
இ ல ங ் கை 
த � ொ ட ர் பி ல் 
ஐக்கிய நொடுகை-
ளின் மனி� உரி-
்மகைள் பேர-
்ையில் சமர்ப்பிக்கைப்ேடட பிபரர்ை 
13 பமலதிகை ைொக்குகைளொல் நி்ை -
பைறைப்ேடடுள்ளது.  

(ஹறைன் சுழறசி நிருேர் கிஷொந�ன்)  

தகைொடடகை்ல – திம்புல ேத�்ை 
தேொலிஸ் பிரிவுக்கு உடேடட இரொை-
ைதகைொட – விஜயேொகுகைந�, தம�கைம்-
தமத� பிரப�சததில் பநறறு முன்திைம் 
(05) இரவு தலொறிதயொன்று 
வீதியில் கைவிழ்நது, ஒருைர் 

கைொம்பியொவில் 66 குழந-
்�கைள் ேலியொை சம்ே-
ைததிறகு இநதிய இருமல் 
மருநது கைொரைமொகை இருக்கை-
லொமொதைை உலகை சுகைொ�ொர 
நிறுைைம் விசொர்ை-

கை்ள ஆரம்பிததுள்ளது.  
பமறகு ஆபிரிக்கை நொடொை 

கைொம்பியொவில் 66 குழந்� -
கைள் சிறுநீரகை தசயலிழப்பு 
கைொரைமொகை உயிரி -
ழநதுள்ளைர்.  
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நொடு தேொருளொ�ொர தநருக் -
கைடி்ய எதிர்தகைொண்டுள்ள 
பேொதிலும், ைசதியொை வீடுகைள் 
மறறும் உரி்மப் ேததிரம் 
ைழஙகும் பை்லததிடடம் 
த�ொடர்நதும் ந்டமு்ைப்-
ேடுத�ப்ேடுதமை நகைர அபி-

விருததி மறறும் வீட்மப்பு 
அ்மச்சின் தசயலொளர் பிரதீப் 
ரதநொயக்கை த�ரிவிததுள்ளொர்.  

நகைர அபிவிருததி மறறும் 
வீட்மப்பு அ்மச்சர் பிர -
சன்ை ரைதுஙகைவின் 
ஆபலொச்ையின் 

அமைச்சர் பிர்சன்னவின ஆல�ோ்சம்னயில் திட்டம் வகுப்பு

சட்ட, விதிமுறை மீறி சசயற்படுவதே 
பிரச்சிறைகளுக்கு வழிவகுக்கினைை  

(பலொரன்ஸ் தசல்ைநொயகைம்)
  
நொடடில் ந்டமு்ையி-

லுள்ள சடடஙகைள் விதிமு-
்ைகை்ள மீறி ஆர்ப்ேொட-
டஙகைள் மறறும் எதிர்ப்பு 
பேரணிகைள் நடத�ப்ேட-
டொல், அது த�ொடர்பில் 

சடட நடைடிக்்கை எடுக்கை 
பநரிடுதமை தேொதுமக்-
கைள் ேொதுகைொப்பு அ்மச்சர் 
டிரொன் அலஸ் ேொரொளுமன்-
ைததில் த�ரிவித�ொர்.  

இவைொறு சடடஙகைள், 
வி தி மு ் ை கை ் ள  
மீறிச் தசயறேடுப� 

ஆர்ப்்ோட்டங்கள், எதிர்ப்புப் ல்ரணி்கள் 

இருமல் மருநறே உடசகொண்ட
66 குழநறேகள் உயிரிழப்பு

இந்தியோவில் தயோரிக்கப்்ட்டதோ்க கூறப்்டும்

இலஙறகக்கு எதிரொை  
பிதரரறை நிறைதவறியது  

ஐ.நோ. ைனித உரிமை்கள் ல்ரமவயில்  

லதநீர் 30 ரூ்ோ, ்ோல் லதநீர் 100 ரூ்ோ

விறலகளில் அதிரடி மொறைம்!   
சிறறுணடியொளரகள் முடிவு
ப�நீர், ேொல் ப�நீர், 

மறறும் பகைொப்பி 
ஆ கி ய ை ற றின் 
வி ் ல கை ் ள 
கு்ைப்ே�ற கு 
தீர்மொனிததுள்ள -
�ொகை அகில இலங்கை 
சிறறுண்டிச்சொ்ல உரி்மயொளர்கைள் சஙகைததின் 
�்லைர் அபசல சம்ேத த�ரிவிததுள்ளொர்.  

ச்மயல் எரிைொயுவின் வி்ல 
கு்ைக்கைப்ேடட்� த�ொடர்நது, இந� 

ஈஸ்டர் குண்டுததோககுதல் ்சம்்வம்
றமத்திரி ேொக்கல் சசயே 
மனு தேறறு ஒத்திறவப்பு   

உயிர்த� ஞொயிறு �ொக்கு�ல் 
த�ொடர்ேொகை �ைக்கு எதிரொை 
நீ�ைொன் விசொர்ை மறறும் 
அ்ழப்ேொ்ை விடுக்கைப்ேட -
ட்� சைொலுக்கு உடேடுததி 
முன்ைொள் ஜைொதிேதி ்மததிரி-
ேொல சிறிபசை �ொக்கைல் தசய� ரிட 
மனு, பமன்மு்ையீடடு நீதிமன்ைத�ொல் 
ஒததி்ைக்கைப்ேடடுள்ளது.  

22 ஆவது திருததம்   
நிறைதவறைப்்ப்டொவிடின
ேொடு இருண்ட யுகத்துக்கு

(பலொரன்ஸ் தசல்ைநொயகைம்) 
 
நொடடு மக்கைளின் எதிர்ேொர்ப்பு 

மறறும் ஜைநொயகை அம்சஙகைளு-
டைொை அரசியல்மப்பின் 22 
ஆைது திருத�த்� நி்ைபைற-
றுைது அைசியதமன்றும் அவ-
ைொறில்லொவிடடொல், நொடு மீண்டும் 
இருண்ட யுகைத்�பய எதிர்பநொக்கை 

லதர்தலினல்ோது CTB ்ஸல்ோககுவரதது

ரிஷொத் எம்பி உள்ளிட்ட
மூவரும் பூரை விடுேறல

முன்ைொள் அ்மச்சர் ரிஷொத 
ேதியுதீன், மறறும் நீண்டகைொலமொகை 
இடம்தேயர்நப�ொ்ர மீளக் குடி-
யமர்ததுை�றகைொை திடடததின் 
ேணிப்ேொளரொகை தசயறேடட சம்சு -
தீன் தமொஹம்மட யொசீன் மறறும் 
கைைக்கைொளர் மபைொரஞசன் ஆகிய 
மூை்ரயும் பகைொட்ட நீ�ைொன் நீதிமன்ைம் (05)  
பு�ன்கிழ்ம பூரைமொகை விடு�்ல 
தசயது உத�ரவிடடது.  

ைடடு. ைோவட்டததில்
42,000 த்பருக்கு சமுரத்தி 
கிற்டக்கவில்றல

(பலொரன்ஸ் தசல்ைநொயகைம்)   

ைடக்கு, கிழக்கு மொகைொைங-
கைளில் சமுர்ததி உ�வி தேறுை-
�றகு �குதியிருநதும் இதுை்ர, 
அவவு�விகைள் கி்டக்கைொ� ேல்-
லொயிரக்கைைக்கைொை மக்கைள் உள் -
ள�ொகைவும், மடடக்கைளப்பு மொைடடததில் மொததி-
ரம் சுமொர் 42,000 பேர் உள்ளைதரன்றும் 
�மிழ் ப�சியக் கூடட்மப்பு எம்பி 

ல�ோறி வீதியில் கும்ட்சோய்வு   

்பஸ் ே்டத்துேர ்பலி
இருவருக்கு கொயம்

22ஆவது அரசிய�மைப்பு திருததம்

ஆளும் கடசி எதிரக்கடசியிற்டதய   
சற்பக்குள் தேறறு கடும் சரச்றச
பலொரன்ஸ் தசல்ைநொயகைம்

   
ேொரொளுமன்ை அலுைல்கைள் த�ொடர்ேொை 

குழு கூடடததில் எடுக்கைப்ேடடிருந� தீர் -
மொைததின்ேடி, 22 ஆைது திருத�ச்சடட 
மூலம் மீ�ொை விைொ�ம் பநறறு ந்டதே -
ைவில்்ல. எனினும் இது த�ொடர்பில் 
ஆளும் மறறும் எதிர்க்கைடசிகைளுக்கி்டயில் 
ச்ேயில் பநறறு கைடும் சர்ச்்ச ஏறேடடது.   

22 ஆைது திருத�ம் த�ொடர்ேொை 
விைொ�ம் பநறறு (06) ச்ேயில் 
ந்டதேறுை�ொகை முன்ைர் 

நீதிைனற அவைதிப்பு குறறச்சோடடு
ேனியொர ஆசிரியர   
ஒருவருக்கு கடூழிய சிறை!   

நீ தி மன் ை த ் � 
அ ை ம தி த � ் ம , 
அ்மச்சர் விபஜ�ொச 
ரொஜேக் ஷ்ை நீதி-
மன்ைததில் அச்சுறுத-
திய்ம பேொன்ை குறைஙகைளுக்கைொகை �னியொர் 
ஆசிரியர் ஒருைருக்கு 05 ைருடஙகைள் ஒததி 
்ைக்கைப்ேடட 02 ைருட கைடூழிய சி்ைத 
�ண்ட்ை விதிக்கைப்ேடடுள்ளது.  

உயர்நீதிமன்ைம் இததீர்ப்்ேவிதிததுள்-
ளது. 3,00,000 ரூேொய அேரொ�ம் தசலுத�-
வும் 03 மொ� சி்ைத�ண்ட்ை 
விதிததும் உயர்நீதிமன்ைம்  

மினுவோஙல்கோம்டயில் துப்்ோககிச சூடு!   

ஒதர குடும்்பத்றே தசரநே 
மூவர ்பரிேொ்பப் ்பலி  

துப்ேொக்கிச்சூடடு சம்ேைததில் 
ஒபர குடும்ேத்� பசர்ந� மூைர் 
தகைொல்லப்ேடடுள்ளைர்.  

ஒபர குடும்ேத்�ச் பசர்ந� �ந்� 
மறறும் 02 மகைன்கைள் இவைொறு சுடடுக்தகைொல்லப்-
ேடடுள்ள�ொகை தேொலிஸொர் த�ரிவிததுள்ளைர்.  

பநறறுக் (06) கைொ்ல சுமொர் 07 மணியளவில் இடம்-
தேறை துப்ேொக்கிச் சூடடிபலபய, இவைொறு 
மூைரும் தகைொல்லப்ேடடுள்ளைர்.  

ல்ஸபுக மூ�ம் சிறப்புரிமை மீறிய குறறம்நோடு ல்ோருளோதோர லநருக்கடிககுள்ளோ்ன ல்ோதும்
சம்்பநேன மீது அவதூறு   
்பரப்பியவர மனனிப்பு தகொரல்

முகைநூல் மூலம் ேொரொளுமன்ை உறுப் -
பிைரின் சிைப்புரி்ம மீைப்ேடட�ொகை 
ஏறறுக்தகைொண்ட நேர் அது த�ொடர்பில் 
ஒழுக்கைவியல் மறறும் சிைப்புரி்மகைள் 
ேறறிய ேொரொளுமன்ை குழுவில் மன்னிப் -

புக் பகைொரியுள்ளொர்.  
ேொரொளுமன்ை உறுப்பிைர் ஆர்.சம்ேந-

�ன் த�ொடர்பில் அைதூைொை ை்கையில் தைளியிடட 
கைொதைொளியினூடொகை அைரு்டய சிைப்புரி்ம 
மீைப்ேடடிருப்ே�ொகை எம்.ஏ.சுமநதிரன் 

ஆதரவோ்க 14 வோககு்கள் ல்றறு லதரிவோ்னோர்

தகொப் குழுவின ேறலவரொக   
ரஞ்சித் ்பண்டொர நியமைம்  

அரசொஙகை தேொது முயறசிகைள் ேறறிய 
குழுவின் (பகைொப் குழுவின்) புதிய 
�்லைரொகை ேொரொளுமன்ை உறுப்பிைர் 
பேரொசிரியர் ரஞசித ேண்டொர பமலதிகை 
ைொக்குகைளொல் த�ரிவுதசயயப்ேடடொர். 
ஒன்ே�ொைது ேொரொளுமன்ைததின் மூன் -
ைொைது கூடடத த�ொடருக்கைொை மு�லொ -

ைது பகைொப் குழுக் கூடடம் பநறறு (06) கூடியபேொப� 
இந�த த�ரிவு ந்டதேறைது.

ேொரொளுமன்ை உறுப்பிைர் பேரொசிரியர் ரஞசித

்பறழய முரண்பொடுகறள மைநது புதிய   
தவறலத்திட்டத்தில் ஒனறிறையுஙகள்   

நோடடின ல்ோருளோதோர லநருக்கடிககு தீர்வு ்கோணும் வம்கயில்  

அடுத்துவரும் இரணடு வரு்டத்தினுள்
30,000 வீடடு உரிறம ்பத்திரஙகள்

அமைச்சர் டிரோன அ�ஸ லதரிவிப்பு  
்கோம்பியோவில் ்சம்்வம், WHO வி்சோரமை

ஒகல்டோ்ர் 10 இல் வி்சோரமை எச்சரிககிறோர் நீதியமைச்சர் விலேதோ்ச ல்கோடம்ட நீதவோன நீதிைனறம் தீர்ைோ்னம்

 ்ததம்ன ்குதியில் ்சம்்வம்!  தனிப்்ட்ட த்கரோறு ்கோரைலை்ன லதரிவிப்பு ்சம்யில் ்சோைககியன சுடடிக்கோடடு

ஆதரவு- 20, எதிரோ்க 07, நடுநிம� -20  

(பலொரன்ஸ் தசல்ைநொயகைம்)  

நொடு எதிர்தகைொண்டுள்ள தேொருளொ-
�ொர தநருக்கைடிக்குத தீர்வு கைொணும் 
ை்கையில் ே்ழய முரண்ேொடுகை்ள 
மைநது தேொது பை்லத திடடததில் 
அ்ைை்ரயும் ஒன்றி்ையுமொறு 
ஜைொதிேதி ரணில் விக்கிரமசிஙகை 
அ்ைதது �ரப்பிைருக்கும் ேொரொளு-
மன்ைததில் பநறறு அ்ழப்பு விடுத-
�ொர்.  

நொடு, �றபேொது எதிர் தகைொண்டுள்ள 
தேொருளொ�ொர தநருக்கைடி மறறும் 
அ�றகைொகை அரசொஙகைம் பமறதகைொண்டு 
ைரும் பை்லததிடடஙகைள் த�ொடர் -
பில் ேொரொளுமன்ைததில் பநறறு 
விபசட உ்ரயொறறும் பேொப�, 
ஜைொதிேதி ரணில் விக்கிரமசிஙகை 
இவைொறு த�ரிவித�ொர்.  

ேொரொளுமன்ைம் பநறறு சேொநொயகைர் 

மஹிந� யொப்ேொ அபேைர்த�ைவின் 
�்ல்மயில் கைொ்ல 9:30 மணிக்கு 
கூடியது.  

ேொரொளுமன்ைததிறகு பநறறுக்-
கைொ்ல விஜயம் தசய� ரணில் விக்-
கிரமசிஙகை, நொடடின் �றபேொ்�ய 
சூழ்நி்ல த�ொடர்பில் விபஷட 
உ்ரதயொன்்ை ச்ேயில் ஆறறி-
ைொர்.  

இ�ன்பேொது, அண்்மக்கைொல 
ைரலொறறில் நொடு எதிர்பநொக்கி-
யுள்ள ேொரிய தேொருளொ�ொர தநருக்-
கைடிக்கு தீர்்ை தேறறுக்தகைொள்ளும் 
ை்கையில் ே்ழய முரண்ேொடுகை்ள 
மைநது தேொது பை்லததிடடத-
தில் அ்ைை்ரயும் இ்ையுமொறு 
அைர், அ்ைதது �ரப்பிைருக்கும் 
மீண்டும் அ்ழப்பு விடுத�ொர்.  

தநருக்கைடியிலிருநது மீள்ை�ற-
கைொை நொன்கு கைடட மூபலொேொயத 

திடடத்� அறிமுகைப்ேடுததிய 
ஜைொதிேதி, மு�ல் கைடடம் தைறறி-
ய்டநதுள்ள�ொகைவும் இரண்டொைது 
கைடடததுக்கைொை அடித�ளம் உருைொக் -
கைப்ேடடு ைருை�ொகைவும் த�ரிவித-
�ொர்.  

ஜப்ேொன் மறறும் பிலிப்்ேன்ஸ் 
நொடுகைளுக்கைொை உததிபயொகைபூர்ை 
விஜயத்� பமறதகைொண்டிருந� 
ஜைொதிேதி, அந� விஜயம் த�ொடர்பி-
லும் ச்ேயில் த�ளிவுேடுததிைொர்.  

 கைடன் மறுசீர்மப்புப் ேணிகைளில் 
மததியஸ்�ரொகை ஜப்ேொன் முன்ைணி 
ைகிக்கை உடன்ேடடிருப்ேது நல்ல-
த�ொரு அறிகுறியொகும். கைடன் ைழங-
கிய நொடுகைளின் மொநொடடின் இ்ைத 
�்ல்ம தேொறுப்்ே ஜப்ேொனுக்கு 
ைழஙகுமொறு பகைொரிக்்கை விடுப்ே�ொ-
கைவும் ஜைொதிேதி இ�ன்-
பேொது குறிப்பிடடொர்.  06

்ோரோளுைனறில் ே்னோதி்தி ரணில் அம்னதது தரப்பி்னருககும் மீண்டும் அமைப்பு விைர்சிப்்தும், தவறோ்கப் ்ோர்ப்்தும் எதிர்ப்்தும் இ�குவோ்ன  
வி்டயங்கள். ஆ்னோல் தீர்வு்கமளத லதடுவது மி்கக ்கடி்னம்.   

நோடு ்சோதோரை நிம�யில் இருப்்தோ்கக ்கருதிலய   
சி� அரசியல் ்கடசி்களும் குழுக்களும் ல்சயற்டுகினற்ன.  

அம்னதது ்சந்தர்ப்்ங்களிலும் இந்திய பிரதைர் லைோடியின   
ஒததுமைப்பு எைககு கிம்டததிருககிறது.  

்க்டன ைறுசீரமைப்புப் ்ணி்களில் ைததியஸதரோ்க ேப்்ோன   
முன்னணி வகிக்க உ்டன்டடிருப்்து நல்�லதோரு அறிகுறியோகும்  

ஆசிய அபிவிருததி வஙகி எைககு 500 மில்லியன   
அ.ல்டோ.்க்டன உதவியோ்க வைங்க முனவந்துள்ளது.   

சுறறு�ோததுமறககு மீண்டும் புததுயிர் ல்கோடுதது  
நோடடுககு கிம்டககும் அந்நியச ல்ச�ோவணிமய   
அதி்கரிததுக ல்கோள்வலத எைது லநோக்கைோகும்.  

வபோப்பி ைலர் தினதமதை முன்னிட்டு ் ேற்று (06) போரோளுைன்்ற வளோ்கததில் ஜனோதிபதி ரணில் 
விககிரைசிங்கவுககு முதைலோவது வபோப்பி ைலர் அணிவிக்கப்பட்டது. முன்னோள் போது்கோப்புப் 
பமடவீரர்்கள் சங்கததின் வபோப்பி ைலர் குழுத தைமலவர் ்ைஜர் வஜனரல் ருவன் வணி்கசூரிய, 
இதைமன அணிவிததைோர்.
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வடக்கில் ப�ோதை ப�ோருள் �ோவதைதை
ைடுக்்க அம்ோன் �தடைணி  

பருத்தித்துறை விசேட நிரூபர்   

வடக்கில் சபோறை பபோருள் 
போவறைறை ைடுக்்க அம்ோன் 
பறடைணி என்ை அற்ப்பு 
விறைவில் உருவோக்்கப்படவுள்்ள-
ைோ்க ைமிழர் ஐக்கிை சுைந்திை முன்ை-
ணியின் உப ைறைவரும அம்ோன் 
பறடைணியின் ைறைவரு்ோை 
பெைோ ேைவணோ பைரிவித்துள்்ளோர்.
சேற்று ைோழப்போணத்தில் ஊட்கங்க-
ளுக்கு ்கருத்து பைரிவிக்கும சபோது 
அவர் ச்ற்்கணடவோறு பைரிவித் -
ைோர்.  

எ்து ்கட்சியின் ைறைவர் ்கடந்ை 
வோைம வட பகுதிக்கு விெைம 
ச்ற்ப்கோணடு முன்ைோள் சபோைோளி 
ஒருவருக்கு உைவி திட்டம வழஙகி 
றவத்திருந்ைோர். அந்ை நி்கழவில் 
ஒரு விடைத்றை குறிப்பிட்டு இருந் -
ைோர், அைோவது எ்து ைமிழர் ஐக்கிை 
சுைந்திை முன்ைணியின் ஒரு அங-
்க்ோ்க இற்ளஞர்்களின் ற்கயில் 
எ்து ேோட்டின் வ்ளர்ச்சி ஒப்ப-
றடக்்க சவணடும என்ை சேோக்கில் 
அம்ோன் பறடைணி என்னும 
ஒரு அற்ப்றப உருவோக்்க இருக்-
கின்சைோம. அைற்குரிை ைறைற் 
பபோறுப்றப என்னிடம அளித்-
திருக்கின்ைோர். இந்ை அம்ோன் 
பறடைணி என்பது உை்கம முழு-
வதும விரிவறடந்து வ்ளர்ச்சி 
அறடந்து வருகின்ைது.பல்ைோயி-
ைக்்கணக்்கோை இற்ளஞர்்கள் ஆை-

ரித்துள்்ளோர்்கள் ்கணடிப்போ்க ே்து 
இைக்கிறை இன்னும சிை ்ோைங-
்களில் அறடைக் கூடிைைற்்கோை 
சவறைத்திட்டத்றை ப்கோணடு 
பேல்கின்சைோம.  

எ்து ்ண மீணடும வ்ள்ோக் -
்கப்பட சவணடும.்கைோேோைங்கள் 
்கோக்்கப்பட சவணடும. ேமூ்க 
விசைோை பேைல்்கள் நிறுத்ைப்பட 
சவணடும என்பது எ்து ைறைவ-
ரின் ஆறணைோ்க ்கோணப்படுகின்-
ைது. ்கணடிப்போ்க அவர்்களுக்கு 
எதிைோை ஒரு ்கடுற்ைோை ேடவ-
டிக்ற்க அம்ோன் அவர்்கள் எடுப் -
போர் அவர் ைறைற்யில் சபோறைப் 
பபோருளுக்கு எதிைோை ேடவடிக்ற்க 
ஒன்றும விறைவில் முன்பைடுக்்கப்-
பட உள்்ளது. 

ே்து ைமிழர்்கள் வோழும பகுதி -
யில் இடமபபறும சீர்ச்கடு்களுக்கு 
புைமபபைர் ்க்்களும ஒரு ்கோைண-
்ோ்க அற்கின்ைோர்்கள். 

குறிப்போ்க ைோழ. ்ணணில் 
பவளிேோட்டு பணம வருகின்ை -
படியிைோல் இ்ளம ேமுைோை்ோ-
ைது ்கட்டுப்போட்றட விட்டு 
சபோய்க் ப்கோணடிருக்கின்ைது 
இைறை பபற்சைோர்்கள் ்கட்டோைம 
உணர்ந்து ப்கோள்்ள சவணடும. 
எ்து அம்ோன் பறடைணியிைோல் 
விறைவோ்க சபோறைப்பபோருளுடன் 
பைோடர்புறடைவர்்கள் அறடைோ -
்ளம ்கோணப்பட்டு ேட்டத்தில் முன் 
நிறுத்ைப்படுவோர்்கள்.    

ைமிழ் ்கட்சி்கள் ஓரணியில் த்கப்கோரக்்க பவண்டும  

ச்கோப்போய் குறூப் நிருபர்  

முல்றைத்தீவில் ைமிழர் பகுதி -
்கற்ள ்்கோவலி (L) வைைம என்ை 

சபோர்றவயில் குடிப் பைமபறை 
்ோற்ை முைற்சிக்கும பேைற்போட் -
டுக்கு எதிைோ்க ைமிழ ்கட்சி்கள் ஒை -
ணியில் திைணடு குைல் ப்கோடுக்்க 

சவணடும எை ஸ்ரீைங்கோ சுைந் -
திை ்கட்சி போைோளு்ன்ை உறுப் -
பிைர் அங்கென் இைோ்ேோைன் 
சவணடுச்கோள் விடுத்துள்்ளோர்.   
்்கோவலி வைைம என்ை சபோர்றவ -
யில் ைமிழர் பகுதி்களில் இைப் 
பைமபறை ்ோற்றுவைற்கு ஏற்்க -
ைசவ திறை ்றைவில் முைற்சி -
்கள் ச்ற்ப்கோள்்ளப்பட்டு வந்ை 
நிறையில் ைற்சபோது அைன் பேைற் -
போடு்கள் சவ்க்ோ்க இடமபபற்று 

வருகிைது.   முல்றைத்தீவு ்ோவட் -
டத்தின் ப்கோக்குழோய், ப்கோக்குத் 
பைோடுவோய், ேோைோறு சபோன்ை பகு -
தி்கற்ள ்்கோவலி அற்ச்சின் கீழ 
( L)வைை்ோ்கப் பிை்கடைப்படுத்தி 
குடிசைற்ைங்கற்ள விரிவுபடுத்தும 
திட்டங்கள் இடம பபைவுள்்ளது.  

இத்திட்டத்தின் மூைம முல் -
றைத்தீவு ்ோவட்டத்தின் இை 
விகிைோேோைத்தில் ்ோற்ைம ஏற்பட 
உள்்ள நிறையில் ைமிழ ்க்்களின் 
போைோளு்ன்ைம, பிைசைே ேறப 
்ற்றும உள்ளூைோட்சி ்ன்ை பிை -
திநிதித்துவங்களில் ைோக்்கத்றை 
உணடு பணணும.  

குறித்ை திட்டம பைோடர்பில் 
ைமிழ ்க்்களின் பிைதிநிதி என்ை 
வற்கயில் துறை ேோர்ந்ை அற்ச்ே -
ருக்கு குறித்ை விடைம பைோடர்பில் 
பைளிவுபடுத்ை உள்ச்ளன்.  

ஆ்கசவ குறித்ை திட்டத்தின் 
போை்கத் ைன்ற்்கற்ள உணர்ந்து 
ைமிழ ்கட்சி்கள் ஓைணியில் குைல் 
ப்கோடுப்பது ்கோைத்தின் சைறவைோ -
கும எை அவர் ச்லும பைரிவித் -
ைோர்.    

முல்லைத்தீவில மகாவலி (L) வலையத்்ால   
குடிப் பரமபலில மாற்றமா?  

தனியோர் பஸ் உரிமையோளர்   

சங்கத்தின் புதிை அலுவல்கம
24 வருடங்களின் பின் திறப்பு  

ஓ்ந்றை விசேட நிருபர்   

வவுனிைோ ைனிைோர் பஸ் உரிற -்
ைோ்ளர் ேங்கத்தின் புதிை அலுவை்கம 
சேற்று முன்திைம (5) திைந்து றவக்-
்கப்பட்டது.  

்கடந்ை 24 வருடங்க்ளோ்க ைனிைோர் 
இடங்களில் பேைற்பட்டு வந்ை 
ைனிைோர் பஸ் உரிற்ைோ்ளர் ேங்க 
அலுவை்கத்தின் புதிை ்கட்டடம  
திருேோவற்கு்ளத்தில் சு்ோர் 82 இைட் -
ேம ரூபோ பபறு்தியில் அற்க்்கப் -

பட்டு வவுனிைோ ே்கைேறப ைறைவர் 
இ.ப்கௌை்ைோல் திைந்து றவக்்கப்-
பட்டது.  

ைனிைோர் சபரூந்து உரிற்ைோ்ளர் 
ேங்க ைறைவர் எஸ். ைோசெஸ்வைன் 
ைறைற்யில் இடமபபற்ை நி்கழ -
வில் முன்ைோள் போைோளு்ன்ை உறுப் -
பிைர்்க்ளோை சிவேக்தி ஆைந்ைன், 
சிவேோைன் கிசேோர், வவுனிைோ அை -
ேோங்க அதிபர், அைசிைல் பிைமு்கர்-
்கள், சபரூந்து உரிற்ைோ்ளர்்கள் எை 
பைரும ்கைந்து ப்கோணடிருந்ைைர்.    

யோழ். வ�ோககுவில் இந்து ஆரமபப் போடசோமையின் ெோணிவிழோ அதிபர் �வின்்ோ நெஜீெோ தமைமையில் போடசோமையின் ைோைதி சுப்பிரைணியம அரங்கில் புதன் கிழமை நமடவபற்-
றது.நி�ழ்வில் பிரதை விருந்தினரோ� வசந்தமிழ்ச் வசோல்ைருவி சந்திரவைௌலீசன் ைலீசனும சிறப்பு விருந்தினரோ� யோழ். �ல்வி ெைய தமிழ்ப்போட உதவிக �ல்விப் பணிப்போளர் சி. 
பூபோைசிங்�ம, போடசோமையின் பமழய ைோணவியும அறவநறி ஆசிரிமயயுைோன �ைோ சுந்த்ரசன் ஆகி்யோரும �ைந்து வ�ோணடனர். ெோணி விழோமெவயோட்டி ைோணெரிமட்ய ்போட் -
டி�ள் நடததப்பட்டு பரிசு�ள் ெழங்�ப்பட்டன.    

பசோகுசு ைனிைோர �ஸ்ஸுக்கு   
்கல் வீச்சு ைோக்குைல்
ேோவ்கச்சேரி விசேட நிருபர்  

ேோவ்கச்சேரிப் பபோலிஸ் பிரி -
விற்குட்பட்ட ேோவற்குழிப் 
பகுதியில் புைன்கிழற் இைவு 
ப்கோழுமபு சேோக்கிச் பேன்ை 
ைனிைோர் பேோகுசு சபருந்து மீது 
்கல் வீச்சு ைோக்குைல் ச்ற்ப்கோள்-
்ளப்பட்டுள்்ளது.  

இைந்பைரிைோை ேபர்்களின் 
்கல் வீச்சுக்கு இைக்்கோை சபருந்-
தின் முன் பக்்க ்கணணோடி சேை-
்றடந்ை சபோதிலும சபருந்தில் 
பைணம பேய்ைவர்்களுக்கு எந்ைவி -
ை்ோை போதிப்பும ஏற்படவில்றை 
எைத் பைரிவிக்்கப்படுகிைது.  

குறித்ை ேமபவம பைோடர்போை 
ச்ைதி்க விேோைறண்கற்ள ேோவ்கச்-
சேரிப் பபோலிஸோர் முன்பைடுத்து 
வருகின்ைைர்.    

்ோநதை கிழக்கில் சட்டவிபரோை
்கோடழிப்பு, ்ண்்ண்கழ்வு  
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்  

முல்றைத்தீவு ்ோவட்டம 
்ோந்றை கிழக்கு பிைசைே பேை-
ை்கத்தில் அணற்ை ்கோை்ோ்க 
்கோடழிப்பு ்ற்றும ்ணண-
்கழவு்கள் ேட்டவிசைோை்ோ்க 
இடமபபறுகின்ை நிறையில் 
அைறை ்கட்டுப்படுத்ை பிைசைே 
பேைை்கம ்ற்றும பபோலிஸோர் ைவ-
றியுள்்ளசைோடு ்றைமு்க அனு்தி-
்கற்ள வழஙகுகின்ைைர் எை ்க்்கள் 
விேைம பைரிவிக்கின்ைைர்.  

்ோந்றை கிழக்கின் ்ோபிைோக்்கள் 
எை ்க்்க்ளோல் அறடைோ்ளப்படுத் -
ைப்பட்டுள்்ள ேபர்்கற்ள பபோலிஸோர் 
போது்கோப்பதுடன், ்ோந்றை கிழக்கு 
பிைசைே பேைைோ்ளரும குடிசைற்ை 
உத்திசைோ்கத்ைரும ேட்டவிசைோை 
்கோடழிப்புக்கு உைவி்கற்ள பேய்து 
வருகின்ைைர் எை பைரிவிக்்கப்படுகி-
ைது.  

இசைசவற்ள குற்ைச்ேோட்றட முன்-

றவக்கும ்க்்கள் மீது இைவு சேைங்க-
ளில் ைோக்குைல்்கற்ள ச்ற்ப்கோள்வ -
தும பின்ைர் போதிக்்கப்பட்ட ேபர்்கள் 
பபோலிஸ் நிறைைத்திற்கு முறையி -
டச் பேன்ைோல், பபோலிஸோர் ேடவ -
டிக்ற்க எடுப்பதில்றை எை ்க்்கள் 
விேைம பைரிவிக்கின்ைைர்  

இது பைோடர்பில் உரிை அதி்கோரி்கள் 
ேடவடிக்ற்க எடுக்கு்ோறு பிைசைே 
்ட்ட அற்ப்புக்்கள் பிைசைே பேைை-
்கத்தில் முறையிட்டோல் குறிப்பிட்ட 
சேைத்திற்குள் ேமபத்ைப்பட்ட ேபர்-
்களிடமிருந்து மிைட்டும பைோனியில் 
பைோறைசபசி அறழப்பு வருவைோ்க 
பைரிவிக்கின்ைைர்    ைோழ.விசேட நிருபர்   

ைோழப்போணம ோ்னிப்போயில் வீதி 
யில், ஆசிரிைர் ஒருவறை வழி்றித்து 
்கத்திறை ்கோணபித்து மிைட்டி ேோன்்கறை 
பவுண ைங்கச் ேஙகிலிறை வழிப்பறி 
பேய்ை மூவர் ற்கது பேய்ைப்பட்டுள்்ள-
ைர்.   ைோழப்போணம பிைபை போடேோறை 
ஒன்றில் ்கற்பிக்கும ஆசிரிைர் ்கடந்ை 
1ஆம தி்கதி வீடு திருமபிை சபோசை 
வழிப்பறி ப்கோள்ற்ள ்கத்திமுறை-
யில் இடமபபற்றுள்்ளது.    ேமபவம 

பைோடர்பில் பபோலிஸ் நிறைைத்தில் 
முறைப்போடு பதிவு பேய்ைப்பட்டிருந்ை 
நிறையில், ைோழப்போணம பிைோந்திை 
மூத்ை பபோலிஸ் அத்திைட்ே்கரின் கீழ 
இைஙகும ைறைற  ்பபோலிஸ் பரிசேோை-
்கர் நி்கோல் பிைோன்சிஸ் ைறைற்யிைோை 
்ோவட்ட குற்ைத்ைடுப்பு   பபோலிஸோர் 
முன்பைடுத்ை ேடவடிக்ற்கயில், ேம-
பவத்துடன் பைோடர்புறடை ஊபைழு 
்ற்றும ைோழப்போணத்றைச் சேர்ந்ை 
23, 25 ்ற்றும 42 வைதுறடை மூவசை 
ற்கது பேய்ைப்பட்டைர்.    

்ோனிப்�ோயில் ைங்கச் சஙகிலி   
வழிப்�றியில் ஈடு�ட்ட மூவர த்கது  

புத்கயிரைத்தில் ப்ோதுண்டு ஒருவர ்ர்ணம
ைோழ. விசேட நிருபர்  

ைோழப்போணம – ச்கோணடோவில் 
பகுதியில் புற்கயிைைத்துடன் ச்ோதி 
ேமபவ இடத்திசைசை ஒருவர் உயி -
ரிழந்துள்்ளோர்.இந்ைச் ேமபவ்ோைது 
சேற்றைை திைம விைோழக்கிழற் 

அதி்கோறை 4.30 ்ணிை்ளவில் 
இடமபபற்றுள்்ளது.   

ப்கோழுமபிலிருந்து ்கோஙச்கேன் -
துறை சேோக்கி பைணித்ை ைபோல் 
புற்கயிைைத்துடன் ச்ோதுணடதி-
சைசை குறித்ை விபத்ைோைது இடம-
பபற்ைது.   

ச்கோபைவன் நிலக்சன் ஞோ�்கோரத்ை ைங்கப்
�ைக்்கம; பசல்வரோஜோ ரப்ஸ ்துசங்கவிற்கு  
ைோழ.விசேட நிருபர்   

ைோழப்போணப் பல்்கறைக்்கழ -
்கத்தின் 36ஆவது பட்ட்ளிப்பு 
விழோவில் அ்ைர் ே்கோசைவன் 
நிைக்ேன் ஞோப்கோர்த்ை ைங்கப் 
பைக்்கம ஊட்கவிைலில் திைற்ச் 
சித்தி பபற்ை ்ோணவைோை புத்ை -
்ளம ்ோவட்டத்தில் ப்கோட்டற்க 
என்னும கிைோ்த்றை சேர்ந்ை 
சேர்ந்ை பேல்வைோெோ ைச்ஸ் ்து -
ேங்கவிற்கு இன்று பவள்ளிக்கி -
ழற் ேறடபபறும அ்ர்வின் 
சபோது வழங்கப்படும.  

ைோழப்போணப் பல்்கறைக்்க -
ழ்கத்தில் ஊட்க ்ோணவைோ்கப் 
படித்துக் ப்கோணடு ஊட்கவிை -
ைோ்ளைோ்கப் பணிைோற்றிக் ப்கோண -
டிருந்ை நிைக்ேன் 2007 ஆம 

ஆணடு ஆவணி ்ோைம முைைோம 
தி்கதி அதி்கோறை 5 ்ணிை்ள -
வில் அவைது வீட்டில் றவத்து 
பபற்சைோர் முன்னிறையில் ஆயுை -
ைோரி்க்ளோல் படுப்கோறை பேய்ைப் -
பட்டிருந்ைோர்.  

நிைக்ேைது ஞோப்கோர்த்ை்ோ்க 
அவருடன் ைோழ. இந்துக்்கல்லூரி -
யில் ஒன்ைோய்க் ்கற்ை 2004 உைர்ைை 
்ோணவர்்க்ளோல் முன்பைடுக்்கப்ப -
டும “நிைோ நிதிைம” ைோழப்போணப் 
பல்்கறைக்்கழ்கத்தின் பட்ட் -
ளிப்பு விழோவின் சபோது ஊட்கத்து -
றையில் சிைப்புத் சைர்ச்சி பபறும 
்ோணவருக்கு ஆணடுசைோறும 
வழங்கப்படும ைங்கப்பைக்்கத்றை 
அ்ைர் ே்கோசைவன் நிைக்ேன் ஞோப -
்கோர்த்ை்ோ்க வழங்க ேடவடிக்ற்க -
்கற்ள ச்ற்ப்கோணடிருந்ைது.    



ஸாதிக் ஷிஹான்
  
வடமேல் ோகாணத்தி-

லுள்ள ேக்களின் நலனைக் 
கருத்திற்காண்டு ்ெைரல் 
மேர் மொன் ்காத்்தலாவல 
பாதுகாப்பு பல்கனலக்-
கழகத்தின் ேறறு்ோரு 
பிரினவ புதி்தாக நிறுவுவ-
்தறகு, ம்தனவயாை நடவ -
டிக்னககன்ள மேற்காள-
ளுோறு ெைாதிபதி மவண்டுமகாள 
விடுத்துள்ள்தாக பாதுகாப்புச் ்ேய-
லா்ளர் ்ெைரல் கேல் குணரடண 
்்தரிவித்்தார்.  

்காத்்தலாவல பாதுகாப்பு பல் -
கனலக்கழகத்தின் சூரிய்வவயி-
லுள்ள ் ்தறகு வ்ளாகத்தில் 
புதி்தாக

மலாரன்ஸ் ்ேல்வநாயகம்
   
பாராளுேன்்ற ்்தரிவுக் குழு-

்வான்று அனேக்கப்ப டடு, 
விரிவாை கலந்துனரயாடல்கள 
நடத்்தப்படட பின்ைர் மேற-
்காள்ளப்படும் 22ஆவது அரசியல-
னேப்பு திருத்்தத்துக்கு, எதிர்க்கடசி 
பூரண ஆ்தரவு வழஙகத் ்தயா்ரை 
எதிர்க்கடசி பிர்தே ்காரடா லக்ஷ்-
ேன் கிரி்யல்ல எம்பி பாராளுேன்-
்றத்தில் ்்தரிவித்்தார்.   

 ெைாதிபதி ேறறும் பிர்தேரின் 
அலுவலகஙகளுக்கு ஒருசிலனர 
அனழத்து கலந்துனரயாடி அ்த-
னூடாக அரசியலனேப்பு 
திருத்்தம்

இலஙனகயிலுள்ள குன்றந்்த 
வருோைம் ்பறும் 31 இலடேம் 
குடும்பஙகளுக்கு நலன்புரி உ்தவி -
கள வழஙகும் மவனலத்திடடம் 
துரி்தப்படுத்்தப்படடுள்ள்தாக நிதி 
இராொஙக அனேச்ேர் ்ெஹான் 
மேேசிஙக ்்தரிவித்்தார்.   

‘எவனரயும் னகவிடாதீர்’ எனும் 
்்தானிப்்பாருளில் நாடடின் 
அனைத்து ோவடடஙகன்ளயும் 
உள்ளடக்கும் வனகயில் இந்்த 
மவனலத்திடடம் முன்்ைடுக் -
கப்படடுள்ள்தாகவும் இராொஙக 
அனேச்ேர் குறிப்பிடடார்.   

இந்்தத் திடடத்தின் கீழ், ேமுர்த்தி, 
முதிமயார், ோறறுத்தி்றைாளிகள 

ேறறும் சிறுநீரக மநாய் வாழ்வா்தா-
ரத் திடடத்தின் கீழ் பயைனடயும் 
குடும்பஙகள அல்லது ்தனிநபர்கள, 
ோனியஙகன்ள எதிர்பார்த்து காத்தி-
ருப்மபார் படடியலில் உள்ளவர்கள 
ேறறும் ்தறமபான்தய ்பாரு்ளா்தார 
்நருக்கடியால் பாதிக்கப்படடு 
அரோஙக உ்தவினய எதிர்பார்க்-
கும் நபர்கள ஆகிமயாருக்கு இந்்த 
ேலுனககள கினடக்கு்ேன்று இரா-
ொஙக அனேச்ேர் ்்தரிவித்்தார்.   

அரோஙக ்தகவல் தினணக்க்ளத்-
தில் மநறறு (06) நனட்பற்ற ஊட-
கவியலா்ளர் ேந்திப்பில் இராொஙக 
அனேச்ேர் இ்தனைக் குறிப்பிடடுள-
்ளார்.   

ப ய ை ா ளி க ளி ட மி ருந் து 
விண்ணப்பஙகள மகாரும் 
பணிகள ஏறகைமவ ஆரம்பிக்-
கப்படடுள்ள்தாகவும், அ்தற-
காை கால அவகாேம் ஒக் -
மடாபர் 15 ஆம் திகதி வனர 
நீ டி க் க ப் ப ட டு ள ்ள ்த ா க வு ம் 
அவர் ்்தரிவித்்தார். நலன்புரி 
நன்னேகள ேனபயின் www.wbb.
gov.lk) இனணயத்்த்ளத்திலிருந்து 
எவரும் உரிய விண்ணப்பத்ன்தப் 
பதிவி்றக்கம் ்ேய்து ்காள்ளலாம்.  

மேலும் கருத்து ்்தரிவித்்த நிதி 
இராொஙக அனேச்ேர்,   

புதிய விண்ணப்பஙகள மகாரப் -
படடுள்ள்தனூடாக ்தகுதியுள்ள 

அனைத்து பயைாளிகன்ளயும் உள-
வாஙக எதிர்பார்க்கிம்றாம். நலன்-
புரி நன்னேகள ேனபயின் மூலம் 
்தகுதியாை அனைவருக்கும் நிவார-
ணஙகள வழஙக அரோஙகம் நடவ-
டிக்னக எடுக்கும்.   

ேர்வம்தே நாணய நிதியத் -
துடன் ஒப்பந்்தம்

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --தினர்யோதசி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  10.30  -  12.00ெனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 09.00  -  10.30ெனர
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இன்னறைய சு்பதினமவதோழுனக 
்ேரம

 ் ைஷம  - வெறறி

ரிஷ்பம  - - நினறைவு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ்்போடடி

சிமைம - - ்கோ்பம

கன்னி - - முயறசி

துலோம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - வெலவு

தனுசு  - சுகம

ைகரம - - வ்போறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ்போரோடடு

்யோகம: சிதத்யோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்ெந்திரகுருககள்
(்போபு ெர்ைோ)

சுபஹ்  - 04.42
லுஹர்  - 12.00
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 05.59
இஷா  - 07.09

கனடியன் ட�ொலர்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல266.50 278.62

யூர�ொ
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல355.51 370.47

ஐப்ொன் டயன்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4825 2.5854

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல252.81 263.50

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல406.47 422.56

சுவிஸ பி�ொஙக்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.13 386.67

அடெரிக்க ட�ொலர்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.17 369.94

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ெோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.30 249.43

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 962.56

குவைத் டினொர் 1,174.62

ஓெொன் ரியொல் 942.58

கட�ொர் ரியொல் 99.05

சவூதி ரியொல் 96.47

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.79

நாணய
மாற்று

கோமபியோவில் 66 சிறுெர் உயிரிழப்பு

சர்ச்சக்குரிய இந்திய மருந்து வ்ை  
நாட்டுக்கு கைாண்டுவரப்படவில்லை

்பணிப்பாளர ச்்பயின் விளக்ைம் கி்டக்கும் வ்ர IMF
உடனான ஊழியரமட்ட இணக்ைப்பாட்்ட கவளிப்படுத்த முடியாது

ஜனோதி்பதியின் ்ெண்டு்கோளின் ்்பரில்

வடமமல மாைாணததில கைாத்தலைாவலை  
்பாதுைாபபு ்பலை்லையின் புதிய பிரிவு

மைாவலி வலையம் எனக்கூறி   
வடக்கில நிலை அ்பைரிபபு!

்தரமற்ற எரிக்பாரு்ள இ்றக்குமதி  
கசய்து இலைா்பம் ஈட்டிய முக்கிய ந்பரைள்

ஜனோதி்பதியிடம TNA எம.பி முனறையீடு

தகெனல வெளியிடடோர் தயோசிறி

ஆபிரிக்காவின் காம் -
பியாவில் 66 சிறுவர்கள 
உயிரிழந்்த்தாகக் கூ்றப் -
படும் ேம்பவத்துடன் 
்்தாடர்புனடய இந்திய 
ேருந்துக் கம்பனியின் 
ேருந்துப் ்பாருடகள 
இலஙனகக்கு ்காண்டு 
வ ர ப் ப ட வி ல் ல ் ய ை 
சுகா்தார அனேச்ேர் 
்டாக்டர் ்கஹலிய ரம்-
புக்்வல்ல சுடடிக்காடடியுள்ளார்.  

அது ்்தாடர்பில் கவைம் ்ேலுத் -
திய அனேச்ேர், அந்்த ேருந்துகள 
எதிர்காலத்தில் இலஙனகக்கு இ்றக் -
குேதி ்ேய்யப்பட ோடடா்்தன் -
றும். சுகா்தார அனேச்சில் மநறறு 
(06) நனட்பற்ற ஊடகவியலா்ளர் 

ோநாடடிமலமய அவர் 
மேறகண்டவாறு ்்தரி-
வித்்தார்.  

நாடடுக்குள ேருந்து-
கன்ள இ்றக்குேதி ்ேய்-
வ்தறகு முன்றயாை 
ஒழுஙகுபடுத்தும் முகவர் 
நினலயஙகள உள்ள்தா-
கவும், அ்தறகனேய, 
இதுமபான்்ற ேருந்துகள 
நாடடுக்கு இ்றக்குேதி ்ேய்-

யப்படவில்னல்யன்பது விோரனண-
யின் மபாது உறுதிப்படுத்்தப்படட்தாக-
வும் அனேச்ேர் சுடடிக்காடடிைார்.

இலஙனகயில் ேருந்துகன்ள பதிவு 
்ேய்யும் ம்தசிய ேருந்து ஒழுஙகு -
படுத்்தல் அதிகாரேனப, நாடடுக்கு 
ேருந்துகன்ள இ்றக்குேதி ்ேய்யும் 

அரே ேருந்்தாக்கல் கூடடுத்்தாபைம், 
ேருந்துகன்ள விநிமயாகிக்கும் ேருந்து 
வழஙகல் பிரிவு என்பை இது ்்தாடர்-
பில் விோரனணகன்ள மேற்காண்-
டுள்ளை. இ்தறகு மேலதிகோக நன் -
்கானடகன்ள ஆராய்ந்்த பின்ைர் கடந்்த 
காலஙகளில் இவவா்றாை ேருந்துகள 
இலஙனகக்குள ்காண்டு வரப்பட-
வில்னல்யை கண்டறியப்படடுள்ள-
்தாக அனேச்சிைால் உறுதிப்படுத்்தப்-
படடுள்ளது.  

இந்்த ேருந்துகள ் ்தாடர்பில் உலக 
சுகா்தார ஸ்்தாபைம் எச்ேரிக்னக 
அறிவித்்தல்கன்ள விடுத்துள்ள்தாக -
வும் இலஙனக ்்தாடர்ந்தும் அது 
்்தாடர்பில் ்நருக்கோக ்ேயறப -
டும் எைவும் அனேச்ேர் சுடடிக்காட -
டியுள்ளார்.

மலாரன்ஸ் ்ேல்வநாயகம்
  
பணிப்பா்ளர் ேனபயின் வி்ளக்கம் 

கினடக்கும் வனர ேர்வம்தே நாணய 
நிதியத்துடன் மேற்காள்ளப்பட -
டுள்ள ஊழியர் ேடட இணக்கப்-
பாடனட பாராளுேன்்றத்தில் ேேர்ப்-
பிக்க முடியா்்தை, ெைாதிபதி 
ரணில் விக்கிரேசிஙக பாராளுேன்்றத்-
தில் ்்தரிவித்்தார்.  

அம்தமவன்ள, ஊழல்களுக்கு 
எதிராை புதிய ேடடம் ஒன்ன்ற நீதி-

யனேச்ேர் விமெ்தாே ராெபக் ெ 
வினரவில் ்காண்டு வர உள்ள்தாக-
வும் ெைாதிபதி ேனபயில் ்்தரிவித் -
்தார்.  

பாராளுேன்்றத்தில் மநறறு 
நாடடின் ்தறமபான்தய சூழ்நினல 
்்தாடர்பில் ெைாதிபதி ரணில் விக் -
கிரேசிஙக விமெட உனர்யான்ன்ற 
ஆறறிைார்.  

ெைாதிபதியின் அந்்த உனரனயய-
டுத்து ்தமிழ்த் ம்தசிய கூடடனேப் -
பின் மபச்ோ்ளர் எம்.ஏ.சுேந்திரன் 
எழுப்பிய மகளவி்யான்றுக்குப் பதி-
லளித்்தமபாம்த ெைாதிபதி இவவாறு 
்்தரிவித்்தார்.  

ேர்வம்தே நாணய நிதியத்துடன் 
ஊழியர் ேடட இணக்கப்பாடடுக்கு 
வந்்த்தன் பின்ைர், அறிக்னக ஒன்ன்ற 

நாணய நிதியம் ்வளியிடடிருந்்தது. 
அந்்த அறிக்னகயில் கடன் உ்தவி-
னயப் வழஙகுவ்தறகு அரோஙகத்-
தினுள இடம்்பறும் ஊழல்கள 
்பரும் ்தனடயாக உள்ள்தாக குறிப்-
பிடப்படடுள்ளது.  

அ்தறகிணஙக ேர்வம்தே நாணய 
நிதியத்தின் ஊழியர் ேடட 
ஒப்பந்்தத்தின்

்தரேற்ற எரி்பாருன்ள 
இ்றக்குேதி ்ேய்்த  ேம்-
பந்்தப்படட நிறுவைங-
களின் முகவர்களும் அர -
சியல்வாதிகளும் நூறு 
மில்லியன் ்டாலனர 
ே ம் ப ா தி த் து ள ்ள ்த ா க 
ஸ்ரீலஙகா சு்தந்திரக் கடசி 
்்தரிவித்துள்ளது.  

இது ்்தாடர்பாை 
்தகவல் ்தேக்கு கினடத்-
துள்ள்தாக ஸ்ரீலஙகா சு்தந்திரக் 
கடசியின் ்ேயலா்ளர் நாயகம், 
பாராளுேன்்ற உறுப்பிைர் ்தயாசிறி 
ெயமேக்கர ்்தரிவித்துள்ளார். ்தற-
மபான்தய எரிேக்தி அனேச்ேர் நியமிக்-
கப்படட்தன் பின்ைர், எரி்பாருள 
இ்றக்குேதிக்காக புதிய நிறுவைம் 
பதிவு ்ேய்யப்படடு அ்தனூடாக 

எரி்பாருள இ்றக்குேதி 
்ேய்யப்படுவ்தாகவும் 
அவர் கூறியுள்ளார்.  

கடசியின் ்தனலனேய -
கத்தில் மநறறுமுன்திைம் 
(05) நனட்பற்ற ஊட-
கவியலா்ளர் ேந்திப்பில் 
கலந்து்காண்டு கருத்து 
்்தரிவிக்கும் மபாம்த 
்தயாசிறி ெயமேக்கர மேற -
கண்டவாறு ்்தரிவித்-

துள்ளார்.
ேலிவு வினலயில் எரி்பாருன்ள 

வாஙகக்கூடிய நிறுவைஙகளுக்கு 
பதிலாக, ்தரம் குன்றந்்த ேேகு 
எண்்ண னய அதிக வினலக்கு 
்காளவைவு ்ேய்வ்தால் ்நருக்கடி 
ஏறபடடுள்ள்தாகவும் அவர் சுடடிக்-
காடடியுள்ளார்.

‘எவ்ரயும் ்ைவிடாதீர’ நலைன்புரி திட்டம்

31 இலட்சம் குடும்்பங்களுக்ககான  
உதவி வழங்கல் திட்டம் துரிதம்

நாடு முழுவதும் 
மீலைாத விழாக்ைள்

22ஆெது திருததம வதோடர்பில்

்பாராளுமன்்ற
க்தரிவுக்குழுவில   
ைலைந்து்ரயாடப்பட
மவண்டும்

நாடடில்,சில வருடஙக்ளாக 
நிலவிய ்காமராைா ்்தாறறு உள-
ளிடட அோ்தாரண சூழ்நினலக்ளால் 
ேறறுக் குன்றவனடந்திருந்்த மீலாத் 
னவபவஙகள இம்முன்ற வழனே-
மபான்று இடம்்ப்ற ஏறபாடுகள 
இடம்்பறறு வருகின்்றை.ம்தசிய 
மீலாத் விழா மபருவன்ளயில் இடம்-
்பறுவதுடன், ேம்ோந்துன்றயிலும் 
பாரிய மீலாத் விழா ஏறபாடாகியுள-
்ளது.இதுமபான்று நாடடின் பல பாகங-
களிலும் முஹம்ேது நபியின் ேகத்-
துவத்ன்த  ்காண்டாடும் வனகயில் 
விழாக்கள ஏறபாடாகியுள்ளை. 
விமெட ்ேௌலூது,அறிஞர்களின் 
உனரகள,கவியரஙகம் என்பை இடம்-
்பறறு,நாடடு நலன்களுக்காக விமெ 
துஆப்பிரார்த்்தனைகளும் இந்்த மீலாத் 
விழாக்களில் இடம்்ப்றவுள்ளை.
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இலங்னக இரோணுெததின் ெமிகனஞைப் ்பனடயணினய  ்ெர்ந்த பிரி்கடியர் ரவி ்ேரத  
்ேறறு வியோழககிழனை (6) கோனல இரோணுெத தனலனையகததில் 19 ஆெது புதிய 
ஊடக ்பணிப்்போளர் ைறறும இரோணுெப் ்்பச்ெோளரோக, தனது  அலுெலக கடனைகனள  
வ்போறுப்்்பறறுக வகோண்டோர்.

இலங்னக ெந்துள்ள ைககள் நீதி ையயக கடசியின் ெடட ஆ்லோெகர் ெடடததரணி சிறிதர், 
கடடுேோயகக விைோன நினலயததில் ெர்ெறறை்்போது பிடிககப்்படட ்படம. ைணனெ 
அ்ெோகன் ைறறும ெகோ்தென் ஆகி்யோர் அெனர  ெர்ெறறைனர்.

சுைந்திரனுககு ஜனோதி்பதி ரணில் ென்பயில் ்பதில்
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ேகாவலி வலயம் என்்ற 
்பயரில் வடக்கில் நிலங-
கன்ளத் ்தந்திரோக அபக-
ரிக்கும் ்ேயறபாடுகன்ள 
நிறுத்துவ்தறகு ெைாதிபதி 
நடவடிக்னக எடுக்க மவண்-
டு்ேை, ்தமிழ்த் ம்தசியக் 
கூடடனேப்பின் வன்னி 
ோவடட பாராளுேன்்ற 
உறுப்பிைர் ோர்ளஸ் நிர்ே-
லநா்தன் வலியுறுத்தியுள-
்ளார்.  

பாராளுேன்்றத்தில் (05) நனட்பற்ற 
நினலயியல் கடடன்ளகள திருத்்தம் 
மீ்தாை விவா்தத்தில் உனரயாறறும்-
மபாம்த அவர் இந்்த விடயத்ன்த குறிப்-
பிடடார்.  

இ்தன்மபாது அவர் மேலும் ்்தரி-
விக்னகயில், ேடடக் கல்லூரி ோணவர்-
களின் பரீடனேயின் மபாது ஏறகைமவ 
்தமிழ், சிஙக்ள ்ோழிகளில் ோணவர்-
கள ம்தாறறுவ்தறகு வாய்ப்புகள இருந்-
்தை. இப்மபாது அது ஆஙகில ்ோழி 
மூலம் ோத்திரமே பரீடனே எழுதும் 
நினலக்கு அவர்கள ்தள்ளப்படடுள்ள-
ைர்.  

இது ்்தாடர்பில் நீதி அனேச்ேருக்-
கும், பிர்தே நீதியரேருக்கும் அறிவிக்கப்-
படடுள்ளது. அ்தன்படி முடி்வடுக்கப்-
படும் என்றும் அனேச்ேர் கூறியுள்ளார்.  

இம்தமவன்ள, முல்-
னலத்தீவில் கனரதுன்றப்-
பறறு பிரம்தே ்ேயலக 
பிரம்தேத்துக்குரிய மகாட-
டாபய கடறபனட முகாம் 
காணி ்்தாடர்பில், 
இஙமக குறிப்பிட மவண்-
டியுள்ளது. அந்்த முகாம் 
2009 ஆம் ஆண்டுக்குப் 
பின்ைர் உருவாக்கப்பட -
டது.  

அரே, ்தனியார் காணிகள அடங -
கலாக 671 ஏக்கர் நிலத்ன்த அஙமக 
கடறபனட ்தம்வேம் னவத்துள்ளது. 
அஙகு ்தனியார் காணிகன்ள விடு-
விக்குோறு ேக்கள ்்தாடர்ச்சியாகக் 
மகாரிக்னக விடுக்கின்்றைர்.இருந்்த 
மபாதும், இ்தறகு எந்்தத் தீர்வும் 
கினடக்கவில்னல.   

ேக்கள ேறறும் அரசியல்வாதிக -
ளின் மபாராடடஙக்ளால் அஙகு நில 
அ்ளனவ நடவடிக்னககள நிறுத்்தப்-
படடை.இருந்்தமபாதும், ்காழும் -
பிலிருந்து ்ேல்லும் அதிகாரிகன்ளக் 
்காண்டு அந்்தக் காணிகன்ள அ்ளந்து 
னகயகப்படுத்்த முயறசிக்கப்படு-
கின்்றது.  

இந்்த விடயஙகள ்்தாடர்பில் ெைா -
திபதி நடவடிக்னக எடுக்க மவண்டு-
்ேன்று மகடடுக்்காளகின்ம்றன்.



தேசிய மீலாதுன் நபி விழா இம்முறை 
பேருவறை ஜாமிஆ நளீமியயா கலா-
பீடத்தில் நறடபேை ஏறோடாகியுள்-

ைது. முஸ்லிம் சமய, கலாசார திறைககைத்-
தின் ஏறோட்டில் நாறை மறுதினம் 9ஆம் திகதி 
(9-.10-.2022) ஞாயிறறுககிழறம காறலயில் 
இவ்விழா நறடபேைவிருககின்ைது.   

ஆதிகால அராபியரால் 'பெயிலான்' என 
அறழககபேட்ட இலஙகாபுரியிபல 'ேரேலி' 
என்று நாமம் பூண்டு பூரவீக அராபியரின் குடி-
பயறைத்திறகு ேறைசாறறி நிறகும் பேருவறை 
மண்ணில் இத்பதேசிய விழா பகாண்டாடபேடு-
வது பேரும் மகிழ்ச்சிககுரிய விடயமாகும்.   

இபதேபோன்ைபதோரு பதேசிய மீலாதுன் நபி 
விழா சில வருடஙகளுககு முன்னரும் இபதே பிர-
பதேசத்தில் நடநபதேறியறதேப ேலரும் அறிவர. 
இவ்வாறு இபபிரபதேசம் அடிககடி நிறனவு 
கூைபேட்டு வருவது இபபிரபதேசத்தின் பமன்-
றமககு நல்ல எடுத்துககாட்டாகும்.   

இநநாட்டில் வாழும் சகல சமூகத்தினரும் 
முஸ்லிம்களின் ஆதிககுடிகள் குடிபயறிய இடம் 
பேருவறை என்ேறதே ஏறறுக பகாள்கின்ைனர. 
அதேன் ஊடாக முஸ்லிம்களின் பிரதோன நகர-
மாக பேருவறை திகழுகின்ைது. இதேறன கட்டி-
யம் கூறும் வறகயிபலபய இப பேருவிழாவும் 
மீண்டும் ஒருமுறை இஙகு நடாத்தேபேடுகிைது.   

பேருவறை, சீனன்பகாட்றடயில் அறிபவாளி 
ேரபபிக பகாண்டிருககும் ஜாமிஆ நளீமியயா 
கலாபீட வைாகத்தில்  இவ்விழா நறடபேறு-
வறதேயிட்டு பேருவறை நகரம் பமலும் புகழ் 
பேறுகிைது.   

இலஙறகயில் முஸ்லிம்களுககான அரச 
விடுமுறை தினமாக பதேசிய மீலாதுன் நபிவிழா 
தினம் ஏறகனபவ அஙகீகரிககபேட்டு நறட-
முறையில் இருக-
கின்ைது. அத்பதோடு 
அரச ஏறோட்டில் 
வருடா வருடம் 
பதேசிய மீலாதுன் நபி 
விழா பகாண்டாடப-
ேடுவதும் இலஙறக 
மு ஸ் லி ம் க ளு க கு 
கிறடககபபேறறுள்ை 
சிைபேம்சமாகும்.   

அநதே வறகயில் 
இவ்வருட பதேசிய 
மீலாதுன் நபி 
விழாறவ பேருவ-
றையில் ஜாமிஆ 
நளீமியயா கலாபீடத்-
தில் நடாத்தேத் பதேரநபதேடுத்திருபேது மிகவும் 
போருத்தேமான விடயமாகும்.  

 ஜாமிஆ நளீமியயா கலாபீடம் இநநாட்டு 
முஸ்லிம்களின் பகநதிர கல்வி நிறலயமாகும். 
மர்ஹூம் எம்.ஐ.எம். நளீம் ்ாஜியாரின் சிநதே-
றனயில் உருவான இககலாபீடம் தேறலசிைநதே 
புத்திஜீவிகறை சமூகத்திறகும் நாட்டுககும் உரு-
வாககித் தேநது பகாண்டிருககிைது.இம்மபகான்-
னதே ேணிககு கிறடத்தே ஒரு வரபபிரசாதேமா-
கபவ இநதே வாயபறேக கருதேலாம்.   

பேருவறை வரலாறறுக 
காலம் முதேல் சிைபபுறறு 
விைஙகி வருவது போன்று அச்-
சிைபபும் புகழும் ேலவாறும் 
பதோடரநது வண்ைமுள்ைன.   

இலஙறகயின் முதேலாவது 
ேள்ளிவாசலாக பேருறவை 
மஸ்ஜிதுல் அபரார விைஙகிக 
பகாண்டிருககின்ைது. அபதே-
போன்று இலஙறகயின் முதேலா-
வது முஸ்லிம் மகளிர கல்லூரி பேருவறை, 
மருதோறனயில் ோஸியத்துந நஸ்ரியா 
என்ை பேயரில் அறமநதிருககின்ைது.   

இபதேபோன்று ஆன்மீகத் துறையிலும் 
பேருவறை சிைபபுடன் விைஙகுகிைது.குறிப-
ோக பகச்சிமறல தேர்ா அறமநதுள்ை ேள்-
ளிவாசல், வரலாறறு புகழ்மிகக றேத்துல் 
முோரக புகாரி தேககியாவும் பேருவறையில் 

தோன் அறமயப பேறறுள்ைன.இலஙறகயில் 
எநதே ஊரிலும் இல்லாதேவாறு இஙகு மூன்று 
வழிோட்டுத்தேலஙகளில் புனிதே புகாரி கிரநதேம் 
ோராயை மஜ்லிெும் இடம்பேறுகிைது.   

இலஙறக முஸ்லிம் சமூகத்திறகு மறபைாரு 
வரபபிரசாதேமாக அறமநதிருககும் இகராாஃ 
பதோழில் ேயிறசி நிறுவனமும் இஙகுதோன் 
அறமயபபேறறுள்ைது. உலகப பிரசித்தி 
பேறை இரத்தினககல் வரத்தேக சநறதேயும் 
சீனன்பகாட்றடயில் 'ேத்தே' என்ை இடத்தில் 

அறமநதுள்ைன. இதேன் ஊடாக பேருவறை சர-
வபதேச மட்டத்தில் பேசபேடும் இடமாக விைஙகிக 
பகாண்டிருககிைது.இபதே போன்று பேருறவை 
மீன்பிடித் துறைமுகமும் கடறகறர பிராநதி-
யத்தில் பிரகாசித்துக பகாண்டிருககிைது.இறவ 
அறனத்தும் இபேகுதி மககளின் பிரதோன ஜீவ-
பனாோயத் பதோழில்கைாக விைஙகிக பகாண்டி-
ருககின்ைன. இவறறை விடவும் இதேர வரத்தேகத் 
துறைகளிலும் இபேகுதி மககள் முன்னணியில் 

திகழ்கிைாரகள்.   
சரவபதேசம் வறரயிலும் பேரும் புகழும் 

பேறை பகாறட வள்ைல்களுககும் இபேகுதி 
ேஞசமில்றல எனக கூறும் அைவுககு ேல 
பகாறட வள்ைல்கள் வாழ்நதும் வாழ்நது 
பகாண்டுமிருபேதும் இபேகுதிககுக கிறடத்-
துள்ை மறறுபமாரு அருட்பகாறடயாகும்.   

பிரதோன தேரீககாககளின் பேஹமாரகள், 
உலமாககள், புத்திஜீவிகள், நாட்டின் நறபே-
யறர அலஙகரிககும் அரசியல் பிரமுகரகள் 

ேலரும் உள்ை ஊராகவும் பேருவறை விைங-
குகிைது.

ோதுலியா, காதிரியா, அலவியா, காதிரியத்-
துன் நேவியா ஆகிய பிரதோன தேரீககாககளின் 
முககியஸ்தேரகளும் இஙகு ஏராைமாக உள்ை-
னர. அத்துடன் சகல தேரீககாககறையும் பின்-
ேறறுபவாரும் ேரஸ்ேரம் ஒறறுறமயாகவும் 
ஆத்மீக விடயஙகளில் ஒத்துறழபபுடன் பசய-
லாறறுபவாராகவும் இருபேது முன்மாதிரியாகக 
காைபேடுகிைது. இபதேபோன்றுதோன் இஙகு 
பேௌத்தே, கிறிஸ்தேவ, சிஙகை மககள் பேரும்-
ோன்றமயாக உள்ை போதிலும் இன, மதே நல்-
லிைககத்துடன் வாழ்நது வருவதும் அன்றைய 
மன்னரகள் காலத்திலிருநபதே நிலவிவரும் மனி-
தோபிமானப ேண்ோகும்.   

ேன்றமத்துவமிகக இத்தேறகய இடத்றதே 
பதேசிய மீலாதுன் நபி விழாறவ நடாத்தே அரசு 
பதேரநபதேடுத்தேறமககாக புத்தேசாசன, சமய 
விவகார அறமச்சர விதுர விகரமநாயகக 
அறமச்சரகள், இராஜாஙக அறமச்சர பியல் 
நிோன்த்தே டி சில்வா, ோராளுமன்ை உறுபபி-
னர மரஜான் ேளீல் மறறும் முஸ்லிம் சமய 
கலாசார திறைககை ேணிபோைர இபராஹிம் 
சாஹிப அன்சார உட்ேட திறைககை உயர அதி-

காரிகளுககும் இபே-
குதி மககள் நன்றி 
பதேரிவிகக கடறமப-
ேட்டுள்ைாரகள்.  

அத்பதோடு இபபே-
ரும் றகஙகரியத்றதே 
பமறபகாள்ை முன்-
வநதே ஜாமிஆ நளீ-
மியயா கலாபீட உயர 
மட்டத்தினருககும் 
அதேன் ஏறோட்டுக 
குழுவினருககும் இப-
ேகுதி மககள் நன்றி 
பதேரிவிகக பவண்டிய-
வரகைாவர.   

பதேசிய மீலாதுன் 
நபி விழா வரலாறறுப புகழ்மிகக ஜாமிஆ நளீ-
மியயா கலாபீடத்தில் நறடபேறுவறதே முன்-
னிட்டு கலாபீடத்றதே பிரதிேலிககும் வறகயில் 
இலஙறக தேோல் திறைககைத்தினால் முதேல் 
நாள் முத்திறர ஒன்றும் பவளியிட ஏறோடாகி-
யுள்ைது  என்ேதும் குறிபபிடத்தேககதோகும்.

தேரதேல்கறை களியாட்டமாகக கருதோது 
கடறம, போறுபபு, கட்டுபோடு உள்-
ளிட்ட சமூக நலன்சார பநாககஙகளுக-

குப ேயன்ேடுத்தும் புதிய சிநதேறனககு பதேரதேல் 
ஆறைககுழு தேயாராகி வருகிைது. இதேறகான 
சாத்திய வழிகள், ேல துருவஙகளில் ஆராயப-
ேட்டுள்ைன. சட்டவறரவாைர திறைககைம் 
மறறும் சட்ட மாஅதிேர திறைககைம் என்ே-
வறறுடனும் இது ேறறிய கைச்சாத்தியஙகறை 
பதேரதேல் ஆறைககுழு ஆராயநதுள்ைது.

பதேரதேல் பிரசாரச் பசலவு, பிரசார நிதி சீரதிருத்தே 
சட்டமூலத்றதே பகாண்டுவநது, இநபநாககுகறை 
பவல்ல பதேரதேல்கள் ஆறைககுழு தேயாராகிைது. 
இதேனால், இவ்வாைான ஒரு சட்டத்தின் அவசி-
யத்றதே அரசியல் பிரதிநிதிகளுககு உைரத்தியுள்-
ைார பதேரதேல்கள் ஆறைககுழு தேறலவர புஞசி 
ப்வா. ஜனாதிேதிககு எழுதியுள்ை கடிதேத்தில் 
அவசரமாக இறதேச் சட்டமாககுமாறு ஆபலாச-
றனயும் கூறியுள்ைார. எல்றலயறை நிதி வீண்-
விரயஙகறை தேவிரபேது, மககள் பிரதிநிதிகளின் 
போறுபபுககூைறல கட்டாயமாககல், கடறம 
தேவறிபயாரின் பிரதிநிதித்துவஙகறை திரும்ேப 
பேைல், பதேரதேல் விஞஞாேனஙகறை பசய-
லுருவில் நிரூபித்தேல், நிரூபிகக தேவறின் சட்ட 
நடவடிகறகககு அவறர உட்ேடுத்தேல் மறறும் 
இறைஞரகள் இன்னும் பேண்களின் பிரதிநிதித்து-
வஙகறை உறுதிபேடுத்தேல் உள்ளிட்டறவ இநதேப 
புதிய ேரிநதுறரயில் பசரககபேட்டுள்ைன.

நல்லபதோரு பநாககிறகு நாட்றட நகரத்தும் 
வழிகள் ேறறி இவ்வைவு காலமும் கருத்துறரகள் 
முன்றவககபேட்டாலும் அறவ நறடமுறைககு 
வரவில்றல. வநதிருநதோல், இவ்வாைான சட்-
டஙகள் அவசியபேட்டிருககாது. பவறுபபூட்டும் 
பேச்சுககள், இனஙகளுககு எதிரான விழிபபூட்-
டும் பசயறோடுகறைத் தேடுகக இதேறகு முன்னர 
தேறடவிதிககபேட்டிருககிைது. ஆனால், இவறறை 
எவரும் தேவிரநதேதோக இல்றல. பதேரதேல் பிர-
சாரஙகளில் வழஙகபேட்ட வாககுறுதிகபைா, 
விஞஞாேனஙகபைா எவறரயும் வாழ றவகக-
வுமில்றல. ஆனால், இதேறகாக அறமககபேட்ட 
பமறடகள், ஊரவலஙகள், சநதிபபுககளுககு 
எத்தேறன இலட்சம் ரூோககள் வாரியிறைக-
கபேட்டன. இவறறை கருத்திபலடுத்தே பதேரதேல் 
ஆறைககுழு, இபபுதிய சிநதேறனககு கைம் 
காை விறழகிைது. பிரதிநிதிபயாருவர, கடறம 
தேவறியதோகபவா அல்லது போறுபபு மீறியதோ-
கபவா கருதேபேடின் எஞசிய அவரது ேதேவிககா-
லம் வறிதோககபேடவுள்ைது. இதேனால், எச்சரிக-

றகயுடன் நடநதுபகாள்ை பநரிடுகிைது மககள் 
பிரதிநிதிககு. சமூகஙகளுககு நபோறசயூட்டும் 
அல்லது இனஙகறை இறடபவளியாககும் 
அல்லது புரிநதுைரறவ ோதிககும் பதேரதேல் 
விஞஞாேனஙகளும் தேறடபசயயபேட உள்ைன. 
இதேனால், பவட்ோைரகள் அல்லது அரசியல் 
கட்சிகள், ஏமாறறும் பிரச்சாரஙகறை றகவிட 
பவண்டி வரும். ஆனால், ஒரு சமூகத்தின் உண்-
றமயான உரிறம முழககஙகறை ோதிபேதோக 
இபபுதிய சட்டம் அறமயுமா? என்ை அஙகலாயப-
புககளும் இருககபவ பசயகின்ைன.

எனபவ, இவ்விடயத்தில் சிறுோன்றம சமூ-
கஙகளின் தேறலறமகள் தீரகக சிநதேறனயுடன் 
பசயலாறைல் அவசியபேடுகிைது. பதேரதேல் சட்ட 
சீரதிருத்தேஙகளுககான ோராளுமன்ை விபேட 
ஆறைககுழுவுடன் கலநதோபலாசிகக இநதே 
தேறலறமகள் தேயாராக பவண்டும். "எடுபேது 
பிச்றச மிதேபேது ேல்லாககில்" என்ை நிறலபோ-
டுகளிலிருநது விடுேட பநரிட்டுள்ை சூழ்நிறல-
கபை இறவ. இவ்விடயத்தில், சட்டத்தின் உண்-

றமயான பநாககு பவன்ைால் போதுமானது. 
ோராளுமன்ை ேதேவிகறை பவல்வதேறகாக 
அல்லது அதிகார இலககுகறை அறடவதேறகாக 
அவிழ்ககபேடும் போய முடிச்சுககள், உைரச்-
சிக பகாேஙகள் எல்லாம் இபபுதிய சட்டத்தோல் 
மூறலயில் றவககபேடவுள்ைன. ஊருகபகாரு 
எம்.பி அல்லது இனத்துகபகாரு பிரதிநிதி-
பயன்ை பிரச்சாரஙகள், ோகுோடுகபைல்லாம் 
பமறடபயைலாம். அவ்வாறு பமறடபயறைபே-
டுவதோல் ஏறேடும் விறைவுகளுககாக இச்சட்-
டத்தின்முன் ேதிலளிகக பநரிடபபோகிைது. இதே-
னால்தோன், போறுபபுககூைல் என்ை விடயம் 
இபேரிநதுறரககுள் புகுத்தேபேட்டுள்ைது. 
எனபவ, இச்சட்டத்தோல் எல்பலாரும் போறுப-
புடன் நடநது, போறுபபுள்ை மககள் பிரதிநிதி-
யாக மாை பவண்டி ஏறேட்டுள்ைது. நல்லபதோரு 
பநாககிறகு நாமும் ஒத்துறழபபோம்.

வரலாறு ேறறிய உைரவும் வரலாறறு 
பநாககும் ஒரு சமூகத்துககு மிகவும் 
அவசியமாகும். கடநதே கால நிகழ்வு-

கள், அனுேவஙகள் ேறறிய அறிவானது ஒரு 
சமூகம் சமகாலத்றதே விைஙகவும் எதிரகாலத் 
திட்டமிடலுககும் துறை புரிகின்ைது. இவ்வறக-
யில் இஸ்லாம் வரலாறறுககு மிக முககியத்து-
வம் அளிககின்ைது. அல்குரஆனில் கடநதே கால 
சமூகஙகளின் வரலாறு ேரவலாகப பேசபேடுகின்-
ைது. இநதே வரலாறுகளிலிருநது ோடம் ேடிகக 
பவண்டிய அவசியத்றதே வலியுறுத்துகின்ைது. 

அநதே வறகயில் கம்ே்ா மாவட்டத்திலுள்ை 
ோரம்ேரிய முஸ்லிம் கிராமஙகளில் ஒன்ைான 
கல் -எளிய ேறறி ஊடகவியலாைரும் சமூக ஆர-
வலருமான எம்.றவ.எம். நஸீர எழுதியுள்ை 
நூல் கல் -எளிய கிராமத்தின் வரலாறறைத் 
பதேடும் ஒரு முயறசியாக உள்ைது.  

இநநூல் கல் -எளிய கிராமத்தில் நீண்ட 
காலமாக வாழ்நது வநதே முஸ்லிம்கைது வர-
லாறறுப ோரம்ேரியம் கறல, கலாசார, ேண்-
ோட்டு விழுமியஙகள், குடிமககளின் ேரம்ேறர 
போன்ைவறறைத் பதேடி பதோகுத்துள்ை ஒரு 
நூலாகும். இது கல் -எளியவின் வரலாறு ேறறி 
பவளிவநதுள்ை முதேல். 

கல் -எளிய ேறறி நூபலான்றை பவளியிட 
பவண்டுபமன்ை நூலாசிரியரின் முயறசி 30 
வருடஙகளுககு முன் ஆரம்ேமாகியுள்ைது. 
ஏறனய நூல்கறைப போலன்றி, வரலாறறு 
நூல்கறை எழுதும்போது ஆதோரஙகளுடன் எழு-
தேபேட பவண்டுபமன்ேதோல் நூலாசிரியர இதில் 
விபசட கவனம் பசலுத்தியுள்ைார.  

இநநூலுககு அறிமுகம் வழஙகியுள்ை 
பேராசிரியர எம்.எஸ்.எம். அனஸ், ஒவ்பவாரு 

ஊரும் அவறறுககுரிய ேண்ோட்றடயும் வர-
லாறறையும் பகாண்டுள்ைன. ஒரு வறகயில் 
ோரத்தோல் ஊரகள் ஒவ்பவான்றும் தேனித்தீவு-
கள் போன்ைறவ பிரபதேசத்துககுப போறுத்-
தேமான போதுப ேண்புகள் ேல இருநதோலும் 
ஒவ்பவாரு கிராமத்துககும் தேனித்துவம் உண்டு. 
உள்ளூர வரலாறுகளில் இறவ முககியத்துவம் 
பேறுகின்ைன. இககருத்துகளுககு இறசவான 
ேல தேகவல்கறையும் கல் -எளியவின் பதோறைத்-
றதேயும் இநநூல் நமககுக கூறுகிைது.  

கி.பி.1650 ஆம் ஆண்டைவில் நீரபகாழும்பு 
வறர இருநதே தேனது ஆட்சிப பிரபதேசத்றதேப 
ோரறவயிட வநதே கண்டி மன்னன் இரண்டா-
வது இராஜசிஙகன் இபேகுதிறய ோரத்தேபோது 
இஙகு கறுவாயச் பசயறகககாக காடுகள் 
பவட்டித் துபபுரவு பசயயபேட்டிருநதேது. இதேறன 
அவதோனித்தே இராஜசிஙக மன்னன்  பகபலஎலி-
பவலா (காடு துபபுரவாகியிருககிைது) என்று 
கூறிய வாரத்றதே மறுகி கல்-எளிய என்று மாறி-
யுள்ைதோகக கூைபேடுகிைது.  

பேரும்ோன்றம சிஙகை மககள் வாழும் ஊர-
களுககு மத்தியிபல கல் -எளிய கிராமம் அறமந-
துள்ைது. 

1957ஆம் ஆண்டு துமுனபகதேர வி்ா-
றரககு கட்டிடம் ஒன்றை நிரமாணிபேதேறகு 

காணியில்லாதே போது அபபோறதேய ேள்ளி-
வாசல் நம்பிகறகயாைர எச்.எல்.எம்.ஏ. காதேர 
வி்ாறரககுத் பதேறவயான காணிறய இல-
வசமாக வழஙகியதேறனயும், சிஙகை கிராமத்-

துககு ோறதே வசதியில்லாதே போது தேமது காணி-
றயயும் காதேர ்ாஜியார வழஙகியுள்ைார. 

கல்- எளிய என்ைதும் முதேலில் நிறனவுககு 
வருவது கல்- எளிய முஸ்லிம் மகளிர அரபுக 
கல்லூரியாகும். இலஙறகயின் முதேலாவது-
முஸ்லிம் அரபுக கல்லூரி இதுவாகும். 

இநநூலிலுள்ை விபசடமான அம்சம் கல்- 
எளிய முஸ்லிம்களின் ேரம்ேறர ேறறிய அத்-
தியாயமாகும். குடும்ேப ேரம்ேறரறய வடிவ-
றமககும் போது புதிய நறடமுறை ஒன்றிறன 
நூலாசிரியர அறிமுகபேடுத்தியுள்ைார.  

1700 ஆம் ஆண்டைவில் தி்ாரியிலி-
ருநது இடம்பேயரநதே கல்- எளியவுககு வநதே 
நான்கு குடும்ேஙகளில் எஞசியிருநதே பேகு 
காஸிம் குடும்ே விேரத்துடன் ஆரம்பித்து 522 
குடும்ேஙகைது பேயர விேரஙகள் நூலில் இடம் 
பேறறுள்ைன.  

முஸ்லிம்களுககு விலாசம் உண்டா என 
சில சகதிகள் எழுபபும் பகள்விகளுககு ஊடக-
வியலாைர நஸீர தேனது கிராமத்தில் வரலாறு, 
ேண்ோடு, கலாசாரம் என்ேவறறை உள்ைடககி 
இநநூறல அழகான முறையில் அச்சில் பவளி-
யிட்டிருபேது குறிபபிடத்தேககதோகும்.
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சமூக ஊடகஙகளில் திட்டமிட்டுப ேரபேபே -
டுகின்ை ஆதோரமறை பசயதிகள் நாட்டில் 
மககறைக குழபேத்துககு உள்ைாககுகின்-

ைன. அச்பசயதிகறை மககளில் பேரும்ோலாபனார 
நம்புவதில்றல. ஆனாலும் ோமர மககள் மத்தியில் 
அவ்வாைான பசயதிகள் அதிக தோககத்றதே ஏறேடுத் -
துகின்ைன. அச்பசயதிகள் உண்றமககுப புைம்ோக 
இருநதோலும் கூட ோமர மககள் அவறறை நம்பி விடு-
கின்ைனர.   

அபதேபவறை அவ்வாைான வீண்வதேநதிகைால் 
மககள் மத்தியில் ேரேரபபும் குழபேமும் ஏறேடுகின் -
ைன. நாடு மிகபமாசமான நிறலறமககு பமன்பம -
லும் பசன்று பகாண்டிருபேதோக மககள் நம்பி விடு -
கின்ைனர. எதிரகாலம் மீதோன அச்சமும் உண்டாகி 
விடுகின்ைது. எனபவ இவ்வாைான ஆதோரமறை பசய -
திகள் நாட்டின் நன்றமககு உகநதேறவ அல்ல.   

ோடசாறல மாைவரகள் ேலர போோககுக 
குறைோடு காரைமாக ோதிககபேட்டுள்ைதோகவும், 
ோடசாறல வகுபேறைககுள் அவரகள் உடல்நலக 
குறைோட்டுககு உள்ைாவதோகவும் சமூக ஊடகஙக-
ளில் சமீேத்தில் பசயதிகள் ேரவியிருநதேன. சமூக 
ஊடகஙகளில் இவ்விதேமான பசயதிகள் ேரவியதும், 
சில பவகுஜன ஊடகஙகள் அதேறகு முககியத்துவம் 
பகாடுத்து பசயதிகறைப பிரசுரித்தேன. அச்பசயதிக -
ளுககு எதுவிதே ஆதோரமுபம இருககவில்றல.   

அதேன் பிைகு அரசியல்வாதிகள் சிலருககு அநதே 
வதேநதிச் பசயதிகள் துரும்ோகிப போய விட்டன. 
நாட்டில் மாைவரகள் போோககின்றமயால் ோதிககப-
ேட்டுள்ைதோக அரசியல்வாதிகள் சிலர கூறுகின்ைனர. 
அரசாஙகத்தின் மீது குறைம் சுமத்துவபதே அவரகைது 
குறிகபகாைாக இருககின்ைது. ஆனால் அககுறைச்சாட்-
டுககான ஆதோரஙகறை அவரகள் கூைவில்றல.   

அரசுககு எதிரான சகதிகளின் பசயதிகளுககு முக-
கியத்துவம் பகாடுபேதில் சில ஊடகஙகள் மும்முரமா-
கச் பசயறேடுகின்ைன. அச்பசயதிகறை திரிபுேடுத்தி, 
முன்னுரிறமயளித்து அநதே ஊடகஙகள் பவளியி -
டுகின்ைன. அவ்வாைான பசயதிகள் நாபடஙகும் 
தீறவத்தேது போல ேரவுகின்ைன. அச்பசயதிகளின் 
உண்றமத்தேன்றமறய மககளுககுத் பதேளிவுேடுத் -
துவதில் அரசாஙகமும் சம்ேநதேபேட்ட அதிகாரிகளும் 
அதிகம் சிரமபேட பவண்டியுள்ைது.   

மாைவரகளின் மநதேபோோககு வதேநதிச் பசயதி-
றயப போலபவ சமீேநாட்களில் மறபைாரு பசயதி 
நாபடஙகும் பவகமாகப ேரவியிருநதேது. அரசாஙக 
ஊழியரகளுககு மாதோநதே சம்ேைத்றதே முழுறமயாக 
வழஙகுவதேறகு அரசாஙகத்திடம் நிதிபேறைாககுறை 
உள்ைதோகவும், அதேன் காரைமாக அரசாஙக ஊழி-
யரகளுககு இம்மாதேம் அறரவாசித்பதோறக சம்ேைம் 
மட்டுபம வழஙகபேடப போவதோகவும் பசயதிகள் ேர-
வியிருநதேன. இறையத்தேைபமான்று அச்பசயதிககு 
அதிக முககியத்துவமளித்து பசயதி பவளியிட்டிருநதேது.   

அரசாஙக ஊழியரகளின் தேறலயில் பேரிடி விழுந -
தேது போன்று அச்பசயதி காைபேட்டது. அரசாஙக 
ஊழியரகள் உண்றமயிபலபய குழபேத்தில் ஆழ்நதே-
னர. போருைாதோர பநருககடி நிலவுகின்ை இன்றைய 
காலத்தில், அறரவாசித்பதோறக சம்ேைத்றதே 
றவத்துக பகாண்டு எவ்வாறு ஜீவபனாோயம் நடத்து -
வபதேன்பைல்லாம் அவரகள் கவறலபேடத் பதோடஙகி 
விட்டனர. சமூக ஊடகஙகளிலும் இச்பசயதி தீவிரமா -
கப ேரவியிருநதேது.   

ஆனாலும் அவ்வாைான பசயதிகளில் எதுவிதே உண்-
றமயும் இல்றலபயன்ேது பின்னரதோன் பதேரியவந-
தேது. அரசாஙக ஊழியரகளுககு அறரவாசித் பதோறக 
சம்ேைம்தோன் வழஙகபேடுபமன்ை பசயதியில் எதுவிதே 
உண்றமயும் கிறடயாபதேன்று அரசாஙகம் உறுதியா-
கத் பதேளிவுேடுத்திய பின்னபர அரசாஙக ஊழியர-
கள் நிம்மதியறடநதேனர. அதேன் பிைகு அச்பசயதிறய 
பவளியிட்ட ஊடகஙகள் பமௌனமாகி விட்டன.   

இன்றைய போருைாதோர பநருககடி நிறலறம -
றயப போறுத்தேவறர இவ்வாைான ஆதோரமறை 
கட்டுககறதேகறை ஊடகஙகள் பவளியிடுவதோனது 
உண்றமயிபலபய நாட்டின் நலனுககு விபராதேமான 
பசயறோடு ஆகும். நாட்டுககு மாத்திரமன்றி மகக-
ளுககும் அரசுககும் ோதிபறே ஏறேடுத்துவதேறகா -
கபவ இவ்வாைான உண்றமககுப புைம்ோன பசய -
திகள் திட்டமிட்டுப ேரபேபேடுகின்ைன. அரச விபராதே 
பசயறோடாகபவ இதேறனக கருதே பவண்டியுள்ைது.   

ஊடக சுதேநதிரத்றதேப போறுத்தேவறர இலஙறக-
யின் நிறலறம முன்பனறைகரமானதோகபவ உள்ைது. 
ஊடகஙகறைக கட்டுபேடுத்தும் வறகயில் அரசாங-
கம் நடநது பகாள்வதில்றல. ஊடகஙகள் சுதேநதிர -
மாகச் பசயறேடுவதேறகு அரசாஙகம் தோராைமாகபவ 
இடமளித்து வருகின்ைது. இநநிறலயில் அநதே சுதேநதி-
ரத்றதே ஊடகஙகள் கண்டேடி தேவைாகப ேயன்ேடுத்து -
வதேறகு முறேடுவது முறையல்ல.   

அபதேசமயம் ஊடகஙகள் மீது மககளுககு நம்-
பிகறக இழககும் வறகயில் போறுபேறை முறையில் 
நடநது பகாள்வதேறகு ஊடகஙகள் முறேடவும் கூடாது. 
அவ்வாறு சில ஊடகஙகள் பசயறேடுமானால் ஒட்டு -
பமாத்தே ஊடகஙகள் மீதும் மககளுககு முறைாகபவ 
நம்பிகறகயறறுப போகும் நிறலறமயும் உருவாகக 
கூடும்.   

இது ஒருபுைமிருகக, ஊடகபேணிபயன்ேதேன் பேரில் 
எநதேபவாரு ஊடகமும் மனம்போன போககில் தோன் -
பதோன்றித்தேனமாகச் பசயறேடுவதேறகு இடமளிபேதும் 
முறையல்ல. மககளுககும் நாட்டுககும் ோதிபறே ஏற -
ேடுத்தும் விதேத்தில் முறைபகடாக நடநது பகாள்ளும் 
ஊடகஙகள் மீது சட்டரீதியாக நடவடிகறக பமறபகாள் -
வதேறகு அதிகாரிகள் தேயஙகவும் கூடாது!

35, டி. ஆர. விஜயவரதேன மாவத்றதே, பகாழும்பு- - 10

தேோல் பேட்டி இலககம் : 834
பதோறலபேசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

பேகஸ் : 2429270, 2429329, விைம்ேர முகாறமயாைர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1444 ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 10

சுேகிருது வருடம் புரட்டாதி மாதேம் 20ஆம் நாள்                           பவள்ளிககிழறம

கல்-எளிய முஸ்லிம் கிராம 
வரலாறும் பரம்பரரயும்:

தேரேல்கள் களியாட்டஙகளாவரே 
ேடுகக ஆரைககுழு கரிசரை!

மக்கள் மத்தியில் வீண்குழப்பத்்தை   
உருவாககும் ஆதைாரமற்ற செய்தி்கள்!

என்.எம்.அமீன்...?

சுஐப எம்.காசிம்-...?

பீ.எம்.முகதோர...?
(ப்பருவ்ை விபேட நிரு்பர்)

தபருவரளயில் தேசிய
மீலாதுன் நபி விழா

எவ்வளவுதான் ்வழிமுறைகறள ஆராய்ந்து
ததளிந்து ததரந்ததடுததாலும், தெயல்படும்
த்பாழுது த்வறு்படுகின்ை்வரகள் ்பலர இருப்பர.

எறனவறகயான் பதேறியக கண்ணும் விறனவறகயான்
பவைாகும் மாநதேர ேலர

ஒரு பாரரவ
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நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 
அமமச்சின் செயலாளர் பிரதீப் ரத்நாயகக 
உமரயாற்றுமகயில்,   

நாடு ச�ாருளாதார சநருககடிமய எதிர்-
சகாண்டுளள ப�ாதிலும், மககளுககு வெ-
தியான வீடுகள வழங்கும் பவமலத்திட் -
டம் மற்றும் உரிமமப் �த்திரம் வழங்கும் 
பவமலத்திட்டம் சதாடர்ந்தும் நமடமு-
மைப்�டுத்தப்�டும்.

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 
அமமச்ெர் பிரென்ன ரணதுங்கவின் ஆபலா-
ெமனயின் ப�ரில் அடுத்த இரண்டு வரு-
டங்களுககுள 30,000 வீட்டு உரிமமப் �த் -
திரங்கமள வழங்கும் பவமலத்திட்டம் 
ஏற்கனபவ ஆரம்பிககப்�ட்டுளளன.   

கடந்த காலங்களில் நாட்டில் ஏற்�ட்ட 
ச�ாருளாதார சநருககடி காரணமாக 
வீடுகள கட்டுவதில் பின்னமடவு ஏற்�ட்-
டது. ஆனால் ச�ாருளாதார சநருககடிமய 
சவன்று மீண்டும் நாட்டில் அபிவிருத்திப் 
ப�ாமர ஆரம்பிகக அரொங்கம் தயாராக 
உளளது. அதற்பகற்�, வீட்டுத் திட்டங்-
கமள மீண்டும் சதாடங்க நடவடிகமக 
எடுத்து வருகிபைாம்.  

சகாழும்பு நகரில் வீடற்ை மககளின் 
வீட்டுப் பிரச்சிமனமயத் தீர்கக சுமார் 02 
இலட்ெம் அடுககுமாடி குடியிருப்புகள 
கட்டப்�ட பவண்டும். எந்த சநருககடி வந்-
தாலும் அந்த இலகமக அமடய அமமச்சு 
ஏற்கனபவ ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்மத 
செயல்�டுத்தியுளளது.   

பமலும், திமைபெரியின் �ணத்தில் சுமார் 
260 நகர அபிவிருத்தி திட்டங்கள ஆரம்பிக-
கப்�ட்டுளளது. பமலும் ஐந்து பவமலத்திட் -
டங்கள நகர அபிவிருத்தி அதிகார ெம�யின் 
�ணத்தில் ஆரம்பிககப்�ட்டுளளன.  

பமலும் அரொங்கத்திற்கு வழங்கப்�டாத 
நகர அபிவிருத்தி அதிகார ெம�ககு சொந்த-
மான காணிகளிலும், திட்டங்கள நமடமு-
மைப்�டுத்தப்�டாத சவற்று நிலத்திலும் 
�யிர்ச்செயமக நடவடிகமககள ஆரம்பிக-
கப்�ட்டுளளன. அதன்�டி �ன்னிப்பிட் -
டிய, மாதிசவல ப�ான்ை பிரபதெங்களில் 
அமடயாளம் காணப்�ட்ட காணிகளில் 
�யிர்ச்செயமக நடவடிகமககள ஏற்கனபவ 
ஆரம்பிககப்�ட்டுளளன.   

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 
அமமச்சு அபிவிருத்தி அனுமதிகளின் ஒப்-
புதமல விமரவு�டுத்துவதற்காக (One-Stop 
Unit, OSU) என்ை பெமவப் பிரிமவ அறிமு-
கப்�டுத்தப் ப�ாகிைது. அபிவிருத்தி அனு-
மதிகமள அங்கீகரிககும் அமனத்து நிறுவ-
னங்கமளயும் பெர்த்து இச்பெமவப் பிரிவு 
நிறுவப்�ட உளளது. அபிவிருத்தி அனும-
திகமள அங்கீகரிகக எடுககும் பநரத்மத 
குமைத்து, எளிமமயாககுவதன் மூலம், 
அதிக முதலீட்மட ஈர்கக முடியும் என நம்-
புகிபைாம்.  

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 
அமமச்சின் கீழ் இலங்மக தீவுகள அபி-
விருத்தி அதிகார ெம� என்ை புதிய நிறுவ-
னத்மத நிறுவவும் தீர்மானிககப்�ட்டுள-
ளது. அந்த அதிகாரெம�மய நிறுவுவதன் 
முதன்மம பநாககம் இலங்மகமயச் சுற்றி 
அமமந்துளள தீவுகமள அபிவிருத்தி செய-
வதும், சுற்றுலாமவ பமம்�டுத்துவதும், 
நாட்டிற்கு டாலர்கமள சகாண்டு வருவதும் 
ஆகும்.   

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 
அமமச்சின் கீழ் உளள நிறுவனங்களின் 
ஆதரவுடன் பதசிய ச�ளதீக அபிவிருத்தித் 
திட்டம் தயாரிககப்�ட்டு அமனத்து நிறுவ-
னங்களுககும் வழங்கப்�டவுளளது. பதசிய 
ச�ளதீகத் திட்டம் புதுப்பிககப்�ட்டு, 
அங்கு ச�ைப்�டும் கருத்துகள மற்றும் 
ஆபலாெமனகமள எடுத்துகசகாண்டு 
பதசிய ச�ளதீக அபிவிருத்தித் திட்டம் தயா-
ரிககப்�டும்.  

சவளிநாடுகளில் உளள இலங்மகயர்க-
ளுககும் சதாழிலாளர்களுககும் வீடுகமள 
சடாலர்களுககு விற்�மன செயயும் 
பவமலத்திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனபவ ஒரு 
வீடு 40,000 சடாலர்களுககு விற்�மன 

செயயப்�ட்டுளளது. சவளிநாடுகளில் 
வாழும் இலங்மகயர்களுககு பமலதி-
கமாக, வீடுகமள சகாளவனவு செயய 
சவளிநாட்டவர்களிடமிருந்தும் �ல 
பகாரிகமககள வந்துளளன. அதன்�டி, 
இவவருட இறுதிககுள சடாலருககு 
வீடுகமள விற்கும் இலகமக எளிதில் 
எட்டிவிடும்.   

பமலும், குமைந்த வருமானம் ச�றும் 
25,000 வீடுகளுககு பொலார் ப�னல்கள 
மூலம் மின்ொரம் வழங்கும் திட்டத்-
துககு அமமச்ெரமவ தற்ப�ாது ஒப்புதல் 
அளித்துளளது. பதசிய மின்கட்டமமப் -
பில் 500 சமகாபவாட் புதுப்பிககத்தகக 
எரிெகதிமய பெர்கக எதிர்�ார்ககப்�டுகி -
ைது என்று குறிப்பிட்டார்.  

வெகுசன ஊடக அமைச்சின்
வசயலோளர் அனுஷ பல்பிடட:

வீடுகமள விற்�மன செயயும் �ணத்மத 
சடாலர்களில் செலுத்தி வீடுகமள சகாளவ -
னவு செயயும் முமைமமமய தயார் செயய 
முடியுமா?   

நகர அபிவிருத்தி அதிகோர சமபயின் 
பணிபபோளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர: 

வீட்டின் ச�றுமதியில் 25 வீதத்மத 
செலுத்தி எஞ்சிய 75 வீதத்மத தவமண 
முமையில் செலுத்துவதற்கான 
முமைமமமய தயாரிப்�தற்கு அரெ மற்றும் 
தனியார் வங்கிகளுடன் ப�ச்சுவார்த்மத 
ஆரம்பிககப்�ட்டுளளது.   

இலஙமக ஒலிபரபபுக
கூடடுத்்ோபனத்தின் ்மலெர்
ஹடசன் சைரசிஙக:

சடாலர்களுககு வீடுகமள விற்கும் திட்-
டத்தின் விளம்�ரத்திற்காக ஒலி�ரப்புக 
கூட்டுத்தா�னத்துடன் சதாடர்பு சகாளள -
வும். அதற்கு பதமவயான அமனத்து வெதி -
களும் கூட்டுத்தா�னத்திடம் உளளது.  

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு 
அமைச்சின் வசயலோளர்
பிரதீப ரத்நோயகக:-

நாம் நிச்ெயமாக அது சதாடர்பில் கவனம் 
செலுத்துபவாம்.  

அரசோஙக ்கெல் பணிபபோளர் 
நோயகம் தினித் சிந்க கருணோரத்ன:

'ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு வீடு" எனும் திட்-
டத்தின் கீழ் தனி வீடுகள கட்டப்�டுமா? 
அடுககு மாடியா?   

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு 
அமைச்சின் வசயலோளர்
பிரதீப ரத்நோயகக -:

ஒற்மை வீடு. அங்கு �ணம் தவமண 
முமையில் வழங்கப்�டுகிைது. பிரபதெ 
செயலக மட்டத்தில் வீடுகமள நிர்மாணிப்-
�தற்கு உதவிகள செயயும். அடுத்த ஆண்டு 
இத் திட்டத்மத செயல்�டுத்த அரசு ஆதரவு 
அளித்துளளது. அதன்�டி, நாட்டிலுளள 
ஒவசவாரு கிராம பெமவப் பிரிவுககும் ஒரு 
வீடு வீதம் 15,000 வீடுகமள நிர்மாணிககும் 
திட்டம் அடுத்த வருடம் நமடமுமைப்�-
டுத்தப்�டும்.   

சுயோதீன வ்ோமலககோடசி ்சமெயின் 
பிரதிப வபோது முகோமையோளர்
சு்ர்ைன் ர்லியவகோட -:

நகமர அழகு�டுத்தும் திட்டத்தின் �ரா-
மரிப்புப் �ணிகள திட்டமிட்ட�டி நமட-
ச�ைவில்மல எனத் சதரிவிககப்�டுகிைது. 
அதன் ெமீ�த்திய நிமல என்ன? தனியார் 
துமை இமணந்து இந்தத் திட்டத்மதச் 
செயய முடியாதா?  

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு 
அமைச்சின் வசயலோளர்
பிரதீப ரத்நோயகக: -

�ாராளுமன்ை மமதானம் மற்றும் சுதந் -
திர ெதுககத்தின் �ராமரிப்பு �ணிகள 
நகர அபிவிருத்தி அதிகார ெம�யினால் 
பமற்சகாளளப்�டுகிைது. நாம் ெம்�ா-
திககும் �ணத்தில் நம்மம நாபம ஆத -
ரிகக பவண்டும்.   

நகர அபிவிருத்தி அதிகோர 
சமபயின் பணிபபோளர் நோயகம் 
பிரசோத் ரணவீர:

ஒரு நகரத்மத அழகு�டுத்தும் 
அபத பவமளயில், நகரின் சதான் -
மமமயப் �ாதுகாத்து அபிவிருத்திப் 
�ணிகள பமற்சகாளளப்�டுகின்ைன. 
கடந்த வாரம் கண்டி நகரம் அழகு� -
டுத்துதல் சதாடங்கியது. சியக நகர் 
அபிவிருத்தித் திட்டம் நான்கு மாதங் -
களில் முடிககப்�ட்டது. நகமர அழ -
கு�டுத்துவதில், நகரின் ச�ாருளாதார 

நிமலமய உயர்த்துவதில் சிைப்பு கவனம் 
செலுத்தப்�டுகிைது. இதன் மூலம் கிரா -
மப்புை மககளின் ச�ாருளாதார நிமல 
பமம்�டும் என எதிர்�ார்ககப்�டுகிைது. 
�ராமரிப்புககு அதிக �ணம் செலவிடப் -
�டுகிைது.  

சுயோதீன வ்ோமலககோடசி ்சமெயின்
பிரதிப வபோது முகோமையோளர்
சு்ர்ைன் ர்லியவகோட:-

கஜிமா பதாட்டத்தில் இடம்ச�யர்ந்த 
மககளுககு அரொங்கம் வீடுகமள வழங் -
கியுளளது. ஆனால் அந்த வீடுகமள 
பவறு தரப்பினருககு சகாடுத்துவிட்டு 
மீண்டும் பதாட்டத்தில் வசிகக வரு -
கிைார்கள. இமத நிறுத்த திட்டம் 
உளளதா?  

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு 
அமைச்சின் வசயலோளர்
பிரதீப ரத்நோயகக:  - 

நாங்கள கஜிமா பதாட்டத்மத 
இமடநிமல முகாமாகப் �யன்�டுத்தி -
பனாம். அதில் வசிப்�வர்களுககு வீடுகமள 

வழங்கிபனாம். இன்னும் 20 குடும்�ங்-
களுககு மட்டுபம வீடுகள வழங்கப்�ட 
உளளது. ஆனால் அங்கு 200 குடும்�ங்கள 
வசிககின்ைன. இங்கு ஒரு சிககல் உளளது. 
எனபவ, இந்நிமலமய தடுகக ெட்டத்மத 
வலுப்�டுத்துபவாம் என நம்புகிபைாம்.  

்லகஹவுஸ் நிறுெனத்தின் ஆசிரியர் 
குழுப பணிபபோளர் சிசிர பரண்நதிரி:

96 கிரிகசகட் உலகக கிண்ணத்மத 
சவன்ை அணிககு �த்தரமுல்மல பிரபதெத் -
தில் வழங்கப்�ட்ட காணிகமள பெகரித்து 
வீட்டுத் சதாகுதிமய நிர்மாணிகக அர்்ஜுன 
ரணதுங்க உளளிட்ட வீரர்கள மறுத்துளள-
னர். இதன் ெட்ட நிமல என்ன?  

நகர அபிவிருத்தி அதிகோர சமபயின் 
பணிபபோளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர:

96 உலகக கிண்ணத்மத சவன்ை அணிமய 
பிரதிநிதித்துவப்�டுத்திய 14 வீரர்களுககு 10 
ப�ர்ச் காணி வழங்கப்�ட்டது. ஆனால் 8 வீரர்-
கள கலப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு அனுமதி 
பகாரியுளளனர். இந்த நிலங்கள வீரர்களின் 
தனிப்�ட்ட �யன்�ாட்டிற்காக வழங்கப்�ட்-
டுளளன. பவறு தரப்பினருககு காணி வழங்கப்-
�டுமாயின் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரெம�யின் 
கட்டமளகளின் பிரகாரம் அதமன பமற்-
சகாளள பவண்டும். அதன்�டி செயல்�ட்டால் 
கலப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு வழங்கலாம்.  

்லகஹவுஸ் நிறுெனத்தின் ஆசிரியர் 
குழுப பணிபபோளர் சிசிர பரண்நதிரி: - 

அதற்கான கூட்டுக பகாரிகமகமய 
தாங்கள முன்மவகக பவண்டுமா? ஒரு தரப் -

பினமர மட்டும் பகார பவண்டுமா?  

நகர அபிவிருத்தி அதிகோர சமபயின் 
பணிபபோளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர:

இந்தக காணிகமள பவறு தரப்பினருககு 
தனியார் �ாவமனககாக வழங்க முடியாது 
என உரிய அமமச்ெரமவப் �த்திரத்தில் 
குறிப்பிடப்�ட்டுளளது. ஆனால் பவறு 
தரப்பினருககு மாற்ைப்�ட்டால், நிலத்தின் 
மதிப்பீடு மதிப்பு செலுத்தப்�ட பவண்டும்.  

வெகுஜன ஊடக அமைச்சின்
வசயலோளர் அனுஷ பல்பிடட:

மாதிசவல, அத்திடிய �ைமவகள ெரணா-
லயம் சதாடர்�ான ெமீ�த்திய நிமலமம 
என்ன?   

நகர அபிவிருத்தி அதிகோரசமபயின் 
பணிபபோளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர:

�ைமவகள ெரணாலயம் 39 ஏககர் �ரப்�-
ளவில் உளளது. ஆனால், பின்னர் இப்�கு-
தியில் மககள குப்ம�கமள சகாட்டினர். 
பின்னர் தனியாருடன் இமணந்து இந்த 
நிலத்மத �ைமவகள ெரணாலயமாக மாற் -
றிபனாம். சகாழும்பிலும் அதமனச் சுற்றி -
யுளள �குதிகளிலும் உளள மககள இங்கு 
சுதந்திரமாக பநரத்மதக கழித்தனர். நாம் 
இந்த நிலத்மத அபிவிருத்தி செயயும் அபத 
பவமளயில், அதன் தனித்துவமான தாவ-
ரங்கமளயும் �ைமவகமளயும் �ாதுகாக-
கும் வமகயில் அபிவிருத்திப் �ணிகமளச் 
செயது வருகிபைாம். அதற்கான அனுமதி-
கள இந்த நாட்களில் ச�ைப்�டுகின்ைன.  

இலஙமக ஒலிபரபபுக கூடடுத்்ோபனத்-
தின் ்மலெர் ஹடசன் சைரசிஙக:

சவளிநாடுகளில் வாழும் இலங்மகயர்-
களுககு மாத்திரமா சடாலர்களில் வீடுகள 
விற்கப்�டுகிைது?  

 நகர அபிவிருத்தி அதிகோர சமபயின் 
பணிபபோளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர:

உளநாட்டிலும் சவளிநாட்டிலும் உளள 
அமனத்து மககளும் வீடுகமளப் ச�ை முடியும்.   

ஊடக அமைச்சின் வசயலோளர்
அனுஷ பல்பிடட

ஊடகவியலாளர்களுககு வீட்டுத்திட்டம் 
வழங்கும் பவமலத்திட்டம் என்ன?   

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு 
அமைச்சின் வசயலோளர்
பிரதீப ரத்நோயகக:

அதற்கான பவமலத்திட்டம் ஏற்கனபவ 
நமடமுமையில் உளளது.

நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைபபு அமைச்சின் 
வசயலோளர் பிரதீப ரத்நோயகக

நகர அபிவிருத்தி அதிகோர சமபயின் பணிப-
போளர் நோயகம் பிரசோத் ரணவீர

அரசோஙக ்கெல் பணிபபோளர் நோயகம் 
தினித் சிந்க கருணோரத்ன

வெகுசன ஊடக அமைச்சின் வசயலோளர் 
அனுஷ பல்பிடட

இலஙமக ஒலிபரபபுக கூடடுத்்ோபனத்தின் 
்மலெர் ஹடசன் சைரசிஙக

சுயோதீன வ்ோமலககோடசி ்சமெயின் 
பிரதிப வபோது முகோமையோளர்
சு்ர்ைன் ர்லியவகோட

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை எதிரப்கொண்டுளள ப�ொதிலும்  
மக்களுககு வீடு வழங்கும் பவயைத்திட்டம் பதொ்டரும்
'ெ்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்டயமப்பு அயமச்சுககு ப�ொநதமொன

நிறுவனங்்களின் முன்பனற்்றம் குறித்து ஊ்ட்க பிரதொனி்களுககு
விளக்கமளிககும் மு்கமொ்க �த்தரமுலை, சுஹுரூ�ொைவில உளள

அயமச்சின் ப்கடப�ொர கூ்டத்தில zoom பதொழிலநுட�த்தின் ஊ்டொ்க
ெய்டப�ற்்ற அசிதிசி முன்னணி ்கைநதுயரைொ்டலின் பதொகுப்பு'

ெ்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்டயமப்பு
அயமச்சின் ப�ைைொளர பிரதீப் ரத்ெொைக்க

  ெொடு ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை எதிரப்கொண்டுளள 
ப�ொதிலும், மக்களுககு வீடு வழங்கும் பவயைத்திட்டம் 
பதொ்டரநதும் அமுல�டுத்தப்�டும்.

  இரண்டு ஆண்டு்களுககுள 30,000 உரியமப் �த்திரங்்கள 
வழங்்க ெ்டவடிகய்க...  

  'ஒரு கிரொமத்திற்கு ஒரு வீடு' வழங்கும் திட்டம் அடுத்த 
ஆண்டும் பதொ்டரும்...  

  ப்கொழும்பில வீ்டற்்றவர்களின் வீடடுப் பிரச்சியனககு 
தீரவு ்கொணும் வய்கயில சுமொர இரண்டு இைட�ம் அடுக-
குமொடி குடியிருப்பு்கயள நிரமொணிக்க ெ்டவடிகய்க...  

  ஊ்ட்கவிைைொளர்களுககு வீடு வழங்கும் திட்டம்...
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இருைல் ைருநமதை உடவகோணட...
இதற்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கப்-

பட்ட தரமற்்ற 04 இருமல் மருந்து-
்கள் ்காரணமா்க இருக்கலாமமன 
உல்க சு்காதார அமமப்பு எச்சரிகம்க 
விடுத்துள்்ளது.    ்காயச்சல், தடிமன் 
மற்றும் இருமமல குணப்படுத்துவ-
தற்்கா்க மருத்துவ பரிந்துமரக்கமமய 
வழங்கப்பட்ட இந்திய மருந்து நிறு -
வனம் ஒன்றின் பாணி மருந்மத இச -
சிறுவர்கள் அருந்தியுள்்ளனர.

 இதனால்,்காம்பியா நாடம்டச 
ச்சரந்த 66 சி்றார்கள் உயிரிழந்துள்்ள-
தா்க உல்க சு்காதார நிறுவனம் மதரி-
வித்துள்்ளது.  

Maiden Pharmaceuticals என்்ற 
இந்திய மருந்து நிறுவனம் தயாரித்த 
நான்கு மருந்து்கம்ள அருந்திய சிறு-

வர்கச்ள இவவாறு உயிரிழந்துள்்ள-
னர. வறிய நா்டான ்காம்பியாவில் 
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மருந் -
து்கச்ள பயன்பாடடிலுள்்ளன.  

Promethazine Oral Solution, 
Kofexmalin Baby Cough Syrup, 
Makoff Baby Cough Syrup மற்றும் 
Magrip N Cold Syrup ஆகிய இந்திய 
மருந்து நிறுவனம் தயாரிககும் மருந்-
து்கச்ள அஙகு பயன்படுத்தப்படடு 
வருகின்்றன.   

இந்த நிமலயில் சி்றார்கள் உயி -
ரிழந்துள்்ளமம மதா்டரபில் துரி -
தமான வி்சாரமண்கம்ள ந்டத்த 
ந்டவடிகம்க எடுத்துள்்ளதா்க உல்க 
சு்காதார அமமப்பின் தமலவர மதரி-
வித்துள்்ளார. 

பஸ் நடத்துநர் பலி...
உயிரிழந்துள்்ளது்டன் சமலும் 

இருவர படு ்காயமம்டந்துள்்ளதா்க 
திம்புல பத்தமன மபாலிஸார மதரி-
வித்தனர.  

இவவாறு உயிரிழந்தவர இராவ-
ணம்கா்ட விஜயபாகு்கந்த, மமத்கம்-
மமத்த பிரசத்சத்தில் வசிககும் பி. 
ஜ்கத் மஜயானந்த பண்டார (48)

என்பவராவார.இவர, இலஙம்க 
சபாககுவரத்து ்சமபககு ம்சாந்த -
மான ஹற்்றன் டிப்சபாவில் ந்டத்-
துநரா்க ்க்டமமயாற்றும், இரணடு 
பிள்ம்ள்களின் தந்மத எனவும் 
அம்டயா்ளம் ்காணப்படடுள்்ளார.   

ஹற்்றனிலிருந்து மமத்கம்மமத்த 
பிரசத்சத்தில் வீம்டான்ம்ற நிர -
மாணிப்பதற்்கா்க மணல் மற்றும் 
கூமரத் த்கடு்கம்ள ஏற்றிச ம்சன்்ற 
மலாறி,்கடடுப்பாடம்ட இழந்ததால் 
இவவிபத்து சநரந்ததா்க

 மபாலிஸாரின் ஆரம்பக்கட்ட 
வி்சாரமண்களில்  மதரிய வந்துள் -

்ளது.   
உயிரிழந்த ந்டத்துநர பணி முடிந்து 

வீடு திரும்புவதற்்கா்க மலாறியின் 
பின்பகுதியில் பயணித்துள்்ளார.
மலாறி பின்சநாககி ம்சன்று கும்ட -
்சாயும் சவம்ள இவரின் மீது  கூமரத் 
த்கடு்கள் வீழந்ததில்  உயிரிழப்பு ஏற்-
பட்டது.

  ்ச்டலம், ்சட்ட மவத்திய பரிச்சா -
தமனக்கா்க நாவலப்பிடடி மாவட்ட 
மவத்திய்சாமலககு ம்காணடு ம்சல்-
லப்படடுள்்ளது.   

விபத்தில் மலாறியின் ்சாரதி 
மற்றும் ்சாரதி உதவியா்ளரும் ்காய-
மம்டந்துள்்ளது்டன், அவர்கள் 
சிகிசம்சக்கா்க மல்மதனிய பிரசத்ச 
மவத்திய்சாமலயில் அனுமதிக்கப்-
படடுள்்ளனர.  

இது மதா்டரபான சமலதி்க வி்சா -
ரமண்கம்ள திம்புல பத்தமன 
மபாலிஸார சமற்ம்காணடு வருகின்-
்றனர.

பணிபபோளர்... (03ஆம் பக்கத் மதா்டர)

உள்்ள்டக்கங்கம்ள பாராளுமன்்றத்தில் ்சமரப்பிப்ப-
தற்கு, ஜனாதிபதி ந்டவடிகம்க எடுக்க சவணடும் என 
சுமந்திரன் எம்பி ்சமபயில் ச்கடடுகம்காண்டார.  

 அதற்குப் பதிலளித்த ஜனாதிபதி ரணில் விககிரம-
சிங்க,  

 ஊழலுககு எதிரான புதிய ்சட்டம் ஒன்ம்ற ம்காணடு 
வருவதற்கு நீதியமமச்சர விமரவில் ந்டவடிகம்க 
எடுக்க உள்்ளதா்க மதரிவித்தார.  

்சரவசத்ச நாணய நிதியத்தின் சபசசு வாரத்மத 
மதா்டரபில் அவர மதரிவிகம்கயில், ்சரவசத்ச நாணய 
நிதியம் சமலும் நிபந்தமன்கம்ள முன்மவககுமா? 
என்பது எமககு த்மதரியவில்மல.   

இது மதா்டரபில், ்சரவசத்ச நாணய நிதிய பணிப் -
பா்ளர ்சமபயின் வி்ளக்கத்மதப் மப்றாது சமற்ம்காள் -
்ளப்பட்ட ஊழியர மட்ட இணக்கப்பாடம்ட ்சமபககு 
்சமரப்பிக்க முடியாது எனவும் அவர சமலும் மதரிவித்-
தார.

போரோளுைன்ற... (03ஆம் பக்கத் மதா்டர)

சமற்ம்காள்்ள முடியாது என ்சமபயில் மதரி -
வித்த அவர, 22 ஆவது அரசியலமமப்பு திருத்தம் 
பாராளுமன்்ற மதரிவுககுழு அமமக்கப்படடு 
்கலந்துமரயா்டப்ப்ட சவணடு மமன்றும் அவர 
குறிப்பிட்டார.   

பாராளுமன்்றம் சநற்று ்சபாநாய்கர மஹிந்த 
யாப்பா அசபவரத்தனவின் தமலமமயில் 
கூடியது. 

பிரதான ந்டவடிகம்க்கம்ளத் மதா்டரந்து, 
22ஆவது திருத்தச ்சட்டமூலம் மதா்டரபான 
விவாதத்மத சநற்ம்றய தினம் ்சமபயில் ந்டத் -
துவதற்கு ஏற்பா்டாகியிருந்தது.   

எனினும் சநற்ம்றய தினம் அந்த விவாதம் நம்ட-
மப்றவில்மல. 

இது மதா்டரபில் ்கருத்து மதரிவிகம்கயிசலசய 
லக்மன் கிரிமயல்ல எம்பி இவவாறு குறிப்பிட-
்டார. 

நிம்ற்ெற்றபபடோவிடின...
சநருமமனவும் நீதியமமச்சர 

விசஜயதா்ச ராஜபக்ஷ பாராளுமன்்றத்-
தில் மதரிவித்தார.  

அமனத்து ்கடசித் தமலவர்க -
ளு்டனும் பல த்டமவ்கள் சபசசு-
வாரத்மத ந்டத்திய பின்னசர, 22 
ஆவது அரசியலமமப்பு திருத்தம் 
்சட்டமூலமா்க ்சமரப்பிக்கப்பட்ட-
மதன ்சமபயில் குறிப்பிட்ட அவர, 
43 ்கடசித் தமலவர்களு்டன் நான்கு 
த்டமவ்கள் அது மதா்டரபில் சபச-
சுவாரத்மத ந்டத்தப்பட்டதா்கவும்  
அந்த வம்கயில் 22 ஆவது அரசிய-
லமமப்பு திருத்தம் ்சமபயில் நிம்ற-
சவற்்றப்படுவது அவசியம் என்றும் 
அவர மதரிவித்தார.  

மக்கள் எதிரபாரப்புக்கமமய 22 
ஆவது அரசியலமமப்புத் திருத்-
தத்மத நிம்றசவற்றுமாறு ்சரவசத-
்சம் வலியுறுத்தி வரும் நிமலயில், 
அமனத்து ்கடசி்களும் அறிவுபூர-
வமா்க சிந்தித்து அது மதா்டரபில் 
ம்சயற்ப்ட சவணடியது அவசிய -
மமன்றும் அவர மதரிவித்தார.  

மக்களின் எதிரபாரப்புககு எதிரா்க 
மக்கள் பிரதிநிதி்கள் ம்சயற்பட்டால், 
அதன் விம்ளவு்கம்ள முழு நாடும் 
அனுபவிக்க சநரிடுமமன்றும் அவர 
மதரிவித்தார.  

பாராளுமன்்றத்தில் சநற்று விச்ச்ட 
கூற்ம்றான்ம்ற முன்மவத்து உமர-
யாற்றும்சபாசத நீதியமமச்சர விசஜ-
யதா்ச ராஜபக்ஷ இவவாறு மதரி-
வித்தார.   ்சமபயில் மதா்டரந்தும் 
உமரயாற்றிய அவர:  

்ச்கல அரசியல் ்கடசி தமலவர்க-
ளு்டனும் பலமும்ற சபசசுவாரத்-
மத்களில் ஈடுப்பட்டதன் பின்னசர, 
அரசியலமமப்பின் 22ஆவது திருத்-
தச ்சட்டமூல வமரபு ்சமரப்பிக்கப்-
பட்டது.  

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க 
பிரதமரா்க பதவி வகித்த ்காலத்தில், 
பிரதமர அலுவல்கத்தில் 43 ்கடசித் 
தமலவர்களு்டன் நான்கு மும்ற சபச-
சுவாரத்மத ந்டத்தப்பட்டன.  

அதற்கு சமலதி்கமா்க, ஒவமவாரு 
அரசியல் ்கடசி்களு்டனும் தனிப்-
பட்ட மும்றயில் சபசசுவாரத்மத்க-
ளில் ஈடுபட்டது்டன் ஒரு சில தரப்பி -
னர மாறுப்பட்ட சயா்சமன்கம்ளயும் 
முன்மவத்தனர.

அரசியலமமப்பின் 19ஆவது 
திருத்தத்துக்கமமய நான்்கமர வரு-
்டத்தில் பாராளுமன்்றத்மத ்கமலக-
கும் அதி்காரம் ஜனாதிபதிககு வழங -
்கப்ப்ட சவணடுமமன ஒரு தரப்பினர 
குறிப்பிடடுள்்ளனர, 

42,000 ்பருககு சமுர்த்தி... 
்சாணககியன் இரா்சமாணிக்கம் 

பாராளுமன்்றத்தில் மதரிவித்தார.   
அசதசவம்ள மட்டக்க்ளப்பு 

மாவட்டத்தில் மாத்திரம் 154 
்சமுரத்தி உத்திசயா்கத்தர்களுக்கான 
மவற்றி்டம் ்காணப்படுவதா்கவும் 
மதரிவித்த அவர, ்சமுரத்தி உதவிமப -
றுசவாருக்கான படடியல் மும்றயா்க 
தயாரிக்கப்ப்டாமமககு இதுவும் 
ஒரு ்காரணம் என்றும் சுடடிக்காட -
டினார.இந்த மவற்றி்டங்கள் நிரப்-
பப்பட்டால் ்சமுரத்தி உதவி வழங-
்கல் மதா்டரபான ந்டவடிகம்க்கம்ள 
மும்றயா்க முன்மனடுக்க முடியும் 
என்றும் அவர ்சமபயில் மதரிவித்தார.   

பாராளுமன்்றத்தில் சநற்று 
வாயமூல விம்டக்கான வினாக-
்கள் சவம்ளயில் ச்கள்வி ஒன்ம்ற 
எழுப்பிய ்சாணககியன் எம்பி, அது 
மதா்டரபில் உரிய ந்டவடிகம்க 
எடுக்க சவணடும் என்றும் ்சமுரத்தி 
இராஜாங்க அமமச்சர அனுர மபஸ்-
குவலி்டம் ச்கடடுக ம்காண்டார.   

 மட்டக்க்ளப்பு மாவட்டத்தில் 
கும்றந்த வருமானம் மபறும் குடும் -
பங்களில் தாய, பிள்ம்ள்கம்ளன ஒசர 

வீடடுககுள்ச்ளசய அமனவரும் 
வாழகின்்றனர. அவவா்றான குடும்-
பங்களில் தாயககு ்சமுரத்தி உதவி 
வழங்கப்பட்டால், அவரது ம்கனது 
குடும்பத்திற்கு ்சமுரத்தி உதவி 
வழங்கப்படுவதில்மல. அவவாறு 
பிள்ம்ள்களில் ஒருவர மவளிநாடடு 
சவமல வாயப்பில் இருந்தாசலா, 
சமாட்டார ம்சககிள் ஒன்று அல்லது 
முச்சக்கர வணடி ஒன்ம்ற மவத்தி-
ருந்தாசலா அவர்களுககும் ்சமுரத்தி 
உதவி வழங்கப்படுவதில்மல.   

மவளிநாடடில் சவமலவாயப்பி -
லுள்்ள ஒருவர உமழககும் வருமா-
னம் அவரது குடும்பத்மதப் பரா-
மரிக்கசவ சபாதாமல் இருககும். 
அவவாறுள்்ள நிமலயில் இரணடு, 
மூன்று குடும்பங்கள் உள்்ள ஒரு 
வீடடில் முழு குடும்பத்திற்கும் 
அவரது வருமானம் சபாதுமானதா்க 
இல்மல.   

இதமனக ்கருத்திற் ம்காணடு உரிய 
ந்டவடிகம்க எடுக்க சவணடும் 
என்றும் அவர அமமச்சரி்டம் ்சாணக-
கியன் எம்பி,சவணடுச்காள் விடுத்-
தார.  

ெட்ைல்... (03ஆம் பக்கத் மதா்டர)

நிரமாணிக்கப்பட்ட ்கணினி ்கற்ம்க்கள் 
பீ்டத்தின் தி்றப்பு விழாவில் பிரதம அதிதி -
யா்க ்கலந்தும்காணடு உமரயாற்றும் சபாசத 
சநற்று முன்தினம் (05) அவர சமற்்கண்ட -
வாறு மதரிவித்தார.  

மதற்கு பல்்கமலக்கழ்கத்தின் ச்கடசபார 
கூ்ட த் தி ல்  அ தி ்க ா ரி ்க ள்  ம ற் று ம்  ம ா ண -
வ ர ்க ள்  ம த் தி யி ல்  உ ம ர ய ா ற் றி ய 
ப ா து ்க ா ப் பு  ம ்ச ய ல ா ்ள ர ,  ச ம ற் ப டி 
ப ல் ்க ம ல க ்க ழ ்க த் தின்  ச ்ச ம வ ்க ம ்ள 
ப ா ர ா ட டி ய து ்டன் ,  அ தன்  ம ்க ா ள் ம ்க -
்க ம ்ள  ம று சீ ரமமப்பதன் மூலமும், அதன் 
வரம்மபல்மலமய சமலும் விஸ்தரிப்ப -
தன் மூலமும் உள்ளூர மற்றும் மவளிநாடடு 
மாணவர்களின் அமனத்து ்கல்வி மற்றும் 
ஆராயசசி சதமவ்கம்ள பூரத்தி ம்சயய 
முடியும் என்்றார.  

அடுத்துெரும் இரணடு... 
சபரில், எதிரவரும் இரணடு வரு்டங-

்களுககுள் 30,000 வீடடு உரிமமப் பத்-
திரங்கம்ள வழஙகும் சவமலத்திட்டம் 
ஏற்்கனசவ ஆரம்பிக்கப்படடுள்்ளதா்கவும் 
அவர குறிப்பிடடுள்்ளார.   

ந்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்டமமப்பு 
அமமசசுககு ம்சாந்தமான நிறுவனங்க -
ளின் முன்சனற்்றம் குறித்து அறிவிககும் 
ம்சயதியா்ளர மாநாடடில் அவர இந்த 
்கருத்துக்கம்ள மவளியிட்டார.   

“நாடடில் அணமமக்காலமா்க ஏற் -
பட்ட மபாரு்ளாதார மநருக்கடியால், 
வீடு்கள் ்கடடுவதில் பின்னம்டவு ஏற் -
பட்டது. ஆனால் மபாரு்ளாதார மநருக -
்கடிமய மவன்று மீணடும் நாடடில் அபி -
விருத்தி சபாமர ஆரம்பிக்க அர்சாங்கம் 
தயாரா்க உள்்ளது.  

அதற்ச்கற்ப, வீடடுத் திட்டங்கம்ள 
மீணடும் மதா்டங்க ந்டவடிகம்க எடுத்து 
வருகிச்றாம். ம்காழும்பு ந்கரில் வீ்டற்்ற 
மக்களின் வீடடுப் பிரசசிமனமயத் 
தீரக்க சுமார இரணடு இலட்சம் அடுக -
குமாடி குடியிருப்பு்கள் ்கட்டப்ப்ட 

சவணடும். எந்த மநருக்கடி வந்தாலும் 
அந்த இலகம்க அம்டய அமமசசு ஏற்்க -
னசவ சில திட்டங்கம்ள ம்சயல்படுத்தி -
யுள்்ளது.  

சமலும், திம்றச்சரியின் பணத்தில் 
சுமார 260 ந்கர அபிவிருத்தி திட்டங்கள் 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்்ளது்டன் சமலும் 
ஐந்து சவமலத்திட்டங்கள் ந்கர அபிவி -
ருத்தி அதி்கார ்சமபயின் நிதியில் ஆரம் -
பிக்கப்படடுள்்ளன.  

ந்கரப்பு்ற சமம்பாடு மற்றும் வீடடுவ -
்சதி அமமசசும், சமம்பாடடு அனுமதி -
்களின் ஒப்புதமல விமரவுபடுத்துவதற் -
்கா்க One-Stop Unit, OSU என்்ற ச்சமவப் 
பிரிமவ அறிமு்கப்படுத்த திட்டமி்டப் -
படடுள்்ளது.  

வ்ளரசசி அனுமதி்கம்ள அஙகீ்கரிக -
கும் அமனத்து நிறுவனங்கம்ளயும் 
ச்சரத்து, இந்த ச்சமவப்பிரிவு நிறுவப்ப -
்டவுள்்ளது. 

வ்ளரசசி அனுமதி்கம்ள அஙகீ்க -
ரிக்க எடுககும் சநரத்மத கும்றத்து, 
எளிமமயாககுவதன் மூலம், அதி்க 

முதலீடம்ட ஈரக்க முடியுமமன நம்பு -
கிச்றாம்.   மவளிநாடு்களிலுள்்ள இலங -
ம்கயருககும் மதாழிலா்ளர்களுககும் 
வீடு்கம்ள ம்டாலர்களுககு விற்பமன 
ம்சயயும் சவமலத்திட்டத்தின் கீழ, ஏற்்க -
னசவ ஒரு வீடு 40,000 ம்டாலர்களுககு 
விற்பமன ம்சயயப்படடுள்்ளது.  

மவளிநாடு்களில் வாழும் இலஙம்கய -
ருககு சமலதி்கமா்க, வீடு்கம்ள ம்காள்வ -
னவு ம்சயய மவளிநாட்டவர்களி்டமிருந் -
தும் பல ச்காரிகம்க்கள் வந்துள்்ளன.  

அதற்்கமமய, இந்த ஆணடு இறு -
திககுள் ம்டாலர்களுககு வீடு்கம்ள 
விற்பமன ம்சயயும் இலகம்க எளிதில் 
எடடிவிடுசவாம். சமலும், கும்றந்த 
வருமானம் மபறும் 25,000 வீடு்களுககு 
சூரிய ்சகதி மூலம் மின்்சாரம் வழஙகும் 
திட்டத்துககு அமமச்சரமவ தற்சபாது 
ஒப்புதல் அளித்துள்்ளது.  

இது, 500 மம்காவாட புதுப்பிக்கத்தக்க 
எரி்சகதிமய சதசிய ்கட்டத்திற்கு ச்சரக-
கும் என எதிரபாரக்கப்படுகி்றது” என 
அவர சமலும் மதரவித்துள்்ளார.

பமழய முரணபோடுகமள... 
நாடடுககு ்க்டன் வழஙகியுள்்ள 

இந்தியா, சீனா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 
முககிய நாடு்களு்டனும் ஏமனய 
்க்டன் வழஙகுநர்களு்டனும் ந்டத் -
தப்படும் சபசசுவாரத்மத்களின் 
முன்சனற்்றம் மதா்டரபிலும் மி்க 
விமரவில் அவர்களு்டன் பலதரப்பு 
இணக்கப்பாடம்ட எடடுவது குறித் -
தும் ஜனாதிபதி சுடடிக்காடடினார.  

அத்து்டன், சிங்கப்பூர பிரதமர 
லீ மென் சலானு்டன் நம்டமபற்்ற 
சபசசுவாரத்மத மதா்டரபில் 
்சமபயில் வி்ளக்கமளித்த ஜனாதி -
பதி, ்க்டந்த ்காலத்தில் ம்கவி்டப் -
பட்ட சிங்கப்பூர,இலஙம்க சுதந் -
திர வரத்த்க உ்டன்படிகம்கமய 
மீணடும் புத்துயிர மப்றசம்சயய 
சவணடுமமனவும் குறிப்பிட்டார.  

 சிங்கப்பூரு்டன் நிமலயான 
மபாரு்ளாதார அணுகுமும்றமய 
ஏற்படுத்துவதன் வாயப்பு மதா்டர -
பா்கவும் மதன்கிழக்காசியாவு்ட -
னான நாடடின் மபாரு்ளாதார உ்ற -
வு்கம்ள வலுப்படுத்துவதற்்கான 
்சாத்தியககூறு பற்றியும் ஜனாதிபதி 

இதன்சபாது எடுத்துமரத்தார.  
விவ்சாயத்தும்ற மதா்டரபில் 

துரிதமா்க சமற்ம்காள்்ளப்பட்ட 
தீரமானங்களினால் ்க்டந்த சபா்கத் -
தில் எதிரபாரத்தமத வி்ட, அதி்க 
அறுவம்டமய மப்ற முடிந்ததா்க -
வும் அடுத்த மபரும் சபா்கத்மத 
எவவித தம்டயுமின்றி மவற் -
றி்கரமா்க சமற்ம்காள்வதற்கு 
சதமவயான விமதமநல் மற்றும் 
உர வம்க்கள் என்பன தயார படுத் -
தப்படடுள்்ளதா்கவும் ஜனாதிபதி 
மதரிவித்தார.   

உணவுப் பாது்காப்மப உறுதிப் -
படுத்துவதற்்கா்க துரித உணவு உற் -
பத்தி சவமலத்திட்டமமான்று தயா -
ரிக்கப்படடுள்்ளதா்க குறிப்பிட்ட 
ஜனாதிபதி, மபாரு்ளாதார மநருக-
்கடி மற்றும் பணவீக்கத்மதத் தடுக்க 
சவணடியதன் அவசியத்மதயும் வலி -
யுறுத்தினார. மபாரு்ளாதார மநருக்க-
டி்கம்ளத் தீரப்பதற்கு சதமவயான 
எதிர்கால ந்டவடிகம்க்கள் குறித்தும் 
ஜனாதிபதி ்சமபயில் மதளிவுபடுத் -
தினார.

ரிஷோத் எம்பி உள்ளிடட...
2019 ஜனாதிபதித் சதரதலின்-

சபாது, புத்த்ளத்திலிருந்து 222 
இ.சபா.்ச. பஸ்்களில் 12,000 இ்டம்-
மபயரந்த வாக்கா்ளர்கம்ள சிலாவத்து-
ம்றககு வாக்களிப்பதற்்கா்க அமழத்து-
வர 9,5 மில்லியன் ரூபாமவ தவ்றா்க 
பயன்படுத்தியதா்கக கூறி தாக்கல் 
ம்சயயப்பட்ட வழககிலிருந்சத இவர-
்கள் மூவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர.
ச்காடம்ட நீதிவான் திலின ்கமச்க 
இந்த உத்தரமவ பி்றப்பித்தார.  

இதற்்கா்க,இலஙம்க சபாககுவரத்து 
பஸ்்கள் பயன்படுத்தப்படடு அர்ச 
நிதிமய வீணடித்ததா்க இவவழககுத் 

மதா்டரப்படடிருந்தது.
 இவவிவ்காரத்தில், இம்மூவருக-

கும் எதிரா்க வழகம்க முன்ம்காணடு 
ம்சல்ல முடியாமதன, ்சட்ட மாஅதிபர, 
வழககு மதா்டரபில் தனது நிமலப்-
பாடம்ட ச்காடம்ட நீதிமன்்றத்துககு 
எழுத்து மூலம் அறிவித்திருந்தார.இந்-
நிமலயிசல (05)   நீதிமன்்றம் அவமர 
விடுதமல ம்சயதது.  

ரிொத் பதியுதீனுககு எதிரான  வி்சார-
மண்கள் 2019.12.20 அன்று அகமீமன 
தயாரத்ன சதரர வழஙகிய மும்றப்பாட-
டுக்கமமயசவ சி.ஐ.டி.யினரால் ஆரம்-
பிக்கப்பட்டது .  

31 இலடசம் குடும்ப... (03ஆம் பக்கத் மதா்டர)

ம்சயதும்காணடு ம்காடுப்பனவு -
்கம்ள கும்றப்பதற்கு அர்சாங்கம் 
தயாராவதா்க சிலர மபாயப்பிரச்சா-
ரம் ம்சயது வருகின்்றனர. 

தற்சபாது நலன்புரித்திட்ட உதவி -
்கள் மபறும் குழுக்கம்ளயும், நலன் -

புரித்திட்ட உதவி்களுக்கா்க ்காத்தி-
ருககும் குழுக்கம்ளயும் ்சரியான 
மும்றயில் உள்வாங்க அர்சாங்கம் 
திட்டமிடடுள்்ளது. இந்தத் திட-
்டத்மத நாம் விமரவில் ம்சயல்படுத்-
துசவாம். 

்கோப குழுவின தைமலெரோக...   
பண்டாரவின் மபயமர பாராளுமன்்ற உறுப்பி -

னர மஹிந்தானந்த அளுத்்கமச்க முன்மமாழிந்தது-
்டன், பாராளுமன்்ற உறுப்பினர சராஹித அசபகு -
ணவரத்தன அதமன வழிமமாழிந்தார.

அத்து்டன், ச்காப் குழுவின் தமலவர பதவிககு 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர ம்கௌரவ இரான் விக-
ரமரத்னவின் மபயமர பாராளுமன்்ற உறுப்பி -
னர ம்கௌரவ எஸ்.எம்.மரிக்கார முன்மமாழிந் -
தது்டன், பாராளுமன்்ற உறுப்பினர சராஹினி 
குமார விசஜரத்ன இதமன வழிமமாழிந்தார. 
இதமனத் மதா்டரந்து ந்டத்தப்பட்ட வாகம்க -
டுப்பில் சபராசிரியர ரஞ்சித் பண்டாராவுககு 
15 வாககு்களும்,  எரான் விககிரமரத்னவுககு 07 
வாககு்களும் அளிக்கப்பட்டன.

ச்காப் குழுவின் உறுப்பினர்கள் மத்தியில் 
்கருத்துத் மதரிவித்த அககுழுவின் தமலவர, 
அர்சாங்க நிறுவனங்கம்ள எவவாறு நவீனமயப் -
படுத்தலாம் என்பமத ஆராயந்து பாரப்பது அர -
்சாங்கப் மபாறுப்பு முயற்சி்கள் பற்றிய குழுவின் 
பிரதான ம்சயற்பாடு என்்றார. 

குழுவின் ம்சயற்பாடு்கம்ளத் மதா்டரந்தும் 
மவற்றி்கரமா்க முன்மனடுத்துச ம்சல்ல உறுப்பி -
னர்களின் ஒத்துமழப்மப எதிரபாரப்பதா்கவும் 

அவர மதரிவித்தார.
இதற்்கமமய அர்சாங்க நிதி பற்றிய குழுவி -

னால் ஆராயப்பட்ட நிலக்கரி விமலகச்காரல் 
குறித்து ச்காப் குழுவில் ்கலந்துமரயா்ட எதிர -
பாரத்திருப்பதா்கவும், நிதி அமமசசின் கீழ 
உள்்ள  அர்சாங்க நிறுவனங்களின் அதி்காரி்கம்ள 
அமழத்து அர்சாங்க நிறுவனங்கம்ள மு்காமமத் -
துவம் ம்சயவதற்கு இதுவமர எடுத்துள்்ள ந்டவ -
டிகம்க்கள் குறித்து ஆராய எதிரபாரத்திருப்பதா -
்கவும் அவர குறிப்பிட்டார.

இககூட்டத்தில் இராஜாங்க அமமச்சர்க்ளான  
மலா்கான் ரத்வத்த, இந்தி்க அனுருத்த, ்சாந்த 
பண்டார, ஜ்கத் புஷபகுமார, பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்க்ளான பாட்டலி ்சம்பி்க ரணவ்க, 
மஹிந்தானந்த அளுத்்கமச்க, சராஹித அசபகு -
ணவரத்தன, ்கலாநிதி ஹரெ.த சில்வா, நிமல் 
லான்்சா, எஸ்.எம்.எம்.முொரப், எஸ்.எம்.
மரிக்கார, முஜிபுர ரஹமான், சராஹினி குமார 
விசஜரத்ன, ்சஞ்ஜீவ எதிரிமான்ன, ஜ்கத் குமார 
சுமித்திராராசசி, உபுல் மசஹந்திர ராஜபக்ஷ, 
்சாணககியன் இரா்சமாணிக்கம், ரஜி்கா விககிர -
மசிங்க, மதுர விதானச்க உள்ளிடச்டார ்கலந்து -
ம்காண்டனர.

சம்பநதைன மீது அெதூறு...   
முன்மவத்த மும்றப்பாடடுக-

்கமமய மு்க நூல் ்கணககின் உரி-
மமயா்ளர ஒழுக்கவியல் மற்றும் 
சி்றப்புரிமம்கள் பற்றிய குழுவுககு 
அமழக்கப்படடிருந்தார.  

நீதி, சிம்றச்சாமல அலுவல்்கள் மற்றும் 
அரசியலமமப்பு மறுசீரமமப்பு அமமச-
்சர விசஜயதா்ச ராஜபக்ஷ தமலமமயில் 
அணமமயில் பாராளுமன்்றத்தில் கூடிய 
ஒழுக்கவியல் மற்றும் சி்றப்புரிமம்கள் 
பற்றிய குழுவில் இந்த மும்றப்பாடு 
மதா்டரபான வி்சாரமண நம்டமபற்்றது.  

பாராளுமன்்ற உறுப்பினரின் சி்றப்-
புரிமம தன்னால் மீ்றப்படடுள்்ளது 
என்பமதக அந்த நபர இஙகு ஏற்றுக-

ம்காண்டமமயால் இரு தரப்பினரின் 
இணக்கத்துககு அமமய நிபந்தமனயு-
்டன் ்சம்பவம் முடிவுககுக ம்காணடுவ-
ரப்பட்டது.  

இதற்்கமமய இது மதா்டரபில் வருத்-
தம் மதரிவித்து மன்னிப்புகச்காரி பிர-
சித்தமான பத்திரிம்கமயான்றிலும் ்சம்-
பந்தப்பட்ட மு்க நூலிலும் அறிகம்க 
மவளியி்ட சவணடுமமன்்ற நிபந்தமன-
யின் அடிப்பம்டயில் வி்சாரமணமய 
முடிவுககுக ம்காணடுவருவதா்கவும், 
எதிர்காலத்தில் இவவா்றான ம்சயற்பா-
டு்கம்ளத் தவிரககுமாறும் ்கடுமமயா்க 
எச்சரிக்கப்படடு அந்த நபர விடுவிக-
்கப்பட்டார.  

இலஙமகககு எதிரோன...  
இந்த பிசரரமணககு ஆதரவா்க 

20 நாடு்கள் வாக்களித்துள்்ளது்டன், 
எதிரா்க 07 நாடு்கள் வாக்களித்துள்-
்ளன. 20 நாடு்கள் இந்த வாக்களிப்பில் 
்கலந்தும்காள்்ளவில்மல.  

அமமரிக்கா, பிரிட்டன், உகமரன், 
ம்காரியா, ஆரஜன்டீனா, பின்லாந்து, 
பிரான்ஸ், மஜரமன், மமகசிகச்கா உள்-
ளிட்ட 20 நாடு்கள் பிசரரமணககு ஆத-
ரவா்க வாக்களித்துள்்ளன.  

சீனா, பாகிஸ்தான், கியூபா, எரித்-
திரியா, உஸ்மபகிஸ்தான், மவனிசு-
சவலா, மபாலிவியா ஆகிய நாடு்கள் 
இலஙம்கககு ஆதரவா்க (பிசரர-
மணககு எதிரா்க) வாக்களித்துள்்ளன.  

இந்தியா, ஜப்பான், இந்சதாசன-

சியா, லிபியா, மசலஷியா, சநபா்ளம், 
்கட்டார, ச்சாமாலியா, சூ்டான், 
ஐககிய அரபு இராசசியம் உள்ளிட்ட 
20 நாடு்கள் வாக்களிப்பில் ்கலந்து-
ம்காள்்ளவில்மல.  

இசதசவம்ள இந்த பிசரரமணமய 
நிரா்கரிப்பதா்க மவளிவிவ்கார 
அமமச்சர ஜனாதிபதி ்சட்டத்தரணி 
அலி ்சப்ரி மதரிவித்துள்்ளார.  

்சாடசியங்கம்ள ச்ச்கரிப்பது 
மதா்டரபிலான மவளிக்க்ள மபாறிமு-
ம்றமயான்று இந்த பிசரரமணயில் 
உள்்ள்டக்கப்படடுள்்ளதால், தாம் 
இந்த பிசரரமணமய நிரா்கரிப்பதா்க 
மவளிவிவ்கார அமமச்சர இதன்-
சபாது கூறினார.

சடட, விதிமும்ற மீறி... 
பிரசசிமன்களுககு வழி வகுப்பதா-

்கவும்  அமமச்சர மதரிவித்தார.  
்க்டந்த சில தினங்களுககு முன்னர 

இ்டம்மபற்்ற ்சம்பவங்களுககும் 
இதுசவ ்காரணமமன்றும் அவர 
்சமபயில் மதரிவித்தார.  

பாராளுமன்்றத்தில் சநற்று இ்டம்-
மபற்்ற வாயமூல விம்டக்கான 
வினாக்கள் சவம்ளயில், சஹொ 
விதானச்க எம்பி எழுப்பிய ச்கள்-
விககு பதில் அளிகம்கயிசல அமமச-
்சர இவவாறு மதரிவித்தார.  

அது மதா்டரபில் அவர சமலும் 
மதரிவிகம்கயில்:  

ஆரப்பாட்டங்கள் மற்றும் சபரணி-
்கள் நாடடில் நம்டமும்றயிலுள்்ள 
்சட்டங்கள், விதிமும்ற்களுககு 
இணங்கசவ சமற்ம்காள்்ளப்ப்ட 
சவணடும். அவவாறு அதமன மீறிச-
ம்சயற்ப்ட முற்படுவது பல்சவறு 
பிரச்சமன்களுககு  வழி வகுககின்-
்றது. அவற்ம்ற மும்றயா்க பின்பற்றி 
ஆரப்பாட்டங்கள் மற்றும் எதிரப்பு 
சபரணி்கம்ள ந்டத்தினால் எவருக-
கும் எந்த பிரச்சமனயும் கிம்டயாது. 
அவவாறின்றி ம்சயல்பட்டால் ்சட-
்டத்மத பிரசயாகிக்க சநரும் என்றும் 
அவர சமலும் மதரிவித்தார. 

விமலகளில் அதிரடி ைோற்றம்!...   
தீரமானம் எடுக்கப்படடுள்்ளதா்க -

வும் அவர குறிப்பிடடுள்்ளார.   
அத்து்டன், இன்று முதல் பால் 

சதநீரின் விமலமய 100 ரூபாவா -

்கவும், சதநீரின் விமலமய 30 
ரூபாவா்கவும் விற்பமன ம்சயய தீர -
மானிக்கப்படடுள்்ளதா்க மதரிவித் -
துள்்ளார.  

தைனியோர் ஆசிரியர்...   
உத்தரவிடடுள்்ளது. தி்றந்த நீதிமன்-

்றத்தில் மதரிவித்த ்கருத்து நீதிமன்்ற 
அவமதிப்மப ஏற்படுத்தியதா்கக கூறிய 
நீதிபதி்கள், நீதிமன்்ற அவமதிப்பு குற்-
்றச்சாடடின் கீழ அவருககு எதிரா்க வழக-
குத் தாக்கல் ம்சயயுமாறு ்சட்ட மாஅதிப-
ருககு உத்தரவிட்டனர.   

குற்்றச்சாடம்ட ஒப்புகம்காள்்ள 
மறுத்த பிரதிவாதியான ஆசிரியருகம்க-
திரான வழககு, சநற்று வி்சாரமணககு 
எடுத்துகம்காள்்ளப்பட்டது. இதன்-
சபாது,   அமமச்சர விசஜயதா்ச ராஜபக்ஷ 
மற்றும்  நீதிமன்்றத்தி்டம் குறித்த நபர 
மன்னிப்புக ச்காரினார. 

மைத்திரி தைோககல் வசயதை... 
இந்த வி்டயம் மதா்டரபா்க சமன்மு-

ம்றயீடடு நீதிமன்்ற நீதியர்சர்க்ளான 
ச்சாபித ராஜ்கருணா மற்றும் தம்மிக்க 
்கசணமபால ஆகிய இரு நீதிபதி்கள் 
அ்டஙகிய அமரவு சநற்று (06) வியா-
ழககிழமம அறிவித்துள்்ளது.  

இதன்படி, இந்த மனுமவ எதிர-
வரும் ஒகச்டாபர மாதம் (10) 
வி்சாரமணககு எடுத்துகம்காள்்ள 
தீரமானித்துள்்ளதா்க நீதியர்சர்கள் அறி-
வித்துள்்ளனர.  

உயிரத்த ஞாயிறு தாககுதல் நம்ட-
மப்றவுள்்ளதா்க த்கவல் கிம்டத்-

தும் அதமன தடுக்க தவறியமம 
மதா்டரபில், முன்னாள் ஜனாதிபதி 
மமத்திரிபால சிறிச்சனமவ ்சந்சத்க 
நபரா்க மபயரிடடு எதிரவரும் (14)  
ச்காடம்ட நீதவான் நீதிமன்்றத்தில் 
ஆஜராகுமாறு அமழப்பாமண விடுக-
்கப்பட்டது.  

இமதயடுத்து, ச்காடம்ட நீதவான் 
நீதிமன்்றத்தினால் விடுக்கப்பட்ட 
அமழப்பாமணமய இரத்துச ம்சயயு-
மாறு ச்காரி,  ரிடமனுமவ மமத்திரி 
தாக்கல் ம்சயதிருந்தமம குறிப்பி்டத்-
தக்கது.

ஒ்ர குடும்பத்மதை ்சர்நதை... 
T56 துப்பாககியால் சூடு ந்டத்-

தப்பட்டதா்கவும், தந்மத மற்றும் 
இரணடு ம்கன்்கள் இதன் சபாது 
சு்டப்பட்டதா்கவும் மபாலிஸார 
மதரிவித்துள்்ளனர.   

தனிப்பட்ட த்கராச்ற, இத்துப் -
பாககிசசூடடுககு ்காரணமமன   
மபாலிஸார மதரிவிககின்்றனர.  

்கார மற்றும் சமாட்டார ம்சககி -
ளில் வந்த சிலசர இதமன சமற்-

ம்காணடுள்்ளதா்க ஆரம்ப்கட்ட 
வி்சாரமண்களிலிருந்து மதரியவந் -
துள்்ளது.   

துப்பாககிச சூடடில் இரு ம்கன்்க -
ளும் ்சம்பவ இ்டத்திசலசய உயிரி -
ழந்துள்்ளனர. 

துப்பாககிச சூடடுககு இலக்கான 
தந்மத மவத்திய்சாமலயில் அனும -
திக்கப்பட்ட பின்னர உயிரிழந்துள்்ள-
தா்க மதரிவிக்கப்படுகின்்றது.  ஆளும் கடசி எதிர்ககடசியிமட்ய...   

தீ ர ம ா னி க ்க ப் ப ட டி ருந் த து . 
எனினும், எற்்கனசவ பாராளுமன்்ற 
அலுவல்்கள் மதா்டரபான கூட்டத்தில் 
விவாதம் எடுக்கப்ப்டமாட்டாமதன தீர-
மானிக்கப்பட்டது.   

இசதசவம்ள, 22 ஆவது திருத்தச-
்சட்ட மூலத்துககு எதிரக்கடசியினர 
ஆதரவு வழங்கவில்மலமயன, பிரத-
மர திசனஷ குணவரத்தன ்சமபயில் 
சநற்று மதரிவித்த ்கருத்துககு எதிரக்கட-
சித் தமலவர உள்ளிட்ட எதிரத்தரப்பு 
எம்பிக்கள் சிலர ்கடும் எதிரப்மப மதரி-
வித்தனர.   

22ஆவது திருத்த ்சட்டமூலம் 
மதா்டரபில் எதிரக்கடசி்களின் 
ஆதரமவ மபற்றுகம்காள்்ள முன்னர, 
முதலில் ஆளும் ்கடசியின் ஒருமித்த 
்கருத்துக்கம்ள மபற்றுக ம்காள்ளுங-
்கள் என ்சமபயில் மதரிவித்த எதிரக -
்கடசித் தமலவர, 22ஆவது திருத்தம் 
சமலும் ஒரு 20ஆவது திருத்தமா்க 
மாறிவி்டககூ்டாமதன்றும் மதரிவித்-
தார.   பாராளுமன்்றத்தில் சநற்று 
இ்டம்மபற்்ற ஜனாதிபதியின் சி்றப் -

புமரமயயடுத்சத, ஆளும் மற்றும் 
எதிரக்கடசி்களுககிம்டயில் மபரும் 
வாதப்பிரதிவாதங்கள் இ்டம்மபற்-
்றன. பின்னர அது மபரும் ்சரசம்ச-
யா்க மாறியது.   

இதன்சபாது ஒரு தரப்பினரது 
சநாக்கத்துக்கா்க அரசியலமமப்பின் 
22ஆவது திருத்தச்சட்டம் ்சமரபிக-
்கப்ப்டவில்மல. நாடடு மக்களின் 
எதிரபாரப்பு்களுககு முன்னுரிமம 
வழஙகி ்சட்டமூலம் தயாரிக்கப்பட -
டுள்்ளது. ஒருதரப்பினர தற்சபாது 
புதிய சயா்சமன்கம்ள முன்மவத் -
துள்்ளனர.பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னர்கள் இப்சபாதாவது ்கண்கம்ளத் 
தி்றந்து, அறிவு பூரவமா்க சிந்தித்து 
ம்சயற்ப்ட சவணடும்.இல்லாவிடின் 
மக்கள் மீணடும் வீதிககு இ்றஙகு-
வார்கம்ளன அமமச்சர விசஜயதா்ச 
ராஜபக்ஷ மதரிவித்தார.   

22ஆவது திருத்தச்சட்ட மூலத்மத 
விவாதத்துக்கா்க பாராளுமன்்றத்தில் 
்சமரப்பிக்க ்கவனம் ம்சலுத்தப்பட-
்டது.   



பேருவளை சீனனபகோடளடை 
வோலிேர் ஹழரோ ஜெமோஅத்  
41ஆவது வருடைமோக ஒழுங்கு ஜெய்-
துளை சீனனபகோடளடை மத்ரஸோக்-
களுக்கிளடையிலோன  ெனமோர்க்க 
மீலோதுன நபி விழோ பேோடடிகள 
இமமோதம இறுதி வோரத்தில் சீனன-
பகோடளடை அல்ஹஹுளமஸரோ பதசிய 
ேோடைெோளலயில் ஜவகு விமர்ளெ-
யோக நளடைஜேறவுளைதோக ஹழரோ 
ெமோஅத்தின தளலவர் இமோம 

ஹஸன முர்ஸி ஜதரிவித்தோர். 
இபபேோடடியில் சீனனபகோடளடை 

ேளளிசெங்கத்தின கீழுளை குர்ஆன 
மத்ரஸோக்கள ேங்குேறறவுளைன. 
பமலும சீனனபகோடளடை அல் -
ஹஹுளமஸரோ பதசிய ேோடைெோளல, 
நளீம ஹோஜியோர் மகளிர் கல்லூரி  
(பதசிய ேோடைெோளல) ஆகியவறறி-
லிருந்து புலளமபேரிசில் ேரீடளெ, 
க.ஜேோ.த ெோ/த, உ/த ேரீடளெகளில் 
சிறந்த ஜேறுபேறுகளை ஜேறற 

மோணவ, மோணவிகள இந்நிகழ்வில் 
ேரிசு வழங்கி ஜகௌரவிக்கபேடைவுள-
ைனர். 

ேரிெளிபபு விழோ நிகழ்வில் உல -
மோக்கள, அளமசெர்கள, முஸ்லிம 
ேோரோளுமனற உறுபபினர்கள, 
ஜவளிநோடடு தூதுவர்கள உடேடை 
முக்கிய பிரமுகர்களும கலந்து 
சிறபபிக்கவுளைதோகவும ெங்கத்  
தளலவர் இமோம ஹஸன முர்ஸி 
பமலும ஜதரிவித்தோர்.
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நோடளடைக் கடடி எழுபேக் 
கூடிய சிறந்த தளலவர் ெனோதிேதி 
ரணில் விக்ரமசிங்கபவ என ஸ்ரீ -
லங்கோ ஐக்கிய முனனணி கடசியின 
தளலவர் சித்தீக் முஹமமத் ெதீக் 
ஜதரிவித்துளைோர்.

அணளம கோலங்களில் ஜேோரு -
ைோதோர வீழ்சசியோல் எரிஜேோருள 
மறறும எரிவோயு தடடுபேோடு கோர -
ணமோக மக்கள வரிளெயோக கோத் -
திருந்த நிளலளய மோறறி நோடடில் 
வரிளெ கலோெோரத்ளத இல்லோமல் 
ஒழித்தது ேோரோடடைத்தக்க ளமல்கல் -
லோகும.  

பமல் மோகோணம மீணடும சுறறுலோ 
ேயணிகள வந்து ஜெல்லும இடைமோக   
மோறறியளமக்கபேடடுளைது.இதன 
ஜேருளம எமது ெனோதிேதிளயபய 
ெோரும.   

புதிய ெனோதிேதி நோடடின கடைன 
சுளமகளை குளறத்தோர், ஜேோருைோ-
தோர வீழ்சசியோல் முடைங்கிக் கிடைந்த 

நோடளடை தனனோல் இயனறைவு 
குறுகிய கோலத்தில் கடடி எழுபபி -
னோர். 

எனபவ அணளமக்கோலத்தில் 
இலங்ளகக்கு கிளடைக்கபஜேறற 
ஒபர தளலவர் ெனோதிேதி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க மோத்திரபம.

இவறளற தீர்க்கதரிெனமோக சிந் -
தித்பத ெனோதிேதி ரணில் விக்ரம-
சிங்க ெனோதிேதியோகும முனபே 
எமது ஸ்ரீலங்கோ ஐக்கிய முனனணி 
கடசி ஐக்கிய பதசியக் கடசியுடைன 
பேசசுவோர்த்ளதயில் இருந்தஜதன-
றும ெதீக் ஜதரிவித்தோர். 

நோடடின சூழ்நிளலக்கு ஏறற 
ஜேோருத்தமோன இந்த தளலளமத்-
துவத்ளத அளனத்து அரசியல்-
வோதிகளும புரிந்துஜகோணடு தோய் 
நோடளடைக் கடடி எழுபே ெனோதிே-
தியுடைன இளணந்து ஜெயல்ேடை முன -
வரபவணடும எனறு அவர் பமலும 
பகடடுக் ஜகோணடைோர்.    

ஜனாதிபதி ரணில் விகரமசிங்க நாட்டிலுள்ள 
சிக்கல்்கள்ள தீரக்க கூடிய ஒரர தளைவர  
ஸ்ரீலங்கா ஐக்கிய முன்னணி  

ஓமந்ளத வபெடை நிருேர்   

எரிஜேோருள நிரபபு நிளலயத்தில் 
எரிஜேோருளிளன நிரபபும பேோது 
பமோடடைோர் ளெக்கிள ஒனறு தீபேறறி 
எரிந்த ெமேவம வவுனியோவில் ேதி -
வோகியுளைது.  

குறித்த ெமேவமோனது வவுனியோ 
ஜஹோரவபஜேோத்தோன ேகுதியில் 

அளமந்துளை எரிஜேோருள நிரபபு 
நிளலயத்தில் பநறறுமுனதினம நடைந்-
துளைது.  

இபதபவளை எரிஜேோருள நிரபபு 
நிளலய ஊழியர்கள உடைனடியோக 
ஜெயறேடடு தீயிளன கடடுபேோட-
டுக்குள ஜகோணடு வந்தளமயினோல் 
ேோரிய அனர்த்தம தவிர்க்கபேட-
டுளைது.

எரிபபாருள நிரப்பிகப்காண்டிருநத   
ரமாட்்ார ளைககிள தீப்பிடிப்பு

சீனனர்காட்ள் வாலிபர ஹழரா 
பஜமாத்தின 41வது வரு் மீைாத் விழா

ெமமோந்துளற மனித பநய நற-
ேணிபபேரளவ மறறும இர்்ோத் 
ஏ கோதர் நறேணிமனறம எனேன 
இளணந்து வழங்கும மீலோத் வெந்-
தம நிகழ்வு (09) ஞோயிறறுக்கிழளம 
ெமமோந்துளறயில் நளடைஜேறவுள-
ைது.

மிலோத் தினத்ளதஜயோடடிய 
இமமோஜேரும கவியரங்க நிகழ்வு 
ஞோயிறறுக்கிழளம மோளல 6.20 
மணிக்கு ெமமோந்துளற அல்மர்-

ெோன முஸ்லிம மகளிர் கல்லூரி 
திறந்தஜவளி ளமதோனத்தில் இடைம -
ஜேறும. 

மனித பநயன இர்்ோத் ஏ கோதர் 
தளலளமயில் நளடைஜேறும இந்நி -
கழ்வில், ஜேருமோனோரின (முஹம-
மது நபி) வோழ்க்ளக வரலோறுகள 
குறித்து பிரேல கவிஞர்கைோல் 
உளரகள மறறும கவிளதகள உள-
ளிடடை ஆய்வுக்கருத்தோடைல்கள 
இடைமஜேறவுளைன.

ரவூபஹக்கீம எமபி, முனனோள 
எமபிக்கைோன, ேஷீர்ப்குதோ -
வூத், ஹஹுளனஸ்ேோரூக் மறறும 
மோகோணெளே முனனோள உறுபபி -
னர் ெவோத், ெடடைத்தரணிகைோன 
ஏ,எம, தோஜ், மர்சூமஜமௌலோனோ 
ஆகிபயோர் கலந்துஜகோளை உளை -
னர். நிகழ்வின சிறபபுப பேசெோை -
ரோக ெமூக பெோதி ரபீக் ேங்பகறக -
வுளைோர்.

யோழ்.விபெடை நிருேர்   

யோழ்பேோணப ேல்களலக்கழகத்தின 
36ஆவது, ேடடைமளிபபு விழோவின 
முதலோவது ேகுதி பநறளறய தினம 
வியோழக்கிழளம ஆரமேமோனது.   

நோளை மறுதினம ெனிக்கிழளம 
வளர ஜதோடைர்ந்து மூனறு நோடகள ேல்-
களலக்கழக உளைக விளையோடடைரங்-
கில் நளடைஜேறவுளைது.  

ேடடைமளிபபு விழோளவ யோழ்பேோ-
ணப ேல்களலக்கழகத்தின பவந்தர், 
வோழ்நோள பேரோசிரியர் சி. ேத்மநோதன 
தளலளம தோங்கி, ேடடைதோரிகளுக்-
கோன ேடடைங்களையும, தளகளமச 
ெோனறிதழ்களையும, தங்கப ேதக்கங்க-
ளையும, ேரிசில்களையும, புலளமப 

ேரிசில்களையும வழங்கிக் ஜகௌரவிப-
ேோர்.   

இந்தப ேடடைமளிபபு விழோவில் 185 
ேடடைபபின தளகளம ஜேறறவர்களுக்-
கும, 2 ஆயிரத்து 46 உளவோரி மோண-
வர்களுக்கும, 147 ஜதோளலக்கல்வி 
மோணவர்களுக்குமோக 2 ஆயிரத்து 
378 பேருக்குப ேடடைங்கள மறறும 
தளகளமச ெோனறிதழ்கள வழங்கபேடை -
வுளைன.  

இந்தப ேடடைமளிபபு விழோவின 
முதல் இரணடு நோடகளும முளறபய 
மூனறு அமர்வுகளும, மூனறோம நோள 
முளறபய இரணடு அமர்வுகளுமோக 
எடடு அமர்வுகளில் ேடடைங்களும, 
தளகளமச ெோனறிதழ்களும வழங்கப-
ேடைவுளைன.    

யாழ். பல்கலைக்கழ்கத்தின்   
36ஆவது பட்டமளிப்பு விழா

களுத்துளற மோவடடைத்திலுளை மதுகம, 
அனனோசிகல தமிழ் வித்தியோலயத்தில் 
வோணி விழோ நிகழ்வுகள அதிேர் ஏ.ஸீ.எம. 
றிபகோன தளலளமயில் நளடைஜேறறது.  

வோணி விழோ இறுதி நோள நிகழ்வில் டீ. 
திலிபகுமோர் ஆசிரியரின வழிகோடடைலில் 
விபெடை பூளெ நிகழ்வுகள முனஜனடுக்கப -
ேடடைன. ஆசிரிளயகைோன பக.மலர்விழி, 
பக.ஆர். தீேோஞெலி, எம. அமிலோ ஆகி -
பயோரோல் தயோர் ஜெய்யபேடடை மோணவர்க -
ளின விபெடை களல நிகழ்சசிகள விழோளவ 
அலங்கரித்தன. இந்நிகழ்வில் ஜேற -
பறோர்கள, ேளழய மோணவர்கள மறறும 
நலனவிருமபிகள ேலரும ேங்குேறறினர். 
இபேோடைெோளலயின முனனோள அதிே-
ரும, ெோந்த மரியோள மகோ வித்தியோலய 
தமிழ்ப பிரிவின முனனோள அதிேருமோன 
ஏ. பதவரோெோ விபெடை அதிதியோகக் கலந்து 
ெமயச ஜெோறஜேோழிவோறறி சிறபபித்தளம 
குறிபபிடைத்தக்கது.    

கண்டி பதியுதீன் ைஹ்மூத் ைகளிர் கல்லூரியின் ெருடோந்த உ்தவும் கரஙகள் நிகழ்ச்சித் திடடத்தின் கீழ், இயறமக அனர்த்்தத்தினோல் போதிககபபடட ்கம்பிரிஜ் அல் அஸ்ஹர் ைகோ வித்தியோலயத்துககு கற்றல் உபகரணஙகள் ெழஙகபபடன. அதிபர் ஷி்ஹோனோ ரஹீம் ்தமலமையி -
லோன உ்தவும் கரஙகள் நிகழ்ச்சிக குழுவினர் வபோருடகமை ெழஙகி மெத்்த ்போது. படஙகள் இகபோல் அலி    

சமமாந்துலையில மீைாத் வசந்்தம
்கவியரங்கு, ்கருத்்தா்டல்கள் நி்கழ்வு

அனனாசி்கை தமிழ் வித்தியாையத்தில் வாணி விழா
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மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

ரபீஉனில் அவெல் ைோதம் இஸ்ோமிய 
சந்திர நோட்ோடடியின் மூன்்ோெது 
ைோதைோகும். இது ஸபர் ைோததமத 

அடுதது ெரககூடியது. 'ரபீஉனில் அவெல்' 
என்் ெோர்தமதயின் அர்ததம் 'முதல் ெசந்-
தம்' என்பதோகும்.

ரபீஉனில் அவெல் ைோதம் இஸ்ோமிய 
ெர்ோற்றில் மி் முககியைோன ைோதைோ் 
விளங்குகி்து. ஏவனனில் இம்ைோதததில் 
தோன் இஸ்ோததின் இறுதிததூதர் முஹம் -
ைத (ஸல்) அெர்்ளின் பி்ந்தோர் -

்ள். அதன் ஊடோ்  ைனித கு்ம் ஆசீர்ெ -
திக்பபடடுள்ளது. 

இது வதோடர்பில் அல்்ோஹதஆ்ோ 
தன் அருள்ைம்யில் '(நபி்ய!) நோம் 
உம்மை அகி்ததோருககு ரஹைததோ்்ெ 

(ஓர் அருடவ்ோ -

மடயோ்்ெ) அன்றி அனுபபவில்ம்.' 
(அல்-அன்பியோ: 107) என்றும் 'இன்னும், 
(நபி்ய!) நோம் உம்மை ைனித கு்ம் 
நன்ைோரோயங் கூறுபெரோ்வும் எசசரிகம் 
வசயபெரோ்வு்ை அன்றி (்ெவ்வெோ -
ரும்) அனுபபவில்ம். ஆனோல் ைனி -
தர்்ளில் வபரும்போ்்ோர் (இமத) அறி -
யைோடடோர்்ள்.' (ஸபோ: 28) என்றும் 

வெவ்ெறு அததியோயங்்ளில் 
குறிபபிடடுள்ளோன். 

இதன்படி, அல்்ோஹ-
தஆ்ோ நபி(ஸல்) 

அ ெ ர் ் ம ள 

உ்்ததோருக்் அருடவ்ோமடயோ் 
அனுபபி மெததிருககின்்ோன். ைோ்ோ் 
முஸலிம்்ளுககு ைோததிரம் அனுபபப -
படடுள்ள இம்ததூதரல்் முஹம்ைத 
(ஸல்) அெர்்ள். அன்னோர் இரக்ம், 
தயவு ைற்றும் வைன்மையுமடயெர்்ளோ் 
இருந்தோர்்ள். அெற்றுககு முன்ைோதிரியோ -
்வும் தி்ழந்தோர்்ள். 

அந்த ெம்யில் தோன் நபி (ஸல்) அெர் -
்ள் ஒரு தடமெ 'ைக்ள்மீது ்ருமை 
்ோடடோதெருககு அல்்ோஹ ்ருமை 
்ோடடைோடடோன்' என்று கூறினோர்்ள். 
(ஆதோரம்: புஹோரி)

நபி(ஸல்) அெர்்ளின் ்ருமை சிறி -
யெர்்ள், வபரியெர்்ள், ஆண்ள், 
வபண்ள் என அமனெருககும் கிமடக்ப -
வபற்்து. ைனிதர்்ளுககு ைடடும் அல்், 
வி்ங்கு்ளுககும் உயிரற்் வபோருட் -
ளுககும் கூட அெர்்ளது ்ருமை வசன் -
்மடந்தது. நபி (ஸல்) அெர்்ளது ெோழக -
ம்யில் ்ருமைக்ோன சோன்று்ள் 
நிம்ந்்த ்ோைபபடுகின்்ன.

இவெோறு ை்ததுெம் மிக் நற்பண -
பு்மளக வ்ோணடிருந்த அணை்ோர் 
பி்ந்த ைோத்ை ரபீஉனில் அவெல் ைோதம் 
என்்ோல் அது மிம்யோ்ோது.  

இறைத்தூதர் பெருமானார் (ஸல்) அவர்-
கறை இமமானிலத்திற்கு அனுபெப-
ெட்டதின் ந�ாககத்றதககூறும நொது 

'�ல்பலாழுககஙகறைப ெரிபூரணமாககுவதற்காகநவ �ான் 
அனுபெபெடந்டன் என்று குறிபபிடடுளைார்கள.

(ஆதாரம: அல் முவத்தா)
அல்லாஹ்வின் அடியாரில் யார் அல்லாஹ்வுககு மிகவும 

ப�ருககமானவர்கள என �பிகைாரி்டம வினவபெட்ட 
நொது, சிைநத ஒழுககமுற்டயவர்கள எனப பெருமா -
னார் (ஸல்) அவர்கள ெதிலளித்தார்கள. (ஆதாரம: இபனு 
ஹிபொன்)

மற்பைாரு சநதர்பெத்தில், மனிதர்களுககுத் தரபெட்ட 
மிகவும சிைநத பொருள எது? எனச் சிலர் �பி (ஸல்) அவர் -
களி்டம நகட்ட நொது, யாரி்டம சிைநத ஒழுககபெணொடு -
கள இருககின்ைநதா அதுநவயாகும' என்று அன்னார் ெதில -
ளித்துளைார்கள. 

(ஆதாரம: திர்மிதி)
அநதந�ரம, எநத முஸ்லிமின் �மபிகறக பூரணமானது, 

முழுறமயானது என �பி (ஸல்) அவர்களி்டம நகடகபெட -
்டதற்கு, யாரி்டம ஒழுககபெணொடுகள இருககின்ைநதா 
அவர்கநையாவர் என ெதிலளித்துளைார்கள.  (ஆதாரம: 
தபரானி),

இநத �பிபமாழிகள �ல்பலாழுககத்தின் அவசியத்றத -
யும முககியத்துவத்றதயும பவளிபெடுத்தி நிற்கின்ைன. 
அதனால் அல்லாஹ்றவ விசுவாசம பகாண்டவர்கள 
அவன் நமல் ஈமான் பகாளை 
நவணடும, ஈமான் பகாளை -
வில்றல என்ைால் �மபிகறக 
வைராது. ஈமான் உறுதியா -

னால், �ல்பலாழுக -
கம வைரும எனவும 
பெருமானார்(ஸல்) அவர்கள 
கூ றி யு ள ை ா ர் க ள . � ல் ப ல ா ழு க க ம 
இல்றலபயன்ைால் �மபிகறக இல்றல 
என்நை பொருளெடும. அல்லாஹ் மீதும 
மறுறம�ாள மீதும �மபிகறக பகாண்ட ஒரு 
மனிதன், �ல்லறதநய நெச நவணடும அல்லது, 
பமௌனமாய் இருநதி்டநவணடும என்றும �பி(ஸல்) 
அவர்கள குறிபபிடடுளைார்கள. (ஆதாரம: புஹாரி)

சிலர் தஙகறைச் சிைநதவர்கள என்றும �பி (ஸல்) 
அவர்களின் ஒழுககப ெணொடுகறைக 
கற்டபபிடித்து �்டககிநைாம என்றும 
வாயைவில் கூறிகபகாளகின்ைனர். 

ஆனால் அவர்களி்டம எவ் -
விதமான �ற்பசயல்கநைா - 

ஒழுககப ெணொடுகநைா காண -
ெதற்கில்றல, இவ்விதம 
பசயல்ெடுெவர்கறை �ாயகம 
(ஸல்) அவர்கள வன்றமயாகக 
கணடித்துளைார்கள. 

எனநவா முஸ்லிமகைாகிய 
�ாம, எமபெருமானார் (ஸல்) 
அவர்கள முன்னுதாரணமாக 
வாழநத ஒழுககப ெணொடுக-
றைக கற்டபபிடித்து சிைநத 
ஒழுககசீலர்கைாகவும மனி-
தத்தன்றம உற்டயவர்கைாக-
வும�ல்பலாழுககம மிககவர் -
கைாகவும ஏறனநயாருககு 

முன்மாதிரி மிககவுர்க -
ைாகவும திகழநது அல் -
லாஹ்வின் அருறைபபெற் -
றி்ட முயற்சிபநொம. 

'அவன் 
ம ர -
ண த் -

றதயும வாழறவயும ஏற்ெ-
டுத்தினான். உஙகளில் யார் மிகச் 

சிைநத பசயல் புரியககூடியவர் என்று 
உஙகறை நசாதிககும பொருடடு.
(அல் குர்ஆன் 67:2)

'எதற்காகபவனில் உஙகளில் யார் �ற்பச-
யல் புரியககூடியவர் என்ெறத நசாதித்துப 

ொர்பெதற்காக...
(அல் குர்ஆன் 11:07)

'இவர்களில் மிகவும சிைநத 
பசயறலச் பசய்ெவர் யார் என்று இவர்க-

றைச் நசாதிபெதற்காக... ' 
(அல் குர்ஆன் 18:07)
மனிதர்களில் எல்நலாரும ஏதாவபதாரு பசயறலச் 

பசய்து பகாணடு தான் இருககின்ைனர். ஆனால் 
அறனத்து பசயலும �ற்பசயலா? மிகச் சிைநத 
பசயலா? மிகச் சிைநத முறையில் ெணியாற்றுெவர் 
யார்? என்ெறதச் நசாதிபெதற்காகநவ உஙகறைப 
ெற்டத்திருககின்நைாம என்ெறத அல்லாஹ் கூறி 
றவத்திருககின்ைான். 

பசயல்கள எவ்வாறு தரத்து்டன் இருகக நவணடும 
என்று இஸ்லாம விருமபுகிைநதா, அவ்வாநை ஆயுட -
காலமும பிைருககு ெயனளிககககூடியதாக அறமய 
நவணடும என்று விருமபுகிைது. நீண்ட �ாடகள 
வாழவதல்ல ந�ாககம. மாைாக 

எவ்வாறு வாழவு காலத்றதக கழித் -
தான் என்றுதான் இஙகு கவனிககப-

ெடுகின்ைது. 

எவ்வைவு காலம வாழநநதாம 
என்ெறத வி்ட எபெடி வாழநநதாம என்ெ -
றதநய அல்லாஹ் கவனிககின்ைான். 

ஸஹாபியான ஸஅத் இபனு முஆத் (ரலி) அவர்-
கள, 30வது வயதில் இஸ்லாத்றத ஏற்ைார்கள. 37வது 
வயதில் வொத்தானர்கள. அவர் முஸ்லிமாக வாழநத 

காலம பவறும ஏழு வரு்டஙகள தான். ஆனால் அவர் 
வொத்தான நொது �பி (ஸல்) அவர்கள, ஸஅத் வொத்-
தாகி விட்டார். 

அவரது மரணத்தினால் அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் எனும 
சிமமாசனம குலுஙகியது. அவரது ஜனாஸா பதாழுறக-
யில் இதுவறர கலநது பகாளைாதைவுககு எழுெதினா-
யிரம வானவர்கள விணணிலிருநது இைஙகி கலநது 
பகாணடுளைார்கள. 

ஏநே ஏழு ஆணடுகள இறைவிசுவாசியாக வாழநத 
ஒரு மனிதரின் மரணத்திற்காக அல்லாஹ்வின் சிம -
மாசனம குலுஙகியது என்ைால் அவர், எவ்வாறு தம 
வாழறவ அறமத்துக பகாணடிருநதிருபொர் என்ெறத 
பசால்லித்தான் பதரிய நவணடியதில்றல. அதனால் 

அல்லாஹ்வின் விருபெ-
தற்கு ஏற்ெ �பிகைாரின் வழி-
காட்டல்கள ெடி வாழறவ 
அறமத்துக பகாளநவாம. 

அதிகம் வலியுறுத்திய நபிகளார்
ஒழுகக விழுமியஙகளள 

பெறுமதி உணர்்வாம் 
ஆயுடகாலத்தின்

அகிலத்தாருக்தான அருட்்தாடை

  ஏ.ஸீ.எம், ஹனீபோ... 
ைஸஸ் ்பருெமள.

வதோகுபபு: 

அபூஸபெோன் உமைர்

நாய்்ை தோங்்ள் ை்ததோன நற்-
குைததில் இருககிறீர்்ள். நபி 
(ஸல்) அெர்்ளின் நற்குைத-

மதப போரோடடி அல்்ோஹ ெழங்கிய நற்-
சோன்று இது. நற்குைங்்மள பூரைபபடுத-
த்ெ நோன் அனுபபபபடடுள்்ளன் என நபி 
(ஸல்) அெர்்ள் கூறினோர்்ள். துபுவெத-
துககு முன்பும் நுபுவெத கிமடதத பி்கும் 
அெர்்ளின் நடதமதயிலும், ெோர்தமதயி-
லும் ச்் நடெடிகம்்ளிலும் நற்குைசீ -்
ரோ்ெ அன்னோர் நடந்து வ்ோணடோர்்ள்.

'அன்னோரின் குைவியல்பு்ள் அல்குர்ஆ-
னோ்ெ இருந்தது' என ஆயிஷோ (ரழி) அெர்-
்ள் அறிவிததுள்ளோர்்ள். 

நபி (ஸல்) அெர்்ள் தம் குடும்பததெர் -்
ளுடனும், ைமனவி ைக்ளுடனும், ்தோழர்-

்ளுடனும், அணமட வீடடோ்ரோடும் எதிரி-
்ளுடனும், ைோற்று ைதததோர்்ளுடனும், 
ஏமழ்்ளோடும், ெசதி பமடததெர்்ளோடும், 
நயெஞச்ர்்ளுடனும், பணியோளர்்்ளோ-
டும் அடிமை்்ளோடும் சிறுெர்்்ளோடும் எப-
படிவயல்்ோம் நற்குை நல்வ்ோழுக்த்தோடு 
நடந்துவ்ோணடோர்்ள் என்பதற்கு அன்னோ-
ரின் ெோழகம் ெர்ோ்் நல்் சோன்்ோ்க 
்ோைபபடுகின்்ன.  

ெோய ்பச முடியோத ஜீென்்ளோன மிரு-
்ங்்ள், ப்மெ்ள் உள்ளிடட உயிரினங் -்
ளுடனும் அன்னோர் எபபடிவயல்்ோம் அன்-
மபயும், ்ருமைமயயும் நற்குைதமதயும் 
வெளிபபடுததினோர்்ள் என்பதற்கு ெர்ோற்று 
ஏடு்ளில் ப் சம்பெங்்ள் ்ோைபபடுகின்-
்ன. 'இம்ெோ எனககு உடல் அழம்த 
தந்தது ்போன்று நற்குை அழம்யும் தந்-
தருள்ெோயோ்' என சதோவும் பிரோர்ததமன 
வசயயககூடியெர்்ளோ் நபி (ஸல்) அெர்-
்ள் இருந்தோர்்ள். அ்த்நரம், இம்ெோ... 
பி்மர ெஞசிபபமத விடடும் நயெஞச-
்ததனதமத விடடும், வ்டட குைங்்மள 
விடடும் உன்னிடம் போது்ோபபுத ்தடுகின்-
்்ன்' என்றும் அல்்ோஹவிடம் அன்னோர் 
இம்ஞசககூடியெரோ் இருந்தோர்்ள்.

அதனோல் அன்னோரின் ெோழமெ அ்ங் -்
ரிதத நற்குைங்்மள அறிந்து வ்ோள்ெதும் 
அதற்கு ஏற்ப ெோழமெ அமைததுக வ்ோள்-
ெதும் ஒவவெோருெருககும் நன்மை பயக-
்ககூடியதோ்வும் அல்்ோஹவின் அன்பு, 
்ருமைமயப வபற்றுத தரககூடியதோ்வு்ை 
இருககும்.

அந்த ெம்யில் நபி (ஸல்) அெர்்ள் 
ைமனவிைோர்்்ளோடு வீடடு ்ெம்்ளில் 
பங்வ்டுததுக வ்ோள்ளககூடியெர்்ளோ் 
இருந்தோர்்ள். ஆடடிலிருந்து போல் ்்ந்து 
வ்ோடுததுள்ளோர்்ள். வீடமட வபருககுெோர்-
்ள். வி்கு வெடடிகவ்ோடுபபோர்்ள். கிழிந்த 
ஆமட்மள தோங்்்ள மதததுக வ்ோள்ெோர்-
்ள். அறுந்த வசருபபின் ெோர்்மள வசபப-
னிடடுக வ்ோள்ெோர்்ள்.

என்்ோலும் அன்னோரின் வீடடில் ஏழமை 

்ோைபபடடது. ப் நோட்ள் வீடடில் அடுபபு 
எரியவில்ம். ப் சந்தர்பபங்்ளில் பசிக-
வ்ோடுமை தோங்் முடியோைல் ெயிற்றில் 
்ல்ம்க ்டடிகவ்ோள்ளக கூடியெர்்ளோ் 
அன்னோர் இருந்துள்ளோர்்ள். சி் சந்தர்ப-
பங்்ளில் தணணீரும் ்பரீசசம் பழமும் 
தோன் நபி (ஸல்) அெர்்ளின் பசிமயப 
்போககியுள்ளன.  

அன்னோர் ெபோததோன ்ெமளயில் 
அெரது ஒ்ரவயோரு உருககுசடமட யூதர் ஒரு-
ெரிடம் அடகு மெக்பபடடிருந்தது. குடும்பச 
வச்வு்மள ஈடுவசயெதற்்ோ்்ெ அன்னோர் 
அதமன ஈடுமெததிருந்தோர்்ள். 

நபி்ளோரின் ஏழமை எபபடி அமைந்தி-
ருந்தது என்பமத நிமனததோ்் ்ண்ள் 
குளைோகின்்ன. அெர்்ளின் தம்யமை 

்பரீசமச நோர்்ள் நிரபபபபடடதோ் இருந்தது. 
்பரீசமச ைர ஓம்யினோல் பின்னபபடட 
போயில் படுதது்ங்்ககூடியெரோ் நபி்ளோர் 
இருந்தோர்்ள். அதமன அன்னோர் படுதது-
்ங்கி விடடு எழுந்திருககும் ்போது அன்னோ-
ரின் உடம்பில் ்ோைபபடட ்பரீசமச நோரின் 
தழும்பு்ள் எடுததுக்ோடடககூடியனெோ் 
இருந்தன. 

தீங்கு்ள் இமழக்பபடட ்போதிலும்
நபி்ளோர் தோயிப ந்ருககு வசன்றிருந்த 

சையம் அங்குள்ளெர்்ள் அன்னோருககு 
இமழதத வ்ோடுமை்மள நிமனததோ்் 
்ல்ைனமும் ்மரந்துவிடும். சிறுெர்்ளின் 
்ல்்டியும் வபோல்்டியும் வசோல்்டியும் 
பயங்்ரைோ்த தோககிய ்ெமளயில் உதிரம் 
வசோடடச வசோடட ஓடிெந்து ்மளபபோ் ஓரி-
டததில் அைர்ந்திருந்த வபோழுது, ைம் -்
ளுககு வபோறுபபோன ெோனெரோன மீக்ோயீல் 
(அம்) அெர்்ள் அங்கு ெந்து, இம்ததூ-
த்ர... நீங்்ள் அனுைதி தோருங்்ள். இந்த 
ைக்மள இருைம்்மள ஒன்றிமைதது 
அழிதது விடுகி்்ன்' எனக்்ட், நபி (ஸல்) 
அெர்்ள் கூறிய ெோர்தமத்ள் ெர்ோற்றில் 
அழியோததடம் பதிததுள்ளன. 'மீக்ோயீ்் 
்ெணடோம்... ்ெணடோம்... அெர்்மள 
அழிக் ்ெணடோம். அெர்்மள ைன்னிதது 
விட்டன். அெர்்ள் இல்்ோவிடடோலும் 
அெர்்ளது சந்ததியினரோெது இஸ்ோதமத 
ஏற்றுகவ்ோள்ெோர்்ள் என்று கூறிய ெோர்த-
மத்ள் அன்னோரின் நற்குைததுககு நல்் 
சோன்்ோ் உள்ளது. 

நுபுவெததுககு பி்கு நபி (ஸல்) அெர்-
்மள கும்ஷியர் ைக்ோவில் நிம்ைதியோ் 
ெோழவிடவில்ம். துன்பங்்ள் ப் இமழத-
தோர்்ள். வ்ோம் அசசுறுததல் விடுததோர்-
்ள், வசல்லும் இடவைல்்ோம் முற்்மளப 
பரபபி மெததோர்்ள். குபமப்மளக வ்ோட-
டினோர்்ள். இவெோறு வ்ோடுமை இமழதத-
ெர்்மள எல்்ோம் ஹிஜ்ரி எடடோம் ஆணடு 
ைக்ோ வெற்றி வ்ோள்ளபபடட ்ெமளயில் 
எல்்்ோருககும் வபோதுைன்னிபபு ெழங்கி-

னோர்்ள். நபி (ஸல்) அெர்்ளின் நற்குைத-
துககு இமதவிடவும் நற்சோன்று ்ெறு என்ன-
தோன் இருக் முடியும். 

வபருமைககு இடைளிக்ோதெர் 
ஒரு தடமெ அல்்ோஸ தஆ்ோ உஹத 

ைம்மயத தங்்ைோ் ைோற்றித தரடடுைோ 
என்று  வினவிய ்போது நபி(ஸல்) அெர்்ள் 
அதமன விரும்பில்ம். அணட சரோசரங் -்
மளவயல்்ோம் ஆடடிபபமடககும் ஆற்்ல் 
வபற்் அல்்ோஹவின் அன்மபயும் ஆதர-
மெயும் வபற்று ெோழந்த அன்னோரின் உள்-
ளததில் ்டு்ள்ெனும் வபருமை்யோ, இறு-
ைோப்போ, வசறுக்்ோ, டோம்பீ் எணை்ைோ 
இருந்ததில்ம். ஏமழ்மள ்நசிததோர்்ள். 
அடிமை்மள ைதிததோர்்ள், அெர்்்ளோடு 
சரிசைைோ் உட்ோர்ந்தோர்்ள், எல்்்ோருட-

னும் புன்சிரிப்போடு உ்ெோடினோர்்ள். எளி-
மையோன ஆமட்மள்ய அணிந்தோர்்ள். 
விருந்துககு அமழததோல் தரோதரம் போரோைல் 
எல்்்ோரது வீடடுககும் வசன்றுெந்தோர்்ள். 
அன்னோர் அதி்ோரத ்தோரமையில் அமடக-
கியோளும் ்நோககில் எெருடனும் நடந்து-
வ்ோள்ளவில்ம்.

சிறுெர்்ளுடன் 
நடந்துவ்ோணட விதம் 
சிறுெர்்ளுககு அருகில் 

நடந்துவசல்் ்நரிடடோல் 
அன்னோ்ர முந்திக-
வ்ோணடு ஸ்ோம் 
கூ்ககூடியெ -
ரோ் இருந்-

தோர்்ள். சிறுெர்்ளின் தம்மய ்ருமை-
யுடன் தடவிக வ்ோடுபபோர்்ள். சிறுெர்்மள 
ஒடட்ங்்ளில் ஏற்றிகவ்ோணடு வசல்ெோர்்ள். 
வதோழும் நடததுகின்் வபோழுது சிறுெர் -்
ளின் அழும்ககுரல் ்்டடோல் அன்னோர் 
வதோழும்மய விமரெோ் நிம்வு வசய-
ெோர்்ள். வதோழும் நடந்து வ்ோணடிருககும் 
்ெமளயில் ்பரபபிள்ம்ளோன ஹஸன், 
ஹூமஸன் (ரழி) அெர்்ள் ெந்தோல் அெர்-
்மள தூககி அமைததுகவ்ோணடு எழுந்தி-
ருபபோர்்ள். ஸூஜூது வசயயும் ்போது கீ்ழ 
மெதது விடுெோர்்ள். ஒருமும் குதபோ 
நமடவபற்றுகவ்ோணடிருககும் ்ெமளயில் 
ஹஸன், ஹுமஸன் (ரழி) விமளயோடிக 
வ்ோணடு ெந்த்ெமள மிம்பரில் இருந்து 
இ்ங்கிெந்து அெர்்மளத தூககி அமைத-
துக வ்ோணடோர்்ள்.

பள்ளியில் சிறுநீர் ்ழிததெருடன்
ஒருமும் நோடடுபபு் ைனிதவரோருெர் 

ெந்து பள்ளிெோசலில் சிறுநீர்க ்ழிததுவிட-
டோர். அப்போது நபித்தோழர்்ள் ் ்ோபபபடடு, 
அெமர அடிக் முற்படடோர்்ள். அந்நபமரக 
்டிந்துவ்ோணடோர்்ள். இமதக்ணணுற்் 

நபி (ஸல்) அெர்்ள், 'முழுமையோ் சிறு-
நீர்க்ழிககும் ெமர விடடுவிடுங்்ள்' என்-
றுகூறிய்தோடு அெர் சிறுநீர் ்ழிதததும் 
அவவிடததில் ஒரு ெோளித தணணீமர ஊற்றி 
்ழுவிவிடுங்்ள்' என்று கூறினோர் ள். அதமனத 
வதோடர்ந்து அந்நபமரத தன்னரு்்  அமழதது 
இதைோ் வும் அமைதியோ் வும் எந்தவித ்் ோப 
உைர்வுமின்றி, 'ச் ோ்தர் ர! இது அல் ோ்ஹமெ 
ெைங்கும் புனித இடம். வதோழும்யும் தியோன-
மும் குர்ஆன் தி ோ்ெததும் நடககுை இடம். சிறுநீர் 
்ழிககும் இடம் இதுெல் '் என மி  ் இதைோ் க 
கூறி அந்த ைனிதமர அனுபபி மெததோர் ள். 
குற்்ம் வசயதெருடன் எபபடி நடந்து வ ோ்ள்ள 
்ெணடும் ்ெணடுவைன்பதற்்ோன முன்ைோ-
திரிமயயும் நற்குைதமதயும் இசசம்பெம் 
எைககு எடுததியம்புகி்து. ஆ்்ெ நபி (ஸல்) 
அெர்்ள் ்போதமன்ள் ைற்றும் ெழி்ோடடல்-
்ளின் படி ெோழமெ அமைதது நோமும் நற்-
பணபு்ள் நிம்ந்தெர்்ளோ் ெோழ்ெோம். 

ைனித  ெோழவின் 
அமனதது அம்சங்-

்ளுககும் நபி முஹம்ைத (ஸல்) அெர்-
ள்் மி சசி ந்த முன்ைோதிரியோெோர் ள். 

அன்னோமர உ்கிற் ோ்ன இறுதிததூதரோ்  
அனுபபி மெதததற் ோ்ன ் நோக்தமத அல் ோ்ஹ-

தஆ ோ் இவெோறு குறிபபிடடிருககின் ோ்ன். 
'நபி்ய! அகி்ததோருககு அருடவ ோ்மடயோ் ்ெ 

அன்றி நோம் உம்மை அனுபபவில்ம '். 

(அல்குர்ஆன் 21:107)
அ்த்நரம் அபூ ஹுமரரோ (ரழி) அெர் ள் நபி்ளோருடன் சம்பந்தப-

படட சம்பெவைோன்ம  ்இவெோறு குறிபபிடடுள்ளோர் ள். 'அல் ோ்ஹவின் 
தூத ர்! இம்நிரோ் ரிபபோளர் ளுககு எதிரோ் ப பிரோர்ததியுங்்ள்' என்று 
ஒரு தடமெ ்் ட் பபடடது. அதற்கு நபி (ஸல்) அெர் ள், நோன் சோபமிடுப-
ெனோ்  அனுபபபபடவில்ம .் ைோ் ோ்  நோன் அருளோ் ்ெ அனுபபபபடடுள்-
்ளன்' எனக கூறினோர் ள். (ஆதோரம்: முஸலிம்)

நபி(ஸல்) அெர் ள் கூறியதோ்  ஜூமெப இபனு முதஇம் (ரழி) அெர்-
்ள், 'நோன் ்் ோபததில் யோமர் யனும் ஏசியிருந்தோ் ோ், சபிததிருந்தோ் ோ் 
நோனும் ஆதம்(அம )் அெர் ளின் ெழித்தோன்்ல்்ளில் ஒருென்தோன். 
நீங்்ள் ்் ோபம் வ ோ்ள்ெமதப ்போன்றுதோன் நோனும் ்் ோபம் வ ோ்ள்கி-
்் ன். இருபபினும், என்மன அல் ோ்ஹ அகி்ததோருககு அருளோ் ்ெ 
அனுபபியுள்ளோன். என்ெ இம்ெோ! அெமர நோன் ஏசியமத அல்்து 
சபிததமத ைறுமைநோளில் அெருககு அருளோ்  ைோற்றிவிடுெோயோ் ' 
என்று குறிபபிடடதோ் க கூறியுள்ளோர் ள். (ஆதோரம்: அததபரோனி)

நபி்ளோர் தம் சமூ்ததினருககு துன்பமும் இன்னல்்ளும் விமள-
விககின்  ்எதுவெோன்ம்யும் தைககு வபரும் போரைோ் வும் ெருததைோ-
்வு்ை ் ருதினோர் ள். 

இது வதோடர்பில் அல் குர்ஆன் இவெோறு குறிபபிடடிருககின்்து. 
'நிசசயைோ்  உங்்ளில் இருந்்த ஒரு தூதர் உங்்ளிடம் ெந்தி-

ருககி ோ்ர். நீங்்ள் சிரைபபடுெது அெருககு ெருதததமத அளிக-
கி்து. உங்்ள் விடயததில் அெர் அதி  ்ஆர்ெமுமடயெரோ் இருக-
கின்்ோர். இம் நம்பிகம்யோளர்்ளுடன் ்ருமையும் இரக்மும் 
உமடயெரோெோர். 

(அல் குர்ஆன் 9:128) 
அ்த்நரம் தெறு்ள் புரிந்த தம் ்தோழர்்ளுடன் நபி (ஸல்) 

அெர்்ள் எபபடி நடந்து வ்ோணடோர்்ள் என்பமதயும் அல்குர்ஆன் 
கூறி மெக்த தெ்வில்ம். 

'நபி்ய! அல்்ோஹவின் அருளின் ்ோரைைோ்்ெ நீர் அெர்-

்ளுடன் வைன்மையோ் நடந்து வ்ோள்கிறீர். நீர் ்டு்டுபபோனெ-
ரோ்வும் ்டின உள்ளம் வ்ோணடெரோ்வும் இருந்திருபபின் அெர்-
்ள் உம்மைவிடடும் வி்கிச வசன்றிருபபோர்்ள். (அல் குர்ஆன் 
3:159)

இததம்ய ை்ததுெம் மிக் நற்பணபு்ள் நிம்ந்த ெோழமெ 
ெோழந்து முன்ைோதிரியோ் ெழி்ோடடியுள்ள முஹம்ைத (ஸல்) 
அெர்்மளக வ்ோணடு அருள்மிகு இஸ்ோதமத அல்்ோஹ பூர-
ைபபடுததி எைக்ளிததுள்ளோன். இது அல்்ோஹ ைனிதர்்ளோகிய 
எம்மீது வ்ோணடுள்ள ்ருமையினதும் இரக்ததினதும் வெளிப -
போடோகும்.  என்ெ, அல்்ோஹமெ ரபபோ்வும், இஸ்ோதமத 
தீனோ்வும் முஹம்ைத (ஸல்) அெர்்மள நபியோ்வும் ரஸூ்ோ-
்வும் திருபதியுடன் ஏற்றுகவ்ோண்டன்' (ஆதோரம்: அபூதோவூத, 
திர்மிதி) என்் நபிவைோழிககு அமைய நோமும் உறுதுமையோ் 
நின்று, அகி் உ்்ததிற்கு அருடவ்ோமடயோம் இறுதிததூதர் 
முஹம்ைத (ஸல்) அெர்்ளின் முன்ைோதிரியோன ெோழமெ உ்்த-
திற்கு எடுததியம்பு்ெோம். 

மனித சமூகத்திறகான முன்மாதிரி

ஏ.எம். முஹம்ைத ஸபெோன்,...
சீனன்்்ோடமட, ்பருெமள.

முஹம்மத் (ஸல்)  
நற்பண்புகளின் சிகரம

வைௌ்வி 

எம்.என்.எம் இஜ்்ோன் 
(்ோஸிமி)
்தீப, வ்ோழும்பு வபரியபள்ளிெோசல்
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தரம்_5 ெகுப்பு ைோணெர்்களுக்கோன
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைோதிரி வினோததோள் --– I I 1 ைணிததியோலம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் பக்கம் போர்க்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; gurpy; guPl;ir juk; 5 gFjp II 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff 
 

I. fPNo nfhLf;fg;gl;l ge;jpia thrpj;J Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;F 
tpilaspf;Ff. 

 
gr;ir gl;lhil tpupj;jhw;Nghy; fhl;rp jUk; tay;ntspfSk; Gy;ntspfSk; 
fhiy Neuj; njd;wYf;Fj; jiy mirf;fpd;wd. rpy;nyd tPRk; 
GJj;njd;wy; Gj;Jzu;r;rpA+l;l gRf;fSk; jha;g;gRit Kl;b Nkhjp Ke;jpf; 
nfhz;L Js;spf; Fjpj;NjhLk; gRf; fd;WfSk; Gw;wiufis Nehf;fp 
tpiue;J nry;fpd;wd. 

 
1. NkNyAs;s ge;jpapYs;s ctikj; njhlu; xd;wpid vOJf. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
2. Gj;Jzu;r;rpA+l;baJ vJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
3. m/wpid gd;ik tpidKw;Wf;fs; ,uz;L vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
4. ge;jpapYs;s rpidg;ngau; xd;wpid vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
5. NkNy nfhLf;fg;gl;l ge;jpapYs;s gz;Gg; ngau; xd;wpid njupe;J vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
6. gpupj;njOJf. 

 i. Gw;wiufs; - …………………………ii. GJj; njd;wy; - ………………...… 

 iii. Gj;Jzu;r;rpA+l;l - ………………....iv. jha;g;gR - ………………………..... 

II. 
7. gpd;tUk; ctikj; njhlu;fs; czu;j;Jk; fUj;jpid vOJf. 

 i. CrpAk; E}Yk; Nghy 
 

 …………………………………………………………………………………….. 

 ii. #upaidf; fz;l jhkiug; Nghy 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
 III. 
8. gpd;tUk; gpuhzpfspd; ,sikg; ngau;fis vOJf. 

 i. fPup - ……………………….… ii. fpsp - ……………………………… 

 iii. ahid - ……………………. iv. jtis - ………………………..… 

IV. gpd;tUk; thf;fpaq;fspYs;s gpiofis jpUj;jp kPz;Lk; vOJf. 
9. ehd; Nej;J NfhtpYf;F NghNdd;. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
10. eP ehisf;F Nghtpah? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

V. gpd;tUk; xUik thf;fpaj;ij gd;ik thf;fpakhf khw;wp vOJf. 
11. kapy; Njhif tpupj;jhLk; 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
12. Fjpiu Ntfkhf XbaJ. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
13. el;rj;jpuk; thdpy; kpd;DfpwJ. 
 

 ……………………………………………………………………………………….

VI. gpd;tUk; kuGj; njhlupd; fUj;jpid vOJf. 
 

14. jl;bf; nfhLj;jy; - ………………………………………………………………... 
 

15. fz; tsu;jy; - ……………………………………………………………………. 
 

VII. gpd;tUtdtw;wpd; Mz;> ngz; kuGg;ngau;fis vOJf. 
 

16. kapy; - i. ……………………….....  ii. ……………………………. 
 

17. eha; -  i. ………………………….  ii. ……………………………. 
 

18. Fuq;F -i. ……………………….….  ii. ……………………………. 
 

 
 
 
 

VIII. 
19. gpd;tUk; jkpo; thf;fpaq;fis Mq;fpy thf;fpaq;fshf khw;wp vOJf. 

 i. vdJ ngd;rpy; vq;Nf? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ii. vd;dhy; ghl KbAkh? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
20. gpd;tUk; rpq;fs nrhw;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 i. `pr - ……………………  ii. kpup]; ngy - ……………………… 

 iii. FUtuah - ……………….  iv. ngq;Ft - …………………………. 

XI. 
21. 88888 ,t;ntz;iz nrhw;fspy; vOJf. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

22. ,yf;fk; xd;gij vl;lhy; ngUf;fp ehd;fhy; tFj;J ngwg;gLk; vz;zpy; 2/3 

gFjp vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

23. xU ehd;Kfpapd; xU cr;rpapy; re;jpf;Fk; tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

24. cUtpy; epow;wg;gl;l gFjpia jrk vz;zhf 

jUf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  NkNy cs;s tiuglj;Jf;F mika gps;isnahd;W ghlrhiyapypUe;J 
NgUe;J epiyak; nry;y vLf;Fk; J}uk; vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

ii. kuj;jpypUe;J NgUe;J epiyaj;jpw;F cs;s J}uj;ij Nghy kuj;jpypUe;J 
tPl;Lf;Fs;s J}uk; vj;jid klq;F? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

iii. kuj;jpw;F tPL vj;jpirapy; mike;Js;sJ? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

26.  juhrpd; A gFjp B gFjpf;F rkdhf Ntz;Lkhapd; 

B gFjpapy; NkYk; ,lNtz;ba epiw vt;tsT? 
 

 ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400m 200m

500m

1 km

1500g 
800g 

A 
B 

27.  
 
 
 
 
 

NkNy fhl;lg;gl;l cUit mtjhdpj;J gpd;tUk; tpdhf;fSf;F 
tpilaspf;Ff. 

i. tl;lk;> nrt;tfk;> Kf;Nfhzk; ,it %d;Wf;Fk; nghJthd vOj;J vJ? 
 

……………………………………………………………………………………... 
ii. tl;lj;Jf;F kl;Lk; cupa vOj;Jf;fs; vit? 
 

………………………………………………………………………………………. 

iii.nrt;tfj;jpw;Fupa vOj;Jf;fs; vit? 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

28. 11 : 30 f;Fk; 00 : 30 f;Fk; ,ilg;gl;l Neuk; vt;tsT? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
29. ,t;ntz; rl;lk; fhl;Lk; vz;zpd; miuthrp 

vz;iz vOJf.  
 

 ………………………………………………………… 
 
 
 

X rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
30. ,yq;ifapy; gug;gstpy; ngupa khtl;lk; vJ? 

 i. mDuhjGuk;  ii. aho;g;ghzk;  iii. nfhOk;G 
 
31. ,yq;ifapy; kpf caukhd ePu;tPo;r;rp 

 i. Jd;fpe;j   ii. gk;gufe;j   iii. tpf;Nlhupah 
 
32. NtLtu;fspd; Gdpj E}y; vJ? 

 i. ahf;ngy;   ii. jpupgPlfk;   iii. kfhtk;rk; 
 
33. thif> tpsh ,it G+f;Fk; khjq;fs; vit? 

 i. Mb khjk;  ii. Mtzp khjk;  iii. Mdp khjk; 
 

A 

B  C 
H 

D 
E 

F 

G 

M  E}  g  x 

 
34. Njhiy ePf;fp czthff; nfhs;Sk; fha;fwpfs; vit? 

 i. gPu;f;F> GNlhy;   ii. nful;> fj;jup   

iii. cUisf;fpoq;F> ntz;b 
 
35. ntbj;jy; %yk; guk;gyilAk; tpj;Jf;fs; 

 i. fLF> Jj;jpup  ii. fhrpj;Jk;ig> fLF iii. neUQ;rp> Jj;jpup 
 
36. ePz;l ehl;fs; capu;thof;$ba gpuhzpahdJ 

 i. ghk;G   ii. ahid   iii. flyhik 
 
37. kpfg;ngupa Kl;il> kpfr;rpupa Kl;il ,Lk; gwitfs; KiwNa 

 i. jPf;Nfhop> Njd;rpl;L  ii. kapy;> FUtp 
 iii. jPf;Nfhop> fpsp 
 
38. Nfhs;kz;lyj;jpy; kpfg;ngupa NfhshdJ 

 i. nts;sp   ii. tpahod;   iii. Gjd; 
 
39. vYk;Gfspd; cWjpf;fhf ehk; cl;nfhs;s Ntz;ba fdpAg;ghdJ 

 i. mabd;   ii. ,Uk;G   iii. fy;rpak; 
 
40. Rtu; Neuhf fl;lg;gl;bUg;gij cWjpnra;a gad;gLj;Jk; cgfuzkhdJ 

 i. J}f;FFz;L  ii. kl;lg;gyit  iii. rPnke;Jf; fuz;b 
 
41. vkJ ehl;Lf;Fupa ePu; tpepNahfk; nra;Ak; rigapd; ngauhdJ 

 i. khfhz rig  ii. ePu; toq;fy; tbfhy; mikg;Gr; rig 

 iii. gpuNjr rig 
 
42. ,yq;iff;Fupa KiyA+l;b tpyq;F my;yhjJ 

 i. Rz;nlyp   ii. fUq;Fuq;F  iii. Kay; 
 
43. thfdk; xd;wpid nrYj;jj; jahuhFk; NghJ xspUk; kpd; tpsf;fpd; 

epwkhdJ 

 i. nts;is   ii. kQ;rs;   iii. rptg;G 
 
44. J}a ePupd; jd;ik my;yhjJ 

 i. epwkw;wJ   ii. kzkw;wJ  iii. RitAs;sJ 
 
45. FOthf Ntiy nra;Ak; NghJ jtpu;f;f Ntz;ba xU ,ay;G 

 i. xw;wikAzu;T   ii. tpl;Lf; nfhLj;jy;  

iii. tpUk;gpagb nray;gly; 

VIII. 
19. gpd;tUk; jkpo; thf;fpaq;fis Mq;fpy thf;fpaq;fshf khw;wp vOJf. 

 i. vdJ ngd;rpy; vq;Nf? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ii. vd;dhy; ghl KbAkh? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
20. gpd;tUk; rpq;fs nrhw;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 i. `pr - ……………………  ii. kpup]; ngy - ……………………… 

 iii. FUtuah - ……………….  iv. ngq;Ft - …………………………. 

XI. 
21. 88888 ,t;ntz;iz nrhw;fspy; vOJf. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

22. ,yf;fk; xd;gij vl;lhy; ngUf;fp ehd;fhy; tFj;J ngwg;gLk; vz;zpy; 2/3 

gFjp vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

23. xU ehd;Kfpapd; xU cr;rpapy; re;jpf;Fk; tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

24. cUtpy; epow;wg;gl;l gFjpia jrk vz;zhf 

jUf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................

றிய
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்கடந் ெோர (30.09.2022) வினோத்ோள்- 1 இற்கோன விமட்கள்

01 05 09 13 17 21 25 29 33 372 3 3 1 3 1 2 1 1 3

02 06 10 14 18 22 26 30 34 381 3 1 3 1 2 1 3 3 2

03 07 11 15 19 23 27 31 35 392 3 2 1 2 3 3 1 2 1

04 08 12 16 20 24 28 32 36 401 1 2 3 3 2 2 2 1 2

 
34. Njhiy ePf;fp czthff; nfhs;Sk; fha;fwpfs; vit? 

 i. gPu;f;F> GNlhy;   ii. nful;> fj;jup   

iii. cUisf;fpoq;F> ntz;b 
 
35. ntbj;jy; %yk; guk;gyilAk; tpj;Jf;fs; 

 i. fLF> Jj;jpup  ii. fhrpj;Jk;ig> fLF iii. neUQ;rp> Jj;jpup 
 
36. ePz;l ehl;fs; capu;thof;$ba gpuhzpahdJ 

 i. ghk;G   ii. ahid   iii. flyhik 
 
37. kpfg;ngupa Kl;il> kpfr;rpupa Kl;il ,Lk; gwitfs; KiwNa 

 i. jPf;Nfhop> Njd;rpl;L  ii. kapy;> FUtp 
 iii. jPf;Nfhop> fpsp 
 
38. Nfhs;kz;lyj;jpy; kpfg;ngupa NfhshdJ 

 i. nts;sp   ii. tpahod;   iii. Gjd; 
 
39. vYk;Gfspd; cWjpf;fhf ehk; cl;nfhs;s Ntz;ba fdpAg;ghdJ 

 i. mabd;   ii. ,Uk;G   iii. fy;rpak; 
 
40. Rtu; Neuhf fl;lg;gl;bUg;gij cWjpnra;a gad;gLj;Jk; cgfuzkhdJ 

 i. J}f;FFz;L  ii. kl;lg;gyit  iii. rPnke;Jf; fuz;b 
 
41. vkJ ehl;Lf;Fupa ePu; tpepNahfk; nra;Ak; rigapd; ngauhdJ 

 i. khfhz rig  ii. ePu; toq;fy; tbfhy; mikg;Gr; rig 

 iii. gpuNjr rig 
 
42. ,yq;iff;Fupa KiyA+l;b tpyq;F my;yhjJ 

 i. Rz;nlyp   ii. fUq;Fuq;F  iii. Kay; 
 
43. thfdk; xd;wpid nrYj;jj; jahuhFk; NghJ xspUk; kpd; tpsf;fpd; 

epwkhdJ 

 i. nts;is   ii. kQ;rs;   iii. rptg;G 
 
44. J}a ePupd; jd;ik my;yhjJ 

 i. epwkw;wJ   ii. kzkw;wJ  iii. RitAs;sJ 
 
45. FOthf Ntiy nra;Ak; NghJ jtpu;f;f Ntz;ba xU ,ay;G 

 i. xw;wikAzu;T   ii. tpl;Lf; nfhLj;jy;  

iii. tpUk;gpagb nray;gly; 

46. jhkjkhf Kisf;Fk; tpj;JtifahdJ 

 i. jf;fhsp   ii. fLF   iii. gaW 
 
47. kpd;Nrhjpg;ghd; %yk; kpd;gha;tjid gupNrhjpf;Fk; NghJ kpd;Ndhl;lk; 

,Ug;gpd; 

 i. kpd;Nrhjpg;ghd; #lhFk;  

ii. kpd;Nrhjpg;ghdpy; cs;s kpd;Fkpo; xspUk; 

 iii. kpd; Nrhjpg;ghd; xyp vOg;Gk; 
 
48. kpf cauj;jpy; gwf;ff; $ba gwitapdkhdJ 

 i. fOF   ii. fhfk;   iii. fpsp 
 
49. JiwKfq;fspy; fg;gy;fs; jupj;J epw;gjw;F gad;gLk; cgfuzkhdJ 

 i. fg;gp   ii. eq;$uk;   iii. ,Uk;G jfLfs; 
 
50. gpd;tUtdtw;Ws; Njhw;fUtpahdJ 
  
 
 
 
 

i.     ii.     iii. 
 
51. kpfg;ngWkjp tha;e;j jsghlq;fs; mikg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; jhtu 

tifahdJ 

 i. Ntk;G> kh   ii. fUq;fhyp> kh  iii. Njf;F> fUq;fhyp 
 
52. gpwe;j md;Nw elf;ff;$ba xU gpuhzpahdJ 

 i. vUJ   ii. eha;   iii. G+id 
 
53.    ,g;Guhjd RtNuhtpak; fhzg;gLk; ,lkhdJ. 

    i. ,RUKdp    

ii. rpfpupah  

    iii. vk;gf;f Njthyak; 
 
 
54. ghjrhupfs; tPjpiaf; flg;gjw;fhf Nghlg;gl;bUf;Fk; xsprkpf;iQapy; ve;j 

epw kdpj cU xspu;fpd;w nghOJ tPjpia flf;ff; $lhJ 

 i. kQ;rs; epw kdpj cU  ii. rptg;G epw kdpj cU 

 iii. gr;ir epw kdpj cU 
 

46. jhkjkhf Kisf;Fk; tpj;JtifahdJ 

 i. jf;fhsp   ii. fLF   iii. gaW 
 
47. kpd;Nrhjpg;ghd; %yk; kpd;gha;tjid gupNrhjpf;Fk; NghJ kpd;Ndhl;lk; 

,Ug;gpd; 

 i. kpd;Nrhjpg;ghd; #lhFk;  

ii. kpd;Nrhjpg;ghdpy; cs;s kpd;Fkpo; xspUk; 

 iii. kpd; Nrhjpg;ghd; xyp vOg;Gk; 
 
48. kpf cauj;jpy; gwf;ff; $ba gwitapdkhdJ 

 i. fOF   ii. fhfk;   iii. fpsp 
 
49. JiwKfq;fspy; fg;gy;fs; jupj;J epw;gjw;F gad;gLk; cgfuzkhdJ 

 i. fg;gp   ii. eq;$uk;   iii. ,Uk;G jfLfs; 
 
50. gpd;tUtdtw;Ws; Njhw;fUtpahdJ 
  
 
 
 
 

i.     ii.     iii. 
 
51. kpfg;ngWkjp tha;e;j jsghlq;fs; mikg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; jhtu 

tifahdJ 

 i. Ntk;G> kh   ii. fUq;fhyp> kh  iii. Njf;F> fUq;fhyp 
 
52. gpwe;j md;Nw elf;ff;$ba xU gpuhzpahdJ 

 i. vUJ   ii. eha;   iii. G+id 
 
53.    ,g;Guhjd RtNuhtpak; fhzg;gLk; ,lkhdJ. 

    i. ,RUKdp    

ii. rpfpupah  

    iii. vk;gf;f Njthyak; 
 
 
54. ghjrhupfs; tPjpiaf; flg;gjw;fhf Nghlg;gl;bUf;Fk; xsprkpf;iQapy; ve;j 

epw kdpj cU xspu;fpd;w nghOJ tPjpia flf;ff; $lhJ 

 i. kQ;rs; epw kdpj cU  ii. rptg;G epw kdpj cU 

 iii. gr;ir epw kdpj cU 
 55. jpirawp fUtpia fz;bg;ghf gad;gLj;j Ntz;batu; 

i. Giftz;b rhujpfs;  ii. NgUe;J rhujpfs;   

iii. fg;gy; Xl;bfs; 
 
56. xU jlit kl;Lk; fha;f;Fk; jhtukhdJ 

 i. thio   ii. KUq;if   iii. gyh 
 
57. vk;ik NehapypUe;J ghJfhf;Fk; cztpDs; mlq;fhjJ 

 i. grsp   ii. gg;ghsp   iii. NrhW 
 
58. MW flYld; fyf;Fkplk; vt;thW miof;fg;gLk; 

 i. fopKfk;   ii. jho;epyk;   iii. Vup 
 

59. WWW vd;gjd; tpupthf;fk; ahJ? 

 i. tiyjsk;   ii. itaf tpupT tiy iii. ,izak; 
 

60. “vdf;F rpwFfs; ,Ue;jhy;” vd;w jiyg;gpy; fUj;Js;s %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJq;fs;. xt;nthU thf;fpaj;jpYk; Ie;J nrhw;fs; 
Fiwahky; ,Ug;gNjhL> vOtha;> gadpiy njhlu;G rupahf Ngzg;gl 
Ntz;Lk;. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
  

 ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒறறுமையுணர்வு

ஸ்ரீசைறகுரு சீரடி சைோயிபோபோ ை்கோ சைைோதி அமடந் விஜய்சைமி தினத்ன்று புதுசவசைடடித வ்ரு சீரடிசைோயி ைநதிரில் நமடவபற்ற வி்சைட நி்கழ்வில் பக்ர்்கள் பஜமனயில் ்கலநது வ்கோண்டு பிரோததிப்பம்யும், ஆரததி நமடப்வபறுெம்யும் ்கோணலோம்.     

விஜய்சைமிமய முன்னிடடு குழநம்்களுககு விததியோரம்பம் ்ேககித் ஸ்ரீசிெசுப்பிரைணிய சுெோமி ஆலயததில் நமடவபற்ற நி்கழ்வில் குருக்கள் குழநம்்களுககு வித-
தியோரம்பம் வசைய்து மெப்பம் ்கோணலோம்.    

அமெரிக்காவும் இங்-
கிலகாந்தும் அவுஸ்தி-
ரேலியகாவுககு அணு-
சகதியகால் இயங்கும் 
நீர்மூழ்கி்ளை வழங்கு-
வளை எதிர்த்து சர்வரைச 
அணுசகதி மு்காளெ -
யத்தில் சீனகா மைகாடுத்தி -
ருந்ை ெனுளவ அந்்காடு 
விலககிக ம்காண்டைகால் 
அவுஸ்திரேலியகாவுககு அணுசகதி நீர்-
மூழ்கி்ள் கிள்டக்வுள்ைன.

இந்ை ஆடரசபளன ெனுளவ மசல்-
லுபடியற்றைகாககும் வள்யில் பினன-
ேங்கில் இந்தியகா மசயறபட்டைகா்வும் 
வியனனகாவில் அளெந்துள்ை ைளலளெ -
ய்த்தில் இந்தியப் பிேதிநிதி்ள் ஏளனய 
உறுப்பு ்காடு்ளு்டன இளைந்து மசயற -
பட்டைன விளைவகா்ரவ இம் ெனுளவ 

சீனகா வகாபஸ் மப்ற 
ர வ ண டி ய ை கா யி ற று 
எனறும் விஷயெறிந்ை 
வட்டகாேங்்ள் ை்வல் 
மைரிவித்துள்ைன. இந் 
நீர்மூழ்கி்ள் அணு -
சகதியகால் இயங்குப -
ளவயகா் இருந்ைகாலும் 
அதில் பயனபடுத்ைப்ப-
டும் ஆயுைங்்ள் அணு -

வகாயுைங்்ைகா் இருக்ெகாட்டகாது எனறு 
இவவட்டகாேங்்ள் மூலம் அறிய முடிகி -
்றது.

சீனகாவின எதிர்ப்பு தீர்ெகானத்துககு 
ரபகாதுெகான ஆைேவு உறுப்பு ்காடு்ளில் 
இருந்து மப்ற முடியகாது எனபது மைரி -
யவந்ைளையடுத்ரை சீனகா ைன ஆடரச -
பளனளய ்்டந்ை ெகாைம் 30ம் தி்தி 
வகாபஸ் மபறறுக ம்காண்டது.

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு அணுசக்தி 
நீர்மூழ்கிகள் கிடைக்கும்

சீனோவின் எதிர்ப்மப இநதியோ முறியடித்து

இந்தியகாவுககும் பிரித்ைகானி-
யகாவுககும் இள்டயில் மசய்து 
ம்காள்ைப்ப்டவுள்ை சுைந்-
திே வர்த்ை் உ்டனபடிகள் 
அளனத்ளையும் உள்ை்டககி-
யைகா்வும் இரு ்காடு்ளின 
ரசளவப் பிரிவு்ள் எதிர்பகார்க-
கும் ்னளெ்ளை உள்ை்டக-
கியைகா் இருக்காது எனறும் 
ஆனகால் இந்ை உ்டனபடிகள் 
எதிர்்காலத்தில் ரெலும் பல 
துள்ற்ளை உள்ை்டககும் வள்யில் விரிவுப-
டுத்ைப்படும் எனறும் பிரித்ைகானியகாவின புதிய 
வர்த்ை் அளெசசர் ம்மி மப்டம்காக மைரிவித்-
துள்ைகார்.

இந்தியப் பிேைெருககும் முனனகாள் பிரித்-
ைகானிய பிேைெர் ரபகாரிஸ் ர�கானசனுககும் 
இள்டரய ்ள்டமபற்ற ரபசசுவகார்த்ளை -்
ளின பினனர் இரு ்காடு்ளும் பயனமபறும் 
வள்யில் சுைந்திே வர்த்ை் உ்டனபடிகள் 

ஒனள்ற எதிர்வ-
ரும் 24ஆம் தி்தி 
தீபகாவளி தினத்ைனறு 
மசய்து ம்காள்வ-
மைனறு உ்டனபகாடு 
எட்டப்பட்டது. இந்ை 
அடிப்பள்டயிரலரய 
ைறரபகாது உ்டனப-
டிகள்ளய பூர்த்தி 
மசய்யும் பணி்ள் 
்ள்டமபறறு வருகின-

்றன.
வர்த்ை் ஒப்பந்ைம் எனபது ஒருபக் சகார்பகா-

னைகா் இருக் முடியகாது. எனரவ இந்ை உ்டன-
படிகள் இரு ைேப்பும் பயன அள்டவைகா்ரவ 
இருககும். முழுளெயகான உ்டனபடிகள் 
ஒனள்ற மசய்வது எளிைகான ்காரியெல்ல. அது 
அளனத்ளையும் உள்ை்டககியைகா் இருக்காது 
எனறு பிரித்ைகானிய அளெசசர் இது மைகா்டர்-
பகா் ரெலும் மைரிவித்துள்ைகார்.

அரிசி ஏறறுெதிககு 
ைள்ட இல்ளல எனறு 
இந்திய வர்த்ை் அளெசசு 
மைரிவித்துள்ைது. 

்காடடில் ரபகாதுெகான 
ைகானிய ள்யிருப்பு 
்காைப்படுவைகா் ெத்திய 
அேசும் கூறியுள்ைது.

்்டந்ை மசப்்டம்பர் ெகாைம் ஒனபைகாம் 
தி்தி முைல் குருளை அரிசி ஏறறுெ -
திககு ைள்ட விதிக்ப்படடிருப்பைகா் -
வும் பகாஸ்ெதி அல்லகாை ஏளனய அரிசி 
வள்்ளுககு ஏறறுெதி வரி இருபது 
சைவீைெகா் விதிக்ப்படடிருப்பைகா் -
வும் அேசு முனனர் கூறியிருந்ைது. 

உள்ளுரில் அரிசி வழளெரபகால 

கிள்டப்பளை உறுதி 
மசய்யும் வள்யிரலரய 
இந் ்்டவடிகள் ரெற -
ம்காள்ைப்ப்டகாை பிேஸ் 
டிேஸ்ட ஒப் இந்தியகா 
மசய்தி மவளியிடடி -
ருந்ைது.

இந்திய அேசு ைகானியங் -
்ளின ள்யிருப்ளப அவவப்ரபகாது 
்ைகம்டுத்து அைற்ளெய சீர்மசய் -
யும் ்்டவடிகள்்ளை ரெறம்காள் -
வது வழக்ம். அரிசி ஏறறுெதிககு 
ைள்ட விதிக்ப்பட்டளெ அவவகா -
்றகான ஒரு ்்டவடிகள்ரய என பிடிஐ 
மசய்திச ரசளவ இது மைகா்டர்பகா் கூறி -
யுள்ைது.

அரிசி ஏற்றுமதிக்கு எந்தத் ்தடையும் இலடலை
இநதிய வர்த்்தக அடமச்சு அறிவிப்பு

தீபாவளி தினத்்தன்று  
பிரித்்தானிய - இநதிய சு்தநதிே 
வர்த்்தக உைன்படிக்டக

யகாழ்.விரச்ட நிருபர் 

யகாழ்ப்பகாைம் மைல்லிப்பளை பகுதியில் 
மினனல் ைகாககி இளைஞன ஒருவர் வியகாழககி -
ழளெ ்காளல உயிரிழந்துள்ைகார். 

மைல்லிப்பளை கிழகள் ரசர்ந்ை ெ்காலிங்்ம் 
இேகா்வன (வயது 34) எனும் இளைஞரன உயி-
ரிழந்துள்ைகார். 

குறித்ை இளைஞன அம்பளன பகுதியில் 
உள்ை ைெது ரைகாட்டத்தில் ரைட்ட ரவளலயில் 
ஈடுபடடிருந்ை ைந்ளைககு உைவிளன 
ம்காணடு மசன்ற ரவளை ரைகாட்ட பகுதியில் 
மினனல் ைகாககி உயிரிழந்ைைகா் மைரிவிக்ப்ப -
டுகி்றது. 

யகாழ்ப்பகாைம் மைல்லிப்பளை , ்காங்ர -்
சனதுள்ற பகுதி்ளில் ர்றறு வியகாழககிழளெ 
்காளல திடீமேன ் டும் ெளழ இடி மினனலு்டன 
மபய்திருந்ைது. அவரவளையிரலரய மினனல் 
ைகாககுைலுககு இலக்காகி குறித்ை இளைஞன 
உயிரிழந்துள்ைகார்.

வ்ல்லிப்பமையில் 
மின்னல் ்ோககி 
இமைஞன் ைரணம்
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மஸ்கெலியா தினகெரன் விசேட நிருபர்  

மஸ்கெலியா ோமிமலை ்பயர்சைான் ச�ாடட பகுதியில் 
உள்ள ோமிமலை ஓயா வில் ்பண் ஒருவரின் ேடைம் மீடகெப் -
படடுள்ளது.  

மஸ்கெலியா ்பாலிஸார் ேடைதல� மீடடு பிசர� பரிசோ-
�லனககொகெ கிைஙகென் ஆ�ார லவததியோலைககு ்கொண்டு 
்ேல்ைப்படடுள்ள�ாகெ ்பாலிஸார் ்�ரிவித�னர்.  

இச் ேம்பவம் ்�ாடர்பாகெ ்பாலிஸார் விோரலைகெளில் ஈடு-
படடு வருகின்்றனர்.  

மரணித� ்பண் 73 வயதுலடயவர் எனவும் ேற்று மை 
ச�ாயாளி என மு�ற் கெடட விோரலைகெளில் ்�ரியவந்துள -
்ளது.    

சாமிமலை ஓயாவில் வயயாதிப 
பபண்ணின் சடைம் மீட்பு  

மடுல்சீலம நிருபர்  

பேல்ற கெல்வி வையததுககுடபடட 
பது/பேல்ற �மிழ் ச�சிய கெல்லூரியின் 
பலைய மாைவர் ஒன்றிய ்பாதுக-
கூடடம் �ால்ள மறுதினம் ஞாயிற்றுக-
கிைலம கொலை 10 மணிய்ளவில் பாட-

ோலையின் பிர�ான மண்டபததில் 
இடம்்ப்றவுள்ள�ாகெ பாடோலையின் 
அதிபர் பிரபாகெரன் ் �ரிவித�ார்.  

சமற்படி கூடடத்�ாடரில் பலைய 
மாைவர் ஒன்றியததின் புதிய நிர்வாகெ 
குழு ்�ரிவு ்ேயயப்படவுள்ளச�ாடு 
பாடோலையின் எதிர்கொை அபிவி-

ருததி ்ேயற்பாடுகெள ்�ாடர்பான 
கெைந்துலரயாடலும் இடம்்ப்றவுள-
்ள�ால் பாடோலையின் அலனதது 
பலைய மாைவர்கெல்ளயும் �வ்றாது 
கூடடத்�ாடரில் கெைந்து ்கொளளு-
மாறு சகெடடுக ்கொளவ�ாகெ அதிபர் 
சமலும் ்�ரிவித�ார்.    

கொவதல� தினகெரன் விசேட நிருபர்

ேப்ரகெமுவ மாகொை அரே சேலவயா-
்ளர்கெள 75 சபருககு ப�வி உயர்வு வைங-
குவ�ற்கு ேப்ரகெமுவ மாகொை ேலப �ட-
வடிகலகெ எடுததுள்ளது.இ�ற்கெலமய 
சமற்படி அரே சேலவயா்ளர்கெளுககு 
ப�வி உயர்வுககொன நியமனக கெடி�ம் 
வைஙகி லவககும் நிகெழ்வும்  ்�ளி-
வுபடுத�லும் (4) ேப்ரகெமுவ மாகொை 
ஆளு�ர் டிககிரி ்கொப்சபகெடுவ �லை-
லமயில் இடம்்பற்்றது.

இ�ன்சபாது கெருதது ்�ரிவித� ேப்-
ரகெமுவ மாகொை பிர�ான ்ேயைா்ளர் 

சுனில் ஜயைத, மாகொை அரே முகொ-
லமததுவ சேலவ உததிசயாகெத�ர்-
கெள 11 சபரும் மற்றும் மாகொை அரே 
கெனிஷட சேலவயா்ளர்கெள 64 சபரும் 
இவவாறு ப�வி உயர்வு ்பற்றுள்ள-
னர்.

சமற்படி ப�வி உயர்வு ்பற்்ற 
மாகொை அரே முகொலமததுவ உ�வி-
யா்ளர்கெள 11 சபர் மாகொை அரே முகொ-
லமததுவ பரீடலேயில் சிததி ்பற்ச்ற 
உயர் ப�விகெல்ள ் பற்றுள்ளனர்.

சமலும்  மாகொை கெனிஷட பிரிவு 
உததிசயாகெத�ர்கெள 64 சபர் மூன்்றாம் 
நிலைககு ப�வி உயர்த�ப்படடுள்ளன.

சப்ரகமுவ மாகாண அ்ரச 
யசலவயாளரகள் 75 
யபருக்கு பதவி உயரவு

மாத�ல்ள சுைற்சி நிருபர்  

மாத�ல்ள- �ம்புளல்ள ்வவை பிரச�ேததில் 2008ஆம் 
ஆண்டு 16 வயது சிறுமிலய பாலியல் துஷபிரசயாகெததுககு 
உடபடுததிய குற்்றச்ோடடு உறுதிப்படுத�ப்படட �பருககு 10 
வருட சில்றத�ண்டலன வைஙகி தீர்ப்பளிககெப்படடுள்ளது.  

திருமைமான 74 வய�ான �பர் ஒருவருகசகெ மாத�ல்ள 
சமல்நீதிமன்்ற நீதிபதி ்ராஹான் ஜயவர்�னவால், ச�ற்று முன் -
தினம் இந்� தீர்ப்பு வைஙகெப்படடுள்ளது.   

அததுடன் 5,000 ரூபாய அபரா�மும் பாதிககெப்படட சிறு -
மிககு 1,50,000 ரூபாய �டடஈடும் ்ேலுததுமாறும் நீதிபதி உத-
�ரவிடடுள்ளார்.  

குற்்றவாளி சிறுமிலய �னது வீடடுககு அலைதது, கெததிலயக 
கொடடி அச்சுறுததி துஷபிரசயாகெப்படுததியுள்ளலம ்�ரியவந்-
துள்ளது.    

மலையகெ மககெளின் வீடுகெளுககொன 
உறுதிப்பததிரதல� வைஙகெ சவண்டும் 
என்று அரோஙகெததிடம் வலியுறுததி 
வீதிககு இ்றஙகிய�ாகெ மலையகெ 
ச�ாடடத ் �ாழிைா்ளர்கெள, கெண்டி ேமூகெ 
அபிவிருததி நிறுவனததின் நிர்வாகெ 
இயககுனர் ்ப.முததுலிஙகெம் ்�ரி-
வித�ார்.  ஒகசடாபர் 3ஆம் திகெதி உைகெ 
வாழ்விட தினமாகும்.எமது சகொரிகலகெ 
ஆடசியா்ளர்கெளின் கொதுகெளுககு சகெடகெ-
சவண்டும் என்்றார்.  

கெடந்� 200 வருடஙகெளுககும் சமைாகெ 
மலையகெ மககெள இன்னமும் ையன் 

வீடடு ்�ாகுதிகெளில் �ான்கு, ஐந்து 
�லைமுல்றகெ்ளாகெ வாழ்ந்து வருகின்்ற-
னர். 1987 ஆம் ஆண்டு மு�ல் இன்று 
வலரயில் 37,000 வீடுகெள நிர்மாணிககெப்-
படடு இருககின்்றன என்று ்�ரிவித� 
அவர், அப்சபால�ய அரோஙகெஙகெ்ளால் 
கெடன் அடிப்பலடயில் கெடடிக ்கொடுக-
கெப்படட வீடுகெளுககு கெடலன ்ேலுததி 
முடிததிருந்�ாலும் அந்� வீடுகெளுககொன 
உறுதிப்பததிரஙகெள இன்னும் வைஙகெப்-
படவில்லை.  

எனினும் கெடந்� கொைஙகெளில் ஆடசி-
யிலிருந்� அரோஙகெஙகெ்ளால் சிை �ற்கொ-

லிகெ உறுதிப்பததிரஙகெல்ள வைஙகியிருந்-
��ாலும் அலவ �ாடடின் ேடடததின் 
பிரகொரம் இைஙலகெ நிை அ்ளலவயா்ளர் 
திலைககெ்ளததில் பதிவு ்ேயயப்பட-
வில்லை என்பதுடன் அ�னால் எந்� 
பயனும் இல்லை என்்றார்.  

�ாடடின் அபிவிருததிககொகெவும், 
அந்நிய ்ேைவாணிககும் பாரிய்ளவில் 
பஙகெளிப்பு ்ேயயும் அம்மககெளுககு,மு-
ல்றயான வீடடுததிடடஙகெள, அல்ைது 
கொணி உறுதிப்பததிரஙகெள வைஙகெப்ப-
டாமல்  ் �ாடர்ந்தும் ஏமாற்்றப்படடு 
வருகி்றார்கெள என்்றார்.    

துஷ்பி்ரயயாகபபடுத்திய   
நபருக்கு 10 வருட சிலை

ைோத்தமை- ்தம்புள்மையில் சிறுமிமை போலிைல்   

்வல்ைவாய �கெரிலுள்ள ஐ. ஓ. சி 
எரி்பாருள நிரப்பு நிலையம் ஒன்று 
சீல் லவதது மூடப்படடுள்ளது.  

நிரப்பு நிலையம் ்�ாடர்பாகெ 
கி லடககெப்்பற்்ற முல்றசகெடுகெள 
கொ ரைமாகெ, அந்� எரி்பாருள 
சீல் லவககெப்படட�ாகெ ்பாதுப் 
ப யன்பாடுகெள ஆலைககுழுவின் 
�லைவர் ஜானகெ ரத�ாயககெ ்�ரிவித-
துள்ளார்.  

எ ரி்பாருள விநிசயாகெததில் 
மு ல்றசகெடுகெள இடம்்பற்றுள்ள -
�ா கெ  கிலடககெப்்பற்்ற முல்றப்பா-
டு கெ ளுககெலமய, ்பாதுப் பயன்பா -
டு கெள ஆலைககுழு, நுகெர்சவார் 
அலுவல்கெள அதிகொர ேலப என்பன 
இலைந்து சமற்்கொண்ட சோ�லன-
யின் பின்னர், எரி்பாருள நிரப்பும் 
நிலையததுககு சீல் லவககெப்படடுள-
்ள�ாகெ அவர் சமலும் ்�ரிவித�ார்.    

பவல்ைவாய ஐ. ஓ. சி எரிபபாருள்   
நி்ரபபு நிலையத்திற்கு சீல் லவபபு

உறுதிபபத்தி்ரம் வழஙக அ்ரசுக்கு அழுத்தம்  
பகாடுக்க யவண்டும்-

நுவ்ரலியா தினரகென் நிருபர்   

நுவ்ரலியா மாவடட ்பாது லவததிய-
ோலையில் பை மருந்துப் ்பாருடகெளுககு 
�டடுப்பாடு நிைவி வருவ�ாகெ ச�ாயா-
்ளர்கெள ்�ரிவிககின்்றனர்.விசேடமாகெ 
்வளிச�ாயா்ளர் பிரிவு, கிைலம �ாடகெ-
ளில் �லட்பறுகின்்ற மா�ாந்� சிகிச்லே 
பிரிவு (கிளினிக) ஆகியவற்றிற்கு வருலகெ 
�ருகின்்ற ச�ாயா்ளர்கெச்ள ்பரிதும் 
பாதிககெப்படுகின்்றார்கெள.   

குறிப்பாகெ நீரிழிவு ச�ாய, இரத� 
்கொதிப்பு, ்�ஞ்சுவலி சபான்்ற 
மா�ாந்� சிகிச்லேகெளுககொகெ வருகின்்ற 
ச�ாயா்ளர்கெளுககு லவததியர்கெள 
வைஙகுகின்்ற மருந்துப் ்பாருடகெள 

லவததியோலையில் இல்லை என 
மருந்�ா்ளர்கெள ்�ரிவிககின்்றனர்.
அவற்ல்ற �னியார் மருந்�கெஙகெளில் 
்பற்றுக ்கொளளுமாறு ச�ாயா்ளர்கெள 
அறிவு்றத�ப்படுகின்்றார்கெள.   

லவததியோலையில் �ஙகியிருந்து 
சிகிச்லே ்பறுகின்்ற ச�ாயா்ளர்கெ -
ளுககு ஒர்ளவு மருந்து ்பாருடகெள 
்பற்றுக ்கொடுககெப்படடாலும் 
சிை மருந்துகெள இருப்பில் இல்லை 
எனவும் அவற்ல்ற �னியார் மருந்�கெங -
கெளில் ்பற்றுக ்கொளளுமாறு லவததி -
யர்கெ்ளால் ்�ரிவிககெப்படுகின்்றது.   

இது ் �ாடர்பாகெ மாவடட லவததிய 
அதிகொரி டாகடர்.மசகெந்திர ்ேனவி -
ரதனலவ ்�ாடர்பு ்கொண்டு சகெடட 

்பாழுது,   அச�கெமாகெ லவததியோ -
லையில் �ஙகியிருந்து சிகிச்லே ்பறு -
கின்்ற ச�ாயா்ளர்கெளுககு மருந்துப் 
்பாருடகெல்ள �டடுப்பாடு இல்ைா -
மல் ்பற்றுக ்கொடுககெ �டவடிகலகெ 
எடுதது வருவ�ாகெவும் ஏலனயவர்கெ -
ளுககு ்பற்றுக ்கொடுப்பதில் சிககெல்-
கெள இருப்ப�ாகெவும் அவர் ்�ரிவிககின்-
்றார்.   

நுவ்ரலியா மாவடடதல� ்பாறுத� 
அ்ளவில் நுவ்ரலியா, ஹற்்றன், மஸ-
்கெலியா, ்பாகெவந்�ைாவ, உடபுஸஸல்-
ைாவ, வைப்பலன, ஹஙகுரன்்கெத�, அம்-
பகெமுவ ஆகிய அலனதது பகுதிகெளிலும் 
உள்ள மாகொை ்பாது லவததியோலைகெ-
ளின் நிலையும் இதுசவ.     

தங்கியிருக்கும் ந�ோயோளர்களுக்கு   
ந�ோதியளவு மருந்து க்கயிருப்பில்   
ைோெடட மெததிை அதிகோரி டோகடர் ை்கந்திர வெனவிரதன வ்தரிவிப்பு

நுெவரலிைோ ைோெடட மெததிைெோமைகளில் ைருந்து ்தடடுப்போடோ?

உ ட பு ஸ ஸ ை ா ல வ 
்பாலிஸ பிரிவுககுட-
படட இரண்டு ச�ாடட 
ஆையஙகெள (05) �ளளி-
ரவில் உலடககெப்படடு 
�ஙகெ �லகெகெள,உண்டியல்-
கெள திருடப்படடுள்ளன.  

உ ட ப் பு ஸ ஸ ை ா ல வ 
டசைாஸ ச�ாடடம் 
முருகென் ஆையம் 
மற்றும் எனிக கீழ் பிரிவு 
ச�ாடடம் மாரியம்மன் 
ஆையம் ஆகியவற்றில் 
இந்� திருடடு ேம்பவங-
கெள இடம்்பற்றுள்ள�ாகெ ஆைய நிர்வாகெததி-
னர் உடப்புஸஸைாலவ ்பாலிஸ நிலையததில் 
முல்றப்பாடு ்ேயதுள்ளனர்.  

அச�ச�ரததில் எனிக கீழ் பிரிவு ச�ாடட அம்மன் 
ஆையததின் கெ�வு உலடககெப்படடு உள நுலைந்-
துள்ள திருடர்கெள ஆையததின் மூைஸ�ான அம்-
மனுககு அணிவிததிருந்� �ஙகெ �லகெகெள மற்றும் 
உண்டியல் பைஙகெல்ள திருடிச்்ேன்றுள்ளனர்.  

அச�சபாை டசைாஸ ச�ாடடததின் முருகென் 
ஆையததின் பிர�ான கெ�வு உலடககெப்படடு அஙகி -
ருந்து உண்டியல் திருடப்படடுள்ளது.  

இந்� இரண்டு திருடடு ேம்பவஙகெள ்�ாடர்-
பாகெ உடப்புஸஸைாலவ ்பாலிோருககு ச�ாடட 
மககெள ச�ற்றுக கொலை வைஙகிய �கெவலுககு 
அலமய விலரந்� ்பாலிோர் விோரலைகெல்ள 
ஆரம்பிததுள்ள�ாகெவும்,ேம்பவம் ்�ாடர்பில் 
எவரும் லகெது ்ேயயப்படவில்லை எனவும் உடப் -
புஸஸைாலவ ்பாலிோர் ்�ரிவித�னர்.  

ேம்பவம் குறிதது நுவ்ரலியா இரோயன பகுப் -
பாயவு மற்றும் �லடயவியல் ்பாலிோரும் பரிசோ-
�லனகெல்ள ஆரம்பிததுள்ளலமயும் குறிப்பிடத�க-
கெது.                                                            ஆ.ரசமஸ    

எம்.ஏ.அமீனுல்ைா  

பல்கெலைககெைகெ மாைவர்கெ்ளால் 
�னககு ்கொலை அச்சுறுத�ல் விடுககெப்-
படட�ாகெ சபரா�லன பல்கெலைககெைகெ 
கெலைப் பீடததின் பீடாதிபதி ஊடகெஙகெ-
ளுககு ்�ரிவித� கெருததுககெள அலனத-
தும் ்பாயயானலவ.எனவும் இவவா-
்றான ்ேயற்பாடுகெள கெண்டிககெப்பட 
சவண்டிய விடயம் எனவும் சபரா�லன 
பல்கெலைககெைகெ மாைவர் ஒன்றியததின் 
�லைவர் அனுரா� வி�ானசகெ ்�ரிவித-
துள்ளார்.  

பீடாதிபதிககு ்கொலைமிரடடல் விடுத-
��ாகெ கூ்றப்படும் குற்்றச்ோடடு முற்றிலும் 
்பாயயானது எனவும் அவவாறு ்ேயதிருந்-
�ால் ஏன் ேடட �டவடிகலகெ எடுககெவில்லை 
எனவும் சகெளவி எழுப்புவ�ாகெவும் அவர் 
்�ரிவிததுள்ளார்.  சபரா�லன பல்கெலைககெ-
ைகெ ்பாது மாைவர் ஒன்றிய அலுவைகெததில் 
ச�ற்று முன்தினம் (05) �லட்பற்்ற ஊடகெவி-
யைா்ளர் ேந்திப்பிசைசய �லைவர் இவவாறு 
்�ரிவித�ார்.  

சபரா�லனப் பல்கெலைககெைகெ மாைவர்-
கெள, ஆசிரியர்கெள, மாைவர் ேஙகெஙகெள 
குறிதது அவதூறுகெல்ள பரப்பி �வ்றான லகெங-
கெரியஙகெல்ள உருவாககும் முயற்சி இடம்-
்பற்று வருகி்ற�ாகெவும்.அ�ற்கு எதிராகெ 
்பாது மாைவர் ஒன்றியம் ்ேயற்படும் 
எனவும் அவர் வலியுறுததுள்ளார்.   

இது ்�ாடர்பில் அவர் சமலும் உலரயாற்-
றுலகெயில்,   

கெடந்� 14ஆம் திகெதி கெலைப்பீட மாைவர்-
கெளின் இரு குழுககெளுககிலடயில் இடம்-
்பற்்ற சமா�ைானது பகிடிவல�யுடன் 

்�ாடர்புலடயது அல்ை எனவும், இரு�ரப்பு 
மாைவர்கெளுககிலடயிைான முரண்பாடலட 
பகிடிவல�யுடன் ்�ாடர்புலடய�ாகெக 
கொடட ஒரு குழுவினர் முயற்சிப்ப�ாகெவும் 
அவர் ்�ரிவித�ார்.  

இது ் �ாடர்பான ேம்பவததின் அடிப்பலட-
யில் இதுவலர 15 கெலைப் பீட மாைவர்கெள 
வகுப்புகெளுககு �லட விதிககெப்படடுள்ளனர்.   

அலனதது மாைவர்கெளின் கெல்வி மற்றும் 
ேமததுவ உரிலமலய ்பாது மாைவர் ேஙகெம் 
ஏற்றுக்கொண்டதுடன், மாைவர் ேஙகெப் பிரதி-
நிதிகெள கெலைப் பீட பீடாதிபதி, பிரதிப் பீடா-
திபதிகெள, நிருவாகிகெள , விரிவுலரயா்ளர்கெள 
ஆகிசயாருடன் சமா�ல் ஏற்படட இரு �ரப்-
பினருடனும் கெைந்துலரயாடி உடன்படிகலகெ 
ஒன்ல்ற சமற்்கொற்்கொள்ளப்படடுள்ளது. 
அ�ன்்பாருடடு எதிர்வரும் கொைஙகெளில் 
. மாைவர்கெள மததியில் முரண்பாடுகெசைா 
அல்ைது சவச்றதும் சமா�ல்கெசைா மீண்டும் 
ஏற்படுவல�த �டுககும் ச�ாககில் தீர்வு 
எடடப்படடிருந்� சபாதிலும் அ�ன் பின்ன-
ரும் இஙகு என்ன �லட்பறுகின்்றது என 
சகெளவி எழுப்பினர்.    

பீடாதிபதிக்கு அச்சுறுத்தல்;  
பபாயயான குற்ைச்சாட்டு  
்பரோ்தமன பல்கமைககழக ைோணெர் ஒன்றிைம்  

நுவ்ரலியா தினகெரன் நிருபர்  

நுவ்ரலியா ஆ்வலியா சீத�ா-
எலிய ஸ்ரீ சீல�யம்மன் ஆையத-
தின் நிர்வாகெ ேலப உறுப்பினர்கெள 
குழு ஒன்று இந்தியாவின் ்டல்லி 
சராடடரிக கெைகெததின் அலைப்பின் 
சபரில் அசயாததிககு ்ேன்றுள்ள-
னர்.இைஙலகெயின் சுற்றுைாததுல்ற 
சமம்படுத�ல் மற்றும் சீல�யம்-
மன் ஆையததின் அபிவிருததி 
்�ாடர்பான கெைந்துலரயாடலில் 
இவர்கெள ஈடுபடவுள்ளனர்.  

ஆையததின் �லைவரும் நுவ-
்ரலியா மாவடட பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினருமான சவலுோமி 
இரா�ாகிருஸைன் �லைலமயில் 
்ேன்்ற இந்� குழுவில் ஆையததின் 
்ேயைா்ளர் முரளிந்திரகுமார், ்பாரு-
்ளா்ளர் யா�வசிவம், உப �லைவர் 
சின்லனயா பாைகிருஸைன், உப 
்பாரு்ளா்ளர் குைசேகெரன் (சிவா) 
ஆசைாேகெர் பி.மசகெஸவரன் நிர்வாகெ 
ேலப உறுப்பினர்கெ்ளான டி.ராசஜந்தி-

ரன், சகெ.்�டுமா்றன் விஸவ�ா�ன், 
ேந்திரசேகெரன் நீழியான் சயாசகெேன் 
ஆகிசயாரும் இந்� குழுவில் 
இலைந்துள்ளனர்.  

இவர்கெள இந்தியாவில் �ஙகியிருக-
கும் கொைப்பகுதியில் அசயாததியில் 
அலமககெப்படடு வருகின்்ற இராமர் 

ஆையததின் நிர்வாகெ ேலப உறுப்பினர்-
கெல்ள ேந்திதது சீல�யம்மன் ஆையத-
தின் அபிவிருததி அ�லன லமயப்ப-
டுததிய இந்திய சுற்றுைா பயணிகெல்ள 
இைஙலகெககு அலைதது வருவது 
்�ாடர்பான சபச்சுவாரதல�யில் 
ஈடுபடவுள்ளனர்.    

சீலதயம்மன் ஆைய நிரவாக   
குழுவினர இந்தியா பயணம்  

நுெவரலிைோ ைோெடட வெைைகததில்  ெரஸெதி பூமை மிகவும் ்கோைகைைோக இடம்வபற்-
றது.நுெவரலிைோ ைோெடட அரெோஙக அதிபர் நந்்தன கை்போட ைற்றும் பதில் அரெோஙக 
அதிபர் சுஜிெ ்போதிைோன ஆகி்ைோரும் கைந்து வகோணடனர்.                  (படம்: டி ெந்ரு)

கஷடப் பிர்்தெ போடெோமைைோன ைடுல்கமை வபல்லிைமை ைைோகெத சிெ்னஸெரோ ்தமிழ் விததிைோைைததில் அதிபர் ை. நெநீ்தன் ்தமைமையில்  நடந்்த விைை்தெமி நிகழ்மெ படத-
தில் கோணைோம். (படம்: புெல்ைோமெ தினகரன் நிருபர்)

உடபுஸ்ஸைாலவ 02 யதாட்டஙகளில்   
ஆையஙகள் உலடபபு  

வபருந்்்தோடட வ்தோழிைோைர்களின் வீடுகளுககு

வப.முததுலிஙகம்   

பது/பசலை தமிழ் யதசிய  கல்லூரியின் பலழய மாணவர ஒன்றிய பபாதுக்கூட்டம்  



ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிர-
ஸின் அம்்காறை மகாவட்ட மத்திய 
குழுவின் செயலகாளரும் நிந்தவூர் 
பிரத்தெ ெற் உறுப்பினருமகான 
எம்.ரி.எம். ெப்ரகாஸின் ்தநற்த த். 
மு்ம்மது ்தம்பி (SLEAS) சுயீன-
முற்றிருந்த நிறலயில் மரணித்்த 
செய்தி த்டடு மி்வும் ்வ-
றலயற்டநத்தன் என ஸ்ரீலங்கா 
முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் ்தறலவர் 
ரவூப் ஹக்கீம் ச்தரிவித்துளளகார்.

்தகான் வகித்்த ்்தவி்ள மூலம் 
்ல்விப் ்ணிக்கு ்தன்னகாலகான 
அறனத்து தெறவ்றளயும் இவர் 
மனமுவநது செய்து வந்தகார்.

்டசியின் ஸ்்தகா்்த் ்தறலவர் 
மர்ஹஹூம் அஷரரஃபு்டன் செருக்-
்மகான உைறவப் த்ணிய மு்ம்-
மது ்தம்பி, முஸ்லிம் ்காஙகிரஸின் 
்டசிப் ்ணி்ளில் மிகுந்த அர்ப்-
்ணிப்பு்டன் செயற்்ட்ட ஒருவ -
ரகாவகார். இவர் தி்காமடுல்ல ்காரகா-
ளுமன்ை உறுப்பினர் ற்ெகால் 
்காசிமின் ெத்கா்தரியின் ்ணவர் 
என்்தும் குறிப்பி்டத்்தக்்து.

புதிய ்காத்்தகான்குடி தின்ரன் நிரு்ர் 

்காத்்தகான்குடியில் ்்டந்த 
இரண்டு ெகாட்ளில் தமகாட்டகார் 
றெக்கிள வி்த்துக்்ளில் ஐநது 
இறளஞர்்ள உட்்ட 6 த்ர் ்டு -
்காயமற்டநதுளளனர். 

தமகாட்டகார் றெக்கிள வி்த்துக்-
்ளிதலதய இவர்்ள ்டு்காயம -
ற்டநதுளளனர். 

செவவகாய்க்கிழறம மற்றும் 
பு்தன்கிழறம ஆகிய இரண்டு 
தினங்ளிலும் இ்டம் ச்ற்ை 
தமகாட்டகார் றெக்கிள வி்த்துக் -்
ளில் ஐநது இறளஞர்்ள உட்்ட 
ஒரு முதியவர் அ்டங்லகா் 6 த்ர் 
்டு்காயமற்டநது மட்டக்்ளப்பு 
த்கா்தனகா றவத்தியெகாறலயில் 
அனுமதிக்்ப்்டடுளளனர். 

செவவகாய்க்கிழறம(04) ்காத்-
்தகான்குடி ்்டற்்றர வீதியிலும் 
பு்தன்கிழறம(05) மகாறல ்ர்்லகா 

வீதியிலும் இந்த வி்த்துச் ெம்் -
வங்ள இ்டம் ச்ற்றுளளன. 

குறித்்த இறளஞர்்ள 
தமகாட்டகார் றெக்கிறள தவ்மகா் 
செலுத்தியறமயினகாதலதய இந்த 
வி்த்துச் ெம்்ங்ள இ்டம் ச்ற் -
றுளளன. 

பு்தன்கிழறம மகாறல ்காத்்தகான் -
குடி ்ர்்லகா வீதியில் த்க்்ரிக்கு 
முன்்கா் இ்டம் ச்ற்ை வி்த் -
தில் இறளஞர்்ள தவ்மகா் 
சென்று ச்காண்டிருந்த த்காது 
அந்த வீதியகால் வந்த ஒரு வய்தகா-
னவறர தமகாதியுளளனர். இதில் 
குறித்்த முதியவரும் ்டு்காயம -
ற்டநதுளளது்டன் தமகாட்டகார் 
றெக்கிளில் சென்ைவர்்ளில் இரு 
இறளஞர்்ள அ்டங்லகா் மூன்று 
த்ர் ்டு்காயறம்டநதுளளனர்.
இது ச்தகா்டர்்கா் ்காத்்தகான்குடி 
ச்காலிஸகார் விெகாரறண்றள 
ெ்டகாத்தி வருகின்ைனர்.  
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ஒலுவில் விதெ்ட நிரு்ர்  
அம்்காறை மகாவட்டத்தில் 

2022/2023 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
ச்ரும் த்கா் செற்செய்ற்க்்கான 
விற்தப்புப் ்ணி்றள இம் மகா்தம் 
15ம் தி்தி ஆரம்பித்து ெவம்்ர் 
மகா்தம் 15ம் தி்திக்குள நிறைவு 
செய்ய தவண்டுசமன, அம்்காறை 
மகாவட்ட அரெகாங் அதி்ர் 
தே.எம்.ஏ. ்டக்ளஸ் ச்தரிவித்்தகார்.  

அக்்றரப்்ற்று பிரத்தெ 
்ல்தலகாயகா வலது ்றர நீர்ப்்காெ-
னப் பிரிவுக்குட்ட்ட பிரிவு்ளில் 
ச்ரும் த்கா் செற்செய்ற்க்்கான 
ஆரம்்க் கூட்டம் செவவகாய்க்கி-
ழறம (04) அக்்றரப்்ற்று பிரத்தெ 
செயல்த்தில் ெற்டச்ற்ைது. இதில் 
உறரயகாற்றுற்யிதலதய தமற்்ண்-
்டவகாறு கூறினகார்.  

மகாவட்ட அரெகாங் அதி்ர் 

தே.எம்.ஏ. ்டக்ளஸ் அஙகு 
ச்தகா்டர்நது ்ருத்துத் ச்தரிவிக்ற் -
யில்,  

அரெகாங்த்தினகால் ஏக்்ருக்கு 
35 கிதலகா யூரியகா உரம் வழங்ப் -
்்டவுளளது. மீதி உரம் மகானிய 

அடிப்்ற்டயில் 10 ஆயிரத்தி 500 
ரூ்காவுக்கு விற்்றன செய்யப்்்ட -
வுளளது. 

மு்தற் ்ட்டமகா் வழஙகுவ்தற்-
்கான உரம் ்தற்த்காது ற்யிருப்பில் 
உளள்தகா் ச்தரிவித்்தகார்.  

்்டந்த சிறு த்கா்த்தில் அம்்காறை 
மகாவட்டத்தில் உணவு உற்்த்திறய 
அதி்ரிப்்்தற்கு ெ்டவடிக்ற் எடுக் -
்ப்்டடிருந்த த்காதிலும் சில 
்தவிர்க்் முடியகா்த ்காரணங்ளினகால் 
அறவ ்தற்டப்்டடுளள்தகா் குறிப் -
பிட்டகார்.  

இம்முறை அம்்காறை மகாவட்டத்-
தில் 01 இலடெத்து 10 ஆயிரம் ஏக்் -
ரில் செற்செய்ற் ்ண்ணப்்்டவுள-
ளத்தகாடு, 10 ஆயிரத்தி 200 ஏக்்ரில் 
்ரும்புச் செய்ற் தமற்ச்காளளுவ-
்தற்கு உத்த்தசிக்்ப்்டடுளள்தகா்-
வும் ச்தரிவித்்தகார்.

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் ஒரு இலட்சத்து   
்த்்பாயிரம ஏக்கரில் ப்ரும்்பா்க பெறப்சயற்க

கோத்ோன்குடியில் இரண்டு நோடகளில்

்மபாட்டபார் ற்சககிள் வி்த்துக்களில் 
05 இறைஞர்்கள் உட்்ட 6 ்்ர் ்டு்கபாயம

இைக்்காமம் தின்ரன் நிரு்ர்   

மக்்ள மத்தியில் வகாசிப்பு ்ழக் -
்த்ற்த ஊக்குவிக்கும் வற்யில் 
ஒவசவகாரு வரு்டமும் ஒக்த்டகா்ர் 
மகா்தம் த்தசிய வகாசிப்பு மகா்தமகா் பிர-
்்டனப்்டுத்்தப்்டடுளளது.   

இ்தறன முன்னிடடு இைக்்காமம் 
பிரத்தெ ெற் ச்காது நூல்ங்ளி-
னகால் ்ல்தவறு்ட்ட நி்ழ்வு்ள 
ெற்டமுறைப்்டுத்்தப்்டடு வருவ-
்தகா் இைக்்காமம் பிரத்தெ ெற்யின் 
பிர்தம நூல்ரும் நூல் ஆதலகாெறன 
குழுவின் செயலகாளருமகான ஏ.த்.
சேௌ்ர் ச்தரிவித்்தகார்.   

இைக்்காமம் பிரத்தெ ெற்யின் 
்தவிெகாளரும் நூல் ஆதலகாெறன 
குழுவின் ்தறலவருமகான எம்.எஸ்.
சேமீல் ்காரியப்்ர் ்தலறமயில் 

இ்டம்ச்ைவிருக்கும் நி்ழ்வு்ளின் 
ஆரம்் ்ட்ட ெ்டவடிக்ற்யகா் 
மக்்ள மத்தியில் இது ச்தகா்டர்-
்கான விழிப்புணர்றவ ஏற்்டுத்-
தும் வற்யில் அறிவகார்ந்த ெமூ்த்-
திற்்கான வகாசிப்பு எனும் ச்தகானிப் 
ச்காருளில் ச்காது இ்டங்ளில் ்்தகா-
ற்த்ள மற்றும் த்காஸ்்டர்்ள ்காட-
சிப்்டுத்்தப்்டடு வருகின்ைன.   

்கா்டெகாறல மகாணவர்்ள மத்தி -
யில் ்டடுறர, ்விற்த, சித்திரப் 
த்காடடி்ளும் சிறுவர்்ளுக்்கான 
நிைம் தீடடும் த்காடடி நி்ழ்வு்ளும் 
இ்டம்ச்ைவுளளது்டன் வீடடுத்-
த்தகாட்ட ்யிர் செய்ற்றய ஊக்கு -
விக்கும் வற்யில் ்யிர் ்ன்று்றள 
வழஙகி றவப்்த்தகாடு இன்தனகா-
ரன்ன ்ல்தவறு நி்ழ்வு்ளும் இ்டம்-
ச்ைவுளளன.     

மட்டக்்ளப்பு சுழற்சி நிரு்ர்  

மட்டக்்ளப்பு மகாவட்டத்தில் 
்றரதயகார ்காது்காப்புக்்கா்  ெடுற் 
்ண்ணப்்ட்ட ்காடடு மரங்றள 
அழித்து ெகாெமகாக்கி வருதவகாருக்கு 
எதிரகா் ்டும் ெ்டவடிக்ற்யில் வன 
இலகா்கா திறணக்்ளம் ்தற்த்காது 
இைஙகியுளளது.  

இந்த ெ்டவடிக்ற்க்்றமய மட-
்டக்்ளப்பு ெ்ரின் எருறமதீவு, 
்காலமீன் மடு, ெகாவற்கு்டகா, ெவுக்-
்டி, த்காடற்டக்்ல்லகாறு, ச்ரிய-
்ல்லகாறு, ்ளுவகாஞ்சிக்குடி ்குதி் -
ளில் இவவி்தம் ்றரதயகாரங்ளில் 
ெடுற் ்ண்ணப்்ட்ட ெவுக்கு,  

தில்றலக் ்ண்்டல் ்தகாவரங்றள 
சவடடி அழித்து ெகாெமகாக்குதவகா-

ருக்கு எதிரகா்தவ இந்த ெ்டவடிக்ற் 
எடுக்்ப்்டடு வருகிைது.  

இ்தற்்றமய இப்பிரத்தெங்ளில் 
ெட்டவிதரகா்தமகா் ்கா்டழிப்பு ெ்ட-
வடிக்ற்யில் ஈடு்டுதவகாருக்கு 
எதிரகா் வன இலகா்கா திறணக் -்
ளத்தின் அதி்காரி்ள ெ்டத்திய திடீர் 
சுற்றிவறளப்பின் த்காது அ்ப்்ட -
்டவர்்றளயும் ற்ப்்ற்ைப்்ட்ட 
மரங்றளயும் மட்டக்்ளப்பு 
நீதிவகான் நீதிமன்ைத்தில் ஆேர் செய்-
்தற்தயடுத்து இந்த ெட்டவிதரகா்த 
்காரர்்ளுக்கு எதிரகா் நீதிவகான் நீதி -
மன்றில் அ்ரகா்தம் விதிக்்ப்்ட -
டுளளது்டன் ற்ப்்ற்ைப்்ட்ட ெட -
்டவிதரகா்த மரங்றளயும் அரெமர 
கூடடுத்்தகா்னத்தினருக்கு ற்ய-
ளிக்் உத்்தரவிடடுளளகார்.    

்கறர்யபாரப் ்பாது்கபாப்பு மரங்கறை   
்சட்டவி்ரபா்மபா்க அழிப்்்பாருககு   
எதிரபா்க ்கடும ெ்டவடிகற்க  

சரகாட்டசவல குறூப் நிரு்ர்   

்ளளிவகாெல் சுற்றுப்்யணம் 
மூலம் முஸ்லிம்்ளுக்கும் பிை 
ெத்கா்தர ம்தத்தினருக்கும் இற்டதய 
உைவுப் ்காலங்றள உருவகாக்குவ -
்தற்்கான ஒரு ்தனித்துவமகான ெர்வம்த 
நி்ழ்வு திருத்காணமறலயில் இ்டம்-
ச்ற்ைது.  

திருத்காணமறல அனுரகா்தகாபுர 
ெநதி அல்ஹஹுலூர் ேஹும்மகா ்ளளிவகா-
ெலில் தெற்று முன்தினம் (05) 9.30 
மணி மு்தல் 2.30 மணி வறர இ்டம்-
ச்ற்ைது.  

இ்தன் த்காது ்ளளிவகாெல் ்தரிசிப்-
்து ் ற்றியும் வணக்் வழி்காடு்றள 
தெரடியகா் ்காண்பித்்தல்,இஸ்லகாம் 

்ற்றிய ்தப்்கான அபிப்பிரகாயங்றள 
ச்தளிவு்டுத்்தல்,  

்ட்ட்டக்்றல வரலகாறு, ஆன்மீ் 
விழுமியங்ள த்கான்ைவற்றை 
அறிநது ச்காளளல் இஸ்லகாமிய 
வகாழ்க்ற் வரலகாறு ்ற்றிய சுவ-
சரகாடடி்ள ்காடசிப்்டுத்்தப்்ட்ட-
து்டன், ச்தகாழுற் எவவகாறு தமற்-
ச்காளளப்்டடு வருகிைது எனவும் 
தெரடியகா் ்காண்பிக்்ப்்ட்டது.  

இ்தன்த்காது திருத்காணமறல 
மறை மகாவட்ட ஆயர் இமகானு-
தவல், ச்ௌத்்த ம்தத்ற்தச் தெர்ந்த 
ம்தகுருமகார்்ள, ்கா்டெகாறல மகாண -
வர்்ள ச்காதுமக்்ள என ்லரும் 
்லநது ச்காண்்டனர்.    

திரு்்கபாணமறலயில் இனெல்லுைறவ   
வலுவூடடும ்வறலத்திட்டம

ஒலுவில் விதெ்ட நிரு்ர் 

மக்்ளுக்கு விறரவகான 
தெறவறய வழஙகுவ்தற்கு 
்த்கால் திறணக்்ளத்தினகால் 
புதிய ச்தகாழில்நுட் ரீதியி -
லகான ெவீன தெறவ்ள அறி-
மு ் ப் ் டு த் ்த ப் ் ட டு ள ள -
்தகா், கிழக்கு மகா்காண பிரதி 
அஞ்ெல் மகா அதி்ர் ்காமினி 
விமலசூரிய ச்தரிவித்்தகார்.  

148 ஆவது உல் அஞ்ெல் 
தினத்ற்த முன்னிடடு அக்்றரப்-
்ற்று அஞ்ெல் அத்தியடெ்ர் அலு -
வல் பிரத்தெ ெநற்தப்்டுத்்தல் 
குழுவினகால் ஏற்்காடு செய்யப்்ட்ட 
்கா்டெகாறல மகாணவர்்ளுக்்கான 
அஞ்ெல் அற்டயகாள அடற்ட வழங-

கும் ெ்டமகாடும் தெறவ 
அக்்றரப்்ற்று முஸ்லிம் 
மத்திய ்ல்லூரியில் பு்தன்கி -
ழறம (05) ெற்டச்ற்ைது. 
இதில் பிர்தம அதிதியகா் 
்லநது ச்காண்டு உறரயகாற்-
றுற்யிதலதய தமற்்ண்்ட-
வகாறு கூறினகார்.  

அக்்றரப்்ற்று அஞ்ெல் 
அத்தியடெ்ர் அலுவல் பிர்தம இலி -
கி்தர் யூ.எல்.எம். ற்ஸர் ்தறலறம-
யில் ெற்டச்ற்ை நி்ழ்வில் கிழக்கு 
மகா்காண பிரதி அஞ்ெல் மகா அதி்ர் 
்காமினி விமலசூரிய ச்தகா்டர்நது 
உறரயகாற்றுற்யில்,  

்த்கால் திறணக்்ளத்தின் அபி-
விருத்திக்கும், வருமகானத்ற்த 

ஈட்டக் கூடிய வற்யிலும், ்த்கால் 
திறணக்்ளம் மகாறி வருகின்ைது. 
ெவீன ச்தகாழில்நுட் ரீதியிலகான 
தெறவ்றள வழஙகி மக்்ளின் ென்-
மதிப்ற் ச்ற்ை திறணக்்ளமகா் 
மகாறியுளளது.  

உலகில் எவவகாைகான ச்தகாழில்நுட -
்ம் வளர்ச்சியற்டநது ்காணப்்ட்டகா-
லும் ்த்கால் தெறவறய மக்்ளி்டமி -
ருநது பிரிக்் முடியகாது.  

்த்கால் திறணக்்ளத்ற்த தமலும் 
அபிவிருத்தி செய்து மக்்ளுக்கு 
விறரவகா்வும் சிைப்்கா்வும் 
தெறவறய வழஙகுவ்தற்்கா் அர-
ெகாங்த்தினகால் ்ல தவறலத் திட -
்டங்ள முன்சனடுக்்ப்்டடுளளது 
என்ைகார்.    

்்பால் திறணக்கைத்தினபால் புதிய   
ப்பாழில் நுட்த்து்டனபான ெவீன ்்சறவ்கள்

முஹம்மட் தமபியின் 
்மறைவுக்கு 
மு.கா. தறைவர் 
ஹக்கீம அனுதாபம

்காலமுறன கிழக்கு தின்ரன் நிரு்ர் 

உல் சிறுவர் தினத்ற்த முன் -
னிடடு ஹில்ப் மன்ைத்தின் ஏற்்காட-
டில் ்காலமுறன ஹில்ப் ்காலர் 
்கா்டெகாறல மகாணவர்்ளுக்கிற்டயி-
லகான விறளயகாடடுப் த்காடடியும் 
்ரிெளிப்பு விழகாவும் ்காலமுறன 
்்டற்்றர முன்ைலில் தெற்று முன்தி-
னம்  இ்டம்ச்ற்ைது.

ஹில்ப் மன்ைத்தின் ்தறலவரும் 

அ பி வி ரு த் தி 
உ த் தி த ய கா -
் த் ்த ரு ம கா ன 
எம்.தே.எம்.
றி ஸ் வ கான் 
்தறலறமயில்  
ெற்டச்ற்ை 
இநநி்ழ்வில் 
அதிதி்ளகா் 
மன் ை த் தின் 
ஆ த ல கா ெ ் ர் -

்ள, முன்னகாள ்தறலவர்்ள,. ெமூ் 
தெறவயகாளர்்ள, ஆசிரியர்்ள, 
ச்ற்தைகார்்ள என ்லர் ்லநது 
ச்காண்்டனர்.

இ்தன் த்காது மகாணவர்்ளுக்கி-
ற்டதய ்ல்தவறு த்காடடி நி்ழ்-
வு்ள இ்டம்ச்ற்று சவற்றிச்ற்ை 
மகாணவர்்ளுக்்கான ்ரிசில்்ளும் 
அதிதி்ளினகால் வழஙகி றவக்்ப்-
்ட்டறம குறிப்பி்டத்்தக்்்தகாகும்.

்ல்முறன மத்திய தின்ரன் நிரு்ர்  

த்தசிய ்காஙகிரசின் இறளஞர் 
அறமப்்காளரும், அல்- மீஸகான் 
ச்ௌணத்டஷன் இறணப்்காளரு-
மகான ்ல்முறன மகாெ்ர ெற் உறுப்-
பினர் ெமட ஹமீடின் எண்ணத்தில் 
உதித்்த ஒளிரும் ்ல்முறன தவறலத்-
திட்டம் ்்டந்த ்ல மகா்தங்ளகா் 
மரு்தமுறன, ்காண்டிருப்பு, ச்ரிய 
நீலகாவறண த்கான்ை பிரத்தெங்ளில் 
முன்சனடுக்்ப்்டடு வருகின்ைது.   

்ல மகா்தங்ளகா்வும், வரு்டக் -்
ணக்கிலும் ஒளிரகாமல் இருக்கும் ச்தரு 
மின்விளக்கு்றள மீள ஒளிரச்செய்-
யவும், புதி்தகா் மின்விளக்கு்றள 
ச்காருத்்தவும் மகாெ்ர ெற் உறுப்பி-
னர் ெமட ஹமீட ஒளிரும் ்ல்முறன 
தவறலத்திட்டத்தினூ்டகா் ெ்டவ-
டிக்ற் எடுத்து வருகின்ைகார்.   

த்தசிய ்காஙகிரசின் ெகார்பில் மகாெ்ர 

ெற் உறுப்பினரகா் நியமிக்்ப்்ட-
டுளள ெமட ஹமீட, வட்டகாரம், 
இனம், ம்தம், பிரத்தெம் என்ை ்காகு-
்காடு்ளின்றி ்ல்முறன மகாெ்ர உத்தி-
தயகா்த்்தர்்ள, ஊழியர்்ளின் உ்தவியு-
்டன் இந்த திட்டத்ற்த முன்சனடுத்து 
வருகின்ைகார்.    

்காறரதீவு குறூப் 
நிரு்ர்  

நிந ்த வூ -
றரச் தெர்ந்த 
இ ல ங ற ் 
்ல்வி நிருவகா் 
த ெ ற வ யின் 
ஓய்வு ச்ற்ை 
சி த ர ஷ ்ட 

அதி்காரி அல்ஹகாஜ் த்.முஹம்-
மட ்தம்பி ்தனது 72 ஆவது வயதில் 
தெற்று (6) வியகாழக்கிழறம ச்காழும்-
பில் ்காலமகானகார்.  

அன்னகார் உ்தவிக் ்ல்விப் ்ணிப்-
்காளர் (உ்டற்்ல்வி)பிரத்தெ ்ல்விப் 
்ணிப்்காளர் அட்டகாறளச்தெறன, 
பிரதிக் ்ல்விப் ்ணிப்்காளர், 
்ல்முறன, அட்டகாறளச் தெறன்ல்-
விக் ்ல்லூரி பீ்டகாதி்தி, தமலதி் 
்ல்விச் செயலகாளர், ஆசிரியர் ்ல்வி 
ஆறணயகாளர் என ் ல்வித் துறையில் 
்ல ்்தவி்றள வகித்்தவர்.  

மூன்று பிளறள்ளின் ்தநற்தயகான 
இவர் இறுதியில் அரெகாங் தெறவ 
ஆறணக்குழுவின் ்ல்வி தெறவக்-
குழு உறுப்பினரகா் தெறவ  ஆற்றிய-
வர்.  

அன்னகாரது ேனகாஸகா இன்று(07) 
சவளளிக்கிழறம ்காறல நிந்தவூரில் 
அ்டக்்ம் செய்யப்்டும் என உைவி-
னர்்ள ச்தரிவித்்தனர்.    

கல்வி உயரதிகாரி 
முஹம்மட் தமபி 
கால்மானார்  

சர்ெ்்ச சிறுெர் தின நிகழ்வு போலமுமன மின்்ோஜ் ்்சிய போடசோமலயில் அதிபர் ்க.எல்.உமபதுல்லோ ்மலமையில் நமடவபற்ற 
்போது எடுககபபடட படம்.   படம்;போலமுமன கிழககு தினகரன் நிருபர்)    

்்சிய வபாசிப்பு மபா்த்ற் முன்னிடடு   
இைக்கபாமம பிர்்்சத்தில் ்ல நி்கழ்வு்கள்

ஹில்ப் மன்ைத்தின் சிறுவர் தின நி்கழ்வு்கள் மரு்முறனயில் மபாெ்கர ்சற் உறுப்பினர் 
ஹமீடின் ஒளிரும ்கல்முறன ்வறலத்திட்டம  
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xf;Nlhgu; 08> 2022xf;Nlhgu; 08> 2022

Njrpa Xa;t+jpa jpdk;

ehl;Lf;fhf mu;g;gzpg;Gr; nra;J Xa;it 

fopf;Fk; rpNu~;l gpui[fspd; jpdk; 

xf;Nlhgu; 08Mk; jpfjp vd;wNghJk;> ehk; 

fopf;Fk; xt;nthU ehSk; mtu;fs; nra;j 

Nritapd; gyd; ngw;w ehl;fshFk;.

mt;thwhd Nritia epiwT nra;j MW 

,yl;rj;J vz;gj;J xd;gjhapuk; NgUf;fhf 

Mz;Lf;F Ke;E}W gpy;ypad; &gh tiuahd 

njhifia muR nrytpLfpwJ. jw;Nghija 

nghUshjhu neUf;fbf;F kj;jpapYk; ,f; 

nfhLg;gdTfs; njhlu;e;Jk; toq;fg;gl;L 

tUfpd;wd. murhq;fj;jpd; kPz;LtUk; 

nrytPdj;jpy;  ,J 12% ,w;Fk; 15% ,w;Fk; 
,ilg;gl;l njhifahFk;.

nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> 

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Shuhl;rp  

mikr;ru; vd;w tifapy; Xa;T+jpau;fs; 

rhu;ghf mikr;ruitapd; mDkjpiag; ngw;W> mz;ikf; fhyq;fspy; jhkjkhf 

toq;fg;gl;L te;j Xa;T+jpag; gzpf;nfhilia tpiuthf toq;Ftjw;F vd;dhy; 

eltbf;if vLf;f Kbe;Js;sJ. mjd;gb fle;j Mz;L kw;Wk; ,e;j Mz;by; 

Xa;t+jpa gzpf;nfhilf;fhf epjp xJf;fg;gl;Ls;sJ. mNjNghd;W Xa;t+jpa 

gzpf;nfhil toq;Fk; Kiwikia epiyahd tifapy; NgZtJ njhlu;gpy; 

tplaq;fis Ma;T nra;J Kd;nkhopTfis Kd;itg;gjw;F FO xd;W 

epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

ePq;fSk; nghUshjhu neUf;fbahy; ghjpg;Gf;F cs;shfp cs;sPu;fs;. 

vd;wNghJk; epiyahd khjr; rk;gsj;jpw;F cupik nfhz;lhLk; ePq;fs; mur 

Nrit xa;t+jpa mikg;G epu;tfpf;fg;gLk; Kiw kw;Wk; mjd; tYthd ,Ug;Gf; 

fhuzkhf ghJfhg;G ngw;Ws;sPu;fs;.

mur Nrit Xa;t+jpa Kiwapy; Xa;T ngw;wtu;fs; khj;jpukd;wp mtu;fspd; gpd; 

gyd; ngWNthuhd cupj;jhsu;fSk; ghJfhf;fg;gLfpd;wdu;. 

gy jrhg;jq;fs; mur Nritapy; mDgtk; ngw;w cq;fsJ rPu;jpUj;j 

Kd;nkhopTfis rku;g;gpj;J Gyikrhu; gq;fspg;ig ngw;Wj; jUtJ ePq;fs; kPz;Lk; 

ehl;Lf;F toq;Fk; gq;fspg;ghf ,Uf;Fk;. 

MNuhf;fpakhdJk; Rje;jpukhdJkhd Xa;T+jpa tho;f;ifiag; ngw kdkhu 

tho;j;JfpNwd;.

jpNd~; Fztu;jd
gpujku;> ,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR

nghJ epUthfk;> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; 

cs;Suhl;rp mikr;ru;

ehl;bd; nghJkf;fsJ Kd;Ndw;wj;jpw;fhf 

nraw;gLfpd;w mur Nritf;F %d;W jrhg;j 

fhykhf jkJ cr;r gq;fspg;ig toq;Ftjw;F 

nraw;gl;l mur Nritapy; ,Ue;J Xa;T ngw;w 

rpNu~;l gpui[fSf;F nfsutk; mspf;Fk; 

tifapy; ,yq;if murhq;fk; xt;nthU Mz;Lk; 

xf;Nlhgu; 08Mk; jpfjpia Njrpa Xa;t+jpa 

jpdkhf mwptpj;Js;sJ. gy rthy;fs; kw;Wk; 

rpf;fy;fSf;F kj;jpapy; ,k;Kiw mj;jpdj;ijf; 

nfhz;lhLk; 689>000f;Fk; mjpfkhd mur   

NritapypUe;Jk; Kg;gilapypUe;Jk; Xa;T  ngw;w 

midtUf;Fk; vdJ kjpg;Gf;Fupa tho;j;Jfis 

njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

vt;thwhapDk; flikapy; <Lgl;l fhyj;ij 

kPz;Lk; jpUk;gpg; ghu;f;Fk;NghJ ehl;bd; eyDf;fhf 

jkJ nghWg;Gfis epiwNtw;wpatuhf my;yJ 

gq;fspg;Gr; nra;jtuhf kdrhl;rpapd;gb ehl;Lf;F 

fld; ,y;yhj xUtu; vd;w czu;T Xa;t+jpau; xUtUf;F ,Uf;f Ntz;Lk;. mt;thwhd 

xUtUf;F khj;jpuk; jkJ Xa;T tho;it epk;kjpahf tho KbtNjhL jw;NghJ 

flikapy; <Lgl;bUf;Fk; midtUk; mJ gw;wp epidtpy;nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;ehl;L 

nghJkf;fs; ,e;jg; ghupa mur Nritia guhkupg;gNjhL mjd; gpd; jkJ Xa;T 

tho;tpYk; $l mijg; guhkupg;gjw;F gq;fspg;Gr; nra;fpwhu;fs;. mjdhy; midj;J mur 

Copau;fSk; jkJ gzpf; fhyj;jpy; ehl;Lf;fhf jkJ flikia epiwNtw;Wtjw;F 

cWjp g+z Ntz;Lk;. jw;NghJ ,yq;if khj;jpukd;wp cyfpd; gy ehLfSk; fLk; 

nghUshjhu neUf;fbf;F Kfk;nfhLg;gNjhL mjd; fhuzkhfNt ghupa r%f 

nghUshjhu rpf;fy;fSf;F Kfk;nfhLf;f Ntz;b Vw;gl;Ls;sJ. mjdhy; ,e;j 

rthy;fis ntw;wp nfhs;tjw;F ek; midtUk; tYthf kw;Wk; xd;wpize;J nraw;gl 

Ntz;b Vw;gl;Ls;sJ. czTg; ghJfhg;ig cUthf;Ftjw;F fpuhkpa nghUshjhu 

Gj;njOr;rpia mwpKfg;gLj;Jtjw;F muR jw;NghJ eltbf;if vLj;Js;sJ. Xa;T 

ngw;w mur Copau;fs; kw;Wk; Xa;Tngw;w Kg;gilapdu; cl;gl ngUk; vz;zpf;ifahNdhu; 

ehL KOtJk; tho;fpd;wdu;. ,e;j re;ju;g;gj;jpy; mtu;fspd; mwpT kw;Wk; mDgtj;ij 

Njrpa czTg; ghJfhg;Gr; nraw;ghl;bw;F Neubahf gq;fspg;Gr; nra;thu;fs; vd;W ehd; 

ek;GfpNwd;. ,jw;fhf Xa;Tngw;w cq;fs; midtUf;Fk; kpf;f kjpg;Gld; miog;G 

tpLf;fpNwd;.

cq;fs; midtUf;Fk; MNuhf;fpakhd MAs; fpilf;f Ntz;Lk; vd gpuhu;j;jpf;fpNwd;.

vk;. vk;. gP. Nf. khahJd;nd
nrayhsu;> nghJ epUthfk;> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk;

cs;Suhl;rp mikr;R

1970 Mk; Mz;by; V ju jpizf;fsk; 
xd;whf Muk;gpf;fg;gl;l Xa;t+jpaj; 
jpizf;fskhdJ miu E}w;whz;ilj; jhz;b 
mur Nritapy; ,Ue;J Xa;T ngw;Nwhu; kw;Wk; 
mtu;fspd; gpd; gad;ngWNthupd; cupj;ij 
toq;FtJ njhlu;gpy; nraw;gLfpd;w mur 
epWtdkhFk;. jw;NghJ 689>000I jhz;ba 
,e;ehl;l mur Nritapy; Xat+jpak; ngWNthupd; 
Xa;t+jpaj;ij epu;tfpf;Fk; epWtdkhf ,e;jj; 
jpizf;fsj;jpd; gzpfs; mjpfk; 
tpuptile;Js;sJ.
,e;ehl;L r%f ghJfhg;G Kiwapy; 

Kjd;ikahdjhf ,e;j gue;j gzpfis 
Nkw;nfhs;tjw;fhd nfhLg;gdT Kiwapd;NghJ 
Gjpa jfty; njhopy;El;g jPu;it 
mwpKfg;gLj;JtJ kw;Wk;> Xa;t+jpa 
nfhLg;gdTf;F mg;ghy; xa;T ngw;NwhuJ r%f 
nghUshjhu eyDf;fhfTk; Xa;t+jpaj; 

jpizf;fsk; mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLfpwJ. jw;NghJs;s rpukkhd fhyj;jpy; $l 
Xa;t+jpak; ngWNthUf;F rhjhuz tho;nthd;iw Nkw;nfhs;tjw;F ,aYkhd 
tifapy; nray;jpwd; kpf;f Nrit xd;iw toq;Ftjw;F vk;khy; Kbe;jJ. 
Xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;Jtjw;fhfTk; kw;Wk; tpjit> jGjhuu; kw;Wk; mdhijfs; 

cupikia cWjp nra;tjw;fhf Xa;t+jpau;fs; xU jlit mtrpak; gq;Nfw;f 
Ntz;ba 'rj;fhu gpar Neu;fhzYf;F" r%fkspg;gJ> J}u ,lq;fspy; trpf;fpd;w 
Xa;t+jpak; ngWNthUf;F nryT kpf;f Ntiy vd;gjhy; me;j nraw;ghl;il 
khtl;lq;fSf;F gutyhf;Fk; nraw;ghLfs; ,e;j Mz;by; Njrpa Xa;t+jpa jpdj;jpw;F 
,izahf Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. mjd;gb khj;jiw khtl;lj;jpy; ,Ue;J 
Muk;gpf;fg;gLk; ,e;jj; jpl;lk; vjpu;fhyj;jpy; ehL KOtJk; gutyhf;fy; nra;ag;gLk;. 
cyfpy; kw;Wk; ehl;by; cs;s epiyaw;w kw;Wk; Fog;gkhd nghUshjhu kw;Wk; 

r%f epiyapYk; Xa;t+jpak; ngWNthUf;F cupj;jhd ed;ikfs; kw;Wk; Nritfis 
njhlu;r;rpahf ngw;Wf; nfhLg;gjw;F muRk;> Xa;t+jpaj; jpizf;fsKk; kw;Wk; me;jr; 
Nritfis ngw;Wj; jUtjw;fhd jpizf;fsq;fSld; ifNfhu;j;Js;s jdpahu; kw;Wk; 
mur epWtdq;fspd; gzpf; FOtpdiuAk; ,e;j re;ju;g;gj;jpy; ed;wpAld; epidT$u;fpNwd;.
midj;J Xa;T+jpak; ngWNthUk;> ngUk;ghYk; mDgtKs;s %j;j Fbkf;fshtu;>  

,e;j neUf;fbahd R+o;epiyapd; mghaq;fisf; Fiwf;f  ,isQu;fis rpwe;j 
vjpu;fhyj;jpw;F topelj;Jtjd; %yk; ,e;j fbdkhd fhyfl;lj;ij fle;J nry;y 
topfhl;bahfj; jpfo;e;J  jhq;fs; Xu; MNuhf;fpakhd Xa;Tngw;w tho;f;if tho;tjw;F 
ehd; tho;j;JfpNwd;.

V. [fj; b. la];
Xa;t+jpa gzpg;ghsu; ehafk;

nfsut gpujkupd; Mrpr; nra;jp mikr;R nrayhsupd; Mrpr; nra;jp Xa;t+jPag; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; Mrpr; nra;jp

689,770
(2022 xf;Nlhgu; khjj;jpy; nraw;ghl;by; ,Uf;Fk;

Xa;t+jpau; vz;zpf;if 673345)

,yq;ifapd;

xl;L nkhj;j

Xa;t+jpau;

vz;zpf;if

2022 xf;Nlhgu; 08Mk; jpfjp

njhlf;fk; Xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;Jk;

Neu;fhzy; gutyhf;fg;gLk;.

rj;fhu

gpar

cq;fsplk;

2021 kw;Wk; 2022 rpf;fyhd fhyg;gFjpapy; Xa;t+jpau;fSf;F toq;fg;gl;l Nritfs;

5

61

3

4

7

cly; CzKw;w Kg;gilapdu; kw;Wk; nghyp];
mjpfhupfspd; Jiztu;fSf;F tho;T KOtJk; rk;gsk;
toq;Ftjw;F eltbf;if vLj;jy;.

2022.01.01 Mk; jpfjp njhlf;fk; &gh 5>000.00 khjhe;j
nfhLg;gdT Xa;t+jpau;fSf;F toq;fy;.

Xa;t+jpa tpz;zg;gg; gbtq;fis Xa;t+jpa
jpizf;fsj;jpw;F mDg;Gk; nraw;ghl;il ,aq;fiy
topg;gLj;jy;.

,aq;fiy mbg;gilapy; nraw;gl;L Xa;t+jpak; toq;Ftij
Jupjg;gLj;jy; kw;Wk; jpizf;fs ,izajsk; Clhf
toq;Ffpd;w Nritfis mjpfupj;jy;.

cyfshtpa nfhNuhdh ngUe;njhw;W epiy kw;Wk; ehl;bd;
Nkhrkhd epiyapYk; njhlu;r;rpahf Xa;t+jpak; toq;fy;.

fUiz mbg;gilapy; toq;fg;gLk; gzpf;nfhil
nfhLg;gdT &gh 50>000.00 tiu mjpfupj;jy;.

rj;fhuf gpartpd; gutyhf;fy;
mur epWtdq;fspy; ,Ue;J Xa;T ngWk; mYtyHfspd; Xa;t+jpaj;ij 

nraw;gLj;Jtjw;F Kd; Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F te;J rj;fhuf gpar 

Neu;fhzypy; gq;Nfw;gJ mtrpakhFk;. 2015Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;l 

rj;fhuf gpar Neu;fhzy; Clhf Xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;Jtjw;F Kd;du; 

Xa;t+jpaupd; jdpj;Jtj;ij milahsk; fhzy; kw;Wk; mtu;fspd; gpd; gyd; 

ngWNthuJ cupikia cWjp nra;tJ njhlu;gpy; tpjit> jGjhuu; kw;Wk; 

mehij Mtzk; Xa;t+jpau; capUld; ,Uf;Fk;NghNj ,w;iwg;gLj;jg;gLfpwJ. 

,jd;NghJ Xa;t+jpa cupik gj;jpuk; toq;fy;> Xa;t+jpaupd; iftpuy; 

milahsq;fis gjpT nra;jy; kw;Wk; Xa;t+jpa milahs ml;il 

toq;fYk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.

J}u ,lq;fspy; ,Ue;J nfhOk;G jiyik mYtyfj;jpw;F tUk;NghJ 

Xa;T ngWNthUf;F Vw;gLfpd;w rpukq;fis fUj;jpy;nfhz;L me;j 

nraw;ghLfis khtl;l mstpy; gutyhf;Ftjw;F Xa;t+jpa jpizf;fsk; 

jw;NghJ eltbf;if vLj;Js;sJ. mjd;gb 2022 Njrpa Xa;t+jpa jpdj;jpw;F 

,izahf 'rj;fhuf gpar" cq;fSf;F xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;Jtij 

gutyhf;Fk; jpl;lj;jpd; Kjy; fl;lj;jpd; Kjy; epfo;r;rp khj;jiw khtl;lj;ij 

mbg;gilahff; nfhz;L khj;jiw khtl;lr; nrayhsu; mYtyfj;jpy; 

2022.10.08Mk; jpfjp Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.

mDruiz gq;fspg;G

Xa;t+jpaj; jpizf;fsk;
kspfhtj;ij> nfhOk;G 10.

Jupj miog;G 1970

2 b[pl;ly; capu;tho rhd;wpjo; rku;g;gpg;gjw;fhf 
ehLKOtJk; 115 epiyaq;fis epWTjy;

2022 Mk; Mz;by; Xa;t+jpak; toq;Ftjw;fhf

kjpg;gplg;gl;bUf;Fk; nryT (kpy;ypad;)

Xa;t+jpak;

toq;fy;

(jghy;) 10

gzpf;nfhil

nfhLg;gdT

30>000
r%f eyd;Gup

42>500

Xa;t+jpak;

toq;fy;

Kj;jpiu 10

tpjit> jGjhuu; kw;Wk;

mdhijfs; Xa;t+jpak;

62>000

Gifapuj 

Mizr;rPl;L

150

Xa;t+jpak;Xa;t+jpak;

toq;fy;toq;fy;

(jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) (jghy;) 1010

gzpf;nfhilgzpf;nfhil

nfhLg;gdTnfhLg;gdT

30>00030>000
r%f eyd;Gupr%f eyd;Gup

42>50042>500

Xa;t+jpak;Xa;t+jpak;

toq;fy;toq;fy;

Kj;jpiu 10Kj;jpiu 10

tpjit> jGjhuu; kw;Wk;tpjit> jGjhuu; kw;Wk;

mdhijfs; Xa;t+jpak;mdhijfs; Xa;t+jpak;

62>00062>000

Gifapuj Gifapuj 

Mizr;rPl;LMizr;rPl;L

150150

Fbapay; Xa;t+jpak;

225>000



cq;fsJ jpizf;fsj;jpd; Nehf;F kw;Wk; 
gq;fspg;G vd;d? 

nghUshjhu kw;Wk; r%fk; vd;w 
tifapy; kd epiwTila Xa;Tit 
mDgtpf;Fk; kf;fis xd;iw 
cUthf;FtJ vkJ mbg;gil 
Nehf;fkhFk;. Xa;T ngw;wtu;fs; kw;Wk; 
mtu;fspd; gpd; gyd; ngWNthUf;fhd 
jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; Ngz;jF 
Kfhikj;Jt Kiwikfspd; gad;ghL> 
mNjNghd;W jdpahu; kw;Wk; mur 
gpupTfspd; Clhf cau; thbf;ifahsu; 
jpUg;jpia cWjp nra;J rl;l uPjpahd 
gyid toq;FtNj mbg;gilapy; 
vkJ ghu;it kw;Wk; gq;fspg;ghf 
fUjg;gLfpwJ. mNjNghd;W vkf;F gy 
,yf;Ffs; cs;sd. me;j ,yf;Ffs; 
Clhfj; jhd; vkJ ghu;it kw;Wk; 
gq;fspg;ig g+u;;j;jp nra;tjw;F ehk; 
Kaw;rpf;fpNwhk;.   

Xa;t+jpak; xd;Wf;F cupikahFNthu; ahu;?  

mur Nritapd; epue;jukhd 
kw;Wk; Xa;t+jpaj;Jldhd epakdk; 
ngWfpd;w mNjNghd;W Fiwe;jJ 120 
khjq;fis g+u;j;jp nra;j Nritapy; 
epue;jukhf;fg;gl;l kw;Wk; Kiwahd 
tifapy; Xa;T ngw;w mur mjpfhupfs; 
khj;jpuk; Xa;t+jpak; xd;Wf;F 
cupj;jhfpd;wdu;.  

,d;whFk;NghJ Xa;t+jpak; ngWk; 
gadhspfs; vz;zpf;if vj;jid?

mur Nritapy; <Lgl;L Xa;t+jpak; 
ngWNthu;> mjd; gpd; mtu;fspd; 
tUthapy; jq;fp ,Ug;Nghu;> gpd; 
gadhspfshf gad; ngWNthu; vd 
vk;khy; gpupf;f KbAk;. mtHfs; 

midtiuAk; vLj;Jf;nfhz;lhy; VO 
,yl;rk; tiuahd vz;zpf;ifahNdhu; 
Xa;t+jpa gyd; ngWNthuhf vkJ 
juTfs; topahf nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 
Mdhy; ,jpy; xUrpy vz;zpf;ifia 
ehk; jw;fhypfkhf ,ilepWj;jp 
,Uf;fpNwhk;. gy;NtW KiwNfLfs;> 
jtWfs; kw;Wk; Nkhrbfs; jtpu> 
capUld; ,Ug;gjw;fhd rhd;W 
jhkjpj;jy;> mwpTWj;jy; ,d;wp ntspehL 
nrd;wJ Nghd;w tplaq;fs; fhuzkhf 
jw;fhypfkhf Xa;t+jpak; epWj;jg;gl;l 
vz;zpf;ifAk; cs;sJ.  

xt;nthU Mz;Lk; Xa;t+jpak; ngWk; 
cupikapy; ,Ue;J ntspNaWk; gadhspfs; 
kw;Wk; Gjpjhf ,izAk; gadhspfspd; 
vz;zpf;if ruhrupahf vt;tsT?

xU gpuptpdu;> mur Nritapd; 
rptpy; Xa;t+jpaf;fhuu;fs;. kw;iwa 
gpuptpdu; Kg;gilfisr; Nru;e;jtu;fspd; 
Xa;t+jpaf;fhuu;fs;. ,e;j ,U 
gpupTfspYk; tUlhe;jk; 27>000> 28>000 
Ngu; tiu Xa;t+jpa gadhspfs; 
Mtzj;Jf;F ,izfpd;wdu;. 
Xa;t+jpak; ngWk; cupikapy; ,Ue;J 
ntspNaWgtu;fshd gadhsp 
kuzpg;gjd; fhuzkhf tUlhe;jk; 16>000 
Ngu; tiu ePf;fg;gLfpd;wdu;. vd;whYk; 
mtu;fspy; 90 tPjk; tiuahdtu;fs; 
kPz;Lk; xU Kiw tpjit> 
jGjhuu; my;yJ mdhijfs; vd 
xa;t+jpaf;fhuu;fshf ,izfpd;wdu;. 

Xa;t+jpak; toq;Ftjw;F Xu; Mz;Lf;F 
muR Vw;Fk; nryT vt;tsT?

2022 Mk; Mz;ilg; ghu;j;jhy;> %e;E}
w;W mWgJ gpy;ypad; &gh tiuahd 
gzk;> mjhtJ> 36>000 Nfhb &gh 
gzk; xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,jpy; ehk; 
Xa;t+jpak; khj;jpuky;y Nghupdhy; cly; 
CdKw;w> capupoe;j Kg;giliar; 
Nru;e;jtu;fs; kw;Wk; nghyp]py; 
gzpahw;wpatu;fspd; ,og;gPl;Lj; njhif 
kw;Wk; nfhLg;gdTfs; mtu;fs; capu; 
tho;tjhff; fUjpNa 55 taJ tiu 
toq;FfpNwhk;. mjw;fhf 42 gpy;ypad; 
&gh gzk; Xa;t+jpaj; jpizf;fsk; 
Clhf nrYj;jg;gLfpwJ. ,J jtpu 
tpjitfs; kw;Wk; Vida rptpy; Xa;T 
ngw;NwhUf;F khjhe;jk; Xa;t+jpak;> 
gzpf;nfhilf;fhf 315 kw;Wk; 320 
gpy;ypad; &gh tiuahd njhifia 
tUlhe;jk; nrYj;JfpNwhk;. 
2023Mk; Mz;L Kg;gilfspd; 

capupoe;j kw;Wk; cly; 
CdKw;wtu;fSf;fhd ,og;gPL kw;Wk; 
nfhLg;gdTfSf;fhd 43 gpy;ypad; 
&gh gzKk;> gzpf;nfhil toq;f 

66 gpy;ypaDf;F mjpfkhd njhifAk; 
khjhe;j rptpy; Xa;t+jpak; toq;f 320 
gpy;ypad; tiuAk; kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

Xa;t+jpa Kiwapd; tuyhw;iw re;Njfk; 
tuhj msTf;F njspTgLj;Jq;fs;.

Xa;t+jpa Kiwapd; tuyhw;iw 
vLj;Jf;nfhz;lhy;> gpupl;b\; 
fhydpj;Jtk; ,Uf;Fk;NghJ ehl;bd; 
epu;thff; fl;likg;gpy; mtu;fspd; 
jiyaPl;Lld; mtu;fspd; tpjitfSf;F 
kw;Wk; capUld; ,Ug;gtu;fSf;F 
guhkupg;Gf;fhfj; jhd; Xa;t+jpa Kiw 
vkf;F mwpKfk; nra;ag;gl;lJ. gpupl;b\; 
fhydpj;Jtk; ,Ue;j xt;nthU 
ehl;bYk; ,e;j Kiwia mtu;fs; 
mwpKfk; nra;jdu;. mjd;gb jhd; 
,yq;iff;F Xa;t+jpa Kiw fpilj;jJ. 
,e;j Kiw 1898 Mk; Mz;L njhlf;fk; 
nraw;gl;lJ. 1910,y; ePjpkd;wk; kw;Wk; 
mur Copau;fSf;F Xa;t+jpa Kiw 
mwpKfk; nra;ag;gl;lJ. mjw;F gpd;du; 
1934 ,y; Xa;t+jpa murpay; rhrdk; 
vd;w ngaupy; rl;lg+u;t Mtzk; xd;W 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. gpd;du; 1948> 
1972> 1975 fhyq;fspy; rl;l jpl;lq;fs; 
cs;slf;fg;gl;L Nkk;gl;l Xa;t+jpa 
Kiw xd;W Vw;gl;lJ. mka> jw;fhypf> 
khw;W kw;Wk; ehshe;jk; Nghd;w 
Xa;t+jpak; mw;w Copau;fSf;fhf 1942 
Mk; Mz;L mur Nrit Nrkyhg epjpa 
Kiw mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. Mrpupa 
tpjit> jGjhuu; kw;Wk; mdhij epjpa 
Kiw> MAjg; gilfspd; Xa;t+jpak; 
kw;Wk; gzpf;nfhil rl;l xOq;F kw;Wk; 
MAjg; gil tpjit> jGjhuu; kw;wk; 
mdhijfs; KiwAk;> khfhz rig 
Nritf;F nrhe;jkhd fhyj;Jf;fhf 
nraw;gLj;jg;gl;l tpjit> jGjhuu; 

kw;Wk; Mdhijfs; Kiw kw;Wk; 
cs;Suhl;rp Nrit Xa;t+jpa KiwAk; 
XusTf;F nraw;gLj;jg;gLfpwJ. ,t;thW 
jw;NghJ 125 Mz;LfSf;F Nkw;gl;l 
tuyhw;iwf; nfhz;l Kiw xd;whf 
,e;j r%f ghJfhg;G Kiw Xa;t+jpa 
jpizf;fsk; Clhf njhlu;r;rpahf 
nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 

,d;whFk;NghJ Xa;t+jpaf;fhuu;fs; muRf;F 
Rikah?

Xa;t+jpaf;fhuu;fs; muRf;F 
Rikay;y. murpd; cw;gj;jp> 
murpd; tUtha;> nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jp> nkhj;j Njrpa cw;gj;jp 
mjpfupj;jpUg;gjhapd;> ,t;thW 
toq;fg;gLtJ muRf;F Rikay;y. vkJ 
ehl;by; 22 kpy;ypad; kf;fNs cs;sdu;. 
mjpy; xU kpy;ypaDf;F mjpfkhd 
vz;zpf;ifapdu; ntspehl;Lf;Fr; 
nrd;Ws;sdu;. Vida mgptpUj;jp 
mile;j ehLfSld; xg;gpLifapy; ,e;j 
vz;zpf;iff;F ,izahf vkJ ehl;bd; 
mur Nrit kpfg;ngupajhf ,Ug;gNj 
rpf;fyhf cs;sJ. Vida ehLfspy; 
mur Nrit ,jid tplTk; rpwpaJ. 
vkJ ehl;by; jw;NghJ Xa;t+jpak; 
ngWk; murpd; epue;ju Nritapy; 
<LgLgtu;fSld; ghu;f;Fk;NghJ 
Xa;t+jpaj;Jld; gzpahw;Wgtu;fs; 13 
,yl;rk; Ngu; cs;sdu;. kj;jpa muR. 
khfhz muR> cs;Suhl;rp Nritfs; 
vd %d;W gpupTfs; jtpu mur 
Copau;fis ghu;f;Fk;NghJ mq;Fk; 
%d;W ,yl;rk; tiuahNdhu; cs;sdu;. 
,e;j ,uz;bdJk; $l;Lj; njhifia 
ghu;j;jhy; 16 ,yl;rk; tiu cs;sdu;. 
,J kf;fs; njhifAld; ghu;j;jhy; 17 
Ngupy; xUtu; mur Copau; vd;gNj rpy 
Mz;LfSf;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Gs;sp tpguk; xd;wpy; njupate;jJ. ,jpy; 
Xa;t+jpak; ngWNthupd; vz;zpf;if 13 
,yl;rj;Jf;F mjpfk;. Kg;gilfs; kw;Wk; 
nghyp]; vd Vida mjpfhupfSk; 
,e;j fzf;nfLg;gpy; cs;sdu;. ,e;j 
vz;zpf;if kw;Wk; mur tUtha; 
Fiwtjd; mbg;gilapNyNa> ,J xU 
Rikahf vkf;Fj; njupfpwJ. mg;gb 
vd;why; ehk; Njrpa tUkhdj;ij 
mjpfupf;f Ntz;b cs;sJ. mNjNghd;W 
Fiwe;j Copau;fis guhkupj;jy; 
kw;Wk; Gjpa Kiwik kw;Wk; Xa;t+jpa 
rPu;jpUj;jj;ij mwpKfg;gLj;j Ntz;Lk;. 
gq;fspg;G Xa;t+jpa Kiwik xd;iw 
mwpKfg;gLj;jpdhy; ,J muRf;F 
Rikahf ,Uf;fhJ.

xNu jlitapy; Xa;T ngWfpd;w 
Xa;t+jpau;fspd; rk;gsj;ij jhkjk; ,d;wp 

Nkw;nfhs;tjw;F Xa;t+jpaj; jpizf;fsk; 
nra;jpUf;Fk; eltbf;iffs; vd;d?

,q;F jhkjk; vd;W $wg;gLtJ 
Xa;t+jpa jpizf;fsj;jpd; jhkjk; 
,y;iy. xUtu; xa;T ngWk; jpdk; 
,d;whapd;> md;iwa jpfjpf;F 
90 ehl;fSf;F Kd; tpz;zg;gg; 
gbtj;ij Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpw;F 
ngw;Wf;nfhs;s eltbf;if vLg;gjw;F 
tha;g;G mspf;fg;gl;Ls;sJ. ,J 
jw;NghJ xd;iyd; Kiw %yk; 
fpilg;gjw;F tif nra;ag;gl;Ls;sJ. 
,e;j re;ju;g;gj;ij ehk; ngw;Wj; 
je;jpUg;gJ mtu;fs; Xa;T ngw;W xU 
khjj;jpw;F gpd; xU khjj;jpy; ,Ue;Nj 
Xa;t+jpaj;ij toq;Ftjw;fhFk;. 
Mdhy; JujpU\;ltrkhf 

mt;thwhd epiy kpff; FiwthfNt 
cs;sJ. mjdhy; jhkjk; vd;gJ 
vk;Kilajy;y. vkf;F Ntiyfis 
g+u;j;jp nra;tjw;F %d;W ehl;fs; 
jhd; nry;Yk;. rupahd tpz;zg;gj;ij 
rku;g;gpf;Fk; nghWg;G epWtdj; 
jiytUf;Nf cs;sJ. Mdhy;> 
FiwghLldhd tpz;zg;gq;fis 
rku;g;gpj;jy;> njsptw;w tpz;zg;gq;fis 
rku;g;gpj;jy;> mNjNghd;W tpz;zg;gq;fs; 
epuhfupf;fg;gl;l gpd; kPz;Lk; kPz;Lk; 
vkf;F mDg;Gtjw;F nry;fpd;w 
fhyk;> ,q;F xU Ntiyf;F ,uz;L 
%d;W jlitfs; vkJ fhyj;ijAk; 
ciog;igAk; nrytpl Ntz;b 
Vw;gLtJ Nghd;w epiyfis 
Fiwj;Jf;nfhs;s Ntz;b Vw;gLk;. 
,e;jj; jhkjj;ij ,y;yhky; nra;a 
Kf;fpakhf Fwpj;j epWtdj; jiytu;fs; 
jkJ Copau; gw;wp> mtu;fspd; 
Ratpgu Mtzq;fis g+u;j;jp 
nra;J Ngz Ntz;Lk;. mNjNghd;W 
Xa;T ngWtjw;F Fiwe;jJ MW 

khjq;fSf;F Kd;dNuDk; jkJ 
Ratpgu Mtzq;fs; gw;wp mtjhdk; 
nrYj;j Ntz;Lk; vd;gijNa ehk; 
Xa;t+jpau;fSf;F $wpf;nfhs;fpNwhk;. 
mNjNghd;W FiwghLfs; ,Ue;jhy; 
g+u;j;jp nra;Aq;fs;. ,y;iynadpy; 
,jdhy; jkJ Xa;t+jpak; jhkjpf;Fk; 
epiy Vw;gLk;.  

jhkjpj;j Xa;t+jpa gzpf;nfhil 
nfhLg;gdit Jupjg;gLj;Jtjw;F 
jahupf;fg;gl;bUf;Fk; nraw;jpl;lk; vd;d?

fle;j fhyj;jpy; nfhNuhdh 
ngUe;Njhw;W epiy ,Ue;jjd; 
fhuzkhf ehl;bd; rhjhuz tho;f;if 
kw;Wk; mYtyf nraw;ghLfSf;Fk; 
Fwpg;gplj;jf;f jhf;fk; Vw;gl;lJ. 
Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpd; 
Xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;jy; kw;Wk; 
gzpf;nfhil nfhLg;gdT nraw;ghL 
ghjpf;fg;gl;lJ vd;gJ ufrpaky;y. 
Mdhy; ve;j xU Xa;t+jpaf;fhuUf;Fk; 
ghjpg;G ,y;yhj tifapy; jpizf;fs 
gzpf; FO khjhe;j Xa;t+jpaj;ij 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; nraw;ghl;il 
njhlu;r;rpahf Nkw;nfhz;lJ. 
Mdhy; mur tUtha; Fiwe;jJ 
kw;Wk; Neha;f; fl;Lg;ghL 
kw;Wk; kf;fSf;F khdpak; 
toq;Ftjw;F muRf;F gzk; 
xJf;f Ntz;b Vw;gl;ljhy; 
Xa;t+jpa gzpf;nfhilia 
toq;Ftjw;F xJf;fg;gl;l 
gzk; gbg;gbahf Fiwe;jJ. 
mjdhy; Xa;t+jpau;fspy; 
Fwpg;gplj;jf;f 
msthNdhUf;F 
gzpf;nfhil 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
epYit Mtzk; 
xd;wpy; fhj;jpUg;gjw;F 
Vw;gl;lJ. Mdhy;> 
2021 Mk; Mz;by; 29 
gpy;ypad; &gh kw;Wk; 
2022 nrg;nlk;gu; 
khjkhFk;NghJ 13 
gpy;ypad; &ghTf;F 
mjpf gzk; 
gzpf;nfhilahf 
toq;Ftjw;F 
KbAkhdJ. ,J 
gw;wp mikr;ruitapd; 
mtjhdk; nrd;Ws;sJ. 
2022 Mk; Mz;by; Kjy; 
Xa;t+jpak; ngWtij Muk;gpj;jy; 
Xa;t+jpau;fSf;fhf gzpf;nfhil 
6 khj fhyj;jpw;Fs; nrYj;jp 
Kbg;gjw;Fj; Njitahd njhifia 
tpLtpg;gjw;F kj;jpa tq;fpf;F 
mwpTWj;jy; toq;fg;gl;Ls;sJ. mjdhy; 

gzpf;nfhil toq;Ftjw;fhf 
,Uf;fpd;w rpf;fyhd #oiy 
jPu;g;gjw;F KbAkhFk; vdTk; 
mjd;%yk; Xa;t+jpau;fSf;F 
epthuzk; fpilf;Fk; 
vdTk; ek;GfpNwd;.

mur Copau;fs; Xa;T 
ngWk;NghJ mtu;fis 
mtrpak; Xa;t+jpaj; 
jpizf;fs jiyik 
mYtyfj;jpw;F 
miof;fg;gLtjd; 
Nehf;fk; vd;d?  

mjid ehk; 
Xa;t+jpaj;ij 
nraw;gLj;Jk; 
eltbf;if vd;W 
miof;fpNwhk;. 
Xa;t+jpak; 
xd;iw ehk; 
toq;Fk;NghJ 
fhfpjj;ij khj;jpuNk ehk; ghu;f;fpNwhk;. 
cz;ikapy; ,g;gbahd xUtu; 
,Uf;fpwhuh vd;gJ vkf;Fj; njupahJ. 
mNjNghd;W Xa;t+jpa Nkhrb 
,lk;ngWfpwJ. ve;j xU fupridAk; 
,d;wp mDg;gg;gLfpd;w tpz;zg;gq;fs; 
fhuzkhf Xa;t+jpaj;jpw;F 
cupj;jhfhj egu;fSf;F Xa;t+jpak; 
toq;fg;gl;bUf;fpwJ. ,g;NghJ $l vkJ 
juT fl;likg;gpy; mt;thW nfhLg;gdT 
,lg;ngwf; $Lk;. gpuNjr nrayhsu; 
mYtyf kl;lj;jpYk; mtu;fspd; 
Mtzq;fspYk; ,Uf;ff; $Lk;. 
xUrpy mstpy; mt;thwhd tplaq;fs; 
,e;j fl;likg;Gf;Fs; ,Uf;fpwJ. 
rpyNeuk; me;j epWtdk;> jpizf;fsk; 
%lg;gl;bUf;Fk;. gioa Kiwikapy; 

mjid milahsk; fhz;gJ rpukk;. 
,t;thwhd FiwghLfs; 

fhuzkhfNt ehk; njhopy;El;gj;ij 
mwpKfk; nra;Js;Nshk;. jw;NghJ 
xd;iyd; Kiw %yk; tpz;zg;gg; 
gbtq;fis Nfhu KbAk;. mg;NghJ ahu; 
vkf;F ,jid mDg;Gfpwhu;fs; vd;gJ 
vkf;Fj; njupAk;. mikr;R my;yJ 
jpizf;fsk; xd;wpy; mjid mDg;Gk; 
Fwpg;gpl;l egu; xUtu; ,Uf;fpwhu;. 
mtUf;F khj;jpuNk tpz;zg;gq;fis 
mDg;g KbAk;. mjdhy; jtwhd 
tpz;zg;gk; xd;iw mDg;g 
KbahJ vd;gJ> vkf;Fj; njupAk;. 
jfty; njhopy;El;g fl;likg;Gld; 
ngsjPf Nrhjid xd;W kw;Wk; 
gpd; gadhspfSf;F njhlu;Gila 
jfty;fis g+u;j;jp nra;jy;> iftpuy; 
milahsj;ij ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 

Xa;t+jpau; milahs ml;ilia 
toq;fy; Nghd;w 

Xa;t+jpaUf;F mtrpakhd Xa;T 
tho;it trjpahd Kiwapy; 
KOikngwr; nra;tijNa jiyik 
mYtyfj;jpw;F mioj;Jr; nra;fpNwhk;. 

“rj;fhuf gpar” Xa;t+jpa nraw;gLj;jy; 
eltbf;if ,lk;ngWtJ vg;gb?

Kjy; Xa;t+jpaj;ij toq;Ftjw;fhf 
xd;iyd; mbg;gilapyhd 
gutyhf;fy; kw;Wk; xd;iyd; 
Kiwapd; Clhf Xa;t+jpau;fSf;F 
njhlu;Gila tpz;zg;gq;fs; jfty; 
njhlu;G Kiwik Clhf vkf;F 
fpilf;fpwJ. mt;thW fpilf;Fk; 
tpz;zg;gq;fs; mq;fPfupf;fg;gl;l gpd; 
Xa;t+jpaf;fhuu;fs; “rj;fhu gpar” 
Xa;t+jpa nraw;gLj;jYf;F mioj;J 
mtuJ cWjp epiy kw;Wk; mtuJ 
FLk;g jfty;fs; midj;ijAk; ehk; 
ngw;Wf;nfhz;L tpjit> jGjhuu; 
kw;Wk; mdhijfs; epjpa gad;fis 
toq;Fk; Kiwik rhu;e;j mbg;gil 
Njitfis g+u;j;jp nra;fpNwhk;.  
mNjNghd;W capu;thOk; cWjpr; 

rhd;iw toq;Fk; Kiwikia 
nray;jpwDld; nraw;gLj;J tjw;fhf 
Njitahd iftpuy; milah 
sq;fis ngw;Wf; nfhs;sy;> CdKw;w 
gps;isfs; ,Ug;gjhapd;> tpthfuj;J 
ngw;wpUg;gjhapd;> me;j tpguq;fs; 
Nghd;wtw;iwAk; ngw;Wf;nfhz;L 
jkJ Jiztupd; Gifg;glk; 
xd;iwAk; nfhz;l mtu;fspd; 
midj;J tpguq;fSk; cs;slf;fg;gl;L 
Xa;t+jpa cupik gj;jpuk; xd;W 
toq;fg;gLk;. mNjNghd;W Xa;t+jpa 
milahs ml;ilAk; toq;fg;gLfpwJ. 
me;j jfty;fs; vkJ jpizfsk; 
,af;Ffpd;w jfty; njhopy;El;g 
fl;likg;gpy; Nrkpf;fg;gl;L vjpu;fhy 
Njitf;fhf itf;fg;gLk;. mjd;%yk; 
gpd; gadhsp Kfhikj;Jtj;ij 
,yFgLj;Jtjw;F tha;g;G fpilf;fpwJ. 
mg;NghJ vkf;F egiuj; njupAk;> 
mtupd; gpd; gadhspfs; ahu; 
vd;gJ njupAk;. ,q;F ehk; ngWk; 
iftpuy; milahsk; %yk; ,j;jid 
fhyKk; fpuhk Nrtfu; Clhf 
ngw;Wf;nfhz;l capu; thOk; cWjpr; 
rhd;W toq;fg;gl Ntz;ba Njit 
,y;iy. 415 mur kw;Wk; jdpahu; 
tq;fpf; fpisfs; Clhf iftpuy; 
milahsj;ij Nrhjpj;J vkJ juTf; 
fl;likg;ig nraw;gLj;Jk; Kiwik 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 2016 Mk; 
Mz;Lf;Fg; gpd; Xa;T ngw;w> vkf;F 
iftpuy; milahsj;ijg; ngw;Wj; 
je;j midj;J Xa;t+jpau;fSf;Fk; 
,e;j Kiwia gpd;gw;w KbAk;. 
,q;F tq;fpf;Fr; nrd;W milahs 
ml;iliaf; nfhLj;J jkJ iftpuy; 
milahsj;ij nfhLf;Fk;NghJ 
jpizf;fs juTf; fl;likg;Gld; 
xg;gpl;L Xa;t+jpau; capUld; ,Uf;fpwhu; 
vd;W cWjp nra;ag;gLfpwJ. mJ 

rj;fhu gpar jpl;lj;jpd; xU 
gydhFk;.   

Xa;t+jpaf;fhuu;fs; kw;Wk; gpd; 
gadhspfsplk; ,Ue;J Kf;fpakhf ePq;fs; 
vjpu;ghu;g;gJ vd;d?        

Xa;t+jpaf;fhuu;fsplk; ,Ue;J 

tUlhe;jk; ngw;Wf;nfhs;Sk; capu; 

thOk; cWjpr; rhd;W> tjptplk; 

njhlu;gpy; cWjpr; rhd;iw Fwpg;gpl;l 

fhyj;jpw;Fs; toq;FtJk;> mNjNghd;W 

ntspehL nry;tJ> jhk; trpf;Fk; 

gpuNjr nrayhsu; gpupit khw;WtJ 

Nghd;w re;ju;g;gq;fspy; mwpTWj;JtJ> 

Xa;t+jpau; xUtu; capupof;Fk;NghJ 

Fwpj;j tpguq;fis gpuNjr nrayhsu; 

mYtyfj;jpw;F my;yJ Xa;t+jpa 

jpizf;fsj;jpw;F mwptpg;gJk;> 

Fwpg;ghf gps;isfspd; kw;Wk; gpd; 

gadhspfis Nfl;Lf;nfhs;tJ> kuzk; 

,lk;ngWk;NghJ mjid Neubahf 

vkJ epWtdq;fSf;F mwptpg;gjw;F 

eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;gijNa 

ehk; vjpu;ghu;f;fpNwhk;. mjd;%yk; 

Xa;t+jpa Nkhrbfis jtpu;j;J 

tup nrYj;Jk; kf;fs; toq;Ffpd;w 

gzk; Kiwahd tifapy; Xa;t+jpa 

nryTf;fhf nraw;gLj;j KbAkhf 

,Uf;Fk;. 

,k;Kiw Njrpa Xa;t+jpa jpdj;jpw;F 
,izahf Kf;fpa nraw;jpl;lk; xd;W 
,lk;ngWfpwjh?

ehl;by; epyTk; nghUshjhu> 

r%f kw;Wk; murpay; #oYf;F 

kj;jpapy; Njrpa Xa;t+jpa jpdj;ij 

nfhz;lhLtjw;F epfo;r;rpfs; 

Vw;ghL nra;ag;gltpy;iy. 

Mdhy; ehl;bd; Nghf;Ftuj;Jr; 

nryT kw;Wk; gztPf;f epiyapy; 

Xa;tjpaf;fhu;fs; cl;gl xl;Lnkhj;j 

kf;fSk; mDgtpf;fpd;w ghjpg;Gfs; 

njhlu;gpy; vkJ mtjhdk; nrd;wJ. 

mjd;gb J}ug; gFjpfspy; ,Ue;J 

nfhOk;G jiyik mYtyfj;jpw;F 

Xa;t+jpau;fs; tUk;NghJ Vw;gLk; 

rpukq;fis fUj;jpy;nfhz;L 

khtl;l kl;lj;jpy; “rj;fhu gpar” 
jpl;lj;ij gutyhf;Ftjw;F ehk; 

eltbf;if vLj;Js;Nshk;. mjd;gb 

ehk; 5 khtl;lq;fis milahsk; 

fz;Ls;Nshk;. khj;jiw> mEuhjGuk;> 

gJis> fz;b kw;Wk; FUehfy; 

mitahFk;. ,q;F khtl;l nrayhsu; 

mYtyfk; Clhf “rj;fhu gpar” 
jpl;lj;ij gutyhf;Ftjw;F ehk; jahu;.  

,jd; Muk;gj; jpl;lk; khj;jiw 

khtl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 

khj;jiw khtl;l nrayhsu; 

mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;tjw;F ,e;j 

xf;Nlhgu; 8Mk; jpfjp Njrpa Xa;t+jpa 

jpdj;jpy; eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

Njrj;jpd; rpNu\;l gpui[fshd 

Xa;T ngw;NwhUf;F cz;ikahd 

guhkupg;ig toq;Ftjw;F midj;J 

eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

- \;ahkh rkurpq;f

glk; - ep\;\q;f 

tpN[uj;d

14 2022 xf;Nlhgu; 07 nts;spf;fpoik 07-10-2022

xf;Nlhgu; 08> 2022xf;Nlhgu; 08> 2022

gzpf;nfhil toq;Ftjw;fhf 
,Uf;fpd;w rpf;fyhd #oiy 
jPu;g;gjw;F KbAkhFk; vdTk; 
mjd;%yk; Xa;t+jpau;fSf;F 
epthuzk; fpilf;Fk; 
vdTk; ek;GfpNwd;.

mur Copau;fs; Xa;T 
ngWk;NghJ mtu;fis 
mtrpak; Xa;t+jpaj; 
jpizf;fs jiyik 

Xa;t+jpa nraw;ghl;il 
gutyhf;Fk; gzp Muk;gk;

Njrpa Xa;t+jpa jpdk;

V. [fj; b. la]; - gzpg;ghsu; ehafk; - Xa;t+jpaj; jpizf;fsk;

kw;Wk; mYtyf nraw;ghLfSf;Fk; 
Fwpg;gplj;jf;f jhf;fk; Vw;gl;lJ. 
Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpd; 
Xa;t+jpaj;ij nraw;gLj;jy; kw;Wk; 
gzpf;nfhil nfhLg;gdT nraw;ghL 
ghjpf;fg;gl;lJ vd;gJ ufrpaky;y. 
Mdhy; ve;j xU Xa;t+jpaf;fhuUf;Fk; 
ghjpg;G ,y;yhj tifapy; jpizf;fs 
gzpf; FO khjhe;j Xa;t+jpaj;ij 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; nraw;ghl;il 
njhlu;r;rpahf Nkw;nfhz;lJ. 
Mdhy; mur tUtha; Fiwe;jJ 
kw;Wk; Neha;f; fl;Lg;ghL 
kw;Wk; kf;fSf;F khdpak; 
toq;Ftjw;F muRf;F gzk; 
xJf;f Ntz;b Vw;gl;ljhy; 
Xa;t+jpa gzpf;nfhilia 
toq;Ftjw;F xJf;fg;gl;l 
gzk; gbg;gbahf Fiwe;jJ. 
mjdhy; Xa;t+jpau;fspy; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

xd;wpy; fhj;jpUg;gjw;F 
Vw;gl;lJ. Mdhy;> 
2021 Mk; Mz;by; 29 
gpy;ypad; &gh kw;Wk; 

khjkhFk;NghJ 13 
gpy;ypad; &ghTf;F 

gw;wp mikr;ruitapd; 
mtjhdk; nrd;Ws;sJ. 
2022 Mk; Mz;by; Kjy; 
Xa;t+jpak; ngWtij Muk;gpj;jy; 
Xa;t+jpau;fSf;fhf gzpf;nfhil 
6 khj fhyj;jpw;Fs; nrYj;jp 
Kbg;gjw;Fj; Njitahd njhifia 
tpLtpg;gjw;F kj;jpa tq;fpf;F 
mwpTWj;jy; toq;fg;gl;Ls;sJ. mjdhy; 

gpd; gadhspfSf;F njhlu;Gila 
jfty;fis g+u;j;jp nra;jy;> iftpuy; 
milahsj;ij ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 

Xa;t+jpau; milahs ml;ilia 
toq;fy; Nghd;w 

,e;j Kiwia gpd;gw;w KbAk;. 
,q;F tq;fpf;Fr; nrd;W milahs 
ml;iliaf; nfhLj;J jkJ iftpuy; 
milahsj;ij nfhLf;Fk;NghJ 
jpizf;fs juTf; fl;likg;Gld; 
xg;gpl;L Xa;t+jpau; capUld; ,Uf;fpwhu; 
vd;W cWjp nra;ag;gLfpwJ. mJ 

rj;fhu gpar jpl;lj;jpd; xU 
gydhFk;.   

khj;jiw khtl;l nrayhsu; 

mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;tjw;F ,e;j 

xf;Nlhgu; 8Mk; jpfjp Njrpa Xa;t+jpa 

jpdj;jpy; eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

Njrj;jpd; rpNu\;l gpui[fshd 

Xa;T ngw;NwhUf;F cz;ikahd 

guhkupg;ig toq;Ftjw;F midj;J 

eltbf;iffSk; vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

- \;ahkh rkurpq;f

glk; - ep\;\q;f 

tpN[uj;d



ntspehl;L 

Ntiytha;g;ig 

ngWtJ 

vd;gJ gyuJ fdthf cs;sJ. 

ehl;bd; nghUshjhu #oy; kw;Wk; 

tho;f;ifr; nryT fhuzkhf ,e;j 

epiy Vw;gl;Ls;sJ. 1977 jpwe;j 

nghUshjhuj;jpd; gpd; Ntiyf;fhf 

ntspehl;Lf;Fr; nry;Yk; Nghf;F 

cUthdNjhL> kj;jpa fpof;fpy; tPl;L 

Ntiyf;F ,e;ehl;L ngz;fs; mjpfk; 

mjpfk; ntspNa nrd;wJ mjd; 

gpd;duhFk;. vz;gJfs;> njhz;Z}

Wfspd; ,isQu;fspd; fdT Lgha; 

efuhf ,Ug;gjw;F 1984 Mk; Mz;L 

jk;kpf;f [anfhb ,af;fpa gypq;F 

nkdpf;Nf vd;w jpiug;glj;jpy; #uNrd 

vd;w fjhghj;jpd; jhf;fk; ,d;Wk; 

$l kwf;f KbahjJ. Njapiy> 

,wg;gu;> Njq;fha;f;F gjpy; me;epar; 

nryhtzp <l;Lk; gpujhd topahf 

ntspehl;L njhopyhsu;fs; khWtJ 

mjd; gpd;duhFk;. ,d;Wk; ehL 

Kfk;nfhLj;jpUf;Fk; ghuJ}ukhd 

nghUshjhu neUf;fb XusTf;NfDk; 

jzptjw;F mtu;fs; mDg;Gk; nlhyu; 

Kf;fpa fhuzpahFk;.

vt;thwhapDk; Njrpa 

nghUshjhuj;jpw;F mikjpahd 

Kiwapy; ghupa gq;fspg;igr; nra;fpd;w 

ntspehl;L njhopyhsu;fs; kPz;Lk; 

,e;ehl;Lf;F te;j gpd; r%f mstpy; 

ghJfhg;gw;wtuhf khWfpd;wdu;. 

ngUk;ghyhdtu;fSf;F ,e;ehl;by; 

njhopy; xd;wpy; <LgLtjw;fhd 

gpd;dzp ,y;iy. kPz;Lk; kPz;Lk; 

ntspehL nry;tijj; jtpu;j;J khw;Wj; 

jPu;T ,y;iy. mJ mtu;fSf;fhd 

Kiwahd r%fg; ghJfhg;G Kiw 

xd;W ,y;yhjjd; fhuzkhfthFk;. 

ntspehl;L njhopyhsu;fs; 

,oe;j r%fg; ghJfhg;ig cWjp 

nra;fpd;w Njit gy jrhg;jq;fshf 

tpthjj;jpw;F cl;gl;bUg;gJ ,jd; 

fhuzkhfthFk;. mjpfhuj;jpw;F te;j 

gy muRfSk; ,jid xU Ngr;Rf;F 

khj;jpuNk itj;jpUe;jd. ntspehl;L 

njhopyhsu;fs; gw;wpAk;> mtu;fSf;F 

cupj;jhd trjpfs; gw;wpAk;> r%f 

epiy kw;Wk; mf;fiw gw;wpAk; 

ngUk; tpthjk; xd;W cUthdJ 

mz;ikapyhFk;. mJ jw;Nghija 

murpd; ntspehl;L Ntiytha;g;G 

mikr;ru; kD}\ ehzaf;fhutpd; 

Ntiyj;jpl;lq;fs; ClhfthFk;. 

kDrtp Xa;t+jpaj; jpl;lk; 

nraw;ghl;Lf;F nfhz;Ltug;gl;lJk; 

kD}\ ehzaf;fhutpd; nraw;jpl;lj;jpd; 

kw;nwhU gydhfthFk;. 18 taJ 

njhlf;fk; 59 taJf;F ,ilg;gl;l 

ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafj;jpy; 

gjpT nra;ag;gl;l ntspehl;L 

njhopypy; <LgLNthUf;fhf mJ 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ. murhq;f 

Xa;t+jpaj;jpw;F cupj;jhfhj> 

ntspehl;L Ntiy xd;wpy; 

<Lgl;bUf;Fk; my;yJ ntspehl;L 

Ntiy tha;g;G xd;Wf;fhf Gwg;gl;Lr; 

nry;Yk; ve;j xU ,yq;ifaUf;Fk; 

,jpy; mq;fj;Jtj;ij ngWk; tha;g;G 

Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J ,yq;if 

r%fg; ghJfhg;Gr; rig %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ.   

ntspehl;L njhopyhsu;fspd; 

tpUg;gj;jpw;F mika ,UgJ Mapuk; 

&gh njhlf;fk; mjw;F Nkw;gl;l 

Njitahd ve;j xU ngWkjpf;Fk; 

Xa;t+jpak; xd;iw mikj;Jf; 

nfhs;tjw;F tha;g;G ngw;Wj; 

jug;gl;Ls;sJ. mJ 20>000.00> 30>000.00 

50>000.00 my;yJ KbAkhapd; 100>000.00 

&gh my;yJ mjw;F Nky; mjpfupf;f 

KbAk;.  

mWgJ tajpy; fzf;F 

g+uzkiltNjhL> mg;NghJ midj;J 

jtizfisAk; Kiwahf nrYj;jp 

,Ue;jhy; 100% ed;ikAld; Xa;t+jpak; 

xd;Wk; cupj;jhFk;. nrYj;jg;gl;l 

jtizapd; $l;Lj; njhif 75% 

- 100% ,w;F ,ilNa ,Ue;jhy; 

nrYj;jg;gl;l jtiz mbg;gilapy; 

nghUe;Jfpd; Xa;t+jpak; xd;Wf;F 

cupik ngw KbAk;. mq;fj;jtu; 

capUld; ,Uf;Fk; tiu Xa;t+jpak; 

xd;Wf;F cupik ngWtNjhL> 80 

taJ g+u;j;jpahFk; Kd; capupoe;jhy; 

khj;jpuk; tpjit> jGjhuu; my;yJ 

ngauplg;gl;l xUtUf;F mq;fj;jtupd; 

80 taJ g+u;j;jpahFk; tiuahd 

khjhe;j Xa;t+jpaj;ij ngWtjw;F 

KbAk;.    

mNjNghd;W “’kDrtp’ gq;fspg;G 
Xa;t+jpaj; jpl;lj;jpd; fPo; kuz 

gzpf;nfhil> epiyahd gFjp cly; 

CdKw;NwhUf;fhd ed;ikfs;> 

epiyahd kO cly; Cdk; 

Mfpatw;Wf;fhf ,jd; %yk; 

ed;ikfs; toq;fg;gLk;.   

,yq;if r%f ghJfhg;Gr; rig 

2006.09.25 Mk; jpfjp ntspapl;l> 1464/5 
Mk; ,yf;fk; nfhz;l mjptpNrl 

tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; cs;slq;Fk; 

RnuFk; Xa;t+jpak; kw;Wk; r%f 

ghJfhg;G jpl;lk; rhu;e;j midj;J 

ed;ikfSk; ‘kDrtp’ jpl;lj;jpw;F 
mt;thNw nghUe;Jk;. 

,jpy; cs;s Kf;fpa tplak; 

vd;dNtd;why; Njitnadpy; 

mq;fj;Jtuhtjw;F nrYj;j Ntz;ba 

jtiz njhifia jtiz 

mbg;gilapy; nrYj;Jtjw;F trjp 

Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. xU jlitapy; 

my;yJ tUlhe;jk; Ie;J jtizfspy; 

gzk; nrYj;Jfpd;w midtUf;Fk; 

,yq;if r%fg; ghJfhg;G rigapdhy; 

cWjp xd;W toq;Ftjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gLfpwJ.     

mjd;gb xU gq;fspg;ghsu; 

Njitnadpy; jkJ KO mq;fj;Jt 

njhifiaAk; xNu jlitapy; 

nrYj;Jtjw;Fk; KbAk; ,y;yhtpl;lhy; 

,uz;L Mz;LfSf;Fs; ,Ugj;J 

ehd;F jtizfspy; my;yJ %d;W 

khjq;fs; nfhz;l vl;L jtizfspy; 

nrYj;j KbAk;. %d;W Mz;LfSf;F 

Kg;gj;J MW jtizfs; my;yJ 

%d;W khj mbg;gilapy; gd;dpuz;L 

jtizfspYk;> ehd;F khjq;fSf;Fs; 

ehw;gj;J vl;L jtizfspy; my;yJ 

%d;W khj mbg;gilapy; gjpdhW 

jtizfspYk; nrYj;Jtjw;F 

trjp toq;fg;gl;Ls;sJ. mt;thW 

,y;yhtpl;lhy; Ie;J Mz;LfSf;Fs; 

Ie;J jtizfspy; nrYj;Jtjw;F 

KbAkhf cs;sJ. 

mt;thW ntspehl;L njhopyhsu; 

xUtUf;F jtizj; njhifia jhk; 

gzpahw;Wk; ehl;bd; gz myfpy; 

my;yJ nlhyu; %yk; nrYj;Jtjw;F 

trjp mspf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j 

fhyj;jpw;F Kd;du; kPz;Lk; 

,yq;iff;F te;jhy; vQ;rpa 

jtizfis ,e;ehl;L gzj;jpy; 

nrYj;jTk; KbAk;. jhk; Nju;T nra;j 

Xa;t+jpaj; jpl;lj;jpd; gq;fspg;Gj; 

njhifia nrYj;jpf; nfhz;bUf;Fk; 

fhyj;jpy; jpBu; kuzk; Neu;e;jhy; 

nrYj;j Ntz;ba epYitg; 

gzj;ij ntspehl;L Ntiytha;g;G 

gzpafk; %yk; nrYj;Jtjw;F 

KOikahd epjpnahJf;fPL rl;lg+u;t 

cupikahsUf;F ngw;Wf;nfhLg;gjw;F 

‘kDrtp’ Xa;t+jpa jpl;lj;jpd; %yk; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G 

gzpaf jiyik mYtyfk;> khtl;l 

mYtyfk;> tpkhdepiy fpis kw;Wk; 

vjpu;fhyj;jpy; trjp Vw;gLj;jg;gLk; 

,lq;fspy; ,izf;fg;gLk; ,yq;if 

r%f ghJfhg;Gr; rig my;yJ 

nrayzp mjpfhupfs; Clhf ,e;j 

mq;fj;Jtj;ij ngw;Wf;nfhs;Sk; 

trjpfs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd.

152022 xf;Nlhgu; 07 nts;spf;fpoik07-10-2022

xf;Nlhgu; 08> 2022xf;Nlhgu; 08> 2022

Njrpa Xa;t+jpa jpdk;

,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 xf;Nlhgu; khjk; 07k; jpfjp nts;spf;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.

ntspehl;L gzpahsu;fSf;F Xa;t+jpak;;
kDrtp Xa;t+jpaj;jpd; ed;ikfs; gy...

gy Mz;Lfs; ntspehl;by; ,Uf;Fk; njhopyhsu;fspd; 

Nfhupf;if jw;NghJ nraw;gLj;jg;gLfpwJ
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2022 ஒக்ே்டா்பர் 7 கவளளிக்கிழகம

'ரக்பி 7' த�ொடர் நொளை ஆரம்பம

இலங்கை ரக்பி கூட்ட்ைப்பால் 
ந்டத்தப்டும் ஆணகைள் ைற்றும் 
ப்ணகைளுக்கைபான ரக்பி 7 ப்தபா்டர் 
நபா்ை (8) ைற்றும் நபா்ை ைறுதினம் 
(9) பகைபாழும்பு குதி்ரப்ந்தய தி்டல் 
்ை்தபானததில் ந்்டப்றவுள்ைது.   

இதில் மு்தல்மு்ற வி்ையபாடடுக் 
கைழகைஙகைள், ைபாகைபாண அணிகைள் ைற்றும் 
முப்்்ட அணிகைள் ஒரு ப்பாடடித 
ப்தபா்டரில் ்ஙபகைற்கைவுள்ைன.   

இரணடு ஆணடு இ்்டபெளிக்குப 
பினனர் இ்டம்ப்றும் இந்த எழுெர் 
ரக்பி 26 அணிகைளின ்ஙபகைற்பு்டன 
ந்்டப்றவுள்ைது. இந்தப ப்பாடடி 

ப்தபா்டர்்பாகை விைக்கைம் அளிக்கும் 
ஊ்டகைவியலபாைர் சநதிபபு பகைபாழும்பு 
ரைபா்டபா ப�பாட்டலில் கை்டந்த பு்தனகி-
ழ்ை (05) இ்டம்ப்ற்றது.   

இதில் இலங்கை ரக்பி கூட்ட்ைப-
பின ்த்லெர் ரிஸ்லி இல்யபாஸு்டன 
நி்றபெற்றுக் குழுவினர் ்ஙபகைற்ற-
ப்தபாடு ப்பாடடிக்கைபான அனுசர்ணகை-
்ையும் ப்ற்றுக்பகைபாண்டனர்.   

இந்தப ப்பாடடிகைளுக்கு நிபப்பான 
ப்யினட நிறுெனம் பிர்தபான அனுச-
ர்ண ெழஙகுெப்தபாடு பைலும் ்ல 
நிறுெனஙகைளும் அனுசர்ண ெழஙகை 
முனெநதுள்ைன.  

ப்பாடடியின சிறந்த வீரர் ைற்றும் 
விரபாஙகை்னக்கு ைபா்லதீவு ைற்றும் 
துருக்கி அல்லது ப�பார்ஜியபாவுக்கு 
சுற்றுலபா ்யணம் ஒன்ற பெல்ெ்தற்-
கும் ெபாய்பபு அளிக்கைப்டடுள்ைது. 
இ்தற்கு துருக்கி விைபானபச்ெ நிறுெ-
னம் அனுசர்ண ெழஙகுகிறது.    ைபாற்-
றததிற்கு உட்டுத்தப்டடிருக்கும் 
இம்மு்ற ப்தபா்டரில் முனனணி கைழ-
கைஙகைளுக்கு இ்்டயிலபான ப்பாடடி 
ைற்றும் எடடு ைபாகைபாண அணிகை்ைக் 
பகைபாண்ட அ்ழபபு அணிகைள் உள்ை-
்டக்கிய நபானகு பிரிவுகைைபாகை ப்பாடடி-
கைள் இ்டம்ப்றுகினறன.

ஹசரங்க மு�ல் 3 இடங்களுக்கு முன்னேற்றம
சர்ெப்தச கிரிக்பகைட பகைைனஸி-

லின ்நதுவீசசபாைர்கைளுக்கைபான ்தரெரி-
்சயில் ெனிநது �சரஙகை மீணடும் 
மூனறபாம் இ்டததிற்கு முனபனற்றம் 
கைணடுள்ைபார்.   

ப்தனனபாபிரிக்கை வீரர் ப்டப்ரஷ் 
சம்ஷி 2 இ்டஙகைள் பின்தள்ளி 5ஆெது 

இ்டத்்த பிடிததுள்ை கைபாரணத்தபால் 
ெனிநது �ஸரஙகை 3ஆெது இ்டத-
்்தயும், அவுஸ்திபரலியபாவின அ்டம் 
ஷபாம்்பா 4ஆெது இ்டத்்தயும் பிடித-
துள்ைனர்.  இதில் ெனிநது �ஸரஙகை 
692 புள்ளிகை்ை ப்ற்றுள்ைது்டன, 
இரண்டபாெது இ்டததில் உள்ை ரஷீட 

கைபா்ன (696) வி்ட நபானகு புள்ளிகைள் 
கு்றெபாகை உள்ைபார்.  டி20 ் நதுவீசசபாைர்-
கைள் ெரி்சயில் அவுஸ்திபரலியபாவின 
ப�பாஷ் ப�ஷல்வூட மு்தலி்டத்்த 
்தக்கை்ெததுள்ைது்டன, சகைலது்ற வீரர்-
கைள் ெரி்சயில் பைபா�ைட நபி மு்தலி-
்டத்்த ்தக்கை்ெததுள்ைபார்.  

பிரான்ஸ் எழுத்ாளருக்கு  
இலக்கிய ந�ாபல் பரிசு

பிரபானஸ் நபாடடின 82 ெய்தபான 
எழுத்தபாைர் அனனி ஏர்பனபாக்ஸ் 
2022ஆம் ஆணடின இலக்கியததிற்-
கைபான பநபா்ல் ்ரி்ச பெனறுள்ைபார்.   

எழுத்தபாைர் ஆனி எர்னபாக்ஸ் 
30க்கும் பைற்்ட்ட நூல்கை்ை எழுதி 
உள்ைபார். ்பாலினம் ைற்றும் பைபாழி 
ப்தபா்டர்்பாகை சைததுெத்்த ்தனது 
்்்டபபில் ெலியுறுததிய்தற்கைபாகை 
அெருக்கு பநபா்ல் ்ரிசு ெழஙகைப் -
டுெ்தபாகை கூறப்டடுள்ைது.  

2022ஆம் ஆணடுக்கைபான அ்ைதிக்-
கைபான பநபா்ல் ்ரிசு இனறு (07) அறி-
விக்கைப்டுகிறது.    

இந்தியா–பிரிட்டன்  
பாதுகாப்பு மீளாய்வு

இநதியபா ைற்றும் பிரிட்டனுக்கு 
இ்்டயிலபான ்பாதுகைபாபபு ஒதது -
்ழப்் மீைபாய்வு பசய்யும் ்பாது-
கைபாபபு அபலபாச்னக் குழுக் கூட்டம் 
கை்டந்த பசவெபாய்க்கிழ்ை (04) 
இ்டம்ப்ற்றது.   

இ்தனப்பாது பச்ெநி்ல இரு-
்தரபபுக் குழுக்கைள் ைற்றும் ஏ்னய 
்பாதுகைபாபபு ஒதது்ழபபு ப்பாறிமு -
்றகைளின முனபனடுப்் இரு 
்தரபபும் மீைபாய்வுக்கு உட்டுததிய-
்தபாகை அறிவிக்கைப்ட்டது.   

இ்ணய ்பாதுகைபாபபு, கை்டல்சபார் 
ைற்றும் இநப்தபா ்சிபிக், பிரபாநதிய 
்பாதுகைபாபபு உட்்ட முக்கிய வி்டயங -
கைள் ்ற்றி இனப்பாது ப்சப்ட்டது.     

ஈராக் அரசியல் 
இழுபறி:  ஐ.நாவில் 
கடும் அழுத்தம்

ஈரபாக்கில் நீடிக்கும் அரசியல் இழு-
்றி்ய உ்டன முடிவுக்குக் பகைபாண-
டுெரவும், அ்னததுத ்தரபபுகைளும் 
அ்ைதிெழியில் ப்சசுெபார்த்்த 
ந்டத்தவும் இநதியபா அ்ழபபு விடுத-
துள்ைது.   

ஈரபான ப்தபா்டர்பில் இ்டம்ப்ற்ற 
்பாதுகைபாபபுச ச்் கூட்டததிபலபய 
ஐ.நபாவுக்கைபாகை இநதிய தூ்தர் ஆர். 
ரவிநதிரபா இ்த்னத ப்தரிவித்தபார். 
சுைபார் ஓர் ஆண்டபாகை ஈரபாக்கிய ைக்கைள் 
ப்தர்்தலபால் ப்தர்வு பசய்யப்ட்ட 
அரசு ஒனறு இல்லபாைல் கைபாணப்டு-
கினறனர் எனறு அெர் சுடடிக்கைபாடடி -
னபார்.     

�ொய்ொந்து சிறுவர் ்பரொமரிப்பு  
நிள்யத்தில் துப்்பொக்கிச்சூடு  

்தபாய்லபாநது ெ்டகிழக்கு ைபாகைபா -
ணததில் உள்ை சிறுெர் ்ரபாைரிபபு 
நி்லயம் ஒனறின மீது பநற்று ந்டத -
்தப்ட்ட துப்பாக்கிச சூட்ட ்தபாக்கு -
்தலில் 34 ப்ர் ெ்ர பகைபால்லப்ட -
டுள்ைனர்.   

முனனபாள் ப்பாலிஸ் அதிகைபாரி 
ஒருெபர சூடு ந்டததியுள்ைபார். 
்தனது ை்னவி ைற்றும் குழந -
்்த்ய பகைபானற அந்த ந்ர் பினனர் 
்தன்னத ்தபாபன சுடடு ்தற்பகைபா்ல 
பசய்து பகைபாண்ட்தபாகை ப்பாலிஸபார் 
ப்தரிவிததுள்ைனர்.   

பகைபால்லப்ட்டெர்கைளில் 22 
சிறுெர்கைள் உள்ைனர். சநப்தகிக் -
கைப்டும் ்தபாக்கு்தல்்தபாரி ப்பா்்தப 
ப்பாருள் ப்தபா்டர்்பான கைபாரணத -
்தபால் கை்டந்த ஆணடு ப்பாலிஸ் 
பச்ெயில் இருநது விடுவிக்கைப -
்ட்டெர் எனறு ைபாெட்ட ப்பாலிஸ் 
அதிகைபாரி சக்ர்த விசசிட்ெததியபா 
ப்தரிவிததுள்ைபார்.   

துப்பாக்கி்தபாரி கைததியபால் ்தபாக்கு -
்தல் ந்டததுெ்்தயும் ்பார்த்த்தபாகை 
சம்்ெத்்த கைண்டெர்கைள் குறிப -
பிடடுள்ைனர்.   

துப்பாக்கி்தபாரி சிறுெர் ்ரபாைரிபபு 
நி்லயததிற்கு ெரும்ப்பாது கைடும் 
ை்ழ கைபாரணைபாகை அஙகு ெழக் -
கைத்்த வி்டவும் கு்றெபாகை சுைபார் 
30 சிறுெர்கைபை இருநதுள்ைனர்.  

“்கைல் உணவு பெ்ையில் ெந்த 
துப்பாக்கி்தபாரி மு்தலில் சிறுெர் 
்ரபாைரிபபு நி்லயததில் இருக்கும் 
நபானகு அல்லது ஐநது அதிகைபாரி -
கை்ை சுடடுக் பகைபானறபார். இவெபாறு 
பகைபால்லப்ட்டெர்கைளில் எடடு 
ைபா்த கைர்பபிணியபான ஆசிரியர் ஒரு -
ெரும் இருந்தபார்” எனறு அருகில் 
உள்ை அலுெலகைததில் ்ணியபாற் -
றும் ஜி்டபா்பா பூனசன ப்தரிவிததுள் -
ைபார்.   

பினனர் சிறுெர்கைள் உறஙகிக் -
பகைபாணடிருந்த அ்ற ஒனறுக்குள் 
நு்ழந்த துப்பாக்கி்தபாரி சிறுெர்கைள் 
மீது கைததியபால் ்தபாக்கு்தல் ந்டததி -
னபார் எனறும் அெர் வி்ரித்தபார்.   

சிறுெர் ்ரபாைரிபபு நி்லயத -
திற்கு ெந்த துப்பாக்கி்தபாரி அஙகு 

்தனது குழந்்த இல்லபா்த்்தக் 
கைணடு பகைபா்ம் அ்்டநதுள்ைபார் 
எனறு அதிகைபாரிகைள் ப்தரிவிததுள்ை -
னர்.   கைணமூடித்தனைபாகை துப்பாக் -
கிச சூடு ந்டததிய அெர் ்பா்தசபாரி -
கைள் மீது ெபாகைனத்்த பைபா்தவிடடு 
பினனர் வீடடுக்குத திரும்பி 
ை்னவி ைற்றும் குழந்்த்ய 
பகைபானறிருப்்தபாகை ப்பாலிஸபார் 
ப்தரிவிததுள்ைபார்.   

உ்்த செபான எனற நகைரில் 
இ்டம்ப்ற்ற இந்தத ்தபாக்கு்தலில் 
பகைபால்லப்ட்டெர்கைளின உ்டல்கைள் 
இரத்த பெள்ைததிற்கு ைததியில் 
கைபாகி்தத்தபாள்கைைபால் மூ்டப்டடு 
ெரி்சயபாகை ்ெக்கைப்டடிருக்கும் 
்்டஙகைள் சமூகை ஊ்டகைததில் பெளி -
யபாகியுள்ைன.     

எண்ணெய் உறபததியய குயைக்க
ஒ்பக் பிளஸ் அயைப்பு இணெக்கம்

எணபணய் உற்்ததி நபாடுகை-
ளின ஒப்க் பிைஸ் அ்ைபபில் 
எணபணய் உற்்ததி்ய கைணிசைபாகை 
கு்றப்்தற்கு இணக்கைம் எட்டப்ட-
டுள்ைது.   

வியனனபாவில் கை்டந்த பு்தனகி -
ழ்ை இ்டம்ப்ற்ற சநதிபபில், 
நபாபைபானறுக்கு 2 மில்லியன பீப-
்பாய்கைள் கு்றெபாகை உற்்ததி பசய்ய 
தீர்ைபானிக்கைப்டடுள்ைது.   

இது எணபணய் வி்ல்ய மீட-
ப்டடுக்கைத தூணடுெ்தபாகை அ்ையும் 
எனறு எதிர்்பார்க்கைப்டுகிறது. உல -
கைைபாவிய ப்பாருைபா்தபார ைந்தநி்ல 
ஒனறு ்ற்றிய அசசததுக்கு ைததி -
யில் மூனறு ைபா்தததிற்கு முன 120 
ப்டபாலர்கைைபால் இருந்த எணபணய் 
வி்ல 90 ப்டபாலர்கைள் ெ்ர வீழ்சசி 
கைணடுள்ைது.   

ஒப்க்கின புதிய முடிவு மூனறு 
ெபாரஙகைளில் வி்லெபாசிகைளில் 

்பாதிப்் பசலுத்தக் கூடும் எனறு 
நிபுணர்கைள் குறிபபிடடுள்ைனர்.   

இது குறுகிய கைணபணபாட்டம் 
பகைபாண்ட முடிவு எனறு அபைரிக்கை 
�னபாதி்தி ப�பா ்்்டன கூறியுள் -
ைபார். ஏற்கைனபெ உக்்ரன மீ்தபான 
ரஷ்யப ்்்டபயடுப்பால் உலகைப 
ப்பாருைபா்தபாரம் ்பாதிக்கைப்டடிருக்-
கும் பநரததில் எணபணய் உற்்ததி-
்யக் கு்றப்து பைலும் ் பாதிப்் 
உண்டபாக்கும் எனறு அெர் குறிபபிட-
்டபார்.  

ஒப்க் ைற்றும் ரஷ்யபா உட்்ட 
அ்தன கூட்டணிகைளுக்கு இ்்டபய 
எட்டப்டடிருக்கும் இந்த உ்டன-
்டிக்்கை, ஐபரபாபபிய ஒனறியம் 
ரஷ்ய எணபணய்க்கு ்த்்ட விதிக்கை 
்தயபாரபாகி ெரும் நி்லயில் ஏற்கை-
னபெ இறுக்கைைபான சந்்த நி்லயில் 
பைலும் பநருக்கைடி்ய ஏற்்டுததி -
யுள்ைது.     

22 சிறுவர்கள் உட்பட 34 ப்பர ்பலி 

காம்பியாவில் 66 சிறுவரகளின் உயிரிழப்யப அடுதது:  
இந்திய தயாரிப்பு இருமல் மருந்து்கள் மீது  
சு்காதார அமமப்பு 'சரவபதச எசசரிகம்க'

கைபாம்பியபாவில் 66 சிறுெர்கைளின உயி-
ரழபபு்டன ப்தபா்டர்பு்ட்ட்தபாகை உலகை 
சுகைபா்தபார அ்ைபபு சநப்தகைம் பெளி-
யிட்ட நபானகு இருைல் ைருநதுகைள் 
ப்தபா்டர்பில் சர்ெப்தச எசசரிக்்கை ஒனறு 
விடுக்கைப்டடுள்ைது.   

இந்த சிரப ைருநதுகைள் கைடு்ையபாகை 
சிறுநீரகை ்பாதிபபு ைற்றும் சிறுெர்கைளி-
்்டபய 66 உயிரிழபபுகைளு்டன ப்தபா்டர்-
பு்டடிருக்கைலபாம் எனறு எசசரிக்கைப்ட-
டுள்ைது.   

இந்த ைருநதுகைள் இநதிய நிறுெனம் 
ஒனறபான பைய்ப்டன ைருநது உற்-
்ததி நிறுெனததில் ்தயபாரிக்கைப்ட்டது 
எனறும் ்பாதுகைபாபபு உத்தரெபா்தத்்த 
ெழஙகை ்தெறி இருப்்தபாகைவும் உலகை 
சுகைபா்தபார அ்ைபபு குறிபபிடடுள்ைது.   

இது ்ற்றி அந்த ைருநது உற்்ததி 
நிறுெனம் இதுெ்ர எந்த ்திலும் 
அளிக்கைவில்்ல.  

்பாதிபபுக்குக் கைபாரணம் என சநப்தகிக்-
கைப்டும் Promethazine Oral Solution, 
Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff 
Baby Cough Syrup ைற்றும் Magrip N 
Cold Syrup ஆகிய ைருநதுகை்ை உலகை 
சுகைபா்தபார அ்ைபபு அ்்டயபாைம் கைண-
டுள்ைது.   

இந்த நபானகு ்தயபாரிபபுகைளும் கைபாம்-
பியபாவில் ஆ்்டயபாைம் கைபாணப்ட்ட-
ப்பாதும், “மு்றசபாரபா சந்்த மூலம் 
ஏ்னய நபாடுகைள் அல்லது பிரபாநதியங-
கைளுக்கு விநிபயபாகிக்கைப்டடிருக்கைக் 
கூடும்” எனறு குறிபபிடடுள்ை உலகை 
சுகைபா்தபார அ்ைபபு, இது ்ற்றி ்தனது 

இ்ணய்தைததில் ப்பாதுைக்கைளுக்கு 
எசசரிக்்கை விடுததுள்ைது.  

இந்த ைருநதுகை்ை ்யன்டுதது-
ெது, குறிப்பாகை சிறுெர்கைளி்்டபய 
பைபாசைபான உ்பா்்த அல்லது உயிரிழப-
புக்குக் கைபாரணைபாகைலபாம் எனறு அது எச-
சரிததுள்ைது.   

கை்டந்த �ூ்ல பிற்்குதியில் ஐநது 
ெயதுக்கு உட்ட்ட சிறுெர்கைளி்்டபய 
சிறுநீரகைக் கைபாயஙகைள் ஏற்்டும் சம்்ெம் 
அதிகைரிப்்்த கைபாம்பிய ைருததுெ நிர்-
ெபாகைஙகைள் அெ்தபானித்த்்த அடுதப்த 
உலகை சுகைபா்தபார அ்ைபபு இதில் ்த்ல-
யிடடுள்ைது.   

அது ப்தபா்டக்கைம் அ்னதது ்ரசிட்ட-
பைபால் சிரப ெ்கைகைளுக்கும் கைபாம்பிய 
அரசு ்த்்ட விதிததிருப்ப்தபாடு ைபாத-

தி்ரகை்ை ்யன்டுத்த அறிவுறுததி-
யுள்ைது.   

இந்த ைருநது உற்்ததிகை்ை ஆய்வு-
கூ்டததில் பசபாதித்தப்பாது அதில் ஏற்கை 
முடியபா்த அைவுக்கு ்்டபயததிலீன 
கி்ைக்கைபாபலபாடு ைற்றும் எததிலீன 
கி்ைக்கைபால் இருப்து கைணடுபிடிக்-
கைப்ட்ட்தபாகை உலகை சுகைபா்தபார அ்ைபபு 
ப்தரிவிததுள்ைது.   

இந்தப ்்தபார்த்தஙகைள் நசசுத்தன்ை 
பகைபாண்ட்ெ என்ப்தபாடு ெயிற்று-
ெலி, ெபாநதி, ெயிற்றுபப்பாக்கு, சிறுநீர் 
கைழிக்கை இயலபா்ை, ்த்லெலி, ைனக்கு-
ழப்ம் ைற்றும் ைரணததிற்கு இடடுச 
பசல்லும் சிறுநீரகை ்பாதிப்  ் ஏற் -்
டுத்தக் கூடியது எனறு உலகை சுகைபா்தபார 
அ்ைபபு ப்தரிவிததுள்ைது.   

கை்டந்த ைபா்தததில் ்ல ்ட�ன சிறுெர்-

கைள் உயிரிழந்த்தபாகை குறிபபிடடிருக்கும் 
கைபாம்பிய சுகைபா்தபார அதிகைபாரிகைள் அ்தன 
குறிபபிட்ட எணணிக்்கை்ய கூற-
வில்்ல.   

இந்த உற்்ததியபாைர்கைள் கைபாம்பியபா-
வுக்கு ைபாததிரபை இந்த அசுத்தைபான 
ைருநதுகை்ை விநிபயபாகிததிருக்கைலபாம் 
எனறு இநதியபாவின ைததிய ைருநது 
்தரக் கைடடுப்பாடடு அ்ைபபு சுட-
டிக்கைபாடடியுள்ை்தபாகை உலகை சுகைபா்தபார 
அ்ைபபு குறிபபிட்டது.   

எனினும் உற்்ததியபாைர் அப்த அசுத-
்தைபான ்்தபார்த்தத்்த ஏ்னய உற்்ததி-
கைளிலும் ்யன்டுததி இருக்கைக் கூடும் 
எனறும் உள்ளூர் ைற்றும் பெளிநபாட-
டுக்கு அ்ெகை்ை ஏற்றுைதி பசய்தி-
ருக்கைக் கூடும் எனறும் அது எசசரிததுள்-
ைது.     

்ப்டம: - சு்தத் ம�வீர    இ�ஙகை கமயவல்லுநர் சஙைத்தின் நூற்ாண்டு விழாகவயிடடு நிகனவு முத்திகரயு்டன் சர்வே்தச கமயவல்லுனர் ே்பாடடியில் 
ஒலிமபிக் ்ப்தக்ைம கவன்் திருமதி சுசந்திைா ஜேசிஙைவின் உருவம க்பாறிக்ைப்பட்ட முத்திகரயும கவளியி்டப்பட்டது. ஊ்டைத்துக் 
அகமச்சர் ்பந்து� குணவர்த்்தன, முத்திகரகேயும மு்தல் நாள ைடி்த உக்கேயும சுசந்திைாவி்டம வழஙகிே ே்பாது, அகமச்சின் 
கசே�ா்ளர் அனுஷ க்பல்பிட்ட மறறும விக்ளோடடு அகமச்சின் கசே�ா்ளர் ை�ாநிதி அமல் ஹர்ஷ்த சில்வா, ்த்பால் மா அதி்பர் 
ரஞ்சித் ஆரிேரத்ன உட்ப்ட ்ப�ரும ை�ந்துகைாண்்டனர். அருகில் இராஜாஙை அகமச்சர்  ஷாந்்த ்பண்்டார ைாணப்படுகி்ார்.

சுசந்தி்கா ஜயசிங்கவுககு முத்திமர
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ேபருவைள �ேசட �ருபர்

தர்கா நகர் ஸா�ராக் கல்லூ� 
முன்னாள் அ�பரும் கல்�மானு-
மான மர்ஹ�ம் ஐ.எல்.எம்.சுஐப் 
ஞாபகார்த்த கூட்டமும் "வாழும் 
ஆளுைம அல்ஹாஜ் ஐ.எல்.எம்.
சுஐப்" எனும் நூ�ன் ெவ��ட்டு 
ைவபவமும் கடந்த 2ம் �க�  

தர்கா நகர் ஸா�ராக் கல்லூ� 
ந�ம் ஹா�யார் ஞாபகார்த்த மண்-
டபத்�ல் நைடெபற்றது.

ெமாரட்டுைவ பல்கைலக்கழக 
முன்னாள் க�தத்துைற தைலவர் 
கலா�� எம்.இஸட்.எம்.மல்-
ஹருத்�ன் தைலைம�ல் நைட-
ெபற்ற �கழ்�ல் ேபராதைன 
பல்கைலக்கழக �வசாய மற்றும் 

ெபா��யல் துைற ேபரா��யர் 
எம்.ஐ.எம்.ெமௗஜ�த், அக்கைரப்-
பற்று உத�க் கல்�ப் ப�ப்-
பாளர் ஏ.எல்.ஏ.எம்.யூஸ�ப், 
எம்���ட்�ய ேத�ய கடதா-
�க் கூட்டுத்தாபன முன்னாள் 
ப�ப்பாளர் ஏ.எஸ்.எம்.பாரூக், 
ேபருவைள இக்ரா ெதா�ற் ப�ற்� 
�றுவன ப�ப்பாளர் ைவ.ஐ.எம்.

ர�ஸ், தர்கா நகர் அல்ஹம்ரா மகா 
�த்�யாலய முன்னாள் அ�பர் 
எம்.இஸட்.எம்.ந�ம் ஆ�ேயார் 
உைரயாற்�னர்.

�ழா�ல் முன்னாள் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் எம்.எஸ்.எம்.
அஸ்லம் ஹா�யார் ேபருவைள 
நகர �தா மஸா�ம் முஹம்-
மத்,  ேபருவைள �ரேதச சைப 

எ�ர்கட்� �ரதம அைமப்பாளர் 
ஏ.ஆர்.ஏம். ப�யுத்�ன் இலங்ைக 
வங்��ன் முன்னாள் முகாைம-
யாளருமான க�ஞர் �.எம்.ஸபா, 
ேமல் மாகாண சைப முன்னால் 
உறுப்�னர் எம்.எம்.எம்.அம்ஜாத் 
ஹா�யார், உட்பட �கழ்�ல் 
உலமாக்கள், கல்�மான்கள், அர-
�யல்வா�கள், எழுத்தாளர்கள், 

ஊர் �ரமுகர்கள் பலரும் கலந்து 
ெகாண்டனர்.

நூ�ன் முதல் �ர�ைய �ழா 
ஏற்பாட்டுக் குழு உறுப்�னரும் 
சமூக ேசைவயாளருமான �ஸாம் 
ஹா�யார் மர்ஹ�ம் ஐ.எல்.எம்.
சுஐ�ன் மைன��டம் வழங்�-
னார்.

கல்விமான் மர்ஹூம் ஐ.எல்.எம். சுஐப் 
ஞாபகார்த்த கூட்டமும் நூல் ெவளியீடும்

�றப்பைன �னகரன் �ருபர்

அநுராதபுரம் மாவட்ட �று 
ெதா�ல் அ��ருத்�ப் ���ன் 
உத�ப் ப�ப்பாளர் �. ஆர். யு. 
ேக. �ரும� கமேக�ன் வ�காட்-
ட�ன் �ழ் �றுெதா�ல் அ��-
ருத்� �ைணக்கள அ�கா�களால் 
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட ெகாள்வன-
வாளர், -�ற்பைனயாளர் சந்�ப்-
ெபான்று அநுராதபுரம் CTC வர-
ேவற்பு மண்டபத்�ல் அண்ைம�ல் 
நைடெபற்றது.

நாட்�ல் �லவும் ெநருக்க�யான 
�லைமைய கருத்�ற் ெகாண்டு, இத் 
�ட்டம் முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இக் காலப் ���ல் ெதா�ல் 
முைனேவார் தங்கள் ெபாருட்கைள 
�ற்பைன ெசய்வ�ல் �க்கல்கைள 
எ�ர் ெகாண்டுள்ள �ைல�ல் 
ெபாருட்கைள கண்டு��ப்ப�ல் 
வாங்குபவர்களுக்கும் கடுைமயான 
�க்கல் இருந்துள்ளது. 

இதன் காரணமாகேவ மாவட்டத்-
�ல் ஆங்காங்ேக �த�க் �டக்கும் 
வாங்குபவர்கள் மற்றும் �ற்பவர்-
கைள ஒன்று கூட்� ெகாள்வனவு 
- �ற்பனவு �கழ்வு அநுராதபுரம் 
மாவட்ட �றுெதா�ல் அ��ருத்-

�ப் ���ல் நைடெபற்றது.
மாவட்டத்�ல் உள்ள பல்ேவறு 

�ற்பைன �றுவனங்கைள ஒேர 
இடத்�ல் ஒன்�ைணத்து அவற்ைற 
ேநர�யாக வாங்குபவர்களுடன் 
இைணப்பேத இத்�ட்டத்�ன் ேநாக்-
கமாகும்.

இந்த சந்ைதப்படுத்தல் ஒருங்�-

ைணப்பு �ற்பைனயாளர்களுக்கும் 
வாங்குபவர்களுக்கும் பல நன்ைம-
கைள உண்டு பண்ணு�றது என 
அநுராதபுரம் மாவட்ட �று ெதா�ல் 
அ��ருத்�ப் ��வு உத�ப் ப�ப்-
பாளர் �. ஆர். யு. ேக. �ரும� 
கமேக இங்கு ெத��த்தார். 

�ரும� கமேக ேமலும் ெத��க்-

ைக�ல், இத்தைகய ெபரும் எண்-
�க்ைக�லான ெதா�ல் முயற்�யா-
ளர்களுக்கு �று ெதா�ல் அ��ருத்� 
�ைணக்களம் தற்ேபாது ப�ற்� �ட்-
டங்கள், ஆேலாசைனகள் மற்றும் 
சந்ைதப்படுத்தல் ேபான்ற �ரச்�-
ைனகளுக்கு ஆதரைவ வழங்கு�றது 
என்றார்.

சிறுெதாழில் ைகத்ெதாழில் ெகாள்வனவாளர் 
விற்பைனயாளர் இைடயிலான விேசட சந்திப்பு

அ�ல இலங்ைக ைவ.எம்.எம்.ஏ. ேபரைவ�ன் பாணந்துைற ெதாட்டவத்ைத �ைள�ன் 
தைலவர்  ஏ.�.இஸ்மத் �ப்� அ�ல இலங்ைக ேபரைவ�ன் சமூக �டயங்கள் மற்றும் 
�வாரண முகாைமத்துவம் ெதாடர்பான ேவைலத் �ட்டத்�ன் தைலவராக �யமனம் 
ெபற்றுள்ளார். ெகாழும்பு தைலைமயகத்�ல் அண்ைம�ல் இது ெதாடர்�ல் இடம்ெபற்ற  
�கழ்�ல் ேபரைவ�ன் ேத�ய தைலவர் இஹ்ஸான் ஏ ஹ�த்�ட�ருந்து இஸ்மத் 
�ப்� �யமனக் க�தம் ெபற்றுக் ெகாள்வதைனப் படத்�ல் காணலாம்.ேபாசகர் ரஸ்லான் 
பாரூக், ெபாதுச் ெசயலாளர் பராஸ் பாரூக், ெபாருளாளர் எம்.என்.எம்.�ப்றாஸ் ஆ�ேயா-
ரும் படத்�ல் காணப்படு�ன்றனர்.   (படம்: பாணந்துைற மத்�ய குறூப் �ருபர்)

புத்தளம் �னகரன் �ருபர்

புத்தளம் நகரசைப உறுப்�னர் 
ர�ஸ் பதூர்��ன் முயற்��ல் 
முஸ்�ம் ேஹன்ட்ஸ் ெதாண்டு �று-
வனத்�ட�ருந்து �ைடக்கப்ெபற்ற 
உலர் உணவுப்ெபாருட்கள் சுமார் 150 
ெத�வு ெசய்யப்பட்ட ேதைவயுைடய  
குடும்பங்களுக்கு ப�ர்ந்த�க்கப்பட்-
டன.  

ஒரு குடும்பத்�ற்காக தலா ரூபா 
15,000 ெபறும�யான உலர் உண-
வுப்ெபா�கள் வழங்கப்பட்டதுடன் 
ெபா�க�ன் ெமாத்தப் ெபறும� 

ரூபா 2,250,000/- (இருபத்�ரண்டு 
இலட்சத்� ஐம்பதா�ரம்) என்பது 
கு�ப்�டத்தக்க �டயமாகும்.

ெபாருளாதார ெநருக்க� �குந்த  
தற்ேபாைதய காலகட்டத்�ல் நகர-
சைப உறுப்�னரால் இவ்வாறான 
ம�தா�மான ெசயற்�ட்டங்கள் 
ெதாடர்ந்தும் முன்ெனடுக்கப்பட்டு 
வரு�ன்றைம �ேஷட அம்சமாகும்.

இதன்ேபாது  பயனா�கள் நக-
ரசைப உறுப்�னருக்கு தமது மன-
மார்ந்த நன்�கைளத் ெத��த்துக் 
ெகாண்டனர்.

150 குடும்பங்களுக்கு உலர் 
உணவுப் ெபாதிகள் விநிேயாகம்

அநுராதபுரம் �னகரன் �ருபர்               

அநுராதபுரம் எலயாபத்துவ  பகு� �ெடான்�ல் 
உ��ழந்�ருந்த �ைல�ல்   ஆண் ஒருவருைடய 
சடலெமான்று கண்ெடடுக்கப்பட்டுள்ளதாக எல-
யாபத்துவ  ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

ெபா�ஸாருக்கு �ைடத்த தகவெலான்றுக்க-
ைமய எலயாபத்துவ யாேலகம பகு�க்கு ேநற்று  

�ைரந்த ெபா�ஸார் �ெடான்றுக்குள் உ��ழந்-
�ருந்த நபெராருவருைடய சடலெமான்�ைன 
�ரேதச வா�க�ன் உத�யுடன் �ட்டுள்ளனர். 
எலயாபத்துவ யாேலகம பகு�ைய ேசர்ந்த 68 வய-
துைடய ஒருவேர இவ்வாறு சடலமாக �ட்கப்பட்-
டுள்ளார் என அடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 

சம்பவ இடத்துக்கு ெசன்ற அநுராதபுரம் �தவான் 
முன்�ைல�ல்  ஆரம்பகட்ட �தவான் �சார-

ைணகள் இடம்ெபற்றைத அடுத்து �ேரத ப�ேசா-
தைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ேவண்� சடலம் 
அநுராதபுரம் ேபாதனா ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்-
பப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் ெதாடர்பான ேமல�க �சாரைண-
கைள அநுராதபுரம் எலயாபத்துவ ெபா�ஸார் 
ேமற்ெகாண்டுவரு�ன்றனர் என்பது கு�ப்�டத்-
தக்கதாகும்.

அநுராதபுரம் வீெடான்றில் சடலம் மீட்பு 
நவராத்�� �ழாைவ முன்�ட்டு 

ெகாழும்பு 13, ெஜம்பட்ட �� 
அருள்�கு � மு�ஸ்வரர் முத்துமா-
�யம்மன் ஆலயத்�ல் ெசவ்வாய்க்-
�ழைம �ேசட பூைஜ வ�பாடு-
கள் நைடெபற்றன. சர்வசாதகம், 
சர்வேபாதகம் �ரம்ம� �ஷ்வ 
நாராயண குருக்க�ன் பங்குபற்றுத-
லுடன் சாரதா நவராத்�� �ழாவும் 
நவாரண � சக்கர பூைஜயும் நவசக்� 
மஹா ேஹாமமும் கடந்த 26ம் �க� 
ஆரம்�த்தது.

அதைனத் ெதாடர்ந்து ெதாடர்ச்�-
யாக ஒன்பது நாட்கள் பூைஜ வ�பா-

டுகள் நைடெபற்றுவந்த �ைல�ல் 
நவசக்� ேஹாமம் பூர்த்�  ஆலயத்-
�ல் நைடெபற்றது. ஆலய �ரதம 
குரு �வ� �வேனச குருக்கள் உள்-
�ட்ட �வாச்சா�யார்கள் பூைஜ வ�-
பாடுகைள நடாத்�னார்கள்.

கனடா ெடாரண்ேடா � வர�த்-
��நாயகர் ஆலய முதல்வர் �வ� 
பஞ்சாட்ச்சர �ஜயகுமார குருக்கள் 
மற்றும் அவரது  பா�யார் தம்ப��-
ன�ன் ஷஷ்�யப்த பூர்த்� ம��ழா 
ெகளர�ப்பும் இதன்ேபாது இடம்-
ெபற்றது.

 படங்கள்: ெமாஹமட் நசார்

�லங்கா முஸ்�ம் காங்�ரஸ் தைலவரும்,பாராளுமன்ற உறுப்�னருமான ரவூப் 
ஹக்�ம் , புதன்�ழைம  (5) இலங்ைகக்கான சவூ� அேர�ய தூதுவர் கா�த் ஹெமளத் 
என். அல் கஹ்தா�ைய ெகாழும்�லுள்ள அந்நாட்டு தூதுவராலயத்�ல் சந்�த்து இருத-
ரப்பு உறவுகள் ெதாடர்�ல் கலந்துைரயா�னார்.

ெஜம்பட்டா வீதி அருள்மிகு 
முனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் விேசட பூைஜ
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kf;fs; tq;fp
ypNgu;l;b gpsh]h fpis

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd jPu;khdk;

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; 

,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPo; 

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu;fs; rigapdhy; 2022.08.31 

Me; jpfjp eilngw;w mjdJ $l;lj;jpy; gpd;tUk; 

jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; 

mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

PV 15643 vDk; ,yf;fj;jpd;fPo; gjpTnra;ag;gl;lJk;> 

nfhOk;G 03> ];Nfh/gPy;l; ,lk;> 10MtJ xOq;if> ,y. 

24 vDk; Kftupapy; jdJ gjpTngw;w mYtyfj;ijf; 

nfhz;Ls;sJkhd rpl;b fd;];l;uf;\d; fd;l;uf;lu;]; 

(gpiwNtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; ~~flg;ghl;lhsu;" MfpNahu;> 

kf;fs; tq;fp rhu;gpy; nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j 

nehj;jhupR V.V.v];.lg;s;A+. mkurpq;f vd;gtuhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2009.08.14 Me; jpfjpa 8517 Mk; 

,yf;f <l;LKwp kPJk;> 2009.08.14 Me; jpfjpa 8516 Mk; 

,yf;f <l;LKwp kPJk;> 2009.04.07 Me; jpfjpa 8406 

Mk; ,yf;f <l;LKwp kPJk;> 2007.09.28 Me; jpfjpa 

7948 Mk; ,yf;f <l;LKwp kPJk; kw;Wk; nfhOk;igr; 

Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR gpupae;jp ypadNf vd;gtuhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2012.08.02 Me; jpfjpa 5680 

Mk; ,yf;f <l;LKwp kPJk; kw;Wk; vk;.vd;. ngNuuh 

vd;gtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2015.07.28 Me; jpfjpa 

5123 Mk; ,yf;f <l;LKwp kPJk;> mj;Jld; nfhOk;igr; 

Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR gp. ypadNf vd;gtuhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2016.01.21 Me; jpfjpa 6940 Mk; 

,yf;f <l;LKwp kPJk; tUkjpahfTs;s nfhLg;gdtpy; 

jtiz jtwpAs;shuhjyhy;> nrhy;yg;gl;l 8517> 

8516> 8406> 7948> 5680> 5123> 6940 Mk; ,yf;f 

<l;LKwpfs; kPJ Mapuk; kpy;ypad; ehw;gj;J ehd;F 

,yl;rj;J vl;lhapuj;Jj; njhs;shapuj;J vz;gj;jhW 

&gh njhz;Z}w;wp VO rjk; (&gh. 1>044>008>986.97) 

gzj;njhif ,g;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahfTk; 

NruNtz;bAk; cs;sJ.

(1) 2022.06.28 Me; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjptiu 

Mz;Lf;F 24.77% (AWPLR 2.5%) tl;b tpfpjj;jpyhd 

tl;bAld; Nru;j;J> ehD}w;wp njhz;Z}w;iwe;J 

kpy;ypad; ehd;F ,yl;rk; &gh (&gh. 495>400>000.00) 

Nkyjpf tl;bAlDk;> (2) 2022.06.28 Me; jpfjpapypUe;J 

tpw;gidj; jpfjptiu Mz;Lf;F 12% tl;b 

tpfpjj;jpyhd tl;bAld; Nru;j;J> ehw;gj;jhW kpy;ypad; 

VO ,yl;rj;J vz;gjhapuk; &gh (&gh. 46>780>000.00) 

Nkyjpf tl;bAlDk;> (3) 2022.06.28 Me; jpfjpapypUe;J 

tpw;gidj; jpfjptiu Mz;Lf;F 14% tl;b tpfpjj;jpyhd 
tl;bAld; Nru;j;J> njhz;Z}w;wp xd;gJ kpy;ypad; 

,uz;L ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; &gh (&gh. 99>250>000.00) 

Nkyjpf tl;bAlDk;> mj;Jld; (4) 2018.06.28 Me; 

jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjptiu Mz;Lf;F 10% 
tl;b tpfpjj;jpyhd tl;bAld; Nru;j;J> Ik;gj;J %d;W 

kpy;ypad; vl;L ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; &gh (&gh. 

53>850>000.00) Nkyjpf tl;bAlDk; Nru;j;J> Mapuk; 

kpy;ypad; ehw;gj;J ehd;F ,yl;rj;J vl;lhapuj;Jj; 

njhs;shapuj;J vz;gj;jhW &gh njhz;Z}w;wp 

VO rjk; (&gh. 1>044>008>986.97) gzj;njhifia> 

nryTnjhiffSlDk; ngwg;gl;ljpypUe;jhd tpw;gidf; 

fopTr; nrYj;Jiffspd; (vitNaDkpUg;gpd;) 

tpjpg;gdTfSlDk; Nru;j;J mwtpLtjw;fhf> 

nrhy;yg;gl;l <l;LKwpfs; %yk; nrhy;yg;gl;l tq;fpf;F 

<Litf;fg;gl;l MjdKk; tsTfSk; nfhOk;igr; Nru;e;j 

cupkk;ngw;w Vyjhuu; <.v];. ,uhkehaf;f - vd;gtupdhy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;glNtz;Lnkd kf;fs; 

tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigahdJ> 1986 Mk; Mz;bd; 

32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 

1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp 

rl;lj;jpdhy; mjw;Fupj;jhf;fg;gl;l jj;Jtj;jpd;fPo; 

,j;jhy; jPu;khdpf;fpd;wJ.

<Litf;fg;gl;l Mjdk; gw;wpa tptuzk;

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;l ml;ltiz:

Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G khefu rig 

vy;iyfSf;Fl;gl;l jpk;gpupf];aha gpuNjr nrayhsu; 

gpuptpDs;Sk; nfhs;Sg;gpl;ba fpuhk mYtyu; 

gpuptpDs;Sk; tUfpd;w gk;gyg;gpl;ba 38 Mk; 

,yf;f tl;lhuj;jpy; mike;Js;s> nfhs;Sg;gpl;ba> 

10MtJ xOq;ifapy; 24 Mk; kw;Wk; 30 Mk; ,yf;f 

tupkjpg;gPl;byf;fq;fisj; jw;NghJ nfhz;Ls;sJk;> 

cupkk; ngw;w epy msitahsUk; kl;lkhf;FeUkhd Nf. 

nry;tuj;jpdk; vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2003 Nk 1 Me; 

jpfjpa 10000 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;lq;fs; 

1> 2A kw;Wk; 2B vdf; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l fhzpfisAk; 

(cupkk;ngw;w epy msitahsUk; kl;lkhf;FeUkhd 

Nf. nry;tuj;jpdk; vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 

2003 A+d; 28 Me; jpfjpa 10107 Mk; ,yf;f khefu 

mq;fPfhu tiuglj;jpYk;$l fhzpj;Jz;lq;fs; A> B 
kw;Wk; C vdf; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJ) kw;Wk; cupkk; 

ngw;w epy msitahsUk; kl;lkhf;FeUkhd rP.vr;. 

la]; mNgFztu;j;jd vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 

Vg;gpuy; 3 Me; jpfjpa 2350 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

fhzpj;Jz;lk; E2 vdf; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

fhzpiaAk; ,izj;jjd; %yk; cUthf;fg;gl;l 

fhzpapd; kPs; epy msitahfTs;s> cupkk; ngw;w 

epy msitahsu; v];.vk;. [yhYjPd; vd;gtupdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2004.12.28 Me; jpfjpa 2529 Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;lj;jpd; NkYs;s gapu;fSld; 

Nru;j;J ~~fhzpj;Jz;lk; 1|| vdf; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;L 

milahskplg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;; 

nrhy;yg;gl;l ~~fhzpj;Jz;lk; 1|| gpd;tUk; vy;iyfis 

cilaJ - tlf;F: tupkjpg;gPl;L ,yf;fq;fs; 20> 20/5 
kw;Wk; 20/7> 10MtJ xOq;if kw;Wk; jdpahu; tPjp; 

fpof;F : 10MtJ xOq;if njw;F : 10MtJ xOq;if 

kw;Wk; Nkw;F : tupkjpg;gPl;byf;fk; 32> mj;Jld; 

gug;gstpy; ,J> xU W}l; kw;Wk; gjpndhd;W jrk; 

%d;W VO Ngu;r;Rf;fis (00V. 01. 11.37Ng.) my;yJ 

0.0300 n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJ.

(a)  KjyhtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s 

vy;yh myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;.

myF 1

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 1/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; -  cupkk;ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F -  OSCE(4) kw;Wk; myF 2 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myFf;F 

,ilNaAs;s Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F -  OSCE(1) cld; ,e;j myFf;F 

,ilNaAs;s Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F -  OSCE(1) kw;Wk; CEP(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy -  ,uz;lhk; khbapYs;s myF 5 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy -  ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 2

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 1/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W>

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.03 rJukPw;wu

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 1 vd;gtw;Wld; 

,e;j jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; myF 3 vd;gtw;Wld; 

,e;j jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 67 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp
 
 myF 3

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 1/4> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 2 kw;Wk; OSCE(4)> CEP(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) NkYk; rupahf OSCE(4) 
kw;Wk; myF (4) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 7 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 4

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 1/3> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp> ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 3 kw;Wk; OSCE(4)> mj;Jld; 

myF 3 vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - CEP(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) CELB(4) CECR(2) myF 

CEP(1) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 8 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.
   

(b)  ,uz;lhtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s 

vy;yh myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;.

myF 5

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 6 vd;gtw;Wld; 

,e;j jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; CEP(2) OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 11 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp

myF 6

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;wepy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 5 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 7 CEP(2) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 12 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 7

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/4> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 6 kw;Wk; OSCE(4) kw;Wk; 

CEP(2) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - myF CEP(2) OSCE(4) vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F -  OSCE(4) kw;Wk; myF 8 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 13 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 8

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/3> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 7 kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp

njw;F - myF CEP(2) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - myF 9 kw;Wk; CEP(2) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 14 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF  9

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/2> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 8 kw;Wk; 

CEP(2) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 10 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 15 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 10

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/1> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF 9 kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(1) CEP(2) OSCE(4) vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp>

njw;F - myF OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 16 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 11

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 3/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me;Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) myF 12 kw;Wk; OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - myF OSCE(1) kw;Wk; OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp>

Nkw;F - OSCE(1) CEP(3) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 17 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF12

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 3/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F -  OSCE(4) OSCE(1) vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - myF OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 11 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 13 CEP(3) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 18 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp

myF 13

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 2/4> Mdhy; NkYk; rupahf 24 

3/4> 10MtJ xOq;if

mLj;j gf;fk; ghHf;fTk;
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miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 12 CEP(3) kw;Wk; OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - CEP(3) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 14 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 19 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 14

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 3/3> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 13 kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(3) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(3) kw;Wk; myF 

15 vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 20 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 15

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 3/2> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me;Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 14 kw;Wk; 

CEP(3) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 16 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 21 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 16

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 3/1> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f - $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14% Mdhy; NkYk; rupahf 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF 15 kw;Wk; OSCE(4) CEP(3) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) CEP(3) OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,uz;lhk; khbapYs;s myF 16 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

(d)  ehd;fhtJ khbapYs;s myFfs;; ,k;khbapYs;s 

vy;yh myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;.

myF 17

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 18 OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; CEP(4) kw;Wk; 

OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 23 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 18

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wH

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp>

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 17 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 19 CEP(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 24 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 19

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/4> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk; ngw;w epy msitahsu; vk;.

rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; jahupf;fg;gl;l 

2006.09.29Me; Njjpa 53/2006 Mk; 

,yf;f $l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.53% Mdhy; NkYk; rupahf 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

fpof;F - myF 18 CEP(4) kw;Wk; OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) CEP(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 20 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 25 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 20 

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/3> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.  

fpof;F - myF 19 kw;Wk;OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) CEP(4)vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(4)
kw;Wk;myF21vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 26 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.  

myF 21

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/2> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) myF 20 kw;Wk; CEP(4)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 22 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 26 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 22

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 4/1> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.  

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF 21 kw;Wk; OSCE(4) 
kw;Wk;CEP(4)vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(4) CEP(4) OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4)  vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 27 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.  

(e)  Ik;gjhtJ khbapYs;s> Mdhy; NkYk; rupahf 

5MtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s vy;yh 

myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;.

myF 23

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 24 OSCE(1)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk;CEP(5)OSCE(4)  
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 29 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 24

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/5> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.  

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 23 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) myF 25 CEP(5)vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 30 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 25

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/4> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.53%Mdhy; NkYk; rupahf 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF 24 OSCE(5) Mdhy; 

NkYk; rupahf CEP(5) kw;Wk; 
OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - CEP(5)OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4) myF 26 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 31 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 26

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/3> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - myF 25OSCE(4)vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(5)vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(5) kw;Wk; 

myF 27 vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 32 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 27

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/2> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) myF 26 CEP(5)vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) myF 28 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

mLj;j gf;fk; ghHf;fTk;
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Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 33 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 28

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 5/1> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF 27 kw;Wk; OSCE(4) CEP(5)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) CEP(5) OSCE(1)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - ehd;fhk; khbapYs;s myF 34 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

(f)  mWgjhtJ khbapYs;s> Mdhy; NkYk; rupahf 

6MtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s vy;yh 

myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;. 

myF 29

tupkjpg;gPl;L 

,y.

- 24 6/6> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 30OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; CEP(6) OSCE(4)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 35 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 30

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 29vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 25 CEP(6) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 36 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 31

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/4> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF 30CEP(6) kw;Wk; OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - CEP(6) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 32vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 37 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 32

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/3> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF 31 OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) CEP(6) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk;CEP(6) kw;Wk; 

myF 33vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 38 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 33

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/2> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) myF 32 kw;Wk; CEP(6) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) myF 34 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 33 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 34

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/1> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) Mdhy; NkYk; rupahf 

myF 33 CE(4)>CEP(6) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) CEP(6) kw;Wk; OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - Vohk; khbapYs;s myF 34 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp.

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

(g)  VohtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s vy;yh 

myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;. 

myF 35

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 7/6> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 36OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk;CEP(7) kw;Wk; 

OSCE(4) vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 41 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 36

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 7/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 35 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 37 CEP(7) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 42 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 37

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 7/4> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF 36 CEP(7) kw;Wk; OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - CEP(7) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 38 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 43 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 38

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 7/3> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; ,uz;L 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF 37 kw;Wk;OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(7) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4)CEP(7) kw;Wk; myF 

39 vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 44 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 39

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 7/2> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) myF 38 kw;Wk; CEP(7) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 40 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 45 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 40

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 6/1> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.95 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF 39OSCE(4) CEP(7) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; CEP(7)OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk; OSCE(4) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 46 ,d; 

jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp. 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

(h)  vl;lhtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s vy;yh 

myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;. 

myF 41

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/6> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 127.00 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.18%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) myF 42 OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(1) CEP(8) OSCE(4)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

mLj;j gf;fk; ghHf;fTk;
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Nky; vy;iy - myF 47 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk;TR(1)
fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 42

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/5> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; Njjpa 

53/2006 Mk; ,yf;f $l;lhl;rpahjd 

tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 125.09 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) OSCE(1) vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; OSCE(1) vd;gtw;Wld; 
,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 41 vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp.

Nkw;F - OSCE(4)kw;Wk; myF 43 CEP(8)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - myF 47 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk; TR(1)
fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 43

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/4> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; 

,uz;L gLf;ifaiwfisf; 

nfhz;l ,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 89.33 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.53%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

fpof;F - myF 42 CEP(8) OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - CEP(8) OSCE(4) vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF 
44vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - myF 48 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk; 

TR(2)
fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 44

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/3> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
fsQ;rpa miw> Jzpkzp miw 

(Linen Room) vd;gtw;Wld; 

,uz;L gLf;ifaiwfisf; 

nfhz;l ,Ug;gplf;$W. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 86.77 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.49%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - myF43> OSCE(4) vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) CEP(8) vd;gtw;Wld; 

,e;j myif jdpNtwhf;Ffpd;w 

Rtupd; ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(4) kw;Wk;CEP(8) kw;Wk; 

myF 45 vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - myF 48 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk; TR(1)
Mdhy; NkYk; rupahf TR(2)

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp.

myF 45

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/2> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.35 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.14%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) myF44 CEP(8) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

njw;F - OSCE(4) kw;Wk; myF46 

vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk;OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - myF 49 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk; 

TR(3)
fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 46

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 8/1> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- ,Uf;ifaiw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)> fsQ;rpa miw> %d;W 

foptiwfs; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

,Ug;gplf;$W.

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 124.99 rJukPw;wu;> Mdhy; NkYk; 

rupahf 124.95 rJukPw;wu; 

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.15%

vy;iyfs;

tlf;F - myF45 OSCE(4) CEP(8)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) CEP(8)OSCE(1)
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(1) cld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - OSCE(1) kw;Wk;OSCE(4) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - myF 49 ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; xd;gjhtJ 

khbapYs;s $iu Nkw;jsk; 

TR(3)

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

(i)  xd;gjhtJ khbapYs;s myFfs;: ,k;khbapYs;s 

vy;yh myFfSk; tjptpl ,Ug;gplf;$W myFfshFk;. 

myF 47 (ghfk;)

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 9/5> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- tuNtw;giw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw 

(Pantry)>FLk;g miw>Nrtfu; 

miw> Ie;J foptiwfs;> $iu 

Nkw;jsk; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

ngd;l; `T];. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 171.96 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 2.95%

vy;iyfs;

tlf;F - OSCE(4)$iu Nkw;jsk; TR(1) 
kw;Wk; TR(2)vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - OSCE(4) kw;Wk; $iu 

Nkw;jsk;TR(1)vd;gtw;Wld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - $iu Nkw;jsk; TR(1)OSCE(1) 
kw;Wk;; OSCE(4)vd;gtw;Wld; ,e;j 
myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - $iu Nkw;jsk; TR(2)kw;Wk;; 
OSCE(4) kw;Wk;OSCE(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp.

Nky; vy;iy - ,il khbapYs;s Nky; khb myF 

47 (ghfk;) ,d; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp kw;Wk; $iu

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 48

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 9/5> Mdhy; NkYk; rupahf 24 

9/3>10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- tuNtw;giw> rhg;ghl;L 

miw> nghUs;itf;Fk; 

miw (Pantry)>fw;wy; miw> 

,uz;L foptiwfs;> $iu 

Nkw;jsk; vd;gtw;Wld; xU 

gLf;ifaiwiaf; nfhz;l ngd;l; 

`T];. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 110.70 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.90%

vy;iyfs;

tlf;F - $iu Nkw;jsk;TR(2)cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - $iu Nkw;jsk; TR(2)cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - OSCE(4) kw;Wk;;CEP(9) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - $iu Nkw;jsk; TR(2)cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;smyF 42 

,d; jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 49 (ghfk;)

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 9/1>10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- tuNtw;giw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
FLk;g miw> Nrtfu; miw> 

Ie;J foptiwfs;> $iu 

Nkw;jsk; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

ngd;l; `T];. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 176.48 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 3.03%

vy;iyfs;

tlf;F - $iu Nkw;jsk; TR(3)cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - $iu Nkw;jsk; TR(2)
kw;Wk;CEP(9) vd;gtw;Wld;,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - $iu Nkw;jsk; TR(3)TR (2) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - $iu Nkw;jsk; TR(3)cld; ,e;j 

myif jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - vl;lhtJ khbapYs;s myF 43 

,d; jiuj;jsj;jpd; ikag;gFjp 

kw;Wk; $iu 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 47 (ghfk;) (,il khb)

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 9/5> 10MtJ xOq;if

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- tuNtw;giw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
FLk;g miw> Nrtfu; miw> 

Ie;J foptiwfs;> $iu 

Nkw;jsk; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

ngd;l; `T];. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 94.21 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.62%

vy;iyfs;

tlf;F - $iu Nkw;jsk; TR(1),d; 
jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - tuNtw;giw kw;Wk; rhg;ghl;L 

miw vd;gtw;iw mLj;Js;s 

jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - $iu Nkw;jsk; TR(1) ,d; 

jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - $iu Nkw;jsk; TR(2),d; jpwe;j 
ntsp kw;Wk; ntw;wplk; V(1) 
vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - $iu 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

myF 49 (ghfk;) (,il khb)

tupkjpg;gPl;L ,y. - 24 9/1> 10MtJ xOq;if 

miktplk; - cupkk;ngw;w epy msitahsu; 

vk;.rp.vy;.rp. ngNuuhtpdhy; 

jahupf;fg;gl;l 2006.09.29Me; 

Njjpa 53/2006 Mk; ,yf;f 

$l;lhl;rpahjd tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l ,Ug;gplf;$W.

miwfspd; 

vz;zpf;if

- tuNtw;giw> rhg;ghl;L miw> 

nghUs;itf;Fk; miw (Pantry)> 
FLk;g miw> Nrtfu; miw> 

Ie;J foptiwfs;> $iu 

Nkw;jsk; vd;gtw;Wld; %d;W 

gLf;ifaiwfisf; nfhz;l 

ngd;l; `T];. 

cldb nghJ 

,lg;gug;G

- CE(1)(a)(b)(c)

jiug; gug;G - 98.65 rJukPw;wu;

nghJg;gilapy; 

gpupf;fg;glhj 

gq;fpd; ngWkjp

- 1.69%

vy;iyfs;

tlf;F - $iu Nkw;jsk; TR(3),d; 
jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

fpof;F - jpwe;j ntsp kw;Wk; $iu 

Nkw;jsk; TR(2)kw;Wk; ntw;wplk; 

V(2) vd;gtw;Wld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

njw;F - $iu Nkw;jsk; TR(3) ,d; 

jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nkw;F - tuNtw;giw kw;Wk; rhg;ghl;L 

miw vd;gtw;iw mLj;Js;s 

jpwe;j ntspAld; ,e;j myif 

jdpNtwhf;Ffpd;w Rtupd; 

ikag;gFjp. 

Nky; vy;iy - $iu 

fPo; vy;iy - ,e;j khbapd; jiuj;jsj;jpd; 

ikag;gFjp. 

09.  jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; epajpr;rl;l 

nghJ mk;rq;fs;> 1982 Mk; Mz;bd; 15 Mk; 

,yf;f (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 12 Mk; gpuptpdhy; 

jpUj;jg;gl;lJk; kw;Wk; 2003 Mk; Mz;bd; 39 

Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lJkhd> 

1973 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f ,Ug;gplf;$W 

nrhj;jhz;ikr; rl;lj;jpd; 26 Mk; gpuptpy; Vw;ghL 

nra;ag;gl;lthwhdit MFk;. 

1.  jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;Jld; ,ize;jpUf;Fk; 

jpwe;j ntspfs; cl;gl> fl;blk; ve;jf; fhzpapy; 

cs;sNjh me;jf; fhzp. 

2.  fl;blj;jpd; mbj;jsq;fs;> J}z;fs;> ,izg;Gr; 

rl;lfq;fs; (girders)> cj;juq;fs; (beams)> 
jhq;Fiffs; (supports)>gbf;fl;Lf;fSk; gbf;fl;L 

topfSk;> jPtpgj;jpypUe;J jg;gpf;Fk; topfs;> 

Eiothapy;fs;> ntspNaWk; topfs;> fl;blj;jpd; 

gpujhd Rtu;fSk; $iuAk;.

3.  kpd;rhuk;> njhiyNgrpfs;> thndhyp> xypgug;Gr; 

nraw;ghL>njhiyf;fhl;rp> ePu;f;Foha;> ePu;j;njhl;b> 

NkYs;s ePu;j;njhl;b ePUf;fhd epyj;jb 

ePu;j;njhl;b>gk;g; `T];fs; (pump houses)> fhy;tha; 
Foha;fs; (ducts)> fopTePu; ,izg;G top> rhf;filf; 

Fopfs; (manholes) kw;Wk; foptfw;wy;.
4.  Mjdj;jpd; njhlu;r;rpahd ,Ug;G> guhkupg;G> 

ghJfhg;G my;yJ rhjhuz nghJg; gad;ghL 

vd;gtw;Wf;Fj; Njitahd my;yJ mtw;Wf;Fr; 

nrsfupakhd NtW vy;yhg; ghfq;fSk; trjpfSk;.

CE(1)
(m)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; fPo;j;jsj;jpy; 

(Ground Floor) cs;s epykhFk;. 

(M)  fl;blj;jpd; fhw;Nwhl;lj;jpw;fhfg; gad;gLj;jg;gl 

Ntz;ba jpwe;j ntsp. 

(,)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjd myFfSf;fhd 

cldb nghJ ,lg;gug;G mZfyhFk;.

CE(2)
(m)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; mbj;jsj;jpy; 

(Basement Floor) cs;s epykhFk;. 

(M)  fl;blj;jpd; fhw;Nwhl;lj;jpw;fhd jpwe;jntsp. 

CE(3)
(m)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

mbj;jsj;jpYs;s thfdj; jupg;gpl gFjpahFk;. 

(M)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

mbj;jsj;jpdJ eilghij kw;Wk; XLghij 

MFk;. 

(,)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

vy;yh myFfspdhYk; gad;gLj;jg;gLk; 

mbj;jsj;jpdJ eilghij kw;Wk; XLghij 

MFk;. 

CE(4)
(m)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

mbj;jsj;jpYs;s thfdj; jupg;gpl gFjp 1 

MFk;. 

(M)  ,J jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

vy;yh myFfspdhYk; gad;gLj;jg;gLk; 

fPo;j;jsj;jpdJ eilghij kw;Wk; XLghij 

MFk;. 

CE(5)
(m)  ,J fl;blj;jpd; jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

rpWtu; tpisahl;Lg; gFjpahFk;. 

(M)  ,J fl;blj;jpd; jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpYs;s 

vy;NyhuhYk; gad;gLj;jg;gLk;. 

CEW(1)
(m)  ,J fl;blj;jpd; jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

gbf;fl;L topahFk;. 

(M)  ,J fl;blj;jpd; vy;yh myFfspdhYk; 

gad;gLj;jg;gLk;. 

CELF(1)
(m)  ,J fl;blj;jpd; jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

vy;yh myFfshYk; gad;gLj;jg;gLk; 

kpd;Dau;j;jp MFk;.

CELF(2)
(m)  ,J fl;blj;jpd; jw;fhypf $l;lhl;rpahjdj;jpd; 

vy;yh myFfshYk; gad;gLj;jg;gLk; 

kpd;Dau;j;jp MFk;.

CE(MER)
(m)  ,J mbj;jsj;jpYs;s guhkupg;G kpd; 

miwahFk;.

CE(GR)
(m)  ,J mbj;jsj;jpYs;s kpd;gpwg;ghf;fp 

miwahFk;.

CE(TR)
(m)  ,J fPo;j;jsj;jpYs;s kpd;khw;wp miwahFk;.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb>

tya jiyik mYtyfk; - 

,y. 11> bA+f; tPjp>

nfhOk;G. 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;

nfhOk;G njw;F 



22 2022 ஒக்டோபர் 7 வெள்ளிககிழமை7–10–2022

jpfjp: 2022 xf;Nlhgh; 07

fld;/khdpa ,y. kw;Wk; jiyg;G fld; 3727 SRI - Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjp ehs;

2022 etk;gh; 09

1.  Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf ,yq;if rdehaf> Nrhrypr FbauR 

murhq;fkhdJ Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) epjpAjtpiag; ngw;Ws;sJ. ,e;epjpapd; xU 

gFjpahdJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;j nfhLg;gdtpw;fhf gad;gLj;jg;gLk;. Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;  

jFjpAs;s mq;fj;Jt ehLfSk; ,t;tpiykDf;Nfhuypy; gq;Fngw;wyhk;.

2.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s (gpuNjr itj;jparhiyfs; kw;Wk; Muk;g Rfhjhu myFfs;) jw;NghJs;s 

fl;blq;fspd; GdUj;jhuz Ntiyfs;> rpy Gjpa eph;khzq;fs; cl;gl;;l eph;khzq;fs; kw;Wk; g+h;j;jpahf;fy; 

Nghd;w NtiyfSf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkp;Ue;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; 

(Ntiy nfhs;Nthh;) miof;fpwhh;.

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

nyhl; kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; ngah;
tFjp

1

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - rptpy; 

Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd PMCU

LOT B - fl;Lf];njhl;l DH

LOT C- khu];]d DH

LOT D - nkhuN`d DHC

LOT E - KUj;jyht DH

2

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; (W - 3)

LOT A - tl;lty DH

LOT B - fe;jnghy PMCU

LOT C - `q;fuhgpl;ba PMCU

LOT D - uhfy PMCU

LOT E - fpdpfj;N`d DH

3.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;; ngWif topfhl;bfSf;fikthf xU fbj ciwAld; xw;iwf; fl;l 

nray;Kiwf;fika jpwe;j Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; tpiykD Mtzq;fspy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

jFjp tha;e;j ehLfSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sd.

4. gpd;tUk; jifikfSld; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; kl;Lk; ,e;j tpiykDf; Nfhuypy; gq;Fgw;wyhk;.

 m. epjpaply;

 (i)  Kd;ida epjpay; Mw;Wif –tpiykDjhuhpd; jw;Nghija epjp epiyikia tpgug;gLj;Jtjw;fhf 

fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;fhd fPo;f; Fwpg;gplg;gl;;Ls;s epjp mwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(i) nghWg;G tiuaWf;fg;gl;l epWtdq;fs; - fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; (ii) gq;F 
tpahghuk; kw;Wk; jdpAhpik - fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; my;yJ cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsj;jpd; thp jpUk;gy; fbjk; rfpjk; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fhsh; / gl;laf; fzf;fhsh;fspdhy; 

rhd;WgLj;jpa epjp mwpf;iffs;.

 (ii)  ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T – tpiykDjhuhpd; (gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fs; 

cl;gl) Mff; Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;thdJ (gpd;tUk; ml;ltiziag; ghh;f;f) 

eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; my;yJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fspy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l xg;ge;jq;fSf;fhf 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l cWjpg;gLj;jg;gl;l nkhj;jf; nfhLg;gdTfshf fzf;fPL nra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf gpuNahfpf;fg;gLk;)

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1
HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01

ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd PMCU 16.65

LOT B - fl;Lf];njhl;l DH 33.09

LOT C- khu];]d DH 36.53

LOT D - nkhuN`d DHC 44.21

LOT E - KUj;jyht DH 63.01

2
HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01

ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; 

(W - 3)

LOT A - tl;lty DH 112.93

LOT B - fe;jnghy PMCU 107.00

LOT C - `q;fuhgpl;ba PMCU 58.21

LOT D - uhfy PMCU 28.89

LOT E - fpdpfj;N`d DH 65.43

 (iii)  epjpaply; tsk;  - tpiykDjhuh; (Vw;Gilajhf ,Ue;jhy; - gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fs;) 

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; jw;NghJ eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fspd; (Lots) epjpapay; 
flg;ghl;L nghWg;Gfs; jtph;j;J ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd nkhj;jj; Njitg;ghlhf my;yJ mjpfkhff; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf 

gpuNahfpf;fg;gLk;)
 

njh. 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

1
HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01

ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd PMCU 4.49

LOT B - fl;Lf];njhl;l DH 4.47

LOT C- khu];]d DH 4.93

LOT D - nkhuN`d DHC 5.97

LOT E - KUj;jyht DH 8.51

2
HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01

ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; 

(W - 3)

LOT A - tl;lty DH 15.25

LOT B - fe;jnghy PMCU 14.45

LOT C - `q;fuhgpl;ba PMCU 7.86

LOT D - uhfy PMCU 3.90

LOT E - fpdpfj;N`d DH 8.83

 M. mDgtk;

 (i)  ,jidnahj;j jd;ik kw;Wk; msTldhd xg;ge;jq;fs; - tpiykDjhuh; (gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz 

epWtdq;fs; cl;gl – Vw;Gilajhdhy;) ,jidnahj;j cj;Njr Ntiyfspy; fle;j 5 tUlq;fspy; 

jpUg;jpfukhf my;yJ NghJkhd mstpy; xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ ,iz gq;Fjhuuhf my;yJ cg 

xg;ge;jf;fhuuhf Mff;Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ijahtJ rpj;jpfukhd Kiwapy; gq;Fgw;wp  g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; gq;Fjhuhpd; gq;Nfw;G kjpg;G mjpfkhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G
njhFjp (LOT)  kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; ngah;
tFjp

,y. 

&gh (kpy;)

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd PMCU 6.66

LOT B - fl;Lf];njhl;l DH 13.24

LOT C- khu];]d DH 14.61

LOT D - nkhuN`d DHC 17.68

LOT E - KUj;jyht DH 25.20

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk;   

(W - 3)

LOT A - tl;lty DH 45.17

LOT B - fe;jnghy PMCU 42.80

LOT C - `q;fuhgpl;ba PMCU 23.28

LOT D - uhfy PMCU 11.56

LOT E - fpdpfj;N`d DH 26.17

Fwpg;G:  thbf;ifahsh;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mjhu Mtzq;fisr; (ifspg;Gf; fbjk;> KbTWj;jy; 

rhd;wpjo;fs; Nghd;wit) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 (ii)  xU tpiykDjhuh; gy ntw;wpfukhd (Fiwe;j kjpg;gPL nra;ag;gl;l fzprkhd gjpy;fisg; ngWk;) 

tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpj;jhy;> tpiykDjhuhpd; jpwd; kjpg;gPl;Lf; nfhs;ssit kjpg;gPL 

nra;tjw;F gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

• ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T

• epjpapay; tsq;fs;

• xJf;fg;gl Ntz;ba cgfuzq;fs; 

• fskpwf;fg;gl Ntz;ba Mszpapdh;

 KOikahd %yg; gpukhzj;; jifikfs; tpiykD Mtzq;fspy; tpgug;gLj;jg;gl;Ls;sd.

5.  Nkyjpf jftiyg; ngWtjw;Fk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpg;gjw;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) gpd;tUgtUld; 

njhlu;G nfhs;sTk;.

 nraw;wpl;lg; nghwpapayhsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

 Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba>

 fz;b> ,yq;if.

 kpd;dQ;ry; : eng.piucp@gmail.com
 njhiyNgrp:  0719950258, 081-3154700  kw;Wk; njhiyefy; : 081-2204755

6.  Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf> jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fs; gpd;tUtdtw;iw epiwNtw;wy; Ntz;Lk;.

• gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhf tpz;zg;gpj;jy;

  gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

  Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

  ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba>

  fz;b> ,yq;if.

•  gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  2022-11-08Mk; jpfjp  gp.g. 3.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; nrYj;jy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G njhFjp (LOT);

xt;nthU 

njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(,y.&gh)

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - rptpy; 

Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd 3,500.00

LOT B - fl;Lf];njhl;l 7,000.00

LOT C- khu];]d 8,000.00

LOT D - nkhuN`d 8,000.00

LOT E - KUj;jyht 10,000.00

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; (W - 3)

LOT A - tl;lty 16,000.00

LOT B - fe;jnghy 16,000.00

LOT C - `q;fuhgpl;ba 10,000.00

LOT D - uhfy 7,000.00

LOT E - fpdpfj;N`d 10,000.00

  ,e;jg; gzf; nfhLg;gdit 2022-11-08Mk; jpfjp tiuapy; tq;fp tiuthf my;yJ  ,yq;if> mk;gpl;ba> 

,y. 106> gs;Nsfk tPjp> Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; gpujp nraw;wpl;lg;; gzpg;ghshpd; 

0084189233 fzf;fpyf;fj;jpw;F my;yJ nuhf;fg; gzkhf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; my;yJ fz;b> ,yq;if tq;fp> mjpNkw;juf; fpisapd; 0084189233 
fzf;fpyf;fj;jpw;F Neubahf itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

7. cq;fs; tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F:

  gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

  ,y. 106> gs;Nsfk tPjp>

  mk;gpl;ba> fz;b.

• ,Wjpj; jpdkhd 2022-11-09Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH

•  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s  tpiykDg; gpiz Kwpnahd;Wld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 (xt;nthU njhFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDg; gbtq;fs; kw;Wk; jdpj;jdpahd tpiykDg; gpiz Kwp)

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G
njhFjp (LOT)  kw;Wk; 

Rfhjhu epiyaj;jpd; ngah;
tFjp

,y. 

&gh (kpy;)

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-1/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - fz;b khtl;lk; (W - 1)

LOT A - jpfd PMCU   125,000.00 

LOT B - fl;Lf];njhl;l DH   248,000.00 

LOT C- khu];]d DH   274,000.00 

LOT D - nkhuN`d DHC   332,000.00 

LOT E - KUj;jyht DH   473,000.00 

HSEP(AF)/PIU(CP)/PRO/W-3/2022/01
ngWif Ntiyfs; - Nkyjpf epjpaply; - 

rptpy; Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk;  

(W - 3)

LOT A - tl;lty DH   847,000.00 

LOT B - fe;jnghy PMCU   803,000.00 

LOT C - `q;fuhgpl;ba PMCU   437,000.00 

LOT D - uhfy PMCU   217,000.00 

LOT E - fpdpfj;N`d DH   491,000.00 

8.  rKfkspj;jpUf;Fk; njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; ,Wjp Ntisapd; 

gpd;du; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;;.

9.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiykD 

gpiz KwpahdJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 148 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fspd; jahupg;G my;yJ xg;gilg;G njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU fpuar; nryTfs; 

my;yJ nrytpdq;fSf;F kj;jpa khfhz rigapd; Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; 

nraw;wpl;l mKyhf;fy; gphpT vt;tpjj;jpYk; nghWg;ghf khl;lhJ.

11.  2022-11-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b> ,y. 163> = rq;fuh[ khtj;ij> Rfhjhu Nritfs; 

jpizf;fsj;jpd; $l;l miwapy;   ,lk;ngWk;.

12.  cs;ehl;L tpiykDjhuh;fs; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLtjw;F Kd; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapy; (CIDA) gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>      2022-10-07

kj;jpa khfhzk;.

,yq;if rdehaf> Nrhrypr FbauR murhq;fk;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f Nritfs;> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G khfhz mikr;R

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk; 
(fz;b  kw;Wk; Etnuypah khtl;lq;fSf;F)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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jpfjp: 2022 xf;Nlhgh; 07

fld;/khdpa ,y. kw;Wk; jiyg;G fld; 3727 SRI - Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; 

nraw;wpl;lk;

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp 

ehs;

2022 etk;gh; 09

1.  Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf ,yq;if rdehaf> 

Nrh\ypr FbauR murhq;fkhdJ Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB) epjpAjtpiag; ngw;Ws;sJ. 

,e;epjpapd; xU gFjpahdJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;j nfhLg;gdtpw;fhf gad;gLj;jg;gLk;. Mrpa 

mgptpUj;jp tq;fpapd;  jFjpAs;s mq;fj;Jt ehLfSk; ,t;tpiykDf;Nfhuypy; gq;Fngw;wyhk;.

2.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s (gpuNjr itj;jparhiyfs; kw;Wk; Muk;g Rfhjhu myFfs;) 

jw;NghJs;s fl;blq;fspd; GdUj;jhuz Ntiyfs;> rpy Gjpa eph;khzq;fs; cl;gl;;l eph;khzq;fs; 

kw;Wk; g+h;j;jpahf;fy; Nghd;w NtiyfSf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkp;Ue;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; (Ntiy nfhs;Nthh;) miof;fpwhh;.

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

nyhl; kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; ngah;
tFjp

W - 13
HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022

ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; Ntiyfs; - 

khj;jis khtl;lk; - (W - 13) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf DH

LOT G - `e;Jd;fKt DH

W - 14
HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022

ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; Ntiyfs; - 

Etnuypah khtl;lk; - (W - 14) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld; PMCU

3.  Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd;; ngWif topfhl;bfSf;fikthf xU fbj ciwAld; xw;iwf; 

fl;l nray;Kiwf;fika jpwe;j Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; tpiykD Mtzq;fspy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s jFjp tha;e;j ehLfSf;F jpwf;fg;gl;Ls;sd.

4.  gpd;tUk; jifikfSld; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; kl;Lk; ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; 

gq;Fgw;wyhk;.

 m. epjpaply;

 (i)  Kd;ida epjpay; Mw;Wif –tpiykDjhuhpd; jw;Nghija epjp epiyikia tpgug;gLj;Jtjw;fhf 

fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;fhd fPo;f; Fwpg;gplg;gl;;Ls;s epjp mwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. (i) nghWg;G tiuaWf;fg;gl;l epWtdq;fs; - fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; 

(ii) gq;Fjhuh; kw;Wk; jdpAhpik - fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; my;yJ cs;ehl;L 

,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; thp jpUk;gy; fbjk; rfpjk; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fhsh; / gl;laf; 
fzf;fhsh;fspdhy; rhd;WgLj;jpa epjp mwpf;iffs;.

 (ii)  ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T – tpiykDjhuhpd; (gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fs; 

cl;gl) Mff;Fiwe;j ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;thdJ (gpd;tUk; ml;ltiziag; 

ghh;f;f) eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; my;yJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fspy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l 

xg;ge;jq;fSf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l cWjpg;gLj;jg;gl;l nkhj;jf; nfhLg;gdTfshf fzf;fPL 

nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU njhFjpf;Fk; 

ntt;Ntwhf gpuNahfpf;fg;gLk;)

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; 

ngah;

tFjp

,y. 

&gh 

(kpy;)

W - 13 HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - khj;jis khtl;lk; - 

(W - 13) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf DH 61.59

LOT G - `e;Jd;fKt DH 106.43

W - 14 HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; - 

(W - 14) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld; PMCU 24.85

 (iii)  epjpaply; tsk;  - tpiykDjhuh; (Vw;Gilajhf ,Ue;jhy; - gq;Fjhuh;fs; kw;Wk; ,iz 

epWtdq;fs;) fPNo fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; jw;NghJ eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fspd; 

(Lots) epjpapay; flg;ghl;L nghWg;Gfs; jtph;j;J ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd nkhj;jj; Njitg;ghlhf 

my;yJ mjpfkhff; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. (fPNo fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; xt;nthU 

njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf gpuNahfpf;fg;gLk;)

 

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  kw;Wk; 
Rfhjhu epiyaj;jpd; 

ngah;

tFjp

,y. 

&gh 

(kpy;)

W - 13

HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - khj;jis khtl;lk; - (W - 13) - 
kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf DH 8.31

LOT G - `e;Jd;fKt DH 14.37

W - 14

HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; - (W - 14) - 
kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld; PMCU 4.03

 M. mDgtk;

  (i)  ,jidnahj;j jd;ik kw;Wk; msTldhd xg;ge;jq;fs; - tpiykDjhuh; (gq;Fjhuh;fs; 

kw;Wk; ,iz epWtdq;fs; cl;gl – Vw;Gilajhdhy;) ,jidnahj;j cj;Njr Ntiyfspy; 

fle;j 5 tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf my;yJ NghJkhd mstpy; xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ 

,iz gq;Fjhuuhf my;yJ cg xg;ge;jf;fhuuhf Mff;Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ijahtJ 

rpj;jpfukhd Kiwapy; gq;Fgw;wp  g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; 

gq;Fjhuhpd; gq;Nfw;G kjpg;G mjpfkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  

kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; ngah;

tFjp

,y. 

&gh 

(kpy;)

W - 13

HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - khj;jis khtl;lk; - 

(W - 13) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf DH 24.64

LOT G - 
`e;Jd;fKt

DH 42.57

W - 14

HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; -   

(W - 14) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld; PMCU 9.94

Fwpg;G:  thbf;ifahsh;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l Mjhu Mtzq;fisr; (ifspg;Gf; fbjk;> 

KbTWj;jy; rhd;wpjo;fs; Nghd;wit) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  (ii)  xU tpiykDjhuh; gy ntw;wpfukhd (Fiwe;j kjpg;gPL nra;ag;gl;l fzprkhd gjpy;fisg; 

ngWk;) tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpj;jhy;> tpiykDjhuhpd; jpwd; kjpg;gPl;Lf; nfhs;ssit 

kjpg;gPL nra;tjw;F gpd;tUk; Njitg;ghLfis tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

• ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;T

• epjpapay; tsq;fs;

• xJf;fg;gl Ntz;ba cgfuzq;fs; 

• fskpwf;fg;gl Ntz;ba Mszpapdh;

 KOikahd %yg; gpukhzj;; jifikfs; tpiykD Mtzq;fspy; tpgug;gLj;jg;gl;Ls;sd.

5.  Nkyjpf jftiyg; ngWtjw;Fk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpg;gjw;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) 

gpd;tUgtUld; njhlu;G nfhs;sTk;.

 nraw;wpl;l nghwpapayhsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

 Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba>

 fz;b> ,yq;if.

 kpd;dQ;ry; : eng.piucp@gmail.com
 njhiyNgrp:  0719950258, 081-3154700  kw;Wk; njhiyefy; : 081-2204755

6.  Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf> jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fs; gpd;tUtdtw;iw epiwNtw;wy; Ntz;Lk;.

• gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhf tpz;zg;gpj;jy;

  gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

  Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

  ,y. 106> gy;Nyfk tPjp> mk;gpl;ba>

  fz;b> ,yq;if.

•  gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  2022-11-08Mk; jpfjp  gp.g. 3.00 

kzp my;yJ mjw;F Kd; nrYj;jy; Ntz;Lk;.

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G njhFjp (LOT);

xt;nthU 

njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(,y.&gh)

W - 13 HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - khj;jis khtl;lk; - 

(W - 13) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf 10,000.00

LOT G - 
`e;Jd;fKt

16,000.00

W - 14 HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; -   

(W - 14) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld; 6,000.00

  ,e;jg; gzf; nfhLg;gdit 2022-11-08Mk; jpfjp tiuapy; tq;fp tiuthf ,yq;if> mk;gpl;ba> ,y. 

106> gs;Nsfk tPjp> Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd; gpujp nraw;wpl;lg;; gzpg;ghshpd; 

0084189233 fzf;fpyf;fj;jpw;F my;yJ nuhf;fg; gzkhf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; my;yJ fz;b> ,yq;if tq;fp> mjpNkw;juf; fpisapd; 

0084189233 fzf;fpyf;fj;jpw;F Neubahf itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

7. cq;fs; tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F:

  gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

  nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF>

  ,y. 106> gs;Nsfk tPjp>

  mk;gpl;ba> fz;b.

• ,Wjpj; jpdkhd 2022-11-09Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH

• gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s  tpiykDg; gpiz Kwpnahd;Wld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

  (xt;nthU njhFjpf;Fk; jdpjdpahd tpiykDg; gbtq;fs; kw;Wk; jdpj;jdpahd tpiykDg; 

gpiz Kwp)

nghjp 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; jiyg;G

njhFjp (LOT)  
kw;Wk; Rfhjhu 

epiyaj;jpd; 

ngah;

tFjp
,y. 

&gh (kpy;)

W - 13 HSEP/PIU/CP/W13/R2-Balance Work – 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - khj;jis khtl;lk; - 

(W - 13) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - khuf DH   462,000.00 

LOT G - 
`e;Jd;fKt

DH
  798,000.00 

W - 14 HSEP/PIU/CP/W14/R2-Balance Work / 2022
ngWif Ntiyfs; - Rw;W 2 - rptpy; 

Ntiyfs; - Etnuypah khtl;lk; -   

(W - 14) - kpFjp Ntiyfs;

LOT F - `l;ld;

PMCU
  186,000.00 

8.  rKfkspj;jpUf;Fk; njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; ,Wjp 

Ntisapd; gpd;du; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk.;

9.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

tpiykD gpiz KwpahdJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 148 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fspd; jahupg;G my;yJ xg;gilg;G njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU fpuar; 

nryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F kj;jpa khfhz rigapd; Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; 

nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l mKyhf;fy; gphpT vt;tpjj;jpYk; nghWg;ghf khl;lhJ.

11.  2022-11-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b> ,y. 163> = rq;fuh[ khtj;ij> Rfhjhu Nritfs; 

jpizf;fsj;jpd; $l;l miwapy;   ,lk;ngWk;.

12.  cs;ehl;L tpiykDjhuh;fs; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLtjw;F Kd; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapy; (CIDA) gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>      2022-10-07

kj;jpa khfhzk;.

,yq;if rdehaf> Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f Nritfs;> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G khfhz mikr;R

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;
 (khj;jis kw;Wk; Etnuypah khtl;lq;fSf;F)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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n`huiz gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs; / xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;
n`huiz gpuNjr rigapy; 2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk;; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhf gjpT 

nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfupf;fg;gl;l toq;FeHfs;>  cw;gj;jpahsHfs;> xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J ,j;jhy; 

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

tpz;zg;gq;fisf; fPo;f;fhZk; khjpupapd; gpufhuk; jahupj;J 2022.11.03Mk;  jpfjp K.g. 10.15 kzpf;F Kd;dH 

Nehpy; nfhz;L te;J  my;yJ gjpTj; jghypy; “jiyth;> n`huiz gpuNjr rig> fdd;tpy> n`huiz” vDk; 

Kftupf;Ff; fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj  ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; 

/ xg;ge;jf;fhuHfisg;; gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

,J njhlh;gpy; VjhtJ njspTgLj;jy;fs; Njitg;gl;lhy; n`huiz gpuNjr rigapypUe;J 034-2261163/ 034-
2262903 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;

01. tpahghuj;jpd; ngaH kw;Wk; Kftup : ..........................................................................................................................
02. tpahghuj;jpd; jd;ik :  ..................................................................................................................................................
03. tpahghu gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:  ............................................................................................................................
 (gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;)

04. njhiyNgrp ,yf;fk; :........................................... 05. kpd;dQ;ry; Kfthp: ..............................................................
06. tq;fpahsHfspd; ngaH kw;Wk; fzf;F ,yf;fq;fs;:  ............................................................................................
07. tpz;zg;gpf;Fk;  tpla ,yf;fk; : ................................................................................................................................
08. tpz;zg;gpf;Fk; tplak;:. ...................................................................................................................................................

09. Kd;dH toq;Fjy; / Nritfs; / xg;ge;jk; nra;j epWtdk; gw;wpa tpguk; : .....................................................
 …………………………………………………………………………………………………… ................................. ..
10. fld; trjpfs; gw;wpa tpguq;fs;;: ………………………………… ............................... ……………….……………
  (nghUl;fSf;fhf Kd;dNu nfhLg;gdTfis vjph;ghh;g;gjhdhy; gjpT nra;J nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

Fiwe;jgl;rk; 45 ehl;fSf;fhd fld; trjp toq;Fjy; Ntz;Lk;.

11. Vida tplaq;fs; :  .....................................................................................................................................................
  ................................. ……………………………………………………………………………………………………..
12. ntl; ,yf;fk; :…………………................................. ………………………………………………………………...

jpfjp:………………………………………    …………………………………………………………..
                                                  tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; kw;Wk;      

               cj;jpNahf Kj;jpiu 

cUg; 

gb 

,yf; 

fk;

1. nghUl;fs; kw;Wk;  Nritfs; toq;Fjy;.

toq;Fjy; :  gjpTf; fl;lzk;.  =  1000.00

01 mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy;  

02 midj;J tifahd mr;R Ntiyfs; nra;jy; (fzf;Fg; Gj;jfk;> tUkhd Mtzq;fs;> mr;rplg;gl;l 

Gj;jfq;fs; Nghd;wit)

03 mYtyf kuj; jsghlq;fs;> kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;;fy; 

04 ngaHg; gyif> mwptpj;jy; gyif> ngdH tiujy;> b[ply; mr;R Ntiyfs; kw;Wk; ];bf;fh;fis mr;rply;  

05 laH> bAg;> Nlg; (/g;nyg;) kw;Wk; ngl;lwp toq;Fjy; / laHfis kPs epug;;gy; 

06 kpd;rhuk; / Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;; / Rfhjhu cgfuzq;fs; toq;Fjy; / ,urhadg; nghUl;fs; 
toq;Fjy; (<h;f;fps;> Jk;Gj;jb> J}hpiffs;> fhy; Jilg;gk;> iyNrhy;> fk;g+l;];> ifAiwfs;> Kff; 

ftrq;fs;> kio mq;fpfs;> `hh;gpf; Nghd;w Vida nghUl;fs;)

07 fzdp mr;Rg; nghwp> Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpuk;> NuhdpNah ,ae;jpuk; Mfpatw;Wf;F NlhdH> upgd;> mr;R 

ik kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;. 

08 midj;J thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu cgfuzq;fspd; cjpupg;ghfq;fs; toq;Fjy;. 

09 fzdp ,ae;jpuk;> NuhdpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; cs;spl;l  mYtyf cgfuzq;fs; 

toq;Fjy;

10 thfdq;fs; Nrit nra;tjw;Fj; Njitahd gpy;lH> fpuP];> fOTk; jputk;> nghyp\; tiffs; toq;Fjy;

11 midj;J thfdq;fs; / ,ae;jpNuhgfuz cjpupg;ghfq;fis ,l;L jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; bq;fH> 

ngapd;l;  Ntiyfs;> tPy; viyd;kd;l;> F\d; Ntiyfs; kw;Wk; fhh;gl;> ,Uf;if NkYiwfs; Nghd;wd. 

12 fl;blq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fk; nra;jy;. 

(kw;Wk; thfdq;fSf;F) 

13 thfdq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fk; nra;jy;.

14 thfd kpd;rhu / Nkhl;lh; jpUj;jNtiyfs;

15 i`l;Nuhypf; N`h];> Nfgs;fspd; Kd; jahupg;G Ntiyfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

16 buhf;lH kw;Wk; bNuyu; jpUj;jNtiyfs;

17 kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

18 fzdp jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; guhkupg;G

19 fduf thfdq;fis/ ,ae;jpuq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy; (JCB,  D4D, D2D vf;];]Ntl;lH> 

Nkhl;lH fpNulH> buhf;lh;> bNuyh;> bg;gh;> ePh; gk;gp> nfhq;fpwPl; fyit ,ae;jpuk;> fyp gTrh;> Kr;rf;fu 

tz;b kw;Wk; Ntd; Nghd;wd) 

20 midj;J thfdq;fis Nrit nra;jy;. 

21 rl;lj;;juzp Nritfs; kw;Wk; epy msitahsH Nrit (epy msit) toq;Fjy;> nkhopngah;g;Gr; Nritfs;  

22 tpisahl;Lg; nghUl;fs;> Kd;gs;sp cgfuzq;fs;> rpWth; g+q;fh cgfuzq;fis toq;Fjy;

23 rigapd; Mjdq;fs; kw;Wk; thfdq;fis fhg;GWjp nra;jy;

24 nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fs;> Fg;ig njhl;bfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

25 mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy;

26 glFfs; / glF ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

27 Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

28 nfhl;liffs; / Fby;fs; / fjpiufs; / xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;

29 cuha;TePf;fp vz;nza; toq;Fjy;

30 rikj;j czT> rpw;Wz;bfs;> FbePh; Nghj;jy; toq;Fjy;

31 rPUilfs;/ rPUilj;Jzpfs; kw;Wk; ghjzpfis toq;fy;

cUg; 

gb 

,yf; 

fk;

2. nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;.

toq;Fjy;  – gjpTf; fl;lzk; = 1500.00

01 midj;J fl;lg; nghUl;fs; toq;Fjy; (fUq;fy;> nrq;fy;> kzy;> rPnke;J> kz;> Gnshf; fy;> ,Uk;Gg; 

nghUs;> mhpag;gl;l kug; gyiffs; cUf;Ff; fk;gp> [p. I. rpq;f;> mYkpdpa jfLfs;> $iuj; jfL> 

m];ng];l];> MAjq;fs;> fUtpfs; Nghd;wit) 

02 kpd;rhug; nghUl;fs; (tPjp ntspr;r eltbf;iffSf;Fj; Njitahd gy;g;> Rtpl;r; kw;Wk; Nfgs; Nghd;wd) 

toq;Fjy; 

03 rfy nfhq;fpwPl; rhHe;j cw;gj;jpfs; toq;Fjy; (`pAk; Foha;> nfhq;fpwPl; fk;gp J}z;> nfhq;fpwPl; 

fl;bfs;> epyg; gug;Gk; fy; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cgfuzq;fs;) 

04 Nfhyh]; kw;Wk; jhH toq;Fjy; ( CSS1, 80 / 100, CRS1)
05 nub kpf;]; toq;Fjy;

06 jhh;> nfhq;fpwPl; ,Ljy;

07 jdpahh; ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy;

08 jdpahh; Rj;jpfhpg;G Nritfs; toq;Fjy;

3 ifj;njhopy; -  xg;ge;jf;fhuHfSf;fhdJ

epHkhzq;;fs; gjpTf; fl;lzk; &gh

01 &gh 50000.00 tiu 1000.00

02 &gh 50001.00 njhlf;fk; 100000.00 tiu 1500.00

03 &gh 100001.00 njhlf;fk; 500000.00 tiu 1500.00

04 &gh 500001.00 njhlf;fk; 1000000.00 tiu 2000.00

05 &gh 1000001.00 f;F Nkw;gl;lit 2000.00

epge;jidfs; :-

1. xt;nthU toq;Fjy; / Nritf;fhfTk;  ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  njupT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Nj tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; re;jHg;gj;jpw;Nfw;g toq;FeHfs; 

gz;lq;fs; / nghUl;fs; / Nritfis toq;f ,ayhky; NghFk; re;jHg;gq;fspy; gjpT nra;Js;s 

toq;FeHfSf;Fg; Gwk;ghf gz;lq;fs; / Nritfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; cupikia rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

3.  gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfspy; tpiykDf;fs; NfhUk; epge;jidfSf;F mikthf nraw;glhjtHfspd; 

ngaHfs; Kd;dwptpj;jypd;wp gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLk;. 

4.  ,jw;F Kd;ida Mz;Lfspy; jUtpj;jw; fl;lisfisj;; jpUg;jpfukhf G+Hj;jp nra;tjw;F ,ayhky; Nghd 

my;yJ gl;baypypUe;J ngaHfs; mfw;wg;gl;l toq;FeHfspd; tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

5.  gz;lq;fs; toq;Fjy; njhlh;gpy; Nkyjpf epge;jidfis tpjpg;gJ Njit vdf; fhzg;gl;lhy; mt;thW 

nra;Ak; cupikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

6.  500000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l ifj;njhopy;fSf;F xg;ge;jf;fhuHfshf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; 

xg;ge;jf;fhuupdhy; ~,f;lhl; my;yJ rPlh| epWtdj;jpd; tPjpfs; kw;Wk; fl;bl tplaq;fSf;fhd gjptpyf;fk; 

kw;Wk; Gj;jfj;ijr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  re;jHg;gj;jpw;F Vw;wthW gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuHfSf;Fg; Gwk;ghfTk; xg;ge;j eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;Sk; cupikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

8.  gjpTf; fl;lzj;ij me;je;j cUg;gbf;F vjpupy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s ngWkjpf;Nfw;g nuhf;fg; gzkhf> 

fhNrhiy %yk; my;yJ fhRf; fl;lis %yk; nrYj;jyhk;. (fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lisfis 

jiytH> n`huiz gpuNjr rig vDk; ngahpy; vOjp mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fhRf; fl;lisia fzd;tpy 

cg jghyfj;jpw;F vOjp mDg;Gjy; Ntz;Lk;) 

9.  rigapdhy; ngahplg;gLk;; nghUl;fis toq;Fk; NghJ mYtyf ,lj;jpw;F my;yJ mwptpf;fg;gLk; 

,lj;jpw;Ff; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

10.  toq;fg;gLk; gz;lq;fs; / Nritfis ,iaGila  tpguf;Fwpg;GfSf;F mikthf cs;snjd cWjpg;gLj;jpa 

gpd;dNu nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;. 

11.  2022.11.03Mk; jpfjp K.g. 10.15 kzpf;Fg; gpd;dH Nehpy; my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 

vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp epuhfupf;fg;gLk;. 

12.  toq;FeHfspdhy; toq;fg;gLk; nghUl;fs; ntl; rfpjkh / ,y;yhkyh vd;gij fl;lhak; njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

 jpypg; tPuf;nfhb>

 jiyth;>

 n`huiz gpuNjr rig.

2022-10-05Mk; jpfjp>

jiyik mYtyfj;jpy;.

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa itj;jparhiy - fz;b

fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 2022/2023 Mz;bw;fhf 

,t;itj;jparhiyapd; fPo;f;fhzg;gLk; rpw;Wz;br;rhiyfis xU tUl fhyj;jpw;F eilKiwg;gLj;Jtjw;Fj; 

jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nfs;tpfisj; jpwj;jy; 2022.10.28 md;W 

K.g. 10.30 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtjdhy; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW 

Nfs;tpfis mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;. Nfs;tpfs; ~jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Njrpa 

itj;jparhiy - fz;b| vd;w  Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhnkd;gJld; Neubahf xg;gilg;gjhdhy; 

gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F 

Kd;dh; cs;sply; KbAk;. Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpfisj; 

jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; tpz;zg;gpf;Fk; rpw;Wz;br; rhiyapd; ngah; Fwpg;gplg;gly;  Ntz;Lk;.

rpw;Wz;br;rhiyapd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gp;izak;

rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;ba Mjzr; 

rhd;wpjopd; 

ngWkhdk;

1

fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

rpw;Wz;br;rhiy 15>000.00 200>000.00 3>000>000.00

2

fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

,ilf;fhyf; Fiwepug;G kUj;Jt 

elkhLk; rpw;Wz;br;rhiy tz;b

5>000.00 25>000.00 1>000>000.00

01.  kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij ,t; itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg;  ngw;Wf; nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujp Njrpa milahs ml;il kw;Wk; tpz;zg;gf;fbjj;ijr; rkh;g;gpj;J 2022.10.10 Kjy; 

2022.10.27 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

epUthfg; gphptpy; ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;  nfhs;syhk;. ,jw;fhf gpujpepjpnahUth;  

rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gngw;w fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;Jk; Njrpa milahs ml;il rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  Nfs;tpg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; tpguf; Fwpg;Gf;fspw;fikthf Nfs;tpfisf; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; 

Nrh;j;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  2022.10.28 md;W K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf fz;b  Njrpa itj;jparhiyapd; 

gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mthpd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. gpujpepjpnahUth; rKfkspf;ifapy; tpz;zg;gjhuhpd; 

mjpfhukspf;fg; ngw;w fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd milahs ml;ilia 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpjhunuhUth; rpw;Wz;br;rhiyfs; gytw;wpw;fhf Kd;tUthNuahdhy; mth; xt;nthU 

rpw;Wz;br;rhiyf;Fkhf jdpj;jdp Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

Nfs;tpg;gbtq;fisj; jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J Nkw;fz;lthW tpiy kDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpg;gbtq;fis ngw;Wf; nfhs;s Kd;dh; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; epUthfg; gphptpy; Nfs;tpf;fhd 

khjphpg; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

07.  mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf mgfPHj;jpahNdhh; gl;bay; gLj;jg;gl;l egh;fs; kw;Wk; mur eyd;Ghp 

rpw;Wz;br;rhiyfis eilKiwg;gLj;Jifapy; murpw;F nrYj;j Ntz;ba nfhLg;gdTfis toq;fhj 

kw;Wk; xg;ge;jq;fis kPwpAs;s egh;fspw;F my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspw;F Nfs;tpf;fhd tpz;zg;gg; 

gbtq;fs;  toq;fg;gl khl;lhJ.

08.  Fwpj;j Nfs;tpfis KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpik fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;;b.

njh. Ng. ,y. 081 2303101

rpw;Wz;br;rhiyr; Nritfis eilKiwg;gLj;jy;
2022/2023

jq;fhiy efurigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Mjzq;fis 2023.01.01 

Kjy; 2023.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ,uz;L gpujpfspy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis 

2022.10.25 md;W K.g. 10.00 tiu jq;fhiy efu rigapd; ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F my;yJ 

md;iwa jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dH jq;fhiy efurigf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gtjw;F 

KbAk;.

2022.10.21 md;W gp.g. 3.00 tiu jk; Njrpa milahs ml;il my;yJ Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l 

milahs ml;ilnahd;iw rkHg;gpj;J> fPo;f;fhzg;gLk; Njitg;ghLfisg; g+uzg;gLj;Jk; 

egHfspw;F khj;jpuk; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ij mwtPL nra;J ,t;tYtyfj;jpy; ,jw;fhd 

Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Kd;dH> Nfs;tpjhuhpd; Msilahsj;ij cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk;. epue;ju tjptplj;ij cWjp nra;tjw;fhf fpuhk mYtyhpd; rhd;wpjior; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> tUlhe;jk; &gh 240>000/- ,w;F Nkw;gl;l tUkhdnkhd;W cs;snjd gpuNjr 

nrayhshpdhy; toq;fg;gl;l tUkhdr; rhd;wpjio Nfs;tpjhuHfs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 25 

tajpw;F Nkw;gl;l egHfspw;F khj;jpuk; Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

2022.10.25 md;W K.g. 10.30 ,w;Ff; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; midj;J Nfs;tpfisAk; my;yJ 

mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; jq;fhiy efu rigapd; 

ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFnkd;gJld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 

mthpd; gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis ,t;mYtyfj;jpy;> mYtyf 

Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh.Ng.,yf;fk;: 047-2240275

ml;ltiz

njhlH 

,yf;fk;
tplak;

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh. r.

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

&gh. r.

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh. r.

01 jq;fhiy kf;fs; re;ij> kPd; re;ij kw;Wk; efu 

rig vy;iyf;Fs; Nkyjpf Fj;jifia mwtpLk; 

chpikia Fj;jiff;F tpLjy;

6>385>000.00 25>000.00 1>500.00

02 jq;fhiy nghJr;re;j khl;biwr;rpf; filiaf; 

Fj;jiff;F tpLjy;

jpdrhp &. 

2500.00 tPjk;

15>000.00 1>500.00

03 Gjpa nghJf; foptiwia Fj;jiff;F tpLjy; 496>000.00 10>000.00 500.00

04 giwnty;y flw;fiu g+q;fhtpy; fl;lzk; 

mwtpLk; chpikiaf; Fj;jiff;F tpLjy;

1>300>000.00 25>000.00 1>500.00

05 jq;fhiy Njfftj;ij clghu Muk;gpf;Fk; 

,lj;jpYs;s ntw;W epyj;ij myq;fhpj;jy;> 

mwptpj;jy; gyiffisf; fhl;rpg;gLj;Jk; 

chpikiag; ngw;Wf;nfhLj;jy;

50>000.00 5>000.00 1>000.00

Mhpajh] tHzFy#hpa

jiytH>

jq;fhiy efu rig

Nfs;tp mwptpj;jy; 2023

jq;fhiy efu rig
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ngWif mwptpj;jy;
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; - nfhyd;dht

Procurement of Environment Friendly Janitorial, Cleaning, & 
Maintenance Service for the year 2022/2023

ngWif ,yf;fk; 3/1/3/22/TN/002
1.  murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fs 2022/2023 Mz;bw;fhf #oYf;F ,irthd 

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritfis NjHe;njLg;gjw;fhf jifikAs;s 

kw;Wk; Kd;dzp toq;FeHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLk;

3.  mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;gl;l (Black Listed) toq;FeHfspw;F Nfs;tpg;gbtq;fs; 
toq;fg;glkhl;lhJ.

4.  ,jw;fhf MHtKs;s toq;FeHfs; Nkyjpf tpguq;fis> gzpg;ghsH (nghwpapay; 

Jiw toq;fy;)/ ,ae;jputpay; nghwpapayhsH (toq;fy;)> murhq;f njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsk; ,lk; njh.Ng.,y. (011) 2534579/ (011) 2572351 ePbg;G 150 njhiyefy; 

(011) 2572254 ) %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;> my;yJ thu Ntiy ehl;fspy;> 2022.10.07 

Kjy; 2022.10.25 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 04.00 tiu murhq;f njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpy; Nehpy; rKfkspj;J Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid 

nra;J nfhs;syhk;.

5.  2022.10.07 Kjy; 2022.10.25 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 03.00 

tiu gzpg;ghsH ehafj;jpw;F vOj;J %yk; tpz;zg;gpj;J kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

&gh 1000/- ,w;fhd njhifia fhrhsUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; mr;rplg;gl;Ls;s Nfs;tp Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l ,uz;L gpujpfspdhyhd Nfs;tpfs;> 2022.10.25 md;W K.g. 11.00 

,w;F Kd;dH> jiytH> ngWiff; FO> %d;whk; khb> murhq;f njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsk;> nfhyd;dht tPjp nfhyd;dht ,w;Ff; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf> rKfkspj;Js;s tpiykDjhuHfs; 

my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  tpiykDf;fSld;> ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpdhy; chpa gbtq;fspw;F 

mikthf> &. 70>000.00 ngWkhdj;jpw;fhd tpiykDg; gpizak;/ tq;fpg; 

gpizak; my;yJ mj;njhiff;Fr; rkkhd njhifia murhq;f njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; fhrhsUf;F gp.g. 3.00 ,w;F Kd;dH itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;Lf;fspd; %yg; gpujp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. mt;tpiykDg; 

gpizak;/ tq;fpg;gpizak; nry;Ygbahf Ntz;ba Mff;Fiwe;j fhyk; Fiwe;j 

gl;rk; 2023.01.24 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  2022.10.18 md;W K.g. 11.00 ,w;F murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

%d;whk; khbapd; gzpg;ghsH ehafj;jpd; gzpkidapy; ,jw;fhd Kd;Ndhb 

tpsf;fk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

gzpg;ghsH ehafk; gzpkid.

murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;.

nfhyd;dht.

2022.10.07

epjpj; jpl;lkply;> rl;lk; kw;Wk; xOq;F> fy;tp> cs;@uhl;rp> fhzp> 
kpd;rf;jp kw;Wk; rf;jptY> fpuhkpa cl;fl;likg;G trjp kw;Wk; 

eph;khzj;Jiw mikr;R

Cth khfhz rig 

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
Cth khfhz rigapd; epjpj; jpl;lkply;> rl;lk; kw;Wk; xOq;F> fy;tp> cs;@uhl;rp> fhzp> 

kpd;rf;jp kw;Wk; rf;jptY> fpuhkpa cl;fl;likg;G trjp kw;Wk; eph;khzj;Jiw  mikr;Rf;F 

gpd;tUk; toq;fy; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l mur 

rhh;G tpahghu epWtdq;fs;> mur jpizf;fsq;fs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs;> cs;ehl;L 

mjpfhuKila Kfth; epWtdq;fs;> $l;LwTr; rq;fq;fs;> cw;gj;jp epWtdq;fs;> 

toq;Feh; tpahghu epWtdq;fs; kw;Wk;  xg;ge;jjhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

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

tpz;zg;gg; gbtk; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis  ,e;j epWtdj;jpw;F 

tUif je;Njh my;yJ www.edumin.up.gov.lk vDk; ,iza jsj;jpw;Fs; gpuNtrpj;J 

Tender Notice %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

xt;nthU njhFjpf;Fk; ,iaGila nghUs; toq;fy; / Nrit toq;fYf;fhf   gjpTf; 

fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy;; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

,y. njhFjp fl;lzk;

1 njhFjp ,y. 01 – (nghUl;fs; toq;fy;) – kuj; jsghlq;fs; 
kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

&gh 1000.00

2 njhFjp ,y. 02 – (nghUl;fs; toq;fy;) – cgfuzq;fs; &gh 1000.00

3 njhFjp ,y. 03 – (nghUl;fs; toq;fy;) – thfd cjphpg;ghfq;fs; &gh 1000.00

4 njhFjp ,y. 04 – (nghUl;fs; toq;fy;) – fy;tp tplaj;jpw;Fhpa 
cgfuzq;fs;

&gh 1000.00

5 njhFjp ,y. 05 – (Nrit toq;fy; ) – thfdq;fs; kw;Wk; 
,ae;jpuhjpfis Nrh;tp]; nra;jy;

&gh 1000.00

6 njhFjp ,y. 06 – (Nrit toq;fy;) – Vida Nritfs; &gh 1000.00

7 njhFjp ,y. 07 - (Nrit toq;fy;) - mr;rfj;jpw;Fj; Njitahd 

Nrit toq;fy;

&gh 1000.00

8 njhFjp ,y. 08 - ju Ma;T$lj;jpw;F ,iaghd cgfuzq;fs; 

toq;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

&gh 1000.00

9 njhFjp ,y. 09 - #hpa rf;jp ngdy; Kiwikia epWTjy;> 

Nrh;tp]; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

&gh 1000.00

tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022 xf;Nlhgh; 31Mk; jpfjp tiu kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;. g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022 etk;gh; khjk; 17Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;dH ~~nrayhsh;> fy;tp mikr;R> Cth khfhz rig> gJis|| vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vdf; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. cq;fSf;Fj; Njitahd Nkyjpf tpguq;fis 055-2222814 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

[P.V.vk;.v];.gp. mk;gd;nty>

nrayhsh;>

epjpj; jpl;lkply;> rl;lk; kw;Wk; xOq;F> fy;tp> cs;@uhl;rp> fhzp> kpd;rf;jp kw;Wk; 

rf;jptY> fpuhkpa cl;fl;likg;G trjp kw;Wk; eph;khzj;Jiw mikr;R

Cth khfhz rig> gJis.

2022-10-06.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;R

,yq;if nghyp];

Bid Ref. No. MPS/03/PB/PR/07/14/2022

1. ,yq;if nghyprpw;F (nghrh / nghnfh) 60>000 Nrhbfs; Njhy; rg;ghj;Jf;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf gj;juKy;y> 

~~R`_Ugha||> 14 Mk; khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLtJld; epjpaply; 

tskhdJ ,yq;if murhq;fkhFk;. 

3. ngWiff;fhd ml;ltiz:

ngWifapd; ngah; msT

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

tpiykD 

Mtzj;jpw;fhd 

fl;lzq;fs; (&ghtpy;)

tpiykDf;fis 

%Lk; jpfjp

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj; 

jpfjp

,yq;if 

nghyprpw;F (nghrh 

/ nghnfh) Njhy; 
rg;ghj;Jf;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

60>000 

Nrhbfs;
6>120>000.00 52>400.00

2022.10.27 Mk; 

jpfjpad;W

nghJ kf;fs; ghJfhg;G 

mikr;rpd; gpujhd khehl;L 

kz;lgj;jpy; 2022.10.13 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gj;juKy;y> ~~R`_Ugha||> 14 Mk; khb> nghJ kf;fs; 

ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;W 2022.10.07 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.27 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; nghJ kw;Wk; tq;fp tpLKiwfs; ePq;fyhf ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  NkNyAs;s mk;rj;jpw;fhf tpiykDjhuh;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f murhq;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; xd;iydpy; (eroc.dre.gov.lk) gjpT nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ,g;gjpthdJ Ie;J kpy;ypad;fSf;F 

Nkyhd (5 kpy;ypad; &gh) njhiff;F gad;gLj;jg;gLk;. Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpg; gjptpd; rhd;wpjohdJ %yg;gpujp 

tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  Nkw;$wpajw;F Nkyhf> tpiykDjhuh; 15 Nrhbfs; Njhy; rg;ghj;Jf;fis (nghrh/ nghnfh) ntspf;fs ghPl;rpj;jy; 

khjphpfshfTk; 08 Nrhbfs; Njhy; rg;ghj;Jf;fis (nghrh / nghnfh) Ma;T$l ghPl;rpj;jy; khjphpfshfTk; rkh;g;gpg;gJld; 

Ma;T$l khjphp ghPl;rpj;jy; fl;lzkhf 110>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhfTk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  2022.10.07 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.27 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3 kzp tiuAk; nuhf;fg; gzj;jpy; 52>400 &ghit kPsspf;ff;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> 

gpujhd fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> gj;juKy;y> ~~R`_Ugha||> 14 Mk; 

khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ayhk;. epWtdnkhd;wpw;F xNunahU jdpj;njhFjp 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; khj;jpuNk toq;fg;gLk;. 

8.  2022.10.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ~~R`_Ugha||> 

14 Mk; khb> nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd khehl;L kz;lgj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp tpiykDf;fs; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. khw;W topahf> tpiykDf;fs; mitfis %Lk; 

Neuj;jpw;F Kd;duhf NkNyAs;s Kfthpapy; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

midj;J tpiykDf;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;. nghJ kf;fs; mikr;rpd; khehl;L kz;lgj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba  gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuhpd; rhh;gpy; rKfkspf;Fk; gpujpepjpfs; mth;fspd; mikg;gpypUe;J mjpfhuk; toq;fg;gl;l fbjnkhd;iw 

Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. mjpfhuk; toq;fg;gl;l fbjj;ij rkh;g;gpf;fj; jtwpd; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;F 

ngWtJ mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. 

9.  tpiykDf;fs; 2023.01.07 Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fs;) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 

,t;tpiykDg;gpizahdJ gpd;tUkhW mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 i.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;L ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

toq;fg;gl;bUj;jy;.

 ii.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; IV Mk; gphptpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s tbtikg;gpy; mike;jpUj;jy;.

 iii. nghJ kf;fs; ghJfhg;gpd; nrayhshpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

 iv.  2022.10.27 Mk; jpfjpapypUe;J 2023.02.04 Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fs;) 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

11.  mikr;R ngWiff; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdk; vd;gJld; fhyj;jpw;F fhyk; toq;fg;gLk; 

epjpaply; xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; jpiwNrhp Rw;wwpf;iffSf;F vt;tpj khw;wq;fisAk; nra;tjw;fhd chpikia 

nfhs;tdthsh; nfhz;Ls;shh;. 

12.  ~~tpiykDf;fis jpwf;Fk; ehSf;F Kd;duhfNt tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;FngWk; jdpegh;fs; mth;fspd; 

ngah; kw;Wk; Njmm/  flTr;rPl;bd; ,yf;fk; Mfpatw;iw nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd fzf;fhsUf;F 

vOj;J %ykhf mwpaj;jUkhW tpiykDjhuh;fs; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;||.

13. Nkyjpf njspTWj;jy;fSf;F jaT nra;J gpd;tUgtUld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

Kfthp: njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:

gpujhd fzf;fhsh; njhiyNgrp: 011-2887697

nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;R njhiyefy; ,y.:011-2887784/ 2887916
14 Mk; khb> ~R`_Ugha|> gj;juKy;y.

kpd;dQ;ry;: caminlofi nance@gmail.com

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

nghJ kf;fs; ghJfhg;G mikr;R.

,yq;if nghypRf;fhf (nghrh/nghnfh) 60>000 Nrhbfs; Njhy; 
rg;ghj;Jf;fis toq;fy;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,y. 57/30> mEuhjGu tPjp> Gj;jsk; ,y; trpj;J tUk; 

mkPH [gha; hPd; (Nj.m.m.,y. 833441262V) kw;Wk; 

mNj Kfthpapy; trpj;J tUk; K`k;kJ u`{khDy;yh 

ghj;jpkh rpg;dh (Nj.m.m. ,y. 886210760V) Mfpa 

vk;khy; ,y. 57/30> mEuhjGu tPjp. Gj;jsk; vd;w 

,lj;ij trpg;gplkhff; nfhz;l Ry;jhd; mg;Jy; fhjh; 

mkPH (Nj.m.m.,y. 581410085V) vd;gtiu vkJ 

mw;Nwhzp ej;Jtf;fhuuhf ngah; Fwpj;J epakpj;j 

Gj;jsk; gpurpj;j nehj;jhhpR vk;.v];. gyPy; mth;fspdhy; 

2019k; Mz;L [{iy khjk; 01k; jpfjp vOjp 

rhd;nwhg;gkpl;l 2892 ,yf;fKila mw;Nwhzp jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;tjhf ,yq;if 

murhq;fj;jpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,;j;jhy; mwpaj; 

jUfpd;Nwhk;. Mifahy; 2022k; Mz;L Vg;uy; 05 

jpfjpf;Fg; gpwF Fwpj;j tpNrl mw;Nwhzp jj;jtj;jpd; 

ngauhy; vq;fSila mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhy; 

nra;ag;gLfpd;w vt;tpj rl;lhPjpahd my;yJ NtW 

vf;fhhpak; njhlh;gpYk; vq;fSila nghWg;Ngh 

my;yJ flg;ghNlh ,y;iy vd;gijAk; ,j;jhy; 

mwpaj; jUfpd;Nwhk;.

K`k;kJ u`{khDy;yh ghj;jpkh rpg;dh

mkPH [agha; hPd;

2022k; Mz;L Vg;uy; khjk; 05k; jpfjp
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nf];Ngt efu rig
2023Mk; tUlj;jpw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
nf];Ngt efu rigf;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; 

xg;ge;jq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUl;L Nky; khfhzj;jpDs; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;Feh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022-10-07Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-11-08Mk; jpfjp gp.g. 03.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. nghUl;fs;

01. tPl;Lj; jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

02. fhfpjhjpfs;> mg;gpahrg; Gj;jfq;fs;

03.  fpUkpehrpdpg; nghUl;fs;> ,urhadg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; (fk;g+l;];> ifAiwfs; cl;gl)

04. E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;

05.  tPjpg; guhkhpg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; eph;khzj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;;fs; 

(jhr;rp> ,Uk;G Vzp> Nuf;iffs;> thhpfs;> tPy;gNuh> fy;> kzy;> fputy;> rPnke;J> 

$iuj; jfLfs;> kuq;fs;> gyiffs;> ,Uk;G> epwg;g+r;R Nghd;wd)

06.  rPUilfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (Jzpfs;> rhhp> jz;zPh; Nghj;jy;fs;> Fil> 

igfs;> njhg;gpfs;> fhyzpfs; Nghd;wd)

07.  midj;J tifahd Jk;G / ,wg;gh; cw;gj;jpfs; (<h;f;fps;> Jk;G> J}hpif> fhh;gl;> 

gpuk;G $ilfs;)

08.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; / mr;Rg; nghwpfs; / njhiyefy; ,ae;jpuq;fSf;Fj; 

Njitahd ikfs; kw;Wk; Nlhdh;fs;

09.  fzdp ,ae;jpuq;fs; / mr;Rg;nghwpfs; / njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; / tpuy; Nuif 

gjpT ,ae;jpuk;  kw;Wk; mYtyf ,ae;jpNuhgfuzq;fs;

10. kpd; tpsf;Ffs; kw;Wk; kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; (tPjp tpsf;FfSf;fhd ghfq;fSld;)

11. thfd cjphpg;ghfq;fs;> kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;;nza;fs;

12. lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs;

13. tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; tpisahl;L cgfuzq;fs;

14. midj;J tifahd ̀ pa+k; Foha;fs;> fk;gp J}z;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;

15.  gpl;Lkd; kw;Wk; ,ky;\d; (nfhyh];) (80x100 Tar, CSS 1, CRS 1)> jhh;g; gPg;gha;fis 

nfhz;L te;J xg;gilj;jy;

02. Nritfs;

16.  midj;J tifahd thfdq;fisAk; Nrh;tp]; nra;jy; (mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; 

my;yJ mjw;F mz;ikapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

17.  midj;J tifahd Bry;> ngl;Nwhy; thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; 

kw;Wk; jfu> epwg;g+r;R Ntiyfs;

18. Kr;rf;fu tz;b> Nkhl;lhh; irf;fps;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

19.  mYtyf ,ae;jpNuhgfuzq;fs; (fzdpfs;> Gifg;glg; gpujp> NuhzpNah) 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

20. czT kw;Wk; Nfl;lhpq; Nritfs; 

21. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 

i.  thfd fhw;Wr;rPuhf;fpfs;
ii. cs;sf fhw;Wr;rPuhf;fpfs;

22. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> cw;rtg; nghUl;fs; toq;Fjy;

23.  ,wg;gh; Kj;jpiufis ntl;Ljy;> mwptpj;jy; / gjhiffs; / Rtnuhl;bfs; kw;Wk; 
b[pl;ly; ngdh;fis mikj;jy;.

24.  midj;J tifahd mr;R Ntiyfs; (khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fis 

mr;rpLjy; kw;Wk; Gifg;glg; gpujpaply;)

25.  lah;> ba+g; khw;Wjy;> nghUj;Jjy;> xl;L NghLjy;> tPy; viyd;kd;l; nra;jy; 

kw;Wk; lah;fis kPs;epug;Gjy;

26. midj;J tifahd F\d; Ntiyfs; / jpiur;rPiyfs; ,Ljy;

27.  cgfuzq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy; (fpzW ,iwf;Fk; Nkhl;lh;> Gy; 

ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs; Nghd;wd)

28.  jr;R Ntiyfs;> Nkrd; Ntiyfs;> Nty;bq; Ntiyfs;> ePh;f;Foha; nghwpKiw 

Ntiyfs;> cs;sf njhiyNgrp Nrit guhkhpg;G

29. mYtyf milahs  ml;ilfisj; jahhpj;jy; kw;Wk; Gifg;glr; Nritfs;

30. rl;l Nritfs;> epy msit Nritfs; kw;Wk; MNyhrid Nritfs;

31.  eph;khzk; kw;Wk; njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; (jr;R> Nkrd;> Nty;bq;> 

ePh;f;Foha; Ntiyahsh;fs; kw;Wk; Njh;r;rp ngw;w / Njh;r;rp ngwhj njhopyhsh;fs;)
32. tPl;Lj; jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

33.  Nghj;jy;> gj;jphpiffs;> gioa ,Uk;G kw;Wk; rpije;j nghUl;fis nfhs;tdT 

nra;jy;

34.  cs;sf kpd;rhu Kiwik> kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;> kpd;rhu cgfuzk; epWTjy;> 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy;

35.  jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; (mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; 

my;yJ mjw;F mz;ikapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

36. ePh;f;Foha; Kiwikfis epWTjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

37.  mYkpdpa Jizg;ghfq;fis gad;gLj;jp fjT> ad;dy;fis jahhpj;jy;> 

nghUj;Jjy; kw;Wk; gFjp gphpg;Gfisr; nra;jy;

38. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;

39. thdq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

i. Fg;igfisf; nfhz;L nry;tjw;fhd buhf;lh;> 1.5 fpa+g; / 3.5 fpa+g;  bg;gh; 
ii.  Nghf;Ftuj;Jr; NritfSf;fhd f;W} nfg;fs;> Kr;rf;fu tz;bfs;> 12 

gazpfSf;F Nky; nry;yf;$ba Ntd;

iii. JCB kw;Wk; Nkhl;lh; fpNulh;fs;> ghuk; cah;j;Jk; ,ae;jpuq;fs; (Fork Lift)
iv. ];nfNtl;lh; ,ae;jpuq;fs; (PC 90, 100, 125) Ply loader toq;Fjy;
v. tPjpg; guhkhpg;G ,ae;jpuq;fs;> jz;zPh; gTrh;fs;> bg;gh;fs;

  
03. xg;ge;jq;fs;

fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;fhd 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

gjpTf; fl;lzk;

5 ,yl;rk; &gh tiu  &. 5,000.00

5 – 10 ,yl;rk; &gh tiu  &. 7,500.00

10 – 20 ,yl;rk; &gh tiu  &. 10,000.00

20 ,yl;rk; &ghtpw;F Nky;  &. 15,000.00

tPjp eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G NtiyfSf;fhd 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

gjpTf; fl;lzk;

5 ,yl;rk; &gh tiu  &. 5,000.00

5 – 10 ,yl;rk; &gh tiu  &. 7,500.00

10 – 20 ,yl;rk; &gh tiu  &. 10,000.00

20 ,yl;rk; &ghtpw;F Nky;  &. 15,000.00

epge;jidfs;

01.  jk;khy; jahhpj;Jf;nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fspd; rfy tpguq;fisAk; 

cs;slf;fp> nf];Ngt efu rig> gpypae;jiy vDk; ngaUf;F tiuag;gl;l 

fhNrhiy> fhRf; fl;lis my;yJ ,e;j mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU nghUSf;fhfTk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld;> mitfSf;fhf gpd;tUk; tifapy; 

fl;lzq;fisr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 I. 01 Kjy; 08 tiu kw;Wk; 16 Kjy; 38 tiuahd cUg;gbfSf;F 1000.00

 II. 09Mk; ,yf;fk; Kjy; 15 ,yf;fk; tiu kw;Wk; 39Mk; ,yf;fj;jpw;F 2000.00

 III.  xg;ge;jq;fSf;fhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk;

03.  midj;J Njitg;ghLfspd; nghUl;Lk; nghJthf gjpT nra;ag;gl;l 

toq;Feh;fsplkpUe;Nj tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; mtrpakhd Ntisfspy; 

mjw;Fg; Gwk;ghfTk; tpiyfisf; NfhUk; my;yJ nfhs;tdT nra;Ak; chpikia 

rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

04.  Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fs; fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahf tpiyfisr; rkh;g;gpf;fhj> Neu fhyj;jpw;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;fhj> jukhd kw;Wk; khjphpfSf;F mikthf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;fhj toq;Feh;fs; gl;baypypUe;J mfw;wg;gl;L mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;gLthh;fs;.

06.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; rKfk; je;J my;yJ 0112618100 my;yJ 

0112618197 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

toq;Feh;fSf;F ,Uf;f Ntz;ba %yg;gpukhzq;fs;:

01. $l;Lj;jhgdkhdhy; $l;Lj;jhgdkhf rl;l hPjpahf gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjo;

02. jdp egh; tpahghunkhd;whdhy; ngah; gjpTr; rhd;wpjo;

03. fk;gdpahdhy; fk;gdpr; rl;lj;jpw;fikthd gjpTr; rhd;wpjo;

04.  xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; nghUl;L eph;khzk; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 

(ICTAD) gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; Gj;jfk; (Njitf;Nfw;wthW) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,jw;F Kd; Ie;J mur epWtdq;fSf;fhtJ nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;fpapUj;jy; tpNrl jifikahFk;.

06.  thfd jpUj;jNtiyfs; njhlh;gpy; Nky; khfhz rigapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Nkhl;lhh; jpUj;jfq;fshapUj;jy; kw;Wk; Ie;J mur epWtdq;fSf;fhtJ Nritfis 

toq;fpa mDgtj;ijf; nfhz;l epWtdkhftpUj;jy; tpNrl jifikahFk;.

07.  cj;juthjf; fhyk; cs;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd cj;juthjf; 

fhyj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

08. NtW tpNrl jifikfs; ,Uf;Fkhapd; Fwpg;gplTk;.

    jiyth;>

    nf];Ngt efu rig.

2022--10-04

nf];Ngt efu rig mYtyfj;jpy;.

fz;b khtl;l nrayfk; kw;Wk; fz;b khtl;lj;jpd; gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; 

2023Mk; Mz;Lf;fhd fPo; Fwpj;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F 

tpahghu epiyaq;fs;> egh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;tjw;fhf 

nghUs; toq;fy;fs; 31 gphpTfspd; fPOk; Nrit toq;fy;fs; 26 gphpTfspd; fPOk; 

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

cgfuzq;fs; toq;fy; kw;Wk; FwpaPl;L ,yf;fk;

FwpaPl;L nghUl;fs; njhlh;ghd tpguq;fs;

,y.

G. 01  mYtyf fhfpjhjpfs; fzdpf;fhd fhfpjhjpfs; kw;Wk; Efh;Nthh; 

cgfuzq;fs;

G. 02 mYtyf cgfuzq;fs; (Nkir> ehw;fhyp> nfgpdl; ,whf;if cl;gl)

G. 03 Jzpkzpfs; (rPUil> jpiur;rPiyfs; kw;Wk; Nkir tphpg;Gfs; Mfpad)

G. 04  fzdp epoy; gpujp ,ae;jpuq;fs;> ngf;]; ,ae;jpuq;fs; cl;gl mYtyf 

cgfuzq;fs;

G. 05  kpd;rhu cgfuzq;fs; (kpd;rhu tprpwpfs;> Fsp&l;bfs;> kpd; tpsf;Ffs; 

kw;Wk;  kpd;rhu Fkpo; Mfpad)

G. 06 Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;

G. 07 lah;> bAg; kw;Wk; ngl;hpfs;

G. 08  ngah;g; gyif> jpd Kj;jpiu> ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk; gpsh];bf; 

ngah; gyiffs;

G. 09 Rj;jpfhpg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; gpsh];bf; cgfuzq;fs;

 (tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> gpu\; tiffs; kw;Wk; Vida toq;fy;fs;)

G. 10 tpisahl;L cgfuzq;fs;

G. 11  fl;blg; nghUl;fs; ngapd;l; tiffs; (epwg; g+r;Rfs;)/ ePHFoha;fSf;fhd 

cgfuzq;fs; (ePH Nkhl;lhh; cl;gl)

G. 12 rfy tifapYkhd fz;zhbfs;

G. 13 ngdh;> nfhbfs;> b[pl;ly; mr;rpLjy;

G. 14 fd;Wfs; kw;Wk; tpijfs; (g+f;fs;> fha;fwpfs; gotiffs; Nghd;wd)

G. 15  fz;fhl;rp $lq;fs;> fjpiu> Nkir kw;Wk; tpohf;fSf;fhd 

cgfuzq;fs; toq;fy; ($yp mbg;gilapy; toq;fg;gLk;)

G. 16 itj;jpa cgfuzq;fs;

G. 17  ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L Kw;wj;jpw;fhd 

cgfuzq;fs;

G. 18 jP mizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida ghJfhg;G cgfuzq;fs;

G. 19 moFf; fiy cgfuzq;fs;

G. 20 Nghj;jypy; milj;j FbePH

G. 21  Njhw;ig> fhyzp> Rain Coats (kiof;fzpAk; Nky; rl;il) kw;Wk; 

Filfs;

G. 22 thj;jpa ghz;lq;fs; (rq;fPj cgfuzq;fs;)

G. 23  midj;J tptrha cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> flg;ghiw> msthq;F) 

tPy;gNuh (xw;iw rf;fuj; js;S tz;b)> thUq;Nfhy; Mfpad

G. 24 fhy;eil (Nfhopf; FQ;Rfs;> kPd; FQ;Rfs;> gRf;fs; Mfpa tpyq;Ffs;

G. 25 ,aw;if g+f;fs; kw;Wk; g+f;fspdhyhd myq;fhuq;fs;

G. 26 ku toq;fy;fs;

G. 27 fphPd; `T]; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;

G. 28 Nta; jfLfs; kw;Wk; cjphpg; nghUl;fs;

G. 29 nfhd;fphPl; fyit (ready mix)
G. 30 #hpa rf;jp (Sola Power)
G. 31 jr;R njhopy; rhh;e;j ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

Nrit toq;fy; kw;Wk; FwpaPl;L ,yf;fq;fs;

FwpaPl;L Nrit tpguq;fs;

,yf;fk;

S. 01 thfdq;fisg; GJg;gpj;jy;

S. 02 thfdq;fis rh;tp]; nra;jy;

S. 03 thfdq;fSf;fhd rPl; fth; NghLjy; kw;Wk; Frd; ,Ljy;

S. 04 kpd;rhu cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; rh;tp]; nra;jy;

S. 05  mr;rf mYty;fs; (fzdp mr;rfk;> Xg;nrl; mr;rfk;> Gj;jfq;fs; 

fl;Ljy; cl;gl)

S. 06  fl;blq;fs; eph;khzpj;jy;> GJg;gpj;jy; kw;Wk; kpd;izg;G (CIDA gjpT 
vy;iyiaf; Fwpg;gplTk; C-09 Mff; Fiwe;jJ) fl;blj;jpw;F kpd;rhuk; 

toq;Fk; Kiw njhlh;ghd MNyhrid toq;fy;

S. 07  ghijfs; eph;khzpj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;fs; (CIDA gjpT vy;iyiaf; 

Fwpg;gplTk; C-9 Mff; Fiwe;jJ)

S. 08  ePHg;ghrd kw;Wk; ePHtsq;fs; njhFjpfis jahhpj;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy;fs; (CIDA gjpT vy;iyiaf; Fwpg;gplTk; C-9 Mff; 

Fiwe;jJ)

S. 09  tpisahl;L ikjhdk; kw;Wk; tpisahl;;luq;F mgptpUj;jp (CIDA 
epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk;)

S. 10 fl;blj;jpw;F jpiur; rPiy nghUj;Jjy;

S. 11  fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;rpl;L ,ae;jpuq;fs;> epoy; gpujp ,ae;jpuq;fs; 

ngf;]; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy;

S. 12 kpd;rhu njhopy;El;g Nrit kw;Wk; njhiyNgrp Nritfs;

S. 13  Foha; kw;Wk; fopT ePH njhlh;ghd Ntiyfs;> fopT ePH Foha; 

njhlh;G rk;ge;jkhd MNyhrid toq;fy;

S. 14 czT Fbtiffs; toq;fy;

S. 15  ];By; fgl;> fbj Nfhit nfgpdl; Mfpa mYtyf nghJ 

cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;

S. 16 kpd;rhu XL ghij nghUj;Jjy; kw;Wk; Ngzy;

S. 17  xypngUf;fp ,ae;jpuk; toq;fy; kw;Wk; xyp njhlh;ghd eph;thf 

Nritfs;

S. 18 ghJfhg;G nfkuh nghUj;Jjy;

S. 19 $yp mbg;gilapy; thfdk; toq;fy;

S. 20 fzdp nkd;nghUl;fis toq;fy;

S. 21 nghwpapay; rhh;e;j MNyhrid Nritfs;

S. 22 Fsp&l;b ,ae;jpuk; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Ngzy;

S. 23 tPbNah glg;gpbg;G kw;Wk; Gifg;gl gpbg;G

S. 24 mYkpdpak; kw;Wk; ,Uk;G cUf;F cw;gj;jp Ntiyfs;

S. 25 epidT jfLfs; kw;Wk; fy; rpw;gq;fs; jahhpj;jy;

S. 26 kpd; xspa+l;ly; cjphpg;ghfq;fSk; NritfSk;

gjpT nra;a tpUk;Gk; toq;Feh;fs; xt;nthU tplaj;jpw;fhfTk;> ntt;Ntwhf 300/- 
&gha; gzj;jpid fz;b khtl;l nrayfj;jpy; my;yJ fz;b khtl;lj;jpy; ve;j 

xU gpuNjr nrayfj;jpYs;s rpwhg;gUf;Fg; (fhrhsUf;F) nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il Fwpg;gpl;l mYtyfj;jpw;F rkh;g;gpj;jy;  2022Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 

31 jpfjp tiu tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf; nfhz;L gjpT nra;J nfhs;s KbAk;. 

Nkyjpf tplaq;fis ngw;Wf; nfhs;s fz;b khtl;l nrayfj;jpd; njhiyNgrp 

,yf;fk; 081-2233604 Clhf njhlh;G nfhs;syhk;. mYtyf flik Neuj;jpy; kl;Lk; 

njhlh;G nfhs;syhk;.

fz;b khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpgh;

kw;Wk; cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsh;. 

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis 
gjpT nra;jy; 2023 

fz;b khtl;l nrayfk;

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 9(2) gphptpd; tpjpfSf;fika fPo;f; 

Fwpg;gplg;gLk; fk;gdpapd; ngah; khw;wg;  

gLtjhf ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

fk;gdpapd; gioa ngah; :  rd; vf;Nuh Gl;]; 

ypkpl;ll;

fk;gdp ,yf;fk; : PB4722
gjpT mYtyfk; :  ,y. 98>

   = rq;fuh[ 

   khtj;j>

  nfhOk;G -10

khw;wg;gLk; jpfjp : 2022 xf;Nlhgh; 03

fk;gdpapd; Gjpa ngah; :  N[v/g; ntd;r;ru;]; 

ypkpl;ll;

Nfhu;gNul; nkNd[;h;]; md;

nrf;ulhP]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsh;fs;

2022 xf;Nlhgh; 07 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
my;gpl;ba FUJ f` `jf;k ~rd;jp bk;gh;nrhg;| 

cs;s GQ;rh `FU re;jpurphp Mfpa Njrpa 

milahs ml;il ,yf;fk; 632131690V Mfpa 

vd;dhy; fud;njdpa k` Vjd;lapy; FbapUf;Fk; 

`G`d;bNf tpN[uj;d Njrpa milahs ml;il 

,yf;fk; 660360646V vd;gth; vdJ mw;Nwhh;zp 

jj;Jtf;fhuuhf epakpf;fg;gl;l rl;lj;juzpAk; 

gpurpj;j nehj;jhhp]; rprpu Nf [aJq;f mth;fshy; 

vOjp gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk; 17722k; 2019k; 

tUlk; nrg;nlk;gh; khjk; 16k; jpfjpAila 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij 2022k; tUlk; Mf];l; 

khjk; 20k; jpfjp Kjy; ,uj;jr; nra;J 

gpurpj;jg;gLj;jp ,uj;J nra;Js;sij ,jd; %yk; 

=yq;fh [dehaf Nrh\ypr murhq;fj;jpw;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwptpg;gNjhL 2022k; tUlk; 

Mf];l; khjk; 20k; jpfjpapypUe;J Fwpg;gpl;l 

`G`d;bNf tpN[uj;jpd vd;gth; vdf;fhf 

cl;gLk; ve;j cld;gbf;if my;yJ 

nraYf;fhfTk; ehd; ve;j nghWg;Gk; Vw;Wf; 

nfhs;tjpy;iy vd mwpaj;jUfpNwd;.

GQ;rh `FU re;jpurphp

2022 nrg;nlk;gh; 23k; jpfjp

nghJ kf;fSf;F tpLf;fg;gLk; 
jathd mwptpj;jy;

vk;gpspgpl;ba khtl;l k[p];jpNul; ePjpkd;w 

tof;F ,yf;fk; 90376/22 ,d; fPo; tprhuizf;F 

vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l Njrpa xslj xOq;FUj;jy; 

Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gLk; chpkk; xd;W 

vkJ epWtdj;jpy; ,y;yhj epiyikapy; 

xsljq;fis toq;fpa Fw;wj;jpw;fhf 2022.08.09 

md;W nfsut vk;gpspgpl;ba k[p];jpNul; mtHfspd; 

Kd;dpiyapy; Fw;wj;ij xg;Gf;nfhz;ljd; 

Nghpy; 2015Mk; Mz;bd; 05Mk; ,yf;f Njrpa 

xsljq;fs; xOq;FUj;jy; mjpfhu rig rl;lj;jpd; 

,yf;fk; 131(1)(c) ,d; fPo;> ,f;Fw;wj;ij kPz;Lk; 

ehk; Nkw;nfhs;s khl;Nlhnkd nghJ kf;fs; 

midthplKk; kd;dpg;Gf; Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk; 

vd ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; 

kpfTk; nfsutkhf mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;.

rkd;j clfk> gzpg;ghsH

eNthja n`h];gpl;ly; gpiutl; ypkpl;ll;

vk;gpspgpl;ba

njhiyNgrp ,y> 047-2261175

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368

56-8936 Nissan Largo 
1991,  Van கூடிய 
விமைக ்�ோரிகம�ககு 
வெலி பல் பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�ோ லி வீதி,  வ�ோழும்பு. 
வ�ோ .்ப.: 0714-
542958. 059186

WP GW-0846 Bajaj,  
2002,  WP ABF-2200 
Bajaj,  2015,  WP ABP-
1061 B a jaj,  2 017,  
threew h eel கூ டிய 
விமைக ்�ோரிகம�ககு 
வெலி ப ல்  பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி இை. 310,  
�ோ லி வீதி,  வ�ோழும்பு. 
வ�ோ .்ப.: 0711 -
210810. 059187

New Thihariya 
Abdeen Medical,  
116C,  Colombo 
- Kand y Road,  Thi-
hariya  Junctio n 
Next t o Petrol 
Shed 0 74065633 3. 
எல்ைோ வி� ைருத்துெ 
ஆய்வுகூட பரி்�ோ-
�மன�ள் �ரைோன 
ஆய்வுகூடம் மூைம் 
வபற்றுக வ�ோள்்ளவும். 
உடல் உறுப்புக�ளின் 
சீரோக�ளுககும்,  ்�ோல் 
்�ோய்�ள்,  சிறுநீர் 
வ�ோற்று ைோ�விடோய் 
ஒழுங்கீனம் உடபட 
எல்ைோ ்�ோய்�ளுககும் 
வ�ோடர்பு வ�ோள்்ளவும்.
 055036

வ�ோள்ளுபிடடிய/  வெள்்ள -
ெத்ம� வீ டடில் �ங்கி 
ஒ்டோ (Auto) �ோர் 
ஓடடககூடிய வ�ோழும்பு 
போம��ள் பற்றி �ல்ை 
அனுபெமுமடய 40-60 
ெயதுககு இமடப்ப-
டட �ோரதி�ள் (Driv-
ers) ்�மெ. �ல்ை 
�ம்ப்ளத்துடன் இைெ� 
�ங்குமிட ெ�தி அல்ைது 
தினமும் �ோமை ெந்து 
இரவு ்ெமைமய 
முடித்து வீடடுககுச் 
வ�ல்ை முடியும். இை. 
18,  வெளிஅமுன வீதி,  
்ேகித்�,  ெத்�ம்ள . 
வ�ோ. ்ப. இை. 07 6-
6200300 059217
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gpuNjr rig - fUtyf];ntt

2023k; tUlj;jpw;fhd tiuT tuT nryT 
mwpf;ifiag; ghprPypj;Jg; ghh;j;jy;

2023k; tUlj;jpw;fhd fUtyf];ntt gpuNjr rigapd; 

tiuT tuT nryT mwpf;ifiag; ghpNrhjpj;Jg; 

ghh;g;gjw;fhf 2022 xf;Nlhgh; khjk; 10k; jpfjp 

njhlf;fk; 2022 etk;gh; 09k; jpfjp tiu re;jh;g;gk; 

mspf;fpNwd;.

jiyth;

epky; [arphp gz;lhu>

gpuNjr rig

fUtyf];ntt>

njhiyNgrp ,yf;fk; - fhhpahyak; - 0322267917

gz;Lt];Etu gpuNjr rigapd; 2023Mk; 

Mz;bw;fhd tuT nryTj;jpl;lk; thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiu ghpNrhjpg;gjw;fhf gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl cs;sjhf gz;Lt];Etu gpuNjr 

rigapd; mjpfhug; gFjpf;Fl;gl;l nghJ kf;fSf;F 

,jd; %yk; njhptpf;fg;gLfpwJ.

gP.vk;. jHkNrd gKZrpq;f

jiytH

gz;Lt];Etu gpuNjr rig

tiuT gl;n[l; mwpf;ifia 
Ma;T nra;jy; Mz;L 2023

gz;Lt];Etu gpuNjr rig

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G -07 Gy;yh;];Nyd; ,y. 21/4Ir; Nrh;e;j jw;NghJ Australia Victoria 
3162 Caulfield Pyne Steer 8A,y; trpf;Fk; me;jdp mh;tpe;j; gpurhj; jk;igah 

Mfpa ehd; nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR jNae;jpu tpky; rkurpq;`tpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 1996 nrg;lk;gh; 12k; jpfjpaplg;gl;l ,y. 2191 nfhz;l 

mw;Nwhzp mjpfhu nraw;ghl;bd; Clhf ,yq;if> nfhOk;G -07 Gy;yh;]; 

Nyd; ,y. 21/4Ir; Nrh;e;j tp[athdp Fzuj;dk; tp[ath;jdTf;F 

vd;dhy; toq;fg;gl;l vy;yh mjpfhuq;fisAk; 2022 xf;Nlhgh; 05 Kjy; 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

2022 xf;Nlhgh; 05k; jpfjp Kjy; rl;l hPjpahf mjpfhuk; my;yJ 

nry;Ygbahjy; ,y;yhikahy; nrhy;yg;gl;l mw;Nwhzp jj;Jt 

nraw;ghl;bd; Clhf nrhy;yg;gl;l tp[athdp Fzuj;dk; tpN[th;jdtpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ,jd; gpwF ehd; 

nghWg;ghf khl;Nld;.

me;jdp mh;tpe;j; gpurhj; jk;igah

2022 xf;Nlhgh; 05k; jpfjp

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; 

Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gphpT 29D ,d; fPohd 
tpw;gid

kf;fs; tq;fp
vk;gpypg;gpl;ba fpis

ngWkjpkpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
rg;ufKt khfhzk;> ,uj;jpdGhp khtl;lk;> nfhnyhd;d NfhuNsapd; 

jpaNghjfk gw;W vk;gpypg;gpl;ba gpuNjr nrayfg; gFjpf;F cl;gl;l vk;gpypg;gpl;ba 

gs;Nsfk fpuhkk;> gs;Nsfk fpuhk Nrit mjpfhhp gphptpy; mike;Js;s ~gpk;gJaha| vd 

miof;fg;gLk; mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsh; vy;. Nf. FzNrfu mth;fshy; 

tiuag;gl;l 6562Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;L A vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gphpf;fg;gl;lJk; 
tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: V-00 : W}-01 : g-09

mjpYs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; mlq;fyhf kw;Wk; 

6562Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;L B vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s g-8.14 tp];jPuzkhd 

fhzpapd; Clhf mike;Js;s ghij chpikAld Fwpj;j Mjdj;jpw;Fg; 

gpuNtrpg;gjw;fhd rfy ghij chpikfSld;

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzp> fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpapd; kPs; msit MFk;. 

rg;ufKt khfhzk;> ,uj;jpdGhp khtl;lk;> nfhnyhd;d NfhuNsapd; jpaNghjfk gw;W 

vk;gpypgpl;ba gpuNjr nrayfg; gFjpf;F cl;gl;l vk;gpypg;gpl;ba gs;Nsfk fpuhkk;> 

gs;Nsfk fpuhk Nrit mjpfhhp gphptpy; mike;Js;s ~gpk;gJaha| vd miof;fg;gLk; 

mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsh; [P.lg;spa+.Nf. kdk;Nghp mth;fshy; tiuag;gl;l 

2000Mk; Mz;L [{iy 05k; jpfjpaplg;gl;l 1222Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

gphpf;fg;gl;lJk; tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: V-00 : W}-01 : g-09

mjpYs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; mlq;fyhf 

vk;gpypg;gpl;ba khtl;l fhzpg; gjpftj;jpy; L27/128 vd;w ,yf;fj;jpd; fPo; gjpT  
nra;ag;gl;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;gb

2022Mk; Mz;L xf;Nlhgh; khjk; 27Mk; jpfjp tpahof;fpoik kf;fs; tq;fpapd; 

vk;gpypg;gpl;ba fpis tshfj;jpy; K.g. 11.00 kzpf;F vk;khy; gfpuq;f Vy tpw;gidf;F 

tplg;gLk;.

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F mika 

COVID-19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vy tpw;gid eilngWk;.

jPHkhd mwptpj;jYf;F

jPHkhd mwptpj;jYf;F jaT nra;J 2022.08.19Mk; jpfjpa mur th;j;jkhdg; gj;jphpif 

kw;Wk; nla;yp epa+];> jpdkpd> jpdfud; Mfpa nra;jpg; gj;jphpiffisAk; ghh;itaplTk;.

fhzpf;F nry;tjw;fhd top

vk;gpypg;gpl;ba efu kj;jpapy; ,Ue;J Nehdhfk tPjp topahf Rkhh; 700 kPw;wh; tiu nrd;W 

tyJ gf;fkhf cs;s Gjpa efu tPjpf;F my;yJ nfhq;fpwPl; Ntiyj;js tPjpf;F (mJ 

fhh;gl; nra;ag;gl;l tPjpahFk;) jpUk;gTk; mq;fpUe;J Rkhh; 750 kPw;wh; tiu nrd;W tyJ 

gf;fkhf cs;s fhh;gl; nra;ag;gl;l 15 mb mfykhd ghijf;Fj;  jpUk;gp Rkhh; 100 

kPw;wh; tiu nrd;wJk; Fwpj;j Mjdk; cq;fsJ tyJ gf;fj;jpy; ,Ug;gij 

mtjhdpf;fyhk;. (,e;j Mjdk; itw; Nwhay; n`hl;Nly; vdf; ngahplg;gl;ljhFk;.)

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:

Vy tpw;gidapd; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsh;> tpw;gidapd; Kbtpy; gpd;tUk; 

njhiffis nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; 10% (gj;J tPjk;)

(2)  cs;@H mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thp - tpw;gid 

tpiyapy; 1% (xU rjtPjk;)

(3)  tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; mtw;Wf;fhf 

tpjpf;fg;gLk; rfy thpfSk;

(4) vOJtpidQh; kw;Wk; Vyk; $WNthh; fl;lzk; &. 1>500/-
(5) tpw;gidr; nryTfs; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mitAk;

(6) nehj;jhhpRf; fl;lzKk; tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu thpAk;.

nfhs;Kjy; tpiyapd; kPjp 90% (njhz;Z}W rjtPjk;) tpw;gidapd; gpd;dh; 30 

ehl;fSf;Fs; Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp> vk;gpypg;gpl;ba vd;w Kfthpapy; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

njhiyNgrp - 047-2230271/047-2230652

Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glhtpl;lhy; Vw;fdNt 

nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij gwpKjy; nra;tjw;Fk; cilikia 

kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd chpik tq;fpf;F cz;L.

fhzp cWjpapd; gpujpfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; vd;gdtw;iw gpd;tUk; Kfthpapy; 

,Ue;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. gpuhe;jpa Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp> gpuhe;jpa jiyik 

mYtyfk;> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp> njhiyNgrp: 045 2223084/045 2230818

~Kd;dwptpj;jypd;wp Vy tpw;gidia epWj;Jk;/ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; tq;fpf;Fs;sJ.

n\hf;kd; md;l; rkutpf;fpuk

xNu Njrk;> xNu Vy tpw;gidahsh;>

130 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

jiyik mYtyfKk; fhl;rpaiwAk; efu mYtyfk;

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b 6A> ngah; gPy;l; fhh;ld;> nfhOk;G 8

njhiyNgrp: 081-2227593 njhiyNgrp: 011-2671467> 011-2671468

njhiy/gf;];: 081-22244371 njhiy/gf;];: 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com
,izajsk;: www.sandslanka.com

Nffhiy efu rigapd; gpd;tUk; NtiyfSf;fhf ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

Mff;Fiwe;j juk; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l juj;ijAila ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; gjpitg; ngw;Ws;s (CIDA) Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022-10-06Mk;; jpfjp Kjy; 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd mYtyf Neuj;jpDs; ,e;j mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; 

Vida tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02)  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022-10-26Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; Nffhiy 

efu rig> nrayhshpd; ngaUf;F chpa jpdj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpg; gbtq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

03)  2022-10-26Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F Nffhiy efu rig mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t 

gpujpepjpfs; ,e;epfo;tpy; fye;J nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njh. 

,y.
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

Mff; 

Fiwe;j 

gjpT

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp itg;G 

(nuhf;fg; gzkhf 

/ mq;fPfhuk; 

ngw;w th;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; 

ngw;Wf;nfhz;l 

tq;fpg; gpiz Kwp)

01 jh;kghy khtj;ij jLg;Gr; Rtiu 

eph;khzpj;jy;

C-7 2000.00 66275.00

02 M\;yp gPhp]; khtj;ij jLg;Gr; 

Rtiu eph;khzpj;jy;

C-8 1000.00 39565.00

03 tpisahl;luq;F tPjp rdr%f 

epiyaj;ij eph;khzpj;jy;

C-8 1000.00 42150.00

 jiyth;>

 Nffhiy efu rig.

Nkyjpf tpguq;fSf;F njhlh;G nfhs;Sq;fs;: 035-2222275

Nfs;tp miog;G

Nffhiy efu rig

Nfs;tp mwptpj;jy; - tPuf;nfl;ba gpuNjr rig
Mjdq;fis Fj;jiff;F tply; - 2023Mk; tUlk;
tPuf;nfl;ba gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; Mjdq;fis 2023 [dthp 01Mk; jpfjp Kjy; 

2023 brk;gh; 31Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; thpfis mwtply; / tpisr;ry;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; 

chpikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022.10.07Mk; jpfjp Kjy; 2022.10.27Mk; jpfjp tiuapy; gp.g. 3.00 kzptiu Njrpa milahs 

ml;iliar; rkh;g;gpj;J chpa Nfs;tpg; gpizj; njhif kw;Wk; gbtf; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jpajd; gpd; ,e;j mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tpg; gbtq;fs; kw;Wk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fis %yg; gpujp kw;Wk; 

efy;  gpujp vd ,U gpujpfspy;;                       2022.10.28Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiytH> tPuf;nfl;ba gpuNjr rig> tPuf;nfl;ba|| vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022.10.28Mk;; jpfjp K.g. 11.05 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; Nfs;tpr; rigapd; Kd; 

jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh;  my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

njh. 

,y.

tpguq;fs; Nfs;tpj; 

njhif 

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif

gbtf; 

fl;lzk; 

1 tPuf;nfl;ba nghJr; re;ij 7699000.00 100000.00 2000.00

2 ty];Ky;y nghJr; re;ij 7454900.00 100000.00 2000.00

3 nkhuaha nghJr; re;ij 1512005.00 25000.00 1500.00

4 tPuf;nfl;ba efu thfdj; jhpg;gplf; fl;lzk; 201000.00 5000.00 1000.00

5 ty];Ky;y thfdj; jhpg;gplf; fl;lzk; 270100.00 5000.00 500.00

6 nj/fzKy;njdpa kahdf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 5000.00 1000.00 250.00

7 `pq;FWKyd tpN[uhk khtj;ij Njq;fha; tpisr;ry; 35100.00 2000.00 250.00

8 nge;jpfk NfhkN`d fy;n`u];] (ehky;tj;j) fhzpapd; 

Njq;fha; tpisr;ry;

37000.00 2000.00 250.00

9 ty];Ky;y kahdf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 6500.00 1000.00 250.00

10 nkhuaha nghJr; re;ij nghJf; fhzpapd; Njq;fha; 

tpisr;ry;

7000.00 1000.00 250.00

11 Ky;fphpfy thfd epWj;Jkplk; 148000.00 2500.00 1000.00

12 tPunfl;ba gpuNjr rig nghJ kyry$l mikg;Gf;fs; 

05 (Fwpj;j ,lq;fs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; 

tpgug;gj;jpuj;Jld; fhzg;gLk;)

20000.00 1000.00 250.00

Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; Njitahd tpguq;fis tPuf;nfl;ba gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F 

rKfk; je;J my;yJ mYtyf Neuj;jpy; njhiyNgrp %yk; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpaNrd ypadhuhr;rp>

jiyth;>

tPuf;nfl;ba gpuNjr rig.                                njhiyNgrp ,y. 047-2246375

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G

01.  nghyd;dWit khefu rigapd;> khefu rig Mizahsh;> nghyd;dWit khefu rigapd; 

rhh;gpy; gpd;tUkhW tpgug;gLj;jg;gl;Ls;s Mjdq;fis ePz;lfhy Fj;jif mbg;gilapy; 

toq;Ftjw;F  jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;. 

njh. 

,y.
Mjdj;jpd;; ngah;

kPsspf;fg;glhj 

tpiyf;Nfhuy; 

Mtzf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

Mff;Fiwe;j 

tpiyf; Nfhuy;

01 nghyd;dWit Rw;Wtl;lj;jpw;F 

mUfpYs;s ,uz;L khbf; fl;blk;

&gh 2>000.00 &gh 50>000.00 &gh 3>000>000.00

02. ,e;j tpiyf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk;.

03.  Nkyjpf tpguq;fis 0272222275 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; my;yJ mYtyfj;jpw;F tUif 

je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022-10-

10Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-31tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; 

nghyd;dWit efuj;jpy; mike;Js;s nghyd;dWit khefu rigapd; fzf;fply; gphptpw;F  

tUif je;J vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

05.  tpiyf;Nfhuy; gpizj; njhifahf 2023-01-10Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; kPsspf;fg;gLk; 

50>000.00 &gh fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpiz Kwpapd; Clhf my;yJ ,e;j khefu rigapd; rpwhg;gh; gphptpw;F 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,U efy;fspyhd tpiykDf;fis 2022-11-01Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; khefu 

Mizahsh;> khefu rig> nghyd;dWit vDk; Kfthpf;F jghypy; mDg;gyhk; my;yJ me;j 

KfthpapYs;s fzf;fhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nehpy; nfhz;Lte;J cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpikDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

khefu Mizahsh;>

khefu rig>

nghyd;dWit.

Njrpa kdey epWtdk;> 
Ky;Nyhpah Gjpa efuk; 

(mq;nfhl)
2023Mk; tUlj;jpy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; kw;Wk; 

NritfSf;fhf jFjp tha;e;j epWtdk;> cw;gj;jpahsu;fs; 

my;yJ mtu;fspd; mq;;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs;> 

mq;fPfupf;fg;gl;l tpepNahf];ju;fs;> toq;Feu;fs;> 

xg;ge;jjhuu;fs; kw;Wk; mur epWtdq;fspypUe;J 

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

2022.10.10Mk; jpfjp Kjy; 2022.11.10Mk; jpfjp tiu 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 

tiuahd Neuj;jpw;Fs; Njrpa kdey epWtdj;jpd; fzf;Fg; 

gpuptpy; ,Ue;J tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; tpguq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

xU toq;fy; my;yJ Nritf;fhf kPsspf;fg;glhj 1000.00 

&gh fl;lzj;ij Njrpa kdey epWtdj;jpd; rpwhg;gu; 

gpuptpy; nrYj;jp gw;Wr;rPl;ilg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL> mjd; gpujp xd;iw tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 

gjpTf;fhf rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis 011-

2578234/5/6/7 ePbg;G ,y (404) vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; 

Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 Nky; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fs;:

1.1. mYtyf fhfpjhjpfs;

1.2. mr;rbf;fg;gl;l fhfpjhjpfs;

1.3. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fs;

1.4. fzpdp kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila cgfuzq;fs;

1.5. kpd; cgfuzq;fs;

1.6.  midj;J tifahd itj;jparhiy Jzpfs; 

kw;Wk; jpiur;rPiyfs;

1.7. nfhjpfyd;fs;> Nfhg;igfs;> gpbr;rl;bfs; 

1.8. fduf cgfuzq;fs; kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs;

1.9. thfdq;fSf;fhf lau;> l;a+g; kw;Wk; kpd;fyd;fs;

1.10.  gP.tP.rP. Foha; cl;gl ePh;f;Foha; thh;g;G 

cgfuzq;fs;

1.11.  kpd;rhu nghUj;jy;fs; kw;Wk; kpd;rhuk; toq;fYf;F 

Njitahd Jizg;ghfq;fs;

1.12. b[pl;ly; mr;rply; (gjhiffSf;fhf)

1.13.  ,wg;gu; Kj;jpiu> gpsh];bf; Ntiyfs; kw;Wk; 

tpsk;gug; gyif

1.14.  jiyaizfs;> ,wg;gu; fye;j Jk;G nkj;ijfs; 

kw;Wk; ,wg;gu; nkj;ijfs;

1.15. nkfpz;;Nlh]; kw;Wk; nuf;rpd;

1.16. ghjzp kw;Wk; Njhy; nghUl;fs;

1.17. cUf;fpnahl;ly; cgfuzq;fs;

1.18. kUj;Jt/rj;jpurpfpr;ir/ Ma;T$l cgfuzq;fs;

1.19. X-Ray Films & Chemicals  

1.20.   ghtidg; nghUl;fs; (gw;gir> yd;r; rPl;> nts;isj; 

jhs; Nghd;w nghUl;fs;)

1.21.  kUe;Jfs;

1.22.   itj;jparhiy cgfuzq;fs; (l;nuhypfs;> fl;by; 

kw;Wk; rf;fu ehw;fhyp)

1.23.   Rj;jk; nra;Ak; rtu;f;fhu tiffs; kw;Wk; fOTk; 

J}s;fs;

1.24.   rikayiw nghUl;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; 

toq;Fjy;

1.25.  gpsh];bf; cgfuzq;fs;

1.26.  kug;gyif tiffs;

1.27.  gpsh];bf; ngau; gyiffis toq;fp nghUj;Jjy;

1.28.  xypngUf;fp cgfuzq;fis toq;fp nghUj;Jjy;

1.29.  Njhl;l myq;fhu Nkir/fjpiufs; toq;Fjy;

1.30.  Nlhdu; kw;Wk; fhl;upl;[; toq;Fjy;

1.31.  tspr;rPuhf;fpfs; toq;Fjy;

1.32.   ,izajs Nritfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

toq;Fjy;

1.33.   nghypj;jPd; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila 

cw;gj;jpfis toq;Fjy;

1.34.  rlyq;fis vLj;Jr; nry;yy;

1.35.  nfkuh kw;Wk; rhjdq;fis toq;fy;

1.36.  Copau; milahs ml;il toq;fy;

gOJghu;j;jy;fs; kw;Wk; Nritfs;:

2.1   kpd; cgfuzq;fs;> Mw;wy; fUtpfs; gOJghu;j;jy; 

kw;Wk; guhkupj;jy;

2.2  fzpdp ,ae;jpuk; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila 

cgfuzq;fs; guhkupj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

2.3  itj;jparhiy cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy; 

(l;nuhypfs;> fl;by; kw;Wk; rf;fu ehw;fhyp Mfpad)

2.4  vupthA fl;likg;G kw;Wk; vupthA mLg;Gfspd; 

jpUj;jNtiyfs;

2.5  thfd jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; guhkupj;jy; 

Ntiyfs;

2.6  ryit ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; guhkupj;jy; 

Ntiyfs;

2.7  ijay; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; guhkupj;jy; 

Ntiyfs;

2.8  jPq;fpiof;Fk; g+r;rpfis mopj;jy; (fiwahd; 

kw;Wk; %l;ilg;g+r;rp)

2.9  epWtdj;jpd; cs;sf kuq;fis ntl;b mfw;wy;

2.10 thfdq;fspd; kpd; fl;likg;ig GJg;gpj;jy;

2.11  thfdq;fspd; ,Uf;iffs; kw;Wk; mNgh];bd; 

F\d; Ntiy

2.12 Kr;rf;fu tz;b jpUj;jNtiyfs;;

2.13  njhiyf;fhl;rp kw;Wk; thndhyp kpd; rhjdq;fis 

gOJghu;j;jy;

2.14 Fspu;rhjdg; ngl;b jpUj;jNtiyfs;;

2.15 tspr; rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;;;

2.16  rikayiw cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;; 

(Njq;fha; JUTk; ,ae;jpuk;> kuf;fwp ntl;L 

,ae;jpuk;> ntl;Lk; ,ae;jpuk;)

2.17 kpd; tprpwpfspd; jpUj;jNtiyfs;;

2.18 nghapyu; kw;Wk; kpd; Nfj;jy; jpUj;jNtiyfs;;

2.19 kpd;rhu guhkupg;G kw;Wk; Nrit toq;fy; 

2.20  mYkpdpa ghj;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;; (flhuk;> 

ghid> Nfhg;ig)

gzpg;ghsu;

Njrpa kdey epWtdk;

Ky;Nyupah Gjpa efu;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 
- 2023
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2015 ,y 5 vDk;
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig 
rl;lj;jpd; 131Mk; gphptpd; fPo; nfsut ePjpkd;w 

fl;lisg; gpufhuk;
Nf.V.v];. fUdhjpyf;f Mfpa ehd; jk;Gj;Njfk nu[pd re;jpapy; 

mike;Js;s MNuhf;ah kUe;jfj;jpy; flikahw;wpaJld; ~kUj;Jt 

rpl;il ,d;wp kUe;Jfis rpy;yiwahf tpw;gid nra;jy;| vd;w 

Fw;wr;rhl;bd; fPo; jk;Gj;Njfk ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; 2022.09.13k; 

jpfjp nfhLf;fg;gl;bUe;j 79135 vDk; tof;fpy; Fw;wthspahf;fg; 

gl;likapdhy; mjw;fhf nfsut ePjpthdpdhy; &. 56000.00 

jz;lj;jpw;F cs;shf;fg;gl;ljhf ,yq;if kf;fSf;F njhptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;. 

,j;jtiw kPz;Lk; nra;akhl;Nld; vd;gJld; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

Fw;wk; rk;ge;jkhf ,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;.

01.  Fspahg;gpl;ba efu rigf;Fj; Njitahd gz;lq;fs; / nghUl;fs; / cgfuzq;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;f cj;Njrpf;Fk; toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 I.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tp;z;zg;gq;fs; 2022-10-11Mk; jpfjp Kjy; 2022-

11-08Mk; jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; my;yJ nrayhsh;> efu rig> Fspahg;gpl;ba vDk; 

Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

 II.  gjptpw;fhd mwtplg;gLk; fl;lzk; - ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjpTf; 

fl;lzj;ij efu rigapd; fhrhsUf;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiy 

my;yJ fhRf; fl;lis %yk; nfhLg;gdTfisr; nra;tjhdhy; nrayhsh;> 

efu rig> Fspahg;gpba vDk; ngaUf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;).

 III.  gjptpw;fhf rkh;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs; -  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; 

gpujp.

 VI.  gjpT nra;jy; njhlh;ghd tpguq;fs; - mYtyf Neuj;jpDs; toq;fy; 

tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mjpfhhpaplkpUe;J my;yJ kuliyapi  ya.uc.gov.lk vDk; 

,izajsj;jpd; %yk;; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  gjpT nra;jy; njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdk; Fspahg;gpl;ba efu rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. 

V.vk;. yf;\;kd; mjpfhhp>

jiyth;>

Fspahg;gpl;ba efu rig.

2022-10-
 

mYtyfk;: 037-2281275 / 037-4947850  njhiyefy; ,yf;fk;: 037-2281114

kpd;dQ;ry;: kuliyauc@gmail.com  ,izjsk;: www.kuliyapi  ya.uc.gov.lk
 

njh. 

,y.

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; gjpTf; 

fl;lzk; 

01 fhfpjhjpfs; toq;fy; 1000.00

02 kpd;rhu Jizg;nghUl;fs; toq;fy; (kpd; fk;gpapizg;G 

Kiwikf;fhf)

1000.00

03 cUf;F kw;Wk; kuj;jhyhd mYtyf cgfuzq;fs; toq;Fjy; 1000.00

04 mr;R Ntiyfs; (mYtyf Mtzq;fs; kw;Wk; cg gbtq;fs;) - 

FUehfy; khtl;lj;jpDs; kl;Lk;.

1000.00

05 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fis toq;Fjy; (ifAiwfs;> fk;g+l;];> 

rth;f;fhuk;> fpUkpehrpdpfs;)

1000.00

06 fl;blg; nghUl;fs; toq;Fjy; (fUq;fy; rhh;e;j cw;gj;jpfs;> nrq;fy;> 

kzy;> fputy;;)  tlNky; khfhzj;jpDs; kl;Lk;.

1000.00

07 kpd;rhuk; kw;Wk; ,yj;jpudpay; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 1000.00

08 thfd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy; 1000.00

09 ,ae;jpNuhgfuzq;fs; toq;Fjy; (Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> 

kpd;gpwg;ghf;fp Nghd;wd)

1000.00

10 thfdq;fis rh;tp]; nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; - 

tlNky; khfhzj;jpDs; kl;Lk;

1000.00

11 ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs; kw;Wk; b[pl;ly; gjhiffis 

mr;rply; - tlNky; khfhzj;jpDs; kl;Lk;

1000.00

12 fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 1000.00

13 fzdp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; - tlNky; 

khfhzj;jpDs; kl;Lk;

1000.00

14 ePh;f;Foha; NtiyfSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; (PVC cgfuzq;fs; cl;gl)

1000.00

15 lah;fs; kw;Wk; ba+g;fs; toq;Fjy;> kPs;epug;Gjy; kw;Wk; thfd 

ngw;whp kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy; 

1000.00

15 ePh; Rj;jpfhpg;Gf;Fj; Njitahd ,urhadg; nghUl;fis toq;Fjy; 1000.00

17 nfhq;fpwPl; nghUl;fis toq;Fjy; (`pa+k; Foha;fs;> nfhq;fpwPl; J}

z;fs;> Kd;thh;g;G mr;Rf; fw;fs;) - tlNky; khfhzj;jpDs; kl;Lk;

1000.00

18 Nfhyh]; kw;Wk; jhh; toq;Fjy; 1000.00

19 rPnke;J cl;gl fdufg; nghUl;fis toq;Fjy; - tlNky; 

khfhzj;jpDs; kl;Lk;

1000.00

20 epwg;g+r;Rfis toq;Fjy; (g+rf;$bait) - tlNky; khfhzj;jpDs; 

kl;Lk;

1000.00

21 rPUilf;fhd Jzpfis toq;Fjy; kw;Wk; rg;ghj;Jfs; toq;Fjy; 1000.00

22 ePh;g; gk;gpfs; kw;Wk; kpd;rhu cgfuzj; jpUj;jNtiyfs; 1000.00

23 jfdr;rhiy cgNahfj;jpw;fhd vhpthA toq;Fjy; 1000.00

24 tpisahl;Lg; nghUl;fs; toq;Fjy; 1000.00

25 Nlhdh; tiffs; kw;Wk; Lg;Nyh ik toq;Fjy; 1000.00

26 Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; 1000.00

27 gris ciwfis toq;Fjy; (cl;Gw ciw cl;gl) 1000.00

28 fzdp gw;Wr;rPl;Lfis mr;rply; 1000.00

29 filry; gw;wiw Ntiyfs; (Nyj; nk\pd;) - tlNky; khfhzj;jpDs; 

kl;Lk;

1000.00

30 ghJfhg;G nfkuh nghUj;Jjy; 1000.00

 

xg;ge;jf;fhuh;fs; (Ntiyapd; kjpg;gPL kw;Wk; ngWkjpf;fikthf)

01 2>000>000 &gh tiu ngWkjpahd Ntiyfs; (C9, ICTAD gjpTr; 

rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

2000.00

02 2>000>000 – 5>000>000 &gh tiu ngWkjpahd Ntiyfs; (C8, ICTAD 
gjpTr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

3000.00

03 5>000>000 &ghtpw;F Nkw;gl;l ngWkjpahd Ntiyfs; (C7, ICTAD 
gjpTr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

3500.00

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

Fspahg;gpl;ba efu rig

kf;fs; tq;fp
tpiykD mwptpj;jy;

nj`ptis fhyp tPjp fpis - 337

ngWkjptha;e;j Mjdk; xd;iw nfhs;tdT nra;tjw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd

,y. 40/3 B> ypadNf tPjp> nj`ptis (1275Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; Jz;lk; 3063) tp];jPuzk; - V:0W}:0g.7.08)

fhzp kw;Wk; MW FbapUg;G njhFjpfSld; MW khbf; fl;llk;

1.  Nkw;$wpa Mjdj;jpw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis kf;fs; tq;fpapd; 

nfhOk;G ntspg; gpuhe;jpa Kfhikahsh;> NfhUfpd;whh;.

2.  tpiykD njhlh;ghd Mtzq;fis ,y. 42> fhyp tPjp> nj`ptis vd;w 

Kfthpapy; cs;s kf;fs; tq;fp> nj`ptis fpis> KfhikahshplkpUe;J 13.10.2022 

tiu Ntiy ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 3.30 kzp tiuapy; 337-

1001-52473892 vd;w ,yf;fj;ijf; nfhz;l fhyp tPjp> nj`ptis kf;fs; tq;fpf; 

fpisapd; ehdhtpj Nrfhpg;G fzf;fpy; kPsspf;fg;glhj &. 3>000.00 njhifia 

itg;Gr; nra;tjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

3.  &gha; 50>000/- kPsg;ngwf;$ba itg;Gj; njhifahdJ 337-1001-52473892 vd;w 

,yf;fj;ijf; nfhz;l fhyp tPjp nj`ptis kf;fs; tq;fpf; fpisapd; ehdhtpj 

Nrfhpg;G fzf;fpw;F VNjDk; kf;fs; tq;fpf; fpisapy; itg;Gr; nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

vd;gNjhL mjd; %yg; gw;Wr; rPl;il (Orginal) tpiykD gbtj;Jld; ,izf;fg;gl 

Ntz;Lk;.

4.  2022.10.14Mk; jpfjp md;W kjpak; 2.00 kzpf;F tpiykD KbTWj;jg;gl;L md;iwa 

jpdNk gpw;gfy; 3.00 kzpf;F ,y. 42> fhyp tPjp> nj`ptis> nj`ptis fhyp tPjp 

fpisapy; cs;s kf;fs; tq;fpapd; tstpy; tpiy kDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

5.  tpiykDit eph;tfpf;Fk; Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; tpiykD 

tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

6.  tpz;zg;gjhuh; Vw;fdNt cs;s epiyapy; nrhj;ijf; nfhs;tdT nra;tjw;F xg;Gf; 

nfhs;s Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fis ,y. 42> fhyp tPjp> nj`ptis vd;w 

Kfthpapy; cs;s nj`ptis fhyp tPjp> kf;fs; tq;fpf; fpis KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 

njhlh;G ,yf;fk;: 011-2739152/011-2739153/ 071 5937424

gpuhe;jpa Kfhikahsh; (nfhOk;G ntspg;gpuhe;jpak;)>

kf;fs; tq;fp>

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;>

,y. 177A> i`nyty; tPjp>

ENfnfhl.

2022 xf;Nlhgh; 12Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 90>000 
kpy;ypad; &ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;

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

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

Iv];Ivd;* LKA09123A132 LKA18223D141 LKA36423J134

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

40,000 25,000 25,000 90,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 xf;Nlhgh; 12

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 xf;Nlhgh; 14

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 xf;Nlhgh; 14

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 xf;Nlhgh; 12 Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

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

nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpiza milahs ,yf;fk;
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www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers

Tuition

Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers 
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To publish at both Papers

Each Additional word Rs 20/-

Each Additional word Rs 20/-

For 15 Words

For 15 Words

(Only for 15 Words)

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Rs. 700/-

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..

Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

Email - classifi ed@lakehouse.lk
 - 077 7 270 067

Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.

27 March 2022

Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

 14 - 1000 
cc Charade A/
wheels Rs. 775000/
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 

27 March 2022
27 March 2022
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Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : a g a p e a c c s e r v i c e s @ g 
m a i l . c o m  WhatsApp 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380

* 
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classi� ed@lakehouse.lk

Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction

Rs. 100/-Additionally pay only
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,
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Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893
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617

Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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