
	மீள்குடியேற இன்னும் 2,327 குடும்்பங்கள்... 
	இடம்்்பேர்ந்த குடும்்பங்களை விளைவா்க
 மீள்குடியேறறவும் நலன்புரி மு்காம்்களை மூடவும் திடடம்...

லங்கா சத�காச பல அத்தியகாவசிய 
உணவுப் தபகாருட்ளின் விலல்லை 
குலைத்துளைது. நேற்று (24) மு�ல் அமு-
லுக்கு வரும் வல்யில் இந� விலல 
குலைப்லப லங்கா சத�காச தசய்துளைது.  

 இ�ன்படி, ஒரு கிநலகா 
தவளலைச் சீனியின் விலல 229 -------------------------------------  

இ.த�கா.்காவின் முன்்காள �லலவரும் 
நபகாச்ருமகா் அமரர் முத்து சிவலிங்த்தின் 
பூ�வுடலுக்கு இலஙல்த் த�காழிலகாைர் ்காஙகி-
ரஸின் �லலவர் தசநதில் த�காணடமகான், �வி-
சகாைர் மரு�பகாணடி ரகாநமஸவரன், பிரதித் �வி-

சகாைர் இரகாஜதுலர, பிரதித் �லலவி அனுசியகா, 
பிரதித் �லலவர் ்ணபதி ்்்ரகாஜ், ந�சிய 
அலமப்பகாைர் சக்திநவல் மற்றும் உப �லலவர் 
பிலிப் குமகார் ஆகிநயகார் ்டசியின் த்காடிலயப் 
நபகார்த்தி நேற்று மரியகால� தசலுத்தி்ர்.

இலஙல்யின் ்டன்்லை 
மறுசீரலமப்பது த�காடர்-
பில் ்டன் வழஙகுேர்்ள 
விலரவில் பதிதலகான்லை 
வழங்காவிடடகால், மில்லி-
யன் ்ணக்்கா் மக்்ளின் வகாழக்ல் 
அபகாயத்ல� எதிர்நேகாக்்லகாதம் 

மனி� உரிலம்ள ்ண்காணிப்-
ப்ம் த�ரிவித்துளைது.   

இலஙல்யின் தபகாருைகா�கா-
ரத்ல� ஸதிரப்படுத்துவ�ற்கு 
்டன்்லை மறுசீரலமக்் 

்டன் வழஙகுேர்்ள இணஙகு-
வது அவசியதம் அந� 

(வவுனியகா விநசட நிருபர்)  

வவுனியகா, ்்்ரகாயன்குைம் பகு -
தியில்  நேற்று (24) ்காலல பஸ - - 
டிப்பர் நமகாதியதில்,   டிப்பர் சகாரதி 

மற்றும் பஸசில் பயணித்� பத்துப் -
நபர்  படு்காயமலடநது லவத்திய -
சகாலல்ளில் அனுமதிக்்ப்படடுள -
ை்ர்.   

இச்சம்பவம் த�காடர்பில்

சீ்காவின் வூஹகான் 
ே்ரில் ஆரம்பித்� 
த்காநரகா்கா த�காற்று 
உல்ம் முழுவதும் 
ஆ ட டி ப் ப ல ட த் து -
விடடு �ற்நபகாது 
மீணடும் சீ்காலவ 

உலுக்்த் த�காடஙகியுளைது.   
்டந� 24 மணி நேரத்தில் சீ்காவின் 

உளளூர் ே்ரங்ளில் மடடும் 29,157 -----------------------------------------   

இன் பு ளு வன் ச கா 
நபகான்ை அறிகுறி்ளு -
டன் கூடிய லவரஸ 
நேகாய், ேகாடு முழுவதும் 
பரவி வருவ�கா் சு்கா�கார 
அலமச்சின் தசயலகாைர் 
விநசட லவத்திய நிபுணர் 
லவத்தியர் நஹமந� 
நஹரத் த�ரிவித்துளைகார்.  

த்காவிட19 நேகாயுடன் ஒப்பிடுல்யில் இந�
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

அமரர் முத்து சிவலிங்கத்தின்  
பூதவுடலுக்கு CWC இறுதி அஞ்சலி  

ப�ோததப் ப�ோருள் தவத்திருநதோல்  
மரண அல்்லது ஆயுள் தணடதை  

ஐநது கிரகாம் அல்லது அ�ற்கு அதி -
்மகா் ஐஸ ர் நபகால�ப்தபகா-
ருலை லவத்திருக்கும் அல்லது 
விற்பல்யில் ஈடுபடுபவர்்-
ளுக்கு மரண �ணடல் அல்லது 
ஆயுள �ணடல் வழங்க்கூ-
டிய வல்யில் சடடத்தில் திருத் -
�ம் தசய்யப்படடுளைது.  

ேச்சு தபகாருள, அபின் மற்றும் 
அபகாய்ர ஒைட�ங்ள சடடம் சபகாேய-
்ர் மஹிந� யகாப்ப அநபவர்த்�்வின் 
உறுதிப்படுத்�லுடன் நேற்று மு�ல் 
அமுலுக்கு த்காணடுவரப்படடுளைது.  

நேற்று மு�ல் அமுலுக்கு வநதுளை 
இந� புதிய சடடத்தின் கீழ, குற்ைம் -
புரிந�வர்்ளுக்கு எதிரகா் சடடத்ல� 
ேலடமுலைப்படுத்துவ�கா் தபகாலிஸ 
நபகால�ப்தபகாருள ஒழிப்பு பணிய்ம் 

த�ரிவித்துளைது.   
01 கிநலகா அல்லது அ�ற்கு நமற் -

படடு அபின் லவத்திருப்பின் மர-
ண�ணடல் அல்லது ஆயுட்கால 
�ணடல் வழங்ப்படும்.  

 500 கிரகாம் ்ளிலிருநது 1 கிநலகாவுக்-
குக் குலைவகா் அபின் லவத்-
திருப்பின் ஆயுட்கால சிலை

ஐ்நது கிைாமுக்கு அதி்கமான ICE ை்க   

அத்தியோவசியப் ப�ோருட்கள்
சி்லவற்றின் வித்ல்கள் குதைப்பு

சீனி, மா, பூண்டு, ்வங்காேம் உட்பட

இடமப�யர்நத 2,71,171 
குடும�ங்கள் மீள்குடிபயற்ைம

யுத்�ம் ்காரணமகா் வடக்கு, கிழக்கிலிருநது இடம்தப-
யர்ந� 2,73,498 குடும்பங்ளில் 2,71,171 குடும்பங்ள 
�ற்நபகாது மீைக் குடியமர்த்�ப்படடுளை�கா்  
ே்ர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடலமப்பு 

வடக்கு, கிழக்கில் ய்பாரினால் �ோது்கோப்பு அதமச்சின் நிதி ஒதுக்கீடு   
81 பம்லதி்க வோக்கு்களோல் நிதைபவற்ைம

நலகாரன்ஸ தசல்வேகாய்ம் 

 
பகாது்காப்பு அலமச்சு, மக்்ள 

பகாது்காப்பு அலமச்சு மற்றும் 
த�காழில்நுடப அலமச்சு்ளுக் -
்கா் நிதி ஒதுக்கீடு நேற்று 81 
நமலதி் வகாக்கு்ைகால் திருத் -
�ங்ளுடன் சலபயில் நிலை -
நவற்ைப்படடது.  

நிதி ஒதுக்கீடடுக்கு ஆ�ரவகா் 

91 வகாக்கு்ளும் எதிரகா் 10 வகாக் -
கு்ளும் அளிக்்ப்படட்.  

பகாரகாளுமன்ைத்தில் நேற்று 
நமற்படி அலமச்சுக்்ளுக்்கா் 
நிதி ஒதுக்கீடடு குழு நிலல 
விவகா�ம் ஆரம்பிக்்ப்படடு 
முழு ேகாள விவகா�மகா் முன்த -்
டுக்்ப்படடது. விவகா�த்தில் 
ஜ்காதிபதி ரணில் விக் -
கிரமசிங் உடபட 

ஆ்லய பிரதம குரு  
வி�த்தில் மரணம  

மாத்தளை ஸ்ரீ முததுமாரிேம்மன்  ்கடன் வழஙகுநர்்களின் �திலில் 
மில்லியனுக்கும அதி்க மக்்களின் வோழ்வு 
மனி்த உரிளம்கள் ்கண்்காணிப்ப்கம் எச்சரிக்ள்க

சு்கா்தாை அளமசசு எச்சரிக்ள்க

நோடடில் இன்புளுவன்்சோ 
தவரஸ் �ரவும அ�ோயம

2024 இல் வழங்க ஆட்பதிவு திளைக்்கைம் எதிர்பாரபபுமாளவ ய்சனாதிைாஜா அதிைடிக் ்கருதது

்சர்வபத்ச தரத்தில் புதிய
அதடயோள அடதட அறிமு்கம

இலஙல் பிரலஜ ஒருவலர அலடயகாைம் ்காணும் 
வல்யில், சர்வந�ச �ரத்துக்்லமய  ந�சிய அலடயகாை 
அடலட �யகாரிக்்ப்படவுளைது.  

இலஙல்ப் பிரலஜ ஒருவலர ேம்பத்�குந� வல்யில் 
அலடயகாைம் ்காணப�ற்்கா் 15 வயது அல்லது அ�ற்கு 
நமற்படட குடிமக்்ளின் சுய விபரங்ள, அவர்்ளின் 
உயிரியல் பணபு்ள, புல்ப்படங்ள ஆகியவற்லை உள-
ைடக்கி இந� அலடயகாை அடலட �யகாரிக்்ப்படவுள-
ைது.  

அல்த்து விபரங்லையும் உளைடக்கிய பின்்ர், 
ந�சிய �னிேபர் பதிநவடலட மத்திய �ரவு 
அலமப்பகா் நிறுவுவ�ற்கும் இ�ன் கீழ 

தமிழரசு ்கடசிக்கு தத்லவதர பதரிநத
பின்ைபர TNA க்கு புதிய தத்லவர்

"�மிழரசுக் ்டசிக்குப் புதிய �லலவர் 
த�ரிவு தசய்யப்படுவகார். அ�ன்பின்-
்ர் �மிழரசுக் ்டசியி்ரும் �மிழத் 
ந�சியக் கூடடலமப்பில் அங்ம் வகிக்-
கின்ை ஏல்ய பங்காளிக் ்டசியி -்
ரும் இலணநது கூடடலமப்பின் புதிய 
�லலவலரத் த�ரிவு தசய்வகார்்தை் 
இலஙல்த் �மிழரசுக் ்டசியின் �லல-
வரும் முன்்காள பகாரகாளுமன்ை உறுப்பி-
்ருமகா் மகாலவ நச்காதிரகாஜகா த�ரிவித்துளைகார்.  

இலஙல்த் �மிழரசுக் ் டசி, �மிழத் ந�சியக் கூட-
டலமப்பு ஆகியவற்றின் �லலலம்ள த�காடர்பில் 

சிகிசள்ச ்பலனின்றி மைைமான்தா்க ்த்கவல்

வியடநோமில் வி�ரீத முடிதவ 
எடுத்த யோழ்ப்�ோண வோசி

வியடேகாமில் �டுத்து லவக்்ப்படடுளை 303 
இலஙல்யர்்ளில் யகாழப்பகாணத்ல�ச் நசர்ந� 
ஒருவர் �ற்த்காலல தசய்துளைகார்.  

�ற்த்காலலக்கு முயன்ை இவர், சிகிச்லசக்்கா் 
அனுமதிக்்ப்படட நபகாதிலும் சிகிச்லச பலனின்றி 
அவர், உயிரிழநதுளை�கா் �்வல்்ள தவளியகாகி -
யுளை்.  

உயிரிழந�வர் யகாழப்பகாணம் - சகாவ்ச்நசரி பகுதி -
லயச் நசர்ந� 37 வய�கா்வதர் த�ரிவிக்்ப்படுகி-
ைது.   

இலஙல்யர் 303 நபருடன் ்்டகா நேகாக்கி பய -
ணித்� மீன்பிடிப் படகு மூழகியல�யடுத்து, 
அதில் பயணித்�வர்்ள, 

டி்சம்்பர 15 வளை நீடிபபு  

அஜித் நிவோட ்கப்ரோலின்  
பவளிநோடடு �யணத்ததட   

மத்திய வஙகியின் முன்்காள 
ஆளுேர் அஜித் நிவகாட ்ப்ரகா -
லுக்கு விதிக்்ப்படடிருந� 
தவளிேகாடடு பயணத்�லடலய, 
டிசம்பர் (15)  வலர நீடிக்் 
த்காழும்பு நீ�வகான் நீதிமன்ைம் 
நேற்று உத்�ரவிடடுளைது.  

இது த�காடர்பகா் �னிப்படட 
முலைப்பகாடடுக்்லமய சநந� -்

ேபரகா் அஜித் நிவகாட ்ப்ரகால், த்காழும்பு நீ�வகான் 
நீதிமன்ைத்தில் நேற்று (24) ஆஜரகா்கார்.  

அப்நபகாது,   அஜித் நிவகாட ் ப்ரகால் சகார்பில் 
ஆஜரகா் சடடத்�ரணி்ள, இந� ------------------------------------------- 

ஒயைநாளில் 29,000 ய்பர ்பாதிபபு

சீைோவில் மீணடும   
ப்கோபரோைோ தோக்்கம  

இனபபிைசசிளனக்கு 13ஆவது திருத்தமூடா்க  

அதி்கோர �ரவ்லோக்்கலுக்கு  
நோம என்றுபம தயோர்  

(நலகாரன்ஸ தசல்வேகாய்ம்)

இ்ப்பிரச்சில் தீர்வுக்கு, 13ஆவது 
திருத்�ச் சடடத்தினூடகா் அதி்காரப்பரவ-
லகாக்்ம் வழங் என்றும் �யரகா்நவ உள-
ை�கா் எதிர்க்்டசித் �லலவர் சஜித் பிநரம-
�காச த�ரிவித்துளைகார்.   

பகாரகாளுமன்ைத்தில் நேற்று வியகாழக்கிழலம 
குழுநிலல விவகா�த்தின் இரணடகாம் ேகாள விவகா�த்தில்,  

வன்முதை அரோஜ்கத்துக்கு   
ஒருப�ோதும இடமில்த்ல  

 மனி்த உரிளம என்ற ய்பாரளவயில் சிலர நடததும்   

வீதியில் ய்பாைாடடம் நடததுவ்தால் ்பாைாளுமன்றதள்தக் ்களலக்்கபய்பாவதில்ளல   

    அளவ பூரவீ்கக் ்காணி்க்ைன ்சள்பயில் ்சாரள்ஸ் முழக்்கம்

இரோணுவம வ்சமுள்ள 

்கோணி்கதள விடுவியுங்கள்
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மகாத்�லை ஸ்ரீ முத்துமகாரியம்-
மன் ஆலயத்தின் பிர�ம குருவும் 
சிலகாபம், முன்ந்ஸவரம் வடிவகாம்-
பி்கா ந�வி சநம� முன்ல்ேகா�ப் 
தபருமகான் ஆலயத்தின் மந்காற்சவ 
குருவுமகா் சிவ= சிவகா்ந� குருக்-
்ள, நேற்றுக் ்காலல விபத்-
தில் சிக்கி மரணமகா்கார்.   

்பாைாளுமன்றததில் ்சஜித

வவுனியோவில் �ஸ் - டிப்�ர்   
ப்கோர வி�த்து; 10 ப�ர் ்கோயம  

விற்பளன ்்சய்தாலும் அய்த ்தண்டளன வழங்கப்படும்

்ச்்தா்சவில் யநறறு மு்தல் விற்பளன   

(நலகாரன்ஸ தசல்வேகாய்ம்)   

மனி� உரிலம என்ை நபகார்லவ-
யில் அரகாஜ்ம், வன்முலை்ளுக்கு 
ஒருநபகாதும் இடமளிக்் முடியகா-
த�் ஜ்காதிபதி ரணில் விக்கிரம-
சிங் பகாரகாளுமன்ைத்தில் த�ரிவித்-

�கார்.   

நபகாரகாடடங்ள மூலம் அரசகாங்த்ல� 
வீழத்தும் முயற்சி்ளுக்கு இடமளிக்் 
முடியகாத�் த�ரிவித்� ஜ்காதிபதி, 
இ�ற்கு எதிரகா் ்டும் ேடவடிக்ல் 
எடுக்்ப்படும் என்றும் வீதியில் நின்று 
நபகாரகாடடம் ேடத்துவ�கால் பகாரகாளு-
மன்ைத்ல�க் ்லலக்்ப் நபகாவதில்லல-
தயன்றும் த�ரிவித்�கார். பகாரகாளுமன்ைத்-
துக்கு நேற்று வருல் �ந� ஜ்காதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிங் பகாரகாளுமன்ைத்-
தில் ேலடதபற்ை பகாது்காப்பு அலமச்சு, 
மக்்ள பகாது்காப்பு அலமச்சு மற்றும் 
த�காழில்நுடப அலமச்சு்ளுக்்கா் 
வரவு தசலவுத் திடட நிதி ஒதுக்கீடடு 
விவகா�த்தில் உலரயகாற்றி்கார். சலபயில் 
த�காடர்நதும் உலரயகாற்றிய அவர்,   

ேகாடடில் வன்முலைக்கு ஒருநபகாதும் 

இடம் கிலடயகாது. வீதியில் இைஙகி 
எவரும் ேகாட்மகாடவும் முடியகாது. அந�-
நபகான்று அரசகாங்த்ல� வீழத்� முற்ப-
டும் தசயற்பகாடு்லை தவறுமந் பகார்த்-
துக் த்காணடிருக்்வும் முடியகாது.   

அரசியலலமப்பின் 09ஆவது சரத்-
துக்கு இணங் பலடயி்ர் அ�ல் 
�டுத்து நிறுத்� நவணடும். மக்்ளுக்்கா் 
நபகாரகாடடம் என்ை நபகார்லவயிநலநய 
இத்�ல்ய தசயற்பகாடு்ள முன்த்டுக்-
்ப்படுகின்ை்.   

 அரகாஜ்ம், வன்முலை ஆகியலவ 
மனி� உரிலமக்குள உளைடங்காது.   

இவவகாறு வன்முலையில் ஈடுபடுபவர்-
்லை மனி� உரிலமதய் த�ரிவித்து 
பகாது்காக்்வும் முடியகாது. அ�ற்-
்கா் ்டடுப்பகாடு்ள 

்பாது்காபபு அளமசசின் 
நிதி ஒதுக்கீடடு குழு நிளல 
விவா்தததில் ஜனாதி்பதி
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நசசுப்்பாருள், அபின் 
மறறும் அ்பாே்கை ஔட்தங்கள்

 ்சடடததின் பிை்காைம் யநறறு மு்தல் 
இறுக்்கமா்க அமுல்  

ஆ்தைவா்க 91 வாக்கு்கள் எதிைா்க 10 வாக்கு்கள்
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ப்பருவமை, சீனனபகோடமடை வோலி்பர் 
ஹழரோ வெைோஅத் ஏற்போடடிலோன முப்-
வ்பரும விழோ அலஹஹுமைஸரோ பேசிய 
்போடைசோமல எஸ்.எம ெோபிர் ஹோஜியோர் 
ைோநோடடு ைணடை்பத்தில மிக விைர்மச-
யோக நமடைவ்பற்றது. சீனன பகோடமடை ்பள்-
ளிசசஙகத் ேமலவர் ஏ.எச.எம முக்ேோர் 
ஹோஜியோர் நிகழ்வுக்கு ேமலமை வகித்-
ேோர்.

சீனனபகோடமடை ்பள்ளிச சஙகத்தின 
அனுசரமையுடைன வருடைோநேம நடைோத்தி 
வரும சீனனபகோடமடை குர்ஆன ைத்ர-
ஸோக்களுக்கிமடையிலோன சனைோர்க்க 
ப்போடடிகளுடைனோன மீலோதுன நபி 
விழோ ைறறும சீனனபகோடமடை அலஹஹு-
மைஸரோ பேசிய ்போடைசோமல, சீனன-
பகோடமடை நளீம ஹோஜியோர் ைகளிர் 
கலலூரி (பேசிய ்போடைசோமல), சீனன-
பகோடமடை ஆரம்ப ்போடைசோமல ைறறும 
கலலூரிகளில இருநது பேசிய ்பரீட-
மசகளில தி்றமை சித்தி வ்பற்றவர்கள், 
பேசிய ரீதியில ்பலபவறு தும்றகளி-
லும சோேமன ்பமடைத்ே சீனனபகோடமடை 
ைோைவ, ைோைவிகள் 15 வது வருடை-
ைோகவும இவ் விழோவில விருது வழஙகி 

வகௌரவிக்கப்்பட -
டைமை குறிப்பிடைத்-
ேக்கது.

அ த் ப ே ோ டு 
சீனனபகோடமடை 
்பள்ளி சஙக உ்ப-
ேமலவரும களுத்தும்ற நீதிைண்றத்-
தில சடடைத்தும்றயில 50 வருடைஙகமை 
பூர்த்தி வசயேவருைோன சிபரஷடை சடடைத்-
ேரணி எம.ஸீ.எம ஹமஸோ, தினகரன, 
தினகரன வோரைஞசரி பிரேை ஆசிரியர் 
பே. வசநதிலபவலவர், உ்ப ேமலவர் 
ஏ.ஆர்.எம. ஸஹுமலைோன ஹோஜியோர், 
்பள்ளிசசஙக இமைச வசயலோைர் எம.
எம.எம. சிஹோப் ஹோஜியோர், டைோக்டைர் 
்படடைம வ்பற்ற சீனனபகோடமடைமயச 
பசர்நே டைோக்டைர் அலேோப் ்போரூக், (எம.
பீ.பீ.எஸ்), டைோக்டைர் மிஷகோ மிஸ்வர் (எம.
பீ.பீ.எஸ்), டைோக்டைர் ஸலோைத் ஸமஹோ 
வெஸீல (எம.பீ.பீ.எஸ்), டைோக்டைர் ்பர்வின 
்போரூக் (பீயூ.எம.எஸ்) ஆகிபயோரும 
வகௌரவிக்கப்்படடைமை விபேடை அமசைோ-
கும.

புனிே ைக்கோ ம்பதுல ்போஸியயில 
இருநது ேோதுலியயோ ேரீக்கோவின ஆன-

மீகத் ேமலவர் முஹமைத் பின அஜவோத் 
அல ்போஸியினோல அனுப்்பப்்படடை வோழ்த்-
துச வசயதியும வோசிக்கப்்படடைது. 

இநநிகழ்வில ்போரோளுைன்ற உறுப்பி-
னரும சீனனபகோடமடை இரத்தினக்கல 
ைறறும ஆ்பரை வர்த்ேகர் சஙகத் ேமல-
வருைோன அலஹோஜ ைர்ெோன ்பளீல, 

சவுதி அபரபிய தூேரகத் ேமலமை 
அதிகோரி கலோநிதி அஸ்வஸயயித் கோலித் 
அல ைக்கி ஆகிபயோர் பிரேை அதிதிக-
ைோகவும, புத்ேைம விருபேோமடை அஸீ-
ஸியயோ அரபுக் கலலூரி ஸ்ேோ்பகர் 
சஙமகக்குரிய அஸ்வஸயயித் அப்துல 
அஸீஸ் வைௌலோனோ, ்பலஸ்தீன நோடடின 

முனனோள் இலஙமகத் தூதுவர் 
அலஹோஜ வ்பௌஸோன அனவர், ேரீக்-
கோக்கள் உயர் கவுனசில ேமலவர் 
அஸ் வஸயயித் நகீப் அலவி 
வைௌலோனோ ஆகிபயோர் வகௌரவ 
அதிதிகைோகவும ைோத்ேம்ற மின-
னதுல ்போஸியயோ அரபுக் கலலூரி 
சிபரஷடை விரிவுமரயோைர் வைௌலவி 
அல ஹோஜ முஹமைத் இக்ரோம (அல 
்போஸி) சி்றப்புச ப்பசசோைரோகவும 
கலநது வகோணடைனர். 

வோலி்பர் ஹழரோ ெைோஅத் ேமலவர் 
வ்போறியியலோைர் இைோம ஹஸன 
முர்ஸி வரபவறபுமர நிகழ்த்தினோர். 
பைலைோகோை சம்ப முனனோள் 
உறுப்பினர் எம.எம.அமெோத், சீனன 
பகோடமடை ்பள்ளிசசஙகத்தின சோர்பில 
அகில இலஙமக ெமஇயயதுல 

உலைோ சம்பயின நிம்றபவறறுக் குழு 
உறுப்பினர் அஷவேயக் இஹஸோனுத்-
தீன அபுல ஹஸன (நளீமி), இமைச 
வசயலோைர் அரூஸ் அனஸ், இமைப்-
வ்போருைோைர் ஸபுவோன நயீம, உறுப்பி-
னர் எம.இஸட.எம இஸ்ஸத் ைறறும 
அகில இலஙமக ெமமியதுல உலைோ 

சம்பயின வ்போருைோைர் கலோநிதி அஸ்வர் 
அஸோஹிம, சீனன பகோடமடை ெோமிய-
துல ்போஸியதுஷ ேோதுலியயோ கலோபீடை 
அதி்பர் வைௌலவி முஹமைத் ரோஸிக் 
(முஅயயதி) கலீ்பதுஷ ேோதுலிகைோன 
வைௌலவிகள் எம.எம வஸயனுலோப்-
தீன (்பஹஜி), எம.ஐ.எம ரபீக் (்பஹஜி), 
வைௌலவி ்பஹருத்தீன (மிஸ்்போஹி), 
உலைோக்கள், ்போடைசோமலகளின அதி்பர்-
கள், அரபுக் கலலூரி ைறறும குர்ஆன 
ைத்ரஸோக்களின அதி்பர்கள், அரசியல-
வோதிகள் உட்படை ்பலரும கலநது வகோண-
டைனர். இமைசவசயலோைர் முஹமைத் 
முர்ஷித் நனறியுமர நிகழ்த்தினோர். 

குடடிைமல ெலோலியயோ குர்ஆன 
ைத்ரஸோ முேலோம இடைத்மே வ்பற்றபேோடு 
அக்கரவகோமடை ேோெூல ை்போஹிரியயோ 
குர்ஆன ைத்ரஸோ இரணடைோம இடைத்மே-
யும, கஙகோனமவகோமடை நூரோனியயோ 
ைத்ரஸோ மூன்றோம இடைத்மேயும வ்பறறுக் 
வகோணடைமை குறிப்பிடைத்ேக்கது. 

சீனன்கோட்டை வோலிபர் ஹழரோ  ெஜமோஅத்தின 
41வது வருட மீலாத் தின நிகழ்வுகள்

பி.எம. முக்ேோர்
ப்பருவமை விபசடை நிரு்பர்

ைலரமைப்பு
எம்.எப்.எம். அஜ்வாத் பவாஸி
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ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

ேயாகம்: �த்தேயாகம்

3சுப�ருது வருடம் -கார்த்�ைக 09

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 11.59
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.05

நாட்�ன் �� ஸ்�ரத்தன்-
ைமைய ஏற்படுத்துவதற்காக 
வங்� முைறைய வலுப்படுத்தும் 
முைறயான ேவைலத்�ட்டத்ைத 
அரசாங்கம் முன்ெனடுத்துள்ளதாக 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
ெத��த்தார்.  

அத்துடன் இலங்ைகைய யாசகம் 
ெபறும் நாடாக மாற்றுவதற்கு, தாம் 
எந்த வைக�லும் தயா�ல்ைலெயன்-

றும் ஜனாப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
வ�யுறுத்�னார்.  

இலங்ைகயர்களா�ய நாம், சுய 
முயற்��ல் எழுந்து �ற்க ேவண்டும். 
அதற்குத் ேதைவயான ேவைலத்�ட்-
டத்ைத இவ்வருட வரவு ெசலவுத் 
�ட்டத்�ல்,தான், முன்ைவத்துள்ள-
தாகவும் ஜனா�ப� கு�ப்�ட்டார்.  

மைறந்த அைமச்சர் ல�த் அத்-
துலத்முத��ன் 86ஆவது �றந்த 

�னத்ைத முன்�ட்டு பண்டாரநா-
யக்க ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்டு 
மண்டபத்�ல் (23) நைடெபற்ற �கழ்-
�ல் கலந்துெகாண்டு உைரயாற்றும் 
ேபாேத ஜனா�ப� இதைனக் கு�ப்-
�ட்டார்.   இலங்ைகைய சர்வேதச 

மட்டத்துக்கு உயர்த்தக்கூ�ய எண்-
ணக்கருைவ ல�த் அத்துலத்முத� 
ெகாண்�ருந்ததாக சுட்�க்காட்�ய 
ஜனா�ப�, எ�ர்காலத்�ல் பட்டப்-
�ன்ப�ப்ைப ெதாடரக் 
கூ�ய வைக�ல் 

இலங்ைகைய யாசகம் ெபறும் நாடாக  
மாற்ற எந்த வைகயிலும் தயாரில்ைல  

‘மஹஜன சம்பத’ 5,000ஆவது சீட்டிழுப்பு  
முதல் சீட்டு ஜனாதிபதியிடம் ைகயளிப்பு  

5,000 ஆவது ‘மஹஜன சம்பத’-
ெலாத்தர் �ட்�ளுப்புக்கான முதல்  
ெலாத்தர் �ட்டு  ஜனா�ப� ர�ல் 
�க்�ரம�ங்கவுக்கு ேநற்று (24) 
�ற்பைன ெசய்யப்பட்டது.

பாராளுமன்ற வளாகத்�ல் 
ைவத்து, ேத�ய ெலாத்தர் சைப�ன் 
ப�ல் தைலவர் ஜனா�ப� சட்டத்த-

ர� ெரானால்ட் �. ெபேரரா இந்த 
ெலாத்தர் �ட்ைட ஜனா�ப��டம்     
ைகய�த்தார்.  

ேத�ய பாதுகாப்பு ெதாடர்பான 
ஜனா�ப��ன் �ேரஷ்ட ஆேலாசக-
ரும், ஜனா�ப� ப�க்குழாம் �ரதா-
�யுமான சாகல ரத்நாயக்க, 
ஜனா�ப��ன் 

நாட்�ன் �� ஸ்�ரத்தன்ைமைய   
�ைலநாட்ட வங்� முைறைய வலுப்படுத்த  
முைறயான ேவைலத்�ட்டம் ஆரம்பம் 

கூட்டுப் ெபாறிமுைற ஊடாக இறால் 

ஏற்றுமதிையஅதிகரிக்க ேவண்டும்

இறால் வளர்ப்�ல் காணப்ப-
டும் �ரச்�ைனகைள ஆராய்ந்து 
அவற்ைற �வர்த்� ெசய்வது-
டன், ஏற்றும�ையயும் அ�க-
�க்க ேவண்டுெமன அைமச்-
சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
ஆேலாசைன வழங்�யுள்ளார்.   

இறால் பண்ைணயாளர்கள் 
மற்றும் இறால் குஞ்சுகள் உற்-

பத்�யாளர்கள் எ�ர்ெகாள்ளும் 
சவால்கள் மற்றும் �ர்வுகள் 
ெதாடர்பான கலந்துைரயாடல் 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
தைலைம�ல் ேநற்று (24) 
நைடெபற்றது.   கடற்ெறா-
�ல் அைமச்�ல் ேநற்று நைட-
ெபற்ற இக்கலந்துைரயாட�ல், 
ெதாடர்ந்தும் கருத்து ெத��த்த 

கடற்ெறா�ல் அைமச்சர்.   ஏற்-
றும�யாளர்கள், கருத்த�ப்பு 
�ைலய உ�ைமயாளர்கள், 
இறால் வளர்ப்பு பண்ைண-
யாளர்கள் ஆ�ய முத்தரப்பும் 
ஒன்�ைணந்த கூட்டுப் ெபா�-
முைறயூடாக இத்துைறைய 
அ��ருத்� ெசய்ய ேவண்டும் 
எனத் ெத��த்தார்.  

தற்ேபாைதய ெபாருளாதார 
�ைலைம�ல் இறால் 
உற்பத்�ச் ெசலவு 

அைமச்சர் டக்ளஸ் ெத��ப்பு

வசந்தம் டிவியின் ஊடக அனுசரைணயுடன்  
புலைமப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு இலவச கருத்தரங்கு   

வசந்தம் ���ன் ஊடக அனுச-
ரைணயுடன் ைவஷ்ண� நற்ப� 
மன்றம் நடத்தும், புலைமப்ப�-
�ல் மாணவர்களுக்கான இலவச 
கருத்தரங்கு எ�ர்வரும் ஞா�ற்-
றுக்�ழைம (27)  தலவாக்கைல 
ேஹால்புருக் த�ழ் மகா �த்�யா-
லயத்�ல் காைல 8.30 ம� முதல் 

4.30 வைர நைடெபறவுள்ளது.  
இ�ல், மாணவர்க்கான மா�� 
�னாத்தாள்கள் வழங்கப்படுவது-
டன் �ளக்கங்களும் வழங்கப்ப-
டும்.   

ஆ��யர்களான �.அன்பழ-
கன், �.கார்�க், எம்.துசாந்தன் 
ஆ�ேயார் கற்�க்கப்படு�ன்றனர்.   

ேமலும் நுவெர�யா கல்� 
வலயத்துக்குட்பட்ட 41 பாடசா-
ைல��ருந்து 300 மாணவர்கள் 
இதன்ேபாது கலந்துெகாள்ளவுள்-
ளனர். �கழ்�ன் ஏற்பாடுகைள 
எஸ்.�ேனஷ் ெசய்துவருவதுடன் 
�தரன் �கழ்ைவ ஒருங்�ைணப்பு 
ெசய்துவரு�றார்.  
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ெகாழும்பில் சர்வேதச பலஸ்தீன 
ஒருைமப்பாட்டு தின கருத்தரங்கு

சர்வ ேதச பலஸ்�ன ஒரு ைமப்-
பாட்டு �னம் வரு டாந்தம் நவம்பர் 
மாதம் 29 ஆம் �க� அனுஷ்�க்-
கப்ப டு � றது. இதைன           முன்-
�ட்டு இலங்ைக பலஸ்�ன ஒரு-
ைமப்பாட்டு இயக்கம் ெகாழும்�ல் 
கருத்த ரங்கு ஒன்ைற ஏற்பாடு ெசய்-
துள்ளது. 

‘பலஸ் � னத்துக்கு ��’ எனும் 
ெதா�ப் ெபாரு�ல்           பண்-
டா ர நா யக்க சர்வ ேதச மாநாட்டு 
மண்டப வளா கத் � லுள்ள சர்வ ேதச 
கற்ைக க ளுக்கான பண்டா ர நா யக்க 
�ைல யத்�ன் ஒ�ம்பஸ் மண்ட-

பத்�ல் நவம்பவர் 29 ஆம் �க� 
ெசவ்வாய்க் � ழைம மாைல 4.30 
ம�க்கு இக் கருத்த ரங்கு நைட ெப-
ற வுள்ளது. 

இலங்ைக பலஸ்�ன ஒரு ைமப்-
பாட்டு இயக்கத்�ன் தைல வரும் 
முன்னாள் பாரா ளு மன்ற உறுப் � ன-
ரு மான �மல் ரத்நா யக்க தைல ைம-
�ல் நைட ெப ற வுள்ள இந் �கழ்�ல் 
இலங்ைகக்கான பலஸ் �ன தூதுவர் 
கலா �� சுைஹர் ஹம்தல்லா ைசத், 
ெவ� � வ கார இரா ஜாங்க அைமச்-
சர் தாரக பால சூ �ய, இலங்ைகக்-
கான ஐ.நா. வ� �ட �ர � �� 

ஹனா �ங்கர், சர்வ ேதச உற வுகள் 
ெதாடர்பான �புணர் குசும் �ேஜ-
� லக்க, இலங்ைக ம�த உ� ைம-
கள் ஆைணக் கு ழு�ன் முன்னாள் 
ஆைண யாளர் சட்டத்த ர� அம்-
�கா சற் கு ண நாதன் ஆ�ேயார் உைர 
�கழ்த்த வுள்ளனர். இலங்ைக பலஸ்-
�ன் ஒரு ைமப்பாட்டு இயக்கத்�ன் 
ெசய லாளர் ெபௗசர் பாரூக் நன் �-
யுைர �கழ்த் துவார். இந் �கழ்�ல் 
சகலைரயும் கலந்து ெகாண்டு பலஸ்-
�ன �டுதைலக்காக குரல் ெகாடுக்-
குமாறு ஏற்பாட்டுக் குழு ேவண்டு-
ேகாள் �டுத்துள்ளது.

இராணுவம் வசமுள்ள 
காணிகைள விடுவியுங்கள்

சுவிட்சர்லாந்தில் இனிய நந்தவனம்
ெவள்ளி விழா மலர் அறிமுகம்

இ�ய நந்தவனத்�ன்  ெவள்� 
�ழா மலர், இலக்�யப்புரவலர் 
ஹா�ம் உம�ன் முகப்பு அட்ைட 
தாங்�யவாறு, சர்வேதசப் பைடப்பா-
ளர்க�ன் ஆக்கங்கைள உள்ளடக்�  
ெவ�வந்துள்ளது. 

இம்மல�ன்,அ�முக �ழா அண்-
ைம�ல், ெகாழும்புத் த�ழ்ச் சங்கத்-

�ல் நைடெபற்றைதத் ெதாடர்ந்து, 
10-11-2022  அன்று சு�ட்சர்லாந்�-
லும் அ�முகம் ெசய்யப்பட்டது. 

கல்லாறு ச�ஸ் தைலைம�ல் 
நைடெபற்ற இவ்�ழா�ல்,  க�ஞர் 
�க்� நாவரட்னம் நூைல அ�முகம் 
ெசய்தார். 

கல்�யாளர் பத்மா, க�ஞர் 

ெபா�ைக ெஜயா ,அர�யலாய்-
வாளர் டர்ச்�கா, சமூக ேசவகர் 
வ�ேவல் சு�ஸ் சுேரஷ் ஆ�ேயார் 
வாழ்த்துைர கைள வழங்�னர்.

எழுத்தாளர் சண் தவராஜா, ஒழுங்க-
ைமத்து வ�நடத்�ய இந்�கழ்�ல், 
சு�ஸ் வாழ் இலக்�ய ஆர்வலர்கள் 
பலரும்  கலந்து �றப்�த்தனர்.

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
முல்ைலத்�வு மாவட்டத்�லுள்ள 

கடற்பைட முகாம், �ங்கள கு�ேயற்-
றத்ைத து�தப்படுத்துெமன, த�ழ் 
மக்கள் அச்சமைட�ன்றனர். இதனால்,  

இராணுவத்�னர் வசமுள்ள த�ழர்-
க�ன் பூர்�க கா�கள் முைறயாக 
�டு�க்கப்பட ேவண்டும் என்பைத 
ெதாடர்ந்து வ�யுறுத்தவுள்ளதாக பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் சார்ள்ஸ் �ர்மலநா-
தன் ெத��த்தார்.   

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று �யாழக்-
�ழைம (24) நைடெபற்ற 2023 ஆம் 
ஆண்டுக்கான வரவு ெசலவுத்�ட்-
டத்�ல் பாதுகாப்பு அைமச்சு, ெபாது 

மக்கள் பாது-
க ா ப் பு 
அ ை ம ச் சு 
ம ற் று ம் 
ெ த ா � ல் -
நுட்ப அைமச்-
சுகளுக்கான �� ஒதுக்�டு �தான குழு 
�ைல �வாதத்�ல் உைரயாற்றுைக-
�ல் ேமற்கண்டவாறு கு�ப்�ட்டார்.  
அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்டதாவது,  
நாடு,வங்குேராத்து �ைல அைடந்-
துள்ள ேபாதும் பாதுகாப்பு அைமச்-
சுக்கு அ�க �� ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.    
ெபாருளாதார பா�ப்புக்கு மத்-
��ல் அரச �யமனங்கள்

அைவ பூர்�கக் கா�கெளன 
சைப�ல் சார்ள்ஸ் முழக்கம்



சுகவீனம் காரணமாக வைத்தியசா-
வையில் அனுமதிககப்பட்டிருந்த 
நடிகர் கமல்்ாசன் நநற்று வீடு 

திரும்பினார். கமல்்ாசன் தீவிரமாக 
்படபிடிபபில் ஈடு்பட்ட ைந்த நிவையில் 
சிை நாட்களாக சளி, காய்சசல் இருநது 

ைந்தது. இ்தன் காரணமாக முழு உடல் 
்பரிநசா்தவனககாக ந்பாரூர் ராம்சசநதிரா 
மருத்துைமவனயில் நநற்றுமுன்தினம் 
அனுமதிககப்பட்ட கமல் நநற்று வீடு 
திரும்பினார். 

68 ையதிலும் உடற்்பயிற்சியினால் 
உடவை கட்டுநகாப்பாக வைத்துக 
ககாண்டு நடித்து ைருகிறார் அைர். சிை 
்படஙகளில் நடிகக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்-
ளார். அைற்றில் மணிரத்னம் இயககத்-
தில் ஒரு ்படமும் உண்டு. சமீ்பத்தில் 
அைர் வ்்தரா்பாத் கசன்று ைந்தார். 
கசன்று ைரும்ந்பாந்த அைருககு காய்ச-
சல் அறிகுறி இருநதுள்ளது. கசன்வன-

யில் ்தஙகியிருந்த கமலுககு கடந்த சிை 
நாட்களாக சளி, இருமல், காய்சசல் இருந-
துள்ளது. இ்தற்காக மருத்துைவர ்பார்த்்த 
நிவையில் க்தாடர்நது காய்சசல் இருந-
்தால் ்படபபிடிபபு, பிக க்பாஸ் நிகழ்்சசி 
்பாதிககப்படும் என்்ப்தால் உடல் ்பரிநசா-
்தவன கசயய முடிகைடுத்்தார். 

உடனடியாக ந்பாரூர் ராம்்சசநதிரா 
மருத்துைமவனககு கசன்றார். அஙகு 
சளி, காய்சசலுககாக உடல் ்பரிநசா்தவன-
யும், நைறு ஏ்தாைது பிர்சசிவன இருகக 
ைாயபபிருந்தால் அவ்தயும் ்பரிநசா்தவன 
கசயது ககாள்ள மருத்துைர்கள் அறிவுறுத்-
்தலின் ந்பரில் மருத்துைமவனயில் அனு-

மதிககப்பட்டு முழு உடல் ்பரிநசா்தவன 
கசயயப்பட்டது. மருத்துைமவனயில் 
இரவு முழுகக அனுமதிககப்பட்டார். 

நநற்றுக காவை முழு உடல் ்பரிநசா-
்தவனககு பின் ஓரிரு நாள் ஓயவு எடுகக-
ைாம் என மருத்துைர்கள் அறிவுறுத்தினர். 
இவ்தயடுத்து நநற்று காவை கமல்்ா-
சன் வீடு திரும்பினார். கமலுககு ஏற்்பட்ட 
உடல்நைககுவறைால் பிக க்பாஸ் நிகழ்்ச-
சிகள் ்பாதிககப்பட ைாயபபில்வை.

காரணம் ககாநரானாவின் ந்பாது மருத்-
துைமவனயிலிருநந்த பிக க்பாஸ் நிகழ்்ச-
சிவய ்தான் நடத்திய்தாக கமல் க்தரிவித்-
்தார்.editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டில் ஐஸ் உள்ளிட்்ட ப�ாதைப்�ாருட்-
களின் �ாவதையில் அதிகரிபபு ஏற�ட்-
டுள்்ளது. இைதைப ்�ாலிஸ் ைரவுகள் 

்வளிப�டுத்தி நிறகின்்றை. இபப�ாதைப்�ாருட்க-
ளின் வித்ளவாக பைாற்றம் ்�றறுள்்ள ைாககஙகள், 
�ாதிபபுகள் மறறும் சீழரிவுகள் �ல்பவறு மட்்டஙக்ள -
தும் அவைாைத்தையும் ்�றறுள்்ளபைாடு, அது்வாரு 
ப�சு்�ாரு்ளாகவும் வி்ளஙகுகின்்றது.   

இவவா்றாை சூழலில் நாட்டிைதும் மககளிைதும் 
நலன்களுககு முன்னுரிதம அளித்து இபப�ாதைப-
்�ாருட்கள் ்ைா்டர�ாை குற்றஙகள் குறித்து முககிய 
தீரமாை்மான்த்ற அரசாஙகம் எடுத்திருககின்்றது. 
இத்தீரமாைத்திறகு அதமய நஞ்சுகள், அபின் மறறும் 
அ�ாயகரமாை ஔ்டைஙகள் சட்்டத்தில் திருத்ைம் 
பமற்காள்்ளப�ட்டுள்்ளது. இது ்ைா்டர�ாை திருத் -
ைச் சட்்டமூலம் க்டநை 19 ஆம் திகதி �ாராளுமன்்றத் -
தில் நித்றபவற்றப�ட்்டபைாடு, ச�ாநாயகர மஹிநை 
யாப�ா அப�வரைை அைறகு பநறறுமுன்திைம் உத்தி -
பயாகபூரவமாகக தக்யழுத்தும் இட்டுள்்ளார. இைன் 
ஊ்டாக 2022 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலகக நஞ் -
சுகள், அபின் மறறும் அ�ாயகர ஔ்டைஙகள் (திருத்-
ைச்) சட்்டம் நத்டமுத்றககு வநதிருககின்்றது.   

இத்திருத்ைச் சட்்டத்திறகு அதமய அபின், பமாரபீன், 
்காக்கய்ன், ்ெபராயின் மறறும் கஞ்சா உள்-
ளிட்்ட ப�ாதைப்�ாருட்கள் ்ைா்டரபிலாை குற்றஙக -
ளுககாை ைண்்டதைகள் கடுதமயாககப�ட்டுள்்ளை. 
அைறகு ஏற� இககுற்றஙகளுககு மரணைண்்டதை 
அல்லது ஆயுள் ைண்்டதை வழஙகப�்டவிருககி்றது. 
கஞ்சா ்ைா்டர�ாை குற்றஙகளுககும் ைண்்டதைக -
ளில் திருத்ைஙகள் ்சய்யப�ட்டுள்்ளை.   

இபப�ாதைப்�ாருட்கத்ள உத்டதமயில் தவத் -
திருப�து, விற�தை ்சய்வது, இ்றககுமதி ்சய்வது 
அல்லது ஏறறுமதி ்சய்வது உள்ளிட்்ட அதைத்தும் 
இத்திருத்ைஙகளுககு அதமய சட்்டவிபராை ்சயற�ா -
டுக்ளாக ஆககப�ட்டுள்்ளை. இநை ஒழுஙகுவிதிகள் 
மீ்றப�டும் ப�ாது ப�ாதைப்�ாருட்கள் குற்றஙகளுக-
காை ைண்்டதைகளுககு உள்்ளாக பநரிடும்.   

நாட்டிைதும் மககளிைதும் நலன்கத்ள முன்னி -
தலப�டுத்தி ்காண்டு வரப�ட்டுள்்ள இச்சட்்டத்திருத் -
ைம் காலத்திறகு அவசியமாை ஒன்்றாகும். ஏ்ைனில் 
ப�ாதைப்�ாருட்கள் �ல ்�யரகளிலும் வடிவஙகளி -
லும் நாட்டுககுள் வநது பசரககூடியைவாக உள்்ளை. 
அவறத்றப �ாவதையா்ளரகள் ்�றறுக ்காள்ளும் 
மாரககஙகளும் இலகுவாகியுள்்ளை. இைன் வித்ளவா-
கபவ இபப�ாதைப்�ாருட்களின் விற�தை, க்டத்ைல், 
�ாவதை என்�ை நாளுககுநாள் அதிகரித்ை வண்ண-
முள்்ளை. சில பிரபைசஙகளில் �ா்டசாதலப பிள்த்ள -
கத்ளககூ்ட இலககு தவத்து இபப�ாதைப்�ாரு்டகள் 
விற�தை ்சய்யப�டும் அ்ளவுககு நிதலதம பமாச -
மத்டநதிருககின்்றது.   

ைறப�ாதைய சூழலில் ப�ாதைப்�ாருட்கள் ்ைா்டர -
பில் நாட்டில் ஏற�ட்டுள்்ள நிதலதம நாட்டுகபகா 
சமூகஙகளுகபகா நன்தம �யககக கூடியைவாக 
இல்தல. ப�ாதைப்�ாருள் �ாவதையில் ஏற�ட் -
டுள்்ள அதிகரிபபின் வித்ளவாக சமூக சீரழிவுகளும் 
சமூகக குற்றஙகளும் முன்த� வி்டவும் அதிகரித்துள் -
்ளை. இநநிதலதம குறித்து சமூக ஆரவலரகளும் 
நலன்விரும்பிகளும் கவதலகத்ள ்வளிப�டுத்தி 
வருகின்்றைர. இது �ல மட்்டஙகளிலும் ப�சு்�ாரு்ளா -
கியுள்்ளது.   

இவவா்றாை நிதலயில், இபப�ாதைப்�ாருட்கத்ள 
கட்டுப�டுத்தும் ந்டவடிகதகதயக கடுதமயாகக 
பவண்டிய பைதவ �ரவலாக உணரப�ட்டுள்்ளது. 
இைதை அடிப�த்டயாகக ்காண்டுைான் இச்சட்்ட ஏற-
�ாடுகளில் திருத்ைம் ்சய்யப�ட்டு இருககின்்றது.   

பநறறுமுன்திைம் முைல் நத்டமுத்றககு வநதுள்்ள 
இத்திருத்ைச் சட்்டத்தின்�டி, ஒரு கிபலா கிராம் அல்லது 
அைறகு பமற�ட்்ட அ்ளவில் அபின், ஐநது கிராம் 
அல்லது அைறகு பமற�ட்்ட அ்ளவில் பமாரபீன், ்காக -
்கய்ன் மறறும் ்ெ்ராய்ன் ப�ான்்ற ப�ாதைப-
்�ாருட்கள் சம்�நைப�ட்்ட குற்றஙகளுககு மரண-
ைண்்டதை அல்லது ஆயுள்ைண்்டதை வழஙகப�்ட 
உள்்ளது.   

அபைபநரம் இநை அ்ளவுகத்ள வி்டவும் குத்றநை்ள-
வில் இபப�ாதைப்�ாருட்கத்ள தவத்திருப�ைறகாை 
ைண்்டதைகளும் அதிகரிககப�ட்டுள்்ளை.   

ப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙகத்ளக கட்டுப�டுத்தி 
மககத்ள �ாதுகாககும் பநாககில் பமற்காள்்ளப�ட் -
டுள்்ள இத்திருத்ைத்தை மககள் வரபவறறுள்்ளைர. 
ப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙகள் ஒழித்துக கட்்டப�்ட 
பவண்டும் என்�பை மககளின் எதிர�ாரப�ாகும். 
அைறகு அதமயபவ இபப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙக-
ளுககாை ைண்்டதைகள் கடுதமயாககப�ட்டுள்்ளை. 
அைைால் இச்சட்்டஙகத்ள முழுதமயாக நத்டமுத்றப-
�டுத்துவைறகு மககள் உச்ச�ட்ச ஒத்துதழபபு நல்க 
பவண்டும். அத்பைாடு ஐஸ் உள்ளிட்்ட அதைத்து 
ப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙகத்ளக ைவிரத்துக ்காள் -
வதில் சம்�நைப�ட்்டவரகளும் கவைம் ்சலுத்ை 
பவண்டும். ைவறும்�ட்சத்தில் இச்சட்்டத்தின் பிடிககுள் 
அகப�டுவதைத் ைவிரத்துக ்காள்்ளபவ முடியாது.   

அபைபநரம் ஏறகைபவ நத்டமுத்றயிலுள்்ள 
ப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙகள் ்ைா்டர�ாை சட்்டஙக -
ளின் பிடியில் அகப�ட்்டவரகள் அனு�விககும் ைண் -
்டதைகத்ள எண்ணிப �ாரப�ைறகு இது ்�ாருத்ை-
மாை சநைரப�மும் ஆகும்.  

ஆகபவ ப�ாதைப்�ாருள் குற்றஙகள் அற்ற 
பைசத்தை உருவாகக இச்சட்்டத் திருத்ைம் �ஙகளிகக 
அதைத்துத் ைரபபிைரும் ஆைரவும் ஒத்துதழபபும் 
நல்க பவண்டும். அது நாட்டுககும் மககளுககும் 
அளிககும் �ாரிய பசதவயாக அதமயும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரைை மாவத்தை, ்காழும்பு- - 10
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ப�ோதைப்�ோருளுக்கு எதிரோக
்�ோருதைமோன நடவடிக்தக!

ச்ப்தம் கசய்தைாறு களத்தில் சாை்தற்குத்
துணிந்த வீரவன யாராைது இழித்துப
ந்பச முடியுமா? முடியாது.

இதழத்ைது இகவாதமச் சாவாதர யாபர
பிதழத்ைது ஒறுககிற �வர

மருத்துவமனையிலிருந்து 
வீடு திரும்பிைார் கமல்

நுண்ணுயிர்கள் மனி்த சமு்தாயத்தில் ஏற்-
்படுத்தியுள்ள ்தாககம் மிக ஆழ-
மானது. நுண்ணுயிர்களினால் 

மனி்தரில் ஏற்்படும் நநாயகள் 
க்தாற்றுநநாயகள் எனப்படு-
கின்றன. க்தாற்றுநநாயகளால் 
உயிரிழபபுகள் மட்டு-
மல்ைாது, க்பாருளா்தார 
நச்தமும் ஏற்்படுகின்-
றது. நுண்ணுயிர்களி-
னால் ஏற்்படும் நநாயத்-
்த ா க க ங க ளி லி ருந து 
மனி்த சமு்தாயத்வ்த 
்பாதுகாககும் பிர்தான 
ைழிகளில் ஒன்று நுண்ணுயிர் 
ககால்லி மருநதுகள் ஆகும். 

1940 களில் க்பனிசிலின் மருநது 
கண்டறியப்பட்டது. இககண்டுபிடிப்பா-
னது ்பை மில்லியன்கணககான மனி்த உயிர்-
கவளப ்பாதுகாத்துள்ளது. அத்ந்தாடு ்பைவி்தமான 
நவீன சிகி்சவச முவறகள் குறிப்பாக உறுபபு மாற்று 
சிகி்சவச, புற்றுநநாய சிகி்சவச ந்பான்ற உயிர்காககும் 
சிகி்சவச முவறகள் கைற்றி அளிப்ப்தற்கு நுண்ணுயிர்-
ககால்லி மருநதுகள் காரணமாக அவமந்தன. 

ஆனால் நுண்ணுயிர் ககால்லி மருநதுகவள ந்தவை-
யற்ற அல்ைது க்பாருத்்தமற்ற முவறகளில் ்பாவிப்ப்தன் 
மூைம் நுண்ணுயிர்கள் இம்மருநதுகளுககு எதிரான 
எதிர்பவ்ப கைளிப்படுத்்த ஆரம்பிககின்றன. இவகை-
திர்ப்பானது நம்மால் இதுைவர காைமும் குணமாகக 
முடிநதுள்ள க்தாற்றுநநாயகவளயும் குணப்படுத்்த முடி-
யாமல் கசயதுள்ளது. 

அத்ந்தாடு நமநை குறிபபிட்ட உயிர்காககும் நவீன 
சிகி்சவச முவறகள் சத்திரசிகி்சவச முவறகள் ்பைனின்றி 
ந்பாகும் ைாயபபு மிக அதிகரித்துள்ளது. இபபிர்சசிவன 
உைக நாடுகள் அவனத்வ்தயும் க்பரும் சிககலுககு உள்-
ளாககி உள்ளது. இதில் நாம் கைனிகக நைண்டியது என்-
னகைனில் நுண்ணஙகிகள் நம்மில் நநாயத்்தாககத்வ்த 
ஏற்்படுத்தினாலும் அவை ்பல்நைறு ைழிகளில் எமது நல்-
ைாழ்விற்கு உ்தவுைவ்தயும் நாம் மறநது விடககூடாது. 

உ்தாரணமாக ைாயககுழியில், க்தாண்வடயில், 

ந்தாலில் ைாழும் நுண்ணஙகிகள் நமககு 
்பல்நைறு வி்தஙகளிலும் உ்தவி புரிகின்-

றன. உண்வமயில் இநநுண்ணியிர்-
கவள எமது உடலின் ஒரு ்பகுதி-

யாகநை ்தற்ந்பாவ்தய 
மருத்துை உைகம் கணித்-
துள்ளது. நாம் நுண்ணு-
யிர்ககால்லி மருநதுக-
வளப ்பாவிககும்ந்பாது 
நம்நமாடு உயிர்ைாழும், 
நமககு நன்வம ்பயககும் 

நுண்ணஙகிகள் ்பாதிக-
கப்படுகின்றன. அவை நாம் 

்பாவிககும் நுண்ணுயிர்ககால்லி 
மருநதுகளுககு எதிரான எதிர்பபு 

சகதிவயப க்பற்றுக ககாள்கின்றன. 
எதிர்பபு சகதிவய அவை 

கைவநைறு ைவகயான நுண்ணுயிர்க-

ளுககு இவடநய ்பரிமாறிக ககாள்கின்றன. ஒரு சமூ-
கத்தில் நுண்ணுயிர் ககால்லி மருநதுகளின் ்பாைவன 
அதிகரிககும் ந்பாது அ்சசமூகத்தில் உள்ள க்பாதுைான 
நுண்ணுயிர்கள் க்பருமளைான மாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்-
றன. இது அ்சசமுகத்தின் ஆநராககியமான ைாழ்வைப 
்பாதிககின்றது. இ்தவன நாம் எவைாறு ்தடுப்பது? 

நாம் நுண்ணுயிர்ககால்லி மருநதுகவள வைத்தியர் 
ஒருைரின் ஆநைாசவனயுடன் மாத்திரநம க்பற்றுக 
ககாள்ள நைண்டும். அத்ந்தாடு ்பரிநதுவரககப்பட்ட 
மருநதுகவள அ்தற்நகற்்ப ்பாவிகக நைண்டும். அம்மருந-
துகவள எமது உறவினர்களிவடநய அல்ைது நண்்பர்களி-

வடநய ்பகிர்்தல் கூடாது. மிக முககியமாக க்பாதுைாக 
மவழககாைஙகளில் ஏற்்படும் ்தடிமல் காய்சசல் ந்பான்ற 
நநாயத் ்தாககஙகளுககு நுண்ணுயிர்ககால்லி மருநதுக-
ளால் ்பயன் இல்வை. ஏகனனில் இநநநாயத் ்தாககஙகள் 
வைரஸ் கிருமிகளாநைநய க்பரும்்பாலும் ஏற்்படுத்்தப்ப-
டுகின்றன. 

வைரஸ் கிருமிகளால் ஏற்்படும் நநாயகள் ்தன்னா-
நைநய மாறும் குணமுவடயவை. நநாயத் ்தாககத்தின் 
ந்பாது ஆநராககியமான உணவும் ந்பாதிய அளவு நீரும் 
அருநதுைந்தாடு நல்ை ஓயவும் அைசியம். முககியமாக 
இநநநரத்தில் க்பாதுைான இடஙகளுககு கசல்ைவ்த 
்தவிர்த்்தல் வைரஸ் கிருமிகள் ்பரவும் வீ்தத்வ்த கட்டுப்ப-
டுத்தும். 

க்பாதுைாக நாம் ்பாவிககும் நுண்ணுயிர் ககால்லி 
மருநதுகள் வைரஸ் கிருமிகளுககு எதிராக க்தாழிற்்ப-
டும் சகதியற்றவை. ஆ்தைால் வைரஸ் கிருமிகளால் 
ஏற்்படும் இவைாறான நநாயத் ்தாககஙகளுககு நுண்ணு-
யிர் ககால்லி மருநதுகவள ்பாவிககும் க்பாழுது அ்தன் 
்பயனாக எமது உடலில் எம்நமாடு ஒன்றி ைாழும் நுண்-
ணுயிர்கவள நாம் அளிககிநறாம் அல்ைது மாற்றி அவமக-
கிநறாம். இது எஙகள் நல்ைாழ்விற்கு நாநம அடிககும் 
சாவுமணி.   

நுண்ணுயிர்ககால்லி மருநதுகள் எனப்படும் ்பயனுள்ள 
சகதி ைாயந்த ஆயு்தத்வ்த ந்தவையற்ற முவறயில் ்பயன்-
்படுத்தி அைற்வற சகதி இழகக்ச கசயகிநறாம். அத்ந்தாடு 
இ்தன் மூைம் நமககு நன்வம ்தரும் 
நுண்ணுயிர்கவள நாநம அழிக-
கிநறாம். நுண்ணுயிர்ககால்லி 
மருநதுகளுககு எதிரான எதிர்பவ்ப 
அதிகரிகக கசயகிநறாம். எனநை 
நுண்ணுயிர் ககால்லி மருநதுகவள 
வைத்தியர்களின் ஆநைாசவனக-
கிணஙக ்பாவிபந்பாம். நமது நல் 
ைாழ்வை ந்பணுநைாம்.

Dr. தவபைகி ரஜீவன் பிரான்சிஸ்...?   
சிபரஷ்ட விரிவுதரயா்ளர, நுண்ணுயிரியல் 

துத்ற, ்சௌககிய விஞ்்ாை �ராமரிபபுகள் பீ்டம்,  
கிழககு �ல்கதலககழகம்

நுண்ணுயிர் க�ொல்லி
மருந்து�ள் சக்தி
இழக்கின்றனவொ?
�ொரணம் எனன?

ஆரம்்பககல்வியில் மு்தன்-
வமயாகக கரு்தப்படுைது 
கமாழி விருத்தியாகும். 

கமாழியானது வீட்டிலிருநது ஆரம்-
பிககின்றது. நல்ை வீட்டு்ச சூழலில் 
அது ைளம் க்பறுகிறது. இ்தற்குப 
க்பற்நறாரின் ்பஙகளிபபு அைசியம்.   

“சிநதிப்ப்தற்கும் மனி்தவன இயக-
குை்தற்கும் முககியமான ஒரு கரு-
வியாக கமாழியாக உள்ளது" என்று 
புறூனர் என்ற உளவியைாளர் கூறுகின்-
றார்.   

க்பற்நறாரின் சிறந்த ந்ப்சசு ,கவ்தகூறு-
்தல், பிள்வளகளின் கவ்தகவள கசவிம-
டுத்்தல், ்படம் ்பார்த்து கவ்த கசால்லு்தல், 
வினாககளுககு விவடயளித்்தல்,கீறுை்தற்-
கும் ைவரை்தற்கும் இடமளித்்தல், நைறு 
சூழல்களுககு குழநவ்தகவள அவழத்து்ச 
கசல்லு்தல், விவளயாட்டுப க்பாருட்-
கவள ைாஙகிக ககாடுத்்தல் ந்பான்றைற்-
றின் மூைமாக பிள்வளயின் ்பவடப்பாற்-
றல்,சிந்தவனயாற்றல், கற்்பவன ஆற்றல், 
பிர்சசிவனகவள விடுவிககும் ஆற்றல் 
ந்பான்ற திறன்கள் விருத்தியவடகின்-
றன. எனநை பிள்வளகவள ைாசிபபில் 
ஈடு்படுத்்த நைண்டும்.   

்பாடசாவை கவைத்திட்டத்தில் 
கமாழித் திறன்கவள அதிகரிப்ப்தற்கு-
ரிய ைழிைவககள் ைகுககப்பட்டுள்ளன. 
அ்தவன நநாககும் ந்பாது எழுத்்தறிவு, 
எண்ணறிவு, சித்திர அறிவு, ்தகைல் 
க்தாழில்நுட்்ப அறிவு ஆகிய நான்கு 
ைவக துவணத்க்தாகுதிகளாக க்தாடர்-
்பாடல் ந்தர்்சசிகள் ைகுககப்பட்டுள்ளன. 
இைற்றில் கைனமாக கசவிமடுத்்தல், 
க்தளிைாகப ந்பசு்தல், கருத்்தறிய ைாசித்-
்தல், சரியாகவும் கசம்வமயாகவும் எழு-
து்தல், ்பயன்்தரும் கருத்துப ்பரிமாற்றம் 
என்்பன க்தாடர்்பாடல் ந்தர்்சசியினூடாக 
முககியத்துைம் க்பற்றுள்ளன.   

குறிப்பாக ஆரம்்பக கல்விபபுைத்தில் 
ைாசிபபின் முககியத்துைம் உணரப்பட்-
டுள்ளது. கமௌனமாக ைாசித்்தல், உரத்து 

ைாசித்்தல் எனும் கசாற்கள் கற்றல் 
கற்பித்்தலில் கமாழிப்பாடத்தில் 
மிகவும் முககியத்துைம் க்பற்று 
விளஙகுகின்றன. நகட்டல் 
,ந்ப்சசு, ைாசிபபு ,எழுத்து என்்பன 
கமாழியின் அடிப்பவடத் திறன்க-
ளாகும்.   

இைற்றில் நகட்டல், ந்ப்சசு என்-
்பைற்வற பிள்வளயானது ்பாட-
சாவைககு ைருை்தற்கு முன்னர் 
கற்றுக ககாள்கிறது. ைாசிபபு, 
எழுத்து ஆகிய இரண்வடயும் 
பிள்வளயானது ்பாடசாவையில் 
கற்றுக ககாள்கிறது. ்தகைல்கவள 
க்பற்றுக ககாள்ை்தற்காக ைாசித்-
்தல், க்பாழுதுந்பாககுககாக 
ைாசித்்தல் என்கறல்ைாம் ஒரு-
ைரின் நாளாந்த ைாழ்கவகயில் 
ைாசிபபின் ்பயன் முககியத்துைம் 
க்பறுகிறது. கற்கின்ற ஒரு ைழி-
முவறவய ைாசிபபின் மூைம் 
ஒருைன் கற்றுக ககாள்கின்றான்; 
அறிவைப க்பற்றுக ககாள்கின்-
றான்; அைனது விளககம் விருத்தியவட-
கின்றது. இவவிருத்தியானது பிள்வள-
யின் புத்திசார்விருத்தியில் முககிய்பஙகு 
ைகிககிறது. ்தானாகநை கற்று முன்-
நனறி்ச கசல்ை்தற்கான இயலுவமவய 
ைாசிப்பானது க்பற்றுக ககாடுககின்றது.   

ைாசிப்பானது புதிய அறிவைப க்பற்று 
அனு்பைத்வ்த விரிைாககிக ககாள்ள உ்த-
வுகிறது. மற்வறய சமயத்்தைரின் கைாசார 
விழுமியஙகவள அறிநது இனஙகளுககி-
வடயிைான புரிநதுணர்வை க்பறுை்தற்-

கும் இனஒற்றுவமயுடன் ைாழ்ை-
்தற்கும் ைாசிபபு ைழிநயற்்படுத்தித் 
்தருகின்றது. முககியத்துைம் க்பற்று 
விளஙகுகிறது. ஆரம்்பப ்பருைத்தில் 
ைாசிபவ்ப விருத்தி கசயயத் ்தை-
றினால் மாணைர் ்பை பிர்சசிவனக-
ளுககு முகம்ககாடுகக நைண்டிநயற்-
்படும்   

்பாடஙகவளக கற்க முடியாவம, 
்பரீட்வசககு விவடயளிகக 
முடியாவம, கல்வியில் பின்்தஙகு-

்தல், உளரீதியான சிககல்கள் ந்பான்றன 
ஏற்்பட்டு ்பாடசாவைக கல்வியில் 
கைறுபபு ஏற்்படும். எனநை ைாசிபவ்ப 
கட்டாயப்படுத்்த நைண்டிய ந்தவை 
க்பற்நறாருககு உண்டு. ைாசிப்பானது 
ஒரு பிள்வளயின் சிறு்பராயத்திலிருநது 
உருைாக நைண்டும். இன்வறய நவீன 
உைகில் ைாசிபபுத்திறன் அருகி ைரு-
கிறது. இ்தனால் க்பாது அறிவுத்திறன் 
மிகவும் குவறைான மட்டத்தில் காணப்ப-
டுகிறது. இது ைாசிபபுத் திறனில் ஏற்்பட்-
டுள்ள பின்னவடவைக காட்டுகிறது.   

ஸ்மார்ட் ந்பான் ்பாைவன, கணினிப 
்பாைவன, க்தாவைககாட்சி நிகழ்்சசிகள் 
காரணமாக இன்று புத்்தகஙகவளயும் 
்பத்திரிவககவளயும் ைாசிப்பவ்த அதிக-

மாநனார் ்தவிர்த்து ைருகின்றனர். 
இந்த இைத்திரனியல் சா்தனஙகள் 
ைாசிபபுககு ந்பாட்டியாக இருக-
கின்றன. நமலும் முகநூலில் கசய-
திகவள, ்தகைல்கவள ்பதிவிடும் 
அதிகமாநனார் ்தமிழ் இைககணப 
பிவழகளுடனும் எழுத்துப பிவழ-
களுடனும் எழுதுை்தாக ்பைர் 
குவறகூறுகின்றனர்.   

இ்தற்குக காரணம் ைாசிபபு 
அறிவின்வமயாகும். ைாசிககும் 
சமூகத்வ்த சிறுைர்கள் மத்தியில் 
உருைாககுை்தற்கு ்பாடசாவை-
யில் மாணைர்கள் ்பயிற்றுவிககப-
்பட நைண்டும். கவிவ்த, கவ்த, 
அறிவுறுத்்தல் குறியீடுகள், நநர 
அட்டைவணகள் ந்பான்றைற்வற 
ைாசிகக வைத்்தல் ஆசிரியரின் 
க்பாறுப்பாகும். சுயசரிவ்த, கற்-
்பவனக கட்டுவர, ைர்ணவனக 
கட்டுவர, விமர்சனக கட்டுவர, 

சிறுகவ்த, உவரயாடல் ந்பான்றைற்வற 
ஆசிரியர் ைாசித்துக காட்டி மாணைவர 
ைாசிகக வைத்து அ்தன்்படி எழு்தப 
்பழகக நைண்டும்.   

ைாசிபபின் ்தைறான ்பழககஙகளாக 
பின்ைருைனைற்வறக குறிபபிடைாம்.   

*நிறுத்்தககுறிகவள கைனிககாவம 
*ைாசிககும் விடயத்தில் கைனம் 
கசலுத்்தாவம *கசாற்கவள கருத்்தற்ற 
முவறயில் ைாசித்-
்தல் *மு்தைாம் 
எழுத்வ்தக கண்ட-
வுடன் பிவழயாக 
ைாசித்்தல் இந்த்தை-
றான ்பழககஙகவள 
திருத்தி சரியாக 
ைாசிககநைண்டும்.

இஸ்மாயில் ெுதைன்தீன்...?
BEd.   

(அம�ோதை விபேட நிரு�ர்)

பிள்்ளை�ளின வொசிப்புப் பழக்�ம் வீட்டுச் 
சூழலில் இருந்்தே உருவொ� ்வண்டும்

ஸமொர்ட்ஃ்பொன பொவ்னயினொல் மொணவர்�ளின 
அறிவுத்தேடல் முழு்மயொ�ப் பொதிப்பு!

கல்வி விருத்திக்கு அத்திவாரமாக   
அனமவது வாசிப்புப் பழக்கம்

ந�ாய்க்கு எதிராை சக்திவாய்ந்்த ஆயு்தத்ன்த
அ�ாவசியமாக பயனபடுத்துவது ஆபத்து!
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யட்டிநுவர பிரதேச சபையின் 
அனுசரபையுடன் 
மாைவர்கபைப் 

ைாடசாபைக்குத் தேரந்-
தேடுப்ைேற்கும் உேவிப் 
ைைம் வழங்குவேற்-
குமா்க ேரம் ஐந்து 
2022 ஆம் ஆண்டு 
புைபமப் ைரிசில் ைரீட்பச 
மாைவர்களுக்்கா்க 
இைவசமா்க நடாத்-
ேப்ைடும் ்கருத்ேரங்கு 
்கண்டி தேஹியங்்க அல் 
அஸ்ஹர மத்திய ம்காவித்-
தியாையத்தில் யட்டிநுவர பிரதேச 
சபையின் உறுப்பினர வஸீர முக்ோர 
ேபைபமயில் இடம்தைற்்றது. இந்நி்கழ்வில் 
பிரேம அதிதியா்க யட்டிநுவர பிரதேச சபையின் 
ேவிசாைர நிசாந்ே ரூப்ைசர. ைாடசாபை அதிைர 
நயீமா இஸதி்கார, ஐந்ோம் ஆண்டு புைபமப் 
ைரிசில் ையிற்சிக் ்கருத்ேரங்கு்கபை நடத்துகின்்ற 
பிரோன வைவாைர றிசானா ஹில்மி, ஆசிரி-
யர்கள், தைற்த்றார்கள் மற்றும் யட்டிநுவர பிரதேச 
சபையின் தசயைாைர, அதி்காரி்கள் எனப் ைைர 
்கைந்து த்காண்டு சி்றப்பித்ேனர. இந்நி்கழ்வு 
தோடரபில் யட்டிநுவர பிரதேச சபையின் உறுப்-
பினர வஸீர கூறியபவ...

த்க. நீங்்கள் இம்முப்ற புைபமப் 
ைரிசில் ைரீட்பசக்குத் தோற்-

்றவுள்ை மாைவர்களுக்கு இைவ-
சமான முன்தனாடி ையிற்சிக் ்கருத்-
ேரங்கு நடத்ே முன்வந்ேபமக்்கான 
்காரைம் என்ன?  

்பதில்: யட்டிநுவர பிரதேச சம்பயின் நூலக 
ஆதலோசமைக் குழுவிைரின் ஏற்போட்டில் ஐநேோம 
ஆண்டு புலமைப் ்பரீட்மசக்குத் தேோறறும ைோண-
வர்களுக்கு சிஙகள வைோழி மூலைோக இலவசக் 
கருத்ேரஙகுகமள நடத்துவேறகு நடவடிக்மக-
கமள எைது பிரதேச சம்பயோல் முன்வைடுக்-
கப்்பட்டை. ஒக்தடோ்பர் ைோேம அேறகோை நிதி 
ஒதுக்கீடுகமளயும வ்பறறுக் வகோள்வேறகோக 

சம்பயின் ைோேோநேக் குழுக் கூட்டத்தில் சைர்ப்பித்-
ேோர்கள். இேன் த்போது ேமிழ் வைோழி மூலைோை 
்போடசோமலகளுக்கும இவதவமலத் திட்டத்மே 
முன்வைடுக்க தவண்டும என்்ற சிநேமை எைக்-
குத் தேோன்றியது. அநேவமகயில் ேமிழ் வைோழி 
மூலைோை கருத்ேரஙகுகள் நடத்துவது சம்பநே-
ைோக சம்பயில் பிதரரமணமய உடைடியோக முன் 
மவத்தேன். அேறகு இணஙக ேவிசோளர் உட்்பட 
அமைத்து உறுப்பிைர்களும ஏகைைேோக எைது 
தவண்டுதகோமள ஏறறுக் வகோண்டோர்கள்.  

இத்ேமகய கல்விக் கருத்ேரஙமக தைற-
வகோள்ள எடுத்ே தீர்ைோைம வரதவறகத்ேக்கது. 
அநே அடிப்்பமடயில் யட்டிநுவரப் பிரதேசத்தில் 
ேமிழ் வைோழி மூலப் ்போடசோமலகள் அதிகளவில் 
கோணக் கூடிய வேஹியஙகமவமய வேரிவு 
வசய்து இநேப் புலமைப் ்பரிசில் ்பரீட்மசக்குத் 
தேோற்றவுள்ள ைோணவர்களுக்கு முன்தைோடி 
இலவசக் கருத்ேரஙமக நடத்தி வருகின்த்றோம. 
இமமும்ற வ்போதுவோக யட்டிநுவரப் பிரதேசத்தி-
லுள்ள சிஙகள, ேமிழ் வைோழி மூலம ்பரீட்மசக்-
குத் தேோறறும அமைத்து ைோணவர்களும ்பயன்-
வ்பறறுள்ளைர். ஒரு சி்றநே வ்பறுப்த்பறம்ற 
இப்பிரதேச ைோணவர்கள் வ்பறுவோர்கள் என்்ற 
நமபிக்மக எஙகளுக்கு இருக்கி்றது.  

த்க. இேன் மூைம் மாைவர்கள் 
எந்ேைவுக்கு ையபனப் தைற்றுக் 

த்காள்ைைாம் என்று கூறுவீர்கைா?   

்பதில்: கண்டியில் மிகப் பிர்பல்யைோை வளவோள-
ரோகவும ைடவமள ைதீைோ தேசிய ்போடசோமலயின் 
ஆசிரிமயயுைோை ரிசோைோ ஹில்மி அவர்களுடன் 
வேோடர்பு வகோண்டு அவர்களுமடய அஙகீகோரத்-
மேப் வ்பறத்றன். குறிப்்போக அவருமடய கருத்ே-
ரஙகுகளில் 1000 க்கும தைற்பட்ட பிள்மளகள் 
கலநது வகோள்வோர்கள். அேறகு இணஙக வள-
வோளர் அவர்களும ேறத்போது நோட்டில் நிலவும 

வ்போருளோேோர வநருக்கடிமய கருத்-
திற வகோண்டு ேைது ஊதியத்மே 

கவைத்தில் வகோள்ளோைல் 
இணக்கம வேரிவித்ேோர்.   

இவவோ்றோை ேமிழ் 
வைோழி மூலைோை 
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீட்-
மசகமள ஏமைய 
பி ர த ே ச ங க ளு க் கு ம 
சைைோை மும்றயில் 
்பகிர்நேளிக்கப்்பட்டு நடத்-
ேப்்பட தவண்டும. இேன் 

மூலம எல்லோ ைோணவர்க-
ளும ்பயன்வ்ப்ற தவண்டும 

என்்பது என்னுமடய எதிர்்போர்ப்-

்போகும.  
கடநே கோலஙகளில் 

வகோதரோைோ வேோறறுக் 
கோரணைோக இப்பிரதேசத்-
தில் அமடவு ைட்டஙகள் 
வ்பரியளவில் தசோபிக்க 
வில்மல. வகோதரோைோவுக்-
குப் பின்பு இமைோணவர்-
கள் முேலோவது ்பரீட்மசக்கு 
முகம வகோடுக்கி்றோர்கள். 
இமமும்ற அமைத்துப் 
்போடசோமலகளில் கல்வி கற-
பிக்கின்்ற ஆசிரியர்களும 
வ்பறத்றோர்களும மிகவும 
உறசோகத்துடன் இயஙகு-
வமேக் கோணுகின்த்றோம. 
அநே வமகயில் அமைத்-
துப் ்போடசோமலகளிலுள்ள 
பிள்மளகளும சி்றநே 
்பயிறசிகளில் ஈடு்பட்டு 

சி்றநே வ்பறுத்பறம்றப் வ்பறறுக் வகோள்வேறகு 
ேயோர் நிமலயில் இருக்கி்றோர்கள் என்று கூ்றலோம.  

இநேப் ்பரீட்மசமய வ்பறத்றோர்களுமடய 
்பரீட்மச என்த்ற கூறுவர். இநேப் ்பரீட்மசக்கு 
அதிக கரிசமை வசலுத்து்பவர்கள் வ்பறத்றோர்-
கதள. அரச, அரச சோர்்பற்ற அமைப்புக்களிைோல் 
நடத்ேப்்படும கருத்ேரஙகுகள் மூலைோகவும 
இமமும்ற ைோணவர்கள் சி்றநே வ்பறுத்பறம்றப் 
வ்பறுவோர்கள் என்று நோஙகள் எதிர்-
்போர்க்கின்த்றோம.  

த்க. நீங்்கள் புைபமப் 
ைரீட்பச எழுேப் தைாகும் 

பிள்பை்களுக்கு என்ன 
ஆதைாசபன வழங்்கவுள்-
ளீர்கள்?  

்பதில்: ேரம ஐநது புலமைப் ்பரிசில் 
்பரீட்மச என்்பது எதிர்கோல வோழ்க்-
மகமய நிர்ணயிக்கின்்ற ்பரீட்மச 
அல்ல. ஏவைன்்றோல் புலமைப் ்பரிசில் 
்பரீட்மசயில் சித்திவ்ப்றோே ைோணவர்கள் 
இன்று வோைத்மேத் வேோடும அளவுக்கு 
வளர்ச்சியமடநது ்போரிய வ்போறுப்புக்-
கமளச் சுைநது நிறகி்றோர்கள். இது அவர்களு-
மடய ஆளுமைமய விருத்தி வசய்கின்்ற ஒரு 
்பரீட்மசயோக கருே தவண்டும என்்பதே ேவிர 
அவர்களுமடய எதிர்கோலத்மே நிர்ணயிக்கக் 
கூடிய ்பரீட்மசயோக வகோள்ள தவண்டிய அவசிய-
மில்மல. எனினும ேன்னுமடய ஆளுமைமய 
விருத்தி வசய்வேறகு நல்ல வ்பறுத்பறம்றப் 
வ்பறறுக் வகோள்வது மிக மிக அவசியம. இநேச் 
சநேர்ப்்பத்மே ைோணவர்கள் தி்றன்்பட அமைத்துக் 
வகோள்ள தவண்டும.  

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீட்மசயில் சித்தியமடநே 
ைோணவர்களுக்கு இலஙமகயிலுள்ள பிர்பலைோை 
்போடசோமலகளில் கல்வி ்பயில்வேறகோை வோய்ப்-

புக்கள் கிமடக்கின்்றை. இதுவவோரு 
அரிய சநேர்ப்்பைோகும.   

எைதவ இப்்பரீட்மசக்குத் தேோறறும 
எைது பிரதேச ைோணவர்கள் ைட்டு-
ைல்ல இநநோட்டிலுள்ள அமைத்து 
ைோணவர்களும ்பரீட்மசயில் சித்தி-
வ்ப்ற தவண்டும என்று நோன் ைைநி-
ம்றதவோடு நல்லோசிகள் வேரிவித்துக் 
வகோள்கின்த்றன். அத்துடன் அவர்கள் 
புனிேைோை ஒழுக்கக் கல்விமயயும 
கறறு எதிகோலத்தில் நோட்டின் சுபிட்-
சத்திறகும அமைதிக்கும ்பஙகோற்றக் 
கூடிய நறபிரமைகமள உருவோக்கு-
ேல் தவண்டும என்்பது என்னுமடய 
எதிர்்போர்ப்்போகும.  

த்க. உள்ளூராட்சி மன்்ற சபை்க-
ைானது கிராமத்தில் உட்்கட்ட-

பமப்பு அபிவிருத்திபய இைக்்கா்கக் 
த்காண்டு இயங்குகின்்றன. ஆனால் 
்கல்வி தமம்ைாட்டிலும் நாட்டம் த்காள்-
வேற்்கான ்காரைம்  

்பதில்: உள்ளூரோட்சி ைன்்ற சம்பகளின் ்பணி 
என்ைவவன்்றோல் ்போமேகளுக்கு மின்குமிழ்-
கள் வ்போருத்துேல், ்போமேகள் நிர்ைோணித்ேல் 
த்போன்்ற ்பல்தவறு அபிவிருத்தி உட்கட்டமைப்பு 
வசதிகமளதய வசய்து வருகி்றோர்கள் என்்பதுேோன் 
வ்பரும்போலோை வ்போதுைக்களுக்குத் வேரியும. 
ஆைோல் நோஙகள் அேறகு அப்்போல் வசன்று பிள்-
மளகளுக்கு கல்விமய வழஙகுேல் தவண்டும 
என்்ற திட்டத்தேோடு வசயற்பட்டு வருகின்த்றோம. 
இதில் எநேவிேைோை தவறு்போடுகளும கோட்ட 
முடியோது. நோஙகள் சிஙகள, ேமிழ், முஸ்லிம 
ஆகிய அமைத்து பிள்மளகமளயும ஒரு சை-
ைோைேோகக் கருதி சிஙகள, ேமிழ் ஆகிய வைோழி 

மூலக் கல்வி ்பயிலும பிள்மளகளுக்கு இவதவ-
மலத் திட்டத்மே முன்வைடுத்து வருகின்த்றோம.   

யட்டிநுவர பிரதேச சம்பக்கு உட்்பட்ட ஐநது 
ேமிழ் வைோழி மூலப் ்போடசோமலகள் உள்ளை. 
அவவமைத்து ைோணவர்கமள வரவமழத்து 
இநே புலமைப் ்பரிசில் ்பரீட்மச ்பயிறசிக் கருத்ே-
ரஙமக நடத்தி வருகின்த்றோம.  

இலவசைோக விைோப் ்பத்திரஙகள் வழஙகப்்பட்-
டுள்ளை. ைதிய உணவுகள் வழஙகப்்ப-
டுகின்்றை. அமவ ைட்டுைல்ல அதிகளவு 
புள்ளிகமளப் வ்பறறுக் வகோள்ளும 
பிள்மளகளுக்கு விதசட ்பரிசில்கள் 
வழஙகப்்படுகின்்றை. அது மிகப் வ்பறு-
ைதிமிக்கது.  

இன்ம்றய வ்போருளோேோர வநருக்-
கடியோை கோல கட்டத்தில் கண்டிக்குச் 
வசன்று புலமைப் ்பரிசில் கருத்ேரஙகில் 
கலநது வகோள்ள முடியோது. அவவோறு 
வசல்வேோயின் த்போக்குவரத்துச் வசலவு-
கள், அனுைதிக் கட்டணம எை 2000, 
3000 ரூ்போவுக்கு தைல் வசலவு வசய்ய 
தவண்டி வரும. ஆைோல் இேறகு வ்போரு-
ளோேோர வசதிகள் உள்ள பிள்மளகள் 
ைட்டும ேோன் வசல்ல முடியும. வசதி-

யில்லோே பிள்மளகள் வசல்ல முடியோது. அேமை 
கருத்தில் வகோண்டு யட்டிநுவர பிரதேசத்தில் 
சிஙகள வைோழி மூலப் ்போடசோமலகள் அமைத்-
திலும இநே இலவசக் கருத்ேரஙகுகள் நடத்ேப்-
்பட்டு வருகி்றன்்றை. அதே த்போன்று ேமிழ் வைோழி 
மூலப் ்போடசோமலகளிலும நடத்ேப்்படுகின்்றை. 
அத்தேோடு க. வ்போ. ே சோேோரண ேரம ைறறும 
உயர்ேரப் ்பரீட்மச ைோணவர்களுக்கும இநே 
முன்தைோடி இலவச கல்விக் கருத்ேரஙகுகமள 
நடத்ே திட்டமிட்டுள்தளோம என்்பமே வ்பருைகிழ்ச்-
சியுடன் வேரிவித்துக் வகோள்கின்த்றன்.  

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீட்மசக்கு தேோற்றவுள்ள 
ைோணவர்களுக்கு என்ைோல் இயன்்றவேோரு ்பங-

களிப்ம்பச் வசய்யக் கிமடத்ேமைமய-
யிட்டு நோன் உள்ளோர்நே ரீதியோக ைைத்-
திருப்தியமடகின்த்றன். அதேதவமள 
இமமுயறசிகளுக்கு உநது சக்தியோக 
இருநே எஙகள் பிரதேச சம்பயின் 
ேவிசோளர் நிசோநே ரூப்்பசர, பிரதே 
சம்பயின் வசயலோளர் உள்ளிட்ட அதி-
கோரிகள், ்போடசோமல அதி்பர்கள், ஆசி-
ரியர்கள் ைறறும வ்பறத்றோர்களுக்கும 
நன்றிமயத் வேரிவித்துக் வகோள்ளு-
கின்த்றன்.  

எைது பிரதேசத்தில் ஒரு பிரதேச 
சம்ப உறுப்பிைரோகத் வேரிவு வசய்-
யப்்பட்டு கல்விக்கோக ்பணியோறறும 
்போக்கியத்மேப் வ்பற்ற நோன் இப்புல-

மைப் ்பரிசில் ்பரீட்மசக்கு தேோறறுகின்்ற ைோண-
வர்களுக்கோை முன்தைோடி இலவசக் கருத்ேரஙகு-
கமள நடத்ே கிமடத்ேமைமய வ்பரும த்ப்றோகக் 
கருதி இம்றவனுக்கு நன்றி வசலுத்துகின்த்றன். 
இவறம்ற ஏமைய பிரதேசஙகளிலுள்ள பிரதேச 
சம்ப உறுப்பிைர்களும சி்றோர்களின் கல்விக் 
கண்மணத் தி்றப்்பேறகும அவர்களுமடய 
முன்தைற்றத்திறகும ்பஙகோற்ற முன்வருேல் 
தவண்டும என்்பமே இநேச் சநேர்ப்்பத்தில் வேரி-
வித்துக் வகோள்ளுகின்த்றன்.  

இமவ எல்லோவறறுக்கும தைலோக ைோணவர் 
ைத்தியில் வோசிப்புக் கலோசோரத்மே ஊக்குவிக்க 
தவண்டிய தேமவப்்போடு இருநது வகோண்டிருக்கி-
்றது. இன்ம்றய இமணயத்ேள யுகத்தில் வோசிப்பு 
்பழக்க வழக்கம குன்றியுள்ளது என்்றோலும 
உலக முழுவதும வோசிப்பு ்பண்்போடு முழுமைவ்ப-
்றவில்மல என்்ற கருத்து நிலவுகி்றது. “நூல்கள் 
இல்லோே அம்ற ஆன்ைோ இல்லோே உடமலப் 
த்போன்்றது” என்்ற ்பழிவைோழிவயோன்று உள்ளது. 
இேன் கோரணைோக சமூக நடத்மேகளில் ைோண-
வர்கள் சகிப்புத் ேன்மையற்றவர்களோகவும ்பக்க-
சோர்்போைவர்களோகவும வளர்வேறகோை சோத்தியக் 
கூறுகள் அதிகம கோணப்்படுகின்்றை. எைதவ 
ைோணவர்கள் ைத்தியில் ்பரநேளவிலோை ஆற்றல்-
கமள உணர்த்தும வோசிப்பு ்பழக்கத்மே தைம்ப-
டுத்ே வ்பறத்றோர்களும ஆசிரியர்களும முக்கிய 
்பஙகு வகித்ேல் தவண்டும.எஙகள் பிரதேச சம்பக்-
குட்்பட்ட வகோடமுதுை என்்ற இடத்தில் வ்போது வோசி-
கசோமல ஒன்று நிர்ைோணிக்கப்்பட்டு வருகி்றது. 
அதில் பிரத்திதயகைோக ்போடசோமல ைோணவர்-
களின் வோசிப்பு நலமைக் கருத்திற வகோண்டு 
ேமிழ் பிரிவவோன்ம்ற ஆரமபித்து மவக்கவுள்-
தளோம என்்பமேயும இநேச் சநேர்ப்்பத்தில் வேரி-
வித்துக் வகோள்ளுகின்த்றன்.

உள்ளூராட்சி சபைகள் அபிவிருத்திக்கு அபைால் கல்வி
வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய ைஙகளிபபை வழஙக வவண்டும்

ேரம் ஐந்து புைபமப் ைரிசில்
ைரீட்பச; மாைவர்களின் 
ஆளுபமபய விருத்தி

தசய்கின்்ற ஒரு ைரீட்பசயா்க
்கருே தவண்டும்.

யட்டிநுவர பிரதேச சபையின் அனுசரபையில் நபடதைற்்ற ேரம் ஐந்து
புைபமப் ைரிசில் ைரீட்பச மாைவர்களுக்்கான இைவச ்கருத்ேரங்கில்

யட்டிநுவர பிரதேச சபையின் உறுப்பினர வஸீர முக்ோர.

சவோல்கள் நிம்றநே சூழலிலும இலஙமக 
தேயிமலக்கோை தகள்வி உயர்வமடநதுள்ளது. 
தேயிமல வேோடர்்போை புள்ளிவி்பரஙகமள 
வவளியிட கூடிய ேகுதிவோய்நே நிறுவைைோக 
தேயிமல சம்ப விளஙகுவேோல்,வ்போய்யோை ேக -
வல்கமள வகோண்ட அறிக்மககமள கவைத்தில் 
வகோள்ள தவண்டோம எை இலஙமக தேயிமல 
சம்ப வேரிவித்துள்ளது.

அண்மை கோலஙகளில் இலத்திரனியல் ைறறும 
அச்சு ஊடகஙகளில் தேயிமல உற்பத்தி அதிகரிப்-
்போைது பின்தைோக்கி ைம்றவ்பறுைோைத்துக்குச் 
வசன்றுள்ளேோக வவளியிடப்்படும வசய்திகளோல் 
இத்தும்ற ்போதிக்கப்்படக் கூடிய சோத்தியஙகள் 
கோணப்்படுவேோக இலஙமக தேயிமல சம்பயின் 
ேவிசோளர் நிரோஜ் டி வைல் வேரிவித்துள்ளோர்.

தேயிமல வேோழில் தும்றயில் சிறு சரிமவ 
நோம சநதித்திருப்்பது உண்மை ேோன். அது உற -
்பத்தி வசலவு ைறறும வகோதரைோ ்பரவல்,வ்போரு -

ளோேோர வநருக்கடிகளோல் ஏற்பட்டமவயோகும. 
ஆைோலும எைது தேயிமல பிரத்திதயகைோை 
சுமவ, நறுைணம ைறறும ்பசுமை த்போன்்றவற-
றுக்கோக புகழ்வ்பறறுள்ளேோல் எைது தேயிமல-
யின் தகள்வி கும்றவமடயவில்மல எை அவர் 
தைலும வேரிவித்ேோர்.

நடப்பு ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 2023 
ஆம ஆண்டில்   வளர்ச்சிமய இலஙமக 
தேயிமல சம்ப எதிர்்போர்க்கின்்றது. 2023 
ஆம ஆண்டுக்கோக ைதிப்பீடு வசய்யப்்பட்டுள்ள 
தேயிமல உற்பத்தி 290 மில்லியன் கிதலோ-
கிரோமகளோகும.அத்தேோடு ஏறறுைதி வருைோ-
ைம 1.4 பில்லியன் அவைரிக்க வடோலர்களோக 
வளர்ச்சியமடயும எை எதி்போர்க்கப்்படுகின்்றது.  

சநமே நிலவரஙகள் ைறறும ைோற்றஙகமள 

தநர்த்தியோை வமகயில் இலஙமக தேயிமல 
சம்ப மீளோய்வு வசய்வதுடன், இலஙமக தேயி -
மலயின் ேரம வேோடர்்போை கீர்த்தி நோைத்மேப் 
த்பணுவேறகோை புத்ேோக்கைோை வழிமும்றக-
மளயும ஏற்படுத்ே உத்தேசித்துள்ளேோக அச்ச-
ம்பயின் ேமலவர் தைலும கூறிைோர்.  

2013 ஆம ஆண்டளவில் இலஙமகயின் 
வருடோநே தேயிமல உற்பத்தி 340 மில்லியன் 
கிதலோகிரோம  எனும சோேமைப் வ்பறுைதிமய எய் -
தியிருநேது. 2017 முேல் 2019 வமரயோை 
கோலப் ்பகுதியில் சறறு அதிகரிப்ம்பப் ்பதிவு 
வசய்திருநேோலும 2020 ஆம ஆண்டில் 
வேோறறுப் ்பரவல் கோரணைோக தேயிமல உற்பத் -
தியில் வீழ்ச்சி ்பதிவோகியிருநேது.  

வேோழிறதும்றமயச் தசர்நே சகல ்பஙகோளர்-

களோை -வசய்மகயோளர்கள், உற்பத்தியோளர்கள். 
ேயோரிப்்போளர்கள், முகவர்கள் ைறறும ஏறறுை -
தியோளர்கள் ்பல ேமடகளுக்கு முகஙவகோடுத் -
திருநே நிமலயில், உற்பத்தியில் வேோடர்நதும 
வீழ்ச்சி ்பதிவோகியது. எவவோ்றோயினும, தேசிய 
வ்போருளோேோரத்துக்கு இநேத் வேோழிறதும்ற -
யின் ்பஙகளிப்ம்ப கும்றத்து ைதிப்பிட்டுவிட 
முடியோது. இநேத் தும்றயின் மீட்சிகரைோை 
வசயற்போடு என்்பது, நோட்டின் வ்போருளோேோர, 
சமூக ைறறும அரசியல் ஸ்திரத்ேன்மைக்கு 
அத்தியோவசியைோைேோக அமைநதிருப்்பதுடன், 
நோட்டின் வ்போருளோேோர அபிவிருத்திக்கு அவசிய-
ைோை வவளியக நிதிமய திரட்டிக் வகோள்வதிலும 
்பஙகளிப்புச் வசலுத்தும.  

இநே ஆண்டின் முேல் அமரயோண்டு கோலப் -
்பகுதியில், அவைரிக்க வடோலருக்கு நிகரோை 
இலஙமக ரூ்போயின் வ்பறுைதி ைதிப்பி்றக் -
கம, தேயிமலக்கோை ேட்டுப்்போடு, விற்பமை 
அதிகரிப்பு ைறறும ஏல விமலகள் அதிகரிப்பு 

த்போன்்றவறறின் கோரணத்ேோல் ைோர்ச் ைோேம 
முேல் தேயிமல விமல சடுதியோக அதிகரித்தி -
ருநேது.  

எரிவ்போருள் ேட்டுப்்போடு ைறறும த்போக்குவ -
ரத்து சிக்கல்கள் நிலவிய த்போதிலும, பிரோநதிய 
வ்பருநதேோட்டக் கம்பனிகள் ைறறும சிறுதேோட் -
டச் வசய்மகயோளர்களோல், வருடம முழுவதிலும 
தேயிமலச் வசய்மகமய தைறவகோள்ள முடிநதி-
ருநேது. 2020 ைறறும 2021 ஆண்டுகளுடன் 
ஒப்பிடுமகயில் 2022 ைுமல ைோேம முேல் 
்பஙகோளர்களுக்கோை தேயிமல விமல வ்பருை -
ளவு அதிகரித்துள்ளது. ேோழ் நிலச் வசய்மகப் 
பிரிவில், சிறு தேோட்டச் வசய்மகயோளர்கள் 
2, - 3 வருட கோலப் ்பகுதிக்கு முன்ைர் வ்பற்ற 
கிதலோகிரோம ஒன்றுக்கோை ரூ. 90 எனும விமல-
யுடன் ஒப்பிடுமகயில் ேறத்போது ரூ. 265, 300 
வமரயோை விமலமயப் வ்பறுகின்்றைர்  எை  
இலஙமக தேயிமலச் சம்ப வவளியிட்டுள்ள 
வசய்திக்குறிப்பில்  வேரிவிக்கப்்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ

வ்போய்யோை அறிக்மககமள கவைத்தில் வகோள்ள தவண்டோம

இைங்ப்க தேயிபைக்்கான த்கள்வி
உயரவபடந்தே ்காைப்ைடுகி்றது

இலஙமக தேயிமல சம்ப அறிவிப்பு

இக்்போல் அலி...?
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இலஙமகைமை ைாசகைம... (03 ஆம ்பக்கைத்  வ�ாடர்)

லலித் அத்துலத்முதலியின் 
பெயரில் ெல்்கலலக்கழ்கம் ஒன்லறை 
நிறுவவுள்ளதா்கவும் பதரிவித்தார்.   
இலஙல்க இல்ளஞர்்கள சர்வததச 
சநலதயுடன் சுயமா்க பதாடர்புெடக-
கூடிய வசதி்கல்ள வழஙகும் சிறைப்பு 
டிஜிடடல் த்ள அறிமு்கமும் தேற்று 
லலித் அத்துலத்முதலி அறைக்கடட-
ல்ளயால் அஙகுரார்ப்ெணம் பசயயப்-
ெடடது.  

இஙகு உலரயாற்றிய லலித் அத்-
துலத்முதலி அறைக்கடடல்ளயின் 
தலலவரும், முன்்ாள நிதியலமசச-
ருமா் ரவி ்கருணாோயக்க, கிராமப் -
புறை மக்களின் ்கல்விக ்க்லவ ே -்
வாககும் வல்கயில் லலித் அத்துலத் 
முதலி, மஹபொல புலலமப்ெரிசில் 

முலறைலய அறிமு்கப்ெடுத்தி்ார்.  
அவர் உயிருடன் இருநதிருநதால், 

இம்முலறைலம தமலும் தமம்ெடுத்தி 
முன்த்ாககி ப்காண்டு பசல்லப்ெட -
டிருககும்.மஹபொல புலலமப்ெரி-
சில் திடடத்தின் கீழ் ோடடின் பிள -
ல்ள்களுககு ்கல்விப் ொலத்கல்ள 
அமரர் லலித் திறைநது லவத்தார்.

மஹபொல புலலமப்ெரிசிலின் 
கீழ் ்கல்வி ்கற்கும் பிளல்ள்கள ோட -
டுக்கா்க பெரும் ெணிலய நிலறை-
தவற்றியுள்ள்பர் சுடடிக்காடடிய 
அவர், இன்று திறைநது லவக்கப்ெட-
டுள்ள டிஜிடடல் த்ளம் மஹாபொல 
புலலமப்ெரிசிலின் கீழ் ்கல்வி ்கற்றை 
மாணவர்்க்ளால் உருவாக்கப்ெடட-
தா்கவும் குறிப்பிடடார்.  

கூட்டுப் வ்பாறிமுமை... (03 ஆம ்பக்கைத்  வ�ாடர்)

அதி்கரிப்பு, தோயத்தாக்கங்கள 
தொன்றை ்காரணங்க்ளால் இறைால் 
வ்ளர்ப்லெ தமற்ப்காளவதில் 
ெல்தவறு பிரசசில்்கல்ள எதிர்-
தோககுவதா்க இறைால் உற்ெத்தியா்ளர்-
்கள குறிப்பிடட்ர்.   

இறைால் வ்ளர்ப்ொ்து மி்கவும் 
விலரவா்க வ்ளர்நது வரும் ஏற்றைமதி 
நீர் தவ்ளாண்லமயா்கவும், இலங-
ல்கககு ்கணிசமா்்ளவு பவளி-
ோடடுச பசலாவணிலய பெற்றுக 
ப்காடுககும் துலறையா்கவும் வ்ளர்நது 
வருகின்றைது.  இநநிலலயில், தோயத்-

தாக்கம் பதாடர்ொ்க ஆராயநது உரிய 
ேடவடிகல்க்கல்ள தமற்ப்காளளு-
மாறு ேகடா அதி்காரி்களுககு அலமச -
சர் ஆதலாசல் வழஙகி்ார்.  

இசசநதிப்பில், ்கடற்பறைாழில் 
அலமசசின் பசயலா்ளர், அலமச-
சின் அதி்காரி்கள, ேகடா, ோரா உய-
ரதி்காரி்கள, இறைால் ெண்லணயா்ளர்-
்கள மற்றும் இறைால் குஞ்சு உற்ெத்தி 
லமயத்தின் பிரதிநிதி்கள, ஏற்று-
மதி நிறுவ்ங்களின் பிரதிநிதி்கள, 
மற்றும் இறைால் வ்ளர்ப்பு சங்கப் பிர-
திநிதி்களும், ்கலநதுப்காண்ட்ர். 

‘ைஹஜன சம்ப�’ 5,000... (03 ஆம ்பக்கைத்  வ�ாடர்)

ொராளுமன்றை விவ்காரங்களுக்கா் 
ஆதலாச்கர் தெராசிரியர் ஆஷு மார-
சிங்க, ததசிய பலாத்தர் சலெயின் 
பொது மு்காலமயா்ளர் சடடத்தரணி 
ஹஷினி ஜயதச்கர, ெணிப்ொ்ளர் குழு 
உறுப்பி்ர்்க்ளா் டி.டி. ஜயசிறி, சட-

டத்தரணி அசங்க ரநபதனிய, உதவிப் 
பொது மு்காலமயா்ளர் (விற்ெல்) 
பமனுர சதுரங்க, உதவிப் பொது மு்கா-
லமயா்ளர் (ப்காளமுதல்) சுப்த் ஜய-
வர்த் உளளிடட ெலர் இநநி்கழ்வில் 
்கலநதுப்காண்ட்ர். 

இராணுவம வசமுள்்ள... (03 ஆம ்பக்கைத்  வ�ாடர்)

இலடநிறுத்தப்ெடடு, ேலன்புரி 
தசலவ்கள மடடுப்ெடுத்தப்ெடடு, 
அபிவிருத்திப்ெணி்கள இலட நிறுத்-
தப்ெடடுள்ள். ஆ்ால் ொது்காப்பு 
துலறைககு மாத்திரம் தற்தொது அதி்க 
நிதி ஒதுக்கப்ெடடுள்ளது.   

2022 ஆம் ஆண்டுக்கா் வரவு 
பசலவுத் திடடத்தில் ொது்காப்பு 
அலமசசுககு 373.05 பில்லியன் ரூொ 
ஒதுக்கப்ெடடது, 2023 ஆம் ஆண் -
டுக்கா் வரவு பசலவுத் திடடத்தில் 
ொது்காப்பு அலமசசுககு மாத்திரம் 
410 பில்லியன் ரூொ ஒதுக்கப்ெட-
டுள்ளது.   

பொரு்ளாதார பேருக்கடி தீவிரம-
லடநதுள்ள நிலலயில், ொது்காப்பு 
அலமசசுககு அதி்க நிதி ஒதுக்கப்ெட-
டுள்ளலம ஆக்கப்பூர்வமா் பசயற்-
ொடல்ல, சிறிய தீவு ோடா் இலங-
ல்கயில் பொரு்ளாதார ொதிப்பு 
தீவிரமலடநதுள்ளது. ொது்காப்பு 
அலமசசுககு அதி்க நிதி ஒதுக்கப்ெட-
டுள்ளலம பொரு்ளாதார மீடசிககு 
சாத்கமா்க அலமயாது.   

ஆடசியா்ளர்்கள இராணுவத்-
ததாடு ஒன்றிலணநது பசயற்ெட 
தவண்டுபமன்றை எழுதப்ெடாத 
சடடம் ேலடமுலறையில் உள்ளலம-
யால் ொது்காப்பு அலமசசுககு அதி்க 
சலுல்க வழங்கப்ெடுகிறைது.   

2019 இல்ஈஸடர் தாககுதல் இடம்-
பெற்றைலத பதாடர்நது ோடு முழுவ-
துமுள்ள அல்த்து ே்கரங்களிலும் 
இராணுவ தசாதல் சாவடி்கள 

அலமக்கப்ெடட்.   
மன்்ார் ே்கரின் பிரதா் வாயிலில் 

இவவாறு தசாதல் சாவடி அலமக-
்கப்ெடடது.ஏல்ய ே்கரங்களில் 
அலமக்கப்ெடட தசாதல் சாவடி -
்கள குறுகிய ்காலத்துககுப் பின்்ர் 
நீக்கப்ெடட்.   

ஆ்ால் மன்்ார் ே்கரின் 
பிரதா் வாயிலில் அலமக்கப்-
ெடட தசாதல் சாவடி நீக்கப்ெட -
வில்லல.   

தொலதப்பொருள சுற்றிவல்ளப்-
புக்கா்கதவ இநத தசாதல் சாவடி 
அலமக்கப்ெடடுள்ளதா்க இரா-
ணுவத்தி்ர் குறிப்பிடுகிறைார்்கள, 
ஆ்ால் இநத தசாதல் சாவடியி -
்ால் மன்்ார் ே்கரத்திற்கு வரும் 
பொது மக்கள பெரும் அபசௌ்கரி-
யங்கல்ள எதிர்கப்காளகிறைார்்கள.   

இநத தசாதல் சாவடி அலமக -
்கப்ெடடுள்ள ெகுதியில் சிறுவர் 
பூங்காலவ அலமக்க ே்கர அபிவி -
ருத்தி அதி்கார சலெ தீர்மானித்துள-
்ளது.   

இநதச தசாதல் சாவடியால் 
தமது நிர்மாணிப்பு ெணி்களுககு 
தலட ஏற்ெடடுள்ளதா்க குறிப்பிடப்-
ெடடுள்ளது.ஆ்கதவ இநத தசாதல் 
சாவடிலய நீக்க தவண்டும் அல்லது 
பிறிபதாரு இடத்துககு இடம்மாற்-
றைம் பசயய தவண்டுபம் ொது-
்காப்பு அலமசசின் பசயலா்ளரிடம் 
இநத சலெ ஊடா்க வலியுறுத்துகி-
தறைன்.  

வன்முமை அராஜகைத்துக்கு...   
பதாடர்பில் எமது அரசியலலமப்-

பில் குறிப்பிடப்ெடடுள்ளது. அதல் 
மீறி எவரும் பசயற்ெட முடியாது.   

மனித உரிலம ொது்காவலர்்கள 
எ்க கூறிகப்காண்டு பவளிோ-
டு்களில் படாலர்்கல்ளப் பெற்று, 
ோடடில் பேருக்கடி நிலலலய உரு-
வாககுவதற்கு எநத வல்கயிலும் இட-
மளிக்க முடியாது.   

ெல்்கலலக்கழ்க மாணவர்்கள 
எவலரயும் ோம் ல்கது பசயது 
சிலறையிலலடக்க வில்லல. வசநத 
முதலித்க எத்தல் வருடங்கள ெல்-
்கலலக்கழ்கத்தில் இருககின்றைார்? 
அவர் இன்னும் ெல்்கலலக்கழ்க 
மாணவரா? என்றை த்களவிதய எழுகி-
றைது.   

அன்றைாட பசயற்ொடு்களுககு 
ொதிப்பு ஏற்ெடுத்தும் வீதிப்தொராட-
டங்கல்ள தடுப்ெதற்கு பொலிஸா-

ருககு அதி்காரமுள்ளது. இவவாறு 
தடுககும்தொது பொலிஸார் மீது 
குற்றைம் சுமத்தி நீதிமன்றைத்தில் மனுத் 
தாக்கல் பசயகின்றை்ர்.   

அது பதாடர்பில் ோன் ்கவ்ம் 
பசலுத்தியுள்ளதுடன் அரசியலலமப்-
பின் 15 ஆவது சரத்தின் கீழ், சட-
டத்லத ேலடமுலறைப்ெடுத்துமாறு 
சடட மாஅதிெலரக த்கடடுக ப்காண்-
டுளத்ளன்.   

எ்து வீடடுககுத் தீ லவத்த்ர். 
எ்து பிரதா் ொது்காப்பு அதி்கா-
ரிலய தவலல நீக்கம் பசயய முயற்-
சித்த்ர்.   

அரசாங்கத்துககு ஆளும் ்கடசி மட-
டுமன்றி, எதிர்க்கடசியும் அவசியம்.   

ோடலடப் ொது்காப்ெதில் சிறு ெத-
வி்களில் உள்ளவர்்கள முதல் பீல்ட 
மார்சல் ெதவியில் உளத்ளார் வலர 
அல்வருககும் பொறுப்புள்ளது.   

ொது்காப்பு அலமசசுக்கா் நிதி 
ஒதுககீடு பதாடர்பில் ்கருத்து பதரி-
வித்த அவர்:   

 ெலடயி்ருக்கா் ஒதுககீடு 
அதி்கமா்க உள்ளதா்க குறிப்பிடப்-
ெடுகிறைது. 25,000 தெலர வீதியில் 
விட முடியாது. ெலடயி்ரின் எண்-
ணிகல்க குலறைவலடநதிருநதாலும் 
ெதவி உயர்வு்கள இடம் பெற்றுள-
்ள். இலத ்கவ்த்தில் ப்காள்ள 
தவண்டும்.   

உணவு ொது்காப்புக்கா் பசயற்ொ-
டு்களில் அவர்்கள ஈடுெடுத்தப்ெடடு 
வருகின்றை்ர்.   

உல்க அரசியல் பதாடர்பில் 
்கவ்ம் பசலுத்த தவண்டும்.   

இநது சமுத்திரம் ொது்காக்கப்ெட 
தவண்டும் .   

எமது ்கடல் ொது்காப்லெ ெலப்ெ-
டுத்தும் வல்கயில் 2030 ஆம் ஆண்-

டிற்குள, ்கடற் ெலடயி்ரின் எண்-
ணிகல்கலய அதி்கரிக்க தவண்டும். 
ேமது பொரு்ளாதாரம் நூற்றுககு 
எடடு வீதமா்க அதி்கரிககுமா்ால் 
ொது்காப்புக்கா் பசலவு்கல்ளயும் 
அதி்கரிக்க முடியும்.   

யுத்தக ்கப்ெல்்கல்ள எமது ோடடி-
தலதய உற்ெத்தி பசயய முடியும். 
இதற்்கா் பசயற்ொடு்களில் எமது 
்கடற்ெலடலய ஈடுெடுத்தலாம்.   

ததசிய ொது்காப்பு பசயல்கம் 
ஒன்லறை உருவாக்கத் திடடமிடப்ெட-
டுள்ளது. அத்துடன் ோம் தமலும் 
சிறைநத இராணுவ வீரர்்கல்ள உருவாக-
குவது அவசியம்.   

பொலிஸ துலறை பதாடர்பில் 
்கவ்ம் பசலுத்துவதுடன் அதற்-
்கா்க தொலீஸ ்கடடல்ள சடடத்தில் 
புதிய விடயங்கல்ள உள்ளடக்க 
தவண்டும்.

அதிகைார ்பரவலாக்கைலுக்கு...  
உலரயாற்றுல்கயிதலதய அவர் 

இவவாறு பதரிவித்துள்ளார்.   
பதாடர்நதுஉலரயாற்றிய அவர், 

“பொதுத் ததர்தலுககுச பசல்லப் 
தொவதில்லல எ் ஜ்ாதிெதி 
கூறி்ார். 

 ததசியப் ெடடியலூடா்க ொராளு-
மன்றைத்துககு வநத இவர், ொராளு-
மன்றை உறுப்பி்ர்்களின் ஆதரவி்ால்-
தான் ஜ்ாதிெதியா்ார்.   

ஜ்ாதிெதித் ததர்தலில் 69 இலட-
சம் வாககு்க்ளால்  ஜ்ாதிெதியா -்
வர் மக்க்ளால் விரடடியடிக்கப்ெட-
டார். இவவாறுதான் அக்கடசியின் 
பிரதமரும் விரடடப்ெடடார்.

 ஜ்ாதிெதி ததர்தலல ேடத்தப்-
தொவதில்லல என்று கூறியவுடன், 
இஙத்க சிலர் ்கரத்காஷம் எழுப்பி்ர்.  
இவர்்கள, இன்னும் அடிலம்க்ளா்கத்-
தான் இருககிறைார்்கள.   

இவர்்கள, த்காடடாெய ராஜெகக்ஷ, 
மஹிநத ராஜெக்ஷ, ெசில் ராஜெக்ஷ-
வுககு என்் ேடநதது என்ெலத சிந-

திக்க தவண்டும்.   
மக்களின் ஆலணககு மதிப்ெளிக-

்காவிடடால், எவவ்ளவு வில்ளவு-
்கல்ள சநதிக்க தேரிடும் என்று இவர்-
்கள சிநதிக்க தவண்டும்.   

எ்தவ, ஜ்ாதிெதி ரணில் விக-
கிரமசிங்க கூறிய ்கருத்லத மாற்றிய-
லமத்து, உட்டியா்க பொதுத் ததர்த-
பலான்றுககு பசல்ல தவண்டுபம் 
த்கடடுக ப்காளகிதறைன். 220 இலட-
சம் மக்களும் இதல்த்தான் எதிர்ப்-
ொர்ககின்றை்ர். இதுதான் ஜ்ோய்க-
மாகும்.   

ஜ்ாதிெதியா்க இன்று ஆச்த்-
தில் இவர்,அமர்வதற்கு மக்களின் 
தன்ப்ழுசசிப் தொராடடம்தான் 
்காரணமாகும். எ்தவ, அவர் இநத 
மக்களின் ஆலணககு பசவிசாயக்க 
தவண்டும்.   

பொதுமக்க்ளால் தமற்ப்காள-
்ளப்ெடட அலமதிப் தொராடடம், 
எவவாறு வன்முலறையா்க மாறியது? 
அலரிமாளில்கயில் கூடிய தரப்பி-

்ரால் தமற்ப்காள்ளப்ெடட தாக-
குதலல அடுத்துதான் வன்முலறை 
பவடித்தது.   

 மாலலயில் பவடித்த வன்முலறை 
பிலழபயன்றைால், ்காலலயில் இடம்-
பெற்றை வன்முலறையும் பிலழதான்.   

இத்ால், ோம் ஒரு ொராளுமன்றை 
உறுப்பி்லரககூட இழநதுளத்ளாம். 
இலவ ெயங்கரவாதச பசயற்ொடு்க-
்ளாகும்.   

எ்தவ, இநத இரண்டு தரப்பி -்
ருககு எதிரா்கவும் சடட ேடவடிகல்க 
எடுக்க தவண்டும்.   

அலமதியா் மக்கள தொராடடத்-
துககு இநோடடில் இடமுள்ளது. 
இதற்கு ோம் தலலலம தாஙகுதவாம்.   

ஆ்ால், எவதரனும் ஒரு தரப்பி-
்ர் வன்முலறை்களில் ஈடுெடடால் 
அதற்ப்கதிரா்க ோம் அல்வரும் ஒன்-
றிலணநது சடட ேடவடிகல்க்கல்ள 
எடுத்தத ஆ்க தவண்டும்.   

இநோடடில் பொரு்ளாதாரக குற்-
றைங்கல்ளப் புரிநத அநதக குடும்ெத்-

துககு எதிரா்க, மக்கள கி்ளர்நபதழு-
வலத யாராலும் தடுக்க முடியாது. 
இது அவர்்களின் ஜ்ோய்க உரிலம-
யாகும்.   

அதி்காரப் ெரவலாக்கல் பதாடர்-
ொ்க ஜ்ாதிெதி த்களவி த்கடடார். 
பமாடடுக ்கடசியி்ர்தான் பவளி-
ோடடுககுச பசன்றைால் 13 பி்ளஸ 
என்றும், உளோடடில் 13 லம்ஸ 
என்றும் கூறிவருகின்றை்ர். ோம் 
13ஆவது திருத்தசசடடத்தினூடா்க 
அதி்காரப் ெரவலாக்கலுககு என்றும் 
தயரா்கதவ உளத்ளாம்.   

வரவு- பசலவுத்திடடத்தின் இறுதி 
வாகப்கடுப்பில் பின்்ர், இ்ப்பிரச-
சில்லயத் தீர்ககும் வல்கயில், அதி-
்காரப் ெரவலாக்கலுககு ோம் தயார்.   

ஆ்ால், ஜ்ாதிெதி கூறியலதப் 
தொன்று 75 ஆவது சுதநதிரத் தி்த்-
திற்கு முன்்ர் இநதப் பிரசசில -்
லயத் தீர்க்க ேடவடிகல்க எடுக்க 
தவண்டும். 

இடமவ்பைர்்ந� 2,71,171... 
அலமசசின் மீளகுடிதயற்றைப் 

பிரிவு பதரிவித்தது.   
மீளகுடிதயற்றைப் பிரிவின் அறிக -

ல்க்களின்ெடி வடககு, கிழககு 
மா்காணங்களில் 2,327 குடும்ெங-
்கள இன்னும் மீள குடியமர்த்தப்-
ெட இருப்ெதா்க ே்கர அபிவிருத்தி 
மற்றும் வீடலமப்பு அலமசசர் பிர -
சன்் ரணதுங்க சுடடிக்காடடியுள-
்ளார். அவர்்கல்ளயும் மி்க விலரவா்க 
மீளகுடிதயற்றுவதா்கவும் அலமசசர் 
பதரிவித்தார்.   

இன்னும் மீளகுடியமர்த்தப்ெட-
வுள்ள 2,327 குடும்ெங்களில் 152 
குடும்ெங்கள இடம்பெயர்நததா-
ருக்கா் ேலன்புரி மு்காம்்களிதல 
வாழ்நது ப்காண்டிருககின்றை்ர். 
மிகுதி 2,175 குடும்ெங்களும் ேலன்-
புரி நிலலயங்களில் தசராமல் உறை-
வி்ர்்களின் வீடு்களில் வாழ்நது 
ப்காண்டிருககின்றை்ர்.   

மீளகுடிதயற்றை பிரிவு 2187/27ஆம் 

இலக்க 09-08-2020ஆம் தி்கதிய 
விதசட வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
மூலம், ே்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட-
லமப்பு அலமசசின் கீழ் ப்காண்டு 
வரப்ெடடது.   

வடககு மற்றும் கிழககில் ஏற்-
ெடட தமாதல் சூழ்நிலல ்காரண-
மா்க இடம்பெயர்நத குடும்ெங்கள 
இநதியாவுககும் ோடடின் ெல்தவறு 
ெகுதி்களுககும் பசன்றை். 

புலம்பெயர்நத குடும்ெங்கல்ள 
அவர்்க்ளது பசாநத கிராமங்க-
ளில் குடியமர்த்தத் ததலவயா் 
அல்த்து ேடவடிகல்க்கல்ளயும் 
ஒழுங்கலமத்து ஒருஙகிலணக்கவும் 
மீளகுடிதயற்றைப் பிரிவு ேடவடிகல்க 
எடுத்து வருகிறைது.   

அஙகு அவர்்களுககு வீடு்கள 
மற்றும் தண்ணீர், மின்சாரம் மற்றும் 
்கழிவலறை வசதி்கள தொன்றை அடிப் -
ெலட உட்கடடலமப்பு வசதி்கள 
பசயது தரப்ெடுபமன்றும் அலமசசர் 

பிரசன்் ரணதுங்க கூறி்ார்.   
யுத்த நிலலலம ்காரணமா்க இடம்-

பெயர்நத 2,71,171 குடும்ெங்கள  
மீளகுடிதயற்றைம் பசயயப்ெடடுள்ள-
்ர்.. அவர்்கள வட மா்காணத்தில் 
யாழ். கிளிபோசசி, முல்லலத்தீவு, 
வவுனியா, மன்்ார் மாவடடங-
்கள மற்றும் கிழககு மா்காணத்தில் 
திருத்காணமலல, மடடக்க்ளப்பு, 
அம்ொலறை ஆகிய 08 மாவடடங்க-
ளில் குடிதயறியுள்ள்ர்   

தொரி்ால் இடம்பெயர்நது இநதி-
யாவில் தஞ்சம் புகுநது திரும்ெவும் 
இலஙல்கககு வரும் குடும்ெங்க-
ளுககும் இலஙல்கயில் தஙகியிருநத 
குடும்ெங்களுககும் அடிப்ெலடத் 
ததலவ்கல்ளப் பூர்த்தி பசயய 38,000 
ரூொ  அரசாங்கத்தின் உதவி ெணம் 
தரப்ெடும். தமலும் அவர்்களுககு 
அரசு சாரா நிறுவ்ங்கள மூலமும் 
உதவித் பதால்கயும் வழங்கப்ெடுகி -
றைது.   

்காணி லவத்திருப்ெவர்்களுககு தற் -
்காலி்க வீடு ்கடட 25,000 ரூொவும், 
நிலத்லத சுத்தம் பசயய 5,000 
ரூொவும், ததலவயா் உெ்கரணங -
்கள வாங்க 3,000 ரூொ மற்றும் பிறை 
உணவு அல்லாத பொருட்கள வாங்க 
5,000 ரூொவும் நிதியுதவியா்க வழங -
்கப்ெடுகிறைது.   

வடககு மற்றும் கிழககு மா்கா-
ணங்களில் இடம்பெயர்நத வர்்களுக -
்கா் வீடு்கள பிரததச பசயலா்ளரின் 
ெரிநதுலரயின் தெரில் வழங்கப்ெட -
டுள்ளது. ஏற்்க்தவ அஙகிருநது 
இடம்பெயர்நத  குடும்ெங்களுககு 
மடடுதம வீடு்கள வழங்கப்ெடுகின்-
றை்.   

இதன்ெடி இடம்பெயர்நதவர்்க -
ளுக்கா்க 1,48,848 வீடு்கள நிர்மா -
ணிக்கப்ெடடுள்ள். இநதிய உதவி 
மற்றும் தன்்ார்வ பதாண்டு நிறு-
வ்ங்களின் உதவி மூலம் இநத 
வீடு்கள ்கடடப்ெடடுள்ள். 

ப்பாம�ப் வ்பாருள் மவத்திரு்ந�ால்...  
தண்டல் வழங்கப்ெடும்.  
தமார்பீன், ப்காகத்கன் மற்றும் 

பஹதராயின் தொலதப் பொருல்ள 
05 கிராம்்கள அல்லது அதற்கு தமற்-
ெடட பதால்கலய உடன் லவத்தி-
ருப்பின் மரண்தண்டல்  அல்லது 
ஆயுட்கால சிலறைத்தண்டல் வழங-
்கப்ெடும் 03 கிராம்்களிலிருநது 05 
கிராம்்களுககுக குலறைவா்க இவற்லறை 
லவத்திருப்பின், இரண்டு இலடசம் 
ரூொவுககுக குலறையாததும் ஐநது 
இலடசம் ரூொலவ  விஞ்சாததுமா் 
தண்டப் ெணம் மற்றும் ெத்தாண்டு்க-
ளுககுக குலறையாததும் இருெது ஆண்-
டு்கல்ள விஞ்சாததுமா்  ்காலப்ெகு-
திககு இருவல்கயிபலாருவல்கயா் 
சிலறைத்தண்டல்யும் வழங்கப்ெடுவ-
தா்க இநத சடடத்தில் குறிப்பிடப்ெட-
டுள்ளது.  

நீதி, சிலறைசசாலல்கள விவ்கார 

மற்றும் அரசியலலமப்பு மறுசீர-
லமப்பு அலமசசி்ால் பசப்படம்-
ெர் 09ஆம் தி்கதி ேஞ்சு்கள, அபின் 
மற்றும் அொய்கரமா் அவுடதங்கள 
்கடடல்ளச சடடத்லத திருத்துவதற்-
்கா் சடடமூலம் ொராளுமன்றைத்தில் 
முன்லவக்கப்ெடடது.   

ேஞ்சு்கள, அபின் மற்றும் அொ -
ய்கர அவுடதங்கள ்கடடல்ளச சட -
டத்தின் ஊடா்க ேஞ்சு்கள, அபின் 
மற்றும் அொய்கர அவுடதங்கள 
குறித்த சடடம் திருத்தியலமக்கப்ெ-
டுகிறைது. 

இநதச சடடத்தின் திருத்தமா்து, 
தொலதப்பொருள்கல்ள லவத்திருப்-
ெது மற்றும் ோடடுககு ப்காண்டுவ-
ரப்ெடுவலதத் தடுககும் வல்கயில் 
்காலத்துககு ஏற்றை வல்கயில் சடடத்-
லதப் புதுப்பித்து வலுப்ெடுத்தப்ெட-
வுள்ளது. 

ஆலை பிர�ை குரு...  
்கண்டி அஙகும்புர பிரததசத்தில் 

ப்கப்ெத்திப்கால்ல ெகுதியிலுள்ள 
ஆலயபமான்றின் ொலஸதாெ் 
கிரிலய்களுக்கா்க முசசக்கர வண்டி-
பயான்றில் ெயணித்துகப்காண்டிருநத-
தொதத, இவவிெத்து தேர்நதது.இடம்-
பெற்றுள்ளது.  

மி்க தவ்கமா்கச பசன்றை முசசக்க-
ரவண்டி பிதரக பிடிக்காத ்காரணத்-
தி்ால் தவ்கக்க ்கடடுப்ொடலட-
யிழநது, அருகிலிருநத மதில்தமல் 
தமாதி விெத்துககுள்ளா்து. சாரதி-
யின் ல்க முறிநதுள்ளதா்கவும் பிரதம 
குருவுககு பேஞ்சுப் ெகுதியில ெலத்த 
அடி, ஏற்ெடடுள்ளதா்கவும் பதரி-
விக்கப்ெடுகிறைது. உட்டியா்க அங-
கும்புறை ஆஸெத்திரிககு ப்காண்டு 
பசன்றைதொதும், அவரது நிலலலம 
தமாசமா்க இருநததால், அவசரமா்க  

்கண்டி, தொத்ா லவத்தியசாலலககு 
எடுத்துச பசல்லப்ெடடார்.  

ஆஸெத்திரியின் பவளிதோய்ளர் 
ெகுதிககு எடுத்துச பசன்றை தொது, 
அவரது உயிர் பிரிநதுவிடடதா்க பதரி-
விக்கப்ெடடது.   

 60 வயதா் சிவஸ்ரீ சிவா்நத 
குருக்கள, தமது தநலதககும், தலமய-
னுககும் பின்்ர், மாத்தல்ள ஸ்ரீமுத்து-
மாரியம்மன் ஆலயத்தின் பிரதம குரு-
வா்கப் ெதவிதயற்றைார். 

இவர் ்கடநத 35 வருட ்காலம் இலறை 
ெணியில் ஈடுெடடு வநதுள்ளார். 
வருடாநதம் ேலடபெறும் சிலாெம் 
முன்த்ஸவரம் வடிவாம்பி்கா ததவி 
சதமத முன்ல்ோததஸவரர் ஆலயத்-
தின் மத்காற்சவத்தின் தொது மத்காத்-
சவ குருவா்க பசயற்ெடடு வநதுள-
்ளார். 

�மிழரசு கைட்சிக்கு �மலவமர... 
ஊட்கம் எழுப்பிய த்களவிககுப் 

ெதிலளிகல்கயிதலதய அவர் இநத 
விடயத்லத பதரிவித்துள்ளார். இது 
பதாடர்பில் தமலும் பதரிவிகல்க-
யில்,  

 "தமிழ்த் ததசியக கூடடலமப்பின் 
தலலவர் இரா.சம்ெநதன் தற்தொது 
உடல் வலிலம குலறைநது இருநதா-
லும் அவருலடய அனுெவம், அவ-
ருலடய ஆற்றைல், அவர் பவளியிடும் 
பசாற்்கள எப்தொதும் வலிலமயுலட-
யலவயா்க இருககின்றை்.  

தநலத பசல்வாவும் த்து நீண்ட 
்கால வரலாற்றில் உண்ண முடியா-
மல், ேடக்க முடியாமல், உரத்துப் 
தெச முடியாமல் இருநத தொதிலும் 
தமிழ் மக்கள அவலர அஙகீ்கரித்திருந-
தார்்கள.  இறுதி வலரககும் அவர் அர-

சியல் தலலலமத்துவத்லதக ப்காண்-
டிருநதார். தமிழரசுக ்கடசியில் அவர் 
தலலவரா்க, பசயலா்ளரா்க, பெருநத-
லலவரா்கக கூட இருநதுள்ளார். ஜ -்
ோய்க வழியில் அநதப் ெதவி்களுககு 
அவர் பதரிவு பசயயப்ெடடிருநதார். 
ஆ்ாலும், எங்களுலடய தமிழரசுக 
்கடசியிதல ஒரு ேலடமுலறை ்கலடப்-
பிடிக்கப்ெடடு வநதது,  

இப்தொதும் அது ேடக்கப் தொகின்-
றைது. ்கடசியில் தநலத பசல்வா 
தொல், யார் தலலவரா்க இருநதாலும் 
ஓராண்டு அல்லது ஈராண்டு்களுககி-
லடயில் மத்திய பசயற்குழுவின் தீர்-
மா்த்துக்கலமய ேலடபெறுகின்றை 
மாோடு்களில், ோங்கள அடுத்தடுத்த 
தலலவர்்கல்ளயும் பதரிவு பசயது 
வநதிருககின்தறைாம்.

சீனாவில் மீண்டும...   
தெருககு ப்காதரா்ா பதாற்று 

உறுதி பசயயப்ெடடுள்ளதா்க பவளி-
வாடடு பசயதி்கள பதரிவித்துள -
்ள்..   

உலகின் முதல் ப்காதரா்ா 
லவரஸ பதாற்று சீ்ாவின் வூஹான் 
ே்கரில் ஏற்ெடடு அஙகிருநது 
உல்கம் முழுவதும் ெரவி வரலாறு 
்காணாத தாக்கத்லத ஏற்ெடுத்தியது. 
ப்காதரா்ா தடுப்பூசி உளளிடட 
ெல்தவறு தடுப்பு ேடவடிகல்க்கள 
்காரணமா்க, உல்க ோடு்கள தற்தொது 
ெடிப்ெலடயா்க ப்காதரா்ா பதாற்றி -
லிருநது மீண்டு வருகின்றை்.   

எனினும், சீ்ாவில் ்கடநத சில 
ோட்க்ளா்க ப்காதரா்ா ொதிப்பு எண்-
ணிகல்க பதாடர்நதும் அதி்கரித்து 
வருகிறைது. தேற்று முன்தி்ம் 28,127 
தெருககு ப்காதரா்ா பதாற்று உறுதி 
பசயயப்ெடடது. இது ்கடநத ெல 

மாதங்களில் இல்லாத அ்ளவுககு 
அதி்க எண்ணிகல்கபய் தரவு்கள 
பதரிவிககின்றை்.   

இதன்ெடி ்கடநத 24 மணி தேரத்-
தில் சீ்ாவின் உளளூர் ே்கரங்க-
ளில் 29,157 தெருககு ப்காதரா்ா 
பதாற்று ொதிப்பு உறுதி பசயயப்ெட-
டுள்ளது. இதில் 26,438 தெருககு 
அறிகுறி இல்லாத ப்காதரா்ா 
பதாற்று உறுதியாகியுள்ளது.   

்கடநத 24 மணி தேரத்தில் அஙகு 
ப்காதரா்ாவால் புதிதா்க உயிரிழப்-
பு்கள ஏற்ெடவில்லல. சீ்ாவில் 
இதுவலர ப்காதரா்ா ொதிப்ொல் 
உயிரிழநதவர்்களின் எண்ணிகல்க 
5,226 ஆ்க உள்ளது. தமலும் 
சீ்ாவில் இதுவலர உறுதி பசயயப்-
ெடட ப்காதரா்ா ொதிப்பு்களின் 
எண்ணிகல்க 2,93,506 ஆ்க அதி்கரித்-
துள்ளலம குறிப்பிடத்தக்கது.

கைடன் வழஙகுநர்கைளின் ்பதிலில்... 
அலமப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.   
இதனூடா்க சர்வததச ோணய நிதி-

யம்(IMF) மற்றும் ஏல்ய சர்வததச 
நிறுவ்ங்களின் ஆதரலவ இலங-
ல்கககு பெற்றுகப்காள்ள முடியுபம-
்வும் மனித உரிலம்கள ்கண்்காணிப்-
ெ்கம் பதரிவித்துள்ளது.   

இலஙல்கயின் பிரதா் ்கடன் 
வழஙகுேர்்க்ளா் சீ்ா, ஜப்ொன் 
மற்றும் இநதியா ஆகிய ோடு்கள 
விலரவில் ்கடன் மறுசீரலமப்பிற்கு 
ஆதரவு வழஙகுவதன் மூலம் பொரு-
்ளாதார பேருக்கடியி்ால் ஏற்ெடும் 
மனித உரிலம மீறைல்்கல்ள குலறைப்ெ-

தற்கு உட்டி ேடவடிகல்க எடுக்க 
தவண்டுபம் அநத அலமப்பு 
விடுத்துள்ள அறிகல்கயில் குறிப்பி-
டப்ெடடுள்ளது.  

இலஙல்க மக்களின் பொரு்ளாதார 
மற்றும் சமூ்க உரிலம்கல்ள ொது-
்காப்ெதற்்கா் ொது்காப்பு ேடவடிக-
ல்க்கல்ள எடுப்ெதற்கு ததலவயா் 
நிதிலய பெற்றுகப்காடுக்க சர்வ-
ததச ோணய நிதியம் த்து ேலடமு-
லறை்கல்ள ெயன்ெடுத்த தவண்டும் 
எ்வும் மனித உரிலம்கள ்கண்்கா-
ணிப்ெ்கத்தின் பொரு்ளாதார நிபுணர்-
்கள சுடடிக்காடடியுள்ள்ர். 

சர்வப�ச �ரத்தில் புதிை...
ேடவடிகல்க எடுக்கப்ெடுவதா்க 

பதாழில்நுடெ அலமசசின் ெணிப்-
ொ்ளர் பதரிவித்துள்ளார்.  புதிதா்க 
வழங்கப்ெடும் ததசிய இலத்திரனி-
யல் அலடயா்ள அடலட இல்லாமல் 
ஒருவர் வஙகி அல்லது நிறுவ்த்-
துககு பசல்லும் தொது, அநேெரின் 
த்கவல்்கள தரவு அலமப்பில் இருந-
தால் அவரின் மு்கத்லத ஸத்கன் 
பசயது இலகுவா்க த்கவல்்கல்ள 
பெற்றுகப்காள்ள முடியுபம்வும் 
அவர் சுடடிக்காடடி்ார்.  இதற்்கா்க, 

e-NIC திடடத்தின் கீழ், உள்கடட-
லமப்பு வசதி்கல்ள, ஆட்கள ெதிவுத் 
திலணக்க்ளம் தமம்ெடுத்தி வருகி-
றைது. முககிய தரவு லமயம், ல்கதரல்க 
இயநதிரம், மடி்கணினி்கள மற்றும் 
தரவுப் பிடிப்பு மற்றும் தரலவ டிஜிட-
டல் மயமாககுவதற்்கா் ஆவண 
ஸத்க்ர்்களுக்கா் பொருள ப்காள-
முதல் இதில் அடஙகும்.  இதற்்கா் 
பமாத்த பசலவு 12,000 மில்லியன் 
ரூொவாகும், இதற்கு அரசாங்கத்தால் 
நிதியளிக்கப்ெடுகிறைது.

விைட்நாமில் வி்பரீ� முடிமவ... 
சிங்கப்பூர் அதி்காரி்க்ளால் மீட்கப் -

ெடடு ்கடநத 08 ஆம் தி்கதி வியடோ-
முககு ப்காண்டு பசல்லப்ெடட்ர்.   

இநநிலலயில், தாம் எநதபவாரு 
சநதர்ப்ெத்திலும் இலஙல்கககு 
மீ்ள திரும்ெப் தொவதில்லலபய் 
தடுத்து லவக்கப்ெடடுள்ளவர்்கள 
பதரிவித்து வருகின்றை்ர்.   

எனினும், வியடோமில் தடுத்து 
லவக்கப்ெடடுள்ள இலஙல்கயலர 
ோடு ்கடத்துவதற்்கா் முயற்சி-
்கள முன்ப்டுக்கப்ெடடு வரு -
வதா்கவும், தாம் இலஙல்கலய 
தோககி திரும்ெ தொவதில்லல-
பய்வும் பதரிவித்து, அ்கதி்க்ளா்க 

தடுத்து லவக்கப்ெடடுள்ள இருவர் 
தற்ப்காலல முயற்சி தமற்ப்காண்-
டுள்ளதா்க அண்லமயில் பசயதி 
பவளியாகியிருநதது. இநநிலலயில், 
தற்ப்காலலககு முயற்சி

த்தவர்்களில் ஒருவரின் நிலலலம 
்கவலலககிடமா்க உள்ளதா்கவும், 
அவர் லவத்தியசாலலயின் தீவிர 
சிகிசலச பிரிவில் அனுமதிக்கப்ெட-
டுள்ளதா்கவும் முன்்தா்க பதரி-
விக்கப்ெடடிருநதது. எனினும், 
தீவிர சிகிசலச பெற்று வநத ேெதர 
சிகிசலச ெலனின்றி உயிரிழநதுள்ள-
தா்க தற்தொது பசயதி பவளியாகி-
யுள்ளது.

வவுனிைாவில் ்பஸ் -- டிப்்பர்...   
தமலும் பதரியவருவதாவது, தங -

்காலலயிலிருநது யாழ்ப்ொணம் 
தோககி பசன்றை ெஸஸும், மாங -
கு்ளத்திலிருநது ்க்்கராயன்கு்ளம் 
தோககிச பசன்றை டிப்ெரும் தேருககு 
தேர் தமாதி். 

இவவிெத்தில் டிப்ெர் வா்க் 
சாரதி உடெட ெஸஸில் ெயணித்த 
06 தெர் மாஙகு்ளம் லவத்தியசாலல -
யிலும் 04 தெர் வவுனியா லவத்தி -
யசாலலயிலும் அனுமதிக்கப்ெட -
ட்ர். 

நாட்டில் இன்புளுவன்சா... 
தோயி்ால் ஏற்ெடும் சிக்கல்்கள ஒப்-

பீடட்ளவில் குலறைவா்கதவ ்காணப்ெ-
டுவதா்கவும் சளி, இருமல், ்காயசசல் 

தொன்றை அறிகுறி்களுடன் ஒருவருககு 
இநத தோய ெரவும் அொயம் உள்ளதா-
்கவும் பதரிவிக்கப்ெடுகிறைது. 

அஜித் நிவாட் கைப்ராலின்...  
வழகல்க பதாடர்நதும் ேடத்த இய -

லாபத் முதற்்கடட ஆடதசெல -்
்கல்ள பதரிவித்த்ர்.  

முதற்்கடட ஆடதசெல் -
்கள பதாடர்ொ் எழுத்துமூல 

உலர்கல்ள டிசம்ெர் (15)  சமர்ப் -
பிககுமாறு ப்காழும்பு தமலதி்க 
நீதவான் ஹர்ஷ் ப்ககு்ாவல 
மனுதாரரின் சடடத்தரணிககு உத்த -
ரவிடடார். 

அத்திைாவசிைப் வ்பாருட்கைள்...
ரூொவா்கவும், ஒரு கிதலா 

த்காதுலம மாவின் விலல 265 ரூொ-
வா்கவும், ஒரு கிதலா பவளல்ளப்-
பூண்டின் விலல 495 ரூொவா்கவும் 
குலறைக்கப்ெடடுள்ளதா்க லங்கா 

சபதாச அறிவித்துள்ளது.  
 அத்துடன், ஒரு கிதலா பெரிய 

பவங்காயத்தின் விலல 255 
ரூொவா்க குலறைக்கப்ெடடுள்ளதா்க-
வும் லங்கா சபதாச அறிவித்துள்ளது.

்பாதுகைாப்பு அமைச்சின் நிதி... 
ஆளும கைட்சி ைற்றும எதிர்க்கைட்சி 

உறுப்பினர்கைள் ்பலரும ஆ�ரவாகைவும 
எதிராகைவும கைருத்துக்கைம்ள முன்மவத்-
�னர்.  விவா�த்தின் இறுதியில் �மிழ் 
ப�சிை ைக்கைள் முன்னணியின் �மலவர் 
்பாராளுைன்ை உறுப்பினர் கைபஜ்நதிர-
குைார் வ்பான்னம்பலம வாக்வகைடுப்பு 
பகைாரினார்.  அ�மனைடுத்து சம்பயில் 
வாக்கைளிப்பு இடமவ்பற்ைதுடன் 81 
பைலதிகை வாக்குகை்ளால் நிதி ஒதுக்கீடு 
நிமைபவற்ைப்்பட்டது.  வாக்வகைடுப்பின் 

ப்பாது எதிர்க்கைட்சியில் இரு்ந� �மிழ் 
ப�சிை கூட்டமைப்பு ைற்றும �மிழ் ப�சிை 
ைக்கைள் முன்னணி உறுப்பினர்கைள் 
எதிராகை வாக்கைளித்�னர். அப�பவம்ள, 
எதிர்க்கைட்சியில் இரு்ந� துமி்ந� திஸாநா-
ைக்கை ைற்றும ஏ.எல்..எம. அ�ாவுல்லா 
ஆகிபைார் ஆ�ரவாகை வாக்கைளித்�னர்.  
அ�ன்்படி 81 பைலதிகை வாக்குகை்ளால் 
்பாதுகைாப்பு அமைச்சுக்கைான நிதி ஒதுக்கீடு 
திருத்�ஙகைளுடன் சம்பயில் நிமைபவற்-
ைப்்பட்ட�ாகை ச்பாநாைகைர் அறிவித்�ார்.  
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க ல்ஹின்னைப் பிரதேசம் பல்தவேறுபட்ட வேர-
லாற்றுப் பாரம்பரியங்க்ைக் க்காண்ட பிரதே-
சமாகும். எண்ணற்்ற ்கல்விமான்களும். எழுத்-

ோைர்களும் வோழ்நே பிரதேசம் எனறு அகில இலங்்க 
்வே. எம். எம். தபர்வேயின முனனைாள் தேசியத் ே்லவேர 
சஹீட. எம். ரிஸ்மி கேரிவித்ோர.

்கல்ஹின்னை ்வே. எம். எம். ஏ கி்ையின ஏற்பாட-
டில் அகில இலங்்க ்வே. எம். எம். ஏ. தபர்வேயின 
முனனைாள் தேசியத் ே்லவேர சஹீட எம். ரிஸ்மி மற்றும் 
்கலாநிதி ரிஸாட  ஹூ்ஸனின ஆதலாச்னையின கீழ 
்கணடி மாவேட்டப் பணிப்பாைர இஹ்திசாம் முஹமட-
டின வேழி்காட்டலு்டன மூனறு ்கட்டங்கைா்க ந்்டகபற்்ற 
மா்ணவேத் ே்லவேர்களுக்்கானை ே்ல்மத்துவே வேழி்காட-
்டல்  கசயலமரவில் ்கல்நது க்காண்ட மா்ணவே,மா்ணவி-
்களுக்்கானை சானறிேழ வேழஙகும் ்வேபவேம்  கி்ையின 
ே்லவேர  த்க. எம். மபாஸ் ே்ல்மயில் அஙகும்புர ே 
கிதரனட பிதயால்  ்கல்யா்ண மண்டபத்தில் ந்்டகபற்்றது. 
இ்நநி்கழவில் க்கௌரவே அதிதியா்க அகில இலங்்க ்வே. 
எம். எம். தபர்வேயின முனனைாள் தேசிய ே்லவேர சஹீட. 
எம். ரிஸ்மி ்கல்நது க்காண்டார.

அவேர அஙகு கோ்டர்நது தபசும் தபாது
ஒரு ்காலத்தில் ஆயுேப் பலம் ஆடசி கசயேது.அே்னைத் 

கோ்டர்நது அறிவுப் பலம், ஊ்ட்கம் பலம் ஆகியனைவும் 
அ்டஙகும்.உல்க நாடடில் ஆடசி மாற்்றத்்ேக் க்காணடு 
வேருவேதும் இ்நே ஊ்ட்கம் ோன. இது எங்கள் நாடடிலும் 
ோக்்கத்்ேச் கசலுத்திக் க்காணடிருக்கி்றது.  இே்னைத் 
கோ்டர்நது கோழில்நுடப வேைரச்சியாகும்.  

எதிர்காலத்தில் மா்ணவேர்கள் எனகனைனனை சவோல்்க்ை 
எதிரக்காள்ைப் தபாகி்றார்கள் எனப்ே ேயாரபடுத்திக் 
க்காள்வேேற்கு அகில இலங்்க ்வே. எம். எம். ஏ. இன 
பிரோனை வேைவோைர்களினைால் ந்டத்ேப்பட்ட மூனறு நாள் 
ே்ல்மத்துவே கசயலமரவின மூலம் நி்்றயப் பயன-
்க்ைப் கபற்று இருப்பார்கள் எனை நாம் எதிரபாரக்கின-
த்றாம்.கோழில் நுடப வேைரச்சிதயாடு இனறு உல்்க ஆடசி 
கசயது க்காணடிருப்பது ஊ்ட்கம் எனை நாம் எல்தலாரும் 
அறிதவோம்.

எங்களு்்டய ்கால ்கட்டத்தில் நாங்கள் எதிரக்காண்ட 
சவோல்்கள் அதி்கம்.இனனும் ஒரு பத்து வேரு்டத்தில்  ் ்கயில் 

ஒரு கோ்லதபசி இல்லாமதல இயங்கக் கூடிய கோழில் 
நுடபம் வேைரச்சி மாற்்றம் கப்றலாம். எல்லாவேற்றுக்கும் 
்கார்ணம் அறிவுப் பலம். இ்நே அறிவுப் பலம் ோன எம்்ம 
ஆடசி கசயயும் ஊ்ட்கத்திற்கு ்கார்ணமா்க இரு்நதுள்ைனை. 
குறிப்பா்க அறிவுப் பலத்தின ஊ்டா்கத்ோன எல்லாம் ந்்ட-
கபறுகின்றது.அது ோன உண்மயும்

்கல்வி இல்லாமல் உல்கத்தில் எ்நேகவோரு மாற்்றமும் 
வேர முடியாது.ஆனைால் ்கல்விக் க்காள்்்கயிதல நாளுக்கு 
நாள் மாற்்றம் வேருகி்றது. க்காதரானைா கோற்றின ்கார்ண-
மா்க எங்களு்்டய ்கல்வி மு்்றயில் மாற்்றம் ஏற்பட்டது.  
பா்டசா்ல கசல்ல முடியாது. ஒருவேர இனனுகமாருவேரு-
்டன ்க்ேக்்க முடியாது.  மு்கம் ்கவேசம் அணி்நது இரு்ந-
தோம். நாடு மு்டக்்கப்படடு பள்ளிவோசல்்களுக்குச் கசல்ல 
முடியாே நி்ல இரு்நேது. அக்்கால ்கட்டத்தில் அேற்கு 
மு்கம் க்காடுத்துச் கசல்வேேற்்கானை வேழி்காட்டல் மு்்ற்கள் 
எமக்கு வேழங்கப்பட்டனை.

ஆனைால் இனறு நாங்கள் ப்ழய நி்ல்மக்கு வே்நது 
விடத்டாம். அ்நதநரம் ஆரம்பிக்்கப்பட்ட இ்்ணயவேழிக் 
்கல்வி நிரப்ப்நேமா்க வேழங்கப்பட்டது. அது இனனும் 
ந்்டமு்்றயில் இரு்நது வேருகி்றது. இது பற்றி ஒரு ்கல்வி 
அதி்காரி  எனனி்டம் ்கருத்து கேரிவிக்கும் தபாது “இேன 
மூலம் மா்ணவேர்கள் பய்னை அ்்டய முடியாது” எனறு 
கேரிவித்ே அவேர “ேங்களு்்டய வேலயத்தில் இே்னை 
முற்்றா்க நிறுத்தி ்வேத்துள்தைாம்” எனறு அவேர கேரிவித்-
ோர. ஆனைாலும்  ்கல்வி்ய வியாபாரப் கபாருைா்க ் வேத்து  
கசயற்பட்டவேர்கள் இனனும் அே்னைப் பயனபடுத்திக் 
க்காணடு வியாபாரம் கசயது வேருகி்றார்கள். எனைதவே 
இவவோ்றானை நி்ல நாடடில் இனனும் இருக்கும் தபாது 

மா்ணவேர்கள் மத்தியில் எவவோ்றானை மாற்்றத்்ேக் ்கா்ண 
முடியும் என்ற த்கள்வி நி்லயும் எழு்நதுள்ைது. எனைதவே 
இ்வே கோ்டரபில் ்கல்வியியலாைர்கள் ்கவேனைம் கசலுத்ே 
தவேணடிய தே்வே இருக்கி்றது. ்கல்ஹின்னை ஒரு சாோ-
ர்ணமானை ஊரல்ல.  பல்தவேறு வேரலாற்றுச் சி்றப்புமிக்்க 
ஊர.  யா்னைக்கு அேனு்்டய பலம் கேரியாது.்கார்ணம் 
எனனைகவேன்றால் பல்தவேறு ்கல்விமான்க்ை உருவோக்-
கிய ஊர. குறிப்பா்க எழுத்ோைர்கள்,்கவிமணி எம். சி. எம். 
சு்பர, ்கல்லூடடுக் ்கவிராயர எம். எச். எம். ஹலீம்தீன,  
்கல்ஹின்னை ேமிழ மன்றத்தின பதிப்பாைர எஸ். ஏம். 
ஹனிபா இவேர்கள் எல்தலாரும் நூற்றுக்்க்ணக்்கானை ஆயிரக்-
்க்ணக்்கானை நூல்்க்ைத் கோட்டவேர்கள். இ்நே வேரலாற்்்ற 
இஙகுள்ை மா்ணவேர்கள் கேரி்நதிருக்்க தவேணடும். இ்நே 
ஊரில் இரு்நது இனனும் பல எழுத்ோைர்கள் உருவோ்க 
தவேணடும்.நீங்கள் ப்ழய ்காலத்தில் வோழ்நே சானத்றார்க-
ளு்்டய இ்டத்திற்குச் கசனறு பாரத்ேல் தவேணடும்.

எமது சமூ்கத்திற்கு மத்தியில் ே்ல்மத்துவே 
இ்்டகவேளி அதி்கம் இரு்நது க்காணடிருக்கி்றது. இனறு 
வோசிப்பு பழக்்கம் மா்ணவேர்கள் மத்தியில் முற்்றா்க இல்லா-
மற் கசயயப்படடுள்ைது. வோசிப்புப் பழக்்க வேழக்்கம் இரு்ந-
ோல் ஒரு நல்ல பணபுள்ை மனிேனைா்க மா்றலாம். நீங்கள் 
மீணடும் உங்கள் பரம்ப்ரயினைர்கள் வோழ்நே இ்டத்திற்குச் 
கசன்றால் மாத்திரம்ோன வேரலாற்று ரீதியானை பதிவு்க்ை 
மா்ணவேர்கைாகிய நீங்களும் அ்்டய முடியும்.  அண்மக் 
்காலமா்க கபாதுவோனை அ்னைத்து முஸ்லிம் கிராமங்களி-
லும் சமூ்கச் கசயற்பாடடு வி்டயங்களுக்கு வோலிபர்கள் 
முன வேருவேதில்்ல எனபது நாம் எல்தலாரும் அறிதவோம்.

்கல்ஹின்னை ்வே. எம். எம். ஏ. ்க்ட்நே ்காலங்களில் 

சி்ற்நே மு்்றயில் கசயற்படடுள்ைார்கள். 1948 இல்  ்கல்-
ஹின்னையில் ஒரு மத்ரஸா்வே ஆரம்பித்துள்ை வேரலாறு 
இருக்கின்றது. 1949 இல்  பா்டசா்லக் ்கல்வி வி்டயத்தில் 
்கவேனைம் கசலுத்தி அக்்கால ்கட்டத்தில் ்கல்வி எழுச்சிக்்கா்க 
்கல்ஹின்னை ்வே. எம். எம். ஏ. சி்ற்நே மு்்றயில்  கசயற்-
படடுள்ைது. அப்கபாழுது பூஜாப்பிடடிய பா்ே்ய புனைர-
நிரமா்ணம் கசயது ேருமாறு த்காரி ்கல்ஹின்னை ் வே. எம். 
எம். ஏ. கி்ை ஒரு தவேணடுத்கா்ை விடுத்துள்ைது.

2016 இல் ்கல்ஹின்னை ்வே. எம். எம். ஏ. கி்ை மீள்-
புனைரநிரமா்ணம் கசயயப்பட்டது. இக்கி்ை ஏ்னைய 
அ்மப்புக்்கதைாடு தசர்நது இயஙகியது. அேன ்கார்ண-
மா்க அேன கபயர ேனித்துவேமா்க ்காட்டப்ப்டவில்்ல 
எனைலாம்.ஆனைால் அவேர்கள் கசயற்ப்ட வில்்ல எனறு கூ்ற 
முடியாது.

எமது இைம் மா்ணவேர சமூ்கம் இ்நநாடடின  குறிப்பிட்ட 
்கால ்கட்டத்திற்குள் எண்ணற்்ற சவோல்்க்ை எதிரதநாக்கி-
யிருக்கி்றார்கள். க்காதரானைா கோற்று, கபாருைாோர கநருக்-
்கடி, திட்டமிட்ட சதி்கள் தபான்ற ்கார்ணங்கைா்க  எமது 
இ்ைய மா்ணவேர சமூ்கத்தினைர பல்தவேறுபட்ட சவோல்-
்க்ை எதிர க்காணடுள்ைனைர. இ்்ணயேைத்தில் ்கால 
தநரத்்ே வீ்ணாக்கிக் க்காணடு இருப்ப்ேத் ேவிரத்து 
்கல்வி வி்டயத்தில் கூடிய ்கவேனைம் கசலுத்ே தவேணடும்.  
ஒவகவோரு கோழில் நுடபத்திலும் ஒரு நல்ல பக்்கம் இருக்-
கி்றது.நல்ல்ே மாத்திரம் நீங்கள் பாவித்துக் க்காணடு 
பயனகபறுங்கள்.தநரத்்ே வீ்ணாக்்க தவேண்டாம். 

எ்ேயும் நீங்கள் சரியா்க மு்கா்மத்துவேம் படுத்ே 
வில்்ல என்றால் உங்கைால் எ்நே இலக்்்கயும் அ்்ட்நது 
க்காள்ை முடியாது. உங்கள் தநரத்்ே சி்ற்நே மு்்றயில் 
பயனபடுத்திக் க்காள்ை தவேணடும்.

ைாவத்தகை 
தினகரன் நிரு்பர்

அகில இலஙமக மவ.எம.எம.ஏ.ப்பரமவயின்
முன்னாள் ப்தசியத ்தமலவர் சஹீட்.எம.ரிஸ்மி...

த�ொழில் நுட்ப வளர்ச்சிய�ொடு இன்று உலகை 
ஆடசி தெய்து தைொண்டிருப்பது ஊடைம்...
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மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்
அல்லாஹ்தஆ்லா பூமி உள்ளிட்ட 

பிர்பஞ்சதம்தயும அவற்றில 
ைனி்தன் ைற்றும உயிரினங்கள் 

அ்டங்க்லா்க அமனதது ்பம்டப்பு்க மையும 
நநலாக்்கமும இ்க்கும வ்கலாண்டனவலா்கநவ 
்பம்டததிருக்கின்்லான்.

ைனி்தன் உட்ப்ட அமனதது ்பம்டப்பு்களுக்-
கும அவன் ்பணி்கமையும வ்பலாறுப்பு்கமையும 
்க்டமை்கமையும அளிததிருக்கின்்லான். அமவ 
அல்லாஹவினலால நிர்்ணயிக்்கப்்படடு ஒழுஙகு-
்படுத்தப்்படடிருக்கும ஏற்்பலாடு்கைலாகும. அ்தற்கு 
ஏற்்ப எல்லா ்பம்டப்பு்களும வ்சயற்்படடு ்தம 
்பணிமய நிம்நவற்றிக் வ்கலாணடிருக்கின்்ன. 

என்்லாலும ைனி்தன் ஏமனய ்பம்டப்பு்க-
மைப் ந்பலான்்ல்லாது ்தைக்கு அல்லாஹ 
அளிததுள்ை வமரயறுக்்கப்்பட்ட வ்தரிவுச் சு்தந்-
திரதம்த முழுமையலான சு்தந்திரைலா்க ்கருதி 
வ்சயற்்ப்டக்கூடியவனலா்க இருக்கின்்லான். 

ஆனலால இந்்த பூமி உள்ளிட்ட பிர்பஞ்சநைலா, 
பூமியிலுள்ை ைனி்தன் ைற்றும உயிரினங-
்கள் அ்டங்க்லான அமனதது ்பம்டப்பு்களுநைலா 
்தற்வ்சய்லா்கத ந்தலாற்றியமவ அல். அவற்-
றுக்்கலான வலாழவமைப்பும ்தற்வ்சய்லான ஏற்-
்பலாடும அல். அமவ வீணுக்கும விமையலாட-
டுக்கும வழங்கப்்படடிருப்்பமவயுைல். பூமி 
உள்ளிட்ட பிர்பஞ்சதம்தயும ைனி்தன் உள்-
ளிட்ட உயிரினங்களின் வலாழவமைப்ம்பயும 
்சரியலான ்கணந்ணலாட்டததில நநலாக்கும ந்பலாது 
இந்்த உணமை்கமைத வ்தளிவலா்கப் புரிந்து-
வ்கலாள்ை்லாம.   

அ்தனலால ்தலாம ்பம்டக்்கப்்படடிருக்கும 
நநலாக்்கததுக்கும எதிர்்பலார்ப்புக்கும அமைய 
்தம வலாழமவ அமைததுக்வ்கலாள்ை நவணடிய 
வ்பலாறுப்ம்பயும ்க்டமைமயயும வ்கலாண்டவ-
னலா்க ைனி்தன் இருக்கின்்லான். இமவ ்தவிர்த-
துக் வ்கலாள்ை முடியலா்த வி்டயங்கைலாகும. 

இருந்்த ந்பலாதிலும ைனி்த வலாழவு வ்தலா்டர்-
பில மூன்று வம்கயலான ்பலார்மவயும ்கருத-
தும ைக்்கள் ைததியில ்கலா்ணப்்படுகின்்ன. 
அவற்றில ஒன்று பி்ந்ந்தலாம, வைர்ந்ந்தலாம, 
ைடிகிந்லாம என்் ்பலார்மவ. ைற்ம்யது 
வலாழவு என்்பது அனு்பவிப்்ப்தற்்கலானது என்் 
்கருதது. அடுத்தது பூமி உள்ளிட்ட பிர்பஞ்சம 
்பம்டக்்கப்்படடிருப்்பதிலும ைனி்தன் ்பம்டக்்கப்-
்படடு அவனது வலாழவுக்்கலான வ்சதி்கள் வ்சய்து 
வ்கலாடுக்்கப்்படடிருப்்பதிலும நநலாக்்கமும இ்க்-
கும உள்ைது என்்பம்த அறிந்து அ்தற்கு ஏற்்ப 
வலாழமவ அமைதது வ்கலாள்ளும நிம்யலாகும. 

இந்்த மூன்று நிம்்களிலும மூன்்லாவது 
நிம்ப்்படி ்தலான் ைனி்தன் வலாழமவ அமைத-
துக்வ்கலாள்ை நவணடும. அதுநவ ஈரு்கிலும 
விநைலா்சனதம்தப் வ்பற்றுத்தரக்கூடிய்தலா்க 
இருக்கும. அல்லாஹவின் ஏற்்பலாந்ட ைனி்த-
னின் ஈரு்்க விநைலா்சனைலாகும. 

ைனி்தன், ்தலானலா்க ்தன்மனப் ்பம்டததுக் 
வ்கலாள்ைவுமிலம். இவ் உ்்க வலாழமவப் 
வ்பற்றுக்வ்கலாள்ைவுமிலம். அவமனப்்ப-
ம்டதது அவன் இவ் உ்கில வலாழவ்தற்கு 
ந்தமவயலான அத்தமன வ்சதி்கமையும 
வ்சய்து வ்கலாடுததிருப்்பவன் அல்லாஹ 
ஒருவன் ்தலான். அதந்தலாடு நின்று வி்டலாது 
அவமன பூமிக்்கலான பிரதிநிதியலா்க நியமிதது 
வ்கௌரவப்்படுததி இருப்்பவனும அல்லாஹ 
்தலான். அப்பிரதிநிதிததுவப் ்பணிமய நிம -்
நவற்்த ந்தமவயலான அத்தமன வ்சதி்கமை-
யும ஏற்்பலாடு வ்சய்து வ்கலாடுததிருப்்பவனும 
அவன் ்தலான். அ்தன் நிமித்தம ைனி்தனுக்கு 
உ்தவி, ஒததுமழப்புக்்கமை நல்கவும உமழக்-

்கவும அவன் அமனதது ்பம்டப்பு்கமையும  
வ்சப்்படுததிக் வ்கலாடுததிருக்கின்்லான். என்்லா-
லும இப்பிரதிநிதிததுவப் வ்பலாறுப்பின் நிமித-
்தம எந்்தவவலாரு ைனி்தனும ்கலா்லா்கலா்ம இப்-
பூமியில உயிர்வலாழ முடியலாது. 

அ்தனலால ்தலான் அல்லாஹ, 'உங்களில 
மி்கததூய்மையலான அைல வ்சய்்பவர்்கள் யலார் 
என்று ந்சலாதிப்்ப்தற்்கலா்கநவ அவன் ைர்ணத-
ம்தயும வலாழமவயும ்பம்டததிருக்கி்லான்' 
(அல குர்ஆன் 67:02) என்று குறிப்பிடடி -
ருக்கின்்லான். 

ைனி்தன் ்தலாம வ்பற்றுக்வ்கலாணடிருக்கும 
வலாழவின் நநலாக்்கதம்த அறிந்து வ்கலாள்வ-
்தற்கு இந்்த ஒரு வ்சனநை ந்பலாதுைலானது. 

அல்லாஹ ைனி்தமனப் பூமிக்்கலான பிரதி -
நிதியலா்க நியமிததுள்ை ந்பலாதிலும அவனுக்-
்கலான வலாழவு ்கலா்தம்த வமரயறுக்்கப்்பட்ட்தலா-
்கநவ வழஙகியுள்ைலான். ஒவ்வவலாருவருக்கும 
ைர்ணம நிர்்ணயிக்்கப்்பட்ட்தலா்க உள்ைது. 
அ்தற்்கலான நநரம, ்கலா்ம, இ்டம வந்்ததும 
அ்தமன சுமவதந்தயலா்க நவணடும. இதில 

ஒரு வினலாடி கூ்ட ்தலாை்தப்்படுத்தப்்ப்டநவலா 
முற்்படுத்தப்்ப்டநவலா ைலாட்டலாது. இ்தமன அல 
குர்ஆன் அஃரலாப் என்் அததியலாயததின் 34 
வ்சனததில வ்தளிவலா்கக் குறிப்பிடடிருக்கின் -
்து. அந்தநநரம நிர்்ணயிக்்கப்்படடுள்ை நநர 
்கலா்ததிற்கு முன்்பலா்க எவரும ைர்ணதம்த 
அனு்பவிக்்கவும முடியலாது. அ்தனலால ்தன் 
பிரதிநிதிததுவப் வ்பலாறுப்ம்ப ்தைக்கு வழங்கப் -
்படடுள்ை வலாழவுக் ்கலா்ப்்பகுதிக்குள் ைனி்தன் 
நிம்நவற்றியலா்க நவணடும. 

இவ்வலாறு மி்க நுணுக்்கைலான திட்டமி்டலு-
்டன் கூடிய வி்சலா்ைலான ்கட்டமைப்பு ஏற்்பலா-
டு்களு்டன் வழங்கப்்படடுள்ை வமரயறுக்்கப்-
்பட்ட வலாழவுக்்கலா்ம நநலாக்கும இ்க்கும 

வ்கலாண்டது என்்பம்த எவரலாலும இ்குவலா்கப் 
புரிந்து வ்கலாள்ை்லாம. 

வ்பலாதுவலா்க ைனி்த வலாழவவலாழுஙம்க 
எடுதது நநலாக்கும ந்பலாது சிறு குழந்ம்த, 
இைம ்பரலாயம, வைர்ந்்த ்பருவம, முதுமை 
என நலான்ம்கந்து ்கட்டங்கமை ஒவ்வவலாரு 
ைனி்தனும அம்டந்து வ்கலாள்வம்த அவ்தலா-
னிக்்க்லாம. ஆனலால இந்்த வலாழவுக் ்கட்டங-
்கள் எதுவவலான்றிலும எவரும வ்தலா்டர்ந்தும 
நிம்ததிருக்்க முடியலாது. அந்தநநரம ்தலாம 
்க்டந்து வந்்த வலாழவுக்்கட்டதம்த திருமபி 
அம்டந்து வ்கலாள்ைவும முடியலாது. அ்தலாவது 
முதுமை அம்டந்திருப்்பவர் மீணடும 
இைமைமய அம்டய முடியலாது. அதந்தலாடு 
இவ்வலாழவு ்கட்டங்களில எதுவவலான்ம்யும 
்தவிர்ததுக் வ்கலாள்ைநவலா, ்க்டந்து வ்சல்நவலா 
முடியலாது. அ்தற்்கலான முயற்சி்களும ்ப்ன-
ளிக்்கப் ந்பலாவதுமிலம்.  

இைமைப் ்பருவததில கிம்டக்்கப்வ்பறும 
அழகும எழிலும நீடிதது நிம்க்்கக்கூடிய-
துைல். அதுவும கூ்ட குறிக்்கப்்பட்ட ்கலா்ம 
வமர ்தலான். அந்தந்பலான்று ்தலான் உ்டல 
்ப்மும ஆகும. இைமையிலும வைர்ந்்த ்பரு-
வததிலும கிம்டக்்கப்வ்பறும ்ப்ம முதுமையி -
லும ்கலா்ணப்்படும என எதிர்்பலார்க்்க முடியலாது. 

அந்தந்பலான்று ்தலான் 
நநலாய்்களும கூ்ட. 

ைனி்தனின் இவ் 
உ்்க வலாழவுக் ்கலா்த-
தின் ஒவ்வவலாரு 
்கட்டமும விததியலா்ச-
ைலானது. ஆனலால இவ்-
வலாழவு ்கட்டததின் ஒவ்வவலாரு ்கலா்்கட்டமும 
விம்ைதிக்்க முடியலா்த வ்பறுைதி மிக்்கதும 
முக்கியததுவம வலாய்ந்்ததும ஆகும. இ்தமன 
நமமைப் ்பம்டதது வலாழவ்தற்்கலான வ்சதி-
்கமை ஏற்்பலாடு வ்சய்து ்தந்து ்பரி்பலாலிதது 
்கண்கலாணிதது நிர்வகிதது வரும அல்லாஹ, 
எைக்்கலா்க அளிததுள்ை அல குர்ஆனும 

அவனது தூ்தர் நபி (ஸல) அவர்்கைது ந்பலா்த-
மன்களும வ்தளிவலா்க எடுததியமபிக்வ்கலாண-
டிருக்கின்்ன. 

ைனி்தன் ஈரு்்க வலாழவிலும விநைலா்சனம 
அம்டந்தி்ட நவணடும. குறிப்்பலா்க ைறுஉ்்க 
வலாழவின் சுபீட்சததிற்கும விநைலா்சனததிற்கும 
்தயலாரலாவ்தற்்கலான ்கலா்்கட்டநை இவ்வலாழவு 
்கட்டம. அ்தனலால ைறுமை வலாழவு ்கட்டதம்த 
வைைலான்தலா்கவும சுபீட்சம மிக்்க்தலா்கவும 
அமைததுக்வ்கலாள்வ்தலா? அல்து இழிவும 
ம்கந்ச்தமும நிம்ந்்த்தலா்க அமைததுக்வ்கலாள்-
வ்தலா? என்்பம்தத தீர்ைலானிததுக்வ்கலாள்ளும 
்கலா்்கட்டமும இது்தலான். 

அ்தனலால ைனி்த வலாழமவ உரிய ஒழுங-
கில புரிந்துவ்கலாள்ளும ஒவ்வவலாருவரும 
வைைலானதும சுபீட்சம நிம்ந்்ததுைலான 
சுவர்க்்க வலாழமவத வ்தரிவு வ்சய்வம்தநய 
இ்க்்கலா்கவும நநலாக்்கலா்கவும வ்கலாள்வர். 
அம்தப் ந்பலான்் வலாழமவ உ்கில எஙகுநை 
வ்பற்றுக் வ்கலாள்ை முடியலாது. அந்தந்பலான்று 
இழிமவயும ம்கந்ச்ததம்தயும வ்பற்றுத்தரும 
நர்க வலாழமவ எவரும எணணிப்்பலார்ததி்டவும 
ைலாட்டலார்.

அவ்வலா்லான வலாழமவ உ்கில எஙகுநை 
்பலார்ததி்டநவ முடியலாது. அந்்தைவுக்குப் ்பயங-

்கரைலானதும இழிவலானதுைலான வலாழவு அது. 
அவ்வலா்லான ்பயங்கர வலாழவில ைனி்தன் 
சிக்குணடி்டக்கூ்டலாது என்்ப்தற்கு ந்தமவயலான 
அத்தமன வழி்கலாட்டல்கமையும அல்லாஹ 
வ்தளிவலா்கநவ வழஙகியுள்ைலான். ்தன் ்பம்டப்-
்பலான ைனி்தன் மீது அவன் வ்கலாணடிருக்கும 
அன்பு, ்கரும்ண, இரக்்கததின் வவளிப்்பலாந்ட 

அமவ. 
அ்தனலால இவ் உ்கில வமரயறுக்்கப்்பட்ட 

்கலா்ம வலாழவ்தற்்கலான ்பலாக்கியதம்தத ்தந்-
துள்ை அல்லாஹவின் வழி்கலாட்டல்களுக்கும 
நபி (ஸல) அவர்்களின் ந்பலா்தமன்களுக்கும 
அமைய வலாழமவ அமைததுக்வ்கலாள்வதில 
ஒவ்வவலாருவரும ்கவனம வ்சலுத்த நவணடும. 
அதுநவ அவன் எைக்கு அளிததிருக்கும பிரதி-
நிதிததுவ ்பணிமய நிம்நவற்றும வம்கயில 
அமையக்கூடிய்தலா்க இருக்கும. இது சிரைைலா-
னந்தலா, சுமையலானந்தலா ்பணி அல். 

'அல்லாஹ யலாவ்தலாரு ஆதைலாமவயும 
அ்தன் ்சக்திக்கு நைல நிர்ப்்பந்திப்்பதிலம்' 
என்று அல குர்ஆநன (02:286) குறிப்பிடடு 
மவததிருக்கின்்து.

ஆ்கநவ அல்லாஹ அளிததுள்ை 
வ்பலாறுப்ம்ப உ்கில எஙகிருந்்தலாலும நிம -்
நவற்் முடியும. அ்தற்ந்கற்்பநவ அப்வ்பலா-
றுப்பு வகுத்தளிக்்கப்்படடுள்ைது. அ்தனலால 
இந்்த உ்்க வலாழவு ்கட்டதம்த அல்லாஹ-
வின் ்கட்டமை்களுக்கும நபி (ஸல) அவர்்க-
ளின் ந்பலா்தமன்களுக்கும அமைய அமைதது 
வ்கலாள்நவலாம. அதுநவ ஈரு்கிலும விநைலா்ச-
னதம்தயும சுபீட்சதம்தயும வ்பற்றுத்தரக்கூடி-
ய்தலா்க இருக்கும.

இஸ்லாத்தின் நிழலில்
வலாழ்வப் புரிந்து க�லாள்ளுதல்

 ைர்லின் ைரிக்்கலார் ...

அல்லாஹ ைனி்தர் -
்களுக்கு வ்கலாடுத -
துள்ை அருடவ்கலா-

ம்ட்களில ்கணணீரும ஒன்று. 
நலாம சுவர்க்்கம வ்சல் உ்தவும 
ஒரு ஆயு்தங்களில ஒன்றும 
கூ்ட. அழும்க என்்பது ைனி்தன் 
இயல்பலா்கப் வ்பற்றுள்ை ்பணபு. 
ைகிழச்சி, துக்்கம, ்கவம், 
ந்கலா்பம, ்பயம உள்ளிட்ட எல்லா 
்சந்்தர்ப்்பங்களிலும வவளிப்்ப-
்டக்கூடியது அது.

அல்லாஹமவ அஞசி அவ-
னி்டம அருள் நவணடி வவளிப்-
்ப்டவும அழும்க ்பம்டக்்கப்்பட-
டுள்ைது.

'இ்தமனப் ்பற்றி நீங்கள் 
ஆச்்சரியப்்படுகின்றீர்்கைலா? 
(இ்தமனப் ்பற்றி) நீங்கள் 
சிரிக்கின்றீர்்கநை? அழ 
நவண்டலாைலா? (இ்தமனப் 
்பற்றி) நீங்கள் ்கவம்யற்று 
இருக்கின்றீர்்கநை! (அவ்வலாறு 
இருக்்கலாைல) அல்லாஹவுக்கு 
சிரம ்பணிந்து அவமனநய 
வ்ணஙகுவீர்்கைலா்க!  

(அல குர்ஆன் 53:59-63)
நபி (ஸல) அவர்்களுக்கு 

ஒரு ்த்டமவ ஆ் இமரலான் அத-
தியலாயததின் 190 மு்தல 94 
வமரயலான வ்சனங்கள் இ்க்-
கியருைப்்பட்டது. இவ்வ்சனங-
்கமை எணணி அன்னலார் இரவு 
முழுவதும அழு்தலார்்கள். 

இது குறிதது ஆயிஷலா (ரழி) 
அவர்்கள் குறிப்பிடடுள்ை்தலா-
வது,  'நபி (ஸல) அவர்்கள் 
எழுந்துநின்று வ்தலாழு்தலார்்கள். 
அவர்்களும்டய ்தலாடி நமனயும 
அைவுக்கு ்கணணீர் வடித்தலார்-
்கள். பின்னர் சுஜுது வ்சய்்தலார்-
்கள். அதில ்தமர நமனயுை-
ைவுக்கு அழு்தலார்்கள். பின்னர் 
ஒருக்்கழிதது ்படுததுக்வ்கலாண-
டும அழு்தலார்்கள். நைலும 
இம்தப்்பற்றி சிந்திக்்கலா்தவர்்க-
ளுக்கு ந்கடு்தலான்' என்்லார்்கள்.

ஆ் இமரலான் அததியலா-
யததின் 190  மு்தல 194 
வமரயலான வ்சனங்கள் 
வருைலாறு,  

'வலானங்கமையும பூமிமய-
யும ்பம்டததிருப்்பதிலும இரவு 
்ப்கல ைலாறி ைலாறி வருவதிலும 
அறிவும்டயவருக்கு நிச்்சயைலா்க 
்ப் அத்தலாடசி்கள் இருக்கின்-
்ன.' 

'இத்தம்கயவர்்கள் (்தங்கள்)  
நின்் நிம்யிலும இருந்்த 
நிம்யிலும ்படுக்ம்கயிலும 
அல்லாஹமவ நிமனதது 
வ லா ன ங ்க ம ை யு ம 
பூமிமயயும அவன் 

்பம்டததிருப்்பம்த ஆரலாய்ச்சி 
வ்சய்வலார்்கள். நைலும, 'எங்கள் 
இம்வநன! நீ இவற்ம் 
வீ்ணலா்க ்பம்டக்்கவிலம். நீ 
மி்கத தூயவன். (நர்க) வநருப்-
பின் நவ்தமனயிலிருந்து 
எங்கமை நீ ்கலாப்்பலாற்றுவலாயலா!'

'எங்கள் இம்வநன! 
நிச்்சயைலா்க நீ எவர்்கமை 
(நர்க) வநருப்பில நுமழதது 
விட்டலாநயலா, அவர்்கமை நிச்்சய-
ைலா்க நீ இழிவு்படுததி விட்டலாய் 
(அத்தம்கய)

அ நி ய லா ய க் ்க லா ர ர் ்க ளு க் கு 
உ்தவி வ்சய்்பவர்்கள் (ஒருவ-
ரும) இலம்'.

'எங்கள் இம்வநன! (உன் 
தூ்தரின்) அமழப்ம்ப நலாங்கள் 
நிச்்சயைலா்க வ்சவியுற்ந்லாம. 
(அவர்) எங்கமை நமபிக் -
ம்கயின் ்பக்்கம அமழதது, 
'உங்கள் இம்வமன நம-
பிக்ம்க வ்கலாள்ளுங்கள்' 
என்று கூறினலார். நலாங்களும 
(அவ்வலாந்) நமபிக்ம்க 
வ்கலாணந்டலாம. ஆ்த்லால 
எங்கள் இம்வநன! நீ எங்கள் 
குற்்ங்கமை ைன்னிப்்பலாயலா! 
எங்கள் ்பலாவங்கமை எங்கமை 
விடடும அ்கற்றிவிடுவலாயலா்க! 
(முடிவில) நலந்லார்்களு்டன் 
எங்கமை ைரணிக்கும்படி வ்சய் -
வலாயலா்க!'.

'எங்கள் இம்வநன! உன் 
தூ்தர்்கள் மூ்ம எங்களுக்கு 
நீ வலாக்்களித்தம்தத ்தந்்தருள் 
புரிவலாயலா்க! ைறுமை நலாளில 
நீ எங்கமை இழிவு்படுததிவி-
்டலாந்த! நிச்்சயைலா்க நீ வலாக்குறுதி 
்தரு்பவனல்' (என்று பிரலார்த-
்தமன வ்சய்துவ்கலாணடிருப்்பலார்-
்கள்). '

அந்தநநரம நபி (ஸல) 
அவர்்கள், '்க்ந்்த ்பலால ைடி 
பு்கலாது. அந்தந்பலான்று அல-
்லாஹவுக்்கலா்க ்கணணீர் சிந் -
து்பவர் நர்கம வ்சல்ைலாட்டலார் 
(ஆ்தலாரம: புஹலாரி) எனவும, 
'அல்லாஹவுக்்கலா்க அழும 
்கணணீரும அவன் ்பலாம்தயில 
சிந்திய இரத்ததம்தயும நர்கம 
தீண்டலாது' (ஆ்தலாரம: புஹலாரி) 
எனவும '்தனிமையில அல-
்லாஹமவ நிமனதது அழும 
ைனி்தருக்கு அல்லாஹ ைறு-
மையில ்தன் அரியம்ணயின் 
கீழ நிழல ்தருவ்தலா்க கூறியுள்-
ைலான்' (அல ஹதீஸ்) எனவும 
வவவ்நவறு ்சந்்தர்ப்்பங்களில 
குறிப்பிடடுள்ைலார்்கள்.

இஸ்்லாததின் ்பரவந்லாடு ைஸ்ஜித்கள் ்சமூ்க, 
்க்லா்சலார அறிவுறுததும்்களில வ்பரும ்பங-
்களிப்்பலாற்றியுள்ைன. ஆன்மீ்க ரீதியி்லான 

வ்ணக்்க வழி்பலாடடு மையங்கைலா்க ைலாததிரைன்றி 
அறிவு வ்பறும ந்கந்திர நிம்யைலா்கவும ைஸ்ஜித்கள் 
வ்சயற்்பட்டன. அந்்தவம்கயில அலகுர்ஆன் பிரதி்கள் 
அலஹதீஸ்்கள் என்்பனவற்ந்லாடு ்பலநவறு ்கம்்கள் 
்சலார்ந்்த நூல்களும ைஸ்ஜித்களில ந்க்சரிக்்கப்்பட்டன.

்கலா்ப்ந்பலாக்கில ைஸ்ஜி்கமை மையப்்படுததிய ்கலவி 
வட்டங்கள் உயர் ்கலவிக்்கலான நிம்ங்கைலா்க ைலாற்்ம 
வ்பற்்ன. ்பலா்ட்சலாம்்கள் ந்கரங்களில ந்தலாற்்ம வ்ப -்
்லாயின. ்பக்்தலாத, ்டைஸ்்கஸ், வ்கய்நரலா ந்கலார்ந்டலாவலா 
ந்பலான்் ந்கரங்களில ந்தலாற்்ம வ்பற்் இ்லா்கலா நிம -்
யங்கள் முஸ்லிம்களின் அறிவு வைர்ச்சிக்கும வ்பரும 
்பங்கலாற்றியுள்ைன. 

அந்்த வம்கயில ஈ.டி. நஜலான்்சன் எழுதியுள்ை 
நூ்்கங்களின் வர்லாறு குறித்த நூலில, 'ைஸ்ஜித 
நூ்்கங்களின் அதி்கைலான ந்ச்கரிப்பு்கள் இஸ்்லாமிய 
அறிவு்டன் வ்தலா்டர்பும்டயமவயலா்க அமைந்திருந்்தன. 
அலகுர்ஆன் பிரதி்களும அவற்றின் ்தப்ஸீர்்களும 
ஆயிரக்்க்ணக்்கலான ்பலா்கங்கைலா்க இருந்்தன. அந்த -
ந்பலான்று ஆரம்ப்கலா் இஸ்்லாமிய ்தம்வர்்கள், 
ஆடசியலாைர்்கைது வலாழக்ம்க வர்லாறு்கமை உள்ை -
்டக்கிய ந்ச்கரிப்பு்களும இருந்்தன என்று குறிப்பிட -
டுள்ைலார். 

இந்தநவமை எம. கிநரக் என்்பவர் இஸ்்லாமிய 
நூ்்கங்கள் குறிதது எழுதியுள்ை நூலில, 'இஸ் -
்லாமிய உ்கில பிரசிததிவ்பற்் ்ப் நூ்்கங்கள் 
இருந்்தன. அவற்றுள் அல அஸ்ஹர் ்பல்கம்க்்க-
ழ்கம மி்கப்பிர்பலயமிக்்க ஒன்்லாகும. 9ஆம நூற் -
்லாணடில வ்கய்நரலாவில நிறுவப்்பட்ட இப்்பல்கம்க்-
்கழ்கம 18ம நூற்்லாணடில்தலான் ்பல்கம்க்்கழ்க 
அந்்தஸ்தம்தப்வ்பற்்து எனக் குறிப்பிடடுள்ைலார். 
ஹை்தலா முஹமைததின் ்கருததுப்்படி, ்டைஸ்்கஸ்-
ஸிலுள்ை ைஸ்ஜிதுல உைவி, வ்கய்நரலாவிலுள்ை 
ஜலாமிஉல அஸ்ஹர், ்பக்்தலாதிலுள்ை ஜலாமிஉல 
ைன்ஸஸூர், ்பக்்தலாததில உள்ை அல ஜலாமிஉல ்கை-
ரிய்யலா, டியூனிசியலாவிலுள்ை ஜலாமிஉ மஸதூனலா, 
அல ைஸ்ஹித அல ஜலாமிஉ க்்கலா ைதீனலா ைஸ்ஜிக்-
்கள் ஆகியன மி்கப்வ்பரிய நூ்்கங்கைலா்க விைஙகி-
யுள்ைன.

ைஸ்ஜித்களில அறிஞர்்கள் ்பலா்டந்பலா்தமன்கமை 
ந்டலாததுகின்் ைரபு ந்ப்ணப்்படடு வந்்தது. அறிஞர்-
்கமை சுற்றி ைலா்ணவர்்கள் அைர்ந்து வ்கலாள்வலார், 
்தலாம வ்பற்றிருக்கின்் அறிமவ அவர்்கள் விைக்்க-
ைலா்க ்தைது ைலா்ணவர்்களுக்கு ந்பலாதிப்்பர். ைலா்ணவர் -
்கள் அ்தமன எழுதிக்வ்கலாள்வர். இவ்வலாறு அறிஞர் -
்கைது விைக்்கவுமர்கள் வ்தலாகுக்்கப்்படடு பின்னர் 
நூல்கைலா்கவும வ்தலாகுப்புக்்கைலா்கவும வவளிவந் -
்தன. அதந்தலாடு ைஸ்ஜித நூ்்கங்கள் சி் வ்பறுை-

தியலானதும அரி்தலானதுைலான நூல்கமைப் வ்பற்றி-
ருந்்தன. 

ைஸ்ஜிது்களு்டன் இம்ணந்்த்படி ்தலான் அரபு இஸ் -
்லாமிய நலாடு்களில இன்றும நூ்்கங்கள் இருந்து 
வருவ்தமனக் ்கலா்ண்லாம. இந்நூ்்கங்கள் ்ப் 
நூற்்லாணடு ்கலா்ைலா்க அறிவுக் ்கருவூ்ங்கமை 
்தமை்கதந்த உள்ை்டக்கி வருவ்தமன அவ்தலானிக்்க 
முடியும. இஸ்்லாமிய வர்லாற்றுக் ்கலா்ததில ஆடசி-
யலாைர்்கள் அறிஞர்்களின் ்பங்களிப்பு்டன் இந்நூ -்
்கங்கள் வைர்ச்சியுற்று வந்துைள்ன.

யலாகூத அலஹைவி என்்பவர் ்தைது முஃஜமுல 
புல்தலான் என்் நூலில, எனது ்கலா்ததில ைரவ் 
எனும ந்கரில அல ஜலாமிஉல ்கபீர் எனும வ்பரிய 
ைஸ்ஜிதில 02 நூ்்கங்கள் இருந்்தன. இதிவ்லான்-
றுக்கு அல அஸீஸிய்யலா என்று வ்பயரி்டப்்படடிருந்-
்தது. அது அஸீஸுததீன் அபூ்பக்்கர் என்்பவரலால 
வழங்கப்்படடிருந்்தது. அஙகு 12,000 ்பலா்கங்க-
மைக் வ்கலாண்ட நூல்கள் இருந்்தன. அல ்கலாமி-
ஸிய்யலா என்று ைற்வ்லாரு நூ்்கமும இருந்்தது. 
அது யலாரலால ஆரமபிக்்கப்்பட்டது என்் ்த்கவல 
கிம்டக்்கவிலம்' என்று குறிப் -
பிடடுள்ைலார்.

கண்ணீரின் சிறப்பு பக்குவப்்பட்ட வலாழவு எவ்வி்தம அமைய நவண-
டுவைன்்பம்த நற்்பணபு்கள் வமரயம் வ்சய்-
கின்்ன. எைது வலாழவில எல்லா நிம்்களிலும 

எப்ந்பலாதும இந் நற்்பணபு்கள் பிரதி்பலிக்்க நவணடும. 
ஏமனய உயிரினங்கள் அமனதம்த வி்டவும ்பகுத-
்தறிவுள்ை ைனி்தன் ்தனிததுவைலான உயர்நிம்மய 
அம்டய நற்்பணபு்கநை ்கலார்ணைலா்க அமையும. 
உ்கில ந்தலான்றிய எல்லா ்சமூ்கங்களும நற்்பண-
பு்களுக்கு ்தனியலானவ்தலாரு இ்டதம்த வழஙகியுள்ை-
ந்தலாடு நற்்பணபு்கள் வ்தலா்டர்்பலான வ்சயற்்பலாடு்கமையும 
ந்பணிவந்துள்ைன. 

'அக்்லாக் ஹஸனலா', 'ை்கலாரிமுல அக்்லாக்', 'அ்தப்' 
ந்பலான்் ்ப்தங்கள் நற்்பணபு்கமை சுடடிக்்கலாடடுகின்-
்ன. நற்்பணபு்களுக்கு இஸ்்லாம உயர்ந்்த அந்்தஸ்ம்த 
வழஙகியுள்ைது. நற்்பணபு்கள் ்பற்றி அலகுர்ஆனும, 
ஸஸூன்னலாவும எைக்கு எடுததியமபியுள்ைன. 
நபி (ஸல) அவர்்கள் நற்்பணபின் சி்கரைலா்க 
விைஙகினலார்்கள். நற்்பணபு்கமை நபி்கைலா-
ரி்டம ்கற்றுக்வ்கலாள்ளுைலாறு அலகுர்ஆன் 
ந்பலாதிக்கின்்து. நற்்பணபு்கைலால சி்ந்்தவர்-
்கநை உங்களில சி்ந்்தவர்்கவைன குறிப்பிட-
டுள்ை அலகுர்ஆன், நற்்பணபு மிக்ந்கலாரலாய் 
வலாழவ்தன் அவசியதம்த வலியுறுததுகின்்து. 

அலகுர்ஆன் நற்்பணபு்களுக்கு அதி்க 
முக்கியததுவம அளிததுள்ைது. நற்்பணபு்களுக்கு 
முன்ைலாதிரியலா்க நபி (ஸல) அவர்்கள் வலாழந்து ்கலாட-
டியுள்ைலார்்கள். அன்னலார் ம்கவ்கலாண்ட நற்்பணபு்கள் 
எதிரி்கமைக் கூ்ட இஸ்்லாததின் ்பக்்கம ஈர்க்்கச்வ்சய்-
்தந்தலாடு அவர்்கள் அ்தன் ்கலாவ்ர்்கைலா்க ைலா்வும 
வழிவகுத்தன. ஆரம்ப ்கலா்ம மு்தல இஸ்்லாம ்பரவு-
வ்தற்கு நற்்பணபு்கநை ்கலார்ணைலா்க அமைந்துள்ைன. 
இ்தற்கு வர்லாற்றில ்ப் ்சலான்று்கள் உள்ைன. ஸஸூரலா 
லுக்ைலான், ஸஸூரலா புர்்கலான் ஆகிய அததியலாயங்கள் ஒரு 
முஸ்லிமி்டம ்கலா்ண நவணடிய  நற்்பணபு்களின் முக்கி-
யததுவதம்த சுடடிக்்கலாடடியுள்ைன.  

'அல்லாஹவுக்கு இம்ண மவக்்க நவண்டலாம, 
வ்தலாழும்கமய நிம் நிறுததுங்கள். நன்மைமய 
ஏவி தீமைமயத ்தடுங்கள். உங்களுக்கு ஏற்்படும 

அமனதது துன்்பங்களின் ந்பலாதும வ்பலாறுமைமயக் 
்கம்டபிடியுங்கள். ைனி்தர்்கமை விடடும உங்கள் 
மு்கதம்த திருப்்ப நவண்டலாம. பூமியில வ்பருமைநயலாடு 
ந்டக்்க நவண்டலாம. நம்டயில நடுநிம்மைமயக் 
்கம்டபிடியுங்கள். ்சப்்ததம்தத ்தலாழததிக் வ்கலாள்ளுங-
்கள். உரதது ்கததும ்கழும்தயின் ்சப்்தநை ்சப்்தங்களில 
வவறுக்்கத்தக்்க்தலாகும (ஸஸூரலா லுக்ைலான்-19) என்று 
அல குர்ஆன் குறிப்பிடடிருக்கின்்து.

இவ்வ்சனம குறிப்பிடும, 'வ்பருமைநயலாடு ந்டக்்க 
நவண்டலாம, நம்டயில நடு நிம்மயப் ந்பணிக் 
வ்கலாள்ளுங்கள் என்்ப்தன் ஊ்டலா்க நலாம ்படிப்பிமன 
வ்ப் நவணடும. வீதியின் ஒழுஙகு்கமை ்கம்டபி-
டித்தல, ்பலா்த்சலாரி்களின் உரிமை்கமை அனு்சரித்தல 
ந்பலான்் ்ப் வி்டயங்கள் குறிதது நலாம ்கவனம நவண-
டியுள்ைது. 

இந்தநவமை அல குர்ஆன், 'அல்லாஹவின் நல-
்டியலார்்கள் பூமியில ்பணிவலா்க ந்டப்்பலார்்கள் (ஸஸூரலா 
புர்்கலான் - 73) என்று குறிப்பிடடுள்ைது. 

அதந்தலாடு நபி (ஸல) அவர்்கள் வீதியில எவ்வலாறு 
ந்டந்துவ்கலாள்ை நவணடும என்்ப்தற்குக் கூ்ட வழி்கலாட-
டியுள்ைலார்்கள். வீதியில ்பயணிக்கும ந்பலாது அன்னலார் 
வ்து ்பக்்கைலா்க வ்சலவலார்்கள். அமைதியலா்க ந்டப்்பலார்-
்கள். ்பலார்மவமய ்தலாழததி வ்கலாள்வலார்்கள். ஏமனய-
வர்்களுக்கு இம்டயூறின்றி ந்டந்து வ்கலாள்வலார்்கள். 
வீதியில ்சந்திப்்பவர்்களுக்கு ஸ்லாம கூறுவலார்்கள்' 
உள்ளிட்ட ்ப் வி்டயங்கமைக்  ்கம்டபிடிததுள்ைலார்்கள். 

இது வ்தலா்டர்பில நபி (ஸல) அவர்்கள், 'நீங்கள் 
்பலாம்தயில அைர்வம்தவிடடும உங்கமை எச்்சரிக்கின்-
ந்ன்' என்்லார்்கள். அ்தற்கு ஸஹலா்பலாக்்கள், 'இம்த-

தூ்தர் (ஸல) அவர்்கநை... நலாம ்பலாம்தயில அைர்ந்து 
்கம்தப்்பதில என்ன பிரச்சிமன, ்தம்டயிருக்கி்து?' 
என்று ந்கட்டனர். அ்தற்கு நபி்கைலார், 'நலான் வ்சலாலவம்த 
நீங்கள் ைறுத்தலால ்பலாம்தயின் உரிமைமயக் வ்கலாடுத-
துவிடுங்கள்' என்்லார்்கள். அப்ந்பலாது ஸஹலா்பலாக்்கள், 
'்பலாம்தயின் உரிமை என்்லால என்ன?' என்று வினவ, 
நபி (ஸல) அவர்்கள், '்பலார்மவமயத ்தலாழததிக்வ்கலாள்-
ளுங்கள், ்பலாம்தயின் ்கலா்ணப்்படும ்தம்ட்கமை அ்கற்றி-
விடுங்கள், ஸ்லாததுக்கு ்பதி்ளியுங்கள், நன்மைமய 
ஏவி தீமைமயத ்தடுங்கள்' என்்லார்்கள். 

(ஆ்தலாரம - முஸ்லிம)
ஆனலால இன்ம்ய ்கலா்்கட்டததில வ்தருக்்களில 

்சந்திக்கு ்சந்தி கூடியிருந்து அரடம்ட அடிப்்பதும வீண 
விமையலாடடு்களில ஈடு்படுவதும ஒன்றுக்கு நைற்்பட-
்டவர்்கள் ந்சர்ந்து வீதி்களில வ்சலலும ந்பலாது ஏமன-

யவர்்களும ்பலாம்தயில ்பயணிக்கின்்லார்்கள் 
என்்பம்த வ்பலாருட்படுத்தலா்த நிம்யில ்பய-
ணிப்்பதும, வீதி ந்பலாக்குவரதது உரிமை-
்கமை ்கருததில வ்கலாள்ைலாது வ்சயற்்படுவதும 
நைலாட்டலார் ம்பசி்கள் உள்ளிட்ட வலா்கனங்கமை 
அைவுக்கு மீறிய நவ்கததில வ்சலுததுவதும 
்சர்வ்சலா்தலார்ண நிம்மய அம்டந்துள்ைது. 
இவ்வலா்லான வ்சயற்்பலாடு்கள் இஸ்்லாததிற்கு 
முர்ணலானமவ என்்பம்த அல குர்ஆனும நபி-

்கைலாரின் வழிமும்்களும எடுததியமபிக் வ்கலாணடிருக்-
கின்்ன. இது வ்தலா்டர்பில அறிவூடடி விழிப்பு்ணர்மவ 
ஏற்்படுததுவது ்கலா்ததின் ்கட்டலாயத ந்தமவயலா்க 
உள்ைது. 

இஸ்்லாமிய வழி்கலாட்டல்களின் ்படி, வீதி ஒழுஙகு-
்கமை ைதிதது வ்சயற்்படுவதும நற்்பணபு்கள் ்தலான். 
இ்தற்கு அல குர்ஆனும, நபிவைலாழி்களும வ்தளிவலான 
்சலான்று்கைலா்க உள்ைன. அ்தனலால இஸ்்லாமிய வழி-
்கலாட்டல்களுக்கு அமைய வலாழவவலாழுஙம்க அமைத-
துக் வ்கலாள்நவலாம. 

வ்தலாகுப்பு: ஹன்ழ்லா...

நறபண்புகளை
களைப்பிடிப்்போம்

மஸ்ஜித் நூலகஙகள்; சமகோலத்தின் ்ேளை!

வைௌ்வி

எம.யூ.எம.வலாலிஹ...
(அல அஸ்ஹரி), வவலி்கை

ஏ.எம.எம. ஸப்வலான்...
சீனன்ந்கலாடம்ட, ந்பருவமை.
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I 1 ைணிததியாலம

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

எல்்மா வினமாககளுககும் 1 மணி மேரததினுள் விடை அளியுஙகள்.  இவ்வினமாககளுககமான விடைகள் அடுதத வமாரம் பு்டமக கதிரில்  கவளியிைபபடும்.
   பகுதி – 2 மமாதிரி வினமாததமாள் அடுதத வமாரம் உஙகள் கரஙகளில்!

(10ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

Gyikg; guprpy; guPl;ir khjpup tpdhj;jhs; gFjp – I  
fhyk; - 1 kzpj;jpahyk; 

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;f 

 

1 njhlf;fk; 40 tiuahd tpdhf;fSf;fhd kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; 

njupTnra;J mjd; fPo; NfhbLf. 

 

1.NtWgl;l cUitj; njupf. 
i. 

i   ii             iii 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 i. 21   ii. 23   iii.25 
 

 

3. ru;tNjr jur;rhd;wpjiof; Fwpg;gJ 

 i. SLS   ii. ISO   iii. CFL 
 

 

4. tl;lj;jpDs; cs;s vz;fspd; vl;bd; ngUf;fky;yhjJ 

vt;ntz;? 

 i. 16    ii. 20  iii. 64 
 

 

 

 

 

5.  

 

             14      30      ……  

  
 

              i. 24   ii. 14   iii. 34 

5 

7 10 
14 

19 

24 
20 

16 
64 

3 

8 

5

8

6

4

? 

 

 

6.            x  3  =    ……. 
  

 i. 20   ii. 30   iii. 15 
 

 

7. rJutbthd fhfpjj;ij ,t;thW kbj;J ntl;ba gpd; 

ngwg;gLk; cU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i    ii     iii 
 

 

8. fpuhkpa tpisahl;L my;yhjJ? 

 i. fpspj;jl;L  ii. cijg;ge;J  iii. gy;yhq;Fop 
 

 

 

9. gapu;fSf;F jPq;F tpistpf;Fk; G+r;rpf;fisf; fl;Lg;gLj;Jk; jhtutif 

 i. nrt;te;jp  ii. Mkzf;F   iii. fw;whis 

 

 

 

10. kpfr; rupahd nrhy;iyj; njupf. 

 i. ghtl;fha;  ii. ghfy;fha;   iii. ghfw;fha; 
 

 

 

11. fk;gpnahd;wpid kbj;J rkgf;f Kf;Nfhzp xd;W mikf;fg;gl;lJ. mjd; xU gf;f 

ePsk; 4cm MFk;. mf;fk;gpapy; xU rJuk; mikf;fg;gl;lhy; mjd; xU gf;f ePsk; 

ahJ? 

 i. 3 cm   ii. 2 cm   iii. 5 cm 
 

 

 

12. kPdtDf;F fly; vdpy; tptrhapf;F 

35  7 

 i. tay;   ii. gz;iz   iii. tPL  
 

 

 

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ 

 i. njhiyf;fhl;rp ii. Nkir   iii. iff;Fl;il 

 

 

 

14. Njtek;gpajPrdhy; mikf;fg;gl;l Fsk; 

 i. fyh thtp  ii. jprhthtp   iii. kpd;Ndupahf; Fsk; 
 

 

 

15. gr;ir epwj;ijg; ngWtjw;F Nru;f;f Ntz;ba epwq;fs; 

 i. kQ;rs; - ePyk;  ii. kQ;rs; - fWg;G  iii. nts;is – ePyk; 
 

 

 

16. ,yq;iff;Nf cupj;jhd jhtuk; vJ? 

 i. gyh   ii. G+tuR   iii. ngUk;gpuk;G 
 

 

 

17. tpiuthf Kisf;Fk; tpj;jy;yhjJ 

 i. gaW   ii. Njq;fha;   iii. nfsgp 
 

 

 

18. 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; ,uT 12 kzp fhl;lg;gLk; tpjk; 

 i.     ii.    iii. 
 

 

 

 

19. 450 vd;w vz;zpd; 6/9 gq;F vt;tsT? 
 i. 300   ii. 500    iii. 400 
 

 

20. njq;F Kf;Nfhz tyaj;jpDs; mlq;fhj khtl;lk; vJ? 

 i. rpyhgk;   ii. nfhOk;G   iii. fz;b 

 

 

 

00:00 24:00 12:00

 i. tay;   ii. gz;iz   iii. tPL  
 

 

 

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ 

 i. njhiyf;fhl;rp ii. Nkir   iii. iff;Fl;il 

 

 

 

14. Njtek;gpajPrdhy; mikf;fg;gl;l Fsk; 

 i. fyh thtp  ii. jprhthtp   iii. kpd;Ndupahf; Fsk; 
 

 

 

15. gr;ir epwj;ijg; ngWtjw;F Nru;f;f Ntz;ba epwq;fs; 

 i. kQ;rs; - ePyk;  ii. kQ;rs; - fWg;G  iii. nts;is – ePyk; 
 

 

 

16. ,yq;iff;Nf cupj;jhd jhtuk; vJ? 

 i. gyh   ii. G+tuR   iii. ngUk;gpuk;G 
 

 

 

17. tpiuthf Kisf;Fk; tpj;jy;yhjJ 

 i. gaW   ii. Njq;fha;   iii. nfsgp 
 

 

 

18. 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; ,uT 12 kzp fhl;lg;gLk; tpjk; 

 i.     ii.    iii. 
 

 

 

 

19. 450 vd;w vz;zpd; 6/9 gq;F vt;tsT? 
 i. 300   ii. 500    iii. 400 
 

 

20. njq;F Kf;Nfhz tyaj;jpDs; mlq;fhj khtl;lk; vJ? 

 i. rpyhgk;   ii. nfhOk;G   iii. fz;b 

 

 

 

00:00 24:00 12:00

21. xU Kg gaW &gha; 240.00 vdpy; 250g gawpd; tpiy vd;d? 

 i. &gha; 120.00  ii. &gha; 60.00  iii. &gha; 180.00 
 

 

 

22. xU lrpd; Ngdhf;fspd; tpiy &gha; 96.00 vdpy; 3 Ngdhf;fspd; tpiy vd;d? 

 i. &gha; 36.00  ii. &gha; 48.00  iii. &gha; 24.00 

 

  

  &gha;. 100.00      &gha;. 60.00 

 

 

23. xU mg;gps; goj;jpd; tpiy vd;d? 

 i. &gha; 20.00   ii. &gha; 30.00  iii. &gha; 10.00 
 

 

24. xU mg;gps; goj;jpdJk; xU khk;goj;jpdJk; tpiy vd;d? 

 i. &gha; 60.00   ii. &gha; 40.00  iii. 30.00 
 

 

 

25. 3> 6 vDk; ,U vz;fshYk; kPjpapd;wp tFglf;$ba vz; ahJ? 

 i. 39    ii. 36    iii. 33 
 

 

 

26. gpd;tUtdtw;Ws; tpN\l ,ay;Gila gpuhzpahf mikahjJ 

 i. gy;yp    ii. gr;Nrhe;jp   iii. GO 

 

 

 

27. ,yq;ifapy; ahidfs; ruzhyak; mike;Js;s ,lk; 

 i. Fkz    ii. gpd;dty   iii. tpy;gj;J 
 

 

 

28. nka;> tha;> fz;> %f;F> nrtp vd;gJ? 

 i. Ik;Gyd;fs;   ii. Ik;G+jk;   iii. Ik;nghwpfs; 
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புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– I 09 ஆம ்பக்்கத வ்ாடர்

I. 

 1.  முழுநிலவு

 2.  இரவுவவமை

 3.  உ்விபுரிகிறது

 4.  நிலவு + ஒளியில்

 5.  வானம

 6.  i. ஆ்காயததில்

  ii. ்பவனி

  iii. விழிமய

  iv. நாைன்று

II.

 7.  i. ்ப்கலும

  ii. வசைலவு

  iii. வழக்கு

  iv. ்கருததும

 8.  i. பூங்காற்று

  ii. எமமினத்வர்்கள்

  iii. இடப்்பற்றாக்குமற

 9.  i. கிராைங்களின் 

  ii. மை்ானங்களில் 

  iii. தினங்கமை

  iv. பூக்்கவைாடு

 10.  i. வசையமை

  ii. ்பம்க

 11.  i. குணவதி

  ii. இமடச்சி

 

 12.  i. அஃறிமண

  ii. ்படர்க்ம்க

  iii. ்பலவின்்பால்

  iv. எதிர்்காலம

  v. ்பன்மை

III.  13. திரணடால் மிடுக்கு

  14. ்காமல விடாவ்

  15. உள்ைைவுமநிமன

வினாத்ாள் - ii இற்்கான விமட்கள் (18.11.2022)
IV.

 16.  i. ஊமையிடும

  ii. பிளிறும

 17.  i. ஒருவரது ைனம் 

  ்கவமலயமடயச் வசைய்ல்

  ii. ஏைாற்று்ல்

 18.  i. சைமுததிரம

  ii. ்பரமவ

V.

 19.  i. ஞாயிற்றுக்கிழமை

  ii. எனக்கு ்பசிக்கிறது

 20.  i. Lion

  ii. Pumpkin

VI.

 21.  3m 80cm

 22.  உருமை

 23.  ரூ்பாய 1350.00

 24.  30

 25.  அறு்பதவ்ான்்ப்ாயிரதது வ்ாணணூற்வறான்்பது

 26.  6

 27.  i. வவணடி 

  ii. ்கத்ரி

  iii. 7

 28.  130

 29.  70000 + 0 + 0 + 60 + 3

VII.
 30.  2

 31.  3

 32.  1

 33.  2

 34.  3

 35.  1

 36.  3

 37.  1

 38.  2

 39.  3

 40.  1

 41.  1

 42.  2

 43.  3

 44.  1 

 45.  2

 46.  2

 47.  1

 48.  3

 49.  2

 50.  3

 51.  2

 52.  1

 53.  3

 54.  1

 55.  3

 56.  1

 57.  3

 58.  2

 59.  1

 

 

29. 2020> 2021> 2022 ,t;tUlq;fspYs;s ehl;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 1096 ehl;fs;   ii. 1095 ehl;fs;  iii. 1097 ehl;fs; 
 

 

 

30. jhtuq;fs; Rthrpf;Fk; thA vJ? 

 i. fhgdpnuhf;irl;L  ii. xl;rprd;   iii. Ijurd; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    iii. 8 
 

 

 

34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt 

Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 120.00   ii. &gha; 140.00  iii. &gha; 130.00 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 

 

 

29. 2020> 2021> 2022 ,t;tUlq;fspYs;s ehl;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 1096 ehl;fs;   ii. 1095 ehl;fs;  iii. 1097 ehl;fs; 
 

 

 

30. jhtuq;fs; Rthrpf;Fk; thA vJ? 

 i. fhgdpnuhf;irl;L  ii. xl;rprd;   iii. Ijurd; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    iii. 8 
 

 

 

34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt 

Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 120.00   ii. &gha; 140.00  iii. &gha; 130.00 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 

 

 

29. 2020> 2021> 2022 ,t;tUlq;fspYs;s ehl;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 1096 ehl;fs;   ii. 1095 ehl;fs;  iii. 1097 ehl;fs; 
 

 

 

30. jhtuq;fs; Rthrpf;Fk; thA vJ? 

 i. fhgdpnuhf;irl;L  ii. xl;rprd;   iii. Ijurd; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    iii. 8 
 

 

 

34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt 

Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 120.00   ii. &gha; 140.00  iii. &gha; 130.00 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 
 

37. gpd;tUtdtw;Ws; mbg;gilj; ijay; tif my;yhjJ 

 i. rq;fpypj; ijay;  ii. rpW E}Nyhb  iii. Nrhk; ijay; 

 

 

 

38. 84 vd;w vz;zpd; miuthrpapd; miuthrp vt;tsT? 

 i. 42    ii. 21    iii. 20 
 

 

 

39. ,Ugjhapuj;J ,UE}w;W ,Ugj;jpuz;L vd;w vz; vOjg;gLk; rupahd Kiw 

 i. 22222    ii. 22220   iii. 20222 
 

 

 

40. Kg;gj;njhU ehl;fisf; nfhz;l khjk; xd;wpd; eLehs; vj;jidahk; jpfjpahFk; 

 i. 15k; jpfjp   ii. 16k; jpfjp   iii. 17k; jpfjp 

  மட்டக்களப்பு மமற்கு ்கல்வி வல-
யத்தில் தரம் 1 மற்றும் தரம் 2 வகுப்-
புக்களில் ்கல்வி ்கற்பிககும் ஆரம்்பக 
்கல்வி ஆசிரியர்களுக்ககான வகாய்மகா-
ழிமூல ஆங்கில ்பயிற்சி   சத்துருக-
்்ககாண்டகானில் அமமந்துளள சரமவகா -
தய வளகா்கத்தில் ்க்டந்த வகாரம் 19,20 
ஆம் தி்கதி்களில் நம்ட்்பற்்றது.  

 இப்்பயிற்சி ்நறியில் 34 ்பகா்டசகா -
மல்கமளச் மசரந்த 68 ஆசிரியர்க-
ளும் மசமவக்ககால ஆமலகாச்கர்கள 

மற்றும் உதவிக ்கல்விப்்பணிப்்பகா-
ளர்களும் ்பங்ம்கற்றிருந்தனர. இவர-
்களுக்ககான ்பயிற்சி்கள RESC இன் 
ஓயவு்்பற்்ற ்பயிற்சியகாளர்களினகால் 
வழங்்கப்்பட்டமம குறிப்பி்டத் -
தக்கது. 

 இப்்பயிற்சியின் ம்பகாது ஆசிரியர-
்களுக்ககான துமைநூல்்கள,்பதிமவற்-
்றம் ்சயயப்்பட்ட விரலி்கள,16 
்கருப்்்பகாருட்களு்டனகான 130 
்ப்ட அடம்ட்கள ்்ககாண்ட ்்பகாதி 

மற்றும் ்ககாகிதகாதி்கள, எழுதும்ககால் -
்கள வழங்்கப்்படடு ்சயற்்படுசகார 
்கற்்றல்- ்கற்பித்தல் அணுகுமும்ற 
்பற்றிய விளக்கங்்கள வளவகாளர்களி-
னகால் வழங்்கப்்படடிருந்தன.   

 இவவகா்றகான ஆங்கில ்மகாழி 
மமம்்பகாடடுத் திட்டங்்கமள வ்டக -
கு,வ்டமமற்கு மற்றும் மத்திய மகா்ககா -
ைங்்களில் ்சயற்்படுத்தி வரும் 
ஐககிய அ்மரிக்ககாமவ தளமகா்க 
்்ககாண்ட அமனத்துல்க மருத்துவ -

நல அமமப்பும் (IMHO-USA), ஐககிய 
இரகாடசியத்மத தளமகா்க ்்ககாண்ட 
இரடைம் ்பவுணம்டசனும்(Ratnam 
Foundation-UK) இப்்பயிற்சிக்ககான 
முழுமமயகான நிதிப்்பங்்களிப்ம்ப  
வழங்கியிருந்தன. 

இவவகா்றகான ்பயிற்சி்கள மமற்்படி 
மகா்ககாைங்்களில் 550 இற்கு மமற்-
்பட்ட ஆசிரியர்களுககு ஏற்்்கனமவ 
இவவமமப்்பகால் வழங்்கப்்படடுள-
ளமம குறிப்பி்டத்தக்கது.  

மட்டக்களப்பு மமற்கு ்கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட
்பா்டசாலல்களில் வாய்மாழிமூல ஆங்கில ்பயிற்சி   

மத்திய சு்ககாதகார அமமச்சினகால் 
கிழககு மகா்ககாை சு்ககாதகார அமமச்-
சுககுக கிம்டக்கப்்்பற்்ற அம்பியூ -
லன்ஸ் வணடி ம்கயளித்து மவககும் 
நி்கழ்வு அணமமயில் திரும்ககாை-
மமல பிரகாந்திய சு்ககாதகார மசமவ்கள 
்பணிமமனயில் பிரகாந்திய ்பணிப்்பகா -
ளர மவத்தியர வி.பிரமகானந்த் தமல-
மமயில் இ்டம்்்பற்்றது.   

 இந்நி்கழ்வுககு பிரதம அதிதியகா்க 
கிழககு மகா்ககாை சு்ககாதகார அமமச்-
சின் ்சயலகாளர (திருமதி) மே.மே.
முரளிதரன் ்கலந்து ்்ககாணடு 
மநகாயகாளர ்ககாவு வணடிமய மூதூர 
தள மவத்தியசகாமலககு வழங்கி 
மவத்தகார. குறித்த வகா்கனத்மத 
மவத்தியசகாமலயின் மவத்திய அத்-
தியடச்கர மவத்தியர வி.்கயல்விழி 
்்பற்றுக ்்ககாண்டகார.

 இந்நி்கழ்வில், கிழககு மகா்ககாை 
சு்ககாதகார மசமவ்கள ்பணிப்்பகாளர 
மவத்தியர டி.ஜீ.எம்.்்ககாஸ்த்தகா உள-
ளிட்ட மவத்தியர்கள மற்றும் உத்தி -
மயகா்கத்தர்கள ்பலர ்கலந்து ்்ககாணடு 
சி்றப்பித்தனர.  

 மூதூர தள மவத்தியசகாமலககு 
மி்க அத்தியகாவசியத் மதமவயகா்க 
இருந்துவந்த அம்பியூலன்ஸ் வணடி 
்தகா்டரபில், மவத்தியசகாமலயின் 
அபிவிருத்திக குழுவினர கிழககு 
மகா்ககாை சு்ககாதகார அமமச்சின் ்சய -
லகாளர (திருமதி) மே.மே.முரளி-
தரமன ்க்டந்த மகாதம் திரும்ககாை-
மமல சு்ககாதகார அமமச்சில் சந்தித்து 
்கலந்துமரயகாடியமதயடுத்து, இந்த 
மநகாயகாளர ்ககாவு வணடி வழங்கி 
மவக்கப்்பட்டமம குறிப்பி்டத்தக-
்கது. குறித்த அம்பியூலன்ஸ் வகா்கனம் 
வழங்கி மவக்கப்்பட்டதற்கு மவத்தி-
யசகாமல அபிவிருத்திக குழுவினர, 
நலன்விரும்பி்கள மற்றும் ்்பகாதுமக-
்கள என ்பலரும் மகா்ககாை சு்ககாதகார 
அமமச்சின் ்சயலகாளர, மகா்ககாைப் 
்பணிப்்பகாளர ஆகிமயகாருககு நன்றி -
்கமளயும் வகாழ்த்துக்கமளயும் ்தரி -
வித்தனர. 

மூதூர் தள லவத்தியசாலலககு
அம்பியூலன்ஸ் வண்டி

ம்டவமள ்பஸகாமர மசரந்த பிர்பல சமூ்க மசமவ-
யகாளரும் ்தகாழிலதி்பருமகான ஏ. ்டபிளயூ. எம். 
நகாஜிம் அகில இலங்ம்க சமூ்க ்கலகாசகார சுற்றுப்பு்ற 
சூழல் அமமப்பினகால் 'ஹித்தவகாதி கீரத்தி ஸ்ரீ மதச-
மகான்ய' என்்ற விருது வழங்கி ்்கௌரவிக்கப்்பட-
டுளளகார.

அகில இலங்ம்க ரீதியகா்க ்பல்தும்ற சகாரந்த ்பணி்க-
ளில் ஆளுமம மிக்க முன்மனகாடி ்பணியகாளர்களுககு 
வ்டககு, கிழககு அ்டங்்கலகா்க நகாடு மமற்்படி விரு-
துககு 20 ம்பர மதரவு ்சயயப்்படடிருந்தனர.

இவவகாறு ்தரிவு ்சயயப்்பட்டவர்களுள ஒரு-
வரகான இவர, ம்டவமள ேும்ஆ மஸ்ஜித், வரத்த்க 
சங்்கம் ம்பகான்்ற ்பல்மவறு சமூ்கநல அமமப்பு்களில் 

தமலமமத்துவம் வகித்து வருவது்டன், மதசிய மட-
்டத்தில் இயங்குகின்்ற ்பல்மவறு அமமப்பு்களின் பிர-
திநிதியகா்கவும்  இமைந்து ்சயலகாற்றி வருகி்றகார.

 மமற்்படி விருது வழங்கும் மவ்பவம் அகில 
இலங்ம்க சமூ்க ்கலகாசகார சுற்றுப்பு்ற சூழல்  அமமப்-
பின் தமலவர ரஞசன் விேயரத்ன தமலமமயில் 
்்ககாழும்பு ்பண்டகாரநகாயக்க ஞகா்ப்ககாரத்த மகாநகாடடு 
மண்ட்பத்தில் ்க்டந்த ஞகாயிற்றுககிழமம நம்ட்்பற்-
்றது.மமலும் மநட ்பதவி ் ்பற்்ற ்கலகாநிதி, மதசமகானி 
ஏசியகா ்பசிபிக மநட ்்ககாமகாண்டர மசர. க்லரல்ஸ் 
குமகாரம்க பிரதம அதிதியகா்கவும் மற்றும் ்பல்தும்ற 
சகாரந்த முககியஸ்தர்கள ்பலர ஏமனய  அதிதி்களகா்க 
்கலந்து்்ககாண்டனர.   (எம்.ஏ.அமீனுல்லகா)                                                                                           

ம்டவலள்பஸார் சமூ்கமசலவயாளர் விருது வழங்கி ்்கௌரவிப்பு

றிசைாத ஏ. ்கா்ர்
(ஒலுவில் ைததிய விவசைட நிரு்பர்)       

'நீரிழிவு மநகாமய ஒழிப்ம்பகாம், நல-
மு்டன் வகாழ்மவகாம்' எனும் ்தகானிப்-
்்பகாருளில்  நம்ட்பவனி்யகான்று 
்க்டந்த சனிககிழமம மட்டக்களப்பில் 
நம்ட்்பற்்றது. மட்டக்களப்பு ்கல்ல-
டியில் இருந்து ஆரம்்பமகாகி மட்டக-
்களப்புந்கர ்ககாந்தி பூங்்ககாமவ நம்ட்ப-
வனி ்சன்்றம்டந்தது.

உல்க நீரிழிவு தினத்மத்யகாடடி 
மட்டக்களப்பு லயன்ஸ் ்கழ்கங்-
்கள, அரிமகா ்கழ்கங்்கள, ்பகா்டசகாமல 
லயன்ஸ் ்கழ்கங்்கள இமைந்து 
இந்த  நம்ட்பவனிமய ஏற்்பகாடு 
்சயதிருந்தன. இதில் மட்டக்களப்பு 
மகாந்கர சம்ப மமயர தியகா்கரகாசகா சரவ-
ை்பவன், மட்டக்களப்பு மகாவட்ட 
மமலதி்க அரசகாங்்க அதி்பர திருமதி 
சுதரசினி சிறீ்ககாந்த், மணமுமன 
வ்டககு பிரமதச ்சயலகாளர வகாசு-
மதவன், கிழககு ்பல்்கமலக்கழ்க 

சிமரஷ்ட விரிவுமரயகாளரும் குடும்்ப-
நல ்்பகாதுமவத்தியருமகான  ் ்டகாக்டர 
ம்க.அருளகானந்தம், மட்டக்களப்பு 
தமலமமய்க ்்பகாலிஸ் ்்பகாறுப்்பதி-

்ககாரி, இரகாணுவத்தின்  மட்டக்களப்பு 
லயன்ஸ் ்கழ்கங்்களின் தமலவர்கள,-
அதன் உறுப்பினர்கள எனப் ்பலரும் 
்கலந்து ்்ககாண்டனர.

 இதன் ம்பகாது 'மருந்்தன மவண-

்டகாவகாம்' எனும் நூலும் ்வளியி்டப்-
்பட்டது. இதன் ஆரம்்ப நி்கழ்வில் 
உமரயகாற்றிய கிழககு ்பல்்கமலக்கழ்க 
சிமரஷ்ட விரிவுமரயகாளரும் குடும்்ப-
நல ்்பகாதுமவத்தியருமகான  ் ்டகாக்டர 

ம்க.அருளகானந்தம் 2021 ஆம் ஆணடு 
மகாத்திரம் 6.7 மில்லியன் மக்கள 
உலகில்  நீரிழிவு மநகாயினகால்  உயிரி-
ழந்துளளதகா்க குறிப்பிட்டகார.

 இங்கு ்தகா்டரந்து ்கருத்துத் ்தரி-

வித்த அவர,  உலகில் 537 மில்லியன் 
ம்பர நீரிழிவு மநகாயகாளர்களகா்க இனம்  
்ககாைப்்படடுளளகார்கள. 2030 ஆம் 
ஆணடி 643 மில்லியன் மக்கள இந்த 
மநகாயககு ஆளகாகுவகார்கள என்று 
எதிர்பகாரக்கப்்படுகி்றது. 2045 ஆம் 
ஆணடு 780 மில்லியன் மக்கள இந்த  
மநகாயினகால் ்பகாதிக்கப்்படுவகார்கள 
என்றும் எதிர்பகாரக்கப்்படுகி்றது.

  நீரிழிவு  மநகாய கூடிக ்்ககாணடு 
்சல்கின்்ற ஒரு மநகாயகாகும். இந்த 
மநகாமய ்கடடுப்்படுத்துகின்்ற ம்பகாது 
நிச்சயம் இதமன கும்றக்க முடியும். 
1980 ஆம் ஆணடு  108 மில்லியனகா்க 
இந்த மநகாயகாளர்கள  ்ககாைப்்பட்டனர. 
2045 ஆம் ஆணடு 780 மில்லியனகா்க 

அதி்கரிககும் என  எதிர்பகாரக்கப்்படு-
கி்றது. இது மவ்கமகா்க அதி்கரித்துச் 
்சல்கின்்ற மநகாய என்்பதகால் இதமன 
நகாம் ்கடடுப்்படுத்த மவணடும். இந்த 
மநகாயின் தகாக்கம் மி்கவும் ்பகாரதூரமகா-
னது. ்பகாரிசவகாதம், மகாரம்டப்பு, சிறு-
நீர்கம் ்சயலிழப்பு,  ்கண ்பகாரமவ 
இழப்பு, ்ககால் இழப்பு ம்பகான்்ற தகாக-
்கங்்கமள ஏற்்படுத்தும் என்்பதகால் 
தடுப்்பது மி்கவும் முககியமகானது. 
இந்மநகாய ்பற்றி அறிந்து நகாம் இமத 
்கடடுப்்படுத்த மவணடும் என அவர 
மமலும் ்தரிவித்தகார.

மட்டக்களப்பில் நீரிழிவு விழிப்புணர்வு நல்ட்பவனி

எம.எஸ்.எம.நூர்தீன்
புதிய ்காத்ான்குடி தின்கரன் நிரு்பர்      
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காரைதீவு குறூப் நிருபர் 

கிழக்கு மாகாண மட்ட மரைப்-
பபாருளியல் பா்டத்துக்காை விைா 
விர்டப் பபாடடியில் 10 மாணவர்-
கள் பேசிய மட்டப் பபாடடிக்குத் 
பேரிவு பெயயப்படடுள்்ளோக, அம்-

மாகாணக் கல்விப் பணிப்பா்ளர் நகு-
பேஸவரி புள்்ளநாயகம் பேரிவித்-
ோர். இவர்களுக்காை பேசிய மட்டப் 
பபாடடி இன்று (25)  மஹைகம 
பேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் நர்டபப-
றவுள்்ளது. கிழக்கு மாகாண மட்ட 
மரைப்பபாருளியல் பபாடடி க்டநே 

22ஆம் திகதி  திருபகாணமரே பமே-
டிஸே பபணகள் கல்லூரியில் நர்ட-
பபறறது. 

இேன்பபாது,  7 இ்டஙகர்ள மட-
்டக்க்ளப்பும்  2 இ்டஙகர்ள அம்பா-
ரறயும்  ஓர் இ்டத்ரே திருபகாண-
மரேயும் பபறறது. இவவாணடில் 

ேைம் -11 க.பபா.ே. ொோைணேைப் 
பரீடரெக்கு மரைப்பபாருளியல் 
பா்டத்தில் போறறவுள்்ள  மாணவர்-
களின் அறிமுரற மறறும் பெயன்மு-
ரறத் திறன்கர்ள விருத்தி பெயயும் 
பநாக்கில் இவவிைா விர்டப் 
பபாடடி ந்டத்ேப்பட்டது.

அட்டார்ளசபெரை மத்திய, 
காரைதீவு குறூப் நிருபர்கள்  

 
கிழக்கு மாகாணத்தில் மரழயு்ட-

ைாை காேநிரேரயத் போ்டர்நது, 
ப்டஙகு பநாய அபாயம் நிேவுவோ-
கவும் இது போ்டர்பில் பபாதுமக்கள் 
அவோைத்து்டன் ந்டநது பகாள்ளு-
மாறும், சுகாோைத்துரறயிைர் பகட-
டுக்பகாணடுள்்ளார்.   

இம்மாகாணத்தின் பல்பவறு பகு-
திகளிலும் ப்டஙகு பநாயா்ளர்கள் 
அர்டயா்ளம் காணப்படடு சிகிசரெ 
பபறறுள்்ளோகவும் இநநிரேயில், 
க்டநே வாைம் அட்டார்ளசபெரை 
சுகாோை ரவத்திய அதிகாரி பிரிவில் 
6 ப்டஙகு பநாயா்ளர்கள் அர்டயா-

்ளம் காணப்படடு சிகிசரெ பபற-
றுள்்ளோகவும், அட்டார்ளசபெரை 
சுகாோை ரவத்திய அதிகாரி, ரவத்தி-
யர் ஏ.எம்.இஸமாயில் பேரிவித்ோர்.   

இபேபவர்ள, காரைதீவில் 49 
ப்டஙகு பநாயா்ளர்கள் அர்டயா்ளம் 
காணப்படடுள்்ளோக, காரைதீவு 
பிைபேெ சுகாோை ரவத்திய அதிகாரி, 
ரவத்தியக் கோநிதி ேஸலிமா பஷீர் 
பேரிவித்ோர்.   

பிைபேெ ரீதியாக சுகாோை ரவத்திய 
அதிகாரிகளின் ஏறபாடடில், ப்டங-
பகாழிப்பு பணிகள் முன்பைடுக்கப்ப-
டுவது்டன், ப்டஙகு பநாயா்ளர்கள் 
அர்டயா்ளம் காணப்பட்ட இ்டஙக-
ளில் விபெ்ட ப்டஙகுக் கடடுப்பாடடு 
பவரேத்திட்டமும் நர்டமுரறப்-

படுத்ேப்படடுள்்ளது. குடியிருப்புப் 
பகுதிகள், நிர்மாண பவரே இ்டம்-
பபறும் இ்டஙகள், மே ஸேேங-
கள், பா்டொரேகள் உள்ளிட்டரவ 
ப்டஙகு பைவும் இ்டஙக்ளாக காணப்-
படும் நிரேயில், அவறறில் சுத்ேம் 
பபணுமாறும் பபாதுமக்கர்ள 
சுகாோைத்துரறயிைர் வலியுறுத்தி-
யுள்்ளைர்.   

வாைத்தில் 30 நிமி்டஙகர்ள 
ப்டஙகு துப்புைவுப் பணிக்காக பயன்-
படுத்துமாறும், சுகாோைத்துரறயிைர் 
பகடடுக்பகாணடுள்்ளைர்.   

ப்டஙகு பநாய போ்டர்பில் அேட-
சியமாக இருக்க பவண்டாபமன்பது-
்டன், 2 நாடகளுக்கு பமோக காயச-
ெல் நீடிக்குமாைால், அருகிலுள்்ள 

அைொஙக ரவத்தியொரேரயபயா 
அல்ேது உரிய ரவத்தியரைபயா 
நாடுமாறும் பபாதுமக்கர்ள சுகாோ-
ைத்துரறயிைர் அறிவுறுத்தியுள்்ளைர்.   

பமலும், சிகிசரெ பபறற பின்-
ைரும் காயசெல் குணமர்டயாது 
விடின், உ்டைடியாக உரிய இைத்ேப் 
பரிபொேரை பமறபகாள்வது அவ-
சியபமைவும், சுகாோைத்துரறயிைர் 
சுடடிக்காடடியுள்்ளைர்.   

மழைக்கு பின்னர் கிைக்கில் டெங்கு அபாயம்;   
டபாதுமக்்கள் விழிபபா்க இருக்்க அறிவுழை   

ழ்கக்குண்டுென இருவர்   
்காத்ானகுடியில் ழ்கது  
புதிய காத்ோன்குடி                 
திைகைன், மட்டக்க்ளப்பு 
குறூப் நிருபர்கள்

   
க ா த் ே ான் கு டி யி ல் 

ர க க் கு ண ப ்ட ான் று ்டன் 
இருவரை பநறறு முன்-
திைம் (23) பபாலிஸார் 
ரகது பெயதுள்்ளது்டன், 
அவர்களி்டமிருநது அக்-
ரகக்குணர்டயும் மீடடுள்-
்ளைர்.   

காஙபகயபைார்ட 13ஆம் வட-
்டாைத்திலுள்்ள வீப்டான்றில் க்டநே 
ஓரிரு நாடகளுக்கு முன்ைர் இ்டம்-
பபறற திருடர்டத் போ்டர்நது இச-
ெநபேக நபர்கர்ளக் ரகது பெயதுள்-
்ளோகவும், இேன்பபாது அவர்களில் 
ஒருவர் ரகக்குணடு ரவத்திருந -
ேரம கணடுபிடிக்கப்பட்டோகவும், 
பபாலிஸார் பேரிவித்ேைர்.   

பமறபடி வீடடில் திரு்டப்பட்ட 
50,000 ரூபா பணம், ரகய்டக்கத் 
போரேபபசி உள்ளிட்ட பபாருட-

கர்ளயும் ரகப்பறறியுள்்ளோகவும், 
பபாலிஸார் பேரிவித்ேைர்.   

ரகக்குணர்டக் காணபித்து பே 
திருடடுகளில் இவர்கள் நீண்ட நாட-
க்ளாக ஈடுபடடு வநேரம விொை-
ரணயில் பேரிய வநதுள்்ளோகவும், 
பபாலிஸார் பேரிவித்ேைர்.   

ரகப்பறறிய ரகக்குணடு உள்ளிட-
்டவறறு்டன் ெநபேக நபர்கர்ள மட-
்டக்க்ளப்பு நீேவான் நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜர்படுத்துவேறகாை ந்டவடிக்-
ரகரய பபாலிஸார் பமறபகாண-
டுள்்ளைர்.   

வவுணதீவில் ்காட்டு யாழ்னயின  
்ாக்கு்லில் வீடொனறு சே்ம்  

கல்ேடி குறூப் நிருபர்
  
வவுணதீவு பிைபேெ பெயேகப் 

பிரிவுக்குடபட்ட ஆயித்தியமரே 
வ்டக்கு, கறபாரைக் கிைாமத்துக்குள் 
நுரழநே காடடு யாரைபயான்று, 
வீப்டான்ரற அழித்து நாெமாக்கியுள்-
்ளது.  

பமறபடி வீடடில் பாட்டன், பாட-
டியு்டன் இைணடு பிள்ர்ளகள் இருநே 
நிரேயில் பநறறு (24) அதிகாரே 
திடீபைை வநே காடடு யாரை, அவர்-
க்ளது வீடர்ட உர்டத்து நாெமாக்கி-
யுள்்ளது.  

இநநிரேயில், யாரை வருவரே 
அவோனித்ே அவவீடடிலுள்-
ப்ளார், அருகிலுள்்ள வீ்டான்றுக்கு 

ஓடிச பென்று உயிர் ேப்பியுள்்ளைர். 
யாரை பாதுகாப்புக்காை மின்ொை 
பவலி பபாருத்ேப்படடிருநதும், அவ 
பவலிரயத் ோணடி ேஙக்ளது கிைாமங-
களுக்குள் நுரழநது பயன்ேரு மைஙக-
ர்ளயும் பயிர்கர்ளயும் வீடுகர்ளயும் 
பெேமாக்கி விடடுச பெல்வோக, அக்-
கிைாமவாசிகள் பேரிவித்ேைர்.   

மழ்னபடபாருளியல் சபாட்டிக்கு கிைக்கில் 10 மாணவர்்கள் ட்ரிவு

இஸ்ாமிய பாைம்பரிய ்கழ்்களின   
மூனறு நூல்்கள் டவளியீட்டு விைா   

பள்ளிக்குடியிருப்பு திைகைன், அட்டா-
ர்ளசபெரை குறூப் நிருபர்கள்  

 
கிழக்கு மாகாணப் பணபாட்ட-

லுவல்கள் திரணக்க்ளத்திைால் 
ஏறபாடு பெயயப்பட்ட இஸோமிய 
பாைம்பரியக் கரேகள் போ்டர்பாை 
மூன்று நூல்களின் பவளியீடடு 
விழாவும் ஆவணப்ப்டஙகளின் இறு-
வடடு பவளியீடும் அக்கரைப்பறறு 
பிைபேெ பெயேகக் பகடபபார் கூ்டத்-
தில் பநறறு முன்திைம் (23) நர்ட-
பபறறது.   

இநநிகழ்வில் சிைாஜ் மஷஹஹூர் 
மறறும் எம்.ஐ.ரநஸார் எழுதிய களி-
கம்பு, அஸைப் சிஹாப்தீன் போகுத்ே 
கஸீோ, எஸ.ஏ.எம்.நளீம் எழுதிய 

பக்கீர் ரபத் ஆகிய நூல்கப்ள பவளி-
யி்டப்பட்டை. இேரைத் போ்டர்நது 
இறுவடடு பவளியி்டப்படடுள்்ளது.   

இேஙரக முஸலிம்களின் பாைம்ப-
ரியக் கரேகர்ள ஆவணப்படுத்தும் 
பநாக்கில் முஸலிம் ெமய கோொை 
திரணக்க்ளத்தின் நிதிப் பஙகளிப்பு-
்டன் முன்பைடுக்கப்பட்ட இவபவ-
ரேத்திட்டத்ரே கிழக்கு மாகாணப் 
பணபாட்டலுவல்கள் திரணக்க-
்ளம் நர்டமுரறப்படுத்தியிருநேது-
்டன், இேன் இரணப்பா்ளர்க்ளாக 
மாவட்ட கோொை உத்திபயாகத்ேர் 
ஏ.எல்.பேௌபீக், கோொை அபிவி-
ருத்தி உத்திபயாகத்ேர் எம்.எஸ.
பஜௌபர் ஆகிபயார் பணியாறறியிருந-
ேைர்.   

அம்பபாமை ைபாவட்டத்தில் 55 வ்டங்கு நநபாயபாளர்்கள் அம்டயபாளம  

மின்பாஜ் ை்கபா வித்தியபாலயத்திற்கு ஒரு வ�பாகுதி நூல்்கள் அன்பளிப்புச் வெயயப்்படடுள்-
ளன. ்கவிஞர் ்பபாலமுமன ்பபாறூக்,இந்நூல்்கமள,அதி்பர்  ந்க.எல். உம்பதுல்லபாஹ்வி்டம 
ஒப்்பம்டத்�பார். உ�விக் ்கல்விப் ்பணிப்்பபாளர் எஸ்.அம்ஜத்்கபான உட்ப்ட ஆசிரியர்்களும 
இந்நி்கழ்வில் ்கலந்து வ்கபாண்டனர்.  (்ப்டம: ்பபாலமுமன தின்கரன  நிரு்பர்)

நிந்வூரில் சு்கா்ாை சுற்று்ா   
டேயற்றிட்ெ அங்குைார்பபண நி்கழ்வு  
நிநேவூர் குறூப் நிருபர் 

 
நிநேவூர் சுகாோை ரவத்திய 

அதிகாரி அலுவேகத்தின் ஏறபாட-
டில், சுகாோை சுறறுோ பெயறறிட்ட 
அஙகுைார்ப்பண நிகழ்வும் உணவு 
வ்ளாகஙகளுக்கு பதிவுச ொன்றிேழ் 
வழஙகுேலும் நிநேவூர் சுகாோை 
ரவத்திய அதிகாரி அலுவேகத்தில் 
பநறறு (24) நர்டபபறறை.  

நிநேவூர் சுகாோை ரவத்திய 
அதிகாரி, ரவத்தியர் பக.எல்.எம்.
றயீஸ ேரேரமயில் நர்டபபறற 
இநநிகழ்வின் பபாது, சுகாோை 
சுறறுோ பெயறறிட்டத்துக்குப் 
பபாருத்ேமாை 7 வியாபாை நிரே-
யஙகளுக்கு பதிவுச ொன்றிேழ்கள் 
வழஙகி ரவக்கப்பட்டை.   

எதிர்காேத்தில் நிநேவூரில் சுகாோை 

நர்டமுரறயு்டன் கூடியோக 
உணவகஙகள் மறறும் வியாபாை 
நிரேயஙகர்ள எவவாறு ரகயா்ள 
பவணடுபமன்பது போ்டர்பிலும் 
சுகாோைத்து்டனும் சுறறுோ பெயற-

றிட்டத்தி்டனும் வியாபாை நிரே -
யஙகர்ள உருவாக்கி, சுறறுோவுக்கு 
கவரும் இ்டமாக எவவாறு மாறறு-
வபேன்பது போ்டர்பிலும் இஙகு 
பேளிவுபடுத்ேப்பட்டை.   

விசேெ ச்ழவயுழெயவர்்களுக்கு
ட்ாழில் பயிற்சிடெறி திட்ெம்

ேம்பேகாமம் குறூப் நிருபர்

விபெ்ட பேரவயுர்டய-
வர்கர்ள ெமூக பெரவகள் 
திரணக்க்ளத்தின் போழிற-
பயிறசி நிரேயஙகளுக்கு 
இரணத்துக் பகாள்வேற-
காை பநர்முகப் பரீடரெ, திரு-
பகாணமரே மாவட்ட பெய-
ேகத்தில் ந்டத்ேப்பட்டது.

க்டநே 22ஆம் திகதி ந்டத்-
ேப்பட்ட பநர்முகப் பரீடரெ -
யின் பபாது, 18 முேல் 35 
வயதுக்கு இர்டப்பட்டவர்-
கப்ள இப்பயிறசிகளுக்காகத் பேரிவு 
பெயயப்ப்டவுள்்ளது்டன், கணனி, 
ரமயல், மின்னியல் ொர் பயிறசிகள் 
இவர்களுக்கு வழஙகப்ப்டவுள்்ளது.  

வைோறறில் முேல் ே்டரவயாக 

ேமிழ் பமாழியில் இப்பயிறசிபநறி-
கள் கிளிபநாசசி மறறும் மட்டக்க-
்ளப்பு  பயிறசி ரமயஙகளில் ஆைம்-
பிக்கப்ப்டவுள்்ளது.

இேரைச ெரியாக பயன்படுத் -

துமாறும் பயிறசிக்காக 
பேரிவு பெயயப்படுபவர் -
களுக்கு உணவு, ேஙகு -
மி்டம், இேவெ சீருர்ட 
உடப்ட நாப்ளான்றுக்காை 
பகாடுப்பைவாக 150 
ரூபாவும் வழஙகப்ப்ட -
வுள்்ளது.

இப்பயிறசிபநறிகர்ள  
நிரறவு பெயபவர்களுக்கு 
NVQ ேைச ொன்றிேழு-
்டன், போழில் ந்டத்து -
வேறகாை உபகைணத் 
போகுதிகளும் நிதியுேவி-

யும் வழஙகப்ப்டவுள்்ளோக,  ெமூக 
பெரவகள் திரணக்க்ளத்தின் வத்பே-
கம போழில் பயிறசி நிரேயத்தின் 
பபாறுப்பதிகாரி ்டபிள்யூ.்டபிள்யூ.
ைாஜபக்ஷ பேரிவித்ோர்.

குசேடவளியில் 4 ஆயிைம்   
எலுமிசேங்்கனறு்கள் வைங்கிழவபபு

பைாட்டபவவ, ேம்பேகாமம் குறூப் 
நிருபர்கள்  

குசெபவளிப் பிைபேெ பெயேக 
பிரிவுக்கு உடபட்ட பபரியகு்ளம் 
மறறும் இக்பால் நகரில் வசிக்கும் 
குடும்பஙகளுக்கு 4,000 எலுமிசெக் 
கன்றுகள் பநறறு முன்திைம் (23) 
வழஙகப்பட்டை.   

உணவு உறபத்தி மறறும் பசுரமப் 

புைடசிக்காை பகாள்ரகப் பிைக்டைத் -
துக்கு அரமய இரவ வழஙகப்பட-
்டை.   

குசெபவளியின் மக்கர்ள பயிர்ச 
பெயரகயில் ஊக்குவிக்கும் 
வரகயில் இநேத் திட்டம் நர்டமு-
ரறப்படுத்ேப்படுகிறது. இேறகாை 
திட்டத்ரே நர்டமுரறப்படுத்ே 
முஸலிம் எயிட நிறுவைத்தி்டம் 
பகாைப்படடுள்்ளது.   

மானிபபாய் பிைச்ே ேழபத ்விோளர் 
்காத்ானகுடிக்கு விஜயம்

புதிய காத்ோன்குடி திைகைன் நிருபர்

காத்ோன்குடி நகை ெரபரய பார்-
ரவயிடுவேறகாக  வலிகாமம் பேன்-
பமறகு மானிப்பாய பிைபேெ ெரபத் 
ேவிொ்ளர் ஏ.பஜபபநென்,   பநறறு 
(24)  வருரக ேநோர். 

இநநிரேயில், வலிகாமம் பேன்-
பமறகு மானிப்பாய பிைபேெ ெரபத் 
ேவிொ்ளர் ஏ.பஜபபநென் ேரேரம-
யிோை குழுவிைருக்கும் காத்ோன்-
குடி நகை ெரப பிைதித் ேவிொ்ளர் 
எம்.ஐ.எம். பஜசீம் ேரேரமயிோை 

குழுவிைருக்கும் இர்டயில் ெநதிப்-
பபான்று காத்ோன்குடி நகை ெரபயில் 
நர்டபபறறது.

இதில் காத்ோன்குடி நகை ெரபயால் 
முன்பைடுக்கப்படும் பவரேத்திட-
்டஙக்ளாை   திணமக்கழிவு முகா-
ரமத்துவம், பெேைப் பெர்ள ேயா-
ரிப்பு உள்ளிட்டரவ போ்டர்பில்,  
வலிகாமம் பேன்பமறகு மானிப்பாய 
பிைபேெ ெரபத் ேவிொ்ளர் ஏ.பஜப-
பநென் ேரேரமயிோை குழுவிைர் 
பகட்டறிநதுபகாண்டது்டன்,  அத்-
திட்டஙகர்ளயும் பார்ரவயிட்டைர்.

இ.சபா.ே. பஸ சேழவழய 
்கல்முழ்ன வழை நீடிக்்கவும்

மாளிரகக்காடு குறூப் 
நிருபர்

மட்டக்க்ளப்பு - - 
ஹட்டன் இ.பபா.
ெரப ொரேகளிைால் 
பமறபகாள்்ளப்படும் 
பஸ பெரவகர்ள  
கல்முரை வரை நீடிக் -
குமாறு, பயணிகள் பகடடுக்பகாண-
டுள்்ளைர்.

மட்டக்க்ளப்பு - ஹட்டன் பஸ 
ொரேகளிைால் பமறபகாள்்ளப்-
படடு வரும் பஸ பெரவயாைது 
திைமும்  மாரே 6.20 மணிக்கு 
ஹட்டனிலிருநது மட்டக்க்ளப்ரப 
பநாக்கிப் பயணத்ரே ஆைம்பித்து 
பகாட்டகரே, ேேவாக்கரே, நுவ-
பைலியா, பவலிமர்ட, பதுர்ள, 
பெரற, பிபிே, மகாஓயா, பெஙக-
ேடி, ஏறாவூர் வழியாக நள்ளிைவு 

2 மணிக்கு மட்டக்க -
்ளப்பு நகரை அர்ட-
கின்றது.

இநே நடுநிசியில் 
க ளு வ ா ஞ் சி க் கு டி , 
கல்முரை, அக்கரைப்-
பறறு பபான்ற இ்டங-
களுக்கு பெல்லும் 
பயணிகள் சிைமத்ரே 

எதிர்பநாக்கி வருவோகவும், பயணி-
கள் பேரிவித்ேைர். 

ஆைால், அபே திைத்தில் ஹட-
்டனுக்குச பெல்லும் இ.பபா.ெ. 
பஸ ேைது பயணத்ரே மாரே 4 
மணிக்கு கல்முரையிலிருநது ஆைம்-
பிக்கின்றது.

இபேபபான்று, ஹட்டனிலி -
ருநது பயணிக்கும் இ.பபா.ெ. பஸ  
கல்முரை வரை நீடிக்குமாறு,  ெம்-
பநேப்பட்ட அதிகாரிகளி்டம் பயணி-
கள்  பகடடுக்பகாணடுள்்ளைர்.

்பயணி்கள் நவணடுந்கபாள் 
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fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid
nfhOk;G-08

2023Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs;> 
fl;bl xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; mg;Gwg;gLj;jg;gLk; 

nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;Nthiug; gjpT nra;jy;
2023Mk; Mz;by; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L 

cw;gj;jpahsHfs;> toq;FeHfs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs; cl;gl murhq;f 

epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegHfs; 

MfpNahhplkpUe;J ,e;j kUj;JtkidAld; gjpT nra;J nfhs;s tp;z;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; gzpg;ghsH> fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid> nfhOk;G-08 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;;. 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;  ~~2023Mk; 

Mz;bw;fhd toq;FeHfis gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; 

tpahghu epWtdkhfg; gjpag;gl;Ls;sjw;fhd gjpTr;; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly;; fl;lhakhdJ 

vd;gJld; ,r;rhd;wpjo; ,y;yhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJ njhptpf;fg;gLfpwJ.

(m) nghUs; toq;fy;fs; 

1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; 

2.  mYtyf cgfuzq;fs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy;> ,ae;jpuk;> fzdp 

,ae;jpuk; Nghd;wd) 

3. mYtyfj; jsghlk; kw;Wk; kur;rhkhd; cgfuzq;fs;; (kuk;/ cUf;F/ gpsh];bf;)

4. Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gH fye;j Jk;G nkj;ijfs;

5.  Jk;Gj;jbfs; kw;Wk; tpsf;FkhWfs;> <uj; jiuia Jilf;Fk; rhjdq;fs; kw;Wk; 

kyry$l J}hpiffs;

6. midj;J tifahd rth;f;fhuk; kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;

7.  midj;J tifahd Jzpfs;> jpiur;rPiyfs;> nkfpd;Nlh];> kw;Wk; mJ rhh;e;j 

cw;gj;jpfs;

8. ghjzpfs; kw;Wk; rj;jpurpfpr;irf; $lj;jpw;fhd ghjzpfs; 

9. Ma;T $l ,urhadg; nghUl;fs;

10. Ma;T $l cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs; 

11. midj;J tifahd kUe;J tiffs; 

12. rj;jpu rpfpr;irf;fhf Efh;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; Efh;Tg; nghUl;fs; my;yhjitfs;

13. Fg;igfisg; NghLk; nghypj;jPd; igfs;; kw;Wk; nghypj;jPd; tiffs;

14. kpd;rhu cgfuzq;fs; (tspr;rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> kpd; tprpwpfs;

15.  rfy tifahd Jg;GuNtw;ghL njhlHghd nghUj;Jk; ghfq;fs; kw;Wk; Foha; 

Jizg;ghfq;fs;; kw;Wk; fdufg; nghUl;fs; 

16. laHfs; kw;Wk; ba+g;fs;> thfdq;fSf;fhd kpd;;fyq;fs;

(M) toq;f Ntz;ba Nritfs; 

1. F\d; Ntiyfs; (thfd Mrdk;> fjpiufSf;fhd F\d;) / gpuk;G
2.  Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; ciwepiy Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; NuhzpNah ,ae;jpuq;fs; 

Mfpaitfis guhkhpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

3. ,wg;gH Kj;jpiufs; kw;Wk; gpsh];bf; ngaHg; gyif

4.  rj;jpurpfpr;ir> Ma;T$l cgfuzq;fs;> kw;Wk; kUj;JtkidapYs;s midj;J 

cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

5.  kpd;rhu Nkhl;lhHfs;> kpd; tprpwpfs; kw;Wk; kpd; khw;wpfSf;F kPz;Lk; nrk;Gf;fk;gp 

Rw;wy; (REWINDING)
6.  njhiyNgrp Nritfis eph;khzpj;jy;> ghJfhg;G fkuhf;fspd; Nrit kw;Wk; 

guhkhpg;G

7.  gpNuj miwapd; tspr;rPuhf;fp Kiwikapd; jpUj;jNtiyfs;> rlyq;fisg; 

ghJfhf;Fk; ,Yitg; ngl;bfs; 

8. thA cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (fh]; gh;dh;fs;> fh]; mLg;Gfs;)

9. Mtzq;fspd; mr;R Ntiyfs;

10. mYtyf milahs ml;il jahhpj;jy;

11. thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];; nra;jy;

12. Kr;rf;fu tz;bfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];; nra;jy;

13. chpik Nfhug;glhj gpuNjq;fs; kw;Wk; ,we;j cWg;Gf;fis mfw;Wjy;

14. mghafukhd kuq;fs; kw;Wk; fpisfis ntl;b mg;Gwg;gLj;Jjy;

15.  ,urhad fopTg;nghUl;fs; kw;Wk; jpz;kf; fopTfis Nrfhpj;Jf; nfhz;L nrd;W 

mopj;jy;

16. fl;blg; guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

17.  kUj;Jtkid cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; (kUe;J 

l;nuhypfs; fl;by;fs;> czT l;nuhypfs;> RgHkhHfl; l;nuhypfs; Nghd;wit
 

(,) tpw;gid nra;jy;

  ,e;j kUj;JtkidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fhfpj ml;ilfs;> Gjpdg; 

gj;jphpiffs;> rpul;ilfs;> ntw;W Nriyd; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; Nfd;fs;> ntw;W 

fz;zhb Nghj;jy;fs;> vf;];Nu glk; fOtpa jputq;fs; kw;Wk; fljhrpfs;

mwpTiu kw;Wk; epge;jidfs;:

1.  gjpTf; fl;lzkhf xU tplaj;jpd; nghUl;L   kPsspf;fg;glhj  1000/- &gh gzj;ij 

nuhf;fg; gzkhf fhry; tPjp kfsph;  kUj;Jtkidapy; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; toq;fg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; (nghJ 172) %yg; gpujpia 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  (fhRf; fl;lisfs; kw;Wk; 

fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ) toq;Feh;fSf;Fj; Njitahdhy; gy 

tplaq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;syhk; vd;gJld; xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk; 

gjpTf; fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fis 

mDg;Gtjhdhy; midj;J tpz;zg;gq;fisAk; xNu ciwapy; ,l;L mDg;gyhk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-15Mk; jpfjp tiuahd thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  fl;bl eph;khzq;fs;> guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhf gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis epWtdg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  nghUs; kw;Wk; NritfSf;F xU khj fhy fld; mbg;gilapy;  toq;Ftjw;F 

,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; epWtdj;jpdhy; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;J nra;J 

jug;gly; Ntz;Lk;.

4.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; ~~gzpg;ghsh;> fhry; tPjp kfspUf;fhd kUj;Jtkid-

nfhOk;G 08|| vDk; Kfthpf;F  2022-12-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s  Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;;. md;iwa 

jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk;  tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapy; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vdf; Fwpg;gpLq;fs;.

6.  ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; fhuzk; fhl;lhky; Vw;Wf;nfhs;Sk;; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik nfhOk;G-08 ,y; mike;Js;s fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkidapd; 

gzpg;ghsH jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh; vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

gzpg;ghsH

fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid>

nfhOk;G-08.

fhry; tPjp kfspH kUj;Jtkid - nfhOk;G -08

toq;FeHfs;> Nrit toq;FeHfs; kw;Wk; mg;Gwg;Lj;jg;gLk; 

nghUl;fis nfhs;tdT nra;Nthiug; gjpT nra;J nfhs;sy; - 2023

01. tpahghhpapd; ngaH kw;Wk; Kfthp: .......................................................................................

02. gjpT nra;J nfhs;Sk; toq;fy; my;yJ Nritapd; ,yf;fk;: ....................................

03. tpz;zg;gjhuhpd; ngaH kw;Wk; Kfthp: ...............................................................................

04. tpahghug; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; Kfthp: ............................................................................

 (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

05. (VAT) ngNrt ,yf;fk;: ...........................................................................................................
06. njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fk;: .....................................................................................

07. 2022Mk; Mz;by; ,t;thwhd Nritfis toq;fpAs;sPuh? ............................................

 (toq;FeHfspd; ngaHg;gl;baiy ,izf;fTk;)

08.  ,e;epWtdjpw;F fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; my;yJ Nritfis toq;fypw;fhd 

epge;jidfs;: .............................................................................................................................

09. gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk;: ......................

epWtdj;jpd; epge;jidfs;

1.  toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLifapy;> gjpT 

nra;ag;ngw;Ws;s toq;FeHfspw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLtJld; gjpT 

nra;ag;ngw;wpuhj Vida mq;fPfhuk; ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J Nfs;tpfisf; 

NfhUk; chpik itj;jparhiyf;F chpj;jhFk;.

2.  chpa juhjuk; kw;Wk; khjphpfspw;fikthf gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fhj 

toq;FeHfspd; ngaHfs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis 

Nkw;nfhs;shj egHfspd; ngaHfSk; chpa fhyj;jpy; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis 

Nkw;nfhs;shj egHfspdJk; ngaHfs;> toq;FeH gjpTg; ngaHg;gl;baypypUe;J 

ePf;fg;gLtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  Kd;ida> rkHg;gpf;fg;glhj tpiyg;gl;bay;fs; fhuzkhf> ve;jtpjkhd toq;fy; 

my;yJ Nritiaj; jhkjg;gLj;Jtjw;F my;yJ epWj;jp itj;jy; $lhJ vd;gJld;> 

mt;thwhd toq;FeHfspd; ngaHfSk; toq;FeH gjpT ml;ltizapypUe;J 

ePf;fg;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s> vd;dhy; rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; 

rhpahdit vdTk;> cq;fs; epWtdj;jpdhy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s Nkw;gb epge;jidfspw;F 

,iaghf toq;FenuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F cld;gLfpd;Nwd; vd ,j;jhy; 

cWjp mspf;fpd;Nwd;.

tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;:..........................................     jpfjp:............................

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f eiffis 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy;

t/g - upfpy;yf];fl g.Neh.$. rq;fj;jpd; upfpy;yf];fl> 

gjpangnyy;y> N`thn`l;l> gy;NyNghty> vyKy;y> 

tuhfytpl;l ke;jhukPDtu> NfhznfNy> cjSkl kw;Wk; 

`g;ghtu Mfpa fpuhkpa tq;fpfspy; 2022.12.01 Kjy; 

2021.09.30 tiu (mt; ,U jpdq;fSk; mlq;fyhf) mlF 

itf;fg;gl;l ,Jtiu kPl;fg;glhj jq;f eiffs; 2022.12.17 

kw;Wk; 2022.12.18 ,U jpdq;fspy; K.g. 9.00 Kjy; ,r; 

rq;fj;jpd; jiyikafj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nfsut jiytH

t/g upfpy;yf];fl g.Neh.$. rq;fk;

upfpy;yf];fl

njh.Ng. 081-2365580

2022.11.21

ngWif mwptpj;jy; - 2023Mk; tUlk;

nkjfk gpuNjr rig
nkjfk gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 

2023Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 2022-12-08Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzp 

tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ngWif tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif tpiykDg; gbtq;fs; 2022-11-24Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-08Mk; jpfjp tiu 

(thu ehl;fspy; kl;Lk;) ,e;j mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk;. 2022-12-08Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzpf;F ,e;j mYtyfj;jpy; ngWif tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuapy; rigr; nrayhshplk; tprhhpj;J mwpe;J nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 

055-2266474) ngWif tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ 

mtuJ vOj;J%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

1. ngWif tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpz;zg;gjhuhpd; Njrpa 

milahs  ml;il / rhujp chpkk; / ntspehl;Lf; flTr;rPl;il fl;lhak; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2. ,e;jr; rigAld; Vw;gLj;jpf;nfhz;l cld;gbf;ifia kPwpajdhy; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fSf;F tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

3. ngw;Wf;nfhz;l ngWif tpz;zg;gg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpnad ngahpl;L ntt;Ntwhd ,U rpwpa ciwfspy; ,l;L 

mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L me;j ciwf;F Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J ~~jiyth;> nkjfk gpuNjr rig|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ePq;fs; Fj;jiff;F vLg;gjw;F vjph;ghh;f;Fk; Mjdj;jpd; ngaiuf; 

Fwpg;gpl;L thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; rkh;g;gpj;jy; 

vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

4. Nfs;tpiaf; ifaspf;Fk;NghJ mjp$ba Nfhhpf;iff;F toq;fg;gLk; vd;gJld; 

mJ epuhfhpf;fg;gl;lhy; kPz;Lk; Nfs;tpaplg;gLk;.

5. ve;jnthU ngWifg; gbtj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;F 

nkjfk gpuNjr rig jPHkhdj;ij Nkw;nfhs;Sk; vd;gJld;> ve;jnthU 

ngWifiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd mjpfhuj;ij 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

ml;ltiz

Mjdj;jpd; tpguk;

Mff; 

Fiwe;j 

tpiy 

(tUlhe;jk;) 

&. rjk;

ngWifg; 

gbtf; fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhjJ) 

&. rjk;

ngWif 

gpiz itg;G 

(kPsspf;fg; 

gLk;) 

&. rjk;

01 nkjfk thur;re;ij 

khl;biwr;rpf; fil
5>565>839.00 5000.00 166>975.00

2022-11-23Mk; jpfjp uQ;rpj; gpajpfk>

nkjfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy;. jiyth;

 nkjfk gpuNjr rig

fl;Lehaf;f rPJt efu rig

fl;Lehaf;f rPJt efu rigf;F #hpa rf;jp 

kpd;gpwg;ghf;fp Kiwiknahd;iw epWTjy;

fl;Lehaf;f rPJt efu rigf;F #hpa rf;jp kpd;gpwg;ghf;fp Kiwiknahd;iw 

epWTtjw;fhf toq;Feh;fsplkpUe;J 2022-12-12Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;Fj; Njitahd tpguf; Fwpg;Gfs; kw;Wk; 

epge;jidfis 2022-12-09Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu efu rig mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

01.  fl;Lehaf;f rPJt efu rigapdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtj;jpy; kl;LNk 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,jd;nghUl;L kPsspf;fg;glhj 2000.00 

&gh nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; kPsspf;fg;gLk; itg;ghf 10>000.00 &ghit 

itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

02.  ,U gpujpfspy; toq;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fSld; tpguf;Fwpg;G kw;Wk; 

epge;jidfspd; gpufhuk; tpiyfisf; Fwpg;gpl;L Nfs;tpg; gbtg; gpujpfis 

ntt;Ntwhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

ciwapd; ntspg;Gwj;jpy; Fwpg;gpl;L NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  rfy tpiykDf;fisAk; 2022-12-12Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> fl;Lehaf;f rPJt efu rig> rPJt|| vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;Lte;J 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~#hpa rf;jp kpd;gpwg;ghf;fp Kiwiknahd;iw epWTjy; - 2022|| 

vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; 2022-12-12Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpapd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

05.  tpiyfis khw;Wjy;> mopj;jy; kw;Wk; Vida midj;J jpUj;jq;fSk; 

tpz;zg;gjhuhpd; KOikahd ifnaOj;jpl;L cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; njsptw;w kw;Wk; rhd;WgLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fis epuhfhpf;Fk; 

mjpfhuj;ij fl;Lehaf;f rPJt efu rigapd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

06.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpw;F mDg;gg;gl;L 

nghUj;jkhd toq;Feh; njhpT nra;ag;gLthh;. ,J njhlh;gpyhd ,Wjpj; 

jPh;khdj;ij fl;Lehaf;f rPJt efu rig ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

B.Nf. rkpj; ep\he;j gh;dhe;J>

jiyth;>

fl;Lehaf;f rPJt efu rig>

rPJt.

2022-11-24Mk; jpfjp>

fl;Lehaf;f rPJt efu rig mYtyfj;jpy;.

ngWif mwptpj;jy;

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
ngWif mwptpj;jy; - 2023Mk; tUlk;

nkjfk gpuNjr rig

nkjfk gpuNjr rigapdhy; 2022-12-

23Mk; jpfjpa jpdfud; gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpy; nkjfk thur; 

re;ijapd; nghJ trjpfs; epiyaj;jpw;fhd 

Mff;Fiwe;j tpiy (tUlhe;jk;) 36803.00 

&gh vdTk; gd;wpapiwr;rpf; filf;fhd 

Mff;Fiwe;j tpiy (tUlhe;jk;) 541800.00 

&gh vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

uQ;rpj; gpajpfk>

jiyth;

nkjfk gpuNjr rig

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

2022-11-09Mk; jpfjpa jpdfud; gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpd; jiyg;ghdJ 

rhypaGuapYs;s  ,yq;if u[ul;l 

gy;fiyf;fofj;jpd; ,ize;j tpQ;Qhdk; 

kw;Wk; kUj;Jt gPlj;jpw;F caphpay; 

thA Kiwikia (BIO GAS SYSTEM) 
tbtikj;jy;> eph;khzpj;jy;; kw;Wk; 

nraw;gLj;Jjy; vdTk;> 02Mk; ge;jpapy; 3Mk; 

tplaj;jpy; cs;s njhif 3.0 kpy;ypad; &gh 

vdTk;> 09Mk; ge;jpapy; cs;s tpiyf;Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk; ,lk; rhypaGu 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; 

,ize;j tpQ;Qhdk; kw;Wk; kUj;Jt 

gPlj;jpYs;s gpujhd Nfl;Nghh; $lk; vdTk; 

jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kp`pe;jiy.

jpfjp: 2022-11-18.
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kf;fs; tq;fp 
bAf; tPjp 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; rigapdhy; 2022.07.22 Me; jpfjp eilngw;w 

mjdJ $l;lj;jpy; gpd;tUk; jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf 

,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

1972 Mk; Mz;bd; 5 Mk; ,yf;f> $l;LwTr; rq;fq;fs; rl;lj;Jld; Nru;j;J 

thrpf;fg;gLk; 1983 Mk; Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f> $l;LwTr; 

rq;fq;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd;fPo; jhgpf;fg;gl;lJk;>  CO- OP/1 vDk; 

gjptpyf;fj;jpd;fPo; gjpTnra;ag;gl;lJk;> ,y. 455> fhyp tPjp> nfhOk;G 03 

vDk; Kftupapy; jdJ gjpTngw;w mYtyfj;ijf; nfhz;Ls;sJkhd 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if Efu;Nthu; $l;LwTr; rq;fq;fspd; rk;NksdkhdJ                                

(Sri Lanka Co-Operative Societies Federation Ltd) nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j 

nehj;jhupR kJ\p B.ju;kuj;d vd;gtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2012 khu;r; 

09 Me; jpfjpa 421 Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJ tUkjpahfTs;s 

nfhLg;gdtpy; jtiz jtwpAs;sjhjyhy;> 2022.04.04 Mk; jpfjpapypUe;J 

tpw;gidj; jpfjptiu> ,Ugj;jpnuz;L kpy;ypad; vOgj;Njhuhapuj;J 

vz;Z}w;wp Kg;gj;J %d;W &gh mWgJ rjk; (&gh. 22>071>833.60) 

epYitahfTs;s %yjdj;jpd; kPJ> gjpdhd;F jrk; Ie;J rjtPj (14.5%) 

tPjj;jpyhd tl;bAld; Nru;j;J> ehw;gj;J %d;W kpy;ypad; VO ,yl;rj;J 

mWgj;jpnuz;lhapuj;J njhshapuj;J Ik;gj;njhd;gJ &gh ,Ugj;NjO 

rjk; (&gh. 43>762>959.27) gzj;njhif ,g;NghJ kf;fs; tq;fpf;F 

tUkjpahfTk; NruNtz;bAk; cs;sJ.

2022.04.04 Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjptiu> ,Ugj;jpnuz;L 

kpy;ypad; vOgj;Njhuhapuj;J vz;Z}w;wp Kg;gj;J %d;W &gh mWgJ rjk; 

(&gh. 22>071>833.60) epYitahfTs;s %yjdj;jpd;kPJ> gjpdhd;D jrk; 

Ie;J rjtPj (14.5%) tPjj;jpyhd tl;bAld; Nru;j;J> ehw;gj;J %d;W 

kpy;ypad; VO ,yl;rj;J mWgj;jpnuz;lhapuj;J njhs;shapuj;J 

Ik;gj;njhd;gJ &gh ,Ugj;NjO rjk; (&gh. 43>762>959.27) Nkw;nrhy;yg;gl;l 

gzj;njhifiaAk; mj;Jld;/my;yJ ngwg;gl;ljpypUe;jhd fopTf; 

nfhLg;gdTld; (VNjDkpUg;gpd;)> nrhy;yg;gl;l kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpdJ 

gpuptpd;fPo; (29L) mwtplg;glj;jf;f nryT njhiffisAk; gzq;fisAk; 

mwtpLtjw;fhf> ,jw;fhd

ml;ltizapy; KOikahf tpgupf;fg;gl;Ls;sJk;> nfhOk;igr; Nru;e;j 

gpurpj;j nehj;jhupR kJ\p B.ju;kuj;d vd;gtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

2012 khu;r; 09 Me; jpfjpa 421Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l Nkw;nrhy;yg;gl;l 

<l;LKwp%yk; nrhy;yg;gl;l tq;fpf;F <L itf;fg;gl;lJkhd thfdq;fSk; 

nghUl;fSk;> ,y. 200> 2MtJ khb> `y;];Nlhu;g; tPjp> nfhOk;G 12 

vDk; Kftupiar; Nru;e;j cupkk;ngw;w Vyjhuu; jptq;f kw;Wk; Nrdehaf;f  

(Thivanka & Senanayake) vd;gtupdhy; tpw;gid nra;ag;glNtz;Lnkd 

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig> 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; mtu;fSf;Fupj;jhf;fg;gl;l jj;Jtj;jpd;fPo; 

,j;jhy; jPu;khdpf;fpd;wJ.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;l ml;ltiz

1. Nkhl;lhu; thfdq;fs;

1. thfdj;jpd; tFg;G   : jdpg;gl;l Nfhr; thfdk;

 gjptpyf;fk;  : 61-5651

 tif  : nlhNahl;lh

 mikg;G  : i`a];

 mbr;rl;l ,y.   : LH 114- 0010028
 ,ae;jpu ,y.  :  2L- 3292665
 vupnghUs; tif  :  Bry;

,t;thfdk; nkhud;JLt> ntj;uhfkapYs;s 'rpwP ky;Nf" vDk; Nkhl;lhu; 

thfdk; gOJghu;f;Fk; epiyaj;jpy; my;yJ ,r;rhjdq;fspd; 

njhlu;r;rpapd;NghJ mj;jifa thfdk; Ntnwe;j tsTfSf;Ff; 

nfhz;Ltug;glyhNkh my;yJ mfw;wg;glyhNkh mj;jifa NtW 

tsTfspy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

2. thfdj;jpd; tFg;G  : Nkhl;lhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  :  WP HL - 1664
 tif  :  lhl;lh

 mikg;G  :  1613

 mbr;rl;l ,y.   :  MAT 37314127R 23491
 ,ae;jpu ,y.  : 697 TC 48KXZ8- 96916
 vupnghUs; tif  :  Bry;

3. thfdj;jpd; tFg;G  :  Nkhl;lhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  : WP GP - 1954
 tif  :  lhl;lh

 mikg;G  :  1613

 mbr;rl;l ,y.  :  MAT 37304311R- 02908
 ,ae;jpu ,y.   :  697 D21AYZ854832
 vupnghUs; tif  :  Bry;

4. thfdj;jpd; tFg;G  :  Nkhl;lhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  :  WP GR - 8138
 tif  : lhl;lh

 mikg;G  : 1613

 mbr;rl;l ,y.  : MAT 37304311R- 02768
 ,ae;jpu ,y.  :  697 D21AYZ854823
 vupnghUs; tif  :  Bry;

,t;thfdq;fs; Fz;lrhiy> jpfd> Gjpa efuj;jpYs;s $l;LwT Nkhl;lhu; 

nyhwp gOJghu;f;Fk; epiyaj;jpy; (Corporative Motor Lorry Repair Center) 
my;yJ ,r;rhjdq;fspd; njhlu;r;rpapd;NghJ

mj;jifa  thfdq;fs; Ntnwe;j tsTfSf;Ff;  nfhz;Ltug; glyhNkh 

my;yJ mfw;wg;glyhNkh mj;jifa NtW tsTfspy; itf;fg;gl;Ls;sd.

5. thfdj;jpd; tFg;G  : Nkhl;lhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  : WP GP - 1953
 tif  : lhl;lh

 mikg;G  : 1613

 mbr;rl;l ,y.  : MAT 37304311R- 03241
 ,ae;jpu ,y.  : 697 D21AYZ8-54727
 vupnghUs; tif  : Bry;

6. thfdj;jpd; tFg;G  : Nkhl;lhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  : WP GR - 8139
 tif  : lhl;lh

 mikg;G  : 1613

 mbr;rl;l ,y  :  MAT 37304311R- 03405
 ,ae;jpu ,y  : 697 D21BYZ856334
 vupnghUs; tif  : Bry;

,t;thfdq;fs; nfhOk;G 12> nrsz;Nlu;]; ,lk;> ,y.11 vDk; Kftupapy; 

my;yJ ,r;rhjdq;fspd; njhlu;r;rpapd;NghJ mj;jifa thfdq;fs; 

Ntnwe;j tsTfSf;Ff; nfhz;Ltug;glyhNkh my;yJ mfw;wg;glyhNkh 

mj;jifa NtW tsTfspy; itf;fg;gl;Ls;sd.

7. thfdj;jpd; tFg;G   :  Nkhl;lhu; fhu; nyhwp

 gjptpyf;fk;  :  WP KK - 5650
 tif  :  ikf;Nuh

 mikg;G  :  KYRON 200XDI
 mbr;rl;l ,y  : KPTTOA1KS8P027598
 ,ae;jpu ,y  : 66495022554892

 vupnghUs; tif  :  Bry;

,t;thfdk; fz;b> jy;tj;j> Njf;ftj;j tPjpapYs;s jpU. Wthd; 

njd;df;Nfhdpd; ,lj;jpy; my;yJ ,r;rhjdq;fspd; njhlu;r;rpapd;NghJ 

mj;jifa thfdk; Ntnwe;j tsTfSf;Ff; nfhz;Ltug;glyhNkh 

my;yJ mfw;wg;glyhNkh mj;ijifa NtW tsTfspy;  itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb>

cjtp gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;)

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;)

kf;fs; tq;fp>

mwtPLfs; gpupT

10 MtJ khb> jiyik mYtyff; fl;blk;> 

,y. 75> Nru; rpw;wk;gyk; V. fhu;bdu; khtj;ij> 

nfhOk;G 02

2022 A+iy> 30

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy  

nfhOk;G-10

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;F 

Revolving Chair toq;Fjy;
 tpguk; njhlh;G ,y.

1. Revolving Chair 60 SL/12/2022

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; 2022.11.06 K.g. 10.00 ,w;F vd;W 

2022.12.06 vd jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

kUj;Jth; - lgps;a+.Nf. tpf;ukrpq;`

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;
2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@u; mjpfhu 

rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;)rl;lj;jpd; fPohd $l;l 

mwptpj;jy;

fpof;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa ehfuhrh 

kzptz;zd; Mfpa ehd;> 2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f 

cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 66(v) 

MtJ gpupTld; Nru;j;J thrpf;fg;gl Ntz;ba 66(,) Mk; gpuptpd; 

fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpw;F mika fpof;F 

khfhzj;jpd; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpYs;s VwhT+u; efu rigapy; 

ntw;wplkhfpAs;s Jizj; jtprhsu; gjtpf;F Gjpa Jizj; 

jtprhsiu njupT nra;tjw;fhd $l;lkhdJ 2022.12.08 Mk; 

jpfjp K.g.10.00 kzpf;F VwhT+u; efu rigapd; rgh kz;lgj;jpy; 

$l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; 

,f;$l;lq;fs; njhlu;ghd mwptpj;jy; vd;dhy; 2307/13 Mk; ,yf;f 

2022.11.23 Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 

tu;j;jkhd gj;jpupifapy; (mjptpNrlk;) tpLf;fg;gl;Ls;sJ 

vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;

eh.kzptz;zd;>

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;> 

fpof;F khfhzk;.

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
Janitorial Service for CPC Head Of ce building 

at Dematagoda, Agro Chemical & SSE Workshop 
at Kolonnawa & Muthurajawela Terminal

B/62/2022
2023.01.01 Mk; jpfjpad;W Muk;gkhFk; tifapy; xU tUl 

fhyg;gFjpf;F “Janitorial Service for CPC Head Of ce at Dematagoda, 
Agro Chemical & SSE Workshop at Kolonnawa & Muthurajawela 
Terminal” vd;w xg;ge;jj;jpw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiug; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwDf;F 

mike;njhOFjy; Ntz;Lk;. 

2022.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000 &ghit (&. 4241.78 + 2.5% SSCL + 
15%   ngNrt – xt;nthU njhFjpf;Fk;) nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-09> 

nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 1 

Mk; khbapd; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.  

tpiykDf;fs; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F %lg;gl;L ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpd; gpd;dh; %lg;gl;L cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tsKs;s tpiykDjhuh;fs; 

https://eroc.drc.gov.lk  vd;w ,izajsj;jpD}lhf fk;gdpfs; 

jpizf;fs gjpthsUld; gjpT nra;j gpd;dh; tpiykDf;fSld; gprpV-3 

rhd;wpjioAk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ nfhOk;G-09> 

nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

1 Mk; khbapd; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 011-5455133 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf my;yJ jackibandara@gmail.com  vd;w 
kpd;dQ;rY}lhf ,lg;gug;gpw;fhd gpujp Kfhikahsh; jpU. N[.V.rp.

Nf.N[. gz;lhutplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;>   

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

,y.: 609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424 

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;G gzpkid

Construction of foundation for 04KIC 
Compressor, Compressor

House,  xing roo ng sheets & Cable Trenches
(Public Tender Ref.: PD/WORK/07/2022)

“Construction of foundation for 04KIC compressor, Compressor House, 
 xing roo ng sheets & cable trenches” vd;gjw;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiu 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;jj;ij toq;Fk; jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

jFjpj;jd;ikf;F mike;njhOFtJld; epfuhd tifahd 

Ntiyia epiwNtw;wpapUg;gJld; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;sthW eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAld; (CIDA – ICTAD) rp-6 my;yJ Nkw;gl;l jifik 

jfTj;jpwidf; nfhz;lth;fshfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij http://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/.  vd;w ,ng$ ,d; ,izajsj;jpypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; 1>000 &ghit 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf (&.848.36 + 2.5% SSCL + 15%  ngNrt)  
kf;fs; tq;fpapd; jiyik mYtyfj;jpd; ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fg;gl;L gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.12.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

%lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fis %Lk; Neuk; 

Kbe;jTld; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y.: 609>

nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;g-09.

gpujkh; mYtyfk;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
 (thfd gOJghh;j;jy;) 2023 Mk; Mz;L

gpujkh; mYtyfj;jpd; 2023Mk; Mz;bw;fhf thfd gOJghh;j;jy; nraw;ghLfis 

epiwNtw;Wtjw;F jifik ngw;w tpz;zg;gjhuh;fisg; gjpT nra;tjw;F 2022.12.12 

gp.g. 2.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. gpujkh; mYtyfj;jpd; 

2023Mk; Mz;bw;fhd thfd gOJghh;g;Gfis epiwNtw;Wk; toq;Feuhf jk;ikg; 

gjpT nra;tjw;fhd fl;lzkhf kPs; toq;;fg;glhj &. 2>500.00 Md njhifia 

gpujkhpd; nrayhsh; ngahpy; ,yq;if tq;fp jg;uNgd; fpisapYs;s ,yf;fk; 

7040019 I cila fzf;fpw;F tuT itf;fg;glf;$bajhf ,yq;if tq;fpapd; 

ve;jnthU fpisapYk; gzj;ij itg;gpypl;L mjw;nfd tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; 

gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpia njhlh;Gila tpz;zg;gj;Jld; 2022.12.12 gp.g. 2.00 

kzpf;F Kd; gpujkhpd; nrayhsh;> gpujkhpd; mYtyfk;> ,y. 58> Nrh; mh;d];l; b 

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahff; 

nfhz;Lte;J xg;gilf;fyhk;.

gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; njhlh;Gila mwpTWj;jy;fs; 

kw;Wk; epge;jidfis gpujkh; mYtyf cj;jpNahfg+Ht ,iza jsj;jpypUe;J 

(http://www.pmoffice.gov.lk) my;yJ gpujkh; mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpypUe;J 

2022.12.12 gp.g. 1.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;gg; gbtk; ,lg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2023Mk; 

Mz;bw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; (thfd gOJghh;j;jy;) vdf; 

Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fisj; njhiyNgrp ,yf;fk; 0112575317> 0112575318 I njhlh;G 

nfhs;tjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpujkh; mYtyfk;>

nfhOk;G-07.

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;ggbtk; – 2023

Etnuypah gpuNjr rig
fPNo cg ml;ltiz 01y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s toq;Feh;fs; kw;Wk; Nritahsh;fs; kw;Wk; 

cg ml;ltiz 02y; Fwpg;gpl;Ls;s epjp gad;ghl;L eltbf;iffSf;fhf 2023.01.01 k; 

jpfjp njhlf;fk; 2023.12.31 k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;fhf epWtdq;fis gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; ,jD}lhf Nfhug;gLfpd;wd.

mjw;fhd tpz;zg;gq;fis jpUg;gp nrYj;jg;glhj gjpTf; fl;lzk; nrYj;jp Etnuypah 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; NeubahfNth my;yJ jiyth;> Etnuypah gpuNjr rig> 

ehDXah vd;Dk; Kfthpf;F mQ;ry; Clhf tpz;zg;gpj;J 2022.12.31 k; jpfjp tiu 

ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. xt;nthU nghUs; njhlh;ghfTk; jdpj; jdpahf tpz;zg;gq;fis 

ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJld; tpz;zg;gq;fis ,Lk; jghYiwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; - 2023 vd Fwpg;gpl 

Ntz;Lk;.

f.Nt:- xg;ge;jjhuh;fis gjpT nra;Ak; NghJ tpz;zg;gpj;j epjp tuk;igf; nfhz;LtUk; 

Kiwahd epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; gpujp xd;W tpz;zg;g gbtj;Jld; ,izf;fg;gl 

Ntz;Lk;.

2022.11.24k; jpfjp NtY Nahfuh[;

Etnuypah gpuNjr rig jiyth; - Etnuypah gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;e;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; - 2023

Etnuypah gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk; Nritahsh;fs; - cg ml;ltiz 01

,yf; 

fk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; kw;Wk; nghUl;fs; jpUg;gp 

nrYj;jg; 

glhj gjpT 

fl;lzk;

01 mYtyf cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; (gpujp ,ae;jpuk;> 

ngf;]; ,ae;jpuk;> Kj;jpiu ,ae;jpuk;> fzdp ,ae;jpuq;fs; Nghd;w mYtyf 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;).

&. 4000.00

02 fzdpfs; kw;Wk; fzdp ghfq;fs; toq;Fjy;. &. 4000.00

03 fzdpfs;> ngf;];> gpujp ,ae;jpuk; Nghd;w ,ae;jpuq;fSf;F Njitahd 

Nlhdh; (Cartridge) toq;Fjy;.
&. 4000.00

04 fhhpahya cgfuzq;fs; kw;Wk; vOJgfuzq;fs; toq;Fjy;. &. 4000.00

05 kid cgfuzq;fs;> mYtyf ku jsghlq;fs; toq;Fjy;. &. 4000.00

06 Rfhjhuk; njhlh;ghd nghUl;fs; toq;Fjy; &. 4000.00

07 tPl;L kpd; cgfuzq;fs;> tPl;Lg; ghtiz nghUl;fs;> Vida kpd; 

cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg; ghfq;fs; toq;Fjy;.

&. 4000.00

08 nkd;nghUs; gjpT nra;Ak; nghUl;fs;> (rPb jl;Lfs;> ngd; l;iut;fs;> 

nfkuh) njhiyNgrpfs; kw;Wk; njhlh;ghly; cgfuzq;fs;

&. 4000.00

09 mr;rpl;l Gj;jfq;fs;> mwptpj;jy; gyif> Ngh];l;lh;fs;> Ngdh;fs;> fl;lTl; 

b[ply; gphpd;bq;> kf; gphpd;bq;> N`d;l;gpy;> gj;jphpiffs; Nghd;w midj;J 

mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;.

&. 4000.00

10 epidT gjpNtL> cj;jpNahf G+h;t Kj;jpiu kw;Wk; jpd Kj;jpiu toq;Fjy;. &. 4000.00

11 thfd lah; kw;Wk; bA+g; toq;Fjy;. &. 4000.00

12 thfd ngw;whp toq;Fjy;. &. 4000.00

13 thfdq;fs; jpUj;Jjy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; &. 4000.00

14 thfd rPl; F\d; nra;jy;> fhgl; nra;jy;> ];bfh; nra;jy;> bq;fhpq; nra;jy; 

kw;Wk; Nrit toq;Fjy;.

&. 4000.00

15 thfdk; Nrit (Nrtp];) nra;jy;. &. 4000.00

16 thfdk; $ypf;F toq;Fjy;. &. 4000.00

17 tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk; #hpa xsp (Nrhyh;) tPjp tpsf;Ffs; toq;Fjy;. &. 4000.00

18 tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; ,irfUtpfs; toq;Fjy;. &. 4000.00

19 `hh;l;ntahh; cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk; midj;J tpjkhd epwg;G+r;R 

tiffSk; toq;Fjy;.

&. 4000.00

20 nfhtpl; njhw;Wld; njhlh;Gila Rfhjhug; nghUl;fs; (kh];f;> nrdpilrh;> 

fpUkpehrpdpfs;) toq;Fjy;.

&. 4000.00

21 gP.tP.rP Foha;fs; kw;Wk; nrhf;fl;Lfs; toq;Fjy;. &. 4000.00

22 mq;fPfhpf;fg;gl;l msitahsh;fis toq;Fjy;. &. 4000.00

xg;ge;jjhuh;fs; - cg ml;ltiz 02

,yf; 

fk;

fl;Lkhd tuk;Gfs; jpUg;gp nrYj;jg;glhj 

gjpT fl;lzk;

01 &.50>000.00 w;F Fiwe;j &. 3000.00

02 &.100>000.00 tiu &. 4000.00

03 &.200>000.00 tiu &. 5000.00

04 &.500>000.00 tiu &. 6000.00

05 &.1>000>000.00 tiu &. 7000.00

06 &.1>000>000.00 w;F Nky; &. 8000.00

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 

tpz;zg;g gbtk; – 2023
Etnuypah gpuNjr rig

01. toq;Fehpd;/ xg;ge;jjhuhpd; ngah;  ...................................................................................
02. th;j;jf epWtdj;jpd; ngah; -  ............................................................................................

03. Kfthp -  ................................................................................................................................

04. njhiyNgrp ,yf;fk; - .........................................................................................................

05. njhiy efy; ,yf;fk; -  ....................................................................................................

06. kpd;dQ;ry; Kfthp -  ...........................................................................................................

07. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; -  ...............................................................................

08. toq;fg;gLk; nghUs;/ Nrit FwpaPl;L vz; - ................................................................

 (i) ..............................................................................................................................................
 (ii)   ..........................................................................................................................................
09. fld; rYif fhy vy;iy(khjk;)-  ...................................................................................

10. tpahghu gjpT ,yf;fk; -  ...................................................................................................

11. ,f;^l; gjpT ,yf;fk; -............................(fl;bl> ghij eph;khd gzpfs; njhlh;ghf)

Nkw; Fwpg;gpl;l tplaq;fs; rhpahdit vdTk;> nghUj;jkhd gjpTr;rhd;wpjo; gpujp 

,jDld; ,izf;fg;gl;Ls;sJld; ,J njhlh;ghd epge;jidfSf;F fl;Lg;gLfpNwd; 

vd ,j;jhs; cWjp nra;fpd;Nwd;.

jpfjp - ...............................                 ifnahg;gk; - ................................

mYtyf cgNahfj;jpw;F

 gw;Wr; rPl;L ,yf;fk; - ..............................................

 tplaj;jpw;F nghWg;ghd cj;jpNahfj;jh; - ...........................................

mq;fPfhpj;jy;

jpfjp - ............................................          ifnahg;gk; - ...............................

nrayhsh;

Etnuypah gpuNjr rig
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eptpj;jpfy gpuNjr rig

2023 Mz;bw;F nrhj;Jf;fs; 
tHj;jf chpikfis Fj;jiff;F tply; 

(2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu)

eptpj;jpfy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd ,q;F fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; nrhj;Jf;fis 

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu xU tUl fhy vy;iyf;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.12.05 K.g. 10.00 tiu Vw;fg;gLk;. 

njhlH 

,y.
nrhj;J tpguk;

tUlhe;j 

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif (&)

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

01 eptpj;jpfy thu 

re;ij ,y. 01 Nfhop 

,iwr;rpf; fil

288>100.00 10>000.00 500.00

02 eptpj;jpfy thu 

re;ij ,y. 04 Nfhop 

,iwr;rpf; fil 

62>000.00 10>000.00 500.00

03 eptpj;jpfy nghJr; 

re;ijf; fl;blj; 

njhFjp - nghJ 

kyry$lk;

10>000.00 5>000.00 500.00

04 eptpj;jpfy thu re;ij - 

nghJ kyry$lk;
25>000.00 5>000.00 500.00

02.  Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; 2022.11.25 Kjy; 2022.12.02 gp.g. 1.00 tiu ,lk; 

ngWtJld; 2022.12.05 K.g. 10.00 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; 

md;Nw K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;. 

03.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzq;fis> fhrhf nrYj;jp gpd;dH ,t; 

mYtyfj;jpypUe;J khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;G fpilf;FkhW 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J ,t; mYtyfj;jpy; Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. 

04.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; mYtyfj;jpw;F tUif je;J my;yJ njhiyNgrp 

%yk; tprhhpj;J mwpayhk;. (njh.Ng. ,y:- 045-2279275)

05. Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; vLj;jy; eptpj;jpfy gpuNjr rigf;F chpaJ.

 
2022.11.25 FyJq;f ypadNf 

eptpj;jpfy gpuNjr rigapy;  jiytH> 

 eptpj;jpfy gpuNjr rig> 

 eptpj;jpfy. 

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;
fyp gTrh; (Gully Bowser) Nritia toq;fy;

Contract No.: USJP/EIS/GBS/2023

1.  2023 Mk; Mz;bw;fhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpy; fyp gTrh; (Gully Bowser) 
Nritia toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J = [ath;jdGu 

gy;fiyfofj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,g;NghJ miof;fpd;whh;

2. cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nritf; fhykhdJ 365 ehl;fshFk;.

3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  fopT ePiu mfw;Wtjw;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; chpj;jhd mjpfhhpapdhy; 

toq;fg;gl;l chpknkhd;iwAk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs; ,e;j Nritf;F tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpiag; ngw;Wf; nfhs;th;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpikDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 011-2802856 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fof jhgdq;fs;/jfty; kw;Wk; Nritfs; Mfpatw;wpw;fhd cjtpg; 

gjpthshplkpUe;J ngw;W 2022 etk;gh; 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 brk;gh; 15 Mk; jpfjp tiuAk; 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022 etk;gh; 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 brk;gh; 15 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 

2.30 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ehyhapuj;J Ie;E}W &ghit (4>500 &gh) 

nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ gy;fiyf;fof 

rpwhg;gh; fUkgPlj;jpy; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fof  epUthf fl;blk;> epUthf rig miwapy; 2022 brk;gh; 1 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

8.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fof  epUthf fl;blk;> epUthf rig miwapy; 2022 brk;gh; 16 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;. 

9.  jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk;> tpsf;fk; kw;Wk; jpwf;Fk; jpfjp Mfpad 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2022 brk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F (Nfs;tpfis %Lk; 

Neuk;) my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ENfnfhl> 

fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> jhgdq;fs;/ jfty; kw;Wk; NritfSf;fhd cjtp 

gjpthsiu te;jilAk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;$wg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd midj;J 

tpiykDf;fSk; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa tpiykDjhuUf;F mDg;gg;gLk;. VNjDk; 

jhkjq;fs; Vw;gbd; mtw;iw jghypy; mDg;gg;gl;lnjd rkh;g;gpf;fg;gLk; rhd;Wfs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuk; Kbe;jTld; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; (xt;nthU 

tpiykDjhuUf;Fk; xU gpujpepjp) tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;Fngw;wyhk;. 

10. jpizf;fsg; ngWiff; FOtpdhy; ,Wjp jPh;khdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

11. tpiykDf;fs; 2023 khh;r; 03 Mk; jpfjp tiuAk; nry;ygbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

12.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; Gfo;tha;e;j th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;lJk; 

= [ath;jdGu gy;fiyf;fof cgNte;jhpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJkhdJk; 210>000 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; xt;nthU tpiykDTk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizahdJ 2023 khh;r; 31 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthpfs; gp;d;tUkhW:

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;jy;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhf 

tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis xg;gilj;jy;.

  cjtp gjpthsh;>

  jghdq;fs; (jfty; kw;Wk; Nritfs; gphpT)>

  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

  fq;nfhltpy>

  ENfnfhl.

 tpiykDf;fis jpwj;jYf;fhdJ:

  epUthf fl;blj;jpd; gpujhd rig miw>

  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

  fq;nfhltpy>

  ENfnfhl.

jiyth;/ jpizf;fsg; ngWiff; FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

22.11.2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf; Nfhuy; 

ngWif mwptpj;jy; ,y. vd;.v];.gP/gP.B/I.B.<./2022/31
,q;F fhzg;gLk; Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l nghUl;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> nghUj;Jjy;> 

nraw;gLj;Jjy; guhkhpj;jYf;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsHfsplk;/ toq;FeHfsplk; 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H gpujpepjpfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

Description of the Procurement Workstations for Patch Management - 285 Nos. 
Method of Procurement National Competitive Bidding (NCB)
Applicable Non-refundable Tender Fee Rs. 14,000/-
Value of Bid Bond to be submitted Rs. 570,000/-
Last Date & Time of Issuing Bid Documents 20/12/2022 at 3.00 p.m.
Date & Time of Closing of Tender 21/12 /2022 at 10.00 a.m.

1.  ve;j Nfs;tpjhuH rhHghfTk; gpujpepjpnahUtH my;yJ cg gpujpepjpnahUtH my;yJ 

ngaH Fwpg;gpLgtuhf nraw;gLk; ve;j egUk; Nfs;tpfs; tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 1987 

,y. 03 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;jy; fl;lhakhtJld; mtH rhHghf 

xg;ge;jj;ij gjpT nra;jy; fl;lhakhFk;. 

2.  2022.11.25 Kjy; 2022.12.20 tiu Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 8.30 Kjy; gpw;gfy; 3.00 tiu 

Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis> nfhOk;G-03 fhyp tPjp> ,y. 255 ,y; mike;Js;s Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; gphptpy; gpujk KfhikahsH - toq;fy;fs; ,lk; vOj;J %y 

Ntz;Ljy; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; Nfs;tpg; gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; 

jpdk; Kjy; 120 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFk; tHj;jf tq;fpapypUe;J tpepNahfpf;fg;gLk; 

Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F Vw;Wf; nfhs;sf;$ba gpiz Kwp/ Nfs;tpg; gpizKwpnahd;iwg; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Fwpj;j jpdj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; Kw;gfy; 10.00 ,w;F 

Kbtile;jTld; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld; Kw;gfy; 10.00 ,w;F gpd; 

fpilf;Fk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  rfy Nfs;tpfisAk; my;yJ xU Nfs;tpfis my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; 

my;yJ fhuzk; $whkNyNa epuhfhpf;fg;gLk; chpik Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F chpaJ. 

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; gpujk KfhikahsH - (toq;fy;fs;) 

,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

epWtd ngWiff; FO - gpujhd 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

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

rfy mq;fj;jth;fSk; mwpe;Jnfhs;sTk;
gpuNjr nraw;FOit epakpj;Jf; nfhs;Sk; gpuNjr tUlhe;j 

nghJf;$l;lj;ij elhj;Jjy;

tiuaWf;fg;gl;l jd;nfhl;Lt gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;
2022-12-28Mk; jpfjpapy; KOikahd mq;fj;jth;fspd; ngah;g; gl;bay; ePq;fs; mwpe;Jnfhs;Sk; 

nghUl;L gpd;tUk; ,lq;fs; kw;Wk; rq;fj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; fhl;rpf;F itf;fg;gLk; 

vd;gJld; 2022-12-28Mk; jpfjp gpuNjr tUlhe;jg; nghJf;$l;lk; elhj;jg;gLk; ,lq;fs; fPNo 

jug;gl;Ls;sd vd jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gpuNjr 

,y.
gpuNjrk;

2022-12-28Mk; jpfjpapy; KOikahd 

mq;fj;Jtj;ijg; ngw;Ws;s 

mq;fj;jth;fspd; ngah;g; gl;bay; 

fhl;rpf;;F itf;fg;gLk; ,lk;

2022-12-28Mk; jpfjp gpuNjr tUlhe;j 

nghJf;$l;lk; elhj;jg;gLk; ,lq;fs;

01-01 jd;nfhl;Lt jd;nfhl;Lt Nfhg; rpl;b jd;nfhl;Lt tpfhiu

01-02 jd;nfhl;Lt jd;nfhl;Lt Nfhg; rpl;b jd;nfhl;Lt tpfhiu

02 fl;Lnfe;j fl;Lnfe;j gpuNjrk; gpuNjr ,lg;gug;gpw;F Kd;dhy;

03 Nfhdtpy tlf;F c/Nfhdtpy fpuhk Nritahsh; 

mYtyfk; 

nk/Nfhdtpy rdr%f epiyaj;jpy;

04 Nfhdtpy njw;F j/Nfhdtpy fpuhk Nritahsh; 

mYtyfk;/ rdr%f epiyak;

j/Nfhdtpy rdr%f epiyaj;jpy;

05 nfhnly;y fpuhk Nritahsh; mYtyfk;/ 
rdr%f epiyak;

G. nrg];jpahd Njthyaj;jpy;

06 nkhUf;Fspa fpuhk Nritahsh; mYtyfk;/ 
rdr%f epiyak;

nkhUf;Fspa rdr%f epiyaj;jpy;

07 nkbnfhLt nkbnfhLt gpuNjrk; gpuNjr ,lg;gug;gpy;

08 jhkuFspa jhkuFspa tpfhiu jhkuFspa tpfhiuapy;

09 vl;bahty vl;bahty gpuNjrk; vl;bahgy gpuNjr ,lg;gug;gpy;

10 Nahfpahd Nahfpahd gpuNjrk; Nghfpahd gpuNjr ,lg;gug;gpy;

11 rpq;ff;Fspa rpq;ff;Fspa gpuNjrk; nkj;jRd rdr%f epiyaj;jpy;

12 nkhn`hl;bKy;y nkhn`hl;bKy;y gpuNjrk; nkhn`hl;bKy;y rdr%f epiyaj;jpy;;

13 khtj;jfk fpuhk Nritahsh; mYtyfk; / 
rdr%f epiyak;

j/`hy;jz;Ltd rdr%f epiyaj;jpy;

14 `hy;jz;Ltd `hy;jz;Ltd gpuNjrk; `hy;jz;Ltd gpuNjr ,lg;gug;gpy;

15 G[;[k;nghy G[;[k;nghy tpfhiu G[;[k;nghy rdr%f epiyak;

16 nky;yt nky;yt gpuNjrk; nky;yt gpuNjr ,lg;gug;gpy;

17 f`l;ltpy f`l;ltpy tpfhiu f`l;ltpy rdr%f epiyaj;jpy;

18 f`l;ltpytj;j nky;yt gpuNjrk; f`l;ltpytj;j rdr%f epiyaj;jpy;

19 yp`phpahfk yp`phpahfk gpuNjrk; yp`phpahfk gpuNjr ,lg;gug;gpy;

20 `{e;jpuhnghy nghj;Jtl;ltd gpuNjrk; `{e;jpuhnghy rdr%f epiyaj;jpy;

21 nghj;Jtl;ltd nghj;Jtl;ltd gpuNjrk; nghj;Jtl;ltd gpuNjr ,lg;gug;gpy;

22 Jyhty fpuhk Nritahsh; mYtyfk; Jyhty = Rkdrhuhuhk tpfhiuapy;

23 Nghj;jNyfk Nghj;jNyfk njq;F cw;./$/rq;f 
jiyik mYtyfk;

Nghj;jNyfk rdr%f epiyaj;jpy;

24 fphpnkl;bahd fphpnkl;bahd Nfhg; rpl;b fphpnkl;bahd rdr $l;l kz;lgj;jpy;

25 jk;gNuuhtj;j jk;gNuuhtj;j gpuNjrk; jk;gNuuhtj;j rdr%f epiyaj;jpy;

26 fphpnkl;bahd gd;ry 

re;jp

jk;gNuuhtj;j gpuNjrk; ntnuy;yj;j rdr%f epiyaj;jpy;

27 f`l;ltpy fpof;F f`l;ltpy fpof;F gpuNjrk; fp/f`l;ltpy rdr%f epiyaj;jpy;

28 `hy;jz;Ltd 

tlf;F

`hy;jz;Ltd gpuNjrk; t/`hy;jz;Ltd rdr%f epiyaj;jpy;

30 nky;tj;j nghj;jtl;ltd gpuNjrk; nky;tj;j rdr%f ep;iyaj;jpy;

 Nkw;$wg;gl;l gpuNjr ,yf;fk; 01-01 kw;Wk; 01-02 vd;gd xNu gpNjrnkd;gjhy; mq;F mq;fj;jth; ngah; 

gl;bay; ,uz;L ,Ue;jhYk; xU $l;lk; kl;LNk elhj;jg;gLk; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

,e;j thf;FhpikAs;s mq;fj;jth;  ngah; gl;baYf;F 2021-12-27Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; mq;fj;Jtj;ijg; 

ngw;Wf;nfhz;Ls;s mq;fj;jth;fspd; ngah;fs; kl;LNk cs;slf;fg;gl;Ls;sd vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;.

gpuNjr nraw;FOit epakpj;Jf; nfhs;Sk; gpuNjr tUlhe;j nghJf;$l;lk; 2022-12-28Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzp 

Kjy; elhj;jg;gLk;.

gpuNjr tUlhe;j  nghJr;rig $l;lj;jpw;fhd Nfhuj;jpw;F Fiwe;j gl;rk; mq;fj;jth; vz;zpf;ifapy; 1/4 
my;yJ Mff;Fiwe;jJ 50 Ngh; tUif jUjy; Ntz;Lk;.

gpuNjr nraw;FOtpd; mikg;G VO (07) MFk;.

gpuNjr nraw;FOtpw;F mq;fj;jth;fSf;fpilapy; nraw;FOtpdh; 06 NgUk; kfsph; FOtpdhy; ngahplg;gLk; 

gpujpepjpfSf;fpilapy; xUtUk; (01) njhpT nra;ag;gLth;.

(nraw;FOtpw;F epakpf;fg;gLgth;fspy; xUthpd; taJ 18-35 tajpw;fpilapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

gpuNjr nraw;FOtpw;F epakpg;gjw;fhd jifikaPdq;fs;:

01. 18 tajpw;Ff; FiwthftpUj;jy;

02.  tq;FNuhj;J jd;ikiaf; NfhupAs;sth; my;yJ tq;FNuhj;J epiyahdth; vd ePjpkd;wj;jpdhy; 

gpufldg;gLj;jg;gl;lth;.

03. mjpfhupnahUthpdhy; kaf;fep;iyAilath; vd gpufldg;gl;bUj;jy;

04.  fle;j 03 tUlq;fspDs; Nkhrbf; Fw;wk; njhlh;gpyhd tof;nfhd;wpy; Fw;wthspahf;fg;gl;bUj;jy; my;yJ 

%d;W khjq;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l fhyk; rpiwj; jz;lidia mDgtpj;jtuhftpUj;jy;

05.  rq;fnkhd;wpf;F my;yJ Vida gjpT nra;ag;gl;l rq;fj;jpw;F my;yJ xU fiyg;ghsUf;F nrYj;j 

Ntz;ba fld; my;yJ VNjDk; gzf; nfhLg;gdit %d;W khjj;jpw;F Nky; fhye;jho;j;jpUapUj;jy;.

06.  ,e;j ,ilf;fhy rl;lthf;fj;jpy; tpjpf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njitahd gq;F msit ngw;wpuhj kw;Wk; 

KOikahd mq;fj;Jtj;ij  ngw;wpuhik.

07.  nghJr; rigapd; fUj;jpd; gpufhuk; rq;fj;jpd; Kd;Ndw;wj;jpw;F ,ila+uhd tpahghuk; my;yJ NtW 

eltbf;ifnahd;wpy; jhkhfNth my;yJ NtnwhUth; %ykhfNth <Lgl;bUj;jy;.

08.  rq;fj;jpy; my;yJ rq;fj;jpd; mq;fj;Jtj;ij tfpf;Fk; NtW rq;fj;jpy; Cjpak; ngWk; CopauhftpUj;jy;.

09.  fle;j Ie;J tUlj;jpDs; $l;LwTr; rl;lj;jpd; fPo; $l;LwT Mizahshpdhy; gjtp my;yJ gjtp 

epiyapypUe;J tpyf;fg;gl;lth;.

10.  fle;j %d;W tUlj;jpDs; gpuNjr mq;fj;Jtj;jpypUe;J ,uh[pdhkh nra;jpUj;jy; my;yJ nghJr; rigf; 

$l;lj;jpy; tpyf;fg;gl;bUj;jy;

11.  rq;fnkhd;wpf;F my;yJ Vida gjpT nra;ag;gl;l rq;fj;jpw;F my;yJ xU fiyg;ghsUf;F nrYj;j 

Ntz;ba fld; my;yJ VNjDk; gzf; nfhLg;gdit nrYj;jhky; ,Ue;J mj;njhifia nrYj;jp 

gd;dpnuz;L khj fhyk; flf;fhjpUj;jy;.

tpNrlkhdJ

1.  gpuNjrj;jpd; kfsph; FOtpw;fhf Ie;J gpujpepjpfisj; njhpT nra;jy; ,e;j nghJr; rigf; $l;lj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

,e;j tpsk;guk; njhlh;gpy; VNjDk; njspTgLj;jy; Njitahapd; mYtyf Neuj;jpDs; rq;fj;jpd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; nrayhsiur; re;jpf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wJ.

fl;lisapd; gpufhuk;

nrayhsh;.

tiuaWf;fg;gl;l jd;nfhl;Lt gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> ePh;nfhOk;G tPjp> jd;nfhl;Lt.

njhiyNgrp ,y. 031-2259631

1964 ,y 24 fhzp RtPfhpj;jy; 

(jpUj;jr;) rl;lj;jpy; 

jpUj;jpaikf;fg;gl;Ls;sthW 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd;               

(460k; mwptpj;jy;) 

7Mk; gpuptpd; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,yf;fk; : KDS/TUM/4/1/II-ii
fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

fhzp murhq;fj;jpw;F RtPfhpj;Jf; 

nfhs;s vjph;g;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2022 

nrg;nlk;gh; khjk; 30k; jpfjpaplg;gl;l 

2299/70 Mk; ,yf;f mjptpN\l 

th;j;jkhdp mwptpj;jiyg; ghh;f;fTk;

khfhzk; : kj;jpa khfhzk;

khtl;lk;  : fz;b

gpuNjr nrayhsu; 

gpupT : Jk;gNd

fpuhkk; : muk;Ngfl

fhzpapd; ngah; :  m];ntj;Jk 

tay; cl;gl 20 

fhzpj;Jz;Lfs;

Muk;g tiugl 

,yf;fk;   : k` 7103  

fhzpapd; tp];jPuzk; :  n`f; 1.6963

RtPfhpf;Fk; mjpfhhp

gpuNjr nrayhsh;

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;

Jk;gNd/fynfju
jpfjp : 2022/11/21

ngah; khw;wk;
jythf;fiy> $k;t+l; gphpT> 
Nyhfp vd;w Kfthpiar; Nrh;;e;j 
Nj.m.m.,y. 772874391v cila 
FUehjd; uNk]; Mfpa ehd;>  
2015 Nk khjk; 17k; jpfjp md;W 
vdJ RatpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; jOtpf; 
nfhz;L vdJ ngahpid ukP];
vd;W toq;fp tUfpd;Nwd; vd;Wk;  
,dpNky; rfy Mtzq;fspYk; 
ukP]; vd;w vdJ Gjpa ngaiuNa 
gad;gLj;JNtd; vd;Wk; mt;thNw 
ifnahg;gkpLNtd; vd;Wk; 
,j;jhy; ,yq;if rdehaf 
Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; 
mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- ukP]; -

ngah; khw;wk;
jythf;fiy> $k;t+l; gphpT> 
Nyhfp vd;w Kfthpiar; Nrh;;e;j 
Nj.m.m.,y. 200156402898 cila 
uNk]; fgpyh\dp Mfpa ehd;  2015 
Nk khjk; 17k; jpfjpad;W vdJ 
Ra tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; jOtpf; 
nfhz;L vdJ ngahpid Map\h
vd;W toq;fp tUfpd;Nwd; 
vd;Wk;>  ,dpNky; rfy 
Mtzq;fspYk; Map\h vd;w 
vdJ Gjpa ngaupidNa 
gad;gLj;JNtd; vd;Wk; mt;thNw 
ifnahg;gkpLNtd; vd;Wk; ,j;jhy; 
,yq;if rdehaf FbauR rfy 
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- Map\h -

ngah; khw;wk;
jythf;fiy> $k;t+l; gphpT> 
Nyhfp vd;w Kfthpiar; 
Nrh;;e;j Nj.m.m.,y. 806504513v 
nfhz;l ey;Yrhkp re;jpu 
Fkhhp Mfpa ehd;  2015 Nk 
khjk; 17k; jpfjp md;W vdJ 
Ra tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; jOtpf; 
nfhz;L vdJ ngahpid \huh
vd;W toq;fp tUfpd;Nwd; 
vdTk;  ,dpNky; rfy 
Mtzq;fspYk;   \huh 
vd;w vdJ Gjpa ngahpidNa 
gad;gLj;JNtd; vd;Wk; mt;thNw 
ifnahg;gkpLNtd; vd;Wk; ,j;jhy; 
,yq;if rdehaf FbauR rfy 
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- \huh -

ngah; khw;wk;
jythf;fiy> $k;t+l; gphpT> 
Nyhfp vd;w Kfthpiar; 
Nrh;;e;j Nj.m.m.,y. 995585073v 
cila uNk]; mNdh[pdp 
Mfpa ehd;>  2015 Nk khjk; 
17k; jpfjp md;W vdJ Ra 
tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; jOtpf; 
nfhz;L vdJ ngahpid e]Puh
vd;W toq;fp tUfpd;Nwd; 
vd;Wk;  ,dpNky; rfy 
Mtzq;fspYk; e]Puh vd;w 
vdJ Gjpa    ngaiuNa 
gad;gLj;JNtd; vd;Wk; mt;thNw 
ifnahg;gkpLNtd; vd;Wk; ,j;jhy; 
,yq;if rdehaf Fbaurpd; rfy 
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- e]Puh -

ngah; khw;wk;
jythf;fiy> $k;t+l; gphpT> 
Nyhfp vd;w Kfthpiar; Nrh;;e;j 
Nj.m.m.,y. 200333412541 cila 
uNk]; fp]he;jd; Mfpa ehd;> 
2015 Nk khjk; 17k; jpfjp md;W 
vdJ RatpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; jOtpf; 
nfhz;L vdJ ngahpid Kghuf;
vd;W toq;fp tUfpd;Nwd; 
vd;Wk;  ,dpNky; rfy Mtzq; 
fspYk; Kghuf;; vd;w vdJ Gjpa 
ngaiuNa gad;gLj;JNtd; vd;Wk; 
mt;thNw ifnahg;gkpLNtd; 
vd;Wk; ,j;jhy; ,yq;if rdehaf 
Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; 
mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- Kghuf;; -

ngaH khw;wk;

fk;g`h khtl;lj;jpd;> tj;jis 

gpuNjr nrayhsH gphptpy;> 

ehaffe;j njw;F ,y. 172/C 
fpuhk mjpfhhp gphptpw;F 

cl;gl;l tj;jis> n`e;jis> 

my;tp]; efuk;> Nuhay; NgHs; 

fhHld; ,y. 202/23/3 vDk; 

Kfthpapy; trpf;Fk; [hdf;f 

vd;w ehd; ,jd; gpwF 

n[aQhdk; ,e;u[pj; vd;W 

ghtpg;gjhf ,yq;if muRf;Fk;> 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

- n[aQhdk; ,e;u[pj;

fk;gdpapd; gjpT 

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lk; 9(1)Mk; gpuptpd; 

fPohd mwptpg;G 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

epWtdj;jpd; ngah; : 

nfhhpad; yq;fh 

fy;r;ruy; Nrh\pay; 

md;l; nrhpl;b Nrh;tp]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

epWtdj;jpd; gjptpyf;fk;:

PV 00264136
epWtdj;jpd; Kfthp: 

,y. 411/15, Ml;bfy 

khtj;ij> Nfhl;Nl 

tPjp> ,uh[fphpa> jghy; 

,yf;fk; 10100

fk;gdp nrayhsh;

yf;kpdp f`tj;j.



பதுளை மாவட்ட தமிழ் மமாழி 
மூலமான பா்டசாளலகளின் குளைநி -
ளைகள் மதா்டர்பில் ஆராயும் விசச்ட 
கூட்டமமான்று கல்வி இராஜாஙக 
அளமசசர் அ. அரவிநதகுமார் தளல -
ளமயில் நாளை (26)  சனிக்கிழளம 
மு.ப 11.00  மணிக்கு பதுளை, சரஸ்-
வதி சதசிய பா்டசாளலயின் சகடசபார் 
கூ்டத்தில் நள்டமபைவுள்ைது.

சமறபடி கூட்டத்தில் தமிழ் மமாழி 
மூலமான பா்டசாளலகளின் குளைநிளை-
களைப் பறறியும்  கல்வி வைர்சசிளய 
சமலும் வலுப்படுத்திக்மகாள்ளும் 
சநாக்கிலும்  இசசநதிப்பு அளமயும் என 
அளமசசின் ஊ்டகப் பிரிவு அறிவித்துள்-
ைது. இக்கூட்டத்தில் பதுளை மாவட்ட 
தமிழ் மமாழி மூலமான பா்டசாளலக -
ளின் அதிபர்கள் உடப்ட கல்வியியலா -
ைர்கள் கலநது மகாண்டு கருத்துப்பரி-
மாைல்களை சமறமகாள்ைவுள்ைதாக 
மதரிவிக்கப்படுகிைது. 

ஜனாதிபதியின் பூரண ஆதரசவாடு 
மளலயக மக்களின் கல்வி வைர்சசியில் 
விசே்ட கவனம் மசலுத்தி பல புதிய 
திட்டஙகளை முன்மனடுக்க இராஜாஙக 
அளமசசர்  தயாராகி வருகின்ைளம 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

152022 நவம்பர் 25 வவள்ளிக்கிழமை 25–11–2022

சத்யசாயி பாபாவின் 97வது பிறந்த தினம்

வ�ொழுமபு ஸ்ரீ சத்ய சொயி ்பொ்பொ, சீரடி சொயி ்பொ்பொ ஆல்ய அறங�ொவலர் சம்பயினொல் ஏற்பொடுவசய்யப்பட்ட ஸ்ரீ சத்யசொயி ்பொ்பொவின் 97ஆவது பிறந்ததினக் வ�ொண்டொட்டம 22 ஆம 23ஆம 
தி�தி�ளில் சிறப்பொ� ஆல்ய அறங�ொவலர் சம்பத ்தமலவர் எஸ். என். உ்த்யநொ்ய�ம ்தமலமையில் நம்டவ்பறறது. வசவவொயக்கிழமை ைொமல வசந்த ைண்ட்பததில் நம்டவ்பறற  சிறபபு 
பூமையின் பின் இர்தததில் ஸ்ரீ சத்ய சொயி ்பொ்பொவின் வவண�ல உறசவ சிமல ைங�ள இமசயு்டன் ந�ர்வலம வசல்வம்தயும �லநது வ�ொண்ட சொய ்பக்்தர்�மளயும �ொணலொம. 

வ�ொழுமபு  ைொந�ர மை்யர் மரொஸி மசனொநொ -
்யக்� அணமையில் இத்தொலி நொடடுக்கு விை்யம 
வசயதிருந்தொர். இ்தன் ஒரு அங�ைொ� அஙகுள்ள 
மிலொன் ந�ரொடசி ைன்றததுக்கு விை்யம வசயது  
ந�ர மை்யர் ஜீ. ஸலொவு்டன்  சிமன�பூர்வ ம்பச்சு -
வொர்தம்த மைறவ�ொண்டம்பொது எடுத்த ்ப்டம. 

(்ப்டம: ்பொணநதுமற ைததி்ய குறூப நிரு்பர்)

ஆராச்சிக்கட்டு பிரத்தச 
கிராமததில் ்கடலரிப்பு 
தவலலததிட்டம் முன்்னடுப்பு   

உ்டப்பு குறூப் நிருபர்  
 
ஆராசசிக்கடடு பிரசதசத்திறகுடபட்ட 

"முத்துப் பநதிய" கிராமத்தில் க்டலரிப்பு 
தடுப்பு சவளலத்திட்டம் ஒன்று மவறறிக-
ரமாக மசயறபடுத்தப்படடு வருகின்ைது. 
களரசயாரம் சபணல் மறறும் க்டசலாரப் 
பாதுகாப்பு அதிகார சளப உதவியு்டன் 
அரசின் முழு மசயறபா்டாக இது நள்ட -
மபறறு வருகின்ைது.  

115 மீறைர் வளர இநத சவளலத் திட்டம் 
இப்சபாது நள்டமபறறுக் மகாண்டிருக்-
கின்ைது. க்டநத காலஙகளில் இநதப் பகு -
தியில் கூடுதலான காறறினால் க்டலரிப்பு 
ஏறபடடு, வீடுகள் மறறும் மபருநமதாளக-
யான மரஙகள் சசதமாகின. சில குடும்பங-
கள் உள்டளமகளையும் இழநதன. இயநதி-
ரப் ப்டகுகள் ,வளலகள் க்டலில் இழுத்துச 
மசல்லப்பட்டன. பா்டசாளலகள், இநது 
கிறிஸ்தவ, மபைத்த ஆலயஙகள் காணப்-
படும் இநத பகுதியில் மக்கள் மசறிநது 
வாழ்க்ளகளய ந்டாத்தி வருகின்ைனர். தமது 
ஜீவசனாபாயத் மதாழிலாக க்டறமைாழிளல 
நம்பி வாழ்க்ளகளய ந்டாத்தி வரும் இநத 
மக்கள், தாஙகள் ளவத்த சகாரிக்ளகளய அர-
சாஙகம் ஏறறு இநத சவளலத்திட்டத்ளத 
ஓரைவு நிவர்த்தி மசயதளதயிடடு அரசாங -
கத்துக்கு நன்றிகளைத் மதரிவித்துக் மகாள்வ-
தாகவும், அத்து்டன் எதிர்காலத்தில் சமலும் 
சில களரசயாரப் பகுதிகளையும் கறகள் 
மகாண்டு நிவர்த்தி மசயது தருமாறும் அர-
சாஙகத்ளத சவண்டுகின்ைனர்.  

பதுலை மாவட்ட 
்தமிழ் பாடசாலல 
்கல்வி ்்தாடரபான 
விதசட கூட்டம் 

Nfs;tp mwptpj;jy;

2023-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-12-31Mk; jpfjp tiuapy; 

cf;Ftis gpuNjr rig nghJr; re;ijapd; 04Mk; ,yf;f 

khl;biwr;rpf; filia Fj;jiff;F toq;Fjy;

cf;Ftis gpuNjr rigf;Fhpj;jhd nghJr; re;ijapy; mike;Js;s 04Mk; ,yf;f fil 

miwia 2023Mk; tUlj;jpy; khl;biwr;rp tpahghuj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  epge;jidfs; rfpjkhd tpz;zg;gg;gbtq;fis thu ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 02.45 

tiuapy; cf;Ftis gpuNjr rigf;F kPsspf;fg;glhj 3500.00 &ghitr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il 

rkh;g;gpj;jjd; gpd; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fjy; 2022-11-25Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-15Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F 

KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-12-

15Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;.

04.  2022-12-15Mk; jpfjp gp.g. 03.00 kzpf;F rig mYtyfj;jpy; Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

,e;j Fj;jif toq;fy; njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij cf;Ftis gpuNjr rigapd; 

Nfs;tpf; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; ,jd;nghUl;lhd Nkyjpf tpguq;fis 

rigapd; nrayhshplkpUe;J my;yJ 066-2244270/ 066-2243592 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 

tprhhpj;jwpayhk;.

 

cf;Ftis nghJr; 

re;ij

tpahghuk; 2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd 

Fiwe;jgl;r Nfs;tp

kPsspf;fg;gLk; 

gpiz itg;Gj; 

njhif

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lz itg;Gj; 

njhif

,yf;fk; 04 khl;biwr;rp 1>365>000.00 1>365>000.00 3500.00

2022-11-23Mk; jpfjp> nrayhsh;>

cf;Ftis gpuNjr rig mYtyfj;jpy;. cf;Ftis gpuNjr rig.

fz;b khefu rig

2023 Mk; tUlj;jpw;fhd 
Mjd tup tpjpg;G

252 MtJ mjpfhukhd khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; 

230 MtJ gphptpd; gpufhuk; fz;b khefu rigapd; mjpfhu 

vy;iyf;Fl;gl;l midj;J nrhj;Jf;fspdJk; tUlhe;j 

kjpg;gPl;bd; gb fPo; fhl;lg;gl;Ls;s tpfpjhrhuj;jpw;F mika 

2023Mk; Mz;bw;fhd Mjd thp tpjpf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

gpufldg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

1 FbapUg;G cilikfspw;fhd tUlhe;j 

ngWkjpapd;
12%

2 FbapUg;G cilikfs; my;yhj 

cilikfspw;fhd tUlhe;j ngWkjpapd;

 (tu;j;jf fl;blq;fs;> epyk;> jupR ney; 

tay;fs;> epu;khzpf;fg;gLk; fl;blq;fs;)

19%

3 gapu; nra;iff;F cl;gLj;jg;gl;Ls;s 

tay;fSf;F tup tpyf;F mspf;fg;gl;Ls;sJ.

2023 Mk; tUlj;jpw;F tpjpf;fg;gl;Ls;s KO Mjd tup 

fl;lzj;jpidAk; 2023.01.31 Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

nrYj;Jk; NghJ 10% foptpidAk;> xt;nthU fhyhz;bw;Fupa 

Mjd tup fl;lzj;jpid me;je;j fhyhz;bd; Kjy; khjj;jpy; 

nrYj;Jk; NghJ 5% foptpidAk; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

2023 Mk; Mz;bw;F tpjpf;fg;gl;Ls;s Mjd tup fl;lzj;jpid 4 

(ehd;F) fhyhz;bw;Fk; rk jtizfshf KiwNa khu;r; 31> [_d; 

30> nrg;nlk;gu; 30> bnrk;gu; 31 vd;w jpfjpfspy; my;yJ mjw;F 

Kd;du; nrYj;j Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thW Fwpg;gpl;l jpfjpapy; 

Mjd tupapid nrYj;jhj midj;J nrhj;Jf;fSf;Fk; khefu 

rig fl;lis rl;lj;jpd; 252 MtJ mjpfhuj;jpd; gpufhuk; FbapUg;G 

clikfSf;F 15% Md gpbahiz fl;lzKk; FbapUg;G 

cilikfs; my;yhj cilikfspw;F 20% Md gpbahiz 

fl;lzKk; mwtplg;gLk; vd ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

 

 Nf.Nf.[p.I.b.gp. tpN[jpyf> 

 fz;b khefu Mizahsu;

2022 entk;gu; khjk; 21 Mk; jpfjp 

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 நவம்பர் மா்தம 25ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 நவம்பர் 25 கவளளிக்கிழகம

இலங்கை மற்றும் ஆபகைகானிஸ்கான் அணிகைளுக்கு 
இ்ையிலகான மூன்று ப�காட்டிகை்ைக் ககைகாணை 
ஒருநகாள் க்காைர் இன்று (25) �லபலகைலவில ஆரம்-
�மகாகைவுள்ைது.   

இந்த் க்காைருக்கைகாகை க்ரிவு கெய்யப�ட்ை 
இலங்கைக் குழகாத்துக்கு வி்ை்யகாட்டு அ்மச்சு 
பநற்று (24) மகா்ல வ்ர ஒபபு்ல அளிக்கைகா்து 
மற்றும் அணித் ப்ர்வு �ற்றி �ல பகைள்விகைள் எழுப-
�ப�ட்டிருக்கும் குழப�மகான சூழலிபலப்ய இன்று 
மு்ல ப�காட்டி ந்ைக�றவுள்ைது.   

ஆபகைகான் க்காைருக்கைகான இலங்கைக் குழகாம் ஒரு 
வகாரத்துக்கு முன்னபர ப்ர்வுக் குழுவினரகால ப்ர்வு 
கெய்யப�ட்டிருக்கும் நி்லயிபலப்ய அ்ற்கைகான 
ஒபபு்்ல வழஙகுவதில இழு�றி நீடிக்கிறது.   

குறிப�காகை இந்க் குழகாத்தில ெகைலது்ற வீரர் 
ெகாமிக்கை கைருணகாரத்ன பெர்க்கைப�ைவில்ல. நைநது 
முடிந் டி20 உலகைக் கிணணப ப�காட்டியில அவர் 
பெகாபிக்கைகா்்காபலப்ய அணியில பெர்க்கைப�ை-
வில்ல என்றப�காதும் அவர் மீ்கான ஒழுக்கைகாற்று 
விெகார்ணயும் இதில ் காக்கைம் கெலுத்தி இருப�்காகை 
முன்னர் ெநப்கைம் எழுப�ப�ட்டிருந்து.   

வீரர்கைள் ஒப�ந்த்தின் விதிகை்ை மீறி்ய்ற்கைகாகை 
ெகாமிக்கை கைருணகாரத்னவுக்கு இலங்கை கிரிக்ககைட் 
ெ்� ஓர் ஆணடு ஒத்தி்வக்கைப�ட்ை ்்ை்்ய 
விதித்துள்ைது. இநநி்லயில அவர் அணியில 
பெர்க்கைப�ைகா்து �ற்றி அறிக்்கை ஒன்்ற ்ரும்�டி 
வி்ை்யகாட்டுத் து்ற அ்மச்ெர் கரகாஷகான் ரண-
சிஙகை, வி்ை்யகாட்டு �ணிப�காைர் நகா்யகைத்்் பகைட்-
டுள்ைகார்.  

எவவகாறகாயினும் ஒபபு்ல கி்ைக்கைகா் ப்ர்வு 
கெய்யப�ட்ை இலங்கை அணி ஏற்கைனபவ கைணடி 
கென்று �யிற்சிகை்ை பமற்ககைகாணடு வருகிறது.   

இலங்கை அணி ஆபகைகா்ன இரு ்ரபபு ஒருநகாள் 
க்காைர் ஒன்றில எதிர்ககைகாள்வது இது மு்ல 
மு்ற்யகாகை உள்ைது. இந்த் க்காைர் அடுத்் ஆணடு 
இநதி்யகாவில ந்ைக�றவுள்ை ஒருநகாள் உலகைக் 

கிணணப ப�காட்டிக்கு பநரடித் ்குதி க�றுவ்ற்கு 
தீர்க்கைமகான்காகைவும் உள்ைது.   

இந்த் க்காைர் ஐ.சி.சி ஒருநகாள் சுப�ர் லீக்கில 
இ்ணக்கைப�ட்ை ப�காட்டி்யகாகைபவ ந்ைக�றவுள்-
ைது.   

இந் ஒருநகாள் சுப�ர் லீக்கில கமகாத்்மகாகை 18 
ப�காட்டிகைளில ஆடியிருக்கும் இலங்கை அதில 6 
கவற்றிகை்ை மகாத்திரபம �திவு கெயது புள்ளிகைள் 
�ட்டி்யலில 10ஆம் இைத்தில கைகாணப�டுகிறது.  

இந் நி்லயில ஒருநகாள் சுப�ர் லீக்கில 
க்காைரி்ன நைத்தும் இநதி்யகாவுைன் புள்ளி-
கைள் �ட்டி்யலில மு்ல 8 இைஙகை்ைப க�றும் 
அணிகைபை ஒருநகாள் உலகைக் கிணணத் க்காை-
ருக்கு பநரடி ்குதி க�றும் என்�்ன் கைகாரண-
மகாகை இலங்கைக்கு ஆபகைகானிஸ்கான் க்காைரில 

கவற்றி க�ற பவணடி இருப�ப்காடு, க்காைரில 
3–0 என கவற்றி க�றுவப் இலங்கை கிரிக்ககைட் 
அணி பநரடி்யகாகை உலகைக் கிணணத்துக்கு ்குதி 
க�றுவ்்ன அதிகைப�டுத்தும். எனபவ அழுத்-
்ஙகைள் ககைகாணை நி்லயிபலப்ய இலங்கை 
அணி ஆபகைகா்ன எதிர்ககைகாள்ைவுள்ைது.  

ஆனகால கை்ைசி்யகாகை இலங்கை வந் அவுஸதி-
பரலி்ய அணியி்ன ஒருநகாள் க்காைரில இலங்கை 
அணி வீழ்த்தி இருந்ப்காடு, அப் மகாதிரி்யகான 
ஆட்ைத்தி்ன ஆபகைகான் க்காைரிலும் இலங்கை 
கவளிப�டுத்தும் என எதிர்�கார்க்கைப�டுகின்றது.  

இலங்கை–ஆபகைகான் அணிகைளுக்கு இ்ையிலகான 
மூன்று ப�காட்டிகைளும் �லபலகைலவில ந்ைக�ற-
வுள்ைப்காடு இன்்ற்ய ப�காட்டி �கைலிரவு ஆட்ை-
மகாகை மகா்ல 2.30க்கு ஆரம்�மகாகைவுள்ைது.

மே�சிோவில் புதிே அரகை அகமப்பதில் ்ப� 
நாடைள நீடித்்த இழு்பறிக்குப பின், மூத்்த எதிர்க்ைட-
சித் ்தக�வரான அன்வர் இபராஹிம புதிே பிர்தம-
ராை அறிவிக்ைப்படடுள்ளார்.   

ை்டந்த வார இறுதியில் நக்டக்பற்ற ்பாராளுமன்-
்றத் ே்தர்்தலில் எந்தக் ைடசியும க்பரும்பான்கம 
க்ப்றா்த நிக�யில், மன்னர் சுல்்தான் அபதுல்�ா 
நாடடின் புதிே பிர்தமகர ேநறறு நிேமித்்தார்.   

அன்வர் அல்�து முன்னாள பிர்தமர் முஹேத்-
தீன் ோசின் ஆடசி அகமப்ப்தறகு அறுதிப க்பரும-
்பான்கம ே்தகவோை உள்ளது. இநநிக�யில் இப-
ராஹிம மன்னர் முன் ேநறறு ்ப்தவி ஏற்றார்.   

“மே�சிே ஆடசிோ்ளர்ைளின் உேர் மன்்றத்தின் 
நிக�ப்பாடக்ட ைருத்தில் கைாண்டு மே�சிோவின் 
10ஆவது பிர்தமராை அன்வர் இபராஹிகம நிே-
மிப்ப்தறகு மன்னர் தீர்மானித்்தார்” என்று மன்னர் 
மாளிகை கவளியிட்ட அறிவிபபில் குறிபபி்டப்படடுள்ளது.   

ை்டந்த ைனிக்கிழகம (19) ந்டந்த ே்தர்்தலில் அன்வ-
ரின் ்பை்தான் ஹர்பான் ைடசிேே அதிை இ்டஙைக்ள கவன்-

றிருந்தது. எனினும அது கைாந்தமாை ஆடசி அகமக்ை 
ே்பாதுமாை அகமேவில்க�. இநநிக�யில் புதிே 
அரசின் கூட்டணியில் அகமேபே்பாகும ைடசிைள ்பறறிே 

வி்பரம உ்டன் கவளிோைவில்க�. 75 வே்தான 
இபராஹிம பிர்தமர் ்ப்தவிகே ஏற்ற்தன் மூ�ம 
அந்தப ்ப்தவிக்கு வருவ்தறைான அவரது ்ப� 
்தைாப்த ைா� ே்பாராட்டம முடிவுக்கு வநதுள்ளது.  

1990ைளில் நாடடின் பிரதிப பிர்தமராை ்ப்தவி 
வகித்்த அன்வர் இபராஹிம, மஹதிர் கமாஹமட-
டுக்கு அடுத்து நாடடின் அடுத்்த பிர்தமராை வருவார் 
என்று ்பரவ�ாை எதிர்்பார்க்ைப்பட்டது.   

எனினும மஹதீர் ஆடசியில் அவர் ஒரு்பா-
லின உ்றவில் ஈடு்பட்ட்தாை குற்றமைாட்டப்படடு 
சிக்ற அனு்பவித்்தார். இது அரசிேல் ேநாக்ைம 
கைாண்்டது என்று அன்வர் இபராஹிம க்தா்டர்நது 
கூறி வந்தார். அவர் ்பத்து ஆண்டுைள சிக்ற அனு-
்பவித்்த நிக�யில் 2018 ஆம ஆண்ே்ட விடுக�-
ோனார்.   

க்தா்டர்நது அந்த ஆண்டு மஹதீரு்டன் கூட்டணி 
ேைர்ந்த அன்வர் இபராஹிமுக்கு 2020இல் பிர்தமர் 
்ப்தவிகே ்பகிர்ந்தளிக்ை ஒப்பந்தமானே்பாதும அந்தக் 
கூட்டணியில் பி்ளவு ஏற்பட்டது.

கைாேரானா க்பருநக்தாறறு ைாரணமாை ்ப� சிறுவர்ைளும 
வழக்ைமான ்தடுபபூசிைக்ள ே்பாடடுக்கைாள்ளா்த நிக�யில் 
உ�கின் ்ப� ்பகுதிைளிலும ்தட்டமகம ்பரவும அச்சுறுத்்தல் அதி-
ைரித்திருப்ப்தாை உ�ை சுைா்தார அகமபபு மறறும ேநாய் ்தடுபபு 
மறறும ைடடுப்பாடடுக்ைான அகமரிக்ை மத்திே நிக�ேம எச்ைரித்-
துள்ளன.   

மில்லிேன் ைணக்ைான சிறுவர்ைள உ�கில் மிை ேவைமாை 
க்தாற்றக்கூடிே ்தட்டமகம ேநாோல் ்பாதிக்ைப்ப்டக் கூடும என்று 
இந்த இரு க்பாது சுைா்தார நிறுவனஙைளும கூட்டாை கவளியிட்ட 
அறிவிபபில் கூ்றப்படடுள்ளது. ்தடுபபூசி மூ�ம இந்த ேநாகே 
முழுகமோைத் ்தடுக்ை முடியும என்்றே்பாதும குக்றந்தது 95 
வீ்தம அ்ளவு ்தடுபபூசி வழஙைப்படடிருப்பது அ்தகன ைடடுப்படுத்-
துவ்தறகு அவசிேமாகும.   

எனினும கைாேராேனா க்தாறறு ஏற்படுத்திே சிக்ை�ால் 
2021இல் சுமார் 40 மில்லிேன் சிறுவர்ைள ்தட்டமகம ்தடுபபூ-
சிகே ே்பாடடுக்கைாள்ளவில்க� என்று நம்பப்படுகி்றது.

இலங்கை-ஆபகைகான் அணிகைளின்  
ஒருநகாள் த�காடர் இன்று ஆரம்பம

பல தசாபத காத்திருபபுக்கு பின்
மலலசிய பிரதமரானார் அன்்வர்

தடுபபூசி த்வறியதால் உலகில் தட்டம்ம
அச்சுறுத்தல் உயர்வு

ஜெர்மனிக்கு அதிர்ச்சி
ஜகாடுத்தது ெபபான்

ஏஸியன் கழகம சமபியன்

சீனாவில் ஜகாவிட உச்சம

பலுச் லபாராட்ட குழு்்வ கடடுபபடுத்த ந்ட்வடிக்்க

பூகமபம: இடிபாடுகளில் இருந்து
2 நாடகளின் பின் சிறு்வன் மீடபு

உலகைக் கிணண கைகால�நது 
ப�காட்டியில கை்ைசி பநரத்தில 
பகைகாலகைள் புகுத்தி்ய ஜப�கான் 
அணி நகான்கு மு்ற ெம்பி்யன்-
�ட்ைம் கவன்ற கஜர்மனி்்ய 
2–1 என்ற பகைகால கைணக்கில ப்காற்-
கைடித்து அதிர்ச்சி ககைகாடுத்்து.   

ககைகாஸைகாரிகைகா அணி்்ய 
ஸக�யின் 7–0 என துவம்ெம் 
கெய்ப்காடு கைனைகாவுக்கு எதிரகாகை 
க�லஜி்யம் 1–0 என்ற பகைகால 
கைணக்கில கவற்றியீட்டி்யது.   

ஈ குழுவுக்கைகாகை கைலீ�கா ெர்வப்ெ 
அரஙகில கைைந் பு்ன்கிழ்ம (23) 
ந்ைக�ற்ற ப�காட்டியில கஜர்மனி 
33 ஆவது நிமிைத்தில க�னகாலடி 
வகாயப்� பகைகாலகாகை மகாற்றி்யப�காதும் 
ஜப�கான் 75 மற்றும் 83 ஆவது நிமிைங-
கைளில பகைகால க�ற்று கவற்றியீட்டி்யது.   

மறுபுறம் ஈ குழுவில ககைகாஸைகா-
ரிக்கைகா்வ எதிர்ககைகாணை ஸக�யின் 
ப�காட்டியின் ஆரம்�ம் க்காைக்கைம் 

இறுதி வ்ர அடுத்்டுத்து பகைகாலகை்ை 
புகுத்தி உலகைக் கிணணத்்் வலுவகாகை 
ஆரம்பித்துள்ைது.   

இலங்கை பநரப�டி பநற்று (24) 
அதிகைகா்ல ந்ைக�ற்ற ப�காட்டியில 
உலகைத் ்ரவரி்ெயில இரணைகாவது 
இைத்தில இருக்கும் க�லஜி்யம், 36 
ஆணடுகைளின் பின் உலகைக் கிணணத்-
தில கைைமிறஙகி்ய கைனைகாவுக்கு எதிரகாகை 
ப�காரகாடி கவன்றது.

மகாளி்கைக்கைகாடு குறூப 
நிரு�ர்  

மட்ைக்கைைபபு, கைலலடி 
சிவகானந்கா வி்ை்யகாட்-
டுக் கைழகைம் நைத்தி்ய 
2022ஆம் ஆணடுக்கைகான 
கைரப�ந்காட்ை ெகாம்பி-
்யன்ஷிப ப�காட்டியில 
குருக்கைள் மைம் ஏஸி்யன் 
வி்ை்யகாட்டுக் கைழகைம் 
ெம்பி்யனகாகை க்ரிவு கெய-
்யப�ட்டுள்ைது.  

கைலலடி சிவகானந்கா வி்ை்யகாட்டு 
்ம்கானத்தில மட்ைக்கைைபபு எவ்ென் 
வி்ை்யகாட்டு கைழகைத்துைனகான இறுதிப 

ப�காட்டியில 3–2 என்ற கெட் அடிப-
�்ையில குருக்கைள் மைம் ஏஸி்யன் 
வி்ை்யகாட்டுக்கைழகைம் ெம்பி்யன்கைைகாகை 
க்ரிவு கெய்யப�ட்ைது.

சீனாவில் கைாவிட ேநாய்த்க்தாற-
றுச் ைம்பவஙைளின் எண்ணிக்கை 
முன்கனபே்பாதும இல்�ா்த அ்ள-
வுக்கு அதிைரித்துள்ளது. ை்டந்த 24 
மணி ேநரத்தில் அஙகு 31,000க்கும 
ேமற்படே்டாருக்கு கவரஸ்க்தாறறு 
உறுதிகைய்ேப்பட்டது.   

ை்டந்த ஏபரல் மா்தம எட்டப்பட்ட உச்-
ைத்க்த அது ்தாண்டிேது. ைடடுப்பாடடு 
நக்டமுக்றைள ேமலும அதிைரிக்ைக்-
கூடும என்்ற அச்ைம மக்ைளிக்டேே நி�வு-
கி்றது.   

ஏறைனேவ சி� நைரஙைள அத்்த-
கைே ந்டவடிக்கைைளில் இ்றஙகிவிட்டன. 
கைஙேைாவ் நைரில் ேநறறு நளளிரவிலி-
ருநது மு்டக்ைநிக� அறிவிக்ைப்படடுள்ளது.   

ஷஙஹாயில் புதி்தாை நுகழேவாருக்கு 
விதிமுக்றைள ைடுகமோக்ைப்படடுள்ளன.   

பீஜிஙகில் வீடடிே�ேே இருக்குமாறு 
மக்ைள ேைடடுக்கைாள்ளப்படடுள்ளனர். 
்ப� மாவட்டஙைளில் ்பா்டைாக�ைள மூ்டக்-

ைப்படடுள்ளன. சீனா கைாவிட க்தாறக்ற 
முழுகமோை துக்டத்க்தாழிக்கும 
கைாளகைகே பின்்பறறுவே்தாடு அதில் 
ைறறு ்த்ளர்கவ ஏற்படுத்திே நிக�யி-
ே�ேே அஙகு ேநாய்த் க்தாறறு அதிைாரித்-
துள்ளது.   

சீனாவில் ேநாய் க்தாறறு ்தறே்பாது 
அதிைரித்து வருகின்்றே்பாதும அது ்ப� 
வ்ளர்ந்த க்பாரு்ளா்தாரஙைளில் ேநாய் 
உச்ைம க்பறறிருந்த ே்பாது இருந்த எண்-
ணிக்கைகே வி்ட குக்றவாகும.

்பலுசிஸ்்தான் ே்பாராட்டக் குழுவின் 
கைேற்பாடுைக்ள ைடடுப்படுத்்த ஆளில்�ா 
விமானஙைக்ளப ்பேன்்படுத்தும ந்டவடிக்-
கைைக்ள ்பாகிஸ்்தான் ்பக்டயினர் முன்-
கனடுத்துள்ளனர்.   

்பலுச் ே்பாராட்டக் குழுவுக்கு எதிராை 
யுத்்த விமானஙைளும ஆயு்தம ்தாஙகிே 

கஹலிகைாப்டர்ைளும ஏறைனேவ ்பேன்்ப-
டுத்்தப்படடுள்ளன. ஆனாலும ஆளில்�ா 
விமானஙைக்ளப ்பேன்்படுத்தும ந்டவ-
டிக்கை புதி்தாைேவ இ்டமக்பறுவ்தாைவும 
இ்தறகு ே்தகவோன ஆளில்�ா விமானங-
ைக்ள சீனாவும துருக்கியும வழஙகியுள்ள-
்தாைவும கூ்றப்படுகி்றது.

இநே்தாேனசிே பூைம்பத்தில் 
சிக்கிே 6 வேது சிறுவன் ஒருவன் 
அவனது வீடடின் இடி்பாடுைளில் 
இருநது இரண்டு நாடைளின் பின் 
மீடைப்படடுள்ளான். இடி்பாடுைளில் 
சிக்கிே அந்த சிறுவகன கமத்க்த 
ஒன்று ்பாதுைாத்துள்ளது.   

அஸ்ைா கம்ள�ானா மாலிக் 
என்்ற அந்த சிறுவன் உயிரிழநதி-
ருந்த ்தனது ்பாடடியின் உ்டலுக்கு 
அருகில் இருநது ைாப்பாற்றப்பட்ட-
்தாை மீட்பா்ளர்ைள குறிபபிடடுள்ளனர்.   

மீடபு குழுவினரால் அந்த சிறுவன் ்பாது-
ைாப்பாை ேமே� எடுக்குமே்பாது அவன் 

அகமதிோைக் ைாணப்படும வீடிேோ 
ஒன்று ைமூை ஊ்டைத்தில் ்பரவியுள்ளது.  

“அஸ்ைான் எந்த ைாேமும இன்றி 

நன்்றாை உள்ளான். ்பசி ைாரணமாை 
மாத்திரேம அவனது உ்டல் ்ப�வீ-
னமக்டநதிருப்ப்தாை மருத்துவர் 
கூறினார்” என்று அந்த சிறுவனின் 
உ்றவினர் ஒருவர் க்தரிவித்துள்ளார்.   

ை்டந்த திஙைடகிழகம (21) இ்டம-
க்பற்ற இந்த பூைம்பத்தில் சிறுவ-
னின் ்தாய் உயிரிழநதுள்ளார். இந்த 
பூைம்பத்தில் உயிரிழநே்தார் எண்-
ணிக்கை 271 ஆை அதிைரித்திருக்-
கும நிக�யில் இடி்பாடுைளில் சிக்கி 

உேர் ்தபபிேவர்ைக்ள மீட்ப்தறைான ேநரம 
குக்றநது வருவ்தாை அதிைாரிைள எச்ைரித்-
துள்ளனர்.

பரீல எம்ப�காபலகா ்கான் பிறந் ககைமரூன் 
நகாட்டுக்கு எதிரகாகை பகைகால புகுத்தி உலகைக் 
கிணண கைகால�நது ப�காட்டியில சுவிட்ெர்-
லகாந்் கவற்றிக�றச் கெய்கார்.

கைட்ைகாரின் அல ஜனூப அரஙகில ஜி குழு -
வுக்கைகாகை பநற்று (24) ந்ைக�ற்ற ப�காட்டியில 
இரு அணிகைளும் பகைகாலகைள் க�ற கைடு்ம்யகாகை 
ப�காரகாடின. மு்ல �காதியில பகைகால க�றப� -
ைகா் நி்லயில இரணைகாவது �காதியின் ஆரம் -
�த்திபலப்ய எம்ப�காபலகா கெ்யற்�ை ஆரம்-
பித்்கார்.

48ஆவது நிமிைத்தில கஷர்ைகான் ஷகிரி �ரி -

மகாற்றி்ய �ந்் க�ற்ற எம்ப�காபலகா அ்்ன 
அதிரடி்யகாகை வ்லக்குள் கெலுத்தினகார். 
எனினும் பகைகால க�ற்ற பின் அவர் ்னது ்காய-
நகாட்டுக்கு எதிரகான அந் பகைகாலுக்கைகாகை ககைகாண -
ைகாட்ைத்தில ஈடு�ைவில்ல. 

ஆறு வ்யதில ககைமரூனில இருநது சுவிட்ெர்-
லகாநதுக்கு குடும்�த்துைன் குடிக்யர்ந் எம்-
ப�காபலகாவுக்கு 2014ஆம் ஆணடு அநநகாட்டு 
பிரஜகா உரி்ம கி்ைத்்து. 

பிபரசில இருக்கும் ஜி குழுவில 1-0 என 
சுவிட்ெர்லகாநது க�ற்ற கவற்றி ஆரம்� சுற்றில 
தீர்க்கைமகான்காகை உள்ைது.

ஆபைானிஸ்்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள க்தா்டரில் 
இருநது இ�ஙகை துடுப்பாட்ட வீரர் ்பானுக்ை ராஜ்பக் ஷ 
வி�கியுள்ளார்.

்பானுக்ை ராஜ்பக் ஷவின் ேைாரிக்கைகே அடுத்ே்த 
அவர் இ�ஙகை குழாத்தில் இருநது விடுவிக்ைப்பட்ட்தாை 
இ�ஙகை கிரிக்கைட ைக்ப கவளியிட்ட அறிவிபபில் குறிப-
பி்டப்படடுள்ளது. 

இே்தேநரம அபு்தாபியில் நக்டக்பறும டி10 க்தா்டரில் 
்பஙேைற்ப்தறைாை ்பானுக்ைவுக்கு ்தக்டயில்�ா ைான்றி -
்தகழ வழஙகுவ்தறகு இ�ஙகை கிரிக்கைட ைக்ப மறுத் -
துள்ளது.

ஒருநாள் ஜதா்டரிலிருந்து
பானுக்க விலகல்ஜகமரூ்ன வீழ்த்தியது சுவிடசர்லாந்து
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ngWif mwptpj;jy;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - rg;ufKt khfhzk;

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy;
gpd;tUk; NtiyfSf;fhf ,uj;jpdGhp> nfl;ld;fkapy; mike;Js;s khfhz fy;tp mYtyfj;jpd; khfhzf; fy;tpg; 

gzpg;ghshpdhy; 2022.11.25Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ,t;Ntiyfspd; nghUl;L jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ntt;Ntwhd tifapy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh 

,y.
xg;ge;j ,y.

epiwNtw;Wg; 

nghwpapayhsh; 

mYtyfk;

tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Mtzf; 

fl;lzk; 

&gh

kPsspf; 

fg;gLk; 

tpiy 

kDg; 

gpiz

&gh

xg;ge;jg; 

gjpTg; 

ngWkjp

Ntiyapd; 

nghwpapay; 

kjpg;gPl;Lg; 

ngWkjp 

&gh 

kpy;ypad;

01 PED/SAB/
NS/2022/08

Nffhiy Nf/nrd;. N[hrg; 
kfspH fy;Y}hp 

fhty; $lj;ij 

epHkhzpj;jy;

2.500.00 60>000.00 C6 - C7 5.99

ml;ltiz 01

02. rg;ufKt khfhz rigapy; my;yJ eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; fl;blj; Jiwapd; 

nghUl;L Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjp my;yJ mjw;F Nkw;gl;l ngWkjpf;F gjpitg; ngw;Ws;s 

xg;ge;jf;fhuh;fs; ,e;j tpiyf; NfhuYf;F tpz;zg;gpg;gjw;Fj; jifik ngWth;.

03. Mh;tKs;s jifik tha;;e;j tpiykDjhuh;fs; Njitahd Nkyjpf tpguq;fis ,uj;jpdGhp> nfl;ld;fk> 

khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fl;blg; gphptpy; (njhiyNgrp: 045-2230037) ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

mYtyf Neuj;jpDs; (K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 4.00 kzpf;fpilapy;) tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

04. midj;J Ntiy tplaq;fspd; nghUl;lhd tpiykDg; gbtq;fis 2022.11.25Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.14Mk; 

jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Nkw;Fwpg;gpl;l tifapy; 

fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; ,uj;jpdGhp> nfl;ld;fk> khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fl;blq;fs; 

gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05. ,jd;nghUl;L Nkw;gb 1Mk; ml;ltizapy; (5tJ epuypy;) Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; rg;ufKt khfhzf; fy;tp mYtyfj;jpd; 

Nkyjpf khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fsplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. fl;lzq;fs; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

06. midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,U gpujpfspyhd tpiykDg;gbtq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

ngWif epge;jidfSf;F mikthf tp;iykDg; gpiz / itg;Gg; gzj;jpw;fhf ngw;Wf;nfhz;l 

Mtzq;fspd; %yg; gpujpAld; ,izj;Jr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thNw tpiykDf;fisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Ntiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07. tpiyf;Nfhuy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 90 ehl;fs;  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (epiyahd 

jpfjp tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd)

08. midj;J tpiykDf;fSlDk; 01Mk; ml;ltizapy; 06tJ epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg; 

gpizia nuhf;fg; gzkhf my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; 

khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh;> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> nfl;ld;fk> ,uj;jpdGhp vDk; ngaUf;F 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDg; gpizahdJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 

ehl;fs;  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (epiyahd jpfjp tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd)

09. Nkw;gb eph;khzq;fs; njhlh;gpyhd Njitg;gLk; tpguq;fis khfhzf; fy;tp mYtyfj;jpd; (fl;blq;fs;) 

gphptpy; my;yJ khfhz nghwpapay; Nritfs; gpujpg; gzpg;ghsh; (ghlrhiyf; fl;blq;fs;) gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (fl;blq;fs; gphpT) - 045-2230037

 gpujhd nghwpapayhsh; (Njrpa ghlrhiyfs;) - 045-2225310

10. rpj;jpfukhd tpiykDjhuUf;F tpiyf;Nfhuiyf; ifaspj;jy; mtuJ gjpTg; ngWkjpf;F 

tiuaWf;fg;gl;Ls;sd. tpiykDit KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth epuhfhpf;Fk; my;yJ 

Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

11. tpiykDg; gbtq;fis nfl;ld;fk> ,uj;jpdGhp> khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpw;Ff; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. vd;gJld; mt;tpiykDf;fs; 2022.12.15Mk; jpfjp K.g. 10.15f;Fj; jpwf;fg;gLk;. mr;re;jh;g;gj;jpy; 

tp;iykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

12. ,e;j tpiyf;Nfhuy; jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd ngWif nraw;ghl;L eilKiwapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk; 

vd;gJld;> midj;J Ntiyfspd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjp 50 kpy;ypad; &ghTf;Fk; Fiwthf cs;sikahy; 

04/2016(II) mur epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpikia 

mbg;gilahff; nfhz;L tpiykDjhuh; njhpTfs; ,lk;ngWk;.

13. vt;thwhapDk; ,iaGila juj;jpd; nghUl;L jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Kd;tuhtpl;lhy; 

khfhzj;jpDs; mjw;F Nkw;gl;l juj;ijf; nfhz;l tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLk;. khfhzj;jpDs; ve;jnthU jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fs; ,y;yhjgl;rj;jpy; Njrpa 

kl;lj;jpyhd tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

14. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre-bid meeting) 2022.12.05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F rg;ufKt 

khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; $l;l kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

jiyth; / nrayhsh;>
khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

nfl;ld;fk> 

,uj;jpdGhp;.

njh.Ng. / njhiyefy;: 0452230037

2022.11.24Mk; jpfjp.

ngWif mwptpj;jy; 
nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy rhf;fil
 mikg;ig GJg;gpj;jy; kw;Wk; elj;jpr; nry;yy; 

Ky;Nyhpaht> nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyfspd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Nkw;gb Ntiyf;fhf 

jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J 2022.12.16k; jpfjp K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nkw;gb Kfthpapy; gzpg;ghsH gzpkidapy; Nfs;tpfs; jpwj;jy; ,lk;ngWtJld; 

mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mjpfhukspf;fg;gLk; gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. tpz;zg;gj;ij cs;spLk; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; rhf;fil mikg;ig GJg;gpj;jy; kw;Wk; elj;jpr; nry;yy;" vd;W Fwpg;gpLjy; 

fl;lhakhFk;. 

2022.11.26 Kw;gfy; 9.00 Kjy; 2022.12.15 gpw;gfy; 3.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; jkJ jifikfis cWjp nra;Ak; 

rhd;Wfs; kw;Wk; Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; ,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; 

gw;Wr;rPl;L> kw;Wk; Ntz;Ljy; fbjj;ij rkHg;gpj;J jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; 

Njitgbd; ,f; fhyj;jpw;Fs; Nfs;tp Mtzq;fis ,trkhfg; ghPl;rpf;fyhk;. 

,U gpujpfSld; rhpahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL 

nfhz;Lte;J gzpg;ghsH gzpkidapy; epWtg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

njhlH ,y. cUg;gb kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;

01 Maintenance of Aeration Tank No. 02 & Other 
Mechanical Works of Sewerage Plant 3,500.00

02 Repairing of Damaged Filter Tank & clariers in 
Sewerage Plant - Civil works 3,500.00

03 Construction of Additional Water Sump, Sewerage Plant 3,500.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J gzpg;ghsH> nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy (njh.Ng. ,y. :- 011-2578226)I 

mioAq;fs;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ. 

jiytH> 

gpuNjr ngWiff; FO>

nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy> 

Ky;Nyhpah Gjpa efuk; 

Nfs;tp mwptpj;jy; 
ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp

mghafukhd epiyikapYs;s gyif kuq;fis 
ntl;b mfw;wpf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; 

Nfs;tp ,yf;fk; : EPL/PL/TB/T-08/2022 Timber 

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; fPo; epUtfpf;fg;gLk; gpd;tUk; ngUe;Njhl;lq;fspy; 

kuq;fis ntl;b mfw;wpf; nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

ngUe;Njhl;lk;
kuq;fspd; 

tif 

kuq;fspd; 

vz;zpf;if
Vida tplaq;fs;

nyhl; 

,yf;fk;

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; 

njhif &gh

`Gf];gpl;ba rG 34 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 01 50>000.00

`Gf];gpl;ba rG 22 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 02 50>000.00

kpy;ythd kN`hfdp 40 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 03 100>000.00

kpy;ythd kN`hfdp 40 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 04 100>000.00

kpy;ythd kN`hfdp 42 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 05 100>000.00

kpy;ythd kN`hfdp 30 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 06 50>000.00

kpy;ythd kN`hfdp 25 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 07 50>000.00

kpy;ythd `y;kpy;y 04 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 08 25>000.00

ehye;j Njf;F 50 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 09 100>000.00

ehye;j Njf;F 50 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 10 100>000.00

ehye;j Njf;F 50 td Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 11 100>000.00

gpl;lfe;j gyh 03 mghafukhd kuq;fs; 12 15>000.00

epge;jidfSld; $ba Nfs;tpg; gbtq;fis 2022.11.25 Kjy; 2022.12.08 md;W gp.g. 12.30 tiu chpj;jhd 

ngUe;Njhl;lq;fspy; my;yJ ,yf;fk; 320 [dtj;J gpa] B.gp. [ah khtj;ij> nfhOk;G 10 ,Ys;s 

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; cg mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2022.11.25 Kjy; 2022.12.09 md;W gp.g. 12.30 

tiu uj;tj;ij> cf;Fnty ,y; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; gpujhd mYtyfj;jpy; &gh 

2>000/- ,w;fhd kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs;> 2022.12.09 md;W gp.g. 1.00 tiu vy;Lft 

ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; uj;tj;j> cf;Fntyapyike;Js;s gpujhd mYtyf ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> Nfs;tpjhuHfspd; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> Nfs;tpjhuHfspd; Kd;dpiyapy; 

2022.12.09 md;W gp.g. 1.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;. 

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

 jpUg;jp mspf;fhj> $ba Nfs;tpj; njhiffs; njhlHghf tpz;zg;gpj;j midj;J Nfs;tpjhuHfSlDk; 

fye;JiuahLk; mjpfhuk; jiytUf;Fhpj;jhFk;.

jiytH> ngWiff; FO> 

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp

gpujhd mYtyfk;> 

uj;tj;j> 

cf;Fnty. 

njhiyNgrp ,yf;fk; : 066-2242522 - gpujhd mYtyfk; 

  066-3669882 - ̀ Gf];gpl;ba ngUe;Njhl;lk;  

  066-3682461 - kpy;ythd ngUe;Njhl;lk;

  066-3682457 - gpl;lfe;j ngUe;Njhl;lk; 

  066-3682755 - ehye;j ngUe;Njhl;lk; 

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

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jf> 

tPlikg;G epHkhzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; 

kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

njhopyhsHfs; kw;Wk; Ntiyj;jsj;jpw;fhf ghJfhg;G 
cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

Nfs;tp ,yf;fk; : PRDA/WP/PRO/2022/46

,t; mjpfhu rigapy; fPNoAs;s nfhs;tdtpw;fhf ,t;thwhd toq;fy;fs; Nkw;nfhs;Sk;> mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;FeHfsplk; ,Ue;J jpwe;j Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh 

lH 

,yf; 

fk;

nghUl;fs; tpguk; msT

Bid Bond

Cash (Rs.)
Bank/Insurance 

Bond

1 Safety Helmets For heavy duty 
Yellow 
White

206
18

30,000.00 60,000.00

2 Safety Jackets (Green or orange jacket with two 
luminous strip) - silver reflective strip Size - one size 
fits all

262

3 Low Cut Safety Shoes with plate (plain pattern & 
Leather) Gum boots - Black

225
163

4 Overall kit (male workers overall uniform suit plus 
size)

52

5 Safety belt for vehicles

Safety Belt for Construction

02 (Ton 2 2m long)
04 (Ton 3 3m long)

08

6 Reflect Light 04

7 Dust mask (Respiratory mask, painter use) 02

8 Safety Goggles (Lens Colour-Clear) 48

9 Welding Leather Apron 04

10 Welding Shield 02

11 Welding Glasses 05

12 Traffic Cones (Large)
18"

122
10

13 Barricading tape (Yellow & Black) 115 Kg

14 Tarpaulin (Canvas Tarpaulin, 15'x20') 01

15 Rain Coat (Plus Size) 170

16 Glouse (Rubber)
Welding
Cotton
Leather

266
22
65
90

17 Plastic Barrier (Large) 10

02. ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2022.11.25 Kjy; 2022.12.13k; jpfjpfspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

2.30 tiu Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; &. 1150.00 (mjpfhu rigapy; gjpT nra;j toq;FeHfs; jtpHe;J) 

cl;gl;L. ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpiz 

Kwp fhrhf ngWif Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfSf;F mikthf Nkw;gb ngWkjpf;F 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03. Nkw;gb ngWiffSf;F jifik ngWtjw;F Nfs;tpjhuHfshy; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp 

Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy; 2022.12.14k; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F ,t; mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

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

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

nfhOk;G-12. 

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-5676903
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- 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
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ngUe;Njhl;l ifj;njhopy; mikr;R

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; guhkhpg;ghsh;fis 
gjpT nra;Jnfhs;sy; - 2023 

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfj;jpd; 2023 Mk; Mz;bw;fhd gpd;tUk; guhkhpg;G 

eltbf;iffs; kw;Wk; toq;fy;fspw;fhf Nrit toq;Feh;fs; gjpTnra;Jnfhs;sg;gLth;.

gpujhd njhFjp cg njhFjp

01. vOJ fUtpfs; mYtyf vOJfUtpfs; rhh;e;j cUg;gbfs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; Nghd;wit

02.  mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Nkk;ghLfs; mr;rply; kw;Wk; Nkk;ghl;Lg; gjhh;j;jq;fis toq;fy;

03. kpd; cgfuzq;fs; tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kpd;Jiz cWg;Gf;fs;

04. rikayiw cgfuzq;fs; jl;Lf;fs;> Nfhg;igfs;> kl;ghz;lq;fs; fuz;b> 

Ks;Sf;fuz;bfs; Nghd;wit

05. Jzpkzpfs; mYtyf jpiur;rPiyfisg; nghWj;Jjy; (Uniforms/
Liner/Staff Tshirts)

06.  epWtdj;jpd; tshfj;ij 

Rj;jpfhpf;Fk; gjhh;j;jq;fs;

Jk;Gj;jbfs;> tpsf;FkhWfs;> J}hpiffs;> Rfhjhu 

ghJfhg;Gg; gjhh;j;jq;fs;

07. thfdq;fis guhkhpj;jy; thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfs;/thfdq;fspw;fhd 

cjphpg;ghfq;fis toq;fy; kw;Wk; Kiwr;Nritfis 

toq;fy;/thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy;

08.  fzzpfs; rhh;e;j Jiz 

cWg;Gf;fs;

fzzp mr;Rg;nghwpfs; rhh;e;j gjhh;j;jq;fs;/Nlhzh;fs;> 

kh];lh; Nuhy;fs; Nghd;wit/fzzp Jiz cWg;Gf;fs; 

(Virus Guard/Pendrive/UPS) kw;Wk; tiyaikj;jy; 

Jiz cWg;Gf;fs;

09. mYtyf cgfuzq;fs; mYtyf cgfuzq;fs; kuk; kw;Wk; cUf;F

10. czTg; gjhh;j;jq;fs; kuf;fwpfs;/goq;fs;/kypifr; rhkhd;fs;

11. kUj;Jt cgfuzq;fs; kUj;Jt cgfuzq;fs;/kUe;Jfs;/Rfhjhug; ghJfhg;G 

gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; Vidait

12.  eph;khzj;Jiw 

cgfuzq;fs;

fl;blg;nghUl;fs;/mYkpdpak; gFjp gphpj;jy;/th;zk; 

jPl;Ljy; kw;Wk; cs;sf Ntiyfs;

13. Vida Nritfs; ghJfhg;G Nritfs;/jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Nritfs;/mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;/
Nghf;Ftuj;J Nritfs;

,jw;fhf Mh;tKs;s egh;fs;> ,e;epWtfj;jpd; gzpg;ghsh;/gpujhd epiwNtw;W mYtyUf;F 

cq;fs; epWtdf; fbjj;jiyg;gpy; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwAk;> epWtdj;jpd; gjpTr; 

rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022 etk;gh; 25 Kjy; 2022 brk;gh; 16 ,w;fpilg;gl;l fhyj;jpy;> thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g.9.00 - gp.g.03.30 tiu> kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 ,w;fhd njhifiaf; 

fzf;Fg;gphptpy; nrYj;jp ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf miof;f Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2770232/0112798780
njhiyefy; ,yf;fk;  : 011-2798775

gzpg;ghsh;/gpujhd epiwNtw;W mYtyh;

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfk;

vk;.B.vr;.[ath;jd khtj;ij> mj;JUfphpa

njd; khfhz rig

ngWif mwptpj;jy;

njd; khfhz gpujk nrayfk;

tf;nty;y Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; 

gapw;rp epWtdj;jpw;F czT toq;Fjy;

Nfs;tp ,yf;fk; SPC/CS/NCB/22/02
njd; khfhz gpujk nrayfj;Jld; ,ize;J fhyp tf;nty;ytpy; mike;Js;s 

Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpw;F 2023.01.01 Kjy; xU tUl 

fhyj;jpw;Fs; czT toq;Ftjw;fhf NghJkhd epjp nrhj;J kw;Wk; Fwpj;j 

Jiwapy; jifik kw;Wk; mDgtKila epWtdq;fspypUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02. ,jw;fhf Fwpj;j tpguq;fs; cs;slf;fg;gl;l ngWifg; gj;jpuq;fis 2022.11.28 

Kjy;  2022.12.19 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiuahd fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 Fwpj;j fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy; fhyp v];. vr;. j`ehaf;f khtj;ijapy; mike;Js;s njd; khfhz gpujk 

nrayfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03. nghwpaplg;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; 2022.12.20 K.g. 10.30 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW gpujk nrayhsH> gpujk nrayfk;> v];.vr;. j`ehaf;f khtj;j> 

fhyp vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;L 

te;J> gpujk nrayfj;jpd;> gpujk nrayf cj;jpNahfg+Ht miwf;F mUfpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLfpd;w 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp 

epWtdj;jpw;F czT toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; 

tpiykDf;fisj; jpwj;jy; md;Nw K.g. 10.30 ,w;F ,lk;ngWtJld;> mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhhpfSf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;. jhkjkhf rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04. ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk; vd;gij jaTld; ftdpf;fTk;.

05. ,J gw;wpa Nkyjpf jfty;fs; www.cs.sp.gov.lk ,iza jsj;jpw;F gpuNtrpj;Jg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Rkpj; my`Nfhd;

gpujk nrayhsH

gpujk nrayfk;

njd; khfhzk;

2022.11.25

Nkyjpf tprhuizfSf;F

njh.Ng. 091-4944016/ 0914946368
E-mail procurementplan1@gmail.com

ghJfhg;Gr; Nritf;fhd 
Nfs;tp Nfhuy; - 2023
ntd;dg;Gt gpuNjr rig

ntd;dg;Gt gpuNjr rigapd; gpd;tUk; ,lq;fspw;F 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd 

fhyj;jpw;Fg; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf toq;FeHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhd gjpTf; fl;lzk; kPsspf;fg;glhj &gh 1>500.00 ,w;fhd 

njhif kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh 50>000.00 ,w;fhd njhif itg;ghfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;. ,J fhrhf my;yJ fhNrhiy %yk; nrYj;jg;glyhk;. fhNrhiyfs; 

nrayhsH> gpuNjr rig ntd;dg;Gt" vd;w ngahpy; vOjg;gly; Ntz;Lk;. 

01. ntd;dg;Gt gpuNjr rig gpujhd mYtyf tshfk; 

02. ntd;dg;Gt tHj;jff; fl;blj; njhFjp kw;Wk; thu re;ij 

03. ntd;dg;Gt my;gl; v/g; gPhp]; tpisahl;luq;F tshfk; 

,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpguf;Fwpg;Gf;fis mYtyf Neuq;fspy; ntd;dg;Gt 

gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> Wennappuwa 
Predeshiya Sabha vd;w KfE}y; fzf;fpYk; njhiyNgrp ,yf;fk; 031-2255276 kw;Wk; 

071-2650746 %yKk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2022.12.15 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH. nrayhsH> gpuNjr 

rig> ntd;dg;Gt" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;fyhk;. 

V.v/g;.gp. gpuzhe;J>

nrayhsH> 

gpuNjr rig> ntd;dg;Gt. 

2022.11.22

uk;Ngt gpuNjr rig

#hpa tYrf;jp njhFjpnahd;iw 
epWTtjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; (LDSP)

01.  uk;Ngt gpuNjr rigapd; Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpd; fPo;> gpuNjr rigapd; 

mYtyff; fl;blj;jpd; $iuapy; #hpa tYrf;jp njhFjpnahd;iw epWTtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.12.15 md;W K.g. 10.00 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWiff;fhd fl;lzq;fis> uk;Ngt gpuNjr rigapd; 

mYtyfj;jpy; nrYj;jp> epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fis 2022.12.14 md;W 

gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  ngWiff;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> jk; Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;jf;$ba Njrpa milahs ml;il my;yJ Vida mq;fPfhuk; ngw;Ws;s 

Mtzq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfspd; fhyk;> Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjpapypUe;J 63 ehl;fspw;F 

nry;YgbahFk; vd;gJld;> Nfs;tpg; gpizakhdJ 91 ehl;fs; nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

05.  2022.12.15 md;W K.g. 10.15 ,w;F uk;Ngt gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

ngWif jpwf;fg;gLnkd;gJld;> mt;Ntisapy; ngWifahsH my;yJ mthpd; 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fspw;F 025-2266606 njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

miof;fTk;.

07.  ,g; ngWif njhlHghd ,Wjpj;jPHkhdk; uk;Ngt gpuNjr rigapd; ngWiff; 

FOtpw;F chpj;jhFk;.

tpguk; Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; gpizj; 

njhif

15KW #hpa tYrf;jp 

njhFjpnahd;iw epWTjy;

2>500.00 60>000.00

v];. ja;G>

jiytH> uk;Ngt gpuNjr rig

2022.11.25

uk;Ngt gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdtsg; ghJfhg;G mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpd; 
tpw;gid epiyaq;fis xU tUl fhyj;jpw;F 

Fj;jiff;F tpLjy; - 2022/ 2023
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd epWtdj;jpw;Fs; cs;s tpw;gid 

epiyaq;fis xU tUl fhyj;jpw;F (2022/ 2023) elhj;jpr; nry;tjw;fhf 

xg;ge;jf;fhuh;fisj; njhpT nra;Ak; nghUl;L Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 2022 etk;gh; 25Mk; jpfjp Kjy; 2022 

brk;gh; 15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
 

ml;ltiz-1

,yf;fk; tpw;gid epiyaq;fspd; tpguk;

tpiykDg; 

gpiz Kwp 

&gh

1
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; - 1 - gpd;dty 

ahidfs; ruzhyak;
5>000.00

2
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; - 2 - gpd;dty 

ahidfs; ruzhyak;
5>000.00

3 • Gifg;gl epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy 5>000.00

4
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 01 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

5
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

6
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 03 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

7
•  Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

8
•  czT tpw;gid epiyak;; ,y. 01 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

9
•  czT tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - 

`k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh
5>000.00

2.  ,e;j tpiyf; Nfhwy;fs; Njrpa kl;l Nghl;b Nfs;tp (NCB) Nfhuy; 

eilKiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

3.  Nfs;tpjhuh;fSf;F ,Uf;f Ntz;ba jifikfs; gpd;tUkhwhFk; vd;gJld; 

jifikfis cWjp nra;Ak; Mtzq;fis Nfs;tpfSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

•  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; (tpw;gid epiyaj;jpw;F ,iaghd Jiwapyhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

4.  Nfs;tpg; gbtq;fs;> epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fis  nj`ptis> 

mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij>  Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpy; 2022 etk;gh;  25Mk; 

jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 14Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jd; nghUl;L vOj;J %y Ntz;LNfhnshd;Wld; 

xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf 1000.00 &ghit Nfs;tpg; 

gbtf; fl;lzkhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; khjphpfis 02 gpujpfspy; g+h;j;jp nra;J (%yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpahf) ,U ciwfspy; ,l;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; jpwf;Fk; ,lq;fspy; ,wg;gh; 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J> muf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;jy; fl;lhakhFk;. 

mt;thNw fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; tpw;gid epiyaq;fis xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

toq;Fjy; - 2022/2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. %yg; gpujpia ,l;L 

mDg;Gk; fbj ciwapd; Kd;Gwk; ~~%yg; gpujp|| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

6.  Nfs;tpg; gbtq;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsk;> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> nj`ptis vDk; Kfthpf;F 2022 

brk;gh; 15Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nehpy; nfhz;L te;J jpizf;fsj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;; epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpr; rigapd; 

Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

8.  xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzq;fSld; 2Mk; 

gf;fj;jpy; 1Mk; ,yf;f  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gpiz 

Kwpia murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; ngw;W 2023 Vg;uy; 

12Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ Nkw;gb 

ngWkjpf;Fr; rkkhd nuhf;fg; gzj;ij kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 

rpwhg;gh; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW gpiz Kwpfs; rkh;g;gpf;fg;glhj Nfs;tpfs; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;glhky; epuhfhpf;fg;gjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

9.  nghUj;jkhd Nfs;tpjhuiuj; njhp;T nra;jy; njhlh;gpy; KOikahd chpikia 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. ,jd;nghUl;L vt;tifapNyDk; 

mOj;jj;ijg; gpuNahfpj;jy; njhpT nra;ag;gLtjw;fhd jifikaPdkhff; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. ,e;j Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy; kw;Wk; Nfs;tp 

Mtzq;fspy; njhptpf;fg;glhj tplaq;fs; njhlh;gpy; jPh;khdj;ij 

Nkw;nfhs;tjw;fhd KOikahd chpikia Njrpa kpUf;ff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,J 

njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fs; Njitahapd; 0112710807 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fs; Clhf jpizf;fsj;jpd; gpujhd fzf;fhsiuj; njhlh;Gnfhz;L 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;>

mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij>

nj`ptis. 

 வ�ொழுமபு,  வ்பொரமையில் 
அ மைந்து ள்ை      
மைல்ஸ் �ைஞ்சியத்தி -
ற்கு   20 - 35 வயதிற்கு 
இமைப்படை ஆண் 
வ�ொழிலொைர்�ள் வ�ொழு -
மபுக்கு அருகில் த�மவ. 
சொரதி அனுைதிப 
்பத்திரம உள்ைவர்�-
ளுக்கு முன்னுரிமைய-
ளிக்�ப்படும. அமழயு-
ங�ள் 0716390068/  
0 7 7 7 7 4 4 3 6 0 /  
0115863076. 071763

- ISLANDWIDE -

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 950/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

- ISLANDWIDE -

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 950/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers



20 2022 நவம்பர் 25 வவள்ளிக்கிழமை25–11–2022



212022 நவம்பர் 25 வவள்ளிக்கிழமை 25–11–2022



22 2022 நவம்பர் 25 வவள்ளிக்கிழமை25–11–2022

KARACHCHI PRADESHIYA SABHA, 
KILLINOCHCHI DISTRICT

INVITATION FOR BIDS (IFB)
01.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Karachchi Pradeshiya Sabha now 

invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for Construction of  Two Storey Public Library Building at 
Karachchi Pradeshiya Sabha Kilinochchi (Stage-I) as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost 
(Rs. Mn)

Required 
Minimum 

CIDA 
Grade

Contract 
Period

01
NP/KN/KPS/
COU/001/2022

Construction of Two Storey Public Library 
Building at Karachchi Pradeshiya Sabha 
Kilinochchi (Stage-I)

40.73
C5 or C4 
Buildings 

180 Days

02.  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. And Public Finance Circulars 
No. 03/2020 (i) and 04/2016 dated 11.01.2021 and 18.02.2021 respectively will be adopted.

03.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been registered 
in the specialty of Building Construction for grade mentioned in the table above with the Construction Industry 
Development Authority (CIDA).

04.  Qualifi cation requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding document. 

05.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Karachchi Pradeshiya Sabha, A9 Road, 
Kilinochchi, (T.P No: 0212285761, Fax No: 021285690) and inspect the bidding documents at the address given 
below from 25th November 2022 until 22nd December 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal 

 working days.

06.  A complete set of Bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of 
a written application to the Chairman, Karachchi Pradeshiya Sabha, A9 Road, Kilinochchi from 25th November 
2022 until 22nd December 2022 between 09:00Hrs and 15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-
refundable fee of Ten Thousand Rupees (Rs.10,000.00).  The method of payment will be by cash.

07.  Bids shall be delivered in duplicate to the address Chairman, Procurement Committee, Kilinochchi Pradeshiya 
Sabha, A9 Road, Kilinochchi on or before 14.00 Hrs on 23rd December 2022. Late bids will be rejected.  Bids 
will be opened soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend.

08.  Bids shall be valid up to (91 days) 23rd February, 2023. All bids shall be accompanied by a Bid Security of 
Rs. 611,000.00. Bid Security shall be valid up to 23rd March, 2023.

09.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 13th December 2022 at Karachchi Pradeshiya Sabha,
A9 Road, Kilinochchi. 

Chairman,
Karachchi Pradeshiya Sabha, 
A9 Road, Kilinochchi. 25.11.2022

nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykD 

jhuh; / 
Nfs;tpjhuhpd; 

jFjpfs;

Nkyjpf 

tpguq;f 

Sf;F 

njhlh;G 

nfhs;Sk; 

egh;

01 ME/VS/
BR/204/2022

 nfhOk;G-13 

nfhl;lhQ;Nrid 

khh;f;fl; $iuf;fhd 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

jpUj;j Ntiy.

5>750.00 205>204.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

CIDA  rp-05
kw;Wk; rp-06 

juj;ijf; 

nfhz;l  

fl;bl 

xg;ge;jf; 

fhuh;fs;

 

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(nraw;wpl;lk;)
njhiyNgrp:

0112-692403

02. ME/ME/
BR/220/2022

nfhOk;G-13 

nfhr;rpf;fil Gdpj 

me;Njhzpahh; 

khtj;ijapYs;s 

nghJ kyry$l 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

jpUj;j Ntiy.

5>750.00 282>650.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

CIDA  rp-05 
kw;Wk; rp-06

juj;ijf; 

nfhz;l  

fl;bl 

xg;ge;jf; 

fhuh;fs;

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. 

 i.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-

1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

 iii.  ,iza jsj;jpypUe;J tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; 

tpguq;fis dirproj@Colombo.mc.gov.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.

  1. epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp

  2. njhlh;Gnfhs;Sk; njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; 2022-12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiuapy; efu 

kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 m.  2022.12.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gzf;nfhLg;gdTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

 M.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz tpiykDf;fs; %lg;gLk; 

jpfjpapy;pUe;J 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2023.07.07 Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2023.07.07 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. Kd;itg;ghdJ 2023.06.07 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 ,.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-12.09 Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; 

Ntz;Lk;. 

 <  2022-12.09 Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L mjd; gpd;dh; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; tpiykDf;fs; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 

10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F   

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 

 c.   tpiykDf;fspd; tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Nkw;gl;l Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; gjpT nra;J nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd miog;G 

nfhOk;G khefu rig

khtl;l nghJ itj;jparhiy - nkhduhfiy
2023k; tUlj;Jf;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

2023k; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L cw;gj;jpahsh;fs;/Kfth;fs;;/gjpT 
nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;/$l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fs; 

kw;Wk; egh;fsplkpUe;J gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Cth khfhzj;jpYs;s 

toq;Feh;fs; njhlh;gpy; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gLk;. gjpT nra;J nfhs;Sk; epWtdq;fs; fl;lhak; tpahghug; 

gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; kUj;Jt mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ 

itj;jparhiy> nkhduhfiy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; 

gbtq;fisj;jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;jy;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

(m) nghUl;fs; toq;fy; (M) Nritfs;;

1. nghJthd fhfpjhjpfs; 24. tspr;rPuhf;fpfs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> 

ciwepiy Fsph;rhjdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; guhkhpj;jy; kw;Wk; rHtpRfs;

2. mYtyf cgfuzq;fs;/ jsghlq;fs;/ kpd; 

cgfuzq;fs;

25. jl;lr;Rg; nghwpfs;> fzpf;Fk; nghwpfs;> NuhzpNah 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpu 

jpUj;jNtiyfs; Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; 

nghwpfs; fzdpfs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs; 

njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;

3. ghtidg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; 

(rth;f;fhuk;> ngl;lhp tiffs;> tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> 

fpUkpehrpdpfs; Nghd;w ghtidg; nghUl;fs;)

26. xl;rprd; cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp]; nra;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

4. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; ePh;f;Foha; gFjpfs; 

(Hardware/ Electronic)
27. fl;blq;fs; kw;Wk; eph;khzg; guhkhpg;G Ntiyfs;

5. fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; NlhzHfs; 

kw;Wk; upgd; tiffs;

28. vahh; fk;gpurh;> nt$k; ,ae;jpuq;fs; Nrh;tp]; 

kw;Wk; guhkhpj;jy;

6. Ma;T$l rpfpr;irKiw kw;Wk; gjhHj;jq;fs;> 

vf;];fjpH glq;fs;> kw;Wk; ,urhadg;gjhHj;jq;fs;

29. gpNuj miwapd; tspr;rPuhf;fp kw;Wk; rlyq;fis 

itf;Fk; ,Oitg; ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs; 

/guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

7. rj;jpurpfpr;ir kw;Wk; kUj;Jt kw;Wk; Ma;T$l 

cgfuzq;fs;

30. kpd;gpwg;ghf;fp Nrh;tp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;

8. gpsh];bf; mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; 

nghUl;fs;

31. Foha;fpzW gOJghh;j;jy;> ePh;g;gk;gp epiya 

Rj;jpfhpg;G Ntiyfs; Panel Board Rj;jpfhpj;jy;
9. thfdq;fSf;fhd ngl;lhpfs;> lah;fs; kw;Wk; 

ba+g;fs; toq;Fjy; thfdq;fspw;fhd 

cjphpg;ghfq;fis toq;fy;

32. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

 I.  thfd rfy tifahd ,ae;jpu ghfq;fs; 

jpUj;j Ntiyfs;

 II.  kpd;njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

 III.  thfdq;fspd; mikg;Gf;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; gOJghHj;jy; tspr;rPuhf;fp 

mikg;Gfs; gOJghHj;jy;

 IV.  thfdq;fspd; bq;fhpq; kw;Wk; ngapz;bq; 

Ntiyfs;

 V.  thfd Frd; Ntiyfs;

 Kr;rf;futz;b gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nritfs;

10. gyif kw;Wk; xl;Lg; gyif 33. kpd; nraw;ghl;L mikg;G gOJghh;j;jy;> kpd; 

cgfuz gOJghh;j;jy; kw;Wk; %d;W Rw;W kpd; 

,izg;G toq;fy;

11. czT tiffs; toq;fy; 34. kUj;Jt thA Foha; njhFjpfspd; jpUj;jk;

12. ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; 

ngah;g; gyiffs;

35. jPaizg;G cgfuzq;fis gOJghh;j;jy; kPz;Lk; 

epug;Gjy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;

13. jpizf;fs milahs ml;ilfs; 36. kyj;ij mg;Gwg;gLj;Jk; Kiwikf;Fhpa Nritfs;

14. kUe;Jfs; 37. njh.Ng mikg;G Nrh;tp]; kw;Wk; gOJghh;j;jy;

15. rfy tifahd Jzpfs; kw;Wk; Esk;G tiyfs; 38. kpd; caHj;jp NrHtp]; kw;Wk; guhkhpj;jy;

16. fhyzpfs; 39. mYkpdpak; fjT> [d;dy;> $iu gOJ ghh;j;jy;

17. vy;gp Nf]; kw;Wk; mLg;Gfs;> thA mLg;G FOha;j; 

njhFjpfspd; jpUj;j Ntiyfs;

40. ghpNrhjidf;fhf toq;fg;gl;l clw;ghfq;fs; 

kw;Wk; chpik Nfhug;glhj rlyq;fis mlf;fk; 

nra;jy;

18. Fg;igfisr; Nrfhpf;Fk; igfs; kw;Wk; nghypj;jPd; 41. itj;jparhiyapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; 

(Nriyd; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; Nghj;jy;> 

rpul;il> fhfpj ml;ilfs;> fz;zhb Nghj;jy;fs; 

(nghpait/rpwpait)> gpsh];bf; nfhs;fyd;fs;

19. l;NuhypfSf;Fj; Njitahd midj;J tif rf;fuq;fs; 42. nty;bq; Ntiyfs;;

20. itj;jparhiy cgfuzq;fs; 43. Ma;T$l ghprPyidfis Nkw;nfhs;sy;

21. tspr;rPuhf;fpfs;> gpNuj miwf;fhd tspr; rPuhf;fpfs; 44. CLfjph; Nghl;Nlhg;gpujpfis toq;Fjy;

22. kUe;J ciwfs;> CT ciwfs; kw;Wk; vf;];Nu 

ciwfs; toq;Fjy;

23. rj;jpurpfpr;ir ghtizg; nghUl;fs;

toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;fhd khjphp tpz;zg;gg;gj;jpuk;
01. tpz;zg;gjhhpapd; ngah;:

02. tpahghuj;jpd;; ngaUk; tpyhrKk;:

03. gjpT nra;a tpUk;Gk; nghUl;fs;/ Nrit ,yf;fk;:

04. tpahghug; gjpT ,yf;fKk; jpfjpAk;:

05. njhiyNgrp ,yf;fk;: 

06. 2022Mk; Mz;bDs; ,t;tifahd nghUl;fSk; NritfSk; toq;fpAs;sPHfsh?

07. toq;Ftjw;F vjpHghHf;fg;gLk; nghUl;fSk; NritfSk; gw;wpa tpguk;:

nghUs; toq;fy; Nrit toq;fy; tpla ,yf;fk; fhRf; fl;lis/gw;Wr;rPl;L ,y.

08.  Nkw;gb epWtdj;jpw;F fld; trjp nra;J nfhLf;Fk; NghJ gj;jphpif tpsk;guj;jpy; cs;s epge;jidfSf;F 

mika Fwpg;gpl;l NritfisAk;> toq;fy;fisAk; nra;tjw;F fl;Lg;gLfpNwd; vd ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

jpfjp: ............................      ...................................................

          gzpg;ghsH/KfhikahsH
epge;jidfs;:

kPsspf;fg;glhj gjpT nra;tjw;fhd fl;lzkhd 500.00 &ghit ntt;Ntwhf xt;nthU nghUs; my;yJ 

NritfSf;fhf nrYj;j Ntz;Lnkd;gJld; ~~kUj;Jt mj;jpal;rfh;> khtl;l nghJ itj;jparhiy> 

nkhduhfiy|| vd;w Kfthpf;F fhRf;fl;lisfs; %yk; fl;lzq;fisr; nrYj;jyhk;. fhNrhiyfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu gzk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

my;yJ itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; fhrhfTk; nrYj;jyhk;.

toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk; chpik 

itj;jparhiyapd; jiytiur; rhHe;jJ

toq;fg;gLk; nghUl;fSk; NritfSk; chpa juj;jpYk;> khjphpfSf;F xj;jjhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;. rfy 

tpz;zg;gq;fSk; 2022.12.27Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;djhf fpilf;ff; $bajhf gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; toq;fy; kw;Wk; Nritfis toq;fhj toq;FeHfspd; 

ngaHfis 2023 tUl toq;FeH gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLk;.

kUj;Jt mj;jpal;rfh;> njhlh;Gfs; 

khtl;l nghJ itj;jparhiy> 0552276261(223)

nkhduhfiy.

fy;Net gpuNjr rig
ngWif mwptpj;jy;

fy;Net gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd th;j;jf chpikfis 2023 

Mz;bw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,jw;fhf cq;fsJ Nfs;tp tpz;zg;gq;fis gjpTj; jghypy; 

nrayhsh;> fy;Net gpuNjr rig> fy;Net vd;w Kfthpf;F 

mDg;gyk;. my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;.

02.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.11.28 Kjy; 2022.12.14 gp.g. 3.00 tiu 

ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

2022.12.15 K.g. 10.00 ,w;F KbtiltJld;> Nfs;tpfs; jpwj;jy; 

md;Nw K.g. 11.00 Kjy; fy;Net gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWk;.

03.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

,g;gpuNjr rigf;F chpaJ. Fwpj;j Nfs;tp epge;jidj; 

njhFg;G kw;Wk; Vida tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 njh.Ng. ,yf;fk; - 0252269575

    0252269127

nrayhsh;>

fy;Net gpuNjr rig>

fy;Net.

fz;b khefu rig
2023Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gPl;L 

VL (Mtzk;)

2023Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gPl;L 

VLfs; jw;NghJ jahuhf cs;sJld; 

mt; VLfs; mYtyf Neuj;jpy; 

,e;j mYtyfj;jpy; ghPrPyidf;fhf 

itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; 252 MtJ 

mjpfhukhd khefu rig fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 235(1) MtJ gphptpd; 

gpufhuk; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

gpufldg;gLj;jpf; nfhs;fpd;Nwd;. 

Nf.Nf.[p.I.b.gp. tpN[jpyf> 

fz;b khefu MizahsH> 

2022 entk;gH khjk; 21Mk; jpfjp

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;
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ngWif mwptpj;jy; 
ntypfk efu rig

fil miwfis thliff;F tpLjy; 
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tHj;jf $lj;ij Fj;jif mbg;gilapy; Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1.  Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy; 2022.11.25 Kjy; 2022.12.15 md;W ez;gfy; 12.00 tiu 

mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.12.16 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH gjpTj; jghypy; my;yJ 

Neubahf Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

3.  Nfs;tpfisj; jpwj;jy; 2022.12.16 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

  ,J njhlHghd epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; tUkhdg; 

gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

041-2250274 aKdh fhd;jp GQ;rpN`th

jiytH> 

ntypfk efu rig

Nfs;tp ml;ltiz

tplak;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

&gh r

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; 

njhif

&gh r

Mff;Fiwe;j 

Nfs;tpj; 

njhif 

&gh r 

flw;fiug; g+q;fhtpd; kPd; 

tpw;gidf; $lk; ,yf;fk; 16
2>000.00 20>000.00 240>000.00

th;j;jf> tzpf kw;Wk; czTg; ghJfhg;G mikr;R

2023 Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
th;j;jf> tzpf kw;Wk; czTg; ghJfhg;G mikr;R kw;Wk; ehL KOtjpYk; mike;Js;s 

nghUshjhu epiyaq;fs; cl;gl mikr;rpd; fPo; cs;s epWtdq;fSf;F 2023Mk; 

tUlj;jpy; gpd;tUk;  nghUl;fs; Nritfs; kw;Wk; Ntiyfis toq;Ftjw;fhf 

jFjpahd epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd.

01. nghUl;fs;

 1. midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;

 2.  fzdp> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fSf;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 

fhfpjhjpfs; (b];fl;> hpgd;> NlhdH)

 3.  midj;J tifahd mYtyfj;; jsghlq;fs;. (kuk;> cNyhfk; kw;Wk; 

Vidait.)

 4.  mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp ,ae;jpuk;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk;> ];NfdH 

,ae;jpuk; (Scanner), njhiyefy; ,ae;jpuk;> ky;b kPbah ,ae;jpuk;> nfkuh 

cgfuzk;> xypngUf;fp ,ae;jpuk;> kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> Gj;jfk; fl;Lk; 

cgfuzq;fs;  cs;spl;l midj;J tpjkhd fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs; 

Nghd;wit.)

 5.  fzdp rhh;e;j Jizg;ghfq;fs; (USB Pen Drive, Wi-Fi dongle, Internet (4G) Dongle 
Anti-Virus Software, Network Accessories, Hard disk)

 6. laH> ba+g; kw;Wk; gw;whp kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

 7.  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (FspHrhjdg;ngl;b> kpd; tprpwp> 

kpd;rhu Nfj;jy;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;b cs;spl;l midj;J tifahd kpd;rhu 

cgfuzq;fs;> kw;Wk; mJ njhlHghd midj;J kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;)

 8. fl;blq;fSf;fhd epwg;g+r;rp kw;Wk; epwg;g+r;rpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; 

 9. ngaHg;gyif> kw;Wk; epidTg; gbtq;fs; kw;Wk; jpfjp Kj;jpiufisj; jahhpj;jy;.

 10. Nflaq;fs;> epidTr; rpd;dq;fs;> fpz;zq;fs; kw;Wk; gjf;fq;fis toq;Fjy;;.

 11. cs;ehl;L ifg;gzpg; nghUl;fs; toq;Fjy;

 12. Nghj;jypy; milf;fg;gl;l FbePh; toq;Fjy; (500ml, 1l, 19l)
 

02. MNyhridaw;w Nritfs;:

 1. ghJfhg;Gr; Nrit

 2. Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs;.

 3.  midj;Jtpjkhd mr;rpLk; Ntiyfs; (Gj;jfq;fs;> Rtnuhl;bfs;> fl;lTl;> 

ngzH> miog;gpjo;fs;> rhd;wpjo;fs; kw;Wk; midj;J b[pl;ly; mr;rpLk; 

eltbf;iffs; kw;Wk; gpsh];bf; vOj;Jf;fs; Nghd;wit) kw;Wk; Gj;jfk; fl;Lk; 

Ntiyfs;

 4.  fpugpf; tbtikg;G Ntiyfs; (miog;gpjo;> Rtnuhl;b> ngzh;> tpUJfs; Nghd;wd 

kw;Wk; rpwpa tPbNah tbtikg;Gfs; kw;Wk; midj;J fzdp tbtikg;Gfs;)

 5. Gifg;glk; mr;rpLjy;> mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;.

 6.  fzdp ,ae;jpuk;> tPbNah cgfuzk;> b[pl;ly; nfkuh> Gifg;glg;gpujp 

,ae;jpuk; kw;Wk; mjNdhbize;j midj;J ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

 7.  midj;J tifapyhd mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (jsghlq;fs;> 

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> FspHrhjdg; ngl;b> kpd;tprpwp> kpd;rhuf; Nfj;jy;> 

njhiyf;fhl;rpg; ngl;b cl;gl midj;J tifapyhd kpd;rhu cgfuzq;fSk; 

cl;gl.)

 8.  itgtq;fSf;fhd Nkilfs;> fjpiufs;> $lhuk;> n[dNul;lH> ePH gTrH 

ePHj;jhq;fp> jw;fhypf foptiwfs; Nghd;wit kw;Wk; mJ rhh;e;j midj;Jg; 

nghUl;fisAk; toq;Fjy;

 9.  itgtq;fSf;fhd kyh; myq;fhuq;fs; kw;Wk; Vida myq;fhug; nghUl;fs; 

toq;Fjy;

 10.  itgtq;fSf;fhd czT> ghdq;fs; kw;Wk; FbePH Nghj;jy;fis toq;Fjy; 

(nfhOk;G efuj;jpw;F mUfpy;)

 11.  thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;> tspr;rPuhf;fpfspd; 

jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; thfdq;fspy; midj;J tifahd F\d; Ntiyfs; 

kw;Wk; thfd ,yj;jpudpay; Ntiyfs;

 12. thfd fhg;GWjp Nritfs;

 13.  tbtikg;G fiyQHfs;> th];J rh];jpu fiyQHfs; kw;Wk; rptpy; 

nghwpapayhsHfs;.

 14. kpd;rhu ,ae;jputpay; nghwpapayhHfs;.

 15. cw;rt Kfhikj;Jt Ntiyfs; (Event Management)
 16. Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;Fjy;

03. Ntiyfs;

 1.  fl;blq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rpwpa eph;khzq;fs; (eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) gjpT nra;Jnfhz;Ls;sikia fhz;gpf;Fk; 

rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; gpujpfis ,izj;jy; Ntz;Lk;)

 2. fl;bl cs;sf Kd;jahhpf;fg;gl;l Ntiyfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j  jpUj;jNtiyfs; 

04. MNyhridr; Nritfs;

 1. gjtp epiyapdH nfhs;ssT Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;.

 2. ntspaf gapw;rp nraykHfs; (Outbound  Training)
 3. ,izaj;jsq;fis mikj;jy;; kw;Wk; Gduikj;jy;

gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhd epge;jidfs;

1.  2023Mk; tUlj;jpy; ,e;j mikr;rpw;F NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs;> 

Nritfs; kw;Wk; Ntiyfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;Jnfhs;s MHtq;fhl;Lk; 

toq;FeHfs;> Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkHg;gpj;J mjw;Fj; Njitahd 

tpz;zg;gg; gj;jpuj;ij> 1>000.00 &gh gzj;ij (kPsspf;fg;glhj Mapuk; &gh) 

rpwhg;gh; fUkgPlj;jpw;Fr; (M jsk;) nrYj;jp fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpAld; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis> 

2022.11.28Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.12Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mikr;rpd; epjpg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(M jsk;)

3. xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  jkJ tpz;zg;gj;Jld; tpahghug; gjpTr;rhd;wpjopd; Gifg;glg;gpujp kw;Wk; 

,iaGila Jiwapy; %d;W (03) tUl fhy mDgtk; njhlHghd rhd;wpjio 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

5.  gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis> 2022.12.26Mk; jpfjp tiu ~~cjtpr; 

nrayhsh;> th;j;jf> thzpg kw;Wk; czTg; ghJfhg;G mikr;R> ,y. 492> Mh;. 

V. b nky; khtj;ij> nfhOk;G-03|| vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;; 

Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fptUk; fbjTiwapy; ~toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 2023| vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. ,e;j tUlj;jpw;F gjpT nra;Jnfhz;Ls;s tpz;zg;gjhuHfs; 2023Mk; 

tUlj;jpw;fhf kPz;Lk; tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;FeHfSf;F Nkyjpfkhf ,yq;if njhiyNgrp 

tpguf; nfhj;jpd; nuapd;Ngh gf;fq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s toq;FeHfsplkpUe;Jk; 

tpiyfisf; NfhUk;; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

7.  eph;zapf;fg;gl;l Ntisapy; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fhj my;yJ Fwpj;j 

Neuj;jpw;F nghUl;fs; xg;gilf;fhj my;yJ tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; NghJ 

epge;jidfisf; filgpbf;fhj toq;FeHfspd; gjpT Kd;dwptpj;jypd;wp ,uj;Jr; 

nra;ag;gLk;.

8.  toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlHghf Kw;gzj; njhif nrYj;jg;glkhl;lhjJld; 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis Kiwahf toq;fpajd; gpd;dNu nfhLg;gdTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

,J njhlHghd Nkyjpf jfty;fis> cjtpr; nrayhsh; (eph;thfk;) mth;fsplkpUe;J 011-

2304078 my;yJ 011 2118667 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Clhf   ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

mikr;Rg; ngWiff; FO>

th;j;jf> thzpg kw;Wk; czTg; ghJfhg;G mikr;R>

,y. 492> Mh;.V j nky; khtj;ij>

nfhOk;G 03.

2022-11-25Mk; jpfjp.

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jfk;> 

tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy;> 

kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R –Nky; khfhzk;)

nry;/g; Nyhlh; buf; xd;iw thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

(Self Loader Truck with Winch)
Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fj; Njitahd nry;/g; Nyhlh; 

buf; xd;iw thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;Feh;fsplkpUe;J jpwe;j Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.  

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguq;fs;

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

(mjpfhu 

rigapy; gjpT 

nra;Js;sth;fs; 

jtpu)

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

nuhf;fg; 

gzj;jpy;

Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

PRDA/WP/
PRO/2022/45

nry;/g; Nyhlh; 

buf; xd;iw 

thlif 

mbg;gilapy; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

&gh 1000.00 + 
Vat

&gh 

10>000.00

2022-12-12 

gp.g. 2.30 

kzpf;F

02.  ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2022-11-25Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-12-09Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; 

Nkw;$wg;gl;l Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ijr;   nrYj;jp    ,t;tjpfhu rigapd; 

Nfs;tpg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia 

nuhf;fg; gzkhf my;yJ tq;fpg; gpiz Kwp %yk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

ngWkjpf;F Nfs;tp Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwf;fg;gLjy; 2022-12-12Mk; jpfjp gp.g. 

2.30 kzpf;F ,e;j mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;  mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH 

my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G -12.

njh. ,yf;fk; 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;Nfhuy; 
kpDtq;nfhil efu rig

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpDtq;nfhil efu rigf;F chpj;jhd 

Fj;jif epiyaq;fs; 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F 

Fj;jiff;F tpLtjw;F Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.12.15 md;W gp.g.2.00 

tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDjpwj;jy;> 2022.12.15 md;W tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; fl;lzq;fis nuhf;fg;gzkhf 

nrYj;jp> xt;nthU tpiykDtpw;fhd gbtq;fis kw;Wk; epge;jidfis>  2022.12.15 

md;W K.g.10.00 tiu ,e;efu rigapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L (02) gpujpfis rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdf;Fwpg;gpl;L chpj;jhd tpiykD 

,yf;fk; kw;Wk; tpiykDg; ngah; tpguq;fs; ciwapd; ,lJgf;fj;jpy; Fwpj;J 

jiyth;> kpDtq;nfhil efurig vd;w ngaUf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

efu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Fwpj;j jpdk;> Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; kw;Wk; 

chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fis 

njhiyNgrp ,y.011-2295275 I mioj;J rigapd; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

kPDtq;nfhil efu rigf;F chpj;jhFk;.

ml;ltiz 01

2023 [dthp 01 Kjy; 2023 brk;gh; 31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F kpDtq;nfhil 

efu rigapd; th;j;jf epiyaq;fs; kw;Wk; Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLjy;. 

njhlh; 

,yf;fk;

Fj;jif chpikia toq;fy;/ 
th;j;jf chpikia toq;fy;

kPsspf;fg; 

gLk; 

tpiykDj; 

njhif 

gpizak; 

&gh

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykD 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

tUlhe;j 

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

1
nghJr; re;ij tshfj;jpy; ,y. 01 

kPd; jl;L
1205.00 1000.00 120>500.00

2
nghJr; re;ij tshfj;jpy; ,y. 02 

kPd; jl;L
1220.00 1000.00 122>000.00

3
nghJr; re;ij tshfj;jpy; ,y. 03 

kPd; jl;L
1210.00 1000.00 121>000.00

4
nghJr; re;ij tshfj;jpy; ,y. 04 

kPd; jl;L
1210.00 1000.00 121>000.00

5
nghJr; re;ij tshfj;jpy; ,y. 05 

kPd; jl;L
1226.00 1000.00 122>600.00

6
nghJr; re;ij tshfj;jpy; 

Nfhopapiwr;rpf; fil
12000.00 1000.00 1>200.000.00

7 thure;ij kyry$lk; 2920.00 1000.00 292>000.00

8
mk;gf`tj;j vdpfl; mUfpy; 

rigf;F nrhe;jkhd tshfk;
78.00 1000.00 7>800.00

9
GUs;sgpl;ba rigf;Fr; nrhe;jkhd 

tshfk;
37.00 1000.00 3>700.00

10
kypdp cad rigf;Fr; nrhe;jkhd 

tshfk;
36.00 1000.00 3>600.00

vr;.Nf.vd;.ePy;.[aNrf;fu>

jiyth;>

efu rig>

kpDtq;nfhil

2022.11.23

kpDtq;nfhl efu rigapy;

COLOMBO DISTRICT

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 950/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf; Nfhuy; (Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy;  -NCB)

,q;F fhzg;gLk; Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l nghUl;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 

nghUj;Jjy;> nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;/
toq;Feh;fs; my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l cs;@h; gpujpepjpfsplk; ,Ue;J 

nghwpaplg;gl;l  tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Tender No.
Description of the 

Procurement

Applicable Non-
refundable 

Tender Fee (Rs.)

Value of Bid 
Bond to be 

submitted (Rs.)

Bid Validity 
Period
(days)

NSB/PT/
ITE/2022/33

System Monitoring 
Tool - Core Banking

14,500/= 650,000/= 120

NSB/PT/
ITE/2022/34

Log Monitoring Tool 
- Core Banking

3,500/= 100,000/= 105

Last Date & Time of Issuing Bid Docoments 15/12/2022 at 3.00 pm

Date & Time of Closing of Tender 16/12/2022 at 10.00 am

01.  ve;j Nfs;tpjhuh;fspd; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; my;yJ 

ngah; Fwpg;gpLgtuhf nraw;gLk; ve;j egUk; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 1987 ,y 

7 nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;jy; fl;lhakhtJld; mth; rhh;ghf 

xg;ge;jj;ij gjpTnra;jy; fl;lhakhFk;.

02.  2022.11.25 Kjy; 2022.12.15 tiu Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 08.30 Kjy; gpw;gfy; 03.00 tiu> 

Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhOk;G - 03> fhyp tPjp> ,y.255 ,y; mike;Js;s Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; gphptpd; gpujk Kfhikahsh; (toq;fy;fs;) ,lkpUe;J vOj;J 

%y Ntz;Ljypd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; 

Kjy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; gQ;Qhq;f jpizf;fsj;jpw;F nry;YgbahFk; 

th;j;jf tq;fpapypUe;J tpepNahfpf;fg;gl;l Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;s$ba 

tq;fpg;gpiz/Nfs;tpg;gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

04.  Fwpj;j jpdj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kw;gfy; 10.00 ,w;F Kbtile;jTld; 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld; Kw;gfy; 10.00 ,w;F gpd;dh; fpilf;Fk; Nfs;tp 

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

05.  rfy Nfs;tpfs; my;yJ xU Nfs;tpia my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; 

my;yJ fhuzk; $whkNyNa epuhfhpf;Fk; chpik Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F chpaJ.

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; gpujk Kfhikahsh; (toq;fy;fs;) 

,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

jhgdg; ngWiff;FO - gpujhd>

Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y:255> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03

tpiy NfhuYf;fhd miog;G
Nky; khfhz rig

nghwpapay; gzpafk;
1. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay;) / gzpg;ghsh; (fl;blq;fs;) ngWiff; FOj; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2. Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; xg;ge;jjhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;. 3Mk; njhlhpyf;fj;jpw;F 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) nkhj;jg; ngWifapd; ngWkjp 50 kpy;ypad; 

&ghTf;Ff; Fiwthf ,Ug;gjdhy; gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;. 1Mk; njhlhpyf;fj;jpw;F 03/2020Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk; kw;Wk; 2Mk; 

njhlhpyf;fj;jpw;F 03/2020(i)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

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

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

njh. 

,y.

xg;ge;jj;jpd; 

,yf;fk;
Ntiyapd; ngah;

03Mk; 

,yf;f nghJ 

xg;ge;jj; 

Njitg;ghL

CIDA 
gjpT 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

tpiykDg; gpiz / 
tpiykDg; gpizapd; 

nry;YgbahFk; fhyk;

tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lk; 

kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP/PU/
CON/22/197

mj;JUfphpa> gpuNjr itj;jparhiyapy; cj;Njr ehd;F khb 

OPD fl;blj;ij eph;khzpj;jy; (IIMk; gbepiy)
Mk;

C4 kw;Wk;  
C3

20,000.00
tpiykDg; gpiz Kwp 

- &gh  1,480,000.00
toq;Fjy;:

gpuNjr nghwpapayhsh; 

mYtyfk;> gj;juKy;y> 

njghdk> gd;dpgpl;ba.  

njhiyNgrp 011-2844354

rkh;g;gpj;jy;:

gzpg;ghsh; 

(fl;lq;fs;)> 

nghwpapay; gzpafk; 

Nk.kh)> 5Mk; jsk;> 

,y. 204> nld;rpy; 

nfhg;NgfLt 

khtj;ij> 

gj;juKy;y.

njh.Ng. 

011-2092504

2 WP/PU/
CON/22/198

kpDthq;nfhl Mjhu itj;jparhiyapy; vf;];-Nu miw / 
Ma;T$lk; / gzpg;ghsh;fspd; Xa;T miwAldhd %d;W khb 

Ma;T$l fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; (IIIMk; gbepiy)

Mk;

C3  
kw;Wk;  

C2
25,000.00

tpiykDg; gpiz Kwp 

- &gh  1,650,000.00

3
WP/PU/

CON/22/199
kpDthq;nfhl nu[P uzJq;f tpQ;Qhd fy;Y}hpf;F cj;Njr U 
tbtpyhd 100'×75' ehd;F khbf; fl;blk; Mk;

C5  
kw;Wk;  

C4
12,000.00

tpiykDg; gpiz Kwp 

- &gh  570,000.00

toq;Fjy;:

gpuNjr nghwpapayhsh; 

kpDtq;nfhl

njhiyNgrp 0112-296418

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

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

05. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (ml;ltizapd; 06Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 2022-11-24Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-14Mk; jpfjp tiuAkhd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Nky; khfhzk; - khfhz 

rigf;Fr;  nrYj;jpajd; gpd; ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mth;fSf;F (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;)  vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh;; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjp KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

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

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 2022-12-15Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwtile;j cldLj;J 

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

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

gpufhukhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

ngWifg; gphpT>

nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>

5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y. 

23.11.2022

njhiyNgrp  : 0112-092504

njhiyefy;  : 0112-092505

mgptpUj;jp nyhj;jH rig
epjp mikr;R

Nfs;tpfspw;fhd miog;G

nyhj;jH ghprhf toq;Ftjw;fhff; nfhs;tdT nra;ag;gl;l kpFjpAs;s jq;f 
eiffspd; tpw;gid 

Nfs;tp ,yf;fk;:- DLB/PRO/2022/12-R
mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; nyhj;jH ghprhf toq;Ftjw;Ff; nfhs;tdT nra;ag;gl;L> jw;nghOJ kpFjpahf 

cs;s fPo;f;fhzg;gLk; jq;f eiffis tpw;gid nra;tjw;fhf rpW ngWiff; FOj; jiythpdhy;> ,jw;fhf 

MHtKs;s egHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl; 

,yf; 

fk;

cUg;gb

cUg;gb 

xd;wpd; 

epiw (g)

nkhj;j 

cUg;gb 

vz;zpf;if

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; 

gpiz itg;Gj; njhif 

&gh

01 jq;f ehzq;fs; (Branded Coins) 8 51 400>000.00

02 jq;f ehzaq;fs; (Branded Coins) 4 15 60>000.00

03 jq;f ehzaq;fs; (Branded Coins) 2 13 25>000.00

04 jq;f ngd;ld;l; - 07 25>000.00

05 jq;f eifj; njhFjp (jq;f khiy 01 

ngd;ld;l; 01> fhg;Gfs; 02> ifmzpfyd; 01)

27 04 100>000.00

06 fq;f khiyfs; 11 02 20>000.00

07 if mzpfyd;fs; 6 02 10>000.00

02.  ,jw;fhf jpwe;j Nghl;buPjupapyhd Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapdbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk; (NCB)
03.  2022.11.25 Kjy; 2022.12.13 tiu mYtyf Neuq;fspy; ,t; mytyfj;jpd; ngUifg; gphptpy; ,ytrkhf 

,jw;fhd Nfs;tp Mtzq;fisg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

04.  jq;f eiffisg; ghprPyid nra;jy; 2022.12.09 md;W K.g. 10.00 ,w;F ,t; mYtyfj;jpy; 

Nkw;nfhs;syhnkd;gJld; Fwpj;j Nfs;tpjhuHfs; khj;jpuk; ,j;jq;f eiffis ghprPypf;fyhk;. mjw;fhf 

tUifjUk; nghOJ Njrpa milahs ml;il/ flTr;rPl;L rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;. tpz;zg;gjhuuhdtH>  

tpahghu epWtdnkhd;nwdpd;> me;epWtdj;jpd; fbjj;jiyg;gpy; gz;lq;fisg; ghprPypg;gjw;fhf tUifjUk; 

egUf;F> epWtdj;jpd; mDkjp toq;fypw;fhd fbjnkhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

05.  tpz;zg;gjhuhpd; vOj;JUt tpz;zg;gnkd;wpd; Nghpy;> kPsspf;fg;glhj &gh 2>300.00 ,w;fhd (mur thpfs; 

nghUe;Jk; gbtf; fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp> 2022.11.25 Kjy; 2022.12.13 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 

tiu mgtpUj;jp nyhj;jH rigapd; ngWifg; gphptpy; Nfs;tpg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

06.  Nkw;gb xt;nthU nyhl; ,yf;fj;jpw;Fkhd kPsspf;fg;gLk; gpizj; njhifia Nfs;tpfis rkHg;gpg;gjw;F 

Kd;dH rigf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W Nfs;tp Mtzq;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. mt;thW gpizj; njhif nrYj;jg;glhik Nfs;tpfs; ,uj;Jr; nra;ag;glf; fhuzkhfyhk;.

07.  g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg;gbtj; njhFjpahdJ> ~jiytH> rpW ngWiff;FO> mgptpUj;jp nyhj;jH rig> 

,y. 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH.B. rpy;th khtj;ij> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02| vd;w Kfthpf;F 

2022.12.14 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mNj 

Kfthpapd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; NrHf;fyhk;.

08.  jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~nyhj;jH ghprhf toq;Ftjw;fhff; nfhs;tdT nra;ag;gl;L> 

kpFjpAs;s jq;f eiffspd; tpw;gidf;fhd Nfs;tp| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

09.  Nfs;tpfisj; jpwj;jy; 2022.12.14 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH 

my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

10.  Nfs;tp Mtzj; njhFjpia ,t; mYtyf www.dlb.lk vd;w ,izaj;jsj;jpYk; ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;.

jiytH> rpW ngWiff;FO

mgptpUj;jp nyhj;jH rig>

,y. 356> fyhepjp nfhs;tpd; MH.B. rpy;th khtj;ij>

a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02

011-4824824

procurement@dlb.lk
2022.11.25
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