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மலையக மககளுகககாக தனது இறுதி மூச்சுவலை
அர்ப்பணி்பபுடன் செயற்படடவர அமைர ஆறுமுகன்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்தன்   

உயிர் பிரி்வ்தற்கு ஒரு சி� மணி-
லநரஙகளுக்கு முன்புகூட என்்னை 

ெநதித்தோர்.  இச் ெந -
திப்பின் ல�ோதும் 

ச � ருந ல ்த ோ ட ட 
ச்தோழி�ோளர்களின் 

்வளர்ச்சி மற்றும்  
அ ்வ ர் க ளின் 

இ ட ர் க ் ள 

க்ள்வது ச்தோடர்பில�லய க�நது-
்ரயோடியிருந்தோர் என்று பிர்தமர், 
அமரர் ஆறுமுகன் ச்தோணடமோ-
னின் அனு்தோ� பிலரர்ை மீ்தோனை 
உ்ரயில லநற்று ச்தரிவிததுளளோர்.

அமரர் ஆறுமுகன் ச்தோணடமோன் 
நோட்ட பிரிக்கும் ெக்திகளுக்கு 

எதிரோக செயற்�டடது மோததிரமன்றி 
�யஙகர்வோ்தத்்த ஒழிக்கும் செயற்-
�ோடுகளுக்கும் அரெோஙகததிற்கு ஆ்த-
ர்வோக செயற்�டடோர்.

ல்தோடடத ச்தோழி�ோளர்களின் 
ல�ோரோடடத ்த்�்வனைோக ஆறுமு-
கன் ச்தோணடமோன் 

UNP தலைலமத்துவத்லத
ஏறக தயகார என
மஙகளவும் அறிவி்பபு

ஐ க் கி ய 
ல்தசிய கடசி-
யின் ்த்�்மப் 
ச�ோறுப்்� ஏற்-
குமோறு லகடடோல 
இது ச்தோடர்�ோக 
ஆரோய்நது �ோர்க்க 
ல ்வ ண டு ச ம னை 

முன்னைோள அ்மச்ெர் மஙகள ெமரவீர 
ச்தரிவிததுளளோர்.  ்தோன் ச்தோடர்நது 
ஐக்கிய ல்தசியக் கடசியின் உறுப்பி -
னைர் என்றும், இது எதிர்கோ�ததிலும் 
மோறோமல 

கருத்தகாழம்மிகக சிநதலனயகாளர
அமைர ஆறுமுகன் சதகாணடமகான்

கருத்தோழம் மிக்க 
சிந ்த ் னை ய ோ ள ர ோ க -
வும் சிறந்த ந்கச் -
சு்்வ உைர்்வோள -
ரோகவும் விளஙகிய 
ஆறுமுகன் ச்தோண -
டமோன் மூ�மோக 
இன்றும் அதிகள்வோனை 
லெ்்வக்ள எதிர் -
�ோர்ததிருந்த ம்�யக 
மக்களுக்கு அ்வரின்  இழப்பு 
ல�ரிழப்�ோக அ்மநதுளளது 
என்று அ்மச்ெர் டக்ளஸ் 

ல்த்வோனைந்தோ ச்தரிவித -
்தோர்.  

�ோரோளுமன்றததில 
(11) ந்டச�ற்ற அனு-
்தோ�ப் பிலரர்ை-
யில க�நது சகோணடு 
உ்ரயோற்றும் ல�ோல்த 
கடற்சறோழில அ்மச்-
ெர் டக்ளஸ் ல்த்வோ-
னைந்தோ லமற்கணட-

்வோறு ச்தவிததுளளோர்.  
அஙகு அ்வர் ச்தோடர்நதும் 

உ்ரயோற்று்கயில, 

்பதவிலய இைகாஜினகாமகா செயதகார 
தமிழைசு கடசியின் செயைகாளர
  ச�ரியல�ோரதீவு தினைகரன் நிரு�ர்   

 
இ�ங்கத ்தமிழரசுக் கடசியின் ச�ோதுச் செய-

�ோளர் கி.து்ரரோெசிஙகம், ்தனிப்�டட கோரைங-
களுக்கோகவும் சுயவிருப்புடனும் ்தனைது ச�ோதுச் 
செய�ோளர் �்தவி்யத துறப்�்தோக, இ�ங்கத 
்தமிழரசுக் கடசியின் ்த்�்வர் மோ்்வ லெோ. 
லெனைோதிரோஜோ, ்தமிழ் ல்தசியக் கூடட்மப் -
பின் ்த்�்வர் இரோ.ெம்�ந்தன் ஆகிலயோருக்குக் 
கடி்தம் மூ�ம் லநற்று அறிவிததுளளோர்.  

19 இலுள்ள தடைகட்ள நீக்கி முன்னோக்கி   
செல்வ்த 20 ஆ்வது திருததததின ்�ோக்கம்

19ஆ்வது திருத்தம் மூ�ம் விதிக்-
கப்�டடுளள ்த்டக்ள க்ளநது 
முன்லனைோக்கி செல்வல்த 20ஆ்வது 
சீர்திருத்தததின் லநோக்கசமனை குறிப் -
பிடடுளள ஜனைோதி�தி லகோடடோ�ய 
ரோஜ�க் ஷ, இ்தன் மு்தன்்மயோனை 
லநோக்கம் ஜனைோதி�தியின் �்தவிக்கோ -

�த்்த மோற்றோது எதிர்கோ� ல்வ்�த -
திடடஙக்ள முன்சனைடுப்�ல்த 

என்றும் ஜனைோதி�தி ச்தளிவு�டுத-
தியுளளோர்.   

 அததுடன், பிலரம�ோல 
ஜயலெக்கர எம்.பியின் 

வி்வகோரம் ச்தோடர்பில குறிப்பிடட ஜனைோ-
தி�தி, கரு ஜயசூரிய, ்த�்தோ அததுலகோரள, 
ெஜித பிலரம்தோெ ஆகிலயோர் உளளிடட அர-
சிய�்மப்பு ல�ர்்வலய தீர்ப்பு ்வழஙகிய 
நீதி�தி்யயும் லமன் மு்றயீடடு நீதி�தி-
்யயும் நியமித்தது என்றும் குறிப்பிடடோர்.   

 இரோஜோஙக அ்மச்ெர்களுடன் ஜனைோ-
தி�தி அலு்வ�கததில ந்டச�ற்ற கூட-
டததில  ல�சும் ல�ோல்த ஜனைோதி�தி இந்த 
கருத்்த ச்வ ளியிடடோர்.  

20 ஆ்வது சீர்திருத்தம் மற்றும் பிலரம-
�ோல ஜயலெக்கர எம்.பி �ற்றிய ்தப்�ோனை 
எணைஙகளுக்கு ஜனைோதி�தி 

புைம்ச்பயரநத தமிழ் முதலீடடகாளரகளுடன்  
பிைதமர மஹிநத நேறறு ெநதித்துலையகாடல்

பு�ம்ச�யர்ந்த ்தமிழ் மு்தலீடடோளர்-
க்ள அ�ரி மோளி்கக்கு அ்ழதது 
பிர்தமர் மஹிந்த ரோஜ�க் ஷ லநரில 
�ோரோடடுக்க்ளயும் ச்தரிவித்தோர். 
இந்தச் ெநதிப்பில கனைடோவிலுளள 
மு்தலீடடோளர்களோனை சுகந்தன் ெணமு-
கநோ்தன் மற்றும் ெதீஸ் இரோஜலிஙகம் 
ஆகிலயோர் க�நதுசகோணடிருந்தனைர்.  

்வடக்கு - கிழக்கில இருக்கக்கூடிய 
மு்தலீடுக்ள ஊக்கப்�டுததும் முக-
மோகவும்,  மக்களுக்கு ல்வ்�்வோய்ப்பு 
்வழஙகும் முகமோகவும் இந்தச் ெநதிப்பு 
ந்டச�ற்றது.    

�்னை அபிவிருததி நிறு்வனைததுடன் 
இ்ைநது சி� ல்வ்�ததிடடஙக்ள 
செய்து ்வரக்கூடிய இந்த இரணடு 

மு்தலீடடோளர்களும் ்வடக்கு - கிழக்கு 
மக்க்ள ச்தோழில ரீதியோக உள்வோங-
கிய்தற்கோக பிர்தமர் ்தனைது �ோரோடடுக்க-

்ளயும் ச்தரிவித்தோர். இச் ெநதிப்பில 
கடற்சறோழில அ்மச்ெர் டக்ளஸ் ல்த்வோ-
னைந்தோவும் க�நது சகோணடோர். 

வன்னியில் NHDA ஆல் வழஙக்ப்படட
வீடடுத்திடடஙகளில் ்பகாரிய பிைச்சிலன

்வன்னியில இ்டநிறுததி 
்்வக்கப்�டடுளள வீடுகள 
ச்தோடர்�ோனை பிரச்சி்னைக்ள 
ச்வகுவி்ரவில முடிவுக்கு 
சகோணடு ்வரு்வ்தற்கோக 

இரோஜஙக அ்மச்ெர் 
இநதிக அனுருத்தவுடன் 
�ோரோளுமன்ற உறுப்பினைரும் 
மன்னைோர்  மற்றும் முல்�த-
தீவு மோ்வடட 

ந்பகாலத்பச்பகாருள் கடத்தலில் ஈடு்படும்
்பலடயினருககு உச்ெ்படெ தணடலன

கழுவி, உைை லவத்து  
விறக்ப்படட மூவகாயிைம்  
'மகாஸ்க'கள் லக்ப்பற்றல்  

சகோழும்பு, 
ல க ோ ட ் ட 
ந ோன் க ோ ம் 
கு று க் கு த 
ச ்த ரு வி ல 
அ்மநதுளள 
கடடிடசமோன் -
றில  முகக்க -
்வெஙகள உ�ர ்்வக்கப்�டடிருந்த 
ல�ோது லநற்று முன்தினைம் மதியம்  கண -
டுபிடிக்கப்�டடுளளனை.  

மததிய சகோழும்பு சுகோ்தோர 
்்வததிய அதிகோரி அலு்வ�கததிற்கு 
கி்டக்கப்ச�ற்ற மு்றப்�ோடுக்க-
்மய லமற்சகோளளப்�டட சுற்றி்வ-
்ளப்ச�ோன்றில மீணடும் �யன்�-
டுத்த முடியோ்த 3,128 முகக்க்வெஙகள 
�றிமு்தல செய்யப்�டடுளளனை.  

புறக்லகோட்ட ச�ோலிஸோருடன் 
அந்த இடத்்த சுற்றி்வ்ளத்த ல�ோது 
அஙகு ஆயிரக்கைக்கோனை

மலையக மககள் ெகாரநத ெகை  
விடயஙகளிலும் TNA உடனிருககும்  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்தன்   

்த்�்வ்னை இழநது 
நிற்கும் ம்�யக மக்களின் 
எந்த ஒரு பிரச்சி்னைக்கும் 
்தமிழ் ல்தசியக் கூடட்மப்பு 
உடனிருக்கும். குரல சகோடுக் -
கும் எனை ்தமிழ் ல்தசியக் கூட-
ட்மப்பு எம்.பி.செல்வம் 
அ்டக்க�நோ்தன் ச்தரிவித்தோர்.   

"எஙகள உறவுகளோனை ம்�யக மக் -
களுக்கு பிரச்சி்னைகள ஏற்�டுமோனைோல 

்வடக்கு கிழக்கு மக்களும் 
்தமிழ் ல்தசியக் கூடட்மப் -
பின் �ோரோளுமன்ற உறுப் -
பினைர்களும் உஙகளுக்கோக 
குரல சகோடுப்ல�ோம். உங-
களுடன் நிற்ல�ோம். உங -
கலளோடு �யணிப்ல�ோம் 
என்றும் அ்வர் உறுதியோக 
ச்தரிவித்தோர்.   

ஜீ்வன் ச்தோணடமோனி -
டம் ச�ரும் சு்ம ஒப்�்டக்கப்�ட-
டுளளது. அ்வர் அ்்தப் �ற்றி க்வ்�ப்-
�டத ல்த்்வயில்�.

இனவகாதம், மதவகாதத்லத உருவகாககி மககளது   
மனஙகளில் அலமதிலய சீரகுலைகக நவணடகாம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், சுப்-
பிரமணியம் நிஷோந்தன்   

இனை்வோ்தம், ம்த ்வோ்தத்்த மக்-
களின் மனைஙகளில உரு்வோக்கி 
அ்மதி்ய இல�ோமல செய் -
துவிட ல்வணடோம் எனை ்தமிழ் 
மக்கள ல்தசிய கூடடணியின் 
்த்�்வரும் �ோரோளுமன்ற உறுப்-

பினைருமோனை சி.வி.விக்லனைஸ்்வர -
னுக்கு ஐக்கிய மக்கள ெக்தியின் 
�ோரோளுமன்ற உறுப்பினைர் டயனைோ 
கமலக ல்வணடுலகோள விடுத-
்தோர்.   

�ோரோளுமன்றததில லநற்று  
ந்டச�ற்ற அமரர் ஆறுமுகன் 
ச்தோணடமோனின் அனு்தோ� 
பிலரர்ை மீ்தோனை

ஆறுமுகனின் தலைலமத்துவம்
ஜீவனுககு சி்றநத முன்மகாதிரி

கடசி ந்பதமின்றி அலனவருடனும்
ேட்பகாக ்பழகும் இயல்புலடய தலைவர

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், சுப்ரமணியம் நிஷோந்தன்   

அமரர் ஆறுமுகன் ச்தோணடமோன் அ்னைதது ெந்தர்ப்-
�ஙகளிலும் ல்தோடடத ச்தோழி�ோளர்களின் பிரச்சி்னை-
களுக்கு முக்கியதது்வம் அளிதது அ்வற்றுக்கு தீர்வு 
ச�ற்றுக் சகோடுப்�தில மு்னைப்�ோக செயற்�டட்வசரனை 
எதிர்க்கடசித ்த்�்வர் ெஜித பிலரம்தோெ லநற்று �ோரோளு-
மன்றததில ச்தரிவித்தோர்.   

 அல்தல்வ்ள, �ோரோளுமன்றததிலும் ச்வளியிலும் 
எவ்வி்த கடசி ல�்தமுமின்றி நடபுடன் �ழகிய ்த்�்வ -
ரோக அ்வ்ர �ோர்க்க முடிகிறச்தன்றும் 

அனுதாப பிரேேமை மீதான உமேயில் 
பிேதைர் ைஹிநத ோஜபக ஷ

இோஜாங்க அமைசெர் 
வியாரழநதிேன் 

ர்காப குழு உறுபபினோ்க

சாணக்கியன் எம்.பி 
நேற்று நியமனம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்தன்  

அரெ ச�ோறுப்பு முயற்சிகள �ற்றிய (லகோப்) 
குழுவிற்கு நியமிக்கப்�டடுளள 22 உறுப்பி-
னைர்களின் ச�யர் வி�ரஙக்ளயும்

பிநேமலால் எம்.பி விடயம் குறித்து ஜனாதிபதி விளக்்கம்   

அலரி ைாளிம்கககு அமழத்து பாோட்டும சதரிவிபபு 

நிவர்த்திககுைாறு வீடெமைபபு அமைசெரிடெம ைஸதான் ரவண்டுர்காள்

இோணுவத் தளபதி ெரவநதிே சில்வா ்கடும உத்தேவு
இ ர ோ ணு ்வ த தி லு ள ள 

சி�ர் ல�ோ்்தப்ச�ோருள 
கடத்தலில ச்தோடர்பு்டய 
செயற்�ோடுகளில ஈடு� -
டுகின்ற்ம ச்தோடர்பில 
்தக்வலகள ச்வளியோகியுள -

ளனை. இவ்்வோறோனை செயற்�ோ-
டுகளில ஈடு�டு�்வர்களுக்கு 
்வழஙகப்�டக் கூடிய அதி -
க�டெ ்தணட்னை நிச்ெயம் 
்வழஙகப்�டுசமனை இரோணு-
்வத ்தள�தி 

மு.்கா தமலவர் ேவூப ஹககீம எம.பி

விகரனஸவேன் எம.பியிடெம டெயனா ்கைர்க ரேற்று மீண்டும வலியுறுத்து

அைேர் ஆறுமு்கன் குறித்து ெஜித் பிரேைதாெ உமே

நீணட �ோரம்�ரியததின் அடுத்த ்வோரிெோக ்வநதுளள 
ஜீ்வன் ச்தோணடமோன் மீது ஒரு  �ோரம் சுமத்தப்�டடுள-
ளது. என்றோலும் ம்�யக மக்களுக்கோக அ்வர்  லெ்்வ-
யோற்று்வோர் எனை நம்புகின்லறோம். ஆறுமுகன் ச்தோண-
டமோனின் ்த்�்மதது்வத்்த  முன்மோதிரியோக 
சகோணடு அ்வர் லெ்்வயோற்ற ல்வணடும்.  

அமரர் ஆறுமுகன் ச்தோணடமோனின் குடும்�ம் 
இநதிய ்வம்ெோ்வளி மக்களுக்கு அளப்�ரிய லெ்்வ்ய 
செய்துளளது. அமரர் ஆறுமுகன்

தலைவரே,  மாட்டிலைச்சி பிேச் 
சிலை பெரிய பிேச்சிலையாப் 
ரொச்சு.. நாட்டுக்கு நலைபதண்டு 
தான்  ரயாசிச்்சது.. ஆைா...!!
ஓம், ஒரு முடிவுக்கு வே முன்ைரம 
எலரைாரும் துள்ளிக் குதிக்கிைம்... 
இநத பிேச்சிலை மாடுகளுக்கு 
பதரியுரமா பதரியாது..??

அைேர் ஆறுமு்கன் விட்டுச சென்்ற

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்தன்

ம்�யக மக்களின் துணிச்-
ெல மிக்க ்த்�்வரோக அ்மச் -
ெர் ஆறுமுகன் ச்தோணடமோன் 
செயற்�டடோர்.

அ்வருக்கு எதிரோக �லல்வறு 
விமர்ெனைஙகள ெ்வோலகள எழுந்த 
ல�ோதும் நோன்

்பணிகலள ஜீவன், செநதில், ைகாநமஸ்
மககளுககு முன்சனடுகக நவணடும்
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பிரான்சில் கடந்த 24 மணி நேரத்-
தில் சுமார் 10,000 புதிய ககாகரானா 
க்தாற்று சம்பவஙகள் ்பதிவாகியுள்-
ளன. இது நோய்த் க்தாற்று ஆரம -
பித்்தது க்தாடககம அநோட்டில் 
ஒருோளில் ஏற்்பட்ட அதிக சம்பவங-
களாகும. 

கடந்த வியாழககிழமம முடிவ-
மடந்த 24 மணி நேரத்தில் 9,843 
புதிய க்தாற்்ாளர்கள் அமடயாளம 
காணப்பட்ட்தாக சுகா்தார நிர்வாகம 
குறிபபிட்டுள்ளது. இது முநம்தய 

அதிக்பட்ச ோளாந்த நோய்த் 
க்தாற்று எண்ணிகமகமய விடவும 
கிட்டத்்தட்ட 900 அதிகரிப்பாகும. 

ககாநரானா க்தாற்ம் கட் -
டுப்படுத்துவ்தற்கான ேடவ -
டிகமகமய கடுமமயாககுவது 
க்தாடர்பில் அமமசசர்கள் 
மற்றும சுகா்தார நிபுணர்கள் ந்பச -
சுவார்த்ம்த ேடத்தி வரும நிமை -
யிநைநய இந்த எண்ணிகமக 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

உைகில் அதிக ககாவிட்–19 உயி-

ரிழபபு எண்ணிகமக ககாண்ட ோடு-
களில் பிரான்ஸ் ஏழாவது இடத்தில் 
உள்ளது. அஙகு 30,800ககும அதிக-
மாநனார் உயிரிழநதுள்ளனர்.  

அவசர சிகிசமச பிரிவில் அனும-
திககப்படும நோயாளர்களின் எண்-
ணிகமகயும அண்மமய தினஙக-
ளில் அதிகரித்துள்ளது. 

ஐநராப்பாவின் ஏமனய ோடுகளி -
லும ககாநரானா க்தாற்று சம்பவங-
கள் அதிகரித்து வருகின்்மம குறிப -
பிடத்்தககது.  
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நீண்ட காைமாக இழு்பறியில் 
நீடித்்த ்தலி்பான்களுககும ஆபகான் 
அரசுககும இமடயிைான அமமதிப 
ந்பசசுவார்த்ம்த கட்டாரில் இன்று 
சனிககிழமம ஆரம்பமாகவுள்ளது.

இ்தன் ஆரம்ப நிகழ்வில் ்பஙநகற் -
்ப்தற்கு அகமரிகக இராஜாஙகச கசய-
ைாளர் மமக க்பாமபிநயா ந்தாஹா 
்பயணமாகி்ார். 

அகமரிககாவின் ்தமைமமயி -
நைநய ஆபகானின் 19 ஆண்டுகள் 
ந்பாமர முடிவுககுக ககாண்டுவரும 
இந்தப ந்பசசுவார்த்ம்த ேமடக்ப -்
வுள்ளது. 

“இரத்்த ஆம் நிறுத்துவ்தற்கும 
்தசாப்த காை ந்பாமர முடிவுககுக 
ககாண்டுவருவ்தற்கும வரைாற்று 
முககியம வாய்ந்த இந்த ந்பசசு-
வார்த்ம்த சந்தர்ப்பத்ம்த ஏற்்ப-
டுத்தியுள்ளது. இந்த வாய்பம்ப 
ோம மகவிடககூடாது” என்று 
க்பாமபிநயா கவளியிட்ட அறிவிப -
பில் கூ்ப்பட்டுள்ளது.   

இந்த அமமதிப ந்பசசுவார்த்ம்த 
கடந்த மார்ச மா்தநம ேடத்துவ்தற்கு 
திட்டமிடப்பட்டந்பாதும நூற் -
றுககணககான ்தலி்பான் ந்பாராளி-
கமள விடு்தமை கசய்வது உட்்பட 
மகதிகள் ்பரிமாற்்ம க்தாடர்பிைான 
பிரசசிமன காரணமாக க்தாடர்நது 
பிற்ந்பாடப்பட்டு வந்தது. 

“ஆபகானிஸ்்தானில் நிமையான 
அமமதிமய நிறுவுவ்தற்கான 
்படியில் இந்தப ந்பசசுவார்த்ம்த 
தீவிரமானதும முககியமான்தாகவும 
உள்ளது” என்று கட்டார் கவளியு்வு 
அமமசசு குறிபபிட்டுள்ளது.  

எனினும சர்வந்தச மத்தியஸ்-
்தர்கள் இன்றிநய இந்தப ந்பசசு-
வார்த்ம்த இடமக்ப்விருப்ப்தாக 
இராஜ்தநதிர வட்டாரஙகள் மூைம 
க்தரியவருகி்து. 

மூன்்ாவம ்தரபபு இன்றி நேரடி -
யாக ந்பச ஆபகான் அரசு மற்றும 
்தலி்பான் விருமபுவ்தாக கூ்ப்படுகி -
்து. 

இதில் அரசியல் தீர்கவான்ம் 
க்பறுவது மற்றும நிரந்தரமாக 
மற்றும விரிவான ந்பார் நிறுத்்தம 
ஒன்ம் ஏற்்படுத்துவது இந்தப ந்பச-
சுவார்த்ம்தயின் முககிய அமசஙக-
ளாக உள்ளன. 

எனினும 2001 ஆம ஆண்டு அகம -
ரிககா ்தமைமமயிைான ்பமடகய -
டுபபின் மூைம ்தலி்பான்கள் ஆட்சி 
கவிழ்ககப்பட்டது க்தாடககம அவர்-
கள் ஆபகான் அரச ்தரபபினருடன் 
ந்பசசுவார்த்ம்தயில் ்பஙநகற்்பது 
மு்தல் மும்யாக அமமயும.  

அகமரிககா மற்றும ்தலி்பான்க -
ளுககு இமடநய கடந்த க்பபரவரி 
மா்தம மகசசாத்்தான உடன்்படிக-
மகககு அமமயநவ இந்த ந்பசசு-
வார்த்ம்த ேமடக்ப்வுள்ளது. 

இந்த உடன்்படிகமகககு அமமய 
அகமரிககா ஆபகானில் இருககும 
்தமது துருபபுகமள ்படிப்படியாக 
கும்த்து வருகின்்மம குறிபபிடத்-
்தககது.   

ஆப்கான் அரசு மற்றும் தலிபகான்
அமமதிப பபச்சு இன்று ஆரம்பம்

க்தன் ககாரிய நிறுவனம ஒன்று 
மின்கை முகககவசஙகமள உரு-
வாககியுள்ளது. அமவ மூசசின் 
ஈரத்தினால் மஙகைாகும மூககுக-
கண்ணாடிப பிரசசிமனமயத் தீர்க-

கும ்தன்மம ககாண்டமவ.
எல்.ஜி நிறுவனத்தின் இந்த 

முகககவசம ஒநர உருவ அளவில் 
வரும. அதில் இரு மின்விசிறிகள் 
க்பாருத்்தப்பட்டிருககும. உள்வ-
ரும, கவளிகசல்லும காற்ம்த் 
தூய்மமயாககும வடிகட்டியும 
அதில் உள்ளது.

மககள் முகககவசம அணிய 

நவண்டிய கட்டாயச சூழலில் 
முகககவச உற்்பத்தியாளர்கள் மக -
களின் வசதிகநகற்்ப அவற்ம் 
வடிவமமககின்்னர். தூககிகய-
றியககூடிய முகககவசம அணிவ -

்தால் இயற்மகககுக 
நகடு உண்டாகி்து 
என அந்த நிறுவனத்-
தின் மூத்்த அதிகாரி 
நராய்ட்டர்ஸ் கசய்தி 
நிறுவனத்திடம க்தரி -
வித்்தார்.

மு க க க வ ச ம , 
அ்தன் மின்கைனுக-
குச சகதியளிககும 
உம்யுடன் விற்-
கப்படும. நமலும 

அந்த உம், யு.வி ஒளிககதிர் 
ககாண்டு முகககவசத்திலுள்ள கிரு-
மிகமள நீககும.மின்கைம சுமார் 
2இலிருநது 8 மணி நேரம வமர 
கசயல்்படும.ஆண்டின் இறுதிக 
காைாண்டில் கவளியாகவுள்ளமின்-
கை முகககவசஙகளின் விமைமய 
எல்.ஜி இன்னும முடிவுகசய்-
யவில்மை.

கிழககு ககாஙநகாவின் ்ப்தற்்ம 
ககாண்ட மாகாணம ஒன்றில் இடம-
க்பற்் ்தாககு்தல்களில் 58 ந்பர் ககால்-
ைப்பட்டிருப்ப்தாக உள்ளூர் அதிகா-
ரிகள் குறிபபிட்டுள்ளனர். இந்தத் 
்தாககு்தல்களுககு நமாசமான கிளர்ச-
சிக குழு ஒன்றின் மீது குற்்மசாட்டப-
்படுகி்து. 

இட்டுரி மாகாணத்தில் இரு ்பகு-
தியில் இடமக்பற்றிருககும இந்தத் 
்தாககு்தைால் க்பரும எண்ணிகமக-
யான மககள் ்தமது வீடுகமள விட்டு 
கவளிநயறி இருப்ப்தாக மாகாண 
உள்தும் அமமசசர் அட்ஜிநயா கிடி 
ஏ.எப.பி கசய்தி நிறுவனத்திற்கு க்தரி-
வித்துள்ளார். 

இந்தத் ்தாககு்தல் க்தாடர்பில் 
1990கள் க்தாடககம இயஙகி வரும 
உகண்டா முஸ்லிம கிளர்சசிக குழு 
ஒன்்ான கூட்டணி ஜனோயகப ்பமட 
மீது அவர் குற்்மசாட்டியுள்ளார். 
நூற்றுககணககான க்பாதுமககளின் 
ககாமைககுக காரணமான்தாக குற்்ம-
சாட்டப்படும இந்தக குழு மீது கடந்த 
ேவம்பரில் ககாஙநகா இராணுவம 
்பமட ேடவடிகமகமய ஆரமபித்்தது. 

காடு நிம்ந்த ட்சாபி என்் ்பகுதி-
யிநைநய இந்தத் ்தாககு்தல் இடம-
க்பற்்்தாக உள்ளூர் மககள் குறிபபி-
டுகின்்னர். இ்தன்ந்பாது ்பைரும 
கடத்திச கசல்ைப்பட்ட்தாகவும அஞ்-
சப்படுகி்து.

அகமரிககாவின் ்பசிபிக வடநமற் -
குப ்பகுதி எஙகும ்பயஙகர காட்டுத் 
தீ தீவிரமாக ்பரவி வரும நிமையில் 
ஒநரகன் மாநிைத்தில் அமர மில்லி-
யனுககும அதிகமான மககள் ்தமது 
வீடுகளில் இருநது கவளிநயறியுள்-
ளனர். 

கடும கவப்பம மற்றும உளர்ந்த 
காற்று அந்த மாநிைத்ம்த ்பாதித்-

துள்ளது. இந்தக காட்டுத் தீயினால் 
ஏற்்பட்டிருககும உயிரிழபபு எண் -
ணிகமக இன்னும க்தரியா்தந்பாதும 
ோல்வர் உயிரிழநதிருப்பது உறுதி 
கசய்யப்பட்டுள்ளது.   

அகமரிககாவின் 12 நமற்கு மாநி-
ைஙகளில் ்தற்ந்பாது 100ககும அதிக-
மான காட்டுத் தீ சம்பவஙகள் ்பதிவா-
கியுள்ளன.  

ஒநரகன், கலிந்பார்னியா மற்றும 
கவாசிஙகடன் மாநிைஙகளில் 
இந்தக காட்டுத் தீ கடுமமயாக 
இருப்பந்தாடு ஒட்டுகமாத்்த சிறு ேக-
ரஙகள் அழிந்த ்பை சம்பவஙகளும 
இடமக்பற்றுள்ளன. கலிந்பார்னியா-
வில் மாத்திரம 10 ந்பர் உயிரிழநதுள்-
ளனர்.  

சுமார் 4.4 மில்லியன் ஏககர் நிைம 
தீயில் அழிநதிருப்ப்தாக ந்தசிய 
இமடத்க்தாடர்பு தீயமணபபு 
மமயம குறிபபிட்டுள்ளது.   

இநநிமையில் ஒநரகன் மககள் 
க்தாமகயான 4.2 மில்லியனில் 10 
வீ்தத்திற்கும அதிகமானவர்கள் ்பாது-
காப்பான இடஙகளுககு கவளிநயறி 
இருப்ப்தாக அந்த மாநிை அரச 
முகாமம உறுதி கசய்துள்ளது. 

தீயில் கருகிய நிமையில் சிறுவன் 
ஒருவனின் உடலும அவனது 
்பாட்டி உடலும கிமடத்்த நிமையில் 
நமலும ்பைர் உயிர் இழநதிருகக -
ைாம என ஒநரகன் ஆளுேர் க்தரிவித்-
்தார். கலிந்பார்னியா மாநிைத்தில் 
மட்டும 64,000 ந்பர் ்பாதுகாப்பான 
இடஙகளுககு கவளிநயற்்ப்பட்-
டுள்ளனர்.

உைகில் அதிக ககாநரானா மவரஸ் 
க்தாற்றுச சம்பவஙகள் உள்ள ைத்தீன் 
அகமரிககா பிராநதியத்தில் நோய்த் 
க்தாற்்ாளர்கள் எண்ணிகமக 8 மில் -
லியமனத் க்தாட்டுள்ளது. 

எனினும அந்த பிராநதியத்தின் 
சிை ோடுகளில் க்தாற்றின் நவகம 
கும்நதிருப்ப்தாக கணிககப்பட் -
டுள்ளது. 

கடந்த ஒரு வாரத்தில் ைத்தீன் 
அகமரிககாவில் 67,173 நோய்த் 
க்தாற்று சம்பவஙகளாக வீழ்சசி கண் -
டுள்ளது. 

அ்தற்கு முநதிய ஏழு ோட்களில் 
அந்தப பிராநதியத்தில் 80,512 
க்தாற்றுச சம்பவஙகள் ்பதிவாகி 
இருப்பது நராய்ட்டர்ஸ் கசய்தி நிறு-
வனத்தின் ்தரவுகள் காட்டுகின்்ன. 

நோய்த் க்தாற்று மற்றும உயிரிழப-
பில் பிராநதியத்தில் நமாசமாக ்பாதிக-
கப்பட்ட ோடாக பிநரசில் உள்ளது. 
அஙகும 4.2 நோய்த் க்தாற்றுச சம்ப-
வஙகளுடன் 128,000ககும அதிகமா -
னவர்கள் உயிரிழநதுள்ளனர்.     

எனினும பிநரசிலில் அண்மமய 
தினஙகளில் க்தாற்று எண்ணிகமக 

வீழ்சசி கண்டிருப்பந்தாடு கடந்த 
வியாழககிழமம 40,557 புதிய க்தாற்-
்ாளர்கள் அமடயாளம காணப்பட் -
டனர்.  

பிநரசிலுககு அடுத்து அதிகம 
்பாதிககப்பட்ட க்பரு, ககாைமபியா 
மற்றும கமகசிநகா ோடுகளிலும 
மவரஸ் க்தாற்றில் வீழ்சசி ஏற்்பட்-
டுள்ளது. 

ககாநரானா மவரஸ் க்தாற்றினால் 

உைககஙகும உயிரிழந்தவர்கள் எண்-
ணிகமக 900,000 ஐ ்தாண்டியுள்-
ளது. இதில் அகமரிககா, பிநரசில், 
இநதியா மற்றும கமகசிநகா ோடுகள் 
அதிகம ்பாதிககப்பட்டுள்ளன.  

இதில் ்பை ைத்தீன் அகமரிகக 
ோடுகளும மவரஸ் க்தாற்றினால் 
்பாதிககப்பட்ட க்பாருளா்தாரத்ம்த 
மீட்கடடுகக கடுமமயாகப ந்பாராடி 
வருகின்்ன. 

ககாவிட்-19 மவரஸ் 
்பரவமை முறியடிகக 
வகுககப்பட்டுள்ள திட்-
டஙகளுககு உடனடி-
யாக நிதி திரட்டப்பட 
நவண்டும என்று உைக 
சுகா்தார அமமபபு வலியு-
றுத்தியுள்ளது.

ோடுகள் கூடு்தல் ஆ்தரவு 
்தரநவண்டும என்று 
ஐககிய ோடுகள் சம்ப 
்தமைமமச கசயைாளர் அன்நடா-
னிநயா குட்டரஸ் அமழபபு விடுத்-
துள்ளார். இதுவமர 3 பில்லியன் 
கடாைர் மட்டுநம திரட்டப்பட்டுள்ள-
்தாக அவர் குறிபபிட்டார். ந்தமவப்ப-
டும க்தாமகயில் அது 10 வீ்தத்திற்கும 
கும்வு.

கூடு்தல் நிதி இல்ைாவிட்டால், 
மாற்்த்ம்த ஏற்்படுத்துவ்தற்கான 
வாய்பம்ப உைக சுகா்தார அமமபபு 
இழநதுவிடும என்்பம்த  குட்டரஸ் 
சுட்டிககாட்டினார்.

ஐநராபபிய ஒன்றிய ோடுகள், 
பிரிட்டன், அகமரிககா, ஜப்பான் 

உள்ளிட்டமவ ்தடுபபு மருநது நிறுவ-
னஙகளுடன் நேரடியாக உடன்்பாடு 
கசய்துககாள்வதில் முமனநதுள்-
ளன. 

சாத்தியமான 35 ்தடுபபு மருநது-
கள் மனி்தர்களிடம நசாதிககப்படு-
வந்தாடு அதில் ஒன்்பது மாத்திரம 
மூன்்ாம கட்ட நசா்தமனமய ேடத்தி 
வருவ்தாக உைக சுகா்தார அமமபபு 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

நமலும 145 ்தடுபபு மருநதுகள் 
ஆரம்பக கட்ட நசா்தமனகளில் 
உள்ளன. க்பாதுவாக 10 வீ்தமான 
்தடுபபு மருநது நசா்தமனகநள கவற்-
றியளிககின்்மம குறிபபிடத்்தககது.

ந்பா்பஸ் நிறுவனம அகமரிககா-
வின் மிகப க்பரிய கசல்வந்தர்கள் 
400 ந்பமரக ககாண்ட ந்பா்பஸ் 400 
்தரவரிமசப ்பட்டியமை கவளியிட்-
டுள்ளது.

ககாநரானா மவரஸ் க்தாற்றுச 
சூழலில் அகமரிககச கசல்வந்தர்கள் 
முன்னமர விடவும சி்ப்பாகச கசய-
ைாற்றுவ்தாக அது குறிபபிட்டது. 
்பட்டியலில் இருபந்பாரது கசாத்து-
களின் கமாத்்த மதிபபு 3.2 டிரில்லி-
யன் கடாைர்களாகும

கடந்த ஆண்டுடன் ஒபபிடுமக-
யில், அது 8 வீ்தம அதிகம என்று 
ந்பா்பஸ் கூறியது. இதுவமர 
இல்ைா்த அளவில், 233 நகாடீஸ்-
வரர்கள் ்பட்டியலில் இடம பிடிகக-

வில்மை.
்ப ட் டி ய லி ல் 

இடம பிடிகக, 
அ வ ர் க ளின் 
கசாத்து மதிபபு 
கு ம ்ந ்த து 
2.1 பில்லியன் 
கடாைராக இருகக 
நவண்டும.

அநமசன் நிறு -
வனர் மற்றும 
்த ம ை ம ம 
நிர்வாக அதிகாரி 

கஜப ந்பாசன் இந்தப ்பட்டியலில் 
க்தாடர்நது மு்தலிடத்தில் நீடிககி -
்ார்.  

ந்பாசனின் கசாத்து மதிபபு 179 
பில்லியன் கடாைர்கள் என்்பந்தாடு 
அது கடந்த ஆண்டுடன் ஒபபிடுமக-
யில் 57 வீ்த அதிகரிப்பாகும.

கிளர்ச்சியகாளர் 
தகாக்குதலில்
க்காஙப்காவில் 
58 பபர் பலி

லத்தீன் அமெரிக்காவில் ம்கார�கானகா
ம�காற்று எட்டு மில்லியனன ம�காட்்டது

அமெரிக்காவில் ்காட்டுத் தீ தீவி�ம்: 
அன� மில்லியன் ரேர் மெளிரயற்்றம்

பி�கான்சில் ஒர� நகாளில் 10,000 
புதிய ம்கார�கானகா சம்ேெங்ள்

ம்கார�கானகாவுககு எதி�கா்ப் ரேகா�கா்ட
உல் சு்கா�கா� அனெப்பு நிதி ர்கா�ல்

மின்கல மு்கக்கவசம் அறிமு்கம்க்காபரகானகாவகால் அகமரிக்்
கெல்வநதர்்ளுக்கு இலகாபம்

உலக செய்திகள்



இலகுவாக ஆரம்பிப்பதன் 
மூலம் காலம் செல்லும்்்பாது 
்பாரிய மாற்றத்த ஏற்படுதத 
முடியும். அதனால் இலகுவான 
இடததில் இருந்து ஆரம்பிககவும். 
2005ல் நாம் ்பதவிககு வரும்்்பாது 
சவளியில் நடமாட முடியாது, 
எல்லா இடஙகளிலும் குப்்பகள் 
நி்்றந்து காணப்படடன. 

அன்று எனது உததி்யாகபூரவ 
இல்லததிலிருந்து 100 யாரகளுக -
குள் மூன்று குப்்ப குவியல்கள் 
இருந்தன. குப்்பக்ை அகறறு-
வது மிக இலகுவான விடயம். 
அ்னதது அ்மச்சுககளுககும் 
இலகுவான ்வ்லகளிலிருந்து 
நீணட ்பயணம் ஒன்்்ற செல்ல 

முடியும்” என ஜனாதி்பதி ்காடடா-
்பய ராஜ்பகெ (10) ஜனாதி்பதி அலு-
வலகததில் இராஜாஙக அ்மச்ெரக-
ளின் முன் சதரிவிததார.   

அ்னதது இராஜாஙக அ்மச் -
ெரகளும் இககூடடததில் கலந்து-
சகாணடனர. 

கடந்த சில நாடகளுககு முன்னர 
ஆரம்பிககப்படட இராஜாஙக 
அ்மச்சுககளின் விடயதானஙகள் 
மறறும் செயற்பாடுக்ை மதிப-
பீடு செய்யும் நடவடிக்க்ய 
இன்னும் மூன்று வாரஙகளுககுள் 
நி்்றவு செய்ய முடியுசமன்று 
குறிபபிடட ஜனாதி்பதி, இரா-
ஜாஙக அ்மச்சுககளின் கடட-
்மபபு ்பல வருடஙகைாக 

மககளுககு ்த்வயான தரம் 
வாய்ந்த மருந்து ச்பாருடக்ை 
கடடுப்படியான வி்லயில் வழங -
குவதறகாக உள்நாடடில் மருந்து 
உற்பததி செய்யப்படவுள்ைது.

உலக சுகாதார தா்பனததின் ்பரிந் -

து்ர மறறும் நியமஙகளுககு ஏற்ற 
வ்கயில் அ்னதது உற்பததிக-
ளும் ்மறசகாள்ைப்பட உள்ைது. 

நாடடின் மருந்து ்த்வயில் 85 
வீதம் தற்்பாது இ்றககுமதி செய்-
யப்படுகின்்றது. 

்லாரன்ஸ் செல்வநாயகம்,   
சுபபிரமணியம் நிஷாந்தன்   

உலக ச்பாருைாதாரம் ெந்திததுள்ை 
்பாரிய சநருககடிகள் காரணமாக 
சவளிநாடடு முதலீடுக்ை இககா-
லப்பகுதியில் ஈரப்பது கடினமாக 
இருந்தாலும் எமது அரொஙகததின் 
மீது சவளிநாடடு முதலீடடாைரக-
ளுககு நம்்பகததன்்ம ஏற்படடுள்-
ைதால் மிகவி்ரவில் சகாவிட 19 
்வரஸ் நி்லககு முன்பிருந்தவாறு 
எமது நாடடின் ச்பாருைாதாரத்த 
ஸ்திரப்படுதத முடியுசமன இரா-
ஜாஙக அ்மச்ெர அஜித நிவாரட 
கபரால் சதரிவிததார.   

்பாராளுமன்றில் ்நறறு முன்-
தினம் ந்டச்பற்ற உற்பததி வரி 
(வி்ெட ஏற்பாடுகள்) ெடடததின் 
கீழ் கடட்ைகள் மீதான விவாதத -
தில் கலந்துசகாணடு உ்ரயாறறும் 
்்பா்த அவர இவவாறு கூறினார.   

 அவர ்மலும் கருதது சவளியி-
டு்கயில்,   

நாடடின் ச்பாருைாதாரத்த கட-
டிசயழுப்ப முடியுமா? என எதிரக-
கடசியினர ்கள்விசயழுபபுகின்்ற-
னர. கடந்த ஐந்து வருடகாலமாக 
எமது ச்பருைாதாரம் ்பாரிய வீழ்ச்சி-
ய்டந்திருந்தது. 

கடந்த ஐந்து வருடமாக ச்பாரு -
ைாதாரததில் எவவித நம்பிக்க-
யும் இருககவில்்ல. 

கடந்த அரொஙகம் பி்ழயான 
மு்்றயில் ச்பாருைாதாரத்த 
முகா்மததுவம் செய்திருந்த-
துடன், ெஹரானின் தாககுதல் 
மறறும் சகாவிட ்பரவல் காரண-
மாக மிகவும் எமது ச்பாருைாதாரம் 
வீழ்ச்சிகணடது. 

இவவாறு நாெமாககப்படட 
ச்பாருைாதாரத்ததான் எமது அர-
ொஙகம் ச்பாறுப்்பற்றது. ெவால் -
க்ை முறியடிதது நாம் வலுவான 
ச்பாருைாதாரத்த கடடிசயழுபபி-
யுள்்ைாம்.   

இந்த அரொஙகம் வீழ்ச்சிய்ட-
யும் என எதிரககடசி 

்லாரன்ஸ் செல்வநாயகம்,   
சுபபிரமணியம் நிஷாந்தன் 

அ்னதது சிறு்பான்்ம மகக -
ளின் பிரச்சி்னகளுககும் தீரவு 
கிடடும் ்்பாதுதான் ம்லயக மக-
களின் பிரச்சி்னகளுககும் தீரவு 
கி்டககுசமன ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர ஏ.எல.எம்.அதாவுல்லா 
்பாராளுமன்்றததில் சதரிவிததார. 

 ெம்்பைப பிரச்சி்ன மடடுமன்றி 
ம்லயக மககள் ெகல உரி்மக-

ளும் ச்பறறு சுதந்திரமாக வாழககூ-
டிய நி்ல உருவாககப்பட ்வண-
டுசமன்றும் அவர சதரிவிததார. 
எல்லா சிறு்பான்்ம த்லவரக-
ளும் காலததுககு காலம் ்்பச்சு 
வாரத்த மடடும் நடததிவிடடு 
சென்றுவிடுகி்றாரக்ை தவிர பிரச்-
சி்னகள் தீரககப்படவில்்ல. 
நாம் அ்னவரும் ஒரு புள்ளியில் 
இருந்து அ்த தீரதது ்வகக 
்வணடுசமன்றும் அவர ெ்்பயில் 
சதரிவிததார. 

2020 செபசடெம்பர் 12 ெனிக்கிழமை
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்பக்கம3

அவுஸ்திரேலியா ட�ாலர்

சிங்கப்பூர் ட�ாலர்

்கனடியன் ட�ாலர்

ஸ்ர�லிங பவுன்ஸ்

யூரோ

சுவிஸ் பிோஙக்

ஐப்பான் டயன்

அடெரிக்்க ட�ாலர்

பஹரின் டினார்

்கட�ார் ரியால்

குவைத் டினார்

சவூதி ரியால்

ஓொன் ரியால்

ஐ.அ. இோச்சியம் டிர்ஹாம்

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

120.37 126.14

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

வாங்கும
விமை

விற்பமன
விமை

நாணயமாற்று

குறித்த
விமைமத்திய கிழக்கு

492.89

132.20

201.26

1.6887

128.46

224.45

187.86

183.51

138.18

209.00

1.7628

133.83

232.40

195.81

188.61

603.09

483.42

50.73

49.54

50.66

இந்திய தூதரக ஏற்பாட்டில் 
யபாழில் மகபாகவி 
சுப்பிரமணிய ்பாரதியபாரின் 
நினைவு நபாள் நிகழ்வுகள்

இந்திய ்தசிய கவி சுபபிர-
மணிய ்பாரதியாரின் 99ஆவது 
நி்னவு நாள் நிகழ்வுகள் 
்நறறுக கா்ல யாழ். அரெடி 
ெந்தியிலுள்ை அவரது திருவுரு-
வச் சி்ல முன்்றலில் இந்தியத 
து்ணத தூதரகததின் ஏற்பாட-
டில் ந்டச்பற்றது.

யாழ். இந்தியத து்ணத 
தூதுவர ்பாலச்ெந்திரன், ்பாரா-
ளுமன்்ற உறுபபினர த.சிததாரத-
தன், வடமாகாண அ்வதத-
்லவர சி.வி.்க. சிவஞானம், 
யாழ். மாநகர முதல்வர இம்மா-
னு்வல் ஆரனால்ட, முன்னாள் 
வடமாகாண அ்மச்ெர அனந்தி 
ெசிதரன், யாழ்ப்பாண ்பல்க-
்லககழக 

06

06

06

06

06

இன்மறைய சு்பதினம

                                   திதி: --்தெமி 

ொர்வரி
வருடெம

ஆவணி 27

யயாகம: சித்தயயாகம

ராகுகாைம :  காமை :  9.00 - 10.30வமர
சு்பயேரம : காமை : 7.30 - 9.00வமர

 

                    ேடெததிரம:  திருவாதிமர  ்பகல் 1.33

01ம திகதி மு்தல் 06ம திகதி வமர சு்பஹ்  - 04.46
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.14
ைஃரிப  - 06.13
இஷா  - 07.23

 இைங்மகக்கான ்பைஸ்தீனத தூதுவர் சுமஹர் சைாஹைட ஹமைதல்ைா ்தார் ஸய்த ைரியாம்தயின் நிமித்தம ெ்பாோயகர் ைஹிந்த 
யாப்பாமவ (10) ்பாராளுைன்றைததில் ெநதித்தார். இசெநதிபபில் ்பாராளுைன்றை செயைாளர் ோயகம ்தமமிக்க ்தஸோயக்கவும கைநது-
சகாண்டிருந்தார். ெநதிபபின் இறுதியில் ெ்பாோயகர் ய்தநீர் விருநது்பொரசைான்மறையும வழங்கினார்.

்பாடொ்ல மாணவரகளின் 
்்பாஷாககு மடடத்த ்மம்்படுத-
துவதறகு தினமும் ஒரு முட்ட்ய 
வழஙகுவது சதாடரபில் ஆராயுமாறு 
கல்வி அ்மச்ெருககு அறிவுறுததி 
யுள்ைதாக பிரதமர மஹிந்த ராஜ்பகெ 
்நறறு சதரிவிததார.  

்்பககரி உரி்மயாைரகளின் 
ெஙகததினர மறறும் முட்ட உற -
்பததியாைரகளின் ெஙகததினர 
ஆகி்யா்ர வி்ஜராம உததி்யா-
கபபூரவ இல்லததில் ெந்திதத ் ்பா்த 
பிரதமர இத்ன குறிபபிடடார.  

்்பககரி உற்பததிகளில் முட்ட 
வி்ல தாககம் செலுததும் விதம் 
குறிதது ்்பககரி உரி்மயாைரகளின் 
ெஙகததினர பிரதமருககு சதளிவு்ப-
டுததியதுடன், முட்ட உற்பததி -
யில் ஏற்படும் அதிக செலவினஙகள் 
சதாடரபில் முட்ட உற்பததியாைர-
கள் விைககமளிததனர.  

நாடடின் அ்னதது ்்பககரி உற-
்பததி நிறுவனஙகளுககும் நி்லயான 
சமாதத வி்லககு முட்ட்ய 
ச்பறறுக சகாடுப்பதறகு முடியுமான-
தாக அ்மயுசமன முட்ட உற்பத-

தியாைரகளின் ெஙகம் இச் ெந்திபபின் 
்்பாது சதரிவிததது.  

அதறக்மய நுகர்வாருககு நிவா -
ரணம் அளிககும் வ்கயில் இரு ெங-
கஙகளுககும் இ்ட்ய 

மாணவர்களின் ப�ாஷாக்்க 
பமம�டுத்த தினமும ஒரு முட்டை

பிர்தைர் ஆயைாெமன

முன்ைபாள் அனமச்சர் 
ரபாஜித ஜைபாதி்தி 
ஆனைக்குழுவில் 
நநறறும் ஆஜர்

 உயிரதத 
ஞாயிறு 
தாககுதல் 
சதாடரபில் 
ஆராயும் 
ஜனாதி்பதி 
ஆ்ணக-
குழுவின் 
ச்பாலிஸ் பிரிவில், ்பாராளு-
மன்்ற உறுபபினர ராஜித ்ெனா-
ரடண வாககுமூலம் ஒன்்்ற 
வழஙகுவதறகாக, ்நறறு ஆஜ-
ரானார. ஆ்ணககுழுவினால் 
விடுககப்படட அறிவிததலுக-
க்மய அவர ்நறறுக கா்ல 
அஙகு ஆஜராகியிருந்தார. 

 இதறகு முன்னரும் ்பல்்வறு 
தட்வகள் உயிரதத ஞாயிறு

அம்்பானை மபாவட்்ட 
்ட்்டதபாரிகளுக்கு 
்யிறசிகள் 
திஙகள் ஆரம்்ம்
ஒலுவில் வி்ெட நிரு்பர   

அம்்பா்்ற மாவடடததில் 
நியமனம் வழஙகப்படட ்பட-
டதாரி ்பயிலுனரகளுககான 
்பயிறசிகள் எதிரவரும் திஙகடகி-
ழ்ம (14) ஆரம்பிககப்படவுள்-
ைதாக, அம்்பா்்ற மாவடட 
்மலதிக அரொஙக அதி்பர எம்.
ஏ.அபதுல் லததீப சதரிவிததார.

தனியார து்்றககு சதரிவு 
செய்யப்படடுள்ை ்படடதாரி 
்பயிலுனரகளுககான ்பயிறசி 
அஙகுராரப்பண நிகழ்வு 
மாவடட அரொஙக அதி்பர 
டி.எம்.எல்.்பணடாரநாயககா 
த்ல்மயில் அம்்பா்்ற நகர 
ெ்்ப மணட்பததில் 

சிறு்பான்மை ைக்கள் என்றை வமகயில்

மலையக மககளுடன் நாம்   
எப்பாதும் துலையாக இருப்பாம்
முன்ைபாள் அனமச்சர் ஏ.எல். எம். அதபாவுல்்பா

அரசாஙகத்தின் மீது வெளிநாட்டு   
முதலீட்டாளரகளுககு நம்பிகலக
விமரவில் ச்பாருளா்தாரம ஸ்திர நிமைக்கு வரும

நி்லயான அபிவிருததி ்நாக -
கஙகள் சதாடரபில் ஐவர சகாணட 
குழுவின் அறிக்க பிரதமர மஹிந்த 
ராஜ்பகெவிடம் ் கயளிககப்படடது.   
குழுவின் உறுபபினரகளினால் (10) 
்பாராளுமன்்றததில் ்வதது இந்த 
அறிக்க பிரதமரிடம் ்கயளிககப-
்படடது.   

சவளிவிவகார அ்மச்ெரின் 
ஆ்லாெ்னயின் ்்பரில் நியமிககப -
்படட இந்த ஐவர சகாணட குழுவின் 
த்லவராக சவளிவிவகார அ்மச்-
சின் ்மலதிக செயலாைர அஹமட 
ஜாவிட செயற்படடார.   

பிரதமரின் ்மலதிக செயலா-
ைர அன்டன் ச்ப்ரரா, கலாநிதி 
சலாயிட ச்பரனான்்டா, ்்பராசிரி -
யர சி.எஸ்.வீரரதன மறறும் ொமிந்-
திரி ெ்பரமாது ஆகி்யார குழுவின் 
ெக உறுபபினரகைாக விைஙகினர.   

சவளிவிவகார அ்மச்ெர தி்னஷ் 
குணவரதனவின் ஆ்லாெ்னயின் 
்்பரில் 2030ஆம் ஆணடு உலக -
ைாவிய நி்லயான அபிவிருததி 
இலக்க கருததிறசகாணடு இலங -
்கயின் நி்லயான அபிவிருததி 
்நாககஙக்ை ஆராய்வதறகு இந்த 
ஐவர சகாணட குழு நியமிககப்பட-

டிருந்தது.   இந்த அறிக்க்ய பிர -
தமரிடம் ்கயளிககும் நிகழ்வில், 
குழு உறுபபினரகளுககு ்மலதி-
கமாக சவளிவிவகார அ்மச்ெர 
தி்னஷ் குணவரதன, பிரதமரின் 
்மலதிக செயலாைர ெமிந்த குல -
ரதண உள்ளிட்டார கலந்து சகாண-
டிருந்தனர.  

நிலையான அபிவிருத்தி ்நாககஙகள் வதாடரபான 
ஐெர வகாணட குழுவின் அறிகலக பிரதமரிடம்   

கிராமபபு்ற வீதிகள், 
பி்ற உடகடட்மபபு 
இராஜாஙக அ்மச்-
சின் கீழுள்ை ்்பலிய-
சகா்ட 'மக சநகும', 
வீதிகள் கடடுமான 
மறறும் இயந்திர 
நிறுவனததுககு இரா -
ஜாஙக அ்மச்ெர 
நிமல் லான்ொ (11) 
கணகாணிபபு விஜய 
சமான்்்ற ்மற 
சகாணடார.

1,00,000 கி.மீ 
வீதிகள் புனர்மபபு 
்தசிய அபிவிருததி 
திடடததின் கீழ் அதன் 
கடடுமான நடவடிக-
்ககளில் முககிய 
ச்பாறுப்்பக சகாணடிருககும் 'மக 
சநகும' நிறுவனம், தனது இலக்க 
அ்டய புதிய மறுசீர்மப்்பாடு 
தீவிரமாக செயல்்பட ்வணடு-
சமன்று இராஜாஙக  அ்மச்ெர 
நிமல் லான்ொ வலியுறுததினார.

இந்த நிறுவனததில் மிக உயரந்த 
மடடததிலிருந்து கீழ் மடடததில்-
்பணிபுரியும் அ்னதது அதிகாரிக-
ளும் நாடடு மககளுககு ஒரு சி்றந்த 
்ெ்வ்ய வழஙகுவதறகான 
குறிக்காளுடன் கூடடாக ்பணி-

யாற்ற ்வணடும் என்றும் அவர 
கூறினார. இந்த நிறுவனததிறகு 
சொந்தமான எந்திரஙகள் அதிக்பட -
ெமாக ்பயன்்படுததப்பட ்வணடும் 
என்றும் இந்த வைஙகள் அ்னததும் 
மககளுககு 

மக வநகும நிறுெனத்துககு அலமசசர 
ைான்சா ்நற்று கணகாணிபபு விஜயம்

நாட்டின் மருந்துத் ்தலெயின் 50 வீதம்   
உள்நாட்டி்ை்ய உற்பத்தி வசயய திட்டம்

இைகுொன இடத்திலிருந்து ஆரம்பிககவும்;   
பின் பாரிய மாற்்றத்லத ஏற்படுத்த முடியும்

்லாரன்ஸ் செல்வநாயகம்,   
சுபபிரமணியம் நிஷாந்தன்  

தமிழர ஐககிய விடுத்ல முன்ன-
ணியின் ொரபில் செல்வராஜா ்யாக -
ெந்திரன் எனக குறிபபிடப்படும் 
குடடிமணி எம்.பியாக ெததியபபிர-
மாணம் செய்துகசகாள்ை ்பாராளு-
மன்்றம் வந்த்்பாது க்டபபிடிககப-

்படட ெம்பிரதாயத்த தற்்பா்தய 
ெ்பாநாயகர ஏன் க்டபபிடிககவில்-
்லசயன எதிரககடசித த்லவர 
ெஜித பி்ரமதாெ ெ்்பயில் ்கள்வி -
சயழுபபினார.  

்பாராளுமன்்றம் ்நறறு  ெ்பாநா -
யகர மஹிந்த யாப்பா அ்்பவரதன 
த்ல்மயில் கா்ல 10.30 மணிககு 
கூடியது. 

குடடிமணிககு ஒரு நியாயம
பிபேமலாலுககு ஒரு நியாயமா

தறகபா் அரசியல் க்பா்சபாரதனத மபாறறுநவன்   
இரபாஜபாஙக அனமச்சர்களுக்கு ஜைபாதி்தி ததரிவிப்பு

ெ்பாோயகரிடெம ெஜித யகள்வி
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ஒக்ஸ்போர்ட் ஒ்ட்்போஜெனிகபோ கூட்டு தயபோரிப்பில் 
ஜெளியபோன ஜகபோஸ்போனபோ வெ்் தடுப்பு மருநதபோன 
'ஸகபோவிஷீல்ட்' மனித ்ரிஸ�போதவன இநதியபோவில் 

நிறுததப்்ட்டு இருப்்தபோக புஸனவில் இருககும் சீ்ம் இன்் -
டிடியூட் ஜதரிவிததுள்ளது. இநதிய மருநதுகள கட்டுப்்போட்டு 
ஜென்ல் அனுமதியளிதத பின்னர் மீண்டும் ்ரிஸ�போதவன 
ஜதபோடஙகப்்டும் என்று சீ்ம் இன்்டிடியூட் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இநதியபோவில் ஸமறஜகபோள்ளப்்ட்ட ஒக்ஸ்போர்ட் ஒ்ட்்போஜெ -
னிகபோ ஜகபோஸ்போனபோ தடுப்பு மருநது மனித ்ரிஸ�போதவன நிறுததப்-
்ட்டதறகுக கபோ்ணம் இநத மருநது ஜ�லுததப்்ட்ட ஜ்ண் ஒருெ-
ருககு முதுகு வீககம் மறறும் ஜதபோறறு இருப்்தபோக கூறப்்ட்டதபோல் 
ஆகும். இநத நிவையில் இநத மருநதுககபோன மனித ஆய்வு இந-
தியபோவில் நிறுததப்்ட்டுள்ளது. ஒ்ட்்போஜெனிகபோ ஒரு அறிவிப்வ் 
ஜெளியிட்டு இருநதது. அதில், தனி சுயபோட்சி ஜ்றற கமிட்டி ஒன்று 
நிறுெப்்ட்டு, இநத மருநதின் ்போதுகபோப்பு குறிதது ஆய்வு ஜ�ய்ய 
அனுமதிககப்்ட்டுள்ளது. ஸமலும், �போததியமபோன ்போதிப்புகள 
இருககிறதபோ என்்வதக கண்டறிநது அவதக குவறககவும் முயற-
சிகள ஸமறஜகபோள்ளப்்ட்டு ெருகிறது என்று ஜதரிவிதது இருநதது.

பிரிட்டனிலும் ஒ்ட்்போஜெனிகபோ ஜகபோஸ்போனபோ தடுப்பு மருநது 
ஆய்வெ நிறுததிக ஜகபோண்டுள்ளது. இவதயடுதது, மருநது கட்டுப்-
்போட்டு ஒழுஙகபோவணயம் சீ்ம் நிறுெனததுககு மனித ்ரிஸ�போத-
வனவய நிறுததுமபோறு உதத்வு பிறப்பிதது இருநதது. இவதயடுதது 

இநதியபோவிலும் ்ரிஸ�போதவனவய நிறுததுெதறகு சீ்ம் உதத்வு 
பிறப்பிததுள்ளது. இதுஜதபோடர்்போக சீ்ம் இன்்ட்டிடியூட்டுககு இநதிய 
மருநதுகள கட்டுப்்போட்டு ஜென்ல் ஸ�போ கபோ் அறிவிததல் அனுப்பி 
இருப்்தபோக ஏறகனஸெ ஜ�ய்தி ஜெளியபோகி இருநதது.

ஒ்ட்்போஜெனிகபோவின் முதலீட்டபோ்ளர்கள மததியில் இநத மருநது 
இநதியபோவில் ் ைன் அளிககபோதது குறிதது அதன் தவைவம நிர்ெபோகி 
்போ்கல் ஸ�போரியட் ஸ்சியுள்ளபோர். அதுஜதபோடர்்போன அறிகவக ஜெளி-
யபோகியுள்ளது. அநத அறிகவகயில், ''அரிதபோக ்போதிககப்்டும் முதுகு 
தண்டுெடததில் வீககம், ஜதபோறறு எனப்்டும் ஸ�போயபோல் அநதப் 
ஜ்ண் ்போதிககப்்ட்டு இருககிறபோர். அறிகுறிதபோன் ஜெளிப்்ட்டுள-
்ளது. அெ்து நிவையில் தறஸ்போது �ல்ை முன்ஸனறறம் ஏற்ட்டு 
ெருகிறது. மருததுெமவனயில் இருநது விவ்வில் ஜெளிஸயறு-
ெபோர். இநதியபோவில் மனித ்ரிஸ�போதவனககு உட்்டுததப்்ட்ட அநதப் 
ஜ்ண்ணுககு உண்வமயபோன ஜகபோஸ்போனபோ தடுப்பு மருநது அளிககப்-
்ட்டது. ஸ்போலி மருநது அளிககப்்டவில்வை. மூன்றபோம் கட்ட மனித 
ஆய்வில் உண்வமயபோன தடுப்பு மருநது அல்ைது ஸ்போலி தடுப்பு 
மருநது அளிதது ் ரிஸ�போதவன ஸமறஜகபோள்ளப்்டும். யபோருககு உண்-
வமயபோன மருநது அளிககப்்ட்டுள்ளது, யபோருககு ஸ்போலி மருநது 
அளிககப்்ட்டுள்ளது என்்து ்றறி ்ரிஸ�போதவனயில் ஈடு்ட்டுள்ள-
ெர்களுககு ஜதரிவிககப்்டபோது. அெர்கள தஙக்ளது அன்றபோட ்ணி-
களில் ஈடு்டைபோம் என்று அறிவுறுததப்்டும். பின்னர் சிை �போட்கள 
கழிதது ஆய்வில் முடிகள ஸமறஜகபோள்ளப்்டும்.  

இஸதஸ்போன்றுதபோன் கடநத ெூவை மபோதமும் ஒருெருககு 
�்ம்பு பி்ச்சிவன ஏற்ட்டது. இதறகு கபோ்ணம் திசுககள இறுகக-
மபோகும். �்ம்பு பி்ச்சிவன அெருககு இருநதுள்ளது கண்டறியப் -
்ட்டது. ஆனபோல், அதறகும் தடுப்பு மருநதுககும் எநத ஜதபோடர்பும் 
இல்வை'' என்று ஜதரிவிததுள்ளபோர். 

எல்ைபோம் இயநதி்மயமபோகி விட்ட இவ்-
வுைகில் மனிதனும் மிக ஸெகமபோக 
�கர்நது ஜகபோண்டிருககின்றபோன். 

உடல் உவைப்பு என்்து அருகி எல்ைபோம் 
இயநதி்ம் மூைஸம இயஙகிகஜகபோண்டிருககின்-
றன. இயறவக உணவு எல்ைபோம் ஜ�யறவக 
உணெபோக தயபோரிககப்்டுகின்றன. இதனபோல் 
மனிதன் ்ல்ஸெறு உடல், உ்போவதகளுககுட் -்
டுகிறபோன்.

இப்ஸ்போஜதல்ைபோம் மனிதர்கள உடை்ளவி-
லும், மனத்ளவிலும் எளிதில் ்போதிககப்்டுகின்-
றபோர்கள. அதனபோல் ்ல்ஸெறு ஸ�போய்களின் 
தபோககததிறகு உள்ளபோகின்றபோர்கள. கடுவமயபோன 
புதிய ஸ�போய்கள மனிதவன எளிதில் தபோககு-
கின்றன. நீண்ட ஆயுளுடன் ெபோை ஸெண்டிய-
ென் அற் ஆயுளுடன் முடிநது ஸ்போகின்றபோன். 
மனிதன் உடல், உ்ள ரீதியில் சிறப்புடன் ெபோை 
ஸெண்டுமபோனபோல் பின்ெரும் ெழிமுவறகவ்ளக 
கவடப்பிடிகக ஸெண்டும் என திருமநதி்ம் கூறு-
கின்றது.

மூச்சுப் ்யிறசி, உணவுக கட்டுப்்போடு, தபோம்-
்ததியக கட்டுப்்போடு, தியபோனம் என்்வெஸய 
அவெயபோகும்.

இெறவற இவடவிடபோத ்யிறசிகளினபோல் 
ஜகபோண்டு ெருெதன் மூைம் உடவை ஆஸ்போக-
கியமபோக ஸ்ண முடியும். அதஸதபோடு ஸ�போய்க-
ளின் தபோககததில் இருநது விடு்டவும் முடியும் 
எனவும் திருமநதி்ம் கூறுகின்றது.

�போம் �ல்ை கபோறவற �ன்றபோக உளளிழுதது 
சுெபோசிககின்ற ஸ்போது எமது சுெபோ�ப்வ் முழுெ-
துமபோக விரிநது கபோறவற உளெபோஙகிக ஜகபோள-
கின்றது. பின்னர் ஜமது ஜமதுெபோக உளெபோங-
கிய கபோறவற ஜெளியிட ஸெண்டும். இதன் 
மூைம் உடல், உ்ள உறுப்புககளின் ஜ�யற-
்போடுகள புததுணர்வு ஜ்றறு சுறுசுறுப்்போக 
இயஙக ஆ்ம்பிககும். இ்ததஸெபோட்டம் சீ்போக 

�வடஜ்றும். இதவன பி்ணபோயம ்யிறசி 
என்றும் ஜ�போல்ெபோர்கள. மூச்சு விடுெதிஸை ்ை 
விதமபோன ்யிறசிகள உள்ளன. மூச்சுப் ்யிற-
சிவய ஸமறஜகபோள்ெர்கள ெஜ்ஜி்போ�னததில் 
அமர்நது ஜகபோளெது �ன்று.  அதபோெது கபோல்கள 
இ்ண்வடயும் பின் ் ககமபோக மடிதது எமது பின்-
்குதி குதிகபோல்களில் ்டும்்டியபோக அமர்நதிருப்-
்ஸத ெஜ்ஜி்போ�னம் என்்போர்கள. 

இவ்ெபோ�னததில் இருககும் ஸ்போதுதபோன் 
முதுகு நிமிர்நது இருககும். கபோற வற �ன்றபோக 
இழுதது சுெபோசிப்்தறகும்  சுெபோசிதத கபோறவற 
முதுகுத தண்டு  ெடததினூடபோக ஜகபோண்டு 
ஜ�ன்று நிறுததுெதறகும் ெ�தியபோக இருககும்.

மூச்வ� உள இழுககும் ஸ்போதும் �ரி, ஜெளி-
விடும் ஸ்போதும் �ரி நிதபோனமபோகச் ஜ�ய்ய 
ஸெண்டும்.  மூச்சுப் ்யிறசியின் ஸ்போது 
உஙகள முழுககெனமும் மூச்சின் மீஸத இருகக 
ஸெண்டும். அப்ஸ்போதுதபோன் உடலில் ஏற -்
டும் உணர்வுகவ்ள அனு்விகக முடியும். ஒரு 
குருவின் ெழிகபோட்டல் மூைஸம மூச்சுப் ்யிற-
சிவய ஸமறஜகபோள்ள ஸெண்டும்.

மூச்சுப் ்யிறசிவய ஸமறஜகபோளெதன் மூைம் 
உடலும், உள்ளமும் புததுணர்ச்சி ஜ்றுகின்-
றன. உடலில் இ்தஸதபோட்டம் சீ்போக �வடஜ்று-
கின்றது. �ல்ை கபோறவற உளெபோஙகி சுெபோசிதது 
ெபோழதல் மூைம் உடல் புததுணர்வு அவடகின்-
றது. �ளி, ெபோதம், பிததம் ஸ்போன்ற ஸ�போய்கள 
இல்ைபோமல் எண்ணதவதயும் ெபோழகவகவய-
யும்  சீர்்டுததுகின்றது.

இ்ளஙகபோவை ஸ�்ம், உச்சி �ண்்கல் ஸ�்ம், 
சூரியன் மவறநத இருள சூழெதறகபோன கபோைம் 
இநத பி்ணபோயமதவத ஜ�ய்ெதறகு உகநத 
கபோைமபோகும்.

உடல் ஆஸ்போககியம் ஜ்ற உணவுககட்டுப்்போ-
டும் அெசியமபோகும். கண்ட கண்ட உணவுகவ்ள 
உண்டு ஸ�போவய �போமபோக ஸதடிப் ஸ்போகக கூடபோது. 

்சிததபோல் ஒழிய புசிககக கூடபோது. �ததுள்ள 
உணவுகவ்ள உண்ண ஸெண்டும். ஜகபோழுப்பு, 
எண்ஜணய் அதிகமுள்ள உணவுகவ்ள தவிர்த-
தல் �ன்று. �போர்ச்�ததுள்ள கபோய்கறிகள, கீவ் 
ெவககள, ்ைஙகள, தபோனியஙகள ஸ்போன்-
றெறவற உணவில் ஸ�ர்ததுக ஜகபோளெது 
�ன்வம ்யககும்.

ெயிறு முட்ட �போப்பிடக கூடபோது. அ்ளஸெபோடு 
�போப்பிட்டபோல் ஸ்போதும். ்றக்ளபோல் உணவெ 
�ன்றபோக ஜமன்று �போப்பிட ஸெண்டும். அப்ஸ்போ-
துதபோன் �போப்பிட்டது விவ்வில் ஜீ்ணமபோகும்.

எமது ெபோழகவகவய ஜ�ம்வமயபோகக 
தியபோனம் முககியமபோகும். தியபோனததின் 
மூைஸம எமது அகதவதயும், புறதவதயும் 

தூய்வமப்்டுதத முடியும். எமது உள்ளததில் 
இருககும்  அழுகவக தியபோனம் அகறறுகி-
றது. எம்வமஸய எமககு அவடயபோ்ளங கபோட்ட 
தியபோனம் உதவுகின்றது. இருள நீஙகி ஒளி 
ஜ்ற ெபோழகவகயில் சிததி ஜ்ற தியபோனம் 
இன்றியவமயபோததபோகும்.

தியபோனதவத ஸமறஜகபோளளும் ஸ்போது ஐம்பு-
ைனடககம் மிக முககியமபோக ஸெண்டும். புைன-
டககம் இல்ைபோவிட்டபோல் தியபோனததின் முழுப்்ய-
வனயும் அவடய முடியபோது.

இநதச் சூழநிவையில் எதவனப் ்றறி 
ஸ்�ைபோம் என்று சிநதிககும் ஸ்போது 
ஜதளிெபோன ஒரு விடயம் ஸதபோன்று-

கின்றது. ஜகபோஸ்போனபோ ஜதபோறறு ஏற்ட முன்ன-
ரும் கூட மககளின் மனதில் ்ல்ஸெறு குைப்-
்ஙகள இருநதன. இப்ஜ்போழுது ஜகபோஸ்போனபோ 
வெ்�போலும், தனிவமப்்டுததைபோலும் மனமபோ-
னது ஸமலும் குைப்்மவடநது விட்டது. இஙகு 
ஒரு இருெரிப் ்போடவைக குறிப்பிட விரும்புகின்-
ஸறன்.  

'்போவனயின் உளஸ்ள தண்ணீர் அடஙகும்; 
ஆனபோல் தண்ணீரின்றி ்போவனயில்வை  

ஞபோனததில் மனம் அடஙகும்; ஆனபோல் குரு-
வின்றி ஞபோனம் இல்வை'  

மண்்போவனககு ஒரு சிறப்்ம்�ம் உண்டு. 
்போவன தண்ணீவ் தனககுளஸ்ள ஸதககி 
வெததுக ஜகபோளளும் திறன் ஜ்றறது. ஆனபோல் 
தண்ணீர் இல்ைபோமல் ்போவனவயத தயபோரிகக 
முடியபோது. �போம் மண்ணில் தண்ணீவ்க கைந-
தபோல் அநத மண்ணபோனது தண்ணீவ் ஸதககி 
வெததிருககபோது, அது �கதியபோகி விடும். ஆனபோல் 
ஒரு குயென் அஸத மண்வண எடுதது தண்ணீ-
வ்க கைநது, அதறகு ஒரு ெடிெம் ஜகபோடுதத 
பின்னர் சூவ்ளத தீயிலிட்டு அைகபோன ்போவன-
ஜயபோன்வற உருெபோககுகின்றபோன். அப்ஜ்போழுது 
இயல்்போகஸெ அநதப் ்போவனககு தண்ணீவ்த 
ஸதககி வெததிருககும் திறன் ஏற்டுகின்றது. 
ஸமஸை குறிப்பிட்ட ்போடல் ஞபோனததில் மனம் 
அடஙகும் என்்வதயும் குருவின்றி ஞபோனம் 

கிவடககப் ஜ்றபோது என்்வதயும் ஜதளிெபோக 
புரிய வெககின்றது.  

இன்று மககளின் மனம் ்ல்ஸெறு்ட்ட எண்-
ணஙகளினபோல் அஙகும் இஙகுமபோக அவைநது 
திரிகின்றது. மனம் மிகவும் குைப்்மவடநதிருக-
கின்றது என்்து ஜதளிெபோகத ஜதரிகின்றது. 
இஙகு �வடஜ்றறுக ஜகபோண்டிருப்்வெ யபோவும் 
�வடஜ்றஸற தீரும், அவத �போம் தடுதது விட 
முடியபோது. ஆகஸெ �போம் இநத சூழநிவையில் 
மனககட்டுப்்போட்டுடன் சிறிது கபோைம் ஜ்போறு-
வமயபோக இருகக ஸெண்டும். தனிவமப்்டுதது-
தவை ஜதபோடர்நது கவடப்பிடிகக ஸெண்டும்.  

ஞபோனததில் மனம் அடஙகும் என்்தன் 
அர்ததம் என்ன? மனிதன் தன்வனததபோஸன 
உணர்நது ஜகபோளளும் ஸ்போது, �போன் யபோர், �போன் 

எஙஸக இருககின்ஸறன் என்று அறிநது 
ஜகபோளளும் ஸ்போது மட்டுஸம அெனபோல் 
அவமதியபோக ெபோை முடியும். அப்ஜ்போழுது-
தபோன் இநத உைகததில் தன்வனச் சுறறி 
�வடஜ்றும் விடயஙகள �ரியபோனவெயபோ, 
தெறபோனவெயபோ, �ல்ைவெயபோ, தீயவெயபோ 
என்று அெனபோல் ்குததறிய முடியும். 
ஆகஸெ மிகவும் முககியமபோன விடயம் 
யபோஜதனில் �மககுக கிவடதத இநத ெபோழக-
வகயில் ஞபோனதவதப் ஜ்றறு, �ம்வம 
�போஸம அறிநது ஜகபோள்ளல் ஸெண்டும்; 
�ம்வம �போஸம அறிநது ஜகபோள்ளபோத-
ெவ் �போம் யபோஜ்ன புரிநது ஜகபோள்ளபோத 
ெவ், �ம்வமச் சுறறியிருககும் உைகத-
தின் ஜ்போருள, அர்ததம் என்ன என்்வத 
எம்மபோல் புரிநது ஜகபோள்ள முடியபோது.  

ஜகபோஸ்போனபோ ஜதபோறறு தஙகளுககும் ஏற-
்ட்டு விடுஸமபோ என்ற மனப்்யம் இன்று 
மககளிடம் ஸதபோன்றியுள்ளது. இதனபோல் 
அெர்களின் மனம் கபோ்ணமின்றி குைப்்ம-

வடநதிருககின்றது. உஙகளினுளஸ்ள �ல்ைவெ 
தீயவெ, இருள ஒளிஜயன எல்ைபோஸம உள்ளன. 
நீஙகள விரும்பினபோல் அகததிலுள்ள ஒளிவி-
்ளகவக ஏறறி உஙகளின் உள்ளததில் பி்கபோ�த-
வதக ஜகபோண்டு ெ் முடியும். உஙகளிடம் இதற-
கபோன ஆறறல் உள்ளது. இநத ஆறறல்தபோன் 
உஙகளின் உண்வமயபோன ்ைம் என்்வத 
அறிநது ஜகபோளளுஙகள.  

எம்மிடம் '�போன்' என்னும் ்ைம், 'தெ ்ைம்', 
'உடல் ்ைம்' என்்வெ உண்டு; '�போன்' எனும் 
்ைம் தம்மிடமில்வைஜயன தறஸ்போது மககள 
உணர்கிறபோர்கள. இ்ண்டபோெதபோக 'தெ ்ைம்', 
மககள எதுஜெல்ைபோம் ெபோழகவகயில் �போதித-
தபோர்கஸ்ளபோ அதனது ் ைம். ஜகபோஸ்போனபோ வெ்ஸ�போ 
நீஙகள கறற கல்விவயஸயபோ, �போன்றிதழக-

வ்ளஸயபோ ்போர்ககபோது. நீஙகள உயிருடன் இருந-
தபோல், உடலினுள புகும் �நதர்ப்்ம் கிவடததபோல் 
அது உஙகவ்ள தபோககி விடும். மூன்றபோெதபோக 
'உடல் ்ைம்', ஜகபோஸ்போனபோ வெ்�போனது மிகவும் 
சிறிய நுண்ணுயிர், அது எநதப் ்ை�போலிக-
வ்ளயும் விட்டு வெககவில்வை, ்டுகவகயில் 
கிடகக வெதது விடுகிறது.   

இெறவற விட ஸமலும் ஒரு ்ைம் உள்ளது, 
அதுதபோன் 'எல்ைபோம் ெல்ை �கதி'. �போம் �மது 
உள்ளததில் அநத �கதிவய அறிநது ஜகபோள்ள 
முடியும். ஞபோனம் எம்வம உளஸ�போககி ்ய-
ணிககச் ஜ�ய்யும். ஆதனபோல்தபோன் ஜ�போல்ைப்-
்ட்டது '்போவனயினுள தண்ணீர் அடஙகியிருக-
கும், ஆனபோல் தண்ணீரின்றி ்போவனயில்வை: 
ஞபோனததில் மனம் அடஙகும்; ஆனபோல் குரு-
வின்றி ஞபோனம் இல்வை'. எனஸெதபோன் இநத 
ஞபோனெழிமுவறவய அறிதல் அெசியம். 
இநத ஞபோனம் �மககு கிவடககப் ஜ்றுமபோ-
யின் �ம்வமஸய �போம் அறிநது ஆனநதமபோக 
ெபோைைபோம். எநத சூழநிவை ெநதபோலும் �போம் 
�நஸதபோ�மபோகவும் அவமதியபோகவும் ெபோைைபோம்.  

�போன் மககளுககு ஒரு விடயம் கூற விரும்-
புகிஸறன். இநத சூழநிவையின் கபோ்ணமபோக 
நீஙகள உஙகவ்ள ்போககிய�போலி இல்வைஜய-

னக கருதினபோல் சிறிது ஸ�்ம் அமர்நது; 
இ்போமர் இருநத சூழநிவைவய ்றறி சிந-
திததுப் ்போருஙகள;. அன்று இ்போமருககு 
அஸயபோததியில் ஸகபோைபோகைமபோக ் ட்டபோபிஸ�க 
விைபோவிறகபோன ஏற்போடுகள �வடஜ்றறுக 
ஜகபோண்டிருநதன. மககள அவனெரும் 
களிப்பில் ஆழநதிருநதனர். மிகவும் ்ை�போ-
லியபோன த�்த மன்னஸ்போ ஜ்ருமகிழச்சியில் 
திவ்ளததிருநதபோர். அவ்ஸெவ்ளயில் அஙகு 
என்ன �டநதது? இ்போமர் கபோட்டிறகு ஜ�ன்று 
்தினபோன்கு ெருடஙகள ெனெபோ�ம் ஜ�ய்ய 
ஸெண்டும் என்றும், இ்போமருககு ்ட்டபோபி-
ஸ�கம் �வடஜ்ற மபோட்டபோது என்றும், தம்பி 
்்தன்தபோன் முடிசூடி �போட்வட ஆட்சி ஜ�ய்ய 
ஸெண்டும் என்றும் ்ை கட்டவ்ளகள முன்-
வெககப்்ட்டன.   

மிகவும் மகிழச்சியபோன அநத �ன்னபோ-
ளிஸை இவ்ெபோறபோன கட்டவ்ளகள ஸகட்ட-
தும், எல்ஸைபோரும் கதிகைஙகி விட்டனர். 
அககணஸம எல்ைபோெறவறயும் நிறுததி 
விட்டு, இ்போமர் தநவதயின் ஜ�போல்வை 

சி்ஸமற ஜகபோண்டு எவ்வித �ைனமுமின்றி 
சீவதயுடனும் தம்பி இைட்சுமணனுடனும் ென-
ெபோ�ம் ஜ�ன்றபோர். ஸமலும் அெருககு ஒன்றன்-
பின் ஒன்றபோக ஏற்ட்ட ஸ்ரிடர்கவ்ளப் ்றறி-
யும் எண்ணிப் ்போர்ததீர்க்ளபோனபோல் நீஙகள 
உஙகவ்ள து்திஷட�போலிஜயன கருத மபோட்டீர்-
கள. இநத ஸ�்ததிலும் உஙகளின் உளஸ்ள 
ஓர் தீ்ம் எரிநது ஜகபோண்டிருககின்றது. அநதத 
தீ்தவத எப்ஸ்போதும் பி்கபோசிகக விடுஙகள. 
உஙக்ளது ெபோழவெ ஒளிமயமபோககுஙகள.

ஸமைதிக வி்்ஙகளுககு:   

https://www.timelesstoday.tv/  
https://www.tprf.org/

peace-education-program/  
https://www.premrawat.com/engage/

peak-know-yourself  
https://www.youtube.com/c/

PremRawatOfficial/featured  
Or WhatsApp +94777793140    
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அரசியல் தலையீடுகளற்ற
அரசாஙக நிர்ாக இயந்திரம்

சுதநதி்ததுககுப் பின்ன்போன இைஙவகயின் 
நீண்ட கபோை ெ்ைபோறவற எடுதது ஸ�போககு-
ஸெபோமபோனபோல் அ்�போஙக நிர்ெபோக இயநதி்ம் 

சீ்போக இயஙகுெதறகு அ்சியல்ெபோதிகளின் அ�போெசிய 
தவையீடுகஸ்ள கபோ்ணமபோக இருநது ெநதுள்ளவத 
அறியக கூடியதபோக உள்ளது. அதபோெது முன்வனய 
கபோைததில் அதிகபோ்ததில் இருநத அ்சியல்ெபோதிகள 
�போட்டின் திவணகக்ளஙகள அவனததிலும் தமது ஜ�ல் -
ெபோகவகப் பி்ஸயபோகிதது வீணபோன தவையீடு ஜ�ய்து 
ெநதுள்ளபோர்கள.  

ஒவ்ஜெபோரு திவணகக்ளததினதும் நிர்ெபோகம் சீ்போக 
இயஙக  ஸெண்டுமபோனபோல் அஙஸக அ�போெசிய அ் -
சியல் தவையீடுகள இருததல் கூடபோது. அவ்ெபோறு  
அ்சியல் ஜ�ல்ெபோககு ரீதியில் ஸதவெயறற ஜ�ருக -
குதல்கள  எதிர்ஸ�போககப்்டுமபோனபோல் ஸ�ர்வமயபோன 
அதிகபோரிக்ளபோல் நிர்ெபோகதவத சீ்போக  முன்ஜனடுகக 
முடியபோத நிவைவம ஸதபோன்றி விடும்.  

எமது �போட்டின் நீண்ட கபோை ெ்ைபோறறில் அதிகபோ் 
மட்டததில் உள்ள  அ்சியல்ெபோதிகள இவ்ெபோறுதபோன் 
அ்�போஙக நிர்ெபோகக கட்டவமப்புககுள தஙக்ளது  
ஆதிககதவதச் ஜ�லுததி ெநதனர். தஙக்ளது விருப்பு 
ஜெறுப்புகளுககு அடி்ணிய  மறுககின்ற அதிகபோரி-
கவ்ள இடமபோறறுதல் அல்ைது அெர்க்ளது கடவமப் 
ஜ்போறுப்புகவ்ளப்  ்றிதஜதடுததல், ஆ்ளணி எண்-
ணிகவகககு ஸமைதிகமபோக ஊழியர் நியமனஙகவ்ள 
ஸமறஜகபோள்ளல்,  அ்சியல் ரீதியில் அதிகபோரிகவ்ள ்ழி -
ெபோஙகல்களுககு உட்்டுததல் ஸ்போன்ற முவறயறற  
தவையீடுகவ்ள அதிகபோ்ம் மிகக அ்சியல்ெபோதிகள 
ஸமறஜகபோளெது ெைககமபோக இருநது  ெநதது.  

இவெ ஸ்போன்ற ஸ�ர்வமறற ஜ�யற்போடுகளின் 
விவ்ளெபோக ஸ�ர்வமயபோன  அதிகபோரிகள ்போதிககப்்ட்டு 
மனவி்கதிககு உள்ளபோக ஸ�ரிடுகின்றது. அ்சியல்  
தவையீடுகள எதிர்ஸ�போககப்்டுகின்ற திவணகக்ளஙக-
ளினபோல் விவனததிறனுள்ள ் ணிகவ்ள  ஸமறஜகபோள்ள 
முடியபோமல் ஸ்போகின்றது. ஜமபோததததில் அததிவணகக-
்ளஙகளின்  ஜ�யற்போடுகள ்போதிககப்்டுகின்றன.  

இைஙவகயின் கடநத கபோை ெ்ைபோறவற எடுதது 
ஸ�போககுகின்ற ஜ்போழுது,  அ்சியல்ெபோதிகளின் ஸதவெ -
யறற தவையீடுகள மறறும் முவறஸகடுகள கபோ்ண-
மபோக  அ்�போஙகததின் ஜ்போறுப்பிலுள்ள ் ை நிறுெனங-
கள ்போதிககப்்ட்டன. இைஙவகப்  ஸ்போககுெ்ததுச் 
�வ்யில் ஸமறஜகபோள்ளப்்ட்டுள்ள ஸதவெககு அதி -
கமபோன ஊழியர்  நியமனஙகள க்ணமபோக இ.ஸ்போ.� 
�ஷடததுககுள தள்ளப்்ட்டது. ்்களின்  இறககுமதி, 
்ழுதவடநத ்்கவ்ள திருததுெதறகபோன உதிரிப்்போ-
கஙகளின் இறககுமதி  உட்்ட அவனதது விடயஙகளி-
லும் முவறஸகடுகஸ்ள நிைவி ெநதன.  

இைஙவகப் ஸ்போககுெ்ததுச் �வ்வய �ஷடததில் 
இருநது  மீட்ஜடடுப்்து இன்னுஸம சி்மமபோன கபோரிய-
மபோகததபோன் இருககின்றது. புவகயி்தத  திவணகக்ளத-
தின் நிவைவமயும் இவ்ெபோறுதபோன் கபோணப்்டுகின்றது. 
அ்சியல்ெபோதிகள  ்ைவ்ப் ஜ்போறுததெவ் தஙக்ளது 
ஆத்ெபோ்ளர்களுககு நியமனம் ெைஙகுெதறகபோன  
இடஙக்ளபோகஸெ திவணகக்ளஙகவ்ள ஸ�போககினர்.  

�ல்ைபோட்சி அ்�போஙக கபோைததின் ஸ்போது �.ஜதபோ.� 
நிறுெனததில் இடம்ஜ்றறுள்ள முவறஸகடுகள ஜதபோடர் -
்போக ஊடகஙகளில் ஜ�ய்திகள ஜெளிெநதன. �.ஜதபோ.� 
விற்வன நிவையஙகளில் விற்வனச் சிப்்நதிகள 
நியமனததின் ஸ்போது �மததுெம் ஸ்ணப்்டவில்வை. 
அதிகபோ்ததில் இருநதெர்களின் ஆதெபோ்ளர்கள ஜ்ரு -
ம்ளவில் நியமிககப்்ட்டவத ஸ�ரில் கபோண முடிநதது.  

ெபோவைச்ஸ�வன கபோகித ஆவைவய மீண்டும் இயங-
கச் ஜ�ய்ெதறகு �ல்ைபோட்சி அ்சில் முயறசிகள ஸமற-
ஜகபோள்ளப்்ட்டன. �ம்்நதப்்ட்ட அவமச்�ர் மறறும் 
அப்பி்ஸத� அ்சியல் முககிய்தர்கள ஸ�ரில் ஜ�ன்று 
்ை தடவெ ்போர்வெயிட்டுத திரும்பினர். ஆனபோலும் 
அெர்களின் மவறமுக குறிகஸகபோள ெபோவைச்ஸ�வன 
கபோகித ஆவைவய மீ்ள இயககுெதபோக இருககவில்வை. 
�போன்கவ் ெருட �ல்ைபோட்சிக கபோைததில் இழுததடிப்பு-
கஸ்ள ஜதபோடர்நதன.  

�ல்ைபோட்சி அ்சுடன் ஸதபோைவம பூண்டிருநத தமிழத 
ஸதசியக கூட்டவமப்பினரும் ெபோவைச்ஸ�வன கபோகித -
ஆவைவய மீண்டும் இயஙகச் ஜ�ய்ெதில் அககவற 
கபோண்பிககவில்வை. ெபோவைச்ஸ�வன கபோகித ஆவை 
யும் அதவனச் சுறறியிருககும் ஜ்ரும் வி்தீ்ண-
முள்ள நிைப் பி்ஸத�மும் வகவிடப்்டும் நிவைவமககு  
ெநத ஸ்போதுதபோன் கடநத ெருட இறுதிப் ்குதியில் ஆட் -
சிமபோறறம் ஏற்ட்டது.   

இநத ஆவைககு அவமச்�ர் விமல் வீ்ெங� முதன் 
முதைபோக விெயம் ஜ�ய்தவதயடுதது கபோகித ஆவை 
மீண்டும் புததுயிர் ஜ்றறு விட்டது. இன்வறய  அ்சின் 
விவனததிறனபோன ஜ�யற்போட்டுககு இதுஜெபோரு உதபோ -்
ணம் ஆகும்.  

புதிய அ்�போஙகம் ்தவிஸயறறதன் பின்னர் �போட்டின் 
நிறுெனஙகளின்  நிர்ெபோகக கட்டவமப்புகள இவ்ெபோறு-
தபோன் சீ்போக இயஙகத ஜதபோடஙகியுள்ளன. அ்�போஙக 
துவறகளுககபோன அதிகபோரிகள நியமனததிலும் ஸ�ர் -
வமயபோன முவறவமதபோன்  கவடப்பிடிககப்்டுகின்றது. 
்ல்கவைககைகஙகளின் உ்ஸெநதர்கள நியமனத-
தில் ெனபோதி்தி ஸகபோட்டபோ்ய ்போெ்க � கவடப்பிடிதத 
ஜெளிப்்வடததன்வமயபோன அணுகுமுவறவய  இதற-
கபோன உதபோ்ணமபோகக ஜகபோள்ள முடியும்.  

அஸத�மயம் குழுவின் சி்போரிசுகளுககவமய நியமிக-
கப்்ட்ட அ்�  திவணகக்ள மறறும் நிறுெனஙகளின் 
அதிகபோரிகள நியமனததில் அ்சியல்  தவையீட்டினபோல் 
மபோறறஙகள ஜ�ய்ெதறகும் இடம் கிவடயபோஜதன ெனபோ -
தி்தி உறுதியபோகத  ஜதரிவிததுள்ளபோர்.  

நிர்ெபோக இயநதி்ததினுள அ்சியல் தவையீடுகள 
இருப்்து முவறயல்ை. அநத விடயததில் ெனபோதி்தி -
யின் தீர்மபோனம் ்போ்போட்டப்்ட ஸெண்டியதபோகும்.  
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த்போல் ஜ்ட்டி இைககம் : 834
ஜதபோவைஸ்சி இைககம் : 2429429, 2429272, 2429279

ஜ்க் : 2429270, 2429329, வி்ளம்்் முகபோவமயபோ்ளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி ெருடம் 1442 முஹர்்ம் பிவற 23
�போர்ெரி ெருடம் ஆெணி மபோதம் 27ம் �போள   �னிககிைவம

உங்கள் வாழ்வ 
ஒளிமயமாக்குங்கள்!

ததாகுப்பு:
இ.மஸனபோக்ன்...?

ஜ�.துஜியநதன்-...?
(பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர)

பிரேம் ோவத் அவர்கள், பல நாடு்களிலுமுள்்ள மக்களிடம்
'அமமதிமை உணரவது ஒவ்வாரு மனிதனுககும் சாத்திைம்'
என உமேைாற்றி வருகின்ார. COVID19 சூழ்நிமலைால்
அவரின உமே்கள் 'Lockdown' எனும் ்தாடர
வீடிரைாக்க்ளா்க பாரமவைா்ளர்கம்ள ்சன்மடகின்ன.

க்கார�ானா தடுப்பு மருந்து மனித   
பரிர�ாத்ன இந்தியாவில் நிறுததம்

உடல், உள ஆர�ாக்கியரம 
மனிதனுக்கு நிம்மதி தரும்

பெண்கள் இத்தனை சிறப்பு்கனையும்
பெறுவார்கள் எனறால் த்தவர்கள் வாழும்
உலகில் மிகுந்த தேனனேனை அனைவார்கள்.

ஜ்றறபோற ஜ்றின்ஜ்றுெர் ஜ்ண்டிர் ஜ்ருஞ்சிறப்புப்
புதஸதளிர் ெபோழும் உைகு



கிழக்கு மாகாணத்தின் மருதமுனை னகத்-
தறிக்குப் பேர் பேற்றதாகும். மருதமுனை 
கிராமத்தின் முக்கிய ேணனடைய காலத் 
பதாழிலாக னகத்தறி பெசவுத் பதாழில் 
இருந்து வந்தனத ேல சான்றுகளும் ஆதா-
ரஙகளும் உறுதிப்ேடுத்துகின்்றை.   

கிழக்கு மாகாணத்தில் மருதமுனையில் 
ஆரம்பித்த னகத்தறி பெசவுத் பதாழில் 
ேடிப்ேடியாக காத்தான்குடிக்கும் அந்ொளில் 
ேரவியது.இத்பதாழினல முஸ்லிம் மக்கபே 
பசய்து வந்திருக்கின்்றார்கள்.   

துன்றநீலாவனண குளிர்த்திக் பகாயில் 
ேத்திரகாளி அம்மனுக்கு மருதமுனை 
மக்கள் பெசவு பசய்து பகாடுத்த பசாமன் 
பசனலதான் அப்போது திருவிழாக் காலங-
களில் அம்மனுக்கு அணிவிக்கப்ேடடைதாக 
ஓய்வு பேற்ற கல்விப் ேணிப்ோேர் மர்்ஹூம் 
ஏ. எச். எம். மஜீத் எழுதிய 'எைது கிராமத்-
னதத் பதடுகிப்றன்' என்்ற நூலில் குறிப்பிட-
டுள்ோர்.   

அப்போது நிலத்தில் நீள்சதுரமாை 
குழினய பவடடி அதில் மரப்ேலனகனயப் 
போருத்திபய இயந்திரமாக்கியிருக்கின்்றார்-
கள். இனத 'குழித்தறி' என்று பசால்வார்கள். 
இக்குழித்தறினய 1970ம் ஆணடு காலப்ே-
குதியில் மருதமுனையில் அப்ோசியர் என்ே-
வரின் வீடடில் பெரடியாகப் ோர்க்க முடிந்தது.   

அக்காலத்தில் வர்த்தகத்திறகாக இலங-
னகக்கு வந்த பதன்னிந்தியானவச் பசர்ந்த 
முஸ்லிம்கபே இந்த னகத்தறி பெசவுத்து-
ன்றனய கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம்களுக்கு 
அறிமுகப்ேடுத்தியதாக பசால்லப்ேடுகி்றது. 
அக்காலத்தில் னகத்தறி ஆனடைகனேபய 
மக்கள் அதிகம் விரும்பி அணிந்திருக்கின்-
்றார்கள்.   

அக்காலத்தில் னகத்தறிக்காை உேகர-
ணஙகள் மரப்ேலனககோலும் மூஙகில் 
மரஙகோலுபம தயாரிக்கப்ேடடிருக்கின்்றை. 

காலக்கிரமத்தில் இத்பதாழில்துன்ற ேடிப்ேடி-
யாக ெவீைமனடைந்ததன் காரணமாக குழித்-
தறிகள் னகத்தறிகோக மாற்றம் பேறறிருக்-
கின்்றை.   

அதன் பின்ைர் வேர்ச்சியனடைந்த ொடுக-
ோை இந்தியா, சீைா, ஜப்ோன், மபலசியா, 
எகிப்து போன்்ற ொடுகளிலிருந்து நூல் 
மறறும் உேகரணஙகள், சாயமூடடும் ேவு-
டைர்கள் என்ேை வரத் பதாடைஙகிை. இதைால் 
அபெகமாைவர்கள் னதத்தறித் பதாழினல 
தஙகள் வாழவாதாரத் பதாழிலாக மாறறிக் 
பகாணடைைர்.   

ஒரு குடும்ேத்தில் கணவன், மனைவி, பிள்-
னேகள், மாமன், மாமி, தாய், தந்னத, சபகா-
தரிகள் எை எல்பலாரும் ஒன்றினணந்து 
வருமாைம் ஈடடுகின்்ற பதாழிலாக இத்-
பதாழில் உயர்வனடைந்தது. மருதமுனையில் 
கானலயிலிருந்து மானல வனர திரும்பு-
கின்்ற ேக்கபமல்லாம் தறி ஓனசபய பகடகும்.   

வயது வந்த இனேஞர், யுவதிகளும் 
இந்தத் பதாழிலில் ஆர்வம் காடடிைார்கள். 
மருதமுனை னகத்தறி உறேத்திக்கு இலங-
னகயின் ேல ோகஙகளிலும் அதிகமாை 
மவுசு இருந்தது. உறேத்தியாேர்கள் ேலர் 
தாஙகோகபவ பவளியூர்களுக்குச் பசன்று 
விறேனை பசய்து வந்தார்கள்.   

மருதமுனையின் பெசவுத்துன்றயில் ேடிப்-
ேடியாக ெறபிடடிமுனை, கல்முனைக்குடி, 
ோணடிருப்பு, சாய்ந்தமருது,ோலமுனை,ஒ-
லுவில், கல்லாறு, களுவாஞ்சிக்குடி, களு-
தாவனே, போரதீவு, பகாக்கடடிச்பசானல 
போன்்ற கிராமஙகனேச் பசர்ந்த இனேஞர்-
களும், யுவதிகளும் ஆர்வம் காடடி மருதமு-
னைக்கு வந்து இந்தத் பதாழினலச் பசய்தார்-
கள். காலக்கிரமத்தில் அந்த ஊர்களுக்கும் 

இந்தக் னகத்தறித் பதாழில் விரிவனடைந்து 
பசன்்றது.   

இந்த பெசவுத் பதாழில் காரணமாக 
தமிழ, முஸ்லிம் மக்களுக்கினடைபயயாை 
உ்றவு மிகவும் அந்நிபயான்யமாைதாக 
இருந்தது. தமிழ, முஸ்லிம் இைெல்லு்ற-
வுக்கு அந்ொளில் மருதமுனை னகத்தறி 
பெசவுத் பதாழில் பேரும் ேஙகாறறியிருக்-
கின்்றது என்று பசால்லாம்.   

இவவா்றாை நினலயில், சிறிமாபவா ேண-
டைாரொயக்கா பிரதமராகப் ேதவிபயற்ற பின் 
பவளிொடடு ஆனடைகள் மறறும் துணி வனக-
களின் இ்றக்குமதிக்குத் தனடை விதித்திருந்தார். 
இதன் காரணமாக மருதமுனை பெசவுக் 
னகத்பதாழில்துன்ற பகாடிகடடிப் ே்றந்தது. 
அந்தக் காலம் மருதமுனைக்பகாரு போற-
காலமாகும். அந்தக் காலத்தில் இந்தத் 
பதாழிறதுன்ற மூலம் தஙகனே உயர்த்திக் 
பகாணடை தைவந்தர்கள் ேலர் இன்னும் மரு-
தமுனையில் இருக்கின்்றார்கள். இவர்களும் 
இவர்கேது ேரம்ேனரகளும் இன்னும் இத்-
பதாழினலபய பசய்து வருகி்றார்கள்.   

சிறிமாவின் ஆடசிக்குப் பின்ைர் ஆடசிபீடை-
பமறிய ஐக்கிய பதசியக் கடசி பவளிொடடு 
ஆனடை வனககள் மறறும் துணிகளுக்கு 
முன்னுரினம வழஙகி இ்றக்குமதி பசய்தது. 
இதைால் மருதமுனையில் பெசவுக் னகத்-
பதாழில்துன்ற ோரிய வீழச்சியனடைந்தது.   

அதன் பின் 1978ம் ஆணடு வீசிய ோரிய 
சூ்றாவளி காரணமாகவும் மருதமுனை 
பெசவுக் னகத்பதாழில் துன்றக்கு ோரிய 
இழப்பு ஏறேடடைது. இதைால் முதலாளிமாரும் 
பதாழிலாேர்களும் பேரிதும் ோதிக்கப்ேட-
டைைர். இதிலிருந்து மீடசி பேறுவது மிகவும் 
கஷடைமாைதாகபவ இருந்தது.   

இதைால் பெசவுத் பதாழிலில் இருந்த 
ஆர்வம் குன்றயத் பதாடைஙகியது. இதன் 
வினேவாக இனேய தனலமுன்றயிைர் கல்-
வித்துன்றயில் ஆர்வம் காடடி அதன்ோல் 
ஈர்க்கப்ேடடைதன் காரணமாக பெசவுத்துன்ற 
ேலவீைமனடைந்தது.   

பமலும் ஒரு ேகுதி இனேஞர், யுவதிகள் 

பவளிொடடு பவனலவாய்ப்பில் ஆர்வம் 
பகாணடு பசன்்றதைாலும் இத்பதா-
ழில் ோதிப்ேனடைந்தது. இருந்த போதும் 
ேணனடைய காலத்பதாழில் என்ேதால் 
இத்பதாழினல விடைாமல் இன்று வனர 
ேலர் பசய்து வருகின்்றைர்.   

இந்நினலயில் 2004ஆம் ஆணடு 
ஏறேடடை சுைாமி அைர்த்தத்தில் சுமார் 
4000க்கும் பமறேடடை னகத்தறி இயந்தி-
ரஙகள் முற்றாக அழிந்து போைபதாடு 

பேருந்பதானகயாை உேகரணஙகளும் 
மூலப்போருடகளும் அழிந்து போயிை.   

இபதபோன்று ெல்ல அனுேமுள்ே 
பெசவுத் பதாழிலாேர்கள் 500க்கும் பமறேட-
டைவர்கள் உயிரிழந்து போைார்கள். இதைால் 
ஒரு வருடைத்திறகு பமல் மருதமுனை பிரபத-
சத்தில் தறிகளின் சத்தம் பகடகபவ இல்னல. 
ோதிக்கப்ேடடை பெசவுத் பதாழினல உயிர்ப்-
பிக்க கடைந்த கால அரசுகள் எந்த ெடைவடிக்னக-
னயயும் எடுக்கவில்னல.   

இந்த நினலயில் அரசசார்ேற்ற நிறுவைங-
களின் ஓரேவு உதவியிைால் பெசவுத் பதாழி-
லுக்கு உயிரூடடைப்ேடடைது. அதன் வினேவாக 
இன்று பெசவுத் பதாழில் உயிர்பேறறு வருகி-
்றது. இருந்த போதிலும் நூல் மறறும் சாயம் 
போன்்ற முக்கிய மூலப்போருடகளின் வினல 
அதிகரிப்புக் காரணமாக பெசவாேர்கள் கஷ-
டைஙகனே எதிர்பொக்குகின்்றைர்.   

தரமாை போருடகனே உறேத்தி பசய்-
கின்்ற போதிலும், பவளிொடுகளிலிருந்து 
வனரயன்றயற்ற வனகயில் துணிவனக-
கள் இ்றக்குமதி பசய்யப்ேடுவதால் கிழக்கு 
மாகாண னகத்தறி உறேத்திகள் சில பவனே-
களில் பதக்க நினலனய அனடைகின்்றை.   

பவளிொடுகளிலிருந்து நூல் மறறும் உே-

கரணஙகள் இ்றக்குமதி பசய்யப்ேடுகின்்ற 
போதிலும் இலஙனகயில் உறேத்தி பசய்யப்ேடு-
கின்்ற சாரம்,பசனல மறறும் துணி வனககனே 
பவளிொடுகளுக்கு ஏறறுமதி பசய்து னகத்தறி 
பெசவாேர்கனே பமலும் ஊக்குவிக்க அரசாங-
கம் ெடைவடிக்னக பமறபகாள்ே பவணடுபமை 
பகாரிக்னக விடுக்கப்ேடுகின்்றது.   

ேணனடைய காலத் பதாழில் என்ேதால் விட-
டுவிடை முடியாமல் சிறிய அேவில் ஒரு சிலர் 
இத்பதாழினல பசய்து வருகின்்றைர். முதலா-
ளிமாருக்கு குன்றந்த இலாேம் கினடைப்ேதால் 
கூலிக்கு பெசவு பசய்கின்்ற பதாழிலாேர்க-
ளின் வயிறறிபலபய அடி விழுகி்றது.   

இந்த நினலனய மாறறியனமக்க பவளி-
ொடுகளிலிருந்து இ்றக்குமதி பசய்யப்ேடு-
கின்்ற நூல் மறறும் சாயம் உடேடை ஏனைய 
உேகரணஙகளுக்கு மானியம் வழஙக 
அரசு முன்வர பவணடும் என்ேபத பெசவுத் 
பதாழிலாேர்களின் பகாரிக்னகயாகும்.
அபதபோன்று கிழக்கு மாகாணத்திபல உற-
ேத்தி பசய்யப்ேடுகின்்ற உறேத்திப் போருட-
கனே பவளிொடுகளுக்கு ஏறறுமதி பசய்து 
சந்னத வாய்ப்னே ஏறேடுத்த அரசு முனைய 
பவணடும். பமலும், கிழக்கு மாகாணத்-
தில் அரசாஙகம் வர்த்தக பகந்திர னமய-

பமான்ன்ற ஏறேடுத்தி கிழக்கு மாகாண 
னகத்பதாழில் முயறசியாேர்கோல் உறேத்தி 
பசய்யப்ேடுகின்்ற போருடகனே பகாள்வ-
ைவு பசய்து பெசவாேர்கனே ஊக்குவித்து 
அவர்கேது வாழவாதாரத்னத உயர்த்த 
முன்வர பவணடும். அபத போன்று இந்த 
சிறுனகத்பதாழினல ஊக்குவிக்க மானியஙக-
ளும்,கடைன் உதவிகளும் வழஙக அரசாஙகம் 
முன்வர பவணடும்.   

தறபோழுது மருதமுனையில் பவளிொடடை-
வர்கனேக் கவரும் வனகயில் தரமாை சாரம்,-
பசனல, சல்வார் துணிகள், பசட துணிகள் 
உள்ளிடடை ேல வனகயாை ஆனடை வனககள் 
உறேத்தி பசய்யப்ேடுகின்்றை. னகத்தறி 
பெசவாேர்கள் குன்றந்து வருவதைால் உற-
ேத்திகளுக்கும், துணிவனககளுக்கும், கடும் 
கிராக்கியும் தடடுப்ோடும் ஏறேடடுள்ேது.   

மருதமுனையில் தரமாை னகத்தறி 
துணிவனக உறேத்தி பசய்யப்ேடுவதைால் 
பவளிொடடைவர்களும்,வர்த்தகர்களும் மருதமு-
னைனய ொடி வந்து துணிவனககனே வாஙகிச் 
பசல்கின்்ற நினல தறபோது ஏறேடடுள்ேது.

கே: நீஙகள் ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் 
கடசி மறறும் அதன் தனலவ-

ருடைனும் சில பிரச்சினைகனே ஏறேடுத்தி 
இருந்தீர்கள். தறபோது அது முடிவுக்கு 
வந்துள்ேதா?  

ேதில்: எைக்கும் ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் 
கடசிக்கும் இனடையில்  எவவித பிரச்சினை-
யும் இல்னல. அதன் தனலவர் னமத்தி-
ரிோல சிறிபசைவுடைன்தான் பிரச்சினை 
காணப்ேடடைது. அது இன்னும் முடிவுக்கு 
வரவில்னல. ொடடுக்குப் போய் கூறி 
அதிகாரத்துக்கு வந்து ொடனடை அழித்த-
வர் என்்ற ரீதியில் அவனர ொன்  பவறுக்-
கின்ப்றன். 2015இல் ஜைாதிேதித் 
பதர்தலில் பவறறி பேற்றது பதாடைக்கம் 
இம்முன்ற ஜைாதிேதித் பதர்தல் வனரயும் 
அவர் பசான்ைனதயும் பசய்தனதயும் 
போறுக்க முடியாமல்தான் அவருடைன் 
சம்ேந்தப்ேடடைவர்கள் இனணந்து வாக்-
களிக்க பவணடைாம்  என்று கூறிபைன். 
ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரக் கடசியுடைன் அரசி-
யனல ஆரம்பித்த எைக்கு அக்கடசியுடைன் 
எவவித விபராதமும் இல்னல. தறபோது 
அக்கடசியில் ேலர்  எம்முடைன் ெடபோடு 
இனணந்து பசயல்ேடுகின்்றார்கள். கடைந்த 
கால அனுேவஙகளின்ேடி எதிர்காலத்தி-
லும் ெனடைபேறும் என்்ற நினலனமயில்-
தான் ொன் முன்ைாள் ஜைாதிேதி  னமத்தி-
ரிோல சிறிபசை ேறறி சில விடையஙகனே 
கூறியுள்பேன்.  

கே: முன்ைாள் ஜைாதிேதி ோரா-
ளுமன்்றத்தில் சாதாரண 

ஒரு உறுப்பிைராக இருப்ேனத நீஙகள் 
எவவாறு ோர்க்கின்றீர்கள்?  

ேதில்: மஹிந்த ராஜேக்சவும் இவவாறு 
வந்து எதிர்க்கடசியின் ேணிகனே சி்றப்-
ோக புரிந்தார். நிேந்தனைகளின்றி காட-
டிக்பகாடுப்புகளின்றி னமத்திரிோல சிறி 
பசை ெம்பிக்னகயுடைன் பசயல்ேடுவார் 
எை ொம் எதிர்ோர்க்கின்ப்றாம்.  

கே: மூன்றிலிரணடு பேரும்-
ோன்னம பேறறு அரசியல-

னமப்பின் 19ஆவது திருத்தத்துக்கு ேதி 
லாக 20ஆவது திருத்தத்னதக் பகாணடு 
வர முனைவது  முன்ைாள் அனமச்சர் 

ேசில் ராஜேக் ஷனவ ோராளுமன்்றத்துக்கு 
பகாணடு வருவதறகாக என்று கூறுகி்றார்-
கபே அது உணனமயா?  

ேதில்: அது எதிர்க் கடசியிைர் தயா-
ரித்த போய்க் கனதயாகும்.  அவர்கள் 
மக்களுக்கு போய்னயக் கூறி 19ஆவது 
திருத்தத்னத தனடை பசய்வனதத் தடுக்கபவ 
முயறசி பசய்கின்்றார்கள். 19 இருந்தால் 
ஜைாதிேதிக்கும் பிரதமருக்கும் இனடைபய 
பமாதல் ஏறேடும் என்று னமத்திரி_ 
ரணில் ஆகிபயார் மூலம்  அவர்கள் அறி-
வார்கள். இவவா்றாை பிரச்சினை ஒன்று 
எமது அரசாஙகத்தில் ஏறேடுவனத அவர்-
கள் விரும்புகி்றார்கள். 19ஆவது அரசி-
யலனமப்புச் சடடைம் இருந்தாலும் இல்லா-
விடடைாலும் ஜைாதிேதிக்கும் பிரதமருக்கும் 
இனடைபய பிரச்சினைகள் ஒருபோதும் 
இடைம்பே்ற மாடடைாது. ொடடின் பதசிய 
ோதுகாப்பு ஜைாதிேதியின் கீழ இருக்க 
பவணடும். ஆைால் 19ஆம் திருத்தத்-
தின் மூலம் அதனை நீக்கி இருந்தார்கள். 
ெல்லாடசி அரசாஙகத்தில் ஜைாதிேதி 
அரசியல் அனமப்புக்கு மா்றாக இரணடு 
அனமச்சுகனே தம்வசம் னவத்திருந்தார். 
எமது ஜைாதிேதி அரசியலனமப்புக்கு 
எதிராக பசயல்ேடை விரும்ேவில்னல. அத-
ைால்தான் அரசியலனமப்னே  திருத்த 
முயறசி பசய்கின்்றார். நீஙகள் கூறுவது 
போன்்றல்ல. ேசில் ராஜேக் சனவ  ோராளு-
மன்்றத்துக்கு பகாணடு வர பதசியப்ேடடி-
யல் எம்.பிக்கள் ேதவி விலகத்  தயாராக 
உள்ோர்கள். ஆைால் தினரக்குப் பின்ைா-
லிருந்து அரசு இயந்திர பசயல்ோடனடை 
பமறபகாள்வது அவபரயாவார். அவர் 
பமறபகாள்ளும் விபசடை ெடைவடிக்னககனே 
ோராடடை பவணடும். அவர் ோராளுமன்்றத்-
துக்கு வர பவணடுபமை எணணிைால் 
அவருக்கு 19 இருந்தாலும் இல்லாவிடடைா-
லும் வர முடியும்.  

கே: நீஙகள் பமல்மாகாண முத-
லனமச்சராக இருந்தீர்கள்.

இப்போது  எதிர்க்கடசியில் சிலர் 13 அரசி-

யலனமப்பு திருத்தத்னத நீக்குமாறு  பகட-
கின்்றைர். அதறகு நீஙகள் ஆதரவா?  

ேதில்: ொன் 13 ஆவது திருத்தத்தின் 
மூலம் உருவாக்கப்ேடடை  மாகாணசனே-
கள் பதனவயில்னல எை எணணுகின்-
ப்றன்.மாகாண சனே பவள்னே யானை 
போல்  பதான்றுவது பவனல பதரியாத 
முதலனமச்சர்கள் இருந்தால் ஆகும். 
இன்றும் என்னை  சிலர் முதலனமச்-
சர் என்ப்ற அனழக்கின்்றார்கள் . ொன் 
அப்ேதவியில் இருந்த  போதுதான் மக்-
களுடைன் பெருஙகிப் ேணியாறறிபைன்-. 
பவள்னேயானை என்ேது மத்திய  அர-
சுக்கும் போருந்தும். 2015 பதாடைக்கம் 
2019வனர காணப்ேடடை அரசாஙகமும்  
பவள்னே யானைதான் அதைால் ேதின்-
மூன்றிறகு திருத்தஙகனே பசய்தால்  

ேரவாயில்னல. இதனை முற்றாக நீக்கு-
வனத ொன் விரும்ேவில்னல.  

கே: போதுத் பதர்தலுக்கு முன்ைர் 
உஙகளுக்கு முக்கிய அனமச்-

சுப் ேதவி வழஙகப்ேடடு இருந்தது. 
ஆைால் தறபோது சி்றகு பவடடைப்ேடடை  
அனமச்பச கினடைத்துள்ேதல்லவா?  

ேதில்: இல்னல, எைக்குரிய அனமச்சு 
அவவாப்ற உள்ேது. உல்லாசப்  ேய-
ணத்துன்ற, விமாை பசனவகள், முத-
லீடடு நிர்வாகம் ஆகிய விடையஙகளுடைன்  
பமலதிகமாக இன்பைாரு விடையமும் 
எைக்கு வழஙகப்ேடடுள்ேது. அனமச்சின் 
பேயனர உல்லாசப் ேயணத்துன்ற எை 
சுருக்கியிருந்தாலும் பதர்தலுக்கு முன்ைர் 
இருந்த  அத்தனை ேதவிகளும் போறுப்-
புகளும் அந்த அனமச்சின் கீபழ எைக்கு  
வழஙகப்ேடடுள்ேை. டி.வி. சாைக எைது 
இராஜாஙக அனமச்சராக நியமிக்கப்ேட-
டுள்ோர். இருவரும் இனணந்து சி்றப்ோக 
பசயல்ேடுபவாம். பதர்தலுக்கு முன்ைரும் 
எைக்கு பிரதி அனமச்சபராருவர் இருந்-
தார்.   

கே: ொடடின் போருோதாரத்துக்கு 
பேரும் ேஙகளிப்னே  வழங-

குவது உல்லாசப் ேயணத்துன்றயாகும். 
அதறகாை உஙகளுனடைய எதிர்காலத்  திட-
டைஙகள் என்ை?  

ேதில்: ஈஸ்டைர் ஞாயிறு தாக்குதல், 
பகாபராைா பதாறறு என்ேவறறின்  கார-
ணமாக ொடடின் போருோதாரம் பேரும் 
பின்ைனடைனவ சந்தித்துள்ேது. ொடு  
வழனமக்கு திரும்பிய பின்ைர் பசய்ய 
பவணடிய கடைனமகள் என்ைபவன்று 
ொம்  தறபோது ஆராய்ந்து வருகின்-

ப்றாம். அதுேறறி ொம் அனமச்சரனவக்கு 
அறிக்னக  ஒன்ன்றயும் அளித்துள்போம். 
அதன்ேடி உடைைடியாக விமாை நினலயத்-
னதத் தி்றந்து  உல்லாசப் ேயணிகனே 
ொடடிறகுள்அனுமதிக்காமல் திடடைமிடடு 
சிறு சிறு  அணிகோக அவர்கனே ொட-
டுக்குள் அனழத்து வர எணணியுள்-
போம்.அப்போது எமக்கு  அவர்கனே 
சுகாதார ேரிந்துனரகளின்ேடி கடடுப்ே-
டுத்த முடியும்.  

கே: இதறகு முன்ைர் ெனடைபேற்ற 
போதுத் பதர்தலில் கம்ே்ா  

மாவடடைத்தில் முதலாம் இடைத்னத பேறறீர்-
கள்.இம்முன்ற உஙகளுக்கு இரணடைாம்  
இடைம்தாபை கினடைத்துள்ேது?  

ேதில்: ொன் பதர்தல் பிரசாரஙகள் பசய்-
ததது முதலாம் இடைத்திறகு வருவதறகல்ல. 
13 உறுப்பிைர்கனே கம்ே்ா மாவட-
டைத்திறகு பதரிவு பசய்வதறகாகபவ ொன் 
முயறசி பசய்பதன். யுத்தத்தில் பவறறி  
பேறறிருந்தாலும் எம்மால் கம்ே்ா 
மாவடடைத்திறகு 13 உறுப்பிைர்கனே 
பதரிவு பசய்ய முடியாமல் இருந்தது.ொன் 
ஒருபோதும் எைக்கு விருப்பு வாக்குகனே  
பகடகவில்னல. எமது அணினய பவறறி 
பே்ற பசய்யுமாறுதான் ொன் பகடபடைன். 
எைது  நினல ஒன்்றா, இரணடைா என்ே-
தல்ல... எைது அணியில் அனைவரும் 
ோராளுமன்்றத்திறகு  பதரிவு பசய்யப்ேட-
டைது எைக்கு மகிழச்சி ஆகும்.  

கே: ஜைாதிேதி எதிர்ோர்க்கும் 
மக்கனே னமயமாகக் 

பகாணடை  போருோதாரத்னத பமம்ேடுத்-
துவதறகு அனமச்சரனவயின் அனமச்சர்-
களின் எணணிக்னக  போதுமாைது எை 
நீஙகள் எணணுகிறீர்கோ?  

ேதில்: இந்த அனமச்சர்கள் மூலமாக 
இந் ொடடின்  போருோதாரத்துக்கு 
வலுவாை அத்திவாரம் ஒன்றிடைலாம்.
எமது வேஙகள் மூலம்  எைக்குத் 
பதனவயாைவறன்ற உறேத்தி பசய்ய 
மக்கனே ஊக்குவிப்ேபத எமது  பொக்-

கமாகும். அவவாறு தாபம தமது 
போருடகனே உறேத்தி பசய்வதறகு 
பகாபராைா  பதாறறும் ஒரு காரண -
மாக அனமந்தது. பவளிொடுகளி-
லிருந்து பிோஸ்டிக்னக பகாணடு  
வந்து எமது ொடடில் நிரப்புவனத விடை 
எமது ொடடில் உள்ே களிமணனணக் 

பகாணடு  ோத்திரஙகனே தயாரிப்ே-
தால் சூழலும் ோதுகாக்கப்ேடும். அபத -
போன்று பவறறினல,  கறுவா, ஏலம் 
போன்்றவறன்ற உறேத்தி பசய்யும் 
விவசாயிகள் கூடை முன்ைனர விடை 400  
மடைஙகு முயறசியுடைன் அவறன்ற உற-
ேத்தி பசய்கின்்றார்கள்.  

கே: புதிய அனமச்சரனவ நிய-
மிக்கப்ேடடைாலும் நிறுவைங-

களின்  தனலவர்கோக புதியவர்கள் 
நியமிக்கப்ேடைவில்னலயல்லவா? சம்பி-
ரதாயம்  என்ைபவன்்றால் அனமச்சர்-
கள் நியமிக்கப்ேடும் போது நிறுவைங-
களின் தனலவர்களும்  மாற்றப்ேடை 
பவணடும். தறபோனதய நினலனமனய 
நீஙகள் எவவாறு கருதுகின்றீர்கே?  

ேதில்: சில அனமச்சர்களுக்கு இந்த 
விடையம் பிரச்சினையாக  அனமயலாம் 
ஆைால் எைக்கு அவவா்றல்ல. கருத்து 
பவறுோடுகள் ஏறேடடைாலும் ொன்  
அவறன்ற கனேந்து அவர்களுடைன் 
இனணந்து பசயல்ேடுபவன்.  

கே: ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ோராளு-
மன்்றத்தில் எதிர்க்கடசியாக 

பசயல்ேடுகின்்றது. அவர்கள் ேறறி திருப்தி 
அனடையலாமா?  

ேதில்: எதிர்க்கடசித் தனலவராக சஜித் 
பிபரமதாச தமது அணியுடைன்  மிக சி்றப்-
ோக பசயல்ேடுவார் எை ெம்புகின்-
ப்றாம். ஆைால் அவருக்கு தறபோது  
சவால்கள் உள்ேை.தைது அரசியல் 
ேயணத்துக்கு உதவி பசய்தவர்கனே 
தள்ளியவர்கபே  தறபோது அவரு -
டைன் உள்ோர்கள். எப்போது அவனர 
பவளிபய இடைத்னத  ஆக்கிரமிப்ோேர்-
கள் எைக் கூ்ற முடியாது.அதைால் 
அவர் தமது ேதவினய  தக்கனவத்துக் 
பகாள்ே சிரமப்ேடை பவணடி பெரிடும்.
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'அரசியலனமப்பின் 
13வது திருத்தத்னத 
முற்றாக நீக்குவதில் 

எைக்கு உடைன்ோடு இல்னல' என்று 
கூறுகி்றார் உல்லாசப் ேயணத்துன்ற
அனமச்சர் பிரசன்ை ரணதுஙக. 
எமக்கு வழஙகிய பேடடியின் 
போபத அனமச்சர் பிரசன்ை
ரணதுஙக இவவாறு பதரிவித்தார்.

மனிதனுக்கு உணவு, 
உன்றவிடைம் முக்கியமாை-
னதப் போன்று உனடையும் 

மிக முக்கியமாைதாகும். இன்ன்றய 
ெவீை உலகில் ேல்பவறுேடடை
வடிவனமப்புக்களில் மக்கள் 
ஆனடைகனே அணிந்து
வருகி்றார்கள்.

13வது திருத்தத்்த முற்றாே நீக்குவதில் 
எனக்கு உடன்றாடு கி்டயறாது

புததுயிர் ப்றும் மரு்தமு்ன
பெசவுக் ் ேத்தறித ப்தறாழில்

'ஸ்ரீலஙேறா சு்தந்திரக் ேட்சியுடன அரசிய்ல
ஆரம்பித்த எனக்கு அக்ேட்சியுடன எவ்வி்த
விகரறா்தமும் இல்்ல. ்தறக்றாது அக்ேட்சியில் ்லர்
எம்முடன ெட்க்றாடு இ்ைந்து பசயல்்டுகின்றார்ேள்'

அ்மசசர் பிரசனன ரைதுஙே க்ட்டி

ப்தறாழிலறாளர்ேளுக்கு 
அரசு ்ேபேறாடுதது   
உ்தவ கவண்டுபமன 
கேறாரிக்்ே

ஜயசூரிய உடுகும்பு்ற...?
தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்-...?
(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்-)

பெசவு பெய்தல் பதாழிலில்
ஈடுேடடுள்ே பதாழிலாளி

நூல் சுற்றப்ேடுகின்்றது

மருதமுனையில் உறேத்தி
பசய்யப்ேடடை போருடகள்
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இனவாதம, ைதவாததமத...
விவாதத்தின் ப�ாபத டயனா 

கமபக இவவாறாக விகபனஸவர-
னுககு பவண்டுபகாளை விடுத்தார்.   

 அவர் அதன்ப�ாது ததரிவிகளக-
யில்,   

 தமிழ் மககள் �டும் துன்�ஙகளை 
அ வ த ா னி த் து ள் ப ைன் . வ ட க கு , 
கிழககு பிரச்சிளனகள் ததாடர்�ாக 
�ாராளுமன்ற உறுப்பினர் விகபனஸ -
வரன் மிகவும் இனவாத , மத வாத 
ப�தத்துடன் ப�சுவளத கடநத 
காலஙகளில் அவதானித்பதாம். அவ -
ருககு கூற விரும்புவது என்னதவன்-
றால், நீஙகள் எமககு இல்லாமல் 
ப�ான ஆறுமுகன் ததாண்டமானின் 
புத்தகத்தில் �ககதமான்ளற எடுங -
கள். அவர் அவரின் மககளுககாக 
பேளவ தேயவதறகாக ஜனநாய-
கத்ளத ததரிவு தேயத சிறநத ந�ரா -
கும்.   

 வடககு மககளுககு வவுனியா 
ததாகுதி அளமப்�ாைர் என்ற 
ரீதியில் இளைநது �ணியாறறியுள்-
பைன். வடககு  கிழககிறகும் நான் 
யுத்தத்தின் பின்னர் தேன்றுள்பைன். 
சுதநதிரமளடநது 73 வருடஙகள் 
ஆகின்றன. ஆனால் அதில் 43 வரு -
டஙகளை மாத்திரபம அனு�வித் -
பதாம். மிகுதி 30 வருடஙகளையும் 
தகாடும் யுத்தத்திபலபய கழித் -
பதாம். 

 நீஙகள் ஒன்ளற நிளனவில் தகாள் -
ளுஙகள். தமிழ் மககளுககு யுத்த 
மனநிளல அவசியமில்ளல. இன -
வாதம் , மதவாதம் அவசியமில்ளல. 
இது ஒருமித்த நாடு, இலஙளகயர் 
என்ற ரீதியில் இநத நாடளட முன் -
பனாககி தகாண்டு தேல்ல பவண்டும். 
இவவாறான நிளலப்�ாடடிபலபய 
ஆறுமுகன் ததாண்டமான் தேயற-

�டடார். அவர் ேமாதானம் , நல்லி-
ைககத்துடபனபய தேயற�ட விரும்-
பினார்.   

 இநநிளலயில் விகபகனஸவர-
னுககு தோல்ல விரும்புவது, நீஙகள் 
இநத இடத்திறகு மககளின் வாககு -
களை த�றறு வநதுள்ைளமயானது 
அநத மககளுககாக பவளல தேயவ -
தறபக ஆகும். அநத மககளின் பிரச் -
சிளனகளை தீர்ககவும் , அவர்களின் 
மனஙகளில் மகிழ்ச்சிளயயும் , நல்-
லிைககத்ளதயும் ஏற�டுத்துவபத 
உஙகளின் கடளமயாகும். அதளன 
விடுத்து இனவாதம் , மத வாதத்ளத 
அநத மககளின் மனஙகளில் உரு -
வாககி த�றறுள்ை அளமதிளய 
இல்லாமல் தேயதுவிட பவண்டாம். 
நாஙகள் இநத நாடளட முன் -
பனாககி தகாண்டு தேல்ல பவண்டும் 
என்றார்.  ''

ைமையக ைக்களுக்காக...
இறுதி தருைத்திலும் த�ருந -

பதாடட மககள் குறித்து தகாண்டிருநத 
எதிர்�ார்ப்புகளை நிளறபவறறுவ-
தறகு அரோஙகம் என்ற வளகயில் 
கடளமப்�டடுள்ைதாகவும் பிரதமர் 
மஹிநத ராஜ�கே குறிப்பிடடார்.   

அமரர் ஆறுமுகம் ததாண்ட -
மான் அவர்கள் ததாடர்பில் பிரத -
மர் மஹிநத ராஜ�க்ஷ ததாடர்நதும் 
ப�சும் ப�ாது,   

தேௌமியமூர்த்தி, இராமநாதன், 
ஆறுமுகன் ததாண்டமான் அவர் -
களை நிளனவுகூரும் ப�ாது தேௌமி-
யமூர்த்தி ததாண்டமான் முதல் 
இலஙளக அரசியலுககு ததாண்ட-
மான் தளலமுளறயினர் ஆறறிய �ங-
களிப்பு எனககு நிளனவிறகு வருகி -
றது.   

அதனால் ஆறுமுகன் ததாண்டமா -
னின் மளறவு அளனத்து த�ருந-

பதாடட மககளுககு ப�ான்பற தனிப்-
�டட ரீதியில் எனககும் ஆழ்நத 
துயரத்ளத ஏற�டுத்திய ேம்�வமா-
கும். அவரது உயிர் பிரிவதறகு ஒரு 
சில மணிபநரஙகளுககு முன்புகூட 
என்ளன ேநதித்தார். இச் ேநதிப்பின்-
ப�ாதும் த�ருநபதாடட ததாழிலாைர் -
களின் வைர்ச்சி மறறும் அவர்களின் 
இடர்களை களலவது ததாடர்பி-
பலபய கலநதுளரயாடியிருநதார்.   

ஜனநாயகத்ளத �ாதுகாப்�தறகாக 
தனது வாழ்நாளை அர்ப்�ணித்த 
ஆறுமுகன் ததாண்டமான் பதாடட 
மககள் இளடபய �யஙகரவாத சித்-
தாநதஙகள் பதாறறம் த�ற இடம-
ளிககவில்ளல. முப்�து ஆண்டுகால 
யுத்தத்ளத நிளறவு தேயயும் மனி -
தாபிமான ப�ாராடடத்திறகு அது 
த�ரும் ஆதரவாக அளமநதது. ஆறு-
முகன் ததாண்டமான் அளனத்து ேந-

தர்ப்�ஙகளிலும் நாடளட பிரிககும் 
ேகதிகளுககு எதிராக தேயற�டடது 
மாத்திரமன்றி �யஙகரவாதத்ளத 
ஒழிககும் தேயற�ாடுகளுககும் அர-
ோஙகத்திறகு ஆதரவாக தேயற�ட-
டார். 

நாடடில் ேமாதானத்ளத ஏற�-
டுத்துவதறகு அவரது அநத ஜனநா-
யக �ண்புகள் தீர்ககமான தாககம் 
தேலுத்தியது என்�ளத இத்தருைத்-
தில் நிளனவு�டுத்த பவண்டும்.   

அளமச்ேர் �தவிளய த�றறுக-
தகாண்ட அளனத்து ேநதர்ப்�ஙகளி-
லும் த�ருநபதாடட மககளுககாக 
பேளவயாறறுவதறகு முதன்ளமயாக 
தேயற�டட ஆறுமுகன் ததாண் -
டமான் த�ருநபதாடட மககளின் 
வாழ்களகயுடன் ததாடர்புளடய 
அத்தியாவசிய பதளவகளை பூர்த்தி 
தேயய ப�ாராடினார்.

இைகுவான இடெததிலிருந்து... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

இனஙகாைப்�டடு வநத பிரச்-
சிளனகளுககான தீர்வுகளை கண்-
டறியும் வளகயில் தயாரிககப்�ட-
டுள்ைதாகவும் குறிப்பிடடார்.    
“உஙகளுககு ததளிவாகி இருககும் 
இநத அளமச்சுககளின் மூலம் எவ-
வைவு பவளலகளை தேயய முடியு-
தமன்று. த�ாதுவான தகாள்ளகயின் 
அடிப்�ளடயில் அளமச்ேர்களுடன் 
ஒன்றிளைநது தேயற�டுவதறகு 
த�ாறுப்புககள் வழஙகப்�டடுள்ைன. 
மககளின் எதிர்�ார்ப்புகளை நிளற-

பவறறுவது எமது கடளமயாகும் அதி-
காரிகளை ஒன்றிளைத்து உஙகைது 
கடளமகளை நிளறவுபவறறுமாறு 
ஜனாதி�தி இராஜாஙக அளமச்ேர்களி-
டம் பகடடுகதகாண்டார்.   

 தேயறதிடடம் ஒன்றுடன் எதிர்கால 
பவளலகளை தேயய பவண்டுதமன்று 
குறிப்பிடட ஜனாதி�தி, ஒவதவாரு 
வருடமும் நிளறபவறற முடியுமான 
அைளவ கணித்து 05 வருடஙகளுக-
கான திடடத்ளத தயாரிககுமாறும் 
குறிப்பிடடார்.   

நாட்டின் ைருந்துத... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

இதறகாக வருடாநதம் 130 பில்லி-
யன் ரூ�ா தேலவிடப்�டுகின்றது. 

நாடடின் மருநது பதளவளய உள்நாட-
டிபலபய நிளறபவறறிகதகாள்வதன் 
மூலம் வருடாநதம் 60 பில்லியன் ரூ�ா 
நாடடுககு மீதமாகும். இநத இலகளக 
தவறறிதகாள்வதறகு எமககு முடியு-
தமன ஜனாதி�தி பகாடடா�ய ராஜ�க்ஷ 
ததரிவித்தார்.   

 மருநதுப் த�ாருள் உற�த்தி மருநதாக-
கல், விநிபயாகம் மறறும் ஒழுஙகு�டுத்-
தல் இராஜாஙக அளமச்சின் எதிர்கால 
திடடஙகள் ததாடர்பில் (10) பிற�கல் 
ஜனாதி�தி அலுவலகத்தில் நளடத�றற 
கலநதுளரயாடலிபலபய ஜனாதி�தி 
இதளன ததரிவித்தார்.   

 தறப�ாது ஆசிய வலயத்தில் அதிக 
மருநது த�ாருடகளை இறககுமதி 
தேயயும் நாடு இலஙளகயாகும். உட-

னடியாக இநத நிளலளம மாறறப்�ட 
பவண்டுதமன சுடடிககாடடிய ஜனா-
தி�தி, இதறகு �ஙகளிப்�தறகு �ாரி-
யைவில் சுபதே முதலீடடாைர்கள் 
விருப்�ம் ததரிவித்திருப்�தாக குறிப்-
பிடடார்.   

 தவளிநாடடு ேநளதகளை இலக-
காகதகாண்ட மருநது உற�த்திககாக 
400 ஏககரில் முதலீடடு வலயம் ஒன்று 
ஹம்�ாநபதாடளட ளகத்ததாழில் 
நகரில் தாபிககப்�ட உள்ைது. இத்-
திடடத்தில் இளைநதுதகாள்வதறகு 
உலகின் முன்னணி மருநது த�ாருள் 
உற�த்தி நிறுவனஙகள் முன்வநதுள்-
ைன. ஆபிரிககா மறறும் ததன்கிழககா-
சிய வலயத்தில் மருநது த�ாருடகளுககு 
அதிக பகள்வி உள்ைது. இநத ேநளத 
வாயப்புககளை �யன்�டுத்திகதகாள்வ-
தும் இதன் ஒரு பநாககமாகும். 

குட்டிைணிக்கு ஒரு நியாயைா... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

பிரதான தேயற�ாடுகளை ததாடர்நது 
ஒழுஙகுப் பிரச்சிளனதயான்ளற 
எழுப்பி எதிர்ககடசித் தளலவர்,  

 தேல்வராஜா பயாகேநதிரன் அதாவது 
குடடிமணி என்ற எம்.பி தமிழர் ஐககிய 
விடுதளல முன்னணியினால் தரபலா 
அளமப்பின் தளலவர் என்ற வளகயில், 
1982ஆம் ஆண்டு �ாராளுமன்ற உறுப்பி-
னராக த�யர் குறிப்பிடப்�டடார். அதன்-
�டி அவரின் த�யளர �ாராளுமன்ற 
உறுப்பினராக பதர்தல்கள் ஆளைககு-
ழுவினால் அறிவிககப்�டடு ே�ாநாயகர் 
மறறும் �ாராளுமன்ற தேயலாைருககு 
அறிவிககப்�டடது.  

 எவவாறாயினும் அவர் �யஙகர-
வாத தளடச் ேடடத்தின் கீழ் மரை 
தண்டளன விதிககப்�டடவராகும். 
ஆனால் அநத பநரத்தில் பயாகேநதிரன் 
பமன்முளறயீடு தேயதிருநத ப�ாதும், 
அவருககு எம்.பியாக ேத்தியப்பிரமானம் 
தேயவதறகு ே�ாநாயகர் அனுமதியளிகக-
வில்ளல. அரசியலளமப்பின் 89 ஆம் 
உருப்புளர மறறும் 91 உறுப்புளரககு 

அளமவாகபவ அவருககு இடமளிகக-
வில்ளல. அதன்ப�ாது �ாககீர் மககார் 
முன்மாதிரியாக தேயற�டடுள்ைார்.  

 இதன்�டி தறப�ாளதய ே�ாநாயகர் 
அநத ேரத்துககளை மீறி சில தினஙக-
ளுககு முன்னர் தீர்மானம் எடுத்துள்ளீர்-
கள்.  

 மரை தண்டளன விதிககப்�டடி-
ருநத தேல்வராஜா பயாகேநதிரனுககு 
அது ததாடர்�ாக பமன்முளறயீடு தேய-
திருநத நிளலயிபலபய அவரின் எம்.
பியாகும் உரிளம மறுககப்�டடது. 
அப்�டியாயின் ஏன் அநத முன்மாதி-
ரிளய தேயற�டுத்த நீஙகள் நடவடிக-
ளகதயடுககவில்ளல.  

 ே�ாநாயகரின் த�ாறுப்�ானது 
எம்.பிககளினதும் , ேள�யினதும் 
உரிளமளய �ாதுகாகக பவண்டும் 
என்�துடன் நாடடின் பமலான்ளம 
ேடடமான அரசியலளமப்ள�யும் �ாது-
காகக பவண்டும். ஆனால் உஙகைால் 
அது மீறப்�டடுள்ைது. இது ததாடர்-
�ாக கவளலயளடகின்பறன் என்றார்.

அம்பாமை ைாவட்டெ... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

ந ள ட த � ற வு ள் ை த ா க வு ம் , 
அன்ளறய தினம் �யிறசிககான 
இடஙகள் அறிவிககப்�டுதமனவும், 
ததரிவித்தார்.கடளமககாக அறிக-

ளகயிடட  2119 �டடதாரி �யிலு-
னர்களுககு திடடமிடப்�டட 04 
துளறகளில் �யிறசிகள் வழஙகப்�ட-
வுள்ைதாகவும், ததரிவித்தார்.

ைக சநகுை நிறுவனததுக்கு... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

தோநதமானளவ என்றும் அளவ 
ேரியான �ராமரிப்புடன் மககளுககு 
அதிக�டே பேளவளய வழஙக �யன்-

�டுத்தப்�ட பவண்டும் என்றும் 
இராஜாஙக  அளமச்ேர் நிமல் லான்ோ 
கூறினார்.

ைமையக ைக்களுடென்... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

�ாராளுமன்றத்தில் பநறறு முன்னாள் 
அளமச்ேர் அமரர் ஆறுமுகம் ததாண்ட-
மானின் அனுதா� பிபரரளையில் உளர-
யாறறும்ப�ாபத அதாவுல்லா எம்.பி. 
இவவாறு ததரிவித்தார். ததாடர்நதும் 
உளரயாறறிய அவர்; 

சிறு�ான்ளம மககள் என்ற வளகயில் 
மளலயக மககளுடன் நாம் எப்ப�ாதும் 
துளையாக இருப்ப�ாம். 

 அமரர்கைான முன்னாள்அளமச்ேர்-
கள் தேௌமியமூர்த்தி ததாண்டமான், 
ஆறுமுகன் ததாண்டமான் ஆகிபயா-
ரின் வழியில் மளலயக மககளைப் 
பிரதிநிதித்துவப்�டுத்தி தேயற�டும் 
இராஜாஙக அளமச்ேர் ஜீவன் ததாண்ட-
மானுடன் எப்ப�ாதும் நாம் இளைநது 
தேயற�டுபவாம். 

அளமச்ேர் ஆறுமுகன் ததாண்டமானு-
டன் நான் இறுதியாக கலநதுளரயாடிய 
ப�ாது நாஙகள் இருவரும் நாடு ததாடர்-
பிலும் சிறு�ான்ளம மககள் ததாடர்பி-
லும் அதிகபநரம் கலநதுளரயாடிபனாம் 

இவவைவு சீககிரம் அவர் எம்ளம 
விடடு பிரிநது விடுவார் என நான் கனவி-
லும் நிளனககவில்ளல. அநத வளகயில் 

நல்ல நண்�ளன நல்ல ேபகாதரளன 
சிறநதததாரு தளலவளன நாம் இழந-
திருககின்பறாம். அளமச்ேரளவயிலும் 
�ாராளுமன்றத்திலும் �ல கூடடஙகளி-
லும் தவளிநாடடுப் �யைஙகளிலும் 
நாம் ேநதித்து �ல்பவறு விடயஙகளை 
கலநதுளரயாடியளத நான் நிளனத்துப் 
�ார்ககின்பறன். இப்ப�ாதும் அளத 
மறகக முடியாதுள்ைது. தீர்ககமான முடி-
வுகளை எடுககககூடிய தளலவர் அவர். 

அதிலும் தாம் ோர்நத மககளின் பிரச்-
சிளனகளை தீர்ப்�தறகு ம் அதறகான 
ப�ாராடடஙகளை தவல்வதிலும்அவர் 
மிக கருத்தாக தேயற�டடார் 

அவர் ஆரம்பித்த �ணிகளை அவரது 
புதல்வர் ஜீவன் ததாண்டமான் நிளற-
பவறறுவார். அவரது அளனத்து 
தேயற�ாடுகளிலும் நாம் அவருடன் 
இளைநது தேயற�டுபவாம். 

அமரர் ததாண்டமானின் மளனவி,-
பிள்ளைகள் உறவினர்களுககும் கடசி 
உறுப்பினர்களுககும் எமது ஆழ்நத 
அனுதா�ஙகளை ததரிவித்துக தகாள்-
கின்பறாம் என்றும் அதாவுல்லா எம்பி 
பமலும் ததரிவித்தார். 

அரொஙகததின் மீது...   (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

கனவு கண்டால் அது ஒருப�ாதும் 
நளடத�றாது. �ை வீககத்ளத குளறக-
கும் அபதபவளை, வடடி வீதத்ளத 
குளறகக பவண்டும். ரூ�ாயின் 

ஸதிரத்ளத ப�ை பவண்டும். 
அநநிய தேலாவணிளய உட�ாயச்ே 
பவண்டும்.இதன் காரைமாகபவ இறக-
குமதிகளை கடடுப்�டுத்தியுள்பைாம். 

ைாணவர்களின்... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

ஒரு உடன்�ாடடிறகு வருமாறு ேம் -
�நதப்�டட பிரதிநிதிகளுககு பிரத-
மர் அறிவித்தார்.  

பகாழிக குஞ்சு ஒன்றின் விளலளய 
ரூ�ாய 1,75,-200 இறகும் இளடபய 
குளறப்�து ததாடர்பிலும் முடளட 
உற�த்தியாைர்கள் மறறும் ப�ககரி 
உரிளமயாைர்களுககான உடன்�ாடு 
விடயத்தில் தளலயீடு தேயயுமாறும் 
துளற ோர்நத அளமச்ேர்களுககு இச்-
ேநதிப்பின் ப�ாது பிரதமர் அறிவுறுத்-
தினார்.  

இச் ேநதர்ப்�த்தில் ேநளதப்�டுத்-

தல் கூடடுறவு பேளவகள் ேநளத 
அபிவிருத்தி மறறும் நுகர்பவார் 
�ாதுகாப்பு இராஜாஙக அளமச்ேர் 
லேநத அழகியவன்ன, கால்நளட 
வைஙகள், �ண்ளைகள் பமம்�ாடு, 
�ால் மறறும் முடளட ோர் ததாழில் 
இராஜாஙக அளமச்ேர் டி.பி. பஹரத், 
பிரதமரின் பமலதிக தேயலாைர் 
அமநதா கருைாதிலக மறறும் 
முடளட உற�த்தியாைர்கள் மறறும் 
ப�ககரி உரிளமயாைர்கள் ேஙகஙக-
ளின் அதிகாரிகள் உள்ளிடட �லர் 
கலநது தகாண்டனர்.

இந்திய தூதரக ஏற்பாட்டில்... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

ஓயவு த�றற ப�ராசிரியர்கள், 
மூத்த அதிகாரிகள் மறறும் கவிஞ -
ரின் அபிமானிகள் அவரது திருவுரு -

வச்சிளலககு மாளல அணிவித்தும், 
பூககள் தூவியும் மரியாளத தேலுத்-
தினர்.

முன்னாள் அமைசெர்... (03 ஆம ்பக்கத சதாடெர்)

தாககுதல் ததாடர்பில் ஆராயும் 
ஜனாதி�தி ஆளைககுழுவில் 

அவரது வாககுமூலம் �திவு தேயதி-
ருநதளம குறிப்பிடத்தககது.

கழுவி, உைர மவதது ....

நீலம், தவள்ளை மறறும் KN 95 ரக 
முகககவேஙகள் உலர ளவககப்�டடி-
ருநததாக பகாடளட த�ாது சுகாதார 
�ரிபோதகர் எம்.பீ.லால் ததரிவித்தார்.  

பின்னர் பமறதகாண்ட விோரளை-
யில், மளழயில் நளனநத காரைத்-
தால் முகக கேவஙகளை இவவாறு 
உலர ளவத்ததாக உரிளமயாைர் ததரி-
வித்துள்ைார்.  

எனினும், ேநபதகத்தின் ப�ரில் 
புறகபகாடளட த�ாலிஸ நிளலய 

அதிகாரிகளின் உதவியுடன் உரி-
ளமயாைர் மறறும் முகககவேஙகள் 
ததாளக சுகாதார அதிகாரி அலுவல-
கத்திறகு எடுத்துச் தேல்லப்�டடுள்ை-
தாக ததரிவிககப்�டுகிறது.  

முகககவே ததாளக மறறும் அதன் 
உரிளமயாைர் மாளிகாகநத நீதவான் 
நீதிமன்றில் ஆஜர் �டுத்தப்�டடு 
ேடட நடவடிகளக பமறதகாள்ைப்�-
டுதமன த�ாது சுகாதார �ரிபோதகர் 
எம்.பீ.லால் பமலும் ததரிவித்தார். 

்பணிகமை ஜீவன், செந்தில்...
காவது தளலமுளற வளர அவர்க-

ைது �யைம் ததாடர்நதுள்ைது என்�து 
தவறறிபய என இராஜாஙக அளமச்ேர் 
ேதாசிவம் வியாபழநதிரன் �ாராளுமன்-
றத்தில் ததரிவித்தார். 

ஆறுமுகம் ததாண்டமான் ஒரு 
ஆளுளம மிகக தளலவர்.அவரது 
மரைம் ததாடர்பில் ஊடகஙகளில் 
தேயதிகள் தவளிவநத ப�ாதுமளல-
யகம் அதன் ஆளுளமளய இழநது 
நிறகின்றது. மளலயகம் ஒரு துணிச்-
ேல் மிகக தளலவளர இழநது நிறகின்-

றது என குறிப்பிடப்�டடிருநதது. 
2018- 2019 காலஙகளில் அவருடன் 
தநருஙகி �ழக கூடிய வாயப்பு எனககு 
ஏற�டடது நான் �லதடளவ அவர்க-
ைது தகாழும்பு இல்லத்திறகு தேன்-
றுள்பைன் சிறப்�ான உ�ேரிப்பு அஙகு 
கிளடககும்.

அவர் மிக பவகமாக தேயற�டக-
கூடிய ஒரு தளலவர் இப்ப�ாதுள்ை 
இைம் தளலவர்களை விட பவகமாக 
தேயற�டககூடியவர் என்றும் கூடகூற 
முடியும்.

வன்னியில் NHDA ஆல்...
அபிவிருத்தி குழுத் தளலவருமான 

காதர் மஸதான்  கலநதுளரயாடியுள்ைார்.  
பதசிய வீடளமப்பு அபிவிருத்தி அதிகார 
ேள�யினால்   வன்னி மாவடடத்தில் 
கடநத காலஙகளில் பதசிய வீடளமப்பு 
அபிவிருத்தி அதிகார ேள�யினால் 
(NHDA) ஆரம்பிககப்�டடு இதுவளரக 
காலமும் பூரைப்�டுத்தப்�டாமலும் 
மறறும் தகாடுப்�னவுகள் பூரைமாக 
வழஙகப்�டாளமயினாலும் இளட-
நிறுத்தி ளவககப்�டடுள்ை வீடுகள் 
ததாடர்�ான பிரச்சிளனகளை தவகுவி-
ளரவில் முடிவுககு தகாண்டுவருவதற-
கான அவேர பவளலத்திடடதமான்று 

வன்னி மாவடடத்தில் முன்தனடுககப்-
�டவுள்ைது.  

யுத்தத்தால் �ாதிககப்�டடு �ல்பவறு-
�டட பதளவகளுடன் மிகவும் சிரமத்-
பதாடு வாழ்நது வருகின்ற இநத மககள் 
கடன் சுளமகைாலும் முளறயான 
ததாழில் வாயப்பின்றியும் கடும் சிரமப்-
�டுகின்றனர். மளழககாலஙகளில் அப்-
�குதி மககள் தமது வாழ்விடஙகளில் 
வாழ முடியாத ஒரு அ�ாய நிளலயில் 
வாழ்நது வருவதாகவும் �ாராளு-
மன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸதான் 
இராஜாஙக அளமச்ேரிடம் ததளிவு�-
டுத்தினார். 

கட்சி ப்பதமின்றி...
எதிர்ககடசித் தளலவர் ததரிவித்-

தார்.    �ாராளுமன்றத்தில் பநறறு 
அமரர் ஆறுமுகன் ததாண்டமான் 
ததாடர்�ான அனுதா�ப் பிபரரளை-
யில் கலநதுதகாண்டு உளரயாறறும்-
ப�ாபத அவர் இவவாறு ததரிவித்தார்.   

 ததாடர்நதும் உளரயாறறிய அவர்,   
 எனது தநளத ரைசிஙக பிபரமதாே-

வுககும் ஆறுமுகன் ததாண்டமானின் 
�ாடடனார் தேௌமியமூர்த்தி ததாண்ட-
மானுககுமிளடயில் தநருஙகிய ததாடர்-
புகள் இருநதன.    பிரஜா உரிளம இல்லா-
திருநத இலடேககைககான பதாடடத் 

ததாழிலாைர்களுககு அநஉரிளமளய 
த�றறுக தகாடுப்�தில் அவரது �ஙக-
ளிப்பு குறிப்பிடத்தககதாகும்.    அவரது 
மளறவானது இநத ஜனநாயக நாடடில் 
எமககும் அவர் பிரதிநிதித்துவப்�டுத்-
தும் மளலயக மககளுககு ப�ரிழப்�ா-
கும். அநத வளகயில் அவரது மகன் 
ஜீவன் ததாண்டமான் உள்ளிடட அவ-
ருளடய குடும்�த்தினருககு எதிர்ககட-
சியின் ோர்பில் எமது ஆழ்நத அனுதா-
�த்ளதத் ததரிவித்துக தகாள்கின்பறாம் 
என்றும் ேஜித் பிபரமதாஸ பமலும் 
ததரிவித்தார். 

ஆறுமுகனின் தமைமைததுவம...

ததாண்டமானும் நானும் ஒபர ேந-
தர்ப்�த்தில் தான் �ாராளுமன்றத்திறகு 
வநதிருநபதாம். சிறநத முளறயில் 
�ாராளுமன்றில் �ணியாறறியிருந-
பதாம். அமரர் தேௌமியமூர்த்தி ததாண்ட-
மான் ஒரு சிறநத அரசியல் ஞானியாக 
காைப்�டடார். அவரின் அரசியல் 
தீர்மானஙகள் மூலம் �லளர ஈர்த்திருந-
தார். அவருளடய   ப�ரன் ஜீவன் ததாண்-
டமான் இநத அரசியல் இளடதவளிளய 
நிரப்� வநதுள்ைார் என �ாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் மு.கா.தளலவர் ரவூப் ஹககீம் 
பநறறு �ாராளுமன்றத்தில் ததரிவித்தார்.  

அவர் ததார்நதும் உளரயாறறுளகயில்  
 அமரர் ஆறுமுகன் ததாண்டமான் 

அவருளடய மககளின் பதளவகளை 
நிளறபவறறிகதகாள்ை அளனத்து அர-
ோஙகஙகளுககும் அழுத்தம் தகாடுத்துள்-
ைார். அவளர எதிர்கடசியில் �ார்ப்�து 
மிகவும் கஷடமாகும். ஆனால், கடநத 
நல்லாடசியில் அவர் எதிர்ககடசியில் 
அமர்நதிருநதார். 

ைமையக ைக்கள்...
 நாம் அவருககுப் �கக�லமாக 

இருப்ப�ாம்.தன் தளலவளன இழநது 
விடபடாபம அவர் ததாடர்நத �ணிகள் 
நிளறபவறறப்�டுமா என கவளலப்�டும் 
மளலயக மககபை ஜீவன் ததாண்டமான் 
அதளன ததாடர்வார். அவருககு �லமாக 
ளக தகாடுப்�தறகு அளனத்து ேநதர்ப்�ங-
களிலும் தமிழ்த் பதசியக கூடடளமப்பு 
தேயற�டும் என்றும் தேல்வம் அளடகக-
லநாதன் எம்.பி. ததரிவித்தார்.   

�ாராளுமன்றத்தில் பநறறு முன்னாள் 
அளமச்ேர் அமரர் ஆறுமுகம் ததாண்-
டமானின் அனுதா� பிபரரளையில் 

உளரயாறறும் ப�ாபத அளடககலநாதன் 
எம்.பி.இவவாறு ததரிவித்தார்.   அவர் 
ததாடர்நதும் உளரயாறறுளகயில்;   

மளறநத ஆறுமுகம் ததாண்டமான் 
எமது நண்�ர்.பதசிய இனமான மளலயக 
மககளின் இளறளமளய �ாதுகாத்து 
அவர்கைது சுபீடேத்திறகாக தேயற�டட 
ஒரு மாமனிதர். அவருளடய திடீர் 
மளறவு எமககு அதிர்ச்சிளய ஏற�டுத்தி-
யது. எம்மால் அளத ஏறறுகதகாள்ை முடி-
யவில்ளல.அவரது �ாடடனார் வழியில் 
பிரச்சிளனகளுககு சிறப்�ாக முகம் 
தகாடுத்து தேயல்�டடவர் அவர்.  

கருததாழமமிக்க சிந்தமனயாைர்.....
1994 ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்�ாை மாவட-

டத்தின் பிரதிநிதியாக முதற தடளவயாக 
தான் �ாராளுமன்றத்திறகு பிரபவசித்த 
ப�ாது அமரர் ஆறுமுகன் ததாண்டமா-
னும் �ாராளுமன்ற பிரபவேத்திளன பமற-
தகாண்டார் என்று சுடடிக காடடியதுடன், 
அன்று முதல் இநத உலளக விடடுப் 
பிரியும் வளரயில் கடசியின் தளலளமப் 
�தவியிலும் பதாடட உடகடடளமப்பு, 
ேமூக அபிவிருத்தி, கால்நளடகள் அபிவி-
ருத்தி, வீடளமப்பு, நீர் வழஙகல், பதாடட 
வீடளமப்பு என �ல்பவறு அளமச்சுப் 
�தவிகளிலும் இருநது மளலயக மக-
களுககு மாத்திரமன்றி இநத நாடடு 
மககளுகபக அைப்�றிய பேளவகளை 
ஆறறிய த�ருளம அமரர் ஆறுமுகன் 

ததாண்டமாளனச் ோரும் .கால்நளடகள் 
வை அபிவிருத்தி அளமச்ேராக இருநத 
காலத்தில், யாழ்ப்�ாைத்திறகு தவளி-
நாடடு �சுககளின் மாடுகளின் பதளவ 
குறித்து ஒருமுளற நான் ததாளலப்ப�-
சியிபல அவருடன் உளரயாடியப�ாது, 
'உஙகளுககுத் பதளவயான �சுககளை 
ஏறறிக தகாண்டு அநத வண்டியிபல 
நானும் ஏறி வருகிபறன்' என நளகச்சுளவ-
யாக அவர் கூறியிருநதார்.' என்று அமரர் 
ஆறுமுகம் ததாண்டமான் தன்னுடன் 
�கிர்நத நளகச்சுளவ ேம்�வம் ஒன்ளற-
யும் அளமச்ேர் டகைஸ பதவானநதா 
அனுதா� பிபரரளையின் ப�ாது �ாரா-
ளுமன்றில் �கிர்நது தகாண்டளம 
குறிப்பிடத்தககது. 

ொணக்கியன் எம.பி...
அரோஙக கைககுகள் �றறிய குழு 

(பகா�ா)வுககு நியமிககப்�டடுள்ை 
உறுப்பினர்களின் த�யர் வி�ரத்ளதயும் 
ே�ாநாயகர் மஹிநத யாப்�ா அப�வர்தன 
ேள�யில் அறிவித்தார்.பகாப் குழுவுககு 
இரா.ோைககியனின் த�யரும் குறிப்பி-
டப்�டடுள்ைது.

�ாராளுமன்றம் ே�ாநாயகர் தளல-
ளமயில் பநறறு காளல 10.30 மணிககு 
கூடியளத ததாடர்நது ே�ாநாயகர் அறி-
விப்பிபலபய பகாப் குழுவுககு நியமிக-
கப்�டடுள்ைவர்களின் த�யர்களை ே�ா-
நாயகர் அறிவித்தார்.  

 மஹிநத அமரவீர, மஹிநதானநத 
அளுத்கமபக, பராஹித அப�குைவர்-
தன, சுனில் பிபரமஜயநத, ஜயநத ேமர-
வீர, திலும் அமுனுகம, இநதிக அனு-
ருத்த, ேரத் வீரபேகர, டி.வி.ோனகக, நாலக 
தகாடதஹவா, அஜித் நிவாட கப்ரல், 
ரவூப் ஹககீம், அனுரகுமார திஸாநாயகக, 
ேம்பிகக ரைவகக, ஜகத் புஷ�குமார, 
எரான் விககிரமரடை, ரஞ்ேன் ராமநா-

யகக, நளின் �ண்டார, எஸ.எம். மரிககார், 
பிபரம்நாத் சி.ததாலவத்த, இரா.ோைக-
கியன், ேரித பஹரத் ஆகிபயாபர பகாப் 
குழுவின் உறுப்பினர்கைாக நியமிககப்-
�டடுள்ைனர்.    அபத ப�ான்று அரோஙக 
கைககுகள் �றறிய குழுவுககு நியமிக-
கப்�டடுள்ைவர்களின் த�யர்களை 
ே�ாநாயகர் அறிவித்தார்.  குழுவின் உறுப்-
பினர்கைாக உதய கம்மன்பில, துமிநத 
திஸாநாயகக, தயாசிறி ஜயபேகர, லேநத 
அழகியவன்ன, சுதர்ஷினி த�ர்னாநதுப்-
புள்பை, தேஹான் பேமசிஙக, பிரேன்ன 
ரைவீர, திஸஸ அத்தநாகக, ப�ராசிரியர் 
திஸஸ விதாரை, ஹரின் த�ர்னாநது, 
நிபராஷன் த�பரரா, ள�ஸால் காசிம், 
அபோக அப�சிஙக, புத்திக �த்திரன, 
காதர் மஸதான், சிவஞானம் சிறீத-
ரன், உபுல் கலப்�த்தி, பீ.ளவ.ஜீ.ரத்-
னபேககர, வீரசுமன வீரசிஙக, ரஞ்சித் 
�ண்டார, தமாஹமட முஸாம்மில், 
ஹரினி அமரசூரிய ஆகிய �ாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் நியமிககப்�டடுள்ைனர்.

்பதவிமய இராஜினாைா செயதார்...
 கடநத 2020ஆம் ஆண்டு �ாராளு-

மன்றப் த�ாதுத் பதர்தலின் பின்னர் 
பதசியப் �டடியல் ததாடர்�ாக நளட-
த�றற ேர்ச்ளேளயயடுத்து இப்�தவி 
விலகல் இடம்த�றறுள்ைது.  இருப்பி-
னும், அவர் அனுப்பி ளவத்துள்ை கடி-
தத்தில் தான் தனிப்பிடட விடயஙகள் 
ததாடர்�ாகபவ  �தவிளயத் துறப்�தா-
கத் ததரிவித்துள்ைார்.   இது ததாடர்பில் 

அவரின் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்�ட-
டுள்ைதாவது,   “நான் கடநத 2014ஆம் 
ஆண்டு ததாடககம் இன்று வளர இலங-
ளகத் தமிழரசுக கடசியின் த�ாதுச் தேய-
லாைராகச் தேயற�டடு வநதுள்பைன். 
எனது தேயற�ாடுகளுககு ேகல வளகயி-
லும் ஒத்துளழப்பு வழஙகிய உஙகளுககு 
எனது மனமார்நத நன்றிகளைத் ததரி-
வித்துக தகாள்கின்பறன்.  

19 இலுள்ை தமடெகமை...
இதன் ப�ாது பநறறு முன்தினம் 

�திலளித்தார்.    ஜனாதி�தி ததாடர்ந-
தும் ப�சும் ப�ாது,    எதிர்ககடசியின் 
குறறச்ோடடு �றறி குறிப்பிடட ஜனா-
தி�தி, அரசியலளமப்பின் 20ஆவது 
சீர்திருத்தத்தின் பநாககம் 19ஆவது 
திருத்தம் மூலம் விதிககப்�டடுள்ை 
தளடகளை களைநது முன்பனாககி 
தேல்வதாகும்.    அளனத்ளதயும் ஒபர 
தடளவயில் மாறற முடியாது. அதறகு 
நீண்டகாலம் எடுககும். �ல்பவறு கருத்-
துககள் முன்ளவககப்�டடுள்ைன. 

19ஆவது சீர்திருத்தத்தின் சில விட-
யஙகளை அவவாபற ளவத்துக-
தகாள்ை பவண்டும். முதன்ளமயான 
பநாககம் ஜனாதி�தியின் �தவிககா-
லத்ளத மாறறாது எதிர்கால பவளலத்-
திடடஙகளை முன்தனடுப்�தாகும்.    

�ாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிபரமலால் 
ஜயபேகர �றறி எதிர்ககடசி முன்-
ளவககின்ற குறறச்ோடடு �றறி அவ-
தானத்ளத தேலுத்திய ஜனாதி�தி 
பகாடடா�ய ராஜ�கே தாபமா அல்லது 
பிரதமபரா நீதிமன்ற நடவடிகளகக-
ளுககு எவவித தளலயீடளடயும் தேய-
யவில்ளலதயன்று குறிப்பிடடார்.   

 தளலயீடு தேயவதாயின் உயர் 
நீதிமன்றத்திபலபய தேயய பவண்டி 
இருநதது. 

அவவாறானததாரு விடயம் எச்ேந-
தர்ப்�த்திலும் இடம்த�றவில்ளல. 
நீதிமன்றத் தீர்ப்ள� வழஙகிய நீதி�-
திளய அரசியலளமப்பு ப�ரளவபய 
நியமித்தது. எதிர்ககடசி த�ாயயான 
பிரோரத்தில் ஈடு�டடுள்ைதாகவும் குறிப்-
பிடடார்.

தலப்டினன் தஜனரல் ேபவநதிர 
சில்வா ததரிவித்தார்.  

இ ர ா ணு வ த் தி லி ரு ப் � வ ர் க ள் 
தவளிநாடுகளிலிருநது வருளக தநது 
�ணியாறறு�வர்கைல்ல. இலஙளக 
பிரளஜகபை இராணுவத்திலும் உள்-
ைனர்.   இராணுவ சீருளட அணிந-
தாலும் அவர்களும் ேமூகத்திலுள்ை-
வர்கபை. இநநிளலயில் ப�ாளதப் 
த�ாருள் வர்த்தகத்தில் ஈடு�டுகின்ற-
வர்கள் அவர்கைது தேயற�ாடுகளில் 
இராணுவத்தினளரயும் இளைத்துக 

தகாள்ளும் தேயற�ாடுகள் ஆரம்�-
காலம் முதல் முன்தனடுககப்�டு-
கின்றன.  

தறப�ாதும் நாடடில் இவவாறான-
ததாரு நிளலளம காைப்�டுகிறது. 
எவவாறிருப்பினும் இராணுவத்தில் 
ப�ாளதப்த�ாருளுடன் ததாடர்பு-
ளடய நடவடிகளககளை முன்தன-
டுப்�தறகு ஒருப�ாதும் அனுமதிககப்-
�டமாடடாது. அதறகான வாயப்ள� 
நாம் உருவாகக இடமளிககப் ப�ாவ-
தில்ளல.  

ப்பாமதபச்பாருள் கடெததலில்...

புைமச்பயர்ந்த தமிழ்...
தறப�ாது நாடடிலுள்ை சூழ்நிளல-

யில் வடககு - கிழககு �குதியில் தங-
களின் முதலீடுகளை ஊககப்�டுத்தி, 
அஙகுள்ை மககளுககுத் ததாழில் 
வாயப்புகளை அதிகரித்துக தகாடுப்-
�தனூடாக அப் �குதிகளில் தனியார் 

நிறுவனஙகளை தவகுவிளரவில் 
அதிகரிகக பவண்டுதமனவும், அம் -
முயறசிககுத் தான் முழுளமயான 
ஒத்துளழப்ள� வழஙகுவதாகவும் 
பிரதமர் மஹிநத ராஜ�கே இதன் -
ப�ாது உறுதியளித்தார். 

UNP தமைமைததுவம...
இருககுதமன அவர் ததரிவித்தார்.  
தான் ஐககிய பதசியக கடசியின் 

உறுப்பினராக இருநததால் தான் ஐககிய 
மககள் ேத்தியிலிருநது விலகியதாக அவர் 

பமலும் ததரிவித்தார்.  ரணில் விககிரம-
சிஙக ஒரு சிறநத தளலவர் என்றாலும், 
அவர் இலஙளகககுக கிளடககாத சிறநத 
தளலவதரன மஙகை ததரிவித்தார். 
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ெம்ப நிரு்பர்்கள்:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், சுப்பிரமணியம் நிஷோந்தன்  

இலஙம்கத் ச�ொழிலொளர் ்கொஙகிரஸின் முன்்ொள் �மலவர் அைரர் ஆறுமு்கன் ச�ொணடெைொன்,  
ைமலய்க ைக்்களுக்கு ஆற்றிய அளப்பரிய செமவக்கு அமைசெர்்களும, ்பொரொளுைன்்ற  உறுபபி்ர்-

்களும சேற்று ்பொரொளுைன்றில் ச்கொணடுவரப்படடெ அனு�ொ்பப பிரசரரமை மீ�ொ் உமரயில்,... 

அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொனின் 
    அனு�ொபப் பிரரரணை   

அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் 
கண்ட கனவுகளை ஜீவன் த�ொண-
்டமொன் ஊ்டொக  எதிர்கொலத்தில் 
நிளைவவற்றுவவொதமன நுவதர-
லியொ மொவட்ட பொரொளுமன்ை உறுப்-
பினரும்  இலஙளகத் த�ொழிலொைர் 
கொஙகிரஸின் நிதிச் தெயலொைருமொன 
மரு�பொணடி ரொவமஸவரன்  த�ரி-
வித்�ொர்.  

 பொரொளுமன்றில் வேற்று இ்டம்-
தபற்ை அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண-
்டமொனின் அனு�ொபப் பிவரரளை-
யில் உளரயொற்றும் வபொவ� அவர் 
இவவொறு கூறினொர்.  

 அவர் வமலும் கருத்து தவளியிடு-
ளகயில்,  

 அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் 
அளனத்து இனஙகளுக்கும் பணி-
யொற்றிய �ளலவரொகும். 

 அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொ-
னின் கொலத்தில்�ொன் மளலயகத்தில்  
பல்வவறு அபிவிருத்தித் திட்டஙகள் 
தகொணடுவரப்பட்டன. படித்�வர்-
களுக்கு  த�ொழில்வொய்ப்புகள் ஏற்ப-
டுத்திக் தகொடுக்கப்பட்டன. லயன்-
முளை நீக்கப்படடு  கிரொமஙகள் 
உருவொக்கப்பட்டன. எம்ளமவிடடு 
இவவைவு சீக்கிரமொக அவர்  பிரிந்-

துவிடுவொதரன எவரும் எதிர்பொர்க்க-
வில்ளல. அவர் மளைந்� தினத்தில் 
கூ்ட  மளலயக மக்களுக்கொன வீ்ட-
ளமப்புத் திட்டஙகளை முன்தன-
டுப்பது குறித்து  இலஙளகக்கொன 
இந்திய தூதுவரு்டன் ெந்திப்ளப 
ே்டத்தியிருந்�ொர்.  

 வ�ொட்டஙகளில் உள்ை லயன்-
முளை மொை வவணடும், த�ொழில்-
வொய்ப்புகளை  உருவொக்கவும் கல்வி 
ே்டவடிக்ளககளுக்கும் இந்தியொ 
உ�வ வவணடுதமன அந்�  ெந்திப்-
பில் அவர் வலியுறுத்தியிருந்�ொர். 
அவ�வபொன்று அன்ளையதினம் 
மொளல  பிர�மளர ெந்தித்� வபொது 
1000 ரூபொ ெம்பைம் மற்றும் மளல-
யகத்துக்கொன  பல்களலக்கழகத்ள� 
உருவொக்குவது குறித்து வலியுறுத்-
தியிருந்�ொர். எவரும்  எதிர்பொரொ� 
வி�த்தில்�ொன் அவரின் பிரிவு இ்டம்-
தபற்ைது.  

 அளமச்ெரொக இருந்� கொலத்தில் 
ேொடடில் உள்ை அளனத்து  இனஙக-
ளுக்கும் அவர் பணியொற்றியுள்ைொர். 
நுவதரலியொ மொவட்டத்தில் கிரொமப்  
பகுதி, வ�ொட்டப் பகுதி, ேகரப் பகு-
திதயன பொரொது அவர் பணியொற்-
றியிருந்�ொர்.  அவர் எம்ளமவிடடு 
பிரிந்�ொலும் அமரர் ஆறுமுகன் 
த�ொண்டமொன் கண்ட கனவுகளை  
ஜீவன் த�ொண்டமொன் நிளைவவற்று-
வொர்.  

கரேந்திரகுமொர் 
தபொன்்னமபலம எம.பி,   

 த�ொண்டமொன் குடும்பம் மளல-
ேொடடு �மிழ் மக்களை பிரிதிநிதிப்-
படுத்தியுள்ைது. மளலேொடடு �மிழ் 
மக்கள் க்டந்� பல �ெொப்� கொலமொக 
இந்� ேொடடின் தபொருைொ�ொரத்தின் 
முதுதகலும்பொக திகழ்ந்துள்ைனர். 
ேொடடில் சு�ந்திரத்தின் பின்னரொன 
அளரவொசிக் கொலத்தில் தபொருைொ-
��த்தின் முதுதகலும்பொக இந்� 
ெமூகவம திகழ்ந்துள்ைது. இரத்�ம், 
கணணீர், வியர்ளவளய மளலயக 
மக்கள் ேொடடுக்கொக சிந்தியுள்ை 
வபொதும் இந்� ேொடு த�ொ்டர்ந்து 
அந்� மக்களை வித்தியொெமொக �ொன் 
பொர்த்து வந்துள்ைது. மளலேொடள்ட 
பிரிதிநிதித்துவப்படுத்தும் கடசிகள் 
இன்றும் �மது அடிப்பள்ட உரிளம-
களை பொதுகொக்க வவணடும் என 
வபொரொடுகின்ைனர்.   

 அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொ-
னின் பொட்டனொர் தெௌமியமூர்த்தி 

த�ொண்டமொன், த�ொழிற்ெஙக 
ரீதியில் மொத்திரமன்றி இந்� ேொடடின் 
அளனத்து மக்களினதும் மதிப்-
ளபயும் தபற்றிருந்�ொர். அவரின் 
பணிளய ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் 

அளமதியொக முன்தனடுத்�ொர். ேொன் 
2001ஆம் ஆணடு மு�ல் �மிழ் 
வ�சியக் கூட்டளமப்பின் பொரொளு-
மன்ை உறுப்பினரொக இருந்� ெந்�ர்ப்-
பத்தில் பல �்டளவகள் அவளர ெந்-
தித்துள்வைன்.   

 ஈழத் �மிழ் மக்களின் �ளலவிதி 
இருடடில் இருந்� ெந்�ர்ப்பதில் 
அவர் அளமச்ெரொக இருந்�ொர். அவ-
ருக்கு எமது நிளலளய விலக்கி 
ஆ�ரளவ வகட்டப் வபொது முழுளம-
யொன ஆ�ரளவ வழஙகியிருந்�ொர். 
வபசுவது மொத்திரமன்றி வ்டக்கு, 
கிழக்கு மக்களின் உரிளமகளுக்-
கொக அளமதியொகவும் ெக்திவொய்ந்� 
முளையிலும் தெயற்படடிருந்�ொர்.   

 மளலயகத்தில் பல கடசிகள் 
இன்றுள்ைன. ஆறுமுகன் த�ொண்ட-
மொனுக்கும் இந்� கடசிகளின் கருத்-
துகளுக்கும் வவறுபொடுகள் உள்ை 
வபொதிலும் �மது மக்களுக்கொக அவர் 
அர்ப்பணிப்பு்டன் தெயற்பட்டளம 
குறித்து எவருக்கும் விமர்ெனம் 
இல்ளல.   

 ஈழ வபொரொட்டத்ள� அவர் கண-
டுதகொள்ைவில்ளல என சிலர் கூறு-
கின்ைனர். அது �வைொகும். 1972ஆம் 
ஆணடு வம 04ஆம் திகதி �மிழர் 
ஐக்கிய முன்னணி உருவொக்கப்பட்ட 
வபொது தெௌமியமூர்த்தி த�ொண்ட-
மொன் அ�ன் இளைத் �ளலவரொக 
இருந்�ொர். பின்னர் �மிழர் விடு�-
ளலக் கூட்டணியிலும் இருந்�ொர். 
வடடுக்வகொடள்ட தீர்மொனம் நிளை-
வவற்ைப்பட்ட வபொது மளலயக மக்க-
ளின் எதிர்கொலம் அந்� வழியில் இல்-
ளலதயன அவர் விலகியிருந்�ொர். 
ஆனொல், எந்� வழியிலும் அவர் ஈழ 
வபொரொட்டத்ள� விடடுக் தகொடுக்க-
வில்ளல. வ்டக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
வபொரொட்டத்திற்கு அவரும் ஆறுமு-
கன் த�ொண்டமொனும் எப்வபொதும் 
ஆ�ரவளித்துள்ைனர்.   

 ேொடடில் இருந்� சூழ்நிளல கொர-
ைமொக அவருக்கு அஞெலி தெலுத்� 
முடியொது வபொனது. அ�ற்கொக வருந்-
துகிவைொம்.   

 அணமச்சர் ரரமஷ் பத்திர்ன,   
1994ஆம் ஆணடு ஆறுமுகன் 

த�ொண்டமொன் பொரொளுமன்ைம் 
வந்�து மு�ல் தபருந்வ�ொட்ட ெமூ-
கத்தின் கல்வி, சுகொ�ொரம் உடகட-
்டளமப்பு அபிவிருத்தி என அந்� 
ெமூகத்தின் அளனத்து விய்டத்தி-

லும் தெயற்படடுள்ைளம மகிழ்ச்சி-
யளிக்கிைது. அவரு்டன் சிறிய கொலம் 
பழகினொலும் இந்தியொ வம்ெொவளி 
மக்களுக்கொக அவர் அர்ப்பணிப்பு-
்டன் தெயற்படடிருந்�ொர். அவரின் 

மரைத்துக்கு ஒரு சில ேொடகளுக்கு 
முன்னர் கூ்ட என்னு்டன் வபசும் 
வபொது தபருந்வ�ொட்ட ெமூகத்தின் 
ெம்பைம் மற்றும் வ�ளவகளை நிளை-
வவற்றுவது குறித்து�ொன் வபசினொர்.   

 தெௌமியமூர்த்தி த�ொண்டமொ-
னும் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொனும் 
அரசியல் தெய்� கொலத்தில் ேொடு 
இருந்� இக்கட்டொன நிளலளய 
உைர்ந்து ேொடடின் பிரிவிளனவொ�த்-
திற்கு எதிரொகவவ இவர்கள் தெயற்-
படடுள்ைனர். ஒற்ளையொடசிளயயும் 
ஒருளமப்பொடள்டயும் பொதுகொக்-
கும் வளகயில் அரெொஙகத்து்டன் 
இளைந்து தெயற்படடிருந்�னர்.   

ஆறுமுகன் த�ொண்டமொனின் 
�ளலளமத்துவத்�ொல் க்டந்� பல 
�ெொப்�ஙகலொக இந்� மக்களின் 
வொழ்க்ளகமுளை மொற்ைப்பட-
டுள்ைது. கம்பனிகளு்டன் வபரம் 
வபசும் அவ�வவளை. தபருந்-
வ�ொட்டஙகளை அமரர் ஆறுமுகன் 
த�ொண்டமொன் பொதுகொத்திருந்�ொர். 
மக்களுக்குத் வ�ளவயொனவற்ளை 
தபற்றுக்தகொடுக்கும் ஆளுளம அவ-
ருக்கு இருந்�து.   

 இவரின் இழப்பு இலஙளகயின் 
ஒடடுதமொத்� அரசியல் துளைக்கும் 
ஒரு வபரிழப்பொகும். அவர் விடடுச்-
தென்ை இ்டம் ஜீவன் த�ொண்டமொ-
னி்டம் ளகயளிக்கப்படடுள்ைது. 
அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் 
இந்து ம�த்ள� பின்பற்றியிருந்�ொ-
லும் தபௌத்� பிக்குகளி்டம் வர-
வவற்ளப தபற்றிருந்�வர். ேல்லிைக்-
கத்திற்கும், ெகவொழ்வுக்கும் உ�ொரை 
புருெரொகவும் அவர் திகழ்ந்துள்ைொர். 
அவருள்டய மகன் ஜீவன் த�ொண-
்டமொனுக்கு ெந்�ர்ப்பம் கிள்டத்துள்-
ைது. எமது அரெொஙகத்தில் தபருந்-
வ�ொட்ட ெமூகத்திற்கு உச்ெ வெளவளய 
தெய்வ�ற்கு ஒத்துளழப்ளப வழஙக 
�யொரொகவுள்வைொம் என்ைொர்.   

 
பொரொளுமன்்ற உறுப்பி்னர் 

சிவஞொ்னம சீறி�ரன்,   
பிரித்�ொனியரின் ஆடசிக்கொலத்-

தில் இந்தியொவிலிருந்து கொல் ேள்ட-
யொகவும் கப்பல்கள் மூலம் இலங-
ளகளய அபிவிருத்தி தெய்வ�ற்கொக 
அளழத்துவரப்பட்ட மளலயகத் �மி-
ழர்கள் இந்� மணணில் பல்வவறு 
துன்பஙகளை அனுபவித்துள்ைனர். 
200 ஆணடுகளுக்கு வமல் இந்� 
ேொடடில் வரலொற்ளை தகொண்ட 

அவர்கள் மளலகளை குள்டந்து 
பொள�களை அளமப்பதிலும், 
புளகயிர� பொள�களை அளமப்ப-
திலும், மளலயக வ�ொட்டஙகளை 
புனரளமப்பதிலும், இலஙளகக்கு 

அந்நிய தெலொவணிளய ஈடடித்�-
ருவதில் தபரும் பஙளக அவர்கள் 
வகித்�ொர்கள்.   

 மளலயக மக்களுக்கொன வொழ்-
வி்டஙகளும் உரிளமகளும் இந்� 
ேொடடில் நிரொகரிக்கப்படடிருந்�ன. 
த�ொழிலொைர்கைொக மொத்திரம் இந்� 
ெமூகம் கணிப்பி்டப்படடிருந்� ெந்-
�ர்ப்பத்தில் தெொமியமூர்த்தி த�ொண-
்டமொனும், ஆறுமுகன் த�ொண-
்டமொனும் ெமூகத்தின் இருப்ளப 
�க்களவப்ப�ற்கொக தெயற்படடிருந்-
�னர். தெௌமிய மூர்த்தி த�ொண்ட-
மொனுக்கு முன்னர் பல �ளலவர்கள் 
இந்� மணணில் �மது உரிளமகளுக்-
கொக வபொரொடியிருந்�னர். தெொமிய-
மூர்த்தி த�ொண்டமொனின் வழிே்டத்-
�லில் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் 
�மது ெமூகத்திற்கொக வொழ்ளவ அர்ப்-
பணித்திருந்�ொர்.   

 1983ஆம் ஆணடு யொழ்ப்பொைத்-
தில் ே்டந்� குணடு தவடிப்புச் ெம்ப-
வத்திற்கொக தகொழும்பு, மளலயகம் 
உடப்ட ேொடு முழுவதும் தகொத்துக் 
தகொத்�ொக �மிழர்கள் தகொல்லப்-
பட்டனர். அத்�ருைத்தில் பல 
மளலயகத் �மிழர்கள் வன்னி, முல்-
ளலத்தீவு பகுதிகளில் குடிவயறினர். 
த�ொண்டமொன் ேகர் என்ை கிரொம-
தமொன்று இன்றும் கிளிதேொச்சியில் 
உள்ைது.   

ஈழ வ�ெத்தின் எழுச்சிப் வபொரொட-
்டஙகள் முன்தனடுக்கப்பட்ட 
கொலத்தில் அ�ளன தெௌதியமூர்த்தி 
த�ொண்டமொன் ஏற்றுக்தகொள்ை-
வில்ளல என்பது்டன், பிரபொகரனு-
்டன் இளைந்து தெயற்ப்டவில்ளல-
தயன சிலர் குறிப்பிடடுள்ைனர். 
இது தபொய்யொன�ொகும். ஈழத்தில் 
�மிழ் மக்கள் சுயநிர்ையத்து்டன் 
வொழ்வ�ற்கும் நிம்மதியொக வொழ்வ-
�ற்கும் ஒத்துளழப்புகளை இரணடு 
�ளலவர்களும் வழஙகியிருந்�னர். 
2001ஆம் ஆணடு கிளிதேொச்சிக்கு 
வருளக�ந்து பிரபொகரனு்டன் ஆறு-
முகன் த�ொண்டமொன் வேரடியொக 
வபசியிருந்�ொர். அவருள்டய கொலத்-
தில் ஈழ வபொரொட்டத்ள� அஙகீகரித்-
திருந்�ொர். அ�ளன எவரும் நிரொக-
ரிக்க முடியொது. �மிழர் விடு�ளலக் 
கூட்டணி உருவொக்கப்பட்ட வபொது 
�மது முழுளமயொன ஒத்துளழப்ளப 
வழஙகியிருந்�ொர். மளலயக மக்க-
ளும் மளலயகத் �மிழர்களும் ஒரு 
கொலத்திலும் ஈழ விடு�ளலப் வபொரொ-

்டத்திற்கு எதிரொன 
கருத்ள� தகொணடி-
ருக்கவில்ளல. இந்� 
�ருைத்தில் அவரின் 
குடும்பத்திற்கு அனு-
�ொபஙகளை த�ரிவித்-
து க் த க ொ ள் கி வ ை ொ ம் 
என்ைொர்.   

பொரொளுமன்்ற உறுப்பி்னர் 
ரிஷொட் பதியுதீன்,   

அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்ட-
மொன், பொரொளுமன்ைத்திலும் வ�சிய 
ரீதியிலும் பல வெளவகளை ஆற்-
றியுள்ைொர். அவரின் இழப்ளப 
கணடு தபரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்-
ைொகிவனொம். அவருள்டய கொலத்-
தில் ஒரு த�ொழிற்ெஙகவொதியொக 
மக்கள் பிரிதிநிதியொகவும் ேல்ல 
பணிகளை ஆற்றியுள்ைொர் என்பள� 
வரலொறு தெொல்லும். அவவொைொன 
ஒருவளர இந்� ேொடும் மளலயக 
ெமூகமும் இழந்துள்ைது. அவரது 
பணிளய த�ொ்டரும் வொய்ப்ளப 
ஜீவன் த�ொண்டமொன் ஏற்றுக் 
தகொணடுள்ைொர்.   ஆறுமுகன் 
த�ொண்டமொளன பலர் விமர்சித்தி-
ருந்�ொலும் அவர் யொளரயும் விமர்-
சித்�தில்ளல. எடுத்� வி்டயத்தில் 
உறுதியொக இருப்பொர். �மது மக்-
களுக்கு பொதிப்பு ஏற்படும் வபொது 
அதிகொரத்ள� பயன்படுத்தும் ஒருவ-
ரொக இருந்�ொர்.  அவருக்கும் அவரது 
குடும்பத்திற்கும் ஆழ்ந்� அனு-
�ொபஙகளை த�ரிவித்துக் தகொள்-
கிவைொம். சிறுபொன்ளம கடசிகள் 
மற்றும் சிறுபொன்ளம ெமூகஙகள் 

ெொர்ந்� வி்டயஙகளில் ஜீவன் த�ொண-
்டமொன் எதிர்கொலத்தில் இளைந்து 
தெயற்ப்ட வவணடும் என்ைொர்.   

       
பொரொளுமன்்ற உறுப்பி்னர் 

எம.ஏ.சுமந்திரன்,   
 ஆறுமுகன் த�ொண்டமொனும் 

ேொனும் தகொழும்பு வரொயல் கல்லூ-
ரியில் 1982ஆம் ஆணடு ஒன்ைொக 
கல்வி பயின்ைவர்கள். 1982ஆம் 
ஆணடு வரொயல் கல்லூரியில் கல்வி 
பயின்ை ேொன்கு வபர் இன்று பொரொளு-
மன்றில் உள்வைொம்.   

 ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் ஒரு 
பொரொளுமன்ை உறுப்பினரொக த�ரிவொ-
வ�ற்கு முன்னவர அவளர எனக்குத் 
த�ரியும். 

கூடடு ஒப்பந்�ம் ெவொலுக்கு 
உடபடுத்�ப்பட்ட ெந்�ர்ப்பத்தில் 
ேொன் வமன்முளையீடடு நீதிமன்றில் 
இ.த�ொ.கொவுக்கொக ஆஜரொகியிருந்-
வ�ன். அவ�வபொன்று உயர்நீதிமன்-
றில் �மிழ் இளைஞர்கள் தகொழும்-
பிலும், மளலயகத்திலும் அதிகமொக 
ளகதுதெய்யப்படடிருந்� ெந்�ர்ப்-
பதில் அடிப்பள்ட உரிளம மீைல் 
மனுக்கல் ஆறுமுகன் த�ொண்டமொ-
னொல் �ொக்கல் தெய்யப்பட்டது. அத்-
�ருைத்தில் அவர் அளமச்ெரளவ 
அந்�ஸதுள்ை அளமச்ெரொகவும் 
இருந்�ொர். இந்� இக்கட்டொன நிளல-
யிலிருந்து இளைஞர்களை ேொம் 
விடுவித்திருந்வ�ொம்.   

 தபொலிஸொரும் பொதுகொப்பு பள்ட-
களும் வ�ொட்டப்புைஙகளுக்குள் 
ஆறு மணிக்கு பின்னர் உள்நுளழ-
வள� �டுக்கவும், மக்களின் அனு-
மதியு்டன் தெல்லவும் அடிப்பள்ட 
உரிளம மனுக்களை �ொக்கல் தெய்-
திருந்� ெந்�ர்ப்பத்தில் ேொன் அவரின் 
அளழப்பில் ஆஜரொகியிருந்வ�ன். 
பல வ�ொட்ட இளைஞர்கள் பொதிக்-
கப்பட்ட வபொது அ�ற்கு எதிரொக 
அவர் குரல்தகொடுத்திருந்�ொர்.   

த�ொண்டமொனுள்டய பரம்-
பளர பற்றி அளனவரும் வபசினர். 
அ�ளன நிரொகரிக்க முடியொது. 
தெௌமியமூர்த்தி த�ொண்டமொனி்டம் 
ேொன் ஆடவ்டொகிரொப் ஒன்ளை தபற்-
றுள்வைன். 1977ஆம் ஆணடு புதிய 
பொரொளுமன்ைம் திைந்� வபொது, ேொன் 
ஒரு ெொரைரொக பொரொளுமன்ை நிகழ்-
வுக்கு வந்திருந்� �ருைத்திவலவய 
அவரி்டம் ஆடவ்டொகிரொப் தபற்றி-
ருந்வ�ன்.   

 அவர் �மது ெமூகத்திற்கொக 
தபரும் நிவொரைத்ள� தபற்றுக்தகொ-
டுக்க எவவொறு தெயற்பட்டொதரன 
ேொம் அறிந்துள்வைொம். 1949ஆம் 
ஆணடு மளலயக �மிழர்களின் 
குடியுரிளமளய பறிக்க அரெொஙகம் 
முற்பட்ட வபொது அ�ற்கு ஆ�ர-
வொக ஜி.ஜி.தபொன்னம்பலம் தெயற்-
பட்ட வபொது �ந்ள� தெல்வேொயகம் 
அ�ற்கு எதிரொக தெயற்பட்டது்டன், 
அகில இலஙளக �மிழ் கொஙகிர-
ஸிலிருந்து தவளிவயறி �மிழரசுக் 
கடசிளய உருவொக்கியிருந்�ொர். 

ஆகவவ, குறுகிய கொலத்திற்குள் 
அந்� மக்களின் சு�ந்திரம் பறிக்கப்-
பட்ட அந்� வெொகமொன ெம்பவத்-
து்டன் எமது கடசிக்கு தேருஙகிய 
த�ொ்டர்புள்ைது.   

 1976ஆம் ஆணடு �மிழர் விடு�-
ளலக் கூட்டணி உருவொக்கப்பட்ட 
வபொது அ�ன் �ளலவர்களில் ஒருவ-
ரொக தெௌமியமூர்த்தி த�ொண்டமொன் 
திகழ்ந்�ொர். என்ைொலும் 1977ஆம் 
ஆணடு வஜ.ஆர். அரெொஙகம் உரு-
வொக்கபட்ட வபொது ஏளனய �ளல-
வர்களின் அனுமதியு்டன் அவர் 
அளமச்ெரொனொர்.   

 அப்பொப்பிள்ளை அமிர்�லிஙகத்-
திற்கு எதிரொக ேம்பிக்ளகயில்லொப் 
பிவரரளை தகொணடுவரப்படடி-
ருந்� வபொது அ�ற்கு எதிரொகவும் 
தெயற்படடிருந்�ொர். 

அ�ன் பின்னர் அவரின் பணிளய 
ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் த�ொ்டர்ந்-
�ொர். அவரின் இழப்ளப கணடு 
ேொம் தபரும் அதிர்ச்சி அள்டந்தி-
ருந்வ�ொம். தகொட்டகளலக்கு ேொன் 

தென்றிருந்வ�ன். ஆயிரக்கைக்கொக 
மக்கள் அழுவள� கணவ்டன். 

எஙகளுள்டய அனு�ொபஙகளை 
ஜீவன் த�ொண்டமொன், மற்றும் 
அவரது குடும்பத்திற்கு த�ரிவித்-
துக்தகொள்கிவைொம். 

ெம்பந்�ன் இந்� அனு�ொப் பிவரர-
ளையில் கலந்துதகொள்ை முடியொ� 
சூழலில் உள்ை�ொக என்னி்டம் த�ரி-
வித்�து்டன், �மது அனு�ொபஙகளை 
த�ரிவிக்குமொறும் கூறியிருந்�ொர்.   

 பொரொளுமன்்ற உறுப்பி்னர் 
லக்மன் கிரிதெலல,   

 தபருந்வ�ொட்டத் த�ொழிலொைர்-
களுக்குப் பொரியப் பிரச்சிளனகள் 
இருக்கின்ைவபொதிலும், அப்பிரச்சி-
ளனகளுக்குத் தீர்ளவப் தபற்றுக்-
தகொடுப்ப�ற்கு ஜனேொயக வழிளயவய 
ஆறுமுகன் த�ொண்டமொன் பின்பற்றி-
யிருந்�ொர்.   

 இரு முளை தபருந்வ�ொட்டத்-
துளை அளமச்ெரொக ேொன் இருந்தி-
ருக்கிவைன். இ�ன்வபொது தபருந்-
வ�ொட்டத் த�ொழிலொைர்களின் 
உரிளமக்கொக அமரர் ஆறுமுகன் 
த�ொண்டமொன் என்வனொடு பல ெந்-
�ர்ப்பஙகளில் கலந்துளரயொடியிருக்-
கிைொர். தபருந்வ�ொட்டத்துளைளய 
பொதுகொக்க வவணடுதமன்ை நிளலப்-
பொடடிவலவய அவர் எம்வமொடு 
கலந்துளரயொடியிருந்�ொர். 30 வரு்ட 
யுத்�க் கொலத்தில் த�ொண்டமொனுக்-
குப் பல அழுத்�ஙகள் வழஙகப்பட-
்டன.   ஆனொலும் தபருந்வ�ொட்டத் 
த�ொழிலொைர்களுக்குப் பல பிரச்-
சிளனகள் இருக்கின்ைவபொதிலும், 
அவர்கள் ஜனேொயக வழியிவலவய 
அந்� உரிளமகளைப் தபற்தைடுக்க 
முயன்றிருக்கிைொர்கள். தபருந்வ�ொட-
்டத் த�ொழிலொைர்களின் பொரியப் 
பிரச்சிளனயொக கொணிப்பிரச்சிளன 
இருக்கிைது. தபருந்வ�ொட்டத் த�ொழி-
லொைர்களின் அளனத்துக் குடும்பஙக-
ளுக்கும் 7 வபர்ச் கொணிகளை வழஙக 
வவணடுதமன ேொன் அளமச்ெரளவ 
பத்திரதமொன்ளை ெமர்ப்பித்திருந்-
வ�ன்.   

 இ�ன்வபொது ஆறுமுகன் த�ொண-
்டமொன் என்வனொடு த�ொளலவபசி-
யில் த�ொ்டர்புக் தகொணடு அவர் 
எனக்கு ேன்றி த�ரிவித்�வ�ொடு, 
எவரும் தெய்ய முடியொ�ள� தெய்-
துவிட்ட�ொகவும் அவர் இ�ன்வபொது 
கூறினொர்.   

அகில இலஙம்க மவ எம. எம. ஏ. ச்பரமவயி்ொல் ்கணடி ைொவடடெத்தில் மி்கவும பின்-
�ஙகிய வருைொ்ம கும்றந� குடும்பங்கமளச செர்ந� வி�மவத் �ொயைொர்்களுக்கு சுய -
ச�ொழில் வொயபம்ப ஏற்்படுத்தும வம்கயில் ஒவசவொரு �ொயைொர்்களுக்கும �லொ ரூ்பொ 
50,000 விகி�ம நிதி உ�வி வழஙகும நி்கழ்வு ்கணடியிலுள்ள மவ. எம. எம. ஏ ைணடெ -
்பத்தில் அகில இலஙம்க மவ எம. எம. ஏ. ச்பரமவயின் ச�சியத் �மலவர் ரிஸ்மி எம. 
ெஹீட �மலமையில் இடெமச்பற்்ற ச்பொது.       ்படெம: ைொவத்�்கை தி்்கரன் நிரு்பர்   

வரலொற்று முக்கியத்துவம ச்பற்்ற ்பஞெ ஈஸ்வரங்களில் ஒன்்றொ்  சிலொ்பம முன்ச்ஸ்வரம ஸ்ரீமுன்ம்ேொ�ஸ்வொமி வடிவொமபி்கொ ஆலயத்தின் தீர்த்ச�ொற்ெவம.
(-்படெங்கள்: உடெபபு குறூப நிரு்பர்-) 
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இந்திய தேசிய கவி வி.்பாரதியாரின் 99ஆவது நிமைவு நாள் நிகழ்வுகள் தநற்று 
காமை யாழ்.அரெடி வீதியில் உள்்ள ்பாரதியாரின் திருவுருவ சிமைக்கு முன்்பாக இந்திய 
துமைத்தூதுவர் ேமைமையில் நமடெச்பற்்ற த்பாது எடுக்கப்படடெ ்படெம.

யாழில் அதிகாலை நேரம்
மரம கும்்பல் அட்டகாசம்
யாழ்ப்ாணம் குறூ்ப நிரு்ர்

யாழ்ப்ாணம் சுண்டுக்குளி ்கு-
தியில் வீட�ான்றின் மீது இனநடதெ-
ரியாதெ கும்்ட�ான்று தொக்குதெல் 
ந�த்தியுள்ளது�ன் ம�ாட�ார் சைக்-
கிள்கச்ள தீயிடடு ட்காழுத்தியுள்ள-
னர்.

இச் ைம்்வம் சுண்டுக்குளி குருைர் 
்குதியில் மநற்று அதி்காச� இ�ம்-
ட்ற்றுள்ளதொ்க டதெரிவிக்்க்ப்டு-
கின்்றது. இச் ைம்்வம் டதொ�ர்்ா்க 
ம�லும் டதெரியவருவதொவது,

வாளடவடடுக் குழுவினரால், 

வீடடின் மீது தொக்குதெல் ம�ற்ட்காண்-
�து�ன்,  ம�ாட�ார் சைக்கிள்க-
ளுக்கு தீ சவத்துள்ளனர். யாழ்ப-

்ாணம் சுண்டுக்குளி ்குதியில் 
வீடடில்  நிறுத்தி சவக்்க்ப்டடி-
ருநதெ இரண்டும�ாட�ார் சைக்கிள-

்கள  இனநடதெரியாதெ ந்ர்்களினால் 
தீயிடடு ட்காளுத்தெ்ப்ட�து. யாழ்ப-
்ாணம் சுண்டுக்குளி குருைர் வீதியில்  

வீடடில் நிறுத்தி சவக்்க்ப்டடிருநதெ 
இரண்டு ம�ாட�ார் சைக்கிள்கள 
அதி்காச� 1.40�ணிய்ளவில் இனந-
டதெரியாதெ ந்ர்்களினால் தீயிடடு 
ட்காழுத்தெ்ப்டடுள்ளமதொடு வீடடின் 
்கண்ணாடி்களும் அடித்து டநாறுக்-
்க்ப்டடு வீடடின் வாயில் ்கதெவிலும் 
வாள்க்ளால் டவட�்ப்டடுள்ளன.  
அதி்காச� அசனவரும் உ்றக்்கத்தில் 
இருநதெ மவச்ளயில்  இனநடதெரியாதெ 
குழுடவான்றினால் தொக்குதெல்  ம�ற்-
ட்காள்ள்ப்டடுள்ளது. ஒரு ம�ாட�ார் 
சைக்கிள முழுச�யா்கவும், �ற்ச்றய 
ம�ாட�ார் சைக்கிள சிறிய்ளவிலும் 
எரிநதுள்ளன.

ம�ாட�ார் சைக்கிளுக்கு தீ சவத்-
தெதென் ்காரண�ா்க வீடு முழுவதும் தீ 
்ரவி வீடடிலிருநதெ தெ்ள்ா�ங்களும் 
எரிநது நாை�ாகியுள்ளன.  ைம்்வம் 
டதொ�ர்்ா்க  வீடடு உரிச�யா்ளரால் 
யாழ்ப்ாண ட்ாலிஸ் நிச�யத்தில் 
முச்ற்ப்ாடு ்திவு டையய்ப்டடுள-
்ளது. இது டதொ�ர்பில் ம��தி்க விைார-
சண்கச்ள யாழ்ப்ாணம் ட்ாலிைார் 
ம�ற்ட்காண்டு வருகின்்றனர்.

தைாடடொர் மெக்கிள்களுக்கு தீ மவபபு
வீடடின் மீது வாள் சவடடு ோக்குேல்

குடிநீர் வசதியற்றதால் வீடுகளை
விட்டு வவளியயறும் மககள்
்ரநதென் குறூ்ப நிரு்ர்

முல்ச�த்தீவு �ாநசதெ கிழக்கு 
ட்ான்ன்கர், விநாய்கபுரம் ஆகிய 
்குதி்களில் குடிநீர் வைதி உளளிட� 
அடி்ப்ச� வைதி்கள இன்ச�யால் 
வீடு்கச்ள விடடு �க்்கள டவளிமயறி 
வரும் நிச� ்காண்ப்டுகின்்றது.

இ்ப ்குதி்களில் குடிநீர் வைதி்கள 
இன்ச�, ம்ாக்குவரத்து வைதி்கள 
இன்ச�, டதொழில் வாய்பபின்ச�, 
ம்ான்்ற அடி்ப்ச� வைதி்கள இன் -
ச�யால் வீடடுத்திட�ங்களின் 
மூ�ம் ்� இ�டைம் ரூ்ா ட்று�தி-
யான வீடு்கச்ள ்கடடிமுடித்து விடடு 
அவற்றில் வாழநதெம்ாதும் ம்ாதிய 
வைதி்கள இன்ச�யால் ம�ற்்டி 

்குதி்களில் வாழநதெ �க்்கள வைதி 
வாய்பபுக்்கச்ள மதெடி இ�ம்ட -்
யர்நது வருகின்்றனர்.

இதெனால் இநதெ்ப ்குதி்களில் அதி -
்க்ளவான வீடு்கள �க்்கள குடியிருக் -
்காதெ நிச�யில் ்காண்ப்டுகின்்றன. 
அத்து�ன் ்க�நதெ ்கா�த்தில் வழங-
்க்ப்ட� வீடு்கச்ள ்கடடி முடிக்்காதெ 
நிச�யில் இச�நடுவில் ச்கவிடடு 
டைன்றுள்ளனர்.

இவவாறு �க்்கள டவளிமயறி வரு -
வதெனால் மி்கவும் வறுச�க்ம்காட-
டின் கீழ இநதெ ்குதி்களில் வாழநது 
வரும் ஏசனய குடும்்ங்கள 
ட்ரிதும் துன்்ங்கச்ள எதிர்மநாக்கி 
வருவதொ்கவும் டதெரிவித்துள்ளனர்.

முல்லைத்தீவில 5 ஏக்கருககு
மேல நிலைக்கட்லை செய்்க
ை.இராைரத்தினம்

முல்ச�த்தீவு �ாவட�த்தில் 
இநதெ ம்ா்கத்தில் 5ஆயிரம் ஏக்்க -
ருக்கு ம�ல் நி�க்்க�ச� டையச்க 
டையய்ப்டடுள்ளது. இது ்க�நதெ 
ஆண்டிசன வி� அதி்க�ாகும் என 
முல்ச�த்தீவு �ாவட� பிரதி விவ-
ைாய்ப ்ணி்ப்ா்ளர் பூ.உ்கநாதென் 
டதெரிவித்தொர்.

பி�க்குடியிரு்பபு ்சுச� இல்�ம் 
அச�்பபின் மவச�த்திட� நி்கழ-
வில் ்க�நதுட்காண்டு ்கருத்து டதெரி-
விக்கும் ம்ாமதெ அவர் இவவாறு 
குறி்பபிட�ார். இஙகு ம�லும் கூறு-
ச்கயில்,

ட்காமரானா சவரஸால் நாடடில் 
ஏற்்ட� ட்ாரு்ளாதொர டநருக்்க-
டிசய ை�ாளிக்கும் வச்கயில் ஜனா-
தி்தியின் ்ணி்பபில் வறுச�க்கு 
எதிரான ஒரு ம்ாராட�ம் முன்டன-
டுக்்க்ப்டடுள்ளது. என்ன வ்ளம் 
இல்ச� இநதெ முல்ச�த்தீவில்?.

அரசின் நி்கழச்சித் திட��ான 

டைௌ்ாக்கிய என்்ற வீடடுத்மதொட� 
நி்கழச்சி திட�ம் மூ�ம் அதி்க்ளவான 
�க்்கள ்யனச�நதுள்ளார்்கள. 
முல்ச�த்தீவில் ்த்தொயிரத்திற்கும் 
அதி�ான வீடடு மதொட� டையச்க-
யா்ளர்்கச்ள உருவாக்கியுளம்ளாம்.

அரசின் ட்காளச்கத் திட�த்தின் 
அடி்ப்ச�யில் டைௌ்ாக்கிய உ் 
உணவு உற்்த்தி திட�ம் ஆரம்பிக்-
்க்ப்டடு 4500 விவைாயி்களுக்கு 
48 மில்லியன் ரூ்ா ்ணத்திசன 
விசதெக்்கா்க வழங்க ந�வடிக்ச்க 
எடுக்்க்ப்டடுள்ளது.

விசரவில் ்ணம் விவைாயி்க -
ளின் வஙகியில் சவ்பபில் இ� 
ந�வடிக்ச்க எடுக்்க்ப்டடுக் 
ட்காண்டிருக்கின்்றது. விவைாயி்கள 
நீசர மி்கவும் சிக்்கன�ா்க ்யன்் -
டுத்தும் உத்தி்கச்ள ச்கயாண்டு 
திருநதிய முச்றயில் டை�விசன 
குச்றத்து, இயநதிரங்கச்ள ்யன் -
்டுத்தி உற்்த்தி தெரத்திசன அதி -
்கரித்து விவைாயி்கள ஆதொய� -
ச�நது வருகின்்றார்்கள.

சிறும்ா்கத்தில் 300 ஏக்்கரில் 
முல்ச�த்தீவு �ாவட�த்தில் 
டையச்க ்ண்ண்ப்டடுள்ளது. 
உழுநது விசதெக்்கா்க முல்ச�த்தீவு 
�ாவட�த்தில் இருநது ட்காளவ -
னவு டையய்ப்டடுள்ளது. உழுந -
தின் விச� 750 ரூ்ா வசர டவ 
ளி�ாவட�ங்களில் விற்்சன 
டையய்ப்டுகின்்றது. ஒரு ஏக்்க -
ருக்கு 300 கிம�ாக் கிராமிசன உற் -
்த்தி டையகின்்றார்்கள. இதெனால் 
வரு�ானத்திசன அதி்கரித்துள்ளது 
என்்றார்.

வலலிபுர ஆழவவார் ஆலைய
திருவிழவா செப். 16 இல ஆரம்பம

வர�ாற்றுச் சி்ற்பபுமிக்்க 
துன்னாச� வல்லிபுரம் ஆழவார் 
சுவாமி ஆ�ய வரு�ாநதெத் திருவிழா 
எதிர்வரும் 16 ஆம் தி்கதி புதென்கி -
ழச� முற்்்கல் 9 �ணிக்கு ட்காடி-

மயற்்றத்து�ன் ஆரம்்�ாகி்றது. 17 
நாள்கள நச�ட்றும் திருவிழாவில் 
்்கல் வைநதெ �ண்�்்ப பூசை முற்-
்்கல் 10.30 �ணிக்கும் �ாச�த் 
திருவிழா வைநதெ �ண்�் பூசை 

�ாச� 5.30 �ணிக்கும் ஆரம்்�ா-
கும் என்று அ்றங்காவ�ர் ைச்யி-
னர் அறிவித்துள்ளனர். எதிர்வரும் 
23ஆம் தி்கதி 8ஆம் திருவிழாவா்க 
குருக்்கடடு விநாய்கர் தெரிைனம், 
24ஆம் தி்கதி 9ஆம் திருவிழாவா்க 
டவண்சணத் திருவிழா, 25ஆம் 
தி்கதி 10ஆம் திருவிழாவா்க துகில் 
திருவிழா, 26ஆம் தி்கதி 11ஆம் 
திருவிழா ்ாம்புத் திருவிழா, 27ஆம் 
தி்கதி 12ஆம் திருவிழாவா்க ்கம்ைன் 
ம்ார்த் திருவிழா, 28ஆம் தி்கதி 
13ஆம் திருவிழாவா்க மவடச�த் 
திருவிழா, 29ஆம் தி்கதி 14ஆம் திரு-
விழாவா்க ை்ப்்றத் திருவிழா (இரவு 
8 �ணிக்கு),

30ஆம் தி்கதி 15ஆம் திருவிழா -
வா்க மதெர்த் திருவிழா, ஒக்ம�ா்ர் 
முதெ�ாம் தி்கதி ைமுத்திரத் தீர்த்தெத் 
திருவிழா �ற்றும் ஒக்ம�ா்ர் 2ஆம் 
தி்கதி ம்கணித் தீர்த்தெம் முற்்்கல் 10 
�ணிக்கும் இரவு 7 �ணிக்கு ட்காடி -
யி்றக்்கத் திருவிழாவும் நச�ட்்ற-
வுள்ளன.

தநளதயின் விருப்பத்திறகு ஏற்ப
சடலம் மருத்துவ பீடத்திறகு
யாழ.விமை� நிரு்ர்

தெனது இ்ற்பபுக்கு பின்னர் உ�ச� 
யாழ,�ருத்துவ பீ� �ாணவர்்களின் ்கல்-
விக்கு உதெவும் மு்க�ா்க �ருத்துவ பீ�த்-
திற்கு ஒ்ப்ச�க்்க மவண்டும் எனும்,  
தெநசதெயின் விரு்ப்த்துக்கு அச�ய 
அவர் உயிரிழநதெ நிச�யில் அவரது 
உ�ச� யாழ்ப்ாண்ப ் ல்்கச�க்்கழ்க 
�ருத்துவ பீ�த்துக்கு பிளச்ள்கள ஒ்ப -்
ச�த்தெனர். ்�ாலி ்குதிசய மைர்நதெ 
73 வயதொன முத்சதெயா சிவானநதெ-
மவல் என்்ற முதியவரின் ை��ம� 
யாழ்ப்ாண்ப ்ல்்கச�க்்கழ்க �ருத்-
துவ பீ�த்துக்கு வழங்க்ப்ட�து. 
முதியவர் தொன் இ்றநதெ பின்னர் யாழ்ப-
்ாண்ப ்ல்்கச�க்்கழ்க �ருத்துவ பீ� 
�ாணவர்்களின் ்கல்வி ந�வடிக்ச்க்க-
ளுக்்கா்க தெனது உ�ச� வழஙகு�ாறு 
�சனவி �ற்றும் பிளச்ள்களி�ம் 
உயிரு�ன் இருக்கும் ம்ாது விரு்ப்ம் 

டதெரிவித்திருநதொர். அவர் மநற்று முன்-
தினம் வியாழக்கிழச�  ்கா��ானார். 
அவரது உ�ல் டதெல்லி்ப்சழ சவத்-
தியைாச� பிமரதெ அச்றயில் சவக்்க்ப-
்ட� நிச�யில் ்�ாலி ட்ாலிைார் 
ஊ�ா்க �சனவி �ற்றும் பிளச்ள்கள 
தெ�து விண்ண்ப்த்சதெ �ல்�ா்கம் நீதி-
�ன்றில் முன்சவத்தெனர்.

அவர்்க்ளது விண்ண்ப்த்சதெ 
ஆராயநதெ �ல்�ா்கம் �ாவட� நீதி்தி 
ஏ.ஜி. அட�க்ஸ்ராஜா, உயிரிழநதெவரின் 
உ�ச� �சனவி �ற்றும் பிளச்ள்க-
ளின் ஒ்பபுதெலு�ன்  யாழ்ப்ாண்ப ்ல்-
்கச�க்்கழ்கத்துக்கு ஒ்ப்ச�க்்க அனு-
�தியளித்தொர்.

கிரிசய்களின் பின்னர் தெநசதெயின் 
உ�ச� ஒ்ப்ச�க்்க பிளச்ள்கள 
விரும்பிய ம்ாதும் கிரிசய்கள டையவ-
தெற்்கான மநரம் ம்ாதொச�யால் கிரிசய-
்கள ச்கவி�்ப்டடு, உ�ல் �ருத்துவ 
பீ�த்திற்கு ஒ்ப்ச�க்்க்ப்ட�து. 

மணல் ஏறறிய டிப்பர் வாகனம்
வ்பாலிசாரிடம் ஒப்பளடபபு
்ரநதென் குறூ்ப நிரு்ர்

கிளிடநாச்சி முரசு -
ம�ாடச� ஜயன் ம்காயி� -
டி்ப ்குதியில் ைட�விமராதெ 
�ணல் அ்கழவில் ஈடு்ட� 
டி்ப்ர் வா்கனம் ஒன்ச்ற ்கண் -
�ாவச்ள பிரமதெை டைய�ர் 
தெச�ச�யி�ான குழுவினர் 
ச்க்ப்ற்றி ட்ாலிைாரி�ம் 
ஒ்ப்ச�த்துள்ளனர்.

மநற்று முன்தினம் குறித்தெ ்குதி -
யில் �ணல் ஏற்றிக் ட்காண்டிருநதெ 
டி்ப்ர் வா்கனத்சதெ ்கண்�ாவச்ள 
பிரமதெை டைய�ா்ளர் ரீ.பிருநதொ்கரன், 
கிரா� அலுவ�ர் �ற்றும் பிரமதெை 
டைய�்க உத்திமயா்கத்தெர்்கள ச்க்ப-
்ற்றியது�ன் கிளிடநாச்சி ட்ாலிைா-
ருக்கு தெ்கவல் வழஙகி அவர்்களி�ம் 
ஒ்ப்ச�த்திருநதெனர்.

இதென் பின்னர் ட்ாலிஸ் நிச�-
யத்துக்கு டி்ப்ர் வா்கனத்திசன 
ட்காண்டு டைன்்ற ட்ாலிைார், வா்க -

னத்திற்கு �ணல் ஏற்றுவதெற்கு அனு-
�தி்ப்த்திரம் இரு்ப்தொ்க பிரமதெை 
டைய�ா்ளரி�ம் குறி்பபிட�னர்.

எனினும் தென்னி�ம் எநதெ விதெ 
அனு�தி்ப்த்திரங்கச்ளயும் ்காட-
�வில்ச� எனவும், அவவாறு 
அனு�தி்ப்த்திரம் இருநதொல் முரசு 
ம�ாடச�  ஜயன் ம்காயில் ்குதி-
யில் �ண்மணற்றுவதெற்்கான எநதெ 
அனு�தி ்த்திரங்களும் இதுவசர 
வழங்க்ப்�வில்ச� எனவும் 
பிரமதெை டைய�ா்ளர் ட்ாலிைாருக்கு 
குறி்பபிட�ார்.

வ்பாறியியலாைர் கட்டடத்ளத விளைவில் 
அளமககுமாறு விவசாயிகள் யகாரிகளக
முல்ச�த்தீவு குறூ்ப நிரு்ர்

அக்்கராயன் நீர்்ப்ாைன்ப ட்ாறி -
யிய�ா்ளர் பிரிவுக்்கான புதிய ்கட�-
�த்திசன விசரவா்க அச�யுங்கள 
என அக்்கராயன் கு்ளத்தின் கீழான 
விவைாயி்கள கிளிடநாச்சி �ாவட� 
பிரதி நீர்்ப்ாைன்ப ்ணி்ப்ா்ளரி�ம் 
ம்காரிக்ச்க விடுத்துள்ளனர்.

்க�நதெ 07ஆம் தி்கதி அக்்கராயன் 
்கா�ம்ா்க டநற்டையச்கக் கூட�த்-
தில் ்க�நது ட்காண்� கிளிடநாச்சி 
�ாவட� பிரதி நீர்்ப்ாைன்ப ்ணி்ப-
்ா்ளர் தெ.இராஜம்காபு அக்்கராயன் 
நீர்்ப்ாைன்ப ட்ாறியி�ா்ளர் அலுவ -
�்கம் ஸ்்கநதெபுரத்தில் அச�யவுள -
்ளது எனத் டதெரிவித்துள்ளார்.

்க�நதெ ்த்தொண்டு்க்ளா்க இமதெ 
தெ்கவல் நீர்்ப்ாைனத் திசணக்்க்ளத்-
தினால் விவைாயி்களுக்கு டதெரிவிக்-
்க்ப்டடு வருகின்்றது. அக்்கராய-

னில் நீர்்ப்ாைன்ப ட்ாறியிய�ா்ளர் 
பிரிவிசன அச�த்து அக்்கராயன்கு-
்ளம், வன்மனரிக்கு்ளம், ்கரியாச�-
நா்க்டுவான்கு்ளம், கு�முருடடிக்-
கு்ளம் என்்வற்றிசன நிர்வகிக்்க்ப 
ம்ாகின்ம்றாம் எனத் டதெரிவிக்கும் 
அதி்காரி்கள ஒவடவாரு கூட�த்தி-
லும் வழஙகுகின்்ற வாக்குறுதி்கள 
நச�முச்ற்ப்டுத்தெ்ப்டுவதில்ச� 
என விவைாயி்கள டதெரிவிக்கின்்றனர்.

தெற்ம்ாது அக்்கராயன் நீர்்ப்ாை-
ன்ப ட்ாறியிய�ா்ளர் அலுவ�்கம் 
கிளிடநாச்சி ந்கசர அண்டிய ்குதியி-
ம�மய இயஙகி வருகின்்றது. ஸ்்கநதெ-
புரத்தில் உள்ள நீர்்ப்ாைனத் திசணக்-
்க்ளத்தின் ்காணியில் புதிய ்கட��ம் 
அச�த்தெ பின்னமர அக்்கராயன் நீர்்ப-
்ாைன்ப ட்ாறியிய�ா்ளர் அலுவ�-
்கம் ஸ்்கநதெபுரத்தில் இயஙகும் பிரதி 
நீர்்ப்ாைன்ப ்ணி்ப்ா்ளர் டதெரிவித்-
துள்ளார்.

அக்கராயன் நீர்ப்பாெை

புதுக்குடியிருபபு பி.ெ.தீர்ைாைம

கிளிசநாச்சி - ்பம்ள த்றாைன் கத்தோலிக்க ேமிழ் கைவன் ்பாடெொமையில் புைமச்பயர் 
உ்றவுகளின் உேவியுடென் அமைக்கப்படடெ முேைாவது தி்றன் வகுப்பம்ற தநற்று தநற்று 
முன்திைம தி்றந்து மவக்கப்படடெ த்பாது... ்படெம முல்மைத்தீவு குறூப நிரு்பர்

உள்ைக வீதிகளில்
்பாைவூர்திகள் வசல்ல தளட

�ாஙகு்ளம் குறூ்ப நிரு்ர்

்னிக்்கன்கு்ளம் உள்ள்க வீதி்களில் 
வியா்ார மநாக்்கத்மதொடு ்ாரவூர்தி-
்கள டைல்வதெற்கு தெச�விதித்து புதுக்-
குடியிரு்பபு பிரமதெை ைச்யில் தீர்�ா -
னம் நிச்றமவற்்ற்ப்டடுள்ளது.

முல்ச�த்தீவு - ்னிக்்கன்கு்ளம் 
கிரா�த்தில் டதொ�ர்ச்சியா்க �ணல் 
அ்கழவு ந�வடிக்ச்க்கள இ�ம் -
ட்ற்று வருகின்்றன. இநநிச�யில் 
டதொ�ர்ச்சியான �ணல் அ்கழவு ்கார-
ண�ா்க ்னிக்்கன்கு்ளம் கிரா�த்தில் 

உள்ள்க வீதி்களில் ்ாரவூர்தி்கள ்ய-
ணி்ப்தொல் வீதி்களில் ஏற்்�க்கூ-
டிய ் ாதி்பபு்கச்ள ்கருத்திற்ட்காண்டு 
உள்ள்க வீதி்களில் வா்கனங்கள 
டைல்வசதெ தெச� டையது தெரு�ாறு 
புதுக்குடியிரு்பபு பிரமதெை ைச்யி-
�ம் கிரா� ட்ாது அச�்பபுக்்கள 
ம்காரிக்ச்க விடுத்திருநதெனர்.

மநற்று முன்தினம் புதுக்குடியி-
ரு்பபு பிரமதெை ைச் அ�ர்வின் 
ம்ாது ம�ற்்டி தீர்�ானம் நிச்ற -
மவற்்ற்ப்ட�து.

சூழளல ்பாதுகாககும் நடவடிகளகயில்
ஒட்டுசுட்டான் பிையதச வசயலகம்
�ாஙகு்ளம் குரூ்ப 
நிரு்ர்

மு ல் ச � த் தீ வு 
�ாவட�த்தில் இ�ம்-
ட்றுகின்்ற இயற்ச்க 
அழிவு்கள ்காரண�ா்க 
சூழலில் ஏற்்டுகின்்ற 
்ாதி்பபு்கச்ள ஈடு-
டையகின்்ற ஒரு முயற்-
சியா்கவும் ஒடடுசுட-
�ான் பிரமதெை டைய�்க 
வ்ளா்கத்சதெ அழகு்டுத்தும் ஒரு 
முயற்சியா்கவும் ஒடடுசுட�ான் 
பிரமதெை டைய�்க அதி்காரி்க்ளால் �ர 
நடுச்க திட�ம் ஒன்று ம�ற்ட்காள-
்ள்ப்டடு வருகின்்றது.

குறி்ப்ா்க சூழலில் இயற்ச்க 
வ்ளங்கள அழிக்்க்ப்டடு வருகின்்ற 
நிச�யில் இநதெ சூழல் இயற்ச்க ை�-
நிச�சய எட�க்கூடிய வச்கயில் 
�ரங்கச்ள நாடடி இயற்ச்கசய 
மநசிக்கின்்ற �னிதெர்்கச்ள உருவாக் -

குகின்்ற நல்ட�ண்ண அடி்ப்ச�-
யில் இதெற்குரிய ஒரு முன்�ாதிரி-
யான டையற்்ா�ா்க இநதெ �ர நடுச்க 
திட�ம் டையல்்டுத்தெ்ப்டுகின்்றது.

ஒடடுசுட�ான் பிரமதெை டைய�ா -
்ளர் தெ.அகி�னது ஆம�ாைசனக்கு 
அச�வா்க ஒடடுசுட�ான் பிரமதெை 
டைய�்கத்தின்  உதெவி பிரமதெை டைய-
�ா்ளர் இ.்றம�ஷின் வழி்காட�லில் 
குறித்தெ டையற்திட�ம் முன்டனடுக் -
்க்ப்டடு வருகின்்றது.

யாழ்ப்ாணம் குறூ்ப நிரு்ர்

யாழ்ப்ாண விமை� அதிரடி்ப் -
ச�யினரால்  குருந்கர் ்குதியில் 
மநற்று முன்தினம் �ாச�  ம�ற் -
ட்காள்ள்ப்ட� விமை� மதெடுதெல் 
ந�வடிக்ச்கயின் ம்ாது 500 கிராம் 
ம்கர்ளா ்கஞைாவு�ன் ஒருவர் ச்கது 

டையய்ப்டடுள்ளார். அமதெ இ�த் -
சதெச் மைர்நதெ ஒருவமர விமை� அதி -
ரடி்ப்ச�யினரால் ச்கது டைய -
ய்ப்டடுள்ளார். 

ச்கது டையய்ப்ட�வர் ைட� -
ந�வடிக்ச்கக்்கா்க யாழ்ப்ாணம் 
ட்ாலிைாரி�ம் ஒ்ப்ச�க்்க்ப்ட -
டுள்ளார்.

யகைை கஞசாவுடன் ஒருவர் ளகது
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சிங்கராஜா வனாந்தர எல்லை்களில 
இடம்பெறும ்காடழிப்பெ நிறுத்த வவண்டும   
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)   

சிங்கராஜா வனாந்தர எல்லை்களில 
த்தயி்லை செய்்க மற்றும் ்காடழிப்-
புக்களில ஈடுபட தவணடாம் என 
சபருநத்தாடட நிர்வா்கங்களுககு 

நீர்வளத்து்ை அ்மசெர் வாசுத்தவ 
நாணயக்கார எசெரிக்்க விடுத்துள்-
ளார்.   

சிங்கராஜா எல்லை கிராமங்களில 
தநற்று முன்தினம் இடம்சபற்ை 
மரம் நாடடும் ்வபவத்தில ்கலைநது 

ச்காணடு உ்ரயாற்று்்கயிதலைதய 
அவர் இவவாறு ச்தரிவித்்தார்.   

அவர் ச்தாடர்நது உ்ரயாற்று்்க -
யில,   

சவளிநாடடவர்்கள் ஆதிக்க ்காலைத் -
தில நாடடில இருந்த இலைடெக்கணக-
்கான மரங்கள் சவடடப்படடு நாெ -
மாக்கப்படடன. இப்பிரத்தெத்தில 
உள்ள ்காணி்களின் பிர்தான உரி்ம 
சிங்கராஜா வனத்திற்குரிய்தாகும்   

1818 ்களில இலைங்்க்ய ஆணட 
சவளிநாடடு ெகதி்கள் நாடடிலுள்ள 
பலை இலைடெம் மரங்க்ள சவடடி 
ொயத்்தனர். இவவாறு சவடடியழிக-
்கப்படட ஒவசவாரு மரத்திற்கும் 
பதிலைா்க 10 மரங்க்ள நடுவத்த 
எனது இலைடசியமாகும். நீர்நி்லை-
்க்ள மு்கா்மத்துவம் செயயும் 
சபாறுப்்ப நீ ர் விநிதயா்க தி்ணக -
்களத்துககு வழஙகுவது ச்தாடர்பில 
ஜனாதிபதியுடன் ்கலைந்தாதலைாசிக்க-
வுள்தளன். 

சிங்கராஜா வனத்தின் வளம் மிக்க 
பிரத்தெங்களில நீர் நி்லை்கள் வற்றிக -
்காணப்படுகின்ைன. ்காடு்க்ள துப் -
புரவு செயவதும் நீ்ர சவளிதய 
எடுத்துச செலவதும் இநநி்லை -
்மககு ்காரணம் எனத் ச்தரிவிக்கப்-
படுகிைது. 

நீரின் சபறுமதி்ய உணர்நது நாம் 
எமது பகுதி்களில மிகுதியா்க உள்ள 
தமலைதி்க நீ்ர ்கஷடப்படும் மக்க-
ளுககு மு்ையான வி்தத்தில வழஙகு-
வ்தற்கு ்கரு்ண ்காடட தவணடும் 
எனவும் அவர் ச்தரிவித்்தார்.   

கம்பனிகளுக்கு அமைசெர் வாசுதேவ எசெரிக்மக

களுகங்க வெள்ளபவபெருக்கு அபொயத்தை தைடுக்க   
ஆற்றை மறிதது மூன்று அ்ைக்கட்டுகள  

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

்களு்கங்்கயால வருடா வருடம் 
பலை ெந்தர்ப்பங்களில ஏற்படும் 
சவள்ள அனர்த்்தத்்்தயும் அழிவு்க-
்ளயும் உயிராபத்து-
்க்ளயும் ்தவிர்ககும் 
மு்கமா்க ஆற்றி்ன 
ஊடறுத்து மூன்று 
பிர்தான அ்ணக-
்கடடு்க்ள அ்மக்க 
இரத்தினபுரி மாவடட 
இ்ணப்புக குழு கூட-
டத்தில தீர்மானிக்கப்-
படடது.  

அண்மயில இடம்-
சபற்ை இரத்திபுரி 
மாவடட இ்ணப்பு 
குழு கூடடத்திதலைதய 
இத்தீர்மானம் எடுக்கப்படடது. 

இநநி்கழ்வில ெப்ர்கமுவ மா்காண 
ஆளுநர் டிககிரி ச்காப்தப்கடுவ, 
இரத்தினபுரி மாவடட பாராளு -
மன்ை உறுப்பினர் அகிலை ொலிய எல -
லைாவள ஆகிதயார் ்கலைநதுச்காணட -
னர்.   

இ்தன் பிர்காரம் ்களு்கங்்க -
யின் இரத்தினபுரி, பாணநது்ை 
வ்ரயிலைான பிரத்தெத்்்த உள் -
ளடககிக ்களு்கங்்க்ய ஊட -

றுத்து 3 பிர்தான அ்ணக்கடடு -
்க்ள அ்மப்ப்தன் மூலைம் பாரிய 
சவள்ளப் சபருககு அபாயத்்்த 
்தவிர்ப்பத்த தநாக்கமாகும்.   

இத்திடடத்்்த ந்டமு்ைப்ப -

டுத்துவ்தன் மூலைம் அ்ணக்கடடுக -
்கள் அ்மக்கப்படும் பகுதி்களில 
நீர் த்தஙகி நிற்கும் ்காலைங்களில 
ெந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ை பாது்காப்பு 
ந்டமு்ை்க்ள தமற்ச்காள் -
ளவும், இப்பிரத்தெங்களில 
விவொய மற்றும் ்கமத்ச்தாழில 
முயற்சி்க்ள சூழ்நி்லைககு 
ஏற்ைாற் தபால திடடமிடடு ந்ட -
மு்ைப்படுத்துவது எனவும் தீர்மா -
னிக்கப்படடது.   

பெலாஙவகா்ை நகரச்பெ உறுபபினர் 
வெறறிைததுக்கு பெலரும் பபொட்டி  
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

பலைாஙச்கா்ட ந்கரெ்பயில 
சவற்றிடமாகியுள்ள சபாதுஜன 
சபரமுன ந்கர ெ்ப உறுப்பினர் ப்தவி 
சவற்றிடத்துககு பலைரும் முயற்சி-
்க்ள தமற்ச்காணடு வருகின்ைனர்  

பலைாஙச்கா்ட ந்கரெ்பயின் 
உறுப்பினரா்க இருந்த அகிலை ொலிய 
எலலைாவள ந்டசபற்ை பாராளு-
மன்ை த்தர்்தலில சவற்றி சபற்று 
பாராளுமன்ைத்துககு ச்தரிவான்்த-
யடுத்து இவசவற்றிடம் ஏற்படடுள்-
ளது  

இவசவற்றிடத்திற்்கா்க ்தம்்ம 
நியமனம் செயயுமாறு த்காரிப் 

பலைரும் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
அகிலை ொலிய எலலைாவள உடபட 
பிரத்தெ அரசியலவாதி்களிடம் 
சென்று வருவ்தா்க அரசியல வடடா -
ரங்கள் ச்தரிவிககின்ைன. 

இத்ததவ்ள இதுச்தாடர்பில 
இரத்தினபுரி மாவடட உ்தவித் 
த்தர்்தல ஆ்ணயாளர் ்காரியாலை-
யத்தில வினவிய தபாது சபாதுஜன 
சபரமுன ்கடசியின் செயலைாளர் 
சவற்றிடம் ஏற்படடுள்ள உறுப்பி -
னர் ப்தவிககு இதுவ்ர எவ்ரயும் 
சபயரிடா்மயினால ந்கரெ்ப 
உறுப்பினர் ப்தவி ச்தாடர்நது சவற்-
றிடமா்கவுள்ள்தா்க அதி்காரி்கள் ச்தரி-
வித்்தனர்.  

சபரகமுெ மாகாை தைமிழ் மாைெர்களுக்கு விஞ்ான, 
கணிதை பிரிவுகளில் கறபெதைறகு ொயப்பெ ஏறபெடுததைவும் 
(இைககுவா்ன தின்கரன் நிருபர்)

ெப்ர்கமுவ மா்காண ்தமிழ் சமாழி 
மூலைமான மாணவர்்களுககு உயர்்த -
ரத்தில விஞ்ான, ்கணி்த பிரிவு்க -
ளில ்கற்ப்தற்கு தபாதிய வெதி்கள் 
இன்்ம ச்தாடர்பா்க ்கலவி அ்மச-
ெர் ஜீ. எல. பீரிஸூககு இலைங்்க 
ஆசிரியர் தெ்வ ெங்கம் ்கடி்தம் 
ஒன்்ை அனுப்பி ்வத்துள்ள்தா்க 
ெங்கத்தின் உப ்த்லைவர் சுந்தரலிங-
்கம் பிரதீப் ச்தரிவித்துள்ளார்.   

ெப்ர்கமுவ மா்காணத்தில ்தமிழ் 
மாணவர்்களுககு ்கணி்தம் மற்றும் 
விஞ்ான ்கற்்்கக்கான பாடொ்லை -
்கள் இன்்ம ச்தாடர்பா்க இக்கடி்தத்-
தில குறிப்பிடப்படடுள்ளது.   

இதுச்தாடர்பில ெங்கத்தின் உப 
்த்லைவர் சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் ச்தரி-
விக்்கயில,   

ெப்ர்கமுவ மா்காணத்தில உயர்்தர 
்கணி்த மற்றும் விஞ்ான பிரிவில 
்கலவி ்கற்ப்தற்கு ்தமிழ் சமாழி மூலை 
மாணவர்்களுககு எவவி்த பாடொ -
்லை்களும் இன்்ம ச்தாடர்பா்க 
அ்மசெரின் ்கவனத்திற்கு ச்காணடு 
வருவத்தாடு, இது ச்தாடர்பான தீர் -
வி்னப் சபற்றுகச்காள்ள எமது ெங -

்கமானது முன்னின்று செயற்படும் 
என்ப்த்னயும் ச்தரிவித்துகச்காள்-
கின்தைாம்.  

2022ஆம் ஆணடிற்்கான உயர்்தர 
மாணவர்்களது ்கற்ைல ்கற்பித்்தல 
செயற்பாடு்கள் ஆரம்பமாகி ச்காண-
டிருககும் நி்லையில ்தமிழ் சமாழி 
மூலை மாணவர்்களில சபரும்பா-
லைாதனார் இவவாயப்பி்ன இழந -
துள்ள்தா்க ்த்கவல்கள் கி்டத்துள் -
ளன. இப்பிரசசி்னயானது நீணட 

்காலைமா்க உள்ளது. எனினும் இ்தற் -
்கான தீர்வி்ன ்காணாமதலை அது 
விஸவரூபம் எடுத்துள்ளது.  

அத்த்தாடு ்தமிழ் சமாழி மூலைமான 
மாணவர்்களுககு அநீதி இ்ழத்-
திருப்பத்தாடு ்கலவி ்கற்ப்தற்்கான 
அடிப்ப்ட உரி்மயும் மீைப் -
படடுள்ளது. 72 வருடம் ்கடந்த 
நி்லையில இலைங்்கயின் மு்தலைாளித்-
துவ ஆடசியார்்கள் இத்்த்்கய சிறிய 
பிரசசி்னககு தீர்வு ்காண முடியாம -

லிருப்பது சவட்கப்பட தவணடிய 
விடயமாகும்.   

்கடந்த ்காலைங்களில மாணவர்்க -
ளில ஒரு பகுதியினர் தவறு மா்கா-
ணங்களுககுச சென்று ்கற்ைல 
செயற்பாடு்களில ஈடுபடுகின்ைனர். 
இ்தனால ெப்ர்கமுவ மா்காணத்்்த 
நிரந்தர வசிப்பிடமா்க ச்காணட மாண-
வர்்கள் பல்க்லைக்கழ்க நு்ழவின் 
தபாது பலதவறு பிரசசி்ன்களுககு 
மு்கம்ச்காடுககின்ைனர். சவளி 
மா்காண மாணவர்்க்ள உள்வாங்க 
முடியாது என ்கலவி அதி்காரி்கள் ச்தரி-
வித்துள்ள்தால பாடொ்லை்களுக்கான 
அனுமதி்க்ள மாணவர்்கள் இழநதுள்-
ளனர்.  

எனதவ இதுச்தாடர்பில ்கவனம் 
செலுத்தி ெப்ர்கமுவ மா்காண ்தமிழ் 
சமாழி மூலை விஞ்ான மற்றும் ்கணி்த 
பிரிவிற்்கான ஆசிரியர் வளத்்்தயும், 
பாடொ்லை்களுக்கான வெதி்க்ளயும் 
ஏற்படுத்தி ச்காடுககும் வ்ர குறித்்த 
சவளி மா்காண ்கலவி அதி்காரி்களுககு 
ெப்ர்கமுவ மா்காணத்்்தச தெர்ந்த உயர்-
்தர பிரிவிற்்கான மாணவர்்களுககு 
அனுமதி்ய வழங்க ஆ்ணயிடு-
மாறு த்கடடுகச்காள்கின்தைாம் என 
அவர் ச்தரிவித்்தார்.  

இலஙமக ஆசிரியர் தெமவ ெஙகம, கல்வியமைசெருக்கு கடிேம

மலையகம்

சிறுெர் பெராமரிபபு இல்லஙகளிலுள்ள சிறுெர்களின் 
ொழ்க்்கததைரத்தை ஊக்குவிக்க நைெடிக்்க
்காவத்்்த தின்கரன் விதெட நிருபர்

ெப்ர்கமுவ மா்காணத்தில சிறுவர் 
பராமரிப்பு இலலைங்களில உள்ள 
சிறுவர் சிறுமி்களின்  வாழ்க்்க 
திைன்்க்ள ஊககுவிப்ப்தற்கு 
விதெட தவ்லைத்திடடசமான்று 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ள்தா்க ெப்ர்க-
முவ மா்காண ஆளுநர் டிககிரி ச்காப்-
தப்கடுவ ச்தரிவித்்தார். 

த்க்கா்லை புந்தஜயநதி சிறுவர் 
இலலைத்திற்கு தநற்றுமுன்தினம்(10) 
விஜயசமான்்ை தமற்ச்காணடு 
அஙகு சிறுவர்்களின் நி்லை்ம -
்க்ள த்கடடறிநது ்கருத்து ச்தரி -
விக்்கயிதலைதய அவர் இவவாறு 
ச்தரிவித்்தார். 

அவர் அஙகு ச்தாடர்நது ்கருத்து 
ச்தரிவிக்்கயில,

சிறுவர் சிறுமி்களின்  வாழ்க்்க 
திைன்்க்ள ஊககுவிப்ப்தற்கு 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ள தவ்லைத் -
திடடத்தின் மூலைம் சிறுவர் இலலைங-
்களில வாழும் சிறுவர் சிறுமி்களின் 
்தமிழ்,ஆஙகிலை சமாழி திைன்்கள் 
உடபட ்கலவி வளாசசி்ய ஊக-

குவித்்தல மற்றும் வி்ளயாடடு, 
்க்லை ்கலைாொரம் தபான்ை திை-
்ம்க்ள ஊககுவித்்தல உடபட 
த்த்வயான அ்னத்து வெதி்களும் 
ஏற்படுத்தி ச்காடுப்ப்தற்கு ெப்ர்க-
முவ மா்காண ெ்பயின் மூலைம் நட-
வடிக்்க எடுக்கப்படும். 

ெப்ர்கமுவ மா்காணத்தில இரத்தி-
னபுரி, த்க்கா்லை ஆகிய இரணடு 
மாவடடங்களிலும் 17 சிறுவர் 

இலலைங்கள் உள்ளதுடன் அதில 
375 சிறுவர் சிறுமி்கள் பாது்காக்கப்-
படடு வருகின்ை்ம குறிப்பிடத்-
்தக்கது. தமற்படி சிறுவர் சிறுமி-
்க்ள உயர்்தரம் வ்ர ்கலவி ்கற்்க 
்வப்ப்தற்கும் அவர்்களுககு திரு-
மணம் செயது ்வப்ப்தற்கும் ெப்ர-
்கமுவ மா்காண சிறுவர் பராமரிப்பு 
தி்ணக்களம் நடவடிக்்க எடுத்-
துள்ளது. 

இ்தன்தபாது த்க்கா்லை ந்கர பி்தா 
ஜீ.ஏ.ெமரசிங்க, மா்காண சிறுவர் 
பராமரிப்பு ஆ்ணயாளர் சுசிலைா 
ராஜபக ஷ, ஆளுநரின் இ்ணப்புச 
செயலைாளர் மஞசுலைா இதி்காசவலை, 
த்க்கா்லை புந்த ஜயநதி சிறுவர் இல-
லைத்தின் ்த்லைவர் மற்றும்  சிதரஷட 
சபாலிஸ அதி்காரி பியந்த பீரிஸ 
உடபட அரெ அதி்காரி்களும் ்கலைநது 
ச்காணடனர்.  

ெரவு வசலவு திட்ைததுக்கு முன்னர்  
20ஆெது திருததைம் நி்றைபெறறைபபெடும்  
(இரத்திபுரி சுழற்சி நிருபர்)   

பாராளுமன்ை உறுப்பினர்்கள் 160 
தபரின் ஆ்தரவுடன் 20 ஆவது அரசி-
யலை்மப்பு ெடட மூலைம் ெ்பயில 
நி்ைதவற்ைப்படுசமன ஏற்றுமதி அபி -
விருத்தி அ்மசெர் ஜான்க வககும்புர-
ச்தரிவித்்தார்.   

எம்பிலிபிடடியவில தநற்று ந்ட -
சபற்ை பலை வரதவற்பு நி்கழ்வு்களின் 
பின்னர் செயதியாளர் ெநதிப்பின் 
தபாத்த அவர் இவவாறு ச்தரிவித்்தார்.   

அவர் ச்தாடர்நது உ்ரயாற்று்்க -
யில,   

 அரசியலை்மப்பின் 20ஆவது திருத்்த 
ெடடமூலைத்்்த நாம் நி்ைதவற்றிதய 
தீருதவாம். அ்தற்குப் தபாதுமான 2/3 
ஆ்தரவு எமககு பாராளுமன்ைத்தில 
இருககிைது. எனதவ இவவிடயத்தில 
நாம் உறுதியா்க உள்தளாம். எனதவ 

எமது சபரும்பான்்ம விடயத்தில 
யாரும் அலைடடிக ச்காள்ளத் த்த்வ -
யில்லை.

எனதவ இம்மு்ை வரவு செலைவு 
திடடத்்்த பாராளுமன்ைத்தில ெமர்ப் -
பிப்ப்தற்கு முன்னர் நாம் 20 ஆவது 
திருத்்தச ெடடமூலைத்்்த நி்ைதவற்றி 
்காடடுதவாம். 19ஆவது திருத்்த ெடட 
மூலைத்தின் மூலைம் ஜனாதிபதியின் நி்ை-
தவற்று அதி்காரம் ்கடடுப்படுத்்தப்பட -
டுள்ளது. எனதவ ்கடந்த ்காலைங்களில 
எமது நாடு ெநதித்்த பாரதூரமான பிரச -
சி்ன்கள் அ்னத்திற்கும் ஜனாதிபதி-
யின் அதி்காரம் கு்ைக்கப்படட்ம 
பிர்தான ்காரணமா்க அ்மநதுள்ளது. 
19ஆவது திருத்்தச ெடட மூலைத்தில 
நலலை விடயங்களும் இருககின்ைன. 
ஆனால அதிலுள்ள நாடடுககு சபாருத் -
்தமற்ை விடயங்க்ள நீககுதவாம்.
எனவும் அவர் ச்தரிவித்்தார்.   

த�ாசயதிர்பபு ெக்திமய அதிகரிதேல் சோடெர்்பாக ைாணவர்கமை விழிபபுணர்வூட்டும நிகழ் -
சவான்று கண்டி ைடுல்கமல ச�ல்லிைமல சிவதேஸவரா ேமிழ் விததியாலயததில் இடெமச்பற்-
றது. இேன்த்பாது எடுக்கப்பட்டெ ்படெஙகமை இஙகு காணலாம.   

(்படெம: புெல்லாமவ திேகரன் நிரு்பர்)  

( பலைாஙச்கா்ட தின்கரன் நிருபர்)  

தின்கரன் பத்திரி்்கயில ்கடந்த 
செப்டம்பர் மா்தம் 3 ஆம் தி்கதி 
சவளியாகிய" பம்பஹின்ன பிரத்தெ 
ஆஸபத்திரியில மடடுப்படுத்்தப்-
படட ்வத்திய தெ்வ்கள்" என்ை 
்த்லைப்பில சவளியான செயதி்ய 
அடுத்து ்தற்சபாழுது இரவு தநரங-
்களிலும் தமற்படி ்வத்தியொ்லை 
திைக்கப்படடு சபாதுமக்களுககு 
சிகிச்ெயளிக்கப்படடு வருவ்தா்க 
பிரத்தெ மக்கள் ச்தரிவிககின்ைனர்.  

இ்தனால இசசெயதி்ய சவளி-
யிடடு உரிய நடவடிக்்க எடுத்்த 
தின்கரன் பத்திரி்்க்ய பாராடடு-
கின்ைனர்.   

்வத்தியர் பற்ைாககு்ை ்காரண-
மா்க பலைாஙச்கா்ட பம்பஹின்ன 
பிரத்தெ ்வத்தியொ்லை மா்லை 4 
மணிககுப் பிைகு மூடப்படுவ்தா்க 
சவளியான செயதி்ய அடுத்து 
இரத்தினபுரி மாவடட பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர் ்காமினி வதலைசபாட 
குறித்்த ்வத்தியொ்லைககு தநரில 
சென்று தநரடியா்க நி்லை்ம்ய 

அவ்தானித்்ததுடன், இது விடய-
மா்க இரத்தினபுரி சு்கா்தார தெ்வ 
பணிப்பாளர் டாகடர் சுஜீவ பணடி்த-
ரத்னவுடன் ச்தாடர்புச்காணடு அறி-
வித்்தார். இ்த்னயடுத்து துரி்தமா்க 
ஒரு ்வத்திய அதி்காரி நியமனம் 
செயவ்தா்க பாராளுமன்ை உறுப்பின-
ருககு சு்கா்தார தெ்வ பணிப்பாளர் 
உறுதியளித்்தார்.   

ெப்ர்கமுவ பல்க்லை்கழ்கத்-
தில ஐயாயிரத்துககும் அதி்கமான 
மாணவ மாணவி்கள் ்கலவி ்கற்-
கின்ை மற்றும் 15 கிராம மக்கள் சூழ 

வாழ்கின்ை இந்த பிரத்தெ ்வத்திய-
ொ்லைககு தமலும் வெதி்க்ள தமம்-
படுத்தி அபிவிருத்தி செய்தால அது 
மாசபரும் தெ்வயாகும் என்று 
ெப்ர்கமுவ பல்க்லைக்கழ்க சு்தநதிர 
ச்தாழிற்ெங்கத்தின் ்த்லைவர் ஹர்ஷ 
பணடார ச்தரிவித்்தார்.  

மா்லை 4 மணிககு மூடப்படட 
பம்பஹின்ன பிரத்தெ ்வத்திய-
ொ்லை ்தற்சபாழுது இரவு தநரங-
்களிலும் திைக்கப்படடு சிகிச்ெ 
அளிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்்தக-
்கது.   

தினகரன் வசயதியால் பெலன்   
இரவுத�ரஙகளிலும ்பம்பஹின்ே பிரதேெ மவததியொமல திறபபு

 அமைசெர் ஜாேக வக்குமபுர

லிந்து்லயில் நிறுததி ்ெக்கபபெட்டிருந்தை வலாறிக்கு தீ ்ெபபு
(ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர்)     

லிநது்லை பாமஸடன் பகுதியில 
வீடடிற்கு முன்பா்க நிறுத்தி ்வத்-
திருந்த சலைாறி்ய இனநச்தரியா்த 
நபர்்களால தீயிடடு ச்காளுத்்தப்பட-
டிருக்கலைாம் என அ்தன் உரி்மயா-
ளர் ச்தரிவிககின்ைார்.

இச ெம்பவம் லிநது்லை சபாலிஸ 
பிரிவுககுடபடட பாமஸடன் ரட -
ணகிரி கிராம பகுதியில  தநற்று 
அதி்கா்லை தநரத்தில இடம்சபற்-
றுள்ள்தா்க ச்தரிவிக்கப்படுகின்ைது.

லிநது்லை பாமஸடன் ரடணகிரி 

கிராம பகுதியில வசிககும் வீரதெ -
்கர பணடார என்பவரின் வீடடில 
நிறுத்தி ்வக்கப்படடிருந்த அவரின் 
சலைாறிதய இவவாறு தீ ்வக்கப்பட-
டுள்ளது.

எனினும் தநற்று ்கா்லை 
தவ்ளயில பார்த்்த தபாது, சலைாறி 
எரிந்த நி்லையில ்காணப்படட்்தய-
டுத்து, இது ச்தாடர்பா்க லிநது்லை 
சபாலிஸாருககு அறிவித்துள்ளனர். 
அத்த்தாடு தீயினால குறித்்த நபரின் 
சலைாறி முழு்மயா்க தெ்தமாகியுள்-
ளது.
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இலங்கையின் முத்தமிழ் கை்ல-
ஞரகைள் இ்ைந்து வழஙகும் முத்தமி-
ழில் பாடிய பிரபல பாடகைர S.P.B நலம் 
நலம் பபற வவண்டும் என்னும் விவேட 
நிகைழ்ச்சி நா் ை 13ஆம் திகைதி ஞாயிற்றுக் 
கிழ்ை ைா் ல 5.30 ைணிக்கு பகைாழும்பு 
07, இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன 
ேைரவகைான் கை்ல அரஙகைததில் ந்டபப-
றவுள்ைது. நிகைழ்ச்சிகை்ை பிரபல அறி-
விப்பாைர உ்வஸ் பெரிப் ப்தாகுதது 
வழஙகைவுள்ைார.  இந்நிகைழ்ச்சியில் 
பிரபல பாடகைர S.P. பாலசுப்பிரைணியம் 
பற்றிய கைவி்்தகைளும் சிறப்பு ர்கைளும் 

இடம்பபறவுள்ைன. S.P. பாலசுப்பிரை-
ணியம் பாடிய ஆயிரக்கைைக்கைான பாடல்-
கைளில் ரசிகைரகை்ை மிகைவும் கைவரந்்த 
பாடல்கைள் பலவும் நம் நாட்டுக் கை்லஞர-
கைைால் இஙகு பாடப்படவுள்ைன. இதில் 
கைலந்து பகைாள்ளுைாறு அ்னதது கை்ல-
ஞரகைளும் அ்ழக்கைப்படுகின்றனர.   

 பிரபல ப்தாழில் அதிபரகைளும் கை்ல-
ஞரகைளும் ஊடவியலாைரகைளும் ேமூகை 
வே்வயாைரகைளும் இவ்விழாவில் 
கைலந்து பகைாள்ை சிறப்பிக்கைவுள்ை -
்தாகை ஏற்பாட்டாைரகைள் ப்தரிவித்த -
னர. 

உடெபபு � ்பத்திரகாளியமைன் ஆலய வருடொந்த வவள்வி ச்பாஙகல் நிகழ்வுகளின் வ்பாது எடுக்கப்படடெ ்படெஙகள்.                           (்படெஙகள்: சிலா்பம தினகரன், உடெபபு குறூப நிரு்பர்கள்)

ைஸ்பகைலியா தினகைரன் விவெட நிருபர   

ைஸ்பகைலியா பபாலிஸ் பிரிவிற்குட்-
பட்ட ஸ்ரஸ்பி வ்தாட்ட அவரவத்்த 
பிரிவில் ப்தாழிலாைரகைள் வநற்று பணி 
பகிஷகைரிப்பு வபாராட்டததில் ஈடுபட்-
டுள்ைனர.   இதப்தாழிலாைரகைள் இரு-
நாட்கைைாகை வபாராட்டததில் ஈடுபட்டு-
வந்துள்ைனர.   

ழுமுவநர வவ்தனத்்த கு்றதது 
பாதி வவ்தனம் வழஙகைப்பட இருப்-
ப்்த ப்தாடரந்து இப்வபாராட்டத்்த 
முன்பனடுத்த்தாகை வபாராட்டததில் 
கைலந்து பகைாண்ட ப்தாழிலாைரகைள் 
குறிப்பிட்டனர.

ஸ்ரஸபி அவ்ரவத்தை

இரத்தினபுரியில் மும்மொழி
பாடசாலை அலமெக்க தீரமொனம
கைாவத்்த தினகைரன் விவேட நிருபர

இரததினபுரி நகைரில் ்தமிழ், சிங-
கைைம், முஸ்லிம் ைாைவரகைள் 
அ்னவரும் ஒன்றாகை கைல்வி கைற்-
கைக்கூடிய மும்பைாழி பாடோ்ல 
ஒன்று அ்ைப்படும் என ேப்ரகைமுவ 
ைாகைாை ஆளுநர டிக்கிரி பகைாப்வபகை-
டுவ ப்தரிவித்தார.

இரததினபுரி ைாவட்ட ்தமிழ் 
பைாழிமூல கைல்வி அதிகைாரிகைள், 
ஆசிரியர ஆவலாேகைரகைளுக்கி்ட-
யிலான கைலந்து்ரயாடல் ஒன்று 
வநற்றுமுன்தினம் (10) ேப்ரகைமுவ 
ைாகைாை ஆளுநர டிக்கிரி பகைாப்வபகை-
டுவ ்த்ல்ையில் பைவனரிபிட்டிய 
கைல்வி பயிற்சி நி்லயததில் இடம்-
பபற்றது. அதில் கைலந்து பகைாண்டு 
கைருதது ப்தரிவிக்்கையிவலவய அவர 
இவ்வாறு ப்தரிவித்தார.

இதுப்தாடரபில் அவர கைருதது 
ப்தரிவிக்்கையில், 

இரததினபுரி நகைரில் ்தமிழ், சிஙகை-
ைம், முஸ்லிம் ைாைவரகைள் அ்ன-
வரும் ஒன்றாகை கைல்வி கைற்கைக்கூடிய 
மும்பைாழி பாடோ்ல ஒன்்ற 
அ்ைப்ப்தற்கு புதிய அரோஙகைம் நட -
வடிக்்கை எடுததுள்ைது.

ேப்ரகைமுவ ைாகைாைததின் இரததி-
னபுரி, வகைகைா்ல ஆகிய இரண்டு  
ைாவட்டஙகைளிலும் ்தமிழ், சிஙகைை, 
முஸ்லிம் பாடோ்லகைள் இனிவரும் 
கைாலஙகைளில் ்தனித ்தனியாகை அ்ைக் -
கைப்படைாட்டாது.

எைது நாட்டில் ்தமிழ், சிஙகைைம், 
முஸ்லிம் என பிரிக்கைப்பட்டு பாட -
ோ்லகைள் அ்ைக்கைப்பட்ட்தன் கைார-
ைததினாவலவய ஆரம்பகைாலததி-

லிருந்து ்தமிழ், சிஙகைைம், முஸ்லிம் 
ைாைவரகைளின் ைததியில் ஒற்று்ை 
பிைவுபட்டு கைாைப்படுகின்றது.

சிஙகைை ைாைவரகைள் ்தமிழ் 
பைாழியும் ்தமிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் 
ைாைவரகைள் சிஙகைை பைாழியும் 
கைற்ப்தன் மூலம் இனஙகைளுக்கி்ட-
யிலான இன நல்லுறவு ைற்றும் ஒற்-
று்ை்ை்ய ஆரம்ப கைாலததிலி-
ருந்து ஏற்படுத்த முடியும். அதவ்தாடு 

ஆஙகில பைாழி்யயும் இலகுவாகை 
கைற்றுபகைாள்ை முடியும்.

இரததினபுரி நகைரில் ்தமிழ், சிஙகை-
ைம், முஸ்லிம் ைாைவரகைள் அ்ன-
வரும் ஒன்றாகை கைல்வி கைற்கைக்கூடிய 
மும்பைாழி பாடோ்ல ஒன்்ற 
அ்ைப்ப்தற்கு புதிய அரோஙகைம் நட -
வடிக்்கை எடுததுள்ைது.

இரததினபுரி நகைரில் கூடிய 
வி்ரவில் மும்பைாழியிலான 
பாடோ்ல ஒன்்ற அ்ைப்ப்தற்கு 
ேப்ரகைமுவ ைாகைாை ே்ப நடவ-
டிக்்கை எடுக்கும்.

ேப்ரகைமுவ ைாகைாைததின் இரததி-
னபுரி. வகைகைா்ல ைாவட்டஙகைளில் 
ஆசிரியர வே்வயில் இ்ைத-
துக்பகைாள்வ்தற்கு இம் ைாவட்டங-
கைளில் பட்ட்தாரிகைள் கு்றவாகைவவ 
கைாைப்படுவ்தாகை ்தனக்கு ்தகைவல்கைள் 
கி்டததுள்ைது.

இ்தன் கைாரைத்தால் வடக்கு, 
கிழக்கு ைாகைாைஙகைளிலிருந்து பட் -
ட்தாரிகை்ை ேப்ரகைமுவ ைாகைாைத -
திற்கு ஆசிரியர வே்வயில் இ்ைத-
துக்பகைாள்வ்தற்கு நடவடிக்்கை 
எடுக்கைப்படும் என்று அவர வைலும் 
ப்தரிவித்தார.

அமனத்து இன ைாணவர்களுக்காகவும ஒலிப்ரப்பு கூட்டுததைதாபனததில்  
S.P.B நலம் நலம் பபற   
வவண்டும் நிகழ்வு நதா்ை   

ம்லயக மககள் முனனணியின 
பி்ரதி தை்லவ்ரதாக வலதா்ரனஸ நியமனம்

நுவபரலியா தினகைரன் நிருபர   

ை்லயகை ைக்கைள் முன்னணி-
யின் புதிய பேயலாைர நாயகைைாகை 
வபராசிரியர எஸ் விஜயேந்திரன் நிய-
மிக்கைப்பட்டுள்ை்தாகைவும் பிரதித 
்த்லவராகை ஏ.வலாரன்ஸ் ப்தரிவு 
பேயயப்பட்டுள்ை்தாகைவும் கைட்சியின் 
்த்லவர வவலுோமி இரா்தாகிருஷ-
ைன் ப்தரிவிததுள்ைார.   

இது ப்தாடரபான கூட்டம் வநற்று-
முன்தினம் (10.09.2020) வியாழக்கி-
ழ்ை பகைாழும்பில் ேபாயர விருந்்தகைத-
தில் ந்டபபற்றது.   

ை்லயகை ைக்கைள் முன்னணியின் 
உயரபீடம் பகைாழும்பில் வநற்று கூடி 
இந்்த தீரைானத்்த எடுததிருப்ப்தாகை 
அவர குறிப்பிட்டார.   

இந்்த கூட்டம் கைட்சியின் ்த்லவரும் 
நுவபரலியா ைாவட்ட பாராளுைன்ற 
உறுப்பினருைான வவலுோமி இரா-
்தாகிருஸ்ைன் ்த்ல்ையில் ந்ட-

பபற்றதுடன், கூட்டததில் கைட்சியின் 
அரசியல் து்ற ்த்லவரும் பது்ை 
ைாவட்ட பாராளுைன்ற உறுப்பினரு-
ைான அ.அரவிந்்தகுைார கைட்சியின் 
பேயலாைர நாயகைம் ஏ.வலாரன்ஸ் பிரதி 
பேயலாைர நாயகைம் வபராசிரியர விஜய-
ேந்திரன் உட்பட கைட்சியின் அ்னதது 
உயரபீட கைவுன்சில் உறுப்பினரகைளும் 
கைலந்து பகைாண்டனர.   இது ப்தாடர-
பாகை அவர வைலும் ஊடகைஙகைளுக்கு 
கைருதது ப்தரிவிக்்கையில்   

பாராளுைன்ற வ்தர்தல் நி்றவ-
்டந்்த பின்பு ை்லயகை ைக்கைள் முன்ன-
ணி்ய ைறு சீர்ைப்பது ப்தாடரபாகை 
பல்வவறு வபச்சுவாரத்்தகைள் ந்ட-
பபற்றன. அ்தன் ஒரு கைட்டைாகை இன்று 
கைட்சியின் புதிய பேயலாைராகை பிரதி 
பேயலாைராகை கைட்ையாற்றிய வபரா-
சிரியர விஜயேந்திரன் பேயலாைர நாய-
கைைாகை ஏகைைன்தாகை கைட்சியின் உயரபீட 
அஙகைத்தவரகைைால் ப்தரிவு பேயயப்பட்-
டுள்ைார.   ஏற்கைனவவ கைட்சியின் பேய-

லாைர நாயகைைாகை பேயற்பட்டு வந்்த 
வலாரன்ஸ் ப்தாடரந்தும் சுகைவீனம் 
கைாரைைாகை ்தன்னால் பேயலாைராகை 
பேயற்பட முடியாது என்ற கைாரைத-
்்தத ப்தரிவித்த்்த ப்தாடரந்து ்தான் 
அந்்த ப்தவியிலிருந்து விலகிக் பகைாள்-
வ்தாகை வநற்று ந்டபபற்ற கூட்டததில் 
அறிவித்த்்தத ப்தாடரந்து அந்்த இடத-
திற்கு பிரதி பேயலாைராகை இதுவ்ர 
கைட்ையாற்றிய வபராசிரியர விஜயச்ேந்-
திரன் பேயலாைர நாயகைைாகை நியமிக்கைப்-
பட்டுள்ைார.   

இந்்த கூட்டததின்வபாது முன்னாள் 
பேயலாைர நாயகைம் வலாரன்ஸ் கைட்சி-
யில் ப்தாடரந்து இருக்கை வவண்டும் 
எனவும் அவர கைட்சிவயாடு ப்தாடரந்து 
பயணிக்கை வவண்டும் எனவும் கைட்சி-
யின் உயரபீடம் அஙகைத்தவரகைள் வகைட்-
டுக்பகைாண்ட்தற்கு அ்ைய அவ்ர 
கைட்சியின் பிரதித ்த்லவராகை ஏகைை -
ன்தாகைத நியமிக்கைப்பட்டிருக்கின்றார 
என அவர வைலும் ப்தரிவித்தார.  

சுற்றுப்புறச் சூழ்ல பதாதுகதாப்பது பதைதாடர்பில்   
பபதாதுமககளுககு பதைளிவூட்டும் வவ்லததிட்டம்   
கைற்பிட்டி தினகைரன் விவெட                 
புத்தைம் தினகைரன் நிருபரகைள்

குப்்பக் கூைஙகை்ை வேகைரிப்பது 
ைற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழ்ல பாது-
கைாப்பது ப்தாடரபில் பபாதுைக்கை்ை 
ப்தளிவூட்டும் விவேட நிகைழ்ச்சித திட்-
டபைான்று புத்தைம் நகைரே்ப UNEPS 
நிறுவனததின் அனுேர்ையில் வநற்று-
முன்தினம் வியாழக்கிழ்ை (10) முன்-
பனடுக்கைப்பட்டது.   

புத்தைம் நகைர பி்தா வகை.ஏ.பாயிஸின் 
வழிகைாட்டலில் நகைரே்பக்குட்பட்ட 
மு்தலாம் வட்டாரததில் குறித்த நிகைழ்ச்சித திட்டம் முன்பன-
டுக்கைப்பட்டது.  இதுப்தாடரபில் புத்தைம் நகைர பி்தா வகை.ஏ.பா-
யிஸ் ப்தரிவிததுள்ை்தாவது,   

புத்தைம் நகைரில் ஒரு நா்ைக்கு ஏறக்கு்றய 20,000 கிவலா-
கிராம் அைவிலான குப்்ப கூைஙகை்ை நகைரே்ப பபாறுப்-
வபற்கை வவண்டியுள்ைது.   

இந்நி்லயில் நைது புத்தைம் நகைரில் இவற்்ற வீடுகைளி-
லிருந்து கிரைைாகை வேகைரிதது எடுததுச் பேல்வதில் பல்வவறு 
பிரச்சி்னகைள் கைாைப்படுகின்றன. ஊழியர பற்றாக்-

கு்ற, இடப்பற்றாக்கு்ற, தீயிட்டுக் 
பகைாளுத்த முடியா்த ேட்டப் பிரச்சி்ன-
கைள் வபான்றன கைாைப்படுகின்றன.   

குப்்பக்கூைஙகை்ை ்தரம் பிரிதது 
அவற்்ற மீள் சுழற்சி நி்லயஙகைளுக்கு 
அனுப்பு்தல் வபான்ற நடவடிக்்கை-
கை்ை ஏற்கைனவவ நாஙகைள் ஆரம்பிததி-
ருந்்த வபாதும் இதுவ்ர இச்பேயன்-
மு்ற மு்றயாகை ந்டபபறவில்்ல. 
அ்தனால் நைது நகைர ே்பயின் மீது ேட்ட 
நடவடிக்்கை எடுக்கைவும் வைலிடஙகை-
ளில் முயற்சிகைள் வைற்பகைாள்ைப்பட்டு 

வருகின்றன.  எதிரவரும் வாரஙகைளில் ஏ்னய வட்டாரஙகை-
ளிலும் இததிட்டத்்த படிப்படியாகை விஸ்்தரிக்கைவும் நடவ-
டிக்்கை எடுக்கைப்படவுள்ைது.   

எனவவ, இ்்த உைரந்து குப்்ப வபாடுவ்தற்கைாகை வீடுகை-
ளில் இரண்டு பாததிரஙகை்ை ்தயாரபடுததி ்வப்பதுடன், 
ஒன்றில் உக்கும் ஈரலிப்பான குப்்ப கூைஙகை்ையும் ைற்்ற-
யதில் உக்கைா்த உலர குப்்ப கூைஙகை்ை வேரததும் ்வதது 
குப்்ப பலாறிகைளில் மு்றப்படி பகைாட்டவும் என பபாது-
ைக்கைளிடம் அவர வவண்டுவகைாள் விடுததுள்ைார.   

சி்ரமதைதானமும், ம்ரநடு்கயும்  

 புத்தைம் தினகைரன் நிருபர   

ைதுரஙகுளி ஸ்கூல் ஒப் எக்்ஸலன்ஸ் ைாைவரகைளினால் ைதுரஙகுளி 
கிராமிய ்வததியோ்லயில் முழு்ையான சிரை்தானமும், ைரநடு்கை-
யும் அண்்ையில் இடம்பபற்றது.   

ேரவவ்தே ப்தாண்டு தினத்்த (International Charity Day) முன்-
னிட்டு ஸ்கூல் ஒப் எக்்ஸலன்ஸ் ைாைவரகைைால் நாைாந்்தம், உண்டியல் 
மூலம் வேகைரிக்கைப்பட்ட நிதியூடாகை ்வததியோ்லக்கு அததியாவசிய 
வ்த்வப்பாடாகை கைாைப்பட்ட கு்றபாடுகைள் நிவரததி பேயது பகைாடுக்-
கைப்பட்டது.   

இந்நிகைழ்வு பாடோ்ல அதிபர எச். அஜைல் ைற்றும் ்வததிய 
அதிகைாரி கைலாம் ஆகிவயாரின் வழிகைாட்டலில் ந்டபபற்றது.   

நாத்்தாண்டிய, பிரவ்தெ செயலாளர் பிரிவிலுள்ள துமவைா்தர பிரவ்தெத்தின் ஊடொகச் செல்லும 
ஒல்லாந்தர் கால்வாயின் குறுக்வக அமைக்கப்படடுள்ள வான்க்தவுகளிசலான்று கால்வா-
யின் ஆழத்தில் வீழ்நதுள்ளது. ்பலத்்த ைமழ காரணைாக ஒல்லாந்தர் கால்வாயின் நீர்ைடடெ-
மும உயர்நதுள்ளது. அனர்த்்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் மீடபுப ்பணி அதிகாரிகள் ைற்றும 
அனர்த்்த முகாமைத்துவப பிரிவின் சுழிவயாடிகள் கால்வாயின் ஆழத்தில் வீழ்நதுள்ள வான்-
க்தமவ மீடசடெடுக்கும முயற்சியில் ஈடு்படடிருப்பம்தயும, உரிய அதிகாரிகள் இ்தமனக் கண்கா-
ணிப்பம்தயும காணலாம.                             ( ்படெஙகள் ;  நீர்சகாழுமபு தினகரன் நிரு்பர் ) 

வதைதாட்ட நிர்வதாகததிற்கு எதி்ரதாக நதானுஓயதாவில் ஆர்ப்பதாட்டம்; 
தைமககுரிய நியதாயமதான சம்பைம் வழஙக வகதாரிக்க
நானுஓயா நிருபர 

நானுஓயா உடர்தல்ல வ்தாட்ட 
ப்தாழிலாைரகைள்  வ்தாட்ட நிர -
வாகைததிற்கு எதிராகை வநற்று (11) 
கைா்ல 9 ைணி ப்தாடக்கைம்  1 
ைணிவ்ர பணி பகிஷகைரிப்பில் 
ஈடுப்பட்டனர. 

ப்தாழிலாைரகைளுக்கு ைா்தாந்்தம் 
வழஙகைப்படும் ேம்பைப் பைததில் 
குைறுப்படிகைள் ஏற்பட்டுள்ைது.

ப்தாழில்  பேயது வந்்த  நாட்கை-
ளுக்குரிய ேம்பைம்  வழஙகைாது 
கு்றக்கைப்பட்டுள்ை்தாகைவும் சுட்-
டிக்கைாட்டி இந்்த பணி பகிஷகை-
ரிப்்ப ப்தாழிலாைரகைள்  முன்பன-
டுத்தனர.

அததுடன்  கைடந்்த  கைாலஙகைளில்  
ப்தாழிலாைரகைளுக்கு  வழஙகைப்பட்ட  
கைடன்கை்ை  ைா்தாந்்தம் பிடிக்கைாது.
இம்ைா்தம் ேம்பைததில்  ஒவர வநரத-
தில் பிடிதப்தடுப்ப்தால்  பபாருைா்தார 
சிரைஙகை்ை எதிரபகைாள்ை  வநரிடுகி-
றது. 

அதவ்தாடு   இ்தற்கு  தீரவு பபற்று 

்தரவும்  ப்தாழிலாைரகைள்  வலியுறுத -
தினர. 

அவ்தவநரததில் இப்பகுதியில்  
ஏற்பட்டுள்ை கைாலநி்ல ைாற்றம் 
ைற்றும் வ்தாட்ட நிரவாகைததின் 
ப்தாழில் பகைடுபிடி வபான்றவற் -
றுக்கு முகைம் பகைாடுதது ப்தாழில் 

வழஙகும் நாட்கைளில் ப்தாழிலுக்கு 
பேன்ற வபாதும்  மு்றயான 
ேம்பை பதிவு இடம்பபறாது ேம்பை 
கு்றப்பு  இடம்பபற்றுள்ை்தாகை 
ப்தாழிலாைரகைள் ப்தரிவிக்கின்றனர.

குடும்ப வாழ்வா்தாரத்்த 
பகைாண்டு பேல்ல முடியா்த  வறு்ை 

நி்லக்கு வ்தாட்ட நிரவாகைம்  
ப்தாழிலாைரகைளின்  அடிவயிற்றில் 
அடிப்ப்தாகைவும்  ஆரப்பாட்டததில் 
ஈடுபட்டவரகைள் கைவ்ல பவளி -
யிட்டனர. 

வ்தாட்ட முகைா்ையாைர  
வ்தயி்ல பேடிகை்ை மு்றயாகை 
பராைரிக்கைாைல் கைாடாக்கிய்தாகை -
வும்  ைக்கைளுக்கு வழஙகைவவண் -
டிய எந்்த ேலு்கைகைளும் வழஙகுவ -
தில்்ல. 

பிரச்சி்னகை்ை அதிகைாரியு -
டன் கை்்தத்தாலும் அது எனக்கு 
ப்தரியாது. 

அ்த்ன கைம்பனியுடன் வபாய 
கை்்தக்குைாறு கூறுவ்தாகைவும்  
ப்தாழிலாைரகை்ை மிகைவும் 
இழிவாகை நடததுவ்தாகை  கைவ்ல 
அ்டகின்றனர.

ப்தாழிலாைரகைள் வைற்பகைாண்ட 
பணி பகிஷகைரிப்பு ப்தாடரபாகை 
நுவபரலியா பிரவ்தே ே்ப ்த்லவர  
வவலு வயாகைராஜின்  கைவனததிற்கு 
பகைாண்டுவந்்தனர. 

வதைதாட்ட பதைதாழிலதாைர்கள்
பணி பகிஷகரிப்பு   
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குடும்ப ஆட்சியெனக் கதை கூறி   
மக்கதை இனி ஏமாற்ற முடிொது   
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், சுப்பிரமணியம் 
நிஷோந்தன்   

லகோட்ோபய ரோஜபக் ஷ ்தல�லமயி -
�ோன ெகோப்்தம் ச்வற்றியின் ெகோப்்தம். அது 
நோடடின் சபோருளோ்தோரத்திற்கும் சுபீடெத்திற்-
குமோன ச்வற்றி யுகம் என அலமசெர் விமல 
வீர்வஙெ போரோளுமன்்றத்தில ச்தரிவித்்தோர்.   

பசலெ யுகம் க்ந்த நோ�லர ்வரு்ங -
கள் நோடல் அ்த�போ்தோளத்திற்கு இடடுச 
சென்றுள்ளச்தன குறிப்பிட் அலமசெர், 
அந்த ஆடசியில நோடடின் சபோருளோ்தோரம் 
1.7வீ்தமோக வீழ்சசியல்ந்தல்தயும் குறிப்-
பி் ல்வண்டும் என்றும் ெலபயில ச்தரிவித் -
்தோர்.   

போரோளுமன்்றத்தில லநற்று முன்தினம் நிதி-

யலமசசின் உற்பத்தி ்வரி திருத்்த கட்லளச 
ெட்ம் மீ்தோன வி்வோ்தத்தில உலரயோற்றும் 
லபோல்த அலமசெர் இ்தலனத் ச்தரிவித்்தோர். 

அலமசெர் ச்தோ்ர்நது உலரயோற்றுலக -
யில;   

குடும்ப ஆடசி லபோன்்ற பலைய கல்தக -
ளுக்கு இனி நோடடு மக்கள் ஏமோ்ற மோட்ோர் -
கள். பசலெ யுகத்தில ்தோன் மிக லமோெமோன 
மத்திய ்வஙகி பிலை முறி லமோெடி இ்ம் -
சபற்்றது. ெஹரோனுக்கு இ்ம் சகோடுத்து 
நோடடு மக்கள் 300 ற்கு லமற்படல்ோரின் 
உயிர்கலளக் கோவு சகோடுத்்ததும் அந்த 
ஆடசி ்தோன்.   

இப்லபோது குடும்ப ஆடசி என கூறி 
மக்கலள திலெ திருப்ப போர்க்கின்்றனர்.
உள்ளூர் வி்வெோயிகளின் ்வயிற்றி�டித்து 

ெர்்வல்தெத்திற்கு ெம்போதித்துக் சகோடுத்்த 
ஆடசி அது்வோகும்.   

அ்வர்கள் நோடடில முல்றயோன ஆடசி 
ந்த்தி இருந்தோல இவ்வளவு விலர்வோக 
மக்கள் அ்வர்கலள வீடடுக்கு அனுப்பி 
இருக்க மோட்ோர்கள்.   

அ்வர்களது ஆடசிக் கோ�த்தில நோடடில 
சகோலரோனோ ல்வரஸ் ச்தோற்று ்வநதிருக்கு -
மோனோல இ�ஙலகயோனது எமது அயல 
நோ்ோன இநதியோல்வ வி் லமோெமோன 
போதிப்லப எதிர்லநோக்கியிருக்கும். 
்தற்லபோது எமது அரெோஙகம் லமற்சகோண் -
டுள்ள சகோலரோனோவுக்கு எதிரோன ந்்வ -
டிக்லககள் உ�கிற்லக முன்மோதிரியோக 
ெர்்வல்தெ ரீதியில பிரசித்்தப் படுத்்தப்படு -
கின்்றன.   

சில்லமைத்தனைான செயல்களுக்கு இனி இடெமிலம்ல  - அமைச்சர் விைல் வீரவங்ச   

ஒலுவில் பகுதி கடலரிபபபால்   
பல்கலலக்கு பபரும் பபாதிபபு  
 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயம், சுப்பிரமணியம் 
நிஷோந்தன்   

ஒலுவில துல்றமுகத்ல்த அண்டியுள்ள 
ச்தன்கிைக்கு பலகல�க்கைத்துக்கருகில 
போரிய க்�ரிப்பு ஏற்படடு ்வரு்வ்தோல 
பலகல�க்கைகத்தின் மதில சு்வர்கள் 
இடிநதுவிழும் அபோயம் ஏற்படடுள்ள்தோக 
அம்போல்ற மோ்வட் போரோளுமன்்ற உறுப்பி -
னர் எச.எம்.ஹரிஸ் ச்தரிவித்்தோர்.   

 போரோளுமன்்றத்தில லநற்று முன்தினம் 
நல்சபற்்ற உற்பத்தி ்வரி (விலெ் ஏற்போ -
டுகள்) ெட்த்தின் கீழ் கட்லளகள் மீ்தோன 
வி்வோ்தத்தில க�நதுசகோண்டு உலரயோற் -
றும் லபோல்த அ்வர் இவ்வோறு கூறினோர்.   

 அ்வர் லமலும் கருத்து ச்வளியிடுலக -
யில,   

 அப்போல்ற ஒலுவில துல்றமுகத்ல்த 
சுற்றி சபரும் அனர்த்்தம் ஏற்படடுக் சகோண் -
டிருக்கி்றது. 

ஒலுவில துல்றமுக க்ற் பிரோநதியத் -
தில க்�ரிப்பு ஏற்படடுள்ள்தோல அ்தற்கு 
அருகில உள்ள ச்தன்கிைக்கு பலகல�க்கை -
கமும் போதிப்புக்குள்ளோகும் நில� ஏற்பட -
டுள்ளது. 

க்ல அரிப்பு கோரைமோக க்ல நீர் பல -
கல�க்கைத்தினுள் புகுநதுள்ளது்ன், பல -

கல�க்கைத்தின் மதில சு்வர்களும் இடிநது -
விழும் அபோயம் ஏற்படடுள்ளது.   

 இ்தலன நோம் கலரலயோர போதுகோப்பு 
திலைக்களத்தின் க்வனத்துக்கு சகோண்டு -
்வநதுள்ள லபோதிலும் எடுக்கப்படடுள்ள 
ந்்வடிக்லககள் லபோதுமோன்தோக இலல�. 
போரிய ்தடுப்பு அலைகலள இஙகு 
அலமக்க ல்வண்டும்.   

 அம்போல்றயில ்வயல நி�ஙகள் 
மற்றும் கிரோமஙகளில நூற்றுக்கைக்கோன 
யோலனகள் உடபுகுநதுள்ளன. கிரீன்பீடல 
வீடடுத் திட்த்தில க்ந்த ஐநது நோட -
களோக யோலனகள் அட்கோெத்ல்த ஏற் -
படுத்தி ்வருகின்்றன. இது ச்தோ்ர்பில 
அலமசெர் சி.பி.ரடனோயக்கல்வ ெநதித்து 
்தடுப்பு ல்வலிகலள அலமத்துக் சகோடுக் -
குமோறு லகோரியிருநல்தன். உ்னடியோக 
அலமத்துக்சகோடுப்ப்தோக அ்வர் உறுதிய -
ளித்துள்ளோர்.   

 அல்தலபோன்று அம்போல்ற மண்மல� 
வி்வகோரம் சபரும் அசெத்ல்த ஏற்படுத்தி -
யுள்ளது. ச்தோலசபோருள் குழு நியோயமோன 
முல்றயில ந்நதுக்சகோள்ள ல்வண்டும். 
இஙகு ஏதும் ந்்வடிக்லககளில ஈடுப -
டும் லபோது மக்களின் ஆல�ோெலனகலள 
சபற்று ச்தோலசபோருள் ஆய்வுக்குழு செயற் -
ப் ல்வண்டும் என்்றோர்.   

க்ந்த கோ�ஙகளில உர மோனியக் 
சகோள்லக அடிக்கடி மோற்்றமல்ந்த்தோல, 
உர ்வலககலள இ்றக்குமதி செய்யும் நிறு -
்வனஙகளுக்கு முல்றயோக சகோடுப்பனவு 
செலுத்்தப்ப்விலல�. 

்தர நியமமற்்ற உரம் ெநல்தக்கு ்வந்தலம 
லபோன்்ற கோரைஙகளோல வி்வெோயிகள் 
பலல்வறு சிரமஙகளுக்கு முகஙசகோடுக்க 
லநரிட்து. இநநில�லமலயத் ்தவிர்ப் -
ப்தற்கு 2020/21 சபரும்லபோகத்திலி -
ருநது வி்வெோயிகளுக்கு உரத்ல்த ்வைங -
கு்வ்தற்கோன சபோறிமுல்றலயச ெரியோன 

்வலகயில நல்முல்றப்படுத்து்வ்தற்கு 
அலமசெரல்வ முடிவு செய்துள்ளது.   

 சநற் செய்லகயோளர்களுக்கு இ�்வெ -
மோக உரம் ்வைஙகும் நிகழ்சசித்திட்ம் 
ச்தோ்ர்நதும் அவ்வோல்ற முன்சனடுப்ப -
்தற்கும் சூைல லநய உரப் போ்வலனலய 
சநற் செய்லகயோளர்களி்ம் ஊக்குவிக் -
கும் நிகழ்சசித் திட்த்ல்த நல்முல்றப் -
படுத்்தவும் தீர்மோனிக்கப்படடுள்ளது.   

2020/21 சபரும்லபோகத்திற்கோன சநற் 
செய்லகயோளர்களுக்குத் ல்தல்வயோன 
உரம் 2,30,000 சமற்றிக் ச்தோன்லன 

அரெ உர நிறு்வனத்தினூ்ோக துரி்தமோக 
இ்றக்குமதி செய்யப்படும்.   

 சநற் செய்லக ்தவிர்ந்த ஏலனய செய் -
லககளுக்கு 2020/21 சபரும்லபோகச 
செய்லகக்கோக உரம் 3,32,000 சமற்றிக் 
ச்தோன் ல்தல்வப்படு்வது்ன், அ்தற்க -
லமய உர நிறு்வனஙகளி்ம் 40,000 
சமற்றிக் ச்தோன் லகயிருப்பு இருப்ப்தோல 
லம�திமோகத் ல்தல்வப்படும் 3,00,000 
சமற்றிக் ச்தோன் உரம் இ்றக்குமதி செய் -
்வ்தற்கு உர நிறு்வனஙகளுக்கு அனுமதி 
்வைஙகப்படும்.  

பபருந்தபாடடத்துலை மக்களின் வபாழவபாதபாரத்லத 
கடடிபெழுபப அரசின் உரிெ நடவடிக்லக அவசிெம்  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், சுப்பிரமணியம் 
நிஷோந்தன்   

மல�யக சபருநல்தோட்த்துல்ற மக்க -
ளின் போதிக்கப்படடுள்ள ்வோழ்்வோ்தோரத்ல்த 
மீளக் கடடிசயழுப்பு்வ்தற்கு அரெோஙகம் 
உரிய ந்்வடிக்லக எடுக்க ல்வண்டுசமன 
்தமிழ் முற்லபோக்கு கூட்ணி எம்.பி. வீ. 
இரோ்தோகிருஷைன் போரோளுமன்்றத்தில 
ச்தரிவித்்தோர்.   

வி்வெோய உற்பத்திகளுக்கோன ெநல்த 
்வோய்ப்பு குல்றநது கோைப்படும் நில�யில 
லபோதுமோன உரம் சபற்றுக் சகோள்ளக்கூ -
டிய ்வெதிகள் இல�ோ்த நில� மல�யக 

மக்களுக்கு கோைப்படு்வ்தோகவும் குறிப் -
பிட் அ்வர் அது ச்தோ்ர்பில அரெோஙகம் 
உரிய க்வனம் செலுத்்த ல்வண்டும் என்றும் 
ெலபயில லகடடுக் சகோண்்ோர்.   

போரோளுமன்்றத்தில நிதியலமசசின் 
உற்பத்தி ்வரி திருத்்தம் ச்தோ்ர்போன 
வி்வோ்தத்தில உலரயோற்றும் லபோல்த 
அ்வர் இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர்.   

வி்வோ்தத்தில ச்தோ்ர்நதும் உலரயோற் -
றிய இரோ்தோகிருஷைன் எம்.பி.,

அரசு சபருமளவு ்வரிலய மக்கள் மீது 
சுமத்தியுள்ளது. 

அதிக ்வருமோனம் சகோண்்்வர்களி -
்ம் அதிக ்வரிலய சபற்றுக் சகோள்்வ -

ல்தோடு ஏலைகள் மீதும் இந்த ்வரிசசுலம 
திணிக்கப்படடுள்ளது. மக்கள் கல் -
களுக்குச சென்று ெோ்தோரை சபோருட -
கலள ்வோஙகும் லபோது அந்த ்வரி அதி -
கரிப்பு அ்தன் மூ�ம் ச்வளிப்படுகி்றது.   

குறிப்போக நு்வசரலியோ மோ்வட் 
மக்கள் சபருநல்தோட் லகத்ச்தோழில, 
வி்வெோயம் மற்றும் சுற்று�ோத்துல்ற 
ஆகிய்வற்றில�லய ஈடுபோடு சகோண் -
டுள்ளனர். பலல்வறு கோரைஙகளினோல 
இந்தத் துல்றகள் ்தற்லபோது வீழ்சசி கண் -
டுள்ளன.   

அரெோஙகம் இது ச்தோ்ர்பில க்வனம் 
செலுத்்த ல்வண்டும். 

்பாராளுைனை உறுபபினர் இரா்தாகிருஷ்ணன

பநல் மற்றும் ஏலைெ பபரும்்பபாக பெயலகக்கு   
5,30,000 பம.பதபா உரம் விலரவில் இைக்குமதி   
பிர்தைரின ஆல்லாெமனக்கு அமைசெரமை அனுைதி   

 ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig
Nfs;tp mwptpj;jy;;

mfw;wg;glhj nghUl;fspd; tpw;gid
Nfs;tpj; jpfjp: 23.09.2020  -  Nfs;tp ,y.: 437

nfhOk;G JiwKfj;jpd; fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; jpwe;jntspfspy; itf;fg;gl;Ls;s 

gpd;tUk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;J mfw;Wtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; 

Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp  ,y.: 437

Electric Tricycle ntw;W vy;gp[p rpypz;lh;fs;

nghyp GNuhgpyPd; ig ,aw;if fw;fs;

tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuk; Flexi bag Aqua was
tpisahl;Lj;Jiw nghUl;fs; ,urhadq;fs;

nghjpnra;Ak; nghUl;fs; Mil/ ghtpf;fg;gl;l Milfs;

XL/RtNuhLfs; fk;gsk;

Marble blocks rikayiw nghUl;fs; (fz;zhbg; nghUl;fs;)

Talc Ds/Grad Lumps (Bulk) kuk;> fy;> ,Uk;G iftpidg; nghUl;fs;

Compaction Ground #hpa xsp nghwpj;njhFjp

mYkPdpaj; jhs; tPl;Lg;Ngzy; nghUl;fs;

jsghlk; cNyhf jsghlk;

gg;hpf; kpd;dpay; Jizg;ghfq;fs;

ghtpf;fg;gl;l ,ae;jpuhjp Nkhl;lhh; irf;fps; cjphpg;ghfq;fs;

Nkhl;lhh; cjphpg;ghfq;fs; Vida th;j;jfg; nghUl;fs;> ,d;Dk; gyTk;

2020.09.14Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpapypUe;J 2020.09.21Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiu kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 250 &gh + ngNrt Mfpatw;iwr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

nfhOk;G-01> xy;fl; khtj;ij> 11Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhurig> nyh[p];bf;]; gphpT> tpw;gid gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp gl;bay;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

www.slpa.lk vd;w ,izajsj;ij ghh;itaplTk;. 

gpujk Kfhikahsh; (nyh[p];hpf;];)>

12.09.2020

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig>

nyh[p];hpf;]; gphpT>

,y. 11> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-01.
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rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig

196 thd;fyNkhl;ly; xOq;FKiwapd; 

fPo; rptpy; tpkhd Nritfs; gzpg;ghsu; 

ehafj;jpdhy; tpLtpf;fg;gLk; mwptpj;jy;

ru;tNjr toikahd nghJ Nghf;Ftuj;J nraw;ghl;L (International Regular Public 
Transport Operations) eltbf;iffs; kw;Wk; $yp tpkhd Nghf;Ftuj;J nraw;ghl;L (Charter 
Operations) eltbf;iffshd gazpfs;> ruf;F kw;Wk; mQ;ry; tpkhd Nritfis 

Kd;ndLg;gjw;fhf 2010 Mk; Mz;bd; 14 Mk; ,yf;f> Fbapay; thd;nryTr; rl;lk; 

kw;Wk; mjw;Fupa Nfhitfs; cl;gl epge;jidfSf;F mika tpkhd nraw;ghl;Lr; 

rhd;wpjo; kw;Wk; tpkhdf; fk;gdpf;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

,y 33/1> `y;Ng khtj;ij> fe;jhid ,y; cs;s tiuaWf;fg;gl;l ];ghu;f; vahu; 

(jdpahu;) fk;gdpapdhy; 2020 nrg;nlk;gu; khjk; 09 Mk; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;l 2020 

nrg;nlk;gu; khjk; 08 Mk; jpfjp nfhz;l tpz;zg;gg;gbtj;jpy; ,t;tYtyfj;jpw;F 

mDg;gg;gl;Ls;sjhf nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;. tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F 

mika tiuaWf;fg;gl;l ];ghu;f; vahu; (jdpahu;) fk;gdpapd; gzpg;ghsu; rig fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW mikfpd;wJ.

jpU. nuhgu;l;. vy;. ];gpl;ly; 

jpU. nkh`nkl;uk;]p u`Pk; 

jpU. rkpd; mj;jehaf;f 

jpU. m\hd; b my;tp]; 

jpU. RuQ;[d; b rpy;th

,f;fk;gdpapd; cj;Njr tpkhdg; Nghf;Ftuj;J nraw;ghLfs; njhlu;ghf gpujhd nghWg;G 

Kfhikj;Jtj;jpw;F jpU. nkh`nkl; uk;]p u`Pk; mtu;fs; tiuaWf;fg;gl;l ];ghu;f; 

vahu; (jdpahu;) fk;gdpapdhy; ngauplg;gl;Ls;sJ.

tpz;zg;gjhuupd; G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpd; gpujpia fl;Lehaf;f> 

kpDtq;nfhl tPjp> ,yf;fk; 152/1> nfhz;l rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rigapd;

4tJ khbapy; mike;Js;s njhopy;El;g E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJld;> ve;jnthU 

Ntiy ehl;fspYk; mYtyf Neuj;jpw;Fs; nghJ kf;fSf;F ,jid ghu;itapl KbAk;.

cj;Njr nraw;ghLfSf;fhf Njitahd tpkhd nraw;ghl;Lr; rhd;wpjo; (Air operator 
Certificate) cl;gl Vida cupa mjpfhuq;fis toq;Ftjw;F Kd;du; rptpy; tpkhd 

Nrit rl;lk; tpkhd Nghf;Ftuj;J Nritiag; Nghd;W cupa juq;fs; kw;Wk; gupe;Jiu 

nra;ag;gl;l nraw;ghLfs; (International standard and Recommended Practices) kw;Wk; 

,e;epWtdj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; mjDld; ,ize;j cs;ehl;L NjitfSf;F 

mika ghJfhg;Gkpf;f tpidjpwDld; $ba tpkhd Nghf;Ftuj;J Nritfis 

elhj;Jtjw;fhf tpz;zg;gjhuu;fspd; jifikfis $l;bizf;fg;gl;l nraw;ghLfSf;F 

mika cupathW gupNrhjidfis Nkw;nfhz;L ,t; tpz;zg;gg;gbtj;ij 

cWjpg;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lk; 2020 xf;Nlhgu; khjk; 20 Mk; jpfjpf;Fg; gpd;du; vd;dhy; 

Muk;gpf;f jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

Nkw;$wg;gl;l thrfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdj;Jf;F 10 ehl;fSf;F Kd;du; ve;jnthU 

tpz;zg;gjhupf;Fk; Nkw;$wg;gl;l tpz;zg;gg;gbtk; njhlu;gpy; vOj;J %yk; cupa 

fhuzq;fis mbg;gilahf nfhz;l tplaq;fis tpkhd Nghf;Ftuj;J

Nfhitf;F mika vdf;F mwpf;if rku;g;gpf;f KbAk;. cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy 

ntspg;ghLfspd; cz;ik jd;ikia vOj;J %y rhl;rpfSld; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 

,t;thwhd tpQ;Qhgdj;ij vd;dplk; rku;g;gpf;Fk; Ntisapy; mtupdhy; mjd; gpujpia 

tpz;zg;gjhupf;F fpilf;f nra;a Ntz;baJld;> mt;thW mDg;gg;gl;ljhf rhd;wpjio 

cupa tpQ;Qhgdj;Jld; ,izf;f Ntz;Lk;>

fg;ld; Njkpah mNgtpf;fpuk 

,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; gpujk epiwNtw;W 

cj;jpNahfj;ju;

,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

,yf;fk; 152/1> kpDtq;nfhl tPjp> 

fl;Lehaf;f. 

2020 nrg;nlk;gu; khjk; 10 Mk; jpfjp

rptpy; tpkhd Nritfs; mikr;R

rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig

196 thd;fyNkhl;ly; xOq;FKiwapd; 
fPo; rptpy; tpkhd Nritfs; gzpg;ghsu; 

ehafj;jpdhy; tpLtpf;fg;gLk; mwptpj;jy;
jdpahu; nraw;ghl;L (Private Operations) eltbf;iffs;> tpkhdj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

nraw;ghl;Lfs; (Aerial work) kw;Wk; cs;ehl;L $yp tpkhd Nghf;Ftuj;J (Domestic 
Charter Operations) nraw;ghl;L eltbf;iffshd gazpfs;> ruf;F kw;Wk; mQ;ry; 

tpkhd Nritfis Kd;ndLg;gjw;fhf 2010 Mk; Mz;bd; 14 Mk; ,yf;f> Fbapay; 

thd;nryTr; rl;lk; kw;Wk; mjw;Fupa Nfhitfs; cl;gl epge;jidfSf;F mika 

tpkhd nraw;ghl;Lr; rhd;wpjo; kw;Wk; tpkhdf; fk;gdpf;fhd mDkjpg; gj;jpuj;ij 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyak;> uj;kyhid ,y; cs;s 

tiuaWf;fg;gl;l mTuh vahu;iyd;]; (jdpahh;) fk;gdpapdhy; 2020 nrg;nlk;gu; 

khjk; 09Mk; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;l 2020 nrg;nlk;gu; khjk; 09Mk; jpfjp nfhz;l 

tpz;zg;gg;gbtj;jpy; ,t;tYtyfj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sjhf nghJkf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpf;fpNwd;. tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F mika tiuaWf;fg;gl;l mTuh vahu;iyd;]; 

(jdpahh;) fk;gdpapd; gzpg;ghsh; rig fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW mikfpd;wJ.

jpU. b.V.rP.tp. jk;Gfy

jpUkjp. v];.vk;. rhe;jdp

,f;fk;gdpapd; cj;Njr tpkhdg; Nghf;Ftuj;J nraw;ghLfs; njhlh;ghf gpujhd nghWg;G 

Kfhikj;Jtj;jpw;F jpU. Mu;.vk;.vr;.tp. uj;dhaf;f mth;fs; tiuaWf;fg;gl;l mTuh 

vahu;iyd;]; (jdpahh;) fk;gdpapdhy; ngauplg;gl;Ls;sJ.

tpz;zg;gjhuupd; G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;jpd; gpujpia fl;Lehaf;f> 

kpDtd;nfhl tPjp> ,yf;fk; 152/1> nfhz;l rptpy; tpkhd Nrit mjpfhurigapd; 4 tJ 

khbapy; mike;Js;s njhopy;El;g E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJld;> ve;jnthU Ntiy 

ehl;fspYk; mYtyf Neuj;jpw;Fs; nghJ kf;fSf;F ,jid ghh;itapl KbAk;.

cj;Njr nraw;ghLfSf;fhf Njitahd tpkhd nraw;ghl;Lr; rhd;wpjo; (Air operator 
Certificate) cl;gl Vida cupa mjpfhuq;fis toq;Ftjw;F Kd;dh; rptpy; tpkhdNrit 

rl;lk; tpkhd Nghf;Ftuj;J Nritiag; Nghd;W cupa juq;;fs; kw;Wk; gupe;Jiu 

nra;ag;gl;l nraw;ghLfs; (International Standard and Recommended Practices) kw;Wk; 
,e;epWtdj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; mjDld; ,ize;j cs;ehl;L NjitfSf;F 

mika ghJfhg;Gkpf;f tpidjpwDld; $ba tpkhd Nghf;Ftuj;J Nritfis 

elhj;Jtjw;fhf tpz;zg;gjhuh;fspd; jifikfis $l;bizf;fg;gl;l nraw;ghLfSf;F 

mika cupathW gupNrhjidfis Nkw;nfhz;L ,t; tpz;zg;gg;gbtj;ij 

cWjpg;gLj;Jk; Ntiyj;jpl;lk; 2020 xf;Nlhgu; khjk; 20Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dh; vd;dhy; 

Muk;gpf;f jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhf nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

Nkw;$wg;gl;l thrfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdj;Jf;F 10 ehl;fSf;F Kd;dh; ve;jnthU 

tpz;zg;gjhupf;Fk; Nkw;$wg;gl;l tpz;zg;gg;gbtk; njhlh;gpy; vOj;J %yk; chpa 

fhuzq;fis mbg;gilahf nfhz;l tplaq;fis tpkhd Nghf;Ftuj;J Nfhitf;F 

mika vdf;F mwpf;if rku;g;gpf;f KbAk;. 

cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy ntspg;ghLfspd; cz;ik jd;ikia vOj;J %y rhl;rpfSld; 

rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. ,t;thwhd tpQ;Qhgdj;ij vd;dplk; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 

mtupdhy; mjd; gpujpia tpz;zg;gjhhpf;F fpilf;f nra;a Ntz;baJld;> mt;thW 

mDg;gg;gl;ljhf rhd;wpjio cupa tpQ;Qhgdj;Jld; ,izf;f Ntz;Lk;.

fg;ld; Njkpah mNgtpf;fpuk 

,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; gpujk epiwNtw;W 

cj;jpNahfj;ju;

,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rig 

,yf;fk; 152/1> kpDtq;nfhl tPjp> 

fl;Lehaf;f. 

tiuaWf;fg;gl;l tj;Njfk gyNehf;Ff; $l;LwT rq;fj;jpd; 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpuhkpa tq;fpf; fpisapy; 

2019.06.30Mk; jpfjp cl;gl mj;jpfjptiu mlF itf;fg;gl;L 

2020.10.10Mk; jpfjp tiu kPl;fg;glhj mlF eiffis 

2020.10.10Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F tiuaWf;fg;gl;l 

tj;Njfk gyNehf;Ff; $l;LwTr;rq;fj;jpd; gpujhd 

fhhpahyaj;jpy; gfpuq;f Vy tpw;gid nra;ag;gLk;.

01. tj;Njfk  fpuhkpatq;fp

02. `{Yfq;if  fpuhkpatq;fp

03. f`y;y fpuhkpatq;fp

04. mYj;fk  fpuhkpatq;fp

05. mk;gnjd;d  fpuhkpatq;fp

06. cljytpd;d  fpuhkpatq;fp

07. kLy;nfiy  fpuhkpatq;fp

08. nfNynghf;f  fpuhkpatq;fp

09. kltis  fpuhkpatq;fp

10. gd;tpiy  fpuhkpatq;fp

11. FLfiy  fpuhkpatq;fp

,g;gbf;F 

nghJ Kfhikahsh;

tiuaWf;fg;gl;l tj;Njfk gyNehf;Ff; $l;LwT rq;fk;

tj;Njfk

kPl;fg;glhj mlFeiffs; 
Vy tpw;gid

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; mynfhy kw;Wk; kpl;yz;l; Njhl;lq;fspy; 529 gyif kuq;fis 

ntl;b mfw;wp tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; fPo;f;fhZk; Nfs;tp ,yf;fj;jpd; fPo; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp 

,yf;fk;
Njhl;lk;

JiwrhH 

,yf;fk;
btp\d; ku tif kuq;fspd; ,yf;fk;

kuq;fspd; 

vz;zf;if

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif

SLSPC/PL/
Tb/T-128/2020

kpl;yz;l; A gk;gufy ,a+fypg;l];
01 Kjy; 16 tiu 

18 Kjy; 26 tiu
25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-129/2020

kpl;yz;l; A gk;gufy ,a+fypg;l];

27 Kjy; 35 tiu

37 Kjy; 47 tiu

49 Kjy; 53 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-130/2020

kpl;yz;l; A gk;gufy ,a+fypg;l];

55 Kjy; 64 tiu

66 Kjy; 69 tiu

71 Kjy; 81 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-131/2020

kpl;yz;l; A gk;gufy ,a+fypg;l];

82 Kjy; 87 tiu

89 Kjy; 99 tiu

101 Kjy; 108 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-132/2020

kpl;yz;l; A gk;gufy ,a+fypg;l]; 01 Kjy; 25 tiu 25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-133/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy ,a+fypg;l];

28 Kjy; 32 tiu 34> 35> 

37. 38> 39> 40> 41 Kjy; 

59 tiu

31 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-134/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy ,a+fypg;l];

61 Kjy; 75 tiu 77> 79> 

80> 82 kw;Wk; 84 Kjy; 89 

tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-135/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy ,a+fypg;l]; 90 Kjy; 114 tiu 25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-136/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

115 Kjy; 121 tiu 123> 

125 Kjy; 132 tiu

kw;Wk; 137 Kjy; 142 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-137/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

143 Kjy; 149 tiu 151 

Kjy; 155 tiu

157 Kjy; 169 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-138/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

170 Kjy; 178 tiu 180> 

181> 182> 187 Kjy; 190 

tiu 197 Kjy; 203 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-139/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

205 Kjy; 213 tiu

215 Kjy; 219 tiu

221> 222> 224 Kjy; 229 

tiu kw;Wk; 232> 235> 236

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-140/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

238 Kjy; 241 tiu

243 Kjy; 255 tiu

256 Kjy; 263 tiu

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-141/2020

kpl;yz;l; B gk;gufy
,a+fypg;l];;/  

nul;fk;

264> 265> 267 Kjy; 273 

tiu  275 Kjy; 281 

tiu 283> 285> 286> 288 

Kjy; 297 tiu

29 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-142/2020

mynfhy 8SD Nky; gFjp ,a+fypg;l];
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
20 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-143/2020

mynfhy 8SD Nky; gFjp ,a+fypg;l];

117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 133, 134, 135, 137, 

138, 139

20 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-144/2020

mynfhy

17 SD ud;njd;d ,a+fypg;l];
1, 6, 8, 10, 12, 21, 23, 34, 35, 38, 

40, 43, 44, 46, 47, 55, 57, 66

27 Rs. 100,000.0018 SD 7, 9, 12, 13, 15

19 SD 5, 11, 14

SLSPC/PL/
Tb/T-145/2020

mynfhy 06 tl;lnfNy ,a+fypg;l];
53, 55, 56, 60, 62, 71, 72, 73, 74, 
77, 78, 84, 87, 90, 93, 94, 95, 97, 

100, 101
20 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-146/2020

mynfhy 06 tl;lnfNy ,a+fypg;l];

108, 112, 115, 116, 118, 121, 
122, 124, 125, 126, 127, 128, 
130, 131, 132, 133, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 144, 145

25 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-147/2020

mynfhy 8 SD Nky; ,a+fypg;l]; 180, 182 Kjy; 197 tiu 17 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-148/2020

mynfhy 8 SD Nky; ,a+fypg;l];
01 Kjy;11 tiu 

15 Kjy; 17 tiu

20, 21, 24, 26, 27, 28

20 Rs. 100,000.00

SLSPC/PL/
Tb/T-149/2020

mynfhy 8 SD Nky; ,a+fypg;l];
30 Kjy; 34 tiu

36 Kjy; 38 tiu

40 Kjy; 51 tiu

20 Rs. 100,000.00

tpiykDf;fSf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fis rkHg;gpj;jYf;fhd gbtq;fs; cs;slq;fpa Nfs;tp Mtzq;fis mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyikafj;jpy; my;yJ fy;gp`py;y Njhl;lj;jpy; mike;Js;s gpuNjr 

mYtyfj;jpy; &. 2>000/- njhifiar; nrYj;jp 2020.09.28 gp.g. 3.00 tiu nfhs;tdT nra;ayhk;. 

mt; Mtzq;fis mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; 2020.09.29 K.g. 10.30 ,w;F Kd;G cs;sply; Ntz;Lk;. mj;Jld; md;Nw K.g. 11.00 ,w;F jiyikafj;jpy; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;. 

2020.09.28 gp.g. 3.00 ,d; gpd;dH vf;fhuzk; nfhz;Lk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ mj;Jld; VNjDk; tpiykDf;fs; 

my;yJ tpiykDtpd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; ,yq;if mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpw;F chpaJld; mJ ,Wjpj; jPHkhdkhf ,Uf;Fk;. 

jiytH>  

ngWiff; FO> 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;> 

,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G-12. 

jpfjp: 2020.09.09                                                                    njhlHGfs; :- 0115235749

இங்கிரிய  ்பலமை 
ஏற்றுைதி ச�ொழிற்ெொ -
மலக்கு   வேமல-
யொடைள் வ�மே. 
சைஷின் ஒ்பவேடடெர் 
செயின் வ�ொ ஒ்பவே -
டடெர் ,           ெம்பளம   
30, 00 0 ஓேர்மடெம,  
� ங்கு மிடெ ேெதி,  
ெொப்பொடு இல ேெம. 
070525425 8.
 053952
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01.  Kfhikj;Jt cjtpahsh; (Book keeping) 
– IIIMe; jug; gjtp

jifikfs;

 1.  fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; 

MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

Fiwe;j gl;rk; %d;W (03) jpwikr; rpj;jpfisahtJ ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW jpwikr; rpj;jpfs; ngw;Ws;s ghlq;fspy; 

rpq;fsk;/ jkpo; nkhop> Mq;fpy nkhop/ Mq;fpy ,yf;fpak; kw;Wk; 

fzpjk; Nghd;wd cs;slq;Fjy; Ntz;Lk;.

 2.  fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; 

midj;Jg; ghlq;fspYk; (rhjhuz nghJg; ghPl;ir jtph;e;j) 

rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

Fwpg;G: gjtpf;Fhpj;jhd tpNrl jifikfs;:

   Njrpa fzf;fpay; njhopy;El;gr; rhd;wpjio njhopy;El;gf; fy;Y}hp/ 
njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapy; ngw;wpUj;jy; my;yJ jpwdgptpUj;jp 

kw;Wk; njhopw; gapw;rp mikr;rpdhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba rhd;wpjo;

my;yJ

   fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; th;j;jfg; gphptpy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;

Fwpg;G:  gpd;tUk; Nkyjpf jifikfs; njhlh;gpy; mjpf ftdk; 

nrYj;jg;gLk;.

(m)  MW khjj;jpw;Ff; Fiwahj fhyk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpy; 

fzdp ghtid njhlh;ghd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

(M)  fzdp ghtid nghjpfs; njhlh;gpy; ,uz;L tUlfhy mDgtk;

Fwpg;G: (a) ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

  (b)  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdj;jpy; 18 tajpw;Ff; 

FiwahjtuhfTk; 30 tajpw;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

  (c) rpwe;j elj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;jy;;: vOj;J %yg; ghPl;ir  kw;Wk; Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

rk;gsj; jpl;lk;: U-MN 1 (III)  &gh 30,725 – 17x300 – 35,825 (khjhe;jk;) 
  Mizf;FOtpd; 17/2016(v) Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 

2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk; kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpdhy; 

rpghhpR nra;ag;gl;Ls;s Vida nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

02.   Kfhikj;Jt cjtpahsh; (fsQ;rpag; nghWg;ghsh;;) – 
IIIMe; jug; gjtp

jifikfs;

(I)   fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; rpq;fs nkhop/ 
jkpo; nkhop Mq;fpy nkhop/ Mq;fpy ,yf;fpak; fzpjk; Nghd;w 

ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfs; rfpjk; xNu mkh;tpy; MW ghlq;fspy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;

  kw;Wk;

(II)  fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; midj;Jg; 

ghlq;fspYk; (rhjhuz nghJg; ghPl;ir jtph;e;j) rpj;jpaile;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

  kw;Wk;

  fsQ;rpag;gLj;Jjy; njhlh;gpy; xU tUl fhy mDgtk; kw;Wk;/ my;yJ 

f.ngh.j. (rh.ju) ghPl;irapy; th;j;jfg; ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; 

my;yJ f.ngh.j. (c/jug;) ghPl;irapy; fzf;fpay; ghlq;fspy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;.

  gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

 (m)  mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l 06 khj 

fhyj;jpw;Ff; Fiwahj fzdpg; gpuNahf ghtid njhlh;ghd 

jifik

  kw;Wk;

 (M)  fzdp gpuNahfg; nghjpfs; (Computer application packages) ghtid 

njhlh;gpy; 02 tUlfhy mDgtk;

Fwpg;G: (a) ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

  (b)  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdj;jpy; 18 tajpw;Ff; 

FiwahjtuhfTk; 30 tajpw;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

  (c) rpwe;j elj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsj; jpl;lk;: U-MN 1 (III)  &gh 30,725 – 17x300 – 35,825 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016(v) Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 

2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;  nfhLg;gdTfSk;; nrYj;jg;gLk;.)

njhpT nra;jy;;: vOj;J %yg; ghPl;ir  kw;Wk; Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

Fwpg;G:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO/cah;fy;tp epWtdj;jpdhy; 

jPh;khdpf;fg;gl;ljd; gpufhuk; ghJfhg;G itg;nghd;iw itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;.

03.   Kfhikj;Jt cjtpahsh; (rpwhg;gh;) – IIIMe; jug; gjtp
jifikfs;

 I.  fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; 

MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

Fiwe;j gl;rk; %d;W (03) jpwikr; rpj;jpfisahtJ ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW jpwikr; rpj;jpfs; ngw;Ws;s ghlq;fspy; 

rpq;fsk;/ jkpo; nkhop> Mq;fpy nkhop/ Mq;fpy ,yf;fpak; kw;Wk; 

fzpjk; Nghd;wd cs;slq;Fjy; Ntz;Lk;.

 II.  fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; 

fzf;fpay; cl;gl midj;Jg; ghlq;fspYk; (rhjhuz nghJg; 

ghPl;ir jtph;e;j) rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;sth;fSf;F Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;.

 (m)  MW khjj;jpw;Ff; Fiwahj fhyk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpy; 

fzdp ghtid njhlh;ghd jifikiag; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

 (M)  fzdp gpuNahfg; nghjpfs; (Computer application packages) ghtid 

njhlh;gpy; ,uz;L tUlfhy mDgtk;

Fwpg;G: (a) ,yq;ifg; gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

  (b)  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdj;jpy; 18 tajpw;Ff; 

FiwahjtuhfTk; 30 tajpw;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

  (c) rpwe;j elj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

  (d)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO / cah; 

fy;tp epWtdj;jpd; jPh;khdj;jpd; gpufhuk; ghJfhg;Gg; 

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

rk;gsj; jpl;lk;: U-MN 1 (III)  &gh 30,725 – 17x300 – 35,825 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016(v) Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 

2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk;; nrYj;jg;gLk;.)

njhpT nra;jy;;: vOj;J %yg; ghPl;ir  kw;Wk; Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

04. Nkw;ghh;itahsh; (rptpy;;);– IIIMe; juk;
jifikfs;

(m)  Njrpa njhopy;El;gtpay; njhlh;ghd rhd;wpjo; my;yJ mjw;Fr; rkkhd 

jifikAld; %d;W tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(,e;j %d;W tUl fhy mDgtkhdJ Njrpa njhopy;El;gtpay; 

rhd;wpjo; fw;if newpia njhlh;e;j fhyj;jpDs; ngw;wpUj;jy; 

NghJkhdJ)

  my;yJ

(M)  fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; ,uz;Lf;F Nkw;glhj 

mkh;Tfspy; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; murhq;f/ 
cs;@uhl;rp epWtdk; my;yJ murhq;f $l;Lj;jhgdk; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; epWtdj;jpy; ,iaGila Jiwapy; 

Nkw;ghh;itahsuhf 05 tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;jy;;: Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

rk;gsj; jpl;lk;: U-MN 1 (III)  &gh 31,625 - 7x300;10x355 - 37,275 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 2020Mk; 

tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.)

05. Nkw;ghh;itahsh; (kpd;rhuk;;;);– IIIMe; juk;
jifikfs;

(I) (m)  Njrpa njhopy;El;gtpay; njhlh;ghd rhd;wpjo; my;yJ mjw;Fr; 

rkkhd jifikAld; %d;W tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. (,e;j %d;W tUl fhy mDgtkhdJ Njrpa 

njhopy;El;gtpay; rhd;wpjo; fw;if newpia njhlh;e;j fhyj;jpDs; 

ngw;wpUj;jy; NghJkhdJ)

   my;yJ

 (M)  fy;tpg; nghJj; juhju (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; ,uz;Lf;F 

Nkw;glhj mkh;Tfspy; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; 

kw;Wk; murhq;f/ cs;@uhl;rp epWtdk; my;yJ murhq;f 

$l;Lj;jhgdk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; epWtdj;jpy; 

,iaGila Jiwapy; Nkw;ghh;itahsuhf 05 tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;jy;;: Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

rk;gsj; jpl;lk;:  U-MN 1 (III) &gh 31,625 - 7x300;10x355 - 37,275 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 2020Mk; 

tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.)

06.  Nkw;ghh;itahsh; (epyr; rPuhf;fk;) IIIMe; juk;
jifikfs;

 I.  rpq;fsk;/jkpo;/Mq;fpy nkhop my;yJ ,yf;fpak; kw;Wk; vz; 

fzpjk;/ th;j;jf vz; fzpjk;/ fzpjk; Nghd;w ghlq;fspy; 

jpwikr; rpj;jpfs; rfpjk; ,uz;Lf;F Nkw;glhj mkh;Tfspy; 06 

ghlq;fspy; f.ngh.j.  rh/juj;jpy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  kw;Wk;

 II.  tptrhaj; jpizf;fsj;jpdhy; elhj;jg;gLk; xU tUl nray;Kiw 

gapw;rpf; fw;if newpiaf; fw;wpUj;jy; my;yJ mjw;Fr; rkkhd 

jifikiag; ngw;wpUj;jy;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;jy;;: Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

rk;gsj; jpl;lk;: U-MN 1 (III) &gh 31,625 - 7x300;10x355 - 37,275 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 2020Mk; 

tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.)

07. Ntiy mj;jpal;rfh; (rptpy;) – IIMe; juk;
jifikfs;

 (a)  Njrpa njhopy;El;g bg;Nshkh (NDT) (rptpy;) my;yJ mjw;Fr; 

rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mj;jifikiag; 

ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; ,iaGila Nritapy; Fiwe;jgl;rk; 

ehd;F (04) tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 ftdpf;fTk;:  ehd;F tUl  mDgtj;jpd;  nghUl;L fw;if newpfSf;Fhpj;jhd  

gapw;rpf;  fhyk;  fzf;fpy; vLj;Jf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

 (b)  Njrpa njhopy;El;g rhd;wpjo; (NCT) (rptpy;) my;yJ mjw;Fr; 

rkkhd jifikiag; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mj;jifikiag; 

ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; ,iaGila Nritapy; Fiwe;jgl;rk; 

gj;J tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsj; jpl;lk;: UMN 2 (II) 37,275 – 18x495 – 46,185 (khjhe;jk;) 
  (Mizf;FOtpd; 17/2016(v) Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; 

2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk;; nrYj;jg;gLk;.)

08. jr;Rj; njhopyhsh; – (IIMe; juk;) gjtp
jifikfs;

I. thrpf;Fk; kw;Wk; vOJk; Mw;wy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

II. gpd;tUk; tplaq;fs; njhlh;gpy; Njh;r;rp ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 (m)  fl;blk; kw;Wk; kuj;jhyhd nghUl;fisj; jahhpf;Fk; NghJ 

mjw;Fhpj;jhd gy;NtW tifahd ,izg;Gfs; (Joints) njhlh;ghd 
mwpT kw;Wk; mitfisj; jahhpf;Fk; Mw;wy;

 (M)  gy;NtW tifahd fUtpfis (Tool) ,dq;fhZk; Mw;wy;> 

jpl;lq;fis thrpf;Fk; Mw;wy; kw;Wk; gy;NtW tifahd 

kuq;fis ,dq;fhZk; Mw;wy;

 (,)  1/32 mq;Fyk; tiu msTfis gpioapd;wp thrpj;jy; njhlh;ghd 

rpwe;j mwpT ,Uj;jy;

III.  jr;Rj; njhopy; njhlh;gpy; ,uz;L tUlq;fSf;Ff; Fiwahj mDgtk;.

  Nrit mDgtj;jpw;Fhpj;jhd Nrit rhd;wpjo;fspd; gpujpfis 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj 

tpz;zg;gq;fs; Fwpj;j mDgtk; ,y;iynad ftdj;jpw; nfhz;L 

epuhfhpf;fg;gLk;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

Fwpg;G:  Vohk; tFg;gpy; rpj;jpaile;Js;sth;fs; njhlh;gpy; mjpf ftdk; 

nrYj;jg;gLk;.

rk;gsj; jpl;lk;: (U-PL 3 III)   29,915 - 16x 270 – 35,235  (khjhe;jk;) 
  (,e;j rk;gsk; Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; 

gpufhuk; 2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;)

njhpT nra;jy;;: njhopy;rhh;; ghPl;ir kw;Wk; Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

09.  gjtp:  ehw;WNkilahsh; (Nurseryman) –IIMe; juk;
jifikfs;

(1) thrpf;Fk; kw;Wk; vOJk; Mw;wy;

(2)  fpisfs; %ykhd ,dg;ngUf;fk;> ‘layerings, in archings’, mUk;nghl;ly;> 

xl;Lj; jhtuq;fs;> xl;litj;jy; Nghd;w eilKiwfs; njhlh;ghfTk; 

kw;Wk; ehw;WNkil Kfhikj;Jtk; kw;Wk; jhtuq;fis fj;jhpj;jy; 

njhlh;ghd rpwe;j mwpT.

(3)  gz;izfs; kw;Wk; tPl;Lj; Njhl;lq;fspy; gaphpLk; gy;NtW tifahd 

fd;Wfs; kw;Wk; tpijfis ,dq;fhZk; Mw;wy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(4)  tpepNahfj;jpw;fhd fd;Wfis nghjpaply; gw;wpa mwpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(5)  ehw;Nkilahsuhf Rkhh; ,uz;L tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

taJ: 45 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

Fwpg;G:  Vohk; tFg;gpy; rpj;jpaile;Js;sth;fs; njhlh;gpy; mjpf ftdk; 

nrYj;jg;gLk;.

rk;gsj; jpl;lk;: U-PL 2 (III)  &gh  28,025 - 16x270 - 32,345 (khjhe;jk;) 
  (,e;j rk;gsk; Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; 

gpufhuk; 2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;)

njhpT nra;jy;;: jFjpfhz;;; ghPl;ir kw;Wk; Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

10. gjtp: njhopy;El;g mjpfhhp (ICT) – IIIMe; juk;
jifikfs;

  fy;tpg; nghJj; juhju (cah;) jug; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; %d;W 

(03) ghlq;fspy; tpQ;Qhdg; ghlg;gug;gpy; tpQ;Qhdg; ghlq;fspy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;. Subject combination jpizf;fsj;jpd; rpghhprpd; 

gpufhuk; ,iaGila gPlj;jpdhy; jPh;khdpf;fg;gLk;.

kw;Wk;

  jfty; njhlh;ghly; kw;Wk; gy;Y}lf njhopy;El;gk;/ jfty; 

kw;Wk; njhlh;ghly; njhopy;El;gk; / jfty; njhopy;El;gk; my;yJ 

mjw;Fr; rkkhd Jiwapy; %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;gk;/ njhopw; fy;tp 
epWtdj;jpdhy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa tho;njhopy; jpwd; N.V.Q. 5Mk; kl;lk; my;yJ mjw;Ff; 

Fiwahj kl;lj;jpy; Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; 

  ICT (jfty; njhlh;ghly; njhopy;El;gk;) Jiwapy; Nrit mDgtj;ijf; 

nfhz;Ls;sth;fs; njhlh;gpy; mjpf ftdk; nrYj;jg;gLk;.

taJ: 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsj; jpl;lk;: UMT 1 (III A)  31,625 - 7x300; 10x355 - 37,275 (khjhe;jk;) 
  (,e;j rk;gsk; Mizf;FOtpd; 17/2016Mk; ,yf;fr; Rw;WepUgj;jpd; 

gpufhuk; 2020Mk; tUlj;jpw;Fhpa rk;gs msthFk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;)

njhpT nra;jy;;:  vOj;J %yk; kw;Wk;/ my;yJ nray;Kiwg; ghPl;ir  kw;Wk; 

Neh;Kfg; ghPl;ir  %yk;.

tpz;zg;gk; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Kiw:

tpz;zg;gg; gbtq;fis gy;fiyf;fof ,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpj;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (www.kln.ac.lk) Kiwahfg; g+h;j;jp nra;j tpz;zg;gg; 

gbtq;fis Fwpj;j rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; rfpjk; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 2020 nrg;nlk;gh; khjk; 

28Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; cjtpg;; gjpthsh; / 
fy;tprhuh epWtdq;fs; gphpT> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdp vDk; 

Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

cah;fy;tp epWtdk;> mur jpizf;fsk;> $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; epahahjpf;fr; 

rigfspy; jw;NghJ gzpahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fSf;F cr;r tanjy;iy 

Vw;Gilajy;y vd;gJld; mth;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis Fwpj;j 

epWtdj;jpd; gpujhdpapD}lhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gg; gbtq;fis FWk; gl;baypLk; mjpfhuj;ij gy;fiyf;fofk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Njitahd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj> KOikaw;w> njsptw;w 

kw;Wk; chpa jpdj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk; 

vd;gJld; mt;thW epuhfhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; vf;fhuzk; nfhz;Lk; 

kPz;Lk; ftdj;jpw; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

gjpthsh;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

2020-09-09.

fsdpg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

ntw;wplq;fs;;
fsdp gy;fiyf;fofj;jpy; ntw;wplk; epyTk; gpd;tUk; gjtpf;fhf jifik tha;e;j mNgl;rfh;fsplkpUe;J tp;z;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yq;if KjyPl;L rig

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWif njhlh;ghd> ngWif miof;fg;gLk; 

mwptpj;jy; 2020.09.12 md;W rdpf;fpoik kw;Wk; 2020.09.14md;W 

jpq;fl;fpoik ehl;fspy; gj;jphpifapy; (Daily News) gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 1.  ASPHALT CONCRETE SURFACING ALONG THE PERIMETER 
ROAD OF WAGAWATTA INDUSTRIAL ZONE (CONTRACT 
NO. BOI/TS/WIS/2020/33.01.011)

 2.  SUPPLY AND INSTALLATION OF SAND FILTERS FOR 
EXISTING WASTE WATER TREATMENT PLANT AT HORANA 
EXPORT PROCESSING ZONE (CONTRACT NO. BOI/TS/
HEPZ/2020/08/03.024)

Nkw;gb ngWif njhlh;ghd tpiykDg; gj;jpuq;fs; Mq;fpy nkhopapy; 

jahhpf;fg;gl;lLs;sJld; ngWifiar; rkh;g;gpg;gjw;F Mh;tq;fhl;Lk; 

xg;ge;jf;fhuh;fSf;F 2020.09.12 Mk; jpfjp rdpf;fpoik kw;Wk; 

2020.09.14Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik Mfpa ehl;fspy; gj;jphpifapy; 

(Daily News) ntspahd Fwpj;j tpsk;guj;jpw;fikthf eltbf;if 

Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;.

jiyth;

KjyPl;Lr; rig.

ngWif mwptpj;jy;

ntd;dg;Gt gpuNjr rig

Fj;jif nrhj;Jf;fspd; ngWif - 2021
ntd;dg;Gt gpuNjr rigf;Fhpa ,iwr;rpf;fil/filfs;/thur;re;ij/tpisr;ry;fs; 

kw;Wk; nrhj;Jf;fis 2021Mk; tUlj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghUj;jkhd 

tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J ,j;jhy; tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

nrhj;J njhlh;ghd ml;ltiz> rigapd; cg mYtyfq;fs; kw;Wk; mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l 

gpuNjrj;jpYs;s mur epWtdq;fspd; mwptpj;jy; gyiffspy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sthW Fwpj;j gpizj;njhif kw;Wk; tpz;zg;gf; fl;lzk;  

Nghd;wtw;iw nrYj;jp vkJ mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpiykD 

tpz;zg;gq;fspy; khj;jpuk; tpiykD rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykD tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ 

milahsj;ij cWjpg;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk;.

tpiykD tpz;zg;gj;ij> 500.00 &gh tpiykD tpz;zg;gf; fl;lzj;ij nrYj;jp 

rigapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J ngw;W;fnfhs;Sq;fs;.

tpiykDg;gj;jpuq;fs; toq;fg;gLtJ kw;Wk; tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLtJ 

2020.09.12 Kjy; 2020.09.29 md;W gp.g.2.00 kzptiu vd;gJld; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLtJ 2020.09.29 md;W gp.g. 2.30 kzpf;F ntd;dg;Gt gpuNjr rig gpujhd 

mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 'nrayhsh;> gpuNjrrig - ntd;dg;Gt" vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ nfhz;Lte;J xg;gilf;fNth Ntz;Lk;.

,e;j ngWif tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; epge;jidfSld; toq;fg;gLk; 

epge;jidfSf;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F

 njhiyNgrp ,yf;fk; : 031-2255276/031-2255379
 ngf;]; : 031-2253249

nrayhsh;

ntd;dg;Gt gpuNjr rig.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

Enfnfhil> nfh`{ty> tp[a kq;fyhuhk tPjp> 

,yf;fk; 30/1 vd;w ,lj;jpy; tjpAk; ce;JnfhlNf 

njhd; mUz gpuNk\; ngNuuh (Nj.m.m.,yf;fk; 

730061501V) Mfpa ehd; ,j;jhy; ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwptpj;Jf; nfhs;tjhtJ> vd;dhy; vdJ rl;lhPjpahd 

mw;Nwhzp jj;Jtjhuuhf nfhOk;G 8> my;tpl;bfy 

njhlh;khb tPL> ,yf;fk;:vy;2/3 vd;w ,lj;jpy; tjpAk; 
ce;JnfhlNf Njhd rh;jh gpughyp Fzuj;d 

(Nj.m.m.,yf;fk; 635072105V) vd;gth; epakpf;fg;gl;L 

toq;fg;gl;l ,yf;fk;:3180 kw;Wk; 2006.02.25 

jpdj;ijAila> nfhOk;gpy; tjpAk; jk;kpf;f B.ahgh 

gpurpj;j nehj;jhhp]; %yk; vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

vOj;J%y mjpfhuk; kw;Wk; mw;Nwhzp jj;Jt 

Gj;jfj;jpd; 324Mk; njhFjp 35Mk; ,Ukbj;jhs; 

3748Mk; Gj;jf ,yf;fj;jpd; fPohf> 2006.03.24 jpdj;jpd; 

fPohf gjpTnra;ag;gl;l mw;Nwhzp jj;Jtk; ,j;Jld; 

,uj;Jr; nra;ag;gl;L ,J Kjw;nfhz;L nraypof;fr; 

nra;ag;gLfpd;wJ vd;gjhFk;.

ce;JnfhlNf njhd; mUz gpuNk\; ngNuuh

jpfjp - 2020.09.04
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ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

Cth khfhz rig
Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; OFID epjpapd; fPo; nraw;gLk; fPo;f;fhZk; Ntiyfis epiwNtw;Wtjw;fhf eph;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpTld; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2020.10.07 gp.g.2.30 tiu nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;
ifj;njhopypd; ngah;

gpuNjr 

nghwpapayhsh; 

gzpkid

rptpy; 

Ntiy 

ngWkjp 

(&.kp)

Njitg;gLk; 

Fiwe;jgl;r 

,f;lhl; juk; 

kw;Wk; Jiw

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&)

eph;khz 

fhy 

vy;iy 

(ehl;fs;)

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzj; 

njhif &.

01

g/nfg;ngl;bnghy kfh tpj;jpahyaj;jpd; 
%d;Wkhb njhopy;El;g trjpfSldhd 

fl;blk; eph;khzk;

gz;lhutis 47.31 C5/C4 475>000.00 360 6>000.00

02

nkh/xg;Ngnfhl  kfh tpj;jpahyaj;jpd; 
%d;Wkhb njhopy;El;g trjpfSldhd 

fl;blk; eph;khzk;

nkhduhfiy 49.31 C5/C4 495>000.00 360 6>000.00

Njrpa Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; %yk; Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld;> Nkw;gb ifj;njhopypd; KO kjpg;gPl;L nryT &-50 kpy;ypad; vy;iyia jhz;b 

nry;yhj fhuzj;jpdhy; epjpaikr;R Rw;WepUgk; ,y.4/2016(ii) ,d; gpufhuk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; khfhz Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpTj;juj;jpd; Kd;Dhpik Nfs;tp kjpg;gPl;bd; NghJ ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

02.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Fiwe;jgl;r rPlh (CIDA) gjpTld; kw;Wk; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhj ntw;wpfukhd> jifik 

nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tp toq;fYf;fhf jifik ngWth;

03. Nfs;tp kjpg;gPl;bd; NghJ fPo;f;fhZk; jifikfs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

 i.    fle;j Ie;jhz;Lfspy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ifj;njhopy; xd;wpw;F rkkhd ifj;njhopy; xd;iw epiwNtw;wpapUj;jy; my;yJ 

mf; ifj;njhopy; ngWkjpapy; 60%,w;F Nkw;gl;l my;yJ mjpf ngWkjpAila mjw;F rkkhd fl;blnkhd;iw epiwNtw;wpAs;s mDgtk;.

 ii. fle;j Ie;jhz;Lfspy; xU tUlj;jpw;F &-50 kpy;ypad; MFnryit elj;jpr; nrd;wpUj;jy;

 iii.  Nfs;tpjhuh;fs; jw;NghJ eph;khz tplaq;fis epiwNtw;wpr; nry;Yk; ifj;njhopy; ngWkjp mf;ifj;njhopy;fspd; ngsjpf Nkk;ghL

 iv.  Ntiyj;jsj;jpw;F KONeu my;yJ gFjpNeu jifikAila nghwpapayhsh; xUtiu kw;Wk; njhopy;El;g mYtyiu gjtpapy; epiyepWj;jy;

04.  rptpy; Ntiyfspd; ngWkjp &.5.00 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l ifj;njhopy;fSf;F 1987 ,y.03 nghJ xg;ge;j cld;gbf;if rl;lj;jpd; fPo; gjpTnra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. (,y.100> B.Mh;.tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G -10) gjpTr;rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ngWif khjphpg; gj;jpuq;fs; 2020.09.14 Kjy; 2020.10.05tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW 

xt;nthU ifj;njhopYf;Fk; Fwpj;j kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg;gpiz itg;G kw;Wk; Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;njhifia Cth khfhz fy;tpg; 

gzpg;ghshpd; ngahpy; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngWif khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gpizf;fhf ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gLk; njhif my;yJ Nfs;tpg; gpizj;njhifapd; ,U klq;F ngWkjpahd ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l 120 ehl;fs; nry;YgbahFk;  tq;fpg;gpizia Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gpiz fl;lzk; fhrhf nrYj;Jtjhapd; 

2020.10.05 gp.g.3.00 ,w;F Kd; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; Fwpj;j ngWiff;FOtpw;F 2020.10.07 gp.g.2.30,w;F Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld;> 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad Fwpg;gpl;L> NtW NtW ,U ciwfspy; ,l;L> mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU fbj ciwapl; 

,l;L ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Ntiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L> 'jiyth;> ngWiff;FO> Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> 

ntynfju tPjp> gJis" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splg;gly; 

Ntz;Lk;. mj;Jld;> gpd;dh; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Fwpj;j Nkyjpf tpguq;fis 055-2229635 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07. efy;gpujp> %yg;gpujpapd; rfy gf;fq;fSk; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg;gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08. Nfs;tpfs; nry;YgbahFk; fhyk; 2021.02.07 tiuahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2020.09.30 K.g.10.00 kzpf;F Cth khfhz fy;tpj;jpizf;fs Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

10.  2020.10.07 gp.g.2.30,w;F gJis> Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fs mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 

mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

11.  fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; jifikahd Nfs;tpg;gj;jpuj;ij Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ g+h;j;jpaw;w Kiwapy;  rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fis epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOj; jiytUf;F chpaJ.

Mh;.vk;.gP.uj;dhaf;f

jiyth;> ngWiff;FO

2020.09.12Mk; jpfjp

Cth khfhz fy;tpj;jpizf;fsk;

ngynfju tPjp> gJis.

Njrpa tsu;r;rpf;F gq;fspg;gjpy; 

ngUik nfhs;Sq;fs;

2020/2021 fy;tp Mz;Lf;fhd 

fy;tp eltbf;iffis 

Muk;gpj;jy;

(2018/2019 fy;tp Mz;Lj; 

njhFjp) 

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

Gjpjhf gjpT nra;ag;gl;l Kjyhk; tUl 

(2018/2019 ft;tp Mz;Lj; njhFjp) 

khztu;fSf;fhd fy;tp eltbf;iffs; 

vjpu;tUk; 2020.09.16k; jpfjp Muk;gkhf 

cs;sd. gjpT nra;j khztu;fs; 

midtUk; vjpu;tUk; 2020.09.15 md;W 

K.g. 8.30 kzpf;F gy;fiyf;fofj;jpw;F 

rKfk; jUkhW Ntz;lg;gLfpd;wPu;fs;.

,J njhlu;ghd mwpTWj;jy;fs; Nkw;gb 

khztu;fSf;F kpd;dQ;ry; %ykhfTk; 

jghy; %ykhfTk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

gjpthsu; Cth nty;y];] 

gy;fiyf;fofk; 

2020.09.08

fz;b khefu rig - Nfs;tp mwptpj;jy; 
,q;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNoAs;s fil miwfspy; chpikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2020.10.02 

gp.g. 10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 2020.09.30 gp.g. 2.45 tiu tpepNahfpf;fg;gLtJld;> 2020.10.02 K.g. 10.00 ,w;F> 

jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsH (tUkhdk;) ,lk; mYtyf Neuq;fspy; Nehpy; my;yJ 081-2227395 njh. Ng. ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njhlH 

,y.

tHj;jf fl;blj; 

njhFjp

fil 

miw
tpahghuk; Nfs;tpf; fhyk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

&. rjk;.

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif

&. rjk;

Fiwe;j 

gl;r 

Nfs;tp

fil 

thlif 

&. rjk;

01
kj;jpa tHj;jf 

epiyak;

158 khl;biwr;rp 02 tUlq;fs; (2020.12.01 - 2022.11.31) 1>090.00 100>000.00 700>000.00 5>000.00

02 169 khl;biwr;rp 02 tUlq;fs; (2020.12.01 - 2022.11.31) 1>090.00 100>000.00 400>000.00 5>000.00

03 129 khl;biwr;rp 02 tUlq;fs; (2020.12.01 - 2022.11.31) 1>.90.00 100>000.00 400>000.00 5>000.00

04
rq;fuh[ 

khtj;j 

cztfk; 

kw;Wk; FNuhrhp
02 tUlq;fs; (2020.10.15 - 2022.10.14) 1>090.00 60>000.00 731>000.00 26>000.00

05

b.v];. 

Nrdhehaf;f 

nghJ E}yf 

cztfk;

cztfk; 02 tUlq;fs; (2020.10.02 - 2022.10.01) 1>090.00 50>000.00
16>500.00 

(khjhe;jk;)
0.00

  mq;fPfhpf;fg;gl;l Nfs;tpj; njhiff;F Nkyjpfkhf murpw;F nrYj;j Ntz;ba Fj;jifj; njhifia NrHj;J mwtplg;gLk;. fil thlif jpUj;jg;gl 

tha;g;G cz;L. 

  njhlHG ,y. 01 Kjy; 04 ,w;F - rigapdhy; Vw;fg;gLk; Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; njhifia xNu Kiwapy; nrYj;Jtjw;F ePq;fs; 

jtWtjhapd; Nfs;tpj; njhifapd; 55% njhifia Kjyhk; jtizahf nrYj;jp xg;ge;jk; xd;wpy; ifnahg;gkpLtJld;> kpFjp 45% njhifia 

xg;ge;jj;jpy; ifnahg;gkpl;ljd; gpd;G 03 jtizfspy; 06 khjq;fSf;Fs; nrYj;jp Kbj;jy; Ntz;Lk;. 

  Nfs;tp itg;Gj; njhiff;fhf fz;b khefu rigapd; fhrhsH gphptpy; fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ kPz;Lk; NfhUk; NghJ nrYj;Jk; ,uj;Jr; nra;a 

Kbahj gpiznahd;iw fz;b khefu rigapd; khefu Mizahshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;L mt; Mtzj;ij Nfs;tp tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

2020.09.10Mk; jpfjp re;jd njd;df;Nfhd; 

fz;b khefu rigapy; khefu MizahsH 

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ Njrj;jpd; tsq;fs; ikaj;jpw;F ngWkjp Nrh;g;gij 

Fwpf;Nfhshff; nfhz;L fy;tpg; gzpiaj; njhlUtNjhL> gapYeh; gl;ljhhpg;gl;l kw;Wk; tpNrl 

epWtd fw;iffspy; xU Gjpa Nghf;if mikg;gjpYk; <Lgl;Ls;sJ. gy;fiyf;fofj;jpd; 

Fwpj;j fy;tprhh; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;> ngWkjpkpf;f> jpwikAs;s gl;ljhhpfis cUthf;Ftjd; 

%yk; xU Gjpa rKjhaj;ij fl;bnaOg;gp> njhopy; toq;Feh;fSf;F mD$yq;fis 

ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf ftdkhf tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. ,g;ghhpa Njrpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; 

gq;Fjhuuhfyhk;.

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis> 

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff;FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

,y tpguf;Fwpg;G tpiykDvz; tpiykDtpd; ngWkjp

01 kdpjtY Nritia toq;Fjy; UWU/GA/05/MPS/2020-2021 &.425>000.00

xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gj;ij rpNu\;l cjtpg;gjpthshpw;F (eph;thfk;) rkh;g;gpj;J kw;Wk; 

xt;nthU tpiykDtpw;Fkhd kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd &.10>000.00I nrYj;jpaikf;fhfg; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;il Cth nty;y];] gy;fiyf;fof rpwhg;ghpw;F rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; my;yJ ,yq;if tq;fpapd; fzf;F ,yf;fkhd 3114820 ,w;F gzj;ij Neubahf 

itg;Gr; nra;tjd; %yk;> 2020.09.14 Kjy; 2020.10.02 tiuahd ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk;> 

K.g.9.00 kw;Wk; gp.g.3.00 ,ilNa ve;jnthU tpiykDjhuhpdhYk; xU KOikg;gLj;jg;gl;l 

tpiykD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. gy;fiyf;fof 

,izaj;jskhd http://www.uwu.ac.lk/procument/ ,ypUe;Jk; tpiykDNfhUk; Mtzq;fis 

tpiykDjhuh;f;F gjtpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpypUe;J 

tpiykDf;NfhUk; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;gth;fs;> xU kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

10>000.00 &ghtpw;F 'Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;" rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp 

tiunthd;Wld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;glyhk; my;yJ Cth nty;y];] 

gy;fiyf;fof fzf;F ,yf;fkhd 3114820 ,w;F> ,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 

fl;lzk; nrYj;jg;gl;L tpiykD Mtzq;fSld; gw;Wr;rPl;L/itg;Gr;rPl;L ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fSf;F tpiykDNfhUk; Mtzq;fis ,ytrkhfTk; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

tpiykDf;fs;> 2020.10.05 md;W gp.g.2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; Neubahf my;yJ 

gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;glNtz;baJld; mjd; gpd;dh; cldbahf tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;  mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

(mDkjpaspf;fg;gl;l fbjj;Jld;) tpiykD jpwf;fg;gLk; re;jh;g;gj;jpy; fye;Jnfhs;s 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;. tpiykDf;fs; Nrh;f;fg;gLk; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l jghYiwfs;> 

mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'tpiykD vz;. UWU/GA/05/MPS/2020-2021" Fwpf;fg;gl;L> 
gJis> griw tPjp> Cth nty;y];] gy;fiyf;fof ngWiff;FOj; jiythpw;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk; my;yJ Cth nty;y];] gy;fiyf;fof  

gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;ngl;bf;F Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis> rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J (eph;thfk;) my;yJ 055-2226470 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F miog;gpid Vw;gLj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

gJis.

2020.09.12

Njrj;jpd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G nra;tijapl;L ngUkpjk; nfhs;Sq;fs;

,e;j Nrit jw;NghJ ehL g+uhfTk; nraw;gLj;jg;gLfpwJ.
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என்னவள்;செயி்னப்
செல்லத்திற்கு
எட்டுவயது
அவள் பூப்்போன்றவள்
சென்ெயோ்னவள்
சபோன்னோய் ஒளிரபவள்
மினனும் தோர்ை.

சுள்்ளச்னக் ்ைோபம் வரும்
அவளுக்கு
சுறுக்ைோ இரக்ைமும் வரும்
அவளுக்கு
விலலியோய் ்பசுவோள்

மீண்டும புதுபபுனல்...
ச�ொர�ொனொ ச�ொற்று �ொ�ண-

ைொ� சில �ொலம செளிெ�ொைல் 
இருந� புதுபபுனல் இந� ெொ�ம 
மு�ல் ச�ொடெர்ச்சியொ� செளிெரும. 
ச�ொடெர்நதும உங�ள் ஆ��மெ 
எதிர்்பொர்க்கிர�ொம. உங�ள் ஆக்�ங -
�மை கீழெரும மினனஞெலுக்கு 
அனுபபி மெக்�லொம.உங�ள் விைர் -
ெனங�ளும ெ�ரெற்�ப்படுகி�து.

எதிர்ெரும ெொ�ங�ளில் புதிய அம-
ெங�மை �ொஙகி அபிைொன புதுபபு-
னல் புது ைணம ்ப�ப்ப இருக்கி�து.

புதுப புனல் �விஞர்�மை ஒனறு 
தி�ட்டுெ�ற்கு விம�வில் ெட்ெப 
குழுைம ஒனறும ஆ�மபிக்�ப்படெ 
இருக்கி�து.

நனறி: ஆசிரியர்

அழ�ொன அந� அநதியிரல
நொன பினரன ெொய, 
ம��ள் ைண்பும�த்து எனமனத் �ொங�,
�ொல்�ள் �டெல் ்பொர்த்து நீண்டு கிடெக்�,
�ண்�ள்-
அடிெொன ஓ�ங�ரைொடி ஆடும�யில்...
எனமனத் �ழுவிக்ச�ொண்டெொள் �மலைஙம�!

ஆஹொ... ஆனந�ம! ஆனந�ம!
என ஆனைொ நமனந�து;
இந� உல�ம ைம�ந�து.
அந�க் �ருக்�லில்...
�ருங�டெலும நொனுரை இருந�து.

�ண்�ள்மூடி-
எனக்குள்...
எனக்கு இ�க்ம��ள் செய்து,
�டெல் ்ப�பச்பல்லொம ்ப�க்கிர�ன...
ரை�ங�ள் �டெவிக்ச�ொண்ரடெ
விண்சணல்லொம மி�க்கிர�ன...

அய்ரயொ!
�டெொச�னறு எனமன
�ம�யில் ர்பொட்டெொன அென!
்பொவி! எனறு 
�ண்தி�நது அண்ணொநர�ன
எனரனொடு �ழுவிக்கிடெந�
�மலைஙம� நழுவி ைம�ந�ொள்.

எனக்கு அென ச�ரிந�ொன
“�ச்ெொஙச�ொட்டெ ரெணுைொ ரெர்”
ைழமல இனனும மிச்ெமிருக்கும கு�ல்.
ஒரு ஏமழச் சிறுெனின ெறுமைசயொலி!

இருநதும அது அதிர்வு சைொழி!

்ப�ட்மடெத்�மல
அென அலட்டிக்ச�ொள்ைொ�,
செண்மை நொணும செள்ைச் ‘ரெட்டு’
ரெொடி ைொற்றிபபுணர்ந� ‘ரெட்டு’ப ச்பொத்�ொன
அெனைமெ மீறிய �ொற்ெட்மடெ
இல்மல! இல்மல! 
அ�ன ச்பயர் ‘அம�’-ச்ெட்மடெ
்பொ�ணி�ளுக்குப ்பழக்�ப்படெொ�,
புழுதி- ்பொ��ஞசெய்� பிஞசுப ்பொ�ங�ள்
ஆஙர�...
ச�ற்ச�னக் ர�ட்டெச�னக்கு 
ஔமெயின ெலிசயொலி-

“ச�ொடிது ச�ொடிது ெறுமை ச�ொடிது
அ�னினும ச�ொடிது இைமையில் ெறுமை”

�ண்�ள் �லஙகின!
உைசைல்லொம முழஙகின!
சு�ொரித்துக் ச�ொண்ரடென.
முழங�ொல் ைடித்�ைர்ந�ொன;
முழுமையொ�ச் சிரித்�ொன;
முழுநிலெொய்த் ச�ரிந�ொன.

நீ ்பள்ளிக்கூடெம ர்பொகி�ொயொ?
இது ்படிக்கும ரந�ைல்லெொ?
உன வீசடெஙர�?
�ொய் �நம�சயஙர�? ர்பொன� 
ெ�ொெரி ைனி�னின ர�ள்விக்�மண ச�ொடுக்�
நொன விரும்பவில்மல.
ெலித்துபர்பொன,
ர�ட்்பர�ொரடெ ைரித்துபர்பொகும– அந�

முதி�ொ� �ரிெமனக் ர�ள்வி�ளில்
அெனுக்கும நொட்டெமில்மல

விருபபில்லொக் ‘�ச்ெொன ச�ொட்மடெ’
சுருள் இ�ண்டு ெொஙகிரனன;
அெனின �மல �டெொவிரனன.
நீ உமழப்பொல் உயர்ெொய்! எனறு 
அென முதுகு�ட்டி, 
ரெட்ம�ரயொடு ரெண்டிரனன!
ைலர்ந�ொன! பின ைம�ந�ொன!

நொன �ண்மூடிக் �ளித்� இன்பங�ள்
அெனொல் �ண்தி�ந�பின இ�ந�ன!
ய�ொர்த்�ச் சிந�மன�ள் பி�ந�ன!
செறும �ற்்பமன�ள் ்ப�ந�ன!
எமழச் சிறுெனின சிரிபபு-
�ற்பித்�மெ�ள் நிமலத்�ன!

அென ந�ர்நது சென�ொன!
இனனும நொன
அெமனவிட்டு ந��வில்மல! 

அவ்பர் முஸ�்பொ 
அக்�ம�ப்பற்று

மூங்கில ைோடுை்்ள மூடிடும் பனிைள்
 பனிைளில விழுந்து ப்றந்திடும் கிளிைள்
 கிளிைளின வோயினில கி்ளரந்சதழும் இ்ெைள் 
இ்ெை்்ள ்ைட்கும் இதய்ெோ இனித்திடும் 
இனித்திடும் வோழ்வு இைசெங்கும் ்வண்டு
 ்வண்டுதல உள்்ளத்தின ்வத்்னக்கு தீரவுைள் 
 தீரவுைள் அழைோை தீய்வ ெோறிடும் 
 ெோறுகி்ற உ்லகில ெோற்்றங்ைள் ்த்வ 
்த்வைள்  எனபது ்தடலில எட்டும்
 எட்டும் வோழ்்வ எட்டோய்ப் பிரிப்்போம் 
 பிரித்து அ்ெத்து சபருகும் சுைத்தில 
 சுைெோ்ன சதன்ற்்ல அளித்திடும் மூங்கில 

ஏ.எம. �ஸபுள்ைொ 
 கிண்ணியொ

ப�ோரோட்டம் 
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ல்
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என்னில் அவள்
விருப்பெோய் அப்போசவனறு
அனபோய்
அ்ைத்துெகிழ்வோள்.

செோலலும் செயலும்
ஒனறுஅவளிடம்
யோரோயினும்
நீதியோய் நடப்போள்
பி்ழசயன்றோள்
பி்ழதோன
ெரிசயன்றோள் ெரிதோன
இதுதோன அவள்.

இறுெோப்பு இல்லோத
இதயம் அவளிடம்
இன்னல தோங்ைெோட்டோள்
உ்றவுை்்ள்நசிப்போள்
உண்்ெயோை

உயரவோைெதிப்போள்
உம்ெோவும் வோப்போவு்ெ
அவள் உயிர.

அவள் வோழ்வண்டும்
ைலவியில உயர்வண்டும்
வோழும் ைோ்லசெல்லோம்
சிரிக்ை்வண்டும்
அவள் உயரும் ்போது
நோனிருக்ைெோட்்டன
அவளுக்ைோை இ்்றவனிடம்
பிரோரத்திற்கின்்றன.
அனபுடனஅப்போ

�லொபூஷணம

பி.எம.எம.ஏ.�ொ�ர்

எட்டுத்திமெ சுத்தித் தினசைொரு
செத்�த்�மெ ச�ொத்துங �ழுச�ன
யுத்�த்திமன �த்�ம ச்பரிச�ன - சயனலொரைொ? 

குத்�க்குறி சுட்டுக் குவியரெ
ச்பட்மடெத்�ன ைற்றுக் �ளியு�
புத்திக்கும� �ற்றுத் ச�ளிவு� - முமனயொர�ொ? 

செொற்்பக்�ம� �ற்றுப ச்பருமி�
சைத்�த்�ன முற்றிக் கிடெறிடெ
சைொட்மடெக்�ம� முட்டிப ்ப�விடெ - துமணயொர�ொ! 

சுட்டெக்கும� �ற்�த் �மடெசயன 
்பற்றிட்டும� யுச்ெங ச�ன�து
புத்திச்சுடெ �ற்்பச் சி��து - விரியொர�ொ? 

செட்டித்�மல குத்�க் �திசயன 
�த்திக்�ம� �த்�ம ்படிெம�
 ைக்குப்பய லுச்ெப ்பணிசயன - அறிெொர�ொ? 

ஒத்ம�ச்சிறு அற்்பக் குறு்பமடெ
சைொத்�பச்பரு ெண்டெம அமடெ்படெ
 ெக்திக்கிது துட்டெச் செயலமெ - முடெைொரைொ! 

முட்டிப்பல சைொட்மடெச் செயலது
சைொத்�ப்பம� ச�ொத்துக் குவியரெ
சுத்�க்�தி ்பற்றிப புதுயு� - விடிெொரை! 

செ.இஸ்ஸத்
ஏ�ொவூர். 

நான் அவனைவிட்டு 
நகரவில்னலை!

 நோ்்ள என்னவோை ஆை 
விரும்புகிறீரைள்?
போடெோ்்ல  முதல தரத்தில
 எழுதப்பட்ட ் ைள்வி.
 அனறு செோன்ன்வ 
 சபோடு்போக்ைோை செோன்ன்வயோ?
 முடிசவடுக்கும் பக்குவமினறி
செோன்னது முற்று முழுதோை 
மூச்சுக்குள் இ்றங்கிவிட்டது.
 
 வி்தக்ைப்பட்டு சைோண்ட வண்ைம்
 விதியுட்னோ்ன ெறுபரிசீ்ல்்னக்கு
 ஏக்ைத்தில ஏைோந்தம் ஏைத்துவத்்த
 பிரோத்த்்னயின முயற்சியில 
 ெரோெரி ைதோபோத்திரத்தில இருந்து 
 ெற்று அப்போற்பட்ட 
 வோழ ் வண்டும் என்றது.

 அப்துல ை்லோமின
 ஆலபரட் ஐஸ்டீனின
 நூலைள் 
 பு்லனைளுக்குள் புகுந்து சைோண்டு
 ெோதிக்ை ் வண்டுசென்றது
 முனுமுனுக்கும் முயற்சியும்
 முன்்னோக்கிய ஒவசவோரு தவ்ையும்
  அற்பெோ்ன நிமிடங்ை்்ள நிைரித்தது.
 

 நீங்ைோத வலிை்்ள
 சபற்று சைோண்டு 
 பக்குவத்்த ைற்று சைோண்டு 
 இ்லக்்ை ் தட ் வண்டும் எனறு 
 ெபோஸின வோழ்வியலில 
 ெனித உருவெோை 
 இந்த உ்லகுக்கு உயதெோகி இருக்கி்றது.
 ெம்ப்ளத்தில ெோய்க்ை
 ெ்னம் எனும் ் பரோ்ெ திண்டோட்டம்,
 எண்்ைோட்டம் நரம்்போட்டத்தில
 எழுகின்ற எழுச்சிைளில
 ் போரோட்டம் திைழ்கி்றது.
 எப்்போது தோன 
 ெோத்்ன இ்லக்கின 
 பக்ைம் வரெோகு்ெோ
 இ்்றயருளின வழி இதெோைட்டும்.
 

 ை்பொஸ
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ஊெொ ைொ�ொண ஆளுநர் ஏ. ரே. எம. மு்ஸமமில் உத்திரயொ�பூர்ெைொ� �டெமைமயப ச்பொறுபர்பற்றுக் ச�ொண்டெ பின முதியங�ன ச்பௌத்� விஹொம�, ரிதி்பொன ஸ்ரீ ர்பச்சியமைன, ர�ொயில் ்பதுமை புனி� ைரியொ கிறிஸ� ர�ெொலயம ெைய ெழி்பொட்டுத் �லங�ளுக்குச் செனறு 
ெையத் �மலெர்�ளின ஆசிர்ெொ�ங�மைப ச்பற்றுக் ச�ொண்டெர்பொது பிடிக்�ப்பட்டெ ்படெங�ள்.  
 ்படெங�ள்;ஊெொ சுழற்சி,ைொெத்��ை தின��ன நிரு்பர்�ள்  
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இலங்கை அணியுடன் ந்டபெற-
வுள்ள படஸ்ட் ப�ொடருககைொகை ெஙகை-
்ளொத�ஷ் கிரிகபகைட் ச்ெயொனது 27 
தெர் பகைொணட �றகைொலிகை அணி்ய 
(10) அறிவித்துள்ளது.

உலகை படஸ்ட் சம்பியன்ஷிப் 
ப�ொடரின் மூன்று தெொட்டிகைள 
பகைொணட படஸ்ட் ப�ொடரில் வி்்ள -
யொடுவ�றகைொகை ெஙகை்ளொத�ஷ் கிரிக -
பகைட் அணியொனது கைடந� ஜூ்ல 
– ஆகைஸ்ட் மொ� கைொலப்ெகுதியில் 
இலங்கைககு சுறறுப்ெயணம் தமற-
பகைொள்ளவிருந�து. ஆனொல் முழு உல -
்கையும் உலுககிய பகைொவிட்-19 எனப் -
ெடும் பகைொத�ொனொ ்வ�ஸ் �ொககைம் 
கைொ�ணமொகை இரு நொட்டு கிரிகபகைட் 
ச்ெகைளின் புரிநதுணர்வுடன் குறித்� 
ப�ொடர் ஒத்தி்வககைப்ெட்டது. 

எதிர்வரும் ஒகதடொெரில் அவுஸ்-
தித�லியொவில் ந்டபெறவிருந� 
ஐ.சி.சி ரி 20 உலகைககிணண ப�ொட-
�ொனது பகைொத�ொனொ ்வ�ஸ் அசசம் 
கைொ�ணமொகை அடுத்� வருடத்திறகு 
ஒத்தி்வககைப்ெட்டது. இந� இ்ட-

பவளியில் ஐ.பி.எல் ப�ொடரும் 
ந்டபெற ஏறெொடு பசயயப்ெட்-
டது. இநநி்லயில் இலங்கையில் 
�றதெொது பகைொத�ொனொ ்வ�ஸின் 
�ொககைம் கு்றவ்டநதுள்ள�ன் 
அடிப்ெ்டயில் ெஙகை்ளொத�ஷ் கிரிக -
பகைட் ச்ெயொனது ஒத்தி்வககைப்-
ெட்ட படஸ்ட் ப�ொடரில் வி்்ளயொ-
டுவ�றகு ஆர்வம் கைொட்டியுள்ளது. 

அ�ன் அடிப்ெ்டயில் இலங்கை 
கிரிகபகைட் ச்ெயும் குறித்� ப�ொட-
ருககு ெச்சகபகைொடி கைொட்டியுள்ள 
நி்லயில் ெஙகை்ளொத�ஷ் கிரிகபகைட் 
ச்ெயொனது பமொமினுல் ஹக �்ல-
்மயிலொன 27 தெர் பகைொணட �ற-
கைொலிகை அணி்ய பெயரிட்டுள்ளது. 
குறித்� ப�ொடர் எதிர்வரும் ஒகதடொ-
ெரில் ந்டபெறவுள்ள நி்லயில் 
இலங்கை கிரிகபகைட் ச்ெ உத்தி -
தயொகைபூர்வமொன தெொட்டி அட்டவ-
்ண்ய இதுவ்�யில் பவளியிட-
வில்்ல. 

பவளியிடப்ெட்ட �றகைொலிகை 
அணியில் அணியின் சுழறெநதுவீசசு 

சகைலது்ற வீ�ர் மஹமதுல்லொஹ 
ரியொத் இடம்பிடித்துள்ளொர். ெஙகை்ளொ-
த�ஷ் கிரிகபகைட் ச்ெயின் ஒப்ெந-
�த்தில் பவள்்ள நிற ெநது தெொட்-
டிகைளில், அ�ொவது ஒருநொள, ரி 20 
தெொட்டிகைளில் முன்னுரி்ம அளிக -
கும் வ்கையில், சிவப்பு நிற தெொட்-
டிகைளுககைொன, அ�ொவது படஸ்ட் 
ஒப்ெந�த்தில் மஹமதுல்லொஹலின் 
பெயர் இடம்பெறவில்்ல. இநநி -
்லயில் இலங்கை அணியுடனொன 
படஸ்ட் ப�ொடரில் வி்்ளயொடும் 
அடிப்ெ்டயில் மஹமதுல்லொஹ 
�றகைொலிகை அணியில் இ்ணககைப்ெட்-
டுள்ளொர். 

புதிய படஸ்ட் ஒப்ெந�த்தில் 
இடம்பெறொ� அணியின் முககிய 
தவகைப்ெநதுவீசசொ்ளர்கைளில் ஒரு -
வ�ொன இ்ளம் வீ�ர் முஸ்�பீசுர் 
�ஹமொன் �றதெொது �றகைொலிகை 
படஸ்ட் குழொமில் இடம்பெறறுள-
்ளொர். இவர் நியூசிலொநது அணியுடன் 
பவலிஙடனில் ்வத்து இறுதியொகை 
2019 மொர்ச மொ�தம படஸ்ட் தெொட்-

டியில் வி்்ளயொடியுள-
்ள்ம குறிப்பிடத்�ககைது. 

குறித்� அணியில் 
ஒன்ெது தவகைப்ெநதுவீசசொ -
்ளர்கைளுடன், நொன்கு சுழற -
ெநதுவீசசொ்ளர்கைள இடம் -
பெறறுள்ளனர். குறித்� 
27 வீ�ர்கைளில் 20 வீ�ர்கைள 
த�ர்வு பசயயப்ெட்டு இலங்கை 
அணியுடனொன படஸ்ட் ப�ொடருக-
கைொகை இலங்கை ெயணிககைவுள்ளனர். 
அ�றகு முன்னர் குறித்� 20 வீ�ர்-
கைள ெயிறசி முகைொமில் இ்ணவொர்-
கைள என ெஙகை்ளொத�ஷ் கிரிகபகைட் 
ச்ெயின் த�ர்வுககுழு �்லவர் 
மின்ஹொஜூல் ஆபிதீன் ப�ரிவித்துள-
்ளொர். 

20 வீ�ர்கைள பகைொணட ெஙகை்ளொ-
த�ஷ் அணியொனது பசப்படம்ெர் 
27ஆம் திகைதி இலங்கை தநொககி 
ெயணிககிறது. இலங்கை வந�தும் 
படஸ்ட் ப�ொடருககைொகை 17 வீ�ர் -
கைள பெயரிடப்ெடவுள்ள�ொகைவும், 
ஏ்னய 3 வீ�ர்கைளும் மீணடும் ெங-

்ளொத�ஷ் தநொககி திரும்ெவுள்ள�ொகை-
வும் ெஙகை்ளொத�ஷ் கிரிகபகைட் ச்ெ 
த�ர்வுககுழு �்லவர் தமலும் ப�ரி-
வித்துள்ளொர். 

இலங்கை வரும் ெஙகை்ளொத�ஷ் 
அணி �னி்மப்ெடுத்�்ல நி்றவு 
பசயது இலங்கை ஏ அணியுடன் 
மூன்று நொள பகைொணட படஸ்ட் 
ெயிறசி தெொட்டியில் வி்்ளயொட -
வுள்ளது. 

இலங்கை – ெஙகை்ளொத�ஷ் அணி-
கைளுககி்டயிலொன படஸ்ட் ப�ொட-
�ொனது ஒகதடொெர் 24ஆம் திகைதி 
கைணடியில் ஆ�ம்ெமொகும் என எதிர்-
ெொர்ககைப்ெடுகிறது. 

பமொமினுல் ஹக (அணித் 

�்லவர்), �மீம் இகெொல், சத்மன் 
இஸ்லொம், ்சப் ஹஸன், இம்ருல் 
்கைஸ், பசௌமியொ சர்கைர், முஸ்பிகூர் 
�ஹீம், பமொஹமட் மிதுன், லிட்டன் 
�ொஸ், நஸ்முல் ஹஸன் சன்தடொ, 
பமொஸொதிக பஹொ்ஸன், மஹ -
மதுல்லொஹ ரியொத், யொஸிர் அலி, 
நூருல் ஹஸன், பமொஹதி ஹஸன் 
மி�ொஸ், ்�ஜூல் இஸ்லொம், சன்ஜ -
முல் இஸ்லொம், நயீம் ஹஸன், முஸ் -
�பீசுர் �ஹமொன், ருெல் ஹூ்ஸன், 
சபியுல் இஸ்லொம், �ஸ்கின் 
அஹமட், அல் அமீன் பஹொ்ஸன், 
பமொஹமட் ்சபுதீன், எெொ�த் 
பஹொ்ஸன், அபு பஜயித், ஹஸன் 
மஹமுத்

இலங்கை டெஸ்ட் ட�ொெருககைொன
பஙகைளொத�ஷ் அணி அறிவிப்பு

நவம்பரில் நியூசிலாந்து சென்று விளையாட
்பாகிஸ்ான் கிரிகசகெட் அணி திட்டம
ெொகிஸ்�ொன் கிரிகபகைட் அணி நியூசிலொந -

தில் சுறறுப் ெயணம் பசயது மூன்று வடிவி -
லொன கிரிகபகைட்டிலும் வி்்ளயொட திட்ட-
மிட்டுள்ளது.

ெொகிஸ்�ொன் கிரிகபகைட் அணி சமீெத்-
தில் இஙகிலொநது பசன்று மூன்று படஸ்ட் 
மறறும் மூன்று ரி20 தெொட்டிகைள பகைொணட 
ப�ொடரில் வி்்ளயொடியது. தெொட்டி 
ப�ொடஙகுவ�றகு சுமொர் ஒரு மொ�த்திறகு 
முன்ன�ொகைதவ ெொகிஸ்�ொன் அணி இங -
கிலொநது பசன்று 14 நொட்கைள �னி்மப்-
ெடுத்திக பகைொணடது. அ�ன்பின் ெொது-
கைொப்பு வ்்ளயத்திறகுள பசன்று சிறப்ெொன 
வ்கையில் ப�ொட்� முடித்�து.

இந� நி்லயில் வருகிற நவம்ெர் மொ�ம் 

ெொகிஸ்�ொன் த�சிய அணி 
மறறும் ெொகிஸ்�ொன் ‘ஏ’ 
அணிகை்்ள நியூசிலொநது 
அனுப்ெ ெொகிஸ்�ொன் 
கிரிகபகைட் ச்ெ திட்ட -
மிட்டுள்ளது.

தெொட்டி ப�ொடஙகு-
வ�றகு முன்ன�ொகைதவ 
ெொகிஸ்�ொன் வீ�ர்கைள 
நியூசிலொநது பசன்று 14 
நொட்கைள �னி்மப்ெடுத்-
திக பகைொளவொர்கைள. அ�ன்பின் ெொதுகைொப்பு 
வ்்ளயத்திறகுள பசன்று தெொட்டியில் 
கைலநது பகைொளவொர்கைள.

ெொகிஸ்�ொன் அணி படஸ்ட், ஒருநொள 

மறறும் டி20 என மூன்று வடி -
விலொன கிரிகபகைட் தெொட்டியி-
லும் த�சிய அணி வி்்ளயொட 
இருககிறது. அத�தவ்்ள-
யில் ெொகிஸ்�ொன் ‘ஏ’ அணி 
சில மு�ல்�� தெொட்டிகைளில் 
வி்்ளயொட இருககிறது.

இ�றகைொகை சுமொர் 40 மு�ல் 
45 வீ�ர்கை்்ள நியூசிலொநதுககு 
அனுப்ெ ெொகிஸ்�ொன் கிரிக -
பகைட் ச்ெ முடிவு பசயதுள-

்ளது. முன்னணி வீ�ர்கைள பசன்றொல் ெொகிஸ்-
�ொனில் ந்டபெறும் முககிய உளளூர் 
கிரிகபகைட் ப�ொடர் ெொதிககைப்ெடும் என்ற 
விமர்சனமும் எழும்பியுள்ளது.

மர்ஹூம  மத்தீன் கிண்ண 40 வயதுககு 
மமற்பட்டவரகெளுககொன உள்்பந்்ாட்டம
கைல்மு்ன சுழறசி நிருெர்

அம்ெொ்� மொவட்ட உ்�ெந�ொட்ட லீககி-
னொல் நடொத்�ப்ெட்ட மர்ஹூம் எஸ்.எம்.ஏ. 
மத்தீன் கிணண 40 வயதுககு தமறெட்டவர்-
கைளுககைொன உ்�ெந�ொட்டப் தெொட்டியின் 
இறுதிப்தெொட்டியும் ெரிசளிப்பு விழொவும் 
கைடந� வொ�ம் மரு�மு்ன மஷூர்பமௌ-
லொனொ வி்்ளயொட்டுத் ப�ொகுதி ்ம�ொனத்-
தில் லீககின் �்லவர் ்வ.தகை. றஹமொன் 
�்ல்மயில் ந்டபெறறது.

தமறெடி தெொட்டியில் கைலநதுபகைொணட 
கைல்மு்ன பிர்லியன்ட் வி்்ளயொட்டுக கைழ -
கைத்தினர் மரு�மு்ன ஈஸ்�ன் யூத் வி்்ள-
யொட்டுக கைழகைத்தின்� (3-0) தகைொல்கைள 
அடிப்ெ்டயில் பவறறிபகைொணடு கிணணத் -
தி்ன சுவிகைரித்துக பகைொணடது.

தெொட்டியின் தெொது ஐககிய நொடுகைள 

அபிவிருத்தித் திட்ட 
கிழககு மொகைொண 
இ்ணப்ெொ்ளர் சட்-
டத்��ணி எம். எஸ். 
எப். சொமிர் பி��ம 
அ தி தி ய ொ கை வு ம் , 
விதஷட அதிதிகை்ளொகை 
மர்ஹூம் மத்தின் 
அதிெர் அவர்கைளின் 
பு�ல்வர் ஏ. எம். றஜி 
ஆசிரியர், சித�ஷ்ட 
ஊ ட கை வி ய ல ொ ்ள ர் 
எம்.எல்.எம். ஜமொல்-
தீன், அம்ெொ்� 
மொவட்ட உ்�ெந-
�ொட்ட லீககின் பசயலொ்ளரும், கைல்மு்ன 
மொநகை� ச்ெ உறுப்பினருமொன எம். ஐ. எம். 
ஏ. மனொப் ஆகிதயொரும் கைலநதுபகைொணட-

னர். தெொட்டியின் தெொது உடறகைல்வி ஆசி -
ரியர் ஏ. ெொதுஷொ மத்தியஸ்��ொகைக கைட்ம -
யொறறினொர்.

திருத்துவக் ைல்லூரி ்பகழே மாணவர் ெவால் ேை்டேத்திறைாை நக்ட க்பற்ற உக்தப ்பந்-
்தாட்டப ே்பாடடியில் திருத்துவக் ைல்லூரி ்பகழே மாணவர் அணியும, கென் பீட்டர்ஸ் 
்பகழே மாணவர் அணியும இகணச் ெமபிேனை்ளாயின. ைண்டி ்பல்ே�ைக�யில் இ்டம 
க்பற்ற இப ே்பாடடியில் இரு அணிைளும ்த�ா ஒரு ேைால் வீ்தம ே்பாடடு 1-1 என்்ற 
நிக�யில் ே்பாடடிகே ெமநிக�யில் முடித்்தன. இ்தன் ைாரணமாை இரு அணிைளும 
இகணச் கெமபிேன்ை்ளாை அறிவிக்ைப்பட்டன. கென் பீட்டர்ஸ் ்பகழே மாணவர் அணித் 
்தக�வர் எம. நசீம மறறும திருத்துவக் ைல்லூரி ்பகழேமாணவர் அணித்்தக�வர் 
ெனூஜ் சிரந் ஆகிேோர் இகணந்து கிண்ணத்க்தப க்பறறுக் கைாண்்டனர்.    
         ்ப்டம: அக்கு்றகண குறூப நிரு்பர்

திருத்துவக கெல்லூரி, சென் பீட்டரஸ கெல்லூரி
்பளைய மா்ணவர அணிகெள்  இள்ணச் ெமபியன்

கல்முனை பிர்லியன்ட் வினையாட்டுககழகம் சம்பியன்

சிமனகெபூரவ 
உள்்பந்்ாட்டபம்பாட்டி

ஏறொவூர் குறூப் நிருெர்

ஏறொவூர் லககி ஸ்டொர் வி்்ளயொட்டுககைழகதிறகும் 
கைொத்�ொன்குடி ெதுறியொ அணிகைளுககுமி்டயிலொன 
சிதனகைபூர்வ உ்�ெந�ொட்டப்தெொட்டி ஏறொவூர் 
அஹமட் ெரீட் பெொது ்ம�ொனத்தில் ந்டபெறறது.

இ�ன்தெொது 2 ககு 1 என்ற தகைொல் வித்தியொசத்தில் 
ஏறொவூர் லககி ஸ்டொர் அணி பவறறிபெறறது.

கைொத்�ொன்குடி அணியின் எம். றிெொய ஒருதகைொ்்ள 
அடித்�ொர். ஏறொவூர் அணியின் எம்எஸ். இஸ்ஸதீன் 
மறறும் எம்.எச.எம். முஹர்�ம் ஆகிதயொர் தகைொல்கை்்ள 
அடித்�னர்.

லககி ஸ்டொர் �்லவர் எம்எசஎம். மஹறூப் �்ல-
்மயில் ந்டபெறற இநநிகைழ்வில் ஏறொவூர் நகை� 
ச்ெயின் முன்னொள மு�ல்வர் எம்.ஐ.எம். �ஸ்லிம் 
பி��ம விருநதின�ொகைக கைலநதுபகைொணடு மூன்று ெொ�ணி -
கை்்ள அ்டயொ்ளசசின்னமொகை வழஙகினொர்.
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