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2020 செபசடெமபர் 14 திங்கட்கிழமை

30/-

பாராளுமன்றத்தில் 20 ஆவது அரசியல-
மமப்பு திருத்்தத்துக்கு 15 எதிரணி உறுப் -
பினர்கள் ஆ்தரவளிக்்க இணக்்கம் த்தரி -
வித்துள்்ளத்தாடு எதிரக்்கட்சியில் அங்கம் 
வகிக்கும் சில ்தமிழ் ்கட்சி்களின உறுப்பி-
னர்களும் இதில் அடஙகுவ்தா்க த்தரிய 
வருகின்றது.   

பாராளுமன்றத்தில் மூனறில் இரண்டு 
தபரும்பானமம பலத்தில் 20 ஆவது அர -

சியலமமப்புத் திருத்்தச் சட்டத்ம்த நிம்ற-
தவற்றுவது சம்பந்தமா்க ்கருத்து த்தரிவித்்த 
அரசாங்கத்தின முக்கிய அமமச்சர ஒருவர 
இந்தத் ்த்கவமல தவளியிட்டுள்்ளார.   

எதிரக்்கட்சிமய தசரந்த இந்த பாராளு-
மன்ற உறுப்பினர்கள் உத்திதயா்கபூரவமற்்ற 
சநதிப்பு்களில் தபச்சுவாரத்ம்த நடத்தி 
இணக்்கத்திற்கு வநதுள்்ள்தா்கவும் அவர 
கூறியுள்்ளார.

இது சம்பந்தமா்க எதிரக்்கட்சிமய தசரந்த 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ்தனியா்க சில 
சுற்றுப் தபச்சுவாரத்ம்த்கம்ள நடத்தியுள்்ள-
்தா்கவும் கூ்றப்படுகி்றது.   

ஜனாதிபதிக்கும், பிர்தமருக்கும் மக்்கள் 
தபரும்பானமம ஆமணமய வழஙகி -
யுள்்ள்தால் அரசாங்கத்திற்கு ஆ்தரவளிக்்க 
தவண்டும் என்ற இணக்்கப்பாட்டுக்கு 
இவர்கள் வநதுள்்ளனர.     

தமிழ்க் கட்சிகள் சிலவற்றின் உறுப்பினரகள் அடஙகலாக   

ச்கொழுமபு ெொஹிரொக ்கல்லூரியின் பமழய ைொணவரொன நீதி அமைசெர் அலி ெபரி ச்கௌரவிக்கபபட்டுள்்ொர். நேற்று முன்தினம  
்கல்லூரியின் ்கபூர் ைணடெபத்தில் இடெமசபற்்ற நி்கழ்வில் ்கல்லூரியின் அதிபர் ரிஸ்வி ைரிக்கொர், நீதி அமைசெர் அலி ெபரிககு 
நிமனவுப பரிசு வழஙகுவமைப படெத்தில் ்கொணலொம.                                                             (படெம-: ருமைய்க பொரூக)

ஆவது திருத்தததிற்கு 15 எதிரணி   
உறுப்பினர்கள் ஆ்தரவளிக்க இணக்கம்  
அரச தரப்பின் முக்கிய அமைசசர உறுதி   

முனனாள் மு்தலமமச்சர நீதியரசர 
விக்தனஸவரனுக்கு எதிரா்க சட்டத்-
்தரணி தடனிஸவரன த்தாடரந்த நீதி -
மன்ற அவமதிப்பு வழக்ம்க மீ்ளப்-
தபறுமாறு அரசியல் அவ்தானி்கள், 
்தமிழ் த்தசிய ஆரவலர்கள் மற்றும் 
்தமிழ் சட்டத்்தரணி்கள் பலர அவரி-
டம் தவண்டுத்காள் விடுத்துள்்ள்தா்க 
த்தரிவிக்்கப்படுகி்றது.  

அமரர் ஆறுமுகன் குடும்பம  
சார்பில் சசந்தில் நன்றி கூறல்

அதியுயர் ெமபயில் அனுைொப உமர; ஆறுைல் சைரிவிபபு;

அமரர ஆறுமு்கன 
த்தாண்டமானுக்கு அதியு-
யர சமபயில் அனு்தாபம் 
த்தரிவித்து உமரயாற்றிய 
அத்ததபால் எங்களுக்கு 
ஆறு்தல் கூறிய அமனத்து 
அரசியல் பிரமு்கர்களுக்-
கும் நனறி்கம்ளத் த்தரிவித்-
துக் த்காள்கினத்றன எனறு 
இலஙம்கத் த்தாழிலா்ளர ்காஙகிரஸின 
உப ்தமலவரும், பிர்தமரின தபருந-
த்தாட்ட இமணப்பா்ளருமான தசநதில் 

த்தாண்டமான நனறி த்தரி-
வித்்தார.  

இலஙம்கத் த்தாழிலா-
்ளர ்காஙகிரஸின மம்றந்த 
்தமலவர அமரர ஆறுமு்கன 
த்தாண்டமானுக்கு   அனு்தா-
பம் த்தரிவிக்கும் பிதரரமண 
மீ்தான விவா்தம் (11) ஆம் 
தி்கதி பாராளுமன்றத்தில் 

நமடதபற்்றது.  
அனு்தாபம் த்தரிவித்து உமரயாற்-

றிய ஆளும், எதிரணி 

மன்்ார் ரயில் நிலையம 
14 நாடகளுக்கு மூடல்
ஊழியர்்கள் அமனவரும ைனிமைபபடுத்ைலுககு

மனனார குறூப்  நிருபர

மனனார பிர்தான பும்கயிர்த நிமலய 
பகுதி த்காதரானா பரவல் அச்சம் ்காரண-
மா்க தநற்று  மு்தல்  14 நாட்்கள் மூடப்பட்-
டுள்்ளதுடன குறித்்த பும்கயிர்த நிமலய 
ஊழியர்களும் பாது்காப்பு ்காரணங்களுக்-
்கா்க பும்கயிர்த நிமலயத்திதல ்தனிமமப்-
படுத்்தப்பட்டுள்்ளனர.

்கட்சியின் ்கட்டுகந்கொபபு மீ்றல்;ைன்னிசமெ முடிவு்கள்; சுைந்திரன், ஸ்ரீதரன் குறித்து  
நடவடிக்மக எடுக்கப்்படும்  

சி.வி.ந்கவுககு ெட்டெத்ைரணி ந்க.வி.ைவரொெொ ்கடிைம

மும்றபபொடு்களுககு CVK வி்க்கம  

்கட்சியின ்கட்டுக் -
த்காப்மப மீறி, ்தனனிச்மச-
யா்க தமற்த்காண்ட தீர -
மானங்களினால், ்கடந்த 
த்தர்தலில் வாக்கு்கம்ள 
இழக்்க தநரிட்ட்தா்க ்தமி -
ழரசுக் ்கட்சியின த்காழும் -
புக் கிம்ளத் ்தமலவரான 
ஜனாதிபதி சட்டத்்தரணி 

த்க.வி. ்தவராசா குறிப்பிட்-
டுள்்ளார.  

இலஙம்க ்தமிழரசுக் ்கட் -
சியின உறுப்பினர ப்தவி -
யிலிருநது எம்.ஏ சுமநதிரன 
நீக்்கப்பட தவண்டும் எனவும் 
அவர த்தரிவித்துள்்ளார.  

இலஙம்க ்தமிழ் அரசுக் 
்கட்சியின 

பாராளுமன்ற உறுப் -
பினர்க்ளான எம்.ஏ.சு -
மநதிரன, சிவஞானம் 
ஸ்ரீ்தரன ஆகிதயார 
த்தாடரபான மும்றப்பா -
டு்கள் கிமடத்துள்்ள்தா -
்கவும் அது த்தாடரபில் 
ஒழுஙகு நடவடிக்ம்கக் 
குழு விமரவில் தீரமானம் 
எடுக்கும் எனவும் ்தமிழரசுக் ்கட்சி -
யின மூத்்த துமணத் ்தமலவர சி.வி.
த்க.சிவஞானம் த்தரிவித்துள்்ளார.  

இலஙம்க ்தமிழரசுக் ்கட்சி -
யின த்காழும்புக் கிம்ளயின 
்தமலவர, ஜனாதிபதி சட் -
டத்்தரணி த்க.வி.்தவராசா, 
இலஙம்க ்தமிழரசுக் ்கட் -
சியில் இருநது நீக்்கப்பட 
தவண்டியவர எம்.ஏ.சுமந -
திரன என ்கட்சியின ்தமல -
மமக்கு ்கடி்தம் அனுப்பியி -

ருந்தார.  
இநநிமலயில், இவ்விடயம் த்தாடர-

பா்க தநற்று 

விக்்்ஸ்வரன் மீதா் ்வழக்லக  
்வா்பஸ ச்பறுமாறு ்்வண்டு்காள்  

ைன்னொர் இந்து குருைொர் நபரமவயின் ஏற்பொட்டில் இந்து எழுசசி ைொேொடும, இந்து குருைொர் நபரமவயின் 25 ஆவது ஆணடு விழொவும-
நேற்று ்கொமல ைன்னொர் பிரைொன பொலத்ைடியில் இருந்து ஊர்வலத்துடென் ஆரமபைொன நபொது...           (படெம: ைன்னொர் குறூப  நிருபர்)

அலமசசர் பீரிஸ தலைலமயில்
ஆய்வு சசய்ய வி்சட குழு

20 ஆவது அரசியலமைபபு திருத்ைம;

தலாரனஸ தசல்வநாய்கம்

அரசியலமமப்பின 20 
ஆவது திருத்்தம் த்தாடர-
பில் ஆராய விதசட குழு-
தவானம்ற பிர்தமர மஹிந்த 
ராஜபக்ச நியமித்துள்்ளார.

்கல்வியமமச்சர தபராசி-
ரியர ஜீ.எல். பீரிஸ ்தமல-

மமயில் இக்குழு தசயற்பட-
வுள்்ளதுடன அமமச்சரமவ 
அந்தஸதுள்்ள அமமச்சர்கள், 
இராஜாங்க அமமச்சர்கள் 
மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னர்கள் உள்ளிட்ட ஒனபது தபர 
அக் குழுவில் இடம்தபற்றுள்-
்ளனர. ்கல்வியமமச்சர தபரா -
சிரியர

்கட்சி ெொர்ந்ை ெர்சமெ்களில் ்கொலத்மை ்கழிககும TNA;  

இருபல்ப ்பாதுகாத்துக் சகாள்்வதற்கு  
அபிவிருத்தி்ய மிகவும அ்வசியம
தலாரனஸ தசல்வநாய்கம்  

வடக்கு, கிழக்கில் ்தமிழ் மக்்களின இருப்தப 
த்கள்விக்குறியாகி உள்்ள நிமலயில் மு்தலில் 
அந்த இருப்மப பாது்காத்துக் த்காள்வ்தற்்கான 
நடவடிக்ம்க்கம்ள தமற்த்காள்்ள தவண்டும்-
என இராஜாங்க அமமச்சர ச்தாசிவம் வியா-
தழநதிரன த்தரிவித்்தார.  

அபிவிருத்தி சாரந்த விடயங்கள் முனதன-

டுக்்கப்படும் தபாது அவர்களின இருப்மப ்தக்-
்கமவத்துக் த்காள்வ்தற்கு அது வாயப்பாகி்றது 
எனறும் இராஜாங்க அமமச்சர த்தரிவித்்தார.   

இராஜாங்க அமமச்சரா்க வடக்கு-கிழக்கு 
்தமிழ் மக்்களுக்்கா்க முனதனடுக்்க தவண்டிய 
நடவடிக்ம்க்கள் த்தாடரபில் த்தரிவிக்ம்கயி-
தலதய அவர இவ்வாறு த்தரிவித்்தார.  

இது த்தாடரபில் அவர தமலும் த்தரிவிக்ம்க-
யில்;  ்தமிழ் த்தசிய கூட்டமமப்பு

வடெககு, கிழககு ைமிழர் நிமல குறித்து அமைசெர் வியொநழந்திரன்
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ஆறுமுகன் ஐயாவின் அனுதா்ப 
பிரரரமையில் முற்ர்பாக்கான 
கூட்டணியினர  ஒருத்தமரயும் 
காைமலரய....  இறுதிச சடஙகில் 
அமவயள் ஒருத்தமரயும் ர்பச விடமலயாம் 
அதுதான்......   
அடப்்பாவிகளா, ்பழிக்குப் ்பழியா!!!    

UNP பிரதித் தமலவர  
ததரிவு ரணில்  
தமலமையில் இன்று  

ஐக்கிய த்தசியக் 
்கட்சியின பிரதி 
்தமலவமர த்தரிவு 
த ச ய வ ்த ற் ்க ா ்க 
தசயற்குழு கூட-
வுள்்ள்தா்க அக்்கட்சி-
யின தபாதுச் தசய-
லா்ளர அகிலவிராஜ் 
்காரியவசம் கூறி-
யுள்்ளார.  இக்கூட்டம் ்கட்சியின ்தமலமம-
ய்கமான சிறித்காத்்தவில் இனறு ்காமல 9 
மணிக்கு ்கட்சித்்தமலவர ரணில் விக்ரம-
சிங்க ்தமலமமயில் 

தலாரனஸ தசல்வநாய்கம்   

கிழக்கில் பாரிய தீ அனரத்்தத்திற்குள்-
்ளான நியூ டயமன எரிதபாருள் ்கப்பலின 
த்கப்டனிடம் குற்்றப்புலனாயவு திமணக்-
்க்ளத்தினர வாக்குமூலம் பதிவு தசயதுள் -
்ளனர.   

அவரிடம் தபற்றுக் த்காள்்ளப்பட்ட 
வாக்குமூலம் த்தாடரபில் இனம்றய 
தினம் நீதிமன்றத்தில் விடயங்கம்ள முன-
மவக்்கவுள்்ள்தா்க தபாலிஸ ஊட்கப்தபச் -
சா்ளர ஜாலிய தசனாரத்ன த்தரிவித்துள்்ளார.   

நியூ டயமன ்கப்பல் த்தாடரபில் விசாரமண 
நடத்துமாறு த்காழும்பு தமல் நீதிமன்ற நீதிபதி 

லங்கா ஜயரத்ன அண்மமயில் குற்்றப் புல-
னாயவுத் திமணக்்க்ளத்திற்கு உத்்தரவிட்டிருந-
்தமம குறிப்பிடத்்தக்்கது . 

்கொலியில் ைனிமைபபடுத்ைலுககு அனுபபிமவபபு அமபொம்றயில் ்கருணொ அமைொன்  

தீபபிடித்த நியூ டயமன் கப்பல்
கபடனிடம CID ்வாக்குமூைம      

முஸ்லிம ைக்கள் எைது எதிரி்கள் அல்லர்; 

முஸலிம் மக்்கள் எமது எதிரி்கள் 
அல்லர. எதிரவரும் ்காலங்களில் ்தமிழ் 
மக்்களுக்்கா்க உயிமர த்காடுத்து உரி-
மம்கம்ள தபற்றுக்த்காடுப்தபன என 
முனனாள் பிரதியமமச்சர (்கருணா 
அம்மான) விநாய்கமூரத்தி முரளி்தரன 
கூறினார.  

அம்பாம்ற, ்கல்முமன பகுதியில் 
்தமிழர ஐக்கிய சு்தநதிர முனனணியின 
அலுவல்கத்தில் தநற்று நமடதபற்்ற ஊட -
்கவியலா்ளர சநதிப்பில் ்கலநதுத்காண்டு ்கருத்து த்தரிவிக்கும் 
தபாத்த அவர இவ்வாறு த்தரிவித்துள்்ளார.  

இந்த ஊட்கவியலா்ளர சநதிப்பில் அவர தமலும் கூறியுள்்ள்தா-
வது,    ைஸதகலியாவில் சட்டவிரராதைாக ஈடு்பட்டவராம்  

ேொம் பிரைைரிடெம அறிகம்க ெைர்பபிககும

நீதிைன்்ற அவைதிபபு வழககு விெொரமண ேொம்;

சடெனீஸ்வரனிடெம பல ைரபபினரும ந்கொரிகம்க

தமிழ் மக்களுக்காக எ்து  
உயிலரயும சகாடுப்்பன்  

ைாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடு்பட்ட   
ந்பர ைணசரிவில் சிக்கி உயிரிழப்பு

தமிழரசுக் கடசியின் இன்லறய  
பின்்லடவுக்கு காரணம யார்? 
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மனிதாபிமான யுதத நிறுததததிற்கு
ஆப்ானிஸதான் அரசு அழைபபு

ஆப்கான் அரசகாங்ம் மற்றும் தலி -
பகான்்ளுக்கு இடையே ்டைகாரில் 
அடமதிப யபச்சுவகார்தடத ஆரம் -
பமகாகி இருக்கும் நிடையில், மனி -
தகாபிமகான யு்தத நிறு்ததம் ஒன்றுக்கு 
ஆப்கான் அரசு அடைபபு விடு்த -
துள்ளது. 

யபகாரில் எநத வவற்றிேகா்ளரும் 
இல்டை என்று அரச தரபபு யபச்சு -
வகார்தடதக் குழுவின் தடைவரகான 
அபதுல்ைகா அபதுல்ைகா வலிறு்ததி -
யுள்ளகார.  

இநத யு்தத நிறு்ததம் பற்றி தலி -
பகான்்ள எநத ்ரு்ததும் வவளியிை -
வில்டை. அதற்கு பதில் ஆப்கான் 
இஸைகாமிே சடை்ததின் கீழ் வர 
யவண்டும் என்று வலியுறு்ததி -
யுள்ளனர. 

இரு தரபபும் உைன்பகாடு ஒன் -
றுக்கு வருவடத ஊக்குவி்ததிருக் -
கும் அவமரிக்்கா, அவர்ள வவற்றி 
வபறுவடத முழு உைகும் எதிர -

பகார்ததுள்ளது என்்றது. ஆப்கானில் 
நகான்கு தசகாபதங்்ளகா் இைம் -
வபற்று வரும் யபகாரில் ஆயிரக்் -
ணக்்கான வபகாதுமக்்ள வ்கால்ைப -
படடுள்ளனர. 

இநநிடையில் ஆப்கான் மீது 
அவமரிக்்கா படைவேடுபபதற்கு 
பின்னணிேகா் இருநத வசபவைம் -
பர 11 தகாக்குதலின் 19 ஆவது 
ஆண்டு நிட்றவு தின்ததிற்கு ஒரு 

நகாள ்ழி்தது ்ைநத சனிக்கிை -
டமயே ஆப்கான் அரசு மற்றும் 
தலிபகான்்ளுக்கு இடையிைகான 
வரைகாற்று முக்கிேம் வகாயநத யபச்சு -
வகார்தடத ஆரம்பமகானது.

ஆப்கான் யபகார அவமரிக்் வர -
ைகாற்றில் அநநகாடு ஈடுபடும் மி் 
நீண்ை யபகாரகா் மகாறியுள்ளடம 
குறிபபிை்ததக்்து. 

இநநிடையில் தலிபகான்்ள 
மற்றும் ஆப்கான் பிரதிநிதி்ளுக்கு 
இடையே இைம்வபறும் முதைகா -
வது யநரடி யபச்சுவகார்தடதேகா் 
இது உள்ளது. இதுவடர ்காைமும் 
ஆப்கான் அரடச அவமரிக்்காவின் 
ட்பபகாடவ என்று கூறிவநத தலி -
பகான்்ள அரசுைன் யபசுவடத நிரகா -
்ரி்தது வநதனர. 

எனினும் ஆப்கானில் வதகாைரந -
தும் யமகாதல் இைம்வபற்று வரு -
வயதகாடு வபகாதுமக்்ள பைரும் 
வ்கால்ைபபடடுள்ளனர. 

 தலி்பான்களுடென அமைதிப ப்பச்சு: நிலவின் வளங்களள 
பெற நாசா அளைப்பு

நிைவில் உள்ள வ்ளங்ட்ளக் 
வ்காண்டுவரும் நிறுவனங்ளுக்-
கு்த தகுநத வதகாட் வைங்பபடும் 
என்று நகாசகா எனபபடும் அவமரிக்் 
விண்வவளி ஆயவு நிடைேம் கூறி-
யுள்ளது.

நிைவில் இருக்கும் பகாட்றக் 
்ற்்ள, மண், இதர ்னிமப வபகாருட-
்ட்ள வகாஙகுவதற்கு நகாசகா திடை -
மிடடுள்ளது.

தனிேகார நிறுவனங்ள நிைவிற்கு 
இேநதிர மனிதக் ்ருவி்ட்ள 
அனுபபி அ்ழ்வுப பணி்ட்ள 

யமற்வ்காள்ள ஊக்குவிபபது இநத்த 
திடை்ததின் யநகாக்்மகாகும்.

நிறுவனங்ளிைமிருநது வகாங்பப -
டும் வபகாருட்ள தனது வசகா்ததகாகிவி-
டும் என்று நகாசகா குறிபபிடைது.

நகாசகாவின் ஆரவைமிஸ திடை்த -
தின் கீழ் 2024ஆம் ஆண்டிற்குள 
அவமரிக்் விண்வவளி வீரர்ள 
மீண்டும் நிைவில் ்கால்பதிக்்யவண்-
டும் என்பது இைக்்கா் உள்ளது. 
அபயபகாது நிைவிலிருநது யமலும் 
வ்ளங்ட்ள்த திரடை வகாயபபுள்ள-
தகா் நகாசகா வதரிவி்ததது.

ெஹளரைன்–இஸ்ரைல் உறளவ 
எதிர்த்து ெலஸதீனர் ்ெரைணி

இரு வட்ளகுைகா நகாடு்ள இஸயர -
லுைன் இரகாஜதநதிர உ்றடவ ஏற்ப-
டு்ததிேதற்கு எதிரபபு வவளியிடடு 
்காசகாவில் ்ைநத சனிக்கிைடம 
இைம்வபற்்ற யபரணியில் இஸயரல், 
அவமரிக்்கா, பஹடரன் மற்றும் 
ஐக்கிே அரபு இரகாச்சிே்த தடைவர -்
ளின் பைங்ள எரிக்்பபடைன. 

ஐக்கிே அரபு இரகாச்சிே்தடத 
அடு்தது இரண்ைகாவது வட்ளகுைகா 
நகாைகா் பஹடரன் ்ைநத வவளளிக்-
கிைடம இஸயரலுைன் இரகாஜதநதிர 
உ்றடவ ஏற்படு்ததும் உைன்பகாடடை 
எடடிேது. இநத ந்ரவு பைஸதீனர -
்ட்ள யமலும் தனிடமபபடு்ததுவ -
தகா் பகாரக்்பபடுகி்றது. 

இநநிடையில் ்காசகாவில் ஆடசி-
யில் உள்ள ஹமகாஸ அடமபபினகால் 
ஏற்பகாடு வசயேபபடை ஆரபபகாட-
ை்ததில் ஒரு சிை ைஜன் மக்்ள பங -
ய்ற்றிருநதனர. 

இதன்யபகாது அவமரிக்் ஜனகாதி-
பதி வைகானகால்ட டிரம்ப, இஸயரல் 
பிரதமர வபன்ஜமின் வநதன்ேகாகு, 
பஹடரன் மன்னர பின் இசகா அல் 
்லிபகா மற்றும் ஐக்கிே அரபு இரகாச் -
சிே்ததின் அபூதகாபி முடிக்குரிே இ்ள -
வரசர வசயக் முஹமது பின் வசயி்த 

அல் வநேகானின் பைங்ள தீடவக்-
்பபடைன. 

எனினும் இநத இரகாஜதநதிர முன் -
வனடுபபு ம்ததிே கிைக்கில் அடம-
திக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவம-
ரிக்்கா, இஸயரல், ஐக்கிே அரபு 
இரகாச்சிேம் மற்றும் பஹடரன் வலி -
யுறு்ததியுள்ளன. ஆனகால் இதடன 
ஒரு துயரகா்ச்வசேல் என்று பைஸதீ -
னர்ள கூறி வருகின்்றனர.  

ஆக்கிரமிபபு நிைங்ளில் இருநது 
இஸயரல் வவளியேறுவது மற்றும் 

பைஸதீன நகாடு ஒன்ட்ற அஙகீ்ரிப-
பதில் ஒன்றிடணநத அரபு நைவ -
டிக்ட் ஒன்று பற்றியே பைஸதீனர -
்ள நீண்ை்காைமகா் வலியுறு்ததி 
வருகின்்றனர.  

வட்ளகுைகா நகாடு்ளின் இநத இரகா -
ஜதநதிர ந்ரவுக்கு எதிரகா் ்டும் 
அரசிேல் பி்ளவுக்கு ம்ததியிலும் 
பைஸதீன ஜனகாதிபதி மஹமூ்த அப -
பகாஸின் பைஸதீன அதி்கார சடப 
மற்றும் ஹமகாஸ அடமபபு ஒருமி்தத 
நிடைபபகாடடில் உள்ளன.   

ஈரான் மல்யுத்த வீரர் 
தூக்கில் இடப்படடார்

சரவயதச ய்காரிக்ட -்
்ட்ள மீறு மல்யு்தத வீரர 
ஒருவருக்கு ஈரகான் மரண 
தண்ைடனடே நிட்றயவற்-
றியுள்ளது. 

2018 ஆம் ஆண்டு இைம்-
வபற்்ற அரச எதிரபபு 
ஆ ர ப ப கா ட ை ்த தின் ய ப கா து 
பகாது்காபபு வீரர ஒருவடர 
வ்காடை வசயததற்்கா்யவ 
27 வேதகான நவீட அப்கா-
ரிக்கு மரண தண்ைடன 
விதிக்்பபடைது. தகான் சி்த-
திரவடத வசயேபபடடு 
வகாக்குமூைம் வப்றபபட -
ைதகா் அவர குறிபபிட-
டுள்ளகார. 

இநநிடையில் அப்காரி 
தூக்கிலிைபபடைது யபகாலி்ததன-
மகான நீதி என்று மனித உரிடம 
அடமபபகான சரவயதச மன்னிபபுச் 
சடப குறிபபிடடுள்ளது.   

அப்காரி உடரேற்றும் வீடியேகா 
ஒன்ட்றயும் மன்னிபபுச் சடப வவளி -
யிடடுள்ளது. அதில், “ஒருயவட்ள 
நகான் தூக்கிலிைபபடைகால் நகான் 
ஓர அபபகாவி என்படதயும் இதற்கு 

எதிரகா் முழு பை்தயதகாடு யபகாரகாடிே 
யபகாதிலும் தூக்கிலிைபபடயைன் 
என்படதயும் நீங்ள அறிநது 
வ்காள்ள விரும்புகிய்றன்” என்று 
குறிபபிடடுள்ளகார.  வதற்கு ந்ரகான 
சிரகாசில் தூக்கிலிைபபடடு அப்காரி 
மீதகான மரண தண்ைடன நிட்றயவற்-
்றபபடைதகா் அரச ஊை்ம் வசயதி 
வவளியிடடுள்ளது. 

ஈரகானிே சடை்ததில் அனு -
மதிக்்பபடை மரண தண் -
ைடனக்கு முன்னர தமது 
குடும்ப்ததினடர பகாரபபதில் 
இருநது அவர தடுக்்பபட-
ைதகா் அவரது வைக்்றிஞர 
குறிபபிடடுள்ளகார. 

உைவ்ஙகும் உள்ள 85000 
விட்ளேகாடடு வீரர்ட்ள 
உள்ளைக்கிே உை் விட்ள-
ேகாடடு வீரர்ள சம்யம்ள-
னம் உடபை உைவ்ஙகும் 
அஸ்காரியின் மரண தண்ை-
டனடே தடுக்கும் முேற்சி-
்ள தீவிரமகா் இைம்வபற்-
்றன.  “அரசகாங்்ததுக்கு 
எதிரகான யபகாரகாடை்ததில் 
மடடுயம மல்யு்தத வீரர பங-

ய்ற்்றகார” என்று கூறிே அவமரிக்் 
ஜனகாதிபதி வைகானகால்ட டிரம்பும் 
அவருக்கு ்ருடண ய்காரியிருநதகார.

ஈரகானின் யதசிே அ்ளவிைகான எண் -
ணற்்ற மல்யு்தத யபகாடடி்ளில் சம்பி-
ேன் படைம் வவன்்றவரகான அப்காரி 
அநத நகாடு முழுவதும் மி்வும் 
நன்்றகா் அறிேபபடை விட்ளேகாடடு 
வீரரகா் உள்ளகார.

ப்காங்்காவில் தங்க சுரைங்கம் 
சரிநததில் 50 ்ெர் உயிரிைப்பு

வ்காஙய்காவில் தங்ச் சுரங்ம் 
ஒன்றில் ஏற்படை நிைச்சரிவில் 
குட்றநதது 50 யபர உயிரிைநதிருப -
பதகா் அஞசபபடுகி்றது. 

வதற்கு கிவு மகா்காண்ததின் 
்மிடு்கா என்்ற சிறு ந்ர்ததில் ்டும் 
மடைக்கு ம்ததியியையே இநத 
நிைச்சரிவு ஏற்படடுள்ளது. இநத 
அனர்தத்ததில் இட்ளஞர்ட்ள 
வபரும்பகான்டமேகா்க் வ்காண்ை 
சுமகார 50 யபர உயிரிைநதிருக்்க் 
கூடும் என்று மகா்காண ஆளுநர 
தியேகா நிவகாபியஜ குறிபபடடுள -
்ளகார.  

பகாதிக்்பபடைவர்ள வதகாைர -
பகான விபரம் உறுதிேகா்காத 
நிடையில் உைல்்ட்ள யதடும் 

பணியில் உளளூர மக்்ள அஙகு 
நிை்தடத யதகாண்டி வருகின்்றனர.  
இதுவடர ஒருவரின் உைல் மகா்த -
திரயம ்ண்டுபிடிக்்பபடடிருபப -
தகா் குடியிருபபகா்ளர ஒருவர ஏ.எப.
பி வசயதி நிறுவன்ததிற்கு வதரிவி்த -
துள்ளகார. ்டும் மடை ்காரணமகா் 
சுரங்்ததிற்கு அருகில் இருக்கும் 
ஆற்றில் வவள்ளபவபருக்கு ஏற்பட -
ைதகா்வும் அவர குறிபபடடுள்ளகார.  
வ்காஙய்காவில் தற்்காலி் சுரங்ங -
்ளில் இவவகா்றகான விப்தது்ள 
மற்றும் உயிரிைபபு்ள இைம்வபறு -
வது வைக்்மகான ஒன்்றகா் உள்ளது. 
்ைநத 2019 ஜூன் மகாதம் வசம்புச் 
சுரங்ம் ஒன்றில் ஏற்படை நிைச்சரி -
வில் 39 யபர உயிரிைநதனர. 

அமமரிக்்க ்காடடுத தீ: 
உயிரிழபபு அதி்கரிபபு

அவமரிக்்காவின் யமற்குக் ்டர 
மகாநிைங்ள எஙகும் பரவி இருக் -
கும் ் டும் ் காடடு்த தீயினகால் 30க்கும் 
அதி்மகாயனகார உயிரிைநதிருபபதகா் 
அதி்காரி்ள குறிபபிடடுள்ளனர. 

ஒயர்ன் மகாநிை்ததில் மகா்ததிரம் 
பை ைஜன் யபர ்காணகாமல்யபகாயி-
ருபபதகா் அஙகிருநது வரும் வசயதி-
்ள கூறுகின்்றன. 

ஒயர்ன், ்லியபகாரனிேகா மற்றும் 
வவகாசிஙைன் ஆகிே மகாநிைங்ளில் 
்டடுக்்ைங்காது தீ பரவி வருவ -
யதகாடு இதனகால் மில்லிேன் ்ணக்-
்கான நிைங்ள மற்றும் ஆயிரக்்ணக்-
்கான வீடு்ள அழிநதுள்ளன. 

ஆயிரக்்ணக்்கான மக்்ள தமது 
வீடு்ட்ள விடடு வவளியேறியுள-
்ளனர.  இநதக் ்காடடு்த தீயினகால் 
ஏற்படடிருக்கு புட்ேகால் ஒயர் -
னின் மி்ப வபரிே ந்ரகான யபகாரட-
ைகாண்ட உைகின் யமகாசமகான ்காற்று 
மகாசு வ்காண்ை பகுதிேகா் மகாறியுள-
்ளது. 

தவிர சகான் பிரகான்சிஸய்கா மற்றும் 
சிேகாடடிலும் புட் சூழ்நதுள்ளது.  
ஒயர்னில் 16 மி்பவபரிே ்காடடு்த 
தீச் சம்பவங்ட்ள ்டடுபபடு்தத 
தீேடணபபு வீரர்ள யபகாரகாடி வரும் 
நிடையில் 40,000 யபர வடர வவளி-
யேற்்றபபடடுள்ளனர. 

்காப்புறுதிக்கா்க ள்களை 
துண்டித்தவருககு சிளற

ஸயைகாயவனிேகாவில் ்காபபுறுதி 
மூைம் வபருநவதகாட்டேப வபறு -
வதற்்கா்க் ட்டே்த துண்ைகா் 
வவடடிக்வ்காண்ை வபண்ணுக்கு 2 
ஆண்டு்ள சிட்ற்த தண்ைடன விதிக் -
்பபடடுள்ளது.

22 வேதகான ஜுலிஜகா என்்ற அநதப 
வபண் விப்ததில் நிரநதரமகா் உைல்-

குட்றக்கு ஆ்ளகானகால் சுமகார 470,000 
வைகாைர ்காபபுறுதி்த வதகாட் 
வபறுவதற்்கான திடை்ததில் ்ைநத 
ஆண்டு யசரநதகார.

அதன் பின்னர அவர மூன்று 
யபருைன் யசரநது விப்ததில் சிக்கிே-
துயபகால் தமது ட்டே்த துண்ைகா் 
வவடடிக்வ்காண்ைகார. துண்ைகான 

ட்டே யவண்டுவமன்ய்ற சம்பவ 
இை்ததியையே விடடுவிடடு மரு்தது -
வமடனக்குச் வசன்்றனர.

ஆனகால் அதி்காரி்ள விடரவகா்ச் 
வசேல்படடு வபண்ணின் ட்டேக் 
்ண்டுபிடி்தது மீண்டும் இடண்தத -
னர. அதன் பின்னர நை்ததபபடை 
விசகாரடணயில் வபண் யமகாசடி 

யவடையில் ஈடுபடைது வவளிச்ச்த-
திற்கு வநதது.

வபண்ணுக்கு உதவிேகா் இருநத 
அவரது 30 வேது ்காதைனுக்கு 3 
ஆண்டு்ள சிட்ற்ததண்ைடன விதிக் -
்பபடைது. ஸயைகாயவனிேகாவின் 
எஸ.டீ.ஏ வசயதி நிறுவனம் இநத்த 
த்வடை வவளியிடைது. 

ஒகஸ்ொர்ட் தடுப்பு மருநது 
்சாதளன மீண்டும் ஆரைம்ெம்

வ ் கா ய ர கா ன கா 
டவரஸ வதகாற் -
றுக்்கான தடுபபு 
ம ருந து ச் 
ய ச கா த ட ன ட ே 
மீண்டும் ஆரம் -
பி்ததிருபபதகா் 
அ ஸ ட ர கா வ ச -
ன்கா நிறுவனம் 
வ த ரி வி ்த து ள -
்ளது.  

பி ரி ட டி ஷ் 
ஒ ழு ங கு மு ட ்ற 
ஆடணே்ததிைம் 
உரிே அனுமதி 
வபற்று அடத்த வதகாைரவதகா் அந -
நிறுவனம் கூறிேது. ஒக்ஸயபகாரட 
பல்்டைக்்ை்்ததுைன் இடணநது 
அஸடரகாவசன்கா நிறுவனம் தடுபபு 
மருநதுப பரியசகாதடனயில் ஈடு -
படடு வருகி்றது.  

தடுபபு மருநதுச் யசகாதடனக்கு 
உடபடு்ததபபடை வதகாண்டூழிேர 
ஒருவருக்கு உைல்நைக் குட்றவு ஏற் -
படைதகால் அது இடையில் நிறு்ததப -
படைது.  

மீண்டும் பரியசகாதடனடே 
வதகாைரவது பகாது்காபபகானது என்று 

சுயேடடசக் குழு உறுதிபபடு்ததி -
ேதகா் அநத நிறுவனம் கூறிேது. 
வ்காயரகானகா டவரஸ வதகாற்றுக்்கா் 
உைகில் 9 மருநது்ள யசகாதிக்்பப -
டுகின்்றன. அஸடரகாவசன்கா நிறுவ -
ன்ததின் மருநது அவற்றுள ஒன்று. 
அது 3ஆம் ்டைமகா் மனிதர்ளி -
ைம் பரியசகாதிக்்பபடுகி்றது.  

இநத ஆண்டு இறுதியியைகா, 
அடு்தத ஆண்டு ஆரம்பி்ததியைகா 
தடுபபு மருநது தேகாரகாகி விடும் 
என்று அஸடரகாவசன்கா வதரிவி்த -
துள்ளது.   



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,-
எம்.ஏ.அமீனுல�ோ 

போரிய குற்றச் செயல-
களில ஈடுபட்ட்வரகலே 
தறலபோது உண்ோவிரதம் 
ல ே ற ச க ோ ண டு ள ே ன ர .
அதனோல தீர்கக முடியுேோன 
லகோரி்க்கக்ே ேடடுலே 
எம்ேோல நி்்றல்வற்ற 
முடியும்.உண்ோவிரதம் இருநதோ-
லும் தீர்ககமுடியோத லகோரி்க்க்ய 
எம்ேோல தீர்கக முடியோது என போது-
கோப்புச் செய�ோேர லேஜர சஜனரல 
கேல கு்ரதன சதரிவிததுளேோர. 

எ்வரகுற்றச் செயலகளில ஈடுபட-
்டோலும் எநத தரோதரமும் போர்ககோது 
அ்வரகளு்ககு எதிரோக ெேேோன 
ெட்டம் பிரலயோகி்ககப்படும். குற்ற-
மி்ைப்ப்வரகளின் பதவி ேறறும் 
தரோதரம் எே்ககு அ்வசியமில்�. 

குற்ற்வோளிகள எ்வரோயி-
னும் அ்வரகள ்கது செய் -
யப்படு்வர என்றும் அ்வர 
சதரிவிததோர. 

குற்ற்வோளிகேோக தீரப்-
பளி்ககப்படடு சி்்றத 
தண்ட்ன அனுபவிதது 
்வரும் சி�ர தறலபோது 
உண்ோவிரதப் லபோரோட-
்டஙக்ே லேறசகோணடு 

்வரு்வது சதோ்டரபில கருதது சதரி-
விதத அ்வர, 

நோடடில போரிய குற்றச் செயலக-
ளில ஈடுபட்ட்வரகலே அவ்வோறு 
உண்ோவிரத லபோரோட்டஙகளில 
ஈடுபடடு ்வரு்வதோக அ்வர சதரி-
விததோர. 

ெட்டததரணிக்ே எவவித லெோத -
்னயும் இன்றி சி்்றச்ெோ்�க-
ளு்ககுள அனுேதி்ககுேோறு அ்வர -
கள லகோரி்க்க விடுததுளேனர. 

அவ்வோறு செய்ய முடியோது. 
போதுகோப்புச் செய�ோேரோக 

சி்்றச்ெோ்�களு்ககு நோன் விஜயம் 
லேறசகோளளும் லபோதும் நோனும் 
லெோத்ன்ககு உடபடுததப்படுகின்-
ல்றன். அதறகோன பணிப்பு்ர்ய 
நோன் சி்்றச்ெோ்� அதிகோரிகளு்ககு 
்வைஙகியுளலேன். 

என்கலக அவ்வோ்றோன 
ந்்டமு்்ற பின்பற்றப்படும் 
லபோது ெட்டததரணிகளு்ககு அது 
விதிவி�்ககோக முடியோது. 

எேது நோட்்டப் சபோறுதத்வ்ர 
இவ்வோறு உண்ோவிரதததில ஈடு-
படுப்வரகள இரணடு மூன்று தினங-
களில தே்ககு பசி ஏறபடும் லபோது 
ஏதோ்வது கோர்ஙகோடடி இேநீர 
அல�து குளிர போனத்த அருநதி 
உண்ோவிரதத்த ்கவிடு்வது 
்வை்ககேோகி ்வருகி்றது. 

தமிைரசு்க கடசியின் புதிய செய-
�ோேர கிை்ககு ேோகோ்த்த பிர -
திநிதிதது்வம் செய்ப்வரோகல்வ 
இரு்கக ல்வணடும் என ்வ்ட 
ேோகோ் ெ்பயின் அ்்வத த்�-
்வரும் தமிைரசு்க கடசியின் மூதத 
து்்த த்�்வருேோன சி.வி.
லக.சி்வஞோனம் சதரிவிததுளேோர.   

குறிப்போக ேட்ட்ககேப்பு ேோ்வட-
்டத்த பிரதிநிதிதது்வம் செய்யும் 
ஒரு்வ்ர நியமிப்பலத சபோருத -
தேோனதோக அ்ேயும் என அ்வர 
லேலும் சதரிவிததோர.   

தமிைரசு்க கடசியின் செய�ோேர 

பதவி சதோ்டரபோக ஏறபடடுளே 
சநரு்ககடி நி்�்ே சதோ்டரபோக 
ஊ்டகஙகளு்ககு கருதது சதரிவி்ககும் 
லபோலத அ்வர இவ்வோறு குறிப்பிட-
்டோர.   அ்வர லேலும் கூறு்கயில,   

தமிைரசு்க கடசியின் செய�ோே-
ரோக இருநத து்ரரோஜோசிஙகம் அண-
்ேயில தனது பதவியில இருநது 
வி�கு்வதோக கடசி்ககு எழுதது 
மூ�ேோக அறிவிததிருநதோர.   

இநநி்�யில தமிைரசு்க கடசி-
யின் சபோதுச் செய�ோேர பதவி 
சதோ்டரபோக ப� கருதது்ககள பரப் -
பப்படடு ்வருகின்்றன.எனினும் 

யோ்ர நியமிப்பது என கடசி கூடி 
தீரேோனி்ககும்.   

தமிைரசு்க கடசியின் சபோதுச் 
செய�ோேரோக ஏறகனல்வ ேட்ட்கக -
ேப்பு ேோ்வட்டத்த பிரநிதிதது்வப்-
படுததுப்வலர இருநதோர.   

எனல்வ புதிதோக நியமி்ககப்படும் 
சபோதுச் செய�ோேரும் ேட்ட்கக -
ேப்பு ேோ்வட்டத்த பிரநிதிதது்வம் 
செய்ப்வரோக இருப்பலத சபோருதத -
ேோனதோக இரு்ககும். இத்ன நோன் 
ஏறகனல்வ கடசியின் ேததிய குழு்க 
கூட்டததிலும் கூறியுளலேன் என 
அ்வர லேலும் குறிப்பிட்டோர.     
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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

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

120.37 126.14

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
விமை

விற்பமன
விமை

வாஙகும
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

்காற்றமை மின் உற்பததி நிமையம;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

லதசிய மின் இ்்ப்பிறகு 
100 சேகோல்வோடடிறகும் அதி-
கேோன மின்ெோரத்த ்வைஙக்க 
கூடிய நோடடின் முத�ோ்வது 
போரிய கோற்ற்� மின் உறபததி 
நி்�யம் வி்ரவில தி்ற்ககப்ப-
்டவுளேது.

ேன்னோர பிரலதெததில நிரேோ-
ணி்ககப்படடு ்வரும் லேறபடி 
மின் உறபததி நி்�யம் 
இ�ங்க மின்ெோர ெ்ப்ககு 
செோநதேோன ஒலரசயோரு 
கோற்ற்� மின் உறபததி 
நி்�யம் என்றும் மின் உற-
பததி நி்�யததின் நிரேோ்ப் 
பணிகள தறலபோது 

செயறம்க முட்மடெ்கள் விற்பமன: 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

உளளூர ்வரததக ெந்தகளில 
செயற்க முட்்டகள தயோரி்க-
கப்படடு விறப்ன செய்யப்-
படடு ்வரு்வதோக ச்வளி்வரும் 
தக்வலகள சதோ்டரபில சபோது 
சுகோதோர பரிலெோதகர ெஙகம் 
க்வனம் செலுததி ்வருகி்றது.

அவ்வோறு செயற்க 
மு்்றயில தயோரி்ககப்படடு 
்வரும் முட்்டகள ெந்தகளில 
விறப்ன செய்யப்படுேோனோல 
அது சதோ்டரபில உ்டனடியோக 
தக்வலக்ேஅறியததருேோறும் 
அநத ெஙகம் சபோதுே்கக்ே 
லகடடு்க சகோணடுளேது.

405 இலங்கையரகைள் 
நேற்று ோடு 
திரும்பியுள்்ளனர

சகோலரோனோ ்்வரஸ் சதோறறு 
அச்சுறுததல சூழ்நி்�யில 
ச்வளிநோடுகளில நிர்ககதி்க-
குளேோகியுளே 405 இ�ங்க-
யரகள லநறறு நோடு திரும்பி-
யுளேனர.

இ்வரகள ஐ்ககிய அரபு இரோச்-
சியததில இருநது இ�ங்க 
ஸ்ரீ�ஙகன் விேோன லெ்்வ்ககு 
செோநதேோன விலெ்ட விேோனத-
தில லநறறு அதிகோ்� நோடு 
திரும்பியுளேனர.

இ்வரகளில ஐ்ககிய அரபு ரோஜ்-
ஜியததில இருநது 341 லபரும் 
கட்டோரில இருநது 64 லபரும் 
நோடு திரும்பியுளேதோக விேோன 
நி்�ய ்வட்டோரஙகள சதரிவித-
தன நோடு திரும்பிய்வரகள 

06

06

06

சு்பஹ்  - 04.46 
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.14
ைஃரிப  - 06.13
இஷா  - 07.23

12ஆம தி்கதி மு்தல் 14ஆம தி்கதி வமர இன்ம்றய சு்பதினம

                                   திதி: --துவா்தசி 

ொர்வரி
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யயா்கம: சித்தயயா்கம

ராகு்காைம :  ்காமை :  7.30 - 9.00வமர
சு்பயேரம : ்காமை : 6.00 - 7.30வமர

 

                    ேட்ெததிரம: பூெம ்ப்கல்  1.41

நேசிய மின் 
இ்ைப்பிற்கு நேலும் 100 
மேகைாந�ாட் மின்்ாரம்

உண்ேத் ேன்்ே்ய 
அறியத்ேருோறு 
ம�ாதுேககைளுககு 
ந�ணடுநகைாள்

தண்டனை பெற்ற னைதிைளின் அனைத்து  
கைோரிகனைைனையும் நின்றகேற்ற முடியோது  
்பாது்காபபுச் செயைாளர் ்கைல் குணரதன 

இநதிய மீன்வரகள எல்� 
தோணடி அததுமீறி மீன்பிடியில ஈடு -
படு்வதனோல மீன்வரகேது ்வோழ்்வோ-
தோரம் போதிப்பு, சதோழில உபகர்ங-
கள நோெம் ஆகிய்வற்்ற்க கணடிதது 
்வ்டேரோடசி மீன்வரகள சேேன க்வ -
னயீரபு லபோரோட்டம் ஒன்்்ற இன்று 
முன்சனடு்ககின்்றனர.   

்வ்டேரோடசி்க க்டறபரப்பில 
க்டநத சி� தினஙகேோக இநதிய மீன -
்வரகள எல்� தோணடி மீன்பிடியில 
ஈடுபடடு ்வருகின்்றனர.   

க்ரயில இருநது சுேோர ஒன்பது 
க்டல ்ேல தூரததில மீன்பிடியில 
ஈடுபடடு ்வருகின்்றனர. த்்ட செய்-
யப்பட்ட ல்டோ�்ர பயன்படுததி 
்வருகின்்றனர.   

இதனோல ்வ்டேரோடசி மீன்வரக-
ேது ்வோழ்்வோதோரம் போதி்ககப்பட-
டுளேது. க்டலில லபோ்டப்படும் ப� 
இ�டெம் ரூபோய் சபறுேதியோன 

்வ்�க்ே அறுதது நோெம் செய்து 
்வருகின்்றனர.   

க்டநத மூன்று நோடகேோக மிக 
அதிகேவில இநதிய மீன்வரகளின் 
அததுமீ்றல இ்டம்சபறறு ்வருகி்றது. 
இத்ன்க கணடிதது ்வ்டேரோடசி 
மீன்வரகள, ்வோ்ய மூடி்க கடடி 
சேேன க்வனயீரப்பு ஊர்வ�ம் 
ஒன்்்ற இன்று ந்டததுகின்்றனர.   

நலலூர முன்்றலில இருநது 
கோ்� பதது ேணி்ககு ஆரம்பேோ -
கும் இநத சேேன க்வனயீரப்பு 
லபரணியோனது, இநதியத தூதரகத -
்தச் சென்்ற்்டநது அஙகு இந -
தியத து்்த தூதரி்டம் ேகஜர 
ஒன்்ர்க ்கயளிதது, இநதிய மீன -
்வரகேது அததுமீ்றல சதோ்டரபில 
சதரியப்படுததி, இதனோல தேது 
்வோழ்்வோதோரப் போதிப்பு ேறறும் 
உ்ட்ேகள லெதேோ்ககப்படு்வது 
சதோ்டரபில எடுதது்க கூறி எல்� 

தோணடு்வ்த தடுதது நிறுததுேோறு 
து்்த தூது்வரி்டம் லகோரவுளே -
னர.   

அத்னத சதோ்டரநது நீரியல 
்வேதது்்ற அ்ேச்ெரின் அலு்வ -
�கததிறகுச் சென்று, அ்ேச்ெர 
்ட்கேஸ் லத்வோனநதோவி்டம் ேகஜர 
ஒன்்்றயும் ்கயளிப்பர.

பின்னர நீரியல ்வேதது்்ற 
தி்்்ககேம், ேோ்வட்டச் செய�கம் 
இறுதியோக ்வ்ட்ககு ேோகோ் ஆளுநர 
அலு்வ�கததிறகுச் சென்று ஆளு -
நரு்ககு ேகஜர ்கயளிதது தேது 
லபோரோட்டத்த நி்்றவு செய்்வர.   

்வ்டேரோடசி ்வ்ட்ககு மீன்வ ெஙகங-
கள, ஒன்றுகூடி ந்டததிய க�நது்ர-
யோ்டலில�லய இநத முடிவு எடு்க -
கப்பட்டதோக ்வ்டேரோடசி ்வ்ட்ககு 
க்டறச்றோழி�ோேர கூடடு்றவுச் ெங-
கஙகளின் ெேோெத த்�்வர ்வ.்வர -்
கு�சிஙகம் சதரிவிததோர.     

இந்திய மீன�ரகைளின் எல்ல மீறல;   

வடமராட்சி மீனவர்கள் இன்று   
மமௌன ்கவனயீரப்பு ப�ாராட்டம்

ேஸ்சகலியோவில ெட்டவிலரோ -
தேோன மு்்றயில ேோணி்கக்ககல 
அகழ்வில ஈடுபட்ட்வர ேணெரிவில 
உயிரிைநதுளேோர. இச் ெம்ப்வம் ப்-
ளூம்பீலட லதயி்�த லதோட்டததில 
ந்டநதுளேது. 

குறிதத நபர ெட்டவிலரோதேோன 
மு்்றயில ேோணி்கக்ககல அகழ்வில 
ஈடுபடடிருநதலபோது ேண லேடு 
ெரிநது விழுநததில� அ்வர உயிரி -
ைநதுளேதோக விெோர்்கள மூ�ம் 
சதரிய்வநதுளேது.   

இநத ெம்ப்வம் லநறறு முன்தினம் 

இரவு இ்டம்சபறறுளேதோக ேஸ்சக-
லியோ சபோலிஸோர சதரிவி்ககின்்ற -
னர.   

உயிரிைநத்வர ேஸ்சகலியோ பிர -
வுன்ஸ்வீ்க பிரிவு்ககுடபட்ட ப் -
ளூம்பீலட லதோட்டத்தச் லெரநத 
29 ்வயது்்டய சுப்பிரேணியம் 
அமி�ச்ெநதிரன் என அ்்டயோேம் 
கோ்ப்படடுளேதோக சபோலிஸோர 
சதரிவிததனர. இச் ெம்ப்வம் சதோ்டர-
பில லே�திக விெோர்்க்ே ேஸ் -
சகலியோ சபோலிஸோர முன்சனடுதது 
்வருகின்்றனர.     

மோணிகைகைல் அைழ்வில் ஈடுெட்ட
நெர் மண்சரிவில் சிககி உயிரிழப்பு
ேஸமகைலியாவில ்ம்��ம்

தமிழரசுக ைடசியின் புதிய ப்சயலர் 
ெதவி கிழககிலிருநகத!   −சி.வி.நகை.சி�ஞானம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

450 ்ககும் ஆயிரததிறகும் 
இ்்டப்பட்ட என்ஜின் ல்வகத்த்க 
சகோண்ட லேோட்டோர ்ெ்ககிளகள 
இ்ற்ககுேதி செய்்வ்த நிறுதது்வ -
தறகு ந்ட்வடி்க்க லேறசகோளேப்ப-
டும் என லபோ்ககு்வரதது இரோஜோஙக 
அ்ேச்ெர திலும் அமுனுகே சதரி-
விததுளேோர.  

அது சதோ்டரபோன அ்ேச்ெர்்வப் 
பததிரம் வி்ரவில அ்ேச்ெர்்வ-
யில ெேரப்பி்ககப்ப்ட உளேதோகவும் 
அ்வர சதரிவிததோர.  

இநதத தீரேோனததிறகு இ்ஙக 
எதிரகோ�ததில 450 ்ககும்1000றகும் 
இ்்டப்பட்ட என்ஜின் ல்வகத்த்க 
சகோண்ட லேோட்டோர ்ெ்ககிளக்ே 
இ்ற்ககுேதி செய்்வதறகோன அனுேதி 
்வைஙகப்ப்டேோட்டோது என்றும் இரோ -

ஜோஙக அ்ேச்ெர சதரிவிததுளேோர.   
அதறகு முன்பதோக இது்வ்ர 

இ்ற்ககுேதி செய்யப்படடுளே 
லேோட்டோர ்ெ்ககிளக்ே பதிவு 
செய்்வதறகு ந்ட்வடி்க்க எடு்ககப் -
படும் என்றும் அவ்வோ்றோன ்வோக -
னஙக்ேப் பதிவு செய்ய 8 �டெம் 
ரூபோ ்வ்ர மி்க்க கட்ட்ம் அ்ற -
வி்டப்படும் என்றும் அ்வர சதரி -
விததுளேோர.  

முழு்ேயோகப் பதிவு செய்யப் -
ப்டோத நி்�யில உபலயோகததில 
உளே லேோட்டோர ்வோகனஙகள 
சதோ்டரபில அதறகோன மு்்ற்ே்க-
கி்ஙக அத்னப் பதிவு செய்து 
சகோள்வதறகு கோ� அ்வகோெம் 
ஒன்்்ற ்வைஙகுேோறு ஜனோதிபதி 
லகோட்டோபய ரோஜபக்ஷ பணிப்பு்ர 
விடுததுளேதோகவும் ரோஜோஙக 
அ்ேச்ெர சதரிவிததோர. (ஸ)  

450 - 1000 என்ஜின் �லு �ாகைனஙகைள்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

சகோழும்பு ேறறும் அத்ன 
அணடிய பகுதிகளில ்வோகன சநரிெல-
க்ே்க கடடுப்படுததும் ்வ்கயில 
்வழிப்போ்தகள சதோ்டரபோன வீதிச் 
ெட்டம் இன்று முதல மீணடும் 
ந்்டமு்்றப்படுததப்ப்டவுளேது.
அதறகி்ஙக நோன்கு வீதிகள மூ�ம் 
இநத ்வழிப்போ்தகள சதோ்டரபோன 
ெட்டத்த ந்்டமு்்றப்படுதத தீர-
ேோனிததுளேதோக சபோலிஸ் லபோ்க-
கு்வரதது கடடுப்போடு ேறறும் வீதி 
போதுகோப்பு சதோ்டரபோன பணிப்போேர 
இநதி்கக ஹப்பு சகோ்ட சதரிவிததோர.

அதறகி்ஙக ்வழிப்போ்த-

கள சதோ்டரபோன நீதி ெட்டத்த 
மு்்றயோக க்்டப்பிடி்ககோத 
அ்னதது ெோரதிகளு்ககும் எதிரோக 
ெட்ட ந்ட்வடி்க்க எடு்ககப்படும் 
என்றும் அ்வர குறிப்பிடடுளேோர.

அது சதோ்டரபில நோடடில உளே 
அ்னதது சபோலிஸ் நி்�யஙகளு்க-
கும் அறிவுறுததி உளேதோகவும் அ்வர 
சதரிவிததோர.

இன்று முதல ந்்டமு்்றப்படுத-
தப்ப்ட உளே லேறபடி செயறதிட்டம் 
சதோ்டரபோன முன்லனறபோடடு ந்ட-
்வடி்க்கக்ே லநறறு சகோழும்பின் 
சி� பகுதிகளில இ்டம்சபற்றது்டன் 
சி� வீதிகளில அதறகோன ஒததி்கக-
ளும் இ்டம்சபற்றன.(ஸ)

�ாகைன மேரி்்ல கைட்டுப்�டுத்ே;

ேோஙகுேம் குறூப் நிருபர

முல்�ததீவு, ஒடடுசுட்டோன்  
நகர பகுதியில லநறறு இ்டம்சபற்ற 
்வோகன விபததில 12 லபர படுகோய -
ே்்டநத நி்�யில ்்வததியெோ-

்�யில அனுேதி்ககப்படடுளேனர.
ெம்ப்வம் சதோ்டரபில லேலும் சதரிய -
்வரு்வதோ்வது,

முல்�ததீவு ேோஙகுேம் 
வீதியில ஒடடுசுட்டோன் சி்வன் ஆ� -
யததிறகு முன்போக உளே லபருநது 

தரிப்பி்டததிறகு அருகில ேோஙகு -
ேம் லநோ்ககிய தி்ெயில பயணிதத 
பி்ககப் ரக ்வோகனம் ஒன்று  வீதி்ய 
க்வனி்ககோது திடீசரன மீணடும் 
முல்�ததீவு ப்ககேோக திரும்ப  
முறபட்ட ல்வ்ே  ேோஙகுேம் 

லநோ்ககி  ்வநத ஹயஸ் ்வோகனம்  
குறிதத ்வோகனதது்டன் லேோதியுள -
ேது. 

இதில ஹயஸ்  ்வோகனததில 
பயணிதத 12 லபர கோயே்்டநத 
நி்�யில முல்�ததீவு ேோ்வட்ட 

்்வததியெோ்�யில அனுேதி்ககப்-
படடுளேனர. 

ெம்ப்வம் சதோ்டரபில ஒடடுசுட -
்டோன் சபோலிஸோர லே�திக விெோர-
்்க்ே லேறசகோணடு ்வருகின்-
்றனர.

ஒட்டுசுட்டானில் ப்கார வி�த்து;

12 ந�ர �டுகைாயம்

இ்றககுமதிகைோை அனுமதினய  
நிறுத்த ந்டேடிகனை எடுகைப்ெடும்

ய்பாககுவரதது இராஜாங்க அமைச்ெர்  

வழித்்தடங்கள் ம்தாடர�ான சட்டம்
இன்று மு்தல் மீண்டும் நடடமுடையில்
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மக்களின் அவலத்தை தீர்ப்பதில் 
முன்னுரி்ம வழங்க வவண்டும்

வடெக்கு, கிழக்கின் அபிவிருத்தி ெம்பந்தைான 
க்காரிக்ம்க்கள் ்தமிழர் அரசியல் ்தரபபு்க-
ளில் இருநது ெமீ்ப ்காலைா்க சவளிவநது 

ச்காண்டிருக்கின்்றன. ச்பாதுத் க்தர்்தலில் ச்பாதுஜன 
ச்பரமுன ்கட்சி அகைா்க சவற்றியீட்டி, ்பலம வாயந்த 
ஆட்சிசயான்ம்ற அமைத்்தம்தத் ச்தாடெர்நது அபிவி-
ருத்தி ச்தாடெர்்பான க்காரிக்ம்க்கள் வலுபச்பற்றுள்-
ளன.  

்தமிழ் இனத்தின் அரசியல் ச்தாடெர்்பான க்காரிக்ம்க-
்கமளசயல்லாம ்தற்்காலி்கைா்க ஒருபு்றம மவத்து 
விட்டு, அபிவிருத்தி விடெயங்களிகலகய முழுமையான 
்கவனம செலுத்்தப்படெ கவண்டுசைன்று வடெக்கு, கிழக்-
கில் உள்ள அரசியல்வாதி்கள் ்பலர் இபக்பாது ்கருத்து 
சவளியிடெத் ச்தாடெஙகியுள்ளனர். வலுவான அரொங -
்கசைான்று உருவாகியிருப்ப்தனால் எழுநதுள்ள 
க்காரிக்ம்கயா்க இ்தமனக் ச்காள்ள முடியும.  

 ச்பாதுத் க்தர்்தலில் ்தமிழ் ைக்்களின் ச்தரிவு்கமள 
அடிப்பமடெயா்க மவத்து க�ாக்குகின்்ற க்பாது, அர-
சியல் க்காரிக்ம்க்கமளப ்பார்க்கிலும அபிவிருத்தி 
ெம்பந்தப்பட்டெ ஆ்தங்ககை கைகலாஙகியிருப்பம்தப 
புரிநது ச்காள்ள முடிகின்்றது.வடெக்கு, கிழக்குத் ்தமிழ் 
ைக்்களின் ஏ்கபிரதிநிதி்களா்க இத்்தமன ்காலமும 
்கரு்தப்பட்டு வந்த ்தமிழ்த் க்தசியக் கூட்டெமைபபுக்கு  
இமமும்ற ஏற்்பட்டுள்ள ்பாரிய ெரிவும, ்பாராளுைன் -
்றத்துக்கு பிரதிநிதி்களா்க புதிய மு்கங்கள் ச்தரிவா -
கியிருப்பதும ைக்்களின் இன்ம்றய ஆ்தங்கத்ம்த 
ச்தளிவா்கப புலப்படுத்துகின்்றன. யாழ்  ைாவட்டெத் -
தில் ஸ்ரீலங்கா சு்தநதிரக் ்கட்சியின் கவட்்பாளரான 
அங்கஜன் இராை�ா்தன், ைட்டெக்்களபபு ைாவட்டெத்தில் 
ஸ்ரீலங்கா ச்பாதுஜன ச்பரமுனவின் கவட்்பாளரான 
வியாகழநதிரன் ஆகிகயார் சவற்றி ச்பற்்றமை ்தமிழ் 
ைக்்களின் புதிய சிந்தமனக்்கான அறிகுறி்களா்ககவ 
ச்தன்்படுகின்்றன.  

உண்மையில் கூறுவ்தானால் வடெக்கு, கிழக்குத் 
்தமிழ் ைக்்கள் மி்கவும ெலிப்பமடெநதிருக்கி்றார்்கள். 
மூன்று ்தொப்த ்கால ச்தாடெர்ச்சியான யுத்்த சூழலில் 
்தங்களுக்கு எற்்பட்டுள்ள உயிர்,உமடெமை இழப-
பு்கமள இலகுவில் ை்றநது விடுவ்தற்கு அவர்்கள் 
்தயாரா்க இல்மல. யுத்்த ்காலத்தில் கூடு்தலான உயிர் -
்கமளயும, உமடெமை்கமளயும ்பறிச்காடுத்்தவர்்கள் 
்தமிழ் ைக்்களாவர். ஆனால் இந்த இழபபு்கள் ்தமிழ் 
ைக்்களுக்கு ைாத்திரம ஏற்்படெவில்மல. ச்பாலிஸார், 
்பமடெ வீரர்்கள் ைற்றும சிங்கள, முஸ்லிம ைக்்கள் 
ஏராளைாகனார் உயிர், உமடெமை இழபபு்கமளச் ெந -
தித்திருக்கின்்றார்்கள். எைது �ாட்டின் குடிைக்்கள் என்்ற 
ரீதியில் அமனத்து இன ைக்்களுகை யுத்்த ்காலத்தில் 
்பலவி்தத்திலும ்பாதிக்்கப்பட்டுள்ளனர்.   

யுத்்தம நிலவிய ்காலப்பகுதியில் க்தசியப பிரச்சி -
மனக்கு ெைரெைான தீர்சவான்ம்றக் ்காண்்ப்தற்்கா்க 
க்பச்சுவார்த்ம்த்களும, அ்தற்்கான முயற்சி்களும 
்பல ்தடெமவ்களில் முன்சனடுக்்கப்பட்டெ  க்பாதிலும, 
எதுவுகை ்பலமனத் ்தரவில்மல. க்பச்சுவார்த்ம்த 
கைமெக்கு புலி்கள் இயக்்கம வநதிருந்த க்பாதிலும, 
பிரிவிமனக் ச்காள்ம்கயில் அவர்்கள் உறுதியா்க 
இருந்த்தன் ்காரணத்தினால் ெைா்தானப க்பச்மெக் 
குழபபுவதிலும, யுத்்தத்ம்த மீள ஆரமபிப்பதிலுகை 
அவர்்கள் ைம்றமு்கைான திட்டெம ச்காண்டிருந்த -
னர். எனகவ்தான் அமனத்து முயற்சி்களுகை உரிய 
்பலமனத் ்தராைல் க்பாய விட்டென.  

முப்பது வருடெ ்கால யுத்்தம முடிவுக்கு வநது ்தொப்த 
்காலம ்கடெநது விட்டெது.இக்்காலப ்பகுதியில் வடெக்கு, 
கிழக்கில் அச்ெைற்்ற சூழ்நிமல நிலவுகின்்ற க்பாதிலும, 
யுத்்தத்தினால் ்பாதிக்்கப்பட்டுள்ள ைக்்களின் வாழ்க்-
ம்கத் ்தரத்ம்த முன்கனற்்ற கவண்டிய பிர்தான 
க்தமவ அபபிரக்தெங்களில் உள்ளது.  

அரசியல் ொர்ந்த விடெயங்கள் ஒருபு்றம இருந்தா-
லும, ைக்்களின் ஏமனய பிரச்சிமன்ககள இன்று 
முன்னிமலயில் நிற்கின்்றன. ைக்்களின் அவலங்கள் 
மு்தலில் தீர்க்்கப்படுவது அவசியம. வடெக்கு, கிழக்கின் 
மி்கவும பின்்தஙகிய பிரக்தெங்களில் வாழ்கின்்ற ைக் -
்களின் உண்மையான அவலங்கள் ்தமிழ் க்தசியம 
க்பசுகவாரின் ்கண்்களுக்குத் ச்தரிவதில்மல. அமைக்-
்கள் அடிப்பமடெ வெதி்கள் எதுவுகை இன்றி குடிமெ்க-
ளில் வாழ்நது வருகின்்றனர். ்தங்கமள ்தமிழ் அர -
சியல்வாதி்கள் ஏச்றடுத்தும ்பார்ப்பதில்மலசயன்று 
அமைக்்கள் கூறுகின்்றனர்.  

அரசியல் பிரச்சிமன்கள் ்பற்றிசயல்லாம அவர்்க -
ளுக்கு ஆர்வம கும்றவு. அன்்றாடெ சீவகனா்பாயம 
ைாத்திரகை அமைக்்களின் ்தமலயாய பிரச்சிமன -
யா்க இருக்கி்றது. ்தங்களின் அரசியல்வாதி்கள் 
க்தர்்தல் ்காலங்களில் ைாத்திரகை ்தங்கமளத் க்தடி 
வநது விட்டுச் செல்வ்தா்க அவர்்கள் கவ்தமனயுடென் 
கூறினர்.  

இவவா்றான நீணடெ ்கால ஏைாற்்றத்தின் விமளவா-
்ககவ வடெக்கு, கிழக்கில் இமமும்ற ச்பாதுத் க்தர்்தலின் 
க்பாது ைக்்களின் சிந்தமனயில் ைாற்்றம ஏற்்பட்டிருப்ப -
ம்தக் ்காண முடிகி்றது. அபிவிருத்தியும அன்்றாடெ சீவ-
கனா்பாயமுகை ்தங்களது ்தமலயாய பிரச்சிமன்கள் 
என்்பம்த முடிவா்கக் கூறியுள்ளனர் வடெக்கு, கிழக்கு 
்தமிழ் ைக்்கள். அஙகுள்ள ்தமிழ் அரசியல்வாதி்கள் 
்பலரின் இன்ம்றய ்கருத்தும இதுவா்ககவ உள்ளது.  

�மடெமும்றச் ொத்தியைற்்ற விடெயங்கமள ைக்்கள் 
ைத்தியில் கூறுவது ச்பாருத்்தைான்தல்ல. உல்கப 
க்பாக்கு ைற்றும க்தசிய அரசியலின் க்பாக்கு ்பற் -
றிசயல்லாம சிநதித்து, ்தைது ைக்்களின் அவல 
வாழ்மவத் தீர்த்து மவப்ப்தற்்கான ்காரியங்களில் 
இவவா்றான அரசியல்வாதி்கள் ஈடு்படெ கவண்டும. 
அதுகவ ்காலத்திற்குப ச்பாருத்்தைான �டெவடிக்ம்கயா -
கும.  
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்த்பால் ச்பட்டி இலக்்கம : 834
ச்தாமலக்பசி இலக்்கம : 2429429, 2429272, 2429279

ச்பக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு்காமையாளர் : 2429321

புகழை விரும்பிய மழைவிழயப் பெறாதவர்க்கு அவர்-
கழை ஏைைம் பெயவார் முன்ை ஆண் சிஙகமாய 
நடக்கும் பெருமித நழட இலழலை.       

குறள் தரும் சிநதனை

அட்டாளைச்சேளை பிர்ேசேத்தில் வெற்றிகரமடாக  
முனவைடுககப்பட் விெசேடாய ஊககுவிபபு ெடாரம்
அம்ொழற மாவடடத்தில 

'வி்ேட விவொய ஊக்-
குவிப்பு வாரம்' பிரகட-

ைப்ெடுத்தப்ெடடு, பெப்டம்ெர் 07ம் 
திகதி திஙகடகிைழம முதல 12ம் திகதி 
ெனிக்கிைழம வழரயாை ஏழு திைங-
கள் பவற்றிகரமாக நழடமுழறப்ெடுத் -
தப்ெடடது. அம்ொழற மாவடட பிரதி 
விவொயப் ெணிப்ொைர் எம்.எப்.ஏ.ெனீ-
ரின ஏற்ொடு மற்றும் வழிகாடடலில, 
மாவடடத்திலுள்ை 98 விவொயப் ்ொத-
ைாசிரியர் பிரிவுகளில நழடமுழறப்ெ-
டுத்தப்ெடட இவ்வழலைத்திடடத்தின 
்ொது, விவொயிகள், வீடடுத் ்தாடட 
ெயிர்ச் பெயழகயாைர்கள், பொதுமக்-
கள், ொடொழலை மாணவர்கள் உள்ளிடட 
அழைத்துத் தரப்பிைரும் நனழமயழட-
யும் வழகயில ெல்வறு ெயனமிக்க  

்வழலைத் திடடஙகள் ஏற்ொடு பெய -

யப்ெடடு நழடமுழறப்ெடுத்தப்ெடடை.  
அம்ொழற மாவடடத்தில ெமகா -

லைத்தில நழடமுழறப்ெடுத்தப்ெடட 
வி்ேட விவொய ஊக்குவிப்பு வாரத்-
தில, அடடாழைச்்ெழை விவொய விரி-
வாக்கல பிரிவில ெல்வறு ்வழலைத் 
திடடஙகள் ஏற்ொடு பெயது நழட -
முழறப்ெடுத்தப்ெடடதாக அடடா -
ழைச்்ெழை விவொய விரிவாக்கல 
நிழலையப் பொறுப்ெதிகாரி, விவொ -
யப் ்ொதைாசிரியர் ஏ.எச்.ஏ.முொறக் 
பதரிவித்தார்.  

 பநற்ெயிர்கழைத் தாக்கும் கபிலை 
நிற தத்திகள் (அறக்பகாடடியான), 
்ொைம் பெயழகழய தாக்கும் ெழடப் -
புழு எனெைவற்றின தாக்கம் மற்றும் 
கடடுப்ொடு பதாடர்பில விவொயி -
களுக்கு விைக்கமளிக்கும் நிகழ்வு 
அக்கழரப்ெற்று நீர்ப்ொெை திடடப் 
ெணிப்ொைர் காரியாலையத்தில நழட -
பெற்றது.  

அடடாழைச்்ெழை பிர்தெ பெய -
லைாைர் பிரிவிலுள்ை காைான பெயழக 
மற்றும் காைான உணவு நுகர்ழவ 

ஊக்குவிக்கும் விழிப்பு -
ணர்வு நிகழ்வு அடடா -
ழைச்்ெழை ழதக்காநக -
ரில இடம்பெற்றது. இதன 
்ொது காைான கஞ்சி தயா -
ரித்து விநி்யாகிக்கப்ெட -
டது.  

கூடபடரு உற்ெத்தியா -
ைர்கழை அதிகரித்து அவர் -
களுக்கு ்மலைதிக வருமா -
ைத்ழத பெற்றுக்  

பகாடுப்ெதுடன, நஞ் -
ெற்ற உணவு உற்ெத்திழய 
நிழறவாகக் கிழடக் -
கச் பெயயும் ்நாக்கில 
ஏற்ொடு பெயயப்ெடட 
கூடபடரு தயாரித்தல பெயனமுழறப் 
ெயிற்சி அடடாழைச்்ெழை விவொய 
விரிவாக்கல பிரிவிலுள்ை ஆலைம்கு -
ைம் விவொயக் கிராமத்தில இடம் -
பெற்றது. நஞ்ெற்ற உணவு உற்ெத்தி, 
பதாற்றா ்நாய ொதுகாப்பு மற்றும் 
நாற்று்மழட ெயிர் முகாழமத்துவம் 
எனெை பதாடர்பில விைக்கமளிக்கும் 

விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் அடடாழைச்-
்ெழை தை ஆயர்்வத ழவத்தியொழலை 
மற்றும் அந்-நூர் மகாவித்தியாலையம் என -
ெைவற்றில இடம்பெற்றை.  

 அடடாழைச்்ெழை புறத்்தாடடம் 
பிர்தெத்தில, நாற்று்மழட முகாழமத்-
துவம் பதாடர்பில விவொயிகளுக்கு 
விைக்கமளிக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்-
றது. அ்த்ொனறு ெம்புநகர் பிர்தெத்-
தில ெரி்ொதழையின மூலைம் வைமாை 
மண்ழணக் கண்டறிதல நிகழ்வு இடம்-
பெற்றது. இழவ தவிர, பநற்பெயழகயில 
பெலைவிழைக் குழறத்து, அதிக இலைாெம் 
பெற்றுக் பகாள்ளும் ்நாக்கில ஏற்ொடு 
பெயயப்ெடட விழிப்புணர்வு நிகழ்வின 
்ொது, ஒருஙகிழணந்த பீழடப் ெரிொலை-
ைம் மற்றும் ஒருஙகிழணந்த ்ொெழண 
முகாழமத்துவம் எனெை பதாடர்பில விவ-

ொயிகளுக்கு விரிவாை விைக்கமளிக்கப்-
ெடடதாகவும் விவொயப் ்ொதைாசிரியர் 
ஏ.எச்.ஏ.முொறக் ் மலும் பதரிவித்தார்.  

அத்துடன, நாடைாவிய ரீதியில 10 இலைட-
ெம் வீடடுத் ்தாடடஙகழை உருவாக்கும் 
அரசின 'பெௌொக்கியா' ்வழலைத் திடடத்-
தின கீழ், வீடடுத் ்தாடட ெயிர்ச் பெயழக-
யில ஆர்வமுள்ை அடடாழைச்்ெழை 

பிர்தெ மக்களுக்கு அடடாழைச்்ெழை-
விவொயப் ெயிற்சி நிழலையத்திைால ெயிர் 
விழதகள் ஏற்கை்வ வைஙகி ழவக்கப்-
ெடடை. இதன ்ொது மிைகாய, கத்தரி, 
ெயற்ழற, பவண்டி, கீழர, பகௌபி, ராபிள் 
உள்ளிடட ெல்வறு ெயிர் விழதகள் 
விநி்யாகிக்கப்ெடடை. இப்ெயிர்களின 
மூலைம் பெயழகயாைர்களுக்கு தற்காலைத்-
தில சிறந்த அறுவழட கிழடத்து வருவதா-
கவும் முொறக் குறிப்பிடடார்.  

 விவொய அழமச்சு மற்றும் விவொயத் 
திழணக்கைம் எனெை இழணந்து நழட-
முழறப்ெடுத்திய இவ்வழலைத் திடடத்-
தின மூலைம் வீடடுத் ்தாடடப் ெயிர்ச் 
பெயழகயாைர்கள் 200 ்ெர் மற்றும் 
பநற்காணி வரம்புகளில மரக்கறிச் பெய-
ழகயில ஆர்வமுள்ைவர்கள் 300 ்ெர் எை 
பமாத்தம் 500 ்ெர் நனழமயழடந்தழம 

குறிப்பிடத்தக்கது.  
 பகாவிட 19 பகா்ராைா 

ழவரஸ் அச்ெம் காரணமாக 
நாடு எதிர்பகாண்டுள்ை அொதா-
ரண சூழ்நிழலைக்கு மத்தியிலும், 
வீடடுத் ் தாடட ெயிர்ச் பெயழக-
யாைர்களுக்கு ெயிர் விழதகழை 
உரிய காலைத்தில துரிதமாக விநி-
்யாகிப்ெதற்காை நடவடிக்ழக-
கழை அரொஙகம் ்மற்பகாண்-
டிருந்ததாகவும் முொறக் ்மலும் 
சுடடிக்காடடிைார். இப்ெணி-
களுக்கு அடடாழைச்்ெழை 
விவொய விரிவாக்கல நிழலைய 
விவொயப்  ்ொதைாசிரியர் 
எஸ்.பி்ரம்நாத், பதாழிலநுடெ 
உதவியாைர்கள் வீ.நி்ராேன,  

எஸ்.்ரணுகா ஆகி்யார் நிழறவாை ஒத்-
தழைப்பு நலகி வருவதாகவும் விவொயப் 
்ொதைாசிரியர் முொறக் பதரிவித்தார்.  

அறுநூறு ெரு் ெரலடாற்றுப வ்பருளம ெடாய்நே 
்படாண்டிருபபு ஸ்ரீ திவரௌ்பளே அம்மன ஆலயம்
்பதிழைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு 

முற்ெடட ொண்டிருப்பு ஸ்ரீ 
திபரௌெழத அம்மன ஆலைய வரு-

டாந்த உற்ெவம் பெப்படம்ெர் 15 ஆம் 
திகதி பெவவாயக்கிைழம(நாழை) 
திருக்கதவு திறத்தல பகாடி்யற்றத்து-
டன ஆரம்ெமாகினறது. இந்த ஆலைய 
உற்ெவத்தின சிகரம் எை வர்ணிக்கப்ெ-
டும்  ொண்டவர்கள் திபரௌெழத ெகிதம் 
்தவாதிகள் தீயில இறஙகும் தீமிதிப்பு 
ழவெவம் ஒக்்டாெர் 02 ஆம் திகதி 
பவள்ளிக்கிைழம மாழலை 5 மணிக்கு  
நழடபெறவுள்ைது.

தற்்ொது பகா்ராைா ழவரஸ் 
பதாற்று காரணமாக சுகாதாரொதுகாப்பு 
நழடமுழறகழைப் பினெற்றி்ய ஆலைய 
உற்ெவ காலை வழிொடுகள் நழடபெற-
வுள்ைை. ஆலையத்திற்கு வருழக தரும் 
ெக்தர்கள் முகக்கவெம் அணிந்திருத்தல, 
ெமூக இழடபவளிழயப் பினெற்றல 
்ொனறவற்றுடன, இம்முழற ெக்தர்கள் 
காவடி எடுத்தல, கற்பூரச்ெடடி எடுத்தல 
்ொனற ்நர்த்திக்கடனகழை பெலுத்த 
முடியாது. அத்துடன ஆலைய வைாகத்தில 
கழடகள் ழவப்ெதற்கும் அனுமதி வைங-
கப்ெடவிலழலை. ஆலைய உற்ெவ காலைத்-
தில சுகாதாரப் பிரிவிைர் சுகாதார கண்கா-
ணிப்பில ஈடுெடவுள்ைைர்.

கிைக்கில மடடக்கைப்பு மாவடட 
மக்கள் கிராமிய வழிொடழட்ய தமது 
வழிொடாக கருதி  வருகினறைர். இம்-
மக்கள் ெக்தி வழிொடடில மிகுந்த ெக் -
தியும் நம்பிக்ழகயும் பகாண்டிருப்ெழத 
இஙகுள்ை கிராமஙகள் ்தாறும் அழமந்-
துள்ை ெக்தி ஆலையஙகள் ெழறொற்றி நிற்-
கினறை.

அந்த வழகயில கண்ணகி அம்மன, 
காளி அம்மன, மாரி அம்மன, மீைாட-
சிஅம்மன, ்ெச்சி அம்மன, நாககனனி 
அம்மன, திபரௌெழத அம்மன எை ெலை 
ஆலையஙகழை நிறுவி அதன மூலைம் தமது 
்வண்டுதலகழை நிழற்வற்றி வருகின-
றைர்.

ெக்தி ஆலையஙகளில உற்ெவஙகள் 
ஆரம்பிக்கப்ெடடால மிகுந்த ெயெக்-

தியுடன மக்கள் அவவழிொடடில ஒன -
றித்து விடுகினறைர். தமது  உள்ைத்ழத-
யும், இலலைத்ழதயும், கிராமத்ழதயும் 
தூயழமயாக ழவத்திருப்ெதுடன சிலை 
ஊர்க்கடடுப்ொடுகழை விதித்து புனித-
மாக வழிொடுகளில ஈடுெடுகினறைர். 
அம்மன அருைால தஙகள் குழறகழை-
யும் தீர்த்துக் பகாள்கினறைர். இது காலைங -
காலைமாக மக்கள் மத்தியில இடம்பெற்று 
வரும் பதயவ நம்பிக்ழகயாகும்.

கிைக்கில ெல்வறு ெக்தி ஆலையங-
கள் அழமயப் பெற்றாலும் அதில மிகத் 
பதானழமயாை ஆலைஙகள் சிலை அழமந் -
துள்ைை. மடடக்கைப்பிற்கு பதற்்க 40 
கி்லைா மீற்றர் தூரத்தில அழமந்துள்ைது 
வர்த்தக நகராை கலமுழை. கலமுழை 
நகரில இருந்து வடக்்க 3 கி்லைா மீற்றர் 
தூரத்தில அழமந்துள்ைது ெ ழைழம-
வாயந்த ொண்டிருப்பு கிராமம். இஙகு -
தானெ ழைழமயின பெருழம கூறும் 
ொ ண்டிருப்பு ஸ்ரீ திபரௌெழத அம்மன 
ஆலையம் அழமந்துள்ைது. இந்த ஆலையத்-
தின உற்ெவம் புரடடாதி மாதத்தில ஆரம் -
ெமாகி மரபு வழி ொர்ந்த வழிொடடு 
முழறகளினெடி 18 திைஙகள் பூழெகள் 
இடம்பெற்று வருகினறை.

கிைக்கில பதானழம வாயந்த ெக்தி 
ஆலையஙகளில ஒனறாக ொண்டிருப்பு 
ஸ்ரீ திபரௌெதிஅம்மன ஆலையம் விைங-
குகினறது. 'தீப்ெள்ையம்'எனறாலதான 
அழைவருக்கும் பதரியும். இஙகு நழட-

பெறும் பூழெவழிொடுகள் ஏழைய 
ஆலையஙகளில இருந்து ்வறுெடடு நிற்-
கினறை. திபரௌெதிஅம்மழை வருந்தி 
அழைத்து கும்பிடடு மனறாடி வந்தழை 
பெயது வழிெடுகினற மரபு சிறப்ொைது. 
ொண்டவர் ்வடம் பூண்டு நிற்கினறவர்-
களுக்கு இஙகு வி்ெட பூழெ வழிொ-
டுகள் நழடபெறுகினறை. மனிதழை 
பதயவமாக பூஜிக்கும் மகாெக்திஆலைய-
மாகவும் ொண்டிருப்பு  திபரௌெதிஅம் -
மன ஆலையம் விைஙகுகினறது.

மகாொரதக் கழதயிழை ழமயமாக 
ழவத்து 18 திைஙகள் ொண்டிருப்பு 
திபரௌெதியம்மன ஆலைய உற்ெவங-
கள் நழடபெறுகினறை. இலைஙழகயில 
முதனமுதலில திபரௌெதி அம்மனுக்-
பகை ஆலையம் அழமயப் பெற்றது ொண்-
டிருப்பி்லையாகும். வட இந்தியாவில 
இருந்து தாதன மாமுனியும் அவரது 
ஆடகளும் இந்தியாவின பகாஙகுநக-
ரில இருந்து கப்ெ்லைறி புறப்ெடடைர்.
அவர்கள் கிைக்கு கழரழய வந்தழடந்-
தைர்.  மடடக்கைப்பு ெகுதியிலிருந்து 
புறப்ெடட தாதனமா முனிவர் அந்நா -
ளில நாகர்முழை எை அழைக்கப்ெடட 
திருக்்காவிழலைச் பெனறழடந்து அஙகு 
தஙகியிருந்து மகாொரதக் கழதயிழை 
மக்கள் மத்தியில ெரப்பி வரலைாைார். 

இந்தியாவிலிருந்து தாதன எனெ-
வர் இஙகு வந்திருப்ெதழை அறிந்து 
பகாண்ட மடடக்கைப்பு ெகுதிக்கு சிற்ற-

ரெைாக இருந்த மாருத்ெைனுழடய புத் -
திரன எதிர்மனைசிஙகன (கி.பி.1539-_
கி.பி. 1583 வழர) தாதழைக் கண்டு 
அவரது ்நாக்கம் வருழக ெற்றி விொரித்-
துஅறிந்து பகாண்டான. தாதனும் தைது 
வருழகயின ்நாக்கம் ெற்றி மனைனி -
டம் எடுத்து இயம்பிைார். அத்்தாடு 
தமது வழிொடடிற்குகந்த இடம் 
ஒனழறத் ்தடிவைஙகுமாறும் ்கடடுக் 
பகாண்டார்.

எதிர்மனைசிஙகனும் தாதனின விருப் -
ெப்ெடிஅவழரயும் அழைத்துக் பகாண்டு 
மீண்டும் கடல வழிப்ெயணம் பெயத 
்ொது அரு்க கடலும் ஆலைவிருடெங-
களும்  பகாக்கடடிமரஙகளும் நாவல 
மரஙகளும் ்மற்்க அடர்ந்த வைப்ெ -
குதியும் காணப்ெடட ொண்டிருப்ழெக் 
கண்டு இறஙகி அங்க்ய தஙகி தான 
ழக்யாடு பகாண்டு வந்திருந்த விஷ்ணு, 
திபரௌெதி, ொண்டவர்கள் சிழலைகழை 
ழவத்து பகாக்கடடிமரத்தடியில பகாத்துப் 
ெந்தலிடடு வழிொடு நடத்தி வந்தார். மன-
ைனும் தாதனின வழிொடடிற்கு பூரண ஒத்-
துழைப்ழெ வைஙகிைான. இ்த்வழை 
திபரௌெதிஅம்மனின மகிழமழய அறிந்து 
பகாண்ட கண்டி மாநகழரஆடசி புரிந்த 
மனைன விமலைதர்மசூரியன (கி.பி.1594-_
கிபி 1604) இஙகு வந்து அம்மழை தரிசித்து 
விடடு பொன, பவள்ளி பொருள் பகாடுத்து 
பெனறதாக கலபவடடுக்களில இருந்து 
அறியக் கிடக்கினறது.

ஆரம்ெத்தில தாதன ஆலையம் எை 
அழைக்கப்ெடட இவவாலையம் பினபு 
ொண்டிருப்பு திபரௌெதிஅம்மன ஆலையம் 
எை பெயர் பெற்றது. இந்த ஆலையத்தின 
பிரொதமாக மருத்துவ மூலிழககழைக் 
பகாண்டு தயாரிக்கப்ெடும் வாெழைமிக்க 
'ொண்டாரப் பொடடு' அற்புதம் மிக்கதும் 
பிணிதீர்க்கும் அரும் மருந்தாகவும் காணப்-
ெடுகினறது. இலைஙழகயில மிக நீண்ட 
தீக்குழிழயக் பகாண்ட ஆலையமாக ொண்டி-
ருப்பு திபரௌெதிஅம்மன ஆலையம் அழமந்-
துள்ைது. இஙகு பெண்கள் தீமிதிப்பில 
ஈடுெட முடியாது. 

(06 ஆம் ெக்கம் ொர்க்க)

ஹிஜ்ரி வருடெம 1442 முஹர்ரம பிம்ற 25
ொர்வரி வருடெம ஆவணி ைா்தம 29ஆம �ாள்     திங்கட்கிழமை

ஐ.எல்.எம.ரிஸான்
(அட்டொமளச்கெமன ைத்திய நிரு்பர்)     

வருடொந்த உற்ெவம 
�ாமள ஆரம்பம

பு்கழ்புரிந்த இல்லிகலார்க்கு இல்மல இ்கழ்வார்முன்
ஏறுக்பால் பீடு �மடெ



தினகரன் 52020 செபசடெம்பர் 14 திங்கட்கிழமை14–09–2020

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் 
சமமபாந்துறை, நபாவி-
தன்வளி ஆகிய இரு 

பிரததச சற்களுககபான தவிசபாளரகள் 
க்டந்த வபாரம ்தரிவு ்சயயப்ட்ட-
னர.   

ந்டந்து முடிந்த ்்பாதுத்ததரதறை-
யடுத்து தமற்டி இரு சற்களினதும 
தவிசபாளரகள் இரபாஜினபாமபா ் சயதிருந்-
தனர. அதனபாதைற்ட்ட ்வறறி்டங்-
களுககு புதிதபாக உள்ளூரபாடசி மனை 
சட்டப்டி கிழககு மபாகபாண உள்ளூ-
ரபாடசி ஆறணயபாளர பி.மணிவண்-
ணன முனனிறையில் புதிய தவிசபாளர-
கள் ்தரிவு இ்டம்்றைது.   

 நபாவிதன்வளி பிரததச சற்யின 
புதிய தவிசபாளரபாக சுதயசறசக குழு 
உறுபபினரபான அமரதபாஸ ஆனந்த 
்தரிவு ்சயயப்டடுள்ளபார. இதன 
மூைம 17 ஆண்டுகளபாக தமிழ் 
ததசியக கூட்டறமபபின வசமிருந்த 
நபாவிதன்வளி பிரததசசற்யின 
ஆடசி றகமபாறியது.   

தமிழ்த் ததசியக கூட்டறமபபின 
ததசியப ்டடியல் ்பாரபாளுமனை 
உறுபபினரபாக ்தரிவபாகியிருககும 
நபாவிதன்வளி பிரததச சற்த் தவி-
சபாளர தவரபாசபா கறையரசன தனது 
தவிசபாளர ்தவிறய இரபாஜினபாமபாச 
்சயதிருந்த நிறையில், அப்தவி 

்வறறி்டமபானறதயடுத்து புதிய 
தவிசபாளறர ்தரிவு ்சயவதறகபான 
விதச்ட அமரவு அண்றமயில்்தில் 
விசபாளர ஏ.தக அபதுல் சமட தறை-
றமயில் பிரததச சற் ச்பா மண்்ட்த்-
தில் நற்ட்்றைது.   

இதனத்பாது புதிய தவிசபாளறர 
்தரிவு ்சயவதறகபான ததரதறை 
கிழககு மபாகபாண உள்ளூரபாடசி 
ஆறணயபாளர எம.மணிவண்ணன 
ந்டத்தி றவத்தபார.மணிவண்ணன 
தறைறமயில் இ்டம்்றை இந்த 
அமரவில் ததரதலுககபான தவட்பா-
ளரகறள முன்மபாழியுமபாறு அவர 
சற்றயக தகபாரிய த்பாது இருவரின 
்்யரகள் தவிசபாளருககபாக பிதரரிக-
கப்ட்டன.   

ஸ்ரீைங்கபா சுதந்திரக கடசி உறுபபி-
னரும ்தில் தவிசபாளருமபான ஏ.தக. 
அபதுல் சமட சுதயசறசக குழு உறுப-

பினரபான அமரதபாஸ ஆனந்தவின 
்்யறர பிதரரித்தபார. அதறன சுதயச-
றசக குழு உறுபபினர தி. தயபாகநபா-
யகன ஆதமபாதித்தபார. இதன த்பாது 
தமிழ் ததசியக கூட்டறமபபு சபார்பாக 
அந்ததபானி சுதரசறன அககடசி உறுப-
பினர முத்துககுமபார விகதனஸவரன 
பிதரரிகக அதத கடசிறயச தசரந்த மற-
று்மபாரு உறுபபினரபான மு.நிதரபாஜன 
வழி்மபாழிந்த நிறையில் வபாக்கடுப-
பிறகு வி்டப்ட்டது.  

இதனடிப்ற்டயில் ்வளிப்ற்ட-
யிைபான வபாக்கடுபபு இ்டம்்றை 
த்பாது தவிசபாளரபாக ்தரிவு ்சயயப-
்ட்ட சுதயசறசக குழு உறுபபினரபான 
அமரதபாஸ ஆனந்தவிறகு ஆதரவபாக 
07 வபாககுகளும, மறறையவரபான 
தமிழ் ததசியக கூட்டறமபபு சபார்பாக 
அந்ததபானி சுதரசனுககு 06 வபாககுக-
ளும அளிககப்ட்டன.   

இதன த்பாது 13 த்ர ்கபாண்்ட 
நபாவிதன்வளி பிரததச சற்யில் 
வபாககளிபபு அடிப்ற்டயில் 
சுதயசறச குழு உறுபபினரபான 
அமரதபாஸ ஆனந்த ்வறறி ்்றை 
நிறையில் அவறர தவிசபாளரபாக பிர-
க்டனம ்சயவதபாக கிழககு மபாகபாண 
உள்ளூரபாடசி ஆறணயபாளர மணி-
வண்ணன அறிவித்தபார.   

 புதிய தவிசபாளர அமரதபாஸ ஆனந்த 
கருத்துத் ்தரிவிகறகயில், நபாவி-
தன்வளி பிரததசத்தில் முஸலிம 
மககதளபாடு இறணந்து ்்பாதுஜன 
்்ரமுன கடசிககு ஆதரவிறன 
வழங்கி அபிவிருத்திறய தமற்கபாள்-
ளப த்பாவதபாக சுடடிக கபாடடினபார.   

சமமபாந்துறை பிரததச சற்யின 
தவிசபாளர இரபாஜினபாமபா ்சயத நிறை-
யினபால் பிரததச சற்யின புதிய தவி-
சபாளர ்தரிவுககபான விதச்ட அமரவு 

கிழககு மபாகபாண உள்ளூரபாடசி 
ஆறணயபாளர என.மணிவண்ணன 
தறைறமயில் ச்பா மண்்ட்த்தில் 
இ்டம்்றைது.   

பிரததச சற் உறுபபினரும 
முனனபாள் தவிசபாளருமபான ஏ.எம.
முஹமமட ்நௌஷபாட மறறும 
பிரததச சற் உறுபபினர ஐ.எல்.எம.
மபாஹிர ஆகிதயபாரின ்்யரகள் ்ரிந்-
துறரககப்டடு திைந்த வபாககளிப-
பில் பிரததச சற் உறுபபினர ஐ.எல்.
எம.மபாஹிர ஏழு வபாககுகள் ்்றறுக 
்கபாண்்டது்டன பிரததச சற் உறுப-
பினரும முனனபாள் தவிசபாளருமபான 
ஏ.எம.முஹமமட ்நௌஷபாட ்தின-
மூனறு வபாககுகள் ்்றறுக ்கபாண்டு 
மீண்டும தவிசபாளரபாக ்தரிவு ்சய-
யப்ட்டபார.   

அகிை இைங்றக மககள் கபாங்கிர-
ஸின ஐந்து உறுபபினரகள், ஸ்ரீ ைங்கபா 

முஸலிம கபாங்கிரஸின ஏழு உறுபபி-
னரகள், ஸ்ரீைங்கபா சுதந்திரக கடசியின 
ஒரு உறுபபினர உள்ளிட்ட ்தின-
மூனறு உறுபபினரகள் ஆதரவு்டன 
சமமபாந்துறை பிரததச சற்யின தவி-
சபாளபாரக மீண்டும ஏ.எம.முஹமமட 
்நௌஷபாட ்தரிவு ்சயயப்ட்டபார.   

இதில் கிழககு மபாகபாண உள்ளூ-
ரபாடசி உதவி ஆறணயபாளர ஏ.தஜ.
எம.இரஷபாட, அம்பாறை மபாவட்ட 
உள்ளூரபாடசி உதவி ஆறணயபாளர 
ஏ.ரீ.எம.ைபாபி, சமமபாந்துறை பிரததச 
சற் ்சயைபாளர எம.ஏ.தக.முஹம-
மட, உதவித் தவிசபாளர ஏ.அசசி 
முஹமமட மறறும பிரததச சற் 
உறுபபினரகள் கைந்து ்கபாண்்டனர.   

சமமபாந்துறை பிரததச சற் ததரத-
லில் அகிை இைங்றக மககள் கபாங்கி-
ரஸ சபார்பாக த்பாடடியிடடு தவிசபாள-
ரபாகப ் தவி வகித்த ஏ.எம.முஹமமட 
்நௌஷபாட தனது தவிசபாளர ்தவிறய 
்்பாதுத்ததரதலின த்பாது தமற்டக-
ளில் த்சப்ட்ட த்சசுககளின தபாக-
கத்தினபால் க்டந்த ஓகஸட மபாதம 10ம 
திகதி இரபாஜினபாமபா ்சயதிருந்தறம 
குறிபபி்டத்தககது.    

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் இரு பிரதேச  
சற்களுக்கு புதிேபாக ேவிசபாளர் தேரிவு

தி னகரனுககபாக த்டடி -
்யபானறை வழங்கிய அவர 
"முஸலிமகள் இந்த நபாடடில் 

சிறு்பானறமச சமூகம என்றத 
மைந்து ்சயற்்டக கூ்டபாது. 
முஸலிம அரசியல் கடசிகறளப 
்்பாறுத்த வறர சுயநை அரசியல்-
தபான தகபாதைபாசசுகினைது. இதறன 
முஸலிமகள் புரிந்து ்கபாண்டு 
விட்டபாரகள். அண்றமயில் ந்டந்து 
முடிந்த ததரதல் முடிவுகறள இதற -
கபான சிைந்த சபானைபாக எடுத்துக 
்கபாள்ள முடியும" எனறும சுஐப 
்தரிவித்தபார.   

"எமது முஸலிம தறைறமகள் 
அண்றமக கபாைமபாக அணிதி -
ரண்டு ஐககிய ததசியக கடசிககுப 
பினனபால் அள்ளுண்டு ்சனைதன 
கபாரணமபாக துரதிஷ்டவசமபான 
நிறைறம்யபானறு தறத்பாது உரு -
வபாகியுள்ளது. ஆனபால் ்்பாதுஜன 
்்ரமுன அரசபாங்கம முஸலிம சமூ -
கத்றத புைககணிப்தபாகத் ்தரிய -
வில்றை' எனறு சுஐப தமலும ்தரி-
வித்தபார.   

தகள்வி:- திடீ்ரன அரசியலுககுள் 
பிரதவசிப்தறகு தங்களுககு ஏன 
எண்ணம ஏற்ட்டது?   

்தில்:- நபான சிறு்ரபாயம ்தபா்டக -
கம சமூக தசறவயில் நபாட்டம 
்கபாண்்டவன. இந்நிறையில் 
பிரததசத்தின அபிவிருத்திககபாக 

அவவபத்பாது அரசியல்வபாதிக-
ளு்டன ்தபா்டரபிறன ஏற்டுத்தி-
யிருந்ததன. அண்றமக கபாைமபாக 
எமது முஸலிம அரசியல் தறை -
றமகளின த்பாககுகளில் விரகதி -
யற்டந்ததன.குறிப்பாக முஸலிம -

கள் இந்த நபாடடில் சிறு்பானறமச 
சமூகம என்றத மைந்து ்சயற் -
்டக கூ்டபாது. அந்த வறகயில் எமது 
முனதனபாடிகள் ்்ரும்பானறமச 
சமூகத்து்டனும ஆளும அரசபாங்-
கத்து்டனும இறணந்து ்சயற்ட -
்டறம சிைந்த முனனுதபாரணமபாகும. 
எனினும எமது தறகபாை தறைறமக-
ளின த்பாககுகள் ்்ரும்பானறமச 
சமூகத்றத விசனப்டுத்துவதபாக 
அறமந்துள்ளறத எவரும மறுகக 
முடியபாதுள்ளது. இவவபாைபான 
நிறைறமறய சகிகக முடியபாமதை 
தனிவழி எனைபாலும ்ரவபாயில்றை 
அரசபாங்கத்து்டன அல்ைது ்்ரும -
்பானறம கடசிகளு்டன இறணந்து 
அரசியலில் ஈடு்்ட தவண்டும 
எனை எண்ணம எனககு ஏற்ட்டது. 
தறத்பாது எனககு சமூக அங்கீகபாரம 
கிற்டககத் ்தபா்டங்கியுள்ளது.   

தகள்வி:- தறத்பாறதய அரசபாங்க 
அறமசசரகளு்டன தங்களுககு எவ-
வபாைபான ்தபா்டரபுகள் உள்ளன?   

்தில்:- நபான ஜனபாதி்தியின சதகபா -
தரரகளபான பிரதமர மஹிந்த ரபாஜ-
்க ஷ, அறமசசர சமல் ரபாஜ்க ஷ, 
அறமசசர நபாமல் ரபாஜ்க ஷ மறறும 
்சில் ரபாஜ்க ஷ த்பானைவரகளு்டன 
அடிககடி ்தபா்டரபுகறள ஏற்டுத்தி 
வருகினதைன. அரசியல் ்நருகக -
டியபான கபாைகட்டத்தில் கூ்ட நபான 
அவரகளு்டதனதய ்சயற்ட்டறத 

அவரகள் நனகு புரிந்துள்ளபாரகள். 
அதனபால் அவரகளி்டத்தில் எனககு 
த்பாதியளவு மரியபாறத உள்ளது. 
அததத்பானறு அவரகளது சி்பாரி -
சுககறமவபாக ஏறனய ்்ரும்பா -
ைபான அறமசசரகளு்டன நடற்ப 

த்ணி வருகினதைன. ஆகதவ இந்த 
்தபா்டரபுகறளக ்கபாண்டு ஆத்ம 
திருபதியபான சமூக தசறவயில் ஈடு -
்டுவது்டன பிரததசத்தின அபிவி-
ருத்திப ்ணிகறளயும ்சயயைபாம 
எனை நமபிகறக எனககு ஏற்ட-

டுள்ளது.   
தகள்வி:- உங்களது பிரததசங் -

களில் ஏனறய முஸலிம கடசி-
கள் தகபாதைபாசசுகினை சவபாலுககு 
எவவபாறு முகங்்கபாடுபபீரகள்?   

்தில்: மரஹஹும அஷரப முஸலிம 

கபாங்கிரறஸ உருவபாககிய கபாைகட-
்டத்தில் சமூகத்திறகு ஓர அரசியல் 
கடசியின ததறவ கபாணப்ட்டது. 
அவரும அககடசியின ஊ்டபாக சமூ-
கத்றத சரியபாக வழிந்டத்தினபார. சமூ-
கமும நனறமயற்டந்தது. ஆனபால் 

தறகபாைத்தில் அககடசி ்ை கூறுக-
ளபாக உற்டந்து, சுயநை அரசியல் 
தகபாதைபாசசுகினைது. இதறன முஸ-
லிமகள் புரிந்து விட்டபாரகள். அண் -
றமயில் ந்டந்து முடிந்த ததரதல் 
முடிவுகறள சிைந்த சபானைபாக எடுத் -
துக ்கபாள்ள முடியும. முஸலிம 
சமூகம அககடசிகறள கட்டம கட -
்டமபாக ஒதுகக ஆரமபித்து விட்டது. 
அதனபால் எதிரகபாை ததரதல் எமககு 
்்ரும சவபாைபாக அறமயு்மன 
எதிர்பாரககவில்றை.   

 தகள்வி:- வ்டககு, கிழககு மபாகபா -
ணங்களில் சிறு்பானறமக கடசி -
கள் ஊ்டபாகத்தபான மககளுககுப 
்ணியபாறை முடியும எனை கருத்து 
்தபா்டரபில் எனன ்சபால்ை விருமபு-
கிறீரகள்?   

்தில்:- அந்தக கபாைம க்டந்த ததர-
தலு்டன மறைதயறி விட்டது. சிறு-
்பானறமக கடசிகளுககு தறத்பாது 
ததசிய மட்டத்தில் இ்டமில்றை 
என்றத ்்பாதுமககள் புரிந்து 
விட்டபாரகள். சிறு்பானறமக கடசி -
கள் துண்்டங்களபாகவும துகள்களபாக-
வும உற்டந்து விட்டன. அதனபால் 
சிறு்பானறம மககள் தறத்பாது 

்்ரும்பானறமக கடசிகளு்டன 
இறணயத் ்தபா்டங்கி விட்டபாரகள். 
ஆரம் கபாைகட்டத்தில் அரசியலில் 
சிறு்பானறம மககள் ்்ரும்பான -
றமக கடசிகளு்டனதபான இருந்தபார -
கள். அந்த நிறை மீண்டும வந்து 
விட்டது. எனதவ ்்ரும்பான -
றமக கடசிகளு்டன இணககப்பாட -
டு்டன ்சயற்டுவதன மூைதம 
சிறு்பானறம மககள் தமது அபிைபா -
றஷகறள ்வன்ைடுகக முடியும 
எனை நிறைதய தறத்பாது உள்ளது.   

 தகள்வி:- மபாகபாண சற்த் ததரத -
லில் நீங்கள் த்பாடடியிடுவீரகளபா? 
அவவபாைபாயின உங்களது ்சயற -
்பாடுகளுககு அரசியல் ரீதியிைபான 
முடடுககடற்டகள் இருககும -
தபாதன?   

்தில்:- நிசசயமபாக மபாகபாண 
சற்த் ததரதலில் த்டடியி்ட 
தவண்டு்மன எனது கடசி எனறன 
வலியுறுத்தியுள்ளது. நபானும அதற -
குச ்சவிசபாயத்துள்தளன. இந் -
நிறையில் எனது ்சயற்பாடுக -
ளுககு முடடுககடற்டயி்டக கூடிய 
்ைமிகக அரசியல் சகதி அங்கு 
இல்றை. அவரகள் அறனவருதம 
தசபாபத கபாை எதிரககடசியினர. 
்்பாதுஜன ்்ரமுன அரசபாங்கம 
இனனும ்ை த்டறவகள் ஆடசி -
யிலிருககும என நமபுகிதைபாம. 
அந்த வறகயில் அரசபாங்கத்தினபால் 
தமது ததறவகறள நிறைதவறை 

முடியு்மனை புரிதல் சபாதபாரண மக -
களுககும உண்டு. எனதவ எனது 
்ணிகளுககு எவரும தற்ட த்பா்ட 
முடியபாது. முஸலிம கடசிகள் 
அரசபாங்கத்தில் சரணற்டவதறகு 
எடுககினை முயறசிகள் கூ்ட ததபால் -
வியில்தபான முடியும. சந்தரப்வபா -
திகறள, குறைசசபாடடுககள் நிறைந் -
தவரகறள, நனறி ்கட்டவரகறள 

இந்த அரசபாங்கம உள்வபாங்குவ -
தறகு தயபாரில்றை என்து எனககு 
நனைபாகத் ்தரியும. க்டந்த ததரத -
லின த்பாது ஒதககப்ட்ட இவர -
கள் எதிரககடசியில் இருககும 
நிறைதயற்டடுள்ளதனபால் எந்த 
வறகயிலும இவரகளினபால் பிரகபா -
சிகக முடியபாது.   

க்டந்த கபாைத்தில் நபான சபாரந்துள்ள 
அணி எதிரககடசியபாக இருந்த 
த்பாது கிஞ்சித்தும எனறன தநபாக -
கபாதவரகள், தறத்பாது எனறனக 
்கபாண்டு கபாரியம சபாதித்துக ்கபாள் -
வதறகு நபான முட்டபாளபாக இருகக 
மபாடத்டன. இந்த அரசபாங்கத்தின 
மூைமபாக நபான மட்டககளபபு 
மபாவட்டத்தில் ்ல்தவறு தவறைத் 
திட்டங்கறள ்சயவதறகபான முன -
்னடுபபுககறளச ்சயதுள்தளன. 
சம்ந்தப்ட்ட அறமசசரகளி்டம 
அவறறிறகபான தகபாரிகறககறள 
முனறவத்துள்தளன. இகதகபாரிக -
றககளுககு அரசபாங்க உயரமட்டத் -
தினர எனககு ஆசி வழங்கியுள்ள-
னர. அதறகிணங்க அறமசசரகளும 
எனககு உறுதியளித்துள்ளபாரகள். 
எதிரவரும ஆண்டில் எனது மககள் 
்ணி சிைப்பாக நற்ட்்றும.   

த்ரும்பானறம கடசிகளு்டன சிறு்பானறம மக்கள்   
இறைந்து தசயற்டும கபாலம ேறத்பாது வந்துள்ளது  

ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன ப�ரமுன 
்ட்சியின் மட்்டக்ளப்பு மகாவட்்ட
பெயற�காட்்டகாளர் என்.எம். சுஐப் ப�ட்டி

' ச்பரும்பபானமை 
்கட்சி்களுடென சிறு்பபானமை 
ைக்கள் இமைந்து செயற்-
்படும ்கபாலம தற்்்பபாது 
வந்துள்்ளது' எனறு 
கூறுகிறபார் ஸ்ரீலங்கபா 
ச்பபாதுஜன ச்பரமுன 
்கட்சியின ைட்டெக்க்ளபபு 
ைபாவட்டெ செயற்்பபாட்டெபா்ளர் 
என.எம. சுஐப. 

 முஸ்லிம்்ள் இந்த நகாட்டில் சிறு�கான்்மச் ெமூ்ம் என்�்்த 
மறநது பெயற�்டக கூ்டகாது. முஸ்லிம் அரசியல் ்ட்சி்்ளப் 
ப�காறுத்த வ்ர சுயநல அரசியல்்தகான் ப்காபலகாச்சுகின்றது. 
இ்த்ன முஸ்லிம்்ள் புரிநது ப்காண்டு விட்்டகார்்ள்   

்்பட்டி ்கணடெவர்:- 

எம.ஜி.ஏ. நபாஸர் ...
(ஏறபாவூர் நிரு்பர்)   

வி.ரி.ெ்கபா்தவரபாஜபா...
(்கபாமரதீவு குறூப நிரு்பர்)   

மஸ்கலியபா, பிரவுனஸவீக 
ததபாட்டத்தில் ்பாதுகபாப்றை 
முறையில் சட்டவிதரபாதமபாக 

மபாணிககககல் அகழ்வில் ஈடு்ட்ட 
இறளஞர ஒருவர மண்தமடு சரிந்து 
வீழ்ந்ததில் மண்ணுககுள் புறத-
யுண்டு உயிரிழந்த ்ரிதபா் சம்வம 
தநறறுமுனதினம இரவு (12.09.2020) 
இ்டம்்றைது.  

பிரவுனஸவீக ததபாட்டத்தில் புளூம-

பீல்ட பிரிறவச தசரந்த சுபரமணியம 
அமிைசந்திரன (வயது -29) எனை ஒரு 
பிள்றளயின தந்றததய இவவபாறு 
உயிரிழந்துள்ளபார என ்்பாலிஸபார 
்தரிவித்தனர.  

 ததயிறை மரங்கறளப பிடுங்கி, 
்பாதுகபாப்றை முறையில் சட்டவிதரபா-
தமபாக மபாணிககககல் அகழ்வில் ஈடு-
்டடுக ்கபாண்டிருகறகயிதைதய 
மண்தமடு சரிந்ததபால் அவர மண்-

ணுககுள் புறதயுண்டு ்லியபானபார. 
அவர முழுறமயபாக மண்ணுககுள் 
புறதயுண்்டது்டன, தறையின தமல் 
்குதி மடடுதம ்வளியில் ்தரிந்த-
தபாகவும ்தரிவிககப்டுகினைது.  

்கபாழுமபில் ்தபாழில் புரியும 
தமற்டி ந்ர தநறறுமுனதினம 
இரதவ வீடடுககு வந்துள்ளபார. 
அதன பினனர மபாணிககககல் அகழப 
த்பாவதபாக மறனவியி்டம கூறி 
விடடு இரவு 9 மணிககு வீடற்ட 
விடடுச ்சனறுள்ளபார.  

 ்்பாழுது விடிந்தும அவர வீடு 
திரும்பாததபால் உைவினரகள் ததடிச 

்சனை த்பாதத இந்த அனரத்தம 
இ்டம்்றறுள்ளறம ்தரியவந்துள்-
ளது.  

உயிரிழந்தவருககு இரண்டு 
வயதில் குழந்றத்யபானறு உள்ளது. 

ச்டைம பிதரத ்ரிதசபாதறனககபாக 
டிகதகபாயபா கிளங்கன றவத்தியசபா-
றைககு எடுத்துச ்சல்ைப்ட்டது. 
இசசம்வம ்தபா்டர்பாக மஸ்க-
லியபா ்்பாலிஸபார தமைதிக விசபார-
றணகறள தமற்கபாண்டு வருகினை-
னர.  

மபாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடு்ட்ட   
இறளஞருக்கு தேர்ந்ே ்ரிேபா்ம

மஸ்ப்லியகா, பிரவுன்ஸ்வீக 
ப்தகாட்்டததில் இரவில் ெம்�வம்

ைஸச்கலியபா வி்ெடெ நிரு்பர்...
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அறுநூறு வருடெ வரலாற்றுப... (04 ஆம ்பக்கத் ச�ாடெர்)
ஆலய உற்சவ காலஙகளில் பாண்-

டவரகள் திர�ௌபதி கண்்ணன் தேவா-
திகள் என ஆலயத்தில்  கட்டுக்கு 
நிறபவரகள் எக்கா�்ணம் ரகாண்டும் 
ேஙகளது  வீடுகளுக்குச் ர்சல்ல 
முடியாது. அநேளவிறகு பயபக்தியு-
டன் வி�ேம் அனுஷ்டிக்கபபடுகின்-
றது. ஆலய உற்சவத்தின் 18 நாட்க-
ளில் முக்கிய வழிபாடாக முேலாம் 
நாள் பூரவாஙக கிரியயகள்,  திருக்-
கேவு திறத்ேல், பாண்டவரகள் 
கடல் குளித்து ஆயுேம் கழுவி வநது 
ஊரக்காவல் பண்்ணல், ரகாதயற-
றம் ஆகிய நிகழ்வுகள் இடம்ரபறு-
கின்றன. மூன்றாம் நாள் மகாபா�ே 
பா�ாய்ண ஏடு திறத்ேல் இடம்ரப-
றும். ஏழாம் நாள் சுவாமி எழுநேரு-
ளல் பண்்ணல் ( ஸ்ரீ கிருஷ்்ணர அத்-
தினாபு�ம் எழுநேருளல்) நிகழ்வு 
மிகவும் எடுபபாக பாண்டிருபபு ஸ்ரீ 
மாணிக்கபபிள்யளயார ஆலயத்-
தில் இருநது இடம்ரபறுகின்றது. 
எட்டாம் நாள் நாட்கால் ரவட்டல் 
நிகழ்வு இடம்ரபறும். பன்னி�ண் -
டாம் நாள் கலியா்ணக்கால் ரவட்டல் 
நிகழ்வும், பதினாறாம் நாள் பாண்-
டவரகள், திர�ௌபயே ்சகிேம் வன-
வா்சம் ர்சல்லல் நிகழ்வும், பதிதன-
ழாம் நாள் அருச்சுனன் ேவநியல 
ர்சல்லல் காட்சியும், பதிரனட்டாம் 
நாள் மாயல ஆலய உற்சவத்தின் சிக -
�மாக விளஙகும் தீமிதிபபு யவபவ-
மும் இடம்ரபறுகின்றன. மறுநாள் 
தீக்குழிக்கு பால் வாரக்கும் பாறபள் -
ளயச் ்சடஙகுடன் உற்சவம் நியறவு 
ரபறுகின்றது.

பாண்டிருபபு ஸ்ரீ திர�ௌபயே 
அம்மன் ஆலயத்தின் உற்சவஙகள் 
யாவும் மகாபா�ேக் கயேயியன 
அடிரயாறறியோகதவ இடம்ரபறு-
கின்றன. மகாபா�ேத்தில் ேரமத்திற-
கும் அேரமத்திறகும்  இயடயில் 
நயடரபறற தபாரில் பாண்டவரகள் 

்சநதித்ே ்சத்திய த்சாேயனப பய்ணங-
கயள எடுத்துக் காட்டும் வயகயிதல 
திர�ௌபயே அம்மன் வழிபாடு 
அயமநதுள்ளது.

இதில் முக்கிய திருவிழாவாக 
பாண்டவரகள் வனவா்சம் ர்சல்லல், 
அருச்சுனன் ேவநியல ர்சல்லல், 
பாண்டவரகள் திர�ௌபயே ்சகிேம் 
தீபபாயேல் ஆகிய நிகழ்வுகள் 
உற்சவ காலத்தின் இறுதி மூன்று 
தினஙகளும் மிகச் சிறபபாக நயட-
ரபறுகின்றன. இக்காலப பகுதியில் 
நாட்டின் நாலாபாகஙகளிலிருநதும் 
பக்ேரகள் பாண்டிருபபுக்கு பயட-
ரயடுபபாரகள். பாண்டிருபபு மட் -
டுமல்ல கல்முயனப பி�தே்சதம 
விழாக்தகாலம் பூண்டிருக்கும்.

அறபுேமும், மகியமயும், பழ-
யமயும், புதுயமயும்   நியறநே 
மகா ்சக்தி ஆலயமாக பாண்டிருபபு 
ஸ்ரீதிர�ௌபயே அம்மன் ஆலயம் 
திகழ்கின்றது. இநே ஆலயம் கடநே 
2016 இல் புன�யமக்கபபட்டு 
புதுபரபாலிவுடன் கம்பீ�மாக காட் -
சியளிக்கின்றது. பண்பாட்டுக்கும், 
பக்தி வழிபாட்டிறக்கும் தபர தபான 
பாண்டிருபபு கி�ாமத்யே எட்டுத் 
திக்கும் கீரத்தி ரபற யவத்துள்ள 
திர�ௌபயே அம்மன் அருயள நிேம் 
தவண்டி இம்மக்கள் தபாறறி வழிப -
டுகின்றனர.  

இம்முயற முக்கிய திருவிழாக்க-
ளான பாண்டவரகள் திர�ௌபயே 
்சகிேம் வனவா்சம் ர்சல்லல் நிகழ்வு 
ர்சபரடம்பர 30 ஆம் திகதியும், 
ஒக்தடாபர 01 ஆம் திகதி அருச்சு-
னன் பாசுபேம் ரபறத் ேவம் ர்சயே-
லும் அ�வாய்ணக் களபபலியிடலும் 
நிகழ்வும்,  ஒக்தடாபர 02 ஆம் திகதி 
மாயல பாண்டவரகள் திர�ௌபயே 
தேவாதிகள் ்சகிேம் தீமிதித்ேல் நிகழ் -
வும், 03 ஆம் திகதி காயல பாறபள்-
ளயமும் நயடரபறுவுள்ளன.

அமைசெர் பீரிஸ் �மலமையில்...
 ஜீ.எல். பீரிஸூடன் அயமச்்சரக-
ளான அலி ்சபரி, உேய கம்மம்பில, 
நிமல் சிறிபால டி சில்வா, விமல் 

வீ�வன்்ச, இ�ாஜாஙக அயமச்்சரகள் 
சுசில் பித�மஜயநே, ்சோசிவம் வியா -
தழநதி�ன், பா�ாளுமன்ற உறுபபினர-

களான டிலான் ரபத��ா, பித�மநாத் 
டி ரோலவத்ே ஆகிதயாரும் இக் 
குழுவில் அடஙகுகின்றனர.தமறபடி 

குழுவின் அறிக்யக நாயள 15 ஆம் 
திகதி பி�ேமர மஹிநே �ாஜபக்்சவி-
டம் யகயளிக்கபபடவுள்ளது. (ஸ)

விக்னேஸ்வரன் மீ�ானே வழகம்க...
்சட்டத்ே�ணி ரடனிஸவ�ன் 

அயமச்்சர பேவியில் இருநது நீக் -
கபபட்டயம ேவறானது என்றும் 
அவய� மீள அயமச்்ச�ாக உள்வாங -
குமாறும் தமன்முயறயீட்டு நீதிமன்-
றம் 29.06.2018 வழஙகிய இயடக் -
காலக் கட்டயளயய ர்சயறபடுத்ே 
ேவறிவிட்டார என ்சட்டத்ே�ணி 
ரடனிஸவ�ன் நீதிமன்ற அவம -
திபபு வழக்ரகான்யற நீதிய�்சர விக் -
கிதனஸவ�னுக்கு எதி�ாக ோக்கல் 
ர்சயதிருநோர.  

பி�ோன வழக்கில் ்சட்டத்ே�ணி 
ரடனிஸவ�ன் அயமச்்சர பேவியில் 
இருநது நீக்கபபட்டயம ேவறானது 
என வட மாகா்ண ்சயப கயலக்கப -

பட்டேன் பின்னர தமன்முயறயீட்டு 
நீதிமன்றம் 05.08.2019 தீரபபளித் -
ேது.  

இயடக்காலக் கட்டயளயய 
ர்சயறபடுத்ே நீதிய�்சர விக்தனஸவ -
�ன் ேவறிவிட்டார என்ற நீதிமன்ற 
அவமதிபபு வழக்கு வி்சா�ய்ணக்-
காக நாயள எடுத்துக் ரகாள்ளபபட-
வுள்ளது.  

நீதிய�்சர விக்தனஸவ�ன் பா�ாளு-
மன்ற உறுபபின�ாக ரேரிவு ர்சயயப-
பட்டேன் பின்னர அவர பா�ாளுமன்-
றில் ஆறறிய உய�கள் கா�்ணமாக 
சிஙகள அதிதீவி� ்சக்திகளின் தகாபத்-
துக்கு அவர ஆளாகியுள்ளார. அத்ே -
�பபுக்கள் இநநீதிமன்ற அவமதிபபு 

வழக்யக ேறதபாது கூரநது அவோ -
னிக்க ரோடஙகியுள்ளனர.   இவவ -
ழக்கில் நீதிய�்சர விக்தனஸவ�ன் 
குறறவாளியாக கா்ணபபட்டால் 
அவருக்கு சியறத்ேண்டயன விதிக் -
கபபட்டு அவர பா�ாளுமன்ற உறுப -
பினர பேவியய இழக்க தவண்டி 
வரும் என்ற நியலயய இத்ே�பபி -
னர ரபரிதும் விரும்புகின்றனர.  

இது ரோடரபில் கருத்து ரவளி -
யிட்ட ்சட்டத்ே�ணி கலாநிதி. குமா� -
வடிதவல் குருப�ன்,   

நீதிய�்சர விக்தனஸவ�ன் ோன் 
கடயம ஆறறிய நீதிமன்றஙகளில் 
கூண்டில் ஏறி ்சாட்சி ர்சால்வயே 
ேவிரபபது ேமிழ் ்சட்ட ்சமூகத்தின் 

மாண்யப காபபாறறுவேறகு அவசி -
யம். கட்சி தவறுபாடுகளுக்கபபால் 
ேமிழ் அ�சியல்வாதி – அதுவும் 
ஒரு ்சட்டத்ே�ணி ரோடுத்ே வழக் -
கால் ஓர நீதிய�்சர குறறவாளியாக 
கா்ணபபட்டார என்தறா பா�ாளு -
மன்ற உறுபபினர பேவியய இழந-
ோர என்ற இழி நியல ஏறபடக் 
கூடிய ்சநேரபபத்யேத் ேவிரபபது 
அவசியம். ்சட்டத்ே�ணி ரடனிஸ-
வ�ன் இன்யறய அ�சியல் சூழயல 
கருத்தில் ரகாண்டு நீதிமன்ற அவம -
திபபு வழக்யக ரபருநேன்யமயாக 
வாபஸ ரபற தவண்டும். அபபடி 
அவர ர்சயோல் அவர மீோன நன் 
மதிபபு உயரும் எனக் குறிபபிட்டார.   

அைரர் அறுமு்கன் குடும்பம....  
அ�சியல் பி�முகரகள், இலஙயகத் 
ரோழிலாளர காஙகி�ஸினதும், 
மயறநே ேயலவரகளான ர்சௌமிய-
மூரத்தி ரோண்டமான், ஆறுமுகன் 
ரோண்டமான் ஆகிதயாரினது அ�-
சியல் மறறும் ரோழிற்சஙக வகி-
பாகத்யே பா�ாட்டி தபசியதுடன், 
மயலயக மக்களுக்கான காஙகி�ஸின் 
முக்கியத்துவத்யேயும் பட்டியலிட்-
டுக்காட்டினர.  

இநநியலயில் அனுோபம் ரேரி-
வித்ே அ�சியல் பி�முகரகளுக்கு நன்றி 
ரேரிவித்து ர்சநதில் ரோண்டமா-

னால் விடுக்கபபட்டுள்ள அறிக்யக-
யில் ரேரிவிக்கபபட்டுள்ளோவது,  

மயறநே எமது ேயலவர ஆறுமுகன் 
ரோண்டமானுக்கு அனுோபம் ரேரி-
விக்கும் பித��ய்ணயய முன்யவத்து 
உய�யாறறிய பி�ேமர மஹிநே �ாஜ-
பக்்ச, எதிரக்கட்சித் ேயலவர ்சஜித் 
பித�மோ்ச, ்சபாநாயகர மஹிநே 
யாபபா அதபவரேன, ்சயப முேல்வர 
திதனஷ் கு்ணவரேன, ஆளுஙகட்சி 
பி�ேம ரகாறடாவான தஜான்ஸடன் 
ரபரனாண்தடா, எதி�ணி பி�ேம 
ரகாறடாவான லக்ஸமன் கிரியல்ல 

ஆகிதயாருக்கு ரோண்டமான் குடும்-
பத்தின் ்சாரபிலும், மயலயக மக்க-
ளின் ்சாரபிலும் நன்றிகயளத் ரேரிவித்-
துக் ரகாள்கின்தறன்.  

அத்துடன், எமது ேயலவரின் கடந-
ேகால அ�சியல் பய்ணத்யே நியன-
வூட்டி அவருடனான அனுபவங-
கயள பகிரநதுரகாண்டு, இன,மே, 
குல, கட்சி தபேஙகளுக்கு அபபால் 
அவர மக்களுக்கு ஆறறியுள்ள 
த்சயவகயள பா�ாட்டிய இலஙயகத் 
ேமிழ�சுக்கட்சி, ர�தலா, புரளாட், 
ேமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி, 

ேமிழ் தேசிய மக்கள் கூட்டணி, 
ஶ்ரீலஙகா முஸலிம் காஙகி�ஸ, 
அகில இலஙயக மக்கள் காஙகி�ஸ, 
ஈ.பி.டி.பி, ஶ்ரீலஙகா ரபாதுஜன 
ரப�முன, ஶ்ரீலஙகா சுேநதி�க் கட்சி, 
ஐக்கிய மக்கள் ்சக்தி, இலஙயக கம்யூ-
னிஸட் கட்சி, லஙகா ்சம்சமாஜக்கட்சி, 
ஜனநாயக இடது்சாரி முன்னணி, 
ரபாதுஜன ஐக்கிய முன்னணி, தேசிய 
காஙகி�ஸ ஆகியவறறின் ேயலவரக-
ளுக்கும், உறுபபினரகளுக்கும் நன்றி-
கயள ்சமரபபித்துக் ரகாள்கின்தறன் 
என்றார.   

இருபம்ப ்பாது்காத்துக ச்காளவ�ற்கு...
வடக்கு கிழக்கில் அபிவிருத்தி-
யயதயா அல்லது மக்களின் உரி -
யமகள் ரோடரபிதலதயா சிநதிக் -
கவில்யல.மாறாக கட்சி ்சாரநே 
்சரச்ய்சகளிதலதய அவரகளது 
காலம் கழிகின்றது.  

 அேனால் ோன் அநேக் கட்சி 
படிபபடியாக ்சரிவயடநேது. அேன் 
ரோடரச்சியாகதவ இம்முயற தேரே -
லில் வீழ்ச்சி இடம்ரபறறுள்ளது.  

ேமிழ் மக்களின் உரியம மறறும் 
அபிவிருத்தியயப ரபறறுக்ரகா-
டுக்க ரபாருத்ேமானவரகள் ேமிழ் 
தேசியக் கூட்டயமபபின�ல்ல என்ப -
ோதலதய மக்கள் இநே முயற அவர -
களுக்கு குயறவான ஆே�யவதய 
வழஙகியுள்ளாரகள்.  

ேமிழ் மக்களின் உரியம பறறி சிந -
திக்கும் தபாது, கடநே காலஙகளில் 
முஸலிம் அ�சியல்வாதிகள் அ�்சாங-
கத்தோடு இய்ணநது சில நிபநே -
யனகயள முன்யவத்து அபிவிருத்தி 
்சாரநே விடயஙகயள முன்ரனடுத்-
ோரகள்.அவவாறு அபிவிருத்திக்-
காக தபா�ாடியவரகள் அவரகளின் 
உரியம ்சாரநே விடயஙகள் எயேயும் 
இழக்கவில்யல என்பயேயும் குறிப -
பிட தவண்டும்.  

ஆனால் ேமிழ் மக்கயளப ரபாருத் -
ேவய� உரியம அபிவிருத்தி என 
இ�ண்டுதம இன்னமும் தகள்விக்கு-
றியாகத்ோன் உள்ளது.  

முபபது வருட யுத்ேத்தில் பாதிக்-
கபபட்ட மக்களுக்கான தேயவ மிக 

அதிகமாக கா்ணபபடுகின்றன. வாழ் -
வாோ�ம், ரோழில்வாயபபு, கல்வி 
தமம்பாடு ரபாருளாோ�த்திறகான 
கட்டயமபபுக்கயள உருவாக்கு-
வது இயவரயல்லாம் அபிவிருத்தி 
்சாரநே விடயமாக இருநோலும் அநே 
மக்களது இருபயப ேக்க யவத்துக் 
ரகாள்வேறகான திட்டஙகள் அயவ.  

இன்று வடக்கு கிழக்கில் ேமிழ் 
மக்களின் இருபதப ஒரு தகள்விக்கு-
றியாக உள்ளது.அேனால் முேலில் 
அநே இருபயப பாதுகாபபேறகான 
நடவடிக்யககயள நாம் முன்ரன-
டுக்க தவண்டும்.ேமிழ் ேயலவரகள் 
பலரும் ேமிழ் மக்களுக்கு பி�ச்்சயன 
இருக்கின்றது. பி�ச்சியன இருக்கின்-
றது என்று காலஙகாலமாக கூறிக் -

ரகாண்டு வருகிறாரகதளஒழிய பி�ச் -
்சயனக்கு உரிய தீரயவப ரபறறுக் 
ரகாள்வேறகான பாயேயில் பய -
ணிபபதில்யல.   பி�ச்சியனயய 
யவத்துக் ரகாண்டு நாம் ரோடரச்சி-
யாக அ�சியயல நடத்ே முடியாது.
அநேப பி�ச்சியனக்கு உரிய தீரயவ 
அ�்சாஙகத்துடன் இய்ணநது முடிந -
ேளவு ரபறறுக்ரகாடுபபேறகு நட -
வடிக்யக எடுபபதோடு அேறகுள் 
உரியம ்சாரநே விடயஙகயளயும் 
நாஙகள் உள்ளீரக்க முடியும்.   

உரியம ்சாரநே விடயஙகளுக்கு 
்சமமாக அபிவிருத்தி ்சாரநே விட -
யஙகயள முன்ரனடுக்க தவண்டும் 
அதுோன் ேறதபாது வடக்கு கிழக்-
கில் முக்கியமாக உள்ளது.  (ஸ)  

ைன்னோர் ரயில் நிமலயம...
இது  ரோடரபில் தமலும் ரேரிய 

வருவோவது,...
வவுனியா ரபரியகாடு  இ�ாணுவ 

புனரவாழ்வு நியலயத்தில் இருநது 
ேபபி வநே நபர ஒருவர தநறறு 
மாயல  மன்னார ர்சளத்பார பகுதி-
யில்  இ�ாணுவத்தினால் யகது ர்சய-
யபபட்டார.

இநே நியலயில் மன்னார ர்சளத் -
பார புயகயி�ே நியலயத்யே சூழ -
வுள்ள பகுதியில் நடமாடி திரிந -
ேயேயடுத்து மன்னார பி�ோன 
புயகயி�ே நியலயம் முறறிலும் 
மூடபபட்டுள்ளதுடன் ரகாழும் -
பில் இருநது மன்னார வரும் புயக -
யி�ேஙகளும்  ேரித்து நிறகாமல் 

ர்சல்வேறகான ஏறபாடுகயள 
புயகயி�ே நியலயம் தமறரகாண் -
டுள்ளது.

அதே தந�ம் தநறறு முன்தினம் 
மன்னார  புயகயி�ே நியலயத் -
தில் கடயமயில் இருநே ஊழி -
யரகளும் ேனியமபபடுத்ேபபட் -
டுள்ளதுடன் , புயகயி�ே நியலய 

ஊழியரகளுக்கு சி.பீ.ஆர. பரித்சா -
ேயன தமறரகாள்ளபபடவுள்ளது.  
தமலும் தநறறு மன்னார புயகயி�ே 
நியலய பகுதிகயள சூழ மன்னார 
பி�ாநதிய சுகாோ� யவத்திய அதிகா -
ரிகளினால் கிருமி ரோறறு நீக்கும் 
நடவடிக்யககளும் தமறரகாள்ளப -
பட்டுள்ளயம குறிபபிடத்ேக்கது.

தீபபிடித்� நியூ டெயைன் ்கப்பல்...
கபபலின் ரகபடன் உள்ளிட்ட 

பணியாளரகளிடம் வாக்குமூலம் 
ர ப ற று க் ர க ா ள் ள ப ப ட் டு ள் ள து . 
அேறகாக குழு ஒன்று நியமிக்கபபட்-
டிருநேதுடன் நியூ டயமன் கபபல் 
ரோடரபில் எதிரகால தீரமானஙகள் 
்சம்பநேமாக ஆ�ாயும் முக்கிய கலந-
துய�யாடல் இன்று நயடரபறவுள்ள-
ோக கடல் பாதுகாபபு அதிகா� ்சயப 

ரேரிவித்துள்ளது.    கபபலில் ஏற-
பட்ட தீயயக் கட்டுபபடுத்திய ்சகல 
ே�பபினருடனும் கலநதுய�யாடி 
இறுதித் தீரமானம் எட்டபபடவுள்ள-
ோக அநே அதிகா� ்சயபயின் பணிப -
பாளர நாயகம் ேரனீ பி�தீப ரேரிவித்-
துள்ளார.   

கபபலுக்கு பாரிய த்சேம் ஏறப-
டவில்யல என்போல் கபபயல 

இலஙயக கடறப�பபிறகுள் ரகாண்டு 
வருவதில் எவவிே பி�ச்சியனயும் 
கியடயாது எனவும் அவர ரேரிவித் -
துள்ளார.   எனினும் கபபலின் ேற -
தபாயேய நிலயம ரோடரபில் உறுதிப-
படுத்திய பின்னர அது ரோடரபில் 
இறுதித் தீரமானம் எடுக்கபபடும் 
என்றும் அவர ரேரிவித்துள்ளார.    
அதேதவயள; தீயய கட்டுபபாட் -

டுக்குள் ரகாண்டு வருவேறகு ர்சல -
வாகிய நிதி ரோடரபில் மதிபபீடு 
ர்சயயபபட்டு வருவோகவும் அவர 
ரேரிவித்துள்ளார.    குறித்ே கபபல் 
ேறதபாது கிழக்குக் கய�தயா�மாக 
்சஙகமன்கண்டிக்கு 45 கடல் யமல் 
ரோயலவுக்கு ரகாண்டு ர்சல்லபபட்-
டுள்ளோக கடறபயட ரேரிவித்துள் -
ளது. (ஸ)  

�மிழ் ைக்களுக்கா்க எனேது...
அம்பாயற மாவட்ட மக்கயள அபி-
விருத்தியின்பால் இட்டுச்ர்சல்ல 
்சகல அ�சியல் கட்சிகளும் இய்ணய 
தவண்டும்.  

இேனூடாக ேமிழ் முேலயமச்்சர 
ஒருவய� ரபற தவண்டும். இேயன 
ஒரு இனவாேமாக எவரும் பாரக்க 
கூடாது. இேறகு ேமிழ் தேசிய கூட்-
டயமபபு ஒத்துயழபபு வழஙக 
தவண்டும்.இன்று எமது மக்கள், 
அவரகளுக்கு ்சாட்யட அடி ரகாடுத்-

துள்ளனர. இேயன அவரகள் 
உ்ணரநது ர்சயறபட தவண்டும். இது 
ேவி� தபா�ாளிகளுக்கான வாழ்வா-
ோ� திட்டஙகயள மிக விய�வில் 
ஆ�ம்பிக்கவுள்தளாம். இத்திட்-
டத்யே எமது புலம்ரபயர மக்களின் 
உேவியுடன் தமறரகாள்ள ேறதபாது 
தீரமானித்துள்தளாம்.  

முேலில் சுய ரோழில் முயறசி 
வாயபபுக்கயள ஏறபடுத்ே திட்டம் 
வகுக்கபபட்டுள்ளது. சில கி�ா-

மஙகளில் மக்களிறகு அ�சியல் 
ரேளிவின்யம கா்ணபபடுகின்றது.
கடநேகால தேரேல்களின் தபாது 
சில ே�பபினர ்சா�ாயப தபாத்ேல் -
கள், ப்ணம் ரகாடுத்து வாக்குகயள 
வாஙகிய ்சநேரபபஙகள் இருக்கின் -
றன. இேறகான ஆோ�ஙகள் எம்மிடம் 
உள்ளன.ேமிழ் மக்கள் மாறறத்யே 
விரும்புகின்றாரகள். இேறகு ேமிழ�சு 
கட்சி ேயலவரின் தோல்வியய குறிப -
பிட்டு கூற முடியும். வியளயாட்டு 

விவகா�ஙகளுக்கான அயமச்்ச�ாக 
நாமல் �ாஜபக்்ச நியமிக்கபபட்டயம 
வ�தவறக கூடியது.   எமது இயள-
ஞரகளுக்கு எதிரகாலத்திறகு சிறநே 
வாயபபுக்கயள வழஙக கூடியோக 
இருக்கும். அநே வயகயில் அயமச்-
்சர நாமல் �ாஜபக்்சயவ விமரசிக்க 
முடியாது. நாஙகள் ர்சால்கின்ற 
கருத்துக்கயள அ�்சாஙகம் ஏறறுக் 
ரகாள்ளும் என அவர கூறினார. 
பாருக் ஷியான்   

�மிழரசுக ்கட்சியின் இன்மறைய...  
சித�ஷ்ட துய்ணத் ேயலவர சி.வி.
தக சிவஞானத்திறகு எழுதியுள்ள கடி-
ேரமான்றிதலதய, அவர இவவாறு 
குறிபபிட்டுள்ளார.இேறகயமய, 
கடநே ரபாதுத் தேரேலில் கட்சியின் 
பாரிய பின்னயடவுக்கு, சுமநதி�தன 
பி�ோன கா�்ணமாகும் என அவர சுட்-
டிக்காட்டியுள்ளார.  

எம்.ஏ சுமநதி�ன், கட்சியின் கட்-

டுக்தகாபயப மீறி, ேன்னிச்ய்சயாக 
தமறரகாண்ட தீரமானஙகளினால், 
கடநே தேரேலில் பல வாக்குகயள 
இழக்க தநரிட்டோக தக.வி. ேவ�ா்சா 
குறிபபிட்டுள்ளார.  

இநே நியலயில், எம்.ஏ சுமநதி�ன் 
கட்சியிலிருநது நீக்கபபடாே பட்்சத்-
தில், ஏழு ே்சாபேஙகளுக்கு தமலாக 
நியலநிறுத்ேபபட்ட ேமிழரின் உரி-

யமகளுக்கான அரபபணிபபுக்கள் 
மறறும் தியாகஙகள் அரத்ேமிழநது 
தபாகும் என அவர சுட்டிக்காட்டி-
யுள்ளார.   அத்துடன், சுமநதி�யன 
கட்சியிலிருநது உடனடியாக நீக்கா -
விட்டால், அது பாரிய வ�லாறறுத் 
ேவறாக அயமயும் என ேமிழ�சுக் கட் -
சியின் ரகாழும்புக் கியளத் ேயலவ-
�ான ஜனாதிபதி ்சட்டத்ே�ணி தக.வி. 

ேவ�ா்சா தமலும் குறிபபிட்டுள்ளார.   
குறித்ே தகாரிக்யக கடிேத்தின் பி�தி -
கள், ேமிழ் தேசிய கூட்டயமபபின் 
ேயலவர இ�ா ்சம்பநேன், இலஙயக 
ேமிழ�சுக் கட்சியின் ேயலவர மாயவ 
த்சனாதி�ாஜா மறறும் கட்சியின் 
உறுபபினரகளுக்கும் அனுபபி யவக் -
கபபட்டுள்ளயம குறிபபிடத்ேக்கது.  

UNP பிரதித் �மலவர் ச�ரிவு ... 
நயடரபறும் என அவர ரேரிவித்ோர.   

தமலும் தேசியப பட்டியல் பா�ா-
ளுமன்ற உறுபபினர ரோடரபாகவும் 
இறுதி தீரமானம் எடுக்கபபடும் என 

அவர குறிபபிட்டார.   இதேதவயள, 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ேயலவர 
பேவிக்காக பரிநதுய�க்கபபட்ட எட்டு 
தபரில் ஒருவய� பி�தி ேயலவர பேவிக்-

காக ரேரிவு ர்சயயவுள்ளோக கட்சியின் 
உயர மட்டத் ேகவல்கள் ரேரிவிக்கின்-
றன.   அதேதவயள, பி�தி ேயலவரின் 
பேவிக்காக தவறு சிலரின் ரபயரகளும் 

பரிநதுய�க்கபபடும் பட்்சத்தில் வாக்ரக-
டுபபின் மூலம் பி�தி ேயலவர ர்சயயப-
படுவார எனவும் கூறபபடுகிறது.   

சுைந்திரன், ஸ்ரீ�ரன் குறித்து...
ஊடகவியலாளரகளின் தகள்விக -

ளுக்குப பதிலளித்ேதபாதே அவர 
இவவாறு குறிபபிட்டுள்ளார.   அவர 
கூறுயகயில்,   

இலஙயக ேமிழ�சுக் கட்சியின் 
ஒழுஙகு நடவடிக்யகக் குழுவின் 
ஒரு உறுபபினர என்ற வயகயில் 

அவர அநேக் கடிேத்தியன அனுப -
பியுள்ளார. அநேக் கடிேம் எனக் -
குக் கியடத்துள்ளது.  அவ�ால் 
அனுபபபபட்ட கடிேத்தியன நான் 
இன்னும் முழுயமயாகப பாரக்க -
வில்யல. அேயன ஒழுஙகு நடவடிக் -
யகக் குழுவில் ்சமரபபித்து, விடயங -

கயள ஆ�ாயநது அநேக் குழுவில் 
இருபபவரகள் யார என்பயேயும் 
ஆ�ாயநது தீரமானித்து முயறபபாடு 
பரிசீலிக்கபபடும்.   இதேதவயள, 
ேவ�ா்சாவின் முயறபபாடு மட் -
டுமல்லாது ஏறகனதவ தவறு பல 
முயறபபாடுகளும் கியடத்துள்ளன. 

சுமநதி�ன், ஸ்ரீே�ன் மறறும் கு்ணா -
ளனுயடய முயறபபாடுகள் என 
பல முயறபபாடுகள் இருக்கின்றன. 
எனதவ, இவவிடயஙகள் ரோடர -
பாக ஒழுஙகு நடவடிக்யகக் குழு 
விய�வில் நடவடிக்யக எடுக்கும் 
என்று குறிபபிட்டார.  

 அம்பலந்துமவ ஜனோஸா நலன்புரிச ெங்கத்துககு புவாத் ஹாஜியார் ்பவுண்டெஷன் ்கதி -
மர்கள ைற்றும கூடொரம ்்பான்றைவற்மறை அன்்பளிப்பா்க வழஙகியுள்ளது.இந்� ஜனோஸா 
நலன்புரிச ெங்கத்தின் இலவெ ைக்கள ்ெமவ்கம்ள ்ைலும வலுப்படுத்தும ்நாககில் 
இந்� அன்்பளிபபு கிமடெக்கப ச்பற்றுள்ள�ா்க ஜனோஸா நலன்புரிச ெங்கத்தின் பிரமு்கர்-
்கள ச�ரிவித்�னேர். அம்பலந்துமவ பிர்�ெத்தில் ஜனோஸா நல்லடெக்கத்துககு அவசிய-
ைானே ்கடென், பு மடெமவ வழங்கல் உளளிட்டெ ்�மவ்கம்ள இசெங்கம இலவெ ்ெமவயா்க 
முன்சனேடு த்து வருகின்றைது. ஜனோஸா வீடு்களுககு அவசியைானே கூடொரம,மின்குமிழ் 
ைற்றும ்கதிமர்கள என்்பனேவும இசெங்கத்தினோல் இலவெைா்க வழங்கப்பட்டு வருகின்-
றைனே.்ைற்்படி ்பவுன்்டெெனுககு ஜனோஸா நலன்புரிச ெங்கம நன்றி ச�ரிவித்துள்ளது.  
(்பாணந்துமறை ைத்திய குறூப நிரு்பர்)     

�ணடெமனே ச்பற்றை... (03 ஆம ்பக்கத் ச�ாடெர்)
சிலர இபதபாதே உண்்ணாவி�-

ேத்யே யகவிட்டுள்ளனர. ஓரிரு 
தினஙகளில் மறறவரகளும் அயே 
யகவிட்டு விடுவர. குறறஙகயளப 
புரிபவரகளின் பேவி மறறும் ே�ா-
ே�ம் கவனத்திற ரகாள்ளபபட 
மாட்டாது. அேனால்ோன் நாம் 

ரபாலி்சார, குறறத் ேடுபபு அதிகாரி -
கள் மறறும் இ�ாணுவத்தினய� கூட 
யகது ர்சயதுள்தளாம்.  ரவளியி-
லுள்ள குறறவாளிகயள யகது ர்சய -
வேறகு முன்னர சியறச்்சாயலகளுக்-
குள் யுத்ேம் நடத்ே தவண்டியுள்ளது 
என்றும் அவர தமலும் ரேரிவித்ோர. 

்�சிய மின்... (03 ஆம ்பக்கத் ச�ாடெர்)

நி ய ற வ ய டந து ள் ள ே ா க வு ம் 
மன்னார காறறயல மின் உறபத்தி 
நியலயத்தின் உயர அதிகாரி தவலு 
்சநதி�த்சக�ன் ரேரிவித்துள்ளார.

கடறகய� பி�தே்சத்தில் கிதலா 
மீட்டர நிலபப�பபில் 33 தகாபு�ங-
கயள ரகாண்டோக இன்று மின் 
உறபத்தி நியலயம் அயமக்கபபட்-

டுள்ளதுடன் தமலும் 6 தகாபு�ஙகள் 
நிறுவபபட உள்ளோகவும் அவர ரேரி-
வித்ோர. ேறதபாது 30 தகாபு�ஙகயள 
ர்சயறபடுத்துவேறகான நடவடிக்யக 
த ம ற ர க ா ள் ள ப ப ட் டு ள் ள து டன் 
அேன்மூலம் 103.5 ரமகாதவாட் மின்-
்சா�த்யே உறபத்தி ர்சயய முடியும் 
என்றும் அவர குறிபபிட்டுள்ளார.

உணமைத் �ன்மைமய... (03 ஆம ்பக்கத் ச�ாடெர்)

்சநயேகளில் பிளாஸடிக் முட் -
யடகள் விறபயன ர்சயயபபட்டு 
வருவோக ்சமூக வயலத்ேளஙகள் 
மூலம் ப�பபபபடும் விமர்சனஙகள் 

ரோடரபிலும் கவனம் ர்சலுத்தி வரு -
வோக தமறபடி ்சஙகத்தின் ேயலவர 
உபுல் த�ாக்ண ரேரிவித்துள்ளார.
(ஸ)

405 இலஙம்கயர்்கள... (03 ஆம ்பக்கத் ச�ாடெர்)

விமான நியலயத்தில் யவத்தே 
பிசிஆர பரித்சாேயனக்கு உட்ப -
டுத்ேபபட்டது டன் ேனியமபப -
டுத்தி லுக்காக ேனியமபபடுத்ேல் 

மத்திய நியலயஙகளுக்கு அனுப -
பபபட்டுள்ளோகவும் விமானநி -
யலயத்யே வட்டா�ஙகள் ரேரிவித் -
ேன.

ஹறறன் சுழறசி நிருபர)      
 
்சரவாதிகாரிதபால் ர்சயறபடும் 

தோட்டதுய�யய உடனடியாக இட-
மாறறம் ர்சயயுமாறு வலியுறுத்தி 
அட்டன், ர்சம்புவத்ே தோட்ட ரோழி-
லாளரகள் (12) அன்று ரோழிற்சஙக 
நடவடிக்யகயில் ஈடுபட்டுள்ளனர.

 ்சம்பளத்யே குயறத்து, நிபநேயன-
கயள விதித்து ரோழிலாளரகளின் 
அடிவயிறறில் அடிக்கும் துய�யய 
ரவளிதயறறும்வய� தபா�ாட்டம் 
ரோடரும் எனவும் தோட்ட மக்கள் 
அறிவித்துள்ளனர.

 அட்டன் பிளான்தட்சன் நிரவாகத்-
தின் கீழ் ோன் ர்சம்புவத்ே தோட்ட 
மக்கள் ரோழில் புரிகின்றனர. அத்-
தோட்டத்துக்கு ஒன்றய� வருடஙக-
ளுக்கு முன்னர புதிய முகாயமயாளர 
(துய�) ஒருவர வநதுள்ளார. அவர 
வநே பின்னத� 'அ�ாஜக முகாயமத்து-
வம்' ஆ�ம்பமானது என ரோழிலாளர-
கள் குறறஞ்சாட்டுகின்றனர.  " வறட்சி-

யான, குளி�ான காலத்திலும் 18 கிதலா 
பறித்ோல்ோன் ஒரு நாள் ரபயர, 
அவவாறு இல்லாவிட்டால் அய� 
நாள் ரபயத� வழஙகபபடுகின்றது. 
இது ரோடரபில் பல ேடயவகள் சுட்-
டிக்காட்டியும், ரோழிற்சஙகஙகயள 
நாடியும் தீரவு கியடக்கவில்யல. 
ரோழிற்சஙக நடவடிக்யகயில் 
ஈடுபட்ட முறபட்டால் ரவளியில் 
இருநது ஆட்கயள அயழத்துவநது 
ரகாழுநது பறிக்கும் நடவடிக்யகயில் 
துய� ஈடுபடுகின்றார.

 ்சம்பளம் குயறவாக வழஙகபப-
டுவயே சுட்டிக்காட்டினால், மறயற-
யரோரு வவுச்்சர மூலதம எஞசிய 
ரகாடுபபனவு வழஙகபபடுகின்றது.  
இவறறுக்கு எதி�ாக ரோழிற்சஙக 
நடவடிக்யகயில் ஈடுபட ேயா�ா-
தனாம். தபச்சுவாரத்யேமூலம் தீரவு 
காண்தபாம். ரோழிலுக்கு ர்சல்லு-
மாறு ரோழிற்சஙக ேயலவரகள் அறி-
வித்ேனர. " என்றும் மக்கள் குறிபபிடு-
கின்றனர.

த�ோட்டதுரைரை இ்டமோற்றக்தகோரி 
த�ோழிற்சஙக த�ோைோட்டம் 
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லடாக்கில் இந்திய, சீன படடகள் குவிப்பு;
எல்டலயில் எனன நடக்கும் என பதற்றம்

லடாக்கில் இந்தியா, - சீனா ஆகிய 
இரண்டு நாட்டு படடகளும் மிக அருகில் 
குவிக்கபபட்டுள்ளது. துபபாக்கியால் 
சுடும் தூரத்தில் இரண்டு நாட்டு படடக-
ளும் குவிக்கபபட்டுள்ளது.  

  லடாக்கில் தற்பாது ககாஞ்சம் ககாஞ-
்சமாக பதற்றம் அதிகரித்து வருகி்றது. 
ராணுவ மறறும் ராஜாஙக ரீதியான ்பச்சு-
வாரத்டதகள எல்லாம் ்தால்வி அடடந்து-
விட்டன. இதனால் எல்டலயில் அடுத்து 
எனன நடக்கும் என்ற ்களவி எழுந்-
துள்ளது. இரண்டு நாடுகளும் எல்டல-
யில் ்பார க்சயவடத விரும்பவில்டல. 
ஆனாலும் எல்டலயில் அதிக அ்ளவில் 
இரண்டு நாடுகளும் படடகட்ள குவித்து 
வருகி்றது. இதனால் எல்டலயில் பதற்றம் 
அதிகரிக்க கதாடஙகி உள்ளது.  

இந்த நிடலயில் இரண்டு நாட்டு படட-
களும் ்நறறு மிக அருகில் குவிக்கப-
பட்டது. துபபாக்கியால் சுடும் தூரத்தில் 
இரண்டு நாட்டு படடகளும் குவிக்கப-
பட்டுள்ளது. ஸபாஙகூர கணவாய அரு்க 
சீன படடகள குவிக்கபபட்டுள்ளன. பல்-
லாயிரம் வீரரகள எல்டலக்கு ககாண்டு 

வரபபபபட்டுள்ளனர. 
கணவாயின இனகனாரு 
பக்கம் இந்திய வீரரகள 
குவிக்கபபட்டுள்ளனர.  

இரண்டு நாட்டு படட-
களும் மிக அருகில் 
இருபபதால் பதற்றம் 
ஏறபட்டுள்ளது. பீரங-
கி க ள , ஆ யு த ங க ட ்ள 

சீனாவின படடகள எல்டலக்கு ககாண்டு 
வந்துள்ளது. இதறகு பதிலடி ககாடுக்கும் 
வடகயில் இந்தியாவும் அஙகு ஆயுதங-
கட்ள இ்றக்கி உள்ளது. இந்தியாவின 
நவீன பீரஙகிகள சீன படடயில் இருந்து 
கவறும் 500 மீட்டர தூரத்தில் நிறுத்தப-
பட்டுள்ளது. இதனால் அடுத்து எனன 

நடக்கும் என்ற பதற்றம் எழுந்துள்ளது.  
லடாக்கில் தற்பாது சீனா தனது ''militia 
squads'' எனபபடும் சி்றபபு படட பிரிடவ 
எல்டலயில் இ்றக்கி உள்ளது. இது 
சீனாவின சி்றபபு பயிறசி கபற்ற படடபபி-
ரிவு ஆகும். ராணுவ வீரரகள மட்டுமினறி 
சி்றபபு பயிறசி கபற்ற பல்்வறு வீரரகள 
இந்த குழுவில் இடம்கபறறு இருபபார-
கள. இந்தியா லடாக்கில் இருக்கும் முக்-
கியமான மடலகட்ள ஆக்கிரமித்துள்ளது. 

இந்தியா இதறகாக சி்றபபு மடல பிரிவு 
படடடய எல்டலக்கு அனுபபி உள்ளது. 
லடாக்கில் பாஙகாங தி்்சா அரு்க இருக்-
கும் கபரும்பாலான மடலகட்ள இந்தியா 
டகபபறறி உள்ளது. இந்த நிடலயில் 
தற்பாது சி்றபபு படட பிரிடவ சீனாவும் 

இ்றக்கி உள்ளது. இந்த படடயும் மடல 
ஏறுவதில் அதிக தி்றடம ககாண்ட படடப-
பிரிவு எனபது குறிபபிடத்தக்கது.  

லடாக்கில் மடலகட்ள டகபபற்ற சீனா 
இவரகட்ள க்ளமி்றக்கி உள்ளது. இந்த 
குழுவில் மடல ஏறும் வீரரகள, பாக்்ஸர-
கள, உளளூர ்சண்டட குழுவில் இருக்-
கும் வீரரகள, குஙபு வீரரகள ஆகி்யார 
இடம்கபறறு உள்ளனர. இந்த கலடவ-
யான குழுடவதான எல்டலயில் தற்பாது 
சீனா க்ளமி்றக்கி உள்ளது. எல்டலயில் 
கபாதுவாக ்பார வரும் ்பாது மட்டு்ம 
இந்த படடகட்ள சீனா ககாண்டு வரும், 
தற்பாது இவரகள எல்டலயில் குவிக்-
கபபட்டுள்ளது பதற்றத்டத ஏறபடுத்தி 
உள்ளது.  

மத்திய உளதுட்ற மந்திரி அமித்்ா, முழு உடல் 
பரி்்சாதடனக்காக  அனுமதிக்கபபட்டுள்ளதாக 
கடல்லி எயம்ஸ மருத்துவமடன அறிக்டக  கவளி-
யிட்டுள்ளது.  

 இந்தியாவில் ககா்ரானா டவரஸ கதாற்றால் 
இதுவடர 47 லட்்சத்து 58 ஆயிரத்துக்கும்  ்மற-
பட்்டார பாதிபபடடந்துள்ளனர. அ்த ்பால, 78 
ஆயிரத்துக்கும் ்மறபட்்டார  உயிரிழந்துள்ளனர. 
கபாதுமக்கள மட்டுமல்லாமல், மருத்துவரகள,  
காவல்துட்றயினர, அரசியல் தடலவரகள உளளிட்-
டவரகளும் ககா்ரானா டவரஸ கதாற்றால்  பாதிப-
படடகின்றனர. 

 அந்தவடகயில், கடந்த 2ம் திகதி மத்திய 
உளதுட்ற மந்திரி அமித்்ா ககா்ரானா டவரஸ  
கதாற்றால் பாதிபபடடந்தார. அதடன அடுத்து, 
கடல்லியில் உள்ள ்மதாந்தா  மருத்துவமடன-
யில் அனுமதிக்கபபட்டார. அஙகு சிகிச்ட்ச கபற்ற 
அவர, பினனர  ககா்ரானா டவரஸ கதாறறு பாதிப-
பில் இருந்து குணமடடந்து வீடு திரும்பினார.

 அதடன அடுத்து, கடந்த சில தினஙகளுக்கு 
முனனர ககா்ரானாவிறகு பிந்டதய  சிகிச்ட்சக்-
காக கடல்லி எயம்ஸ மருத்துவமடனயில் மத்திய 
உளதுட்ற மந்திரி  அமித்்ா அனுமதிக்கபபட்டார. 
உடல் ்்சாரவு காரணமாக அவர மருத்துவமடன-
யில்  அனுமதிக்கபபட்டதாக தகவல்கள கவளியா-
னது. பினனர குணமடடந்த அவர வீடு  திரும்பி-
னார.

 இந்நிடலயில், இனறு மீண்டும் கடல்லி எயம்ஸ 
மருத்துவமடனயில் மத்திய  உளதுட்ற மந்திரி 
அமித்்ா அனுமதிக்கபபட்டுள்ளார.  மத்திய 
உளதுட்ற மந்திரி  அமித்்ா, முழு உடல் பரி்்சா-
தடனக்காக அனுமதிக்கபபட்டுள்ளதாக கடல்லி 
எயம்ஸ  மருத்துவமடன அறிக்டக கவளியிட்டுள-
்ளது.  

அமைச்சர் அமித்ஷா 
ஆஸ்பததிரியில் அனுைதி

சிறுநீரகக் ககஷாளஷாறினஷால் இளம் இம்ச 
அமைப்பஷாளர் திடீர் ைரணம்  

சிறுநீரகக் ்கா்ளாறு காரண-
மாக பிரபல பினனணி பாடகி 
அனுராதா பட்வலின மகன 
மரணம் அடடந்தார. பிரபல 
பினனணி பாடகி அனுராதா 
பட்வல். இந்தியில் ஏரா்ளமான 
பாடல்கட்ள பாடியுள்ளார. 
தமிழ், கதலுஙகு, கனனடம், 
மராத்தி உளபட ்வறறு கமாழி 
படஙகளில் பல பாடல்கட்ளப 
பாடியுள்ளார.  

தமிழில், அருண் விஜய-
யின 'பிரியம்' படத்தில், தில் 
ரூபா தில் ரூபா, 'கன்வ 
கடலயா்த' படத்தில் இடம்-
கபற்ற பூசு மஞ்சள பூசு மஞ்சள 
உட்பட பல சூபபர ஹிட் 
பாடல்கட்ள பாடியுள்ளார. கமல்்ா்சன 
ஏக் து்ஜ ்கலி்ய படத்தில், ்ம்ர ஜீவன 
்சாத்தி பாடடல எஸ.பி.பியுடன இடணந்து 
பாடியுள்ளார.  

இவர கடந்த 2017-ம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ 
விருது கபறறுள்ளார. இவரது கணவர 
அருண் பட்வல். இவர இட்ச அடமப-
பா்ளர. இவரகளுக்கு ஆதித்யா பட்வல் 

(35) என்ற மகனும், கவிதா பட்வல் 
என்ற மகளும் இருந்தனர. ஆதித்யா 
பட்வல் இட்சயடமபபா்ளராக இருந்து 
வந்தார. கடந்த சில வருடஙகளுக்கு முன 
கவளியான தாக்க்ர படத்துக்கு அவர 
இட்ச அடமத்திருந்தார.  

நவா்ஸுதின சித்திக் நடித்திருந்த இந்தப 
படம் சிவ்்சனா தடலவர பால் தாக்க-

்ரவின ப்யாபிக். இந் 
நிடலயில் கடந்த சில 
மாதஙகளுக்கு முனபு, 
இவருக்கு உடல் நலம் 
ப ா தி க் க ப ப ட் ட து . 
சிகிச்ட்ச கபறறு நலமு-
டன இருந்தார. இந்நி-
டலயில் மீண்டும் அவர 
உடல் நிடல பாதிக்கப-
பட்டது. இதனால் மும்-
டபயில் உள்ள தனியார 
ம ரு த் து வ ம ட ன யி ல் 
அனுமதிக்கப பட்டார.  

அஙகு அவருக்கு 
சிகிச்ட்ச அளிக்கப-
பட்டு வந்தது. சிகிச்ட்ச 
பலனினறி ்நறறு 

முனதினம் மரணம் அடடந்தார. சிறுநீ-
ரக ்கா்ளாறு காரணமாக அவர இ்றந்த-
தாக டாக்டரகள கதரிவித்தனர. ஆதித்யா 
பட்வல் மட்றவுக்கு பழம்கபரும் பாடகி-
யான லதா மங்கஷகர, பாடகரும் இட்ச 
அடமபபா்ளருமான ்சஙகர மகா்தவன 
உளபட ஏரா்ளமான திடரயுலகினர இரங-
கல் கதரிவித்துள்ளனர.  

நடிமக கஙகனஷா க்பஷாமை ப்பஷாருள் ்பயன்படுததினஷாரஷா?
நடிடக கஙகனா தடட க்சயயபபட்ட 

்பாடத கபாருட்ள பயனபடுத்தினாரா 
எனபது குறித்து வி்சாரடண நடத்த மும்டப 
கபாலி்ஸாருக்கு மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள-
்ளது.  

 நடிடக கஙகனா ரணாவத் ்சமீபத்தில் 
மும்டபடய பாகிஸதான ஆக்கிரமிபபு 
காஷமீர ்பால உணருவதாக கூறினார. 
இடதயடுத்து அவருக்கும், மாநிலத்டத 
ஆளும் சிவ்்சனாவுக்கும் வாரத்டத ்பார 
கவடித்தது. இடதயடுத்து பாந்திரா பாலி-
ஹில்லில் உள்ள நடிடகயின பஙக்ளாவில் 
்சட்டவி்ராத புதுபபிபபு பணிகள நடந்ததாக 
கூறி மும்டப மாநகராட்சி அடத இடித்து 
தளளியது. இதனால் ்மாதல் ்மலும் முற-
றியது. நடிடக கஙகனா முதல்-மந்திரி தாக்க-
்ரடய அவரது டுவிட்டர பக்கத்தில் தரக்கு-
ட்றவாக விமரசித்தார. வி்சாரடண நடத்த 
உத்தரவு  

 இந்த பரபரபபுக்கு மத்தியில் நடிடக 

கஙகனா ்பாடத கபாருள பயனபடுத்தி-
னாரா எனபது குறித்து வி்சாரடண நடத்த 
மும்டப கபாலி்ஸாருக்கு மாநில அரசு உத்த-
ரவிட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து மூத்த கபாலிஸ அதிகாரி 
ஒருவர கூறுடகயில், கஙகனா தடட க்சயயப-
பட்ட ்பாடத கபாருள பயனபடுத்தினாரா 
எனபது குறித்து வி்சாரடண நடத்த மாநில 
அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது என்றார.  

 நடிடக கஙகனாவுடன, ஆத்யாயன என்ற 
நடிகர உ்றவில் இருந்தார. அந்த நடிகர 
அளித்த ்பட்டி ஒனறில், கஙகனா தடட 
க்சயயபபட்ட ்பாடத கபாருட்ள பயன-
படுத்தினார எனவும், தனடனயும் ்பாடத 
கபாருட்ள பயனபடுத்த வறபுறுத்தியதாகவும் 
குற்றம்்சாட்டி இருந்தார. 

இந்த குற்றச்்சாட்டட டவத்து தான கஙகனா 
்பாடத கபாருள பயனபடுத்தினாரா எனபது 
குறித்து கபாலி்ஸார வி்சாரடண நடத்த உள்ள-
னர.       

நாட்டில் ்சனிக்கிழடம ஒ்ர நாளில் 
10,71,702 ்பருக்கு ககா்ரானா ்நாயத்-
கதாறறுக்கான பரி்்சாதடனகள நடத்தபபட்-
டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராயச்சி 
கவுனசில் (ஐசிஎம்ஆா்) கதரிவித்துள்ளது. 

இந்திய மருத்துவ ஆராயச்சி கவுனசில் 
ஞாயிறறுக்கிழடம கவளியிட்டுள்ள புள-
ளிவிவரஙகளின படி, நாட்டில் க்சபடம்-
பர 12 ஆம் ்ததி வடர 5 ்காடி்ய 62 
லட்்சத்து 60 ஆயிரத்து 928 ககா்ரானா 
்நாயத்கதாறறு பரி்்சாதடனகள நடத்தப-

பட்டுள்ளன. ்சனிக்கிழடம காடலயுடன 
முடிவடடந்த 24 மணி ்நரத்தில் மட்டும் 
சுமார 10 லட்்சத்து 71 ஆயிரத்து 702 க்கும் 
்மறபட்்டாருக்கு ககா்ரானா ்நாயத்-
கதாறறுக்கான பரி்்சாதடனகள நடத்தபபட்-
டுள்ளன. நாடு முழுவதும் 1,668 பரி்்சாத-
டனக்கூடஙகள இயஙகி வருகின்றன. 

இதில் 1,035 ஆயவகஙகள அரசுக்கு 
க்சாந்தமானடவ. நாட்டில் ்சனிக்கிழடம 
காடல வடரயிலான 24 மணி ்நரத்தில் 
94,372 ்பருக்கு புதிதாக ககா்ரானா 

்நாயத்கதாறறு உறுதி க்சயயபபட்டுள-
்ளது. 

அ்த கால அ்ளவில் 1,114 ்பர பலியாகி 
உள்ளனர. கதாற்றால் பாதிக்கபபட்்டா-
ரின கமாத்த எண்ணிக்டக 47,54,357 -ஆக 
அதிகரித்துள்ளது. கமாத்த உயிரிழபபு 
78,586-ஆக அதிகரித்துள்ளது. குணம-
டடந்்தாா் எண்ணிக்டக 37,02,596-ஆக 
உயா்ந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் தற்பாது 
9,73,175 ்பர ்நாயத்கதாற்றால் பாதிக்-
கபபட்டு சிகிச்ட்ச கபறறு வருகின்றனர. 

இந்தியஷாவில் இதுவமர 5.62 ககஷாடி பகஷாகரஷானஷா ்பரிக்சஷாைமனகள்



மன்னார் குறூப் நிருபர்  

அனுமதிப்பத்திரமினறி க�னாழும் -
பில் இருந்து மன்னாருக்கு 
க�னாண்டு வரப்பட்ட ஒரு க�னாகுதி 
மதுபனா் பபனாத்�ல்�ள் பேற்று முன -
தி்ம் மனாலை மன்னார் கபனாலிஸனார் 
ல�ப்பற்றியுள்்ளப�னாடு, இரு 
சந்ப�� ேபர்�ல்ளயும் ல�து 
கசய்துள்்ள்ர்.  

மன்னார் கபனாலிஸ் புை-
்னாய்வு பிரிவி்ருக்கு 
கில்டக்�ப்கபற்்ற இர�சிய 
��வல்�ளுக்கு அலமவனா�,-
மன்னார் கபனாலிஸ் நிலைய 
பபனால�ப்கபனாருள் �டுப்பு 
பிரிவி்ரும் இலைந்து 
மதுபனா் பபனாத்�ள்�ல்ள 
ல�ப்பற்றியுள்்ள்ர்.  

அனுமதிப்பத்திரம் இனறி 
க�னாழும்பில் இருந்து 
மன்னார் முருங�ன பகுதிக்கு 
க�னாண்டு வரப்படடு மன்னார் 
கசௌத்பனார் பகுதிக்கு க�னாண்டு 
கசல்ைப்பட்ட பபனாப� மனாலை 
மன்னார் �ள்்ளனாடி சந்தியில் 
லவத்து கபனாலிஸனார் ல�ப்பற்றி 
உள்்ள்ர்.  

பனார ஊர்தி ஒனறினுள் பியர் 
பபனாத்�ல்�ல்ள அடுக்கி லவத்து 
சூடசுமமனா் முல்றயில் அனுமதிப்-
பத்திரமினறி 750 மில்லி லீட்டர் 
க�னாண்்ட 660 மதுபனா் பபனாத்-
�ல்�ள் க�னாண்டு வந்� பபனாப� 
மன்னார் �ள்்ளனாடி சந்தியில் லவத்து 

கபனாலிஸனார் ல�ப்பற்றியுள்்ளப�னாடு. 
அனுரனா�புரத்ல� பசர்ந்� 29 மற்றும் 
39 வயது இரு சந்ப�� ேபர்�ல்ள 
ல�து கசய்துள்்ள்ர். சம்பவம் 
க�னா்டர்பனா் பமைதி� விசனாரலை-
�ல்ள மன்னார் கபனாலிஸனார் பமற்-
க�னாண்டு வருகின்ற்ர்.    

மனாஙகு்ளம் குறூப் நிருபர்  

முல்லைத்தீவு மனாவட்டத்தின 
ஒடடுசுட்டனான பிரப�ச கசயை�த் -
தின கீழ் உள்்ள மனாஙகு்ளம் பகு-
தியில் வவுனியனா,யனாழ்ப்பனாைத்-
தில் பசர்ந்�வர்�ளுக்கு 200 ஏக்�ர் 
�னாணியில் வழங� மனாஙகு்ளம் 
பகுதி மக்�ள் எதிர்ப்பு க�ரிவித்துள் -
்ள்ர்.  

முல்லைத்தீவு மனாவட்டத்தில் 
பசர்ந்� பை ஆயிரக்�ைக்�னா் 
குடும்பங�ள் �னாணி இல்ைனா� 
நிலையில் வனாழ்ந்து வருகின்றனார்-
�ள். இனறு வலர அவர்�ளுக்-
�னா் �னாணி�ள் வழங�ப்ப்டனா� 
நிலையில் மனாஙகு்ளம் பகுதியில் 
கவளிமனாவட்டத்தில் பசர்ந்� 
29 பபர் 200 ஏக்�ருக்கு பமற்பட்ட 
�னாணியில் ப�னாரியுள்்ள நிலையில் 
குறித்� �னாணி�ல்ள வழஙகுவது 
க�னா்டர்பில் தீர்மனானிப்ப�ற்�னா� 
ஒடடுசுட்டனான பிரப�ச கசயை� 
�னாணிப்பயனபனாடடு திட்டமி்டல் 
குழுக்கூட்டத்தில் �னாணியில் 

ப�னாரியவர்�ளுக்கு �னாணி வழஙகு-
வ�ற்�னா் ே்டவடிக்ல��ள் க�னா்டர் -
பில் ஆரனாயப்ப்டவுள்்ள�னா� க�ரிய -
வந்துள்்ளது.  

யனாழ்ப்பனாைம்,வவுனியனாலவச் 
பசர்ந்�வர்�ளுக்கு �ைனா 40 ஏக்�ர் 
வலரயில் �னாணியில் ப�னாரியுள்-
்ளனார்�ள்.  

முல்லைத்தீவு மனாவட்டத்தில் 
வசிக்கும் எத்�ல்பயனா குடும்பங-
�ள் விவசனாயம் கசய்யவும் மற்றும் 
ஏல்ய ே்டவடிக்ல��ளுக்கு-
மனா� ஒரு துண்டு �னாணி இல்ைனா� 
நிலையில் அரசனாங�ம் �னாணி�ல்ள 
வழங�க்கூ்ட முனவரனா� நிலையில் 
வனாழ்ந்து வருகின்றனார்�ள்   

இவவனா்றனா் நிலையில் கவளி-
மனாவட்டத்தில் பசர்ந்�வர்� -
ளுக்கு பண்லை அலமப்ப�ற்கு 
�னாணி�ல்ள வழஙகி மனாவட்டத்-
தில் பசர்ந்�வர்�ல்ள க�னா்டர்ச் -
சியனா� கூலித்க�னாழிைனாளியனா�வும் 
வறுலமக்ப�னாடடிற்கு கீழ் �ள்ளும் 
கசயற்பனா்டனா�பவ இ�ல் பனார்க்� 

முடிவ�னா� மக்�ள் க�ரிவிக்கின்ற-
்ர்.  

இவவனா்றனா் �னாணி வழஙகும் ே்ட -
வடிக்ல�க்கு மனாஙகு்ளம் பிரப�ச 
மக்�ள் மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு 
பிரப�ச சலபயின உறுப்பி்ர்�ள் 
�டும் எதிர்ப்பில் கவளியிடடுள் -
்ளது்டன பபனாரனாட்டம் கசய்யவும் 
முடிகவடுத்துள்்ள�னா� க�ரிவித் -
துள்்ளனார்�ள்  

இது க�னா்டர்பில் ஒடடுசுட்டனான 
பிரப�ச கசயை� �னாணி பகுதி உத்-
திபயனா�த்�ர் ஒருவலர க�னா்டர்பு 
க�னாண்்ட பபனாது,..   

�மது பிரப�ச கசயை�த்திற்கு 
கில்டக்�ப்கபறும் விண்ைப்பங-
�ல்ள நிரனா�ரிக்� முடியனாது எ்வும் 
விண்ைப்பங�ள் கப்றப்படடு 
அ�ன அடிப்பல்டயில் மக்�ளி -்
தும் கபனாது அலமப்புக்�ளி்தும் 
�னாணிப் பயனபனாடடு குழுவி்ரின 
தீர்மனா்ங�ளின பின்பர �னாணி 
வழஙகுவது க�னா்டர்பனா� முடிகவ-
டுக்� முடியும் என்றனார்.    
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பருத்தித்துல்ற விபச்ட நிருபர் 

யனாழ்ப்பனாை மனாே�ர சலப எல்-
லைக்குடபட்ட கபனாம்லம கவளி 
வசந்�புரம் பிரப�ச மக்�ள் பேற்று 
�வ்யீர்ப்பு பபனாரனாட்டத்தில் ஈடு -
பட்ட்ர். 

�மக்கு வீடடுத்திட்டம் வழங�ப் -
படுவ�னா� கூறி பலழய வீடல்ட 
இடித்து புதிய வீடடுத் திட்டத்திற்கு 
�யனாரனாகுமனாறு கூறிய அரச அதி�னாரி�-
ளி்னால் இனனும் ே்டவடிக்ல� எடுக்-
�ப்ப்டவில்லை.

மி�வும் �னாழ் நிைப் பிரப�சமனா் 
வசந்�புரம் கபனாம்லம கவளிமக்�ள் 
மலழ �னாைத்தில் பல்பவறு சிரமங-

�ல்ள எதிர்க�னாண்டு வனாழ்ந்து வரு-
கின்ற்ர். 

ஆ்னால் அவர்�ளுக்கு �ற்கபனாழுது 
வீடு எதுவும் இல்லை. அரசனாங� 
அதி�னாரி�்ளனால் பலழய வீடடில் 
அழித்து புதிய வீடு �டடுவ�ற்�னா் 
ஏற்பனாடு�ள் கசய்யப்படடிருந்� 
பபனாதும் இந்� அரசனாங�த்தி்னால் 
வீடடுத் திட்டத்திற்�னா் ப்டங�ள் 
எதுவும் வழங�ப்ப்டவில்லை எனறு 
ஆர்ப்பனாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்�ள் 
குற்்றஞசனாடடி்ர். 

அத்து்டன அரச அதி�னாரி�ள் �ண் -
டுக�னாள்்ளனாமல் ே்டந்து க�னாள்வ�னா -
�வும் �னாம் பு்றக்�ணிக்�ப்படுவ�னா� 
ஆர்ப்பனாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்�ள் 

கூறி்ர். குறிப்பனா� இந்� பிரப�சத் -
தில் 92 குடும்பங�ள் வசித்து வரு -
கின்ற்ர்.

மலழ �னாைம் கேருஙகுவ�னால் 
�ங�ளுக்�னா் வீடடுத் திட்டத்ல� 
துரி�ப்படுத்தி �ருமனாறு ப�னாரிக்ல� 
விடுக்கின்ற்ர். 

பமலும் �மக்�னா் வீடடுத் திட -
்டத்தில் அடிப்பல்ட வசதி�ல்ள ஏற் -
படுத்தி �ருமனாறு பை �ரப்பி்ரி்டம் 
ப�னாரிக்ல� விடுத்தும் யனாரும் �ண்டு 
க�னாள்்ளவில்லை எ் விச்ம் க�ரி-
விக்கின்ற்ர்.

இவ வி்டயம் க�னா்டர்பில் ஜ்னாதி-
பதியின �வ்த்துக்கு க�னாண்டு வரு-
மனாறும் ப�னாசகமழுப்பி்ர்.

யாழ். ப�ாம்மைபெளி ெசந்தபுரத்தில் 
பிரத்தச மைக்கள் ஆர்ப�ாட்டம

வவுனியாவில் வீதிமய ்கடெக்்க முற்்பட்டெ விகேடெ க்தமவக்குட்்பட்டெ வகயாதி்பருக்கு ச்பாலிஸ் 
உத்திகயா்கத்்தர் ஒருவர் உ்தவிபுரிவம்த ்படெத்தில் ்காணைாம.   ்படெம வவுனியா நிரு்பர் 

�லைமன்னார் நிருபர் 

மன்னார் மனாவட்டத்தில் கசறிந்து 
வனாழும் மீ்வ மற்றும் விவசனாயி -
�ளின பிரச்சில்�ல்ள அரசு்டன 
இலைந்து கசயல்படும் �்டற்க�னா -
ழில் நீரியல்

வ்ளத்துல்ற அலமச்சர் மூைம் 
தீர்த்து லவப்ப�ற்�னா் முனக் -
டுப்புக்�ல்ள பமற்க�னாள்வ�ற்�னா் 
ே்டவடிக்ல�யனா� ஈபரனாஸ் �டசி 
கசயல்ப்ட இருக்கின்றது எ் ஈழவர் 
ஜ்ேனாய� முன்ணியின அலமப்பு 
(ஈபரனாஸ்) �டசியின  மன்னார் மனாவட-
்டத்தின அலமப்பனா்ளர் பஜ.பயனா�-
ரனாஜ் குரூஸ் க�ரிவித்�னார்.

மன்னார் மனாவட்டத்தின ஈபரனாஸ் 
�்டசியின நிர்வனா�க் கூட்டம் பபசனா -
லையில் சனிக்கிழலம ேல்டகபற்-
்றது. இக்கூட்டத்தில் ஈழப்புரடசி 
அலமப்பு உப �லைவர் வி.சசி�ரன, 
மன்னார் மனாவட்ட அலமப்பனா்ளர் 
பஜ.பயனா�ரனாஜ் குரூஸ், மனாவட்ட 
கசயைனா்ளர் ேனா�ன குைனாஸ் மற்றும் 

கிரனாம மட்ட உறுப்பி்ர்�ளும் 
�ைந்து க�னாண்்ட்ர்.

அரசு்டன இலைந்து கசயல்ப -
டும் ஒரு �மிழ் �டசிக்கு ஆ�ரவு 
க�னாடுத்து �ல்வி, கபனாரு்ளனா�னார 
மற்றும் பவலைவனாய்ப்பு ஆகிய 
வி்டயங�ளில் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்-
�த்ல� ஏற்படுத்தியுள்்ள�னா�வும் 
எ்பவ க�னா்டர்ந்து அவ �டசியு்டன 
பயணிக்�வும் அல்த்து உறுப்பி்ர்-
�ல்ளயும் ஒனறு பசர்க்� பவண்டும் 
என்ற பேனாக்�ம் க�னாண்ப்ட �ைந் -
துலரயனா்டல் பமற்க�னாள்்ளப்பட்ட-
�னா� க�ரிவிக்�ப்பட்டது. ஈபரனாஸ் 
மன்னார் மனாவட்ட அலமப்பனா்ளர் 
பஜ.பயனா�ரனாஜ் குரூஸ் ஊ்ட�ங�-
ளுக்கு �ருத்து க�ரிவிக்ல�யில்,

எதிர்�னாைத்தில் எமது மனாவட்டத் -
தின �ல்வி, கபனாரு்ளனா�னார அபிருத்-
தி�ளுக்�னா் �ருத்துக்�ல்ள கபற்று 
இ�ற்�னா் முனக்டுப்புக்�ல்ள 
பமற்க�னாள்ளும் ே்டவடிக்ல�யனா-
�பவ ேனாங�ள் எதிர்�னாைத்தில் எங�ள் 

�டசியின அரசியல் முனக்டுப்பனா� 
பமற்க�னாள்்ள இருக்கினப்றனாம்.

குறிப்பனா� மன்னார் மனாவட்ட 
மீ்வர்�ள் பை நூற்றுக்�ைக்�னா் 
இந்திய இழுலவப் ப்டகு�ள் எமது 
�்டற் பிரனாந்தியத்துக்குள் அத்துமீறி 
நுலழந்து பனாரிய மீனபிடி �்ளங�-
ல்ளக் க�னாண்டு மீனபிடியில் ஈடு -
படடு வருவ�னால் எமது மனாவட்ட 
மீ்வ சமூ�ம் கபரும் பனாதிப்பு�-
ளுக்கு உள்்ளனாகி வருகின்றது.

இவ வி்டயத்ல� இனல்றய எமது 
�்டற்க�னாழில் நீரியல்வ்ளத்துல்ற 
அலமச்சர் ்டக்்ளஸ் ப�வனா்ந்�னா அர -
சனாங�த்து்டன இலைந்து கசயல்படு-
வ�னால் அவர் மூைம் எமது மன்னார் 
மனாவட்டத்தில் கசறிந்து வனாழும் 
எமது மீ்வர்�ள், விவசனாயி�ளின 
பிரச்சில்�ல்ள அவரூ்டனா� தீர்த்துக் 
க�னாடுப்ப�ற்�னா் முனக்டுப்புக்-
�ல்ள பமற்க�னாள்வ�ற்�னா் ே்டவ -
டிக்ல��ல்ளயும் எடுக்கினப்றனாம 
என்றனார்.

மன்னார் மனாவட்ட ஈர�னாஸ் அமமப்னாளர்

அரசுடன் இணைந்து மீனவர் 
பிரச்சிணனணை தீர்்க்க முடிவு

வவுனியனா விபச்ட நிருபர்

வவு்யனாவில் கெபரனாயின உள்-
ளிட்ட பபனால�ப் கபனாருட�ளு்டன 
5 பபர் ல�து கசய்யப்படடுள்்ள�னா� 
கபனாலிசனார் க�ரிவித்�்ர். 

வவுனியனா சி�ம்பரபுரம், ப�க்�-
வத்ல�, மனாமடு ஆகிய பகுதி�ளி-
பைபய குறித்� 5 பபரும் கெபரனாயின 
மற்றும் �ஞசனா பபனால�ப் கபனாருட-
�ளு்டன பேற்று ல�து கசய்யப்பட-

டுள்்ள்ர். வவுனியனா கபனாலிஸனாருக்கு 
கில்டத்� ��வலையடுத்து பமற்-
க�னாள்்ளப்பட்ட விபச்ட ே்டவடிக்ல��-
ளின பபனாப� பபனால�ப் கபனாருட�ள் 
மீட�ப்பட்ட். 

வவுனியனா மனாமடு பிரப�சத்தில் 
பமற்க�னாள்்ளப்பட்ட பசனா�ல்யின 
பபனாது 2 கிபைனா ப�ர்ள �ஞசனா மற்றும் 
2 கிரனாம் கெபரனாயின எனபவற்ல்ற 
பமனாட்டனார் லசக்கிளில் எடுத்துச் 

கசன்ற இருவர் ல�து கசய்யப்பட-
டுள்்ளது்டன, பமனாட்டனார் லசக்கிளும் 
�டுத்து லவக்�ப்படடுள்்ளது. 

பமலும், சி�ம்பரபுரம் பகுதியில் 
பமற்க�னாள்்ளப்பட்ட பசனா�ல் 
ே்டவடிக்ல�யின பபனாது 420 மில்-
லிகிரனாம் மற்றும் 310 மில்லி கிரனாம் 
கெபரனாயின பபனால�ப் கபனாருல்ள 
உ்டலமயில் லவத்திருந்� இருவர் 
ல�து கசய்யப்படடுள்்ள்ர். 

அத்து்டன, ப�க்�வத்ல� பகுதியில் 
பமற்க�னாள்்ளப்பட்ட பசனா�ல்யின 
பபனாது 390 மில்லி கிரனாம் கெபரனாயின 
மற்றும் 43,000 ரூபனாய் பைம் எனப-
வற்று்டன ஒருவர் ல�து கசய்யப்பட-
டுள்்ளனார். இவவனாறு ல�து கசய்யப்-
பட்ட 5 பபரி்டமும் விசனாரலை�ல்ள 
முனக்டுத்துள்்ள கபனாலிசனார் அவர்-
�ல்ள நீதிமனறில் முற்படுத்� ே்டவ-
டிக்ல� எடுத்துள்்ள்ர்.

வவுனிைாவில் ஹெரராயினுடன் 5 ரேர் ண்கது

மைாங்குளத்தில் 200 ஏக்கர ்காணி   
த்காரல்; மைக்கள் எதிர்பபு  

மன்னார் குறூப்  நிருபர்
வவுனியனா கபரிய�னாடு இரனாணுவ 

மு�னாம் �னிலமப்படுத்�ல் நிலையத்-
தில் கவளிேனாடடிலிருந்து விபச்ட 
விமனா்த்தில் அலழத்துவரப்படடு 
�ங� லவக்�ப்படடிருந்� சிைனாபம் 
பகுதிலய பசர்ந்� ேபர் ஒருவர்  �்டந்� 
கவள்ளிக்கிழலம இரவு �ப்பி 
ஓடியுள்்ள நிலையில் குறித்� ேபர் 
பேற்று முனதி்ம்  மனாலை மன்னார் 
கசௌத்பனார் புல�யிர� நிலைய பகுதி-
யில் லவத்து கசௌத்பனார் இரனாணுவத்-
தி்ரனால் ல�து கசய்யப்படடுள்்ளனார்.

�்டந்� வனாரம் �ட்டனார் ேனாடடிலி-
ருந்து விபச்ட விமனா்த்தில் அலழத்து 
வரப்படடிருந்� சிைனாபம் மனா�ம்பப 
பகுதிலயச் பசர்ந்� விஜித்� றுவனான 
குைவர்த்�் (வயது-36)  என்ற ேபர் 
வவுனியனா கபரிய�னாடு இரனாணுவ 
மு�னாம் �னிலமப்படுத்�ல் நிலை-
யத்தில் �ங� லவக்�ப்படடிருந்� 
நிலையில் �ப்பிச் கசனறுள்்ளனார்.

இந்� நிலையில் குறித்� ேபர்  பேற்று 
முந்தி்ம் மனாலை 6.30 மணிய்ளவில் 
மன்னாரில் ல�து கசய்யப்பட்டனார். 

தனிமமப்டுததல் 
நிமையததிலிருந்து 
தபபியவர் 
மன்னாரில் மைது

அனுமைதி்ப�த்திரமின்றிய   
மைது�ானங்்கள் ்்க்ப�ற்றல்  

வடக்கு செய்திகள்

வவுனியனா விபச்ட நிருபர்   

வவுனியனா, ஈரப்கபரியகு்ளம் பகு -
தியில் சிவில் பனாது�னாப்பு திலைக் -
�்ளத்தின மனாவட்ட அலுவை�ம் 
பேற்று தி்றந்து லவக்�ப்பட்டது.
சிவில் பனாது�னாப்பு திலைக்�்ளத்-
தின பணிப்பனா்ளர் ஓய்வு கபற்்ற ரியர் 
அடமிரல் சரத் வீரபச�ரவனால் இவ 
அலுவை�ம் தி்றந்து லவக்�ப்பட-
்டது.சிவில் பனாது�னாப்பு பிரிவி்ரின 
பசலவ�ல்ள விஸ்�ரித்து அவர்�-

ளுக்�னா் ப�லவ�ல்ள கபற்றுக் 
க�னாடுக்கும் மு�மனா� இந்� அலுவை-
�ம் தி்றந்து லவக்�ப்பட்டது. அத்து-
்டன சிவில் பனாது�னாப்பு திலைக்�்ள 
வவுனியனா அதி�னாரி�ளு்டன �ைந்து-
லரயனா்டலும் இ்டம்கபற்்றது.இதில் 
சிவில் பனாது�னாப்பு திலைக்�்ள 
வவுனியனா வைய �ட்டல்ள அதி�னாரி 
ருவனான மிைனாவனான, கபனாலிஸ் அதி-
�னாரி�ள், சிவில் பனாது�னாப்பு பிரிவி்ர் 
மற்றும் அவர்�்ளது குடும்பத்தி்ர் 
எ்ப் பைரும் �ைந்து க�னாண்்ட்ர்.    

சிவில் �ாது்கா்பபு தி்ைக்கள 
ெவுனியா மைாெட்ட அலுெல்கம தி்ற்பபு

ைன்னார் சித்திவிநாய்கர் இநதுக் ்கல்லூரியில் இவவருடெம ்கா.ச்பா.்த.ொ்தாரண ்தர ்பரீட்-
மெக்கு க்தாற்றும ைாணவர்்களுக்கு ்கணி்த ்பாடெ ைாதிரி வினாத்்தாள் அடெஙகிய புத்்த்கம 
அன்்பளிபபு செயயப்பட்டெ க்பாது.   ்படெம:- ைன்னார் குறூப நிரு்பர்    



தினகரன் 92020 செபசடெம்பர் 14 திங்கட்கிழமை14–09–2020

சமுர்த்தி திணைக்களத்தினால் மக்களின் 
வாழவாதாரம் உயர்த்தப்பட வவண்டும்
(பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்)   

ேமுர்த்தி திணைக்களம் பவறும் 
முத்திணை்கணள வழங்கும் திணைக -
்களமா்க இலலாமல மக்களின் வாழ்-
வாதாைத்ணத உயர்த்துகின்்ற திணைக -
்களமா்க மாற்றபெட சவண்டிய 
பொறுபபு ஒபெணடக்கபெட்டுள்-
ளது. என ேமுர்த்தி திணைக்களத்தின் 
அம்ொணை மாவட்ட ெணிபொளர் 
எம்.எஸ்.எம். ேப்றாஸ் பதரிவித்தார்.

ஜனாதிெதி ச்காட்டாெய ைாஜ-
ெகேவின் ஆசலாேணன மறறும் 
வழி்காட்டலுககு அணமய உள்ளூர் 
விவோய உறெத்தி்கணள அதி்கரிக்கச் 
பேய்யும் சதசிய சவணலத் திட்டத்-
திறகு அணமய தறசொது விவோய 
உறெத்தி மறறும் ஊககுவிபபு வாைம் 
முன்பனடுக்கபெட்டுள்ளது.  

ேமுர்த்தி ெயனாளி்களுககு வீட்டுத் 
சதாட்ட ெயிர்்கணள வழங்கி 
ணவககும் நி்கழ்வு மருதமுணன - 
நறபிட்டிமுணன ேமுர்த்தி ேமூ்க 

அடிபெணட வங்கியில அதன் மு்கா -
ணமயாளர் எம்.எம்.எம்.முபீன் 
தணலணமயில நணடபெற்றது. இங்கு 
உணையாறறும் சொசத மாவட்ட 
ெணிபொளர் இவவாறு பதரிவித்-
தார். அவர் பதாடர்ந்து உணையாறறு-
ண்கயில,  

அைோங்்கம் சுபிட்ேமான இலங்ண்க 
எனம் இறுக்கமான பொருளாதாைக 
ப்காள்ண்கணய நணடமுண்றபெடுத்தி 
உள்ளது. இதனூடா்க பொருளா -
தாைத்ணத சமம்ெடுத்துவதற்கான 
திட்டங்்கணள அைசு வகுத்துள்ளது. 
நாட்டின் பொருளாதாைத்ணத சமம்-
ெடுத்தி இ்றககுமதிணய குண்றத்து 
உள்நாட்டு உறெத்திணய கூட்டி 
அதனூடா்க எமது சதணவணய உள்-
நாட்டிசலசய பூர்த்தி பேய்யபெட 
சவண்டும் சமலதி்க உறெத்தி்கள் 
பவளிநாடு்களுககு ஏறறுமதி பேய்து 
வருமானத்ணத பெறறுகப்காள்ள 
சவண்டும்.  

 வறுணமணய இலலாமல பேய்வ -
தறகு ேமுர்த்தி திணைக்களம் பெரும் 
ெங்்களிபபிணன வழங்கி வருகி்றது. 
எதிர்்காலத்தில இந்த திணைக்க-
ளத்ணத, ேமுர்த்தி வங்கி்கணள ்கணினி 
ணமயபெடுத்தி புதிய முண்றணய அறி -
மு்கபெடுத்தவுள்சளாம். இதற்கான 
ெயிறசி்கள் தறசொது வழங்்கபெட்டு 
வருகின்்றன.

 சிங்்கபூர் நாட்டில ெடித்தவர் முதல 
ொமைர் வணை எலசலாருணடய வீடு்க-
ளிலும் வீட்டுத் சதாட்டங்்கள் நணட -

மு ண ்ற ப ெ டு த் -
தபெட்டுள்ளது. 
எமது நாட்டில 
தனியாள் வருமா-
னத்தில உைவுக-
்கான பேலவா்க 
அறுெது வீதம் 
பேலவழிக்கபெ -
டுகி்றது. எனசவ 
எதிர்்காலத்தில 
உள்ளூர் உற-

ெத்தி்கணள சி்றபொ்க சமறப்காள்-
வதறகு ேமுர்த்தி ெயனாளி்கள் ெங்-
்களிபபு பேய்ய சவண்டும் என்றும் 
பதரிவித்தார்.  

இந்த நி்கழ்வில ்கலமுணன பிைசதே 
பேயல்க ேமுர்த்தி தணலணமபபீட 
மு்காணமயாளர் ஏ.சி.ஏ.நஜீம், திட்ட 
மு்காணமயாளர் ஏ.எம்.எஸ்.நயீமா 
உட்ெட திணைக்களத்தின் உத்திசயா-
்கத்தர்்கள் ெலரும் ்கலந்து ப்காண்ட-
னர்.  

ஆமையம்பதி ை்கா வித்தியாலயத்தில் நிர்ைாணிக்கப்பட்டெ  ச�ாழில் வழி்காட்டெல் ்பயிற்-
சிக்கான புதிய ்கட்டெடெ திறபபு விழா ்பாடெொமல அதி்பர் நா .ெந்திைலிங்கம �மலமை-
யில் இடெமச்பற்றது. இ�ன்்பாது ைட்டெக்களபபு ்கல்வி அபிவிருத்தி பிைதிக ்கல்விப 
்பணிப்பாளர் திருைதி ரி .உ�ய்கைன,  உயர் அதி்காரி்கள் ெகி�ம திறந்து மவப்ப�மன  
்காணலாம.           (்படெம; ஆமையம்பதி தின்கைன நிரு்பர்)   

ைாவட்டெப ்பணிப்பாளர் ெபறாஸ்  

மட்டு. ஹ�ோமிஹ�ோபதி வைத்தி� நிவை�த்தில் 
மருந்துகள் இனவம�ோல் ஹ�ோ�ோளரகள் போதிப்பு
(புதிய ்காத்தான்குடி தின்கைன் நிருெர்)  

மட்டக்களபபு ந்கைத்தில இயங்கி 
வரும் அைே ச�ாமிசயாெதி 
ணவத்திய நிணலயத்தில சிகிச்ணே 
பெறறு வரும் சநாயாளர்்களுககு 
்கடந்த மூன்று மாதங்்களா்க மருந் -
து்கள் வழங்்கபெடாதணதயிட்டு 
சநாயாளர்்களால ்கவணலணய பதரி -
வித்துள்ளனர்.  

குறித்த ணவத்திய நிணலயத் -
திறகு முன்ொ்க ஆர்பொட்டம் (11) 
ஒன்றும் சமறப்காள்ளபெட்டது.  

 இவணவத்திய  ோணலககு நாள்-
சதாறும் 40 பதாடக்கம் 50 சநாயாளர் -
்கள் சிகிச்ணே பெறறு வருகின்்றனர்.  

இவர்்களுககு ்கடந்த மூன்று, 
நான்கு மாதங்்களா்க மருந்து்கள் 
வழங்்கபெடவிலணல எனவும், 

ணவத்தியர் மருந்து வைவிலணல நான் 
என்ன பேய்வது என கூறுவதா்கவும், 
மருந்து இலணல என அறிவித்தல 
சொட்டுள்ளதா்கவும், இவணவத்-
தியோணலயில சவறு வேதி்களும் 
இலணல எனவும்,  ொதிக்கபெட்ட 
சநாயாளர்்கள் ஊட்கங்்களுககு ்கருத்-
துத் பதரிவித்தனர்.  

இது பதாடர்ொ்க ணவத்திய நிணல -
யத்திறகுப பொறுபொன ணவத்திய 
அதி்காரி எம்.ஏ.எம்.முனீர் ்கருத்து 
பவளியிடுண்கயில, இலங்ண்க மருத்-
துவ ேணெயின்கீழ் இயங்கிவரும் 
இவணவத்திய நிணலயம் ஆைம்பிக-
்கபெட்ட ஒன்்றணை வருட ்காலத்-
தில சுமார் ஐயாயிைம் சநாயாளர்்கள் 
பதாடர்ச்சியா்க சிகிச்ணே பெறறு வரு -
வதா்கவும், சிகிச்ணே ெயனளிககின்-
்றது என்்ற உறுதியான நம்பிகண்கயில 

நாளாந்தம் 40 பதாடக்கம் 50 சநாயா-
ளர்்கள் சிகிச்ணே பெறறுச் பேலவ-
தா்கவும், இவணவத்திய நிணலயம் 
ஆைம்பிககும்சொசத 20 வீதமான 
மருந்து்களுடன்தான் ஆைம்பிக்கப-
ெட்டதா்கவும் பதரிவித்தார்.  

சமலும் ஒரு ணவத்தியரும் ஒரு 
மருந்து வழங்குனர் உட்ெட இருவர் 
மாத்திைம் அலுவல்க தளொட வேதி்களு-
மற்ற நிணலயில மாந்கை ேணெயின் தள-
ொடங்்களுடன் இவ ணவத்திய சிகிச்ணே 
நிணலயம் இயங்கி வருகின்்றது. 

புதிய அணமச்ேர் சிசிை ஜயப்காடி 
ச�ாமிசயாெதி ணவத்திய முண்ற-
ணமயிணன சமம்ெடுத்தி வரு-
கின்்றார். அவர் இவணவத்திய 
முண்றயிணன முன்னிணலபெடுத்தி 
அடுத்த ்கட்டத்திறகு ப்காண்டுபேல -
வார் என நம்பிகண்க பதரிவித்தார்.  

அரச �ோடக விழோவில் 'பறப்பிழந்்த 
ைண்ணத்துப்பூச்சி'க்கு எட்டு விருதுகள்
மண்டூர் குறூப நிருெர்

அைே நாட்க விழா பவள்ளிககி -
ழணம (11)  இடம்பெற்றசொது 
்கலாோை அணமச்சிடமிருந்து "ெ்றப -
பிழந்த வண்ைத்துபபூச்சி" பநடும் 
நாட்கம் 2 ஆம் இடத்ணதப பெறறு 
எட்டு விருது்கணளயும் 'மண்குழித்து' 
நாட்கம் முதல சி்றந்த நாட்கமா்கவும் 
பதரிவு பேய்யபெட்டுள்ளது.  

தமிழில நான்கு குறுநாட்கங்்களும் 
இரு பநடுநாட்கங்்களும் முதல்கட்ட 
சொட்டியில சதறி இறுதிபசொட்-
டிககு பதரிவாகி இருந்தது.  

ெ்றபபிழந்த வண்ைத்துபபூச்சி 
பநடும் நாட்கம் துணை நடி்கர் 
விருது, சி்றந்த நடிண்க விருது, ஒப -

ெணனக்கா்க இரு விருது, ஆணட 
அலங்்காைத்திற்கா்க இரு விருது, 
பிைதியாக்கத்திற்கா்க இரு விருது 
உட்ெட எட்டு விருது்கணள "ெ்றபபி -
ழந்த வண்ைத்துபபூச்சி" பெறறுள் -
ளது.  

சி்றந்த நாட்கமா்க 'மண்குழித்து' 
முதல நாட்கமா்க பதரிவு பேய்யப-
ெட்டதுடன், குறு நாட்கம் மறறும் 
பநடு நாட்கத்தில விருது பெற்ற-
வர்்கள் கிழககுப ெல்கணலக்கழ்க 
சுவாமி விபுலானந்த அழகியற ்கற-
ண்க்கள் நிறுவ்கத்தில ெடித்துக-
ப்காண்டிருககின்்ற, ெடித்து முடித்து 
நாட்கச் பேயறொட்டில ஈடுெட்டுக-
ப்காண்டிருககின்்றவர்்கள் என்ெதும் 
குறிபபிடத்தக்கது.  

ெட்டெத்�ைணியா்க 
ெத்தியபபிைைாணம

திருமணல 
மாவட்ட விசேட 
நிருெர்   

கி ண் ணி ய ா -
ணவச் சேர்ந்த 
ேைாபதீன் நஸீைா 
என்ெவர் உயர் 
நீதிமன்்ற நீதியைேர்்கள் முன்னிணல-
யில ேட்டத்தைணியா்க ேத்தியப பிை -
மாைம் பேய்து ப்காண்டார்.  

இவர்   தறசொது கிண்ணியா 
முஸ்லிம் ம்களிர் ்கலலூரியின் பிைதி 
அதிெைா்க ்கடணமயாறறுகி்றார். 
கிண்ணியா பிைசதேத்தில அதிெர் 
சேணவ தைமுணடய ஒசை ஒரு ேட்டத்த-
ைணியான இவர்,  ஓய்வுபெற்ற கிைாம 
சேணவ அதி்காரியான எம்.எச். ேைாப-
தீன் மறறும் உம்மு பஜமீலா ஆகிசயா-
ரின் ்கனிஷட புதலவியும்  ஆவார்.  

கல்முவை கிரீனபீல்ட் பகுதியில் ககோட்டப்பட்ட   
திணமக்கழிவுவள அகறற �டைடிக்வக

(நறபிட்டிமுணன விசேட நிருெர்)   

்கலமுணன கிரீன்பீலட் வீட்டுத்-
பதாகுதிககுப பின்னால அணமந்துள்ள 
ெகுதியில ப்காட்டபெட்டிருந்த 
திண்மக்கழிவு்கள் பவள்ளிககிழணம 
(11) ்கலமுணன மாந்கை ேணெயினால 
முற்றா்க அ்கற்றபெட்டு, சுத்தம் பேய்-
யபெட்டுள்ளது.   

்கடந்த சில நாட்்களா்க திண்மக-
்கழிவு்களி னால இபெகுதியில துர் -
நாற்றம் வீசுவதா்கவும் ண யாணன்கள் 
ெணட பயடுபெதா்கவும் இதனால 
மக்கள் ெலசவறு அபேௌ்காரியங்-
்கணள எதிர்சநாககுவதா்க சுட்டிக 
்காட்டபெட்டிருந்தது.   

இணதயடுத்து மாந்கை முதலவர் 
ஏ.எம் ்றகீபின் அவேை அறிவுறுத்த-
லின் செரில மாந்கை ஆணையாளர் 
எம்.சி.அன்ோர், மாந்கை ேணெயின் 
பிைதம சு்காதாை ணவத்திய அதி்காரி  
படாகடர் அர்்ாத் ்காரியபெர் 
ஆகிசயார் சமறப்காண்ட அவேை 
நடவடிகண்கயின் ெயனா்க மாந்கை 

ேணெயின் சு்காதாைப பிரிவினால இக-
்கழிவு்கள் அ்கற்றபெட்டுள்ளன.   

்கலமுணனப பிைசதேத்தில நாளாந் -
தம் சே்கரிக்கபெடுகின்்ற திண்மக-
்கழிவு்கள் கிரீன்பீலட் வீட்டுத்பதா-
குதிககு பின்னாலுள்ள இடத்தில 
தற்காலி்கமா்க ஒன்றுசேர்க்கபெட்டு, 
பின்னர் அணவ அட்டாணளச்சேணன, 
ெள்ளக்காடு ெகுதிககு அனுபெப-
ெடுவது வழக்கமாகும். எனினும் 

பெகச்கா இயந்திைம் ெழு-
தணடகின்்ற சில ேந்தர்ப-
ெங்்களில இக்கழிவு்கணள 
மு்காணமத்துவம் பேய்வ-
திலும் அவறண்ற உரிய 
சநைத்தில ெள்ளக்காட்டுப 
ெகுதிககு அனுபபுவதி-
லும் சில தடங்்கல்கள் ஏற-
ெடுகின்்றன.   

இவவா்றான பிைச்சிணன 
்காைைமா்கசவ ்கலமுணன 
கிரீன்பீலட் வீட்டுத்பதாகு-
திககுப பின்னால அணமந்-
துள்ள ெகுதியிலிருந்து 

திண்மக்கழிவு்கணள அ்கறறுவதில 
தாமதம் ஏறெட்டதா்க ்கலமுணன 
மாந்கை ேணெயின் பிைதம சு்காதாை 
ணவத்திய அதி்காரி  படாகடர் 
அர்்ாத் ்காரியபெர் பதரிவித்தார்.   

்கலமுணன மா ந ்கை வாழ் மக்க-
ளுககு சி ்றந்த சேணவ்கணள வழங்கு-
வதறகு எமது மாந்கை ேணெ மி்கவும் 
பொறுபபுடன் முன்னிறகும் எனவும் 
அவர் குறிபபிட்டார்.   

மூதூரில் கோட்டு �ோவைகள்  அட்டகோசம்
( சதாபபூர் தின்கைன் நிருெர் )  

மூதூர், பிைசதே பேயலாளர் பிரிவி -
லுள்ள ்கட்ட ெறிச்ோன் பதறகு கிைாம 
சேணவயாளர் பிரிவில அ்றொ ந்கர் 
கிைாமத்தில ்காட்டு யாணன்களின் 
அட்ட்காேம் அதி்கரித்துக ்காைபெ-
டுவதா்க பிைசதே வாசி்கள் கூறுகின் -
்றனர்.  

பவள்ளிககிழணம (11)  அதி்காணல 
கிைாமத்திறகுள் உட்புகுந்த  ்காட்-
டுயாணன்கள்  விவோயி ஒருவரின் 
சதாட்டத்திலுள்ள 11. பதன்ணன 
மைங்்கணள அழித்து நாேபெடுத்தியி-
ருபெதா்க கூறுகின்னர். 

சமலும் இது தவிை மூதூரின் 
இன்னும் சில இடங்்களிலும் ்காட்டு 
யாணன்களின் பதாலணல ்காைபெ-
டுவதா்க பிைசதே வாசி்கள் கூறுகின் -
்றனர். 

இதணன ்கட்டுபெடுத்த உரிய ெகு -
தியினர் ்கவனம் பேலுத்தசவண்டு -
பமன பொதுமக்கள் சவண்டுச்காள் 
விடுத்துள்ளனர்.  

நிந்்தவூரில் வீட்டுத் ஹ்தோட்ட 
ஊக்குவிப்பு கச�றபோடு

(அட்டாணளச்சேணன தின்கைன் 
நிருெர்)  

ஜனாதிெதியின் எண்ைக்க -
ருவில உருவான பேௌொகயா 
சதசிய உைவு உறெத்தியிணன 
சமம்ெடுத்தும் சவணலத்திட்டத் -
தின் கீழ் வீட்டுத் சதாட்டச் பேய் -
ண்கயிணன ஊககுவிககும் பேயற -
ொடு்கள் தறசொது நாடு தழுவிய 
ரீதியில பவறறி்கைமா்க முன்பன -
டுக்கபெட்டு வருகின்்றன.  

இதற்கணமவா்க, நிந்தவூர் 
பிைசதே பேயல்கப பிரிவின் 
கீழுள்ள நிந்தவூர் ெத்தாம் பிரிவு 
அட்டபெள்ளம் பிைசதேத்தில 
உள்ள ேமுர்த்தி ெயனாளி்கள் 
மத்தியில மணனப பொருளா -
தாைத்திணனக ்கட்டிபயழுபபும் 
வண்கயில, வீட்டுத் சதாட்டப 
ெயிர்்கள், நாறறுக்கள் மறறும் 
ெயிர் விணத்கள் சொன்்றன  
வியாழககிழணம (10) வழங்கி 
ணவக்கபெட்டன.  

வலய ேமுர்த்தி மு்காணமயா -
ளர் எம்.இகைாம் தணலணமயில 

நணடபெற்ற இந்நி்கழ்வின் 
சொது,  ேமுர்த்தி தணலணமப 
பீட மு்காணமயாளர் ஏ.சி.
அன்வர், ேமுர்த்தி மு்காணமத் -
துவப ெணிபொளர் எஸ்.எஸ்.
ெரீைா, ேமுர்த்தி ்கருத்திட்ட 
மு்காணமயாளர் வி.சிறிநாதன் 
உள்ளிட்ட துண்றோர்ந்த முககி -
யஸ்தர்்கள் ெலர் ்கலந்து ப்காண் -
டனர்.  

இதன்சொது குறித்த பிைசத -
ேத்தில வீட்டுத் சதாட்டத்திணன 
ஊககுவிககும் விச்ட பேயன் -
முண்றக ்கருத்தைங்ப்கான்று 
இடம்பெற்றதுடன், வீட்டுத் 
சதாட்ட உரிணமயாளர்்கள் இப -
ெயிர்ச் பேய்ண்கயின்சொது 
எதிர்சநாககும் பிைச்சிணன்கள் 
மறறும் சதணவ்கள் குறித்தும் 
அதி்காரி்களால ச்கட்டறியப -
ெட்டன. அத்சதாடு இபபிைசத -
ேத்தில உள்ள ெலசவறு வீட்டுத் 
சதாட்டங்்கள் விவோயத் துண்ற 
அதி்காரி்களால ொர்ணவயி -
டபெட்டணமயும் குறிபபிடத் -
தக்கது.  

அக்கமைப்பற்று ்கல்முமன ைாவட்டெ ொைணர் ெங்கத்தின ொைண ஆசிரியர்்களுககு ஆமணப்பத்திைம வழஙகும 
நி்கழ்வு நிந்�வூரில் நமடெச்பற்றது. இந் நி்கழ்வில் ்கலந்து ச்காணடெ ெங்கத்தின �மலவர் யூ.எல்.எம.ஹாசிம, 
ைாவட்டெ ஆமணயாளர் எஸ்.ைவீந்திைன,உ�வி ஆமணயாளர்,எம.ஐ.உதுைாசலவமவ ஆகி்யார் ்பத்திைங்கமள 
வழஙகி மவப்பம� ்காணலாம.                              (்படெம;்பாலமுமன தின்கைன நிரு்பர்)  

உறங்கிக் ககோணடிருந்்த கபணணின   
்தோலிக்ககோடி கத்திமுவையில் அபகரிப்பு 
மட்டக்களபபு குறூப நிருெர்   

தூங்கிக ப்காண்டிருந்த பெண்ணின் 
்கழுத்திலிருந்த தாலிணய ்கத்திணய 
ணவத்து ெறித்பதடுத்த திருடன் தப -
பிச்பேன்்ற ேம்ெவம் சநறறுமுன்தி -
னம் (12) அதி்காணல ்காத்தான்குடி 
பொலிஸ் பிரிவிலுள்ள ஆணையம்ெதி-
யில இடம்பெறறுள்ளதா்க ்காத்தான்-
குடி பொலிஸ் நிணலய பொறுபெதி -
்காரி துமிந்த நயைசிறி பதரிவித்தார்.   

ஆணையம்ெதி பிைதான வீதியிலுள்ள 
ொடோணல ஆசிரிணயயான பெண் 
தனது வீட்டில ்கைவர் மறறும் 
பிள்ணள்களுடன் தூங்கிக ப்காண்டி-
ருந்த பொழுது பெைணின் ்கழுத்-
தில ்கத்திணய ணவத்து மாணலணய 
ெறித்த சொது அபபெண் கூச்ேலி-
டசவ மாணலணய ெறித்பதடுத்-
துக ப்காண்டு தபபிசயாடியதா்க 
பொலிோர் பதரிவித்தனர்.   

சிஹரஷட கபோலிஸ்  அத்தி�ட்சகரோக 
நிந்்தவூர  ஜஃபர ப்தவி உ�ரவு 
(நிந்தவூர் குறூப நிருெர்)  

நிந்தவூர்- 16ஐ   சேர்ந்த  
பொலிஸ் அத்தியட்ே்கர் தைத்-
தில (SP), உதவிப ெணிப-
ொளைா்க ்கடணமயாறறிக 
ப்காண்டிருககும், ஏ.மு�ம்-
மது ஜஃெர் ்கடந்த  (10)
ஆம் தி்கதி முதல  சதசிய 
பொலிஸ் ஆணைககுழுவி-
னால சிசைஷட பொலிஸ் 
அத்தியட்ே்கைா்க நியமிக்கப-
ெட்டுள்ளார்.  

இவர் ேர்வசதே பொலிஸ் 
ேங்்கத்தின் நிைந்தை அங்்கத்தவ-
ைா்கவும், இலங்ண்க பிரிவின் 
பொருளாளைா்கவும் ெதவி 
வகிககின்்றார். மும்பமாழி-
்களிலும் சி்றபொ்க சேணவ-
யாற்றக கூடிய தி்றணமயால 
பொலிஸ் திணைக்களத்தின் 
ெல புலணமப ெரிசில்கணள 
பெறறுள்ளதுடன், உள்நாட்-
டிலும் மறறும் பஜர்மனி, 
ஆஸ்திசைலியா, இந்தியா 
சொன்்ற நாடு்களினால வழங்-
்கபெட்ட விச்ட ெயிறசி்க-

ணளயும் பெறறுள்ளார்.  2010 
ஆம் ஆண்டு ஐககிய நாடு்கள் 
ேமாதான ெணடயில சேர்ந்து 
ப�யிட்டி நாட்டில ஒரு 
வருட சேணவணயயும் வழங்-
கியுள்ளார். 

நிந்தவூர் அல அஷ்றக 
சதசிய ொடோணலயின் 
ெணழய மாைவைான இவர், 
நிந்தவூர் பிைசதேத்தின் 
முதன்முதலாவது சிசைஷட 
பொலிஸ் அத்தியட்ே்கைா்க 
வைலாறறில இடம் பிடித்துள்-
ளார்.  

கிழககில் சடெஙகு ஒழிபபு துபபுைவுப ்பணி்கள் தீவிைம  
(அட்டாணளச்சேணன மத்திய 
நிருெர்)  

கிழககு மா்காைத்தில தற-
பொழுது மணழக ்காலநிணல 
ஆைம்பித்துள்ளணத அடுத்து 
, படங்கு ஒழிபபு துபபுைவுப 
ெணி்கள் முன்பனடுக்கப-
ெட்டு வருகின்்றன.  இவவரு -

டம் ஜனவரி முதல பேபடம்-
ெர் முதல வாைம் வணையான 
்காலபெகுதியில  25 செர் 
ம ை ணி த் து ள் ள த ா ்க வு ம் , 
26,000 ககும் அதி்கமானவர் -
்கள் படங்கு சநாய்த் தாக்கத்-
திறகுள்ளாகியுள்ளதா்கவும் 
சு்காதாை அணமச்சின் த்கவல 

பதரிவிககின்்றது.  சுைட்ணட, 
சயா்கட் ்கப, ெணழய ையர், 
குரும்ணெ மட்ணட,   பூச்ோடி  
உள்ளிட்ட நீர்சதங்கும் 
பொருட்்கள்  

 பதாடர்பில கூடிய ்கவனம் 
பேலுத்துதல சவண்டும் எனக 
ச்காைபெட்டுள்ளது

கிழக்கு செய்திகள்
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திருக்கோணைமை ைோவட்டெத்திற்கோன விஜயத்மதை கைறச்கோணடெ ்கடெறசறோழில் அமைசெர் டெக்ளஸ் கதைவோ -
னநதைோ ைோவட்டெத்தின் ்கடெறசறோழிைோ்ளர் ெங்கங்களின் பிரதிநிதி்கம்ளச ெநதித்து கேறறு (13) ்கைநதுமர -
யோடிய க்போது...                       (்படெம: ்கநதை்ளோய் தின்கரன் நிரு்பர்)  

சுற்றுலாத்துறைறை மீள 
கட்டியைழுப்ப நடவடிகறக
அம்பாறை சுழற்சி நிரு்ர்)

க�பாவிட்-19 றைரஸ் க�பாற்றின் �பார-
ணமபா�, ்பாதிக�ப்ட்டுள்ள சுற்றுலபாத்-
துறைறை, மீ்ள �ட்டிகைழுபபுை�ற்-
�பான நடைடிகற�றை சுற்றுலபாத்துறை 
அறமச்சின் கெைலபா்ளர் எஸ்.கெட்-
டிைபாரபாய்ச்சி முன்கனடுத்து ைருகின்-
ைபார்.  

க்பாத்துவில், அறு�மற் சுற்றுலபா 
பிரத�ெத்ற� அபிவிருத்தி கெய்�ல் 
க�பாடர்பிலும, அபபிரத�ெத்திலுள்ள 
குறை்பாடு�ற்ள �ணடறியும க்பாருட்-
டும, சுற்றுலபாத்துறை அறமச்சின் 
கெைலபா்ளர் �றலறமயிலபான குழுவினர் அறு-
�மற் பிரத�ெத்திற்கு ைருற� �ந்திருந்�னர்.   

 இலஙற� சுற்றுலபா ற�த்க�பாழில் ெமதம-
்ளத்தின் ஏற்்பாட்டில், க்பாத்துவில் பிரத�ெ 
கெைல�த்தின் ைழிநடத்�லுடன் இக�லந்து-
றரைபாடல் பிரத�ெ கெைல� த�ட்த்பார் கூடத்-
தில் இடமக்ற்ைது.   

 இலஙற� சுற்றுலபா ற�த்க�பாழில் ெமதம-
்ளத்தின் �றலைர் ஏ.எம.ஜவ்ர் �றலறம-
யில் நறடக்ற்ை இக�லந்துறரைபாடலில், 
சுற்றுலபாத்துறை அறமச்சின் கெைலபா்ளர் எஸ்.
கெட்டிைபாரபாய்ச்சி, சுற்றுலபாத்துறை அறமச்-

சின் அபிவிருத்திக�பான ்ணிப்பா்ளர் எஸ்.
எல்.எம.ெசீம, அறமச்சின் திட்டமிடல் 
்ணிப்பா்ளர் உமபா நிரபாஞெனி, க்பாத்துவில் 
பிரத�ெ ெற்யின் �விெபா்ளர் எம.எஸ்.எம.
ைபாஸீத், க்பாத்துவில் உ�வி பிரத�ெ கெைலபா-
்ளர் றை. ைபாசீத் முப்றட�ளின் அதி�பாரி�ள 
மற்றும சுற்றுலபாத்துறை க�பாழிலபா்ளர்�ள, 
தெபாட்டல் உரிறமைபா்ளர்�ள என ்லரும 
�லந்து க�பாணடனர்.   

 அறமச்சின் கெைலபா்ளர் அஙகு க�பாடர்ந்தும 
க�ரிவிகற�யில், க�பாவிட் 19 �பாக�ம �பார-
ணமபா�, விமபான நிறலைங�ள மூடப்ட்டு 

தெறை�ள அறனத்து நிறுத்�ப்ட்டுள-
்ளன. இ�னபால் அதி�ம ்பாதிக�ப்ட்-
டது சுற்றுலபாத்துறைைபாகும. வீழ்ச்சிை-
றடந்துள்ள இச்சுற்றுலபாத்துறைறை 
மீ்ள �ட்டிகைழுபபுை�ற்�பான ைழிமு-
றை�ற்ள ெற்றுலபாத்துறை அறமச்சும 
அரெபாங�மும முன்கனடுத்து ைருகின்-
ைது.    சுற்றுலபாத்துறைறை அபிவிருத்தி 
கெய்யும தநபாககில் அத்துறை ெபார்ந்� 
க�பாழிலில் ஈடு்ட்டுைரு்ைர்�ளுககு 
மி�ககுறைந்� ைட்டியில் �டன் ெலு-
ற��ற்ள ைழஙகுை�ற்கு அரெபாங�ம 
நடைடிகற� எடுத்துள்ளது. தமலும 

அைர்�ள எதிர் தநபாககிைரும ெைபால்�ள, பிரச்சி-
றன�ள க�பாடர்பிலும உரிை பிரத�ெங�ளுககுச் 
கென்று ஆரபாய்ந்து அைர்�ளின் �ருத்துக�ற்ள-
யும, ஆதலபாெறன�ற்ளயும க்ற்றுைருகின்-
தைபாம.   

 சுற்றுலபாத்துறைககு பு�ழ்க்ற்றுள்ள அறு-
�மற் குடபா பிரத�ெம, தெர்பிங �டலறல நீர்ச்-
ெறுக�ல் விற்ளைபாட்டுககும, உலகில் மி�வும 
முககிைத்துைம க்ற்றுள்ள�னபால் அரெபாங�த்-
தின் சுற்றுலபா ைலை அபிவிருத்தி தைறலத்திட்-
டத்தில் இது முககிை இடம ைகிககின்ை�பா�-
வும இஙகு க�ரிவிக�ப்ட்டது. 

ச்போத்துவிலில் அமைசசின் செயைோ்ளர் 

பட்டதாரி பயிலுநர்களுக்கு தலைலைத்துவ பயிற்சி   

கிணணிைபா மத்திை நிரு்ர் -

திருத�பாணமறல  மபாைட்டத்தில் ்ட்ட�பாரி 
்யிலுநர்�்ளபா�  நிைமனம ைழங�ப்ட்டைர்�-
ளுககு 21  நபாள   ்யிற்சி திட்டத்தின் கீழ், �றல-
றமத்துை ் யிற்சி     தநற்று (13) திருத�பாணமறல  
மஙகிபிரிஜ் இரபாணு மு�பாமில் ஆரம்மபானது.

 மபாைட்டத்திலுள்ள 11 பிரத�ெ கெைல�ப 
பிரிவில் இருந்தும கமபாத்�ம 1,171  த்ர் ்ட்ட-
�பாரி ்யிலுநர்�்ளபா� இறணத்துக க�பாள்ளப்ட்-
டுள்ளனர். 

இைர்�ள  A,B,C,D,E  என  ஐந்து குழுக�பா�ப 
பிரிக�ப்ட்டுள்ளனர். ஒவகைபாரு  குழுவிற்�பான 

்யிற்சி�ளும க�ரிவு கெய்ைப்ட்ட  5 இடங�-
ளில்  க�பாடர்ச்சிைபா�  மபாறி மபாறி இடமக்ைவுள-
்ளது. 

்யிற்சி�ள ைபாவும  �றலறமத்துைம, மு�பா-
றமத்துைம, அரெ துறை, க்பாதுமக�ள துறை 
மற்றும  கெைத்திட்ட அறிகற� �ைபாரித்�ல் 
ஆகிை �றலபபின் கீழ் ைழங�ப்டவுள்ளன. 

இ�ன் பிர�பாரம �றலறமத்துை ்யிற்சி�ள 
அறனத்தும திருத�பாணமறல  மஙகிபிரிஜ் 
இரபாணு மு�பாமிலும மு�பாறமத்துை ்யிற்சி 
மபாைட்ட கெைல�த்திலும �னிைபார் துறை ்யிற்-
சி�ள �னிைபார் நிறுைனங�ளிலும க்பாதுமக�ள   
க�பாடர்்பான ்யிற்சி�ள மூதூர் மற்றும திருத�பா-

ணமறல பிரத�ெ கெைல�த்திலும  கெைத்திட்ட 
அறிகற� �ைபாரித்�ல் க�பாடர்்பான ்யிற்சி�ள 
அந்�ந்� பிரத�ெ  கெைல�ங�ளிலும ைழங�ப்-
டவுள்ளன.  

�ர்பபிணி  �பாய்மபார் மற்றும ்பாலூட்டும �பாய்-
மபார்�ளின் நலனில் �ைனம கெலுத்தி  அைர்�-
ளுககு ஏற்ைபாப த்பால் ்யிற்சி தி�தி�ள மபாற்றி 
அறமக�ப்டும.

கெைத்திட்ட  அறிகற� �ைபாரித்�ல் க�பாடர்-
்பா� 600 �றலபபுக�ள ைழங�ப்ட்டுள்ளன.   
அ�ற்கு ஏற்ைபாற்த்பால் அைர்�ளுககுரிை நிரந்�ர 
நிைமனம ைழஙகுை�ற்கு  தீர்மபானிக�ப்ட்டுள-
்ளது. 

 கிழக்கு செய்திகள்

கிழக்கு ைா்காண தமிழ் 
இைக்கிய விழா அமபாலையில் 
துறைநீலைறண நிரு்ர் -   

கிழககு மபா�பாண ்ண்பாட்டலுைல்�ள 
திறணக�்ளத்தினபால் ைருடபா ைருடம 
நடபாத்�ப்டும �மிழ் இலககிை விழபா  
அம்பாறை மபாைட்டத்தில் நறடக்ைவுள-
்ள�பா� கிழககு மபா�பாண ்ண்பாட்டலுைல்-
�ள திறணக�்ளத்தின் மபா�பாணப ்ணிப்பா-
்ளர் ெரைணமுத்து நைநீ�ன் க�ரிவித்�பார்.   

இ�ற்�றமை இவவிழபா க�பாடர்்பான 
முன்னபாைத்� �லந்துறரைபாடல் கூட்டம 
கிழககு மபா�பாண �ல்வி அறமச்சின் கெை-
லபா்ளர் ஐ. த�. ஜீ. முத்து்ணடபா �றல-
றமயில் அக�றரப்ற்று பிரத�ெ கெைல� 

மு�பாறமத்துை மணட்த்தில்  இன்று (14-)  
நறடக்ைவுள்ளது.   

இக கூட்டத்தில் இலககிைைபான்�ள, 
அரெ திறணக�்ள உைர் அதி�பாரி�ள, 
�லபாெபார உத்திதைபா�த்�ர்�ள, ஊட�விைலபா-
்ளர்�ள உளளிட்ட ்லர் �லந்துக�பாணடு 
�மது ஆக�பூர்ைமபான �ருத்துக�ற்ள-
யும ஆதலபாெறன�ற்ளயும ைழங�வுள-
்ளனர். இககூட்டத்திற்கு ெமு�மளிககும 
அறனைரும மு�க �ைெம அணிந்து 
ைருைதுடன், சு�பா�பார ைழிமுறை�-
ற்ளப பின்்ற்றுமபாறும த�ட்டுக க�பாள-
்ளப்டுகின்ைனர்.   

வவளிநாடடில் வதாழில் புரிவவாரின் சமுரத்தி   
வி்டயத்தில் நியாயைா்க ந்டந்து வ்காள்ளுங்கள் 

ைபாறழச்தெறன விதெட நிரு்ர்  

ைறுறம ஒழிபற் இலக�பா�க க�பாணடு அர-
சினபால் முன்கனடுக�ப்ட்டு ைரும ெமுர்த்தி 
ைழங�ல் திட்டங�ளில் க�பாழில் நிமித்�ம 
கைளிநபாடு�ளுககுச் கெல்தைபாருககு  ெமுர்த்தி 
திட்டங�ளிலிருந்து நீககு�ல் த்பான்ை கெைற்-
்பாடு�ள முன்கனடுக�ப்டுைது நிறுத்�ப-
்ட்டு, அைர்�ள விடைத்தில் நிைபாைமபா� 
நடந்து க�பாளளுங�ள என த�பாைற்ளப்ற்று 
ைபாறழச்தெறன பிரத�ெ ெற் உறுபபினர் 
த�.எல்.அஸ்மி த�ட்டுக க�பாணடுள்ளபார்.  

இது க�பாடர்பில் அைர் விடுத்துள்ள அறிக-
ற�யில் தமலும க�ரிவிக�ப்ட்டுள்ள�பா-
ைது,  

அரசு ெமுர்த்தி த்பான்ை மக�ள நலத்திட்-
டங�ற்ள முன்கனடுத்து ைருகின்ைறம 
்பாரபாட்டத்�க�து. இ�னூடபா� மக�ளின் 
ைபாழ்ைபா�பாரம ஓர்ளவு நிைர்த்திக�ப்டுகி-
ைது. 

அத்துடன் தமலதி� க்பாரு்ளபா�பாரத்ற� 
ஈட்டிகக�பாளளும தநபாககுடதன கைளி-
நபாட்டு தைறலைபாய்பபுக�ற்ள நமபி ்லர் 

கெல்கின்ைனர். ெமுர்த்தி க்றும குடும்த்-
தின் �றலைர்  கைளிநபாடு�ளுககுச் கெல்-
கின்ை த்பாது, அைறர குறித்� திட்டத்தி-
லிருந்து நீககி விடும துர்ப்பாககிை நிறல 
ஏற்்டுை�னபால் அைர்�ளின் குடும் நிறல 
மி�வும தமபாெமபா� ்பாதிக�ப்டுகின்ைது.  

ெமுர்த்தி திட்டங�ளிலிருந்து நீக�ப்டு�ல் 
க�பாடர்பில் கைளிநபாடு�ளில் ்ணி புரியும 
்ல ெத�பா�ரர்�ள எமறமத்க�பாடர்பு �மது 
�ைறல�ற்ள கைளியிட்டு ைருகின்ைனர்.  

கைளிநபாடு�ற்ள நமபிச்கெல்கின்ை  
த்பாது குடும் உைவு�ற்ளபபிரிந்து கெபால்-
கலபாணணபாத் துைரங�ற்ள அனு்வித்து ைரு-
கிைபார்�ள.  

இவைபாைபான நிறலயில் அைர்�ளுக�பா� 
ைழங�ப்ட்டுள்ள ெமுர்த்திக க�பாடுப்னவு-
�ள நிறுத்�ப்டுைது அநீதிைபான கெைற்்பாடு-
�்ளபாகும. 

ஆ�தை இது விடைத்தில் ெம்ந்�ப்ட்ட 
உத்திதைபா�த்�ர்�ள, அதி�பாரி�ள உரிை நடை-
டிகற� தமற்க�பாள்ள தைணடுகமன ்பாதிக�ப-
்ட்ட மக�ள ெபார்்பா� த�ட்டுக க�பாளகிதைன் 
என அைர் தமலும க�ரிவித்துள்ளபார்.

பிரகதைெ ெம்ப உறுபபினர் அஸ்மி

ஆசிரியர்கள் ைனிதாபிைான ரீதியில் 
வசலவயாற்ை முன்வர வவண்டும
(�பாறரதீவு குறூப நிரு்ர்)

க�பாதரபானபாவுககு  பிந்திை  இன்றைை 
சூழ்நிறலயில் இழந்� �ல்விறை மீட்்�ற்-
�பா� உரிறம�ள  ெலுற��ற்ளத் தூககிகைறிந்-
துவிட்டு மனி�பாபிமபான ரீதியில் தெறைைபாற்ை 
முன்ைபாருங�ள என கிழககு மபா�பாண �ல்விப 
்ணிப்பா்ளர் எம.ரி.ஏ.நிெபாம  ெமமபாந்துறை-
யில் க�ரிவித்�பார்.

கிழககு மபா�பாண �ல்வித் திறணக�்ளத்தின் 
ெமமபாந்துறை ைலைத்திற்�பான உத்திதைபா�-
பூர்ை விஜைம �டந்� (10)  இடமக்ற்ைது.

 �ல்வி அபிவிருத்தி க�பாடர்்பான கூட்டம 
�ல்விெபார் உத்திதைபா�த்�ர்�ளுடன்  சுமு�-
மபா� நறடக்ற்ைது. பின்பு ைலை அதி்ர்�-
ளுக�பான கூட்டம  இடமக்ற்ைது.

அஙகு ்ணிப்பா்ளர் தமலும த்சுற�-
யில்:

இன்றைை �பால�ட்டத்தில் �ல்வி அபி-
விருத்தி என்்து ெைபாலபா� மபாறிவிட்-
டது. க�பாதரபானபா அச்சுத்�லபால் இழந்� 
�ல்விறை மீட்கடடுப்தில் சிக�ல்நிறல 
த�பான்றியுள்ளது. அ�னிறடதை 3 க்பாதுப 

்ரீட்றெ�ளும ைருகின்ைன. �ரம 5 புல-
றமப்ரிசில்  ்ரீட்றெ �.க்பா.� உைர்�ரப 
்ரீட்றெ�ள இன்னும ஒருமபா�த்தில் ைருை-
�பால்  அைர்�்ளது சுை�ற்ைலுககு ைழிவிட்டு 
த்பாதுமபான ஆதலபாெறன�ற்ளயும ைழி-
�பாட்டல்�ற்ளயும  கெய்ை தைணடும.

ஆனபால் இமமுறை �.க்பா.� ெபா�பாரண�ரப 
்ரீட்றெ என்்து ெைபால் மிக�க�பான்ைபாகிைது.

இன்னும  நபான்கு மபா�ங�ளில் �னிப்ட்ட 
�ற்ைலுககு ஒரு மபா�ம த்பானபால் ஆ� 3 மபா�ங-
�த்ள  எஞசியுள்ளன. ்ரீட்றெறை கைற்-

றி�ரமபா� நமபிகற�யுடன்  மு�ஙக�பாள்ள 
மபாணைர்�ற்ள �ைபார்்டுத்� தைணடும. ்ரீட்-
றெயில் கைற்றிக்ை  சிைந்�க்றுத்ற்றைப-
க்ை  நமபிகற�யூட்ட தைணடும.

எனதை இன்றைை  அெபா�பாரண சூழ்நிறல-
யில் விடு்ட்ட ்பாடப்ரபற  ் ஆசிரிைர் 
பூர்த்தி கெய்ைற�விட  தநரடிைபா� ்ரீட்றெக-
குத் �ைபார்்டுத்தும யுகதி�ற்ள ற�ைபா்ள 
தைணடும.

கைகுவிறரவில்  கிழககிலுள்ள ்பாடரீதி-
ைபான உ�விக �ல்விப்ணிப்பா்ளர்�ள மற்றும 
ஆசிரிை  ஆதலபாெ�ர்�ற்ள அறழத்துக �லந்-
துறரைபாடி இது க�பாடர்்பான ஆதலபாெறன�-
ற்ளப க்ைவுளத்ளபாம.  

நபாம இஙகு குறை�ள  பிடிக�தைபா ்ழி-
ைபாங�தைபா ைரவில்றல. மபாைபா� கிழக-
கின் �ல்வித் �ரத்ற� உைர்த்�வும  ெபா.�ரப 
்ரீட்றெககு �ைபார்்டுத்தும யுகதி�ற்ள 
த�டவும புைப்ட்டுளத்ளபாம.

எதிர்ைரும இருைபார �பாலப ்குதியில் 
குறித்� ஆதலபாெறன�ற்ளப க்ற்று திட்-
டங�ற்ள தீட்டி நறடமுறைப ்டுத்� 
தைணடியுள்ளது என்ைபார்.

கிழககு ைோ்கோண ்கல்விப ்பணிப்போ்ளர் அமழபபு

திருக்கோணைமை ்பட்டினமும சூழலும ைமனயோசவளி கிரோைத்திககு உட்்பட்டெ ெனெமூ்க 
நிமையத்தில் கேறறு (13) ென ெமு்க  ெங்கத்தின் தைமைவர் தை.பி. சிதைம்பர பிளம்ளயின் 
தைமைமையில் சிரைதைோன  நி்கழ்வு இடெமச்பறற க்போது.

(்படெம; முளளிபச்போத்தைோமன குறூப நிரு்பர்)

ைட்டெக்க்ளபபு  அருளமிகு ஸ்ரீ வில்்கோை பிளம்ளயோர் ஆையத்தில்  ெனிககிழமை ்போல்குடெ ்பவனியும ெங்கோபிகே்கமும இடெமச்பறறன. கிரோன் ்கோளிக்கோவிலில் இருநது ஸ்ரீ வில்்கோை 
பிளம்ளயோர் ஆையத்திறகு ்பகதை அடியோர்்கள ்போல்குடெம சுைநது வநதைனர்.்போல்குடெ ்பவனியும ெங்கோபிகே்கமும பிரதைை சிவோசெோரியோர் ெர்வகதைெ இநதுைதை குருபீடெோதி்பதி ெ்பரிைமை 
குரு முதைல்வர் ைஹோரோஜோ ரோஜகுரு ஆன்மீ்க அருளகஜோதி ஸ்ரீ ஐயப்பதைோஸ ெோம்பசிவ சிவோசெோரியோர் தைமைமையில் இடெம ச்பறறன.                      (்படெம;்கல்குடெோ தின்கரன் நிரு்பர்)

தமபை்காைத்தில் ்காடடு யாலன்கள் அட்ட்காசம
திருமறல மபாைட்ட விதெட நிரு்ர்   

�ம்ல�பாமம �ல்மிட்டிைபாை  ்கு-
தியில் �பாட்டு ைபாறன�ள குடியிருபபு 
்குதி�ளில் ைருற� �ந்து அட்ட-
�பாெம புரிை�பா� திருத�பாணமறல 
மபாைட்ட ்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர் 
�பில நுைபான் அத்துத�பார்ளவிடம  
பிரத�ெ மக�ள   க�ரிவித்துள்ளனர்.

�ம்ல�பாமம �ல்கமட்டிைபாை 
க�ற்கு ்குதியில் தை்ளபாணறம அறு-
ைறடககு பிைகு �பாட்டு ைபாறன�ள 
ஊருககுள பிரதைசித்து குடியிருபபு-

�ற்ளயும , ்யிர்�ற்ளயும துைெம 
கெய்து ைருை�பா�  க�ரிவிககின்ைனர்.   

இப்குதியில் �பாட்டு ைபாறன�-
ளுககு மின்ெபார தைலி இருந்தும 
ெரிைபான ்ரபாமரிபபு இன்றி அறை 
கெைலிழந்து �பாணப்ட்ட�பா� 
க�ரிவித்�னர். இ�ன் த்பாது இற� 
�ைனத்திற் க�பாணடு எதிர்ைரும 
மபாைட்ட அபிவிருத்தி கூட்டத்தில் 
ெமர்பபித்து உடனடிைபா� தீர்றை 
க்ற்று �ருை�பா� அைர் உறுதிைளித்-
துள்ளபார்.   

்களுவாஞ்சிகுடியில் வ்டஙகு 
ஒழிப்பு விழிப்புணரவு
்பாணடிருபபு தின�ரன் நிரு்ர்

மணமுறன  க�ன் எருவில்்ற்று 
சு�பா�பார ்ணிமறனயினபால் கடஙகு 
ஒழிபபு  விழிபபுணர்வு �ருத்�ரஙகு  
�ளுைபாஞசிகுடி பிரபாந்திை சு�பா�பாரப 
்ணிமறனயில்  பிர�ம தமற்்பார்றை 
க்பாதுச் சு�பா�பாரப ்ரிதெபா��ர் எஸ்.
தைபாத�ஸ்ைரன் �றலறமயில்  நறட-
க்ற்ைது.

இக �ருத்�ரஙகில் பிரபாந்திை தமலதி� 
சு�பா�பாரப ்ணிப்பா்ளர்  ஏ.எஸ்.ஐ.ந-
ளிரபா, க்பாதுச் சு�பா�பாரப ்ரிதெபா��ர் 
இைஙத�பாைன், மணமுறன க�ன் 
எருவில்  ்ற்றிலுள்ள ஆலைங�ளின் 

நிர்ைபா� ெற  ்உறுபபினர்�ள எனப ் லர் 
�லந்து  க�பாணடனர். �டந்� ஜனைரி  
மபா�ம க�பாடக�ம இன்று ைறர  கடஙகு 
தநபாயின்  �பாக�த்திற்குள்ளபானைர்�ள 
என்ை ெந்த��த்தில் 228 த்ர் இனங 
�பாணப்ட்ட�பா�வும  அைர்�ளில் 180 
த்ர் கடஙகு �பாய்ச்ெலினபால் ்பாதிக-
�ப்ட்டுள்ளனர் . மணமுறன  க�ன் 
எருவில் ்ற்று பிரத�ெத்ற� கடஙகு 
நு்ளமபு அற்ை பிரத�ெமபா�  றைத்திருப-
்�ற்கு க்பாதுமக�ளும, ெமூ� பிரதிநிதி-
�ளும ஆ�ரவு ைழஙகுமபாறு  பிரபாந்திை 
க்பாதுச் சு�பா�ரபாப ்ரிதெபா��ரினபால் 
த�பாரிகற� விடுக�ப்ட்டது.
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மன்னார் குறூப் நிருபர்  

மன்னார் இந்துக் குருமனார் பபர-
வையின ஏறபனாட்டில் இந்து எழுச்சி 
மனாநனாடும், இந்துக் குருமனார் பபரவை-
யின 25 ஆைது ஆண்டு விழனாவும் 
பநறறு மன்னார் நகர மணடபத்தில் 
நவடபபற்றது.  

மன்னார் இந்துக் குருமனார் பபர-
வையின தவைைர் மப்னா ஐஙகர 
சர்மனா தவைவமயில் இந் நிகழ்வு 
நவடபபற்றது.  

பநறறு கனாவை 9.45 மணியளவில் 
மன்னார் பிரதனா் பனாைத்தடியில் 
இருந்து மன்னார் நகர மண்டபம் 
ைவர அவமதியனா் முவ்றயில் ஊர்-
ைைம் இடம் பபற்றது. 

ஊர்ைைத்தில் இந்து குருமனார்கள், 
இந்து மக்கள் எ் நூறறுக்கணக்கனா-

ப்னார் கைந்துபகனாண்டிருந்த்ர். 
இதன பபனாது நந்திக்பகனாடிவய ஏந்-

தியைனாறு மன்னார் நகர மண்டபம் 

ைவர ஊர்ைைமனாக ைந்த்ர்.  
அதவ்த் பதனாடர்ந்து மன்னார் 

நகர மண்டபத்தில் அவமக்கப் -

பட்ட கைனாநிதி மப்னாகரக் குருக் -
கள் அரஙகில் நிகழ்வுகள் நவட -
பபற்றது.  

இதன பபனாது நட்ம் மறறும் 
உவரகளும் இடம் பபற்ற்.

நிகழ்வில் மன்னார் திருக்பகதீஸ் -
ைர ஆையத்தின பிரதம குரு கரு -
ணனாநந்த குருக்கள், பகனாழும்பு சிறி 
பத்திரகனாளியம்மன ஆைய பிரதம 
குரு குமன குருக்கள், சிைபச் 
அவமப்பின தவைைர் மரைன 
புைவு சச்சிதனா்ந்தன உட்பட இந்து 
மத குருக்கள், அ்றபநறி பனாடசனாவை 
மனாணைர்கள், பைர் கைந்து பகனாண் -
ட்ர்.

மன்னாரில் இந்து எழுச்சி மனாநனாடு
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மகாளய பட்ச காலத்தில் என்ன 
ச்சயய வேண்டும்?  

 பித்ருககளின ஆராதன்னககு மகாள -
யம் எனறு சபயர். மகாளயம் என்ால் 
சபரிய கூட்டம் எனறு சபாருள். 
மன்நத நம் முனவ்னார்கள் அன்னே-
ரும் நம் இல்லத்தில் கூடும் வநரவம 
மகாளய பட்சம் ஆகும். பட்சம் 
என்ால் பதின்னநது நாடகள்.  

 மன்நத நம் முனவ்னார்கள் பித்ரு 
வலாகத்திலிருநது இநத பதின்னநது 
நாடகள் நம்வமாடு தங்கும் காலவம 
மகாளய பட்சம் ஆகும். நறகதி 
அன்டநத முனவ்னார்களுககு ச்சயய 
வேண்டிய தர்்பபணங்கனள ்சரிேரச் 
ச்சயயாததறகா்ன பிராயச்சித்தமாக 
மகாளய பட்ச தர்்பபண முன் அனமந-
துள்ளது.  

 நமது மூதானதயர்களின ஆசீர்ோ -
தம் நம்னம காககும் கே்சங்களாகும். 
ஒருேன எநதசோரு ச்சல்ேத்னத 
இழநதாலும், ேறுனமயின எல்னலயில் 
நினறு ோழனே சநாநதாலும், அே்னது 
முனவ்னார்களா்ன பித்ருககளின ஆசீர் -
ோதம் மடடும் இருநதாவல வபாதும் 
அேன மகிழச்சியாக இரு்பபான.  

 இநத பதின்னநது நாடகளும் நம் 
ேசி்பபி்டத்னத சுத்தமாக னேத்திருநது 
நம் முனவ்னார்கனள ேணங்கி ேநதால் 
நம் ோழகனக விருத்தியன்டயும்.  

 இநத மகாளய பட்சம் சபௌர்ணமிககு 
மறுநாள், பிரதனம திதியில் துேங்கி, 
அமாோன்ச ேனர நீடிககும். புரட்டா -
சியில் ேரும் அநத அமாோன்சவய 
மகாளய அமாோன்ச எ்ன்பபடும். னத 
அமாோன்ச, ஆடி அமாோன்ச ஆகிய-
ேறன் வி்ட இது சி்நததாகும்.  

ஒவசோரு மாதங்களிலும் அமா -
ோன்சயனறு முனவ்னானர நின்னத்து 
தர்்பபணம் ச்சயயலாம். முனவ்னார்கள் 
மன்நத தமிழ மாதத்தில் ேரும் திதி -
யிலும், சிரார்த்தம் முதலிய்ன ச்சயய-
லாம்.  

 மகாளய பட்ச காலத்தில் பிரதனம 
துேங்கி அமாோன்ச ேரும் ேனர 
தி்னமும் தர்்பபணம் ச்சயய வேண்டும். 
ஒடடுசமாத்த முனவ்னார்கனளயும் 
அ்பவபாது நின்னவுககூர வேண்டும். 
தீர்த்தக கனரகளுககு ச்சனறு புனித 
நீராடி, நம் முனவ்னார்கள் ஆத்ம்சாநதிக-
காக பிரார்த்தித்து ேர வேண்டும்.  

 தறவபாது உங்கள் நின்னவில் உள்ள 
தனலமுன்யின முனவ்னார்கள் சபயனர 
ன்டரியில் குறிககச் ச்சால்ல வேண்டும். 
அ்பபடியா்னால் தான எதிர்காலத்தில் 
தர்்பபணம், சிரார்த்தம் குறித்த அறிவு நம்-
மின்டவய நீடித்து நினலத்திருககும்.  

எநத திதியில் என்ன பலன?  

 முதல் நாளா்ன பிரதனம திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் பணககஷ்டம் 
தீர்நது, பணம் ேநது வ்சரும்.  

 இரண்்டாம் நாளா்ன துவிதினய 
திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் பி்க-
கும் குழநனதயின குணநலனகள் சி்்ப-
பாக இருககும்.  

 மூன்ாம் நாளா்ன திருதினய 
திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் நாம் 
நின்னத்த காரியங்கள் நின்வேறும்.  

 நானகாம் நாளா்ன ்சதுர்த்தி திதியில் 

தர்்பபணம் ச்சயேதால் எதிரிகளின 
சதால்னல இல்லாமல் ோழலாம்.  

 ஐநதாம் நாளா்ன பஞ்சமி திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் ச்சல்ேம் வ்சரும், 
நியாயமா்ன ச்சாத்துககள் கின்டககும். 
வமலும் வீடு, நிலம் முதலா்ன ச்சாத்-
துககள் ோங்கி ச்சல்ே ச்சழி்பபு்டன 
ோழலாம்.  

 ஆ்ாம் நாளா்ன ்சஷடி திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் வபரும், புகழும் 
கின்டககும்.  

 ஏழாம் நாளா்ன ்ச்பதமி திதியில் தர்்ப-
பணம் ச்சயேதால் சி்நத பதவிகனள 
அன்டயலாம். உத்திவயாகத்தில் தனலனம 
பதவி கின்டககும், தன்டபட்ட பதவி 
உயர்வு கின்டககும்.  

 எட்டாம் நாளா்ன அஷ்டமி திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் அறிோற்ல் 
சபருகும்.  

 ஒனபதாம் நாளா்ன நேமி திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் திருமணத்தன்ட 
நீங்கும். சி்நத ோழகனகத்துனண அனம-
ோர்கள். குடும்பத்திறவகற  ் மருமகள் 
அனமநது புத்தி்சாலியா்ன சபண் குழந-
னதகள் பி்ககும். குடும்ப ஒறறுனம 
சி்்பபாக இருககும். 

 பத்தாம் நாளா்ன த்சமி திதியில் 
தர்்பபணம் ச்சயேதால் நீண்்ட நாடக-
ளாக இருநதுேநத ஆன்சகள் அன்னத்-
தும் நின்வேறும்.  

 பதிச்னான்ாம் நாளா்ன ஏகாதசி 
திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் 
படி்பபு, வினளயாடடு மறறும் கனலக-
ளில் ேளர்ச்சி அன்டோர்கள்.  

 பனிசரண்்டாம் நாளா்ன துோதசி 
திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் தங்க 
நனககள் வ்சரும். வினல உயர்நத ஆன்ட 
வ்சர்கனக உண்்டாகும்.  

 பதினமூன்ாம் நாளா்ன திரிவயா-
தசி திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் 
பசுககள், விே்சாய அபிவிருத்தி, தீர்கக 
ஆயுள், ஆவராககியம், நல்ல சதாழில் 
வபான்னே சி்்பபாக இருககும்.  

 பதி்னானகாம் நாளா்ன ்சதுர்த்தசி 
திதியில் தர்்பபணம் ச்சயேதால் ஆயுள் 
விருத்தியாகும். நாம் ச்சயத பாேங்கள் 
அன்னத்தும் நீங்கும். வமலும், எதிர்-
கால தனலமுன்யி்னருககு நனனம 
உண்்டாகும்.  

அடுத்து ேரும் பதின்னநதாம் 
நாளா்னது மகாளய அமாோன்ச.  

மகாளய பட்சத்தில் தர்்பபணம் 
ச்சயேதால் நமது முனவ்னார்களின 
ஆசியு்டன நமது ோழகனகயும், நமது 
குழநனதகளின ோழகனகயும் உயர்வு 
சபறும்.

                               (சதா்டரும்)
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 ச�ொகுபபு:   
 ்கலொநிதி சிவஸ்ரீ கு.மவ. ்க. மவத்தீஸவர குருக்கள்   

செவோய, சேள்ளிககிழனமக-
ளில் ேழிபடுங்கள். மங்கல 
ோழவு தருோள். மங்காத ச்சல்-

ேங்கனளத் தநதிடுோள். சபண்களின 
கண்ணீனரயும் ஆண்களின துககத்னதயும் 
துன்டத்சதறிோள். வீடன்டச் சுறறியுள்ள 
திருஷடினயயும் நீககிடுோள். ்சகல ச்சள-
பாககியங்களு்டனும் மாங்கல்ய பலத்து்ட-
னும் ோழனே்பபாள் துர்காவதவி.   

வதவியின பல அேதாரங்களில் துர்-
னகயும் ஒனறு. கடும் உககிரமும் அவத-
்சமயம் கருனணயும் சகாண்்டதாகத் 
திகழபேள் துர்கனக எனகி்து புராணம். 
சிோலயங்களிலும் சபருமாள் வகாயில்க-
ளிலும் துர்னகககு ்சநநிதிகள் அனமகக்ப-
படடு, அங்வக ்சாநநித்தியமும் ்சகதியும் 
உருோககி னேகக்பபடடிருககின்்ன. 
சிோலயத்தில் உள்ள துர்கனகககு சிே 
துர்கனக எனறும் சபருமாள் வகாயிலில் 
உள்ள துர்னகககு விஷணு துர்கனக எனறும் 
சபயர் அனமத்து ேழிப்ட்பபடுகி்து.   

ஆலயத்தில், வகாஷ்டத்தில் பிராகாரமாக 
ேலம் ேநது துர்னகனய ேழிப்டவேண்-
டும். துர்கனக எ்பவபாதுவம ஆகவராஷ 
நாயகிதான. அவத்சமயம், தீயேர்களி்டம் 
மடடுவம தன வகாபத்னதக காடடுோள். 
தனன்னச் ்சரணன்டவோருககு எ்பவபாதும் 
அரண்னாகத் திகழோள்.   

வதேர்கனளயும் ரிஷிகள் சபருமககனள-
யும் அழி்பபதறகாக, ஆயிரம் அகவராணி 
வ்சன்னகளு்டன பலம் சபாருநதிய தளப-
திகளு்டன பன்டசயடுத்தான துர்கமன 
எனும் அரககன. இனதக கண்டு கதறிக 
கலங்கி்னார்கள் வதேர்கள். தவித்து மருகிய-
ேர்கள் அம்பினகனய, பரா்சகதினய ்சரண-
ன்டநதார்கள்.   வதேர்கனளயும் ரிஷிகனள-
யும் ஓரி்டத்தில் னேத்து, அேர்கனளச் சுறறி 
அகனி மண்்டலத்னத உருோககி்னாள். 
அேர்கனள்ப பாதுகாத்தாள்.   

அடுத்து, துர்கமன்ன அழிகக்ப பு்்பபட-
்டாள் வதவி. ஐநது பாணங்கள் பு்்பபடடுத் 
துனளககும் அம்னப எயதி்னாள். அேனு-

ன்டய உ்டலிலிருநது பஞ்ச்ப பிராணனும் 
சேளிவய ேநதது. ச்சத்சதாழிநதான துர்க-
மாசுரன.   அேன உ்டலிலிருநது ேநத மந-
திரங்கள் வபசராளியாக தகதகத்த்ன. அனே 
வலாகநாயகியா்ன பரா்சகதியினுள்வள பிர-
வேசித்த்ன. இத்னால் அம்பாளுககு ்சர்ே 
மநதிரமயீ எனும் திருநாமம் அனமநததாகச் 
ச்சால்கி்து புராணம்.   

துர்ககம் என்ால் வகாடன்ட எனறு அர்த்-
தம். துர்கனக என்ால் வகாடன்டயின 
நாயகி எனறு அர்த்தம். துர்கமன எனும் 
அசுரன்ன அழித்து, துககங்கனளசயல்லாம் 
வபாககியேள் எனபதால், அம்பினகககு 
துர்கனக எனும் திருநாமம் அனமநததாக 
விேரிககி்ார்கள் ஆச்்சார்யர்கள்.   

துர்னகனய ேழிபடுேதும் அேளின 
ஸவலாகத்னதச் ச்சால்லி அேனள ஆராதி்ப-
பதும் மிகுநத ்சகதி ோயநதனே. எதிர்்பபு-
கனளசயல்லாம் அ்டககேல்லனே எனகி-
்ார்கள் ஆச்்சார்யர்கள்.   

ஓம் ஜதா ஜூத் ்சம்யுகதமருவதனனு கரித் 
லக்மன

 வலாகாயநத்ரா ்சநயுகதம் படசமண்டு 
்சத்ய ஷானநாம் எனும் துர்ககாவதவியின 
ஸவலாகத்னதச் ச்சால்லி, ச்சவோய, 
சேள்ளிககிழனமகளில் ேழிபடுங்கள். 
மங்கல ோழவு தருோள். மங்காத ச்சல்-
ேங்கனளத் தநதிடுோள். சபண்களின 
கண்ணீனரயும் ஆண்களின துககத்னதயும் 
துன்டத்சதறிோள். வீடன்டச் சுறறியுள்ள 
திருஷடினயயும் நீககிடுோள். ்சகல ச்சள-
பாககியங்களு்டனும் மாங்கல்ய பலத்து்ட-
னும் ோழனே்பபாள் துர்ககாவதவி.   

சுககிர ஏகாதசியில் மகாலக்மி-
னயயும் மகாவிஷணுனேயும் 

ம்னதார ேழிபடுங்கள். மங்காத ச்சல்-
ேங்கனளசயல்லாம் கின்டகக்ப 
சபறுவீர்கள். சுககிர வயாகம் கின்டக-
க்ப சபறுவோம். சுபிட்சம் வீடு முழு-
ேதும் நின்நதிருககும். ்சகல ச்சள-
பாககியங்களும் கின்டத்து இனிவத 
ோழலாம். க்டன சதால்னலயில் 
இருநது மீள்வோம். வீடடில் தன்ட்ப-
படடிருநத ்சகல மங்கல காரியங்க-
ளும் வகாலாகலமாக ந்டநவதறும்.   

 ஏகாதசி எனபது மகாவிஷணுனே 
ேழிபடுேதறகா்ன அறபுதமா்ன 
நாள். மாதநவதாறும் அமாோன்சனய 
அடுத்தும் சபளர்ணமினய அடுத்தும் 
ஏகாதசி திதி ேரும். இநதநாளில் விரதமி-
ருநது சபருமானள ேழிபடுோர்கள் பக-
தர்கள்.   

மாதநவதாறும் ஏகாதசி திதியில் 
சபருமானள நின்னத்து விரதம் வமற-

சகாள்ோர்கள் பகதர்கள். இநதநாளில் 
கானல முதல் விரதமிருநது விஷணு 
்சகஸர நாமம் முதலா்னேறன  ் பாராய-
ணம் ச்சயது ேழிபடுோர்கள்.   

சபருமாளுககு துளசி மானல ்சார்த்தி 
ஆராதன்ன ச்சயோர்கள். கானலயும் 

மானலயும் திருமானல ேழிபாடு 
ச்சயது, விரதத்னத்ப பூர்த்தி ச்சயோர்-
கள். புளிவயாதனரவயா ்சர்ககனர்ப 
சபாங்கவலா னநவேத்தியம் ச்சயது 
வேண்டிகசகாள்ோர்கள். நானகுவப-
ருகவகனும் உணவு்ப சபாட்டலம் 
ேழங்குோர்கள்.   

இவதவபால் சுககிரோரம் எனபது 
மகாலக்மிககு உகநத நாள். 
வதவியர் அன்னேருககுமா்ன விவ்ச-
ஷமா்ன நாள். சுககிரோரம் என்ால் 
சேள்ளிககிழனம எனறு அர்த்தம். 
சேள்ளிககிழனம எனபது சுககிர 
பகோனின ஆடசி பூரணமாக 
நின்நதிருககும் நாள். சுககிர பகோ-
னின அருள் வேண்டுசமனில் மகா-

லக்மி ேழிபாடு மிக மிக அேசியம்.   
ஏகாதசி சபருமாளுககு உகநதது 

என்ால் சுககிரோரம் எனறு ச்சால்ல்பப-
டும் சேள்ளிககிழனம மகாலக்மி தாயா-
ருககு உகநதது.

16905) புரட்டாசி மாதத்தில் அபரபட்சத்தில் கனயா 
ராசியில் சூரியன பிரவேசி்பபது என்னசேனறு அனழக-
க்பபடுகி்து?  மகாளயம் எ்ன்பபடும் 

16906) மகாளயம் எனபதறகு மகரிஷிகளாலும் மாமு-
னிேர்களாலும் கூ்்பபட்ட விளககம் என்ன?

‘எல்லா்ப பித்ருககளும் கூடும் இ்டம், மிகவும் ்சநவதா-
ஷமா்ன காலம். மிக்பசபரிய இரு்பபி்டம் எனச்ல்லாம் 

16907) மகா எனபது்டன லயம் எவோறு கூடி அனமந-
தது?

 நம் முனவ்னார்கள் எல்லாம் இநத நாளில் திரளாக 
ேநது ஒனறு கூடுேதால், அதாேது லயமாேதால் ‘மகால-
யம்’ எனறும் ச்சால்ோர்கள். 

16908) ோனுலகில் ோழுபேர்கள் யார்? வதேர்கள்
16909) இநத வதேர்களின காலககணககு்பபடி புரட-

்டாசி மாதம் எனபது வதேர்களுககு
என்ன காலம்?  நடு இரோகும்
16910) இநத காலம் எ்பபடிபட்டதாக இருககும்?
மிகவும் அனமதியாக இருககும் காலம்.
 16911) இது பூவுலகில் எதறகு உகநத காலமாக கருத்ப-

படுகி்து?
சதயே ேழிபாடடுககும் பித்ருககனள உப்சரித்துத் 

திரு்பதி ச்சயேதறகும் மிகவும் உத்தமமா்ன, உகநத கால-
மாகக கருத்பபடுகி்து. 

16912) தர்மத்தின காேலராக விளங்குபேர் யார்? யம தர்-
மராஜா

16913) இநதக காலத்தில்  தர்மத்தின காேலரா்ன யம தர்-
மராஜா என்ன ச்சயோர்?
அங்குள்ள பித்ருககள் அன்னேனரயும் பூவலாகத்திறகுச் 

ச்சல்லும்படி கட்டனளயிடுோர் எனறு  கூ்்பபடுகி்து.
16914) அதனபடி பித்ருககள் என்ன ச்சயோர்கள்?
அன்னேரும் பூவலாகத்திறகு ்சநவதாஷமாக ேருோர்-

கள். 

16915) இங்கு பித்ருககள்  என்ன நின்னத்துக சகாண்டு 
ேருோர்கள்?
‘‘இநத்ப புனிதமா்ன நாளிலாேது நம் பரம்பனர ோரி -

சுகள் நமககு சிராத்தம் ச்சயய மாட்டார்களா? நமககு 
மகிழச்சினயக சகாடுகக மாட்டார்களா?’’ எனறு மிகவும் 
ஆேவலாடும் ஏககத்வதாடும் எதிர்பார்த்து ேருோர்கள். 

16916) மானி்டர் ோழகனகயில் முககிய க்டனமயாக 
என்ன ச்சயய வேண்டும் எ்ன ச்சால்ல்பபடடிருககி்து. 

‘சிராத்தம்’ ச்சயேது 
16917) நாம் மிகவும் சபாறு்பவபாடும் அககன்வயாடும் 

சிராத்தம் ச்சயதால் என்ன ந்டககும்?
 பித்ருககள் ம்னம் மகிழநது ஆ்னநதத்து்டன ஆசிர்ோதம் 

ச்சயதுவிடடு்ப வபாோர்கள். 
16918) நாம் அேர்களுககு நனறியு்டன சிராத்தம் ச்சயய-

வில்னலசயன்ால் என்ன ந்டககும்?
 ‘இநத்ப புனித நாளில்கூ்ட நம்னம நம் ோரிசுகள் 

நின்னகக மாடவ்டன எனகி்ார்கவள?’ எனறு ம்னம் 
சதாநது சேறு்பபு்டன ்சபித்துவிடடு்ப வபாோர்களாம். 

16919) பல குடும்பங்களில் தீராத பிரச்சின்னகள் ஏராள-
மாக இரு்பபதறகும், ோழநாள் முழுேதும் துனபங்களும் 
துயரங்களும் சதா்டர்நது ேருேதறகும் காரணம் என்ன?

முனவ்னார்களின இ்பபடி்பபட்ட ்சாபவம.   
16920) இநதத் துனபங்களிலிருநது விடுபடடு பரிகாரம் 

வத்ட வஜாதி்டர்களி்டம் வபா்னால் அேர்கள் என்ன ச்சய-
ோர்கள்?

 நம் ஜாதகத்னத்ப பார்த்து அலசி ஆராயநதுவிடடு, 
அேர்கள் ச்சால்லும் முதறகாரணம் சபரும்பாலும் 
‘‘முனவ்னார்களுககுச் ச்சயய வேண்டிய க்டனமகனள 
ம்நது விடடீர்கள். உங்களுககு்ப பித்ருககளின ்சாபம் 
இருககு. அதுதான உங்கனள இ்பபடி, ஆடடி்ப பன்டக-
கி்து. நிம்மதினய இழககச் ச்சயகி்து’’ எனவ் கூறுோர்-
கள். 

16921) ோனுலகில் ோழும் வதேர்கனளத் திரு்பதி்பப-
டுத்துேதறகாகச் ச்சயய்பபடுபனே என்ன?

 வேள்விகள், யாகங்கள்,  ேழிபாடுகள்
16922) அது வபாலவே நம் பித்ருககனளத் திரு்பதி்பபடுத்-

துேதறகாகச் ச்சயய்பபடுபனே என்ன?
சிராத்தம், தர்்பபணம் ஆகியனே. 
16923 பித்ருககளுககுரிய சிராத்த, தர்்பபணங்கனள 

எவோறு ச்சயய வேண்டும்?
முன்யாக சிரத்னதயு்டன 
 16924) சிரத்னதயு்டன ச்சயய வேண்டியது எனபதால் 

இதறகு ஏறபட்ட சபயர் என்ன?   ‘சிராத்தம்’

      க்க. ஈஸவரலிங்கம
�மிழர் நற்பணி ைன்றத் �மலவர்

மானுடவியல்
ச�ொடெர்

மகாளய பட்சத்தில் அன்னதா-
்னம் ச்சயது அது, எல்லா பிதுர்-
களுககு ச்சனறு வ்சர ேரம் 

வகட்ட சகான்ட ேள்ளல் கர்ணனின 
புராண கனத.   

கர்ணன மகாபாரத வபாரில் சகால்-
ல்பபட்ட பி்கு யமதர்மராஜன 
அேனர மிகுநத மரியானதயு்டன எம-
வலாகத்திறகு அனழத்துச் ச்சல்கி்ார். 
அங்கு அேர் ச்சயத பல தர்மங்களுக-
காக ச்சார்ககத்திறகு அனு்பபுகி்ார். 
கர்ணனும் மகிழவு்டன ச்சார்ககத்திற-
குச் ச்சனறு அனுபவிககி்ார். சிறிது 
காலத்தில் கர்ணனுககு்ப பசி எடுக-
கின்து.   

உ்டவ்ன அங்குள்ள ச்சார்கக ோசிக-
ளி்டம் உணவு எங்வக கின்டககும் எ்ன 
வகட்டார். அனத வகட்ட உ்டன அன்ன -
ேரும் மிகுநத தினக்பபன்டகின்்னர். 
ச்சார்ககத்தில் உள்ளேர்களுககு பசி 
எடுககாது, ஆ்னால் உங்களுககு ஏன 
எடுககி்து எ்ன தினகத்த்னர்.   

ச்சார்ககத்தில் ந்ட்பபனத வதே குரு 
பிரகஸபதி கேனித்துக சகாண்டிருந -
தார். அேர் த்னது ஞா்ன திருஷடியில் 
அதறகா்ன வின்டனய கண்டுபிடிக-
கின்ார். கர்ணனி்டம் ேநது அேரின 
ஆடகாடடி விரனல சுனேககுமாறு 
பிரகஸபதி ச்சால்கி்ார்.   

பசியில் இருநத கர்ணன, அேனின 
ஆடகாடடி விரனல சுனேககின்ார். 
அேரின பசியும் அ்டங்கி விடுகின-
்து.   

அது எ்பபடி என ஆள்காடடி விரல் 
்சா்பபிட்டதும் பசி அ்டங்கியது எ்ன பிர-
கஸபதியி்டம் வகட்டார். நீ கர்ண்னாக 
இருநத வபாது சபான, சபாருனள 

தா்னமாக அளி்பபதில் உனன்ன்ப 
வபால் யாரும் இருநததில்னல. 
ஆ்னால் நீ அன்ன தா்னம் மடடும் 
ச்சயயவில்னல. ஒரு முன் ஒரு அந-
தணர் உனனி்டம் ேநது தன பசிககு 
உணவு வேண்டும் எ்ன வகட்டார். 
இங்கு அன்னதா்னம் ச்சயயவில்னல 
எனறும், அன்னதா்னம் ச்சயய்பபடும் 
இ்டத்னத உன ஆள்காடடி விரலால் 
காடடி்னாய. இத்னால் தான உன ஆட-
காடடி விரனல சுனேத்ததும் உன பசி 
அ்டங்கியது என்ார் பிரகஸபதி.   

மீண்டும் பூவலாகத்தில் கர்ணன :
இனத வகட்டதும், கர்ணனின 

கண்ணில் கண்ணீர் ேநதது. வநராக 
எம தர்மனி்டம் ச்சனறு நான மீண்டும் 
பூமிககு ஒரு பட்சம் (15 நாடகள்) மனித 
உ்டலு்டன ச்சனறு அன்னதா்னம் 
ச்சயய விரும்புகிவ்ன. எனன்ன அனு-
மதிகக வேண்டும் எ்ன வகாரி்னார்.   

அதறகு தர்ம ராஜனும் அனுமதிககி-
்ார்.   

பூவலாகத்திறகு ச்சன் கர்ணன, 
யாரும் அன்டயாளம் கண்டு சகாள்ளாத 
இ்டத்தில் அன்ன தா்னம் ச்சயது, தன 
வநாககத்னத நின்வேறறி்னான. 15 
நாடகள் முடிநத பின்னர், எம தர்மன 
ேநது, கர்ணன்ன மீண்டும் ச்சார்ககத்-
திறகு ேருமாறு அனழத்தார்.   

கர்ணனின வகாரிகனக:
கர்ணனின ச்சயனல்ப பார்த்து 

மகிழநத எம தர்ம ராஜன, உ்னககு 
ஒரு ேரம் தர விரும்புகிவ்ன. என்ன 
வேண்டும் எ்ன வகட்டார்.   

அதறகு கர்ணன, “யம தர்ம ராஜவர... 
மனிதர்கள் முனவ்னார்களுககு 
சகாடுககும் திதி, உணவு அளிகக 

ம்நது விடுகின்்னர். அத்னால் 
குன்நத பட்சம் இநத பட்சம் திதி 
மறறும் அன்ன தா்னம் ச்சயேதால் 
்சநததி இல்லாத முனவ்னார்களுககு 
கூ்ட அது ச்சன்ன்டய வேண்டும்.   
கர்ம வின்னகளால் பூமிககும், ச்சார்க-
கத்திறகும் அனலயும் பிதுர்களுககு 
ச்சன்ன்டய வேண்டும்.” எ்ன ேரம் 
வகட்டார்.   

கர்ணனின இநத வகாரிகனகனய 
ேரமாக அளித்து மகிழநதார் யம 
தர்மன.   

யமன மகிழவு்டன ஒ்பபுகசகாள்கி-
்ார்.   

கர்ணன சபற் ேரம்:
" யார் இநத பட்சத்தில் உணவு 

அளிககி்ார்கவளா அேர்கள் பாககி-
யம் சபற்ேர்கள்.   

உலகுகவக சூரியன ச்சாநதம் என-
பதால், அேரது புத்திர்னா்ன கர்ண-
னும் நமககுச் ச்சாநதமாகி்ான. அேன 
பூமியில் ேநது தர்மம் ச்சயயும் மகாள-
யபட்ச காலத்தில், நாம் எல்வலாருவம 
முனவ்னார்கனள ேரவேறறு 14 நாடக-
ளும் தர்்பபணம் முதலா்னனே ச்சயய 
வேண்டும். 

கன்டசி நாளா்ன மகாளய அமாோன்ச-
யனறு முனவ்னாருககு சபரும் பன்டயல் 
பன்டத்து, அனத ஏனழகளுககு அன-
்னதா்னம் ச்சயய வேண்டும். மகாள-
யபட்ச காலத்தில், நம் முனவ்னாருக-
காக விரதம் அனுஷடிகக வேண்டும். 
இவோறு ச்சயேதன மூலம், முன-
வ்னாரின ஆசி நமககு கின்டககும். 
நமககு மடடுமினறி உலகிலுள்ள பி் -
ருககும் பசியினறி உணவு கின்டக -
கும் எனபது ஐதீகம்.   

மகாளய 
பட்சத்தின் 

சிறப்பு

மாங்கல்யம் ்காப்ாள்; 
திருஷ்டிய்ய நீக்குவாள்

 துர்காதேவி!

சுக்கிர ஏகாதசி; மஙகாத ச்சல்வம் 
தரும் மகாலக்ஷ்மி ்வழிபாடு



தினகரன் 132020 செபசடெம்பர் 14 திங்கட்கிழமை14–09–2020

நாட்டின் தபால் சேவைவை நவீன  
ததாழில்நுட்பத்துடன் கட்டிதைழுப்புசைன்

நாட்டின் தபால் சேவையில் 
நவீன    ததாழில் நுட்பங்கள் உள் -
ைாங்கபபட்டு   மக்களின்  ்காலடிககு 
த்காண்டு தேல்லும் நடைடிகவ்க்கள் 
'மக்களுக்கான சேவையா்க'  முன் -
தனடுக்கபபடவுள்்ளதா்க  தபால் 
சேவை்கள் மற்றும் தைகுேன ஊட -
்கத்துவை இராஜாங்க அவமசேர் எஸ். 
வியாசேந்திரன் ததரிவித்தார்.

த்காழும்பு மத்திய தபால் பரி-
ைர்த்த வன நிவலயத்திற்கு அண்வம-
யில் ்கண்்காணிபபு விஜயம் சமற்-
த்காண்ட  இராஜாங்க அவமசேர் சி. 
வியாசேந்திரன், தபால் சேவை 
நடைடிகவ்க்கவ்ளயும் பார்வையிட்-
டார். இதன் பின் ஊட்கங்களுககு 
்கருத்துத் ததரிவிகவ்கயில்,  

நாங்கள் தபால் சேவைவய ஒரு 
விவனத் திைன்மிக்க சேவையா்க 
்கட்டி எழுபப சைண்டும் என்ை 
விடயத்தில் மி்கவும் ்கைனமா்க 
இருககின்சைாம். தபால் ததாடர் -
பா்க இருககின்ை பிரசசிவன்கள் 
சதவை்கள் பற்றி ஜனாதிபதியுடன்  
சபசியுள்ச்ளன்.  இந்த இடத்தில் 
தபால் சேவையா்ளர்்களுககு இருக -
கின்ை பிரசசிவன்கள்  சதவை்கள் 
தரம் உயர்த்தபபட சைண்டும். அது 

இன்னும் புதிய ததாழில் 
நுட்ப முவைவம்கள் 
உ ள் ை ா ங ்க ப ப ட் டு 
அந்த புதிய ததாழில் 
நுட்ப முவை ஊடா்க 
இன்னும் ை்ளர்த் ததடுக-
்கபபட்டு மக்களுக்கான 
சேவை மி்கச சிைபபான 
முவையில்  கிவடபபதற் -
்கான நடைடிகவ்க்கவ்ள 
நாங்கள் முன்தனடுக்க-
வுள்ச்ளாம். 

நாட்டில் த்காசரானா 
ததாற்று ஏற்பட்ட சபாது 
எமது ஜனாதிபதி  மி்கச 
சிைபபா்க நடைடிகவ்க-
்கவ்ள சமற்த்காண்டார்-
்கள்.  இந்த த்காசரானா ததாற்றில் 
மி்கப தபரிய நாடு்கள் ேைால்்கவ்ள 
எதிர்சநாககியுள்்ள தருணத்தில் 
நாட்டின் ஜனாதிபதி, பாது்காபபுத் 
துவையினர்்கள்,   சு்காதாரத் துவையில் 
உள்்ளைர்்கள்,  ஏவனய அதி்காரி்கள் 
அவனைரும் இவத தைற்றி்கரமா்க 
த்காண்டு தேன்றுள்்ளார்்கள். அந்த 
ைவ்கயில் தபால் மத்திய பரிைர்த்த 
வன நிவலயம் மி்கப சிைபபா்க 
பணியாற்றியது. பட்டதாரி்களுக-

்கான நியமனக ்கடிதம் ததாடக்கம் 
மக்களுக்கான தபால் சேவைவய 
தபால் திவணக்க்ளம் மி்கச சிைபபா்க 
சமற்த்காண்டு இருககிைது. அதற்கு 
நான் பாராட்டுக்கவ்ளத் ததரிவித்துக 
த்காள்கின்சைன்

உல்கத்தில் எந்த நாட்டில் தபால் 
சேவை மி்கச சிைபபா்க இருககின் -
ைசதா அசதசபால் எங்கள் நாட் -
டினுவடய தபால் சேவையும்  
ை்ளர்த்ததடுக்கபபட சைண்டும். 

அதற்்கான முயற்சி -
்கவ்ள தற்தபாழுது 
எடுத்துக த்காண்டு 
இ ரு க கின் ச ை ா ம் . 
அதற்்கான புதிய 
தி ட் ட ங ்க வ ்ள 
நாங்கள் உருைாக-
கிக த்காண்டு இருக-
கின் ச ை ா ம் . 
அதுதான் ஜனாதிப -
தியுவடய எண்ண-
மா்கவும் இருந்து 
த்காண்டு இருககி-
ைது. எங்களுககு 
ஆசலாேவன ைேங -
்கக கூடிய அவமச -
ேர் த்கதெலிய ரம் -

புகதைல்லவின் ைழி்காட்டல்்கவ்ள 
உள்ைாஙகி  சதவையான நடை -
டிகவ்க்கவ்ள சமற்த்காள்்ள உறுதி-
பூண்டுள்ச்ளாம் எனவும் அவமசேர் 
இதன்சபாது  ததரிவித்தார்.

இந்நி்கழ்வில் தபால் தைகுேன  
ஊட்கத்துவை இராஜாங்க அவமச -
சின் தேயலா்ளர் ஏ. சேனாநாய்க. 
தபால் அதிபர் ரஞ்ஜித் ஆரியரத்ன 
உள்ளிட் முககியஸ்தர்்கள் ்கலந்து 
த்காண்டனர்.       

மஸ்ஜிதுல் அப்ராரில்   
கத்தமுல் குர்ஆன் 
சபருைவ்ள விசேட நிருபர்   

இலஙவ்கயின் முதலாைது பள்ளி -
ைாேலான சபருைவ்ள, மருதாவன 
மஸ்ஜிதுல் அபரார் பள்ளிைாேலில் 
ைருடாந்தம் நவடதபறும் ஆத்-
மீ்கஞானி முெம்மத் ஸாலிஹ் 
தபரிய தமௌலானா (ரஹ்) அைர்்க-
ளின் சபரிலான ்கத்தமுல் குர்ஆன் 
மஜ்லிஸ் நாவ்ள 15 ஆம் தி்கதி தேவ்-
ைாய்ககிேவம மாவல ்கலீபதுஷ் 
ோதுலி தம்ளலவி எம்.ஐ.எம் ரபீக 
(பஹ்ஜி) தவலவமயில் நவடதப-
றும்.   

த்காழும்பு தபரிய பள்ளிைாேல் 
்கதீப தம்ளலவி எம். தல்ொ (பாரி) 
இோத் ததாழுவ்கயின் பின்னர் 
விசேட மார்க்கச தோற்தபாழிவு 
நி்கழ்த்துைார்.   

இலஙவ்கயில் ோதுலிய்யா தரீக-
்காதைனும் ஆத்மீ்க ைழிமுவைவய 
ேஙவ்கககுறிய ஆத்மீ்கஞானி முெம்-
மத் ஸாலிஹ் தபரிய தமௌலானா 
(ரஹ்)அைர்்கள் அறிமு்கம் தேய்தவம 
குறிபபிடத்தக்கது.   

சமற்படி மஜ்லிஸில் ்கலீபாக்கள், 
உலமாக்கள், இஹ்ைான்்கள் பலரும் 
்கலந்துத்காள்ைர்.     

இராஜாங்க அமைசெர் வியாழழந்திரன் 

கராயமடைந்த அரிய வடக 
ஆடம உயிரிழபபு 
்கற்பிட்டி தின்கரன் விசேட நிருபர்

வில்பத்து சதசிய பூங்காவை அண் -
மித்த ்கடற்்கவரசயாரத்தில் ்காயம -
வடந்த நிவலயில் ்கவரதயாதுஙகிய 
Green Sea Turtle (Chelonia Mydas) 
எனும் ைவ்க இனத்வதச சேர்ந்த 
ஆவம ஒன்று சிகிசவே பலனின்றி 
உயிரிேந்துள்்ளதா்க  புத்த்ளம் முள் -
ளிககு்ளம் ைனவிலஙகு பாது்காபபு 
அதி்காரி்கள்  (11) ததரிவித்துள்்ள -
னர்.  

குறித்த ஆவமயின் கீழ் தாவடயில் 
பலத்த ்காயங்கள் ்காணபபட்டதா்க -
வும், அதவனயடுத்து முள்ளிககு்ளம் 
ைனவிலஙகு பாது்காபபு அதி்காரி்கள் 
ேம்பை இடத்திற்கு ைருவ்க தந்து 
சுமார் இரண்டு மணித்தியாலங்க-
ளுககும் கூடுதலான சநரம் சிகிசவே 
அளித்துள்்ள சபாதிலும் அந்த ஆவம 

இைந்துள்்ளதா்கவும் ததரிவிக்கபபடு-
கிைது.  

்கல் ஆவம, இவைசசி ஆவம 
மற்றும் மணல் ஆவம என பல 
தபயர்்களில் அவேக்கபபடும் Green 
Sea Turtle (Chelonia Mydas) இனத் -
வதச சேர்ந்த குறித்த ஆவம இலங -
வ்கவயச சுற்றியுள்்ள ்கடல்்களில் 
ைசிககும் ஐந்து தபாதுைான ஆவம -
்களில் ஒன்ைாகும் என தோல்லபபடு-
கிைது. 

புத்த்ளம் பதிசனாராம் குறுககுத்ததருவில் புனர் நிர்மாணம் தேய்யபபட்ட மஸ்ஜிதுல்- இகலாஸ் தைள்ளிககிேவம (11) ஜும்ஆ ததாழுவ்கயுடன் மீ்ள  திைந்து வைக்கப-
பட்டது.  அகில இலஙவ்க ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் பிரதித்  தவலைர் அஷ்தேய்க முபதி யூசுப ெனீபா  மற்றும் அல் ஹிமா  இஸ்லாமிய  நிறுைனத்தின் தயலா்ளர் 
அஷ்தேய்க எம்.ஏ.ஏ. நூருல்லாஹ் (நளீமி) ஆகிசயார் பள்ளிைாேவல மீ்ள திைந்து வைபபவதயும், பள்ளிைாேலின் அேகிய சதாற்ைத்வதயும் படங்களில்  ்காணலாம்.   
           (படங்கள் : புத்த்ளம் தின்கரன் நிருபர்)

்தடை செயயப்படை ்பெடை 
வடககளுைன் இருவர் டகது
ெம்பாந்சதாட்வட குறூப நிருபர்   

தவடதேய்யபபட்ட இரோயன 
உர  ைவ்க்கவ்ள தலாறிதயான்றில் 
த்காண்டு தேன்றுத்காண்டிருந்த  
இரண்டு ேந்சத்க நபர்்கவ்ள ததற்கு 
அதிசை்க தநடுஞ்ேவலயின் 
மத்தவ்ள பிரசைேத்தில் வைத்து  
லுனு்கம்தைதெவர தபாலிஸார் 
சநற்று  (13)  வ்கது  தேய்துள்்ள -
னர்.   

வ்கதுதேய்யபபட்ட ைண்டியிலி -
ருந்து கவலதபாதேட் 100 கிராம் 
த்காண்ட 1000 பக்கட்்களும், 
்காசபாபியுரான் 1000 கிசலாவும் 

தபாலிஸாரினால் வ்கபபற்ைபபட் -
டுள்்ளது. சமற்படி  வ்கபபற்ைப -
பட்டுள்்ள  இரோயன உரங்களின் 
தபறுமதி ரூ. 12 இலட்ேம் என 
மதிபபிடபபட்டுள்்ளது.   

ேந்சத்கநபர்்கள் மெர்கம பிர -
சதேத்திலிருந்து ைருவ்க தந்து 
தனமல்வில மற்றும் லுனு்கம் -
தைதெவர ஆகிய பிரசதேங்க -
வ்ளச சேர்ந்த விைோயி்களுககு 
விற்பவன தேய்ைதற்கு இவை்கள்  
த்காண்டு ைரபபட்டுள்்ளதா்க 
ஆரம்ப விோரவண்களின் மூலம் 
ததரியைந்துள்்ளதா்க தபாலிஸார் 
ததரிவித்தனர்.   

குடைந்த வருமரானம் ச்பறுவவராருக்கு 
விட்வில் அ்ெ ச்தராழில் வராயபபு 
அநுராதபுரம் தின்கரன் நிருபர்                   

குவைந்த  ைருமானம்  தபறும் 
குடும்பங்கவ்ளச சேர்ந்த  இவ்ளஞர்  
யுைதி்களுககு  ததாழில்  ைேஙகும்  
புதிய  அரோங்கத்தின்  சைவலத்திட்-
டத்தின் கீழ்  முதற்்கட்டமா்க  அநுரா-
தபுரம்  மாைட்டத்தில்  3500 ககும்  
அதி்கமானைர்்களுககு  ததாழில்  
ைேஙகுைதற்கு  நடைடிகவ்க  
எடுக்கபபட்டுள்்ளதா்க     ேமுர்த்தி  
மவனபதபாரு்ளாதார  நுண்நிதி  
சுயததாழில் ததாழில்  அபிவிருத்தி  
மற்றும் கீழ்  உவேபபு  அரே ைேங-
்கல்  இராஜாங்க  அவமசேர்  தேொன்  
சேமசிங்க  ததரிவித்தார்.  

அ நு ர ா த பு ர த் தி ல்  
இடம்தபற்ை  மக்கள்  
ேந்திபதபான்றில்  ்கலந்-
துத்காண்டு  உவர  
நி ்க ழ் த் து ம் ச ப ா ச த  
அவமசேர்  இவ்ைாறு  
ததரிவித்தார். தேன்ை 
்காலங்களில்  ஆட்சியில்  
இருந்த  அரோங்கம்  
இவ்ளஞர் யுைதி்களுககு 
ததாழில்  ைேஙகும்  விடயத்தில்  ்கை-
னம்தேலுத்தவில்வல.அதவன  நாம்  
இபசபாது  தேய்கின்சைாம்.சைவல-
யற்ை  பட்டதாரி்களுககு  ததாழில்  
ைேஙகுைது சபான்று  குவைந்த  ்கல்-
வித்தவ்கவமயுடய  இவ்ளஞர்  யுை -

தி்களுககும்  அரே  துவையில்  
ததாழில்  ைாய்பிவன  
தபற்றுக த்காடுக்க  நடை -
டிகவ்க  எடுத்துள்ச்ளாம்.
விவனத்திைன்மிக்க அரே 
சேவைதயான்றிவன  உரு -
ைாககும்  சநாககில்  அரே 
துவையில்  சிறிய  பதவி்கள்  
சில  இதன்மூலம்  உருைா -
கின்ைது.நாங்கள்  எதிர்ைரும்  

்காலத்திலும்  இந்த நாட்டிலுள்்ள  
இவ்ளஞர்  யுைதி்கவ்ள  அரே  
துவையில்  இவணத்துகத்காள்்ள  
எதிர்பார்ககின்சைாம்  எனவும்   
ராஜாங்க  அவமசேர்  தேொன்  சேம -
சிங்க  சமலும்  ததரிவித்தார்.    

  இராஜாங்க அமைசெர் செஹான் ழெைசிங்க

அழுகிய நிடையில் 27 கிவைரா 
கி்ராம் மீன் கண்டுபிடிபபு
ெம்பாந்சதாட்வட குறுாப நிருபர்  

அம்பலாந்சதாட்வட, ரிதிய -
்கம புனருத்தாரன நிவலயத்தில் 
பயன்படுத்த முடியாமல் அழுகிய 
நிவலயில் ்காணபபட்ட 27 கிசலா 
கிராம் மீவன அம்பலாந்சதாட்வட 
பிரசதே தபாதுச சு்காதார பரிசோத்கர்-
்கள்  அண்வமயில்  பரீட்சித்தசபாது  
்கண்தடடுத்துள்்ளனர்.   

நிவலயத்தில் சேவையாற்றிய 
ஊழியர்்களிடம் கிவடத்த த்கல -
வலயடுத்து தபாதுச சு்காதார பரி -
சோத்கர்்களினால் சமற் த்காள்்ளப-
பட்ட சதடுதலின்சபாசத இவ்ைாறு 
அழுகிய நிவலயில்  ்கண்தடடுக-
்கபபட்டுள்்ளது. மீன் அவனத்வத-
யும் அழித்த தபாதுச சு்காதார பரி -
சோத்கர்்கள்,  இதற்கு பிைகு இந்த 
நிவலயத்திற்கு மீன் த்காண்டுைரும் 
சபாது தபாதுச சு்காதார பரிசோத -
்கர்்களின் ்கண்்காணிபபின் கீழ் அனு -
மதிதபற்று த்காண்டுைரபபடுதல் 
சைண்டும் என அதி்காரி்களுககு உத்-
தரவிட்டனர்.   

்பணதட்த சகராளடையடித்த
இ்ராணுவ வீ்ர் ்தடைமடைவு
திைபபவன தின்கரன் -  நிருபர்

     
ஓய்வு தபற்ை தபாலிஸ் உத்திசயா -

்கத்தர் ஒருைவர தபால்லால் தாககி, 
்காயபபடுத்தி அைர் ைேமிருந்த 
ரூபா எண்பதாயிரம் ( 80 ஆயிரம் 
) பணத்வத த்காள்வ்ளயடித்த ேம்-
பைத்தில் ததாடர்புபட்டதா்க ேந்-
சதகிக்கபபடும் இராணுை வீரர் 
ஒருைவர தபாலிஸார் சதடி ைருகின் -
ைனர்.  

இவ்ைாறு தாககுதலுககு உட்பட் -
டைர் பரஸங்கஸ்தைை, ்கந்துரு்கஸ்-
தமன பகுதியில் ைசிககும் ச்க.ர-
ணதுங்க ( 57 ) என்ை ஓய்வு தபற்ை 
தபாலிஸ் உத்திசயா்கத்தராைார்.
இைர் அநுராதபுரம் சபாதனா வைத் -
தியோவலயில் சிகிசவே தபற்று 

ைருகின்ைார்.  இச ேம்பைம் பற்றி 
சமலும் ததரிய ைருைதாைது,   

பரஸங்கஸ்தைை, ரத்மவல பகு -
தியில் உள்்ள தனது உைவினர் ஒரு -
ைருககு ஏற்்கனசை ைேஙகியிருந்த 
பணத்வத ேம்பைம் நவடதபற்ை 
அன்று தபற்றுக த்காண்டு வீடு 
சநாககி தேன்ை சபாசத பாவதயில் 
வைத்து  தபால்லால் தாககி, தம்வம 
்காயபபடுத்தி தமது பணத்வத 
த்காள்வ்ளயடித்ததா்க பாதிக்கப -
பட்ட நபர் தபாலிோரிடம் முவை -
யிட்டுள்்ளார்.  

ேந்சத்க நபர் பரேங்கஸ்தைை பகு-
தியில் ைசிபபைர் எனவும், தவல-
மன்னார் பகுதி இராணுை மு்காம் 
ஒன்றில் சேவையாற்றுபைர் எனவும் 
தபாலிஸார் ததரிவித்தனர்.  

  இலஙம்க ெைாதானப ழ்பரமை ஏற்பாட்டில்  சைலி்கை உள்ள்க ெையத் தமலைர்்கள  அமைபபுக்கு (LIRC) விசுைாெத்மதக் ்கட்டிசய -
ழுபபுதல் சதாடெர்்பான ஒருநாள ்பயிறசி செயலைர்வு அணமையில் ஹிக்்கடுை ஐந்து நட்ெத்திர ழஹாட்டெல் ஸிட்ரஸ் இல் (CITRUS Five 
Stars Hotel. ) இடெமச்பற்றது.சஜஹான் ச்பழரராவின் ைழி்காட்டெலில் ை்ளைா்ளர் விருது ச்பற்ற இமரான் நபீர் ை்ளைா்ளரா்க ்பஙகு்பற -
றினார்.          ்படெம சைலி்கை தின்கரன் நிரு்பர் 

அநுராதபுரம் சமற்கு தின்கரன் நிருபர்  
 பாடோவல மற்றும் பிரத்திசய்க 

ைகுபபு மாணைர்்கவ்ள இலக -
்கா்க த்காண்டு விநிசயாகிபபதற்கு 
தயாரா்க வைத்திவிருந்த இரண்டு 
கிராம் சபாவதப தபாருளுடன் 

ேந்சத்க நபர் ஒருைவர ்கதலன்பிந்-
துனுதைை சியம்பலா்கஸ்தைை 
பகுதியில் வ்கது தேய்துள்்ளதா்க 
்கதலன்பிந்துனுதைை தபாலிோர் 
ததரிவித்தனர்.  

 ்கதலன்பிந்துனுதைை தபாலி-

ோருககு கிவடக்கபதபற்ை த்கைல் 
ஒன்றிற்்கவமய சமற்த்காள்்ளபபட்ட 
சுற்றிைவ்ளபபின் சபாது ்கதலன்பிந் -
துனுதைை உஸ்த்கால்லாை பகுதி -
வயச சேர்ந்த 30 ையது நபசர வ்கது 
தேய்யபபட்டுள்்ளார்.  

2 கி்ராம் வ்பராட்தபச்பராருளுைன் ெநவ்தக ந்பர் டகது

ழ்பருைம்ள அபரார் ்கல்வி நிமலய விழேடெ கூட்டெம ழ்பருைம்ள ைருதாமன அரப வீதியில் 
உள்ள ைர்ஹஹூம ழதெைான்ய எம.ஏ ்பாகீர் ைாக்்காரின் இல்லத்தில்  அணமையில்  நமடெ-
ச்பற்றது. ்பாராளுைன்்ற உறுபபினர் இமதியாஸ் ்பாகீர் ைாக்்கார் உட்்படெ முக்கிய பிரமு்கர்-
்கள ்கலந்துச்காணடெ இந்நி்கழ்வில்   ச்காழுமபு ்பல்்கமலக்்கழ்க சிழரஷடெ விரிவுமரயா்ளர் 
எம.பி.எம ைஹீஸ் உமரயாறறுைமத ்படெத்தில் ்காணலாம.  
            ்படெம: ழ்பருைம்ள விழேடெ நிரு்பர்

ெட்டெவிழராத துப்பாக்கியுடென் ெந்ழத்க ந்பர் ம்கது 
( புத்த்ளம் தின்கரன் விசேட நிருபர் )   

அனுமதி பத்திரம்   தபைாத 12 
துவ்ள துபபாககியுடன் ேந்சத்க நபர் 
ஒருைவர புத்த்ளம் தபாலிஸார் 
வ்கது தேய்துள்்ளனர்.ேந்சத்க நப -
ரிடமிருந்து 05 ரவை்கவ்ளயும், 04 
தைற்று ரவை்கவ்ளயும்  தபாலிஸார் 
வ்கபபற்றியுள்்ளனர்.

ேந்சத்க நபர் தான்  துபபாககிவய 
எவ்ைாறு தபற்ைார் என்பவத-
யும் அவதப பயன்படுத்தி என்ன 
தேய்யபபட்டது என்பவதயும் 
இதுைவர தைளியிடவில்வல என்று 
தபாலிஸார் ததரிவித்தனர்.

சமலதி்க விோரவண்கவ்ள புத்த-
்ளம் தபாலிஸார்  சமற் த்காண்டு 
ைருகின்ைனர்.    

(புத்த்ளம் விசேட நிருபர்)

மெகிரிந்த கு்ளத்தில் மீன் பிடிபப -
தற்்கா்கச தேன்ை மூன்று நண்பர்்களுள் 
ஒருைர் ்காட்டு யாவனயின் தாககு -
தலில் உயிரிேந்துள்்ளதா்க த்காட்ட-
சைெர தபாலிஸார் ததரிவித்தனர். 
த்காட்டசைெர தபாலிஸ் பிரிவுக-
குட்பட்ட மெகிரிந்த பிரசதேத்வதச 
சேர்ந்த எச. எம். எம். தில்கரத்ன 
(ையது 65) என்ை தசசு சைவலயில் 
ஈடுபட்ட நபசர இவ்ைாறு ்காட்டு 
யாவனயின் தாககுதலில் உயிரிேந்த-
ைராைார்.

குறித்த நபர் வியாேககிேவம 
இரவு தனது இரண்டு நண்பர்்களுடன் 
இவணந்து ைவல வீசி மீன் பிடிப -
பதற்்கா்க மெகிரிந்த கு்ளத்திற்குச 
தேன்றிருந்துள்்ளவம சமற்த்காள்்ளப-
பட்ட விோரவண்களிலிருந்து ததரிய 
ைந்துள்்ளதா்க தபாலிஸார் ததரி -
வித்தனர். இரவு 9.00 மணிய்ளவில் 
மீன் பிடித்துக த்காண்டு மூைரும் 
வீடு திரும்பிக த்காண்டிருந்த சபாது 
ைழியில் ்காட்டு யாவன குறுககிட் -
டதால் மூைரும் தைவ்சைறு திவே்க-
ளில் தபபி ஓடி தபபியதா்க  ததரிவிக -
்கபபடுகின்ைது.

்காட்டு யாமன தாக்கி 
ைழயாதி்பர் உயிரிழபபு
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என்னை நம்பி வாக்களித்த மக்களுககு
அர்ப்பணி்ப்பானை சே்வ்ை வழங்குசவன
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் அதி 
கூடுதலான விருப்பு வாக்குகளை 
வழ ங்கி எனளன மதித்த மக்களுக்கு 
எனது சேளவ காலத்தில்  அர்ப் -
பணித்து பணியாற்றுசவன என 
சுகாதார அளமசேரும் இரத்தினபுரி 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரு -
மான பவித்ரா வனனியாரசசி ததரி-
வித்தார்.  

இரத்தினபுரி குருவிட்ட பிரசதேத் -
தில் தனக்கு வழங்கிய வரசவற்பு நிக 
ழ்வுகளில் கலந்து தகாண்டு உளர-
யாற்றுளகயிசலசய அவர் இவவா 
று ததரிவித்தார்.  அவர் ததா்டர்ந்து 
உளரயாற்றுளகயில்,   நீங்கள் வழங் -

கியுள்ை அரசியல் அதிகாரத்ளத 
பயனபடுத்தி இந்்ாடள்ட உலகின 
தளலசி்றந்த ்ா்டாக மாற்றும் வளர 
எதிர்க்கடசிகளின தளலவர்கைான 
ேஜித் பிசரமதாே,  ரணில் விக்ர -
மசிங்க ஆகிசயாருக்கு மீண்டும் 
இந்்ாடடின ஆடசி அதிகாரத்ளத 
நிளனத்துப் பார்க்கவும் இ்டமளிக்க-
மாடச்டாம்.  

 சதர்தல் காலங்களில் பல்சவறு 
விச்ாதமான சில உளரகளை 
்ாங்கள் தேவிமடுத்சதாம். ஒரு 
சில தகாசரானா ச்ாயாளிகளுக் -
காக ்ாடடு  மக்களுக்கு ஊர்டங்குச 
ேட்டம் சபாடடு கஷ்டப்படுத்த 
சவண்டிய அவசியம் இல்ளல என 
ஐக்கிய மக்கள் க டசியின தளலவர் 

ேஜித் பிசரமதாே சமள்டகளில் பிரோ -
ரம் தேயதார்.  

சதர்தல் சமள்டகளில் தகாசரானா 
ச்ாயாைர்கள் இந்த மருந்ளத தான 

அருந்த சவண்டும் எனப் பிரோரம் 
தேயதார்.இனதனாரு ேந்தர்ப்பத்தில் 
அந்த மருந்ளத அருந்த சவண்்டாம் 
எனக்கூறி இனதனாரு மருந்து 
வளகளய அருந்துமாறு கூறினார்.
இந்த வளகயான ்ளகப்புக்கி்டமான 
வி்டயங்களில் தபாது சமள்டகளில் 
சபசுசவாரால் எவவாறு ்ாடள்ட 
ஆை முடியும். பாராளுமன்ற சதர்தல்-
களிலும் நீங்கள் இம்மாவட்டத்தில் 
எனளன முதனளம விருப்பு வாக்கு -
கைால் தவற்றி தப்றசதேயது தகைர 
வம் படுத்தினீர்கள்.எனசவ உங்கள் 
சேளவக்காக ்ான எனளன அர்ப்ப-
ணித்து சேளவயாற்றுசவன எனவும் 
அளமசேர்  தனதுளரயில் ததரிவித் -
தார்.   

பஸ் தரிப்பிடத்தில் ஆட்டோ
்�ோதி விபத்து; ஏழு்பர் கோயம்

(ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்)         

நுவதரலியா - ஹற்்றன வீதியில் 
பத்தளன ேந்தியிலுள்ை பஸ் தரிப்பி -
்டத்தில் ஆடச்டாதவானறு ச்ற்று 
(13) பிற்பகல் 3.30 மணியைவில் 
சமாதுண்டு விபத்துக்குள்ைானதில்  
பா்டோளல மாணவர்கள் மூவர் 
உடப்ட ஏழுசபர் காயமள்டந்துள்ை -
னர்.

 ஆடச்டாவில் பயணித்த 
மூவரும், பஸ் தரிப்பி்டத்தில் காத் -
திருந்த ்ால்வருசம காயமள்டந்த 
நிளலயில் சிகிசளககளுக்காக 
தகாட்டகளல ளவத்தியோளலயில் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ைனர்.

 அக்கரபத்தளனயிலிருந்து தகாட -

்டகளல ச்ாக்கி பயணித்துக் -
தகாண்டிருந்த ஆடச்டாதவானச்ற 
சவகக்கடடுப்பாடள்ட இழந்து, 
பஸ் தரிப்பி்டத்தில் சமாதுண்டு 
இவவாறு விபத்துக்குள்ைா -
கியுள்ைனது.

 அவசவளையில் பஸ் தரிப்பி -
்டத்தில் பா்டோளல மாணவர்கள் 
மூவரும், தபண்தணாருவரும் பஸ் -
சுக்காக காத்திருந்துள்ைனர். அவர் -
கள் அளனவரும் காயமள்டந்துள்ை -
னர்.

இவவிபத்தால் பஸ்தரிப்பி்டத் -
துக்கும் சேதம் ஏற்படடுள்ைது, 
திம்புள்ை - பத்தளன தபாலிஸார் 
சமலதிக விோரளணகளை சமற் -
தகாண்டு வருகின்றனர். 

கடந்த 8 மா்தஙகளில் 
4447 ப�ாத்த வழக்குகள்   
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

இவவாண்டின க்டந்த எடடு 
மாதங்களில் இரத்தினபுரி மாவட -
்டப் தபாலிஸ் பிரிவுகளிலிருந்து 
4447 சபாளத வஸ்த்துக்கள் ததா்டர் -
பான வழக்குகள் ததா்டரப்படடுள்ை-
து்டன இவற்று்டன ேம்பத்தப்பட்ட 
1095 ேந்சதக ்பர்கள் ளகது தேய -
யப்படடுள்ைதாகவும் இரத்தினபுரி 
மாவட்ட தபாலிஸ் அத்தியடேகர் 
காரியாலயத்தின  அதிகாரிகள் ச்ற்று 
ததரிவித்தனர்.  

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 
சபாளதப்தபாருள் பாவளன ததா்டர்-
பான தகவல்களை ஊ்டகவியலாைர்-
களுக்கு வழங்கும்சபாசத  அதிகாரி-
கள் இத்தகவல்களை  ததரிவித்தனர்.  

கஞோ,  கஞோ தேடிகள்,  
தஹசராயின , கசிப்பு சகா்டா ஆகிய 
சபாளதப் தபாருடகள் இக்கால பகு -
தியில் மீடகப்படடு நீதிமன்றத்தில் 
தபாறுப்பளிக்கப்படடுள்ைதாகவும் 
தபாலிஸ் அதிகாரிகள் சமலும் ததரி -
வித்தனர்.    

இரத்தினபுரி ைாவட்டெம; 

ஊவோ �ோகோண ஆளுநர்  முஸம்மிலுக்கு  
பதுளை அனவர் பள்ளிவோசலில் வர்வற்பு
பதுளை தினகரன நிருபர் 

ஊவா மாகாண புதிய ஆளு்ர் 
ஏ.சே.எம். முஸம்மில்   பதுளை ் கர் 
மஸ்ஜிதுல் அனவர் தபரிய ேும்ஆப் 
பள்ளிவாேலுக்கு (11)  விேயம் 
தேயதார். அவருக்கு முஸ்லிம் 
தபருமக்கள் ோர்பில் தபரும் வர-
சவற்பளிக்கப்பட்டது. பள்ளிவாேல் 
நிருவாகிகைான இம்தியாஸ் பக்கீர் -
டீன, எம். ரபீக் ஆகிசயார் ேமூகம் 
ோர்பில் ஆளு்ருக்கு தபானனாள்ட 
சபார்த்தி பாராடடி தகைரவித்தனர்.  

வரசவற்புளர நிகழ்த்திய அனவர் 
பள்ளி தளலவர் இம்தியாஸ்,  
பதுளை அல் - அதான ம.வி, அல் - 
ஹிக்மா ஆரம்பப் பா்டோளலகள் 
ஆகியவற்றின சதளவகளுக்கான 
சகாரிக்ளககளையும் முனளவத்தார்.  

இதனசபாது விசே்ட உளரளய 
நிகழ்த்திய ஆளு்ர் முஸம்மில்,  
குறித்த குள்றபாடுகளை மற்றும் 
ேமூகத்தின பல்சவறு சதளவகளை 
நிள்றசவற்்ற உரிய ்்டவடிக்ளக-

களை முனதனடுப்சபன எனறும் 
குறிப்பிட்டார்.   

ஊவாவின முதல் முஸ்லிம் 
ஆளு்ர் என்ற வரலாற்று ோதளன 
பள்டத்த ஆளு்ரின நியமனம் எமக் -
குக் கிள்டத்த மிகப்தபரும் வரப் பிர -
ோதம் எனறும் இதளன ்ாம் ்னகு 
சி்றந்த முள்றயில் பயனபடுத்திக் 

தகாள்ை சவண்டும் எனறு தவள்-
ளியனறு ேும்ஆப் பிரேங்கத்ளத 
நிகழ்த்திய கண்டி மாவட்ட உலமா -
ேளபத் தளலவரும், புர்க்கானியயா 
அரபுக் கல்லூரி அதிபருமான உமர் -
தீன தமைலவி குறிப்பிட்டது்டன 
விசே்ட துஆ பிரார்த்தளனளயயும் 
நிகழ்த்தினார்.    

சடடத்தரணியோக 
சத்தியப்பிர�ோணம்
மாத்தளை 
சுழற்சி நிருபர்  

ம ா த் த ள ை -
ளயச சேர்ந்த 
தேயன ஷமீக் 
அஸீரா ேட-
்டத்தரணியாக 
உயர் நீதிமன்ற 
நீ தி ப தி க ள் 
குழாம் முனனி-
ளலயில் அண்ளமயில் ேத்தியப்பிர-
மாணம் தேயதுதகாண்்டார்.  

மாத்தளை, ஆமினா மகளிர் கல்லூ -
ரியின பளழய மாணவியான இவர், 
லண்்டன பல்களலக்கழகத்தில் ேட-
்டமாணி சி்றப்பு கற்ளக த்றிளயப் 
பூர்த்தி தேயதுள்ைது்டன  ேட்டக் கல்-
லூரியில் இறுதியாண்டுபரீடளேயில் 
அதிசி்றந்ததபறுசபற்றிளன தபற்று 
சித்தியள்டந்துள்ைார்.  இவர், மாத் -
தளைளயச சேர்ந்த ஓயவுதபற்்ற 
முனனாள் வங்கி முகாளமயாைர் 
தேயின ஷமீக், மாத்தளை ஆமினா 
மகளிர் கல்லூரியின முனனாள் 
அதிபர் திருமதி தபைர்தினா ஷமீக் 
தம்பதிகளின புதல்வியுமாவார்.

்கம்பமை ்கல்வி வலயத்திற்குட்்பட்டெ ்க/்பலநசதாட்டெ முஸ்லிம வித்தியாலயத்தில் ்பலநசதாட்டெ நலன் புரிசெங்க நிதியுதவியில் நிர்ைாணிக்கப்பட்டெ  வகுப்பமைக ்கட்டிடெ திைபபு விழாவுககு 
(12)  வரும்க தநத விவொயத்துமை அமைசெர் ைஹிநதானநத அலுத்்கைக்க ்பாடெொமல ெமூ்கத்தினால் வரகவற்்கப்படுவமதயும அமைசெர்   ்கட்டிடெத்மத திைநது மவப்பமதயும 
்படெங்களில் ்காணலாம.  அருகில் ்பாடெொமல அதி்பர் எம.ஐ. றிஸ்வி  உட்்படெ பிரமு்கர்்கமையும ்காணலாம.    ்படெங்கள் சதல்கதாட்மடெ தின்கரன் நிரு்பர்     

யுவதியின 
சடலம் மீடபு

அக்கு்றளண குறூப் நிருபர்  

கடடுகஸ்சதாடள்ட பாலத்-
திற்கு அருகில் மகாவலிகங்ளக 
ஆற்றில் இருந்து 21 வயது 
யுவதி ஒருவரின ே்டலத்ளத (11)  
தபாலிஸார்  கண்த்டடுத்துள்ை-
னர். இவர் தற்தகாளல தேயதி-
ருக்கலாம் எனப்தபாலிோர் ேந்-
சதகிக்கின்றனர்.சமற்படி ே்டலம் 
கண்டி யஹலததனன பிரசதேத்-
ளதச சேர்ந்த  யுவதிதயாருவரின  
ே்டலம் என அள்டயாைம் காணப்-
படடுள்ைது. தபாலிோர் சமலதிக 
விோளணகளை சமற்தகாண்டுள்-
ைனர்.     

ஹற்்றன நகர் பகுதிக்கு  ஜீவன ததோணட�ோன
கணகோணிப்பு விஜயம்; �க்களுடனும் சந்திப்பு  

(ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்)  

இலங்ளகத் ததாழிலாைர் காங் -
கிரஸின தபாதுசதேயலாைரும், 
இராோங்க அளமசேருமான ஜீவன 
ததாண்்டமான ஹற்்றன ்கர் பகு -
திக்கான கண்காணிப்பு பயணத்ளத 
சமற்தகாண்்டார்.

 அத்து்டன, ்கரப்பகுதியில் 
நிலவும் குள்றப்பாடுகளையும் 
மக்கள், ்கரேளப அதிகாரிகள் 
ஊ்டாக சகட்டறிந்துதகாண்்டார். 
அவற்றுக்கான தீர்வுகளை கூடிய -
விளரவில் வழங்குமாறு ேம்பந்தப்-
பட்ட தரப்பினருக்கு இராோங்க 
அளமசேர் பணிப்புளர விடுத்தார்.

 இராோங்க அளமசேராக க்ட-
ளமசயற்்ற பினனர் கண்காணிப்பு 
மற்றும் கைப்பயணங்களை சமற்-
தகாண்டு மக்களின குள்றகளை சகட-

்டறிந்து, தீர்வுகளை முனளவத்து 
வரும் ஜீவன ததாண்்டமான இதன 
ஓர் அங்கமாக ஹற்்றன ்கருக்கு 
தேனறிருந்தார். இதனசபாது மக்கள் 
மற்றும் வர்த்தகர்கைால் முனளவக் -
கப்பட்ட சகாரிக்ளககளை நிள்ற-
சவற்றுவதற்கு ்்டவடிக்ளக எடுக்-
கப்படும் என உறுதியளித்தார்.

 குறிப்பாக ஞாயிறு ேந்ளதத்ததா -

குதி கடடி்டத்ததாகுதிக்கு தேனறி-
ருந்த இராோங்க அளமசேர், இங்கு 
நிலவும் குள்றப்பாடுகளையும் 
நிவர்த்தி தேயவத்றகு விளரவில் ்்ட-
வடிக்ளக எடுக்கப்படும் என்ற உத்தர -
வாதத்ளத வழங்கினார்.  அசதசபால 
ஞாயிறு ேந்ளதத்ததாகுதி மற்றும் 
ஹற்்றன பஸ் தரிப்பி்டத்திலுள்ை 
தபாதுமலேல கூ்டங்களை புனர -
ளமப்பு தேயவதற்கான ்்டவடிக்-
ளககளை உ்டன சமற்தகாள்ளுமாறு 
்கரேளப அதிகாரிகளுக்கு அறிவு -
றுத்தல் வழங்கினார்.  அசதசவளை, 

ஹற்்றன ்கரில் குப்ளப பிரசசிளன -
தயனபது தபரும் பிரசசிளனயாக 
மாறியுள்ைது, முள்றயாக குப்ளப -
கள் அகற்்றப்படுவதில்ளல எனவும் 
ஜீவன ததாண்்டமானி்டம் மக்கள் 
முள்றயிட்டனர், அதற்கான ்்டவ-
டிக்ளகயும் நிசேயம் சமற்தகாள்ைப்-
படும் என இராோங்க அளமசேர் 
இதனசபாது உறுதி வழங்கினார்.

புலத்சிஙகை மில்லகந்த தமிழ்  
வித்தியோலயத்தில் ஐந்தோம் தர பரீடளச
களுத்துள்ற சுழற்சி நிருபர்  

களுத்துள்ற மாவட -
்டத்தின தஹாரளண 
கல்வி வலத்துக்குட -
பட்ட புலத்சிங்கை 
மில்லகந்ளத  தமிழ் 
வித்தியாலய ஐந்தாம் 
தர  மாணவ-, மாண -
விகளுக்கான இலவே 
முனசனாடி மாதிரி 
பரீடளே தேயலமர்வு 
அகலவத்ளத கணபதி 
அ்றத்றிப் பா்டோளல ஏற்பாட -
டில்  பா்டோளல அதிபர் சக. எஸ். 
கசணேன தளலளமயில் ேனிக்கி -
ழளம (12)   பா்டோளல பிரதான 
மண்்டபத்தில்  ்ள்டதபற்்றது.  

தரம் ஐந்து புலளமப் பரிசில் 
பரீடளே விதிமுள்றகளை பின -

பற்றிய ச்ர முகாளமத்துவம் 
பற்றிய விழிப்புணர்ளவ மாணவர் -
களிள்டசய  ஏற்படுத்தும் வளகயி -
லான பயிற்சிகள் கு்டாகங்க தமிழ் 
வித்தியாலய ஆசிரியர் தங்ளகயா 
டிக்சணஸ்வரன தளலளமயில் 
்ள்டதபற்்ற இப் பரீடளேயில்  
களுத்துள்ற மாவட்டத்தில் மிகவும் 

பினதங்கிய புலத்சிங்கை  
பகுதியில் அளமந்துள்ை  
சதாட்டப் பு்ற பா்டோளல -
களைச  சேர்ந்த  ஐந்தாம் தர 
மாணவ, -மாணவிகள் ஆர் -
வத்து்டன   பங்சகற்்றனர்.   

சமலும் இவ வினாத் 
தாள்களில் காணப்ப -
டும் மாதிரி வினாக்கள் 
பற்றிய இலவேக் கலந் -
துளரயா்டல் எதிர் வரும் 
தேப்்டம்பர் 19ஆம் திகதி 
ேனிக்கிழளம காளல 9 

மணியைவில்  களுத்துள்ற, ச்ப்ட,  
ததபுவளன  பாரதி தமிழ் வித்தியா -
லய ஆசிரிளய திருமதி அ. ேந்திரிக் -
காவின வழிக்காட்டலுக்கு அளமய 
புலத்சிங்கை மில்லகந்ளத த.வி 
பிரதான மண்்டபத்தில்  ்ள்டதப -
றும் எனபதும் குறிப்பி்டத்தக்கது.    

எதிர்க்கடசியின கூற்று உணள�க்கு பு்றம்போனது
(இரத்திபுரி சுழற்சி நிருபர்)

அரசியலளமப்பின 19 ஆவது 
திருத்த ேட்டமூலம் ச்ரடியாக ராே -
பக்ஷ குடும்பத்ளத இலக்குளவத்து 
உருவாக்கப்பட்ட ஆவணமாகும். 
எதிர்க்கடசிகள் ராேபக்ே குடும்பத் -
திற்கு எதிராக தேயற்படுகின்றனர். 
மக்கள் ்லனுக்காக தகாண்டு வரப்-
படும் அர சியலளமப்பின 20ஆவது 
திருத்த ேட்டமூலம் இரடள்ட பிரோ-
வுரிளமயுள்டய பசில் ராேபக்ஷளவ 
பாராளு மன்ற உறுப்பினர் ஆக்கு -
வதற்கு தகாண்டு வரப்படும் ஒரு 
குடும்ப ஆவணமாக எதிர்க்கடசிகள் 

சித்தரிக்கின்றனர். இது 
உண்ளமக்கு பு்றம்பானது.

19 ஆவது திருத்த ேட்டமூ-
லத்தில் இரடள்ட பிரோவு-
ரிளமளயயுள்டய ஒ ருவர் 
சதர்தலில் சபாடடியி்ட 
முடியாது எனக் கூறுகி்றது. 
ஆனால் அதில்  இரடள்ட 
பிரோவுரிளம உள்டய ஒ 
ருவர் சதசியப்படடியல் 
மூலம் பாரா ளுமன்ற உறுப்பினராக 
முடியாது எ ன கூ்றவில்ளல. எனசவ 
பசில் ராே பக்ஷளவ பாராளுமன-
்றத்துக்கு அ னுப்ப சதளவப்படடு 

இருந்தால் ேட ்டத்தில் 
ளகசதர்ந்த ராேபக்ே குடும் 
பத்தினர் பஷில் ராேபக்-
ஷளவ சத சியப் படடி-
யல் மூலம் பாராளுமன்ற 
த்திற்கு அனுப்பி ளவத்தி -
ருப்பர் எ ன ஏற்றுமதி அபி-
விருத்தி அளமசேர் ோனக 
வக்கும்பு்ற ச்ற்று ததரிவி 
த்தார்.  இரத்தினபுரியில் 

ச்ற்று (13) ்ள்ட தபற்்ற ஊ்டகவிய -
லாைர் ேந்தி ப்பில் கலந்து தகாண்டு 
உளரயாற் றுளகயிசலசய அவர் 
இவவாறு தத ரிவித்தார்.

ஜீப வண்டி கைாதி 
ஆட்கடொ வி்பத்து
ச்ாட்டன பிரிடஜ் நிருபர் 

மஸ்தகலியா ்ல்லத்தண்ணி 
பிரதான வீதியில் ஜீப் வண்டி-
தயானறு முசேக்கரவண்டியில் 
சமாதி விபத்துக்குள்ைானதில் 
ஒருவர் படுகாயமள்டந்து ளவத்திய-
ோளலயில் அனுமதிக்கப்படடுள்ை-
தாக மஸ்தகலியா தபாலிஸார் ததரி-
வித்தனர். மஸ்தகலியா லக்ஷபான 50 
ஏக்கர் பகுதியிசல இவவிபத்து ேனிக்-
கிழளம (12) காளல 06.30 மணியை-
வில் இ்டம்தபற்றுள்ைது,  

தகாழும்பிலிருந்து ்ல்லத்தண்ணி 
ச்ாக்கி வந்த ஜீப் வீதிசயாரம் 
நிறுத்தி ளவத்திருந்த முசேக்கரவண் -
டியில் சமாதிசய இவவிபத்து ஏற்-
படடுள்ைது. 

மலையகம்
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அணமைக் ்காலைா்க 
கிழக்கில் இல்ைமைட் 
அ்கழ்வது ச�ாடெர்்பாை 

ெர்்சமெ்களும அ�ற்கு எதிராை 
ைக்்கள் ப்பாராட்டெங்களும இடெம-
ச்பற்று ்வருகின்றை. இலஙம்கயில் 
ைட்டுைனறி உலகில் ்பல ்பகுதி்களி-
லும இவ்வா்றாை ெம்ப்வங்கள் இடெம-
ச்பற்று ்வருகின்றை. 

இயற்ம்க எைக்்களித� ்வரததிமை 
நாம துஷ்பிரபயா்கம செயய எப-
ச்பாழுது ஆரமபிதப�ாபைா அபச்பா-
ழுப� இயற்ம்கயும எைக்கு இனைல் 
ச்காடுக்்கத ச�ாடெஙகியது. 

1791ஆம ஆணடு இஙகிலாந்-
தில் வில்லியம க்ரீ்கர் எனும புவி 
அறிவியல் ஆர்்வலர் ஆற்ப்றாரம 
்படிந்திருந்� ைணலில் ்கறுபபு நி்ற 
ைணமல ைட்டும பிரிதது ஆராயந்-
�ார். அது்வமர அறியப்பட்டெ உபலா-
்கங்களிலிருந்து அந்� உபலா்கம 
ப்வறு்பட்டிருந்�து. -அது�ான மடெட்-
டொனியம. அந்� ்கறுபபு ைணலின 
ச்பயர் இல்ைமைட். 

ஆைால் அ�ற்கு மடெட்டொனியம 
எனறு ச்பயர் ம்வத�்வர் ைார்ட்டின 
க்்ாபராத எனும செர்ைனிய இரொ-
யைவியல் அறிஞர். 1795-ல் இ்வர் 
ரூட்மடெல் எனும ைற்ச்றாரு ்கனிைத-
திலிருந்து மடெட்டொனியம மடெ ஒக்-
ஸமடெப பிரிதச�டுத�ார். மடெட்டென 
என்ற சொல்லுக்கு '்வலிமையாை-
்வன' எனனும ச்பாருள் உணடு. 

மடெட்டொனியம ஓர் உபலா்கத 
�னிைம. இயற்ம்கயில் ஒக்ஸிெ-
னுடென பெர்ந்து மடெட்டொனியம மடெ 
ஒக்மஸட் எனும பெர்ைைா்கக் கிமடெக்-
கி்றது. பூமியின பைற்்பகுதியில் அதி்க 
அ்வில் உள்் �னிைங்கள் எனறு 
்பார்த�ால் மடெட்டொனியததிற்கு 9-்வது 
இடெம உணடு. 

ச்பரும்பாலாை தீப்பாம்ற்களி-
லும சில ்வம்க உருைாற்றுப ்பாம்ற-
்களிலும இப்பாம்ற்கள் சிம�ந்து 
அ�ன விம்்வா்க உரு்வாை ்படி-
வுப்பாம்ற்களிலும மடெட்டொனியம 
சிறி�்வு உள்்து. இந்� உபலா்கம 
அலுமினியதம�ப ப்பால் இபலொ-
ைது. ஆைால் இருமம்பப ப்பால் 
உறுதியாைது. அதி்க ச்வப்பம, இரொ-
யைவியல் �ாக்்கங்கம்த �ாங்கக் 
கூடியது. 

இத�மை சி்றபபு அமெங்கம்க் 

ச்காணடெ இந்� மடெட்டொனியம 
உபலா்கத �னிைதம� மடெட்டொனி-
யம - மடெ - ஒக்மஸட் எனும அ�ன 
பெர்ைததிலிருந்து பிரிதச�டுக்கும 
முயற்சி ்வணி்க ரீதியில் ச்வற்றி 
ச்பற்்றது 1946 இல்�ான. அ�ன 
பி்றகும கூடெ மடெட்டொனியததின உ்ப-
பயா்கங்கள் முழுமையா்க உணரப-
்படெவில்மல. 

1950-்களிலும 1960-்களிலும 
நடெந்து ச்காணடிருந்� ்பனிபப்பா-
ரின ப்பாது அனம்றய பொவியத 
யூனியன மடெட்டொனியதம� ப்பார் 
விைாைங்களிலும ைற்ம்றய ப்பார் 
�்்வாடெங்களிலும ்பயன்படுத�த 
ச�ாடெஙகியது. அ�ன பினைபர 
மடெட்டொனியததின ப்பார்க்்கால முக்-
கியதது்வம முழுமையா்க உணரப-
்பட்டெது. 

மடெட்டொனியம ்கலந்� இருமபு 
�ற்ப்பாது உயர் ச�ாழில்நுட்்ப விைா-
ைங்கள், ப்பார் விைாைங்கள், ஏவு-
்கமண்கள், விணச்வளி ஓடெங்கள், 
ைருதது்வ அறும்வ சிகி்சமெக் ்கரு-
வி்கள், மின ொ�ைங்கள் ைற்றும 

்பல உயர் ச�ாழில் நுட்்ப ொ�ைங-
்களில் ்பயன்படுத�ப்படுகி்றது.்கடெல் 
நீமரக் குடிநீரா்க ைாற்்றப ்பயன்ப-
டுத�ப்படும ொ�ைங்களிலும இந்� 
உபலா்கக் ்கலம்வ ்பயன்படுத�ப்ப-
டுகி்றது. 

மடெட்டொனியம மடெ ஒக்மஸட் 
ச்பரும்பாலும ்வர்ணம �யாரிக்்கப 
்பயன்படுத�ப்படுகி்றது. ச்வணமை 
நி்றததில் ைாவு ப்பால் இருக்கும 
மடெட்டொனியம மடெ ஒக்ஸட் நி்றமி-
யிலிருந்து �யாரிக்்கப்படும ்வர்-
ணபபூ்சசு்கள் �ரைாைம்வ. சி்றந்� 
ஒளிர்�னமை, நிம்றந்� உமழக்-
கும தி்றன, தூய ச்வணமை நி்றம, 
ஒளிமய உள்ப் பு்கவிடொ �னமை 
இம்வசயல்லாம மடெட்டொனியம - மடெ 
- ஒக்மஸட் நி்றமிக்கு உரித�ாைம்வ. 

ொ�ாரண ஈய ்வர்ணப பூ்சசு்களி-
லுள்் ந்சசுத�னமை மடெட்டொனியம 
மடெ ஒக்மஸட் பூ்சசு்களில் இல்மல. 
இந்� நி்றமி்கள் ரப்பர் ச�ாழில், 
பி்ாஸ்டிக் ச�ாழில், ப�ால் ைற்றும 
துணி உற்்பததி, அழகு ொ�ைத �யா-
ரிபபு ைற்றும ்காகி� ஆமல்களில் 
்பயன்படுத�ப்படுகின்றை. நாம 
அன்றாடெம ்பயன்படுத�ப்படும ்பற்-
்பமெ்களிலும மடெட்டொனியம -இது 
்பயன்படுகி்றது. 

இல்ைமைட் எனும ்கரிய நி்ற 
்கனிைம�ான மடெட்டொனியம மடெ 
ஒக்மஸட் எனும ச்வள்ம் நி்ற 
நி்றமியின மி்க முக்கிய �ாதுபச்பா-
ருள். ரஷியாவின 'இல்ைன’ ைமல 
ைற்றும ஏரிப ்பகுதி்களில் மு�னமு�-
லில் ்கணடுபிடிக்்கப்பட்டெ�ால் இந்�க் 
்கனிைததிற்கு 'இல்ைமைட்’ எனறு 
ச்பயரிடெப்பட்டெது. 

 இல்ைமைட் ஆமலயில் இருந்து 
ச்வளிபயறும இருமபு குப்ாமரட் 
ைற்றும அமிலக் ்கழிவு்கள் சுற்-
றியுள்் நிலதம�யும, நிலத�டி 
நீமரயும ்பாழ்படுத� ்வாயபபிருக்-
கி்றது. ஆமலயில் பிரிதச�டுக்்கப்ப-
டும ஜிர்க்்கான ்கனிைம ்கதிரியக்்கத 
�னமைமயக் ச்காணடிருப்ப�ால் 
ஆமலமய சுற்றி 20 கிபலா மீட்டெர் 
தூரததிற்குள் ்வாழும ைக்்களுக்-
கும உயிரிைங்களுக்கும ைர்பணு 
பநாய்களும, ்பல்ப்வறு ்வம்கப புற்-
றுபநாய்களும உரு்வா்க ்வாயபபி-
ருக்கி்றது. 

இலஙம்கயின கிழக்கில் திருக்-
ப்காவில், �மபிலுவில், விைாய்கபுரம, 
உமிரி ்பகுதி ்கடெற்்கமரயிலும இல்ை-
மைட் ்காணப்படுகி்றது. 

 இல்ைமைட் ்வழக்்கைா்க 'நிர்்வா-
ண்ச சுரங்க மும்ற'யில் எடுக்்கப்ப-

டுகி்றது. அ�ா்வது புவிப ்பரபபின 
மீதுள்் அமைததுத �ா்வரங்களும 
அழிதச�ாழிக்்கப்பட்டு, பூமிமய நிர்-
்வாணைாக்கி, �ாதுக்்கம்த ப�ாண-
டிசயடுக்கி்றார்்கள். 

 இ�ைால் நணடு இைம முற்்றா்க 
அழிக்்கப்படும. விைாய்கபுரம ்பகு-
தியில் ்கணடெல் �ா்வரங்கள் அழி்வ-
மடெயும ஆ்பதது உள்்து. இ�ைால் 

இ்றால் ்வ்ம முற்்றா்க அழியும. 
இ�மை நமபி ச�ாழிலில் ஈடு்படும 
நூற்றுக்்கணக்்காை குடும்பங்கள் 
்வாழ்வா�ாரதம� இழக்கும. 

 உலகில் ்பாது்காக்்கப்படெ ப்வணடிய 
இைைா்க அறிவிக்்கப்பட்டெ ்கடெலாமை-
்கள் முட்மடெயிட்டு இைமச்பருக்கும 
அழகிய ்கடெற்்கமர்களுக்கு ஆ்பதது 
உள்்து.

இல்மனைட் அகழ்வுக்கு எதிராக உலககங்கும்   
நனைகெறுகின்ற ்மக்கள் பொராட்ைங்கள்

�்க்வல்: என. ஹரன 
(ஆமலயடிப்வமபு சுழற்சி நிரு்பர்) 

நடி்கர் ரஜினி்காந்த உட்்படெ யார் ்கட்சி 
ச�ாடெஙகிைாலும அ.தி.மு.்கவுக்கு எந்�ப 
்பாதிபபும இல்மல எை �மிழ்க அமை்செர் 

்கடெமபூர் ராெூ ச�ரிவிததுள்்ார். எதிர்்வரும ெட்டெ-
ைன்றத ப�ர்�லில் அ.தி.மு.்க�ான ச்வற்றி ச்பறும 
எனறும அதில் யாருக்கும ெந்ப�்கபை ப்வணடொம 
எைவும அ்வர் நமபிக்ம்க ச�ரிவிததிருக்கி்றார். 
தூததுக்குடி ைா்வட்டெம ப்காவில்்பட்டி அருப்க செய-
தியா்ர்்கம் ெந்தித� அ்வர் இ�மைக் கூறியுள்-
்ார். 

அ்வர் பைலும ச�ரிவித��ா்வது:
'�மிழ்கததில் அ.தி.மு.்கவுக்கு உள்் ்வாக்கு 

்வஙகிமய யாராலும சி�்றடிக்்க முடியாது, இது 
்பலமும்ற நிரூ்பணைாகியுள்்து. �மிழ்கததில் 
3 மும்ற புரட்சித �மல்வர் எம.ஜி.ஆரும, 2 
மும்ற அமைாவும ச�ாடெர்்சசியா்க ச்வற்றி ச்பற்று 
ஆட்சிமய பிடிததுள்்ார்்கள். ்வரும ெட்டெைன்றத 
ப�ர்�லில் அ்வர்்கள் ்வழியில் மீணடும நாங்கள் 
ஆட்சிமய பிடிப்பது உறுதி. 

�மிழ்கததில் நடி்கர் ரஜினி்காந்த உட்்படெ யார் 
அரசியல் ்கட்சி ச�ாடெஙகிைாலும அது அ.தி.மு.்க-
வுக்கு ்பாதிபம்பத �ராது. அ.தி.மு.்க மி்க ்வலிமை-
யாை ்வாக்கு ்வஙகி ச்காணடெ ்கட்சி. நீட் ப�ர்ம்வ 
ச்பாறுத�்வமர தி.மு.்கவும, ்காஙகிரசும அம� 
ம்வதது அரசியல் செயது ்வருகின்றை. அரசி-
யல் இலா்பததுக்்கா்க நீட் ப�ர்ம்வ ்பற்றி அந்� 
இரணடு ்கட்சி்களும ப்பசி ்வருகின்றை. நீட் ப�ர்வு 
ப்வணடொம என்பப� அ.தி.மு.்கவின ச்காள்ம்க.

ைைஅழுத�ம ்காரணைா்க யாரும �்வ்றாை 
முடிவு்கம் எடுக்்கக் கூடொது எை மு�லமை்செர் 
ப்கட்டுக் ச்காணடுள்்ார். நீட் ப�ர்ம்வ எதிர்ச்காள்-
்வ�ற்்காை ்பயிற்சி்கம் �மிழ்க அரசு ்வழஙகி 
்வருகி்றது. இ�னிமடெபய நீட் ப�ர்வு ப்வணடொம 
எை ைததிய அரசுக்கு அழுத�ம ச்காடுதது ்வரும 
ஒபர ைாநிலம �மிழ்கம ைட்டும �ான என்பம� 
்க்வனிததில் ச்காள்் ப்வணடும.

நீட் ப�ர்வு ப்வணடொம என்பதில் அ.தி.மு.்க 
மி்க உறுதியா்க உள்்து. அமைதது ைாநிலங்க-
ளும ஏற்றுக் ச்காணடெ�ால் ப்வறு்வழியினறி நீட் 
ப�ர்ம்வ ஏற்றுக் ச்காள்் ப்வணடிய சூழல் ஏற்்பட்-
டுள்்து. ைற்்ற்படி நீட் ப�ர்வு ப்வணடொம என்பதில் 
்கட்சியும, ஆட்சியும உறுதியா்க உள்்ை".

'ரஜினி கட்சி த�ொடங்குவ�ொல்
அ.தி.மு.கவுக்கு பொதிப்பில்்லை'

2020 nrg;lk;gh; 16Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 40>000 kpy;ypad; 

&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09120L184 LKA18221C196 LKA36421I171 -

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
8,000 14,000 18,000 40,000

Vw;Wf;nfhs;sYf;fhd 

cah;e;jgl;r tpisT tPjk; %**
4.52 4.65 4.88

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2020 nrg;lk;gh;; 16

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2020 nrg;lk;gh;; 18

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2020 nrg;lk;gh;; 18

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd : 2020 nrg;lk;gh;; 16>

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;  Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :  Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&. 5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&. 1>000>000/-) 
ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J 

tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 

toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  

tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; 

KjpHTfSf;fpilapyhd njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; 

xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l njhiffspYk; ghHf;f caHe;j 

my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid 

tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; 

jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

 vk;.,rl;.vk;. Mrpk;

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH
toq;Fk; mYtyfk;
nghJgLfld; jpizf;fsk;

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

* gd;dhl;Lg; gpiza milahs ,yf;fk;

** Fwpg;gplg;gl;Ls;s tPjq;fs; nfhs;ifj; jPh;khdq;fSf;Nfw;g rPuhf;fq;fSf;Fl;gl;ldthf ,Uf;Fnkd;gJld; 

mjw;fpzq;f mit ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ntg;js tpsk;guj;jpy; ntspapl;ggLk;.

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) fk;gdp
tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 063/T/2020

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;  Gwg;gLif Kidaj;jpw;Fs; 
gazg; nghjpfis ifahSk; gpuNjrj;Jf;Fs; SERVO ASSISTED gazg; nghjpfis 

ifahSk; Kiwiknahd;wpd; tbtikg;G> toq;fPL kw;Wk; nghUj;Jjy;
(Design, Supply, Installation & Commissioning of a Servo Assisted Baggage Handling System 
at Departure Baggage Claiming Area at Bandaranaike International Airport, Katunayake)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) fk;gdpapd; jtprhsuhy; fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; Gwg;gLif Kidaj;jpw;Fs; gazg; nghjpfis ifahSk; 

gpuNjrj;Jf;Fs; SERVO ASSISTED gazg; nghjpfis ifahSk; Kiwiknahd;wpd; tbtikg;G> toq;fPL kw;Wk; 

nghUj;Jtjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd. 

tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh %thapj;J IE}W (3>500.00 &gh) fhR tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; 

fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhf ,Ug;gJld;> mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;g;;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdpapd;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2020.09.15Me; jpfjp 

Kjy; 2020.11.02Me; jpfjp tiu VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 

tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. Njitg;gLkhapd; 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; 

ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpy; mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. 

NkYk;> tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jpd; gpufhuk; mtu;fspd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l 

tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 2020.11.03Me; jpfjp nrt;tha; gp.g. 02.00 kzpf;F KbtiltJld;> chpa 

tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; fk;gdp> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 

,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tpahsuh;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F tpiyf;Nfs;tpfisj; 

jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> murpd; kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w 

tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; fk;gdpapd; Njitapd; 

mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ehd;F ,yl;rk;; (&gh. 400>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp 

gpiz Kwp tpiyf;Nfs;tpAld; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jYld; njhlh;Gila tpsf;fkspj;jy; 2020.10.14Me; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) fk;gdpapd; ,ae;jpu nghwpapay; guhkhpg;G fl;blj;jpy;> Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) fk;gdpapd;> toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd; njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103/011-2264128 
Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk; my;yJ www.airport.lk 
,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdp> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

tpdhg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; ,iaGila Mtzq;fis mr;rply; 
kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

tUl ,Wjp kjpg;gPL - 2020

Kjyhk; njhFjp (10-11 juq;fs;) kw;Wk; ,uz;lhk; 

njhFjp (6-9 juq;fs;)

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngWiff; 

FOtpdhy; Nky; khfhzj;jpDs; mike;Js;s gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NtiyfSf;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2020 

nrg;nlk;gh; khjk; 14Mk; jpfjp Kjy; 2020 xf;Nlhgh; khjk; 05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

ngWif khjphpg; gbtq;fis kPsspf;fg;glhj 2500.00 &gh fl;lzj;ij gj;juKy;y> 

ud;kfghatpy; mike;Js;s khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsh; 

(nfhLg;gdTfs;) mth;fSf;Fr; nrYj;jp 2020 nrg;nlk;gh; khjk; 14Mk; jpfjp Kjy; 2020 

xf;Nlhgh; khjk; 02Mk; gp.g. 3.00 kzp tiu me;j mYtyfj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDg; gpiz Kwpahf 50000.00 &ghit gj;juKy;y> ud;kfghatpy; mike;Js;s 

khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsh; (nfhLg;gdTfs;) mth;fSf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il (%yg; gpujp) my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; / 
epjp epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l> tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fs; 

tiuapy; nry;YgbahFk; epge;jidaw;w 100>000.00 &gh tpiykDg; gpizKwpnahd;Wld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW rkh;g;gpf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf ,U gpujpfspy; jahhpj;J 

mitfis ntt;NtW ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J> ~~Nky; khfhz 

ghlrhiyfSf;fhf tpdhg; gj;jpuq;fis mr;rply; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhd tpiykD 

- 2020 (Kjyhk; njhFjp) / (,uz;lhk; njhFjp)|| vd fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 2020 xf;Nlhgh; khjk; 05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FO> Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> 89> ud;kfgha> gj;juKy;y vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Nky; khfhz 

fy;tpj; jpizf;fs mYtyfj;jpd; gpujhd fzf;fhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiyf;Nfhuy; epiwtile;jJk; 

cldbahf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;  my;yJ 

mtuJ mjpfhuk; tha;e;j gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

=yhy; Nehdp];>

jiyth;>

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO>

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

ud;kfgha>

gj;juKy;y.

2020-09-11.

இஙகிரிய ்பலம்க 
ஏற்றுைதி ச�ாழிற்ொ -
மலக்கு ப்வமலயா -
ட்்கள் ப�ம்வ. சைஷின 
ஒ்பபரட்டெர் செயின பஸா 
ஒ்பபரட்டெர் ,  ெம்ப்ம 
30, 000 ஓ்வர்மடெம,  
� ஙகுமிடெ ்வ ெ தி,  
ொப்பா டு  இல ்வெம. 
070525 425 8.
 053952
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2020 செபசடெம்பர் 14 திங்கட்கிழமை

இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்-
ககைொள்ளும் ்பஙகைளொமேஷ் வீரரகைள் ஏழு 
நொள் ேனி்ேப்படுதேலில் ஈடு்பட 
இலங்கை கிரிகககைட் ச்்ப அறிவு-
றுததியேொகை ்பஙகைளொமேஷ் கிரிகககைட் 
ச்்பயின் ே்ல்ே நிர்ொகை அதிகைொ-
ரியொன நிசொமுததீன் கசௌதரி கேரிவித-
துள்ளொர. 

இலங்கை ்ரும் ்பஙகைளொமேஷ் 
வீரரகைள் 14 நொட்கைள் ேனி்ேப்ப-
டுதேலில் ஈடு்படு்ேற்கு முன்னர 
கைட்டுப்பொடு விதிததிருநேது. இநே 
சுற்றுப்பயணத்ே சிககைலுககு உள்-
ளொககியிருநேது. இே்ன ஏற்றுக-
ககைொள்ளொே ்பஙகைளொமேஷ் கிரிகககைட் 
ச்்ப, இேனொல் ்பயிற்சிப ம்பொட்டி-
யில் அட முடியொது ஏற்்படும் என்று 
குறிபபிட்டது. இேற்கு ்பதில் 7 நொள் 
ேனி்ேப்படுதே்ல மேற்ககைொள்ள 
்பஙகைளொமேஷ் கிரிகககைட் ச்்ப மகைட்-
டுகககைொணடது. 

இநநி்லயில் 7 நொள் ேனி்ேப-
்படுதேல் பின்்பற்்றப்படும் என்றும் 
அவ்ொறு முடியுேொன ்்ர கு்்றப-
்பேற்கு முயற்சிப்பேொகைவும் இலங்கை 
கிரிகககைட் ச்்ப குறிபபிட்டுள்ளது. 

இநநி்லயில் கைடநே சனிககிழ்ே 
டொககைொவில் கசய்தியொளரகை்ள சந-
திதே நிசொமுததீன், 7 நொள் ேனி்ேப-
்படுதேலில் பிரச்சி்ன இல்்ல 
என்றும் அவ்ொக்றன்்றொல் சுற்றுப்ப-
யணம் திட்டமிட்ட்படி ந்டக்பறும் 
என்றும் கேரிவிததுள்ளொர. 

“இலங்கை கிரிகககைட் ச்்பயுடன் 
நொம் கேொடரநது ம்பசி ்ருகிம்றொம். 
நொம் அ்ரகைளிடம் விரி்ொன திட்-
டத்ே நொடியுள்மளொம். எனினும் 
ேனி்ேப்படுதேல் கைொலத்ே கு்்றப-
்பது ்பற்றி அ்ரகைளின் சுகைொேொர 
அ்ேச்சுடன் ம்பச்சு்ொரத்ே நடத-
து்ேொகை இலங்கை கிரிகககைட் ச்்ப 
குறிபபிட்டுள்ளது. 

எேது வீரரகைளுககு ேொஙகிகககைொள்-
ளும் ்்கையில் முடியுேொன்்ர ேனி-
்ேப்படு தேல் கைொலத்ே கு்்றப்ப-
ேற்கு அ்ரகைள் முயற்சிககின்்றொரகைள்” 

என்று நிசொமுததீன் இேன்ம்பொது கேரி-
விததுள்ளொர. 

இலங்கை கிரிகககைட் ச்்பயின் 
உததிமயொகைபூர் அறிவிதேல் ்ரும் 

்்ர ேொம் கைொததிருப்பேொகைவும் 
நிசொமுததீன் குறிபபிட்டுள்ளொர. 
வீரரகைளுககு ஏழு நொள் ேனி்ேப-
்படுதேல் பின்்பற்்றப்பட்டொல் சுற்-
றுப்பயண ஏற்்பொடுகைள் திட்டமிட்-
ட்படி இடம்க்பறும் என்றும் அ்ர 
குறிபபிட்டுள்ளொர. 

“கை்டசியொகை இலங்கை கிரிக-
ககைட் ச்்ப்ய நொம் கேொடர-
புககைொணடம்பொது வீரரகைள் 
இலங்கை கசன்்ற பின் ஏழு நொள் 
ேனி்ேப்படுதேலுககு முகைம்ககைொ-
டுககை ம்ணடும் என்றும் அேன் 
பின் அ்ரகைள் ்பயிற்சிககு கசல்ல 
முடியும் என்றும் கூ்றப்பட்டது. 
ஏழு நொள் ேனி்ேப்படுதேல் 
நீடிப்பேொயின் திட்டமிட்ட்படி 

கேொட்ர நடதே முடியும் என்று 
நொம் நம்புகிம்றொம். என்்றொலும் இது 
்பற்றி மேலும் கைருதது க்ளியிடு -்
ேற்கு முன்னர இலங்கை கிரிகககைட் 

ச்்பயின் முடிவுககைொகை நொம் கைொததி-
ருககை ம்ணடியுள்ளது” என்றும் அ்ர 
குறிபபிட்டொர. 

மூன்று கடஸ்ட் ம்பொட்டிகைளில் 
ஆடு்ேற்கைொகை ்பஙகைளொமேஷ் அணி 
்ரும் கசபகடம்்பர 27 ஆம் திகைதி 
இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்-
ககைொள்ள எதிர்பொரததுள்ளது. 

இலங்கை சுற்றுப்பயணததில் 
்பஙகைளொமேஷ் கடஸ்ட் அணியுடன் 
உயர தி்றன் அணி ஒன்றும் அனுப-
்பப்படவுள்ளது. இேனொல் இநே ேொே 
இறுதியில் 60 ம்பர ்்ர இலங்கை 
சுற்றுப்பயணததில் ்பஙமகைற்்பொரகைள் 
என்று எதிர்பொரககைப்படுகி்றது. இநே 
உயர தி்றன் அணியும் இநே ஆணடு 
ஆரம்்பததில் இலங்கை சுற்றுப்பய-
ணம் மேற்ககைொள்ளவிருநேது. இலங-
்கையில் கடஸ்ட் அணியின் ஏற்்பொ-
டுகைளுககு உேவியொகைம் இநே உயர 
தி்றன் அணி அனுப்பப்படவுள்ளது. 

7 நாள் தனிமைப்படுததல் காலததுடன் 
இலஙமக வர ்பஙகளாததஷ் அழுததம்

இலங்கை பிரீமியர லீக டி20 ம்பொட்-
டியில் கிறிஸ் ககையில், சஹிட் அபரிடி, 
மடரன் சமி, மடரன் பிரொம்ொ உள்ளிட்ட 
்பல சர்மேச கிரிகககைட் வீரரகைள் ்பங-

மகைற்கைவுள்ளனர. 
ஓகைஸ்ட் 28 முேல் 
கசபடம்்பர 20 ்்ர 

இலங்கை பிரீமியர 
லீக டி20 ம்பொட்டி 
ந்டக்பறும் 
என இலங்கை 
கிரிகககைட் ச்்ப 

முேலில் அறிவித-
ேது. பின்னர 

ககைொமரொனொ 
்்ரஸ் 
கேொற்று 

கேொடர்பொன நிர்ொகைக கைொரணஙகைளொல் ம்பொட்-
டி்யக கைடநே ேொேம் ஒததி்்தேது.

இநநி்லயில் ந்ம்்பர 14 முேல் டிசம்்பர 
6 ்்ர எல்.பி.எல் எனப்படும் இலங்கை 
பிரீமியர லீக டி20 ம்பொட்டி ந்டக்ப்றவுள்-
ளது. இபம்பொட்டிககைொன வீரரகை்ளத மேரவு 
கசய்யும் எல்.பி.எல் ஏல நிகைழ்வு ஒகமடொ்பர 1 
அன்று ந்டக்ப்றவுள்ளது.

இபம்பொட்டியில் ்பஙமகைற்கை கிறிஸ் ககையில், 
மடரன் சமி, மடரன் பிரொம்ொ, சஹிட் அபரிடி, 
ஷகிப அல் ஹசன், ரவி க்பொ்பொரொ, ககைொலின் 
ேன்மரொ, பிளொணடர, முனவ ்பமடல் ஆகிய 
சர்மேசப ம்பொட்டிகைளில் வி்ளயொடிய வீரர-
கைள் விருப்பம் கேரிவிததுள்ளொரகைள். 

ககைொழும்பு, கைணடி, கைொலி, ேம்புள்்ள, 
யொழ்ப்பொணம் என ஐநது அணிகைள் இபம்பொட்-
டியில் ்பஙகுக்ப்ற உள்ளன. 23 ஆட்டஙகைள் 
ந்டக்ப்றவுள்ளன. 

ஒவக்ொரு அணியும் ஆறு க்ளிநொட்டு 
வீரரகை்ளத மேரவு கசய்துககைொள்ளலொம். ஆட்-
டததின்ம்பொது நொன்கு க்ளிநொட்டு வீரரகைள் 
ேட்டுமே ஓர அணியில் அனுேதிககைப்படு-
்ொரகைள். 

30 சர்மேச ேற்றும் 65 உள்ளுர கிரிகககைட் 
வீரரகைள் ்பஙமகைற்கைவுள்ளொரகைள். 

இலங்கைககு ்ரும் க்ளிநொட்டு 
வீரரகைள் 14 நொட்கைள் ேனி்ேப்படுததிக-
ககைொள்ள ம்ணடும் என இலங்கை அரசு 
கைட்ட்ளயிட்டேொல் ம்று்ழியில்லொ-
ேல் இலங்கை பிரீமியர லீக டி20 ம்பொட்டி 
கைடநே ேொேம் ஒததி்்ககைப்பட்டது. 
இநநி்லயில் இநேமு்்ற க்ளிநொட்டு 
வீரரகைள் ஏழு நொட்கைளுககு ேட்டும் ேனி-

்ேப்படுததிகககைொள்ள அனுேதிககுேொறு 
இலங்கை அரசிடம் இலங்கை கிரிகககைட் 
மகைொரிக்கை விடுததுள்ளது.

அகேரிககை ஓ்பன் கடன்னிஸ் ஒற்்்றயர பிரிவில் ஜப்பொனின் 
ஒசொகைொ சம்பியன் ்பட்டம் க்ன்்றொர.   

அகேரிககைொவின் நியூமயொரக நகைரில் அகேரிககை ஓ்பன் கிரொணட்ஸ்-
லொம் கடன்னிஸ் கேொடர ந்டக்பற்்றது. இேன் க்பணகைள் ஒற்்்ற-
யர பிரிவு இறுதிப ம்பட்டியில் கைடநே சனிககிழ்ே உலகின் 9ஆம் 
நி்ல வீரொஙகை்னயொன ஜப்பொனின் நம்ொமி ஒசொகைொ, 27ஆ்து 
இடததில் உள்ள க்பலொரசின் விகமடொரியொ அசரன்கைொ மேொதினர.   

முேல் கசட்்ட அசரன்கைொ 6–1 எனக ்கைப்பற்றினொர. பின் 
எழுச்சி கைணட ஒசொகைொ 2ஆ்து கசட்்ட 6–3 என ேன்்சப்படுததி 
்பதிலடி ேநேொர. க்ற்றியொள்ர நிரணயிககும் 3ஆ்து கசட்டில் 
மீணடும் மசொபிதே அ்ர 6–3 என க்ன்்றொர. முடிவில் ஒசொகைொ 1–6, 
6–3, 6–3 என்்ற கைணககில் க்ற்றி க்பற்்றொர.   

இேன் மூலம் அ்ர அகேரிககை ஓ்பனில் 2ஆ்து மு்்றயொகை 
கிணணத்ே க்ன்றுள்ளொர. இேற்கு முன்னர 2018இல் சம்பியனொ-
னொர. ேவிர இது, அ்ரது 3ஆ்து கிரொணட்ஸ்லொம் ்பட்டேொகும். 
கைடநே ஆணடு அவுஸ்திமரலிய ஓ்பனில் சம்பியன் ்பட்டம் க்ன்-
றிருநேொர.  

அமைரிகக ஓ்பனில் 
ஒசாகா சம்பியன்

ஐ.பி.எல் ்ரலொற்றில் முேன் 
மு்்றயொகை ஒரு அகேரிககை வீரர 
்பஙமகைற்கை உள்ளொர. ககைொல்-
கைதேொ ்நட் ்ரடரஸ் அணி 
ேொற்று வீரரொகை அலி கைொன் என்்ற 
அகேரிககை வீர்ர மேரவு கசய் -
துள்ளது. அ்ர 2020 ஐ.பி.எல் 
கேொடரில் ககைொல்கைதேொ ்நட் 
்ரடரஸ் அணியில் ்பஙமகைற்கை 
உள்ளொர. 

ஆனொல், அ்்ர முேலில் 
அ்டயொளம் கைணடது சி.எஸ்.
மகை வீரர டி்்ன் பிரொம்ொ 
ேொன். அலி கைொன் அகேரிககை 
கிரிகககைட் அணி்ய மசரநே்ர. 
அ்ர குமளொ்பல் கைனடொ டி20 
கேொடரில் ஆடிய ம்பொது பிரொ-

ம்ொ்ொல் அ்டயொளம் கைொணப -
்பட்டு, கைரீபியன் பிரீமியர லீக 
கேொடரில் இடம் க்பற்்றொர.

அலி கைொன் 140 கிமலொ மீற்்றர 
ம்கைததில் ்பநது வீசக கூடிய -
்ர. அ்ர சி்றநே மயொரககைர 
வீசு்தில் நிபுணதது்ம் க்பற்று 
விளஙகுகி்றொர. இம்மு்்ற 
ககைொமரொனொ கேொற்று கைொரணேொகை 
ஐககிய அரபு இரொச்சியததில் 
்ரும் கசபகடம்்பர 19 ஆம் 
திகைதி ஆரம்்பேொகும் ஐ.பி.எல் 
கேொடரில் ககைொல்கைதேொ ்நட் 
்ரடரஸ் கசபடம்்பர 23 அன்று 
ேன் முேல் லீக ம்பொட்டியில் 
மும்்்ப இநதியன்ஸ் அணிககு 
எதிரொகை ஆட உள்ளது. 

ஐ.பி.எல் த�ொடரில் மு�ல் 
அதெரிக்க வீரர் பங்்கற்பு

இலங்்க பிரீமியர் லீக த�ொடரில் 
அப்ரிடி, த்கயில் பங்்கற்பு
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fhyp khtl;lr; nrayfk; kw;Wk; mjDld; ,ize;j 19 gpuNjr nrayfq;fSf;fhd 2021Mk; tUlj;jpy; 

gpd;tUkhW tpgug;gLj;jg;gl;Ls;s Ntiyfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd toq;FeHfs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;tjw;fhf Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2020.11.13Mk; jpfjp tiu vd;dhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;;. 

toq;fy;fs;

tpla ,y.

01.   fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitg;ghLfs; (fzdp jhs;fs;> NuhzpNah jhs;fs;> njhiyefy; RUs;fs;; cl;gl> 

,Wtl;L> gphpz;lH Nlhzh;> gphpz;lH hpgd;> Gifg;glg; gpujp fhl;up[;) 

02.  mYtyf cgfuzq;fs; (mr;R ,ae;jpuk;> gpujp nra;Ak; ,ae;jpuk; NuhzpNah ,ae;jpuk;> b[ply; Lg;Nsh 

,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;) 

03.  mYtyf jsghlq;fs; (kuk;> cUf;F kw;Wk; gpsh];bf;)

04.  fzdp> fzdp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; tiyaikg;G cjphpg;ghfq;fs; 

05.   tPl;L kpd;Dgfuzq;fs; (njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> ijay; ,ae;jpuq;fs;> Fsp&l;bfs;> ryit ,ae;jpuq;fs; 

Nghd;wd)

06. kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs;

07.  ,wg;gH Kj;jpiufs;

08.  fjT> ad;dy; kw;Wk; fl;by; tphpg;Gf;fs;> rPUilfSf;fhd Jzpfs;

09.  moFrhjd cgfuzq;fs;

10.  mYtyfg; igfs;

11.  ghlrhiy cgfuzq;fs; (igfs;> rg;ghj;Jfs; Nghd;wd)

12. tpisahl;Lg; nghUl;fs; clw;gapw;rp cgfuzq;fs;

13.  ,irf; fUtpfs; 

14.  thfdj;jpw;fhd laH> ba+g; kw;Wk; ngl;lwpfs; 

15.  thfd cjphpg;ghfq;fs; 

16.  midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs; (kpd; cjphpg;ghfq;fs;> ePHf; Foha; cjphpg;ghfq;fs;> epHkhz %yg; 

nghUl;fs;) 

17.  Nghj;jypy; milf;fg;gl;l FbePh; kw;Wk; ePh; toq;Fjy; (ePh; tbfl;b) cgfuzq;fs; toq;Fjy;

18.  eph;khzk; kw;Wk; ifj;njhopy; ,ae;jpuhjpfs; (fpwpy;> fpiwd;lh;> krhyh miuf;Fk; ,ae;jpuk; / ePh;g; gk;gpfs; / Gy; 
ntl;Lk; ,ae;jpuk;)

19.  flw;nwhopy; fUtpfs; (ed;dPh; / cth;ePh;)

20.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; 

21.  CCTV fkuh Kiwik 

22.  xyp ngUf;fp Kiwik

23.  mYtyf milahs ml;il jahhpj;jy; 

24.  tptrha cgfuzq;fs; 

25.  fhshd; ifj;njhopYf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; %yg; nghUl;fs;

26.  cs;sfj; njhiyNgrp Kiwikfs;

27.  E}yfg; Gj;jfq;fs; 

28.  rpWtH g+q;fh> nghOJ Nghf;F g+q;fh cgfuzq;fs; (CQ;ry;> rWf;Fk; gyif> rPN]h Kjyhdit)

29.   fd;Wfs; kw;Wk; tpij tiffs; (tpij ney;> ngUe;Njhl;lg; gapHr;nra;if> gok; kw;Wk; kuf;fwp fd;Wfs; 

Kjypait)

30.   rikayiw cgfuzq;fs; (GNg njhFjp> mYkpdpag; nghUl;fs;> kl;ghz;lg;; nghUl;fs;> fz;zhb nghUl;fs;)

31.  tpyq;Ffs; (MLfs;> Nfhopfs;> khLfs; Kjypait) 

32.  tre;jfhy (rkh;) $lhuq;fs; kw;Wk; nfdgp $lhuq;fs;

33.  Rfhjhu ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fs;

34.  ifj;njhopYf;F Njitahd %yg;nghUl;fs; (fspkz;> gpuk;G> myq;fhug; nghUl;fs; Nghd;wd)

35.  nfhq;fpwPl; J}z;fs;/kyh;r;rhb mr;R

36.  kuq;fs; toq;Feh;fs;

37.  jr;Rj; njhopy; rhh;e;j ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; kw;Wk; %yg; nghUl;fs;

Nritfs; 

tpla ,yf;fk; kw;Wk; tpguq;fs; 

38. thfd jpUj;jNtiyfs; 

39.  thfdq;fisr; Nrit nra;jy;  

40.  thfd Mrdq;fSf;F ciwfs; kw;Wk; F\d; ,Ljy; 

41.  thfdq;fSf;fhd tspr; rPuhf;fk; nra;jy;

42.  mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Ljy; 

43.  ngaHg; gjhiffs;> ,yr;rpidfs; kw;Wk; gjhiffs; tiujy;

44.  Qhgfr; rpd;dq;fs; kw;Wk; fw; rpw;gk; jahhpj;jy; 

45.  mYtyf fl;blj;ijr;; Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Fjy;

46.  mYtyfj; jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

47.  fzdp kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

48.  ghJfhg;Gr; Nrit toq;fy; 

49.  cUf;fpnahl;Lk; Ntiyfs; (mYkpdpak;> ,Uk;G> gpj;jis> gpsh];bf; Nghd;wit)

50.  mr;R ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> NuhzpNah ,ae;jpuk; b[ply; Lg;Nsh ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> 

jl;lr;R ,ae;jpuk; cl;gl midj;J mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

51.  kpd;rhu Kiwik Nkk;gLj;jy;fs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

52.  tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis jpUj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; 

53.  kpd; cah;j;jp jpUj;jNtiyfs; Nrit nra;jy;; 

54.  CCTV fkuh Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;jy; 

55.  xyp ngUf;fp Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;jy;

56. xyp ngUf;fp cgfuzq;fs; kw;Wk; Nritfs;

57.  jPaizg;G Kiwikiag; guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrit toq;fy; 

58.  kpd;ndhspNaw;wy; Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Nritfs;

59.  itgt nghUl;fs; toq;fy; ($lhuq;fs;> fjpiu> Nkil)

60. jpiur;rPiy kw;Wk; ad;dy; jpiufs; ijj;jy; 

61.  jpiur;rPiy kw;Wk; ad;dy; jpiufisr; Rj;jk; nra;jy; 

62.  Foha;f; fpzWfis eph;khzpj;jy;

63. eph;khz ,ae;jpNuhgfuzq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

eph;khzk; kw;Wk; mgptpUj;jp

tpla ,yf;fk; kw;Wk; tpguq;fs;

64.  fl;blq;fis eph;khzpj;jy;> Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy; (CIDA epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 
epWtdq;fs;) 

65.   tPjp mgptpUj;jp kw;Wk; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy; (CIDA epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fs;)
66.  tpisahl;L ikjhdq;fs; kw;Wk; tpisahl;luq;Ffis mgptpUj;jp nra;jy; (CIDA epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 

epWtdq;fs;)

mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs;

1.  tpz;zg;gg;gbtk; 240 x 297mm (A4)  msT jhspy;; cq;fshy; jahhpj;Jf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. mjpy; gpd;tUk; 

tplaq;fs; fl;lhak; cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (,e;j tpz;zg;gg; gbtq;fis 2020 etk;gh; khjk; 12Mk; jpfjp 

tiuahd flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 3.00 kzp tiu fhyp khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thwy;yhtpl;lhy; www.galle.dist.gov.lk downloads vd;gjd; fPo; jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.
 1.1. tpahghuj;jpd;/ xg;ge;jf;fhuH/ toq;Fehpd; ngaH:
 1.2 Kfthp:

 1.3 gjpT ,yf;fk;..... (gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;;) 

 1.4 njhiyNgrp ,yf;fk;................ njhiyefy; ,yf;fk;:-.........

 1.5 fhRg; gw;Wr; rPl;bd;/ fhRf; fl;lisapd;/fhNrhiyapd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

 1.6 tpahghuj;jpd; jd;ik (cw;gj;jp/ KftH/ $l;LwT)

 1.7 njd; khfhzj;jpDs; gpujhd fpis cs;sjhapd; mjd; tpguq;fs;

  (Kfthp> njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh;> njhiyNgrp ,yf;fk;)

 1.8 gjpT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;

 1.8.1. tpla ,yf;fk;

 1.8.2. tpla tpguq;fs;

 1.9 nghUspd; th;j;jf ehkk;:

 1.10 ngWkjp NrH thp ,yf;fk;:

 1.11 flDf;F toq;fg;gLfpd;w fhytiuaiw (toq;FeHfs;)

 1.12  CIDA epWtdj;jpd; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; juk; (toq;FeHfSf;fhf)- (CIDA epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; 
gpujpia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

 1.13 jpfjp kw;Wk; toq;Fehpd;/xg;ge;jjhuhpd; ifnahg;gk; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

2.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2020-11-13Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.00 kzpf;F Kd;dH khtl;l nrayhsH> khtl;l nrayfk;> 

fhyp vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpl;lhy; khtl;lr; nrayfj;jpd; gpujhd 

fzf;fhsh; miwfspy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

3.  tpz;zg;gg;gbtj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; toq;fy;/ xg;ge;jf;fhuH gjpT 
nra;jy; - 2021 vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

4. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; xt;nthU tplaj;jpw;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  rfy tpz;zg;gq;fSlDk; kPs; nrYj;jg;glhj gjpTf; fl;lzkhf  500.00 &ghit fhyp khtl;l nrayf 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;bid ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW ,y;yhjtplj;J 

mg;ngWkjpf;F khtl;lr; nrayhsh;> khtl;l nrayfk;> fhyp vd;w ngahpy;  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fhNrhiy 

my;yJ fhRf; fl;lisia  (nfhLg;gdT mYtyfk; fhyp) tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

6.  tpz;zg;gg; gbtj;Jld; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhak; vd;gJld; cq;fs; 

tpahghuj; Jiwf;F ,iaghfg; ngw;Wf;nfhz;l Vida mur gjpT/mDkjpg;gj;jpuk; rfpjkhdhy; mr;rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfisAk; rkh;g;gpf;f eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; CIDA epWtdj;jpd; gjpitf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fs; 

mg;gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.  nfhs;tdT nra;ag;gLfpd;w nghUl;fs;/ gz;lq;fis fhyp khtl;l nrayfj;jpw;F ,ytrkhff; nfhz;L te;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

8.  Ntiy/toq;fy;/ Nrit ngw;Wf;nfhs;sj; NjitahdNghJ gjpT nra;ag;gl;l toq;FeH/ xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 
tpiyfs; Nfhug;gLtJld; Nghl;bj; jd;ikkpf;f tpiyapidg; ngw;Wf;nfhs;sj; Njitnadf; fUJfpd;w 

re;jHg;gj;jpy; NtW toq;FeH/xg;ge;jf;fhuHfspd; tpiyapidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpik vdf;F cs;sJ.

9.  tpiyfisf; NfhUk;NghJ  tpiyfisr; rkh;g;gpf;fhj> fl;lis tpLf;Fkplj;J chpa Neuj;jpy; khjphpf;Nfw;g 

vjpHghHf;fg;gLfpd;w juj;Jld; Fzeyd;fSld; $ba nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;ftpy;iyahdhy; 

toq;FeH/xg;ge;jf;fhuHfspd; ngaH gjpTg; Gj;jfj;jpypUe;J ePf;fg;gLtjw;fhd chpik vdf;F cs;sJ.

10.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfupf;Fk; chpikia 

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

11.  Nkw;Fwpg;gpl;l tplak; njhlHghd njspTgLj;jy;fis fhyp khtl;l nrayfj;jpd; gpujhd fzf;fhshpd;            

091-4380874/091-4944803 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlHG nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

khtl;l nrayhsH/ murhq;f mjpgH>

epUthf khtl;lk; fhyp. 2020-09-14

 toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2021Mk; tUlk; 
khtl;lr; nrayfk; - fhyp

fhyp khtl;lj;jpw;Fs; kl;Lk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ngWif mwptpj;jy;

[hvy efu rig

thlif mbg;gilapy; Ntd; 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tHfSf;fhd tpiykDf; Nfhuy;

[hvy efu rigapd; mjpfhhpfspd; flikapd; epkpj;jkhd gpuahdq;fSf;fhf gad;gLj;Jtjw;F Bry; %yk; 

nraw;gLk; 12 NgH gpuahzk; nra;af;$ba fhw;Wr;rPuhf;fpAldhd rpwe;j Xl;lepiyapYs;s Ntd; xd;iw thlif 

mbg;gilapy; rhujpAld; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;Fk; NghJ mt;thfdj;jpd; guhkhpg;G nryTfs;> tUlhe;j KOikahd 

fhg;GWjpf;fhd nryT> tUlhe;j thA ghpNrhjid rhd;wpjo; kw;Wk; tUkhd mDkjpg;gj;jpuj;jpw;fhd nryT 

thfd chpikahsHfshy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJld;> vhpnghUSf;fhd nryT kw;Wk; rhujpnahUtiu 

<LgLj;Jjy; [hvy efu rigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

fPNoAs;s khjphpf;F mikthf tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjw;fhf tpz;zg;gq;fis jahhpf;f Ntz;baJld; 

mt;tpz;zg;gj;jpw;F mikthf rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Kjyhk; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad ,U 

gpujpfSld; jahhpf;fg;gl;L mg;gpujpfis NtWNtW ,U ciwfspy; cs;spLtJld;> cs;spLk; ciwfspd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~thlif mbg;gilapy; Ntd; toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd;dH ciwfspy; cs;splg;gLk; Kjyhk; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujp Mfpa ,uz;ilAk; NtW 

fbj ciwapy; ,l;L> nghwpapl;L [hvy efu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2020.09.28 gp.g. 2.00 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; jiytH> efu rig> [hvy vd;w Kfthpf;Ff; fpilf;FkhW 

mDg;gyhk; my;yJ [hvy efu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

Neuj;jpd; gpd;dH rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; euhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; [hvy efu rigf;F chpaJ.

(njhiyNgrp ,yf;fk; - 011-2236822)

khjphp

thlif mbg;gilapy; Ntd; xd;iw toq;Ftjw;fhd 
tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy;

[hvy efu rig
01. thfd chpikahshpd; ngaH: .........................................................................................................................................

02. Kfthp: .................................................................................................................................................................................

03. njhiyNgrp ,yf;fk;: ........................................................................................................................................................

04. thfd ,yf;fk; kw;Wk; tif: .........................................................................................................................................

05. tUlhe;j KOikahd fhg;GWjp: ....................................................................................................................................

06. Ntdpd; Mrdq;fspd; vz;zpf;if: ................................................................................................................................

07. tUlhe;j tUkhd mDkjpg;gj;jpuk;: ...............................................................................................................................

08. Xl;lj;jpw;fhf ghtpf;fg;gLk; vhpnghUs; tif: ..............................................................................................................

09. xU khjj;jpw;F mwtplg;gLk; njhif: ...........................................................................................................................

10. thfdj;jpd; gOJghHg;G Ntiyfs; chpikahsuhy; Nkw;nfhs;sg;gLtjw;fhd cWjpAiu:..............................

11.  thfdj;ij VNjDk; Njitf;fhf ntspapy; nfhz;L nry;yg;gbd; mjw;fhf Nkyjpf thfdnkhd;iw 

<LgLj;Jtjw;fhd cWjpAiu: .........................................................................................................................................

12. ,ul;il fhw;Wr;rPuhf;fp cs;sjh vd;gJ: ......................................................................................................................

vk;. \k;kpf;f rpuq;f la];

jiytH

[hvy efu rig

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

thfd chpikahshpd;

ifnahg;gk;/ jpfjp

............................... jpfjp

[hvy efu rigapy;

ngWif mwptpj;jy;

jiytH> khfhz mikr;Rg; ngWiff; FOtpdhy; tlf;F khfhz kfspH tptfhu mikr;rpw;F cl;gl;l 

fhhpahyaq;fSf;fhd brk;gH 2020 njhlf;fk; xU tUl fhyg;gFjpf;Fhpa ghJfhg;Gr; Nritia (Security 
Service) gpd;tUk; khtl;lq;fspy; toq;Ftjw;F jifikAila toq;FeHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

ngWif kDg;gj;jpuk; Nfhug;gLfpd;wJ.

njh. 

,y

ghJfhg;Gr; Nrit toq;f Ntz;ba khtl;lq;fs; vjpHghHf;fg;gLk;/ Njitahd 

Mszp vz;zpf;if

01 aho;g;ghzk; 14

02 fpspnehr;rp 03

03 Ky;iyj;jPT 02

04 tTdpah 04

05 kd;dhH 03

       nkhj;jk; 26

1.  Nrit toq;FeHfs; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhd tpahghug; gjpTila xU eguhfNth 

my;yJ xU epWtdkhfNth ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fiwe;jJ %d;W Mz;Lfs; ,r; Nritia 

toq;fpajw;fhd mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; Nrit toq;FeHfs; ghJfhg;Gr; Nritia 

toq;Ftjw;F ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjpapid ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

2.  Nrit toq;FeHfspd; gjpT nra;ag;gl;l jiyikf; fhhpahyak; my;yJ gjpT nra;ag;gl;l fpisf; 

fhhpahyak; tlf;F khfhzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Nritia tlf;F khfhzj;jpd; 

Ie;J khtl;lq;fspYk; toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Nrit toq;FeHfs; ngWiff;fhd Mq;fpyj;jpy; kl;Lk; cs;s ngWif Mtzq;fis ,y 04> 

GUbNyd;> mhpahiy> aho;g;ghzk; vd;Dk; Kfthpapy; mike;Js;s tlf;F khfhz kfspH tptfhu 

mikr;rpd; mYtyfj;jpy; 14.09.2020 njhlf;fk; 07.10.2020k; jpfjp tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; 3.00 kzptiu kPsspf;fg;glhj itg;Gg; gzkhf &gh 1>000.00I nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  jFjp tha;e;j ngWifjhuH fWg;Gg;gl;baypy; ,lg;gl;l XH Nrit toq;Feuhf ,Uj;jy; MfhJ.

5.  ngWif Mtzq;fs; 08.10.2020Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd;gjhff; fpilf;ff; $bathW ~jiytH> 

khfhz mikr;Rg; ngWiff; FO> kfspH tptfhu mikr;R> tlf;F khfhzk;. ,y. 04> GUbNyd;> 

mhpahiy> aho;g;ghzk;| vd;Dk; Kfthpf;F gjpTj; jghypNyh my;yJ tlf;F khfhz kfspH tptfhu 

mikr;rpd; mYtyfj;jpy; cs;s ngWifg; ngl;apDs; NeubahfNth ,lg;gly; Ntz;Lk;. ngWifg; 

gj;jpuq;fs; midj;Jk; ngWif Neu Kbtpy; cldbahf jpwf;fg;gLk;. ,jpy; ngWifjhuNuh my;yJ 

mtuhy; vOj;J %yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtNuh fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLthH. 

6.  ngWif Mtzq;fSld; &gh 150>000.00 ngWkjpahd Nfs;tpg;gpiz xd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

7.  fpilf;fg;ngw;w ngWiffs; KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth epuhfhpg;gjw;Fk; kPs; ngWif 

Nfhuiyf; NfhUtjw;Fk; ngWiff; FO jiytUf;F mjpfhuk; cs;sJ.

jpUkjp. &gpdp tujypq;fk;

jiytH> khfhz mikr;Rg; ngWiff;FO

04> G&bNyd;> mhpahiy>

aho;g;ghzk;.

2020/ 2021 Mz;Lf;fhd ghJfhg;Gr; Nritf;fhd 
tpiykDf; Nfhuy;

kfspH tptfhuk;> GdHtho;tspj;jy;> r%fNritfs;> $l;LwT> 
czT toq;fYk; tpepNahfKk; kw;Wk; njhopy; JiwAk; njhopy; 
KidNthH Nkk;ghLk; kw;Wk; tHj;jfKk; thzpgKk; mikr;R

tlf;F khfhzk;
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ePh;g;ghrd mikr;R

,yq;if k`htyp mjpfhurig

tpiykD mwptpj;jy;

fhyepiy jhf;ff; Fiwg;G Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk; (CRIP)
,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fkhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J fhyepiy jhf;ff; 

Fiwg;G Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;l MFnrytpd; epjpaplYf;fhf tpz;zg;gpj;jpUg;gJld; ,f;fldpd; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;jq;fSf;fhd gzf;nfhLg;gdtpw;fhf nryT 

nra;tjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;fhf 2020.10.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzp tiuAk; nfhOk;G-10> 

T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 9 Mk; khbapd; ,yq;if k`htyp mjpfhurig> gzpg;ghsh; 

ehafj;jpdhy; ,yq;if k`htyp mjpfhurigapd; ngWiff; FOtpd; jiyth; rhh;ghf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. 

xg;ge;j ,yf;fk; Ntiyapd; tpsf;fk;
mDgtk; / CIDA 
gjpT nra;jy;

tpiykDg;gpiz / 
kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

CRIPAF/WORKS/
MASL/NCB/131

Nghtnjd;d EIC gphptpy;  RJfq;iff;F 

FWf;Nf Nfhl;Nlnfhl ghy eph;khzk;.

(ngNrt ePq;fyhf kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s ngWkjp: 16.85 

kpy;. &gh vd;gJld; xg;ge;jf; 

fhyg;gFjpahdJ 60 ehl;fshFk;)

juk;: rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ. 

tpN\lj;Jtk;: 

ghy eph;khzk;

tpiykD gpiz 

ngWkjp: 230>000 &gh. 

nry;YgbahFk; fhyk;: 

2021.01.19 Mk; jpfjp 

tiuAk;. Nfs;tpf; 

fl;lzk;: 5>000 &gh.

2020.09.14Mk; jpfjpapypUe;J 2020.10.05Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; xt;nthU njhFjpf;Fk; NkNy toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500Mk; ,yf;fj;jpYs;s 3Mk; 

khbapd; ,yq;if k`htyp mjpfhurigapd; njhopy;El;g NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F 

Kfthpaplg;gl;l vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdp/  epWtd jiyg;Gf; fbjj;jpy; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; tsKs;s tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;F tpz;zg;gpf;fyhk;. 

2020.09.14Mk; jpfjp njhlf;fk; 2020.10.05Mk; jpfjp  tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpapypUe;J 

gp.g. 4 kzp tiu nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500Mk; ,yf;fj;jpd; 3Mk; khbapYs;s ,yq;if k`htyp 

mjpfhurigapd; njhopy;El;g NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsu; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf guPl;rpf;fyhk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh; ehafk;> ,yq;if k`htyp 

mjpfhurig> 9Mk; khb> ,y.: 500> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kftupf;F 2020.10.06Mk; 

jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F Kd;duhf mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mjd; gpd;du; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; ,uz;L 

(2) vz;zpf;iff;F Nkw;glhj tpiykDjhuh;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthu;fs;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2673264 kw;Wk; 011-2689651Mfpa njhiyNgrp vz;fspD}lhf nfhOk;G-10> T.B. 
[hah khtj;ij> 500Mk; ,yf;fj;jpd; 3Mk; khbapd; ,yq;if k`htyp mjpfhurigapd; njhopy;El;g 

Nritfs; gpujp gzpg;ghsh; ehafj;Jld; jaT nra;J njhlu;G nfhs;sTk;.

gzpg;ghsu; ehafk;

,yq;if k`htyp mjpfhurig.  

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - mEuhjGuk; 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; - 2020
mEuhjGuk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; gphptpw;Fhpa itj;jparhiyfs; njhlh;ghf 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fis toq;Ftjw;fhf gpuhe;jpa ngWiff;FOj; jiytuhfpa 

vd;dhy;> 2020.10.06 md;W K.g.11.00 tiu jFjpAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk;.

njhlh; 

,yf; 

fk;

tpiykDf; 

NfhUk; ,yf;fk;
cUg;gb

njh

if

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg; gj;jpuf; 

fl;lzk; (&)

tpiykDTld; 

rkh;g;gpf;fg;gl 

Ntz;ba> kj;jpa 

tq;fpahy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l> 91 

ehl;fs; tiu 

nry;YgbahFk; 

tpiykDg; gpizapd; 

ngWkjp (U)

1 RDHS/F8/2020/20-PSSP Laptop Computers 29 3000.00 36,000.00

2 RDHS/F8/2020/21-PSSP Desktop Computers 20 3000.00 20,000.00

3 RDHS/F8/2020/22-PSSP

Barcode Printers 14

3000.00 14,000.00
Barcode Readers 14

Laser Printers 15

WiFi Adapters 20

02.  mq;fPfhuk; ngw;w tpahghu gjpTr;rhd;wpjiof; nfhz;Ls;s cs;@h; Kfth; epWtdq;fs;> 

,e;j tpiykDitr; rkh;g;gpg;gjw;F jFjpngWfpd;whh;. nfhs;tdT nra;ag;gl 

vjph;g;ghh;f;fg;gLk; cgfuzq;fs; njhlh;ghd KOikahd tpguq;fs; kw;Wk; tpguf; 

Fwpg;Gfis> mEuhjGuk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,yf;fk; - 025-2222579)

03.  kPsspf;fg;glhj tpiykD gj;jpuf; fl;lzj;ij nrYj;jp kw;Wk; tpahghu gjpTr;rhd;wpjio 

rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh;> ngWifg; gj;jpuq;fis mEuhjGuk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpypUe;J> 2020.09.15 Kjy; 2020.10.05 tiuahd mYtyf 

Neuq;fspy; (K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu) ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mq;F fl;lzk; 

nrYj;jhJ chpj;jhd ngWifg; gj;jpuq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  tpiykD epge;jidfSf;fikthf> chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l ngWifg;gj;jpuq;fs;> 

2020.10.06 md;W K.g.11.00 kzpf;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;glNth my;yJ mEuhjGuk; gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;ngl;bf;F Nehpy; te;J 

Nrh;f;fg;lNth Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl Ntz;baJld; '%yg;gpujp" kw;Wk; 

'efy;gpujp"nad ntt;Ntwhf gpuj;;jpNaf jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L> Fwpj;j jghYiwfs; 

kPz;Lk; jdp jghYiwnahd;wpDs; Nrh;f;fg;gl Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> 'tpiykDf;NfhUk; ,yf;fk;" ntt;Ntwhf Fwpf;fg;gl;L> rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

06.  2020.10.06 md;W K.g.11.00 kzpf;F tpiykDg; gj;jpuq;fs; nghWg;Ngw;gJ Kbtile;jTld; 

cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld; mr;re;jh;g;gj;jpy; tpiykDjhuh;f;F my;yJ mthpd; 

vOj;J %y mDkjpiag; ngw;Ws;s gpujpepjpnahUtUf;F fye;J nfhs;syhk;.

07.  tpiykDg;gpizahdJ> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpTnra;J nfhz;Ls;s 

tq;fpnahd;wplkpUe;J khj;jpuk;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mEuhjGuk; 

ngahpw;Fg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tq;fpg; gpiznahd;whf  ,Uj;jy; Ntz;Lk;. my;yJ 

mEuhjGuk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F Fwpj;j gzk; 

itg;Gr; nra;ag;gl;likf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  ,e;j tpiykD njhlh;ghf gpuhe;jpa ngWiff;FO nfhz;Ls;s jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.

itj;jpah; vd;. rP.B. Mhpauj;d>

jiyth;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfk;> mEuhjGuk;.                        njh.Ng: 025-2222579.

ngWif mwptpj;jy;

tpNrl ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fs; njhlHghd Ntz;LNfhs;
gz;lq;fs;

(xw;iw jghYiw tpiykDf;NfhUk; nraw;ghL)
ehL: ,yq;if

nraw;wpl;lj;jpd; ngaH: ,yq;if> nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfspd; jahHgLj;jy; 

nraw;wpl;lk;.

xg;ge;jj; jiyg;G: Rfhjhu mikr;rpd; (MOH) kUj;Jt toq;fy; gphptpw;F> nfhtpl;-19 %yf;$W Neha; fz;lwpAk; 

ghpNrhjidj; njhFjp (Kits) kw;Wk; Ma;T$l ghtidg; nghUl;fspd; ngWif.

epjpAjtp ,y:/ fld; ,y./ khdpa ,y: Cr 65950-lk

RFB crhj;Jiz ,y: LK-MOH-186237-GO-RFB

1.  ,yq;if> nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfspd; jahHgLj;jy; nraw;wpl;lj;jpd; 

MF nrytpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;F xU epjpajtp 

fpilf;fg;ngw;Ws;sJld;> fPNoAs;sthW MOH ,d; kUj;Jt toq;fy; gphptpw;F %yf;$W Neha; fz;lwpAk; 

ghpNrhjidj; njhFjp (Kits) kw;Wk; Ma;T$l ghtidg; nghUl;fspd; ngWif njhlHghd xg;ge;jq;fspd; 

fPo; tUk; nfhLg;gdTfSf;fhf> ,e;j epjpAjtpapd; xU gFjpiag; gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

nyhl; cUg;gb 

SR ,y
cUg;gb njhif tpiykDg; gpiz 

(,yq;if &gh 

my;yJ mjw;F 

rkkhd ,yFtpy; 

gzg;gwpkhw;wk; nra;a 

KbAkhd ehzak;

01 41590103 Covid-19 Real Time PCR kit 200,000 
reactions

5,000,000.00

02 41502303 Nucleic acid extraction kit 200,000 
reactions

1,560,000.00

03 41501203 Absolute Ethanol analytical grade (2.5 L) bottle 200,000 mL 15,920.00
04 41220802 Viral transport media & swabs 240,000 Nos 964,560.00

05 50201402 Micro centrifuge tubes, Virgin
polypropylene, safe lock, (DNase & RNase 
free), sterile, colourless, Vol. 1.5mL

400,000 Nos 17,240.00

06 50230304 Cryovial, vial stands without holder, 
externally threaded screw capped, autoclavable, 
can be frozen at - 800C, bulk packed, volume 
1.8mL

400,000 Nos 56,000.00

07 50240105 PCR tubes: Optical grade, 0.2 mL (DNase & 
RNase free), clear tubes in strips (8 tubes) with 8 
strip caps for real time PCR machine, lid should 
be  at shape

15,000 strips 56,000.00

50240106 PCR tubes: Optical grade, 0.1 mL (DNase & 
RNase free), clear tubes in strips (4 tubes) with 4 
strip caps for real time PCR

25,000 strips

50240302 Individual PCR tubes: Optical grade,  at shaped 
lid, size 0.2 mL individual tubes, sterile, (DNase 
& RNase free)

20,000 Nos

08 50710503 Micro pipette tips with  lter, rack packed (DNase 
& RNase free) volume 2-20 μL

400,000 Nos 439,280.00

50710504 Micro pipette tips with  lter, rack packed (DNase 
& RNase free) volume 0.5-10 μL

400,000 Nos

50710802 Micro pipette tips with  lter, rack packed (DNase 
& RNase free) volume 100-1000 μL

1,600,000 Nos

50711002 Micro pipette tips with  lter, rack packed (DNase 
& RNase free) volume 20-200 μL

800,000 Nos

09 50750003 Disposable plastic Pasteur pipette, 3mL (with 
bulb) individually wrapped, sterile (for molecular 
grade work)

200,000 Nos 10,140.00

  tpiykDjhuHfs; nyhl; xd;W my;yJ nyhl; gytw;wpw;fhf tpiykDf; Nfhuyhk;. tpiykD Mtzj;jpy; 

,J njhlHghf tpghpf;fg;gl;Ls;sJ. xd;wpw;F Nkw;gl;l nyhl;fSf;F tpiykDf; NfhUtjw;F tpikDjhuHfs; 

mDkjpf;fg;gLk; gl;rj;jpy; mtHfs; tpiyf;fopTfis toq;f tpUk;gpdhy; mtHfs; mt;thW nra;tjw;F 

mDkjpaspf;fg;gLtJld; me;j tpiyf;fopTfis tpiykDf; fbjj;jpy; cs;slf;f Ntz;Lk;.

2.  nfhtpl;-19 %yf;$W Neha; fz;lwpAk; ghpNrhjidj; njhFjp kw;Wk; Ma;T$l ghtidg; nghUl;fspd; 

ngWif njhlHghf jFjpAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpikDf;fis> 

,yq;if nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk; Rfhjhu Kiwik jahHgLj;jy; nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jtg; gphpT miof;fpd;wJ.

3.  [{iy 2016 jpfjpaplg;gl;l kw;Wk; etk;gH 2017> Xf];l; 2018 (ngWif xOq;F tpjpfs;) ,y; kPsha;T 

nra;ag;gl;l cyf tq;fpapd; IPF ngWeHfspd; ngWif xOq;F tpjpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhf> xU 

tpiykDf;fs; njhlHghd Ntz;LNfhis (RFB) cgNahfpj;J rHtNjr Nghl;b uPjpapyhd ngWif Clhf 

tpiykDf; Nfhuy; elhj;jg;gLtJld;> ngWif xOq;F tpjpfspy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthwhf midj;J 

jFjpAs;s tpiykDjhuHfSf;fhfTk; mJ jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

4.  MHtq;fhl;Lk; jFjpAs;s tpiykDjhuHfSf;F> ,yq;if nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk; Rfhjhu 

Kiwikfspd; jahHgLj;jy; nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mYtyf Neuq;fspy;> mjhtJ 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu> fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. ghprPyidf;fhf 

khj;jpuk;> Fwpj;j tpiykDf; NfhUk; Mtzk;> Rfhjhu mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

(www.health.gov.lk)

5.  fPNoAs;s Kfthpf;F xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gk; rkHg;gpf;fg;gl;L> 20>000.00 ,yq;if &gh my;yJ 

mjw;Fr; rkkhd ,yFtpy; gzg;gwpkhw;wk; nra;a KbAkhd ehzaj;jpy; kPsspf;fg;gl Kbahj fl;lzk; 

nrYj;jg;gLtjd; %yk;> MHtq; fhl;Lk; tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l 

tpiyD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. nuhf;fg;gzf; nfhLg;gdT 

KiwahdJ> nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk; Rfhjhu Kiwik jahHgLj;jy; nraw;wpl;lk;> Rfhjhuk; 

kw;Wk; RNjr kUj;Jt Nritfs; mikr;rpd; nrayhshpd; ,yq;if tq;fp (uP[d;l; tPjp) fzf;F ,yf;fkhd 

7040305 ,w;F Neubahf itg;gpypl;L> nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;bd; ,uz;lhk; gpujpia kpd;dQ;ry; gz;z 

Ntz;Lk;. Fwpj;j Mtzj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk; my;yJ mJ kpd;dQ;ry; %yk; mDg;gp itf;fg;gLk;. 

nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs;> 2020 xf;NlhgH 05 md;W 14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;djhf fPNoAs;s Kfthpf;F 

mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf; Nfhuy; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. jhkjkhFk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDj; jpwg;gpy; fye;J nfhs;s Kd;tUk; 

tpiykDjhuHfspdhy; mDkjpf;fg;gl;l tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;> 2020 xf;NlhgH 05 

md;W 14.00 kzpf;F tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk;> NkNy 1Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhd xt;nthU nyhl; ,w;Fkhd 

tpiykDg; gpiznahd;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

8. NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tw;wpw;fhd Kfthp gpd;tUkhW:-

nlhf;lH N[ vk; lg;spA [aRz;lu gz;lhu

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsH

,yq;if nfhtpl;-19 cldb gjpyspg;G kw;Wk;

Rfhjhu Kiwik jahHgLj;jy; nraw;wpl;lk;>

3Mk; khb> N[.MH. [atHjd epiyak;>

191> jHkghy khtj;ij> 

nfhOk;G - 07>

,yq;if.

njhiyNgrp: +941112680549
njhiyefy;: +94112680490
kpd;dQ;ry;: srilankacovid@gmail.com
,izaj;jsk;: www.health.gov.lk
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,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

khfhz tPjp mgptpUj;jp jpl;lj;jpy; (PRDP) cs;slq;fpa

tPjp ,izg;G nrhj;Jfs; Kfhikj;Jt jpl;lk; (TCAMP)
LOAN NUMBER - Cr.5788 LK

Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd Nfhuy; (REOI)
jdpg;gl;l MNyhrfu; gzpaku;j;jy;

xd;gJ khfhzq;fspd; khfhz tPjp tiyaikg;Gfis kWrPuikf;Fk; xU gFjpf;F cyf tq;fp (WB) kw;Wk; 
ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jpd; (IDA) cjtp %yk; khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpd; (SMPCLGA) fPo; TCAMP - khfhz tPjp mgptpUj;jp jpl;lk; (TCAMP – PRDP) nray;gLj;jg;gLk;.

xt;nthU khfhz kl;lj;jpy; neUf;fkhd xj;Jiog;ig cWjp nra;tJ kw;Wk; jpwid fl;b vOg;GtJ ,jd; 

Nehf;fk; vd;gNjhL xt;nthU khfhzj;jpy; jpl;l mKyhf;fy; MNyhrfu; (PIC) myfpd; jiyik tjpAk; 

nghwpapayhsu; (CRE) %yk; ‘xg;ge;j nghwpapayhsu;’ gq;F ifahsg;gLk; kw;Wk; me;je;j khfhzq;fspd; 

khfhz tPjp epWtdq;fs; %yk; mtu; epakpf;fg;gLthu;.

Njrpa jpl;l gzpg;ghsupd; Neub Nkw;ghu;itapd; fPo; FWfpa/ ePz;l fhy mbg;gilapy; gpd;tUk; gjtpf;fhf 

jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;Jtij TCAMP - khfhz tPjp mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; (TCAMP – PRDP) jpl;l 
Kfhik gpupT (PMU) Nehf;fhf nfhz;Ls;sJ. jpl;l ntspg;ghl;Lf;F mika epge;jid Fwpg;Gfspd;gb (TOR) 
toq;FtJ kw;Wk; epiwNtw;Wtjw;F jdpg;gl;l MNyhrfu;fs; gpujhdkhf nghWg;ghf ,Ug;gu;.
 

cupa MNyhrfu;fs; gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; Njitahd mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

1. xg;ge;j Kfhik MNyhrfUld; tjpAk; nghwpapayhsu;

 01 gjtp (tl khfhzk;) – 24 khjq;fs;
•  njhlu;Gila epge;jidfspd;gb khfhzj;jpd; xg;ge;j epu;khzq;fis fz;fhzpj;jy;/ Kfhikj;Jtk; 

nra;jy; ,e;j epiyapd; Nehf;fk; vd;gNjhL jpl;lj;jpd; Fwpf;Nfhis miltjw;F xg;ge;jj;ij 

nraw;gLj;Jgtu;fSf;F MNyhrid toq;fy;.

• FIDIC xg;ge;jk; njhlu;gpy; MNyhrfu; gue;j mwpit ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

• kjpg;gPLfs; kw;Wk; khWghLfis jPu;j;jy; kw;Wk; Nfhupf;iffspd; epiyahd tbtk;  

• rhj;jpakhd Nfhupf;if njhlu;gpy; CREfSf;F MNyhrid>

• kjpg;gPl;Lf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; khWghLfs; njhlu;gpy; CRE/AQSf;F cjtp.

• xg;ge;j tplaq;fspy; xg;ge;jjhuu;fSf;F gjpyspg;gjpy; CRE/AREf;F cjtp. 

• xg;ge;jjhuu;fs; %yk; jPu;T Nfhupf;iffspy; mtu; epWtdq;fSf;F topfhl;Lthu;. 

• gpur;rpid jPu;T rig xd;iw epWTtjpy; epWtdj;jpw;F cjTthu;.

•  ehshe;j xg;ge;j Nkw;ghu;it> ml;ltiz fz;fhzpg;G> jahu;gLj;jypy; CREf;F cjTthu;. khjhe;j 

rhd;wpjo;fs;> kPsha;T kw;Wk; epu;khz-tptu tiuglq;fs; xg;Gjy; kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l tiuglq;fs;.

• CRE cld; MNyhridapd; js kjpAiufis toq;fy;

•  Ntiyfspd; juk;> Ntiy Kd;Ndw;wk; kw;Wk; Ntiyia ghjpf;Fk; NtW ve;j jilfs; Fwpj;Jk; CRE 
I Neuj;jpw;F mwpTWj;jy;.

•  Ntiyfspd; fl;lk; kw;Wk; epu;khzq;fspd; Kiwfs; Nghd;W jw;fhypf Ntiyfs;> epu;khzj; jpl;lq;fs;> 

ml;ltizfs;> epu;khz Kiwfs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; Ml;fis gzpaku;j;jy;> gupNrhjid kw;Wk; 

tprhuiz> kw;Wk; tiuglq;fs; cl;gl (FIDIC) xg;ge;jk; kw;Wk; tbtq;fSf;fhf gy;NtW ru;tNjr 

juq;fSld; guPl;rakhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

• jpl;lj;jpd; fPo; ghJfhg;G mk;rq;fspy; ,zq;Ftij cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.    

• xg;ge;jj;jpd; fPo; tpjpg;Gfs; g+u;j;jp nra;ag;gLtJ kw;Wk; juk; Ngzg;gLtij cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

jifik kw;Wk; mDgtk;

mbg;gil jifik kw;Wk; mDgtk;

• ,yq;if nghwpapay; rigapd; xU cWg;gpduhf ,Uj;jy;

•  Gfo;ngw;w nghwpapay; epWtdj;jpd; $l;L mq;fj;Jtj;Jld; rptpy; nghwpapaypy; ,skhzpg; gl;lk; 

kw;Wk; 20 Mz;Lfs; mDgtk;

Nkyjpf jifik kw;Wk; mDgtk;

• rptpy; nghwpapaypy; KJkhzp /gl;lg;gpd;gbg;G bg;Nshkh
• tPjp Ntiyfspy; 15 Mz;Lfs; mDgtk;.

• ntspehl;L epjpj; jpl;lj;jpy; tPjp Ntiyfspy; 10 Mz;Lfs; mDgtk;. 

•  FIDIC xg;ge;j epu;thfk; cl;gl xg;ge;j epu;thfj;jpy; xU xg;ge;j nghwpapayhsuhf Fiwe;jJ 08 

Mz;Lfs; mDgtk;.

• Rw;Wr;#oy;/ fzf;fpay;/ r%fg; ghJfhg;G ghlq;fspd; jifikfs; Nkyjpf jFjpfshff; nfhs;sg;gLk;.

2. nghUs; nghwpapayhsu; - (,U gjtpfs;) mDuhjGuk; kw;Wk; gJis

•  xg;ge;jj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; tpjpg;Gfs; %yk; Fwpg;gplg;gl;lthW ju cWjpg;ghl;L mikg;Gld; 

epu;khz Ntiyfs; jpl;lkpl;lthW ,lk;ngWtij cWjp nra;tJ ,e;j epiyapd; Nehf;fkhFk;. 

•  nghUs; tpjpg;Gfs; kw;Wk; Nrhjid> xg;ge;jjhuu;fspd; Ntiy Nkw;ghu;it njhlu;gpy; ehshe;j 

Nkw;ghu;itapy; <Lgly; kw;Wk; nghUl;fis Vw;Fk; juepiyfs;> %y toq;fypd; xg;Gjy; kw;Wk; 

nghUs; Nrhjid Kiwfs; cl;gl xg;ge;j epge;jidfSf;F mikthf epu;khz rhd;wspj;jy;.

jifik kw;Wk; mDgtk;

mbg;gil jifik kw;Wk; mDgtk; 

•  ,yq;if nghwpapay; rigapd; xU cWg;gpduhf ,Uj;jy;

•  10 Mz;Lfs; mDgtj;Jld; rptpy; nghwpapaypy; ,skhzpg; gl;lk; xd;W my;yJ 20 Mz;Lfs; 

mDgtj;Jld; njhopy;El;g Njrpa bg;Nshkh (NDT) / mjw;F ,izahdJ

  Nkyjpf jifik kw;Wk; mDgtk;

•  njhlu;Gila Jiwapy; KJkhzp/ gl;lg;gpd;gbg;G bg;Nshkh tpUk;gj;jf;fJ. 
• gpujhd tPjp epu;khz Ntiyfspy; 10 Mz;Lfs; mDgtk;. 

•  ntspehl;L epjpj; jpl;lj;jpy; xU nghUs; nghwpapayhsuhf tPjp epu;khz Ntiyfspy; 08 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

• ju cj;juthj mikg;G njhlu;ghd mwpT xU Nkyjpf mD$ykhFk;.

3.  cjtp fzpa msitahsu; - 10 gjtpfs; (xt;nthU khfhzj;jpw;Fk; xd;W kw;Wk; PMU tpw;fhf xd;W) 
– 24 khjq;fs;

xg;ge;jj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; tpjpg;GfSf;F Vw;g rupghu;f;fg;gl;l nfhLg;gdTfis PMUf;F gupe;Jiuj;jy; 

kw;Wk; rku;g;gpj;jy; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fs; %yk; ,ilf;fhy nfhLg;gdT tpz;zg;gq;fis rupghu;g;gJ ,e;j 

epiyapd; Nehf;fkhFk;. 

xg;ge;j tplaq;fis rupahd Neuj;jpy; kjpg;gply; kw;Wk; js nray;Kiwfspd; elg;G epu;thfq;fspy; 

gq;Nfw;gjw;fhd nghWg;G fzpa msitahsUilajhFk;.

tpUk;gj;jf;f jifik kw;Wk; mDgtk;

mbg;gil jifik kw;Wk; mDgtk;

•  04 Mz;Lfs; mDgtj;Jld; fzpa mstPL my;yJ mjw;F ,izahd Jiwapy; ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ 15 Mz;Lfs; mDgtj;Jld; NVQ – juk; 5 jifik.

Nkyjpf jifik kw;Wk; mDgtk; 

• ntspehl;L epjp jpl;lj;jpy; tPjp Ntiyfspy; 03 Mz;Lfs; mDgtk;.

• tPjpj; jpl;lq;fs; njhlu;ghd xg;ge;jj;jpy; FIDIC epge;jidAld; 03 Mz;Lfs; Ntiy mDgtk;

Ntjdk;: jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fs; kw;Wk; MNyhrfu;fs; %yk; rku;g;gpf;fg;gLk; tpiy ml;ltiz 

mbg;gilapy; Ngrpj; jPu;khdpf;fyhk;.

Nju;Tf;fhd tiu$Wfs;:

MNyhrfu;fspd; Kd;nkhopT gpd;tUk; $Wfis nfhz;ljhFk;; 

(m)  MNyhrfu; midj;J NjitfisAk; g+u;j;jp nra;tij ep&gpf;Fk; Mtzk; cl;gl Kd;nkhoptpd; nraw;ghL 

kw;Wk; njhopy;El;g gFjpfs;. 

(M) TOR ,d; nfhLg;gdT tpjpKiwfs; mbg;gilapy; tpiy ml;ltiz g+u;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.  

njhopy;El;g Kd;nkhopTf;F mjpf Gs;spfisg; ngWk; tpz;zg;gjhuu; Neu;Kfg;guPl;irf;fhf miof;fg;gl;L 

mtuJ tpiy ml;ltiz gw;wp Ngr;Rthu;j;ij elj;jg;gLk;. mJ jpUg;jp juhj gl;rj;jpy; mLj;J mjpf Gs;sp 

ngw;wtu; miof;fg;gLthu;. vt;thwhapDk;> 350I tplTk; Nky; my;yJ ,izahd Gs;spfis ngwhj MNgl;rfu; 

fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhu;.

cyf tq;fpapd; topfhl;ly;fspy; epu;zapf;fg;gLk; eilKiwf;F Vw;g jifik kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; 

jdpg;gl;ltu;fs; Nju;T nra;ag;gLtu;:

nghUl;fs;> Ntiyfs;> MNyhrid my;yhj kw;Wk; MNyhrid Nritfs; KjyPl;Lj; jpl;lj;jpd; ngWif – 
[_iy 2016 kw;Wk; 2018 Xf];by; khw;wg;gl;l jdpg;gl;l MNyhrfu;fis Nju;T nra;tjw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l 

MNyhrid Nritfs; Nju;TKiw mbg;gilia nfhz;ljhFk;.

MNyhrid Nritf;fhd NkYk; tpguq;fs; mlq;fpa tpjpKiw (TOR) Mtzq;fs; kw;Wk; njhlu;Gila Vida 

Mtzq;fis fPOs;s Kftupapy; my;yJ tcamp.prdp@pclg.gov.lk vd;w kpd;dQ;rypy; ngw KbAk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; eilKiw:

,e;j gjtpepiyapd; tpjpKiwf;F mika Mu;tKila tpz;zg;gjhuu;fs; ,e;j Nritapy; nrayhw;wj; jifik 

kw;Wk; mDgtk; ngw;wtu; vd;gij ep&gpf;Fk; jfty; cl;gl (,JNghd;w xg;gilapd; tpguk;> ,Nj epiyfspy; 

mDgtk; kw;Wk; ,Uf;Fk; Njitahd jpwd;fs;> ,ju tplaq;fs; nfhz;l) Ratpguf; Nfhit kw;Wk; tpiy 

ml;ltizia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. muR/ nghJj; Jiwapd; tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis Fwpj;j 

jpizf;fs jiytu; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

2020 nrg;nlk;gu; 14 njhlf;fk; 2020 xf;Nlhgu; 05 tiu 09:00 kzp kw;Wk; 15:30 kzpf;F ,ilapy; nghJ Ntiy 

ehl;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s njhlu;G tpguq;fspy; ,Ue;J Mu;tKila tpz;zg;gjhuu;fSf;F Nkyjpf 

jfty;fs; kw;Wk; tprhuizfis ngw KbAk;. fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F 2020 xf;Nlhgu; 06 my;yJ mjw;F 

Kd;du; midj;J tpz;zg;gq;fSk; gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; Fwpj;j gjtp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

jiytu;

mikr;R MNyhrid ngWiff; FO

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R 

nghJ Nritfs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;Rf; fl;blk;

“M: khb
Rje;jpu rJf;fk;> nfhOk;G 07

njhiyNgrp: 0112 674 037

njhiyefy;: 0112674 037

2020 nrg;nlk;gu; 13

gz;Lt];Etu gpuNjr rig
Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhd 

tpiykD mwptpj;jy; - 2021
gpd;tUk; ml;ltiz 01,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 2021.01.01 Kjy; 2021.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2020 xf;Nlhgh; 06 md;W K.g. 10.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> 

md;iwa jpdk; K.g. 10.30 ,w;F tpiykD jpwf;fg;gLk;. jk; Ms; milahs ml;il kw;Wk; fpuhkpa mYtyhpd; 

rhd;wpjior; rkh;g;gpj;J ml;ltizapy; fhzg;gLk; fl;lzj;ij nrYj;jp 2020.09.14 Kjy; 2020.10.05 tiu 

thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu epge;jidfSld; $ba tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhf khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. Fwpj;j tpiykDf;fs; %yg;gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpnad 2020 xf;Nlhgh; 06 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dh; gz;Lt];Etu gpuNjr rigapYs;s 

tpiykDg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj; jghypy; 'jiyth;> 

gz;Lt];Etu gpuNjr rig> n`l;bg;nghy" vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fisg; gpd;tUk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 0372291821> 0374947194.

MH.gP.B. Rdpy; [atPu

jiyth;>

gz;Lt];Etu gpuNjr rig> 

n`l;bnghy.

2020.09.14Mk; jpfjp

gz;Lt];Etu gpuNjr rig - Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy; - 2021
ml;ltiz ,yf;fk; 01

njhlh; 

,yf;fk;
Mjdj;jpd; ngah;

Mf;f Fiwe;j 

Nfs;tp &gh 

gbtf; 

fl;lzk;

&gh

tpiy kDg; 

gpizak;

&gh

01 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 01 kPd; $lk;

(thuj;jpd; 07 ehl;fspw;fhf)
178,000.00 1,000.00 14,240.00

02 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 02 kPd; $lk;

(thuj;jpd; 07 ehl;fspw;fhf)
178,000.00 1,000.00 14,240.00

03 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 03

ed;dPH kPd; $lk;

(thuj;jpd; 07 ehl;fspw;fhf)

168,000.00 1,000.00 13,440.00

04 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 04 kPd; $lk;

(thur;re;ij jpdk; khj;jpuk;)
78,000.00 1,000.00 7,800.00

05 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 05 kPd; $lk;

(thur;re;ij jpdk; khj;jpuk;)
78,000.00 1,000.00 7,800.00

06 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 06 kPd; $lk;

(thur;re;ij jpdk; khj;jpuk;)
78,000.00 1,000.00 7,800.00

07 n`l;bg;nghy thur;re;ij ,y. 07

ed;dPH kPd; $lk;

(thur;re;ij jpdk; khj;jpuk;)

78,000.00 1,000.00 7,800.00

08 g/nfh];tj;j thur;re;ij kPd; $lk; 192,000.00 1,000.00 15,360.00
09 g/nfh];tj;j Jzp epiyaj;jpw;fz;ikapy; cs;s 

kPd; $lk;
10,000.00 500.00 1,000.00

10 g/nfh];tj;j ghlrhiyr; re;jp kPd; $lk; 7,000.00 500.00 700.00
11 kbNf kpjpahy kPd; $lk; 8,250.00 500.00 825.00
12 `{dfk re;jp kPd; $lk; 11,000.00 1,000.00 1,100.00
13 nfhl;lk;ggpl;b kPd; $lk; 125,000.00 1,000.00 10,000.00
14 guk;nghy re;jp kPd; $lk; 5,500.00 500.00 550.00
15 fpuhjyhd re;jp kPd; $lk; 8,250.00 500.00 825.00
16 jfndf;nfjuntt mz;ikapy; ed;dPH kPd; $lk; 6,600.00 500.00 660.00
17 n`l;bg;nghy thur;re;ij gd;wp ,iwr;rpf;fil 1,120,000.00 1,000.00 56,000.00
18 tp[acjhfk thur;re;ij gd;wp ,iwr;rpf;fil 55,500.00 1,000.00 5,550.00
19 ky;thNdnfju thur;re;ij gd;wp ,iwr;rpf;fil 73,500.00 1,000.00 7,350.00
20 n`l;bg;nghy thur;re;ij Nfhop ,iwr;rpf;fil 428,000.00 1,000.00 34,240.00
21 tp[acjhfk thur;re;ij Nfhop ,iwr;rpf;fil 113,000.00 1,000.00 9,040.00
22 n`l;bg;nghy thur;re;ij khl;biwr;rpf;fil 1,092,305.00 1,000.00 54,620.00
23 g/nfh];tj;j thur;re;ij khl;biwr;rpf;fil 360,000.00 1,000.00 28,800.00
24 kbNf kpjpahy khl;biwr;rpf;fil 600,000.00 1,000.00 30,000.00
25 NjhunfhLt khl;biwr;rpf;fil 60,000.00 1,000.00 6,000.00
26 gz;LfGu ,y. 01 fil 36,000.00 1,000.00 3,600.00
27 gz;LfGu ,y. 02 fil 36,000.00 1,000.00 3,600.00
28 gz;LfGu ,y. 03 fil 36,000.00 1,000.00 3,600.00
29 gz;LfGu ,y. 04 fil 36,000.00 1,000.00 3.600.00
30 gz;LfGu ,y. 05 fil 36,000.00 1,000.00 3,600.00
31 nghJ E}yf fhzpapd; fil 24,000.00 1,000.00 2.400.00
32 rpak;gyhf];ntba ,y. 01 th;j;jff; $lk; 9,000.00 500.00 900.00
33 rpak;gyhf];ntba ,y. 02 th;j;jff; $lk; 7,250.00 500.00 725.00
34 tp[acjhfk thur;re;ij 457,000.00 1,000.00 36,560.00
35 g/nfh];tj;j thur;re;ij 750,000.00 1,000.00 37,500.00
36 khtP vy thur;re;ij 80,000.00 1,000.00 8,000.00
37 g]; epiya thfdj; jhpg;gplk; 650,000.00 1,000.00 32,500.00
38 Gdpj g+kp thfdj; jhpg;gplk; 133,370.00 1,000.00 10,670.00
39 n`l;bg;nghy thur;re;ij cztfk; 500,000.00 1,000.00 40,000.00
40 Gsj;nghy cztfk; 42,000.00 1,000.00 4,200.00
41 Gdpj g+kp rpw;Wz;br;rhiy 126,000.00 1,000.00 10,080.00
42 n`l;bg;nghy thur;re;ij nghJf;foptiw 50,000.00 1,000.00 5,000.00
43 g]; epiya nghJf;foptiw 27,500.00 1,000.00 2,750.00
44 JLfy cad 01 fhzpapd; njq;F mWtil 7,250.00 500.00 725.00
45 tst;tj;j fhzpapd; njq;F mWtil 2,900.00 500.00 290.00
46 ePjpkd;wpd; gpd;dhYs;s fhzpapd;

njq;F mWtil
700.00 500.00 70.00

47 n[kpdh ghh;f; 01 fhzpapd; njq;F mWtil 4,750.00 500.00 475.00
48 tpd;Nwh]; fhzpapd; njq;F mWtil 6,250.00 500.00 625.00
49 gpfpd;`py; v];Nll; 01 fhzpapd; 

njq;F mWtil
24,000.00 1,000.00 2,400.00

50 Nuh];fhh;ld; fhzpapd; njq;F mWtil 2,000.00 500.00 200.00
51 NghjpKy;y fhzpapd; njq;F mWtil 12,000.00 1,000.00 1,200.00
52 iufk;tj;j fhzpapd; njq;F mWtil 1,600.00 500.00 160.00
53 nfh];ye;j 02 fhzpapd; njq;F mWtil 1,500.00 500.00 150.00
54 nfh];ye;j 03 fhzpapd; njq;F mWtil 2,500.00 500.00 250.00
55 neYk;nghf;Fz v];Nll; njq;F mWtil 18,500.00 1,000.00 1,850.00
56 jpf;N`dtj;j 02 fhzpapd; njq;F mWtil 6,000.00 500.00 600.00
57 v`Lf`%yN`d fhzpapd; 

njq;F mWtil
9,700.00 500.00 970.00

58 fLKSt v];Nll; njq;F mWtil 4,000.00 500.00 400.00
59 nfngy;yty fhzpapd; njq;F mWtil 6,000.00 500.00 600.00
60 g]; epiya fhzpapd; njq;F mWtil 1,100.00 500.00 110.00
61 gl;lnfhy;y fyfhttj;j fhzpapd; 

njq;F mWtil
7,000.00 500.00 700.00

62 yPntnuy;yf`%yN`d fhzpapd; 

njq;F mWtil
3,800.00 500.00 380.00

63 Nfypaht v];Nll; njq;F mWtil 10,800.00 1,000.00 1,080.00
64 nfypaht v];Nll; (II) fhzpapd; njq;F mWtil 10,080.00 1,000.00 1,010.00

65 n]k;]pah v];Nll; njq;F mWtil 6,000.00 500.00 600.00
66 n]hpdh ghHf; fhzpapd; njq;F mWtil 3,000.00 500.00 300.00
67 g];tj;j fhzpapd; njq;F mWtil 6,600.00 500.00 660.00
68 njhughtpy v];Nll; fhzpapd; njq;F mWtil 1,680.00 500.00 170.00
69 yf;fp Nyz;l; fhzpapd; mWtil 3,000.00 500.00 300.00
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நட்பு ரீதியான சந்திப்பில்
பிரதமர் பங்கேற்பு

‘கடமைகள் தேசிய அமைப்பின்' நட்பு ரீதியான 
சந்திப்பில் பிரேைர் ைஹிந்ே ராஜபக்ஷ கலந்து -
ககாணடார். இச் சந்திப்பு (11) இலஙமக ைன்்றக் 
கல்லூரியில் நமடகபற்றது.

நாட்டிறகு எதிராக கடந்ே அரசாஙகத்தின் அடா -
வடித்ேனைான தவமலத்திட்டத்துக்கு எதிராக 
2015 ஆம் ஆணடு ‘கடமைகள் தேசிய அமைப்பு’ 
நிறுவப்பட்டது.

அரசியலமைப்புத் திருத்ேம், இராணுவத்மே 
காட்டிக்ககாடுத்ேல், அரச கசாத்துக்கமை 
விறபமன கசயேல் உள்ளிட்ட கடந்ே அரசாஙகத்-
தின் நாட்டிறகு எதிரான தவமலத்திட்டஙகளுக்கு 
‘கடமைகள் தேசிய அமைப்பு’ குரல் ககாடுத்தி-
ருந்ேது.

இவதவமலத்திட்டஙகளுக்கு மகக்ககாடுத்ே -
வர்களுக்கு நன்றி பாராட்டும் விேைாக இந்ே சந்-
திப்பு ஏறபாடு கசயயப்பட்டிருந்ேது. ‘கடமைகள் 
தேசிய அமைப்பின் ேமலவரும் பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினருைான ககவிது குைாரதுஙக, தேசிய 
அமைப்பாைரும் பாராளுைன்்ற உறுப்பினருைான 
அனுப கபஸகல் உள்ளிட்ட ‘கடமைகள் தேசிய 
அமைப்’பின் பிரதிநிதிகளுடன் பிரேைர் நட்பு 
ரீதியாக கலந்துமரயாடினரர்.

இச் சந்ேர்ப்பத்தில் இராஜாஙக அமைச்சர்க-
ைான விதுர விக்கிரைநாயக்க, கலாஹான் ரத் -
வத்ே, பியஙகர ஜயரத்ன, பாராளுைன்்ற உறுப்-
பினர் கலாநிதி சரிே தஹரத், கிழக்கு ைாகாண 
ஆளுனர் அநுராோ யஹம்பத், கலாநிதி குணோஸ 
அைரதசகர, ஜனாதிபதி சட்டத்ேரணி ைதனாகர ே 
சில்வா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துககாணடனர். 

20 ஆவது திருததததுக்கு 

கேடும் எதிர்ப்்ப வவளிப்படுதத
எதிர்க்கேட்சிகேள் முஸ்தீபு
சுப்பிரைணியம் நிஷாந்ேன்

20ஆவது திருத்ேச்சட்டத்மே பாராளுைன்்றத்-
திலும் கவளியிலும் கடுமையாக எதிர்ப்பத்ேறகு 
எதிர்க்கட்சி ேைக்கு ஆேரவான ேரப்புகளுடன் 
முக்கிய தபச்சுவார்த்மேகமை நடத்தி வருவது -
டன், எதிர்ப்பு வியூகமையும் வகுத்துள்ைோக 
அேன் ேகவல் அறியும் வட்டாரஙகளில் அறிய 
முடிகி்றது.

அரசியலமைப்பின் 20ஆவது திருத்ேச்சட்டத்-
திறகு அமைச்சரமவ அனுைதியளித்துள்ை பின்-
புலத்தில் எதிர்வரும் பாராளுைன்்ற அைர்வில் 
20ஆவது திருத்ேச்சட்டம் அரசாஙகம் சைர்ப்பிக்-
குகைன அரசேரப்பு ேகவல்கள் கேரிவிக்கின் -
்றன. அத்துடன், 20ஆவது திருத்ேச்சட்டத்மே 
2021ஆம் நிதியாணடுக்கான வரவு-கசலவுத் திட்-
டத்மே சைர்ப்பிப்பேறகு முன்பு நிம்றதவறறு-
வதே அரசாஙகத்தின் எதிர்ப்பார்பாகவுள்ைோக 
சிதரஷட அமைச்சர்கள் கூறியுள்ைனர்.

என்்றாலும் 20ஆவது திருத்ேச்சட்டத்திறகு 
எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்மப கவளியிட்டுள்-
ைன. எதிர்க்கட்சித் ேமலவர் சஜித் பிதரைோச 
ேமலமையில் இதுகுறித்து முக்கிய கலந்துமர-
யாடல்கள் இடம்கபறறு வருவதுடன், ஐக்கிய 
ைக்கள் சக்தியின் அமனத்து பஙகாளிக் கட்சிக-
ளின் ஒத்துமழப்மப இந்ே எதிர்ப்பு நடவடிக்-
மககளுக்காக அவர் தகாரியுள்ைார். அத்துடன், 
சிவில் அமைப்புகளின் ஆேரமவயும் தகாரியுள்ை-
ோக அறிய முடிகி்றது.

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் அடுத்ே பாராளுைன்-
்றக் குழுக் கூட்டத்தில் 20ஆவது திருத்ேச்சட்-
டத்திறகான எதிர்ப்பு நடவடிக்மககள் குறித்து 
முக்கிய தீர்ைானஙகள் எடுக்கப்படவுள்ைோக 
அறிய முடிகி்றது. 

13ஆவது திருததச் சட்்டத்த 
நீக்கே இந்தியா இணஙகோது

சுப்பிரைணியம் நிஷாந்ேன்

ேமிழ் ைக்களுக்கு அரசியல் தீர்மவ வழஙகுவ -
ேஙகு அடிப்பமடயாகவுள்ை 13ஆவது திருத்ேச்-
சட்டத்மே ஒழிப்பேறகு இந்தியா இணஙகாகேன 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வன்னி ைாவட்ட 
பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் கசல்வம் அமடக்கலநா-
ேன் கேரிவித்ோர்.

13ஆவது திருத்ேச்சட்டம் நீக்கப்பட தவணடு-
கைன கோடர்ச்சியாக அரசாஙகத்தின் முக்கிய 
உறுப்பினர்கள் சிலர் கவளியிட்டுவரும் கருத்து-
கமை ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு எவவாறு 
அவோனித்து வருகி்றகேன ‘தினகரன்’ பத்திரிமக 
அவரிடம் வினவிய தபாதே தைறகணடவாறு 
கூறினார்.

13ஆவது திருத்ேச்சட்டம் ேமிழ் ைக்களுக்கான 
அரசியல் தீர்வாக இல்லாே தபாதிலும் அதுோன் 
தீர்மவ வழஙகுவேறகான அடிப்பமடயாகவுள்-
ைது. 13ஆவது திருத்ேச்சட்டம் பல தபாராளிகள் 
ைறறும் மிேவாேக் கட்சிகளின் தபாராட்டஙக-
ைால் ககாணடுவரப்பட்டது. அத்துடன், இத்தி-
ருத்ேத்மே ககாணடுவந்ேது இந்தியா என்போல் 
இேமன இந்ே அரசாஙகத்ோல் நீக்க முடியாது.

இலஙமக – இந்திய ஒப்பந்ேத்மே சைகால 
அரசாஙகத்ோல் மீ்றவும் முடியாது. அவவாறு 
மீறி கசயறபட முறபட்டாலும் அேறகு இந்தியா 
இணக்கம் கவளியிடாது. 13ஆவது திருத்ேச்சட்-
டம் குறித்து ஏதும் தீர்ைானஙகள் எடுக்கப்பட்டால் 
அேறகு எதிரான அமனத்து நடவடிக்மககமையும் 
ேமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு எடுக்கும் என்்றார். 

நாய்க்குட்டி தகேராறு, ்கேகேலப்பு
40 வயது நபர் அடிததுக் வகோ்ல
கேல்தோட்மட தினகரன் நிருபர்

நாய குட்டிகயான்று கோடர்பில் ஏறபட்ட 
வாயத்ேர்க்கம் மககலப்பாக ைாறி 40 வயது நார் 
ஒருவர் ைரணைான சம்பவகைான்று கலஹா 
கபாலிஸ பிரிவிக்குட்பட்ட கேல்தோட்ட குறூப் 
தோட்டத்தில் இடம்கபறறுள்ைது.

ேைது நாயக் குட்டிமய எடுத்து கசன்்றோக கூறி 
நாயக்குட்டி உரிமையாைர் சந்தேக நபர் ஒருவமர 
ோக்கியுள்ைார். ோக்குேலுக்குள்ைான நபர் கணடி 
மவத்திசாமலயில் ஆபத்ோன நிமலயில் அனுை-
திக்கப்பட்டார்.எனினும் சிகிச்மச பலனின்றி சனிக்-
கிழமை காமல ோக்குேலுக்குள்ைான நபர் மவத்தி-
யசாமலயில் ைரணைமடந்துள்ைார். சடலம் கணடி 
மவத்தியசாமலயில் மவக்கப்பட்டுள்ைது .

ைரணைானவரின் ைர்ை உறுப்பு பகுதியிதலதய 
ோக்குேல் நடத்ேப்பட்டுள்ைோக கேரிவிக்கப்ப-
டுகி்றது. கணடி மவத்திசாமல ைறறும் கலஹா 
கபாலிசார் தைலதிக விசாரமணகமை தைறககான்டு 
வருகின்்றனர். 

“்கடெமை்கள் தேசிய அமைபபு”

செல்வம அமடெக்கலநாேன் எம.பி

ngUe;Njhl;l mikr;R

njd;id gaph;r; nra;ifr; rig

01.  njd;idg; gaph;r; nra;ifr; rigapd; gpujhd mYtyfk;> ehL g+uhfTk; mike;Js;s 

gpuhe;jpa mYtyfq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; ehw;W NkilfSf;F Njitg;gLk; 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 2021Mk; 

tUlj;jpw;F gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Jk; 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk;  mur kw;Wk; murhq;fj;Jld; ,ize;j epWtdq;fsplkpUe;Jk; 

tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  xt;nthU cUg;gb njhlh;ghfTk; kPsspf;fg;glhj 2000/- &gh nuhf;fg;gzkhf my;yJ 

me;j ngWkjpf;F ~nghJ Kfhikahsh;> njd;id gaph;r; nra;if rig| ngahpy; 

toq;fg;gl;l fhNrhiynahd;Wld; fPNoAs;s khjphpf;fikthf Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gnkhd;W rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;fg;gLk; tFjp kw;Wk; Fwpj;j tpahghuj;jpd; jd;ikia 

cs;slf;fpa gjpT nra;J nfhs;Sk; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wld; fPNoAs;s khjphpf;fikthf 

jahhpj;J g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gj;jpuj;ij Nrh;f;Fk; jghYiwapd;  ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2021| vdf; Fwpg;gpl;L 2021.10.15 md;W 

my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghy; %yk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kfthpf;F mDg;gg;glNth my;yJ njd;id gaph;r; nra;ifr; rig> 9/428> nld;rpy; 
nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y Kfthpapy; mike;Js;s njd;id gaph;r; nra;ifr; 

rigapd; gpujhd mYtyfj;jpYs;s eph;thfk; kw;Wk; kdpjts Kfhikj;Jtg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bf;Fr; Nrh;g;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

04.  xd;Wf;F Nkw;gl;l nghUl;fs;/ Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s 

cj;Njrpf;Fk; toq;Feh;fs;> xt;nthU toq;fy;fs; my;yJ Nritfs; njhlh;ghf 

kPsspf;fg;glhj &gh 2>000/- tPjk; itg;nghd;iwr; nrYj;j Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; 

gj;jpuj;jpy; chpj;jhd tFjp ,yf;fk; (njhlh; ,yf;fk; ,Ug;gpd; mit cs;spl;lJk;) 

njspthff; Fwpg;gplg;gl Ntz;baJld; tpz;zg;gpf;Fk; tFjp njhlh;ghd tpahghuk; 

gjpT nra;ag;gl;bUg;gij tpahghuj;jpd; jd;ikia mj;jhl;rpg;gLj;jpa rhd;wpjo; %yk; 

cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;.

05.  gjpT nra;Jnfhs;s cj;Njrpf;Fk; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tq;fpf; fpisapd; ngaiu 

tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

06.  gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf; 

Nfhug;gLtJld; NtW toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiykDf; NfhUk; my;yJ nfhs;tdT 

nra;Ak; chpik njd;idg; gaph;r; nra;ifr; rigf;FhpajhFk;.

07.  tpz;zg;gk; Nfhug;gl;lTld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fhj fl;lisfs; mDg;gg;gl;L 

Mdhy; Neuj;jpw;F nghUl;fis xg;gilf;fhj toq;Feh;fspdJk; xg;ge;jf;fhuh;fspdJk; 

ngah;fs; mwptpj;jy; toq;fg;glhJ gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLk;.

01. nghUl;fis toq;fy;:

 01. mYtyf fhfpjhjpfs; (midj;J tifapyhtJk;)

 02. mYtyf cUf;F tPl;Lj; jsghlq;fs;

 03. mYtyf kuj;jpdhyhd tPl;Lj; jsghlq;fs;

 04. kpd;tprpwp> Fsph;rhjdg;ngl;b kw;Wk; kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fs;

 05.  mYtyf cgfuzq;fs; (jl;lr;R> fzdp> fzf;fpLk; nghwp> NuhdpNah ,ae;jpuk;> 

Nghl;Nlh gpujp gz;Zk; ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;)

 06. fzdp JizAWg;Gf;fs;

 07. Njhw;nghUl;fs; (Ngf;> kiof;ftrk;> fk;g+l;)

 08.  fz;fhl;rp kw;Wk; tpsk;gu Ntiyfs; (ngah;g;gyif> ngdh;> mwptpj;jy;fs;> gpurhu 

$lq;fs;> Ngh];lh;)

 09. fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk;  fl;bl cgfuzq;fs;

 10. ijf;fg;gl;l Milfs; kw;Wk; jpiur; rPiyfs;

 11. midj;J tifapyhd thfd cjphpg;ghfq;fs;

 12.  midj;J fl;bl guhkhpg;G kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;fs; njhlh;ghfj; Njitg;gLk; 

JizAWg;Gf;fis toq;fy; (kpd; tpsf;Ffs;> ePHf;Foha;> gptPrP> fy;tid]; Nghd;w 

JizAWg;Gf;fs;)

 13. midj;J tifahd tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; MAjq;fs;

 14. tptrha ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; kpUf kUe;Jfs;

 15. fUq;fy; epidTg;gbtq;fs; kw;Wk; epidTr; rpd;dq;fs; jahhpg;gth;fs;

 16. rhzk; gris> Jk;Gr; NrhW kw;Wk; Nkw;gug;G kz; toq;Feh;fs;

 17. nghypj;jpd; toq;Feh;fs;

 18. Nrjdg; gris toq;Feh;fs;

 19.  midj;J tifahd thfd lah;> ba+g; kw;Wk; gw;whp/ JizAWg;Gf;fis 

toq;FNthh;.

 20. midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;

 21. midj;J tifahd tspr;rpuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

02. Nritfs;

 01. fl;blq;fis eph;khzpj;jy;> gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 02. midj;J tifahd ePH Nkhl;lhh;fis gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 03. midj;J tifahd mYtyf cgfuzq;fisAk; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 04. fzdp gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 05.  midj;J tifahd ,yj;jpudpay; Clf cgfuzq;fisAk; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy;

 06. midj;J tifahd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisAk; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

 07.  midj;J tifahd thfdq;fisAk; gOJ ghh;j;jy; (tpahghu gjpTr; 

rhd;wpjopy; njspthf tpahghuj;jpd; jd;ik Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. c.jh:- 

ifj;njhopy;Jiw> F\d; Ntiy> kpd; tiyaikg;G nghwpKiw Ntiyfs;> 

tspr;rpuhf;fp vd;gd)

  I. ,ae;jpu gOJ ghh;j;jy;fs;

  II. bd;fh;> ngapd;w; gz;zy;

  III. thfd kpd; tiyaikg;G nghwpKiw Nritfs;

  IV. Nkhl;lhh; thfd tspr;rPuhf;fp Nritfs;

  V. iryd;rh; gOJ ghh;j;jy;fs;

  VI. thfdj;jpd; ];gphpq; yP/g;]; nghwpKiw Nritfs;

  VII. /iggh; Ntiyfs; (Nkhl;lhh; thfdq;fs; njhlh;ghdJ)

  VIII. Nkhl;lhh; irf;fps; guhkhpg;G kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy;

  IX. l;uf;lh; l;Nuyh; gOJ ghh;j;jy;

  X. l;uf;lh; gOJ ghh;j;jy; (2 rf;fuk;> 4 rf;fuk;)

  XI. lah; kPs; epug;gk; kw;Wk; tPy; vya;d;kd;w; nra;jy;

  XII. nyhwp nghbfis epWty;> gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

  XIII. midj;J tifahd thfd jtiz GJg;gpj;jy;fs;

  XIV. ePH gTrh;> l;uf;lh;> rpwpa l;uf;lh; kw;Wk; l;uf;lh; l;Nuyh;fs; njhlh;ghd Nritfs;

  XV. midj;J tifahd thfdq;fisAk; F\d; gz;zy;

 08. ngf;Nfh kw;Wk; Nlhrh; ,ae;j;puq;fis thlif mbg;gilapy; toq;fy;

 09. tspr;rPuhf;fpAldhd Ntd; thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;.

 10.  tpij njd;id kw;Wk; fd;Wfis Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf thlif mbg;gilapy; 

nghwp tz;bfis toq;Fjy;

 11. Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhu Nritfs; toq;Fjy;

 12. rl;l MNyhrid Nritfs;

 13. Vw;Wkjpg; gaph;fisf; nfhs;tdT nra;Nthh; 

 14.  midj;J tifahd mYkpdpak; kw;Wk; ,Uk;G eph;khzpg;Gfs;> gOJ ghh;j;jy;fs; 

kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

 15.  fzdp njhlh;ghd ghtid nkd;nghUs;fis eph;khzpj;jy; (,izajsk; kw;Wk; 

Vida ghtid nkd;nghUs;fs;)

03. 01. njd;id njhlh;ghd jahhpg;Gfis nfhs;tdT nra;Nthh;

  I. Njq;fha;/Njq;fha; vz;nza;/ nfhg;guh nfhs;tdTf;fhuh;fs;
  II. Njq;fha; kl;il/ Njq;fha; rpul;il/ Jk;G> Jk;Gr; NrhW nfhs;tdTf;fhuh;fs;
  III. Njq;fha; kuq;fisf; nfhs;tdT nra;Nthh;

 02. ,ilf;fhy gaph;fisf; nfhs;tdT nra;Nthh;

   (mz;zhrpf;fha;> gg;ghrp> uk;Gl;lhd;> Njhil> vYkpr;ir> J}hpad;> l;ufd; /GUl; 

kw;Wk;  tw;whis> epyf;fliy Nghd;wit)

 

2021Mk; tUlj;jpw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
2021Mk; tUlj;jpw;F toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gj;jpuk;

gjpT njhlh;ghd Njitg;ghLfs; 01 nghUl;fis toq;fy;

02 Nritfis toq;fy;

03 njq;F rhHe;j   

jahhpg;Gf;fspd; nfhs;tdTf; 

fhuh;fs;

(Fwpj;j tFjpapd; ,yf;fk;> njhlh; ,yf;fk; ,Ug;gpd; mjidAk; njspthff; Fwpg;gpLq;fs;)

02. tpahghuj;jpd;/ epWtdj;jpd; ngah;:................................................................................................
03. Kfthp: ..............................................................................................................................................

04. tpahghu gjptpyf;fk;: ......................................................................................................................

  (tpahghuj;jpd; jd;ikia cs;slf;fpa gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; 

Ntz;Lk;)

05. njhiyNgrp ,yf;fk; .................................... ngf;;]; ,yf;fk;: ................................................

06. tq;fpf; fpis: ..................................................................................................................................

07. fld; trjpfs; toq;fg;gLk; fhyk;:...............................................................................................

 ngWkjp:..............................................................................................................................................

08. nghUl;fisf; nfhz;L te;J xg;gilg;gPHfsh vd;gJ gw;wp Fwpg;gpLq;fs;>

Nkw;gb (Nrit toq;fy;fs;) ,yf;fk; 02 - 01 fPohf gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;GtPHfshapd; 

eph;khzpg;Gg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpy; (,f;lhl;) gjpTld; ,yq;if Njrpa 

eph;khzpg;G xg;ge;jf;fhuh;fs; rq;fj;jpd; nry;YgbahFk; cWg;Ghpikiag; ngw;wpUf;fpd;wPuh 

vd;gJ gw;wpAk;> gjptpyf;fj;ijAk; Fwpg;gpl Ntz;baJld; Njitg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; Fwpj;j 

gzpfis epiwNtw;Wk; ,aYikia vOj;J %yk; cWjpg;gLj;Jtjw;F tpz;zg;gjhuh; 

cld;gLthh;.

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

tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;       jpfjp

kw;Wk; epWtd cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiu

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

tpiykD vz;-Q548/20

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthwhf kw;Wk; 8.6 kpy;ypad; &gh (ngNrt  ePq;fyhdJ) 

MF nryntd kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapy;> 

'Nthh;l; 03>04>05 njhlh;ghf jhjpkhh;fis miof;Fk; Kiwikia toq;fp 

kw;Wk; epWTtJ njhlh;ghd tpiykD" njhlh;ghf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis>                        

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy rhh;ghf> jpizf;fs ngWiff;FOj; 

jiyth; jw;NghJ miof;fpd;whh;.

01.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;glj; jFjp ngWtjw;F ntw;wpahsuhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;glhjpUf;f Ntz;baJld; fle;j 05 tUl 

fhyg;gFjpapy; epfuhd Ntiy mDgtj;ij nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fshfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDf;Nfhuy;> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiwf;fikthf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  Mh;tq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs;> Nkyjpf jfty;fis = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiy gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;               

(njh.Ng: 0112778610 - ePbg;G 3142/0112778624) ve;jnthU Ntiy ehspYk;  

9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfj;jpy; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  tpiykD kjpg;gPL &.5>000>000.00,w;F Nkw;gLk; NghJ> tpiykDitf; 

ifaspf;Fk; rkak; nghJ xg;ge;jg; gjpthshplkpUe;jhd xU rhd;wpjo; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

05.  ENfnfhil> jygj;gpl;b> =  [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy toq;fy; 

mYtyhpw;F xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gk; rkh;;g;gpf;fg;gl;L> kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd %thapuk; &gh (&.3000/-) nrYj;jg;gLtjd; %yk;> 2020.09.14 

Kjy; 2020.10.07 tiu> 9.00 kzpKjy; 15.00 kzptiu Mh;tq;fhl;Lk; 

tpiykDjhuh;fspdhy; Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l 

tpiykDf;NfhUk; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;syhk;.

06.  tpiykDf;fs;> 2020.10.08 md;W 10.00 kzpf;F mjw;F my;yJ Kd;dh; 

fpilf;ff; $bathW> ENfnfhil> jygj;gpl;b> = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy jpizf;fsg; ngWiff;FO jiythpw;F Neubahf my;yJ 

gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gly;  Ntz;Lk; my;yJ jiythpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;ngl;bf;Fr; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDj;jpwg;gpy;  fye;Jnfhs;Sk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; itj;jparhiyapy; tphpTiu kz;lgj;jpy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;ljd; gpd;dh; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;.

07.  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy khehl;L miwapy; 2020.09.30 md;W 

K.g.10.00 kzpf;F js tp[ak; kw;Wk; Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

jiyth;

jpizf;fsg; ngWiff;FO

= [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy

jygj;gpl;b> ENfnfhil

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nthh;l; 03>04>05 njhlh;ghf jhjpkhh;fis miof;Fk; Kiwikia 
(System) toq;fp kw;Wk; epWTtJ njhlh;ghd tpiykD

Nguhjid gy;fiyf;fof> 

tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpw;F (PGIS)
Wavelength Dispersive Simultaneous X-Ray Fluorescence 

Spectrometer (WDXRF) mikg;gpd; toq;fy;> tpepNahfpj;jy;> 

epWTjy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy;

xg;ge;j ,y.: PGIS/NCB/GE/2020/03
01.  Nguhjid gy;fiyf;fof> tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpw;F (PGIS) 

Wavelength Dispersive Simultaneous X-Ray Fluorescence Spectrometer (WDXRF) 
mikg;gpd; toq;fy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jYf;fhf 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G 

epWtdj;jpd; rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO (rpNu\;l)> jiytupdhy; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

02.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyNfl;G 

elj;jg;gLk;. 

03.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngw;wpUg;gjw;F> ntw;wpfukhd 

tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; Njit 

Vw;gLk;NghJ jsj;jpy; gOJghu;j;jy; kw;Wk; tof;fkhd guhkupg;G jpwd; 

cilajhf gFg;gha;T fUtp Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 5 Mz;Lfs; mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

04.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; 2020 nrg;nlk;gu; 14 njhlf;fk; 

2020 xf;Nlhgu; 07 tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu PGIS> nghJ 
epu;thfg; gpuptpy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk; vd;gNjhL           

081-2394793 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; CNl cjtpg; gjpthsuplk; ,Ue;J 

Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;.

05.  PGIS/ rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 5>000.00 &ghit nrYj;jp fPOs;s 

Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;lJk; Kj;jpiuaplg;gl;lJkhd tpiykDf;fs; 

,lg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; PGIS/NCB/GE/2020/03 
vd;W Fwpg;gpl;L 2020 xf;Nlhgu; 07 md;W gp.g. 3.00 my;yJ mjw;F Kd;du; 

fpilf;FkhW fPOs;s Kftupf;F ,U gpujpfshf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. fPOs;s Kftupapy; gq;Nfw;f 

tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

Vw;fg;gLtJ KbTw;w tpiutpy; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

07.  tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtd> jiytupd; ngaUf;F vOjg;gl;ljhfTk; 

2021 ngg;utup 03 Mk; jpfjp tiu nry;YgbahdjhfTk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l 500>000 &gh 

ngWkjp nfhz;l tpiykDg; gpiz xd;iwf; nfhz;ljhf midj;J 

tpiykDf;fSk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;

jpizf;fs ngWiff; FO (rpNu\;l)

tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk; (PGIS)
j.ngl;b 25

Nguhjid

2020 nrg;nlk;gu; 14  
 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)



தினகரன் 212020 செபசடெம்பர் 14 திங்கட்கிழமை14–09–2020

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;
46MtJ cs;sf gl;lkspg;G tpoh  - 2020

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpy; 2020 etk;gh; 02 kw;Wk; 03Mk; jpfjpfspy; gz;lhuehaf;f 

khehl;L kz;lgj;jpy; elj;jg;gLk; 46MtJ cs;sf gl;lkspg;G tpohtpy; 3280 gl;ljhhpfspd; 

gl;lkspg;G eilngWk; Ntisapy; khj;jpuk; Gifg;glk; vLj;jy; (Stage Photography Only) 
nraw;ghl;bw;fhf jifikahd epWtdq;fisj; Njh;e;njLg;gjw;F tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  ,jw;fhf Njh;e;njLf;fg;gLk; Gifg;gl fiyQUf;F/epWtdj;jpw;F gy;fiyf;fof gl;lkspg;G  

tpoh my;yJ mjw;F rkkhd epfo;Tfis Gifglk; gpbj;jy; gw;wpa Fiwe;jgl;rk; 05 tUl 

mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

02.  gl;lkspg;G tpoh eilngWk; ,U jpfjpfspYk; gz;lhuehaf;f Qhgfhh;j;j khehl;L kz;lgj;jpy; 

gl;lkspg;G eilngWk; Ntisapy; gl;ljhhpfs; mnrsfhpaj;Jf;F cs;shfhjthW Kiwahf 

kw;Wk; NghJkhd msT Gifg;glq;fis vLj;jy; Ntz;Lk;.

03.  rfy tpz;zg;gjhhpfSk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ &.25>000.00 kPsspf;fg;gLk; gpiz 

itg;Gj;njhifia gy;fiyf;fofj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsh; fUkgPlj;jpy; 2020.09.14 Kjy; 2020.10.05Mk; 

jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiuahd fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj 

&.1000/- njhifiar; nrYj;jp nfhs;tdT nra;ayhk;.

05.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikahd tpz;zg;gjhupfSf;F Ntiy ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg;gjpthsh;/epWtdq;fs; (jfty;fs; kw;Wk; 
Nritfs;) ,lk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 

ghPl;rpf;fyhk; (njh.Ng:011-2802856)

06.  ,J rk;ge;jkhd Kd; mwpt+l;ly; $l;lnkhd;W 2020.09.25 K.g.10.30,w;F gy;fiyf;fofj;jpd; 

eph;thf fl;blj;jpd; Copah; Fohk; $l;l kz;lgj;jpy; eilngWk;. Mh;tk; fhl;Lfpd;w 

tpz;zg;gjhuh;fs; ,jw;fhf rKfkspj;jy; fl;lhakhtJld; ,f;$l;lj;jpw;F rKfkspf;Fk; 

tpz;zg;gjhhpfSf;F khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

07.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; rhk;gpYld; 2020.10.06 K.g.10.30 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW rkh;g;gpf;f Ntz;baJld;> Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

'%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vdf; Fwpg;gplg;gl;L> NtWNtW ,U ciwfspy; ,l;L mt; 

ciwfs; ,uz;ilAk; xU fbj ciwapy; ,l;L> %d;W ciwfspdJk; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

'46MtJ cs;sf gl;lkspg;G tpohtpy; gl;lk; toq;fg;gLk; Ntisapy; khj;jpuk; Gifg;glk; 

vLj;jy; (Stage Photography Only) -2020" vd;W Fwpg;gpl;L nghwpapl;L cjtpg;gjpthsh;/epWtdq;fs; 
(jfty; kw;Wk; Nritfs;) = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil> vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ cjtpg; gjpthsh;/epWtdq;fs; (jfty; kw;Wk; 

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

08.  efy;gpujp> %yg;gpujpfspy; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg;gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09.  2020.10.06 K.g.10.30 ,w;F eph;thf fl;blj;jpy; Copah; Fohk; $l;l kz;lgj;jpy; Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; tpz;zg;gjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfSf;F ,t;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

10.  g+h;j;jpaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpw;F 

chpaJ. jhkjk; gw;wpa jghypLjiy cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

gjpthsh;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

fq;nfhltpy> ENfnfhil

2020.09.03

gl;lkspg;G eilngWk; Ntisapy; khj;jpuk; 
Gifg;glk; vLj;jy; kw;Wk; gphpd;l; nra;jy;

(Stage Photography Only)

jsitj;jparhiy fe;jsha;
 tpiykDf;Nfhuy;

fe;jsha; jsitj;jparhiyapd; fPo;jug;gl;l gzpfSf;fhd jFjpAila nghUl;fs; 

nfhs;Kjy; rk;ge;jkhd Kj;jpiu gjpf;fg;gl;l nld;lh; Njrpa Nghl;b Vyj;jpd; %yk; 

NfhUtjw;F itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWif FOj;jiythpdhy; jPh;khdpf;fg; 

gl;Ls;sJ.

,f; nfhs;Kjy; gzpfSf;fhd KOikahd xg;ge;j gj;jpuk; (nld;lh; gj;jpuk;) 2 

gpujpfSld; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nghUl;fs; 

,yf;fk;
tpguk; msT

nfhs; 

Kjy;

jpUg;gpr; 

nrYj;j 

KbahjJ

gpiz 

ghJfhg;gpd; 

kjpg;G

Nfs;tpjhuh; 

fspd; jFjp

01

Supply Delivery, Un 
loading of Medical Air and 
Providing Maintenance, 
Services for the Storages 
of Gas & Gases in 
Liquefide from

kn 
table 
01

BHK/
AB/07/ 
2020/28

3000.00 200.000.00
Company 

Registration & 
NMRA

Table 01

Item No Material Description Unit Specification Qty requireed

1 Medical Breathing air 47L 650

2 Nitrous Oxide 
3.2kg 60

1.6 Kg 50

4 Co2 (Carbon Dioxide) 3Kg 14

5 Liquid Nitrogen 10L 14

6

Medical Oxygen 

47L 5000

14L 4000

10.53 L 2000

4.2L 7000

,jw;fhf fhhpahyaj;jpdhy; ntspaplg;gl;l gj;jpuq;fspy; khj;jpuk; Kd;itf;f 

Ntz;Lk;.

01.  xg;ge;j (nld;lh;) gj;jpuk; kPs; toq;fg;glhj mDkjpg;gj;jpuf; fl;lzj;ij nrYj;jp 

thu ehl;fspy; 2020.09.14 jpdk; tiu K.g.9.00 ,y; ,Ue;J gp.g.3.00 tiu 

itj;jparhiy fhhpahyaj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (tpiykDtpw;F Kd;duhd 

$l;lk; 28.09.2020 Mk; jpfjp eilngWk;)

02.  2020.10.05 K.g.10.00 nld;lh; jpwf;fg;gLk; vd;gNjhL mjw;F Kjy; ngWk; tifapy; 

xg;ge;j (nld;lh;) gj;jpuk; 'jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> jsitj;jparhiy> 

fe;jsha;" vd;w tpyhrj;jpw;F gjpTj;jghypy; mDg;gKbAk;. ,y;iynadpy; 

fe;jsha; jsitj;jparhiyapd; fhhpahyaj;jpw;F nfhz;Lte;J ju KbAk;. Fwpj;j 

Neuj;jpw;F gpd; fpilf;Fk; (nld;lh;) xg;ge;jk; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. xg;ge;j 

gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; re;jh;g;gj;jpy; xg;ge;jf;fhuh; or mtuhy; Fwpg;gplg;gl;l Jiz 

xg;ge;jf;fhuhpw;F rKfkspf;f KbAk;.

03.  nld;lh; xg;ge;j gj;jpuk; cs;s fbj ciwapy; Nky; ,lJ %iyapy; nld;lh; 

,yf;fk; kw;Wk; Fwpj;j gzp njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

ve;jnthU nld;lh; gj;jpuKk; Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; Vw;Wf;nfhs;sjpUj;jypd; chpik 

itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWif FOtpDila jPh;khdkhFk;.

Nkyjpf tpguk; :- 0262234261-212/026-2234945.
itj;jpah; b.[p.vk;.nfh];jh

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

jsitj;jparhiy> fe;jsha;.

t/g gz;lhutis g.Neh rq;fj;jpd; 

Nkhl;lhH]; epWtdj;jpy; 

12x8 filfis Fj;jiff;F tpLtw;fhf 

tpiykDf; Nfhuy;

,e;j filia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. vk;khy; toq;fg;gLk; nld;lH 

gbtq;fisg; g+uzg;gLj;jp gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;glNth ~filfis Fj;jiff;F tply;| vdf; 

Fwpg;gpl;L tpiykDit Nehpy; te;J xg;gilf;fNth 

tpUk;GgtHfs; jkJ tpiykDf;fis ,e;j 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bf;Fr; 

NrHf;f Ntz;Lk;. mt;thwpy;iynadpy;> nfsut 

jiytH> t/g gz;lhutis g.Neh.$. rq;fk;. ,yf;fk; 

04> ngNuuh khtj;ij> vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gpitf;f Ntz;Lk;. ,e;j Fj;jiff; fhyk; 05 

tUlq;fs; vd;gJld; itg;Gj; njhifahf &. 200>000 

itg;gpypl Ntz;Lk;.

,jd; gbtf; fl;lzkhf &. 1500 ck; kPsspf;fg;gLk; 

fl;lzkhf &. 1000 njhifAk; mwtplg;gLk;. ,J 

njhlHghfTs;s tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 

te;J vkJ fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiyNgrp 

,yf;fq;fisj; njhlHG nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

0722858124> 0718427332> 0718427383 tpiykDg; 

gj;jpuq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2020.09.30 

(2020 nrg;lk;gH 30) MFk;.

nfsut jiytH

t/g gz;lhutis g.Neh.$. rq;fk;

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

,uj;kyhid nghwpapay; gPlj;jpd; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 
jpz;kf;fopTfis mfw;Wk; NritfSf;fhd Nfs;tp Nfhuy;

xg;ge;j ,yf;fk;: USJP/EIS/CL/FOE/2020/2021

1.  = [atHjdGu gy;fiyf;fofk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy;  = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; ,uj;kyhid nghwpapay; 

gPlj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; jpz;kf;fopTfis mfw;Wk; Nritia elj;jpr; 

nry;tjw;fhf jifik nfhz;l kw;Wk; jFjpAila Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  xg;ge;jf; fhy vy;iy 365 ehl;fshFk;.

3.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; fPo; Nfs;tp Nfhuy; ,lk;ngWk;.

4.  rfy Nrit toq;FeHfshYk; murpdhy; mDkjpf;fg;gl;l 2016 ,y 3 

CopaHfspd; Njrpa Fiwe;jgl;r rk;gs rl;lk;> 2016 ,y 04 CopaHfspd; gl;n[l; 

nfhLg;gdT rl;lk;> CopaH Nrkyhg epjpr; rl;lk;> CopaH ek;gpf;if epjpar; 

rl;lk; gzpf;nfhil rl;lk;> rk;gsr; rigfs; rl;lk;> fil kw;Wk; mYtyf 

CopaH rl;lk;> CopaH e\;l<l;Lr; rl;lk;> Nghd;w rl;lq;fspy; mbg;gilapy; 

rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

5.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;Fj; Njitahd jfty;fs; 

= [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsH/ epWtd (jfty;fs; 

kw;Wk; Nritfs;) ,lk; (njh.Ng. ,y. 0112802856) ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; 2020.09.14 Kjy; 

2020.10.05 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu Nfs;tp gw;wpa Mtzq;fisg; 

ghprPypf;fyhk;.

6.  2020.09.14 Kjy; 2020.10.05 tiuahd fhyj;jpw;Fs; mYtyf Neuq;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu kPsspf;fg;glhj &. 2>500.00 fl;lzj;ij 

gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jpa gpd;dH fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 

vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkHg;gpj;J ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w 

Nfs;tpjhuHfSf;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfs; 

gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsH fUk gPlj;jpw;F fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2020.09.25 gp.g.1.30 ,w;F = [atHjdGu 

gy;fiyf;fofj;jpd; epHthff; fl;blj;jpy; mike;Js;s CopaH Fohk; $l;l 

kz;lgj;jpy; eilngWk;. MHtk; fhl;Lfpd;w tpz;zg;gjhhpfs; ,jw;fhf gq;F 

gw;Wjy; fl;lhakhtJld; ,f;$l;lj;jpy; fye;J nfhs;Sk; tpz;zg;gjhuHfSf;F 

khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

8.  2020.10.06k; jpfjp gp.g.1.30 ,w;F epHthff; fl;blj;jpy; CopaH Fohk;                

$l;l kz;lgj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; %lg;gLk;.

9.  Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngaH 

kw;Wk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpfjp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 2020.10.06 gp.g.1.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW ENfnfhl> fq;nfhltpytpy; mike;Js;s = [atHjdGu 

gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg;gjpthsH/ epWtdq;fs; (jfty;fs; kw;Wk; 

Nritfs;) ,lk; gjpTj; jghypy; rkHg;gpf;fyhk; my;yJ Nkw;gb mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L mit jpwf;fg;glhkNyNa Nfs;tpjhuHfSf;F jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;. jhkjq;fs; rk;ge;jkhf jghypLtij cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ. nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j 

Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ 

mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F (xU Nfs;tpjhuUf;F xU gpujpepjp tPjk;) 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

10.  jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; ,Wjpj; jPHkhdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

11.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,Wjpj; jpdk; Kjy; 2021.01.26 tiu Nfs;tpfs; 

nry;YgbahFk;.

12.  Nfs;tpAld; Nfs;tp gpiznahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb Njitg;ghLfSf;fhd Fwpj;j Kfthpfs; fPo;tUkhW

tpiyNfhuy; Mtzq;fisg; ghprPypj;jy;> tpiyNfhuy; Mtzq;fisf; NfhUjy; 

kw;Wk; tpiyNfhuy;fis xg;gilg;gjw;fhf

cjtpg;gjpthsH

epWtdq;fs; (jfty;fs; kw;Wk; Nritfs; gphpT)

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

fq;nfhltpy> ENfnfhil.

tpiykDf;fisj; jpwj;jy;

eph;thf fl;blj;jpd; CopaH Fohk; 

$l;l kz;lgk; (epHthff; fl;blk;)

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhil.

jiytH

jpizf;fs ngWiff; FO

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhil
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= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

Q549/20
�  tjptpl Nehahsh;fs; kw;Wk; itj;jparhiy Copah;fspd; cgNahfj;jpw;fhf 

2020/2021Mk; tUlj;jpw;F ENfnfhil> jygj;gpl;batpy; mike;Js;s = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiyf;F njhlh;r;rpahf czT tiffis toq;Ftij cWjp nra;a 

KbAkhd ,yq;ifg; gpuirfs;> th;j;jf epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 

(xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J) ngWiff;FOj; jiythpdhy; 2020.10.08 md;W K.g. 10.00 

kzptiu Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; njhlh;ghf tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ. 

mjd; gpufhuk;> Fwpj;j toq;Feh;fSf;F Gjpa kuf;fwp> Gjpa go tiffs;> ,iwr;rp 

kw;Wk; Kl;il cyh; czTfs;> Ngf;fhp nghUl;fs; kw;Wk; nghjp nra;ag;gl;l 

czTnghUl;fs; (gf;fw;> bd; kw;Wk; Nghj;jy;) toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

�  tpiykDf;Nfhuy;> Njrpa  Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) eilKiwf;fikthf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,J njhlh;ghf Mh;tq;fhl;Lk; toq;Feh;fs;> = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; fzf;fhshpw;F kPsspf;fg;glhj &.3>500.00 tpz;zg;gf;fl;lzj;ij 

nrYj;Jtjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gw;Wr;rPl;L kw;Wk; gzpg;ghshpw;fhd epWtd 

fbjj; jiyg;gpyhd vOj;;J%y Ntz;Ljnyhd;iw toq;fy; gphptpw;F rkh;g;gpj;jjd; 

gpd;dh;> 2020.09.16 Kjy; 2020.10.07 tiuahd thu ehl;fspy; K.g.9.00 kzp Kjy; 

gp.g.3.00 tiuahd fhyj;jpDs; tpiykDg; gj;jpuq;fis toq;fy; mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

�  2020/2021 njhlh;ghf> czTg;nghUl;fspd; mz;zsthd Njitg;ghl;Lj; njhif kw;Wk; 

jfty;fs; tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

�  fPNo Fwpg;gplg;gl;l jifikfis g+h;j;jp nra;Ak; tpz;zg;gjhuh;fs; khj;jpuk; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLtJld; fPNo (i) Kjy; (viii) tiuahd jfty;fs; Fwpj;j tpiykDTld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 i.  murhq;f itj;jparhiy> Kg;gil kw;Wk; rpiwr;rhiyfSf;F czTg;nghUl;fis 

toq;FtJ njhlh;ghf %d;W tUl mDgtk; kw;Wk; jpUg;jpfukhd nraw;ghL 

toq;fg;gl;lik njhlh;ghd mwpf;if NghjpasT gjtpepiyapdh; fhzg;gly; 

kw;Wk; mYtyf trjpfs; ,Uj;jy;.

 ii.    tpahghunkhd;whf gjpTnra;J nfhz;l rhd;wpjo; $l;bizf;fg;gl;l rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;W kw;Wk; mt;thW gjpTnra;J nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh; %d;W tUl 

fhyg;gFjpapy; tpahghu eltbf;iffspy; <Lgl;lik njhlh;ghd mwpf;if

 iii.    Mff;Fiwe;jJ %d;W khj fhyj;jpw;F njhlh;r;rpahf czT tiffis 

toq;fy; nra;tJ njhlh;ghf jpUg;jpfukhd epjpapay; ];jpuj;jd;ikiaf; 

nfhz;bUj;jy;

 iv.  epjpapay; ];jpuj;jd;ik njhlh;ghf toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fs;> thp nrYj;jg;gl;l 

mwpf;iff;F rkkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 v.  NghjpasT njhlh;ghly; trjpfis nfhz;bUj;jy; (njhiyNgrp> 

ifalf;fj;njhiyNgrp> ngf;]; ,ae;jpuk;> <nkapy; Nghd;wit) 

 vi.  NghjpasT fsQ;rparhiy trjpiaf; nfhz;bUj;jy; (Fsph; miw> rhkhd; 

fsQ;rparhiy kw;Wk; Fsph; rhjdg;ngl;b trjpfs; Nghd;wit.)

vii. Fspa&l;lg;gl;l l;uf;tz;b cs;spl;l NghjpasT thfd trjpfisf; nfhz;bUj;jy;.

 viii.  nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpw;fikthf> fk;gdp ,y;y gbtk; (PCA03 
gbtk;)

�    chpa Kiwapy; ifr;rhj;jpl;L cj;jpNahfg+h;t ,wg;gh; Kj;jpiu gjpag;gl;L 

tpz;zg;gq;fs;> jghYiwnahd;wpDs; Nrh;f;fg;gl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 

'2020/2021 tUlk; njhlh;ghf = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyf;F czTtiffis 

toq;Fk; xg;ge;jk;" vdf; Fwpg;gpl;L 2020.10.08 md;W K.g.10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf ,q;F fPNoAs;s Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth 

my;yJ me;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;ngl;bf;F Nrh;f;fg;glNth 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk; ,Wjp Neuk; Kbtile;jjd; gpd;dh; 

cldbahf tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuh;f;F my;yJ mthpd; mjpfhuKs;s 

gpujpepjpnahUtUf;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

�   jhkjkhfpf; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; mit jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

�   cj;Njr tpiykDjhuh;f;F tpiykDg;gj;jpuq;fis vt;tpj fl;lzKkpd;wp toq;fy; 

gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

�   Nkyjpf tpguq;fis> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy toq;fy; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

= [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy

jygj;gpl;b

ENfnfhil

ngWif mwptpj;jy;

rikf;fg;glhj czT tiffis toq;fy;

njhiyNgrp ,yf;fk; : 0112778610 

ePbg;G 3142 my;yJ 0112778624

nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpah gpuNjr rig
01.  nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rigapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s ngWiff;fhf jFjpfisg; g+h;j;jp 

nra;Js;s jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;jj;jpd; ngah; 

(eph;khzf; fhyk;)
CIDA gjpT Nfs;tpg; gpiz 

Kwp (&gh)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd mbg;gilj; 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

epjp njhopy;El;gk;

nfhfpytj;j kahdj;jpy; 

jfdr;rhiyf; fl;blk; kw;Wk; 

Gif Nghf;fpia eph;khzpj;jy;> 

Down Draught khjphpapyhd vy;.
gp. vhpthA %yk; nraw;gLk; 

,ul;il jfdr;rhiy miwia 

eph;khzpj;jy;> ,Wjpf; 

fphpiafs; nra;Akplk; kw;Wk; 

Njitahd tifapyhd epy 

myq;fhuk; (10 khjq;fs;)

juk; C5
my;yJ 

mjw;F Nky;

500>000.00

nfhl;bfhtj;j 

Ky;Nyhpah 

gpuNjr rig 

jiythpd; 

ngahpy;

10>000.00 VAT 
Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

Mff; Fiwe;j 

nghJthd tUlhe;jg; 

Gus;T

fle;j 3 tUlq;fspy; 

38 kpy;ypad; 

&ghTf;Ff; fpl;baJ

nghJthd mDgtk;

08 tUlq;fs;

tpNrl mDgtk;

fle;j fpl;ba 5 

tUlq;fSf;Fs; Mff; 

Fiwe;jJ ,JNghd;w 

my;yJ ,jw;Fr; 

rkkhd 2 xg;ge;jq;fis 

ntw;wpfukhf g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy;

02.  Njrpa Nghl;b hPjpahd Nfs;tp Nfhuy; eilKiwapd; fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

03.  ,jpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; flik Neuq;fspy; 011-2410288> 0112410770> 0112410594 

vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd;; Clhf nfhl;bfhtj;j – Ky;Nyhpah gpuNjr rigapd; ifj;njhopy; gphptpd; Ntiy mj;jpal;rfiuj;; njhlh;G 

nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;> 2020-09-14Mk; jpfjp Kjy; 2020-10-13Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp 

kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; ,Nj Kfthpapy; Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; Ntiyj; jsj;ij ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tpg; gbtq;fis nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpah gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpw;F   kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 10>000.00 &ghitr; 

(VAT Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;) nrYj;jpajd; gpd; 2020-09-14Mk; jpfjp Kjy; 2020-10-13Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 

9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rigapd; jiytUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

nra;tjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. Nfs;tpjhuh;fs; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) 
fl;blq;fSf;fhf C5 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

NghJ CIDA gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;l khjphpapyhd jfdr;rhiyia eph;khzpj;jy; njhlh;gpy; Fiwe;jgl;rk; 08 tUl fhy mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; (NERD) jfdr;rhiy eph;khz njhopy;El;gr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; 

Nkyjpfj; jifikahFk;.

06.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iw 

jiyth;> nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rig vDk; ngahpy; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL ,J nuhf;fg; gzkhf my;yJ ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l Nfs;tpg; gpizKwpahftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. tq;fpg; gpizKwpahdJ Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 30 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 02 efy;fspyhd Nfs;tp Mtzq;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L ntt;Ntwhd ,U 

fbj ciwfspy; ,l;L kPz;Lk; jdpnahU ciwapy; ,l;L mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2020-

10-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~nfhl;bfhtj;ij - Ky;Nyhpah gpuNjr rigapd; jiytUf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J 2020-10-14Mk;; jpfjp K.g. 10.15 kzpf;F mk;KfthpapNyNa Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

08.  ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rigapdhy; epakpf;fg;gLk; 

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

jiyth;>

nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rig>

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk;.

2020-09-14

mwptpj;jy;

J}df`> flty> ,yf;fk; 85V,y; 

tjpAk; NjtKdp yf;\;kd; jpyf;frpwp 

rpy;th Mfpa ehd; rl;ltpNuhjkhd 

Nghij khj ;j piufis 

itj;jpUe;jik njhlh;ghf ePh; 

nfhOk;G k[p];l;Nul; ePjkd;wj;jpy; 

,yf;fk; M14252 tof;fpy; 

Fw;wthspahf fhzg;gl;lJld; 

Nkw;gb Fw;wj;ij ehd; kPz;Lk; 

Ghpakhl;Nld; vdTk; mJ njhlh;ghf 

,yq;if nghJ kf;fsplk; kd;dpg;Gf; 

NfhUtjhfTk; mwptpf;fpNwd;.

mwptpj;jy;

mwptpj;jy;;

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 

9(2)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdpapd; 

ngaH khw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;snjd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gL 

fpd;wJ.

fk;gdpapd; 

Kd;ida ngaH: 

NfhHld; /g;Nu]H 

mz;l; fk;gdp 

ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: 

gptp 1192

ngaH khw;wg;gl;l 

jpfjp: 2020.07.06

gjpT Kfthp: 

,y. 60> jHkghy 

khtj;ij> nfhOk;G 

03

fk;gdpapd; Gjpa 

ngaH: NfhHld; 

/g;Nu]H ngh]

d;fpAl; mz;l; 

];fiwd; ypkpl;ll;

Nkw;gb fk;gdp 

rhHghf>

gp]pd]; 

,d;nlyp[d;]; 

(gpiwtl; ypkpl;ll;

nrayhsHfs;

,y. 08> bf;fy; tPjp>

nfhOk;G 08.

jpUj;j mwptpj;jy;
,yq;if Gifapuj Nritfs;

3,850 Cubes of Track Ballast to Lower District 

Procurement No: SRS/F.7739
2020 nrg;lk;gh; 02Mk; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapd; 

19Mk; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

jiyaq;fk; njhlh;ghdJ.

02Mk; ge;jpahdJ gpd;tUkhW jpUj;jg;gl Ntz;Lnkd 

jaTnra;J ftdpf;fTk;.

02.  2020.09.23Mk; jpfjpad;W gp.g.3. kzptiuAk; 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 7>000 

&ghit khj;jpuk; (Vohapuk; &gh khj;jpuk;;) 

nrYj;jpa gpd;dh;> Gifapuj fsQ;rparhiyfs; 

mj;jpal;rfhpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;sf;$ba gbtq;fspy; khj;jpuNk 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Vida tplaq;fspy; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO 

,yq;if Gifapuj Nritfs;>

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:

2438078/ 2436818

ngWif mwptpj;jy;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 9(3) B(8) 
Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 

fk;gdpapd; ngaH khw;wk; 

nra;ag;gl;Ls;snjd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida 

ngaH: 

l;ufd; vf;]; (gptPb) vy;bB

gjptpyf;fk;: gptP 00214346

ngaH khw;wg;gl;l jpfjp: 

2020.08.28

gjpT Kfthp: 1Mk; khb> 

,y. 111> bgP [hah 

khtj;ij> nfhOk;G 10

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

epNah Rg;gH yq;fh (gptPb) 

vy;bB

nrayhsHfs;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lg;gphpT 9(1),d; gb fPo;tUk; fk;gdpfs; 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fpd;Nwhk;.

 fk;gdpapd; ngaH: 

y vy;rh vbANf\d; 

(gpiwtl;) ypkpl;ll; 

gjptpyf;fk;: 

PV 00227072

gjpT Kfthp: 

,y:97> = jk;kj];rp 

khtj;j> fz;b

gjpT jpfjp: 08.09.2020

fk;gdp nrayhsh;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lg;gphpT 9(1),d; gb fPo;tUk; fk;gdpfs; 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fpd;Nwhk;.

 fk;gdpapd; ngaH: 

mg;ruh]; V[d;rp 

(gpiwtl;) ypkpl;ll; 

gjptpyf;fk;: 

PV 00226860

gjpT Kfthp: 

,y:50> gioa 

khj;jis tPjp> fz;b

gjpT jpfjp: 03.09.2020

fk;gdp nrayhsh;

mwptpj;jy;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdp rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdpfs; 

$l ;bizf ;fg ; gl ;Ls ;s 

njd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

ml;bNfh Vrpah (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: gptP 00210455

gjpT Kfthp: 

525/3> ~j`k;ah|> 

,y;yJlfd;l> `guhJt

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f fk;gdp 

rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; 

fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

B.vd;.v]; g;shd;Nl\d;]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: gptP 00225801

gjpT Kfthp: 

509/1> gioa nfhl;lht 

tPjp> kphp`hz ENfnfhil

nrayhsH

fsdp gy;fiyf;fofk;

2020 nrg;lk;gh; 30 Mk; jpfjp tiuAk; gpd;tUk; gjtpfSf;F nghUj;jkhd jifikAila 

egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis fsdp gy;fiyf;fofkhdJ tuNtw;fpd;wJ.

epue;jukhd gjtpfs;

fzdpahf;fk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gPlk;
1. gpuNahf fzdpahf;f jpizf;fsk;

• nghwpapay; fw;ifnewp

    tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

• tpQ;Qhd fw;ifnewp

  tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

2. nkd;nghUs; nghwpapay; jpizf;fsk;

• fzdp nghwpapay; fw;ifnewp

  tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

3. fzdp Kiwikfs; nghwpapay; jpizf;fsk;

• nghwpapay; fw;ifnewp

  tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

• fzdp tpQ;Qhdk;/ jfty; njhopy;El;gtpay; fw;ifnewp

  tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

• fzpjk; fw;ifnewp

  tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy)/tphpTiuahsh; (cWjpg;gLj;jg;glhjepiy)/
rpNu\;l tphpTiuahsh; juk; II/I

tpz;zg;gpf;Fk; Kiwik:

NkNyAs;s gjtpfSf;fhd tpjpf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; tpguq;fis mYtyf 

Neuq;fspy; gpujp gjpthsu;/fy;tprhu; jhgdq;fs; ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; my;yJ 

www.news.kln.ac.lk vd;w gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

tpz;zg;gg;gbtq;fis jghy; %yk; ngw;Wf; nfhs;s tpUk;GNthu; 23x10 nr.kP. vd;w 
mstpyhd RaKftupaplg;gl;l> Kj;jpiu xl;lg;gl;l ciwnahd;iw mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

2020 nrg;lk;gh; 30 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; tifapy; cupj;jhd 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSldhd tpz;zg;gq;;fs; gpujp gjpthsu;/fy;tprhu; jhgdq;fs;> fsdp 
gy;fiyf;fofk;> fsdp vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU 

gjtpf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fis tpz;zg;gjhhpfs; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. g+u;j;jp 

nra;ag;glhj> njsptpy;yhj my;yJ jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; gjtpg; ngau; Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.

murhq;f jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpr;rl;l rigfs;> gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FO  kw;Wk; cau; fy;tp epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfs; mtu;fsJ 

epWtd jiyikf@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhhpfspd; njhpTg; gl;baiy 

jahupg;gjw;fhd cupikia gy;fiyf;fofk; nfhz;Ls;sJ.

gjpthsu;>

fsdp gy;fiyf;fofk;>

fsdp.

11.09.2020  

gjtp ntw;wplq;fs;

fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptpfhuq;fs; mikr;R

rg;ufKt khfhzk;

eptpj;jpfy kw;Wk; vk;gpypg;gpl;b tyaq;fspy; tyaf; fy;tpg; 
gzpg;ghsH gjtp njhlHghf tpz;zg;gq; Nfhuy;

rg;ufKt khfhzf; fy;tp mikr;rpd; fPohfs;s> jw;NghJ gjtp ntw;wplq;fs; epyTk; 

eptpj;jpfy kw;Wk; vk;gpypg;gpl;b tyaq;fspy;> tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsH gjtp 

njhlHghf jFjpAs;s Ml;fsplkpUe;J tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ.

jifikfs;:-

  tpz;zg;gjhuHfs; ,yq;if fy;tp epHthfr; Nritapy; juk; 1 cj;jpNahfj;jHfshf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (juk; 1 tpz;zg;gjhuHfs; ,y;yhj gl;rj;jpy; khj;jpuk; juk; 

11 ftdj;jpw;nfhs;sg;gLtjhy;> ,yq;if fy;tp epHthfr; Nritapy; juk; 11 

cj;jpNahfj;jHfSf;Fk; ,J njhlHghf tpz;zg;gpf;fyhk;.

NrHj;Jf;nfhs;sg;gLk; Kiw:-

  Kiwahd NeHKfj; NjHnthd;iw elhj;jp Gs;spfisg; ngw;Wf;nfhLg;gjd; 

%yk; (Gs;spfs; toq;fg;gLk; khjphpfis> www.moe.sg.gov.lk vd;w 

,izaj;jsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.)

  tpz;zg;gjhuhpdhy; mthpd; Ratpguf; NfhitAld; $bajhf rhpahfg; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gk; jkJ epWtdj; jiythpd; rpghhpRld; 2020 xf;NlhgH 

12Mk; jpfjpf;F Kd;djhf> ~nrayhsH> fy;tp> jfty; njhopy;El;gk;> kw;Wk; 

fyhrhu tptfhuq;fs; mikr;R> rg;ufKt khfhz rig> Gjpa efuk;> ,uj;jdGhp| 

vd;w Kfthpf;Ff; fpilf;ff;$bathW gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~eptpj;jpfy/ vk;gpypg;gpl;b tyaf; 
fy;tpg; gzpg;ghsH gjtp| vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

  tpz;zg;gpf;Fk; ahNjDnkhU tpz;zg;gjhuH NkNy tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsH 

gjtp ntw;wplq;fs; 02 ,w;Fk; tpz;zg;gpg;gjw;F vjpHghHg;gjhapd;> ,uz;L 

tyaq;fSf;Fk; ntt;Ntwhf ,uz;L tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;f Ntz;Lk;.

V. lg;spA Uf;kdp Mhpauj;d

nrayhsH>

fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk;

fyhrhu tptfhuq;fs; mikr;R>

rg;ufKt khfhz rig>

Gjpa efuk;>

,uj;jpdGhp.

2020.09.14

fz;b fltj;rju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

gpuNjr nrayfg;gphpT

fz;b fltj;rju fq;ftl;l Nfhuis gpuNjr 
nrayfg;gphptpw;Fw;gl;l fs;Sj;jtwizfis Fj;jiff;F 
tpw;wy; njhlh;ghd Nfs;tpgj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
01.  fz;b tl;lGSt ,y.01 fs;Sj; jtwizfis rpy;yiwf;F 

tpw;Fk; rpwg;Ghpikfis thq;Ftjw;F 2020/2021 Fj;jiff;F 

tpw;wy; njhlh;ghd Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 2020.09.30Mk; jpfjp 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; (kPs; tpw;wy;)

02.  fz;b> nfhOk;G tPjpapy; ,y.01 gpwehl;L Fbtif 

jtwizfis rpwg;Ghpikfis thq;Ftjw;F 2020/2021 
Fj;jiff;F tpw;wy; njhlh;ghd Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

2020.09.25Mk; jpfjp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; (kPs; tpw;wy;)

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2020.07.17Mk; jpfjp ,yf;fk; 2185 nfhz;l 

,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; nfrl; gj;jpuj;ij ghh;f;fTk;.

A.N[.vk;.v];.v];.gp.[arpq;f

gpuNjr nrayhsh;

fz;b
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,yq;if rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mjpfhurig

Copah; ntw;wplq;fs;

Nkyjpf gzpg;ghsu; ehafk; 
gjtp FwpaPL HM-2-2-ADG  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 93>020/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 93>020 – 12 x 2>700 – 125>420)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 140 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + tpNrl 

njhopy;El;g nfhLg;gdT (CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;) - &gh 280>000/- 
• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

   01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F 

Fiwahjjhd ,skhzpg; gl;lk; xd;W;
      kw;Wk;

   02.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd 

Nghf;Ftuj;Jf;F njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ 

tpkhd Nghf;Ftuj;J ghJfhg;G> thd;topr; nrYj;Jif Nritfs;> tpkhdepiyak;> jdpg;gl;l cupkk; 

toq;fy;> tpkhd nraw;ghLfs;> gwj;jFjp Mfpa ru;tNjr rptpy; tpkhd Nrit mikg;G %yk; 

elj;jg;gl;l vl;L (08) thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;iffis ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;. 

      kw;Wk;

  03.   $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt 

epiy xd;wpy; jdpg;gl;l cupkk;> tpkhd nraw;ghLfs; kw;Wk; gwj;jFjp Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; ,UgJ 

(20) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (thD}u;jp rhu; Nritfs; xOq;FKiw)
gjtp FwpaPL HM-2-1-DDG1  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 91>645/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 91>645 – 12 x 2>700 – 124>045)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 140 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + tpNrl 

njhopy;El;g nfhLg;gdT (CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;) - &gh 285>000/- 

• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

  01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F 

Fiwahjjhd ,skhdpg; gl;lk; xd;W;
     kw;Wk;

  02.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd Nghf;Ftuj;Jf;F 

njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ thd;topr; nrYj;Jif 

Nritfs; my;yJ thD}u;jp rhu; Jiwfspy; ru;tNjr rptpy; tpkhd Nrit mikg;G %yk; elj;jg;gl;l 

vl;L (08) thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;iffis ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy;. 

     kw;Wk;

  03.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt 

epiy xd;wpy; jdpg;gl;l cupkk; toq;fy;> tpkhd nraw;ghLfs; kw;Wk; gwj;jFjp Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 

gjpndl;L (18) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (tpkhdg; ghJfhg;G xOq;FKiw)
gjtp FwpaPL HM-2-1-DDG2  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 91>645/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 91>645 – 12 x 2>700 – 124>045)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 140 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + tpNrl 

njhopy;El;g nfhLg;gdT (CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;) - &gh 285>000/- 

• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

  01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F 

Fiwahjjhd ,skhzpg; gl;lk; xd;W;
     kw;Wk;

  02.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd Nghf;Ftuj;Jf;F 

njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ jdpg;gl;l cupkk; 

toq;fy;> tpkhd nraw;ghLfs;> gwj;jFjp Mfpa ru;tNjr rptpy; tpkhd Nrit mikg;G %yk; 

elj;jg;gl;l vl;L (08) thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;iffis ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;. 

     kw;Wk;

  03.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt 

epiy xd;wpy; jdpg;gl;l cupkk; toq;fy;> tpkhd nraw;ghLfs; kw;Wk; gwj;jFjp Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 

gjpndl;L (18) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk; (nghJ Kfhikj;Jtk;)
gjtp FwpaPL HM-2-1-DDG3  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 91>645/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 91>645 – 12 x 2>700 – 124>045)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 140 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + MS Rw;WepUgk; 
02/2017 ,w;F mikthf njhopy;Kiw nfhLg;gdT

• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

   01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F 

Fiwahjjhd ,skhzpg; gl;lk; xd;W;
      kw;Wk;

   02.  nghUspay;> fzf;fpay;> Kfhikj;Jtk;> tu;j;jfk; my;yJ epu;thfk; Mfpa Jiwfspy; gl;lg;gpd;gbg;G 

(KJkhzp) my;yJ epjp Kfhikj;Jtk; my;yJ epu;thfk; njhlu;gpyhd mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw 

gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk;. 

      kw;Wk;

   03.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt 

epiy xd;wpy; epjp> Kfhikj;Jtk;> epu;thfk; my;yJ fzf;fha;Tj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; gjpndl;L 

(18) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

gzpg;ghsu; (tpkhdg; Nghf;Ftuj;J ghJfhg;G)
gjtp FwpaPL HM-1-1-D1  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 80>295/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 80>295 – 12 x 2>270 – 114>345)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 120 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + tpNrl 

njhopy;El;g nfhLg;gdT (CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;) - &gh 185>000/- 

• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

njupT 1 

   01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F 

Fiwahjjhd ,skhzpg; gl;lk; xd;W;
      cld;

   02.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd 

Nghf;Ftuj;Jf;F njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ 

ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G my;yJ ru;tNjr Gfo;ngw;w mjid xj;j mikg;G  

%yk; elj;jg;gl;l MW (06) thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;ifia ntw;wpfukhf 

g+u;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 

mjid xj;j jifik; 
      kw;Wk;

 03.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt  

tpkhd Nghf;Ftuj;J ghJfhg;Gj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njupT 2 

 01.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd Nghf;Ftuj;Jf;F 

njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ ru;tNjr rptpy; tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J mikg;G my;yJ ru;tNjr Gfo;ngw;w mjid xj;j mikg;G  %yk; elj;jg;gl;l MW (06) 

thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;ifia ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ 

ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l mjid xj;j jifik; 
    kw;Wk;

 02.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; Kfhikj;Jt  

tpkhd Nghf;Ftuj;J ghJfhg;Gj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; gjpd;%d;W (13) Mz;Lfs; Nrit mDgtk;.

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

gzpg;ghsu; (tpkhdg; gjpT kw;Wk; gwj;jFjp)
gjtp FwpaPL HM-1-1-D7  gjtpfspd; vz;zpf;if - 01

Cjpak;

• mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 80>295/- Ml;Nru;g;G Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; (MS Rw;WepUgk; 02/2016 ,w;F 
mikthf - rk;gs msT - &gh 80>295 – 12 x 2>270 – 114>345)  

• Vida nfhLg;gdTfs; - tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT - &gh 7>800/- + vupnghUs; nfhLg;gdT – 120 
yP. + Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT - &gh 50>000/- (nrhe;j thfdk; gad;gLj;Jtjhapd;) + tpNrl 

njhopy;El;g nfhLg;gdT (CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;) - &gh 305>000/- 

• Vida ed;ikfs; - Rfhjhu fhg;GWjpj; jpl;lk;> tpgj;Jf; fhg;GWjpj; jpl;lk;> ,wg;G khdpaj; jpl;lk;> 

kpifa+jpak;> tpLg;Gf;fhd gzkhf;fy;> ifNgrp fl;lz kPsspg;G 

jifik kw;Wk; mDgtk;

ntspthup mNgl;rfu;

njupT 1 

   01.  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l thD}u;jpg; nghwpapay; my;yJ 

,ae;jpug; nghwpapay; Jiwapy; %d;W (03) Mz;L fhyj;jpw;F Fiwahjjhd ,skhzpg; gl;lk; xd;W;

      cld;

   02.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd 

Nghf;Ftuj;Jf;F njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ 

ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G my;yJ ru;tNjr Gfo;ngw;w mjid xj;j mikg;G  

%yk; elj;jg;gl;l tpkhdg; ghJfhg;G/gwj;jFjp gapw;rp fw;ifapy; MW (06) thuq;fSf;F Fiwahj 

(Kfhikj;Jt epiy) fw;ifia ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ ru;tNjr rptpy; tpkhdg; 

Nghf;Ftuj;J mikg;G %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l mjid xj;j jifik

      kw;Wk;

   03.  $l;Lj;jhgdk;> rl;luPjpahd rig/ epWtdk; my;yJ Gfo;ngw;w jdpahu; epWtdk; xd;wpy; tpkhdg; 

guhkupg;G nghwpapayhsuhf Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) Mz;Lfs; mDgtk;.

njupT 2

   01.  tpkhd Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;G jifik (KJkhzp) xd;W my;yJ tpkhd 

Nghf;Ftuj;Jf;F njhlu;Gila njhopy;Kiw gl;la epWtfk; xd;wpy; ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ 

ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G my;yJ ru;tNjr Gfo;ngw;w mjid xj;j mikg;G  

%yk; elj;jg;gl;l gwj;jFjpapy; murhq;f ghJfhg;G gupNrhjfu; cl;gl tpkhdg; guhkupg;G gapw;rp fw;if 

njhlu; xd;wpy;  MW (06) thuq;fSf;F Fiwahj (Kfhikj;Jt epiy) fw;ifia ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy; my;yJ ru;tNjr rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mikg;G %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l mjid 

xj;j jifik; 
      kw;Wk;

   02. tpkhdg; guhkupg;G nghwpapayhsuhf Fiwe;jgl;rk; ,UgJ (20) Mz;Lfs; Nrit

njhopy; tpguk;: CAASL ,izajsj;ij ghu;f;fTk;

mNgl;rfu;fs; 35 taJf;F FiwahjtuhfTk; 55 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

,yq;if tpkhdg;gil> tpkhdepiyak; kw;Wk; ,yq;if tpkhdg; Nghf;Ftuj;J Nritfs; epWtdk; 

my;yJ tpkhdg; gapw;rpf; fy;Y}upfspy; Vw;fdNt gzpahw;Wk; mNgl;rfu;fSf;F cau; tanjy;iy 

nghUe;jhJ.  

CAASL cj;jpNahfg+u;t ,izajskhd www.caa.lk ,ypUe;J njhopy; tpguk;> rpwg;G njhopy;El;g 

nfhLg;gdTf;fhd Njitfs; njhlu;gpyhf Nkyjpf tpguq;fis ngwTk; epiyahd tpz;zg;gg; gbtj;ij 

jutpwf;fk; nra;aTk; KbAk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp/gjtpfSf;fhd cq;fsJ jFjpia ep&gpg;gjw;F jifikfs; kw;Wk; mDgtk; 

njhlu;ghd Mtz mj;jhl;rpfspd; gpujpfis mDg;Gtjw;F tpz;zg;gjhuu;fs; Nfhug;gLfpd;wdu;. 

epiyahd tpz;zg;gg; gbtq;fspy; khj;jpuk; tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLtJ tpUk;gj;jf;fjhFk;. ve;j 

xU murhq;f mikg;gpNyDk; gzpahw;Wk; tpz;zg;gjhuu;fs; me;j mikg;gpd; jiytu; Clhf 

tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.   

Kiwahf g+u;;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2020.09.28 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; ,e;j 

mYtyfj;jpw;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ employment@caa.lk  vd;w 
kpd;dQ;ry; Kftup %yk; mDg;g KbAk; vd;gNjhL me;j kpd;dQ;ry; xg;Gjy; ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rptpy; tpkhdNritfs; gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; jiyik epiwNtw;W mjpfhup> ,yq;if rptpy; 

tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mjpfhurig> ,y. 152/1> kpDtd;nfhl tPjp> fl;Lehaf;f vd;w Kftupf;F 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngau; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

xd;Wf;F Nkw;gl;l gjtpfSf;F tpz;zg;gpg;gjhapd; xt;nthU gjtpf;fhfTk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fs; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

jFjpahd mbg;giliaf; nfhz;l jpUg;jpfukhd tpz;zg;gjhuu;fs; Neu;Kfg;guPl;ir/Nrhjidf;fhf 

miof;fg;gLtu;. 

rptpy; tpkhdNritfs; gzpg;ghsu; ehafk; kw;Wk; jiyik epiwNtw;W mjpfhup> 

,yq;if rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mjpfhurig> 

,y. 152/1> uhlhu; NfhGuj;jpw;F vjpNu>
kpDtd;nfhl tPjp> fl;Lehaf;f 

14.09.2020

,yq;if rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mjpfhurigahdJ Njrpa rl;lthf;f Njit kw;Wk; ru;tNjr juk; kw;Wk; gupe;Jiuf;fg;gl;l eilKiwfis (SARPs) cWjp nra;fpd;w ed;F 
epWtg;gl;l xOq;FKiw fl;likg;G> ghJfhg;ghd nray;jpwd; Kiwapy; ,aq;Fk; Rw;Wr; #oYf;F ,zf;fkhd rptpy; tpkhdNritfs; mikg;gpd; fPo; %Nyhgha jpl;lkply;> njhopy;Kiw 
topfhl;b kw;Wk; fLikahd fz;fhzpg;ig cWjpg;gLj;JfpwJ. gpd;tUk; gjtpfspd; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jj; Jiwapy; jifik kw;Wk; gue;j mDgtk; 
nfhz;l Mw;wy;kpf;f Mu;tk; kw;Wk; Ra Cf;fk; nfhz;ltu;fis ,yq;if rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J mjpfhurig NjLfpd;wJ.
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01.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (rl;lk; kw;Wk; mKyhf;fy;) – 
vk;vk; 1-1 (02 gjtp ntw;wplq;fs;)

gjtp tpsf;fk;:  ghtidahsh; Kiwg;ghLfis ifahSjy; kw;Wk; 

mitfis khtl;l kl;lj;jpy; xUq;fpizj;jy;> rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfspd; gpufhuk; tprhuizfis Nkw;nfhs;sy;>  

ePjpkd;wq;fspy; Kd;ndLf;fg;gl;l eltbf;iffs; njhlh;ghd 

Fw;wq;fs;> Fw;wg;gj;jphpiffis jahhpj;jy;. Rje;jpukhf 

tof;Ffis elhj;Jjy; mjpfhurigapd; rhh;ghf M[uhjy;. 

Nghl;bj;jpwd;fs;; njhlh;ghd Kiwg;ghLfspd; tprhuizfspy; 

Nghl;b Cf;Ftpg;Gf;F JizGhpjy;. Njitg;gLk; NghJ 

Vida xOq;;fhw;wy; mikg;Gf;fSld; xUq;fpize;J. 

rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; mjpfhurigapdhy; 

ifnahg;gkpl;l xg;ge;jq;fis jahhpj;jy;> epiwNtw;wy; 

kw;Wk;/mKy;;elhj;jy;. mjpfhurigf;nfjpuhf ePjpkd;wq;fspy; 

njhlug;gl;Ls;s tof;Ffspd;; Njitahd Mtzq;fis 

jahhpj;jy; rl;lhPjpahd tplaq;fspy; mjpfhurigapd; 

khtl;l mYtyh;fs; / chpj;jhd khtl;l nrayhsh;fs; 

MfpNahUld; neUf;fkhd njhlh;G nfhs;sy;> tpopg;Gzh;T 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jpl;lkply; kw;Wk; elhj;Jjy; kw;Wk; 

rl;lk; kw;Wk; mKyhf;fYf;fhd gzpg;ghshpdhy; toq;fg;gl;l 

NtNwjhtJ flikfs;. 

jifikfs;:

ntspafk;:  rl;lj;juzpahf ,Ug;gJld;  $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ

    Gfo;tha;e;j th;j;jf jhgdnkhd;wpy; tpahghuk; my;yJ 

th;j;jfhPjpapyhd #oypy; gl;lg;gpd; jifikg; gl;lj;Jld; 

Mff; Fiwe;jJ 3 tUl Nrit mDgtk;. 

cs;sfk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapy; fdp\;l 

Kfhikahsh; tFj;papd; (N[vk;; 1-1) juk;; 1 ,y; gjtpnahd;wpy; 

Mff; Fiwe;jJ 5 tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk;:

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 1>375 
– 15 x 1>910 – 95>575 &gh. 

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; 

jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W 

toq;;fg;gLk;.

02.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (epUthfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;) 
vk;vk; 1-1-(01 gjtp ntw;wplk;)

gzp tpsf;fk;:    kdpjtY jpl;lkply;> Ml;Nrh;g;Gf;fs; kw;Wk; Copah;fis 

njhpT nra;jy;. Mfpatw;wpy; cjtp toq;fy;> gz;lq;fs; 

kw;Wk; Nritfspd; midj;J ngWiffisAk; Nkw;ghh;it 

nra;jy;. kdpj tsq;fs; nfhs;ifia mKy;elhj;jypy; cjtp 

toq;fy;>  epiwNtw;wjpfhukw;w Copah;fspd; nraw;ghl;il 

kPs;Nehf;fy;> epiwNtw;Wkjpfhukw;w kl;lj;jpYs;s 

Copah;fspd; xOf;fhw;W tplaq;fis ifahSjy;> 

cjtpg; gzpg;ghshpd; kl;lj;jpw;F fPNoAs;s Mszpahpd; 

NfhitfSf;F nghWg;ghftpUj;jy;> cj;jpNahfg+h;t 

Nghf;Ftuj;ij epUtfpj;jy;>  gpuRuq;fs;> nghUl;gjpNtL 

tplaq;fs; kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;> tuT> tpLKiw kw;Wk; 

jhgd tplaq;fis Nkw;ghh;it kw;Wk; fz;;;;;fhzpj;jy;> 

chpj;jhd murhq;f Rw;wwpf;iffis nraw;gLj;jy;> gjtpepiy 

mYtyh;fspd; ,lkhw;w jpl;lq;fis mKy;elhj;jy;> kdpj 

tsq;fs; Kiwikfspd; mKy;elhj;jiy fz;fhzpj;jy;> 

gapw;rp jpl;lq;fs; kw;Wk; mKy;elhj;jypd; gFg;gha;T kw;Wk; 

mgptpUj;jpf;F Njitahd gapw;rp> Copah; ed;ikfspd; 

mKy;elhj;jiy fz;fhzpj;jy;> Nrit toq;Fdh;fspd; 

midj;J xg;ge;jq;fspd; mKy;elhj;jiy xUq;fpizj;jy;> 

epUthfk; kw;Wk; kdpj ts gzpg;ghshpdhy; toq;fg;gl;l 

NtNwjhtJ flikfs;. 

jifikfs;: 

ntspafk;:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpj tsq;fs; Kfhikj;Jtk;> Mszpapdh; 

Kfhikj;Jtk;> tpahghu epUthfk; kw;Wk; nghJ 

epUthfk; Mfpatw;wpy; ngw;w gl;ljhhpg; gl;lnkhd;Wld; 

$l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> rig my;yJ Gfo;tha;e;;j th;j;jf 

jhgdnkhd;wpy; kdpj ts Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epUthfj;jpy; 

Mff;Fiwe;jJ 3 tUl jifik mDgtk;. 

cs;sfk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; juk; 1 ,d; 

fdp\;l Kfhikahsh; tFjpapy; (N[vk; 1-1-) gjtpnahd;wpy; 

Mff; Fiwe;jJ 5 tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk;:

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 1>375 
– 15 x 1>910 – 95>575 &gh.

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W toq;;fg;gLk;.

03.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (gpuhe;jpa mYty;fs;) – vk;vk; 1-1 
(06 gjtpfs;)

gzp tpsf;fk;:  khtl;l kl;lj;jpy; midj;J epfo;TfSf;Fk; nghWg;ghftpUj;jy;> 

eltbf;if jpl;lq;fs; kw;Wk; tuT-nryT jpl;lq;;fis jahhpj;jy; 

kw;Wk; fz;fhzpj;jy;> khtl;l nrayf mYtyfq;fspd; khtl;l 

nrayhsh; kw;Wk; Vida gpujhd mYtyh;fSld; njhlh;G 

nfhs;sy;> xJf;fg;gl;l nraw;ghl;L ,yf;Ffis miltjw;fhf 

gzpkidfspd; midj;J mYtyh;fSld;; xUq;fpizjy;> 

khtl;l gzpkidfspd; nraw;ghLfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf 

FiwghLfis ,dk;fz;L Kd;nkhopTfis rkh;g;gpj;jy;> 

Kd;Ndw;w mwpf;iffis jahhpj;J mtw;iw rkh;g;gpj;jy;> 

ntspf;fs Gyd;tprhuizfs;> jpBh;Nrhjidfs;;;;;; kw;Wk; 

ghtidahsh; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jpl;lkply; 

kw;Wk; Nkw;ghh;itaply;> ghtidahsh; rq;fq;fspd;; jhgdq;fis 

mikg;gjw;fhf xUq;fpizjy;> khtl;l gzpkidfs; njhlh;ghd 

juT mbg;gilfis Ngzy;> re;ij epyguq;fis jpl;lkply; 

kw;Wk; Nkw;ghh;itapl;L mwpf;iffis rkh;g;gpj;jy;. 

jifikfs;: 

ntspf;fsk;:  Kfhikj;Jtk;> re;ijg;gLj;jy;> nghUspay;> th;j;jfk; 

my;yJ tpQ;Qhdk; Mfpatw;wpy; gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ngw;w gl;ljhhpg; gl;lnkhd;Wld; 

tpahghuk; my;yJ th;j;jfhPjpapyhd #oypy; $l;Lj;jhgdk;> 

rig my;yJ Gfo;tha;e;jnthU th;j;jf jhgdnkhd;wpy; 

Mff; Fiwe;jJ 3 tUl gl;lg;gpd; mDgtk;.

cs;sfk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; I Mk; juj;jpy; 

fdp\;l Kfhikahsh; tFjpapd; (N[vk; 1-1) gjtpnahd;wpy; 

Mff; Fiwe;jJ 5 tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk;: 

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 1>375 
– 15 x  1>910 – 95>575 &gh.

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W toq;;fg;gLk;.

04.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (ghtidahsh; mYty;fs; kw;Wk; 
jfty;) vk;vk; 1-1 – (02 gjtp ntw;wplq;fs;)

gzp tpsf;fk;:  ,ize;j nraw;wpl;lq;fs; njhlh;ghf nraw;ghl;L 

jpl;lq;fs; kw;Wk; tuT-nryT jpl;lq;fis xUq;fpizj;jy;> 

jahhpj;jy; kw;Wk; fz;fhzpj;jy;> ghtidahsh; chpikfs;> 

nghWg;Gf;fs; kw;Wk; ghtidahsh; mYty;fs; njhlh;ghf 

nghJkf;fs; tpopg;Gzh;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Mfpatw;iw 

mgptpUj;jp nra;jy;> tUlhe;j epfo;Tfs;> gapw;rpg; gl;liwfs;> 

fz;fhl;rpfs; kw;Wk; ghtidahsh; mYty;fs; njhlh;ghd 

re;ijfs; Mfpatw;iw Vw;ghL nra;jy;> ghtidahsh; 

mikg;Gf;fis jhgpj;jy;> nghJkf;fs; tpopg;Gzh;T 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wj;ij jpl;lkply;> Cf;Ftpj;jy; 

kw;Wk; fz;fhzpj;jy;> nraw;ghl;L mwpf;iffs;> gy;Y}lf 

mwpf;iffs;/ ntspaPLfs; njhlh;ghf jahhpj;jy; kw;Wk; 

rkh;g;gpj;jy;. ghtidahsh; mYty;fs; kw;Wk; jfty; 

gzpg;ghshpdhy; xJf;fg;gLk; NtNwjhtJ flikfs;. 

jifikfs;: 

ntspafk;:  Kfhikj;Jtk;> re;ijg;gLj;jy;> nghUspay;> th;j;jfk; 

my;yJ tpQ;Qhdk; Mfpatw;wpy; gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ngw;w gl;ljhhpg; gl;lj;Jld; 

tpahghuk; my;yJ th;j;jfhPjpapyhd #oypy; $l;Lj;jhgdk;> 

rig my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf jhgdnkhd;wpy; Mff; 

Fiwe;jJ 3 tUl gl;lg;gpd; mDgtk;. 

cs;sfk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; I Mk; juj;jpy; 

fdp\;l Kfhikahsh; tFjpapd; (N[vk; 1-1) gjtpnahd;wpy; 

Mff; Fiwe;jJ 5 tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk;:

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 1>375 
– 15 x 1>910 – 95>575 &gh.

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W toq;;fg;gLk;.

05.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (Nghl;b Cf;Ftpg;G) 
vk;;vk; 1-1-(01 gjtp ntw;wplk;)

gzp tpsf;fk;:  gz;lq;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd re;ij Mw;wiy ghPl;rpj;jy;> 

re;ij mjpfhuq;fis J\;gpuNahfk; nra;Ak; tpahghhpfs; 

rk;ge;jkhf Gydha;T nra;jy; mj;Jld; Njitg;gLk; Neuj;jpy; 

Muha;r;rpia elhj;jy;> Nghl;bj;jpwd;/ epahakw;w th;j;jf 

nraw;ghLfs; njhlh;ghf Gyd;tprhuizfis elhj;Jjy;> 

Muha;r;rp nraw;wpl;lq;fspd;  jpl;lkply;> epiwNtw;wy; kw;Wk; 

kjpg;gPL nra;jy;> Muha;r;rp mwpf;iffis jahhpj;jy;> 

Nghl;bj;jpwd;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nraw;ghLfSf;nfjpuhd tpopg;Gzh;T 

jpl;lq;fis mKy;elhj;jy; kw;Wk; th;j;jf nghWg;Gf;fspy; 

Mw;wy;> Nghl;bhPjpahd nfhs;ifapy; jw;NghJs;s 

nghUshjhu mYty;fspy; cyfshtpa ts GyikAld; 

njhlh;Gfis Ngzy;> juT mbg;gilfis Ngzy; kw;Wk; 

Nghl;b Cf;Ftpg;G gzpg;ghshpdhy; xJf;fg;gLk; NtNwjhtJ 

flikfs;.

jifikfs;:

ntspafk;:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J nghUspay;> 

Gs;sptpguk; my;yJ re;ijg;gLj;jy; Mfpatw;wpy; ngw;w 

gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W mj;Jld; tpahghuk; my;yJ 

th;j;jfhPjpapyhd Rw;whly; $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ 

Gfo;tha;e;j th;j;jf jhgdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl 

gl;lg;;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;;.

cs;sfk;:  gzpahsh;; mYty;fs; mjpfhurigapd; fdp\;l tFjpapd; 1 

Mk; ju gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl jpUg;jpfukhd 

Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk;

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 1>375 
– 15 x  1>910 – 95>575 &gh.

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W toq;;fg;gLk;.

06.  cjtpg; gzpg;ghsh; gjtp (tpiykjpg;gply; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;) 
vk;vk; 1-1 –(01 gjtp ntw;wplk;)

gzp tpsf;fk;:    gz;lq;fs; kw;Wk; NritfSf;fhd tpiyfis kjpg;gplypy; 

Kfhikj;Jtj;jpw;F cjtp toq;fy;> gz;lq;fs; kw;Wk; 

Nritfspd; nryT gFg;gha;T fl;likg;Gf;fis jahhpj;jy;> 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspd; 

ghPl;rpj;jy;> nryT gFg;gha;T rk;ge;jkhd kjpg;gPLfs; kw;Wk; 

tpiyfspd; xOq;FKiw> tpiykjpg;gPL tprhuizfspy; 

cjtp toq;fy;> tpiykjpg;gPL tpjpKiwfis fhyj;jpw;F 

fhyk; kPs;Nehf;fy;> re;ij epyguq;fspd; juT mbg;gilfis 

Nkw;ghh;j;jy; kw;Wk; Ngzy;> mtrpakhd nghUl;fspd; 

rh;tNjr/ cs;Sh; tpiyfs; kw;Wk; cw;gj;jp cUkhjphpfs; 

Mfpatw;wpd; Nkw;ghh;itaply; kw;Wk; Ngzy;> tpiykjpg;gPL 

nra;Ak; tplaq;fspy; Vida gphpTfSldhd xUq;fpizg;G> 

tpidj;jpwDlhd  fw;if newpfis jpl;lkply; kw;Wk; 

epiwNtw;wy; Mfpatw;wpw;F cjtp toq;fy;> rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfspd; gpufhuk; ghPl;rpj;jy; kw;Wk; MNyhrid 

Fwpg;Gf;fs; njhlh;ghf mwpf;if rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; 

tpiykjpg;gply; kw;Wk; Kfhikj;Jt cjtpg; gzpg;ghshpdhy; 

xJf;fg;gLk; NtNwjhtJ flikfs;.

jifikfs;:

ntspafk;:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l 

fzf;fply;> th;j;jfk; my;yJ epjpaply; Kfhikj;Jtk;

 my;yJ

    ICASL, CIMA. ACCA  Mfpatw;wpd; ,ilepiy rhd;wpjo;;. 

mj;Jld; $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ Gfo;tha;e;j 

jhgdnkhd;wpy; 3 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

cs;sfk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; fdp\;l 

tFjpapd; 1 Mk; ju gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 5 

tUl jpUg;jpfu Nrit.

rk;gs msTj; jpl;lk; 

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;vk; 1-1 2016: 53>175 – 10 x 
1>375 – 15 x  1>910 – 95>575 &gh. 

taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkypUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

njhopy;rhh; gb:  02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; 

jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; njhopy;rhh; gbnahd;W 

toq;;fg;gLk;.

07.  Kiwikfs;  ghyfh;  (II Mk; juk;) N[vk; 1-1 – 
(01 gjtp ntw;wplk;)

gzptpsf;fk;:  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; jfty; 

Kiwikfs; Kfhikj;Jtj;jpw;F nghWg;ghftpUj;jy;> 

njhopy;El;gtpay; jfty; njhlh;ghd midj;J 

tplaq;fisAk; ifahSjy; kw;Wk; gzpg;ghshpdhy; 

xJf;fg;gl;l NtNwjhtJ flikfs;.

jifikfs;:

ntspafk;:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fpfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J jfty; 

njhopy;El;gtpaypy; ngwg;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W

 mj;Jld;

    $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> rig my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf 

jhgdnkhd;wpy; Systems/IT Administrator/Offi cer  my;yJ 

epfuhd gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ 6 tUl gl;lg;gpd; 

jifikg;gl;l mDgtk;. 

cs;sfk;:  MA  5-2 vd;w tFjpapy; Cf;fg;gLj;jy;/nraw;gLj;jy; 
gphptpy; Mff;Fiwe;jJ 05 tUl jpUg;jpfukhd Nritfis 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj;jpl;lk;:

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; N[vk; 1-1 2016: 42>600 – 10 x 755 
– 18 x 1>135 – 70>580 &gh.

taJ:   22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. Nky; tanjy;iy cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 

gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

08.  juT xUq;fpizg;ghsh; gjtp (juk; II) – 
vk;V 5-2- (01 gjtp ntw;wplk;)

gzp tpsf;fk;:  juTfis gjpNtw;wk; nra;jy;> mjid Nkw;ghh;it 

nra;jy; kw;Wk; mbg;gil juTfis gjpNtw;wy; rhpahd 

jfty;fspd; mbg;gilapy; mwpf;iffis jahhpj;J 

itj;jy; kw;Wk; chpa jfty;fis xOq;fhf> Kiwahf 

gjpNtw;wp mjid Nkw;nfhs;sy; NkYk; ,e;j juTfs; 

rk;ge;jkhf gzpg;ghshpdhy; Ntz;lg;gLk; Vida 

tplaq;fis nra;jy;.

jifikfs;:  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J jfty; 

njhopy;El;;gtpay;/ jfty; Kiwik my;yJ fzdp 

nraw;ghL Mfpatw;wpy; ngwg;gl;l gl;lnkhd;W.

Nkyjpf jifikfs;:

    chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpypUe;J 

ngwg;gl;l gl;lg; gpd; gbg;G bg;Nshkh Nkyjpf jifikahf 

fUjg;gLk;. 

rk;gs msTj;jpl;lk;:

    02/2016  vd;w Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; vk;V 5-2 2016 36>850 – 10x755 – 
15x930 – 5x1>135 – 64>025 &gh.

taJ:   22 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; 

tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

nghJthd epge;jidfs;:

Vida gbfs;:  murhq;fj;jpd; Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk;> rk;gsj;jpw;F 

Nkyjpfkhf> tho;f;if nryT gb> njhopy;rhh; gb kw;Wk; 

chpj;jhd NtNwjhtJ gbfSk; toq;fg;gLk;. 

epakdj;jpd;; jd;ik:

    epue;jdkhdJk; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; 

ek;gpf;if epjpak; Mfpatw;wpw;fhd jFjpAk; murhq;fj;jpd; 

chpj;jhd Rw;wwpf;iffspd; Vw;;ghLfSf;fikthdJ. 

Ml;Nrh;g;gpd;NghJ rk;gsk;: 

    ntspafj;jpypUe;J Ml;Nrh;f;fg;gLk; egh;fs; rk;gs 

msTj; jpl;lj;jpd; Muk;g gbepiyapy; mkh;j;jg;gLthh;fs;;. 

cs;sfj;jpypUe;J Ml;Nrh;f;fg;gLk; tpz;zg;gjhhpfspd;  

rk;gskhdJ jhgdf; Nfhitapd; VII   Mk; mjpfhuj;jpd; 

Vw;ghLfspd; gpufhuk; jPh;khdpf;;fg;gLk;. 

cWjpg;gLj;jy;:  epakpf;fg;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; %d;W tUl jFjp 

fhz;epiy fhyg;gFjpf;F cl;gLj;jg;gLthh;fs;. mtuJ 

(Mz;/ngz;) jFjpfhz;epiy fhyg;gFjpapy; nraw;ghL 

kw;Wk; elj;ij jpUg;jpfukhf ,Ue;jhy; mth; chpj;jhd 

gjtpapy; cWjpg;gLj;jg;gLthh;. cs;sfj;jpypUe;J njhpT 

nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; gjtpnahd;wpy; Vw;fdNt 

cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;jhy; xU tUl fhyg; gFjpf;fhd 

gjpy; flikahw;Wk; gjtpapy; mkh;j;jg;gLthh;fs; 

Ml;Nrh;g;G eilKiw: 

    ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhu rigapdhy; epakdk; 

nra;Ak; mjpfhhpfspd; FOknkhd;wpdhy; Neh;Kfg; 

ghPl;irfs; elhj;jg;gLk;. 

Vidait:

1) ,yq;if gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2)  ehl;bd; vg;gFjpapYk; Nritahw;Wtjw;F Maj;jkhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

3)  gjtpapd; flikfis rpwe;j Kiwapy; epiwNtw;Wtjw;fhd cly; 

kw;Wk; csuPjpahd jifikfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4) rpwe;j Fztpay;Gfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jFjpAs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis gjpTj; jghypy; 

fPNo toq;fg;;;;;;;;;;;;gl;Ls;s Kfthpf;F ,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;l 14 jpdq;fSs; 

(2020.09.28 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf) gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;;zg;gj;Jld; jifikfis cWjpg;gLj;jtjw;fhf 

mjd; rhd;wpjo;fspd; gpujpfisAk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. muRj; 

Jiwfspd; Copah;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis epWtd jiyikf@lhfNt 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. NkNyAs;s Njitg;gLj;jy;fSf;F xj;jpirahj 

tpz;zg;gq;fs;> rhpahf g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ,Wjp; 

jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpif;fg;ngWk;; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. MjuT 

Njly; jifikia ,og;gjw;fhd topia tFf;Fk;. tpz;zg;gj;ij 

mDg;Gk; NghJ jghYiwapd;; ,lJ gf;f Nky;; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpia Fwpg;gply; Ntz;Lk;. cq;fspd; tpz;zg;gj;ij jaT nra;J 

gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gTk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurig>

2Mk; khb> CWE nrayf fl;blk;>
,y. 27> nthf;N\hy; tPjp>

nfhOk;G-02. 

ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurig
th;j;jf mikr;R

gjtp ntw;wplq;fs;
ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapYs;s gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf nghUj;jkhd jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,e;j Nrit jw;NghJ ehL g+uhfTk;

nraw;gLj;jg;gLfpwJ.


	tkn-09-14-pg01-R1
	tkn-09-14-pg02-R1
	tkn-09-14-pg03-R1
	tkn-09-14-pg04-R1
	tkn-09-14-pg05-R1
	tkn-09-14-pg06-R1
	tkn-09-14-pg07-R1
	tkn-09-14-pg08-R1
	tkn-09-14-pg09-R1
	tkn-09-14-pg10-R1
	tkn-09-14-pg11-R1
	tkn-09-14-pg12-R1
	tkn-09-14-pg13-R1
	tkn-09-14-pg14-R1
	tkn-09-14-pg15-R1
	tkn-09-14-pg16-R1
	tkn-09-14-pg17-R1
	tkn-09-14-pg18-R1
	tkn-09-14-pg19-R1
	tkn-09-14-pg20-R2
	tkn-09-14-pg21-R1
	tkn-09-14-pg22-R1
	tkn-09-14-pg23-R1
	tkn-09-14-pg24-R2

