
கொவிட் 19 வைரஸின் தாகெம் அதிெரித்து-
ைரும் நிவையில் ெடலுககுச் கெல்லும் மீனைர் -
ெள் இந்திய மீனைர்ெளுடனான கதாடர்புெவை 
மேறகொண்டு ைருகின்்றவே அைதானிகெப்-
பட்டுள்ைது.  

இந்தத் கதாடர்பாடல் கொமரானா மேலும் 
பரவுைதறகு ெந்தர்ப்போெ அவேயுகேன்்ற 
ொரணத்தினால் ெடறக்றாழிலுககுச் கெல்லும் 
மீனைர்ெவை ெடலுககுள் கெல்லும் மேரம் ெவர-
மெரும் மேரம் மபான்்ற விடயஙெவை பதிவு 
கெயைதறகுத் தீர்ோனிகெப்பட்டுள்ைது.  

கொவிட் 19 மோயத் தாகெத்திலிருந்து கபாது 
ேகெவை பாதுொப்பதறொன விமெட கூட்டம் 
கதல்லிப்பவை பிரமதெ கெயைெத்தில் ேவட -
கபற்றமபாமத இத்தவெய முடிவு எடுகெப்-
பட்டுள்ைது. இதன்படி ெடலுககுச் கெல்லும் 
மீனைர்ெளின் விபரஙெளும் அைர்ெள் கென்று 
திரும்பும் மேரமும் வெகயாப்பத்துடன் கபறுை -
தறகு தீர்ோனிகெப்பட்டுள்ைது.  

இந்த ேடைடிகவெெளில் மதவைகமெற்றபடி 
ோற்றஙெள் கெயயமுடியுகேனவும் ைலிொேம் 
ைடககு பிரமதெ கெயைாைர் கதரிவித்தார்.  
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டேவிட்  ட�ோர்னர
ஐபிஎல் இல் 

சோதன்ன

சமூகத் ததோற்ோக 
தகோட�ோ்னோ

மோறி விட்ேதோ?  

சுப்பிரேணியம் நிஷாந்தன்   

ோட்டில் ஏறபட்டுள்ை கொவிட்-19 
வைரஸ் பரைல் கேருகெடி நிவைவே-
ெவை உணர்ந்து ோவை திஙெட்கிழவே 
ஆரம்போெவுள்ை ெ.கபா.த உயர்தரப் 
பரீட்வெ ேறறும் இன்று ேவடகபறும் 
தரம் 05 புைவேப்பரிசில் பரீட்வெெளில் 
மதாற்றவுள்ை ோணைர்ெளுககு முழுவே-

யான பாதுொப்பு ஏறபாடுெள் கெயயப்பட்-
டுள்ைதாெ ெல்வி அவேச்சின் கெயைாைர் 
மபராசிரியர் ெபிை கபமரரா கதரிவித்துள்-
ைார்.   

ெல்வி அவேச்சு, சுொதாரப் பிரிவினர், 
கபாலிஸார், மபாககுைரத்துத்துவ்ற அதி-
ொரிெள் உட்பட பல்துவ்றயினர் பூரண 
ஒத்துவழப்புெவைப் கபறறுக-
கொடுத்துள்ைதாெவும் 

பரீடமசைகளுககோன அமனத்து ஏற்போடுகளும் பூர்த்தி

இன்று த�ம் 5 புலனமப் பரீட்னச; நோனை க.தபோ.த உ/த ஆ�ம்பம்
பரீடமசைககோன அனுைதிபபத்திரத்மதை ஊரடஙகு அனுைதிபபத்திரைோக பயனபடுத்தைலோம்

சுப்பிரேணியம் நிஷாந்தன்  

20ஆைது திருத்தச் ெட்டம் கதாடர்பிைான 
உயர் நீதிேன்்றத்தின் வியாககியானம் ஜனா-
திபதி மொட்டாபய ராஜபக்ஷவுககும் ெபா -
ோயெர் ேஹிந்த யாப்பா அமபைர்தனவுககு 
ஐைரடஙகிய நீதியரெர் குழாோல் மேறறு  அறி -

விகெப்பட்டுள்ைது. உயர்நீதிேன்்றத்தின் வியாக-
கியானத்வத எதிர்ைரும் 20ஆம் திெதி பாராளு -
ேன்்றத்தில் ெேர்ப்பிகெவுள்ைதாெ ெபாோயெர் 
கதரிவித்துள்ைார்.  

அரசியைவேப்பின் 20ஆைது திருத்தச்ெட் -
டத்வத ெைாலுககு உட்படுத்தி 39 அடி 
ப்பவட உரிவே மீ்றல் ேனுகெள் 

20 ததோேரபோ்ன உயர நீதிமன்்
நினலப்போடு சபோநோயகரிேம்
எதிர்வரும் 20ஆம் திகதி போரோளுைனறில் சைைர்பபிபபு

ெ.கபா.த உயர்தர ேறறும் தரம் ஐந்து 
புைவேப்பரிசில் பரீட்வெ ஆகியன 
ேவடகபறும் தினஙெளில் ோணைர்ெ-
ளின் சுொதாரப் பாதுொப்வப உறுதிப் -
படுத்தல் ேறறும் ெண்ொணிப்பு ேட-
ைடிகவெெளுகொெ ோடு முழுைதும் 
சுோர் 7,000 கபாலிஸார் பணியில் 
ஈடுபடுத்தப்படவிருப்பதாெத் சிமரஷட 
கபாலிஸ் அத்தியட்ெெர் ருைன் 
குணமெெர கதரிவித்துள்ைார்.

மோண�ரின் சுகோதோ� 
போதுகோப்புக்கு 7 ஆயி�ம் 
தபோலிசோர பணியில்

இைஙவெயில் தறமபாது ஏறபட்டுள்ை கேருகெடியான 
நிவையில் கொமரானா கதாறறுள்ைைர்ெள் எஙகுள்ைனர் 
என்பவத உறுதியாெ கூ்ற முடியாத நிவைவே தறமபாது ஏற-
பட்டுள்ைதாெ கதரிவிகெப்பட்டுள்ைது.   

இந்தத் தெைவை ேருத்துை பரிமொதவன நிறுைனத்தின் 
முன்னாள் பணிப்பாைர் வைத்தியர் ஜயருைன் பண்டார கதரி-
வித்துள்ைார்.   

இவைா்றான ஆபத்தான சூழ்நிவையில் ேகெள் மிகுந்த அை-
தானத்துடன் கெயறபட மைண்டுகேன அைர் குறிப் -
பிட்டுள்ைார். 

இந்தியோ டபோன்் நினல  
இலஙனகக்கும் ஏறபேலோம்

அவதைோனம் அவசியம் எனகிறோர் டடோகடர் பணடோர 

சுபபிரைணியம் நிஷோநதைன   

டகோவிட 19 மவரஸ் டதைோற்றுககுள்்ோன 35 ்பர் ்ேற்று 
அதிகோமல வமரயோன 24 ைணி ்ேரத்தில் புதிதைோக அமட-
யோ்ம் கோணபபடடுள்்தைோக டகோவிட ஒழிபபுககோன ்தைசிய 
டசையல்போடடு மையம் அறிவித்துள்்து. இவர்களில் 
ஐநது (5) ்பர் டவளிேோடுகளிலிருநது 

டகோவிட 19 மவரஸ்;

தகோத்தணி ததோறறு 1083   
24 மணித்தியோலத்தில் 35 டபர

கொவிட்--19 கதாறறு தடுப்பு ேடைடிகவெெவை 
ெருத்திற கொண்டு விமெட ைர்த்தோனி அறிவித்-
தகைான்று விவரவில் கைளியிடப்பட உள்ைதாெ 
தெைல் கதரிவிகெப்படுகி்றது. மினுைான்கொவட 
ஆவடத்கதாழிறொவையில் பணியாறறி ைரும் சிை 
பணியாைர்ெள் தனிவேப்படுத்தலுககு உட்படுை-
தறகு விரும்பவில்வைகயன கதரிவிகெப்படுகின்்றது.  

இந்த பணியாைர்ெள் தாஙெள் கேருகெோெ 

பழகியைர்ெள் பறறிய விபரஙெவையும் கைளி-
யிடத் தைறியுள்ைதாெவும் அறியைருகி்றது. 

கபாலிஸாரினால் தயாரிகெப்பட்டுள்ை இந்த 
ைர்த்தோன அறிவித்தல் சுொதார அவேச்சு 
ேறறும் ெட்டப் பிரிவு என்பனைறறின் அனுேதி-
யுடன் ைார இறுதியில் கைளியிடப்படககூடிய 
ொத்தியஙெள் ொணப்படுைதாெவும் 
கதரிவிகெப்படுகின்்றது.

இறுக்கமோ்ன சுகோதோ� விதிமுன்கள்
உள்ைேஙகிய �ரத்தமோனி வின�வில்
டகோவிட-19 டதைோற்மற கடடுபபடுத்தை அரசு தீவிர ஏற்போடு

யாழ்ப்பாணப் பல்ெவைகெழெத்தில் ெடந்த வியா-
ழககிழவே இடம்கபற்ற மோதல் ெம்பைம் ேறறும் 
தாககுதல்ெள் கதாடர்பில் சுயாதீன விொரவண -
ெவை மேறகொள்ைதறொெத் தனிேபர் விொரவண 
ஆயம் நியமிகெப்பட்டுள்ைது.   

விமெட மபரவைக கூட்டம் மேறறு முன்தினம் 
ோவை கூடியமபாமத யாழ். பல்ெவைகெழெ 
முன்னாள் ைணிெ முொவேத்துை பீடாதிபதி மபரா -
சிரியர் எம். ேடராஜசுந்தரம் ெம்பைஙெள் கதாடர் -
பில் விொரவணெவை மேறகொள்ைதறொெப் 
மபரவையினால் நியமிகெப்பட்டுள்ைார். 
யாழ்ப்பாணப் பல்ெவைகெழெ 

யோழ். பல்கமலககழக ்ைோதைல் விவகோரம்;

21 மோண�ரகளுக்கு �குப்பு தனே
விசோ�னணக்கு தனிநபர ஆயம்

முவ்றயற்ற ைவெயில் பணம் திரட் -
டிய குற்றச்ொட்டின் கீழ் ஈ.டி.ஐ. 
எனப்படும் எதிரிசிஙெ ட்ரஸ்ட் இன்-
கைஸ்கேன்ட் நிறுைனத்தின் பணிப்-
பாைர் ெவபககு எதிராெ குற்றவியல் 
ைழகவெ தாகெல் கெயயுோறு அந்த 
நிறுைனத்தில் இடம்கபற்ற 
மோெடி கதாடர்பில் 

ETI நிறு�்னம் ன�ப்போைரகனை
ஏமோறறியுள்ைதோக குழு பரிந்துன�
மூவரடஙகிய விசைோரமணக குழு ஜனோதிபதியிடம் அறிகமக

20 ஆைது திருத் -
தச் ெட்ட ைவரவுககு 
ஆதரைாெ ைாகெ-
ளிப்பதறகு 05 சிறு -
பான்வேக ெட்சிெள் 
தீர்ோனித்துள்ைன. 
அவேச்ெர் டகைஸ் 

மதைானந்தா தவை-
வேயிைான ஈ.பி.
டி.பி., ஜீைன் கதாண்-
டோன் தவைவே -
யிைான இைஙவெத் 
க த ா ழி ை ா -
ைர் 

20ஆ�து திருத்தத்திறகு ஆத��ோக
ஐந்து சிறுபோன்னமயி்ன கட்சிகள்

டகோவிட--19 அச்சுறுத்தைல்; இநதிய மீனவர்களுடன டதைோடர்பு!

கேலுக்கு தசல்லும் மீ்ன�ரகனை
பதிவு தசய�தறகு நே�டிக்னக

நோனைக்கு A/L ததோேஙகுது,
பிள்னைகை பல்கனலக்கழகம்
டபோகனுதமண்டு �ோழ்த்து�ம்.....  

உண்னமதோன்..., ஆ்னோ பல்கனல
கழகஙகளில இப்ப நேக்கி்னத 
போரத்தோ பிள்னைகை அனுப்பட�
பயமோயிருக்கு, தகோட�ோ்னோ
ப��ோயில்னல டபோல கிேக்கு.... !!  

உயிரத்த ஞோயிறு தோக்குதல்தோரியுேன் ததோேரபுபட்ேனமக்கு �லு�ோ்ன ஆதோ�ம் இருந்தும் விடுதனல;

முழுனமயோ்ன விசோ�னண தசயது மீண்டும் னகது தசயயுமோறு
சுமோர 100 எம்.பிக்கள் ஜ்னோதிபதி, பி�தமரிேம் மகஜர

மூனறு கடசிகள் ைடடு்ை எதிர்பபதைோக தைகவல்

ரிஷாத் பதியூத்தீனின் ெமொத -
ரர் ரியாஜ் பதியுத்தீன் விடுதவை 

கெயயப்பட்டவே கதாடர்-
பில் குற்றப்புைனாயவு 

தி வ ண க ெ ை த் தி -
னால் மேறகொள்-

ைப்பட்ட தன்-
னிச்வெயான 
க ெ ய ற ப ா டு 

கதாடர்பில் முழுவேயான விொரவண 
மேறகொண்டு அைவர மீண்டும் 
வெது கெயது ெட்டத்வத ேவடமு -
வ்றப்படுத்த மைண்டுகேன சுோர் 100 
ஆளும் ெட்சியின் பாராளுேன்்ற உறுப்-
பினர்ெள் ஜனாதிபதி ேறறும் பிரதேரி-
டம் எழுத்துமூைம் மொரிகவெ விடுத்-
துள்ைனர்.   

உயிர்த்த ஞாயிறு தாககுதலுடன் 

கதாடர்புவடயைகரன்்ற குற்றச் -
ொட்டில் வெது கெயயப்பட்ட, 
முன்னாள் அவேச்ெர் ரிஷாட் 
பதியுத்தீனின் ெமொதரரான 
ரியாஜ் பதியுத்தீன் குற்றப்பு-
ைனாயவு திவணகெைத்தி-
னால் விடுதவை கெயயப்பட்-
டவேககு எதிராெ 
ஆளும் ெட்சியின்

ரியாஜ் பதியுத்தீன் விடுதலைக்கு எதிராக   
அரச தரப்பு எம்.பிக்கள் பபாரக்ககாடி
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டதஙகோய
கட்டுப்போட்டு 

வினல?

�றுனமக் டகோட்டில்
உள்டைோருக்கோ்ன  

ததோழில் �ோயப்புகள்  



சிறந்த மனி்தாபிமானி 
ஒருவரின் ஓய்வு எமக்கு 
பெரும் வவ்தனையளிக்கின்-
றது.  கடந்த 4 ்தசாப்தஙகளாக 
நிறுவைத்திற்கு அரபெணிப-
புளள வசனவ பசய்து கடந்த 
30ஆம் திகதி எமது நிறுவைத்-
தில் இருநது ஓய்வு பெற்றுச் 
பசன்ற நிறுவைத்தின் பொது 
முகானமயாளராக ெணிபுரிந்த 
அெய அமர்தாச சிறந்தப்தாரு 
நிரவாகியும் மனி்தாபிமானியு-
மாவார.  

80 ்தசாப்தஙகளில் வேக்-
ஹவுஸ் நிறுவைத்தில் 
இனைநதுபகாணட அெய 
அமர்தாச, கடந்த நான்கு ்தசாப-
்தஙகளாக நிறுவைத்தின் முன்-
வைற்றத்திற்காக அரபெணிபபு-
டன் பசயோற்றியவர.  

ெத்திரினகத் துனறயின் ்தாய் வீடு 
எை வரணிக்கபெடும் வேக்ஹவுஸ் 
நிறுவைத்தின் புகனை பமன்வம-
லும் விரிவுெடுத்துவ்தற்கு அவரது 
ெஙகளிபபு அோதியாைது.  

நிறுவைத்தின் ஊழியரகள 
ப்தாடரொை பிரச்சினைகளில் 
நீதினய நினேநாட்டிய சிறந்த நிர-
வாகியாக அவர ெணியாற்றிைார.  
ஒருவொதும் அவர ்தைது ெ்தவினய-
யும் அதிகாரத்ன்தயும் ்தவறாக எ்தற்-
கும் ெயன்ெடுத்தியதில்னே.  அச்சு 

வகாரபபிலிருநது ெத்திரினகத்துனற 
மாற்றமனடநது பமாவைா மற்றும் 
அ்தனை அடுத்்த மாற்றஙகளில் சிறப-
ொை வசனவ பசய்்தவர. ெல்வவறு 
சவால்கனள பவற்றி பகாணடவர.  

அவர இந்த நிறுவைத்தில் இருநது 
ஓய்வு பெறும் வனர நிறுவைத்திை-
தும் அ்தன் ஊழியரகளிைதும் முன்-
வைற்றத்தில் மிகுந்த ெஙகளிபபு 
பசய்்தார. அவருக்கு பிரியாவினட 
வைஙகும் சமயத்தில் அவரது 
வசனவனய ொராட்டுவது சிறந்த்தா-
கும்.  ஹேமந்த டெப்   

யாழபொைப ெல்கனேக் கைக 
இராமநா்தன் நுணகனேப பீடத்தின் 
இனசத்துனறத் ்தனேவராக பசல்வி 
ெரவமஸ்வரி கவைசன்  ெ்தவிவயற் -
றுளளார.  

ஈைத்தின் புகழபூத்்த நா்தஸ்வ-
ரக் கனேஞராை கானர. மண ்தந்த 
N.K.கவைசனின் பு்தல்வியாை 
பசல்வி ெரவமஸ்வரி யாழபொைப 
ெல்கனேக் கைக இனசத்துனறயின் 
மூத்்த விரிவுனரயாளராகப ெணியாற்றி 

வந்தவர. ஈைத்தின் சிறந்த முன்ைணி வாய்பொட்டுக் கனேஞராை இவர 
கரநாடக இனசயில் M.A., M.Phil. ஆகிய ெட்டஙகனளப பெற்றுக்-
பகாணடு கரநாடக இனசத்துனறயில் சிறந்த ஆற்றுனகயாளராக விளஙகுெ -
வர. சுவிற்சோநது, வேரமனி, பின்ேணட், சிஙகபபூர, கைடா ஆகிய நாடு -
களுக்கு கனேப ெயைத்ன்த வமற்பகாணடவர.  

கானரநகர இநதுக் கல்லூரியின் ெனைய மாைவியாை பசல்வி ெரவமஸ் -
வரி  ெனைய மாைவர சஙக கைடாக் கினளயின் அனைபபினை ஏற்று 
2015ஆம் ஆணடு ேூன் மா்தம் கைடாவுக்கு ெயைம் பசய்து சிறந்த 
இனசக் கச்வசரினய நிகழத்தி கவைடிய ்தமிழ இனச உேகின் மிகுந்த 
ொராட்டினைப பெற்றுக்பகாணடவர. 

ஈைத்துச் சி்தம்ெரத்தின் ஆஸ்்தாை வித்துவாைாகப ெணியாற்றிய நா்தஸ் -
வரக் கனேஞர அமரர கயிோயக் கம்ெரிைதும் கானர மணணின் மற்பறாரு 
நா்தஸ்வரக் கனேஞர அமரர சுபனெயாக் கம்ெரிைதும் வெத்திவய பசல்வி 
ெரவமஸ்வரி என்று ெனைய மாைவர சஙகத்தின் கைடாக் கினள பவளி -
யிட்டுளள வாழத்துச் பசய்தியில் குறிபபிடபெட்டுளளது.
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வெபகுதிக்கு விஜயம் டெய்த டவகுஜன ஊெகத்துறை அறமசெர் கலாநிதி டகடேலிய ரம்புக்டவல மற்றும் அறமசசின் அதிகாரிகள் யாழப்பாணத்தில் அறமநதுள்்ள இலஙறக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்்தா-
பனத்தின் பிராநதிய ஒலிபரப்பு ஹெறவயான யாழ. எப்.எம் நிறலயத்திற்கு வருறக ்தநதிருந்தனர். அறமசெறரயும் அதிகாரிகற்ளயும் ்தமிழ கலாொர முறைப்படி வரஹவற்பற்தயும் அஙகு நறெடபற்ை 
கலநதுறரயாெலில் இலஙறக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்்தாபனத்தின் பணிப்பா்ளர் நாயகம் ெநரபால லியனஹக, டவகுஜன ஊெகத்துறை அறமசெர் கலாநிதி டகடேலிய ரம்புக்டவல ஆகிஹயர் உறரயாற்று-
வற்தயும், ்தமிழ ஹெறவ பணிப்பா்ளர் ஆர்.கணபதிப்பிள்ற்ள, ரமித் ரம்புக்டவல மற்றும் உத்திஹயாகத்்தர்கற்ளயும் பெத்தில் காணலாம்.  

டகாழும்பு ொஹிரா கல்லூரியில் 14 வகுப்பறைகள் டகாணெ இரணடு மாடி கட்ெெத்து-
க்கான அடிக்கல் நாட்டும் றவபவம் அணறமயில் கல்லூரி அதிபர் ரிஸ்வி மரிக்கார் 
்தறலறமயில் நறெடபற்ைது. இந்த நிகழவில் ட்தாழிலதிபர் டமாேமட் ோஜி உமர் 
பிர்தம அதிதியாக கலநது டகாணொர். ஆஷ்- ஹேக் ஆர்கம் நூர்அமித், டகாழும்பு பிரதி 
ஹமயர் எம்.டி.எம். இக்பால், கல்லூரி ஆளுநர் ெறப ்தறலவர் பவுஸுல் ேமீட் , டெயலா -
்ளர் அலவி முக்்தார், டபாரு்ளா்ளர் ஹிலால் ெனூன், பறைய மாணவர் ெஙகத் ்தறலவர் 
றநனா டமாேமட் , டெயலா்ளர் நுஸ்ரி மன்சூர் மற்றும் பறைய மாணவர்கள் ஆகிஹயார் 
கலநது டகாணொர்கள்.  பெம் : ருடெயிக் பாரூக்

இலஙறக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்்தாபன ஆைாம் இலக்க கறலயரஙகத்தில் அணறமயில் 
கறல நிலா கலா மன்ைத்தினர் நொத்திய இறெ நிகழவில் பிரபல பாெகி டமாரின் டஜன -
ட்டும்  பிரபல பாெகர் பிஹரமானநதும் ொன்றி்தழ வைஙகி டகௌரவிக்கப்பட்ெனர். இந நிக -
ழவில் சிைப்பு ஆதிதியாக பஸ்லி ரூமியும் தியாக சுெர் டக்ளெல்யா ஹ்தவியும் பிரபல வர்த்்த -
கரான ோென் முபாரக், ட்தாழிலதிபர் ெநதிரஹெகரன் ஆகிஹயாரும் கலநது டகாணடு 
ொன்றி்தறை வைஙகினர். அறிவிப்பா்ளர் உறவஸ் டெரிப் நிகழசசிறய ட்தாகுத்து வை -
ஙகினார் 

அடுக்கும்  சுற்ைம்  அயல்  என்று  
அன்பால்  டபாலிந்த எம்  வாழவு  
டகடுக்கும்  டெல்ஹபான்  சுவருக்குள்   
ஹகவலமாகச  சுருஙகியஹ்த  
ட்தாடுக்கும்  உைவுச  சுகம்  விட்டு  
ட்தாறலயப்  ஹபாகும்  எம்மினத்ற்த  
்தடுத்துக்  காக்க ஆணெவஹன  
்தரணிக்ஹகார்  வழி காட்ொஹயா?  
ஊராய  கூடித்ஹ்தர்  இழுத்்த  
உைவுக்கயிறு ்தனித்்தனிஹய  
ஹவைாயப்பிரிநது கிெக்கிைது  
ஹவற்ைான்  விற்தத்்த பணபாட்ொல்   
ஹவராய  நிறலத்து விழுதூன்றி  
டவயிற்கு நிைலாயக்  கிற்ள பரப்பி  
நீராய  இருப்ஹபாம்  உலகிற்கு  
ஹநெக்கரத்ற்த நீட்டிடுஹவாம்    

ெவர் மணெப அரஙக மன்ைம் நெத்திய பிரக்ா ்தமிழ நாெக விைாவில் கணணகி கலாலயம் ஹமறெஹயற்றிய இ்ளஙஹகாவின் நி்தர்ெனம் நாெகத்தில் கறலஞர்கள் சுபராஜ், இ்ளஙஹகா, நஸார் ஆகிஹயார் ஹ்தான்றும் காட்சியும் பஙஹகற்ை அறனத்து கறலஞர்களும்

உறவு
கம்பஹநென்

யாழ். பல்கலை இலைத்துலை 
தலைவரா்க பபாறுப்பற்றுள்ள 
பைலவி பர்ேஸவரி ்க்ேைன்
பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ்கனடாக் கிழை பாராட்டி வாழ்த்துகிறது

எட்டியாநவ்தாட்னட புனி்த மரியாள வ்தவாே -
யத்தின் 125வது வருடாந்த விைாவில் பகாழும்பு 
அதி உயர மனறமாவட்ட அதிவமற்றாணியார கர-
திைால் பமல்கம் ரஞ்சித் பிர்தம அதிதியாக கேந-
துபகாளகிறார. ஆரா்தனைகனள இரத்திைபுரி 
மனறமாவட்ட ஆயர அதிவை. கிளிட்டஸ் சநதிர-
சிரி பெவரரா,  ெஙகு ்தநன்தயரகளாை அருட்திரு.
வடமியன் பெரைாணவடா அருட்திரு. அன்டன் 
பகான்சோஸ் மற்றும் எட்டியாநவ்தாட்னட 
ெஙகினை பிறபபிடமாக பகாணட புலுத்ப்தாட்ட 
ெஙகின் புனி்த வோன்மரிய வியானி நிறுவை 
இயக்குைர அருட்திரு. மரிய வோய் அநவ்தானி-
முத்து மற்றும் மனறமாவட்ட  ெஙகு ்தநன்தயரகள, 
ெஙகு மக்களின் ெஙகளிபபுடன் நடாத்துவார.  

 எட்டியாநவ்தாட்னடயில் 125 வருடஙகளுக்கு 
முன்பு ஆரம்பிக்கபெட்ட இந்த ஆேயம் ம்தவ-
ளரச்சிக்காக மட்டுமின்றி இபெகுதியல் உளள 
அனைத்து மக்களிைதும் கல்வி வமம்ொட்டுக்காக-
வும் ொடுெட்டது.  அத்துடன் இேஙனகயின் ெே 
ொகஙகளிலும் ெே கல்வியியோளரகனளயும் உரு-
வாக்கியது. 

அந்த காேத்தில் அனைத்து சமூகஙகனளச் வசரந -
்தவரகளும்  கல்வி ெயின்ற இவவாேயத்்தால் 
ஆரம்பிக்கபெட்ட  புனி்த கபிரிவயல் கல்லுாரி 
அரசால் சுவீகரிக்கபெட்ட பின்ைர  சிஙகள, -்தமிழ 
ொடசானேகளாக பிரிக்கபெட்டு பசயற்ெடுகின்-
றது என்ெது குறிபபிடத்்தக்கது. 125 வருடஙகளாக 
இந்த ஆேயத்தில் பசயற்ெட்ட 40ற்கும் வமற்-
ெட்ட அருட் ்தநன்தயரகள ஆற்றிய அளபெரிய 
வசனவகள நிமித்்தம் இன்றும்  கம்பீரமாக யட் -
டிநவ்தாட்னடயில் ஹட்டன்-, பகாழும்பு வீதியில் 
காட்சி ்தரும் இந்த ஆேயம் மனேயக பெருந 

வ்தாட்ட மக்கனள அறுெது ச்தவிகி்தமாக பகாணடு 
கிதுல்கனே- நாகஸ்்தன்னை -பேவணட் வொன்ற 
இடஙகளில் உெ ெஙகுகனளக்பகாணடு பசயற்ெடு-
கின்றது.

ஆரம்ெ காேத்தில் காலி மனறமாவட்டத்தின் 
கீழ  இந்த ஆேயம் இயஙகி வந்தது.  இந்த மனற-
மாவட்டத்தின் மு்தல் ஆயராக (வமற்றிராணியா-
ராக) நியமிக்கபெட்ட வெராயர பமல்கம் கரதி-
ைால் ரஞ்சித் இரத்திைபுரி மனற மாவட்டத்தின் 
கீழ வரும் அனைத்து ஆேயஙகளது வளரச்சிக்கும் 
குறிபொக பெருநவ்தாட்ட மற்றும் கிராமிய மக்க-
ளது ஆன்மீக-, சமூக,- பொருளா்தார வமம்ொட்டிற்-
காகவும் ்தைது ெஙகளிபபினை ஆற்றியது குறிபபி -
டத்்தக்கது.  

இந்த நாட்டில் இடம்பெற்ற பகாடூர யுத்்தகாேத் -

தின்வொது நிரந்தர அனமதி,- சமா்தாைம் இைப, 
பிரச்சினைக்காை தீரவு என்ெவற்றுக்காக பிராரத்்த-
னைகனளயும்  ஆன்மீக வழிொடுகனளயும்  நடாத்-
தியது மட்டுமின்றி நாட்டில் ஏற்ெடும் ெல்வவறு 
அைரத்்தஙகள- அழிவுகளிலிருநது மக்கனளயும்- 
மணனையும் காத்்தருள வவணடி திருபெலிப-
பூனசகனளயும் -ஒபபுக்பகாடுத்து வருகின்றனம 
மட்டுமின்றி இநது மக்களால் பகாணடாடபெடும் 
ன்தபபொஙகல்-தீொவளி திருநாள,- ்தமிழ, -சிஙகள  
புத்்தாணடு வொன்ற திருநாட்கனள சம்பிர்தாய 
வைக்கிற்வகற்ெ ்தமிழ, -சிஙகள கத்வ்தாலிக்க மக்க-
ளது ெஙகளிபபுடன் நடாத்தி வருகின்றது.    

எஸ்.பி.அநஹ்தானிமுத்து  
ட்தாெர்பாெல் இறணப்பா்ளர்  
இரத்தினபுரி மறைமாவட்ெம்  

எட்டியாந்தாட்்டை புனித மரியாள் 
்தவாலயத்தின் 125வது வருடைாநத விழா!  

அ்ப அேரதாை எனும் ேனிதாபிோனியின்  
ஓய்வு ்கவலையளிக்கின்ைது  
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க�ொவிட் 19 மைரஸின் 
தோக்கம் குமைய-
விலமலை. பரை ஆரம்-

பிதத ்கோலைததில ்கோணபபட்ட பயம் ஓரளவு 
குமைந்துளளது. அைதோனம் ைமையும் ைமர 
்கைனைோ்க இருபபது நலலைது. உலைகின் பலை 
இடங்களிலும் மைரஸ் ஏற்படுததும் விமள-
வு்கள போரதூரைோனமையோகும். உயிரிழபபு-
்கள ததோடர்போன த்கைல்களும் தினந்்தோறும் 
கிமடததைணணமுளளன.இரணடோைது 
அமலையோ்க மைரஸ் பரைல ஏற்படுதைன எச்-
சரிகம்கயும் விடுக்கபபட்டிருந்தது. அந்த எச்-
சரிகம்க தற்்போது நி்கழ்ந்துளளது. இரணடு 
ைோதங்களுககுப பின்னர் முதற்தடமையோ்க 
நோட்டில த்கோவிட் ்நோயோளிதயோருைர் ்கண-
டுபிடிக்கபபட்டுளளோர். ஒருைர் இருைதரன 
பின்னர் ஒரு ததோழிற்சோமலையில ்ைமலை 
தசயத பலைருககு ததோற்று உறுதியோகியுளளது. 

பரைமலைக ்கட்டுபபடுதத அரசோங்கம் வி்சட 
உததரவு்கமள மீணடும் பிைபபிததுளளது. 
சு்கோதோர போது்கோபபு நமடமுமை்கமள பின்-
பற்ை ் ைணடியது அமனதது ைக்களினதும் ்கட-
மையோகும்,   

உலைகில பணக்கோர ைற்றும் பலைம் ைோயந்த 
நோடு்கள மைரஸ் தோக்கததோல அச்சுறுததலுக-
குளளோகியுளளன. பலைம் ைோயந்த ரோச்சியததின் 
குடிை்கனோன அதைரிக்க ஜனோதிபதி, ஜனோதி-
பதியின் ைமனவி ைற்றும் அைரது ்கோரியோலைய 
பிரதிநிதியின் மைததிய பரிச்தமன அறிகம்க-
்கள இவ் மைரஸின் தன்மைமய பமை சோற்-
றுகின்ைன. அணமட நோடோன இந்தியோவில 
தினந்்தோறும்ததோற்ைோளர்்களின் எணணிகம்க 
அதி்கரிததுச்தசலகிைது. உலைகில பலை நோடு்கள 
மீணடும் தலைோக டவுன் அதோைது சோதோரண 
இயலபு ைோழ்கம்கமய தமட தசயய முடிவு 
எடுததுளளதோ்க ததரிகிைது. இதததோற்ைோனது 
எங்்க எவ்ைோறு முடிைமடயும் என்பமத 
யோரோலும் கூை இயலைோது.தபரும் உயிரிழபபு்கள 
ஏற்படும். தபோருளோதோரம் ஆபததிலுளளது. 
அமனதது நோடு்களிலும் அபிவிருததி தசலைமை 
விட சு்கோதோர ்சமை்களுக்கோன தசலைவு அதி்க-

ரிததுளளது. மைரமை ்தோற்்கடிக்கதசயயும் 
சிகிச்மசக்கோ்க விஞஞோன ஆயவு்கள உலைகில 
பலை போ்கங்களிலும் ்ைற்த்கோளளபபடுகின்-
ைன. ஆனோல அதமன போவிக்க எடுககும் 
்கோலைதமத பற்றி உறுதியோ்க கூை முடியோது.
பரைமலை ்கட்டுபபடுததி இலைஙம்கயில உயிர்-
்கமள போது்கோககும் தமலைமை உணடு. சு்கோதோர 
ைற்றும் போது்கோபபு பிரிவினர் அர்பபணிபபு-
டன் தசயலபட்டுளளோர்்கள. எங்்கோ ்கைனக-
குமைவும் ஏற்பட்டுளளது. ்கைனைோ்க இருக-
்க்ைணடிய சந்தர்பபததில அலைட்சியைோ்க 
தசயலபடுைது மி்க ்ைோசைோன விமளமை 
ஏற்படுததும்.   

உலைகில மி்கவும் ைளர்ச்சியமடந்த நோடு்களு-
டன் ஒபபிடும்்போது இலைஙம்க த்கோவிட்-19 
ஐ ்கட்டுபபடுததிய்தோடு சர்ை்தசததின் ்கை-
னதமதயும் ஈர்ததது. ைக்கமள ைோழமைக்க 
்தமையோன நடைடிகம்கமய எடுக்க்ைணடி-
யது அரசோங்கததின் ்கடமைதயனக ்கருதி பின்-
பற்றிய ைழிமுமை்கள ்கோரணைோ்க போது்கோக்கப-
பட்ட ைனித உயிர்்கமளப பற்றி இரணடோைது 
சுற்றில ்கைனதைடுக்க ்ைணடிய நிமலைமை 
ஏற்பட்டுளளது ்கைனததில த்கோளள்ைணடிய 

விடயைோகும். த்கோவிட் பரைலததோடர்போ்க 
ஆபதது ்கோணபபட்ட ஆரம்ப சுற்றில ்கடும் சட்-
டங்கள பிைபபிதது சமூ்க   

இமடதைளிமய ்பண நடைடிகம்க 
எடுக்கபபட்டது. உதவி ்தமைபபட்டைர்்க-
ளுககு நிைோரணம் ைழங்கபபட்டது. ைக்கமள 
வீட்டுககுள்ள்ய முடககி மைததிருந்தோர்-
்கள. அரசியல ்கட்டமைபமப மீறி ததோழில-
நுட்பப பிரிவு முன்னணிககு ைந்தது. இரவு 
ப்கல போரோது அதி்கோரி்கள பணிபுரிந்தோர்்கள. 
நிபுணர்்களின் ்கருததுககு ைக்கள தசவி ைடுத-
தோர்்கள. நோட்டில ்பதங்கள ைற்றும் முரண-
்கமள ைைந்து ைக்கள அமனைரும் ஒன்ைோ்க 
இமணந்தது சரிததிரததி்லை்ய முதற் தட-
மையோகும். தற்்போது ததரியைரும் விடயங-
மளப போர்ககும்்போது மீணடும் முதலில 
இருந்்த ஆரம்பிக்க ்ைணடியுளளது.   

மைரஸ் இன்னும் ்கோணபபடுை்தோடு, 
அதற்கு தயோரோ்க இருபபது அைசியமுைோகும். 
ைக்கள போது்கோபபோ்க இருக்க்ைணடு்ை 
தவிர பீதியமடயத ்தமையிலமலை. முதல 
சுற்றில நோம் தைற்றி்கரைோ்க எடுதத நடை-
டிகம்கமள ்கருததில த்கோளளும்்போது எம் 

அமனைருககும் உளளதபோறுபபு போரதூரைோ-
னது. புதிதோ்க தசோலலிக த்கோடுக்கத ்தமை-
யிலமலை. நோட்மட மீள இயங்க மைக்க 
நடைடிகம்க எடுதது ைரும் ்ைமளயில 
மீணடுதைோருமுமை போடசோமலை்கள, பரீடமச-
்கள, ்கோரியோலையங்கள ைற்றும் ்ைமலைததலைங-
்கமள அைதோனததுககுரிய ைலையததுககுள 
தளளத்தமையிலமலை. எஙகு எவ்ைோறு எது 
நடந்தோலும் போது்கோபபோ்க இருக்க்ைண-
டும். எைககு கிமடதத நற்தபயமர இழக்கக 
கூடோது. மைததியசோமலை்களில அைசர சிகிச்-
மசப பிரிவு்களில சிகிச்மசயளிக்க முடியோ-
தளவு்நோயோளி்கள அனுைதிக்கபபடுைதும் 
ஆபததோகும். ஆளும் ்கட்சி, எதிர்க்கட்சி ்பத-
மின்றி ஒருமரதயோருைர் குற்ைஞசோட்டோது 
ஒ்ர ்நோக்கததில மீணடும் தசயலபட்ைண-
டுதைன்பமத ்கைனததிலத்கோளள்ைணடி-
யது அைசியைோகும். அடுததைர் பற்றியலலை 
ஒவ்தைோருைரும் தம்முமடய தபோறுபமப-
யும் ்கடமைமயயும் பற்றிச் சிந்திக்க ்ைணடிய 
்ைமள ைந்துளளது.   

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியத�ோர் வடிவம் வாழ்க்கை்ை பாதுகைாபபதே ேறதபா்ேை தே்வ

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட் 

கம்பஹொ மொவட்்டத்திலுள்ள 
மினுவொஙக�ொட்டயில் 
அடமந்திருக்கும 'பிரொண்-

டிக்ஸ்' ஆட்டத் கதொழிற்ொடலடய 
அடிப்பட்டயொ�க் க�ொண்டு க�ொவிட் 
19 டவரஸ் கதொறறு மீண்டும 
ததொற்றம க்பறறுள்ளததொடு 
நொட்டின் ்பல பிரதத்ங�ளில் 
்பரவவும ஆரமபித்திருக்கின்்றது. 
இவவொ்றொன சூழலில் இத்கதொறறு 
கதொ்டர்பிலும அதடன �ட்டுப்ப-
டுத்துவதறகு முன்கனடுக்�ப்படும 
ந்டவடிக்ட��ள குறித்தும இந்த 
்ந்தர்ப்பத்தில் மக்�ளின் க்பொறுபபு-
�ள ்பறறியும சு�ொதொர அடமச்சின் 
க�ொவிட் 19 கதொறறு கதொ்டர்்பொன 
த்பச்்ொ்ளரொன கதொறறு தநொய�ள 
்பரவுதல் �ட்டுப்பொட்டு பிரிவின் 
பிரதம கதொறறு தநொயியல் நிபுணர் 
சுதத் ்மரவீர அளித்த தநர்�ொ-
ணல்.....

்்களவி: - த்கோவிட் 19 ததோற்று 
உலைகில ்ை்கைோ்கப பரவி தபரும் 
அச்சுறுததலைோ்க இருக்க, இலைஙம்க-
யில இதததோற்று ்கட்டுபபோட்டில 
இருந்தது. ஆனோல அதததோற்று 
மீணடும் பரைத ததோடஙகியுளளது. 
இது ததோடர்பில சுருக்கைோ்கக குறிப-
பிட முடியுைோ?  

பதில: - ஆம். இந்நோட்டில 
த்கோவிட் 19 ததோற்றுககு உளளோன 
முதல நபர், 2020 தபபரைரி 27 
ஆம் தி்கதி பதிைோன ்போதிலும் 
அைர் ஒரு தைளிநோட்டைரோைோர். 
அைர் எைது ததோற்று ்நோயியல 
மைததியசோமலையில சிகிச்மச அளிக-
்கபபட்டு முழுமையோ்கக குணை-
மடந்து நோடு திரும்பினோர். அதன் 
பின்னர் இதததோற்றுககு உளநோட்டு 
பிரமஜ ஒருைர் ைோர்ச் 10ஆம் 
தி்கதி தோன் முதன் முதலில உள-
ளோனோர். அதமனத ததோடர்ந்து 
இவ்மைரஸ் ததோற்று நோட்டில 
ததோடரோ்கப பதிைோ்கக ததோடங-
கியது. இந்த நிமலையில ஜனோதிபதி 
்்கோட்டோபய ரோஜபக ஷ தமலைமை-
யில முன்தனடுக்கபபட்டுைரும் 
த்கோவிட் 19 பரைல ்கட்டுபபோட்டு 
நடைடிகம்க்களின் பயனோ்க ஏபர-
லின் பின்னர் இதததோற்று சமூ்கத-
தில  வீழ்ச்சியமடந்தது. அதமனத 
ததோடர்ந்து நோட்டில ்கட்டம் ்கட்ட-
ைோ்க இயலபு நிமலையும் ஏற்படுத-
தபபட்டது. தைளிநோட்டிலிருந்து 
ைருபைர்்கள தங்க மைக்கபபடும் 
தனிமைபபடுததல, ைததிய நிமலை-
யங்களில தஙகியிருபபைர்்கள ைததி-
யில ைோததிரம் பதிைோகும் நிமலைககு 
த்கோவிட் 19 ததோற்று த்கோணடு ைரப-
பட்டிருந்தது. இவ்ைோைோன சூழலில 
தோன் இதததோற்று மினுைோங-
த்கோமட ஆமடத ததோழிற்சோமலைமய 
அடிபபமடயோ்கக த்கோணடு தமலை-
தூககியுளளது.  

்்களவி: - இந்நோட்டில ்கட்டுப-
போட்டு நிமலையிலிருந்த இதததோற்று 
குறிதத ஆமடதததோழிற்சோமலைமய 
அடிபபமடயோ்கக த்கோணடு 
எவ்ைோறு ்தோற்ைம் தபற்ைது எனக 
்கருதுகிறீர்்கள?  

பதில: - இதததோற்று நோட்டில 
்கட்டுபபோட்டு நிமலையிலிருந்த 
்போதிலும் உலைகின் பலைபகுதி்களி-
லும் இது தபரும் சைோலைோ்க விளங-
கிக த்கோணடிருககின்ைது. அதன் 
்கோரணததினோல ைக்கள விழிபபு-
ணர்வுடனும், முன்னைதோனததுட-
னும் தசயற்பட ்ைணடும் என்று 
அடிக்கடி ்்கோரிகம்க விடுதது 
ைந்்தோம். இருபபினும் ்கடந்த சிலை 
ைோரங்களோ்க த்கோவிட் 19 ததோற்று 
தவிர்பபு ததோடர்பிலைோன நடைடிக-
ம்க்களில ைக்கள ைததியில அலைட்-
சியப்போககு  தபரிதும்  அதி்கரித-
துக ்கோணபபட்டது. இவ்ைோைோன 

சூழலில மினுைோஙத்கோமடயி-
லுளள ஆமடதததோழிற்சோமலையில 
பணியோற்றும் திவுலைபபிட்டியவில 

ைசிககும் தபணைணி இத -
ததோற்றுககு உளளோனைரோ்க 
04.10.2020 ஆம் தி்கதி 
உறுதிபபடுததபபட்டோர். 
அதமனத ததோடர்ந்து இத-
ததோற்று நோட்டின் பலை பிர-
்தசங்களிலும் பதிைோகும் 
நிமலை உருைோகியுளளது.  

இபதபணைணிககு 

தசபடம்பர் 28 ஆம் தி்கதி ்கோயச்சல 
ஏற்பட்டுளளது. அைர் ்கம்பஹோ 
மைததியசோமலைககு 30 ஆம் தி்கதி 
தசன்று சிகிச்மச தபற்ை ் போது பி.சி.
ஆர் பரி்சோதமனககும் உட்படுததப-
பட்டோர். அதன் ஊடோ்க்ை அைர் 
இதததோற்றுககு உளளோகியுளளமை 
உறுதியோனது. ஆனோல இைருககு 
இதததோற்று ஏற்பட்டமை ததோடர்பில 
சு்கோதோர துமையினரும் புலைனோயவு 
பிரிவினரும் விசோரமண்கமள ்ைற்-
த்கோணடு ைருகின்ைனர். இபதபண-

ைணி இதததோற்றுககு உளளோகி இருப-
பது உறுதிபபடுதத முன்னர் 20ஆம் 
தி்கதி முதல இதததோழிற்சோமலையில 
்கோயச்சல அறிகுறி்கள த்கோணடைர்-
்கள இருந்ததோ்கத த்கைல்கள உளளன.  

்்களவி: - இதததோற்றின் தற்்போ-
மதய நிமலைமை எவ்ைோறுளளது?  

பதில: - இதததோற்று பதிைோ்கத 
ததோடஙகியதும் குறிதத ஆமடதததோ-
ழிற்சோமலை ஊழியர்்கமள த்கோவிட் 19 
ததோற்று ததோடர்போன பி.சி.ஆர் பரி-
்சோதமனககு ்ை்கைோ்க உட்படுதத 
ஆரம்பித்தோம். அதன் ஊடோ்க இத-
ததோற்ைோளர்்கமள தபரிதும் அமடயோ-
ளம் ்கணடு த்கோளள முடிந்துளளது. 
இதன் பயனோ்க ்கடந்த வியோழககி-
ழமை (08.10.2020) முதல இத-
ததோற்றுககு உளளோனைர்்களோ்க இனம் 
்கோணபபடுபைர்்களின் எணணிகம்க 
குமைைமடந்துளளது. என்ைோலும் 
இதததோற்றுககு உளளோனைர்்களுடன் 
தநருஙகி பழகியைர்்களும் அைர்்கள 
சம்பந்தபபட்டைர்்களும் ததோடர்ந்-

தும் ்கணடறியபபட்டு பி.சி.ஆர் பரி-
்சோதமனககு உட்படுததபபடுகின்ை-
னர்.  

இது மினுைோஙத்கோமடமய அடிப-
பமடயோ்கக த்கோணடு ்தோற்ைம் 
தபற்றுளள த்கோததணி ததோற்ைோன 
்போதிலும் ்கம்பஹோ ைோைட்டத-
திற்கு தைளி்ய அநுரோதபுரம், ்கோலி, 
தைோனைோ்கமலை, புததளம், குருநோ-
்கல, பதுமள, ்்க்கோமலை, ்களுததுமை, 
்கணடி, ைோததமை, தபோலைன்னறுமை, 
இரததினபுரி ஆகிய ைோைட்டங்களி-
லும் இதததோற்றுககு உளளோனைர்்கள 
அமடயோளம் ்கோணபபட்டுளளனர்.  

இதததோற்றுககுளளோனைர்்களில 
தபரும்பகுதியினர் ்கம்பஹோ ைோைட்-
டதமதச் ்சர்ந்தைர்்கள என்ைோலும் 

்ைறு சிலை ைோைட்டங்களிலும் 
்நோயோளர்்கள பதிைோகியுளளனர். 
ஏதனனில குறிதத ஆமடதததோழிற்-
சோமலையில பணிபுரியும் ஊழியர்்கள 
விடுமுமையில தம் இருபபிடங்க-
ளுககு தசன்றுளளமை ைற்றும் ்ைறு 
்கோரணங்களின் நிமிததம் தசன்ை-
மையின் விமளைோ்க்ை தைளி-
ைோைட்டங்களிலும் இதததோற்று 
பதிைோகின்ைது. அதனோல இதததோ-
ழிற்சோமலையிலிருந்து அந்தந்த ைோைட்-
டங்களுககு தசன்ைைர்்கமள நோம் 
்நோயோளர்்களோ்க்ை போர்ககின்்ைோம். 
்கம்பஹோ ைோைட்டம் அதி்க சனச்தச-
றிவு ைற்றும் ைக்கள தசயற்போடு மிக்க 
ைோைட்டம். அதனோல இதததோற்றுககு 
உளளோனைர்்களின் எணணிகம்கயும், 
இந்்நோயோளர்்களது எணணிகம்கயும் 
அதி்கரிக்க முடியும். அதனோல ச்கலை 
்நோோளர்்கமளயும் ்கணடறிைதற்்கோ்க 
தநருஙகிப பழகியைர்்களும் அடிக-
்கடி பி.சி.ஆர் பிர்சோதமனககு உட்ப-
டுததபபடுகின்ைனர்.  

இதததோற்று இந்நோட்டில ஆரம்-
பிததது முதல இற்மை (09.10.2020) 
ைமரயும் 03 இலைட்சதது 20 
ஆயிரம் பி.சி.ஆர் பிரி்சோமன்கள 
்ைற்த்கோளளபபட்டுளளன. அந்த 
ைம்கயில வியோழககிழமை ைோததி-
ரம் சுைோர் 6000 பி.சி.ஆர் பரி்சோ-
மனக்கோன ைோதிரி்கள தபைபபட்டுள -
ளன. இதன் விமளைோ்க ஆரம்பம் 

முதல இற்மை ைமரயும் 4488 ்பர் 
இதததோற்றுககு உளளோனைர்்களோ்க 
அமடயோளம் ்கோணபபட்டுளளனர். 
அைர்்களில 1053 ்பர் மினுைோங-
த்கோமட த்கோததணியுடன் சம்பந்-
தபபட்டைர்்களோைர். இது தபரிய 
த்கோததணி ததோற்ைோ்க விளஙகுகின்-
ைது.  

்்களவி: - தற்்போது இதததோற்றுககு 
உளளோனைர்்களோ்க இனங்கோணபபடு-
பைர்்களில சிலை விததியோசைோன அறி-
குறி்கள  அைதோனிக்கபபட்டுளளதோ-
்கக கூைபபடுகிை்த?  

பதில: - உணமை தோன். தற்்போது 
இதததோற்றுககு உளளோனைர்்க-
ளோ்க அமடயோளம் ்கோணபபட்டுள-
ளைர்்களில தபரும்போலைோனர்்கள 

்நோய அறிகுறி அற்ைைர்்களோ்க்ை 
உளளனர். அ்த்நரம் ஏற்்கன்ை 
த்கோததணி ததோற்று்களில அமட-
யோளம் ்கோணபபட்டைர்்களில இவ்-
மைரஸ் குமைந்த ைட்டததி்லை்ய 
்கோணபபட்டது. ஆனோல இம்முமை 
அமடயோளம் ்கோணபபடுபைர்்களில 
இவ்மைரஸ் ததோற்மை அதி்களவில 
அைதோனிக்க முடிகின்ைது. இதற்கு 
இரணடு விடயங்கள ்கோரணைோ்க 
இருக்கலைோம். ஒன்று இது இதததோற்-
றின் ஆரம்ப ்கட்டைோ்க இருக்கலைோம். 
இைர்்கள இதததோற்றுககு புதிதோ்க 
உளளோனைர்்களோ்கவும் இருக்கலைோம். 
அதன் விமளைோ்க இதததோற்றுக-

்கோன அச்சுறுததல அதி்கைோ்கக 
்கோணபபடுகின்ைன.  

அ்த்நரம் ் ்கோவிட் 19 ததோற்மைப 
தபோறுததைமர அதன் ததோற்றுககு 
உளளோன எல்லைோருககும் ்நோய 
அறிகுறி்கள தைளிபபடோது. ஆனோல 
மைரஸ் பரவும். அதனோல இது 
ததோற்று ததோடர்பில தனிமைபப-
டுததி பரீட்சிபபது மி்கவும் அைசி-
யைோனது. இதததோற்று ததோடர்பில 
உலைகிற்கு சுைோர் 10 ைோத ்கோலை அனு-
பை்ை உளளது. அதனோல இவ்மை-
ரஸின் நடதமத குறிதது இன்னும் 
சரியோன ததளிவிலமலை. தற்்போது 
இதததோற்மை பி.சி.ஆர் பரி்சோதமன 
மூலைம் தோன் உறுதிபபடுதத முடியும். 
என்ைோலும் இவ்மைரஸ் ததோற்றுக-
குளளோகி குணைமடந்த ஒருைரின் 
சுைோசதததோகுதியிலிருந்து பலை 
ைோதங்களுககு இவ்மைரஸின் 
புரதப போ்கங்கள தபரும்போலும்  
தைளிபபடலைோம். அமை உயிரி-
ழந்த மைரஸின் போ்கங்களோ்க இருப-
பதோ்கவும் ்கணடறியபபட்டுளளது.  

்்களவி: - நோட்டின் பலை ைோைட்டங-
்களிலும் இதததோற்று பதிைோகியுளள-
தோல இதமன சமூ்கத ததோற்று எனக 
குறிபபிட முடியுைோ?  

பதில: - இலமலை. இது இந்நோடு 
சந்திததிருககும் தபரியததோரு த்கோத-
தணித ததோற்று. அதனோல இவ்மை-
ரஸ் ததோற்ைோளர்்கமள எவ்ைளவு 
விமரைோ்க அமடயோளம் ்கோண 
முடியு்ைோ அதமன அடிபபமடயோ்க 

மைதது தோன் இதததோற்மைக ்கட்டுப-
படுதத முடியும். அதன் மூலைம் இத-
ததோற்று சமூ்கையைோைமதத தடுக்க 
முடியும். அ்த்நரம் இதததோற்று 
சமூ்கத ததோற்ைோகி இருபபதற்்கோன 
ததளிைோன சோன்று்கள இன்னும் 
இலமலை. அதனோல அடுததுைரும் 
நோட்்களில ்ைற்த்கோளளபபடும் 
பி.சி.ஆர் பரி்சோதமன்களின் அடிபப-
மடயில இதததோற்று எந்த திமசமய 
்நோககி பயணிககின்ைது என்பமதக 
குறிபபிட முடியும்.  

்்களவி: - ்கடந்த சிலை தினங்களோ்க 
இதததோற்றுககு உளளோனைர்்கள 
மைததியசோமலை்களில சிகிச்மச 
தபை ைரும்க தந்த நிமலையில தோன் 
அமடயோளம் ்கோணபபட்டுளளனர். 

அதனோல இதததோற்ைோளர்்கள 
ஏமனய ்நோயோளர்்களுடன் 
்கலைபபதற்கும் ததோடர்புப-
டுைதற்கும் அதி்க ைோயபபு 
உளள்த?  

பதில: - அவ்ைோைோன நிமலை 
ஏற்படுைமதத தவிர்பபதற்்கோன 
மு்கோமைததுை நடைடிகம்க-
்களும் அரசோங்க மைததியசோ-
மலை்களில முன்தனடுக்கபபட்-
டுளளன. இது ததோடர்பில ச்கலை 
மைததியசோமலை்களுககும் அறி-
வுறுததல்கள ைழங்கபபட்டி-
ருககின்ைன. தைளி்நோயோளர் 

சிகிச்மச பிரிவு்களி்லை்ய சிகிச்மச 
தபை ைருபைர்்களின் ்நோய அறிகு-
றி்கள குறிதது விசோரிதது இருைல, 
தடிைன் உளளிட்ட சுைோசதததோகுதி 
்நோய த்கோணடைர்்கமள த்கோவிட் 19 
ததோற்று சந்்த்கைோனைர்்கள என்றும் 
ைற்மையைர்்கள ஏமனய ்நோயோ-
ளர்்கள என்றும் இரு பிரிவினரோ்கப 
பிரிககுைோறு ஆ்லைோசமன ைழங-
்கபபட்டிருககின்ைது. அைர்்கமள 
சு்கோதோர ைழி்கோட்டல்களுககு ஏற்ப 
்ைறு இடங்களில பரீட்சிபபதற்கும் 
சிகிச்மச அளிபபதற்கும் ்தமைப-
படும் பட்சததில தங்க மைக்கவும் 
ஏற்போடு்களும் தசயயபபட்டுளளன. 
இவ்ைோறு சந்்த்கம் த்கோணட ்நோயோ-
ளர்்கமளத தங்க மைதது சிகிச்மச 

அளிக்கதைன ஒவ்தைோரு மைததி-
யசோமலையிலும் தனிமைபபடுததப-
பட்ட ைோர்ட்டு்கள ஏற்படுததபபட்-
டுளளன. வி்ஷடைோ்க ்கம்பஹோ 
ைோைட்டததிலுளள ச்கலை மைததிய-
சோமலை்களிலும் இவ்ைோைோன ைோர்ட்-
டுக்கள ஏற்படுததபபடுகின்ைன. 
அதனோல இந்்நோயககு உளளோனைர் 
எைரோைது இனம் ்கோணபபட்டோல 
ைக்கள மைததியசோமலைககு ைரும்க 
தந்து ஏமனய ்நோய்களுககு சிகிச்மச 

தபற்றுகத்கோளள அச்சைமடயத 
்தமையிலமலை.  

்்களவி: - ்கோசல தபண்கள மைததிய-
சோமலையில இதததோற்றுககு உளளோன 
்கர்பபிணி தபணைணிதயோருைர் 
சிகிச்மச தபற்ைதோல சிலை ்கர்பபிணி 
தபண்கள இவ்மைததியசோமலைககு 
சிகிச்மச தபை ைரும்கதர அச்சம் ததரி-
விபபதோ்க அறிய முடிகிை்த?  

பதில: - அபதபணைணி சிகிச்மச 
தபற்ை நிமலையில இதததோற்றுககு 
உளளோனமை அமடயோளம் ்கோணப-
பட்டோலும் இதததோற்றிலிருந்து 
மைததியசோமலையின் போது்கோபபு 
உறுதிபபடுததபபட்டுளளது. ைக்கள 
அச்சம் பீதியின்றி மைததியசோமலைககு 
ைரும்க தந்து சு்கோதோர ைழி்கோட்டல்க-
மளப பின்பற்றி சிகிச்மச தபற்றுக-
த்கோளள முடியும். இபதபணைணி 
இரோஜகிரியவில ்ைமலைதசயயும் 
ஆமடத ததோழிற்சோமலைககும் மினு -
ைோஙத்கோமட ததோழிற்சோமலைககும் 
இமடயில ததோடர்பு உளளது. அதன் 
விமளைோ்க இபதபணைணிககு இத-
ததோற்று ஏற்பட்டிருக்கலைோம்.  

அ்த்நரம் இதததோற்று அச்சம் ்கோர-
ணைோ்க மைததியசோமலைககு ைந்து 
சிகிச்மச தபற்றுகத்கோளளோது வீட்டில 
இருந்தோல ஆ்ரோககிய ரீதியி்லைோ 
அலலைது ்கர்பபம் ததோடர்பி்லைோ ்ைறு 
விதைோன தநருக்கடி்களுககு மு்கம் 
த்கோடுக்கவும் ்நரிடலைோம். அதனோல 
ைந்து மைததியசோமலை்களுககு 
சிகிச்மச தபறுைதில அச்சைமடய 
்ைணடோம் என்று ைக்களிடம் தயைோ-
்கக ் ்கட்டுகத்கோளகின்்ைன்.  

்ைலும் ்கோயச்சல, தடிைன், இருைல, 
சுைோசதததோகுதி ததோடர்போன ்நோய்க-
ளுடன் சிகிச்மச தபை ைருபைர்்கள தம் 
்நோய அறிகுறி்கள குறிதது தோைதியோது 
சு்கோதோர உததி்யோ்கததர்்களுககு அறி-
விக்க தைைககூடோது. அத்தோடு இத-
ததோற்றுக குளளோனைர்்களுககு  சிகிச்மச 
அளிபபதற்்கோன மைததியசோமலை்க-
ளும் விரிவுபடுததபபட்டுளளன. அந்த 
ைம்கயில தநவில தபர்னோண்டோ 
மைததியசோமலையும் இதததோற்றுககு 
சிகிச்மச அளிககும் மைததியசோ-
மலையோ்க அஙகீ்கரிக்கபபட்டுளளது. 
அத்தோடு இதததோற்று உளளோனைர்்க-
ளுககு சிகிச்மச அளிககும் ைம்கயில 
மைததியசோமலை ்கட்டில்களின் எண-
ணிகம்க 2000 ைமர அதி்கரிக்கபபட்-
டுளளது. ்தமைபபடும் பட்சததில 
அதமன 3000 ைமர அதி்கரிக்கவும் 
முடிவு தசயயபபட்டுளளது. அதனோல 
இதததோற்ைோளர்்களுககு சிகிச்மச 
அளிதது ்நோய ததோற்மைக ்கட்டுப-
படுததி மு்கோமை தசயய உச்சபட்ச 
நடைடிகம்க்களும் ்ைற்த்கோளளப-
பட்டுளளன.  

்்களவி -: தற்்போமதய சூழலில 
தலைோகடவுனுககு சோததியமுள-

ளதோ?  
பதில -: இவ்மைரஸ் பர-

வுதமலைக ்கட்டுபபடுத-
துைதற்்கோன அமனதது 
நடைடிகம்க்களும் முன் -
தனடுக்கபபட்டுளளன. 

இதததோற்று அச்சுறுதத -

லுககு ைததியிலும் ்கடந்த ஓ்கஸ்ட் -
டில தபோதுத்தர்தமலை தைற்றி்கரைோ்க 
நடோததிய அனுபைம் எைககுளளது. 
புலைமைபபரிசில ைற்றும் ்கலவிப 
தபோதுததரோதர உயர் தரபபரீட்மச்க-
ளின் ்போதும் இதததோற்றுககு இட-
ைளிக்கோத ைம்கயில ்போககுைரதது 
உளளிட்ட அமனதது ைசதி்களும் 
ஏற்போடு தசயயபபட்டுளளன.  

(20ஆம் பக்கம் போர்க்க)

த்பட்டி �ண்்டவர்: - 

மர்லின் மரிக்�ொர்  
்ப்டபபிடிபபு: - 

விபுல குமொர  

‘த�ோற்்ோளர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகின் 
ஆஸ்பத்திரி என்ப�ோல் ஏ்ைய த�ோயோளர்கள் 
ஆஸ்பத்திரிக்கு வரோமல் இருந்து விடக்கூடோது. 
அவர்களுக்கு �னி்மப்படுத்�ப்படட நி்லயில் 
சிகிச்சை அளிக்கப்படுவ�ோல் ஏ்ைய த�ோயோளர்கள்
அசசைம்டயத் த�்வயில்்ல’ 

சமூகத் த�ொற்ொக 
தகொர�ொனொ மொறி விட்ட�ொ?  

‘இது ஒரு த்பருந் த�ோற்று நி்ல�ோன. ஆைோல் சைமூகப ்பரவல் 
நி்லக்கு வந்து விடட�ற்கோை சைோனறு இனறுவ்ர இல்்ல’    

பி.சி.ஆர். ்பரிதசைோ�்ைகதள 
அ்�த் தீர்மோனிக்கும் 

எனகி்ோர் த�ோற்று த�ோயியல் 
நிபுணர் - சு�த் சைமரவீர  
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மன்னார்,வங்னாலை ்டற்லையில்
க்ைள ்ஞ்னா,மஞ்ள் மூலட்ள் மீட்பு
ைன்ோர் குறூப் நிருபர்

ைன்ோர் ைோவடடத்தில் பல 
இலட்சம் ரூபோய் பபறுைதியோ் 
்ேரள ேஞ்சோ பபோதிேள் ைற்றும் 
ைஞ்சள் ேடடி மூமடேமள பவள்ளிக-
கிழமை (9) பபோலிஸோர் மேப்பற்றி-
யுள்ள்�ோடு,்சந்�ே நபர்ேளும் மேது 
ப்சய்யப்படடுள்ள்ர்.   

அ�ற்ேமைவோே ைன்ோர்- 
வஙேோமல ேடற்ேமர்யோர பகுதியில் 
பதுககி மவத்திருந� நிமலயில் ஒரு 
ப�ோகுதி ்ேரள ேஞ்சோ பபோதிேமள 
ைன்ோர் பபோலிஸோர் மீடடுள்ள்ர்.   

புல்ோய்வுத்துமையி்ரின இரே-
சிய �ேவல்ேளுகேமைவோே ைன்ோர் 
ைோவடட சி்ரஸட பபோலிஸ அத்தி-
யட்சேர் பநதுல வீரசிஙேவின பணிப்-
புமரகேமைவோே (9) பவள்ளிககி-
ழமை ைோமல ைன்ோர் �மலமையே 
பபோலிஸ நிமலய பபோறுப்பதிேோரி 
எஸ.கிருஸோந�ன �மலமையில் 
ப்சனை வி்்சட பபோலிஸ குழுவி்ர் 
ேடற்ேமர்யோர பகுதியில் பதுககி 
மவகேப்படடிருந� 125 கி்லோ 800 

கிரோம் எமட பேோணட ்ேரள ேஞ்சோ 
பபோதிேமள மீடடுள்ள்ர்.   ்சந்�ே 
நபர்ேள் எவரும் மேது ப்சய்யப்பட-
வில்மல.   

மீடேப்படட ேஞ்சோ பபோதிேள் 
ைன்ோர் ைோவடட சி்ரஸட பபோலிஸ 
அத்தியட்சேர் அலுவலேத்தில் ஒப்ப-
மடகேப்படடுள்ளது.   

-இ்� ்வமள ்சடட வி்ரோ�ைோ் 
முமையில் இநதியோவிலிருநது ேடல் 
ைோர்கேைோே �மலைன்ோர் பகுதிககு 

பேோணடு வரப்படட ஒரு ப�ோகுதி 
ைஞ்சள் ேடடி மூமடேமள (9) 
பவள்ளிககிழமை ைோமல ைன்ோர் 
பபோலிஸோர் மீடடுள்ள்�ோடு ்சந்�ே 
நபர் ஒருவமரயும் மேது ப்சய்துள்-
ள்ர்.   பருத்திப்பணமணை பகுதியில் 
உள்ள வீடடின ்சமையல் அமையில் 
பதுககி மவத்திருந� 154 கி்லோ 500 
கிரோம் எமட பேோணட ைஞ்சள் ேடடி 
மூமடேமள மேப்பற்றியுள்ள்�ோடு அங-
கிருநது 2,250 மில்லி கிரோம் ்ேரள ேஞ்சோ-

மவயும் மீடடுள்ள்�ோடு, ்சந்�ே நபர் 
ஒருவமரயும் மேது ப்சய்துள்ள ர்்.   

இ்� ்வமள வஙேோமல நோ்ோட-
டோன பிர�ோ  ் வீதி,நருவிலிககுளம் 
ஆயுர் ்வ� மவத்திய்சோமலககு பின 
பகுதியில் மவத்து ்நற்று முநதி்ம் 
(9) பவள்ளிககிழமை இரவு 11.30 ைணி-
யளவில் 33 கி்லோ ்ேரள ேஞ்சோ பபோதி-
ேளுடன இரணடு ்சந்�ே நபர்ேமள 
வஙேோமல பபோலிஸோர் மேது ப்சய்-
துள்ள்ர்.   

சந்தேக நபரகள் மூவர ககது

ஆகையமபதி ஆலயஙகள் ஒன்றியத்தினால் ஏறபாடு சசயயபபட்ட தேைம ஐநது புலகைப பரிசில் பரீடகசக்குத் ்தோறறும ைாணவரகளுக்கும. க .சபா.தே .உயரதேை ைாணவரகளுக்கும 
ஆசி ்வண்டி ஆகையமபதி அருள்மிகு ஸ்ரீ அைசடிபபிள்களையார ஆலயத்தில் நக்டசபற்ற வி்ே்ட பூகையின் ்பாது...                       (ப்டஙகள் : ஆகையமபதி தினகைன் நிருபர)   

ேோமரதீவு குறூப் நிருபர்  

05 ஆம் ஆணடு புலமைப்பரிசில் பரீடம்ச-
இனறு ஞோயிறுககிழமை(11) நமடபபறும் 
நிமலயில் பரீடம்சககுத் ்�ோற்றும் அம்த்து 
ைோணைவர்ேளும் அவர்ேளுகேோ  ் பரீடம்ச இலக-
ேத்ம� �்து சீருமடயின வலது புைத்தில் அணிந-
திருகே ்வணடுபை  ்பரீடம்சேள் திமணைகேளம் 
ப�ரிவித்துள்ளது.   பரீடம்சேள் திமணைகேளம் 
பவளியிடடுள்ள ஆ்லோ்சம்ேளுககு அமைவோே 
இனறு ஞோயிற்றுககிழமை ேோமல 9.00 ைணிககு 
பரீட்சோர்த்திேள் பரீடம்ச ைணடபஙேளுககு ்சமுேை-
ளிகே ் வணடும் எனறும் குறிப்பிடப்படடுள்ளது.  

 பரீடம்ச இனறு 11ஆம் திேதி ஞோயிற்றுககி-
ழமை நமடபபறும். பகுதி 1 மு.ப. 09.30 - 10.30 
ைணிவமரயும் பகுதி 2 11.00 - 12.15ைணி வமரயும் 
நமடபபறும்.  

 இப்பரீடம்சககுத் ்�ோற்றுவ�ற்ேோே ைோணைவர்-
ேளுககு வழஙேப்படடுள்ள அனுைதி அடமட 
பரீடம்சககு முேஙபேோடுககும் ்போது பேோணடு 
வருவது ேடடோயம் அல்ல. ஒரு விணணைப்ப�ோரி 
பரீடம்ச அனுைதி அடமடமய ேோணபிகேோ�வி-
டத்து போட்சோமல மூலம் வழஙேப்படும் வருமே 
ஆவணைத்ம� பேோணடு பரீட்சேரின ஆள் அமடயோ-
ளத்ம� உறுதிப்படுத்திக பேோணடு பரீடம்ச எழு� 
அனுைதிகேப்படும்.  

இன்று தேைம ஐநது புலகைபபரிசில் பரீடகச;

சீருடையில் பரீடடசை இலக்கதடதை
அணிந்து வருமாறு அறிவுடை

இன்று 5ஆம ஆண்டு...

ETI நிறுவனம...

20 சதோ்டரபான...

ரியாஜ் பதியுத்தீன்...

20ஆவது திருத்தேத்திறகு...

இநதியா ்பான்்ற நிகல...

ைாணவரின் சுகாதோை...

சகாத்தேணி சதோறறு...

21 ைாணவரகளுக்கு...

அவர் கூறியுள்ளோர்.  ேல்வி அமைச்சு 
பவளியிடடுள்ள ஊடே அறிகமேயி-
்ல்ய ேல்வி அமைச்சின ப்சயலோளர் 
்பரோசிரியர் ேபில பப்ரரோ இவவோறு 
ப�ரிவித்துள்ளோர்.   

 ஒரு பரீடம்ச ைத்திய நிமலயத்தில் 
160 ைோணைவர்ேள்�ோன பரீடம்சககுத் 
்�ோற்ைவுள்ள்ர். ேம்பஹோ ைோவட-
டத்தில் பபோலிஸ ஊரடஙகுச் ்சடடம் 
பிைப்பிகேப்படடுள்ள இடஙேளில் 
வி்்சட பரீடம்ச ைத்திய நிமலயஙேள் 
அமைகேப்படடுள்ள்.   

 ேம்பஹோ ைோவடடத்திலிருநது 
்வறு ைோவடடஙேளில் ப்சனறு ேல்வி 
பயினை ைோணைவர்ேளின சுேோ�ோர 
நனமைமய ேருத்திற்பேோணடு அவர்ே-
ளுககு அருேோமையிலுள்ள பபோலிஸ 
பிரிவுேளி்ல்ய வி்்சட பரீடம்ச 
ைத்திய நிமலயஙேள் அமைகேப்பட-
டுள்ள். ்வறு ைோவடடஙேளில் 
இருநது ேம்பஹோ ைோடடத்தில் ேல்வி 
பயினைவர்ேளுககும் வி்்சட ஏற்போடு-
ேள் ப்சய்துக பேோடுகேப்படடுள்ள்.   

 உயர்�ரப் பரீடம்சயில் ்�ோற்ை-
வுள்ள ைோணைவர்ேமள ்போனறு புல-
மைப்பரிசில் பரீடம்சககுத் ்�ோற்ை-
வுள்ள ைோணைவர்ேளுககும் இவவோறு 
வி்்சட பரீடம்ச ைத்திய நிமலயஙேள் 
அமைகேப்படடுள்ள்.   

 அம்த்து பரீடம்ச நிமலயஙே-
ளிலும் ப�ோற்று நீககும் ப்சயற்போடுே-
ளும் ்ைற்பேோள்ளப்படடுள்ள்.   

 ேம்பஹோ ைோவடடத்தில் ே் -்
முல்ல பபோலிஸ பிரிவுககு உடபடட 
ைோணைவர்ேளுககு புளுேஹோபேோட 
ஸ்ரீ விஜய ைேோ வித்தியோலயத்திலும், 
யகேல,ேம்பஹோ, வீரகுல பபோலிஸ 
எல்மல பிர்�்சஙேளுககு உடபட 
ைோணைவர்ேளுககு மிரிஸவத்� பேப்-
படடிபபோல ைேோ வித்தியோலயத்தி-
லும், கிரிநதிபவல பபோலிஸ எல்-
மலககு உடபடட ைோணைவர்ேளுககு 
கிரிநதிபவல ைேோ வித்தியோலயத்தி-
லும், பவலி்வரிய, ைல்வத்துஹிரி-
பிடடி பபோலிஸ எல்மலககுடபடட 
ைோணைவர்ேளுககு பவலி்வரிய 
ைத்துை பணடோர ைேோ வித்தியோலயத்-
திலும், ப�ோம்்ப, பூபேோட பபோலிஸ 
எல்மலககு உடபட ைோணைவர்ேளுககு 
சியனூ ் �சிய போட்சோமலயிலும், நிட-
டம்புவ, பவயஙபேோமட பபோலிஸ 
எல்மலககுடபடட பகுதிேளில் நிட-
டம்புவ பபௌத்� வித்தியோலயத்தி-
லும், மீரிபேோட, பல்்லபவல பகுதி 
ைோணைவர்ேளுககு ேல்பஹலிய ஸ்ரீ 
விஜயகீர்த்தி ஆரம்ப போட்சோமலயி-
லும் மினுவோஙபேோட பபோலிஸ எல்-
மலககுடபடட ைோணைவர்ேளுககு 
பேோடடுபேோட ருவுனு வித்தியோலயத்-
திலும், திவுலுப்பிடடிய பகுதி ைோணை-
வர்ேளுககு து்ேோ ரணைசிஙே ைேோ 
வித்தியோலயத்திலும், சீதுவ பகுதி 
ைோணைவர்ேளுககு முேலனேமுவ பண-
டோரநோயகே ைேோ வித்தியோலயத்தி-

லும், ஜோஎல, ேந�ோ் பகுதி ைோணைவர்-
ேளுககு ப�ஹியோேோ� ் ஹோலி ் ரோ்சரி 
வித்தியோலயத்திலும், ேளனி பகுதி 
ைோணைவர்ேளுககு கிரில்லபவல்ல 
ைத்திய ைேோ வித்தியோலயத்திலும் 
வி்்சட பரீடம்ச ைத்திய நிமலயஙேள் 
அமைகேப்படடுள்ள்.   

 ஊரடஙகுச் ்சடடம் பிைப்பிக-
ேப்படடுள்ள பகுதிேளில் ேல்விப் 
பபோதுத் �ரோ�ர உயர் �ரம் ைற்றும் 5 
ஆம் ஆணடு புலமை பரிசில் பரீட-
ம்சககு ்�ோற்றும் ைோணைவர்ேள் �ைது 
பரீடம்சகேோ  ் அனுைதிப் பத்திரத்ம� 
ஊரடஙகு ்சடடத்திற்ேோ  ் அனுைதிப் 
பத்திரைோே பயனபடுத்� முடியும் எ் 
பபோலிஸ ஊடேப்பிரிவு ப�ரிவித்துள்-
ளது.   

 இ்�்வமள, இனறு நமடபபறும் 
05 ஆம் ஆணடு புலமைப் பரிசில் பரீட-
ம்சயில் ேலநதுபேோள்ளவுள்ள ைோணை-
வர்ேள் அவர்ேளுகேோ  ் பரீடம்ச இலக-
ேத்ம� சீருமடயின வலது புைத்தில் 
அணிநதிருகே ்வணடும் எனறு பரீட-
ம்சேள் திமணைகேளம் ப�ரிவித்துள்ளது.   

 பரீடம்சேள் திமணைகேளம் 
பவளியிடடுள்ள ஆ்லோ்சம்ே-
ளுககு அமைவோே இனறு ேோமல 9 
ைணிககு பரீட்சோர்த்திேள் பரீடம்ச 
ைணடபஙேளுககு ்சமுேைளிகே 
்வணடும். இம்முமை பரீடம்சககு 
மு�ல் முமையோே பரீடம்ச அனுைதி 
அடமட வழஙேப்படடுள்ளமை 

வி்்சட அம்்சைோகும்.    உயர்�ர 
பரீடம்சககு ்�ோற்றும் பரீட்சோத்திே-
ளுகேோேவும் வி்்சட அ்லோ்சம -்
ேள் வழஙேப்படடுள்ள். இ�ற்கு 
அமைவோே இந� பரீடம்ச ஆரம்பைோ-
ேவுள்ள தி்த்�னறு ேோமல 7.30 ைணி 
அளவில் அம்த்து பரீட்சோர்த்திே-
ளும் பரீடம்ச ைத்திய நிமலயத்திற்கு 
்சமுேைளிகே ்வணடும்.   

 இமட்வமள ்நரத்திலும் இவர்ே-
ளின பபற்்ைோருககு பரீடம்ச ைத்திய 
நிமலய வளோேத்திற்குள் பிர்வசிகே 
முடியோது. 

இது ப�ோடர்போ் ்ைலதிே விபரங-
ேமள 1911 எனை துரி� ப�ோமல்பசி 
இலகேத்தின ஊடோே ப�ோடர்பு-
பேோணடு அறிநதுபேோள்ள முடியும் 
எ்வும் பரீடம்சேள் திமணைகேளம் 
கூறியுள்ளது.   

 அத்துடன, உயர்�ரப் பரீடம்ச 
ைற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீடம்ச 
ப�ோடர்பில் ஏம்ய விடயஙேமள 
பரீடம்சேள் ஆமணையோளர் நோயேத்-
தின அலுவவலே ப�ோமல்பசி இலக-
ேைோ் 0112785211 / 0112785212 
இற்கு அமழப்மப ஏற்படுத்தி 
அறிநதுகபேோள்ள முடியும். போது-
ேோப்பு ப�ோடர்பிலோ் �ேவல்ேமள 
0112421111 / 19 எனை பபோலிஸ 
�மலமையேத்தின இலகேத்துககு 
அமழப்ப�ன மூலம் அறிநதுக-
பேோள்ள முடியும்.  

உயர்நீதிைனைத்தில் �ோகேல் ப்சய் -
யடடிருந�். எதிர்கேடசிேள், சிவில் 
அமைப்புேள், �னி நபர்ேள் ்சோர்பில் 
இந� அடிப்பமட உரிமை மீைல் 
ைனுகேள் �ோகேல் ப்சய்யப்படடிருந-
�்.  உயர்நீதிைனை நீதியர்சர் ஜயந� 
ஜயவிககிரை �மலமையிலோ் ஐவர் 
அடஙகிய நீதியர்சர் குழோம், அடிப் -
பமட உரிமை மீைல் ைனுகேமள 
வி்சோரமணைககு உடபடுத்தியதுடன, 
ைனுகேள் மீ�ோ் வழககு வி்சோர -
மணைேள் ேடந� 05ஆம் திேதியுடன 
நிமைவுற்றிருந�்.  

 20ஆவது திருத்�ச் ்சடடம் ப�ோடர்-
பிலோ் உயர்நீதிைனைத்தின வியோக -

கியோ்ம் ஜ்ோதிபதிககும் ்சபோநோய-
ேருககும் இரேசியைோ் முமையில் 
அறிவிகேப்படுபை் ஐவரடஙகிய 
நீதியர்சர் குழோம் அறிவித்திருந� 
பினபுலத்தில் ்நற்று ்சனிககிழமை 
நீதியர்சர் குழோமின வியோககியோ்ம் 
ஜ்ோதிபதி ைற்றும் ்சபோநோயேருககு 
அறிவிகேப்படடுள்ளது.  

 உயர்நீதிைனைத்தின வியோககியோ-
்ம் ப�ோடர்பில் ேருத்து பவளியிட -
டுள்ள ்சபோநோயேர் ைஹிந� யோப்போ 
அ்பவர்�், எதிர்வரும் 20ஆம் 
திேதி இந� வியோககியோ்ம் போரோளு-
ைனைத்தில் ்சைர்ப்பிகேப்படுபை் 
ப�ரிவித்துள்ளோர்.

உறுப்பி்ர்ேள் 100 ் பரி்ோல் மேபயோ 
ப்பமிடப்படட ேடி�ம் ஜ்ோதிபதி 
்ேோடடோபய ரோஜபக்ஷ ைற்றும் பிர�ைர் 
ைஹிந� ரோஜபக்ஷவிடம் (09)அலரிைோளி-
மேயில் மவத்து மேயளிகேப்படடது.   

ேடந� 2019 ஏப்ரல் ைோ�ம் 21ஆம் 
திேதி இடம்பபற்ை உயி ர்த்� ஞோயிறு 
�ோககு�மல ்ைற்பேோணட பயஙேர-
வோதிேளுககு உ�வியோே ப்சயற்படட 
்சந்�ேத்தின ்பரில் முன்ோள் 
அமைச்்சர் ரிஷோத் பதியுத்தீனின 
்ச்ேோ�ரரோ் ரியோஜ் பதியுத்தீன 
ேடந� ஏப்ரல் 14ஆம் திேதி குற்ைப் -
புல்ோய்வு திமணைகேளத்தி்ோல் 
மேது ப்சய்யப்படடோர். 

அவரது மேது ப�ோடர்பில் 
வலுவோ் ்சோடசிேள் ேோணைப்படட 
்போதிலும் ப்சப்டம்பர் ைோ�ம் 

30ஆம் திேதி நீதிைனைத்தில் ஆஜர் -
படுத்�ப்படோது எவவி� ்சடட அனு-
ைதியுமினறி ரியோஜ் பதியுத்தீன குற் -
ைப்புல்ோய்வு திமணைகேளத்தி்ோல் 
விடு�மல ப்சய்யப்படடுள்ளோர்.  
குற்ைப்புல்ோய்வு திமணைகேளத்தி-
்ோல் ்ைற்பேோள்ளப்படட இந� 
�னனிச்ம்சயோ் ப்சயற்போடு ப�ோடர்-
பில் முழுமையோ் வி்சோரமணைேமள 
்ைற்பேோணடு பயஙேரவோ�த்துககு 
துமணையோே ப்சயற்படட ரியோஜ் பதி-
யுத்தீம் மீணடும் மேது ப்சய்து 
்சடட நடவடிகமே ்ைற்பேோள்ளு-
ைோறு ஆளும் ேடசியின 100 இற்கும் 
அதிேைோ் போரோளுைனை உறுப்பி-
்ர்ேமள பேோணட குழுவி்ர் ஜ்ோ-
திபதி ைற்றும் பிர�ைரிடம் எழுத்து 
மூலம் ்ேோரிகமே விடுத்துள்ள்ர். 

ேோஙகிரஸ, பிள்மளயோன �மல -
மையிலோ் �மிழ் ைகேள் விடு�-
மலப் புலிேள் ேடசி, அ�ோவுல்லோ 
�மலமையிலோ் ்�சிய ேோஙகிரஸ 
ைற்றும் இரோஜோஙே அமைச்்சர் வியோ -
்ழநதிரன �மலமையிலோ் முற்-
்போககு �மிழர் அமைப்பு ஆகிய்்வ 
’20’ ஐ ஆ�ரித்து வோகேளிகேவுள்ள்.  

�ைது ேடசிேளின ஆ�ரமவ அர்ச 
உயர்பீடத்துககு ேடசிேளின �மலவர்-
ேள் அறிவித்துள்ள்ர்.  அ்�்வமள, 

�மிழ்த் ்�சியக கூடடமைப்பு, 
�மிழ் முற்்போககுக கூடடணி, 
�மிழ் ்�சிய ைகேள் முன்ணி, ஸ்ரீ-
லஙேோ முஸலிம் ேோஙகிரஸ ஆகிய் 
20ஆவது திருத்�த்துககு எதிரோே வோக-
ேளிகேவுள்ள். 

எனினும், ரிஷோத் பதியுதீன �மல-
மையிலோ் அகில இலஙமே ைகேள் 
ேோஙகிரஸ, 20 ப�ோடர்பில் �ைது 
நிமலப்போடமட இன்மும் அறிவிக-
ேவில்மல.

 ைகேள் மிே ேவ்ைோே ப்சயற்ப-
டவில்மலபயனைோல் எதிர்வரும் 
நோடேளில் இநதியோ ்போனறு இலங-
மேயிலும் ்நோயோளர்ேள் அதிேரிகே 
வோய்ப்புேள் உள்ள�ோே அவர் எச்்சரித்-
துள்ளோர்.   பேோ்ரோ்ோ மவரஸ பரவமல 
�டுப்ப�ற்ேோே அர்ப்பணிப்பு ்ைற்-

பேோணடமையி்ோல் �னம  ்அமைதி-
யோககிய�ோே அவர் குறிப்பிடடுள்ளோர்.   
மீணடும் அந� ப�விமய �ோன ஏற்ே 
ைோட்டப்  ் அவர் கூறியுள்ளோர். 
எனினும் ப�வியினறி ைகேமள ேோப்-
போற்ை �ன்ோல் முடிந�வற்மை ப்சய்வ-
�ோே அவர் ் ைலும் ப�ரிவித்துள்ளோர்.  

ைோணைவர்ேள் �ைது பரீடம்ச 
அனுைதிப்பத்திரத்ம� ஊரடங -
கு்நர அனுைதிப்பத்திரைோேப் 
பயனபடுத்� முடியும் எனறும் 
குறிப்பிடடோர். ே.பபோ.� உயர்� -
ரப் பரீடம்ச ைற்றும் ஐந�ோம் �ரப் 
புலமைப்பரிசில் பரீடம்ச எனப் 
நடத்�ப்படுவது ப�ோடர்பில் 
ப�ளிவுபடுத்தும் ஊடேவியலோ -
ளர் ்சநதிப்பில் ேலநதுபேோணடு 
ேருத்து பவளியிடுமேயி்ல்ய 
அவர் இவவோறு குறிப்பிடடோர்.  
அஙகு அவர் ்ைலும் கூறிய�ோ -
வது:  

பேோ்ரோ்ோ மவரஸ பரவல் 
ேோரணைைோே நோடு பநருகேடிககு 
முேஙபேோடுத்திருககும் நிமலயில் 

உயர்�ர ைற்றும் ஐந�ோம் �ரப் புல -
மைப்பரிசில் பரீடம்சேள் நடத் -
�ப்படவிருககினை். ஏம்ய 
்சந�ர்ப்பஙேமள விடவும் இது 
விடயத்தில் பபோலிஸோரின உயர் 
ஒத்துமழப்பிம்ப் பபற்றுகபேோ -
டுப்ப�ற்கு எதிர்போர்த்துள்்ளோம். 

பரீடம்ச ைத்திய நிமலயஙேள், 
பரீடம்ச ப�ோடர்புபடுத்�ல் நிமல -
யஙேள் ைற்றும் பரீடம்ச வி்ோத் -
�ோள்ேமள ஒனறு ்்சர்ககும் நிமல -
யஙேள் உள்ளிடட அம்த்திலும் 
சுேோ�ோரப் போதுேோப்மப உறுதிப்ப -
டுத்�ல் ைற்றும் ேணேோணிப்பு நட -
வடிகமேேளுகேோே சுைோர் 7,000 
பபோலிஸோர் பணியில் ஈடுபடுத்�ப் -
படவுள்ள்ர். 

வநதுள்ளவர்ேள் எனறும் அறி -
விகேப்படடுள்ளது. ஐககிய அரபு 
இரோச்சியத்திலிருநது வநதுள்ள 
இருவரும், இநதிய பிரமஜேள் 
இருவரும் இதில் அடஙகுவ�ோே -
வும் ப�ரிவிகேப்படடுள்ளது.   

 உள்நோடடில் 30 ்பர் அமட -
யோளம் ேோணைப்படடுள்ள்ர். 
அதில் 24 ்பர் மினுவோஙபேோமட 
ஆமடத் ப�ோழிற்்சோமலயில் பணி -
யோற்றிய ஊழியர்ேளுடன பநருங -
கிய ப�ோடர்மப ்பணியவர்ே -
ளோகும். 03 ்பர் ப�ோழிற்்சோமல 
ஊழியர்ேளோகும். ஏம்ய மூனறு 
்பருககு பேோ்ரோ்ோ ப�ோற்று ஏற் -
படடமைகேோ் ேோரணைஙேள் ஆரோ -
யப்படடு வருகினை்.   

 ்நற்று அதிேோமல வமர மினு -

வோஙபேோமட ஆமடத்ப�ோழிற் -
்சோமலயில் 1,083 பேோ்ரோ்ோ 
மவரஸ ப�ோற்றுககு உள்ளோ்வர் -
ேளோே அமடயோளம் ேோணைப்பட -
டுள்ள்ர்.   

 50,364 ்பர் இதுவமர இலங -
மேயில் �னிமைப்படுத்�மல 
நிமைவுப்சய்து வீடுேளுககு திரும் -
பியுள்ளதுடன, 10,181 ்பர் 
ப�ோடர்நது �னிமைப்படுத்�ப்பட -
டுள்ள்ர். 

அத்துடன, 3,19,146 பி.சீ.ஆர். 
பரி்்சோ�ம்ேள் இதுவமர இலங -
மேயில் ்ைற்பேோள்ளப்படடுள் -
ள�ோேவும் பேோவிட 19 ஒழிப்புக -
ேோ் ்�சிய ப்சயல்போடடு மையம் 
்நற்று பவளியிடடுள்ள அறிகமே -
யில் சுடடிகேோடடப்படடுள்ளது.  

வளோேத்தில் ேடந� 08 ஆம் திேதி 
வியோழககிழமை ஏற்படட அமைதி -
யினமை, ்ைோ�ல் ்சம்பவஙேமள 
அடுத்து, அந�ப் ்சம்பவஙேளு -
டன ப�ோடர்புமடயவர்ேள் எனறு 
ேமலப்பீடச் ்சமபயோல் அமட -
யோளப்படுத்�ப்படட மூனைோம் 
வருட ைோணைவர்ேள் 21 ்பருககு 
பல்ேமலகேழே வளோேத்தினுள் 
நுமழவ�ற்குத் �மட விதிகேப்பட -
டுள்ளது.   

இச் ்சம்பவத்தில் ஈடுபடடு, 
பல்ேமலகேழேத்துககும், துமணை -
்வந�ருககும் அபகீர்த்திமய ஏற் -
படுத்தும் வமேயில் ப்சயற்படட 
ைோணைவர்ேள் மீது ஒழுகேோற்று நட -
வடிகமே எடுகேப்பட ்வணடு -
பைனறும், ்சம்பந�ப்படடவர்ேள் 
பல்ேமலகேழேத்தினுள் நுமழய 
அனுைதிகேப்படக கூடோப�னறும் 
ேமலப்பீடச் ்சமப   

ஏேை்�ோேத் தீர்ைோ்ம் நிமை -
்வற்றியதுடன, ைோணைவர்ே -

ளுகபேதிரோ் நடவடிகமேேள் 
எடுகேப்படும் வமர ேமலப்பீட 
விரிவுமரயோளர்ேள் வகுப்புேமளப் 
புைகேணிப்ப�ோேவும் அறிவித் -
துள்ளது.   

இந� நிமலயில், ்சம்பவத்துடன 
ப�ோடர்புமடயவர்ேபள் ேமலப் -
பீடச் ்சமபயி்ோல் அமடயோளப் -
படுத்�ப்படட மூனைோம் வருட 
ைோணைவர்ேள் 21 ்பருககு பல்ே -
மலகேழே வளோேத்தினுள் நுமழ -
வ�ற்குத் �மட விதிகேப்படடது. 
ைோணைவர்ேளுகேோ் �மடயுத்�ர -
வுக ேடி�ம் (09)இரவு துமணை்வந -
�ர் ்பரோசிரியர் சி.சிறி்சற்குணைரோ -
ஜோவி்ோல் வழஙேப்படடது.   

்சம்பவத்துடன ப�ோடர்புமடய 
- ேோபணைோலி ஆ�ோரஙேள் மூலம் 
அ ம ட ய ோ ள ப் ப டு த் � ப் ப ட ட 
்ைலும் 12 ைோணைவர்ேளுககு 
�மடயுத்�ரவு பிைப்பிகேப்படலோ -
பைனறு பல்ேமலகேழே வடடோ -
ரஙேளிலிருநது அறியவருகிைது. 

ஆரோய நியமிகேப்படட மூவரடங-
கிய குழு பரிநதுமர ப்சய்துள்ளது.  

�்து பரிநதுமர அடஙகிய அறிக-
மேமய அந� குழு ஜ்ோதிபதிககு 
்சைர்ப்பித்துள்ள நிமலயி்ல்ய இந� 
பரிநதுமர முனமவகேப்படடுள்ளது.   

ஜ்ோதிபதியிடம் மேயளிகேப்படட 
அறிகமேயில் இநநிறுவ்த்தின மவப்-
போளர்ேளின பிரச்சிம்ேமளத் தீர்ப்ப-
�ற்ேோ  ்08 பரிநதுமரேளும் உள்ளடக-
ேப்படடுள்ள�ோே அறிய முடிகினைது.  

ஓய்வுபபற்ை நீதியர்சர் ்ே.டி. சித்ர-
சிறி �மலமையில் நியமிகேப்படட 
இந� குழுவில், ஓய்வுபபற்ை ப்சோலி-

சிடடர் பஜ்ரல் சுஹ� ேம்லத் ைற்றும் 
சி்ரஷட வஙகியோளர் டி.எம். குணை்்ச-
ேர ஆகி்யோரும் உள்ளடஙகுகினை்ர்.  

இந நிமலயில் நிறுவ  ் பணிப்-
போளர் ்சமப மவப்போளர்ேள் குறித்து 
சிநதிகேோது, பைத்�்ப் ்போகேோே ப்சயற்-
படடு, போரதூரைோ்  குற்ைத்ம� இமழத்-
துள்ள�ோே மூவரடஙகிய குழு �்து 
அறிகமேயில் சுடடிகேோடடியுள்ளது.  

பணைச்்சலமவ ்சடடத்தின கீழ் பணிப்-
போளர் ்சமபககு எதிரோே வழககு �ோகேல் 
ப்சய்யுைோறு பரிநதுமரத்துள்ள குழு 
ப்சோத்துகேமள விற்பம  ்ப்சய்� ்போது, 
்சடடஙேமள மீறி ப்சயற்படடமையூடோே 

அந� நிறுவ்ம் மவப்போளர்ேமள ஏைோற்-
றியுள்ள�ோேவும் குறிப்பிடடுள்ளது.  குற்ை-
வியல், �ணடம  ் ்சடடக்ேோமவேளுக-
ேமைய, நம்பிகமேமய சீர்குமலத்�மை, 
்ைோ்சடி ப்சய்�மை ்போனை குற்ைச்்சோட-
டுேளின கீழும் பணிப்போளர் ்சமபககு 
எதிரோே வழககுத் �ோகேல் ப்சய்ய முடியு-
பை  ்பரிநதுமரயில் சுடடிகேோடடப்பட-
டுள்ளது.  

' லீசிங ைற்றும் நிதி நிறுவ்ம் ப�ோடர்-
பில் நோடடில் ேோணைப்படும் ்சடட வழு ேோர-
ணைைோே இவவோைோ்  ்ைோ்சடிேள் இடம்-
பபறுகினை .் அ� ோ்ல் லீசிங ைற்றும் 
நிதி நிறுவ்ஙேள் ப�ோடர்போ்  ்சடடங-

ேளில் திருத்�ஙேமள ்ைற்பேோள்ள 
்வணடும்' எ  ் அந� குழு பரிநதுமர 
ப்சய்துள்ளது.  

முன்�ோே ஈ.டி.ஐ. நிறுவ  ் ்ைோ்ச-
டியோல் 42,000 மவப்போளர்ேள் போதிக-
ேப்படட்ர். அவர்ேளில் 32,000 
்பருகேோ  ் நிவோரணைஙேளுககுரிய 
திடடஙேள் �ற்்போது வகுகேப்பட-
டுள்ள்.  

ஏம்ய 10,000 மவப்போளர்ேளுக -
ேோ் நிவோரணைஙேமளப் பபற்றுக-
பேோடுப்ப�ற்ேோ் திடடஙேள் �யோர் 
ப்சய்யப்படுவ�ோே அறிவிகேப்பட -
டுள்ளமை குறிப்பிடத்�கேது. 

பிரணடிகஸ முேோமைத்துவம் சுேோ�ோர போதுேோப்பு 
நமடமுமை ேமளப் பினபற்ைத் �வறிவிடட�ோே ப�ோழிற்-
்சஙேஙேள் பல குற்ைம் ்சோடடுவது குறித்து ப�ோழில் 
ஆமணையோளர் உட்டியோே அறிகமே ்சைர்ப்பிககுைோறு 
ப�ோழில்துமை அமைச்்சர் நிைோல் சிறிபோல டி சில்வோ உத் -
�ரவிடடுள்ளோர்.

அடுத்� ேடட நடவடிகமே குறித்து பரிசீலிகே ப�ோழிற் -
்சஙேஙேள் அமைச்சுககு எழுத்து மூலம் முமைப்போடு 
�ருைோறு கூறிய�ோே அமைச்்சர் நிைல் ஸ்ரீபோல டி சில்வோ 
ப�ரிவித்�ோர்.

“அத்�மேய ப�ோழிற்்சோமலேள் அல்லது ஏம்ய நிறுவ -
்ஙேள் சுேோ�ோர போதுேோப்பு நமடமுமைேமளப் பினபற்ை 
்வணடிய ேடடோயத்தில் உள்ள். போதுேோப்பு நமடமு-
மைேமளப் பினபற்ைத் �வறும் நிறுவ்ஙேள் மீது �னி 
�னிமைப்படுத்�ல் ்சடடத்தின கீழ் அவற்றுககு எதிரோே நட -
வடிகமே எடுகேப்படும்” எ் அவர் ்ைலும் ப�ரிவித்�ோர்.

பிைண்டிகஸ் ததைாைர்பில் அறிகட்க
தைருமாறு ததைாழிலடமசசைர் உததைைவு
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தெங்கு அபிவிருத்திச்  சமபயின் ெகவ-
லுககு அமைய கடநெ வருடம் 2.8 பில்லி -
யன் ்ெங்கோயகள் ்வளோணமை தசயயப் -
பட்டுள்ளதுடன், இதில் 1.8 பில்லியன் 
்ெங்கோயகள் உள்்ோட்டு நுகர்விற்கோக 
பயன்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.  

தெங்கு அபிவிருத்திச்  சமபயின் பிரதித் 
ெமைவர் தெயரத்ன தெய்சகர ்ெங்கோ -
யின் விமைமய கட்டுப்போட்டிற்குககுள் 
தகோணடு வருவெற்கோன ்டவடிகமக-
கமள அரசோங்கம் முன்தனடுககும் என 
தெரிவித்துள்ளோர். இைங்மகயில் ்ெங்கோய 
விமை அதிகரித்து வரும் நிமையில் 
்ோட்டில் ்ெங்கோய ஏற்றுைதிமய நிறுத்து -
ைோறு இைங்மக நுகர்்வோர் போதுகோப்பு 
சங்கம் ்கட்டுகதகோணடுள்ளது.  

இது குறித்து அச்சங்க ெமைவர் ரஞ்சித் 
விெோன்க தவளியிட்டுள்ள அறிகமக-
யில், எப்்போதும் இல்ைோெவோறு ்ெங்கோய 
ஒன்றின் விமை, 100 ரூபோய வமர அதி-
கரித்துள்ளெோல், ைககள் அதிக சிககமை 
எதிர்தகோள்வெோக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

என்வ, ்ெங்கோய விமை வீழ்ச்சி ஏற் -
படும் வமர தவளி்ோடுகளுககு ஏற்றுைதி 
தசயவமெ ெற்கோலிகைோக நிறுத்துைோறு அர -
சிடம், அநெ சங்கம் ்வணடு்கோள் விடுத் -
துள்ளது.  

இ்ெ்வமளயில், அதிக விமைகளுககு 
்ெங்கோயகமள விற்பமன தசயயும் ்பர் -
களுககு எதிரோக சட்ட ்டவடிகமக எடுக -
கப்படுதைன்று ்ெங்கோய உற்பத்தி அபிவி -
ருத்தி சமப தெரிவித்துள்ளது.  

இது குறித்து ்பசிய, அச்சமபயின் 
ெமைவர் கபிை யகநெோவள, 'கடநெ 
இரணடு ஆணடுகளோக, ்ோட்டில் நிைவும் 
வறட்சி்ய, ்ெங்கோய விமை உயர்வுககு 
கோரணம். ்ெங்கோய ஒன்று 75 ரூபோயககு 
்ைல் விற்பமன தசயபவர்கள் மீது சட்ட 
்டவடிகமக எடுககப்படும்'  என்று 
கூறினோர்.  

ஆனோல் கட்டுப்போட்மட மீறி அதிக 
விமைககு உணவுப் தபோருட்கமள 
விற்பமன தசயபவர்களுககு 
எதிரோக ்டவடிகமக எடுக -
கும் அதிகோரம் இைங்மக 
நுகர்்வோர் போதுகோப்பு 
அதிகோர சமபககு ைட்டு்ை 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

அநெ சமபயின் அதிகோரி 
கூறுமகயில், '்ெங்கோய-
கமள அதிக விமைகளுககு 
விற்பமன தசயயும் ்பர்களுககு 
எதிரோக சட்ட ் டவடிகமக எடுகக ெனது 
அதிகோர சமபககு அதிகோரங்கள் இல்மை 
என்றும் அரசோங்க வர்த்ெைோனி அறிவித்ெல் 
ஒன்றின் மூைம் அநெ அதிகோரம் ெங்களுககு 
வழங்கப்பட்டோல் ைட்டு்ை அெமன 
்ைற்தகோள்ள முடியும் என்றும் தெரிவித் -
ெோர். 

இ்ெ்வமளயில், ்ெங்கோய விமை அதி-
கரிப்பு கோரணைோக ்ெங்கோய எணதணய 
விமையும் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு ்போத்ெல்  
எணதணய, ரூ270 முெல் ரூ300 வமர விற் -
கப்படுகிறது.  

இெனோல், சநமெயில் ெரம் குமறநெ 
எணதணய ைற்றும் போம் எணதணய 
விற்பமன தசயயப்படுவெோக இைங்மக 
நுகர்்வோர் போதுகோப்பு சங்கத்தினர் குற்றம் 
சோட்டியுள்ளனர். ெரம் குமறநெ தபோருட் -
கமள விற்பமன தசய்வோர் மீது ்டவ -
டிகமக எடுககுைோறும் அதிகோர சமபயிடம் 
அவர்கள் ்கட்டுதகோணடுள்ளனர்.  

கட்டுப்போட்டு விமைககு ்ோடுமுழு-
வதும் ்ெங்கோயகமள விநி்யோகிககும் 
திட்டம் அரசோங்கத்தின் ெமையீட்டுடன் 
விமரவில் ஆரம்பிககப்படவுள்ளது. 
'இென் மூைம் அடுத்ெ இரணடு வோரங்களுக-
குள் அதிகரித்துள்ள ்ெங்கோய விமைகமள 
குமறகக முடியும்' எனத் தெரிவிககப்படு-
கின்றது. அெற்கு அமைவோக, ்ெங்கோயக -
கோன நிர்ணய விமையோனது 25 ஆம் திகதி 
முெல் அமுைோகும் வமகயில் 13 அங்குைத் -
திற்கு அதிகைோன ்ெங்கோமய 70 ரூபோவுக -
கும், 12 முெல் 13 அங்குைம் வமரயோன 
்ெங்கோமய 65 ரூபோவுககும்,  

12 அங்குைத்திற்கு குமறவோன 
்ெங்கோமய 60 ரூபோவுககும் விற்பமன 
தசயய ்வணடும் என அதியுச்ச நிர்ணய 
விமைமய அறிவித்து நுகர்்வோர் விவகோர 
அதிகோர சமப வர்த்ெைோனி அறிவித்ெல் 
வி டு த் து ள் ள ம ை 
குறிப்பிடத்ெககது. 
்ெங்கோயின் விமை 
அதிகரிப்பு கோரண-
ைோக வவுனியோ 
சநமெயிலும் ்ெங் -
கோயககோன ெட்டுப் -
போடு ஏற்பட்டுள்-
ளது.  

் ெ ங் க ோ ய க -
கோன அதிகூடிய 
சில்ைமற விமை 
நி ர் ண யி க க ப் ப ட் -
டுள்ள ்போதிலும் 
குறித்ெ விமையில் 
் ெ ங் க ோ ம ய 
தபற்றுக தகோள்ள 
மு டி ய வி ல் ம ை 
என வியோபோரிகள் 
தெரிவித்துள்ளனர்.  

்ெங்கோய அத்-
தி ய ோ வ சி ய ை ோ ன 
வி ற் ப ம ன ப் 
தபோருளோக சந-
மெயில் உள்ள 
்போதிலும் ்ெங் -
கோயககோன ெட்டுப் -
போடு நிைவி வரு-
கின்றது. ்ெங்கோய 
அவற்றின் அளவுக-
்கற்ப 60 ரூபோய 

முெல் 80 ரூபோய வமரயில் வவுனியோவில் 
விற்பமன தசயயப்படுகின்றது.  

்ெங்கோய ெட்டுப்போட்மடத் தெோடர்நது 
ெம்புள்மள ைற்றும் யோழ்ப்போணம் பகுதி-
களில் இருநது வவுனியோவிற்கு ்ெங்கோய 
எடுத்து வநது விற்பமன தசயயப்படுகின்-
றது. யோழ். குடோ்ோட்டில் ்ெங்கோயகளின் 
விமை தெோடர்நதும் அதிகரித்து கோணப்ப -
டுவெோல் தபோது ைககள் தபரும் போதிப்மப 
எதிர்்்ோககியுள்ளெோக இநெ பகுதி ைககள் 
தெரிவித்துள்ளனர்.  

அத்துடன், ்ெங்கோய விமை அதிகரிப் -
போல் ெைது அன்றோட உணவுத் ்ெமவகள் 

ைற்றும் வீடுகளில் இடம்தபறும் வி்சட 
தினங்களின் ்போது உணவுத் ்ெமவகமள 
நிமற்வற்றிக தகோள்வதில்  போதிப்பிமன 
எதிர்்்ோககுவெோக கவமை தவளியிட்-
டுள்ளனர். இது தெோடர்பில் வியோபோரிகள் 
கருத்து தெரிவிகமகயில்,  

இநெ நிமையில், யோழ். குடோ்ோட்டின் 
முககிய சநமெகளில் ஒன்றோகக கருெப்ப-
டும் திருத்ல்்வலிப் தபோதுச் சநமெயில் 
இன்மறய விமை நிைவரப்படி தபரிய 
்ெங்கோய ஒன்று 95 ரூபோ முெல் 97 ரூபோ 
வமரயும், ்டுத்ெரத் ்ெங்கோய ஒன்று 80 
ரூபோ முெல் 85 ரூபோ வமரயும், சிறிய 
்ெங்கோதயோன்று 40 ரூபோ முெல் 60 ரூபோ 

வமரயும் ெற்்போது விற்பமனயோகி வரு -
கின்றது.  

்ெங்கோயகளின் விமை அதிகரிப்போல் 
்ெங்கோயகளின் வரத்தும் வோடிகமகயோ-
ளர்களின் வரத்தும் தவகுவோகக குமறவ -
மடநது கோணப்படுகின்றது.  

அரசோங்கம் அணமையில் எடுத்ெ தீர்-
ைோனத்திற்கு அமைய ்ோடு முழுவதும் 
உள்ள சதெோச விற்பமன நிமையங்களில் 
்ெங்கோயகள் கட்டுப்போட்டு விமைகளில் 
விற்பமன தசயயப்பட்டுகின்றன.  

யோழ். ைோவட்டத்திலுள்ள சதெோச 
விற்பமன நிமையங்களில் ஒருவருககு 
ஐநது ்ெங்கோயகள் என்ற அடிப்பமடயில் 
்ெங்கோயகள் விற்பமன தசயயப்படுகிறது.

(22ஆம் பககம் போர்கக)

கட்டுப்பாட்டு விலை 
சபாத்தியமற்று ப்பானபேன்?

சிவகுமார் திவியா...?

க�ொழும்புவொசி�ள் �டந்த சில நொட�ளொ� 
த்தங�ொய் வொஙகுவ்தற்கு த்தடியலல-

ந்தல்த அதே�ரிடம் த�டடொல் �ல்த 
�ல்தயொய்ச் க�ொல்வொர�ள். த்தங�ொயின் சுற்்றளவுக�லைய 
அ்தற்�ொே விலலலய அரசு நிர்ணயம் க�ய்திருந்தது. அது 
மு்தல் த்தங�ொய்க�ொே க�யற்ல�யொே ்தடடுப்ொடு ஏற்்டு-
த்தப்டடது. அ்தலேயடுதது  அணலைக �ொலைொ� த்தங�ொ-
யின் விலலயொேது �ணி�ைொ� உயரவலடநதுவுள்ளதுடன், 
த்தங�ொய் ஒன்றின் விலலயொேது ரூ்ொ 85 க்தொடக�ம் 
95 ரூ்ொவலர உயரந்தது. �டந்த வொரங�ளில் த்தங�ொய் 
ஒன்று100 ரூ்ொவிற்கும் விற்்லே க�ய்யப்டடுள்ளது. 
க�ொழும்பின் அதே� �லட�ளில் ஒளிதது லவதத்த 
த்தங�ொய் விற்்லே க�ய்யப்டுகின்்றது.

தேங்காய்

Gj;jrhrd> kj kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R

mur Copau;fSf;fpilapyhd 
Mf;fj;jpwd; Nghl;bj; njhlu; - 2020

Gj;jrhrd> kj kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;rpdhy; tUle;NjhWk; Vw;ghL 

nra;ag;gLfpd;w mur Copau;fSf;fpilapyhd Mf;fj;jpwd; Nghl;bj; njhlu; - 2020 

,w;fhf jw;nghOJ Mf;fq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wd.

rpq;fs kw;Wk; jkpo; nkhopfspd; %yk; ,g;Nghl;bfs; elhj;jg;gLtJld; mur kw;Wk; 

muRld; ,ize;j epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; mur Copau;fs; ,g;Nghl;bapy; 

gq;Fgw;w KbAk;.

Nghl;bg; gpupTfs;

rpWfij 

ghlyhf;fk; 

FWehlfk;

ftpijahf;fk; 

rpWtuhf;fk;

rpj;jpuk;

Mf;fq;fis mDg;g Ntz;ba ,Wjpj; jpfjp 2020 xf;Nlhgu; 31

Mf;fq;fis mDg;Gk; NghJ fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'mur nkhopau;fSf;fpilapyhd Mf;fj;jpwd; Nghl;bj; njhlu; - 2020" vd 

Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

Nkyjpf jfty;fSf;F -

,izaj;jsk; www.cultural.gov.lk
njhiyNgrp - 011 2861325

Mf;fq;fis mDg;g Ntz;ba Kftup -

nrayhsu;

Gj;jrhrd> kj kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R 

08Mk; khb> nrj;rpwpgha 1k; fl;lk;> gj;juKy;y.

ntspaf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 ,w;fhdJ)

1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l re;ijg;gLj;jy; 

my;yJ tpahghu Kfhikj;Jtk; my;yJ th;j;jfj;jpy; ngw;w gl;ljhhpg; 

gl;lnkhd;W.

mj;Jld;

  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; 01 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l Nrit mDgtk;.

2.  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w 

epWtfnkhd;wpd; g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,ilepiy rhd;wpjo;. 

mj;Jld;

  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; 01 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l Nrit mDgtk;.

3.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

njhopy;El;g/ tho;njhopy; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; 

jifik7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; 01 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l Nrit mDgtk;.

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

1. NkNyAs;s ntspaf tpz;zg;gjhhpfspdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfis 

ngw;wpUj;jy;

2.  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; cjtp Kfhikahsh; kl;lj;jpy; (N[vk;) Ie;J (05) 

tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

taJ:  22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ)      

rk;gs msTj;jpl;lk;: vk;vk; 1-1 2016 &gh [53,175-10x1375-15x1910 – 95,575]
  mbg;gilr; rk;gsk; - &gh 53>175 (Nkyjpfkhf> murhq;fj;jpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTk;; toq;fg;gLk;)   

Vida ed;ikfs;:  (Nghf;Ftuj;J nfhLg;gdT: &gh 12>500+ ifalf;fj; njhiyNgrp 

kPs;epug;gy;: &gh 3000) 

ntspaf kw;Wk; cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;fhdJ.

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rl;lk; kw;Wk;/
my;yJ rl;lj;juzpahf gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

taJ:  22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ)      

rk;gs msTj;jpl;lk;: N[vk; 1-1 2016 &gh [42,600-10x755-18x1135 – 70,580]

mbg;gil rk;gsk;:  &gh 42>600 (Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTk; toq;fg;gLk;. 

Vida ed;ikfs;: (ifalf;f njhiyNgrp kPs;epug;gy; - &gh 2>000)

nghUj;jkhd mNgl;rfh; gpd;tUtdtw;iwAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

rpwe;j gFg;gha;T> rpf;fy;fis jPh;j;jy; kw;Wk; gFg;gha;T> kPs;Nehf;fy;> juit 

ciungah;j;jy; Mfpatw;wpw;fhd ,aYik kw;Wk; Rakhf rpe;jpj;J nrayhw;Wk; 

jdpegh;.

tYTila jiyikj;Jt Fzq;fs;> xUtUf;nfhUth; njhlh;ghly; jpwd;fis 

nfhz;bUj;jy;

rpwe;j jfty; njhopy;El;gtpay; jpwd;fis nfhz;bUj;jy;. 

gyfw;ifnewpfisf; nfhz;Ls;s mzpfis jiyikjhq;fy; kw;Wk; 

topfhl;lYf;fhd cWjpg;gLj;jg;gl;l ,aYik. kdpj kw;Wk; Vida tsq;fspd; 

Kiwikahd epiyg;gLj;jy; kw;Wk; tpidj;jpwDldhd Kfhikj;Jtk;.                                  

xt;nthU tpz;zg;gjhhpAk; -

i.   ,yq;if gpui[ahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

ii.  gjtpapd; flikfis jpwk;glr; nra;tjw;Fk; ehl;bd; vg;gFjpapYk; 

Nritahw;Wtjw;fhd cly; kw;Wk; cshPjpapyhd MNuhf;;fpaj;ijAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

iii.  rpwe;j ey;nyhOf;fKilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cq;fsplk; nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtk; Mfpad ,Ug;gpd;> 

cq;fs; Rajuit rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; gjpTj; jghypy; ,t;tpsk;guk; 

gpuRhpf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J 14 ehl;fSs; fPNoAs;s Kfthpf;F jaT nra;J 

mDg;gTk;. (jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngah; 

Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;)

(njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfSld; khj;jpuNk ,e;j mikg;ghdJ njhlh;G 

nfhs;Sk;)

jiyth;>

yq;fh rnjhr ypkpl;ll;> ,y.:27> 

$nkhep nrayf fl;blk;>

nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G-02.

 Kfhikahsh; (nraw;ghLfs;) (vk;vk;-1-1)

 cjtp Kfhikahsh; - ePjp (N[vk;-1-1) 

Advertise Here
5.8cm (Height) x 8cm (Width)

Rs. 1,000/- +VAT

Contact : Mahroof - 077 7 270 078
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com

fltj;j gpuNjrj;jpy; trpf;Fk; W.A.S. nrdtpuj;d 
jw;NghJ fLikahf Neha;tha;g;gl;Ls;sikapdhy; 

mtUf;F B+ my;yJ B- tif O+, O- tif 

rpWePufk; kpf mtrukhf khw;wk; nra;tjw;F 

kUj;JtHfs; ghpe;Jiuj;Js;sdH. jhdk; 

nra;a tpUk;GgtHfs; ,Ug;gpd; fPo;f;fhZk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf kpf mtrukhf 

njhlHGnfhs;SkhW jaTld; Ntz;LfpNwhk;. 

077-5005600, 071-6895212

rpWePufk; Njit
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க�ொவிட் 19 ந�ொய் க�ொற்று பரவலிலிருந்து மக�ளைப் பொது -
�ொப்ப�ற்குத் துரி�மொ� �டவடிகள� எடுத்� �ொடு�ளின் 

வரிளையில் இலஙள�ககு மு�ன்ளமயொன ஓர் இடம் உண்டு. உல� 
சு�ொ�ொர ஸ�ொபனம்கூட இலஙள�யின் �டவடிகள��ளைப் பொரொட்டியி-
ருந்�து.   

இந்�ப் பொரொட்டு�ளில் மகிழ்ந்து மூழ்கியிருந்� �மககு இப்நபொது பொ�-
�மொன பலன்�ள் க�ன்படத்க�ொடஙகியிருப்பது மனத்ள�ப் பிழியும் 
நவ�ளனயொ� இருககிறது. சிலநவளை, �ொம் �ம்மீது அதீ� �ம்பிகள� 
க�ொண்டுவிட்நடொநமொ! என்றுகூட எண்்ணத் ந�ொன்றுகிறது.  

உல�ம் முழுவதும் க�ொவிட் 19 க�ொற்று நவ�மொ�ப் பரவி வந்� 
நிளலயில், எதுவுநம �டக�ொ�ள�ப்நபொன்று எல்லொவற்ளறயும் மறந்து -
விட்டுச் கையற்பட்ட�ன் விளைவு�ொநனொ இது? என்று புலம்பும் நிளலக-
குத் �ள்ளிவிட்டிருககிறது இந்�க க�ொநரொனொ ளவரஸ.  

ஆரம்பத்தில் க�ொநரொனொ ளவரஸ பரவுவள�த் �டுப்ப�ற்கு ஜனொதிபதி 
மற்றும் பிர�மரின் �ளலளமயில் பல தீர்மொனங�ள் எடுக�ப்பட்டன. அர -
ைொங�ம் ஜனவரி மு�ல் பின்பற்றிய வழிமுளற�ளின் மூலம் ந�ொய் �ொட்-
டிற்குள் வருவள�த் �டுப்ப�ற்கு முடியுமொ�விருந்�து. ளவரஸ பரவிய 
�ொடு�ளில் ந�ொய்த் �டுப்பு �டவடிகள��ளுக�ொ� கையலணி ஒன்ளற 
உருவொககிய சில �ொடு�ளுள் இலஙள� முன்னிளல வகித்�து. அம்முன்-
நனற்றத்ள� நமலும் அதி�ப்படுத்தி மக�ளின் சு�ொ�ொர நிளலளயப் பொது-
�ொப்ப�ற்கு அளனத்து �டவடிகள��ளையும் இயலுமொனைவில் நமற்-
க�ொள்ளுமொறு ஜனொதிபதி ந�ொட்டொபய ரொஜபக்ஷவும் பிர�மர் மஹிந்� 
ரொஜபக்ஷவும் அதி�ொரி�ளுககுப் பணிப்புளர விடுத்திருந்�னர்.  

க�ொவிட் 19 �ொட்டினுள் பரவுவள�த் �டுப்ப�ற்கு மக�ள் அதி�ைவில் 
கூடும் இடங�ள், விழொக�ளை இயலுமொனைவு குளறத்துகக�ொள்வ�ற்கு 
அப்நபொது தீர்மொனிக�ப்பட்டது.   

க�ொநரொனொ �டுப்புச் கையலணிககு நிளலயொன அலுவல�கமொன்ளற 
ஸ�ொபித்து ��வல்�ளை ஒன்றுநைர்த்து தீர்மொனங�ளை நமற்க�ொள்ளு-
மொறு ஜனொதிபதி பணிப்புளர விடுத்திருந்�ொர். ந�ொளயக �ண்டுபிடிப்ப-
�ற்�ொ� நமற்க�ொள்ைப்படும் பரிநைொ�ளன�ளை துரி�ப்படுத்துவ�ற்கு 
உல� சு�ொ�ொர அளமப்பின் உ�வி�ளுடன் பரிநைொ�ளன உப�ர்ணங�-
ளைப் கபற்றுகக�ொள்வ�ற்கும் ஜனொதிபதி �டவடிகள� எடுத்திருந்�ொர்.  

இலஙள�யில் ந�ொய் பரவுவள�த் �டுப்ப�ற்கு நமற்க�ொண்ட வழிமு-
ளற�ளைத் க�ொடர்ந்து முன்கனடுப்ப�ற்கு ஒத்துளழப்பு வழங� உல� 
சு�ொ�ொர அளமப்பு �யொரொ� இருப்ப�ொ�வும் ஜனொதிபதி க�ரிவித்திருந்-
�ொர்.  

மு�க �வைங�ளை எந்�கவொரு இடத்திலும் கபற்றுகக�ொள்ளும் 
வள�யில் முளறயொ� விநிநயொகிப்ப�ற்�ொன ஒரு கபொறிமுளறளய 
முன்கனடுப்பது பற்றியும் அவ�ொனம் கைலுத்�ப்பட்டது. �ட்டுப்பொட்டு 
விளலயின் கீழ் எந்�கவொரு �பருககும் மு�க �வைத்ள� கபற்றுகக�ொள்-
ைககூடிய வைதி�ளை ஏற்படுத்துமொறு ஜனொதிபதி ஆநலொைளன வழஙகி-
னொர். ஒரு �ொளைககு ஒரு இலட்ைத்து ஐம்ப�ொயிரம் மு�க �வைங�ளை 
உற்பத்தி கைய்யககூடிய இயலுளம க�ொண்ட நிறுவனங�ள் இனங�ொ-
்ணப்பட்டும் இருந்�ன.  

கபொதுப் நபொககுவரத்துச் நைளவயில் ஈடுபடுத்�ப்படும் நபருந்து 
மற்றும் புள�யிர�ங�ள் கிருமி ஒழிப்பு �டவடிகள�ககு உட்படுத்�ப்ப-
டும். அ�ற்�ொ�ப் பொது�ொப்புப் பிரிவினரின் உ�விளயப் கபற்றுகக�ொள்-
ைவும் �டவடிகள� எடுக�ப்பட்டிருந்�து.  

சீனொவில்கூடத் �ற்நபொது மி�ச் சிறப்பொ�க க�ொநரொனொ ளவரஸ பர -
வுவள�க �ட்டுப்படுத்� �டவடிகள� எடுக�ப்பட்டுள்ைது. ைமூ� கையற் -
பொடு�ள் மற்றும் �ளடமுளற�ளை ந�ொய்த் �டுப்புககு ஏற்றவொறு மொற்-

றியளமக� சீனொ முககியத்துவம் க�ொடுத்�து. அந்�ொடு பின்பற்றிய 
வழிமுளற�ளை விரிவொன ஆய்வுககு உட்படுத்திநய உலகின் பல்நவறு 
�ொடு�ளும் க�ொநரொன �டுப்பு �டவடிகள��ளை முன்கனடுத்து வருவ -
�ொ�ச் கைொல்லப்படுகிறது.  

அரை நிறுவனங�ளினொல் வழங�ப்படும் நைளவ�ளை முன்கன-
டுத்�ல், பொடைொளல மற்றும் பல்�ளலக�ழ� �ல்வி �டவடிகள��ளை 
இள்ணயத்தின் ஊடொ� வீட்டிலிருந்து கையற்படுத்�ல் நபொன்ற கையற்பொ-
டு�ளை எல்லொம் இரண்நட இரண்டு மொ�ங�ளில் மறந்துவிட்டிருககின்-
நறொம். இலத்திரனியல், அச்சு மற்றும் ைமூ� ஊட�ங�ள் ந�ொய் பற்றி மக-
�ளைத் க�ளிவுபடுத்� நவண்டுநம �விர ைமூ�த்தில் குழப்ப நிளலளய 
ந�ொற்றுவிககும் வள�யில் கையற்படொதிருத்�லின் முககியத்துவம் பற்றி -
யும் இஙகு வலியுறுத்� நவண்டும். அந்� இரண்டுமொ��ொல அலட்சியப்-
நபொகந� இன்று �ம்ளம இந்� நிளலககுக க�ொண்டுவந்து விட்டிருககிறது. 
இரண்டு மொ�ங�ளின் பின்னர் திடீகரன ஆளடத்க�ொழிற்ைொளலயில் 
பணிபுரியும் கபண்க்ணொருவருககுக க�ொவிட் 19 க�ொற்று ஏற்பட்டிருப் -
பது �ண்டறியப்பட்டதிலிருந்து பல இடங�ளிலும் பலர் ந�ொய்த் க�ொற்-
றுககு உள்ைொகியிருப்பது க�ரியவந்துள்ைது. என்றொலும், இன்னமும் 
ைமூ�த் க�ொற்றொ� மொற்றம்கபறவில்ளல என்கிறொர்�ள் சு�ொ�ொர அதி�ொ-
ரி�ள். இருப்பினும், �ொம் நமற்கைொன்ன வள�யில் ஜனொதிபதியும் பிர�-
மரும் வழஙகியுள்ை அறிவுறுத்�ல்�ளுககு அளமய �டவடிகள� எடுக� 
நவண்டியது �ட்டொயம். அப்நபொது�ொன் இந்� ந�ொயின் �ொக�த்ள�க 
�ட்டுப்படுத்� முடியும். சில மருத்து நிபு்ணர்�ள் கைொல்வள�ப்நபொன்று 
இந்தியொ நபொன்று இலஙள�யிலும் ஒரு நிளலளம உருவொகுமொ� இருந்-
�ொல், �ம்மொல் �ொஙகிகக�ொள்ை முடியொது. ஏற்�னநவ நமற்க�ொண்ட 
முழு முடக�த்�ொல், கபொருைொ�ொர ரீதியொ�வும் ைவொல்�ளை எதிர்க�ொள்ை 
ந�ரிட்டது. எனநவ, மற்றுகமொரு முடக� நிளல வந்�ொலும் அரைொங�த்-
திடமிருந்து கபொருைொ�ொர ரீதியொன உ�வி�ளை எதிர்பொர்ப்பது உசி�மொ-
�ொது. 

ஆ�நவ, �ம்ளம �ொநம இந்� ந�ொய்த்�ொக�த்திலிருந்து பொது�ொத்-
துகக�ொள்வ�ற்குப் கபொறுப்நபற்றுகக�ொள்வந� சிறந்�து.

இன்ளறய தினம் �ளடகபறும் புலளமப்பரிசில் பரீட்ளையின்நபொதும் 
�ொளை ஆரம்பமொகும் உயர்�ரப் பரீட்ளையின்நபொதும் அரைொங�த்தின் 
சு�ொ�ொர வழிமுளற�ளைச் ைரியொ�ப் பின்பற்றிச் கையற்பட நவண்டும்!

அத்ந�ொடு க�ருக�டியொன இந்�க �ொல�ட்டத்தில் ைமூ� வளலத்�ைங-
�ளில் உறுதிப்படுத்�ப்படொ� ��வல்�ளைப் பரப்புள�த் �விர்த்துகக-
�ொள்வதும் கபொதுமக�ளுககுச் கைய்யும் உப�ொரமொ�வும் இருககும்!   

தின�ரன் விைம்பரம் : 0112429367 விற்பளன பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விைம்பர மு�ொளமயொைர் : 0112429673 தின�ரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

க�ொவிட் 19 வைரஸ் க�ொற்றும்  
அரசொங�த்தின் அறிவுறுத்�ல�ளும்!  

ைொர்வரி வருடம் புரட்டொதி மொ�ம் 25ம் �ொள்     ஞொயிற்றுககிழளம
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ைபர் பிளற 23

�பொல் கபட்டி இலக�ம் : 834
க�ொளலநபசி இலக�ம் : 2429429, 2429294, 2429296

கபகஸ : 2429329
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“ஒ ரு புறம் ்ேடன். ைறுபுறம் நோகம். 
இரண்டுககும் நடு்ே அழகிய 
கமைைோன்” என்்றோரு தமிழ்ச்சி-

னிைோப் போடல் உண்டு. இநத நிமையில்தோன் 
நோட்டில் ைககளின் நிமை இப்்போதுள்ளது. 
ஒரு புறம் ்போரு்ளோதோர ்நருககடி. ைறுபுறம் 
்கோ்ரோனோ ்நருககடி. இரண்டுககும் நடு்ே 
ைககள. ஏற்கன்ே ்போரினோலும் சுனோமி, 
புயல், ்ேள்ளம் ்போன்றேற்றினோலும் நோடும் 
ைககளும் ்பரும் அழிவுகம்ளச் சநதிததது 
்போதோ்தன்று, அதிலிருநது மீளேதற்கு முன்பு 
்கோ்ரோனோ ேநது சூழ்நதிறுககுகிறது.  

்தோடககததில் ்கோ்ரோன அச்சம் ்பரும் 
பீதிமயக கி்ளப்பியிருநதோலும் இைஙமக அநதப் 
போதிப்பிலிருநது அதிர்்ஷடேசைோகத தப்பியிருந-
தது. முதற்கட்டததில் ்கோவிட் 19 ஐ இைஙமக 
மிகச் சிறப்போகக கட்டுப்படுததியிருநதது. அதற்-
கோக ஐ.நோவின் உைக சுகோதோர ஸதோபன்ை 
இைஙமகககுப் போரோட்டுகம்ளத ்தரிவிததிருந-
தது. ் கோவிட் 19 ஐக கட்டுப்படுததுேதில் இைங-
மகயின் முன்ைோதிரி நடேடிகமககம்ள ஏமனய 
நோடுகள கேனிகக ்ேண்டும் என்று உைக 
சுகோதோர ஸதோபனம் கூறியிருநதது.   

இதனோல் நோடு ் ேளித்தோடர்புகம்ள ைட்டுப்-
படுததியிருநதோலும் இயல்புநிமையுடன் இயங-
கியது. சனஙகள ேழமைமயப்்போை இயஙகத 
்தோடஙகினோர்கள. அபூர்ேைோக்ே அங்கோன்-
றும் இங்கோன்றுைோக ைோஸகமக அணி்ேோர் 
்தன்பட்டனர். அநத்ளவுககு ்கோவிட் 19 
அச்சம் நீஙகியிருநதது. இதனோல் ஆரம்பததில் 
அச்சமூட்டிய ்போரு்ளோதோர ்நருககடிமயக 
குறிதத பயமும் ்ைல்ைத தணியத ்தோடஙகி-
யது. அரசோஙகமும் உற்பததிததுமறமய ஊககப்-

படுததும் விதைோக ்ேமைகம்ள ஆரம்பிததிருந-
தது. துரித அபிவிருததிததிட்டம், துரித உற்பததி 
முயற்சிகள என்று சனஙகளும் ்போரு்ளோதோர நட-
ேடிகமககளில் ஈடுபடத ்தோடஙகினர். ்தர்த-
லில் ்ேற்றியீட்டிய புதிய அரசோஙகம் தன்மனப் 
பைப்படுததிக்கோண்டு நோட்டுககோன புதிய 
்போரு்ளோதோரக்கோளமகமய – நமடமுமறக-
ம்ளக குறிதது சிநதிககும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்-
டது.  

ஆனோல், கண்பட்ட ைோதிரி எட்டு, ஒன்பது 
ைோதஙகளுககுள ்கோவிட் 19 இன் இரண்டோேது 
அமை பூததமதப்்போைக கி்ளம்பியிருககிறது. 
இது எங்க்போய் முடியும் என்று அறுதியிட்டுக 

கூற முடியவில்மை. ஆனோலும் நோடு முழுேதி-
லும் ்தோற்றோ்ளர்கம்ளப் பற்றிய ்சதிகள பரவிக 
்கோண்டிருககின்றன. ்தோற்றோ்ளர்கள குறிதத சந-
்தகமும் கண்கோணிப்புகளும் உச்சைமடநதிருக-

கிறது. ஒரு ேோரததுககுள ஆயிரககணககோ்னோர் 
தீவிர பரி்சோதமனககுட்படுததப்பட்டிருககி-
றோர்கள. இது இப்படி்ய கட்டுப்போட்டுககுள 
ேநதோல் நல்ைது. நோடு அதிக போதிப்பின்றித தப்பி 
விடும். ்போரு்ளோதோரதமதயும் ஓர்ளவுககுச் சீர் 
்சய்யக கூடியதோக இருககும். எதற்கும் அரசோங-
கததின் போதுகோப்பு நடேடிகமககளுககு நிகரோக 
ைககளும் சுயபோதுகோப்பு ஏற்போடுகளில் கூடுத-
ைோன கேன்ைடுததுச் ்சயற்பட ்ேண்டும். 
முககியைோகச் சனஙகளின் சுய தற்கோப்பு நடேடிக-
மககளும் விழிப்புணர்வு்ை இதிலிருநது மீளே-
தற்கு உதவும்.  

்கோ்ரோனோ ்நருககடியிலிருநதும் அது உண்-

டோககும் போதிப்பிலிருநதும் உைக நோடுகள மீ்ள 
முடியோது அேதியுறுேமதத தினமும் போர்ததுக 
்கோண்டிருககி்றோம். அயலில் உள்ள தமிழ்-
நோ்ட ்கோ்ரோனோவினோல் சுருண்டு்போய்க 
கிடககிறது. 

இநத நிமையில் நம்முமடய நிமை பர-
ேோயில்மை என்்ற கூற ்ேண்டும். இநத 
நிமைமயக கோப்போற்றிக ்கோளே்த நைககு 
முன்னுள்ள பிரதோன பணியோகும். இதற்கு 
அரசியல் ்பதஙகளும் முரண்போடுகளும் 
அேசியைற்றமே. யோரும் யோமரயும் குற்றம் 
சோட்டிக்கோண்டிருப்பமத விடவும் கூட்டுச் 
்சர்நது இநதப்்போது எதிரிமய எதிர்்கோள்ள 
்ேண்டும். ஏ்னன்றோல் ்கோவிட் 19 ஆளும் 
கட்சி, எதிர்ககட்சி, தமிழர், சிஙக்ளேர், முஸ-
லிம்கள என்று ்பதஙகம்ளப் போர்ப்பதில்மை. 
அல்ைது ேடககு ைககள, ்தற்கிலுள்்ளோர் 
என்று இனஙகண்டு தன்னுமடய விம்ளயோட்-
மடக கோட்டுேதுமில்மை. அதற்கு எல்்ைோரும் 
ஒன்றுதோன்.  

ஆக்ே முன்பு ்போமர எதிர்்கோண்டமதப்-
்போை இன்று இநதக ்கோ்ரோனோப் ்போமர 
இனம், ைதம், ்ைோழி, பிர்தசம் போர்தது நோம் 

எதிர்்கோள்ளவும் முடியோது. ்ேமை ்சய்ய-
வும் முடியோது. என்ே ்போது எதிரிககு எதிரோக 
நோட்டு ைககள அமனேரும் ஒருமுகப்பட்டுச் 
்சயற்பட ்ேண்டிய தருணம் இது. இநத 
அரிய ேோய்ப்பு ேரைோற்றுககுரிய்தோ என்று 
கூட எண்ணத ்தோன்றுகிறது. ஏ்னன்றோல், 
சுனோமி அனர்ததம் ஏற்பட்ட்போதும் ்ேள்ளப் 
்பருககினோல் ைமையகம் உளளிட்ட பிர்த-
சஙகள போதிககப்பட்ட்போதும் ைனிதோபிைோன 
ரீதியில் ்பதஙகம்ளக கடநது இடர்தீர் பணிகள 
்ைற்்கோள்ளப்பட்டன. புலிகளும் அரசும் கூட 
அப்்போது பரஸபரம் ்நருஙகி அல்ைது புரிநது-

ணர்்ேோடு ்சயற்பட்டனர். அப்படி்யோரு சந-
தர்ப்பம் இப்்போழுது ேநதுள்ளது. இதமன ஒரு 
ேோய்ப்போகக ்கோண்டு நோடு எதிர்்நோககியிருக-
கும் அததமன ்நருககடிகளுககுைோன தீர்மேக 
கோண முன்ேருேதும் முயற்சிப்பதும் நல்ைது. 
இதற்கு ஆம்ள ஆள போர்ததுக்கோண்டிருககோ-
ைல் அமனததுத தரப்பும் தஙகள கோைடிகம்ள 
முன்மேகக ்ேண்டும். அப்படிச் ்சய்யைோம்-
தோன், ஆனோல், இதற்கு அரசோஙகம் ்கோண்டு 
ேர முயற்சிககும் அரசியைமைப்பின் 20 ஆேது 
திருததம் இமடஞசைோக இருககிற்த என்று 
சிைர் ்சோல்ைக கூடும். அததுடன் இநத இடர்கோ-

ைதமத எதிர்்கோளேதற்கு அரசோஙகம் அமனத-
துத தரப்பினருககும் ஒரு ்போது அமழப்மப 
விடுதது, தன்னுமடய கதவுகம்ளத திறநது 
மேகக ்ேண்டும் என்றும் இேர்கள ்சோல்ைக 
கூடும். இேர்கள ்சோல்ேமதப்்போை இமத அர-
சோஙகம் ்சய்யைோம்தோன். அதோேது அரசோஙகம் 
்போறுப்்போடு இமதப் பரநத ்நோககில் அணுகு-
ேது நல்ை்த.  

ஆனோல், இைஙமகயின் துயரம் என்ன்ேன்-
றோல், ஒவ்ேோரு தரப்பும் அயைோமர ்நசிப்-
பமத விடவும் நம்புேமத விடவும் ்ேளிதத-
ரப்மப ்நருஙகுேதும் நோடுேதும் நம்புேது்ை 
ேழககைோகி விட்டது. 

அரசோஙகம் சீனோ, இநதியோ, ்ைற்குைகம் 
என்று ்ேளியோருககோன கதவுகம்ளத திறக-
கிறது. அதி்ை ஆர்ேதமதக கூடுதைோகக 
கோண்பிககிறது. நோட்டின் ்போரு்ளோதோர ்நருக-
கடிமயத தீர்ப்பதற்கு இநத ைோதிரி, ்ேளியோருக-
கோன கதவு திறப்பு அேசியைோக இருககைோம். 
ஆனோல், அ்த ்நரம் உளநோட்டிலுள்ள சகதி-
கம்ள ஒருஙகிமணப்பதற்கோன கதவுகம்ளயும் 
திறகக ்ேண்டும். கதமேத திறநதோல் ைட்டும் 
்போதோது, இமடயில் தமடயோகவும் இமடஞச-
ைோகவும் உள்ள கல்லு முளளுகம்ளயும் அப்புறப்-
படுததி மேததிருப்பது அேசியம்.  

இமதப்்போை, எதிர்ககட்சிகளும் தமிழ், 
முஸலிம் ைககம்ளப் பிரதிநிதிததுேப் படுததும் 
அரசியல் தமைமைகளும் ைககளும் ்ேளியோ-
ருககோகக கோததிருப்பமத விடவும் அரசோஙகத-
்தோடு எப்படி இமணநது ் ேமை ் சய்ேது? எநத 
அடிப்பமடயில் ்ேமை ்சய்ேது? பிரச்சிமன-
கம்ள எப்படிக மகயோளேது? என்று சிநதிப்பது 
அேசியம். ஏ்னனில் எநத விதைோன உளநோட்டு 
்நருககடியும் ்நரடியோகப் போதிப்பது ைகக-
ம்ள்ய. அதிலும் அடிநிமைச் சனஙகம்ள்ய. 
ஆக்ே அடிநிமை ைகக்ளோகிய குரைற்ற 
ைகக்்ள முதற்பலியோடுக்ளோக ைோற்றப்படோைல் 

இநதக ்கோ்ரோனோ இடரிலிருநது கோப்போற்றப்-
பட ்ேண்டும். அதற்கோன ்போறுப்பு அமனே-
ருககும் உண்டு.   

எல்ைோ ேமகயிலும் புரிநதுணர்வுச் ் சயற்போடு-
கம்ள ஆரம்பிப்பதற்கு இது நல்ை்தோரு ேோய்ப்பு 
என்பமத்ய மீண்டும் அழுததிச்்சோல்ை ்ேண்-
டியுள்ளது. ்போர் முடிநது பதி்னோரு ஆண்டுகள 
கடநத பிறகும் இைஙமகச் சமூகஙகள பி்ளவுண்-
்டயிருககின்றன. சர்ே்தச சமூகம் இைஙமகச் 
சமூகஙகம்ள ்நோககி, பமகமய ைறவுஙகள, 
புரிநதுணர்மே ே்ளருஙகள, சைோதோனதமதக 
கட்டி்யழுப்புஙகள என்று எவே்ளவுதோன் ேலி-
யுறுததிச் ்சோன்னோலும் பமகமய ே்ளர்ப்்போம், 
புரிநதுணர்மே ைறுப்்போம், சைோதோனதமத 
விைககு்ேோம் என்்ற ஒவ்ேோருேரும் அடம் 
பிடிததுக ் கோண்டிருககிறோர்கள. இநதச் சூழலில்-
தோன் ்போரு்ளோதோர ்நருககடியும் ்கோ்ரோனோ 
இடரும் நோட்மடச் சூழ்நதிருககின்றன. நீஙகள 
்பதஙக்்ளோடிருநதோலும் நம்முமடய தோககுத-
லில் ்ேறுபோடுகள கிமடயோது என்்ற இநத 
இரண்டு ்நருககடிகளும் உரததுச் ்சோல்கின்-
றன.  

அப்படி்யன்றோல் நோம் என்ன ்சய்யப்்போகி-
்றோம்? நைது தமைேர்கள என்ன ் சய்யப்்போகி-
றோர்கள?  

இதுேமரயிலும் எநத்ேோரு கட்சியும் எநத-
்ேோரு தமைமையும் நோட்டின் ்நருககடிகம்ள-
கம்ளப் பற்றிப் ்போது்நோக்கோடு ்பசியதோகத 
்தரியவில்மை. பை கட்சிகளும் தஙகளுமடய 
உள வீட்டுப் பிரச்சிமனகம்ள்ய (கட்சிகளுக-
குள உண்டோகியிருககும் பிணககுகள, ்நருக-
கடிகம்ள்ய) தீர்கக முடியோைல் திணறிக 
்கோண்டிருககும்்போது எப்படிப் ்போதுப் பிரச்-
சிமனயில் கேனம் ்சலுதத முடியும்? என்று 
நீஙகள ்கட்பது புரிகிறது. இது கூடப் ்போதுப் 
பிரச்சிமனயில் இமே கேனம் ்சலுததத தேறி-

யதன் விம்ளவுதோ்ன!  
இப்்போது ேரைோறு ஒரு ்சதிமயக குறிதது 

நிற்கிறது. குறிப்போகத தமிழ்ப் பரப்பில் நிகழ்ே-
மதப்்போை, ைககள தஙகளுமடய பிரச்சிமனக-
ளுககுத தோ்ை ்போரோடுேமதப்்போை, சனஙகள 
நோட்டின் நிைேரஙகம்ளக குறிதது தோ்ை முன்-
ேநது ்பசவும் ்போரோடவும் ்ேண்டியுள்ளது. 
இது தமைமைகளுககும் கட்சிகளுககும் ைககள 
உண்டோககும் ்நருககடியோகும். 

அதோேது கட்சிகம்ளயும் தமைமைகம்ளயும் 
சனஙகள ேழிப்படுதத ்ேண்டும். ேழிககுக 
்கோண்டு ேர ் ேண்டும். ேழமையோக தமைமை-
களும் கட்சிகளு்ை ைககளுககு ேழிகோட்டுேன. 
கேசைோக இருப்பன. ஆனோல், இைஙமகயில் 
இது அப்படி நிகழவில்மை. இைஙமகயில் கட்-
சிகளும் தமைமைகளும் ைககம்ளப் பலியிட்்ட 
தம்மை ேோழ மேததுள்ளன. இநதத துயர 
ேரைோற்றுடன்தோன் இைஙமகச் சமூகஙகளின் 
கடநத கோைம் கழிநதுள்ளது. நிகழ்கோைமும் எதிர்-
கோைமும் அப்படியிருககக கூடோது. அது ைோற 
்ேண்டும்.  

அப்படி்யன்றோல், ைகக்்ள இன்று தமைமை-
்யற்க ்ேண்டும். முன்னணிப் போததிரதமத 
ேகிகக ்ேண்டும் என்கிறீர்க்ளோ? என்றோல், நிச்-
சயைோக என்ப்த பதில். தஙகம்ளச் சூழ்நதிருக-
கும் அததமன ்நருககடிகளிலிருநதும் அேர்கள 
மீ்ள ்ேண்டு்ைன்றோல் ்ேறு ைோர்ககமில்மை. 
அப்படி ்ேறு ைோர்ககமிருநதோல் தயவு ்சய்து 
யோரோேது அமதச் ்சோல்லுஙகள.  

என்ே சனஙகள க்ளமிறஙக ்ேண்டும். 
அேர்கள முதலில் ்கோ்ரோனோவுககோக தஙகள 
ேோய்கம்ளயும் மூகமகயும் மூடிப் போதுகோப்-
புத ்தடட்டும். அ்த்ேம்ள அகவிழிகம்ளத 
திறநது தஙகளுககுரிய புது ேழிகம்ளக கோணட்-
டும். ேரைோற்று ்நருககடிகம்ள ைகக்்ள எப்-
்போதும் முறியடிததிருககிறோர்கள. இதுதோன் ேர-
ைோற்றுண்மை.     

�ரு்ணொ�ரன்...

கூட்டுச் சேர்நசதே ப�ொது எதிரியை   
எதிரபகொள்ள சேண்டும்  

க�ொவிட் 19 
பேதம் ேொர்பேதில்லை  

க�ொவிட் -19 இன் இரண்ொவது அலை பூததலதப்பொைக் 
கிளம்பியிருக்கிறது. இது எங்�்பொய் முடியும் என்று அறுதியிட்டுக் 
கூற முடியவிலலை. ஆனொலும் நொடு முழுவதிலும் கதொறறொளர�லளப 
பறறிய ்ேதி�ள் பரவிக் க�ொணடிருக்கின்றன. கதொறறொளர�ள் 
குறிதத ேந்த�மும் �ண�ொணிபபு�ளும் உசேமல்நதிருக்கிறது. 
ஒரு வொரததுக்குள் ஆயிரக்�ணக்�ொ்னொர தீவிர பரி்ேொதலனக்கு
உட்படுததபபட்டிருக்கிறொர�ள். இது இபபடி்ய �ட்டுபபொட்டுக்குள் 
வநதொல நலைது. நொடு அதி� பொதிபபின்றித தபபி விடும். 
கபொருளொதொரதலதயும் ஓரளவுக்குச சீர கேய்யக் கூடியதொ� இருக்கும்.
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நினைக்குந் த�ோறும் நெஞ்சில் 
நினைய தே�னை 

சரே நிசசயமோக இலஙனகத் �மிழ் 
ெோடகத்துனைக்கு ஒரு சோபக்தகடு இருக் -
கத் �ோன் நசய்கிைது.

போருஙகள் அபிமோனிகதே, 
அரதச முன் ேந்து. ஒரு �மிழ் ெோடக 
விழோனே ெடத்� எத்�னித்து ஒரு ெோள் 
இரண்டு ெோள் அல்ல ேரலோற்றிதலதய 
மு�ல் �டனேயோகப் பத்து ெோடகள் பல 
ெோடகஙகனே அரஙதகற்ை அதிெவீை 
எல்பின்்ஸடன் மண்டபத்ன�தய இலே-
சமோகக் நகோடுத்து, சில்லனரச நசலவுக-
ளுக்கு ஒரு பணத்ந�ோனகயும் ேழஙகி, 
நபோதுமக்கள் டிக்கட ேோஙகோமல் 
ேந்து போருஙகள் என்றும் அனழப்பும் 
விடுத்து நமோத்�மோக மூன்தை ெோடகள் 
�ோன் ெடத்� முடிந்�து.

எஙதகதயோ இருக்கிை ெோடு ஏற்றுமதி 

நசய்� கிருமி, கனலயன்னையோகிய  
சீத�வியின் அடிமடியில் னகனேப்பு! 

அதுவும் இரண்டோேது �டனே -
யோக!

மு�ல் �டனே, ஆறு 
மோ�ஙகளுக்கு முன் கனல-
ஞரகள், நெறியோேரகனே 
அனழத்து டேர அரஙகி-
யல், மண்டப அனமப்பின் 
�னலேர மூத்� கனலஞர, 
‘ஹிடலர’ ெோடகப்புகழ் 
டக்ே்ஸ சிறிேர�ை, �மிழ்த்-
துனைப் பணிப்போேர 
நெயப்பிரகோஷ் இருேரும் 
�மிழ் ெோடகஙகளுக்குப் 
புத்துயிர அளிக்கவும் ஒரு 
சிைப்போை ெோடகவிழோனே 
ெடத்�வும் தமற்நகோண்ட 
கலந்துனரயோடல் சிைப்போக 
முடிந்� அத� ெோளில் இந்� 
மூத�விக் கிருமி் ெோநடங-
கும் வியோபிக்கத் ந�ோடஙகி 
ெோடகப் புைரனமப்னப மட-
டுமல்ல இலஙனக முழு -
னமனயயுதம ்ஸ�ம்பிக்க 
னேத்�து.

இலஙனக ெைோதிபதி, 
பிர�மர, மருத்துேமணி-
கள், சுகோ�ோரத்துனையி -
ைர அத்�னை தபரும் 
ஒரு நபரும் யுத்�த்ன�தய 

ெடத்தி ஆதை மோ�த்தில் அந்� ‘மூத�-
விக்கு’ ெல்ல போடம் புகடடி, “உலகி -
தலதய சரியோை போடம் கற்பித்� இரண் -
டோேது ெோடு” எைப் நபயனரயும் நபைச 
நசய்�து!

ஐயதகோ! இப்நபோழுது நசன்ை 
ஞோயிறு மீண்டும் ஒரு ெோசத்திற்கு ரீங -
கோரம், நகோழும்புக்கு மிக அண்மியப் 
பிரத�சத்திதலதய!

பத்து ெோடகள் �மிழ் ெோடக விழோ 
அம்தபோ! சரே நிசசயமோக சோபக்தகதட! 
தமற்நகோண்டும் ேரணிக்க ேோரத்ன�க -
னேத் த�டித் த�ோல்வி.

எவேோைோயினும், ஒரு சிஙகே 
ெோடகக் கலோவித்�கர டக்ே்ஸ சிறிேர-
�ை �மிழ்ெோடக தமம்போடடுக்கு �ைது 
உத்திதயோகத்�ர, இேேல் நெயப்பிர-
கோசுடன் எடுத்� முயற்சிப் தபோற்றிப் 
புகழப்படதேண்டியது. தபோற்றுதேோம். 

அேரோதலதய �மிழ் ெோடக சீத�வி 
மீண்டும் �னலநயடுப்போள் என்று எதிர -
போரப்தபோம்.

மு�லோம் கசப்பில் ேழஙகியபடி 
இலஙனக ேரலோற்றில் மு�ற் �டனே -
யோகப் பத்து ெோடகள் ெடக்கவிருந்� 
�மிழ்ெோடக விழோனேதய நிறுத்திவிடட 
‘தமfற்படி கிருமி’னயப் பற்றிய உல -
கேோவிய ஒரு கழுகுப் போரனேனய 
கசப்பிலும் கசப்போக இரண்டோே�ோக 
ெோன் ேழஙக, நீஙகள் விழுஙகுேது 
கோலத்தின் கடடோயமோகும்.

இன� எழுதுகிை நேள்ளிக்கிழ -
னமக் கணக்குப்படி, உலகம் முழு -
ேதும் ந�ோற்று உறுதி நசய்யப்படட -
ேரகளின் எண்ணிக்னக மூன்ைனரக் 
தகோடினயத் �ோண்டி ஓடிக்நகோண்டிருக்-
கிைது. பலியோதைோர பத்து இலடசத்து 
45 ஆயிரம். தமலும் 66 ஆயிரம் 
நினல கேனலக்கிடம்.

அநமரிக்கோ முன்ைணி, இந்தியோ 
அடுத்�து. பிதரஸில் மூன்ைோேது, 
நமோத்�ம் 215 ெோடுகளில் வியோபிப்பு. 

ெமது அண்னட ெோடோை இந்தியோ 
இரண்டோே�ோகக் கணிக்கப்படடுவிடட-
�ோல் ெோம் கரிசனை கோடடதேண்டியது 
மிக அேசியம். 

இந்தியோவின் அனைத்து மோநிலங-
கள் மற்றும் யூனியன் பிரத�சஙக-
ளிலும் �ைது நகோடூர கரஙகனே 
விரித்து கிருமி புதிய தெோயோளிகனே 
உருேோக்கி ேருகிைது. 

நேள்ளிக்கிழனம கணக்குப்படி 
68 இலடசத்து 655தபர பலி, சுமோர 
ஆயிரம் என்ை ேனகயில் புதிய மர -

ணஙகனேயும் ஒவநேோரு ெோளும் 
நகோடுத்து ேருகிைது.

இப்படியோை நினல இலஙனகக்குள் -
ளும் ேர தேண்டுமோ?

நெஞ்னசத் ந�ோடடு நீஙகதே தகட-
டுப்போருஙகள்.

புதிய இலஙனக ஆடசி இந்�க் கிரு -
மியின் சிைகுகனே ஒடட ெறுக்குேதில் 

மோநபரும் நேற்றினயப் 
நபற்று, “உலகிதலதய 
ந�ோற்றுக் குனைந்� இரண் -
டோம் ெோடு” என்ை புகனழப் 
நபற்றுள்ேத�, இன�த் 
�க்கனேத்துக் நகோண்டு 
“உலகிதலதய மு�லிடம்” 
என்ை நபயனர அனடய ெோம் 
அனைேரும் ஒத்துனழக்க 
தேண்டோமோ?

கடடுெோயக்க அனைத்-
துலக விமோை �ேத்திற்கு 
ஒரு சில கி.மீ தூரஙகதே 
உள்ே திவுலபிடடி, மினு-
ேோஙநகோனடப் பிரத�சத்தில் 
ஓர ஆனடத் ந�ோழிற்சோனல 
ேழி “மூன்ைோேது அனல” 
படுபயஙகரமோக வீசியடித்து 
(நேள்ளிக்கிழனம கணக்-
குப் படி இரண்டோயிரத்ன� 

நெருஙகிக்நகோண்டிருப்பதுடன், நகோழும்-
புக்கு மிக மிக அண்மிய அந்�த் திவு-
லபிடடி ஆனடத் ந�ோழிற்சோனலயின் 
நேலிசர இடத்துக் கினேக்கும் பைந்து 
ேந்து விடட�ோம். ஆக, நகோழும்பு மோெ-
கரத்ன�ச சூழ்ே�ற்கு மணிக்கணக்கு 
அேசியமில்னல. மோநபரும் ெகரத்தில் 
ேோழும் மோமனி�ரகள் உணரந்து, ெடந் -
துநகோள்ே தேண்டும். 

சில முக்கிய அடிக்குறிப்புகள்:
*  உலக ேஙகித் �கேலின்படி எதிர-

கோலத்தில் பதினைந்து தகோடிப்தபர 
ேறுனமயோல் ேோடுேோரகேோம்.

*   உலகில் பத்தில் ஒருேருக்குக் 
கிருமி போதிப்பு உள்ே�ோம். 
(ந�ரிந்தும் ந�ரியோமலும்)

*  உலக சுகோ�ோர நிறுேை எசசரி-
னகப்படி �டுப்பு மருந்து �யோரோே-
�ற்கு முன் இருபத்து இலடசம் தபர 
இைக்கும் அபோயமோம்!

*  இலஙனகயில் இரண்டோம் அனலயோக 
�ற்சமயம் பரவும் கிருமிக்குப் பலம-
டஙகு வீரியம் உண்டோம். இது, அரசு 
மருத்துே அதிகோரிகள் சஙக முக்கிய 
னேத்தியர ஹரித்� அலுத்தக ேழங-
கியுள்ே நசய்தி.   

ெோன் �ோன் என்ை நசய்தேன்? 
மூன்ைோே�ோகவும் ஒரு கசப்னப தே� -
னைதயோடு �ரதேண்டியிருக்கிைது.

இந்� ஊடகச நசய்தினய மு�லில் 
படியுஙகள்.

இந்தியோவில் ேடபகுதி உத்�ர 
பிரத�ச மோநிலம், ஹத்ரோ்ஸ மோேடடத் -
தில் உள்ே ஒரு கிரோமத்ன� தசரந்�ேர 
19 ேய�ோை இேம் நபண்.

இேர கடந்� மோ�ம் 14ம் திகதி அங-
குள்ே நிலத்தில் புல் அறுத்து நகோண்-
டிருந்�ோர. அப்தபோது அக்கிரோமத்ன� 
தசரந்� இனேஞரகள் 4 தபர அந்� 
நபண்னண தூக்கிச நசன்று கூடடுப்போ -
லியல் பலோத்கோரம் நசய்�ைர. இன� 
நேளியில் நசோல்லக் கூடோது என்ப�ற்-
கோக அந்� நபண்ணின் ெோக்னகயும் 
அறுத்�ைர.

பலத்� கோயஙகளுடன் நடல்லி மருத் -
துேமனைக்குக் நகோண்டு நசன்று 
சிகிசனசகள் அளித்தும் இருெோடகளின் 
பின் தமோசம் தபோைோள்.

விளிம்பு நினல மக்கள் – �ோழ்த்�ப் -
படட மனி� இைம் – தீண்டத் �கோத�ோர 
என்நைல்லோம் பிரகடைப்படுத்தி, 
‘�லித்’ எைச சுருக்கப்நபயர நகோண்-
டனழக்கப்படும் ஒரு சமூகம், இந்தியோ-
வின் உத்�ர பிரத�சத்திதலதய பரே-
லோக, �மிழ்ெோடு தபோன்ை இடஙகளும் 
குனைந்�ல்ல.

 ஏன், ெம் ேடபுலத்திலும் ஒரு கோல 
கடடத்தில் தகோர �ோண்டேமோடி �ற்சம-
யம் இனலமனை நினலயில் கோணப்ப -
டதே நசய்கிைது. 

குறிப்பிடப்படட உத்திரப்பிரத�ச �லித் -
களினடய கோணப்படுகிை ஒரு மகோ 
தகேலம், அேரகளுக்குள்தேதய ஒரு 
சோரோனரப் பிரித்து னேத்து “நீஙகள் 
எஙகனே விட �ோழ்ந்� சோதி” என்று 
ஒதுக்கி னேத்திருப்பது!

அேரகளுக்கு மனழக்கும் நேயிலுக் -
கும் போதுகோப்புக்கு ஒரு சரோசரி வீடு கட-
டவும் அனுமதியில்னல. இஙதக படத் -
ன�ப்போருஙகள். இது�ோன் அேரகள் 
ேசிக்கும் ேோச்ஸ�லம். (ெோய்களுக்கு 
இன�யும் விட தமலோை இல்லிடம் 
உண்டு!) 

இந்�ப் பிரினேச தசரந்� கன்னி -
நயோருத்திதய பலிகடோேோைேள். 

“இந்� உத்திரப்பிரத�சத்தில் ெோள் -
த�ோறும் பதிநைோரு பலோத்கோர ேழக்கு-
கள் பதிவு நசய்யப்படுகின்ைை. ஆளும் 
அரசு மரணச சடஙகுச நசய்யக் கூட 
குடும்பத்தினர அனுமதிக்கவில்னல. 
நபோலி்ஸ �ோன் புன�த்�து” எை 
�கேல்.

இந்� சம்பேத்தின் பரபரப்பு அடங-
குே�ற்குள் உத்திர பிரத�ச மோநிலத் -
தில் மற்நைோரு போலியல் பலோத்கோர 
சம்பேம் ெடந்துள்ேது. பல்ரோம்பூர 
மோேடடத்தில் �னியோர நிறுேைத்தில் 
தேனல போரக்கும் 22ேயது இேம் -
நபண் ஒருேர கோனலயில் தேனலக்கு 
நசன்ைேர. இரவு நீண்ட தெரமோகியும் 
திரும்பவில்னல.

ெள்ளிரவு தெரத்தில், னகயில் 
குளுக்தகோ்ஸ ஏற்ைப்படட நினலயில் 
ரிக் ஷோவில் வீடு தசரந்துள்ேோர. உடை -
டியோக மருத்துேமனைக்கு அனழத்து 
நசன்ை நினலயில் ேழியிதலதய இைந் -
�ோர.போர�மோ�ோவுக்கு ஒரு துளி இரத் -
�க் கண்ணீர ேடிக்கவும் அனுமதிக்க 
மோடடோரகள் தபோலிருக்கிைது.

ஏகப் பரம்நபோருதே, கோப்பு நீதய! 
நீதய! 

படஉதவி : முகநூல் நணபர், தமிழக 
சஙகரன் ககோவில்

அருணகிரி நன்றி.

கசப்பு 1

கசப்பு 2

கசப்பு 3

அரசியலில் பல பதவிகமை வகிதத நீஙகள், முதன் 
முதலோகப் ்போட்டியிட்ட ்தர்தல் எது?  

ஏறோவூர் பிர்தச சமபத ்தர்தலில் 2005 ஆம் ஆண்டு 
்போட்டியிட்டு அரசியலில் கோலடி மவத்தன். அகில 
இலஙமக ைககள் கோஙகிரஸதோன் எனது முதல் கட்சி. 
அப்்போது ஐககிய ைககள் சுதந்திர முன்னணியுடன் எைது 
கட்சி சசய்து சகோண்ட ஒப்பந்தததின் பிரகோரம் சவற்றி-
மலச் சின்னததில் ்போட்டியிட்டு சவற்றி சபற்்றன். 
பின்னர் 2008 ைற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த 
ைோகோண சமபத ்தர்தல்களில் கிழககு ைோகோணததில் 
்போட்டியிட்டு சவற்றியீட்டிய எனககு, ைோகோண அமைச்-
சரோகவும் பணியோற்றக கிமடததது. கமடசியோக 2018 
இல் நடந்த உள்ளுரோட்சி சமபத ்தர்தலில் ்போட்டி -
யிட்டு சவன்றதோல், ்போட்டியிட்ட சகல ்தர்தல்களிலும் 
சவற்றியீட்டியமை ைககள் மீதோன எனது சசல்வோகமக 
நிரூபிககிறது.   

அகில இலஙமக ைககள் கோஙகிரஸில் அரசியல் பய-
ணதமத ஆரம்பிதது, தற்்போது ஸ்ரீலஙகோ சுதந்திரக 
கட்சியின் ைட்டககைப்பு ைோவட்டத தமலவரோக 
உள்ை நீஙகள், ஆரம்பககட்சியிலிருந்து சவளி்ய-
றினீர்கைோ? அல்லது சவளி்யற்றப்பட்டீர்கைோ?  

கட்சித தமலவருககும் எனககும் அரசியல் ரீதியோக 
எந்தக சகோள்மக முரண்போடுக்ைோ, பிரச்சிமனக்ைோ ஏற்-
படவில்மல. தவிசோைருககும் எனககும் இமடயில் ஏற்-
பட்ட சில கருதது ்பதஙகளில், எனககு இமழககப்பட்ட 
அநீதிககு கட்சித தமலமையோல் நீதி கிமடககவில்மல. 
இதனோல் சதோடர்ந்து பணியோற்றுவதில் சில பிரச்சிமன-
கள் ஏற்பட்டு சவளி்யற ்நரிட்டது.  

தமலமையும் இதுபற்றிப் சபரிதோகப் சபோருட்படுததோ-
திருந்தது.  

ைட்டககைப்பு ைோவட்ட ைககளுககு, சசய்யவுள்ை 
பணிகள்,எதிர்கோலத திட்டஙகள் பற்றிச் சசோல்லுை-
ைவுககு ஏதோவது உள்ைதோ? 

 
நிச்சயைோக இதுபற்றிச் சசோல்வதற்கு பல விடயஙகள் 

உள்ைன. ஏறோவூர் பற்று, ஏறோவூர் நகர சமபப் பிர்தசங-
களில் கோணிகள் இல்லோதுள்ை சுைோர் ஐநூறு ்பருககு, 
தலோ பதது ்பர்ச்சஸ அைவில் கோணிகள் வழஙகப்பட 
்வண்டும். இது குறிதது கோணி சீர்திருதத ஆமணக குழு -

விடம் ைகஜர் சைர்ப்பிககப்பட்டுள்ைது. எைது கட்சியின் 
உயர் ைட்டததிடமும் இதுபற்றிக கவனம் சசலுததுைோறு 
்கோரியுள்்ைன். கட்சியின் சசயலோைர் தயோசிறிசஜய-
்சகர, ைஹிந்த அைரவீர ஆகி்யோரின் ஆ்லோசமன -
யில் கோணிச் சீர்திருதத ஆமணககுழுவின் தமலவருககு 
எைது கட்சி இதுபற்றி அறிவிததுள்ைது. ்ைலும் ஏறோவூர் 
சபோதுச் சந்மத நிர்ைோணததுககு வழஙகப்பட்ட நூறுமில்-
லியன் ரூபோ நிதியில் ்ைற்சகோள்ைப்பட்ட நிர்ைோணப் 
பணிகமைத துரிதப்படுததவும் இந்நிதிககு ்ைலதிகைோக -
வும் நிதிமயப் சபற்றுக சகோள்ை நடவடிகமக எடுககப் -
பட்டு, 2021 ஆம் ஆண்டு வரவு சசலவுத திட்டததில், 
இந்நிதிமய ஒதுககுவதற்கும் ஜனோதிபதி நடவடிகமக 
எடுததுள்ைோர். இந்த அடிப்பமடயி்ல இந்த வோரைை-
வில் (12 முதல்16) ்ைற்போர்மவக குழுவினர் ஏறோவூர் 
சபோதுச் சந்மதககு கை விஜயம் ்ைற்சகோள்ைவுள்ைனர். 
இது ைட்டுைல்ல வறுமைக ்கோட்டுககு கீழவோழும் ஒரு 
இலட்சம் ்பருககு சதோழில்வோய்ப்புககள் வழஙகும் அர -
சோஙகததின் திட்டததில், ைட்டககைப்பு ைோவட்டததின் 
முஸலிம் பிர்தசஙகள் கருததிற்சகோள்ைப்படவில்மல. 
அரசோஙக சோர்புக கட்சியில் முஸலிம் பிரதிநிதி ஒருவர் 
சதரிவு சசய்யப்பட்டிருந்தோல் இது பற்றிப் ்பசியிருப் -
போர். இதனோல்தோன், கட்சியின் சசல்வோகமகப் பயன்ப-
டுததியோவது இத சதோழில்வோய்ப்புககமைப் சபற்றுக 
சகோள்ை முயற்சிககி்றன். அதிகைோன ஏமழகள் வோழும் 
ைட்டககைப்பு ைோவட்ததிற்கு இதசதோழில் வோய்ப்புககள் 
வரப்பிரசோதம்தோன்.  

ைட்டககைப்பு ைோவட்ட ஸ்ரீலஙகோ சுதந்திரக கட்சி-
யின் தமலவரோன நீஙகள், கடந்த சபோதுத ்தர்தலில் 
ஸ்ரீலஙகோ முஸலிம் கோஙகிரஸ ்வட்போைமர ஆதரித-
திருந்தீர்கள். இந்த முடிமவ உஙகள் கட்சி அனுைதித-
ததோ? அல்லது தனிப்பட்ட ரீதியோன தீர்ைோனைோ?  

ைட்டககைப்பு ைோவட்டததில் எைது கட்சிககு சுைோர் 
46,000 வோககுகள் உள்ைன. எனது முயற்சியும் கட்சி -
யின் வோககு வஙகிகமை அதிகரிப்பதற்கு சபரிதும் பங -
களிததிருந்தது. 

இந்த அடிப்பமடயில்தோன் ஸ்ரீலஙகோ சுதந்திரக 
கட்சி கடந்த சபோதுத ்தர்தலில் சபோதுஜன சபரமுன -

வில் ்போட்டியிட என்மனத சதரிவு சசய்தது. 
ஆனோல் சிலர் இமத விரும்பவில்மல. 
இதனோல் முஸலிம் ்வட்போைர்கள் கைமி -
றக கப்படவில்மல. இந்நிமலயில் எனது 
வோககுகமைக கோப்போற்ற ்வண்டிய 
்தமவயின் நிமிததம்,ஏறோவூரில் ்போட் -
டியிட்ட ைோற்றுகக கட்சி ஒருவமர ஆத -
ரிகக ஏற்பட்டது. இதுபற்றி கட்சித 
தமலமைககு அறிவிதது, அனுைதிமய -
யும் சபற்றுக சகோண்்டன். இதற்கு 
மகைோறோக நமடசபறவுள்ை ைோகோண 
சமபத ்தர்தலில் ஏறோவூர் ைககள், 
கட்சி ்பதஙகமை ைறந்து எனககு 
வோககளிகக ்வண்டிய மகங -
கர்யததில் உள்ைனர். இதற் -

கோன ஏற்போடுகமை்ய இப்்போது சசய்து வருகி்றன்.
ஏறோவூர் நகர சமபயின் ைககோைடி வட்டோர உறுப்பின -
ரோக இருந்து சகோண்டு இதற்கோன ஆயததஙகமைச் 
சசய்து வரும் எனககு, ஸ்ரீலஙகோ சுதந்திரக கட்சியும் 
பூரண ஒததுமழப்புத தருகிறது. 

அது ைோததிரைல்ல கடந்த சபோதுத ்தர்தலில் எைது 
கட்சியின் தமலவரும் முன்னோள் ஜனோதிபதியுைோன 
மைததிரிபோல சிறி்சனவின் சவற்றிககோக சபோலந -
றுமவ ைோவட்டததிற்குச் சசன்று, சசயலோற்றி்னன். 
இதிலிருந்து ஒன்மற விைஙக முடியும். 

ஸ்ரீலஙகோ சுதந்திரக கட்சி ைற்றும் ஸ்ரீலஙகோ சபோது -
ஜனசபரமுன என்பன ஒருதோய் வயிற்றுப் பிள்மைகள் 
என்ப்த அது.   

வறுமைக் ககோட்டிலுளகளோருக்கோன  

ஒரு இலட்சம் த�ோழில் வோய்ப்புகள  

ைட்டு ைோவட்்ட வறுமைமைப் க�ோக்க உ�வும்  

ஏ.ஜீ.எம் ந�ௌபீக்   

“வறுமைக் க�ோட்டுக்கு கீழவோழும் ஒரு இலட்்சம் கேருக்கு த�ோழிலவோய்ப்புக்�ள் 
வழங்கும் அர்சோங்�த்தின் திட்்டத்தில, ைட்்டக்�ளப்பு ைோவட்்டத்தின் முஸ்லிம் 
பிரக�்சங்�ள் �ருத்திறத�ோள்ளப்ே்டவிலமல. அர்சோங்� ்சோர்புக் �ட்சியில
 முஸ்லிம் பிரதிநிதி ஒருவர் த�ரிவு த்சய்்யப்ேட்டிருந�ோல இது ேறறிப்
 கேசியிருப்ேோர். இ�னோல�ோன், �ட்சியின் த்சலவோக்ம�ப் ே்யன்ேடுத்தி்யோவது 
இத் த�ோழிலவோய்ப்புக்�மளப் தேறறுக் த�ோள்ள மு்யறசிக்கிகேன்.”

வறுமைக் க�ோட்டின் கீழ வோழும் 
ஒரு இலட்்சம் கேருக்கு அர்சோங்�ம் 
வழங்கும் த�ோழில வோய்ப்புக்�ளில, 
ைட்்டக்�ளப்பு ைோவட்்டத்தின் சில 
பிரக�்சங்�ள் இன்னும் �வனத்திற 
த�ோள்ளப்ே்டோதுள்ளமை 
�வமல்யளிப்ே�ோ�,  ஸ்ரீலங்�ோ 
சு�நதிரக் �ட்சியின் ைட்்டக்�ளப்பு 
ைோவட்்டத் �மலவர், கிழக்கு 
ைோ�ோண ்சமே முன்னோள் 
அமைச்சர் எம்.எஸ் சுமேயிர் 
த�ரிவிக்கின்ேோர்

பட உ�வி: எம். ெஸோர

�ோழ்த்�ப்படட '�லித்' சோதியிைரின் 
தமோசமோை இருப்பிடம்

மன்னிகக கேணடுகிகேன்...
இம்முறே இனிப்பு ேழஙக மனம் 

இட்டு தர மறுககிேது அபிமோனிககே! 
ஒன்ேன் பின் ஒன்ேோக ேழஙகப்-

பட்ட கசப்புகள் ஜீரணமோக சிலமணி 
கநரஙகள் சசல்லலோம். இனிப்புச் 
சுறேயோல் அறே சநோடியில் மேந்-
தும் கபோகலோம். 

அப்படிச் சசயய விரும்போதேனோக 
‘மன்னிகக கேணடுகிகேன்’ என 
கேணடி விறடசபறுகின்கேன். 

நன்றி.
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மலையகத்தின் ஒரு முக்கிய 
சிறுகலை எழுத்ைதாளரதாக 

1950களில் ஆரம்பத்தில் ்பரி-
ணமித்ை ஏ.எஸ்.வடிவவலு  நுவ-
ரரலியதா மதாரகஸ் வைதாட்டத்தில் 
19.09.1932இல் பிறநைவர.  

கல்லூரி நண்பரகளதால் 
‘ரெஙகருமபு’ வடிவவலு 
என்று அலைக்கப்பட்ட 
இவர, கல்லூரிலய 
விடடுவிைகிய பின்்னர 
்ப ண ்ட தா ர வ ல ள 
ல்டர்பதா  வைதாட்டத்-
தின் அருகிலுளள 
ஐ.எம.சி. (இநதி-
யன் கிறிஸ்டியன் 
மிென்) ்பதா்டெதாலையில் ஆஙகிை ஆசிரிய-
ரதாக ்பணியதாற்றி்னதார. இவரது ைநலையதா-
ரும இைஙலகயில் பிறநைவரதாலகயதால். 
வடிவவலு  'இைஙலக பிரஜதாவுரிலம ெட-
்டத்தின்’்படி இைஙலக வமெதாவளி பிரலஜ. 
அப்படி இருநதும அவர அநைப ்பளளி-
யில் எடடு மதாைஙகள ்பணியதாற்றியிருநை 
வவலளயில் இைஙலக வமெதாவளி பிரலஜ 
என்்பலை நிரூபிக்க குடியுரிலம உறுதிப-
்பத்திரத்லை ரகதாணடுவநது கதாடடும்படி 
கல்வித் திலணக்களம நிரப்பநதித்து 
அவலர அநைப ்பளளியில் ரைதா்டரநது 
்பணியதாற்றவி்டதாமல் ைடுத்ைது. அக்கதாைத்-
தில் இைஙலக வமெதாவளி குடியுரிலம 
ெதான்றிைழ் இைஙலக ஜ்னதாதி்பதியதால் ைதான் 
வைஙகப்படும. ஆ்னதால் குடியுரிலம ெதான்-
றிைழ் மனுரெயை உ்டன் கில்டத்துவி்டதாது. 
்பை மதாைக்கணக்கில் கதாத்திருநவை அலை 
ர்பறமுடியும. அதுவும ரெல்வமும ரெல்-
வதாக்கும உளள ந்பரகள ெற்று விலரவதாக 
ர்பற்று விடுவதாரகள. ஏல்னவயதாருக்கு 
அது எட்டதாக்கனியதாகவவ  இருநைது என்று 
ை்னது அனு்பவத்லைப ்பகிரகிறதார.  

1951இல் இநதிய - ்பதாகிஸ்ைதான் பிர-
ஜதாவுரிலம ெட்டம அமுலுக்கு வநது 
வைதாட்டபபுற மக்கள எல்ைதாம நதா்டற்றவர 
என்ற ்பைத்துக்குள அ்டக்கப்படடிருநை-
்னர. ைமது குடியுரிலம அநைஸ்லை ்பதிவு 
ரெயதுரகதாளவைற்கதாக மனு ரெயது-
விட்டைதாவைவய எநை மனுைதாரரும ்பதிவு 
பிரலஜயதாகவும முடியதாது. அநை மனுக்-
கலள ்பரிசீைல்னரெயது பிரஜதா உரிலம 
வைஙக ைகுதியுல்டயதுைதா்னதா என்று 
தீரமதானிக்க கமிஷ்னரகள ரைதாகுதிவதாரி-
யதாக நியமிக்கப்படடிருநைதாரகள. பிரஜதா 
உரிலம மனுக்கலள வைதாட்டபபுறஙகளில் 
லவத்து இைஙலகயின் ்பதிவுப பிரலஜ-
யதாக ஏற்றுக்ரகதாளளத் ைகுதியுல்டயவர-
ைதா்னதா என்று ்பைவிை வகளவிகள வகடடு 
விெதாரிப்பதாரகள. அநை வகளவிகளுக்கதா்ன 
்பதில்கலள ர்பதாறுத்வை ்பதிவுபபிரலஜ 
அநைஸ்து வைஙகப்படும. இநை கமிெ்னர-
களின் விெதாரலணகள 1954இல் ைதான் 
முைன் முைல் ரைதா்டஙகியது.  

கமிெ்னரகள வகடகும வகளவிகளில் 
சிை   

நீஙகள ைமிழ்நதாடடுக்கு எத்ைல்ன-
முலற வ்பதாயிருக்கின்றீரகள? ைமிழ்நதாட-
டிலுளள உஙகள உறவுகளுக்கு இஙகி-
ருநது ்பணம அனுபபி இருக்கின்றீரகளதா? 
எத்ைல்னமுலற எவவளவு ்பணம? ஏன் 
குைரையவத்லை வழி்ப்ட ைமிழ்நதாடடுக்வக 
வ்பதாகிறீரகள? இைஙலகயில் வழி்ப்ட 
வகதாவில் இல்லையதா? இைஙலக  மீது உங-
களுக்கு ்பற்றில்லையதா? என்்பது வ்பதான்ற 
எதிரமலற வகளவிகலளவய வகடடு மனுைதா-
ரரகலள ம்டக்கி இைஙலக ்பதிவுபபிரலஜ 
அநைஸ்து உஙகளுக்கு வைஙக முடியதாது 
என்று மனுலவ நிரதாகரித்து விடுவதாரகள.  

இநை துரதிரஸ்்ட நிலைலய மதாற்றிய-
லமக்க வவணடும என்்பலை உணரநை 
இைஙலகத் ரைதாழிைதாளர கதாஙகிரஸ், 
மலையகத்திலிருநது ஆஙகிைம வ்பெக்கூ-
டிய ்படித்ை இலளஞரகலள வைடி்னதாரகள. 
அவரகளில் ்பத்துபவ்பலர வைரநரைடுத்ை-

தில் ஏ.எஸ். வடிவவலு முைைதா-
வைதாக இருநைதார. ெட்டப்படி 
இைஙலக வமெதாவளி பிரலஜ-
யதா்ன ை்னக்வக குடியுரிலம 
ெதான்றிைழ் வகடடு ்பணி நீக்கம 

ரெயை அரெதாஙகம இைஙலக-
யில் இரணடு குடியுரிலம ெட்டங-

கலள லவத்துக்ரகதாணடு இநை 
மக்கலள எநைளவுக்கு ்பநைதா்டப-

்ப்டபவ்பதாகிறவைதா என்்பலை 
உணரச்சிபூரவமதாக அறிந-

ைவரதாய மலையக வைதாட்ட, நகரபபுற மனு-
ைதாரரகளுக்கு வழிகதாடடும அப ்பணியில் 
ஆரவமதாக இலணநைதார. என்ல்ன வைரந-
ரைடுத்ைவவர என்றும ம்னதில் ்பசுலமயதாக 
வீற்றிருக்கும அறிஞரும ஆயவதாளருமதா்ன 
பி.பி. வைவரதாஜ் எ்ன நன்றியு்டன் நில்னவு-
கூருகிறதார.  

அவருக்கு இ.ரைதா.கதா. ைலைலமயக 
ெட்டத்ைரணி இரணடு குடியுரிலம ெட்டங-
களின் ெகை அத்தியதாயஙகளின் வநதாக்-
கத்லையும விலளவுகலளயும ்பற்றி 
எடுத்துலரத்து ்பயிற்சியளித்ைதார. ஏல்னய 
குடியுரிலம பிரதிநிதிகளுக்கும நீஙகவள 
்பயிற்சி ரகதாடுஙகள எ்ன அறிவுறுத்தி 
அனுபபி லவத்ைதார. எல்வைதாருக்கும ்பயிற்-
சியளிக்கப்பட்டபின் அநைநை ரைதாகுதி 
மனுைதாரரகளுக்கு கமிெ்னர அனுபபும 
கடிைஙகள, அறிவுறுத்ைல்கலள ்படித்துப-
்பதாரத்து அவற்றுக்கு இ.ரைதா.கதா. கதாரியதாை-
யஙகளில் இருநவை மனுைதாரரின் பிரதிநிதி 
மனுைதாரரின் ெதார்பதாக எழுதும ்பதில்  கடி-
ைஙகள அனுபபி லவக்கப்பட்ட்ன. கமிெ்ன-
ரின் வநரடி விெதாரலண எ்ன வருமவ்பதாது 
எப்படிப்பட்ட வகளவிகள வரும, அைற்கு 
எப்படிப்பட்ட ்பதில் ரெதால்ைப்ப்ட வவணடும 
என்று மனுைதாரரகளுக்கு ைகுநை வழிகதாட-
்டல்கலள வைஙகி்னதாரகள.  

ை்னக்கு வநை ஆயிரக்கணக்கதா்ன குடியு-
ரிலம மனுக்களில் 2000க்கும வமற்்பட்ட 
மனுக்கலள உரிய அதிகதாரிகளு்டன் வ்பசி 
ர்பற்றுக்ரகதாடுத்துளளலை ம்னத்திருப-
தியு்டனும ம்னமகிழ்வு்டனும குறிபபிடுகி-
றதார.  

அவைவவலள மூன்று மனுைதாரரக-
ளுக்கு ்பதிவுப பிரலஜ ர்பற ைகுதியி-
ருநதும அவரகள அைல்ன நிரதாகரித்து 
விட்ட்னர.  இதுகுறித்து வக. இரதாஜலிஙகத்-
து்டன் கைநதுலரயதாடியலையடுத்து இது 
ரைதா்டர்பதாக ைலைவர ரெள. ரைதாண்டமதா-
னின் கவ்னத்துக்கு ரகதாணடு வநைதார. 

ரைதாண்டமதான் இைல்ன  கருத்திரைடுத்து 
வமல்முலறயீடடு நீதிமன்றில் முலறயி்ட 
தீரமதானித்து அவவிைவம ரெயைதார. 

அைல்னயடுத்து மூன்று மனுைதாரரக-
ளுவம இைஙலக குடியுரிலமக்கு ைகுதியதா-
்னவரகள எ்னத் தீரபபு வைஙகப்படடு குடியு-
ரிலம வைஙகப்பட்டது.  

அைன் ர்பறுவ்பறதாக அைற்கு பின்்னதால் 
வைதாட்டபபுற மக்களின் ெகை மனுக்களும 
அநை உயரநீதிமன்றத் தீரபபின் முடிவி-
வைவய ்பரிசீலிக்கப்படடு குடியுரிலம ைகுதி 
உளளரை்ன ஏற்றுக்ரகதாளளப்பட்டது்டன் 
கமிெ்னரகள மனுைதாரரகலள ஏ்டதாகூ்டமதாக 
சீணடுவைற்கும மனுக்கலள தூக்கிரயறி-
வைற்கும  முற்றுபபுளளி லவக்கப்பட்டது. 
அைன் பின்்னர கமிெ்னர வநரமுக விெதார-
லணகளுக்வக வரவில்லை என்்பதுைதான் 
மிகமுக்கியமதா்ன விலளவு என்கிறதார 
வடிவவலு.  

ஆஙகிை ரமதாழிமூைம கல்வி கற்றவ-
ரும பிரஜதாவுரிலம ெட்டஙகள குறித்து 
நன்கு அறிநைவருமதா்ன வடிவவலுவின் 
்பணிகலள கைத்தில் நின்று அவைதானிக்-
குமவ்பதாது மிக முக்கியமதா்னவரதாக ்பணி-
யதாற்றியவர  என்வற குறிபபி்ட வவணடும.  

ரைதாகுபபு : எச்.எச். விக்கிரமசிஙக  ...

்பன். ்பதாைதா ...

ஆர.நவரதாஜதா ...
(்ப்டஙகள: ரைல்வைதாடல்ட தி்னகரன் நிரு்பர)

ஆ.புவியரென் ...

மலைநாட்டு எழுத்ாளர்
மன்ற ஆளுலமகள்  

மன்ற நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர (1963 – 1967) 

ஏ.எஸ். ்டிவ்லு

கணடி ஹநைதா்ன உடுவலை வைதாட்டத்தில் 
வீடடு வெதிகளற்ற குடும்பஙகளில் வைர-
ரைடுக்கப்பட்ட இரு்பத்தி ஐநது குடும-

்பஙகளுக்கு ஏழு வ்பரச் கதாணியில் வீடுகலள கட-
டுவைற்க்கு இரண்டதாயிரத்து ்பதிவ்னைதாம ஆணடு 
உடுவை வைதாட்டத்தில் வீடடுத்திட்டம ஆரமபிக்கப்பட-
்டது.   

வீ்டலமபபு அபிவிருத்தி அதிகதார ெல்பயினூ்டதாக 
இைற்கதா்ன ஆவைதாெல்னகளும வழிகதாட்டல்களும 
ந்டநை்ன. க்டநை ்பதிர்னடடு மதாைகதாைமதாக க்டடு-
மதா்னப ்பணிகள மு்டஙகிபவ்பதாயுளள்ன. வீடடு 
கடடுமதா்ன ்பணிக்கதாக அரசு ஐநது இைடெம ரூ்பதா 
்பணம வைஙகப்படடு வீடுகலள ைதாமதாக அலமத்-
துக்ரகதாளள ரைதாழிைதாளரகளுக்கு வெதியளிப்பவை 
இநை வவலைத்திட்டம.   

இவவீடுகலள அலமக்கும திட்டத்தின் கீழ் 
ஒவரவதாரு கட்டம முடிவல்டநைதும அதிகதாரெல்ப 
அைற்கதா்ன ்பணத்லை ரெலுத்தும. இதுைதான் இவ 
வீ்டலமபபுத் திட்டத்தின் அடிப்பல்ட. எனினும 
கடடுமதா்ன ்பணிகள ்பை உ்ப கட்டஙகைதாக பிரிக்-
கப்படடு. ஒவரவதாரு கட்ட்டத்திற்கும குறித்ை கட-
டுமதா்னப ்பணிகள முடிய அைற்கதா்ன ்பணம 
அதிகதார ெல்பயின் ஊ்டதாக வைஙகப்ப்ட வவணடும.   
முைைதாம இரண்டதாம கட்டஙகளின் பின்்னரதா்ன 
்பணம க்டநை ஒன்றலர வரு்டகதாைமதாக வைஙகப்ப-

்டவில்லை. வீடடு வெதியற்ற ரைதாழிைதாளரகள வீடு 
கில்டக்கும மகிழ்ச்சியில் க்ட்ன உ்டன்்படடு வீடுகலள 
கட்ட ஆரமபித்ை்னர. இல்டநடுவில் கடடுமதாதா்னம 
இல்ட நிறுத்ைப்பட்டலம குறித்து கவலை ரைரிவிக்-
கின்ற்னர.   அரசு நிரவகிக்கும ஜ்னவெம வைதாட்டம 
வதாரத்தில் இரணடு மூன்று நதாடகள ைதான் வவலை 
கில்டக்கின்றது. குலறநந வருமதா்னத்தில் வதாழ்க்லக 
வணடிலய ஓடடி ரகதான்டிருக்கும இவரகளுக்கு 
வமலும க்டன்்படுவது ெதாத்தியமல்ை.கடடுமதா்னம 
இல்டநடுவில் லகவி்டப்படடுளளைதால் மலையில் 
நல்னநது வெைமல்டநது வருகின்றது. கடடு-
மதா்ன ்பணிக்கதாக ரகதாணடுவரப்பட்ட கடடுமதா்னப 

ர்பதாருடகள விரயமதாகின்ற்ன.   இநை வீடுகளுக்-
கதா்ன ரைதாழிைதாளர குடும்பஙகலளத் வைரநரைடுக்-
குமவ்பதாது வைதாட்டத்தில் ரைதாழில் ரெயயதாைவரகளுக்கு 
வீடுகள வைஙகப்ப்டவில்லை எ்ன வைதாட்டத் ரைதாழில் 
இல்ைதாைவரகள கூறுகின்ற்னர.   இத்வைதாட்டப ்பகுதி-
களில் வைதாட்டத் ரைதாழிலில் ஈடு்படு்பவரகள குலறவு. 
கணடி நகர அருகில் இருப்பைதால் ரவளி வவலைக-
ளுக்கதாக ்பைர ரவளிவய ரென்று விடுகின்ற்னர.   

இநை ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் ர்பருநவைதாட்டப 
்பகுதிகளுக்குப ்பரவதாமல் இருக்க 
இதுவலர  எவவிை முன்ர்னச்ெரிக்லக ஏற்-
்பதாடுகளும ரெயயப்ப்டவில்லை. ஆ்னதால் 
முழு  நதாடடுக்கும ர்பதாதுவதா்ன ைற்கதாபபு 
ந்டவடிக்லக  மடடும  ைதாரதாளப்படுத்ைப்பட-
டுளள்ன. ர்பதாதுவதாக இயற்லக அ்னரத்ைம                 
வநைதாலும இதுவவ  நிலைலம

ககவாவரதா்னதா லவரஸ் மீணடும ைம ரகதாடுங-
கரம நீட்ட ஆரமபித்துளளது. ஒரு 

வலகயில் மூன்றதாவது அலை. முைைதாவது, இரண்டதா-
வது அலை ெமூகப்பரவைதாக இல்ைதாலமயி்னதால் உயி-
ரிைபபுகள ைவிரக்கப்பட்ட்ன. வெைதாரஙகள குலறநை்ன. 
குறுகிய கதாைத்தில் நிலைலம கடடுக்குள வநைது.   

உைக சுகதாைதார நிறுவ்னம (WHO) ்பதாரதாடடும 
வலகயில் சூழ்நிலைலய சுமுகமதாக லகயதாணடிருந-
ைது அரெதாஙகம. ரவளிநதாடடிலிருநது இஙகு வநை-
வரகளதால் ைதான் 'ரகதாவிட 19' ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் 
குடிவயறியது என்று அபர்பதாழுது ஆறுைல் ரெயதி 
வநைது. ஆ்னதால் இபர்பதாழுது நிலைலம வவறு!. மினு-
வதாஙரகதா்ட திவுைபபிடடிய பிரவைெத்தில் அலமநதுளள 
ஆல்டத்ரைதாழிற்ெதாலையில் ்பணிபுரியும ர்பணரணதா-
ருவருக்வக ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் ரைதாற்றியிருப்பது 
கண்டறியப்பட்டது. ஆ்னதால் ரைதாற்றுக்குளளதா்ன முைல் 
ந்பர இவரைதா்னதா என்்பது இது எழுைப்படும வலர உறுதி 
ரெயயப்ப்டவில்லை.   

இதுைதான் இபவ்பதாலைக்கு சுகதாைதார பிரிவு எதிர-
வநதாக்கியிருக்கும ைரமெஙக்ட நிலைலம. இைன் பின்-
்னணியில் இன்று ஆயிரக்கணக்கதாவ்னதார பி.சி.ஆர. 
்பரிவெதாைல்னக்கு உளவதாஙகப்படடிருக்கிறதாரகள. நூற்-
றுக்கணக்கதாவ்னதார ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் ரைதாற்று 
உறுதி ரெயயப்படடுளள நிலையில் லவத்தியெதாலை-
யில் சிகிச்லெ ர்பற்று வருகின்றதாரகள.   

முைைதாவது அலை வீசியவ்பதாது மலையகத்தின் 
ைலை ைபபியது. எனினும மூன்றதாவது அலை மலை-
யகத்லையும இலணத்துக் ரகதாணடிருக்கிறது. கணடி 
மதாவட்டத்தில் ரைதாலுவ பிரவைெ ரெயைகப பிரிவு. 

இஙகு புபபுரஸ்்ஸ ரைவைன்ட வைதாட்ட நிவர்பதாரஸ்ட 
பிரிவில் யுவதி ஒருவர ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் ரைதாற்றதா-
ளரதாக இ்னம கதாணப்படடுளளதார.   

இவரும மினுவதாஙரகதால்ட ஆல்டத் ரைதாழிற்ெதாலை-
யில் ்பணிபுரிநது விடுமுலறயில் வீடு வநைவர. இத்-
வைதாட்டப பிரிவு இது எழுைப்படும வலர மு்டக்கப்படடுள-
ளது. இஙகு 28 குடும்பஙகள வசிக்கின்ற்ன. இை்னதால் 
இவரகளின் வதாழ்வதாைதாரம மு்டஙகிப வ்பதாயுளளது. 
ைவிர இஙகு வ்பதாதிய சுகதாைதார வெதி இல்லை. குறிப-
்பதாக ைனிலமப ்படுத்ைலுக்கு எவவிை ஏற்்பதாடுகளும 
இல்லை. ஏர்னனில் வீடடு வெதி குலறநை ெமூகவம 
இஙகு வதாழ்நது ரகதாணடிருக்கிறது.   

இஙகு மடடுமல்ை, முழு மலையகத்திலும இவை 
வதாழ்வி்டச் சூைல் கதாணப்படுகின்றது. இை்னதால் 
ரகதாவரதா்னதா லவரஸ் ெமூக ரைதாற்றதாகப ்பரவுமதா்னதால் 
இது ர்பருநவைதாட்டப ்பகுதிகளில் ்பதாதிபல்ப உணடு்பண-
ணவவ ரெயயும. எ்னவவ வநதாயத்ைடுபபுக்கதா்ன அவெர 
முன்ர்னடுபபுகள ர்பருநவைதாட்டப ்பகுதிகளுக்கு அவசி-

யரம்ன க்டநை 7 ஆம திகதி ்பதாரதாளுமன்றத்தில் உலர-
யதாற்றியவ்பதாது கணடி மதாவட்ட ்பதாரதாளுமன்ற உறுபபி-
்னர வவலுகுமதார வலியுறுத்தியிருநைதார.   

மிக முக்கியமதாக, வீடுகளில் ைனிலமப்படுத்ைக்கூ-
டிய வெதி ர்பருநவைதாட்டப ்பகுதிகளில் இன்னும வநது 
வி்டவில்லை. சிறிய ையக் கதாமபிரதாவுக்குள 10 வ்பர 
வலர மு்டஙகிக் கி்டக்கும அவைம. ர்பருநரைதாலக-
யதா்ன வைதாட்ட மக்கள வதாழும மதாவட்டம நுவரரலியதா 
மதாவட்டம. ஆ்னதால் இஙகு ைனிலமப்படுத்ைலுக்கதா்ன 
வெதிகள ரகதாண்ட இ்டஙகள இல்லை என்்பலை ஊ்ட-
கஙகள முைைதாவது அலை வீச்சின்வ்பதாவை ரவளிச்ெம 

வ்பதாடடு கதாடடியிருநை்ன.   இவவதாறதா்ன சூைலில் ைதான் 
நுவரரலியதா மதாவட்டத்தின் சுகதாைதார நிலைலமயின் 
யைதாரத்ைம ்பைருக்கும உலறக்க ஆரமபித்திருக்கிறது. 
ர்பதாதுவதாக ஏல்னய வநதாயதாளரகலளப ்பரதாமரிப்பது 
வ்பதாை ரகதாவரதா்னதா ரைதாற்றதாளரகலளப ்பரதாமரிக்க 
முடியதாரைன்்பலை அவைதானிகள நில்னவூட்டவவ ரெய-
கிறதாரகள.   

க்டநை கதாைஙகளில் நுவரரலியதா மதாவட்ட லவத்திய-
ெதாலைகளில் நிைவும குலற்பதாடுகள குறித்து ்பைரும 
முலறயிடவ்ட வநதுளளதாரகள. மலையக மக்கலளப 
பிரதிநிதித்துவப ்படுத்தும ்பதாரதாளுமன்ற உறுபபி்னர-
கள அடிக்கடி அறிக்லகயிடுவதாரகள அல்ைது ஆவவ -
ெமதாக குரல் எழுபபுவதாரகள. 

அவவபவ்பதாது ஆடசிபீ்டம ஏறும சுகதாைதார அலமச் -
ெரகள மதாவட்டத்லை சுற்றிச்சுற்றி வைம வருவதார -
கள. வதாக்குறுதிகலள வதாரி வைஙகுவதாரகள. அவ -
வளவவதாடு ெரி.   

இநதிய அரெதாஙகத்தின் நிதியுைவியு்டன் பு்னர -
லமக்கப்பட்ட டிக்வகதாயதா கிளஙகன் லவத்தியெதாலை -
யில் இன்றும குலற்பதாடுகள இருக்கி்னற்்ன என்றதால் 
்பதாரத்து ரகதாளளுஙகவளன். மஸ்ரகலியதா, நுவரர -
லியதா, லிநதுலை, மன்ரதாசி லவத்தியெதாலைகளின் 
வெதி குறித்து இலை வகடகவதா வவணடும?   

ரகதாவரதா்னதா வநதாயதாளரகலள விடுத்து ஏல்னய 
வநதாயதாளதா்களின் அடிப்பல்டத் வைலவகலள ்பதாது-
கதாப்பதா்ன சுகதாைதார வெதிகவளதாடு நிலறவவற்றக்கூடிய 
ையதார நிலையில் இமமதாவட்ட லவத்தியெதாலைகள 
எதுவுவம இல்லை என்்பவை ரநடுநதாலளய குற்றச்-
ெதாற்று. எனினும வநதாயதாளரகளின் அரெளகரியஙகள 
குறித்து இது வலர உருப்படியதா்ன ந்டவடிக்லககள 
உதுவுவம எடுக்கப்ப்டவில்லை.   

(10 ்பக்கம ்பதாரக்க)

 

ஊவதா மதாகதாணத்தின் ரமதா்னரதாகலை மதாவட -
்டத்தில் குலறநை அளவிைதா்ன மலையகத் 

ைமிைரகவள வதாழ்நது வருகின்ற்னர. அமமக்களின் 
அல்டயதாளமதாக திகழ்நை    ெமூக மற்றும மதானு்ட -
வியல் ஆயவதாளரதாக ைக்மன் ெதாநதிகுமதார  ை்னது  
71வது வயதில் ைன் ரமதா்னரதாகலை இல்ைத்தில் 
கதாைமதா்னதார. 

ரமதா்னரதாகலை நகருக்கு அருகில் உளள உைந-
ைதாலவ ்பகுதியில் இருக்கும சிஙகதாரவத்லை வைதாட-
்டத்தில் பிறநை இவர ை்னது கல்விலய யதாழ்ப்பதா -
ணத்தில் கற்றுளளதார. சிறுவயது முைவை மிகவும 
அலமதியதா்ன சு்பதாவம ரகதாண்ட இவர கல்வியில் 
சிறநைவர.  உயரைர வகுபபில் சித்தியல்டநது யதாழ். 
்பல்கலைக்கைகத்தின் ெட்டபீ்டத்தில்  ெட்டம ்பயின்று, 
ரமதா்னரதாகலை மதாவட்டத்தின்  முைல் ைமிழ் ்பட்டைதாரி 
மற்றும ெட்டத்ைரணி என்ற ர்பருலமலய ை்னைதாக்கி 
ரகதாண்டதார.   

இவருக்கு பிறகு இம மதாவட்டத்தில் ெட்டத்ைரணி 
என்்பது ஒரு மகிழ்ச்சியதா்ன வி்டயமல்ை.  ெதாநதிகு -
மதாரின் ைநலை வைதாட்ட  இலிகிைரதாக  க்டலமயதாற்றி 
வநை நிலையில் மத்திய மதாகதாணத்திற்கு இ்டமதாற்றம 
ர்பற்று ரென்றவைதாடு இவரது ெமூக ரெயற்்பதாடுகள 
மத்திய மதாகதாணத்தின் கணடி ்பகுதிலய அடிரயதாற்றி 
அலமநது விட்டது.   

மதாரக்சிய- ரைனினிய சிநைல்னயின் ்பதால் அதிகம 
ஈரக்கப்பட்ட இவர,  ஒடுக்கப்பட்ட மலையக மக்களின் 

உரிலமகலள ர்பற்றுக் ரகதாடுப்பைற்கதாக அகிமலெ 
வழியில் ்பல்வவறு ரெயற்்பதாடுகலள இலளஞரகள 
மத்தியிலும ெமூகத்திலும முன்ர்னடுத்து வநைதார. 
மலையக மக்களின் வரைதாறு, அவரகள எதிர-
வநதாக்கும ெவதால்கள, எதிரகதாைத்தில் முன்ர்னடுக்க 
வவணடிய ரெயற்்பதாடுகள என்்ப்ன குறித்து  1970 
களில் கணடியில் இயஙகி வநை ெமூக ஆயவரஙகு 
இலளஞர வட்டத்தின் ஊ்டதாக ்பல்கலைக்கைக இலள -
ஞரகளுக்கு விழிபபுணரவு ஏற்்படுத்தி்னதார. இவரது 
முற்வ்பதாக்கு சிநைல்னயுல்டய கருத்துக்கள மதாரக்சிய 
சிநைல்னலய இலளஞரகள மத்தியில் விலைக்க உை-
வியரை்னைதாம.  

ெதாநதிகுமதார ரவறுமவ்ன ெமூக ரெயற்்பதாட்டதாளரதாக 
மடடும நின்று வி்டதாமல் ை்னது எழுத்துகள மூைம 
மலையக மக்களின் வதாழ்வியல் அலெவியக்கத்தில் 
மதாற்றத்லை கதாண முல்னநைதார. இவரது எழுத்துக்கள 
மலையக எழுத்தியலில் புதிய ைதாக்கத்லை ஏற்்படுத்-
தியது. அரசியல் ஒடுக்குமுலற, ெமூக சுரண்டல்கள, 
பிற்வ்பதாக்கு சிநைல்ன என்்பவற்றிற்கு எதிரவில்னயதாற்-
றுவைதாக அலமநைது.  

1980 களின் இறுதிப ்பகுதியில் இவர ஆசிரியரதாக 
இருநது ரவளியிட்ட கதாைதாணடு ெஞ்சிலகயதா்ன   'தீரத்-
ைகலர' ெமூகத்தில் இருநை மக்களில்டவய எழுச்சிமிகு 
சிநைல்னலய ஏற்்படுத்தி ெமூக மதாற்றத்திற்கு அடிவகதா-
லுவைதாக அலமநைது. இச்ெஞ்சிலகயதா்னது இைக்கியத் 
ைரம ரகதாண்ட ஆக்கஙகலள ைன்னுளவள ைதாஙகி ரவளி-
வநது அல்னவரது கவ்னத்லையும ஈரத்திருநைது.   

ெதாநதிகுமதார எழுத்ைதாளரதாக, ஆயவதாளரதாக, ரமதாழிர்ப-
யரப்பதாளரதாக இருநது ்பல்துலற ஆளுலமலய ரவளிப-

்படுத்தி்னதார. மலையக மக்களின் ெமூக, 
வதாழ்வியல் பிரச்சில்னகலள ஆயவு 
ர்பதாருளதாக எடுத்துக் ரகதாணடு அவர-
களுக்கு இ்னத்துவ அல்டயதாளத்லை 
ர்பற்று ரகதாடுக்க முயற்சித்ைதார. இவர 

ஆயவுகள மூைமதாக வமற்ரகதாண்ட கருத்ைதா்டல்கள 
மலையக ெமூக மதாற்றத்தில் ர்பரும்பஙகு வகித்ைரை்ன-
ைதாம.  

ஆரம்ப கதாைஙகளில் யதாழ் ்பல்கலைக்கைகத்தின் ெட்ட-
பீ்டத்தில் சிறிது கதாைம விரிவுலரயதாளரதாக க்டலமயதாற்றி-
்னதார. அமரர ரணசிஙக பிவரமைதாெ ஜ்னதாதி்பதியதாக ்பைவி 
வகித்ை கதாைப்பகுதியில் அவருல்டய வறுலம ஒழிபபு 
ரெயற்றிட்டமதா்ன  'ஜ்னெவிய'வில் ஆவைதாெகரதாக ்பைவி 
வகித்ைதார. முமரமதாழிப புைலமயதாளரதா்ன இவர அரெ 
ெதார்பற்ற நிறுவ்னஙகள மற்றும சிவில் அலமபபுகளின் 
அபிவிருத்தி திட்ட முன்ரமதாழிவுகலள   தீடடுவதில் விற்-
்பன்்னரதாகத் திகழ்நைதார. மலையக மக்களின் அரசியல், 
ெமூக, ர்பதாருளதாைதார மற்றும கல்வி பிரச்சில்னகலள 
அடிப்பல்டயதாகக் ரகதாணடு இவர வமற்ரகதாண்ட ஆயவு-
கள பிற்கதாைத்தில் வநை ெமூக ஆயவதாளரகளின் ஆயவு 
்பரபபிற்கு அடிப்பல்டயதாக அலமநைது.   

ெதாநதிகுமதார வநரடி அரசியலிலும ைன்ல்ன ஈடு்படுத்திக் 
ரகதாணடு ஊவதா மதாகதாண ெல்ப வைரைல் ஒன்றில் மலையக அர-
சியல் கடசிகள ஒன்றிலணநது உருவதாக்கிய கூட்டலமபபில் 
ரமதா்னரதாகலை மதாவட்டத்தில் மயில் சின்்னத்தில் வ்பதாடடியிடடு 
வைதால்விலயத் ைழுவி்னதார. புத்திஜீவி ஒருவரின் அரசியல் பிர-
வவெம ரமதா்னரதாகலை மதாவட்டத்தில் வைதாற்கடிக்கப்பட்டலம கவ-
லைக்குரிய வி்டயமதாகும. ைன் ெமூகத்தின் மீது ரகதாண்ட அளவு 
க்டநை ்பற்றதால் ை்னது இறுதி கதாைம வலர ெமூகப்பணியில் ஈடு-
்படடிருநைதார. இறுதியதாக ்பதுலளயில் இயஙகி வரும சிவில் 
ெமூக அலமப்பதா்ன 'ஊவ ெக்தி' ்பவுணவ்டஷனின் ஆவைதா-
ெகரதாக க்டலமயதாற்றி்னதார.  அலமதியதாகவும, ைன்்ன்டக்-
கமதாகவும இருநை்படிவய ஒரு ெமூகத்தின் விடுைலைக்-
கதாக ்பணியதாற்றிய ைக்மன் ெதாநதிகுமதாரின் இைபபு 
மலையக ெமூகத்திற்கு வ்பரிைப்பதாக அலமவவைதாடு 
முற்வ்பதாக்கு சிநைல்ன வை்டலில் இல்டரவளிலயயும 
ஏற்்படுத்தியுளளது.    

கைவிடப்படட நிகையில் 
ைண்டி ஹந்தான உடுவகை வீடடுத்திடடம் 

ஜீ ன க�வாண்டமவான க்னத்திற்கு...!  

்ம்வா்ளியினருக்கு  குடியுரிமம 
கெற்றுத்�ர உமைத்� கெருமகன

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் க�ொற்று:   

வாய்ப்பேச்சு கவவக்குதவாது 
விரிவான தடு்பபு ஏறபோடுகள் ்வண்டும்  

க�வாழிலவாளரகளுக்கு முகக் க்்ம அ்சியம 
அ்ற்ம்ற கமெனிகள் ்ைங்குமவா? 

  மனி�வேயரவாக ்வாழ்ந்து மம்றந்�  

ைக்ஷ்மன் சதாநதிகுஷ்மதார்

கிடபபில் ப்பதாடப்படட
வீடகஷ்மபபுத் திடடஙைள் - 5
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ehL g+uhTk; 276 fpisfisf; nfhz;l tiyaikg;GlDk; 3000 ,w;Fk; Nkw;gl;l kdpjts rf;jpAld; 

,aq;Ffpd;w ,yq;ifapd; Kd;Ndhb mgptpUj;jp tq;fpahd gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp fPo;fhZk; gjtpfSf;F 

jFjpAila> Mw;wy;kpf;f kw;Wk; Jbg;ghd tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis NfhUfpd;wJ

NjHT nra;ag;gLk; mNgl;rfH njhlHGila fUtpfs;> Kiwahd nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfis 

gad;gLj;Jtjd; %yk; kdpjts %yjdj;ij ngWjy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; <LgLj;jypy; xU %Nyhgha kw;Wk; 

xUq;fpize;j mZFKiwia gad;gLj;Jtij nfhz;L xU epiyahd Kiwapy; tu;j;jf ,yf;Ffis 

miltjpy; <Lgly; kw;Wk; nghJ KfhikahsUf;F/gpujhd epiwNtw;W mjpfhupf;F mwpf;ifaply;.

Kf;fpa nghWg;Gfs;

kdpjts mgptpUj;jp
 �  tq;fpapd; Nehf;fq;fSf;Nfw;g kdpjts nraw;ghLfSf;F %Nyhgha topfhl;ly;fis toq;fy;.

 �   tq;fpapd; xl;Lnkhj;j Nehf;fq;fSf;F cjTtjw;F mgptpUj;jp jpl;lq;fs;> Ntiyj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 

njhopw;gilia topelj;jy;.

 �    midj;J kdpjts nraw;ghLfspd; fpuaj;jpwid NgZjy; kw;Wk; njhopw;gilf;fhd ghjPl;L 

nryTfs; kw;Wk; Vida jpl;lq;fis toq;fy;.

 �    %Nyhgha rPuikg;ig Nehf;fp gzpahsu; fl;likg;Gfs;> nraw;ghL kw;Wk; gzpahsu; $l;likg;gpd; 

kPsha;T

 �  jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; nfhs;jpwd; jpl;lkply;.

 �    nraw;jpwd; rhu;e;j KPI mikg;G %yk; jpl;lq;fs; kw;Wk; Nehf;fq;fs; nfhz;ljhf gzpahsu;fis 

tupirg;gLj;jy;.

 �    njhopw; juj;jpw;F Jiwrhu; epakq;fSf;Nfw;g Cjpaj;ij toq;Fjy; kw;Wk; Copau;fspd; ey;tho;Tf;F 

cjTjy;.

 �  kdpjts nraw;ghLfSf;F xd;iyd; (ONLINE) gad;ghLfs; kw;Wk; kpd;dZ jsj;ij Cf;Ftpj;jy;.

 �  kdpjts nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfis njhlu;r;rpahf kjpg;gPL nra;jy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jy;.

epu;thfk;
 �  tq;fpapd; ngWif nfhs;iffspd; midj;J mk;rq;fisAk; ifahSjy;.

 �   epiyahd nrhj;J tpguf; Nfhit> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; Vida gad;ghl;L Nritfs; cl;gl 

Vw;ghl;bay; kw;Wk; epu;thf tptfhuq;fis Nkw;ghu;itaply;.

 �   nghWg;ghsuhf nraw;gLtjw;F ghJfhg;G eltbf;iffspd; midj;J mk;rq;fisAk; Nkw;ghu;itaply;.

Kf;fpa Njitfs;

 �   gpd;tUk; jifikfspy; xd;iw ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

  a)  njhlu;Gila Jiwapy; gl;lgpd;gbg;G jifik my;yJ gl;lgpd;gbg;G bg;Nshkh xd;Wld; 

mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyfofk; xd;wpypUe;J gl;lk; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. my;yJ

  b)  tq;fpj; njhopw;Jiwapy; KOikahd njhopy;rhu; jifik.

 �   tq;fpj; njhopypy; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; vl;L Mz;Lfs; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 �   kdpjtsj; Jiwapy; KOikahd njhopy;Kiw mDgtk; mD$ykhf fUjg;gLk;.

 �   kdpjtsj; Jiwapy; midj;J Kf;fpa tplag; gug;GfisAk; cs;slf;fpajhf 500 Nkw;gl;l 

Copau;fisf; nfhz;l Nrit epWtdk; xd;wpy; kdpjts nraw;ghLfis ifahz;ljpy; NghJkhd 

mDgtk;.

 �   gpuhe;jpaq;fSf;F tp[ak; Nkw;nfhs;Sk; mNj Ntis nraw;jpwd; kjpg;gha;it elhj;JtJ kw;Wk; 

jd;dpaf;f kdpjts fl;likg;G %yk; kdpjtsk; njhlh;ghd gzpfis Kd;ndLf;Fk; jpwd;.

 �   rpwe;j jiyikj;Jtk;> Ngr;Rthu;ij> gFg;gha;T kw;Wk; egu;fSf;fpilapyhd rpwe;j njhlu;ghly; 

jpwd;fis ep&gpf;f $bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 �   ngWif FOit topelhj;Jtjw;fhf tq;fp ngWifapy; midj;J mk;rq;fisAk; ifahs;tjpy; 

mDgtk; kw;Wk; ntspg;ghL ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

fld;> re;ij kw;Wk; tq;fp nraw;ghl;L ,lu; ntspg;ghL cl;gl Kf;fpa mghaq;fis epu;tfpg;gjw;fhf jyik 

,lu; mjpfhupahf (CRO) nghWg;G $wy; kw;Wk; rigapd; xUq;fpize;j ,lu; Kfhikj;Jtf; FOtpw;F 

mwpf;ifaply; kw;Wk; mNjNghd;W nghUe;jf;$ba midj;J cs;sf kw;Wk; ntspthup xOq;FKiwfs; 

kw;Wk; juepiyfSf;F tq;fpapd; ,zf;fj;ij cWjp nra;Ak; Mgj;J ntFkjp mk;rq;fis rkepiyg;gLj;Jk; 

mNjNtis NghJkhd tu;j;jf tsu;r;rpiaAk; nraw;gLj;jy;. mdu;j;j Kfhikj;Jtj;jpy; juepiyfis 

mikj;jy; kw;Wk; epu;tfpj;jy; CRO tpd; gpujhd nghWg;ghFk;. tq;fpf;F ntspg;gLk; mghaj;jpd; KO 

tbtj;ijAk; milahsk; fhzy;> fz;fhzpj;jy;> fl;Lg;gLj;jy;> jzpj;jy; kw;Wk; mwpf;ifaply;.

Kf;fpa nghWg;Gfs;
 �  gaDs;s tu;j;jf tsu;r;rpf;F cjTk; Nehf;fpy; rig kw;Wk; tq;fpapd; %Nyhgha jpl;lj;jpd; Njitfis 

g+u;j;jpnra;Ak; jukhd kw;Wk; msthd Risk appetite framework I Nkk;gLj;jy;> epu;tfpj;jy; kw;Wk; 
Rj;jpfupj;jy;.

 �    epiyahd tsu;r;rpia milaf;$ba cau; milT kw;Wk; rpwe;j fl;Lg;ghL nfhz;l epWtdk; 

xd;iw epWTtjw;F $l;L Kfhikj;Jtk; kw;Wk; rigapd; xUq;fpize;j ,lu; Kfhikj;Jtf; 

FOTld; neUf;fkhf gzpahw;wy;.

 �   epWtdk; KOtJk; mghaq;fis epu;tfpg;gjw;fhf me;j eilKiw Nehf;fj;jpw;F nghUe;Jtij 

cWjpnra;J xj;jpirthd Risk appetite kw;Wk; cl;fl;likg;ig cUthf;Fjy; kw;Wk; ntspg;gLj;jy;. 

,lu; fl;likg;ig njhlu;e;J Nkk;gLj;jy;> mjpfupj;jy;> kw;Wk; cl;nghjpj;jy;.

 �   jw;NghJs;s mghaq;fs; mNjNghd;W Gjpa kw;Wk; tsu;e;J tUk; mghaq;fspd; msT kw;Wk; 

juj;ij kjpg;gPl;L El;gq;fs; %yk; kjpg;gply; kw;Wk; eilKiwgLj;Jtjw;fhd epiyahd jPu;it 

toq;fy;.

 �   KjyPl;L eilKiwia kPsha;T kw;Wk; cWjp nra;Ak; Nehf;fpy; $l;L epu;thf mikg;Gfs; kw;Wk; 

FO fl;likg;ig epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jy;.

Kf;fpa Njitfs;
 �  gpd;tUk; jifikfspy; xd;iw ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

  a)  njhlu;Gila Jiwapy; gl;lgpd;gbg;G jifik my;yJ gl;lgpd;gbg;G bg;Nshkh xd;Wld; 

mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyfofk; xd;wpypUe;J gl;lk; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. my;yJ

  b) tq;fpj; njhopy; KOikahd njhopy;Kiw jifik.

 �    tq;fpj; njhopypy; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; vl;L Mz;Lfs; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 �  rpNu\;;l Kfhikj;Jt juj;jpy; ,lu; Kfhikj;Jt nraw;ghl;il ifahz;l mDgtk; Njit.

 �   fld; kjpg;gPL kw;Wk; xg;Gjy; nray;Kiwfspy; ntspg;ghL xU mD$ykhFk;.

 �  rpf;fyhd epjp eltbf;iffspy; ,zf;fk; kw;Wk; fl;Lg;ghL kw;Wk; ,lu; Kfhikj;Jt jpwd; cl;gl 

jiyikj;Jt jifikfs;.

 �  ,lu; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epu;thf fl;likg;G> nray;Kiwfs; kw;Wk; tsu;e;J tUk; eilKiwfspy; 

rpwe;j nray;Kiwfspd; ntspg;ghL> tYthd mwpT kw;Wk; tsu;j;Jf; nfhs;Sk; ghq;F.

Kd;Ndw;ghl;L nrytpd; gaDs;s fl;Lg;ghLfspd; nghUl;L nryit Fiwg;gjw;F nray;jpwd; nfhz;l 

mikg;G kw;Wk; eilKiwia Nkk;gLj;Jtjw;F gupe;Jiufis Nkw;nfhs;tJ cl;gl fz;Lgpbg;Gfs;> 

mtjhdpg;G kw;Wk; gupe;JiufSld; rig fzf;fha;T FOtpd; jiytUf;F RahjPd mwpf;iffis 

jahupj;jy; kw;Wk; tq;fpapd; fzf;fha;T ifNal;il gpd;gw;wp tof;fkhd fzf;fha;Tfis Nkw;nfhs;sy; 

kw;Wk; khjhe;j my;yJ fhyhz;L fzf;fha;T jpl;lq;fis tbtikj;jy; - jpl;lkply; kw;Wk; cs;sf 

fzf;fha;Tf;F cl;gl;L tq;fp nraw;ghLfspd; cs;sff; fl;Lg;ghLfis tYg;gLj;Jtjw;F CIA nghWg;ghf 
,Ug;gNjhL rig fzf;fha;T FOTf;F mwpf;ifaply;.

Kf;fpa nghWg;Gfs;:
 �   epjp mwpf;iff;F njhlu;Gila cs;sf fl;Lg;ghLfspy; rpwg;G Kf;fpaj;Jtj;Jld; tbtikg;G 

kw;Wk; nraw;ghl;bd; nraw;wpwDf;fhf Kfhikj;Jtj;jpd; %yk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l cs;sf 

fl;Lg;ghLfis kPsha;T nra;tJ cl;gl tu;j;jfj;jpd; midj;J Nehf;fq;fisAk; cs;slf;fpa 

tq;fpf;fhd xl;Lnkhj;j cs;sf fzf;fha;T jpl;lj;ij Nkk;gLj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;.

 �   tq;fp nraw;ghLfs; kw;Wk; mghaq;fspy; Fwpg;gplj;jf;f jhf;fj;ij nrYj;jf; $ba rl;lq;fs;> xOq;F 

Kiwfs; kw;Wk; xOf;fhw;W eilKiwf;F ,zq;f tq;fpapd; nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfis 

kPsha;T nra;jy;.

 �   jkJ cr;r jpwikia vl;Lk; tifapy; cs;sf fzf;fha;T gpuptpy; cs;s gzpahsu;fSf;F 

gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;.

 �   mtrpakhd tplaq;fs; Fwpj;J tprhuizfis elj;jy; kw;Wk; mJ njhlu;gpy; fzf;fha;Tf; 

FOTf;F mwptpj;jy;.

 �   fzf;fha;T tplaq;fs; njhlu;gpy; ntspthup fzf;fha;thsu;fs;> mur epWtdq;fs; kw;Wk; Vida 

xOq;FKiwfSld; xUq;fpize;J nraw;gly;.

 �   tsq;fspd; jpwd;kpf;f gad;ghL kw;Wk; nghUshjhu kjpg;gPl;bid kPsha;T nra;jy;.

 �  rig fzf;fha;T FO fye;Jiuahly;fspy; cjTjy;.

Kf;fpa Njitfs;:
 �  gpd;tUtdtw;wpy; Fiwe;jJ xd;wpy; njhopy;Kiw mq;fj;Jtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

  a)  ,yq;if gl;la fzf;fhsu; epWtdk;.

  b) ,q;fpyhe;J kw;Wk; Nty;]; gl;la fzf;fhsu; epWtdk;.

  c) If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; rhd;wspf;fg;gl;l gl;la fzf;fha;thsu; rq;fk;.

  d)  ,yq;if - If;fpa ,uhr;rpa gl;la Kfhikj;Jt fzf;fhsu;fs; my;yJ epfuhd NtW njhopy;Kiw 

jifik.

 �  rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 08 Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mjpy; 05 

Mz;Lfs; tq;fp - epjp epWtdj;jpy; cs;sf fzf;fha;T gpuptpy; ,izf;fg;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 �   IT mbg;gilahff; nfhz;l fzf;fha;T El;gj;ij gw;wpa mwpTld; rpwe;j mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

 �    CA Srilanka kw;Wk; Vida mur epWtdq;fs; kw;Wk; njhopw;Jiwapy; rpwe;j eilKiwfs; %yk; 

ntspaplg;gl;l fzf;fha;T kw;Wk; fzf;fpay; epakq;f@lhd gupr;rak;.

 �  rig kl;ljpy; kdpj Kfhikj;Jtk; kw;Wk; njhlu;gpid ep&gpf;Fk; jlg; gjpT.

 �  tq;fpj; Jiw> $l;L epWtd epu;thf eilKiwfs; kw;Wk; ntspg;gLj;jy; Njitf@lhd gupr;rak;.

 �  mNgl;rfu;fs; IFRS mwpitf; nfhz;bUg;gJ mD$ykhf fUjg;gLk;. 

tq;fpj; njhopw;Jiwapd; ruhrup nraw;glh fld; tpfpjj;ij tpl Fiwe;j kl;lj;jpy; nraw;glh fld; 

tpfpjj;ij NgZtjw;F> mwtply; nrad;Kiwfspd; rl;l cjtpfSld; ,ire;J nraw;gly;> fld; fyitia 

fz;fhzpj;jy; Clhf Fiwe;j kl;lj;jpy; nraw;glh fld; tpfpjj;ij NgZjy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; fld; 

mwtply; jpl;lq;fis epiwNtw;Wjy;> gpuhe;jpa mYtyfu;fSf;F> khtl;l mYtyfq;fSf;F kw;Wk; fpis 

mYtyfq;fSf;F topfhl;ly; kw;Wk; jiyikj;Jtk; toq;fy;> nghJ Kfhikahsu; - gpujhd epiwNtw;W 

mjpfhupf;F mwpf;ifaply; fld; mwtply; gpujp nghJ Kfhikahsupd; gpujhd nghWg;GfshFk;

Kf;fpa nghWg;Gfs;
 �  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;bUf;Fk; newpg;gLj;jy; kw;Wk; topfhl;ly;fis fz;bg;ghf 

gpd;gw;wp tq;fpapd; nraw;glh fld; fyitia Fiwe;j kl;lj;jpy; Ngz Kfhikg;gLj;jy;.

 �   gy;NtW tifg;gl;l mwtply; nray;eltbf;iffis Muk;gpg;gjd; Clhf tq;fpapd; nraw;glh fld; 

tpfpjj;ij Fiwj;jy; kw;Wk; gUtk; NjhWk; kPsha;T nra;jy; kw;Wk; fld; fyitia fz;fhzpj;jy;.

 �   fld; nraw;ghLfspy; kPs; vOk; FiwghLfis/gytPdq;fis Fiwg;gjw;F fld; gFjpAld; 

MNuhf;fpakhd cwTfis NgZjy;.

 �   fld; gpupT gpujp nghJ KfhikahsUld; ,ize;J eype;j nraw;wpl;l fld;fis Gduikj;J 

mwtpLtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. (fld; kPs;fl;likg;G jaT fhyj;jpid ePbj;jy;> 

kPs;ml;ltizg;gLj;jy; nrad;Kiwfs;> js;Sgb/rYiffs; %yk; ngUe;njhifapyhd fld; 

jPu;j;jy; Nghd;wit.....)

 �   khtl;l kw;Wk; fpis kl;lq;fspy; fld; mwtply; njhlu;gpy; fz;fhzpf;f gpd; njhlu;jy; kw;Wk; 

neUf;fbahd epiyikfspy; topfhl;l ikag;gLj;jpa mwtply; cjtpf; FO xd;wpid jiyik 

mYtyfj;jpy; epWTjy;.

 �   khjhe;j/fhyhz;L mbg;gilapy; mwtply; eltbf;iffspd; Kd;Ndw;wj;jpid mtjhdpj;jy; kw;Wk; 

gpd; njhlu;jy; kw;Wk; Vw;glf; $ba Kuz;ghLfis jtpu;j;Jf; nfhs;s khfhz> khtl;l kw;Wk; 

fpisfspd; cjtpAld; nrayhf;f jpl;lq;fis tFj;jy;.

 �   fpis kl;lj;jpy; mlFg; nghUl;fis ngsjPf uPjpahf guPl;rpj;J> rupghu;j;J cWjpg;gLj;jp mlF 

tpahghuj;ij tq;fpf;F ,yhgfukhdjhf;f Kfhikg;gLj;jy; kw;Wk; Fwpj;j fhyg; gFjpfspy; 

Vytpw;gidfis elhj;j eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

 �   cupa rl;lthf;fq;fspy; cs;s Vw;ghLfspd;gb> guhl;Nl (Parate process) nrad;Kiwfis epiwNtw;wp> 

Mjdq;fis tpw;gid nra;J e\;lf; fld; gFjpapy; cs;s fld;fis mwtpl eltbf;if 

Nkw;nfhs;sy;.

Kf;fpa Njitfs; :
 �  gpd;tUk; jfikfspy; xd;wpidg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;

  a)  mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyfofk; xd;wpypUe;J ngw;w KJepiy gl;lk; my;yJ KJepiy 

gl;lgpd;gbg;G bg;Nshkh. my;yJ

  b)  tq;fpj; njhopw;Jiwapy; KOikahd njhopy;rhu; jFjp

 �   tq;fpj; Jiwapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 08 Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 �  rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; fld; mwtply; Jiwapy; mDgtk; ,Ug;gJ fl;lhakhFk;.

re;ijg;gLj;jy; %Nyhghaq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy;> RDB gpujpikia cUthf;Fk; 

mNjNtisapy; ,yf;F itf;fg;gl;l gFjpf;F nghUj;jkhd jpl;lq;fis tFj;jy;> kw;Wk; Nkk;gLj;jy;. 

kw;Wk; ntF[d Clfq;fs; %ykhd njhlu;ghly;fSld; tpahghu rpd;dj;jpd; tpRthrj;jpid fl;bnaOg;Gjy; 

kw;Wk; gpurhu Ntiyfis Vw;ghL nra;jy; kw;Wk; khfhz> khtl;l mYtyfq;fSld; ,ize;J gaDs;s 

nrytpy; fs tpahghu Nkk;ghl;L epfo;r;rpfis elhj;Jjy; kw;Wk; nghJ KfhikahsUf;F/gpujhd epiwNtw;W 

mjpfhupf;F mwpf;ifaply; gpujhd re;ijg;gLj;jy; tpahghu Nkk;ghl;L mjpfhupapd; nghWg;ghFk;.

Kf;fpa nghWg;Gfs; :
 �   re;ijg;gLj;jy; Muha;r;rp Nkw;nfhs;sy;> re;ij rhj;jpaf; $Wfis gFg;gha;T nra;jy;> Gjpa 

re;ij tha;g;Gfis ,dq;fhzy; kw;Wk; xl;Lnkhj;j re;ijg;gLj;jy;> tpsk;gug;gLj;jy; kw;Wk; 

re;ijg;gLj;jy; jpl;lq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; mtw;iw eilKiwg;gLj;jy;.

 �   re;ijg;gLj;jy; %Nyhghaq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy;. cupa gpupTfs; kw;Wk; 

khfhzq;fSld; ,ize;J tUlhe;j re;ijg;gLj;jy; jpl;lk; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; ghjPl;il 

jahupj;jy;. gupRg;nghUl;fs; kw;Wk; Vida re;ijg;gLj;jy; rhjdq;fis cupa fhyg;gFjpapy; 

Vw;ghL nra;jy;.

 �   tq;fpapd; Nehf;fj;jpw;F ,ire;J mjd; tpahghuj;jpid Nkk;gLj;j Gjpa rhjdq;fis tpUj;jp 

nra;jy;. rhjdq;fis Nkk;gLj;Jk; epfo;TfSf;F jiyikj;Jtk; toq;Fjy;.

 �   tpsk;gu Kftu;fSld; njhlu;G nfhz;L gaDs;s tpsk;gu> gpurhu eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sy;> 

njhiyfhl;rp/thndhyp/mr;R Clfk;/ifalf;f njhiyNgrp tpopg;G Nghd;w ntF[d Clfq;fs; 

%ykhd gpurhu je;jpNuhghaq;fs; kw;Wk; gjhijfs;/Rtnuhl;b/cUtg;glq;fs; Nghd;w ntspf;fs 

Nkk;ghl;L gpurhuq;fs;.

 �   Nghl;bahsu;fspd; eltbf;iffis fz;fhzpj;jy; kw;Wk; gaDs;s FWq;fhy vjpu; je;jpNuhghaq;fis 

eilKiwg;gLj;jy;.

 �   jur;rpwg;G kpf;f Nritfis thbf;ifahsu;fSf;F toq;Ftij cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; cupa 

Neuj;jpy; fld;fs; kw;Wk; itg;Gr; rhjdq;fis toq;Ftij cWjpg;gLj;jy; kw;Wk; Nrit toq;Fk; 

nrad;Kiwia rk;ge;jg;gl;l nraw;ghl;L jiyikfSld; ,ize;J Nkk;gLj;jy;/MNyhrid 

toq;fy;.

 �   tq;fpapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;bUf;Fk; re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; Nkk;ghl;L eltbf;iffis 

fz;fhzpf;Fk; nrad;Kiw kw;Wk; mjpy; VJk; rpf;fy;fs; ,Ug;gpd; mjw;F gupfhukhd khw;W 

topfis Kfhikj;Jtj;jpw;F mwpf;ifaply;.

Kf;fpa Njitfs; :
 � gpd;tUk; jfikfspy; xd;wpidg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;

  a)  mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyfofk; xd;wpypUe;J ngw;w KJepiy gl;lk; my;yJ KJepiy 

gl;lgpd;gbg;G bg;Nshkh. my;yJ

  b) tq;fpj; njhopw;Jiwapy; KOikahd njhopy;rhu; jFjp.

 �   rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; 08 Mz;Lfs; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp/epjpj;Jiwapy; 

tpUk;gj;jf;fJ.

 �  re;ijg;gLj;jypy; KOikahd njhopw;rhu; jifik Nkyjpf mD$ykhf ,Uf;Fk;.

 �   Kf;fpa thbf;ifahsu;fSld; gykpf;f cwTfis fl;bnaOg;gf; $ba ,aYikia ep&gpf;ff; 

$bajhf ,Uf;fNtz;Lk;.

 �   Cf;f%l;Lk; Mw;wy;> gy; gzp kw;Wk; rpwe;j njhlu;ghly; Mw;wy;> jdpkdpj kw;Wk; nghJ kf;fis 

Kfhikg;gLj;Jk; jpwik vd;gd ,d;wpaikahjitfshFk;.

tanjy;iy:
  ntspthup tpz;zg;gjhupfs; 57 tUlq;fSf;F Fiwthdtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. cs;thup 

tpz;zg;gjhupfSf;F tanjy;iy nghUe;jhJ.

rk;gsk; :

  njupT nra;ag;gLk; mNgl;rfu;fSf;F Ngrpj; jPu;f;ff; $ba ftu;r;rpfukhd rk;gsg; nghjp xd;W toq;fg;gLk;.

tpz;zg;g KbTj; jpfjp

 20 xf;Nlhgu;>2020

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw :
Mu;tKs;s jFjptha;e;j tpz;zg;gjhupfs; jkJ Ratpguf; NfhitAld;> fy;tp kw;Wk; njhopw;rhu; jifik 

rhd;wpjo;fspd; epow;gpujpfSld;> jq;fis rpghupR nra;af;$ba ,U njhopy;ty;Yeu;fspd; ngau;> Kftup 

kw;Wk; njhlu;G nfhs;sf;$ba njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; tpz;zg;gg;gbtq;fis mDg;gp itf;fNtz;Lk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp jghy; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu;/gpujhd epiwNtw;W mjpfhup>

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp>

,y.933>fz;b tPjp>

ntjKy;y>

fsdp.

gpujhd kdpjts mYtyH – (CHRO)

jiyik ,lu; mjpfhup – (CRO)

jiyikj;Jt cs;sf fzf;fhsh;  – (CIA)

gpujp nghJ Kfhikahsh; - fld; mwtply;

gpujhd re;ijg;gLj;jy; mYtyh; 

vkJ Njrj;jpw;Fk; mjdJ kf;fSf;Fk; 

       nrOikia ngw;Wj;ju 

    ehk; xU gazj;jpy; ,Uf;fpd;Nwhk;. 

 ePq;fs; mjndhU gq;fhsuhf ,Uf;f   

           tpUk;GfpwPHfsh ???



இவ்வாண்டு க�வாரவானவா 
பேரிடர் �வாலத்தில் மருத்து -
்த்துறையில் முன் �ளப்-
ேணி ஆற்றிய கெயற்ேவாடடவா-
ளர்�ளவான  மருத்து்ர்�ள், 
கெவிலியர்�ள், தூயறமப் 
ேணியவாளர்�ள், �வா்ல்துறை, 
ஆம்புலன்ஸ் ஓடடுனர்�ள், ேத்-
திரிகற�த் துறை, தன்னவார்் 
அறமப்பு�ள், உைவினர்�ளவால் 
இறுதிச் ெடங்கு கெயய முடி-
யவாத்ர்�ளுககு இறுதி ெடங்கு 
கெயயும் தன்னவார்் அறமப்பு-
�ள் மற்றும் க�வாரவானவா விழிப்பு-
ணர்வு விளம்ேர தூதர்�ள் ஆகி -
ய்ர்�ளுககு 2020ஆம் ஆண்டு 
கமடிக�ல் எக்ஸல  ன்ஸ் விருது 
்ழங்�ப்ேட உள்ளது. 

ஆளுநர் மற்றும் சு�வாதவா -
ரத்துறை அறமச்ெர், சு�வா -

தவாரத்துறை அரசு முதன்றம 
கெயலவாளர் ஆகிபயவார் �லந் -
துக�வாண்டு கென்றனயில் 
இம்மவாதம்  17ஆம் தி�தி 
ெனிககிழறம மவாறல விருது 
்ழங்கி க�ௌரவிக�ப்ேட -
வுள்ளது.  

எந்த சூழ்நிறலயிலும் முன் 
�ளப்ேணியில் கெயல்ேடடு 
்ரும் மருத்து்த்துறை ெவார்ந்-
த்ர்�ளுககு நன்றி கெவால்லும் 
விதமவா� இவவிழவா அறமய 
உள்ளது. 

இது பேவான்ை நி�ழ்வு�ளவால் 
மக�ளுககு ெமூ� பெற் 
கெயயும் எண்ணம் ்ரும் என 
உல�த் தமிழ் ்ர்த்த� ெங்�ம் 
மற்றும் உல�த் தமிழ் ்ம்ெவா-
்ளி அறமப்பு தறல்ர் கெல்-
்குமவார் கூறினவார்.
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�டந்த தடற் க�வாபரவானவா ற்ரஸ் 
கதவாற்று முழு நவாடறடயுபம திககுமுக -
�வாடச் கெயதது. ்வாரக�ணககில் முடக -
�ப்ேடடு கிடந்தது. 

ஆனவால் அப்பேவாதும் கேரு ந்பதவாட -
டப் ேகுதி�ள் மடடுபம இயங்கின. 
அதுவும் பநவாயப்ேவாது�வாப்பு நட்டிக -
ற��ள் எதுவுபம இன்றி இது நடந் -
ததுதவான் அேத்தம். ெமூ� இடக்ளி -
யில்றல. 

மு�க�்ெம் கிறடயவாது. ெவாதவாரண 
தடிமன் என்ைவால் கூட பதவாடட ற்த் -
தியெவாறல�ளில் உரிய மருந்து�ள் 
இல்றல. இதனவால் கேருந்பதவாடட 
மக�ள் பேர்திககும் அச்சுறுத்தலுக -
கும் ஆளவாகிப் பேவானவார்�ள்.   

இந்த க�வாபரவானவா ற்ரஸ் கேருந் -
பதவாடடப் ேகுதி�ளுககுப் ேர்வாமல் 
இருக� இது்றர எவவித முன்கனச் -
ெரிகற� ஏற்ேவாடு�ளும் கெயயப்ேட -
வில்றல. ஆனல் முழு நவாடடுககும் 
கேவாது்வான தற்�வாப்பு நட்டிகற� 
மடடும் தவாரவாளப்ேடுத்தப்ேடடுள்ளன. 
கேவாது்வா� இயற்ற� அனர்த்தம் ்ந்தவா -
லும் இதுப் நிறலறம.   

நவாடடிபலபய அதி� ஆளணி ்ளம் 
க�வாண்ட ஒரு துறைதவான் கேருந்பதவாட -
டத்துறை. அபத பநரம் மி�வும் கநருக -
�டியவான ்திவிடங்�ள் இங்குதவான் 
அதி�ம். லயன்்ரிறெ வீடு�ள், தற் -
�வாலி� குடிறெ வீடு�ள் என்று மக�ள் 
கெறி்வா� ்வாழ்ந்து க�வாண்டிருககும் 
பிரபதெங்�ள் உள்ளடக�ப்ேடடது. சுத் -
தமவான ்வாழ்விடச் சூழல் கிறடயவாது. 
மவாெறடந்த �வாற்று, ேவாது�வாப்ேற்ை 
குடிநீர் ஊற்று என்று ஏ�ப்ேடடக குறை -
ேவாடு�ள்.   

கதவாற்று பநவாய�ள், கதவாற்ைவா 
பநவாய�ள், கதவாழில்ெவார் பநவாய�ள் 
என்று ேலர� கதவாந்தரவு�ள். சு�வாதவார 
விழிப்புணர்்ற்ை ெமூ� ேரம்ேல். 
ஆயுள் குறைந்த ெமூ�த்தினர் இங்கு -
தவான் அதி�ம். எனினும் இ்ர்�ளுக -
�வான நலன்புரி பதற்�ள் எதறனயும் 
�ம்ேனிதரப்புக �ணககில் எடுப்ேது 
இல்றல. குறிப்ேவா� ப்றலத்தள ேவாது -
�வாப்பு எதுவுபம கிறடயவாது. சிறுத்றத, 
புலி, ேன்றி, ேவாம்பு�ளின் தவாககுதல்� -
ளிலிருந்து ேவாது�வாத்துகக�வாள்ள உடல் 
�்ெங்�ள் ்ழங்�ப்ேடவில்றல. 

பதனீ குளவி க�வாடடுதல்�ளில் 
இருந்து தற்�வாத்துக க�வாள்ள ேயிற்சி -
�பளவா ேவாது�வாப்பு உே�ரணங்�பளவா 
கிறடயவாது.   

கிருமிநவாசினி கதளிப்ே்ர்�ளுக -
குக கூட முறையவான ேவாது�வாப்பு 
�்ெங்�ள் ்ழங்�ப்ேடு்து குறைவு. 
இதனவால் மரணங்�ளும் இடம்கேற் -
றுள்ளன. இந்தப் பின்னணியில் தவான் 
க�வாபரவானவா ற்ரஸ் ்ந்து ்றத 
கெயய ஆரம்பித்துள்ளது. இதிலிருந்து 
ேவாது�வாத்துகக�வாள்ள மு�க�்ெம் 
அ்சியம். இறதபய அரெவாங்�ம் 
அதி�ம் ்லியுறுத்துகின்ைது. ஆனவால் 
அதறன �ம்ேனி நிர்்வா�ங்�ள் ்ழங் -

குமவா?  ஏகனனில் கேருந்பதவாடடத் 
கதவாழிலவாளர்�ள் கூடடம் கூடடமவா� 
இருந்பத ப்றல கெயய ப்ண்டிய 
நிறலறம. �வாறலயில் பதயிறல 
மறலககுப் பேவாய க�வாழுந்கதடுக� 
நிறரப் பிடித்தவால் அடுத்தடுத்து ஆள் 
்ரிறெ. ஒன்ேது மணி ்வாககில் பதனீர் 
குடிககும்பேவாது ்டடம் பேவாடடுக 
குந்து்வார்�ள். ே�லுணவு உண்டவாலும் 
ேக�ம் ேக�மவா� அமர்ந்து ேகிர்ந்து 
உண்ேவார்�ள். க�வாழுந்து நிறுககும்பேவா -
தும் கநருக�ம். 

மவாறலயில் கேயர்பேவாடும் பேவாதும் 
்ரிறெ. பதயிறலத் கதவாழிற்ெவாறல 
ப்றல என்ைவாலும் குழு குழு்வா� 
இயக�ம்.   

இதனவால் பேசிபய ஆ� ப்ண்டும். 
அதுவும் பேசிக க�வாண்பட கெயற்ேட 
ப்ண்டும். இது �ஷடத்றத மைக�டிக -
கும். �றளப்றே �்னப்ேடுத்தவாது. 
�வாறலயில் ப்றலத்தளம் பேவானவால் 
மவாறல ்றர பதயிறல மறலக�வாபட 
இ்ர்�ளின் தங்குமிடம் ஆகின் -
ைது. ஓயக்டுக� ்ெதி இல்றல. 
�ழி்றை கிறடயவாது. இதில் அடிக�டி 
ற��றளக �ழுவிச்சுத்தம் கெய்து 
எல்லவாம் ஆ�ககூடிய ெங்�தியவா!   

தவிர இயந்திர ்வாழ்கற�தவான் இ்ர் -
�ளின் தறலவிதி. இதனவால் தப்பித்த -
்றி ஒரு்ருககு க�வாபரவானவா ற்ரஸ் 
கதவாற்றினவால் முழு பதவாடடத்றதயுபம 
மும்முரமவா� ஆககிரமித்துகக�வாள்ள 
த்ைவாது. 

இரண்டு மூன்று குடும்ேங்�ள் கூட 
ஒபர வீடடில் ்சிககும் நிறலயும் 
இங்கு நிலவுகின்ைது. ்யதவான்ர்� -
ளுகக�ன்று தனியவா� ஒதுககிட ்ெதி 
இருக�வாது. அபதபேவாலப் குழந்றத -
�ள் ேவாடும். 

ற��வால் ஆடடி விறளயவாட 
முடியவாது. �வாற்பைவாடடமவா� அமர்ந்து 
ேவாடி மகிழ இயலவாது.   

இவ்வாைவான பின்புலத்தில் கேருந் -
பதவாடட மக�ளுககு அறிவுறுத்தல்�றள 
்ழங்கு்தில் மடடுபம ேலரும் 
குறியவா� இருககிைவார்�ள். 

ஆனவால் அ்ற்றை பின்ேற்று்தற் -
�வான ்ழி்ற��ள் கெயயப்ேடு்து 
ேற்றி எ்ருபம �்றலப்ேடு்து 
கிறடயவாது. இது குறித்து பதவாற்றுபநவாய 
அச்சுறுத்தல் �வாலங்�ளில் மடடுபம 
பேணப்ேடுகிைது. பின்னர் தவானவா�ப் 
மைக�டிக�ப்ேடடு விடுகிைது. 
இதுதவான் மறலய�ம் எதிர்பநவாககும் 
ெவாேகப�டு.   

ேவாரவாளுமன்ை உறுப்பினர் ப்லுகு -
மவார் ்லியுறுத்தியுள்ளேடி க�வாபரவானவா 
ற்ரஸ் கதவாற்று மறலய�த்துககுள் 
�ரம் நீடடவாதேடி தடுக� ப்ண்டியது 
ெம்ேந்தப்ேடட்ர்�ளின் �டறம. 
இபதபநரம் இவ்வாைவான அனர்த்த 
ப்றள�ளில் அரெவாங்�ம் ்ழங் -
கும் நி்வாரணங்�ள் உரிய முறையில் 
பதவாடட மக�ளுககும் கிறடப்ேறத 
உறுதிகெயய ப்ண்டும்.    

வாய்ப்பேச்சு கவவக்குதவாது... (08 ஆம் பேக்கத் ததாடர்)க�ொர�ொனொ முன் �ளப்பணியொளர�ளுக்கு 
கென்்னயில் விருது

khtl;l nghJ itj;jparhiy> jpUNfhzkiy
jpUNfhzkiy khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; fPo; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Ntiyia 

epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;fhf eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) ,y; gjpTnra;Js;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J %ba tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Contract
No.

Description of the 
Electrical Work

Tenderable 
Amount

Excluding
VAT (Mn)

Required
Grade

(Speciality
Field)

Contract
period

Required Bid Security

Bid
Validity 
Period

Bid
Security
Amount

(Rs)

Validity 
Period

DGH/
TCO/

PLN 01/
EW/2020

Improvement
of the Existing 
Electrical
Installation
System at District 
General Hospital, 
Trincomalee

6.23

EM-4
(Electrical

and
Mechanical

Service)

60
Calendar

Days
90,000.00 15.02.2021 18.01.2021

01.  Nfs;tp Kiw - Njrpa Nghl;bf;Nfs;tp

02.  Nfs;tp Mtzq;fs; ngWtjw;F Kd; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) epWtdj;jpy; 
gjpTnra;ag;gl;l GJg;gpf;fg;gl;l Gj;jfk; mYtyfj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

03.  2020.10.12Mk; jpfjp Kjy; 2020.11.01Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kzp njhlf;fk; gp.g.2.30 kzp 

tiu kPs; mspf;fg;glhj &gh ,uz;lhapuk; (&.2000.00)I Nkw;Fwpg;gpl;l Ntiyf;F nrYj;jpa gpd;dh; Mq;fpyj;jpy; 

tbtikf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fspd; njhFjpia itj;jparhiy jpl;lkply; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04. Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Nrfhpf;f Kd;ghf mjid mYtyf Neuj;jpy; ,ytrkhf ghprPypf;f KbAk;.

05.  kPs; mspf;ff; $bajhd cj;juthjk; toq;fg;gl;l tzpf tq;fpfspy; 2020.11.02Mk; jpfjpapypUe;J 105 

ehl;fSf;F nry;Ygbahff; $bajhd Nfs;tp ghJfhg;G epjpia (Bid Security) ngw;w rhd;wpjo; toq;fg;gl 
Ntz;Lk;.

06. Nfs;tp kDf;fs; Mq;fpyj;jpy; KOikahf g+uzg;gLj;jy; Ntz;Lk;.

07. Nfs;tp gj;jpu Kd; fye;Jiuahly; 26.10.2020 K.g.10.30f;F rpwpa Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

08.   ,U gpujpfSldhd> Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2020.11.02 Mk; jpfjp fhiy 10.30  

kzpf;F Kd; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpfis ntt;NtW ciwfspy; ,l;L ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; %yg;gpujp> efy;gpujp vdTk;> Ntiy tplaj;jpd; ngaiuAk; Fwpg;gpl;L mtw;iw xU ciwapDs; 

,l;L ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiy tplaj;jpd; ngaiu Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy; gzpg;ghsh;> khtl;l 

nghJ itj;jparhiy> jpUNfhzkiy vd;Dk; Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;ggl Ntz;Lk;. my;yJ fzf;fhsh; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpg; gj;jpuk; 2020.11.02Mk; jpfjp K.g.10.30 

kzpf;F jpwf;fg;gLk;. mr; re;jh;g;gj;jpy; xg;ge;jf;fhuh; my;yJ xg;ge;jf;fhuuhy; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjp 

rKfkspf;fyhk;.

09. ngWiff;FOtpd; jPh;khdNk ,Wjp Kbthf mikAk;.

10. gpe;jpa Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;glhky; jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

11. Nkyjpf tpguq;fis mwpaNtz;Lnkdpd; fPo; Fwpg;gplg;gLk; njhiyNgrpf;F miof;fTk;. (026-2222261/62) 

jiyth;>

ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy> jpUNfhzkiy.

Nfs;tp gj;jpuk; Nfhuy;

mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy rig
cld;;;;; njhlh;G ,yf;fk; 1978
(HOT LINE NUMBER 1978)

Njapiy ifj;njhopy; gq;fhsh;fspd; rpf;fy;fis 

Kd;itg;gjw;fhf tpN\l njhiyNgrp topnahd;W 

jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,jw;fikthf> Njapiy njhopw;rhiy chpj;jhsh;fs;> Njapiy 

tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; Njapiy Vw;Wkjpahsh;fs; mlq;fyhd 

Njapiy ifj;njhopypd; midj;J gq;fhsh;fSk; mth;fspd; 

rpf;fy;fis 1978 vd;w cld;njhlh;G topahf Kd;itf;FkhW 

,j;jhy; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;>

,yq;if Njapiy rig>

574> fhyp tPjp> nfhOk;G - 03.

nkhwl;Lit gy;fiyf;fofk;

rpw;Wz;br;rhiyfspy; Nritfs; toq;fy;
Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf (2020/2021) nkhwl;Lit gy;fiyf;fofj;jpd; 

gpd;tUk; rpw;Wz;br;rhiyfspy; Nritfs; toq;Ftjw;F Nrit 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J 2020.11.04 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 tiu 

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

01.  rpw;Wz;br;rhiy ,yf;fk; 01

02. rpw;Wz;br;rhiy ,yf;fk; 02

gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;F NkYs;s rpw;Wz;br;rhiyf;fhf 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 500 ,yq;if &gh kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDf; fl;lzk; 5>000 ,yq;if &ghit nuhf;fg;gzkhf 

nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;il toq;fp 2020.10.14 njhlf;fk; 

2020.11.03 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 

tiu gy;fiyf;fofj;jpd; eyd;Gup/ rpNu\;l cjtpg; gjpthsuplk; 

,Ue;J tpiykD Mtzq;fis ngwyhk;.    

,U gpujpfshd Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykD gbtq;fis 2020.11.04 md;W gp.g. 2.30 

my;yJ mjw;F Kd;du; rpNu\;l cjtpg; gjpthsu;> eyd;Gupg; 

gpupT> nkhwl;Lit gy;fiyf;fofk;> fl;Lngj;j> nkhwl;Lit 

vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ eyd;Gupg; 

gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F 

KbAk;. jhkjpf;Fk;/ KOikahf g+u;j;jp nra;ag;glhj 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDtpd; ngau; cjh:- 

“rpw;Wz;br;rhiy ,yf;f 01 Nritfs; toq;Ftjw;fhf tpiykD” 
vd;W fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. khw;W 

tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ.      

2020.11.04 md;W gp.g. 2.30 tiu tpiykDf;fs; Vw;fg;gLtNjhL 

mjd;gpd; %lg;gl;L gjpthsupd; rig miwapy; tpiykDjhuu;fs; 

my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

cld; jpwf;fg;gLk;. 

gjpthsu; 

nkhwl;Lit gy;fiyf;fofk;

fl;Lngj;j

nkhwl;Lit.

2020.10.09

ngWif mwptpj;jy;

gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; 

cs;ehl;L Mil cw;gj;jp ,uh[hq;f mikr;R

gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; cs;ehl;L Mil cw;gj;jp ,uh[hq;f 

mikr;Rf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s msTNfhy;fis g+u;j;jp nra;a 

KbAkhd tifapy; fl;blk; xd;iw Fj;jif my;yJ thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

miktplk; – nfhOk;G 03 njhlf;fk; 08 tiuahd gFjpf;Fs;

r.m. msT – 8000-10000
15 thfdq;fs; epWj;jp itf;Fk; trjp (Fiwe;jgl;rk;)

ePu;> kpd;rhuk; (kpd;gpwg;ghf;fp xd;Wld;)

gy khbfs; nfhz;lJ vd;why; kpd; J}f;fp trjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

NghJkhd msT fopg;giw kw;Wk; Jg;GuT trjpfs; (Mz;/ ngz;fSf;F 

ntt;Ntwhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

gpujhd g]; ghijf;F mUfhikapy; mike;Js;s ,lkhf ,Uj;jy;.

Nkyjpf jFjp

Nky; Fwpg;gplg;gl;l msTNfhy;fis g+u;j;jp nra;a KbAkhdtu;fs; jhk; 

tpiykD Kd;itf;Fk; fl;blk; njhlu;gpy; murhq;fj;jpd; kjpg;gPl;L 

mwpf;if xd;W kw;Wk; me;jf; fl;blk; njhlu;gpy; jkJ cupikia cWjp 

nra;fpd;w Mtzq;fspd; gpujpfSld; jkJ chpikfisAk; cWjp 

nra;Ak; Mtzq;fspd; gpujpAld; jkJ epge;jidfisAk; cs;slf;fpa 

tpiykDf;fis 2020 xf;Nlhgh; 26Mk; jpfjpf;F Kd; fpilf;FkhW 

“nrayhsu;> gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; cs;ehl;L Mil cw;gj;jp 

,uh[hq;f mikr;R> ,yf;fk; 73/1> fhyp tPjp> nfhOk;G 03” vd;w 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykD rku;g;gpf;fg;gLfpd;w fl;blj;jpd; tiuglk; kw;Wk; mjw;F 

EioAk; ghijapd; tiuglKk;> fl;blj;jpd; Gifg;gl fhl;rp xd;iwAk; 

tpiykD Mtzj;Jld; ,izj;J mDg;Gq;fs;.

RNdj;uh Fztu;jd

nrayhsu;>

gj;jpf;> ifj;jwp Jzpfs; kw;Wk; cs;ehl;L Mil cw;gj;jp ,uh[hq;f 

mikr;R ,yf;fk; 73/1> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

njhiyNgrp – 011 2431671                            2020.10.09  

mYtyf fl;blj;jpw;fhf tpiykDf;Nfhuy;

jiu ily; gpbj;jpUj;jy; 

mYtyfj;jpw;F nghUj;jkhd 

tifapy;

mYtyfk; xd;Wf;F nghUj;jkhd 

tifapy; cs;Ns gpupj;J 

xJf;fg;gl;ljhf ,Uj;jy; 

CCTV ghJfhg;G fl;likg;G ,Uj;jy; 

mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiyr; rig

1975,d; 14Mk; ,yf;f ,yq;if Njapiyr; rig rl;lk;

,yq;if Njapiyr; rig (Njapiy gz;lfrhiy) tpjpKiw - 1984

Njapiyiaf; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf 
gad;gLj;jg;gLk; gz;lfrhiyfisg; gjpT 

nra;jy; / gjpitg; GJg;gpj;jy; - 2021
1984 brk;gu; 05Mk; jpfjpapd; 326/17Mk; ,yf;f murhq;f tpNrl tu;j;jkhdpapy; 

ntspahd 1986 nrg;nlk;gu; 10Mk; jpfjpapd; 418/11Mk; ,yf;f murhq;f tpNrl 

tu;j;jkhdpapy; jpUj;jk; nra;ag;gl;l 2003 khu;r; 20Mk; jpfjpapd; 1280/8Mk; ,yf;f 

murhq;f tpNrl tu;j;jkhdpapy; NkYk; jpUj;jk; nra;ag;gl;lthW 1984 ,yq;if 

Njapiyr; rig (Njapiy gz;lfrhiy) tpjpKiwapd;gb 1000 fp.fp. my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l Njapiy fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhfg; gad;gLj;jg;gLk; midj;J 

gz;lfrhiyfSk; ,yq;if Njapiy rigAld; ve;j Neuj;jpYk; gjpT 

nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gz;lfrhiyfspd; midj;J gjpTfSk; ,e;j 

tpjpKiwfspd; fPo; xt;nthU Mz;Lk; brk;gh; 31 my;yJ mjw;F Kd;du; 

Mz;LNjhWk; GJg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

2.  ,e;j tpjpKiwfspd; fPo; 2021Mk; Mz;Lf;fhd gz;lfrhiyfspd; gjptpid 

GJg;gpj;jy; kw;Wk; gjpTf;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis 

,yq;if Njapiyr; rigapd; Njapiy Vw;Wkjpg; gpuptpy; gpujp Njapiy 

MizahshplkpUe;J (Vw;Wkjpfs;) (njh – 011-2504090) ngwKbAk; vd;gNjhL 

,yq;if Njapiyr; rigapd; cj;jpNahfg+u;t ,izajsj;jpy; ,Ue;J (www.
srilankateaboard.lk) jutpwf;fk; nra;ayhk;. 

3.  2021Mk; Mz;Lf;fhd Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2020 

etk;gu; 30 my;yJ mjw;F Kd;du; gpujp Njapiy Mizahsu;> ,yq;if 

Njapiyr; rig> Njapiy Vw;Wkjp gpupT> 574> fhyp tPjp> nfhOk;G 03 vd;w 

Kftupf;F fpilf;fg;ngwr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Nkw;gb> “gz;lfrhiy” tpjpKiwfspy; mu;j;jk; nfhs;tjhtJ 1957 ,d; 

51Mk; ,yf;f Njapiy fl;Lg;ghl;L rl;lj;jpd; fPo; Njapiy cw;gj;jpf;fhd 

njhopw;rhiyfs; jtpu;j;J jufu;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> nrad;Kiwahsu;fs;> 

Nghf;Ftuj;jhsu;fs;> mDg;GNthu;> tpw;gidahsu;fs; kw;Wk; nfhs;tdthsu;fs; 

%yk; Njapiy Nrkpg;gjw;F Nehf;fkhff; nfhz;L gad;gLj;jg;gLk; ve;j xU 

fl;blKkhFk;.

5.   ,e;j fl;lisfSf;F cs;slf;fg;gl;l VjhtJ Vw;ghLfis kPWfpd;w my;yJ 

mjw;fika nraw;glj; jtWfpd;w my;yJ ,yq;if Njapiyr; rigf;F 

ngha;ahd jfty;fs; my;yJ mwpf;if toq;Fgtu; my;yJ ve;j xU egUk; 

,e;j fl;lisfSf;F mika jz;lidf;Fupa Fw;wk; xd;iw nra;fpd;whh;.

6.  Gjpa gjpTf;fhd gjpTf; fl;lzk; &gh 25>000.00 + (8% VAT  nkhj;jf; fl;lzk; 

&gh 27>000.00).  elg;G Mz;bd; brk;gu; 31 my;yJ mjw;F Kd;du; midj;J 

gjpTfSk; GJg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. GJg;gpj;jy; fl;lzk; &gh 10>000/- + (8% 
VAT  nkhj;jf; fl;lzk; &gh 10>800.00).    

7.   gjpTf; fl;lzk; my;yJ GJg;gpj;jy; fl;lzk; nrYj;JtJ gzk; my;yJ 

fhNrhiyapy; Nkw;nfhs;s KbAk;. midj;J fhNrhiyfSk; ,yq;if 

Njapiyr; rigapd; ngaUf;F vOjg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiytu;>

,yq;if Njapiyr; rig

574> fhyp tPjp> nfhOk;G 03

11.10.2020



லையூற்று புனித லூர்து அனலனையில் 
வருடாநத பெருவிழா இனறு மிக விம-
ரிலையாக ொலையூற்றில் பகாணடாடப்-

ெடுகின்றது. அனலனையின திருவுருவம் பொறிதத 
திருநாள் பகாடி கடநத 2020-. 10-. 02ம் திகதி ைம்பிரதா-
யபூர்வமாக ஆைய வளவில் ஏற்றிலவககப்ெடடது.   

திருககாணமலை மாவடடததில் மூனறு கிராம கைலவயாளர் ெகுதிகலள 
உள்ளடககிய பிரகதைபமன்றால் அது ொலையூற்று பிரகதைமாகும். புனித அன-
லனையின ஆையம், அங்கு அலமநதலதயடுதது ைகை இனை மககளின குடிகயற்-
்றங்களும் அங்கு அதிகரிகக காரணியானைது எனெதலனை இங்கு விகைடமாக 
குறிப்பிடாமல் இருகக முடியாது.   

புனித அனலனையின ஆையம் அங்கு நிறுவுமுன ெை பகாடிய மிருகங்களின 
ஆடசிககு அப்பிரகதைம் உடெடடதாக  அங்குள்ள முனகனைார் அதுெற்றி கூறியி-
ருநதலதயும் இங்கு கூ்றாமல் இருகக முடியாது.   

எது எனனைவாக இருநதாலும் அங்கு மககள் முணடியடிதது குடிகயறியறிய-
தற்கு காரணம் அனலனை லூர்து தம்லம காப்ொர் என்ற திடமானை நம்பிகலககய.   

இனறு ொலையூற்று எனறு கூறும் பொழுது ைகைரினைது நிலனைவுககு வருெ-
வர் அனலனை லூர்துகவ அதுகொல் அனலனை, எனறுகம தனலனை நாடி வநதவர்-
கலள லகவிடடகத இல்லை.   

ெைரின குல்றகள் மன்றாடடுககள் தீர்ககப்ெடடுள்ளனை. 19ம் நூற்்றாணடில் 
நாடு பூராகவும் ெரவி இருநத பகாடூர லவசூரி கநாயின தாககதலத எவரும் 
எளிதில் ம்றநதுவிட முடியாது.   

அநத பகாடூர லவசூரிலய முற்்றாக அழிப்ெதற்கு அரும்ொடுெடடவர் 
காைம் பைன்ற அனல்றய மடடு – திருமலை ஆயர் அதிவணககததிற்-
குரிய பெம்கெககர் அடிகளாகர. மககள் ெடும் துனெ துயரங்கலள 
கணணால் ொர்கக முடியாது, தனைது மன்றாடலட அனலனை லூர்-
துவின திருப்ொதததில் ைமரப்பிததார். அதனைால்  அநதபகாடிய 
கநாய் விரடடி அடிககப்ெடடு ெல்ைாயிரககணககானை மககள் 
அனறு பெரும் அழிவிலிருநது காப்ொற்்றப்ெடடனைர்.   

புனித அனலனை புரிநத அற்புதததிற்கு நனறிக கடனைாக 
அவருககு ஆையபமானல்ற அலமகக பதரிவு பைய்யப்-
ெடட பிரகதைகம இனறு விழாக ககாைம் காணும் புனித 
லூர்துவின ஆையம் அலமநதுள்ள பிரகதைம்.   

அனலனை லூர்துவின பெயரில் ொலையூற்றில் 
மாததிரமல்ை உைகம் பூராகவும் ஆையங்கள் இனறு 
அலமககப்ெடடுள்ளனை.   

 திருககாணமலை மாவடடததில் மாததிரமல்ை 
கிழககு மாகாணததிகை ெழலமவாய்நத கதகதா-
லிகக ஆையங்களிலடயில் ொலையூற்று புனித 
லூர்து ஆையம் மிகவும் பிரசிததம் பெற்றுள்ளது.   

ொலையூற்று ெங்கிற்கு இடமாற்்றமாக 
வருலக தரும் ெங்குததநலதயர்கள் தங்க-
ளது நிர்வாக காைததினுல் அளப்ெரிய 
கைலவகலள கமற்பகாணடிருநதார்கள் 
எனெதற்கு ெை ைானறுகள் உள்ளனை. 
அதுமாததிரமல்ை ொலையூற்று ெங்-
கிலிருநது ெை குருமார் உருவா-

கியுள்ளனைர் எனெலதயும் இங்கு குறிப்பிடா-
மல் இருகக முடியாது.   

தற்பொழுது அனலனை லூர்து ஆையததின 
ெங்குததநலதயாக அருடெணி ப்றாொன 
அடிகளார் கடலமயாற்றுகி்றார். அவர் ஒரு 
இளம் து்றவி. மிகவும் துணிசைைாக ெங்கு நடவடிக-

லககளில் ஈடுெடடு ெைரின ொராடடுககலளயும் பெ்றறு வருகி்றார்.   
அவரின பி்றப்பிடம் திருககாணமலை நகர்பு்றமாகும். அங்குள்ள புனித குவா-

டலூப் அனலனையின ெங்லக ைார்நதவர். அநத ெங்கிகை குருப்ெடடம் பெற்்ற-
வர்.   

இனறு ொலையூற்றில் இடம்பெறும் அனலனை லூர்துவின திருநாள் ப்றாொன 
அடிகளாரின தலைலமயில் அங்கு 

இடம்பெறும் முதைாவது திருநாளாகும். அவ-
ரிடம் நல்ை தலைலமததுவ ெணபுகள் இருப்-
ெதால், ெங்கிற்குரிய ைகை ைலெகலளயும் 
மிகத தி்றம்ெட நடாததிவருகி்றார். ‘வல்ைவ-
னுககு புல்லும் ஆயுதகம’ எனொர்கள்,  அநத 
வலகயில் எலதயும் ைாதிகக கூடிய துணிச-
ைல் அவரிடம் இருப்ெதால், குறிதத ெங்கின 
வளர்சசிககு எநதவித தலடயும் ஏற்ெடாது 
எனை ெங்கு மககள் நம்புகின்றனைர்.   

அது மாததிரமல்ை. அவரின குடும்ெம்  
ஏலனைகயாருககு ஓர் எடுததுககாடடானை கத-
கதாலிகக குடும்ெம் எனை ககாடிடடு கூ்றைாம். 
சிறு வயது பதாடககம் ஆைய நடவடிக-
லககளில் தனைது ெங்களிப்லெ ஆற்்ற அவர் 
எனறுகம பின நின்றதில்லை. அநத ொரிய 
அனுெவதலதக பகாணடு இனறு இநத 
திருநாலள பவற்றிகரமாக நடாததி முற்றுப் 
பெ்ற பைய்துள்ளார். இனல்றய திருநாலள 
சி்றப்பிகக எனறும் இல்ைாதவாறு ெை 

புதிய நிகழ்சசிகலள உள்ளடககப்ெடடுள்ளனை. அதாவது திருககாணமலை 
புனித மரியாள் ஆையததிலிருநது ொலையூற்று புனித லூர்து ஆையம் வலர 
பைெமாலை யாததிலர கடநத 10-. 10. -2020  அனறு இடம் பெற்்றது.   

திருநாளின இறுதி தினைமானை இனறு திருககாணமலை மல்றமாவடட 
கெரருட தநலத கிறிஸ்ரியன க்றாயல் இம்மானுகவல் ஆணடலகயின தலை-
லமயில் திருவிழா திருப்ெலி காலை ஒப்புபகாடுககப்ெடும்.   

எமது நாடு ெற்ெை அனைர்ததங்கலள ைநதிததுள்ளது. அதனூடாக ெை அப்ொவி 
உயிர்களும் பெறுமதிமிகக உடலமகளும் இழககப்ெடடனை. ஆனைால் நாம் 
துவணடு கொகவில்லை. ைகை ைவால்களுககும் முகம் பகாடுதது முனகனைாககி 
ெயணிககினக்றாம் எனெதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை. எமது நாடு உடெட 
முழு உைகததிற்கும் ைவாைாக இருப்ெது, ககாவிட 19 ைகைரும் அலத ஓகடாட 
விரடட தததமது முழு ெங்களிப்லெயும் வழங்கிகய ஆககவணடும்.   

மன்றாடடுககள், பிரார்ததலனைகள், ஆகியனை ஆதமிக ரீதியில் மற்றும் ைம-
யரீதியில், மிக மிக முககியமானைலவககள, இனல்றய திருநாள் அலவ 

அலனைததுககும் வழிைலமககடடும்.  
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வி.ரி.வி.தெய்வநாயகம் பிள்ளை   

பா்ையூற்று புனிெ அன்னை   
ென்னை நாடி்வரும் அடியாரகளுக்கு அரு்ளை அளளி்வழங்கும்

லூர்துவின் வருடாந்த 
பெருவிழா இன்று   

ஜே.எஸ். மரிய்தாஸ்  
ொலையூற்று 

 

யற்சி, உலழப்பு, கநர்லம, ைமூககநயம், 
மனிதகநயம் எனை ஏராளமானை சி்றநத ெண -
புகலள தனனைகதகத பகாணடு அவற்றின 

துலணகயாடு 20ஆம் நூற்்றாணடில் இைங்லகயில் 
ஒரு பதாழிற்துல்ற அதிெராகவும் ைனமார்ககவாதியா-
கவும் மனிதநைனில் அககல்ற பகாணடவராகவும் 
கதைெநது வி.ரி.வி. பதய்வநாயகம் திகழ்நதார்.   

தமிழ்நாடடில் திருபநல்கவலி ெனனைம்ொல்ற கிரா -
மததில் 1911 ஆம் ஆணடு அககடாெர் மாதம் 7ஆம் திகதி 
பி்றநத இவர், இைங்லக திருநாடடின வரைாற்றில் இடம்-
பிடிகககவணடிய ஒரு மாமனிதராக உயர்நதார். அவர் 
பி்றநத திருபநல்கவலி சீலமககு ெை சி்றப்புகள் உணடு. 
வீரம் பைறிநதமண, விருநகதாம்ெலில் சி்றப்புமிகக 
மககள், ைானக்றார்கலளயும் அறிஞர்கலளயும் அருளா-
ளர்கலளயும் தநத புனிதபூமி. அநத ஜில்ைாவில் பி்றநது 
வளர்நது தனைது 11 ஆவது வயதில் திலரககடல் ஓடியும் 
திரவியம் கதடு என்ற ெழபமாழிககு அலமய அவர் 
இைங்லக திருநாடடுககு வநதார்.   

அககாைததில் இனறுகொல் நவீனை ொடைாலைகள் 
இல்லை. ெலனைகயாலைச சுவடிககளாடும் எழுததாணி-

கயாடும் ைாதாரண கல்விலயதான அவரால் கற்க 
முடிநதது. தனனைால் கற்க முடியாவிட -

டாலும் எதிர்காை ைநததியினைரா -
வது கல்விலய பெ்றகவண-

டுபமன்ற உணர்கவாடு 
அவர் வி.ரி.

வி. நிதியதலத ஸ்தாபிதது 
இைங்லகயில் வறிய மாண -

வர்களின கல்வி கமம்ொட-
டுககாக பெரும்ெணி புரிநதார். 

இதுவலர கடநத 30 வருட காைமாக 
சுமார் இருெதாயிரம் மாணவர்களுககு 

வி.ரி.வி. நிதியம் கல்வி நிதி வழங்கியுள்-
ளது. தற்கொதும் 240 வறிய மாணவர்கள் 

உள்வாங்கப்ெடடு கதலவயானை உதவிகள் 
கமற்பகாள்ளப்ெடடு வருகின்றனை. முதல் கடட-

மாக எடடு ெல்கலைககழக மாணவர்களுககு நிதி-
யுதவி வழங்கப்ெடடு வருகின்றனை. தான வாழ்நத 

திருபநல்கவலியில் தமது பைாநத பைைவில் நூற்றுக-
கணககானை மாணவர்கள் கல்வி கற்கககூடிய ஒரு ொட-

ைாலைலய ஸ்தாபிததார். 
இனறு அநதப் ொடைாலை 

வளர்சசிபெற்று கதைெநது 
வி.ரி.வி.பதய்வநாயகம் 
பிள்லள உயர்நிலை ெள் -

ளியாக தமிழக அரைால் அங்கீகரிககப்ெடடு பையற்ெடடு 
வருகின்றது.   

இைங்லக அரைாங்கததால் ஆனமீகத-
துல்ற, வர்ததகததுல்ற மற்றும் ைமூக-
கைலவ ஆகியவற்றுககு மாபெரும் 
பதாணடாற்றியதற்காகவும் இனை, 
மத, பமாழி கெதமினறி பி்றைமூ-
கததினைருககும் உதவியலமக-
காகவும் இவருககு கதை-
ெநது என்ற அதியுயர் 
அரை விருது முனனைாள் 
ஜனைாதிெதி டி.பி. 
விஜயதுங்கவினைா-
லும் விஸ்வ-
பிரைாதினி 
என ்ற 

மற்றுபமாரு உயர் அரை விருது முனனைாள் பிரதமர் ஸ்ரீமாகவா 
ெணடாரநாயககவினைாலும் வழங்கப்ெடடது.   

20 ஆம் நூற்்றாணடின நடுப்ெகுதிககுப் பினனைர் இநதியா-
விலிருநது பவளிநாடுகளுககு பதாழில்கதடிச பைன்றவர்கள், 
உயர் பதாழில் வல்லுனைர்கள், அறிஞர்கள், பவளிநாடடு-
வாழ் இநதியர்கள் எனை அலனைவரும் ஒனறு கைர்நது தம்லம 
உருவாககிய தாய்நாடாகிய இநதியாவிற்கு உதவகவணடு-

பமன்ற கநாககில் அபமரிகக தலைநகரானை நியூகயார்ககில் 
ககாபிகயா(உைகளாவிய இநதிய வம்ைாவளி மககள் 
மகாைலெ) என்ற அலமப்லெ ஏற்ெடுததினைர். தமது தாய்நாடடில் 
கிராமங்கலள ததபதடுததும் ொடைாலைகலள அலமததும் ெை 

கைலவகலள ெல்கவறு நாடுகளிலும் ககாபிகயா 
அலமப்பினூடாக ஆற்றி புகழ்பெற்்றவர்களாக 

ெை அங்கீகாரங்கலளயும் பெற்றுள்ளனைர்.   
ஆனைால், உைகளாவிய இநதிய வம்ைா-

வளி அலமப்பு இநத ககாபிகயா 

உ ரு வ ா கு வ -
தற்கு முனனைகர 

வி.ரி.வி. 1980களில் 
தான வாழ்நத திருபநல்கவலி 

வல்ைநாடடில் காணிலய வாங்கி 
கிராம மககள் ெயனபெறும் வலகயில் ஒரு திருமண மணடெம் அலமகக 
கவணடுபமன்ற எணணம் பகாணடிருநதார். 2008 ஆம் ஆணடு அவரது 
மல்றலவத பதாடர்நது அவரின புதல்வர்களானை ஈஸ்வரன ைககாதரர்கள் 
ஒனறிலணநது ெை வைதிகளுடன இரு தைங்கலளக பகாணட திருமண 
மணடெதலத நிர்மாணிததுள்ளனைர். அதனமூைம் வல்ைநாடு பிரகதை, 
கிராமமககள் ெயனபெறுகின்றனைர் எனெது குறிப்பிடததக-
கது.   

இததலகய பவளிநாடடுவாழ் இநதியர்களுகபகல்ைாம் 
பிதாமகன எனறுபைால்ைககூடிய வி.ரி.வி. பதய்வநாயகம் 
பிள்லள ெைதைாப்த காைததிற்கு முனெதாககவ இைங்லக 
அரைாங்கததால் மடடுமனறி ைகை இனை மககளாலும் ஒரு 
உனனைத மனிதராக அங்கீகாரம் பெற்்றவர். மற்்ற பவளிநாட-

டுவாழ் இநதிய வம்ைாவளி பிரமுகர்களுககு முனகனைாடி-
யாகத திகழ்நதவர். தமது தலைலமயின கீழ் இருெதுககும் 
கமற்ெடட பதாழில் நிறுவனைங்கலள ஏற்ெடுததி ஏராளமா-
னைவர்களுககு பதாழில்வாய்ப்லெ வழங்கினைார். 
ெைதுல்றகலளயும் கைர்நத பதாழில்நி-
றுவனைங்கலள உள்ளடககி வி.ரி.
வி. குழுமதலத நிறுவி அதன 
தலைவராகவும் பதாழி-
ைதிெராகவும் ெணி -
யாற்றி ஒரு மகததானை 
ைாதலனைலய நிலை -
நாடடியவர்.

சன்ாரக்க்வாதி 

ஜ்தசெநது விருது முன்்ாள் ே்ாதிெதி டீ.பி . விஜேதுங்கவி்ால் வழங்க -
பெடட ஜொது.....

-எச்.எச். விக்கிரமசிங்க- 

ப த தி ரி ல க ய ா ளன 
என்ற வலகயில் நில்றய 
புததகங்கள், ைஞ்சிலககள், ஏலனைய பிரசுரங்கள் 

விமர்ைனைப் ொர்லவககு வரும், பெரும்ொைானைலவ 
மனைலத ஈர்ப்ெதில்லை. சிநதலனைககு 
ைவால் விடுககக கூடிய நூல்கள் 
இைங்லகயில் அரிதாககவ பவளிவ -
ருகின்றனை. எழுததாளர்களும் நான 
எழுதினைால் அதுதான எழுதது என்ற 
நிலனைப்பில் பவளியிடடு லவககி்றார் -
கள் தமது புததகங்கலள. 

இைங்லக நூல்கள் ஏன வாைகர்க-
லளச பைன்றலடயாமல் பவளியீடடு 
விழாகககளாடு நினறு விடுகின்றனை 
எனெதற்கு ெை காரணங்கள் கூ்றப் -
ெடடாலும், வாைகர்கலள பிரமிப்பில் 
ஆழ்ததி அவர்கள் கதடிப்ெடிககச 
பைய்யும் வலகயிைானை கருப் பொருள் 
இல்ைாலமயும் பைம்லமப்ெடுததப்ெ -
டாத தனலமயுகம நூல்கள் வாைகர்-
களினைால் விரும்ெப்ெடாலமககுக 
காரணம்.  

எம்மிடம் வநது கைரும் பிரசுரங் -
களில் ைமய இதழ்களும் அடககம். 
கும்ொபிகேக மைர்களும் வரும். 
விளம்ெரங்கலளயும் உப்பு ைப் -
ெற்்ற ெலடப்புகலளயும் தவிர்தது 
விடடால் கவப்றானறும் ெடிககக 
கூடிய மாதிரி இவற்றில் இருப் -
ெதில்லை எனெதால் தூககி 
அப்ொல் லவததுவிட கவணடி -
யிருககும். 

பொதுவாககவ பெரிய அளவில், ெளெள தாளில் 
வணண மயமாக இம்மைர்கள் அசசிடப்ெடடிருநதா -
லும் பெரும்ொலும் விளம்ெரதாரர் அனுெநதம் கொை 
அலமநதிருப்ெகத வழலம.  

இதற்கு மா்றாக ஒரு கும்ொபிகேக மைலரக காண 
கநர்நதது. ெளெள தாளில் 106 ெககங்களில் வணணம -
யமாக ஆனைால் லகயடகக அளவில் இநத மைர் பவளி -

யிடப்ெடடுள்ளது. இங்கி -
ரிய, ல்றகம் அருள்மிகு ஸ்ரீ 

குறிஞ்சி மகாமாரி அம்மன 
ஆைய மகா கும்ொபிகேகம் 

கடநத பெப்ரவரி ஐநதாம் திகதி 
நலடபெற்்றலத முனனிடடு இம்ம -

ைர் பவளியிடப்ெடடுள்ளது.  
மைலர விரிதது ொர்ததகொதுதான இது 

வழலமயானை கும்ொபிகேக மைர் அல்ை; 
ஆனைநத விகடன, குமுதம் ைஞ்சிலககலள ஆர்வதது -

டன ெடிப்ெலதப் கொை இம் மைலரயும் சுவாரசியத -
துடன புரடடிப் ெடிககைாம் எனெலத புரிநது பகாள்ள 

முடிநதது. அகனை -
கமாக, இைங்லக -
யில் இதுவலர 
பவளியானை கும் -
ொபிகேக மைர்க -
ளிகைகய இநதப் 
ொணியில் தயாரானை 
முதல் கும்ொபிகேக 
மைர் இதுவாகததான 
இருகக கவணடும். 

இததலகய ஒரு 
புரடசிகரமானை மைர் 
எநதபவாரு பெருநக -
ரக ககாவிலில் இருந -
தும் பவளிவரவில்லை 
எனெதும் இங்கிரிய 

இ்றப்ெர் கதாடட ஆைய - பமானக்ற இததலகய 
மைலர பவளியிடடு புரடசி பைய்துள்ளது எனெதும் 
கவனிககததககது.  

எனைகவ இப்ெடி ஒரு மைலரத தயாரிததவர் யார் 
எனெலத அறிய அறிமுக ெககங்கலளப் புரடடிய 
கொது இதன ஆசிரியர், எழுததாளரும் ஓவியருமானை 

மணி ஸ்ரீகாநதன எனெலத அறிய முடிநதது. இைங் -
லகயில், ஏற்கனைகவ கொடப்ெடடிருககும் ைாலையில் 
ெயணிககும், மாற்றி கயாசிகக மறுககும், அடுதத கட -
டதலத கநாககி நகர்வதில் ஆர்வமற்்ற தமிழ் ஊடக -
வியைாளர் மததியில் ைவால்கலள ைநதிகக விரும் -
பும், மாற்றி கயாசிககத தயாராக இருககும் மிகச சிை 
ஊடகவியைாளர்களில் மணி ஸ்ரீகாநதனும் ஒருவர். 

அதனைால்தான மாற்றிகயாசிதது வாசிககககூடிய 
ஒரு ைஞ்சிலகலயப் கொல் இக கும்ொபிகேக 
மைலர அற்புதமாகத தயாரிதது அழகாக வடிவ -
லமததுத தநதிருககி்றார் மணி என்றால், இம் மைலர 
லகயில் எடுதது புரடடும் அலனைவருகம, அலத 

ஏற்றுக பகாள்ளததான பைய்வார்கள்.  
இங்கிரிய ல்றகம ஆைய வரைாறு, வழலமயானை 

கரடுமுரடானை ொலேயில் பைால்ைப்ெடாமல் ஒரு 
புதினைதலத வாசிப்ெலதப் கொன்ற எளிய நலடயில் 
எழுதப்ெடடுள்ளலதயும் மைபரங்கும் பொருததமானை 
புலகப்ெடங்களும் ஆங்காங்கக ககலிச சிததிரங்க -
ளும் கைர்ககப்ெடடிருப்ெலதயும் ொர்கக முடிகி -
்றது.  

இம் மைரில் ஏராளமானை தகவல்கள், ஆனமி -
கம் பதாடர்ொனைலவ, சிறியசிறிய கடடுலரகளாக 
கைர்ககப்ெடடுள்ளனை. 

மிக கநர்ததியானை ெகக வடிவலமப்பு, கநர்த -
தியானை எடிடடிங், பொருததமானை ெடங்கள் எனை 
எல்ைாக கடடுலரகளும் அருலமயாக வநதுள்ளனை. 
மணி ஸ்ரீகாநதன ஒரு கார்டூனிஸ்ட என்ற வலகயில் 
தன லகததி்றலனை ஆங்காங்கக பதளிததுள்ளார். 
கூடகவ கவலூலரச கைர்நத நிர்மல்குமாரும் ஆங் -
காங்கக தன ஓவியததி்றலமலய காடடியுள்ளார். எவ் -
விதக கடடணமுமினறி நடபுககாக வலரநத ஓவியங் -
களாம் இலவ.  

கிரகணததினகொது ொம்பு நிைலவ விழுங்குகி -
்றதா? மணமககள் தீலய ஏழுமுல்ற வாைம் வருவது 

ஏன? அரை மரதலத சுற்றி -
னைால்...., தமிழர் ெணொடு 

அறிவீனைமானைதா? பநற்றிக 
குங்குமததின சி்றப்பு, ைங்பகா -

லியும் மணிபயாலியும் எதற்காக?, 
தணணீரில் மிதககும் கருங்கல் சிலை, 

எழுமிசலையின சூடசுமம், ொம்புககு ொல் 
எதற்காக? பமடடி மருததுவம், கற்பூரம் ஏன 

பகாளுததப்ெடுகி்றது? எனறு ஏராளமானை சினனை 
சினனை அற்புதமானை தகவல்கள் சுலவயாகத தரப்ெட -
டுள்ளனை.  

புததகததில் ஆய்வு ரீதியானை மற்றும் ெயன தரககூ -
டிய நல்ை கடடுலரகளும் இடம்பெற்றுள்ளனை. 

அம்ொள் வழிொடு வளர்நத கலத, நாகவழிொடு, 
கணடு பிடிப்புகளுககு ஆதாரமாக இருநத புராணங் -
கள், உளவியலும் அறிவியலும் உல்றநது கிடக -
கும்ள்ளுவம், குகெரன கலத, ஆையம் பைல்வதால் 
கிடடும் அறிவியல் நனலமகள், தமிழ் உைகின 
பைம்பமாழி, அம்ொள் கலதகள் உடெட ெை கடடு -
லரகள் இம் மைரில் இடம்பெற்றுள்ளனை.  

இப் புததகம் கலடகளில் கிலடககாது. குறிஞ்சி 

மகாமாரி அம்மன ஆையம், ல்றகம், கமற்பிரிவு, 
இங்கிரிய என்ற முகவரியில் அல்ைது 0779614611 
என்ற எணணுடன பதாடர்பு பகாள்வதன மூைம் 
300 ரூொ பைலுததி பெற்றுக பகாள்ளைாம். கும்ொ -
பிகேக மைர்கள் விளம்ெர அனுெநதங்களாக இருப்ெ -
தால் அலதத தூககி ஓரததில் லவதது விடுவகத வழக -
கம். 

ஆனைால் இலத உங்கள் வீடடு நூைகததில் அல்ைது 
பூலஜய ல்றயில் லவததுக பகாள்ளைாம். கமலும் 
ஆைய உற்ைவ மைர்கள், ொடைாலை மைர்கள், 
கும்ொபிகேக மைர்கள் அல்ைது ஆணடு மைர்கள் 
தயாரிப்கொர் இலத வாங்கி ஒரு சி்றப்பு மைலர 
எப்ெடி உருவாககுவது எனெலத இலத அைசி ஆராய் -
வதன மூைம் கற்றுக பகாள்ளைாம்.  

தீொவளி மைலரப்கொை ஒரு கும்ொபிகேக மைர்.  
ககள்விப்ெடடதில்லை அல்ைவா?  
இலத வாங்கிப் ொருங்கள், புரியும், வாசிகக, லவத -

திருகக, தயாரிகக  
ஏன, அனெளிப்பு பைய்யவும் தான!  

தீபாவளி மலரைப்பால 
ஒரு குமபாபி்ேக மலர்  

விமர்ச்ப 
ொர்லவ  

அருள் சத்தியநா்தன்    
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இருபத்தி்�ோரோம் நூற்்ோண் -
டிலும் ்ேரடி கோலனித்துவ 
மும்மைம� உலகம் 

அனுபவித்துக ககோண்டிருககி்து. 
அது ைட்டுைன்றி அத்்தமக� குடி -
்�ற்் மும்ம� உலகில் குடி -
்�ற்்த்திற்குள் அகபபட்டுள்்ள 
ைககள் கூட்ட்ை வர்வற்கும் 
பதிவு ஒன்று க்தன் பசுபிக பிரோந் -
தி�த்தில் நிலவுகி்து. பிரோன்ஸின் 
கோலனித்துவத்திற்குள் கடந்்த 170 
வருடஙக்ளோக கோணபபடும் நிலப -
பகுதி�ோன கலி்டோனி�ோ பிரோன் -
ஸில் இருந்து ்தனிேோடோக சு்தந்திரம் 
கபறும் இரண்டோவது மு�ற்சியி -
லும் ்்தோற்கடிககபபட்டுள்்ளது. 
இககட்டுமரயும் கலி்டோனி�ோ -
வின் சு்தந்திரபபிரகடனம் அந்்த 
்்தசத்து ைகக்ளோல் நிரோகரிககபபட் -
டமைம�யும் அ்தன் விம்ளவுகள் 
பி் ்்தசஙகளுககு எபபடி�ோனது 
என்பம்தயும் ்்தடுவ்தோக அமை� -
வுள்்ளது.  

 க்தன்பசுபிக பிரோந்தி�த்தில் 
அவுஸ்தி்ரலி�ோவுககு அண்மை -
யில் அமைந்துள்்ள பிரோன்ஸின் கட் -
டுபபோட்டு பிர்்தச்ை கலி்டோனி -
�ோவோகும். 1853 இல் பிரோன்ஸின் 
குடி்�ற்்ைோன இபபிர்்தசம் 
அவுஸ்்ரலி�ோவின் நிலபபரபபி -
லிருந்து1500 கி.மீ. க்தோமலவில் 
அமைந்துள்்ள தீவோகும்.  பிரோன்ஸி -
லிருந்து 18 ஆயிரம் கி.மீ. க்தோமல -
விலுள்்ள்தோகும். இதில் ்தற்்போது 
இரண்டு இலட்சத்து எழுப்தோயிரம் 
ைககள் கோணபபடுகி்னர். அத்தீ -
வில் பழஙகுடியினரோக கனக இனத் -
்தவர்கள் 40 ச்தவீ்தமும் ஐ்ரோபபி -
�ர் ைற்றும் க்தன்னோசி�ர்களின் 
குடி்�ற்்வோசிகளும் பிரோன்ஸ், 
இந்்்தோ்னசி� குடி்�ற்்கோல 
ஒபபந்்தம் மூலம் குடி்�றி� ஊழி -
�ர்களும் மீ்தமுள்்ள 60 ச்தவீ்தத்ம்த 
நிரபபுகின்்னர்.   

1988 இல் அஙகு நிகழந்்த 
ப�ணகமகதிகள் க்தோடர்போன 
்ைோ்தலில் 20 ்பர் ககோல்லபபட் -
டம்த அடுத்து கனக பழஙகுடியி -
னருககும் பிரோன்ஸ் குடி்�ற்் 
ேோட்டுககும் இமடயில் உடன்ப -
டிகமக ஒன்று மகசசோத்திடபபட் -
டுள்்ளது. அ்தன்படி கலி்டோனி�ோ 
பிரிந்து  கசல்வ்தற்கோன வோககக -
டுபபு மூன்று ்தடமவ ேடோத்்தபப -
டுவக்தன உடன்போடு எட்டபபட் -
டது. அ்தன் பிரகோரம் 2018 இல் 
ேமடகபற்் வோகககடுபபில் 53 
ச்தவீ்தைோன வோககளிபபு நிகழந்்த 
்போதும் அதில் 70 ச்தவீ்தைோனவர் -
கள் பிரிந்து கசல்வ்தற்கு எதிரோக 
வோககளித்திருந்்தனர். கடந்்த 

06.10.2020 அன்று ேமடகபற்் 
வோகககடுபபில் 85 ச்தவீ்தைோன -
வர்கள் வோககளித்்த ்போதும் பிரி -
விமனககு ஆ்தரவோக 46.7 ச்தவீ்த 
வோககுக்்ள பதிவோகியிருந்்தன. 
இரண்டோவது ்தடமவயும் பிரிந்து 
கசல்வ்தற்கோன சந்்தர்பபம் நிரோக -
ரிககபபட்டுள்்ளது.  

இது பற்றி பிரோன்ஸ் பிர்தைர் 
குறிபபிடும்்போது கலி்டோனி�ோ 
இல்லோ்த பிரோன்ஸின் அழகு 
முழுமை கப்ோது என்்ோர். வோக -
கோ்ளர்கள் ்தஙகள் கருத்துககம்ள 
க்தரிவித்துள்்ளனர். கலி்டோ -
னி�ோ பிரோன்ஸின் ஒரு பகுதி�ோக 
்வண்டும் என்் விருபபிமன 
அவர்கள் உறுதிபபடுத்தியுள்்ளனர். 
குடி�ரசின் மீது அவர்கள் ககோண் -
டுள்்ள ேம்பிகமகம� ேோம் வணங -
குகி்்ோம் எனத் க்தரிவித்்தோர். 
ஆனோல் பிரிந்து கசல்லும் ்கோரிக -
மகம� மு்தன்மைபபடுத்தும் 
பழஙகுடி இனத்்தவரின் கலி்டோ -
னி� கோஙகிரஸ் கட்சியின் ்பச -
சோ்ளரும் மூத்்த உறுபபினருைோன 
்ரோசவோமிட் குறிபபிடும் ்போது 
மீண்டும் கவல்்வோம் கவற்றி 
கபறுவ்தற்கோன வழிம�க கண்டு -

பிடிப்போம். எனத் க்தரிவித்்தோர். 
அரசி�ல் கட்சிகள் ்வறுபட்டிருந் -
்தோலும் ்தனிேோட்டுககோன ்கோரிக -
மகயிலும் அ்தன் மீ்தோன ேடவடிக -
மககளிலும் ஒன்்ோக்வ ்சர்ந்து 
ப�ணிககின்்னர்.   

இது அரசி�ல் மூ்லோபோ� 
ரீதியில் பிரோன்்ஸூககு முககி -
�ம் வோயந்்த பிர்்தசைோகும். 
அது ைட்டுைன்றி கபோரு்ளோ்தோர 
ரீதியிலும் மின்னணு ைற்றும் 
இரும்புத்்தோது க்தோடர்பில் அதிக 
வ்ளமுமட� பிர்்தசைோகக கோணப -
படுகி்து. அத்துடன் பசுபிக கடலு -
டன் இமணந்திருககும் பிரோன்ஸின் 
குடி்�ற்்ஙகளுககு அதிக வோயப -
பிமன ஏற்படுத்திக ககோடுககக 
கூடி� பிர்்தசத்தில் அமைந்துள் -
்ளது. என்வ ்தோன் பிரோன்ஸ் இக -
குடி்�ற்்த்ம்த மகவிட விரும்ப -
வில்மல. அரசி�ல் கபோரு்ளோ்தோர  
ரீதியில் ைட்டுைல்ல இரோணுவ 
ரீதியிலும் வோயபபோன அமைவிடத் -
தில் அமைந்திருபபதுடன் பசுபிக 
சமுத்திரத்ம்த மை�பபடுத்தியுள் -
்ளமை குறிபபிடத்்தகக்தோகும்.   

பிரிந்து கசல்ல முடியும் என்் சு� -
நிர்ண�க ்கோட்போட்டின் விதிககு 

அமைவோக கச�ல்படும் பிரோன்ஸ் 
அந்்த குடி்�ற்்த்ம்த இழககோ்த 
வமகயிலும் போர்த்துகககோள்்ள 
முமனகி்து. குறிபபோக சு்தந்திர 
்தனிேோட்டுக ்கோரிகமகம� முன் -
மவத்துள்்ள பழஙகுடிக்ளோன கனக 
இனத்்தவர் குடி்�ற்்வோசிகளு -
டன் ஒபபிடும் ்போது சிறுபோன்மை -
யினரோக்வ கோணபபடுகின்்னர். 
அ்தனோ்ல்� பிரிந்து கசல்வ்தற் -
கோன வோகககடுபபில் சு்்தசிகள் 
அதிக கேருககடிம� எதிர்்ேோககு -
கின்்னர். பிரோன்ஸ் அதிக்ளவோன 
நிதி உ்தவிகம்ளயும் சலுமககம்ள -
யும் குடி்�ற்்ககோரருககு வழஙகி -
வருவதுடன் கபோரு்ளோ்தோர ரீதியில் 
அவர்கள் வலுவோன பிரிவினரோக 
உள்்ளமை குறிபபிடத்்தகக விட� -
ைோகும்.   

அதுைட்டுைன்றி பிரோன்ஸ் 
உடனோன உ்வோனது குடி்�ற்் -
வோசிகளுககு ைட்டுைன்றி சு்்தசிக -
்ளது அரசி�ல் இருபபிலும் அதிக 
போதுகோபபோன்தோக அமைந்துள் -
்ளது. பிரோன்ஸ் ஒரு போரி� ஐ்ரோப -
பி� வல்லரசோக அமைவதுடன் 
கபோது ்ேோககில் கபோரு்ளோ்தோர 
இரோணுவ வல்லமையுமட� ேோடோ -

கவும் வி்ளஙகுகி்து. அ்தனோல் 
அ்தன் இருபபிமன போதுகோககும் 
வி்தத்தில் அ்தன் வலுவும் கபோரு -
்ளோ்தோர உறுதிபபோடும் கோணபபடு -
கிது.   

அவற்றுடன் கலபபு போரம்பரி -
�த்ம்த உமட� ைககள் க்தோமக 
அதிகைோக ஏமன� இனஙகளில் 
கோணபபடுவ்தனோல்  பிரிந்து கசல் -
வ்தற்கோன வோயபபிமன நிரோக -
ரிகக மு�லுகின்் ்போககு அதிக -
ைோகக கோணபபடுகி்து. ்ைலும் 
கனக இனத்்தவரது ககோள்மகக -
ளில் கோணபபடும் பி் இனத்்த -
வர் க்தோடர்பிலோன அஙகீகோரம் 
கும்ந்திருபபதுவும் பிர்தோன 
கும்போடோக க்தரிகி்து. அ்தனோல் 
அத்்தமக� இனபபிரிவுகள் ்தைது 
போதுகோபபிமனப கபோறுத்து 
அசசம் ககோள்வதுவும் அத்்தமக� 
அசசத்ம்த நீககும் கபோறிமும் 
எதுவும் இல்லோமையும் வோககக -
டுபபு ்்தோல்விககோன கோரணைோகக 
ககோள்்ளபபடுகி்து.   

இ்தமன விட கனக இனத்்த -
வரின் பிரசோரம் ்போ்தோமையும் 
அமனத்து ைககள் பிரிவினமரயும் 
பிரசோரம் கசல்லோமையும் ்்தோல் -
விககோன கோரணம் என கூ்பபடு -
கி்து. குறிபபோக பிரிவிமனககோன 
சரி�ோன நி�ோ�பபோட்டிமன அந்்த 
அந்்த பிரிவு ைககளுககு க்தளிவுப -
டுத்்தோமையும் அந்்த ைககள் பிரோன் -
ஸின் கோலனித்துவ ஆட்சிம� 
நிரோகரிககககூடி� கபோறிமும் -
கம்ள மு்தன்மைபபடுத்்தோமையும் 
பிரிவிமன ்்தோற்றுப ்போனமைக -
கோன வலுவோன கோரணம் எனககூ -
்பபடுகி்து.  

ஆனோல் அண்மைககோலைோக 
கனடோவிலும் ஸ்கபயினிலும் 
பிரிட்டனிலும் இத்்தமக� வோக -
ககடுபபு ்ைற்ககோள்்ளபபட்டு 
அதிக கேருககடிம� சந்தித்துள் -
்ளது. அ்்த ்ேரம் சில ேோடுகளில் 
கபோரு்ளோ்தோர வோயபபுககளுககோ -
கவும் அரசி�ல் முககி�த்துவத்திற் -
கோகவும் பிரிவிமனம� நிரோகரிக -
கும் ்போகககோன்று நிலவுகி்து. 
குறிபபோக கனடோவில் கீயூகபக 
ைோநிலத்்தவர் கனடோவுடன் 

்சர்ந்து இருகக மு�லும் ்போக -
ககோன்றிமனக கோணமுடிகி்து. 
அஙகும் நிகழந்்த வோகககடுபபு 
மூன்றிலும் பிரிவிமனவோதிகள் 
்்தோற்றுப ்போயுள்்ளனர். இ்தற்கு 
கனடோவின் சைஷ்டி மும்மை்� 
பிர்தோன கோரணம் எனவும் வோதிடு -
பவர்கள் உண்டு. கோரணம் அந்்த 
ைககள் அமனத்து சலுமககம்ளயும் 
வோயபபுககம்ளயும் அனுபவிக -
கும் சட்டரீதி�ோனதும் ேமடமும் 
ரீதி�ோனதுைோன சந்்தர்பபம் கிமடத் -
துள்்ள்தனோல் பிரிவிமனம� அந்்த 
ைககள் நிரோகரிககின்்னர். ஆனோல் 
அ்தனுடன் கலி்டோனி�ோமவ 
ஒபபிட முடி�ோது. 

கலி்டோனி�ோ குடி்�ற்் ேோடு 
ைட்டுைன்றி பூர்வீக ைககம்ள -
விட குடி்�ற்்வோசிகள் அதிக -
ைோக இருபப்தனோல் அத்்தமக� 
வோகககோடுபபுககள் அமனத்தும் 
திட்டமிட்டு ்்தோற்கடிககபபட 
வோயபபுள்்ளது. குடி்�ற்் ேமடமு -
ம்யுள்்ள பிர்்தசஙகள் அமனத்தி -
லும் அத்்தமக� கேருககடி ஏற்பட 
வோயபபுள்்ளது.

என்வ கலி்டோனி�ோவின் வோக -
ககடுபபு வழமை�ோன்தோகப போர்க -
கபபட்டோலும் ேமடமும் ரீதியில் 
குடி்�ற்்மும் குடி்�ற்்வோசிக -
ளும் அந்்த ேோட்டின் சு்தந்திரத்ம்த 
தீர்ைோனிககும் சகதி கபற்றுவிட்ட -
்தோகத் க்தரிகி்து. 

இருபத்தி்�ோரோம் நூற்்ோண்டி -
லும் குடி்�ற்்வோ்தம் நிலவுகி்து 
என்று ஆசசரி�பபட்டோலும் ்தற் -
கோலத்தில் இனஙகளும் அவற்றின் 
இன உணர்வுகளும் சு்தந்திரத்ம்தக 
கோட்டிலும் கபோரு்ளோ்தோர வோயப -
புககோகவும் அரசி�ல் உறுதிபபோட் -
டுககோகவும் அரசுகம்ள மு்தன் -
மைபபடுத்தும் ்போகககோன்று 
நிலவுகி்து. இது ஏ்ககும்� அமரக-
கோலனித்துவ அரச வடிவைோக்வ 
அமைந்துள்்ளது. இ்தனோல் கோலனித்து-
வத்திற்கு பிந்தி� வடிவத்திமனக கூட 
அமட�முடி�ோதுள்்ளது.  

கலிட�ோனியோவின் நிரோகரிககப்பட� 

தனிநோடடுக டகோரிகைக

கலாநிதி 
கக.ரீ. ககேசலிஙகம்    

இரண�ோவது மு�ககம் நோடை� ப்போருளோதோர 
ரீதியோக ப்பரிதும் ்போதிககும் 

இபகபாதும் கூட முகக் 
கவசஙகளை மூக்குக்கு கீழும் 
நாடியிலும் கபாட்டுக்்காண்டு  
திரிபவரகளையும் சமூக இளட-
்வளிளைப கபோமல் காதுக்-
குள் மூச்சுவிட்டுத்  திரிபவரகளை-
யும் காேமுடிகிறது'

இலஙமகயில் ககோ்ரோனோ-
வின் இரண்டோம் அமல 
உருவோகலோம் என சுகோ்தோரத் 

்தரபபினர் அடிககடி விடுத்்த எசச -
ரிகமக உண்மை�ோக ைோறியிருககி-
்து. ஏற்கன்வ ேோட்டின் சுற்றுலோத்-
தும் ககோ்ரோனோவோல் ைரண அடி 
வோஙகியுள்்ள நிமலயில் இப்போது 
ஏற்றுைதி வருவோயின் கபரும்பகு-
திககு பஙகளிபபுச கசயயும் ஆமட 
்த�ோரிபபுத் தும்யில் ககோ்ரோனோ-
வின் இந்்த இரண்டோம் அமலககோன 
புதி� ககோத்்தணி உருவோகியுள்்ளமை 
கபோரு்ளோ்தோர ரீதியில் மிகப கபரி� 
போதிபபுகம்ள ஏற்படுத்்தலோம். 

மினுவஙககோட பகுதியில் உள்்ள 
ஒரு ஆமட ்த�ோரிபபு நிறுவனத்தின் 
ஊழி�ர்களுககு ்கோ்ரோனோ க்தோற்று 
ஏற்பட்டுள்்ள ்போதிலும் ்தற்்போது 
சு்தந்திர வர்த்்தக வல�த்தில் அமைந்-
துள்்ள ஏமன� சில நிறுவன ஊழி�ர்-
களும் ்ேோயத்்தோககத்திற்கு உட்பட்-
டுள்்ள்தோகவும் சில நிறுவனஙகள் 
மூடபபட்டுள்்ள்தோகவும் ஊடக 
அறிகமககள் கூறுகின்்ன. அத்து -
டன் ்தற்்போது இனஙகோணபபட்-
டுள்்ள  க்தோற்்ோ்ளர்கள் பலருககு 
்ேோய அறிகுறிகள் ஏதும் ஏற்படோ்த 
நிமலயில் பீசிஆர் பரி்சோ்தமனக -
ளின்்போது க்தோற்று உறுதிகசய�ப -
பட்டுள்்ளமை கவமல�ளிககி்து.   

ஏகனனில் ்ேோய அறிகுறிகள் 
இல்லோ்த நிமலயில் ஒருவர் சமூகத் -
திற்குள் ்ேோயககோவி�ோக கேடுந் -
துோரம் கசல்லமுடியும். அத்துடன் 
மினுவஙககோட ககோத்்தணியில் 
இனஙகோணபபட்ட ்ேோ�ோளிக-
ளின் குருதி ைோதிரிகளில் ்ேோயககோ-

ரணி�ோகி� ககோ்ரோனோ மவரசின் 
கசறிவு அதிக்ளவில் கோணபபடுவ-
்தோகவும் சுகோ்தோரத்்தரபபு கூறுகி்து. 
இது ்ேோய பரபபபபடும் வீசசும் 
உ�ர்வோக இருககககூடும் என்் சந்-
்்தகத்ம்த ஏற்படுத்துகி்து. ேோடுபூரோ-
கவும் சந்்்தகத்திற்கு இடைோன 8000 
்பர் சு� ்தனிமைபபடுத்்தலுககு 
உட்படுத்்தபபட்டிருபப்தோகவும் 
அறி�முடிகி்து.    சமூக ரீதியிலோன 
்ேோயபபரம்பல் எந்்த்ளவுககு ஊடுரு-
வியுள்்ளது என்பம்த அடுத்துவரும் 
இருவோர கோலபபகுதியில் அறிந்து 
ககோள்்ளமுடியும்.   

அதுவமரயில் ைககள் ைத்தியில் 
ஏற்பட்டுள்்ள பீதி கோரணைோக கபோரு-
்ளோ்தோர ேடவடிகமககள் மிக ைந்்த -
கதியி்ல்� இடம் கப்முடியும். 
மு்தலோவது அமலயின் ்போது மிகச-
சிறி� எண்ணிகமக உடனடி�ோக 
கபோரு்ளோ்தோரத்ம்த முடககி ேோட்ளோ-
வி� ரீதியில் ஊரடஙகு உத்்தரமவ 
ேமடமும்பபடுத்தி ககோ்ரோனோ-
மவக கட்டுபபடுத்தி� அரசோஙகம் 
இம்மும் முற்றிலும் ைோறுபட்ட 
அணுகுமும்யிமனக மக�ோள்வ-
து்போலத் க்தரிகி்து. ஒருசில ேோட்-
களில் ஆயிரத்திற்கும் ்ைற்பட்ட 
க்தோற்்ோ்ளர்கள் அமட�ோ்ளஙகோணப-
பட்டுள்்ள நிமலயில் முழுமை�ோன 
ஒரு முடககத்திற்குச கசல்லோைல் 
அமட�ோ்ளஙகோணபபட்ட பகுதி-

களில் ைட்டும் ்தனிமைபபடுத்்தல் 
ஊரடஙகு முடககநிமலம� அமுல் -
படுத்தியுள்்ளமைககு அ்ேகைோக 
கபோரு்ளோ்தோரக கோரணிக்்ள பின்ன -
ணியில் இருந்திருககக கூடும்.   

அத்துடன் ்்தசி� ரீதியில் முககி-
�த்துவம் வோயந்்த இரு போடசோமலப 
பரீட்மசகம்ளயும் ேடோத்்த எடுத்தி -
ருககும் முடிவும் ்ேோயத்க்தோற்ம் 
கவற்றிகரைோகக மக�ோ்ளமுடியும் 
என்் அ்தன் ேம்பிகமகயின் கவளிப-
போடோக்வ கரு்தலோம். ககோ்ரோனோ 
்ேோய சம்பந்்தைோக இதுவமர உலக 

ேோடுகளின் அனுபவஙகம்ள அவ-
்தோனிககும் ்போது பல ேோடுகள் 
்ேோயத்்தோககத்தின் இரண்டோவது 
அமல ஒன்று உருவோகி�்போது்தோன் 
கபரும் இழபபுகம்ளச சந்தித்துள்-
்ளன.  

இந்்த அனுபவஙகள் குறித்து உரி� 
்தரபபினர் கவனத்திற் ககோண்டிருப-
போர்கள் என ேம்புகி்்ோம். இப்போது 
இந்்த இரண்டோம் அமலம�க 
மக�ோ்ள ஒருஙகிமணந்்த ேடவடிக-
மகப பிரிவு ்தோபிககபபட்டு ேடவ-
டிகமக ்ைற்ககோள்்ளபபடுகைன அர-

சோஙகம் அறிவித்துள்்ளது. ்ேோம�க 
மக�ோ்ள உரி� உட்கட்டுைோன வசதிக-
ளும் அனுபவமிகக பணி�ோ்ளர்களும் 
ஏற்கன்வ உருவோககபபட்டுள்்ள 
நிமலயில் அமவ ்தற்்போது ப�ன்ப-
டுத்்தபபட்டு வருகின்்ன. 

ேோட்டில் இதுவமர 4523 க்தோற்்ோ-
்ளர்கள் இனஙகோணபபட்டு சிகிசமச 
அளிககபபட்டு அதில் 3296 ்பர் 
்ேோய க்தோற்றிலிருந்து குணைமடந்-
துள்்ள்தோக புள்ளிவிபரஙகள் கூறு-
கின்்ன. ஆனோல் ்ேோ�ோ்ளர்களின் 
எண்ணிகமக குறுகி�கோலத்தில் 

துரி்தைோக அதிகரிககுைோயின் நிசச�-
ைோக அ்தமனக மக�ோளுை்ளவிற்கு 
்போதி� வசதிகள் இல்மல என்பதும் 
கவனத்திற்ககோள்்ளபபட ்வண்டும். 
இதுவமரயில் இந்்ேோம� கவற்றிக-
ரைோகக மக�ோண்ட அனுபவம் இலங-
மகககு உண்டு. ்ேோம�க மக�ோள்-
வதில் இலஙமகயின் அனுபவம் 
சர்வ்்தச ரீதியில் பலரோலும் சிலோகித்-
துப ்பசபபடுகி்து. என்வ மிகுந்்த 
அவ்தோனத்துடன் ்ேோயத்க்தோற்று 
பரவோைல் ்தடுபப்தற்கோன முடிவுகள் 
எடுககபபட ்வண்டும். அசட்டுத் 

துணிசசலுடன் எடுககபபடும் முடி-
வுகள் இதுவமர சோதித்்தவற்ம்யும் 
்தமலகீழோகப புரட்டிப ் போட்டுவிடக-
கூடும்.   

்ேோய  பரவோைல் ்தடுபப்தற்கு 
அரசோஙகத்தின் ேடவடிகமககள் 
மும்�ோக எடுககபபட்ட ்போதிலும் 
கபோதுைககள் ்தரபபிலிருந்து அ்தற்-
கோன ஒத்துமழபபு மிகவும் கும்வோக 
உள்்ளமை மிக்ைோசைோன ஒரு நிமல-
மை�ோகும். குறிபபோக,  மினுவங-
ககோட சம்பவத்தில் ் ேோயத்க்தோற்றுககு 
உள்்ளோனவர்கள் ்தோம் சந்தித்்தவர்கள் 
்தம்மைச சந்தித்்தவர்கள் ்போன்் ்தக-
வல்கம்ள உரி� ்தரபபினர்களுககு 
வழஙகுவதில் ஒத்துமழபபு வழஙக-
வில்மல எனவும் கூ்பபடுகி்து.  

அதுைட்டுைன்றி சுகோ்தோரத் ்தரப-
பினர் ்ேோய பரவோைல் ்தடுபப்தற்கு 
பரிந்துமர கசயதுள்்ள சுகோ்தோர ேமட-
மும்கம்ள மும்�ோகப பின்பற்்ோ-
ைல் விட்்டத்தி�ோகச கச�ற்படுவ-
ம்தயும் ேோடுபூரோகவும் அவ்தோனிகக 
முடிகி்து. 

இப்போதும் கூட முகக கவசங-

கம்ள மூககுககு கீழும் ேோடியிலும் 
்போட்டுகககோண்டு திரிபவர்க-
ம்ளயும் சமூக இமடகவளிம�ப 
்பணோைல் கோதுககுள் மூசசுவிட்டுத் 
திரிபவர்கம்ளயும் கோணமுடியும்.   

குறிபபோக ேோட்டின் பல்கமலகக-
ழகஙகள் தி்ககபபட்டு கற்பித்்தல் 
ேடவடிகமககள் ஆரம்பிககபபட்ட-

்போது சுகோ்தோர அதிகோ-
ரிக்ளோல் பரிந்துமரக-
கபபட்ட முகக கவசம் 
அணிவது்போன்் அத்-
தி�ோவசி� ்தற்கோபபு 
ேமடமும்கம்ளககூட 
ைோணவர்கள் கபரும்-
போலோ்னோர் பின்பற் -்
வில்மல. உரி� அதிகோ-
ரிகளின் ஒருஙகிமணந்்த 
ேடவடிகமககள் கோர-
ணைோக ேோட்டில் ஏற்-
பட்டுள்்ள ககோ்ரோனோ 
ைரணஙகளின் எண்-
ணிகமக கும்வோக 
உள்்ளமையினோல் இந்்த-
்ேோயின் உண்மை�ோன 
வீரி�த்ம்த இலஙமக�ர்-
கள் இன்னும் சரி�ோகப 
புரிந்துககோள்்ளவில்மல 

எனத் க்தரிகி்து.  
இப்போது ஏற்பட்டுள்்ள இரண்-

டோம் அமலயின் ்போது கபோறுப-
புள்்ள பிரமச�ோக ஒவகவோருவரும் 
ேடந்து ககோள்்ளோவிட்டோல் சமூகத்-
க்தோற்று ஏற்படுவம்தத் ்தவிர்ககமுடி-
�ோ்த்்தோடு  அபபடி ஏற்படுைோயின் 
அத்்தமன ்ேோ�ோ்ளர்கம்ளயும் மக�ோ-
்ளமுடி�ோ்த சூழலில் ைரணஙகளின் 
எண்ணிகமகயும் அதிகரிககலோம்.   

கபோரு்ளோ்தோர ரீதியில் ேோ்ளோந்்த 
வருைோனம் ஈட்டும் ைககளின் நிமல 
மிக்ைோசைோன்தோக ைோ்லோம். 
மு்தலோவது அமலயின் ்போது ஏற்-
பட்ட போதிபபிலிருந்து கைதுவோக 
சற்று எழும்ப எத்்தனிககும்்போது 
இப்போது இந்்த இரண்டோவது அடி 
விழுந்துள்்ளது. என்வ ேோடு பூரோக-
வும் முடகக நிமலம� ஏற்படுத்தி 
ைககளின்  ேோ்ளோந்்த வோழகமகயில் 
போதிபமப ஏற்படுத்்தோைல் நிமல-
மைம�க மக�ோ்ள அரசோஙகம் 
முமனவது க்தரிகி்து. 

உலகின் பல்்வறு ேோடுகள் ் கோ்ரோ-
னோவுடன் வோழபபழககபபட்டு 

விட்டன. கபோரு்ளோ்தோர ேடவடிகமக-
கள் ஒருபு்ம் ேடந்துககோண்டிருகக 
்ேோம�க மக�ோளும் ேடவடிகமகக-
ளும் ேமடகபறுகின்்ன.   

ேைது அண்மட ேோடோன இந்தி�ோவி-
லும் அண்மைககோலத்தில் ்ேோயத்-
க்தோற்று மிக அதிகைோக இருந்்தது. 
ஆயினும் ேோட்மட முழுமை�ோன 
முடககநிமலககு ககோண்டு கசல்-
லோைல் நிமலமைம�க மக�ோ்ள 
மு�ற்சிபபம்த அவ்தோனிகக முடிகி-
்து. கபோரு்ளோ்தோர ேடவடிகமககள் 
க்தோடர்சசி�ோக ்ைற்ககோள்்ளபபட்டு 
வருகின்்ன. இலஙமகயின் கபோரு-
்ளோ்தோரம் ஏற்கன்வ மிக்ைோசைோ-
கப போதிககபபட்டுள்்ள நிமலயில் 
ேோட்மட முற்்ோக முடககுவது வி்வ-
கைோன ஒரு கச�லோக அமை�ோது. 
அ்்த்வம்ள ்ேோ�ோ்ளர்களின் எண்-
ணிகமக அதிகரிபபம்த அனுைதிபப-
தும் ்ைோசைோன விம்ளவுகம்ள ஏற்ப-
டுத்தும்.   

இவவோ்ோன ஒரு பு்சசூழலில் சீனோ-
விலிருந்து ஒரு உ�ர்ைட்டத் தூதுககுழு 
இலஙமக வந்து கசன்றிருககி்து. 
இ்தன் மூலம்  இரண்டு முககி� கசயதி-
கள் கசோல்லபபட்டிருககின்்ன. 

சர்வ்்தச அரஙகில் ஐககி� ேோடுக-
ளிலும் ைனி்த உரிமை க்தோடர்போன 
விவகோரஙகளிலும் இலஙமகயின் 
கபோரு்ளோ்தோரத்ம்தக கட்டிக�ழுபபவ-
திலும் சீனோ இலஙமகககு உ்தவுகைன்-
றும் கசோல்லபபட்டுள்்ளது. இந்்த இரு 
விட�ஙகளிலும் சீனோவின் ஈடுபோடு 
ஏற்கன்வ இருந்துவருவது க்தரிந்்த 
விட�ம் ்தோன்.   

இலஙமகயின் கட்டுைோனஙகள் 
கபரும்போலும் சீனோவினோ்ல்� 
்ைற்ககோள்்ளபபட்டு வருகின்்ன. 
ககோ்ரோனோத் க்தோற்றின் ்தோ�கம் 
சீனோ்தோன். 

இலஙமகயில் ்தற்்போது உருவோகி-
யுள்்ள இரண்டோம் கட்ட ககோ்ரோனோத் 
க்தோற்று ஏற்படுவம்தக ்தடுகக சீனோ 
இலஙமகககு கபோரு்ளோ்தோர ரீதியி-
லும் ைருத்துவ ரீதியிலும் ஆககபூர் -
வைோக உ்தவலோ்ை? ைறுபு்ம் 
சிலுககுச சீனோவின் இந்்த கேருக -
கத்ம்த ேைது கபரி�ண்ணன் 
இந்தி�ோ எவவோறு போர்கக விரும் -
புகி்து? எதிர்வரும் ேோட்களில் 
கசயதிகளுககுப பஞசமிருககோது 
்போலத் ்்தோன்றுகி்து.     

கட்டுப்படுத்த 
மககள் ஒததுழைப்்ப 

மிகமிக அவசியம்

 கநாளைக் ளகைாள்வதில் இலஙளகயின் அனுபவம் 
சரவகேச ரீதியில் பலராலும்  சிலாகித்துப கபசபபடு
கிறது. எனகவ மிகுநே அவோனத்துடன் கநாய்த்
்ோற்று  பரவாமல் ேடுபபேற்கான முடிவுகள் எடுக்
கபபட கவண்டும். அசட்டுத்  துணிச்சலுடன் எடுக்கப
படும் முடிவுகள் இதுவளர சாதித்ேவற்ளறயும் ேளல
கீழாகப  புரட்டிபகபாட்டுவிடக்கூடும்   
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க�ோலோ�லமோகிய
வடக்கின் உதயம்

தினகரன் நாளிதழுடன் வடக்கிற்கன விசேடமாக 
்வளிவருகின்்ற வடக்கின் உதயம் ஆரம்்பவிழா இம்மா-
தம் 02 ஆம் திகதி யாழ். ்பலகலைக்கழகத்தின் லகைாே -
்பதி கலையரங்கில நலட்்பற்றது. தினகரன், தினகரன் 
வாரமஞேரி பிரதம ஆசிரியர் சக.்ேந்திலசவைவர் தலை -
லமயில நலட்்பற்ற நிகழ்வில ்வகுேன ஊடகத்துல்ற 
அலமசேர் ்கஹலிய ரம்புக்்வை பிரதம விருந்தினராக 
கைந்து்காணடதுடன் கடற்்றாழில அலமசேர் டக்்ளஸ் 
சதவானந்தா, இராஜாங்க அலமசேர் வியாசழந்திரன், 
்பாராளுமன்்ற குழுக்களின் பிரதித் தலைவர் அங்கஜன் 
இராமநாதன் ்பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் ்ேலவம் அலடக்-
கைநாதன், முன்னாள் ்பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்க்ளான 
மாலவ சேனாதிராஜா, ஆனந்தேங்கரி வடக்கு மாகாண 
அலவத்தலைவர் சீ.வி.சக.சிவஞானம், வடக்கு மாகாண  
ேல்பயின் முன்னாள் உறுப்பினர் எம்.சக.சிவாஜிலிங்கம், 

யாழ்.மாவடட அரே அதி்பர் கண்பதிப்பிள்ல்ள மசகேன், 
யாழ்.்பலகலைக்கழக துலணசவந்தர்  சிறி ேறகுணராோ   
்பலகலைக்கழக மாணவர்கள் ்்பாதுமக்கள் ஆகிசயாரது 
்பங்கு்பற்றலுடன் சி்றப்்பாக நலட்்பற்றது.

இவ் ஆரம்்பவிழாவில வடக்கின் உதயத்தின் முதற பிரதி 
உள்ளிடட தினகரன் ்பத்திரிலகலய சைக்ஹவுஸ் நிறுவனத் -
தின் தலைவர் ஜனா தி்பதி ேடடத்தரணி தயாராத்ன அலமச -
ேர் உள்ளிடசடாருக்கு வழங்கி ்வளியிடடு லவத்தார்.

இதலனத் ்தாடர்ந்து சைக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தால சிறு -
வர்களுக்காக ் வளியிடப்்படுகின்்ற 'குடடி சுடடி' சிறுவர் ேஞ -
சிலகலய ்வளியிடடு லவக்கும் நிகழ்வு அன்ல்றய தினம் 
மாலை மருதனார்மடம் இராமநாதன் மகளிர் கலலூரியில 
நலட்்பற்றது. இந்நிகழ்வில 200க்கும் சமற்படட முன் -
்பள்ளி சிறுவர்கள் ்பங்கு்பறறியிருந்ததுடன் அவர்களுக்கு 
்பரிசிலகளும் வழங்கப்்படடன. 
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வியபமபச் ச�ோல்லும் விழி
கமைபமபககோட்டும் விழி
கோதல் ச�ோல்லும் விழி
கைமைக கோட்டும் விழி
தைமைக கோட்டும் விழி
தபமபச் ச�ோல்லும் விழி
்கோபம் கோட்டும் விழி
்�ோகம் ச�ோல்லும் விழி

அகதமதக கோட்டும் விழி
சுகதமதச் ச�ோல்லும் விழி
பயதமதக கோட்டும் விழி
ைனதமத அல்லும் விழி
விருபமபச் ச�ோல்லும் விழி
சைறுபமபக கோட்டும் விழி
ைகிழமைக கூறும் விழி
செகிழமைச் ச�ோல்லும் விழி

உளைததி்ே ெல்ே ெல்ே எண்ணஙகள
உருைோகும் ்போது
இங்க தீய எண்ணஙகளுககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது
ஊருககுள்ை ஒனறுபட்ட
ைோழகமக குமேயும் ்போது
அங்க அமைதிககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது
இல்ேோ்தோருககோகக சகோடுககும் தர்ைம்
அதில் இரகசியம் இல்ேோத ்போது
அங்க ெனமைககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது
உணமைமய ைமைதது
பிைமர ஏைோற்றி
கோரியம் போர்ககும் ்போது
அங்க ைோயமைககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது
கடமைமயப சபரிசதன ைதிதது
ெற்பணி ச�யயோது
்ைதனம் ைோஙகும் ்போது
அங்க ்ெர்மைககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது
க்ணைன ைமனவி பிரச்சிமன
குழபபதமதத தரும் ்போது
அங்க �ந்தோஷததுககு
இடம் இல்ேோைல் ்போகினைது!

்தனில் ்தோயதசதடுதத
பேோச்சுமை ்போனை
்தைோமிர்தககுரேோல்
இம�யுேமக்ய திததிபபில்
குளிபபோட்டி குளிரமைதத
எஸ்.பி.பீ.எனும் மூனசைழுதது
முததோன போடக்ன!
ைணம்ண விட்டு விணணுககு
புேம் சபயர்நதது ஏன?
தமிழ, சதலுஙகு, ைமேயோைம்
கனனடம், இநதி என
இததியோதி சைோழிகளிலும்
இனனிம� ைமழ சபோழிநத
இம�ைோதோவின இமைய ைக்ன!
உனமன நீ்ய
ஊமையோககிக சகோணடது ஏன?
ைககள திேகம்
ெடிகர் திேகம் முதல்
இனமைய இமைய கமேஞர்கள ைமர
உன குரலுககு
ைோயம�ககோதைர்கள யோர் உைர்?
இனி அநத ைோயம�பபுகளுககு
குரல் சகோடுகக
உனமனப்போல் யோர் உைர்?
உன இம�மய ைனிதர்கள
இரசிததது ்போதும் இனி
்தைர்களும் இரசிககட்டு்ை என
்தைகோனம் போட
்தை்ேோகம் ச�னறு விட்டோ்யோ?
உனனுடல் இம்ைணம்ண
விட்டு ைமைநதோலும்
உனது கோநதககுரல்
எனசைனறும் ைோனமேகளில்
ைேம் ைநது எம் கோதுகளில்
்தனோகபபோயநது
சகோண்டதோன இருககும்!

்பரறிவு, ்பரோற்ைல்
்பரோணமை ்போனைைற்றிககு
நிமேககைனோக அமைநத
கல்விமய ைழஙகும் ்பரோைர்கள நீஙகள
உருகும் சைழுகுைர்ததியோக
உமரககினை �நதனக கட்மடயோக
உயரும் உயிருககு ஏணியோக
உஙகள பணிககு ஈடோகுைோ ைோர்தமதகள
அறிவியல் அறிமை அறிநதைர்
அறியோ்தோர்ககு அறியபபுகட்டுதல்
அது சபரிய உயர்சைனறு
செறி ச�ோன்னோர் �ோன்ைோர்
்ெரோன கல்வி நிமேயோன
ச�ோதது எனனும் குறியீட்மட
செஞ்சில் சகோளமகயோகக
சகோணடைர்கள நீஙகள
அறியோமை தனமன அறிநது
ைழி ெடபபதற்கு ஆசிரியர்
ச�யயும் பணி அது சபரிய தருைம்
எனறு செறி ச�ோன்னோர் �ோன்ைோர்
போதம் ்போகும் போமதசயல்ேோம்
பயணிபபைர் நீஙகைல்ே
நீஙகள விருட்�கதமத எதிர்போர்தது
வீரியைோன விதமத விமதபபைர்
்பச்சினி்ே கனிவு, மூச்சினி்ே துணிவு
ெமடயினி்ே பணிவு, உமடயி்ேோ எளிமை
ச�யலி்ேோ சீர்மை, இயல்பி்ேோ ்ெர்மை 
இது குைேயம் ்போற்றும் உஙகள கு்ணோதி�யஙகள
உேகம் உைர்நசதடுதத உததைர்கள நீஙகள
ஊரோர் வியநதுமரககும் விததகர்கள நீஙகள
விருதுகள ைழஙக, விழோைோக முழஙக
விததோக ்ைணடும் நீஙகள
உயர்நத பணியோற்றும்
உததைர்கைோகிய ஆ�ோனகளுககு
சபோனமனக சகோடுபபதோ, சபோருமைக சகோடுபபதோக
இருகமக சகோடுப்போம் எம் இதய ஆ�னததில்

ைனிதோ! போரிய ைனம்
உனககுணடு
பரநத உேகம் உன ைனததில்
உணடு-
ஏன குறுகி- குமைநது
குமேகிைோய!
உைவினர் – ெணபர் சதோடர்பில்
குறுகிய ைனபபோனமை
ைைர்பப்தன?
பரநத சகோளமக பயனதர
கோததிருககும் ்போது-
பயனற்ை ைனப ்போககு
சகோணடு அணுகுை்தன?
இமைைன அகிேதமத அகனறு
விரிநது ்தோனைப
பமடததோன –
ைனிதோ! அவ்விமைைன கோட்டிய
பரநத ைனப்போகமக
ைைநது-
ச�யற்படுை்தன?
கனி இருகக கோயகைர்ை்தோ!

்ெரோன சிநதமனகள உளைைர்கள தம்்ைோடு 
செருஙகி்ய பழகு்ைன ெோன! – சகோடும்
கூரோன ஆயுதஙகள சகோணடுேவும் ்பர்களுடன
கூடோைல் ஒதுஙகு்ைன ெோன!
போரோளுைனை ைனனைரோய இருநதோலும் நீதிசெறி
பற்ைோ்ரல், பயபப்டன ெோன! – ச�யும்
ஏரோைம் தீச் ச�யல்கள, சுயெேஙகள பற்றிசயேோம்
எபசபோழுதும் எழுது்ைன ெோன!
பற்்ைோடு பழகுகினை பணபோன ்பர்களுககுப
பணிவிமடகள ச�யகு்ைன ெோன! – ்ெர்மை
அற்்ைோர்ககு ைோல்பிடிககும் அநியோயம் மிககைரின
அணியிருநது விேகு்ைன ெோன!
ஊரோரின ப்ணததினி்ே உடல்ைைர்ககும் கயைர்கைோம்
உலுததர்களின எதிரி்ய ெோன! – பககம்
�ோரோைல் நினறு நிதம் �ததியதமதக கோபபைர்ககு
�கததினி்ே மிததிரன ெோன!
தனனேதமதப போரோைல் என ெேததில் ெோட்டமுளை
தோயைளின அடிமை்ய ெோன! – இநத
ைனபமதயில் ைோழைோஙகு ைோழநது ைமைைசதனை
ைனததுணிவு சகோணடைன ெோன!
ச�பபரிய இைமையி்ே ச�ல்வியர்கள விழிவீச்சில்
சிநமதபறி சகோடுததைன ெோன! – எனினும்
மகபபிடிதத ைமனவியுடன கமடசிைமர ைோழைசதனறும்
சகௌரைதமதப ்போற்று்ைன ெோன!

போடிபபோடி பேரதும்
செஞ்ம�ககைர்நத எஸ்.பி
போேசுபபிரைணியம் ஐயோ! நீர்
்தடித்தடி சபற்ை புகழ இனறு
்கோடி்கோடியோய குவிநத ்போது
எனறும் எைரும் �ற்றும்
எணணியும் போரோத ்ைமையில்
நீர் கணகமை
மூடிக சகோணடது எம்மை
ைோடி ைதஙக மைததுவிட்ட்த!
உடல் உருபபடோத ்போது
உயிர் உடலில் தஙகோ்த!
கடல் கடநது நீர் ைோழநதோலும்
படம் போர்தது உம்
போடல் ்கட்டு
சைய ைைநது ைனம் ைகிழநது
இருந்தோ ையயோ!
சகோவிட் எனை
சகோடிய கோேன
உம்மை கைர்நது ச�னைோ்ன
அவி சகோணடு அழிகக
முடியுைோ அைமன? இப
புவியில் ைோணடன்ர
ைககள ேட்�ம் ேட்�ைோக!
கவி பமடதது உம்மை
நிமனககி்ைோையயோ
ச�வி சகோடுதது ்கட்க
நீர் இல்மே்ய! உம்
ஆனைோ �ோநதி சபை
ஆணடைமன ்ைணடுகி்ைோம்!

ஆணடில் இைமயைைோய
அறிவில் முதியைைோய
ஐயநதிரிபுைக கற்று
அமதக கணைணி ்போல் கோததிரு
ெல்ேமதக சகோணடு எடுதது
அல்ேமதத தளளி விட்டு
நுண்ணறிவும் நூேறிவும் சபற்று
இம்மைககும் ைறுமைககும் ்தடிகசகோள!
கு்ணைதியோய உற்ைோர் ்போற்ை
ெல்ேைைோய ஊரோர் புகழ
ெோசேோரு ைண்ணமும்
சபோழுசதோரு ்ைனியும் ைோழநதிடு
கதிரைனும் திஙகளுமுளை
கோேசைேோம் நீடுழி ைோழைோயோக
்ைணடுகி்ைன �கே ைல்ேமையுளை
இமைைனிடம்

ஆசிரியர் வாழ்க
றுசைனா ஹாசீம், அக்கசைப்பற்று- 02

தேவர்களை மகிழ்விக்க 
தேவத�ோ்கம் சென்றளைத�ோ?

 மாத்தசை ஆர். ்பாலகிருஷ்ணன்

நான்
்கவிமணி அ. க்கௌரி்தாைன், ஆலங்்கணி கிழககு

விழிச�னும் ்கண்ோடி
்கசலவாருதி ஹாஜா அலாவுதீன்

ஆண்டவளை 
தவணடுகித்றோம்!

இைா. ்மாைஸ்

மைசெோட்சி
எம்.ஏ. அத்தாஸ்,- மாத்தசை
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“்கவிபபுனல் ைாய்ந்தமருதூர்” ்்க.எம்.்ம அஸீஸ்

ைோனமுகட்டில் உேோைரும்
சூரியககதிரின
சூட்டுக்கோல்்ைட்டோல்...
சபௌர்்ணமியோகிய நிேைடநமத
பழுப ்பறியசுட்டகருைோடோய
சூம்ப, ்தோல் சுருணடு,
ெோ ைரணடு, போழோயப்போன ஒரு
பழஙகிழவியின ்கோேததில்
கோட்சி தருகிைது அேங்கோேைோக
ை�நதம் ைருவிய
ைோவிகளும், ஏரிகளும்
க்ணம் சபயர்நது கட்டோநதமரயோகி
முடியுதிர்நத சைோட்மடததமேயோய 
முடிச்சு ்போட
பைமைகளும், மிருகஙகளும்
ைனிதர்களும், ஒரு ச�ோட்டு
குடிநீருககோக அமே்ைோதி
தற்சகோமேச�யது சகோணடன்ைோ
எனன்ைோ பி்ணஙகளின துர்ைோமட
ெோற்ைம் எடுககிைது
கோற்றின அம�வுகைோல்
அ்தோ. அட எனன சகோடுமை
எழுபமதத தோணடிய ஒரு
மூதோட்டியின முனகலில் இதயம்
பகசகனறு அடிகக, பககததில்
ச�னறுபோர்ககின்ைன
வியர்தது, விறுவிறுதது
ெோகமகத சதோஙகப்போட்டு
ெமடபபி்ணைோய கிடககிைதுகட்மட
சூரிய இனசஜெக�னின
சுழற்சிப பிரையததில்
ஏன எதற்கு? இநத
சூரிய பகைோனின சூடு
ெோளுககு ெோள
்தோலுரிககிை்த, எனை வினோவிற்கு
பகுததறிவு ைோய திைநது
பதில் தருகிைது...
ஆைறிமை உளைோஙகிய
ைோனுட அலு்கோசுகளின அடோைடி
சபோறுகக இயேோைல்தோன
சூரியனோர்
ைணைோதோவின ைடியில்
கண மைததுளைோர் எனபதிலும்
உணமை இல்ேோைலில்மே
எல்ேோ்ை இமைைன ச�யல்

கவலிப்பன்சனயூர் 
முஹம்மடகஸெயின்

பேத்திக்கொரு 
கவிதை

ஞாபகஙகள் வடிவாக...
அலிறிஸொப, 
அககுைச்ண

என கணணீருககுள
ஒரு கோவியம்
அரங்கறுகிைது
ைறுமை ைோட்டிய
அநத ெோட்களும்
ையிற்று்ணவுககு
்போரோடிய சபோழுதுகளும்
கோவிய போததிரஙகைோக
நிழேோடுகினைன
தோணடி ைநத
தமட ைடிைஙகளும்
தனனம்பிகமக ஈட்டி
தநத சைற்றிகளும்
அமேக்ைோடு எதிர்தத
பட்கோட்டைோக 
என ைோழகமக

நீ்ரோட்டததுககு
கேஙகமர விைககோனது
எனமனப புடம்்போட்ட
�ம்பைத சதோடர்களும்
சதம்பூட்டிய உததைர்
அறிவுமர செறிகளும்
கோேததோல் ைமையோத
பசுமை நிமனவுகள
என கோவிய ைோழமை
அர்ததப படுததிய
உமழபபோல் பிர�விதத
முயற்சியின அறுைமடகள
அமை அைரததுைைோக
எனறும் உயிர் ைோழும்
ஞோபகஙகள ைடிைோக

எனககு நீ
்தோழன இனறு
ஆனோல்  ெோனுனககு எபபடி்யோ?
ெம் புரிதலினறிய உைைோல்...
ைோயககு ைநதோற்்போல்
அனசைோரு ைோககுைோதம்-
ைனைோர்தமதயோய ைைர்நதது
அது ெம் உைவின
அணுககதமத அழிததது;
பமகமைமய ெைககுள திணிததது
இரு துருைஙகைோயப பிரிததது 
அதற்குபபின
என �நதிபபுகளில்... நீ இல்மே
உனனுமடயதில்... ெோனுமில்மே
எங்கயோைது ஒரு கூடலில்
உனமனபபற்றி
யோரும் குமைச�ோனனோல்
அதில் ெோன குளிர்கோயந(்தன)
உனககும்
அபபடிததோன இருநதிருககும் 
கோேம் ஓடியது
ையதும் கூடியது
பககுைம் ையதுக்கற்ப ்தறியது
பமகமையின போரம்
போமை்போல் கனததது
இததமன சபரும் இழிபோரதமதயோ
இற்மைைமரககும்
மூச்சு  
முட்டமுட்டச் சுைநதிருககி்ைன
எனறு ைனம்  குறுகிச்சிறுததது
முதிர்ச்சி- நீரின குளிர்ச்சியில்
பமகமைததீ அம்ணநதது
ஈன ‘ஈ்கோ’ பரிசுததைோனது
போரம்
போரமில்ேோைல் இைஙகியது 
இ்த நிமேயில்
நீயும் இருநதோல்... ைோ!
என ்தோளகள பிரியபபடுகினைன
உன மககமைத தோஙக
இல்மேசயனைோல்
நீ
கனியோகும்ைமர கோததிருப்பன
ெம்பிகமக்யோடு
உன ெணபன

என தேோள்கள 
பிரி�ப்படுகின்றை!
அவ்பர் முஸ்்த்பா, அக்கசைப்பற்று

்பரநே மைப்போனளம
்கலாபூஷ்ணம் எம்.சவ. எம்.மீ. ஆத
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ntspehl;L Ntiy tha;g;G Nkk;ghL kw;Wk; 

re;ij gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

fl;blq;fis thlif / Fj;jif 
mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;

PR/02/04-1(36) Vol.ii
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpd; gpd;tUk; khfhz mYtyfq;fs; / khtl;l mYtyfq;fs; 

/ gpujhd mYtyfj;jpd; gFjpia elhj;jpr; nry;tjw;F NghJkhd ,ltrjpfisf; nfhz;l mYtyfj;jpw;Fg; 

nghUj;jkhd tPL / fl;blq;fis thliff;F my;yJ Fj;jiff;F ngwj; Njitahf cs;sJ. 

Njitg;ghL

,Uf;f Ntz;ba 

,lg;gug;gpd; msT 

(rJu mbfs;)

,lk;

1
mk;ghiw khtl;lg; gapw;rp 

epiyak;
Rkhh; 2>700

mk;ghiw efu vy;iyf;Fs; my;yJ mk;ghiw efu 

vy;iyf;F mz;ikapy; Kiwahd tPjp trjpfs; 

kw;Wk; nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs; %yk; 

milaf;$ba ,lkhftpUj;jy;

2
nfhOk;G khtl;lg; gapw;rp 

epiyak;
Rkhh; 12>500

gj;juKy;y> gd;dpgpl;ba> nfhl;lht> mj;JUfphpa> 

khyNg Nghd;w cg efuq;fSf;Fs; Kiwahd tPjp 

trjpfs; kw;Wk; nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs; 

%yk; milaf;$ba ,lkhftpUj;jy;

3
FUehfy; khtl;lg; gapw;rp 

epiyak;
Rkhh; 4>600 FUehfy; efu vy;iyf;F mz;ikapy; Kiwahd 

tPjp trjpfs; kw;Wk; nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs; 

%yk; milaf;$ba ,lkhftpUj;jy;4
tlNky; khfhz Gyk;ngah; 

ts epiyak; - FUehfy;
Rkhh; 9>500

5

gj;juKy;y gpujhd 

mYtyfj;NjhL ,ize;j 

fpis mYtyfk;

Rkhh; 14>000

gj;juKy;y> gd;dpgpl;ba> nfhl;lht> mj;JUfphpa> 

khyNg Nghd;w cg efuq;fSf;Fs; Kiwahd tPjp 

trjpfs; kw;Wk; nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs; 

%yk; milaf;$ba ,lkhftpUj;jy;

6
fk;g`h khtl;lg; gapw;rp 

epiyak;
Rkhh; 3>500

fk;g`h efu vy;iyf;F mz;ikapy; Kiwahd 

tPjp trjpfs; kw;Wk; nghJ Nghf;Ftuj;J Nritfs; 

%yk; milaf;$ba ,lkhftpUj;jy;

,e;jf; fl;blq;fs; gpd;tUk; trjpfisf; nfhz;bUj;jy; fl;lhakhFk;.

1. tlNky; khfhz Gyk;ngah; ts epiyak; - FUehfiyf;Fj;  Njitahd ,ltrjp:

 1.1  Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;s tUif jUk; Rkhh; 150 Nrit ngWeh;fs; mkuf;$ba ,ltrjpiaf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 1.2  gzpahl; njhFjpapdh; kw;Wk; nghJkf;fs; gad;gLj;Jtjw;fhf Rkhh; 08 kyry$l trjpfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 1.3  xNu jlitapy; Rkhh; 04 thfdq;fis epWj;jp itf;ff;$ba tifapy; mYtyf ,lg;gug;gpy; 

,ltrjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 1.4  ,uz;L mjpfhhpfSf;fhd (rpNu\;l Kfhikahsh; kw;Wk; cjtp Kfhikahsh;) 15x15 mb gug;gpy; 

,uz;L miwfs; my;yJ ,e;j miwfis mikj;Jf; nfhs;sf;$ba ,ltrjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 1.5  20x20 mb gug;gstpy; 04 miwfs; my;yJ ,e;j miwfis mikj;Jf; nfhs;sf;$ba ,ltrjp 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 1.6  fsQ;rparhiy trjpfSf;fhf 15x15 mb gug;gpy; ,uz;L miwfs; my;yJ fsQ;rparhiyia 

mikj;Jf; nfhs;sf;$ba ,ltrjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  mk;ghiw> FUehfy;> fk;g`h kw;Wk; nfhOk;G gapw;rp epiyaq;fSf;fhd fl;blq;fs; gpd;tUk; 

trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 2.1  20x15 rJu mb mstpyhd etPd khjphpapyhd  rikayiw kw;Wk; etPd khjphpapyhd Fspayiw 

xd;Wk;  ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.2  xNu jlitapy; Rkhh; 30 gapw;rp ngWeh;fSf;F tFg;giwfis elhj;Jtjw;Fg; NghJkhd 04 

tphpTiu kz;lgq;fs; 03 - 05f;F ,ilapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (gapw;rp ngWeh;fSf;fpilapy; 1 ½ 
mb ,ilntsp ,Uf;ff; $ba tifapy; ,ltrjpfisf; nfhz;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

 2.3 Kfhikahsh;/ epiyag; nghWg;ghsh;fSf;F mYtyf miwfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.4  mYtyfj;ij elhj;jpr; nry;tjw;Fg; nghUj;jkhd ,ltrjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (gzpahl; 

njhFjpapdh; 5 - 10 tiuapy;)

 2.5  fl;blj;jpw;F ntspNa 04 kyry $lq;fSk; 04 FspayiwfSk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

kyryf;$l Fopfs;> fopT ePh; Njf;fj;jpw;fhd NghJkhd nfhs;ssTila Fopfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.6 100 gapw;rp ngWeh;fs; clw;gapw;rp nra;tjw;Fg; nghUj;jkhd ,ilntsp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.7 20x10 rJu mb msthd czT miw ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.8 fl;blj;jpd; cl;Gwk; 03 kyry $lq;fSk; Fspayiw xd;Wk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.9 Mtzq;fisf; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf fsQ;rpa miwnahd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.10 xU jlitapy; Rkhh; 100 Ngh; tiu mkuf;$ba kz;lgnkhd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.11  FUehfy; kw;Wk; nfhOk;G gapw;rp epiyaq;fSf;F 100 - 150 egh;fSf;F jq;Fkpl trjpiag; 

ngw;Wf;nfhs;sf;$ba tpLjp trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.12  FUehfy; gapw;rp epiyaj;jpw;F Neh;rpq; Nrit fw;if newpia elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;Fj; 

Njitahd 250 rJu mb mstpyhd kz;lg trjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.13  tyJ Fiwe;j egh;fSf;fhd Fspayiwfs;> kyry$l trjpfisg; nghUj;Jtjw;F NghJkhd 

,ltrjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3. gj;juKy;y gpujhd mYtyfj;jpw;F ,izahd fpis mYtyff; fl;blj;jpw;Fj; Njitahd ,ltrjpfs;

 3.1  %d;W Ng]; kpd;rhuk; kw;Wk; 150 gzpahl; njhFjpapdUf;Fg; NghJkhd Foha; ePH; trjpfs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;

 3.2 Foha; ePUf;Fg; gjpyhf ePh;j; jhq;fpnahd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.3 epiyahd njhiyNgrp trjpapUj;jy; Ntz;Lk;.

 3.4  nghJg; Nghf;Ftuj;J tPjpf;F Kfg;ghf fl;blk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fiwe;jgl;rk; 10 

thfdq;fis epWj;jp itf;ff;$ba ,ltrjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.5  tspr;rPuhf;fk; nra;ag;gl;bUj;jy; my;yJ mt;thW ,y;yhtpl;lhy; fl;blnkhd;iwj; njhpT nra;Ak; 

tiu tspr;rPuhf;f trjpia toq;Fjy; Ntz;Lk;.

 3.6 nghJkf;fs; ,yFtpy; milaf;$ba ,lkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 3.7  150 gzpahl; njhFjpapdUf;Fg; NghJkhd tifapy; Mff; Fiwe;jJ 08 kyry$lq;fs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; kyryf; Fopfs; NghJkhd nfhs;ssitf; nfhz;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4. Vida mj;jpahtrpakhd trjpfs; : (Nkw;gb Njitg;ghLfSf;Fg; Gwk;ghf)

 4.1 tPL/ fl;blj;ij Rw;wp Mff; Fiwe;jJ 06 mb cauj;jpy; kjpy; my;yJ ghJfhg;Gg; gliy ,Uj;jy;.

 4.2  gpujhd tPjpf;F mz;kpj;jjhfTk;; kw;Wk; thfdq;fs; gytw;iw epWj;jp itg;gjw;fhf trjpfs; 

,Uj;jy;.

 4.3 jphpNg]; kpd;rhuk; kw;Wk; Foha; ePH trjpfs; ,Uj;jy;.

 4.4 njhiyNgrp trjpfs; ,Uj;jy;.

 4.5 fopTg; nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jk; trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 4.6  fl;blk; njhlh;gpyhd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mtzq;fspd; Gifg;glg; gpujpfisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;

  4.6.1 Fj;jiff;Fhpa Mjdj;jpd; epue;ju Kfthp

  4.6.2  fl;bl chpikahsh; chpikj;Jtj;ijg; ngw;Wf;nfhz;l cWjpapd; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

gpujpnahd;W kw;Wk; mjw;Fhpa mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l gjpNtl;Lg; gf;fk;

  4.6.3 Mjdj;jpd; tiuglk;

  4.6.4  cWjpg;gLj;jg;gl;l xg;Gjy; mspf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;. (Fwpj;j fl;bl tiuglj;ij A4 
mstpy; my;yJ A3 msTf;F rpwpajhf;fp ngw;Wf;nfhz;l Gifg;glg; gpujpnahd;whf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.)

  4.6.5  Fj;jif toq;Fehpd; ngaH/ Kfthp/ Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; kw;Wk; mjd; 

njspthd Gifg;glg; gpujpnahd;W

  4.6.6 fl;bl chpikahshpd; njhiyNgrp ,yf;fk;

  4.6.7 ,zf;fr; rhd;wpjo; (rhd;wpjo; khw;wg;gl;bUe;jhy; mjd; gpujp rfpjk;)

  4.6.8 kpd;rhuk;> njhiyNgrp> thpg;gzg; gw;Wr;rPl;L

,iaGila Mtzq;fis cq;fs; tpiyfSld; gpd;tUk; Kfthpf;F 2020.......Mk; jpfjpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; gj;juKy;y> nfh];tj;j> nld;rpy; nfhg;NgfLt 

khtj;ij> ,y. 234,y; mike;Js;s gzpafj;jpd; nghJ Kfhikahsh; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; 2020..... Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fs; tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~thlif/ Fj;jif mbg;gilapy; fl;blq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

(,iaGila efuk; kw;Wk; PR/02/04-1(36) Vol.i|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfhpf;Fk; my;yJ Vw;Wf;nfhs;shjpUf;Fk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ vd;gJld; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. 

murhq;f kjpg;gPl;lhshpd; mwpf;iff;fikNt njhpT nra;jy; ,lk;ngWk;.

ngWiff; FO>

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;>

,y. 234> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;ij> 

gj;juKy;iy.

njhiyNgrp/ njhiyefy; : 011-2880550/ 011-2880564
,izaj;jsk; : www.slbfe.lk

mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;Nghk;

nfhs;tdT mwptpj;jy;
,yq;if flw;gil

,yq;if flw;gilf;F 2021Mk; Mz;L [dtup khjk; 01Mk; 

jpfjpapy; ,Ue;J brk;gu; khjk; 31Mk; jpfjp tiuf;Fkhd 

kUj;Jt nghUl;fis tpepNahfpj;jy; njhlHghf 

cw;gj;jpahsHfs;> ,wf;Fkjpahsh;fs;> toq;FeHfs;> 

xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J xt;nthU myFf;Fkhd 

tpiyfspd; fPo; Nfs;tp NfhUjy;;;;

1.  ,yq;if flw;gilj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdT FOj; jiytupdhy; fPNo Fwpg;gplg;gLk; ,yq;if 

flw;gilj; jsq;fSf;Fk;> epWtdq;fSf;Fk; 2021Mk; Mz;L [dtup; khjk; 01Mk; jpfjpapy; ,Ue;J 2021 

brk;gu; khjk; 31Mk; jpfjp tiuf;Fkhd fhyg;gFjpf;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; NtW NtW kUj;Jt nghUl;fs; 

xd;iwNah my;yJ mjw;F Nkw;gl;;l nghUl;fisNah xt;nthU myFf;Fkhd tpiyfspd; fPo; 

tpepNahfpg;gij cWjp nra;af;$ba ,yq;ifapd; tHj;jf epWtdq;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs; cw;gj;jpahsHfs;> 

xg;ge;jf;fhuu;fs; Nghd;w toq;FeHfsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd. xt;nthU myFf;Fkhd 

tpiyfspd; fPo; rku;g;gpf;Fk; tpiyfspd; nry;YgbahFk; fhyk; 2021Mk; Mz;L [dtup; khjk; 01Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2021 brk;gu; khjk; 31Mk; jpfjp tiuapyhFk;.

 (m)  njupT nra;ag;gl;l toq;FeHfspdhy; Fwpj;j kUj;Jt nghUl;fis kUj;Jt fsQ;rparhiy> ,yq;if 

flw;gil jiyikafk;> j.ng. vz; 593> nfhOk;G-01 vd;w Kftupf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 (M)  ,J njhlHghf fhprid fhl;LtHfs; xt;nthU tifawhTf;Fkhd kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; 

fl;lzkhd &gh 2000.00 I fhrhf gzpg;ghsH (epjp)> ,yq;if flw;gilj; jiyikafk;> j.ng. vz; 

593> nfhOk;G-01. vd;gtuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il 2020 xf;NlhgH 13,y; ,Ue;J 2020 

etk;gH khjk; 09 tiu thuhe;j Ntiy ehl;fspy; fhiy 09.00 kzp njhlf;fk; 14.00 kzpf;Fk; 

,ilg;gl;l fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l nghJ kUj;Jt 

nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fis fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW rku;g;gpf;f 

Ntz;Lk;.

2.  2021Mk; Mz;Lf;F xt;nthU epWtdj;Jf;Fkhd Njitfspd; msTfs; kw;Wk; tpguq;fs; xt;nthU 

tifawhtpd; fPOk; Njitg;gLk; msTfs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; toq;fg;gLk;. 

 Nfs;tpg;gj;jpu ,yf;fq;fSk; xt;nthU tifawhTk;

tplaq;fspd; 

tifg;gLj;jy; ,yf;fk;
tplaq;fspd; tifg;gLj;jy; tpla tpguk;

KbTj; jpfjpAk; gj;jpuq;fis

jpwf;Fk; jpfjpAk; NeuKk;

,fg/rPvk;v]; /01/Mu;rP/2021 Mgj;jhd epiyikfSf;fhd kUe;Jfs; 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /02/Mu;rP/2021 ,ja Neha;f;fhd kUe;Jfs;  2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /03/Mu;rP/2021 ika;a euk;G Neha;f;fhd kUe;Jfs; 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /04/Mu;rP/2021 Cl;lr;rj;J kw;Wk; ,uj;j cw;gj;jpf;fhd 

kUe;Jfs;

2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /05/Mu;rP/2021 Rthr Neha;f;fhd kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /06/Mu;rP/2021 ,iug;ig Neha;f;fhd kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /07/Mu;rP/2021 fz; /fhJ/%f;F kw;Wk; njhz;il 

Neha;f;fhd kUe;J    
2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /08/Mu;rP/2021 Njhy; Neha;f;fhd kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /09/Mu;rP/2021 E}skpy;yh Neha;f;fhd kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /10/Mu;rP/2021 jir kw;Wk; %l;L Neha;f;fhd kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 10 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /11/Mu;rP/2021 Ma;Tf;fhd Cf;f kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /12/Mu;rP/2021 fd;Dy kw;Wk; tbFoha;fs; 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /13/Mu;rP/2021 ghprPyidf;fhd Cf;F kUe;J 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /14/Mu;rP/2021 kUe;J}rp kw;Wk; Crp 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /15/Mu;rP/2021 bu];]pq; nghUl;fs; 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /16/Mu;rP/2021 nfdpAyh kw;Wk; njjPlh; 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /17/Mu;rP/2021 gpw mWit rpfpr;ir Efu;Nthu; 

nghUl;fs;

2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /18/Mu;rP/2021 gpw mWit rpfpr;ir Efu;Nthu; 

tplaq;fs; (NtW)

2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /19/Mu;rP/2020 rj;jpu rpfpr;ir ijay; nghUl;fs; 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

,fg/rPvk;v]; /20/Mu;rP/2020 gPil fl;Lg;ghl;L ,urhadg; nghUl;fs; 2020 xf;Nlhgh; 11 10.00 kzp

3.  xg;ge;jf;fhuh;fs; gpd;tUk; jifikfis G+Hj;jp nra;a Ntz;Lk;. (tpiyfis tpkHrpf;Fk; NghJ 

,t;tplaq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.)

m.  kUj;Jt tplaq;fSf;F rkkhd tYTld; mur/ jdpahh; epWtdq;fSf;F fsQ;rpag; nghUl;fis 

rpwg;ghd Kiwapy; 2 tUlk; toq;f cs;sikf;fhd mwpf;if.

M. thrid rhjdq;fs; kw;Wk; kUe;J xOq;F Kiw Mizaj;jhy; toq;fg;gl;l jFjp rhd;wpjo;.

,. epiyahd %yjd trjpfs;. 

<. xOq;fhf tup nrYj;jpaikf;fhd mwpf;if.

c. NghJkhd njhlHghly; trjpfs; (njhiyNgrp> ifalf;fj; njhiyNgrp> njhiyefy;> kpd; mQ;ry;). 

C. NghJkhd fsQ;rparhiy trjpfs;.

v. NghJkhd njhopyhsH kw;Wk; mYtyf trjpfs;.

V. NghJkhd tifapy; Nghf;Ftuj;J thfd trjpfs;.

x.  tHj;jf epWtdkhf gjpT nra;J nfhz;Ls;s rhd;wpjo; my;yJ epWtd uPjpahf xd;wpize;J 

nraw;gl;lik njhlHghd rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 3 tUlj;Jf;F Nkw;gl;l fhyg;gFjpapy; 

njhlh;e;J th;j;jf eltbf;iffspy; <Lgl;likf;fhd rhd;Wfis rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

4.  tpz;zg;gjhupfs; tpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gLk;NghJ ngWkjp NrHf;fg;gl;l tup (VAT) nrYj;Jgtuhf gjpT 

nra;j ,yf;fj;ij rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;. ,t;thW gjpT nra;J nfhs;shj tpz;zg;gjhupfs; tup 

tpyf;fspf;fg;gl;lik njhlHghf ,iw tupj; jpizf;fs Mizahsupd; rhd;wpjio rkHg;gpf;f Ntz;Lk;. 

NkYk; Nkw;Fwpj;j Njitfis G+h;j;jp nra;ahj Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  tpz;zg;gjhupfs; tpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gLk;NghJ fbj ml;ilapd; ,lJ  gf;f Nky; %iyapy; ',yq;if 

flw;gilf;F 2021Mk; Mz;Lf;fhd fsQ;rpag; nghUl;fis tpepNahfpg;gjw;fhd xg;ge;j tpiyfis 

rkHg;gpj;jy;" (tpla tpguk;)  ,fg/toq;fy;/…......... /Mu;rP /2021 Nfs;tpg;gj;jpug; ngl;bapy; (nlz;lu;) 

tpz;zg;gq;fs;  jpwf;Fk; jpfjp> Neuk; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. 

my;yJ Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpug; ngl;bapy; (nlz;lu;) ,l Ntz;Lk;

 jiytH> 

 jpizf;fsf; nfhs;tdTf;FO> 

 ,yq;if flw;gil

 ,yq;if flw;gil jiyikafk;> 

 j.ng. vz; 593>

 nfhOk;G-01.

6.  Fwpj;j Neuk; Kbtile;j clNdNa Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfupf;fg;gLtJld;> mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpf; nfhLf;fg;gLk;. tpz;zg;gjhupf;Nfh my;yJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpf;Nfh Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; ,e;j re;jHg;gj;jpw;F rKfkspf;f KbAk;.

7.  cupa Kiwapy; G+Hj;jp nra;ag;glhj tpiyNfhuy; Mtzq;fs;> cupa vOj;J %y rhd;Wfs; rkh;g;gpf;fg;glhj 

gl;rj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fis Vw;wy; my;yJ epuhfupj;jy; Nfs;tpr; rigr; 

jiytupd; mjpfhuj;Jf;Fl;gl;lJ. 

8.  njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhupfSld; xg;ge;jk; ifr;rhj;jply; njhlHghf gjpTj; jghypy; mwptpf;fg;gLk;. 

9.  Nfs;tpg; gj;jpu tpz;zg;gq;fis vJtpj nfhLg;gdTfSk; ,d;wp gzpg;ghsh; ehafk; (toq;fy; kw;Wk; 

Nritfs;)> ,yq;if flw;gilj; jiyikafk;> nfhOk;G. vd;Dk; ,lj;jpy; guprPypf;f KbAk;. 

10.  Nkyjpf tpguq;fSf;F gzpg;ghsh; mjpfhup (kUj;Jt rg;isau;fs;) njhiyNgrp 011-7195541/0117195543 
flw;gil jiyikafk;> nfhOk;G-01 ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

11.  ,f;Fwpg;gpl;l xt;nthU tifawhTf;Fkhd tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd tpguq;fis flw;gilapd; 

,izaj;jskhd www.navy.lk apypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jiytH> 

jpizf;fsf; nfhs;tdTf;FO> 

,yq;if flw;gil>

nfhOk;G-01
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Rfhjhu mikr;R

vapl;];> fhrNeha; kw;Wk; kNyupah jLg;Gj; jpl;lj;jpw;fhd cyf epjpak; (GFATM)

fs kl;lj;jpy; fhrNeha; jLg;G nraw;ghLfis ifahs;tjw;F ,iza mbg;gilapy; jpwe;j %yk; nfhz;l 

juT mikg;G kw;Wk; mjid ikag;gLj;jpa kpd;dZ Nehahsu; jfty; Kfhikj;Jt mikg;ig (ePIMS) 
nraw;gLj;Jtjw;fhf jFjpAila tiyaikg;G Nkk;gLj;Jdu;fsplk; ,Ue;J GFATM ,d; fPo; fhrNeha; 

fl;Lg;ghL kw;Wk; ,ja Neha;fSf;fhd Njrpa jpl;lj;jpd; (NPTCCD) rhu;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOj; 

jiytupdhy; Mu;t ntspg;ghLfs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.   

ePIMS ,y; cs;slq;Fgit:

1.  kjpg;gPL kw;Wk; rk;gtk; mbg;gilapd; kpd;dZ gjpT kw;Wk; mwptpj;jy; mikg;G

2.  Ma;T$l tprhuiz Kfhikj;Jt myF

3.  kUe;J ifapUg;G tpgu Kfhikj;Jt myF

4.  MDR-TB Nehahsu;fspd; gjpT kw;Wk; mwptpj;jy; mikg;G

midj;J 23 khtl;l ,ja rpfpr;irafq;fspy; (DCC) ePIMS ,d; nraw;ghl;Lf;fhf mtrpakhd tiyaikg;G 

kw;Wk; td;nghUl;fs; 2020,d; ,Wjpf; fhyhz;L fhyj;jpy; nraw;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.

NkYs;s Nehf;fj;jpw;fhf tUq;fhy tiyaikg;G Nrit toq;Feu;fsplk; ,Ue;J Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd 

miog;G tpLf;fg;gLfpwJ.

A.jpl;lkhd Nehf;fq;fs;
1.  NPTCCD kj;jpa toq;fpAld; ghJfhg;ghd juT gupkhw;w miytupirfs; epWTjy;.

2.  xt;nthU DCC ,Yk; tiyg;gpd;dy; cl;fl;likg;ig epWTjy;.

3.  gue;j gFjp tiyg;gpd;dy; topahf ePIMS ,d; KO nraw;ghl;ilAk; Jupjg;gLj;jy;.

Mu;tKila nrayhf;Fgtu;fs; tiyg;gpd;dy; gpd;tUk; tpguq;fSld; NkYs;s xg;gilfis nra;tjw;F jkf;F 

,Uf;Fk; jifikfs;> tsq;fs; kw;Wk; mDgtj;ij ep&gpf;Fk; jftiy toq;fy; Ntz;Lk;. 

a. epWtdk; my;yJ epWtfj;jpd; ngau;> Kftup kw;Wk; tiyaikg;Gf;F njhlu;Ggl;l Copau;fspd; Ratpguk;.

b.  i.  ,jidnahj;j tiyaikg;ig nraw;gLj;jpa Ke;ija mDgtj;jpd; tpguq;fs;

     ii.  tiyaikg;Gfspd; tpguk; kw;Wk; thbf;ifahsu;fs;> epWtdj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup.

c.  xg;gilf;F epakpf;fg;gl;Ls;s Copaupd; fy;tpj; jifik kw;Wk; njhlu;Gila mDgtk; cl;gl KOikahd 

Ratpguf; Nfhit.

d.  epu;zapf;fg;gl;l fhyj;jpy; xg;gilia ntw;wpfukhf g+u;j;jpnra;tjw;fhd njhopy;El;g jifikfs;> trjpfs; 

kw;Wk; ,Uf;fpd;w tsq;fs;.

e.  Rfhjhu Jiwapy; mDgtk; (mur/ jdpahu;) kw;Wk; tpz;zg;gjhuu; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; ,jid xj;j 

tiyaikg;Gfs;.

f.  epjpj; jpwd; kw;Wk; epWtdj;jpd; epjp tYj;jd;ikia fhl;Ltjw;F Mtz mj;jhl;rp. fle;j %d;W Mz;Lfspd; 

jzpf;if nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffis ,izf;fTk;.

Nehf;Fila tpiykDjhuu;fs; %yk; rku;g;gpf;fg;gLk; Mu;t ntspg;ghL FWfpa gl;bay; xd;iw jahupf;f 

gpd;tUk; mbg;gilapy; kPsha;T nra;ag;gLk;.   

a.  epWtdj;jpd; gpd;dzp: jkJ trjpfs;> tsq;fs; kw;Wk; epGzj;Jtj;jpd; gug;gpd; RUf;fk;; 
b.   epWtdj;jpd; nghJthd kw;Wk; rpwg;Gj; jd;ikAila mDgtk;>

c.  Rfhjhuj; Jiwapy; epWtdj;jpd; %yk; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;s ,jidnahj;j xg;gilapd; RUf;fk;>

d.  epWtdj;jpd; nghUj;jkhd mwptpd; ,Ug;G kw;Wk; Copau;fspilNaahd jpwd;fs;>

e.  xg;gilia g+u;j;jpnra;tjw;F epu;khz fUj;JfSld; njhopy;El;g jpwdpd; nray; tpsf;fk; (Mu;t 

ntspg;gl;Lf;F epu;khzf; fUj;Jfis ,izf;fTk;) kw;Wk; ,e;j xg;gilia ifahs;tjw;F epjpj; jpwd; 

(fle;j %d;W Mz;Lfspd; jzpf;if nra;ag;gl;l fzf;F mwpf;iffis ,izf;fTk;)>

f.  ntspehl;L epjpapyhd epWtdq;fs; kw;Wk; murhq;fj;jpd; mikr;Rfspy; gzpahw;wpa mDgtk; kw;Wk; mwpT 

Xu; mD$ykhf mikAk;.

Nju;Tnra;ag;gLk; tUq;fhy tpiykDjhuu;fs; tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;Gf;F miof;fg;gLth; vd;gNjhL 

KOj; jpl;lk; kw;Wk; tpiykDjhuu;fs; %yk; ifaspf;fg;gLtjw;F xl;Lnkhj;j Nkk;ghl;Lj; jpl;l Kd;nkhopTfspd; 

mbg;gil Fwpj;J mjpy; tpsf;fk; mspf;fg;gLk;.

Mu;tKila tpz;zg;gjhuu;fs; fhrNeha; fl;Lg;ghL kw;Wk; ,ja Neha;fSf;fhd Njrpa jpl;l (NPTCCD)> 
gzpg;ghsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL midj;J Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp 

njhlf;fk; 15.00 kzp tiu GFATM mYtyfk;> 4MtJ khb> nghJ Rfhjhu tshfk;> ,y. 555/5> vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G 05 vd;w Kftupapy; Kd;nkhopag;gl;l Fwpg;G tpjpKiwfis guPl;rpf;f KbAk;. 

2020 xf;Nlhgu; 27 md;W K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F mry; kw;Wk; xU gpujpAld; 

Mu;t ntspg;ghL rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. fbj ciwapy; “NPTCCD ,w;fhf EPIMS Mf tiyg;gpd;dy; mikg;G 

xd;iw nraw;gLj;Jtjw;fhd Mu;t ntspg;ghL” vd;W njspthf Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;;. Nju;Tnra;ag;gl;l 

tpz;zg;gjhuu;fSf;F khj;jpuNk mwpTWj;jg;gLk;.

jiytu;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

fhrNeha; fl;Lg;ghL kw;Wk; ,ja Neha;fSf;fhd Njrpa jpl;lk; (NPTCCD)
nghJ Rfhjhu tshfk;> 555/5> 
vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 05 ,yq;if                             njhiyNgrp: +94 112368276

Mu;t ntspg;ghL (EOI)

kpd;dZ Nehahsu; jfty; Kfhikj;Jt mikg;Gf;fhf 
(ePIMS) tiyg;gpd;dy; mikg;G xd;iw nraw;gLj;jy;

mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT

1975 Mk; Mz;bd; 14 Mk; ,yf;f ,yq;if Njapiy rig rl;lk; kw;Wk; 1986 Mk; Mz;bd; 

Njapiy nghjpapLNthh; gjpT nra;jYf;fhd ,yq;if Njapiy rigapd; xOq;F tpjpapd; 

gpufhuk; 2021Mk; Mz;bw;fhd cs;ehl;L Njapiy nghjpapLNthh;fspd; gjpT nra;jy;

tPl;Lg;ghtidf;fhd Njapiyapd; juj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if Njapiy rigahdJ 2021Mk; 

Mz;bw;fhd cs;@h; re;ijapYs;s midj;J Njapiy nghjpapLNthh;fis gjpT nra;tjw;fhd Njitahd 

Vw;ghLfis Kd;ndLj;Js;sJ. 1986Mk; Mz;bd; rdthp 28Mk; jpfjp 386/13 ,yf;fKila tpN\l 

th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l xOq;F tpjpapd; gpufhuk;> midj;J cs;@h; Njapiy nghjpapLNthh;fSk; 

,yq;if Njapiy rigAld; gjpT ngwy; Ntz;Lk;.

cj;Njrpf;fg;gl;l khjhe;j tpw;gidapd; mbg;gilapy; Njapiy nghjpapLNthh; 3 tFjpfspd; fPo; gjpT 

nra;ag;gLth;. xt;nthU tFjpf;Fkhd gjpT nra;jy; fl;lzk; fPNo toq;fg;gl;Ls;sJ.

khjhe;j tpw;gidasT gjpTf;; fl;lzk; 8% ngNrt cldhd 

  gjpTf; fl;lzk;

2500 fpfp tiu &gh 5>000.00 &gh  5>400.00

2501 ,w;Fk; 5000 fp.fpuhkpw;fpilapy; &gh 10>000.00 &gh 10>800.00

5001 fp.fpuhkpw;F Nkw;gl;lJ &gh 25>000.00 &gh 27>000.00

NkNyAs;s gjpT nra;jYf;fhd tpz;zg;gj;ij ,Njr jiyikafj;jpypUe;J my;yJ gpd;tUk; mYtyfq;fspypUe;J 

my;yJ www.pureceylontea.com vd;w ,Njr ,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,y. gpuhe;jpa mYtyf Kfthp
epUthf khtl;lq;fs; kw;Wk; tq;fp 

fzf;fpyf;f tpguq;fs;

01.

cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> ,y. 140> mk;gfKt 

ghij> fk;gis. njh.Ng. ,y. 081-2352279

fz;b> khj;jis> FUehfy;> 

Nffhiy khtl;lq;fs;> ,yq;if tq;fp> 

fk;gis> fzf;fpyf;fk; : 0002499151

02.

cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> ,y. 34> fq;fhuhk FWf;F 

tPjp> khfhy;y> fhyp. njh.Ng. ,y. 091-2232052

fhyp khtl;lk;

,yq;if tq;fp> fhyp

fzf;fpyf;fk; : 0001585875          

03.

cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> ,y. 61/1> Gjpa efuk;> 
,uj;jpdGhp. njh.Ng. ,y. 045-2222136

,uj;jpdGhp khtl;lk;.

,yq;if tq;fp> ,uj;jpdGhp

fzf;fpyf;fk; : 0001015630

04.

cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> 

,y. 23> mYj; khtj;ij> cad;tj;j> 

khj;jiw. njh.Ng. ,y. 041-2222636

khj;jiw kw;Wk; `k;ge;njhl;l khtl;lq;fs;

,yq;if tq;fp> khj;jiw

fzf;fpyf;fk; : 0001659159

05.

cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> tprhfh khtj;ij> Gjpa 

gJis tPjp> gz;lhutis. njh.Ng. ,y. 057-2222812

gJis kw;Wk; nkhduhfy khtl;lq;fs;

,yq;if tq;fp> gz;lhutis

fzf;fpyf;fk; : 0002067259

06.

cjtp Njapiy Mizahsh;> 

,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT>

tj;Juz tPjp> gJuypa. njh.Ng. ,y. 034-2247444

fSj;Jiw kw;Wk; fhyp 

(kj;Jfk/vy;gpl;ba gpuNjr nrayfq;fs;) 
,yq;if tq;fp> kj;Jfk

fzf;fpyf;fk; : 0005121673

07.
cjtp Njapiy Mizahsh;> ,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Mizahshpd; gphpT> NfNyfy;y> ehDXah 

tPjp> Etnuypah. njh.Ng. ,y. 052-2234695

Etnuypah> `q;Fud;nfj;j> mk;gfKt> 

nfhj;kiy> Nehh;t+l;> tyg;gid> `l;ld; 

,yq;if tq;fp> Etnuypah

fzf;fpyf;fk; : 84323339

08.

gpujp Njapiy Mizahsh; (Vw;Wkjpfs;)

,yq;if Njapiy rig> 

Njapiy Mizahshpd; gphpT>

,y. 574> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011-2504090

nfhOk;G kw;Wk; Vida khtl;lq;fs; -

epUzapf;fg;gl;l nfhLg;gdit 

fhNrhiy my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; 

tpz;zg;gg;gbtj;Jld; jiyikafj;jpy; 

xg;gilf;fTk;.

gjpT nra;jYf;fhd fl;lzf; nfhLg;gdT xd;wpy; nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ fhNrhiyahf nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;. midj;J fhNrhiyfSk; ,yq;if Njapiy rigapd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; chpj;jhd gzf;nfhLg;gdTld; Vw;Gilajhd gpuhe;jpa 

mYtyfj;jpy; my;yJ ,yq;if Njapiy rig jiyikafj;jpy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;>

,yq;if Njapiy rig>

,y. 574> fhyp tPjp>

nfhOk;G-03.
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செங்காந்தல் மலர் (்கா -
த்திக்த் ்தகாய்) நன்கு 
உலர்ந்த விக்த்ள் 
ச்காள்்வனவு செய்்ய-
ப்படும். ச�காக்ப்பணக 
ச்காடுப்பனவு ச்தகாடர்பு 
- 0779795349
 053160

இறககுமதி செய்்யப்ப-
டட சிறந்த நிகலயில் 
உள்்ள KVA 30 செனி 
2 மற்றும் K.V.A 60 
செனர�டடர் 02 வி -
ற்்பகனககு ்பகாணநது -
கற - 0778460696.
 062786

்பயிரிடுர்வகார் ச்வற்றி்யகா்ள -
ர்்ள் சி்பகாரிசு செய்யும் 
்த�த்திற்கு அகம்வகா். 
உ்யர் ச்தன்னங்ன்று 
குகறந்த விகலயில் 
- ்தகா�வில்லு்வ பி்ளகா -
ணரடஷன் சிலகா்பம் 
- 001662146,  
0 7 7 0 2 1 3 2 7 1 .
 062783

நகாடடுக ர்காழிககுஞ்சு -
்ள் ஒரு நகாள்மு்தல் 
ஒரு மகா்தம் ்வக� 
வி ற் ்ப க ன க கு . 
்வகான்ர்காழி முடகட -
்ள் ச்காள்்வனவிற்கு 
ர்தக்வ. ெ்தலங்கா்வ - 
0777126216-217.
 062752

நகாடடுகர்காழிக குஞ்சு 
ரூ.80/ =,  நீர்ச்காழும்பு,  
்தஙச்காடடு்வ,  ்பன்னல,  
ந கா த் ்த கா ண டி ்ய கா 
விற்்பகன  நிகல்யங -்
ளில் உள்்ளன. CR நகா -
டடுகர்காழிப ்பணகண 
- 0 7 2 3409941.
 059896

கிளினிக ஒன்றில் 
மகாகலரந� ரெக்வககு 
அனு்ப்வமுள்்ள ்தகாதி்யர் 
ர்தக்வ,  இ�த்்த ெகாம்பிள் 
ச்பறும்  திறகம இரு -
த்்த ல் ர்வணடும். 
இ � த் ம ல கா க ன க கு 
அருகில் விரும்்பத்்தக -்
து. 0715147798.
 062770

ஆர�காககி்யமகான ்வகாழ்வி -
ற்கு உ்பர்யகா்மகாகும் 
சு்கா்தகா� ்பகாது்காபபு 
உ்ப்�ணங்ள் ஒரு 
ச்தகாகுதிக்ய அறிமு்ம் 
செய்யும் ெநக்தப்படு -
த்்தல் ்பகட்யணிககு 
விற்்பகன நிகறர்வ-
ற்று அலு்வலர் முழு 
நகாடடிற்கும் ர்தக்வ. 
0 7 1 6 3 3 4 4 8 5 ,  
0 7 6 4 1 3 0 2 0 9 .
 062771

ச்காழும்பில் அகமநது-
ள்்ள பி�்தகான புத்்த் 
்ம்்பனிககு ஆண/ 
ச்பண விற்்பகன்யகா-
்ளர்்ள் ர்தக்வ. ெம்்ப -
்ளம் ஆண -35000/ - ,  
ச்பண 20, 000/ - ்வ்ய -
ச்தல்கல 18-35 இகட-
ப்படட,   அகையுங -்
ள்- 0 7 7330 5791/ 
2-32 0 139 ருஹுனு 
ஸரடஷனரி,  LG 180/ 
14,  பீ்பள்ஸ ்பகார்க ்டடி-
டம் ,   ச்காழும்பு - 11.
 058426

முன் ன ணி  நிறு்வனசமகா-

ன்று ச்காழும்பு புறந்ர் 

்ப குதியில் ்பணிபுரி்ய 

ெநக்தப்படுத்்தல் நி -

கறர்வற்றதி்காரி்க்ள 

(Marketing Executive) 
ரெர்த்துக ச்காள்கின்ற -

து. ெம்்ப்ளம்,  ்மிஷன்,  

மருத்து்வம் ,  ்கார் ,  எரி-

ச்பகாருள் ,  ஊககுவிபபு 

ச்காடுப்ப னவு உணடு. 

மகா்தசமகான்றிற்கு ெம்்ப -

்ளம் 100,  000 இற்கு 

ரமற்்படும். அகையுங் -

ள்,  077-3928246,  

071 - 6226578,  

0777-697622,  071-

814 4 320,  071 -

3530876  

                            059147

நி று ்வ ன ச ம கான் றி ற் கு ,  

ச்காழும்பு - ்ணடிககு 

இகடர்ய ச்பகாருட்க்ள 

ஏற்றிச் செல்லவும்,  

ச்காழும்பில் ர்பகாககு -

்வ�த்துச் செய்்யவும்,  

30 - 60 ்வ ்யதிற்கிகட -

ப்பற்ற,  ்ன�் ்வகா்ன 

ெகா�தி அனுமதிப ்பத்தி -

�த்க்த க ச்காணடுள்்ள 

ெகா�திச்யகாரு்வர் ர்தக்வ. 

(TATA சலகாறிச்யகா-

ன்றிற்்கான ெகா�தி) 

0 7 7 3 5 9 3 4 1 7 /  

0 7 7 7 3 8 5 0 8 5 )

 061914

்தஙகு்வ்தற்கு ெ்ல ்வெ -

தி்ளுடன் ச்காழும்பு 

- 03இல் அகமநது -

ள்்ள அலு்வல்த்திற்கு 

ெகம்யல் மற்றும் சு -

த்தி்ரிபபுக்கா் சிறந்த 

ர்தகாற்றமுகட்ய செ -

்யற்்பகாடுகட்ய 25-55 

்வ ்ய தி ற் கி க ட ப ்ப ட ட 

ச்பண உடன் ர்தக்வ. 

0 7 7 7 2 5 9 8 0 8 ,  

0 1 1 2 3 9 7 7 7 1 .

 062885

வீடடுப ்பணிபச்பண்ள்,  

ச்பண உ்தவி்யகா்ளர் -்

ள்,  ்பணி்யகா்ளர்்ள் 

ர்த க்வ. ்வ்யது 18 

- 40,  நல்ல ெம்்ப்ளம்,  

ச்தகாழில் ,  ்வகாழும் சூ ை -

ல்்ள் . ச்தகாடர்பு  - 75/ 

1,  ட பிள்யூ  ஏ சில்்வகா 

மகா்வ த்க்த ,   ச்வள்்ள -

்வ த்க்த .  அகையுங -்

ள் -  0 1 1 2591169,  

075 5 0 9 1 379

 062180

ச்வள்்ள்வத்க்தயில் உள்்ள 

வீ டடிற்கு ெகம்யல் 

ம ற்றும் சுத்தி்ரிபபு 

ர்வகலககு அனு்ப -

்வமுள்்ள,  ்தஙகியிரு -

க் ககூடி்ய வீடடுப 

்பணிபச்பண ர்தக்வ. 

அலு்வல்த்தின் அடி -

ப்பகடயில் ெம்்ப்ளம் - 

ச்தகாடர்பு - 0777555300.

 062828

ச்காழும்பு க்வ்ப்வப ்பணட -

ங்க்ளகக்்யகாளும் 

நிறு்வனசமகான்றிற்கு,  

18 - 25 ்வ்யதிற்கிகட -

ப்படட,  ்பலவி்தமகான 

க்வ்ப்வப ச்பகாருட்க்ள -

யும் நிறு்வ முடியுமகான 

இக்ள ஞர்்ள் ர்தக்வ. 

உண வு,  ்தஙகுமிடத்து -

டன் ரூ. 20, 000/ - ெம்்ப -

்ளசமகான்று ்வைங் ப்ப -

டும். 077 7 -322815

 061904
ரெக்வ,  ்வெதி்க்ள ்வை -

ஙகும்  இலஙக்யின் 

முன் னணி ெர்்வர்தெ 

்ம்்பனி்யகான NCW 
Holdings நிறு்வன-

த்திற்கு கீழ்க்காணும் 

ச்வற்றிடங்ளுக்கா் 

உடனடி்யகா் ஆண/ 

ச்பண ஊழி்யர்்ள் ரெ -

ர்த்துகச்காள்்ளப்படு்வர். 

சுத்தி்ரிபபு உ்தவி்யகா்ளர் 

(ஆண/ ச்பண) (ரூ.30, 

000.00 மு்தல் அ்தற்கு 

ரமல் ெம்்ப்ளம்) ஆண/ 

ச்பண  ்பரிரெகா்த்ர்்ள் 

(ரூ.40, 000.00 மு்தல் 

கூடு்தல் ெம்்ப்ளம்),  ்பகா -

து்காபபு அதி ்காரி்ள் 

(ஆண/ ச்பண) (ரூ.35, 

000.00 மு்தல் கூடு்தல் 

ெ ம்்ப்ள ம்) ச்தகாடர்பு்ள் 

இ ல .1 77/ 1,  நகா்வல 

வீதி ,  நுர்ச்காகட. 

்த கல கம்ய் ம் 

- 0 114693 377,  

ரம ெர் துஷகான் - 

07 6137 7 873 ,  

குமகா� சிஙஹ  -  076-

3605555. 057863
ர்தயிகல ச்தகாழிற்ெகாகல 

்ணடி  மகா ்வடட அலு்வ -

லர் ர்தக்வ. ர்தயிகல 

உ ற்்ப த்தி ்ணககி்யலி-

ல் சிறந்த அனு்ப்வம் 

இ ருத்்தல் ச்தகாடர்பு் -

ள் - 0773593417.

 063128

ர்தக்வ. Fibre Glass 
உற்்பத்திககு Sub - 
contracters மற்றும் 
ர்வகல்யகாட்ள் அ்வ -
சி்யம் Japan Lanka 
Combine 67/ 14E,  
2ஆம் மகாடி,  பி�தீ்பகா 
மகா்வத்க்த,  ச்காழும்பு - 
10. 0777615101.
 062591

இ�த்மலகாகன,  ்காலி 
வீதி,  ச்காலுமடம ெநதி 
நீர்ப்பகாென ெக்பககு 
முன்னகால் ,  ஆடம்்ப� 
அகற,  ெ கம்யலகற,  
மலெலகூடம். ெ்ல ்வெ -
தி்ளுடன் மகா்தகாந்தம் 
ரூ.20, 000/ - KDU மகா-
ண்வர்் ள் வி ரும்்பத்்த-
க்து. 0777494742.
 062775

 ச்காழும்பு 14,  கிரற -
ணட்பகாஸ,  ஸரடஸ 
வீதி,  இல. 71 இலுள்்ள 
்பகை்ய ்டடிடம் இடிக -்
ப்படடு,  ்காணி ்தக�ம-
டடமகாக்ப்படுகின்றது. 
்த்ளத்க்தப ்பரீடசிப்ப்த -
ற்்கா்,  0727744244 
என்ற சமகாக்பல் 
இலக்ம் மூலம் 
திரு. சி�காஸ அல்லது 
0722587587 மூலம் 
திரு. பி்யகாஸ அ்வர்் -
க்ள அகைத்து ஒரு 
appointment ஐ ஒதுககி-
கச்காள்ளுங்ள். (h a s s 
a n s @ s l t n e t . l k ) 061939

ச்பகா�லஸ்மு்வ 9.25 
ர்பர்ச் ்காணி,  25 ்வருட 
்பகை்ய வீ டடுடன் வி-
ற்்பகனககு. ச்பகா�ல -
ஸ்மு்வ ெநதிககு 600 
மீற்றர்,  பி�்தகான வீதி 
(119) ்பஸ ்பகாக்தககு 
200 மீற்றர் - அகமதி -
்யகான,  ்பகாது்காப்பகான 
இடம் 1  அடி,  நுகைவு 
வீதி,  தூ்ய உறுதி,  உடன் 
வி ற்்பகனககு. உடனடி 
ஒதுக்ல்,   நிர்மகாணத்தி-
ற்கு  ்த ்யகார். ரூ. 16.5 
மி ல்லி்யன் மடடுரம 
அ கையுங்ள். 0777-
330333 062667

ச்வள்்ள்வத்க்த எல்கல,  
்கா லி வீதிககு அருகில் 
13  ர்பர்ச் ச்வற்று -
க்காணி. 2  நுகைவு 
்வரி்ள் - பிரிக் முடியும் 
2 துணடு்்ளகா் உடன் 
விற்்பகனககு. ச்தகாடர்பு 
- 0771022555.
 062766

மகாத்்தக்ள மல்்வத்்த வீதி 
20 ர்பர்ச் மற்றும் 
்வல்ம்்பகா பிர்ளஸ ச� -
ஸடஹவுஸ முன்னகால் 
10 ர்பர்ச் ்காணி வீடு 
மற்றும் வி்யகா்பகா� 
ஸ்தலம் விற்்பகன-
ககு. 077-3384644.
 062774

மகாத்்தக்ள ர்வ�்ம 
29.9 ர்பர்ச் வீடடுடன் 
்காணி விற்்பகனககு. 
புர�காக்ர்்ள் ர்தக்வ. 
0 6 6 - 2 2 2 1 8 3 1 ,  
0 7 5 5 1 7 0 3 5 3 ,  
0 7 7 1 0 0 2 2 8 5 .
 062769

ரநஷன்ஸ டி�ஸட 
்வஙகியினகால் சுவீ் -
ரிக்ப்படட ்காலி 40 
ர்பர்ச் வீடடுடனகான 
்காணி விற்்பகன-
ககு. விகல்க்ள 
ர்பசித் தீர்ப்ப்தற்கு. 
விரெட செகாத்து மு -
்காகமத்து்வப பிரிவு,  
இல. 242,  யூனி ்யன் 
பிர்ளஸ,  ச்கா ழும்பு-
02,  என்ற மு்்வரிககு 
2020 .1 1 . 25 இற்கு 
அ்தற்கு  முன் ச்தகாடர்பு 
ச்காள்்ளவும். ரூ. 9, 85, 
000/ - இற்கு ரமற்்படட 
ர்காரிகக்்ள் மடடும் 
்்வனத்தில் ச்காள்்ளப்ப -
டும். 0771 5 42693
 062483

641

இ�ணடு ்படுகக்்யகற -
்க்ள ச்காணட மகாடி 
வீடு ்வகாடக்ககுணடு. 
்வகா்னத்்தரிபபிட ்வெதி 
இல்கல. இல. 36/ 1,  
Boswell Place,  ச்வள்்ள-
்வத்க்த. 062657

கி ரு ்ள ப ்ப க ன 
கஹசல்வல் வீதிககு 
அருகில் கடல் செய்்ய -
ப்படட 2 அகற்ளு-
டனகான ச்பரி்ய புதி்ய 
வீடு ்வகாடக்ககு - ்பகா-
ர்ககிங உணடு. 076-
8357070. 062768

ச்காழும்பு ர்தகா்ஸடன் 
ர�கா்யல் அருகில் 2 
அகற்ள்,  2 குளி -
்யலகற,  மணட்பம்,  
ெகம்யல கற ,  2 
ச்பல்்னி  மகாடி வீடு 
்வகாடக்ககு. ச்தகாடர்பு -
்ள் -  0773002239,  
0112 6 38228.
 063123

ச்காழும்பு - 07,  புல -
ர்ஸரலன் 6 அ கற்ள் 
மணட்பம்,  ெகம்யல -
கற,  4 குளி்யலகற -
்ள் 4 ச்பல்்னி குளி-
ரூடடப்படட,  ்பகார்ககிங 
உடன் இரு மகாடி வீடு 
்வகாடக்ககு. ச்தகாடர்பு -
்ள் - 0773002239,  
0 1 1 2 6 3 8 2 2 8 .
 062773

ச்தஹி்வக்ளயில் புதி்ய 
வீடு ்வகாடக்ககு. 
்காலி வீதியில் ெமீ்பத்தி -
ல் மகா்தம் 38000/ 
- ெ்ல ்வெதி்ளுடன் 
0 7 8 6 0 1 4 4 2 4 .
 062791
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“க�ொ் � ோ ன ோ ” 
சீனோவில் ஆ�ம்-
பைோன இந்தச் 

சினனஞ் சிறிய மை�ஸ்,  இனறு 
அழிக்க்ை முடியோ்த உயிரியோ்க 
ைனி்தக ்கலங்களுககுள் புகுநது  
உயிர்்பறுகிறது. எைககுள் நுமழயோ-
விடின ்்கோ்�ோனோ உயிர்்பபமடய-
வும் முடியோது.  2019 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்பரில் ்கண்டு ்்கோள்்ள்பபடட 
இது, இலஙம்கயில் 2020  ்ப்ப�ைரி-
ய்ளவில்்தோன ்்தோற்றியது. ஆ்கஸ்ட 
ைம�யும் அபோ� ஆடடைோடி 
்கலக்கதம்த  ஏற்படுததிய இந்தக 
்்கோ்�ோனோ, ்ைலிசமற ்கடற் -
பமட மு்கோமில் புகுநது கி்ள்பபிய  
பீதி்தோன உச்சததில் நினறு, ைோழைோ 
அல்லது சோைோ எனற அச்சததில்  
ஆழததியிருந்தது.  

எைது நோடடு ைக்களிடததில் 
அனறு ைம�ககும் அழியோ்த அச் -
சைோ்க  இருநது, பினனர் அடங -
கி்ப்போன இந்தக ்்கோ்�ோனோ, 
“்்கோத்தணி” எனறும் “சமூ்கத  
்்தோற்று” எனறும். இனறு மீண்டும் 
எம்மை ஆடடி்பபமடக்க ைநதுள் -
்ளது.  இலஙம்கயில் 4000ககும் 
்ைற்பட்டோம�்ப பீடித்த இது, 
இனனும் எத்தமன ்பம�்ப  பீடிக -
கும், இ்தனோல் எத்தமன உறவு்கள் 
்கோவு்்கோள்்ள்பபடும், எனப்்தல் -
லோம்  அச்சதம்த அதி்கரிததுக -
்்கோண்்ட ்சல்கிறது. இதில் 
இதுைம� 3266 ்பர்  சு்கைமடந -
துள்்ளமை, ைருததுை ைசதி்களில் 
ைனி்தனுககு நம்பிகம்க  ஏற்படுத -
தியுள்்ளது. இத்தமன ்்தோற்றுக -
குள், இந்தக ்்கோ்�ோனோைோல் 13 
்பம�த்தோ்ன  பலி்யடுக்க முடிந -
துள்்ளது. என்ை, எதிர்்கோலததில் 

்்கோ்�ோனோவும் ்்கோல்ல்பபடடு  
்ைல்ல்பபடலோம்.  

அடிக்கடி ைநது ஆயும்ள அச்சு -
றுததும் இந்தக ்்கோ்�ோனோ,  இவ் -
வுலகில் குடியிரு்பபது, ைனி்தனின 
சு்தநதி� ைோழவுககு இட்பபடும்  
்கோல்்கடடு, ம்கக்கடடு ைடடுைல்ல 
ைனக்கடடோ்கவும் போர்க -
்க்பபடுகிறது. உலகின  
எந்த மூமல்களுககும் 
எல்மலயினறி்ப பறந்த 
ைனி்தமன, ்கண்ணுக்்க 
்்தரியோ்த ்்கோ்�ோனோ  
்க ட டு ்ப ப டு த து ை ்த ோ ? 
ஆ�ம்ப ்கோலததில் அச்ச -
முற்று அடஙகினோலும் 
இனி்ைல்  இ்தற்கு அச் -
ச்பபட்ைோ அடங்க்ைோ 
மு டி ய ோ ் ்தன று ்த ோன , 
விஞ்ஞோனம் இனறு 
விழித்்தழத  துடிககிறது. 
இந்தத துடி்பபில்்தோன 
அ�சோங்கங்கள் துணிச்ச -
லுடன  ்சயற்படுகிற்்தோ 
்்தரியோது. ஒனறி�ண்டு 
்பம�த ்்தோற்றிக்்கோண் -
ட்தற்்்க, நோ்ட  முடக்க்ப -
படடு, ைக்கள் மூச்சினறிக 
கிடந்த ்கோல்ைல்லோம் 
இனியில்மல. ்கடந்த  
்கோல அனுபைததில் ்கற் -
றுக்்கோண்ட படி்பபிமன்கள், 
அனுபைங்க்ளோல் ்்கோ்�ோனோவின  
்்கோடடதம்த அடககுை்்தனற 
ம்தரியததில் இயஙகும் அ�சோங -
்கததிற்கு ைக்களின  ஒததுமழ்பபுத -
்தோன ம்தரியமூடடும்.  

ஏன, ஒரு ைோ�ததிற்கு முனனர், 
மினுைோங்்கோமடயில் இந்தக  
்்கோ்�ோனோ ஏற்படோதிருந்தோல், 
எைது நோடு ்்கோ்�ோனோவிலிருநது 
விடுபடட நோடு எனற  படடதம்த்ப 

்பற்றிருககும். உல்க சு்கோ்தோ� ஸ் -
்தோபனம் இ்பபடடதம்த அறிவிக்க  
இருந்த நிமலயில்்தோன, மீண்டும் 
நோம் நிர்க்கதிககுள் ்தள்்ள்பபட -
டுள்்்ளோம்.  என்ை, ்பறவிருந்த 
படடதம்த நோம் ்பற்்றயோ்க 
்ைண்டு்ைனறோல் ்போறு்பபுடன  

நட்பபது்தோன ஒ்� ைழி. ்போலி -
ஸோருக்கோ்க ைோஸ்க அணிைது, 
அவ்ைோறு அணிந்தோலும்  அம்த 
நோடிககுக கீ்ழ ்்தோங்கவிடுைது, 
்்தமையில்லோைல் கூடிநிற்பது, 
சமூ்க்ப  ்போறு்பபுக்கள், கூடடு்ப 
்போறு்பபுக்கம்ள்ப புறந்தள்ளிச் 
்சயற்படுைம்த எல்லோம்  நிறுதது -
ைது்தோன ்்கோ்�ோனோவின ்்கோட -
டதம்த அடககுை்தற்்கோன மு்தல்  
்ைற்றி்பபடி்கள். ்கடந்த ்கோலததில் 

இம்தச் ்சயயோ்த்தோல்்தோன, உல்க 
சு்கோ்தோ�  ஸ்்தோபனத்தோல் கிமடக -
்கவிருந்த பரிமசத ்தைறவிடட்தோ்க -
வும் சில விைர்சனங்கள்  உள்்ளன.  

உண்மையில் இவ்ைோறோன பரிசு 
கிமடதது, நோடும் ்்கோ்�ோனோவிலி -
ருநது  விடுபடடிருந்தோல், ்ைளி -

நோடு்களில் எம்மை்ப போர்்பப்தற் -
்கோ்கவும்,  குடும்பங்களுடன ைநது 
்கலநது, ்தனிமைமய அமை்பப -
்தற்கும் ்கோததிருககும்  எத்தமன்யோ 
உறவு்கள், நோடு ்்தடி ைநது, 
வீடடில் சந்்தோஷைமடநதிருககும். 
ஆ்க்ை,  இமை்யல்லோம் கூடடு்ப 
்போறு்பபோ்கைனறி குடும்ப்ப 
்போறு்பபோ்கக ்கருதி்ய,  அ�சின 
்்கோ்�ோனோ ஒழி்பபு பணி்களுககு 
ஒததுமழக்க ்ைண்டியுள்்ளது.  

“பதது்ப ்பரில் ஒருைர் ்்கோ்�ோ -
னோைோல் பீடிக்க்பபடலோம்” எனற  
எச்சரிகம்கககு ைததியில்்தோன, 
எைது எதிர்்கோலம் ந்க� ்ைண்டியுள் -
்ளம்தயும் நோம்  ்கைனததில்்்கோள்்ள 
்ைண்டியுள்்ளது. இதுைம�ககும் 
உலகில் சுைோர் மூனறு ்்கோடி்ய  56 
இலடசம் ்பம�த ்்தோற்றி, சுைோர் 
பதது இலடசதது 45ஆயி�ம் ்பரின  
உயிர்்கம்ள்ப பறித்்தடுததுள்்ள 
இந்தக ்்கோ்�ோனோவின ்்கோடூ�ம், 
இதுைம�ககும்  விஞ்ஞோனம், ைருத -
துைம் எனபைற்றுககுச் சைோல்்தோன. 
இ்தனோல் ்சலவு்கம்ள்ப  ்போருட -
படுத்தோது, ைக்கம்ளக ்கோ்பபோற் -
றுைதில் அ�சோங்கம் எடுததுள்்ள  
அர்்பபணி்பபு, முனனோயத்தம், 
போது்கோ்பபு ஏற்போடு்கள் போ�ோடட்ப -
பட  ்ைண்டியமை்தோன. இ்தற்குள் 
சில அ�சியல் சோயங்கள் பூச்பபடு -

ைம்த்ப போர்கம்கயில்,  ஏடடிககு்ப 
்போடடியோன ைக்கள் ்சமையோ? 
அல்லது ்தருைம் போர்ததுக ்கோய  
பறிககும் எைது நோடடுக்்க உரித்தோ -
கி்ப்போன அ�சியல் ்கலோசோ�ைோ? 
எனறும்  ்்தரியோதுள்்ளது.  

இதுைம�ககும் மூனறு இலட -
சததிற்கும் அதி்கைோ்னோருககு  
பி.சீ.ஆர் பரி்சோ்தமன ்சயது, 
்்கோ்�ோனோத ்தோக்கததின 
்ை்கதம்த அறிநது ைரும்  அ�சோங -
்கம், ைத்தம்ள விைோன நிமலயததில் 
ைந்த அதி்கோரி்கம்ள்ப பரி்சோ்தமன 
்சயயோைல்  விடுைோ? யோருக்கோ்க 
இம்தச் ்சயய ்ைண்டும் இந்த 
அ�சோங்கம். இந்தக  ்்கோ்�ோனோ -
ைோல் போதிக்க்பபடடுள்்ளைர்்களின 
ைனநிமல்கள்்தோன இ்தற்குச் சரியோன  

சோடசி ்சோல்லும். இவ்ைோறோன சூழ-
நிமல்களில், ஆதமீ்கைோதி்களின 
ஆறு்தல்்க்ளோல்்தோன  ைனி்தன ஓ�-
்ளைோைது உயிர்ைோழைம்த விரும்-
புை்தோ்கத ்்தரிகிறது. ்்கோ்�ோனோ  
ஏற்படுத்தவுள்்ள உயிரிழ்பபுக்களில் 
சில�து சைய ைற்றும் சமூ்க நம்பிக-
ம்கள்  புறக்கணிக்க்பபடுகினற 
அதிரு்பதி்களுககு இதுைம� தீர்வு 
கிமடக்கோதுள்்ளது.  இ்தனோல் பலர் 
இயற்ம்க ை�ைதம்த்ய இந்தக 
்கோல்கடடததில் எதிர்போர்்பப்தோ்கவும்  
்்தரிகிறது.  

“இவ்ை்ளவு ்்தோற்று ஏற்படவி -
ருந்த இலஙம்கயோ இத்தமன நோளும்  
்ைற்றி்ப ்பருமி்தம் ்்கோண்டோடி-
யது” எனற ் ைளிநோடு்களின சில ஏ்ள-
னங்களுககு,  எைது நோடு விம�வில் 
்தக்க பதில் ்சோல்ல ்ைண்டும். 

இம்தத்தோன எைது  ஆதமீ்க -
ைோதி்கள் ்ைண்டி நிற்கினறனர். 
இறுதிச் சடஙகு்களில் எதிர் -
்்கோள்்ள  ்நரிடுகினற சில ைன 
்ை்தமன்கம்ள ைறந்தைோறு, நோட -
டுக்கோ்க்ப பி�ோர்ததி்பபம்தத  ்தவி� 
்ைறு ைழி்களில்மல எனற இைர் -
்க்ளது சை்யோசி்த்ப போர்மை்கள் -
்தோன, இைர்்கம்ள்ப  பி�ோர்ததிக்க -
வும் தூண்டியுள்்ளது. எரித்தோலும் 
அடக்க முடியோ்்தனற  ய்தோர்த -
்தம், விஞ்ஞோன்ப போர்மை்களில் 
எம்த்ப புல்பபடுத்த்ப்போகினறன 
எனற  ்்தடல்்களும் ஆதமீ்கைோதி்க-
ளிடம் இல்லோைலில்மல. இ்தனோல்-
்தோன, எல்லோம் ைல்ல  ஆண்டை-
னின அருட்கடோடசததில் இந்தக 
்்கோ்�ோனோ ஒழிய்ப பி�ோர்ததிககினற-
னர்.  இமை எல்லோைற்மற விடவும் 
ைோழை்தற்்கோன ைழி்கம்ளத திறக -
கும் ்போரு்ளோ்தோ�தம்தயும்  போது -
்கோக்க இந்தக ்்கோ்�ோனோ ஒழிய 
்ைண்டு்ை ஆண்டைோ.  

கூட்டுப் ப�ொறுப்்� ப�ணி 
ப�ொனபறொழிப்ப�ொம்! 

ப�ொல்ல வரும்

க�ொர�ொனொ  

சுஐப் எம். காசிம்-  ...

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

Njapiy Muha;r;rp rig

gjtp  ntw;wplq;fs;
jythf;fiy> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpYs;s gpd;tUk; gjtpfSf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. tjptpl nghwpapayhsh;:

gzp tpsf;fk;

  midj;Jklq;fpa jpl;lkply;> kjpg;gply;> eph;khzk;> 

guhkhpg;G kw;Wk; midj;J rptpy;> kpd;dpay; kw;Wk; 

nghwpKiw Ntiyfspd; tbtikg;G Mfpatw;wpw;F 

nghWg;ghftpUj;jy;. 

ntspthhp:

  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

nghwpapaypy; (rptpy;) ngw;w gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

mj;Jld;

 %d;W (03) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;;.

my;yJ

  NDT rhd;wpjo; (rptpy;) my;yJ nghwpapay; 

tpQ;Qhdq;fspy; ngw;w Njrpa bg;Nshkh mj;Jld; 

murhq;fj;jpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; 

epWtdnkhd;wpy; rptpy; nghwpapaypy; vl;L (08) 

tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

cs;thhp:

  nghwpapay; cjtpahsh; (rptpy;) mj;Jld; fdp\;l 

Kfhikahsh; tFjpapd; I Mk; juj;jpy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;;jpfukhd Nrit.

rk;gs msTj;jpl;lk;:

  MA 1-2 (2016) 
khjhe;jk;  &gh 54>550 - 10x 1>375 - 15x1>910 - 

&gh 96>950 

taJ:

  22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; 

tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

njhpT nra;Ak; Kiwik: 

 fl;likg;ghd Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd; %ykhdJ. 

 2. njhopy;El;g mYtyh; (Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp)

gzp tpsf;fk;:

  epWtdj;jpd; Kfhikj;J thPjpapyhd Ntiy 

kw;Wk; njhopy;El;g Ntiy Mfpatw;wpw;F trjp> 

MjuT kw;Wk; Jiz toq;Ftjw;fhf njhopy;El;g 

hPjpapyhd nraw;ghLfis elhj;jpr; nry;tjw;fhd 

nghWg;igAilatuhftpUj;jy;. 

ntspthhp: 

m.  tpQ;Qhdj; Jiwapy; fnghj (c.j) ghPl;irapy; xNu 

mkh;tpy; %d;W (03) rpj;jpfs; kw;Wk; fnghj (rh.j) 

ghPl;irapy; MW (06) ghlq;fspy; xNu mkh;tpy; 

fzpjk;> tpQ;Qhdk; kw;Wk; nkhop (rpq;fsk;/ 
jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk;) Mfpatw;wpy; ehd;F (04) 

jpwikr; rpj;jpfSld; ngw;w rpj;jp. 

 mj;Jld;

M.  UGC ,dhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l> mq;fPfhpf;fg;gl;l 

epWtdj;jpypUe;J Njrpa tho;njhopy; jifik 5Mk; 

kl;lj;jpw;F Fiwahj chpj;jhd Jiwnahd;wpy; 

,U tUl bg;Nshkhnthd;W.

cs;thhp:

 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhdijg; NghyNt. 

rk;gs msTj;jpl;lk;:

 MA 2-2 (2016)  
 khjhe;jk;  &gh 30>310 - 10x 300 - 7 x 350 - 4x600 

- 20 x 710 - &gh 52>360.
taJ:

  18 ,w;F  FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; 

tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

njhpT nra;Ak; Kiwik:

  vOj;J %ykhd Nghl;b hPjpapyhd ghPl;irnahd;W 

kw;Wk; fl;likg;ghd Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd; 

%yKk;. 

**     2019 [_d; 16Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;guj;jpd; mbg;gilapy; njhopy;El;g mYtyh; (Muha;r;rp 

kw;Wk; mgptpUj;jp) gjtpf;F tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpj;jth;fs; kPs;tpz;zg;gk; nra;aj; Njitapy;iy.

Vida mD$yq;fs; :

i.  jq;Fkplk; - KOikahd jsghlq;fSldhd tpLjp/tpLjp miwfs;> ,Ug;gpd; toq;fg;gLk; my;yJ 

jq;Fkpl gjpyPlhf Nkyjpf gzf; nfhLg;gdnthd;W toq;fg;gLk;.

ii. epWtdj;jpd; eilKiwapYs;s kUj;Jt jpl;lj;jpd; gpufhuk; kUj;Jt mD$yq;fs; toq;fg;gLk;.

iii. epWtdj;jpd; topfhl;ly;fspd; gpufhuk; mtru kUj;Jt rpfpr;irf;fhd ,ytr Nghf;Ftuj;J toq;fg;gLk;.

iv.  jythf;fiy nrd;. $k;]; ,ypUe;J xt;nthU thu ,WjpapYk; nfhOk;gpw;Fk; fz;bf;Fk; Nghf;Ftuj;J 

toq;fg;gLk;.

v.  Copau; Nrkyhg epjpak; : njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhp mtuJ rk;gsj;jpd; 10% I gjtpepiy 

mYtyu; Nrkyhg epjpaj;jpw;F toq;Fk; mNj Ntisapy; epWtdkhdJ 15% I gq;fspg;Gr; nra;Ak;. 
epWtdkhdJ Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F 3% IAk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

vi. Njapiy Muha;r;rp epWtd Copau;fSf;F Vw;Gila Nkyjpf mD$yq;fs;.

,g;gjtpahdJ epue;jukhdJ. tpz;zg;gjhupia gupe;Jiu nra;af;$ba ,uz;L cwtpduy;yhjtu;fspd; ngau;fs; 

kw;Wk; Kftupfs; mj;Jld; cupj;jhd fy;tp kw;Wk; Vida jifikfspd; rhd;wpjo; gpujpfs; mlq;fyhd 

KOikahd Rajuit gjpTj; jghypy; 2020 xf;Nuhgh; 26Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fPNoAs;s Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

mur Nrit/mur $l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr;rl;l rigfs; Mfpatw;wpYs;s Copau;fspd; tpz;zg;gq;fs; cupj;jhd 

epWtd jiyika+lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,j;Njitg;ghl;bw;F xj;jpirahik tpz;zg;gj;ij epuhfupg;gjw;F 

toptFf;Fk;. mj;Jld; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia jghy; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.

gzpg;ghsu;

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
nrd;. $k;]; - jythf;fiy.
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ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
Njapiy Muha;r;rp rig

gjtp ntw;wplk;

jythf;fiy> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpYs;s gpd;tUk; gjtpf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nkyjpf gzpg;ghsh;

gzp tpsf;fk;:

Muha;r;rp> njhopy;El;g kw;Wk; Muha;r;rp gphpTfs;/ myFfs;> tphpthf;fy; gphpTfs; Mfpatw;wpd;  jpl;lkply;> kdpj 

ts mgptpUj;jp fz;fhzpj;jYf;fhd gpujp gzpg;ghsh;fSld; ,ize;J

xUq;fpizj;jy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Mfpatw;wpw;fhf nghWg;ghftpUj;jy; 

mj;Jld; gzpg;ghshpdhy; toq;fg;gLk; Vida flikfis epiwNtw;wy;. 

ntspthhp:

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy; my;yJ nghwpapay; Mfpa ghlq;fspy; 

Kjyhk; tFg;G my;yJ ,uz;lhk; tFg;gpy; ehd;F (04) tUl tpN\l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W mj;Jld; chpj;jhd 

fw;if newpapy; ngw;w fyhepjpg; gl;lk;.

mj;Jld;

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ gjpndl;L (18) tUl eph;thf Muha;r;rp mDgtj;Jld; 

kl;lj;jpy; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; my;yJ mgptpUj;jp mDgtk; mj;Jld; ,f;fhyj;jpd; gj;J (10) tUlq;fs; 

fyhepjp gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> %d;W (03) tUlq;fs; rpNu\;l eph;thf kl;lj;jpy; cWjpg;gLj;jg;gl;l Kd;ida 

mDgtj;ijAk; cilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

Muha;r;rp tpQ;Qhdpfs;/tphpthf;fy; gd;Kf kw;Wk; fw;if newp mzpfSf;F jiyik jhq;fTk; topelj;jTk; 

$ba ep&gpf;fg;gl;l jpwikiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. kdpj kw;Wk; Vida tsq;fis Kiwahfg; 

gad;gLj;jypYk; tpidj;jpwdhf Kfhikg;gLj;jypYKs;s mDgtk;. 

cs;thhp:

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ,uz;lhk; tFg;G gphptpy; tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy; my;yJ 

nghwpapaypy; ehd;F (04) tUl tpN\l gl;lnkhd;W mj;Jld; chpj;jhd fw;ifnewpnahd;wpy; fyhepjpg; 

gl;lnkhd;W mj;Jld; Muha;r;rp / tphpthf;fy; Mfpatw;wpd; gpujp gzpg;ghsuhf %d;W (03) tUl jpUg;jpfukhd 

Nrit my;yJ Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; gphptpd; jiyth;/ gpujhd Muha;r;rp mYtyh;/ gpujhd mwpTiu 

mYtyuhf MW (06) tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

my;yJ

tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy; my;yJ nghwpapaypy; ngw;w gl;lnkhd;Wld; chpj;jhd fw;if newpapy; ,U tUl 

gl;lg;gpd; jifikg;gl;l Muha;r;rp gl;lj;Jld; kw;Wk; fyhepjpg; gl;lk; mj;Jld; %d;W (3) tUl jpUg;jpfukhf 

gzpg;ghsh; Muha;r;rp /  tphpthf;fy; my;yJ Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; MW (06) tUl gphptpd; jiyth; / 
gpujhd Muha;r;rp mYtyh; / gpujhd mwpTiu mYtyh;.

rk;gs msTj;jpl;lk;:

HM 2-1 (2016)(1) khjhe;jk; &gh 91>645 - 12 x 2>700 - &gh 124>045
taJ:

40 tajpw;F FiwahkYk; 50 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;. Nky; tanjy;iy cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F 

gpuNahfg;gLj;jg;gl khl;lhJ.

njhpT nra;Ak; Kiwik: fl;likg;ghd Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; %yk;.

Vida mD$yq;fs; :

i. jythf;fiy Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpy; thlifaw;w jsghlKs;s tpLjp toq;fg;gLk;. 

ii. epWtdj;jpd; eilKiwapYs;s kUj;Jt jpl;lj;jpd; gpufhuk; kUj;Jt mD$yq;fs; toq;fg;gLk;.

iii.  Copau; Nrkyhg epjpak; : njupT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhp mtuJ rk;gsj;jpd; 10% I gjtpepiy mYtyu; 

Nrkyhg epjpaj;jpw;F toq;Fk; mNj Ntisapy; epWtdkhdJ 15% I gq;fspg;Gr; nra;Ak;. epWtdkhdJ 
Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F 3% IAk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

iv. ,U tPl;L njhopyhsh;fs; (cs;thhp - xUth;> ntspthhp - xUth;)

v. Njapiy Muha;r;rp epiya gjtpf;fhd Copau;fSf;F Vw;Gila Nkyjpf mD$yq;fs;.

,g;gjtpahdJ epue;jukhdJ. gpwg;Gr; rhd;wpjopd; gpujp> chpj;jhd fy;tprhh; kw;Wk; Vida fy;tprhh; kw;Wk; Vida 

njhopy;rhh; jifikfs;> Nrit rhd;wpjo;fs;> Gj;jhf;f jpwd;fs;> Kfhikj;Jt kw;Wk; eph;thf Njh;r;rp kl;lq;fs; 

(,Ug;gpd;) tpQ;Qhd ehNsLfs; kw;Wk; Vida rhd;Wfs; mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; tpz;zg;gjhhpapd; 

jpwd;fs; kw;Wk; mwpit kjpg;gPL nra;af;$ba cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs; kw;Wk; 

Kfthpfs; Mfpait mlq;fpa RajuT 2020 xf;Nlhgh; 26 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

mur Nrit/mur $l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr;rl;l rigfs; Mfpatw;wpYs;s Copau;fspd; tpz;zg;gq;fs; 

cupj;jhd epWtd jiyika+lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,j;Njitg;ghl;bw;F xj;jpirahik tpz;zg;gj;ij 

epuhfupg;gjw;F toptFf;Fk;. mj;Jld; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.

jftYf;fhf www.tri.lk  vd;w Njapiy Muha;r;rp epiya ,izajsj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;. 

gzpg;ghsu;

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
nrd;. $k;];

jythf;fiy.

05/10/2020
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01. gzpg;ghsH gjtp (gapw;rp)

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l  nghwpapay;/  njhopy;El;gtpay;/ 
fy;tp/ tpQ;Qhdk; / fkj;njhopy;/  fzpjk; fw;if newpfspy; ngw;w gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 mj;Jld;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/  njhopy;El;gtpay;/ 
fy;tp/ tpQ;Qhdk; / fkj;njhopy;/  fzpjk; fw;if newpfspy; ngw;w gl;lg;gpd; jifikg; gl;;lk; 

(KJkhzp) my;yJ NkNyAs;s ghlq;fSf;F epfuhd mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU njhopy;rhh; gl;lak; 

ngw;w epWtfk;/ IFSL  ,d; ,ize;j mq;fj;Jtk;.

 mj;Jld;

  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrigapy;/ Gfo;tha;e;j th;j;jf 

jhgdnkhd;wpy; eph;thf kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 15 tUl gl;lg;gpd;  jifikg;gl;l mDgtk;.

02.  NkNyAs;s ghlq;fSf;F chpj;jhd mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak;;;;;;;;;;;; ngw;w epWtfj;jpd; 

KOikahd mq;fj;Jtk;.

 mj;Jld;

  gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrigapy;/ Gfo;tha;e;j th;j;jf 

jhgdnkhd;wpy; eph;thf kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 15 tUl gl;lg;gpd;  jifikg;gl;l mDgtk;.

 ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 1. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhf Njitg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

 2.  Kfhikahsh; gjtp tFjpapy; (vk;vk; 1-1) 1 Mk; juj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) 

tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ/mj;Jld; NAITA ,y;  fy;tprhh ; 

/ Muha;r;rp (VMh;-1> 1 Mk; juj;jpy;) tFjp my;yJ gjtpf;F chpj;jhd  ghlg;gug;gpy; VMh;-

2 ,y; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl Nrit.

 rk;gsk; :  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 02/ 2016(1) - Vr;vk; 1-1-  vd;w ,yf;fKila  

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;.

    khjhe;jk; - 80>295 – 15 x 2,270 – 114,345 &gh.
     (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

02. cjtpg; gzpg;ghsH gjtp ((guhkhpg;G guhkhpg;G kw;Wk; rptttppyyyy;;;)kw;Wk; rptttppyyyy;;;)

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 my;yJ 4 I njhpT nra;aTk;)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ rptpy; nghwpapay; 

fw;ifnewpapy; njhopy;El;gtpay; mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> 

epajpr;rl;lrigapy; epWtdnkhd;wpy; my;yJ Gfo;tha;e;j  th;j;jf jhgdnkhd;wpy; %d;W  (03) 

tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l fdp\;l Kfhikahsh; kl;l mDgtk;.

02.  chpj;jhd Jiwnahd;wpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;lak; ngw;w epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w ,ilepiy 

kl;l jifik.

03.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F 

Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;Wld; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrig/ epWtdk; my;yJ 

Gfo;tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; chpj;jhd Jiwapy; %d;W (03) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l 

fdp\;l Kfhikahsh; kl;l mDgtk;. 

04.  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; my;yJ njhopy;El;g kw;Wk; tho;njhopy; gapw;rp 

epWtdnkhd;wpdhy; elhj;jg;gl;l rptpy; nghwpapay; njhopy;El;gtpaypy; (NDT/NDES/HNDE/D.Tech) 
bg;Nshkhnthd;iw ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ 

  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F 

Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;Wld; gd;dpuz;L (12) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtj;Jld; 

,e;j 12 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ MW (06) tUlq;fs; fdp\;l Kfhikahsh;; kl;l mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 I njhpT nra;aTk;)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfspdhy; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s jifikfis ngw;wpUj;jy;. 

02.  gjtpf;F chpj;jhd ghlg; gug;gpy; fdp\;l Kfhikahsh; (N[vk; 1-1) tFjpapy; xU gjtpapy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

    &gh 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575 (vk;vk; 1-1)
     (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

03. cjtpg; gzpg;ghsH gjtp (mj;jhl;rpg;gLj;jy;)(mj;jhl;rpg;gLj;jy;)

04. cjtpg; gzpg;ghsH gjtp (tpNrl ifj;njhopy; gapw;rp)(tpNrl ifj;njhopy; gapw;rp)

05. cjtpg; gzpg;ghsH gjtp (nfhj;jzp)(nfhj;jzp) (Cluster)

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 my;yJ 4 I njhpT nra;aTk;)

01.  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/  tpQ;Qhdk;/ fzpjk;/ 
fkj;njhopy;/ Kfhikj;Jtk;/  r%ftpay;/  fy;tp th;j;jf fw;ifnewp Mfpatw;wpy; ngw;w gl;ljhhpg; 

gl;lnkhd;W mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrigapy;/  th;j;jf 
jhgdnkhd;wpy; Kjyhk; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh; %d;W (03) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l fdp\;l 

Kfhikahsh; kl;l mDgtk;.

02.  nghwpapay; Nguit Kd;ida ghltpjhdk; gFjp II Gjpa ghltpjhdk; gFjp III/ ,yq;if nghwpapay; 

epWtf Kd;ida ghltpjhdk; gFjp II Gjpa ghltpjhdk; III  mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; 

$l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrigapy;/  th;j;jf jhgdnkhd;wpy; %d;W (03) tUl gl;lg;gpd; 

jifikg;gl;l fdp\;l Kfhikahsh; kl;l mDgtk;.

03.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F 

Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;Wld; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrig/ epWtdk; my;yJ 

Gfo;tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; chpj;jhd Jiwapy; %d;W (03) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l 

fdp\;l Kfhikahsh; kl;l mDgtk;. 

04.  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; my;yJ njhopy;El;g kw;Wk; tho;njhopy; gapw;rp 

epWtdnkhd;wpdhy; elhj;jg;gl;l rptpy; nghwpapay; njhopy;El;gtpaypy; (NDT/NDES/HNDE/D.Tech) 
bg;Nshkhnthd;iw ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ 

  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F 

Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;Wld; gd;dpuz;L (12) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtj;Jld; 

,e;j 12 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ MW (06) tUlq;fs; fdp\;l Kfhikahsh;; kl;l mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 I njhpT nra;aTk;)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfspdhy; Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s jifikfis ngw;wpUj;jy;. 

02.  gjtpf;F chpj;jhd ghlg; gug;gpy; fdp\;l Kfhikahsh; (N[vk; 1-1) tFjpapy; xU gjtpapy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

    &gh 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910 – 95,575 (vk;vk; 1-1)
     (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J  

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

06. gzpg;ghsH gjtp/p  mjpgH/
ifj;njhopy; nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - fl;Lngj;j ifj;njhopy; nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - fl;Lngj;j

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 I njhpT nra;aTk;)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ 
fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ fzpjk; fw;if newpfspy; ngw;w tpN\l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 mj;Jld;

  nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/fzpj Jiwfspy; ngw;w gl;lg;gpd; gl;l 

jifiknahd;W (KJkhzp).

 mj;Jld;

  gl;ljhhpg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> rig/  epajpr;rl;l epWtdk; my;yJ Gfo; 

tha;e;j gapw;rp epWtdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ vl;L (08) tUl gl;lj;jpd; gpd; jifikg;gl;l 

Muha;r;rp/ fy;tprhh; mDgtk;.

02.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ 
fzpjk; fw;ifnewpfspy; ngw;wnjhU tpN\l gl;ljhhpg; gl;lk;. 

 mj;Jld;

 fyhepjp (jj;Jtj;jpy; ngw;w fyhepjpg; gl;lk;) njhlh;Gs;s Jiwnahd;wpy;.

 mj;Jld;

  gl;ljhhpg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> rig/  epajpr;rl;l epWtdk; my;yJ Gfo; 

tha;e;j gapw;rp epWtdnkhd;wpy; Mff; Fiwe;jJ vl;L (08) tUl gl;lj;jpd; gpd; jifikg;gl;l 

Muha;r;rp/ fy;tprhh; mDgtk;.

 cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 my;yJ 4 I njhpT nra;aTk;)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

02.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

ngwg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp Mfpatw;wpy; ngw;w 

gl;ljhhpg; gl;lk; my;yJ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ fzpjk; fw;ifnewpfspy; tpN\l gl;ljhhpg; gl;lk; 

my;yJ njhopy;El;gtpay;/ fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fzpjk; Mfpa fw;ifnewpfspy; ngw;w nghJthd 

gl;ljhhpg; gl;lk;.

 mj;Jld;

  nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ 
fzpjk; Mfpa fw;ifnewpfspy; ngw;w gl;lg;gpd; gl;lk; (KJkhzp)

 mj;Jld;

  fy;tprhh;/ Muha;r;rp (VMh;-1) tFjpapy; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ vl;L (08) tUl jpUg;jpfukhd 

Nrit.

03.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; / njhopy;El;g / njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 

tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy;.

 mj;Jld;

  njhopy;El;gtpay;/ njhopy;El;gk;;;;;;;;; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp fw;ifnewpfspy; ngw;w gl;lg;gpd; gl;l 

jifikg; gl;lk; (KJkhzp)

 mj;Jld;

  fy;tprhh;/ Muha;r;rp (VMh;-1) tFjpapy; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ gd;dpuz;L (12) tUl 

jpUg;jpfukhd Nrit.

04.  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; my;yJ njhopy;El;g kw;Wk; tho;njhopy; gapw;rp 

epWtdnkhd;wpdhy; elhj;jg;gl;l nghwpapay; njhopy;El;gtpay; bg;Nshkhnthd;iw (NDT/NDES/
HNDE/D.Tech)   ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; my;yJ %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp 

fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W.

 mj;Jld;

  nghwpapay; / njhopy;El;gtpay; / fy;tp / tpQ;Qhdk; /  fkj;njhopy; / fzpjk; fw;ifnewpfspy; ,U 

tUl gl;lg;gpd; gl;l jifik (KJkhzp);

 mj;Jld;

  fy;tprhh;/ Muha;r;rp (VMh;-1) tFjpapy; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ gjpdhd;F (14) tUl 

jpUg;jpfukhd Nrit

05.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J 

nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ fy;tp / fkj;njhopy;/ fzpjk; Mfpa fw;ifnewpfspy; gl;ljhhpg; 

gl;lnkhd;Wld; chpj;jhd Jiwapy; fyhepjpg; gl;lk;;; (Doctor of Philosophy).

 mj;Jld;

  fy;tprhh;/ Muha;r;rp (VMh;-1) tFjpapy; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ gjpdhd;F (14) tUl 

jpUg;jpfukhd Nrit.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; 

gpufhuk;

    &gh 76,200 – 10 x 2,000  – 96,200 (VMh;-2)

      (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

07. gpujp mjpgH gjtp 

ifj;njhopy; nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - fl;Lngj;j ifj;njhopy; nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - fl;Lngj;j

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 ,w;fhdJ)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ 
fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fzpjk; Mfpa fw;ifnewpfspy; ngw;w tpN\l gl;lnkhd;W.

02.  nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp/ tpQ;Qhdk; / fzpjk; Mfpa 

fw;ifnewpfspy; ngw;w nghJthd gl;lnkhd;W my;yJ chpj;jhd Jiwfspy; gl;lg;gpd; gl;l 

bg;Nshkhtpw;F rkkhd gl;lk;.

03.  nghwpapay;/ tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ fzpj Jiwfspy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w 

epWtdnkhd;wpd; ,ize;j mq;fj;Jtk;. 

 cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;pdhy; Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

02. gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; vk;V-4 tFjpapy; vl;L (8) tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

    &gh 53,150 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910  – 95,550 (VMh;-1)

     (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

jpwd;fs; mgptpUj;jp> tho;njhopy; fy;tp> 

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fq;fs; 

,uh[hq;f mikr;R

Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig

,e;j mjpfhurigapd; gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 
,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

www.naita.gov.lk

jiytH

Njrpa gapYeH kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhu rig

,y. 971> = [atHjdGu khtj;ij> 

ntypfl> ,uh[fphpa. 

njhiyNgrp : 011-2888782-5
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Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig

08. tphpTiuahsH juk; II

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 ,w;fhdJ)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/  njhopy;El;gtpay; / 
fy;tp/tpQ;Qhdk;/ fzpjk; Mfpa fw;if newpfspy; ngw;w tpN\l gl;lnkhd;W.

02.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay; 
/ njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;njhopy; fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ fzpjk; Mfpa fw;ifnewpfspy; nghJg; 

gl;lnkhd;W my;yJ chpj;jhd Jiwfspy; gl;lg;gpd; gl;l bg;Nshkh.

03.  nghwpapay;/tpQ;Qhdk;/ fkj;njhopy;/ fzpjk; Mfpa Jiwfspy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; 

ngw;w epWtdnkhd;wpd; ,ize;j mq;fj;Jtk;.

cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

02. gjtpf;Fhpj;jhd ghlg;gug;gpy; vk;V-4 tFjpapy; vl;L (08) tUl jpUg;jpfukhd Nrit.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

   &gh 53,150 – 10 x 1,375 – 15 x 1,910  – 95,550 (VMh;-1)

    (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb kw;Wk; 

njhopy;rhh; gbAk; toq;fg;gLk;). jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J 

trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;. 

chpj;jhd Jiwfs;:

- thfd njhopy;El;gtpay;  - kpd;dpay; kw;Wk; ,yj;jpudpay; njhopy;El;gtpay; - ICT
- nghwpKiw njhopy;El;gtpay; -  eph;khz njhopy;El;gtpay;

09. rig nrayhsH kw;Wk; rl;l mYtyH juk; II
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

chpj;jhd Jiwapy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rigapy;/ epWtdnkhd;wpy; my;yJ Gfo;tha;e;j 

jdpahh; epWtdnkhd;wpy; xU (01) tUl gl;lg;gpd; jifikg; gl;lj;Jldhd rl;lj;juzp kw;Wk; gpurpj;jp 

nehj;jhhp];;.

 rk;gsk; :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

   &gh 42,600 – 10 x 755 – 18 x 1,135 – 70,580 (N[vk; 1-1) 

     (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gb toq;fg;gLk;. 

10. ghpNrhjfH gjtp juk; III

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntspthhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 my;yJ 4 I njhpT nra;aTk;)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay; / tpQ;Qhdk;/ 
njhopy;El;gtpay;/ fy;tp/ fzpjk;/ fkj;njhopy;/ Kfhikj;Jtk;/ th;j;jfk;/ rKftpay; Mfpa 

fw;ifnewpfspy; ngw;wnthU gl;ljhhpg; gl;lk; my;yJ epfuhd jifik.

02.  nghwpapay; Nguit Kd;ida ghltpjhdk; gFjp II Gjpa ghltpjhdk; gFjp III/ ,yq;if 

 nghwpapay; epWtf Kd;ida ghltpjhdk; gFjp II Gjpa ghltpjhdk; III  

03.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; /njhopy;El;g/ njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa 

tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy;.

04.  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpdhy; my;yJ njhopy;El;g kw;Wk; tho;njhopy; gapw;rp 

epWtdj;jpdhy; nghwpapay; njhopy;El;gtpaypy; (NDT/NDES/HNDE/D.Tech) ntw;wpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l bg;Nshkhnthd;W my;yJ %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; 

jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W my;yJ gy;fiyf;fofj;jpdhy; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l %d;whk;epiy/njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpd; rhd;wpjOld; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> 

epajpr;rl;lrigapy; /  epWtdnkhd;wpy; my;yJ Gfo;tha;e;j th;j;jf epWtdj;jpy; Ie;J (05) tUl 

gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

05.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ 
njhopy;rhh; gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 5 Mk; kl;lj;jpw;F 

Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;Wld; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;lrig/ epWtdk; my;yJ 

Gfo;tha;e;j jdpahh; epWtdnkhd;wpy; chpj;jhd Jiwapy; gj;J (10) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l 

mDgtk;.

cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01. ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

02.  chpj;jhd Jiwapy; NAITA  ,y; Kfhikj;Jt cjtp njhopy;El;gtpay; (vk;V 2-2) tFjpapy; 

gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ vl;L (8) tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

 rk;gsk;  :  02/2016  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

    &gh 37,970 – 10 x 755 – 15 x 930-5x1,135- 65,145 (vk;V-4)

      (,jw;F Nkyhf> murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryT gbAk; 

toq;fg;gLk;. 

tanjy;iyfs; : 

 gzpg;ghsh; (gapw;rp) - tajhdJ 35 ,w;F FiwahkYk; 55 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh;/ mjpgh;  -  tajhdJ 30 ,w;F FiwahkYk; 55 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

      cjtp gzpg;ghsh;/ gpujp mjpgh;/tphpTiuahsh; juk; II / rig nrayhsh; 

kw;Wk; rl;l mYtyh; 

juk; II / ghPl;rfh; juk; III – tajhdJ 22 ,w;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

(Nky; tanjy;iy cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F gpuNahfpf;fg;gLj;jg;gl khl;lhJ)

nghJthd epge;jidfs;:

mur $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpr;rl;l rigfs; kw;Wk; murhq;f jpizf;fsq;fspd; Copah;fs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyika+lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tphpthd RajuT 

kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; njhlh;G tpguq;fs; kw;Wk; Rakhf  mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

chpj;jhd rhd;wpjo;fs; 2020 xf;Nlhgh; 26 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> Njrpa gapYdh; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig> ,y. 971> = [ath;jdGu khtj;ij> 

ntypfl> ,uh[fphpa vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; tpz;z;g;gpf;Fk; gjtpg; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. g+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk Neh;Kfg;ghPl;irf;F miof;fg;gLthh;fs;. 

,e;j mjpfhurigapd; gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 

,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

(jiyikafj;jpYk; khtl;l mYtyfq;fspYk; gjtp ntw;wplq;fs; cs;sd)

chpj;jhd khtl;lq;fspypUe;J Ml;Nrh;g;G Nkw;nfhs;sg;gLk;.

www.naita.gov.lk

jiytH

Njrpa gapYeH kw;Wk; 

ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhu rig

,y. 971> = [atHjdGu khtj;ij> 

ntypfl> ,uh[fphpa. 

njhiyNgrp : 011-2888782-5

jpwd;fs; mgptpUj;jp> tho;njhopy; fy;tp> 

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fq;fs; 

,uh[hq;f mikr;R

nghwpapay; njhopy;El;gtpay; epWtfk; - fl;Lehaf;f

ifj;njhopy; nghwpapay; nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - fl;Lngj;j

thfd nghwpapay; gapw;rp epWtfk; - xWnfhltj;j  

Recruitment of Consultant for Sri Lanka Partnership 
Landscape Assessment 

for Colombo, Sri Lanka 

Work Description

Under the guidance of the Offi ce of the Resident Coordinator of the United 
Nations in Sri Lanka,the consultant will conduct a partnership landscape 
assessment that will identify thematic areas and issues where there is strong 
potential for new partnerships, key development actors and stakeholders; 
key partnerships and actions, including drawing out best practices and 
learnings, to support the implementation of the SDGs and building back 
better by enhancing cohesion among sectors and stakeholders, and inspire 
new actions and multi-stakeholder partnerships, in Sri Lanka.  

Contract Modality  : Individual Contract (IC) 

Duty Station/s    : Colombo, Sri Lanka 

Deadline for Submission : 21 October 2020 

Please refer full Terms of Reference for the position on UNDP site: 
    https://jobs.undp.org 

Qualifi ed Sri Lankans are invited to apply by sending a methodology and CV 
including qualifi cations/competencies and relevant past experience in similar 
capacity and contact details of two non-related referees in one PDF fi le. Applicants 
should upload their CVs & methodology online to the UNDP job site indicated 
below & the fi nancial proposal to be sent separately to consultants.lk@undp.org 
on or before the stipulated deadline. To apply, please access UNDP job site; 
https://jobs.undp.org (By location>Asia and the Pacifi c>Sustainable 
Development and Poverty Reduction- Job ID 94528) for vacancy notice 
and apply through the web site. 

Head of Procurement 
United Nations Development Programme 
202-204, Bauddhaloka Mawatha 
Colombo 07 
Sri Lanka. 

Empowered lives.
Resilient nations
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2020 ஒக்டோபர் 11 ஞோயிற்றுககிழமை

படப்பிடிப்மப வி.எஸ். துமைைோஜோவும் 
எம்.ைோ்ைஸ்்வைனும் ஆைம்பித்து ம்வத்்தனர். 
டடோகடர் இந்திைகுைோரும் விஜயோம்பிமை இந்தி-
ைகுைோரும் ைோ்தலர்ைளோை நடித்்தனர்.   

்ைஜர் சுந்்தர்ைோஜன் உயர் டபோலிஸ் அதிைோரி -
யோை நடித்்தோர். அ்வைது ைைளோை விஜயோம்பிமை 
இந்திைகுைோர் நடித்்தோர்.  

உயர் டபோலிஸ் அதிைோரியின் ைைமள உ்தவிப் 
டபோலிஸ் அதிைோரி ைோ்தலிப்பதும் அ்தனோல் ஏற்ப-
டும் பிைச்சிமனைளும் ்தோன் மையகைரு. ைைமள 
மு்தலில் இந்திைகுைோருககு டைோடுகை ைறுப்போர்.  

பின்பு ைனம் திருந்தி அ்வர்ைளுககு திருைணம் 
டெய்து ம்வப்போர் என்பது்தோன் ைம்த.  

அன்டறோருநோள் திமைப்படம் ்்வைைோை 
்வளர்ந்து ்வரு்வ்தோை டெய்திைள் ட்வளி்வந்்தன.  

1983ஆம் ஆண்டு ஜூமல ை்தம் பிறந்்தது. 
இனக ைல்வைம் ்தமலவிரித்்தோடியது.  

டடோகடர் இந்திைகுைோரும் திருைதி விஜயம்-
பிமை இந்திைகுைோரும் இங்கிலோந்துககு புலம்-
டபயர்ந்தனர். ‘அன்டறோருநோள்’ அப்படி்ய 
நின்று விடடது.  

அ்தன்பின்பு அது ட்தோடர்போன ்தை்வல்ைளும் 
நின்றுவிடடன.

அந்்தக ைம்தயில் ைோகமை ஏைோந்்தது என்ற 
முடிவில் ஒரு திருப்பைோைப் 'புத்திெோலிக ைோைம்' 
எனப் டபயர் ைோற்றப்படடு 'நரி ஏைோந்்தது' என்ற 
முடிவும் டெோல்லப்படுகிறது.  

அன்று ைம்த டெோன்ன்வர்ைளின் பைம்பமையில் 
்வந்்த இன்மறய முத்்தம்ைோகைள் 'டைைோ' டநடுந் 
ட்தோடர்ைளின் சிகடைடுத்துக டைோண்டிருககிறோர் -
ைள்.  

அல்லது ஆங்கில ்வழிக ைம்தைளில் மூழ்கி 
முத்ட்தடுககிறோர்ைள்.  

இந்்த ைண்ணின் ைம்தைமளச் டெோல்லும் ஆசி-
ரியர்ைள் ்்வறு பல ெர்்வ்்தெ ைம்தைமள ்நோககி 
நைர்ந்திருககிறோர்ைள்.  

ைன ைகிழ்ச்சிகைோன அமடயோளங்ைளோன 
விமளயோடடுகைள் ஏதுைற்ற இந்்தக குதிமை-
்யோடட ்வோழ்வு நம்மை ைறகைடித்து வீதியின் 
ைருங்்ை டைோண்டு நிறுத்தியிருககின்றது.  

அப்படியே நின்று விட்ட ... 
25ஆம் பகைம் ட்தோடர்

க�ொத்திருக�ொ க�ொத்து... 
31ஆம் பகைத் ட்தோடர் 

இலங்�யில் க�ொவிட19... 
(03ஆம் பகைத் ட்தோடர்)

்ைள்வி -: நிமற்வோை நீங்ைள் ைகைளுககுக கூற-
விரும்பு்வட்தன்ன?  

பதில்: - ்தற்்போம்தய சூழலில் சுைோ்தோைத் 
துமறயினரும் போதுைோப்பு ்தைப்பினரும் ்வழங் -
கும் அறிவுமைைமளயும் அறிவுறுத்்தல்ைமளயும் 
உச்ெளவில் ை்வனத்தில் டைோண்டு டெயற்பட 
நோடடு ைகைள் முன்்வை ்்வண்டும். குறிப்போை 
அத்தியோ்வசியைற்ற பயணங்ைள் அமனத்ம்தயும் 
்தவிர்த்துக டைோள்்வ்்தோடு, இமெகைச்்ெரிைள், 
டபோதுககூடடங்ைள் உள்ளிடட ைகைள் கூடும் 
இடங்ைளுககு டெல்்வம்த முற்றோை நிறுத்திட 
்்வண்டும். திருைணம் ்போன்ற ம்வப்வங்ை-
மளப் பிை்்தெ டபோதுசுைோ்தோை பரி்ெோ்தைர்ை-
ளின் ஆ்லோெமன படி டெயற்பட ்்வண்டும். 
அத்்்தோடு மைைழுவு்தல், முைக ை்வெம் அணி்தல், 
ெமூை இமடட்வளிமய ்பணு்தல் உள்ளிடட 
அடிப்பமட சுைோ்தோை பழகை்வழகைங்ைமள ஒவ்-
ட்வோரு்வரும் முழுமையோைப் பின்பற்ற ் ்வண்டும். 
இ்வற்மற ்்தெத்திற்கு ஆற்றும் ைடமையோைக 
ைருதி டபோறுப்புணர்்்வோடு டெயற்படும் ்போது 
இந்்த டைோவிட 19 ட்தோற்மற விமை்வோை முழுமை-
யோன ைடடுப்போடடு நிமலககு டைோண்டு ்வந்து-
விடமுடியும். அது நோடடுகைோை ஆற்றும் போரிய 
்ெம்வயோை அமையும்.    

கம்பளை, காட்டப்பிடடியில் 430 கில�ா 
மஞ்சள் க்டத்திய 2 ல்பர் ளகது   
 ட்தல்்்தோடமட தினைைன் நிருபர்   

ைம்பமள, ைோடடப்பிடடிய பகுதியில் 430 
கி்லோ ைஞெள் ைடடிைள் டபோலிெோரினோல் மைப்-
பற்றப்படட ்்தோடு ெந்்்தை நபர்ைள் இரு்வரும் 
மைது டெய்யப்படடுள்ளனர்.   

 ைஞெள் ைடத்்தலுகைோை பயன்படுத்்தப்படட 
முச்ெகைை ்வண்டியும் மீடைப்படடு ைம்பமள 
டபோலிஸ் நிமலயத்தில் ம்வகைப்படடுள்ளது. 
மைது டெய்யப்படட ெந்்்தை நபர்ைள் 46 ைற்றும் 
38 ்வயது ைதிகைத்்தகை நபர்ைள் என்பதுடன் 
இ்வர்ைமள ைம்பமள நீ்த்வோன் நீதிைன்றத்தில் 
ஆஜர்படுத்்த ைம்பமள டபோலிஸோர் நட்வ-
டிகமை எடுத்துள்ளனர்.   

05 ல்பர் தவறி வீழ்நததில்  
இருவர் ்பலி, மூவர் ்படுகாயம  
ைடடகைளப்பு சுழற்சி நிருபர்  

ைடடகைளப்பு, டைோகைடடிச்்ெோமல,ைோ-
்வடிமும்ைோரி பகுதி பிை்தோன வீதியில் ்வயல் 
்்வமலககுச் டென்று வீடு ்நோககு பயணித்்த 
உழவு இயந்திைத்தின் டபடடியில் பயணித்்த 05 
்பர் ்த்வறி வீழ்ந்்ததில் இரு்வர் ஸ்்தலத்தில் பலி-
யோகியுள்ளனர்.  

ைற்மறய மூ்வர் படுைோயமுற்று ம்வத்தியெோ -
மலயில் அனுைதிகைப்படடுள்ளனர்.  

இச் ெம்ப்வத்தில் டைோகைடடிச்்ெோமல 1௦ 
ஆம் ்வடடோைத்ம்தச் ்ெர்ந்்த டைோகைடடிச் 
்ெோமல இைோைகிருஷண மிஷன் 1௦ ம் ஆண்டு 
ைோண்வனோன 15 ்வயது நிைம்பிய டஜயச்ெந் -
திைன் திலகென் ைற்றும் 17 ்வயது நிைம்பிய 
டஜயச்ெந்திைோ திலகென் என்ற இமளஞனு்ை 
உயிரிழந்துள்ளனர்.  

உளவு இயந்திைடபடடியில் பயணித்்த 14 
்வயது நிைம்பிய டைோகைடடிச்்ெோமல 1௦ ஆம் 
்வடடோைத்ம்தச் ்ெர்ந்்த ்பரின்பைோெோ றீைன், 
22 ்வயது நிைம்பிய ்வடி்்வல் ்ைோைன்தோஸ் 
ைற்றும் 22 ்வயது நிைம்பிய ைருணோைைன் பிைபு 
ஆகிய மூ்வரும் படுைோயமுற்று ைகிழடித்தீவு 
பிை்்தெ ம்வத்தியெோமலயில் சிகிச்மெககுடப-
டுத்்தப்படடு ைடடகைளப்பு ்போ்தனோ ம்வத்தி -
யெோமலயில் ்ைலதிை சிகிச்மெககுடபடுத்்தப்-
படடுள்ளனர்.  

இச்ெம்ப்வம் பற்றி டைோகைடடி்ெோமல பிரிவு 
திடீர் ைைணவிெோைமண அதிைோரி ரீ.்த்வகுைோர் ஸ்-
்தலத்துககு ்வந்து ெடலங்ைமள போர்ம்வயிடடு 
பி்ை்த பரி்ெோ்தமனககு உத்்தைவிடடோர்.

உழவு இேந்திர க்படடியில் ்பேணித்்த

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;  fPo;tUk; gjtpfSf;F nghUj;jkhd 

jifikAs;s egu;fsplkpUe;J 06.11.2020tiu tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;.

� fUj;jpl;l mYtyfk;

 �  fUj;jpl;l Kfhikahsu;  - epUkhz Ntiyfs; 

� Copah; kw;Wk; khzth; eyd;Ghp gphpT

 � itj;jpa mjpfhup 

 � gz;iz Kfhikahsh;> juk; III

 � khh;\y;> juk; II

 � cg tpLjp fhg;ghsh;> juk; II (KO Neuk;)

 � kUe;jhsu; (Fiwe;j juk;)

 � nghJr; Rfhjhug; ghpNrhjfh;> juk; III

rk;gs msTj;jpl;lk;

fUj;jpl;l Kfhikahsu;  U-EX 2(II) - Rs. 66,180 - 8x1,335; 8x1,630 – 89,900 p.m.

itj;jpa mjpfhup  U-MO 1(II) - Rs. 55,350 – 10x1335; 1x1,630 – 70,330 p.m.
gz;iz Kfhikahsh;> 

juk; III  U-EX 1(II) - Rs. 50,625 - 3x1,125 – 54,000(EB) 55,335;    
12x1,335 – 71,355 p.m.

khh;\y;> juk; II U-MN 3 (II) - Rs. 42885 - 18x660 – 54,765 p.m.

cg tpLjp fhg;ghsh; juk; II 
(KO Neuk;)  U-MN 3 (II) - Rs. 42885 - 18x660 – 54,765 p.m. 

kUe;jhsu;  (Fiwe;j juk;) U-MT 1(IIIA) - Rs. 31,625 – 7x300; 10x355 – 37,275 p.m. 

nghJr; Rfhjhug; ghpNrhjfh; 

juk; III U-MT 1(IIIA) - Rs. 31,625 – 7x300; 10x355 – 37,275 p.m.

Nkw;gb rk;gsj; jpl;lj;jpw;F Nkyjpfkhf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l Vida nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;.

mD$yq;fs; 

�  njupT nra;ag;gLk; cj;jpNahfj;ju;fspd; khjhe;j rk;gsj;jpd; 10%  gy;fiyf;fof 

Copau; Nrk  ,yhg epjpaj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. mNj Ntis  njhopy; 

toq;Fdu; cj;jpNahfj;ju;fspd; khjhe;j rk;gsj;jpd; 15%tPjj;jpid mtu;fspd; 

fzf;fpy; itg;gpypLtu; mjpy; 8%  gy;fiyf;fof Xa;T+jpa epjpaj;jpw;Fk; 

7%gy;fiyf;fof Copau; Nrk ,yhg epjpaj;jpw;Fk; nrYj;jg;gLk;. ,jw;F 

Nkyjpfkhf Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F gy;fiyf;fofk; mtuJ khjhe;j 

rk;gsj;jpd; 3%  njhifapid gq;fspg;Gr;nra;Ak;.

�  rpNu];l epUthf cj;jpNahfj;ju;fs; 07 tUl Nrit Kbtpd; Ngupy; KOr; 

rk;gsj;Jldhd 01 tUlk; Xa;T tpLKiw  my;yJ rk;gskw;w 02  tUl Xa;T 

tpLKiwf;F  cupj;Jilatuhthu;. ,e;j Xa;T tpLKiwapy; ntspehL nry;Yk; 

cj;jpNahfj;jH mtuJ JiztpahUld; nry;tjw;fhd KO tpkhdr; rPl;bid 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;gq;fSk; Vida tpguq;fSk; 

  tpz;zg;gg;gbtk;> Njitahd jifikfs; kw;Wk; mJ njhlu;ghd jfty;fis 

gy;fiyf;fofj;jpd; www.seu.ac.lkvd;w ,izaj;jsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpz;zg;gpf;f tpUk;GNthh; gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpypUe;J jutpwf;fg;gl;l 

tpz;zg;gg; gbtj;jpidg; G+u;j;jp nra;J &gh. 200.00 nrYj;jpa gw;Wr; rPl;bid 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,f; fl;lzj;jpid kf;fs; tq;fpapd; ml;lhisr;Nrid 

fpisapYs;s 228-1001-9000-1704 vDk; ,yf;fk; nfhz;l ,yq;if njd;fpof;Fg; 

gy;fiyf;fofj;jpd; fzf;fpw;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;bid 

tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. xd;Wf;F Nkw;gl;l  gjtpfSf;F 

tpz;zg;gpf;f tpUk;GNthu; xt;nthU gjtpf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gpf;f 

Ntz;Lk;.

  Kiwahfg; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; rhd;wpjo;fspd;  gpujpfSld; 

gjpTj;jghypy; gjpthsu;> ,yq;ifj; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> gy;fiyf;fof 

G+q;fh xYtpy; - 32360 vDk; Kftupf;F 06.11.2020k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 

fpilf;ff; $bajhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngau; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f %iyapy; njspthf vOjg;gly; Ntz;Lk;.

  mur jpizf;fsq;fs;> mur $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; Vida mur epWtdq;fspy; 

flikahw;Wk; cj;jpNahfj;ju;fs; jq;fsJ tpz;zg;gq;fis epWtdj; jiyt&lhf 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thW mDg;gg;glhj tpz;zg;gq;fs; fUj;jpw; 

nfhs;sg;glkhl;lhJ.

  G+uzkw;w> njsptpy;yhj kw;Wk; tpz;zg;g KbT jpfjpf;F gpwF ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.  jFjptha;e;j tpz;zg;gjhupfis Neu;Kfg;guPl;irf;F 

gl;bay;gLj;Jk; cupikia ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; jd;trk; 

itj;Js;sJ. Neu;Kfg; guPl;irf;F gl;bay;gLj;jg;gLk; tpz;zg;gjhupfs; kl;LNk 

Neu;Kfg; guPl;irf;F miof;fg;gLtu;.

gjpthsu;

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

gy;fiyf;fof G+q;fh

xYtpy; - 32360

07.10.2020 

,yq;if njd;fpof;F gy;fiyf;fofk;
gjtp ntw;wplq;fs;

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;
Njapiy Muha;;r;rp rig

Njhl;l kUj;Jt gapw;rpahsh;> nrd;. $k;]; Njhl;lk;> jythf;fiy

NkNyAs;s gjtpf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

gzp tpsf;fk;:

  nrd;. $k;]; Njhl;l Kfhikahshpd; topfhl;lypd; fPo; njhopyhsh;fspd; ehshe;j kUj;Jt Njitfis 

g+Hj;jp nra;tjd; %yk; MNuhf;fpakhd njhopyhsh;fis Ngzy;. mj;Jld;> chpj;jhd midj;J 

Mtzq;fisAk; NgZtJld; Rfhjhu jpizf;fsj;Jld; Rfhjhu Nritfis xUq;fpizj;jy;. 

fy;tprhh; jifikfs;:

  f.ngh.j. (rh-j) ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; vz;fzpjk;/ fzpjk; ghlq;fspy; rpj;jp. (Jiwrhh; njhopypy; 

mDgtKs;sth;fSf;F ,e;j epge;jid mtrpakpy;iy.)

mj;Jld;

 ,yq;if kUj;Jt fy;Y}hp rigapd; mq;fj;jpduhftpUj;jy;.

mDgtk;:

 Njhl;l fdp\;l kUj;Jt cjtpahsuhf 4 tUl mDgtk;.

rk;gs msTj;jpl;lk;:

 &gh 32,320 – 1,350 x 40 -   &gh 86>320/= tUlhe;j Ntjd Vw;wk; - &gh 1>350.

tanjy;iy:

 22 tajpw;F FiwahkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

,g;gjtpahdJ epue;jukhdJ. njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpahdth;> jythf;fiy nrd;. $k;]; 

Njhl;lj;jpy; my;yJ ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; Njitf;fika Kfhikg;gLj;jg;gLk; 

NtNwjhtJ Njapiyj; Njhl;lj;jpy; gzpahw;w Ntz;Lk;. 

Ratpguf; Nfhit> fy;tpj; jifikf;fhd rhd;wpjo;fs;> gpwg;Gr; rhd;wpjopd; gpujp> chpj;jhd Jiwapy; 

njhopy;rhh; jifikfs;> Nrit rhd;wpjo;;fs; kw;Wk; tpz;zg;gjhhpapd; jpwd;fs; kw;Wk; Gyikia kjpg;gplf; 

$ba ,Uthpd; ngah; kw;Wk; Kfthp Mfpad fPNoAs;s Kfthpf;F 2020 xf;Nuhgh; 26Mk; jpfjpad;W 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

mur Nrit/ $l;Lj;jhgdk; / epajpr;rl;lrig Mfpatw;wpy; cs;s tpz;zg;gjhhpfspd; tpz;zg;gq;fs; 

chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyika+lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j Njitg;ghl;bw;F ,zq;fhj  

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpg;gjw;fhd topia tFf;Fk;. mj;Jld; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gplTk;. 

Nkyjpf jftYf;fhf jaT nra;J www.tri.lk   vd;w ,izajsj;ij ghh;itaplTk;. 

gzpg;ghsh;

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>

nrd;. $k;];> jythf;fiy.

gjtp ntw;wplq;fs;
Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapy; epyTfpd;w 

gpujp nghJ Kfhikahsu; (cs;sf fzf;fha;T) kw;Wk;

cjtp nghJ Kfhikahsu; (kdpj tsk;) Mfpa 

gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtpfSf;F cau; Cjpak; kw;Wk; midj;J rYiffSk; 

toq;fg;gLk;. tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba KbTj;jpfjp 2020.10.26 MFk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2020.10.11 Mk; jpfjpa 

"Sunday Observer" gj;jpupifia ghu;f;fTk;.

nghJ Kfhikahsu; 

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

Rfhjhu mikr;R

tp[aFkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy - rPJt

gjtp ntw;wplq;fSf;fhd 
tpz;zg;gk; Nfhuy;

itj;jpa mjpfhup

jifik : SLMC gjpTnra;ag;gl;l itj;jpa mjpfhup

  ∗  mur itj;jparhiy xd;wpy; juk;-II ,y; itj;jpa mjpfhup 

gjtpapy; 02 Mz;Lfs; mDgtk;

  ∗  Rfhjhu jpizf;fsj;jpy; Xa;Tngw;w itj;jpa mjpfhupfs; 

fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

  ∗  KOikahd jFjp ngw;w tpz;zg;gjhuu;fspd; tpz;zg;gq;fs; 

fpilf;fhjNghJ> mUfpYs;s cs;sfg; gapw;rpia g+u;j;jpnra;j 

itj;jpa mjpfhupfspd; tpz;zg;gq;fs; fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. 

rk;gs Kiw : itj;jpa mjpfhup - Muk;gj; juk;

  &gh 67>862.50 - 2 x 1>668.75 - 71>200.00 (khjhe;jk;)  
  itj;jpa mjpfhup - juk; II
  &gh 72>881.25 - 6 x 1>681.25 - 12 x 2.037.50 - 107>418.75 (khjhe;jk;)  

jhjp cj;jpNahfj;ju;
jifik :   jhjp cj;jpNahfj;juhf mur itj;jparhiy xd;wpy; 03 Mz;Lfs; 

mDgtk;

rk;gs Kiw : juk; III : &gh 40>656.25 - 18x556.25 - 50>668.75 (khjhe;jk;) 
              juk; II  : &gh 47>043.75 - 21 x 825 - 64>368.75 (khjhe;jk;)

fz;zpay; njhopy;El;g ty;Yeu;

jifik :  fz;zpay; njhopy;El;gtpay; gapw;rp fy;Y}up xd;wpy;    ngw;Wf;nfhz;l 

rhd;wpjo; kw;Wk; ,yq;if kUj;Jt rigapy; fz;zpay; njhopy;El;g 

ty;Yeuhf gjpT nra;jpUg;gJld; %d;W Mz;Lfs; mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs Kiw :  &gh 40>100 - 10 x 556.25 - 11 x 825 - 10 x 912.50 - 10 x 937.50 
- 73>237.50 (khjhe;jk;) 

nghJ epge;jidfs;:

 45 taJf;Ff; Fiwthd tpz;zg;gjhuu;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;.

 mur NritfSf;F toq;fg;gLfpd;w rk;gsj;ij tplTk; 25% ,w;F mjpf rk;gs 

cau;T Nky; Fwpg;gplg;gl;l rk;gs msTfSf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ. rk;gsk; 

toq;fg;gLtJ 03/2016 mur epu;thf Rw;WepUgj;jpw;F mikthdJ.

 mur Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhuu;fs; me;j NritfSf;F gpupTj; jiytu; / 
epWtdj; jiytu; %yk; tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

 g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; fy;tp/ njhopy;/ Nrit rhd;wpjo;fspd; 

cWjp nra;ag;gl;l gpujpfSld; 2020.11.04 Mk; jpfjpf;F Kd;du; fpilf;FkhW 

jiytu;> tp[aFkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy - rPJt vd;w Kftupf;F 

fpilf;FkhW mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

 tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngau; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

 jifikia g+u;j;jp nra;j tpz;zg;gjhuu;fspd; tpz;zg;gq;fs; fpilf;fhky; 

,Ue;jhNyNa Xa;Tngw;w mjpfhupfsplk; ,Ue;J fpilf;fpd;w tpz;zg;gq;fs; 

fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. me;j tpz;zg;gjhuu;fs; Nju;Tnra;ag;gLk;NghJ 03/2018 
Mk; ,yf;fk; nfhz;l mur epu;thf Rw;WepUgj;jpw;F mika nfhLg;gdT 

toq;fg;gLk;.

jiytu;>

tp[aFkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy>

rPJt.      

caph; ,urhadtpay; %yf;$w;W capupay; kw;Wk; 

caph;j; njhopy;El;gtpay; epWtfk; (IBMBB)
nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

2020.11.15 Mk; jpfjp tiuAk; gpd;tUk; gjtpf;fhf nghUj;jkhd 

jifikAs;s egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis IBMBB  MdJ 

tuNtw;fpd;wJ. 

rpNu\;l tphpTiuahsh; gjtp - juk; I/juk; II/ tphpTiuahsh; 

(cWjpg;gLj;jg;glhjth;)/ tphpTiuahsh; (jFjpfhz;epiy) - 

Nehnajph;g;G.

tpz;zg;g gbtq;fs; kw;Wk; chpj;jhd tpguq;fis mYtyf 

Neuq;fspy; IBMBB  rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. tpz;zg;g gbtq;fis RaKfthpaplg;gl;l> 

Kj;jpiu xl;lg;gl;l jghYiwnahd;iw mDg;Gtjd; %yk; 

jghypy; ngw;Wf; nfhs;s ,aYk; vd;gJld; www.ibmbb.lk  vd;w 
,izajsj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; 

2020.11.15 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gzpg;ghsh;/ IBMBB > nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> 90> 

FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> nfhOk;G-3 vd;w Kfthpia 

te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; 

ngah; Rl;bf; fhl;lg;gly; Ntz;Lk;. %Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; my;yJ  IBMBB  ,dhy; toq;fg;gl;l 
cUkhjphpapy; rkh;g;gpf;fg;glhjitfs; my;yJ jpizf;fs 

jiyika+lhf mDg;gg;glhjitfs; (mur mikg;nghd;wpy; 

epue;jukhf epakdk; ngw;wtnudpd;)> ghprPyidf;F vLj;Jf; 

nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

rpNu\;l cjtp gjpthsh;>

caph; ,urhadtpay; %yf;$w;W capupay; kw;Wk;

caph;j; njhopy;El;gtpay; epWtfk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;> ,y. 90> 

FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij>

nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011-2552528

2020.10.11.
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fndhtpd; N`hl;ly;]; vz;l; ];gh]; (gPtpB) vy;Bb
,w;fhd toq;Feh;fis gjpT nra;tjw;fhd miog;G

Calling for Registration of Suppliers with 
Canowin Hotels and  SPAS  (Pvt) Ltd

(,yq;if fhg;GWjp $l;Lj;jhgdj;jpd; Jizf;fk;gdp)
(Subsidiary of Sri Lanka Insurance Corporation)

Ref. No.: CNW/SUP/2021

Fwpg;G: 

xU kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwe;jsT njhiff;fhd gpd;tUk; gjpTfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

gz;lq;fs;:
01. mYtyf fhfpjjhjpfs;.

02. fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; tiyaikg;gpw;fhd nghUl;fs;.

03. mYtyf cgfuzq;fs;.

04. mr;Rg;nghwpfs;> Nlhdh;fs; kw;Wk; Cartridges
05. Air-fresheners & Liquid Soap bulk cans & Urinal fragrance tablets.
06. Toilet paper rolls & multi-fold paper towels.
07. Fg;ig igfs;/  Fg;igf; $ilfs;/ Fg;igj; njhl;bfs;

08. fpUkpehrpdpfs;/ Fspayiwfis Rj;jk; nra;Ak; ,urhadq;fs;

09.  jz;zPh; gk;gpfs;/ mOj;j gk;gpfs;/ mkpo;j;jf;$ba gk;gpfs;/ Control panels and 
Control units.

10. grisfs;

11. Cooling tower
12. jsghlk; (kuk; / cUf;F)

13. Hardware materials
14. ghJfhg;G  cgfuzq;fs;

15. Electrical  and instrumentation (supply and installation)
16. lah;fs; kw;Wk; upa+g;Gf;fs;

17. Electronic items and panels
18. Supplying of Led bulbs/Tube Lights/Flash lights/holders and other lighting materials.
19. FbePh; Nghj;jy;fs; kw;Wk; water dispensers Mfpatw;wpd; toq;fy;

20. kpd;cw;gj;jp ,ae;jpuq;fspd; njhFjpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;.

21.  Bathware fittings – Commode systerns, Flushing units, Wash basins, Bidet spray, Seat 
covers, Paper rolls, Taps etc.,

22. Supply of wall-mounted Exhaust Fans and Ventilation Fans
23. Supply of ceiling  A grade ½ x ½ welded mesh net. 
24. Gy; ntl;Lk; ,ae;jpu  toq;fy;

25. #hpa xsp cgfuzk;

26. tpsk;gug; gyiffs;

27. jiu Jilg;ghd;;; (Floor Rugs)/ Floor Mats
28. Promotional items, Giveaways (Umbrella, Bicycle, T-shirts, Caps etc.,)
29. CCTV fkuhf;fs; kw;Wk; chpj;jhd cgfuzq;fs;

30. Glass, Glass Doors, Panels & Floor Hinges
31. jP ghJfhg;G cgfuzk;

32. Polly carbonate sheets (Hollow, solid)
33. ,bkpd;dy; ghJfhg;G mikg;G.

34.  kUj;Jt toq;fy;fs; - Kff; ftrq;fs;> ifAiwfs;> jiyf; ftrq;fs;> if 

njhw;WePf;fpfs; (Hand Sanitizers)
35. ghy;kh> rPdp> Njapiy

36. Cutlery and Crokery
37.  kl;ghz;lg; nghUl;fs; - gPq;fhd;fs;> Nfhg;igfs;> Nrhrh;fs;> NjePh;f; 

Ftisfs;

Nritfs;

01. myk;gfq;fSf;fhd cl;nry;yy; mDkjpr;rPl;L fUkgPl Kiwikfs;

02. ghJfhg;G Nritfs;

03. trjp Kfhikj;Jt Nritfs;

04. Ml;gy toq;fy; Nritfs;

05. Rfhjhu Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs;

06.  LP Gas system maintenance, supply, installation fabrication of LP Gas pipes, 
Regulators, Filter units at Arcade areas.

07. jiu kw;Wk; Rth;fSf;fhd rpwpa gOJghh;j;jy;fSf;fhd Nrit toq;Feh;fs;

08. FbePh; gTrh;fis toq;fy;

09. fyp (Gully)  gTrh;fis toq;fy;

10. gpwrh; gk;gpfspd; gOJghh;j;jy;fs; kw;Wk; guhkhpj;jy;

11. CCTV fkuh Kiwikfis epWTjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

12. mYkpdpak; kw;Wk; fz;zhb Ntiyfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;

13. gPil xopg;G Kiwikfs; kw;Wk; guhkhpj;jy;

14. milahs gyiffs; mlq;fyhf midj;J tifahd mr;rbj;jy;fs;

15. Supply & installation and maintenance of direct lightening & surge protection system.
16. ,lq;fis njhpT nra;jy; kw;Wk; Mokhd Foha; fpzWfis eph;khzpj;jy;.

17. fopT ePh; Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpfspd; eph;khzk; kw;Wk; guhkhpj;jy;

18. kpd;J}f;fpfspd; (Elevators)  toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;
19. ngapz;l; g+Rjy; mlq;fyhf rptpy; Ntiyfs; kw;Wk; epu;khzpj;jy;

20. kpd;dpay; Kiwikfis epWTjy;

21. fl;blj;jpd; fz;zhb kw;Wk; rpye;jp tiyfis Rj;jg;gLj;jy;

22. tspr;rPuhf;fpfspd; guhkhpj;jy; kw;Wk; Nritfs;

23.  jPaizg;G ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuz guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrit/jPaizg;G 

cgfuz ghPl;rpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;.

24. kpd;gpwg;ghf;fp guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

25. filfSf;fhd ciwg;g+r;R (cladding installation) epWTjy;
26. gy msTfspYs;s tpsk;gu gyiffs;> ntspaf tpsk;gu gyiffs;

27. epow;gl rl;lk; mikj;jy;

28. ku Ntiy kw;Wk; mYkpdPak; ,izj;jy;

29. Nkrd; Ntiy

30. Foha; ,izj;jy; Ntiy

31. fhzpr;rPuhf;fy;

32. Fg;ig mfw;wy; (czTf; fopT/ gpsh];bf;/ fljhrp)

2020 xf;Nuhgh; 12Mk;; jpfjpapypUe;J 2020 etk;gh; 06Mk; jpfjp tiuAk; jpq;fl;fpoikapypUe;J 

nts;spf;fpoik tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhifahfpa 2>500 &ghit mSj;fk kf;fs; tq;fp fpis 084100150019552 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jpa gpd;dh;> itg;Gr; rPl;Lj; Jz;il Kd;itg;gjd; %yk;> fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s KfthpapypUe;J gjpT nra;jy; gbtq;fs;;;;; kw;Wk; njhlh;ghd Mtzq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gbtq;fs; 2020 etk;gh; 27Mk; jpfjpad;W gp.g. 

3 kzpastpy; my;yJ mjw;F Kd;duhf vkJ jiyikaYtyfj;jpw;F jpUg;gp 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 011-7711171 vd;w 

njhiyNgrp vz;zpD}lhf ngWif jpizf;fsj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;.

Njitg;gLj;jy;fSf;fikthf toq;Feh;  /toq;Feh;fis njhpT nra;tjw;fhd chpikia 

fk;gdp nfhz;Ls;sJ. NkYk; ve;jnthU toq;Feh;/toq;Feh;fSk; njhpT nra;jy; 

jfTj;jpwid g+h;j;jp nra;ahtpbd; mt;thwhd toq;Feh;/toq;Feh;fis gjptpypUe;J 

mfw;Wtjw;fhd Vf RatpUg;gj;ij Kfhikj;Jtk; nfhz;Ls;sJ.

NkYk;> gjpT ngw;Ws;s toq;Feh;fs; my;yhj ve;jnthU ntspaf rhuhh;/rhuhh;fsplkpUe;J 
nfhs;tdT nra;tjw;Fk; my;yJ Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikiaAk; 

nfhz;Ls;sJ.

fndhtpd; N`hl;ly;]; mz;l; ];gh]; (gPtPb) vy;bB>

,y. 46/46> 3Mk; khb>

fphPd; yq;fh lth;];>

etk; khtj;ij>

nfhOk;G-02.

fPNo gl;bayplg;gl;Ls;s gz;lq;fs;/ cgfuzq;fs;/ Nritfs; 

Mfpatw;iw toq;Ftjw;fhf 2021Mk; Mz;bw;F gjpT nra;tjw;fhf 

rhj;jpakhd toq;Feh;fis fndhtpd; miof;fpd;wJ. (th;j;jfh;fs;/ 
tpepNahf];jh;fs;/ cw;gj;jpahsh;fs;/ ,wf;Fkjpahsh;fs;). vkJ 

jiyikafkhdJ nfhOk;G-02> etk; khtj;ij> 46/ 46 ,yf;fk;> 3Mk; 

khbapy; mike;Js;sJld; Nrit miktplkhdJ ntypg;gd> njw;F 

mjpNtf neLQ;rhiyapy; cs;sJ. 

kf;fs; tq;fp
kPl;fg;glhj mlF eiffs; gfpuq;f Vy tpw;gid
td;dpg; gpuhe;jpa kf;fs; tq;fpf; fpisfspy; 30.06.2019Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mlF itj;J ,Jtiu kPl;fg;glhj 

eiffs; fPNo fhl;lg;gl;l jpfjpfspy; Kw;gfy; 9.00 kzp Kjy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

,y.

fpis/
Nr.ep. 

,y.

fpis/Nrit epiyak;

Fwpg;gpl;l jpfjpf;F 

Kd;dH kPl;fg;glhj 

mlF eiffs;

Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy 

tpw;gid 

,lk;

01 20 Ky;iyj;jPT fpis

26.10.2020
27.10.2020

&
28.10.2020

kf;fs; 

tq;fp 

tTdpah 

fpis 

(040)

599 xl;LRl;lhd; Nrit epiyak;

779 GJf;FbapUg;G Nrit epiyak;

02 165 khq;Fsk; fpis

978 ky;yhtp Nrit epiyak;

731 fdfuhad;Fsk; Nrit epiyak;

03 44 kd;dhh; fpis

955 Ngrhiy Nrit epiyak;

04 166 KUq;fd; fpis

967 ehdhl;lhd; Nrit epiyak;

742 rpyhtj;Jiw Nrit epiyak;

05 48 fpspnehr;rp fpis

732 fpspnehr;rp efuk; Nrit epiyak;

06 111 gue;jd; fpis

979 gis Nrit epiyak;

07 40 tTdpah fpis

983 tTdpah efuk; Nrit epiyak;

595 neLq;Nfzp Nrit epiyak;

08 356 nrl;bFsk; fpis

   
Nkw;gb Vytpw;gidia Kd;dwptpj;jypd;wp ,uj;Jr; nra;aNth> xd;W Nrh;f;fNth my;yJ gpw;NghlNth tq;fpf;F 

rfy mjpfhuKk; cz;L.

gpuhe;jpa Kfhikahsh;>

kf;fs; tq;fp>

gpuhe;jpa jiyikr; nrayfk;>

td;dp> tTdpah.

njhiyNgrp ,y : 024-2222972

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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தேங்காய் ்ட்டுப்காட்டு...
(05ஆம் பக்கத் த�ோடர்)

இ�னோல், யோழ். குடோநோட்டுச் சநம�்களில் 
்�ங்கோய் விற்பமனயில் சடுதியோன வீழ்ச்சி 
ஏற்பட்டுள்ள�ோ்கவும், �ோங்கள போதிப்புக -
்கம்ள எதிர்்நோககுவ�ோ்க வியோபோரி்கள 
குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

�ற்்போது ்�ங்கோயின் விமை அதி்கரித்து 
வரும் நிமையில் எதிர்வரும் நவம்பர் ைோ� -
ை்ளவில் ்�ங்கோய் ஒன்றின் விமையோனது 
100 ரூபோ வமையில் அதி்கரிககும் என 
த�ஙகு உற்பத்தியோ்ளர் சங்கம் த�ரிவித்துள -
்ளது.  

�ற்்போது ்�ங்கோய் ஒன்றின் விமையோ -
னது 70 மு�ல் 85 வமை ்கோணப்படுகிறது.  

இைோஜோங்க அமைச்சர் அருநதி்க தபர் -
னோண்டோ  இைஙம்கயில் த�ஙகு சோர்ந� 
உற்பத்தி்களுக்கோன ்்களவி அதி்கரித்� -
மை்ய ்�ய்்கோயின் விமை துரி�ைோ்க அதி -
்கரித்�மைககு ்கோைணம் என்று ்கருத்து த�ரி -
வித்துள்ளோர்.  

்ைலும் ் �ங்கோய், கித்துல், பமன, றப்பர் 
்போன்றவற்றுடன் த�ோடர்புமடய த�ோழில் -
துமற உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி த�ோடர் -
பிலும் அவர் ்கவனம் தசலுத்தியுள்ளோர்.   
்�ங்கோய் விமை அதி்கரித்� ்போதிலும், 
்�ங்கோய்்கம்ள இறககுைதி தசய்ய எந� நட -
வடிகம்கயும் எடுக்கப்படைோட்டோது,  

அடுத்� சிை நோட்்களில் ந்கர்ப்புறங்களில் 
வசிககும் ைக்களுககு சலும்க விமையில் 
்�ங்கோய்்கம்ள வழஙகுவ�ற்்கோன திட்டம் 
�யோரிக்கப்படும் என்று இைோஜோங்க அமைச் -
சர் தபர்னோண்டோ த�ரிவித்�ோர். 

இைஙம்கயில் ்கடந� ஆணடில் நிைவிய 
வறட்சி ்கோைணைோ்கவும் த�ஙகு தபோருட்்க -
ளின் ஏற்றுைதிக்கோன ்்களவி அதி்கரித்துள -
்ள�ோலு்ை ்�ங்கோய்ககு �ட்டுப்போடு ஏற் -
பட்டுள்ள�ோ்க இைஙம்க த�ஙகு ஆைோய்ச்சி 
நிறுவனம் த�ரிவித்துள்ளது.  

த�ன்மன உற்பத்தி ைோவட்டங்களில் 
்கடந� ஆணடில் 8 ைோ�ங்க்ளோ்க நிைவிய 
வறட்சி ்கோைணைோ்க ்�ங்கோய் உற்பத்தி 
குமறந�து என்பம�விட உற்பத்தியோன 
்�ங்கோய்்களின் அ்ளவும் தவகுவோ்கச் சிறுத்து 
விட்டது. இ�னோல் ஒரு த�ோன் த்கோப்பமைத் 
்�ங்கோய் உற்பத்திககு ்�மவயோன ்�ங -
்கோய்்களின் எணணிகம்கயும் அதி்கரித்துள -
்ளது' .  

இைஙம்கயில் ஆணடுககு 2,700 மில்லிய -
னோ்க உள்ள ்�ங்கோய் உற்பத்திமய அடுத்� 
ஆணடோகும்்போது 3,650 மில்லியனோ்க அதி -
்கரிககும் இைககில் ்கடந� சிை ஆணடு்க்ளோ்க 
அைசோங்கம் ்வமைத்திட்டங்கம்ள முன்தன-
டுத்�து.  

ஆனோல் ஏற்்கன்வ இருந�ம�விட ் �ங்கோய் 
உற்பத்தி வீழ்ச்சியமடநதுள்ள�ோ்க த�ஙகு  
ஆைோய்ச்சி நிறுவனம் த�ரிவித்துள்ளது.  

எனினும், அணமைய ்கோைங்களில் நோட்டின் 
பை போ்கங்களிலும் 6 மு�ல் 7 மில்லியன் புதிய 
த�ன்னம்பிளம்ள்கள நடப்பட்டுள்ள�ோல் 
இன்னும் 4 ஆணடு்களில் அ�ன் பைோபைன் -
்கம்ள எதிர்போர்க்க முடியும்.

mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiyr; rig

Njapiy Vw;Wkjpahsh;fisg; gjpT nra;jy; 
/ gjpitg; GJg;gpj;jy; - 2021

1975,d; 14Mk; ,yf;f ,yq;if Njapiyr; rig rl;lk; kw;Wk; 1959 ,d; 16Mk; 

,yf;f Njapiy (Vw;Wkjpfspd; tup kw;Wk; fl;Lg;ghL) rl;l tpjpfspd;gb> Njapiy 

cw;gj;jpfspd; tu;j;jfj;jpy; <Lgl;bUf;Fk; midj;J jdp egu;fs; kw;Wk; 

mikg;GfSk; ,yq;if Njapiyr; rigAld; jk;ik gjpT nra;tJ mtrpakhFk;. 

Gjpa tpz;zg;gjhuu;fspd; gjpTf;fhd tpz;zg;gq;fs; ,yq;if Njapiyr; rig 

%yk; jw;NghJ Vw;fg;gLtNjhL 2021Mk; Mz;Lf;fhd Njapiy cw;gj;jpapd; 

Vw;Wkjpapy; <LgLk; jdp egu;fs; kw;Wk; mikg;Gfs; gpd;tUk; gpupTfspy; 

gjptpid GJg;gpj;jy; Ntz;Lk;.    

    

Mz;bw;F 1 kpy;ypad; fp.fp. my;yJ mjw;F Nky; 

Njapiyr; Vw;Wkjp nra;Ak; Njapiy Vw;Wkjpahsu;fs;   ghhpa msT

Mz;bw;F 1 kpy;ypad; fp.fp. ,w;F Fiwthd 

Njapiy Vw;Wkjp nra;Ak; Njapiy Vw;Wkjpahsu;fs;  rpwpa msT

NkYs;s gpupTfSf;fhf Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2020 

etk;gu; 30 md;W my;yJ mjw;F Kd;du; gpujp Njapiy Mizahsu;> Njapiy 

Vw;Wkjp gpupT> ,yq;if Njapiyr; rig> ,y. 574> fhyp tPjp> nfhOk;G 3 vd;w 

Kftupf;F GJg;gpj;jy; fl;lzj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. nrYj;jg;gLk; rfy 

fhNrhiyfSk; ,yq;if Njapiyr; rig ngahpy; vOjg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gjpT nra;ag;gl;l midj;J Njapiy Vw;Wkjpahsu;fSf;Fk; ,yq;if Njapiyr; 

rig %yk; GJg;gpj;jy; tpz;zg;gg;gbtq;fs; jghypy; mDg;gg;gl;Ls;sJ. Gjpa 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; GJg;gpj;jy; tpz;zg;gg;gbtq;fs; ,yq;if Njapiyr; 

rigapd; Njapiy Vw;Wkjpg; gpuptpy; ,Ue;J ngw KbAk; my;yJ ,yq;if 

Njapiyr; rigapd; cj;jpNahfg+u;t ,izajsj;jpy; (www.srilankateaboard.lk) 
,ypUe;J jutpwf;fk; nra;ayhk;. 

gjpTnra;ag;gl;l Njapiy Vw;Wkjpahsu;fSf;fhd GJg;gpj;jy; fl;lzk; kw;Wk; 

Gjpa tpz;zg;gjhuu;fSf;fhd gjpTf; fl;lzk; fPNo jug;gl;Ls;sJ:

Gjpa tpz;zg;gq;fs; ………………… &gh  25>000/- +8% VAT  
ngupa mstpyhd GJg;gpj;jy; ……… &gh 500>000/- +8% VAT  
rpW mstpyhd GJg;gpj;jy; …………… &gh  50>000/- +8% VAT  

gjpT nra;ag;gl;l midj;J Njapiy Vw;Wkjpahsu;fSk; 2020 brk;gu; 31Mk; 

jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; jkJ gjpit GJg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;

,yq;if Njapiyr; rig

574> fhyp tPjp>

nfhOk;G 03.

11.10.2020

mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiyr; rig

1975 Mk; Mz;bd; 14 Mk; ,yf;f ,yq;if Njapiy 

rig rl;lk; 1986 Mk; Mz;bd; Njapiy nghjpapLNthh; 

gjpT nra;jYf;fhd ,yq;if Njapiy rig xOq;Ftpjp

2021Mk; Mz;bw;fhd Njapiy 
nghjpapLNthiug; gjpT nra;jy;/ 

gjpitg; GJg;gpj;jy; 
1986Mk; Mz;bd; rdthp 28Mk; jpfjp 386/13 ,yf;fKila tpN\l th;j;jkhdpapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l NkNyAs;s xOq;Ftpjpapd; gpufhuk;> ,yq;if Njapiy rigAld; 

gjpT ngw;wpuhj ve;j egnuhUth; my;yJ egh;fspd; mikg;nghd;whdJ Njapiy 

nghjpapliy Nkw;nfhs;s ,ayhJ.

2.  ,jw;fikthf> Vw;Wkjp re;ijf;fhf midj;J ghq;FfspYk; th;j;jf hPjpapy; 

Njapiyia nghjpnra;tjpy; <Lgl;Ls;s midj;J egh;fSk; 2021Mk; 

Mz;bw;fhd gjpit nra;tjw;fhf my;yJ gjpitg; GJg;gpg;gjw;fhf 2020Mk; 

Mz;L etk;gh; 30Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-03> 

fhyp tPjp> 574 Mk; ,yf;f Njapiy Vw;Wkjp gphpT> ,yq;if Njapiy 

rig> gpujp Njapiy MizahsUf;F mNj mYtyfj;jpypUe;J my;yJ 

www.pureceylontea.com vd;w vkJ cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;sf;$ba tpjpf;fg;gl;l gbtj;jpy; tpz;zg;gpf;FkhW ,j;jhy; 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;;. (www.srilankateaboard.lk)

3.  Gjpa gjptpw;fhd Vw;Gilajhd fl;lzk; &gh 25>000.00 + 8% VAT (nrYj;jg;gl 

Ntz;ba fl;lzk; &. 27>000.00 MFk;) xt;nthU gjpTk; mLj;JtUk; 

tUl rdthp 31Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf tUlhe;j hPjpapy; 

GJg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. GJg;gpj;jYf;fhd fl;lzk; &.10>000 + 8% VAT 
(nrYj;jg;gl Ntz;ba fl;lzk; &.10>800.00 MFk;)

4.  NkNyAs;s xOq;Ftpjpapd; gpufhuk;> “nghjpapLNthh;” vd Fwpg;gpl;l 

nrhy;yikg;ghdJ NtWtifapy; Njitg;gLj;jg;glhjtplj;J egnuhUth; 

my;yJ egh;fspd; mikg;nghd;W gj;J fpNyhfpuhk; mlf;fg;gl;l nghypj;jPd; 

igfs;> ml;ilg; ngl;bfs;> jfug;ngl;bfs;> gf;fw;Wfs;> gyifg; ngl;bfs;> 

Ftisfs;> kl;ghz;l [hbfs;> Nfhiuapyhd gf;fw;Wfs; my;yJ Vida 

tbtj;jpy; my;yJ rpy;yiw tpiyf;fhd gf;fw;Wfs; Nghd;wtw;wpy; Efh;Nthh; 

my;yJ tpw;gidf;fhf Mfpatw;iwf;; Fwpg;gpLk;.

5.  ,t;thwhd xOq;Ftpjpfspd; ve;jnthU Vw;ghl;ilAk; kPwy; my;yJ 

mike;njhOFtjw;F jtWk; my;yJ ,yq;if Njapiy rigf;F ngha;ahd 

jfty; my;yJ $w;Wfis toq;Fk; xt;nthU egUk; Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s 

xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; jz;liz ngwf;$ba Fw;wnkhd;wpw;fhd eguhf 

fUjg;gLthh;.

6.  gjpT nra;jy; my;yJ GJg;gpj;jYf;fhd fl;lzk; xd;wpy; nuhf;fg; gzkhf 

my;yJ fhNrhiyahf nrYj;jg;glyhk;. midj;J fhNrhiyfSk; ,yq;if 

Njapiy rigapd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

,yq;if Njapiyr; rig>

574> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

11.10.2020

Sabaragamuwa University of Sri Lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB)

ACCELERATING HIGHER EDUCATION EXPANSION AND 
DEVELOPMENT (AHEAD) PROJECT

Bid for renting a building as a Project Office for 
the Faculty of Geomatics

The Chairman, University Procurement Committee (DPC) on behalf of the AHEAD Project, 
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, invites sealed bids from eligible and qualified bidders for 
renting a project office under the following categories.

Tender Name & Number Item
AHEAD/SUSL/FOG/2020/01 A Project Office

REQUIREMENTS:
 - An office area which is located in Bandarawela Municipal area
 - Accommodation facilities for 10 persons
 - Parking area for at least 2 vehicles
 - Three phase electricity
 - Furnished premises would be an added qualification

1.  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure.

2.  Interested eligible and qualified bidders may obtain further information from Deputy 
Director/Procurement, OTS Office, AHEAD Project, Sabaragamuwa University of Sri Lanka 
and inspect the Bidding Documents at the OTS Office, Sabaragamuwa University of Sri 
Lanka, Belihuloya, from 12th October 2020 until 26th October 2020 from 9.00 a.m. 
to 3.00 p.m. during working days.

3.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested 
bidders on submission of a written application to the address  below (mentioned in 5th 
paragaph) from 12th October 2020 until 26th October 2020 from 9.00 a.m. to 3.00 
p.m. during working days upon payment of a non-refundable fee of Rs. 3,500/- by 
cash to the Shroff of the Sabaragamuwa University of Sri Lanka.

4.  Completed bids should be forwarded in two copies as the original and the duplicate. The 
original and the duplicate should be enclosed separately and marked as the 'original' and 
the 'duplicate' respectively in sealed envelopes. Then both envelopes are re-enclosed in one 
sealed envelope marked and indicate the bid number on the top left-hand corner of the 
envelope.

5.  Bids must be delivered or sent under registered post addressed to the Chairman, 
University Procurement Committee, OTS Office (AHEAD Project), Sabaragamuwa 
University of Sri Lanka, Belihuloya, 70140 to reach at or before 2.00 p.m. on 27th 
October 2020. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidder 
or his/her representative who chooses to attend in person immediately after closing of bids 
on 27th October 2020.

6.  The decision of the University Procurement Committee shall be final and University reserves 
the right to reject any tender without giving any reasons. The University may at its 
discretion, increase or decrease the quantity to be purchased.

7.  Further information could be obtained from the Deputy Director/Procurement OTS Office, 
(AHEAD Project), Sabaragamuwa University of Sri Lanka. Telephone No. 045-2280005.

Chairman,
Procurement Committee,
Sabaragamuwa University of Sri Lanka,
Belihuloya 70140.

  khtl;l nrayfk; - jpUNfhzkiy 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l thfdq;fspd; 
Vy tpw;gidf;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy;

ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fspd; gpufhuk; jpUNfhzkiy khtl;l nrayfj;jpy; ghtidapypUe;J 

mfw;wg;gl;l thfdq;fspd; tpw;gidf;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

(m) gjpT Gj;jfq;fs; cs;s tpw;gidf;fhd thfdq;fs; 

,y. thfd ,y. tif cw;gj;jp Mz;L thfd jupg;gpl tpyhrk; 

01 EP JP 5940 TATA Single Cab 2004 khtl;l nrayf tshfk; 

02 43 - 3091 yq;fh mNrhf; Nyyhz;l; jz;zPH gTru; 1992 khtl;l nrayf tshfk;

03 EPLI - 9318 `pNdh l;uf; tz;b 1999 khtl;l nrayf tshfk;

(M) ,Uk;Gg; ngWkjpf;Fhpa thfdq;fs; 

,y. thfd ,y. tif cw;gj;jp Mz;L thfd jupg;gpl tpyhrk; 

01 57 - 9453 ,RR lgps; fg; 1996 khtl;l nrayf tshfk; 

02 50 - 9630 eprhd; lgps; fg; 1992 khtl;l nrayf tshfk;

01.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 2020.10.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2020.10.26 Mk; jpfjp 

tiu tpiykD itg;Gj; njhiffs; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij Ntiy ehl;fspy; 9.00 

kzp Kjy; 2.30 kzp tiu jpUNfhzkiy khtl;l nrayfj;jpy; nrYj;jp tpiykDf;Nfhuy; gbtj;jpid 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; gbtj;jpy; gzf;nfhLg;gdtpw;fhd cj;jpNahfg+u;t 

gw;Wr;rPl;Lf;fspd; ,yf;fq;fs; gjpTnra;ag;gl;l gw;Wr;rPl;Lf;fspd; %yg;gpujpfs; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,e;j gw;Wr;rPl;Lf;fs; ntw;wpaile;j tpiykDjhuUf;F 

thfdq;fis xg;gilg;gjw;F my;yJ Njhy;tpAw;w tpiykDjhuu;fSf;F tpiykDitg;Gj; njhiffis 

kPsspg;gjw;Fk; fl;lhakhf Njitg;gLk;.

02.   ,e;j thfdq;fis 2020.10.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2020.10.23 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g 9.30 

kzpapypUe;J gp.g3.00 kzptiuAk; jpUNfhzkiy khtl;l nrayf tshfj;jpy; guPl;rpf;fyhk;.

03.  (m)  gjpTg; Gj;jfq;fs; cs;s thfdq;fSf;fhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

itg;Gj; njhiffis nrYj;Jjy;.

  kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif (tpiykD itg;Gj; njhif) -  &. 5>000.00 

  kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtz fl;lzk; -  &. 2>500.00 

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; xt;nthU njhFjpf;Fkhd nkhj;j njhif  - &. 7>500.00

 (M)  ,Uk;Gg; ngWkjpf;Fupa thfdq;fSf;fhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

itg;Gj; njhiffis nrYj;Jjy;. 

  kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif (tpiykD itg;Gj; njhif) - &. 2>500.00   

  kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtz fl;lzk; - &. 2>000.00   

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; xt;nthU njhFjpf;Fkhd nkhj;j njhif  -  &. 4.500.00

04.  tpjpf;fg;gl;l gbtq;fspy; jahupf;fg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2020.10.27Me; jpfjpad;W K.g 10.00 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;ff;$ba tifapy; khtl;l nrayf mYtyfj;ij te;jiltjw;fhf 

gjpTj; jghypy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'gad;gLj;jg;glhj thfdq;fs; thq;Ftjw;fhd tpiy kD" 

vdf; Fwpg;gplg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ jpUNfhzkiy khtl;l nrayf gpujk fzf;fhsu; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWif Nfhuy; ngl;bapy; Nru;f;fg;gly; Ntz;Lk;. ,t; tpiykDf;fs; 

md;iwa jpdNk K.g 10.10 kzpastpy; khtl;l nrayfj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

05.   ntw;wp ngw;w tpiykDjhuu;fis mwptpj;j gpd;du; mtu;fspdhy; Kd;itf;fg;gl;l njhifia KOtJkhf 

nrYj;jpa gpd;du; thfdj;ij md;iwa jpdNk mfw;Wjy; Ntz;Lk;.

06.    thfdq;fspd; tpw;gid njhlHghd ,Wjpj; jPu;khdj;jpid vLf;Fk; cupikia Vy tpw;gid FOthdJ 

nfhz;Ls;sJ. 

07.   ,J njhlu;ghd Nkyjpf tplaq;fis ngWtjw;F jpUNfhzkiy khtl;l nrayf njhiyNgrp ,yf;fk; 

026-2222233 cld; njhlu;G nfhs;sTk;.

n[.v];.b.vk;. m]q;f mgatu;j;jd> 

murhq;f mjpgUk; khtl;l nrayhsUk;> 

jpUNfhzkiy.



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY OCTOBER 11, 2020 232020 ஒக்டோபர் 11 ஞோயிற்றுககிழமை

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
அருங்கேடன் என்்பது அறிகே மருங்கேோடித்   
தீவினை செய்ோன் எனின். 

தெளிவுரை : ஒருவன் தவறான நெறியில் நென்று 
தீய நெயல் நெயயாதிருப்ானானால் அவன் கேடு 
இல்்ாதவன் என்று அறிய்ாம்.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 292
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இவ்வார 
மழலை

நிதால் ஹுமைதி   
முஹமமது ்பஹ்ஜி- - மும்ோஜ் ்்பகேம   

 செய்ல் ெகேர்,  மூதூர். 

ச்ப்ர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

்போடெோனை ச்ப்ர் ...........................................................

்போடெோனை முகேவரி ...........................................................

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

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

மோணவரின் ச்ப்ர் 

இடமிருந்து வைம 

1.  உலகில் வோழும் உயிரங்கிகள் அமைத்திை-
தும் சுவோசத்துககுத் ்ேமவயோை வோயுவின் 
கமலச்சோல். 

9.  இது நிதி நிறுவைம். பணத்மே போதுகோபபோக 
மவபபிலிட, கடன் ்பற என்்றல்லோம் ைகக-
ளுடன் ்ேோடர்புமடய நிறுவைம். 

13.  போலூட்டி இைம். உல்கங்கும் இேைோல் 
ைனிேனுககு ்ேோநேரவுகள் ஏரோளம். 
இரவில் வீட்டுககுள் புகுநது உணமவ திருடி 
உணபது, ேோனியங்கமள தின்று அழிபபது, 
்�ோயகமளப பரபபுவது... இேன் ்ேோல்மல-
கள் அதிகம். 

18.  விறகுகமள எரித்ேோல் எஞ்சுவது. 
22.  ைோணவர்களோகிய உங்களின் திறமைமய பரி-

்சோதிகக ் கட்கபபடுவது. (ேமலகீழோை ் சோல்)

்மலிருந்து கீழ்

1. புலிகளில் இது ்பணணிைம். 
4.  எழுத்துகள் ்சர்நேோல் ்சோல் வருவது 

்போன்று, ்சோற்கள் ்சர்நேோல் வருவது இது. 
8.  உலகில் �ோடுகளுககிமடயிலோை சரககுப 

்போககுவரத்தில் பிரேோை சோேைம். 
9.  �ம் உடலில் எங்கோவது சில ்வமளகளில் 

்ேோன்றி உபத்திரவம் ேருவது. ேோங்க முடியோ-
விடின் மவத்தியமர்ய �ோட ்வணடும். 

13.  சிறு ேோனிய வமக. �ல்்லண்ணய ேயோரிப-
பேற்கோை மூலப்போருள். 

18.  கேவின் பூட்மடத் திறகக ்வணடுைோைோல் 
இது அவசியம். 

20.  �ம் உடலுககு உணவு ்ேமவ்யன்பமே 
உணர்த்துவது.

இடமிருந்து வைம

01. திரு்கோணைமல  11. மைேோைம்,  15. வோள், 
17. மீன்,  21. ைமைவி,  24. வளி

்மலிருந்து கீழ் 

01. திங்கள்,  03. ் கோதுமை  05. ைன்ைன்,  
     12. ைோேோ,  16. வோசமை,  20. களி
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வினடகேள்

மு்ைோம ்பரிசு
வி. ஜருஷி,   

ேரம் 11, தி/கி/வி�ோயகர் ை.வி.,   
ஆலங்்கணி, கிணணியோ. 

  
இரணடோம ்பரிசு   

எம்.என்.எப. சிம்ரோ,   
ேரம் 09, ைோமற/அல்்ஹுேோ மு.வி.,   

்்ோர்கோமட,   
்ேலிஜஜவில.   

மூன்்ோம ்பரிசு   
எம்.பி. ஷமீம் அஹைத்,   

ேரம் 08B, 
புனிே ்ஜோன் ்போஸ்கோ கல்லூரி,   

   ்ட்டன்.   

1. எம்.எப.எப. ்ோஜரோ,   
ேரம் 09, ்ை/களு/அல் ்ம்றோ ை.வி.,   
ேர்கோ �கர்.   

2. ்க. ்ஜிஸேோ,   
ேரம் 08 D, கமு/கமு அல்ைைோர் ை.க.,   
அல்ைைோர் வீதி,   
ைருேமுமை.   

3. ்ைோ்ைட் ஸோஹிர்,   
ேரம் 08, ்பன்ஹில் கல்லூரி,   
்கலி ஓய.   

4. எம்.சி.எம். ஷீைோ,   
ேரம் 05, ைோ/அல்மிைோ ஆரம்பப போடசோமல,   
எல்கடுவ,   
உககு்வல.   

5. ச. ேஷோரிகன்,   
ேரம் 05, ைட்/புனிே மிக்கல் கல்லூரி,   
ைட்டககளபபு.   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி 
இல. 292 சிறுவர் உலகம்

தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

�ோரோட்டு ெ�றுப�ோர்
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�ரிசு ெ�றுப�ோர்

வகுப்்போசிரி்ர் / ச்பற்்ோர் னகேச்ோப்்பம
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 ரஞென் அரஞசிகேோ   
ேரம் 11, 
பணணோகம் ் ையகணடோன் ைகோ வித்தியோலயம்,   
குைரம்புலம் மூளோய,   சுழிபுரம்.   
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எைது போடசோமலயின் ்பயர் கமு/
சது/அல் ்ம்றோ வித்தியோலயம். 

இது கிழககு ைோகோணத்தில் அமைநதுள்-
ளது. 

எைது போடசோமலமயச சூழ 
நீ்ரோமட, ஆயுர்்வே மவத்தியசோமல, 
பல்கமலககழகம், நீதிைன்றம், ்�சவுப 
பயிற்சி நிமலயம் என்பை உணடு.   

இங்கு ஒன்று முேல் ஐநது வமரயோை 
வகுபபுகள் உள்ளை. 

எைது போடசோமலயில் அதிபர் 
உட்பட 89 ைோணவர்களும் 10 ஆசிரியர் -
களும் உள்ளைர்.   

எைது அதிபரின் ்பயர் ஜைோப          

ஏ.அமீர் அலி. வகுபபோசிரிமயயின் 
்பயர் திருைதி குமறஷோ நியோஸ. 
எைது போடசோமலயின் மூலிமக ைரங் -
கள், ைரங்கள், பூந்ேோட்டம் என்பை 
உணடு. எைது போடசோமலயின் இருப -
பிடம் ்சந்�ல் கிரோைம்.

 �ோன் எைது போடசோமலமய மிகவும் 
்�சிககின்்றன்.   

எம.எப். அப்துல்ைோஹ்,  
ேரம் 04, 

கமு/சது/அல் ்ம்றோ வித்தியோலயம்,  
்சந்�ல் கிரோைம்,  

சம்ைோநதுமற.   

உைகே சிறுவர் திைத்ன் முன்னிட்டு கி்ோணட்்போஸ் ்�ோெப் வோஸ் ்போைர் ்போடெோனையின் அதி்பர் திருமதி 
சு்போஷினி ்னைனமயில் ்போடெோனை மணட்பத்தில் கேடந்் 30ஆம திகேதி ெனடச்பற் சிறுவர் திை னவ்பவ-
த்தில் குட்டி சுட்டிகேள்.                                                 (்படஙகேள் : சகேோழுமபு மத்தி் திைகேரன் நிரு்பர்)  

எனது பாடசாலை  

மு ன்்ைோரு கோலத்தில் ஒரு கிரோைத்தில் 
பிசமசககோரன் ஒருவன் வோழ்நது 
வநேோன். அவன் வீடு வீடோகச ்சன்று 

பிசமச்யடுத்து வோழ்கமக �டத்தி வநேோன். 
அநே வோழ்கமக்ய அவனுககு மிகவும் பிடித்-
துப ்போயிற்று. அன்றன்று வயிறு நிரம்பும். 
மகயில் கிமடத்ே சில்லமறக கோசுகமளக 
்கோணடு ் ேநீர் ைற்றும் சிற்றுணடுகள் வோங்கிச 
சோபபிடுவோன்.   

சோபபோடு கிமடத்ேோல் ைோமலயில் வீடு திரும்-
புவோன். சோபபோடு முடிநேபிறகு பிசமச போத்தி-
ரத்மே ஓரிடத்தில் மவத்து விடுவோன். "எைககோ-
வது இமறவன் ேங்குவேற்கு ஒரு குடிமசமய 
இமறவன் ்கோடுத்திருககிறோன். எநேப பிச-
மசககோரர்களுககோவது வீடு இருககிறேோ? 
�ோன்ேோன் பணககோரப பிசமசககோரன் என்று 
நிமைத்து ைகிழ்சசியுடன் வோழ்நது வநேோன்.   

ஒரு�ோள் வழககம்்போல் பிசமச எடுத்து 
வநது உணமவ உணடு முடித்ேோன். போத்திரம் 

நிமறய ்ேள்கள் இருநேை. போத்திரத்மேக 
கவைைோக எடுத்து அேமைத் ேமலகீழோகத் 
ேமரயில் ேட்டிைோர். எல்லோத் ்ேள்களும் கீ்ழ 
விழுநேை. அநேப போத்திரத்மேப பமழயபடி 
திரும்பிப போர்த்ேோன்.   

என்ை வியபபு! சில ்ேள்கள் அநேப போத்தி-
ரத்மே பிடித்ேபடி இருநேை. அநே ்ேள்கள் 
அமைத்தும் கடவுள் அருளோக ேங்கத் ்ேள்க-
ளோக ைோறிை. 

அவற்மற விற்ற அவன் அநே ஊரி்ல்ய 
்சல்வநேன் ஆைோன். ஆைோலும் அவன் 
ைகிழ்சசியமடயோைல் "ஐ்யோ, என் அறியோ-
மையிைோல் எவவளவு இழநதுவிட்்டன். 
ேட்மடத் திருபபி ்ேள்கமளக ்கோட்டோைல் 
இருநேோல் �ோன்ேோன் ்பரும் ்சல்வநேைோய 
இருநதிருப்பன்" என்று புலம்பியபடி நிம்ை-
தியற்று இறநது ்போைோன்.  

சிவ்ெென் ெசமஸ்கேோ,  
ேரம் 5C,

்கோ/இரோை�ோேன் இநது ைகளிர் கல்லூரி,  
்கோழும்பு 04.   

எல்லாம் பேலாச்சு..!  

உயினரக் சகேோல்லும 
ைோற்றம் ்வணடும் ைோற்றம் ்வணடும்   
எை அமலந்ேோம்   
இன்று ைோறியது உலகம், உயிர் ்கோல்லும்   
்கோ்ரோைோவின் மகபபிடியில்   
ைது ்போமேககு அடிமையோகி   
வோகைங்கமள ேகோே முமறயில் ்சலுத்தி   
இறந்ேோர் சில ்பர்...   
வோழ்வேற்கு வீரமில்லோைல்   
்கோமழயோய ேற்்கோமல ்சய்ேோர்   
சில ்பர்...   
்சோநே ைணணி்ல்ய வன்்சயலில்   
�ோம் உறவுகமள இழநதிருககி்றோம்..   

இவற்றில் எல்லோவற்மறயும் விட   
மிகமிகக ்கோடியது ்கோ்ரோைோ   
சோேோரண இருைல், கோயசசல், ேடிைன்   
என்று நிமைத்து   
்கோ்ரோைோவின் பிடியில்   
ைோண்டோர் பலர்   
கருவமறயில் உதித்ே உயிர்,   
கல்லமற ்சல்லும் வமர   
எவவளவு துன்பங்கள் துயரங்கள்..??   
இமறவோ....!   

ரஞென் அரஞசிகேோ   
குைரம்புலம் மூளோய,   சுழிபுரம்.   

க�ொர�ொனொ...!  

திைகேரன் வட்பகுதிக்கேோை வி்ெட ்பதிப்்போை 'வடக்கின் உ்்ம' சி்ப்பு மைர் சவளியீட்டு விழோ ்ோழ். ்பல்கேனைக்கேழகே-
த்தின் ்்பரோசிரி்ர் னகேைோெ்பதி அரஙகில் கேடந்் 2ஆம திகேதி்ன்று ெனடச்பற்து. இந்நிகேழ்வின்்்போது சிறுவர் சிறு-
மி்ருக்கேோை குட்டி சுட்டி மோ் இ்னழ ்ைக்ஹவுஸ் நிறுவைத்தின் ்னைவர் �ைோதி்பதி ெட்டத்்ரணி டபிள்யூ ்்ோ-
ரத்ை சிறுமிகேளிடம வழஙகும்்போது எடுக்கேப்்பட்ட ்படம. ்படத்தில் இடமிருந்து வைமோகே மணிவணணன் �தீஸன், 
ஹரி்ோஸ் திவர்ஷினி, ்வணு்கேோ்பன் செந்தூரி, மதிவோைன் நிைோவினி ஆகி்்ோர் கேோணப்்படுவன்யும  சிறுமி-
கேளின் ெோட்டி்  நிகேழ்னவயும ்படஙகேளில் கேோணைோம

முன்பள்ளி சிறுவர் சிறுமியருக்கான  சிறுவர் இதழ் லேக்ஹவுஸ் 
நிறுவனத்தினகால் வவளியிட்டு வவக்ப்பட்டுள்்ளது.  'குட்டி சுட்டி' என்ற 
வ்பயரில் இது மகாத இதழகா் ஒகலடகா்பர் முதல்  வவளிவரத் வதகாடங்கி-
யிருககி்றது.   தமிழ், சிங்்்ளம், ஆங்கிேம் என மூனறு வமகாழி்ளிலும் 
வவளியிடப்படும் 'குட்டி சுட்டி'யில் சிறுவர் சிறுமியரின வர்்ண சித்திர-
ங்்ள், பி்றநதநகாள் வகாழ்த்து்ள், குட்டிச் சிறு்வத்ள், ்பகாேர் ்பகாட-
சகாவே்ளில் நவடவ்பறும் நி்ழ்வு்ள் என ்பல்லவறு அம்சங்்வ்ளத் 
தகாங்கி வருகி்றது. மி்வும் எளிவமயகான வமகாழிநவடயில் சிறுவர்்ள் 
இேகுவகா் ்படிக்ககூடியதகா் வடிவவமக்ப்பட்டுள்்ள குட்டி சுட்டி 28 
்பக்ங்்வ்ள வ்காண்டுள்்ளது. 'குட்டி சுட்டி'வய நகாவடங்கிலுமுள்்ள 
்பத்திரிவ்  விற்பவனயகா்ளர்்ளிடமிருநது  வ்பறறுகவ்காள்்ளேகாம்.   

சிறுவர் சிறுமியருக்ான  இதழ்



பெட்ரா கிவிட்டராவரா சரவ்ேச படன்னிஸ் ்ெராடடி-
களில் இருந்து ஓய்வு பெறுவேராக ்ேற்று முன்தினம் 
அறிவிதேரார. பி்ரான்சில் ேடடபெற்்ற பி்ராஞ்ச் ெகி-
்ஙக படன்னிஸ் ்ெராடடியின் அட்யிறுதிப் ்ெராடடி-
யில் உலகின் 6ம் நிடல வீ்ராஙகடனயரான ்சராபியரா 
பகனின் இடம் ்ேரால்வியடடந்ே நிடலயில் அவர ஓய்வு 
பெறுவேராக அறிவிதேரார.

30 வயேரான கிவிட்டராவரா இ்ண்டு முட்ற கி்ராண்டஸ்-
லராம் ்ெராடடிகளில் பவற்றியீடடிருந்ேடை வி்சட 
அம்சைராகும். அததுடன் பி்ஞ்ச் ெகி்ஙக சம்பியன்சில் 

இதுவட் அவர 
பவற்றி பெ்ற-
வில்டல. அததுடன் 
இவர பி்ஞ்ச் ெகி்ஙக 

்ெராடடியில் இ்ண்டு 
முட்ற அட்யிறுதிப் 
்ெராடடியில் ஆடியடை 

குறிப்பிடதேககது.

இப்ெததிரிடக அ்ஸராஸி்யடடட நியூஸ் ்ெப்ெரஸ் ஒப் சி்லரான் லிமிடட கம்ெனிய்ரால் பகராழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜயவரேன ைராவதடேயிலுள்ள ்லக ஹவுஸில் 2020 ஒக்டராெர ைராேம் 11ம் திகதி ஞராயிற்றுககிழடை அச்சிடடுப் பி்சுரிககப்ெடடது.
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கிங்ஸ் லெவன் பஞ்ோப் அணிகலகெதி-
ரோகெ 52 ஓடடங்கெள் அடித்த ்டவிட 

்வோர்்னர், ஐபிஎல் ல்தோடரில் 
50 முமை 50 ஓடடங்கெ-

ளுககு ்ைல் அடிதது 
்ோ்தம்ன பமடததுள்-
ளோர். 

்ன் ம ர ் ர் ஸ் 
மை்தரோபோத - 
கிங்ஸ் லெவன் 

பஞ்ோப் அணி- கெளுககு இமட-
யிெோ்ன ஆடடம் துபோயில் நமடலபற்ைது. 

நோணயச்சுழற்சியில் லவன்று மு்தலில் துடுப்-

லபடுத்தோடிய மை்தரோபோத 201 ஓடடங்கெள் 
லபற்ைது. ் வோர்்னர் - ் பர்ஸ்்டோவ் ் �ோடி 15.1 
ஓவரில் 160 ஓடடங்கெள் குவித்தது. ்வோர்்னர் 
40 பந்தில் 52 ஓடடங்கெள் அடித்தோர். இ்தன் 
மூெம் ஐபிஎல் கிரிகலகெடடில் 50 முமை 50 
ஓடடங்கெளுககு ்ைல் எடுதது ்ோ்தம்ன பமடத-
்தோர். இதில் நோன்கு ்்தங்கெள் அடங்கும். விரோட 
்கெோலி 5 ்்தங்கெளுடன் 42 முமை 50 ஓடடங்கெ-
ளுககு ்ைல் அடிதது 2-வது இடததில் உள்ளோர். 
சு்ரஷ் லரய்னோ 1 ஒரு ் ்தததுடன் 39 முமையும், 
்ரோகித ்ர்ைோ 1 ்்தததுடன் 39 முமையும், ஏபி 
டி வில்லியர்ஸ் 3 ்்தங்கெளுடன் 38 முமையும் 
அமரச்்்தம் அடிததுள்ள்னர்.

50 ஓட்டங்களுக்கு மேல் 50 முறை:

ஐபிஎல் 2020:

உல்கக் கிண்ண தகுதி்காண ம�ாடடி:

ஆர்ஜென்டினாவிடம் வீழ்ந்த ஈக்குவடடார அணி

நா்ணயச்சுழற்சியில் வெற்றி; ம�ாடடியில் மதால்வி

அபு ்தோபி, ஷோர்�ோமவ விட டுபோய மை்தோ்னததில் அதிகெ-
ைோ்ன பிடிகெமள கெளத்தடுப்போளர்கெள் பிடிககெ ்தவறியுள்ள்னர். 

இ்தற்கு ‘மபயர் ஆஃப் ரிங்’ கெோரணம் எ்ன கூைப்படுகிைது.
ஐபிஎல் 2020 கிரிகலகெட ்போடடி ஐககிய அரபு இரோச்-
சியததின் டுபோய, அபு ்தோபி, ஷோர்�ோவில் நடககிைது. 

மூன்று மை்தோ்னங்கெளில் ்போடடிகெளில் நமடலப-
றும் நிமெயில் பெ சுவோரஸ்யைோ்ன, கெவமெ 

அளிககும் வி்தைோ்ன ் ம்பவங்கெள் நமடலபற்-
றுள்ள்ன.

லபோதுவோகெ பவர் பி்ளயில் ்வகெப்-
பந்து வீச்ம் துவம்்ம் 

ல்ய்தோல், உட்ன-
டியோகெ சுழற்பந்து 

வீச்ம் கெளம் 
இ ை க கு -
வ ோ ர் கெ ள் . 
ஆ ்ன ோ ல் . 
இந்்த முமை 

11.10 ்்த-
வீ ்த ம் 
ைடடு்ை 
சு ழ ற் -

பந்து வீச்சு 
பயன்படுத்தப்படடுள்ளது. 

இ்தற்கு முன் 2019-ல் 24.30 
்்தவீ்தம், 2018-ல் 32.60 

்்தவீ்தம், 2017-ல் 25.70 
்்தவீ்தம் பயன்படுத-

்த ப் ப ட டு ள் ள து . 
பவர் பி்ள-யில் 

்வகெப்பந்து வீச்-
்ோளர்கெள் ஆதிக-
கெம் ல்லுததி-

யுள்ள்னர்.
11 ் போட-

டிகெள் முடிவ்தற்குள் ஒவ்லவோரு அணியும் குமைந்்த பட்ம் ஒரு 
்போடடியிெோவது லவற்றி லபற்றுள்ளது. இ்தற்கு முன் 2009-ல் 
10 ்போடடிககுள் இந்்த ்ம்பவம் நமடலபற்றிருந்்தது. அ்தன்-
பின் 2016-ல் 12, 2017-ல் 13, 2018 14 ்போடடிகெள் முடிவில் 
லவற்றி லபற்றிருந்்தது. இ்த்னோல் இந்்தத ல்தோடர் மிகெவும் ் போட-
டியோ்ன ல்தோடரோகெ இருககும் எ்ன கெரு்தப்படுகிைது.

12 ்போடடிகெள் முடிவில், 11 முமை நோணயச்சுழற்சியில் 
லவன்ை அணி கெளத்தடுப்மப ்கெடடுள்ளது. இதில் இரண்டு 
முமை்ய நோணயச்சுழற்சியில் லவன்ை அணி லவற்றி வோமகெ 
சூடியுள்ளது. நோணயச்சுழற்சியில் லவன்ைோலும் ்போடடியில் 
்்தோல்வியமடந்்த நிமெ்ய ஏற்படடுள்ளது. கெடந்்த இரண்டு 
பருவகெோெததில் நோணயச்சுழற்சியில்  லவன்ை அணி பந்து வீச்ம் 
்்தர்வு ல்யது லவற்றி வோமகெ சூடியுள்ளது. இந்்த முமை அது 
பென் அளிககெவில்மெ. லகெோல்கெத்தோ மநட மரடர்ஸ் அணிககு 
எதிரோகெ மை்தரோபோத நோணயச்சுழற்சியில் லவன்று துடுப்போட-
டதம்த ்்தர்வு ல்ய்தது. அதில் ்்தோல்விமய ்ந்தித்தது.

இந்்த முமை லடத ஓவரில் பந்து வீச்்ோளர்கெள் கெஷ்டப்பட 
்வண்டிய நிமெ ஏற்படடது, கெமடசி நோன்கு ஓவர்கெளில் அதிகெ-
பட்ைோகெ 79 ஓடடங்கெள் விளோ்ப்படடது. ்ரோ்ரியோகெ அணிகெள் 
11.94 ஓடடங்கெள் அடிததுள்ளது. ்தற்்போது வமர லடத ஓவர்கெ-
ளில் 70 சிகஸ், 74 பவுண்டரிகெளில் அடிககெப்படடுள்ள்னர். இந்்த 
ஓடடவிகி்தம் இதுவமர நமடலபற்ை ல்தோடர்கெளில் அதிகெம்.

மூன்று மை்தோ்னங்கெளில் சிகஸ், பவுண்டரிகெள் ல்ன்ைதில் 
விததியோ்ம் உள்ளது. ஷோர்�ோவில் ்ரோ்ரியோகெ 8 பந்திற்கு ஒரு 
சிகஸ் பைந்துள்ளது. டுபோயில் 20 பந்திற்கு ஒரு சிக்ரும், அபு 
்தோபியில் 23 பந்திற்கு ஒரு சிக்ர்்தோன் ல்ன்றுள்ளது. பவுண்டரி 
ஷோர்�ோ ைற்றும் டுபோயில் 9 பந்துககும், அபு ்தோபியில் 10 பந்துக-
கும் அடிககெப்படடுள்ளது.

பிடிகெமள ்தவை விடடம்த லபோறுத்த வமரககும் டுபோய 
மை்தோ்னம் மிகெ ்ைோ்ம். இ்தற்கு கெோரணைோகெ மை்தோ்னததில் 
உள்ள விளககு ்கெோபுரதம்த ல்ோல்கிைோர்கெள். மிகெப்லபரிய 
மை்தோ்னததில் அமைந்துள்ள விளககு ்கெோபுரங்கெமள ரிங் ஆப் 
மபயர் என்று அமழப்போர்கெள்.

டுபோயில் 67 பிடிகெள் எடுககும் வோயப்பில் 10 ்தவறியுள்ள்ன. 
அபு ்தோபியில் 37 வோயப்புகெளில் 3 ்தவறியுள்ள்ன. ஷோர்�ோவில் 
18 பிடிகெளில் 2 ்தவறியுள்ள்ன. இதுவமர கெமடசி ஓவரில் 292 
ஓடடங்கெள் விளோ்ப்படடுள்ளது. இது ்ரோ்ரி 14.24 ஆகும். 15 
விகலகெடடுகெள் மகெப்பற்ைப்படடுள்ள்ன.

துடுப்போடட வீரர்கெ்ள ஆதிககெம் ல்லுததி 
வரும் நிமெயில் 20ககு20 கிரிகலகெடடில் 
ைோற்ைம் ்்தமவயில்மெ என்று கெவோஸ்கெர் ல்தரி-
விததுள்ளோர்.

20ககு 20 கிரிகலகெடடில் பந்து வீச்்ோளர்கெளின் 
நிமெ திண்டோடடம்்தோன். 4 ஓவர்கெமள வீசி 
முடிப்ப்தற்குள் ்போதும் ்போதும் என்ைோகிவிடு-
வோர்கெள்.  ஐபிஎல் ல்தோடரில் ஷோர்�ோவில் நமட-
லபற்று வரும் ்போடடிகெள் மை-ஸ்்கெோர் ஆடட-
ைோகெ இருககிைது.

நோன்கு ்போடகெள் நடந்து முடிந்துள்ள 
நிமெயில் மு்தலில் துடுப்லபடுத்தோடிய 
அணிகெள் நோன்கிலும் 200 ஓடடங்கெமள ்தோண்-
டியுள்ளது. ்்ஸிங் அணி மூன்று முமை 200 
ஓடடங்கெமள கெடந்துள்ளது. ஒரு முமை கிங்ஸ் 
லெவன் பஞ்ோப் 224 ஓடடங்கெமள துரததி 
அடிததுள்ளது.

கிரிகலகெட என்ைோ்ெ ்படடிற்கும், பந் -
திற்கும் ்ைைோ்ன அளவு ்போடடி இருககெ 
்வண்டும். இப்படி இருககெக கூடோது. ஆகெ்வ 
20ககு 20 -யில் ைோற்ைம் லகெோண்டு வர ்வண்டும் 
என்ை விவோ்தம் எழும்பியுள்ளது.

இந்நிமெயில் அது்போன்று ைோற்ைம் ்்தமவ-
யில்மெ என்று கெவோஸ்கெர் ல்தரிவிததுள்ளோர். 
இதுகுறிதது கெவோஸ்கெர் கூறுமகெயில் ‘‘20ககு 20 
கிரிகலகெட மிகெவும் சிைப்போகெ ல்ன்று லகெோண்டி-
ருககிைது. அதில் ைோற்ைம் ல்யயககூடிய அவசி-
யம் இல்மெ.

்வண்டுலைன்ைோல் இரண்டு பவுன்்ர்கெளுககு 
அனுைதி லகெோடுககெெோம். மை்தோ்னததிற்குரியவர்-
கெள் ்வண்டுலைன்ைோல் 
மை்தோ்னதம்த லபரி-
்தோககிக லகெோள்ள 
முடியும். பந்து வீச்-
்ோளர்கெள் மு்தல் 
மூன்று ஓவர்கெ-
ளில் விகலகெட 
வீ ழ் த தி ்ன ோ ல் 
கூடு்தல் ஒரு ஓவர் 
ல கெ ோ டு க கெ ெ ோ ம் . 
உண்மையோகெ, எல்-
ெோவற்மையும் ைற்ை 
் வ ண் டி ய தி ல் ம ெ ’ ’ 
என்ைோர்.

இம் ைராேம் 09 ஆம் திகதி ேடடபெ்றவிருந்ே 
லஙகரா ப்ரீமியர லீக (எல்.பி.எல்) பேராடரின் வீ்ர-
கள ஏலம் ்வறு திகதிககு ைராற்்றப்ெடடிருப்ெேராக 
இலஙடக கிரிகபகட அறிவிததிருககின்்றது. 

ேராடடில் ேற்்ெராது உருவராகியுள்ள பகராவிட-−19 
டவ்ஸ் அச்சம் ெல்்வறு விட்ளயராடடுககட்ளயும் 
ெராதிதே நிடலயில் இலஙடக கிரிகபகட , ேராம் 
ேடராததி வந்ே கிரிகபகட பேராடரகட்ள இ்ததுச் பசய் -
திருந்ேது.

இவவரா்றரான சந்ேரப்ெததில் ேராடடின் ேற்்ெரா-
டேய நிடலடைகட்ள கருததிற் பகராண்்ட லஙகரா 
ப்ரீமியர லீக பேராடரின் வீ்ரகள ஏலமும் ்வறு திகதி 
ஒன்றுககு ைராற்்றப்ெடடிருப்ெேராகவும் இலஙடக கிரிக-
பகட  ேராம் பவளியிடட ஊடக அறிகடகயில் குறிப்-
பிடடிருககின்்றது.

அேன்ெடி, ேடடபெ்றராைல் ்ெராயிருககும் லஙகரா 
ப்ரீமியர லீக வீ்ரகள ஏலம் எதிரவரும் 19 ஆம் 
திகதி மீண்டும் ேடராதே தீரைரானிககப்ெடடிருககின் -
்றது. அத்ேராடு, இந்ே வீ்ரகள ஏலததிடன கருததிற் 
பகராண்டு ேராடடின் நிடலடைகட்ள  பேராடரந்தும் 
கராண்கணிதது வருவேராகவும் இலஙடக கிரிகபகட  
பேரிவிததிருககின்்றது.

சரெமதச வ்டன்னிஸ் 
ம�ாடடி்களில் இருந்து
கிவிடம்டாொ ஓய்வு

kQ;rhpkQ;rhp

டடவிட்  டவாரனரின்
ஐபிஎல் சா்தனன

பிடி்ெடுப்பதில்
்தடுமாற்றம்

என்கி்றார கவாஸகர

20க்கு20 கிரிக்வ்கட:
ோற்ைம் மதறெயில்றல

வீரர்கள் ஏலம்
மெறு தி்கதியில்

லங்கா ப்ரீமியர லீக்

ஆர்ல�ன்டி்ன அணி உெகெக கிண்ண ்தகுதிப் 
்போடடியில் ் ரியோ்ன ல்தோடககெதம்த லபற்ைது, 
கெடந்்த வியோழககிழமை இடம்லபற்ை ் போடடி-
யில் ெய்னல் லைஸ்ஸியின்  அபரோ ஆடடததி-
்னோல் அவ்வணி ஈககுவ்டோர் அணிமய 1-0 
என்ை ்கெோல் கெணககில் லவன்ைது.

ஆர்ல�ன்டி்னோ எஃப்.ஏ லவற்று  மை்தோ-
்னதம்த சுற்றி விசில் ்த்தம் ைற்றும் "லைஸ்ஸி! 
லைஸ்ஸி!" . லூகெோஸ் ஒகெோம்்போஸின் ்தவைோல்  
12 வது நிமிடததில் லப்னோல்டி வழங்கெப்பட-
டது. அ்தம்ன லைஸ்ஸி சிைப்போகெ பயன்ப-
டுததி ்கெோமெ ்போடடோர்.

ஈககுவ்டோர் அணிககு எதிரோகெ கெமடசியோகெ 
ஆடிய  எடடு உெகெக கிண்ண ்தகுதிப் ்போட-
டிகெளில் ஒன்மை ஆர்ல�ன்டி்னோ இழந்்தது, 
்ைலும் அவர்கெளோல் புள்ளிகெமள ்்ர்ககெ முடி-
யவில்மெ என்ைோலும், வமரயறுககெப்படட 
எதிரணிககு எதிரோ்ன ்ைோ்ைோ்ன ஆடடததில் 
்்தோல்வியமடயும் அபோயதம்த அவர்கெள் ஒரு-
்போதும் இழககெவில்மெ.

"ஒரு லவற்றிமயத ல்தோடங்குவது முககி-
யைோ்னது, ஏல்னன்ைோல் ்தகுதி ்போடடியில் 
லவற்றி லபறுவது எவ்வளவு கெடி்னைோ்னது 

என்பது எங்கெளுககுத ல்தரியும், 
எல்ெோ ்போடடிகெளும் இம்தப் 
்போெ்வ கெடி்னைோகெ இருககும்" 
என்று லைஸ்ஸி கூறி்னோர்.

ைோர்ச் ைோ்தததில் திடடமிடப்-
படட ல்தோடககெததிலிருந்து ல்தன் 
அலைரிககெ ்தகுதி ்போடடிகெள் 
இரண்டு முமை பின்னுககுத ்தள்-
ளப்படட நிமெயில், இரு அணி-
கெளும் முழு உத்வகெததுடன் 
விமளயோடியதில் இருந்து கிட-
டத்தடட ஒரு வருடம் ஆ்னது 
ைற்றும் ல்யெற்ை ்தன்மை 
்ைோ்ைோ்ன ் போடடிககு பங்கெளித-
்தது என்று லைஸ்ஸி கூறி்னோர்.

"விமளயோடடின் நிமெ வித-
தியோ்ைோகெ இருககும் என்று 
நோங்கெள் நம்பி்்னோம், ஆ்னோல் 
நோங்கெள் ஒன்ைோகெ விமளயோடி கிடடத்தடட 
ஒரு வருடம் ஆகிவிடடது, இது எங்கெள் மு்தல் 
ஆடடம், ப்தடடம் அம்த சிககெெோககுகிைது" 
என்று போர்சி்ெோ்னோ முன்்னணி வீரர் கூறி்னோர்.

எவ்வோைோயினும், 1993 இல் ்கெோபோ அலை-

ரிககெ கிண்ணதம்த தூககியதில் இருந்து ஒரு 
லபரிய படடதம்த லவல்ெோ்த ஒரு பககெததிற்கு 
இந்்த மூன்று புள்ளிகெள் வர்வற்கெத்தககெமவ.

பயிற்சியோளர் ெய்னல் ஸ்கெ்ெோனியின் கீழ் 
ஆர்ல�ன்டி்ன அணிககு இது எடடு முமை 

ல்தோடர் லவற்றியோகும், ல்தோடககெ 
வரிம்யில் ஏழு ்பர் இ்தற்கு 
முன்்னர் உெகெக கிண்ண ்தகுதிப் 
்போடடியில் விமளயோடிய-
தில்மெ என்பதும் குறிப்பிடத்தக-
கெது.

ஆர்ல�ன்டி்னோவின் அடுத்த 
ஆடடம் ல்வ்வோயன்று ெோ 
போஸில் லபோலிவியோவுககு 
எதிரோகெ உள்ளது, அ்்த ்நரததில் 
ஈககுவ்டோர் நோடு திரும்பி  உருகு-
்வமவ எதிர்லகெோள்கிைது, கெடந்்த  
வியோழககிழமை, ல்தோடககெ ஆட-
டததில் ஈககுவ்டோர் சிலிமய 
2-1 என்ை ்கெோல் கெணககில் வீழ்த-
தியது.

ல்தன் அலைரிககெோவின் 10-
அணிகெள் குழுவில் மு்தல் நோன்கு 

அணிகெள் கெடடோரில் நமடலபறும்  2022 உெகெ 
கிண்ணததுககு ்தோ்னோகெ்வ ்தகுதி லபறுகின்-
ை்ன, ்ைலும் ஐந்்தோவது இடததில் உள்ள 
அணி பகுதி பிரோந்தியங்கெளுககு இமடயிெோ்ன 
பி்ளஓஃபிற்கு ல்ல்லும்.
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ரு கமட ்போட்டிருக-
கிறவர் அதில் தனககு 
அனுைதிககபபட்டுள்ள 

பபோருட்கம்ள விற்க ்வண்டும். 
அது அவரது முதலீட்டுக்கற்ப அவற்-

றின் பதோமக அமையும். ஒரு சில்்லமற 
வியோபோரி தன்னோல் விற்க முடியும் என 

பகோளவனவு பெயத பபோருட்கம்ள கோட்-
சிபபடுத்தி மவபபதும், அவற்மற ெரியோன 

விம்லயில் நுகர்்வோருககு விற்பதும் அவசி-
யம். விற்பமனகபகன வோங்கிய பபோரும்ள கோட்-

சிபபடுத்தோைல் பதுககி மவபபதும். கோட்சிபபடுத்-
திய பபோரும்ள விற்க முடியோது என்று பெோல்வதும் 

குற்றம்.  
இன்னும் ஏரோ்ளைோன ெட்டப போதுகோபபு நுகர்்வோ-

ருககு உண்டு. ்ைமெயில் கோட்சிககோக மவககபபட்ட 
பபோரும்ள்ய கட்டிக பகோடுத்தோக ்வண்டும். 
அதோவது ்ைமெயில் ப்ளப்ளபபோன பயறு 
மவககபபட்டிருநதது. வோடிகமகயோ்ளர் 
அமதபபோர்த்து பயறு ஒரு கி்்லோ ்கட்டோர். உள-
்்ளயிருநத ஊழியர் கட்டிக பகோடுத்தோர். வீட்டுககு 
பென்று அவிழ்த்துப போர்த்தோல் அது வண்டுகள குடி-
யிருககும் பயறோக இருநதது. அமத அவர் திருபபிக 
பகோடுத்து விட்டு பணத்மதப பபற்லோம். ஆனோல் 
அவர் பதோம்லவில் குடியிருநதோல்,  அல்்லது பயமற 
இரண்டு நோள கழித்து அவிழ்த்துப போர்த்தோல்,  அவ-

ருககு எவவ்ளவு ைன உம்ளசெல் ்கோபம் எல்்லோம்வரும். அட ஆைோபபோ 
அவர் அதற்பகன கமடககோரர் மீது வழக்க ்போட்லோம். ஆனோல் யோரும் 
்போடுவதில்ம்ல. கோரணம் ்ைலும் அம்லசெல் என்பதோல்தோன்.  

 ெரி ஒரு விவெோயி தன் வயலில் விமதபபதற்கு தரைோன தோனியம் என்று 
கருதி ஒரு வியோபோரத்த்லத்தில் வோங்கி அமத விமதககிறோர். அது ெரிவர 
மும்ளககவில்ம்ல. அவரது உழவு பெ்லவு கூலியோட்களின் பெ்லவு 
பபோருட்கள தோனியங்களின் ஏற்ற இறககசபெ்லவு கோ்லம் எல்்லோ்ை விர-

யைோகிவிடும். என்வ மும்ளதிறனுள்ளதோ என பரி்ெோதித்த பின்்ப 
விமதபபதற்கோன விமதகம்ள வோங்குகிறோர். அப்போதும் விமதக-

கோக கோட்டியமதவிட ் வறு பண்டம் விற்பமனயோனது. ் வறோனோல் 
அநத விவெோயியின் நிம்ல என்ன. அனுைதிககபபட்ட ்ெமவ 

நிம்லயபைோன்றில் பென்ற வருடம் பநல்ம்ல பகோளவனவு 
பெயத ஒரு விவெோயி அமத வீட்டுககு பகோண்டு பென்று 

அவிழ்த்்போ மது நிரம்ப புல் விமதகள கோணபபட்ட-
தோம். ஐநது மைல்களுககு அபபோல் உள்ள நிறு-

வனத்துககு அவர் ஏற்றி இறககி மிகவும் 
துன்பபபட்டோர்.  

பகோ்ரோனோ கோ்லம் வநத 
பிறகு வ்ளர்பபுப பிரோணிக-

ளில் மிக ்ைோெைோன 
குமறபோடுகம்ள 

கோணககூடி -
ய த ோ க 

இருககிறது. முககிய-
ைோக ்கோழி வ்ளர்ப-
்போர் மிக ்ைோெைோன 
நிம்லமய எட்டியுள-
்ளனர். கோரணம் தீவனம் 
முதல் ைருநதுவமககள என எல்்லோவற்றிலும் கோ்லோவதியோன பபோருட்-
க்்ள ெநமதயில் மிமகயோக கோணபபடுகிறது. எநத ைருநதும் ்கோழிகளின் 
்நோமயப ்போககவில்ம்ல.  

அது ைட்டுைல்்ல, பெயற்மக முமறயில் குஞ்சு பபோரிககும் இயநதிரங்-
கள பரவ்லோக போவமனககு வநதுவிட்டது. நோட்டுக்கோழி முட்மடகம்ள 
வோங்கி அமட மவப்போர் அவற்றிலிருநது வரும் குஞ்சுகம்ள அதிகைோக 
விற்பமன பெயகின்றனர். அமவ ்போதிய எமடயில் உள்ளனவோ. அவற்-
றுககோன உடனடித் பதோற்று நீககி வழங்கபபடுகிறதோ என்பபதல்்லோம் 
கவனிபபதில்ம்ல. குஞ்சுகள இரண்டுநோட்களுககு ஓடியோடித் திரிநதோலும் 
விமரவில் இறநது ்போகின்றன.   

 இது இபபடியிருகக அனுைதிககபபட்ட ்கோழித்தீன் வர்த்தகர்கள 
மூம்லககு மூம்ல கமட விரித்துள்ளோர்கள. அவர்கள விற்கும் தீவனத்-

தின் விம்ல  உயர்நது பகோண்்ட ்போகிறது. ்கோழி, பசுைோடு 
பன்றி ்போன்றவற்றுககோன தீவனம் யோமன விம்ல குதிமர-

விம்ல. இமதவிட அமரககும் ஆம்லகளில் தீவனக-
க்லமவகள விற்பமனயோகின்றன. அமவ எநத 

நிபுணரின் ஆ்்லோெமனயின் ்பரில் என்ன 
விகிதோெோரத்தில் க்லககபபட்டது. என்ப-

பதல்்லோம் அவருககும் கடவுளுக-
கு்ை பவளிசெம்.  

ந ோ ற் ப த் ம தந து 
ரூபோ விற்ற ஒரு 

கி்்லோ தவிடு 

இப்போது ஐம்பத்பதட்டு ரூபோவோகியுள்ளது. ஐம்ப்த ரூபோ விற்ற அரிசிக-
குருணி (தோரோ்ள ைண்கல் க்லபபுடன்) பதோண்ணூறு ரூபோவோகிவிட்டது. 
பநல் கி்்லோ ஒன்று எழுபத்மதநது ரூபோ. அபபடியோனோல் மூமட எழுபத்-
திரண்டு கி்்லோ. பைோத்தம் ஐயோயிரத்து நோநூறு ரூபோ ஆகிறது. இதுதோன் 
அரெோங்கம் பநல்லுககு விதித்த விம்லயோ?  

 எபபடி்யோ நோட்டுக்கோழி வ்ளர்ப்போரும் பபரும் முதலீடு பெயய 
நிர்பபநதிககபபட்டுள்ளனர். இ்த விற்பமன நிம்லயங்களில் 
கமடகளிலிருநது கழிககபபட்ட தோனியங்கள ்ெோயோமீற் பருபபு 
நூடுல்ஸ் என்பமவயும் இநத ்கோழித்தீன் க்லமவயில் ்ெர்கி-
றது. என்னதோன் கவனைோக ்கோழிகம்ள கவனித்தோலும் அமவ 
்நோய வோயபபட்டு இறநது ்போகின்றன. அதற்கு இநத தீவனம் 
ைட்டும் கோரணைல்்ல.   

அனுைதிககபபட்ட கமடக்்ள ்கோழிககுஞ்சு விநி்யோ-
கம் பெயவது வழககம். இப்போது நைதூரில் ஒரு கமடயில் 
வித்தியோெைோன ஒரு இனக்கோழிககுஞ்சுகள வநதிருபபதோக 
கூறினர்.  நோங்கள சி்லர் ்போயப போர்த்்தோம்.  அது வித்தியோ-
ெைோக கறுபபு நிறத்தில் ைஞ்ெள அ்லகுகம்ளகபகோண்டு குடு 
குடுபவன ஓடிகபகோண்டிருநதது. இது என்ன இனம் என்று 

கூட ்கட்கோைல் ப்லர் வோங்கினோர்கள நோனும் அதன் நிறத்தில் 
ஆமெபபட்டு வோங்கி்னன். கமத அதன்பிறகு ்வறுவிதைோக 

ைோறியது  
இரண்டு வோரங்கள கழித்து முட்மடககுஞ்சுகம்ள அ்த கமடயில் 

விற்றோர். அதிலும் ப்லர் போயநது விழுநது வோங்கியமதககண்டு நோனும் 
ஐம்பது குஞ்சுகம்ள வோங்கி்னன். எனககு ் கோழிவ்ளர்பபில் பன்னிரண்டு 
வருட அனுபவம் இருககிறது என்று பபருமையடித்தோலும் இநத குஞ்-
சுகள இரண்டு மூன்று வோரங்களில் ்நோய வோயபபடத் பதோடங்கியதும், 
அதற்கோன மவத்தியெோம்லககு பகோண்டு பென்்றன். அப்போதுதோன் அங்-
கிருநத ஊழியர்கள என்மன எளளி நமகயோடினோர்கள. ்கோழிககுஞ்சுக-
ளுககு ெோயம் ்போட்டு விற்கிறோர்கள என்பது உங்களுககு பதரியோதோ?   

நோபனன்ன பவத்திம்லயில் மை்போட்டு பிடிசசுகபகோண்டோ  திரியிறன் 
என்்றன். எங்கம்ள எசெரித்திருகக்வண்டியது யோர் அநத கடமை அவர்-
களுககில்ம்லயோ கோல்நமட மவத்திய நிம்லயம் பு்லன் விெோரமண அலு-
வ்லகம் எல்்லோம் இருககிறது இநத ்ைோெடிகம்ள தோம் அறிநதும் மவத்தி-
ருககிறோர்கள. ைககளுககு அமத பெோல்லி எசெரித்திருகக ்வண்டோைோ? 
கோல்நமட வ்ளர்ப்போர் தம்மை போதுகோத்துகபகோள்ள எநத வழியும் 
இல்ம்ல கோட்டு வோசிகம்ளப்போ்ல தைககு பதரிநதமத பெோல்கிறோர்-
கள. பெயகிறோர்கள. மவத்தியெோம்ல ஊழியர்  ஒருவர் பெோன்ன ்ை்லதிக 
தகவல்.   

இநத ெோயம் க்லநது அதில் ் தோயககும் குஞ்சுகள சி்ல ெோயத்மத விழுங்கி-
யிருககும். அது கோ்லத்துககும் அமத உயய விடோது ்நோய குடுககும்.  

கோ்லம் எதற்கும் கோத்திரோது குஞ்சுகள அதிகைோக இறநதோலும், மீத-
முள்ளமவ பட்டுப்போ்ல தூய பவளம்ள நிறத்தில் உ்லோ வருகின்றன. 
கோல்நமட மவத்திய க்லோநிதிகள யோரோலும் கோபபோற்ற முடியோத நிம்லயில் 
அநத குஞ்சுகம்ள வோங்கி்யோர் அநத கமடகபகதிரோக எநத நடவடிகமக-
யும் எடுகக முய்லோைல் முடியோைல் உள்ளோர்கள. ்கோழிவ்ளர்பபு என்பது 
குஞ்சுடன் ்போகவில்ம்ல. வோங்கிய நோட்களிலிருந்த மின்ெோரம் ைருநது, 
தீவனம், வ்ளர்பபு என பபோரு்ளோதோரத்திலும் பநருககடிமய ்தோற்றுவித்து 
வருகிறது. உயிருள்ள குஞ்சுகம்ள பட்டினி ்போட முடியோதல்்லவோ? 
கமடயில் வோங்கும் ைருநது பவுடரோக இருகக ் வண்டியது கட்டியோக இறு-
கியிருககிறது. அது ் வம்ல பெயயவில்ம்ல என்பதற்கு ் வபறன்ன ெோன்று 

்வண்டும்.   
வியோபோர தநதிரம் என்று ்களவிபபட்டிருககி்றன் இநத தநதிர 

வியோபோரம் ஆயிரககணககோ்னோமர பகோளம்ளயடித்துள-
்ளது என்பமத யோரிடம் பெோல்லியழ முடியும் கோல்நமட 

வ்ளர்பபுககோன தீவனம், ைருநது, குஞ்சுகள என்பன 
யோருமடய கண்கோணிபபில் இருககின்றன. 

அவர்களுமடய கவனத்துககு இமத பதரி-
விககி்றன்.  

வ ப வ ோ ரு 
ஆண்டும் ஒக-
்டோபர் ைோதம் 6ஆம் 

திகதி ெர்வ்தெ ஆசிரியர் தினம் 
அனுஷ்டிககபபடுகிறது. அதமன முன்-
னிட்டு இககட்டுமர பிரசுரைோகின்றது.    

 ைோதோ, பிதோ, குரு, பதயவம் என சிறுவர்களுககு 
வழிகோட்டிக்ளோக ்போற்றபபடுபவர்களில் குருவுககு 
அதிக பங்கு உண்டு. தோய, தநமதயர் பிளம்ளயின் வ்ளர்ச-
சிககு கோரணைோக இருபபமதப ்போல் அதற்கு ஒரு படி ்ை்்ல 
பென்று ஆசிரியர்கள பிளம்ளயின் வ்ளர்சசிககு கோரணைோக அமைகின்ற-
னர்.   

ப்ல ைோணவர்களின் வோழ்வியலில் ைறகக முடியோதவர்க்ளோக ஆசிரியர்கள 
அமைநது விடுகிறோர்கள. இதனோல் அவர்கள கோ்லம் எல்்லோம் அநத ஆசிரியர்-
களுககு ைரியோமத பெலுத்துகிறோர்கள. அநத வமகயில் போடெோம்லகளுககு 
விடுமுமற வழங்கபபட்டுள்ள ்போதும் ைோணவர்கள தைது ஆசிரியர்களுககு 
பல்்வறு வழிகளிலும் ஆசிரியர்தின வோழ்நதுககம்ள பதரிவித்து வருகின்றனர்.   

பவறும் ைோணவர்க்ளோக பளளிககு வரும் சிறுவர்களுககு ஒழுககம், நல்்ல பழகக 
வழககம், படிபபு என அறிவுக கண்மண திறநது மவத்து அவர்கம்ள ெோதமனயோ-
்ளர்க்ளோககுவது ஆசிரியர்க்்ள. அவர்கம்ளக பகோண்டோடும் நோள இநநோள.   

எங்்க நடபபடுகிறோ்யோ அங்்க ை்லரோகு” என்ற பபோன்பைோழிககு எடுத்துக-
கோட்டோய இருபபவர்கள ஆசிரியர்கள தோன். தன்னிடம் ஒபபமடககபபடும் 
ைோணவர்கம்ள வோழ்கமக என்றோல் என்ன? இதில் ைோணவ ெமூகத்தின் பங்கு 
எபபடி இருகக ்வண்டும் என்று ஒரு பதளிமவ ஆசிரியர்கள தோன் 
கற்றுக பகோடுககின்றனர். குறிக்கோள இல்்லோத வோழ்கமக 
முகவரியில்்லோத கடிதத்திற்குச ெைம். இது ்போல் தோன் 
ைோணவ ெமூகமும் குறிக்கோள, ்லட்சியம் இல்்லோைல் 
இருநதோல் எதிர்கோ்லம் ஓர் இருண்ட போமத என்பமத 
ஆரம்ப கோ்லத்தில் இருந்த ைோணவர் ைனதில் 
நன்கு பதிய மவத்து, அதன் மூ்லம் கிமடககும் 
பவற்றிமய போர்ககும் பபோழுது ஆசிரியர்களின் 
முகத்தில் ஓர் ைகிழ்சசி ்தோன்றும்.   

இதமன பெோல்வமத விட உணர்வு பூர்வ-
ைோக உணர முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக-
கோட்டோக திகழ்நதவர் எங்கள ஆெோன் சி 
மவயோபுரிநோதன். தன்னிடம் ஒபபமடககப-
படும் ைோணவமன நல்்ல ைோணவனோக ஆக-
குவ்தோடு, நல்்ல ைனிதனோக ைோற்றும் பபோறுபபும் ஆசிரியர்-
களுககு இருககிறது. அ்த ்போல் ஆசிரியர்கள என்பவர்கள 
ைோணவ ெமூகத்மத உருவோககுபவர்கள அல்்ல, ைோறோக உயி-
ரூட்டுபவர்கள. சிறநத ஆசிரியர்களின் பண்புகள, குணங்-
கம்ள போர்ககும் ைோணவ, ைோணவிகளின் ைனதில் அமவ 
அபபடி்ய பதியும். ஆசிரியர்கள தங்கம்ள ைோணவர்க-
ளின் கோ்லக கண்ணோடி என்ற எண்ணத்தில் தோன் பணி-
யோற்றி வருகின்றனர். அபபடி பணியோற்றுவதன் மூ்லம் 
கடினைோக உமழத்து வோழ்வில் 
ஒளிரும் ைோணவ ெமூகத்திற்கு ஆசிரி-
யர்கள உரிமையோ்ளர்க்ளோக ைோறுகின்-
றனர்.   

ஒரு ்தெத்தின் வ்ளைோன எதிர்கோ-
்லத்மதத் தோங்கவிருககும் தூண்க-
ளுககு மவரம் போயசசுகின்றவர்களும் 
அவர்க்்ள. நைககோக தம்மை அர்பபணித்த இவர்கள எைது ைனத்ளவு நன்றிககும், 
பெய்ல்ளவு ைரியோமதககும் உரித்துமடயவர்க்்ள.   

இநத நிம்லயில் வவுனியோ ைோவட்டத்தில் பல்்வறு போடெோம்லகளில் ப்ல ஆயி-
ரககணககோன ைோணவர்களுககு கற்பித்து ஓயவு பபற்றுள்ள அதிபரோன சின்மனயோ 
மவயோபுரிநோதனின் கமத்ய இது...   

வவுனியோவில் "்தோன்றிற் புகபழோடு ்தோன்றுக அஃதி்லோர் ்தோன்றித் 
்தோன்றோமை நன்று" என்பதற்கு இணங்க மவயோபுரி நோதன் இவவு்லகில் வோழ்நது-

பகோண்டிருககின்றோர். எங்கள அதிபர்  மவயோபுரிநோதன் சிரித்த முகமும் ைற்றவர் 
ைனம் ்நோகோத பைன்மையோன கமதயும் பகோண்டு பளளிககுடும்பத்மத கடமை, 
கண்ணியம், கட்டுபபோடு என்பவற்றுடன் சிறநத ஆளுமையுடனும் ெமுதோய நல்-
லுறவு, பபோதுப பணி பெயயும் ஆர்வம் என்பனவற்மறத் தன்னகத்்த பகோண்ட-
வர். வவுனியோவில் எநத ஆசிரியர் நியைனம் பபற்றோலும் சி.மவயோபுரிநோதனின் 
நிருவோகத்தின் கீழ் ்ெமவ புரிய விரும்புவோர்கள. கோரணம் அவர் ஒவபவோரு ஆசி-
ரியமரயும் தனிபபட்ட ரீதியில் புரிநதுபகோளளும் சிறநத நிர்வோகி. அதிபர் என்னும் 
அதிகோர ்தோரமணயில் ஆசிரியர்களிடம் ்வம்ல வோங்கோது அன்போன வோர்த்மத-
க்ளோல் ஆசிரியர்களுககு ்வம்லகம்ள பகிர்நதளிபபோர். அவர்கள ்போட்டி்போட்-
டுகபகோண்டு ்வம்லகம்ள பெயது முடிபபோர்கள.  அதிபரோக ைட்டுமின்றி ஒரு 
பபோறுபபுள்ள தநமதயோகவும் மகயில் பிரம்புடன் சுற்றிக பகோண்டு ைோணவசபெல்-
வங்கம்ள வழிநடத்துவதில் ைன்னன். போடெோம்ல வ்ளமவ விட்டு பவளியில் 
இமணபபோடவிதோன பெயற்போடுகளில் பெயற்படும்்போது ஆசிரிய ைோணவர்களு-
டன் நண்பனோக அவர்களுடன் சிரித்துப ்பசி ைகிழ்வதில் வல்்லவர். இவர் அதி-

ப ர ோ க 
ந ல் ்ல ஆ சி -
ரியரோக நல்்லதந-
மதயோக நண்பனோக 
இருநது ப்லரது வோழ்க-
மகமய வ்ளபபடுத்தியுள்ளோர். ...   

ஆசிகு்ளத்மதப பிறபபிடைோகக 
பகோண்டு இவர் மிகவும் கஷ்ட பிர்தெ-
ைோன சின்னஅடம்பன் என்னும் கிரோைத்தில் 

சிறோர்களின் கல்வி வ்ளர்சசிககோக 
14.09.1959 இல் போடெோம்ல ஒன்மற 

அமைத்து பதோண்டர் ஆசிரியரோக-
வும் வ/ஆசிககு்ளம் போடெோம்லயில் 

17.07.1961ஆண்டு பதோடககம்1976-
ஆண்டு வமர ஆசிரியரோகவும் 1976 
பதோடககம் 1992வமர ஆசிககு்ளம் போடெோ-
ம்லயில் அதிபரோகவும் இதமனத் பதோடர்நது 
2000ஆம் ஆண்டுவமர வவுனியோ இ்லங்மக 
திருசெமபயின் தமிழ்கக்லவன் போடெோம்லயில் 

அதிபரோகவும் கடமைபுரிநது ஓயவுபபற்றவர்.   
இவரது 41ஆண்டுகோ்ல ்ெமவககோ்லத்தில்  6 போடெோம்லக-

ளில் அதிபரோகவும் கடமையோற்றி அவரது கோ்லத்தில் 15ககும் 
்ைற்பட்ட அதிபர்கம்ளயும் ப்ல மவத்தியர்கள, ப்ல ெட்டத்-
தரணிகள ப்ல பபோறியி்லோ்ளர்கம்ளயும் உருவோககி ெமுதோ-
யத்மத வ்ளபபடுத்தியதில் பபரும் பங்கு உண்டு.   

 இவரது ஆசிரியப பணி என்பது பவறும் கல்விமய 
ைட்டும் ்போதிபபது இல்ம்ல. ஒழுககம் பண்பு, ஆன்-
மீகம், பபோது அறிவு என அமனத்மதயும் ைோணவர்க-
ளுககு எடுத்துககூறி, அவர்கம்ள சிறநத ைனிதர்க்ளோக-
கும் உன்னதப பணிமய விடோது பெயது முடித்தவர். 

தன்னுமடய வோழ்வில் ஆசிரியர் பணிமய புனி-
தைோகக கருதி, பிற ஆசிரியர்-
களுககு முன்ைோதிரியோக, 
ஒரு நல்்ல ஆசிரியரோல் 
எவவ்ளவு தூரம் பயன்-
பட முடியும் என்பமத 
இன்று வமர 
வோழ்நது கோட்டிக-

பகோண்டிருககும், ஒரு ைோபபரும் ஆெோன் உ்லகிற்குத் தன்னோல் 
முடிநதவமர சிறபபுகள பெயதுவருகின்றோர். பவறும் ஏட்டுக 
கல்விமய ைட்டும் ்போதிபபது ஆசிரியரின் பணி அல்்ல. 
அவற்மறயும் தோண்டி, வோழ்கமகமய வோழவும் கற்றுத் தர 
்வண்டும். 

 மூன்று பிளம்ளகள இரண்டு ைருைகன்கள  உட்பட 
இவரது குடும்ப்ை ஆசிரியர் குடும்பம் என்றோல் 
மிமகயோகோது   

குறிக்கோள இல்்லோத வோழ்கமக முகவரியில்-
்லோத கடிதத்திற்குச ெைம் என்பர். இது்போல் தோன் 
இ்லட்சியம் இல்்லோைல் இருநதோல் எதிர்கோ்லம் 
ஓர் இருண்ட போமத என்பமத ஆரம்ப கோ்லத்-
தில் இருந்த ைோணவ ைனதில் நன்கு பதிய 
மவத்து ைோணவர்கம்ள சீரிய வழியில் வழி-
நடத்துவதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு விெோ்ல-
ைோனது. 

தனது வழிகோட்டலின் மூ்லம் 
கிமடககும் பவற்றிமய போர்ககும் 
ஆசிரியர்களின் ைனதில் ்தோன்றும் 
ைகிழ்சசிமய அ்ளவிட முடியோது. 
தன்னிடம் ஒபபமடககபபடும் 
ைோணவமன நல்்ல ைோணவனோக 
ஆககுவ்தோடு, நல்்ல ைனித-
னோக ைோற்றும் பபோறுபபும் 
ஆசிரியர்களுககு இருககி-
றது. அ்த ்போல் ஆசிரியர்-
கள என்பவர்கள ைோணவ 
ெமூகத்மத உருவோககுப-
வர்கள அல்்ல, ைோறோக 
உயிரூட்டுபவர்கள 
என்றோலும் மிமக-
யோகோது.    

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

வறாழ்வறாதறாரமறா 
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சாயம் ப�ாட்டு விற்கப�டும்
ப்காழிக்குஞ்சு்கள்

சிவகுமார் திவியா 

நல

்ாசான்

சி. வையாபுரிநாதன்
க ட ர் 
இநதிர -
கு ை ோ ர் 

வோமடககோற்று 
படத்தில் கதோநோ -

யகர்களில் ஒருவ-
ரோக நடித்தவர்.  
இவருககும் இ்லங்-

மகயில் தமிழ்பட -
பைோன்மற தயோரிகக 

்வண்டும் என்ற ஆமெ 
இருநதது.  
தோன் கதோநோயகனோகவும் 

ைமனவி விஜயோம்பிமக 
கதோநோயகியோகவும் நடிககும் 

வமகயில் கமத ஒன்மறத் தயோர்-
பெயதோர்.  
'விஜயோள சினிஆட்ஸ்’ என்ற 

நிறுவனத்தின் மூ்லம் அன்பறோரு-
நோள’ என்ற படத்மத தயோரிககப்போ-

வதோக படோகடர் இநதிரகுைோர் அறிவித்-
தோர்.  
பகௌரவ ்வடத்தில் இநதிய நடிகர் 

்ைஜர் சுநதரரோஜன் ்தோன்ற இருபபதோக -
வும் அறிவிபபு பவளியோனது.  
இவர்களுடன் எஸ்.்யசுரத்னம், பிரோன் -

ஸிஸ், நல்லூர் ை்னோகரன், சி. போஸ்கர், எஸ்.
ரோைதோஸ், பெல்வரோென், ெநதிர க்லோ ஆகி்யோர் 

நடிமகக்ளோக பதரிவு பெயயபபட்டனர்.  
படத்மத இயககும் பபோறுபபும் ஒளிபபதிவு 

பெயயும் பபோறுபபும் ஏ.வி.எம். வோெகத்திடம் ஒப -
பமடககபபட்டது. உதவி இயககுனரோக பி.எஸ். நோக -

லிங்கம் பதரிவு பெயயபபட்டோர்.  
கமத வெனத்மத படோகடர் இநதிரகுைோர் எழுதினோர்.   

இமெயமைபமப மூன்று இமெயமைபபோ்ளர் பபோறுப -
்பற்றனர். கண்ணன், ்நெம், பறோகெோமி ஆகி்யோர் இமெ -

யமைத்தனர்.  
வி. முத்தழகுவும் எஸ். க்லோவதியும் பின்னணிப போடகர்க -

்ளோக பதரிவு பெயயபபட்டனர்.  

ஆனோல் போடல்கள ஒலிபபதிவு பெய-
யபபட்டதோகத் பதரியவில்ம்ல.   

1982 ஆம் ஆண்டு முத்லோவது படப -
பிடிபமப படோகடர் இநதிரகுைோர் 
ஆரம்பித்தோர்.  

பகோழும்பு பபோரம்ளயில் வி.எஸ்.
துமரரோஜோவுககுச பெோநதைோன ‘வி.
எஸ்.ரி’ கட்டடத்தில் கோரியோ்லயம் 
அமைககபபட்டது. அங்கு பபரிய 
பபோலிஸ் அதிகோரியோக பைஜர் சுநதர் -
ரோஜனும் உதவிப பபோலிஸ் அதிகோரி-
யோக படோகடர் இநதிரகுைோரும் நடிக -
கும் கோட்சிகள படைோககபபட்டன. 
படத்மத இயககியபடி்ய ஒளிபபதி-

மவயும் ்ைற்பகோண்டோர் ஏ.வி.எம். வோெகம்.  
 ஏ.வி.எம். வோெகம் இயககும் முத்லோவது படைோக இது அமைந -

திருநதது.  .    

அப்படியே நின்று விட்ட 
'அன்்றொருநொள்'  

 'அன்றாரு நாள்' தயா-
ரிப்ாளரும் கதாநாயகனு-

மான ்�ாக�ர் இந்திரகுமார்  

்காழும்பில் 'அன்றாருநாள்' ஆரம்்விழாவின்்ாது சிவாஸகர், 
பி.எஸ.நாகலிஙகம், ஏ.வி.எம். வாசகம், ்மஜர் சுந்தரராஜன, �ாக�ர் 

இந்திரகுமார்
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ம�ொபிமெல் �ற்றும் Huawei 
இணைந்து, புதிய 5G Nova 7 
SE ம�ொணைபேசிணய இணைஞர் 
விவகொர �ற்றும் விணையொட்டுத் 
துணை அண�ச்சர் நொ�ல் ரொஜேக்ஷ-
வுக்கு அனேளிப்பு ம்சய்துளைன. 
இைஙணக ்சந்ண�க்கு புதிய ்சொ�-
னஙகணை மகொண்டு வருவ�ற்கு 
ம�ொபிமெல் கொண்பிக்கும் அர்ப்-
ேணிப்ணே இந்� நிகழ்வு ப�லும் 
உறுதி ம்சய்வதுென, இைங -
ணகணய 5G யுகத்துக்கு மகொண்டு 
ம்சல்வ�ற்கொன மு�ற்ேடியொகவும் 
அண�ந்துளைது.   

இைஙணகக்கு 5G ம�ொழில் -
நுட்ேத்தினூெொக வலுவூட்டும் 
ேயைத்ண� ஆரம்பித்துளை 
ம�ொபிமெல், ம�ொெர்சசியொக 
நவீன ம�ொழில்நுட்ேத்தீர்வுகணை 
வழஙகுவ�னூெொக, வொழ்க்ணக -
ணயயும், வியொேொரஙகணையும் வலு -
வூட்டும் வணகயில் அண�ந்துள-
ைது. ம�ற்கொசிய பிரொந்தியத்தில் 
5G ம�ொழில்நுட்ேத்ண� ேரீட்சித் -
துப்ேொர்த்� மு�ைொவது ம�ொணேல் 

வணையண�ப்பு ப்சணவ வழஙகு -
நரொக 2019 ம�ொபிமெல் ம�ரிவு 
ம்சய்யப்ேட்டிருந்�து. அத்துென, 
இணைய பவகம் �ற்றும் அப்-
ளிபகஷனகள ேரிப்சொ�ணனயில் 
்சர்வப�்ச ரீதியில் முனனணியில் 
திகழும் Ookla வினொல் ம�ொெர்ச-
சியொக இரண்டு ஆண்டுகைொக 
இைஙணகயின பவக�ொன LTE 
வணையண�ப்பு ப்சணவ வழங -

குநரொகவும் ம�ரிவு ம்சய்யப்ேட் -
டிருந்�து. ம�ரிவு ம்சய்யப்ேட்ெ 
பிரப�்சஙகளில் 5G ேரிப்சொ�ணன 
நிணையஙகள �ற்றும் ேரீட்்சொர்த்-
�ஙகள இெம்மேறும் நிணையில், 
அடுத்� கட்ெ டிஜிட்ெல் புரட் -
சிக்கு இைஙணகணய மகொண்டு 
ம்சல்வதில் ம�ொபிமெல் ேஙக-
ளிப்பு வழஙக �னணன அர்ப்ேணித்-
துளைது.    
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ஃமேொனமெரொ பிரொனட்ஸ் 
ைஙகொ அ�ன ேொல் விவ்சொயிகளு-
ென ப்சர்ந்து �ரம் �ற்றும் கைக்கும் 
ேொலின அைணவ ப�ம்ேடுத்துவ�ற்-
கொக குறிப்பிட்ெ தீர்வுகணை நணெ-
முணைப்ேடுத்தியுளைதுென, இதில் 
தீவனம் �ற்றும் ேொற்ேண்ணை உேக-
ரைஙகள வழஙகுவதும் அெஙகியுள-
ைது.   

சிறு அைவிைொன ேொற்ேண்ணையொ-
ைர்கள ேொல் உற்ேத்தித் ம�ொழிலின 
முதுமகலும்ேொக உளைனர், இது 
இைஙணகயின உளநொட்டு ேொல் விநி-
பயொகத்தில் 90% ேஙகளிப்பு ம்சய்கி-
ைது. ஒழுஙகண�க்கப்ேட்ெ அறிவுப் 
ேகிர்வு, ேயிற்சி, நணெமுணைக்கு 
உகந்� வணிக முணைண� �ற்றும் 
ஆழ�ொன ேொல் நிபுைத்துவ அறிணவ 
ேரி�ொற்றுவது இந்� ேொற்ேண்ணை-
யொைர்கணை ப�ம்ேடுத்துவ�ற்கும் 
அவர்களின ேொற்ேண்ணை ம்சயல்தி-
ைன �ற்றும் வரு�ொனத்ண� உயர்த்து-
வ�ற்கும் உ�வும்.   

இந்� பநொக்கத்ண� �னதில் 
மகொண்டு, ஃமேொனமெரொ பிரொனட்ஸ் 
ைஙகொ �ற்றும் இந்திய துணைக் கண்-
ெத்தின முகொண�த்துவப் ேணிப்ேொ-
ைரொன வித்யொ சிவரொஜொ ்சமீேத்தில் 
குருைொகல் பிஙகிரியவில் உளை 
ேொற்ேண்ணையொைர்கள குழுவுென 
ேொலுற்ேத்தி ப�ம்ேொடு ம�ொெர்-
ேொன கைந்துணரயொெல் குழு ம�ொெர் 

நிகழ்ணவ ஃமேொனமெரொவின வழங-
குனர் உைவுமுணை அதிகொரிகளுென 
இணைந்து ஆரம்பித்து ணவத்துள-
ைொர்.   

சிைந்� நுண்ைறிவு அடி�ட்ெத்தி-
லிருந்து மவளிவருகிைது - ஜூணை 
�ொ�த்தில் நொஙகள ஆரம்பித்� எஙகள 
ேொலுற்ேத்தி ப�ம்ேொடு ம�ொெர்-
ேொன கைந்துணரயொெல் குழு ம�ொெர் 
நிகழ்வின மூைம், கடின உணழப்ேொ-
ளிகைொன எஙகள ேொற்ேண்ணையொ-
ைர்கள எதிர்மகொளளும் ேல்பவறு 
்சவொல்கணை நொஙகள ஆரொய்ந்ப�ொம். 
ேொலின �ரத்ண�யும் கைக்கும் அை-

ணவயும் ப�ம்ேடுத்� உ�வும் தீர்வு-
கணை உருவொக்குவதில் இத்�ணகய 
ஆபைொ்சணனகள �திப்புமிக்கணவ. 
மேொருைொ�ொர �று�ைர்சசி �ற்றும் 
வறுண� ஒழிப்புக்கொன ஜனொதிேதி 
ம்சயைணி விடுத்துளை அணழப்புக்-
களுக்கு ஏற்ே நொஙகள தீர்வுகணை 
நணெமுணைப்ேடுத்துகினபைொம்.   

நம் நொடு வைஙகள, திைண� 
�ற்றும் அறிவொற்ைல் ஆகியவற்ைொல் 
நிணைந்துளைது. நொட்டின முனனு-
ரிண�களுக்கு ஏற்ே இந்� திைணன 
மவனமைடுக்க நொஙகள அர்ப்ேணிப்-
புென உளபைொம்.

புதுமையான லீஸ் புரடெகெர் (Lease Protector) 
காப்பீடமெ அறிமுகப்்படுத்தும் HNB ைற்றும் HNBA  

ஹற்ைன மநஷனல் வஙகி பிஎல்சி 
(HNB) �ற்றும் அ�னது முழுண�யொ-
கச ம்சொந்��ொக்கப்ேட்ெ துணை நிறு-
வன�ொன HNB அஸ்சூரனஸ் பிஎல்சி 
(HNBA) ஆகியன இணைந்து லீஸ் 
புரமெக்ெர் (Lease Protector) கொப்பீட்-
டுத் திட்ெத்திணன அறிமுகப்ேடுத்தி-
யுளைன.   

இப்புதிய கொப்புறுதித் திட்ெத்தில் 
குத்�ணகயொைருக்கு துரதிஷெவ்ச-
�ொன இைப்பு அல்ைது நிரந்�ர�ொன 
இயைொண� ஏற்ேடும் பேொது அவர் வங-
கிக்கு ம்சலுத்� பவண்டிய எந்�மவொரு 
குத்�ணக நிலுணவத் ம�ொணகயிணன 
அவர் ்சொர்ேொக HNBA வஙகிக்கு ம்சலுத்-
�க்கூடிய�ொன ஒரு பிரத்திபயக�ொன 
கொப்புறுதித் திட்ெ�ொகும்.  

ரூேொ.10 மில்லியன வணரயில் இக்-
கொப்பீடுத் ம�ொணக விரிவுேடுத்�ப்ேடு-
வப�ொடு, 70 வயது வணரயில் வொடிக்-
ணகயொைர்களுக்கொன மேொறுப்ணேயும் 
உளைெக்கும். HNB �ற்றும் HNBA 
ஆகிய இரு நிறுவனஙகளும் ‘பைொன 
புரமெக்ெர்’ கொப்பீட்ணெ குணைந்�ேட்-
்ச�ொன ஆவைஙகளுென இயலு�ொன-
வணர மிகவும் இைகுவொகவும் �ற்றும் 
எளி�ொகவும் அணுகும் வணகயில் கட்-
ெண�த்துளைன.  

HNB இன சில்ைணை �ற்றும் SME 
வஙகிச ம்சயற்ேொடுகளுக்கொன பிரதிப் 
மேொது முகொண�யொைர் ்சஞபஜ 

விபஜ�ொபன இப்பிரத்திபயக கூட்டி-
ணைவு ேற்றிக் கருத்துத் ம�ரிவிக்ணக-
யில், ‘இப்பேொதுளை மிகவும் இறுக்-
க�ொன ்சந்ண� நிணைண�களில் நொம் 
கண்ணுற்ை அணனத்து ேொரிய இணெயூ-
றுகளுென வொகன உரிண�த்துவத்திற்-
கொன கட்டுப்ேடியொன கட்ெை வழிமு-
ணைகளுக்கொன அடிப்ேணெத் ப�ணவ 
மிகவும் உறுதியொன நிணையிபைபய 
கொைப்ேடுகினைது. இவவொைொன 
சூழலில் வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு 
எஙகைொல் முடிந்�ைவு ஆ�ரணவயும் 
�ற்றும் �திப்ணேயும் வழஙகுவப� 
எஙகளின குறிக்பகொைொகும். இக்கூட்-
ெொண்ண�யொனது ஒபர கொப்புறுதித் 

திட்ெத்தில் வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு 
கட்டுப்ேடியொன விணையில், ேொது-
கொப்ணே வழஙகுவ�ன  மூை�ொக 
இவவிரண்டு குறிக்பகொளகணையும் 
நிணைபவற்றுகினைது’ எனக் கருத்துத் 
ம�ரிவித்திருந்�ொர்.  

HNB மஜனரல் இனஷஷுரனஸ் லிமி-
ெட்டினதும் பிர�ொன நிணைபவற்று 
அதிகொரி பிர்சொந்� மேர்னொண்பெொ இக்-
கூட்டிணைவு ேற்றிக் கருத்துத் ம�ரி-
விக்ணகயில், ‘இக்கூட்டிணைவொனது 
இரு வணிகஙகளுக்கும் ஒரு �னித்-
துவ�ொன வியொேொர வொய்ப்ேொகபவ 
அண�ந்துளைது எனக் கருத்துத் ம�ரி-
வித்திருந்�ொர்.  

ஊழியர்கள் மற்றும் ந�ோயோளர்களின் போது்கோப்பிற்்கோ்க

இைஙணகயின �னியொர் ணவத்-
திய்சொணை துணைக்கு ்சர்வப�்ச 
�ரத்தில் சுகொ�ொர ப்சணவணய 
மு�ல் முணையொக அறிமுகம் 
ம்சய்� அவுஸ்திபரலியொவின 
ACHSI ்சர்வப�்ச �ரத்ண� மு�ல் 
முணையொக மேற்றுக் மகொண்ெ 
பஹ�ொஸ் ணவத்திய்சொணை 
குழு�ம் ��து ஊழியர்கள 
�ற்றும் பநொயொைர்களின ேொது-
கொப்பு குறித்து மிக உயர்ந்� 
கவனம் ம்சலுத்தும் வணகயில் 
பநொயொைர் ேொதுகொப்பு ்சர்வப�்ச 
தினத்ண� மகொண்ெொடுகிைது. 
உைக சுகொ�ொர நிறுவனத்தி-
னொல் மேயரிெப்ேட்ெ இந்� ்சர்வ-
ப�்ச தினத்தின இம்முணைக்கொன 
ம�ொனிப்மேொருைொனது “பநொயொைர்-
கணை ேொதுகொக்க பவண்டும�னில் 
ணவத்திய்சொணை ஊழியர்கள ேொது-
கொப்ேொக இருக்க பவண்டும்” என-
ே�ொகும். உைக சுகொ�ொர நிறுவனம் 
குறிப்பிடும் வி��ொக மகொவிட்-19 
ம�ொற்றுபநொயின விணைவொக பநொய்த் 
ம�ொற்றுக்குளைொனவர்களில் 14 வீ�-
�ொபனொர் ணவத்திய்சொணை ஊழியர்-
கள எனேதுென பநொயொைர்களின 
ேொதுகொப்பு குறித்து கவனம் ம்சலுத்து-

வ�ற்கு இரண்ெொவது கவனம் ணவத்-
திய்சொணை ஊழியர்கள மீது ம்சலுத்� 
பவண்டும�ன உைக சுகொ�ொர 
அண�ப்பு ம�ரிவித்துளைது. உைக 
சுகொ�ொர அண�ப்பு �ற்றும் இைஙணக 
சுகொ�ொர அண�சசின ேரிந்துணரகள 
�ற்றும் எதிர்வுகூைல்கணை ்சரியொக 
பினேற்றி பஹ�ொஸ் ணவத்திய்சொணை 
குழு�ம் மேொதுவொக அணனத்து 
பநொயொைர்கள �ற்றும் ��து �ருத்-
துவ�ணன ஊழியர்கள ம�ொெர்பில் 
அண்ண�யில் ேல்பவறு நெவடிக்ணக-
கணை நணெமுணைப்ேடுத்தியிருந்�து.  

அணனத்து பநொயொைர்கள �ற்றும் 

ஊழியர்களின ேொதுகொப்ணே 
ப�ற்மகொண்டு ம்சல்வ�ற்கு 
பஹ�ொஸ் ணவத்திய்சொணை 
குழு�ம் எடுத்� முக்கிய�ொன 
நெவடிக்ணகயொக அவுஸ்திபரலி-
யொவின ACHSI ்சர்வப�்ச �ரப்ே-
டுத்�ல் மூனைொவது வருெமும் 
�ன�ொக்கிக் மகொண்ெண�ணய 
அறிமுகம் ம்சய்துளைது. இந்� 
�ரப்ேடுத்தின கீழ் பநொயொைர்க-
ளின �ற்றும் ணவத்திய்சொணை 
ஊழியர்களின ேொதுகொப்பு 
நிணைணய உச்ச அைவில் உறுதிப்-
ேடுத்திபய இந்� நிணைண� ்சர்வ-
ப�்ச �ட்ெம் வணர ம்சனறுளை-

�ொக ம�ரிவிக்கப்ேடுகிைது. ்சர்வப�்ச 
�ட்ெத்தில் ணவத்திய ப்சணவணய 
நெத்திச ம்சல்வ�ற்கொன அணனத்து 
அைவுபகொல்கணையும் ம�ொெர்சசி-
யொக நொனகு வருெஙகள முழுவதும் 
நெத்திச ம்சல்வ�ற்கு பஹ�ொஸ் குழு-
�த்திற்கு முடிந்துளை�னொல் அவுஸ்-
திபரலிய ACHSI ்சர்வப�்ச �ரப்ேடு�த்-
�ணை மேற்றுக் மகொண்ெ மு�ைொவது 
இைஙணக ணவத்திய்சொணை குழு�ம் 
எனை இெத்ண� மேற்றுக் மகொளை 
பஹ�ொஸ் ணவத்திய்சொணைக்கு முடிந்-
துளைது.  

்சகை வி��ொன பேொண�களுக்கும் 
அடிண�யொனவர்கணை அவற்றி -
லிருந்து விடுவிப்ே�ற்கொக சுமித் -
ரபயொ பேொண�ப்மேொருள பகளவி 
�ணிப்பு நிகழ்சசித் திட்ெத்திணன 
(ம�ல் ம�துர) 1986 ஆம் ஆண்டு 
மு�ல் ம�ல் ம�துர முனமனடுத்து 
வருகிைது. குழுநிணை மூை�ொன 
ஆ�ரவு வழஙகலின நனண�கணை 
அ�ன ம்சயற்ேொட்டினூெொக இனங -
கண்டுளை�ன கொரை�ொக, �து்சொர 
ேொவணன குணைேொட்டினொல் ேொதிக் -
கப்ேட்டுளைவர்களுக்கு குழுநிணை 
அ�ர்வுகணை முனமனடுக்க ம�ல் 
ம�துர முனவந்துளைது. (ம�ொெர்ச -
சியொக �து அருந்தும் நிணை �ருத் -
துவ ரீதியில் இனஙகொைப்ேட்டு 
�து்சொர ேொவணன குணைேொடு என 
அறியப்ேடுகினைது).  

இைவ்ச�ொக முனமனடுக்கப்ே -
டும் இசப்சணவயில் ஒவமவொரு 
குழுவுக்கும் எட்டு அ�ர்வுகள உள -
ைெஙகிய�ொக குழுநிணை சிகிசண்ச 
ம�ல் ம�துரணவச ப்சர்ந்� பிர�ொன 
ஊழியர்களினொல் நெொத்�ப்ேடும். 
குழுவில் உளமைடுக்கப்ேெ ஆர் -
வமுளைவர்கள ேதிவு ம்சய்யும் 
ேடிவத்ண� பகொரி, அவற்ணை 
பூர்த்திம்சய்து, �திப்பீட்டுக்கொக 
்ச�ர்ப்பிக்க பவண்டும்.  இந்� 
ஆபைொ்சணன குழு அ�ர்வுகளின 

பேொது கைந்துணரயொெப்ேடும் 
பிர�ொன �ணைப்புகள, குடும்ே உை -
வுகள �ற்றும் ்சகேொடிகைொல் எழும் 
அழுத்�ஙகள, கைொ்சொர �ற்றும் 
்சமூக �ொக்கஙகள, சுகொ�ொரம் �ற்றும் 
நைனபேணு�ல், நிதி முகொண�த்து -
வம், உைவுகணை பேைல், குடும்ேத் -
தில் �ற்றும் ேணியிெத்தில் மேொறுப் -
புகணை ணகயொைல், சிந்�ணனகள, 
உைர்வுகள �ற்றும் உைர்வுகணை 
ணகயொைல், பநர முகொண�த்துவம், 
மீண்டு வரும்பேொ�ொன அறிகுறி -
கணை ணகயொைல், மீை பேொண�க்கு 
அடிண�யொ�லிலிருந்து �விர்த்�ல் 
எனேனவற்ணை உளைெக்கிய�ொக 
அண�யும்.  

�து்சொர ேொவணன குணைேொட்டி -
னொல் உைவுகளில் விரி்சல்கள ஏற்ே -
டுவ�ன மூைம் அவர்கள அதிகைவு 
�னிண�ப்ேடுத்�ல்களுக்கு �ளளுவ -
�ொக அண�ந்துளைன. இவவொைொன 
குழுநிணை அனுேவஙகளின பேொது, 
��ப� பேொனை பிரசசிணனகளுக்கு 
முகஙமகொடுத்� இ�ர நேர்கணை 
இவர்கள ்சந்திக்கினைனர். 

எனபவ, �ொம் ��து வொழ்வில் 
�னியொனவர்கள இல்ணை எனை 
எண்ைமும் இவவொைொன அனு -
ேவஙகணைக் மகொண்ெவர்களுெ -
னொன ்சந்திப்பினூெொக மேரு�ைவு 
திருப்தியும் அணெகினைனர்.

மமோபிமெல், Huawei இணைந்து அணமச்சர �ோமலுக்கு   

்பண ்பரிவர்த்்தமன இன்றி இலஙமகமய இயகக   
LANKAQR ஐப் ்பயன்்படுத்தும் ெயடலாக ஆசிஆடொ   
இைஙணகயின மு�ன-

ண�யொன இணைப்பு 
வழஙகுனரொன ெயமைொக் 
ஃணேனொனஸ் பிஎல்சி 
�ற்றும் Lanka Clear ஆகிய-
வற்றுென இணைந்து ேை-
மில்ைொ இைஙணகணய உரு-
வொக்குவ�ற்கொக ெயமைொக் 
ஆசிஆட்ெொ பிஎல்சி, 
இைஙணக �த்திய வஙகி-
யொல் அறிமுகப்ேடுத்�ப்-
ேட்ெ உளளூர் நொையக் 
மகொடுப்ேனவுகளுக்கொன 
National Quick Response 
(QR) குறியீடு �ரநிணையொன 
‘LANKAQR’ அறிமுகம் ம்சய்-
யப்ேட்டுளைது. 

ஆண்டு இறுதிக்குள 
டிஜிட்ெல் நிதி ேரிவர்த்�ணனக-
ளுக்கொன LANKAQR �ைத்ண� 
அணுகக்கூடிய 50,000 க்கும் ப�ற்-
ேட்ெ ேஙகொைர் வணிகர்கணை 

இயக்குவது ெயமைொக் இன பநொக்-
க�ொகும்.  இந்� உைகைொவிய 
LANKAQR �ரத்ண� ெயமைொக் 
ஒரு ப�சிய �ட்ெத்தில் ஏற்றுக்-
மகொளவது எந்�மவொரு LANKAQR 

ம ்ச ய ல் ே டு த் � ப் ே ட் ெ 
கட்ெை ேயனேொட்டு 
ேொவணனயொைர்களுக்கும் 
உெனடி கட்ெை அறிவிப்-
புகளுென எந்�மவொரு 
ேரிவர்த்�ணன ம்சைவிலும் 
LANKAQR மகொடுப்ேனவு-
கணை ஏற்றுக்மகொளளும் 
ெயமைொக் விற்ேணனயொ-
ைர்கள மூைம் மேொருட்-
கள �ற்றும் ப்சணவகணை 
மகொளவனவு ம்சய்ய 
உ�வும். ப�லும், விற்ே-
ணனயொைர்கணை ேைமில்-
ைொ�ல் ம்சயல்ேடுத்� உறு-
திபூண்டுளை, 50,000 க்கும் 
ப�ற்ேட்ெ ெயமைொக் 
வணிக விற்ேணன நிணை-

யஙகள, அண�வு ம்சைவு, குணைந்� 
ேரிவர்த்�ணன ம்சைவு, ேரொ�ரிப்பு 
ம்சைவு இனறி உெனடி அறிவிப்பு 
ரசீதுகணை வழஙகும். ெயமைொக்-

கின eZ Cash ம�ொணேல் ேைப்-
ணேணய வொடிக்ணகயொைர்கள 
இப்பேொது ஆனணைன �ற்றும் 
ஆஃப்ணைன �ைஙகளுக்கொன 
மகொடுப்ேனவுகளுக்கு �ஙகள eZ 
cash ம�ொணேல் ேைப்ணேணய 
ேயனேடுத்தி LANKAQR மூைம் 
ேைம் ம்சலுத்�ைொம் �ற்றும் Genie 
கட்ெை ேயனேொட்டு வொடிக்ணக-
யொைர்கள விணரவில் LANKAQR 
மூைம் எந்� வஙகிக் கைக்ணகயும் 
ேயனேடுத்�ைொம் அல்ைது எந்� 
LANKAQR வணிகரிெமும் வி்சொ 
�ற்றும் �ொஸ்ெர் அட்ணெ மெபிட் 
�ற்றும் கிமரடிட் அட்ணெகணைப் 
ேயனேடுத்�ைொம்.  

ம்சப்ெம்ேர் 12 ஆம் திகதி 
CBSL �ொத்�ணை பிரொந்திய அலு-
வைகத்தில் நணெமேற்ை ‘Mataleta 
LANKAQR’ நிகழ்வில் LANKAQR 
இன பிரச்சொரம் நொெைொவிய 
ரீதியில் ஆரம்பிக்கப்ேட்டுளைது. 

ைதுசார ்பாவமன குமை்பாடடுககான குழுநிமல 
சிகிசமசமய ஆரம்பிககும் டைல் டைதுர

்பாற்்பணமணயாளர்களுென் இமணந்து 
அடிைடெ தீர்வுகமள உருவாககும் ஃட்பான்டெரா   

அர்ப்்பணிப்புென் டசயற்்படும் 
ஹேைாஸ் மவத்தியசாமல  புதிய 5G Nova 7 SE 

ட்தாமலஹ்பசி அன்்பளிப்பு

��து வொடிக்ணகயொைர்களுக்கு 
மிகவும் வ்சதியொன வஙகி அனுே-
வத்ண� வழஙகுவண� பநொக்க�ொ-
கக்மகொண்ெ ம்சைொன வஙகி, ்சமீேத்-
தில் மவளைவத்ண�யிலுளை �ஙகள 
கிணைணய 445, கொலி வீதி, மவளை-

வத்ண�, மகொழும்பு 06 எனை முகவ -
ரிக்கு �ொற்றியது. புதிய வஙகி வைொ-
கத்ண� 2020 ம்சப்ெம்ேர் 21 ஆம் 
திகதி ம்சைொன வஙகியின ேணிப்-
ேொைர்/�ணைண� நிர்வொக அதிகொரி 
கபிை ஆரியரத்ன திைந்து ணவத்�ொர்.  

புதி�ொக இெ�ொற்ைம் ம்சய்யப் -
ேட்ெ கிணை வொரநொட்களில் கொணை 
9:00 �ணி மு�ல் பிற்ேகல் 3:00 
�ணி வணர மகொடுக்கல் வொஙகல்க-
ளுக்கு திைந்திருக்கும். ப�லும், அதி-
கேட்்ச வொடிக்ணகயொைர் வ்சதிணய 

வழஙகும் ேல்பவறு நவீன வஙகி 
ப்சணவகணைக் மகொண்டுளைது.  

அனபுென அரவணைக்கும் வஙகி, 
ம்சைொன வஙகி, அதிநவீன ம�ொழில்-
நுட்ேம், புதுண�யொன �யொரிப்புகள 
�ற்றும் நவீன சிைந்� ப்சணவகள 

மூைம் அ�ன �திப்புமிக்க வொடிக்-
ணகயொைர்களுக்கு உனன� வஙகி 
அனுேவத்ண� வழஙகுவ�ற்கொன 
ம�ொணைபநொக்குென ம்சயல்ேடுகி-
ைது. சிறிய, நடுத்�ர �ற்றும் கூட்டு 
நிறுவனஙகள என வைர்ந்து வரும் 

வொடிக்ணகயொைர்கணைக் மகொண்-
டுளை வஙகி, 173 கிணைகள �ற்றும் 
நொடு முழுவதும் ேரந்துளை 216 
ATMகணைக் மகொண்ெ வணைய -
ண�ப்புென அ�ன கொல்�ெத்ண� 
விரிவுேடுத்தியுளைது.    

இெம் ைாறியது டசலான் வஙகியின் டவளளவத்ம்த கிமள 



Cisco இலங்கையில் இன்று 
டிஜிட்டல் மாற்றத்தை துரிதைப்படுத-
துவதைறகைான தைனது உறுதிப்பாடடில் 
முழு்மயாகை ஈடு்படடுள்ளது்டன் 
அதைன் மீள விநியயாகிககைப்பட்ட 
நிறுவன தையாரிபபு ததைாகுப்்ப 
அறிமுகைம் தெயவதைன் மூலம் அதைன் 
வரததைகைரகைளுககைான வணிகை பின்ன-
்்ட்வ எதிரயநாககைவும் உதைவுகி -
்றது. Cisco தைனது ்பஙகுதைாரரகைளின் 
ஈடு்பாடுகை்்ள இரடடிப்பாககி 
இலங்கையின் வரததைகை தெயற்பா -
டுகை்்ள அடுததை கைட்ட இயல்்பான 

நி்லககு யமம்்படுததுவதைறகைாகை 
அதைன் Networking Academy திட-
்டத்தை விரிவு்படுததுகி்றது மறறும் 
டிஜிட்டல் மு்்ற்ம்ய உள்ள்டக-
கிய நி்லயான யதைெம் என்்ற அர -
ொஙகைததின் யநாககைத்தை அ்்டய -
வும் உதைவுகி்றது.   

ததைாறறு யநாயத தைாககைலுககு 
முன்பிருநயதை இலங்கை அறிவு 
த்பாரு்ளாதைாரமாகை மாறுவதைறகைான 
்பா்தையில் தென்று தகைாண்டிருநதை-
து்டன், மககைள ததைா்கையில் 149% 
என்்ற மிகை உயரநதை எண்ணிக்கை -

யிலாயனார மததியில் ்கைய்டககைத 
ததைா்லய்பசி ்பயன்்பாடும் ஒன்-
்றாகும். யமலும் வ்ளரநது வரும் 
ICT-BPM து்்ற 2022ஆம் ஆண்டில் 
5 பில்லியன் அதமரிககை த்டாலர -
கை்்ள எடடும் என்றும் எதிர்பாரக-
கைப்படுகி்றது. இன்று இலங்கை ஒரு 
புதிய உலகைத்தை வடிவ்மதது, 
புதிய விதிமு்்றகைள மறறும் 
ந்டத்தை மூலமாகை நிரவகிககைப்படு-
கி்றது, இதைனால் நுகைரயவார தைஙகைள 
ஆயராககியததில் அதிகை அரப்பணிப-
பு்டன், தைனி்மப்படுததைப்பட்ட 

மறறும் சுயாதீனமானவரகை்ளாகை, 
கு்்றநதை ததைாடு்கை, ததைா்டரபி்ன 
கு்்றநததைல் ய்பான்்ற வி்டயஙகைளில் 
அககை்்ற கைாண்பிககின்்றனர. உதைா-
ரணமாகை, இலங்கையின் மிகைபத்ப-
ரிய e-commerce தை்ளமானது 2020இல் 
ஆண்டுககு ஆண்டு Orderகைளில் 
2.5X வ்ளரச்சி்ய அ்்டநதுள-
்ள்ம குறிபபி்டததைககைது.   

இநதை ்பரிணமிதது வரும் மறறும் 
மாறும் சுறறுச் சூழல் அ்மபபில், 
மாறிவரும் ெந்தை நி்ல்மகை-
ளுககு ஏற்றவாறு மாறறிய்மக-

கும் அ்மபபுககைளின் தி்றன் 
அவறறின் தவறறி்யத தீர-
மானிககும். இ்தை உணரநது, 
இலங்கையிலுள்ள சிறிய 
மறறும் த்பரு நிறுவனஙகைள, 
e-commerce சுறறுலா, IT/ITes 
மறறும் உற்பததி ய்பான்்ற 
முககிய ததைாழில்கைளில், 
புதிதைாகை விஸதைரிததைல் மறறும் 
டிஜிட்டல் நுகைரயவா்ர தைன்-
வெப்படுததிக தகைாளவதைறகைாகை 
தைஙகை்ளது வணிகை மாதிரிகை்்ள 
மறு வடிவ்மககின்்றன.  

மிகைவும் எதிர்பாரககைப்பட்ட 
OPPO ்கைககைடிகைாரத்தை அறி -
முகைப்படுததை OPPO Sri Lanka 
தையாராகை உள்ளது. நீர உடபுகைா -
தைது என்்பது்டன், Google இன் 
Wear OS இனால் இயககைப்படு -
கி்றது. அதது்டன் OPPO Enco 
W51 ஆனது, OPPO ஒலியிய -
லின் கீழான, இ்ரச்ெ்ல இல் -
லாமல் தெயயும் (active noise 
cancellation -ANC) முதைலாவது 
தைரம் மிககை வயரதலஸ தெட -
ய்பா்னயும் அறிமுகைப்படுததுகி -
்றது.  

GoogleTM apps மறறும் அதைன் 
யெ்வகைளின் முழு ததைாகுப -
்்பயும், தைஙகைள ததைாழில்மு்்ற 
மறறும் தைனிப்பட்ட மு்்ற்மகை -
ளுககு இ்்டயில் ஒயர தை்ட்வ -
யில் தைஙகு தை்்டயின்றி எளிதைாகை 
மாற்ற விரும்பும் எவருககும் 
OPPO Watch சி்றநதைதைாகை அ்ம -
கின்்றது. OPPO Enco W51 
தெடஃய்பான்கைள குறிப்பாகை 
இ்்ளஞரகை்்ள ்மயப்படுததி -
யது என்்பயதைாடு, ஒயர தை்ட்வ -
யில் தைஙகு தை்்டயின்றி கிட்டத -
தைட்ட அ்னதது வாடிக்கையா்ளர 
பிரிவினருககும் ஏற்றதைாகை அ்ம -
யவுள்ளது.  

வாழக்கைககைாகை வடிவ்மககைப -
்பட்ட மறறும் மிகை உயரநதை அனு்ப -

வததிறகைாகை வடிவ்மககைப்பட்ட 
OPPO Watch ஆனது, 46 மிமீ அகை -
லத்தை தகைாண்்டயதைாடு, eSIM/ 
LTE அல்லது WiFi இ்ணப்்ப 
தகைாண்்டதைாகை கைாணப்படுகி்றது. 
இது 6000-series அலுமினிய 
alloy ெட்டத்தைக தகைாண்்டதைாகை 
வடிவ்மககைப்படடுள்ளது்டன், 
stunning Black (கைறுபபு) அல்லது 
Glossy Gold (தைஙகை நி்றம்) ஆகிய 
நி்றஙகைளில் தவளிவருகி்றது.  

உ்டற்பயிறசிகைளின் கைண்கைாணிப -
புககு யமலதிகைமாகை, குரல் ்பயிறசி -
யளிககும் ஐநது ்பயிறசி மு்்றகைள 

மறறும் உ்டற்பயிறசி இலககு -
கை்்ள யமம்்படுததுவதைறகுமாகை 
OPPO Watch வடிவ்மககைப்பட -
டுள்ளது. குறிப்பாகை, உ்டறதைகுதி 
ஓட்டம், தகைாழுப்்ப கு்்றககும் 
ஓட்டம், தவளியில் ந்டததைல், 
தவளியில் ்ெககிள ஓடடுதைல், 
நீச்ெல் ய்பான்்றவற்்ற இதில் 
குறிபபி்டலாம்.  
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(அஸவினி, ்பரணி, கைாரததி்கை முதைலாம் ்பாதைம்)  
தெவவாய கிரகைம் ய்பார, ஆயுதைஙகைள முதைலியவற-

றுககு அதி்பதியா்கையால் யம்ட இராசிககைாரரகைளுககு 
உ்டம்பில் கைாயஙகைளின் வடுககை்ளாவது இருககைலாம்.   

அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் புதைன் 
வககிர இயககைததில் ெஞொரம் தெயகி்றார. ஆ்றாம் 
இ்டததுககு (எதிரி, கை்டன், யநாய) அதி்பதியான புதைன் 
வககிரம் த்பறுவதைால் எதிரிகைளின் ்கை ஓஙகைாது. 
்பணிநது விடுவாரகைள. வராதை ்பணமும் வநது யெரலாம். 
உ்டல் ஆயராககியம் யமம்்படும். 

அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 11,12.  அதிர்ஷ்ட நி்றம் 
- சிவபபு.   

(கைாரததி்கை 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம், யராஹிணி, 
மிருகைசீரி்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் ்பாதைம்)  

ரிஷ்பம் என்்பது கைா்்ள மாட்்ட குறிககும். ரிஷ்பம் 
சிவத்பருமானின் வாகைனம். த்பருமான் ரிஷா்பரூ்டராய 
கைாடசியளிததைார என சிவபுராணஙகைள ததைரிவிககின்-
்றன.   

அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் வககிர 
இயககைததில் புதைன் ெஞொரம் தெயகி்றார. தைனஸதைான -
மான 2 ஆம் வீடடிறகும் பூரவபுண்ணியதைானமான 
5 ஆம் வீடடிறகுரியவர புதைன். இதைனால் புதைன் வக-
கிரம்்டவது சி்றபபிததுககூறும் நல்ல ்பலன்கை்்ள 
எதிர்பாரககை முடியாது. ஆனால் த்பரும் ்பாதிபபுகை்்ள 
தைரமாட்டார. நம்்ப ந்டவுஙகைள யா்ரயும் நம்பி ந்டககைா-
தீரகைள. சூரியயனாடு புதைன் யெரக்கையுற்றது ்பாதிபபு 
இல்்ல. அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 13,14.  

அதிர்ஷ்ட நி்றம் - ஊதைா.  

(மிருகைசீரி்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம் , திருவாதி்ர, 
புனரபூெம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் ்பாதைம்,)  

உஙகைள இராசி அதி்பதி புதைன் ஆவார. புதைன் விததி-
யாகைாரகைன் ்படிபபு, நாவன்்ம, ய்பச்சு , எழுதது ஆகிய 
து்்றகைளில் ஜாதைகைததில் நல்ல நி்லயில் இருநதைால் 
தைான் மிதுன இராசிககைாரரகைள பிரகைாசிககை முடியும்.   

உஙகைள இராசிநாதைன் அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி 
இராசியில் வககிரம் த்பறுகின்்றார. இதுய்பான்்ற வககிர -
ம்்டநதை கைாலஙகைளில் எல்லா வி்டயஙகைளிலும் மிகுநதை 
த்பாறு்மயு்டன் ந்டநதுகதகைாளளுஙகைள. முன் கைவனம் 
யதை்வ. த்பரியவரகைளின் ஆயலாெ்னப்படி ந்டநதுக -
தகைாளளுஙகைள. புதைன் சூரியன் யெரக்கை மனதிருபதி்ய 
தைரும்.  அதிர்ஷ்ட திகைதி 11,12,16. அதிர்ஷ்ட நி்றம் - 
்பச்்ெ.   

(புனரபூெம் 4 ஆம் ்பாதைம் , பூெம், ஆயிலியம்)  
இநதை இராசிககைாரரகைள நீ்ரபய்பால் ஸததிரததைன்்ம-

யற்றவரகைள. இநதை இராசிககு தொநதைககைாரன் ெநதிரன் 
கு்்றநதும் நி்்றநதும் வ்ளரககூடிய தைன்்ம த்பற்ற-

வன். அதயதைாடு ெநதிரன் மன்தை ஆடடிப்ப்்டப்ப-
வன். மயனாகைாரகைன் ஆவான். அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி 
முயறசிதைானமான 3 ஆம் இ்டததுககும் விரயதைானமான 
12 ஆம் இ்டததுககும் உஙகைள இராசிககு உரிததைான 
புதைன்கிரகைம் கைன்னி இராசியில் புதைன் வககிரம்்டவ-
தைால் இ்்ளய ெயகைாதைரிகைள மூலம் ஆதைரவு கி்்டககும். 
தைாய மாமன் வழி உ்றவினரகை்ளால் நன்்மயான கைாரி -
யஙகைளுககு தெலவுகைள ஏற்படும்.  

அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 13,14. அதிர்ஷ்ட நி்றம் - 
தெம்மஞெள.  

( மகைம், பூரம், உததைரம் 1 ஆம் ்பாதைம்)  
சிம்மராசி ்பன்னிரு இராசிகைளில் மிகைவும் ெகதி வாயந-

தைது. தநருபபு இராசியாகும். மனிதைனின் இதையத்தை 
அ்டககி ஆளகின்்றது. மனிதைனுககு இதையம் எவவ்ளவு 
முககியயமா அயதை மாதிரிதைான் வான் மண்்டலததிலும் 
சிம்ம இராசி முககியததுவம் த்பறறு வி்ளஙகுகின்்றது.   

உஙகைள இராசிககு தைனஸதைானமான 2 ஆம் வீடடிற-
கும் இலா்பதைானமான 11 ஆம் வீடடிறகும் அதி்பதி-
யான புதைன் அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் 
வககிரம்்டநது ெஞொரம் தெயகி்றார. தகைாடுககைல்- 
வாஙகைல் வி்டயஙகைளிலும், ததைாழில் ்பாரககும் இ்டஙகை -
ளிம் இ்டஙகைளிலும் நிதைானமாகை இருநது தகைாளளுஙகைள. 

அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 15,16.  அதிர்ஷ்ட நி்றம் - 
்படடுதவண்ணி்றம்.   

( உததைரம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம், அததைம், 
சிததி்ர 1 ஆம் 2 ஆம் ்பாதைம்)  

இராசி ெககைரததில் ஆ்றாவது கைன்னி. கைன்னி என்்பயதை 
்பரிசுததைததிறகு அ்்டயா்ளம். கைலப்ப்டம் இல்லாதைது. 
தைன்னிலிருநது எ்தையும் பிரிததுக கைாடடும் இயல்பு 
தகைாண்்டது. ஆஙகிலததில் இநதை இராசி்ய விரயகைா 
என்்பர. இதைன் அரததைமும் ்பரிசுததைம்தைான்.   

அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் வககிர 
இயககைததில் புதைன் ெஞொரம் தெயகி்றார. இநதை கைாலயந -
ரததில் எல்லாவி்டயஙகைளிலும் முன் கைவனதது்டன் ந்டந-
துக தகைாளளுஙகைள. உ்டல் ஆயராககியததில் கைவனம் 
எடுஙகைள. கூடடு வியா்பாரததில் கைவனம் யதை்வ. 
அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 11,12.  அதிர்ஷ்ட நி்றம் - 
்பச்்ெ.  

(சிததி்ர 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம், சுவாதி, விொகைம் 1 
ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் ்பாதைம்)  

எநதைச் தெய்லயும் முன் அனு்பவததின் அடிப்ப-
்்டயில் சீரதூககிப ்பாரப்பது இநதை இராசி யநயரகைளின் 
சி்றபபு. சில முககிய இராசிகை்்ளப ய்பால இதிலும் 
அவெர குடுக்கைகைள கைாணப்படுவாரகைள.   

அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் உஙகைள 
இராசிககு 9 ,12 ஆகிய இ்டஙகைளுககு அதி்பதியான 
புதைன் வககிர கைதியில் ெஞொரம் தெயகி்றார. தைந்தை வழி 
உ்றவினரகைளு்டன் சில மன கைெபபுகைள ஏற்ப்டலாம். 
்பஙகு விற்ப்னயிலும் சில ததைாநதைரவுகைள ஏற்ப்டலாம். 
மாமன் வழிமு்்றயில் வாககுவாதைம் ஏற்ப்டலாம். 12 
இல் சூரியன் புதைன் யெரக்கை மனதிருபதி்ய தைரும். 
அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 13 ,14.   

அதிர்ஷ்ட நி்றம் - கைருநீலம்   

(விொகைம் 4 ஆம் ்பாதைம், அனுஷம், யகைட்்ட)  
யதை்்ளபய்பால் அவரகைளின் ய்பச்சும் தெயலும் கைடுகை-

டுப்பாகை இருககும். எநதை கைாரியததிலும் வி்டாபபிடியாகை 
ஈடு்படுவர. பிடிவாதை குணம் தகைாண்்டவரகைள. தைான் 
என்்ற கைரவமும் இவரகைளி்டம் இருககும்.   

உஙகைள இராசிககு ஆயுள தைானமான (8 ஆம் வீடு) 
அ்ஷ்டம- இலா்ப (11 ஆம் வீடு) தைானாதி்பதியாகை உரிய-
வர புதைன் . அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் 
புதைன் வககிரம் த்பறுகி்றார. ஆயுளகைாரகைன் வககிரம-
்்டவது நல்ல ்பலன்கை்்ளத தைரும். ஆயராககியம் யமம்-
்படும். உ்றவினரகைளும் உஙகைளு்டன் உ்றவு ்பாராடடு-
வர. ்பணம் தகைாடுககைல்- வாஙகைல்கைளில் கைவனம் நன்று. 
அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 11,12,15,16.  

அதிர்ஷ்ட நி்றம் - தமன் சிவபபு   

(மூலம், பூரா்டம், உததைரா்டம் 1 ஆம் ்பாதைம்)  
தைனுசு இராசி இடுப்்பயும், ததைா்்டகை்்ளயும், 

இரததை குழாயகை்்ளயும், மன்தையும் ஆடசி தெயகி்றது. 
தைனுசு இராசி்ய குறிககை வில்லும் அம்பும் ய்பாடடிருப-
்ப்தை இராசிக கைட்டஙகைளில் கைாணலாம். தவடடு ஒன்று 
துண்டு இரண்டு எனும் ய்பச்சு சு்பாவம் தகைாண்்டவரகைள.   

உஙகைள இராசிககு 7, 10 ஆகிய இ்டஙகைளுககு அதி்ப-
தியானவர புதைன்கிரகைம். அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி 

இராசியில் வககிர கைதியில் ெஞொரம் தெயகி்றார. மாமன் 
வழி திருமணப ய்பச்சுகைளில் இழு்பறி நி்ல ஏற்ப்ட-
லாம். ததைாழில் வி்டயஙகைளில் த்பாறுபபு்டன் ந்டநது 
தகைாளளுஙகைள. சூரியன், புதைன் யெரக்கை மன ்தைரி-
யத்தை தைரும். அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 13 ,14   

அதிர்ஷ்ட நி்றம் - மஞெள  

(உததைரா்டம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம், திருயவா-
ணம், அவிட்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் ்பாதைம்)  

எநதை திட்டததிலும் யதைால்வி்ய கைாணாமல் புதிது 
புதிதைாகை முன்னுககு வருவர. ததைாழிலகைத்தை விஸதைரித-
துக தகைாண்டு ய்பாகும் ததைாழில் அதி்பரகைளில் த்பரும்-
்பாலாயனார இநதை இராசி யநயரகை்ளாகை இருப்பர.   

உஙகைள இராசிககு 6 ஆம் இ்டததுககும் (எதிரி, 
யநாய, கை்டன்) 9 ஆம் இ்டததுககும் (்பாககிதைானம்) உரி-
யவர புதைன். அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் 
புதைன் வககிரம்்டவதைால் ்ப்கைவரகைள ்பணிவர. உ்டல் 
ஆயராககியம் யமம்்படும். கை்டன் சு்ம கு்்றயும். 
பூரவீகை தொதது பிணககுகைள ஏற்ப்டலாம்.   

அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 15 , 16  
அதிர்ஷ்ட நி்றம் - ்படடு தவண்ணி்றம்  

(அவிட்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் ்பாதைம், ெதையம், பூரட்டாதி 1 
ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம ்பாதைம்)  

சீரிய சிநதை்னயும் ததைளிவான திட்டஙகைளும் இருநதைா-
லும் கும்்ப இராசி யநயரகைள நி்னததை்தை ொதிப்பாரகைள. 
ஓவியம், வ்ர்ப்ட மாதிரி, ெஙகீதைம் ஆகிய து்்றகைளில் 
மிகைவும் முன்னுககு வருவர.   

உஙகைள இராசிககு 5 ககும் (பூரவபுண்ணிதைானம்) 8 
ககும் (ஆயளதைானம்) உரிய புதைன் அகய்டா்பர 8 ஆம் 
திகைதி முதைல் அட்டமதைானததில் வககிர கைதியில் ெஞொரம் 
தெயகி்றார. உ்டல் ஆயராககியம் யமம்்படும். புதுததைம்பு 
பி்றககும். யநாய ்பஞொய ்ப்றநதுவிடும். பிள்்ளகைள 
வி்டயததில் முன் கைவனதது்டன் ந்டநதுக தகைாளவது 
நன்று. அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 14.  

அதிர்ஷ்ட நி்றம் - கைரு நீலம்  

(புரட்டாதி 4 ஆம் ்பாதைம், உததைரட்டாதி, யரவதி)  
கை்்டசி இராசிககு ஏற்றாறய்பால் மனிதை உ்டலின் 

கைால்கை்்ள இநதை இராசி ஆடசி தெயகின்்றது. யமலும் 
சி்்றச்ொ்லகை்்ளயும், மருததுவம்னகை்்ளயும் , கைட-
டு்பாடடு நி்லயஙகை்்ளயும் இது ஆடசி தெயகி்றது.   

உஙகைள இராசிககு 4,7 ஆகிய இ்டஙகைளுககு அதி்பதி-
யான புதைன் அகய்டா்பர 8 ஆம் திகைதி கைன்னி இராசியில் 
புதைன் வககிர கைதியில் ெஞொரம் தெயகி்றார. தைாயவழி 
உ்றவினரகைளு்டன் வீணாகை முரண்டு பிடிககை யவண்்டாம். 
திருமண ய்பச்சுகைளும் இழு்பறியாகை இருககும். கைாணி 
பிணககுகைளும் யதைான்்றலாம்.   

அதிர்ஷ்ட திகைதி- அகய்டா்பர 11  
அதிர்ஷ்ட நி்றம் - மஞெள   

கை்டகைம்

கைன்னி

துலாம்

விருச்சிகைம்

தைனுசு

மகைரம்

கும்்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

 மேஷம்  

சிம்மம்

மிதுனம்

11.10.2020 - 17.10.2020

OPPO கைகைடிைாரம், OPPO Enco W51   
ஹெட்பானைள் இலஙகையில் ஹெளியீடு  

ெர்த்தைரைளுககு ஹெகிழககூடிய ஹ்தாழில்நுடப   
உடைட்டகைபகப ஏறபடு்ததும் Cisco

நாம் வாழும் மு்்ற, ்பணியாற -
றுவது மறறும் வி்்ளயாடடுககை -
ளில் ஈடு்படுவது ய்பான்்றவறறில் 
தகைாவிட-19 மாற்றத்தை ஏற்படுததி -
யுள்ளது. 

புதிய வழ்ம என்்பது, மனிதை 
குலததில் ஊடுருவியுள்ளது. 
இன்்்றய மாறிவரும் வாழக்கை 
மு்்றயில், தைமது வாழக்கை மு்்ற 
ததைரிவுகைள ததைா்டரபில் ததைா்டரபு 
தைன்்ம மறறும் தநகிழச்சித 
தைன்்ம ஆகியவற்்ற அதிகை்ளவு 
நா்ட ஆரம்பிததுள்ளனர. உ்டற்ப -
யிறசித யதை்வகைளும் எவவிதை மாற -
்றஙகைளுமின்றி அ்மநதுள்ளன.  

உ்டற தை்கை்ம மறறும் உ்டற்ப -
யிறசி நி்லயஙகைளில் ஆரவமுள -
்ளவரகைள மததியில் ஒப்பற்ற நன்ம -
திப்்பப த்பறறுள்ள, இலங்கை 
மறறும் இநதியாவின் முன்னணி 
உ்டற்பயிறசி ததைா்டரான Power 
World Gyms, உ்டற்பயிறசித 
து்்றயில் புதிய அறிமுகைமாகை 
pay-as-you-go தகைாடுப்பனவுத 
ததைரி்வ அறிமுகைம் தெயதுள்ளது. 
இதைனூ்டாகை, வாடிக்கையா்ளரகை -
ளுககு தைமககு யதை்வயான ய்பாது 
உ்டற்பயிறசி்ய யமறதகைாளளும் 

வெதி்ய ஏற்படுததியுள்ளது. 
புதிதைாகை அறிமுகைம் தெயயப்பட -
டுள்ள “Proxone” app இனால் வரு -
்டாநதை அஙகைததுவ கைட்டணஙகை்்ளச் 
தெலுததைாமல், ெகைல gymகை்்ளயும் 
அணுகுவதைறகைான வெதி்ய வழங -
கைப்படுகின்்றது.   

Proxone இனால் வாடிக்கையா்ளர -
கைளுககு வரு்டாநதை அஙகைததுவத்தை 
த்பறறுக தகைாள்ளாமல், தைாம் ்பயன் -

்படுததும் யெ்வகைளுககு மாததிர -
மான கைட்டணஙகை்்ள தெலுததும் 
வாயப்்ப வழஙகுகின்்றது. ஒரு 
gym ஐ மாததிரம் ்பயன்்படுததைா -
மல், ஒயர ்பகுதிககு ததைா்டரந -

தும் விஜயம் தெயயாமல், ஒயர 
தெயற்பாடுகைளில் ஈடு்ப்டாமல், 
தவவயவறு ்பகுதிகைளுககு, தைம்மால் 
இயன்்ற ய்பாது விஜயம் தெயது, 
தவவயவறு உ்டற்பயிறசி தெயற்பா -
டுகைளில் ஈடு்ப்டககூடிய வெதி்ய 
வழஙகுவதைாகை அ்மநதுள்ளது.  

இநதை யெ்வககைாகை தெலுததை 
யவண்டிய கைட்டணம் மிகைவும் 
கு்்றவானதைாகை கைாணப்படுகின்்றது. 
Android மறறும் iOS ததைரிவுகைளில் 
கைாணப்படும் Proxone app ஐ ்பதி -
வி்றககைம் தெயது, தைம்்மப ்பதிவு 
தெயது தகைாள்ள யவண்டும்.

Power World Gyms அறிமுைம்  
ஹெய்யும் Pay-As-You-Go  
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gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;

2020Mk; Mz;L f.ngh.j cau;jug; guPl;irapd; 
ngWNgw;wpd; mbg;gilapy; fy;tpahz;L 2020/2021 ,y;

gy;fiyf;fof mDkjpf;fhf tpz;zg;gpf;f vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; 
tpz;zg;gjhupfSf;fhd mwptpj;jy;

2011Mk; Mz;L eilngw;w f.ngh.j cau;jug; guPl;irf;F Gjpa kw;Wk; gioa ghlj;jpl;lq;fspd; fPo; Njhw;wpa 

khztu;fs; njhlu;ghf SC (FR) 29/2012 ,yf;f cau; ePjpkd;w kD kPJ cau;ePjpkd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

gzpg;gpw;F mika 2020 Mk; Mz;L f.ngh.j. cau;jug; guPl;irf;Fg; Gjpa kw;Wk; gioa ghlj;jpl;lq;fspd; 

fPo; Njhw;w ,Uf;fpd;w khztu;fis ,U NtWgl;l Fbj;njhifapduhff; (two distinct populations) fUj;jpw; 
nfhs;tjw;F gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO jPu;khdpj;Js;sik ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpwJ. vdNt 

2020Mk; Mz;bd; f.ngh.j. cau;jug; guPl;irapy; khztu;fs; ngw;Wf; nfhs;Sk; Z-Gs;spapd; mbg;gilapy; 

2020/2021Mk; fy;tpahz;bw;F gy;fiyf;fofq;fSf;F khztu;fs; njupit vt;thW nra;tJ vd;gJ Fwpj;j 

njupTg;gpukhzq;fis Kd;nkhoptjw;fhf epGzu;fs; FOnthd;iw (Committee of Experts) gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FO epakpj;Js;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l epGzu;fs; FOtpd; gupe;Jiufis mbg;gilahff; nfhz;Lk;> 1978Mk; Mz;bd; 16Mk; ,yf;f 

(jpUj;jg;gl;l) gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; 15(vii)Mk; gpuptpd; gpufhuk; gy;fiyf;fof mDkjpfs; FOtpdJ 

MNyhridiaAk; ngw;w gpd; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO gpd;tUk; jPu;khdq;fis Nkw;nfhz;Ls;sJ.

•  2020Mk; Mz;L f.ngh.j. cau;jug; guPl;irf;Fg; Gjpa ghlj;jpl;lj;jpd; fPo; Njhw;wtpUf;fpd;w khztu;fspypUe;J 

gy;fiyf;fofg; gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk; (fw;ifnewp) xd;wpidg; gapy;tjw;F xt;nthU khtl;lj;jpypUe;Jk; 

khtl;l jpwik kw;Wk; jPtshtpa jpwik mbg;gilfspy; mDkjpf;fg;gl ,Uf;fpd;w khztu;fspd; 

rjtPjkhdJ> 2014Mk; Mz;L njhlf;fk; 2018Mk; Mz;L tiuapyhd Ie;jhz;L fhyg;gFjpapy; f.ngh.j. 

cau;jug; guPl;irf;F Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; jlitfs; Njhw;wp KiwNa Fwpj;j khtl;lj;jpypUe;J khtl;l 

jpwik kw;Wk; jPtshtpa jpwik mbg;gilfspy; Fwpj;j gl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;jpidj; (fw;ifnewpia) 

njhlu;tjw;fhf gy;fiyf;fofq;fSf;F mDkjpf;fg;gl;l khztu;fspd; $l;bizthd ruhrupapd; (composite 
average) rjtPjkhf mikAk;.

•  2020Mk; Mz;L f.ngh.j cau;jug; guPl;irf;Fg; gioa ghlj;jpl;lj;jpd; fPo; Njhw;wtpUf;fpd;w khztu;fspypUe;J 

gy;fiyf;fofg; gl;l epfo;r;rpj;jpl;lk; (fw;ifnewp) xd;wpidg; gapy;tjw;F xt;nthU khtl;lj;jpypUe;Jk; khtl;l 

jpwik kw;Wk; jPtshtpa jpwik mbg;gilfspy; mDkjpf;fg;gltpUf;fpd;w khztu;fsJ rjtPjkhdJ> 2014 

Mk; Mz;L njhlf;fk; 2018 Mk; Mz;L tiuapyhd Ie;jhz;L fhyg;gFjpapy; f.ngh.j. cau;jug; guPl;irf;F 

%d;whtJ jlit Njhw;wp KiwNa Fwpj;j khtl;lj;jpypUe;J khtl;l jpwik kw;Wk; jPtshtpa jpwik 

mbg;gilfspy; Fwpj;j gl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid (fw;ifnewpia) njhlu;tjw;fhf gy;fiyf;fofq;fSf;F 

mDkjpf;fg;gl;l khztu;fspd; $l;bizthd ruhrupapd; (composite average) rjtPjkhf mikAk;.

,jd; gpufhuk;> 2020Mk; Mz;by; eilngwTs;s f.ngh.j. cau;jug; guPl;irapy; khztu;fshy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; Z-Gs;spapd; mbg;gilapy; 2020/2021Mk; fy;tpahz;Lf;fhf gy;fiyf;fofq;fSf;F 

khztu;fisj; njupT nra;tjhdJ NkNy Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; jPu;khdq;fSf;F Vw;gTk; 2020/2021 
fy;tpahz;bw;fhd ',yq;ifapYs;s gy;fiyf;fofq;fspd; gl;lg;gapy; newpfSf;fhd mDkjp" vd;w 

ifE}Yld; toq;fg;gLk; rl;l kw;Wk; tpjpKiwfSf;F Vw;gTk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

jiytu;

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 

,y. 20> Nthl; gpNs];> nfhOk;G-07 

11.10.2020
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“ ந ா ள ை ய 
தினம் ஜீ.ஸீ.ஈ சோதோரணத-

ரப் பரீடமசயின் பபறு்பறுகள் 
பெளிெரும்” என்்ற தகெல் மகய-

டககத் பதோமை்பசிககு ெநததில் 
இருநது திலீபனுககு இருப்பு பகோள்்ள்ெ 

இல்மை.  
இநத நல்ை சநதர்ப்பத்தில் இப்படி ஆகிவிட-

ட்த என்று தவித்தோன்.  
திலீபன் ஹற்்றன் பிர்தசத்து பபருந்தோடட 

பைோன்ம்றச் ்சர்நதென்... உயர்தரப் பரீடமச பபறு்ப-
றுகள் பல்கமைககழகம் நுமழய ்போதவில்மை. ஆனோல் 

கல்வியற் கல்லூரிககுப் ்போதுைோனதோக இருநதது.  
ஸ்ரீபோத கல்வியற்கல்லூரி கிமடத்ததோம். அென் 

தமிழ் பைோழிக கற்பித்தலுககோன பயிற்சிமயப் பபற்றுக 
பகோணடோன். அது அெனுககு விருப்பைோகவும் இருநத-
தோல் சி்றப்போன பயிற்சிமய முடித்து பெளி்யறிய்போது 
அெனது சி்ரஷட ைோணெனும் நணபனுைோன ்ைோகன் 
பசோன்னோன்...  

“ைச்சோன்.... தூரத்து பககைோன கணடிப் பககம் எப்பபோ-
யின்டைன்ட ் போடடுக்கோ... நல்ை டியூஸன் பசயயைோம்... 
தமிழ் கற்பிப்பெஙக கணடிப்பககம் அதிகம் டியூஸன் பசய-
யி்றதில்ை.... நல்ைோ உமழககைோம்.”  

இநத ெோர்த்மதகம்ள உள்்ளத்தில் ஆழப் பதித்தெனோ-
க்ெ ஆசிரியத் பதோழிலில் அடி எடுத்து மெத்தோன்  திலீபன்.  

ஆயிற்று... யோர் யமர்யோ பிடித்து- அெர்க்ளது மகமயக 
கோமைப்பிடித்து.... கணடி நகரி்ை்ய ஒரு பிரபை போடசோ-
மைககு நியைனத்மத அமைத்துக பகோணடோன்...  

கணணுங கருத்துைோக.... பைதுபைதுெோகத் தனது 
“டியூஸன்” வியோபோரத்மதத் பதோடஙகினோன்... இ்ளெயதோன 
அெனது கைகைப்போன ்பச்சு.... இமடககிமட்ய விடும் 
்�ோககுகள்... ைோணெர்களுககு ஆடல் போடல்களுககு இட-
ைளித்தல் என்பன திலீபனின் டியூஸன் கி்ளோமஸ நோப்ளோரு-
்ைனியும் பபோளுபதோரு ெணணமுைோக ெ்ளர்த்தன.  

பககத்து சிறிய கிரோைப் போடசோமைகளுககும் பசன்று 
பசமினோர்கம்ள நடோத்தவும்...  

சர்ெ்தசப் போடசோமைகளில் பசன்று பகுதி்நரைோகப் 
படிப்பிககவும்...  

ெசதி பமடத்தெர்களின் வீடுகளுககுச் பசன்று போடம் 
எடுககவும் திலீபன் பதோடஙகி மிகவும் பிஸியோகிவிட-
டோன்....  

ஓயவு ஒளிவு இல்ைோத உமழப்பு... ஆண ைோணெர்கம்ள 
கோமை நோன்கு ைணிக்க ெகுப்புககு அமழத்தோன்...  

தினமும் எககச்சககைோன வீடடு ்ெமைகம்ளக பகோடுத்-
தோன்...  

்ெறு ெகுப்பு ்ெமைகம்ளச் பசயய முடியோது ைோணெர்-
கள் திணடோடினர்...  

சோதோரண தர ைோணெர்களின் பபற்்்றோர்களுககோக இடம்-
பபறும் கூடடஙகளில் எப்படியோெது திலீபன் ்பசிவிடு-
ெோன். அெனது ்பச்சு பபற்்்றோமரயும் முழுமையோக ஈர்த்-
துவிடும்.  

“இநதக கல்லூரியில் தமிழ் பைோழியில் ைோணெர்கள் 
மிகவும் பின் தஙகி இருப்பமதககணடு நோன் மிகவும் 
ைனம் ெருநதுகின்்்றன்... பபற்்்றோர்க்்ள... தோயபைோழி-
யோன தமிழ்பைோழிமய நன்கு பதரிநது பகோணடோல் தோ்ன 
ஏமனய போடஙகம்ளயும் வி்ளஙகிக பகோள்்ளமுடியும்... 
விமடகம்ள அளித்து நல்ை பபறு்பறுகம்ளப் பபற்றுக 
பகோள்்ள முடியும்...” என்று பதோடஙகி “்ைைதிக ெகுப்-
புககம்ள இரவு பகல் எப்பபோழுதும் நோன் மெப்பதற்கு 
தயோரோக உள்்்ளன்” என்று முடிப்போன். பபற்்்றோரின் கர-
்கோஷம் கோமதப் பறிககும்.  

ைோணெர் கூடடம் அமைஅமையோய ்சர்நதது. தோன் கற்-
பிககும் போடசோமை ைோணெர்கள் தனது டியூஸனுககு ெரோ-
விடடோ்ைோ, ்ெறு எஙகும் டியூஸனுககுச் பசன்்றோ்ைோ 
அவெ்ளவுதோன்... அடி பிச்சு ெோஙகிடுெோன்...  

கடநத ெருடம் சோதோரணதரப் பரீடமச எழுதிய ைோண-
ெர்கள் பரீடமசககு முன்்ப திலீபனுககுப் பரிசில்க்ளோகக 
குவித்தனர்... பபற்்்றோர் ெநது நன்றிகம்ளத் பதரிவித்த-
னர்...  

“்சர்... ரோப்பகைோ நீஙக நல்ைோ கஷடப்படடீஙக... எப்ப-
டியும் இநதத் தடெ எல்்ைோரு்ை தமிழ் போடத்தில் நல்ைோ 
போஸபணணுெோஙக’ போரோடடு ைமழயில் நமனநதோன் 
திலீபன்.  

இமடககிமட்ய திலீபனுககு சிை இமடயூறுகளும் 
ெரோைல் இல்மை.  

விஞஞோன, கணித ஆசிரியர்கள் இரணடு 
மூன்று மும்ற அதிபரிடம் மும்றயிடவும் 

பசயதனர்.  
திலீபன் மிக அதிகைோக 

வீ ட டு ் ெ ம ை க -

ம்ளக பகோடுப்பதோலும் அதிகோமை – 
இரவு என்று ைோணெர்கம்ள அமழத்து டியூஸன் 

பசயெதோலும் தஙகளின் போட்ெமைகம்ள ைோணெர்கள் 
பசயெது மிகமிகக கும்றநது ெருெதோகவும் ைோணெர்க்ளது 
ரிஸல்டகளுககுத் தோஙகள் பபோறுப்்பற்க முடியோபதன்ப-
மதத் திடடெடடைோகக கூறிவிடடனர்.  

திலீபன் அதிபரின் மூன்று பிள்ம்ளகளுககும் வீடடிற்்க 
ெநது இைெசைோக டியூசன் பகோடுப்பதோலும் வி்ஷட 
தினஙகளுககோக அதிபமர வி்ஷடைோகக கெனித்துக பகோள்-
ெதோலும், ஊருககுப் ்போயெரும்்போபதல்ைோம் நல்ை 

கோயகறிகள், நல்ை ்தயிமை என்பனெற்ம்றக பகோணடு 
ெநது பகோடுப்பதோலும் எப்பபோழுது்ை அதிபர் திலீபனின் 
பகக்ை சோர்நதிருநதோர்.  

ஏமனய போட ஆசிரியர்கள் சிை பபற்்்றோர்கம்ளச் சநதித்-
துப் ்பசினர். அெர்களினதும் பைரது மூம்ளகம்ள திலீபன் 
நன்கு சைமெ பசயதிருநதோன்.. ஓரிருெமரத் தவிர ைற்்றெர்-
கள் ஒன்றும் பசயயவில்மை.  

ஆயிற்று...  
ஜீ.ஸீ.ஈ சோதோரணதரப் பரீடமச முடிநதுவிடடது. ெழமை-

்போல் ைோணெர்கள், சிைர் ஒவபெோரு பயிற்சி பநறிகம்ளப் 
பின்பற்்றச் பசல்ை...  

ஓரிருெர் பபற்்்றோரின் வியோபோர நிமையஙகளில் நிற்க...  
பபணபிள்ம்ளகள் ஆஙகிைம், சமையல், மதயல் ் போன்்ற 

பயிற்சிகளில் ்சர...  
மிகக கும்றநத எணணிகமகயோ்னோர் தோம் உயர்தரத்தில் 

கற்க இருககும் போடஙகளுககோன பிரத்தி்யக ெகுப்புகளுக-
குச் பசன்று விடடனர்...  

தனது ைோணெர்கள் மிகச்சி்றப்போக பபறு்பறுகம்ள எடுப்-
போர்கள் என்்ற நம்பிகமக திலீபனுககுப் பூரணைோக இருந-
தது...  

பரீடமசககு அனுைதி அடமடகள் ெநத்போ்த சுடடிைக-
கஙகம்ள ஒரு தோளில் திலீபன் குறித்து மெத்துக பகோள்்ள-
வும் தெ்றவில்மை.  

இமணயத்தில் அெர்களின் தமிழ்ப்போட பபறு்பறு-
கம்ளத் தோ்ன போர்கக ்ெணடும் என்்ற அெசரம் திலீப-
னுககு. அென் கற்பித்து முதன்முதைோக பரீடமச எழுதிய 
ைோணெர்கள் என்பதோல் தோ்ன பரீடமச எழுதியது ்போன்்ற 
தவிப்பில் இருநதோன்...  

எத்தமன்யோ கற்பமனகள்...  
நல்ை ரிஸல்ட ெநதோல் கடடோயைோக அெற்ம்றத் துணடுப்-

பிரசுரைோக அச்சிடடு விநி்யோகிகக ்ெணடும். அப்படிச் 
பசயெதன் மூைம் தனது டியூஸமன விரிெோககி ெருைோனத்-
மதயும் நிச்சயைோகப்பை ைடஙகோககிக பகோள்்ள முடியும். 
எப்படிக கஷடப்படடு உமழத்தோெது ஒரு பசோநத வீடு 
ெோஙக ்ெணடும்... கணடிககு ெநது உமழத்ததில் ஒரு 
்ைோடடோர் மசககிள் ெோஙகி இருநதோன்... அதில் அெனுககு 
நல்ை திருப்தி...  

இநதச் சநதர்ப்பத்தில் தோன் அெசரைோக ஊரிலிருநது 
அமழப்பு ெநதது.  

“திலீபோ அப்போவுககு சரியோன ெருத்தம்.... நுெபரலியோ 
ஆஸபத்திரியில் நிப்போடடி இருக்கோம்... உட்ன ெோ” அக-
கோதோன் ்பசினோள்.  

்பசும் ்போ்த அெள் அழுதுவிடடோள்.   
திடீபரன தனது மபககி்ை்ய பு்றப்படடோன் 

திலீபன்.... மெத்தியசோமையில் 
மிகவும் ்ைோசைோன 

நிமையி்ை்ய தகப்-
பன் கோணப்படடோர்.... திலீபன் 
அெருடன் நிற்பது தவிர்கக முடியோததோகி-
விடடது...  

ரிஸல்ட ெநதோல் எப்படி ்கடபது? எப்படி போர்ப்பது? 
அெசரைோக ெநததில் ைோணெர்களின் சுடடிைககஙகம்ள-
யும் பகோணடு ெரவில்மை... புதிய “சிம்”மை ைோற்றியதோல் 
இநத இைககம் அஙகு ஒருெரிடமும் இல்மை..  

“்ச... ்ச...” சநதர்ப்பம் இப்படி சதி பசயது விடட்த?  
பற்கம்ள ந்ற ந்ற பென்று கடித்துக பகோணடோன்.  

அெனது விடடில் அென் ைோத்திர்ை ஆண பிள்ம்ள... 
தகப்பனுடன் தஙகி நிற்பமதத் தவிர்கக்ெ முடியோது... 
திலீபன் ெநததுதோன் அெனது அம்ைோ, அககோ, தஙமகக-
ளுககு நிம்ைதியோக இருககி்றது...  

இரவு பகைோக மெத்தியசோமையி்ை்ய இருகக ்ெணடி-
்யற்படடதோல் கம்ளப்போக இருநதது. நித்திமரயில்ைோதது 
பபரிய கஷடைோக இருநதது.   

மெத்தியஙகள் பரி்சோதித்து பரி்சோதித்து ஏ்தோ 
பெல்ைோம் பசோல்ெதும்..  

அடிககடி ஏதோெது ைருநதுகம்ள பெளி்ய ெோஙகிக 
பகோணடு ெரச் பசோல்ெதும்..  

திலீபனோல் வீடடிற்குக கூட பசன்றுெர முடியவில்மை...  
்நோயோ்ளர்கம்ளப் போர்கக போர்மெயோ்ளர்கள் ெநத்போது 

‘ரிஸல்ட’ பெளியோகி விடடதோ என்று ்கடடறிநது பகோண-
ட்போது திலீபனுககு கணடிககு ஓடிச் பசல்ை ்ெணடும் 
்போல் இருநதது.  

பதோமை்பசி இைககஙக்ளோெது இருநதிருநதோல் நிம்ைதி-
யோகக ்கடடுத் பதரிநது பகோள்்ளைோம்..  

சநதர்ப்பம் இப்படியுைோ சதி பசயய ்ெணடும்? புதிய 
‘சிம்’மை ைோற்றி சிை ைணித்தியோையஙகளில் தோன் அெசர-
ைோக நுெபரலியோவுககு ெர்ெணடி ஏற்படடது.  

ஒன்று்ை பசயதுபகோள்்ள முடியோத நிமை. அககோ பதோமை-
்பசியில் அழுதது நிமைமைமய ்ைலும் ்ைோசைோககிவிட-
டது... மகயில் கிமடத்த இரணபடோரு உமடகம்ள ைோத்தி-
ரம் எடுத்துக பகோணடு ெநது விடடோன்... பமழய “சிம்”மை 
எங்க ்போடடோன் என்று கூ்ற பதரியவில்மை.  

இப்்போது ஒன்று்ை பசயய முடியோத நிமை...  
ஒவபெோரு நிமிடத்துளிகம்ளயும் யுகஙக்ளோகக கடத்தி 

எப்படி்யோ ஒரு ெோரம் கழிநதுவிடடது.  
ைோணெர்களின் பபறு்பறுகம்ள அறிநது பகோள்்ள முடி-

யோைலிருப்பது பபரிய சித்திரெமதயோக இருககி்றது.   
கணடியிலிருநது ெநது இன்று ஒன்பதோெது நோள்....  
திலீபனின் தநமதககு இப்பபோழுது சிறிது சுகம்... 

இனி்ைல் யோரும் கூட நிற்கத் ் தமெயில்மை என்று பபரிய 
டோகடர் கூறியதும் அெரின் கோல்களில் சோஷடோஙகைோக 
விழுநது ெணஙக ்ெணடும் ்போலிருநதது திலீபனுககு.  

வீடடிற்குச் பசல்ெதோயின் கிடடத்தடட நோற்பது கி்ைோ 
மீற்்றர் ்போக்ெணடும்.  

முடியோது....  
மெத்தியசோமையி்ை்ய கோல்முகம் கழுவிக 

பகோணடோன்..  
தநமதயிடம் விடயத்மதக கூறிவிடடு சலூனுககுச் 

பசன்று செரம் பசயது பகோணடோன்...  

ஓர் ஆமடயகத்துககுச் 
பசன்று புதிய உமடகம்ள 
ெோஙகி அணிநது பகோணடோன்...  

தனது மபககி்ை்ய கணடிமய ்நோககிப் 
பயணிககத் பதோடஙகினோன்.  

தமிழ்ப்போட ரிஸல்டமடப் பற்றி்ய ைனம் சுற்றிச் 
சுற்றி ெநதது...  

நல்ை ்ெம்ள...  
போடசோமை விடுெதற்கு முன்னர் ெநது விடடோன்...  
அதிபரின் அலுெைகத்திற்குள் பசன்று ‘ெணககம்’ கூறிய 

திலீபமன சுரத்தில்ைோைல் போர்த்தோர் அதிபர். தனககுப் 
போரோடடுகிமடககுபைன்று எதிர்ப்போர்த்தெனுககு பபரும் 
ஏைோற்்றம்...  

“்சர்.... திடீபரன... அப்போவுககு கடுமையோன ெருத்-
தைோகி.... நுெபரலியோ ஆஸபத்திரியில் நோன் அெ்ரோட 
நிற்க ்ெணடி ெநதுடிச்சு... புதிய ‘சிம்’ ைோத்தினதோை ஒரு 
நம்பரும் என்னிடட இல்ை.... தவியோகத் தவிச்சிட்டன்.... 
பசோல்லுஙக ்சர்.... ரிஸல்ட எப்படி?  

“மிஸடர் திலீபன்... இநதப் போடசோமை ெரைோற்றி்ை்ய 
இதுதோன் ்ைோசைோன ரிஸல்ட.... டிபோர்டபைன்டடுககும், 
்பரன்ட ஸூககும் என்ன பதில் பசோல்்ென் எணடு தவிச்-
சிககிடடிருக்கன்...”  

“்சர்... நீஙக என்ன பசோல்றீஙக....” “என்னத்த 
பசோல்்றது... நீஙக பசயததமத பயல்ைோம் சரி என்று நோனும் 
விடடுக பகோடுத்்தனில்மையோ? அதுககு எனககு இதுவும் 
்ெணும்.... இன்னமும் ்ெணும்”  

“்சர்...”  
“ஆைோம் மிஸடர் திலீபன்... இரவு பகைோக பதோடர்நது 

்ெறு போடஙகள் பிள்ம்ளகம்ளப் படிகக விடோை நீஙக 
ஒஙகட போடத்மத்ய படிகக ெச்சீஙக.... பிள்ம்ளகளுககு 
ைற்ம்றய போடஙகளுககு டியூஸன் ்போக்ெோ ைற்ம்றய 
போடஙகளில் வீடடு ்ெமைகம்ளச் பசயய்ெோ ்நரமில்ைோ-
ைைோககினீஙக.... ்ெ்ற போடஙகள் பசமினோர்கள் இருககி்ற 
நோடக்ளோ போர்த்து நீஙக ஸபபஷைோ படஸடடுககள் பெச்-
சீஙக.... இப்்போ என்னோ நடநதுச்சு.... இநதோ போருஙக...” 
திலீபனின் முகத்தில் அடிககோத கும்றயோக. ரிஸல்ட 
ஸீடமடத் தூககிப் ்போடடோர் அதிபர்.  

தமிழ்ப் போடத்தில்  ‘ஏ’ககளும் ‘பீ’ககளும் ஒன்றிரணடு 
‘ஸி’ககளும் தப்பித்தெறி ‘எஸ’களும்.... ஒருெர் கூட 
பபயில் இல்மை.... ஆனோல்... ரிஸல்ட ஸீடடில் “டப்ளிவ” 
எககச்சககைோக.... ஓ.... இபதன்ன....?  

“போருஙக... நல்ைோப்போருஙக திலீபன்..... எகஸோம் 
எடுத்த நூத்தி முப்பத்தோறு ்பரிை மூணு ்பருககுத்தோன் 
எடெோன்ஸ பைெலுககுப் ்போக முடியும்.... அநத மூணு-
்பமரத்தோன் நீஙகள் சதோவும் உஙகட போட்நரத்திை கி்ளோ-
ஸவிடடு பெளி்ய ்போடுவீஙகைோம்.... ஒஙகட டியூஸன் 
கி்ளோசுககு ெர்்றதில்ை என்பதோை....”  

இபதன்ன ்சோதமன?  
தனது போடத்தில் நல்ை பபறு்பறு கிமடத்து போரோடடு 

பெள்்ளத்தில் மிதகக நிமனத்த திலீபமன அநதப் பபறு்பறு 
பெல்ைம்பிடடி பெள்்ளம் ்போை  அமிழ்த்தி விடுகி்றது.  

“்சர்....”  
“ஒன்றும் ்பச ்ெணடோம் மிஸடர் திலீபன்”.... ஒன்றும் 

்பச ்ெணடோம்....இநத ரிஸல்டடுககு நோனும்தோன் 
பபோறுப்பு.... ைற்ம்றய ஆசிரியர்களின் மும்றப்போடமட 
நோன் ்கடகவில்மை... நீஙகள் ்போடட தோ்ளத்துககு நோனும் 
ஆடியிருககின்்்றன்.... நூற்றுமுப்பத்து மூன்று பிள்ம்ள-
களின் பபற்்்றோருககு என்ன பதில் பசோல்ெது? நல்ை 
்ெம்ள.... ரிஸல்ட ெநத ்நரம் நீஙக இல்ை.... உஙகட 
்போன் நம்பரும் ்ெை பசயயல்ை.... நீஙக ெநதிடடீஙக்ளோ 
என்று என்மனக ்கடடுககிட்ட இருககோஙக....”  

திலீபனோல் ்பசமுடியவில்மை.  
அென் நிமனத்தற்குத் தமைகீழோக அல்ைெோ எல்ைோம் 

நடககி்றது.  
“மிஸடர் திலீபன்.... ஒரு ்ெை பசயயுஙக..... நீஙக 

ெநதமத யோரு்ை இன்னமும் கணடு பகோள்்ளவில்ை.... 
்பசோை லீெ நீடடிப் ்போடடு ஊருக்க ்போயிருஙக..... 
சிை நோடகள் அ்நகைோக உஙகளுககு டரோன்ஸபர் 
ெரும்... இநதம் பககம் இப்்போமதககு ெரோதீஙக.... 
்பரன்டஸ நல்ை ்கோெத்துை இருககோஙக....”  

திலீபன் பதோஙகிய தமையுடன் பெளி்யறி 
மபகமக ்நோககி நடநதோன்.  

எமத நிமனகக எது நடநதுவிடடது? நூற்று-
முப்பத்து மூன்று பிள்ம்ளக்ளதும் பபற்்்றோர் 
ெநது சூழ்நதோல் என்ன பசயெது?  

பசி ெயிற்ம்றக கிள்ளியது.  
ஆனோல் அத்தமன பபற்்்றோரும் 

தன் பின்னோல் விரடடி ெருெது 
்போன்்ற பயம் அெமன 
உநதித் தள்ளியது....  

மபக ்ெகபை-
டுத்தது. 

நயீமா சித்தீக் 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 12

திரு/திருமதி/செல்வி ............................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்்தக்்கது)

மு்கவரி  ................................................................................

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

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

...........................                            ..............................
     தி்கதி                                          க்கச�ாப்பம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து
 ப�ோட்டி இல  : 13
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இடமிருந்து வலம 

01. சூடசுைம்   05. ்ைோடி    07.  துெோரம்   08. கோதல்   09.  நிமிடம்    11. கலி  
12.  அம்பு    13. கடம்    15.  சீர்மை   17. விரதம்    20.  கவிமத   22. கெமை  
23.  சய    24. பகு    25.  மிரடடல்

மமலிருந்து கீழ்
 01. சூது   02.  ெோடடம்    03. அசுரம்    04. ைம்மி   05. ்ைோதகம்   06. டில்லி   
10. நிகர்   12. புரவி   14.  கடமை    15. சீரகம்    16. புமதயல்    18. ெரகு  
19. தமை    21. விசமி

1. பி. ை்கநதிரன்,
தைெோககமை.
2. நெரடனரோ�ோ ஆனநதன்,
லுணுகமை.

3. போத்திைோ ஹயோ,
துல்ஹிரிய. 
4. ்ெல்நோயகம் ரோ்�நதிரன்,
கோமரதீவு  01.

5. ஏ.ஆர்.எம். அபூபககர்,
பெலிகை. 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 13

�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 11

மு்தலாம ்பரிசு
ச. சஞசீென்,

735, நடுவில்தம்பி வீதி,
ெநதோறுமூமை.

இரணடாம ்பரிசு
ஸோபியோ ைனோஸிர்,

பபரிய கரிசல்,
்பசோமை. 

மூன்ாம ்பரிசு
எம்.எம்.பி.எப். ரிஸனோ,

D/53, பிரதோன வீதி,
ஹப்புகஸதைோெ. 

இடமிருந்து வலம 
1. பயிர்ச்பசயமகயோ்ளர்  
4. ஒத்துமழப்பு  
6. பணி   
7. ஒன்்றோகச் ்சர்த்துகபகோள்ளும் நிமை. 
9. இ்றநதெர்கம்ளப் புமதககும் இடம் 
11. ெலிமை திரும்பிவிடடது   
13. கரிசமன (குழம்பியுள்்ளது) 
15. நோற்திமசகளுள் ஒன்று
17. சீனியின் மூைப்பபோரு்ளோன தோெரம் (குழம்பியுள்்ளது) 
18. இ்றகமக ஒடிநதுவிடடது 
20. யுத்தம் 
21. கோது 
23. முடடுககடமட
24. ஓமையோல் ்ெயப்படட சிறிய கூமர வீடு (குழம்பியுள்்ளது)

மமலிருந்து கீழ்
1. பகுத்தறிவு 
2. மீன்பிடிப்பதற்கும் பயன்படும் 
3. இனிமையோகக கூவும் ப்றமெ (குழம்பியுள்்ளது)
5. பணி நமடபப்றோத கோைம். 
8. தவிர்ப்பு அல்ைது த்ளர்த்தப்படுதல் 
9. தீய உள்்நோககம்
10. வீடடின் பகுதிகளுள் ஒன்று (கீழிருநது ்ைல்) 
12. போடல் இயற்றும் தி்றமையுமடயெர் (குழம்பியுள்்ளது) 
14. சரியோன அ்ளெோக, ஒன்றுகபகன்்்ற அமைநதது 
      ்போன்்ற பபோருத்தம் 
16. கர்ெம் குழம்பிவிடடது. 
17. போர்மெ இழநதெர் 
19.  ைமழககு ைடடுைல்ை பெயிலுககும் இது ்தமெ
22. கருவிமய இயகக மெககும் பபோறி.
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71 ஆவது ப�ௌர்ணமி 
கவியரஙகம்

ழும்பு பமழய நகர ைணடபத்தில் வலம்புரி கவியரங்கு நமடபபற்்றது. வகவ சி்ரஷட ஸ்ோ -
பகர் கலோபூஷணம்  எஸ.ஐ. நோகூர் கனி முன்னிமல வகித்் இந் நிகழமவ வகவத் ்மலவர் 
என். நஜ்முல் ஹுமைன் பநறிபபடுத்தினோர்.  

வகவ பையலோளர் இளபநஞைன் முர்ஷிதீன் வர்வற்புமர வழங்க, வகவ பபோருளோளர் ஈழக -
்ணஷ நன்றியுமர வழங்கினோர்.  

ைம்றந்் பிரபல போடகர் எஸ.பி. போலசுபபிரைணியம், தினகரன் பத்திரிமகயோளர் ்க. ஈஸ -
வரலிங்கத்தின் ்ோயோர் ஆகி்யோருககு பைௌனப பிரோர்த்்மன புரியபபடடது.  

 71 ஆவது கவியரங்கம் கவிஞர் ைடடககளபபு ்க. ்லோகநோ்ன் ்மலமையில் சி்றப -
போகவும் கலகலபபோகவும் நமடபபற்்றது.  

கவிஞர்கள் கவிஞர் திலகம் எம். பி்ரம்ரோஜ், ்மிழத் ப்ன்்றல் அலி அகபர், 
இலங்மக பபோன்ைனசபைம்ைல் எம். எஸ. ்ோஜ்ைஹோன், ைடடத்்ரணி கலோ -
பூஷணம் ரஷீத் எம் இம்தியோஸ, எம். போலகிருஷணன், எஸ. ்னபோலன், 
ைலோயகவி டிவோங்்ஸோ, வோமழத் ்்ோடடம் எம். வஸீர், கலோபூஷணம் 
யோழ அஸீம், கிருஷணைோமி, கம்ைல்தும்ற இகபோல், இளங்்கோ, 
போரதி சித்்ன், அபதுல் அஸீஸ, கலோபூஷணம் ைஸீ்ோ அன்ஸோர், 
கவிககைல் ரஸீம், போயிஸோ ஹமீத், மலலோ அஸகியோ, எம்.
எச.எம். நவைர், ஏ.எம்.எஸ. உதுைோன் ஆகி்யோர் கவிம் 
போடினர்.  

போரதி கலோ ைன்்ற ்மலவர் ்.ைணி, கலோபூஷணம் 
எம்.எஸ.எம் ஜின்னோ, நோடக ்யோரிபபோளர் சிவோ பிர -
தீபன், வைந்்ம் ப்ோமலககோடசி ஏ.எம். அஸகர், 
சுல்பிகோ ஸினோன், பவலிைமட ஜஹோங்கீர் 
்போன்்ற பலர் ைமபமய அலங்கரித்்னர்.  

அ  டுககு வைனங்கள் எழுதிய அந்்னிசில்..!  
அறுபதுகளில் பரபரபபோகிய பத்திரிமக..!!  
அறுபதுகளில் அரசியல் - இலககியவோதிகள் ைத்தியில் மிகவும்பரப -

ரபபோகப ்பைபபடட பத்திரிமக 'தீபபபோறி'..!  
யோழபபோணத்தில் 1934 -ம் ஆணடு பி்றந்் அந்்னிசில் யோழபபோணம் பைன். 

பற்றிகஸ கல்லூரியில் கல்வி கற்்றபின் ்மிழகம் பைன்்றோர்.  
்மிழகத்தில் வோழந்் கோலத்தில் பபரியோரின் 'நோத்திகம்' பத்திரிமகயில் 

பணிபுரிந்்ோர்.  
்மிழகத்தில் கம்யூனிஸட கடசியின் ஆ்ரவோளரோகச பையற்படட கோலத்-

தில் அங்கு 'போம் ப்ரியுது போர்' என்்ற திமரபபடத்திலும் அந்்னிசில் நடித்-
திருந்்ோர்.  

்மிழகத்திலிருந்து இலங்மக திரும்பிய எம். ்க. அந்்னிசில் 'தீபபபோறி' 
பத்திரிமகமய ஆரம்பித்்ோர்.   

அதில் கனல்கககும் பையதிகள் - கடடுமரகமள எழுதிவந்்ோர்.  
அவரது அடுககு வைனச பையதித் ்மலபபுகள் பலரின் கவனத்திற்குள்ளோ -

கின.  
அன்று 'சீனசைோர்பு' என்று அமழககபபடட இலங்மகக கம்யூனிஸட கடசி-

யின் ஆ்ரவோளரோகச பையற்படடோர்.  
கடசியின் பபோதுசபையலோளர் ்்ோழர் என். ைணமுக்ோைன் அடடன் ைோநக-

ரில் 'தீபபபோறி' பத்திரிமககபகன ஓர் அசைகத்ம்யும் உருவோககி உ்வினோர்.  
அககோலம் ைமலயகத்தில் கம்யூனிஸட கடசியின் 'பைங்பகோடிச ைங்கம்' - 

(்்ோடடத் ப்ோழிலோளர் ைங்கம்) மிகவும் பலம் பபற்றிருந்்து.. !  
பவளியூர்ப பதிபபு - ைமலயகப பதிபபு எனத் 'தீபபபோறி' வோரந்்்ோறும் 

பவளியோகியதுமுணடு.  

்னிபபடட நபர்கமளத் ்ோககிச பைய-
திகள் - கடடுமரகமளயும் அந்்னிசில் 
பவளியிடடு வந்்ோர்.  

' பபபோ பைல்வோ விடோ்் கபைோ'  
'கன்னோ.. பின்னோ.. பபோன்னோ..' 
'பபோயயி்ல பி்றந்து  
பபோயயி்ல வளர்ந்்  
பபோன்னன் கடசி...'  
'கல்லூரி அதிபர் கன்னிப பபணகளுக-

குக  
கடவுள் கோடடுகி்றோரோம்..'  
'ப்ோணடைோன் கும்பலுககு..  
ப்ோழிலோளி பணம் ைம்பல்..!'  
'பைல்வநோயகத்தின் ஏ்ட  
பகோல்மலபபககம் ஓடு.;!'  
'நோ ்வணடோன் - நோ பவந்்ோன் - நோய 

்வந்்ன் ----------------- நோ்வந்்ன்..'  
இபபடி எத்்மன்யோ வமைச சித் -
திரங்கமள அவர் எழுதிப பலரின் பவறுபபுககும் ஆளோகினோர்.  

பின்னர் அவரது ்னிபபடட நடவடிகமககளும் கம்யூனிஸட கட-
சியினமர பவறுபபமடய மவத்்்ோக ப்ரிகி்றது.   

அவர் மிகுந்் ைோபபோடடுப பிரியருங்கூட..  
சிறிது கோலத்தில் பத்திரிமகச பையதி கோரணைோக அவர் 
நீதிைன்்ற நடவடிகமகககுள்ளோனோர்.  

ஒரு வருடத்திற்கு ்ைலோன சிம்றவோைங்கணடோர் 
எனத் ப்ரிகி்றது.  

பத்திரிமகயும் ்மடககுள்ளோனது.  
இந்் நீதிைன்்ற நடவடிகமகககுப பின்-
னணியில் இவரது எழுத்துககளோல் 

மிகுந்் ்கோபத்திற்குள்ளோன ்மிழக 
கோங்கிரஸ கடசித் ்மலவர்  

இருந்திருககலோம் எனச 
பைோல்லபபடடதுணடு..!  

அன்று ்மிழரசுக 
கடசியின் இளந்்-

ம ல வ ர் க ளி ல் 
ஒருவரோகவும் 

இலககியப 
பிரதிநிதியோ-

கவும் 

்ைமடப ்பசைோளரோகவும் விளங்கிய 
எைது மூத்் ை்கோ்ரர் நோ்வந்்மன-
யும் திடடித் தீர்த்து அந்்னிசில் தீப-
பபோறியில் இரணடு பககம் நிம்றயக 
கடடுமர வமரந்திருந்்ோர்.  

அவ்வமள நோ்வந்்ன் ்மிழர-
சுக கடசிககு ஆ்ரவோக பவளியிடடு 
வந்் 'ைங்கபபலமக' என்்ற பத்திரிமக-
யில் 'எைகோ்கன்' என்்ற நோடகத்ம்த் 
ப்ோடரோக எழுதி வந்்ோர்.   

அதில் அந்்னிசில் உடபடத் ்ைது 
அரசியல் - இலககிய எதிர்த்்ரபபி-
மனச ைோடி வந்்ோர்.  

பின்னர் 'கமலவோணி' அதிபர் கு. 
வி. ்ம்பித்துமரககு (புங்குடுதீவு 
கிரோைைமபத் ்மலவரோகவும் விளங்-
கியவர்) புங்குடுதீவில் நமடபபற்்ற 
போரோடடு விழோவில் ்பசைோளரோ-
கக கலந்துபகோணட அந்்னிசிலும் 
நோ்வந்்னும் ைைரைைோகினர்.   

அ்ன் பின்னர் பத்திரிமகத் ்ோககு்மல இருவரும் பரஸபரம் நிறுத்திக -
பகோணடனர்.  

சிம்றயிலிருந்து திரும்பிய அந்்னிசிமல அவரது நடவடிகமககளில் 
பவறுபபமடந்திருந்் கம்யூனிஸட கடசியினர் அரவமணத்துகபகோள்ள-
வில்மல.  

அந்்னிசில் 'ஒரு தீபபபோறி' என்்ற பபயரில் பத்திரிமகமய ஒரு சில இ்ழ-
கள் பவளிகபகோணர்ந்்ோர்.  

பின்னர் ்மிழரசுக கடசிககு ஆ்ரவோக 'பல்கமல' என்்ற பத்திரிமகமய ஒரு 
சில இ்ழகள் பவளியிடடோர்.  

இறுதிக கோலத்தில் அவரில் பல ைோற்்றங்கள்..!  
பகோழும்பில் ்ங்கியிருந்து நிம்றய வோசித்துப பழந்்மிழ - வரலோற்று 

ஆயவுக கடடுமரகமளப பத்திரிமககளுககு எழுதிவந்்ோர்.   
'தினகரன்' பத்திரிமகயில் ப்ோடர்ந்து எழுதினோர்.  
்னது பபயமரயும் ை. க. அ. அந்்னிசில் எனத் ்மிழ ஒலிககச பைய்ோர்.  
'பைோல்்லருழவர்' எனப போரோடடபபடடோர்.  
2005 - ம் ஆணடு 71 -வது வயதில் கோலைோனோர்.  
இவர் எழுதிய'வீர ைங்கிலியன்' என்்ற வரலோற்றுத் ப்ோடர் நோடகம் (போகம் 

1)  நூலோகப பின்னர் பவளியிடபபடடது.  
வோடட ைோடடைோன உடல்வோகு பகோணட அந்்னிசில் ்மிழகத்தில் 

வோழந்் கோலத்தில் குத்துச ைணமடயும் பயின்றிருந்்ோர்.  
அன்று யோழபபோணத்தில் மக ைடிககபபடட '்ைட' அணிந்்படி பலத்் 

ைத்்ம் எழுபபும் பபரிய 'கோன்ட கியர் ்ைோடடோர் மைககிளில்' அவர் பைல்வ-
ம்ப பலரும் நின்று ்வடிகமக போர்பபதுணடு.  

இறுதியோகக பகோழும்பு - ப்ைடடபகோமடயில் எனது இலககிய - ைருத்துவ 
நணபர் ஒருவரின் இருபபிடத்தில் அவ்ரோடு அரசியல் - இலககிய - வரலோற்று 
ஆயவுகள் குறித்து ைகிழவுடனிருந்து உமரயோடியமை இன்றும் நிமனவில் 
நிற்கி்றது.   

'தீப்பொறி' 

வி.ரி. இளங்காவன்

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ரு கோலத்தில் நைது மூ்ோம்யர் புத்்கங்கள் எழுதியம் விட 
நிம்றய்வ கம்கள் மவத்திருந்்ோர்கள். ஒவபவோரு போத்திரத்துககும் 
்னித் ்னிக கம்களும் பகோணடது.   

இவர்களின் கம்யோடல் ைரபு அமனத்ம்யும் கம் பைோல்லல் கம் 
்கடடல் ைரபின் வழியோக்வ கற்றிருககி்றோர்கள்.  

ஒரு சிஷய ைரபுவழிக கற்்றமலத் ்ோணடிய ்னிைனித் ப்ோடர்பு வழிக 
கற்்றல் ைரபு இது; இவர்கள் கம் பைோல்லியின் மீது ைரியோம்யும் அன்பும் 
பகோணடவர்களோக்வ ப்ரிந்்னர்; இ்் வழியில் கற்்றல் மும்றகளுககு 
ஒபபோன விமளயோடடுகளும் அவர்களிடம் இருந்திருககின்்றன.  

'ஓர் ஊரி்ல ..' என்று ப்ோடங்கும் பபரும்போலோன வோய வழிக கம்கள்- அந்-
்ந்் ஊரின் பபோது ைனி்ர்கள் பகோள்ளும் ைன நிமலகள், அங்குள்ள விவைோ-
யப படி மும்றகள், அதிகோர வர்ககத்தினரின் வோர்த்ம்ப பிர்யோகங்கள் பகுதி 
வோரியோன வடடோர வழககுகள் என்பம்யும் விமளயோடடோகவும் உப கம -்
களோகவும் விரிந்து, பபரியவர்களுககு ைடடுைல்ல குழந்ம்களுககும் கற்றுத் 
்ருகின்்றன. ஓர் அநீதிமயச எடுத்துமரகக ஒருவரின் ஊ்ரோ பபய்ரோ குறிபபி-
டபபடோைல் ஒரு பழத்ம் அல்லது ஒரு கோமய மவத்து பணபோடடின் ஒழுக-
கங்கள் பபோதுத் ்ன்மையுடன் ஆண, பபண இமணயும் விமளயோடடுகள் 
பவளிபபடுத்துகின்்றன.   

'பகோத்திருககோ பகோத்து..,  
என்ன பகோத்து..,  
ைோங் பகோத்து..,  
்போடடுடடுப ்போங்க..'  
இபபடிப போடிக பகோண்ட ஒருவர்,  

கீ்ழ 
வ ட ட -

ைோகச சுற்-
றி யி ரு க கு ம் 

ஒரு குழுமவ 
வமளந்து வமளந்து 

வருவோர்; அவர் மகயில் 
ைோவிமலக பகோத்ப்ோன்று 

இருககும் அம் வடடத்தி-
லிருககும் விரும்பிய ஒருவரின் 

அருகில் ்போடடுவிட, இருந்்வர் 
அ்மன எடுத்துக பகோணடு அந்்ப 

போடமலப போடியபடி அவர்கமளச 
சுற்றிச சுற்றி வருவோர்.  

இது ப்ோடர்ந்து பகோணடிருககும்.  
கோலத்திற்்கற்்ற, வயதிற்்கற்்ற, ைகிழசசி 

பபோங்கும், அன்பு நிம்றந்் இந்் அந்தி ்நர விமள-
யோடடுககள் அன்ம்றயப பபோழுதுகமள நிம்றத்திருந்-

்ன.  
'மரடடோ..மரடடோ..மரடடோ..  

மரட ைோறி்னன்...'  
என் று ்பசிக பகோணடு பநோணடி விமளயோடுவது,  
அ்ன் இறுதியில் முத்ப்டுத்துப பபருங்கடல் ்போடுவது,  
ஒருவர் கணகமளக கடடி விடடு மகயில் பகோஞைம் ைணமணக பகோடுத்து,   
'எவடம் எவடம் புளியடி புளியடி ..' 
எனக கூவி  
அவமரத் தூர நகர்த்தி அந்் ைணமணக குவிகக மவத்து மீளக கூடடி வந்து 

பமழய இடத்தில் விடடு விடடு, கூடி நின்்றவர்கள்,   
'கறி பகோதிககுது உபமபத் ்ோ..,   
கறி பகோதிககுது உபமபத் ்ோ..'  
என வினவுவது   
அந்் இடத்தில் போர்ககவும் ்கடகவும் மிகவும் சுவோரஷயைோக இருககும்.  
'கிள்ளிக கிள்ளிப பிரோணடி..  
கிள்ளோக கிள்ளோப பிரோணடி..  

போதிப பலோககோய உணடவ்ர  
போவடடம் மகமய முடககு...'   

'போடடன் குத்து..  
பம்றயோன் குத்து..  

பூடடன் குத்து..  
புடிசைோன் குத்து  

விமளயோடடு ..  
்ைமைககு ்ை்ல   

பபோரிசை மீனும்  
்ைோறும் கறியும் இருந்்ம்த் திணடுடடு நடிககி்றோயோ 

கள்ளப பூமன..'  
என்று ப்த்து ைடடும், இரு கரங்கமளயும் நீடடிக பகோணடிருப -

பவரின் மககளில் அம்றவதும் ஓர் ஆனந்்ம்்ோன்.  
இமவ ைரபோகவும் ைண்ணோடு கலந்்்ோகவும் அன்று சிறுவர் மு்ல் 

பபரியவர் வமர கவர்ந்திருந்்து.  
அணிகள் ்ைர்வ்ற்கோகப பந்தி பிரிபபதும் ஒரு விமளயோடடுத்்ோன்.  
இரு அணித் ்மலவர்களும் ஓரிடத்தில் நின்று பகோள்ள - ஒ்ர ்ரத்திலோன 

குழந்ம்கள் இவவிருவரோகச ்ைர்ந்து ்னியோகச பைன்று ்ங்கள் இருவருக-
கும் ்வறு பபயர் மவத்துக பகோணடு வருவோர்கள்; ்மலவர்கள்முன் நிற்கு-
ைவர்கள், 'பு்றோவோ - கிளியோ', 'ைோனோ - குதிமரயோ', 'தும்பியோ - வணணோத்தியோ',' 
நம்பியோரோ - அ்ைோகனோ' என்று ்ங்களுககு மவத்துக பகோணட பபயர்கமளச 
பைோல்லிக ்கடக, அணித் ்மலவர்களில் ஒருவர், அவர்கள் கூறும் பபயர்க-
ளில் ஒன்ம்ற யூகத்்்ோடு உசைரித்துத் ்னககுத் ்்மவயோனவமரத் ்்ர்ந்ப -்
டுத்துக பகோள்வோர்.  

ப்ருவிமளயோடடுகளின் அ்நக இடங்களில் போடல்கள் நிம்றந்திருககும்; 
அ்மனச சூபபோடடம், ்்ோபபுப போடல் என்்போம்.  

'ஆமலயி்ல ்ைோமலயி்ல ஆலம் போடிச ைந்ம்யி்ல கிடடிப பபோல்லும் 
பம்பரமும் கிறுககி அடித்் போலோ்ரோ போலோ்ரோ ..' 

என்று வீதியில் இ்றங்கிப போடிகபகோணடு, ்ோயப பபோல்லோல் குடடிப 
பபோல்மல விசிறி அடிககும் விமளயோடடு போர்பபவர்கமள ையிர்கூசபைறியச 
பையயும்.  

இதில் பபோதுவோகப ்போடடி இல்மல; ஆனோல் பவற்றி ்்ோல்வி உணடு; 
்்ோற்்றவர்கள் ்்ோபபுக கரணம் ்போட ்வணடும்; இல்லோவிடில் ்மலக-
ளில் குடடு விழும்.   

விமளயோடடின்்போது, பவளியில் அல்லது ஒணணுககுப்போக வந்்ோ்லோ 
"தூ" பைோல்வது வழககம்.  

விமளயோடடிலிருந்து பவளி்யறிப பின் உள்ளோகும்்போது "தூ முடிந்்து" 
என்று கூவி விடடு மீளவும் இமண்வோம்.   

இவ விமளயோடடுகளில் முழுமையோன சு்ந்திரம், ஜனநோயக விழுமியங் -
கள் ப்ோடரும்; பமடபபோற்்றல் தி்றன் ைகிழசசி, நடபு, ஒற்றுமை என்பதுடன் 
எதிரோணியிடமும் அன்பு கோடடு்ல் உசைத்ம்த் ப்ோடும்.   

சில விமளயோடடுகளுககு வோனமும் பூமியும் ஒத்துமழபபதில்மல; 
அ்்்போல் எலியும் பூமனயும் ரோைோ வீடடுக கல்யோணம், கிடடி, கபடி, எறி 
பந்து, உசசி, பம்பரம், கள்ளன் பபோலிஸ, கணணோமூசசி, இமவ ்வனிற் 
கோலத்திலும்   

பல்லோங்குழி, ்ோயம், ்டடோ ைோமல, பகோழுககடமட என்பன ைமழக 
கோலத்திலும் பிரித்து மவககபபடடன.  

பபோதுவில் சிறுவர்களுககோன விமளயோடடுகள் இலககு நிர்ணயிபபம்யும் 
குறி போர்த்து அடிபபம்யும் திடடமிடடுச பையலோற்றுவம்யும் கூடடு ஒற்று -
மைமயயும் கற்றுத் ்ந்்ன.  

கல்வியில் பின் ்ங்கிய பபணகள் சும்ைோ வீடடில் முடககம் பகோள்ளோது 
எண கணி்த்தின் துல்லியத்ம்யும் இமணந்திருத்்மலயும் அவவோ்றோன 
விமளயோடடுககள் ்வணடி நின்்றன.  

பசுமையும் குயில் கூவும் ஓமையும் இமலகளின் அமைவும் 'நில்' என்்ற ப்ன்-
்றலும் அரவமணத்திருந்் நம்மை இன்று அமவ விடடு விலகி நோமும் நகர்த் -
்பபடடு விட்டோம்.  

தூரக ்கடகும் ஒலி பபருககியில் மி்ந்து வரும் போடல்க்ளோடும் 
போடைோமல விடட மக்யோடும் துவங்கும் நைது ்்ோழர்களுடனோன விமள-
யோடடுகள் இன்னும் நிமனவில் ஆடுகின்்றன.  

கோற் ைடமடகளும் அந்்த் ்்ோழிகளின் பகோசுவச சுடி்ோர்களும் நீ நோன் 
என்்ற வழககோறுகளும் அத்து மீறிய குர்லோமைகளும் இசமைகளறுந்் ப்ோடு-
மககளும் நம் வோனத்தின் எல்மலகளோகி ஒவபவோருவருககும் பநஞசூறும் 
இல்மலயோ?  

இரவு ்நரங்களில் நைது மூ்ோம்யர்கள் நம்மை ைடியிருத்திச பைோல்லித் -்
ரும் கம்கள் நோம் தூங்கச பைல்லும் வமர உ்வி பைய்ன.  

இன்னும் நூறு ஆணடுகளுககுப பின்னும் கோகம் வமட திருடிய கம் பி்றக-
கும் குழந்ம்களில் ைரபணுககளி்ல்ய பதிந்திருககும்.  

பகாத்திருககா ப
காத்து...

கடந்்வோர வோரைஞைரியில் “கம்யூனிஸட கந்ம்யோவின் 101 
-வது ஆணடு நிமனவோக..! எனும் ்மலபபில் கோர்த்தி்கசு என்்ற 
பபயருககுப பதிலோக கந்ம்யோ என்்ற பபயர் ்வறு்லோக இடம் -
பபற்றிவிடடது.  -ஆர்

20ஆம் பககம் போர்கக...
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(“யோதும் ஊ்ே யோவரும் ்ேளிர்” எனபது ேணியன 
பூங்குன்றனது வரிேள். இதில் ்ேளிர் எனபது உ்றவி-
னர் எனப் பபோருள்படும். இந்த உ்றவினருககு நோன 
்தரும் பத்தி யோவரும் ்ேளீர்’)  

ஒக்டோபர் - வோசிப்பு மோதம்   

வோசிப்புக ேலோசோேம் அருகி வருகி்றது என இனறு 
பலரும் கூறிகபேோள்கி்றோர்ேள். இது ஒக்டோபர் ைோ்தம் -  

வோசிப்பு ைோ்தம். புத்்தேம் வோசிப்ப்தோல் ஏற்படும் 
நனமைேள் பற்றி உலே ைேோபுருஷர்ேள் எனன ேருத்-
துகேமைக பேோண்டிருந்தோர்ேள் எனபம்த இனம்றய 
்தமலமும்றயினர் அறிநது பேோள்வது விழிப்புணர்ச்-
சிமய ஏற்படுத்துைல்லவோ!  

ஒரு ்ேோடி ரூபோய் பணம் கிமடத்்தோல் எனன பசய்-
வீர்ேள் எனறு ்ேடட்போது ஒரு நூலேம் ேடடு்வன 
எனறு பதிலளித்்தோேோம் ைேோத்ைோ ேோநதி. ஒரு நூலேம் 
தி்றகேப்படும்்போது ஊரில் ஒரு சிம்றச்சோமல மூடப்-
படும் என்றோர் சுவோமி வி்வேோனந்தர். ஒரு நல்ல புத்்த-
ேம் நூறு நல்ல நண்பர்ேளுககுச் சைம் என்றோர் அப்துல் 
ேலோம். ்தனிமைத்தீவில் ்தள்ைப்படடோல் எனன 
பசய்வீர்ேள் எனறு ்ேடட ்போது புத்்தேங்ேளுடன 
ைகிழ்ச்சியோே வோழ்நதுவிடடு வரு்வன எனறு பதில -
ளித்்தோேோம் ஜவஹர்லோல் ்நரு. எங்்ே ்தங்ே விரும்-
புகிறீர்ேள் எனறு லனடன ்்தோழர்ேள் ்ேடட்போது 
நூலேத்துககு அருகில் உள்ை ்ஹோடடல் ஒனறில் 
ஒழுங்கு பசய்யுங்ேள் எனக கூறியவர் டோகடர் அம் -
்பத்ேர். அறிஞர் அண்ணோ புற்று்நோய்ககு அபைரிக-
ேோவில் உள்ை ைருத்துவைமனயில் சிகிச்மச பபற்றுக 
பேோண்டிருந்த சையத்தில் ைருத்துவர்ேள் இனறு உங்-

ேளுககு அறுமவச் சிகிச்மச என்ற்போது, ்தோம் வோசித்-
துக பேோண்டிருந்த புத்்தேத்தின சில பகேங்ேள் போககி 
இருப்ப்தோல் அம்த முடிககும்வமே உயிர் ேோககும் 
அறுமவச் சிகிச்மசமயத் ்தள்ளி மவகேச் பசோனனோ -
ேோம். 

இலண்டன நூலேத்தில் இருபது ஆண்டு ேோலம் 
படித்து ஆய்வு பசய்்த ேோர்ல் ைோர்க்்தோன பினனோளில் 
பபோதுவுமடமைத் ்தத்துவத்தின ்தநம்தயோே விைங்கி-
னோர்.  

்தோன தூககிலிடுவ்தற்கு ஒரு நிமிடம் முனபுவமே 
வோசித்துகபேோண்டு இருந்தவர் இநதிய விடு்தமல வீேர் 
பேத்சிங். கி்ேகே நோடடுச் சிந்தமனயோைர் சோகேடீசுககு 
ைேண ்தண்டமன விதிகேப்படடு நஞ்சு ்தனககுக  

பேோடுகேப்படும்வமே படித்துக பேோண்்ட இருந்தோ-
ேோம். உடலுககு எப்படி உடற்பயிற்சி்யோ அது்போல  

ைனப்பயிற்சி புத்்தே வோசிப்பு என்றோர் சிகைண்ட 
பிேோய்டு. ் வறு எந்தச் சு்தநதிேமும் ் வண்டோம் சிம்றயில் 
புத்்தே வோசிப்மப ைடடும் அனுைதிகே ்வண்டும் 
என்றோர் பநல்சன ைண்்டலோ. ைனி்தனின ஆேப் பபரிய  

ேண்டுபிடிப்பு புத்்தேம் என்றோர் ஆல்பர்ட ஐன்டீன. 
என ேல்லம்றயில் ை்றகேோைல் எழுதுங்ேள் இங்்ே 
ஒரு புத்்தேப்புழு உ்றங்குகி்றப்தன்றோேோம் பபடேண்ட 
ேஸல். பி்றந்த நோளுககு எனன ்வண்டும் எனக ்ேடட-
்போது புத்்தேங்ேள் ்வண்டும் என சற்றும் ்தயகேமினறி 
பலனின கூறியவுடன புத்்தேங்ேள் பல லடசம் வநது 
குவிந்த்தோம். ஒரு குழநம்தககு நீங்ேள் வோங்கித்்தரும் 
ஆேச் சி்றந்த பரிசு ஒரு புத்்தேம்்தோன என்றோர்  

வின்டன சர்ச்சில். 
பயங்ேேைோன ்போேோடட 
ஆயு்தங்ேள் எமவ எனக 
்ேடேப்படட்போது புத்-
்தேங்ேள்்தோன என்றோேோம் 
ைோர்டின லூ்தர்கிங்.  

ப ழ ங் ே ோ ல த் தி ய 
ைேோ புருஷர்ேமை 
்நரில் ்தரிசித்து, அவர்-
ேளுடன உமேயோட 
்வண்டுைோ? நூலேத்துக-
குப் ்போங்ேள் என்றோர் 
ைோ்சதுங். இத்்தமன 
அறிஞர்ேள் பசோல்லிய 
அந்த வோசிப்மப நோமும் 
்நசிப்்போம் வோசிப்மப 
ஊககுவிப்்போம்.  

போலமுனை போறூககின் மூன்று நவீை 
கோவியஙகள்  

்தனது இலககிய வோழ்வில் ஐம்ப்தோண்டுேமைப் பூர்த்தி-
பசய்து, பபோனவிழோகேோணும் போ்வந்தல் போலமுமன 
போறூக, நவீன ேோவியங்ேள், குறும்போகேள், ேவிம்தேள், 
வமலப்புகேள் என ஏற்ேன்வ ஏழு நூல்ேமைத் ்தந்தவர். 
்தற்்போது, ்தோன எழுதிய மூனறு ேோவியங்ேமை ஒனறி -
மணத்து “போலமுமன போறூககின மூனறு நவீன ேோவி -
யங்ேள்” எனனும் ைகுடத்தில் நூலோககித் ்தநதுள்ைோர்.  

2004ஆம் ஆண்டில் திடீபேனறு ஆழிப்்பேமலேள் 
ஊருககுள்்ை புகுந்த்போது, ைமனவி, ைகேள் அமனவ-
மேயும் இழநது அநோ்தேவோகிப்்போன ஆ்தங்ேோகேோ, முப்-

பத்து மூன்றோண்டு ேோலம் வோழ்ந்த இல்ல்ற 
வோழ்மவ இழநது ்தனிைனி்தேோகிய பினனணியில் எழுந -
்தது ‘பேோந்தளிப்பு’ என்ற குறுங்ேோவியம். இகேோவியம் 
கிழககிலங்மே மு்லிம்ேளின வோழ்வியல் அம்சங்ேள் 
சிலவற்ம்றச் சி்றப்போே எடுத்துகேோடடியுள்ைது.  

ேவிஞரின அடுத்்த ேோவியைோன “்்தோடடுப்போய் மூத் -
்தம்ைோ” ்போடிககு ைேைோேப் பி்றநது, பபோருத்்தைற்்ற ஒரு -
வனுககு ைமனவியோகி வோழ்நது, ைணவிலககுப் பபற்று, 
ஒரு கூலிககு ைமனவியோகி ைேணம்வமே அவனுடன 
ைனபைோத்து வோழ்ந்த பசய்னம்பூ என்ற பபண்ணின 
ேம்த. இக குறுங்ேோவியத்தில் மு்லிம் சமூேத்தின பண் -
போடடுக கூறுேள், சமூே அமசவியகேம் ்போன்றமவ 
மையக ேம்தயுடன சி்றப்போே இமணகேப் படடிருப்ப -
ம்தக ேோணமுடிகி்றது.  

மூன்றோவது ேோவியைோன “எஞ்சியிருந்த பிேோர்த்்த -
மன்யோடு” இநதிய அமைதிப்பமட இலங்மேயில் 
பிேசனனைோகிய ேோலேடடத்தில் இரு இனங்ேளுககி-
மட்ய பமேமையுணர்வு ்்தோனறியது, பமடயினரின 
சுற்றி வமைப்புககுப் பயந்்தோடியது, அேதி வோழ்வு 
வோழ்ந்தது, அமைதிமய இழந்தது ்போன்ற வோழ்கமேக 
்ேோலங்ேள் ேமலந்த பேோடுமைமய, எடுத்தியம்புகி்றது. 
இனம்றய இைந ்தமலமும்றயினருககு ்தமிழ் - மு்லிம் 
உ்றவுநிமல வேலோற்ம்ற படம்பிடித்துக ேோடடும் ஓர் 
ஆவணைோேவும் இது திேழ்கி்றது.  

்ைற்குப்பிடட மூனறு குறுங்ேோவியங்ேளுள் 'பேோந்த-
ளிப்பு' இலங்மே அேசு சோகித்திய சோனறி்தழ் பபற்்றது.  

்்தோடடுப்போய் மூத்்தம்ைோ இலங்மே அேசின சோகித்-
திய விருது பபற்்றது. போலமுமன போறூக சி்றந்த ேவிஞர்,  

யோப்பு நிமலநினறு ேவியோககும் தி்றன இவரிடம் சி்றப் -
போேக ேோணப்படுவம்த இம்மூனறு குறுங்ேோவியங்ேளி-
லும் ேோணமுடிகி்றது. சி்றந்த இந்தக ேோவியத் ப்தோகுப் -
மபத் ்தந்த போலமுமன போறூக போேோடடுககுரியவர். இந்த  

நூலிமன 14, பர்ஹோனோ ைனஸில் போலமுமன- 03 
(32354) என்ற முேவரியில் பபற்றுகபேோள்ைலோம். 
நூலின விமல ரூபோ 400/-=-  

பிர்லோ இலலம் - கோந்தி அருஙகோட்சியகம்  

ஒக்டோபர் இேண்டோம் திேதி ைேோத்ைோ ேோநதி பி்றந -
்தநோள். அகிம்மசமய உலகுககுக ேற்றுத்்தந்த உனன்த 
புருஷர் அவர். அகிம்மசப் ்போேோடடத்தின மூல்ை இந-
தியோவுககு சு்தநதிேம் கிமடத்்தது. அவேது 151ஆவது ஜன-
னதின நிேழ்வு உலகின பல்்வறு நோடுேளிலும் நிமனவு 
கூேப்படடு வருகி்றது. ை்தபவறிபிடித்்த ்ேோட்ச எனப-
வனோல் ைேோத்ைோ ேோநதி 30-.01-.1948இல் பேோல்லப்பட -
டோர். அவர் சுடடுக பேோல்லப்படட்போது புதுடில்லியில் 
உள்ை பிர்லோ  இல்லத்தி்ல ்தங்கியிருந்தோர். அந்த பிர்லோ 
இல்லத்ம்தப் போர்மவயிடும் சந்தர்ப்பம் 2008இல் எைக -

குக கிடடியது. 
அங்குள்ை ்்தோட-
டத்தில் நோள்்்தோ-
றும் ைோமல 5.15 
ைணிககுப் பிேோர்த்-
்தமனக கூடடம் 
ந ம ட ப ப று ம் . 
ேோநதி அடிேள் 
பி ே ோ ர் த் ்த ம ன க 
கூடடத்தில் பங் -
குபற்றுவ்தற்ேோே 
பவளி்ய வநதிருக-
கி்றோர். ்பத்திேள் 
ஆபோவும் ைனுவும் முனவே அவர்ேள் ்்தோள்்ைல் 
மேயூனறி பிேோர்த்்தமனக கூடடத்துககு வரும் 
வழியில் ்ேோட்சயினோல் சுடப்படடோர். ்ஹேோம் 
ைோேோத்ைோ ேோநதியின உ்தடுேளிலிருநது பவளிவந்த 
ேமடசி வோர்த்ம்தேள். ேோநதி இ்றந்தபினனர் பிர்லோ -
வுககுச் பசோந்தைோே இருந்த இல்லம் ேோநதி நிமனவு 
இல்லைோே ைோற்்றப்படடுப் பபோதுச் பசோத்்தோே ஆகியி-
ருககி்றது.  

ேோநதியடிேள் குண்டுபடடு வீழ்ந்த இடத்தில் 
சிறிய ்ைமட அமைகேப்படடு நடுவில் ேல்பவட -
டுப் பதிகேப்படடுள்ைது. அதி்ல ்ைற்குறிப்பிடப் -
படட  விடயங்ேள் ஆங்கிலத்தில் பபோறிகேப்படடுள் -

ைன.  
இந்த இல் -

லத்தில் ேோநதி 
அடிேள் வேலோறு, 
சு ்தந தி ே ப் 
்போேோடடக ேோட -
சிேள் ஆகியமவ 
ே ண் ண ோ டி ப் 
ப ப ட டி ே ளி ல் 
ேோடசியோே மவக -

ேப்படடுள்ைன. இகேோடசியில் பபோம்மைக பேோலு -
ைோதிரி பபோம்மைேமை மவத்திருப்பது உண்மை -
யோன நிேழ்ச்சிேமை ்நரில் போர்ப்பது்போல் உள்ைது. 
அத்்்தோடு சு்தநதிேத்திற்ேோே உயிர் து்றந்த தியோகிே -
ளின புமேப்படங்ேள் ேண்ேோடசியோே மவகேப்பட -
டுள்ைன.  

ேோநதியடிேள் வழகேைோே அைரும் இடம், அவர் 
உப்யோகித்்த ேேண்டி, மூககுகேண்ணோடி, ைணிக -
கூடு, ேோடடினம், ேத்தி, மேத்்தடி ்போன்ற பபோருட -
ேள்  ேோடசிப் பபோருடேைோே மவகேப்படடுள்ைன.  

பிேோர்த்்தமனக கூடடத்திற்கு ேோநதியடிேள் வரும் 
வழியில் சுைோர் 25 மீற்்றர் தூேத்திற்கு இேண்டமே 
அடி அேலப் போம்தயில் சீபைநதில் அவேது திருவ -
டிேள் பதிகேப்படடுள்ைன.  

இந்த இல்லத்தின ைோடியில் ேோநதியடிேளின நிமன -
வேம் அமைகேப்படடுள்ைது. அடிேளின வோழ்கமே 
வேலோறு நிேழ்ச்சிேள் இங்கு ஓவியங்ேைோேக 
ேோடசிப் படுத்்தப்படடுள்ைன. அவேது இைமைப்ப -
ருவம், இலண்டனில் ேல்வி, திருைணம், வழகேறி -
ஞர் ப்தோழில், ப்தனனோபிரிகே வோழ்கமே, விடு்த -
மலப் ்போேோடட நிேழ்ச்சிேள், நவேோளி யோத்திமே 
ஆகியவற்ம்ற ஓவியங்ேளில் ேோணககூடிய்தோே 
இருககி்றது. ்ேோட்சயோல் சுடப்படட மு்தல் 
குண்டு அரு்ே இருந்த ஈச்சைேம் ஒனறில் போய்ந்தது. 
அந்த ஈச்சைேம் குண்டு போய்நது அமடயோைத்துடன 
ேோணப்படுகி்றது.  

(இனி அடுத்்த வோேம்)   
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நமககும் நோட்டுககும் நலலனத செய்வோம்  
முழு உலேத்ம்தயும் ஆடடிப் பமடத்துக பேோண்டிருக-

கும் பேோ்ேோனோ பபரும் ப்தோற்றிலிருநது ்தைது நோடடு 
ைகேமை போதுேோப்ப்தற்ேோே இதுவமே எடுத்துள்ை நட-
வடிகமேேளின அடிப்பமடயில் மு்தலிடம் பிடித்துள்ை 
நோடுேளில் இலங்மே உலே அைவில், இேண்டோம் 
இடத்ம்த பிடித்துள்ைமை வி்சடைோே குறிப்பிடத்்தக-
ேது. இந்த விடயத்தில் இலங்மே ஏமனய நோடுேளுககு 
முனனு்தோேணைோே இருப்பது எைககுப் பபருமை.  

ஆயினும் ேடந்தவோேம் இகபேோ்ேோனோ இலங்மே-
யில் மீண்டும் திடீர் ்தோகேத்ம்த ஏற்படுத்தி ைகேள் ைத் -
தியில் அச்சத்ம்த ்்தோற்றுவித்துள்ைது. இலங்மேயில் 
பேோ்ேோனோவின போதிப்புககுள்ைோனவர்ேளின எண் -
ணிகமே ஐயோயிேத்ம்த பநருங்கிக பேோண்டிருககி்றது. 
உலே சுேோ்தோே நிறுவனத்தின அறிவுறுத்்தல்படி இகபேோ-
்ேோனோ ஓரிரு ைோ்தங்ேளில் முடிநது விடககூடிய ்நோய் 
அல்ல எனபம்த ஒவபவோருவரும் புரிநது பேோள்ை 
்வண்டும்.   

இந்நோய் ஒருவருககு ப்தோற்றும்்போது அவேது 
குடும்பம், அவேது வீடமட சுற்றியுள்ை குடும்பங்ேள், 
அவேது கிேோை ைகேள் எனறு பலரும் அ்தனோல் போதிப் -
புககு உள்ைோகின்றனர். அத்்்தோடு இத்ப்தோற்று வமல 
பினனலோே, ப்தோடர்பு பேோள்பவர்ேள் அமனவமேயும் 
்தோககி முழு நோடமடயு்ை ஆபத்தில் ்தள்ளி விடக கூடி -
ய்தோே இருககி்றது. “வருமுன ேோப்்போம்” எனப்தற்கு 
இணங்ே பேோ்ேோனோ ்நோய் ப்தோற்றிலிருநது போதுேோத்து 
பேோள்வ்்த இ்தன ஆபத்திலிருநது ்தப்பித்துக பேோள்ை 
ஒ்ே வழியோகும். இ்தனோல் பேோ்ேோனோவிலிருநது நோம் 
போதுேோப்பு பபறுவ்தற்ேோன வழிேோடடல்ேமையும், 
அறிவுறுத்்தல்ேமையும் அேசோங்ேம் அ்தன பல்்வறு 
நிறுவனங்ேள் மூலம் நோைோந்தம் வழங்கிக பேோண்்ட 
இருககி்றது.   

ப்தோமலகேோடசிேள், வோபனோலிேள், பத்திரிமேேள், 
சமூே ஊடேங்ேள் உடபட அமனத்து ஊடேங்ேளும் 
பேோ்ேோனோ பற்றிய எச்சரிகமேேமையும், அ்தன ப்தோற்றி -
லிருநது போதுேோப்பு பபறுவ்தற்ேோே பினபற்்ற ்வண்டிய 
வழிேோடடல்ேமையும் அன்றோடம் வழங்கிக பேோண்்ட 
இருககின்றன. ஆனோல் இவற்ம்ற மும்றயோே பினபற்-
றுவதில் ைகேள் அசைந்தைோே அல்லது பபோடு்போக -
ேோே அல்லது ேவனயீனைோே இருககின்றனர். இ்தனோல் 
்தைககுத் ்தோ்ை தீங்கிமழத்துகபேோண்டு ்தைது குடும்-
பத்துககும், ஊருககும், ஏன முழு நோடடுககு்ை அபோய 
நிமலமய ்்தோற்றுவிககின்றனர். எல்்லோேது எதிேோலத்-
ம்தயும் இருள்ையைோககுகின்றனர்.   

இநநிமலயிலிருநது விடுபடடு பேோ்ேோனோவிலி-

ருநது போதுேோப்பு பபறுவ்தற்ேோன சேல வழிமும்றேமை-
யும் மும்றயோே ேமடப்பிடிகே முனவரு்வோம். அ்தன -
மூலம் நைககும், நம் குடும்பத்துககும், நம் நோடடுககும் 
நல்லம்த பசய்ய உறுதிபேோள்்வோம்!  

‘பேோ்ேோனோ’ ைற்றுபைோரு புதிய யுத்்தத்ம்த இலங் -
மேயேோன எம்மீது  ப்தோடுத்துள்ைது. இந்த “பேோவிட 
19” ககு எதிேோன யுத்்தத்தில் பவற்றி பேோண்டு  எம்மை 
நோ்ை போதுேோத்துக பேோள்ை பினவரும் பசயற்போடு-
ேமை ்தவ்றோது  பினபற்று்வோம்:   

சனபநரிசலோன இடங்ேளுககு பசல்லோைல் ்தவிர்த்-
்தல். அடிகேடி மேேமை சவர்கேோேமிடடு அல்லது 
மேகேழுவி (Handwash) போவித்து இருபது பசகேனேள் 
ஓடும் நீரில் ேழுவு்தல்.   

தும்மும் ்போதும், இருமும் ்போதும் மேககுடமட 
அல்லது டிஷூ  ்பப்பர் (tissue paper) பயனபடுத்்தல். 
இமவ இல்லோ்தவிடத்து, மேபுயத்ம்தக  பேோண்டு 
மூககு ைற்றும் வோமய மூடிவிடு்தல்.  

அடிகேடி ேண், மூககு, வோமய ப்தோடுவம்த ்தவிர்த்-
்தல். ்வமல பசய்யுமிடங்ேளில் அல்லது பபோது இடங்-
ேளில் சுவர், ்தைபோடங்ேள், உபேேணங்ேள் ைற்றும் 
்வறு பபோருடேள் எனபவற்ம்ற அநோவசியைோே  மேே -
ளினோல் ப்தோடோைல் இருத்்தல்.  

பேோ்ேோனோ அறிகுறி உள்ை ஒருவரிடமிருநது கும்றந-
்தது ஒரு மீடடர் தூே இமடபவளி விடடு ்தள்ளியிருத் -
்தல். ஒரு ்தடமவ போவித்்த டிஷூ ்பப்பமே மீண்டும் 
பயனபடுத்்தோது குப்மபயில் ்போடடுவிடல்.  

பேோ்ேோனோ அறிகுறி ப்தனபடுமிடத்து உடனடியோே 
மவத்திய ஆ்லோசமனமய பபறுவ்்தோடு ைற்்றவர் -
ேள் இருககும் இடங்ேளுககு பசல்வம்த ்தவிர்த்துக 
பேோள்ைல்.  

ஒருவருககு ைரியோம்த பசலுத்தும் முேைோேககூட மே 
பேோடுகேோதிருத்்தல். இந்த ்நோய் சம்பந்தைோேவும், ேட -
டுப்போடடு மும்றேள்  சம்பந்தைோேவும் அேசோங்ேம் அவ-
வப்்போது விடுககும் ்வண்டு்ேோள்ேமை மும்றயோே  
பினபற்றி, பூேண ஒத்துமழப்பு வழங்கு்தல். 

இமணயத்்தைங்ேள், 
சமூே வமைத்்தைங்-
ேள் எந்த அைவுககு 
பிேபல்யம்  பபற்்றோ-
லும் அவற்றினோல், 
“நூலேம்” ஒனறின 
இடத்ம்த நிேப்ப 
முடியோது எனபம்த  
எவரும் ைறுகே ைோட -
டோர்ேள். நூலேங்ேளின 
சி்றப்பு அவற்றில் இருக-
கும்  புத்்தேங்ேமைக 
பேோண்்ட தீர்ைோனிக-
ேப்படுகி்றது என்றோல் 
மிமேயல்ல. இந்த  
வமேயில் நூலேத்தில் 
இருகே ்வண்டிய புத்-
்தேங்ேமை இனங்ேண்டு அவற்ம்ற,  “நூலேத்துககு ஒரு 
நூல்” என இங்கு ்தே விரும்புகி்்றோம். இனறு இங்கு 
இ்்தோ,  ைம்முடடியின “மூன்றோம் பிம்ற”  

்தமிழ் சினிைோ ேசிேர்ேமைக ேவர்ந்த ைமலயோை 
சுப்பர் ்டோர்  ைம்முடடி. இவர் சி்றந்த நடிேர் எனப -
்்தோடு ைேத்்தோன ைனி்த ்நயன. ைமலயோை  பைோழியி -
லோன “ைஞ்சகேனனடோ” என்ற புத்்தேத்தின வோயிலோே 
எழுத்்தோைனோேவும்  அவ்தோேம் எடுத்துள்ைோர். இதில் 
அவர் ்தன வோழ்வின அனுபவங்ேமை இருபத்து  மூனறு 
ேடடுமேேைோே எழுதி ்தனமன சுயபரி்சோ்தமன பசய்து 
பேோள்கி்றோர். எழுத்்தோைர்  ்ே. வி. மசலஜோ இநநூமல 
“மூன்றோம் பிம்ற” என்ற பபயரில் பைோழிபபயர்த்து, 
128  பகே நூலோேத் ்தநதுள்ைோர்.   

்தோன சநதித்்த ைனி்தர்ேள், அவர்ேளிடம் ேற்றுக-
பேோண்ட போடங்ேள்  பற்றி இந்த புத்்தேத்தில் ைம்முடடி 

்பசுகி்றோர். மு்தல் ேடடுமே,  'பிடிகேோைல் இருந்த என 
பபயர்' என்ற ்தமலப்பில் ப்தோடங்குகின்றது. இறுதி  
ேடடுமே 'பசோர்கேவோசல் தி்றககும் இேவு' என நிம்றவு 
பபறுகி்றது. ்தோன போர்த்்த  ேோடசிேள் சநதித்்த ைனி்தர்ேள்  
நிேழ்வுேள் என எல்லோவற்ம்றயும் சம்பவங்ேள்  எனறு 
ஒதுககித் ்தள்ைோைல்  அவற்றின மீ்தோன ்தனது சமூேப்-
போர்மவமய ைம்முடடி  இந்த புத்்தேத்தில் சி்றப்போே 
பதிவு பசய்கி்றோர். அதில் பல்்வறு  ்தத்துவோர்த்்தைோன  
பரிைோணங்ேமை நோம் ்தரிசிகே முடிகி்றது. இநநூலின 
அமனத்து  ேடடுமேேளும் எந்தவி்த சலிப்புமில்லோைல் 
ஒ்ே மூச்சில் இறுதிவமே படித்து  முடிகே தூண்டுகி்றது. 
இநநூமல வோசிககும் எவரும், ைம்முடடி ஒரு சி்றந்த  
நடிேர் ைடடுைல்ல மிேச் சி்றந்த எழுத்்தோைர் என்ற முடி -
வுக்ே வருவோர்ேள்.  

ஆேம்பம் மு்தல் இறுதிவமே சுவோேஷயைோே பசோல் -
லப்படும் விடயங்ேள், இனனும் நிம்றய அனுபவங்-
ேமை இவர் கூறியிருகேலோ்ை என்ற எண்ணத்ம்த  
்்தோற்றுவிககி்றது. நூலேத்தில் ேடடோயம் இருகே -
்வண்டிய ஒரு நூல்  ைம்முடடியின “மூன்றோம் பிம்ற” 
எனேோல் மிமேயல்ல.  

முருங்மேக ேோய் பற்றி   
முனு முனுத்்்தன   
எடடிப் போர்த்்தது   
முந்தோமன முடிச்சு.  
***** 
இேோவணன   
எனககு உ்றவு   
எனறு ப்தரிந்ததும்   
சி்னேைோே சிரிககி்றோள் சீம்த   
என சுடடு விேல் கூட   
்தனமனத் ப்தோடடு விடோது   
என்ற நம்பிகமேயில்  
*****
சிம்தககு தீ மூடடினோர்ேள்  
எரியத் ப்தோடங்கியது   
பவடடியோன   
வீடடு அடுப்பு  
*****
சிங்ேத்ம்த விட   
பலசோலி எதுபவனறு   
்ேடடுப் போருங்ேள்   
பூமன ்தோன   
எனறு அடித்துச்   
பசோல்லும் எலி  
******  
ேண்போர்மவ அற்்றவர்ேள்   
உ்தவி ்ேடடுப்   
போடிய ்போது்தோன   
ப்தரிகி்றது   
இங்்ே   
ேோது ்ேைோ்தவர்ேள்   
அதிேம் எனறு  

நல்லதை ச�ொலகிற�ொம்

ந்லறே வொழறவொம்

இப்பத்தியில் இ்டமக்பறும அம்சஙைளின் ே�ாக்கை, 
ே்பாக்கை, அகமபக்ப, அ்ளகவ, அழகை பின்்பற்றி எழு்த 
விருமபுேவார், “்படித்்ததும ்பைர்வதும” ்பகுதியு்டன் க்தா்டர்பு 

கைாள்ள, மின்னஞ்சல் (email): pptknvm@gmail.com, 
வாடஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

நூ்லகத்துக்கு ஒரு நூல

றேசும் ேடம்

கவிக் 'கடி'கள்
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