
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   
உயிர்த்த ஞோயிறு ்தோக்கு்தல ச்தோடர-

பில அரெோஙகம் நீதியயப் செற்று்த 
்தரும் என்்ற நம்பிக்யக எமக்-
குள்ளது.அவ்வோறு எமது 

லமல மோகோணம் ச்தோடரந்தும் சகோலரோனோ 
லநோயோ்ளரகள ெரவும் லகந்திரமோக உள்ள-
ச்தன அரெ மரு்தது்வ அதிகோரிகள ெஙக்ததின் 
செய்தி ச்தோடரெோ்ளர ய்வ்ததியர ஹரி்த்த 
அலு்தலக ச்தரிவி்த்தோர.  

இ�ஙயகயில சகோவிட் ெர்வலுக்கும், ெர்வ-
ல்தெ சகோவிட்19 ெர்வலுக்குமியடயில மூன்று 
மோ்த இயடச்வளி கோணப்ெடுகின்்றது. ெர்வ-
ல்தெ ரீதியில இந்்த மோ்த இறுதியில ச்தோற்று 
வீ்தம் குய்ற்வயடயுசமன எதிரெோரக்கப்ெடுகின்்ற 
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க�ொர�ொனொ ஜனொஸொக�ளை அடக-
�லொம் எண்டு பி�தமர் உயர் சளையில் 
அறிவிசசது வயித்தில ைொல வொத்த 
மொதிரி இருககுது....

உண்ளமதொன், தயவுகசய்து நொன் 
கசொல்லி கசய்தவர்,  என்னொலதொன் 
நடநதது எண்டு யொரும் அறிகள� விடொ-
ரதஙர�ொ....!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

செனீ்வோ மனி்த உரியமகள 
ஆயணக்குழுவின் அமரவுகளில 
இ�ஙயகக்கு எதிரோக எதிர்வரும் மோரச் 
மோ்தம் ்தோக்கல செய்யப்ெடவுள்ள தீர-
மோனஙகள குறி்தது க�ந்துயரயோடும் 
்வயகயி�ோன ெந்திப்செோன்று மஹோ-

ெஙக்ததினருக்கும், பிர்தமர மஹிந்்த 
ரோெெக் ஷவிற்குமியடலய (10) பிற்ெ -
கல அ�ரி மோளியகயில நயடசெற் -
்றது. 

இ�ஙயகக்சகதிரோக முன்ய்வக்கப் -
ெடும் தீரமோனஙக்ளடஙகிய அறிக்யக 

மற்றும் அது ச்தோடரெோக எதிரகோ�்த-
தில எடுக்கப்ெட ல்வண்டிய நட்வடிக்-
யககள குறி்தது மஹோெஙக்ததினரின் 
ஆல�ோெயனகய்ளயும் கரு்ததுக்கய்ள -
யும் செற்றுக்சகோளளும் லநோக்கில இச்-
ெந்திப்பு நயடசெற்்றது. 

சகோவிட்-19 ச்தோற்று நிய�யமயய 
ச்வற்றிகரமோக கட்டுப்ெடு்ததிய உ�க 
நோடுகளுக்கியடலய இ�ஙயக முன்ன-
ணியில கோணப்ெடுகின்்ற நிய�யில, 
எமது நோட்யட இழிவுெடு்ததும் 
லநோக்கில மிகவும் ்த்வ்றோன கரு்ததுக்-
கய்ள உள்ளடக்கி மிக லமோெடியோன 
முய்றயில இந்்த மனி்த உரியமகள 
தியணக்க்ள அறிக்யக ்வடி்வயமக்கப்-
ெட்டுள்ள்தோக ச்வளிவி்வகோர அயமச் -
ெர திலனஷ் குண்வர்தன ச்தரிவி்த்தோர. 

நோட்டின் ச்வற்றிக்கும், இய்றயோண் -
யமக்கு தீஙகு விய்ளவிக்கும் 
்வயகயி�ோன 

இலஙள�ககு எதி�ொன மனித உரிளம�ள் தீர்மொனம்;

பா்ராளுைன்றத்துககு நேற்று ோன்காவது தடமவயா்கவும் ஜனாதிபதி ந்காடடாபய ்ராஜபக ஷ பி்ரசனனைாகியிருநதார். இதனநபாது 
பி்ரதைர் ைஹிநத ்ராஜபக ஷ, பவளிவிவ்கா்ர அமைசசர் திநனஷ் குணவர்த்தன ஆகிநயாருடன சமபயில் அைர்நதிருபபமத படத்தில் 
்காணலாம்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ம்ததிய ்வஙகி பியணமுறி லமோெடியில ெம்ெந்்தப்ெட்ட 
முன்னோள ம்ததிய ்வஙகி ஆளுநர அரெஜுன் மலகந்திரன், 
அரெஜுன் அல�ோசியஸ், முன்னோள அயமச்ெர ரவி கருணோநோ-

யக்க உட்ெட 11 லெர மீது குற்்றம் சும்த -
்தப்ெட்டுள்ள  பியண முறி லமோெடி 
்வழக்யக விெோரிப்ெ்தற்சகன மூ்வரடஙகிய நீதிெதி-
கள குழோயம நியமிக்குமோறு ெட்ட மோஅதிெர

ைத்திய வஙகி பிமணமுறி நைாசடி;  

அயமச்ெர ெர்த வீரலெகர என்மீது ெட்ட நட-
்வடிக்யகயய கட்டோயமோக எடுக்கட்டும். அது 
குறி்தது நீதிமன்்ற்ததில ெந்திப்லெோசமன, ்தமிழ் 
மக்கள ல்தசியக் கூட்டணியின் ்தய�்வர, ெோரோ -
ளுமன்்ற உறுப்பினர சி.வி.விக்லனஸ்்வரன் 
ச்தரிவி்ததுள்ளோர.  

சி.வி.விக்லனஸ்்வரனுக்கு எதிரோக ெட்ட 
நட்வடிக்யக எடுக்கப்லெோ்வ்தோக செோதுமக் -
கள ெோதுகோப்பு அயமச்ெர ெர்த வீரலெகர அண் -

யமயில ச்தரிவி்ததிருந்்தோர. இந்நிய�யில, இவவிடயம் 
ச்தோடரெோக யோழ்ப்ெோண்ததில லநற்று ஊடக ெந்திப்பில,

சட்ட ந்டவடிக்கை எடுஙகைள்   
நீதிமன்றில் சந்திப்போம்  

ககைோ்�ோனோ ப�வும் ்கைந்தி�   
நி்ையமோகை ்மல் மோகைோணம்  

மரண ்தண்டயனயய அமுல செய்்வய்த ்தற்-
கோலிகமோக ்தடு்தது உயர நீதிமன்்றம் பி்றப்பி்த-
திருந்்த இயடக்கோ� ்தயட உ்த்தரவு எதிர்வரும் 
செப்டம்ெர மோ்தம் 07 ஆம் திகதி்வயர நீடிக்கப்-
ெட்டுள்ளது.  

தூக்கிலிட்டு மரண்தண்டயனயய அமுல 
செய்்வய்த ்தடு்தது உ்த்தரச்வோன்ய்ற பி்றப்பிக்கு-
மோறு உயர நீதிமன்்ற்ததில ்தோக்கல செய்யப்ெட்-
டுள்ள 12 அடிப்ெயட உரியம மீ்றல மனுக்கள 
லநற்று (11) மீ்ள உயர நீதிமன்றில ெரிசீ�யனக்கு எடு்ததுக்-
சகோள்ளப்ெட்டது. இ்தன்லெோல்த உயர நீதிமன்்றம் இந்்த

ம�ண தண்ட்னககு விதிதத  
இ்்டககைோைத த்்ட நீடிபபு

பி�தமரின் தீரமோனத்த மீறும்  
கசயல் எவருககும் இருககை முடியோது

சுகைோதோ� அ்மச்சின் நிபுணரகைள்  
குழுவின் முடி்வ இறுதியோனது 

ெம்ஷ் ெோயிம்,    
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்்தன்  

முஸ்லிம்களின் ெட�ங -
கய்ள நல�டக்கம் செய்யும் 
தீரமோனம் ச்தோடரபி�ோன 
லயோெயன ச்தோழிலநுட்ெக் 
குழுவுக்கு ெமரப்பிக்கப்ெட் -

டுள்ளது. ச்தோழிலநுட்ெக் 
குழு்தோன் தீரமோன்தய்த எடுக்-
குசமன இரோெோஙக அயமச்-
ெர சு்தரஷனி செரனோண் -
லடோப்புளல்ள ச்தரிவி்த்தோர.   

ெ ோ ர ோ ளு மன் ்ற ்த -
தில லநற்று 

ப்காந்ரானா ை்ரணங்கள் அடக்கம் பசய்யும் விவ்கா்ரம்;

இல்ளலரயல் சர்வரதச நீதிமன்ளறை நொட ரநரிடும்   
ரை�ொயர் �ர்தினொல் கமல்�ம் �ஞ்சித் ஆண்டள� 

சளையில் அளமசசர் ர�ொஹித அரைகுணவர்த்தன 
ெம்ஷ் ெோஹிம், சுப்பிரமணியம் நிஷோந்்தன்   

இந்தியோ மற்றும் ெப்ெோன் நோடுகளுடன் சகோழும்பு துய்ற -
முக்ததின் கிழக்கு முயனயம் ச்தோடரெோக கடந்்த அர -
ெோஙகம் செய்துசகோண்ட ஒப்ெந்்த்தய்த இந்்த 

இநதியா, ஜபபானுடன கிழககு முமனய விவ்கா்ரம் உயிர்த்த ஞொயிறு தொககுதல் சம்ைவங�ள்; 

ெம்ஷ் ெோயிம்,    
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்்தன்   

 சகோலரோனோ ச்தோற்்றோல மர-
ணிக்கும் முஸ்லிம்களின் ெட-
�ஙகய்ள நல�டக்கம் செய்ய 
அனுமதிக்கப்ெடுசமன பிர்த-
மர மஹிந்்த ரோெெக் ஷ ெோரோ-

ளுமன்்ற்ததில திட்ட்வட்ட-
மோன ெதிய� அளி்ததுள்ள 
நிய�யில அ்வருக்கும் அர-
ெோஙக்ததுக்கும் அப்ெோல தீர-
மோனசமடுக்க யோருள்ளச்தன 
எதிரக்கட்சி ெோரோளு-
மன்்ற உறுப்பினரும் 

ெம்ஷ் ெோஹிம்,    
சுப்பிரமணியம் நிஷோந்்தன் 

பு�யமப்ெரிசில ெரீட்யெயில சி்ததி-
யயடந்்த மோண்வரகய்ள பிரெ� ெோட-
ெோய�களுக்கு இயண்ததுக்சகோள்ள 
ச்வளியிட்டிருக்கும் ச்வட்டுப்புளளி, 

முய்றயற்்ற வி்த்ததில அதிகரிக்கப்ெ-
டவிலய�. மோண்வரகள செற்றுக்-
சகோண்ட அதிகூடிய புளளிகளின் அடிப்-
ெயடயில�லய ச்வட்டுப்புளளி 
தீரமோனிக்கப்ெட்டுள்ளச்தன 
கலவி அயமச்ெர ஜீ.எல.பீரிஸ்

த்ரம் 05 புலமைபபரிசில் பரீடமச பவடடுபபுள்ளி; 

மட்டக்க்ளப்பு குறூப் நிருெர  

்தமிழ்்த ல்தசிய கூட்டயமப்பின் ்வெ -
மிருந்்த ்வோகயர பிரல்தெ ெயெயின் 
ஆட்சி ்தமிழ் மக்கள விடு்தய�ப் 

புலிகள கட்சியின் ்வெமோகியுள்ளது. 
இ்தயனயடு்தது ்வோகயர பிரல்தெ 
ெயெயின் புதிய ்தவிெோ்ளரோக 
்தமிழ் மக்கள விடு்தய�ப்

அளமசசர் ச�த்துககு C.V கதரிவிப்பு

புதிய தவிசொை�ொ� �ரணசன் கதரிவு 

ளவத்தியர் ஹரித்த அலுத்ர� எசசரிகள� 

முளறையறறை விதத்தில் எதுவும் இடம்கைறைவில்ளல

சடட மொஅதிைர் பி�தம நீதிய�சரிடம் ர�ொரிகள�

அதன் பி��ொ�ரம அ�சொங�ம் கசயறைடும் ைொ�ொளுமன்றில் மு.�ொ.தளலவர் ஹககீம் 

உயர் நீதிமன்றைத்தினொல் கசப் 07 வள� நீடித்து உத்த�வு  

06 06 06

060606

06

06

06

06

06

அரசு நீதியை பெற்றுத்தரும்   
எனும் நம்பிகயகை எமககுண்டு

TNA வசமிருந்த வோகை்�  
பி�்தச ச்ப TMVP வசம்

கை்டந்த அ�சோஙகைததின் ஒபபந்தத்த  
நி்னததபடி கிழிதகதறிய முடியோது

06

மாணவரகைளின் புள்ளி அடிபெயையிலேலை  
பிரெே ொைசாயேகைளில் இயணபபு

விசோ�்ணகை்ை ்மறககைோள்ை   
மூவ�்டஙகிய நீதிபதிகைள் குழோம் 

எமது பககை நியோயஙகை்ை
கதளிவுபடுததுவது அவசியம்
பிர்தமரிைம் மஹா சஙகைததினர எடுததுயரபபு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

நோட்டில சகோலரோனோ ய்வரஸ் ச்தோற்று 
லநோயோ்ளரகளின் எண்ணிக்யக அதிகரி்தது 
்வரும் நிய�யில ஒவச்வோரு லநோயோளியும் 
லநோய்க்கோவியோகும் அெோய நிய� கோணப்-
ெடு்வ்தோக சுகோ்தோர அயமச்சு 
ச்தரிவி்ததுள்ளது.   

க�ொர�ொனொ ளவ�ஸ் கதொறறு; 
ஒவபவாரு லநாைாளியும்   
லநாய் கைாவிைாகை மாறும் அொைம்

சு�ொதொ� ரசளவ�ள் பி�திப் ைணிப்ைொைர் நொய�ம்
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ஜனாதிெதி க�ாட்ாெய 
்ராஜெக் ஷ கேற்று ொ்ரா-
ளுைன்றத்திற்கு விஜயம் 
பெய்ார். பி்ர்ைர் ைஹிந் 
்ராஜெக் ஷவு்ன ெமெக்கு 
வரும�்ந் ஜனாதிெதி 
சுைார் ஒரு ைணி கே்ரம் 
அங்கிருநது ொ்ராளு-
ைன்ற உறுபபினர்�ளின 
உம்ர�மை பெவிைடுத்்ார். 
புதிய ொ்ராளுைன்றத்தின 
ஆ்ரம்ெக் கூட்த் ப்ா்ரில் 
உம்ரயாற்றிய பினனர் 
ஜனாதிெதி ெமெக்கு 
வரும� ்ந் ோன�ாவது 
ெந்ர்பெம் இதுவாகும்.

ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம்...



ப�ோக்குவரத்து அமைச்சின் 
கீழுள்ள வீதிப் �ோதுகோப்பு த�ோடர்-
�ோன ப�சிய சம�யின் திறமன 
அதிகரிக்கும் வமகயில் அ�மன 
ஆமைக்குழுவோக ைோற்றுவ�ற்கு 
உடனடியோக நடவடிக்மக எடுக் -
குைோறு அரசோஙகக் கைக்குகள 
�ற்றிய குழு (பகோ�ோ) ப�ோக்குவ -
ரத்து அமைச்சின் தசயலோ்ளருக்கு 
(10) �ரிந்துமரத்�து.   

ப�ரோசிரியர் திஸ்ஸ வி�ோரை 
�மலமையில் பகோ�ோ குழு பநற்று 
முன்தினம் (10) கூடியதுடன், 
இலஙமக வீதிப் �ோதுகோப்புத் த�ோடர்-
பில் தசயற்�டும் அரசோஙக நிறுவனங -
களின் �ஙகுகள குறித்� தசயலோற்று 
அறிக்மக இஙகு ஆரோயப்�டடது.   

அமனவருக்கும் �ோதுகோப்�ோன 
வீதிக் கடடமைப்ம� உருவோக்கும் 
பநோக்கில் அமைக்கப்�டட வீதிப் 
�ோதுகோப்புத் த�ோடர்�ோன ப�சிய 
சம�மய, ஆமைக்குழுவோக ைோற் -
றுவ�ற்கு 2019ஆம் ஆண்டு அமைச்-
சரமவ அனுைதி வழஙகியுள்ளது. 
எனினும், மீண்டும் இ�ற்கு அனுைதி 
பகோரப்�டட�ோல் இதில் கோல�ோ-
ை�ம் ஏற்�டடிருப்��ோக இஙகு 
புலப்�டடது. 16 அரசோஙக நிறுவ-
னஙகளின் பிரதிநிதித்துவம் ைற்றும் 
ஒரு அரசசோர்�ற்ற நிறுவனத்தின் பிர-
திநிதித்துவத்துடன் உருவோக்கப்�ட-
டுள்ள இந்� சம� உரிய முமறயில் 
�லப்�டுத்�ப்�டோமையோல் வீதிப்-
�ோதுகோப்புத் த�ோடர்�ோன தசயற் -

�ோடுகம்ளக் கண்கோணிப்�து, வீதி 
வி�த்துக்கம்ளத் �விர்ப்��ற்கோன 
ப�சிய தகோளமகத் திடடத்ம�த் 
�யோரிப்�து ப�ோன்ற நடவடிக்மக-
கள கோல�ோை�ைோகியுள்ளன. இ�ற்-
கமைய ஆமைக்குழு விமரவில் 
உருவோக்கப்�டு அ�ற்கோன �ணியோ -
்ளர்கள உளவோஙகப்�ட பவண்டு -

தைன பகோ�ோ குழு, ப�ோக்குவரத்து 
அமைச்சுக்கு ஆபலோசமன வழஙகி-
யது.   

வீதி வி�த்துக்களினோல் நோத்ளோன் -
றுக்கு 6 -8 ப�ர் உயிரிழப்��ோகவும், 
2007ஆம் ஆண்டு மு�ல் 2016ஆம் 
ஆண்டு வமரயோன கோலப் �குதி -
யில் வீதி வி�த்துக்க்ளோல் 25,607 

ப�ர் உயிரிழந்திருப்��ோகவும் 
இவவோறோன பின்புலத்தில் வீதி 
வி�த்துக்கம்ளத் �டுப்�ம� ப�சிய 
�ணியோகக் கருதி சம்�ந்�ப்�டட 
அமனத்து �ரப்பினரின் த�ோறுப்பு -
கம்ளயும் நிமறபவற்ற பவண்டிய -
�ன் முக்கியத்ம�யும் குழு வலியு-
றுத்தியது.   

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

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

ராகுகாலம :  கானல :  9.00 - 10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 7.30 - 9.00வனர

 ேட்சத்திரம:  நரவதி கானல 9.34

்சாரவரி வருடம புரடடாதி 27

இன்னறைய சு்பதினம

நயாகம: ைரண-சித்்த நயாகம

சு்பஹ்  - 05.11
லுஹர  - 12.26
அஸர  - 03.48
ைஃரிப  - 06.21
இஷா  - 07.33

ப்தாழுனக 
நேரம 3

ஜனாதிபதி நேற்று 
பாராளுமன்றுக்கு 
விஜயம்

க�ாவிட்-19 க�ாற்்ாளர்
எண்ணிக்்�  ோளுக்கு
ோள் அதி�ரிப்பு
GMOA எச்சரிக்னக

ஜனோதி�தி பகோடடோ�ய 
ரோஜ�க்ஷ பநற்று (11) �ோரோளுைன்-
றத்துக்கு தசன்று சுைோர் ஒரு ைணி-
பநரம் சம� நடவடிக்மககம்ளப் 
�ோர்மவயிடடோர்.   

�ோரோளுைன்றத்துக்கு தசன்ற 
அவர், பிர�ைர் ைஹிந்� ரோஜ�க்-
ஷவுடன் கோமல 10.15 ைணிக்கு 
சம�க்குள தசன்ற ஜனோதி�தி 
10.50 ைணிவமர 35 நிமிடங-
கள சம�யில் அைர்ந்திருந்�ோர். 
முன்னோள ஜனோதி�தி மைத்திரி-
�ோல சிறிபசனவும் அந்பநரத்தில் 
சம�யில் அைர்ந்திருந்�ோர்.   

ஜனோதி�தி �ோரோளுைன்ற 
சம�க்கு வரும்ப�ோது நிதி, மூல�-
னச் சந்ம� ைற்றும் அரச த�ோழில்-
முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரோ-
ஜோஙக அமைச்சர் அஜித் நிவோட 
கப்ரோல் சம�யில் உமரயோற்றிக் 
தகோண்டிருந்�ோர். சம�யிலிருந்து 
தவளிபயறிய ஜனோதி�தி �ோரோளு-
ைன்றத்திலுள்ள �னது அலுவ-
லகத்துக்குச் தசன்று சுைோர் ஒரு 
ைணித்தியோலத்துக்கு பைல் அஙகி-
ருந்�ோர். இ�ன்ப�ோது அமைச்சர்-
கள ைற்றும் ஆளும் கடசி உறுப்பி-
னர்கள �லரும் அவமரச் தசன்று 
சந்தித்துக் கலந்துமரயோடினர்.   

தகோவிட-19 த�ோற்றோ்ளர்களின் 
எண்ணிக்மக, நோளுக்கு நோள 
அதிகரிக்கின்றமை, தகோவிட19 
�ரவல் மிகவும் அ�ோய நிமலயி-
லுள்ளம� தவளிப்�டுத்துவ�ோக 
அரச மவத்திய அதிகோரிகள 
சஙகத்தின் ஊடகப் ப�ச்சோ்ளர், 
மவத்தியர் சைந்� ஆனந்� த�ரி-
வித்துள்ளோர்.  

கடந்� கோலஙகளில் பநோயோ்ளர்-
கள எண்ணிக்மக 500 மு�ல் 600 
அ்ளவில் �திவோன நிமலயில், 
�ற்ப�ோது 900 ஆக அதிகரித்துள-
்ளது.இது மிகவும் கவனத்தில் 
எடுத்து, விஞ்ோன ரீதியோக ஆய்-
வுதசய்யப்�ட பவண்டிய கோரை-
ைோகும். அத்துடன், தகோழும்புக்கு 
தவளி ைோவடடஙகளின் அ�ோய 
நிமல த�ோடர்பில், ஆய்வுகம்ள 
பைற்தகோண்டு த�ோதுைக்கம்ள 
த�ளிவு�டுத்� பவண்டியது 
மிகவும் அத்தியோவசியைோன�ோ-
குதைன்றும் அவர் குறிப்பிட-
டுள்ளோர்.  

இரத்ைலோமன, தகோழும்பு 
இந்துக் கல்லூரியின்  70 ஆவது 
வருட ஸ�ோ�கர் தினம் �ோட-
சோமலயின் சிவகோமி ைண்ட-
�த்தில் இன்று 12 ஆம் திகதி 
கோமல 10 ைணிக்கு நமடத�ற-
வுள்ளது. 

இந் நிகழ்வில் இந்து வித்தி-
யோவிருத்திச் சஙக ஆளுநர் சம� 
உறுப்பினர் எஸ.�ன�ோலோ 
கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளோர்.

இந் நிகழ்வு �ோடசோமல 
அதி�ர் சி.பயோபகஸவரன் 
�மலமையில் இன்று நமடத�-
றவுள்ளது.

இலஙமகக்கு சுற்றுலோ 
�யைம் பைற்தகோண்டு ைற்-
றுதைோரு த�ோகுதி �யணிகள 
நோடமட வந்�மடந்துள்ளனர்.

கசகஸ�ோன் ைற்றும் யுக்மர-
னில் இருந்ப� இப் �யணிகள 
பநற்று நோடமட வந்�மடந்துள-
்ளனர்.

414 சுற்றுலோப் �யணிகள 
இரண்டு விைோன பசமவகளில் 
ைத்�ம்ள விைோன நிமலயத்ம� 
வந்�மடந்��ோக த�ரிவிக்கப்-
�டடுள்ளது. 

இ�ற்கமைய யுக்மரனில் 
இருந்து 179 சுற்றுலோப் �யணி-
களும் கசகஸ�ோனில் இருந்து 
235 சுற்றுலோப் �யணிகளும் 
வருமக �ந்துள்ளனர்.
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மயிலத�மடு, மா�வ்ன நமச்சல் �்ர
வழக்கு வி்சார்ை ஒததி்வப்பு

ைடடக்க்ளப்பு ைோவடடத்தின் 
ையிலத்�ைடு, ைோ�வமன �குதியில் 
பைய்ச்சல் �மர அ�கரிப்பு த�ோடர்-
�ோக �ோக்கல் தசய்யப்�டட ைனு 
மீ�ோன விசோரமை ஒத்திமவக்கப்-
�டடுள்ளது.

ையிலத்�ைடு, ைோ�வமன பைய்ச் -
சல் �மரப் �குதியில் அத்துமீறிய 
அ�கரிப்புத் த�ோடர்�ோன வழக்கு 
பநற்று பைன்முமறயீடடு நீதிைன்றத் -
தில் எடுத்துக்தகோள்ளப்�டடது.

இ�ன்ப�ோப� எதிர்வரும் 26 ஆம் 

திகதி வமர வழக்கு விசோரமைகள 
ஒத்திமவக்கப்�டடுள்ள�ோக �மிழ்த் 
ப�சியக் கூடடமைப்பின் �ோரோளு-
ைன்ற உறுப்பினர், ஜனோதி�தி சட -
டத்�ரணி எம்.ஏ சுைந்திரன் 
த�ரிவித்துள்ளோர்.

பகாநரானா ்சடலஙகள் எரிபபு;

பிர�மரின் அறிவித�லுக்�்மய வர்த�மானி்ய
கவளியிட ேடவடிக்்��்ள எடுங�ள்
எஸ.எஸ. ைரிக்கோர் எம்.பி. பவண்டு-
பகோள

பகோவிட 19 கோரைைோக ைரணிப்� -
வர்கம்ள பும�க்கும் விவகோரத்ம� 
ை�ப் பிரச்சிமனயோக �ோர்க்கோைல் 
ப�சியப் பிரச்சிமனயோக �ோர்த்து பிர -
�ைர் த�ரிவித்��ன் பிரகோரம் அடுத்� 
கடட நடவடிக்மகயோக வர்த்�ைோ-
னிமய தவளியிட அனுைதி வழஙக 
நடவடிக்மக எடுஙகத்ளன �ோரோளு-
ைன்ற உறுப்பினர் எஸ.எம்.ைரிக்கோர் 
த�ரிவித்�ோர்.  

எதிர்க்கடசித் �மலவர் அலுவல-
கத்தில் (11) நமடத�ற்ற ஊடக சந் -
திப்பில் கலந்து தகோண்ட �ோரோளு-
ைன்ற உறுப்பினர் எஸ.எம்.ைரிக்கோர் 
பைலும் த�ரிவித்��ோவது .  

பிரமஜகளின் அடிப்�மட உரிமை-
கள, ஜனநோயகம் �னிப்�டட சு�ந் -

திரஙகம்ளப் �ோதுகோப்-
�து ஓர் அரசோஙகத்தின் 
த�ோறுப்�ோகும். இ�ற்கு 
இடம்தகோடுப்�து முக்-
கியைோன விடயைோகும்.
உலக சுகோ�ோர ஸ�ோ�ன 
வி தி மு ம ற க ளு க் கு 
ைோறோக இலஙமக அர-
சோஙகம் நீண்ட நோடக்ளோக 
பும�ப்��ற்குரிய அனு-
ைதிமய ைறுத்து வந்�து.
இ�ற்கோக ஐக்கிய ைக்கள சக்தியின் 
�மலவர் சஜித் பிபரை�ோச �மலமை-
யில் நோஙகள கூடடோக இ�ற்கோகப் 
ப�ோரோடிபனோம்.முதுதகலும்பு உள -
்ளவர்கள ப�ோன்று த�ோடரோக இந்� 
விஞ்ோன ரீதியோன முடிவிற்கோக 
குரல் தகோடுத்ப�ோம்.இது த�ரிய 
விடயைல்ல.�ற்ப�ோதும் உலகம் 
பின்�ற்றும் வழிமுமறக்கு இந்� 

அரசோஙகம் அனுைதிய-
ளிப்�து �ோன் இதிலுள்ள 
விடயம்.  

பநற்று கோமல நோன் 
�ோரோளுைன்ற தென்-
சோர்ட பிரிமவத் த�ோடர்பு 
தகோண்டு திருத்�த்திற்-
குட�டுத்�ோ� வி�ைோக 
பநற்மறய விடயத்ம� 
�திவு தசய்யுைோறு 
பவண்டிக் தகோண்படன்.

தென்சோர்ட �திவுகம்ள யோரோலும் 
ைோற்ற முடியோது.எனபவ இம� ஒர் 
ை�ப் பிரச்சிமனயோக �ோர்க்கோைல் 
ப�சியப் பிரச்சிமனயோக �ோர்த்து 
பிர�ைர் த�ரிவித்� பிரகோரம் அடுத்� 
கடட நடவடிக்மகயோக வர்த்� -
ைோனிமய தவளியிடடு இ�ற்கு 
அனுைதி வழஙக நடவடிக்மக எடுங -
கள.

க�ாநரானா க�ாற்்ாளரால் ந�ர்�ல்
ஆ்ைக்குழு �ற்�ாலி�மா� மூடப்பட்டது

பலோரன்ஸ தசல்வநோயகம்

தகோபரோனோ  மவரஸ த�ோற்று 
பநோயோளி ஒருவர் இனஙகோைப்�ட-
டுள்ள நிமலயில் பநற்மறய தினம் 
ப�ர்�ல் ஆமைக்குழுவின் அமனத் -
துப் பிரிவுகளும்  மூடப்�டடன.

ஆமைக்குழுவின் நடவடிக்-
மககள எதிர்வரும் 15ஆம் திகதி  
த�ோடக்கம் மீண்டும் ஆரம்�ைோகு-

தைன ஆமைக்குழுவின் முக்கியஸ-
�ர் ஒருவர் த�ரிவித்�ோர்.

ப�ர்�ல் ஆமைக்குழுவின் கைக் -
கோய்வுப் பிரிவில் �ணி புரியும் ஒரு-
வருக்கு பநற்று தகோபரோனோ மவரஸ 
த�ோற்று உறுதிப்�டுத்�ப்�டடுள்ள 
நிமலயில் அவர் ஆமைக்குழுவின் 
ஏமனய ஊழியர்களுடன் த�ோடர் -
புகம்ள பைற்தகோண்டிருந்�மை 
த�ரியவந்துள்ளது. அந்� நிமலயில் 

பநற்மறய தினம் ப�ர்�ல் ஆமைக் -
குழுவின் அமனத்துப் பிரிவுகளும் 
�ற்கோலிகைோக மூடப்�டடன.

அமனத்து பிரிவுகளிலும் மவரஸ 
த�ோற்று நீக்கம் பைற்தகோள்ளப்�ட-
டுள்ள�ோகவும் அ�ற்கிைஙக எதிர் -
வரும் 15 ஆம் திகதி ஆமைக்கு -
ழுவின் நடவடிக்மககள மீண்டும் 
ஆரம்�ைோகுதைன்றும் அவர் த�ரி -
வித்துள்ளோர்.                                (்ஸ)

வீதிப் பாதுகாப்பு தேசியச் சபபபய 
ஆபைக்குழுவாக மாற்ற தவண்டும்
ேடவடிக்்��்ள வி்ரவு படுததுமாறு ந�ாபா குழு பரிந்து்ர

2007 மு�ல் 2016 வ்ர வீதி விபததுக்�ளால் 25,607 நபர் பலி
க�ாழும்பு நீதிமன்்ங�ளில் 20,000 க்கும் அதி�மான
்சாரதி அனுமதி பததிரங�ள் ந�க்�ம்

க�ாழும்பில் 13,14 ஆம் தி�தி�ளில்
வர்த�� �ண்�ாட்சி

பைட இன் ஸ்ரீலஙகோ 
வர்த்�க கண்கோடசி எதிர்-
வரும் 13 ைற்றும் 14 ஆம் 
திகதிகளில் தகோழும்பில் 
ந ம ட த � ற வு ள ்ள � ோ க 
த�ோழிற்துமற அமைச்சர் 
விைல் வீரவன்ச த�ரிவித்-
�ோர்.

இது த�ோடர்�ோக அவர் 
பநற்று ஊடகஙகளுக்கு 
கருத்து த�ரிவிக்கும் 
ப�ோது,

உளநோடடவர்கள புதிய நம்-
பிக்மக, உத்பவகத்துடன் உற்�த்தி -
கம்ள பைற்தகோளளும் விடயத்தில் 

அவ�ோனம் தசத்தியுள -
்ளனர். அவர்களிமடபய 
ஏற்�டடுள்ள ஆர்வத்ம� 
பைலும் �லப்�டுத்�வ -
�ற்கோன ஒரு கோரணியோக 
பைட இன் ஸ்ரீலஙகோ 
வர்த்�க கண்கோடசி 
அமையும்.

எனபவ, இந்� ைோ�ம் 
13 ைற்றும் 14 ஆம் 
திகதி இலஙமக ைன்றக் 
கல்லூரிக்கு முன்�ோக -

வுள்ள வீதியில் வர்த்�க கண்கோட-
சிக்கு வருைோறு நோடடு ைக்களுக்கு 
அமழப்பு விடுக்கிபறன் என்றோர்.

�ட்டான பகுதியில் ்சட்டவிநரா�
ஆயு� �ளஞ்சியம் சுற்றிவ்ளப்பு

கடடோன �குதியில் சடடவிபரோ� -
ைோக இயஙகிய ஆயு�க் க்ளஞசியம் 
ஒன்று த�ோலிஸ விபசட அதிரடிப் 
�மடயினரோல் சுற்றிவம்ளக்கப்�ட-
டுள்ளது.

கடடோன - மிரிஸவத்� - சபீடியோ-
வத்ம� �குதியிபலபய இச் சடட-
விபரோ� ஆயு� க்ளஞசியம் ஒன்று 
கோவல்துமற சுற்றிவம்ளக்கப்�டடு 
ள்ளது.

விைோனப்�மடயின் புலனோய்வு 
பிரிவினருக்கு கிமடத்� �கவலுக்க-
மைய பகோைபென விபசட அதி-

ரடிப்�மட முகோமின் புலனோய்வு 
பிரிவினரோல் பநற்று இந்� சுற்றிவ -
ம்ளப்பு நடவடிக்மக முன்தனடுக்கப்-
�டட�ோக த�ரிவிக்கப்�டுகின்றது.

இ�ன்ப�ோது ஒருவர் மகது தசய்-
யப்�டடுள்ள�ோகவும் த�ரிவிக்கப்�-
டுகின்றது. 

பைலும் அஙகிருந்து 8 துப்�ோக்கி-
கள ைற்றும் �யன்�டுத்� கூடிய ஆயி-
ரத்து 171 ப�ோடடோக்கள என்�ன 
மீடகப்�டடுள்ள�ோக த�ோலிஸ 
விபசட அதிரடிப் �மடயினர் த�ரி -
வித்துள்ளனர்.

ரயில் நி்லய அதிபர்�ள்
்சட்டப்படி நவ்ல இயக்�ம்
48 ைணி நேர அனடயாள ந்பாராடடம

பலோரன்ஸ தசல்வநோயகம்  
 
ரயில் நிமலய அதி�ர்கள பநற்று முன்தினம் 

நளளிரவு மு�ல் 48 ைணித்தியோல சடடப்�டி 
பவமல ப�ோரோடடம் ஒன்மற பைற்தகோண்டுள-
்ளனர்.   

அ�ற்கிைஙக அவர்கள பநற்று நளளிர -
வில் இருந்து கண்கோணிப்பு நடவடிக்மகயில் 
இருந்து விலகிக் தகோண்டுள்ள�ோக ரயில் 
நிமலய அதி�ர்கள சஙகத்தின் �மலவர் சுபை� 
பசோைரத்ன த�ரிவித்துள்ளோர்.   

பைற்�டி சடடப்�டி பவமல நடவடிக்மக 
கோரைைோக அலுவலக ரயில் பசமவகளில் 
�ோை�ம் ஏற்�டும் என்றும் அவர் த�ரிவித்துள-
்ளோர்.   

அப� பவம்ள விமரவோக இ�ற்கு தீர்வு 
த�ற்றுத் �ரப்�டுைோனோல் சடடப்�டி பவமல 

நடவடிக்மகமய மகவிட �யோரோக உள்ள�ோக-
வும் அவர் த�ரிவித்துள்ளோர்.   

தவற்றிடஙகம்ள நிரப்�ோமை, நியைனங-
கம்ள வழஙகுவ�ற்கோன நடவடிக்மககம்ள 
விமரவு�டுத்�ோமை, ரயில் நிமலயஙகளில் 
நவீன த�ோடர்�ோடல் த�ோகுதிமய அறிமுகப் 
�டுத்�ோமை உளளிடட �ல்பவறு பகோரிக்மக-
கம்ள முன்மவத்ப� பைற்�டி த�ோழிற்சஙக 
ப�ோரோடடத்ம� பைற்தகோளவ�ோக அவர் த�ரி -
வித்துள்ளோர்.   

பநற்று நளளிரவு மு�ல் 48 ைணித்தியோலஙக -
ளுக்கு பைற்�டி த�ோழிற்சஙக ப�ோரோடடத்ம� 
பைற்தகோளவ�ோக த�ரிவித்துள்ள அவர், 
அ�ற்கு உடனடி தீர்வு கிமடக்கோ�விடத்து 
த�ோடர் பவமல நிறுத்�ப் ப�ோரோடடத்ம� 
பைற்தகோள்ளப் ப�ோவ�ோகவும் த�ரிவித்துள-
்ளோர்.(்ஸ)   

சுற்றுலாதது்் ்சார்ந்� வர்த��ர்�ளுக்கு
மானியங�்ள வழங� அரசு தீர்மானம்
சம்ஷ் �ோயிம், சுப்பிரைணியம் நிஷோந்�ன்

இலஙமகயின் சுற்றுலோத்துமறமய கடடிதய-
ழுப்� சுற்றுலோத்துமறசோர்ந்� வர்த்�கர்களுக்கு 
த�ோடர்ந்து ைோனியஙகம்ள வழஙக அரசோஙகம் 
எதிர்�ோர்த்துள்ள�ோக சுற்றுலோத்துமற அமைச்-
சர் பிரசன்ன ரைதுஙக த�ரிவித்�ோர்.

சிறிய ைற்றும் நடுத்�ர சுற்றுலோத்துமற சோர்ந்� 
வியோ�ோரிகள தகோவிட தநருக்கடி கோரைைோக 
எதிர்தகோளளும் பிரச்சிமனகள த�ோடர்பில் 
ப�சிய ைக்கள சக்தியின் �ோரோளுைன்ற உறுப் -
பினர் அநுரகுைோர தி்ஸோநோயக்கவோல் எழுப்�ப் -
�டட பகளவிக்கு �திலளிக்கும் ப�ோப� அவர் 
இவவோறு கூறினோர்.

அவர் பைலும் த�ரிவித்��ோவது,
கடந்� கோலத்தில் கடடுநோயக்க விைோன 

நிமலயத்ம� திறந்�ப�ோது அ�ற்கு எதிர்க்கடசி-
யினர் கடும் எதிர்ப்ம� தவளியிடடனர். அத்�-
ருைத்தில் தவளிநோடடில் இருக்கும் இலஙமக 

�ணியோ்ளர்கம்ள விடுத்து சுற்றுலோப்�யணி-
கம்ள நோடடுக்கு அமழத்துவருவ�ோக எம்மீது 
குற்றச்சோடடுகம்ள சுைத்தினர். ஆனோல், �தி-
வுதசய்துள்ள அமனத்து �ணியோ்ளர்கம்ளயும் 
நோடடுக்கு அமழத்துவர நடவடிக்மககம்ள 
எடுத்து வருகிபறோம். அந்�ச் தசயற்�ோடு ஒருபு -
றமும் சுற்றுலோப்�யணிகம்ள அமழத்துவரும் 
தசயற்�ோடு ஒருபுறமும் இடம்த�றுகிறது.

சுற்றுலோத்துமறசோர்ந்துப் �ணியோற்றும் வியோ -
�ோரிகளுக்கு சலுமககம்ள ைோத்திரம் வழஙகி 
அவர்க்ளது பிரச்சிமனகளுக்கு தீர்மவ வழங-
கிவிட முடியோது. அ�ற்கோன ஒபர வழி�ோன் 
நோடமட சுற்றுலோத்துமறயினருக்கோக திறந்து-
விடல். அந்�விடயம் த�ோடர்பில் அரசோஙகம் 
கவனம் தசலுத்திய�ோல்�ோன் அ�மன தசய்தும் 
உளப்ளோம். உயிர்த்� ்ோயிறுத் தினத் �ோக்கு�ல் -
கள அ�மனத்த�ோடர்ந்து தகோவிட தநருக்கடி 
கோரைைோன எைது நோடடின் சுற்றுலோத்-
துமற த�ோடர்ந்து கடும்

இலங்�யில் இரண்டாவது 
சூரிய ்சக்தி பூங�ா

துமிந்த திஸாநாயக்க த்தரிவிப்பு
இலஙமகயில் எரிசக்தி தசயன் -

முமறமய முன்தனடுத்துச் தசல் -
லும்ப�ோது, புதுப்பிக்கத்�க்க எரி -
சக்திமய மையைோகக்தகோண்டு, 
நோடடில் நிர்ைோணிக்கப்�டவுள்ள 
இரண்டோவது சூரியசக்தி பூஙகோ 
திடடம் அடுத்� ைோ�ம் ஆரம்பிக் -
கப்�டவுள்ள�ோக த�ரிவிக்கப்�ட -
டுள்ளது.

சூரிய சக்தி, கோற்று ைற்றும் 
நீர்மின் பைம்�ோடடுத்துமற இரோ -

ஜோஙக அமைச்சர் துமிந்� தி்ஸோநோ -
யக்க இ�மனத் த�ரிவித்துள்ளோர். 
சியம்�லோண்டுவ �குதியில் இந்�ப் 
பூஙகோ அமைக்கப்�டவுள்ளது.

2022 டிசம்�ர் ைோ�த்தில் இந்� 
எரிசக்தி பூஙகோ மூலம், ப�சிய 
மின்சோர கடடமைப்புக்கு 100 
தைகோபவோட மின்சோரத்ம�ப் த�ற் -
றுக்தகோள்ள எதிர்�ோர்ப்��ோக இரோ -
ஜோஙக அமைச்சர் துமிந்� தி்ஸோநோ -
யக்க த�ரிவித்துள்ளோர்.

விமல் வீரவன்ச

மற்றுகமாரு க�ாகுதி 
சுற்றுலா பயணி�ள் 
இலங்� வரு்�

இரதமலா்ன, க�ாழும்பு
இந்துவின் ஸ�ாப�ர்
தின 70ஆவது வருட 
நி�ழ்வு இன்று
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ஆயிரம் ரூபாவுடன் அனைத்தும்
தீர்ந்து பபாய் விடவிலனலை!

இலங்கைக்கு மிகைக் கூடுதலான அந்நிய செலா-
வணி்ய ஈட்டித் தருகின்ற சதாழில்து்்ற-
யாகை முனசனாரு கைாலத்தில் ததயி்ல ஏற்-

றுமதி விளஙகியது. ெரவததெ ரீதியில் இலங்கைத் 
ததயி்லக்கு தனித்துவமான செயச�ானறு அனறு 
நிலவியது. இலங்கைத் ததயி்லயானது த�மும் 
சு்வயும் வாயந்தசதனெது உலகை மக்கைளின நம்பிக்-
்கையாகை இருந்தது. 

உலகில் இந்தியா, சகைனயா உட்ெட தமலும் சில 
நாடுகைளில் ததயி்ல உற்ெத்தி செயயபெடுகின்றது. 
ஆனாலும் அ்வ அ்னத்துடனும் ஒபபிடு்கையில் 
இலங்கைத் ததயி்லதய சு்வ மிகுந்ததாகை விளங-
குகின்றது. எமது நாட்டின சொருத்தமான தட்ெ சவபெ 
நி்ல்ம மற்றும் ததயி்லயின இனம் தொன்றன 
இந்த தனித்துவத்துக்கைான கைா�ணஙகைள் ஆகும்.

இலங்கைத் ததயி்லக்குரிய நற்செயர நாடு சுதந்-
தி�ம்டந்த பினனரும் சதாடரந்து நிலவி வந்தது. 
ஆனால் கைாலப தொக்கில் இலங்கைத் ததயி்ல-
யின நற்செயருக்கு சிறு கைளஙகைம் ஏற்ெடலானது. 
அதன கைா�ணமாகை உலகின சில நாடுகைள் இலங -
்கைத் ததயி்லக்குப ெதிலாகை தவறு நாடுகைளிலி-
ருந்து ததயி்ல்ய கு்்றந்த வி்லயில் இ்றக்குமதி 
செயயத் சதாடஙகின. அததெமயம், இலங்கையிலும் 
ததயி்லயின உற்ெத்தியும் த�மும் சிறிது வீழ்ச்சிய-
்டயத் சதாடஙகின.

‘சிதலான ரீ’ என்ற ெரவததெ செரு்ம்ய எமது 
நாட்டுத் ததயி்ல ெடிபெடியாகை இழந்து சகைாண்டு செல் -
கின்றசதன்ற உண்்ம எம்மில் ெலருக்கு இனனுதம 
சதரியாது. இலங்கையின உற்ெத்திப சொருசளான -
றின தனித்துவப செய்� இழபெது தவத்னக்குரிய -
சதனெ்தயும் ெலர புரிந்து சகைாள்வதில்்ல.

இலங்கைத் ததயி்லயின உலகைத் த�ம் குனறிப 
தொனதற்கு ெல கைா�ணஙகை்ளக் கூ்றலாம். 
ததயி்லத் ததாட்டஙகை்ளப ெ�ாமரிபெதில் மிகை 
நீண்ட கைாலமாகை உரிய கைவனம் செலுத்தபெடவில்்ல. 
ெல தொபத கைாலத்துக்கு முனனர நடபெட்ட ததயி்லச் 
செடிகைளுக்குப ெதிலாகை புதிய கைனறுகைள் நடபெட்டி-
ருக்கை தவண்டும். அதத தொனறு ததயி்லத் ததாட் -
டஙகைள் புதிதாகை செருமளவில் உருவாக்கைபெட்டிருக்கை 
தவண்டும்.

வளம் சொருந்திய எமது ம்லநாட்டில் அவவா-
்றான கைாரியஙகைள் சீ�ாகை முனசனடுக்கைபெடவில்்ல. 
முனசனாரு கைாலத்தில் உருவாக்கைபெட்ட ததயி்லத் 
ததாட்டஙகை்ள ்வத்தத இபதொதும் ததயி்ல உற்-
ெத்தி செயயபெட்டுக் சகைாண்டிருக்கின்றது. அததெம-
யம், ஏ�ாளமான ததயி்லத் ததாட்டஙகைள் ்கைவிடப -
ெட்ட நி்லயில் சவறும் ம்லக்கைாடுகைளாகிப தொய 
விட்டன. இதன கைா�ணமாகை எமது நாட்டின ததயி்ல 
உற்ெத்தியும் கு்்றவ்டந்து தொனது.

மறுபு்றத்தில் ததயி்ல ஏற்றுமதியில் தமாெடிப 
தெரவழிகைளும் ஊடுருவத் சதாடஙகியிருந்தனர. 
ததயி்லத் சதாழிற்ொ்லகைளில் இருந்து கைழிவாகை 
சகைாட்டபெடும் ததயி்லயுடன த�மான ததயி்ல-
்யக் கைலந்து கைலபெடம் செயது, அதற்கு செயற்்கைச் 
ொயமும் தெரத்து ஏற்றுமதி செயயும் ஏமாற்று தமாெ-
டிகைளில் அவரகைள் ஈடுெட்டனர. இக்கைாரியத்தினால் 
இலங்கைத் ததயி்லயின ெரவததெ த�ம் ெந்ததகைத் -
துக்குரியதாகிப தொனது. எமது ததயி்ல்ய வாஙகு-
வதற்தகை சில நாடுகைள் தயஙகியதுமுண்டு.

இவற்றுக்சகைல்லாம் அபொல், இலங்கைத் ததயி-
்லக்கு ெரவததெ நற்செய்� செற்றுக் சகைாடுத்த 
ததாட்டத் சதாழிலாளரகைளின வாழ்க்்கைத் த�ம் ெம்ெந் -
தமான விடயமும் இஙகு பி�தானமாகை குறிபபிடபெட 
தவண்டியசதான்றாகும். இலங்கையின ம்லயத்தில் 
செருந்ததாட்டஙகை்ள உருவாக்குவதற்கைாகை ஆஙகி-
தலய ஆட்சியாளரகைளால் சதனனிந்தியாவில் இருந்து 
அ்ழத்து வ�பெட்ட இந்திய வம்ொவளி மக்கைள் 
ெமூகைம் இந்நாட்டில் இரு நூற்்றாண்டு கைால வ�லாற்-
்்றக் சகைாண்டதாகும்.

அம்மக்கைளின அரபெணிபபினாதலதய  ம்லயகைத்-
தில் செருந்ததாட்டஙகைளும் வீதிக் கைட்ட்மபபுகைளும் 
உருவாகின. அவரகைளால் ததாட்டஙகைள் உருவாகியதத 
தவி�, அம்மக்கைளின வாழ்க்்கைத் த�மானது இனனும் 
இரு நூற்்றாண்டு கைால ெ்ழ்ம சகைாண்டதாகைதவ 
கைாணபெடுகின்றது. ஆஙகைாஙதகை வீட்மபபுத் திட்டங-
கைள் உருவாகியசதனெது உண்்மதான. ஆனாலும் 
அன்்றய கைாலத்து லயன கைாம்பி�ாக்கைளில் அவரகைள் 
இனனும் வாழ்ந்து சகைாண்டுதான இருக்கின்றாரகைள்.

கைல்வி மற்றும் அடிபெ்ட வெதிகைளில் முனதனற்்ற-
ம்டயாத ெமூகைமாகைதவ அம்மக்கைள் இனனும் உள்ள -
னர. ததயி்லத் சதாழில் து்்ற மீதான ஆரவமும் 
அவரகைளிடம் ெடிபெடியாகை கு்்றந்து சகைாண்டு வரு -
கின்றது. தொதிய வருமானம் இல்லாததால் அவர-
கைள் தவறு சதாழில் து்்றகைள் மீது நாட்டம் சகைாண்டு 
சதாழில்வாயபபு செற்றுச் செல்வ்தயும் கைாண முடி -
கின்றது.

இவவா்றான நி்லயிதலதய ததாட்டத் சதாழிலா -
ளரகைளின ஆயி�ம் ரூொ ெம்ெள விவகைா�த்தில் நல்-
லசதாரு முடிவு எட்டபெட்டுள்ளது. ெம்ெள உயரவுக் 
தகைாரிக்்கை்யப சொறுத்த வ்� அத்ன குறிபபிடத் -
தக்கை முனதனற்்றசமனக் சகைாள்ளலாம். அந்த சவற் -
றிக்கைாகை இ.சதா.கைா மற்றும் சில சதாழிலாளர அ்மப-
புகைள் எடுத்துக் சகைாண்ட முயற்சிகைள் அளபெரியன.

ஆனாலும் ஆயி�ம் ரூொவுடன அம்மக்கைளின துன-
ெஙகைள் யாவும் தீரந்து விடவில்்ல. அவரகைளது 
வாழ்க்்கைத் த�த்்த முனதனற்றுவதில் தீவி�மான 
கைவனம் செலுத்தபெட தவண்டும். நாட்டின ஏ்னய 
பி�ததெ மக்கைளுக்கு நிகை�ாகை அவரகைளும் வாழ்வதற்-
கைான வழிவ்கைகைள் ஏற்ெடுத்தபெட தவண்டும். அப-
தொதுதான இலங்கைத் ததயி்லயின த�மும் உயரும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்்த, சகைாழும்பு- - 10

தொல் செட்டி இலக்கைம் : 834
சதா்லதெசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

செக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்ெ� முகைா்மயாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ஜுமாதல் ஆகி்றாஃ பி்்ற 29
ொரவரி வருடம் ்த மாதம் 30ம் நாள்   சவள்ளிக்கிழ்ம
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லடாக் எல்லைப் பகுதியில குவிக்-
கப்பட்டிருந்த இநதிய, - சீன 
இராணுவ வீரரக்ை திருமபப் 

பபறும பணிகள் நேற்றுமுன்தினம ப்தாடங்-
கின. எல்லைப் பிரச்சி்ன காரணமாக, 
கடந்த ஆண்டு மு்தல இநதியாவுக்கு சீனாவு-
டன் நமா்தல நபாக்கு நிலைவி வந்தது. 

லைடாக் எல்லைப் பகுதியில, இருோட்டு 
இராணுவ வீரரகள் குவிக்கப்பட்ட்தால 
ப்தற்்றம ஏற்பட்டது. இ்தற்கி்டநய, ப்தற்-
்றத்்தத ்தணிக்க இரு்தரப்பு இராணுவ 
மூத்த அதிகாரிகள் நபச்சு ேடததி வந்தனர. 
கடந்த, 24ம திகதி நமாலநடா ஷுஷூல 

எல்லைப் பகுதியில ேடந்த ஒன்ப்தாம கட்ட 
நபச்சில  எல்லையில இருநது இராணுவ 
வீரரக்ை திருமபப் பப்ற இரு்தரப்பும சம-
ம்தம ப்தரிவித்த்தாக கூ்றப்படுகி்றது.

இநநி்லையில லைடாக்கில இருநது 
வீரரக்ை திருமபப் பபறும பணிகள் 
நேற்றுமுன்தினம ப்தாடங்கி உள்ை்தாக 
்தகவல கி்டததுள்ைது. இது குறிதது, 

சீன இராணுவ அ்மச்சகததின் பசய்தித 
ப்தாடரபாைர கரனல வூ கியான் கூறிய்தா-
வது: கிழக்கு லைடாக்கில உள்ை பான்காங் 
ஏரியின் வடக்கு மற்றும ப்தற்கு க்ர-
நயாரம குவிக்கப்பட்டிருந்த இருோட்டு 
இராணுவ வீரரக்ை திருமபப் பபறும 
பணிகள் ப்தாடங்கி உள்ைன. ஒன்ப்தாம 

கட்ட நபச்சில எடுக்கப்பட்ட முடிவின் 
அடிப்ப்டயில இந்த ேடவடிக்்க நமற்-
பகாள்ைப்பட்டு வருகி்றது.

இவவாறு, அவர கூறினார. எனினும, 
சீனா ்தரப்பில பவளியிடப்பட்ட இந்த 
அறிக்்க குறிதது  இநதிய மததிய அரசு 
இதுவ்ர எதுவும ப்தரிவிக்கவில்லை.

பிர்தமரும, வீட்மப்பு ேகர அபிவி-
ருததி அ்மச்சருமான  மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் 'உங்களுக்கு ஓர 

வீடு, ோட்டுக்கு நிழல'  என்்ற வீட்மப்பு 
பகாள்்கத  திட்டததின் கீழ் ந்தசிய வீட-
்மப்பு அபிவிருததி அதிகார ச்பயி-
னால ோட்டின் பலநவறு பகுதிகளிலும 
வீடுகள் நிரமாணிக்கப்பட்டு வருகின்்றன. 
அந்த வ்கயில வீட்மப்பு அபிவிருததி  
அதிகார ச்பயினால அமபா்்ற மாவட்-
டததிலும ஒவபவாரு பிரந்தச பசயலைாைர 
பிரிவிலும ்தலைா இரண்டு  வீடுகள் அ்மக்-
கப்பட்டு வருகின்்றன.

அப்பிரந்தசததில வறு்மக் நகாட்டின் 
கீழ் வாழும வீடுகள் அற்்ற குடுமபங்க்ைத 
ப்தரிவு பசய்து வீடுகள் நிரமாணிக்கப்பட்டு 
வருகின்்றன. இததிட்டததின் கீழ் கலமு-
்னயில உள்ை வீட்மப்பு   உப அலுவலை-
கததின் ஊடாக பபாததுவில ,சமமாநது்்ற 

கலமு்ன பகுதியில வீடுகள் நிரமாணிக்-
கப்படுகின்்றன. கலமு்ன ்தமிழ் பிரந்தசம 
மற்றும ேற்பிட்டிமு்ன பிரந்தசங்களில 
கடந்த வாரம 5 வீடுகள் நிரமாணிக்கப்-
பட்டு பயனாளிகளிடம ்கயளிக்கப்பட்-
டன. இநநிகழ்வுகள் ந்தசிய வீட்மப்பு 
அபிவிருததி அதிகார ச்பயின் ்த்லைவர 
நரனுகா பபநரரா ்த்லை்மயில கலமு்ன-
யில ே்டபபற்்றன. இவ்வபவததில 
வீட்மப்பு அபிவிருததி அதிகார ச்பயின்  
பபாதுமுகா்மயாைர லைலித எதிரிசிங்க 
உட்பட பலைர கலைநது பகாண்டனர.

இந்தநவ்ை வடக்கு, கிழக்கில  யுத்தத-
தினால வீடுக்ை இழநது இடமபபயரநது 
வாழும  மக்களுக்கு இநதிய ோட்டின் நிதி 
உ்தவித திட்டததின் கீழ் வீடுகள் நிரமா-
ணிக்கப்பட்டு வருகின்்றன.    மாவட்ட 

வீட்மப்பு அதிகார ச்பயின் முகா்மயா-
ைரினால நமற்பார்வ பசய்யப்பட்டு  இவ-
வீடுகள் நிரமாணிக்கப்படுகின்்றன. 

்தமக்பகன வீபடான்்்ற நிரமாணிததுக் 
பகாள்ை  வீட்டு உரி்மயாைருக்கு  5-_ 
6 நபரச் அைவு பகாண்ட  காணிததுண்டு 
கட்டாயம இருத்தல நவண்டும அலலைது 
வீட்டி்ன பூரணப்படுததிக் பகாள்ை  வசதி-
யற்்ற குடுமபங்களும   பிரந்தச பசயலைாைர   
ஊடாக வீட்மப்பு மாவட்ட  முகா்மயா-
ைருக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும. அ்த்ன 
வீட்மப்பு ப்தாழில நுட்ப அதிகாரி  பரி-
சீலிதது முகா்மயாைரின் அனுமதியுடன் 
வீடுகள் நிரமாணிக்க நிதி உ்தவி அலலைது 
வீட்மப்புக் கடன் வழங்கப்படும.  

்தமக்பகன்று ஒரு காணிததுண்டு  இல-
லைா்தவரகளுக்கு இவவீட்மப்புக் கடநனா 
நிதியு்தவிநயா வழங்கப்பட மாட்டாது. 
வீட்மப்பு அதிகார ச்பக்கு அப்பிரந்தச 

பசயலைாைர அலலைது மாவட்ட பசயலைாைர 
அரச காணிக்ை  வழங்குமிடதது அக்கா-
ணிததுண்டில  வீபடான்்்ற நிரமாணிக்க 
வசதிகள் பசய்து பகாடுக்கப்படும. 

மாேகர ச்ப, ேகர ச்ப உள்ை பிர-
ந்தசங்களில அரச காணிகள் இலலைா்ம-
யால வீட்மப்பு  மாதிரிக் கிராமங்க்ை 
நிரமாணிக்க முடியாமல உள்ைது. அரச 
வனவைங்களிநலைா பேலவயல காணிக-
ளிநலைா மண் நிரப்பி வீடுகள் நிரமாணிப்-
ப்்த அரசாங்கம முற்்றாக  நிறுததியுள்ைது. 
இ்தனால கூடு்தலைான வீடுகள் நிரமாணிக்க 
காணித ்தட்டுப்பாடு நிலைவி வருகின்்றது. 
இ்தன் காரணமாக மாேகர ச்ப பிரந்தசங்க-
ளில  ப்தாடரமாடி வீடுக்ை நிரமாணிதது 
மா்தாந்தம வாட்க அடிப்ப்டயில  
பணம பசலுததும வ்கயில ந்தசிய வீட-

்மப்பு  அபிவிருததி அதிகார ச்ப சியப்-
பத்த வீட்மப்பு   திட்டத்்த  ோடு முழுவ-
திலும ஆரமபிததுள்ைது.  

யாழ்ப்பாணம, குருோகல, மட்டக்க-
ைப்பு, கண்டி, அமபா்்ற, அனுர்தபுரம, 
பகாழுமபு, காலி நபான்்ற மாவட்டங்க-
ளில 100  ப்தாடரமாடி வீடுகள் பகாண்ட 4 
அடுக்கு மாடிக்ை நிரமாணிக்க உதந்தசிக்-
கப்பட்டுள்ைது.   

பகாழுமபு மாவட்டததில பமாரட்டு்வ 
பசா்ய்சாபுர, ந�ாமாகம,  யாழ்ப்பாணத-
தில ோவற்குடா  மற்றும கமப�ா, குருோ-
கல, காலி நபான்்ற பிரந்தசங்களில கடந்த 
ஜனவரி மா்தம வீட்மப்பு இராஜாங்க 
அ்மச்சர இநதிக்க அனுரத்தவினால அடிக்-
கல ோட்டப்பட்டு  ப்தாடரமாடி நிரமாணப் 
பணிகள் ஆரமபிக்கப்பட்டுள்ைன. .

ஒவபவாரு ப்தாடரமாடியும 40_ - 60 
இலைட்சம ருபா பபறுமதியான்வ. பபறு-
மதித ப்தா்கயில   ஆகக் கு்்றந்தது 20 
வீ்தததி்ன முற்பணமாக பசலுததி மிகுதித 
ப்தா்க்ய 10 அலலைது 25 வருடங்கள்  
மா்தாந்த மு்்றயில பசலுத்தக் கூடிய 
வ்கயில  ந்தசிய வீட்மப்பு அபிவிருததி 
அதிகார ச்ப ஒரு திட்டத்்த ே்டமு்்றப்-
படுததியுள்ைது. இதப்தாடரமாடி வீடுகளின்  
நிரமாணப் பணிகள் 2022 ஆம ஆண்டு  
ேடுப் பகுதியில பூரணப்படுத்தப்படும. 

ேகர அபிவிருததி அதிகார ச்ப பகாழும-
பில ஏற்கனநவ பகாமபனி வீதி, மாளிகா-
வத்்த, மட்க்குழி, பபார்ை, ப்தமட்-
டக்பகாட நபான்ற் பிரந்தசங்களில 10 
ப்தாடரமாடிக்ை நிரமாணிததுள்ைது.

இநதியாவின் உத்தரகண்ட் பனிப்-
பா்்ற பவடிப்பு காரணமாக 
்தநபாவன் சுரங்கததில சிக்கி-

யுள்ைவரக்ை மீட்கும பணிகள் நேற்று 
ஐந்தாம ோைாக ப்தாடரநது ே்டபபற்்றன.

உத்தரகண்ட் மாநிலைததிலுள்ை சநமாலி 
மாவட்டததில கடந்த சிலை ோட்களுக்கு 
முன்னர திடீபரன்று பனிப்பா்்ற ஒன்று 
பவடித்தது. இ்தன் காரணமாக ்தவுலி கங்கா 
ேதியில திடீபரன பவள்ைப் பபருக்கு ஏற்-
பட்டது. இ்தனால ்தவுலி கங்காவில கட்டப்-
பட்டு வந்த ்தநபாவன் நீரமின் நி்லையம 
முழுவதுமாக அடிததுச் பசலலைப்பட்டது.

இந்த பவள்ைப் பபருக்கில நேற்று வ்ர 
உயிரிழந்த நி்லையில 35 நபரின் உடலகள் 
மீட்கப்பட்டுள்ைன. காணாமல நபான-

வரக்ைத ந்தடும பணிகள் ப்தாடரநது 
ே்டபபற்று வருகின்்றன. ந்தசிய நபரிடர 
மீட்புப் ப்டயினரும இநந்தா திபத 
பபாலிஸ் ப்டயினரும இ்ணநது 
மீட்புப் பணிகளில ஈடுபட்டுள்ைனர.

இந்த பவள்ைத்தால ்தநபாவன் பகுதி-
யில அ்மநதுள்ை சுரங்கததில பணி புரிநது 

வந்த 35 நபர உள்நை சிக்கிக் பகாண்டர. 
அவரக்ைப் பததிரமாக மீட்கும பணிகள் 
ஐந்தாம ோைாக தீவிரமாக ே்டபபற்று 
வருகின்்றன. பவள்ைம காரணமாகச் சுரங்-
கததின் முகப்பில பா்்றகளும நசறுகளும 
நசரநதுள்ைன. அவற்்்ற நீக்கும பணிகள் 
்தற்நபாது ே்டபபற்று வருகின்்றன.

இந்த சுரங்கததின் அருகில பலை சிறிய 
சுரங்கங்களும அ்மநதுள்ைன. இநநி-
்லையில, அந்த சிறிய சுரங்கங்களிலி-
ருநது பபரிய சுரங்கததிற்குத து்ையிடும 
பணிகள் நேற்று அதிகா்லை ப்தாடங்கப்பட்-
டுள்ைன. 

இந்த சிறிய சுரங்கததிலிருநது சுமார 15 
மீற்்றர து்ையிட்டால ப்தாழிலைாைரகள் 
சிக்கியுள்ை பபரிய சுரங்கத்்த அ்டய 

முடியும என்று மீட்புப் ப்டயினர ப்தரி-
விததுள்ைனர.

இ்தன் மூலைம சுரங்கததில நசறு மற்றும 
கற்கள் உள்ை பகுதி்யத ்தாண்டிச் பசலலை 
முடியும என்றும மீட்புப் பணிக்ை 
வி்ரவாக நமற்பகாள்ை முடியும என்றும 
இநந்தா திபத பபாலிஸ் ப்ட ப்தரிவித-
துள்ைது. து்ையிடும பணிகள் நேற்று 
அதிகா்லை 2 மணிக்கு ப்தாடங்கப்பட்ட்தா-
கவும, ப்தாழிலைாைரகள் சிக்கியுள்ை சுரங்-
கத்்த அ்டந்தவுடன் அடுத்த கட்ட ேடவ-
டிக்்ககள் வி்ரவாக நமற்பகாள்ைப்படும 
என்றும இநந்தா திபத காவல ப்ட ப்தரி-
விததுள்ைது.

இருப்பினும, மீட்புப் பணிகள் மிகவும 
பமதுவாக ே்டபபற்று வருவ்தாகச் சுரங்-
கததில சிக்கியுள்ை ப்தாழிலைாைரகளின் உ்ற-
வினரகள் புகார ப்தரிவிததுள்ைனர. பவறும 
ஒநரபயாரு புலநடாச்ர மட்டுநம பயன்-
படுததி மீட்புப் பணிக்ை ே்டபபறுவ-
்தாகக் குற்்றஞசாட்டியுள்ை உ்றவினரகள், 
அதிேவீன ப்தாழிலநுட்பததின் உ்தவியு-
டன் மீட்புப் பணிக்ை வி்ரவாக நமற்-
பகாள்ை நவண்டும என்று நகாரிக்்க விடுத-
துள்ைனர.

'உங்களுக்கு ஓர் வீடு, நாட்டுக்கு நிழல்'
அம்ாறை மாவட்்டத்திலும வீடு்கள்

அ்றத்்த ேலலைப்தன்று நபாற்றும பேஞசம
இலலைா்த ்தன்்ம, ஒருவன் மற்்றவ்னப் பற்றிப்
பு்றங்கூறுகின்்ற சிறு்மயால காணப்படும.

அ்றஞசொல்லும் சநஞெத்தான அன்ம பு்றஞசொல்லும்
புன்மயாற் கைாணப ெடும்

இந்திய-சீன எல்றலையில்
தணிந்தது ் தறைம!

இன்று்டன் ஆைாவது நாளா்க ததா்டரும 
உத்தர்கண்ட் அனர்த்த மீட்புப் ்ணி

அஷ�ப ஏ ெமத்...?

சுரங்கத்தினுள் சிக்கிய�ோரர
போரைர�த் துரையிட்டு
மீட்்டெடுக்்க ்கடும் மு�ற்சி

இரோணுவத்தினரர 
மீைப் ்பறும் பணி

அனரை�
வீடு

இனரை�
வீடு
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ஜே.எ.எஸ்.எம். நிறுவனத்தின் ஏறெபாட்டில் ஜ்ரபாயல் ைத்திய கல்லூரியில் கல்விெயிலும் 
வறிய ைபாணவர் ைபாணவிகளுக்கு கற்றல் உெக்ரணஙகள், ஜெக் ைறறும் ெபாதணிகள் 
வழஙகி மவக்கும் மவெவம் அதிெர் எஸ்.எம்.டி. க்ரலியத்த தமைமையில் இடம்பெற்றது. 
இந்நிகழ்வில் ஜே.ஏ.எஸ்.எம். நிறுவனத்தின் அதிகபாரிகளபான ஓய்வு நிமை கல்விப ெணிப -
ெபாளர்  எஸ்.எம். நபாளீர்இ ஓய்வு நிமை ஆசிரியர் என்.பீ. யபாசின் உள்ளிட்டவர்கள் கைந்து 
பகபாண்டு வழஙகி மவபெமத ெடஙகளில் இஙகு கபாணைபாம். (ெடம்: ைபாவத்தகை நிருெர்)

பிரிட்ஜ் நிருபர்    

பபொகவந்தலொவவ பகர்க்-
கஸ்வொல்ட் மத்திய பிரிவு 
்்தொட்்டபபகுதியில்  05 ்பருக்கு 
பகொ்�ொனொ ப்தொற்று உறுதிபெய் -
யபபட்டுள்ள்தொக பபொதுசுகொ்தொ� 
அதிகொரி எஸ.எச்.்க.மதுஷொன் 
ப்தரிவித்துள்ளொர்.  

பபொகவந்தலொவவ பபொது 
சுகொ்தொ� அதிகொரி கொரியொல-
யத்திற்குட்பட்்ட பகுதியில் 
மொத்தி�ம் 101 ப்தொற்்ொ்ளர்கள 
இதுவவ� இனஙகொணபபட்டுள-
்ள்தொக  அவர் ்மலும் ப்தரிவித் -
்தொர். 

்ேற்று முன்தினம் பு்தன்கிழவம (10) 
மொவல பவளியொன பி.சி.ஆர் அறிக்வக -
யின் ஊ்டொக ப்தொற்்ொ்ளர்கள இனம்கொ -
ணபபட்டுள்ளொர்கள. 

பகர்க்கஸ்வொல்ட் மத்திய பிரிவு  
்்தொட்்டபபகுதியில் பபொகவந்தலொவவ 
வவத்தியெொவலயில் இருநது சுகயீ-
னம் கொ�ணமொக அனுமதிக்கபபட்டு 
சிகிச்வெ பபற்று வீடு திரும்பிய ேபர் 
ஒருவருக்கு ப்தொற்று ஏற்பட்்டவமயி -

னொல் அவ்�ொடு ப்தொ்டர்பிவன ்பணி -
வந்த 70்பருக்கு க்டந்த 4ஆம் திகதி 
பி.சி.ஆர்  பரி்ெொ்தவன ் மற்பகொள்ளப -
பட்்டது. அதில் 05 ்பருக்கு ப்தொற்று 
இனஙகொணபபட்்ட்தொக ப்தரியவரு -
கின்்து. அவவொறு ப்தொற்று உறுதி 
பெய்யபபட்்ட 05 ்பரில் ஒரு மொணவி 
பபொகவந்தலொவவ பகர்க்கஸ்வொல்ட் 
இல. 02 ்தமிழ் வித்தியொலயத்தில் ்த�ம் 
10 இல் கல்வி கற்று வந்த்்தொடு இறு-
தியொக இம் மொ்தம் மு்தலொம் திகதி 

வவ� பொ்டெொவல பென்றுள்ளொர். 
இ்தனொல் குறித்்த வகுபபில் 
உள்ள 22 மொணவர்கள மற்றும் 
10 ஆசிரியர்கள சுய்தனிவமப-
டுத்்தபபட்டு பி.சி.ஆர் பரி்ெொ-
்தவன ்மற்பகொள்ளவிருபப்தொக 
ஆ�ம்பகட்்ட விெொ�வணகளில் 
இருநது ப்தரியவநதுள்ளது.

ப ்த ொ ற் று க் கு ள ்ள ொ ன வ ர் க ள 
இ�ண்டு ஆண்கள மூன்று 
பபண்கள என உள்ள்டஙகியுள-
்ளனர்.

இ்்த்வவ்ள, மற்றுபமொரு 
ப்தொற்்ொ்ளரு்டன் ப்தொ்டர்பிவன 
்பணிவந்த அபபகுதிவயச் 

்ெர்ந்த 06 குடும்பஙகவ்ளச் ்ெர்ந்த 25 
்பர் 14 ேொட்களுக்கு ்தனிவமபடுத்்தப -
பட்டுள்ள்்தொடு பபொகவந்தலொவவ 
டின்சின் ேகரில் மூன்று வர்த்்தக நிவல-
யஙகள மூ்டபபட்டுள்ளவம குறிப-
பி்டத்்தக்கது. ப்தொற்றுக்குள்ளொன 05 
ப்தொற்்ொ்ளர்கவ்ளயும் பகொ்�ொனொ 
சிகிச்வெ நிவலயத்திற்கு அனுபபி 
வவபப்தற்கொன ே்டவடிக்வகயிவன 
பபொகவந்தலொவ பபொது சுகொ்தொ� அதி-
கொரிகள ்மற்பகொண்்டனர்.

(இ�த்தினபுரி ்மலதிக நிருபர்)

இ�த்தினபுரி மொேக� எல்வலக் -
குட்பட்்ட பஸ்தரிபபு நிவலயத் -
தில் பயணிகளின் அடிபபவ்டத் 
்்தவவயொன மலெலகூ்டவெதி இன் -
வமயொல் பயணிகள பல்்வறு அபெ -
்ளகரியஙகளுக்கு முகம்பகொடுபப -
்தொக புகொர் ப்தரிவிக்கபபடுகி்து.

இ்தனொல் தூ� பஸ ்ெவவகளுக் -
கொகக் கொத்திருக்கும் பயணிகள 
பபரும் அபெ்ளகரியஙகளுக்கு முகம் 
பகொடுத்து வருகின்்னர். 

இ�த்தினபுரி ேக�ெவபக்குட்பட்்ட  
பெலொன் ெநதி, பகொடிகமுவ (பொலம்) 
ெநதி, இ�த்தினபுரி பொணநதுவ் 
வீதி ெநதி, பபொலிஸ நிவலயம் 
(விவ்ளயொட்டு வம்தொனம்) முன் 
ஆகிய இ்டஙகளில் கொணபபடும் 
பஸ்தரிபபு நிவலயஙகளி்ல்ய 
இநநிவலவம கொணபபடுவ்தொக 
ப்தரிவிக்கபபடுகி்து. இந்த பஸ 
்தரிபபு நிவலயஙகளில் தூ� இ்டஙக -
்ளொன பண்்டொ�வவ்ள, பதுவ்ள, எம் -
பிலிபபிட்டிய, அம்பொவ் மற்றும் 
பகொழும்பு வவ�யிலொன இ்டங -

களுக்கு பயணிக்க கர்பபிணிப 
பபண்கள, சிறுவர்கள, வ்யொதிபர் -
கள என பலர்  நீண்்ட்ே�ம் கொத்தி -
ருபப்தொல் அபெ்ளகரியஙகளுக்கு 
முகம் பகொடுக்கின்்னர். இ்தனொல் 
இ�த்தினபுரி பி�்தொன பஸ நிவலயத் -
திலுள்ள மலெல கூ்டஙகவ்ள ேொடி 
வ�்வண்டிய நிவலவம ஏற்படுவ -
்தொக சுட்டிக்கொட்்டபபடுகி்து. 

அத்து்டன் இநநிவலவமயொல் பஸ 
்தரிபபு  நிவலயஙகவ்ள அண்மித்்த 
இ்டஙகள அசுத்்தமவ்டநது துர்ேொற் -
்ம் வீசுவ்தொகவும் பி�்்தெ மக்கள 
புகொர் ப்தரிவிக்கின்்னர். அதுமட் -
டுமின்றி பபொதுமக்கள பபரும் 
சுகொ்தொ� பி�ச்சிவனகளுக்கு முகம் 
பகொடுக்கின்்னர். என்வ இவவி -
்டயத்தில் இ�த்தினபுரி மொேக� ெவப 
அவெ� ே்டவடிக்வக ்மற்பகொள்ள 
்வண்டுபமனவும் மக்கள ்வண் -
டு்கொள விடுக்கின்்னர். நீண்்டகொ -
லமொக இவவி்டயம் குறித்து மக்கள 
பி�திநிதிகள அதிகொரிகளின் அவ்தொ -
னத்துக்கு பகொண்டு வந்த ்பொதிலும் 
இவவி்டயம் இதுவவ� எந்த 
வி்தமொன ே்டவடிக்வகயும் ்மற் -
பகொள்ளபப்டவில்வல எனவும் ேக� -
வொசிகள சுட்டிக்கொட்டுகின்்னர்.

ேல்லொட்சி அ�ெொஙகத்்தொல் 
ஆ�ம்பிக்கபபட்்ட பொ்டெொவல-
கள அபிவிருத்தி அவனத்தும் 
வகவி்டபபட்டுள்ளன.உ்டனடி -
யொக அவற்வ் மீ்ள ஆ�ம்பிக்க 
அ�ெொஙகம் ே்டவடிக்வக எடுக்க 
்வண்டும் என்று மவலயக 
மக்கள முன்னணியின் ்தவல-
வரும் நுவப�லியொ மொவட்்ட 
பொ�ொளுமன்் உறுபபினருமொன 
்வலுெொமி இ�ொ்தொகிருஸணன் 
ப்தரிவித்துள்ளொர்.

இது ப்தொ்டர்பில் அவர் ்மலும் 
கூறியவவ வருமொறு,

ேல்லொட்சி அ�ெொஙகத்தினொல் 
பொ்டெொவல மொணவர்களின் 
ேன்வமவய கருத்திற் பகொண்டு 
அருகில் உள்ள பொ்டெொவல சி்ந்த 
பொ்டெொவல எனும் ்வவலத்திட்-
்டத்தின் கீழ் பல பொ்டெொவலகள 
அபிவிருத்தி பெய்யபபட்்டது.

அபபடி அபிவிருத்தி பெய்யப-
பட்்ட பொ்டெொவலகள ்வவலகள 
நிவ்வவ்டந்த பொ்டெொவலகள 
தி்க்கபபட்டு மொணவர்களி்டம் 
வகயளிக்கபபட்டு அ்தன் பயன் -

கவ்ள மொணவர்கள அனுபவித்து 
வருகின்்ொர்கள.

ஆனொல் ்வவலகள பூர்த்தி 
பெய்யபபட்்ட பல பொ்டெொவல-
கள இன்னும் இந்த அ�ெொஙகம் 
ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு அவற்வ் 
பொ்டெொவல நிர்வொகத்தி்டம் வகய-
ளிக்கபப்டொமல் அந்த கட்டி்டங-
கள ்தற்பபொழுது பொழவ்டந்த 
நிவலயில் இருக்கின்்து.ஒரு சில 
பொ்டெொவலகளில் ்வவலத்திட்-
்டம் இவ்டேடுவில் வகவி்டப-
பட்்ட நிவலயில் இருக்கின்்து.

இ்தன் மூலம் அ�ெொஙகம் 
பெலவு பெய்்த ்கொடிக் கணக்-
கொன ரூபொய்கள வீணடிக்கபப-
டுகின்்து.என்வ உ்டனடியொக 
அ�ெொஙகம் இது ப்தொ்டர்பொக 
கவனம் பெலுத்தி ்்தவவயொன 
ே்டவடிக்வககவ்ள முன்பனடுக்க 
்வண்டும்.

க்டந்த அ�ெொஙகம் ஆ�ம்-
பித்்த ்வவலகவ்ள ேொஙகள 
முன்பனடுக்க முடியொது என்் 
நிவலபபொட்டில் இல்லொமல் யொர் 
அபிவிருத்தி பெய்்தொலும் அது 

எஙகளுவ்டய மொணவர்கவ்ள்ய 
பென்்வ்டயும் என்் ்ேொக்கத்-
தில் பெயற்ப்ட முன்வ�்வண் -
டும்.

அது மொத்தி�ம் அல்ல இநதிய 
அ�ெொஙகம் 9 பொ்டெொவலகவ்ள 
அபிவிருத்தி பெய்வ்தற்கு 300 
மில்லியன் ரூபொ வழஙகியது.
அ்தற்கொன பொ்டெொவலகள ப்தரிவு 
பெய்யபபட்டு புரிநதுணர்வு ஒப -
பந்தமும் வகச்ெொத்தி்டபபட்டுள-
்ளது. அந்த ்வவலத் திட்்டமும் 
இன்னும் ஆ�ம்பிக்கபப்டொமல் 
கி்டபபில் ்பொ்டபபட்டுள்ளது.
அ்தவன நிவ்வு பெய்்தொல் 
இன்னும் சில பொ்டெொவலகவ்ள 
அபிவிருத்தி பெய்ய இநதிய அ�-
ெொஙகத்தின் மூலமொக நிதிவய 
்கொ� முடியும்.

என்வ பொ்டெொவல அபிவிருத்-
தியில் அ�சியவல பயன்படுத்-
்தொமல் அ்தவன மொணவர்களின் 
ேன்வம கருதி முன்பனடுக்கின்் 
ஒரு திட்்டமொக அ்தவன பெயற்ப-
டுத்்த முன்வ� ்வண்டும் எனவும் 
அவர் ப்தரிவித்துள்ளொர்.

(நுவப�லியொ தினக�ன் நிருபர்)

நுவப�லியொவில் குளிரூட்்டபபட்்ட 
ம�க்கறி பபொதி பெய்யும் பணிகள உத்-
தி்யொகபூர்வமொக ஆ�ம்பமொகின.

இத்திட்்டத்திற்கு மு்தற்கட்்டமொக 
யு.என்.ஹபி்டொட் நிறுவனமும் 
பகொரியொ ேொட்டு 'பகொய்க்கொ'ெர்வ்்தெ 
நிறுவனத்தின் ஊ்டொகவும்  நிதியு்தவி 
வழஙகியுள்ளனர். 

இத்திட்்டமொனது   உத்தி்யொக-

பூர்வமொக  ்ேற்று முன்தினம் (10) 
பு்தன் கிழவம ம�க்கறிகவ்ள பபொதி 
பெய்யும் பணிவய ஆ�ம்பித்து வவக்-
கபபட்்டது.

நுவப�லியொவில் உற்பத்தி பெய்-
யபபடும் உருவ்ளக்கிழஙகு மற்றும் 
பக�ட், பீட்ரூட், ்கொவொ, லீக்ஸ 
உட்ப்ட ம�க்கறிவவககவ்ள பபொதி 
பெய்து ெநவ்தயில் விற்பவன பெய்வ-
்தற்கொன ஏற்பொடுகவ்ள நுவப�லியொ 
மொகொஸ்்தொட்்ட விவெொய கூட்டு்வு 

ெஙகம் ்மற்பகொண்டுள்ளது. இத் 
திட்்டத்வ்த ேவ்டமுவ்பபடுத்துவது 
ப்தொ்டர்பொக  நுவப�லியொ மொவட்்ட 
பெயலொ்ளர் எம். பீ.ஆர். புஸபகுமொ� 
மற்றும் நுவப�லியொ பி�்்தெ  பெயலொ-
்ளர் விது� ெம்பத் ஆகி்யொரின் ்வண்-
டு்கொளுக்கிணஙக பகொரியொ ேொட்டு 
'பகொய்க்கொ'ெர்வ்்தெ நிறுவனத்தின் 
நிதியு்தவியு்டன் யூ.என். பஹபி்டொட் 
நிறுவனம் சுமொர் 40 இலட்ெம் ரூபொ 
பபறுமதியொன  ேவீன இயநதி�ங-
கவ்ள பபற்றுபகொடுத்துள்ளது.

இ்தன் மூலம் நுவப�லியொவில் 
உற்பத்தி பெய்யபபடும் உருவ்ளக் 
கிழஙகு மற்றும் ம�க்கறி வவககவ்ள  
சுத்்தமொன நீரில் கழுவி உல�வவக்-
கபபட்டு குளிரூட்்டபபட்டு பபொதி 
பெய்து பபொது ெநவ்தயில் விற்பவன 
பெய்வ்தற்கொன ஏற்பொடுகள  பெய்யப-
பட்டுள்ளன.

இ்ரத்தினபுரி ைபாநக்ர ெஸ்தரிபபு நிமையஙகளில்  

மலசலகூட வசதி இன்மயால் 
பயணிகள் அசசளகரியம்

்்தொட்்டத் ப்தொழி -
லொ்ளர் ெம்ப்ள விவ -
கொ�ம் இ�ண்டு 
்்தொணியில்  கொல் 
வவத்்த கவ்தயொகி 
இ ரு ப ப ்த ொ க 
முன்னொள பொ�ொளு -
மன்் உறுபபினர் 
எம்.திலக�ொஜ் விடுத் -
துள்ள அறிக்வகயில் 
ப்தரிவித்துள்ளொர். 

இது ப்தொ்டர்பில் 
அவர் பவளியிட் -
டுள்ள அறிக்வகயில், 

ஆயி�ம் ரூபொ ேொட்ெம்ப்ளம் 
ப்தொ்டர்பில் ெம்ப்ள நிர்ணய ெவப 
எடுத்்த முடிவுக்கு கம்பனிகள 
இணஙகவில்வல என்பது அவர் -
கள அ்தவன எதிர்த்து வொக்களித் -
்ததில் இருந்்த ப்தளிவொக ப்தரி -
கி்து. ்மலும் 14 ேொள கொல 
அவகொெத்திவன பயன்படுத்தி 
அவர்கள அடுத்்த கட்்ட ே்டவடிக் -
வகக்கும் பெல்லலொம். மறுபு்ம் 
்தொஙகள 1000ரூபொ ேொட்ெம்ப்ளத் -
வ்தப பபற்றுக் பகொண்டுவிட்்ட்தொக 
அ�ெொஙகமும் ப்தொழிற்ெஙகஙகளும் 
பகொண்்டொடினொலும் அடுத்துவரும் 
மொ்தஙகளில் அந்த ெம்ப்ளத்வ்த 
மொ்தொந்தம் பபறும் ப்தொழிலொ்ளர் -

கள வொயிலொக அ்தன் 
உண்வமத் ்தன்வம 
பவளிபபடும். எது 
எ வ வ ொ ் ொ யி னு ம் 
க்டந்த கொல் நூற் -
்ொண்டு கொலமொக 
ே வ ்ட மு வ ் யி ல் 
இருந்த கூட்டு ஒப -
பந்த முவ்வம 
்களவிக்குட்படுத் -
்தபபட்்ட ெந்தர்ப -
பம் இது என்்வ -
வகயில் ்்தொட்்டத் 
ப்தொழிலொ்ளர் ெம்ப -

்ளவிவகொ�ம் இ�ண்டு ்்தொணியில்  
கொல் வவத்்த கவ்தயொகி இருக்கி -
்து.  அது பபருந்்தொட்்ட  நிர்வொக 
முவ்வம மொற்்த்வ்த ்ேொக்கிய 
்கொரிக்வகவய வலுபபடுத்துவ்தொக 
அவமயும்.

ெம்ப்ள நிர்ணய ெவப ஊ்டொக 
்்தொட்்டத் ப்தொழிலொ்ளர்களின் 
ேொள ெம்ப்ளத்வ்தத் தீர்மொனிக்கும் 
முவ்வம புதிய்தல்ல. ஆனொலும் -
கூட்டு ஒபபந்தம் மூலம் தீர்மொனிபப -
்தற்கொன ஒரு முவ்வம வந்தவு்டன் 
அந்த முவ்வம கி்டபபில் ்பொ்டப -
பட்்டது. இப்பொது மீண்டும் அந்த 
முவ்வமக்கு பெல்ல்வண்டிய 
நிர்பபந்தம் அ�ெொஙகத்துக்கு ஏற்பட் -

டுள்ளது. ஏபனனில் க்டந்த ஆண்டு 
ஆ�ம்பத்தில் நிவ்்வற்று அதிகொ� 
ஜனொதிபதி ெமர்பபித்்த அவமச்ெ� -
வவப பத்தி�மும் ஆண்டின் இறு -
தியில் பி�்தமர் வ�வு பெலவுத் 
திட்்டத்தில் விடுத்்த அறிவிபபும் 
இந்தப பி�ச்சிவனக்குத் தீர்வவத் 
்த�வில்வல. அது அ�ெொஙகத்துக்கு 
மிகுந்த ஏமொற்்த்வ்த அளித்்த நிவல -
யி்ல்ய ெம்ப்ளநிர்ணய ெவபயின் 
ஊ்டொக தீர்மொனிபப்தற்கு ப்தொழில் 
அவமச்ெர் அவமச்ெ�வவப பத்தி -
�த்வ்த ெமர்பபித்து இந்த தீர்மொனத் -
துக்கு வநதுள்ளனர்.

இ்தவன கம்பனிகள ஏற்றுக் 
பகொள்ளவில்வல என்பது ப்தளிவு. 
அவர்கள  ்தமது ஆட்்ெபவனவயத் 
ப்தரிவிக்க 14 ேொட்கள கொல அவகொ -
ெம் உண்டு. அ்தற்குள அ�ெொஙகம் 
வர்த்்தமொனி அறிவித்்தல் மூலம் ்தங -
க்ளது தீர்மொனத்வ்த பவளியிட்டு 
அ்தவன ஏற்று ேவ்டமுவ்பபடுத்்த 
கம்பனிகள நிர்பபநதிக்கபபட்்டொல் 
அவர்கள வழஙகும் ்வவல ேொட்க -
வ்ளக் குவ்க்க வொய்பபு உள்ளது. 
என்வ அது ப்தொழிலொ்ளர்களின் 
மொ்த வருமொனத்வ்தக் குவ்க்க 
வல்லது. இ்தனொல், ்்தொட்்டத் 
ப்தொழிலொ்ளர்களின் ெம்ப்ளபபி�ச் -
சிவன மொற்றுவடிவில் பவளிவரும். 

இ்தன்்பொது அ�ெொஙகமும் ப்தொழிற் -
ெஙகஙகளும் ்மலும் இந்த வி்ட -
யத்தில் கவனம் எடுக்கும் ்்தவவ 
எழும். 

க்டந்த கொல் நூற்்ொண்டுக்கு 
்மலொக ேவ்டமுவ்யில் இருந்த 
கூட்டு ஒபபந்த முவ்வமயில் 
மொற்்ம் ்வண்டுபமன க்டந்த 
கொலஙகளில் ப்தொ்டர்ச்சியொக 
கு�ல் எழுபபபபட்டு வநதுள்ளது. 
இப்பொது ெம்ப்ள நிர்ணய ெவப 
மூலம் தீர்மொனிக்கபபட்்ட ஒரு 
ப்தொவகவய கம்பனிகள வழஙக 
்வண்டும் என அ�சினொல் நிர்பபந-
திக்கபபடும் நிவலயில் ஏற்கன்வ 
ேவ்டமுவ்யில் இருந்த கூட்டு ஒப-
பந்த முவ்வமயின் இறுக்கம் ்த்ளர்ந-
துள்ளது என்ப்தவனக் கொட்டுகி்து.

இந்த நிவலவமக்ளொனது  
முவ்வம மொற்்ம் ஒன்றிற்கொன 
அழுத்்தத்வ்த அதிகரிக்கும். ெமூக 
மட்்டத்திலும் ஆயி�ம் ரூபொ்தொன் 
பி�ச்சிவன என்கி் நிவலவயக் 
க்டநது இந்தப பி�ச்சிவனவயப 
பொர்க்கும் சூழ்நிவல ஏற்படும். 
இது அ�சியல் ரீதியொன ஒரு முன்ன-
கர்வு என பகொளளு்தல் ்வண்டும். 
அ்்த ்ே�ம் அந்த அ�சியவல கவ -
னமொக முன்னகர்த்்தவும் ்வண்டும் 
என்்ொர்.

முன்னாள் எம்.பி மயில்னாக்ம் திலகரனாஜ் 

ரூ.1000 சம்பள விடயத்தில் கூட்டு ஒபபந்த 
மு்ை்மயின இறுககம் ்தளர்நதுள்ளது

நுவப்ரலியபாவில் 

குளிரூட்டபபட்ட மரககறி சபாதி
சசய்யும் பணிகள் ஆரம்பம்

நேரில் சநதிகக வருமாறு 
கூறி நபஸ்புக ேணபர் கடத்்தல்

(இ�த்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

களியொட்்ட நிகழ்ச்சிபயொன்றுக்கு 
அவழத்துச் பெல்வ்தொகக் கூறி ேபர் 
ஒருவர் க்டத்திச் பெல்லபபட்டு 
பின்னர் ்தபபிவந்த ெம்பவபமொன்று 
பலொங பகொவ்டயில் இ்டம்பபற்-
றுள்ளது.

37 வய்தொன பலொஙபகொவ்ட பி�-
்்தெத்வ்த ்ெர்ந்த ேபப�ொருவ்� 
இவவொறு க்டத்திச் பெல்லபபட்டுள-
்ளொர். இவர் வக, கொல் கட்்டபபட்்ட 
நிவலயில் க்டத்திச் பெல்லபபட்டுள-
்ள்தொக ப்தரியவருகின்்து. 

முகநூல் ேண்பர் ஒருவரு்டன் 
ப்தொ்டர்பு வவத்திருநதுள்ளொர். 

இநநிவலயில் முகநூல் ேண்பரின் 
ப்தொவல்பசி அவழபபுக்கிணஙக 
கொவல 3 மணிய்ளவில் பலொங-
பகொவ்ட ேகரிலிருநது களியொட்்ட 
நிகழ்பவொன்றுக்குச் பெல்வ்தொக கூறி 
கொரில் அவழத்து பெல்லபபட்டுள-
்ளொர். வொகனத்தில் இருந்த இருவர் 
அவவ� பயமுறுத்தி வக கொல்கவ்ள 
கட்டி க்டத்திச் பென்றுள்ளனர்.

இவ்டயில் க�வபனல்ல பி�்்தெத்-
தில் ்்தநீர் அருநதுவ்தற்கொக இவ�து 
வககொல் கட்டுக்கவ்ள அவிழ்த்து 
விட்்ட்பொது மலெலகூ்டத்திற்கு 
பெல்வ்தொக கூறி இவர் க்டத்்தல்கொ�ர்-
களி்டமிருநது ்தபபி, ஆற்றில் நீச்ெல-
டித்து ஓடியுள்ளொர்.

பாடசா்ல அபிவிருத்தியில் 
அரசியல் நவணடாம்

இரனாதனாகிருஷ்ணன எம்.பி ககனாரிக்க

சகர்ககஸ்நவால்ட் ந்தாட்டபபகுதியில் 
5 நபருககு சகாநரானா ச்தாற்று
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பி்ரதைரின் தீரைமானதமத...
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிரஸின் 

தலலவருமகான ரவூப் ஹக்கீம் 
சலையில் க்ள்வியெழுப்பினகார்.   

 ைகாரகாளுமன்்றத்தில் கேற்று எதிர்க்-
்ட்சித் ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
முஜிப்புர் ரஹமகான், முஸ்லிம் -்
ளின் சடலங்லை ேல்லடக்்ம் 
யசய்யும் விவ்காரம் யதகாடர்பில் 
முன்லவத்த விகசட கூற்றுக்கு இரகா-
ஜகாங் அலமசசர் சுதர்்ஷனி யைர்-
ணகான்கடகாப்புள்கை ைதிலளித்தி-
ருநத நிலலயில் அவரது உலரலெ 
யதகாடர்நது ்ருத்து யவளியிட்ட 
ஹக்கீம் எம்.பி கமலும் யதரிவித்த -
தகாவது,     பிரதமர் மஹிநத ரகாஜைக்ஷ 
கேற்றுமுன்தினம் இது யதகாடர்பில் 
திட்டவட்டமகான ைதியலகான்ல்ற 
அளித்திருநதகார். அதகாவது ேல்லடக்-
்ம் யசய்வதற்்கான அனுமதி ்கால -
தகாமதமகானகாலும் மி்வும் அனுைவம் 
வகாய்நத தீர்மகானமகாகும். அவர் ஒரு 

மூத்த அனுைவம் வகாய்நத அரசிெல்-
வகாதிெகாகும். இநத பிரசசிலன தீர்க்-
்ப்ைடகாலமெகால் மக்்ள் மி்வும் 
்வலலெகா் உள்ைனர். இநத விட-
ெத்தில் அலனத்து முஸ்லிம்்ளும் 
ஒகர ைக்்த்தில்தகான் உள்ைனர். பிரத-
மர் மி்வும் யதளிவகா் கூறியுள்ைகார். 
தற்கைகாது யதகாழில்நுட்ை குழுவில் 
தீர்மகானிக்் கவண்டுயமன்கின்்றனர். 
பிரதமருக்கும் அரசகாங்த்திற்கும் 
அப்ைகால் தீர்மகானயமடுக்் ெகார் உள் -
ைனர்?. 

இதனகால் கதலவெற்்ற பிரசசிலன-
்ள் இநத ேகாட்டில் உருவகாக்கின்்றன. 
தற்கைகாது இநத விடெம் யஜனீவகா-
வுக்கும் யசன்றுள்ைது. அது ேடக்் 
கவண்டுயமன ேகாம் எதிர்ைகார்க்-
்வில்லல. எவரும் எதிர்ைகார்க் -்
வில்லல. ஆ்கவ, பிரதமரின் தீர்மகா-
னத்லத அவமதிக்் கவண்டகாயமன 
க்காருகிக்றகாம் என்்றகார். 

ப�மார்ரமானமா ெ்ரவும் ர�ந்தி்ர...
கைகாதிலும், இலஙல்யில் 

யதகாற்றின் அைவு எதிர்வரும் கம 
மகாதத்திற்கு பின்னகர குல்றவலட-
யும் நிலல உள்ைது.  

எனகவ, சர்வகதச ரீதியில் 
கேகாெகாைர் எண்ணிக்ல் குல்றவ-
லடவதனகால் இலஙல்யிலும் அநத 
எண்ணிக்ல் உடனடிெகா் குல்றவ-
லடயுயமன எதிர்ைகார்க்் முடிெகாது.   

யதகாடர்நது இரண்டு ேகாட்்ைகா் 
ஆயிரத்லத அண்மிக்கும் அைவி-
லகான கேகாெகாைர்்ள் அலடெகாைம் 

்காணப்ைட்டனர்.   கமல் மகா்காணம் 
ய்காகரகானகா ைரவல் க்நதிரமகா்கவ 
யதகாடநதும் உள்ைலம யதளிவகா் 
யதரிகின்்றது. 

சனத்யதகால் அைவில் ்ணிப்பி -
டும்கைகாது ்டநத மகாதத்தில் ஒரு 
மில்லிென் மக்்ளில் 2,882 கைருக்கு 
யதகாற்று உறுதிெகானது. எனினும், 
இரண்டு வகாரங்ளில் அநத எண்-
ணிக்ல் 3,221 ஆ் அதி்ரித்துள்-
ைதகா்வும் லவத்திெர் ஹரித்த 
அலுத்க் யதரிவித்தகார்.

எைது ெக்� நியமாயங�மை...
16 விடெங்லை உள்ைடக்கி 

ஐ.ேகா மனித உரிலம்ள் ஆலணக்கு-
ழுவின் ஆலணெகாைர் இநத அறிக் -
ல்லெ சமர்ப்பித்துள்ைகார் என்ைது 
யதரிெவநதுள்ைது. 

இது யதகாடர்பில் ்ருத்து யதரி-
வித்த வணக்்த்திற்குரிெ கைரகாசிரி-
ெர் யமதய்காட அைெதிஸ்்ஸ கதரர், 

இது கைகான்்ற தீர்மகானமிக்்யதகாரு 
தருணத்தில் மரிெகாலதக்குரிெ மஹகா -
சங்த்தினரின் ஆகலகாசலன மற்றும் 
அனுசகாசனத்லத யைறுவதற்கு தீர்மகா-
னித்தலம குறித்து ேகான் முதலில் பிர-
தமர் உள்ளிட்கடகாருக்கு ேன்றி யதரி -
வித்துக் ய்காள்கிக்றன். 

இதுகைகான்்ற சூழ்நிலலயில் 
யஜனீவகா மனித உரிலம்ள் 
ஆலணக்குழுவிற்கு எதிரகான தீர் -
மகானயமகான்ல்ற சமர்ப்பிப்ைது 
யைகாருத்தமற்்றது என்றும், அதற்கு 
ைதிலகா் எமது தரப்பு நீதிலெ எடுத் -
துலரக்கும் பிரதிவகாத அறிக்ல -்
யெகான்ல்ற மகாத்திரம் முன்லவக்் 
கவண்டும் என வணக்்த்திற்குரிெ 

கதரர் குறிப்பிட்டகார்.  மனித உரிலம-
்ள் ஆலணக்குழுவின் கேகாக்்ம் 
ேகாட்லட பிரிப்ைகத என சுட்டிக்-
்காட்டிெ கைரகாசிரிெர் யமதய்காட 
அைெதிஸ்்ஸ கதரர், மனிதகாபிமகான 
முல்றயின் கீழ் ைெங்ரவகாதத்லத 
ஒரு முடிவுக்குக் ய்காண்டுவருவது 
கைகார்க்குற்்றம் என்று கூறுவது ைகாரிெ 
குற்்றமகாகும் எனத் யதரிவித்தகார். 

இத்தீர்மகானத்திற்கு அலமவகான 
ேல்லிணக்்ம் மி்வும் ஆைத்தகானது 
என்றும், அத்தல்ெ உடன்ைகாடு இல் -
லகாமல் ைகாரகாளுமன்்றத்தில் கதசைற்று 
சட்டத்லத நில்றகவற்றுவதற்கு 
கேரம் ஒதுக்குவது யைகாருத்தமகானது 
என்றும் அவர்்ள் கூறினர். 

இநத சூழ்நிலலலெ எதிர்ய்காள்ை 
யைௌத்த ேகாடு்ளுக்கு ேமது கதரர்-
்ளின் ஊடகா் சில தகாக்்த்லத ஏற் -
ைடுத்த முடியும் என்றும், அதனூ -
டகா் கேர்மல்றெகான ைதிலல ேகாட 
கவண்டும் என்றும் அவர் கூறினகார். 

இதன்கைகாது யதகாடர்நது ்ருத்து 
யதரிவித்த வணக்்த்திற்குரிெ யைங-

்முகவ ேகால் கதரர், மனிதகாபி -
மகான யசெற்ைகாட்டின் மூலம் யைற்்ற 
சுதநதிரத்லத ைகாது்காத்துக் ய்காள்ை 
கவண்டும் என்றும், சிறிமகாகவகா 
ைண்டகாரேகாெக்் மற்றும் லக்மன் 
்திர்்காமர் பின்ைற்றிெ யவளியு்ற-
வுக் ய்காள்ல்்லை ்வனத்தில் 
ய்காண்டு ேகாம் யசெற்ைட கவண்டும் 
எனவும் குறிப்பிட்டகார். 

மங்ை சமரவீர அவர்்ள் ஒப்புக் 
ய்காண்ட 30 (1) தீர்மகானம் ேகாட்டில் 
நீண்ட்கால தகாக்்த்லத ஏற்ைடுத்து-
கி்றது என்றும் அவர் சுட்டிக்்காட்-
டினகார். 

இநதத் தீர்மகானத்தின் விலைவகா் 
யைகாருைகாதகாரத் தலட்ள், ைெணத் 
தலட மற்றும் சர்வகதச ேகாடு்ளின் 
ஆதரவு கிலடக்்காலம கைகான்்ற 
ைல விடெங்ள் யதகாடர்பில் சிக்்ல் 
நிலல உருவகாக்்க்கூடும் என்று 
யதரிவித்த அலமசசர் விமல் வீர -
வன்ச, அத்தீர்மகானத்திற்கு எதிரகா் 
எமக்கு சகார்ைகா் விைஙகும் ேகாடு் -
ளின் எண்ணிக்ல்லெ அதி்ரித்துக் 

ய்காள்வது மி்வும் முக்கிெமகானதகா -
கும் எனவும் யதரிவித்தகார்.  வழக்கு 
விசகாரலண யசய்து தீர்ப்பு வழஙகு -
வது சகாதகாரண ேலடமுல்ற என்்ற 
கைகாதிலும் இத்தீர்மகானத்திற்்லமெ 
ஒரு தீர்மகானம் நில்றகவற்்றப்ைடுவ -
தற்கு முன்னர் ஒரு தீர்மகானங்லை 
கமற்ய்காள்வது நிெகாெமில்லல 
எனவும், ஆனகால் இநத தீர்மகானத்து -
டன் நீதி, சட்டம் மற்றும் கேர்லம 
ஆகின யேருங்க்கூடவில்லல 
என்றும் அலமசசர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
யதரிவித்தகார்.

மதிப்பிற்குரிெ மஹகாசங்த்தின -
ரின் ஆகலகாசலன மற்றும் அனுசகாச -
னத்திற்கு ேன்றி யதரிவித்த பிரதமர் 
மஹிநத ரகாஜைக்ஷ , எவவகா்றகான 
சவகால்்ளுக்கு ேகாடு மு்ஙய்காடுத் -
தகாலும் அலனத்து சநதர்ப்ைங்ளி -
லும் மஹகாசங்த்தினரின் ஆகலகாச -
லன்ள் மற்றும் அறிவுலர்ளுக்கு 
முன்னுரிலம அளிக்்ப்ைட்டு அதற் -
க்ற்ைகவ ேடவடிக்ல் எடுக்்ப்ை -
டுயமன்றும் அவர் கூறினகார்.  

அ்ரசு நீதிமய...
மக்்ள் எதிர்ைகார்க்கும் நீதி கிலடக்-

்காவிட்டகால் ேகாம் சர்வகதச அலமப்-
பு்ளின் உதவிலெ ேகாட கேரிடும் 
என கைரகாெர் ்ர்தினகால் யமல்்ம் 
ரஞ்சித் ஆண்டல் யதரிவித்தகார்.   

சி.ஐ.டி இநதத் தகாக்குதல்்ள் 
யதகாடர்பில் முல்றெகான விசகார -
லண்லை கமற்ய்காண்டுள்ைதகா 
என்ைதில் எம்மகால் திருப்திப்ைட 
முடிெவில்லல. விசகாரலண ேட-
வடிக்ல்்ளில் குல்றைகாடு்ள் 
உள்ைன.சில விடெங்ளில் ேகாம் 
உண்லமலெ யதரிநது ய்காள்ை 
கவண்டிெ அவசிெமுள்ைது என்றும் 
கைரகாெர் யதரிவித்தகார்.

ய்காழும்பிலுள்ை கைரகாெர் இல்-
லத்தில் கேற்ல்றெ தினம் ேலட -
யைற்்ற யசய்திெகாைர் மகாேகாட்டில் 
விைக்்மளிக்கும்கைகாகத கைரகாெர் 

இவவகாறு யதரிவித்தகார். அது யதகாடர் -
பில் ஊட்விெலகாைர்்ள் எழுப்பிெ 
க்ள்வி்ளுக்கு ைதிலளித்த கைரகாெர் 
கமலும் யதரிவித்ததகாவது;   

உயிர்த்த ஞகாயிறு தகாக்குதல்்ள் 
யதகாடர்ைகான ஜனகாதிைதி விசகாரலண 
ஆலணக்குழுவின் அறிக்ல்யில் 
பிரதி ஒன்ல்ற ேகான் க்காரியுள்கைன். 
அது இதுவலர எனக்கு கிலடக் -்
வில்லல.இனியும் எம்மகால் ்காத்தி-
ருக்் முடிெகாது. ஜனகாதிைதி விசகா -
ரலணக்குழுவின் அறிக்ல் பிரதி 
விலரவில் எமக்குப் யைற்றுத் தர 
கவண்டும்.    அவவகாறு கிலடக்கு-
மகானகால் எமக்கு அது யதகாடர்பில் 
தீர்யவகான்ல்ற யைற்றுக் ய்காள்ை 
முடியும்.

உயிர்த்த ஞகாயிறு ஜனகாதிைதி 
விசகாரலண ஆலணக்குழுவிற்கு 

ேகானும் சகாட்சிெம் வழஙகிகனன்.
அதன் கைகாது கமற்ைடி தகாக்குதல்-
்லைத் தடுப்ைதற்கு ேடவடிக்ல் 
எடுக்்காதவர்்ள் யதகாடர்பில் மட்-
டுமன்றி கமற்ைடி தகாக்குதல்்ளின் 
பின்னணியில் உள்ைவர்்ள் ெகார்? 
என்ைலதத் கதடிப் ைகாருங்ள் என்று 
யதரிவித்கதன்.   

விசகாரலணக்குழு அறிக்ல் மூலம் 
அதற்கு சகாத்மகான ைதில் கிலடக்கு -
யமன்று எதிர்ைகார்க்கின்க்றன்.   

அண்லமயில் ேகான் ய்காசசிக்்லட 
மற்றும் ்ட்டுவகாப்பிட்டிெ ைகாதிக் -
்ப்ைட்ட மக்்ளுடன் ்லநதுலர-
ெகாடிகனன்.அவர்்ள் அவர்்ைது 
க்ள்விக்குப் ைதிலல எதிர்ைகார்க் -
கின்்றகார்்ள். ஏன் எமக்கு அவவகாறு 
யசய்தீர்்ள்?அலத யசய்தது ெகார்? 
என்ைகத அநத க்ள்வி. அதலனத் 

யதரிநது ய்காள்வதற்கு அவர்்ள் 
யைரும் எதிர்ைகார்ப்புடன் உள்ை -
னர். அதற்்கா் அவர்்ள் கமலும் 
யைகாறுலமயுடன் ்காத்திருக்்த் தெகா -
ரில்லல.   எனக்கு அரசகாங்த்தின் 
மூலம் அல்லது ஆலணக்குழு மூலம் 
நீதி கிலடக்்காவிட்டகால் ேகாம் மகாற்று 
தீர்மகானத்லத கமற்ய்காள்ை கவண் -
டிவரும்.    கமற்ைடி விசகாரலண 
அறிக்ல் மற்றும் அதற்கு பின்னர் 
கமற்ய்காள்ைப்ைடும் ேடவடிக்ல -்
்ள் மூலம் எமது தலலவர்்ள் எமக்கு 
நீதிலெப் யைற்றுத் தருவகார்்ள் என்்ற 
ேம்பிக்ல் எமக்குண்டு. அரசகாங்ம் 
என்ன யசய்கின்்றது என்ைலத ேகாம் 
ைகார்த்து விட்கட எமக்்கான நீதிலெ 
யைற்றுக்ய்காள்ை ேகாம் யவளிேகாடு் -
ளிலுள்ை சர்வகதச அலமப்பு்ளின் 
ஆதரலவ யை்ற கவண்டி வரும்.   

ைமாணவர�ளின் புள்ளி...
யதரிவித்தகார்.   ைகாரகாளுமன்்றத்தில் 

கேற்று விெகாழக்கிழலம புலலமப்-
ைரிசில் ைரீட்லசயில் சித்திெலடநத 
மகாணவர்்லை பிரைல ைகாடசகாலல-
்ளில் இலணத்துக்ய்காள்வதற்்கான 
யவட்டுப்புள்ளி அதி்ரிக்்ப்ைட்-
டுள்ைலம யதகாடர்பில் எதிர்க்்ட்சித் 
தலலவர் சஜித் பிகரமதகாசவகால் 27/ 
2 இன் கீழ் எழுப்ைப்ைட்ட க்ள்-
விக்கு ைதிலளிக்கும் கைகாகத அவர் 
இவவகாறு கூறினகார். 

 அவர் கமலும் யதரிவித்ததகாவது, 
 புலலமப்ைரிசில் ைரீட்லசயில் சித்-

திெலடநத மகாணவர்்லை பிரைல 
ைகாடசகாலல்ளுக்கு இலணத்துக்-
ய்காள்ை யவளியிட்டிருக்கும் யவட்-
டுப்புள்ளி முல்றெற்்ற முல்றயில் 

அதி்ரிக்்ப்ைடவில்லல. மகாணவர்-
்ள் யைற்றுக்ய்காண்ட அதிகூடிெ புள்-
ளி்ளின் அடிப்ைலடயிகலகெ யவட்-
டுப்புள்ளி தீர்மகானிக்்ப்ைடுகின்்றது. 
மகாணவர்்ள் குல்றநத புள்ளி்லை 
யைற்றுக்ய்காண்டிருநதகால் யவட்டுப்-
புள்ளி குல்றவலடயும். இநத முல்ற 
மகாணவர்்ள் அதி்மகானவர்்ள் 
அதிகூடிெ புள்ளி்லை யைற்றிருக்-
கின்்றனர். 

 அதனகால் பிரைல ைகாடசகாலல்ளுக்-
்கான யவட்டுப்புள்ளி அதி்ரிப்லை 
ெகாரும் திட்டமிட்டு யசய்வதில்லல. 
இநதமுல்ற அதி்மகான மகாணவர்்ள் 
ய்காழும்பில் பிரைல ைகாடசகாலல-
்ளுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கின்்ற-
னர். அநத ைகாடசகாலல்ளிலிருக்கும் 

யவற்றிடங்ளின் அடிப்ைலடலெக் 
ய்காண்கட அநத ைகாடசகாலல்ளுக்கு 
யவட்டுப்புள்ளி வழங்ப்ைடுகின்-
்றது.   புலலமப்ைரிசில் ைரீட்லசயில் 
சித்திெலடயும் மகாணவர்்ள் விரும்-
பும் 10 ைகாடசகாலல்லை யதரிவு யசய்-
துய்காள்ை முடியும். அதன் ஒழுஙகுக்-
்லமெகவ மகாணவர்்ள் அதி்மகா் 
விண்ணப்பித்திருக்கும் ைகாடசகாலல-
யிலிருக்கும் யவற்றிடத்துக்்லமெ 
மகாணவர்்லை இலணத்துக்ய்காள்ை 
முடியும். ைரீட்லசயில் 200க்கு 200 
புள்ளி்லை 10 மகாணவர்்ள் யைற்றி-
ருக்கின்்றனர். அகதகைகான்று 199 புள்-
ளி்லை 16 கைர் யைற்றிருக்கின்்றகார்-
்ள். மகாணவர்்ளின் அதி தி்றலமலெ 
ேகாங்ள் ைகாரகாட்ட கவண்டும்.   

பிரைல ைகாடசகாலல்ளுக்கு இலடே-
டுவில் அரசிெல்வகாதி்ளின் தலலயீ-
டு்ைகால் மகாணவர்்ள் இலணத்துக் 
ய்காள்ைப்ைடுவதகா் யதரிவிக்்ப்ை-
டும் குற்்றசசகாட்டில் எநத உண்லமயு-
மில்லல. 

அவவகாறு இலணத்துக் ய்காள்வ-
தகால்தகான் அநத ைகாடசகாலல்ளில் 
யவற்றிடம் குல்றவகா் இருப்ைதற்கு 
்காரணயமன யதரிவிக்்ப்ைடுவதில் 
எநத அடிப்ைலடயுமில்லல. மகாண-
வர்்லை பிரைல ைகாடசகாலல்ளுக்கு 
இலணத்துக்ய்காள்ளும் வீதம் 
்டநத ்காலங்ளில் கைகான்க்ற இநத 
முல்றயும் இடம்யைறுகின்்றது. 
அதில் எநத குல்றப்பும் இடம்யை்ற-
வில்லல என்்றகார்.

�டந்த அ்ரசமாங�ததின்...
அரசகாங்த்தினகால் கிழித்யதறிெ 

முடிெகாயதன அலமசசர் கரகாஹித 
அகைகுணவர்தன யதரிவித்தகார்.  

 ைகாரகாளுமன்்றத்தில் கேற்று  
வகாய்மூல விலடக்்கான க்ள்வி கேரத்-
தில் , எதிர்க்்ட்சி உறுப்பினர கஹ்ஷகா 
விதகானக்வினகால் எழுப்ைப்ைட்ட 
க்ள்விக்கு ைதிலளிக்கும் கைகாகத 
அலமசசர் கரகாஹித அகைகுணவர்தன 
இவவகாறு கூறினகார்.  

 அவர் கமலும் யதரிவிக்ல்யில்,  
 ேல்லகாட்சி அரசகாங் ்காலத்தில் 

இரகாஜதநதிர ஒப்ைநதங்ள் இரண்டு 

இநதிெகா மற்றும் ஜப்ைகான் ேகாடு்ளு-
டன் யசய்து ய்காள்ைப்ைட்டிருநதது. 
அநத ஒப்ைநதத்லத இநத அரசகாங-
்த்தினகால் கிழித்யதரிெ முடிெகாது. 
இதனகால் கிழக்கு முலனெம் விடெம் 
யதகாடர்ைகா் அரசகாங்ம் யதகாடர்நதும் 
இநதிெகாவுடன் கைசசுவகார்த்லத்லை 
ேடத்திெது.  

 இது யதகாடர்ைகான அலமசசரலவ 
ைத்திரம் ஒன்று முன்லவக்்ப்ைட்-
டுள்ை நிலலயில், இதன்கைகாது 
இநதிெகா யைெர் குறிப்பிட்டுள்ை 
குறித்த நிறுவனத்துடன் கைசசு-

வகார்த்லத்லை முன்யனடுத்து தீர்-
யவகான்ல்ற எட்டும் குழுயவகான்ல்ற 
நிெமிக்்வும் அலமசசரலவ ைத்திரத்-
தில் வலியுறுத்தப்ைட்டுள்ைது.  

 எவவகாறு இருப்பினும் துல்றமு் 
அபிவிருத்தியில் முதலீட்டகாைர்்ளு-
டன் முன்யனடுத்த கைசசுவகார்த்லத-
யில் இலஙல்க்கு அதி் சகாத்மகான 
வல்யிகலகெ கைசசுவகார்த்லத்லை 
முன்யனடுத்கதகாம்.    ஆனகால் அர-
சகாங்ம் முன்லவத்த கெகாசலன -்
ளுக்கு இந நிறுவனம் இணக்்ம் 
யதரிவிக்்வில்லல. அதனகால்தகான் 

கிழக்கு முலனெத்திற்கு முதலீட்டகா-
ைர்்லை ய்காண்டுவரும் திட்டத்தி-
லிருநது ேகாம் விலகிக் ய்காண்கடகாம்.   
எவவகாறு இருப்பினும் கிழக்கு 
முலனெத்லத நூறுவீத நிருவகா்மும் 
துல்றமு் அதி்கார சலையின் கீழ் 
ய்காண்டுவருவதகா் அரசகாங்ம் தீர்மகா-
னயமகான்ல்ற எடுத்துள்ைது. எவவகாறு 
இருப்பினும் கிழக்கு முலனெத்-
திற்கு ைதிலகா் கமற்கு முலனெத்லத 
சர்வகதச முதலீட்டகாைர்்ளுடன் 
இலணநது அபிவிருத்தி யசய்ெகவ 
ேகாம் முெற்சிக்கின்க்றகாம் என்்றகார்.   

விசமா்ரமண�மை ரைறப�மாள்ை...
 தப்புல டி லிகவரகா பிரதம நீதிெ-

ரசருக்கு கவண்டுக்காள் விடுத்துள் -
ைகார்.   

2016 மகார்ச மகாதம் இடம்யைற்-
றுள்ை கமற்ைடி பிலண முறி கமகாசடி 
யதகாடர்ைகான வழக்கு விசகாரலண -்
ளுக்்கா்கவ கமற்ைடி மூவரடஙகிெ 
நீதிைதி்ள் குழுலவ நிெமிக்குமகாறு 
சட்டமகா அதிைர் க்ட்டுக் ய்காண்-
டுள்ைகார்.    அகதகவலைஉயிர்த்த 
ஞகாயிறு குண்டுத் தகாக்குதல்்ள் 
யதகாடர்பில் கைகாதிெைவு விசகார -
லண்லை ேடத்தி தமக்கு அறிக்ல் 
ஒன்ல்ற சமர்ப்பிக்குமகாறு சட்ட மகாஅ-

திைர் தப்புல டி லிகவரகா யைகாலிஸ் 
மகாஅதிைரிடம் கேற்று முன்தினம் 
கவண்டுக்காள் விடுத்துள்ைகார்.

உயிர்த்த ஞகாயிறு தகாக்குதல்்ள் 
யதகாடர்பில் விசகாரலண்ள் கமற்-
ய்காள்ை கவண்டிெ முல்ற்ள் யதகாடர்-
பில் சட்ட மகாஅதிைரினகால் 30 ைக்-
்ங்ள் அடஙகிெ ஆகலகாசலனக் 
க்காலவ யைகாலிஸ் மகாஅதிைருக்கு 
அனுப்ைப்ைட்டுள்ைதகா் சட்ட மகாஅ-
திைரின் இலணப்புச யசெலகாைர் சட்-
டத்தரணி நி்ஷகாரகா ஜெரத்ன யதரிவித்-
துள்ைலமயும் குறிப்பிடத்தக்்து.
(்ஸ)   

ஒவபவமாரு ர�மாயமாளியும்...
அது யதகாடர்பில் சு்காதகார 

கசலவ்ள் பிரதி ைணிப்ைகாைர் 
ேகாெ்ம் விகசட மருத்துவ நிபுணர் 
கஹமநத கஹரத் யதரிவிக்ல்யில்;   

ய்காகரகானகா லவரஸ் யதகாற்று ைர -
வல்அதி்ரித்து வரும் நிலலயில் அது 
சமூ் யதகாற்்றகா உருவகா்வில்லல 
என்ைலத சுட்டிக்்காட்டியுள்ை அவர், 
தற்கைகாலதெ நிலலயில் ஒவயவகாரு 
லவரஸ் யதகாற்று கேகாெகாளியும் மற்-
றுயமகாரு கேகாெகாளிலெ உருவகாக்கிவ-
ரும் அைகாெ நிலல ்காணப்ைடுவதகா -்
வும் யதரிவித்துள்ைகார்.   

தினமும் ைதிவகாகும் ய்காகரகானகா 
லவரஸ் யதகாற்று கேகாெகாலர்்ளின் 
எண்ணிக்ல்லெ ைகார்க்கும்கைகாது 

இதுவலர அது சமூ் யதகாற்்றகா் உரு -
வகா்வில்லல. அவவகாறு உருவகாகி -
னகால் ைதிவகாகும் கேகாெகாைர்்ளின் 
எண்ணிக்ல் இதலன விட கமலும் 
ைல மடங்கா் அதி்ரிக்கும் என்றும் 
அவர் யதரிவித்துள்ைகார்.   

எவவகா்றகாயினும் தற்கைகாது 
தினமும் யதகாள்ைகாயிரத்துக்கும் கமற்-
ைட்ட கேகாெகாைர்்ள் புதிதகா் இனங-
்காணப்ைட்டு வரும் நிலலயில் 
லவரஸ் ைரவல் யதகாடர்பில் ்வ -
னமகா் யசெல்ைடுவது அவசிெம் 
என்றும் ஒவயவகாருவரும் சு்காதகார 
வழி முல்ற்லை முல்றெகா் ்லட-
பிடிப்ைது முக்கிெம் என்றும் அவர் 
க்ட்டுக் ய்காண்டுள்ைகார்.(்ஸ)

சடட �டவடிக்ம� எடுங�ள்...
 ஊட்விெலகாைரின் க்ள்விக்குப் 

ைதிலளிக்கும் கைகாகத அவர் இவவகாறு 
குறிப்பிட்டுள்ைகார். கமலும், சரத் 
வீரகச்ர சட்ட ேடவடிக்ல் எடுத்-
தகால் தகான் அலத வரகவற்ைதகா -்
வும், இதன்மூலம் பிரசசிலன்லை 
யவளியில் ய்காண்டுவரக்கூடிெ ஒரு 
சநதர்ப்ைம் தங்ளுக்கு ஏற்ைடுயமன்-
றும் அவர் கூறியுள்ைகார்.   ஏன்யனன்-
்றகால், தகான் இதுவலரயில் எடுத்திருக்-

கும் அத்தலன ேடவடிக்ல்்ளும் 
ஜனேகாெ்த்திற்கு உட்ைட்டலவகெ 
எனவும், யவறுமகன அவர்்ள் 
நிலனத்ததுகைகான்று தங்லைக் குற்-
்றம்சகாட்ட முடிெகாயதன்றும் அவர் 
யதரிவித்துள்ைகார்.   இநநிலலயில், 
சட்ட ேடவடிக்ல்லெ ்ட்டகாெமகா் 
எடுக்்ட்டும் நீதிமன்்றத்திகல அவற்-
ல்றச சநதிப்கைகாயமன அவர் குறிப்-
பிட்டுள்ைகார்.  

TNA வசமிருந்த வமா�ம்ர...
புலி்ள் ்ட்சிலெ கசர்நத பிரகத-

சசலை உறுப்பினர் ்ண்ணப்ைன் 
்கணசன் (சூட்டி) கைகாட்டியின்றி 
யதரிவு யசய்ெப்ைட்டகார்.  இதற்கு 
முன்னர் தவிசகாைரகா் யசெற்ைட்ட 
தமிழ்த் கதசிெ கூட்டலமப்பு உறுப்பி-
னர் சிவகாஞகானம் க்காணலிங்ம் ைத-
வியிலிருநது நீக்்ப்ைட்டகார். இதன்-
ைடி தமிழ்த் கதசிெ கூட்டலமப்பின் 
ஆளுல்யிலிருநத அதி்காரம் தமிழ் 
மக்்ள் விடுலதப்புலி்ள் ்ட்சியி-
னரகால் ல்ப்ைற்்றப்ைட்டது.இப் 
பிரகதச சலை 18 உறுப்பினர்்லை 
ய்காண்டது.    இதில் 15 உறுப்பினர்-
்ள் கேற்று (11) சலைக்கு சமு்மளித்-
திருநத கைகாதும் அதில் 12 உறுப்பினர்-

்ள் ஆதரவகா்வும் 03 உறுப்பினர்்ள் 
எதிரகா்வும் யசெற்ைட்டலம குறிப்பி-
டத்தக்்து.   இதன் ்காரணமகா் தகாவி-
சகாைர் கைகாட்டியின்றி யதரிவு யசய்-
ெப்ைட்டகார்.ஆதரவகா் தமிழ் மக்்ள் 
விடுதலலப்புலி்ள் ்ட்சிலெ கசர்நத 
ஐநது உறுப்பினர்்ளும் ஸ்ரீலங்கா 
சுதநதிரக் ்ட்சி 02 கைரும் ஐக்கிெ 
கதசிெக் ்ட்சி 02 கைரும் தமிழர் 
ஐக்கிெ முன்னணி இருவரும் தமிழர் 
விடுதலலக் கூட்டணி ஒருவரும் 
ஆதரவகா் யசெற்ைட்டனர்.    எதிரகா் 
தமிழ்த் கதசிெக் கூட்டலமப்பு இரு-
வரும் யைகாது ஜன யைரமுன ்ட்சியி-
லுள்ை ஒருவரும் சலைக்கு சமு்ம-
ளித்திருநதனர்.  

சு�மாதமா்ர அமைச்சின் நிபுணர�ள்...
விெகாழக்கிழலம எதிர்க்்ட்சித் 

ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர் முஜிப்புர் 
ரஹமகான், விகசட கூற்ய்றகான்ல்ற 
முன்லவத்து உலரெகாற்றும் கைகாது,   

 முஸ்லிம்்ளின் சடலங்லை 
ேல்லடக்்ம் யசய்ெ அனுமதிெளிக்-
்ப்ைடுயமன பிரதமர் மஹிநத ரகாஜ -
ைக்ஷ கேற்று ைகாரகாளுமன்்றத்தில் அறி-
வித்திருநதகார். எப்கைகாது அதற்்கான 
வர்த்தமகானி அறிவித்தல் யவளியி-
டப்ைடுயமன துல்றசகார் அலமசசர் 
ைகாரகாளுமன்்றத்திற்கு யதரிெப்ைடுத்-
துவகாரகா? எனக் க்ள்வியெழுப்பி-

னர்.     இதற்கு ைதிலளிக்கும் கைகாகத 
இரகாஜகாங் அலமசசர் சுதர்்ஷனி 
யைர்னகாண்கடகாப்புள்கை, இவவகாறு 
ைதலளித்திருநதகார். அவர் கமலும் 
யதரிவித்ததகாவது,     சு்காதகார அலமச-
சில் ேகாம் தனிப்ைட்ட ரீதியில் தீர்மகா-
னங்லை எடுப்ைதில்லல. யதகாழில்-
நுட்ை குழுதகான் தீர்மகானங்லை 
எடுக்கும். இநத கெகாசலன தற்கைகாது 
யதகாழில்நுட்ைக் குழுவுக்கு முன் -
லவக்்ப்ைட்டுள்ைது. அவர்்ளின் 
தீர்மகானங்ளின் பிர்காரம் தகான் அர -
சகாங்ம் யசெற்ைடும் என்்றகார். 

ை்ரண தணடமனக்கு விதிதத...
இலடக்்கால தலட நீடிப்பு உத்த -

ரலவப் பி்றப்பித்தது.   ஏற்்னகவ, 
இநத மனுக்்லை பூரண நீதிெரசர்-
்ள் குழகாம் ஒன்றின் முன்னிலலயில் 
விசகாரலணக்கு எடுத்துக்ய்காள்ை 
கவண்டுயமன்்ற, பிரதிவகாதி்ளில் 
ஒருவரகான இலஙல் சட்டத்தரணி-
்ள் சங்த்தின் தலலவர் ஜனகாதிைதி 
சட்டத்தரணி ்காலிங் இநதிரதிஸ்்ஸ 
சகார்பில் முன்லவக்்ப்ைட்டிருநத 
க்காரிக்ல்க்்லமெ, ஐவர் ய்காண்ட 
நீதிெரசர்்ள் குழகாம் நிெமிக்்ப்-

ைட்டுள்ைது.  அதன்ைடி கேற்ல்றெ 
தினம் ஐவர் ய்காண்ட நீதிெரசர்்ள் 
குழகாம் முன்னிலலயிகலகெ 12 
அடிப்ைலட உரிலம மீ்றல் மனுக் -்
ளும் ைரிசீலலனக்கு எடுத்துக் ய்காள்-
ைப்ைட்டன.   இதன்கைகாகத இம்ம-
னுக்்லை எதிர்வரும் யசப்டம்ைர் 
06 ஆம் தி்தி ைரிசீலிக்்வும் தற்கைகா-
தும் விதிக்்ப்ைட்டுள்ை இலடக்்கால 
தலட உத்தர்லவ யசப்டம்ைர் 07 
ஆம் தி்திவலர நீடிக்்வும் நீதிெரசர்-
்ள் குழகாம் உத்தரவிட்டது.

குருந்தூர் மலையில் மீட்கப்பட்ட
சிலைவு ்பல்ைவர் ்காைதலை ஒததுள்ளது

குருநதூர் மலலப் ைகுதியில் ் ண்ட -
றிெப்ைட்டுள்ை சிவலிங்த்லத ஒத்த 
சிலதவு்ள், ைல்லவர் ்காலத்லதச 
கசர்நத அஷடதகார லிங்த்லத ஒத்-
திருப்ைதகா் இநதிெகாலவச கசர்நத 
வரலகாற்று ஆய்வகாைர் ஒருவர் உறு-
திப்ைடுத்தியிருப்ைதகா் தமிழ் கதசிெ 
கூட்டலமப்பின் ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்-
பினர் எஸ்.சிறிதரன் யதரிவித்தகார்.

யதகால்லிெல் திலணக்்ைத்தகால் 
அ்ழ்வகாரகாய்சசி கமற்ய்காள்ைப்ைட்-
டுவரும் முல்லலத்தீவு, தண்ணிமு-
றிப்பு ஆதிசிவன் ஐெனகார் ஆலெம் 
அலமநதுள்ை குருநதூர்மலலப் ைகு-
தியில் கேற்று முன்தினம் சிவலிங -
்த்லத ஒத்த யதகால்லிெல் சிலதவு -
்ள் மீட்்ப்ைட்டுள்ைன. 

இது குறித்து எஸ்.சிறிதரன் அவரது 
உத்திகெகா்பூர்வ டுவிட்டர் ைக்-

்த்தில் குறிப்பிட்டிருப்ைதகாவது, 
முல்லலத்தீவு குருநதூர் மலலயில் 
ேலடயைற்்ற அ்ழ்வகாரகாய்சசியில் 
கிலடத்த யதகால்லிெல் சிலதவு -்
ளில் ்காணப்ைடும் சிவலிங்த்லத 
ஒத்த உருவம் ைல்லவர்்கால எட்டுப்-
ைட்லட (எட்டு மு்ம்) தகார லிங்ம் 
என்ைலத வரலகாற்று ஆய்வகாைர் என்.
க்.எஸ்.திருசயசல்வம் உறுதிப்ை-
டுத்தியுள்ைகார். அது ைல்லவர்்கால 
்ட்டட வடிவலமப்புக்்ளின் சகாட்சி-
ெகா் இநத அஷடதகார லிங்ம் விைங-
குகின்்றது. ஈழத்தின் குருநதூர் மலல 
ஆதிசிவன் ஐெனகார் க்காவிலில் 
தற்கைகாது ்ண்யடடுக்்ப்ைட்டிருக்-
கும் அஷடதகார லிங்த்லத ஒத்த 
லிங்ம், தமிழ்ேகாட்டின் கும்ைக்கா -
ணத்லதச கசர்நத கூநதூர் முரு்ன் 
ஆலெத்திலும் உள்ைது.

டுவிடடரில் சிறித்ரன் எம்.பி ெதிவு

சுறறுலமாததுமை சமாரந்த... (03ஆம் ைக்்த் யதகாடர்)

வீழ்சசிலெகெ சநதித்தது. உயிர்த்த 
ஞகாயிறுதினத் தகாக்குதல்்ள் ்காரண-
மகா் சுற்றுலகாத்துல்ற வீழ்சசிெலடந-
திருநத தருணத்தில் கமல்மட்டத்தில் 
உள்ை சுற்றுலகாத்துல்றசகார்நத வர்த்த-
்ர்்ளுக்கு மகாத்திரகம ்டநத அரசகாங-
்ம் சலுல்்லை வழஙகியிருநதது. 
  சிறிெ மற்றும் ேடுத்தர வர்த்த்ர்்ள் 
யதகாடர்பில் ்ண்டுய்காள்ைவில்லல. 
ஆனகால், அவர்்ள் தமது யசகாத்து-
்லை விற்ைலன யசய்து மீண்டும் 
சுற்றுலகாத் யதகாழிலல ஆரம்பித்தனர். 
ஆனகால், ய்காவிட் யேருக்்டிெகால் 
மீண்டும் சுற்றுலகாத்துல்ற வீழந;தது. 
என்்றகாலும் முதல்்ட்டமகா் 72 மில்-

லிென் மகானிெத்லத சுற்றுலகாத்துல்ற 
வர்த்த்ர்்ளுக்கும் யதகாழிலகாைர் -்
ளுக்கும் முதல்்ட்டத்தில் வழங-
கியிருநகதகாம். எதிர்்காலத்திலும் 
சலுல்்லை வழங் எதிர்ைகார்க்கி-
க்றகாம். சுற்றுலகா அபிவிருத்தி அதி்கா-
ரசலையில் ைதிவுயசய்ெப்ைட்டுள்ை 
அலனவருக்கும் சலுல்்லை வழங-
கியுள்கைகாம். கேரடிெகா்வும் மல்ற-
மு்மகா்வும் ைகாதிக்்ப்ைட்டவர்்ள் 
என அலனவருக்கும் இவவகாறு 
நிவகாரணம் கிலடக்்ப்யைற்றுள்ைது. 
ஆனகால், ைதிவுயசய்ெப்ைடகாதவர்-
்லை அலடெகாைம் ்காண்ைது ்டின-
மகாகும்.

ையிலததைடு,... (03ஆம் ைக்்த் யதகாடர்)

பிரதிவகாதி்ள் சகார்பில் ஒருவர் 
மகாத்திரகம நீதிமன்்றத்தில் ஆஜரகாகி-
யிருநத நிலலயிகலகெ, வழக்கு ஒத் -
திலவக்்ப்ைட்டுள்ைதகா்வும் அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ைகார். வழக்கு விசகார -
லணக்கு எடுத்துக் ய்காள்ைப்ைட்ட 

கைகாது, தமிழ்த் கதசிெக் கூட்டலமப் -
பின் ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர்்ைகான 
இரகா.சகாணக்கிென், ஜனகா, ்லலெர-
சன் ஆகிகெகாரும் ய்காழும்பு கமன்-
முல்றயீட்டு நீதிமன்்றத்தில் பிரசன்ன-
மகாகியிருநதனர்.

35 ப்பாலிஸ் நிலையங்களில் ஒரு வா்கனம் கூ்ட இல்லை
ேகாட்டில் ஒரு வகா்னம் கூட 

இல்லகாத யைகாலிஸ் நிலலெங்ள் 
35 உள்ைதகா் யைகாது ைகாது்காப்பு 
அலமசசினகால் கமற்ய்காள்ைப்ைட்ட 
்ணக்ய்டுப்பின் கைகாது யதரிெவந -
துள்ைது. 35 யைகாலிஸ் நிலலெங-
்ளும் ்டநத ேல்லகாட்சி அரசகாங-

்த்தின் ஆட்சிக் ்காலத்தின் கைகாது 
நிறுவப்ைட்டுள்ைது. ஒரு வகா்னம் 
கூட இல்லகாதகா ்காரணத்தினகால் 
தமது ்டலம்லை சரிவர யசய்வ -
தற்கு முடிெகாமல் கைகாயுள்ைதகா் 
யைகாலிஸ் நிலலெ யைகாலிசகார் யதரி-
வித்துள்ைனர்.

ரஞ்சனின் ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர் விவ்காரம்
இல்டக்காை ைல்டயுதைரலவ நீடிதது ்கட்டல்ள

நீதிமன்்ற அவமதித்த குற்்றசசகாட் -
டுக்்கா் 4 வருட்காலம் ்டூழிெ 
சில்றத்தண்டலன விதிக்்ப்ைட்-
டுள்ை ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
ரஞ்சன் ரகாமேகாெக்்வின் ைகாரகாளு-
மன்்ற உறுப்பினர் ைதவி யதகாடர்பில் 
மகார்ச மகாதம் 16 ஆம் தி்தி வலர -
யிலும் எநதவித ேடவடிக்ல்யும் 
கமற்ய்காள்ைகாது தற்யைகாழுது உள்ை 
நிலலலம யதகாடர்நது முன்யனடுக்-
குமகாறு கமன் முல்றயீட்டு நீதிமன்-
்றம் கேற்று ைகாரகாளுமன்்ற யசெலகாைர் 
ேகாெ்த்துக்கு உத்தரவு பி்றப்பித்துள்-
ைது.

இதற்்லமவகா் முன்னர் அறிவிக் -
்ப்ைட்ட இலடக்்கால தலட உத்த-
ரலவ கமலும் நீடிப்ைதற்கு கமன்-
முல்றயீட்டு நீதிமன்்றம் உத்தரவு 
பி்றப்பித்தது.

தனது ைகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
ைதவிலெ இரத்து யசய்வலத தடுக்-

குமகாறு க்காரி ைகாரகாளுமன்்ற உறுப் -
பினர் தகாக்்ல் யசய்த ரீட் மனுலவ 
்வனத்தில் ய்காண்ட கைகாகத இநத 
உத்தரவு பி்றப்பிக்்ப்ைட்டது. கமன்-
முல்றயீட்டு நீதிைதி்ைகான அர்ஜஜூன 
உைகச்ர, கசகாகித்த ரகாஜ்ருண 
ஆகிகெகார் மத்தியில் இநத மனு 
விசகாரலணக்கு எடுத்துக்ய்காள்ைப்-
ைட்டது.

ரஞ்சன் ரகாமேகாெக்்கா சகார்பில் 
ஆஜரகான ஜனகாதிைதி சட்டத்தரணி 
ஆ. சுமநதிரன் மனுதகாரரின் சகார்பில் 
ஆஜரகாகியுள்ைை ஜனகாதிைதி சட்டத்-
தரணி லை்ஸர் முஸ்தப்ைகா சு்யீனம் 
உற்்ற நிலலயில் இருப்ைதினகால் 
கவய்றகாரு தினத்லத வழஙகுமகாறு 
க்காரினகார்.

மனு யதகாடர்பில் கமலதி் விட -
ெங்லை மகார்ச மகாதம் 16 ஆம் 
தி்தி ஆரகாெ நீதிெரசர் குழகாம் தீர்மகா-
னித்தது.
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தனது பவள விழாவான 75வது 
வருட நிறைறவ ந�ாக்கி இக்்கல்-
லூரி வவற்றி�றட நபாடுகினைது. 
அதாவது இனனும் 5 வருடங்களில் 
பாடசாறையின வபௌதீ்க வளங -
்களான நீசசல் தடா்கம், அதிபர் 
விடுதி, ஆசிரியர் விடுதி, மாணவர் 
விடுதி மற்றும் 1500 மாணவர்்கள் 
அமரக் கூடிய ஒனறுகூடல் மணட-
பம், வதாழில்நுடப கூடம் எனப-
வற்றுடன இக்்கல்லூரி மிளிரும் என 
எதிர்பார்க்்கபபடுகினைது. அநதநவ -
றளயில் தரம்-5 புைறமப பரிசில் 
பரீடறச, ்க.வபா.த (சா.தர) பரீடறச, 
உயர்தர பரீடறச எனபவற்றில் 
எல்ைா மாணவர்்களும் சித்தியறட-
யக் கூடிய அறடவு மடடத்றத ஏற்ப-
டுத்துவதும் இைக்்கா்க உள்ளது.  

ஒவவவாரு மாணவனும் 
ஏநதாவவாரு இறணபபாடவிதானச 
வசயற்பாடடில் ஈடுபடுவதன மூைம் 
இந்துக் ்கல்லூரியின ஒவவவாரு 
மாணவனும் 75 வது ஆணடின 

நிறைவில் ்கல்வியின மூைம் பயன 
வபறும் முழுறமயான நிறைறய 
அறடய முடியுவமன எதிர்பார்க்்கப-
படுகினைது.  

இந்து மத வபரியார்்கள், வ்காழும்பு 
வாழ் ்கல்விமான்கள், அரசியல்வாதி -
்கள், வர்த்த்கர்்கள், �ைனவிரும்பி்கள் 
எனநபாரின ஒனறுகூடல் 1951 வபப-
ரவரி 5 இல் �றடவபற்று, இந்து 
வித்தியா விருத்திச சங்கம் நிறுவப-
படடது. அதன பினனர் ஒரு வாரத்-
தில் (12.02.1951) இல் சம்மாஙந்காடு 
மாணிக்்க வி�ாய்கர் ஆையம், ஸ்ரீ ்கதி-
நரசன ஆையம் ஆகியவற்றின தர்ம-
்கர்த்தா சறபயினரால் வழங்கபபடட 
தர்மசாசனக் ்காணியில் 55 மாணவர்்க-
ளுடனும், இரணடு வதாணடர் ஆசி-
ரியர்்களுடனும் வித்த்க வி�ாய்கன 
வபயரால் ‘பிள்றளயார் பாடசாறை’ 
என ஆரம்பிக்்கபபடடது. அனறு 
ஆரம்பிக்்கபபடட பாடசாறைறய 
இந்து வித்தியா விருத்தி சங்கம் 
மு்காறம வசயதது.  

‘்கற்ைாஙகு ஒழுகு்க’ எனை மகுட 
வாச்கத்துடன இயஙகி வரும் இந்துக் 
்கல்லூரியானது வித்த்க வி�ாய்கரின 
அருளாலும், தமிழ் ஆர்வைர்்களின 
முயற்சியாலும் வபருவளர்சசி ்கணடு 

வருகினைது. தமிழ்ப 
பணபாடடின இருபபி -
டமா்கவும், இந்த ்கைா -
சாரத்தின ்கருவூைமா்க -
வும் தி்கழும் வ்காழும்பு 
இந்துக் ்கல்லூரியானது 
இனைளவில் வானளா -
வும் பு்கழ் ஓஙகுவதற்குக் 
்காரணமா்கவிருந்து ்கல் -
லூரிறய ஸதாபித்த வபரி -
யார்்கறள இந்�ாளில் 
�னறியுடன நிறனவு 
கூருவது �ம் ்கடன.  

1951-1960 ்காைப பகு -
தியில் முதல் அதிபரா்க 
மு.பத்ம�ாதன, ஆரம்ப 
பிரிவு அதிபரா்க வ.சதா-
சிவம் ஆகிநயார் ்கடறம -
யாற்றினார். 1953 இல் 
சிநரஷட பாடசாறை -
யா்க எஸ.எஸ.சி வகுபபு 

ஆரம்பிக்்கபபடடது. மாணவர் 
வதாற்கயும் அதி்கரிது இடபபற்ைாக்-
குறை ஏற்பட இரத்மைாறனயில் 
்காணிறய வாஙகி நசர் ந�ான வ்காத்-
தைாவவினால் அடிக்்கல் �ாடடப-
படடு 1955 இல் இரத்தமாறனயில் 
சிநரஷட மாணவர் வகுபபும், பம்ப -
ைபபிடடியில் ்கனிஷட பாடசாறை -
யும் இயஙகின.  

1958 இல் ஏற்படட ்கைவரத்தின 
பாதிபறப வ்காழும்பு இந்துக் ்கல்-
லூரியும் எதிர்ந�ாக்கியது. அபநபா -
றதய அதிபர் என. சக்திநயந்திரா 
துணிசசலுடன பாடசாறைறய 
வ்காணடு �டத்தினார்.  

1962 இல் அரசினர் மயமாக்்கப-
படட நபாதும் நிர்வா்கத்தில் மாற்-
ைமினறி இரு பாடசாறை்களும் 
ஒநர நிர்வா்கத்தின கீழ் வ்காணடு 
�டத்தபபடடன. 1966 இல் மூனறு 
மாடிக் ்கடடடத்திற்கு அடிக்்கல் 
�ாடடபபடடது. 1967 இல் தரம் 
ஆறு வகுபபு வதாடங்கபபடடது. 
பி. �ல்றையா அதிபரா்க இருந்த 
அந்த ்காைப பகுதியில் 1968 இல் 
முதன முதைா்க இல்ை வமயவல்லு-
னர் நபாடடி இடம்வபற்ைது. ்கம்பர், 
வள்ளுவர், இளஙந்கா, பாரதி என 

தமிழ் புைவர்்களின வபயர்-
்கறள தாஙகிய இல்ைங்கறள 
வகுத்து இறணபபாடவி-
தான வசயற்பாடு்களிலும் 
அவர் மாணவறர ஈடுபடச 
வசயதார்.  

1969 இல் முதன முதைா்க 
பரிசளிபபு விழா �றட-
வபற்ைது. பிரதம விருந்தின-
ரா்க அபநபாறதய பிரதமர் 
டடலி நசன�ாயக்்க ்கைந்து 

வ்காணடார். அனறு முதல் இனறு 
வறர இல்ை விறளயாடடுப 
நபாடடியும் பரிசளிபபு விழாவும் 
�றடவபற்று வருகினைன. 1970 
இல் முதன முதைா்க முத்தமிழ் 
விழா வ்காணடாடபபடடது. 
தமிழ் உணர்வு, ்கறை ஆர்வம், 
மாணவர் திைன்கள் எனபன இனறு 
வறர வளர்த்வதடுக்்கபபடடு வரு -
கினைன.  

 1971 இல் மூனைாவது ்கடடடத் 
வதாகுதிக்்கான அடிக்்கல் �ாடடப -
படடது. 1972 இல் 8ம் தர வகுபபு -
்கள் ஆரம்பித்து றவக்்கபபடடன. 
பாடசாறையும் ம்காவித்தியாைய-
மா்க தரம் உயர்த்தபபடடது. 1973 
இல் 9ம் தரம் ஆரம்பிக்்கபபடடது. 
1974 இல் மீணடுவமாரு மூனறுமாடி 
்கடடடத்திற்கு அடிக்்கல் �ாடடபபட-
டது. 1976 இல் உயர்தர வகுபபுக்்கள் 
ஆரம்பிக்்கபபடடதுடன, இந்துக் 
்கல்லூரியா்க உயர் நிறைபபடுத்தப -
படடது. 31.05.1976 அனறு வவள்ளி -
விழா வ்காணடாடபபடடது. 1978 
இல் 4வது முத்தள ்கடடடத்திற்கு 
அடிக்்கல் �ாடடபபடடது.  

அதிபர் த. சங்கரலிங்கத்தின ்காைப 
பகுதியில் பாடசாறை பை உட்கடடு-

மான வளர்சசி்கறள ்கணடது. 1979 
இல் நிர்வா்க வதாகுதிக்கு அடிக்்கல் 
�ாடடபபடடது. ஆராதறன மண -
டபத்திற்்கான அடிக்்கல்லும் அவ -
வாணடிநைநய �ாடடபபடடது. 
1983 வனவசயல் ்காரணமா்க பம் -
பைபபிடடி ஆையங்கள், சரஸவதி 
மணடபம், இந்துக் ்கல்லூரி எனப -
வற்றில் மக்்கள் அ்கதி்களா்க தஙகும் 
இறடத்தங்கல் மு்காமா்க ்காணபபட-
டது. இந்துக் ்கல்லூரி, இசிபபத்தான 

்கல்லூரியிலும் நராமன ்கத்நதாலிக்்க 
பாடசாறையிலும் இயஙகியது. 
1984 இல் ்கல்லூரி மீணடும் அநத 
இடத்தில் இயங்கத் வதாடஙகியது. 
1986 இல் சிற்றுணடிச சாறையும் 
1987 இல் விறளயாடடு றமதான 
பார்றவயாளர் அரஙகும் திைந்து 
றவக்்கபபடடன. 1988 இல் வித்த்க 
வி�ாய்கர் எனை வபயரில் ந்காயில் 
அறமக்்கபபடடு இனறுவறர பரி -
பாலிக்்கபபடுகினைது. 1989 இல் 

பற்சிகிசறச நிறையம் 
அறமக்்கபபடடது.  

1996 �ூறை 22 இல் 
த. முத்துக்குமாரசாமி 
அதிபரா்க வபாறுபநபற்-
ைார். 1997 இல் ்கணினி 
்கல்விறய ஆரம்பித்து 
றவத்தார். 2000ஆம் 
ஆணடில் தாவரவியல் 
பூங்கா அறமக்்கபபட -
டது. வபானவிழாறவ 
முனனிடடு ்கதம்ப 
நி்கழ்சசி, வர்ண இரவு 
நபானை நி்கழ்சசி்கள் 
�டத்தபபடடன.  

2011ஆம் ஆணடு 
றவர விழாவுக்்கா்க 
புதிய பார்றவயாளர் 
்களரி ஒனறு �னவ்கா-
றடயாளர் ஏ. சுகுமா-
ரால் அறமக்்கபபடடது. 

2011.5.15 அனறு றமதானத்தின 
�டுநவ நமறட அறமக்்கபபடடு 
றவரவிழா ந்காைா்கைமா்க �றட-
வபற்ைது. பிரதம விருந்தினரா்க 
அனறைய �னாதிபதி மஹிந்த 
ரா�பக்ஷ ்கைந்து சிைபபித்தார். 
றவரவிழா மைர் வவளியீடு, �றட-
பவனி இடம்வபற்று ்கறைநி்கழ்சசி-
்கள் அரஙந்கறின.  

2011ஆம் ஆணடின �டுப பகு -
தியில் ஐ. இரா�ரடனம் அதிபரா்க 
வபாறுபநபற்ைார். மாணவர்்கள் பல் -
்கறைக்்கழ்கம் வசல்லும் வீதத்றத 
அதி்கரித்தார். வடி்கான்கள் சீர் வசய-
யபபடடன. 2013 இல் �னவ்காறட-
யாளர் புவநனந்திரன உதவியுடன 

றமதானத்றதச சுற்றி நவலி அறமக்-
்கபபடடது.   

2016_ -2019 வறரயான ்காைப பகு-
தியில் அதிபரா்க ப. பரநமஸவரன 
்கடறமயாற்றினார். பாடசாறைக் 
்கடடடங்கள் அறனத்தும் முழு -
றமயா்க புணரறமக்்கபபடடன. 
பாடசாறை அபிவிருத்தி சங்கம், 
பறழய மாணவர் சங்கம், ஆசிரியர் 
மு்காறம குழுவின உதவியுடனும் 
்கல்வி அறமசசின உதவியுடனும் 

பாடசாறை �வீனமயமாக்கும் திட-
டத்றத ஆரம்பித்தார். வசதி்கள் 
நிறைந்த சிற்றுணடிசசாறை அறமக்-
்கபபடடுள்ளது. பறழய மாண-
வர்்கள், வவளி�ாடு்களில் புைம்-
வபயர்ந்து வாழும் இந்துவின 
றமந்தர்்களின ஆதரவுடன விறள-
யாடடு றமதானம் புனரறமபபு வசய-
யபபடடது. புதிய ்கழிபபறை்கள் 
ஏற்படுத்திக் வ்காடுக்்கபபடடன. 50 
்கணினி்கள் வ்காணட மூனறு ்கணினி 
அறைத் வதாகுதி்கள் இறணய வசதி-
்களுடன ஏற்படுத்திக் வ்காடுக்்கபபட-
டன. 250 மில்லியன ரூபா வபறுமதி-
யான �ானகு மாடிக் ்கடடடம் ்கல்வி 
அறமசசின நிதி உதவியுடன முன-
வனடுத்துச வசல்ைபபடுகினைது.   

இந்துக் ்கல்லூரி Smart school 
ஆ்க வதரிவு வசயயபபடடறத 
அடுத்து Smart classrooms ஏற்படுத்-
தபபடடன. வ்காவிட-19 ்காைத்தில் 

மாணவர்்களின ்கல்வி தறடபபடட 
நவறளயில் தறை�்கரில் இந்துக் 
்கல்லூரிநய முதன முதலில் எல்ைா 
மாணவர்்கறளயும் இறணயவழி-
யின ஊடா்க இறணத்து Online 
மூைமா்க ்கற்பித்தல் �டவடிக் -
ற்கறய ஆரம்பித்தது. அதிபர் பர-
நமஸவரன 09.10.2020 ஓயவு வபை 
10.10.2020 அனறு அதிபரா்க ்கடம்-
நபஸவரன மணிமார்பன வபாறுப-
நபற்ைார்.  

புதிய அதிபர் மணிமார்பன, தரம் 
4, 5 வதாடக்்கம் தரம் 11 வறரயான 
மாணவர்்கள் வீடடில் இருந்தவாநை 
Online ்கற்பித்தல் வசயற்பாடடு -
டன வசயற்பாடடு பத்திரங்கறள -

யும் வழஙகி அறவ வீடு்களுக்கு 
வசனைறடயக் கூடிய வசதி்கறள 
ஏற்படுத்திக் வ்காடுத்துள்ளார். 
28.01.2021 றதபபூச தினத்தனறு 
்கல்லூரியின பறழய மாணவர்்கள் 
நமலும் சிை வகுபபறை்கறள 
Smart வகுபபு்களா்க மாற்றித் தந் -
துள்ளனர். ்கல்லூரிறய நமலும் 
வளர்க்்க நவணடும் எனனும் பற்று 
்காரணமா்க வதாடர்ந்து பறழய 
மாணவர்்கள் வதாகுதி வதாகுதி-
யா்க நசர்ந்து Smart வகுபபு்களா்க 
மாற்றும் வசயற்பாடறட முனவன-
டுத்து வருகினைனர்.  

றசவத்றதயும் தமிறழயும் 
்கல்விறயயும் தமிழ் சமூ்கத் -
துக்கு ஊடடி வளர்க்கும் ்கல்விக் 
கூடமா்க இந்துக் ்கல்லூரி விளஙகு-
கினைது. உை்களாவிய ரீதியில் பை 

வவளி�ாடு்களில் வாழ்ந்து வ்காணடி-
ருக்கும் பறழய மாணவர்்கள் இந்துக் 
்கல்லூரிறய நமலும் நமலும் வளரச 
வசயவதில் ஆர்வமா்கவும் முறனப-
பா்கவும் இருக்கினைனர். அபபணி 
வதாடர நவணடும் என வாழ்த்து-
கினநைாம். வளர்்க இந்துக் ்கல்லூரி. 
வளர்்க ்கல்விபபணி!

ஆனால், வசாத்துகுவிபபு வழக்கில் சசி்கைா, 
இளவரசி, சுதா்கரன ஆகிய 3 நபரும் ஒநர 
�ாளில் சிறைக்கு வசனைநபாதிலும், சுதா்கரன 
இனனும் விடுதறை வசயயபபடவில்றை.   

3 நபருக்கும் 4 ஆணடு்கள் சிறைத் தணடறன-
யுடன ரூ.10 ந்காடி அபராதத் வதாற்க விதிக்்கப-
படடிருந்தது. சசி்கைா, இளவரசி தரபபில் அவர்-
்களது வழக்்கறிஞர்்கள் அபராதத் வதாற்கறய 
வசலுத்தினர். எனநவ, சசி்கைா �னவரி 27ம் 
தி்கதியும், இளவரசி 5ம் தி்கதியும் விடுதறை 
வசயயபபடடனர். அநதந�ரம் சுதா்கரனுக்கு 
ரூ.10 ந்காடி அபராதம் இனனும் வசலுத்தபபட-
வில்றை.   

அபராதத் வதாற்க வசலுத்தா விடடால் 
நமலும் ஒரு ஆணடு சிறைத் தணடறன அனுப-
விக்்க நவணடும் என வதரிவிக்்கபபடடது. அப-
ராதத் வதாற்க வசலுத்தபபடடிருந்தால் டிசம்பர் 
மாதம், எல்நைாருக்கும் முனபா்க, சுதா்கரன 
விடுதறை வசயயபபடடிருபபார். ஏவனனில், 

சுதா்கரன 1996 முதல் 2017 வறர இந்த வழக்-
குக்்கா்க 92 �ாட்கள் சிறையில் இருந்துள்ளார். 
அறதக் ்கழித்து விடடு தணடறனக் ்காைம் 
முனகூடடிநய முடிந்திருக்்க நவணடும்.   

10 ந்காடி வசலுத்த அவரது குடும்பம் ்கஷடப-
படுகிைது. அவர் திருமண உைவு றவத்துள்ள 
�டி்கர் சிவாஜி குடும்பம் பணம் திரடட முயன-
றும் அது முடியவில்றை. எனநவ அபராதம் 
வசலுத்தாமல் சிறையில் இருக்கிைார். படா-
நடாபமா்க ்காடசியளித்த சுதா்கரன இபநபாது 
விபூதி பூசி, ்கடவுள் படம் முனபா்க அடிக்்கடி 
தியானம் இருந்து வருகிைாராம். சிறையில் 
இருந்த நபாது கூட சசி்கைாறவ பார்க்்க வசனை-
வர்்கள் சுதா்கரறன சந்தித்து நபசாமல் தவிர்த்த-
தால் மனமுறடந்து நபாய இருக்கிைார்.   

சசி்கைாவின சந்காதரி வனிதாமணியின 
ம்கன்கள்தான டி.டி.வி.தின்கரன, வி.என.சுதா-
்கரன, பாஸ்கரன ஆவர். அந்த வற்கயில், சுதா-
்கரன நிறைறமறய அறிந்துள்ள சசி்கைா, விறர-
விநைநய பணம் திரடடி அபராதத் வதாற்கறய 
வசலுத்த முயற்சிபபார் எனறு கூைபபடுகிைது.   

சசி்கைாவும், வ�யைலிதாவும் மி்க வ�ருங-
கிய நதாழி்களா்க இருந்த நபாது, சுதா்கரறன 
வளர்பபு ம்கனா்க தத்வதடுத்தார் வ�யைலிதா. 
அபநபாதுதான சிவாஜியின ம்கள் வழிப நபத்-
தியான சத்தியைடசுமியுடன சுதா்கரனுக்குத் 
திருமணம் �டந்தது. இந்தியாநவ திரும்பி 
பார்க்கும் அளவுக்கு அது ஆடம்பரமா்க �றட-
வபற்ைது. உைவ்கஙகும் அதிசயமா்க பார்த்த 
மி்க ஆடம்பரமான திருமணம் அது. வ�யை-
லிதா மீதான வபரும் விமர்சனங்களில் ஒனைா்க 

அந்த ஆடம்பர திருமணம் மாறியது. ஏ.ஆர்.
ரஹமான இறசக் ்கசநசரியில் பை ந்காடி ரூபா 
வசைவில் அததிருமணம் �டத்தபபடடது. 
ஆனால் பிைகு இவருடனான வதாடர்றப வ�ய-
ைலிதா துணடித்தார். இபபடி ஆடம்பரமா்க 
வாழ்ந்த சுதா்கரன இனறு, அபராதம் ்கடட வழி-
யில்ைாமல் சிறையில் இருக்கிைார்.   

அனறு அந்தத் திருமணத்தில் ்கதா�ாய்கனா்க 
வ�ாலித்த மாபபிள்றள, இனறு 10 ந்காடி ரூபா 
பணம் ்கடட முடியாமல் சிறைக்குள் பரிதவிக்-
கும் பரிதாப நிறை ஏற்படடிருக்கிைது.   

சுதா்கரன விடுதறையா்காததால் அவருக்கு 
வ�ருக்்கமானவர்்கள் பரிதாபபபடுகினைார்்கள். 
நமலும், நீதிமனைத்தில் ்கடடபபடும் இந்த 10 
ந்காடி ரூபாவுக்்கான ்கணக்கு்கறளயும் சம்பந்-
தபபடடவர்்கள் முறைபபடி ்காடட நவணடிய 
வ�ருக்்கடியும் இருக்கிைது.   

இரணடு மாதங்களுக்கு முனபா்கநவ சசி-
்கைாவின அபராதத் வதாற்கயான 10 ந்காடி 

ரூபாறய அவரின வழக்்கறிஞர்்கள் வபங்களூர் 
நீதிமனைத்தில் ்கடடினார்்கள். அதன பிைகு 
இளவரசிக்்கான அபராதத் வதாற்கயும் நீதிமன-
ைத்தில் வசலுத்தபபடடது. ஆனால், இதுவறர 
சுதா்கரனுக்்கான அபராதத் வதாற்க மடடும் 
வசலுத்தபபடாமநைநய உள்ளது.   

சுதா்கரன சிறையில் இருபபதற்்கான ்காரணங-
்களில் அவரது ஆடம்பரத் திருமணமும் ஒனறு. 
குன்ாவின தீர்பபில் அந்த திருமணத்துக்குச 
வசைவிடபபடட வதாற்கயும் குறிபபிடபபட-
டிருக்கிைது. பை ந்காடியில் திருமணம் வசயத 
சுதா்கரனின நிறைநயா இபநபாது பரிதாபமா்க 
இருக்கிைது.   

சுதா்கரனின உடன பிைந்தவர்்கள் தற்நபாது 
அ.ம.மு.்க வபாதுசவசயைாளரா்க இருக்கும் 
டி.டி.வி.தின்கரன மற்றும் வி.பாஸ்கரன. 
இந்த இருவருநம சுதா்கரன குடும்பத்தினரு-
டன வதாடர்பில்ைாமல் இருக்கிைார்்கள். ஒரு 
ந�ரத்தில் 'சினன எம்.ஜி.ஆர்’ எனறு தனக்-
குப படடம் றவத்துக்வ்காணடு பந்தாவா்க 
வைம் வந்தார் சுதா்கரன. இந்த ஆடம்பரத்தால் 
அவரிடமிருந்த பணமும் ்கறரந்து நபானது. 
இபநபாது 10 ந்காடி அபராதம் வசலுத்த முடி-
யாமல் அவருறடய மறனவி சத்தியைடசுமி 
திணடாடி வருகிைார் எனகிைார்்கள் சுதா்கர-
னுக்கு வ�ருக்்கமானவர்்கள்.   

தனது தாய வீடான சிவாஜி குடும்பத்தின-
ரிடம் ்கணவரின அபராத் வதாற்கறய ்கடடு -
மாறு ந்கடடிருக்கிைார். அவர்்கள் தரபபிலும் 
நபாதிய பணத்றதத் தயார் வசயய முடியாத 
நிறையில் இருபபதா்கக் கூறுகிைார்்கள். 
சிறைறயவிடடு வர முடியாமல் தவிக்கிைார் 
சுதா்கரன.   

சுதா்கரனுக்குப பண உதவி வசயய 
சசி்கைா குடும்பத்திலும் யாரும் தயாரா்க 
இல்றை எனறு கூைபபடுகிைது. நமலும், 
சிறைக்குள் வசனைது முதல் தனது குடும் -
பத்தினர் யாரும் சிறையில் வந்து தனறனப 
பார்க்்க கூடாது எனறு சுதா்கரன வசால்லி -
யிருபபதால், அவரின மறனவி இதுவறர 
சிறைக்குச வசனறு பார்க்்காமல் இருக்கி -
ைார். சுதா்கரனின நிறை குறித்து சசி்கைா 
தரபபிடம் ந்கடடால், "அவர் விவ்காரத் -
தில் யாரும் தறையிட முடியாது. ஆரம்பம் 
முதநை அவர் சினனம்மாவுக்கு ஒத்து வர 
மாடடார்” எனறு முடித்துக் வ்காள்கிைார் -
்கள்.   

சுதா்கரனுக்கு 10 ந்காடி ரூபாய பணத் -
றதக் ்கடடுவார்்களா அல்ைது இனனும் ஓர் 
ஆணடு சிறைத் தணடறனறய அனுபவிக்-
்கப நபாகிைாரா சுதா்கரன எனபது இனனும் 
சிை �ாட்களில் வதரிந்துவிடும்.     

கல்விப் பணியில் என்றும் தன்னிகரற்ற  
பபருமையுடன் பகொழும்பு இந்துக் கல்லூரி

பெங்களூர் சிமையிலிருந்து 
சசி்கலா ைற்றும் இளவ்ரசி
விடுதமல பசய்யபெட்ட

நிமலயில், சுதா்க்ரன் இன்்னமும் தண்டம்ன
அனுெவித்து வருகிைார். பசாத்து குவிபபு 
வழக்கில் 4 ஆணடு சிமை தண்டம்ன 
நிமைவம்டந்தமத பதா்டர்ந்து சசி்கலா, 
இளவ்ரசி ஆகிய்யார் பெங்களூர்
சிமையிலிருந்து ்க்டந்த ைாதம்,
விடுதமல பசய்யபெட்ட்னர்.

ப்காழும்பு 
இந்துக் 
்கல்லூரி 

(ெம்ெலபபிடடி) த்னது 70வது அ்க-
மவயில் இன்று ்காலடி
ெதிக்கின்ைது. ்கல்விச் பசல்வத்மத 
வாரி வழஙகும் இந்துக் ்கல்லூரி 
த்னது 70 ஆணடு ்கால
வ்ரலாற்றில் ஏ்ராளைா்ன
்கல்விைான்்கமள உருவாக்கி்ய 
பெருமைக்கு உரி்யதாகும்.

அன்று ஆடம்பரைொக பெயலலிதொ  
நடத்திய 'அரச குடும்ப திருைணம்'

இன்று அபரொதம் பசலுத்த வழியின்றி  
சிம்றக்குள் வொடும் சுதொகரன்!

ெமழ்ய ைாணவர் சங்கம்

70 ஆண்டுகள் பவறறி
நிம்றவில் இன்று
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ைனித 
சமுதாயத்-
தின் ஈருலக 

ஈடேற்றத்துக்கும் மிக முக்கிய கா்ரணி-
யாக அமைந்திருபெது 'ஹிதாயத்' 
எனும் டேரவழியாகும். இந்த 
டேரவழி பெ்றாத எந்தபவாரு ைனித-
னும், அவன் அறிவில், அந்தஸ்தில், 
அதிகா்ரத்தில், ஆட்சியில், ெட்ேம் 
- ெதவியில், பசல்வம் - பசல்வாக்கில் 
எவவளவு உயரமவ அமேந்திருந்தா-
லும், அவ்ரது ஈருலக வாழக்மகயும் 
எவவிதப ெலனுைற்றதாக, துரபொக்-
கியைானதாகடவ இருக்கும் என்ெ-
தில் எவவிதச் சந்டதகமுமில்மல. 
அவனது வசதி - வாய்பபுக்களாடலா, 
ெணத்தாடலா எந்தபவாரு பி்ரடயாச-
னமுமில்மல.  

அல்லாஹ் அல்குரஆன் மூலம் 
இந்த டேரவழியின் முக்கியத்து-
வத்மத ெல்டவறு இேஙகளில், 
ெல்டவறு வ்ரலாறுகமளக் பகாண்டு 
வலியுறுத்துகின்்றான். டேரவழிக்கா-
கப பி்ராரத்திக்குைாறு ெல இேஙகளில் 
ெல துஆக்கமள அல்குரஆன் மூலம் 
அல்லாஹ் எஙகளுக்குக் கறறுத் 
தருகி்றான். '்ரபெனா லா துதிிஃ 
குலூெனா ெிஃத இத் ஹமததனா 
வஹப லனா மின் லதுன்க ்ரஹ்ைா 
இன்னக அன்தல் வஹ்ஹாப' 
'இம்றவா! எஙகளது உள்ளஙகமள 
டேரவழி கிமேத்த பின் தேம் பி்ரளச் 
பசய்து விோடத! டைலும் உன்னிேத்-
திலிருந்து உன் அருமள எஙகளுக்கு 
வழஙகுவாயாக! நிச்சயைாக நீ தான் 
மிகப பெரும் பகாமேயாளன்' என்று 
பி்ராரத்திக்குைாறு அல்லாஹ் எைக்கு 
ஏவுகின்்றான்.  

'ஹிதாயத்' எனும் டேரவழியின் 
முக்கியத்துவத்மத அல்குரஆமன 
மையைாக மவத்து ோம் சிந்தித்-
தால் எவவளடவா ெடிபபிமனக-

மளப பெ்றலாம். ஒரு ோட்டின் 
தமலவடனா, அ்ரசடனா, பொறுப-
ொளியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு 
டேரவழி கிமேக்காவிட்ோல், அவனில் 
எந்தப பி்ரடயாசனமும் இல்மல 
என்ெமத பிரஅவனின் சரித்தி்ரம் 
எைக்குத் பதளிவுெடுத்துகின்்றது. முழு 
ெனூ இஸ்்ராஈல்கள் அமனவம்ரயும் 
ெணியாட்களாகக் பகாண்டு, முழு 
உலமகயும் தனது ஆட்சியின் கீழ 
அதிகா்ரத்தின் கீழ மவத்து பசயல்-
ெட்ே பிரஅவனுக்கு, டேரவழி கிமேக்-
காததால் அவன் சீ்ரழிக்கபெட்ோன் 
என்்ற சரித்தி்ரம் எைக்கு குரஆன் 
மூலம் விளக்கபெடுத்தபெடுகின்்றது.  

இவவாறு மூஸா ேபியின் காலத்-
தில் வாழந்த 'காரூன்' உலகின் மிகப 
பெரிய பசல்வந்தனாக, பசல்வாக்-
குமேயவனாக, பெரும் பெரும் 
ைாே ைாளிமககளுக்கும் பசாத்துக்க-
ளுக்கும் பசாந்தக்கா்ரனாக இருந்-
தான். 'ஹிதாயத்' எனும் டேரவழி 
அவனுக்கு அருளபெோமையால், 
அவனுமேய அத்தமன பசல்வமும் 
அழிந்தன. எதுவும் அவனுக்கு பி்ர-
டயாசனைளிக்கவில்மல. ஈருலகிலும் 
ேஷேவாளனாகினான்.  

ஒருவன் ஒரு ேபியின் தந்மத-
யாக அல்லது ேபியின் ைகனாக 
அல்லது ேபியின் ைமனவியாகடவா 
குடும்ெத்தின்ராகடவா இருந்தாலும், 
அவனுக்கும் டேரவழி கிமேக்காவி-
டின் அவனும் துரொக்கியசாலி தான் 
என்ெமதயும் அல்குரஆன் ெல சரித்தி-
்ரஙகள் மூலம் எைக்கு பதளிவுெடுத்து-
கின்்றது. 'பதௌஹீத்' எனும் ஓரிம்றக் 

பகாள்மகமய 
நிமலோட்ே அரும்ொடு-

ெட்டு உமழத்தவர இப்ரா-
ஹீம் (அமல) அவரகள். 'உலுல் 

அஸ்ம்' எனும் உயரந்த த்ரைமேந்த 
ஐந்து ேபிைாரகளில் ஒருவர. அல்-
லாஹ்வின் அன்ென் 'கலீலுல்லாஹ்' 
என்்ற சி்றபபுப பெயர பெற்றவர. 
இபெடிபெட்ே உயர ேபியின் தந்மத 
கூே டேரவழி பெ்றவில்மலயாத-
லால், துரொக்கியசாளியாக ை்ரணைா-
னார என்்ற வ்ரலாறும் சிந்திக்கபெே 
டவண்டியது.  

இவவாட்ற நூஹ் ேபியின் ைகன் 
டேரவழி பெ்றவில்மல. தந்மத ேபி 
என்ெதால் ைகனுக்கு எந்தப பி்ர-
டயாசனமுமில்மல. லூத் ேபியின் 
ைமனவிக்கு டேரவழி கிட்ேவில்மல. 
ேபியின் ைமனவி என்ெதனால் 
எந்தப பி்ரடயாசனமுமில்மல. அத்-
தமனக்கும் டைலாக எஙகள் தூதர 
முஹம்ைது (ஸல்) அவரகளின் 
பெரிய தந்மத அபூதாலிப அவர-
களின் வ்ரலாறு எைக்குச் சி்றந்த 
ஒரு ொேைாக அமைந்துள்ளது. 
ேபியின் சிறு பி்ராயத்திலிருந்டத 
ேபிமயப ொதுகாத்து, ெ்ராைரித்து, 
ஒத்துமழத்து வந்தவர. ேபித்துவத்-
திறகு எதிரபபுகள், தமேகள் வந்த 
டொபதல்லாம் அவறம்றபயல்லாம் 
சைாளித்து, டதாளுக்கு – டதாள் 
உதவி வந்தவர. அவ்ரது ை்ரணத் தரு-
வாயில் கூே ேபியவரகள் அவருக்கு 
ஷஹாதத் கலிைாமவச் பசால்லிக் 
பகாடுத்து, ஹிதாயத்துேன் ை்ரண-
ைமேயச் பசய்ய முயறசித்தாரகள். 
முயறசிகள் ெலனளிக்காைல், டேரவ-
ழியற்றவ்ராகடவ ை்ரணைமேந்தார. 
ஹிதாயத்தின் ொக்கியம் கிமேக்க-
வில்மல.  

அறிவு, அந்தஸ்து, அதிகா்ரம், 
ஆட்சி, ெணம், ெட்ேம், ெதவி, 

பசல்வம், பசல்வாக்கு, 
பதாழில் டொன்்ற எத்தமகய 

ொக்கியம் பெற்றவ்ராக உலகில் 
இருந்தாலும், ஹிதாயத் எனும் 
ொக்கியம் கிமேக்காவிடின் அவனது 
வாழக்மக பி்ரடயாசனைற்றபதன்-
ெமத டைறகுறிபபிட்ே வ்ரலாறுகள் 
எைக்கு உணரத்துகின்்றன. ஒரு 
ைனிதன் உலகில் அமேயும் எந்த-
பவாரு வசதி வாய்பபும் பி்ரடயாசன-
ைற்றது. மிக முக்கியைான உயரவான 
ஹிதாயத் எனும் டேரவழிமய ஒரு 
ைனிதன் அமேயாவிடின், எந்த-
பவாரு சி்றபபுக்களாலும் பி்ரடயா-
சனமில்மல என்ெமத இஸ்லாம் 
மிகத் பதளிவாக எைக்குச் பசால்லிக் 
காட்டுகின்்றது. உலகில் உயர நிமல 
அமேயவும், ைறுமையில் ேறடெ-
றுகள் பெ்றவும் டேரவழி ஒன்று 
ைாத்தி்ரம் தான் ைனிதனுக்கு உதவும் 
ஒட்ரபயாரு சாதனைாகும்.  

ஈரூலக வாழவிலும் ஈடேற்றம் 
த்ரக்கூடிய இந்த 'ஹிதாயத்' எனும் 
டேரவழிமயப பெ்ற ோம் டைற-
பகாள்ள டவண்டிய வழிமும்றகள் ெல 
உள்ளன. அவறறுள் ஓரிரு முக்கிய 
விேயஙகமளப ெறறி ஆ்ராய்டவா-
ைாயின், அதில் முதலிேம் பெறுவது 
அல்குரஆமனக் கறெதாகும். அல்-
குரஆமன ஒதினால் ஓர எழுத்துக்கு 
10 ேன்மைகள் என்ெதில் எவவிதச் 
சந்டதகமுமில்மல. 

ஆயினும் அல்குரஆன் ஓத 
ைட்டும் அருளபெட்ே டவதமில்மல. 
அதமனப ெடித்து, விளஙகி வாழக்-
மகயில் அமுல்ெடுத்தி பெயம் 
பெ்றடவ அல்குரஆன் அருளபெட்-
ேது. டேரவழிக்கு மிகச் சி்றந்த, 
உயரந்த வழிகாட்டியாகத் திகழவது 
அல்குரஆடன. அருமை 
ஸஹாொக்கள் அதமன 
விளஙகி, அமுல்ெடுத்தி 
சி்றபெமேந்தனர. உைர 
(்ரலி) அவரகளின் உள்-
ளத்மத ைாறறி, அவர-
கமள டேரவழியின் ொல் 
ஈரத்ததும் அல்குரஆனின் 
சில வசனஙகடள. 'இந்தக் 
குரஆன் மிக டேரத்தியான 

டே்ரான ொமதயின் ொல் வழிகாட்ேக் 
கூடியது' என அல்லாஹ், இதனா-
டலடய அல்குரஆனிடலடய குறிபபி-
டுகின்்றான்.  

டேரவழி பெறுவதறகு அடுத்த 
மிக முக்கிய வழி ேபி (ஸல்) 
அவரகமளப பின்ெறறுவதாகும். 
'்ரஹ்ைதுல் லில்ஆலமீன்' 'உலகத்-
தாருக்கு ஓர அருட்பகாமேயாக' 
உலகில் உதித்த உத்தை ேபி அவர-
கள் பசய்தமவகமளச் பசய்வதன் 
மூலமும், தடுத்தவறம்றத் தவிரந்து 
ேேபெதன் மூலமும் ஹிதாயத் எனும் 
டேரவழிமயப பெ்றமுடியும். உலகில் 
ெல்டகாடி ைக்கமள டேரவழியின் 
ொல் ஈரபெதறகு முக்கிய கா்ரணியாக 
அமைந்ததும் அண்ணல் ேபி (ஸல்) 
அவரகளின் வாழக்மக வ்ரலாறும், 
ேறடொதமனகளும் தான் என்ெதில் 
எவவிதச் சந்டதகமுமில்மல. ேபிடய! 
நீர நிச்சயைாக மிக டேரத்தியான 
ொமதயின் ொல் வழிகாட்ேக்கூடிய-
வர' என்று அல்குரஆன் பி்ரஸ்தாபிக்-
கின்்றது.  

'துஆ' எனும் பி்ராரத்தமன டேர-
வழிமயப பெ்ற அடுத்த ஒரு சி்றந்த 
வழியாகும். 

இதனாடலடய எைது ஐடவமளத் 
பதாழுமகயிலும், 'எஙகளுக்கு 
டேரவழி அருள்வாயாக!' என்று 
பி்ராரத்திக்கின்ட்றாம். இதுடொன்்ற 
டேரவழியிலிருந்து பி்றழாைல் 
இருக்கவும் அடிக்கடி துஆக் டகட்க 
டவண்டும். 

அதறகான ெல்டவறுெட்ே 
துஆக்கமள அல்குரஆ-
னும் அல்ஹதீஸும் எைக்-
குக் கறறுத் தந்துள்ளன. 
ஐடவமள பதாழுமகக-

ளின் ஸுெூதுகளிலும், குனூத்திலும் 
ஹிதாயத்மதக் டகட்கும் ெடி ேபி 
(ஸல்) அவரகளும் வழிகாட்டியுள்-
ளாரகள்.  

ேல்லுெடதசஙகமளச் பசவிைடுப-
ெதும், குரஆன் -− ஹதீஸ் விளக்கங-
கமள அடிக்கடி டகட்ெதும் ெடிபெதும் 
டேரவழியின் ொல் எம்மை ஸ்தி்ரைாக 
அமைத்துக் பகாள்ளக் கூடிய சி்றந்த 
வழிமும்றகளாகும். 

இவவா்றான பசாறபொழிவுகமள 
டகட்கக் டகட்க, குரஆன் - ஹதீஸ் 
விளக்கஙகமளப ெடிக்கப ெடிக்க 
எைது உள்ளஙகளில் கம்ரகளகன்று, 
ஒளி கூடும். இதன் மூலம் எைது 
'ஹிதாயத்' டைலும் உறுதி பெறும். 
'அல்குரஆன் ஓதபெட்ோல் பசவிை-
டுஙகள். 

பைௌனைாக இருஙகள். (அபெடி 
நீஙகள் பசய்தால்) அல்லாஹ்வின் 
அருள் உஙகளுக்கு கிமேக்கும்' என்்ற 
அல்குரஆன் வசனமும், டேரவழியின் 
வழிமும்ற எைக்கு எடுத்தும்ரக்கின்-
்றது. 

இவவா்றான ஈருலகிலும் ஈடேற-
்றம் த்ரக்கூடிய டேர வழியில் ோமும் 
நி்ரந்த்ரைாக இருக்க முயறசிபடொ-
ைாக! இந்டேரவழியில் எைது குடும்-
ெம், அயலவர உட்ெே சகல ைனித 
இனத்தினம்ரயும் நிமலத்திருக்க 
உமழபடொைாக! வல்ல அல்லாஹ் 
எம்ைமனவருக்கும் அதறகு உதவி 
புரிவானாக!  

ஈருலகிலும் ஈடேற்றம் தரும் 

முழு

'கலாபூஷணம்'
எம்.ஏ. ஹபிபுர் ரஹ்ான்,  

வெலிக்.  

அல்குர்ஆன் பின்்வருமாறு கூறுகின்்றது. “(மனி -
தர்்களே) உங்கள் இற்ற்வன் அல்்ாஹதான். 
அ்வளே ்வாேங்கறேயும், பூமிறையும் ஆறு 

நாட்களில் பறைத்து அர்ஷின் மீது (தன் ்கண்ணிைத்-
திற்குத் தக்க்வாறு) உைர்ந்துவிடைான். (இற்வ ததாைர்-
பாே) எல்்ா வி்வ்காரங்கறேயும் அ்வளே திடைமிடடு 
(நிர்்வகித்து)ம் ்வருகின்்றான். அ்வனுறைை அனுமதி-
யின்றி (உங்களுக்கா்க அ்வனிைம்) பரிந்து ளபசுப்வ-
ரும் எ்வருமில்ற். அந்த அல்்ாஹதான் உங்கறேப் 
பறைத்து ்வேர்ககின்்ற உண்றமைாே இற்ற்வன். 
ஆ்கள்வ, அ்வன் ஒரு்வறேளை நீங்கள் ்வணஙகுங்கள். 
(நல்லுணர்ச்சி) தப்ற இ்வற்ற்ற) நீங்கள் சிந்தித்துப் 
பார்க்க ள்வண்ைாமா?” (அல்குர்ஆன் 10:3)  

“அந்த அல்்ாஹற்வத்தவிர ்வணக்கதிற்குரிை 
ள்வள்றார் இற்ற்வன் இல்்ள்வ இல்ற். (அ்வளே) 
மற்ற்வாேறதயும் த்வளிப்பறைைாேறதயும் நன்்கறி -
்வான் அ்வளே அே்வற்்ற அருோேன்,  நி்கரற்்ற அன்பு-
றைை்வன்.  
 அந்த அல்்ாஹற்வத் தவிர ்வணக்கத்திற்குரிை 

ள்வள்றார் இற்ற்வன் இல்்ள்வ இல்ற். அ்வன்தான் 
உண்றமைாே அரசன்; பரிசுத்தமாே்வன்; ஈளைற் -
்றம் அளிப்ப்வன்; அபைமளிப்ப்வன்; பாது்கா்வ்ன்; 
(அறே்வறரயும்) மிற்கப்ப்வன்; அைககி ஆள்ப்வன்; 
தபருறமககுரிை்வன். இ்வர்்கள் கூறும் இறண துறண-
்கறேவிடடு அல்்ாஹ மி்கப்பரிசுத்தமாே்வன்.  

 அந்த அல்்ாஹதான் பறைப்ப்வன். (அ்வளே) 
பறைப்பு்களின் உரு்வத்றதயும் அறமப்புக்களின் 

உரு்வத்றதயும் அறமப்ப்வன். அ்வனுககு 
அழ்காே ப் தபைர்்கள் இருககின்்றே. 

்வாேங்களிலும் பூமியிலும் உள்ேற்வ 
அறேத்தும் அ்வறேளை துதி 

தசய்கின்்றே. அ்வளே (அறே்வறரயும்) மிற்கப்ப்வன். 
மி்க ஞாேமுறைை்வன்” (அல்குர்ஆன் 59:22,-24)  

“அ்வளே முத்ாே்வன்; அ்வளே இறுதிைாே்வன்; 
அ்வன் மற்ற்வாே்வன்; அ்வளே ஒவத்வான்ற்றயும் 
நன்்கறிந்த்வன்” (அல்குர்ஆன் 75:3)  

“அல்்ாஹ (எத்தற்கை ம்கத்து்வம் உறைை்வன் 
என்்றால்) அ்வறேத்தவிர ்வணக்கத்திற்குத் தகுதிைாே 
இற்ற்வன் ள்வறு ைாரும் இல்்ள்வ இல்ற். அ்வே (மர -
ணமில்்ா)  உயிருள்ே்வன்; என்தேன்றும் நிற்ைாே -
்வன்; அ்வறேச் சிறு உ்றக்கமும் பீடிக்காது; ஆழந்த தூக-
்கமும் பீடிக்காது ்வாேங்களிலும் பூமியிலும் உள்ேற்வ 
அறேத்தும் அ்வனுகள்க உரிைற்வ. அ்வனுறைை அனு-
மதியின்றி அ்வனிைம் (எ்வருக்காகிலும்) ைாருக்கா்கவும் 
பரிந்து ளபச இைலும்? அ்வர்்களுககுப் பின்ளே) உள்ே 
(இ்றந்த ்கா்த்)றதயும் அ்வளே நன்கு அறி்வான். அ்வ-
னுறைை விருப்பமின்றி அ்வனுறைை அறிவிலிருந்து 
எந்த ஒன்ற்றயும் (மற்்ற்வரும் தங்கள் அறி்வால்) சூழந்து 
அறிந்துத்காள்ே முடிைாது. 

அ்வனுறைை (குர்சி) (பாதத்த்ம்) ்வாேங்கள், 
பூமிறை விைவும் விசா்மாய் இருககின்்றது. அந்த 
இரண்றையும் பாது்காப்பது அ்வனுககுச் சிரமமில்ற். 
ளமலும், அ்வன்தான் மி்க உைர்ந்த்வன்; மி்க ம்கத்தாே -
்வன். (அல்குர்ஆன் 2:255)  

ஏ. எம். முஹம்்த் ஸபொன்  
சீனன்்காட்டை, 

்ேருெ்ை    

இறைவன் பற்றி 
அறிந்து க�ொள்வொம்... 

"ளதற்வ ளபா்க எஞ்சிைறதத் தர்மம் தசய்்வளத சி்றந்ததாகும். ளமலும் முதலில் உமது வீடைாரிை -
மிருந்து தர்மம் தசய்ை ஆரம்பிப்பீரா்க'' என்று அல்்ாஹவின் தூதர் (ஸல்) அ்வர்்கள் கூறிோர்்கள்.

அறிவிப்ப்வர்: அபூஹுறரரா (ரலி), நூல்: பு்காரி        

சிறந்த ்தர்மம் எது?

ஸஅத் பின் உப்பாதா (ரலி) அ்வர்்கள் த்வளிளை தசன்றிருந்த ளபாது அ்வருறைை தாைார் இ்றந்து 
விடைார். அப்ளபாது அ்வர் நபி (ஸல்) அ்வர்்களிைம், "அல்்ாஹவின் தூதளர! என் தாைார் நான் 
த்வளிளை தசன்றிருந்த ளபாது மரணமறைந்து விடைார். நான் அ்வர் சார்பா்க தர்மம் ஏதும் தசய்தால் 
இது அ்வருககுப் பைேளிககுமா?'' என்று ள்கடைார். நபி (ஸல்) அ்வர்்கள், ஆம்! என்று பதி்ளித்-
தார்்கள். இறதக ள்கடை ஸஅத் (ரலி) அ்வர்்கள், "நான் எேது மிகராாஃப் எனும் ளதாடைத்றத என் 
தாைார் சார்பா்க தர்மம் தசய்து விடளைன். அதற்கு தங்கறே சாடசிைாககுகின்ள்றன்'' என்று கூறி -
ோர்்கள்.  அறிவிப்ப்வர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி), நூல்: பு்காரி

 இறந்தவருக்கா் ்தர்மம்

ஒவத்வாரு நாளும் இரண்டு ம்ககு்கள் 
இ்றஙகுகின்்றேர். அவவிரு்வரில் ஒரு்வர், "அல்-
்ாஹள்வ! தர்மம் தசய்ப்வருககுப் பிரதிப்றே 
அளித்திடு்வாைா்க!'' என்று கூறு்வார். இன்தோ-
ரு்வர், "அல்்ாஹள்வ! (தர்மம் தசய்ைாமல்) 
தடுத்து ற்வத்துக த்காள்ப்வர்்களுககு அழிற்வ 
ஏற்படுத்து்வாைா்க!'' என்று கூறு்வார் என்று அல்-
்ாஹவின் தூதர் (ஸல்) அ்வர்்கள் கூறிோர்்கள்.

அறிவிப்ப்வர்: அபூஹுறரரா (ரலி), நூல்: 
பு்காரி 

இறைவனிடம் றையேந்தும் 
இரு மலக்குைள்

"அல்்ாஹ மறுறம நாளில் உங்களில் ஒவ-
த்வாரு்வருைனும் ளபசா1மல் இருப்பதில்ற். 
அப்ளபாது அல்்ாஹவுககும் உங்களுககும் இறையில் 
தமாழி தபைர்ப்பாேர் எ்வரும் இருக்க மாடைார். பி்றகு 

அ்வர் கூர்ந்து பார்ப்பார். தமககு முன்பு்றம் எறதயும் 
அ்வர் ்காண மாடைார். பி்றகு தமககு எதிளர பார்ப்பார். 

அப்ளபாது அ்வறர (நர்க) தநருப்பு தான் ்வரள்வற்கும். 
ஆ்கள்வ முடிந்தால், ளபரீச்சம் பழத்தின் சிறு துண்றைளை-

னும் தர்மம் தசய்து நர்கத்திலிருந்து உங்கறேப் பாது்காத்துக 
த்காள்ளுங்கள்'' என்று அல்்ாஹவின் தூதர் (ஸல்) அ்வர்்கள் 

கூறிோர்்கள்.
அறிவிப்ப்வர்: அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி), நூல்: பு்காரி        

 நரகை விட்டு ைாக்கும் சிறு பேரீச்சம்ேழம்
இைாம் இபனு ொஸ் ்றஹி-

ைஹுல்லாஹ் அவரக-
ளிேம் தஹிய்யதுல் ைஸ்ஜித் 

பதாழுமகயினுமேய சட்ேம் 
ெறறி ஒரு டகள்வி டகட்கப-
ெட்ே டொது அதறகு அவர 

பின்வருைாறு ெதில-
ளித்தாரகள், 

“ேபி ஸல்-
லல்லாஹு அமலஹி 

வஸல்லம் அவரகள்...
“உஙகளில் ஒருவர ெள்ளியினுள்  நுமழந்தால் அவர 

இ்ரண்டு ்ரக்அத்கள் பதாழாைல் உட்கா்ர டவண்ோம்” 
இன்னுபைாரு அறிவிபபில், “அவர இ்ரண்டு ்ரக்அத்கள் 
பதாழுது பகாள்ளட்டும்” என்்ற வாரத்மதக்கு ஏறெ யார 
ெள்ளிக்கு சுத்தைான நிமலயில் நுமழகி்றாட்ரா அவர 
இ்ரண்டு ்ரக்அத்கள் தஹிய்யதுல் ைஸ்ஜித் பதாழுவது 
சுன்னத்தாகும்.

இந்த சுன்னாவிமன ளுஹாவுமேய டே்ரைாக இருந்-
தாலும் அல்லது ளுஹர, அஸர, ைிஃரிப என்று எந்த 
டே்ரைாக இருந்தாலும் பதாழுதுபகாள்ளலாம். அந்த 
டே்ரம் பதாழுவதறகு தடுக்கபெட்ே அஸருமேய டே்ரைாக 
இருந்தாலும் பி்ரச்சிமன கிமேயாது. 

இந்த பதாழுமகமய எந்த டே்ரைாக இருந்தாலும் 
அதில் பதாழுவது ைாரக்கம் பசால்லித் தந்த வழிகாட்ே-
லாகும். ஆகடவ இந்த பதாழுமகயானது வலியுறுத்தப-
ெட்ே சுன்னத்தா -
கும்”.

தஹிய்யதுல் 
மஸ்ஜித் ததொழுகை... 

முஹிபபுல் ஹக், 
சம்்ாந்து்ை.
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இலங்கைத் திருநாட்டின் வட-
மாகைாணத்தில்  வற்ாத 
வளம் ககைாழிக்கும் வன்னி 

மாநகைரிலல தமிழ் வீரத்துடன் தமிழ்-
வாசம் வீசும் முல்்லத்தீவிலல 
வளத்துக்கு இலக்கைணமாகை நந்திக்கை-
டலின் முத்தாகை விளஙகும் ஆன்-
ல்ா்ரயும் சான்ல்ா்ரயும் இவ் 
ஞாலத்திறகு உவந்தளிக்கும் இடங-
கைளில் ஒன்று வட்டுவாகைல். 

இவ் ஊர் தறலபாது வட்டுவாகைல் 
என அ்ைக்கைபபட்டாலும் இதன் 
ப்ை்மயான கபயர் கவட்டு-
வாயக்கைால் என்பதாகும். ஊரின் 

முன்லன இரு மருஙகிலும் நீர் 
லதஙகி ஆ்ாகை ஓடுகின்்து. இவ் 
ஆறறி்ன கைடலுடன் கைலக்கை கவட்-
டிவிடபபட்டு கைடலில் உளள உப-
புநீர் ஆறறினுள பிரலவசித்து, 
அவ் ஆறறில் 
உ ள ள 
கைடல் வாழ் 
உ யி ரி ன ங -
கைள பல்கிப 
கபருகி, இவ் 
ஊர் மக்கைளின் 
வாழ்வாதாரத் -
திறகுப பயன்ப-
டுகி்து.

இச் கசயற-
பாடு ஒருபு்ம் 
இருக்கை இவ் 
ஆறறி்ன, வாயக்-
கைால் அ்மத்து கைடலுடன் கவட்-
டிவிடபபடுவதால் இவ் ஊர் 
கவட்டுவாயக்கைால் எனச் சி்பபாகை 
அ்ைக்கைபபடுகி்து.

கைடந்த கைாலஙகைளில் லபாரின் 
ககைாடு்ம்யச் சந்தித்த இந்த மண் 
பாரம்பரியக் கை்ல வடிவஙகைளுக்-
கும் லபர்லபானகதன்பதும் கை்ல-
ஞர்கைள பலரும் இம் மண்ணில் 
அன்றுகதாட்டு புகைலைாச்சி வருவ-
தும் பலரும் அறியாத விடயமாகும்.

வட்டுவாகை்லச் லசர்ந்த கைண-
பதிபபிள்ள இரத்தினலகைாபால் 
அண்ணாவியார்; கைரகைாட்டம், 
கும்மியாட்டம் அத்துடன் சிந்துந-
்டக் கூத்து லபான்்வற்் கநறி-
யாள்கை கசயது வருகி்ார். லமலும் 
இ.நாகைலிஙகைம் அண்ணாவியரின் 
கநறியாள்கையில் கைண்ணண் நாட்-
டுக்கூத்தில் லமாகைவஞ்சியாகைவும், 
1970கைளில் எஸ். ஆறுமுகைம் அண்-
ணாவியாரின் கநறியாள்கையில் 
லகைாவலன் கைண்ணகி நாட்டுக்கூத்-
தில் கைண்ணகியாகைவும் நடித்துள-
ளார். 

இக் கை்லகை்ள இன்றும் வட்-
டுவாகைல் மண்ணில் வளர்த்து வரு-
கின்் கபரு்ம கைணபதிபபிள்ள 
இரத்தினலகைாபா்லச் சாரும்.

2009 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் 
இடம்கபற் யுத்தத்தில் தனது இரு 
கைால்கை்ளயும் இைந்த வட்டுவாகைல் 
தந்த முத்தான சி.சூ்சமுத்து என்-
பவர் 1999கைளில் கை்ல நிகைழ்ச்சிகைள 
நாடகைஙகைள, வில்லி்ச, கூத்து முத-
லானவறறில் ஈடுபட்டு வந்ததுடன் 
கை்லத்து்்க்கு கபரும் பஙகைாறறி-
யுளளார்.

யுத்தத்தின் பின் இவர் கை்ல நிகைழ்-
வுகைளில் பஙகுபற் முடியாது என்் 
ஏக்கைத்லதாடு இருந்த லவ்ள இவ-
ரு்டய அண்ணாவியரின் ஊக்கைத்-
தினாலும் அவர் ககைாடுத்த அறிவு-
்ரயினாலும் கபாயக்கைால்கை்ளப 
லபாட்டு மீண்டும் நடிபபுலகில் 
கைால்பதித்தார். 

இதன் பின் ஐந்து லம்டகைளில் 
கபாயக்கைாலுடன் அரசனாகை நடித்-
தார். அதுமட்டுமின்றி கபாயக்கைா-
லிரண்டும் இல்லாமலும் இந்திய 
சினிமாப பாடல்கைளுக்கு நடனமாடி 
பாராட்டும் கபற்ார். 2015ஆம் 

ஆண்டு மு்ன எனும் ஆவணபப-
டம் இவ்ரப பறறி யாழ்பபாணப 
பல்கை்லக்கைைகை ஊடகைக் கைற்கைள 
மாணவரான திவாகைரால் உருவாக்-
கைபபட்டது. அலதலவ்ள, எல்்ல-
மறறும் கைணவன் இல்லாத ம்னவி 
ஆகிய படஙகைளிலும் சூ்சமுத்து 
நடித்துளளார். 

லபார் வடுக்கைள மத்தியிலும் 
பல கை்லஞர்கை்ளக் ககைாண்டு 
விளஙகுகின்் வட்டுவாகைலில், மக்-
கை்ளக் கைாத்து வருகின்் சபதகைன்-
னித் தாயமார் ஆலயத்தில் வருடா 
வருடம் ்தபகபாஙகை்ல அடுத்து-
வரும் நாளான பட்டிப கபாஙகை்ல 
அவ்வூர் மக்கைள கவகு விமர்்சயா-
கைக் ககைாண்டாடுவதுடன் அத் தினத்-
தில் கும்மியாட்டத்தி்னயும் மிகைச் 
சி்பபாகைக் ககைாண்டாடி வருகின் -்
னர்.

இக் கும்மியாட்டத்திறகு என வட்-
டுவாகைல் பிரலதசத்தில் ஒரு சடஙலகை 
கைாணபபடுகின்்து. இச் சடஙகைா-
னது கைாலம் கைாலமாகை அழியாது 
ந்டமு்்யில் இருபபகதன்பது 
ஒரு சி்பபம்சலம.

தமிைரின் பஞ்சாஙகைக் கைாலக் 
கைணிபபில் ஒரு வருடத்தில் உளள 
மாதஙகை்ள தமிழ் மாதஙகைள, 
ஆஙகில மாதஙகைள என இரண்-

டாகை வகுத்து பார்க்கி-
்ார்கைள. அதில் தமிழ் 
மாதமான மார்கைழி 
மாதம் முதலாம் நாளிலி-
ருந்து ்தப கபாஙகைல் 
மறுநாள வ்ர வட்-
டுவாகைல் பிரலதசத்-
திலுளள அ்னத்து 
்சவ சமயத்தி்னப 
பின்பறறும் மக்கைளின் 
வீடுகைளில் கைன்னிப 
கபண்கைள தமது 

வீட்டி்னச் சுத்தம் கசயது அதிகைா-
்லயில் எழுந்து குளித்து தூய்ம-
யான ஆ்டயணிந்து சபதகைன்னி-
மா்ர நி்னத்து வீட்டு முற்த்தில் 
பசுவின் சாணம் ககைாண்டு ஒரு வட்-
டவடிவில் கமாழுகி அதன் லமல் 
சாணத்தினால் சிறுபிள்ளயார் 
பிடித்து்வத்து, பூ ்வத்து வணங-
குவார்கைள.

இவ் வைக்கைம் கபாஙகைலின் 
மறுநாள வ்ர இடம்கபறும்.
ஒவ்கவாருநாளும் ப்ன ஓ்ல 
ககைாண்டு சிறிது சிறிதாகைப பின்னி 
இறுதிநாள அத்ன சிறிய ஓ்லப 
கபட்டியாகை வடிவ்மத்துக் ககைாள-
வார்கைள. முபபது நாட்கைளும் ்சவ 
உண்வலய உண்பார்கைள. முபப-
தாவது நாள கபாஙகைல் கபாஙகி 
அப பிள்ளயாருக்குப ப்டத்து 
வணஙகுவார்கைள.

இறுதி நாள சடஙகைாகை வட்டுவா-
கைல் பிரலதசத்தில் சபதகைன்னிமார் 
ஆலயத்திறகு அருகில் கைாணப-
படும் மாணிக்கைப பிள்ளயார் 
ஆலயத்தில் விலசட பூ்ையானது 
ந்டகபறும். பூ்ை முடிந்தவுடன் 
ஆண்கைள கைரகைம் கைட்டியும் கபண்கைள 
கும்மியடித்தும் சடஙகி்ன ஆரம்-
பிபபார்கைள. இக் கைரகைாட்டம், கும்-
மியடித்தல் ஆகியன முக்கியமான 
ககைாண்டாட்டமாகைலவ கைாணபபடு-
கின்்ன. 

கும்மி என்பது தமிழ்க் கைடவுளர்-
கை்ள எண்ணி கிராமபபு்ஙகைளில் 
பயபக்தியுடன் ஆடபபடும் ஒரு 
பாரம்பரியக் கை்லயாகைக் கைாணப-
படுகின்்து. பலர் கூடி ஆடும் 

ஒருவ்கை நடனம் என்ல் கும்மி-
்யக் கூ்முடியும். இது கைாலம் 
கைாலமாகை ஆடபபட்டுவரும் பாரம்ப-
ரியக் கை்லயாகும். பலர் வட்டமாகை 
ஆடிக் ககைாண்லடா அல்லது இரு-
பு்மாகை சரிசமமாகை நின்று ஆடிக்-
ககைாண்லடவரும் லபாது இ்சக்குத் 
தக்கைவாறு தம் ் கைகை்ளத் தட்டி கைால்-
கை்ளயும் இடுப்பயும் த்ல்ய-
யும் அைகு் அ்சத்துக் குனிந்தும் 
நிமிர்ந்தும் கூட்டாகை ஆடுவ்தப 
பார்க்கைக் கைண் லகைாடி லவண்டும்.

ஆண்கைளின் கைரகைாட்டத்தி்ன 
விட கபண்கைளின் கும்மியடித் 
த்ல பார்்வயிடக் கூடும் கூட்டம் 
அதிகைம். இதனால் ஆண்கைள தமது 
கைரகைாட்டத்தின் பக்கைம் அதிகை பார்-
்வயாள்ரக் கைவரும் வ்கையில் 
உத்திகை்ளக் ்கையாண்டு புதிய 
நுணுக்கைமான ஆடல்கை்ள ஆடு-
வார்கைள.

பின்பு ஆண்கைளும் கபண்கைளும் 
ஒவ்கவாரு வீடு வீடாகைச் கசன்று 
விநாயகை்ர வழிபடகவன கமழுகி 
இருக்கும் இடத்தி்னச் சுறறி 
வட்ட வடிவத்தில் நின்று கும்மி 
அடித்த்லயும் கைரகைாட்டத்தி்ன-
யும் ஆடுவார்கைள.

கும்மியடிக்கும் லபாது கபண்கைள 

வயது லவறுபாடின்றி அ்னவரும் 
இ்ணந்து ஆடுவார்கைள. கும்மி-
யாட்டம் நி்்வ்டந்த பிறபாடு 
வீட்டில் உளளவர்கைளினால் சிறிய 
கதா்கைப பணம், உணவுகைள 
மறறும் குளிர்பானஙகைள என்பன 
வைஙகைபபடும். இதன் பின்னர் வீட்-
டிலிருக்கும் கைன்னிப கபண்கைளால் 
ஆக்கைபபட்ட ஓ்லப கபட்டியி-
னுள ப்டக்கைபபட்ட கபாஙகை்ல-
யும் பிள்ளயா்ரயும் ்வத்து 
குறித்த கும்மிப கபண்கைளுடன் 
கசல்வார்.

இவ்வாறு ஒவ்கவாரு வீடு 
வீடாகைச் கசன்று ஆடிய பின் இறுதி-
யில் அ்னத்து வீடுகைளிலும் உளள 

கைன்னிப கபண்கைள கும்மியாட்டக் 
குழுவுடன் இ்ணந்து லகைாவிலிற-
குச் கசன்று அஙகு இடம்கபறும் 
விலசட பூ்ைகைள மறறும் கிரி்ய-
கைளில் பஙகுபறறி, ஆலய முன்-
்லில் இறுதியாகை இடம்கபறும் 
கும்மியாட்டத்தி்னயும் கைரகைாட்டத்-
தி்னயும்  பார்த்து இரசிபபார்கைள.

இத்னத் கதாடர்ந்து கைன்னிப 
கபண்கைள கபட்டிகைளுள ்வத்து-
ககைாண்டு கசன்் பிள்ளயாரி்ன, 
அந்தணர்கைள நந்திக்கைடலில் கை்ரப-
பதறகைாகை எடுத்துச் கசல்வர். அவ்லவ-
்ளயில், அப கபண்கைளின் திருமண 
மு்்யிலுளள ஆண்கைள (மாமன்,-
மச்சான்) கைன்னிப கபண்கைள ஓ்லப 
கபட்டியிலுள ்வத்திருக்கும் 
கபாஙகை்லப பறித்துச் கசன்று 
உண்டு மகிழ்வார்கைள. இவ்வா்ாகை 
வட்டுவாகைலின் கும்மியுடனான 
சடஙகு கைாணபபடுகி்து. 

இதில் சி்பபு வாயந்த விடயம் 
யாகதனில், இன்றும் குறித்த ஆல-
யத்தினுள தமிைரின் பாரம்பரியமாகை 
விளஙகும் இந்த கும்மி மறறும் கைர-
கைாட்ட நடனமானது இன்றும் இடம்-
கபறுவ்தக் கைாண முடிவதாகும்.

இன்றும் தமிைரின் மர்ப 
அ்டயாளபபடுத்தும் கை்லகைளில் 
ஒன்்ான கும்மியும் ஏ்னய கை்ல 
வளஙகைளும் வட்டுவாகைலில் லபணப-
பட்டு வருகின்்்ம சி்பபிறகுரிய-
தாகும். இக் கை்லகை்ள எதிர்கைால 
சந்ததியினரும் பாதுகைாத்து அடுத்த 
த்லமு்்கைளுக்குக் ககைாண்டு 
கசல்வார்கைள; என்பலத அ்னவர-
தும் நம்பிக்்கையாகும்.

அ.ர்ரோகினி...    
இரண்டாம் வரு்ம்

ஊ்கக் கற்ககள்து்ை
யடாழ்ப்டாண்ப ்லக்ைக்கழகம்

இரடாஜேந்திரன் தனுஷியடா
இரண்டாம் வரு்ம்

ஊ்கக் கற்ககள்து்ை
யடாழ்ப்டாண்ப ்லக்ைக்கழகம்

யாழ்ப்ாணத்தில் அதிகரித்துவரும் 
விவாகரத்துககள்..!

எங்கே
செல்கின்றோம்

நாம்..?

கரகமும் கும்மியும் ஒவ்வாரு வீட்டிலும்
்காண்ா்்ப்டும் விந்தை

கிராமிய்ப ்ாரம்்ரியத்தின் வி்ைநிலம்..!

'கல்யாணம் என்பது ஆயிரம் 
கைாலத்துப பயிர்', 'ஆயிரம் 

கபாய கசால்லியாவது கைல்யா -
ணம் கசய', 'திருமணம் என்பது 
கசார்க்கைத்தில் நிச்சயிக்கைபபட்டது'  
இ்வகயல்லாம் திருமணம் பறறி 
நம்மவர்கைளி்டலய உலாவிவரும் 
பைகமாழிகைளாகும். 

இவ்வா்ான சி்பபுக்கைள திரு -
மணத்திறகு இருந்தாலும் தறலபா -
்தய கைாலகைட்டத்தில் இலங்கை -
யில் மட்டுமல்லாது உலகைளாவிய 

ரீதியிலும் விவாகைரத்துக்கைள அதிகை -
ரித்துச் கசல்வதாகை ஆயவுகைள கூறு -
கின்்ன. 

இலங்கையில் தமிைர்கைள 
அதிகைம் கசறிந்து வாழுகின்் 
வடக்கு, கிைக்குப பிரலதசஙகைளில் 
தமிைர்கைளுக்கு என்று பாரம்பரிய, 
பண்பாட்டு விடயஙகைள கபரிதும் 
கை்டபபிடிக்கைபபடுகின்்ன. அந் -
தவ்கையில் திருமணஙகைளுக்கு 
என்றும் ஒரு முக்கிய இடம் 
வைஙகைபபடுகின்்து. 

ஆனாலும், அத்த -

் கை ய 
பாரம்பரிய விட -

யஙகைளுக்கு மதிப -
பளிக்கைாமல் சிறு சிறு 

விடயஙகைளுக்குக் கூட விவாகைரத் -
துக் லகைாரி நீதிமன்்ஙகை்ள நாடும் 
தன்்ம அதிகைரித்துக் கைாணபபடு -
கி்து. 

இலங்கையில் திருமணஙகை்ளச் 
சட்ட ரீதியாகைப பதிவு கசயய திரு -
மணப பதிவுக் கைட்ட்ளச் சட்டம் 
கைாணபபடுகின்்து. அந்நியதிச் 
சட்டத்தின் கீழ் பதிவுத் திருமணம் 
கசயதால் அலதநியதிச் சட்டத்தின் 
கீழ் விவாகைரத்்தப கபறறுக் -
ககைாளவதறகு என்கனன்ன கைார -
ணஙகைள இருக்கின்்லதா அக் 
கைாரணஙகைளின் அடிபப்டயில் 
நீதிமன்்த்திறகு விண்ணபபித்து, 
நீதிமன்்த்தின் ஊடாகை விவாகை -
ரத்்த கப் முடியும்.

உரிய வயது வந்த (வயது 18) 
ஒரு கபண்ணும் ஆணும் தாம் 
விரும்பியவாறு திருமணத்தில் 
இ்ணயலாம். அதறகு நீதிமன்-
்த்தின் அனுமதி லத்வயில்்ல. 
ஆனால், பதிவு கசயத திருமணத்-
்தக் முடிவுக்குக் ககைாண்டு வருவ -
தாகை இருந்தால் கைணவன், ம்னவி 
இருவரும் தமக்குள எந்த உடன்ப -
டிக்்கை மூலமும் பிரிந்து கசல்ல 
முடியாது. அதறகு அதிகைாரமுளள 
மாவட்ட நீதிமன்்த்திலலலய 
விவாகைரத்துக் லகைார முடியும்.

தறகைாலத்தில் யாழ்பபாணத்தில் 
விவாகைரத்துக்கைள அதிகைரித்துச் 
கசல்வத்ன அறிய முடிகின் -
்து. இஙகு 'யாழ்பபாணத்தில் 
கபரும்பாலான விவாகைரத்துக்கைள 
யாழ்பபாணத்திலுளள மல்லா -
கைம் மாவட்ட நீதிமன்்த்திலல 
தாக்கைல் கசயயபபடுகின்்ன 
எனவும் கைடந்த இரு வருடஙகை-
ளில் (2018, 2019) பல்லவறு கைார -
ணஙகைளின் அடிபப்டயில் மல் -
லாகைம் மாவட்ட நீதிமன்்த்தில் 
கபருமளவு விவாகைரத்து வைக்கு -
கைள தாக்கைல் கசயயபபட்டுளளன' 
எனவும் மல்லாகைம் நீதவான் நீதி -
மன்் சட்டத்தரணி க்ஜிலனால்ட் 
ல்ாய டிலக்சன் கதரிவித்தார்.

இலங்கைத் திருமணப பதிவுக் 
கைட்ட்ளச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு 
விவாகைரத்்தக் கபறறுக் ககைாள -
வதறகு முக்கிய மூன்று கைாரணங -
கைள கைாணபபடுகின்்ன. 'வன்ம 
உ்வறுபபு' அதாவது கைணவனும் 
ம்னவியும் திருமணப பதிவு 
கசயதபின், யாராவது ஒருவர் அத் 
திருமணத்்த முடிவுக்குக் ககைாண் -
டுவரும் எண்ணத்துடன் கசயற -
பட்டால் மற்வருக்கு இச் கசயற -

பாட்்டச் கசயபவர் தன்்ன 
வன்மமாகை உ்வறுக்கி்ார் என் -்
கைாரணம் எழும். 

அதன் நிமித்தம் விவாகைரத்-
துப கபறறுக்ககைாளளமுடியும். 
2018ஆம் ஆண்டு வன்ம உ்வ-
றுபபு வைக்கின் கீழ் மல்லாகைம் 
மாவட்ட நீதிமன்்த்தில் 179 வைக்-
குகைள தாக்கைல் கசயயபபட்டிருக்-
கின்்ன. அலதலபால், 2019ஆம் 
ஆண்டு 160 வைக்குகைள தாக்கைல் 
கசயயபபட்டிருக்கின்்ன.

வன்ம உ்வறுபபிறகுப பல 
கைாரணஙகைள உண்டு. கைணவரிறகு 
ம்னவி்யப பிடிக்கைவில்்ல 
என்்ால் அவ்ர விவாகைரத்துச் 
கசயவதறகைாகை ஒரு லபாலிக் குற்ச்-
சாட்்ட முன்்வபபதன் மூலம் 
அல்லது 'விலகிப லபானால் 
லபாதும்' என்் நி்ல்மக்கு 
ஆளாக்குவதறகைாகை ககைாடு்மகை-
்ளச் கசயதல் என்பன வன்ம உ -்
வறுபபின் கீழ் அடஙகும். 

லமலும், தாம்பத் -
திய உ்்வ கைணவன், 

ம்னவி எவலரனும் 
நியாயமில்லாமல் மறுக்-

கும்லபாது அதுவும் வன்ம உ -்
வறுபபாகைக் கைருதபபடும். இவ் -
வா்ான கசயறபாடுகை்ள யார் 
கசயகி்ாலரா அவரிடமிருந்து குற-
்மற் தரபபு வன்ம உ்வறுபபு 
கசயதார் என வைக்்கைத் தாக்கைல் 
கசயதால் நீதிமன்்ம் குற்மற்வ-
ருக்கு விவாகைரத்்தக் ககைாடுக்கும்.

அடுத்ததாகை 'லசார வாழ்க்்கை' 
என்பதன் ஊடாகைவும் விவாகைரத்-
்தப கப் அதிகைம் முயறசிக்கைபப -
டுகின்்து. ஒரு திருமணம் நிகைழ்ந்த 
பின் கைணவலனா ம்னவிலயா திரு-
மணத்திறகு அபபால் லவறு யாரு -
டனும் உடலு்வு ்வத்துக் ககைாள -
ளுதல் லசார வாழ்க்்கை ஆகும். 

யார் லசாரத்தில் ஈடுபட்டாலரா 
அவர் மீது லசாரமில்லாத குற -்
மற்வர் விவாகைரத்்தப கபறு-
வதறகுத் தகுதி உளளவராகி்ார். 
2018ஆம் ஆண்டில் 11 லசார 
வாழ்க்்கை வ்கையின் கீழ் மல்லா-
கைம் மாவட்ட நீதிமன்்த்தில் வைக்-
குகைள தாக்கைல் கசயயபபட்டிருக்-
கின்்ன. அலதலபால், 2019ஆம் 
ஆண்டில் 08 வைக்குகைள இவ்வ-
்கையின் கீழ் தாக்கைல் கசயயபபட்-
டிருக்கின்்ன. 

'இயலா்ம' என்் வ்கைக் -
குளளும் விவாகைரத்்தப கப் 
சட்டத்தில் வழியுண்டாகின்்து. 
இதனுள ஆண்்மக் கு்்பாடு, 
தாய்மய்டய முடியாத நி்ல 
என்பன உளளடஙகும். திருமணத்-
தில் உடலு்வு ககைாளள முடியாத 
நி்ல கைணவன், ம்னவி இருவ -
ரில் ஒருவருக்லகைனும் இருந்தால் 
அது இயலா்மயாகைக் கைருதபப-
டும். 2018, 2019ஆம் ஆண்டுகை-
ளில் இவ் வ்கையின் கீழ் இரண்டு 
வைக்குகைள மல்லாகைம் மாவட்ட 
நீதிமன்்த்தில் தாக்கைல் கசயயப-
பட்டிருக்கின்்ன.

இப பிரதான மூன்று வ்கைக் கைார -
ணஙகை்ளத் தவிர 'குடியியல் ந்ட-
மு்்ச் சட்டக்லகைா்வ 608(2) 
(டி)' என்் வ்கையின் கீழும் விவா-
கைரத்து வைக்குத் தாக்கைல் கசயயப-
படுகின்்ன. அதாவது 07 வருடங -
கைளுக்குக் கு்்யாமல் கைணவனும் 
ம்னவியும் உணவு, உ்க்கைம் 
எதுவும் இல்லாமல் பிரிந்து இருந்-
தால் வைக்குத் தாக்கைல் கசயது 
விவாகைரத்்தப கபறறுக் ககைாளள 
முடியும்.

2018ஆம் ஆண்டில் இவ் 
வ்கையின் கீழ் ஆறு வைக்குகைளும், 
2019ஆம் ஆண்டில் இரண்டு வைக்-
குகைளும் மல்லாகைம் மாவட்ட நீதி-
மன்்த்தில் தாக்கைல் கசயயபபட்-
டிருக்கின்்ன. ஒட்டுகமாத்தமாகை 
2018ஆம் ஆண்டில் 198 விவா-
கைரத்து வைக்குகைளும், 2019ஆம் 

ஆண்டில் 172 விவாகைரத்து வைக்-
குகைளும் தாக்கைல் கசயயபபட்டிருக் -
கின்்ன. 

'கைணவன் ம்னவிக்கு இ்டலய 
சரியான புரிந்துணர்வு இன்்ம,-
கைணவன் ம்னவி இருவரும் 
லவ்லக்குச் கசல்வதால் இருவ-
ரும் ஒன்்ாகைச் கசலவிடும் லநரம் 
கு்்தல், லபாதிய கதாடர்பாடல் 
இன்்ம மறறும் கைணவன் ம்ன-
விக்கு இ்டயில் சமூகை ஊடகைங-

கைளின் கசல்வாக்கைால் ஏறபடும் 
குடும்பப பிணக்குகைள என்பனலவ 
அதிகைரித்து வரும் விவாகைரத்துக்-
கைான கைாரணம்' என்கி்ார் யாழ்ப-
பாணப பல்கை்லக்கைைகைத்தின் 
உளவியல் து்்த் த்லவரும் 
உளவியலாளருமான அபிராமி ராஜ்-
குமார். 

30 கதாடக்கைம் 40 வயதுக்கு 
இ்டபபட்டவர்கைலள அதிகைமாகை 
விவாகைரத்்த லகைாருகின்்னர் 
எனவும் அவர் கதரிவித்தார். முன்பு 

மக்கைள சமூகைத்லதாடு ஒன்றித்து 
இருந்தனர். ஆகைலவ, கைணவன் 
ம்னவிக்கி்டலய புரிந்துணர்வு 
கைாணபபட்டது. அவ்வா்ான 
நி்ல்ம இன்றில்லா்மயாலும் 
விவாகைரத்துக்கைள அதிகைரித்துளளன 
எனலாம். அதுமட்டுமல்லாமல்,-
விருபபத்திறகு மா்ான கைட்டாயத் 
திருமணஙகைளும் ஒரு கைாரணம் 
எனலாம். 

லமலும், தறகைாலத்தில் சமூகை 
ஊடகைஙகைளின் தாக்கைமும்,லம்லத்-
லதய கைலாசாரத்தின் தாக்கைமும் 
அதிகைரித்து வரும் விவாகைரத்திற-
கைான ஒரு கைாரணமாகை லநாக்கைபபடு -
கின்்து.

'குடும்ப வாழ்க்்கையில் முன்பு 
எவ்வளவுதான் ஒறறு்மயாகை 
இருந்தாலும் விவாகைரத்துப கபற் 
பின்னர் கைணவன் ம்னவி இருவ-
ரும் ஒருவருக்ககைாருவர் எதிரிகைளா-
கைலவ பார்க்கைபபடுகின்்னர். இதன் 
மூலம் தஙகைளு்டய பிள்ளகை-
ளின் எதிர்கைாலம் பறறி அவர்கைள 
கபரிதும் சிந்திபபதில்்ல என்ல் 
கூ்லாம். 

விவாகைரத்து ஆகும்லபாது பதி-
கனட்டு வயதிறகுக் கீழ்பபட்ட 
பிள்ளகைள இருக்கும்லபாது அப 
பிள்ளகைள யாரிடம் வளர லவண் -
டுகமன்ப்த நீதிமன்்ம் தான் 
தீர்மானிக்கும். கபாதுவில் கபண் 
பிள்ளகைளுக்குப பதிகனட்டு 
வய்தக் கைடந்த பின்னர் அது பிள -
்ளயினு்டய விருபபமாகைக் 
கைாணபபடும். 

பிள்ள யாருடன் வாை விரும்-
புகி்லதா அவர்கைளுடன் கசல்வ -
தறகைான அனுமதி்ய நீதிமன்்ம் 
வைஙகுகி்து. லமலும் பிள்ளகை-
ளுக்குப பதிகனட்டு வயது வரும் 
வ்ர கைணவரால் பராமரிபபுச் 
கசலவு என ஒரு கதா்கைப பணம் 
மாதந்லதாறும் ம்னவிக்கு வைங-
கைபபட லவண்டும். இது நீதிமன்்த்-
தின் உத்தரவு ஆகும்.

லமலும் விவாகைரத்துப கபற -்
வர்கைளின் பிள்ளகைள சமூகைத்தால் 
லகைலி கிண்டல் கசயயபபடும் தன்-
்மயும், சமூகைத்தால்  ஏறறுக்ககைாள-
ளபபடாத  தன்்மயும் கைாணபப -
டுகின்்ன. 'எனவும் மல்லாகைம் 
நீதவான் நீதிமன்் சட்டத்தரணி 
க்ஜிலனால்ட் ல்ாய டிலக்சன் 
கதரிவித்தார்.

ஆனால், லம்லத்லதய நாடுகை-
ளில் விவாகைரத்திறகுப பின்னரும் 
தஙகைளு்டய பிள்ளகைளின் நலன்-
கைளிலும் அவர்கைளின் விடயஙகைள 
கதாடர்பிலும் கபறல்ார் கைலந்தா-
லலாசிக்கின்்்ம்ய அவதானிக்-
கைலாம். எது எவ்வாறிருந்தாலும், 
தமிழ்ப பண்பாட்டின் வி்ளநிலம் 
எனப லபாற்பபடும்  மண்ணில் 
விவாகைரத்து அதிகைரிபபது ஆலராக்-
கியமானதா என்் லகைளவி பலமா-
கைலவ எழுகின்்து.

வட்டுவடாகல :
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சுண்டுக்குளி நிருபர்

வடக்கு மாகாணத்தில் பபாது-
மக்களுக்கு தடுப்பூசி பபாடும் திட் -
டத்திறகான ஏறபாடுகள் பூர்த்தி 
பெய்யப்பட்டுள்்ளதாகவும் தடுப் -
பூசி கிடடத்தவுடன் உடனடி்யாக 
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் என 
வடக்கு மாகாண சுகாதார பெடவகள் 
பணிப்பா்ளர் டவத்தி்ய கலாநிதி 
ஆ.பகதீஸவரன் பதரிவித்தார்.

்யாழப்பாணத்தில் பேறறு ேடட -
பபற்ற ஊடக ெந்திப்பின்பபாபத 
அவர் இவவாறு குறிப்பிட்டார். இது 
பதாடர்பாக அவர் பமலும் கூறுடக-
யில்,

வட மாகாணத்தில் சுகாதாரப் பணி -
்யா்ளர்களுக்கான தடுப்பூசி பபாடும் 
திட்டத்டத நிட்றவு பெயதுள்ப்ளாம். 
இதன்படி, 85 வீதமாபனாருக்கு 

தடுப்பூசி பபாடப்பட்டுள் -
்ளது. பபாதுமக்களுக்கு 
தடுப்பூசிட்யப் பபாடுவ -
தறகான பூர்வாஙக ஏற-
பாடுகட்ள ோம் பெயது 
வருகின்ப்றாம். ஐந்து 
மாவட்டஙகளிலும் அர-
ொஙக அதிபர்களுடனும், 
பிரபதெ பெ்யலா்ளர்களு-
டனும் கலந்துடர்யாடல்-
கட்ள ேடத்தி, அதறகான 
ஏறபாடுகட்ளச் பெயதிருக்கின்-
ப்றாம். அவர்கள் மூலமாக பபாதுமக்-
களில் வ்யது அடிப்படடயில் 30 வ்ய -
துக்கு பமறபட்டவர்களின் பப்யர் 
விபரஙகட்ள ோம் பபறறுள்ப்ளாம்.

பமலும், வட மாகாணத்தில் 118 
நிடல்யஙகளில் தடுப்பூசி பபாடுவ -
தறகான ஏறபாடுகட்ளச் பெயதுள்-
ப்ளாம். இந் நிடல்யஙகளுக்கு பபாது -

மக்கட்ள அடைத்துவரும் 
பணிட்ய பிரபதெ ெடப 
உத்திப்யாகத்தர்களிடம் 
பகட்டுள்ப்ளாம்.

தடுப்பூசி கிடடத்தவு-
டபனப்ய, பபாதுமக்க -
ளுக்கான தடுப்பூசித் திட் -
டத்டத ஆரம்பிப்பதறகு 
ோம் த்யாராக இருக்கின் -
ப்றாம். இபதபவட்ள, பபப்-
ரவரி முதலாம் திகதியில் 

இருந்து இதுவடர வடக்கு மாகா-
ணத்தில் 71 பபருக்கு பகாபரானா 
பதாறறு கண்டறி்யப்பட்டுள்்ளது.

இதன்படி, மன்னாரில் 35 பபருக் -
கும், கிளிபோச்சியில் 14 பபருக்கும், 
்யாழப்பாணத்தில் 11 பபருக்கும் 
வவுனி்யாவில் 10 பபருக்கும் முல்-
டலத்தீவில் ஒருவருக்கும் பதாறறு 
கண்டறி்யப்பட்டுள்்ளது என்்றார்.

வடக்கில் ப�ொது மக்்களுக்கு தடுப்பூசி
ப�ொடுவதற்கொன ஏற�ொடு்கள் பூர்த்தி
மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிபபாளர்

புதுக்குடியிருப்பு விபெட நிருபர்

முல்டலத்தீவு மாவட்டம் குருந் -
தூர் மடலயின் அகழவு பணியின் 
பபாது இனங காணப்பட்ட சிவ -
லிஙகம் பபான்்ற இடிபாடு அநுராத -
புர காலத்து பாரி்ய தூபியின் முடிப் 
பகுதி என சிஙக்ள  ோளிதழ பெயதி 
பவளியிட்டுள்்ளது.

இதடன உறுதிப்படுத்தும் 
முகமாக பதால்பபாருள் திடணக்-
க்ள இராஜாஙக அடமச்ெர் விதுர 
விக்கிரமோ்யக்கா தனது முகநூலில் 
பதிபவறறியுள்்ளார். அநுராதபுர 
காலத்து 01ஆம், 02ஆம் நூற்றாண்டு 
காலத்திறகுரி்ய பாரி்ய தூபியின் முடி 
பகுதி அடட்யா்ளம் காணப்பட்டுள்-
்ளது என்றும் இதன் நீ்ளம் 6 மீற்றர் 
என்றும் பதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

பதாடர்ச்சி்யாக அகழவு பணிகள் 
முன்பனடுக்கப்பட்டு வருவதாக 
பதரிவிக்கப்பட்ட பபாதும் குருந்தூர் 
மடலக்கு படடயினரும் பபாலி -
ொரும் பாதுகாப்பு கடடமயில் ஈடு -
பட்டு வருகின்்றார்கள்.

குருந்தூர் மவையில் 
மீடகபபட்டது
அநுராதபுர காை 
தூபியின் முடி

பருத்தித்துட்ற விபெட நிருபர்

ப்யஙகரவாத தடடச் ெட்டத்தில் 
டகது பெய்யப்பட்டு தடுத்து டவக்-
கப்பட்டுள்்ள தமது உ்றவினர்கட்ள 
விடுவிப்பதறகு ேடவடிக்டகயிடன 
பமறபகாள்ளுமாறு, டகது பெய்யப் -
பட்டவர்களின் உ்றவினர்கள் சிலர் 
பேறறு பாராளுமன்்ற உறுப்பினரும் 
தமிழ மக்கள் பதசி்யக் கூட்டணியின் 
தடலவருமான சி.வி.விக்பனஸவ-
ரடன ெந்தித்துள்்ளனர்.

்யாழப்பாணம் - திருபேல்பவலி 
பகுதியில் அடமந்துள்்ள தமிழ 
மக்கள் பதசி்யக் கூட்டணி அலு-
வலகத்திபலப்ய இந்த ெந்திப்பு 
ேடடபபறறுள்்ளது. இவ விட்யம் 
பதாடர்பில் க.வி.விக்பனஸவரன் 
ஊடகஙகளுக்கு கூறுடகயில்,

கிளிபோச்சியில் இருந்து ப்யங -
கரவாத தடடச் ெட்டத்தின் கீழ 
6,7 மாதஙகளுக்கு முன்னர் டகது 
பெய்யப்பட்டவர்கள் இன்னமும் 
விடுவிக்கப்படவில்டல என்றும், 
அவர்கள் எந்த குற்றஙகட்ளயும் பெய-
்யவில்டல என்றும், முக்கி்யமாக 
தஙகளுடன் வீட்டிபலப்ய இருந்த-
வர்கட்ளத்தான் ஏபதா குற்றம்ொட்டி 
டகது பெயது பகாண்டுபபானதாக 
கூறியிருந்தார்கள்.

இது ெம்பந்தமாக ரீ.ஐ.டி யினரி -
டம் ோன் பபசியிருந்பதன். அவர்-
கள் கூறும் விட்யஙகள் வித்தி்யா -
ெமாக இருக்கின்்றன. இவர்கள் 
புலிகப்ளாடு ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
என்றும், புலி இ்யக்கத்டத மீண்டும் 
பதாடஙகுவதறகாக அவர்கள் ேடவ-
டிக்டகயில் இ்றஙகி்யதாகவும் பல 
குற்றச்ொட்டுகட்ள கூறியிருந்தார்-
கள். அவர்களில் சிலர் பகாழும்புக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்்ளதாகவும், சில -
ருக்கு பகாபரானா பீடித்ததால் தங -
காடலக்கு அனுப்பியுள்்ளதாக அவர்-
கள் கூறியுள்்ளார்கள்.

ஆனால் இவறட்ற பார்க்கும் 
பபாது ப்யஙகரவாத தடடச் ெட்ட-
டத்தில் டகது பெய்யப்பட்டவர் -
கள் பதாடர்பாக உடனடி்யாக ேட-
வடிக்டக எடுக்கப்படுவதில்டல. 
எஙகளுடட்ய மக்களுக்கு ஆக்கி-
டனகட்ள, பிரச்சிடனகட்ள, பதாந்-
தரவுகட்ள பகாடுக்கின்்றார்கள்.

அதறகு காரணம் என்னபவன்்றால் 
எஙகளுடட்ய மக்கட்ள ப்யமடட்ய 
பெய்யபவண்டும் என்பதறகாக இவ -
வா்றான பெ்யறபாடுகட்ள அரொங -
கம் தஙகளுடட்ய படடகட்ளயும், 
பபாலிொடரயும் ஏவி இவவாறு 
பெயகின்்றார்கள் என்பது என்னு -
டட்ய கருத்து. எனபவ இது ெம்பந்-
தமாக ோஙகள் வைக்குகள் தாக்கல் 
பெய்ய பவண்டி்ய அவசி்யம் இருக்-
கின்்றது. எஙகளுடட்ய கட்சிக்பகன 
தமிழ மக்கள் ொர்பிபல நீதிமன்்றஙக -
ளில் ேடவடிக்டக எடுப்பதறகாக சில 
ெட்டத்தரணிகட்ள ஒன்று பெர்த்து 
இருக்கின்ப்றாம். அந்த அடிப்ப -
டடயில் இவர்கட்ள அவர்களிடம் 
பாரப்படுத்தி ெட்ட ேடவடிக்டக 
எடுப்பதறகு ோஙகள் இப்பபாது ேட-
வடிக்டகயிடன பமறபகாண்டுள்-
ப்ளாம்.

இவவா்றான பல பிரச்சிடனகள் 
இருக்கின்்றன. இவறட்றப்யல்லாம் 
ோஙகள் ெட்ட ரீதி்யாக எவவாறு 
அணுகுவது என ஆராயந்து வரு-
கின்ப்றாம். பவகு விடரவில் 
ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடி்ய 
சூழநிடல ஏறபடும் என்்றார்.

�யங்கரவொத சடடத்தின் கீழ் க்கது பசயயப்�டபடொகர
விடுவிப்�து பதொடர்�ொ்க விக்பனஸவரனுடன் சந்திப்பு

பகாப்பாய குறூப் நிருபர்

கால்ேடட அபிவிருத்திப் பபாதனாசிரி்யர் 
பயிறசித்தரம் மறறும் படவடரஞர் பயிறசி-
தரம் ஆகி்ய பதவி பவறறிடஙகளுக்கு ஆட்-
பெர்ப்பு பெயவதறகான தி்றந்த பபாட்டிப் 
பரீட்டெ ோட்ள 13 ஆம் திகதி ெனிக்கிைடம 
ேடடபப்றவுள்்ளது.

இப் பரீட்டெக்கு விண்ணப்பித்த தடகடம 
பபறறிருந்த பரீட்ொர்த்திகளுக்கான அனுமதி 
அட்டடகள் ்யாவும் அனுப்பி டவக்கப்பட்-
டுள்்ளன. 

அனுமதி அட்டடகள் கிடடக்கப்பப்றாத 
விண்ணப்பதாரிகள் "பெ்யலா்ளர் மாகாண 
பபாதுச்பெடவ ஆடணக்குழு, வடக்கு 
மாகாணம் இலக்கம் 393/ 48, பகாவில் 
வீதி, ேல்லூர், ்யாழப்பாணம் எனும் முக-
வரியுடபனா அல்லது 0212219939 எனும் 
பதாடலபபசி இலக்கத்துடபனா பதாடர்-
புபகாள்ளுமாறு பகட்டுக்பகாள்்ளப்பட்-
டுள்்ளது.

பரீட்ொர்த்திகளுக்குரி்ய அனுமதி அட்டட-
கள் இருந்தால் மட்டுபம பரீட்டெயில் பதாற-
றுவதறகு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என 
வடக்கு மாகாண பபாதுச் பெடவ ஆடணக்-
குழுவால் பதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.

பரீடவே அடவ்டகள் 
கிவ்டககாவிட்டால் 
ததா்டர்புதகாள்ளவும்

பகாவில்கு்ளம் குறூப் நிருபர்

வவுனி்யா ேகரெடப வாயிலில் மனித 
ெஙகிலி பபாராட்டம் ஒன்று பேறறு காடல 
முன்பனடுக்கப்பட்டது.

வவுனி்யா ேகரெடபயின் ஊழி்யர்கள் சிலர் 
பல்பவறு பகாரிக்டககட்ள முன்டவத்து 
ேகரெடப நிர்வாகத்திறகு எதிராக கடந்த 
சிலோட்க்ளாக ெத்தி்யாக்கிரக பபாராட்டம் 
ஒன்ட்ற முன்பனடுத்து வருகி்றனர். 

வவுனி்யா ேகரெடபயின் பபாது நூலகத்-
தில் பணி்யாறறி வருகின்்ற மறறும் ஏடன்ய 
சில ஊழி்யர்கப்ள தஙகளுக்கு ேகரெடப நிர்-
வாகம் அநீதி இடைத்துள்்ளதாக பதரிவித்து 
ெத்தி்யாக்கிரக பபாராட்டத்டத முன்பனடுத்-
துள்்ளனர். 

இதடன்யடுத்து அவர்கள் பபாராட்டம் 
பமறபகாள்ளும் பபாஙகுதமிழ தூபி பேறறு 
முன்தினம் ேகரெடப்யால் முட்கம்பிட்ய 
பகாண்டு அடடக்கப்பட்டது.

இந்நிடலயில் ஊழி்யர்களின் பபாராட்-
டத்திறகு ஆதரவு பதரிவித்து பதாழிறெஙக 
பிரதிநிதிகள் மறறும் பபாதுமக்க்ளால் 
மனித ெஙகிலி பபாராட்டம்  முன்பனடுக்கப்-
பட்டது.

ைவுனியாவில் மனித
ேங்கிலி சபாராட்டம்

ஓமந்டத விபேட நிருபர்

வவுனி்யா ஓமந்டத ேவவி பகுதியில் 7 வ்யது 
பாடொடல மாணவன் பெவவாயகிைடம கிணறறிலி-
ருந்து ெடலமாக மீட்கப்பட்டிருந்தார். அவரது மரணத்-
திறகு நீதி பவண்டும் என பதரிவித்து கிராம மக்கள் 
பேறறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இச் சிறுவன் கடந்த 9 ஆம் திகதி மதி்யம் 2 மணி்ய-
்ளவில் வீட்டில் இருந்து ரியூென் பெல்வதாக பதரிவித்-
துவிட்டு அ்யல்வீடு ஒன்றிக்கு விட்ள்யாட பென்றுள்-
்ளார். நீண்ட பேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பவில்டல.

இதடன்யடுத்து அவடர காணவில்டல என 
ஓமந்டத பபாலிஸ நிடல்யத்தில் முட்றப்பாடு அளிக்-
கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிடலயில் மறுோள் காடல அ்யல்வீட்டு கிணற-
றில் இருந்து ெடலமாக மீட்கப்பட்டார். சிறுவனின் 
புத்தகப்டப கிணறறிறகு அண்டமயில் இருந்து கண்-
டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதடன்யடுத்து மரணமடடந்த 
சிறுவனுடன் விட்ள்யாடி்ய அ்யல்-
வீட்டு சிறுவனிடம் முன்பனடுக்கப்-
பட்ட விொரடணயில் முரணான தக-
வல்கட்ள அவர் பதரிவித்திருந்தார்.  
முகமூடி அணிந்த ஒருவர் பமாட்டார் 
டெக்கிளில் வந்து சிறுவடன தூக்கிச் 
பென்்றதாக முன்னர் பதரிவித்ததுடன், 
விட்ள்யாடிக் பகாண்டிருந்த பபாது 
தவறுதலாக கிணறறில் விழுந்ததாக-
வும் பின்னர் பதரிவித்திருந்தார்.

இதடன்யடுத்து ெந்பதகத்தின் அடிப்-
படடயில் அச் சிறுவடன டகதுபெயத ஓமந்டத 
பபாலிொர் நீதிமன்றில் முறபடுத்தி வி்ளக்கமறி்யலில் 
டவக்கப்பட்டார். இபதபவட்ள உயிரிைந்த சிறுவ-
னின் இறுதி கிரிட்யகள் ேவவி பகுதியில் அடமந் -
துள்்ள அவனது வீட்டில் பேறறு 
காடல இடம்பபறறு ெடலம் ெம-
்ளஙகு்ளம் ம்யானத்தில் ேல்லடக் -
கம் பெய்யப்பட்டது.

இதன்பபாது கிராமத்தில் ஒன்று 
கூடி்ய பபாதுமக்கள் வீதியில் 
ெடலத்திடனயும் தாஙகி்யவாறு 
பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
சிறுவனின் மரணத்தில் ெந்பதகம் 
இருப்பதாகவும் இதன் உண்டம-
தன்டமயும் நீதியும் நிடலோட்டப்-
படபவண்டும் என்று அவர்கள் 
பதரிவித்தனர்.

சிறுவனின் மரணத்துக்கு நீதி பவண்டும்; வவுனியொவில் ஆர்ப்�ொடடம்

gfpuq;f mwptpj;jy;
Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; cld; Ngg;g&]; 

NfhHgNu\d; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; xUq;fpizg;G

nfhOk;G 05 ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; 

nfhz;Ls;s Ngg;g&]; NfhHgNu\d; (gpiutl;) ypkpl;ll; (PV 
102381) (Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; KOikahd 

chpj;Jila Jizf;fk;gdpiaf; nfhz;Ls;s) kw;Wk; nfhOk;G-05> 

ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; nfhz;Ls;s 

Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; (PV 5232) vd;gd rl;lg; gphpT 
242(1) ,d; tpjpfspd; fPo; xUq;fpizf;fg;gLtjhf Nkw;gb xt;nthU 

fk;gdpfspd; rigapdhy;  Kd;nkhopTfs; epiwNtw;wg;gLtjhf 

rigapd; Clf gzpg;ghsH rigapdhy; 2007Mk; Mz;bd; fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; (~rl;lk;|) 242(03)(b) gphptpd; tpjpfspd; mbg;gilapy; 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

xUq;fpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngaH kw;Wk; gjpT Kfthp 

nfhOk;G-05> ftHtPjp> ,y. 38/17 Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; MFk; vd;gij 2007Mk; Mz;bd; (rl;lk;) 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3)(b) gphptpd; tpjpfspd; fPo; mwptpj;jy; 

,j;jhy; tpLf;fg;gLfpwJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

Ngg;g&]; Nfhg;gNu\d; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; fk;gdp nrayhsHfs;

1.  2021.03.04 Mk; jpfjp K.g. 10 kzp tiuAk; gpd;tUk; xsljq;fs; kw;Wk; kUe;J fl;Lk; 

mk;rq;fSf;fhf ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

Kiwikapd; fPo; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp 

,y.

mk;rk;      msT kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif 

(&ghtpy;)

Q 78/21 Drugs – Amoxicillin with Clavulanic Acid 
1.2g Injection

99,000 Vials 2,500.00

Q 79/21 Drugs for Cardiovascular System – IV – 
Enoxaparine 40mg & 60 mg Injection

LOT 2,500.00

Q 80/21 Drugs – Human Albumin 20% 50ml Low Salt 
Injection

9,000 Vials                    
2,500.00

Q 81/21 Sodium Chloride 0.9% 500 ml Solution 260,000 Bot 2,500.00

Q 82/21 Hand Sanitizer 5L 1.040 Can 2,500.00

Q 83/21 Blood Glucose Monitor Test Strips for Adults 330,000 Strips 2,500.00

gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J Nfs;tpjhunuhUthpd; rhh;ghf ve;jnthU Mh;tKk; 

jFjpAKs;s Kfth; my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;ltnuhUthpdhy; ,U gpujpfspy; 

nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;wpy; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

(i) = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd

 tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy;.

(ii  =[nghit fzf;fhsUf;F NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;Jjy;.

(iii) tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; epow;glg;gpujpnahd;W.

2.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; (rkhfk; 

nkJu) toq;fg;gl;l gjpT nra;Ak; rhd;wpjohdJ Kd;itg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

3.  itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy;yhj NtW 

gbtq;fspy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

4.  itj;jparhiyapd; toq;fy;fs; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fs; ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fg;glyhk;.

5.  Nfs;tp Mtzq;fs; 2021.03.03 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; 

gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fis toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  2021.03.04 Mk; jpfjp gp.g. 10 kzpf;F = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; 

tphpTiu  kz;lgj;jpy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

7.  ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk;/kw;Wk; Nfs;tpapd; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd Rachpikiaf; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>

ENfnfhl.

kUj;Jt mk;rq;fspd; toq;fYf;fhd Nfs;tp

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

ngWif mwptpj;jy;
tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;

Cth khfhzk;
nghuye;j mur tpyq;Fg; gz;izf;Fj; Njitahd gpd;tUk; tpyq;FzTfs;> fdpaf; 

fyitfs;> jLg;g+rpfs; kw;;Wk; nghjpapLk; nghUl;fs; kw;Wk; gpwTd; epw Nfhopf; 

FQ;Rfis gpd;tUk; tifapy; tUlk; KOtJk; gz;izfSf;Fg; Nghf;Ftuj;J 

nra;J toq;Ftjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

czT tiffs;
tUlj;jpw;F 

Njitahd msT

1 Nfhopf; FQ;RfSf;fhd Muk;g czT gq;fPL – (Chick starter) (25 fp.fp. %il) 50>000 fpNyh fpuhk;

2 Nfhopf; FQ;Rfs; tsUk; gUtj;jpw;fhd czT gq;fPL (grower feed) (50 fp.fp. %il) 7>000 fpNyh fpuhk;

3 Kl;ilapLk; NfhopfSf;fhd czTg; gq;fPL (layer feed) (50 fp.fp. %il) 95>000 fpNyh fpuhk;;

4 ghw; gRj; jPtdk; (cattle feed) (50 fp.fp. %il) 250>000 fpNyh fpuhk;;

5 fd;WfSf;fhd jPtdk; (calf feed) (50 fp.fp. %il) 10>000 fpNyh fpuhk;;

6 rpg;gp XLfs; (shell grits) (50 fp.fp. %il) 800 fpNyh fpuhk;

7 fdpaf; fyitfs; - 1 fp.fp. ngf;fl; 2>500 fpNyh fpuhk;;

8 DL Methionine (5 fp.fp. %il) 50 %ilfs;

9 mr;rbf;fg;gl;l 500ml japh; Nfhg;igfs; %b rfpjk; (Ngh\iz cs;slf;fk; 

njhlh;ghd jfty;fs; kw;Wk; ,iaGila th;z rq;Nfjq;fs; rfpjk;)
50>000 fg;fs;

10 Alufoil Yoghurt %bfs; (,sk; gr;ir epwk;) (mr;rbf;fg;glhjit) 100>000 fg;fs;

11 mr;rbf;fg;gl;l 80ml Nahfl; Nfhg;igfs; fuz;bfs; rfpjk; (Ngh\iz cs;slf;fk; 

njhlh;ghd jfty;fs; kw;Wk; ,iaGila th;z rq;Nfjq;fs; rfpjk;)
100>000 fg;fs;

12 fk;NghNuh jLg;g+rp (1000 kUe;jsT (Dose) Fg;gpfs;) 80 Fg;gpfs;

13 xU ehs; taJila gpwTz; epw Kl;ilapLk; Nfhopf; FQ;Rfs; (5000 

njhFjpfshf)
80>000 FQ;Rfs;

gz;izapd; Njitf;fika ,uz;L thuq;fSf;F xUKiw (khl;Lj; jPtdk; kw;Wk; fd;W 

jPtdk; kw;Wk; Nfhopf; FQ;R czTfs; kw;Wk; gpwTz; epw Nfhopf; FQ;Rfs;) my;yJ 

Ntz;lg;gLk; gpufhuk; tUlk; KOtJk; Nkw;gb tpyq;FzTfis toq;fp Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;fhd cq;fs; tpiykDf;fis 2021-03-08k; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; jtprhsh;> ngWiff; FO> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; 

jpizf;fsk;> jah FzNrfu khtj;ij> gJis vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

czT tiffSf;fhf Nguhjid tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; 

tpyq;FzTg; gjpthshpd; gjpTr; rhd;wpjiof; nfhz;l jukhd th;j;jf cw;gj;jp vd;gij 

cWjp nra;tjw;fhf toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjior; (2020 my;yJ 2021) rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk; tpyq;FzT njhlh;ghf mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l gFg;gha;T 

mwpf;ifia tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; 

NghJ cq;fs; epWtdj;jpd  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; VAT gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; fhy;eil kUe;Jfs; 

njhlh;gpy; juj;ij cWjp nra;tjw;F VDCA gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f cj;Njrpf;Fk; epWtdk; my;yJ eghpdhy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; fbjk; xd;iwr; rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; nuhf;fg; gzkhf 1>000.00 

&gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; 10>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpiz 

Kwpia tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpw;Fr;  nrYj;jpajd; gpd; 2021-02-

15Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-08Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~nghuye;j tpyq;Fg; gz;izf;Fj; Njitahd 

nghUl;fSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

2021-03-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; 

cq;fs; mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkw;gb toq;fy;fs; njhlh;gpy; toq;Feh;fs; ,e;jj; jpizf;fsj;Jld; 

cld;gbf;ifnahd;Wf;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; njhpT nra;ag;gl;l 

toq;Feh;fspdhy; xg;ge;jg; ngWkjpapd; 10% tq;fpg; gpiz Kwpnahd;W (On demand bank 
guarantee) Fwpj;j khjphpapd; gpufhuk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Nkw;gb tplak; njhlh;gpy; VjhtJ njspTgLj;jy;fs; Njitahapd; fPNo ngah; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s mjpfhhpAld; njhlh;G nfhs;syhk;. ngah;: vk;.b.vd;. neJd;nfhl> 

gjtp: mgptpUj;jp mjpfhhp> njhiyNgrp ,yf;fk;: 0552222698/0552228646> njhiyefy; ,y. 

0552231243 kpd;dQ;ry; Kfthp: bids.daphuva@gmail.com.

kUj;Jth; v];. Nf. tPuRe;ju>

khfhzg; gzpg;ghsh; (Cth)>

jtprhsh; - ngWiff; FO>

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;.

njhiyNgrp: 055-2222698
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s cUg;gbfs; njhlHghf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis> ,yq;if JiwKf mjpfhu rig rhHghf> jpizf;fsg; ngWiff; 

FOj;jiytH jw;NghJ miof;fpd;whH.

tpiykD vz; tpiykDjhuhpd; ngaH

tpiykD 

gpizj; 

njhif (&)

Mtzf; 

fl;lzk; 

(ngNrt 

cs;spl;lJ)

tpiykD 

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/PT/6154(MP)
14 Nos. Trolley and Catenary 
Trolley Wire Rope for STS 
Cranes at ECT

55,000.00 1,000.00
16.03.2021 
10.00 hrs.

CES/FP/02/PT/6146(EL) 1500 M of Elastic Cords for 
JCT Cranes 22,000.00 1,000.00

16.03.2021 
10.00 hrs.

CMS/LP/20/PT/07/059 5040 Liters, Trans Fluid Oil 
P - 157 24,000.00 1,000.00

05.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/20/055 32 Nos. Motor Tyres 2100x25 
40 PLY Tubeless 18,000.00 1,000.00

05.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/17/055 60 Nos. Rotary Type AC 
Compressor 20,000.00 1,000.00

05.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/19/PT/04/058 Leather Shoes (462 - Pairs) 16,000.00 1,000.00
08.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/07/060
4992 Liters, Transynd 
Synthetic Fluid TES 295 (AN 
- 011001)

129,800.00 3,500.00
08.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/17/053 5000 Nos. Safety Shoes for 
year 2021 170,000.00 3,500.00

08.03.2021 
13.30 hrs.
Pre Bid 
Meeting

Date & Time 
22.02.2021 
10.00 hrs.

CMS/LP/20/PT/08/057 Spares for Weka Box Coolers 
of Dredger Hansakawa 40,000.00 1,000.00

09.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/08/059 Marine Quality Paint and 
Thinner for Tug Nandimithra 55,000.00 1,000.00

09.03.2021 
13.30 hrs.

CMS/LP/20/PT/08/056 High Expansion Foam - 2000 
Liter 42,200.00 1,000.00

10.03.2021 
13.30 hrs.

2.  nkhj;j MF nryT &. 5 kpy;ypadpw;F Nkw;gLk; tpiykDf;fSf;F> 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLnkd;gij ,j;jhy; tpiykDjhuHfs; mwpTWj;jg;gLfpd;dH. 

,jw;fikthf> ,e;j xg;ge;jf;fhyg; gFjpapy; Nkw;gb rl;lj;jpw;F fz;bg;ghf fl;Lg;gLkhW NkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU xg;ge;jj;jpYk; rk;ge;jg;gLk; midj;Jj; jug;gpdUk; Ntz;lg;gLfpd;wdH. NkYk;> 

xU Kftuhf> cgKftuhf> xU gpujpepjpahf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahsH rhHghf kw;Wk; 

mtUf;fhf epakdk; ngw;wtuhf my;yJ xU toq;Feuhf nraw;gl tpUk;Gk; ve;jnthU tpiykDjhuUk;> 

nghJ xg;ge;jg; gjpthsUld; jk;ikg; gjpT nra;J nfhs;SkhW Ntz;lg;gLtJld; mthpd; tpiykD 

Mtzq;fSld; chpa Kiwapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjior; rkHg;gpf;fTk; Ntz;Lk;.

3.  Mff; Fiwe;jJ fle;j %d;W (03) tUl fhyg;gFjpapy;> NkNy toq;fg;gl;Ls;s epfuhd nghUl;fis 

toq;Fk; tpahghunkhd;wpy; Fwpj;j tpiykDjhuHfs; epiyj;jUf;f Ntz;Lk;.

4.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuHf;F gpujhd KfhikahshplkpUe;J (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;l Kfhikj;Jtk;) 

Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

5.  fPNoAs;s Kfthpf;F xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gk; rkHg;gpf;fg;gl;L> 04Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xU 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; %yk;> 2021 ngg;uthp 12Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy;> 

K.g. 09.00 Kjy; gp.g 03.00 tiu> KbTj; jpfjpf;F Kd;duhd jpdk; tiu> MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuhpdhy; 

Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwj; nfhs;tdT 

nra;J nfhs;syhk;. nfhLg;gdT KiwahdJ nuhf;fg;gzNkahFk;.

6.  tpiykDf;fs;> KbT Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dH fPNoAs;s Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhFk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. fPNoAs;s Kfthpapy; KbTj; jpfjpad;W tpiykDj; 

jpwg;gpy; Neubahff; fye;J nfhs;s Kd;tUk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg; gpiznahd;iwf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

gpujhd KfhikahsH (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;l Kfhikj;Jtk;)

toq;fy; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nya;ld; ng];bad; tPjp>

nfhOk;G -01

njhiyNgrp ,yf;fk;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

ngf;]; ,yf;fk;: 2381652> 2470443

jpl;ltl;lkhd ngWif mwptpj;jy;

gz;lq;fs; tpiykDf;fSf;fhd Nfhuy;
(xU-ciw tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL)

ehL : ,yq;if

nraw;wpl;lg; ngah; :  Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and Health 
Systems Preparedness Project.

xg;ge;j jiyg;G: Rfhjhu mikr;rpw;fhf 60 vz;zpf;ifahd ghtpf;fg;glhj 

mk;gpAyd;];fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;.

Loan No./Credit No./Grant No.: CR 6595-lk
RFB Reference No.: LK-MOH-201484-GO-RFB

1.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if 

nfhtpl;-19 mtru nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; Maj;jepiy 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,g;ngWiffspd; gFjpnahd;iw 

Rfhjhu mikr;rpw;fhf 60 vz;zpf;ifAs;s ghtpf;fg;glhj mk;gpAyd;];fis 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPohd nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  Rfhjhu mikr;rpw;fhf 60 vz;zpf;ifAs;s ghtpf;fg;glhj mk;gpAyd;];fis 

toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if nfhtpl;-19 mtru nraw;ghL kw;Wk; 

Rfhjhu Kiwikfs; Maj;jepiy nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt 

gzpkidahdJ ,g;NghJ NfhUfpd;wnjd;gJld; ,yq;if> nfhOk;G-10> tz. 

gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij> 385 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~Rtrphpgha|| 

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr kUj;Jt Nritfs; mikr;rplk; xg;gilf;fg;glYk; Ntz;Lk;. 

3.  2016 [_iy jpfjpaplg;gl;lJk; 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Xf];l; (~~ngWif 

xOq;Ftpjpfs;||) Mfpa jpfjpfsplg;gl;l cyf tq;fpapd; IPF fld; ngWeh;fSf;fhd 

kPs;jpUj;jg;gl;l ngWif xOq;Ftpjpfspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthwhd 

tpiykDf;fSf;fhd Nfhhpf;ifnahd;iw ghtpj;J rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 

ngWif %ykhf tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; nghJ fk;gdp / gzpafk; / jdpahh; fk;gdp / 
gq;Flik/ Vfchpikahsh; Mfpatw;wpd; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTk; 

Miz ngw;w chpj;jhd mjpfhhpfspdhy; toq;fg;gl;Ls;s gjpT nra;jiyAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDjhuh; njhFjpapd; kw;Wk; Njitg;ghl;L ml;ltiz njhFjpapd; 

KOikahd mstpw;Fk; tpiykDf;fis Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;ifapd; 

Kd;ida njhopy; toq;Fehpd; Fwpg;gPLfs; kw;Wk; Nrit kw;Wk; guhkhpg;G 

trjpfs; mlq;fpa Mtzr; rhd;WfisAk; tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhd jifik Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW: 

epfuhd ,d toq;fYf;fhf ,yq;ifapy; KftnuhUtiu (Vf my;yJ jumq;fPfhuk; 

ngw;w) jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if nfhtpl;-19 

mtru nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; Maj;jepiy nraw;wpl;lj;jpd; 

nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; mYtyf 

Neuq;fspy;> mjhtJ K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ www.pssp.health.gov.
lk kw;Wk; www.health.gov.lk  Mfpa ,izajsq;fspy; thrpg;gjw;F khj;jpuk; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

7.  nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpd; $l;l miwapy; 2021 khh;r; 05 Mk; jpfjpad;W 

cs;@h; Neuk; K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWtJld; 

mt;Ntisapy; toq;fy; Njitg;ghLfs; njhlh;ghd njspTWj;jy;fis tsKs;s 

tpiykDjhuh;fs; Kd;itf;fyhk;. tpiykD Kd;$l;lj;jpw;F rKfkspg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

8.  2021 ngg;Uthp 12 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 26 Mk; jpfjp tiuAk; thu 

ehl;fspy; cs;@h; Neuk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 60>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gJld; Nfs;tpapd; 

gjpT nra;jy; rhd;wpjopd; %yg; gpujp my;yJ Nkw;$wg;gl;Ls;s rhd;wpjopd; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l cz;ikahd gpujpiaAk; (gp.rp.V-3) Kd;itg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdthdJ ,yq;if tq;fpapd; jg;NuhNgd; fpisapd; 7040244 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; itg;G 

nra;ag;gl;L tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ifNaw;Fk; Ntisapy; gw;Wr;rPl;lhdJ 

Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  2021 khh;r; 29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 2021 khh;r; 29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F tpiykDjhuh;fspd; 

epakpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; kw;Wk; fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspf;f tpUk;Gk; 

ve;jnthU eghpd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; gfpuq;fkhf jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fs; 2021 Xf];l; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; 

toq;fg;gLk; cUkhjphpapyike;jJk; 9 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;WlDk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 

tq;fp cj;juthjg; ghq;fpy; mike;jJk; 2021 nrg;lk;gh; 20 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapyike;jJkhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

11. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

kUj;Jt fyhepjp N[ vk; lgps;A [aRe;ju gz;lhu>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

,yq;if Nfhtpl;-19 mtru nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; Maj;jepiy 

nraw;wpl;lk;>

3 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jd epiyak;>

191> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07> ,yq;if.

njhiyNgrp: +94112680490/ + 94112680549
njhiyefy;: +94112680490
kpd;dQ;ry;: srilankacovid@gmail.com
,izajsk;: www.pssp.health.gov.lk

ைதுபெோமை ெோவமை,  
உடல் பைலிைல்,  
ப�ோழுதைல்,  அதி� 
நிததிம்ர,   நிததிம்ர -
யினமை ,   ப�ோர்வு. 
உ ள்்ோட்டு ைருததுவம். 
DR.ABDEEN சுமைப,  
்வ்திஹோரி பைடிக்�ல்,  
116  C,  ப�ோழு ம்பு 
�ண்டி வீதி,  பெறபறோல் 
நிமையம் அடுதது.
 008299

077-90 38217 பை�ன 
2500/ - உைவியோளர் 
1800/ - ெ�லுணவு 
இைவ�ை.  ்ோளோநை 
ப�ைவு�ள் �ோ�ோ� 
1000/  - இருவோ்ர 
�ம்ெள ம். டோர்�ட் 
உண்டு. சுெோமி �ன்ஸ்ர -
க்�ன. 010529

எைது ஹோட்பவயோர் நிறு-
வைததிறகு (Hard-
ware) பவமையோட்�ள் 
(Labour) பைமவ. 
ைங்குமிட வ�தியு-
ண்டு. ப்ரில் வ்ரவும். 
இை.05,  குவோரி வீதி,  
ப�ோழும்பு - 12. 010923
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(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் 
நிருபர்)

தேசிய கல்வியற் கல்லூரிக்கு 
புதிோக அனுமதிக்கபபடவுள்ள 
ஆசிரிய பயிலுைர்களுக்காை தேர்-
முகப பரீடனசை எதிர்்வரும் 14 
ஆம், 15 ஆம் திகதிகளில் அட-
டான்ளசதசைனை மத்திய மகா வித்-
தியாலயத்தில் ேனடபபறும் எை 
அடடான்ளசதசைனை தேசிய கல்வி-
யற் கல்லூரி பீடாதிபதி  தக. புண்-
ணியமூர்த்தி பேரிவித்ோர்.

இேற்கனமய இஸலாம், 
கணிேம், ்வணிக கல்வியும் மற்றும் 
கணக்கீடு ஆகிய பாடபேறிக-
ளுக்கு 100 பயிலுைர்களுக்காை 
தேர்முகபபரீடனசை ேனடபபறவுள-
்ளது. இ்வர்களுக்காை கடிேஙகள 
ேனித்ேனியாக விண்ணபபப படி-
்வத்தில் குறிபபிடபபடட முக்வ-
ரிக்கு ேபாலில் அனுபபி ன்வக்கப-
படடுள்ளை.

தேர்முகப பரீடனசைக்கு கடிேம் 
அனுபபபபடட்வர்கள அதில் 
குறிபபிடபபடடுள்ள சைகல ஆ்வ-
ணஙகளுடனும் கானல 9 மணிக்கு 
சைமுகமளிக்க த்வண்டும்.

2018 ஆம் ஆண்டு க.பபா.ே 
உயர்ேர பரீடனசை பபறுதபறுகளுக்-
கனமய கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கு 
ஆசிரிய பயிலுைர்கள இனணத்-
துக்பகாள்ளபபடவுள்ளைர் என்று 
பீடாதிபதி தமலும் பேரிவித்ோர்.

திருமனல மா்வடட விதசைட நிருபர்

ஐநோம் ேரத்தில் ்வாசிக்க 
முடியாே மாண்வர்கள இருபப-
னேக் கண்டு கிழக்கு மாகாண 
கல்வி அனமசசு அதிகாரிகள 
அதிர்சசியனடநதுள்ள சைம்ப்வ-
பமான்று இடம் பபற்றுள்ளது.

திருதகாணமனல கல்வி ்வலய 
குசசைப்வளிக் தகாடடப பாடசைா-
னலகளில் இநே விடயம் அ்வோ-
னிக்கபபடடுள்ளது.

கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அனமச -
சின் பசையலா்ளர் எம்.சீ.எல்.பபர் -
ணாண்தடா கல்வி அபிவிருத்தி 
போடர்பாை தமற்பார்ன்வக்கு நிய-
மித்ே குழுவிைர் இபபாடசைானல-
களுக்கு விஜயம் பசையே தபாதே 
இேனை அ்வோனித்துள்ளைர்.

இநேக் குழுவிைர் எழுமாறாக 
சில பாடசைானலகளுக்கு விஜயம் 
பசையேைர். 

ஐநோம் ேரப புலனமப பரிசில் 
பரீடனசையில் பல மாண்வர்கள 70 
புளளிகளுக்கு குனறய பபற்று ்வரு-
்வேற்காை காரணத்னே ஆராயநே 

தபாது ஐநோம் ேரத்திலும் ்வாசிக்க 
முடியாே மாண்வர்கள இருபபது 
அ்வோனிக்கப படடுள்ளது.

கடநே சில ்வருடஙக்ளாக 
ஐநோம் ேரப புலனமப பரிசில் 
பரீடனசை பபறுதபறுகளில் குசசை -
ப்வளிக் தகாடடம் பின்னினலயில் 
இருநது ்வருகின்றது.

இேற்காை காரணஙகன்ளக் கண்-
டறியும் பபாருடடு தமற்பார்ன்வ 
பசையய பசைன்ற த்வன்ளயிதலதய 
இநேக் குனறபாடு அ்வோனிக்கப-
படடுள்ளது.

திருதகாணமனல கல்வி ்வல -
யத்னேப பபாறுத்ே்வனர ஆரம்-
பக் கல்வி ஆசிரிய பற்றாக்குனற 
இல்னல. எைத்வ இநேக் குனற-
பாடனட நி்வர்த்திக்க தேன்வயாை 
ேட்வடிக்னககன்ள உடன் முன்பை -
டுக்குமாறு கல்வி அனமசசின் பசைய-
லா்ளர் திருதகாணமனல ்வலயக் 
கல்விப பணிபபா்ளருக்கு அறிவு-
றுத்ேல் ்வழஙகியுள்ளார்.

இேன் பிரதி கிழக்கு மாகாணக் 
கல்விப பணிபபா்ளருக்கும் அனுப -
பபபடடுள்ளது.

(ஒலுவில் விதசைட நிருபர்)

கிழக்கு மாகாணத்தில் இவ்வருட 
ஜை்வரி மாேத்திலிருநது இது்வனர 
1163 தபர் படஙகு தோயா்ளர்க -
்ளாக இைங காணபபடடுள்ளோக-
வும்,  ஒரு்வர் மரணமனடநதுள்ள-
ோகவும் கிழக்கு மாகாண சுகாோர 
தசைன்வகள பணிபபா்ளர் படாக்டர் 
ஏ. லோகரன் பேரிவித்ோர்.

கல்முனை பிராநதிய சுகாோர 
தசைன்வகள பணிபபா்ளர் பிரிவில் 
35 தபரும், மடடக்க்ளபபு பிராந-
திய சுகாோர தசைன்வகள பணிப-
பா்ளர் பிரிவில் 1116 தபரும் திரு-

தகாணமனல பிராநதிய சுகாோர 
தசைன்வகள பணிபபா்ளர் பிரிவில் 
12 தபரும் படஙகு தோயா்ளர்க்ளாக 
இைஙகாணபபடடுள்ளதோடு, 
மடடக்க்ளபபு பிராநதிய சுகாோர 
தசைன்வகள பணிபபா்ளர் பிரிவில்  
ஒரு்வர் மரணமனடநதுள்ளோகவும் 
அ்வர் பேரிவித்ோர்.

ேற்தபாது  மனழ பபயது ்வரு -
்வோல் படஙகு நு்ளம்பு பர்வக் 
கூடிய அபாயம் ஏற்படடுள்ளோக-
வும், அண்னமக்காலமாக படஙகு 
தோயா்ளர்கள அதிகமாக இைஙகா-
ணபபடடுள்ளோகவும் கூறிைார்.

படஙகு நு்ளம்பு பரவு்வேற்கு 
ஏது்வாை ப்வற்றுக் காணிகன்ள 
ன்வத்திருபப்வர்கள இரண்டு ்வார 
காலத்திற்குள துபபரவு பசையய 
த்வண்டுபமைவும் ே்வறும் படசைத் -
தில் சைடட ேட்வடிக்னக எடுக்கபப -
டுபமைவும் பேரிவித்ோர்.

பிராநதிய சுகாோர தசைன்வகள 
பணிபபா்ளர் பிரிவில் ஒருஙகி-
னணநே படஙபகாழிபபு த்வனலத் 
திடடத்தினை முன்பைடுத்துச பசைல்-
்வேற்கு ேட்வடிக்னக எடுக்கபபட-
டுள்ளது.

பபாதுச சுகாோர பரிதசைாேகர்கள, 

பபாலிஸார் மற்றும் சிவில் பாது-
காபபு குழுவிைர், படஙபகாழிபபு 
பசையலணி, சைமூக மடட ேனல்வர்-
கள ஆகிதயார் ஒவப்வாரு வீடு 
வீடாகச பசைன்று படஙகு தோய 
போடர்பாக மக்களுக்கு விழிபபூட-
டல் பசையயவுள்ளோகவும் கூறிைார்.

வீடுகளுக்கு ்வரும் படஙபகா-
ழிபபு குழுவிைருக்கு பபாது மக்கள 
ஒத்துனழபபு ்வழஙக த்வண்டு -
பமை தகடடுள்ளார்.

ஒவப்வாறு சுகாோர ன்வத்திய -
திகாரி பிரிவுகள தோறும் கிணறுக-
ளில் மீன் குஞ்சுகள இடபபடடு்வரு-
்வோகவும் அ்வர் பேரிவித்ோர்.

பபாது மக்கள விழிபபுடன் 
பசையல்படடு வீடுகளில் தேஙகி-
யுள்ள குபனபகள நீர் ேஙகியுள்ள 
இடஙகள தபான்ற்வற்னற அகற்றி 
படஙகு நு்ளம்புகள பபருகு்வேற்கு 
இடம் பகாடுக்காே ்வனகயில் துப -
புர்வாக ேமது இடஙகன்ள ன்வத்து 
பகாளளுமாறு தகடடுள்ளார்.

படஙகு நு்ளம்பு பர்வக் கூடிய 
இடஙகன்ள ன்வத்திருபப்வர்களுக்-
பகதிராக சைடட ேட்வடிக்னக எடுக் -
கபபடவுள்ளோகவும் அ்வர் தமலும் 
பேரிவித்ோர்.

அக்்கம்ரபெற்று பி்ரதேச பசயல்கத்திற்குடெட்ட கி்ராை உத்திதயா்கத்ேர்கள் இமைந்து ஏற்ொடு பசயே வருைானம் குமைந்ே குடும்ெங்களில் வாழும் பிள்மளை்களுக்கு ொ்டசாமல உெ்க்ர-
ைங்கள் வழஙகும் நி்கழ்வு அக்்கம்ரபெற்று ெதுர்ந்கரில் நிருவா்க கி்ராை உத்திதயா்கத்ேர ஏ.எல்.மு்கம்ைட ோஹிர ேமலமையில் ்நம்டபெற்ைது. இேன் தொது நிருவா்க கி்ராை உத்திதயா-
்கத்ேர ஏ.எல்.மு்கம்ைட ோஹிர, ஓயவு நிமல கி்ராை உத்திதயா்கத்ேர எஸ்.ரி.நூரடீன், கி்ராை உத்திதயா்கத்ேர்களைான எம்.ஐ.உமவத், எம்.ஈ.அக்்ரம் ஆகிதயார ைாைவ, ைாைவியர்களுக்கு 
ொ்டசாமல உெ்க்ரைங்கள் வழஙகுவேமன ெ்டங்களில் ்காைலாம்.               (ெ்டம்: அக்்கம்ரபெற்று ைத்திய நிருெர)

(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

பாலமுனை அஸரப சைமூக எழுசசி 
மன்றத்தின் ஏற்பாடடில் ்வசைதி 
குனறநே மாண்வர்களுக்காை கற்றல் 
உபகரணஙகள ்வழஙகி ன்வக்கும் 
நிகழ்வு அண்னமயில் எஸ.ஆர்.சி. 
பாக் மண்டபத்தில் இடம்பபற்றது.

அஸரப சைமூக எழுசசி மன்றத்தின் 
ேனல்வரும் பாலமுனை சிறிலஙகா 
முஸலிம் காஙகிரஸ கடசியின் 
அனமபபா்ளருமாை ஏ.எல்.அலியார் 
ேனலனமயில் ேனடபபற்றது. நிகழ்-
வில் மன்றத்தின் நிர்்வாக உறுபபிைர்-
கள,பபற்தறார்கள, மாண்வர்கள எை 
பலரும் கலநது பகாண்டைர்.

இேன் தபாது பாலமுனை 6 கிராம 

தசை்வகர் பிரிவுகளில் இருநது பேரிவு 
பசையயபபடட ்வசைதி குனறநே குடும்-
பஙகன்ளச தசைர்நே சுமார் ஐம்பதுக்கு 

தமற்படட மாண்வர்களுக்கு கற்றல் 
உபகரணஙகள அடஙகிய பபாதிகள 
்வழஙகி ன்வக்கபபடடை.

(கல்முனை விதசைட நிருபர்)

கல்முனை மாேகர சைனபயின் 
அனைத்து தசைன்வகளும் இை, மே, 
பிரதேசை பாகுபாடின்றி முன்பைடுக்-
கபபடுகிறது. இதில் 12ஆம் ்வடடார 
ேமிழ் பகுதி புறக்கணிக்கபபடு்வ-
ோக கூறபபடு்வதில் எவவிே உண்-
னமயுமில்னல எை மாேகர முேல்்வர்  
ஏ.எம்.றகீப பேரிவித்ோர்.

கல்முனை மாேகர சைனப உறுப -
பிைர் ஒரு்வர் ஊடகஙகளில் பேரி-
வித்துள்ள குற்றசசைாடடுகள குறித்து 
தேற்று (11) ப்வளியிடடுள்ள ஊடக 
அறிக்னகயிதலதய  இேனைக் குறிப -
பிடடுள்ளார்.

 அ்வர் தமலும் பேரிவிக்னகயில்;
மாேகர சைனபயின் படபஜடடுக்கு 

ஆேர்வளிபபதும் எதிர்பபதும் உறுப -
பிைர்க்ளது சுேநதிரமாகும். விரும் -
பிதயா விரும்பாமதலா கல்முனை 

மாேகர சைனபயில் ஆளும் ேரபபு, 
எதிர்த்ேரபபு எை இரண்டு அணிகள 
இருக்கின்றை. ஆளும் கடசியாைது 
எதிர்க்கடசினயதயா அல்லது எதிர்க்-
கடசியாைது ஆளும் கடசினயதயா 
ஆேரிபபதில்னல என்பது அரசியல் 
யோர்த்ேம்.

எவ்வாறாயினும் கல்முனை 
மாேகர சைனபயின் சிக்கலாை அரசி -
யல் சூத்திரத்திற்கு மத்தியில் ேமிழ் 
கடசிகளின் சில உறுபபிைர்கள 
எமது ஆளும் ேரபனப ஆேரிக்கின்ற-
ைர். 

மாேகர சைனப ஊடாக மக்களுக்கு 
தசைன்வயாற்ற த்வண்டும் என்கிற 
தோக்கிதலதய அ்வர்கள எமக்கு 
ஒத்துனழபபு ்வழஙகி ்வருகின்றைர். 
சிலர் எதிர்த்து நிற்கின்றைர். ஆைால் 
இன்னும் சிலர் எவவிே நியாயமாை 
காரணமுமின்றி, த்வண்டுபமன்தற 
மாேகர சைனப ஆடசினய குழபபும் 

தோக்கில் பசையற்படடு ்வருகின்ற -
ைர்.

அவ்வாறாை ஒரு உறுபபிைதர 
ேைது பிரதேசைம், மாேகர சைனப நிர் -
்வாகத்திைால் புறக்கணிக்கபபடு்வ-
ோக மக்கள மத்தியில் பபாயகன்ள 
பரபபி ்வருகின்றார்.

இநே உறுபபிைர் பிரதிநிதித்து-
்வம் பசையகின்ற 12ஆம் ்வடடார 
ேமிழ் பகுதியில் கடநே ்வருடம் 
ஜூனல மாேம் போடக்கம் டிசைம்பர் 
்வனரயாை 06 மாே காலத்தில் மாத் -
திரம் சுமார் 225 பேரு மின்குமிழ் -
களும், 15 தகாபரா எல்.ஈ.டீ. மின் 
வி்ளக்குத் போகுதிகளுமாக 140 
மின்குமிழ்கள மாேகர சைனபயிைால் 
பபாருத்ேபபடடுள்ளை. அவ்வாதற 
திண்மக்கழி்வகற்றல் தசைன்வ மற்றும் 
்வடிகான் துபபரவு பணிகளும் சிறப -
பாக முன்பைடுக்கபபடடு ்வருகின்-
றை.

 மாேகர சைனபயிைால் தமற்பகாள -
்ளபபட த்வண்டிய அத்ேனை தசைன்வ-
களும் எவவிே குனறபாடுகளுமின்றி 
அநே ்வடடாரத்தில் முன்பைடுக் -
கபபடடு ்வருகின்ற நினலயிதலதய 
குறித்ே உறுபபிைர் உண்னமகன்ள 
மனறத்து, ேைது பகுதிக்கு மின்-
குமிழ் கூடத்ேரவில்னல என்றும் 
திருத்ே த்வனலகளுக்கு ஊழியர்கள 
அனுபபபபடு்வதில்னல எைவும் 
விசைமத்ேைமாை கருத்துக்கன்ள பேரி-
வித்திருக்கிறார்.

 எம்மீது பகாண்ட அரசியல் காழ்ப -
புணர்சசி காரணமாக சில உறுபபி -
ைர்கள, பபாயகன்ள இடடுக்கடடி, 
மாேகர சைனபயில் ஊழல் ேடபப-
ோகத் தகாஷமிடுகின்றைர். இேன் 
மூலம் ேம்னம மக்கள மீது அக்க -
னறயுள்ள்வர்கள தபான்று காடடிக் -
பகாண்டு பிரபல்யம் தேடி ்வருகின்ற-
ைர் எைத் பேரிவித்ோர்.

கநே்ளாய திைகரன்  நிருபர் 

 
திருதகாணமனல மா்வடடத் -

தின் கநே்ளாய பிராநதிய பபாதுச 
சுகாோர பரிதசைாேகர் பிரிவுக்குட -
படட பகுதியில்  படஙகு நு்ளம்பின் 
பபருக்கத்னே கடடுபபடுத்தும் 
தோக்கில் குடியிருபபு பகுதிகன்ள 
தசைாேனை பசையயும் ேட்வடிக்னகக -
ளில் பபாதுச சுகாோர பரிதசைாேகர் -
கள ஈடுபடடு ்வருகின்றைர்.

கநே்ளாய பிரதேசைத்தில் பரு -
்வமனழ காலம் முடி்வனடநே 
பின்பும் அடிக்கடி மனழ பபயது 
்வரும் நினலயில், பல்த்வறு இடங -

களிலும் நீர் தேஙகி உள்ளோல் 
படஙகு நு்ளம்புகளின் பபருக்கம் 
அதிகரித்துள்ள நினலயிதலதய 
தமற்படி ேட்வடிக்னககள எடுக்கப -
படடுள்ளது.

படஙகு நு்ளம்புகளின் பர்வல் 
ஏற்படா ்வண்ணம் சுகாோர பாது -
காபபு ேனடமுனறகன்ள உரிய அதி -
காரிகள குழுவிைர் குடியிருபபா்ளர் -
கள வீடுகளுக்குச பசைன்று கிணறு, 
குளிர்சைாேைப பபடடி,  நீர்த்ோஙகி, 
சுற்றுசசூழல், பூசசைாடிகள தபான்ற -
்வற்னறக் கண்டறிநது தேன்வயாை 
ஆதலாசைனை ்வழிகாடடல்கன்ள -
யும்  தமற்பகாண்டு ்வருகின்றைர்.

(கானரதீவு குறூப நிருபர்)

கானரதீவு மக்கள ்வஙகிக்கின்ளயில் 
பணியாற்றும் மூன்று ஊழியர்களுக்கு 
பகாதராைாத் போற்று உறுதி பசையயப-
படடுள்ளது.

அேனையடுத்து தேற்று (11) வியா-
ழக்கிழனம முேல் மறுஅறிவித்ேல் 
்வனர ேற்காலிகமாக மூடபபடடுள-
்ளது.

்வாடிக்னகயா்ளர்கள அருகி-
லுள்ள நிநேவூர் மற்றும் சைாயநேம-
ருதுக் கின்ளக்குச பசைன்று ேமது 
தேன்வகன்ள நினறத்வற்றிக் பகாள்ள-
லாபமை முகானமயா்ளரின் அறிவித்-
ேல் ்வஙகிமுகபபில் போஙகவிடப-
படடுள்ளது.

தேற்றுக் கானல  இம்முடிவு கினடக்-
கபபபற்றதும் அ்வசைர அ்வசைரமாக 
்வாடிக்னகயா்ளர்கள ப்வளிதயற்றப-
படடு ்வஙகி மூடபபடடது. 

இது பற்றி ்வஙகி முகானமயா்ளர் 
தி. உமாசைஙகரிடம் தகடடதபாது:

எமது கின்ளயில் 16 உத்திதயாகத்-
ேர்களுக்கு பிசிஆர் பரிதசைாேனை 
பசைவ்வாயன்று தமற்பகாள்ளபபட-
டது. அேன்முடிவு தேற்று வியாழக்-
கிழனம முடிவு கினடத்ேது. அதில் 3 
உத்திதயாகத்ேர்களுக்கு பகாதராைா 
உறுதிபசையயபபடடுள்ளது. அேைால் 
ேற்காலிகமாக மூடியுளத்ளாம். பிராந-
திய முகானமயா்ளரிடம் அறிவித்துள-
த்ளன் என்றார்.

இது போடர்பில் கானரதீவுப 

பிரதேசை சுகாோர ன்வத்திய அதிகாரி 
படாக்டர் ேஸமா பஷீரிடம் தகட-
டதபாது, கடநே இரு திைஙக-
ளுக்கு முேல் கானரதீவிலுள்ள சைகல 
்வஙகிகளுக்கும் பசைன்று பிசிஆர் 
தசைாேனைனய தமற்பகாண்தடாம். 
அேன்முடிவுகள இன்று கானல ்வநது 
தசைர்நேை. அேன்படி மக்கள ்வஙகி-
யில் பணியாற்றும் மூன்று ஊழியர்-
களுக்கு பபாசிடடிவ உறுதிபசையயப-
படடுள்ளது.

கானரதீவு மற்றும் சைாயநேமருனேச 
தசைர்நே இரு ஆண் ஊழியர்களுக்கும் 
அடடான்ளசதசைனைனயச தசைர்நே 
பபண் ஊழியருக்கும் போற்று உறுதி-
பசையயபபடடுள்ளது. அேனையடுத்து 
்வஙகினய மூடியுளத்ளாம் என்றார்.

மடடக்க்ளபபு குறூப நிருபர்

 சுத்ேமாை  குடிநீனர ்வழஙகும் அர-
சைாஙகத்தின் திடடத்தின்கீழ நீர்்வழங -
கல் அனமசசின் ்வழிகாடடலில் மட-
டக்க்ளபபு மா்வடடத்தில் குடிநீர்த் 
திடடஙகள தமற்பகாள்ளபபடடு 
்வருகின்றை.

இத்திடடத்தின்கீழ் மடடக்க்ளபபு 
மா்வடடத்தில் யுத்ேம் மற்றும் ப்வள-
்ளத்திைால் பபரிதும் பாதிக்கபபடட 
பின்ேஙகிய கிராமமாை ்வவுணதீவு  
பிரதேசை பசையலகப பிரிவிற்குட -
படட பகாத்தியாபுல கிராமத்தில் 
சுமார் 11 மில்லியன் ரூபா பசைலவில் 
குடிநீர்திடடம் தேற்று ஆரம்பித்து 

ன்வக்கபடடது. தேசிய நீர்்வழங-
கல் ்வடிகாலனமபபுச சைனபயிைால் 
எக்சைன் யுனிடடி லஙகா நிறு்வைம் 
இத்திடடத்தினை முன்பைடுத்து 
்வருகின்றது. இத்திடடத்தினூடாக  
412 குடும்பஙகள ேன்னமயனடய-
வுள்ளை.

்வவுணதீவு பிரதேசை பசையலா்ளர் 
எஸ.சுோகர் ேனலனமயில் ேனட -
பபற்ற குடிநீர்த்திடட ஆரம்ப ன்வப-
்வத்தில் தேசிய நீர்்வழஙகல் ்வடிகால-
னமபபுச சைனப அதிகாரிகள, பிரதேசை 
பசையலக உத்திதயாகத்ேர்கள, ்வவு-
ணதீவு பிரதேசை சைனப ேனல்வர் எஸ.
சைண்முகராசைா உடபட பலரும் கலநது 
பகாண்டைர்.

கிழக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிபபாளர்

கிழக்கில் டெங்கு தாக்்கம்; ஒருவர்
மரணம், 1163 பேர் இனங்்காணல்

மட்டு. வவுணதீவில் குடிநீர்
வழங்கும் திட்ெம் ஆரம்ேம்

்கல்வியற் 
்கல்லூரிக்கு
பேர்மு்கப் ேரீட்்சை

்கநதளாயில் டெங்கு நுளம்பு;
்கட்டுப்ேடுதத ேெவடிக்்்க

்கல்மு்ன மாே்கர சை்ேயின் பசை்வ்கள்
ோகுோடின்றி முன்டனடுக்்கப்ேடுகிறது

மாநகர முதலைர் ஏ.எம்.றகீப 

்கல்வி அமைச்சு அதி்காரி்கள் அதிரச்சி

ஐநதாம் தரததில் வாசிக்்க 
முடியாத மாணவர்்கள்

வறிய மாணவர்்களுக்கு ்கற்றல் உே்கரணங்்கள் வழங்கி்வப்பு ்கா்ரதீவு மக்்கள் வங்கியில் மூன்று ஊழியருக்கு ட்காபரானா
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ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fpuhkpa kw;Wk; gpuhe;jpa Fb ePh; toq;fy; nraw;wpl;l mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsk;
gpd;tUk; gzpf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngWiff; FOthdJ miof;fpd;wJ. 

xg;ge;jg; ngah; jifik

tpiykDg;gpizj;; 

Njitg;ghL 

(&ghtpy;) tq;fp 

cj;juthjk; 

kw;Wk; 

nry;YgbahFk; 

fhyg;gFjp)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykD  

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp 

(ehl;fspy;)

Mtzk; 

toq;Fkplk; 

kw;Wk; 

njhlh;gpw;fhd 

egh; kw;Wk; 

tpiykD %Lk; 

jpfjp

01) Quota  on for 
the Rate Tender 
of Construc  on, 
Supplying, 
Installa  on and 
Commissioning of 
Nano Membrane 
Water Puri ca  on 
systems including 
Shelter House.

Contract No.: 
DNCWS/PRO/2021/
Nano Filter/01

1) Nano membrane 
 lter supply, related 
water puri ca  on 
works and /or 
membrane related 
water puri ca  on 
experience in 
minimum last 5 
years.

1>000>000/=  2021 
brk;gh; 31 Mk; 

jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy;.

20>000/=  
jaT nra;J 

,yq;if tq;fp 

jytj;Jnfhl 

fpisapd; 

0007040440 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F 

itg;gpyplTk;. 

322 Mtzj;ij 

toq;Fk; 

,lk; kw;Wk; 

njhlh;gpw;fhd 

egh;. gzpg;ghsh; 

(ngWif)> Njrpa 

rKf ePh; toq;fy; 

jpizf;fsk;> ,y. 

1114> gd;dpg;gpl;ba 

ghij> 

jytj;Jnfhl. 

njhiyNgrp: 

011-2774927

tpiykD %Lk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;.

2021 khh;r; 5 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 

10 kzpf;F.

NkNyAs;s tplaj;jpw;fhd nghJthd gzpg;Giufs; kw;Wk; epge;jidfs;:

gzpg;Giufs;:

1.  Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpw;F tpz;zg;gjhhpapd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

2.  2021 khh;r; 04 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;fyhk; (Mtzq;fis ifNaw;gjw;fhf njhiyNgrp topahf jaT 

nra;J re;jpg;G Vw;ghnlhd;iw Nkw;nfhs;sTk;)

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jplkpUe;J ngw;W> 

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fk; ,lj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; 2021 khh;r; 05 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; jpizf;fsj;jpd; 2 Mk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; my;yJ J}jQ;ry; Nrita+lhf fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  2021 khh;r; 5 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.15 kzpf;F mNj Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; midj;J tpiykDf;fSk; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

6.  tpiykDg;gpizahdJ gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsk;> ,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba 

ghij> jytj;Jnfhl. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsk;>

,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba ghij> jytj;Jnfhl.

10.02.2021.

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;  

fpof;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f 

cs;@u; mjpfhu rigfs; 

Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

fPohd $l;l mwptpj;jy;
fpof;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa 

ehfuhrh kzptz;zd; Mfpa vd;dhy; 

2021 [dtup khjk; 29 Mk; jpfjp 2212/55 
Mk; ,yf;f ,yq;if [dehaf Nrhrypr 

Fbaurpd; (mjp tpNr\k;) tu;j;jkhdp kw;Wk; 

2021.02.02 Mk; jpfjp jpdfud;> jpdkpd 

kw;Wk; nla;ypepA+]; Mfpa gj;jpupiffspy; 

gpuRupf;fg;gl;l> jpUNfhzkiy khtl;lj;jpYs;s 

NrUtpy gpuNjr rigapd; Gjpa jtprhsu; 

njupTf;fhf 2021.02.10 fhiy 11.30 kzpf;F 

xOq;F nra;ag;gl;l $l;lkhdJ ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr Fbaurpd; Nkd;KiwaPl;L 

ePjpkd;wj;jpd; CA(Writ)Application No.61/2021 
Mk; ,yf;f ,ilf;fhy jil cj;jutpw;F 

mikthf eilngwhJ vd;gjid ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; ,t; tplak; 

njhlu;ghd mwptpj;jy; vd;dhy; 2214/42 Mk; 

,yf;f 2021.02.10 Mk; jpfjpa ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; tu;j;jkhd 

gj;jpupifapy; (mjp tpNrlk;) tpLf;fg;gl;Ls;sJ 

vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

eh. kzptz;zd;> 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;> 

fpof;F khfhzk;.

n`y;j; nfahh; vnrd;\pay;]; (gPtPB) vy;Bb

2007Mk; Mz;L 7Mk; ,yf;f fk;ngdpfs; rl;lj;jpd; 9(1) gphptpd; 

fPo; $l;bizf;fg;gly; njhlh;ghd gfpuq;f mwptpj;jy;.

n`y;j; nfahh; vnrd;\pay;]; (gPtPB) vy;Bb vd;w ngahpy; Gjpa 

fk;gdpnahd;W 2021Mk; Mz;L [dthp khjk; 11Me; jpfjp gPtp 

00232940 vd;w ,yf;fj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;Ls;snjd;gijAk; 

Gjpa fk;ngdpapd; gjpT nra;ag;gl;l mYtyfj;jpd; tprhykhdJ 

,y.03> kpyhfphpah mntd;a+> nfhOk;G - 04 ,y; mike;Js;sJ 

vd;gijAk; ,j;jhy; ehk; gfpuq;f mwptpj;jy; jUfpNwhk;.

gpuztz; ePyfz;ld;

gzpg;ghsh;>

vd; md;l; vd; Vn[d;]; md;l;

nrf;ul;lwP]; (gpiwNtl;) ypkpnll;

fk;ngdpapd; fk;ngdpr; nrayhsh;fs;

vk; & vd; fl;blk; (5Mk; khb)

,y.2 By; gpNs];> 

nfhOk;G - 00300

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsk;

xg;ge;j mbg;gilapy; njhopy;El;g 

mjpfhhpia Ml;Nrh;j;jy;

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; 2021.02.05Mk; 

jpfjpa jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRukhd 

tpsk;guj;jpy; jpizf;fs kpd;dQ;ry; 

KfthpahdJ dncws.ad2019@gmail.com 
vdj; jpUj;jp thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;

Njrpa rKf ePh; toq;fy; jpizf;fsk;.

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

9(1) gphptpd; fPo; fPo;f;fhZk; 

fk;gdp $l;bizf;fg;gLfpwJ

fk;gdpapd; ngaH: bdpj; 

b];bhpgpa+l;lH]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;> gjpT mYtyfk;: 

,y. 242/IV/22> Mrphp khtj;j 

g`y fuf`Kd> fltj;j.

$l;bizg;Gj; jpfjp: 13.10.2008

gjpT ,yf;fk;: PV 65858
nrayhsH
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சீனா தைலவருடன் ைபடன்
முதல் முைறயாக உைரயாடல்

�ன ஜனா�ப� � 
�ன்�ங் உடன் முதல் 
முைற ெதாைலேப�-
�ல் உைரயா� இருக்-
கும் அெம�க்க ஜனா-
�ப� ேஜா ைபடன், 
�ன்�யாங் �ராந்�-
யத்�ல் இடம்ெபறும் 
ம�த உ�ைம �றல்கள் 
கு�த்து கவைல ெத�-
�த்ததாக ெவள்ைள 
மா�ைக கு�ப்�ட்-
டுள்ளது. 

இதன்ேபாது இரு நாட்டு வர்த்-
தகம், ெஹாங்ெகாங்�ல் இடம்-
ெபறும் கடுைமயான நடவ�க்ைக-
கள் மற்றும் தாய்வா�ல் �லவும் 
தற்ேபாைதய   பதற்றம் பற்�யும் 
ைபடன் அழுத்தத்ைத ெவ��ட்-
டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. மறுபு-
றம் இரு நாட்டு உறவுகளும் ேமாச-
மைடயும் என்ற எச்ச�க்ைகைய 
ைபட�டம் �ன்�ங் �டுத்ததாக 
�ன அரச ெதாைலக்காட்� ெத�-

�த்துள்ளது.   வர்த்தகம், உளவு 
�வகாரம் மற்றும் ெபருந்ெதாற்று 
ேபான்ற �டயங்க�ல் அண்ைமக் 
காலத்�ல் �னா மற்றும் அெம-
�க்கா இைட�ல் முறுகல் அ�க-
�த்துள்ளது.  இந்த ெதாைலேப� 
உைரயாடலுக்குப் �ன் ைபடன் 
ெவ��ட்ட ட்�ட்டர் ப��ல், 
“அெம�க்க மக்களுக்கு நன்ைம 
பயக்கும்ேபாது நான் �னாவுடன் 
இைணந்து ப�யாற்றுேவன் 
என்று நான் அவ�டம் கூ�ேனன்” 
என்று கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

�யன்மார் இராணுவ ச�ப்புரட்-
�த் தைலவர்கள் �து தைட ��க்கும் 
உத்தரவுக்கு அெம�க்க ஜனா�ப� 
ேஜா ைபடன் ஒப்புதல் அ�த்துள்ளார். 
இ�ல் இராணுவத் தைலவர்கள், அவர்-
க�ன் குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்க-
ளுடன் ெதாடர்புபட்ட வர்த்தகங்கள் 
இந்தத் தைட�ல் உட்படு�றது.

அெம�க்கா�ல் உள்ள �யன்மார் 
அர�ன் ��யான 1 �ல்�யன் ெடாலைர 
இராணுவம் ெபறுவதற்கும் இ�ல் முட்-
டுக்கட்ைட ேபாடப்பட்டுள்ளது. இந்த 
இராணுவ ஆட்�க்க�ழ்ப்புக்கு எ�ராக 
�யன்மா�ல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வலுத்து 
வருவேதாடு, ஆர்ப்பாட்டத்�ன்ேபாது 
தைல�ல் சுடப்பட்ட ெபண் ஒருவர் 
உ�ருக்கு ஆபத்தான �ைல�ல் தைல-
நக�ல் உள்ள மருத்துவ மைன�ல் 
��ச்ைச ெபற்று வரு�றார்.  

கடந்த ெசவ்வாய்க்�ழைம 
ெபா�ஸார் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கைள 
கைலப்பதற்கு தண்�ர் �ச்�ய�த்து 
இரப்பர் ேதாட்டக்கள் மற்றும் துப்பாக்-

�ச் சூடு நடத்�யேபாேத �யா த்ேவ 
த்ேவ ெக�ங் என்ற அந்தப் ெபண் 
சுடப்பட்டார். 

�யன்மார் ஆளும் கட்�த் தைலவர் 
ஆங் சான் சூச்� மற்றும் ��ல் அர�ன் 
மூத்த தைலவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்-
டைத அடுத்ேத இராணுவம் கடந்த 
வாரம் ஆட்�ைய ைகப்பற்�யது. 
இதற்கு எ�ரான மக்கள் ஆர்ப்பாட்-

டத்ைத கட்டுப்படுத்த ஒன்றுகூடுவ-
தற்கு தைட மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு-
கைள �றப்�த்தேபாதும் அதைன �� 
ேபாராட்டங்கள் இடம்ெபற்று வரு�ன்-
றன.  

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் �து 
ெபா�ஸார் பலப் �ரேயாகத்ைத 
பயன்படுத்த ஆரம்�த்�ருப்பதால் 
பலரும் காயமைடந்�ருப்பதாக அங்�-

ருந்து வரும் ெசய்�கள் ெத��க்�ன்-
றன. இந்த இராணுவ ச�ப்புரட்��ல் 
இருந்து �ண்டும் ஆங் சான் சூச்� 
உட்பட ��ல் தைலவர்கைள �டு�க்-
கும்ப� ைபடன் அைழப்பு �டுத்�ருந்-
துள்ளார். “பர்மா (�யன்மார்) மக்கள் 
தமது குரைல உரத்து எழுப்பு�ன்றனர். 
அதைன உலகம் பார்த்�ருக்�றது” 
என்று கு�ப்�ட்ட ைபடன், இதற்கு 
எ�ராக ேமலும் நடவ�க்ைக எடுக்கப்-
படும் என்று உறு� அ�த்தார்.   

முதல் கட்டமாக தைடக்கு உள்ளா-
கும் இலக்குகைள �ர்வாகம் அைடயா-
ளம் காணும் என்று ைபடன் கூ�னார். 
ெரா�ங்�ய முஸ்�ம்கள் �தான 
வன்முைற ெதாடர்�ல் ஏற்கனேவ �ல 
�யன்மார் இராணுவத் தைலவர்கள் 
தைடக்கு உள்ளா� உள்ளைம கு�ப்�-
டத்தக்கது. எ�னும் �யன்மார் இரா-
ணுவம் ெதாடர்ந்து சுற்றுவைளப்பு 
ேதடுதல்க�ல் ஈடுபட்டு ேமலும் 
பலைர ைகது ெசய்து வரு�ன்றைம 
கு�ப்�டத்தக்கது.

மியன்மாரின் இராணுவ சதிப்புரட்சி
தைலவர்கள் மீது அெமரிக்கா தைட

�ரபல கு�ர்பான �றுவனமான 
ெகாகா ேகாலா, அதன் காலாண்டு 
வருமானத்�ல் 5 �தம் சுருக்கம் ஏற்-
பட்டுள்ளதாக ெத��த்துள்ளது.

இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்குப் 
�ன்னர் ெகாகா ேகாலா �றுவனம் 
இவ்வாறான ஒரு �ழ்ச்�ைய சந்-
�த்�ருப்பது இது முதல் முைற 
என்று கூறப்பட்டுள்ளது.  2019ஆம் 
ஆண்�ன் கைட�க் காலாண்�ல் 
ெகாகா ேகாலா 9.07 �ல்�யன் 
ெடாலர் லாபம் ஈட்�யது. கடந்த 
ஆண்�ன் கைட�க் காலாண்�ல் 
அைத�டக் குைறவாக அந்�றுவ-

னம் 8.61 �ல்�யன் ெடாலர் லாபம் 
ஈட்�யது. அதற்கு அந்�றுவனம் 
ெகாேரானா ைவரஸ் சூழலால் நடப்-
புக்கு வந்துள்ள முடக்க �ைலகைளக் 
காரணம் காட்�யது. ெபாதுவாக உண-
வகங்கள், �ைரயரங்குகள், �ைள-
யாட்டுப் ேபாட்� �கழ்ச்�கள் ேபான்-
றவற்�ல் ெகாகா ேகாலா அ�கமான 
லாபம் ஈட்டுவது வழக்கம். ஆனால் 
முடக்க�ைல காரணமாக மூடப்பட்-
டுள்ள பல இடங்க�ல் கு�ர்பான 
�ற்பைன இடம்ெபறாததால் �றுவ-
னத்�ன் வருமானத்�ல் ச�வு ஏற்பட்-
�ருப்பதாக நம்பப்படு�றது.

சவூதி ெபண் ெசயற்பாட்டாளர்
3 ஆண்டுகளின் பின் விடுதைல

‘ெகாகா ேகாலா’ வருவாய் வீழ்ச்சி

சவூ� அேர�யா�ன் 
முக்�ய சமூக ெசயற்பாட்ட-
ளாரான லூ�ன் அல் ஹத்லால் 
3 ஆண்டு �ைறத் தண்ட-
ைனக்கு �ன்னர் �டுதைல 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.

லூ�ன் அல் ஹத்லால் 
சவூ� ெபண்கள் வாகனம் ஓட்-
டுவதற்கும், பல்ேவறு ��ப்-
புணர்வுகளுக்கு ெதாடர்ந்து 
குரல் ெகாடுத்து வந்தவர். 
இந்த �ைல�ல் கடந்த 
2018 ஆம் ஆண்டு பயங்கர-
வாத தடுப்பு சட்டத்�ன் �ழ் லூ�ன் ைகது 
ெசய்யப்பட்டார். லூ��ன் �ைறத் தண்-

டைனக்கு எ�ராக சர்வேதச 
அள�ல் குரல்கள் வலுவாக 
எழுந்தன. இந்த �ைல�ல் 
மூன்று ஆண்டு �ைறத் தண்-
டைனகளுக்குப் �ன்னர் 
லூ�ன் �டுதைல ெசய்யப்-
பட்டுள்ளார்.

இதைன அவரது சேகாத� 
�னா அல் ஹத்லால் தனது 
ட்�ட்டர் பக்கத்�ல், “லூ�ன் 
�ட்�ல் இருக்�றார்” என்று 
ப��ட்டுள்ளார். அவரது 
�டுதைல கு�த்து சவூ� அ�-

கா�கள் இதுவைர எந்த கருத்தும் ெத��க்க-
�ல்ைல.

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd>  1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; 

,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; 

fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp

Vytpw;gid
fpupgj;nfhl fpis

fhzpj;Jz;lk;: Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lj;jpy; 

mjpfhup gj;J rpaNd NfhuNsapy; cs;s k`u gpuNjr 

rig vy;iyf;Fl;gl;l k`u gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; 

jSg;gpl;ba fpuhk mYtyh; gphptpYs;s jSg;gpl;ba 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s 'mk;gf`tj;j" vd  miof;fg;gLk;>  

cupkk;ngw;w epy msitahsu; B.rP.vk;.v];. tpkyuj;d 

vd;gthpdhy;  jahupf;fg;gl;l 2003.10.10 Me; jpfjpa 311/A 
2003 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l A vDk; 

fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: fl;blk;> gapu;fs; kw;Wk; 

vy;yhtw;iwAk; Nru;j;Jk; nry;topAupikAlDk; gjpndhd;W 

jrk; ,uz;L G+r;rpak; (A-0, R-0, P-11.20) Ngu;r;r];. fk;g`h 

fhzpg; gjptfj;jpy; ,yf;fk; C1019/33 ,d; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;fPo; cupa 

,lj;jpy; 2021 khu;r;R 05 Me;jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; 

njhlq;Ffpd;w gfpuq;f Vyj;jpd; %yk; ehd; tpw;gid 

nra;Ntd;.

Vytpw;gidahdJ> nfhtpl; 19 elg;nghOq;Ff;F 

,ire;njhOfp> Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l 

fLikahd topfhl;LnewpfSf;F ,zq;f elhj;jg;gLk;.

jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf -: 13.03.2015 Me; jpfjpa 

murhq;f tu;j;jkhdpiaAk; 2015.03.02 Me; jpfjpa jpdkpd> 

nla;yp epA+]; kw;Wk; jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;.

Mjdj;Jf;fhd mZFtop -: nfhOk;G efuj;jpypUe;J 

fz;b tPjp neLfpYk; Rkhu; 14 fp.kP. J}uj;jpw;F k`u re;jp 

tiu nrd;W ,lJ Gwkhf jSg;gpl;ba tPjpf;Fj; jpUk;gp> 

mq;fpUe;J Rkhu; 1.4 fp.kP. nry;yTk;. tPjpapy; Kd; ePz;L 

tyJ ifg;Gwkhf ,Uf;Fk; Mjdj;ij milaTk;. (6MtJ 

fp.kP. fy;iyf; fle;J Rkhu; 50 kPw;wu;).

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw - Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba 

nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; 

nrYj;j Ntz;Lk;

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10% 

2.  cs;@ujpfhurigf;Fr; nrYj;jg;glw;ghyjhd cs;@
ujpfhurig tup 01%

3.  tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) 

Vytpw;gidahsh; juF

4. vOJtpidQu; kw;Wk; $Teu; fl;lzk; 1000/
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida 

tpjpg;gdTfs; vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;. 

6. rhd;Wg;gLj;Jiff;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;.

nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 

30 ehl;fspDs; gpuhe;jpa Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;> ,y. 131> fz;b tPjp> 

ngYk;k`u> KJd;nfhl vd;gtUf;Fr; nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

njhiyNgrp : 033 2223880> 2225008> 2226909

njhiyefy; : 033 2226165

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; 

gpd;tUk; KftupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; 

nrYj;jg;glhtpbd;> tq;fpahdJ VyNt nrYj;jg;gl;l 

nfhs;tdT tpiyia ,og;gpg;gjw;Fk; Mjdj;ij 

kPstpw;gid nra;tjw;Fk; cupikAilajhjy; Ntz;Lk;.

11/55> Nghf`tj;j> 

FlhGj;fKt> mq;nfhl 

njhiyNgrp: 011 2053286 

072 0881044> 072 3207533> 

076 9217329

<.v];. uhkehaf;f> 

ePjpkd;w MizahsUk; 

cupkk;ngw;w Vytpw;gidahsUk;> 

kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk; 

(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd>  1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> 

kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp

ngWkjpkpf;f Mjdnkhd;wpd; Vy tpw;gid

$l;bizg;G tq;fp gphpT
fhzpj;Jz;lk;: Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; nfhOk;G 

khefurig vy;iyf;Fl;gl;l jpk;gphpf];ahatpy; mike;Js;s 

vy;tpbfy khtj;ij 166/25B vd;Dk; kjpg;gPl;L ,yf;fj;ij mjd;kPJ 

nfhz;L fhzg;gLk; fl;blj;Jld; Nrh;e;jJk;> cupkk;ngw;w epy 

msitahsu; Nf.gp.tpN[tPu vd;gthpdhy;  jahupf;fg;gl;l 1998.03.20 

Me; jpfjpa 1256A vd;Dk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

Jkhd A vDk; fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: vl;L jrk; xd;gJ G+r;rpak; Ngh;r;rh;];                        

(A-0, R-0, P-8.90) my;yJ 0.0225 n`f;Nlah;.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;fPo; cupa ,lj;jpy; 

2021 khu;r;R 20 Me;jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; njhlq;Ffpd;w gfpuq;f 

Vyj;jpd; %yk; ehd; tpw;gid nra;Ntd;.

Vytpw;gidahdJ> nfhtpl; 19 elg;nghOq;Ff;F ,ire;njhOfp> 

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l fLikahd topfhl;LnewpfSf;F 

,zq;f elhj;jg;gLk;.

jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf -: 2014.06.13 Me; jpfjpa murhq;f 

tu;j;jkhdpiaAk; 2014.05.29 Me; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epA+]; 

kw;Wk; jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;.

Mjdj;Jf;fhd mZFtop -: nfhOk;gpypUe;J nghus;s tiu nrd;W 

tyg;Gwkhf D.S. Nrdhehaf;f khtj;ijf;F jpUk;gp mq;fpUe;J 

nghus;s kahdk; tiu nrd;W vy;tpl;bfy khtj;ijia mile;J 

Rkhh; 1 fp.kP. nrd;wJk; tplag;nghUshfTs;s MjdkhdJ tyf;ifg; 

gf;fkhf nghus;s re;jpia Nehf;fpr; nry;Yk; tPjpapy; cs;sJ.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw - Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba 

nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j 

Ntz;Lk;.

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10% 

2.  cs;@ujpfhurigf;Fr; nrYj;jg;glw;ghyjhd cs;@ujpfhurig 

tup 01%
3.  tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) 

Vytpw;gidahsh; juF

4. vOJtpidQu; kw;Wk; $Teu; fl;lzk; 1000/
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida tpjpg;gdTfs; 

vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;. 

6. tpw;gid rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;.

nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 30 

ehl;fspDs; gpujk Kfhikahsh; - mwtPLfs;> kf;fs; tq;fp> 

mwtPLfs; gphpT> jiyikf; fhhpahyak;> 10MtJ khb> rpw;wk;gyk; 

V.fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;gtUf;F nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

njhiyNgrp : 0112481443> 2481680

njhiyefy; : 0112324958

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; 

nrYj;jg;glhtpbd;> tq;fpahdJ VyNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT 

10% tpiyia ,og;gpg;gjw;Fk; Mjdj;ij kPstpw;gid nra;tjw;Fk; 

cupikAilajhjy; Ntz;Lk;.

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; gpd;tUk; 

KftupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kd;dwptpj;jypd;wp tpw;gidia epWj;Jtjw;fhd my;yJ ,y;yhkw; 

nra;tjw;fhd chpikia kf;fs; tq;fp nfhz;Ls;sJ.

11/55> Nghf`tj;j> 

FlhGj;fKt> mq;nfhl 

njhiyNgrp: 011 2053286 

072 3207533> 076 9217329

<.v];. uhkehaf;f> 

ePjpkd;w MizahsUk; 

cupkk;ngw;w Vytpw;gidahsUk;> 

kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk; 

(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

kf;fs; tq;fp - ntypfk
1986 Mk; ,yf;f 32 Mk; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 

,yf;fk; 27 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; 

gpuptpd; fPohd jPu;khdk;.

njd; khfhzk;> khj;jiw khtl;lk; ntypfk Nfhunyapy; 

ntypfk gpuNjr nrayhsu; gpupTf;F Nru;e;j ntypfk gpuNjr 

rig vy;iyf;Fs; ,yf;fk; 405A cLgpy fpuhk Nrtfu; 

gpuptpd; kpup];i]apy; mike;Js;s 'rpq;fuhy ntt;tj;j 

my;yJ fjpuNf ]hnky; ntt;tj;j my;yJ rpq;fuhyNftj;j 

vd;w fhzpf;F mjpfhuk; ngw;w epy msitahsu; vk;.gP.

Flhn`l;b vd;gtuhy; mse;J jahupj;j 1972-4-15 k; jpfjp 

,yf;fk; 2053 vd;w tiuglj;jpy; Ntwhf;fg;gl;l ,yf;fk; 8 

vd;w gu;r;r]; 10.11 (Vf; 0 &l; 0 gu;r; 10.11) tprhyk; nfhz;l 

,f;fhzpia kPz;Lk; msf;fg;gl;l mjpfhuk; ngw;w epy 

msitahsu; vk;.vy;vk;. u\;kp vd;gtuhy; 2013. 1. 18 k; 

jpfjp ,yf;fk; 4102 tiuglj;jpy; fhz;gpf;Fk; gu;r;r]; 08.9 

(Vf;. 0 gu;r;> 8.0) tprhyk; nfhz;l fhzpAk; mjpy; 

mike;Js;s fl;blq;fs; kuk; kl;ilfs; cl;gl kw;Wk; 

midj;Jk; MFk;.

kf;fs; tq;fpahy; vd;kPJ nrYj;jpa mjpfhuj;jpd; fPo; 

2021.03.05k; jpfjp K.g.10.30,y; ,Ue;J Vy tpw;gidapy; 

nrhj;J mike;Js;s ,lj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

2018.06.22k; jpfjp mur tu;j;jkhdpapYk; jpdkpd> nla;ypepA];> 

jpdfud; gj;jpupifapy; mtjhdpf;fyhk;.

nrhj;Jf;Fg; gpuNtrpj;jy; :

ntypfk efuj;jpy; ,Ue;J khj;jiw tPjpapy;> khj;jiw 

Nehf;fp fp.kP. 5.8 NghFk; NghJ Kd;Ndhf;Fk; kpup];] 

cLgpy re;jpapy; ,Ue;J ,lJ Gwk; cs;s cLgpy tPjpapy; 

kPl;lu; 50 Kd;dhy; NghFk; NghJ tPjpapy; tyJ Gwk; 

,r;nrhj;J mike;Js;sJ.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw :

Vy tpw;gid Kbtpy; nfhs;tdT nra;gtu; fPNo Fwpg;gplg;gLk; 

Kiwapy; gzk; nfhLg;gdTfs; nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

1. nfhs;tdT tpiyapy; 10% ck; 

2. khfhz mjpfhupf;F tup 1% ck;

3. Vy tpw;gidahsupd; nfhkp]; tpw;gid gzj;jpd; 2 1/2% 

ck; 4. murhq;fj;jpd; Fwpg;gpl;l tupfs;. 

5. vy;yh tpsk;gur; nryTfs;

6 vOj;jhsUf;Fk; $ypahsUf;Fk; 1500/= &gh ck; 

7.  tpw;gid epge;jidfis mj;jhl;rpg;gLj;j nehj;jhupR 

gzk; &gh. 

nfhLg;gdT gzj;jpd; kPjp 90% tpw;gid jpfjpapy; ,Ue;J 

30 ehl;fSf;Fs; kf;fs; tq;fp khj;jiw gpuNjr gpujhd 

fhupahyaj;Jf;F Nrkpg;G nra;ag;gl Ntz;Lk;

mg;gb kPjpg; gzk; 3 ehl;fSf;F nfhLg;gdT nra;ag;gl 

tpy;iy vd;why; jw;nghOJ nfhs;tdT gzj;jpy; ,Ue;J 10% 

gzj;ij kPz;Lk; nfhLg;gdT nra;ahky; ,Ug;gjw;Fk; tq;fpf;F 

mjpfhuk; cz;L.

kf;fs; tq;fp (gpuNjr gpujhd fhupahyak;) 

mzfhupf;f ju;kghy khtj;ij> khj;jiw. 

njh.Ng.,. 041 2222822/0412226481/041 4922490 
xg;G gj;jpuq;fSk; Nkyjpf tpguq;fSk; 

fPNo Fwpg;gpLk; Kftupapy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

FUe;Jtj;j ty;fk khj;jiw. 

njh.Ng.,. 071 1885677

077 3281956

vk;. vr;. gP. gP. Muparj;d 

mjpfhuk; ngw;w Vy tpw;gisahsUk; 

kjpg;gPl;lhsUk;> MizahsUk;.
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 கேள்வி:- நீங்கள் குருநா்கல் 
மா வட்டத்தில் நீண்ட ்கால அரசி-
ய ல் அனுபவத்்தைக் க்காண்டவர். 
எனினும் குருநா்கல் மாவட்ட முஸ்-
லிம்்களின் ்கல்வி வளர்ச்சி மீது அக்்க -
்ையு்டன் கெயறபடடு வரும் ஒருவர் 
என்ை வ்்கயில் தைங்களு்்டய 
ெம்கால ்கல்வி ந்டவடிக்்்க பறறிக் 
கூறுவீர்்களா? 

பதில்:- க்காரரானா கதைாறறுக் 
்காரணமா்க தைனி்மபபடுத்தைல் ஊர-
்டஙகு ெட்டம் அமுல்படுத்தைபபட்ட-
்மயினால் இன்று ்கணிெமானளவு 
மக்்கள் கதைாழில் ரீதியா்கப பாதிக்-

்கபபடடுள்ளனர். இதைனால்  யாவ-
ருக்கும் கபாதுவான ்கல்வி என்ை 
உயர்்நதை இலடசியத்்தை அ்்ட்நது 
க்காள்ள முடியாதை ஒரு துரதிஷ்ட-
மான நி்லயில்  உள்ளனர்.  

நான் கவறுமரன முஸ்லிம்்களுக்கு 
மடடும்தைான் ்கல்விப பணி கெய்-
கின்ரைன் என்று நீங்கள் கூறுவது 
தைவைாகும்.  அ்தை நீங்கள் திருத்திக் 
க்காள்ள ரவணடும். இம்மாவட்டத்-
தில் முஸ்லிம்,  சிங்களம், தைமிழ், 
கிறிஸ்தைவ அ்னத்து மக்்களுக்கும் 
ஒரு கபாதுவான ெமநி்லயான 
்கல்விச் ரெ்வ்ய கெய்து க்காணடி-
ருக்கின்ரைன்.

கேள்வி:- அபபடிகயன்ைால்  
நீங்கள் முன்கனடுக்கும் முயறசி்கள் 
என்ன? 

பதில்:-குருநா்கல் மாவட்டத்தில்  
ஒவகவாரு வரு்டமும் வறிய குடும்-

பங்க்ளச் ரெர்்நதை பிள்்ள்களுக்கு  
்கறைல் உப்கரணங்கள் வழஙகுரவன்.
நான்  இவரவ்லத் திட்டத்்தை 
்க்ட்நதை 10 வரு்டங்களா்க கெய்து 
வருகின்ரைன். எனினும் ஒரு குறிப-
பிட்ட அளவு தைான் வழஙகி வ்நரதைன். 
நான் ஒவகவாரு வரு்டமும்  முதைல் 
மாதைத்தில் ்கறைல் உப்கரணங்கள் 
வழஙகுரவன் என்று நம்பியிருக்கும் 
மாணவர் ெமூ்கத்்தை வி்ட  மாவட-
்டம் முழுவதும் வழங்க ரவணடும் 
என்ை ரதை்வபபாடு அதி்கரித்துள் -
ளது.  ஏகனன்ைால் எமது மாவட்டத்-
திலுள்ள மூவின மக்்களும் கபரும் 
கபாருளாதைார கநருக்்கடி்ய  எதிர்-
ரநாக்கியுள்ளனர். அதைற்கா்க மாவட-
்டம் முழுவதும் 2000 பா்டொ்ல 
மாணவர்்களுக்கு ்கறைல் உப்கரணங -
்கள் வழங்க முன்வ்நதுள்ரளன். 

இன்று மாணவர்்கள் ்கல்விப ரபாதை -
்ன்க்ள இ்ணய இ்ணபபு 
ரீதியா்கவும் மறறும்  ஸ்மார்ட ்்கய-
்டக்்க கதைா்லரபசி்க்ளப பயன்ப-
டுத்தியுரம ்கறறு வருகின்ைனர். இப  
பிள்்ள்களின்  வெதி்களும் அவர்்கள் 
ொர்்நதுள்ள  கபாருளாதைார, ெமூ்க, 
வாழ்வி்டம், கதைாழில் நுடப அறிவு, 
குடும்ப ்கல்விச் சூழல் என்பவறறில் 
தைஙகியிருக்கிைது. 

எவவாைாயினும்  இக்்கால ்கட்டத் -
தில் குருநா்கல் மாவட்டத்தில் கபரு 
எணணிக்்்கயிலான குடும்பங்கள் 
கதைாழில்்க்ள இழ்நது  நிர்க்்கதி 
நி்லக்குள்ளாகியுள்ளனர். குறிப-
பா்க ரமல் மட்டம்,  அன்ைா்டம்  
கூலித் கதைாழில் கெய்பவர்்கள்  ஓரள-
வுக்கு நிம்மதியா்க இருக்கின்ைனர். 
ஆனால் மத்திய தைரத்தினர் மி்கவும் 
்கஷ்டபபடடுக் க்காணடிருக்கி-
ைார்்கள். 

கேள்வி:- நீங்கள் ்கல்வித் து்ை 
்ய மடடும் முன்னி்லபபடுத்தி 
ெமூ்கப பணி கெய்வதைற்கான முக்கிய 
்காரணம் என்ன? 

பதில்:- இன்று எமது நாடடில் 
ரநர்த்தியான ்கல்வி  மு்ை ஒன்று 
இல்லா்மயால் மக்்கள் ெரியான 

புரிதைல் இல்லாமல் இருக்கின்ைனர்.  
எமக்கு ்கல்வி அறிவு கு்ை்நதை ்கார-

ணத்தினாரலரய அரசியல்வாதி்கள் 
எங்க்ள ஏமாறறிக் க்காணடிருக்-
கின்ைார்்கள். 

 கபரும் தைனவ்நதைர்்கள் ரபா்தை 
வஸ்து வியாபாரத்தில் ஈடுபடடு 
எமது நாடடு எதிர்்கால ெ்நதைதியின்ர 
வழிக்கடுத்துக் க்காணடிருக்கின்ை-
னர். இதில் சில  வர்த்தை்கர்்கள் தைன்-
னு்்டய உள் வியாபாரம் ரநாக்்கம் 
்காரணமா்க இ்நநாடடில் இனவாதை 
விெத்்தை வி்தைத்து அதைன் மூலம் 
இலாபம் கபை முயறசிக்கின்ை-
னர். இதைனால் எமது கிராமங்க-
ளும் நாடும்  அபிவிருத்தியின் 
வாெ்ல எட்ட முடியாதை 
நி்லயில் இருக்கிைது. 

பிள்்ள்கள் ்கல்வி -
்யப கபறறுக் க்காள்ள 
ரவணடும். பிள்்ள்கள் 
நல்கலாழுக்்கம் உள்ள  

பிர்ை்களா்க வளர ரவணடும் என் -
பதுதைான் என்னு்்டய முழு ரநாக்்க-
முமாகும். 

கேள்வி:- க்காரரானாவால் உயிரி-
ழபபவர்்களின் உ்டல் தை்கனம் கதைா்டர் -
பில்  உங்கள் ்கருத்து என்ன? 

பதில்:- இன்்ைய அரசியல் சூழ 
லில்  இ்நநாடடிரல எல்லாயின மக்-
்களு்டனும் ஒன்று ரெர்்நது  நிம்மதி -
யா்கவும் சுமு்கமா்க வாழ ரவணடும் 
என்று முஸ்லிம்்கள் விரும்புகின்ை-
னர். எனினும் இம்மக்்க்ள  ஒன்று-
படடு வாழ வி்டாமல் பிரிவி்னவாதை 
எணணத்்தை ரதைாறறுவிக்குமளவுக்கு 
இன்று நி்ல்ம்கள் உள்ளன. எ்தை 
எடுத்தைாலும் இனவாதைமா்கக் ்காடடி 
அரசியல்  கெல்வாக்்்க அதி்கரித்துக் 
க்காள்வதைற்கான முயறசி்கள் ரமற-
க்காள்ளபபடுகின்ைரதையன்றி நா்கரி-
்கமான மு்ையில் க்கௌரவமான 
தீர்கவதை்னயும் வழஙகுவதைற்கான 
முயறசி்கள் ரமறக்காள்ளபப்ட-
வில்்ல என்ை ்கவ்ல்கள் கவளிப-
ப்்டயா்கப புலபபடுகிைது. 

க்காரரானா கதைாறறுக் ்காரணமா்க 
முஸ்லிம்்களு்்டய மரணத்்தை 
தை்கனம் கெய்யும் வி்டயத்தில் கபரும் 
ெர்ச்்்க நிலவிக் க்காணடிருக்கிைது. 
இதைற்கான ்கவனயீர்பபு ரபாராட்டங -
்கள் ந்டத்துதைல் என்பது அவசியமா்க 
இரு்நதைாலும் கூ்ட அரொங்கத்து்டன் 
சுமு்கமா்கப ரபசி  எங்களது உரி்ம-
்க்ள கபறறுக் க்காள்வது  அவசிய-
மாகும்.  

க்காரரானாவால் உயிரிழ்நதைவர்-
்களின் உ்ட்ல அ்டக்குவதைற்கான 
உரி்ம்ய  ைனாதிபதியு்டன் சுமு்க -
மா்கப ரபசி  அனுமதி்யப கபறறுக் 
க்காள்வதைற்கான நல்லகதைாரு ெ்ந-
தைர்பபம் கி்்டத்துள்ளது. அதைற்கான 
தை்ல வாெ்ல இலங்்க மருத்துவ 
ெங்கத்தினர் திை்நது ்வத்துள்ளனர். 

க்காரரானாவால் உயிரிழக்கும் 
உ்ட்ல தை்கனம் கெய்யும் விவ்காரத் -
தில் முஸ்லிம் ்கடசித் தை்லவர்்கள் 
எதிர்த்து நிறகின்ை  அரதைரவ்ளயில்  
கபௌத்தைர்்களும்  முஸ்லிம் அரசியல் 
்கடசிக்்காரர்்களின் ர்காரிக்்்கக்கு 
எதிரா்க கிளர்்நகதைழு்நது ஆர்பபாட-
்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இ்நதை தைர்ம ெங-
்க்டமான நி்லரய இன்று அரொங-
்கத்திறகு ்காணபபடுகிைது.   

கவகு வி்ரவில்  ைனாதிபதி 
இ்நதை விவ்காரத்தில் நல்லகதைாரு 

தீர்்வத் தைருவார் எனக் ்கருதுகின்-
ரைன்.

கேள்வி:- குருநா்கல் 
மாவட்டத்தில் தைமிழ் கமாழி 
மூலப பா்டொ்ல்களில் 
பல்ரவறு பிரச்சி்ன்கள் 
நிலவுகின்ைன. நீங்கள் இம்-
மாவட்டத்தில்  நீண்ட ்கால 

அரசியல் அனுபவம் உ்்ட-
யவர் என்ை 

ரீதியில் ்கல்வி 
வி ்ட ய ம் 

க தை ா ்ட ர் பி ல் 
நீங்கள் என்ன 
்கவனம் கெலுத்தி-
யுள்ளீர்்கள்?

பதில்:- குருநா-
்கல் மாவட்டத்தில் 
தைமிழ் கமாழி மூலப 

பா்டொ்ல்களில் பாரிய ஆசிரியர் 
பறைாக்கு்ை கபௌதி்க வளபபற-
ைாக் கு்ை்கள் என பல பிரச்சி்ன-
்கள் ்காணபபடுகின்ைன. மா்காண 
்கல்விப பிரிவில் தைமிழ் கமாழி 
மூலத்திற்கான தைனியான ்கல்விப 
பிரிவு ஒன்்ைப கபறறுக் 
க்காள்வதைற்கா்க  ்க்ட்நதை பல 
வரு்டங்களா்க முயறசி்கள் 
ரமறக்காண்டார்்கள். அது 
இதுவ்ரயிலும் மா்காண 
ெ்பயில் அங்கத்துவம் 
கபறை  அரசியல்வாதி்க-
ளால்  நி்ைரவறை முடிய-
வில்்ல. அது மடடுமல்ல 
குருநா்கல் ந்கரில்  பிரபல 
ஒரு ம்களிர் பா்டொ்ல 
இல்்ல. ்க்ட்நதை ்காலம் முழு -
வதும் இது பறறிப ரபசினார் -
்கள். திட்டங்கள் வகுத்தைார்்கள் 
எ்வயும் ந்்டகபைவில்்ல. 
ஒவகவாரு ரதைர்தைல் வரும் ரபாது 
மடடும் இ்வ பறறி ரபசுவார்்கள். 
ரதைர்தைல் முடி்நதைவு்டன் இவவி்டயம் 
கதைா்டர்பில் சிரத்்தை ்காடடுவதைறகு 
யாரும் முன்வருவதும் இல்்ல.  
எவ்ரயும் ்கணடு க்காள்ளவும்  
முடியாது. 

எனினும்   குருநா்கல் 
ந்கரில் பிரபல ம்களிர் 
பா்டொ்ல அ்மபப -
தைறகு பல அரசியல் 
பிரமு்கர்்கள்  முன்-
வ்நதைார்்கள். அவ-
ரவ்ளயில் நான் 
கூ்ட ஒரு கதைா்்க 
நிதி்ய கொ்நதைப 
பணத்தில் தைருரவன் 
என்று வாக்குறுதி 
வழஙகிரனன். அ்நதை 
வி்டயம் கதைா்டர்பில் 
சிரத்்தை ்காடடியவர்்கள் 
பின்னர் ்காணாமற ரபாய் விட -
்டார்்கள். இபபடியான விவ்கா -
ரங்க்ள உறுதியு்டன் முன்கனடுத்-
துச் கெல்வதைறகு  ஒரு ஒழுங்கான  
முஸ்லிம் அரசியல் தை்ல்மத்துவம் 
குருநா்கல் மாவட்டத்தில் இல்்ல. 
பல தைொபதை ்காலமா்க இம்மாவட்ட 
முஸ்லிம்்கள்  அரசியல் அனா்தை-
்களா்கரவ உள்ளனர்.  ரதைர்தைல் 
வ்நதைால் ்கடசி்களுக்கு  வாக்-
கு்க்ளப பிரித்து சிதைைடித்து 
விடடு அரசியல் பிரதிநிதித்து-
வங்க்ள இழ்நது நிறகின்ை-
னர். 

்கல்வி விவ்காரம் கதைா்டர்-
பில் ெறறு ்கருத்திற க்காணடு  
கெயறபட்ட ரபாதிலும் 
அவறறின் நன்்ம்களும்-
பயன்்களும் குருநா்கல் 
மாவட்ட முஸ்லிம் மக்்களுக்கு 
முழு்மயா்க  எட்டவில்்ல. 
எனரவ எதிர்்காலத்தில் இக்்கல் -
விப பிரச்சி்ன்யத் தீர்பபதைற்கான 
ரநாக்்கம் எனக்கு இருக்கிைது. 

இ்நதை திட்டத்்தை குருநா்கல் மாவட-
்டத்திலுள்ள முஸ்லிம் புத்திஜீவி்க-

்ளயும் ்கல்வியியலாளர்்க்ள-
யும் அரவ்ணத்து  எதிர்்கால 
்கல்வி வளர்ச்சிக்்கான க்காள் -
்்க்கள் வகுத்து கெயறபடு -
ரவன் என்று உறுதிபப்டக் 
கூறிக்க்காள்கின்ரைன். 

நான் ஆளும்  கூடடு அர -
ொங்கத்தின் பங்காளிக் ்காடசி -

்யச் ரெர்்நதைவர் என்ை 
வ்்கயில் குரு-

நா்கல் ந்கரில் 

கபண பா்டொ்ல உருவாக்குதைல் 
என்ை வி்டயத்தில் நான் ்கல்வி அ்மச் -
ெரு்டன் கதைா்டர்பி்னக் க்காணடு 
அது கதைா்டர்பான விரிவான விளக்-
்கங்க்ள மு்ையா்கப கபறறு ந்டவ-
டிக்்்க்க்ள ரமறக்காள்ள முடியும் 
எனக் ்கருகின்ரைன். 

கேள்வி:- நீங்கள் குருநா்கல் 
மாவட்டத்தில் எத்தை்்கய பிரரதைெங்க-
ளில் ்கறைல் உப்கரணங்கள் விநிரயா -
கித்து வருகின்றீர்்கள் என்று கூறுவீர்-
்களா? 

பதில்:- எம். எஸ். எம். பாஹிம் 
நலன்புரி அ்மபபு என்ை கபயரில் 
மாணவர்்களின் ்கல்வி ரமம்பாட-
டுக்்கா்க அளபபரிய ரெ்வ கெய்து 
வருகின்ரைன். கும்பலங்க, முது்ந-

துவ, கநம்பிலிகும்புர, ரதைவபால 
பா்டொ்ல, ்கல்்கமுவ, நி்ககவர-
டிய, கபால்்கஹகவல,  பான்க -
முவ, ரம்புக்்க்நதைன, பை்கஹகதை-
னிய, சியாபம்ப்கஸ்க்காடடுவ, 

க்ககுணுக்கால்ல, கஹட -
டிபகபால, மிதியா்ல, 
வாரியபகபால, ொலி்நதை-

புர, கதைலுக்குவத்தை, 

நாரம்மல, பக்மீக்கால்ல. கவகஹ-
ரப்நதை, ரணவிரு்கம உள்ளிட்ட பல 
கிராமங்களிலுள்ள வறிய குடும்பங-
்க்ளச் ரெர்்நதை மாணவர்்களுக்கு 
இனபபாகுபாடின்றி வழஙகி வரு -
கின்ரைன். 

இன்று இலங்்க முஸ்லிம் ெமூ்கத்-
்தைப கபாறுத்தை வ்ரயிலும் ்கல்வி 
முக்கியமானதைாகும்.   வாழ்க்்்க-
யில் முன்ரனறை்கரமான  பா்தையில் 
கெல்லவும் ரதைால்வி்க்ளச் ெமாளிக் -
்கவும் உதைவும். 

இலங்்கயிலும் ெரி கவளிநாட-
டிலும் ெரி தை்லநிமிர்்நது வாழ்வ-
தைறகு ்கல்வி எபரபாதும் து்ணயா்க 
இருக்கும். உலகியல் வாழ்வுக்கு 
ரதை்வயான மதிப்ப கபறறுக் 
க்காள்ள முடியும்.

எனரவ இ்நதை சிறிய உதைவியின் 
மூலம் எமது  ஏ்ழ மாணவ ெமூ்கம் 
பயன்கபறறு உயர்்நதை நி்ல்ய 
அ்்டய ரவணடும் என்பரதை என்னு-
்்டய ரநாக்்கமாகும். கமன் ரமலும் 
கதைா்டர்்நது குருநா்கல் மாவட்ட 
ஏ்ழ  பிள்்ள்களின் அறிவுக் 
்கண்ணத் திைபபதைறகு  அல்லாஹ் 
அருள் புரிய ரவணடும் என்று எதிர்-
பார்க்கின்ரைன்.  

இப்பாகமுவ பிரதேச சப் உறுபபினர் எம். எஸ். எம். ்பாஹிம் 
எைது ைாவட்டத்திலுள்்ள வறிய 
குடுமெங்களின் பிள்ம்ள்கள்  
்கல்வியில் பின் தஙகிய பிரிவினர் -
்க்ளா்க உருவாகி வருகின்்ார்்கள். 
இப பிள்ம்ள்கள் ெடிபெதில்மலை.
பெருமொலைான நே்ரத்மத சினி-
ைாவிலும விம்ளயாடடுக்்களிலும  
பெலைவிடுகின்்னர். ப்காந்ரானா 
பதாற்ால் வழங்கபெட்ட ொ்ட-
ொமலை்கள் விடுமும் ோட்கள் 
யாவும அரிய பொக்கிஷங்க்ளா்க 
இருந்தும கூ்ட பெறந்ார்்கள்,  
பிள்ம்ள்கள் இது குறித்து சிந்திக்-
்காைல் இருபெமதக் ்காணுகின்-
ந்ாம. எனநவ இந்தச் ெந்தர்பெத் -
தில் எைது குருோ்கல் ைாவட்ட 
ைாணவ ெமூ்கத்மத ொது்காக்்க 
நவண்டும என்் பொறுபபு எல்-
நலைாருக்கும இருக்கி்து என்று 
குருோ்கல் ைாவட்ட ஸ்ரீலைங்கா 
சுதந்தி்ரக் ்கடசி அமைபொ்ளரும 
இபொ்கமுவ பி்ரநதெ ெமெ உறுப-
பினரும எம. எஸ். எம. ொஹிம 
ேலைன்புரி அமைபபின் தமலைவ-
ருைான எம. எஸ். எம. ொஹிம 
தின்க்ரனுக்கு வழஙகிய பெவ்வி.

நேர்்காணல் இக்ொல் அலி

குருநாகல் முஸ்லிமகளின் கல்வி முன்்னேற்றத்திறகு பாடுபடும



மட்டக்களப்பு குறூப், புதிய ்காத்ான்-
குடி தின்கரன் நிருபர்கள்

ஜனாதிபதி க்காட்டாபய ராஜபக்ச-
வின் 10 அம்ச க்காள்்்க்கள் அ்டங்கிய 
க்சிய க்காள்்்க்கள் ்சட்ட திட்டத-
திற்கு அ்மவா்க சுபீட்சமான நாட்்ட 
்கடடிகயழுப்பும க்சயற்பாடடின் கீழ் 
வி்ளயாடடுதது்ை உததிகயா்கத-
்ர்களுக்கான வி்ளயாடடினூ்டா்க 

துடிப்பான க்்சத்் உருவாககுவது 
க்ா்டரபான க்சயலமரவு (09) மட-
்டக்களப்பு மாவட்ட க்சயலாளரும 
அர்சாங்்க அதிபருமான ்கணபதிப்-
பிள்்ள ்கருணா்கரன் ்்ல்மயில் 
மாவட்ட க்சயல்கததில் ஆரமபிதது 
்வக்கப்பட்டது.

இந் நி்கழ்வில் அர்ச அதிபர உ்ர-
யாற்று்்கயில் ்ச்கல அர்ச உததி-
கயா்கத்ர்களும ஜனாதிபதியின் 

சுபீட்சத்் கநாககிய க்சிய க்காள்-
்்க்கள் ்சட்ட திட்டத்் நன்கு 
விளங்கிகக்காள்வது்டன் எதிரவரும 
்காலங்்களில் இத க்சிய க்காள்்்க-
்களுக்க்மய ்ங்்களு்்டய ்க்ட்ம-
்களில் ஈடுப்டகவண்டும எனவும 
்கருதது க்ரிவித்ார. கமலும ்கருதது 
க்ரிவிக்்கயில் ்ச்கல வி்ளயாட-
டுதது்ை உததிகயா்கத்ர்களும 
கபாறுப்பு்டன் க்சயற்படடு மட்டக-
்களப்பு மாவட்டததினு்்டய வி்ள-
யாடடுதது்ை்ய கமமபடுத் 

கவண்டும எனவும உ்ரயாற்றினார. 
இந் நி்கழ்வில் ்காணிப்பிரிவிற்்கான  அர-
்சாங்்க அதிபர  நவரூபரஞ்சனி முகுந்-
்ன், மாவட்ட சிறுவர உரி்ம்கள் 
கமமபாடடு உததிகயா்கத்ர  வீ. கு்க-
்ா்சன், மட்டக்களப்பு மாவட்ட வி்ள-
யாடடு உததிகயா்கத்ர வீ. ஈஸவரன் 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட வி்ளயாடடு 
அபிவிருததி உததிகயா்கத்ர எம. ஐ. 
ஆ்மகலப்்ப மற்றும வி்ளயாட-
டுதது்ை உததிகயா்கத்ர்கள் பலரும 
்கலந்துக்காண்்டனர.

ஆஸி பகிரங்்க க்டன்னிஸ கபாட-
டியில் ந்டப்பு ்சாமபியனான அகம-
ரிக்கா்வ க்சரந்் க்சாபியா க்கனின் 
அதிரச்சி்கரமா்க க்ால்வி அ்்டந்-
்ார.

கிராண்ட்சலாம கபாடடி்க-
ளில் ஒன்ைான ஆஸி பகிரங்்க 
க்டன்னிஸ கபாடடி கமல்-
கபாரன் ந்கரில் ந்்டகபற்று வருகி-
ைது.

உலகின் மு்ல்நி்ல வீராங்-
்க்னயான ஆஸகல பாரடி 
(அவுஸதிகரலியா) 2-வது சுற்றில் 
்ச்க நாட்்டச் க்சரந்் ்கவ்ரிகலா-
வா்வ எதிரக்காண்்டார. இதில் 
ஆஸகல பாரடி 6-1, 7-6 (9-7) என்ை 
கநர க்சட ்கணககில் கவன்று 
3-வது சுற்றுககு ்குதி கபற்ைார.

மற்கைாரு ஆட்டததில் 6-வது 
வரி்்சயில் உள்ள ்ககராலினா 
பிரிஸக்காவா (க்சக குடியரசு) 7-5, 
6-2 என்ை ்கணககில் அகமரிக்கா்வ 
க்டனிலி க்காலின்்்ச வீழ்ததினார.

மற்கைாரு ஆட்டததில் ்கன்டா்வ 

க்சரந்் 11-ம நி்ல வீராங்்க்ன-
யான கபலிண்்டா கபன்சிக 7-5, 2-6, 
6-4 என்ை க்சட ்கணககில் ரஷயா்வ 
க்சரந்் குஸகனட க்சாவா்வ 
க்ாற்்கடித்ார.

18-வது வரி்்சயில் உள்ள 
கமரட்டன்ஸ (கபல்ஜியம) 7-6 (10-
8), 6-1 என்ை ்கணககில் சீனா்வ 
க்சரந்் லின்ஜஜூ்வ வீழ்ததி 3-வது 
சுற்றுககு ்குதி கபற்ைார.

உலகின் 4-ம நி்ல வீராங்்க-
்னயும, ந்டப்பு ்சாமபியனுமான 
க்சாபியா க்கனின் (அகமரிக்கா) 
2-வது சுற்றில் அதிரஷ்டம இல்லா-
மல் க்ாற்ைார.

அவர எஸக்ானியா நாட்்ட 
க்சரந்் ்ககனபியி்டம, 3-6, 2-6 
என்ை ்கணககில் க்ாற்று கவளி-
கயறினார.
ஆண்்கள் ஒற்்ையர பிரிவில் 

ஆந்தகர ரூப்கல (ரஷயா) 6-4, 6-4, 7-6, 
(10-8) என்ை ்கணககில் பிகரசி்ல 
க்சரந்் டியாக்கா்வ வீழ்ததி 3-வது 
சுற்றுககு முன்கனறினார.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 க்பபரவரி மா்தம 12ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இ்ன் கீழ் கிராமப்புைங்்களின் 
பா்ட்சா்ல மாணவர்களது வி்ள-
யாடடுத திை்ம்க்ள அடிப்ப்்ட-
யா்கக க்காண்டு அவர்க்ள க்சிய 
பா்ட்சா்ல்களில் இ்ணததுக க்காள்-
வ்ற்்கா்க பங்கு மு்ை அறிமு்கப்படுத-
்ப்படும.

கிராமிய பா்ட்சா்ல்களின் மாணவ 
மாணவி்களின் வி்ளயாடடுத திை்ம-
்களுககு கபறுமானங்்க்ள வழங்குவ-
்ற்்கா்க புதிய பங்கு மு்ையி்ன அறி-
மு்கப்படுத  ்உள்ள்ா்க ஊ்ட்கத து்ை 
அ்மச்சில் கநற்றுமுன்தினம பு்ன்-
கிழ்ம (10) இ்டமகபற்ை விக்ச்ட 
ஊ்ட்கச் ்சந்திப்பின் கபாக  ்வி்ளயாட-
டுத து்ை அ்மச்்சர நாமல் ராஜபக ஷ 
கூறினார. இதில் 9ம வகுப்பிலிருந்து 
11ம வகுப்பு வ்ரயிலான மாணவ 
மாணவி்களுககு வி்ளயாடடுத திை-
்ம்க்ள அடிப்ப்்டயா்கக க்காண்டு 
க்சிய பா்ட்சா்ல்களில் அனுமதி 
கபறுவ்ற்்கான ்சந்்ரப்பம அவர்க-
ளுககு கி்்டககும.

வி்ளயாடடுத து்ை அ்மச்்சர 
நாமல் ராஜபக ஷ கூறிய்ற்கு அ்மய 
புதிய கவ்லததிட்டங்்கள் வி்ள-
யாடடு ்ம்ான வ்சதி்கள் கூ்ட 
இல்லா  ் நாடடின் கிராமப்புை பிரக -்
்சங்்க்ள விக்ச்டமா்க இலககு ்வதது 
ந்்டமு்ைப்படுத்ப்படும. இதில் 
வி்ளயாடடு ்ம்ான வ்சதி்க்ள 
கமமபடுத்ல், புதி்ா்க வி்ளயாடடு 
்ம்ானங்்க்ள அ்மத்ல் மற்றும 
அவற்றின் விரிவான உட்கட்ட்மப்பு 
வ்சதி்க்ள ஏற்படுத்ல் கபான்ைவற்-
றிற்்கா்க 1500 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக-
்கப்ப்டவுள்ளது. நிரமாணப் பணி்களின் 
பின்னர வி்ளயாடடு ்ம்ானங்்க-
ளின் பராமரிப்பு ந்டவடிக்்க்க்ள 
முன்கனடுப்ப்ற்்கா்க ஒவ்கவாரு 
வி்ளயாடடு ் ம்ானங்்களுக்கா்கவும 

மக்கள் பிரதிநிதி்க்ள உள்ள்டககிய நிர-
வா்கக குழு ஒன்றும நியமிக்கப்படும.

“்க்டந்  ் ்காலங்்களில் வி்ளயாடடு 
்ம்ானங்்கள் என்று கமற்க்காள்ளப்-
பட்ட நிரமாணப்பணி்கள் க்ா்டரபில் 
எமமால் திருப்திய்்டய முடியாதுள்-
ளது. வி்ளயாடடு ்ம்ானங்்கள் 
என்று சில க்சற்று நில இ்டங்்களில் 
சுமார 300 மில்லியன் ரூபாய் க்சலவில் 
பார்வயாளர அரங்கு்கள் நிரமாணிக-
்கப்படடுள்ளன” என்று அ்மச்்சர 
நாமல் ராஜபக்ஷ கூறினார. “அந்் 
வி்ளயாடடு ் ம்ானங்்க்ளப் பயன்-
படுத  ் முடியாது. இவ்வாைான வி்ட-
யங்்கள் இனிகமல் ந்டப்ப்ற்கு இ்ட-
மளிக்க முடியாது. இ்ன் பிைகு எமது 
அ்மச்சின் ்்லயீடடில் அ்மக்கப்-
பட்ட அ்னதது வி்ளயாடடு ்ம்ா-
னங்்களும ்ரம, அளவு்கள் க்ா்டரபில் 
நாம ்கவனம க்சலுததுகவாம” என்றும 
அ்மச்்சர கூறினார. 

அடுத  ்சிங்்கள - ் மி்ழ  ்புது வரு்டத-
திற்கு முன்னர கிராமிய வி்ளயாடடு 
்ம்ானங்்க்ள நிரமாணிககும 
பணி்க்ள முடிதது அம்ம்ானங்்க-
ளில் வி்ளயாடடுப் கபாடடி்க்ள 
ஆரமபிப்ப்ற்கு இவ்கவ்லததிட்டத-
தின் கீழ் வி்ளயாடடுத து்ை அ்மச்-
சும, வி்ளயாடடு உட்கட்ட்மப்பு 
வ்சதி்கள் ஊககுவிப்பு இராஜாங்்க 
அ்மச்சும எதிரபாரககின்ைது. கமற்-
க்காள்ளப்ப்டவுள்ள வி்ளயாடடு அபி-
விருததி கவ்லததிட்டங்்கள் பின்வரு-
மாறு,

வி்ளயாடடு ் ம்ானங்்கள் 
புனர்மப்பு

க்ரிவு க்சய்யப்பட்ட  100 பா்ட-
்சா்ல்களின் வி்ளயாடடு ்ம்ா-
னங்்க்ளப் புனர்மப்புச் க்சய்்ல். 
இ்ற்்கா்க ஒரு வி்ளயாடடு ்ம்ா-

னததிற்கு 32 இலட்சம ரூபாய் வீ்ம 
ஒதுககி்டப்ப்டவுள்ளது.

 
கிராமிய பா்ட்சா்ல்களுககு 
வி்ளயாடடு உப்கரணங்்கள்

க்ரிவு க்சய்யப்பட்ட கிராமிய 
பா்ட்சா்ல்களுக்கா்க 380 மில்லியன் 
ரூபாய் கபறுமதியு்்டய வி்ள-
யாடடு உப்கரணங்்க்ள வழங்கு்ல். 
இதில் வலயததிற்கு ஒரு பா்ட்சா்ல 
க்ரிவு க்சய்யப்படடு அவர்களுககு 
வழங்்கப்படும வி்ளயாடடு உப்கர-
ணங்்க்ள அயல் பா்ட்சா்ல்களுக-
கும பயன்பாடடிற்்கா்க வழங்குவ-
்ற்கு வ்சதி்கள் ஏற்படுத்ப்படும.

க்சிய வி்ளயாடடு பா்ட்சா்ல 
்களில்  உட்கட்ட்மப்பு வ்சதி்கள்
 க்சிய வி்ளயாடடுப் பா்ட்சா்ல-

்களின் உட்கட்ட்மப்பு வ்சதி்க்ள 
முப்ப்்ட்களின் ஒதது்ழப்பு்டன் 

கமமபடுத்ல். இ்ற்்கா்க 250 மில்லி-
யன் ரூபாய் ஒதுககி்டப்ப்டவுடுள்ளது. 

கபாது வி்ளயாடடு 
்ம்ானங்்கள் அபிவிருததி

நாடு முழுவதிலும அ்மந்துள்ள 
200 கபாது வி்ளயாடடு ்ம்ானங்-
்க்ள உள்ளுராடசி மன்ைங்்க்ள 
இ்ணததுக க்காண்டு அடிப்ப்்ட 
வ்சதி்களு்டன் அபிவிருததி க்சய்்ல். 
இ்ன் கீழ் ஒரு வி்ளாடடு ்ம்ா-
னததிற்்கா்க ஐந்து மில்லியன் ரூபாய் 
வீ்ம ஒதுககி்டப்பட்டள்ளது. இத-
திட்டததிற்்கா்க ஒதுக்கப்ப்டவுள்ள 
முழுத க்ா்்க 1000 மில்லியன் ரூபா-
யாகும. 

குழு வி்ளயாடடி்ன இலக்கா-
்கக க்காண்டு வி்ளயாடடு ்ம்ான 
வ்சதி்கள் இல்லா் கிராம பிரக்்சங்-
்க்ளத க்ரிவு க்சய்து 332 சிறிய 
வி்ளயாடடு ்ம்ானங்்க்ள 

அ்மத்ல். இ்ற்்கா்க 500 மில்லியன் 
ரூபாய் நிதி்யச் க்சலவி்ட எதிரபாரக-
்கப்படுகின்ைது. ஒரு வி்ளயாடடு 
்ம்ானததிற்்கா்க க்சலவி்டப்ப்ட-
வுள்ள க்ா்்க 15 இலட்சமாகும. 

கிராமிய வி்ளயாடடு 
்கழ்கங்்களுககு உப்கரணங்்கள்

நாடு முழுவதிலும வி்ளயாட-
டுக ்கழ்கங்்கள் மற்றும இ்ளஞர 
்கழ்கங்்க்ள இலக்கா்கக க்காண்டு 
அ்னதது கிராம உததிகயா்கத்ர பிரி-
வு்களுககும வி்ளயாடடு உப்கரணங்-
்க்ள வழங்கு்ல். வி்ளயாடடு உட-
்கட்ட்மப்பு இராஜாங்்க அ்மச்சு 
இ்ற்்கா்க 350 மில்லியன் ரூபாய் 
ஒதுககீடு க்சய்யப்படும.  

பாரமபரிய நாடடுப்புை வி்ளயாட-
டுக்க்ள மீண்டும பிரபல்யப்படுத-
்ல் மற்றும அ்ற்்கா்க ஆய்வு்க்ள 
கமற்க்காள்ளல், ்கண்்காடசிப் கபாட-

டி்க்ள ந்டாததுவ்ற்்கா்க 25 மில்லி-
யன் ரூபாய் ஒதுககி்டப்ப்டவுள்ளது. 

வி்ளயாடடின் பக்கம மக்க-
ளின் ஈடுபாட்்ட ஏற்படுததுவ்ற்-
்கான பிரா்ான கவ்லததிட்டம 
ஒன்றி்ன 100 மில்லியன் ரூபாய் 
க்சலவில் ந்்டமு்ைப்படுத்ல்.

இ்ற்்கா்க ஒலி, ஒளி க்ா்டரபா-
்டல் நி்கழ்ச்சி்கள், ்சமூ்க வ்லத -்
ளங்்கள் மற்றும அச்சு ஊ்ட்க வ்ல-
ய்மப்புக்க்ளப் பயன்படுததி 
ஊககுவிப்பு நி்கழ்ச்சி்க்ள முன்கன-
டுத்ல். எதிரவரும சிங்்கள - ் மிழ் புது-
வரு்ட க்காண்்டாங்்க்ள இலக்கா்கக 
க்காண்டு வி்ளயாடடு க்ா்டரபில் 
மக்கள் மததியில் புததூக்கத்் ஏற்ப-
டுததுவ்ற்்கா்க வீதி ஓட்டம மற்றும 
்்சககிள் ஓட்டம (ஸ்டான்்டட) 
கபான்ை 25 கபாடடி்கள் வீ்ம ந்டாத-
துவ்ற்கு ந்டவடிக்்க கமற்க்காள்-
ளப்படுமு். இ்ற்்கா்க 15 மில்லியன் 
ரூபாய் ஒதுக்கப்படும. 

''இ்ளஞர ஆகராககியததிற்கு
 வி்ளயாடடு''

“இ்ளஞர ஆகராககியததிற்கு 
வி்ளயாடடு” கவ்லததிட்டத-
தின் கீழ் நாடடின் இ்ளஞர ்்ல-
மு்ையின்ர மன ரீதியா்கவும, 
ஆன்மீ்க ரீதியா்கவும பலப்படுத்ல். 
இ்ற்்கா்க கபாலிஸ தி்ணக்களம, 
க்சிய இ்ளஞர க்ச்்கள் மன்ைம 
மற்றும ஸ்ரீ ஜயவர்னபுர ்கல்லூரிய 
கபான்ைவற்று்டன் இ்ணந்து ஒருங்-
கி்ணந்் கவ்லததிட்டங்்க்ள 
்யாரித்ல். 

க்சிய வி்ளயாடடுப் பா்ட்சா்ல-
்களுக்கா்க 130 மீற்ைருககும, 150 மீற்-
ைருககும இ்்டயிலான க்சயற்்்க 
பயிற்சி ்்டங்்க்ள உருவாககு்ல். 

-– முஸப்பிர

கிராமிய விளையாட்டு மேம்ாட்டுக்கு
ரூ.3000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு
விளையாட்டுத் துளை அளைச்சு

ஆஸி ்பகிரஙை க்டன்னிஸ்:

ச�ாபியா கெனின் 
அதிர்ச்சி ச�ால்வி

ஆஸசலே பார்டி, பிளிஸசொவா 3வது சுற்றுக்கு �குதி

க்டஸ்ட துடுப்பாட்ட வீரர்ைள ்தரவரிகை:

�ளலேவர் ச�ா ரூட் 3ஆவது
இடத்துக்கு முன்சனேற்ைம்

க்டஸட துடுப்பாட்ட வீரர்களின் 
்ரவரி்்சயில் இங்கிலாந்து அணியின் 
்்லவர கஜா ரூட 3-வது இ்டததுககு 
முன்கனறியுள்ளார.

்சரவக்்ச கிரிகக்கட ்கவுன்சில் (ஐ.சி.
சி.) ்சாரபில் க்டஸட கிரிகக்கட வீரர்க-
ளின் புதிய ்ரவரி்்ச படடியல் கநற்-
றுமுன்தினம கவளியி்டப்பட்டது. 
இதில் துடுப்பாட்ட வீரர்களின் ்ரவரி-
்்சயில், க்சன்்னயில் ந்டந்் இந்தியா-
வுககு எதிரான மு்லாவது க்டஸடில் 
இரட்்ட ்ச்ம விளாசி கவற்றிககு 
விததிட்ட இங்கிலாந்து அணியின் 
்்லவர கஜா ரூட 5-ல் இருந்து 3-வது 
இ்டததுககு முன்கனறியுள்ளார. அபார 
துடுப்பாட்டத்ால் 60 புள்ளி்க்ள கூடு-
்லா்க க்ச்கரித் அவர கமாத்ம 883 
புள்ளி்களு்டன் 3-வது இ்டம வகிககி-
ைார. இ்னால் 4-வது இ்டததில் இருந்் 
இந்திய அணியின் ்்லவர விராட 
க்காலி கமலும ஒரு இ்டம இைங்கி 
5-வது இ்டததுககு ்ள்ளப்பட்டார. 

கஜா ரூட 2017-ம ஆண்டு நவமபர 
மா்ததுககு பிைகு மு்ல் மு்ையா்க 
க்காலி்ய முந்தியிருககிைார.

க்சன்்ன க்டஸடில் இரு இன்னிங்-
சில் ஓட்டங்்கள்  கநாறுககிய இந்திய 
இளம விகக்கட ்காப்பாளர ரிஷாப் 
பண்ட ்ரவரி்்சயில் மாற்ைமின்றி 
13-வது இ்டததில் நீடிககிைார. இருப்பி-
னும 12 புள்ளி்க்ள கூடு்லா்க கபற்று 
கமாத்ம 703 புள்ளி்க்ள எடடியிருக-
கிைார. இந்திய முழு கநர விகக்கட 
்காப்பாளர ஒருவர 700 புள்ளி்க்ள 
்க்டப்பது இதுகவ மு்ல் மு்ையாகும. 
மற்ை இந்திய வீரர்கள் புஜாரா 7-வது 
இ்டததிலும (ஒரு இ்டம ்சரிவு), கராகித 
்சரமா 23-வது இ்டததிலும (5 இ்டம 
கு்ைவு), சுப்மான் கில் 40-வது இ்டத-
திலும (7 இ்டம உயரவு), வாஷிங்்டன் 
்சந்்ர 81-வது இ்டததிலும (2 இ்டம 
ஏற்ைம) உள்ளனர.

பங்்களாக்ஷுககு எதிரான 
க்டஸடில் அறிமு்க வீரரா்க இைங்கி 

இரட்்ட ்ச்ம (210 ஓட்டங்்கள்) அடித-
்க்ாடு 395 ஓட்ட இலக்்க விரட-
டிப்பிடிதது வரலாறு ப்்டக்க உ்விய 
கமற்கிந்திய தீவு புதுமு்க வீரர ்்கல் 
கமயரஸ 448 புள்ளி்களு்டன் ்ரவரி்்ச-
யில் 70-வது இ்டததுககு நு்ழந்திருககி-
ைார. ்ரவரி்்சயின் அறிமு்கததிகலகய 
கமற்கிந்திய தீவு வீரர கபற்ை அதி்க-
பட்ச புள்ளி எண்ணிக்்க இதுவாகும.

இக்கபால் க்ன்ஆபிரிக்காவுககு 
எதிரான க்டஸடில் ்ச்ம அடித் பாகிஸ-
்ான் விகக்கட ்காப்பாளர மு்கமது 
ரிஸவான் 19 இ்டங்்கள் உயரந்து ்னது 
சிைந்் நி்லயா்க 16-வது இ்டத்் 
பிடிததுள்ளார. இங்கிலாந்து க்ா்டக்க 
ஆட்டக்காரர ்டாம சிப்லி 46-ல் இருந்து 
35-வது இ்டததுககு வந்துள்ளார.

க்டஸட பந்து வீச்்சாளர்களின் ்ரவரி-
்்சயில் அவுஸதிகரலிய வீரர கபட ்கம-
மின்ஸ மு்ல் இ்டததில் க்ா்டருகிைார. 
க்சன்்ன க்டஸடில் 2-வது இன்னிங்சில் 
‘ரிவரஸ ஸவிங்’ ஜாலததில் இந்தியா-
வின் 3 முககிய விகக்கடடு்க்ள ்சாய்தது 
மிரள ்வத் இங்கிலாந்து கவ்கப்-
பந்து வீச்்சாளர கஜமஸ அண்்டர்சன் 6-ல் 
இருந்து 3-வது இ்டத்் எடடியுள்ளார. 
இந்் க்டஸடில் கமாத்ம 9 விகக்கட-
டு்க்ள ்்கப்பற்றிய இந்திய சுழற்பந்து 
வீச்்சாளர ்மிழ்கத்் க்சரந்் அஸவின் 
ஒரு இ்டம உயரந்து 7-வது இ்டத்் கபற்-
றுள்ளார. புமரா ஒரு இ்டம முன்கனறி 
8-வது இ்டததில் இருககிைார.

க்டஸட ்ச்கலது்ை வீரர்களின் 
்ரவரி்்சயில் மு்ல் 3 இ்டங்்களில் 
மு்ைகய கபன் ஸக்டாகஸ (இங்கி-
லாந்து), ஜா்சன் க�ால்்டர (கமற்கிந்-
திய தீவு), ரவீந்திர ஜக்டஜா (இந்தியா) 
ஆகிகயார உள்ளனர.

ைட்டக்ெைப்பு ைாவட்ட விளையாட்டுத்துளை
உத்திசயாெத்�ர்ெளுக்ொனே க�யலேைர்வு
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mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9(2)Mk; 

gphptpd; gpufhuk; gpd;tUk; fk;gdp 

$l ;bizf;fg ;gl ;Ls ;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 

vl;ntd;rH /ngf;lhp 

(gpiwtl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: gptP 00204455

gjpT Kfthp: ,y. 15> 

uh[fphpa cl;ahza> 

uh[fphpa

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

B vz;l; vf;]; gPHpad;]; /

ngf;lhp (gpiwtl;) ypkpl;ll;

ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 

jpfjp: 2020.12.21

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

gphpT 9(1) fPo;> ,t;twptpj;jy; gpuRhpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

n`y;j; vf;]; b[pl;ly;          

(gPtPb) vy;bB 

fk;gdpapd; ,yf;fk;:      

PV 00232265
fk;gdpapd; tpyhrk;: 

,y.10> gpypg; Fzth;jd 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

$l;bizf;fg;gl;l jpfjp: 

24.12.2020

ry;tJNu Muhr;rpNf fahd; jh;\d

fk;gdpapd; nrayhsh;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

gphpT 9(1) fPo;> ,t;twptpj;jy; gpuRhpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

gp [p b[pl;ly;          

(gptPb) vy;bB 

fk;gdpapd; ,yf;fk;:      

PV 00229771
fk;gdpapd; tpyhrk;: 

,y.10> gpypg; Fzth;jd 

khtj;ij> nfhOk;G - 07

$l;bizf;fg;gl;l jpfjp: 

29.10.2020

ry;tJNu Muhr;rpNf fahd; jh;\d

fk;gdpapd; nrayhsh;

mwptpj;jy;

toq;FeHfs; kw;Wk; Nrit toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2021/2022
 

Sri Lanka Institute of Nano Technology (Pvt) Ltd. 
Sri Lanka Institute of Nano technology (Pvt) Ltd. MdJ gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis 2021/2022 Mz;Lfspy; 

toq;Ftjw;fhfg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf Kd;dzp cw;gj;jpahsHfs;> toq;FeHfs;> KftHfs;> ,wf;FkjpahsHfs;> 

tpw;gidahsHfs; kw;Wk; Nrit toq;FeHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;wJ. 

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; 

tFjp 

,yf;fk;
gz;lq;fspd; tpguk; 

G-A 0001 tspr;rPuhf;fpfs; kw;Wk; nghJthd tspr;rPuhf;fspd; 

cjphpg;ghfq;fs; 

G-A0002 mYkpdpak; cw;gj;jpfs; 

G-B0001 fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; nghJthd fl;bl 

cUg;gbfs; 

G-B0002 kpd;Fkpo;fs;> tpsf;Ffs;> kpd; tpsf;Fg; nghUj;jpfs; 

kw;Wk; - ,izg;Gf;fs; 

B-C0001 Nfgy;];> ,nyf;l;hpf; gyH Nfgy;];> tahpq; Nfgy;]; 

kw;Wk; XtH n`l;iyd; nfhz;lf;lH]; kw;Wk; Jiz 

cUg;Gf;fs; 

G-C0002 nfkpf;fy;]; kw;Wk;> Ma;T$l EfHNthH gz;lq;fs; 

G-C0003 rptpy; epHkhzg; gzpfs; 

G-C0004 Rj;jpfhpg;Gg; gjhHj;jq;fs; 

G-C0005 fzdpfs;> kbf;fzdpfs;> gphpz;lH];> NlhdHfs;> 

tiyaikg;G Jiz cUg;Gf;fs;> nkd;nghUl;fs; 

kw;Wk; gy;Y}lf Jiz cUg;Gf;fs;

G-C0006 kl;ghz;lq;fs; kw;Wk; fuz;b> fj;jp Nghd;wit 

G-C0007 jpiur;rPiyfs;> jiu tphpg;Gf;fs;> ypdd; kw;Wk; Esk;G 

tiyfs; Nghd;wit 

G-D0001 FbePH (J}a;ikahf;fg;gl;L Nghj;jypy; milf;fg;gl;lJ)

G-E0001 kpd;rhu kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs; 

G-E0002 kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jiz cUg;Gf;fs; 

G-F0001 rl;lfq;fs; kw;Wk; ,Uk;G tiffis toq;fy;/,Uk;G 
fl;likg;G Ntiyfs; 

G-F0002 cu tiffs; kw;Wk; tptrha ,urhadg; gjhHj;jq;fs;

G-F0003 jsghlq;fs; (,Uk;G/kug;gyif/gpsh];bf;)

G-G0001 Njhl;lf; fl;likg;G kw;Wk; myq;fhpg;Gf;fs;

G-G0002 kypifr;rhkhd;fs; (Grocery)
G-I0001 ifj;njhopy; Nf]; toq;fy;

G-L0001 Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg; ghfq;fs; 

G-00001 Xapy;> cuha;T ePf;fpfs; kw;Wk; vhpnghUs;fs; 

G-P0001 gpsh];bf; cw;gj;jpfs; 

G-P0002 fhw;wpdhy; ,aq;Fk; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ,af;fpfs;

G-P0003 nghypj;jpd; rhHe;j nghUl;fis cw;gj;jp nra;jy;

G-P0004 mr;R Ntiyfs; (tpahghu ml;ilfs;/ Gj;jfq;fs;/
fbjj; jiyg;Gfs;/tHj;jf ehkk; nfhz;l ciwfs;/
tpsk;gug; gz;lq;fs;) 

G-P0005 gpuRhpj;jy;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; 

tFjp 

,yf;fk;
gz;lq;fspd; tpguk; 

G-S0001 ghJfhg;G cgfuzq;fs;/jPaizg;Gf; fUtpfs; kw;Wk; 

Jiz cUg;Gf;fs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; jPaizg;G 

,urhadg; gjhHj;jq;fs;

G-S0002 Rfhjhug; ghJfhg;Gf; fl;likg;Gf;fs;> ily;];> 

Fspayiw ,izg;Gf;fs; kw;Wk; Jiz cUg;Gf;fs; 

G-S0003 ghJfhg;Gf; fUtpfs; (CCTV/ EioT guhkhpg;G)

G-S0004 tpisahl;L cgfuzq;fs; 

G-S0005 vOJ fUtpfs; 

G-S0006 NrhyhH gdy; kw;Wk; Gj;jhf;f tYKiwik

G-T0001 foptiw fljhrp tiffs; kw;Wk; bRf;fs; 

Nritfspd; tpguk; 

S-A0001 tspr;rPuhf;fpfis rHtpR nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; 

S-C0001 cztf Nritfs; 

S-C0002 Nfl;lhpq; Nritfs; 

S-C0003 $hpaH Nritfs; 

S-C0004 Rq;fj; jPHT KftHfs;

S-F0001 fg;gy; ruf;Ffs; ifahSif Kftufk; 

S-H0001 ,yF uf kw;Wk; fduf thfdq;fis thliff;F 

mkHj;Jjy; (fhH/Ntd;/ nyhwp/g];/NghHf; ypg;l;) 
S-10001 fhg;GWjpr; Nritfs; 

S-10002 jfty; njhopy;El;gk; rhHe;j Nritfs; 

S-J0001 n[dpNlhhpay; Nritfs; 

S-L0001 Mszp xg;ge;jq;fs; 

S-L0002 ryit kw;Wk; Rj;jpfhpg;G 

S-L0003 Ma;T$lf; fopTfis mfw;Wk; Nritfs; 

S-M0001 Nkd;gtH Nritfs; 

S-P0001 tHzk; jPl;Lk; Ntiyfs; 

S-P0002 gPilfs; kw;Wk; fpUkp mopg;Gr; Nritfs; 

S-R0001 kpd; gpwg;ghf;fpfs; cl;gl vhpnghUs; kw;Wk; 

Fspuhf;Fk; jput ghpNrhjid 

S-R0002 fz;zhb fjTfs; kw;Wk; Nuhyh; rl;lh;fspd; jpUj;j 

Ntiyfs; kw;Wk; Nrh;tpRfs;

S-T0001 ];fphpd; gphpz;bq; Ntiyfs;

S-S0002 ghJfhg;G Nritfs;

S-T0001 nkhopngah;g;Gr; Nritfs;

S-E0001 ,yj;jpudpay; fopTfis mfw;Wk; Nritfs;

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
01.  tpz;zg;gpf;Fk; tFjp ,yf;fk;/,yf;fq;fs; (xU tpz;zg;gg;gbtj;jpy; 

gy tFjpfspw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.)

02. fk;gdpapd; rl;lg+h;t ngah; :

03. th;j;jf Kfthp :

04.  njhiyNgrp ,yf;fq;fs;;/njhiyefy; ,yf;fq;fs;;/kpd;dQ;ry; 

Kfthp/th;j;jf ,izaj;jsk; Nghd;w fk;gdpapd; nghJthd 

njhlh;ghly; tpguq;fs;.

05. fk;gdpapd; gzpg;ghsh;fspd; tpguq;fs;

06. th;j;jg;gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp 

07. th;j;jfj;jpd; tif (chpj;Jhpik)

08.  th;j;jfj;jpd; jd;ik (cw;gj;jpahsh;;/tpepNahfj;jh;;/rpy;yiw tpw;gidahsh;;/
Nrit toq;Feh;;/,wf;Fkjpahsu;;/Kfth;;/guhkupg;ghsh;)

09.  fPNo cs;s gl;baypy; (10) gj;jhtJ tiuAk; - xt;nthU tFjpapd; 

fPOk; Kd;itf;fg;gLk; ikag;gz;lq;fs;;/Nritfs;

10.  Muk;g xg;ge;jf;fhuh;fspd; ifalf;f/njhiyNgrp/njhiyefy;/
kpd;dQ;ry; Kfthp

11.  gpujhd thbf;ifahsh; Fwpg;gPLfs; cq;fs; tpahghuj;jpd; %yk; 

toq;fg;gLk; Nritfs; njhlh;ghf ehk; njhlh;G nfhs;sf;$ba 

ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fs;)

12. mDkjpf;fg;gl;Ls;s fld;toq;fy; fhyk;

13.  gpd;tUk; Mtzq;fs; cq;fs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 - th;j;jf gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp

 -  cw;gj;jp njhlh;ghd rpW ntspaPLfs; kw;Wk; jur;rhd;wpjo;fs; 

,Ug;gpd; mit

 - th;j;jf tpguq;fs;

 - tl; rhd;wpjopd; gpujp (,Ug;gpd;)

 -  fle;j tUlj;jpw;fhd tUlhe;j mwpf;if my;yJ fzf;fha;T 

nra;ag;gl;l epjpf;$w;W mwpf;if (,Ug;gpd;)

 - jw;NghJs;s thbf;ifahsh;fspd; gl;bay;

nghJthd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

tpz;zg;gjhuh;fs; Rakhf tpz;zg;gq;fis jahhpf;Fk; nghOJ> 

NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW mtw;iw jahhpj;jy; Ntz;Lk;.

gjpTf;fl;lzkhf> kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh> 2000/= ,w;fhd 
njhifia ,yq;if tq;fp> Rje;jpu rJf;ff; fpisapd; fzf;F 

,yf;fk; 0008603854 ,y; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;L> tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; xNu fl;lzj;jpd; fPo; gy tFjpfspw;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F KbAk; vd;gJld; mjw;fhf Nkyjpf itg;Gf;fs; 

Njitg;glkhl;lhJ.

ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; mjdJ RatpUg;gj;jpy; 

Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; my;yJ gjpT 

nra;jy; nraw;ghl;il KOtJkhf ,y;yhky; nra;tjw;fhd 

chpika SLINTEC nfhz;Ls;sJ.

tpiykDf;fis mlf;fpAs;s ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; 'toq;Feh;fis gjpT nra;Jnfhs;sy; - 2021/2022" 
vd;W Fwpg;gpl;L> gjpTj;jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; 

my;yJ Neubahf 28 ngg;uthp 2021 md;W my;yJ mjw;F 

Kd;dh; fpilf;ff;$bathW mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; 0114-650508 %yk; Kfhikahsh;> 

nyh[p];bf; ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,yq;if eNdh njhopy;El;gtpay;

epWtdk; (gPtPb) vy;bB

eNdh njhopy;El;gtpay; kw;Wk; tpQ;Qhd g+q;fh 

kn`d;tj;j gpl;bgd N`hkhfk.

njh.Ng. ,y : 011-4650500 / njhiyefy; ,y  : 0114650532

www.slintec.lk

ngWif mwptpj;jy;

Rfhjhu mikr;R> nghJ itj;jparhiy> Nffhiy
01.  Nffhiy> nghJ itj;jparhiy gzpg;ghshpdhy; fPNoAs;s ml;ltizapy; fhzg;gLk; eph;khzpg;Gfs; 

njhlh;ghf> xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021.03.08 md;W K.g.10.30 kzp tiu Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDg; gj;jpuq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk;. tpiykD gj;jpuq;fs; md;iwa jpdNk K.g.10.30 kzpf;Fj; 

jpwf;fg;gLk;.

njhlhp 

yf;fk;

(i)
Ntiy tpguk;

(ii)
nghwpapay; 

kjpg;gPl;Lj; 

njhif

(iii)
Mff; 

Fiwe;j 

gjpT

(iv)
tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&)

(v)
tpiykD 

tpz;zg;gf; 

fl;lzk; (&)

(vi)
xg;ge;jf; 

fhyg;gFjp

01

gioa 

Ma;T$lj;jpd; 

$iuia 

jpUj;jk; nra;J 

Gduikj;jy;

&

9.9 kpy;ypad;

C7
 CIDA 150>000.00 3500.00 180 ehl;fs;

02

kUe;Jf; 

fsQ;rpa 

rhiyapd; 

trjpfis 

Nkk;gLj;jy;

&

5.9 kpy;ypad;

C7
 CIDA 90>000.00 2500.00 90 ehl;fs;

02.  Nkw;gb Ntiyj; jiyg;G njhlh;ghf eph;khzpg;G mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (CIDA C7) kw;Wk; Njrpa eph;khzpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fspd; rq;fj;jpy; cWg;Ghpikiaf; nfhz;Ls;s my;yJ mjw;Fr; rkkhd jFjpAila epWtdk; 

Nkw;gb ml;ltizapd; (II) Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhf my;yJ mjw;F Nkw;gl;l ngWkjpf;F 

gjpitf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ,e;j tpiykDitr; rkh;g;gpg;gjw;fhf jFjp ngWfpd;wdu;.

03.  2021.02.15 Kjy; 2021.03.07 tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kzp Kjy; gp.g.2.30 kzp tiuahd 

fhyj;jpDs;  ml;ltiz (V) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpiar; nrYj;jp Nffhiy> nghJ itj;jparhiy 

epWtdg; gphptpypUe;J tpiykDg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD ,uz;L gpujpfisf; nfhz;ljhf> murhq;fj;jhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tq;fpnahd;wplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l> gpiz Kwpnahd;Wld; $bajhf 2021.03.08 md;W K.g. 10.30 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh;> Nffhiy nghJ itj;jparhiy fzf;Fg; gphptpYs;s tpiykDg; ngl;bf;Ff; 

nfhz;L te;J Nrh;f;fg;glNth my;yJ gzpg;ghsh;> nghJ itj;jparhiy> Nffhiy vd;w Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth Ntz;Lk;. tpiykD Nrh;f;fg;gLk; jghYiwapd; ,lJ Nky; %iyapy;> 

............................../ml;ltiz 1 ,y; cs;sthwhd Ntiy tpguk; vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

05.  Nkw;gb Ntiy njhlh;ghf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd fye;Jiuahlnyhd;W 2021.03.01 md;W 

K.g.10.00 kzpf;F gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; eilngWk;. 

06.  ,J njhlh;ghf Nkyjpf tpguq;fis> mYtyf Neuq;fspy; Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; epWtdg; 

gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk; : 035-2222261 (ePbg;G 330)

07.  ngWiff;FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj;jPh;khdk; vd;gij jaTnra;J ftdpAq;fs;

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

nghJ itj;jparhiy> 

Nffhiy.

mwptpj;jy;

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy rig

Njapiy Mizahsh; gphpT
iufk; NfhuNs Nj rf;jp Njapiyj; njhopw;rhiy - MF 1481

NghUtjz;l> khGLfy> n`huz

epYitahd nfhOe;J gzk; nrYj;Jjy;

iufk; NfhuNs Nj rf;jp Njapiyj; njhopw;rhiyf;F (MF 1481) 2015 brk;gh;> 2016 
[dthp> 2017 Nk> [_d;> [{iy> 2018 brk;gh; kw;Wk; 2019 [dthp> ngg;uthp> khh;r; vDk; 

khjq;fspy; gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij toq;fpa nfhOe;J chpikahsh;fSf;F> 

jhk; toq;fpa nfhOe;Jf;fhf ,Jtiu gzk; fpilf;ftpy;iyahdhy; 2021 khh;r; 

10Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; ,yq;ifj; Njapiyr; rigapd; gJuypa gpuNjr 

mYtyfj;jpw;F nfhOe;J toq;fpa Mtzq;fs; rfpjk; mwptpf;f eltbf;if 

vLf;FkhW ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

mYtyfj;jpd; Kfthp: cjtpj; Njapiy Mizahsh;>

   ,yq;ifj; Njapiyr; rig>

   gpuNjr mYtyfk;>

   tj;Juhd tPjp> gJuypa. 

njhiyNgrp / ngf;]; ,yf;fk;: 034-2247444

,e;j tpsk;guj;jpw;F gjpyhff; fpilf;Fk; Ntz;LNfhSf;F mika ,Wjpf; 

nfhLg;gdT Mtzk; jahhpf;fg;gLk; vd;gJld; 2021 khh;r;; khjk; 10k; jpfjpapd; gpd; 

fpilf;fg;ngWk; Ntz;LNfhs; gbtq;fs;/Ntz;LNfhs;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl 

khl;lhJ.

Njapiy Mizahsh;

,yq;if Njapiyr; rig>

,y. 574> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03

jpl;ltl;lkhd ngWif mwptpj;jy;

gz;lq;fs; tpiykDf;fSf;fhd Nfhuy;
(xU-ciw tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL)

ehL   : ,yq;if

nraw;wpl;lg; ngah;  :  Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and Health Systems 
Preparedness  Project.

xg;ge;j jiyg;G  :  Rfhjhu mikr;rpd; nghJ Rfhjhu kUj;Jtpr;rpfSf;fhd 2>087 

ghtpf;fg;glhj ];$l;lh;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;.

Loan No./Credit No./Grant No.: CR 6595-lk
REB Reference No.: LK-MOH-176198-GO-RFB

01.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if nfhtpl;-19 

mtru nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; Maj;j epiy nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,g;ngWiffspd; gFjpnahd;iw Rfhjhu mikr;rpd; nghJ 

Rfhjhu kUj;Jtpr;rpfSf;fhf 2>087 vz;zpf;ifAs;s ];$l;lh;fis toq;fy; kw;Wk; 

xg;gilj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPohd nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

02.  Rfhjhu mikr;rpd; nghJ Rfhjhu kUj;Jtpr;rpfSf;F 2>087 vz;zpf;ifAs;s 

];$l;lh;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if nfhtpl;-19 mtru nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu 

Kiwikfs; Maj;j epiy nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidahdJ 

,g;NghJ NfhUfpd;wnjd;gJld; ,yq;if> nfhOk;G-10> tz. gj;Njfk tpkytd;r 

NjNuh khtj;ij> 385 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~Rtrphpgha|| Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr 

kUj;Jt Nritfs; mikr;rplk; xg;gilf;fg;glYk; Ntz;Lk;. 

03.  2016 [_iy jpfjpaplg;gl;lJk; 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Xf];l; (~~ngWif 

xOq;Ftpjpfs;||) Mfpa jpfjpfsplg;gl;l cyf tq;fpapd; IPF fld; ngWeh;fSf;fhd 

kPs; jpUj;jg;gl;l ngWif xOq;F tpjpfspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthwhd 

tpiykDf;fSf;fhd Nfhhpf;ifnahd;iw ghtpj;J rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd ngWif 

%ykhf tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

04.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; nghJ fk;gdp/ gzpafk;/ jdpahh; fk;gdp/ gq;Flik/ Vf 
chpikahsh; Mfpatw;wpd; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTk; Miz ngw;w 

chpj;jhd mjpfhhpfspdhy; toq;fg;gl;Ls;s gjpT nra;jiyAk; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDjhuh; njhFjpapd; kw;Wk; Njitg;ghl;L ml;ltiz njhFjpapd; KOikahd 

mstpw;Fk; tpiykDf;fis Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;ifapd; Kd;ida njhopy; 

toq;Fehpd; Fwpg;gPLfs; kw;Wk; Nrit kw;Wk; guhkhpg;G trjpfs; mlq;fpa Mtzr; 

rhd;WfisAk; tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd 

jFjpf;fhd jifik Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW: epfuhd ,d toq;fYf;fhf 

,yq;ifapy; KftnuhUtiu (Vf my;yJ jumq;fPfhuk; ngw;w) jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if nfhtpl;-19 mtru 

nraw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; Maj;j epiy nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy;> 

mjhtJ K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;. tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ www.pssp.health.gov.lk kw;Wk; www.
health.gov.lk  Mfpa ,izajsq;fspy; thrpg;gjw;F khj;jpuk; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

07.  nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpd; $l;l miwapy; 2021 khh;r; 05 Mk; jpfjpad;W 

cs;@h; Neuk; K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWtJld; 

mt;Ntisapy; toq;fy; Njitg;ghLfs; njhlh;ghd njspTWj;jy;fis tsKs;s 

tpiykDjhuh;fs; Kd;itf;fyhk;. tpiykD Kd; $l;lj;jpw;F r%fkspg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

08.  2021 ngg;Uthp 12 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 26 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; 

cs;@h; Neuk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

50>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gJld; Nfs;tpapd; gjpT nra;jy; rhd;wpjopd; 

%yg; gpujp my;yJ Nkw;$wg;gl;Ls;s rhd;wpjopd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l cz;ikahd 

gpujpiaAk; (gp.rp.V-3) Kd;itg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ ,yq;if tq;fpapd; jg;NuhNgd; 

fpisapd; 7040244 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F Rfhjhu Nritfspd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

ngahpy; itg;G nra;ag;gl;L tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ifNaw;Fk; Ntisapy; 

gw;Wr;rPl;lhdJ Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

09.  2021 khh;r; 29 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; 

tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

2021 khh;r; 29 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykDjhuh;fspd; epakpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; kw;Wk; fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspf;f tpUk;Gk; ve;jnthU eghpd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; gfpuq;fkhf jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fs; 2021 Xf];l; 23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; 

cUkhjphpapyike;jJk; 5.5 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ tq;fp cj;juthjg; ghq;fpy; mike;jJk; 

2021 nrg;lk;gh; 20 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapyike;jJkhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

11.  NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

kUj;Jt fyhepjp N[ vk; lgps;A [aRe;ju gz;lhu>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

,yq;if nfhtpl;-19 mtru nraw;ghL kw;Wk; 

Rfhjhu Kiwikfs; Maj;j epiy nraw;wpl;lk;>

3 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jd epiyak;>

191> jh;kghy khtj;ij>

nfhOk;G-07> ,yq;if.

njhiyNgrp: +94112680490/ + 94112680549
njhiyefy;: +94112680490
kpd;dQ;ry;: srilankacovid@gmail.com
,izajsk;: www.pssp.health.gov.lk
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jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyak; 
vk;gpypgpl;ba

2021Mk; Mz;Lf;F ,e;epiyaj;jpw;Fj; Njitahd gz;lq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F vjpHghHf;Fk; mq;fPfhuk; ngw;w tpiykDjhuHfsplkpUe;J/ cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J/ epWtd 
chpikahsHfsplkpUe;J/ KftHfsplkpUe;J/ xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J/ Vida jdpahH toq;FeHfsplkpUe;J 

kw;Wk; mur epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;Nfhug;gLfpd;wd.

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspd; cUg;gbnahd;wpw;fhf 

kPsspf;fg;glhj &gh 500/- tPjk; Fwpj;j fl;lzj;ij thu ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jp my;yJ ~gzpg;ghsH| jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyak; vd;w ngahpy; FWf;Ff; Nfhblg;gl;l 

fhNrhiynahd;wpd; %yk;> gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; toq;fy;fs;/ Nritfisf; Fwpg;gpl;L 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;Wld; 2021.03.09Mk; jpfjpf;F Kd;dH gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;J 

Fwpj;j tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;Fk; kw;Wk; toq;FeHfisg; 

gjpT nra;J nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp 2021.03.10Mk; jpfjpahFk;.

Nritfs;/ 
toq;fy;fs;

,yf;fk; tpguk; - cUg;gb

Nritfs; 01 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; NrHtpR nra;jy;

02 thfdq;fis NrHtpR nra;jy;

03 kpd; cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; NrHtpR nra;jy; (fzdp> Nghl;Nlh 

gpujpgz;Zk; ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;R ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fis> 

hpNrh ,ae;jpuq;fs; vd;gd)

04 midj;J Frd; Ntiyfs;

05 Jzpfis Rj;jk; nra;jy;

06 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs;> Gy;ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs;> 

Fsp&l;bfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;Gr; Nritfs;

07 fjpiufisg; gpd;Djy; kw;Wk; jsghlq;fisg; (kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; 

,Uk;Gg;gz;lq;fs;) GJg;gpj;jy;

08 Gifg;glk; gpbj;jy; kw;Wk; tPbNah gjpT nra;jy;> nfkuh GJg;gpj;jy; kw;Wk; 

NrHtpR nra;jy;

09 thlif mbg;gilapy; (g]; tz;bfs;) thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

toq;fy;fs; 10 thfd gOJghHj;jy; (Bry;> ngw;Nwhy;) ,ae;jpu jfL Ntiyfs;> g+r;R g+Rjy;> 

kpd; mikg;Gf;fis gOJghHj;jy;> fhHgu;> rPl; ciw jahhpj;jy;> tspr;rPuhf;Fjy; 

kw;Wk; gOJghHj;jy; 

11 Rj;jpfhpg;Gr; Nrit toq;fy;

12 ghJfhg;Gr; Nrit toq;fy;

13 fl;bl gOJghHj;jy; kw;Wk; epHkhzk;

14 jP ghJfhg;G cgfuzk;

15 czT ghdq;fis toq;fy; - cyH czTg; gjhHj;jq;fs; (mhprp> rPdp> gUg;G 

kypifr; rhkhd;fs; vd;gd) kuf;fwpfs;> gotiffs;> ,iwr;rp> kPd;> Kl;il> 

rpw;Wz;b tiffs; Ngf;fhp czTtiffs;> fhiy czT kw;Wk; rpw;Wz;b 

tiffs;

16 mYtyf vOJ fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (`h/g; \Pl;> NuhzpNah \Pl;> 

Nghl;Nlhnfhg;gp> jl;lr;R fhfpjq;fs; fhgd; fljhrpfs; cl;gl midj;J tifahd 

fhfpjhjpfs;> ];nlg;yH ,ae;jpuq;fs; $l;ly; ,ae;jpuq;fs;> kw;Wk; midj;J 

tifahd Ngdhf;fs; ngd;rpy;fs;> gd;rH> ikNgl; cl;gl Vida vOJ fUtpfs;

17 thfd ngw;wwpfs; kw;Wk; laH> bAg;fs;

18 Nkhl;lhH thfd cjphpg;ghfq;fs;

19 mYtyf cgfuzq;fs; (mYtyf ,ae;jpuhjpfs;> jl;lr;R ,ae;jpuk;> NuhdpNah 

,ae;jpuk;> Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> Neuj;ijf; Fwpf;Fk; ,ae;jpuk; ngf;;]; 

,ae;jpuk; njhiyNgrp mikg;Gf;fs; Nghd;wd.

20 mYtyf kuj;jsghlq;fs; cUf;F jsghlq;fs;

21 fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;

22 fl;Gy nrtpg;Gy fy;tpg; nghUl;fs; (njhiyf;fhl;rp/ XtHn`l;> Gnuhn[f;lH> 

ky;l;bkPbah Nghd;w cgfuzq;fs;

23 kpd;rhu cgfuzq;fs; (kpd; tprpwpfs;> tpsf;Ffs;> kpd;Fkpo;fs;> taHfs;> 

Rtpr;Rfs; vd;gd)

24 fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (rPnke;J> ,Uk;G> Rz;zhk;G> ily;];> 

g+r;Rtiffs;> Nkrd; fuz;bfs;> rty;fs;> ,Uk;Gj;jhr;Rfs;) Nghd;w cgfuzq;fs;> 

kzy;> nrq;fw;fs;> Gnshf;fw;fs; \l;lhpd; gyiffs;> kug;gyiffs; XLfs;> 

,Uk;G kw;Wk; gpj;jisr; mirTfs;> fhw;W nfhf;fpfs;> nrha;gHfs; g+l;Lf;fs; 

fjT Nkhjpuk; Nghd;w cgfuzq;fs; kw;Wk; gjhHj;jq;fs;

25 Jzp kzpfs; (rPUil)

26 tpLjp cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (cUf;F kw;Wk; gyifapdhy; cUthd 

fl;by;fs;> Miluhf;if> fgl; Nghd;wd (Esk;G tiyfs;> jiyaizfs;> 

jiyaiz ciwfs;. nkj;ijfs;> nkj;ij ciwfs;> fl;by; tphpg;Gf;fs; 

ifj;Jilg;ghd;fs;> fhy;Jilg;ghd;fs; (,wg;gH kw;Wk; njd;idj;Jk;gpdhy; 

nra;ag;gl;lit) ePH tbfl;b ,ae;jpuq;fs; (/gpy;lH) Jk;Gj;jbfs;> $l;LkhWfs;> 

nkhg;fs; Nghd;wit)

27 Njhl;l myq;fhu tplaq;fs;

28 tpLjp cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; (Esk;Gtiy> jiyaid> jiyaid 

ciw> nkj;ij> nkj;ij ciw> fl;by; tphpg;G> ifJilg;ghd;> fhy;Jilg;ghd; 

(ug;gH kw;Wk; njd;de;Jk;Gfshy; cUthd) ePHtbfl;b (/gpy;lH) Jk;Gj;jb> 

tpsf;FkhW> nkhg; Nghd;wd.

29 rikayiw cgfuzq;fs;> (nghpa kw;Wk; rpwpa mstpyhd rh];ghidfs;> 

Njq;fha; JUTk; ,ae;jpuq;fs; ,iyf;fQ;rp ,ae;jpuq;fs;> Nf]; gHzhHfs;> 

gpNsd;lHfs;> gPq;fhd;fs;> Nfhg;igfs;> ePH Fbf;Fk; jk;sHfs;> NjdPH Nghr;rpfs; 

NjdPH [f;Ffs;> Nfj;jy;fs;> fuz;bfs; Nghd;wit.)

30 midj;J tifahd cu tiffs;>  fpUkp ehrpdpfs;> fpUkp ehrpdp kUe;Jfs; 

midj;J tifahd tpijfs; kw;Wk; eLifg;gjhHj;jq;fs;

31 mYkpdpaj;ijg; gad;gLj;jp miwfis Ntwhf;Fjy;/ Fiwe;j nrytpyhd rPypd;/ 
nts;is ,Uk;G Ntiyfs;

32 ngaHg;gyiffisj; jahhpj;jy; (gpj;jis> nts;is ,Uk;G> gpsh];bf;> b[pl;ly;> 

fpNsbd;) jpdKj;jpiufs; cj;jpNahf Kj;jpiufs;> mwptpj;jy; gyiffs;> 

gjhiffs; kw;Wk; ];bf;fHfs;

epge;jidfs;

01.  xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfspw;fhf gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuHfs; xt;nthU cUg;gbf;Fkhfj; 

jdpj;jdp tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> midj;J tpz;zg;gg;gbtq;fSlDk; 

tpahghug;gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj kw;Wk; mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis fhuzk; 

mwptpf;fg;glhky; epuhfhpf;Fk; chpik jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyaj;jpd; gzpg;ghsUf;F 

chpj;jhFk;.

03.  gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gbDk; mtruj; Njitfspd; epkpj;jk; 

my;yJ mur epWtdk; vd;w uPjpapy; gjpT nra;ag;ngw;wpuhjtHfsplkpUe;J tpiykDf;NfhUk; chpik 

jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyaj;jpd; gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk;.

04.  epiyaj;jpw;F czTg; gjhHj;jq;fis toq;Fifapy; mit kpfTk; Rj;jkhfTk; juk; tha;e;jjhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;nkd;gJld; ,J njhlHghf nghJr;Rfhjhug; ghpNrhjfHfspd; Nkw;ghHitapd; fPo; 

mbf;fb ghPl;rpj;jy;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

05.  chpahW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2021.03.10 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH gjpTj; jghypy;> 

gzpg;ghsH> jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyak; - Nahjfk> vk;gpypgpl;ba vd;w Kftupf;Ff; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf epWtdj;jpd; tpiykDg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; toq;FeHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy; - 2021 vd;W Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhff;fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

gzpg;ghsH>

jiyikj;Jt mgptpUj;jp Njrpa epiyak;

Nahjfk - vk;gpypgpl;ba

njh.Ng. 047-2230246

2021Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfis 
kPsg;gjpT nra;J nfhs;sy;

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

nfhOk;G tya fy;tpg; gzpkid ghlrhiy cgfuzq;fs; 
kw;Wk; thfdq;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2021

nfhOk;G tya fy;tpg; gzpkid rhh;ghf mjd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPof;fhZk; 

Nritfis toq;Fjy; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 2021.03.08 K.g.10.00 tiu 

jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghWg;G> nfhOk;G tya fy;tpg; gzpkidapd; ngWiff;FO

njhlh; 

,y
nghUl;fs;/cgfuzq;fs;/Nrit tiffs;

kPsspf;fg;gLk; gpiz 

itg;G &. rjk;

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

&.rjk; 

1
Nfhj;jkp kfsph; fy;Y}hpf;F ghJfhg;G 

Nritia toq;Fjy;
20>000.00 500.00

2
aNrhjuh kfsph; fy;Y}hpf;F ghJfhg;G 

Nritia toq;Fjy;
20>000.00 500.00

3
aNrhju kfsph; fy;Y}hpf;F Jg;GuNtw;ghl;L 

Nritia toq;Fjy;
20>000.00 500.00

4
Mde;jhf; fy;Y}hpapd; Fyuj;d kz;lgj;jpw;F 

810 fjpiufis toq;Fjy;
20>000.00 500.00

5
Mde;jhf; fy;Y}hpf;F <Nkhl; 10 I nfhs;tdT 

nra;jy;
20>000.00 500.00

6
Nrit nr]p/cw;rtq;fSf;fhd czT kw;Wk; 

Vida nghUl;fis toq;Fjy;
10>000.00 500.00

7

nfhOk;G tyaf;fy;tp gzpkidapd; kpd;rhu 

mikg;G> ePh;f;Foha;> kyry$l mikg;Gf;fis 

gOJghh;j;jy; tplaq;fs;> Gjpa nghUj;Jjy; 

kw;Wk; fl;bl gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpg;G 

tplaq;fs;

10>000.00 500.00

8
fopf;fg;gl;l Gj;jfq;fs; kw;Wk; fopf;fg;gl;l 

nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;
5000.00 500.00

02. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

03.  nfhs;tdT nra;ag;gLk; msT Nkw;gb kjpg;gplg;gl;l njhif kw;Wk; xU myfpd; tpiyapd; 

jPh;khdpf;fg;gLk;. (nfhs;tdT nra;Ak; njhifapd; mbg;gilapy; NtWglyhk;)

04.  Nkw;gb Nfs;tpf;fhf 2021.02.12 K.g.9.00 Kjy; 2021.03.05 gp.g.3.00 tiu mYtyf ehl;fspy; 

(K.g.9.00 Kjy; - gp.g.3.00 tiu) tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspd; gpujpia Nkw;gb 

ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij tyaf;fy;tpg; gzpkidapd; 

fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;bd; ngWifg; gphptpw;F rkh;g;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  nfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngaUf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzk; (&.500.00) 

nrYj;jg;gl;likf;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;Gld; 

fbjk; %yk; tpLf;fg;gLk; Ntz;Ljiyr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2021.03.08 K.g.10.00 ,w;F Kd; nfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ tyaf;fy;tpg; gzpg;ghsh; nfhOk;G 

tyaf;fy;tpg; gzpkid> tpj;jhdNf  khtj;j nfhOk;G - 02 vd;w Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

............................... ,w;fhd tpiykDf;fs; vd;W rhpahff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad ,U gpujpfspy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 2021.03.08 K.g.10.30,w;F Nfs;tpfs; jpwj;jy; 

nfhOk;G tyaf;fy;tpg; gzpkidapy; ,lk;ngWk; ,t;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

09.  Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fSf;F njh.Ng ,y - 0112447116 %yk; tyaf;fy;tpg; 

gzpkidapd; fzf;fhshplk; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

nfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpkid

tpj;jhdNf khtj;j>

nfhOk;G - 02

2021.02.10

cj;Njr KjpNahh; ,y;y eph;khzj;jpw;fhf 
gpd;tUk; khtl;lq;fspy; fhzp my;yJ  fhzp rfpjk; 

fl;blnkhd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf  

Nfs;tpg;gbtq;fs; Nfhuy;

t/g fy;tpr; Nrit Copah;fspd; $l;LwT rpf;fdf; fld; kw;Wk; fld; toq;Fk; rq;fj;jpdhy; 

eyd;Ghp guhkhpg;G epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;whf ehl;bd; fhyp> mtprhtis> aho;g;ghzk;> mDuhjGuk; 

kw;Wk; nghyd;dWit Nghd;w efuq;fSf;F mz;ikapy; gpd;tUk; tpguf;Fwpg;GfSf;F mikthf 

fhzp my;yJ fl;blj;Jldhd fhzpnahd;W cs;s egh;fs; my;yJ epWtdq;fsplkpUe;J 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rq;fj;jpdhy; nfhs;tdT nra;tjw;fhf ,j;jhy; Nfs;tpg; gbtq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

01.  Nghf;Ftuj;J trjpfs; kw;Wk; gpuNtr ghijfs; rfpjk; fhyp. mtprhtis> aho;g;ghzk;> 

mDuhjGuk; kw;Wk; nghyd;dWit Nghd;w efuq;fSf;F 10 fpNyh kPw;wUf;Fs; gpujhd 

tPjpf;F mz;kpj;jjhf ,e;j Mjdk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  ,jd; fhzpg; gug;gsT xU Vf;fUf;F (160 Ngh;r;Rf;F Nky;) Nkw;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; KjpNahh;fSf;fhf KjpNahh; ,y;ynkhd;iw cUthf;Ftjw;F cj;Njrpg;gjhy; 

,aw;if tdj;ij mDgtpf;ff;$ba kdijf; ftUk; mikjpahd #oypy; ,J 

mike;jpUj;jy; kw;Wk; rpf;fyw;w chpikj;Jtk; cs;s fhzp my;yJ fl;blj;Jld; $ba 

MjdkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  me;jf; fhzpfspy; fl;blq;fs; ,Uf;Fkhdhy; me;jf; fl;blj;jpd; fl;bl jpl;l tiuglj;jpw;F 

,iaGila cs;@uhl;rp epWtdj;jpdhy; xg;Gjy; toq;fg;gl;l ,zf;fr; rhd;wpjnohd;W 

fl;lhak; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJld; me;j Mjdk; mq;fPfhpf;fg;gl;l kjpg;gPl;lhshpdhy; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;bUe;jhy; mjidAk; ,izj;J mDg;Gjy; NkYk; jFjpahdjhFk;.

04.  ml;Nlhh;zp mjpfhuk; ngw;Wf;nfhs;shj jufh;fspdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg;gbtq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld; me;jf; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fSld; fhzp cWjpapd; gpujp> fhzpj;Jz;bd; gpujp> fl;blk; 

rfpjkhd fhzpahdhy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;l fl;blj;jpd; tiuglk;> fhzp my;yJ fl;blk; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;bUe;jhy; kjpg;gPl;L mwpf;if rfpjk; 2021-02-27Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F 

Kd; rq;fj;jpd; gpujhd jiytUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk; vd;gJld; Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~KjpNahh; ,y;yj;jpw;fhf Nfs;tpg; gbtk; Nfhuy;|| 

vdf; fl;lhak; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

NkYk; cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fs; njhlh;gpy; ftdj;jpw; nfhz;L ,Wjpj; 

jPH;khdj;ij Nkw;nfhs;Sk; mjpfhuj;ij nfsut gzpg;ghsh; rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 gpujhd jiyth;;>

t/g fy;tpr; Nrit Copah;fspd; $l;LwT rpf;fdf; fld;  
kw;Wk; fld; toq;Fk; rq;fk;

,y. 294> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03.

njhiyNgrp ,y : 011 2370067 /  0112 575737 
njhiyefy; : 011 2577475
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,t; itj;jparhiyapd; fPo;f;fhZk; Ntiy tplaq;fs; rhHghf Njrpa tpiyr;Rl;b Nfs;tp Kiwapd; 

fPo; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,yf;fk; Ntiy tplak;

Fiwe;j 

gl;r 

ICTAD 
jifik

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

kPsspf;fg;gLk;

xJf;fg;gl;l 

khdpak;

DGH/NE/AL/
NCB/03/01/2021

gioa ,y 01 thHl; 

nfhtpl; thHl; Mf 

GJg;gpj;jy;

C07 &. 2000.00 &. 40000.00 &. 8kp

DGH/NE/AL/
NCB/03/02/2021

kUe;Jf; fsQ;rpaj;jpw;fhf 

uhf;if toq;fp 

nghUj;Jjy; Nkk;gLj;jy;

C07 &. 2000.00 &. 30000.00 &. 6kp

01.  Njrpa tpiyr; Rl;b Nfs;tp Kiwapd; mbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

02.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Etnuypah khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; jiyikafj;jpy; 2021.02.12 

Kjy; 2021.02.28 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kw;Wk; 2021.03.01 K.g. 9.00 Kjy; K.g. 

11.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtW Ntwhf nghwpaplg;gl;L 

gpd;dH mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~gioa ,y. 01thHl; I nfhtpl; thHl; Mf GJg;gpj;jy;/ kUe;Jf; fsQ;rpaj;jpw;fhd 

uhf;iffis toq;fpg; nghUj;Jjy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy; ~,w;fhd Nfs;tp tpiykDf;fs; vd 

Fwpg;gpl;L 2021.03.01 Kw;gfy; 11.30 ,w;F Kd; jiytH> gpuNjr ngWiff; FO> khtl;l nghJ 

itj;jparhiy> Etnuypah vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J fzf;fhsH 

gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

04.  2021.03.01 gpw;gfy; 11.30 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 

Nfs;tpjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

05.  Nfs;tp tpiykDf;fs; gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; gpuNjr ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

jiytH

gpuNjr ngWiff; FO

khtl;l nghJ itj;jparhiy

Etnuypah.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 052-2224307

Nfs;tpNfhuy; mwptpj;jy;

nghJ itj;jparhiy - Etnuypah

2021Mk; tUlj;jpy; ,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fsj;jpw;F 

gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F 

cj;Njrpf;Fk; toq;Feh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> 

Kfth;fs; kw;Wk; egh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tFjp - 1> nghUl;fs;

1.1  fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;> fzdp 

mr;Rg;nghwpfs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> ];nfdh; 

,ae;jpuk;> Binding Machine, Laminating Machine
1.2 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

1.3 Nlhdh; kw;Wk; hpgd;

1.4 ifj;njhiyNgrpfs;

1.5  nfhtpl; - 19 Rfhjhu ghJfhg;G cgfuzq;fs; 

(Face Masks, Face Visors, Protective kits, Hand 
Sanitizer, Hand Gloves, Shoe Covers ect.)

1.6  rfy tpjkhd mr;R Ntiyfs; (fbjj; jiyg;Gfs;> 

Ngh];lh;fs;> Gj;jfq;fs;> gjhiffs;> rq;Nfj 

gyiffs;> ];bf;fh;fs;> Qhgfr; rpd;dq;fs; 

Nghd;wd)

1.7 ,wg;gh; Kj;jpiufs;

1.8  milahs ml;il ciwfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

1.9 Bottle Shape bold Seal
1.10  rPUilj; Jzp tiffs; / Njhw; gl;bfs; / 

fOj;Jg; gl;bfs; / ,Lg;Gg; gl;bfs; / fhyzpfs; 

(Mz; /ngz;) fhYiwfs;/ ifAiwfs;

1.11  rPUilj; Jizg;ghfq;fs; (cNyhf ,yr;rpidfs; 

/ el;rj;jpuq;fs; Nghd;wd)
1.12 nghypnrf; ciwfs;

1.13 mYtyf jsghlq;fs;

1.14  fl;by;fs;> mLf;Ff; fl;by;fs;> jiyaizfs;> 

nkj;ijfs;> gLf;if tphpg;Gfs;> jiyaiz 

ciwfs;> Esk;G tiyfs;

1.15  rikayiw cgfuzq;fs; (gPq;fhd;fs;> 

Nfhg;igfs;> fz;zhbf; Ftisfs; Nghd;wd)

1.16 Water Dispenser, FbePh; Nghj;jy;fs;
1.17 Njhw; igfs;> gphpt; Nf];fs; (Briefcases)
1.18 Filfs;> kio mq;fpfs;

1.19  ePh;f; Foha;fs;> fopTePh; Kiwikfisg; 

guhkhpg;gjw;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs;

1.20  ngah;g; gyiffs; (gpsh];bf; / gpj;jis / 
cNyhfk;)

1.21  kpd;rhug; nghUj;jy;fSf;Fj; Njitahd 

cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 

(fUtpfs;> fk;gpfs;> kpd; Fkpo;fs;> gpsf;Ffs;> 

kpd; nfhapy;fs;> ngl;lwpfs;) kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd (kpd;Njf;fpfs;> 

buhd;rp];lh;fs;> buhd;];Nghkh;fs; Nghd;wd)

1.22  ePh;g; gk;gpfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fs; 

kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

1.23  kpd; Nkhl;lh;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

1.24  fduf cgfuzq;fs; (fl;blg; nghUl;fs;> 

epwg;g+r;Rfs;> ,Uk;G> el; tiffs;> Nghy;l; 

Mzpfs; Nghd;wd)

1.25  Njhl;l myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd 

cgfuzq;fs;

1.26  tspr;rPuhf;fp Kiwik kw;Wk; tspr;rPuhf;fp 

,ae;jpu guhkhpg;G NtiyfSf;Fj; Njitahd 

nghUl;fs; (fhg;Gfs;> ngfpq; \Pl;fs;> nrg;Gf; 

Foha;fs;> Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp 

Rj;jpfhpg;Gfs; Nghd;wd)

1.27 cuha;TePf;fpg; nghUl;fs;> Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;

1.28  fjT> [d;dy; rhh;e;j cjphpg;ghfq;fs; (Door 
Spring, Tower bolt ect.)

1.29 myq;fhur; nrbfs; 

tFjp - 2 Nritfs;

2.1  fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

Nrh;tp]; nra;jy; / jpUj;jNtiyfs; nra;jy;

2.2  Gifg;glg; gpujp / hpnrhfpwhg;l;  ,ae;jpuq;fis 

Nrh;tp]; nra;jy; / jpUj;jNtiyfs; nra;jy;

2.3  kj;jpa tspr; rPuhf;fp Kiwikia Nrh;tp]; 

nra;jy; / jpUj;jNtiyfs; nra;jy;> 

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; / 
jpUj;jNtiyfs; nra;jy;> Fsph;rhjdg; ngl;b 

jpUj;jNtiyfs;

2.4  mYtyf cgfuzq;fis Nrh;tp]; nra;jy; / 
jpUj;jNtiyfs; nra;jy;

2.5  mYtyfj; jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;F 

cUg;gbfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rhtpfs;> 

midj;J tifahd fjT jho;ghy;fs;> 

ngl;lfq;fs;> cUf;Ff; fg;Nghh;l;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

2.6  fl;bl eph;khzq;fs; / jpUj;jNtiyfs; / 
guhkhpg;G Ntiyfs; (CIDA epWtdj;jpd; 

gjpitg; ngw;w xg;ge;jf;fhuh;fshftpUj;jy; 

Ntz;Lk;)

2.7  fl;bl ,lg;gug;Gfis gFjp gphpg;Gfs; kw;Wk; 

mJ rhh;e;j Nritfs;

2.8  Gifg;glg; gpujp / hpNrhfpuhg; ,ae;jpu 

jpUj;jNtiyfs;

2.9  ,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fsj;jpdhy; 

muRhpikahf;fg;gl;l kw;Wk; Vida 

fopf;fg;gl Ntz;ba nghUl;fis tpjpf;fg;gl;l 

tpjpKiwfspd; gpufhuk; mg;Gwg;gLj;Jjy;.

2.10  mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fhfpjq;fis kPs;Row;r;rp 

nra;jy;

2.11  thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;Fjy; 

/ thfdq;fis ,Oj;Jr; nry;Yk; Nritfs;

2.12  fl;blq;fs;> ,ae;jpuq;fs;> kpd;rhuk; kw;Wk; 

,yj;jpudpay; Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

2.13  fz;fhl;rpf; $lhuq;fs; kw;Wk; Nkk;ghl;Lf; 

$lhuq;fs; eph;khzpj;jy;

2.14  ePh;f; Foha;> fopTePh; Kiwik kw;Wk; 

Fspayiw jpUj;jNtiyfs;> Jizg;ghfq;fis 

nghUj;Jjy; kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

2.15 thh;g;G Ntiyfs;

2.16  fl;blq;fSf;F CW tpistpf;Fk; gPilfisf; 

fl;Lg;gLj;Jjy;

2.17  thlif mbg;gilapy; cgfuzq;fis 

toq;Fjy; (Vzpfs;> gk;gpfs;> JisapLk; 

,ae;jpuk; Nghd;wd)

2.18  fjT> ad;dy;> rPypq;> ily; rhh;e;j 

jpUj;jNtiyfs;

2.19  ,ae;jpuk;> kpd;rhuk;> ePh;f;Foha; kw;Wk; Vida 

Foha; NtiyfSf;fhd guhkhpg;G kw;Wk; Nrit 

eltbf;iffs; (MEP Works)
2.20  Nkrd; Ntiyfs;> jr;R Ntiyfs;> ily; 

Ntiyfs;> kpd;dpay; Ntiyfs;> ePH;f; Foha; 

Nrit eltbf;iffSf;fhf gapw;rp ngw;w / 
gapw;rp ngwhj njhopyhsh;fis toq;Fjy;

2.21  thlif mbg;gilapy; njhopy;El;g 

cgfuzq;fis toq;Fjy;

2.22  thlif mbg;gilapy; njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy;

2.23 Gifg;glnkLj;jy;> tPbNah gjpT nra;jy;

2.24  elkhLk; kyry$lk; kw;Wk; fyp gTrh; 

Nritfs;

2.25 kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;

2.26  thlif mbg;gilapy; cw;rt nghUl;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;

2.27  cw;rt NtisfSf;fhd czT ghdq;fis 

toq;Fjy;

2.28  cw;rt NtisfSf;F fl;blq;fSf;F kpd;Fkpo; 

myq;fhuq;fisr; nra;jy;

tFjp - 3 thfd jpUj;jNtiyfs; / Nrh;tp]; nra;jy; / 
thfdq;fSf;fhd Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;

3.1  Nkhl;lhh; thfdq;fs; / g];fs; / nyhwpfs; / 
nfg; kw;Wk; [Pg; Nghd;w Nkhl;lhh; thfdq;fspd; 

,ae;jpu jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

3.2  lah;> ba+g; kw;Wk; hpk; Nlg; toq;Fjy;> tPy; 

ngyd;]; nra;jy; kw;Wk; viyd;nkd;l; 

mikj;jy;

3.3  ngl;lwpfs; toq;Fjy; kw;Wk; guhkhpg;G 

Ntiyfs;

3.4  thfdq;fspd; JU jpUj;jNtiyfs; / jfL 

Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R g+Rjy;

3.5  thfdq;fspy; tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Gjpjhf toq;fg;ngw;W 

nghUj;Jjy;

3.6  F\d; Ntiyfs; / mg;N`hy;;];lhp Ntiyfs; 

/ Mrd jpUj;jNtiyfs; / Mrdq;fSf;F 

NkYiwaply; / nfdgp `l; nghUj;Jjy;

3.7  Nkhl;lhh; thfdq;fs; / g];fs; / nyhwpfs;> 

nfg; kw;Wk; [Pg; tz;bfis Nrh;tp]; nra;jy; 

> jtiz Nrh;tp];fis Nkw;nfhs;sy;> 

cs;sf Rj;jpfhpg;Gfisr; nra;jy;> ntspg;Gwk; 

nkU$l;Ljy;

3.8  Nkhl;lhh; thfdq;fspd; kpd;dpay; Kiwik 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

gjpTf; fl;lzk;

tFjp gjpTf; fl;lzk; 

(&gh) xU 

cUg;gbf;F

01 tFjp 500.00

02  Nritfs; (eph;khz xg;ge;jq;fs; 

jtpu)

1>000.00

03  thfd jpUj;jNtiyfs; / Nrh;tp]; 

nra;jy; / thfdq;fSf;fhd 

Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;

1>500.00

eph;khz xg;ge;jq;fSf;fhf

njh. 

,yf;fk;

xg;ge;jj;jpd; ngWkjp gjpTf; 

fl;lzk; 

(&gh)

01 50>000.00 &gh tiu 500.00

02 50>001.00 Kjy; 100>000.00 

&gh tiu

1>000.00

03 100>001.00 Kjy; 500>000.00 

&gh tiu

1>500.00

04 500>001.00 Kjy; 1>000>000.00 

&gh tiu

2>000.00

05 1>000>001.00 Kjy; 2>000>000.00 

&gh tiu

2>500.00

06 2>000>000.00 &ghTf;F Nky; 3>500.00

nghJ epge;jidfs;

1.  toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; gjpT nra;Ak; 

ehs; Kjy; xU tUl fhyj;jpw;F kl;LNk 

nry;YgbahFk;.

2.  eilKiwapy; nry;YgbahFk; epiyapYs;s mur 

ngWif topfhl;b kw;Wk; mjw;F fhyj;jpw;Ff; 

fhyk; nra;ag;gLk; Nkyjpf kw;Wk; Rw;WepUg 

tpjpKiwfspd; gpufhuk; re;ij tpiy xg;gPl;L 

Kiwapd; fPo; tpiyfisf; NfhUk;NghJ 

,e;j gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Jk; 

,yq;if nlypnfhk; epWtdj;jpdhy; 

tUlhe;jk; ntspaplg;gLk; nuapd;Ngh 

(Rainbow Page) gf;fq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.

3.  gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis 

,yq;ifr; Rq;fj;jpd; jpizf;fsj;jpd; gpujhd 

mYtyfj;jpd; Nritfs; kw;Wk; toq;fy; gphptpy; 

2021-02-13Mk; jpfjp Kjy; 2021-02-25Mk; jpfjp 

tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 

kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  xt;nthU tFjpf;Fkhd kPsspf;fg;glhj gjpTf; 

fl;lzj;ij ,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fj;jpd; 

rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; gjpT nra;J 

nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtj;ij 

2021-03-01Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; ~~Rq;fg; gzpg;ghsh;> toq;fy; kw;Wk; 

Nritfs; gphpT> 6Mk; khb> Rq;f ,y;yk;> ,y. 

40> gpujhd tPjp> nfhOk;G 11|| vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nkw;gb 

Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2021Mk; 

tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 

,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fsk;|| vdf; Fwpg;gpl;L 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. md;iwa jpdj;jpw;Fg; gpd; 

fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rhd;WgLj;jpa tpahghu 

gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wk;> tpahghu 

mDkjpg;gj;jpuj;jpd; gpujpiaAk; (fk;gdpg; gjpthsh;> 

khefu rig> efu rig> gpuNjr rigapdhy; 

toq;fg;gl;lit) kw;Wk; ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; 

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

6.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf fpilf;fg;ngw;Ws;s 

tpz;zg;gg; gbtq;fis vf;fhuzKk; fhl;lhky; 

Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd 

mjpfhuj;ij Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,jw;fhd vt;tpjkhd 

Nkd;KiwaPLfSk; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

7.  tpz;zg;gq;fisg; gjpT nra;jy; Kiwahd 

Mtzq;fs; kw;Wk; ,lj;ijg; ghPl;rpj;jy; vd;gjd; 

fPo; ,lk;ngWk;.

8.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf kl;Lk; 

toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;gLth;.

9.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fisr; 

rkh;g;gpf;Fk; epWtdj;jpd; xU fpis (Branch), 
xU gphpT> xU fhl;rpf;$lk; my;yJ mjpfhuk; 

tha;e;j tpw;gid Kfth; epiyak; vd;gd Nky; 

khfhzj;jpy; mike;jpUj;jy;; Ntz;Lk;.

10.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhf 

Kw;gzk; toq;fg;gl khl;lhJ.

11.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fspdhy; 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fhjpUj;jy;> chpa 

Neuj;jpy; fl;lisfis toq;fj; jtWjy; 

kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; epge;jidfspd; gpufhuk; 

nraw;glhik Nghd;w fhuzq;fspdhy; vt;tpj 

Kd;dwptpg;Gk; ,d;wp toq;Fehpd; gjpT ,uj;Jr; 

nra;ag;gLk;;.

Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fsk;>

,y. 40> gpujhd tPjp> 

nfhOk;G 11. 

2021Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

,yq;ifr; Rq;fj; jpizf;fsk;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

rpW mstpyhd tptrha tpahghu 
gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R

f`j;Njnty fpoq;Fj;  jpl;lj;jpw;F ,ae;jpuhjpfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fspd; ngWif

xg;ge;j ,yf;fk;: SAPP/PR/4P/Potato/21

1.  rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; nryTfSf;fhf 

tptrha mgptpUj;jpf;fhf rHtNjr epjpaj;jpypUe;J XH flid ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbaurhdJ ngw;Wf;nfhz;Ls;sJ. Nkw;gb ngWifapd; xg;ge;jj;jpd; 

fPohd nfhLg;gdTfSf;fhf ,f; fldpd; xU gFjp gad;gLj;jg;glTs;sJ.

2.  [djh nfhtprkhfk; Clhf Kd;ndLf;fg;gLk;> f`j;Njty fpoq;Fj; jpl;lj;jpw;fhf 

fPNo jug;gl;Ls;sthW ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf 

jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> 

rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; rhHghf epfo;r;rpj;jpl;l 

ngWiff; FOtpd; (PPC) jiytuhy; ,g;NghJ miof;fg;gLfpwJ.

SN Name of the Item Qty
1 Potato peeler 1
2 French fry strip cutter machine 1
3 Spinning machine for removal of surface water 1
4 Spinning machine for removal of surface oil 1
5 Batter coat machine 1
6 Deep fryer 1
7 Blancher (Bucket type) 1
8 Continuous French fry strip surface dryer 1
9 Quality Checking Conveyor 1
10 Blast Freezer 1
11 Freeze storage for frozen French fries 1

3.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;

4.  jifikAs;s tpiykDjhuHfSf;F vkJ ,izajsk; www.sapp.lk Clhf 

tpiykD Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. (ngWifapd; jiyg;Gf;fhf 

jaT nra;J gjptpwf;fj;ijg; ghHf;fTk;)

5.  tpiykDf;fs; 2021 ngg;uthp 26 gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; jhkjf; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. fPo;f;fhZk; 

Kfthpapy; tpikDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2021 

ngg;uthp 26Mk; jpfjp tpiykDf;fs; %lg;gl;L gpd;dH cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykD Mtzj;jpd; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpiykDg; ghJfhg;G gpiz Kwpia 

vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

jiytH>

epfo;r;rpj;jpl;l ngWiff; FO

rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Flik

epfo;r;rpj; jpl;lk;

,y. 288> DPJ NfhGuk;> 
5Mk; khb> =[atHjdGu khtj;j> uh[fphpa.

mlFj; jq;f Mguz Vytpw;gid
gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jpy; 

mlF mDkjpg;gj;jpuj;ijg; ngw;Ws;s 

t/g fSj;Jiw khtl;lj;jpd; $l;LwT 

fpuhkpa tq;fpr; rq;fj;jpd; 252Mk; 

,yf;fk;> fhyp tPjp> fSj;Jiw tlf;F>                      

,y.111 1/1, gpujhd tPjp> fSj;Jiw 

njw;F> ,y. 13> kj;Jfk tPjp> fl;LFUe;j 

kw;Wk; ,y. 15> Gifapuj epiya tPjp> 

ghze;Jiw vDk; mlF epiyaq;fspy; 

2018-03-23Mk; jpfjp tiu kw;Wk;         

2019-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2019-12-31Mk; 

jpfjp tiu mlF itf;fg;gl;L Mdhy; 

,Jtiu kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF jq;f 

Mguzq;fs; 2021-03-27 rdpf;fpoik K.g. 

10.00 kzpf;F t/g fSj;Jiw khtl;l 

$l;LwT fpuhkpa tq;fpr; rq;fj;jpd; kz;lg 

,lg;gug;gpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk;.

gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp>

t/g fSj;Jiw khtl;lj;jpd; $l;LwT 

fpuhkpa tq;fpr; rq;fk;>

25> fhyp tPjp>

fSj;Jiw tlf;F.

njhiyNgrp:  034-2237462> 034-2237230>          

034-2223233> 034-2236711> 038-2245111

gfpuq;f mwptpj;jy;
Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; cld; Ngg;g&]; 

NfhHgNu\d; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; xUq;fpizg;G

nfhOk;G 05 ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; 

nfhz;Ls;s Ngg;g&]; NfhHgNu\d; (gpiutl;) ypkpl;ll; (PV 
102381) (Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; KOikahd 

chpj;Jila Jizf;fk;gdpiaf; nfhz;Ls;s) kw;Wk; nfhOk;G-05> 

ftH tPjp> ,y. 38/17 ,y; mtHfsJ gjpT Kfthpiaf; nfhz;Ls;s 

Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; (PV 5232) vd;gd rl;lg; gphpT 
242(1) ,d; tpjpfspd; fPo; xUq;fpizf;fg;gLtjhf Nkw;gb xt;nthU 

fk;gdpfspd; rigapdhy;  Kd;nkhopTfs; epiwNtw;wg;gLtjhf 

rigapd; Clf gzpg;ghsH rigapdhy; 2007Mk; Mz;bd; fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; (~rl;lk;|) 242(03)(b) gphptpd; tpjpfspd; mbg;gilapy; 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

xUq;fpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngaH kw;Wk; gjpT Kfthp 

nfhOk;G-05> ftH tPjp> ,y. 38/17 Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; MFk;. vd;gij 2007Mk; Mz;bd; (rl;lk;) 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3)(b) gphptpd; tpjpfspd; fPo; mwptpj;jy; 

,j;jhy; tpLf;fg;gLfpwJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

Ngg;g&]; Ngg;gH]; (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; fk;gdp nrayhsHfs;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ghze;jiw> Nkw;F khyKy;y> ,y.12> 'Jrpj;j" 

tpy; trpf;Fk; yrpj;j ,rq;f kyyNrf;fu Mfpa 

ehd;> rl;lj;juzp kw;Wk; gfpuq;f nehj;jhhpR 

jpUkjp. RNyhr;rdh kdk;Nghp ,dhy; vOjp 

cWjp nra;j ,y.5235 kw;Wk; 22.03.2018k; jpfjpa 

mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; %yk; vdJ 

mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf> ghze;Jiw> Nkw;F 

khyKy;y> ,y.7/2,y; trpf;Fk; kyyNf gj;uh 

yhydp gPhp]; kyy Nrf;fu vd;gtiu 

epakpj;jij2021.02.25k; jpfjp Kjy; rl;l hPjpahd 

,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; rfyUf;Fk; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

nfhOk;G khefu rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk;;; Nrit kw;Wk; cUg;gbapd; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G khefu 

rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;. 

 njhlh;gpyf;fk;                        tpsf;fk;

1. CPD/12/120/2021 mYtyfj; Njitg;ghLfs; kw;Wk; fhfpjhjpfspd; ngWif

2. CPD/16/30/2021
nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; cs;s khefu rig 

tsTfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy; -           

2021-01 (10 miktplq;fs;)

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

1)  nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;ayhk; 

(www.colombo.mc.gov.lk)
 i.  kPsspf;fg;glhj 5400.00 &gh tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; 

tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg 

fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT 

fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

nrYj;jyhk;.

khtl;l mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G - 06.

rhf;fil kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G - 10.

 ii.  gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

2) efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 i.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzkhf 

5400.00 &ghit 2021 khh;r;; 04Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; vOj;J %ykhd 

Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> 

nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs> ngWiff;fhd 

gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,izajsj;jpy; fpilf;fhJ / 2021 khh;r;; 04Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; ,U gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; 

jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; (tpiykD ngl;b) 2021 

khh;r; 05Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2021 khh;r; 05Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F KbTWj;jg;gl;L 

mjd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuhpd; 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.  

011-2686389 kw;Wk; 011-2673173 Mfpa njhiyNgrp vz;fspD}lhf ngWiff;fhd 

gpujhd fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fs; VJk; ,Ug;gpd; mtw;iw 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

(,U-ciw tpiykDf;;Nfhuy; nraw;ghL)
epjp mikr;R

,yq;if Rq;f jpizf;fsk;

Procurement for Upgrading of Sri Lanka Customs’ 
Access Network Infrastructurep and Security

Bid Submission No.: Log/S/12/DMS
01.  Procurement for Upgrading of Sri Lanka Customs’ Access Network Infrastructure and Security  

vd;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if Rq;fj;jpd; 

gzpg;ghsh; ehafj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

02.  tpiykD Mtzj;jpd; Njitg;gLj;jy;fspd; ml;ltizapy; tpsf;fj;jpd; tpguq;fs; 

toq;fg;gl;Ls;sd. 

03.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

04.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if Rq;f nyh[p];bf;]; 

,w;fhd Rq;fg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W 2021 ngg;Uthp 15 Mk; jpfjpapypUe;J 

Ntiy ehl;fspy;; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G-11> gpujhd 

tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~Rq;f ,y;yk;||> ,yq;if Rq;fk; 6 Mk; khbapd; 

nyh[p];bf;]; gzpafj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ghPl;rpf;fyhk;. 

05.  2021 khh;r; 5 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ,yq;if Rq;f 2 Mk; khbapd; gpujhd rpwhg;ghplk; 

,Ugjpdhapuk; ,yq;if &ghit (20>000 ,.&gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;; 

%yk;> Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

06.  2021 khh;r; 8 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~Rq;f ,y;yk;||> ,yq;if 

Rq;f jpizf;fsk;> 6 Mk; khb> nyh[p];bf;]; gzpafk;> nyh[p];bf;]; ,w;fhd 

Rq;fg; gzpg;ghshplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; 

mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD 

jghYiwfspd; ntspaf ~~%yg;gpujp tpiykD||> vdTk; cs;sf jghYiwahdJ 

~~njhopy;El;g ghfk;|| vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. ,j;jghYiwahdJ gfpuq;fkhf 

Neubahf rKfkspg;gjw;F mjpfhukspf;fg;gl;l tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ~~Rq;f ,y;yk;||> 

,yq;if Rq;f jpizf;fsk;> 6 Mk; khb> nyh[p];bf;]; gzpafj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

~~,uz;lhtJ jghYiw: epjpaply; ghfk;|| vd Fwpg;gpl;Ls;s midj;J jghYiwfSk; 

jpwf;fg;glhky; ,uz;lhtJ gfpuq;f jpwj;jy; tiuAk; nfhs;tdTf;fhuhpd; ghJfhg;gpy; 

itf;fg;gLk;. 

07.  midj;J tpiykDf;fSk; gj;J ,yl;rk; ,yq;if &gh (1>000>000 ,.&gh) 

ngWkjpahdJk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpia 

ghtpj;J tq;fp cj;juthjnkhd;wpd; ghq;fpy; jahhpf;fg;gl;l tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 90 ehs; 

fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  2021 ngg;uthp 23 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWk;. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; tpguq;fs; gpd;dhy; mwptpf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; Mfpad njhlh;ghf 

tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F 

,yq;if Rq;f jpizf;fsk; nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

11.  NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rq;f jpizf;fsk;>

~~Rq;f ,y;yk;||>

,y.: 40> gpujhd tPjp>

nfhOk;G - 11.

njhiyNgrp: 011 2221680

இபெத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ேெபெர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைமெனிே்ரால் பைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன ைாவத்ம்தயிலுள்்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 பெப்ரவரி ைா்தம 12ம திைதி பவள்ளிக்கிழமை அச்சிடடுப பி்ரசுரிக்ைபெட்டது.
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