
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

சகோழும்பு துறைமுக கிழக்கு முறை-
யதறதை முதைலீட்ோளரகளுக்கு ்வழங்கு -
்வது, லதைசிய போதுகோப்புக்லகோ அல�து 

துறைமுகததின் உரிறை ெோர வி்யங்-
களுக்லகோ எநதை போதிப்பும் ஏறப்ோது. 
ைோைோக லதைசிய சபோருளோதைோரததிறகும் 
சகோழும்பு துறைமுகம் எதிரகோ�ததில 

எதிரசகோளள லநரும் அச்சுறுததைலக-
ளுக்கு ச்வறறிகரைோக முகம் சகோடுப்ப -
தைறகும் அது ்வழி்வகுக்குசைை துறை 
ெோரநதை நிபுணரகள சதைரிவிக்கின்ைைர.   

சகோழும்பில நற்சபறை கிழக்கு 
முறையம் ெோரநதை க�நதுறரயோ -
்ல நிகழ்வு ஒன்றில துறை ெோரநதை 
நிபுணரகள கருதது சதைரிவிக்கும் 
லபோலதை லைறகண்்வோறு சதைரிவித-
துளளோரகள,

சகோலரோைோ ற்வரஸ் சூழ்நிற�-
யில பின்தைங்கியுளள சபோருளோதைோ-

ரதறதை மீணடும் கடடிசயழுப்பு்வதைறகு 
கோததிரைோை ந்்வடிக்றககறள முன்-
சைடுப்பது மிக அ்வசியைோகும். அநதை 
்வறகயில கிழக்கு முறையதறதைலயோ 

அல�து லைறகு முறையதறதைலயோ முதை-
லீட்ோளரகளுக்கு ்வழங்கு்வது சிைநதைது 
என்றும் அ்வரகள சதைரிவிததைைர.   

சகோழும்பு துறைமுக 
கிழக்கு முறையம் 
சதைோ்ரபில பலல்வறு 
கருததுக்கள ைறறும் 
விைரெைங்கள முன் -
ற்வக்கப்படடு ்வருகின்ை 
நிற�யில நோடடின் எதிர-
கோ�ததிறகு அதைனூ்ோை 
பங்களிப்பு துறைமுக 
கிழக்கு முறைய முதைலீடுகள எவ்வோறு 
அறைய ல்வணடுசைன்பது சதைோ்ரபில 
விரி்வோை கருததைரங்சகோன்று சகோழும் -
பில நற்சபறைது.   

‘சகோழும்பு துறைமுகம் எதிரகோ� 
லநோக்கு. விறபறையோ? – முதைலீ்ோ?’ 
என்ை சதைோனிப்சபோருளில சகோழும்பு 

பண்ோரநோயக்க ெர்வலதைெ ைோநோடடு 
ைண்பததிலஇநதை விலெ் கருததைரங்கு 
நற்சபறைது.   துறை ெோரநதை நிபு -
ணரகளோை நோ�க சகோ்லே்வோ, 

ல�க்ேவுஸ் நிறு்வைததின் ஸ்தைோபகர 
டி.ஆர. விலே்வரததைைவின் 135 ஆ்வது ேைை 
திைதறதை முன்னிடடு எதிர்வரும் 19,20 ஆம் 
திகதிகளில விலெ் ைதை்வழிபோடடு (பின்கம்) 
நிகழ்வுகள நற்சபைவுளளை.  

எதிர்வரும் 19ஆம் திகதி இரவு 
முழு்வதும் தைம்ை லபோதைறை 
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அ��ப்புத் துைற�ல் 
அ�த  காதல்ெகாண்ட 

ெமாட�ங் அழ� 
தனு�க் 

இணைப்பு
இலவச

06 2407 09

சட்டத்தின் பிடி 
இறுகப்போகும் 
இறுதிககட்டம்

பபரிதும்
எதிரபோரககபபட்ட

ஆயிரம் ரூபோ 
விவகோரம்; க்டந்து 

வந்்த போத்த

்தமிழரகளின் 
மதைமுக நடபு 

சகதியோக சீனோ

த்ரம்- 05 புலமைப ெரிசில் ெரீடமசைக்குத் ததாற்்றவிருக்கும் 
ைாணவச் பசைல்வஙகளுக்கு ஒரு இனிபொன பசைய்தி...  

தைரம்-05 பு�றைப் பரிசில பரீடறெக்கு ்வழிகோடடும் 
்வறகயில, பிரதி ச்வளளிக்கிழறை லதைோறும் திைகரனு-
்ன் உங்கள கரங்களில ைோதிரி விைோததைோள இவ்வோ-
ரம் முதைல ச்வளி்வரவிருக்கின்ைது. சகோழும்பு, பம்ப-
�ப்பிடடி இநதுக் கலலூரியின் ஆசிரியரும், 
பு�றைப் பரிசில பரீடறெக்கோை கறபிததைலில 

மாணவருக்ான
புலமமக ் திர்

SUPER LEAGUE

வடக்கில முன்னம் நிலத்தை கிண்டி்னா 
எலும்புக்கூடுகள் வந்துச்சு, பிறகு ஆயு-
தைஙகள் வந்துச்சு, இப்ப ததைாலத்பாருள் 
சின்னஙகளா வருகுது.... 

எலலாததுக்கும் முன்னால லட்சக்க-
ணக்குல மிதிதவடி வந்துச்சு மறந்துட-
டீஙகளள, எததை்்ன ்ச்னததிண்ட கால 
ள்பாயிருக்கும்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

04

இ�ங்றகக்கு எதிரோை ஐ.நோ.ைனிதை 
உரிறைகள லபரற்வயின் 46 ஆ்வது 
அைரவில லைறகததிய நோடுகள முன் -
ற்வக்கும் தீரைோைதறதை இநதியோ ஆதை-
ரிக்க ல்வணடுசைை தைமிழ்த லதைசியக் 
கூட்றைப்பு சதைரிவிததுளளது.   

ஊ்கம் ஒன்றுக்கு ்வழங்கிய விலெ் 
செவவியில கருதது சதைரிவிக்கும் 
லபோலதை அக்கடசியின் போரோளுைன்ை 

உறுப்பிைர எம்.ஏ.சுைநதிரன் சதைரிவிததுளளோர.   
இநதை வி்யம் சதைோ்ரபோக தைமிழ்த லதைசியக் கூட -்

றைப்பு இநதியோவு்ன் ப� வி்வோதைங்கறள 

ளமறகததிய நாடுகளின புதிய தீரமா்னம்   

ப ோ ர ோ ளு ைன் ை 
உ று ப் பி ை ர க ள ோ ை 
இரோ.ெோணக்கியன், 
ல க ோ . க ரு ண ோ க ர ம் , 
தை.கற�யரென் உள-
ளிட் 07 லபருக்கு 
எதிர்வரும் ஏப்ரல 
ைோதைம் 30 திகதி ஆே-
ரோகுைோறு கலமுறை 
நீதி்வோன் நீதிைன்ைததிைோல அறழப்-
போறண அனுப்பி ற்வக்கப்படடுள -

ளது.  சபோததுவில சதைோ்க்கம் 
சபோலிகணடி ்வறரயி�ோை 

தை்ட்ய மீறி ள்பரணி நடததிய்ம;  

யோழ். ைோ்வட்ததில புதிய சகோலரோைோ 
சகோததைணி உரு்வோகும் ஆபதது கோணப்படு்வ -
தைோல சபோதுைக்கள சுகோதைோர நற்முறைகறள 
இறுக்கைோகப் பின்பறறு்வது அ்வசியசைை யோழ். 
ைோ்வட் அரெோங்க அதிபர கணபதிப்பிளறள 
ைலகென் சதைரிவிததுளளோர.   

யோழ்ப்போணம்,அச்சுல்வலி ெநறதைப் பகுதியில 
லைறசகோளளப்பட் பி.சி.ஆர. பரிலெோதைறையில 
நோன்கு வியோபோரிகளுக்கு சகோலரோைோ 
சதைோறறு கண்றியப்படடுளளது. 

புதிய க்ார�ானா; யாழ்.குடா அச்சத்தில்!  
க்ாத்்தணி உருவாகுகமன எச்சரிப்பு  

ைனிதை உரிறைகள மீைல சதைோ்ரபோை ேைோதி -
பதி ஆறணக்குழுவின் உறுப்பிைரோக ஈழ ைக்கள 
ேைநோயகக் கடசியின் உறுப்பிைரும் யோழ். ைோநகர 
முன்ைோள லையருைோை லயோலகஸ்்வரி பறகுண-
ரோேோ நியமிக்கப்படடுளளோர.   

இது சதைோ்ரபோக ேைோதிபதி லகோட்ோபய ரோே-
பக்ஷவிைோல அதிவிலெ் ்வரததைைோனி அறிவிப்பு 
ச்வளியி்ப்படடுளளது. உயர நீதிைன்ை 
நீதியரெர ஏ.எச்.எம்.டி. ந்வோஸ், ஓய்வு

ஜனாதிபதி ஆமணககுழுவின் உறுப்பின�ா் 
ரயார்ஸவரி பற்குண�ாஜா நியமனம்   

இநதியக் க்றசைோழி�ோ-
ளரகளின் எலற� தைோணடிய 
ெட் விலரோதைச் செயறபோடு-
கள சதைோ்ரபோக இநதியோ 
எைது நோடடின் மீது அல�து 
அரெோங்கததின் மீது அதிருப்-
தியோக இருக்கும் என்று நோன் 
கருதைவிலற�. கோரணம், 
இநதை வி்வகோரததில இருக்-

கக்கூடிய நியோயத தைன்றை 
சதைோ்ரபோக இநதியோவுக்கு 
நல� புரிதைல இருக்கின்ை-
சதைை க்றசைோழில அறைச்-
ெர ்க்ளஸ் லதை்வோைநதைோ நம்-
பிக்றக ச்வளியிடடுளளோர.   

ஊ்கசைோன்றிறகு ்வழங் -
கிய செவவியின் 
லபோது, இநதியக் 

இலஙம் மீது இந்தியாவுககு
அதிருப்தி இருக் நியாயமில்மல

ஐ.நோ. ைனிதை உரிறைகள 
லபரற்வயின் 46 ஆ்வது 
கூட்த சதைோ்ரின் ஆரம்பத -
தில இ�ங்றக தைைது கருத-
துக்கறள முன்ற்வக்குசைை 
ச்வளிவி்வகோர அறைச்ெர 
திலைஷ் குண்வரததைை சதைரி -
விததுளளோர.   

எதிர்வரும் 22 முதைல ைோரச் 

23 ்வறர நற்சபைவுளள 
கூட்தசதைோ்ர அைரவின் 
ஆரம்ப நோடகளில நற்சப-
றும் உயரைட் கூட்ங்களில 
சபோது்வோக நோடுகளின் உயர-
ைட் பிரதிநிதிகள தைங்கள 
கருததுக்கறள முன்ற்வப்பர.   

இந நி ற � யி ல 
கை்ோ, பிரிட்ன், 

ஐ.நா. ைனித உரிமைகள் தெ்ரமவ கூட்டத் பதா்டர்;

ேைோதிபதியின் கிரோைத-
து்ன் க�நதுறரயோ்ல 
ல்வற�ததிட்தறதை லைலும் 
்வ லு ப் ப டு த து ்வ தை ற க ோ ை 
சகோளறகக்கறைய, ஐநது 
லதைசிய இறணப்பு  குழுக்கள 
ஸ்தைோபிக்கப்ப்வுளளை.

கிரோமியப் பிரலதைெங்கள 
ைறறும் ைோ்வட் குழுக்க-

ளின் ஊ்ோக தீரவுகறளப் 
சபை முடியோதை லதைசிய ைட -
்ததில தீரக்கக்கூடிய அபிவி-
ருததிப் பிரச்சிறைகளுக்கோக 
விறரவில தீரற்வப் சபறறுக் 
சகோடுக்க ல்வணடுசைை 
சபோருளோதைோர ைறுசீரறைப்பு 
ைறறும் ்வறுறை 
ஒழிப்புக்கோை 

 'கி்ராைத்து்டன் கலந்தும்ரயா்டல்'

யாழ். ெல்கமலக்கழக கிளிபநாச்சி வளாகத்தின் பதாழில்நுடெ பீ்ட ைாணவர்களினால் உருவாக்கபெட்ட பசையல்தி்றன் மிக்க தொர்மூலா காம்ர கல்வி அமைச்சைர் தெ்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் அணமையில் ொர்மவயிட-
்டார். வ்டெகுதிக்கான விஜயத்மத தைற்பகாணடிருந்த அவரு்டன், ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர்களான அஙகஜன் இ்ராைநாதன், காதர் ைஸ்தான் ஆகிதயாரும் கலந்துபகாண்டனர். யாழ்.ெல்கமலக்கழக துமணதவந்தர்                 
எஸ். ஸ்ரீசைற்குண்ராஜாவும் காணபெடுகி்றார். 

ளலக்்ஹவுஸ் நிறுவ்ன ஸ்தைா்பகர  

தகாழும்பு து்றமுகததின எதிரகால ளநாக்கு   

டி.ஆர். விரஜவர்த்்தனவின்  
135 ஆவது ஜனன தினம்  
19, 20ஆம் திகதிகளில் விதசை்ட ைத வழிொடு

04

04

04

0404

0404

04

04

ைனித உரிமைகள் பதா்டர்ொன   

ஐந்து ர்தசிய இமணப்பு குழுக்ள்  
மூலமா் திடடம் வலுப்படுத்்தல்  

ஆ�ம்பத்திரலரய இலஙம்   
்தனது ்ருத்ம்த முன்மவககும் அமைச்சைர் ்டக்ளஸ் ததவானந்தா நம்பிக்மக

இந்தியா ஆ்தரிக் ரவண்டும்   
என்கிறார் சுமந்தி�ன் M.P

்சாணககியன், ஜனா, ்மலய�்சன்   
உடபட 07 ரபருககு அமைப்பாமண

விற்பனையா? முதலீடா?
வாய்ப்பு்மை நழுவ விடின் நாடடின் கபாருைா்தா�ம் ர்ள்விககுறி

துதைசோர நிபுணரகள்   
கருத்துககள் முன்தவபபு   

கிழககு,்மற்கு முதனயஙகதை   
மு்தலீட்டோைரகளுககு   
வழஙகுவ்்த சிைந்்தது  
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இலஙமகையின் பெௌத்த ை்த வ்ர-
லாற்றில் முன்னிமலபெடுததி சிறப-
ொகை அ்தன் த்தாற்றம் வளர்ச்சி ெற்றி 

கூறும் ைகைாவம்்சததில்  கூட ்தமிழர்கைள் பெௌத-
்தர்கைளாகை இருந்த்தற்கு ஆ்தா்ரஙகைள் கைாணபெ-
டுகின்றன. குறிபொகை கிறிஸ்தவ ்சகைாப்தததின் 
மு்தல் 200 ஆண்டு கைாலபெகுதியில் அனு்ரா-
்தபு்ரதம்த 21 ைன்னர்கைள் ஆட்சி ப்சய்தார்கைள் 
அதில் 10 ்தமிழ் ைன்னர்கைள் 80 ஆண்டுகைளுக்கு 
தைல் ஆட்சி ப்சய்தார்கைள்.

அவர்கைள் பெௌத்தததுக்கு ைாறான ை்ததம்த 
உமடயவர்கைள் என்று ைகைாவம்்சம் கூறினாலும் 
்தமிழ் ைன்னர்கைள் பெௌத்ததம்த ஆ்தரிதது 
அ்தன் வளர்ச்சிக்கு உ்தவிய்தற்கும் பெௌத்த 
விகைாம்ரகைள் அமைத்த்தற்கும்  அந்த இலக்கி-
யததில் ஆ்தா்ரஙகைள் கைாணபெடுகின்றன.

இந்த ்தமிழ் பெௌத்தம் பிற்கைாலததிலும் 
ப்தாடர்நதிருக்கிறது. அெயகிரி விகைாம்ரயில் 
கைண்டுபிடிக்கைபெட்ட ஏழாம் நூற்றாண்டு 
்தமிழ் ்சா்சனம் முக்கிய ஆ்தா்ரைாகை கைாணப-
ெடுகின்றது. அதுைட்டுைல்லாைல் கிழக்கி-
லஙமகையில் திருதகைாணைமல ைாவட்டததில் 
பவல்கைம் விகைாம்ர அமழக்கைபெடுவது த்சாழர் 
ஆட்சியில் ்ராஜ்ராஜ பெரும்ெள்ளி என்ற பெய-
ரிதலதய அமழக்கைபெட்டது. அந்த விகைாம்ர-
யின் வளர்ச்சிக்கைாகைவும் நிர்வாகைச் ப்சயற்ொடுகை-
ளுக்கைாகைவும் த்சாழர்கைள் ்தானம் வழஙகியம்த 
அஙகு கைண்டுபிடிக்கைபெட்ட 16 கைல்பவட்டுக்-
கைள் உறுதி ப்சயகின்றன.

இவவாறு ்தமிழ் பெௌத்தம் பிற்கைாலததிலும் 
ப்தாடர்ந்தற்கு நீர்பகைாழும்பு, குருநாகைல், புத்த-
ளம் தொன்ற ெகுதிகைளில் 1970 கைளில் வாழ்ந்த 
்தமிழ் பெௌத்தர்கைள் அ்ர்ச நியைனஙகைளுக்கைாகை 
சிஙகைள பெௌத்தர்கைளாகை ைாறிய்தற்கும் ஆ்தா-
்ரஙகைள் உண்டு.

ஆகைதவ பெௌத்தம் என்ெது ்தமிழ் ைக்கை-
ளுக்கு ஒரு அநநியைான ை்தைாகை இருந்தது 

இ ல் ம ல . 
ப்தன்னாசியா -

விதலதய இநது ை்தம் என்ற 
பெயர் 19ஆம் நூற்றாண்டில் பிரித-
்தானிய்ரால் இடபெட்ட ஒரு பெய-
்ராகும். இஸலாமிய ை்தததிலிருநது 

ஏமனய ை்தஙகைமள தவறுெடுததிக் கைாட்டு-
வ்தற்கைாகைதவ இநது ை்தம் என்ற பெயர் சூட்-
டபெட்டது. அந்த இநது ை்தததிற்குள்தளதய 
பெௌத்தை்தம் அச் ்சையததில் கைாணபெட்டது.

இலஙமகையில் பெௌத்த ை்தம் ெ்ரவுவ்தற்கு 
வட இநதிய ப்தாடர்பு ஒரு கைா்ரணைாகை இருந-
்தாலும் அது வளர்வ்தற்கு ப்தன்னிநதிய குறிப-
ொகை ்தமிழகை ப்தாடர்புகைளும் ப்சல்வாக்குதை 
முக்கிய கைா்ரணைாகும். ஏபனனில் இலஙமகை 
பெௌத்த விகைாம்ரகைளில் ்தஙகியிருநது ொலி 
பைாழி இலக்கியஙகைளுக்கு விளக்கை உம்ர எழு-
துவதில் ்தமிழ் பெௌத்த குருைாத்ர முக்கிய 
ெஙகு வகித்தார்கைள் குறிபொகை புத்தகைத்த புத-
்தத்தத்ரா, ்தர்ைொல வச்சி்ரதொதி தொன்ற 
பெௌத்த துறவிகைள் ்தமிழகைததில் இருநது 
இலஙமகைக்கு வநது இஙகு ்தஙகியிருநது 
விளக்கை உம்ர எழுதிய்தாகை ொலி இலக்கியங-
கைள் கூறுகின்றன.

கி.பி நான்கைாம் நூற்றாண்டில் த்சாழ 
நாட்மடச் த்சர்ந்த ைஹிந்த இலஙமகைக்கு வநது 
ைகைாயான பெௌத்தம் ைகைா ்சாயனன்கைாலததில் 
வளர்வ்தற்கு கைா்ரணைாகை இருந்தார் என ொலி 
இலக்கியஙகைள் கூறுகின்றன.  

அதிலும் வடக்கில் கைண்டுபிடிக்கைபெட்ட 
புத்தர், தொதி்சததுவர்  சிமலகைள், புமடபபுச் 
சிற்ெஙகைள் இலஙமகையில் கைாணபெடா்த ஒரு 
வமகை ெளிஙகு கைற்கைளால் ப்சயயபெட்டமவ 
ஆகும். அந்த ெளிஙகு கைற்கைளால் ப்சயயப-
ெட்ட சிமலகைள் ஆநதி்ராவில் இருநதும் ்தமி-
ழகைததில் இருநது வட இலஙமகைக்கு பகைாண்டு 
வ்ரபெட்ட்தாகை  தெ்ராசியர் ெ்ரணவி்தான 
உட்ெட ெல வ்ரலாற்று ஆசிரியர்கைள் குறிபபிட்-
டுள்ளனர். 

ஆகைதவ இலஙமகையில் சிஙகைள ைக்கைள் 
ைட்டுைன்றி ்தமிழர்கைளும் ஒரு கைாலததில் 
பெௌத்தர்கைளாகை இருந்தார்கைள் என்ெது்தான் 

உண்மையாகும். 
இன்று  சிஙகைள ைக்கை-

ளில் பெரும்ொன்மைதயார் பெௌத்தர்கை-
ளாகை இருபெம்த பகைாண்டும் ்தமிழர்கைளில் 

பெரும்ொன்மைதயார் இநதுக்கைளாகை இருப-
ெம்த பகைாண்டும் ெண்மடய கைாலததிலும் 
அவவாதற இருந்தது என்ற முடிவுக்கு வ்ர 
முடியாது. ஏபனனில் ெண்மடய கைாலததில் 
்தமிழர்கைள் பெௌத்தர்கைளாகை இருந்த்தற்கும் 
சிஙகைள ைன்னர்கைள் ைக்கைள் இநதுக்கைளாகை இருந-
்த்தற்கும் ெல ஆ்தா்ரஙகைள் கைாணபெடுகின்றன.

குறிபொகை நீஙகைள் பொலன்னறுமவ இ்ரா்ச-
்தானி கைால வ்ரலாற்மற ஆ்ராயந்தால் அதில் 
50 வீ்தைான கைால ஆட்சியில் இருந்த ைன்னர்-
கைள் இநதுக்கைளாகைதவ இருநதிருக்கின்றார்கைள். 
குறிபொகை கைஜொகு இறுதிவம்ர ஒரு இநது ைன்-
னனாகைதவ இருநது இறந்தான் என தகைாதணஸ-
வ்ர கைல்பவட்டும் அவன் பவளியிட்ட ்தமிழ் 
கைல்பவட்டுகைளும் கூறுகின்றன. ஆகைதவ எச்்சங-
கைமள ஒரு ை்தததின் ெண்ொடாகை ொர்க்கைலாதை 
ஒழிய அதிலும் ஆதிகைால எச்்சஙகைமள ஒரு 
ை்தததின் ெண்ொடு  எச்்சஙகைளாகை ொர்க்கைலாதை 
்தவி்ர ஒரு இனம் வாழ்நது ைமறந்த்தன் அமட-
யாளைாகை ொர்பெத்த இவவாறு மு்ரண்ொடுகைள் 
த்தான்றுவ்தற்கு முக்கியக் கைா்ரணைாகும்.

கே: வடக்கிலிருந்து ப�ௌத்தம் மறைந்்த  
றமக்ேகான ேகாரணம் எனன?

இம்தயிட்டு அறிஞர்கைள் ைததியில் தவறுப-
ெட்ட கைருததுக்கைள் கைாணபெட்டாலும் இ்தற்கு 
இ்ரண்டு கைா்ரணஙகைள் முக்கியைாகை இருநதிருக்-
கைலாம் என்ெது என்னுமடய ்தனிபெட்ட கைருத-
்தாகும். ஒன்று, ஏழாம்  நூற்றாண்டிலிருநது 
்தமிழகைததில் ஏற்ெட்ட ெக்தி  இயக்கைததின் 
ப்சல்வாக்கு.

தெ்ராசிரியர் தகைம் டீ சில்வா ெக்தி இயக்-
கைததின் ப்சல்வாக்கு இலஙமகையில் இநது 
பெௌத்தம் என்ற ்சைய மு்ரண்ொடு த்தான்றுவ-
்தற்கும் அது ்தமிழ், சிஙகைள இன மு்ரண்ொடு 
வளர்வ்தற்கும் கைாலபதொக்கில் ப்தன்னிநதிய

ெமடபயடுபொளர்கைளுக்கு ்தமிழர்கைள் 
வாழும் பி்ராநதியஙகைள் ஆ்த்ரவு வழஙகும் 
்தளஙகைளாகை ைாறுவ்தற்கும் கைா்ரணம் எனக் 
குறிபபிடுகின்றார்.

தெ்ராசிரியர் ெதைநா்தன் தொன்ற அறி-
ஞர்கைள், ெக்தி இயக்கைததின் ப்சல்வாக்மகைத 
ப்தாடர்நது இலஙமகை ்தமிழ் சிஙகைள ைக்கைள் 

்தைது ்தனிததுவதம்த அ்ரசியலிலும் பொருளா-
்தா்ரததிலும் இ்ராணுவததிலும் கைாட்டுவதில் 
முமனபபு பெற்றார்கைள் என கூறுகின்றார்கைள். 
இந்த ெக்தி இயக்கைததின் மு்ரண்ொட்டால் 
இலஙமகையில் ெ்ரநதுெட்டு வாழ்ந்த ்தமிழர்கைள் 
இனம் பைாழி ை்தம் ெண்ொடு என்ெவற்றால் 
ஒன்றுெட்ட ்தமிழகைததுடன் ஒன்றுெட்டார்கைள். 
்தமிழகைததுக்கு அண்மித்த வடக்கு கிழக்கு பி்ர-
த்த்சஙகைளில் இலஙமகையில் வாழ்வது ொதுகைாப-
ொகை அமையும் என்று இலஙமகைத ்தமிழர்கைள் 
கைருதிய்தாகைவும் ஒரு கைருததும் உண்டு. ஆகைதவ 
பெௌத்தம் முற்றாகை ைமறயாவிட்டாலும் கிபி 
ஏழாம் நூற்றாண்டுக்குப பின்னர் ெடிபெடியாகை 
்தளர்ச்சி அமடந்தது என்று ஒரு கைருதம்த ப்சால்-
லலாம்.

13 நூற்றாண்டுக்குப பின்னர் வடக்கில் 
புதி்தாகை பெௌத்த ஆலயஙகைள் ப்தாடஙகு-
வ்தற்கு வாயபபுக்கைள் அமையவில்மல. 
ஏபனனில் 13ஆம் நூற்றாண்டு பொலநறுமவ-
யில் ஆட்சி புரிந்த கைலிஙகைைாகைன் ்தமிழ் தகை்ரள 
ெமடகைமளதய ்தனக்குப ொதுகைாபொகை பகைாண்-
டிருந்த்தனால் அவனுமடய அ்ரசியல் நடவ-
டிக்மகைகைள் பெௌத்த சிஙகைள ைக்கைளுக்கு எதி்ரா-
கைதவ இருந்தன.

ெல பெௌத்த விகைாம்ரகைமளயும் சிஙகைள ைக்கை-
ளுமடய வயல்கைமளயும் ெறிதது ்தமிழ் ெமடவீ-
்ரர்கைளுக்கு வழஙகினான் என்ற குற்றச்்சாட்டும் 
ொலி இலக்கியஙகைளில் கைாணபெடுகின்றது. 
கைலிஙகைைாகைமன ஒரு ்தமிழ்  ைன்னனாகைவும் 
ெல இடஙகைளில் வர்ணிக்கைபெடுகின்றது. இந்த 
பகைாடூ்ர ஆட்சிமய விரும்ொைதல  பொலன-
றுமை இ்ரா்ச்தானியும் சிஙகைள ைக்கைளும் ப்தற்கு 
தநாக்கி நகைர்நத்தம்த கைாணமுடிகிறது.

இம்தப ொலி சிஙகைள  இலக்கியஙகைள் 
ப்தளிவாகை எடுததுக் கூறுகின்றன. அவவாறு 
ப்தற்கு தநாக்கி நகைர்ந்த சிஙகைள ்ராஜ்தானியும் 
சிஙகைள ைக்கைளும் ஆ்ரம்ெததில் ்தம்ெத்தனியா-
வுக்கும் பின்னர் யாபெொஹூவ,  குருநாகைல் 
கைம்ெமள தகைாட்மட எனவும் கைாலததுக்கு 
கைாலம் இடம் ைாறிய்தற்கும்  வ்ரலாற்றுச் ்சான்-
றுகைள் கைாணபெடுகின்றது.

இவவாறு பொலநறுமவ வீழ்ச்சி அமடநது 
சிஙகைள ைக்கைளும் இ்ராஜ்தானியும் ப்தற்கு 
தநாக்கி நகைர்ந்த பொழுது கைலிஙகைைாகைன் ்தமல-
மையிதல வடக்கில் ஒரு ெலைான என்று 
ப்சால்ல முடியாவிட்டாலும் அவனுமடய 
ஆதிக்கைம் நிலவிய்தாகை சூலவம்்சம் கூறு-
கின்றது.

அவவாறு சூலவம்்சம் கூறுகின்ற இடஙகைள் 
கிழக்கில் திருதகைாணைமல உள்ளிட்ட வட 
இலஙமகை முழுவதுதை அவனுமடய ஆதிக்-
கைம் நிலவி இருக்கைலாம் என்ெ்தற்கு ஆ்தா்ரஙகைள்  
கைாணபெடுகின்றன. குறிபொகை த்சாழ வம்்சத-
தில் கைலிஙகைைாகைனின்  ெமடகைளின் தகைாட்மட-
கைள்  இருந்த இடஙகைளாகை திருதகைாணைமல, 
தகைாணாைமல, ெ்தவியா, ைன்னார்,  ைன்னார் 
ெட்டனம் ைாநம்த இலுபெக்கைடமவ கைாக்ம்த 
தீவு வலிகைாைம் தொன்ற இடஙகைள் குறிபபிபெ-
டுகின்றன.

கைலிஙகைைாகைனிற்கு  பின்னர் ்சாகைவனுமடய 
ஆட்சி வட இலஙமகையில் ஏற்ெட்டது. அவ-
னுமடய ெமடபயடுபபுகைளும் கைலிஙகைைாகைன் 
ஆதிக்கைம் ப்சலுததிய இடஙகைளில் குறிபொகை 
குறுந்தலூர் (குறுநதூர்ைமல), கைலிஙகைைாகைன் 
- ்சாகைவன்ஆட்சியில் முக்கிய ஒரு மையைாகை 
இருந்த்தாகை ொலி இலக்கியஙகைளில் குறிபபி-
டபெடுகிறது.

இஙதகை கைலிஙகைைாகைனும், ்சாகைவனும் 
பெௌததம்த ஆ்தரிக்கைா்த  ைன்னர்கைளாகை 
இருந்த ெடியினால் வட இலஙமகையில் புதி்தாகை 
பெௌத்த ஆலயஙகைள் த்தான்றியிருக்கை வாயபபு-
கைள் இருநதிருக்கை முடியாது. இதுதவ பெௌத்தம் 
வட இலஙமகையில் ப்சல்வாக்கு இழபெ்தற்கு 
கைா்ரணம் என்று நான் கைருதுகிதறன்.

கைலிஙகைைாகைன், ்சாகைவன் ஆட்சிமய 
ப்தாடர்நது வடக்கிதல வன்னிபபெரு நிலபெ-
்ரபபில் ஏழு வன்னி மையஙகைளின் ஆட்சி உரு-
வாகியது யாழ்பொணததில் நல்லூம்ர ்தமல-
மையாகைக் பகைாண்டு ஆட்சி உருவாக்கியது. 
ஆகைதவ இந்த கைாலகைட்டததில் அவர்கைள் இந-
துக்கைளாகை இருந்தமையால் வடக்கில் பெௌத்த 
ஆலயஙகைள் த்தான்றுவ்தற்கு வாயபபு இருக்கை-
வில்மல.

தைலும் தொர்ததுக்தகையர் ஒல்லாந்தர் 
ஆட்சியில் சுத்த்ச ை்தஙகைளுக்கு எதி்ரான 
பகைாள்மகைமய கைமடபபிடி்த்தனால் அவர்கைளு-
மடய ஆட்சியில் வன்னிப பி்ரத்த்ச கைம்ரதயா-
்ரஙகைளில் அல்லது குடாநாட்டின் கைம்ரதயா்ரஙகை-
ளில் இநது ஆலயஙகைள் த்தாற்றம் பெறுவ்தற்கு 
வாயபபு அமையவில்மல. ஆகைதவ 1812 வம்ர 
வன்னிச் சிற்ற்ர்சர்கைளின் ஆட்சியும் வடக்தகை 
யாழ்பொணததில் நல்லூர் ்ராஜ்தானியின் 
ஆதிக்கைமும் இருந்த்தால் அந்த கைாலகைட்டததில் 
பெௌத்தம் ப்சல்வாக்கு இழந்தது என்ெது என்-
னுமடய கைருத்தாகும்.

(அடுத்தவா்ரம் முடியும்)

ப�ௌத்தம் ஏன வடக்கில்

பெல்வகாக்கு இழந்்தது

வடக்கில்
தமிழ் ப�ௌததம்

சென்றவாரத்
ச�ாடர்...

வடக்கு ைாகைா -
ணததில் 
இருநது 

தைற்பகைாள்ளபெடுகின்ற ஏற்றுைதி-
கைளில் மு்தன்மையானது கைடலு-
ணவு. எனினும், வடக்கு ைாகைா-
ணதம்தச்  சுற்றி ்தா்ராளைான கைடல் 
வளமும் ஏ்ராளைான கைடதலரிகை-
ளும் கைாணபெடுகின்ற நிமலயில், 
அவற்மறபெயன்ெடுததி தைற்-
பகைாள்ளபெடுகின்ற உற்ெததிகைள் 
தொதுைான்தாகை இல்மல என்ெது 
நீண்டகைால விைர்்சனம்.

இ்தற்கு கைடந்த கைாலததில் 
நாட்டில் இடம்பெற்ற யுத்தம் 
கைா்ரணைாகை ப்சால்லபெடுகின்ற 
தொதிலும், யுத்தம் நிமறவ-
மடநது சுைார் ெதிபனாரு ஆண்-
டுகைள் கைடநதுள்ள நிமலயிலும் 
கைடற்பறாழில் ப்சயற்ொடுகைள் 
குறிபபிடத்தக்கைளவு முன்தனற்-
றம் அமடயவில்மல என்ெத்த 
துமற்சார் நிபுணர்கைளின் கைருத்தாகை 
இருக்கின்றது.

இநநிமலயில், 2019 ஆண்டு 
நமடபெற்ற ஜனாதிெதி த்தர்்தமல 
ப்தாடர்நது ஜனாதிெதி தகைாட்டா-
ெய ்ராஜெக்ஷவின் ்தமலமையில் 
பி்ர்தைர் ைஹிந்த ்ராஜெக்ஷவின் 

வழிநடததி-
லில் உருவா-
கிய புதிய அ்ர-
்சாஙகைததில் கைடற்பறாழில் ைற்றும் 
நீ்ரகை வள மூலஙகைள் அமைச்்ச்ராகை 
ஈழ ைக்கைகைள் ஜனநாயகைக் கைட்சி-
யின் ப்சயலாளர் நாயகைமும் யாழ். 
த்தர்்தல் ைாவட்ட நாடாளுைன்ற 
உறுபபினருைான  டக்ளஸ த்தவா-
னந்தா நியமிக்கைபெட்டார்.

கைடற்பறாழில்்சார் அமைச்்ச்ராகை  
டக்ளஸ த்தவானந்தா நியமிக்கைப-
ெட்டமைக்கைான பி்ர்தான கைா்ரணங-
கைளில் ஒன்று, வடக்கு கிழக்கு 
பி்ரத்த்சததில் கைடற்பறாழில் ்சார் 
ப்சயற்ொடுகைமள தைம்ெடுததுவது-
டன் அ்தமனச் ்சார்நது வாழ்கின்ற 
ைக்கைளுக்கு சிறந்த வாழ்மகை ்த்ரததி-
மனயும் உருவாக்குவதுைாகும்.

இநநிமலயில், இலஙமகையின் 
வடக்கு ைாகைாணததின் கைடல் 
வளம் ைற்றும் கைம்ரதயா்ர வளங-
கைள் தொன்றன பவளிநாட்டுச் 
ப்சலாவணிமய பெற்றுக் பகைாள்-
வ்தற்கும் கி்ராமிய பொருளா்தா்ர 
அபிவிருததிக்குைான  ொரிய ்சாத-
தியஙகைமள பகைாண்டுள்ளது. 

அத்ததவமள நாட்டின் ்தற்தொ-
ம்தய பொருளா்தா்ர நிமலமய 

எதிர்-
பகைாள்வ-

்தற்கு, கைடற்-
பறாழில் துமற்சார் 

உற்ெததிகைளின் அவசி-
யம் உண்ரபெட்டுள்ளது.

அந்தவமகையில், ்சர்வத்த்சச் 
்சநம்தயில் அதிகை வ்ரதவற்மெ 
பகைாண்டுள்ள கைடலட்மட உற்-
ெததிக்கு ்சா்தகைைான ஏதுநிமல 
இலஙமகை கைடற்ெ்ரபபில் கைாணப-
ெடுவம்தயும் உற்ெததி ப்சய-
யபெடுகின்ற கைடலட்மடகைமள 
நவீன ப்தாழில்நுட்ெததிமன 
ெயன்ெடுததி ெ்தனிடுவ்தன் மூலம் 
அதிகை இலாெததிமன விம்ரவாகை 
பெற்றுக் பகைாள்ள முடியும் என்ெ-
ம்தயும் அமைச்்சர் டக்ளஸ த்தவா-
னந்தா அறிநது பகைாண்டார்.

இன்பனாரு ெக்கைததில், நமட -
பெற்று முடிந்த ஆயு்தப தொ்ராட் -
டததின் ஆ்ரம்ெ கைாலப தொ்ராளி -
கைளில் ஒருவர் என்ற வமகையில், 
்தமிழ் ைக்கைள் எதிர்பகைாண்ட 
இழபபுக்கைளும் அழிவுகைளுக்கும் 
்தார்மீகைப பொறுபதெற்றுக் பகைாள் -
வ்தாகை ப்தரிவிதது வருகின்ற 
கைடற்பறாழில் அமைச்்சர், சுைார் 
30 வருடஙகைளுக்குப பின்னர் 
்தைது ப்சாந்த முயற்சியினால் 
ப்சாந்த இடஙகைளுக்கு திரும்பிய 
தொதிலும் அடிபமட வ்சதிகைள் 
இன்றி வாழ்நது வருகின்ற இ்ர -

மணதீவு 
ைக்கைளுக்கு 
சிறந்த வாழ்வா -
்தா்ரததிமன ஏற்ெடுத -
துவ்தற்கும் விரும்பியி -
ருந்தார்.

அ்தனடிபெமடயில், கைடற்பறா -
ழில் அமைச்்சரின் தவண்டுதகைா -
ளுக்கு அமைய, இ்ரமணதீமவ 
அண்டிய கைடற்பி்ரத்த்ச்ததில் 
ஆயவுகைமள தைற்பகைாண்ட நா்ரா 
எனபெடும் த்தசிய நீரியல் வள 
ஆ்ராயச்சி நிறுவனம், கைடலட்மட 
வளர்பபுக்கு ஏதுவான கைடல் ெ்ரப -
பிமன அமடயாளபெடுததியது.

குறித்த பி்ரத்த்சததில ொரிய 
கைடலட்மட ெண்மண அமைக் -
கைபெடுகின்ற திட்டததிற்கு 
த்தமவயான மு்தலீடுகைமள 
தைற்பகைாள்வ்தற்கும் உற்ெததி 
ப்சயயபெடுகின்ற கைடலட்மட -
கைமள பகைாள்வனவு ப்சயது 
நவீன ப்தாழில்நுட்ெ முமறயில் 
ெ்தனிட்டு பவளிநாடுகைளுக்கு 
உற்ெததி ப்சயவ்தற்கும் 45 வருட 
ப்தாழில் அனுெவததிமனக் 
பகைாண்ட 'சுகைநத இன்டர்தநஷ -
னல் பிம்ரதவட் லிமிபடட்' என்ற 
்தனியார் மு்தலீட்டு நிறுவனம் 
முன்வநதிருந்தது.

இநநிமலயில் நக்டா எனபெ -
டும் த்தசிய நீரியல் வள அபி -
விருததி அதிகைா்ர ்சமெ ைற்றும் 
்தனியார் மு்தலீட்டா்ரள்கைள் 

இமணந்த பொறிமுமறயூடாகை 
அமைக்கை தீர்ைானிக்கைபெட்ட 
ொரிய கைடலட்மடப ெண்மண -
யின் ெயனாளர்கைள் அமனவரும் 
இ்ரமணதீமவ த்சர்ந்த கைடற்பறா -
ழிலாளர்கைள் ைததியில் இருநத்த 
ப்தரிவு ப்சயயபெட தவண்டும் 
என்ெது கைடற்பறாழில் அமைச் -
்சரின் திட்டவட்டைான தீர்ைான -
ைாகை இருந்த நிமலயில், 

மு்தற்  83 ெயனாளர்கைள் ப்தரிவு 
ப்சயயபெட்டு ்தலா 1 ஏக்கைர் என்ற 
அடிபெமடயில் ெகிர்ந்தளிக்கைப-
ெட்டுள்ளதுடன், அவர்கைளுக்கைான 
ஆ்ரம்ெ மு்தலீட்டுகைள் அமனதம்த-
யும் ்தனியார் நிறுவனம் பொறுப-
தெற்றுக் பகைாண்டுள்ளது.

இநநிமலயில், ்தற்தொது ்சம்-
பி்ர்தாயபூர்வைாகை ஆ்ரம்பிதது 
மவக்கைபெட்டுள்ள இ்ரமணதீவு 
கைடலட்மடப ெண்மண, வடக்கு 
கைடற்பறாழிலாளர்கைளின் வாழ்வில் 
ைலர்ச்சி ஏற்ெடுவ்தற்கைான ஆ்ரம்ெ-
ைாகை இருக்கும் என்ெத்த துமற்சார் 
நிபுணர்கைளின் ைதிபபீடாகை இருக்-
கின்றது.

இலங -
மகையிதலதய 
மு்தன்முமறயாகை 
நவீன ப்தாழில்நுட்ெ 
ெ்தனிடும் பொறிமுமற 
உள்ளடக்கைபெட்ட்தாகை 
ஆ்ரம்பிக்கைபெட்டுள்ள கைட -
லட்மட ெண்மணயின் ஊடாகை 
சுைார் 500 உறுபபினர்கைமளக் 
பகைாண்ட 83 குடும்ெஙகைள் 
தந்ரடித ப்தாழில்முமனதவா்ராக் -
கைபெட்டுளளனர். 

இ்தனுடாகை சுைார் 500 ப்தாழி -
லாளர்கைள் தந்ரடித ப்தாழில் 
வாயபபிமனயும் சுைார் 400 
இற்கும் தைற்ெட்டவர்கைள் 
ைமறமுகைைான ப்தாழில் வாயப -
புக்கைமளயும் பெற்றுக்பகைாள்ள -
வுள்ளனர். கைடற்பறாழில் அமைச் -
்சர் டக்ளஸ த்தவானந்தாவின் 
கைருததிட்டதின் அடிபெமடயிலும் 
தந்ரடி வழிநடத்தலிலும்இ்தற் -
கைான மு்தற் கைட்டம் ஆ்ரம்பிக்கைப -
ெட்டுள்ள நிமலயில், இ்ரண்டாம் 
கைட்டததில் ெயனாளர்கைளாகை 
இமணநது பகைாள்வ்தற்கைாகை இ்ர -
மணதீமவ த்சர்ந்த சுைார் 135 
கைடற்பறாழிலாளர்கைள் முன்வந -
துள்ளமை குறிபபிடத்தக்கைது.

ஸ்ரீகாந் பன்னீர்செல்வம்

வடக்கு கடலில் 
ப�ொருளொதொர மலர்ச்சி

தமிழ்ச் ்செல்வன்



கே: ஒரு வழியாே 1000 ரூபா என்ற 
இலக்குக்கு வந்துவிட்டீரேள். 

வர்த்தமானி அறிவி்த்தல் வவளியானதும் 
அல்லது ஆட்கசேபனனக்ோன ோலம் 
முடிவனைந்்ததும் ேம்பனி ்தரப்பு நீதிமன்றம் 
வசேல்லலாம் அல்லவா?

சம்பள நிர்ணய சப்பயின் தீர்மானம வரத்-
த்மானியில் வவளியிடப்படட பின் கம்ப-
னியயமா அல்்லது யவறு யமாயேனும ஆடயச-
்பப்ண வதரிவிககமாவிடடமால் சம்பள நிர்ணய 
சப்பயின் தீர்மானம அமுல்்படுத்தப்ப-
டும. ஆடயச்பப்ணகள் இருப-
பின் நீதி்ன்்றம வசன்று அதன் 
தீமா்பபு வருமவபே கமாத்திருகக 
யவண்டிய சூழ்நிப்ல ஏற்ப-
டும.   

கே: கவனலநாள் 
குன்றப்பு வசேயய-

க்கூடிய வாயப்பு உள்்ளது 
அல்லவா?   

ஆம! வதமாழிறசஙகஙகளும 
முத்லமாளி்மார சமய்ளனமும 
வசய்துவகமாள்ளப்படட ஒப்பந்-
தத்தின் அடிப்பபடயில் இது-
வபேயும சம்பளக வகமாடுப-
்பனவுகள் ய்பச்சுவமாரத்பத 

அடிப்பபடயில் வழஙகப்படடு வந்ததுடன் 
இமமுப்ற அபத வதமாழிறசஙகஙகள் கம்பனி 
தேபபு தீர்மானத்பத ஏறறுகவகமாள்ளமாது 
வதமாழில் அப்ச்சரின் ஊடமாக சம்பளத்பத 
வ்பறறுகவகமாள்ள முன்வந்துள்ளனர. இதன் 
அடிபபடயில் எதிரகமா்லத்தில் யதமாடடத் 
வதமாழி்லமாளரகளுககு வமாேத்தில் 3 நமாடகள் 
்டடுய் யவப்ல வழஙகப்படககூடிய 
சூழ்நிப்ல ஏற்பட்லமாம என முத்லமாளி்மார 
சமய்ளனம வதரிவித்துள்ளது. இதறகப்ய 
300 நமாள் யவப்ல வழஙகு்மாறு கடடமாயப்ப-
டுத்த முடியமாது.   

கே: கவனலக்கு அல்லது தி்றனம-
க்கேற்ற சேம்ப்ளம் எனபன்த்த்தான 

ேம்பனி ்தரப்பு ்தமது ்தாரேமந்திரமாே 
னவ்ததிருக்கி்றது. அந்்தக் வோள்னே-
யுைன, இந்்த 900 ரூபா சேம்ப்ள்த திட்ைம் 
ஒ்ததுப்கபாோது அல்லவா?   

நமாம தி்றப்ககு ஏற்ற சம்பளம அல்்ல, 
1000 ரூ்பமா சேமாசரி சம்பளத்பதயய யகமாரி-
யுள்யளமாம.   

100 ரூ்பமா அேசு தன் ்பட்ஜட நிதியிலிருந்து 
தருவதமாக கூ்றப்படடுள்ளது. அது என்ன 
நிதி? தனியமார வதமாழி்லமாளருககு அேசு அ்ல-
வன்ஸ் ய்பமான்்றவதமாரு வதமாபக தருவது 
நீடிககககூடிய ஒன்்றமா? வதமாடமாந்து நீடிககும 
என்்பது சந்யதகத்துககுரியது. இது அேசமாஙக 
வகமாள்பகககு ஏற்ப ்மாற்றம அபடய்லமாம. 
அவவமா்றமாயின் வேவுவச்லவு திடடத்தின் 
ஊடமாக வதமாடரந்து நிதி ஒதுககீடு வசய்ய 
யவண்டியிருககும.   

கே: வசோல்லுஙேள், சேம்ப்ள நிர்ணய 
சேனபயில் எனன நைந்்தது?   

கடந்த கடடமாம திகதி பிற்பகல் 2.30 
்ணிககு சம்பள நிர்ணய சப்பயின் 
யகடய்பமார கூடத்தில் அதன் வசய்லமாளர 
தப்லப்யில் கூடடம இடமவ்பற்றது. இச் 
சந்தரப்பத்தில் இ்லஙபக வதமாழி்லமாளர கமாங-
கிேஸின் சம்பள நிர்ணய சப்பயின் உறுப-
பினர ். ்மாரிமுத்துவும ஸ்ரீ்லஙகமா சுதந்திே 
யதமாடடத் வதமாழி்லமாளர சஙகத்தின் உறுபபி -
னர பி.ஜி. சந்திேயசனவும முன்பவத்த 900 

ரூ்பமா அடிப்பபட சம்பளமும அேசமாஙகத்-
தின் ஊடமான வமாழ்பகச்வச்லவுகயகற்ற 
்மானியகவகமாடுப்பனவு்மான 100 ரூ்பமாவும 
யதமாடடத் வதமாழி்லமாளரகளுககு ஓரு நமாள் 
சம்பள்மாக வழஙகப்பட யவண்டும என்்ற 
யகமாரிகபகபய முன்பவத்தனர. இது வதமாடர-
்பமாக சப்பயில் க்லந்துபேயமாடப்படடது. இக 
கூடடத்தில் வதமாழிறசஙகஙகள் சமாரபில் 8 
உறுபபினரகளும முத்லமாளி்மார சமய்ளனத்-
தின் சமாரபில் 8 உறுபபினரகளும அேசமாஙகத்-
தின் சமார்பமாக நிய்ன உறுபபினரகள் மூவரு-
்மாக க்லந்து வகமாண்டனர.   

இதன்ய்பமாது முன்பவககப்படட 
யகமாரிகபக வதமாடர்பமாக ஒவவவமாருவரும 
தஙகளின் கருத்துகபள முன்பவத்தனர. 
வதமாழிறசஙக பிேதிநிதிகள் அபனவரும 
ரூ்பமா 1000 வகமாடுப்பனவு நீண்டகமா்ல்மாக 
ய்பசப்படடு வருவபதயும வதமாழி்லமாளர 
சம்பளக யகமாரிகபகயின் நியமாயத் தன்ப -்
பயயும எடுத்துபேத்தனர. அயதயவபள 
முத்லமாளி்மார சமய்ளனத்தின் உறுபபி-
னரகள் இக யகமாரிகபகககு கடுப்யமான 
எதிரபப்ப வதரிவித்ததுடன் இவவமாறு 1000 
ரூ்பமா சம்பள அதிகரிபப்ப வழஙகினமால் 
யதமாடடத்பத வகமாண்டுநடமாத்த முடியமாது 
என்றும நமாஙகள் கூடு்மானவபே யதமாடடத் 
வதமாழி்லமாளரகளின் சம்பளக வகமாடுப்பன-
வுகபள கூடடு ஒப்பந்தம மூ்ல்மாக வழ-
ப்ய்பமால் நபடமுப்றப ்படுத்துவதறகு 
முயறசி வசய்யதமாம. அபத வதமாழிறசஙகங-
கள் ஏறறுவகமாள்ளமாது வதமாழில் அப்ச்சரின் 
ஊடமாக சம்பளத்பத வ்பறறுகவகமாள்ள முன்-
வந்துள்ளனர.   

இதன் அடிபபடயில் எதிரகமா-
்லத்தில் யதமாடடத் வதமாழி-
்லமாளரகளுககு வமாேத்தில் 
3 நமாடகள் ்டடுய் 
யவப்ல வழஙகககூ-
டிய சூழ்நிப்ல ஏற்ப-
ட்லமாம. வ்பயருககு 
தறச்யம 16 கிய்லமா 
யதயிப்ல ்பறிகக 
யவண்டும என்்பபத 
்மாறறி 18 கி.கிேமா-
்மாக உயரத்தப்படும 
என்றும கம்பனி 
தேபபு குறிபபிடடது. 

இதன் பின் 1000 ரூ்பமா வகமாடுப்பனவு பியே -
ேப்ணபய ஆதரிப்பவரகள் வமாககளிககு-
்மாறு ஆப்ணயமாளர சப்பபய யகமாரினமார. 
வதமாழிறசஙகம சமார்பமாக 8 உறுபபினரகளும 
நிய்ன உறுபபினர மூவரு்மாக 11 ய்பர ஆத-
ேவமாகவும 8 ய்பர எதிேமாகவும வமாககளித்த -
னர. இதன்மூ்லம 1000 ரூ்பமா சம்பள உயரவு 
யகமாரிகபக 3 அதிகப்படியமான வமாககுகளமால் 
வவறறியபடந்ததமாக ஆப்ணயமாளர அறி-
வித்தமார. இத்தீர்மானம வதமாழி்லப்ச்சரின் 
அஙகீகமாேத்திறகு அனுப்பப்படடு வரத்த்மா-
னியில் பிேசுரிககப்படடு 14 நமாடகளுககு 
பின் எதிரபபில்ப்ல எனின் மீண்டும சம்பள 
நிர்ணய சப்ப கூடடப்படடு தீர்மானம அமு-
லுககு வரும.   

கே: கூட்டு ஒப்பந்்த்ததுக்கு எனன 
நைக்கும்? சேமூேநல்த திட்ைஙேன்ள, 

இழக்ே முடியாது அல்லவா?   
யதமாடடத் வதமாழி்லமாளரகளின் ந்லன்சமாரந்த 

கூடடு ஒப்பந்ம 1998 முதல் 21 யதமாடட 
கம்பனிகபள உள்ளடககிய முத்லமாளி்மார 
சமய்ளனத்துடன் வசய்துவகமாள்ளப்பட-
டது. ஆனமால் இமமுப்ற கூடடுஒப்பந்தம 
்ஜனவரி ்மாதம முடிவுககு வந்தநிப்லயில் 
முத்லமாளி்மார சமய்ளனமும வதமாழிறசங-
கஙகளும ரூ்பமா 1000 வகமாடுப்பனவு வதமாடர-
்பமான ய்பச்சுவமாரத்பதகபள ஆேமபித்தன. 
ய்பச்சுவமாரத்பதயில் சுமுகநிப்ல ஏற்படமாத-
தன் கமாே்ண்மாக வதமாழில் அப்ச்சர தப்ல-
ப்யிலும ்ப்லசுறறு ய்பச்சுவமாரத்பதகள் 

நடமாத்தப்படடு யதமால்வியபடந்த 
நிப்லயில் சம்பள நிர்ணய 

சப்பயமால் சம்பளப பிேச் -
சிபன தீரககப்படடது. 
இதன் கமாே்ண்மாக 

கூடடு ஒப்பந்தத்தில் 
இருந்து முத்லமாளி்மார 
சமய்ளனம வி்லகு-
வதமாக சம்பள நிர்ணய 
சப்பயில் வதரிவித்தது. 
இதனமால் கூடடுஒப்பந் -
தம வசல்லு்படியற்ற -

தமாகும என்்பயத 
என் கருத்து.   

அதறகப்ய வதமாழி்லமாளரகளின் யச்ந-
்லன் வதமாடர்பமாக அேசமாஙகம முன்வந்து முத-
்லமாளி்மார சமய்ளனத்துடனும அபனத்து 
வதமாழிறசஙகஙகளுடனும ஒப்பந்தம ஒன்ப்ற 
வசய்துவகமாள்ள யவண்டியிருககும.   

ய்லும சமூகந்லன் வதமாடர்பமாக அேசமாங -
கம பிேயதச சப்ப, ்மாகமா்ணசப்ப ஊடமாக 
கிேமா்ஙகளில் முன்யனடுககப்படும யச்ந -
்லத் திடடஙகபள யதமாடடப்பகுதிகளிலும 
ய்றவகமாள்ள யவண்டியிருககும.   

சிறுயதமாடட உரிப்யமாளருககு வழஙகும 
சலுபககள், ்மானியஙகள் என்்பனவறப்ற 
த்ககு வழஙகுவதில்ப்ல என்்ற ஒரு க[ப்ற 
கம்பனிகளுககு உள்ளது. வதமாழி்லமாளர 
தேபபு ்றறும கம்பனி தேபபு என இருதேப-
பும யதமாடடஙகபள கமாப்பமாறறிக வகமாள்தல் 

என்்ற புள்ளியில் ஒன்றிப்ணய யவண்டிய 
யதபவ இருககி்றது. உஙகள் ்பமாரபவ என்ன?   

1972ம ஆண்டு கமாணிகள் யதசிய ்யப்ப -
டுத்தல் சடடத்தின் கீழ் யதமாடடஙகபள அே -
சமாஙகம வ்பமாறுபய்பற்றது. அதன்்படி ய்பருந் -
யதமாடடஙகளும அேசமாஙகத்திறகு கீழ் வந்தன. 
இவவமாறு வ்பமாறுபய்பற்றதில் 75 வீதத்பத 
அஙகு வமாழும சிஙகள ்ககளுககு வழஙகி -
யது. ஏபனயபவ ஆர.பி.சீ ்றறும ்ககள் 
வ்பருந்யதமாடடச் சப்பயின் கீழ் வந்தன. தறச-
்யம அககமா்லத்தில் 75 வீதம வழஙகப்படட 
யதமாடடஙகளில் இருந்து தறய்பமாது உற்பத்தி-
யில் சிறுயதமாடடஙகளில் இருந்து 72 வீதம 
வரு்மானம கிபடககின்்றது. யதமாடடஙகபள 
கம்பனிகளுககு மீண்டும 1992ம ஆண்டு 
வழஙகுமய்பமாது அேசமாஙகம அதில் யவப்ல 
வசய்யும வதமாழி்லமாளர ந்லன் வதமாடர்பமாகயவமா 
அவமாரகளின் சம்பள வகமாடுப்பனவு வதமாடர -
்பமாகயவமா எவவித உடன் ்படிகபககபளயும 
வசய்துவகமாள்ளமாத கமாே்ணத்தினமால் இன்று 
யதமாடடத் வதமாழி்லமாளரகள் ்பல்யவறு பிேச் -
சிபனகளுககு உட்படடுள்ளனர. அத்துடன் 
தனியமார கம்பனிகளுககு மீண்டும யதமாடடங -
கபள வழஙக யவண்டமாம என வதமாழிறசங-
கஙகள் ்ப்ல்மான எதிரபப்ப வதரிவித்தன. 
இதன்ய்பமாது கம்பனிகளும அேசமாஙகமும 
10 வீத ்பஙகுகபள இ்லவச்மாக யதமாடடத் 
வதமாழி்லமாளரகளுககு வழஙகும என்றும 
வமாககுறுதி அளிககப்படடது. ஆனமால் 

நபடமுப்றககு வேவில்ப்ல.   
ஆபகயமால் வதமாழி்லமாளரகளுககு வழஙக 

யவண்டிய ்பஙகுகபள 
முப்றயமாக வழஙகி யதமாடட ்பங -
கமாளிகளமாக இப்ணத்து வகமாள்வ -
தன் மூ்லம யதமாடடஙகபள கமாப-
்பமாறறிகவகமாள்ள முடிவதுடன் 
வதமாழி்லமாளரகளின் வமாழ்வமாதமா-
ேமும உறுதியபடயும.   

கூடடு ஒப்பந்த கமா்லம 
சம்பள நிர்ணய சப்பககமா்லம 

என இேண்டினதும நன்ப் தீப்கள் ்பறறி 
ஒரு ஒபபீடு வசய்வீரகளமா?   

சம்பள நிர்ணயசப்பக் காலம   

*  சிஙகள தமிழ் புதுவருடத்திறகு சம்பளத்-
துடனமான விடுமுப்ற வழஙகப்படடது.   

*  1990 ம ஆண்டுமுதல் சுதந்திே தினம சம -
்பளத்துடனமான விடுமுப்றயமானது.   

*  வருட இ்லமா்பத்தில் 750 ரூ்பமா வதமாழி-
்லமாளமா்களுககு 1973ம ஆண்டு சம்பளம 
3.50 சத்மாக இருககும ய்பமாது வழஙகப-
்படடு தறய்பமாதும அயத வதமாபக வழங-
கப்படுகின்்றது.   

*  14 நமாடகள் யசபவகமா்ல்ப்ணம 1983 ம 
ஆண்டுவதமாடககம வழஙகப்படுகின் -
்றது.   

சம்பள நிர்ணய சப்பக்காலம (தீபை)   

*  சம்பள நிர்ணயசப்பயின் மூ்லம யதமாடடத் 
வதமாழி்லமாளரகளின் வமாழ்கபகச் வச்லவுககு 
ஏற்ற சம்பளம வழஙகப்படவில்ப்ல. 

  
கூட்டுஒப்பந்த காலம   

கூடடுஒப்பந்தத்தில் வமாயி்லமாக வதமாழி்லமா -
ளரகளுககு சி்றப்பமான வசயல்திடடஙகள் 
அமுல்்படுத்தப்படட ய்பமாதிலும அத்திடடங-
கள் நபடமுப்றப ்படுத்தப்படவில்ப்ல.   

கே: வவளிவாரி பயிர்சவசேயனே 
ஏறேனகவ நனைமுன்றயில், 

இருப்பது்தான. அ்தனன சேஙேஙேள் 
கூடி ஆராயந்து விரிவுபடு்த்தலாம் எனறு 
நினனக்கிறீரே்ளா? வோஞசேம் வி்ளக்ே 
முடியுமா?   

முறறுமுழுதமாக வவளிவமாரிப ்பயிரச்-
வசய்பகககு யதயிப்லத் யதமாடடஙகபள 
உட்படுத்துவது சமாத்தி்ற்றது. கமாே்ணம, 
வதமாடரந்து விபளச்சபள வ்ப்றமுடியமாது. 
யதமாடடஙகளில் உள்ள தரிசு நி்லஙகபள 
வதமாழி்லமாளரகளுககு ்பகிரந்தளித்து அல்்லது 
அவறறில் கம்பனிகளும சிறு ்பயிரச்வசய் -
பககபள ய்றவகமாள்ள்லமாம. ஏவனனில் 
சிறு ்பயிரச்வசய்பக வதமாடரச்சியமாக வதமாழி -
்லமாளரகளுககு யவப்ல வழஙகமாது என்்பபத 
்னதில் பவத்துகவகமாள்ள யவண்டும.   
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நம்பிக்னேனய உறுதி வசேயவ்தறோன முயறசிக்ோே...

நமபிக்பக ்பற்றிய வபையபைகள் 
ைற்றும ஆலலாசபைகள் அதிகைாக 
உள்ளை. ஒவ்வாருவருக்கும இபை -

லயயும ைற்றும நிறுவை ைட்ைத்திலும ஏற்்படும 
நமபிக்பக மிக முக்கியைாகும நாடுகளுக்கி -
பைலயயும கூை நமபிக்பக உருவாகிைது. முன் -
லைற்ைம அபைநது வரும ்்தாழில்நுட்்பம 
ைற்றும ்்தாைர்பாைல் வளரச்சிக்கு அபைய 
எதிரகாலம இந்த கட்ைபைபபுக்கு அப்பால் 
்சன்று லைால்பா ்்தாழில்நுட்்பம அ்தாவது 
்சயற்பக அறிபவ நம்ப லவண்டிவரும.  

நமபிக்பகபய ்பற்றி சமீ்ப காலைாக ஒரு 
வி்த நபைமுபை பகயாளுபகயில் ஈடு்பட்ை 
ல�ாரஜ் சுல்ட்ஸ் அண்பையில் காலைாைார. 
அவர அ்ைரிக்க சமூகத்துக்கும சரவல்தசத்துக் -
கும ்்பரும ்பணியாற்றியுள்ளார. அ்ைரிக் -
காவும லசாவியத்யூனியனும ்பனிப ல்பாரில் 
ஈடு்பட்ை லவபளயில் இரு்தைப்பாரிபைலயயும 
்்தாைரபிபை ஏற்்படுத்்த நைவடிக்பக எடுத்்த 

அறிஞைாவார. இைா�ாஙக, நிதி, ்்தாழிலா -
ளர ைற்றும வைவு ்சலவு எை அ்ைரிக்க 
அைசாஙகத்தில் ்சயலாளர ்ப்தவிகபள 
வகித்்தவைாவார. அப்ப்தவி அ்ைரிக்க கபி -
்ைட்டில் உயரந்த இைத்தில் உள்ள்தாகும. 

அைசியலில் ைாத்திைைல்ல கல்வித் துபையி -
லும உயரந்த இைத்தில் இருந்தவர டுபவட் 
டீ. ஐஸன்்ாவர. நிக்ஸன் ைற்றும லைகன் 
எை முன்ைாள் அ்ைரிக்க �ைாதி்பதிகள் 
மூவரின் கீழ் ்பல ்்பாறுபபுகபள வகித்்தார. 
சிக்காலகா ்பல்கபலக்கழகத்தின் ்்பாருளா -
்தாை விஞஞாை பீைாதி்பதியாை அவர, ்தனியார 
துபையிைருைன் இப்ணநது கட்டுைாை ்்தாழி -
லிலும ைாற்ைஙகபள ஏற்்படுத்திய ்தபலவைா -
வார. அவைது பின்ைணி எதுவாக இருந்தாலும 
நூறு வருைஙகள் வாழ்ந்த அவர நமபிக்பக 
்பற்றி எழுதி பவத்்த குறிபபுகள் ்தற்காலத் -
துக்கு முக்கியைாைபவ.  

உ்பலயாகப்படுத்தும நா்ணயத்துக்கு நமபிக் -
பகபய சைப்படுத்திய அவர வீடு, ்பாைசாபல, 
்்தாழிற்சாபல, ்பாதுகாபபுத் துபையிலும 
அைசாஙகத்தின் நமபிக்பக முக்கியம எை சுட் -
டிக்காட்டிைார. ்பாதிப்பபைந்த நமபிக்பகபய 
்சல்லாக் காசுக்கு ல�ாரஜ் சுல்ட்ஸ் உவபைப -

்படுத்திைார. ்்பரும நமபிக்பகயுைன் ்காடுக் -
கல் வாஙகல் ்சய்யும நா்ணயத்ப்த ்சல் -
லாக்காசாக்காைல் பவத்திருக்க நாம முயற்சி 
்சய்ய லவண்டும. லவகைாக ைாறிவரும 
கட்ைபைபபினுள் நமபிக்பக மிக முக்கியைா -
கும. ஆைால் ஒவ்வாருவருக்கு இபைலயயும 
நாடுகளுக்குமிபைலயயும கூை நமபிக்பகயில் 
்பழுது எற்்படும ்தன்பைபய கா்ணக்கூடிய்தாக 
உள்ளது. அண்பைக்காலஙகளில் சமூக ஊைக 
்பாவபை ைற்றும அ்தன் விகாைத்்தன்பைகள் 
நமபிக்பக என்ை அடிப்பபைபய ஆ்பத்துக்குள் -
ளாக்கியுள்ளை. கைந்த காலத்தில் நமபிக்பக 
கல்லில் எழுதிய எழுத்து. சூரியனும சநதிை -
னும இருக்குமவபை ைாைா்த முடிவுகள் அன்று 
எடுக்கப்பட்ைை. ஆைால் இன்று நமபிக்பக 
பவக்கக்கூடியபவ எல்பலப்படுத்்தப்பட்டுள் -
ளை. உண்பையில் பிநதிய உண்பை என்னும 
ைாதிரி உருவாகியுள்ளது ல்பால் பிநதிய நம -
பிக்பக என்னும ்பாவபையும அறிநது ்காள் -
ளகூடிய்தாகவுள்ளது. இஙகு இறுதி முடிவு 
உ்ணரவுபூரவைாைது.   

இைஙகளுக்கிபைலய நமபிக்பகபய இழக் -
கும வபகயில் சம்பவஙகள் நபை்்பற்று 
வருகின்ைை. ை்தஙகபளப்பற்றிய நமபிக்பக 

இழக்கப்பட்டு வருகிைது. ை்த சித்்தாந்தஙகள் 
்பற்றியல்ல ை்தத்ப்த முன்னிறுத்தி ்சயல் -
்படும வி்தம காை்ணைாக பிைச்சிபை ஏற்்படு -
வப்த கா்ணலாம. ைக்கள் சமூகம, நிறுவை 
கட்ைபைபபு, ல்தசிய ைற்றும அைசியல் ்தபல -
வரகபள நம்பா்த நிபலக்கு உட்்பட்டிருப்பது 
இன்று முகம ்காடுக்கும பிைச்சிபையாகும. 
இறுதியில் நாடுகளுக்கிபைலய இருக்கலவண் -
டிய நமபிக்பக, ஒவ்வாரு நாடுகபளயும 
ைதிக்கும ்தன்பை ்சயல் இழநதுள்ளது. 
இ்தன் ்பலைாக ்பயஙகைைாை விபளவுகள்; 
ஏற்்பை இைமுண்டு என்்பதில் சநல்தகமில்பல. 
சமபிை்தாய கட்ைபைபபு மீ்தாை நமபிக்பக 
இழக்கப்படும ல்பாது புதி்தாக ஏற்்படும மூை 
நமபிக்பககள் ைற்றும ்நறிமுபைகபள 
நம்ப ைக்கள் தூண்ைப்பைலாம. கண்மூடித்்தை -
ைாை நமபிக்பக காை்ணைாக ல்பைழிவு நிகழ்வு -
களுக்கும வாய்பபுள்ளது. உலக சரித்திைத்தில் 
அவவாைாை ்பல சம்பவஙகள் உண்டு.  

நாம வாழும சூழலில் அன்ைாைம எடுக்கும 
முடிவுகளில் நமபிக்பகயுண்டு. முடிவுகளில் 
இலா்பமும நட்ைமும உண்டு. நமபிக்பக பவப -
்ப்தால் இலா்பத்ப்தயும நட்ைத்ப்தயும சைைாக 
ஏற்றுக் ்காள்வது அவசியைாகும. நமபிக்பக 

பவப்ப்தால் எற்்படும அவ்தாைத்துக்கும 
்தயாைாக லவண்டும. ல�ாரஜ் சுல்ட்ஸ் ல்பான்ை 
அரிய ைனி்தரகள் வாழ்ந்த யுகம முடிவுக்கு 
வநதுள்ளது. இன்று எைக்குள்ள சில ்தபல -
வரகளும; ைற்றும அறிஞரகளும நமபிக்பக 
்பற்றி அக்கபை ்காள்வதில்பல. அன்ைாை நை -
வடிக்பககளில் ்தற்காலிக பிை்பல்யத்துக்காக 
முடிவுகபள எடுக்கின்ைாரகலள ்தவிை ்்தாபல -
லநாக்லகாடு சிநதிப்பதில்பல. அது துைதிரஷ் -
ைைாை நிபலபையாகும. நாட்டில் இைஙக -
ளுக்கிபைலய நமபிக்பகபய உறுதி ்சய்ய 
திட்ைஙகள் அவசியம.

சிஙகள, ்தமிழ் ைக்களிபைலய ைாத்திை -
ைல்ல அபைவரிைமும நாடுகளுக்கிபைலயயும 
இப்ணநது ்சயல்்படுவது அவசியைாகும. 
சீைா ைற்றும இநதியாவுைன் ைாத்திைைல்ல 
அ்ைரிக்கா ைற்றும ஐலைாப்பா உள்ளிட்ை 
்்பரிய சிறிய நாடுகளுைனும ்தனித்துவைாக 
்காடுக்கல் வாஙகல் ்சய்யும திட்ை்ைான்பை 
்தயாரிக்க லவண்டும. நமபிக்பகலய அ்தன் 
முக்கிய அடிப்பபையாகும. 

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுே்ததிறகு 
புதியக்தார வடிவம்

்தமிழில்: வீ.ஆர.வயலட் 

்தவிரக்ே முடியா்த ோர்ணஙே்ளால், இவவார 
சிறுவர உலேம், உள்ளிட்ை முக்கியமான
பகுதிேள் வவளிவரவில்னல எனபன்த
வாசேேரேளுக்கு அறிய்த்தருகினக்றாம்.

விவசோய க்தாட்ை்த வ்தாழிலா்ளர
சேஙே்ததின ்தனலவர
ஆர.எம். கிருஷ்ணசோமியுைன
ஓர உனரயாைல்

புதிய உைனபடிக்னே ஒனன்ற
வசேயதுவோள்்ள கவண்டியிருக்கும்

சம்பளச் சப்ப தீர்மானதபதை

எதிரதது கம்பனிகள்
நீதி்ன்றம சசல்ல்லமாம

'வ்தாழிலா்ளரேளின கசேமநலன வ்தாைரபாே
அரசோஙேம் முனவந்து மு்தலாளிமார
சேம்கம்ளன்ததுைனும் அனன்தது வ்தாழிற-
சேஙேஙேளுைனும் ஒப்பந்்தம் ஒனன்ற
வசேயதுவோள்்ள கவண்டியிருக்கும்'

'வ்தாழிலா்ளரேளுக்கு வழஙே கவண்டிய பஙகுேன்ள
முன்றயாே வழஙகி க்தாட்ை பஙோளிே்ளாே இன்ண்தது
வோள்வ்தன மூலம் க்தாட்ைஙேன்ள ோப்பாறறிக்வோள்்ள
முடிவதுைன வ்தாழிலா்ளரேளின வாழவா்தாரமும் உறுதியனையும்' -ஆர
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ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின்...
பெற்்ற பொலிஸ் ைாஅதிெர் 

சந்தி்ரா ெர்்ாந்து ைற்றும் ஓய்வு-
பெற்்ற ைாவட்டச் பசயலாளர் நிைல் 
அபெசிறி ஆகிய மூவர் ப�ாண்ட-
மைந்்த ைனி்த உரிமை�ள் மீ்றல் 

ப்தா்டர்ொ் ஜ்ாதிெதி ஆமைக்-
குழு அணமையில் ஜ்ாதிெதியால் 
நியமிக்�பெட்டது.   இந்நிமலயில், 
அந்்த ஆமைக்குழுவில் இலஙம�-
யின் ென்மைத்துவம் ைற்றும் ொலி் 

அம்டயாளத்ம்தப பி்ரதிெலிக்� 
பவணடியம்தக் �வ்த்திற்ப�ாணடு 
பயாப�ஸ்வரி ெற்குை்ராசாமவ நிய-
மிபெ்தா� ஜ்ாதிெதி ப�ாட்டாெய 
்ராஜெக்ஷ சுடடிக்�ாடடியுள்ளார்.   

ஐந்து தேசிய இணைப்பு...
ஜ்ாதிெதி பசயலணியின் 

்தமலவர் பெசில் ்ராஜெக்ஷ ப்தரிவித்-
துள்ளார்.

இந்்தத் ப்தசிய இமைபபுக் குழுக்-
�ள் அந்்தந்்தத் தும்ற�ள் ப்தா்டர்-
ொ் அமைச்சுக்�ளு்டன் இமைந்து 
தீர்ைா்ங�மள பைற்ப�ாள்வது 
விம்த்தி்ற்ா� அமையுபை்வும் 
பசயலணியின் ்தமலவர் சுடடிக்�ாட-
டி்ார்.  

ப�ாள்ம� ரீதியா� தீர்ைா்ம் 
பைற்ப�ாள்ளும் பொது அமைச்சுக்-
�ள் ைற்றும் அ்ரச நிறுவ்ங�ளுக்கி -
ம்டயிலா் இமைபபு வலுபபெ -

றும். ஜ்ாதிெதியின் கி்ராைத்து்டன் 
�லந்தும்ரயா்டல் பவமலத்திட-
்டத்ம்த பைலும் வலுபெடுத்துவ -
்தற்�ா் ப�ாள்ம�க்�மைய, ஐந்து 
ப்தசிய இமைபபு  குழுக்�ள் ஸ்்தா-
பிக்�பெ்டவுள்ள்.  

பி்ரப்தச இமைபபுக்குழுக்�ளுக்கு 
பைலதி�ா� 05 உெகுழுக்�ள் நிய -
மிக்�பெ்டவுள்ள். இ்தன் பொது, 
விவசாயக் குழுவின் ்தமலமைத்து-
வத்ம்த அமைச்சர் சைல் ்ராஜெக்ஷ 
வகிபொர். வாழக்ம�ச் பசலவு உெ 
குழுவின் ்தமலவ்ரா� அமைச்சர் 
நிைல் சிறிொல டி சில்வா பசயற்ெடு-

வார். அமைச்சர் பஜான்ஸ்்டன் பெர்-
்ாணப்டா உட�ட்டமைபபு வசதி -
�ள் உெகுழுவின் ்தமலவ்ரா�வும் 
பசயற்ெடுவார்.  

சமூ� உட�ட்டமைபபு வசதி�ள் 
உெ குழுவின் ்தமலவ்ரா� அமைச்-
சர் பெ்ராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் நிய -
மிக்�பெ்டவுள்ளார். பொதுைக்�ள் 
ொது�ாபபு ைற்றும் சமூ� அபிவிருத் -
திக் குழுவின் ்தமலவ்ரா� அமைச் -
சர் ஜ்� ெண்டா்ர ப்தன்்க்ப�ான் 
பசயற்ெடுவார். இந்்த உெகுழுக்�ள் 
ைா்தாந்்தம் ஒன்றுகூடிக் �லந்தும்ரயா-
டும். 

இந்தியா ஆேரிக்்க தேண்டும்...
ந்டத்திய்தா�வும் அவர் குறிபபிட -

டுள்ளார்.   
இலஙம�யில் ்தமிழ ைக்�ள் 

எதிர்ப�ாள்ளும் ைனி்த உரிமை மீ்றல்-
�மள நன்கு அறிந்திருக்கும் என்்ற 

அடிபெம்டயில் இலஙம� மீது 
அழுத்்தம் ப�ாடுக்கும் பொறுபபு 
இந்தியாவுக்கு உணடு எ் சுைந்தி-
்ரன் ப்தரிவித்துள்ளார்.   அத்ப்தாடு 
பஜனீவா விவ�ா்ரம் குறித்து பிரிட -

்டன், �்்டா ைற்றும் அபைரிக்� 
பொன்்ற நாடு�ளின் பி்ரதிநிதி�ளு-
்டன் ்தமிழத் ப்தசியக் கூட்டமைபபு 
ப்தா்டர்ந்தும் �லந்தும்ரயாடி வருவ -
்தா�வும் அவர் குறிபபிடடுள்ளார்.   

சாைக்கியன், ஜனா, ்கணையரசன்...
பெ்ரணியில் �லந்து ப�ாள்வார்�-

பள்க் கூறி �ல்மும் பொலிஸ் 
நிமலயத்தி்ால் ொ்ராளுைன்்ற 
உறுபபி்ர்�ள் உள்ளிட்ட 29 
பெருக்கு �ல்மும் நீதிைன்்ற உத்்த -
்ரவின் பெரில் ்தம்டஉத்்த்ரவு பெ்றப-
ெடடிருந்்தது.   

எனினும் பெ்ரணி �்டந்்த பெப்ர-
வரி 03 ஆம் தி�தி நம்டபெற்்றது-
்டன் நீதிைன்்ற ்தம்டஉத்்த்ரமவ மீறி 
்தம்டஉத்்த்ரவு பெ்றபெட்டவர்�-
பள் பெயரி்டபெட்டவர்�ள் சிலர் 

�லந்து ப�ாண்ட்தா� குற்்றஞசாட-
்டபெடடு ொ்ராளுைன்்ற உறுபபி்ர்-
�ள் உள்ளிட்ட 07 பெருக்கு எதி்ரா� 
�ல்மும் நீ்தவான் நீதிைன்றில் 
வழக்ப�ான்று ்தாக்�ல் பசய்யபெட -
டுள்ளது.   

�ல்மும் பொலிஸாரி்ால் 
�்டந்்த 05 ஆம் தி�தி இந்்த ைனுத் 
்தாக்�ல் பசய்யபெடடுள்ளது.   

 இ்தன்ெடி இவ் வழக்கு நம்டபெற்-
்றது்டன் நீதிைன்்ற ்தம்டயுத்்த்ரமவ 
மீறிய்தா� குற்்றஞசாட்டபெட்ட 

ொ்ராளுைன்்ற உறுபபி்ர்�ளா் 
இ்ரா.சாைக்கியன் ப�ா.�ருைா�-
்ரம், ்த.�மலய்ரசன் முன்்ாள் ொ்ரா-
ளுைன்்ற உறுபபி்ர்�ளா் ொ.அ-
ரியபநந்தி்ரன், சீ.பயாப�ஸ்வ்ரன், 
ைாைவர் மீடபு பெ்ரமவ ்தமலவர் 
பச.�பைசா்ந்்தன், இலஙம�த் 
்தமிழ்ரசுக் �டசியின் வாலிெர் 
முன்்ணி துமைச் பசயலாளர் அ.நி-
்தான்சன் ஆகிபயாருக்கு நீதிைன்்ற 
அமழபொமை அனுபபி மவக்�ப-
ெடடுள்ளது.   

மாைேருக்்கான புைணமக் ்கதிர்...

மிகுந்்த அனுெவம் ப�ாண்டவரு-
ைா் எஸ்.ஏ.சந்தி்ரெவ்ால் (B.A, 
Dip.in teach, PGDE) (‘புலரி’ பவளி-
யீட்டாசிரியர்) விபச்டைா�த் ்தயாரிக்-
�பெட்ட ைாதிரி 

வி்ாத்்தாள்�ளும், அ்தற்�ா் 
விம்ட�ளும் உங�ள் தி்�்ரனில் 
எதிர்வரும்19.02.2021 பவள்ளிக்கி-
ழமை மு்தல் ஒவ்பவாரு வா்ரமும் 

பவளிவ்ரப பொகின்்ற்.    ைாைவர்�-
ளுக்�ா் இந்்த விபச்ட ைாதிரி வி்ாத்-
்தாள் தி்�்ரனின் இலவச இமைபொ-
கும். ப�ாவிட19 �ா்ரைைா� வீடடில் 
்தஙகியிருந்்தெடி �ற்்றலில் ஈடுெடு-
கின்்ற ்த்ரம் - 05 ைாைவர்�ளுக்கும், 
அடுத்்த வரு்டத்தில் புலமைப ெரிசில் 
ெரீடமசக்குத் ப்தாற்்றப பொகின்்ற 
்த்ரம் - 04 ைாைவர்�ளுக்கும் தி்�்ரன் 

ஊ்டா�க் கிம்டக்கின்்ற பெரும் வ்ரப-
பி்ரசா்தம் இதுவாகுபைன்ெதில் நாம் 
ைகிழச்சி ப�ாள்கின்ப்றாம். ைாைவ 
ைணி�ளின் �ற்்றலுக்கு ம�ப�ாடுப-
ெதில் தி்�்ரன் என்றுபை ்த்து 
ெணிமயத் ப்தா்டரும். (எஸ்.ஏ.சந்தி-
்ரெவன், ப்தா.பெ.இல.0773013062, 
arumugamchandrabavan@gmail.com)  
  -_ ஆசிரியர், தி்�்ரன் 

விறபணனயா? முேலீடா?...
ப்ராஹான் ை�ப�ா்ரள, அசங� 

அபெகுைவர்்த் ஆகிபயார் �ருத்-
துப ெரிைா்றல்�மள பைற்ப�ாண்ட-
்ர்.   

ஊ்ட�வியலாளர்�ள் ெஙகு ெற்றிய 
இந்்த நி�ழவில் ஊ்ட�வியலாளர்�-
ளால் எழுபெபெட்ட ப�ள்வி�ளுக்கு 
அவர்�ள் ெதிலளித்்த்ர்.   

ப�ாழும்பு தும்றமு�த்தின் மு�ா -
மைத்துவம் அ்ரசாங�த்தி்டமும் 
அ்தன் கீழ வரும் மும்யங�ளின் 
பசயற்ொடு�ள் மு்தலீட்டாளர்�-
ளி்டமும் இருக்� பவணடும். அது 

நாடடின் பொருளா்தா்ரத்திற்கு 
பெரும் ெங�ளிபொவது்டன் எதிர்-
�ாலத்தில் கிழக்கு மும்யம் எதிர் -
ப�ாள்ள பநரும் அச்சுறுத்்தலிலிருந்து 
அ்தம் ொது�ாபெ்தற்கும் வழிவ -
குக்கும் என்ெப்த அவர்�ளது �ருத்-
்தா� அமைந்்தது.   

்தற்பொம்தய அ்ரசாங�ம் ்தைது 
ப�ாள்ம�யிலிருந்து ஒருபொதும் 
வில�ாது. அந்்தவம�யில் நாடடின் 
ப்தசிய ொது�ாபபுக்கு முன்னுரிமை 
வழங�பெடும் என்ெதில் ைாற்றுக் 
�ருத்துக்கு இ்டமில்மல.   

தும்றமு�த்தின் ஒரு மும்யம் 
�ணடிபொ� அ்ரசாங�த்தி்டபை 
இருக்� பவணடும்.அப்தபவமள, 
நாடடின் பொருளா்தா்ரத்ம்த �வ்த்-
திற்ப�ாணடு ஏம்ய மும்யங�ள் 
மு்தலீட்டாளர்�ளி்டம் வழங�ப -
ெ்ட பவணடும். தும்றமு� மும -்
யங�ள் வி்டயத்திலும் ை�ாவலி 
திட்டம் பொன்்ற சி்றந்்த நிமலயா் 
ப�ாள்ம� அவசியம்.   

அடுத்்தடுத்து வந்்த அ்ரசாங�ங�ள் 
அ்தற்�ா் நிமலயா் ப�ாள்ம� 
ஒன்ம்ற ப�ாணடிருக்�ாைல் அ்ர -

சாங�ம் ைாறுெடும்பொது அ்ரசியல் 
பநாக்�ங�ளுக்�ா� ப�ாள்ம��ளி-
லும் பசயற்ொடு�ளிலும் ைாற்்றங�ள் 
ஏற்ெடுத்்தபெட்ட ்தாபலபய தும்றமு -
�ங�ள் பொருளா்தா்ர ரீதியா� பின்் -
ம்டமவக் �ணடுள்ள்.   

 இனிபைலாவது அ்தற்�ா் சி்றந்்த 
நிமலயா் ப�ாள்ம� ஒன்று உரு-
வாக்�பெடடு அ்தன் கீழ அ்தம் 
முன்ப்ற்றி நாடடின் பொருளா -
்தா்ரத்திற்கு ெங�ளிபமெ பெற்-
றுக்ப�ாள்வது ப்தா்டர்பில் சிந்திக்� 
பவணடும்.    எைக்கு கிம்டத்்த வாய்ப-

பு�ளும் சந்்தர்பெங�ளும் ம�நழுவ 
வி்டபெட்ட்தால் நாடு ப்தா்டர்ச்சி-
யா� இழபபு�மள சந்தித்துள்ளது.    
மு்தலில் கிழக்கு மும்ய பி்ரச்-
சிம் அ்ரசியல் பி்ரச்சிம்யல்ல. 
அது வர்த்்த� ரீதியா் நாடடின் 
பொருளா்தா்ரம் சம்ெந்்தைா் பி்ரச் -
சிம் என்ெம்த மு்தலில் உை்ர 
பவணடும். குறுகிய பநாக்�ங�ள் 
இதில் இருக்�க் கூ்டாது. ஏற்�்பவ 
ஜபொனின் நிறுவ்ங�ள் ம�விட-
டுப பொயுள்ள்.    அதுபொன்்ற ெல 
வாய்பபு�ள் சந்்தர்பெங�மள நாம் 

ம�நழுவ விடடுள்பளாம். இனியும் 
வருகின்்ற வாய்பபு�மள ம� நழுவ 
விட்டால் நாடடின் பொருளா்தா்ரம் 
ப்தா்டர்பில் நாம் சிந்திக்� பவணடி-
யுள்ளது.   கிழக்கு மும்ய விவ�ா-
்ரம் ப்தா்டர்பில் எதிர்பமெ பவளியி-
டுெவர்�ள் அது ப்தா்டர்பில் சிந்தித்து 
பசயல்ெடுவது நல்லது.    நாம் எம்த 
பசய்்தாலும் நாடடின் நலம்யும் 
முன்ப்ற்்றத்ம்தயும் �ருத்திற்-
ப�ாணடு பசயற்ெடுவது முக்கியைா -
குபைன்றும் அவர்�ள் பைலும் ப்தரி -
வித்்த்ர்.(ஸ)   

இைஙண்க மீது இந்தியாவுக்கு...
�்டற்ப்றாழிலாளர் விவ�ா்ரம் 

ைற்றும் ப�ாழும்புத் தும்றமு� விவ-
�ா்ரம் பொன்்றவற்றில் இந்தியா 
திருபதியா� இல்மலபயன்று பசய்-
தி�ள் ப்தரிவிக்கின்்ற். இந்நிமல 
ப்தா்டர்பில் ்தங�ளது �ருத்து என்்? 
எ் ஊ்ட�வியலாளர் ஒருவர் எழுப -
பியிருந்்த ப�ள்விக்கு ெதிலளிக்ம� -
யிபலபய அவர் இவ்வாறு ப்தரிவித்-
்தார்.   

இதுப்தா்டர்பில் அவர் பைலும் 
குறிபபிடும�யில் -   

இவ் விவ�ா்ரத்ம்த தீர்த்து மவபெ -
்தற்�ா� ப்தா்டர்ச்சியா் முயற்சி�ள் 
பைற்ப�ாள்ளபெடடு வருகின்்ற். 
ஏற்�்பவ அமைச்சு அதி�ாரி�ள் 

ைட்டத்திலா் பெச்சுக்�ள் ஆ்ரம் -
பித்துள்ள நிமலயில், ப�ாள்ம� 
ரீதியா் முடிவு�மள பைற்ப�ாள்வ-
்தற்�ா் அமைச்சர்�ள் ைட்டப பெச் -
சுவார்த்ம்த ப்தா்டர்ொ் ஏற்ொடு�ள் 
நம்டபெற்று வருகின்்ற்.   

அப்தபந்ரம் இலஙம�க்கும் இந்தி-
யாவுக்குமிம்டயில் நீண்ட வ்ரலாற்-
றுத் ப்தா்டர்பு இருக்கின்்றது. உைர் -
வு�ளால் உ்றவு�ளி்ால் �லாசா்ரத் 
ப்தா்டர்பு�ளால் இ்ரணடு நாடு�ளுக்-
குமிம்டயிலிருக்கும் பநருக்�ம் பிரிக்-
�பெ்ட முடியா்தது.   

அது ைாத்தி்ரைன்றி, பூப�ாள அ்ர-
சியல் ரீதியிலும் இலஙம�யின் 
அமைவி்டம் இந்தியாவுக்கு முக்கி -

யைா்து. அப்தபொன்று இலஙம�-
யின் ஸ்தி்ரத்்தன்மைக்கு இந்தியாவு்ட-
்ா் உ்றவு அவசியைா்து. எ்பவ 
இ்ரணடு நாடு�ளுக்குமிம்டயிலா் 
உ்றபவன்ெது எபபொழுதும் ெலைா-
்்தா�பவ இருக்� பவணடும்.   

அப்தபொல நல்லாடசி என்று 
பெயரில் �்டந்்த ஆடசிக் �ாலத்தில் 
அ்ரசாங�த்ம்த ந்டத்தியவர்�ள் ஏற்ெ-
டுத்திய குழபெங�ளில் ஒன்று்தான் 
ப�ாழும்பு தும்றமு�த்தின் கிழக்கு 
மும்ய விவ�ா்ரம்.   

ஹம்ொந்ப்தாடம்ட தும்றமு-
�த்ம்த சீ்ாவி்டம் ம�யளித்்த்ர். 
அப்தபொன்று ப�ாழும்பு தும்றமு-
�த்தின் கிழக்கு மும்யத்ம்த இந் -

தியாவுக்கும் ஜபொனுக்கும் வழங -
குவது ப்தா்டர்ொ் புரிந்துைர்வு 
உ்டன்ெடிக்ம� ஒன்ம்ற ம�ச்சாத்-
திட்ட்ர். இவ்வாறு பூப�ாள அ்ர-
சியமல ம�யாளும் தி்ற்ற்்ற சில 
தீர்ைா்ங�ளி்ால் எைது நாடம்ட 
சுற்றிக் குழபெங�மள உருவாக்கி 
மவத்திருக்கின்்றார்�ள்.   

அப்தபவமள, �்டந்்த அ்ரசாங -
�ம் பசய்து ப�ாண்ட புரிந்துைர்வு 
உ்டன்ெடிக்ம�க்கு ைா்றா� ்தற்பொ-
ம்தய அ்ரசாங�ம் தீர்ைா்ம் ஒன்ம்ற 
பைற்ப�ாள்ளுைாயின், அது பூப�ாள 
அ்ரசியல் சார்ந்்த சிந்்தம்யின் 
அடிபெம்டயில் இந்தியாவுக்கு ்தற்-
பொம்தய அ்ரசாங�ம் ப்தா்டர்ொ� 

்தவ்றா் புரி்தமலயும் ஏற்ெடுத்தும் 
என்ெம்த அணமையில் ஜ்ாதிெதி 
ப�ாட்டாெய ்ராஜெக்ஷ பவளிபெ -
ம்டயா�பவ ப்தரிவித்திருந்்தார்.   

இந்நிமலயில்்தான், அணமை-
யில் அமைச்ச்ரமவ ெத்தி்ரபைான்று 
தும்றசார் அமைச்சரி்ால் ்தாக்�ல் 
பசய்யபெடடிருந்்தது. அதில் 51 
வீ்தைா் உரிமைமய இலஙம� 
தும்றமு� அதி�ா்ர சமெக்கும் 49 
வீ்தைா் ெஙகு�மள இந்தியாவின் 
அ்தானி நிறுவ்த்திற்கு வழஙகுவது 
ப்தா்டர்ொ� ப்தரிவிக்�பெடடிருந்-
்தது. ஆ்ால் ப்தாழிற்சங�ங�ள் 
இந்்த மும்யத்தின் ஒரு ெகுதிமயக்-
கூ்ட பவளியாருக்கு வழஙகுவ்தற்கு 

அனுைதி அளிபெதில்மலபயன்்ற 
நிமலபொடடில் இருபெ்தா�  ப்தரி-
வித்துள்ள அமைச்சர் ்டக்ளஸ் ப்தவா-
்ந்்தா, எவ்வாப்றனினும், ்த்து 50 
வரு்ட �ால அ்ரசியல் அனுெவத்தில் 
ப்தாழிற்சங�ப பொ்ராட்டங�ள் 
ெலவற்ம்ற பவற்றி�்ரைா� தீர்த்து 
மவத்்த அனுெவமுள்ள எைது பி்ர-
்தைர் ைஹிந்்த ்ராஜெக்ஷவின் வழிந-
்டத்்தலிலும் ஜ்ாதிெதி ப�ாட்டா-
ெய ்ராஜெக்ஷவின் ்தமலமையிலும் 
பசயற்ெடடு வருகின்்ற ்தற்பொம்தய 
அ்ரசாங�ம் இந்்த விவ�ா்ரத்ம்த 
பவற்றி�்ரைா� ம�யாளுபைன்று 
நம்புவ்தா�வும் அமைச்சர் ்டக்ளஸ் 
ப்தவா்ந்்தா ப்தரிவித்்தார்.  

ஆரம்பத்திதைதய இைஙண்க...
பஜர்ைன், பைாணடிநீக்ப்ரா, 

வ்டைசிப்டானியா ஆகியவற்றின் 
சார்ொ� பிரிட்டனின் வதிவி்டப பி்ர -
திநிதி ஜூலியன் பிப்ரய்த்பவயிட 
இலஙம� மீ்தா் அறிக்ம�மயச் 
சைர்பபிக்�வுள்ளார்.   

இலஙம�யின் முன்பைாழிவு -
்டன் ஏற்ப�்பவ வழங�பெட்ட 
தீர்ைா்த்திற்கு இலஙம� பைற் -
ப�ாண்ட ெதில் ந்டவடிக்ம��ள் 
ெற்றிய அறிக்ம�மய அடிபெம்ட -
யா�க் ப�ாணடு ைனி்த உரிமை�ள் 

ஆமையாளர் ்தயாரித்்த அறிக்ம� -
யும் இந்்த அைர்வில் சைர்பபிக்�பெ -
்டவுள்ளது.   

இவ்வறிக்ம��ள் மூலம் ெலத்்த 
குற்்றச்சாடடுக்�மள எதிர்பநாக்கும் 
இலஙம� ்த்து நிமலபொடம்ட 
அறிவிக்� இது ஒரு ்தருைம் என் -
்றாலும் பவளிவிவ�ா்ர அமைச்சர் 
திப்ஷ் குைவர்த்்த்வுக்கு இது 
மி�வும் சவால் நிம்றந்்த நாட�ளா� 
இருக்குபை்வும் எதிர்ொர்க்�பெ -
டுகி்றது.   

இந்்த உயர்ைட்டக் கூட்டத்தில் 
�ருத்துக்�மளத் ப்தரிவிக்�விருக் -
கும் இ்த்ர நாடு�ளின் பி்ரதிநிதி�ள் 
்த்ரபபில், இந்திய பவளிவிவ�ா்ர 
அமைச்சர் சுபபி்ரைணியம் பஜய்சங -
�ர், அபைரிக்� இ்ராஜாங�ச் பசய -
லாளர் ைற்றும் சீ்ாவின் பவளி -
விவ�ா்ர அமைச்சர் ஆகிபயார் 
அ்டஙகுவர்.   

குழுை நாடு�ளால் முன்மவக் -
�பெடும் புதிய தீர்ைா்ம், ஏற்ப� -
்பவ நிம்றபவற்்றபெட்ட 30/1 

– 40/1 தீர்ைா்ங�ள் ப்தா்டர்பில் 
இலஙம� பைற்ப�ாண்ட ந்டவ -
டிக்ம��ள் ெற்றிபய இருக்குபை் 
எதிர்ொர்க்�பெடுகின்்றது.   

�்டந்்த 2019 ஆம் ஆணடு ஜ்ா -
திெதி ப்தர்்தலின் பின்்ர், இத் தீர் -
ைா்த்திற்கு நல்லாடசி அ்ரசாங�ம் 
வழஙகிய இமை அனுச்ரமையி -
லிருந்து விலகிய்தா� புதிய அ்ரசாங -
�ம் அறிவித்்தது.   

இந்நிமலயில் �்டந்்த ைா்தம் 
ஐ.நா. ஆமையாளர் பவளியிட்ட 

இலஙம� ப்தா்டர்ொ் புதிய அறிக் -
ம�யில், �்டந்்த �ால ைனி்த உரிமை 
மீ்றல்�மள இலஙம� �வனிக்�த் 
்தவறியமையா்து இத்்தம�ய 
மீ்றல்�ள் மீணடும் மீணடும் நி�ழும் 
அொயத்ம்த ஏற்ெடுத்தியுள்ள்தா� 
குறிபபிடடிருந்்தார். அத்ப்தாடு �டு -
மையா் ைனி்த உரிமை மீ்றல்�ளில் 
ஈடுெட்ட்தா�க் கூ்றபெடும் குற்்றவா -
ளி�ளுக்கு எதி்ரா� பசாத்து மு்டக் -
�ம் ைற்றும் ெயைத் ்தம்ட பொன்்ற 
்தம்ட�மளயும் ஐ.நா. ஆமை -

யாளர் முன்பைாழிந்திருந்்தமை 
குறிபபி்டத்்தக்�து.   இப்தபவமள 
ப�ாப்ரா்ா ப்தாற்ம்ற பவற்றி�்ர -
ைா� �டடுபெடுத்தும் நாடு�ளில் 
ஒன்்றா� இலஙம� இருக்கும் -
பொது, அ்தம் இழிவுெடுத்துவம்த 
பநாக்�ைா�க் ப�ாணடு 16 ்தவ்றா் 
விளக்�ங�ள் அ்டஙகிய ஐ.நா ைனி்த 
உரிமை�ள் ஆமையாளரின் அறிக் -
ம�மய நி்ரா�ரிக்� அ்ரசாங�ம் ந்ட -
வடிக்ம� எடுத்துள்ள்தா�வும் அவர் 
ப்தரிவித்துள்ளார்.   

புதிய க்காதரானா; யாழ்.குடா அசசத்தில்!...
இது குறித்து ஊ்ட�ங�ளுக்குக் 

�ருத்துத் ப்தரிவிக்கும்பொப்த அவர் 
பைற்�ண்டவாறு குறிபபிடடுள்ளார்.  

அவர் பைலும் ப்தரிவிக்ம�யில், 
யாழ. ைாவட்டத்தில் ்தற்பொழுது 

ப�ாப்ரா்ா நிமலமை சற்றுக் கும்ற-
வம்டந்துள்ளது. எனினும், �்டந்்த 
02 தி்ங�ளா� திடீப்ர் மவ்ரஸ் 
ப்தாற்று உறுதி பசய்யபெடப்டாரின் 
எணணிக்ம� அதி�ரித்துள்ளது.  

இந்நிமலயில், அச்சுபவலி 

சந்ம்தப ெகுதிமயச் பசர்ந்்த வியாொரி-
�ள் நால்வர் ைற்றும் பெருந்து ந்டத்து -்
ரின் ைம்வி, பிள்மள ஆகிபயாருக்கு 
பநற்றுமுன்தி்ம் ப�ாப்ரா்ா ப்தாற்று 
உறுதிபசய்யபெடடுள்ளது.  

இச்சூழலில், யாழ. ைாவட்ட 
ைக்�ள் மி�வும் அவ்தா்ைா�ச் பசயற்-
ெ்ட பவணடியுள்ளது. யாழ.ந�ரில் 
இபபொது அம்த்துச் பசயற்ொடு-
�ளும் இயல்பு நிமலயிலுள்ளது. 
எனினும் சு�ா்தா்ர நம்டமும்ற�மளக் 

�டுமையா�ப பின்ெற்றுைாறு அறிவு-
றுத்்தபெடடுள்ளது.  

இப்தபவமள, அச்சுபவலி சந்ம்த-
யில் எழுைாற்்றா� பைற்ப�ாள்ளப-
ெட்ட ெரிபசா்தம்யிபலபய பநற்று 
நால்வருக்கு ப�ாப்ரா்ா மவ்ரஸ் 
ப்தாற்று உறுதிபசய்யபெடடுள்ளது. 
இந்நிமலயில், மி�வும் அவ்தா்ைா-
�ச் பசயற்ெ்ட பவணடிய நிமலமை 
�ாைபெடுகின்்றது.   அச்சுபவலிப 
ெகுதியில் மவ்ரஸ் ப்தாற்று உறுதி 

பசய்யபெட்டவர்�ள், பவளி ைாவட-
்டங�ளிலுள்ள சந்ம்தயு்டன் ப்தா்டர்-
பும்டயவர்�ளா� உள்ள்ர். இந்-
நிமலயில், அச்சுபவலி சந்ம்தப 
ெகுதியிலுள்ள வியாொரி�ளுக்கும் 
அவர்�ளு்டன் ப்தா்டர்பும்டயவர்�-
ளுக்கும் பி.சி.ஆர். ெரிபசா்தம்�மள 
பைற்ப�ாள்வ்தற்குச் சு�ா்தா்ரப பிரி-
வி்ர் ந்டவடிக்ம� பைற்ப�ாணடு 
வருகின்்ற்ர். இந்நிமலயில், புதிய 
ப�ாத்்தணி உருவாகும் சூழல் �ாைப-

ெடுவ்தால் பொதுைக்�ள் சு�ா்தா்ர 
நம்டமும்ற�மளக் �ட்டாயைா�ப 
பின்ெற்றிச் பசயற்ெ்ட பவணடும்.   
குறிபொ�, ொ்டசாமல�ள், ை்தஸ்்த-
லங�ள் ஏம்ய பொதுைக்�ள் ஒன்-
றுகூடும் இ்டங�ளில் அம்த்துச் 
பசயற்ொடு�ளுக்கும் அனுைதி வழங-
�பெடடுள்ளது. அத்ப்தாடு ்தற்பொது 
�.பொ.்த. ெரீடமசக்குரிய ஏற்ொடு�ள் 
முன்ப்டுக்�பெடடு வருகின்்றது. 
இந்்த அொய நிமலமய உைர்ந்து 

பொதுைக்�ள் ந்டந்துப�ாள்ள 
பவணடும்.  அத்ப்தாடு, ெஸ்�ளில் 
ெயணிபபொர் ைற்றும் பொதுைக்�ள் 
ஒன்றுகூடி இ்டங�ளுக்கு பசல்பவார் 
்தைது ொது�ாபமெ உறுதிபெடுத்திக்-
ப�ாள்ள பவணடும். முச்சக்�்ர வணடிச் 
சா்ரதி�ளும் மி�வும் அவ்தா்ைா�ச் 
பசயற்ெ்ட பவணடும்.   இப்தபவமள, 
அச்சுபவலி சந்ம்தமய மூடுவ்தற்கு 
இதுவம்ர எந்்தத் தீர்ைா்மும் எடுக்�ப-
ெ்டவில்மல பயன்று குறிபபிட்டார்.  

டி.ஆர். விதஜேர்த்ேனவின்...
நி�ழவும் ைறுநாள் 

ைதியம் பிக்குைாருக்-
�ா் அன்்்தா் நி�ழ-

வும் நம்டபெ்றவுள்ள்.  
எைது நிறுவ்த்தின் ஸ்்தா-
ெ�ர் அை்ரர் டி.ஆர்.விபஜ -

வர்த்்த்ா ெற்றிய விபச்ட 
�டடும்ர இன்ம்றய தி -்
�்ரன் வா்ரைஞசரியின் 11 

ஆம் ெக்�த்தில் பி்ரசு்ரைா-
கியுள்ளது.  

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் க�ொற்று  

பலா்ரன்ஸ் பசல்வநாய�ம்  

நாடடில் ப�ாப்ரா்ா மவ்ரஸ் 
ப்தாற்று பநாயாளர்�ளின் எண -
ணிக்ம� 74 ஆயி்ரத்து 56 அதி�ரித் -
துள்ள்தா� சு�ா்தா்ர அமைச்சு ப்தரி-
வித்துள்ளது.  

அப்தபவமள, பூ்ரைைா� குைை -
ம்டந்்த மவ்ரஸ் ப்தாற்றுபநாயாளி� -
ளின் எணணிக்ம� 66 ஆயி்ரத்து 984 
ஆ� அதி�ரித்துள்ள்தா�வும் பைலும் 
6 ஆயி்ரத்து 688 மவ்ரஸ் ப்தாற்று 
பநாயாளி�ள் ெல்பவறு மவத்தியசா -

மல�ளிலும் ைருத்துவ �ண�ாணிப-
புக்கு உடெடுத்்தபெடடு வருவ்தா�-
வும் அமைச்சு ப்தரிவித்துள்ளது.  

அப்தபவமள பநற்று முன்தி்ம் 
பைலும் 5 ப�ாப்ரா்ா மவ்ரஸ் 
ப்தாற்று பநாயாளி�ள் ை்ரைம் 
அம்டந்துள்ள நிமலயில் பைாத்-
்தைா� நாடடில் இதுவம்ர ை்ரை-
ைம்டந்்தவர்�ளின் எணணிக்ம� 
384 ஆ� அதி�ரித்துள்ள்தா�வும் 
அமைச்சு ப்தரிவித்துள்ளது.  

அப்தபவமள நாடடில் பநற்று முன்-
தி்ம் ைாத்தி்ரம் 15 ஆயி்ரத்து 543 

பி.சி.ஆர் ெரிபசா்தம்�ள் பைற்-
ப�ாள்ளபெடடுள்ள்.   ப�ாழும்பு 
ைற்றும் �ம்ெஹா ைாவட்டங�ளில் 
மவ்ரஸ் ப்தாற்று பநாயாளர்�ளின் 
எணணிக்ம� பவகுவா� அதி�ரித்து 
வருவ்தா� ப்தரிவித்துள்ள அ்ரசாங� 
ைருத்துவ அதி�ாரி�ள் சங�ம்,பி.
சி.ஆர் ெரிபசா்தம் அறிக்ம��ள் 
பவளிவருவதில் ்தாை்தம் ஏற்ெடுவ-
்தால் ப�ாப்ரா்ா மவ்ரஸ் ஒழிபபு 
ந்டவடிக்ம��ளுக்கு அது பின்்ம்ட-
வா� அமைந்துள்ள்தா�வும் அந்்த 
சங�ம் ப்தரிவித்துள்ளது.   

ந�ோயோளர் எண்ணிக்கை  
74 ஆயிரத்தைக கைடநதைது  

 எரிகணை தாக்குதலில் பலியான   

ஊ்ட�வியலாளர் பு.சத்தியமூர்த்தி-
யின் 12ஆம் ஆணடு நிம்பவந்்தல் 
நி�ழவு பநற்று (13) அனுஷ்டிக்�ப -
ெட்டது.   

யாழ.ஊ்ட� அமையத்தில் பநற்று 
நம்டபெற்்ற நி�ழவில், ஊ்ட�வி -
யலாளர் பு.சத்தியமூர்த்தியு்டன் 
ெணியாற்றிய ஊ்ட�வியலாளர்�ள், 
அவ்ரது நணெர்�ள் ைற்றும் யாழ.
ஊ்ட�வியலாளர்�ள் ெலர் �லந்து 
ப�ாணடு அஞசலி பசலுத்தி்ர்.   

இறுதி யுத்்தத்தின்பொது ொது -
�ாபபு வலயைா� அறிவிக்�பெட்ட 
பி்ரப்தசத்தில் எறி�மை ்தாக்கு்தலில் 
ஊ்ட�வியலாளர் பு.சத்தியமூர்த்தி 
உயிரிழந்்தார் என்ெதும் குறிபபி்டத்-
்தக்�து.   

ஊட�வியலொளர் 
சத்தியமூர்த்தியின்   
12ஆம் ஆண்டு நிவனரைந�ல்

புதியைவ� க�ொர�ொனொ க�ொற்று சு�ொ�ொ� அவைச்சு ஆய்வு   
இலஙம�யில் �ண்டறியபெட்ட 

பிரிட்டனில் ெ்ரவிவரும் புதியவம� 
ப�ாப்ரா்ா ப்தாற்று குறித்து சு�ா்தா்ர 
அமைச்சு ஆய்மவ ஆ்ரம்பித்துள்-
ள்தா� சு�ா்தா்ர உய்ரதி�ாரி ஒருவர் 
பநற்று ப்தரிவித்்தார்.   இது ப்தா்டர் -

ொ� எடுக்�பெ்ட பவணடிய ந்டவ -
டிக்ம��ள் குறித்து ெரிந்தும்ர�மள 
சைர்பபிக்குைாறு சு�ா்தா்ர பசமவ�ள் 
ெணிபொளர் ப்தாற்றுபநாயியல் பிரி -
வுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ள்தா� சு�ா்தா்ர 
பசமவ�ள் பி்ரதி ெணிபொளர் 

நாய�ம் மவத்தியர் பஹைந்்த பஹ்ரத் 
ப்தரிவித்துள்ளார்.   புதிய ைாறுொட-
டின் ெ்ரவல் வீ்தம் அதி�ைா� �ாைப -
ெடுவ்தா� ஸ்ரீ ஜயவர்த்்த்பு்ர ெல்�-
மலக்�ழ�த்தின் ஆய்வு முடிவு�ள் 
பவளிபெடுத்தியுள்ள்.   

ஒலுவிணைச தசர்ந்ே  இைஙண்க துணைமு்க அதி்கார சணபயின் உத்திதயா்கத்ேர் சமூ்க 
தசணேயாளர் எம்.ஐ.யஹயா  ஒலுவில் அல்- ஹம்ரா ம்கா வித்தியாையத்திறகு சுமார் 
நூறறுக்கும் தமறபடட நூல்்கணள அன்பளிப்பா்க ேழஙகியுளளார். ேழணமதபான்று 
தேறறும்  இரண்டு நூல்்கணள பாடசாணை நூை்கத்திறகு ேழஙகி ணேத்ோர். இேணன 
பாடசாணையின் அதிபர் அஷ்- கெய்க் யு.த்க.அப்துர் ரஹீமிடம் ேழஙகி ணேப்பணே பட-
த்தில் ்காைைாம்.(படம் - ்கல்முணன மத்திய தின்கரன் நிருபர்)
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ஒரு வருடத்தை எடுததுக் க�ொணடொல் அதில் எததை்ைய�ொ 
முக்கி� திைங�ள் வருகின்றை. ஆைொல் பலரும் 

நி்ைவில் ்வததிருபபது கவகு சில திைங�்ைததைொன. உல� 
ம�ளிர் திைம் என்றொல் கபரும்பொலொயைொருக்கு அது மொர்ச் எடடொம் 
தி�தி எனபது நி்ைவில் இருக்கும். அவவொ்றொை ஒரு பிரபலமொை 
மறக்றொரு திைம் என்றொல் அது உலக�ஙகும் இனறு க�ொணடொடபப-
டும் �ொதைலர் திைமொ�யவ இருக்கும். க�ொயரொைொ பரவல் �ொரணமொ� 
முனை்ரப யபொலல்லொது சு�ொதைொர மு்்ற�ளின கீழ் அத திைம் 
உலக�ஙகும் க�ொணடொடபபடும் எைக் �ருதைலொம். �ொதைலர் திைம் 
முபபது ஆணடு�ளுக்கு முனைர் இலங்�யில் ய�ள்விபபடொதை ஒரு 
திைம். 1948க்கு முனைர் நவம்பர் ஐநதைொம் தி�தி்� இந நொடடில் 
ஆஙகியல�ரும் ஆஙகில வழிக் �ல்வி �ற்றவர்�ளும் ‘்�யபொக்ஸ் 
திைம்’ எனபதைொ�க் க�ொணடொடி வநதைொர்�ள். 1605ம் ஆணடு பிரிட-
டிஷ் பொரொளுமன்றத ்தை கவடி ்வதது தை�ர்பபதைற�ொ� பொரொளு-
மன்ற �டடததின கீழ் கவடிமருநது பீபபொய�ள் அடுக்கி ்வக்�பபட-
டை. கிறிஸ்தைவரொை மனைரின ஆடசி்� முடிவுக்கு க�ொணடுவநது 
�தயதைொலிக்�ரின ஆடசி்� பிரிடடனில் ஏறபடுததுவ்தை யநொக்�மொ-
�க் க�ொணடு இச் சதி மு�றசி யமறக�ொள்ைபபடடது. ஆைொல் கவடி 
மருநது பீபபொய�ளுக்கு தீ ்வபபதைறகு முனையரய� சதித திடடம் 
கவளிய� கதைரி� வநதைது. சதிக் கூடடம் சுறறி வ்ைக்�பபடடது. 
அதைன தை்லவரொ�க் �ருதைபபடட ் � ஃயபொக்ஸ் என்ற �தயதைொலிக்�ர் 
்�து கசய�பபடடொர். அவருக்கு மரண தைணட்ை வழங�பபடடது.  

பினைர் மக்�ள் கபரும் கவடி விபத்தைத தைவிர்தது, ஜைநொ� -
�மும், மனைரும் �ொபபொற்றப படட நவம்பர் ஐநதைொம் தி�தி்� 
க�ொணடொடத கதைொடஙகிைர். நவம்பர் மொதைததின குளிர் இரவு�ளில் தீ 
மூடடி மகிழ்வது ஒரு முக்கி� ்�ஃயபொக்ஸ் திை நி�ழ்வொ�த தி�ழ்ந-
தைது. கபரும்பொலும் அயதை நவம்பர் மொதைததில் வரக் கூடி� தீபொவளி-
யின ்ம�பபுள்ளியும் ்�ஃயபொக்ஸ் திைததின ்ம�ப புள்ளியும் 
– தீ்ம்� அழிததைல் – என்ற ஒயர �ருப கபொரு்ைக் க�ொண-
டிருபபது ஆச்சரி�மூடடும் ஒரு ஒறறு்ம. நவம்பர் ஐநதைொம் தி�தி 
திைத்தை இலங்�யில் வொழ்நதை ஆஙகியல�ர் இரவில் தீயிடடும், 
்�ஃயபொக்சின உருவ கபொம்்ப எரிதது ஆடல் பொடல்�ளுடனும் 
க�ொணடொடி மகிழ்நதைைர். சுதைநதிரததின பினைர் அப பழக்�ம் ்� 
விடடுப யபொைது. அதைறகு பதிலொ� அயதை இ்ைஞர்�்ை ஈர்க்�க் 
கூடி� மறக்றொரு கவளிநொடடு இ்றக்குமதி திைமொ� இக் �ொதைலர் 
திைத்தைக் குறிபபிடலொம்.

�ொதைலர் திைம் நமது �லொசொரததுக்கு கபொருததைமொைதைொ, அது 
அவசி�மொ என்ற ய�ள்வி�ள் ஒவகவொரு �ொதைலர்திை சம�ததிலும் 
கிைபபபபடடு வொதைப பிரதிவொதைங�ள் முன்வக்�பபடடொலும் அதைன 
யதைொற்றத்தை நொம் ஆரொயயவொமொைொல் கிறிஸ்து பி்றபபுக்கு முனைர் 
இருநயதை அவவொ்றொை ஒரு திைம் யரொமபயபரரசில் அனுஷ்டிக்�ப -
படடு வநதைதைொ�வும் அது லூப�ொலி�ொ’ என்ற கப�ரில் க�ொணடொடப -
படடதைொ�வும் வரலொறறு ரீதி�ொை தை�வல்�ள் கசொல்கின்றை.

இயதை யபொன்ற �ொதைலருக்�ொை திைங�ள் எகிபது, கியரக்�ம், 
இநதி�ொ உடபட பல நொடு�ளில் க�ொணடொடபபடடு வநதுள்ைை. 
சிலபபதி�ொரம் விவரிக்கும் �ொவிரிபூம்படடிை இநதிரவிழொ்வயும் 
தைமிழரின பண்ட� �ொதைலர் திைமொ�க் குறிபபிடலொம். யநொய�-
ளும், அர்ததைமற்ற பிணக்கு�ளும், யபொர்�ளும் நி்்றநது �ொணப-
படட அக்�ொலததில் மனிதை வை இழபபு அதி�ம் எனபதைொல் மனிதை 
வை கபருக்�ததுக்கு முதைலிடம் க�ொடுக்� யவணடி� யதை்வ இருந -
தைது. 

வதசொ�ைரின �ொம சூததிரமொ�டடும் அல்லது சங� இலக்கி�ங�-
ளில் �ொணபபடும் �ைகவொழுக்�ம் மறறும் ய�ொவில் சிறபங�ளில் 
�ொணபபடும் விரச பொவங�ைொ�டடும், இன்்ற� உலகில் வலியு-
றுததைபபடும் குடும்பக் �டடுபபொட்டப யபொலயவ அன்்ற� யதை்வ 
குடும்பக்�டடுபபொடற்ற தைன்ம�ொ�யவ இருநதிருக்� யவணடும் 
எனப்தை நொம் �ருததில் க�ொள்ை யவணடும்.

அநதைக் �ொல யதை்வயும் இன்்ற� யதை்வயும் கவவயவ்றொ -
ை்வ எனபது புரிநது க�ொள்ைபபட யவணடும். மருததுவ விஞஞொ-
ைம் அசுர வைர்ச்சி கபறறிருக்கும் இக் �ொலததில், தைொய – யசய, சிசு 
மரணங�ள் மி�வும் கு்்றநதுள்ை மறறும் வ�தைொகி மரணம்ட-
யவொர் எணணிக்்� உலக�ஙகும் அதி�ரிதது வரும் ஒரு சூழலில், 
�ொதைலர்�ளுக்க�ை ஒரு தைனி நொள் அவசி�மொ என்ற ய�ள்வி மி� 
இ�ல்பொைதுதைொன.

எையவ நொம் �ொதைலர் திைததுக்கு புது அர்ததைம் கசய� யவணடி -
யிருக்கி்றது. �ொதைலர் திைம் இைபகபருக்�ததுக்�ொை ஒரு �ருவைத-
திைம் என்ற யதை்வ இனறு அறறுப யபொய விடடது. க�ொணடொடு -
வதைறகு ஏரொைமொை திைங�ள் வருடம் கநடுகிலும் இருக்கின்ற 
யபொதிலும் உண்ம�ொை நடபுக்கும் அனபு கசலுததுதைலுக்கும் எை 
ஒரு திைம் உல�ைொவி� ரீதி�ொ�க் கி்ட�ொது.

சொதி, ய�ொததிரம், மதைம், �லொசொரம், இைங�ள், உ�ர்வு, தைொழ்வு 
எை உல� சமுதைொ�ம் பல்யவ்றொ� பிரிநது கிடக்கி்றது. இ்வ அ்ைத-
துக்கும் யமலொ� உல� மொநதை்ர அனபு – நடபு என்ற நொடொ ஒன -
றி்ணக்� யவணடும். எல்லொ யபதைங�ளுக்கும் அபபொல் நொம் இப 
புவியில் நீடிததிருக்� யவணடி� மனிதைர்�ள். அனபு மடடுயம நம்்ம 
ஒனறி்ணக்� முடியும்.

1965�ளின பினைர் அகமரிக்�ொவில் வி�டநொம் யுததைத்தை 
எதிர்தது யதைொனறி� ஹிபபி �லொசொரம் யபசி�தும் உல�ைொவி� 
அன்பததைொன. அ்தை அவர்�ள் மது, யபொ்தை, �டடுபபொடற்ற ஆண 
– கபண உ்றவு எனறு முனகைடுததுச் கசன்றதைொல் அவவி�க்�ம் 
அறப ஆயுளில் மரிததுப யபொைது.

இன்்ற� உல�த யதை்வ�ொை அனபு கசலுததுதைல் – யபரனபு 
கசலுததுதைல் – எனப்தை ச�ல எல்்ல�்ையும் �டநதைதைொ� முன -
கைடுததுச் கசல்ல யவணடி�து அவசி�ம் எனபதைொல் �ொதைலர் திைத-
துக்கு புதி� வ்ரவிலக்�ணம் கசய�பபட யவணடும் என்ற அக்கி -
னிக் குஞ்ச கபொநதி்ட ்வக்கிய்றொம், கஜ�கமஙகும் இக் �ருதது 
பரவுவதைற�ொ�!
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2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21ஆம் திக-
தியன்று காமை பகாழும்பு சங்கிரில்ைா 
ஹ�ாட்டல், கிங்்ஸபெரி ஹ�ாட்டல், 
சினைன்ட கி்ரான்ட ஹ�ாட்டல், 
பகாழும்பு பகாச்சிக்கம்ட புனித அந்-
ஹதானியார் ஹதவாையம், கடடுவாபிட-
டிய பசன்.பசெ்ஸடியன் ஹதவாையம், 
ைட்டக்களபபு சிஹயான் ஹதவாையம் 
உளள்டங்கைாக ஒரு சிை நிமி்ட வித்-
தியாைத்தினுள எடடு தற்பகாமைக் 
குண்டுத் தாக்குதல்கள அடுத்தடுத்து 
ந்டத்தபெட்டன.

பதஹிவமள விருந்தினர் விடுதி-
பயான்றிலும், பதைட்டபகா்டவில் 
அமைந்துளள பசாகுசு வீப்டான்றிலும் 
தற்பகாமைக் குண்டுதாரிகள தைக்குத் 
தாஹை குண்டுகமள பவடிக்கச் பசய்து 
உயிம்ர ைாய்த்துக் பகாண்்டனர்.

உைபகங்கும் வாழ்கின்்ற கிறி்ஸதவ 
ைக்களுக்கு அன்ம்றய தினைானது 
மிகவும் முக்கியைானபதாரு நாளாகும். 
இஹயசு பி்ரான் உயிர்த்பதழுந்த 
தினைான ஈ்ஸ்டர் ஞாயிறு தினமத 
உைகம் எங்கும் கிறி்ஸதவ ைக்கள 
அனுஷ்டித்து வருகின்்றனர்.

அவவா்றான புனிதைான தினம் 
ஒன்றில் இ்டம்பெற்்ற காடடுமி்ராண்-
டித்தனைான இந்தக் குண்டுத் தாக்கு-
தல்கள எைது நாடடு ைக்கமள ைாத்-
தி்ரைன்றி உைக நாடுகளில் உளள 
ெைம்ரயும் அதிர்ச்சியில் உம்றயச் பசய்-
திருந்தன.

ஹதவாையங்களுக்கு வழிொடுகளுக்-
குச் பசன்்ற ைக்கள, உயிர்த்த ஞாயிறு 
நாமளக் பகாண்்டா்ட ஹ�ாட்டலுக்குச் 
பசன்்றவர்கள என 270 உயிர்கள ெறிக்-
கபெட்டது்டன், 500 இற்கும் அதிகைா-
னவர்கள அன்ம்றய குண்டுத் தாக்குதல் 
சம்ெவங்களில் காயைம்டந்தனர். காய-
ைம்டந்தவர்களில் ெைர் இன்னமும் 
எழுந்து ந்டைா்ட முடியாது உ்டல்வழு 
இழந்தவர்களாக சக்க்ர நாற்காலிகளி-
லும், கடடில்களில் ெடுத்த ெடுக்மகயா-
கவும் இருக்கும் ஹசாகம் பதா்டர்கி்றது.

ச�்ரான் என்்ற ெயங்க்ரவாத தற்-
பகாமைக் குண்டுதாரி தமைமையிைான 
குழுபவான்ஹ்ற இந்தத் தாக்குதல்கமள 
ந்டத்தியிருந்தது்டன், இவர்கள சர்-
வஹதச பகாடிய ெயங்க்ரவாத இயக்-
கைான ஐ.எ்ஸ.ஐ.எ்ஸ அமைபபின் 
பகாடிக்கு முன்னால் நின்று செதம் 
எடுத்துக் பகாளளும் வமகயிைான 

வீடிஹயா காடசிகள சமூக ஊ்டகங்க-
ளில் அவஹவமளயில் பவளியி்டபெட-
டிருந்தன.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுக்கு 
அபொல், அம்ொம்ற ைாவட்டத்தின் 
சாய்ந்தைருது பி்ரஹதசத்தில் வீப்டான்-
றில் ெதுங்கியிருந்த தற்பகாமைக் குண் -
டுதாரிகளின் உ்றவினர்கள எனக் கூ்றப -
ெடுெவர்கள தாங்கள தற்பகாமை 
பசய்து பகாளவதற்கு முன்னர் ஒளிப-
ெதிவு பசய்த காடசிகளும் ஊ்டகங்-
களில் அபஹொது பவளியி்டபெடடி -
ருந்தன.

அபொவி ைக்கமளக் பகாமை பசய்-
வதற்குக் கா்ரணைாகவிருந்த அச்சம்ெ-
வம் பதா்டர்பில் ொதுகாபபுத் த்ரபபினர் 
ெல்ஹவறு ைட்டங்களில் விசா்ரமண-
கமள முன்பனடுத்திருந்தனர்.

ொதுகாபபுத் த்ரபபினர் ைற்றும் புை-
னாய்வுத் தும்றயினரின் விசா்ரமண-
களுக்கு அபொல், உயிர்த்த ஞாயிறு 
குண்டுத் தாக்குதல் பதா்டர்பில் விசாரிப-
ெதற்கு 2019ஆம் ஆண்டு பசபப்டம்ெர் 
22ஆம் திகதி ஜனாதிெதி ஆமணக்குழு-

பவான்ம்ற அபஹொமதய ஜனாதிெதி 
மைத்திரிொை சிறிஹசன நியமித்திருந்-
தார்.

அதன் பின்னர் இந்த ஆமணக்குழு-
வின் விசா்ரமணகமள துரிதபெடுத்து-
ைாறு ஜனாதிெதி ஹகாட்டாெய ்ராஜெக்ஷ 
ெணிபபும்ர விடுத்திருந்தது்டன், ஆடசி 
ைாற்்றத்தின் பின்னர் இது பதா்டர்ொக 
மீண்டும் சாடசியங்கள ெதிவு பசய்யப-
ெட்டன. இந்த ஜனாதிெதி விசா்ரமண 

ஆமணக்குழுவினால் ஏ்றத்தாழ 214 
நாடகளில் 457 ஹெரும்டய சாடசியங்-
கள ெதிவு பசய்யபெடடுளளன.

ஆமணக்குழு முன்பனடுத்த விசா்ர-
மணகள ைற்றும் ெதிவு பசய்யபெட்ட 
சாடசியங்கமள அடிபெம்டயாகக் 
பகாண்டு 472 ெக்கங்கள 215 இமணப-
புக்கள ைற்றும் ஆறு ெகுதிகமளக் 

பகாண்்டதாக இந்த இறுதி அறிக்மக 
தயாரிக்கபெடடுளளது.

இறுதி அறிக்மகமய க்டந்த 01ஆம் 
திகதி ஜனாதிெதி ஹகாட்டாெய ்ராஜ-
ெக்ஷவி்டம் ஆமணக்குழுவின் உறுப-
பினர்கள மகயளித்திருந்தனர். இந்த 
அறிக்மகயில் ெல்ஹவறு முன்பைாழிவு-
கள ெரிந்தும்ரக்கபெடடிருபெது்டன், 
குற்்றவாளிகளாக அம்டயாளம் காணப-
ெட்டவர்களுக்கு எதி்ராக தண்்டமன 
வழங்குைாறும் ெரிந்தும்ர பசய்யபெட-

டிருபெதாகத் தகவல்கள பவளியாகி-
யுளளன.

நல்ைாடசி அ்ரசாங்கத்தின் காைத்-
தில் இ்டம்பெற்்ற மிஹைச்சத்தனைான 
இந்தத் துன்பியல் சம்ெவத்துக்குப 
பொறுபபுக் கூ்ற ஹவண்டிய ெைர் தைது 
பொறுபபுக்களிலிருந்து தவறியிருந்-
ததாக ெல்ஹவறு குற்்றச்சாடடுக்கள 

சுைத்தபெட்டன. நாடடின் ொதுகாபபு 
பதா்டர்பில் கவனயீனைாக இருந்து 
விட்டார்கள என க்டந்த ஆடசியாளர்-
கள மீதும், அன்ம்றய அ்ரசாங்கத்தின் 
ொதுகாபபுக்குப பொறுபொன முக்கிய 
அதிகாரிகள மீதும் குற்்றங்கள சுைத்தப-
ெடடு வந்த நிமையில், தற்பொழுது 
இறுதி விசா்ரமண அறிக்மக ஜனாதிெ-
தியின் க்ரங்களுக்குச் பசன்றுளளது.

இது ஒருபு்றமிருக்க, அபொவி 
கிறி்ஸதவ ைக்கள ெலிக்க்டாவாக்-
கபெடடிருந்த இத்தாக்குதல்களுக்கு 
க ா ்ர ண ை ா ன வ ர் க ளு க் கு 
விம்ரவில் தண்்டமன வழங்-
கபெ்ட ஹவண்டும் என்றும், 
விசா்ரமணகள நியாயைான 
மும்றயில் விம்ரவாக ந்டத்-
தபெ்ட ஹவண்டும் என்றும் 
கர்தினால் ஹெ்ராயர் ைல்கம் 
்ரஞ்சித் பதா்டர்ச்சியாக வலி-
யுறுத்தி வந்தார். 2019ஆம் 
ஆண்டு நம்டபெற்்ற ஜனாதி-
ெதித் ஹதர்தல் ைற்றும் அதன் 
பின்னர் 2020இல் நம்ட-
பெற்்ற பொதுத் ஹதர்தல் ஆகி-
யவற்றில் உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாக்குதல் குறித்த விசா்ரமண 
விவகா்ரம் முக்கிய ஹெசுபொ-
ருளாக இருந்தது.

ஜனாதிெதி ஹகாட்டாெய 
்ராஜெக்ஷ தனது ஹதர்தல் பி்ரசா-
்ரங்களில் உயிர்த்த ஞாயிறுத் 
தாக்குதல்களுக்குக் கா்ரண-
ைானவர்களுக்கு தண்்டமன 
பெற்றுத் தருஹவன் என்்ற உறு-
திபைாழிமய வழங்கியிருந்தார். அந்த 
துய்ர சம்ெவம் பதா்டர்ொக இத்தமன 
காைமும் ெ்ர்ஸெ்ர குற்்றச்சாடடுக்கமள 
ஒருவர் மீது ஒருவர் சுைத்திக் பகாண்டி-
ருந்தமதக் காண முடிந்தது. இந்நிமை-
யில் விசா்ரமண அறிக்மக தற்பொழுது 
ஜனாதிெதியின் க்ரங்களுக்குச் பசன்றுள-
ளது.

இதற்கு சைாந்த்ரைாக அ்ரசியல் ெழி-
வாங்கல்கள குறித்து விசாரிபெதற்கு 

நியமிக்கபெட்ட ஜனாதிெதி விசா்ரமண 
ஆமணக்குழுவின் அறிக்மகயும் 
ஜனாதிெதியி்டம் அண்மையில் மகய-
ளிக்கபெடடிருந்தது. க்டந்த ஆடசிக் 
காைத்தில் அ்ரசியல் ெழிவாங்கல்களில் 
ஈடுெட்டவர்களுக்கு தண்்டமன வழங்-
குவது பதா்டர்பில் ெரிந்தும்ரகள பதரி-
விக்கபெடடுளளன.

இந்தப ெரிந்தும்ரகமள நிம்றஹவற்-
றுவதற்காக ஜனாதிெதி ஹகாட்டாெய 
்ராஜெக்ஷ ைற்றுஹைாரு விஹச்ட ஆமணக்-
குழுமவ நியமித்துளளார். இவவிரு 
ஆமணக்குழுக்களின் ெரிந்தும்ரகமள 
நிம்றஹவற்றும் வமகயில் சட்டரீதி-
யான ஏற்ொடுகமளச் பசய்யுைாறும் 
அவர் சம்ெந்தபெட்ட அதிகாரிகளுக்-
குப ெணிபபும்ர விடுத்துளளார்.

அண்மையில் சைர்பபிக்கபெட்ட 
அறிக்மககளில் உளள வி்டயங்கள 
இன்னமும் ெகி்ரங்கபெடுத்தபெ்டாத 

நிமையில், அதமன ொ்ராளுைன்்றத்-
தில் சைர்பபிக்குைாறு எதிர்க் கடசி வலி-
யுறுத்தத் பதா்டங்கியுளளது. இவவா்ர 
ஆ்ரம்ெத்தில் நம்டபெற்்ற ொ்ராளு-
ைன்்ற அலுவல்கள ெற்றிய குழுக் 
கூட்டத்தில் எதிர்க் கடசியின் பி்ரதை 
பகா்ர்டா ைக்ைன் கிரியல்ை ஆமணக்-
குழு அறிக்மககள இ்ரண்ம்டயும் உ்ட-
னடியாகப ொ்ராளுைன்்றத்தில் சைர்ப-
பிக்குைாறு ஹகாரியிருந்தார். எனினும், 

அ்ரசாங்கத்தி்டமிருந்து இதற்கு எவவித-
ைான ெதில்களும் உறுதியாக வழங்கப-
ெ்டவில்மை.

அஹதசையம் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்கு-
தல் குறித்த விசா்ரமணகளில் ஆ்ரம்ெம் 
முதஹை உரிய அழுத்தத்மதக் பகாடுத்து 
வந்த கர்தினால் ைல்கம் ்ரஞ்சித் ஆண்-
்டமகயும் உயிர்த்த ஞாயிறு விசா்ரமண 
ஆமணக்குழுவின் அறிக்மகமயக் 
ஹகாரியுளளார்.

'உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் பதா்டர்-
பில் அ்ரசாங்கம் நீதிமயப பெற்றுத் 
தரும் என்்ற நம்பிக்மக எைக்குளளது. 
அவவாறு எைது ைக்கள எதிர்ொர்க்கும் 
நீதி கிம்டக்கா விட்டால் நாம் சர்வ-
ஹதச அமைபபுகளின் உதவிமய நா்ட 
ஹநரிடும்' என அவர் இபஹொது கூறி-
யுளளார்.

அது ைாத்தி்ரைன்றி, “உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாக்குதல்கள பதா்டர்ொன ஜனாதிெதி 
விசா்ரமண ஆமணக்குழுவின் அறிக்-
மகயின் பி்ரதி ஒன்ம்ற நான் ஹகாரி-
யுளஹளன். அது இதுவம்ர எனக்குக் 
கிம்டக்கவில்மை. இனியும் எம்ைால் 
காத்திருக்க முடியாது. ஜனாதிெதி 
விசா்ரமணக் குழுவின் அறிக்மகயின் 
பி்ரதிமய விம்ரவில் எைக்குப பெற்றுத் 

த்ர ஹவண்டும். அவவாறு 
கி ம ்ட க் கு ை ா ன ா ல் 
எைக்கு அது பதா்டர்பில் 
தீர்பவான்ம்ற பெற்றுக் 
பகாளள முடியும்” 
என்றும் பகாழும்பில் 
நம்டபெற்்ற ஊ்டகவி-
யைாளர் சந்திபபில் கர்-
தினால் குறிபபிடடிருந்-
தார்.

அஹதஹந்ரம், ஜனா-
திெதி விசா்ரமணக் 
குழுவின் அறிக்மகயின் 
பி்ரதிபயான்ம்ற வழங்-
குைாறு சட்டைா அதிெர், 
ஜனாதிெதியின் பசய-
ைாளரி்டம் ஹகாரிக்மக 
விடுத்துளளார்.

ஒடடுபைாத்த நாடும் 
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்கு-
தல் குறித்த விசா்ரமண 
அறிக்மகயின் முடிவுகள 
ைற்றும் ெரிந்தும்ரகமள 

எதிர்ொர்த்துக் பகாண்டிருக்கின்்றன. 
அபொவி உயிர்கமள ெலியாக்குவ-
தற்குக் கா்ரணைாகவிருந்தவர்கள யார் 
என்ெது இந்த அறிக்மகயில் புைபெட-
டுளளனவா என்ெது எதிர்வரும் நாட-
களில் பவளிபெ்டைாம் என்்ற எதிர்-
ொர்பபு உளளது.

பி.ஹர்ஷன்...?

இலங்�்� மொததிரமனறி உல்�ய� அதிர்வ்ட�ச் கசயதை 
உயிர்ததை ஞொயிறு கதைொடர் தைறக�ொ்லக் குணடுத தைொக்குதைல்-
�ள் குறிததை ஜைொதிபதி விசொர்ண ஆ்ணக்குழுவின இறுதி 

அறிக்்� ஜைொதிபதி ய�ொடடொப� ரொஜபக்ஷவிடம் ்��ளிக்�பபடடுள்ைது. 
2019ஆம் ஆணடு டிசம்பர் 20ஆம் தி�தி முதைலொவது இ்டக்�ொல
அறிக்்�யும், 2020ஆம் ஆணடு மொர்ச் 02ஆம் தி�தி இரணடொவது 
இ்டக்�ொல அறிக்்�யும் சமர்பபிக்�பபடடிருநதை நி்லயில், இறுதி 
அறிக்்� �டநதை 01ஆம் தி�தி ஜைொதிபதியிடம் ்��ளிக்�பபடடது.

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்!

ஆணைக்குழுவின் இறுதி அறிக்ணகை
இப்பாது ஜனாதிபதியின் கைரஙகைளில்!

அபபாவி மக்கைள் 270 ்பர படுககைாணை
கெய்யபபடுவ்தற்கு கைாரைமானவரகைள்
்யாகரன்்ற விபரஙகைள் விணரவில் அமபைம!

சட்டத்தின் பிடி
இறுகப் ப�ோகும்
இறுதிக் கட்டம்!
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இந்தியா, பெனயா உள்ளிட்ட நாடுெளின 
உற்ெத்தி ொ்ரணைாெ இலஙமெத் தேயி -
மலக்குப தொடடித் ேனமை அதிெரித்துள்்ள 
தொதும், தேயிமலயின ே்ரம் போ்டர்பில் 
ொணபெடும் நம்பிக்மெயால் இன்னமும் 
எைது தேயிமலக்ொ்ன தெள்வி ொணபெடுகி-
றது. இந்ேத் தேயிமல உற்ெத்திமய வாழவா-
ோ்ர போழிலாெ பொண்டவர்ெ்ளாெ ைமலயெ 
வாழ பெருந்தோட்டத் போழிலா்ள ைக்ெள் 
ொணபெடுகினற்னர்.    

ஆ்ரம்ெ ொலத்தில் ஆஙகிதலயரின ஆடசிக் 
ொலத்தின தொது இலஙமெ பெருந்தோட-
்டஙெளில் ெணியாற்றுவேற்ொெ பேன -
னிந்தியாவிலிருந்து அமழத்து வ்ரபெட்ட 
அவர்ெ்ளது வ்ரலாறு இரு நூற்றாணம்டக் 
ெ்டந்துள்்ளது. ஆ்னால் அம்ைக்ெளின வாழக் -
மெத் ே்ரம் முனத்னற்றைம்டயவில்மல.

தேயிமலத் போழில் துமறமய நம்பிதய 
ைமலயெத்திலுள்்ள ஏ்ரா்ளைா்ன குடும்ெங-
ெள் இன்னமும் வாழந்து வருகினற்ன. 
வாழக்மெச் பெலவுெள் அதிெரித்துச் பெனறா -
லும், தேயிமலத் தோட்டஙெளில் ெணியாற் -
றும் அந்ேக் குடும்ெஙெளின வருைா்னத்தில் 
ொரிய ைாற்றஙெள் ஏற்ெ்டவில்மலபயனெது 
ெலருக்கும் பேரிந்ே வி்டயம்.

இந்ே ைக்ெளின வருைா்னம் குறித்து அவ் -
வபதொது போழிற்ெஙெஙெளும், அ்ரொஙெங-
ெளும் ெவ்னம் பெலுத்தி வரும் நிமலயில், 
ெ்டந்ே சில வரு்டஙெ்ளாெ தோட்டத் போழி -
லா்ளர்ெளின அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளம் 1000 
ரூொவாெ அதிெரிக்ெபெ்ட தவணடும் எனற 
தொரிக்மெ வலுவம்டந்து வந்ேது. தோட்டத் 
போழிலா்ளர்ெளின 1000 ரூொ ெம்ெ்ள விவ-
ொ்ரம் இலஙமெ அ்ரசியலிலும் தெசுபொரு -
்ளாெ இருந்ேது.

ெ்டந்ே சில நாடெளுக்கு முன்னர் 
ெம்ெ்ள நிர்ணய ெமெயில் இது போ்டர்-
ொ்ன தீர்ைா்னபைானறு தைற்பொள்்ளப-
ெட்ட பெய்தி ெ்ரெ்ரபொெ தெெபெட-
்டது. இது குறித்ே இறுதித் தீர்ைா்னம் 
இன்னமும் எட்டபெ்டாே நிமலயில், 
ஆயி்ரம் ரூொ விவொ்ரம் போ்டர்ொெ 
தோட்டத் போழிலா்ளர்ெள் ைக்ெள் ைத்-
தியில் ஒருவிேைா்ன நம்பிக்மெ உருவா-
கியுள்்ளது.

தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளின ெம்ெ -
்ளம் எனெது ஒரு ே்ரபபி்னால் ைாத்தி்ரம் 
நிர்ணயிக்ெபெ்ட முடியாே ஒனறாெவி-
ருக்கும் நிமலயில், 1000 ரூொ அடிப-
ெம்டச் ெம்ெ்ளக் தொரிக்மெயா்னது 
2014 ஆம் ஆணடு முேல் போ்டர்ச்சி-
யாெ முனமவக்ெபெடடு வருகிறது. 
ைமலயெத்தில் ெலம் பொருந்திய 
போழிற்ெஙெைாெவும், அம்ைக்ெளின 
குமறநிமறெளில் ெஙகு பொள்ளும் 
பி்ரோ்ன அ்ரசியல் ெக்தியாெவும் ொணபெடும் 
இலஙமெ போழிலா்ளர் ொஙகி்ரஸின ேமல -
வ்ராெ இருந்ே ைமறந்ே ஆறுமுென போண-
்டைாத்ன இந்ேக் தொரிக்மெமய முேன 
முேலில் முனபொணடுவந்ேவ்ராவார்.

2014ஆம் ஆணடு கூடடு ஒபெந்ேம் முடிவ -
ம்டந்து புதிய ஒபெந்ேம் மெச்ொத்தி்டபெ்ட -
விருந்ே நிமலயில், தோட்டத் போழிலா்ளர்ெ -
ளின அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளம் 1000 ரூொவாெ 
அதிெரிக்ெபெ்ட தவணடும் எனற தொரிக்மெ 
ைமறந்ே ஆறுமுென போண்டைா்னால் முன -
மவக்ெபெட்டது.

அந்ே தந்ரத்தில், கூடடு ஒபெந்ேம் மெச்-
ொத்தி்டபெடுவது இழுெறியில் இருந்ேமை 
ைற்றும் 2015ஆம் ஆணடில் ஜ்னாதிெதித் தேர்ே-
பலானறுக்கு நாடு முெஙபொடுக்ெவிருந்ேமை 
தொனற ொ்ரணிெ்ளால் இந்ேக் தொரிக்மெ அ்ர-
சியல் தொஷைாெ ைாறியிருந்ேது.

அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளத்மே அதிெரிக்ெக் 
தொரி அபதொது இலஙமெ போழிலா்ளர் 
ொஙகி்ரஸ் ைமலயெத்தில் தொ்ராட்டஙெம்ள 
ஆ்ரம்பிக்ெ, அவ்விவொ்ரம் தொடடி அ்ரசிய -
லுக்ொ்ன துரும்ொகியது. ைத்னா ெதணென, 
திொம்ெ்ரம், ைற்றும் இ்ராோகிருஷணன 
தொனற ைற்மறய ைமலயெத் ேமலவர்ெள் 
இதே தொஷத்மே ேைது மெயில் எடுத்ே்னர்.

அ்ரசியல் ெடசிெள் அபதொது ஜ்னாதிெதித் 

தேர்ேலுக்குத் ேயா்ரா்னோல் கூட்டணி குறித்ே 
தெ்ரப தெச்சுக்ெளில் தோட்டத் போழிலா்ளர் -
ெளின அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளம் 1000 ரூொவாெ 
அதிெரிக்ெபெ்ட தவணடும் எனற வி்டயம் 
பி்ரோ்ன தேசியக் ெடசிெளி்டம் நிெந்ேம்ன-
யாெ ெைர்பபிக்ெபெட்டது.

இலஙமெ போழிலா்ளர் ொஙகி்ரஸ் இந்ேக் 
தொரிக்மெமய ைஹிந்ே அணியி்டம் முன-
மவக்ெ, ைத்னா,திொ,்ராோ கூட்டணியா்ன 
ேமிழ முற்தொக்குக் கூட்டணி மைத்திரி 
அணியி்டம் இந்ேக் தொரிக்மெமய முன -
மவத்ேது.

2015ஆம் ஆணடு ஜ்னாதிெதித் தேர்ேலில் 
மைத்திரிொல சிறிதெ்ன பவற்றி பெற்றது்டன 
தோட்டத் போழிலார்ெளின அடிபெம்டச் 
ெம்ெ்ளத்மே 1000 ரூொவாெ உயர்த்துதவாம் 
எனற தேர்ேல் உறுதிபைாழிமய நிமறதவற்-
றும் பொறுபபு ேமிழ ைக்ெள் முற்தொக்குக் 
கூட்டணி வெம் பெனறது. அ்ரசியல் ரீதியாெ 
அவர்ெள் இந்ேக் தொரிக்மெமய முனமவத்தி -
ருந்ோலும், ெம்ெ்ளத்மே நிர்ணயிக்ெக் கூடிய 
அதிொ்ரம் அவர்ெளுக்கு இருக்ெவில்மல.

தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளின ெம்ெ்ளத் -
மேத் தீர்ைானிக்கும் கூடடு ஒபெந்ேத்தில் 
போழிற்ெஙெஙெ்ளா்ன இலஙமெ போழி -
லா்ளர் ொஙகி்ரஸ், ஐக்கிய தேசியக் ெடசி -
யின தேசிய தோட்டத் போழிலா்ளர் ெஙெம் 
ைற்றும் ஐக்கிய தோட்டத் போழிலா்ளர் 
ெஙெம் ஆகிய்னதவ பெருந்தோட்டக் ெம் -
ெனிெளு்டன மெச்ொத்திடுகினற்ன. நீண்ட 
இழுெறியின பின்னர் 2017ஆம் ஆணடு 
கூடடு ஒபெந்ேம் மெச்ொத்தி்டபெட்ட தொது 
அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளத்மே 700 ரூொவாெ -
வும், வாழக்மெச் பெலவுக் பொடுபெ்னவாெ 
50 ரூொவாெவும் ைாத்தி்ரம் வழஙெதவ 
இணக்ெம் ொணபெட்டது.

இந்ே இணக்ெத்துக்கு திம்ரைமறவில், 
அபதொதிருந்ே பி்ரேைர் ்ரணில் விக்கி்ரை-
சிஙெவின அழுத்ேம் ொ்ரணைாெ இருந்ேது. 

அ்ரசின அழுத்ேத்மே ஐக்கிய தோட்டத் 
போழிலா்ளர் ெஙெத்தின பொதுச் பெயலா்ளர் 
ெகி்ரஙெபெடுத்தியிருந்ோர். கூடடு ஒபெந்ேம் 
எனெது போழிற் ெஙெஙெளுக்கும் தோட்டக் 
ெம்ெனிெளுக்கும் இம்டயில் பெய்து பொள்-
்ளபெடுவோெ இருந்ோலும் பினபுலத்தில் 
அ்ரசியல் அழுத்ேம் இருக்கிறது எனெமே 
இது ெகி்ரஙெபெடுத்தியிருந்ேது.

நல்லாடசி அ்ரொஙெம் வழஙகிய தேர்ேல் 
உறுதிபைாழிமய நிமறதவற்றத் ேவறிய -
மையால், ைத்னா கூட்டணி போ்டர்ந்தும் 
்ரணில் ேமலமையிலா்ன அ்ரசுக்கு அழுத்-
ேம் பொடுக்ெத் போ்டஙகியது. இே்னால் 
தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளுக்கு ஆயி்ரம் 
ரூொ அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளத்மே வழஙகும் 
வமெயில் வ்ரவுபெலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக் -
கீடம்ட வழஙகும் தயாெம்ன முனமவக்-
ெபெட்டது. அமைச்ெ்ரமவயின அஙகீொ்ரம் 
இேற்கு வழஙெபெட்ட தொதும் அபதொது 
பெருந்தோட்டத்துமற அமைச்ெ்ராெவிருந்ே 
நவீன திஸாநாயக்ெ இேம்ன நம்டமுமறபெ-
டுத்துவதில் இழுத்ேடிபபுச் பெய்ோர்.

ஐக்கிய தேசியக் ெடசியின முக்கிய ேமல -
வர்ெளில் ஒருவ்ராெவிருந்ே ொமினி திஸா-
நாயக்ெவின ைெ்னா்ன நவீன திஸாநாயக்ெ 
நுவப்ரலியா ைாவட்டத்தில் உள்்ள பெருந் -
தோட்ட ைக்ெளின வாக்குெம்ளப பெற்று ொ்ரா-

ளுைனறத்துக்குத் பேரிவாகியவ்ராெ இருந்ோ-
லும், ெம்ெ்ள விவொ்ரத்தில் தீர்மவ வழஙெ 
அவர் விரும்ெவில்மல. சிறுொனமை 
இ்னத்ேவர்ெளுக்கு ஆே்ரவா்ன ேமலவர் எ்ன 
அவர் ேனம்ன அம்டயா்ளபெடுத்தி்னாலும் 
இ்னவாேம் மிக்ெ வமெயில் அவரும்டய 
பெயற்ொடுெள் அமைந்திருந்ே்ன. அது ைாத்தி -
்ரைனறி, பெருந்தோட்டக் ெம்ெனிெளில் அவ-
ருக்குப ெஙகு இருபெோெவும் அபதொது 
குற்றச்ொடடுக்ெள் எழத் ேவறவில்மல.

இது தொனற ஒரு சிலரின பெயற்ொடு -

ெ்ளால் நல்லாடசி அ்ரொஙெம் மீது 
பெருந்தோட்ட ைக்ெள் பொணடிருந்ே 
நம்பிக்மெ இழக்ெபெட்டது. இே்னால் 
1000 ரூொ அடிபெம்டச் ெம்ெ்ள விவ-
ொ்ரம் 2019ஆம் ஆணடு ஜ்னாதிெதித் 
தேர்ேலிலும் கூட்டணிப தெ்ரத்துக்ொ்ன 
தெசுபொரு்ளா்னது. இந்ேக் தொரிக்-
மெமய அடிபெம்டயாெ மவத்து 
இலஙமெத் போழிலா்ளர் ொஙகி்ரஸ் 
தொட்டாெய ்ராஜெக்ஷவுக்கு ஆே்ரவு 
பேரிவிக்ெ, ேமிழ முற்தொக்குக் கூட-
்டணியும் இேம்னப ெயனெடுத்தி 
ெஜித் பித்ரைோெவுக்கு ஆே்ரவு பேரி-
வித்ேது. இந்ே நிமலயிதலதய 2019 
ஜ்னாதிெதித் தேர்ேலில் தொட்டாெய 
்ராஜெக்ஷ பவற்றி பெற்றோல் அடிபெ -
ம்டச் ெம்ெ்ளத்மேப பெற்றுக் பொடுக் -
கும் பொறுபபு அபதொது இலஙமெத் 

போழிலா்ளர் ொஙகி்ரஸின ேமலவ்ராெவி -
ருந்ே அை்ரர் ஆறுமுென போண்டைானுக் -
குச் பெனறது. இேம்ன நிமறதவற்றுவ -
ேற்கு இறுதி மூச்சு வம்ர அை்ரர் ஆறுமுென 
போண்டைான பெயற்ெடடிருந்ோர் எனறால் 
அது மிமெயாொது. 2020ஆம் ஆணடு தை 
ைாேம் திடீர் சுெவீ்னம் ொ்ரணைாெ ஆறுமு-
ென போண்டைான உயிரிழபெேற்கு முன்னர் 
பி்ரேைர் ைஹிந்ே ்ராஜெக்ஷமவச் ெந்தித்ே 
தொதிலும் கூ்ட இவ்வி்டயம் ெற்றிதய ெலந்-
தும்ரயாடியிருந்ோர். போண்டைானின 

ைமறமவயடுத்து அவரும்டய ெ்னமவ 
நிமறதவற்றும் பொறுபபு ைென ஜீவன 
போண்டைானுக்குச் பெனறது.

2020 பொதுத் தேர்ேலுக்ொ்ன தவடபுைனுத் 
ோக்ெல் பெய்யபெட்ட பின்னர் ஆறுமுென 
போண்டைான உயிரிழந்ேோல், அவரும்டய 
பவற்றி்டத்துக்கு ைென ஜீவன போண்ட-
ைான ெ்ளமிறக்ெபெடடு அதைாெ பவற்றியும் 
பெற்றார். ேந்மேயின ைமறவி்னால் ஏற்ெட்ட 
அனுோெம் ைற்றும் போண்டைானின ெ்னவு -
ெம்ள நிமறதவற்றுதவாம் எனறு அ்ரொங-
ெம் வழஙகிய உறுதிபைாழி அவரும்டய 
பவற்றிமய உறுதிபெடுத்தி்ன. ஆறுமுென 
போண்டைான மீது ஜ்னாதிெதி தொட்டாெய 
்ராஜெக்ஷ ைற்றும் பி்ரேைர் ைஹிந்ே ்ராஜெக்ஷ 
பொணடிருந்ே அனபின ொ்ரணைாெ அவரு-
ம்டய ைென வயதில் குமறந்ேவ்ராெ இருந் -
ோலும், அவருக்கு இ்ராஜாஙெ அமைச்சுப 

ெேவிமய வழஙகி இலஙமெத் போழிலா்ளர் 
ொஙகி்ரமெ போ்டர்ந்தும் பெருந்தோட்ட ைக் -
ெளு்டன இமணந்து பெயற்ெ்ட வழிவகுத்ே-
்னர்.

இவ்வாறா்ன அ்ரசியல் பின்னணியிதலதய 
மூனறில் இ்ரணடு பெரும்ொனமையு்டன 
ஆடசிக்கு வந்ே பொதுஜ்ன பெ்ரமு்ன அ்ரொங-
ெத்தின பி்ரேைர் ைஹிந்ே ்ராஜெக்ஷ 2021ஆம் 
ஆணடுக்ொ்ன வ்ரவுபெலவுத் திட்டத்தில் 
தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளுக்கு 1000 ரூொ 
அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளம் பெற்றுக் பொடுக்ெப -
ெடும் எனற தயாெம்னமய முனமவத்ோர். 
இேம்ன நம்டமுமறபெடுத்ேத் ேவறும் 
பெருந்தோட்டக் ெம்ெனிெளுக்கு எதி்ராெ ந்ட -
வடிக்மெ எடுக்ெபெடும் எனற அறிவிபமெ -
யும் விடுத்ோர்.

‘ை்ரத்ோல் விழுந்ேவம்ன ைாத்டறி மிதித் -
ேது’ தொனறு ஏற்ெ்னதவ ொதிக்ெபெடடி-
ருந்ே பெருந்தோட்ட ைக்ெளுக்கு பொவிட19 
சூழல் அதிெ ோக்ெத்மே ஏற்ெடுத்தியது.

ேற்தொமேய சூழநிமலயால் ெம்ெ்ள அதிெ -
ரிபபுக்கு பெருந்தோட்டக் ெம்ெனிெள் ைறுப -
புத் பேரிவித்ே்ன. இருந்ே தொதும் இேற்ொ்ன 
முயற்சிெள் போ்டர்ந்ே நிமலயில், ெ்டந்ே 

சில நாடெளுக்கு முன்னர் ெம்ெ்ள நிர்ணய 
ெமெயில் இருே்ரபபு பி்ரதிநிதிெளு்டனும் ெந் -
திபபு நம்டபெற்றது. இதில் அடிபெம்டச் 
ெம்ெ்ளத்மே 900 ரூொ வம்ர அதிெரிபெேற்கு 
அனுைதி வழஙெபெட்டது. போழிற்ெஙெத் 
ே்ரபபும், அ்ரொஙெத்தின பி்ரதிநிதிெளும் 
இந்ே தயாெம்னக்கு ஆே்ரவாெ வாக்ெளித்-
திருந்ேது்டன, பெருந்தோட்டக் ெம்ெனிெள் 
ொர்பில் எதிர்பபுத் பேரிவிக்ெபெடடிருந்ேது. 
எனினும், 900 ரூொ அடிபெம்டச் ெம்ெ்ள -
மும், 100 வாழக்மெச் பெலவுக் பொடுபெ -
்னவுைாெ 1000 ரூொவுக்கு ெம்ெ்ள நிர்ணய 
ெமெ அனுைதி வழஙகியிருபெோெ போழில் 
அமைச்சு அறிவித்திருந்ேது.

இருந்ே தொதும், குறித்ே விவொ்ரம் 
போ்டர்பில் ஆடதெெம்னமயத் பேரிவிபெ -
ேற்கு இரு ே்ரபபுக்கும் 14 நாடெள் அனுைதி 
வழஙெபெடடுள்்ளது. ெம்ெ்ள நிர்ணய 

ெமெயில் குறித்ே அனுைதி வழஙெபெட்ட 
பின்னரும் பெருந்தோட்டக் ெம்ெனிெள் 
1000 ரூொ அடிபெம்டச் ெம்ெ்ளத்மே வழஙெ 
முடியாது எனற ெருத்மேதய பேரிவித்திருந் -
ே்ன. அவ்வாறு வழஙகுவோயின கூடடு ஒப -
ெந்ேம் இ்ரத்துச் பெய்யபெடடு ெலுமெெள் 
நிறுத்ேபெடுவது்டன, 13 நாடெள் ைாத்தி்ரதை 
தவமல வழஙெபெடும் எனற வி்டயஙெம்ள 
முனமவத்திருந்ே்னர். பெருந்தோட்டக் ெம் -
ெனிெளின இந்ே நிமலபொடடுக்கு ைமலய -
ெத் ேமலவர்ெள் ெலரும் ொ்ராளுைனறத்தில் 
ேைது அதிருபதிமய பவளியிடடிருந்ே்னர்.

தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளின நீண்ட ொல 
எதிர்ொர்பொ்ன ஆயி்ரம் ரூொ ெம்ெ்ள அதிெ -
ரிபபு வி்டயத்தில் ோம் பவற்றி ெணடுள்்ளது -
்டன கூடடு ஒபெந்ேம் இ்ரத்துச் பெய்யபெ்ட 
ைாட்டாபே்ன இ்ராஜாஙெ அமைச்ெர் ஜீவன 
போண்டைான பேரிவித்ோர்.

1,000 ரூொய் ெம்ெ்ள அதிெரிபபு்டன கூடடு 
ஒபெந்ேத்தில் வழஙெபெடும் அம்னத்து ெலு -
மெெளும் தோட்டத் போழிலா்ளர்ெளுக்கு 
பெற்றுக் பொடுக்ெபெடுபை்ன பேரிவித்ே 
அவர், கூடடு ஒபெந்ேம் இ்ரத்துச் பெய்யபெ -
டுவோெ எதிர்க் ெடசிெத்ள பி்ரொ்ரம் பெய்து 
வருவோெவும் அவ்வாறு எந்ே முடிவும் கிம்ட-
யாபேனறும் அவர் பேரிவித்துள்்ளார். கூடடு 
ஒபெந்ேம் இ்ரத்துச் பெய்யபெடும் எனெது 
எதிர்க் ெடசியி்னரின பி்ரொ்ரம் எனறும், 1000 
ரூொ ெம்ெ்ள அதிெரிபபுத் போ்டர்ொ்ன வர்த் -
ேைானி அறிவித்ேல் பவளியி்டபெட்டதும் 
உரிய ெலுமெெளு்டன அது நம்டமுமறக்கு 
வரும் எ்னவும் இ்ராஜாஙெ அமைச்ெர் ஜீவன 
போண்டைான பேரிவித்துள்்ளார்.

எதுவாெ இருந்ோலும் பெருந்தோட்டக் 
ெம்ெனிெள் உரிய ெம்ெ்ள உயர்மவ வழஙெ 
முடியாது எ்ன ெம்ெ்ள நிர்ணய ெமெக்கு ேைது 
ஆடதெெம்னெம்ள முனமவக்கும் ெடெத்-
தில் இவ்வி்டயம் நீதிைனறத்துக்குச் பெனறால் 
போ்டர்ந்தும் இழுெறி நிமலமைதய ொணப-
ெடும். நாடடின பொரு்ளாோ்ரத்துக்கு முதுபெ-
லும்ொெவிருக்கும் பெருந்தோட்டத்துமறக்கு 
ஒத்துமழபபு வழஙகும் தோட்ட ைக்ெளின 
அடிபெம்டச் ெம்ெ்ள விவொ்ரம் இந்ே அ்ரொங-
ெத்தின ொலத்திலாவது முடிவுக்குக் பொணடு 
வ்ரபெடுைா எனெது எதிர்வரும் சில நாடெளி-
தலதய பேரியும்.

’ஆயிரம் ரூபா’ எனபது வாக்குகளைப் பபருக்கும் துரும்பாகவும்,
அரசியல் எதிரிகளின பெல்வாக்ளக வீழ்த்தும் ஆயுதமாகவுமம கடநத 
காலத்தில் பயனபடுத்தப்பட்டு வநதுளைது. அவவாறான பினனளடவு
நிளல ளய மீண்டும் ஏறபடுத்த எதிரணிகள முறபடக் கூடாது!

இலங்கை்ைப் ப�ொறுத்த 
வ்ையில் ப�ருந்்தொட்டத 
து்ைபைன�து நொடடின 
ப�ொருளொ்தொைததின

முதுபகைலும்பு மொததிைமனறி, கைணிசமொன
அநநிை பசலொவணி்ை நொடடுக்கு
ஈடடிக் பகைொடுப்�தில் �ஙபகைடுக்கும்
து்ைைொகைவும் விளஙகுகினைது.
இலங்கையில் வி்ளவிக்கைப்�டும்
ப�ருந்்தொட்டப் �யிரகைளின உற�ததிைொன
்்தயி்ல மறறும் இைப்�ர ஆகிைவறறுக்கு
சரவ்்தச ரீதியில் கைொணப்�டும் கிைொக்கி 
அதிகைம். அ்தன கைொைணமொகை இலங்கைத 
்்தயி்லக்பகைனறு சரவ்்தச ரீதியில் 
இனறும் ்தனிததுவமொன நறப�ைர 
உளளது.

இது இறுதி முடிவல்ல, தாண்ட மவண்டிய படிகள இனனும்
சில உளைன. ஆனாலும் இதுவளர காலமும் நடநதுளை
இழுபறிகளைப் பபாறுத்த வளர, இனளறய இணக்கப்பாட்ளட
பவறறிக்கான நம்பிக்ளகயாகமவ மநாக்க முடிகினறது

ஆயிரம் ரூபா விவகாரம்
கடந்து வந்்த பாத்த!
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மலைநாட்டு எழுத்ாளர் மன்ற ஆளுலமகள் 
மாத்தளை கலாபூஷணம் 
ஏ.எம். நஜிமுதீன்  
மா த்தமை ைாவட்டம் 

ெல கமலஞரகமை-
யும் அறிஞரகமையும் 

த ்த ா ற் று வி த தி - ருக்கின்றது. அதில் 
கலாபூஷணம் ஏ.எம். நஜிமுதீனுக்கு ஒரு 
முக்கிய இ்டமுண்டு. அவர நீதிைன்ற 
மு்தலியா்ராக ெணியாற்றி இருந்தாலும் 
ஆய்வு, ஆக்க இலக்கியத தும்றகளில் 
ஐம்ெது ஆண்டுகளுக்கு தைல்  ்த்டம் 
ெதித்தவர. இைமைக் காலததிதலதய 
சிறு கம்தகள், கடடும்ரகமை எழுதிய-
த்தாடு, ைாத்தமை புனி்த த்தாமையார 
கல்லூரி பவளியிட்ட 'விஞஞான கதிர' 
சஞசிமகயில், நஞசு என்ற புமனபபெ-
யரில் விஞஞான கம்தகமையும், கட-
டும்ரகமையும் எழுதி ஆசிரியரகளின 
ொ்ராடம்டப பெற்்றவர. ்தமிழக சினிைா 
ைா்த இ்தழான 'பொம்மை' சஞசிமக-
யில் ைம்றந்த ொ்டகர  எஸ்.பி. ொல-
சுபபி்ரைணியததின ொ்டல்கள் ெற்றிய 
விரிவான ஆய்வுக் கடடும்ரமய எழுதிய-
வர.    பொம்மையில் பவளிவந்த இவ்ரது 
கடடும்ர எழுததுலகில் இவம்ர அறிமு-
கபெடுததியது.  

இவரும்டய எழுததுக்கமை ஆய்வு 
பசய்யும்தொது முஸ்லிம் ைக்களின 
வ்ரலாறு, முஸ்லிம் ெம்டபொளிகளின 
இலக்கிய ெஙகளிபபு, கமல இலக்கிய 
ை்ரபுகள் என ெல்தவறு வி்டயஙகள் 
ெற்றி எழுதியவர. இவ்ரது எழுத்தாக்-
கஙகமைப ொ்ராடடிய முஸ்லிம் சைய 
ெண்ொடடு அலுவல்கள் திமணக்கைம் 
'ொத்ததும்ெ்ற முஸ்லிம்கள்', 'வ்ரலா-
றும் ொ்ரம்ெரியமும்' என்ற ('ை்டவமை' 
ெற்றிய வ்ரலாற்று) ஆய்வு நூமல 2002 
இல் பவளியிட்டது. 'கண்டி இ்ராச்சிய 
முஸ்லிம்களின சிஙகை வம்சாவளிப 
பெயரகள்' என்ற மு்தலாவது ஆய்வு-
நூமல 1998 இல் பவளியிடுவ்தற்காக  
மிகக் கடுமையான சி்ரைஙகமை  எதிர-
பகாள்ை தவண்டியிருந்தது. ப்தா்டரநது 
இவர நவம்ெர 2000 இல் எழுதிய கசா-
வதம்த ஆலிம் புலவர என்ற நூலும் 
2002 இல் எழுதிய 'முஸ்லிம்களும் 
கலவ்ரச் சூழலும்' என்ற நூலும் அமன-
வ்ரது ொ்ராடம்டயும் வ்ரதவற்மெயும் 
பெற்்றது. நீதிைன்ற வாழக்மகயில் 
அவரகண்்ட அனுெவஙகளும், ஆவ-
ணஙகளும் தைற்கண்்ட வ்ரலாற்று 
நூல்கமை எழு்த உநது சக்தியாக இருந-
துள்ைன.  

வ்ரலாற்று ஆய்வுததும்றயில் அதிக 
அக்கம்ற பசலுததிய நஜிமுதீன,  
பகா்டபொல ்ராஜ்தானியும் முஸ்லிம்க-
ளும், கண்டி முஸ்லிம்களின வ்ரலாற்று 
ெஙகாற்றுமக, முஸ்லிம்கள் அறிமு-
கபெடுததிய சில சிஙகை ஆம்டகள், 
வாதுமவ முஸ்லிம் குடியிருபபுகளுக்கு 
ந்டந்தது எனன, சி்தறிய ை்டவமை 
மீசான கல்பவடடு, அயல்நாடடில் 
அழிநதுதொன முஸ்லிம்களின குடியி-
ருபபுக்கள், முஸ்லிம்களின வ்ரலாற்று 
முனைாதிரிகள், சமூகதம்தக் கடடி-
பயழுபபும் ெணி, முஸ்லிம்கைது வ்ர-
லாற்று சினனஙகமை ொதுகாபதொம், 
ப்தால்பொருள் பெருமைமிக்க தகாட்ட-
பகாம்ட ்தரக்கா உடெ்ட ெல வ்ரலாற்று 
ஆய்வு கடடும்ரகமை எழுதியுள்ைார.   

ெல்தவறு ்தமிழ முஸ்லிம் புலவர-
களின ெஙகளிபபு ெற்றிய ஆய்வுக-
ளில் ப்தா்டரநது ஈடுெட்ட நஜிமுதீன 
'கசாவதம்த ஆலிம் புலவர', கவிஞர 
சுமெயிர கவிைணியின வ்ரலாற்றுப 
ெடிைஙகள் ஆகிதயாரின இலக்கிய 
ெணிகள் ப்தா்டரொன கடடும்ரகமை-
யும் பவளியிடடுள்ைார. இவற்றுள் சில 
இஸ்லாமிய ்தமிழ இலக்கிய ைாநாடுக-
ளில் ஆய்வு கடடும்ரகைாக இமணத-
துக் பகாள்ைபெடடுள்ைன.   

முக்கியைாக முஸ்லிம்களின வ்ரலாற்-
ம்றத ப்தாகுதது எழுதும் தநாக்கு்டன 
ஆ்தா்ரஙகமைத த்தடிய இைம் ெல்க-
மலக்கழக ைாணவரகளின இதத்தடு-
்தல் முயற்சியில் உ்தவ தவண்டும் என்ற 
தநாக்கு்டன நஜிமுதீன ்தனக்கு ஓய்வு-
தந்ரம் கிம்டத்த தொப்தல்லாம் இத்த-
மகய ஆய்வு முயற்சிகளில் ஈடுெடடுள்-
ைார. ்தைக்கு கிம்டத்த ஆ்தா்ரஙகளின 
அடிபெம்டயில் ்தான தைற்பகாண்்ட 
ஆய்வுகமை கடடும்ரகைாக பவளியிட-
டுள்ைார.  ைாத்தமையில் ்தமிழ தெசும் 
ைக்களின ெல வ்ரலாற்றுத ்த்டயஙகள் 
ெற்றிய ஆய்வுகள் தைற்பகாள்ைபெ்டா-
ைல் ைம்றநது தொனது எனெது இவ்ரது 
பெரும் ஆ்தஙகைாகும். அ்தற்கு ஓர உ்தா-
்ரணைாக ெனனாைம் எனெது்தான அவர 
பி்றந்த ைாத்தமையின ெமழய பெய-
்ராகும். ்தமிழா்களும், முஸ்லிம்களும் 
இ்தமன 19 ஆம் நூற்்றாண்டில் ெனனா-
ைம் எனத்ற அமழத்தனர. ெனனாைம் 
ெதியில் வாழும் அனமன முததுைாரி 

எனறு மசவபபெரியார முருதகசுப-
பிள்மை 1922 இல் எழுதிய ைாத்தமை 
அனமன முததுைாரியின அந்தாதி என்ற 
நூலில் ெனனாைம் எனத்ற குறிபபிட-
டுள்ைார. எனதவ்தான கவிஞர எஸ்.
எம். ொறூக் ்தனது பெயம்ர ெனனாைத-
துக் கவி்ராயர எனறு மவததுக்பகாண்-
்டார. அபபெயர ்தற்தொது தூரநது 
தொய்விட்டது.  1960களின முற்ெகு-

தியில் ைாத்தமை 
புமகயி்ர்த நிமல-
யததில் ெனனாைம் 
எனத்ற விைம்ெ்ரப 
ெலமகயில் இ்டம்-
பெற்றிருந்தது. 

அ ண் ம ை -
யில் அை்ர்ரான 
ைல்லிமக ஆசி-
ரியர ப்டாமினிக் 
ஜீவா ைாத்தமை-
யில் இநநூமல 
முன ன ா ள் 
ை ா த ்த ம ை 
இமைஞர ைன்றத 
்தமலவர 1963-   
1970, ைாத்தமை-
யின முனனாள் 
பி்ரதி தையருைான 
மவ. ைஹ்ரூப 

்தமலமையில் 22-.01-.1999 இல் பவளி-
யிடடு மவத்தார.   நவைணி வா்ர 
இ்தழில் ச்ரனதீப என்ற ஒரு ெக்கததில் 
ப்தா்ட்ராக ெல வ்ரலாறுகமை எழுதிய-
வர. ைாத்தமை அல் நஜாஹ் அ்ரபிக்கல்-
லூரியில் 20 வரு்டஙகள் பசயலாை்ராக 
ெணியாற்றி ஸபீலுன நஜாஹ் என்ற 
ைலரில் 1996 இல் அ்தன முழுமையான 
வ்ரலாற்ம்ற எழுதியத்தாடு ப்தா்டரநது 
அக் கல்லூரியின நானகு ைலரகமை 
பவளியி்ட கா்ரணைாக இருந்தவர.  

1953 நவம்ெர 28 ஆம் திகதி ைாத-
்தமையில் பி்றந்த இவர. ஆ்ரம்ெக் 

கல்விமய ைாத்தமை அ்ரசினர ொ்ட-
சாமலயில் ெயினறு, பினனர சாஹி்ரா 
கல்லுுௗரியிலும், உயர்த்ரதம்த பசன. 
த்தாைஸ் கல்லூரியில் நிம்றவு பசய்்த-
வர. தெ்ரா்தமன ெல்கமலக்கழக  ெட-
்ட்தாரியான இவ்ரது துமணவியார 
மிஸ்ரியா, ைாத்தமை ஆமீனா ைற்றும் 
சாஹி்ரா கல்லூரிகளில் உெ அதிெ்ராக 
ெணியாற்றி நல்ல ைாணவரகள் ெலம்ர 
உருவாக்கி ்தற்தொது ஓய்வு பெற்றுள்-
ைார. மூத்த பு்தல்வி நஸ்மீனா சட்டத்த-
்ரணியாகவும், பு்தல்வன நாஸிக் அகைட 
இஞஞினிய்ராகவும், இமைய ைகள்-
கைான ஹபசா ்தற்தொது ஆசிரிமய-
யாகவும், ஆயிஷா ஹானி ைருததுவ 
ஆய்வக ப்தாழிநுடெ வல்லுன்ராகவும் 
ெயிற்சி பெறுகின்றார.  

அண்மைக்கால தெரினவாதிகள் 
“முஸ்லிம்கள் பவளிநாடுகளில் 
இருநது இலஙமகக்கு வநது குடிதயறி-
யவரகள்” என அவரகள் அனனியரகள் 
என்ற கருததும் முனமவக்கபெட்ட்தன 
கா்ரணைாக, நஜிமுதீன முஸ்லிம்கள் 
ப்தா்டரொன ெண்ம்டய வ்ரலாறுப 
ெதிவுகள், கல்பவடடுக்கள், ்தா்க்காக்-
களின ப்தால்பொருள், முக்கியததுவம் 
எனென ெற்றி ெல்தவறு தும்றகளில் 
ஆய்வுகமை பசய்து ெல சஞசிமககளில் 
வ்ராற்று ரீதியில் எழுதியுள்ைார. அண்-
மைக்கால வ்ரலாற்று சம்ெவஙகள் கா்ர-
ணைாக ைம்றநதுதொன முஸ்லிம்களின 
குடியிருபபுக்கள், ைற்்றவரகைால் மகப-
ெற்்றபெட்ட முஸ்லிம்களின நிமனவுச் 
சினனஙகள் தொன்ற வி்டயஙகமையும் 
ஆ்ராய்நது, ெல கடடும்ரகமை எழு-
தியுள்ைார. “இந்த நாத்ட முஸ்லிம்க-
ளின ்தாய் நாடு” அவரகளுக்கு எனத்ற 
நீண்்டகால வ்ரலாறும், ொ்ரம்ெரியமும் 
உள்ைன என்ற சிந்தமனய பகாண்்ட 
நஜிமுதீன தெரினவாதிகளின ்தவ்றான 
கருததுக்கள் ப்தா்டரொன விழிபபு-
ணரவு ்தைது ைக்கள் ைததியில் ஏற்ெ்ட 
தவண்டும். ்தமிழ ைக்களும் இமவ-
கமைப ெற்றிய புரிநதுணரமவ பெ்ற-
தவண்டும் என்ற தநாக்கில் எளிய ச்ரல-
ைான ்தமிழ நம்டயில் ெல ஆய்வுகமை 
்தமிழ கூறும் நல் உலகிற்கு சைரபபித-
துள்ைார.  

 வ்ரலாற்று ரீதியாக முஸ்லிம்களுக்கு 
நைது நாடடில் இருக்கின்ற வாழவு 
உரிமைமய நிமலநாடடும் வமகயில் 
ெல ஆய்வுகளில் ஈடுெடடு ்தைது ஆய்வு 
முடிவுகமை ெல சி்ரைஙகளுக்கிம்டதய 
பவளியிடடுள்ைார. இவவமகயில் 
நிறுவன ரீதியாக பசயல்ெ்ட தவண்டி-
யவற்ம்ற அவர ்தனி ைனி்த்ராக பசய்-
துள்ைார. இ்தற்காக முஸ்லிம் ைக்கள் 
இவம்ர பெரியைவில் அம்டயாைபெ-
டுததி, ொ்ராடடி உரிய அஙகீகா்ரதம்த 
வழஙக தவண்டும் எனெத்த ைாத்தமை 
ைக்களின எதிரொரபொகும்.  

எச்.எச். விக்கிரமசிங்க

மாத்தளை இஸ்ாமிய ்தமிழ் இ்க்கிய பேரளை ஏறோடு செய்த மல்லிள்க 
மாத்தளை சிறப்பு ம்ர் சைளியீட்டு விழாவில் அணளமயில் அமரரான 
மல்லிள்க ஆசிரியர் ச�ாமினிக் ஜீைாவு�ன்.   

பது/ஸ்பிரிங்வெளி ்.ம.வி இருந்து பலகலை
்ெலலும் மு்ல மாணவி ்ர்ஷிகா

ெது/ஸ்பிரிஙபவளி ்தமிழ ைகா விததியா -
லய வ்ரலாற்றில் மு்தன மு்தலாக 2019ஆம் 
ஆண்டு நம்டபெற்்ற உயர்த்ரப ெரீடமச -
யில் கமலபபிரிவில் த்தாற்றிய ைாணவி 
்தரஷிகா (்தமிழ ொ்டம் A சிததி, இநது 
நாகரிகம் A சிததி, அ்ரசியல் விஞஞானம் 
B சிததி, பொது ஆஙகிலம் C சிததி, (பவட -
டுபபுள்ளி 1.5590) சி்றந்த பெறுதெற்ம்ற 
பெற்று ெல்கமலக்கழகததிற்கு ப்தரிவாகி -
யுள்ைார.   

ெது/ஸ்பிரிஙபவளி ்த.ை.வி 1885ம் 
ஆண்டு ஆ்ரம்பிக்கபெட்ட அ்ரசினர ொ்ட -
சாமலயாகும். 1980 ஆம் ஆண்டு க.பொ.
்த.(உ/்த) வகுபபுகளுக்கான அனுைதி 
கிம்டத்ததொதும் H.N.C.E வகுபபுக்க -
ளுக்தக அனுைதி கிம்டத்தது. இ்தன மூலம் 
7 ைாணவரகமைக் பகாண்டு விவசாயம், 
கமலபபிரிவுகள் ஆ்ரம்பிக்கபெட்டது.   

1983ம் ஆண்டு ஜூமல இனக்கலவ -
்ரததினதொது முற்றுமுழு்தாக அழிக்கப -
ெட்ட இபொ்டசாமல 1986 வம்ர இயஙக 
முடியா்த நிமலயில் இருந்தது. அபதொது 
அமைச்ச்ராக இருந்த அை்ரர பசைமிய -
மூரததி ப்தாண்்டைான தைற்பகாண்்ட 
பெரும் முயற்சியின கா்ரணைாக த்தாட்ட 
நிரவாகததிற்கு பசாந்தைான இ்ரண்டு 
லயன ப்தாகுதிகமைப பெற்றுக்பகா -
டுதது 1986.05.16ம் திகதி திருத்தபெட்ட 
இ்ரண்டு கடடி்டஙகள் பசுௗமியமூரததி 
ப்தாண்்டைான அவரகைால் தி்றநது மவக் -
கபெட்டது.   

பினனர 1991ம் ஆண்டு க.பொ.்த (சா/்த) 
வம்ர கல்வி கற்கக்கூடிய ொ்டசாமலயாக 
இயஙகத ப்தா்டஙகிய தொதும் இ்ட பநருக் -
கடி காணபெட்டது. இ்தன கா்ரணைாக 
அபதொம்தய ஊவா ைாகாண சமெ உறுப -
பின்ராக இருந்த மு. தவலாயு்தம் முனனாள் 
ஊவா ைாகாண சமெயின மு்தலமைச்சர 
ெரசி சை்ரவீ்ர ஆகிதயார த்தாட்ட நிரவாகத -
து்டன ப்தா்டரபு பகாண்டு ஸ்பிரிஙபவளி 
பி்ரத்தசததில் பெற்றுக்பகாண்்ட இ்ரண்டு 
ஏக்கர நிலததில் சீ்டா (SIDA) நிறுவனததின 
அனுச்ரமனயு்டன இ்ரண்டு ைாடிக்கடடி்டம் 
கட்டபெட்டது. 1999ம் ஆண்டு புதிய கட -
டி்டம் தி்றநது மவக்கபெடடு ொ்டசாமல -
யின ஒரு ெகுதி புதிய கடடி்டததில் ஆ்ரம் -
பிக்கபெட்டது. இவவி்டயததில் அை்ரர 
பசைமியமூரததி ப்தாண்்டைான மிகவும் 
உறுதுமணயாக இருந்தார.   

மீண்டும் 2006ம் ஆண்டு க.பொ.்த 
(சா/்த) கமலபபிரிவு ஆ்ரம்பிக்கபெட்டது. 
்தற்தொம்தய அதிெர முதம்தயா வசந்தகு -
ைார ்தமலமையில் 2017ம் ஆண்டு ஆ்ரம் -
ெப பிரிவு தவ்றாக்கபெடடு இம்டநிமல 

ொ்டசாமலயாக இயஙகத ப்தா்டஙகிய 
பின வரத்தகபபிரிவு ஆ்ரம்பிக்கபெட்டது.   
இதுவம்ர ெல ைாணவரகமை கல்வியற் 
கல்லூரிக்கு அனுபபிமவத்த இபொ்ட -
சாமல, 2019ஆம் ஆண்டு நம்டபெற்்ற 
உயர்த்ர ெரீடமசயில் கமலபபிரிவில் 
த்தாற்றிய பசல்வின்ராஜ், பஜயபி்ரொ ்தம்ெ -
திகளின பசல்வபபு்தல்வி பசல்வி ்தரஷிகா 
(்தமிழ ொ்டம் A சிததி, இநது நாகரிகம் 
A சிததி, அ்ரசியல் விஞஞானம் B சிததி, 
பொது ஆஙகிலம் C சிததி, பவடடுபபுள்ளி 
1.5590) சி்றந்த பெறுதெற்ம்ற பெற்று ெல் -
கமலக்கழகததிற்கு ப்தரிவாகியுள்ைார.   

இது இபொ்டசாமலயின மு்தலாவது ெல் -
கமலக்கழக பி்ரதவசைாகும். இம் ைாணவி 
ொ்டசாமலக்கும் பெற்த்றாருக்கும் கற் -
பித்த ஆசிரியரகளுக்கும் பெருமைமய 
த்தடித்தநதுள்ைார. இவ்ரது பி்ரதவசைானது 
ஏமனய ைாணவரகளுக்கும் வழிகாடடி -
யாக அமையும் எனெதில் எவவி்த ஐயமும் 
இல்மல.   

இவருக்கு கற்பித்த ஆசிரியரகைான J. ்றஞ -
ஞிதகுைார, திருைதி ஏ. வனித்தா, திருைதி. 
S. தயாதகஸ்வரி ஆகிதயார ொ்ராடடு்த -
லுக்கு உரியவரகைாகும். ைாகாண ்தமிழக் -
கல்வி அமைச்சு,ைாகாண கல்வி திமணக் -
கைம், வலய, தகாட்ட ெணிைமனகள் 
இபொ்டசாமலயின அபிவிருததிக்கு ஒத -
துமழபபு வழஙகியத்தாடு ொ்டசாமல 
அபிவிருததி சஙகம்,பெற்த்றார, ெமழய 
ைாணவரகள், நலன விரும்பிகள் ஆகிதயா -
ரின ெஙகளிபபு்டன ொ்டசாமல பவற்றி 
இலக்மக தநாக்கி பசல்கின்றது.     

இர. சிவலிஙகம் 
ஞாபகாரத்த பபருளரயும் 
நூல் வவளியீடும்

அை்ரர இ்ர. சிவலிங-
கம் 21ஆவது ஞாெ-
காரத்த தெரும்ரயும் 
நூல் பவளியீடும் பவள்-
ைவதம்த, எதிரவரும் 
20ஆம் திகதியனறு 
பிற்ெகல் 3.30 ைணிக்கு 
பகாழும்பு ்தமிழச்சங-
கததில் நம்டபெ்றவுள்-
ைது.    ஞாெகாரத்த 
குழுவின ஏற்ொடடில் நம்டபெ்றவுள்ை இநநிகழ-
வில் வ்ரதவற்பும்ரமய பெ. இ்ரா்தாகிருஷணனும், 
்தமலமையும்ரமய எம். வாைத்தவனும் ஆற்்றவுள்-
ைனர. தெ்ராசிரியர ம்த. ்தன்ராஜ் தெரும்ரயாைர   
அறிமுகவும்ரயாற்றுகி்றார.  இலஙமக ைததிய வங-
கியின சித்ரஷ்ட பொருளியலாைர எம். தகசவ்ராஜ் 
'பகாவிட 19: ைமலயக சமு்தாயததின மீ்தான சமூக 
பொருைா்தா்ர விமைவுகள்' எனும் ்தமலபபில் 
நிமனவுப தெம்ரயாற்்றவுள்ைார.    இநநிகழவில் 
ைமலயக எழுத்தாைர ைன்றததின ்தமலவ்ரான 
எம். வாைத்தவன எழுதிய 'குனறிலிருநது தகாட-
ம்டக்கு நூல்'  பவளியீடடும்ரமய சித்ரஷ்ட எழுத-
்தாைர எஸ். ப்தளிவதம்த தஜாசப ஆற்்றவுள்ைார.    
கருததும்ரமய பொதுச்தசமவ ஆமணக்குழு 
உறுபபினர வி. சிவஞானதசாதி, எழுத்தாைர எம். 
திலக்ராஜ், சமூக ஆய்வாைர ைா்தவகலா ஸ்ரீ்த்ரன, 
த்தசிய கல்வி நிறுவகததின உ்தவி விரிவும்ரயாைர 
திருைதி ்தாஹிர நூருல் இஸ்்ரா ஆகிதயார ஆற்்ற-
வுள்ைனர.   ஏற்பும்ரமய நூலாசிரியர ஆற்்றவுள்ை-
து்டன இ்ர. சிவலிஙகம் ஞாெகாரத்த குழு உறுபபி-
னர ்ராஜ் சிவ்ராைன நனறியும்ரயாற்்றவுள்ைார. 

சமா்தான நீ்தவான்
ெசம்ற, பெல்ஹா-

்தனன ஏழாம் கடம்ட-
மயச் தசரந்த ெழனி-
யாண்டி ைாரிமுதது  
ெதுமை ைாவட்ட 
எ ல் ம ல க் கு ட ெ ட ்ட 
சைா்தான  நீ்தவா-
னாக ெசம்ற நீ்தவான 
ைனறில் சததியப-
பி்ரைாணம் பசய்து 
பகாண்்டார.  ெசம்ற  
்தமிழ ைகா விததியா-
லயததின ெமழய ைாணவ்ரான  இவர,   ெதுமை 
ப்ராக்கிள்  காளியம்ைன த்தவஸ்்தான  முனனாள்  
குைாஸ்்தாவாகவும்,  ைடுல்சீமை பெருநத்தாட்டப-
ெகுதிகளில் பவளிக்கை உததிதயாகஸ்்த்ராகவும்  
ெணியாற்றியுள்ைார.  ெல்தவறு சமூக நல அமைப-
புகளில் உறுபபின்ராகவும்  அஙகததுவம் வகிதது 
சமூகப ெணியாற்றும் சி்றந்த சமூக தசமவயாை்ராக  
விைஙகுகின்றார.

்தகவலும் ெ்டமும் :
ந்ட்ராஜா  ைலரதவந்தன (லுணுகமல நிருெர)

த்தாட்டதப்தாழிலாைரகளுக்கு 13 நாள் சம்ெை-
ைாக ஆயி்ரம் ரூொ வழஙகுவ்தற்கும், ைற்ம்றய 
பகாடுபெனவுகமை இல்லாப்தாழிதது கூடடு 
ஒபெந்ததம்தயும் இ்ரதது பசய்வ்தற்கும் கம்ெனி 
நிரவாகம் முமனவது ஒரு ஆெத்தான நிமலமய 
உருவாக்குவத்தாடு, ப்தாழிலாைர வரக்கததிற்கு 
குழிெறிபெ்தாகதவ அமையும். இ்தற்கு எந்த-
பவாரு ப்தாழிற்சஙகமும் துமணதொகாது.   

ப்தாழிலாைர வரக்கததின உரிமைகமை பெற்று 
பகாடுக்கும் தநாக்தகாடு கடசி, இன, ை்த, பைாழி 
தவறுொடினறி ஒனறுெட்ட சக்தியின மூலம் 
கூடடு ஒபெந்த நம்டமும்றமய நிமலநிறுத்த 
முனவ்ரதவண்டும் என பசஙபகாடி சஙகததின 
பி்ரதித ்தமலவரும், மூத்த ப்தாழிற்சஙகவாதியு-
ைான பசல்மலயா சிவசுந்த்ரம் விடுததுள்ை அறிக்-
மகயில் குறிபபி்டபெடடுள்ைது.   

பெருநத்தாட்டத ப்தாழிலாைரகளுக்கான 
கூடடு ஒபெந்தம் மிகவும் அவசியைானது. கூடடு 
ஒபெந்தம் இருந்தால் ப்தாழிலாைரகளும், நிரவா-
கிகளும் ஒரு கடடுபொடடுக்குள் இருபெ்தற்கு 
ஏதுவாக அமையும். தைலதிக தந்ர தவமலக்கான 
பகாடுபெனவு, தவமல நாடகள், தொக்குவ்ரதது 
வசதிகள், அனரத்தததின தொது கம்டபபிடிக்க 
தவண்டிய தவமலகள், புதிய ப்தாழிலாைரக-
ளின பெயர ெதி்தல், அ்தற்கான ஒரு ெதிவுபபுத்த-
கதம்த நம்டமும்றபெடுத்தல், திருைணம் முடிக்-
கும் ஆண், பெண் ப்தாழிலாைரகளுக்கு தவமல 
வழஙகு்தல், பெண்களுக்கு கஙகாணி தவமல 
வழஙகு்தல், மவததிய வசதி, மினிபபுத்தக (புகார 
புத்தகம்) ொவமன, பெண்களின உ்டல்நல 
ொதுகாபபு, பவளிநாடடுப ெயணஙகளுக்கான 
விடுமும்ற, த்தயிமல விற்ெமனக்கான பகாடுப-
ெனவுகள், உற்சவ காலஙகளில் தைலதிகைாக 
வழஙகபெடும் முற்பகாடுபெனவு என இனனும் 
ெல ச்ரததுகள் உள்ை்டக்கபெடடுள்ைன.   

இ்தமன ்தவிரபெ்தற்காகதவ கம்ெனி நிரவாகம் 
கூடடு ஒபெந்ததம்த இ்ரதது பசய்து ப்தாழிலாைர-
கமை ஒரு அ்டக்கு மும்றக்கு கீழ பகாண்டுவ்ர 
முயற்சிக்கின்றது. இவதவமலமய அண்மைக்-
காலைாக நிரவாகம் பசய்து வருவம்த காணக்-
கூடிய்தாக இருக்கின்றது. ெல த்தாட்டஙகளில் 
தைலதிகைாக ெறிக்கபெ்ட தவண்டிய பகாழுநது 
இ்றாத்தலின அைமவ அதிகரிபெது ைற்றும் 
நிறுமவயின 8 கிதலா கி்ராம், 7 கிதலா கி்ராம் 
வீ்தம் தைலதிகைாக அ்றவிடுவது, 10 நாடகள் 
தவமல பசய்கின்ற ஒரு ப்தாழிலாளிக்கு 5 நாட-

கைாக கும்றதது பெயர வழஙகுவது த்தாட்டங-
களில் மும்றசா்ரா மும்றமய மகயாள்வது, 
மககாசுக்கு தவமல வழஙகி ஓய்வினறி ப்தாழி-
லாைரகமை தைலதிகைாக பகாழுநது ெறிக்க 
மவத்தல் தொன்ற தவமலகளில் ஈடுெடுவத்தாடு 
அக்கால கட்டஙகளில் அவரகளும்டய உ்டல்-
நல ொதுகாபபு ெற்றி எவவி்தைான அக்கம்றயும் 
காட்டாமை அத்தருணஙகளில் ஏற்ெடும் ஆெத-
துகைான குைவி பகாடடுக்குள்ைா்தல், ொம்பு 
பகாதது்தல், ்தவறி விழு்தல் தொன்ற விெததுக-
ளுக்கு எவவி்த உ்தவிகளும் வழஙகபெ்டாமை 
உமழபமெ ைாததி்ரம் சு்ரண்டி அதிக வருைா-
னதம்த ைாததி்ரதை கருததிற்பகாண்டு பசயற்-
ெடடு வருவது எனென இ்டம்பெறுகின்றன.   

 கூடடு ஒபெந்தம் இ்ரதது பசய்யபெடுைானால் 
இநநிமலமை தைலும் வலுபபெற்று கம்ெனி நிர-
வாகஙகளின மகதயாஙகி ப்தாழிலாைர வரக்கம் 
ஒரு அடிமை வாழமவ வாழதவண்டிய நிரபெந-
்தததுக்கு உள்ைாவர. இம்த ப்தாழிற்சஙகஙகள் ஏற்-
றுக்பகாள்ைப தொகினத்றாைா அல்லது கம்ெனி 
நிரவாகஙகள் ப்தாழிலாைரகமை அ்டக்குமும்ற 
மூலைாக வழிந்டததுவ்தற்கு, வழி அமைததுக் 
பகாடுக்க தொகினத்றாைா? எனெம்த வரக்கரீதி-
யாக சிநதிக்க தவண்டிய நிமலயில் உள்தைாம்.   

இனறு கம்ெனி நிரவாகஙகள் அடிபெம்ட 
சம்ெைைாக 900 ரூொவும், தைலதிக பகாடுபெ-
னவாக 140 ரூொவும் வழஙக வலியுறுத்தபெட-
்ட்தாக கூ்றபெடுகின்றது. 13 நாடகள் தவமல 
வழஙகுவ்தன மூலைாக ைா்தம் 11,700 ரூொதவ 
அடிபெம்ட சம்ெைைாக வழஙகபெடும். அத்த 
தந்ரம் அ்தற்கான ஊழியர தசைலாெ நிதி ைாததி-
்ரதை வழஙகபெடும். இதில் ப்தாழிலாைரகளின 
ைா்தாந்த பகாடுபெனவுகமை கழிக்கும்தொது 
எனன மீ்தைாகும் எனெம்த சற்று சிநதிக்கதவண்-
டியுள்ைது.   

க்டந்த மும்ற பசய்யபெட்ட கூடடு ஒபெந்தத-
தில் அடிபெம்டச் சம்ெைம் 700 ரூொவாக இருந-
்தது. 25 நாள் தவமல வழஙகபெ்ட தவண்டுபைன 
கூடடு ஒபெந்தததில் குறிபபி்டபெடடிருந்தது. 25 
நாள் ப்தாழிலாைரகளுக்கு தவமல வழஙகும்-
தொது அவரகளுக்கு 17,500 ரூொய் அடிபெம்ட 
சம்ெைைாக கிம்டக்கும். அ்தமன வி்ட தைலதிக-
ைாக தவமல வழஙகுகின்ற பொழுது தைலும் சம்-
ெைம் அதிகைாக கிம்டக்கக்கூடிய்தாக இருந்தது. 
அ்தற்கான தைலதிக தசைலாெநிதியும் கிம்டத-
்தது.   

எனதவ இம்த எல்லாம் இல்லாைல் ஒழிபெ்தற்-
காகதவ கம்ெனி நிரவாகம் 13 நாள் தவமலமய 
வழஙகி தைலதிக நாடகளுக்கு மும்றசா்ராமும்ற 
மூலைாக தவமல வழஙகி அவரகளும்டய அடிப-

ெம்ட உரிமைகமை ெறிதது பகாத்தடிமைகைாக 
ந்டததுவ்தற்காகதவ இக் தகாரிக்மகமய முன-
மவக்கின்றனர. இதிலும் முக்கியைாக பெண் 
ப்தாழிலாைரகதை பெரும்ொலும் ொதிக்கபெ-
டுவத்தாடு நிரவாகம் அவரகளின உ்டல்நலம் 
குறிதது எவவி்த கவனமும் பசலுததுவதில்மல.   

இ்தற்காக த்தாட்ட நிரவாகம் காடடும் கா்ரணங-
கமை த்தாட்டம் நஷ்டததில் பசல்வ்தாகவும், 
இ்தற்கு ப்தாழிலாைரகதை கா்ரணபைனவும் கூறி 
வருகின்றனர. ஆ்ரம்ெ காலஙகளில் த்தாட்டங-
கள் இலாெக்ரைாகதவ இயஙகின. ஒரு காலததில் 
8 லடசைாக இருந்த த்தாட்ட ப்தாழிலாைரகளின 
எண்ணிக்மக இனறு 2 லடசைாகக் கும்றநதுள்-
ைன. ெல ப்தாழிலாைரகள் கும்றந்த வருைான 
வழஙகியமையினால் தவறு இ்டஙகளுக்கு 
தவமலக்காக பசல்லும் துரொக்கிய நிமலமை 
ஏற்ெட்டது.   

ப்தாழிலாைரகளுக்கு ரூொய் 1000 சம்ெைம் 
வழஙகமுடியாப்தன கூறும் கம்ெனி நிரவாகஙகள் 
த்தாட்டததும்ரைாருக்கு வழஙகுகின்ற சம்ெைம் 
ைற்றும் சலுமககமை ெற்றி சற்று சிநதிபொரகைா? 
அனறு ப்தாழிற்சாமலகளுக்கு த்தமவக்காக நாட-
்டபெட்ட ை்ரஙகமை இனறு ்தறிதது ெலதகாடி 
ரூொ இலாெம் சம்ொதிக்கின்றனர.   

பவறுைதன ப்தாழிலாைரகமை கும்றகூறு-
வம்த த்தாட்ட நிரவாகஙகள் நிறுததிக்பகாள்ை 
தவண்டும். ப்தாழிற்சஙகஙகள் ஒனறுெட்ட சக்-
தியின மூலைாக ப்தாழிலாைரகளின எதிரகால 
ஆெததிமன ஆழைாக சிநதிதது ப்தாழிற்சஙக 
அ்ரசியல், இன, ை்த தெ்தமினறி ஒனறுெட்ட சக்-
தியின மூலைாக கூடடு ஒபெந்ததம்த நிம்றதவற்-
றுவ்தற்கு வழி அமைபெத்தாடு, தைலதிகைாக 
தசரக்க தவண்டிய ச்ரததுகமை உள்ை்டக்குவ-
்தற்கு முனவ்ர தவண்டும்.   

தைலும் கூடடு ஒபெந்தம் மகச்சாததிடும்தொது 
கடசி அ்ரசியலுக்கு அபொல் வரக்க சிந்தமன-
தயாடு ப்தாழிலாைரகளுக்கு பவறுைதன ரூொ 
1040 வழஙகபெடும் எனறு கூறுவம்தவிடுதது 
எவவாறு ரூொ 1040 வழஙகபெடும் எனெ்தமன-
யும், கூடடு ஒபெந்தததில் எனபனனன வி்டயங-
கள் தசரக்கபெடடுள்ைன. அ்தமன ப்தாழிலா-
ைரகள் ஏற்றுக்பகாண்டுள்ைாரகைா எனெம்த 
ப்தளிவுெடுததுவத்தாடு, அது எனம்றய தினம் 
கூடடு ஒபெந்தம் மகபயாபெம் இ்டபெடும் 
என்ற ப்தளிவிமனயும், நிறுமவ ெணம் எவவாறு 
வழஙகபெடும் எனெ்தமனயும் அ்ரசியலுக்கு 
அபொல் வரக்க சிந்தமனதயாடு ப்தாழிலாைரக-
ளுக்கு ப்தளிவுெடுததுவத்த ப்தாழிற்சஙகஙகளின 
க்டமையாக இருக்கதவண்டுபைன ்தனது அறிக்-
மகயில் அவர தைலும் குறிபபிடடுள்ைார.   

செஙசகொடிசெஙகத்தின் பிரதித் தலைவர் எஸ். சிவசுநதரம்

ரூ.1000 எவ்வாறு ்ழங்கப்படும்
என்பது தெளிவு்படுதெப்பட வ்ண்டும்

செ.தி.சேருமாள்
மஸச்கலியா நிருேர்
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அ்ரசாங்கத்தின், அதி்ரடித் திட்டங-
்கள், ந்டவடிக்ம்க்கள் ைற்றும் அறி -
விபபு்கள் குடிைக்்கமை அதிர்ச்சி 
அம்டயச் பசய்யும் அதே அைவில்-
ோன், குழபெைம்டயவும் பசய்கி-
றது. ்க.பொ.ே. சாோ்ரண ே்ரத்திற்கு 
கீழ் ்கல்வி ெயின்ற ஒரு இலடசம் 
தெருக்குத் போழில்வாய்பபு, இ்ரா-
ணுவத்மே ைக்்கள் ையபெடுத்தும் 
தநாக்கில், அேன் ்கட்டமைபபுக்குள் 
பவளியாருக்கு போழில்வாய்பபுக்-
்கள் எல்லாம் ஆறுேல் பசய்தி்கள்-
ோன். ஒரு இலடசம் தெம்ர அ்ரச 
அதி்காரி்களின் அனுெவங்களு்டன் 
இமணத்துப ெயிற்றுவிபெதுோன் 
இேன் தநாக்்கம். இேன் பின்்னர் 
அனுெவமுள்ை அ்ரச ஊழியர்்கைா-
்கப ெணியாற்றவும் திறமை்கமை 
தைம்ெடுத்ேவும் இவர்்களுக்கு வழி -
பிறக்கும். 

 ்கணினி, போழினுடெம், ்கணிேம், 
விஞஞா்னம் தைலும் சமூ்கப ெணி-
்களில் இ்ராணுவத்மேப பு்டம் -
தொடடு, ைக்்களுக்கு பநருக்்கைா்ன 
உறவு்கைா்க ெம்டயி்னம்ர ஈடுெடுத்-
ேதவ, பவளியாருக்கு இநேக் ்கட்ட-
மைபபில் போழில்்கள் வழங்கபெ-
டுகின்ற்ன. துபொக்கி்கைால் ைடடும் 
தெசாது, ைக்்களின் உணர்வு்டன் 
தெசும் உறவா்க இ்ராணுவத்மேக் 
்கட்டமைபெதில் இநே அ்ரசாங்கம் 
எடுக்கும் பி்ரயத்ே்னங்கதை இமவ. 

இதேதொன்றுோன், ப்காவிட 
போற்று ஜ்னாஸாக்்கமை நல்ல-
்டக்்கம் பசய்வேற்்கா்ன அறிவிப -
பும் உள்ைது. எழுநேைா்னைா்கப 
தெசுவது, எடுத்பேறிநது தெசுவது, 
எதிர்ொ்ராது தெசுவது, உோசீ்னைா்கப 

தெசுவது, உேறித்ேள்ளிப தெசுவது, 
சைதயாசிேைா்கப தெசுவது, சநேர்ப-
ெவசைா்கப தெசுவது என்பறல்லாம் 
உள்ைதே! 

 நல்ல்டக்்க அனுைதி குறித்ே பி்ரே -
ைரின் கூற்மற எவவாறு ப்காள்வது? 
முஸ்லிம் சமூ்க அ்ரசியலின் 
நாவன்மை முேல் தவைாணமையி-
்னர் வம்ர இதுோன் விவாேைாகியி-
ருக்கிறது. சுைார் 11 ைாேங்கைா்க 
நம்பிக்ம்க வற்றி மு்ரணொடு்கள் 
முற்றியிருநே ஒரு சமூ்கம், பி்ரேை -
ரின் இநேப தெச்மச வம்கபெடுத்து-
வேல்ல பி்ரோ்னம். ஒரு விடிபவள்ளி 
பேன்ெ்டாதிருநே வா்னத்தில், ஒளிக் -
கீற்றாவது ஒளிநதிருநேதே எ்ன ஆறு-
ேலம்டவதுோன் அழகு. 

 அ்ரசியலமைபமெதய, ைாற்றவும் 
இயற்றவும் அதி்கா்ரம் உள்ை ஒரு 
சட்டவாக்்க உயரிய சமெயில், மி்கப 
ெழுத்ே அனுெவமும்டய, நாடடின் 
அதிமுக்கிய ெேவியிலுள்ை பி்ரே-
ைர், பவடடிப தெச்சா தெசுவார்? 
சநேர்பெவசத்ோல் அல்லது சைதயா-
சிேத்ோல் தெசியிருக்்கலாம் எ்னக் 
்கருேவும் இ்டமுணடு. ஹன்சார்டில் 
ெதிவு உள்ைது ைாத்தி்ரம் தொதுதை, 
ஏம்னயமே முன்ப்னடுக்்க. 

ொ்ராளுைன்றத்தில் ஏற்ெட்ட 
கூச்சல், குழபெங்கமைச் சைாளிப -
ெேற்்கா்க சநேர்பெம் ொர்த்துப 
தெசும் தேமவ, ெழுத்ே அனுெவ -
முள்ை இநேப பி்ரேைருக்கு இருக் -
்காபேன்தற நான் ்கருதுகிதறன். 
இவற்மறயும் வி்ட எத்ேம்ன அைர்க் -
்கைங்கமைக் ்கண்ட அவ்ரது அனுெ-
வம் இவவாறு தெசாது. ைஹிநேவின் 
நாபைாழிேல், அ்ரசியலில் ந்டக் -
்காதிருநே சரித்தி்ரம் இல்மலதய! 
ப்காழும்புத் துமறமு்க கிழக்கு 

மும்னய உத்ே்ரவாேத்மே எழுத்தில் 
ேருைாறு த்காரிய போழிற் சங்கங்க -
ளுக்கு பி்ரேைர் கூறியதும் இமேத் -
ோன். 

 ஆ்கதவ, அ்ரசியல் சைதயாசி-
ேம் பி்ரேைம்ரப தெச மவத்திருக் -
கிறது. ஆ.. அபைரிக்்கா பசால்லி, 
ஐத்ராபொ தவணடி, இநதியா அறி -
வுறுத்தியும் அமசயாே அ்ரசாங்கம் 
ொகிஸ்ோனுக்குப ெயநதுவிட்டோ? 

இபெடிக் ்கருதுவதும், அறிவுக் ்கஞ-
சத்ே்னத்மேதய ்காடடும். 

 ஜ்னாஸாக்்கள் எரிக்்கபெ்ட ஆ்ரம் -
பித்ேது போடத்ட, இபதொமேக்கு 
நல்ல்டக்்கம் சாத்தியதை இல்மல, 
அறிவியல் ரீதியா்கப தெசும் தொது 
ஆத்மீ்கத்மே நுமழக்்காதீர்்கள். 
ைனிே உயிர்்கமைக் ்காபொற்ற அ்ர-
சாங்கம் தொ்ராடும்கயில், இறந-
ேமவ ெற்றி அலடடுவது ஏன்? 

என்றுோன் அ்ரசாங்கம் அடித்து -
ம்ரத்ேது. இபதொது, அறிவியலின் 
ஏதோபவாரு துமற சாதிக்கும் என்ற 
நம்பிக்ம்கயில், பி்ரேைர் நாபைாழிந-
ேோ்கவும் ப்காள்ைலாம்ோத்ன. 

 ்ராஜேநதி்ர உறவு்களில் மி்கக் 
கூர்மை, தந்ரா்ன ொமேயில் ந்டக்்க 
தநரிடடுள்ை அ்ரசு, ொகிஸ்ோனுக்-
்கா்க ைடடும் தீர்ைா்னம் எடுபெ-
ோ்க நிம்னபெது ெழக்்கதோஷம். 

ஆ்னால், பஜனீவா மைோ்னத்தில் 
்கைமிறஙகும் அணி்களில் ொகிஸ்-
ோனும் ெலைா்ன அணிோன். அ்ரபு 
நாடு்கமை வமைத்து எடுபெதில் 
ொகிஸ்ோனின் ெலம் ெலருக்கும் 
பேரிநேதுோன். 

 ேமிழ் பைாழி தெசும் முஸ்லிம்்க -
மைப ெற்றி அ்ரபு நாடு்களுக்கு என்்ன 
்கவமல என்ற உணர்வில்மல இது. 
முஸ்லிம்்களுக்குப பொதுவா்ன 
அ்ரபு பைாழியில்ோன், உல்க முஸ் -
லிம்்களின் ஜ்னாஸாக்்கள் நல்ல்டக்-
்கம் பசய்யபெடுகின்ற்ன. எ்னதவ, 
அ்ரபு நாடு்கள் ைடடுைல்ல முழு 
முஸ்லிம் நாடு்கைதும் இஸ்லாமிய 
உணர்மவத் போடுவோல், பஜனீவா 
மைோ்னத்தில் இநநாடு்கள் ஒன்றுெ -
்டதவ பசய்யும். 

 எல்தலாருக்கும் பேரிநே இது, 
ஐம்ெது வரு்ட அ்ரசியல் அனுெவ -
முள்ை பி்ரேைருக்குத் பேரிநதிருக்-
்காோ? சிறுொன்மையி்னர் சிநதிபெ-
ேற்கு இன்னுபைான்றும் உள்ைது. 
பிரித்ோளும் ேநதி்ரம் தோற்கிறோ? 
அல்லது தோற்்கடிக்்கபெடுகிறோ? 
என்ெமே அறிவேற்்கா்ன வியூ்கங -
்களும் இதில் உள்ை்ன. யாருக்கு 
உள்ைபேன்ெது, த்காடிடடுக் ்காட -
்டபெடுைைவுக்கு நைது வாச்கர்்கள் 
அவவைவு ொை்ரர்்களும் இல்மல. 

 ோக்்கல் பசய்யபெடடுள்ை 
முமறபொடு்கள், அழிவு்களுக்கு 
நீதி தவணடி நம்டபெறும் ெவனி -
்கள் எல்லாம் ஒத்ர மைோ்னத்தில் 
ஒன்றுெடுவது, ேனித்து ஆ்டபதொ -
கும் அணிக்கு அபசௌ்கரியம்ோத்ன. 
இே்னால், சைதயாசிேம் சலமவ 
பசய்யபெடடுள்ைது. பவளிநாடு்கள் 
ெல, பி்ரேைரின் இநே முடிமவ வ்ர -
தவற்றிருக்கிறதே.  

ஜனாஸா விவகாரத்தில் சலவவ 
சசய்யப்படும் சமய்யாசிதம்!

“ெலரும் இமே ைறுக்்கலாம். 
ஆ்னால், ேமிழருக்கு இபதொது 
தநச சக்தி சீ்னாதவ” (சீ்னா ைமற-
விேைா்க ேமிழர்்களுக்கு நன்மை 
பசய்கிறது, ஆ்கதவ நடபுச் சக்தி -
யா்க உள்ைது எனும் அர்த்ேத்தில்) 
என்பறாரு ெதிமவ ்க்டநே வா்ரம் 
மு்கநூலில் எழுதியிருநதேன். ெல 
ேமிழ் நணெர்்களும் ெேட்டைாகி 
விட்ட்னர். “ஐதயா, அபேபெடிச் 
சீ்னா ேமிழர்்களுக்கு நடபுச் சக்தி-
யா்க இருக்்க முடியும்? அது சிங்க -
ைத் ே்ரபதொ்டல்லவா பநருஙகிச் 
பசயற்ெடுகிறது? என்றவாறா்க 
ெலரும் ப்காதித்ே்னர். ஒரு நணெர், 
அவர் நீண்ட்காலைா்கதவ அ்ரசியல் 
ைற்றும் ்கமல இலக்கியம் ஊ்ட்கம் 
ைற்றும் புலமைத்துவத் ேைத்தில் 
முக்கியைா்னவர். இபேல்லாத்துக்-
கும் தைதலதொய், “உங்கள் ்க்னவு 
ெலிக்்கடடும். தவணடுைா்னால், 
(சீ்ன சார்பு ேமிழ் இ்டதுசாரி்களி்னால் 
ந்டத்ேபெடும் ேமிழ் இேபழான்-
றின் பெயம்ரக் குறிபபிடடு) அநே 
இேமழ பவளியிடும் குழுமவ 
அனுபெ ஏற்ொடு பசய்யலாம்” எ்னக் 
கிண்டலா்கப ெதில் எழுதியிருநோர். 
மி்கச் சிலர் ைடடும், இநே அ்ரசிய -
லின் உள்தைாட்டங்கமைப புரிநது -
ப்காணடு நிோ்னைா்கத் ேங்கள் ்கருத் -
து்கமை எழுதியிருநே்னர். அ்ரசியல் 
விவாேங்களில் இபெடிபயல்லாம் 
ந்டபெதுணடு. ்கவுண்டைணி ஒரு 
திம்ரபெ்டத்தில் பசால்லும் பு்கழ் -
பெற்ற வார்த்மேமயபதொல “அ்ர -
சியல்ல இபேல்லாம் ச்கஜைபொ” 
என்ெேற்கும் அபொல் “அ்ரசியல் 
உம்ரயா்டலில் இது ச்கஜம்” என்ற 
அைவுக்கு நிமலமை வநதுள்ைது. 
ஆ்னால் இமே அபெடிச் ச்கஜைா்ன 
ஒன்றா்கக் ்க்டநது பசன்று வி்ட 
முடியாது. அபெடிக் ்க்டநது பசல்வ-
ேற்்கா்கப ெதிவு்கமைதயா ்கருத்து்க -
மைதயா முன்மவக்்கவும் முடியாது. 
ஏப்னன்றால், அநேைவுக்கு அ்ரசிய-
லி்னால் ்காயடிக்்கபெட்ட ைக்்கைா்க-
வும் நா்டா்கவும் நாமும் நம்மும்டய 
நாடும் உள்தைாம் என்ெது துய்ரைா்ன 
ஒன்று. இமே இனியும் இனியும் 
அபெடி இபெடி என்ற நிமலயில் 
ஓடடிச் பசல்ல முடியாது. வ்ரவ்ர 
நிமலமை தைாசைாகிக் ப்காணடி-
ருக்கிறது. யுத்ே ்காலத்மேயும் வி்ட 
பநருக்்கடி நிமலயில் நாடடு ைக்-
்களும் நாடும் உள்ைமே சிநதிக்்கக் 
கூடிய அவ்ராலும் புரிநது ப்காள்ை 
முடியும். பொருைாோ்ரத்தில் நாடு 
மி்க இக்்கட்டா்ன நிமலக்குள்ைாகி-

யுள்ைது. ெணத்தின் பெறுைதி வ்ரவ-
்ரக் குமறநது ப்காணடு தொகிறது. 
வாழ்க்ம்கச் பசலவு உயர்கிறது. 
நாைாநேம் சாபொடடுக்த்க ைக்்கள் 
்கஸ்்ரபெடும் நிமல வநதுள்ைது. 
உணவுப பொருட்களின் விமல 
என்றும் இல்லாே அைவுக்கு உயர்ந-
துள்ைது. இமேத் ேவி்ர, சமூ்கங்க -
ளுக்கிம்டயிலும் இ்னங்களுக்கிம்ட-
யிலும் மு்ரண்களும் சநதே்கங்களும் 
இம்டபவளியும் அதி்கரித்துச் பசல்-
கிறது. இநே நிமலயில் நாம் அ்ரசி -
யமலக் குறித்தும் நாடடின் நிமல-
மைமயக் குறித்தும் சீரியஸா்கச் 
சிநதித்தே ஆ்க தவணடும். நம்-
மும்டய விருபபு பவறுபபு்கள் 
தவறு. தேமவ்களும் யோர்த்ேமும் 
தவறு என்ெமேப புரிநது ப்காள்ை 
தவணடும். அநேத் திமசயில் நம்மை 
ஒழுஙகு ெடுத்ே தவணடும். 

சரி, இபதொது சீ்னாமவப ெற்றிப 
தெச வநது தவறு எமேதயாபவல்-
லாம் தெசிக் ப்காணடிருக்கிறீர்்கதை! 
என்று நீங்கள் த்கட்கலாம். ஆ்கதவ 
சீ்னா – இலஙம்கத் ேமிழர் விவ்கா -
்ரம் என்ற விசயத்துக்த்க வருதவாம். 
இபபொழுது ைடடுைல்ல, எப-
தொதும் இலஙம்கயில் சீ்னா, இ்ன 
ரீதியா்க யாத்ராடும் எநேத் ே்ரபபு்க-
தைாடும் உறவா்டல்்கமை மவத்துக் 
ப்காண்டேல்ல. அ்ரசியல் விவ்கா -
்ரங்கமைக் ம்கயாண்டதுமில்மல. 
சீ்னாவினும்டய அ்ரசியலும் அணு -
குமுமறயும் தவறு. அது நீண்ட 
்கால தநாக்கில், ேன்னும்டய வைர்ச்-
சிக்த்கற்ெ விஸ்ேரிபமெச் பசய்யும் 
அடிபெம்ட்கமைக் ப்காண்டது. 
அேற்்கமைய வி்டயங்கமைக் 
ம்கயாள்வது. இேற்குள் சில நாடு்கள் 
ோைா்கதவ சிக்கிக் ப்காள்வதுணடு. 
சிலவற்மறச் சீ்னா ை்டக்கிப பிடிப -
ெதுணடு. இலஙம்கயில் முேலா -
வது வம்கயா்ன ோ்னா்கதவ சிக்கிக் 
ப்காண்ட நிமலமைதய ந்டநது 
ப்காணடிருக்கிறது. 

ஆ்னால் சீ்னாமவக் குறித்ே எச் -
சரிக்ம்க உணர்வும் பவறுபபும் 
பெருநதி்ரைா்ன ேமிழ் ைக்்களுக்கு 
எபதொதுதை இருக்கிறது. இேற்குக் 
்கா்ரணம், ேமிழர்்களில் பெருநதி்ர-
ைாத்னார் எபபொழுதும் தைற்குச் 
சாய்வாத்னா்ரா்க இருபெதுதவ. 
பிரிடடிஸ், அபைரிக்்க ஈடுொடு 
அவர்்கமை அறியாைதல உள்ளுணர்-
வில் ஊறிய ஒன்று. இதில் அவர்்கள் 
சரி, பிமழ்கமைப ெற்றி ஆ்ராய்வதே 
இல்மல. இேற்குக் ்கா்ரணம், அவர் -
்கள் (பெருநதி்ரளி்னர்) எபதொதும் 
வலதுசாரிச் சிநேம்னயும்டதயார். 
வாழ்க்ம்கமயயும் அநே அடிபெ -

ம்டயில் ஒழுஙகுெடுத்தி மவத்தி-
ருபதொர். இே்னால்ோன் அவர்்கள் 
ேமிழ்க் ்காஙகி்ரஸ், ேமிழ்ரசுக் ்கடசி, 
ேமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைபபு என்ற 
அடிபெம்டயில் பேரிவு பசய்து வரு-
கின்ற்னர். இே்னாதலதய இலஙம்க-
யில் கூ்ட அவர்்களுக்கு ைற்ற எநேத் 
ே்ரபமெயும் வி்ட ஐ.தே.்கவு்டன் ஒரு 
பைன் ஈடுொடு எபதொதும் இருப -
ெதுணடு. இபெடியா்ன பின்புலச் 
சூழலில் சீ்னாமவக் குறித்து இவர்-
்கள் அச்சைம்டவதும் எதிர்பபுணர்வு-
்டன் தெசுவதும் புதியேல்ல. ஆச்சரி-
யமூட்டக் கூடிய ஒன்றுைல்ல. 

ஆ்னால், ேமிழர்்களும்டய இ்னப -
பி்ரச்சிம்ன விவ்கா்ரத்தில் தந்ரடியா்க-
வும் ைமறமு்கைா்கவும் சீ்னா பசலுத்-
திய – பசலுத்திக் ப்காணடிருக்கும் 
இம்டயீடு்கமை வி்டவும் இநதியா-
வும் தைற்குல்கமும் பசலுத்தும் ோக் -
்கமும் போ்டரும் இம்டயீடு்களும் 
அதி்கம். அத்து்டன் ொே்கைா்னமவயு-
ைாகும். இமேபெற்றி இஙத்க மீைச் 
பசால்வது சலிபபூட்டக் கூடியது. 
ஆ்னாலும் ஓரிரு வார்த்மே்களில் 
அமேச் பசால்லிச் பசல்ல தவணடும். 
இ்னபபி்ரச்சிம்னத் தீர்வுக்கு இநதியா 
ேமலயிட்ட அைவுக்கும் ேமிழ்த்ே-
்ரபபு நம்பிய அைவுக்கும் (இன்னும் 
நம்பிக்ம்க மவத்திருக்கும் அை -
வுக்கும்) அது முடிவுக்குக் ப்காண-
டுவ்ரபெ்டவில்மல. அே்னால் 
உருவாக்்கபெட்ட ைா்காணசமெ 
முமறதய இன்று த்கள்விக்குள்ைா-
கியுள்ைது. தைற்குல்கதைா ேமிழர்-
்களின் தொ்ராட்டத்மேயும் அேன் 
ோற்ெரியத்மேயும் புரிநது ப்காள்-
வோ்கவும் அஙகீ்கரிபெோ்கவும் 
்காணபித்துக் ப்காணத்ட அேம்ன 
அழிக்கும் எதிர்ைமறப ொத்தி்ரத்-
மேதய வகித்ேது. இன்னும் அபெ -
டிதய வகித்துக் ப்காணடிருக்கிறது. 
குறிபொ்க இறுதிபதொரின்தொது 
ைக்்கள் ப்கால்லபெடுவமேபயல்-
லாம் நன்றா்க அறிநது ப்காணத்ட 
அமேத் ேடுபெேற்கு முயற்சிக்்கா-
ைல் இருநது விடடு, ந்டத்ேபெட -
்டது ப்காமல எ்னவும் அேற்கு 
விசா்ரமண எ்னவும் இன்று கு்ரல் 
எழுபபிக் கூறுகிறது. இது இலஙம்க 
அ்ரமசத் ேன்னும்டய பிடிக்குள் 
ப்காணடு வருவேற்்கா்க விடடுக் 
ப்காடுத்து தைற்ப்காள்ைபெட்ட ஒரு 
பொறியாகும். இது பவளிதய ்காண-
பிபெது ஒன்று. உள்தை (ைமறவா்க) 
பசயற்ெடுவது இன்ப்னான்று என்ெ -
ோகும். இநே எளிய உணமை்கமை 
விைஙகிக் ப்காள்வபோன்றும் ்கடி-
்னைா்னேல்ல. ைறுவைத்தில் சீ்னா 
இலஙம்கயின் இ்னபதொருக்கு அ்ர -

சாங்கத்துக்கு ஆயே உேவியும் நிதி -
யுேவியும் பசய்திருக்கிறது. இமேச் 
சீ்னா ைடடும் பசய்யவில்மல. 
இன்னும் பசால்லபதொ்னால், ஆ்ரம்-
ெத்தில் இலஙம்க அ்ரசாங்கம் (1970 
– 1990 வம்ரயில்) அதி்கைவா்ன உே -
வி்கமைப பெற்றது தைற்கி்டதை. 
பின்்னர்ோன் சீ்னாவி்டம் உேவி 
த்கா்ரபெட்டது. சீ்னாவின் உேவி்கள் 
ஏறக்குமறய 1990 க்குப பின்தெ கூடு -
ேலா்கக் கிம்டக்்கத் போ்டஙகி்ன. 

இது உண்டாக்கிய எரிச்சலு -
ணர்தவ சீ்னாவின் இல்ைம்னற் 
்கபெல் ஒன்மற புலி்கள் ோக்குவ-
ேற்குக் ்கா்ரணைாகியது. ஆ்னாலும் 
சீ்னா இமேப பெரிோ்கப பொருடெ-
டுத்திக் ப்காள்ைவில்மல. அோவது 
இேற்குப பிறகும் அது ேமிழர் சிங்க-
ைவர் என்ற தவறுொடு்களின் அடிப-
ெம்டயில் விசயங்கமைப ொர்க்்க 
முற்ெ்டாது, இலஙம்கத்தீவு என்ற 
்கணதணாட்டத்திதலதய ேன்னு-
ம்டய அ்ரசியமலயும் பொருைாோ-
்ரப ொமேமயயும் விருத்தி பசய்ய 
முற்ெட்டது. இேம்ன அபதொது 
ஈத்ராஸ் அமைபபின் ேமலவ்ரா்க-
வும் பின்்னர் புலி்களின் முக்கியஸ்-
ே்ரா்கக் ்கருேபெட்டவருைா்ன தவ. 
ொலகுைா்ரன் பேளிவா்கக் குறிபபிட-
டிருநோர் - “ேன்னும்டய பொருைா-
ோ்ர ைண்டலத்மே சீ்னா விஸ்ேரிக்-
கும் ந்டவடிக்ம்கயில் மும்மு்ரைா்கச் 
பசயற்ெடடுக் ப்காணடிருபெோல், 
அேனும்டய ோக்்க விமசயும் ேமல-
யீடு்களும் இலஙம்கயில் கூடுே -
லா்க இருக்கும். ஆ்கதவ இன்மறய 
(2000 ்களின்) இலஙம்கச் சூழலில் 
சீ்னாமவப புறநேள்ளி விடடு – 
அமேக் ்கவ்னத்தில் எடுக்்காைல் 
எநே வம்கயா்ன அ்ரசியல் தொ்ராட-
்டத்மேயும் முன்ப்னடுக்்க முடியாது. 
அது ஆெத்ோ்னோ்க முடியும்” எ்ன. 

ஆ்னால், இமே அபபொழு -
தும் ெலரும் ்கவ்னத்திற் ப்காள்ை-
வில்மல. அபபொழுது எல்தலாரு -
ம்டய ்கவ்னமும் தைற்குல்கத்தின் 
அனுச்ரமணதயாடு தநார்தவயின் 
ைத்தியஸ்ேம் வழஙகிய தெச்சுவார்த்-
மேயிலும் தைற்குல்கப ெயணங்க-
ளிலுதை இருநேது. இபபொழுதும் 
பெருநதி்ரைா்ன ேமிழர்்கள் இநதியா -
மவயும் தைற்குல்கத்மேயுதை நம் -
புகின்ற்னர். இேற்கு அவர்்கள் அநே 
நாடு்களில் வாழ்கின்றமையும் ஒரு 
்கா்ரணைா்க இருக்்கலாம். 

சீ்னாவின் ந்டவடிக்ம்க்கள் அேன் 
வைர்ச்சியின் ொற்ெட்டமவ. 
அேம்ன தைலும் விஸ்ேரிபெேற்்கா -
்னமவ. இமேபெற்றி போ்டர்நது 
ெலரும் ெலவிேைா்க எழுதியும் 
தெசியும் வருகின்ற்னர். இன்று மி்கத் 
துரிேைா்ன வைர்ச்சியில் இருக்கும் 
சீ்னாமவ இலஙம்க ைடடுைல்ல, 
இநதியா ைற்றும் அபைரிக்்கா உள்-
ளிட்ட தைற்கின் வல்ல்ரசு்கதை 
எதிர்ப்காள்வதில் பநருக்்கடி்கமைச் 
சநதித்துள்ை்ன. சீ்னாவின் போழில் 
நுடெமும் உற்ெத்தி தவ்கமும் அறி -
வியல் சாேம்ன்களும் இதில் முக் -
கியைா்னது. இதுோன் முேலாம் 
இ்ரண்டாம் உல்கப தொரின்தொ-
தும் நி்கழ்நேது. அன்று உருவாகிய 
போழில்நுடெ வைர்ச்சியும் அது 
உண்டாக்கிய உற்ெத்திப பெருக்-
்கமும் அேற்குத் தேமவயா்ன சந-
மேக்்கா்ன தொடடியும் அ்ரசியல் 
பநருக்்கடி்கமைத் தோற்றுவித்து, 
தொரில் ப்காணடு தொய் நிறுத் -
தி்ன. ஆ்னால், இன்மறய நிமல 
தந்ரடியா்க அபெடிபயாரு தொரில் 
ப்காணடு தொய் வி்டாது. அபெ -
டித்ோன் ஒரு நிமலமை ஏற்ெட்டா-
லும் அது தொம்ரக் ம்கயில் எடுக் -
்காது. ஆ்னால், அநேப தொர் தவறு 

விேைா்க ந்டக்கும். அது ந்டநது 
ப்காணடும் இருக்கிறது. அதில் 
ஒன்றுோன் இலஙம்கமயச் சுற்றி 
வமைத்துத் ேன்னும்டய ்கடடுப -
ொடடுக்குள் ப்காணடு வரும் சீ்ன 
எத்ே்னைாகும். 

இதுோன் நம்மும்டய ்கவ்னத்தின் 
முக்கிய புள்ளியாகும். 

சீ்னா இலஙம்கமயச் சுற்றி வமைக்-
கும்தொது அது இலஙம்கயின் 
எதிர்பபுக்குள்ைா்காைல் (அபெடி 
தநருைா்க இருநோல் இலஙம்க 
இநதியாவின் ெக்்கதைா தைற்கின் 
ெக்்கதைா பசன்று விடும் என்ெ-
ோல்) இலஙம்கயின் ெலவீ்னைா்ன 
அ்ரசியல் ைற்றும் பொருைாோ்ர 
பநருக்்கடி்கமைப ெயன்ெடுத்தி, 
அேற்குள்ைால் நுமழநது ேன்னு-
ம்டய தவமல்கமைப ொர்க்கிறது. 
ஆ்கதவ இநதியாமவப தொலவும் 
தைற்குல்கத்மேபதொலவுதை இலங-
ம்கயில் பிரித்ோளும் ேநதி்ரத்மேதய 
சீ்னாவும் பசய்கிறது. வல்ல்ரசு்களின் 
குணாம்சம் எபதொதுதை இபெடித் -
ோனிருக்கும். ேம்மும்டய நலனுக்-
்கா்க பின்ேஙகிய நாடு்கமைப ெயன்ெ-
டுத்ே விமைவதும் அநே ைக்்கமைப 
ெற்றிப பொருடெடுத்ோைல் ேைது 
ந்டவடிக்ம்க்கமை தைற்ப்காள்வது-
ைாகும். 

அபெடிபயன்றால், எபெடிச் சீ்னா, 
ேமிழருக்குச் சாே்கைா்கச் பசயற்ெடு-
கிறது? என்ற உங்கள் த்கள்விக்குப 
ெதில், இலஙம்க அ்ரசுக்குச் சார்ொ்க 
சீ்னா பநருஙகும்தொது இநதியா -
வும் தைற்கும் ேவிர்க்்க முடியாைல் 
ேமிழ் தெசும் ைக்்களின் ெக்்கமும் அ்ர-
சுக்கு பவளிதய உள்ை சக்தி்களின் 
ெக்்கமுைா்க பநருஙகும். இதுவும் 
அவர்்களும்டய நலனுக்்கா்ன ஒரு 
ஏற்ொத்ட. ஆ்னால், இேற்குள் சில 
அனுகூலங்கள் கிம்டக்கும். அது 
சீ்னாவின் பநருக்்கத்தின் விமை-
வு்கதை. ஆ்கதவ அநேச் சூழமல 
சீ்னா உருவாக்கித் ேருகின்றது என்ற 
வம்கயில் நடபுச் சக்தியா்க – ைமற-
விேைா்க உள்ைது. இது ெமழய 
சூத்தி்ரநோன். என்்ன பசய்வது எப-
தொதும் இ்ரணடும் இ்ரணடும் நான்-
குோத்ன. தைதல எறிநே ்கல் எபெடி -
யும் கீதழோன் வரும். இது ேவிர்க்்க 
முடியாே ைாறா விதி்கள். அபெடித் -
ோன் இநேச் சூத்தி்ரமும் ைாறாே 
அடிபெம்டமயக் ப்காண்ட ஒன்றா்க 
உள்ைது. 

 இமேப புரிநது ப்காணடு பசயற் -
ெடுவதே இன்றுள்ை பேரிவாகும். 
இமே எபெடிச் பசயற்ெடுத்துவது 
என்ெதே பொறுபொத்னாரின் 
பொறுபொகும்.

இலஙவகத் தமிழரகளின்   
மவைமுக நட்பு சக்தி்யாக சீனா 

சுஐப் எம்.காசிம்-

கருணாகரன்  
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மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 30

திரு/திருமதி/செல்வி ............................................................
(ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும்பத்்தக்கது)

மு்கவரி  ................................................................................

          ...............................................................................

        ...............................................................................

...........................                            ..............................
     தி்கதி                                          க்கச�ொப்பம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து
 ப�ோட்டி இல  : 31

2 31

4 5

876

9

11

17

1514

1210

13

இடமிருந்து வலம
1. த்தொற்றம 

3. ெங்கீ்தம 

4. ச்பரி� அளவிலொனது அல்லது கீர்த்தி வொயந்்தது 

6. இது ஐவக்க�ொகும. உணர்வு என்றும செொல்லலொம 

8. ஒரு விட�த்திற்கொ்க தமறச்கொள்ளும உகைபபும செ�ற்பொடும 

9. முன்கன� ்கொலத்தில் ்பத்து கமல் தூரத்க்த ்கணிககும அளவுமுக்ற 

10. வனம 

11. சிரசு 

13. ச்பரி்தொ்க வளரும விருடெம 

14. உள்ளுறுபபு்களில் ஒன்று 

16. குதிகர 

17. சீனியின் மூலப ச்பொருள் 

தமலிருந்து கீழ்
1. த்த்கம 

2. ்கொலன் குைமபிவிடடொன் 

3. ஒன்்றொ்க இகணந்திருப்பது 

5. ்பருவமகட�ொ்த ச்பண். (குைமபியுள்ளது) 

7. இனிப்பொன தின் ்பண்டம 

8. நீண்ட உடலுகட� நீர்வொழ் பிரொணி 

9. இதுவும அன்பு்தொன் 

10. ச்பண்்கள் அணிவது 

12. நீர்நிகலப ்ப�ணத்திறகு உ்தவுவது 

13. சூடொன நீரிலிருந்து ச்பறும வொயு 

14. ஆெொன் 

15. நிலத்தில் முகளப்பது. ்கொல்்நகட்களுககுரி� தீனி இது. 

      (கீழிருந்து தமல்)

1. எஸ்.எச்.எம். ஜிபரி,
155/32,  பைாஹிதீன் ைஸ்ஜித் 

வீதி, ைருதாமை, ப�ாழும்பு  10.

2. எம்.எச்.எம். ொஸி,
இல. 2,  கும்பு�ந்துமை,

்ரஜபவலல.
3. திருைதி அஸ்்ரபீன்,
634, பி்ரதாை வீதி,
ைாத்தமை. 

4. எம்.டி.எம். பைக்கி,

122,  �ஹட்டாவிடட,
பவயாஙப�ாமட.
5. வி்ைாைதிவதனி,
இல. 27, பி்ரதாை வீதி,
லுணு�மல. 

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 31

�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்

விடைகெள்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 29

மு்தலொம ்பரிசு

பி. ்ரதிைலர்,
209/2, ைார்�ண்டு வீதி,

ொண்டிருபபு 01,
�லமுமை. 

இரண்டொம ்பரிசு

வி. ெழனியாண்டி,
1/6,  சக்�்ரன்ப�ாடடுவ,

�ஹடடபிடடிய,
�ம்ெமை. 

மூன்்றொம ்பரிசு

எம்.ஏ. அத்தாஸ்,்ரஹைத் 
ைன்சில

141/1, குைா்ரதுங� ைாவத்மத,
ைாத்தமை.

இடமிருந்து வலம 
1. பொதுநலம்   
4. ெம�   
6. அந்தாதி  
7. ப�ாடுமை   
9. ொவாமட  
11. ருசி   
13.  புவி     
14. ொதி   

15. �்ர்�ாஷம்    
17. வடடி   
18.  சயைம்

தமலிருந்து கீழ்
1. பொலிவு    
2. நன்ப�ாமட    
3. அம்மை   
4. ெதாம�    

5.  ம�தி     
8.  �ருவாடு  
9. ொ்ரதி    
10.  புைம்   
12. சி்ரைம்   
13. விஷயம்  
14. ொடடி   
16.  வரி   

16

ஒரு ்நல்ல த்நரம. இது ஒரு ்கஸட 
த்நரம ெமூ்க நிகலகம குைப்பம 
நிக்றந்்தது. இந்்தத் ்தருணத்தில் ்தொன் 

்கந்்தெொமி மு்தலி�ொரின் ம்கன் கிருஷண குமொர் 
சவளி்நொடு ்ப�ணம செய� முடிசவடுத்்தொன். இங்கி-

லொந்து செல்ல முடிவு எடுத்்தொன். சுருக்கமொ்க அகைககும 
குமொர் தமல்்படிபபு ்படிககும த்நொக்கமொ்க விருந்்தது.

அவன் ்நல்லொப ்படித்து ்படடங்்கள் ச்ப்றதவண்டும 
என்்ற த்பொதி� ்பணம ்தந்க்த�ொ அனுபபுவொர்.தமல் 
்நொடடு தமொ்கம ்த்கப்பன். அனுபபி� ்பணத்க்த வீண் 
விர�ம செய்தொன் ்படிபபில் ்கவனம இல்லொமல் 

த்பொயிறறு. ்பரீடகெயில் த்தொல்வி்தொன் அவனுககுக 
கிகடத்்தது. இந்்த நிகலயில் வீடு திரும்ப அவன் 
சவக்கப்படடொன் தவ்தகனப்படடொன்.
இ்தனொல் அங்த்க ஒரு ்தொ�னத்தில தவகல 

ச்பறறு ்பணி�ொறறினொள். அங்த்க ்தங்்க இடம ச்கொடுத்-
்தொர்்கள். 

்தந்க்த�ொர் சவளி்நொடு செல்ல முன் இவனுககு 
திருமணம செய� முடிசவடுத்்தொர் இவர் ்பைகமக� 
விருமபுவர். ஆசெொரமொ்க வொழ்வு ்நடத்து்பவரொ ்நல்ல 

குடும்பமொன் செொந்்தக்கொரரின் அை்கொன ம்ககன 
திருமணம செயது கவத்்தொர்.

லண்டன் சென்்ற குமொர் ்தொன் ்பணி�ொறறும 
்தொ்பனத்தில் தவகல புரியும ச்பண்கண ்கொ்தலித்து 
திருமணம செயது ச்கொண்டொன்.

அவன் ்கொ்தலித்்த ச்பண்தண. கிறிஸ்தவம்தம 
அவனும அவளின் ம்தத்திறகு மொறினொன். இந்்த 

தமல் ்நொடடுப ச்பண்கண மணப்ப்தற்கொ்க ஊரில் ்தன் 
்கொ்தலி ்கடடி� ்பன்்பொன மகனவிககு திருமண ்பந்-
்தத்க்த ்தள்ளிவிடும ்படி ்கடி்தம எழுதினொன்.

இவள் ்கொ்தலித்து மணந்்த ச்பண் ்நல்லவள் ்தொன். 
உல்கத்தில் எல்லொப ச்பண்்களும ஒதர மொதிரி்தொன் 
ச்பொதுவொ்க இவளும அ்தறகு விதிவிலக்கல்ல. 
்கொ்தலும ெொதிம்தம கிகட�ொது. அன்பு்தொன் ம்தம, 
எல்லொம அவன் ்கணவனுககு அன்புடன் வொழ்ந்-
்தொன் குமொர் தமல் மி்கவும ்பறறுப ்பொெத்துடன் 
குடும்பம ்நடத்தினொள்.

புலமச்ப�ர்ந்்த வந்்த கிரொம ்பைக்கங்்ககள 
ம்றந்்த குடிப ்பைக்கத்துககு அடிகம�ொனொன். குடி 
அவன் ஆதரொககி�த்க்த ்பொைொககி�து. ்பலவீனமும 
ஆனொன் அவகளத்திருத்துவ்தறகு அவளுககு 
திடமொன ச்நஞெம தவண்டும. அவனின் ச்பரும 
மு�றசி�ொல் அவளின் குடிப்பைக்கத்க்த ஒரு முடி-

வுககுக ச்கொண்டுவந்்தொள் ்தன்கனத் திருத்தி ்நல்ல 
நிகலககு ச்கொண்டு வந்்த்தற்கொ்க மி்கவும ்பொெத்து-
டன் ்நன்றியுடனும இருந்்தொன். சரொம்ப மகிழ்சசி-
�கடந்்தொள். அவகள மி்கவும த்நசித்்தொன்.
இரண்டு த்பரும ெந்த்தொஷமொ்க வொழ்ந்்தொர்்கள். 

ஒழுக்க சீலரொன ்த்கப்பன் இந்்த விட�ம ்பறறி 
்த்கவல் கிகடத்்தது. இக்த அறிந்்த ்த்கப்பன் ச்பரும 
த்கொ்பம ச்கொண்டொர். ்தன் ம்கன் இல்கல என்று ெத்்த 
த்பொடடொர். அவகன முழுகிவிடதடன் என்று த்கொ்பம 
ச்கொண்டொர்.

்கந்்தெொமி மு்தலி�ொல் மகனவி குமொர் இளம 
வ�தில் இருககும த்பொத்த இ்றந்துவிடடொர். சில 

வருடம ்கழித்து ்கந்்தெொமி மு்தலி�ொர் இன்சனொரு 
மணம செய்தொர். இவரின் ்நண்்பன் முருத்கசு்தொன் 

இவகன சவளி்நொடு செல்ல த�ொெகன கூறி அழுத்-
்தம ச்கொடுத்்தவர்.

்கந்்தெொமி மு்தலி�ொர் ்தன் ம்கனின் உ�ர்சசி 
்பறறி ச்பரும எதிர்்பொர்பபு இருந்்தது இ்தற்கொ்க 

ச்பரும ்பணம செலவழித்்தொல். ்தன் எதிர்்பொர்பபு 
எல்லொம வீணொயிறறு. இந்்த நிகலயில் ்த்கப்பன் 
ச்பரும விரகதியுடன் த்கொ்பம சவறுபக்பயும உண்டொ-

யிறறு.
மு்தலி�ொரின் இரண்டொவது மகனவி மி்கவும சி்றந்்த 
ச்பண். குமொரின் தமல ்பறறும ்பொெமும அன்பும 
ச்கொண்டிருந்்தொல் இவகனத் ்தன் செொந்்த ம்கன் 

த்பொலதவ ்கருதினொன். குமொரும இவளின் தமதல ்பறறும 
்பொெமும கவத்திருந்்தொன் ‘சின்னமமொ’ என்த்ற அகைப-
்பொன் இவர்்களின் இந்்த பிகணபபு மு்தலி�ொருககு ெந்த்தொ-
ெம ச்கொடுத்்தது.

ஆனொல் இன்த்றொ எல்லொம ்தகலகீைொ்க மொறிவிடடது. 
சவறுபபுத்்தொன் மிசெம. மகனவி குமொகரப்பறறி ்கக்தத்-
்தொல் த்கொ்பம வந்து விடும.

்பொவம இளம மரும்கனின் நிகலகமக� த�ொசித்து 
த்கொ்பம ச்கொள்வது ஒரு ்பக்கம அந்்த ்நல்ல ச்பண்பிள்கள-
யின் வொழ்கவ ச்கடுத்து விடடொதன. மன்னிக்க முடி�ொ்த 
குற்றம செயது விடடொன்.

த்கொ்பொல் இவரின் ்நண்்பனின் ம்கனும ரொம இவனு-
டன் சென்்றவன்்தொன். அவன் ஒழுங்்கொ்கப ்படித்துப்படடம 
ச்பறறு ்நல்ல அரசு திகணக்களத்தில் ்பணிபுரிகி்றொன். ரொம 

்தன் ்நல்ல ்நண்்பகனயிடடு ்பல முக்ற ்கவகலப்படடொன். 
ச்தரிந்த்தொ ச்தரி�ொமதலொ ்தனது ்த்கப்பனும சவளி்நொடு 
செல்ல கவத்்ததிறகு ஒரு வி்தத்தில் உகடந்்தொகிவிடடொர்.

ரொமின் இ்த�ம இந்்த இளம ச்பண்ணின் நிகலகமக� 
த�ொசித்து ்கவகலப்படும. குமொகரத்திருமணம செய்த்தொல் 
்தொன் இந்்தப ச்பண் ்கஷடப்படுகி்றொள்.

ரொமுககு இரு்பத்ச்தடடு வ�து இருககும. எனதவ இவன் 
வீடடில் திருமணபத்பசசு எடுக்கப்படடது. வைக்கம த்பொல் 
இவன் திருமணத்க்த ஒத்திபத்பொடடு இது இப்படியிருக்க 
ரொம ஒரு்நொள் ஒரு முடிவுககு வந்்தொன் அக்த அவன் ்தந்-
க்தயிடம கூறினொன். ்தந்க்தயிடம ரொம அந்்தப ச்பண் 
குமொரொல் ்தொன் வொழ்கக்க ்பொதித்்தகடந்துள்ளொள். ஆனதி-
னொல் ்நொன் அவகள திருமணம செய� விருமபுகித்றன்” 
என்்றொன். ச்கொஞெத்நரம த்பசசு மூசசின்றி இருந்்தொர். 
்ப�ங்்கரமொன முடிவுத்பொல் த்தொன்றிறறு ஆனொல் பின்பு 
ம்கனிடம எனககு ஒரு எதிர்பபுமில்கல. ஆனொல் உன் 
்நண்்பனின் ச்பறத்றொர் இ்தறகு இணங்குவொர்்கசளன்ன 
அறி�தவண்டும.

சில ்நொட்கள் ்கழித்து ்கந்்தெொமி மு்தலி�ொர் ்நண்்பகன 
ெந்தித்்தொர். ம்களின் த�ொெகன ச்தரிவித்்தொர். அ்தறகு 
அவர் இப்படி�ொன செ�ல்்கள் இதுவகரயும ்நடந்்ததில்கல. 
அப்படி செய�வும முடி�ொது என்்றொர். 

்கொலம ்கடந்்தது ரொமனின் தவண்டுத்கொகள ஏறறுக-
ச்கொண்டொர். இதுவும குமொரின் தமல் உன்ன த்கொவத்்தொல் 
அத்த ெம�ம துக்கத்தில் ஆழ்த்திருககும மரும்கனின் மொற-
்றத்திறகு உ்தவலொம என நிகனத்்தொன்.

ஒருமொ்தம பின்பு மு்தலி�ொர் ்தனது ெத்கொ்தரிடம சென்று 
விஷ�த்க்தக கூறினொர். அவர்்கள் த�ொெகனயின் ்படி 
இந்்த எண்ணம ்நன்று. எங்்கள் குடும்பத்திறகு ஏற்படட 
அவமொனம மக்றந்து விடும. ்கொலம மொறி விடடது. 

்நொங்்களும ்பகை�னவறக்ற தூககிபபிடி�ொமல் விடடுக 
ச்கொடுத்து ்கொலத்திறகு ஏற்பமொ்றதவண்டும. உல்கத்த்தொடு 
ஒத்துபத்பொ்க தவண்டும. மரும்கள் தரணு்கொ்கவுககு ்நல்ல 
்கொலம பி்றந்துள்ளது த்பொல் ச்தரிகி்றது. இந்்தச ெந்்தர்ப-
்பத்க்த ்நல்ல முக்றயில் ஏறறுகச்கொள்வது ்நல்லது்தொதன. 
ரொமும ்நல்ல க்ப�ன் ்படித்திருககி்றொன். ்நல்ல ்ப்தவியில் 
்பணி புரிகி்றொன். மி்கவும ச்பொருத்்தமொனவின் உன்னுகட� 
ம்கன் செய்த ்தவறுக்கொ்க அவன் செயயும தி�ொ்கம மி்கப 
ச்பரிது இ்தறகு நீயும ஒத்துகச்கொள்ள தவண்டும. தரணு-
்கொவின் ்தொ�ொரும ெமம்தம ச்தரிவிககி்றொர். ரொம செொன்ன 
தீர்மொனத்க்த தரணு்கொவிடம கூறினொர்்கள். அவள் ஒத்துக 
ச்கொள்வொரொ? அவள் ஒத்துக ச்கொள்வொள் மு்தலி�ொர் 
கூறினொர். ்நொங்்கள் எல்தலொரும தெர்ந்து கூறுமத்பொது 
அவள் மறுக்கமொடடொள்.

அவள் வொழ்கக்கயில் இத்திருப்பம 
அதிர்ஸடமொ்க ்கரு்ததவண்டும. ரொம “அவகன த்நரில் 
சென்று த்கட்க விருமபுகித்றன் என்்றொர் ெந்திபபின்-
த்பொது தரணு்கொ உறுதி�ொ்க, “ஒருத்பொதும ்நகடச்ப-
்றொது. செய�க கூடி� ்கொரி�மும அல்ல. என் ்கணவர் 
உயிருடன் இருககும த்பொது ்நொன் இந்்த த�ொெகன 
சிந்திக்கதவமொடதடன். அவர் விருமபினொல் தவறு எவ-
கரயும திருமணம செய�லொம எனககு ஆடதெ்பகன 
இல்கல. அவர் ்கடடி�்தொலி என் ்கழுத்தில் இருககி்றது. 
அவர் த்பொடட முடிசசு இன்னும ்கழுத்தில் மங்்களமொ்க 
்கொடசி�ளிககி்றது. ்நொன் இன்னும அவர் மகனவித�. 
அதில் எவ்வி்தமொற்றமுமில்கல. 

இரண்டு குடும்பத்்தொரும எவ்வளதவொ மு�றசி செயதும 
்பலனில்கல. ரொமும ்தன் மு�றசி ்பலன் கிகடக்க-
வில்கல மனத்க்தத் த்தறறிக ச்கொண்டொன்.

தரணு்கொவின் ெந்திபபு குமொரிடம ச்பரும மொற்றத்-
க்தயும சமன்கமக�யும ச்கொண்டுவந்்தது. அழு்த 
குரலில் குமொர் அவளிடம இன்னும என்தமல் அன்பு 
உண்டொ என்்றொன். அவள் அவன் ்கொலடியில் வீழ்ந்்தொள். 
குமொர் அவகன இரு க்க்களொலும அகணத்து தூககி-
னொள்.

குடித�ொக்தயில் ச்கடடுபத்பொ்க இருந்்த என்கன 
்கொப்பொறறினொள் அந்்த சவள்களக்கொரப ச்பண்.

சில மொ்தங்்கள் ்கழிந்்தன. எவர் மங்்களமொன 
மொங்்கல்�த்க்த புனி்தமொ்கவும ெகதி உள்ளதும 
என்று உணர்கி்றொதனொ அவன் வொழ்கக்கயில் முரண்-
்பொடு்கள், விவொ்கரத்துக்கள் த்தொன்்றொது. அப்படி ஒரு 
ெகதி அந்்தத் ்தொலிக ச்கொடிககு உண்டு. 

-          − த�ொ்கன்

க�ொர�ொனொ இசைத்த மு�ொரியின் �ொ�ம் !!!
உல� வான் ெ்ரபபில 
�ாரிருள் �வ்விக்ப�ாண்ட்தா 
நிலமவ பதாமலத்து 
நிம்ைதிமய ்தடும் அவலம் !
எஙகும் 
எல்லார் 
வாயிலும் - பைலலுபொருைாகி 
்ொை பசாலலாகி ப�ா்்ராைா 
இருக்கிைது ! 
�ண் ொர்மவக்கு 

புலபெடா 
்�ாவிட 19 
மவ்ரஸ் �ண்டு 
உல�்ை மி்ரண்டு 
நிற்கிைது !
ெயந்து ெலலிபயாடுக்�ைாய் 
கிலி ப�ாள்ை மவத்ததன் 
முழு முதற்- �ா்ரணம் 
ெலிபயடுக்� ஊதிய 
சாவுைணியின் சங� நாதம் ! 

திமிர்வாதம் பிடித்த 
திமிலங�ள் சாடட 
பைௌைவி்ரதங�ள் �மைய 
பைலல சுருடடிக்ப�ாண்டது 
வாமல ! 
-

என்.எம.அலிக்கொன் -

      
ெொயந்்தமருது. 

தோலியின்
்சகதி
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மர்லின் மரிக்கார்

இலங்்யின் தேசிய வீரர் -்
ளில் ஒருவரகா்வும் இந்காட்டின் 
அச்சு ஊட்த் து்ை்ய ஒழுங -்
்மத்ே முன்தனகாடியகா்வும் விளங-
கும் டி.ஆர். விதேவர்ேனவின் 
ேனன தினத்தின் நிமித்ேம் இன்று 
இக்ட்டு்ர பிரசுரமகாகின்ைது. 

இருபேகாம் நூறைகாண்டின் 
ஆரம்ப ்காலபபகுதியில் இலங-
்்யின் அச்சு ஊட்த் து்ை்ய 
ஒழுங்மத்து, பத்திரி்் வவளி-
யீட்டுத் து்ைகவ்ன ேனியகான 
நிறுவனத்்ே ஸேகாபித்ேவரும் 
பல்லின மக்ள் வகாழும் இந்காட்-
டில் ேமிழ், சிங்ளம், ஆஙகிலம் 
ஆகிய மூன்று வமகாழி்ளிலும் 
ேனித்ேனி தினசரிப பத்திரி் -்
்்ள ேம் நிறுவனத்தின் ஊடகா் 
முேன் முேலில் வவளியிடவும் 
ஆரம்பித்ேவர் டி. ஆர். விதேவர்-
ேன ஆவகார். இவர் தினசரி மறறும் 
வகாரப பத்திரி்்்ள் வவளியீட்டு 
து்ைககு ஆறறியுள்ள தச்வ்ள் 
மறறும் பங்ளிபபு்ள் இந்காட்டு 
ஊட் வரலகாறறில் அழியகாத் ேடம் 
பதித்திருககின்ைன. 

இவவகாறு சிைபபுறறு விளஙகும் 
இவர் 1886 இல் வ்காழும்பில் 
பிைநேகார். ேம்  ஆரம்ப மறறும் 
இரண்டகாம் நி்லக ்ல்வி்ய உள்-
்காட்டில் வபறறுகவ்காண்ட டி.ஆர் 
விதேவர்ேன, உயர்்ல்வி்ய பிரித்-
ேகானியகாவிலுள்ள த்ம்பிரிட்ஜ் பல்-
்்லக்ழ்த்தில் இ்ைநது ் றறு 
பட்டம் வபறைகார். த்ம்பிரிட்ஜ் பல்-
்்லக்ழ்க ்ல்வி்ய நி்ைவு 
வசயே இவர்,  1912 இல் ேகாய்ம் 
திரும்பினகார். அே்னத் வேகாடர்நது 
வ்காழும்பு, புதுக்்ட, உச்ச நீதி-

மன்ைத்தில் வழக்றிஞரகா் இவர் 
வேகாழி்ல ஆரம்பித்ேகார். 

இக்காலபபகுதியில் ஸேகாபிக்ப-
பட்ட இலங்் தேசிய இயக்த்-
தின் வசயலகாளரகா் 1913 இல் 
டி.ஆர். விதேவர்ேன வேரிவகானகார். 

இருபபினும் அவர் த்ம்பிரிட்ஜ் 
பல்்்லக்ழ்த்தில் ் ல்வி ் றகும் 
தபகாது ேஙகியிருநே வீதியில் ேகான் 
அந்காட்டின் முன்னணி பத்திரி் -்
்ளது அலுவல்ங்ள் அ்மநதி-
ருநேன. அேனகால் அபபத்திரி்் -்
ளின் அலுவல்ங்ளுககும் அவர் 
வசன்று வநேகார். அவறறின் ஊடகா் 
பத்திரி்்த் து்ையின் முககியத்து-
வத்்ேயும் அேன் வபறுமதி்ய-
யும் அவர் உைர்நது வ்காண்டகார். 
அத்தேகாடு அவரது ச் மகாைவர்்ள் 
உலகின் பல ்காடு்்ள தசர்நேவர்-
்ளகா்  இருநேனர். அவர்்ளில் 
இநதிய மகாைவர்்ளகான லகாலகா 
ரகாஜ்பகாட் ரகாய, வபபின் சநதிர பகால், 
சுதரநதிர ்காத் வபனர்ஜி, த்காபகால் 
கிரிஷைகா த்காககிதல தபகான்ை-
வர்ள் குறிபபிடத்ேக்வர்்ளகா-
வர். இவரது ச் மகாைவர்்ளும்  
ேத்ேம் ்காடு்ளது சுேநதிரத்திறகு 
வவவதவறு வழி்ளில் பங்ளித்து 
வ்காண்டிருநே்ேயும் இவர் அவ-
ேகானித்ேகார். 

இநேப பின்னணியில் இவர் 
்ல்வி வபைவவன இலண்டன் புைப-
பட்ட சமயமும், அஙகிருநது ்காடு 
திரும்பிய தபகாதும் இந்காடு பிரித்-
ேகானிய ஏ்காதிபத்தியத்தின் கீதழதய  

இருநேது. ஆனகால் இக்காலபபகு-
தியில் இந்காட்டில் சுேநதிரத்தின் 
தே்வயும் முககியத்துவமும் பர-
வலகா் உைரபபட ஆரம்பமகானது. 
அேன் தவட்்்யும் வவளிபபடத் 
வேகாடஙகியது. 

இவவகாைகான சூழலில் ்காடு 
சுேநதிரம் வபறறுகவ்காள்ள 
தவண்டியேன் தே்வ்யயும் 
அேன் முககியத்துவத்்ேயும் அவ-
சியத்்ேயும் மக்ள் மத்தியில் 
வ்காண்டு வசல்லபபட தவண்டிய 
தே்வயும் தமவலழுநது ்காைப-
பட்டது. அேறகு பத்திரி்் ஊட்ம் 
வபரிதும் பயன்படும் என டி.ஆர். 
விதேவர்ேன ்ருதினகார். அத்தேகாடு 
வபௌத்ே மறுமலர்ச்சி, வேகாழிலகா-
ளர் மறுமலர்ச்சி உட்பட மக்ள் 
மத்தியில் விழிபபுைர்வு்்ள ஏற-
படுத்ேவும் பத்திரி்்்்ள் உேவும் 
எனவும் அவர் ்ம்பினகார். 

இவவகாைகான பின்னணியில் 
அன்்ைய ்கால்ட்டத்தில் மூடப-
படும் நி்லயில் ்காைபபட்ட 
‘தினமின’ என்ை சிங்ள வமகாழிப 
பத்திரி்்்ய வகாஙகி புதிய 
தேகாறைத்துடன் வவளியிட இவர் 
தீர்மகானித்ேகார். அநேடிபப்டயில் 
எச். எஸ. வபதரரகாவினகால்  ஆரம்-
பிக்பபட்டு வவளியிட்டு வநே 
இபபத்திரி்் அவர் த்காய வகாயப-
பட்டிருநே சூழலில் மூடபபடும் 
நி்ல்ய அ்டநதிருநேது. இநே 
சூழலில் ேகான் டி. ஆர் விதேவர்ேன 
இபபத்திரி்்்ய வ்காள்வனவு 

வசயது 1914 முேல் புதிய தேகாற-
ைத்துடன் ஒழுங்்மத்து வவளியி-
டத் வேகாடஙகினகார். இேன் ஊடகா்ப 
பத்திரி்் வவளியீட்டுத் து்ையில் 
இவர் ்காலடி ்வத்ேகார். 

இபபத்திரி்்ககு மக்ள் மத்தி-
யில் ்ல்ல வரதவறபும் கி்டக்ப-
வபறைது. 

இேன் வி்ளவகா் சட்டத் 
வேகாழிலில் ஈடுபட்டிருநே டி.ஆர் 
விதேவர்ேன பத்திரி்் வவளி-
யீட்டகாளரகானகார். இதே ்காலபபகுதி-
யில் அேகாவது 1916 இல் ஏ.ஜி. 
ரூபி மீவேனியகா்வத் திருமைம் 
வசயது குடும்ப வகாழ்விலும் பிர-
தவசித்ேகார் இவர். இவர்்ளுககு 
இரண்டு ஆண் குழந்ே்ளும் 
மூன்று வபண் குழந்ே்ளும் 
கி்டக்பவபறைனர்.

என்ைகாலும் பத்திரி்் வவளி-
யீட்டு து்ை்ய முழு த்ரத் 
வேகாழிலகா்க வ்காண்ட  விதே-
வர்ேன அத்து்ை்ய தமம்ப-
டுத்துவதிலும் அே்ன ஏ்னய 
ஆஙகிலம், ேமிழ் வமகாழி்ளுககு 
விஸேரிபபதிலும் ்வனம் வசலுத்-
தினகார்.   இபபின்புலத்தில் தசர் 
வபகான்னம்பலம் அருைகாச்சலம் 
வவளியிட்டு வநே ஆஙகில தின-
சரியகான ‘ே சிதலகானிஸ’ என்ை 
பத்திரி்்்ய 1918 இல் ரூபகா 
16,000.00 ககு வ்காள்வனவு 
வசயே இவர், அேறகு ‘சிதலகான் 
வடயலி நியூஸ’ எனப வபயரிட்டு 
புதிய தேகாறைத்துடன் வவளியிட-

வும் வேகாடஙகினகார்.  அத்தேகாடு 
இபபத்திரி்்ககு முககிய தபகாட்டிப 
பத்திரி்்யகா் விளஙகிய ‘ே இன்-
டிவபன்டன்ட்’ என்ை பத்திரி்்்ய-
யும் இவதர வகாஙகினகார். இவரது 
ஆஙகிலப பத்திரி்்ககும் மக்ள் 
மத்தியில் ்ல்ல ஆேவு கி்டத்-
ேது.  இதேதவ்ள 1834 முேல் 
வவௌிவநது வ்காண்டிருநே ‘ே ஒப-
தசவர்’ பத்திரி்்்ய 1923 இல் 
வ்காள்வனவு வசயேகார்  விதேவர்-
ேன. இவவகாைகான சூழலில் ‘அதசகா-
சிதயட்டட் நியூஸ தபபபர்ஸ ஒப 
சிதலகான் லிமிட்டட் ‘ (தலக ஹவுஸ) 
என்ை நிறுவனத்்ே 1926 இல் ஸ-
ேகாபித்ே இவர், அேன் கீழ் அவரது 
எல்லகாப பத்திரி்்்்ளயும் 
வவளியிட ஆரம்பித்ேகார். அத்தேகாடு 
அச்சு ஊட்த்து்ை நிறுவனமகான 
ேம் நிறுவனத்தில் ஆசிரியபீடம், 

நிர்வகா்ப பகுதி,  விளம்பரபபகுதி 
என்பவற்ையும் அறிமு்பபடுத்தி 
ஆரம்பித்து ்வத்ேகார். 

இவரது சிங்ள வமகாழிப பத்தி-
ரி்் சுேநதிரத்தின் முககியத்து-
வம், தே்வ, அவசியம் என்பன 
குறித்து  மக்ள் மத்தியில் விழிப-
புைர்்வ ஏறபடுத்ேவும், ஆஙகில 
வமகாழிப பத்திரி்் இந்காட்டு 
மக்ளின் சுேநதிரத்தின் தே்வ, 
எதிர்பகார்பபு அேற்கான தவட்்் 
வேகாடர்பில் பிரித்ேகானிய ஆட்சியகா-
ளர்்ளுககும் ஆஙகிலம் ்றைவர்-
்ளுககும் வ்காண்டு வசல்லவும் 
வசயேது.  ்காட்டின் சுேநதிரத்திறகு 
முககியத்துவம் அளித்து இபபத்தி-
ரி்்்ள் வசயறபட்டன. குறிபபகா் 
இலங்்ககு சுேநதிரம் கி்டக்ப-
வபறுவேறகு ஏறப புதிய அரசியல-
்மபபின் தே்வ்ய வலியுறுத்து-

ேல், அது வேகாடர்பிலகான மக்ளின் 
எதிர்பகார்பபு, அபிலகா்ை்ள், 
அவறறுக்கா்க குரல் வ்காடுக் 
தவண்டிய தே்வ என்பவற்ை 
அடிபப்டயகா்க வ்காண்ட ்ட்டு-
்ர்ள் ‘தினமின’ மறறும் ‘வடயலி 
நியூஸ’ பத்திரி்்்ளில் வேகாடரகா் 
வவளியகாகின. 

இவவகாைகான சூழலில் அ்மக்ப-
பட்ட முேலகாம், இரண்டகாம் மனிங 
சீர்திருத்ே ஆ்ைககுழுவின் 
சிபகாரிசு்ள் ்்டமு்ைககு வநே 
தபகாதிலும் அவறறிலுள்ள பலவீ-
னங்்ளயும் கு்ைபகாடு்்ள 
மகாத்திரமல்லகாமல் அவறறின் 
வி்ளவகா் ஏறபடககூடிய ேகாக்ங-
்்ளயும் பகாதிபபுக்்ளயும் சுட்-
டிக்காட்டவும் இவரது  பத்திரி்்்ள் 
ேவைவில்்ல. 

(21 ஆம் ெக்்கம் ொரக்்க)

டி. ஆர் விஜேவர்்தன

இலங்கையின் பத்திரி்கைத் து்ை்ை 
ஒழுஙகை்ைத்்த முன்்னோடி

்லகாசகார அலுவல்்ள் தி்ைக்ளத்-
தின் அனுசர்ையுடன் அக்்ரபபறறு 
பிரதேச வசயல்ம் ்டத்திய பிரதேச 
இலககிய விழகா அக்்ரபபறறு பிரதேச 
வசயலகாளர் எம்.எஸ.எம்.ைஸ்கான் 
ே்ல்மயில் அக்்ரபபறறு பிரதேச 
வசயல் மண்டபத்தில் ்்டவபறைது.

அக்்ரபபறறு பிரதேச வசயல் பிரி-
விறகுட்பட்ட பகாடசகா்ல  மகாைவர்்ளுக-
கி்டயிலும், சிதரஷட மறறும் திைநே 
பிரிவு்ளிலும் ்டகாத்ேபபட்ட இலககிய 
தபகாட்டி்ளில் வவறறி வபறைவர்்ளுக-
்கான பரிசில் வழஙகும் நி்ழ்வும், துளிர்-
விடும் இலககியம் விழகா சிைபபு மலர் 
வவளியீடும், சிதரஷட ்்லஞர்்ளுககு 
்்லஞர் சுவேம் விருது வழஙகும் நி்ழ்-
வும் மி்வும் சிைபபகான மு்ையில் சமூ் 
இ்டவவளி தபணி ்டத்ேபபட்டது.

்்வயழுத்துப தபகாட்டி, ்வி்ே 
பகாடல், ்ட்டு்ரப தபகாட்டி, ்வி்ே எழு-
துேல், ்வி்ே பகாடல், பகாடல் ்யத்ேல் 
தபகாட்டி, ்காட்ப பிரதி எழுதும் தபகாட்டி, 
பகாடல் ஆக்ப தபகாட்டி, ்காட்டகார் ்்ல 
்றைல் தபகாட்டி, சிறு்்ேப 
தபகாட்டி, சிறுவர் ்்ே ஆக்ப 
தபகாட்டி்ளில் முேலகாம், இரண்-
டகாம், மூன்ைகாம் இடங்்ளப 
வபறைவர்்ளுககு பரிசு, சகான்றி-
ேழ், நி்னவுச் சின்னம் என்பன 
பிரேம அதிதியகா்க ்லநது 
வ்காண்ட அம்பகா்ை மகாவட்ட 

தமலதி் அரசகாங் அதிபர் ஏ.அபதுல் 
வலத்தீப மறறும் அதிதி்ளினகால் வழஙகி-
்வக்பபட்டன.

நி்ழ்வில் பிரேம அதிதியகா்க ்லநது 
வ்காண்ட அம்பகா்ை மகாவட்ட தமலதி் 
அரசகாங் அதிபர் ஏ. அபதுல் வலத்தீப 
உ்ரயகாறறும் தபகாது – ்ருத்துக்்ள 
்ருத்துக்ளகால் வவல்கின்ை பககுவம் 
உருவகாக்பபடுகின்ை தபகாதுேகான் மனி-
ேனு்டய தபச்சுத் சுேநதிரம், ்ருத்துச் 
சுேநதிரம் தபகான்ை பல்தவறு உரி்ம-
்்ள ்காங்ள் வபறறுக வ்காள்ள 
முடியும் என்ைகார்.

அஙகு வேகாடர்நது அவர் உ்ரயகாற-
று்்யில் ஒருவரு்டய ்ருத்துக்ள் 
யேகார்த்ேமகா்வும், த்ரியமகா்வும் இருக-
கின்ை தபகாது ்காங்ள் அே்ன விரும்பு-
கின்தைகாம். 

முைன்பகாடகான ்ருத்துக்்ள தேகாறறு-
விககின்ை தபகாது மறைவர்்ளகால் ஏறறுக 
வ்காள்ள முடியகாதுள்ளது. தபகாரகாட்டங-
்்ள எடுத்துப பகாருங்ள் அல்லது 
ஏேகாவவேகாரு மகாறைங்்ள எதிர்த்காக-

கிப பகாருங்ள். இநதியகாவில் 
ேல்லிக்ட்டு தபகாரகாட்டம் இடம் 
வபறைது. அதில் ்்லஞர்்ளு-

்டய பஙகுேகான் கூடுேலகா் இருநேது. 
்்ல வடிவம்ேகான் இநே மகாறைத்திறகு 
அடிபப்டயகா்விருநேது. எவவகாைகான 
தபகாரகாட்டங்ளகா் இருநேகாலும் சரி, 
மகாறைங்ளகா் இருநேகாலும் சரி ்்ல-
யினு்டய பங்ளிபபு எபதபகாதும் 
இருககின்ைது. ஒறறு்ம்ய வலியுறுத் -
திய ்ருத்துக்ள் என்பது இலககியம் 
சகார்நே அல்லது எழுத்ேகாளன் சகார்நே 
உங்ளகால்ேகான் முடியும். சரியகான 
விடயங்்ள உங்ளது சிநே்ன 
ரீதியிலகான இநே சமூ் மகாறைத்திறகு 
நீங்ள் பயன்படுத்ேபபட தவண்டும் 
என்பதுேகான் இலக்கா் இருககின்ைது. 
அநேவ்்யில்ேகான் ்லகாசகார விட -
யங்ள் என்பது மகாறைங்்ள சந -
தேகாசபபடுத்துவதும் மனிேனு்டய உரி -
்ம்்ள உறுதிபபடுத்துவதும் மி் 
முககியமகா் இருககின்ைது. நீங்ள் 
எநே து்ைசகார்நேவர்்ளகா்வும் இருக -
்லகாம் ேங்ள் உைர்வு்ள் மூலமகா், 
்டிபபு்ள் மூலமகா் மறைவர்்்ள 
்வர்பவர்்ளகா் இருக்லகாம். உங்ள் 
ஒவவவகாரு அ்சவு்ளும்  அநே மகாற -
ைங்்ள அல்லது வவறறி்ய த்காககி 
்்ர்த்ேபபட தவண்டும். அேற்கான 
சிநே்ன என்பது உங்ளிடம் த்ரிய -
ேகா் இருககின்ைதபகாதுேகான் சமுேகாய 
மகாறைத்தி்ன ்காங்ள் ்காை 
முடியும்.கிழககு மகா்காைத்்ே எடுத் -
துக வ்காண்டகால் ்காங்ள் வபரும் -

பகான்்மயகா் வகாழ்கிதைகாம் என்று 
வசகான்னகாலும்கூட பல விடயங்ளில் 
்காங்ள் ேவறி்ழத்திருககின்தைகாம். 
அ்டயபபடகாே பல இலககு்ள் இருக -
கின்ைது அவறறி்ன அ்டவேறகு 
்்லஞர்்ளகாகிய உங்ளகால்ேகான் 
த்ரகான வழி்ய ்காட்ட முடியும். 

ஏவனன்ைகால் ்்லஞர்்ளுககு எதிர் -
பகார்பபுக்ள் இருபபதில்்ல சமூ்ம் 
சகார்நே ்ல்ல சிநே்ன்்ள ்ல்ல 
எழுத்துக்்ள விட்டுச் வசல்கின்ை 
நீங்ள் ஏன் அவவகாைகான மகாறைத்்ே 
ஏறபடுத்ேக கூடகாது என்று உங்ளின் 
எழுத்துக்ளின் மூலமகா் உங்ளது 
மனதிறகுள்ளும் த்ட்டுக வ்காள் -
ளுங்ள். அவவகாறு த்ட்டுக வ்காள் -
கின்ை தபகாதுேகான் இநே மகாறைத்்ே 
த்காககிய இநே முஸலிம்்ளு்டய 
பயைம் ஒன்றி்ைநே இலங்்க -
குள்  சுேநதிரமகா்வும் மறைவர்்தளகாடு 
ஒறறு்மயகா்வும் வகாழ்வேற்கான ஓர் 
அடிபப்ட உருவகாகும்.

ஆ்தவ அரசியல் ்ருத்துக்ள்சகார் 
மட்டுமல்லகாமல் தேசிய அளவிதல 
்காங்ள் ஒன்றி்ைவது முககியமகான 
விடயமகாகும். முரண்பகாடு்ளுககு மத்தி -
யில் எங்ளது ் ருத்துக்்ள வவல்வவ -
வேன்பது மி் முககியமகானது. ஆ்தவ 
உங்ளது எழுத்துபபணி, ்்லபபணி 
என்பன அடிபப்டயகா் இருககுவமன 
எதிர்பகார்ககிதைன் என்ைகார்.

அக்கரைப்பற்று பிைஜ்தச இலககிய 
விழாவும் ்கரலஞர் விருது வழங்கலும்

ஆரம்ப ்காலங்்ளவிட பரபரபபகா-
்ப தபசபபடும் ஒரு தினமகா் ்காேலர் 
தினம் உருவவடுத்துள்ளது. “்காேல்” 
எனும் வசகால் புனிேமகானது எனும் 
்ருத்்ேயும் ேகாண்டி ஒரு சமூ்மயபப-
டுத்ேபபட்ட ஒரு விடயமகா் மகாறிவிட்டது. 
எனினும் இவவருடத்தின் ் காேலர் தினம் 
த்காலகா்லமகா் ஒன்றுகூடி வ்காண்டகாட 
முடியகாே ஒரு நி்ல்மககு உல்தம 
ேள்ளபபட்டுள்ளது. எனினும் ஏதேனும் 
ஒரு வழியில் இத்தினத்்ே வ்காண்டகா-
டுவேறகு அதி்மகான ்காேலர்்ளும், 
ேம்பதியினரும் ேயகாரகாகிதய இருககின்-
ைனர். அ்னத்து அங்காடித்வேருக -்
ளிலும் ஆ்டய்ங்ளிலும், இன்னும் 
குறிபபகா் இ்ளஞர் யுவதி்ள் அதி்ம் 
வசல்லும் இடங்ளில் ்காேலர் தினத்-
திற்கான அதி்மகான சலு்்்ளும் 
விளம்பரங்ளும் ்காட்சிபபடுத்ேப-
பட்டு ்காேலர் தினம் என்கின்ை ஒரு 
உைர்்வ ஏறபடுத்தியுள்ள்மக குறிப-
பிடத்ேக்து. இ்வ இவவகாறு இருக் 
இம்மு்ை ்காேலர் தினத்தில் ்காேலிக-
கும் வபண்்ளின் உைர்வு்ள் பறறி 
சிநதித்துப  பகார்பபேறகும் தேகான்றுகின்-
ைது. ஏவனனில் தமறவ்காள்ளபபட்ட 
ஒரு ்ள ஆயவின் முடிவு்ளகா் சில 
வபண்்ள் குறிபபிட்ட ஆண்்தளகாடு 
விருபபமின்றிதய நீடித்துச் வசல்வேகா -்
வும் சில வபண்்ள் இவவகாைகான ஆண்-
்்ளத்ேகான் வேரிவு வசயய தவண்டும் 
என்றும் ஒரு குறிபபிட்ட சில ்காரைங -்
்ளயும் வேரிவித்துள்ளனர். 

இநே ்ள ஆயவில் பஙகுபறறிய 
அ்னத்து வபண்்ளும் வபகாதுவகா் 
்காைபபடும் சரகாசரி ஆ்ச்ள் பறறி 
கூறியிருநே்மக குறிபபிடத்ேக்து. 
அேகாவது ேனது விருபபங்ள் அ்னத்-
்ேயும் ்காேலன் அல்லது ேகான் 
்காேலிககும் ்ைவன் பூர்த்தி வசயய 
தவண்டும், ேகான் எ்ே த்ட்டகாலும் 
த்ள்வி்ள் த்ட்்காமல் வகாஙகித்ேர 
தவண்டும் ேன்னு்டய தவ்ல்்ள-
யும் பகிர்நது வசயய தவண்டும் வீட்டிறகு 
வநேதும் அலுவல் வேகா்லதபசி 
அ்ழபபுக்்ள ேவிர்க் தவண்டும் 

ேன்னுடன் ்்்ச்சு்வயகா் தபச 
தவண்டும் ஒரு ்ண்ப்ன தபகால 
இருக் தவண்டும் என்வைல்லகாம் அடுக-
கிகவ்காண்தட வசன்ைனர். இவற்ை 
ேவிர சி்ரட் பு்்ககும் ஆண்்்ள 
முறைகா் வவறுபபேகா்வும் அத்்மகான 
வபண்்ள் கூறினர். ஏன் இவவகாைகான 
்ருத்்ே முன்்வககின்றீர்்ள் என 
அபவபண்்ளிடம் வினவிய தபகாது

அடிபப்ட விடயங்்ளயகாவது 
அனுபவிக் தவண்டும் என்பேகாதலதய 
சி்ரட் பு்்பபவர்்்ள ்காேலிக் 
விரும்புவதில்்ல என்ப்ே அவர்்ள் 
வலுவகா் கூறியிருநேனர். அேகாவது 
சி்ரட் பு்்பபவர்்ள் இள்மயி-
தலதய முது்மயகான தேகாறைத்்ே 
அ்டநது அவலட்சைமகாகின்ைனர் இது 
வபகாதுவகா்தவ வபண்்ள் விரும்பகாே 
ஒரு விடயம்.

சி்ரட் பு்்பபவர்்ளிடம் வீசும் 
துர்்காறைத்்ே சகித்துக வ்காள்ள முடி-
வதில்்ல அருகில் வசல்வதே அவசௌ-
்ரியமகா் இருபபதுவும் ஒரு ்காரைமகா-
கும். சி்ரட் பு்்ககும் இ்ளஞர்்ள் 
out of fashion என்பேகாலும் அவர்்ளு-
டன் வசல்லும் தபகாது ஒரு வதயகாதிபரு-
டன் வசல்லும் எண்ைம் வருகின்ைது 
என்கின்ை ்காரைங்ளினகால் அவ-
வகாைகானவர்்்ளக ்காேலிக் விருப-
பமில்்ல எனவும் கூறியிருநேனர் 
வமகாத்ேத்தில் சி்ரட் பு்்பபவர்்ள் 
ஏமகாளி்ள் எனவும் இவவகாைகாதனகா்ர 
திருமைம் வசயய த்ரிட்டகால் வகாழ்க-
்்தய துக்ம்ேகான் எனவும் ேமது 
்வ்ல்ய வவளியிட்டிருநேனர். இவ-
வளவு அவசௌ்ரியங்்ள ஒரு ்காே-
லிககு அல்லது ம்னவிககு வ்காடுக-
கும் ்காேலனகா் அல்லது ்ைவரகா் 
இருநேகால் அவளின் உைர்வு்்ள 
இம்மு்ை ்காேலர் தினத்திதலனும் 
சிநதித்து பகாருங்ள்! உங்்ள ்காே-
லிககும் அநே உைவுககு சிைநேவவகாரு 
உைவகா் இருபபேற்கான ேருைத்்ே 
உருவகாககிகவ்காள்ளுவேறகு முயறசி 
வசயயுங்ள்.  நிேர்ைனகா வசல்லது்ர

்கா்தலர் தினத்தில் 
ஒரு ச்ப்தம்...

எம்.எல்.சரிபடீன் - 
(அக்்ரபபறறு மத்திய நிருபர்)
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இலங்கையின் அ்ைவிடம் கைார-
ணைாகை வரலாற்றுக் கைாலந்-
த�ாட்ட ்வறு நாடுகைளுடன் 

வணிகை த�ாடர்புகை்ை ்ைற்தகைாண்டிருந்-
�்ை பல்வறு சந்�ர்்பபஙகைளில சான்-
றுகைள் மூலம் நிரூபிக்கை்பபடடிருக்கிறது. 
ஆயினும் அவவணிகை நடவடிக்்கைகை்ை 
இலங்கையின் தபரும்பான்்ை இனைா-
கிய சிஙகைை ைக்கைள் ்ைற்தகைாண்டார்கைைா 
அலலது த�ன்னிந்தியா்வச் ்சர்ந்�வர்-
கைளும் அ்ரபிய பின்னணி்யக் தகைாண்ட 
முஸ்லிம்கைளும் ்ைற்தகைாண்டார்கைைா 
என்பது பற்றி த�ளிவான விைக்கைஙகைள் 
்�்வ்பபடுகின்றன.   

கைண்டி இராச்சிய கைால்பபகுதியில 
நிலவிய சமூகைக் கைடட்ை்பபின்படி விவசா-
ய்ை மிகைவுயர்ந்� த�ாழிலாகைக் கைரு�்பபட-
டதுடன் வர்்த�கை்ததில ஈடுபடுவது உள்ளூர்-
வாசிகைைால �குதி கு்றந்� த�ாழிலாகைக் 
கைரு�்பபடடது என்பது ஆஙகில தைாழியில 
ஆவண்பபடு்த�்பபடடுள்ை   இலங்கை-
யின் வரலாற்று்த �கைவலகைள்  மூலம் 
அறிய முடிகிறது. கைண்டி இராச்சிய கைால்ப-
பகுதியில கிராைஙகைள் சுய்�்வ்பபூர்்ததி 
்நாக்கில இயஙகியதுடன் �்லச்சு்ை 
வியாபாரிகை்ை கைண்டி இராச்சிய்ததில 
கி்டக்கை்பதபறா� கிராை ைக்கைளுக்கு்த 
்�்வ்பபடட உ்பபு, கைருவாடு, புட்வகைள் 
்பான்றவற்்ற தகைாண்டு தசன்று பண்ட-
ைாற்று அடி்பப்டயில விற்ப்ன தசய�-
னர்.   

இவர்கைள் தபரும்பாலும் த�ன்னிந்திய 
வியாபாரிகைளும் முஸ்லிம் வியாபாரிகைளும் 
ஆவர். இது ைடடுைன்றி இலங்கையின் 
ஆரம்ப வஙகியாைர்கைைாகைவும் இலங்கை-
யர்கைைன்றி த�ன்னிந்தியா்வச் ்சர்ந்� 
நாடடுக்்கைாட்ட தசடடியார்கை்ை இயங-
கினர். நாடுபூராகைவும் இவர்கைள் இயஙகிய-
்ைக்கு சான்றாகை 'தசடடி' என்ற தபய்ர்ப 
பகுதியைவி்லனும் தகைாண்ட பல ஊர்கைள் 
உள்ை்ை்யக் குறி்பபிடலாம். இன்றும் 
தசடடி என்ற குடும்ப்ப தபயர்கை்ைக் 
தகைாண்ட பல்ர நாம் கைாணமுடியும். 
இலங்கையின் வஙகி்தது்றயின் ஆரம்-
பகைால வைர்ச்சியில நாடடுக் ்கைாட்டச் 

தசடடியார்கைளின் வகிபாகைம் குறி்த� வர-
லாற்று்ப பதிவுகைள் மு்றயாகை ஆவண்பப-
டு்த�்பபடடுள்ைன.  

இலங்கையின் கை்ர்யார்ப பகுதிகை-
ளில வாழந்� சு்�சிகைள் வர்்த�கை்த்� 
தீண்ட்த�கைா� ஒன்றாகை்ப பார்க்கைவில்ல 
என்ப�னால அவர்கைளில பலர் வர்்த�கை 
நடவடிக்்கைகைளில ஈடுபடட்ை த�ரிகிறது. 
எனினும் த�ன்னிந்திய்த �மிழ வணிகைர்கை-
ளும் முஸ்லிம் வணிகைர்கைளு்ை மு�ன்்ை 
தபற்றிருந்�னர். 1505 த�ாடக்கைம் 
இலங்கை அந்நிய ஆடசிக்கு உடபடடி-
ருந்� ்பாதிலும் 1831 இன் பின்ன்ர 
இலங்கை்ப தபாருைா�ார்ததில குறி்பபி-
ட்த�க்கைைவு கைடட்ை்பபு சார் ைாற்றஙகைள் 
ஏற்படடன. கைாரணம் இலங்கை பூராகைவும் 
ஒற்்றயாடசியின் கீழ வந்�்ையினால 
வர்்த�கை விரிவாக்கைம் ஏற்பட ஏதுவாகியது. 
அ�ற்கு முன்னர் கைண்டிராச்சியம் சு�ந்திர 
இராச்சியைாகை்வ இயஙகியது.   

கைண்டிராச்சிய்ததின் வி்ைதபாருள்கைள் 
கை்ர்யார்த து்றமுகைஙகைள் ஊடாகை்வ 
ஏற்றுைதி தசயய்பபட ்வண்டியிருந்�்ை-
யினால வரிகை்ைச் தசலு்ததுவது �விர்க்கை 
முடியா��ாகை இருந்�து. 1831 வ்ரயில 
அந்நியர்கைளின் ஆடசி இலங்கையின் 
கை்ர்யார்ப பகுதிகைளிலிருந்து நாடடின் 
உடபகுதி்ய ்நாக்கி இருபது ்ைலகை-
ளுக்கு அ்பபால தசன்றிருக்கைவில்ல 
என்ற குறி்பபுகைள் உண்டு. 

்பார்்ததுக்்கையரும் ஒலலாந்�ரும் 
�ைது ஆதிக்கை்ததிற்கு உடபடடிருந்� கை்ர-
்யார்பபகுதிகைளில வி்ைந்� கைறுவா வர்்த-
�கை்ததின் மூலம் அதிகைைவு தபாருளீடடினர். 
நாடடின் உடபுற்ததில இயற்்கையாகை்வ 
வி்ைந்� ் கைா்பபி, ஏலம் ைற்றும் ஏ்னய 
வாச்ன்த திரவியஙகைள் ைற்றும் இர்ததி-
னக்கைற்கைள் ்பான்றனவும் இலங்கையிலி-
ருந்து ஏற்றுைதி தசயய்பபடடன.   

இலங்கையில வணிகைரீதியில தபருந்-
்�ாடடச் தசய்கை்ய ஆரம்பி்பப�ற்கைான 

முயற்சிகைள் ஒலலாந்�ரா்ல்ய ்ைற்-
தகைாள்ை்பபடட்ை குறி்பபிட்த�க்கை�ாகும். 
இலங்கையின் வடபுல்ததில பரு்ததிச் 
தசய்கை்ய தபருந்்�ாடடச் தசய்கை-
யாகை ்ைற்தகைாள்ை எடுக்கை்பபடட முயற்சி-
கைள் ஆஙகி்லய ஆதிக்கை்த்�்த த�ாடர்ந்து 
இ்டநடுவில ்கைவிட்பபடடது.     வீ ஓ சி 
என அ்ைக்கை்பபடட கிைஙகிந்திய டச்சுக் 
கைம்பனி்ய (Vereenigde Oostindische 
Compagnie- - VOC) இலங்கையில ஒல-
லாந்�ர் ஆடசி்ய்த நிறுவுவதிலும் வர்்த-
�கை்ததில ஈடுபடுவதிலும் ஏகை்பாகை உரி்ை-
்யக் தகைாண்டிருந்�து. இலங்கையில 
ஒலலாந்�்ர்த துர்ததி ஆஙகி்லயரின் 

ஆடசி்ய ஏற்படு்ததுவதில ஆஙகி்லய 
கிைக்கிந்திய கைம்பனி்ய (English East 
India Company) ஈடுபடடது.   

இவவாறு ்ைற்குலகை கைாலனி்ததுவ அர-
சாஙகைஙகைளின் அதிகைாரம் வைஙகை்பபடட 
�னியார் வணிகைக் கைம்பனிகை்ை கீ்ை்த-
்�ய நாடுகைளிலிருந்து ஆரம்ப்ததில 
வணிகைச் சரக்குகை்ை தபற்றுக் தகைாள்வதி-
லும் பின்னர் அந்நாடுகைளின் ஆடசி்யக் 
்கை்பபற்றுவதிலும் முன்னின்று தசயற்பட-
டன. த�ன்னிந்தியாவில ஆஙகி்லய்ர 

எதிர்்தது்ப ் பாரிடட வீரபாண்டிய கைடடதபாம்-
ைன் என்னும் சிற்றரசன் பற்றிய தி்ர்பப-
ட்ததில வரும் ஆஙகி்லயக் கை்� ைாந்�ர் 
ஆஙகிலக் கைம்பனியின் பிரதிநிதிகைைாகை சி்த-
�ரிக்கை்பபடட்ை நி்னவிருக்கைலாம். 

என்வ ் ைற்குலகை்ததினர் கைம்பனிகை்ை 
ஆதிக்கை்ப தபருக்கை்ததிற்கைாகை எவவாறு 
பயன்படு்ததிக் தகைாண்டனர் என்ப்� புரிந்-
துதகைாள்வது சிரைமில்ல. இன்்றய 
சூைலில பல்�சியக் கைம்பனிகைள் கீ்ை்த-
்�ய நாடுகைளில ் நரடி மு�லீடுகைள் ஊடாகை 
தபாருைா�ார நீதியில தசலவாக்குச் 
தசலு்ததும் வி�மும் நைக்கு மிகை்பபரிச்சய-
ைானது �ான்.  

இலங்கையில ஆஙகி்லய கிைக்கிந்-
கியக் கைம்பனி வலுவாகை நி்லதகைாண்-
டதுடன் உள்நாடடில நிலவிய அரசியல 
்பாடடா ்பாடடிகை்ை �ைக்கு சா�கைைா-
கை்ப பயன்படு்ததி 1815 வ்ர சுயாதீன 
இராச்சியைாகை இயஙகிய கைண்டி இராச்-
சிய்ததின் ஆடசியதிகைார்த்�யும் ்கை்ப-
பற்றிக் தகைாண்டனர். எவவாறாயினும் 
1831 வ்ர கைண்டிராச்சியம் �னியாகை்வ 
நிருவகிக்கை்பபடடு வந்�து. இலங்கையின் 
நிருவாகைச் தசலவுகை்ைக் கு்றக்கும் 
்நாக்கில ்கைாலபுறுக் ைற்றும் கைைரன் 
ஆகிய இருவரின் சிபாரிசுகைள் கைாரணைா-
கை்வ இலங்கையில மு�ன் மு�லாகை ஒற்-
்றயாடசி ஏற்படு்த�்பபடடது.  

இ்� கைால்பபகுதியில இஙகிலாந்-
தில ஏற்படட ்கை்தத�ாழில புரடசியின்  
வி்ைவாகை அந்நாடடின் ஆற்றுநீர் ைாசுபட 
்கை்தத�ாழிற்சா்லகைளில ்வ்லதசய-
்வாருக்கு உற்சாகை பானைாகை வைஙகை்பபடட 
பிய்ரக் குடி்த� பலர் வாந்தி்பதியினா-

லும் ைாண்டு ் பாயினர். என்வ பியருக்கு 
ைாற்றீடாகை நீ்ரக் தகைாதிக்கை்வ்தது �யா-
ரிக்கை்பபடும்  உற்சாகை பானம் ்�்வ்பபட-
டது. அ்த�்கைய உற்சாகை பானைாகை ் கைா்பபி 
த�ரிவு தசயய்பபடட்ையால ்கைா்பபிக்-
கைான ்கைள்வி அதிகைரி்த�. இலங்கை உட-
படட ஆஙகி்லய கைாலனி்ததுவ நாடுகைளில 
்கைா்பபி்த்�ாடடஙகைள் ஆரம்பிக்கை்பபட 
இது்வ கைாரணைாய அ்ைந்�து.   

்கை்தத�ாழிற் புரடசியின் மூலம் திரட-
ட்பபடட இலாபஙகைள் கைாலனி்ததுவ நாடு-
கைளில ்கைா்பபி்த்�ாடடஙகை்ை ஆரம்பி்ப-
பதில மு�லீடு தசயய்பபடடன. அ�ற்கு 
வசதியாகை நிலஙகை்ை்ப தபற்றுக்தகைாள்-
வ�ற்கும் ஊழிய்த்�்ப தபற்றுக்தகைாள்வ-
�ற்கும் ஏற்றவாறு பல்வறு சடடஙகைளும் 
இயற்ற்பபடடன.   

இலங்கையில தபருந்்�ாடடஙகை்ை 
அ்ை்பப�ற்கைான நிலஙகைள் முடிக்குரிய 
கைாணிச்சடடம் ைற்றும் �ரிசு நிலச்சடடம் 
என்பவற்றின் மூலம் தபற்பபடடு ஆங-
கி்லய �னியார் கைம்பனிகைளுக்கு வைங-
கை்பபடடன. ைன்னராடசி  கைால்பபகுதியில 
தபாதுவசதிகை்ை ்ைம்படு்ததும் ்நாக்கில 
இலவச ஊழிய ்ச்வயி்ன தபற்றுக்-
தகைாள்ளும் ் நாக்கில தசயற்படட இராஜகைா-
ரியம் என அ்ைக்கை்பபடட இலவச கைடடாய 
ஊழிய ்ச்வ வைஙகும் மு்றயி்ன 
ஒழி்பப�ன் மூலம் தபருந்்�ாடடஙகைளுக்-
கு்த ்�்வயான ஊழிய்த்� தபற்றுக்-
தகைாள்ை முயற்சிக்கை்பபடடது. அ்ததுடன் 
வரிச்சு்ைகை்ை அதிகைரி்தது உள்ளூர்வாசி-
கை்ை தபருந்்�ாடட ்வ்லகைளுக்கு ஈர்்த-
துக்தகைாள்ைவும் முயற்சிக்கை்பபடடது.   

ஆயினும் அடி்பப்ட்த ்�்வகைள் 
மிகைவும் கு்றந்� தைதுவான கைதியிலான 
வாழக்்கை மு்றக்கு பைக்கை்பபடட உள்-
ளூர்வாசிகை்ை தபருந்்�ாடடஙகைளில 
ஊழிய்த்� வைஙகும் தபாருடடு ஈர்்பபது 
சா்ததிய்பபடவில்ல. தபருந்்�ாடடஙகை-
ளுக்கு்த ்�்வயான நிதிவசதிகை்ை ஏற்ப-
டு்ததும் ்நாக்கில இஙகிலாந்தின் ஒரியன்-
டல ்பஙகிங ்கைார்ப்ரசன் வஙகி �னது 
கி்ை்ய இலங்கையில ஆரம்பி்த�து. 
நாடடுக்்கைாட்ட தசடடியார்கைளின் நிதி 
நடவடிக்்கைகைளுக்கு்ப ்பாடடியாகை  வந்� 
மு்றசார்ந்� வஙகிதயான்றின் பிர்வ-
சைாகை இ�்னக் கைரு�லாம். ஆயினும் 
இவவஙகியின் நடவடிக்்கைகைள் தபருந்-
்�ாடடஙகைளுக்கு ்�்வயான வஙகி வச-
திகை்ை வைஙகுவ்� ைடடு்ை ்நாக்கை-

ைாகைக் தகைாண்டிருந்�படியினால அ�ன் 
்ச்வ விரிவாக்கை்பபடவில்ல. அ்ததுடன் 
19ஆம் நுாற்றாண்டின் நடு்பபகுதியை-
வில இஙகிலாந்தில இவவஙகி முறிவ-
்டந்து ்பானது.   

இலங்கையில ்கைா்பபி்த ்�ாடடஙகை-
ளின் உருவாக்கை்ததுடன் அ்தது்றக்கு 
்ச்வ வைஙகும் பல்வறு து்ணச் 
்ச்வகைளின் விரிவாக்கைமும் இலங-
்கை்ய அதுவ்ர அனுபவி்ததிரா� புதிய 
தபாருைா�ார மு்ற்ைதயான்றுக்குள்     
இடடுச் தசன்றது. அதுவ்ர கைாலமும் சுய-
்�்வ்பபூர்்ததி இலக்கில இயஙகிய குடும்-
பஙகைள்,  கிராைஙகைள் யாவும் படி்பபடியாகை 
பண்பதபாருைா�ார்ததிற்கு பைக்கை்பபடவும் 
புதிய தபாருள்கை்ை இறக்குைதி தசயது 
பயன்படு்த�வும் கைற்றுக் தகைாண்டன. குறி்ப-
பாகை ்கைாது்ை ைா, ைண்தணண்தணய,   
தீ்பதபடடி, இலாந்�ர் விைக்கு, தபற்்றா-
தைக்ஸ் விைக்கு ்பான்ற புது்பதபாருள்கை-
ளின் வரு்கை கிராை்பபுறஙகைளில வணிகை 
நடவடிக்்கைகைளின் விரிவாக்கை்ததிற்கு 
தபரிதும் உ�வியது.   

வர்்த�கை்த்� தீண்ட்த�கைா��ாகை்ப 
பார்்த� சிஙகைை சமூகைம் படி்பபடியாகை வர்்த-
�கை நடவடிக்்கைகைளில ஈடுபடும் நி்லக்கு 
ைாறியது ்கைா்பபி்த ்�ாடடஙகைளும் அ�ன் 
பின்னர் வந்� ்�யி்ல்த ்�ாடடஙகைளும் 
தவளிநாடடவர்கைைால ஆரம்பிக்கை்பபடட 
்பாதிலும் இலங்கையின் இற்பபர் ்�ாட-
டஙகைளும் த�ன்னந்்�ாடடஙகைளும் உள்-
ளூர்வாசிகைளுக்கு தசாந்�ைான்வயாகை 
இருந்�ன. பிரி்த�ானிய ஆடசியில அவர்-
கைளுக்கு ஏவல புரிந்து தசலவந்திரடடிய 
நிருவாகை அதிகைாரிகைளும் �னவந்�ர்கைளும் 
இ்த�்கைய ்�ாடடஙகைளுக்கு தசாந்�க்கைா-
ரர்கைைாகை  இருந்�னர்.   

1948 இல இலங்கை சு�ந்திரை-
்டந்� தபாழுது இலங்கை ஒரு ஏற்று-
ைதி இறக்குைதி்ப தபாருைா�ார நாடாகை 
ைாற்ற்ப படடிருந்�துடன் உள்ளூர் 
வர்்த�கை நடவடிக்்கைகைளும் அவற்றுக்-
கைான து்ணச் ்ச்வகைைாகிய வஙகி, 
கைா்பபுறுதி, ்பாக்குவர்தது,  �பால 
த�ா்ல்தத�ாடர்பு கைைஞ்சிய்பபடு்த-
�ல ்பான்றனவும் கைணிசைானைவு 
முன்்னறிய நி்லயில கைாண்பபட-
டன. அபிவிரு்ததிக்கைான ஆசியாவின் 
சிறந்� த�ரிவாகை இலங்கை இருந்�து 
என்று தசாலல்பபடுவ�ன் கைாரணமும் 
அது�ான்.  (த�ாடரும்)  
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'இ்� கைால்பபகுதியில இஙகிலாந்தில ஏற்படட ்கை்தத�ாழில புரடசியின்  வி்ைவாகை  
அந்நாடடின் ஆற்றுநீர் ைாசுபட ்கை்தத�ாழிற்சா்லகைளில ்வ்லதசய்வாருக்கு  உற்சாகை 
பானைாகை வைஙகை்பபடட பிய்ரக் குடி்த� பலர் வாந்தி்பதியினாலும் ைாண்டு  ்பாயினர். 
என்வ பியருக்கு ைாற்றீடாகை நீ்ரக் தகைாதிக்கை்வ்தது �யாரிக்கை்பபடும்   உற்சாகை பானம் 
்�்வ்பபடடது. அ்த�்கைய உற்சாகை பானைாகை ்கைா்பபி த�ரிவு  தசயய்பபடட்ையால 
்கைா்பபிக்கைான ்கைள்வி அதிகைரி்த�. இலங்கை உடபட ஆஙகி்லய  கைாலனி்ததுவ நாடுகைளில 
்கைா்பபி்த்�ாடடஙகைள் ஆரம்பிக்கை்பபட இது்வ கைாரணைாய  அ்ைந்�து' 

கிழக்கிந்திய டச்சு கம்பனியும ஆங்கிலேய 
கம்பனியும உருவாக்கிய புதிய ப்பாருளாதாரம

அபைரிக்்ாவின் பவளியுற -
வுக் ப்ாளம் ்ட்சியின் 
்ட்்டமைபபுக்்்ா ஆட் -

சியாளரின்  தன்மைக்கு ஏற்ெ்வா 
வடிவமைக்்பெடுவதிலமலை என் -
ெதற்்ா்்வ ஜனாதிெதி பதரிவிற்-
கும் ெதவி்யற்புக்குைான ்ாலைம் 
அதி்ைா் இம்டபவளிமய ப்ாண்-
டிருக்கும். அது பவளியுறவில 
ைட்டுைலலை அமனத்து துமற்ளி-
லும் பின்ெற்றபெடுகிறது. ்்டநத 
ஆட்சியாளர் பின்ெற்றிய ப்ாள-
ம்யிலிருநது ஒரு பதா்டர்ச்சிமய 
்�ாக்கிய �்ர்வு ்ைற்ப்ாளவ்த 
வழமையான ை்ரொ் அபைரிக்்ா 
பின்ெற்றி வருகிறது. ஆனால ஜன -
�ாய்க் ்ட்சிக்கும் குடிய்ரசுக் ்ட்-
சிக்கும் இம்டயில அடிபெம்ட-
யான ்வறுொடு்ள ்ாணபெடும். 
அவவா்ற ஆட்சியாளர்்ள ைாறும் 
்ொதும் ்வறுொடு அமைநதிருப -
ெது வழமையானதாகும். ஆனால 
ப்டானாலட் ட்்ரம்ப ்ாலைத்திலிருநது 
அதி் ்வறுொட்ம்ட ்ைற்ப்ாளள 
்வண்டிய ்தமவ ஜனாதிெதி ்ஜா 
மெ்டனுக்கு ஏற்ெட்டுளளது. அதனா -
்லை்ய அவ்ரது பவளியுறவுக் ப்ாள-
ம்யானது தனித்துவைானதா்வும் 
்்டநத்ாலைத்மத வி்ட ்வறுெட்்ட-
தா்வும் அமைநதுளளமத ்ாண-
முடிகிறது. இக்்ட்டும்ரயும் ்ஜா 
மெ்டனின் பவளியுறவுக் ப்ாளம் 
ெற்றிய ்த்டலைா் அமையவுளளது.  

முதலில ்ஜாமெ்டனின் பவளியு-
றவுக் ப்ாளம் சார்நது 03.02.2021 
அன்று அவர் ஆற்றிய உம்ரமய 
்�ாக்குவது பொருத்தைானதா் 
அமையும். குறிபொ் தனது அதி்ா -
ரி்ள முன்னிமலையில ்ருத்துத் பதரி-
விக்கும் ்ொது உலை் �ாடு்ளுக்கு 
பதளிவா் பதரிவித்துக் ப்ாளள 
விரும்புவது அபைரிக்்ா மீண்டும் 
இ்ராஜதநதி்ர ரீதியா் பசயலெ்ட 
வநதுளளது என்ெமதத்தான். ்்டநத 
்ாலைத்தில விட்்ட தவறு்மள சரி -

பசயய வநதுளளது. அபைரிக்்ா 
தனது கூட்்டணி �ாடு்ளு்டனான 
உறமவ மீள புதுபபித்துக் ப்ாளள 
விரும்புகின்றது. ப்ாவிட் பெருந -
பதாற்று ெருவநிமலை ைாற்றம் ைற்றும் 
அணுவாயுத ப�ருக்்டியின் ைத்தி-
யில கூட்்டணி �ாடு்ளு்டன் ்சர்நது 
பசயலெ்ட இருக்கிறது அபைரிக்்ா. 
்்டநத சிலை ஆண்டு்ளா் புறக்்ணிக்-
்பெட்்ட அபைரிக்்ாவின் �ட்பு �ாடு-
்ளான ்ன்டா ்ஜர்ைனி பி்ரான்ஸ் 
பதன்ப்ாரியா ஜபொன் அவுஸ் -
்்ரலியா பைக்ஸ்சிக்்்ா ஆகிய 
�ாடு்ளு்டன் �ட்புறமவப புதுப -
பித்துளளது. இநத �ட்பு �ாடு்்ள 
அபைரிக்்ாவின் மி்ப பெரிய ெலைம் 
என்று குறிபபிட்்டார்.   

்ைலும் உலை்ம் எதிர்்�ாக்கி-
யுளள ப�ருக்்டிமய கூட்்டணி �ாடு-
்ளு்டனும் ஏமனய �ாடு்ளு்டனும் 
்சர்ந்த எதிர்ப்ாளள முடியும் 
எனவும் அபைரிக்்ாவால தனித்து 
எதிர் ப்ாளள முடியாது எனவும் 
பதரிவித்தார். சுதநதி்ரத்மதப 
்ெணுதல, சூழமலை பவன்பறடுத்-
தல, உலை்ளாவிய ரீதியில உரிமை-
மயயும் சுதநதி்ரத்மதயும் நிறுவுதல, 
சட்்டத்தின் ஆட்சிமய ெ்ராைரித்தல, 
ைற்றும் ைனித சமூ்த்து்டன் ்ண்-
ணியைா் �்டநது ப்ாளவதற்கு 
தயா்ராதல என்ென அபைரிக்்ாவின் 
தனித்துவைான வலிமையும், ஆதா -
்ரமுைாகும் எனக் குறிபபிட்்டார்.
இதனடிபெம்டயில அபைரிக்்ா-
வின் பவளியுறவுக் ப்ாளம்யானது 
�ாடு்மளக்்்டநது பி்ராநதியங்மள 
மையபெடுத்தியதா்்வ அமைந-
துளளது. அதமன பதளிவா் ்�ாக்-
கு்வாம்.   

ஒன்று அபைாரிக்்ாவின் உலை் -
ளாவிய ப்ாளம்க்குள ஐ்்ராபொ 
முதன்மையானது. அதிலும் 
பிறிக்ஸ் சூழலுக்கு பின்ொன 
ஐ்்ராபபிய- அபைரிக்் உறவுக் -
்ான ்ளத்மத வம்ரவதில மெ்டன் 
நிர்வா்ம் பதளிவான பவளியுற -
வுக் ப்ாளம்மய வகுத்துளளது. 
அதாவது வர்த்த் ்�ாக்கிலும் 
பிற பி்ராநதியங்மள ம்யாளும் 
விதத்திலும் ஐ்்ராபபிய �ட்பு்ளு-

்டன் இமணநது ெயணிக்் மெ்டன் 
தயா்ராகும் விதத்தி்லை்ய தனது 
பவளியுறவுக் ப்ாளம்மய முன் -
மவத்துளளார். ஐ்்ராபொவுக்குள 
்ஜர்ைனிமயயும் பி்ரான்மஸையும் 
முதன்மைபெடுத்திக் ப்ாண்்டதன் 
மூலைமும் அநத �ாடு்்ள அபை-
ரிக்்ாவின் பெரும் ெலைம் என்று 
குறிபபிட்்டதன் மூலைம் ஐ்்ராபொ 
்�ாக்கிய பவளியுறவுக் ப்ாளம -்

யில மெ்டன் நிர்வா்ம் பதளிவா் 
உளளது என்ெமதக் ்ாட்டுகிறது. 
குறிபொ் ்ஜர்ைனியில அபைரிக்் 
நிறுத்தியுளள இ்ராணுவத்திமன 
மீளப பெறுவமத ம்விடுவதா் 
மெ்டன் அறிவித்துளளார். அத்து்டன் 
்�ட்்்டா �ாடு்ளு்டனான உறவி -
மனப ெலைபெடுத்தும் ்�ாக்கு்டன் 
பசயலெடும் மெ்டன் இதன் மூலைம் 
அபைரிக்் ்�ாட்்்டா உறவிமன 
மீளமைக்்வும் ொது்ாபபிமன உறு-
திபெடுத்தவும் தனது பவளியுறவுக் 
ப்ாளம்மய திட்்டமிட்டுளளார்.   

இ்ரண்டு, அவ்ரது பவளியுறவுக் 
ப்ாளம்யின் பி்ரதான வி்டயைா் 

இந்தா, -ெசுபிக் தநதி்்ராொய 
�ாடு்ள அமைநதிருநதன. பதன்-
ப்ாரியா ஜபொன் அவுஸ்்்ரலியா 
ைற்றும் இநதியா ்ொன்ற �ாடு -்
ளு்டன் ப�ருக்்ைான உறமவக் 
ப்ாளளும் விதத்தில அநத �ாடு -்
மளயும் ெட்டியல ெடுத்தியிருநதார். 
குறிபொ் ஸ்குவாட் �ாடு்ளின் 
உறவிமன முதன்மைபெடுத்திய 
மெ்டனும் அவ்ரது ்தசிய ொது-

்ாபபு ஆ்லைாச்ர் ்ஜக் ப்ாலுனும் 
இந்தா-ெசுபிக் உொயத்திமன 
பதா்டர்நது ்ெணுவதற்்ான �்ர்வு-
்மளயும் பவளியுறவுக் ப்ாளம -்
யில வலியுறுத்தியிருநதனர்.  

மூன்று ்ரஷயாவு்டனான பவளியு-
றவுக் ப்ாளம்யின் ்ொக்கிமன 
சுட்டிக்்ாட்டிய மெ்டன் ்ரஷயாவின் 
வி்்ராத �்டவடிக்ம்க்கு எதி்ரான 
�்ர்வு்மள அபைரிக்்ா ்ைற்ப்ாள-
ளும் எனவும் ்ரஷயாவுக்கு அழுத்தம் 
ப்ாடுக்கும் எனவும் பதரிவித்திருந-
தார். பவளிபெம்டயா் ்ரஷயாமவக் 
்ண்டித்த ்ஜா மெ்டன் ்்டநத 
ஆட்சியின் ்ொது இருநத நிலைமை 

பதா்ட்ராது எனவும் பவளிபெம்ட-
யான அழுத்தங்ள ஆ்ரம்பிக்கும் 
எனவும் எச்சரித்தார் ்ரஷயா ம்து 
பசயதுளள �வாலனிமய விடுதமலை 
பசயய ்வண்டும் எனவும் 
்்ாரிக்ம் விடுத்துளளார். அது 
ைட்டுைன்றி ்ரஷயாவின் பி்ராநதிய 
ைற்றும் சர்வ்தச ரீதியான பசலவாக்-
கிமன ம்யாளும் �்ர்வு்மளயும் 
அபைரிக்் ஜனாதிெதி ்ைற்ப்ாண்-

டுளளார்.  
�ான்கு, ்ைற்்ாசியா -

மவப பொறுத்து அபை-
ரிக்்ாவின் பவளியுறவில 
ொரிய ைாற்றங்மள அறி-
வித்துளள ்ஜா மெ்டன் 
குறிபொ் ஆயுதப 
்ொ்ராட்்ட அமைபபுக்் -
ளுக்கு வழஙகிய ஆயுத 
தளொ்டங்மள நிறுத்தப 
்ொவதா்வும் அறிவித்-
துளளார். எைன் �ாட்டில 
்ொருக்கு வழஙகிய 
ஆயுத விற்ெமனமய 
நிறுத்துவதா்வும் ஜன -
�ாய் ைற்றும் ைனித உரி-
மைக்்ான ஆத்ரமவயும் 
இ்ராஜதநதி்ர பொறிமு -
மறக்்ான �்ர்வு்மள-
யும் அபைரிக்்ா முதன்-
மைபெடுத்தும் எனவும் 
பதரிவித்தார். அ்த ்�்ரம் 
சவுதிஅ்்ரபியா ஏவு்-
மணத் தாக்குதலுக்குளளா-
வது்டன் அதி் பி்ராநதிய 

ப�ருக்்டிமய எதிர்ப்ாளவதா் 
பதரிவித்த மெ்டன் சவுதி அ்்ரபி-
யாவின் இமறயாண்மை பி்ராநதிய 
ஒருமைபொடு ைற்றும் ைக்்ளின் 
ொது்ாபபு என்ெனவற்றுக்கு அபை -
ரிக்்ா பதா்டர்நதும் ஆத்ரவளிக்கும் 
என்றார். இதுெற்றி அதி் விைர் -
சனத்மத முன்மவத்த முன்னாள 
அபைரிக்் இ்ராஜாங் பசயலைாளர் 
மைக்ொம்பி்யா மெ்டன் நிர்வா-
்ம் குறிபபிடும் �ண்ெர்்ள யார் 
எனக் ்்ளவி எழுபபியுளளார். 
இஸ்்்ரலின் �ட்பிமனக் ம்விட்டு 
ஈ்ரானு்டன் �ட்பு ொ்ராட்டும் ெ்ராக் 
ஓொைாவின் அணுகுமுமறயா்்வ 

அமையும் எனவும் குற்றம் சாட்டி-
யுளளார். ஆனால ்ைற்்ாசியாவில 
ட்்ரம்பன் ப்ாளம்யினால ொரிய 
ொதிபபிமன அபைரிக்் அம்டநத-
பதன்ெது பதரிநத வி்டய்ை. அதனா-
்லை்ய ்ரஷயா, சீனா-, ஈ்ரான், சிரியா 
கூட்டு வலுவம்டநதது என்ெமத 
நி்ரா்ரித்துவி்ட முடியாது.  

ஐநது சீனாமவப பொறுத்து 
மெ்டனின் ப்ாளம் சற்று வித்தியா-
சைா் உளளது. சீனா முன்மவக்கும் 
சவால்மள அபைரிக்்ா ்�்ரடியா் 
எதிர்ப்ாளளும் என்றும் அ்த்�்ரம் 
அபைரிக்்ாவின் �லைன்்ளுக்கு ஏற்ெ 
சீனா பசயலெடுைாயின்; சீனாவு்டன் 
இமணநது ெணியாற்ற அபைரிக்்ா 
தயங்ாது எனவும் பதரிவித்துளளார். 
சீனாவின் பொருளாதா்ர ்ொட்டிமய-
யும் அத்துமீறல்மளயும் அபைரிக்்ா 
எதிர்ப்ாளகிறது. ைனித உரிமை்ள 
சார்நதும் அறிவுசார் பசாத்துக்்ளின் 
திருட்டுக்்ள சார்நதும் உலை்ளாவிய 
ஆதிக்்ம் மீதான தாக்குதல்மள-
யும் ெலைவீனபெடுத்த அபைரிக்்ா 
்ொ்ராடும். சீனாவின் �்டவடிக்ம்்ள 
அமனத்மதயும் அபைரிக்்ா எதிர்-
ப்ாளளும் என்றார் ்ஜா மெ்டன்.  

இவவாறு பி்ராநதிய ரீதியிலும் சர்வ-
்தச ரீதியிலும் அபைரிக்்ாமவ மீள 
அமைக்கும் �்ர்வு்ளில மெ்டனின் 
பவளியுறவுக் ப்ாளம் ்ாணபெட்-
்டாலும் பவளிபெம்டயா் ஈ்ரான், 
வ்டப்ாரியா, சிரியா, கியூொ சார்நது 
அதி் முக்கியத்துவத்மத ஏற்ெடுத்த-
விலமலை என்்ற கூறலைாம். ஆனாலும் 
்்டநத ஆட்சிக் ்ாலைத்மத வி்ட 
இ்ராஜீ் அடிபெம்டயில ைாற்றங-
்மள தரும் விதத்தில அவ்ரது பவளி-
யுறவுக் ப்ாளம் அமைநதுளளது. 
ெருவநிமலை ைாற்றம் அணுவாயும் 
்ொன்றமவ ைட்டுைலலைாது ெயங-
்்ரவாதம் ்தசியவாதம் பி்ராநதிய 
வாதம் என்ென ஏற்ெ்டத்தக் கூடிய 
நியைங்மள தடுபெதற்்ான எத்த-
ம்ய உத்திமயயும் அவ்ரது பவளியு-
றவு ப்ாளம் ்ாண்பிக்்விலமலை. 
ஆனால மீண்டும் அபைரிக்்ா உலை் 
அ்ரசியலிலுக்கு வநதுளளது என்ற 
பசயதி்ய பி்ரதானைானதா் அமைந-
துளளது.

மீண்டும இராஜதந்திர ரீதியில் முனைப்புடன்   
பெயல்்பட ஆரமபித்துளளதா அபெரிக்கா?

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

கிைக்கிந்திய டச்சுக் கைம்பனியின் கை்பபல
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்ராதமைப ெல்கமைக்்கழ்க நூை்கத்தின் நூல 
சேரக்ம்கக்கு 100 வருடங்கள் ஆகின்்றை. இவ் 
வருடம் இந்நூை்கம் நூற்்றாண்டிமை ப்காண்-

டாடுகி்றது. இந்த நூற்்றாண்டு விழா நி்கழ்ச்சி நி்ரலில 
ெலசவறு நி்கழ்வு்கமை ெல்கமைக்்கழ்கமும், நூை்கமும் 
நடத்தவுள்ைது.  

இதற்்காை முதற் ்கடடைா்க நூை்க ொடபநறி ஆ்ரம்பிக்-
்கபெடவுள்ைது. இதற்்காை அனுைதியிமை ெல்கமைக்க்்க-
ழ்க மூதமவ ேமெ அஙகீ்கரித்துள்ைது. நூை்கக் ்கண்்காடசி, 
நூை்க விஞஞாைத்தும்றயில ேரவசதேக் ்கருத்த்ரஙகு, ெல-
்கமைக்்கழ்க ஆயவடங்கமை ஒருமு்கபெடுத்திய  ஆயவு 
நூல பவளியீடு முதலியைை சைற்ப்காள்ைத் திடடமிடப-
ெடடுள்ைது.

செ்ராதமை நூை்க நூற்்றாண்டு வ்ரைாறு சுவா்ரசியைா-
ைது. ெை ெடடதாரி்கள், ்கைாநிதி்கள், செ்ராசிரியர்கள் 
ைற்றும் ஆயவாைர்கள் உருவாகுவதற்கு இந்த நூை்கம் ்கா்ர-
ணைாயிருந்துள்ைது. கிடடத்தடட எடடு ைடேம் நூல்கமை 
ப்காண்ட இந்நூை்கம் தற்சொது பி்ரதாை நூை்கத்துடன் 8 
கிமை நூை்கங்களுடன் ்காணபெடுகி்றது. ்கமைபபீடத்திற்-
கும், மு்காமைத்துவ பீடத்திற்கும், பதாலலியல, தமிழ், 
சிங்கைம், ேடடம், ைானிடவியல ொடங்கமை உள்ைடக்-
கியதா்க நூல்கமைக் ப்காண்டது பி்ரதாை நூை்கம். ைருத்து-
வம், மிரு்கமவத்தியம், ெலைருத்துவம், விவோயம், விஞ-
ஞாைம், இமணந்த சு்காதா்ரம், பொறியியல ஆகிய ஏழு 
பீடங்களுக்்காை நூை்கங்களும் விவோய பீடத்தின் இ்ரண்-
டாவது நுை்கமும் ை்காஇழுபெள்ைத்தில அமைந்துள்ைது.

இனி இதன் நூற்்றாண்டு வ்ரைாற்-
றிமை சநாக்குசவாம். ஆ்ரம்ெத்தில 

ெல்கமைக்்கழ்க ்கலலூரிக்்காை 
இடமும் ்கடடடமும் 1921இல 

ப்காழும்பு ”ப்ரஜிைா 
வைவ்வ” என்்ற இடத்-

தில வாங்கபெடடது. 
இக்்கடடடத்துக்கு 
ப்காசைஜ் ஹவுஸ் ( 

College House)  என்்ற 
பெயர சூடடபெடடு 

இஙச்கசய ெல்கமைக்்க-
ழ்க ்கலலூரி ஆ்ரம்பிக்்கபெட-

டது. ப்காழும்பில 1921 இல 
இக்்கலலூரி ஆ்ரம்பிக்்கபெட-

சொது குயின்ஸ் வீதியில ” விலைா 
பவனிசியா” (villa venezia) என்்ற ்கடடிடத்-

திசைசய நூை்கம் ஆ்ரம்பிக்்கபெடடுள்ைது. 
இைஙம்க ெல்கமைக்்கழ்க வ்ரைாற்றில ெல்க-
மைக்்கழ்கத்திமை சதாற்றுவிக்்க ொடுெடடவர்க-

ளுள் சேர. பொன் அருணாேைம், சேர பொன் 
இ்ராைநாதன், நீதிெதி அக்ொர ைற்றும் 

ஜயதிைக்்க, ைாரக்ஸ், சஜம்ஸ் பீரிஸ், 
டீ. ஆர விஜயவரதை. ஆகிசயார 
முக்கியைாைவர்கள். இவர்கைது 
பெயரிசைசய செ்ராதமையில 

ைாணவர விடுதி்கள் அமைக்்கபெட-
டுள்ைை. இவர்களுள் சேர. பொன்.அரு-

ணாேைத்தின் ை்கன் அருணாேைம் ெத்ெநாொ 
இைமையிசைசய இ்றந்து சொ்க அவ்ரது நூற்-

சேரக்ம்கமய சேர பொன் இ்ராைநாதன் நூை்கத்-
திற்கு அன்ெளிபபு பேயதார. அந்நூல பதாகுதிமயக் 

ப்காண்சட இந் நூை்கம் ஆ்ரம்பிக்்கபெடடது. இந்த 
நூை்கத்தின் இைக்்கம் 1 பதாடக்்கம் 1401 வம்ரயாை 

நூல்கள் அருணாேைம் ெத்ெநாொ ெயன்ெடுத்திய 
நூல்கைாகும். 

இவம்ரத் பதாடரந்து செ்ராசிரியர எ. 
டபளியு. ஆர சடவிடஸ் சின் நூற் சேரக்ம்க, 

வண ்ரம்புக்பவலை சித்தாந்த சத்ரர நூற் 
சேரக்ம்க, ஆகியை நன்ப்காமடயா்க 
வழங்கபெடடை. வண. ்ரம்புக்பவலை 
சித்தாந்தசவ முதல சிங்கை, ொளி, 
ேைஸ்கிருத நூல்கமை வழஙகியுள்ைார. 

இதன் பின் வ்ரைாற்று விரிவும்ரயாைர 
வண. டி பைல அவ்ரது தந்மத பஹன்றி டி 

பைல நிமைவா்க நூல சேரக்ம்கயிமை வழங-

கியுள்ைார. இவம்ரத் பதாடரந்து ெண்டித 
ெடடுவண்டுசதவ் ஞாெ்காரத்த நூற் 

சேரக்ம்கயும் நன்றிக்்கடைா்க வழங-
்கபெடடுள்ைது. 

ஆ்ரம்ெக்்காைத்தில இஙகு 
நூல்கள் ைாணவர்களுக்கு இ்ரவல 

வழங்கெடடதுடன் மீைக்ப்காடுக்்க 
தாைதைாைால ஒரு நாமைக்கு அதற்்கா்க 

25ேதம் தண்டபெணமும் அ்றவிடபெடடுள்-
ைது. ைாணவர்கள் நூை்க அங்கத்தவ்ராவதற்கு 

ரூொ.10 அ்றவிடபெடடுள்ைது. 
இதன் பின் 1942ஆம் ஆண்டு ெல்கமைக்்கழ்கம் 

ஆ்ரம்பிக்்கபெடடது. (ordinance No 200/1942) இதன் பி்ர-
்கா்ரம் ஆளுைரின் அனுைதியுடன் 01 ஜீமை 1942 இைஙம்க 
ெல்கமைக்்கழ்கம் எை பி்ர்கடைபெடுத்தபெடடது. 
1870ஆம் ஆண்டு சதாற்றுவிக்்கபெடட ைருத்துவ ்கலலூரி 
(medical college) ைற்றும் 1921ஆம் ஆண்டு ஆ்ரம்பிக்்கப-
ெடட ெல்கமைக்்கழ்க ்கலலூரி ஆகிய இ்ரண்மடயும் 
இமணத்சத யுனிவசிடடி ஒப சிசைான் – (இைஙம்க ெல-
்கமைக்்கழ்கம்) ஆ்ரம்பிக்்கபெடடது. முதலில ைண்டன் 
ெரீடமேக்ச்க ைாணவர்கள் சதாற்றிைர. ெல்கமைக்்கழ்கம் 
ஆ்ரம்பிக்்கபெடடசொது முதல வருட ைாணவர்கைா்க 150 
செர ெதிவு பேயது ்கற்ம்க ஆ்ரம்பிக்்கபெடடிருக்கி்றது.

முதைாவது அதிெ்ரா்க ஆர. ைாரஸ் ்கடமையாற்றியுள்-

ைார. ஐந்து செ்ராசிரியர்கள் மூன்று விரிவும்ரயாைர்கள், 
நான்கு வரும்கதரு விரிவும்ரயாைர்களுடசைசய இது 
ஆ்ரம்பிக்்கபெடடுள்ைது. இஙகு ”ப்காசைஜ் ஹவுஸ்” ்கட-
டிடத்தில ஒரு அம்றயிசைசய முதலில நூல்கள் மவக்்கப-
ெடடுள்ைை. முதல வருடம் நூை்கத்திற்்கா்க ரூொ. 750 
ைடடுசை ஒதுக்்கபெடடுள்ைது. இஙகிருந்சத ”விலைா 
பவனிசியா” என்்ற இ்ரண்டு ைாடி ்கடடிடத்திற்கு நூை்கம் 
ைாற்்றபெடடு இயங்க ஆ்ரம்பித்துள்ைது. 1921ஆம் 
ஆண்டு முதல ெல்கமைக்்கழ்கம் ஆ்ரம்பிக்்கபெடட 1942 
வம்ர 580 ெடடதாரி்கள் உருவாக்்கபெடடுள்ைைர. முதல 
விடுதியா்க (பஹாஸ்டல) கிரிஸ்டியன் ைாணவர விடுதி-
யும் பின்ைர ்கத்சதாலிக்்க ைாணவர விடுதியும் ஆ்ரம்பிக்-
்கபெடடுள்ைது. 

1932ஆம் ஆண்சட பெண்்கள் விடுதி ஆ்ரம்பிக்்கபெட-

டுள்ைது. இதமையும் கிரிஸ்டியன் ்கவுன்சிசை ஆ்ரம்-
பித்துள்ைது. 1931ஆம் ஆண்டு முதல ெல்கமைக்்கழ-
்கம் ஒன்றின் முக்கியத்துவம் உண்ரபெடடாலும் எஙச்க 
அமைபெது என்்ற வாக்குவாதம் ்கா்ரணைா்க விஷயம் 1942 
வம்ர இழுத்தடிக்்கபெடடிருக்கி்றது. முதலில அருபபொ-
ைவில நிைம் வாஙகுவதற்ச்க நிதி ஒதுக்்கபெடடுள்ைது. 
ஆைால சேர ஜவர பஜனிஙஸ் செ்ராதமைமய பதரிவு 
பேயதார. ஏன் செ்ராதமைக் ்காணிமய பதரிவு பேயசதன் 
என்ெதற்்காை ்கா்ரணங்கமை அவர தைது நூைாை ்கண்டி 
ச்ராட (Kandy Road) என்்ற நூலில விெ்ரைா்க குறிபபிடடுள்-
ைார. ெல்கமைக்்கழக்க் ்காணியிமை ”யுனிவசிடடி ொக்” 
(ெல்கமைக்்கழ்க பூங்கா) என்ச்ற பெயர சூடடிைார. ்கல-
விக்்காை சூழல, ்காைநிமை என்ெைவற்ம்ற அவர ்கருத்திய 
எடுத்திருக்கி்றார.

1942இல இைஙம்க ெல்கமைக்்கழ்கம் செ்ராதமையில 
ஆ்ரம்பிக்பெடடதா்க பி்ர்கடைபெடுத்தபெடட சொதும் 
சொதிய ்கடடட வேதி்கசைா, அடிபெமட உட்கடட-
மைபபு வேதி்கசைா இலைாததால செ்ராதமைக்கு ெதிைா-
்கக் ப்காழும்பிசைசய தற்்காலி்கைா்க அது இயஙகியது. 
1942இல ்கடடட சவமை்கள் ஆ்ரம்பிக்்கபடடு 1952 
சைசய ்கடடடங்கள் அமைக்கும். ெணி்கள் முடிவுற்்றை. 
செ்ராதமையில ்கற்்கம்க்களும் அதன் பின்ைச்ரசய ஆ்ரம்-
பிக்்கபெடடை. இ்ரண்டாம் உை்க யுத்தம், செ்ராதமையில 
ஏற்ெடட பவள்ைபபெருக்கு ஆகியை இக்-

்காைதாைதத்திற்கு ்கா்ரணைாகிை. 1952 ஆம் வருடசை 
நூை்கமும் செ்ராதமை ்கமைபபீடக் ்கடடடத்திற்கு ப்காண்-
டுவ்ரபெடடது. 1960 இல ஆறுைாடிக் ்கடடடம் ்கடடி 
முடிக்கும் வம்ர ்கமைபீட அம்றயிசைசய நூை்கம் இயஙகி-
வந்தது. 1960 இல நூை்கக் ்கடடிடத்திற்கு முழு நூை்கமும் 
ப்காண்டுவ்ரபெடடது. 

1952ஆம் ஆண்டு நூை்கம் ப்காழும்பிலிருந்து செ்ராத-
மைக்கு ப்காண்டுவ்ரபெடட சொது 1921இல ஏபெ்ரல 
8ஆம் தி்கதி ஒன்றில பதாடஙகிய ெத்ெநாொ சேரக்ம்க 
முதல விலைா பவனிசியாவில இருந்த ே்கை நூல பதாகுதி-
்களும் ப்காண்டுவ்ரபெடடை. எைசவதான் 2021 இல இப-
ெல்கமைக்்கழ்க நூை்கத்துக்கு 100 வருடம் எைக் ப்காண்டா-
டபெடுகி்றது.  

இந்த 100 வருட வ்ரைாற்றில தற்சொது நூல்கள் ைடடு-
ைன்றி ே்கை நவீை வேதி்களுடைாை சேமவ்களும் வழங-
்கபெடுகின்்றை. இமணயத்தைங்கள், இமணய நூை்கம், 
டிஜிடடல நூை்கம் சொன்்றைவும் ைாணவர்களுக்கு வழங-
்கபெடடுள்ைை. இதன் மூைம் ெை ஆயவாைர்கள் உருவாக்-
்கபெடடுள்ைைர. பு்கழ் பூத்த ்கலவிைான்்கமைப ெலசவறு 
தும்ற்களிலும் செ்ராதமைப ெல்கமைக்்கழ்கம் உருவாக்கி-
யுள்ைது. 

செ்ராதமைப ெல்கமைக்்கழ்கம் அதன் ஆயவு பவளி-
யீடு்கமை உைகிலுள்ை ெலசவறு நாடு்களின் முன்ைணி 
ெல்கமைக்்கழ்க நூை்கங்களுடன் இமணந்து நூல ெரிைாற்-
்றத்திமை பேயது வருகி்றது. இதன் மூைம் எைது பவளியீடு-
்கள் உயரத்ரத்திைாை முன்ைணிப ெல்கமைக்்கழ்கங்களுக்கு 

கிமடபெதுடன், அப ெல்கமைக்்கழ்க பவளியீ-
டு்கள் எைது ைாணவர்களுக்கும் ஆயவாைர-
்களுக்கும் கிமடக்்க வழி ஏற்ெடடுள்ைது. 
இதில 1924ஆம் ஆண்டு ஆ்ரம்பிக்-
்கபெட Ceylon journal of science 
(சிசைான் சஜரைல ஒப ேயன்ஸ்) 
1942 இன் பின் University of 
Ceylon, Peradeniya ( யூனிவ-
சிடடி ஒப சிசைான்) செ்ரா-
தமையிலிருந்து பவளியிடப-
ெடடுள்ைது. 

University of Ceylon Review (யுனி-
வசிடடி ஒப சிசைான் ரிவியூ ேஞசிம்க 
1943 ஆம் ஆண்டு ஆ்ரம்பிக்்கபெட-
டுள்ைது. 1969ஆம் ஆண்டு பதாடக்்கம் 
்கமைபபீடம் மூைம் “Modern Ceylon studies” 
(பைாட்ரன்  சிசைான் ஸ்டடீஸ்) வருடத்திற்கு 

இ்ரண்டு அம்ரயாண்டு ைை்ரா்க பவளியிடபெடடுள்-
ைது. 1975ஆம் ஆண்டு முதல ”Sri lanka Journal of 
the Humantites”  (ஸ்ரீைங்கா சஜரைல ஒப தி ஹியு-
ைனிடிஸ்) பவளியிடபெடடுள்ைது. இமவசய 
ஆ்ரம்ெத்தில பவளிநாடடுப ெல்கமைக்்கழ-
்கங்களுடன்  ெரிைாற்்றம் பேயயபெடடுள்-
ைை. 

இனி இஙகு 100 வருடங்களில ்கடமை-
யாற்றிய நூை்கர்கமை ொரபசொம். 1925 
ஆம் ஆண்டு  ெல்கமைக்்கழ்க ்கலலூரி 
்காைத்தில ப்ரஜிைட ஸ்டீென் என்ம்ரட 
என்ெவர நியைைம் பெற்றுள்ைார. 1942ஆம் 
ஆண்டு இைஙம்கப ெல்கமைக்்கழ்கத்தில முத-
ைாவது நூை்க்ரா்க இவச்ர ்கடமையாற்றியுள்ைார. 

இவர ்கண்டி திருத்துவ ்கலலூரியில 
்கலவி ்கற்று ைண்டனில ெலசவறு நூை-
்கங்களில ்கடமையாற்றிய அனுெவம் 
ப்காண்டவர. இவர 1952 வம்ர நூை்க்ரா்க 
்கடமையாற்றிைார.  ெல்கமைக்்கழ்க நூை்கர 
ெதவி என்ெது சிச்ரஷட செ்ராசிரியர ெதவிக்கு 
இமணயாைது. ்கலவிோர உத்திசயா்கஸ்தர்களில 
இபெதவி. உெசவந்தருக்கு அடுத்தெடியாை ப்கௌ்ர-

வைாை ெதவியாகும். 1952இல பைாத்த நூல்களின் 
எண்ணிக்ம்க 80 ஆயி்ரைாகும். ப்காழும்பிலிருந்த 
நூை்கம் ்கண்டி செ்ராதமைக்கு இட ைாற்்றப-
ெடட சொது அதி்க சவமை ெளு ்கா்ரணைா்க 
14.11.1952 இல நூை்கர என்ம்ரட இ்றந்து 
சொைார.  இவ்ரது முதல ஞாெ்காரத்தத் 
திைத்தில  ெல்கமைக்்கழ்கம் இவ்ரது 
பெயரில ைாணவர்களுக்கு புைமை ெரிசில 
வழஙகியது. 1962 இல இவ்ரது பும்கபெடம் 
ெல்கமைக்்கழ்க நூை்கத்தில திம்ர நீக்்கம் பேயது 
மவக்்கபெடடது. 

இலங்கையில் அச்சிடப்படும் அ்ைத்து நூல்கைளிலும் 
ஒரு பிரதி இங்கை ்ைககைப்படுகிறது 

இஙகு 61 ம�ொழிகைளில் 
நூல்கைள் உள்்ளை  1,50,000 தமிழ் நூல்கைள்

நூற்றாண்டு கறாணும் பேரறாதனை 
ேலகனைககழக நூைகம் 1921 - 2021

ஆர். மகேஸ்வரன்
நூலேர், கேராதனைப் ேலேனலகேழேம்

(24ஆம் பக்கம் பாரக்க)
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கேராதனை ேலேனலகேழேம் விலலா ்்வனிசியா ேட்்ட்டம்
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இரத்மலானை, க�ாழும்பு இந்துக் �ல்லூரியின் ஸ்ாப�ர் திைம் நேற்று முன்திைம் பாடசானலயின் சிவ�ாமி ்மணடபததில் பாடசானல அதிபர்  .சி.ந�ாந�ஸவரன் ்னலன்மயில் 
ேனடகபற்்றது. இந்நி�ழ்வில் பிர்்ம விருந்திைரா� இந்து விததி�ா விருந்தில் சங� ஆளுேர் சனப உறுப்பிைர் �லாநிதி.சி. ்ைபாலா �லந்து சி்றப்பித்ார். சி்றப்பு விருந்திைரா� 
அகில இலஙன�  இந்துக்குரு்மார் அன்மப்பின் ்னலவரும் , �ல்வி�ன்மச்சின்  ச்ம�க்குழுவின் ஆநலாசனைக்குழு உறுப்பிைரு்மாை அதிவணக்�ததிற்குரி� �லாநிதி சிவசிறி 
னவததீஸவரக் குருக்�ளும் �லந்து சி்றப்பித்ைர். ்மற்றும் பாடசானலயின் பிரதி அதிபர் , அபிவிருததிச்சங�ததின் கச�லாளர் �்மலக்�ணணன் , ்மற்றும் உறுப்பிைர்�ளும் �லந்து 
சி்றப்பித்ைர்.

மாத்தளை ஸ்ரீ 
முததுமாரி  அமமன் 
த்தவஸ்தான 
வருடாந்த மாசி
மக உற்சவம   

5-.2.-2021 இல் ப�ாடியேற்்றத்துடன் ஆ்ரம்-
ெைாகி ப�ாடர்ந்து ெ�ல் இ்ரவு திருவிழாக்-
�ள் நமடபெறுகின்்றன. 27.-2.-2021 �ாமை 
வசந்� ைணடெ பூமேயுடன் ய�ர்த்திரு -
விழா உள் வீதியுடன் நிம்றவு பெ்றவுள்்ளது. 
ப�ாவிட்-19 �ா்ரணைா� சு�ா�ா்ர வழிமு-
ம்ற�ளுக்ய�ற்ெ ைட்டுபெடுத்� ெக்�ர்�ளு -
டன் நமடபெறுபைன அ்றங�ாவைர் சமெ 
�மைவர் விக்யனஸவ்ரன் சர்வானந்�ா ப�ரி -
வித்துள்்ளார்.  

 மலையகத்தின்   

 குைவிளக்க  

 மாரியமமா  
ைாரிேம்ைா முத்து ைாரிேம்ைா!  
 ைமைே�த்தின் 
குைவி்ளக்ய� ைாரிேம்ைா!  
ைாத்�ம்ளபேனும் ெதினியை  
ைங�ைம் ெை நல்கிடும் 
ைங�்ள - நாேகியே!  

�ாோய் நீயும் ய�ய்ரறிவந்ய�  
�்ரணியில் துே்ர�மன 
தீ்ராயோ திருை�ய்ள  
உயிர் ப�ால்லும் ப�ாய்ரானாவின்  
ய�ா்ரபபிடியினின்று 
�ாத்திடாயோ - �ருைாரியே  

யவணடுயவாரின் 
வ்ரபைைாம் �ருெவய்ள  
யவருடயன அழித்திடாயோ 
யவ�மனமே - யவ�நாேகியே  
ய�ய்ரறியே ெஞச்ர� ய�ய்ரறியே நீ  
 ொவங�ம்ள ஒழித்திடாயோ - 
ெவானியே 

அவனியியை அல்ைலுறும் ோவம்ரயும்  
ஆனந்�ைாய் ஆய்ராக்கிேைாய்
ஆதிசக்தியே அசசமின்றி 
அவனி�னில் வாழ  
அரு்ளாயோ நீ ய�ய்ரறி 
வந்ய� - அபி்ராமியே   

ஆணடாணடு ய�ாறும் 
நீயும் அம்மையே  
ஆடிோடி அமசந்�ாடி 
ய�ய்ரறிவரும் - ய�வகியே  
அடிோர்�ம் கும்றதீர்த்திடயவ நீயும்  
 வா்ராயோ அம்பிம�யே 
எங�ள் - குைவி்ளக்ய�  

விணணவர் துேர்ப�டயவ நீயும்  
ைகிடாச்ரமன சங�ரித்� - சங�ரியே  
ைணணுயி்ராம் எம் ைன இரு்ள�ை  
 ைாசி ை� ய�ய்ரறி வா்ராயோ -
ை�ாைட்சுமியே  
ைாைரிேம்ைா முத்து ைாரிேம்ைா  
ைமைே�த்தின் குைவி்ளக்ய� - 
முத்து ைாரிேம்ைா  

ைாத்�ம்ள - யோ�்ராணி 
ொைசுப்ரைணிேம்   

டிஜிக்மக்ஸ (digimax) நபாடநடா பிரதி �ாகி்ம் ்மற்றும் (Fuji) பியூஜி நிறுவைததின் 
்�ாரிப்பில் புன�ப்பட கபாருட�ாடசி அணன்மயில் க�ஸநபவ க�ாரணவீதி (digimax 
complak) டிஜிக்மக்ஸ க�ாம்ப்களக்ஸில் இடம்கபற்்றது. இந்நி�ழ்வுக்கு பிர்்ம அதிதி -
�ா� நபாக்குவரதது அன்மச்சர் �ாமினி கலாக்குந� �லந்துக�ாணடார்.   புன�ப்பட 
ஆநலாசனை சனபயின் ்னலவர் பிரசன்ை ந�ைோ�க்� நினைவுசின்ைம் ன��ளி-
த்ார்.    (புன�ப்படம் – ஏ.ந�. விஜ�பாலன்)

ப�ாழும்பு ய�ாட்மட பும�யி்ர� 
நிமைேத்திற்கு அருகில் பும�யி்ர�ம் ஒன்று 
�டம்பு்ரணடதில் �டற்�ம்ர பும�யி்ர� 
வீதியிைான பும�யி்ர� யசமவ�ள் 
�ாை�ைாகும் என ப�ரிவிக்�பெடுகின்்றது.
ைாத்�ம்றயில் இருந்து வவுனிோ யநாக்கு 
ெேணித்� ்ரஜ்ரட்ட ப்ராஜின எனும் 
�டு�தி பும�யி்ர�யை இவவாறு �டம் 
பு்ரணடுள்்ள�ா� ப�ரிவிக்�பெடுகின்்றது.

ரயில் ்தடம புரணட்தால்
கடறகளர வீதி ரயில் 
த்சளவகள் ்தாம்தம

SAMEERA
AUTO TRADERS

Exchange also consider
Can be Seen @ 121/A Pagoda Road, Nugegoda.

( Close to Ananda Balika College )

FREE 3 SERVICES

100% ACCIDENT FREE... / 100% RUNNING CONDITION... / 100% INTERIOR CONDITION...

vk;Kld; ,iztjw;F thUq;fs;...!!!
ek;gpf;if> RWRWg;G kw;Wk; mDgtKs;s Nritf; Fohkpd; Nrit...!!!

xNu ehspy; yPrpq; 
trjpr; Nrit...!!!

58.50/-

TOYOTA VITZ - 2019

TOYOTA PRADO 150 - 2010

TOYOTA AXIO - 2017

TOYOTA HILUX ROCCO 
- 2012

TOYOTA VITZ - 2019

HONDA VEZEL - 2015

MICRO REXTON - 2010

TOYOTA AXIO - 2017

TOYOTA RUSH - 2008/ 2015

SUZUKI WAGON R - 2014

TOYOTA TANK - 2018

SUZUKI ALTO - 2016

TOYOTA RUSH - 2008/ 2010

KIA SORENTO - 2011

TOYOTA VITZ - 2016

TOYOTA PREMIO FX - 2018

SUZUKI SPECIA - 2018

NISSAN FB 15 -2003

MICRO KYRON - 2013

MITSUBISHI L200 - 2015

PERADUA BEZA - 2018

DAIHATSU MIRA - 2017

TOYOTA PREMIO - 2011

BMW 520D - 2012

TOYOTA WIGO - 2017

141.75/-

145/-

56.90/-

60/-

71.90/-

53.90/-

31.50/-

53.75/-

50/-

102.50/-

46.50/-

30/-

45.50/-

35.50/-

62.50/-

93.50/-

40.50/-

32.50/-

44.50/-

47.75/-47.75/-47.75/-47.75/-47.75/-47.75/-47.75/-46.50/-46.50/-31.50/-31.50/-31.50/-31.50/-56.90/-56.90/-56.90/-56.90/-56.90/-56.90/-

TOYOTA VITZ- 2019

TOYOTA AQUA - 2015

TOYOTA PASSO - 2008

HONDA FIT GP5 - 2014 

TOYOTA AQUA - 2015

2 Units Available

2 Units Available

2 Units Available

3 Units Available

- 2012

145/-145/-145/-145/-145/-145/-

50/-50/-50/-50/-

53.90/-53.90/-53.90/-53.90/-

2 Units Available2 Units Available

58.50/-58.50/-58.50/-58.50/-

HONDA VEZEL - 2015HONDA VEZEL - 2015

60/-60/-60/-60/-60/-

TOYOTA TANK - 2018TOYOTA TANK - 2018

53.75/-53.75/-53.75/-53.75/-53.75/-53.75/-

3 Units Available

141.75/-141.75/-141.75/-141.75/-141.75/-

44.50/-44.50/-

NISSAN FB 15 -2003NISSAN FB 15 -2003

30/-30/-30/-71.90/-71.90/-71.90/-71.90/-71.90/-71.90/-

3 Units Available3 Units Available

2 Units Available2 Units Available

40.50/-40.50/-

35.50/-35.50/-

93.50/-93.50/-93.50/- 32.50/-32.50/-32.50/-45.50/-45.50/-

68.50/- 74.50/-69.50/- 56.90/-

71.90/- 46.90/- 42.50/- 47.75/-

24.50/-

UDAYA - 076 909 56 05  / ASELA - 0776 562 007

Advertise Here

5.8cm (Height) x 16.3cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contact :-
011 2 429 367 / 011 2 429 368 adzsuo@gmail.com



(அஸ்விணி, பரணி, கார்த்திகக முதலாம் பாதம் )   
உஙகள் இராசிநாதன் செவ்ாய் உஙகள் இராசியிலலலே 

பலம்சபற்று ெஞெரிக்கின்்ார். சதாழில் ஸ்தானத்தில் 
புதன் விோழன் ெனி சுக்கிரன் ஆகிே நான்கு கிரகஙகள் 
இருக்கின்்ன. இலாபஸ்தானத்தில் சுகாதிபதி ெந்திரனும் 
பூர்்புண்ணிேஸ்தானாதிபதி சூரிேனும் இகைந்திருபப-
தால் நிகனத்த காரிேஙகள் நிகனத்தபபடி நிக்ல்றும். 
சதாழில் முன்லனற்்த்லதாடு இலாபமும் எதிர்பார்த்தபடி 
்ந்துலெரும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 14, 19, 20  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - சி்பபு  

 (கார்த்திகக 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம் லராஹிணி 
மிருகசீரி்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)   

உஙகள் இராசிநாதன் சுக்கிரன் பாக்கிேஸ்தானத்தில் 
9 ஆம் இ்டத்தில் பாக்கிோதிபதி ெனிலோடு கூடி ெஞொ-
ரம் செய்கின்்ார். நீெம்சபற்் குருவின் பார்க் உஙகள் 
இராசி மீது பதிகின்்து. சென்்மத்தில் இராகுவும் 7 இல் 
களத்திரத்தில் லகதுவும் இருபபதால் நல்ல ்மாற்்ஙககள 
நீஙகள் எதிர்பார்க்கலாம்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 14, 15, 16  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பட்டுச்ண்ணி்ம்  

(மிருகசீரி்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம் திரு்ாதிகர புனர்பூ-
ெம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம்; பாதம்)  

உஙகள் இராசிநாதன் புதன் அ்ஷ்ட்மத்தில் 8 இல் ெஞ-
ொரம் செய்கின்்ார். லகந்திராதிபத்திே லதாஷம் சபற்் 
கிரகம் ்மக்வி்டத்தில் இருக்கும்லபாது லோகத்கத ் ழங -
கும் என்பது லொதி்ட விதி. சபாருளாதாரத்தில் நிக்வு 
ஏற்படும் என்்ாலும் அ்ஷ்ட்மத்தில் ெனி குரு ஆகிே கிர -
கஙகள் இருபபதால் விரேஙகளும் அதிகரிக்கும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 14, 17, 18  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பசகெ  
 

 (புனர்பூெம் 4 ஆம் பாதம் பூெம், ஆயிலிேம்)   
உஙகள் இராசிநாதன் ெந்திரன் தனாதிபதி 2 ஆம் இ்டத்-

திற்குரிே சூரிேலனாடு லெர்ந்து ெஞொரம் செய்கின்்ார். 
தனாதிபதி 2 ஆம் இ்டத்திற்குரிே்ர். 8 இல் அதா்து 
அ்ஷ்ட்மத்தில் ்மக்்து அவ்ளவு நல்லதல்ல. ல்மலும் 
7 ஆம் இ்ட்மான ெபத்மஸ்தானத்தில் ெனி வீற்றிருந்து 
கண்்டக ெனிோகவும் வீற்றிருக்கின்்ார். எனல் மிகவும் 
க்னத்து்டன் செேற்ப்டல்ண்டிே லநரம் இது்ாகும்  

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 15, 16, 19, 20  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - சி்பபு  

( ்மகம் பூரம் உத்தரம் 1 ஆம் பாதம்)  
உஙகள் இராசிநாதன் சூரிேன் விரோதிபதி 12 ஆம் 

இ்டத்துக்குரிே்ர் ெந்திரலனாடு இகைந்து 7 ஆம் இ்டத்-
தில் ெபத்மஸ்தானத்தில் ெஞொரம் செய்கின்்ார். எனல் 
குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் அதிகரிக்கும். லோகக்கார-
கன் செவ்ாய் பலம் சபற்றிருபபதால் சதாழில் ்ளர்சசி 
சி்பபாக இருக்கும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 17, 18  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - சி்பபு  

( உத்தரம் 2 ஆம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம் 
அத்தம் சித்திகர 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)   

உஙகள் இராசிநாதன் புதன் ்க்கிர இேக்-
கத்தில் இருக்கின்்ார். அ்லராடு குரு ெனி 
சுக்கிரன் ஆகிே மூன்று கிரகஙகளும் இருக்-
கின்்ன. அலதலநரத்தில் 8 இல் அ்ஷ்ட்மத்-
தில் செவ்ாய் ்ழுபசபற்றிருக்கின்்ார். 
எனல் உ்டல் நலத்தில் க்னம்லதக். 
விரோதிபதி 12 க்குரிே சூரிேன் 6 ஆம் இ்டத்-
தில் ெஞெரிபபதால் ்ழக்குகள், ்மருந்துச 
செலவுகள் எதிரிகளின் செலவுகள் என்பன 
ஏற்ப்டலாம்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 19, 20  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பசகெ  

 (சித்திகர 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம் சு்ாதி 
விொகம் 1 ஆம் 2 ஆம் 3 ஆம் பாதம்)  

உஙகள் இராசிநாதன் சுக்கிரன் பகக 
கிரக்மான லத்குருவு்டன் கூடியிருக்கின்-
்ார். அலதலநரம் 4 ஆம் இ்டத்திற்குரிே 
அர்த்தா்ஷ்ட்ம ெனி அர்த்தா்ஷ்ட்ம குருவின் 
ஆதிக்கமும் இருக்கின்்து. எனல் உ்டல் 
ஆலராக்கிேத்தில் க்னம் லதக். அன்்ா்ட 
்ாழ்விலும் காரிேஙகள் செய்யும்லபாது 
மிகவும் முன்சனசெரிக்ககயு்டன் இருபபது 
நல்லது.   

அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பட்டுச்ண்ணி்ம்  

(விொகம் 4 ஆம் பாதம் அனுஷம் 
லகட்க்ட)   

உஙகள் இராசிநாதன் செவ்ாய் ல்மஷ இராசியில் தனது 
சொந்த வீட்டில் பலம்சபற்றிருக்கின்்ார். தன 2 ஆம் 
இ்டத்திற்குரிே பஞெ்மாதிபதி 5 ஆம் இ்டத்திற்குரிே குரு-
பக்ான் நீெபஙக இராெலோகத்கத உரு்ாக்குகின்்ார். 
எனல் உஙகள் ்மனம் எண்ணிேதுலபால் காரிேஙகள் 
ககக்கூடி்ரும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 14  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - சி்பபு  

(மூலம் பூரா்டம் உத்தரா்டம் 1 ஆம் பாதம்)  
உஙகள் இராசிநாதன் குருபக்ான் நீெம்சபற்்ாலும் 

ஆட்சிோன ெனிபக்ாலனாடு இகைந்து நீெபஙக இரா -
ெலோகத்கத உரு்ாக்குகின்்ார். புதன் சுக்கிர லோகமும் 
செேற்படு்தால் இவ்ாரம் உஙகளுக்கு சபாருளாதார 
பற்்ாக்குக் அகலும். புதிே ்ாழ்க்ககக்கான பாகதயும் 
்மலரும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 15, 16  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பசகெ  

 

(உத்தரா்டம் 2 ஆம் 3 ஆம்; 4 ஆம் பாதம் திருல்ாைம் 
அவிட்்டம் 1 ஆம் 2 ஆம் பாதம்)  

உஙகள் இராசிநாதன் ெனிபக்ான் உஙகள் இராசியி -
லலலே ெஞொரம் செய்கின்்ார். அ்லராடு விரோதிபதி 
12 க்குரிே குருவும் இருபபதால் விரேஙகள் அதிகரிக்-
கும். வீடு்மாற்்ம் சதா்டர்பாக புதிே முடிவுகள் எடுக்க 
லதான்றும். 7 ½ ெனியின் சென்்ம ெனியின் ஆதிக்கம் நக்ட-
சபறுகின்்து. எனல் எகதயும் ஒருமுக்க்கு பலமுக் 
லோசித்து செய்்து நல்லது.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 14, 17, 18  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பட்டுச்ண்ணி்ம்  

 

(அவிட்்டம் 3 ஆம் 4 ஆம் பாதம் ெதேம் பூரட்்டாதி 1 ஆம் 
2 ஆம் 3 ஆம் பாதம்)  

உஙகள் இராசிநாதன் ெனிபக்ான் விரேஸ்தானத்தில் 
12 ஆம் இ்டத்தில் ெஞொரம் செய்கின்்ார். 7 ½ ெனி ஆரம் -
ப்மாகிவிட்்டது. எனல், எதிலும் விழிபபுைர்சசிலோடு 
இருபபது நல்லது. சபாறுக்மயு்டன் நிதானத்கதயும் 
கக்டபபிடிபபது நல்லது. புதிே பாகதயில் அடி எடுத்து-
க்க்க முடியும். ெனிபக்ானின் சொந்த வீ்டாக இருபப-
தால் தகலக்கு ்ரு்து தகலபபாககயு்டன் செல்லும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 15, 16  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பட்டுச்ண்ணி்ம்  

 (புரட்்டாதி 4 ஆம் பாதம் உத்தரட்்டாதி லர்தி)  
உஙகள் இராசிநாதன் குருபக்ான் இலாபாதிபதி 11 

ஆம் இ்டத்திற்குரிே ெனிலோடு கூடி ெஞொரம் செய்கின்-
்ார். அது்மட்டு்மல்ல நீெபஙக இராெலோகமும் சபற்றி-
ருக்கின்்ார். இலாபஸ்தானத்தில் புதன் சுக்கிரன் ஆகிே 
கிரகஙகள் இருக்கின்்ன. எனல் சபாருளாதாரத்தில் 
நிக்வு ஏற்படும்.   

அதிர்்ஷ்ட நாள் - 17, 18  
அதிர்்ஷ்ட நி்ம் - பசகெ  
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கன்னி

துலாம்

விருசசிகம்

தனுசு

்மகரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்்மம்

மிதுனம்

14(ஞாயிறு).02.2021 - 20(சனி).02.2021   

 மேஷம்  

க்டகம்

yq;fh ,nyf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiwtl;) ypkpl;ll;

Ntiytha;g;Gfs;
yq;fh ,nyf;l;hprpl;b fk;gdp vd;gJ> ePh;nfhOk;G Kjy; fhyp tiuahd fiuNahug; gpuNjrj;ij jdJ 

nraw;ghl;Lg; gFjpahf nfhz;Ls;s> VO fpisfisf; nfhz;Ls;s kw;Wk; 500>000 ,w;Fk; Nkw;gl;l 

ghtidahsh;fisAk; 1500 Copah;fisAk; nfhz;l xU ciof;Fk; rf;jpiaf; nfhz;baq;Fk; ,yq;ifapYs;s 

xU kpd; tpepNahf mikg;ghFk;. gpd;tUk; gjtpfSf;fhf jFjpAs;s Ml;fis mJ miof;fpd;wJ.

1. guhkhpg;G nghwpapayhsh;

fy;tpj; jifikfs; rptpy; nghwpapay; B.Sc.Eng gl;ljhhpg;gl;lk;
Vida jifik IESL ,d; Xh; ,iz cWg;gpdh;

mDgtk; 05 tUl mDgtk;

IESL ,y; xU eph;khzpg;Gr; Nrit nghwpapayhsuhf (MEP) gjpT nra;ag;gl;bUg;gJ 
30 Nkyjpf jifikahFk;.

Nkw;gb gjtpf;fhd tanjy;iy> 2021 ngg;uthp 24Mk; jpfjpad;W 40 tUlj;jpw;Ff; fPohf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuUf;F> Nkyjpf mD$yq;fSld; xU fth;r;rpfukhd rk;gsk; toq;fg;gLk;.

rhd;wpjo; gpujpfSld; cwtpduy;yhj rpghhpR nra;Ak; ,Uthpd; ngah;> Kfthp kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba 

njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; cq;fs; Ratpguf; Nfhitia 2021 ngg;uthp 24Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

fPNoAs;s mYtyhpw;F fpilf;fj;jf;fjhf mDg;gp itff;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

kdpj tsq;fs; kw;Wk; eph;thfj; jiyth;

yq;fh ,nyf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiwtl;) ypkpl;ll;

1Mk; khb> <.vr;.FNu fl;blk;

411> fhyp tPjp>

nfhOk;G  - 3
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அரச நிறுவனம�ொன்றிற்கு 

சிறிய வவன் வண்டி -

மயொன்று மவகன் 12,  

முல்லைத்தீவு,  கிளி-

ம�ொச்சி,  வவுனியொ,  

�ன்னொர்  வே்வ. 

நீண்்ட கொ லைக் குத்ே்க -

க்கு. 0764422653.  

                          011302
சி றிய வவன் வண்டி -

மயொன்று வே்வ. 

�ொத்ே்ை,  இரத்� -

லைொ்ன,  மகொழும்பு,  

�ொத்ே ்ை,  கண்டி ,  

�ன்னொர்,  ஹம்்ொநவேொ -

ட்்ட. நீண்்ட கொலைத்தி -

ற்கு.  0764422653.

 011304

ரொக �,  எலவிடடிவலையில 

வரொலைர் கேவுகளு்டன் 

கூடி ய இரண்டு க்்ட 

அ ்ைகள் வொ்ட்கக்கு 

அலலைது குத்ே்கக்கு 

உண்டு. அ்ைக்கவு-

ம் - 0762807878.

 010663

�துவ்ொ்ே ்ொவ்ன,  

உ்டல ம�லிேல,  மகொழு -

த்ேல,  அதி க  நித்தி்ர,  

நி த்தி்ர யின்்�,  

வசொ ர்வு .  உள்�ொடடு  

�ரு த்து வம். 

DR.A BDEEN 
சு்ைப்,  நிவ்திஹொரி  

ம� டி க்கல,  116 C,  
மகொழும்பு  கண்டி வீதி,  

ம்ற்வைொல நி்லைய ம் 

அடுத்து.  

              008301

எ�து நிறுவனத்திற்கு-

ச் மசொநே �ொன பு-

த்ேளம் �ொநதீவில 

அ்�நதுள்ள இைொல 

்ண்்ணைக்கு மின் 

்ரொ�ரிப்பு வி்டயஙகள் 

்ற்றிய கு்ைநே்டச-

ம் ஒருவரு்ட வவ்லை 

அனு்வமுள்ள ்ரொ� -

ரிப்பு/  மின் மேொழிலநு -

ட் க்லைஞர் ஒருவர் 

பு த்ே ளத்திற்கு அருகில 

அ லலைது அஙகு ேஙகி 

வச்வயொற்றுவேற்குத் 

வே்வ. சம்்ளம் வ்சித் 

தீர்க்கலைொம். மேொ்டர்பு 

- 077-3261005

 011580
கரொஜ் ஒன்றில நிரநேர 

வவ்லைக்கு திை்�-

யொன டிஙகர்/  ம்யின்ட 

ம�க்கொனிக்  ்ொஸ் 

உ்டன் வே்வ. ேஙகு-

மி்ட வச தி உண்டு. 

0777- 177500/  

07769 34321/  

07553 77860

 011227

இலைகு மலைொறிமயொன்றி -
ற்கு (Dual Pur-
pose) சொரதி வே்வ. 
ஓவொ்்்டம்,  சம்்ளம், 
 மேொ்டர்பு.  மகொழும்பு 
-  1 0,  முகவரி - 
1 2 5  டி .பீ. ைொயொ 
�ொ வத்்ே,  மகொழும்பு 
- 10. 0755009001.
 011559

அ விஸ்்ொமவலலை �கர -
த்தில அ்�நதுள்ள 
ம்ண்கள் விடுதிக்கு 
ேஙகியிருநது சுத்ேகரி -
ப்பு வவ்லை மசயவேற்கு 
30 வயது மேொ்டக்கம் 
50 வயதிற்கும் உட்ட்ட 
ம்ண் ஒருவர் வே்வ. 
ேஙகும் வசதி உட்்ட 
்கல,  இரவு உணைவு 
இலைவச ம். பின்வரும் 
மேொ்லைவ்சி இலைக்க -
த்்ே மேொ்டர்புமகொள்ள-
வும். 0766285475.
 011062

பி ள் ் ள ம ய ொன் ் ை 
்ொர்த்துக் மகொள்வே -
ற்கு அனு்வமுள்ள,  
அன்்ொன ஒருவ ர் 
வே்வ. 071-
7700050,  உணைவு,  
ேஙகுமி்ட ம் இலைவசம்.
 011930

விடுதி ்ரி்ொலைகர் (ஆண்) 
- Warden ேஙமகொடடு-
்வயில அ்�நதிரு-
க்கும் துணி ம�சவு 
ம ே ொ ழி ற் ச ொ ் லை க் கு ,  
விடுதி்ய ்ரொ�ரிக்க -
க்கூடிய,  கம்பீர�ொன 
வேொற்ை மு்்டய ஆண் 
Warden வே்வ. விடுதி-
யில ேஙகியுள்ள ஆண் 
வச்வ யொளர்க்ள 
க டடுப்்டுத்தி,  நிறுவன -
த்தின் ச ட்டதிட்டஙகளு-
க்கு அ்�ய ்ரொ�ரிக்க -
க்கூடிய வயது 40 - 50 
உட்ட்டவர் வே்வ. 
முப்்்்டயில வச்வ -
யொற்றி ஓயவு ம்ற்ை -
வர்களும் விண்ணைப்பி-
க்கலைொம். வ�ர்முகத் 
வேர்வுக்கு கீழகண்்ட மு -
கவரிக்கு வரவும். இலை. 
18,  மவலியமுன வீதி,  
வஹகித்ே,  வத்ே்ள . 
மேொ்டர்புகளுக்கு - 076-
6200300 012048

இை ப்் ர் வேொட்டம�ொன்றி -
ற்கு  இைப்்ர் மவடடு -
வ தில அனு்வமுள்ள 
குடும்்ஙகள் வே்வ. 
அ்னத்து ்லைன் 
அ்ை வசதிகளும் 
வைஙகப்்டும். ரூ.1, 
000/ - ஆண்,  ்ொல மவ-
டடு்வர்க்கு ஒவ்மவொரு 
�ொேமும் குடும்்ம�ொ-

ன்றிற்கு அரிசி,  ்ருப்பு,  
சீனி என்்ன  வைஙக -
ப்்டும் . 2 வயதிற்குக் 
கீ ழ்ட்ட குைந்ேகள் 
இருநேொல ்ொல�ொ இலை -
வச�ொக வைஙகப்்டும். 
குறிப்பி்டப்்ட்ட ்குதியி -
ல ே�து மசொநே விவசொ-
யத்்ே வ�ற்மகொள்ள 
அவர்களுக்கு வசதியும் 
வைஙகப்்டும். மேொ்டர்பு 
- 0757221823.
 011012

மசடலின் வவ்லைக்கு 
அனு்வமுள்ள/ ்யி -
ற்சியற்ை உேவியொள-
ர்கள் வே்வ. நீண்்ட-
கொலை வவ்லை உண்டு. 
0716 5 65019.
 010695

நிர்�ொணை ேளம�ொன்றி -
ற்கு வ�சன்,  ்்டல 
்ொஸ்�ொர் வே்வ. சம் -்
ளம் 60000 -80000 
முேல வ�ல கூட்டப் -்
டும் .  0760332537,  
07 6 2707113.
 010676

வ�சன்்ொஸ்  உ்டன் 
வே்வ. ேஙகுமி்டம் 
உண்டு. சம்்ளம் �ொ -
ளொநேம் 3, 000/ - இரு 
வொரத்திற்கு ஒ ருமு்ை 
சம்்ளம். அ்ையுஙக-
ள். 071-1587572/  
0 7 7 - 4 0 7 4 8 0 1
 011664

எ�து ஹொடமவயொர் நி -
றுவனத்திற்கு (Hard-
ware) வவ்லையொடகள் 
(Labour) வே்வ. 
ேஙகுமி்ட வசதியு-
ண்டு. வ�ரில வரவும். 
இலை.05,  குவொரி வீதி,  
மகொழும்பு - 12. 010924

எ�து நிறுவனத்திற்குச் 
மசொநே�ொன புத்ேளம் 
�ொநதீவில  அ்�நது-
ள்ள இ ைொல ்ண்்ணை -
க்கு அ ேன் வளர்ப்பு 
வி ்ட ய ங க ளு க் கு 
வவ ்லை  ்ரிவசொேகர் 
பு த்ேளத்திற்கு அருகில 
அலலைது அஙகு ேஙகி 
க்ட்�யொற்றுவேற்கு 
வே்வ. சம்்ளம் 
வ்சித் தீர்க்க -
லைொம். மேொ்டர்பு 
- 0773261005
 011067

எ�து ரிகிலலைகஸ்க்ட 
A.N.S. சுப்்ர் �ொர்க்மக -
ட இற்கு ்ொ்வனயொ -
ளரு்டன் சுமுக�ொக 
மகொடுக்கல வொஙகல 
மசயயும் திை்�யொன,  
அனு்வமுள்ள முகொ -
்�யொளர் வே்வ. 
நிறுவனத்தில ம்ொருடக -
ள் வொஙகுேல விற்ைல. 
கணைனி அறிவு �ற்றும் 
மூன்று ம�ொழியும் மே -
ரிநதிருத்ேல விவச்ட 
ே ் க ் � ய ொ கு ம் . 
சம்்ளம் வ்சித் தீர்க்க-
லைொம். ஆண்/  ம்ண் 
சுப்்ர் ்வசர் வே்வ. 
ேஙகுமி்ட வசதியுண்டு. 
081-2365388,  070-
3886881 011911

எலபிடடியவி ல ்கத்மேொ -
ழிற்சொ்லையில ேஙகி 
இருக்க்க்கூடிய ஆண் 
வே்வ. சம்்ளம் - 
25, 000/ - மேொ.வ். 
- 07 73988 235
 011939

க ற்குழி வொ்ட்க அடி-
ப்்்்டயில �்ர்கள் 
வே்வ. �ொளொநே 
சம்்ளம் (சிஙகள 
ம�ொழியில அ்ைக்க-
வும்) 077-3030256.
 010719

ே ங ம க ொ ட டு ் வ யி ல 
அ்�நதிருக்கும் மேொ -
ழிற்சொ்லைக்கு ஆண்/  
ம்ண் வவ்லையொ டக -
ள் வே்வ. ஒரு �ொள் 
சம்்ளம் ரூ. 1200/ 
- (�ொேொநே சம்்ளம்) 
இலைவச ேஙகுமி்ட வசதி 
உணைவுக்கொன மகொ -
டுப்்னவொக �ொேம் 
3500/ - வைஙகப்்டும். 
கீ ழக்கண்்ட விலைொசத்து-
க்கு வரவும். இலை. 08,  
்கத்மேொழில வ்ட்்ட ,  
ேஙமகொடடுவ. மேொ.வ். 
- 031-7401050 / 
077-2229947/  077-
2884959 012049

்யிற்சி ம்ற்ை /  ம்ைொே 
நிரப்புன ர் வே்வ. 
40500 முேல 54000 
வ்ர. கிரொ� அதிகொரி 
சொன்றிேழ,  PHI சொன்றி-
ேழ அ்்டயொள அட்்ட 
வே்வ,  ேஙகுமி்ட வச -
தியுண்டு. லைஙகொ நிரப்பு 
நி ்லையம். கடடுவ� -
ரி ய. 070-6245343
 011228

்ொது கொப்பு அதிகொரி 
( I n t e r n a l  
Security Offic-
er)/  ்ொதுகொவலைர் 
(Watchman) வத்ே்ள-
யில அ்�நதுள்ள 
மேொழிற்சொ்லைக்கு ்ொ -
துகொப்பு வச்வயில 
அனு்வமுள்ள �ற்றும் 
க்ட்�யில திை்�யொக 
மசயற்்்டக்கூடியவர்க -
ள் வே்வ. ்ொதுகொப்பு 
அதிகொரி (Internal Se-
curity Officer),  ்ொதுகொ -
வலைர் (Watchman) கீ -
ழக்கொணும் முகவரிக்கு 
வ�ரில வர வும். No. 
18,  மவலியமுன வீதி,  
வஹகித்ே,  வத்ே்ள . 
மேொ. வ். இலை.- 0 76-
6200300 012051

�ொண்புமிகு வச்வக்கொன 
அ்ைப்புகள். 18 வய -
துக்கு வ�ற்்ட்ட இரு 
்ொலைொரும் ேஙகளது க்ட -
்�க்ள சுேநதிர�ொக 
மசயய முடியும். ேஙகு -
மி்டம் இலைவசம். �லிவு 
வி்லையில உணைவு. 
வகரகலை,  மகொட்டொவ,  
மவள்ளவொ ய,  கொலி,  
எலலை,  கண்டி,  அநு -
ரொேபு ரம்,  ஆர்�ர் வீதி 
� த்துக�,   மகொக்கலை. 
க்டவத்ே ,   நுவகமகொ்ட,  
்ொணைநது்ை,  எம்பிலி -
பிடடி,  ஹலபிே,  திக்மவ -
லலை,  யக்கலை,  மகொள்ளு -
பிடடி,  �ஹியொஙகனய. 
V O /  OI C/  SSO/  
S O /  LS O ்ொதுகொப்பு 
அ தி கொரி களுக்கொன 
மவ ற்றி்டஙகள் தீவு 
முழுவதும் உள்ளன. 
மசயல்ொடடு வ�லைொளர் 
- 0771657755/  
0 7 5 3 8 2 8 2 0 0
 011588

மவன்னப்புவ தும்புக் 
கயிறு வவ்லைத் ேள -
த்திற்கு சிஙகளம் 
க ் ே க் க க் கூ டி ய 
இ்ணைய ேம்்தி ேஙகி 
வவ்லை மசயயத் 
வே்வ. கூடுேலைொன 
சம்்ளம். 0777-
416302 011530

GRAND Opening Ex-
cel கம்்னி Expand-
ing in Sri Lanka. 50 
மவற்றி்டஙக்ள உ்டன் 
நிரப்புேல,  சகலை பிரிவு-
களும் உள்ள்டக்கு�ொறு 
கு்ைநே்டச ே்க்� 
சொ.ே. சித்திய்்டநே 17 
- 30 வயதிற்கி்்டயில 
்ேவியின்்டி சம்்ளம் 
32, 000/ - - 72, 000/ 
- வ�ர்முகத் வே ர்வு,  
வொர �ொடகள் 5இ ல 
(சி ஙகளம் க்ேக்கக் 
கூடியவர்) மேொ்டர்பு - 
0775793011,  070-
5011510 011064

Stores Clerk  - Fe-
male வத்ே்ள யில 
அ்�நதுள்ள எ�து 
நிறுவனத்தில ்ணி -
யொற்ை க.ம்ொ.ே. 
உயர்ேரம் சித்திய்்ட-

நே ஆஙகிலைம் �ற்றும் 
சிஙகள,  கணைனி அறி -
வு்்டயவர்கள் வே்வ. 
வயமேல்லை 30ற்கு 
கு்ைநேவர்கள். இத்து -
்ையில 5 வரு்ட அனு -
்வம் உள்ளவர்கள் 
வ�ர்முகப் ்ரீட்சக்கு 
திஙகள் முேல மவள்ளி 
வ்ர வ�ரில வரவும். 
இலை. 18,  மவலிஅ -
முன வீதி ,  வஹகித்ே,  
வத்ே்ள. மேொ்லைவ்சி 
- 076- 6200300 
மின்னஞசல - h r @ 
 c l i f t e x t i l e s . c o m 
 011590

மவௌ் ளவத்்ே பிரவே -
ச த்தி ல  ்த்திரி்க 
வி ற்்்ன பிரதிநிதி -
மயொ ரு வருக்கு வியொ -
்ொரத்து்டன் அ்னத்து 
்த்திரி்க நிறுவன-
ஙகளிற்கும் வைஙக 
�ற்றும் மவௌ்ளவத்்ே 
பிரவேசத்தில விற்்்ன-
்ய / உரி்�்ய 
வ ை ங க வு ள் வ ள ொ ம் . 
மேொ்டர்பு - 
0 7 2 1 5 1 1 9 8 5 .
 011184

அவிசொவ்ள சுேநதிர 

வர்த்ேக வலையத்தின் 

அருகில சகலை வசதிகளு-

்டனொன வீடு 20.5 ் ர்ச்ச -

ர்ஸ் கொணி விற்்்ன-

க்குண்டு. மேொ்டர்பு 

- 0777068590.

 010686
மேஹிவ்ள,  ம�தி�ொலை 

இரண்டு �ொடி வீடு. 

உ்டன் விற்்்னக்கு. 

்டயில இ்டப்்ட்ட 5 

அ்ைகள்,  குளியலை்ை -

கள் 3,  வொகன ்ொர்கிங 

உ்டன் கூடிய 19.25 

்ர்ச்சு. அ்ையுஙக-

ள் 0772800202.

 011042
நுவகமகொ,  கஙமகொ்ட -

விலை,  ைம்புகஸ்முலலை 

�ொவத்்ே 32 வ்ர்ச் 

கொணி �ற்றும் வீடு து -

ண்டுகளொக விற்்்ன-

க்கு மேொ.வ். - 078-

7712142  

                       011066
மவலலைம்பிடடி,  அவிசொவ-

்ள வீதிக்கு முகப்்ொக,  

6 வ்ர்ச் இரு�ொடி  வீடு 

6 அ்ைகள்,  2  குளி-

யலை்ை,  ம் லகனி,  

�ண்்ட்ம்-2,  2 ச்�ய -

லை்ை,  வியொ்ொரத்திற்கு 

- கண்ணைொ டி வசொரூம் 

01 - வி்லை 5 வகொடி 

033-2288143,  076-

6121483  

     011057
Mt.Lavinia Galle Road 

இல (Pizzahut இற்கு 

பின்்ொக) 8.5P கொணி 

தூய உறுதியு்டன் 

உ்டனடி விற்்்னக்கு-

ண்டு. 1P - 32 இலைடசம் 

வ்சித் தீர்�ொனிக்கலைொ-

ம். 0760211886.

 010978
 மகொட்டொவ �த் வேமகொ்ட வீ்ட 

்�ப்புத் மேொ குதியில,  

ேனியொர் ்ஸ் நி்லைய -

த்தின் முன்னொல வீடு 

விற்்்னக்கு உண்டு. 

0 7 1 5 7 6 2 7 8 4 ,  

0 7 1 8 3 2 3 8 8 6 ,  

0 7 1 8 7 9 7 8 8 3

 009972

617

�ொவ்ொ்லை,  ்ஙகளொ -

வத்்ேயில ,  68 1/ 

2 ் ர்ச்சுக்கள் கொணி 

விற்்்னக்கு. ்ர்ச்சு 

1 18 இலைடசம் சித்தீக் 

0776477297 ேரகர் 

வவண்்டொம்.  

      011169

மகொழும்பு - ஹட்டன் 

பிரேொன வீதிக்கு 

அண்்�யில (மீற்ைர் 

30) அ்னத் வசதிக-

ளு்டன் கூடிய வீம்டொ-

ன்று்டன் 83 வ்ர்ச் 

கொணிமயொன்று உ்டன் 

விற்்்னக்கு உண்டு. 

அவிசொவ்ள �கரிற்கு 

07.கி.மீ. நீர்/ மின்சொரம் 

வசதிகளு்டன் �ற்றும் 

்யிர்களு்டன்  கூடியது. 

விற்்்னயின் பின்னர் 

்ொதுகொப்பு வைஙகப்் -

டும். அ்ைக்கவும். 

0 7 1 3 3 6 7 1 0 6 / 

0 7 7 7 1 7 9 8 7 1 .

 010537

641

இரண்டு அ்ைகள் 
மகொண்்ட வீடு A/ C,  
முழுதும் ேள்ொ்டமி்டப் -்
ட்டது. துணி து்வக்கும் 
இயநதிரம் வ்ொன்ை்வ. 
இலை.12,  ்ொத்தியொ 
�ொவத்்ே ,  சரணைஙகர 
வீதி,  மவௌ்ளவத்்ே. 
0773 578278.
 011153

க லகி்ச மசன்ட,  வ�ரீஸ் 
வீதி மூன்று அ்ை 
்்டல,  ்ொர்க்கிங உ்டன் 
முேலைொ ம்  �ொடி வீடு 
�ொேொநே வொ்ட்க 
ரூ. 4 0, 000/ - 071-
5324130 011935

கி ரு ள ப்்்னயில சிறிய 
அ மனக்ஸ் ஒன்று 
18000/   ேம்்திமயொ-

ன்று க்கு வ்ொது�ொன -
து. 0779970428.
 010827

மகொம்்னித்மேரு வீடு 
வொ்ட்கக்கு. 32, 000/ 
- 1்டுக்்கய்ை ,  
ே்ர�ொடி,  கொப்புறுதி 
கூடடுத்ேொ்னத்திற்கு 
முகப்்ொனது. 44/ 8B,  
மவொக் வ�ொல வீ தி,  
சித்தீக் 0776477297 
ேரகர் வவண்்டொம்.
 011168

மகொழும்பு 09,  மே�ட்ட -
மகொ்்டயில,  67/ 63,  
கு்ை சொனி ம�ௌலைொன 
வலைனில,  2 அ்ைகள்,  
ச்�யலை ்ை ,   குளி-
யலை்ை,   க ழிவ்ை 
மகொண்்ட  சிறிய ்டயில 
பிடி க்கப்்ட்ட வீடு,  15 
இலை டசம் - �ொ ேொநே 
வொ்ட்க ரூ. 3, 000/ -.  
0 7 6 - 3 7 7 0 6 1 4 .
 011867

மேஹிவ்ள மகொரி 
வீதியில வீடு வொ்ட்க-
க்கு. முழுதும் ்டயில 
்திக்கப்்ட்ட,  இ்ணைநே 
குளியலை்ையு ்டனொன 
2 ்டுக்்கய்ைகள்,  
ம்ரிய Fitted P an-
try,  bathroo m with 
Hot w ater,  A / C,  
கழிவ ்ையு்டனொ ன 
்ணியொளர் அ்ை,  
விசொலை�ொ ன கீழ�ொடி 
வீடு,  பிரத்திவயக நீர் மி -

ன்சொரம் Remote Park-
ing  60K 0773426006.
 011014

நு வகமகொ்்ட,  
் ஹ ம லை வ ல 
வீதியின் வ�ம்்ொலை -
த்திற்கு அண்்� -
யில அமனக்ஸ் 
ஒன்று வொ்ட்கக்கு 
உண்டு. அ்ைக்கவு-
ம் - 0722829979.
 010691

Groom Wanted முஸ்லிம் 
மகொழும்்் பிைப்பி-
்ட�ொகக் மகொண்்ட,  
25 வயது்்டய,  A/ 
L,  டிப்வளொ �ொ  ்டித்ே 
மவண்ணிை வேொற்ை -
மு்்டய,  5'6" உயர -
முள்ள �ணை�கனுக்கு 
ம்ொருத்ே�ொன �ணை�க -
ள் வே்வ. B158132

Groom Wanted முஸ்லிம் 
மகொழும்்் வசர்நே 
அவுஸ்திவரலியொவில 
மேொழிலபுரியும் 45 
வயது �ணை�கனுக்கு 
அைகிய ்டித்ே ஒழுக்க-
முள்ள �ரியொ்ேயொன 
�ணை�கள் வே்வ. 
சீேனம் வவண்்டொம்.
 G158135

fkj;njhopy; mikr;R

kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rig

[d Nj tpw;gid kw;Wk; tpepNahfk; njhlh;ghf 
tpw;gidg; gpujpepjpfisr; Nrh;j;Jf;nfhs;sy;

kj;jpa kiyehl;by; gjpdhW Njapiyj; Njhl;lq;fSf;F chpikahsuhd 

kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rig (JEDB) ,yq;ifapd; kj;jpa 

kiyehl;by; mike;Js;s vkJ Njapiyj; Njhl;lq;fspypUe;J ngWkjpahd 

Njapiyia cw;gj;jp nra;Ak; murhq;f epWtdnkhd;whFk;.

[dtrk vd;w tzpf chpikg; ngahpd; fPohf juk; tha;e;j Njapiyia 

cw;gj;jp [d Nj re;ijf;F toq;ff; fpilj;jpUg;gJ vkJ ntw;wpNa MFk;.

murhq;f epWtdk; njhlh;ghf [d Nj tpw;gid nra;tjw;fhf nfgpdw; 

mDkjpAk; fpilf;fg;ngw;Ws;s vkJ jahhpg;ig nkd;NkYk; tphpTgLj;Jtjw;fhf 

ehlshtpa hPjpapy; tpw;gidg; gpujpepjpfs; ,g;NghJ Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

tpz;zg;gjhuhpdhy; fPNoAs;s jfty;fSld; tq;fpapy; gpiznahd;W 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

01. tpz;zg;gjhuhpd; ngah;/gjtp   : ...............................................

02. epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp  : ...............................................

03. njhiyNgrp/<nkapy;/ngf;];    : ...............................................

04. cs;slf;fg;gLk; gpuNjrk;    : ...............................................

cq;fs; tpz;zg;gj;ij Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l jghYiwnahd;wpDs; Nrh;j;J 

mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '[d Nj tpw;gidg; gpujpfisr; Nrh;j;Jf; 

nfhs;sy;" vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 2021 khh;r; 31 md;W 

gp.g.03.00 kzpf;F Kd;dh; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

njhlh;G : 0764849300

jiyth;>

kf;fs; ngUe;Njhl;l mgptpUj;jpr; rig

55/75> nthf;N\hy; Nyd;>

nfhOk;G - 02.
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ngUe;Njhl;l tyaq;fSf;fhd Gjpa fpuhkq;fs; mjpfhu rig

Ntiy ntw;wplq;fs;
Njhl;l tPlikg;G kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G trjpfs; ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; ];jhgpf;fg;gl;l 

ngUe;Njhl;l tyaq;fSf;fhd Gjpa fpuhkq;fs; mjpfhu rigapy; cs;s fPo;fhZk; gjtpfSf;F Nrh;j;Jf; 

nfhs;tjw;fhf jifikAs;s ,yq;if gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y
gjtpfs;

rk;gs 

Fwp 

,yf;fk;

rk;gs msT
ntw;wpl 

vz;zpf;if

1. gzpg;ghsh; HM 1-1 80,295 - 15x2,270 - 114,345/- 02

2. gpuNjr gzpg;ghsh; MM 1-3 55,295 - 10x1,375 - 15x1910 - 98,325/- 01

3. gpujpg;gzpg;ghsh; MM 1-1 53,175 - 10x1,375 - 15,1910 - 95,575/- 01

4. fzf;fhsh; MM 1-1 53,175 - 10x1,375 - 15x1,910 - 95,575/- 01

5. eph;thf mjpfhhp JM 1-1 42,600 - 10x755 - 18x1,135 - 70,580/- 01

6. njhopy;El;g mjpfhhp JM 1-1 42,600 - 10x755 - 18x1,135 - 70,580/- 02

7. nkhopg;ngah;g;ghsh; MA 4 37,970 - 10x755 - 15x930 - 5x1,135 - 65,145/- 02

8. fzf;F cjtpahsh; MA 2-1 30,310 - 10x300 - 7x350 - 4x495 - 20x660 - 50,940/- 01

9. mgptpUj;jp 

mjpfhhp

MA 3 32,200 - 10x445 - 11x660 - 10x730 - 5x750 - 54,960/- 02

10. Kfhikj;Jt 

cjtpahsh;

MA 1-2 27,910 - 10x300 - 7x350 - 12x600 - 12x710 - 49,080/- 03

11. rhujp PL 3 26,290 - 10x270 - 10x300 - 10x330 - 12x350 - 39,490/- 04

12. mYtyf cjtpahsh; PL 1 24,750 - 10x250 - 10x270 - 7x300 - 15x330 - 37,000/- 04

Nkyjpf tpguq;fs; Njhl;l tPlikg;G kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G trjpfs; ,uh[hq;f mikr;rpd;                

www.smehci.gov.lk vDk; ,izaj;jpy; Fwpg;gplg;gLtJld;> tpz;zg;gq;fis 2021.02.28k; jpfjpf;F Kd; 

mDg;GkhW jaTld; mwptpf;fpNwd;. Fwpj;j tpz;zg;gj;ij ,t; ,izajsj;jpy; gjptpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;.

fhe;jp nrse;juuh[d;

jiyth;

etfk;khd mgptpUj;jp mjpfhu rig

Njhl;l tPlikg;G kw;Wk; r%f cl;fl;likg;G trjpfs;

,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

JiwKf efu mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;

gjtp ntw;wplk;
fUj;jpl;l tptuzk; :-

01.  nfhOk;G ru;tNjr epjpapay; efu fUj;jpl;lj;jpid (JiwKf efu fUj;jpl;lk;) eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf 

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R (,yq;if murhq;fk; rhu;gpy;)> efu mgptpUj;jp mjpfhurig 

(UDA) kw;Wk; CHEC Port City Colombo Pvt. Ltd (fUj;jpl;lf; fk;gdp) Mfpa %d;W jug;gpdu;fSf;fpilapy; 

Kj;jug;G cld;gbf;ifnahd;W ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sJ. ,k; Kj;jug;G cld;gbf;ifapd; fPo; ghupa 

nghWg;Gf;fs; ,yq;if murhq;fj;jplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sd. mikr;rhdJ ,yq;if murhq;fj;jpw;F 

Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;s nghWg;Gfis xUq;fpizj;jy;> Kfhik nra;jy;> mtjhdpj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;it 

nra;jy;  vd;gtw;Wf;fhd fUj;jpl;l Kfhikj;Jt gpupnthd;wpid epWtpAs;sJ. 

02. epug;gg;gl Ntz;ba gjtp ntw;wplk;:-

gjtp  gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if
01/2019 Rw;wwpf;ifapd; 

gpufhuk; rk;gsf;FO

1. fUj;jpl;l fzf;fhsh; 01 PS - 4

2. Kfhikj;Jt cjtpahsu; 01

3. fzf;F cjtpahsu; 01

03.  01/2019 Mk; ,yf;f murhq;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Nkw;Fwpj;j gjtpfSf;F 

tpz;zg;gpg;gjw;F jifik ngWtjw;F gpd;tUk; jifikfspy; xd;W G+u;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

,y gjtp rk;gs FO jifik

01 fUj;jpl;l fzf;fhsh; PS - 4

(fPNo 01 my;yJ 02)

(1)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s Fwpj;j tplaj;Jiw njhlh;ghf 

Kjy; gl;lk; ntw;wpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

my;yJ

      Fwpj;j tplaj;Jiwapy; gl;lj;Jf;Fr; rkdhd jifikahf 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s jifik

my;yJ

    Fwpj;j tplaj;Jiwapy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s tho;f;ifj; 

njhopy;gapw;rp epWtdnkhd;wpd; %yk; ngw;Ws;s g+uz 

mq;fj;Jtk;/mjw;F ,izahd njhopy;rhh; jifik.

       cld; jifikngw;wjd; gpd;dh; Fwpj;j Jiwapy; 

Fiwe;jgl;rk; 9 tUl mDgtk;

(2)  murhq;f ehlshtpa Nritnahd;wpy; III/II Mk; tFg;igr; 

Nrh;e;j cj;jpNahfj;juhf ,Uj;jy; my;yJ Fwpj;j 

Jiwapy; rkkhd me;j];J

cld;

   III/II Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 09 tUl mDgtk;

02
Kfhikj;Jt cjtpahsu;

fzf;F cjtpahsu;

(m)  rpq;fsk; my;yJ jkpo; my;yJ Mq;fpyk; kw;Wk; fzpjk; 

cl;gl ehd;F ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfSld; xNu 

jlitapy;; MW (06)  ghlq;fspy; fy;tpg; nghJj; 

juhjug; gj;jpu (rhjhuz jug;) ghPl;irapy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy;;.

kw;Wk;

(M)  fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu(cau; jug;) ghPl;irapy; 

midj;J ghlq;fspYk; (rh.j) nghJ guPl;irj; jtpu;e;j) 

xNu jlitapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;;.

     Mq;fpy nkhopapy; Nju;r;rp ngw;w tpz;zg;gjhuu;fSf;F 

Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

04.  nghJ epge;jidfs; :-
 tpz;zg;gjhupfs; ,yq;if gpuirfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; taJ 65 tUlq;fSf;F Nkw;glhjpUj;jy;.

05.  rk;gsk; :-
  2019.03.15  Mk; jpfjpa 01/2019 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;if kw;Wk; Vida njhlu;Gila 

Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;iffspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthW rk;gsk; nfhLg;gdT nra;;ag;gLk;. mj;Jld; 

,jw;F Nkyjpfkhf cupj;Jfs; nrhy;yg;gl;l Rw;wwpf;ifapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l gbfs; kw;Wk; rpwg;Gupikfis 

cs;slf;Fk;. 

06.  tpz;zg;gpg;gjw;fhd epge;jidfs; :-
  murhq;f Nritapy; cs;stu;fs; 01/2009 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;ifapy; 2:3:3 Mk; gpuptpd; 

(M) ge;jpf;fikthf tpz;zg;gpf;fyhk; vd;gJld; murhq;f Nritapy; ,y;yhj tpz;zg;gjhupfs; xg;ge;j 

mbg;gilapy; Ml;Nru;g;G nra;ag;gLtu;. murhq;f Nritapy; cs;stu;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis njhlu;Gila 

jpizf;fsj; jiytu;fs; Clhf rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

 07.  tpz;zg;gq;fs;:-
  jifikfs;> mDgtk; mj;Jld; Vida njhlu;Gila jfty;fs; Nghd;w tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk; 

kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kftup (,Uf;Fkhapd;) cs;slf;fp V4 jhis gad;gLj;jp jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 

2021.03.01Me; jpfjpapw;F my;yJ mjw;F Kd;du; gpd;tUk; Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. murhq;f/murrhuh epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhupfs; njhlu;Gila jpizf;fs jiytu;fs; Clhf 

tpz;zg;gq;fis rku;g;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJld; Neubahf rku;g;gpf;fg;gLgitfs; gpd;tUk; Kftupf;F 

mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

epiwNtw;Wf; FO Kfhikj;Jt gzpg;ghsu;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

8 Mk; khb> R`_&gha> 

gj;juKy;y.

epUthf mYtyh; gjtp

NkNyAs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 murhq;f itj;jparhiyfs;> jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 

mikr;Rf;fspd; Rg;uh tFg;gpypUe;J Xa;T ngw;w mYtyh;fs;.

 ,e;j epakdkhdJ xU tUlj;jpw;F gzp xg;gilj;jy; 

mbg;gilapy; mike;jpUf;Fk;. gzp xg;gilj;jy; fhyg;gFjpapd; 

ePbg;G = [ath;jdGu itj;jparhiyapd; Kfhikj;Jtj;jpdhy; 

jPh;khdpf;fg;gLk;. 

rk;gsk; Ngrpj; jPh;f;fg;gLk;. 

 epakdnkhd;iw toq;Ftjw;F/toq;fhkypUg;gjw;fhd chpikia 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; rigahdJ jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. 

 jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

 2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 

Kfthpia te;jilAk; tifapy; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis KOikahd RajuT kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U 

ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fSld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>

ENfnfhl.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

gjtp ntw;wplk;

gjtp ntw;wplk;
,og;gPLfSf;fhd mYtyfk;

,og;gPLfSf;fhd mYtyfj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsu; (epjp) gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. gjtp : gpujpg; gzpg;ghsu; (epjp).

 gjtpfspd; vz;zpf;if : 01 

 fy;tpj; jifikfs; :

  i.  ,yq;ifg; gl;laf; fzf;fhsu;fs; epWtdj;jpdhy; elhj;jg;gLk; ,ilepiyg; guPl;ir 

   my;yJ

  ii. nghJeytha ehLfspd; gl;laf;fzf;fhsu; epWtdj;jpd; ,ilepiyg; guPl;ir 

   my;yJ

  iii.  nghJeytha ehLfspd; gl;la Kfhikj;Jtf; fzf;fhsu; epWtdj;jpd; ,ilepiyg; 

guPl;ir 

   my;yJ

  iv. rhd;wspf;fg;gl;l gl;laf;fzf;fhsu; epWtdnkhd;wpd; ,ilepiyg; guPl;ir 

   my;yJ

  v.  If;fpa ,uhl;rpaj;jpd; rhd;wspf;fg;gl;l gl;laf; fzf;fhsu; rq;fj;jpd; ,ilepiyg; guPl;ir 

vd;gtw;wpy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

   my;yJ

  vi.  gy;fiyf;fof Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpd; tu;j;jfk;/ 
Kfhikj;Jtk; /fzf;fpay; /nghUspay; Mfpa Jiwfspy; ,sepiyg; gl;lj;jpidf; 

nfhz;bUj;jy;. 

   mj;Jld;

  vii.  mur/mur rhu;ghd epWtdq;fspy; fzf;fpay; my;yJ epjp Kfhikj;Jtk; Mfpa Jiwfspy; 

gj;J (10) tUlq;fs; gzpahw;wpa mDgtk; my;yJ

  viii.  ,yq;ifj; njhopy; El;gf; fy;Y}up/ cau; njhopy;El;gtpay; epWtdk; Mfpatw;wpy; 

fzf;fpay; cau;ju Njrpa bg;Nshkhf; fw;if my;yJ fzf;fpay; cau;jur; rhd;wpjo; 

fw;ifapidg; G+u;j;jpnra;Js;sikAld; mur/ mur rhu;ghd epWtdq;fspy; fzf;fpay; 

my;yJ epjp Kfhikj;Jtk; Mfpa Jiwfspy; gj;J (10) tUlq;fs; gzpahw;wpa mDgtk;.

taJ vy;iy:

01.03.2021 Mk; jpfjpapy; 22 taJf;F FiwahjtuhfTk; 45 tajpw;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy;. 

cau; taJ vy;iyahdJ Vw;fdNt nghJr; Nritapy; gzpahw;Wgtu;fSf;F nghUe;jhJ.

rk;gs msT:

nghJepu;thfr; Rw;wwpf;if ,y: 2/2016 ,w;fika> rk;gsg; gbepiyahdJ &gh. 68>835/= (MM1-1-
2016- &gh.68,835- 1910x15- 95,575) 01.01.2020 vd mikfpwJ. mj;Jld; murpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

nfhLg;gdTfSf;Fk; cupj;JilaJ.

,g; gjtpahdJ epue;jukhdJ mj;Jld; Copau; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjp 

Mfpatw;wpd; gq;fspg;gpidAk; nfhz;Ls;sJ.

mur/ murhu;ghd epWtdq;fspy; gzpahw;Wfpd;w tpz;zg;gjhupfs; tpz;zg;gg;gbtq;fisj; jkJ 

jpizf;fsj; jiytu; Clhfr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gg;gbtkhdJ ~~jiytu;> ,og;gPLfSf;fhd mYtyfk;> ,y: 408> fhyp tPjp> nfhOk;G 

-03|| vd tpyhrkplg;gl;L 01.03.2021 md;W my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;fg;ngWk; tifapy; 

gjpTj;jghypy; mDg;gpitf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. KbTj; jpfjpf;Fg; gpd;du; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gq;fs; my;yJ ruptug; G+u;j;jpnra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jypd;wp epuhfupf;fg;gLk;. 

njupTnra;ag;gl;L gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhupfs; khj;jpuNk Neu;Kfg; guPl;irf;fhf miof;fg;gLtu;. 

tpz;zg;gpf;fg;gLfpd;w gjtpapidf; fbj ciwapd; ,lJGw Nky; %iyapy; njspthff; Fwpg;gpl;L 

tpz;zg;gj;jpid mDg;gp itf;f Ntz;baJ mtrpak;.

jiytu;> 

,og;gPLfSf;fhd mYtyfk;> 

,y: 408> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03.
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Gj;jsk; kJuq;Fsp fhzp

msT - 304.2 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 5.7 kpy;ypad;

njhlh;G - 0771542693

Nffhiy vfphpafy tPl;Lld; fhzp

msT - 40 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 7.5 kpy;ypad;

njhlh;G - 0772361243

ePh;nfhOk;G gKDfk tPjp tPl;Lld; fhzp

msT - 15.5 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 10 kpy;ypad;

njhlh;G - 0771542693

ntd;dg;Gt Nguf];`e;jpa tPjp tPl;Lld; fhzp

msT - 71 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 35.8 kpy;ypad;

njhlh;G - 0771542693

fSj;Jiw fl;LFUe;j tPl;Lld; fhzp

msT - 30.68 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 8.5 kpy;ypad;

njhlh;G - 0763050559

gyq;nfhl ngl;bfytPjp tPl;Lld; fhzp

msT - 29.3 Ngh;r; Fiwe;j Nfs;tp 4.3 kpy;ypad;

njhlh;G - 0761544246

tpiykDf;fis Ngrpj;jPh;j;jy;

Ne\d;]; bu];l; tq;fp

tpNrl nrhj;J Kfhikg;gphpT

,y-242> a+dpad; gpNs];>

nfhOk;G - 02 Kfthpapy;

2021.02.25 ,w;F Kd;         

njhlh;G nfhs;sTk;.

Ne\d];;bu];l; tq;fpapdhy;
 RtPfhpf;fg;gl;l fhzp kw;Wk; tPL

Rfhjhu mikr;R

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
 

vapl;];> fhrNeha; kw;Wk; kNyupah 

Mfpatw;wpw;F vjpuhf NghuhLtjw;fhd 

cyfshtpa epjpak; (GFATM)

Ma;nthd;wpw;fhf njhopy;El;g gq;fspg;G 

crhj;Jiz gjtp ntw;wplq;fs;

1.  ,yq;ifapy; nghJ kf;fSf;fhd HIV Nrit toq;fiy ghjpf;Fk; 

rl;lhPjpapyhd jilfs; njhlh;ghf nghyp]; mYtyh;fspilNaAs;s ~~mwpT> 

kdg;ghd;ik kw;Wk; nraw;ghLfs;|| vd jiyg;gplg;gl;l nghyp]; Ma;tpd; 

gpd;tUk; gjtpfSf;fhf tpz;zg;gpf;FkhW nghUj;jkhd tpz;zg;gjhhpfis 

GFATM ,d; fPopaq;Fk; Njrpa STD/AIDS fl;Lg;ghl;L jpl;lj;jpd; rhh;ghf 
gpuhe;jpa ngWifj; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

• juT gFg;ghsh; - 01 gjtp ntw;wplk;.

• Muha;r;rp cjtpahsh; - 02 gjtp ntw;wplq;fs;.

• mwpf;if vOJgth; - 01 gjtp ntw;wplk;.

2.  ,g;gzp xg;gilg;Gf;fspd; Fwpf;Nfhs;fs; kw;Wk; Nehf;fq;fs; epajpf; 

Fwpg;Gfspy; toq;fg;gl;Ls;sd.

3.  ,g;gzp xg;gilg;Gf;fspd; epajpf; Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis 

fPNoAs;s ,izg;Gf;fspypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

  http://www.health.gov.lk/moh inal/english/employee opportunities.
php

 http://www.aidscontrol.gov.lk

4.  Njitg;gLk; Nritfis toq;Ftjpy; jkf;Fhpa Mh;tj;ij toq;FkhW 

jFjpAs;s tpz;zg;gjhhpfs; ,g;NghJ miof;fg;gLfpd;wdh;. 

5.  2007 Xf];by; ntspaplg;gl;l crhj;Jizahsh;fis njhpT nra;jy; kw;Wk; 

Ntiytha;g;G vd;w murhq;f ngWif topfhl;bfspy; toq;fg;gl;Ls;s 

eilKiwfSf;F mikthf jdpegh;fs; njhpT nra;ag;gLthh;fs;. 

(h  p://www.treasury.gov.lk/procurement-guidelines-and-manuals vd;w 

,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ)

 Mh;t ntspg;ghl;il rkh;g;gpg;gjw;fhd miog;G:

6.  2021 khh;r; 01 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F gpe;jhky; fpilf;Fk; 

tifapy; chathurangarathnawardhana@ymail.com vd;w kpd;dQ;ry; topahf 

my;yJ td;gpujpapy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F Mh;tntspg;ghl;il 

rkh;g;gpf;fyhk;. 

  td;gpujp rkh;g;gpj;jYf;fhdJ: gpd;tUtdtw;iw jaT nra;J rkh;g;gpf;fTk;: 

(i) ifnahg;gkpl;l RajuT (ii) tpz;zg;gjhhpapd; Mh;tk; kw;Wk; 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s gzp xg;gilg;gpw;fhd kpfTk; nghUj;jkhd mDgtk; 

Mfpatw;iw jghYiwnahd;wpy; Nrh;j;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“Application for the Post of (Data Analyst / Research Assistant / Report Writer) 
Technical support Consultancies for Police Survey” vd Fwpg;gpl;L fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gTk;. 

7.  njhpT nra;Ak; jfTj;jpwd;: gzp xg;gilg;gpw;F nghUj;jkhd mDgtk; 

kjpg;gPl;bw;fhf ghprPyid nra;ag;gLk;. 

8. Nkyjpf jftiy gpd;tUgthplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;:

 mQ;ry; Kfthp: jiyth;>

  nraw;wpl;l ngWiff; FO>

  Njrpa STD/AIDS  fl;Lg;ghl;Lj; jpl;lk;>
  ,y.: 29> b Nruk; ,lk;>

  nfhOk;G-10.

  kpd;dQ;ry; Kfthp: chathurangarathnawardhana@ymail.com
  njhiyNgrp: 011 2112756/077 454 0990

th;j;jf mikr;R

gjtp ntw;wplq;fs;
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigahdJ ehl;bd; Vw;Wkjpfspd; Cf;Ftpg;gpy; gpujhd 

,lj;ij tfpf;Fk; murhq;f rpfu mikg;ghFk;. cghaq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

ehl;bw;F mjpf ghpth;jid <l;ly;fs; nghWg;ghd topfs; Vw;fdNt mikf;fg;gl;L 

mitfspd; %yk; Vw;wkjp topfis mjpfhpg;gjw;fhd jdpahh; Jiwf;F topfhl;Lfpd;wJ. 

mt;thwhd Vw;Wkjpfspd; tsh;;r;rpia miltjw;fhf EDB  MdJ RWRWg;Gs;s> 

cah; Njh;r;rpAila> Rakhf rpe;jpj;J nrayhw;wf;$ba mjprpwe;j jiyikj;Jt 

jpwd;fisAila epGzHfis Kfhikj;Jt mzpapy; Nrh;tjw;F EDB miof;fpd;wJ. 

(1) gzpg;ghsh;- jfty; njhopy;El;gtpay; (Vr;vk; 1-1)

  Gjpa b[pl;ly; re;ijg;gLj;jypy; jfty; njhopy;El;gtpay; gjtpepiy mYtyh;fis 

jiyik jhq;fpr; nry;yy;> jfty; njhopy;El;gtpay; KiwikfSf;fhd tpahghu 

Njitg;gLj;jy;fis epHzag;gLj;jy;> jfty; njhopy;El;gtpay; cl;fl;likg;G 

kw;Wk; Kiwikfis tbtikj;J kw;Wk; mKy;elhj;jy;> epWtdj;jpw;Fk; kw;Wk; 

ntspaf gq;fhsh;fs; Mfpa ,uz;bw;Fk; jfty; njhopy;El;gtpay; Nritfspd; 

,yFthd tpepNahfk; kw;Wk; nraw;ghL Mfpatw;iw cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ,lh; 

kPl;G jpl;lq;fs; kw;Wk; Njitahd ghJfhg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.

  epWtdj;jpw;fhd jfty; njhopy;El;gtpay; Nritfis toq;fy;> th;j;jf gf;fq;fis 

guhkhpj;jy;> EDB ,izaj;jsj;ij ,w;iwtiuahf;fy;> <-njhlh;ghly;fSf;fhd 

Vw;ghLfs;> <-Nkd;gLj;jSf;fhd> ,d;Dk; gyTk;> jfty; njhopy;El;gtpay; 

cl;fl;likg;G Mfpatw;wpd; mgptpUj;jpf;fhf jpwKiw jpl;lkply; kw;Wk; jPh;khdk; 

vLj;jy; Mfpatw;wpw;fhd nghWg;ig gzpg;ghsh; nfhz;bUg;ghh;;. epWtdj;jpd; 

jw;NghJs;s kw;Wk; vjph;fhy tpahghu ,yf;Ffis miltjw;fhf g+h;j;jp nra;a 

Njitg;gLk; jPh;Tfis toq;fy;. fzdp td;nghUs; nkd;nghUs;> ghtid> 

mZfy; kw;Wk; ngWiffs; njhlh;ghf <-murhq;f nfhs;ifAld; ,ize;j 

cfe;j Kiwapyhd jfty; njhopy;El;gtpay; nfhs;ifia Ngzy;. jfty; 

njhopy;El;gtpay; ts jpl;lkply;> tuT-nrythf;fy;> nrad;Kiwahd Kd;ndLg;G 

kw;Wk; fz;fhzpg;G nraw;ghL kw;Wk; ngWNgWfs; kw;Wk; gphptpd; KOikahd 

epUthfj;jpw;Fk; nghWg;ghftpUg;ghh;. 

 jifikfs;;:

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jfty; 

njhopy;El;gtpay;> fzdp tpQ;Qhdk; Mfpatw;wpy; gl;lj;Jld; gl;lg; gpd; gbg;nghd;W 

chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; jifikg; gl;lk; (KJkhzp) 1 Mk; gl;ljhhpg; gl;lj;jpd; 

gpd;dh; murhq;f jpizf;fsnkhd;wpy; / $l;Lj;jhgdk;/ rig my;yJ Gfo;tha;e;j 

jdpahh; Jiw epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ gjpide;J 

(15) tUl gl;lj;jpw;F gpd;duhd jifikg; gl;l mDgtk;. 

(2) gzpg;ghsh; - Vw;Wkjp Nritfs; (Vr;vk; 1-1)

  ehl;bd; me;epar; nryhtzp <l;Ltjw;Fk; Vw;Wkjpia mjpfhpf;fTk; kpfTk; 

nghUj;jkhd rthy;fs; kpf;f Jiwahf Nritfs; Vw;Wkjp tpsq;Ffpd;wJ. 

Gjpa Jiwfshd fly;rhh; kw;Wk; flw;fiu nghwpapay;> fy;tp> MNuhf;fpakhd 

Rw;Wyhj;Jiw kw;Wk; ,yj;jpudpaiy ICT/BPM  cld; xUq;fpizj;jy; Mfpad 

,e;j Jiwapy; tsh;e;J tUtJld; ehl;bw;F gy re;jh;g;gq;fisAk; toq;Ffpd;wJ. 

  toq;fy; mgptpUj;jp> njhopy;El;gtpay; mgptpUj;jp> ju Nkk;gLj;jy;> nghjpaply; 

mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp> cw;gj;jp nghUs; mgptpUj;jpia Kd;ndLj;jy; 

Nkw;$wg;gl;Ls;s Vw;Wkjp re;ij Njitg;gLj;jy;fSf;fhf mt;thwhd cw;gj;jpfspd; 

khw;wp mikf;fg;gLjy; Mfpatw;iw mlf;fpAs;sjhd xUq;fpizf;fg;gl;l 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Clhf ICT/BPO  njhlh;ghd Nritfs; mlq;fyhd 

njhpT nra;ag;gl;l njhopy;rhh; Nritfspd; njhpT nra;ag;gl;l FOknkhd;wpd; 

Vw;Wkjp nraw;ghl;il Nkk;gLj;jYf;fhd nghWg;ig gzpg;ghsh; nfhz;bUg;ghh;. 

,r;nraw;ghlhdJ ve;jnthU chpj;jhd kdpj tsq;fs; mgptpUj;jp kw;Wk; R & D  
gzp kw;Wk; gphptpd; midj;Jklq;fpa epUthfj;ijAk; mlf;Fk;. 

(3) gzpg;ghsh; - ifj;njhopy; cw;gj;jpfs; (Vr;vk; 1-1)

  Nkyjpf tp];jhpg;gpw;fhd rhj;jpakhd topnahd;iwf; nfhz;Ls;s ehl;bd; 

cah;kl;lj;jpYs;s ntspehl;L nryhtzpia rk;ghjpg;gjw;fhf ifj;njhopy; 

cw;gj;jpfs; Vw;Wkjp tpsq;Ffpd;wJ. ,t;thwhd Jiwfs; ghuk;ghpa Jiwfshd 

Mil mzpfs;> ,wg;gh;> ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguzk; ,d;Dk; gyTk; kw;Wk; 

glF kw;Wk; fg;gy; fl;Ljy;> kUe;J cw;gj;jpahf;fy;> thfd Mf;ff;$Wfs; ,d;Dk; 

gyTk; Nghd;w tsh;r;rpaile;JtUk; Jiwfs; cs;slq;fg;gLfpd;wJ. 

  toq;fy; mgptpUj;jp> njhopy;El;gtpay; mgptpUj;jp> ju Nkk;gLj;jy;> nghjpaply; 

mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp> cw;gj;jp nghUs; mgptpUj;jpia Kd;ndLj;jy; 

Nkw;$wg;gl;Ls;s Vw;Wkjp re;ij Njitg;gLj;jy;fSf;fhf mt;thwhd cw;gj;jpfspd; 

khw;wp mikf;fg;gLjy; Mfpatw;iw mlf;fpAs;sjhd xUq;fpizf;fg;gl;l 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; Clhf njhpT nra;ag;gl;l ifj;njhopy; cw;gj;jpfspd; njhpT 

nra;ag;gl;l FOknkhd;wpd; Vw;Wkjp nraw;ghl;bd; Nkk;gLj;jYf;fhd nghWg;ig 

gzpg;ghsh; nfhz;bUg;ghh;. ,r;nraw;ghlhdJ ve;jnthU chpj;jhd kdpj tsq;fs; 

mgptpUj;jp kw;Wk; R & D  gzp kw;Wk; gphptpd; midj;ijAklq;fpa epUthfj;ijAk; 

mlf;Fk;. 

 jifikfs; (2) kw;Wk; (3) ,w;fhdJ:

  gy;fiyf;fofkhdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l re;ijg;gLj;jy; / 
rh;tNjr cwTfs; / nghUshjhuk; / th;j;jfk; / tpQ;Qhdk; / fkj;njhopy; / tpahghu 
epUthfk; Mfpatw;wpy; gl;lj;Jld; gl;lg; gpd; gbg;nghd;W my;yJ chpj;jhd 

Jiwapy; gl;lg;gpd; jifikg; gl;lk; (KJkhzp) 1 Mk; gl;ljhhpg; gl;lj;jpd; gpd;dh; 

murhq;f jpizf;fsnkhd;wpy; / $l;Lj;jhgdk;/ rig my;yJ Gfo;tha;e;j jdpahh; 

Jiw epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ gjpide;J (15) 

tUl mDgtk;. 

  rk;gs msTj;jpl;lk;: Vr;vk; 1-1(1)>(2) kw;Wk; (3)  khjnkhd;wpw;F &gh 80,295/- - 15 
x 2,270 - &gh 114>345 kw;Wk; murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfs;.

  njhpT nra;jy; Kiwik : fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpd; Clhf 

elhj;jg;gLk;. 

  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J gjtpfSf;Fk; 55 tajpw;Fl;gl;l cah;kl;l 

Njh;r;rpAs;s egh;fis ehk; miof;fpd;Nwhk;. murhq;f jpizf;fsq;fs;> 

$l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpr;rl;l epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; 

tanjy;iy gpuNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

Vida ed;ikfs;:

 2016.10.27 Mk; jpfjpAk;  PED 1/2015(i)  vd;w ,yf;fKKila PE Rw;wwpf;ifapd;; 

gpufhuk; xJf;fg;gl;l thfdnkhd;W.

EDB kUj;Jt cjtpj;; jpl;lk;

 Rw;;wwpf;iffspd; gpufhuk; ghtpf;fg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd gzk; /tUlhe;j 
kpif Cjpak;.

tPlikg;Gj;; jpl;lk;;;;;;;; kw;Wk; mdh;j;j fld; rYif mbg;gilapy;; tl;b tPjq;fs;.

CNrep – Copah; - 10 %>  rig – 15 % kw;Wk; Ceep – rig 3%.

ePq;fs; nghUj;jkhdth; vd fUjpdhy;> 2021.03.01 Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

tpz;zg;gpf;f miof;fg;gLfpd;wPh;. tpz;zg;gq;fs; www.srilankabusiness.com  [under the 
section of “Announcements”]   vd;w ,izaj;jsj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ag;gl;l 

tpjpf;fg;gl;l gbtq;fspNyNa rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ tpz;zg;gg; gbtq;fis 

EDB, kl;lk; 5>  HRM  gphptpypUe;Jk; ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. chpa Kiwapy; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; gjpTj; jghypy; 

gzpg;ghsh; ehafk;> EDB  vd;w Kfthpf;F jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; jiyg;G Fwpg;gplg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. rhd;W gfUk; 

chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; ,izf;fg;glhj kw;Wk; tpjpf;fg;gl;l gbtj;jpy; 

(EDB tpz;zg;gk;) mike;jpuhj ve;jnthU tpz;zg;gKk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

mur Jiw Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; mth;fspd; epWtdq;fspd; jiyikf@lhfNt   

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwhd mur Jiw Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; ,Wjpj;  

jpfjpf;F Kd;duhfNt EDB  I milAk; tifapy; Kd;gpujpnahd;iw mDg;Gjy; 

Ntz;Lnkd cq;fis mwpTWj;Jfpd;Nwhk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig

NDB-EDB  NfhGuk;> 42> etk; khtj;ij> 

nfhOk;G-02.

 njhiyNgrp: 011-2300700> njhiyefy;: 011-2300715. 

 ,izak;: www.srilankabusiness.com
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புரவலர் புத்தக பூஙககாவின் இலவச நூல் வவளியீடு திட்டததின் 40 வது நூலகான ஊ்ட-
கவியலகாளர் ரகா்தகா மேத்தகாவின் உளளததில் வவபமபகாேகா? நூவல வழஙகும்   நிகழ்வு 
வியகாழக்கிழவே (11) ேகாவல புரவலரின் இல்லததில் நவ்டவபற்றமபகாது ஒரு வ்தகாகுதி 
நூல்கவள நூலகாசிரியருக்கு வழஙகுவவ்தயும் தினகரன் பததிரிவகயின் பிர்தே ஆசிரி-
யர் ம்த. வசந்தில் மவலவர், களனி பல்கவலக்கழக விரிவுவரயகாளர் வபடரிக் ரதநகாயக்க, 
நிகழ்வு ஏறபகாட்டகாளர் கவிஞர் மேேன் கவி ஆகிமயகார் உ்டன் இருபபவ்தயும் ககாணலகாம்.வககாழும்பு சகாயி ேததிய நிவலயம் ேறறும் சகாயி சதசஙகம் ஆகியவறறின் ஸ்தகாபக தினம் வககாழும்பு – புதுசவசடடித வ்தருவில் அவேந்துளள சகாயி நிவலயததில் அனுஷ்டிக்கபபட்டது. 

இ்தன் மபகாது, ஸ்தகாபகர்களகான அேரர் எஸ.டி. சிவநகாயகம், அேரர் வசல்வி வசன்வன கமணசகாள அருணகாசலம் பிளவள ஆகிமயகாரின் உருவபப்டஙகள பதித்த ஞகாபகச சின்னதவ்த 
சகாயி ேகளிர் சஙகத்தவலவி ம்தவி சண்முகநகா்தன் சகாயி ேததிய நிவலயத ்தவலவர் எஸ.என். உ்தயநகாயனி்டம் வவபவ ரீதியகாகக் வகயளிபபவ்தயும், நிகழ்வில் பஙகு வககாண்்ட 
ஸ்தகாபக வசயலகாளர் மக. ரகாஜமககாபல், வபகாருளகாளர் ககாவரநகர் எஸ. ்தவக்குேகார் ஆகிமயகாவரயும் கலந்து வககாண்்ட அஙகத்தவர்கவளயும் ப்டஙகளில் ககாணலகாம். 

மவர்களுக்கு ...
(22 ஆம் பக்கத  வ்தகா்டர்சசி)

 ெமைத்தும் - தயாரித்தும் வநத அனுெவங்க-
ளின் கூட்டுத்பதாம்கயய இநத "ொ்ரம்ெரியம்" 
ஆகும்.   ெங்காளி்களான ெமைபொளர்கள் 
தைது ெமைபபுக்்கமள எழுத்தாக்்கம் பெயவ-
தில் எதிரயநாக்கிய சி்ரைங்கள் - தயாரிபபு நை-
வடிக்ம்க்களில் இைறிய தமை்கள் - இன்னும் 
நமைமுமை சிக்்கல்்கள் யொன்ை அனுெவ 
ொைங்கமள ெம்ெநதபெட்ை ெங்காளி்கமள 
யநர்காணல் ்கண்டு - அவர்கள் வாயாயேயய 
பொல்ே மவத்து புதிய தமேமுமை யநயர்க-
ளுக்கு ப்காண்டு யெரக்கும் பெரும் ெணிமய 
"ொ்ரம்ெரியம்" பெயகிைது. உரிய ெங்காளி்கள் 
ெேர ்காேத்தின் அமழபபில் ை்ரணித்துவிட்-
ைார்கள். அத்தம்கய ெஙகுெற்றுனர்களின் 
- ைமனவி - பிள்மள்கள் - பநருஙகிப ெழகிய 
பநஞெங்கள் யொன்யைாம்ரப யெெ மவத்து 
குறிபபிட்ை ெங்காளியின் ஆளுமைமய - ெங்க-
ளிபமெ யநயர்களுக்கு ெைரபபிக்கும் ெணிமய-
யும் "ொ்ரம்ெரியம்" பெயது வருகிைது !  

இநத நி்கழ்ச்சி மி்கவும் சிைபொ்க நமைபெ-
றுவதற்கு ெக்்க ெேைா்க இருக்கும் இநநாள் 
முஸ்லிம் யெமவ ெணிபொளர ொத்திைா ரியனா-
ஸியாவும் எங்கள் ொ்ராட்டுக்குரியவர.   இநத 
"ொ்ரம்ெரியம்" நி்கழ்ச்சியில் பொல்ேபெட்ை 
அனுெவங்கள் வ்ரோற்று வரி்களுக்கு வண்ணம் 
தீட்டும் உண்மை்கள். இமத பவறுையன 
்காற்யைாடு ்காற்ைா்க விட்டிைாைல், வ்ரோற்று 
ைாணவர்கள் ெல்்கமேக்்கழ்க ைட்ைத்தில் 
ஆயவு பெயது ெதிவு பெயய யவண்டும். புதிய 
வ்ரோறு ெமைக்்க யவண்டும். அது நிச்ெயம் 
நாமளய ெநததிக்கு ெயன்ெடும். இது குறித்து 
சிநதிபயொம்; பெயல்ெடுயவாம்.  இபெடி ஒரு 
நிமே வருவதற்கும் - வளரவதற்கும் - வாழ்வ-
தற்கும் இநத ெஙகுெற்றுன்ரான ெமைபொளி-
்கள் ெட்ை ்கஷைங்கள் - பதாட்டுத் பதாைரநத 
துய்ரங்கள் - பெயத தியா்கங்கள் பொல்லுநத்ர-
ைன்று.    "்கைநத ்காேத்மத எண்ணிப ொ்ராத 
ஒரு ெமூ்கம் தன் வருங்காேத்மத வக்்கமண-
யா்க வடிவமைத்துக் ப்காள்ளாது" என்று ஒரு 
வ்ரோற்ைாசிரியர கூறியுள்ள சிநதமனமய ஒரு 
ஜீவன் சீரதூக்கிப ொரத்ததன் விமளயவ இநத 
ொ்ரம்ெரியம் என்ை நி்கழ்ச்சி.   ஆம் சீரதூக்கிப 
ொரத்த ஜீவன் யவறு யாருைல்ே. அவரதான் 
பி்ரெேைான ்கமேஞர ்கோபூஷணம் எம். எஸ். 
எம். ஜின்னா. 

்காத்தான்குடி 
வி ய ஷ ை 
நிருெர

்காத்தான்குடி பி்ரயதெத்தில் ்கைநத 40 நாட்்க-
ளா்க அமுலிலிருநத தனிமைபெடுத்தல் ஊ்ர-
ைஙகு முழுமையா்க நீக்்கபெட்ைதன் பின்னர 
இேஙம்க யொக்குவ்ரத்து ெமெயினால் தூ்ர 
இைங்களுக்கு யெமவ்களில் ஈடுெடும் ெஸ் 
யெமவ்கள் 11ஆம் தி்கதி முதல் மீண்டும் தைது 
பொதுப யொக்குவ்ரத்து யெமவ்கமள வழமை-
யொல் ஆ்ரம்பித்துள்ளன.  

 இதனடிபெமையில் ்காமே 7.45 ைணிக்கு 
்கல்முமன ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது 
ப்காழும்புக்கும், ்காமே 06.00 ைணிக்கு ்காத்தான்-
குடி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ப்காழும்புக்-
கும், ைதியம் 01.00 ைணிக்கு ்காத்தான்குடி ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ப்காழும்புக்கும், 
இ்ரவு 10 ைணிக்கு ்காத்தான்குடி ெஸ் தரிபபு 
நிமேயத்திலிருநது ப்காழும்புக்கும், ்காமே 07 
ைணிக்கு ்காத்தான்குடி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்தி-
லிருநது ்கட்டுநாயக்்கா விைான நிமேயத்திற்கும்,-
்காமே 05.00 ைணிக்கு ்காத்தான்குடி ெஸ் தரிபபு 
நிமேயத்திலிருநது ்கண்டிக்கும்,ைதியம் 12.30 
ைணிக்கு ்காத்தான்குடி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்-
திலிருநது ெதுமளக்கும்,்காமே 7.30 ைணிக்கு 
்காத்தான்குடி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது 
நுவப்ரலியாவுக்கும்,்காமே 06.00 ைணிக்கு ்காத்-
தான்குடி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ொணந-
துமைக்கும், ்காமே 6 ைணிக்கு ்கல்முமன ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது திருய்காணைமேக்-
கும்,்காமே 10.30 ைணிக்கு ்கல்முமன ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது திருய்காணைமேக்-
கும் ெஸ்்கள் யெமவயில் ஈடுெடும்.  

 யைற்ெடி ெஸ்்கள் குறிபபிைபெட்ைஇைங்களி-
லிருநது ்காமே 5.30 ைணிக்கு ப்காழும்பு ைத்திய 
ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்கல்முமனக்கும்,-
ைதியம் 2.15 ைணிக்கு ப்காழும்பு ைத்திய ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும்,-
்காமே 10.30 ைணிக்கு ப்காழும்பு ைத்திய ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும், 
ைாமே 07 ைணிக்கு ப்காழும்பு ைத்திய ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும்,-
்காமே 07 ைணிக்கு ்கட்டுநாயக்்கா விைான நிமே-
யத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும்,ைதியம் 1.50 
ைணிக்கு ்கண்டி ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது 
்காத்தான்குடிக்கும்,்காமே 7 ைணிக்கு நுவப்ர-
லியா ெஸ் தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்-
குடிக்கும், ்காமே 06 ைணிக்கு ொணநதுமை ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும்,-
ைதியம் 1.30 ைணிக்கு திருய்காணைமே ெஸ் 
தரிபபு நிமேயத்திலிருநது ்கல்முமனக்கும்,இ-
்ரவு 07 ைணிக்கு திருய்காணைமே ெஸ் தரிபபு 
நிமேயத்திலிருநது ்காத்தான்குடிக்கும் ெஸ்்கள் 
யெமவயில் ஈடுெடும்.  

கட்டுநாயகக முதல் தூர இடஙகளுககான
பஸ் சேவைகள் ஆரமபமtpiykDf;fSf;fhd miog;G

ghJfhg;G mikr;R

mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G jiyikaff; fl;blj; njhFjpapd; 01> 02> 03 

kw;Wk; 04Mk; ,yf;f njhFjpfSf;F WALL GRANULAR mbg;gilapy; 

ntspg;Gw g+r;R (EXTERIOR COATING) Kiwikia toq;Fjy;> 

g+Rgth;fSf;fhd gapw;rp kw;Wk; g+r;R Ntiyfis Nkw;ghh;it nra;jy;

xg;ge;j ,yf;fk;: DHQC/EX GRAN COAT 1234/2020
01.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; ngWkjp Nrh; thp ePq;fyhf 215 kpy;ypad;; ,yq;if &gh fpuar; 

nrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd mf;FNunfhlapy; ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpfspy; 01> 02> 03 kw;Wk; 04Mk; ,yf;f njhFjpfSf;fhd WALL GRANULAR 
mbg;gilapy; ntspg;Gw g+r;R (EXTERIOR COATING) Kiwikia toq;Fjy;> g+Rgth;fSf;fhd 

gapw;rp kw;Wk; g+r;R Ntiyfis Nkw;ghh;it nra;jy; vDk; gzpf;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

mf;FNunfhlapy; ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjpfspd; 01> 02> 03 kw;Wk; 04Mk; 

,yf;f njhFjpfSf;fhd WALL GRANULAR mbg;gilapy; ntspg;Gw g+r;R (EXTERIOR COATING) 
Kiwikia toq;Fjy;> g+Rgth;fSf;fhd gapw;rp kw;Wk; g+r;R Ntiyfis Nkw;ghh;it 

nra;jy; vd;gtw;iw ,g;gzpahdJ mlf;fpAs;sJ. ,e;j Ntiyfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd 

fhyk; 168 ehl;fshFk;. 

02.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk;  

elhj;jg;gLk;. 

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fle;j Ie;J (5) tUlq;fs;; ,yq;ifapy; nrayhw;Wtjw;fhd 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpnthd;iwf; nfhz;ltuhfTkpUj;jy;  

Ntz;Lk;. tpiykDjhuhpd; mDgtj;ijAk; jlg; gjptpw;fhd MjuitAk; ep&gpg;gjw;fhd 

Mtzr; rhl;rpfis tpiykDjhuh;fs; toq;Fjy; Ntz;Lk;. ,e;j xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; 

ngWtjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;F xd;wpy; tpiykDjhuh; xd;wpy; Granular based exterior 
texture coating system cw;gj;jpahsuhftpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ cw;gj;jpahsh;fspd; cs;@h; 

KftuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  Granular based exterior texture coating system cw;gj;jpahsH nghUj;jkhd njhopw;Jiw  

juj;jpd;gb GJg;gpj;j cw;gj;jp trjpiaf; nfhz;l xU Gfo;ngw;w mikg;ghftpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; njhopy; nfhs;Nthh; Njitf;Nfw;g g+r;Rfis toq;Ftjw;fhd 

nfhs;jpwidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  Granular based exterior texture coating system cw;gj;jpahsH epwg;g+r;Rfs;> gpiukh;fs;>ePH;f; 

frpTj;jLg;G ,urhadq;fs; kw;Wk; gir Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jtjw;Fk; cw;gj;jp  

nra;tjw;Fk; cs;sf jahhpg;G Nrhjid trjp> ISO 9001 kw;Wk; 14001 rhd;Wfis nrayhf;f 

Ntz;Lk;. 

04.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikf;fhd Njitg;gLj;jy;fspd; jifikfs;  

gpd;tUkhW. 

 �    fle;j Ie;J tUlq;fspy; tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;tpd; ngWkjp Mff; Fiwe;jJ 325 

kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  �   xt;nthU jpl;lj;jpw;Fk; 4.5 kpy;ypad; ,yq;if &ghTf;Ff; Fiwahj ngWkjpAila 

1,500m2 my;yJ mjw;Ff; Fiwahj gug;gsitf; nfhz;l  WALL GRANULAR 
mbg;gilapy; ntspg;Gw g+r;R (EXTERIOR COATING) Kiwikia toq;Fjypy; Mff; 

Fiwe;jJ %d;W tUlq;fs; mDgtkpUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j jpl;lq;fs; fle;j Ie;J 

tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;

 �   Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;F xJf;fpa gpd;dh; kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; 

fPo; toq;fg;gl;l ve;jnthU Kw;gzf; nfhLg;gdT ePq;fyhf jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; 

Fiwe;j njhifahdJ 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> 

mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaYtyf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt gzpkidapd; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2021 ngg;uthp 15Mk;; 

jpfjp Kjy; 2021 khh;r; 09Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; NkNyAs;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

06.  2021 ngg;uthp 15Mk;; jpfjp Kjy; 2021 khh;r; 09Mk;; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd Kg;gj;jhwhapuk; ,yq;if &ghit 

(36>000 ,y. &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/ 5 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;R> fzf;fhsUf;F (ngWiffs;) vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.  nfhLg;gdTfs;    ghJfhg;G mikr;rpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

07.  2021 khh;r; 10Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gpd;tUk; Kfthpapy;; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;;;;;;;fs; KbTWj;jg;gl;l gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd;  gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cld; jpwf;fg;gLk;. 

08.  tpiykDf;fs; 2021 [_d; 09Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; 

(tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpf;F gpd;dh; 91 ehl;fs;)

09.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy;  toq;fg;gl;lJk;; ,Ugj;jp ,uz;L ,yl;rk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,yq;if 

&gh (2>200>000.00 ,. &gh) ngWkjpahdJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld;; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd Kiwikapy; mike;jpUg;gJld; 2021 [{iy 07Mk; jpfjp tiuAk; 

(tpiykDit jpwe;j jpfjpapypUe;J 119 ehl;fSf;F gpd;duhdJ) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  2021 ngg;uthp 23Mk;; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjpapy; 

,lk;ngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; mNj njhFjpf;F my;yJ NtNwjhtJ njhFjpfSf;F gy 

vz;zpf;ifahd nghjpfis rkh;g;gpg;gjw;F ve;jnthU tpiykDjhuUk; tpUk;gpdhy;> 

tpiykDjhuuhdth; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;F fPOk; Njitg;gLk; jifik/ jFjpj;jd;ik 

jfTj;jpwidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;> my;yhtpbd; xd;Wf;F Nkw;gl;l tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpg;gjw;fhd jifikia tpiykDjhuh; ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf> ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,e;j 

nraw;wpl;lj;jpd; xU njhFjpapd;/ njhFjpfspd; ve;jnthU nghjpfSf;Fk; xg;ge;jf;fhuuhf 

Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ gzpahw;wpf; nfhz;bUe;jhy;> tpiykDjhuh; 

gpuj;jpNafkhf ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;fhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/  jFjpj;jd;ik 

jfTj;jpwdpd; fPo; mtUila epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;gLj;jy;fis jhgpj;jy; 

Ntz;Lk;. my;yhtpbd;> ,e;j tpiykDit ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd jifikia 

tpiykDjhuh; ,oe;J tpLthh;. 

13.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; Njitg;gLk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjio ghJfhg;G mikr;rpw;F 

Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff;Fiwe;jJ %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhf> 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;FngWk; jdpeghpd; ngah; kw;Wk; Nj.m.m./ 
flTr;rPl;bd; ,yf;fk; Mfpatw;iw nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;R ngWiff; FOtpd; jiytUf;F vOj;J 

%ykhf njhptpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

NkNyAs;s 7Mk;  ,yf;fj;jpy;; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y.: 15/5, ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G-03.

njhiyNgrp : 0094-11-2439381/ 0094-11-2390719
njhiyefy; : 0094-11-2390720

kpd;dQ;ry; : procurement@defence.lk

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

ghJfhg;G mikr;R

SUPPLY AND INSTALLATION  GRANITE FLOORING WALL 
CLADDING AND PANTRY TOPS FOR BLOCK 03 OF 

DEFENCE HEADQUARTERS COMPLEX AT AKUREGODA

xg;ge;j ,yf;fk; : DHQC/GRANITE 3 / 2020

01.  ngNrt ePq;fyhf 269 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; fPNo 

tpghpf;fg;gl;lJkhd> SUPPLY AND INSTALLATION  GRANITE FLOORING WALL 
CLADDING AND PANTRY TOPS FOR BLOCK 03 OF DEFENCE HEADQUARTERS 
COMPLEX AT AKUREGODA Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J> ghJfhg;G mikr;rpd; rhh;ghf> ghJfhg;G mikr;rpd; 

mikr;ruitapy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

    mf;FNunfhltpYs;s ghJfhg;G jiyikaf tshfj;jpd; 03Mk; ,yf;f fl;blj; 

njhFjpf;fhf fpuidl; fw;fisg; gjpj;jy;> Rth; cNyhf nghjpfhg;G kw;Wk; ngd;wp 

fl;likg;G Kiwikfis toq;fy; kw;Wk; epWTjy; Mfpatw;iw ,g;gzpahdJ 

mlf;Ffpd;wJ. eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 140 ehl;fshFk;.

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;> ,yq;ifapy; fle;j 

Ie;jhz;Lfspy; fpuidl; fw;fisg; gjpj;jypy; kw;Wk; toq;fypy; mDgtk; 

ngw;wpUg;gJld; ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; th;j;jfg; gjpitf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jg; ngWiff;fhd jifikia ngWtjw;fhf Mff;Fiwe;j Njitg;ghLfs; 

gpd;tUkhW:

  fle;j Ie;jhz;Lfspy;> tUlnkhd;wpw;fhd ruhrhp epjpg;Gus;T ,yq;if &ghtpy; 300 

kpy;ypad; MftpUj;jy;.

  fle;j Ie;J (5) Mz;Lfspy; ,yq;if &ghtpy; 100 kpy;ypad; ,w;F Fiwahj 

ngWkhdKs;s fpuidl; gjpj;jy; nraw;ghl;by; Fiwe;jgl;rk; jpUg;jpfukhd mDgtk; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwhd Kiwikfspy; Mff;Fiwe;jJ xd;wpd; 

ngWkjpahdJ 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;.

  jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff;Fiwe;j ngWkjpahdJ kw;Wk;/my;yJ fld; trjpfs; 

(Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;fhd xJf;fg;gl;lit ePq;fyhf) ,e;j 

xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l vt;tpj Kw;gzkhdJ 160 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F FiwthdjhftpUj;jy; MfhJ.

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy> gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl  

tPjp>  ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjp nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt 

myF gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; ,ytrkhf NkNyAs;s Kfthpapy; 2021.02.15 Kjy; 2021.03.08 tiuAk; 

Ntiy ehl;fspy; 0900 kzp Kjy; 1500 kzp tiuAk; ghPl;rpf;fg;glyhk;.

06.  2021.02.15 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.08 tiuAk; Ntiy ehnshd;wpy; 0900 

kzpapypUe;J 1500 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ehw;gj;jp Xuhapuk; 

,yq;if &ghit (LKR 41>000.00) nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G - 03> ghyjf;\ 

khtj;ij> 15/5Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd epjpaply; mYtyUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;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;gdT KiwikahdJ> 

ghJfhg;G mikr;rpd; rpwhg;ghpw;F nuhf;fg;gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

07.  midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfshf 2021.03.09 md;W 10.00 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Ntz;Lk;.

  my;yJ mNj Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;> mitfis %ba gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;.

08.  tpiykDf;fs; 2021.07.06 Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 

119 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  epge;jidaw;wJk;> ,yFtpy; nuhf;fg;gzj;jpy; khw;wf;$baJkhd tifapy; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J ,uz;L kpy;ypad; vOE}W Mapuk; (LKR 2>7000>000.00) ,yq;if 

&ghtpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; midj;J 

tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> 2021.08.03 Mk; jpfjp 

tiuAk; (tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fs;) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.)

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; jiyikaf 

tshf> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpy; 2021.02.23 Mk; jpfjp 1300 kzpf;F 

tpiykD Kd;Ndhbr; re;jpg;G eilngWtJld; mNj ehspy; 1330 kzpf;F fs 

tp[ak; eilngWk;.

11.  ,r;nraw;wpl;lj;jpd; gy tFjpfspw;fhf my;yJ VNjDk; tFjpfspw;fhf tpiykDf;fis 

rkh;g;gpf;f Mh;tKs;s tpiykDjhuh; xUth; jkJ jifikfis epWTjy;/ 
,aYikf;fhd jfTj;jpwd;fis jdpj;jdpahf cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. md;Nwy;> 

xd;wpw;F Nkw;gl;l tpiykDf;fSf;fhf tpiykDjhuh; jifikapoe;jtuhthh;.

12.  ,r;nraw;ghl;bw;fhf tpiykDjhunuhUth; Vw;fdNt Njh;e;njLf;fg;gl;bUg;gpd; my;yJ 

xg;ge;jf;fhunuhUtuhf ,Ug;gpd; mth;jk; epjpapay; kw;Wk; njhopy;El;g 

jfTj;jpwd;fspw;F mikthf Nkw;gb cUg;gb 11 ,w;F Nkyjpfkhf Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. md;Nwy; ,t;tpiykDTf;fhd xg;ge;jk; tpiykDjhuUf;F toq;fg;gl 

khl;lhJ.

13.  1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> 

tpiykDjhuh;fs; tpiykDg;gbtq;fis nfhs;tdT nra;Ak; nghOJ fz;bg;ghf 

gjpTr;rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mit tpiykD Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff;Fiwe;jJ %d;W (03) ehl;fSf;F Kd;duhf 

tpiykD jpwf;Fk; epfo;tpy;; gq;Nfw;Fk; jdp eghpd; ngah; kw;Wk; Njmm/flTr;rPl;L 
,yf;fk; Mfpatw;iw ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd epjpaply; mYtyUf;F vOj;jpy; 

mwptpf;FkhW mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;.

  cUg;gb 7 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthp :

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff;FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y.15/5 ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G - 03.

njh.Ng ,y  : 0094-11-2439381/0094-11-2390719
njhiyefy;  : 0094-11-2390720

kpd;dQ;ry;  : procurement@defence.lk
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இலங்கையின் பத்திரி்கை... (11 ஆம் பககைத் த�ொடர்)
அதன் கா்ரணத்தினால் அக்கு -

மைொடுகமையும் ெலவீனஙக -
மையும் சீ்ரமைக்கும் ந�ாக்கில் 
1927 இல் இலஙமகக்கு அனுபபி 
மவக்கபெட்ட ப்டாமூர் ஆமணக் -
குழு 1931 இல் ைடடுபெடுத்தப -
ெட்ட தன்னாடசி அதிகா்ரத்து்ட -
னான இலஙமக அ்ரச நெ்ரமவ 
திட்டத்மத முன்மவத்தது. 
ப்டானமூர் ஆமணக்குழுவின் 
யாபபு சீ்ரமைபபில் காணபெட்ட 
குமைநிமைகமையும் கூ்ட இவ்ரது 
ெத்திரிமககள் சுடடிக்காட்டநவ 
பசயதன. 

இவவாைான சூழலில் இந�ாடு 
சுதநதி்ரம் பெற்றுக்பகாள்ை 
நவண்டியதன் நதமவ ைற்றும் 
முக்கியத்துவம் குறித்தும் அதன் 
நிமித்தம் முன்பனடுக்கபெ -
டும் �்டவடிக்மககள் ைற்றும் 
நவமலத்திட்டஙகள் குறித்தும் 
தமிழ் நெசும் ைக்களி்டம் விழிப -

புணர்வுகமை ஏற்ெடுத்துவதன் 
அவசியத்மத டி.ஆர் விநேவர்தன 
உணர்நதார்.  அதன் பி்ரதிெலனாக 
1932.03.15 முதல் ‘தினக்ரன்’ 
என்ை பெயரில் தமிழ்ப ெத்திரி -
மகமய பவௌியி்டத் பதா்டங -
கினார். இபெத்திரிமக முற்றி -
லும் உள்�ாடடு ைண்வாசமன 
மிக்க ெத்திரிமகயாகத் திகழ 
நவண்டும் என்ை பதௌிவான 
நிமலபொடடு்டன் அவர் பசயற் -
ெட்டார். இதன் ஊ்டாக ஒந்ர 
நிறுவனத்தில் இருநது மூன்று 
பவவநவறு பைாழிகளில் தினசரி 
ெத்திரிமககமை பவளியிடும் 
ொ்ரம்ெரியத்மத இவர் பதா்டக்கி 
மவத்தார். அதன் ஊ்டாகவும் இந -
�ாடடு அச்சு ஊ்டக வ்ரலாற்றில் 
டி.ஆர். விநேவர்தன தனியி்டம் 
பிடித்துள்ைார். 

தினக்ரன் ெத்திரிமக ஆ்ரம் -
பிக்கபெ்ட முன்னர் இந�ாடடில் 

பவளியான தமிழ் தினசரியானது 
இஙகு பவளியான நொதிலும் 
அது இநநிய சுதநதி்ரப நொ்ராட -
்டம் குறித்த பசயதிகமை இந -
�ாடடு ைக்களுக்கு வழஙகக்கூடிய -
தாகநவ இருநதது. 

அதனால் உள்�ாடடின்  சுதந -
தி்ரத்திற்காக உள்�ாடடில் முன் -
பனடுக்கபெடும் பசயதிகமை 
உள்�ாடடு தமிழ் நெசும் ைக்க -
ளுக்கு பகாண்டு பசல்ல  தமிழ் 
பைாழி தினசரி இல்லாதிருநத 
பவற்றி்டத்மத நி்ரபபும் வமகயி -
நலநய அவர் தினக்ரன் ெத்திரி -
மகமய ஆ்ரம்பித்தார்.   இதமனத் 
பதா்டர்நது பின் வநத காலஙகளில் 
தினக்ரன் வா்ர ைஞசரி உள்ளிட்ட 
வா்ர ெத்திரிமககமையும் இவர் 
பவௌியி்டத் பதா்டஙகினார். 

இவவாறு ெத்திரிமககள் பவளி -
யிடுவதில் அகலக் கால் ெதித்த டி. 
ஆர் விநேவர்தன, ‘�ான் ஏன் ெத் -

திரிமககமை பவளியி்ட ஆ்ரம்பித் -
நதன்’ என்ை தமலபபில் ‘ப்டயலி 
நியூஸ்’ ெத்திரிமகயில் 1943.3.30 
அன்று இவவாறு குறிபபிடடி -
ருநதார்.

‘�ான் பசாத்து பசல்வஙகமை 
அம்டநது பகாள்வதற்காக ெத் -
திரிமக  பவளியீடடு துமையில் 
பி்ரநவசிக்கவில்மல. ெணம் 
நத்ட நவண்டிய நதமவ இருநதி -
ருபபின் ெத்திரிமகத் துமைமய 
வி்டவும் ெல வசதி வாயபபுக்கள் 
உள்ைன. 

இத்துமையில் �ான் பெரும் 
அர்பெணிபபுகமை பசயதுள் -
நைன். பொதுைக்கள் நசமவயும் 
நதசிய அபிவிருத்தியுநை எனது 
ெத்திரிமக கமலயின் ந�ாக்கம்’ 
எனத் பதரிவித்திருநதார். இநத 
அடித்தைத்தில் தான் அவ்ரது 
எல்லா ெத்திரிமககளும் பதா்டர்ந -
தும் ெயணித்து ெணியாற்றி வரு -

கின்ைன. இந�ாடடின் சுநதி்ரத் -
திற்கு இவ்ரது ெத்திரிமககள் 
அைபெரிய ெஙகளிபமெ �ல்கி -
யுள்ைன. சுதநதி்ரத்திற்கு பின்னர் 
ெதவிக்கு வநத அ்ரசாஙகத்திற்கு 
ஆநலாசமனகள் வழஙகும் 
வமகயில்  இவ்ரது ெத்திரிமககள் 
சுடடிக்காடடிய வி்டயஙகமை 
அநதநத அ்ரசாஙகஙகள் ஏற்று 
பசயற்ெடடிருக்கின்ைன. அதற்கு 
ெல சான்றுகளும் உள்ைன.

குறிபொக சுதநதி்ரத்தின் பின்னர் 
�ாடடின் முதலாவது பி்ரதை்ராகப 
ெதவி வகித்த பி்ரதைர் டி.எஸ். 
நசன�ாயக்கா ை்ரணிக்கும் 
வம்ரயும் ஒவபவாரு புதன் கிழ -
மையும் �ாடடு �்டபபுகள் குறித்து 
டி.ஆர் விநேவர்தனவு்டன் ந�்ரம் 
ஒதுக்கிக் கலநதும்ரயா்டக் கூடி -
யவ்ராக இருநதுள்ைார். அநத -
நொன்று ்டடலி நசன�ாயக்கா -
வும் பசயற்ெடடுள்ைார். டி.ஆர். 

விநேவர்தன 1950 இல் இயற் -
மகபயயதும் வம்ரயும் இநநி -
மலமை நீடித்துள்ைது.  இவவாறு 
இந�ாடடின் ெத்திரிமக பவளி -
யீடடு துமையில் ெல்நவறு வமக -
களிலும் வ்ரலாற்று த்டஙகமைப 
ெதித்துள்ைவ்ராக விைஙகுகின்ைார் 
டி.ஆர். விநேவர்தன. 

அவ்ரது ந�ாக்கத்துக்கும் எதிர் -
ொர்பபுக்கும் ஏற்ெநவ அவர் ஸ்தா -
பித்த நிறுவனத்தின் ெத்திரிமககள் 
ெணியாற்றிக் பகாண்டிருக்கின் -
ைன. அதுவும் அவர் ைமைநது 
70 வரு்டஙகள் க்டநதுள்ை 
நொதிலும் அநத ொமதயில் ெய -
ணிபெது குறிபபி்டத்தக்க வி்ட -
யைாகும். அநதைவுக்கு உறுதி -
யானதும் நிமலநெைானதுைான 
அடித்தைத்மத ெத்திரிமக பவளி -
யீடடு துமைக்கு இடடுள்ைார் 
டி.ஆர். விநேவர்தன என்ைால் 
அது மிமகயாகாது.
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இ லஙமகை வாப�ாலி முஸ்லிம் 
சேமவயில் சுைார் மூன்ாண்டு -
கைளுக்கு சைலாகை இரு வா்ரஙகை -

ளுக்கு ஒருமும் (பேவவாய்க்கிழமை) 
இ்ரவு 8.15 க்கு கைமலஞர் கைலாபூஷணம் 
எம். எஸ். எம். ஜின�ா நடத்தும் " ொ்ரம் -
ெரியம் " என் நிகைழ்ச்சி ஒலிெ்ரபெப -
ெட்டு வருவமை சநயர்கைள் அறிவார்கைள்.  

இதுவம்ர 74 நிகைழ்ச்சிகைள் ஒலிெ்ரப -
ொகிய " ொ்ரம்ெரியம் " , பவறுைச� 
சகைட்டு விட்டு ை்ந்து விடக் கூடிய ஒரு 
ோைா்ரண நிகைழ்ச்சியல்ல. அது சவர்கை -
ளுக்கு பவளிச்ேமிடும் - வ்ரலாற்ம்ப 
ெதிவு பேய்யும் ஒரு சி்பொ�- சீர்தூக்கிப 
ொர்க்கை வல்ல நிகைழ்ச்சியாகும் என்ால் 
அது புகைழ்ச்சிக்குரிய புதி�ைல்ல. ஆய்வு 
ைாணவர்கைளின சிந்ைம� சைடலுக்கைா� 
கைாட்சியும் - ைாட்சியும் - ோட்சியுைாகும்.  

சவர்கைளுக்கு பவளிச்ேமிடும் நிகைழ்ச்சி 
என் உள்்ளர்த்ைத்தின அடிநாைம்ைான 
என� ?  

85 வருட வ்ரலாற்றிம�க் பகைாண்ட 
இலஙமகை வாப�ாலியின முஸ்லிம் 
சேமவ, ேமூகைத்திற்கும் - நாட்டுக்கும் 
நற்ெயன ை்ரக் கூடியைாகைவும் இஸ்லா -
மிய பி்ரச்ோ்ரத்தில் பைளிவுெடுத்தும் 

தீன சேமவ புரியக்கூடியைாகைவும் புகைழ் 
பூத்துத் திகைழ்கி்து; தீன ைணம் கைைழ்கி -
்து.உள்நாட்டிலும் - இந்தியா சொன் 
பவளிநாடுகைளிலும் ெல்ராலும் சகைட்டு 
ைகிழும் ை்ரைா� சேமவயா� முஸ்லிம் 
சேமவ பைாழில் வழி அறிஞர்கை்ளால் 
ொ்ராட்டபெட்டுள்்ளது; இனறும் அது 

ொ்ராட்டபெடுகி்து. இைற்குக் கைா்ரணம் 
என� ?   பி்ரஸ்ைாெ சேமவ ஆ்ரம்பிக்கைப -
ெட்ட கைாலம் பைாட்டு நிகைழ்ச்சியின அதி -
கைாரிகைளும் - ஊழியர்கைளும் தியாகைத்தின 
அடிபெமடயில் ை்ரைா� - ஈ்ரைா� ெணிகை -
ம்ளச் பேய்துள்்ள�ர் எனெது அைற்கு கைா்ர -
ணைாகும். 

அத்சைாடு நிகைழ்ச்சியின ை்ரம் - வ்ளர்ச்சி 
எனெ� வ்ளர்வைற்கும் - வாழ்வைற்கும் 
ஆைா்ரைாகை அமையும் ெஙகைாளிகை்ளா� 
- ெஙகு ெற்று�ர்கை்ளா� ைார்க்கை அறிஞர் -
கைள் எனும் உலைாக்கைள் - ெடித்ை கைல்வி -
ைானகைள் - கைமலஞர்கைள் - எழுத்ைா்ளர்கைள் 
- ஆசிரியர்கைள் முைலாச�ார் சநயர்கைள் 
இையஙகைளில் இடம்பிடித்து முஸ்லிம் 
சேமவமய தூக்கிப பிடித்ை�ர்.  அவவாறு 
தூக்கிப பிடிக்கைபெட்ட முஸ்லிம் சேமவ 
நாளுக்கு நாள் - வா்ரத்திற்கு வா்ரம் - ைாைத் -
திற்கு ைாைம் - வருடத்திற்கு வருடம் உச் -
சிக்குச் பேனறு ை்ரைா� இடத்மை ைக்கை 
மவத்துக் பகைாண்டது.  இனறும் கூட 
முஸ்லிம் ெஙகுெற்று�ர்கைள் ை்ரம் ைாழாது 
- உ்ரம் ைா்ளாது பி்ரஸ்ைாெ நிகைழ்ச்சிமய 
கைண்பண� கைாத்து, பொனப�� சொற்றி 
வருவது பைச்ேத்ைக்கைது.  

(20 ஆம் ெக்கைம் ொர்க்கை)

வேர்களுக்கு 
வேளிச்சமிடும் 
"பாரம்பரியம்"  

கலாபூஷணம் 
எஸ். ஐ. நாகூர் கனி  

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G jiyikaff; fl;blj; njhFjpapd; 

04Mk; ,yf;f njhFjpf;F fpuidl; jsk;> Rth; ciwg;g+r;R (Cladding) 
kw;Wk; Ngd;l;hp nlhg;;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,yf;fk;: DHQC/GRANITE 4/2020
01.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; ngWkjpNrh; thp ePq;fyhf 268 kpy;ypad;; ,yq;if 

&gh fpuar; nrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd mf;FNunfhlapy; ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj; njhFjpfspd; 04Mk; ,yf;f njhFjpfSf;fhd fpuidl; jsk;> 

Rth; ciwg;g+r;R kw;Wk; Ngd;l;hp nlhg;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjYf;F 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J ghJfhg;G mikr;rpd; rhh;ghf 

mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;.   

mf;FNunfhlapy; ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjpfspd; 04Mk; njhFjpf;F 

jiuf;F fpuidl; ,Ljy;> Rth; ciwg;g+r;R kw;Wk;; myq;fhug; nghUl;fs; cl;gl 

Ngd;l;hp nlhg;fs;> fTd;lh; nlhg;fs;> Rth; fpshbq; kw;Wk; thry;fs;> eilghij> 

gbf;fl;Lfspd; gbfs;> kw;Wk; nyl;[{fspd; Nkw;gug;Gfis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy; vd;gd ,g;gzpapy; mlq;fpAs;sd.

02.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fpuidl; NtiyfSf;fhd 

njhopypy; fle;j Ie;J (5) njhlh;r;rpahd tUlq;fs; rfpjk; Mff; Fiwe;jJ Ie;J 

(5) tUl fhyk; ,yq;ifapy; nrayhw;Wtjw;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

tpahghu gjpnthd;iwf; nfhz;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikf;fhd Njitg;gLj;jy;fspd; jifikfs;  

gpd;tUkhW. 

 fle;j Ie;J tUlq;fspy; tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;tpd; ngWkjp Mff; 

Fiwe;jJ 300 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahj fpuidl; Ntiyfis epWTjy; 

kw;Wk; toq;Fjypy; Mff; Fiwe;jJ xU jpl;lj;ijahtJ ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp 

nra;j mDgtk;   ,e;j nraw;wpl;lq;fs; fle;j Ie;J (5) tUlq;fspy; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;F xJf;fpa gpd;dh; kw;Wk; ,e;j 

xg;ge;jj;jpd; fPo; toq;fg;gl;l ve;jnthU Kw;gzf; nfhLg;gdT ePq;fyhf jputr; 

nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhifahdJ 160 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F 

FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> 

mf;FNunfhl tPjp> ghJfhg;G jiyikaYtyf fl;blj;njhFjp nraw;wpl;lk;> 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapd; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2021 ngg;uthp 15Mk;; jpfjp Kjy; 2021 khh;r; 08Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; NkNyAs;s Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

06.  2021 ngg;uthp 15Mk;; jpfjp Kjy; 2021 khh;r; 08Mk;; jpfjp tiu K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd ehw;gj;Njhuhapuk;; 

,yq;if &ghit (41>000.00 ,y. &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ 

khtj;ij> 15/ 5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;R> fzf;fhsUf;F 

(ngWiffs;) vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;.  nfhLg;gdTfs; ghJfhg;G 

mikr;rpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

07.  2021 khh;r; 09Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; gpd;tUk; Kfthpapy;; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;;;;;;;fs; 

KbTWj;jg;gl;l gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd;  gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; cld; jpwf;fg;gLk;. 

08.  tpiykDf;fs; 2021 [_d; 06Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpf;F gpd;dh; 119 ehl;fs;)

09.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;lJk; 

,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy;  toq;fg;gl;lJk;; ,Ugj;jp VO 

,yl;rk; ,yq;if &gh (2>700>000.00 ,.&gh)ngWkjpahdJkhd tpiykDg; 

gpiznahd;Wld;; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDg;gpizahdJ 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; khw;wf;$baJkhd Kiwikapy; mike;jpUg;gJld; 

2021 Mf];l; 03Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDit jpwe;j jpfjpapypUe;J 147 

ehl;fSf;F gpd;duhdJ) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  2021 ngg;Uthp 23Mk;; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWtJld; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd;dh; jstp[ankhd;Wk; mNj 

ehspy; gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl ghij> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpfspd; jsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidapy; eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; mNj njhFjpf;F my;yJ NtNwjhtJ njhFjpfSf;F gy 

vz;zpf;ifahd nghjpfis rkh;g;gpg;gjw;F ve;jnthU tpiykDjhuUk; tpUk;gpdhy;> 

tpiykDjhuuhdth; xt;nthU xg;ge;jj;jpw;F fPOk; Njitg;gLk; jifik/ 
jFjpj;jd;ik jfTj;jpwidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;> my;yhtpbd; xd;Wf;F 

Nkw;gl;l tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd jifikia tpiykDjhuh; ,oe;J 

tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf> ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,e;j 

nraw;wpl;lj;jpd; xU njhFjpapd;/ njhFjpfspd; ve;jnthU nghjpfSf;Fk; 

xg;ge;jf;fhuuhf Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/ gzpahw;wpf; nfhz;bUe;jhy;> 

tpiykDjhuh; gpuj;jpNafkhf ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;fhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/  
jFjpj;jd;ik jfTj;jpwdpd; fPo; mtUila epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g 

Njitg;gLj;jy;fis jhgpj;jy; Ntz;Lk;. my;yhtpbd;> ,e;j tpiykDit ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd jifikia tpiykDjhuh; ,oe;J tpLthh;. 

13.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; Njitg;gLk; Ntisapy; 1987 Mk; Mz;bd; 3Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjio ghJfhg;G 

mikr;rpw;F Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F Mff;Fiwe;jJ %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F 

Kd;duhf> tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;FngWk; jdpeghpd; ngah; kw;Wk; 

Nj.m.m./ flTr;rPl;bd; ,yf;fk; Mfpatw;iw nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/ 
5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;R ngWiff; FOtpd; 

jiytUf;F vOj;J %ykhf njhptpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; mwpTiu 

toq;fg;gLfpd;wdh;. 

 NkNyAs;s 7Mk;  ,yf;fj;jpy;; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y.: 15/5, ghyjf;\ khtj;ij> 

nfhOk;G-03.

njhiyNgrp : 0094-11-2439381/ 0094-11-2390719
njhiyefy; : 0094-11-2390720

kpd;dQ;ry; : procurement@defence.lk

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpapd; 03 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffspd; toq;fy;> 

xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk;; Nkw;ghh;itaply;

xg;ge;j ,y.: DHQC/CEILING 3/2020

1.  ng.Nr.t. ePq;fyhf> fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 526.4 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj; njhFjpapd; 03 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffspd; 

toq;fy;> xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; Nkw;ghh;itaply; 

Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf ghJfhg;G mikr;rpd; 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapy; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

  ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjpapd; 03 Mk; njhFjpf;fhf th;j;jf 

hPjpapyhd ju jdpAhpikAs;sJk; nghJthd rPypq; Kiwik nghUl;fspd; 

toq;fy; kw;Wk; njhopy; toq;Fehpdhy; toq;fg;gLk; njhopyhshpdhy; 

epiwNtw;wg;gLk; epWTjy; Ntiyfis Kfhikj;Jtg;gLj;jy; kw;Wk; 

Nkw;ghh;it nra;jy; Mfpatw;iw ,g;gzpahdJ mlf;Fk;. Ntiyfspd; 

KOikahd g+h;j;jp nra;ag;gLk; fhyk; 308 ehl;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; ,yq;ifapy; Mff; 

Fiwe;jJ 5 tUlq;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu 

gjpitf; nfhz;Ls;sJld; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigAld; jiur; Rth; kw;Wk; rPypq; nkU$l;ly; Mfpa Jiwapy; 

v];gp-1 jug; gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuuhdth; 

Kd;itf;fg;gLk; jdpAhpik rPypq; Kiwikfs;> jdpAhpikAs;s rPypq; 

Kiwikf;fhd cw;gj;jpahsh; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l cs;@h; 

Kftuhf my;yJ Kd;itf;fg;glTs;s jdpAhpik rPypq; Kiwikf;fhd 

chpkk; ngw;w epWthsuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  gz;lq;fspd; cw;gj;jpahsh;/ cw;gj;jpahsh;fs; ISO 9001 mj;jhl;rpg; 

gLj;jiyAk; tpiykDjhuUk; ISO 9001 mq;fPfhuj;ijAKila 

epWtdnkhd;whftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

•  fle;j Ie;J tUlq;fspd; epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 860 

kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  fle;j Ie;J tUlq;fspy; rPypq;Ffspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; 

mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAila xU nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

•  (Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; 

,e;j  xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; 

ePq;fyhd jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 140 kpy;ypad;; 

,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf jftiy 

nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/ 5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 

mikr;rpd;;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; FOj; 

jiythplkpUe;J ngw;W 2021 ngg;Uthp 15 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 

khh;r; 7 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 ngg;Uthp 15 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 7 Mk; jpfjp tiuAk; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mWgj;jpuz;lhapuk; ,yq;if 

&ghit (62>000 ,. &gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd epjpaply; mYtyUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;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;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy;/ tq;fp tiuthf 

ghJfhg;G mikr;rpd; ngahpy; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.   2021 khh;r; 08 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 Xf];l; 02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; 147 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLtJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J vOgj;njhd;gJ ,yl;rk; 

,yq;if &gh (7>900>000 ,.&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j 

tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; khw;wf;$baJkhd 

cj;juthjg; ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 Xf];l;   30 Mk; 

jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 175 ehl;fs;) 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf 

fl;blj;njhFjp Ntiyj;jsj;jpy; 2021 ngg;Uthp 22 Mk; jpfjpad;W K.g. 

10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis 

my;yJ NtNwjhtJ njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; 

ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,Ug;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; 

jdpj;jdpahf Njitg;gLj;jg;gLk; jifik / jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid 

jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F mjpfkhd 

xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; 

ve;jnthU nghjpf;Fk; / nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt njhpT 

nra;ag;gl;bUe;jhy;/ xg;ge;jf;fhuuhf ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> 

tpiykDjhuh; mtuJ epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;gLj;jy;fis 

,e;j tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/
jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. 

,y;yhtpbd;> ,e;j tpiykDtpd; toq;fYf;fhd jifikia ,oe;J 

tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 

Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; fPohd gjpTr; 

rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F 

Kd;duhfNt tpiykD jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; ngah; kw;Wk; 

Njmm/ flTr;rPl;L ,yf;fj;ij nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/ 
5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; 

epakpf;fg;gl;l ngWif FOtpw;F mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu 

toq;fg;gLfpd;wdh;. 

  NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthp/ Kfthpfs; 

gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWif FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 15/5, ghyjf;\ khtj;ij>

nfhOk;G-03> 

,yq;if. 

njhiyNgrp :  0094-11-2390719

njhiyefy; :  0094-11-2390720

kpd;dQ;ry;  :  procurement@defence.lk

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghJfhg;G mikr;R

mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; 

njhFjpapd; 04 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffspd; toq;fy;> 

xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk;; Nkw;ghh;itaply;

xg;ge;j ,y.: DHQC/CEILING 4/2020
1.  ng.Nr.t. ePq;fyhf> fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 516 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd mf;FNunfhlapYs;s ghJfhg;G 

jiyikaf fl;blj; njhFjpapd; 04 Mk; njhFjpf;fhd rPypq;Ffspd; 

toq;fy;> xUq;fpizj;jy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; Nkw;ghh;itaply; 

Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

ghJfhg;G mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf ghJfhg;G mikr;rpd; 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapy; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

  ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjpapd; 04 Mk; njhFjpf;fhf th;j;jf 

hPjpapyhd ju jdpAhpikAs;sJk; nghJthd rPypq; Kiwik nghUl;fspd; 

toq;fy; kw;Wk; njhopy; toq;Fehpdhy; toq;fg;gLk; njhopyhshpdhy; 

epiwNtw;wg;gLk; epWTjy; Ntiyfis Kfhikj;Jtg;gLj;jy; kw;Wk; 

Nkw;ghh;it nra;jy; Mfpatw;iw ,g;gzpahdJ mlf;Fk;. Ntiyfspd; 

KOikahd g+h;j;jp nra;ag;gLk; fhyk; 308 ehl;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; ,yq;ifapy; Mff; 

Fiwe;jJ 5 tUlq;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu 

gjpitf; nfhz;Ls;sJld; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigAld; jiur; Rth; kw;Wk; rPypq; nkU$l;ly; Mfpa Jiwapy; 

v];gp-1 jug; gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuuhdth; 

Kd;itf;fg;gLk; jdpAhpik rPypq; Kiwikfs;> jdpAhpikAs;s rPypq; 

Kiwikf;fhd cw;gj;jpahsh; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l cs;@h; 

Kftuhf my;yJ Kd;itf;fg;glTs;s jdpAhpik rPypq; Kiwikf;fhd 

chpkk; ngw;w epWthsuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  gz;lq;fspd; cw;gj;jpahsh;/ cw;gj;jpahsh;fs; ISO 9001 

mj;jhl;rpg;gLj;jiyAk; tpiykDjhuUk; ISO 9001 mq;fPfhuj;ijAKila 

epWtdnkhd;whftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.   xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 �      fle;j Ie;J tUlq;fspd; epjpg;Gus;thdJ Mff; Fiwe;jJ 845 

kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 �   fle;j Ie;J tUlq;fspy; rPypq;Ffspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; 

mDgtKk; mtw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghtpw;F Fiwahj ngWkjpiaAila xU nraw;wpl;lkhtJ ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 �    (Vida xg;ge;j hPjpapyhd flg;ghLfSf;fhf xJf;fg;gl;l gpd;dh;) kw;Wk; 

,e;j  xg;ge;jj;jpw;fhd toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; 

ePq;fyhd jputr; nrhj;Jf;fspd; Mff; Fiwe;j njhif 140 kpy;ypad;; 

,yq;if &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; Ntiy ehl;fspy; Nkyjpf jftiy 

nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ghJfhg;G 

mikr;rpd;;> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s epiyapay; FOj; 

jiythplkpUe;J ngw;W 2021 ngg;Uthp 15 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 

khh;r; 7 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2021 ngg;Uthp 15 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 khh;r; 7 Mk; jpfjp tiuAk; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mWgj;jpuz;lhapuk; ,yq;if 

&ghit (62>000 ,. &gh) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

ghJfhg;G mikr;rpd; gpujhd epjpaply; mYtyUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;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;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy;/tq;fp tiuthf 

ghJfhg;G mikr;rpd; ngahpy; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  2021 khh;r; 08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; fPNoAs;s 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiykDf;fs; 2021 Xf];l; 02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; (tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; 147 ehl;fs;)

9.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLtJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J vOgj;njl;L ,yl;rk; 

,yq;if &gh (7>800>000 ,.&gh) ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j 

tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; khw;wf;$baJkhd 

cj;juthjg; ghq;fpy; mike;Js;sjhfTk; 2021 Xf];l;   30 Mk; 

jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 175 ehl;fs;) 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  gj;juKy;y> ngytj;j> mf;FNunfhl tPjpapYs;s ghJfhg;G jiyikaf 

fl;blj;njhFjp Ntiyj;jsj;jpy; 2021 ngg;Uthp 22 Mk; jpfjpad;W K.g. 

10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

11.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; xNu njhFjpf;F gy vz;zpf;ifahd nghjpfis 

my;yJ NtNwjhtJ njhFjpfSf;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f tpUk;Gk; 

ve;jnthU tpiykDjhuUk; ,Ug;gpd;> xt;nthU xg;ge;jj;jpd; fPOk; 

jdpj;jdpahf Njitg;gLj;jg;gLk; jifik/jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid 

jhgpj;jy; Ntz;Lk; my;yhtpbd; xU tpiykDtpw;F mjpfkhd 

xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhd jifikia ,oe;J tpLthh;. 

12.  NkNyAs;s 11 Mk; mk;rj;jpw;F Nkyjpfkhf ,e;j nraw;wpl;lj;jpd; 

ve;jnthU nghjpf;Fk;/nghjpfSf;Fk; Vw;fdNt njhpT nra;ag;gl;bUe;jhy;/
xg;ge;jf;fhuuhf ve;jnthU nghjpfspYk; gzpGhpapd;> tpiykDjhuh; 

mtuJ epjpaply; kw;Wk; njhopy;El;g Njitg;gLj;jy;fis ,e;j 

tpiykDf;Nfhuy; nghjpf;F gpuj;jpNafkhf tpguf;Fwpg;Gf;fs;/
jFjpj;jd;ik Mfpatw;iw jfTj; jpwdpd; fPo; jhgpj;jy; Ntz;Lk;. 

,y;yhtpbd;> ,e;j tpiykDtpd; toq;fYf;fhd jifikia ,oe;J 

tpLthh;. 

13.  ghJfhg;G mikr;rpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; 1987 

Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; fPohd gjpTr; 

rhd;wpjio (Njitg;gbd;) Kd;itf;FkhW tpiykDjhuh;fs; jPtpukhf 

mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;. 

14.  tpiykDf;fis jpwg;gjw;F %d;W (03) Ntiy ehl;fSf;F Kd;duhfNt 

tpiykD jpwj;jypy; gq;Fgw;Wk; egh;fspd; ngah; kw;Wk; Njmm/flTr;rPl;L 
,yf;fj;ij nfhOk;G-03> ghyjf;\ khtj;ij> 15/5 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

ghJfhg;G mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWif 

FOtpw;F mwptpf;Fk;gb tpiykDjhuh; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

  NkNyAs;s 7 Mk; mk;rj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s Kfthp/Kfthpfs; 

gpd;tUkhW:

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWif FO>

ghJfhg;G mikr;R>

,y. 15/5, ghyjf;\ khtj;ij>

nfhOk;G-03> 

,yq;if. 

njhiyNgrp :  0094-11-2390719

njhiyefy; :  0094-11-2390720

kpd;dQ;ry;  :  procurement@defence.lk
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நேற்று எனெது கடந்ாலும்   
இனறு எனெது இருந்ாலும்   
ோமை உனமனை   
நிச்சயம் ்சநதிபநென   
புலரும் பொழு்்னில்   
புகுநதிடும் உன நிமனைபவனும்   
அமல எமனை ோள்முழுதும்   
ேமனைத்து மூழகடித்து எமனை   
ஒரு வழிெண்ணிவிட்டுத்்ான நொகிறது   
இதில் எங்ஙனைம் என   
அலுவமல நிமறநவற்றுவது????   

கா:(கா)்ல் வந்்ால் கவிம்யும் வந்து  
்:(்)னனைம்பிக்மகயும் உடன பிறந்து.  
ல:(ல)யம் சுயம் எனெவற்நறாடு கூடிய   
ஒரு இம்சமய எனைக்குள் உணர்கிநறன.   
ர்:(ர்)்ராைரிட்கு சீம் பி்ரொவிற்கு சுொ எனை   
இமறவன இனநற எழுதிவிட்டாய்.  
தி:(தி)னைம் தினைம் உன நிமனைவுகள்   
உருபவடுத்து எமனை உருக்குமலக்கும்.  
னை: இ(னை) நவறுொடுமடய ோட்டில் உள்ை்ால்   
ை(னை)ம் புரியும் ஆற்றல் உ(னை)க்கு இல்மல   
எ(னை) நிமனைக்க ந்ானறுந் உண்மைமய   
ப்சால்லிவிடு என உயிந்ர!!!   
ம்: (ம்ம்ம்).... மு்ல்வனின மூசசுக்காற்றின   
ஓம்ச பேஞ்சத்திமனை விட்டகலவில்மலநய!!!

காதலர் தினம்
சுந்தரராஜ் சுபாஷினி,   

வ�ால்ட்றிம்

உனமனை உயிரினும் நைலாக நேசித்ந்ன  
எபபொழுதும் உன புகநழ ொடிநனைன  
எனைது ைனைைார்ந் கா்லி ஆனைாய்  
நீயும் அந் நொல் இருபொய் எனை எண்ணிநனைன  
எனறு கா்லர் தினைம்  
நீ எனமனை ்சநதிக்க வந்ாய்  
ோன ஆவநலாடு உனமனைப ொர்க்க,  
நீநயா ஒரு அட்மடப பெட்டிமய நீட்ட  
ோன அம் வாஙகிப ொர்த்ந்ன  
அதில் ோன உனைக்கு ்ந் ெரிசுப பொருட்கள்  
நகள்விக் குறியாக உனமனைப ொர்த்ந்ன  
உன மகயில் திருைண அமழபபி்ழ  
ோன வாயமடத்துப நொநனைன  
என மகயில் அபபெட்டி   
எனமனைப ொர்த்து சிரித்்து  
என கா்லின முடிவுப்ரிநது விட்டது

உள்ைத்தில் உறஙகிக்கிடக்கும்   
உணர்சசிகமை உசுபபியவனும் - நீ   
பின அமவகமை உதி்ரசப்சய்யெவனும் - நீ   
எனனை ைாயநைா உனமனை   
காணும் நொது ைட்டுநை - எனறு   
பெண்மைமய உணர்கிநறன   
நீயில்லா பொழுதுகளில்   
இப ொமவ பவறும் ெதுமைநய   
உன வி்ரல் ப்ாட்டாநல   
ப்ாடர்நதும் ெல பெனைஙகள்   
வாழநதிருபநென   
உனமுகம் காண   
என முகவரி ோன இழபநென!

வ்தவிகா, ஸ்டானிகிளிப்
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உயிர்வாழ இது்பாதும்!  

இ்ைானை குளிர்காற்று இனனிம்சப ொட   
காரிருள் கானைைமழ பொழிய   
பவண்ணிலநவா பவஞ்சாை்ரம் வீ்ச   
உயிர்நொகும் வம்ரயிலும் ைறநவன - கண்ணா   
உன இ்ழ்ந் ெரி்சஙகள்   
உன வி்ரல் மீட்டும் வீமண்ான எனனுடல்   
இந் பெனைத்தில் உயிர்வாழ இதுநொதும். 

சண்முகநா்தன் ஷ்ாம் வ்தவ், 
மாத்தளை.  

நீ விைர்சிக்கும் ஒவபவாரு   
ப்சால்மலயும் எனைக்கானை   
ஆசிர்வா்ைாய் கருதுகிநறன  
எனைக்பகனை ஏதுவிருக்கிறது?  
ஏன இனனும் ோன   
ஜீவிக்கிநறன? எனை  
வி்ரக்தியின விளிம்பில்  
நிற்ெவள் அல்ல ோன  
ஆம்சகளுடன ந்சர்த்து   
நவ்மனைகமையும்   
்சைாதி கட்டிவிட்நடன  
விழுவப்ானறும் பவட்கைல்ல  
வீழநந் கிடபெது்ான   
பவட்கம் ஒருமுமற   
விழுந்ாலும் ைறுமுமற  
எழுெவள் ோன  
வர்ணஙகள் ப்ாமலந்   
வானைவில்மல நிறநதீட்டி  
அம்ரவட்டத்தில்வடிவமைத்து   
அழகு ொர்பெவள் ோன  
ைனைநவ்மனைகள் எனைக்கானை   
வம்ரயமறகைல்ல ோம்  
அமனைவரும் முகஙபகாடுக்க   
நேரிடும் பொதுவானை   
நிகழநவ ைனைக்க்சபபுகள்

வீ
ழ

்
வ

்ம
ா
ட
்
டே
ன

! 

− றஸமினா றாஸிக்,  
குருநாகல்

�சந்தமலர், டிம்புளை பத்தளன 
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காதலர் தினப பரிசு
�ான்மதி  

vy;gpl;ba gpshd;Nl\d;]; gpvy;rp

Nfs;tp mwptpj;jy;
fPo;f;fhZk; ghtpj;j Nkhl;lhh; irf;fps;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Nfs;tpr; rigapdhy; 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd

Njhl;lj;jpd; ngaUk; 

KfthpAk;
njh.,y tzpf chpikg; ngah; thfd ,y

ept; gPnfhf; v];Nll; 

G];n]y;yht
O81 4945O56

Hero Honda WP TX 7XXX
Yamaha 125 89 Sri 3XXX 

Bajaj Pulser 150 WP HP-3XXX

nkjFk;Gu v];Nll; 

tl;lnfhl
O51 4925019

Demak 150 WP BAL - 9XXX 
Bajaj Pulser 180 WP TY - 8XXX 
Yamaha DT 175 153-8XXX
Bajaj Pulser 180 WP HP - 3XXX
HondaXLR 200 WP BCN 6XXX
Bajaj Pulser 150 WP MW 5XXX
CD 200 HONDA 88 - 1XXX
CD 200 HONDA 86 - 1XXX

Pulser 150 WP HP - 3XXX
Suzuki 185 CR 125 - 3XXX

Yamaha DT 175 157 - 8XXX
Yamaha DT 175 153 -8XXX 
Yamaha DT 175 153 -8XXX 
Yamaha DT 175 153 -8XXX 
Yamaha DT 175 153 -4XXX 

,fy;fe;j v];Nll; 

vy;gpl;ba
O91 4944667

Bajaj Pulser 180 WP MW 5XXX
Yamaha DT 125 150 - OXXX 

Demak WP BAQ 8XXX
Bajaj Pulser 180 WP HP 3XXX 
Yamaha DT 175 159 -4XXX 

Bajaj Pulsar WP HP 3XXX 
Bajaj Pulsar WP HO 3XXX 

Yamaha 83 Sri 2XXX 
Suzuki 125 - 4XXX 

Yamaha 150 - OXXX 

Bajaj Pulsar WP HP 3XXX 
Bajaj Pulsar 150 CC WP HP 3XXX 

Yamaha DT 153 - 8XXX 
Yamaha DT 153 - 8XXX 

Honda CD 200 83 - 1XXX 
Suzuki 125 125 - 4xxx

Suzuki 125 Chassis number) 
TS1852/154920 

Bajaj Pulsar - 180DTSI WP MW 5XXX 

jiyikafk; O11 4693000
Demak - DTM BAQ - 8XXX 
Demak - DTM BAQ - 8XXX

FSf`fe;j v];Nll; 

te;Juk;Ng
 O91 4943040 Yamaha DT 125 150 - OXXX

2021 khh;r; 08Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; milAkhW vy;gpl;ba gpshd;Nl\d;]; gpvy;rp> gpujk epiwNtw;W  

mjpfhhpapd; Kfthpia milAkhW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'ghtpj;j Nkhl;lhh; irf;fps;fspd; tpw;gid" vd;W Fwpg;gpl;L rfy 

Nfs;tpfSk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &.500/- kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; itg;ghf &.5>000/- nrYj;Jtjd; Nghpy;> rk;ge;jg;gl;l 

Njhl;lq;fspy; ,Ue;J 2021 khh;r; 08Mk; jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g.8.30 ,w;Fk; gp.g.400 ,w;Fkpilapy; 

Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

rpNu\;l nghJ Kfhikahsh;/gpujp nghJ Kfhikahsh;/ rk;ge;jg;gl;l Njhl;lq;fspd; Kfhikahsh;fSldhd 

Kd; Vw;ghl;bd; mbg;gilapy; Ntiy ehl;fspy; K.g.8.30 Kjy; gp.g.4.00 tiu thfdq;fis ghh;itaplyhk;.

nfhOk;G - 02> nthf;N\hy; tPjp> ,y-305> vapl;fd; ];ngd;]; lth;> 9Mk; khb> vy;gpl;ba gpshd;Nl\d;]; gpvy;rp> 

jiyikafj;jpw;F tpiykDf;fs; gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk;.

ve;j fhuzKk; $whkNyNa ve;j NtisapYk; ve;j my;yJ vy;yh tpiykDf;fisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia vy;gpl;ba gpshd;Nl\d;]; gpvy;rp nfhz;bUf;Fk;.

gpujk epiwNtw;W mjpfhhp

vy;gpl;ba gpshd;Nl\d;]; gpvy;rp

9Mk; khb> vapl;fs; ];ngd;]; lth; -01

305> nthf;n\hy; tPjp> nfhOk;G -02.

njhiyNgrp - 0114693000
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திருக�ாணைமை குறூப நிருெர்

'சுபெர் லீக்’ என்ற பெயரில், 2021 பெப்ரவரி 17 முதல், 
சு�ததாச விமையாட்ட்ரங்கில் முதைாவது  பதாழில் -
மும்ற உமதெந்து லீக் கொடடிமய ஆ்ரம்பிபெதன 
மூைம்  இைங்ம� உமதெந்தாட்ட சம்கைைனம் ைற்று -
பைாரு மைற்�ல்லு்டன வ்ரைாற்ம்ற ஆ்ரம்பிக்கின்றது.

சுபெர் லீக் கொடடி என்ற பெயர் �்டந்த சிை ைாதங்�-
ைா� இைங்ம�யின அமனத்து ந�்ரங்�ளிலுமுளை �ால் -
ெந்து ஆர்வைர்�ள ைத்தியில் கெசுபொருைா� இருந்து 
வருகின்றது, கைலும் க�ாவிட-19 பதாற்று �ா்ரணைா� 
தற்கொமதய சு�ாதா்ர ைற்றும் ொது�ாபபு வழி�ாட்டல்� -
ளுக்கு அமைவா� ெை சந்தர்பெங்�ளில் ைறுசீ்ரமைக்�ப-
ெடடுளைது.

சுபெர் லீக் எனெது இைங்ம� கதசிய அணியின வைர்ச் -
சிக்கு ஒரு சி்றந்த முயற்சியாகும், அகத கொல் உயர்ைட்ட 
�ழ�ங்�ள வணி� ைற்றும் பொருைாதா்ர நனமை�ளு்டன 
பதாழில்மும்ற �ால்ெந்து தும்றயில் த்டம் ெதிபெதற் -
�ான முயற்சியா�  அமைகின்றது.

இைங்ம� உமதெந்தாட்டச் சம்கைைனம் சர்வகதச த்ரத்-
திற்கு இமணயான �டுமையான கிைப உரிை  நியைங்�ள 
மூைம் ெத்து உயர்நிமை �ழ�ங்�மை கதர்ந்பதடுத்துள -
ைது. இந்த �ழ�ங்�ள இபகொது ஐக்ராபபிய �ால்ெந்து 
�ழ�ங்�மைப கொைகவ துடிபொன பதாழில்மும்ற 
�ால்ெந்து நிறுவனங்�ைா� தங்�மை ைாற்றிக்ப�ாளவதற் -
�ான பசயல்ொடு�மை வடிவமைத்து வருகின்றன.

ஒரு ்ரவுண்ட ்ராபின அமைபபில் 90 கொடடி�மைக் 
ப�ாண்்ட இ்ரடம்டக்�ாை மும்றயில் வடிவமைக்�பெட-
டிருந்தாலும், சு�ாதா்ர வழி�ாடடுதல்�ள ைற்றும் ொது-
�ாபபு கநாக்�ங்�ளுக்�ா� இந்த மும்றமய ைாற்்ற கவண் -
டியிருந்தது. இது சம்ெந்தைா�, இைங்ம� உமதெந்தாட்ட 
சம்கைைனம் இதமன ஒற்ம்ற �ால் அடிபெம்டயிைான 
மும்றயா� ைறுசீ்ரமைத்தது. இதற்�மைவா� ஒரு �ழ�த் -
துக்கு 9  ஆட்டங்�ள என்ற அடிபெம்டயில் இச்சுற்றுப-
கொடடி 45 ஆட்டங்�ளுக்கு ைடடுபெடுத்தபெடுகின்றது.

பதாற்று �ாைத்தில் தங்�மை தயார் ெடுத்துவதற்�ா� 
வீ்ரர்�ள ைற்றும் �ழ�ங்�ளுக்கு கொதுைான �ாை அவ -
�ாசம் வழங்குவதற்�ா�, இைங்ம� உமதெந்தாட்ட சம்-
கைைனம் ‘முனெருவ �ாைம்’ என்ற �ருபபொருளின கீழ் 
ஒரு புதிய தைத்மத உருவாக்கியுளைது. இதற்�மைவா� 
ெத்து �ழ�ங்�ள இ்ரண்டு குழுக்�ைா� சைைா�ப பிரிக்�ப -
ெடடு, இந்த முனெருவ �ாைத்தில் ஒவபவாரு �ழ�மும் 
ஆட்டங்�மை எதிர்ப�ாளளும். இந்த முனெருவ �ாைப 

கொடடி�ளின பெறுகெறு�ள சுபெர் லீக் பதா்டரின 
இறுதி முடிவா�க் �ருதபெ்டைாட்டாது. 

“இைங்ம� உமதெந்தாட்டத்தில் சுபெர் லீக் பதா்டர் 
மூைைா� புதிய த்ரத்திைான கொடடி�மையும் வைர்ச் -
சிமயயும் �ாண்ெதற்�ான ஒரு சி்றந்த தருணைா� இது 
அமைகி்றது.  இந்த எண்ணக்�ருவுக்�ா� ெணியாற்றிய 
அமனத்து ெங்குதா்ரர்�ளுக்கும், இந்த பதாழில்மும்ற 
லீக் எனும் �னமவ உண்மையாக்கிய சர்வகதச உமதெந்-
தாட்ட சம்கைைனம் ,   ஆசிய உமதெந்தாட்ட சம்கைை-
னம் ைற்றும் �ழ�ங்�ளுக்கு நனறி. நீண்்ட �ாைைா�, எங்-
�ளுக்கு வீ்ரர்�ள, ெயிற்சியாைர்�ள, நடுவர்�ள ைற்றும் 
ெைர் கதமவயா� உளைனர், அவர்�ள �ால்ெந்தில் கந்ரடி 
நிறுவனங்�ைா� ைா்ற கவண்டும், அவர்�ள பதாழில் -
மும்ற ைற்றும் சர்வகதச ைட்டத்தில் எங்�ள த்ரத்மத 
உயர்த்துவதற்கு உறுதுமணயா� இருக்� கவண்டும்” 
எனறு இைங்ம� உமதெந்தாட்ட சம்கைைனத்தின 
தமைவர் அநு்ரா டீ சில்வா பதரிவித்தார்.

�ைந்து ப�ாளகின்ற ச�ை �ழ�ங்�ளுக்கும் ெருவத்-
திற்கு முந்மதய �ாைபெகுதிக்கும்  அசல் ெருவத்திற்கும் 
இைங்ம� உமதெந்தாட்ட சம்கைைனம் நிதியுதவி அளிக்-
�வுளைது. �ழ�ங்�ள த்ரவரிமசப ெடடியலில் முனனி-
மையில் இருந்தாலும்  �ம்டநிமையில் இருந்தாலும்  
ெங்க�ற்கும் அமனத்து �ழ�ங்�ளுக்கும் ெணபெரிசு 
அளிக்�பெ்ட இருக்கின்றது. 

இைங்ம� உமதெந்தாட்ட சம்கைைனத்தின பொதுச் 
பசயைாைர் ஜஸவர் உைர் கூறும�யில், "�ழ�ங்�ள 
ைற்றும் வீ்ரர்�மை நீண்்ட ஓய்வு �ாைத்திற்குப பி்றகு சி்றப-
ொ� தம்மை தயார் ெடுத்திக் ப�ாளை  முனெருவ �ாைம் 
மி�வும் வசதியானதா� அமையும். கைலும், இைங்ம� 

உமதபெந்தாட்டச் சம்கைைனம் இந்த நி�ழ்மவ சி்றப-
ொ�  ஒழுங்�மைக்�வும் வழிக�ாலுகின்றது. முதல் த்ட -
மவயா� இதுகொன்ற ஒரு அற்புதைான கொடடிமய 
எதிர்ொர்க்கிக்றாம்.”

கீகழ குறிபபி்டபெடுகின்ற ெத்து �ழ�ங்�ள இந்த முத -
ைாவது பதாழில்மும்ற லீக் கொடடி�ளில்  ெங்க�ற்கின -
்றன. இபகொது அவற்றின ெயிற்சி ைற்றும் தயார்ெடுத்-
தும் ெணி�ளில் முழுமையா� ஈடுெடடுளைன;

பளூ ஈகிளஸ வி.�, பளூ ஸ்டார் வி.�, ப�ாழும்பு 
வி.�,  டிிஃபெண்்டர்ஸ வி.�,  நியூ யங்ஸ வி.�,  ்ரத்னம் 
வி.�,ப்ரட ஸ்டார் வி.�, ப்ரனவுன வி.�, சீ ஹாக்ஸ வி.�,  
ைற்றும் அப �னடரி ையனஸ வி.�,  

முனெருவம் 2021  பெப்ரவரி 17 ஆம் தி�தி ஆ்ரம்ெ -
ைாகி 2021 ைார்ச் 10 ஆம் தி�திக்குள சு�ததாச விமை -
யாட்ட்ரங்கில் நிம்றவம்டயும்.   

நம்டமும்றயில் உளை சு�ாதா்ர நிமைமை�ள �ா்ர-
ணைா�, முனெருவ கொடடி�ள மூடிய �தவு�ளின 
கீழ் நம்டபெறும். கைலும் அமனத்து வீ்ரர்�ளும் அதி-
�ாரி�ளும் பீ.சி.ஆர் கசாதமன�ளுக்கு உடெடுத்தபெ-
டுவார்�ள. இைங்ம� உமதபெந்தாட்டச் சம்கைைனம் 
ஆனது  விமையாடடுத் தும்ற அமைச்சு ைற்றும் விமை -
யாடடு விஞஞானத் திமணக்�ைம் ஆகியனவற்று்டன 
இமணந்து ஒரு அம்ர உயிர் குமிழி சு�ாதா்ர மும்றமய 
உருவாக்கியுளைது..

யூடியூப ைற்றும் அமனத்து சமூ� ஊ்ட� தைங்�ளிலும் 
இைங்ம� உமதபெந்தாட்டச் சம்கைைனத்தின அதி�ா்ர-
பூர்வ ‘�ால்ெந்து இைங்ம� பதாமைக்�ாடசி’ வழியா� 
அமனத்து கொடடிளும் டிஜிட்டல் மும்றயில் ைக்�-
ளுக்கு கந்ரடியா� ஒளிெ்ரபெபெடும்.
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கைாேரானா அச்சுறுத்்தல் ைாரணமாை ஆசிே கமயவல்லுநர் 
சமபிேன்ஷிப க்தா்டர் ஒத்திகவக்ைப்பட்ட்தாை அறிவிக்ைப்பட-
்டக்த அடுத்து இந்த வரு்டம ந்டத்துவ்தற்கு திட்டமி்டப்படடுள்ள 
99ஆவது ே்தசிே கமயவல்லுநர் சமபிேன்ஷிப க்தா்டகர 
ே்டாக்கிேோ ஒலிமபிக் விக்ளோடடு விழாவில் ்பங்கு்பற்று-
கின்்ற வாயபக்ப க்பறுவ்தற்ைான இறுதி ்தகுதிைாண் ே்பாடடி-
ோை ந்டத்துவ்தற்கு இ�ங்கை கமயவல்லுநர் சங்ைம தீர்மா-
னித்துள்ளது. 

 இ�ங்கை கமயவல்லுநர் சங்ைத்தினால் ஏற்்பாடு கசயேப-
்படடுள்ள இந்த வரு்டத்துக்ைான ே்தசிே கமயவல்லுநர் சமபி-
ேன்ஷிப க்தா்டகர எதிர்வரும ேம மா்தம 20ஆம திைதி மு்தல் 
23ஆம திைதி வகர கைாழுமபு சுை்த்தாஸ விக்ளோட்டரங்கில் 
ந்டத்துவ்தற்கு கமயவல்லுநர் சங்ைம ந்டவடிக்கை எடுத்துள-
்ளது.  

முன்ன்தாை, 24ஆவது ஆசிே கமயவல்லுநர் சமபிேன்ஷிப 
க்தா்டர் எதிர்வரும ேம மா்தம 20ஆம திைதி மு்தல் 23ஆம 
திைதி வகர சீனாவில் நக்டக்பறும எனவும, இ்தற்ைான ்தகுதி-
ைாண் ே்பாடடிைக்ள ஏபரல் மா்தம 7ஆம திைதி மு்தல் ந்டத்துவ-
்தற்கும அவ்தானம கசலுத்்தப்பட்டது.  

 கைாேரானா கவரஸின் அச்சுறுத்்தல் ைாரணமாை குறித்்த 
க்தா்டகர ஒத்திகவப்ப்தாை சீனா ஒலிமபிக் சங்ைமும, ஆசிே 
ஒலிமபிக் ே்பரகவயும உத்திேோைபூர்வமாை அறிவித்்தது. 
இந்த அறிவிப்பானது ே்டாக்கிேோ ஒலிமபிக்கில் ்பங்ேைற்ை 
ஆர்வத்து்டன் இருந்த இ�ங்கை கமயவல்லுநர்ைளுக்கு மிைப 
க்பரிே அதிர்ச்சிகேக் கைாடுத்்தது.

ே்டாக்கிேோ ஒலிமபிக் விக்ளோடடு விழா ஜுக� மா்தம 
23ஆம திைதி மு்தல் ஆைஸ்ட மா்தம 8ஆம திைதி வகர நக்ட-
க்ப்றவுள்ளது. இதில் ்பங்ேைற்ைவுள்ள கமயவல்லுநர்ைளுக்கு 
்தகுதிக்பறுவ்தற்கு ஜுன் மா்தம 29ஆம திைதி வகர வாயபபு 
வழங்ைப்படடுள்ளது.   

 இமமுக்ற ஒலிமபிக்கில் ்பங்ேைற்்ற எந்தகவாரு இ�ங்கை 
வீரரும முன்கமாழிேப்ப்டவில்க�. எனினும, உ�ை கமயவல்-
லுநர் சங்ைத்தினால் கவளியி்டப்படுகின்்ற ்தகுதிைாண் ்படடிே-
லில் ஒலிமபிக் விழாவுக்கு விண்ணபபிக்ை ்தவறுகின்்ற வீரர்-
ைளுக்ைாை விேச்ட புளளிைள முக்றகமகோன்று அறிமுைம 
கசயேப்படடுள்ளது. இது ஒலிமபிக்கில் ்பங்ேைற்ைவுள்ள வீரர்ை-
ளுக்கு மு்தல்்த்டகவோை வழங்குகின்்ற ஒரு புதிே திட்டமாகும.  

 குறித்்த புளளிைள முக்றயின் ்படி இ�ங்கைகேச் ேசர்ந்த 
மூன்று கமயவல்லுநர்ைளுக்கு ஒலிமபிக்கில் ்பங்ேைற்கின்்ற 
அரிே வாயபபு கிக்டக்கும என எதிர்்பார்க்ைப்படுகின்்றது.

 க்பண்ைளுக்ைான 3000 மீற்்றர் ்தக்ட ்தாண்்டல் ே்பாடடி-
யில் ே்தசிே சமபிேனான நி�ானி ரத்னாேக்ை, ஈடடி எறி்தல் 
வீரர் சுேம்த ரணசிங்ை மற்றும க்பண்ைளுக்ைான 400 மீற்்றர் 
ே்தசிே சமபிேனான நதீஷா ராமநாேக்ை ஆகிே வீரர்ைள இ்டம-
க்பற்றுள்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

தேசிய மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப் மேொடர்

உதேபநேொடட மேொடர்
17ஆம் திகதி ஆரம்பம்

மபரிதும் எதிர்பொர்்ககப்படட SUPER
LEAGUE

புதிய திகதிதய அறிவிதேது 
இலஙதக மெய்வல்லுநர் சஙகம்

மூதூர் தின�்ரன நிருெர்

மூதூர் பொது விமையாடடு மைதா-
னத்மத நவீன வசதி�ளு்டன புன-
்ரமைத்து தருைாறு க�ாரும் ை�ஜர் 
ஒனறிமன விமையாடடுத்தும்ற 
அமைச்சர் நாைல் ்ராஜெக்்ஸவிற்கு 
அனுபபி மவத்துளைதா� மூதூர் 
பி்ரகதச சமெயின தவிசாைர் எம்.எம்.
ஏ.அரூஸ பதரிவித்தார்.

மூதூர் பொது விமையாடடு மைதா-
னத்தில் மூதூர் பி்ரகதச பசயை� 
ைட்டத்திைான விமையாடடுக்�ள, 

ொ்டசாமை ைற்றும் கி்ராமிய ைட்டத்-
தில் இயங்கும் விமையாடடுக் �ழ�ங்-
�ளினால் ந்டாத்தபெடும் விமையாட-
டுக்�ள என ெல்கவறு விமையாடடு 
நி�ழ்ச்சி�ள, பொது நி�ழ்வு�ள 
எனென மூதூர் பொது விமையாடடு 
மைதானத்தில் வரு்டா வரு்டம் ந்டத்-
தபெடடு வருகின்றன.

இந்நிமையில் இம்மைதானத்மத 
ைண் நி்ரபபி புல் அடிக்கி சைநிமைப-
ெடுத்த கவண்டிய கதமவயு்டன 
வடி�ாண் புன்ரமைபபு அ்ரங்கு 
அமைத்தல் ைைசைகூ்ட வசதி�மை 

ஏற்ெடுத்தல், ொது�ாபபு ைதில்�ள 
அமைத்தல் எனெனவற்று்டன மின 
விைக்கு�ள பொருத்தும் ெணி�ளும் 
மி� அவசியைா� கைற்ப�ாளைபெ்ட 
கவண்டிய கதமவ�ைா� �ாணப-
ெடுவது குறித்தும் அமைச்சருக்கு 
அனுபபி மவத்துளை அம்ை�ஜரில் 
குறிபபி்டபெடடுளைது.

எனகவ இவகவமைத்திட்டத்மத 
முனபனடுக்� கதமவயான நிதி ஒதுக்-
கீடம்ட வழங்கி உதவுைாறும் பி்ரகதச 
சமெ தவிசாைரினால் கவண்்டபெட-
டுளைது.

விதையொடடு 
உபகரணஙகள் 
தகயளிப்பு

ைனனார் குறூப நிருெர்

ைனனார் ஆண்்டாங்குைம் க்றாைன 
�த்கதாழிக்� தமிழ் �ைவன  ொ்டசா -
மைக்கு �்டந்த  வியாழக்கிழமை(11) 
�ாமை ஒரு பதாகுதி விமையாடடு 
உெ�்ரணங்�ள வழங்கி மவக்�பெட-
டுளைது.

 ொ்டசாமையின ெமழய ைாணவ-
னும் தற்கொது ைண்்டனில் வசித்து 
வரும் �கணசன சிவகநசன வழங்-
கிய ஒரு இைடசம் ரூொய்   நிதி 

உதவியில் குறித்த விமையாடடு 
உெ�்ரணங்�ள வழங்கி மவக்�பெட-
டுளைது.

ொ்டசாமையின ெமழய ைாணவர் 
சங்�த்தின பசயைாைர் ஆர்.லுைாசிறி   
தமைமையில் ெமழய ைாணவர்�-

ைது ெங்கு ெற்றுதலு்டன  ெமழய 
ைாணவர் சங்�த்தின்ரால்  ொ்டசா-
மைக்�ான விமையாடடு உெ�்ரணங்-
�ள   ொ்டசாமை அதிெர் எம்.கிருஸ-
ரியன முனனிமையில் வழங்கி 
மவக்�பெட்டது.

மூதூர் மபொது விதையொடடு
தெேொனததே புனரதெ்கக நட்வடி்கதக

1952இல் கெ்ராதமனக்கு ைாற்்றபெட்ட 
இைங்ம�ப ெல்�மைக்�ழ�ம் இங்கிைாந்து 
ை�ா்ராணி எலிசெத் முனனிமையில் அவ்ரது 
�ணவ்ரான எடினபெக்ரா க�ாை�னால் 1954 
ஏப்ரல் 20ம் தி�தி  உத்திகயா�பூர்வைா� தி்றந்-
துமவக்�பெட்டது. இதன கொது இைங்ம�  
ெல்�மைக்�ழ�ம் கெ்ராதமனமய “More open 
than usual” என்ற வாச�த்து்டன தி்றந்து மவப-
ெதா� குறிபபிட்டார் க�ாை�ன.  இதுகவ இன-
ம்றக்கும் நூை�த்தின வாச�ைா� �ாணபெடு-
கி்றது. ெல்�மைக்�ழ�த்தின நூை� �ட்ட்டம் 
01.07.1960இல் தி்றந்து மவக்�பெடடுளைது. 

இக்�டடி்டங்�ள அமனத்தும் முதைாவது 
உெகவந்தர் கசர் ஐவர் பஜனிங்ஸ �ாைத்தில் பி்ர-
சித்தி பெற்்ற ெ்டவம்ர �மைஞர் கசர் பெடரிக் 
எெப�ாம் (sir petric abercrombe) அவர்�ைால் 
திட்டமி்டபெடடு ெ்டவம்ர �மைஞர்  கசர்லி. 
டி. அல்விஸ (shirty Alwis) சால் வடிவமைக்-
�பெட்டது.  இக்�டடி்டங்�ள அமனத்தும் 
கீமழத்கதச �ைாசா்ரத்து்டன சிங்�ை �ைாசா்ர 
�ட்ட்டங்�ைா�கவ அமைக்�பெடடுளைன. 
இது பதா்டர்ொ� அக்�ாைத்தில் நுண்�மை வித்-
த�்ரான ஆனந்த குைா்ரசாமியிம் க�ட்டகொது 
இைங்ம�யில் ெல்�மைக்�ழ�க் �டடி்டங்-
�ள சிங்�ை �ைாசா்ரத்திமன பி்ரதிெலிபெதா� 
அமைய கவண்டும் என ஆகைாசமண வழங்-
கியுளைார். �ட்ட்ட �மைஞர் அல்விஸ இ்றந்த 
பின அவ்ரது நிமனவா�கவ முச்சந்தியில் நீர்த்த-
்டா�ம் அமைக்�பெடடு அதன நடுவில் அவ்ரது 
அஸதி மவக்�பெட்டதால் அது ”அல்விஸ 
பொண்ட” என அமழக்�பெ்டைாயிற்று.

இந்நூை�ம் 1921--1942 �ாைபெகுதி-
யில் சிகைான இைங்ம�ப ெல்�மைக்�ழ� 
சஞசிம� நூை�ம் எனவும் 1942-1952 �ாைபெ-
குதியில் இைங்ம�ப ெல்�மைக்�ழ� நூை�ம் 
(யுனிவசிடடி ஒப சிகைான கெ்ராதமன 
நூை�ம்), 1972-1978 கெ்ராதமன வைா� 
நூை�ம், 1978 �ாைத்தில் முதல் கெ்ராதமனப 
ெல்�மைக்�ழ� நூை�ம் எனவும் அமழக்�ப-
ெடடு வந்துளைது. 

இைங்ம� ெல்�மைக்�ழ� வ்ரைாற்றில் முத-
ைாவது நூை�்ரா� ஆர். எஸ. எனம்ரட (1942--
1952) எனெவரும். இ்ரண்்டாவது நூை�்ரா�  
எஸ. சி. பபைாக் எனெவரும், (1952-1963), 
மூன்றாவது நூை�்ரா�  க�. டி. கசாைதாச            
(1964-1970),  நான�ாவது நூை�்ரா�  எச். எ. ஐ. 
குணதிைக்�,  (1971-1979), ஐந்தாவது நூை�-
்ரா�  என. டி கசனாதீ்ர (1982-2002), 6வது நூை-
�்ரா�  பஹரிசன பெக்ர்ரா (2003-2009 ), 7வது 
நூை�்ரா� திருைதி �ைாநிதி பி. விகஜதுங்�வும் 
(2012-2015)  �்டமையாற்றினர். தற்கொது �ட-
டும்ரயாைர் இ்ராமசயா ைக�ஸவ்ரன (2015 
முதல் )�்டமையாற்றி வருகின்றார். 

1992 முதல் நூை�த்தில் �ணணியு்டனான 
நூல்ெதிவு�ள ஏற்ெடுத்தபெடடுளைன.  2001 
ஆம் ஆண்டு கிமை நூை�ங்�மை இமணத்து 
இமணய பதா்டர்பு�ள ஏற்ெடுத்தபெடடுள-
ைன. 2002ஆம் ஆண்டு பதா்டக்�ம் Alice for 
windows பைனபொருள ொவிக்�பெடடு நூற் 
ெதிவு, கதடுதல், விநிகயா�ம் இைகுெடுத்தப-
ெடடுளைது. 2016 இல் டிஜிட்டல் நூை�ம் அபி-
விருத்தி பசய்யபெட்டது.  2020ஆம் ஆண்டு 

30,000 சது்ர அடிக் ப�ாண்்ட ஆறுைாடி புதிய 
�டடி்டம் தி்றந்து மவக்�பெட்டது.  உை�  ெல்-
�மைக்�ழ�  த்ரபெடுத்தலிலும், இைங்ம� ெல்-
�மைக்�ழ� த்ரபெடுத்தலிலும் கெ்ராதமனப 
ெல்�மைக்�ழ�ம் முக்கியத்துவம் வகிக்கி்றது. 
பவகொபைடறிக் (Webometric)  கிவ எஸ Q 
S.) த்ரபெடுத்தல்ஆகியவற்றில் �்டந்த நானகு 
வரு்டைா� முதலி்டத்திமனயும், உை�  கிரீன 
யூனிவசிடடி (world green University) த்ரபெடுத்-
தலில் ெத்தாவது இ்டத்திமனயும் வகிக்கி்றது.

 இனறு 12,000 ைாணவர்�ள, 7,000 ெட-
்டபபின ெடிபபு ைாணவர்�ள, 3,000 உத்தி-
கயா�த்தர்�ள உளைனர். இதில் ஊழியர்�ள 
ைற்றும்  900 விரிவும்ரயாைர்�ள என பைாத்த-
ைா� 22,000 கெர் நூை� ொவமனயாைர்�ைா� 
உளைனர்.  2020 முதல் �ண்டி ைாவட்ட ஊ்ட-
�வியைாைர்�ளுக்கு இந்நூை� அங்�த்தவம் 
வழங்�பெடடுளைது. இங்கு 61 பைாழி�ளில் 
நூல்�ள உளைன. 1961 முதல் ெல்�மைக்�ழ�த்-
தில் அ்ரபி பைாழிக் �ற்ம� ஆ்ரம்பிக்�பெட்ட 
பின அ்ரபி பைாழி நூல்�ளும் உளைன.  இங்கு 
ெல்கவறு சைய நூல்�ள உளைன. இைங்ம� 
நூற்கசர்க்ம� (Ceylon collection) பிரிவில் 
இைங்ம� வ்ரைாறு, பொருைாதா்ரம், அ்ரசியல் 
பதா்டர்ொன நூல்�ள உளைன. நுண்�மை, 
பதால்லியல், பசபகெடு, சிற்ெங்�ள, ஓமைச்-
சுவடி�ள, ஏடு�ள எனென இச்கசர்க்ம�யில் 
�ாணபெடுகின்றன. 16 பைாழி�ளில் 5,200 
ஓமைச் சுவடி�ள �ாணபெடுகின்றன. 1,302 
ஆம் ஆண்டு ஓமைச்சுவடிகய மி�வும் ெழ-
மையானது. ஏமனய இைங்ம� ெல்�மைக்�-

ழ�ங்�மை வி்ட ஓமைச்சுவடி கசர்க்ம�கய,  
கெ்ராதமனப ெல்�மைக்�ழ� நூை�த்திமன 
முதனமைபெடுத்துகி்றது.  அ்ரசர் �ாை ஓமைச்-
சுவடி�ள, சுகதச ைருத்துவ ஓமைச்சுவடி�ள, 
கந்ரம் �ணித்தல், சாஸதி்ரம், அ்ரச �ாை தண்-
்டமன�ள, பெௌத்த திரிபி்ட�ம் கொன்றன 
இவற்றில்  உளை்டங்கும். 

இைங்ம� ஓமைச்சுவடி கசர்க்ம�யில் இந்த 
நூை�ம் 2ஆம் இ்டத்திமன வகிக்கி்றது. முத-
ைாவது இைங்ம� அரும்பொருட�ாடசிய� 
(மியூசியம்) கசர்க்ம�யாகும். இைங்ம�யில் 
அச்சடிக்�பெடும் பவளி்டபெடும் ச�ை நூல்-
�ளிலும் ஐந்து பி்ரதி�ள சுவடி�ள திமணக்�-
ைத்திற்கு வழங்�பெ்ட கவண்டும். இதமனச் 
சட்டபெடியான நூற் பி்ரதி�ள (Legal deposit) 
என அமழபெர். இந்த ஐந்து பி்ரதி�ளில் ஒரு 
பி்ரதி 1951ஆம் ஆண்டு முதல் கெ்ராதமன ெல்-
�மைக்�ழ� நூை�த்தில் கசர்க்�பெடுகி்றது. 
எனகவ இந் நாடடில் அச்சி்டபெடும் ச�ை 
நூல்�ளிலும் ஒரு பி்ரதிமய இங்க� �ாணைாம். 
இதில் கிட்டத்தட்ட 4,50,000 நூல்�ள உளைன. 
1951க்கு முன இமவ இங்கிைாந்து நூை�த்தில் 
மவக்�பெடடிருந்தன. இங்கு 1891 ஆம் ஆண்-
டிலிருந்து 9,00000 சஞசிம��ள உளைன. 
இமவ நூை�த்தின நூற்�டடும் பிரிவினால் 
வரு்டத்திற்�ான சஞசிம��ள ஒனறு கசர்த்து 
�ட்டபெடுகின்றன. 1989 இல் முதல் நூற்�ட-
டும் பிரிவு இங்க�கய ஆ்ரம்பிக்�பெட்டது.

தமிழ் நூல்�மை பொறுத்தவம்ர 1921 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து கசர்க்�பெட்ட 150,000 வம்ர-
யிைான தமிழ் நூல்�ள இங்கு மவக்�பெடடுள-

ைன. இைங்ம� கச�ரிபபு (Ceylon collection), 
சட்ட ரீதியான மவபபு (legal collection ) தமிழ் 
நூல்�ள ஆகியவற்க்றாடு தனியான தமிழ் 
நூற் பிரிவு�ள உளைன. இ்ரவல் ெகுதியிலும், 
தமிழ் நூல்�ள உண்டு. இமவ தவி்ர கெ்ராசிரி-
யர் எஸ. தில்மைநாதன தான கசர்த்து மவத்த 
நூல்�மையும் அண்மையில் அனெளிபொ� 
வழங்கினார்.

1921 பதா்டக்�ம் இதுவம்ர �ாைம் ெட்டப-
பினெடிபபு, ெட்டம் பெற்்றவர்�ைது ஆய்வு 
ஏடு�ள (Theses) கசர்க்ம�யும் இங்கு உளைது. 
இங்கு �்டமையாற்றும் நூை�ர்�ள மூைம் 
நாடடிற்கு  ெல்கவறு கசமவ�ள வழங்�ப-
ெடுகின்றன.  நூை� தும்றயில் �ற்பித்தல், 
ெயிற்சி வழங்குதல், ஆகைாசமண வழங்கு-
தல், நூை�ம் பதா்டர்ொன நூல்�மை எழுதி 
பவளியி்டல், நூை�ப ொவமன  ைற்றும் அதன 
வைர்ச்சிக்�ா� ஆய்வு�மை பசய்தல், அதமன 
கதசிய, சர்வகதச ைாநாடு�ளில் சைர்பபித்தல் 
கொன்றன  மூைம் முக்கிய ெங்�ளிபபிமன  
நாடடிற்கும், சர்வகதசத்திற்கும் பசய்து வரு-
கின்றனர்.  

இந்நூை�ம் நவீன நூை�ைா�வும், ெழமை 
கெணும் நூை�ைா�வும், சுவடி�ள நிமை-
யைா�வும், �ாபெ�ைா�வும் இனனும் ெை 
நூற்்றாண்டு�ள கசமவ பசய்து நாடடிற்கும், 
சர்வகதசத்திற்கும் ெல்ைாயி்ரக்�ணக்�ாண 
ெட்டதாரி�மையும், �ல்விைான�மையும், 
புத்திஜீவி�மையும் உருவாக்� கவண்டும். 
இந்நூை�த்தின ெயமன ச�ைரும் அனுெவிக்� 
கவண்டும்!.

நூற்்றாண்டு ைாணும ே்பரா்தகன... (02ஆம் ெக்�த் பதா்டர்)
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