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்கண்டி , உடுதுமப்ர ,மீமுர்ர ்கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் நம்டபபற்ற 'கி்ராைத்து்டன் உம்ரயா்டல்' 10 ஆவது 
நி்கழ்ச்சியில் பஙர்கற்ற ஜனாதிபதி ர்காட்்டாபய ்ராஜபக ஷ பபாதுைக்களு்டன் உம்ரயாடுவமை ்காணலாம.   

ப்காழுமபு 07,  ைன்்றக ்கல்லூரியில் நம்டபபற்ற 'ரைடின் ஸ்ரீலங்கா'  வரத்ை்கக ்கண்்காட்சியில் ்கலந்து 
ப்காண்்ட பி்ரைைர ைஹிந்ை ்ராஜபக ஷ வரத்ை்க கூ்டபைான்றில் பைாழில் முமனரவாரு்டன் உம்ரயாடுவமை 
்காணலாம.அருகில் அமைச்்சர விைல் வீ்ரவங்சவும ்காணபபடுகி்றார.  

நாட்டை முடைக்கும் 
தீர்ானம் 
எதுவுமில்லை   
ல�ோரன்ஸ்  
செல்வநோயகம்  

நோட்டில புதிய ்வகக சகோலரோனோ 
க்வரஸ் பர்வல ச�ோடர்பில பலல்வறு 
விமர்ெனஙகள் முன்க்வககபபட்டு ்வரும் 
நிக�யில நோட்கட முடககு்வ�றகோன 
எந� தீர்மோனமும் எடுககபபடவிலக� 
என்றும் அவ்வோறோன �க்வலகள் உண் -
கமககுப புறம்போனக்வ என்றும் இரோ -
ணு்வத் �ளபதி ெல்வநதிர சில்வோ ச�ரி -
வித்துள்ளோர். பிரிட்டனில பரவும் அதிக 
வீரியம் சகோண்ட புதிய ்வகக 
சகோலரோனோ க்வரஸ் நோட்டின் 

நாட்டில் புதிய வகை கவரஸ் பரவகை ைட்டுபபடுத்த 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

பிரிட்டனில பரவியுள்ள புதிய ்வகக 
க்வரஸ் நோட்டிறகுள் பரவு்வக�த் �டுப-
ப�றகு சபோதுமககளின் முழுகமயோன 
ஒத்துகைபபு அ்வசியம் என ஆரம்ப 
சுகோ�ோர லெக்வகள், ச�ோறறுலநோய் மறறும் 
சகோலரோனோ  க்வரஸ் ச�ோறறு கட்டுபபோடு 
ச�ோடர்போன இரோஜோஙக அகமசெர் சு�ர்ெனி 
சபர்னோண்லடோபுள்லள ச�ரிவித்துள்ளோர். 

அந� ்வககயில நோட்டு மககள் சுகோ�ோர துகற-
யினரின் ஆல�ோெகன மறறும் ்வழி -
கோட்டலககள முகறயோகவும் 

இறுதி அறிக்கை இன்று 
அகைச்சரகவ கூட்்டததில்

 ஏபரல 21 �ோககு�ல குறித்து ஆரோய்ந� 
ஜனோதிபதி ஆகைககுழுவின் இறுதி 
அறிககககய  இன்கறய தினம் இடம் -
சபறவுள்ள அகமசெரக்வக கூட்டத்தில, 
சபரும்போலும் முன்க்வபப�றகோன 
்வோய்பபு உள்ள�ோக அகமசெ-
ரக்வ இகை லபசெோளரோன 

இமரானின் விஜயததில் 
இரா்தாவுக்கு ்சந்்தைம?

எதிர்்வரும் 22 ஆம் திகதி இ�ங-
ககககு ்வருகின்ற போகிஸ்�ோன் பிர� -
மர் இம்ரோன்கோனின் இ�ஙககககோன 
விஜயம் இநதிய அரெோஙகத்திறகு எதி-
ரோன�ோக அகமநது விடககூடோது.   
அபபடி அகமநது விடுலமோ என்ற ெந -
ல�கம் ஏறபடுகின்றது என மக�யக 
மககள் முன்னணியின் �க�்வரும் நு்வசரலியோ மோ்வட்ட 
போரோளுமன்ற உறுபபினருமோன ல்வலுெோமி இரோ�ோகிருஸ் -
ைன் லகள்வி எழுபபியுள்ளோர்.  இது ச�ோடர்போக 
லநறறு (14) நு்வசரலியோவில ஊடகஙகளுககு 

இந்திய தூதரகத்தில 
ஒருவருக்கு ககாரரானா

சகோழும்பில அகமநதுள்ள இநதிய 
உயர் ஸ்�ோனிகரோ�யத்தில பணிபுரி -
யும் இநதிய செய�க ஊழியர் ஒரு்வர் 
சபபர்வரி 13 அன்று சகோலரோனோ க்வர-
ஸுககு உட்பட்டுள்ள�ோக ச�ரிவிக-
கபபடுகிறது. இந� �க்வக� இநதிய 
உயர் ஸ்�ோனிகரோ�யம் ச்வளியிட்-
டுள்ள அறிவிபசபோன்றில 
உறுதிபபடுத்தியுள்ளது.  

உயிர்த்� ஞோயிறு �ோககு�லுடன் 
ச�ோடர்புகடய்வர் என கரு�பபடும் 
ெோரோ என அகைககபபடும் 
பு�த்சினி ரோலஜநதிரன் 

வி்சா்ரமண ந்டத்ை
CID ககு உத்ை்ரவு

20 ற்கு ஆதரவு வழங்கிய  04 எம்.பிக்களுக்கும் 

ஜனோஸோகககள அடககம் செய்்வ-
�றகு அனுமதி ்வைஙகு்வ�ோக ்வைங-
கபபட்ட உத்�ர்வோ�த்க� நம்பிலய 
அரெோஙகத்திறகு ஆ�ரவு ்வைஙகிய-
�ோகவும் ஆனோல ச�ோடர்நது அந� 
விடயம் இழுத்�டிககபபடு்வ�ோக-

வும் 20 ஆ்வது திருத்�த்திறகு ஆ�ரவு 
்வைஙகிய முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் எம்.
பிககள் ஆ�ஙகம் ச�ரிவித்துள்ளனர். 
ஆனோல சகோலரோனோவினோல இறபப -
்வர்ககள அடககம் செய்்வ-
�றகு அனுமதி கிகடககும் 

தமிழ் ்க்களுக்காக கதாடைரந்தும் குரல ககாடுக்க

யோழபபோைம் குறூப நிருபர்

�மிழ ல�சியக கட்சிகள் 
இகைநது மூன்று முககிய விட-
யஙகள் குறித்து தீர்மோனங-
ககள எடுத்துள்ளன. 

கிளிநநாசசியில் வாள் நவட்டு  
ஒருவர் பலி; மூவர் ICU வில்

கிளிசநோசசி குறூப நிருபர்

கிளிசநோசசி உகமயோள்புரம் பகுதியில 
இரு குழுககளிகடலய பரஸ்பர லமோ�லில 
ஒரு்வர் பலியோனதுடன் லமலும் மூ்வர் தீவிர 
சிகிசகெ பிரிவில சிகிசகெ சபறறு ்வருகின்-
றனர். குறித்� ெம்ப்வம் லநறறு கோக� 11.30 
மணியளவில ஏ9 பிர�ோன வீதியில 
இடம்சபறறுள்ளது.

வா்ழத்ரதாடடை சுற்றிவ்ைப்பில

போ�ோள உ�கக 
குழு உறுபபி-
னரோன கஞ்சிப-
போகன இம்ரோனின் 
ெகோ்வோன சமோஹம்-
மட் அஜீம் என்ற 
ெநல�க நபர் ககது 
செய்யபபட்டுள்ள -

�ோக சபோலிஸ் ஊடகப லபசெோளர் பிரதி 
சபோலிஸ்மோ அதிபர் அஜித்-
லரோஹை ச�ரிவித்�ோர்.  

திைைரின் ப்தவிக்கு கவைட்;
திைாமபரம அதிரடி முடிவு

ச�ோழி�ோளர் ல�சிய  
முன்னணியின் சபோதுச 
செய�ோளர் ப�வியிலிருநது 
முன்னோள் போரோளுமன்ற 
உறுபபினர் மயில்வோகனம் 
தி�கரோஜ் நீககப -
பட்டுள்ளோர்.  

ப�ொதுமக்களின் ஒத்துழைபழ� 
க்கொரும் அழமச்சர் சுதர்்சனி

சுகாதார தரப்பின் 
ஆரலைாச்ன, வழிகாடடை்லை
பின்்பற்்றவும் ரகாரிக்்க 

அடைக்கத்திற்கு அனு்தி கி்டைக்கும் என  நம்பிக்்க

ஏப்ரல 21 தாக்குதல ஆ்ைக்குழுவின் 

கதா.ரத. முன்னணி ஏக்னதாக தீர்ானம் 

நிகழ்வுக்ை த்டை கசயய ரகாரிக்்க 

புதிய கவரஸ் ந்தாற்று 
்ைலும தீவிர அதிைரிபபு 

அறிகம்க ஊ்டா்க 
உறுதிபபடுத்ைல்

நிபந்தகையு்டன் ைன்னிபபு  
வழங்கிய மு.ைா உயர்பீ்டம

பதது ்தமிழ் ைட்சிைள் ்சார்பாை 
ந்டவடிக்கைக் குழு ந்தரிவு

உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதல பிரதான சந்ரதக ந்பர;

புலைத்சினி இலைங்்க 
வந்துளைாரா? இந்திய அரசுக்கு எதிரானதா என்கி்றார  

கஞ்சி்பா்னயின் சகா  
உட்படை ஐவர ்கது  

யாழில ரநற்று கூடிய கூடடைத்தில முடிவு 
்ைல அகழ்வு கதாடைரபில இரு குழுக்கள ர்ாதல 

நிருபர்: ஜனாஸா எரிப்பு விவகாரத்தில 
உஙக கட்சி எந்த நடவடிக்கயும் எடுககல 
என ஒரு குற்றச்ாட்டு இருககுத்த?   

 ்த்லவர்: அது எப்படி, யாராவது 
முயறசித்்தால் அ்தறகு ்ப்தபாட்டா நாஙக 
அறிக்க விட்டுக ககாண்டு்தான்   
வருகின்த்றாம்....!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி
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எதிர்்வரும் 19ம் திகதி மு�ல பிரதி ச்வள்ளிககி-
ைகம ல�ோறும் தினகரனுடன் ச்வளி்வருகின்றது 
'பு�கமக கதிர்'.  �ரம்_5 பு�கமப பரிசில பரீட்-
கெககுத் ல�ோறறவிருககும் மோை்வர்களுககு பயன் 
�ரும் ்வககயில   மோதிரி வினோககளின் இ�்வெ 
இகைபபு.  (ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.ெநதிரப்வன் 
– சகோழும்பு இநதுக கலலூரி)

மொணவருக்கொன
புலழமக ்கதிர்



மேட் இன் ஸ்ரீலங்கா (Made in Sri 
Lanka) வர்த்த்க் ்ண்காட்சி பிர்த-
ேர ேஹிந்த ரகாஜபக்ஷவினகால் (13) 
திறநதுவவக்்பபட்்டது. இந்காட்-
டின் சிறு ேற்றும் ்டு்த்தர த்தகாழில்-
முவனமவகாருக்கு உள்காட்டிலும் 
தவளி்காட்டிலும் ்தங்ள சநவ்த 
இலக்கு்வை அவ்டவ்தற்்கான 
வகாயபவப்த ஏற்படு்ததும் ம்காக்்்த-
து்டன் ஆரம்பிக்்பபட்டுளை மேட் 
இன் ஸ்ரீலங்கா என்ற எண்ணக்்ரு-
விற்்வேய த்காழும்பு 07 ேன்றக் 
்ல்லூரி ேகாவ்தவ்தயில் இந்த வர்த-
்த்க் ்ண்காட்சி இரணடு தினங்ள 
்வ்டதபற்றது.

வ்்தத்தகாழில் அவேச்சின் கீழ் 
ம்தசிய நிறுவன மேம்பகாட்டு 
அதி்காரசவபயினகால் இந்த 
வர்த்த்க் ்ண்காட்சி ஏற்பகாடு 
தசயயபபட்டுளைது. ம்ற்று 
முன்தினம் ஆரம்பேகான 
்ண்காட்சி ம்ற்று்டன் (14) 
நிவறவவ்டந்தது.

்ண்காட்சி கூ்டங்வை 
பிர்தேர பகாரவவயிட்்டகார. 
ம்தசிய ேட்்ட்ததில் வர்த்த் 
்ண்காட்சி ஊ்டகா் இந்காட்டு 
த்தகாழில்முவனமவகாவர பலபப-
டு்ததும் ம்தசிய மவவல்ததிட்்ட்தவ்த 
ஆரம்பி்தது வவ்த்தவே குறி்தது 
ேகிழ்ச்சியவ்டவ்தகா் பிர்தேர 
ேஹிந்த ரகாஜபக்ஷ த்தரிவி்த்தகார.

மேட் இன் ஸ்ரீலங்கா எண்ணக் -்
ருவினூ்டகா் விற்பவன நிவலயங-
்வை ஸ்தகாபி்த்தல், இவ்ணய வணி் 
ேகாரக்்்தவ்த நிரேகாணி்த்தல் ேற்றும் 
்காடு முழுவதும் வர்த்த் ்ண்காட்சி-
்வை ் ்ட்ததுவ்தற்கு திட்்டமி்டபபட்-
டுளைது.

நி்ழ்வில் ்ரு்தது த்தரிவி்த்த 
வ்்தத்தகாழில் அவேச்சர விேல் வீர-
வன்ச, 

பிர்தேமர, நீங்ள 2005 ஆம் 
ஆணடில் இந்காட்டின் ஜனகாதிபதி-
யகா் ப்தவிமயற்றவ்த த்தகா்டரநது 
சமூ -்தபகாருைகா்தகார ேற்றும் அரசியல் 
சிந்தவனயில் ஒரு பகாரிய புரட்சி ஏற்-

பட் -
்ட து . 

ம ்த கா ல் -
வியவ்டய தசயய முடியகாது என்ற 
பயங்ரவகா்த்தவ்த ம்தகால்வியவ்ட-
யச் தசயது ்காட்டினகார. மேலும், 
ம்தசியவகா்த்ததிற்கு முன்னுரிவேய-
ளி்தது ்ம் ்காட்டின் ம்தசிய தபகாரு-
ைகா்தகார்தவ்த ம்தசியவகா்த்தது்டன் 
இவ்ண்தது ்ட்டிதயழுபப முடியும் 
என்ற ் ம்பிக்வ்வய 2005-−2015ஆம் 
ஆணடின் ஆரம்பம் வவரயகான ்கால-
்ட்்ட்ததில் நீங்ள ்ட்டிதயழுபபி 
்காட்டினீர்ள. அம்பகாநம்தகாட்வ்ட 
துவறமு்்தவ்த நிறுவியது்டன் 
த்காழும்பு துவற் ்்வரயும் நிறு-
வினீர்ள. மின் உற்ப்ததி நிவல-
யங்வை உருவகாக்குவ்தன் மூலம் 
ம்தசிய மின்சகார ம்தவவயில் 90 

ச்தவீ்த்ததிற்கும் அதி்ேகானவற்வற 
வழங் ்்டவடிக்வ்்ள மேற்-
த்காணடீர்ள. தபகாருைகா்தகார வைரச்சி 
மவ்ம் 6 ச்தவீ்த்ததிற்கும் மேலகா் 
பரகாேரிக்்பபட்்டது. அந்த ்தசகாப-
்தம் இந்த ்காட்டின் வரலகாற்றில் ஒரு 
அழ்கான அ்ததியகாயம். 

அந்த அடிபபவ்டயில் ஜனகாதி-
பதி ம்காட்்டகாபய ரகாஜபக்ஷவின் 
்தவலவேயிலகான எேது ்தற்மபகா-
வ்தய அரசகாங்ம் ேஹிந்த சிந்த-
வனவய அடிபபவ்டயகா் த்காண்ட 
அந்த ம்தசியவகா்த்ததின் மீது அதி் 
்ம்பிக்வ் த்காணடு மேட் இன் 
ஸ்ரீலங்கா எண்ணக்்ருவவ மேம்ப-
டு்ததுவ்தற்்கான ்தன்னம்பிக்வ் ஏற்-
படு்த்தபபட்்டது. இ்தன்மூலம் இந-
்காட்டில் உற்ப்ததி தசயயபபட்்டவ்த 
த்காணடு தபருவே ேற்றும் த்ௌர-
வேவ்டய முடியதேன அவேச்சர 
விேல் வீரவன்ச த்தரிவி்த்தகார.

நி்ழ்வில் வ்்தத்தகாழில் அவேச்-
சர விேல் வீரவன்ச, இலஙவ்க்்கான 
ஜபபகான் ேற்றும் பிரகான்ஸ தூதுவர-
்ள, அவேச்சின் அதி்காரி்ள, சிறு 
ேற்றும் ்டு்த்தர த்தகாழில்முவன-
மவகார ேற்றும் தபகாதுேக்்ள பலரும் 
்லநது த்காண்டனர.
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“கிரகாேம் அழ்கானது. அது 
மபகாலமவ கிரகாே வகாழ்க்வ்யும் 
அழ்கா் இருக்் மவணடும் ”என்று 
ஜனகாதிபதி ம்காட்்டகாபய ரகாஜபக்ஷ 
த்தரிவி்த்தகார.

கிரகாேவகாசி்ளினகால் கிரகாேபபுற 
சூழலுக்கு எந்த்த தீஙகும் ஏற்படு-
வதில்வல. கிரகாேவகாசி்ள்தகான் 
இதுவவர கிரகாேச் சூழவலப பகாது-
்கா்ததுளை்தகா்வும் அவர த்தரி-
வி்த்தகார. ்ேது மூ்தகாவ்தயர்ளின் 
்கால்ததிலிருநது பகாரம்பரியேகா் 
மேற்த்காளைபபட்டுவரும் விவசகாய 
்்டவடிக்வ்்வை சூழலுக்கு தீஙகு 
விவைவிபபவவயகா் ்கான் ்கா்ண-
வில்வல என்றும் ஜனகாதிபதி த்தரி-
வி்த்தகார.

்ணடி ேகாவட்்ட்ததிலுளை உடுதும்-
பர பிரம்தச தசயல் பிரிவிலுளை 
மீமுமர ்னிஷ்ட வி்ததியகாலய்ததில் 
(13) ்வ்டதபற்ற 'கிரகாே்தது்டன் உவர-
யகா்டல்' 10 ஆவது நி்ழ்ச்சியில் பங-
ம்ற்ற மபகாம்த ஜனகாதிபதி இந்த ்ரு்த-
துக்்வை த்தரிவி்த்தகார.

ேக்்ள சநதிபபில் ்லநது த்காளவ-
்தற்்கா் வ்்காவல ்னிஷ்ட வி்ததியகா-
லய்ததிற்கு வருவ் ்தந்த ஜனகாதிபதி, 
பகா்டசகாவல ேகா்ணவர்ள, ஆசிரியர-
்ள ேற்றும் தபற்மறகார்ளு்டன் சுமு -்
ேகா் ்லநதுவரயகாடி, பகா்டசகாவலயின் 
குவறபகாடு்ள குறி்தது ம்ட்்டறிந்தகார.

வ்்காவல ்னிஷ்ட வி்ததியகால-
ய்ததிற்கு தேகாபித்டல் நிறுவனம் 
்ன்த்காவ்ட அளி்த்த ஸேகாரட் 
வகுபபவற, மீமூமர ஆரம்பப பகா்ட-
சகாவலக்கு வழஙகிய ேடிக்்்ணனி, 
அதிமவ் இவ்ணய வசதி்ள ேற்றும் 
்டயதலகாக் நிறுவனம் வழஙகிய 
த்தகாவலக்்காட்சி ேற்றும் இவ்ணபபு 
ஆகியவற்வற ஜனகாதிபதி அதிபரி்டம் 
வ்யளி்த்தகார.

மீமூமர- உடுதும்பர வீதியில் 
இலஙவ் மபகாக்குவர்தது சவபயி-
னகால் புதி்தகா் மசவவயில் ஈடுபடு்த-
்தபபட்்ட பஸ வணடியின் மு்தலகாவது 

பய்ணமும் ஜனகாதிபதியின் பஙம்ற்பு-
்டன் ்வ்டதபற்றது.

“கிரகாே்தது்டன் உவரயகா்டல்” 
திட்்டம் 2020 தசப்டம்பர 25 அன்று 
பதுவை ேகாவட்்ட்ததில் ஆரம்பிக்்ப-
பட்்டது. ேகா்த்தவை, இர்ததினபுரி, 
அனுரகா்தபுரம், அம்பகாவற , தபகாலன்-
னறுவவ,  ்ளு்ததுவற, தேகானரகா-
்வல ேற்றும் ம்்காவல ேகாவட்்டங-
்வை உளை்டக்கி ்்டந்த நி்ழ்ச்சி்ள 
ஏற்பகாடு தசயயபபட்்டன. இதுவவர 
சரியகான ்வனம் தசலு்த்தபப்டகா்த ் -்
ர்ததிற்கு தவளிமய உளை த்தகாவலதூர 
கிரகாேங்வைச் மசரந்த ேக்்வை 
சநதி்தது, அவர்ளின் பிரச்சிவன-
்வை விசகாரி்தது, அச்சந்தரபப்ததி-
மலமய அதி்காரி்ளின் ்வன்ததிற்குக் 
த்காணடு வநது தீரவு்வை வழஙகு-
வம்த ஜனகாதிபதியின் ம்காக்்ேகாகும். 
தீரபப்தற்கு ்காலம் தசல்லும் பிரச்சி-
வன்ள பின்னர ்்டவடிக்வ் எடுக்-
்பபடுவ்தற்்கா் குறி்ததுக்த்காளைப-
படும். கிரகாே ேக்்ளி்டம் தசன்று, 
அவர்ளின் பிரச்சிவன்வைக் ம்ட்-
்டறிநது, அவர்ளின் முன்தேகாழிவு -்
ளில் இருநது தீரவு்வைக் ்காணபதும் 
இந்த திட்்ட்ததின் ம்காக்்ம். 

மீமுமர கிரகாேம் உல் ேரபுரிவே-

யகான பகாது்காக்்பபட்்ட ்க்கீல்ஸ 
வனபபகுதியின் இ்தயேகா்வும் ்ரு-
்தபபடுகிறது. ்ரம்பத்ட்டிய, கும்-
புக்த்கால்ல, புஸமஸேஎல, வ்்காவல 
ேற்றும் மீமுமர கிரகாே மசவ்ர பிரிவு-
்ள உடுதும்பவர பிரம்தச தசயல்ப 
பிரிவவச் மசரந்தவவயகாகும்.

வீதி்ள அபிவிரு்ததி தசயயபப்டகா-
திருபபதும், விவசகாய நிலங்ளின் 
த்தளிவகான உரிவேயில்லகாதிருபப-
தும் ்தகாம் எதிரத்காளளும் முக்கிய 
பிரச்சிவன்ள என்று ேக்்ள ஜனகாதிப-
தியி்டம் த்தரிவி்த்தனர.

வ்்காவல ே்ததிய ேருந்த்்ததிற்கு 
ேரு்ததுவதரகாருவவர நியமிக்்வும், 
அம்புலன்ஸ வணடிதயகான்வற வழங-
்வும், உடுதும்பர ேரு்ததுவேவன-
யில் ேரு்ததுவர தவற்றி்டங்வை 
நிரபபவும், ஏவனய உட்்ட்்டவேபபு 
வசதி்வை மேம்படு்த்தவும் ்்டவ-
டிக்வ் எடுக்குேகாறு ஜனகாதிபதி அதி-
்காரி்ளுக்கு அறிவுறு்ததினகார. 

இபபகுதியில் ஏலக்்காய தசயவ் 
பற்றி ்லநதுவரயகா்டபபட்்டது-
்டன்,  இந்த வி்டய்தவ்த ஆரகாயநது 
முவறயகான ்்டவடிக்வ் எடுக்் 
ஒரு குழுவவ நியமிக்கும் தபகாறுபபு 
விவசகாய அவேச்சரி்டம் வழங்பபட்-
்டது. மிைகு விவைச்சல் குவறவவ்டந-
திருபபது த்தகா்டரபில் ஆரகாயவும் 
முடிவு தசயயபபட்்டது.

இபபகுதியில் ்காணிப பிரச்சிவன-
்ளுக்கு விவரவகான தீரவவ வழங -்
வும் மின்சகார மவலிவய புனரவே்தது 
தசயல்படு்த்தவும் உ்டனடியகா் ்்ட-
வடிக்வ் எடுக்் மவணடும் என்று 
ஜனகாதிபதி உ்த்தரவிட்்டகார.

கிரகாேங்ளில் ்கால்வகாய்வை 
புனரவே்த்தல் ேற்றும் குடிநீர பிரச்-
சிவனக்கு தீரவு ்காணபது இபபகு-
தியின் ேற்ற இரணடு அடிபபவ்ட 
ம்தவவ்ைகா் அவ்டயகாைம் ்கா்ணப-
பட்டுளைன. ்த்வல் த்தகா்டரபு 
ேற்றும் இவ்ணய வசதி்வை மேம்-
படு்ததுவவ்த விவரவுபடு்த்தவும் 
முடிவு தசயயபபட்்டது. அவேச்சர-
்ைகான ேஹிந்தகானந்த அலு்த்ேம் 
ேற்றும் த்தெலிய ரம்புக்தவல்ல, 
ஆளு்ர லலி்த யு. ்ேம், இரகாஜகாங் 
அவேச்சர்ைகான திலும் அமுனு்ே, 
தலகாெகான் ர்தவ்தம்த, அநுரகா்த ஜய-
ர்தன, பகாரகாளுேன்ற உறுபபினர்ைகான 
வசந்த யகாபபகா பண்டகார, கு்ணதில் 
ரகாஜபக்ஷ, உ்தய சமிந்த கிரிநதித்கா்ட, 
ஜனகாதிபதியின் ்தவலவே ஆமலகாச்ர 
லலி்த வீரதுங், முன்னகாள ேகா்கா்ண 
மு்தலவேச்சர சர்த ஏக்்்காயக்், 
ேவகாட்்ட்ததின் ேக்்ள பிரதிநிதி்ள, 
அவேச்சுக்்ளின் தசயலகாைர்ள, 
அரச நிறுவனங்ள ேற்றும் பகாது்காப-
பு்த துவற முக்கியஸ்தர்ள உளளிட்-
ம்டகார இந்த 'கிரகாே்தது்டன் உவரயகா-
்டல்' நி்ழ்ச்சியில் பஙம்ற்றனர.

கிராமத்தைப் ப�ாலபே கிராம
ோழ்க்கையும் அழகைாகை இரு்ககை பேண்டும்

எல்மலகாருவ்டய எல்லகா ்ரு்த -
துக்்ளுக்கும் பதிலளிக்்ச் தசல்வ-
்தன் மூலம் மவவல தசயவ்தற்்கான 
தபறுேதியகான ம்ரம் விரயேகாகி-
றது. விேரசனங்வை நியகாயேகா்க் 
்ருதி சுய சிந்தவனயு்டன் ்காட்வ்ட 
வழி்்ட்ததுவம்த ம்தவவதயன 
தபௌ்த்த ஆமலகாசவன சவப ஜனகா-
திபதி ம்காட்்டகாபய ரகாஜபக்ஷவி்டம் 
த்தரிவி்ததுளைது.

பட்்டம் ப்தவி்ள கிவ்டக்்கா்த 
சிலர என்ன தசகான்னகாலும், ே்கா 
சங்்ததினரும் ேக்்ளும் ஜனகாதிபதி 
மீது மிகுந்த ்ம்பிக்வ் வவ்ததுளை -
னர என்றும் ே்காசங்்ததினர த்தரி -
வி்த்தனர.

08 ஆவது ்த்டவவயகா் ஜனகாதி-
பதி அலுவல்்ததில் (12) ்வ்ட-
தபற்ற தபௌ்த்த ஆமலகாசவன சவப 
கூட்்ட்ததின் மபகாம்த ே்காசங்்ததி-
னர இ்தவன த்தரிவி்த்தனர.

சிலரின் தவறுக்்்த்தக்் ்ரு்ததுக் -
்ைகால் ேக்்ள பகாதிக்்பபட்டுளை -
னர. அரசகாங்ம் குறி்தது பல்மவறு 
்தரபபினர முன்வவக்கும் ஆ்தகா-
ரேற்ற குற்றச்சகாட்டு்ள ேற்றும் 
்லங்பபடு்ததும் ்்டவடிக்வ் -்
ைகால் ்காம் மசகாரவவ்டநது வி்டக்கூ -
்டகாது. எஞ்சியுளை மூன்றவர வரு-
்டங்ளுக்கும் மேற்பட்்ட ்கால்ததில் 
்காட்வ்ட த்காளவ் ரீதியகா் ஆட்சி 
தசயயுேகாறு ே்கா சங்்ததினர ஜனகா -
திபதியி்டம் த்தரிவி்த்தனர.

அடிபபவ்டவகாதி்ளின் ்தற்மபகா -

வ்தய தசயற்பகா-
டு்ள தபௌ்த்த 
ஆ ம ல கா ச வ ன 
சவபயின் விமச்ட 
் வ ன ்த வ ்த ப 
தபற்றது. அன்று 
ஏ வ ழ ் ள ்த கான் 
அ வ ர ் ை து 
பிடியில் சிக்கினர. 
இன்று ப்ணக்்காரர -
்ள, சக்திவகாயந்த, 
பு்ழ்தபற்ற ்வலஞர்ள ேற்றும் 
அரசியல் ்தவலவர்ள கூ்ட அடிப -
பவ்டவகாதி்ளுக்கு பலியகாகியிருப-
பது மிகுந்த ்வவலயளிபப்தகா் 
உளைத்தன்று ே்கா சங்்ததினர 
த்தரிவி்த்தனர. குரு்ணகா்லிலுளை 
பிரபல தபண்ள பகா்டசகாவல-
தயகான்றின் பிரதி அதிபர ஒருவர 
ேகா்ணவி்ள, தபற்மறகார்ள உள-
ளிட்ம்டகாவர நிரபபந்தேகா் அவர-
்ைது பிடிக்குள த்காணடுவரும் 
முயற்சியில் ஈடுபபட்டுளை்தகா் சுட்-
டிக்்காட்்டபபட்்டது.

தூ்தர் மசவவ உளளிட்்ட ப்தவி-
்ளுக்கு நியேனங்வை தசயயும் 
மபகாது ஜனகாதிபதி மேற்த்காளளும் 
்வ்டமுவற்வை ே்கா சங்்ததினர 
பகாரகாட்டியம்தகாடு, தூ்தர் மசவவ 
பணி ஓயவு தபறுபவர்ளுக்்கான 
ஓயவு இ்டேகா் ேகாறக்கூ்டகாது 
என்றும் சுட்டிக்்காட்டினர. மியன்-
ேகார, ்தகாயலகாநது மபகான்ற ்காடு -்
ளுக்்கான தூதுவர்ள பஞ்சசீல்தவ்த 

மபணுபவர்ைகா்வும் த்காளவ்யு-
வ்டயவர்ைகா்வும் இருக்் மவண-
டுதேன்றும் அவர்ள த்தரிவி்த்த-
னர.

தபௌ்த்த ்த்ததுவம், த்தகால்தபகா-
ருள ேற்றும் பணவ்டய ்தைங்ள 
பற்றிய ்தவறகான வியகாக்கியகானங-
்வை நிறு்த்த மவணடிய்தன் அவசி -
ய்தவ்தயும் ே்கா சங்ம் வலியுறு்த -
தியது. அ்தற்்கா் தபௌ்த்த நூல்்ள 
ேற்றும் தவளியீடு்ள ஒழுஙகுமு -
வறச் சட்்டம் தசயல்படு்த்தபப்ட 
மவணடும். திரிபீ்ட் பகாது்காபபு 
சவபவய தசயல்படு்த்த மவணடி -
ய்தன் அவசியமும் சுட்டிக்்காட்்டப-
பட்்டது. தபௌ்த்த ஆமலகாசவன 
சவபயின் உறுபபினர்ைகான ே்கா 
சங்்ததினர, இரகாஜகாங் அவேச்சர 
விதுர விக்கிரே்காயக்், ஜனகாதிபதி-
யின் ்தவலவே ஆமலகாச்ர லலி்த 
வீரதுங் உளளிட்்ட அதி்காரி்ள 
இந்த ்லநதுவரயகா்டலில் பஙகுபற்-
றினர.

எல்லா ்கருத்துக்களுககும் ெதி்ளிக்கச் பெலவதலால
வவம் பெயவதற்கலான ்கலா்ம் வி்ரயைலாகிறது

அமனத்து ைலாவட்்டங்களிலுமுள்ள 
்க்லாெலா்ர மையங்களின் கீழ் விம்ளயலாட்-
டுத்துமற அமைச்ெரின் எண்ணக்கருவிற-
்கமைய ஒரு இம்ளஞர் மையத்மத (யூத் 
ஹப) நிறுவுவது ெலா்ரலாட்்டத்தக்கபதன பி்ர-
தைர் ைஹிநத ்ரலாஜெக்ஷ (12) பதரிவித்-
தலார்.

புத்தெலாென, ெைய ைறறும் ்க்லாெலா்ர 
அலுவல்கள அமைச்சின் கீழ் உள்ள 
்க்லாெலா்ர மையங்கம்ள விம்ளயலாட்டு 
ைறறும் பதலாழில ெயிறசி ந்டவடிகம்க்க-
ளுககு ெயன்ெடுத்துவதற்கலான ெலாத்தியம் 
குறித்து ்க்நதும்ரயலாடும் வம்கயில 
அ்ரி ைலாளிம்கயில நம்டபெறற ெநதிப-
பின்வெலாவத இவவலாறு குறிபபிட்்டலார்.

25 ைலாவட்்டங்களிலும் இம்ளஞர் 
மையங்கம்ள நிறுவுவதறகு ந்டவடிகம்க 
எடுத்துள்ளதலா்க இம்ளஞர் ைறறும் 
விம்ளயலாட்டுத்துமற அமைச்ெர் நலாைல 
்ரலாஜெக்ஷ இதன்வெலாது பதரிவித்தலார்.

இதில முத்லாவது, இ்ரணடு ஆணடு-
்க்ளலா்க ்கட்டுைலானப ெணி்கள நிறுத்தப-
ெட்டுள்ள ைலாத்தமற நலாவிைன ெலார்க 
்க்லாெலா்ர மைய வ்ளலா்கத்தில ஆ்ரம்பிக்க 
முடியுபைன நலாைல ்ரலாஜெக்ஷ பி்ரதைரி்டம் 
முன்பைலாழிநதலார்.

அது பதலா்டர்பில நம்டபெறற விரிவலான 
்க்நதும்ரயலா்டம் பதலா்டர்நது திய்கை 
ைஹிநத ்ரலாஜெக்ஷ விம்ளயலாட்டு பதலாகுதி 
அமைநதுள்ள இ்டத்தில நிர்ைலாணிக்கபெ-
டும் விம்ளயலாட்டு ெல்கம்க்கழ்கத்திறகு 
அணமையில ்கட்்ட்ட பதலாகுதிபயலான்மற 
ெலார்க ்க்லாெலா்ர மையத்திறகு வழங்க முடி-
யுபைன்றும் முன்பைலாழியபெட்்டது.

வதசிய ை்ரபுரிமை அருங்கம்்கள 

ைறறும் கி்ரலாமிய சிறெக்கம -்
்கள வைம்ெலாட்டு அலுவல்கள 
இ்ரலாஜலாங்க அமைச்ெர் விது்ர 
விககி்ரைநலாயக்க அநத முன்-
பைலாழிவிற்கமைய பெயறெ்ட முடி-
யுபைனக குறிபபிட்்டலார்.

அமனவம்ரயும் ப்கலாழும்பிறகுள ைட்-
டுபெடுத்தலாைல, ெ்க் ைலாவட்்டங்களிலும் 
ெ்ரநது ்கலா்ணபெடும் வம்கயில பெயற-
ெடுவது ெலா்ரலாட்்டத்தக்கது என்று பி்ரதைர் 
வலியுறுத்தினலார்.

அஙகு உம்ரயலாறறி நலாைல ்ரலாஜெக்ஷ,
யூத் ஹப என்ற வவம்த்திட்்டத்மத 

நலாம் நிர்ைலாணித்வதலாம். இநத எண-
்ணக்கருவிற்கமைய ைலாவட்்ட ைட்்டத்-
தில குமறநதெட்ெம் ஒரு இம்ளஞர் 
மையத்மத அமைக்க நலாம் எதிர்ெலார்க-
கிவறலாம். இது தறவெலாதுள்ள இம்ளஞர் 
மையங்கள, இம்ளஞர் அமைபபு்கள 
அல்து இம்ளஞர் ்கழ்கங்கள வெலான்-
றதல். இதன் மூ்ம் இம்ளஞர்்கள 
தங்கள அன்றலா்ட வலாழ்கம்கமய ்கட்டி-
பயழுபெவும், வவம்வலாயபபிற்கலான 
விண்ணபெத்மத நி்ரபெவும், உளநலாட்டி-
லும் பவளிநலாட்டிலும் வவம்வலாயபபிற-
்கலான வழி்கலாட்டுதல்கம்ள வழங்கவும், 
பதலாழிறெயிறசியில ்கவனம் பெலுத்த-
வும், பெலாழுதுவெலாககிற்கலா்க ந்டனம் உள-
ளிட்்ட ்க்லாெலா்ர ரீதியலா்க ஒருஙகிம்ணநத 
மையத்மத உருவலாககுதவறவ்க இதன்மூ-
்ம் எதிர்ெலார்க்கபெடுகிறது.

அதற்கமைய 25 ைலாவட்்டங்களில இது-
வெலான்ற 25 மையங்கள நிறுவபெடும். 
இதற்கலா்க தறவெலாதுள்ள நிறுவனங்கள 
ைறறும் மையங்களின் ்கட்்ட்டங்கம்ளப 

ெயன்ெடுத்த்லாம். புதிய ஒன்மற உரு-
வலாககுவது என்ெது வீணபெ்வலாகும். 
ைலாத்தமற ெலார்க ்க்லாெலா்ர மையம் 
குறித்து எங்கள ்கவனம் திரும்பியுள்ளது. 
இபவெலாது இ்ரணடு ஆணடு்க்ளலா்க ்கட்டு-
ைலானம் ஸதம்பித்திருககும் இ்டம் அது. 
இம்ளஞர் மையத்தின் முதல ்கட்்டத்மத 
அஙகிருநது ஆ்ரம்பிக்க்லாம்.

தறவெலாதுள்ள ்க்லாெலா்ர மையங்க-
ளுககு விம்ளயலாட்டு துமறயில 
எைககு உதவ்லாம். வ்டபிள 
ப்டன்னிஸ, பூபெநது, வூஷூ, 
்க்ரலாத்வத ைறறும் குத்துச்-
ெணம்ட வெலான்ற விம்ளயலாட்-
டு்கம்ள ப்கலாழும்பிலிருநது 
பவளிைலாவட்்டங்களுககும் 
ப்கலாணடுபெல் எதிர்ெலார்ககி-
வறலாம். நலாங்கள சுைலார் இ்ரணடு 
ைலாதங்களுககுள விம்ளயலாட்டு 

பெலாருட்்கள ைறறும் ெயிறசியலா்ளர்்கம்ள 
வழங்க முடியும். முபெம்ட ைறறும் 
பெலாலிஸில அதற்கலான ெயிறசியலா்ளர்்கள 
தயலா்ரலா்க உள்ளனர்.

விம்ளயலாட்டுத்துமற அமைச்சு ைறறும் 
வெலாககுவ்ரத்து அமைச்சு இம்ணநது 
ெலா்டெலாம் ைலா்ணவர்்களுககு தறவெலாது 
ெய்ணச் சீட்டு்கம்ள வழஙகுகின்வறலாம். 
அதன்மூ்ம் விம்ளயலாட்டில ஈடுெடும் 
ைலா்ணவர்்களுககு வெருநது ைறறும் 
பும்கயி்ரத ெய்ணச் சீட்டு்கம்ள பெறறுக 
ப்கலாளளும் வலாயபபுள்ளது. அச்பெ்மவ 
விம்ளயலாட்டுத்துமற அமைச்சு பெலாறுப-
வெறகும். ்க்லாெலா்ர அமைச்சின் பிள-
ம்ள்களுககும் அவவவம்த்திட்்டத்மத 
பெயறெடுத்துவவலாம்.

ெநதிபபில விம்ளயலாட்டுத்துமற 
அமைச்ெர் நலாைல ்ரலாஜெக்ஷ, இ்ரலாஜலாங்க 
அமைச்ெர்்க்ளலான விது்ர விககி்ரைநலா-
யக்க, வதனு்க விதலான்கைவ்க, விம்ள -
யலாட்டுத்துமற அமைச்சின் பெய்லா்ளர் 
அனு்ரலாத விவஜவ்கலான், ெல்கம்க்க-
ழ்க ைலானியங்கள ஆம்ணககுழுவின் 
உெ தம்வர் வெ்ரலாசிரியர் ஜனிதலா ஏ 
லியனவ்க, புத்தெலாென, ெைய ைறறும் 
்க்லாெலா்ர அலுவல்கள அமைச்சின் 
்க்லாெலா்ர வைம்ெலாடு ைறறும் ்கட்டுைலான 
பிரிவு வை்தி்க பெய்லா்ளர் ஜி. விஜித 
நநத குைலார் உளளிட்்ட அ்ரெ அதி்கலாரி-
்கள ெ்ர் ்க்நது ப்கலாண்டனர்.

25 மாவட்டங்களுக்கு 25 இளைஞர் ளமயங்கள்

சிறு, நடுத்தர த்தொழில்முனைவ�ொரின்
Made in Sri Lanka �ரத்தகக் கணகொட்சி

"கி்ரலாைத்து்டன் உம்ரயலா்டல" நி்கழ்வில ஜனலாதிெதி பதரிவிபபு

அனைச்சர நொைலின் வ�ொ்சனைக்கு
பிர்தைர உட்்பட அனை�ரும் ்பொரொட்டு

விமர்சனஙகைள் ்சகைஜமான்ேயென
கைருதி நாட்டை ேழிநடைததுஙகைள்
ப�ௌத்த ஆல�ாசளை சள� ஜைாதி�தியி்டம் ப்தரிவிப்பு



இந்தியா இலங்கையில் முன்னெ-
டுத்துள்ள பாரிய அபிவிருத்தி திட்-
டஙகைளும் இந்தியாவின முதலீடுகை-
ளும் இலங்கையில் ்தாடரும் எனெ 
்ெளிவிெகைார அ்ைச்சர் தினனெஷ் 
குணெர்த்தனெ ்தரிவித்துள்ளார்.  

இந்திய ஊடகை்ைானறுக்கு அளித்-
துள்ள னபட்டியில் அெர் இத்னெ 
்தரிவித்துள்ளார்.  

்சமீபத்தில் கிழக்கு ்கைாளகைலன 
மு்னெயத்தி்னெ இந்திய நிறுெ-
னெத்திற்கு ெழஙகுெதற்கு எதிராகை 
்கைாழும்பில் இடம்்பற்்ற ஆர்ப்-
பாட்டஙகை்்ள சீனொ தூண்டிவிட்-
டது எனெ ்ெளியாகும் தகைெல்கைள 
குறித்த னகைளவிக்கு ெலது்சாரிகைள 
முதல் இடது்சாரிகைள ெ்ர 
பலதரப்பட்டெர்கைள இந்த 

பழ. நெடுமாறனுக்கு 
ந�ார�ானா உறுதி

தமிழர்  
னதசிய 
முனனெணி 
த்லெர்  
பழ.்ெடுைா-
்றனுக்கு (87) 
்கைானரானொ 
்தாற்று 
இருப்பது 
உறுதியாகியுள்ளது.  

இ்தத் ்தாடர்ந்து அெர்  
்்சன்னெ ராஜீவகைாந்தி அரசு 
்பாது ைருத்துெை்னெயில் 
அனுைதிக்கைப்பட்டுள்ளார்.  

தமிழகைத்தில் ்கைானரானொ 
பாதிப்பு தற்னபாது கு்்றந்து 
ெருகி்றது.  

 கைடந்த 11 ைாத கைாலஙகை-
ளில் தமிழகைத்தில் பல்னெறு 
பிரபலஙகைள, அரசியல் கைட்சி 
பிரமுகைர்கைள பலர்  ்கைானரானொ 
பாதிப்புக்கு ஆ்ளாகி உள்ளனெர். 
அண்்ையில் ெடிகைர்  சூர்யாவுக்-
கும் ்கைானரானொ ்தாற்று உறுதி 
்்சயயப்பட்டது. இந்த 
பிரபலஙகைள 

அடுக்குமாடியிலிருந்து 
வீழ்ந்து ஒருவர் ம�ணம்

்ெள்ளெத்்த – ஹம்டன 
வீதியில் நிர்ைாணிக்கைப்பட்-
டுெரும் அடுக்குைாடி கைட்ட-
டத்திலிருந்து வீழ்ந்து ஒருெர் 
உயிரிழந்துள்ளார்.  னெற்று 
முனதினெம் (்சனிக்கிழ்ை) இரவு 
இடம்்பற்்ற இந்த ்சம்பெத்தில் 
உயிரிழந்தெர் சுைார் 30 ெயது-
்டயெர் எனெ ்சந்னதகிக்கைப்ப-
டும் நி்லயில், இ்றந்தெரின 
அ்டயா்ளம் இனனும் உறுதி 
்்சயயப்படவில்்ல.  

னைலும் அெர், குறித்த கைட்டட 
கைட்டுைானெத்தில் ஈடுபட்டிருந்த 
்தாழிலாளி அல்ல எனறும் 
்பாலிஸார் ்தரிவித்துள்ளனெர்.  

அெரது ்சடலம் கைளுனபாவில 
்ெத்திய்சா்லயில் ்ெக்கைப்-
பட்டுள்ளதுடன, ்கைாழும்பு 
குற்்றப் புலனொயவுப் பிரிவு 
அதிகைாரிகைளும் ்ெள்ளெத்்த 
்பாலிஸாரும் இந்த ்சம்பெம் 
்தாடர்பானெ னைலதிகை வி்சார-
்ணகை்்ள னைற்்கைாண்டு ெரு-
கின்றனெர்.   

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை132.20 138.18

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை201.26 209.00

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை1.6887 1.7628

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை128.46 133.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை224.45 232.40

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை187.86 195.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை183.51 188.61

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை120.37 126.14

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 492.89

குவைத் டினொர் 603.09

ஓெொன் ரியொல் 483.42

கட�ொர் ரியொல் 50.73

சவூதி ரியொல் 49.54

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 50.66

நாணய
மாற்று

06

01 மு்தல் 06 வலை

திைகைன் விளம்்பைம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 ப்பபைவரி 15 திங்கட்கிழலை

 திதி: --சதுர்ததி

ைாகுகாைம் :  காலை :  7.30 - 9.00வலை
சு்பநேைம் : காலை : 6.00 - 7.30வலை

 ேட்சததிைம்:  உததிைட்டாதி  இ 7.26

சார்வரி வருடம் ைாசி 3

இன்லறைய சு்பதிைம்

நயாகம்: சித்தநயாகம்

ப்தாழுலக 
நேைம் 3

சு்பஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
ைஃரிப  - 06.22
இஷா  - 07.33

13 மு்தல் 17 வலை

ந்பருவலள பிைந்தச சல்ப பிை்தாை காரியாையததின் அருகில் புதி்தாக நிர்ைாணிககப்பட்டுளள  ோன்கு ைாடிகலளக பகாணட புதிய நிர்வாக கட்டடதல்த பிை்தைர் ைஹிந்த ைாஜ்பகச  நேறறு முன்திைம் (13) லவ்பவ ரீதியாக திறைநது 
லவத்தார்.  இைாஜாங்க அலைசசர் பியல் நிசாந்த, ்பாைாளுைன்றை உறுபபிைர் ைர்ஜான் ்பளீல் உட்்பட பிைந்தச சல்ப உறுபபிைர்கள  கைநதுபகாணடுளளல்த ்படங்களில் காணைாம். 

நென்ன ஆஸபத்திரியில் அனுமதி

நவள்ளவத்்தையில் ெனியி�வு ெம்பவம் 
அர்சாஙகை்ைான்்ற அ்ைத்து 

அந்த அர்சாஙகைத்தின ஊடாகை முடிந் -
த்ளவு அனுகூலஙகை்்ள ்பற்றுக்-
்கைாளெது ்பாதுைக்கைளின ்பாறுப் -
பாகும் எனெ  பிரதைர் ைஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ்தரிவித்தார்.  

ரூபாய 14 னகைாடி ்்சலவில் நிர்-
ைாணிக்கைப்பட்ட ொனகு ைாடிகை்்ள 
்கைாண்ட னபருெ்்ள பிரனத்ச 
்ச்பயின பல்னொக்கு கைட்டிடத்்தா-
குதி்ய தி்றந்து ்ெத்து உ்ரயாற் -

று்கையினலனய பிரதைர் இவொறு 
குறிப்பிட்டார்.  

அஙகு ்தாடர்ந்து உ்ரயாற்றிய 
பிரதைர்,  

ொம் அர்சாஙகைத்்த ்பாறுப் -
னபற்று ஓராண்டு என்ற குறுகிய 
கைாலனையாகி்றது. அந்த கைாலப் பகு -
தியிலும் ொனகு ைாதஙகைள னபான்ற 
கைாலனை அர்சாஙகைத்்த ்்சயற்ப-
டுத்த முடிந்தது. ஏ்னெய கைாலப்ப-
குதி குறித்து புதிதாகை எதுவும் கூ்ற-

னெண்டிய அெசியமில்்ல எனெ 
நி்னெக்கினன்றன.  

எவொ்றாயினும் இனறு வின்ச -
டைாகை ெகைரத்்த விட கிராைம் 
குறித்து ெடெடிக்்கை னைற்்கைாளெ-
தற்கு ொம் அ்னெெரும் முயற்சிக்கி-
ன்றாம். கிராைத்திற்கு ெகைரத்திலுள்ள 
ெ்சதிகை்்ள ்பற்றுக் ்கைாடுப்பது 
எைது ்பாறுப்பும் கைட்ையுைாகும். 
அத்னெ ொம் நி்்றனெற்று-
னொம்.

அ�ொங�த்தின ஊடா� முடிந்தை்ளவு

னலாரனஸ் ்்சல்ெொயகைம்  

அ ர ்ச ா ங கை த் து க் கு ள 
கைருத்து னெறுபாடுகைள 
இருந்தாலும் உள்ளகை 
்ெருக்கைடிகைள எதுவும் 
கி்டயாது எனெ சுற்றுலாத் 
து்்ற அபிவிருத்தி அ்ைச-
்சர் பிர்சனனெ ரணதுஙகை ்தரி-
வித்துள்ளார்.  

விைல் வீரென்சவின கைருத்துனெ -
றுபாட்டு பிரசசி்னெ ்தாடர்பில் 
ஜனொதிபதியும் பிரதைரும் த்லயீடு 
்்சயது அதற்கு தீர்வு கைாணப்பட்டுள-
்ளது எனறும் அ்ைச்சர் ்தரிவித்துள-
்ளார்.  

அர்சாஙகைத்தில் அஙகைம் ெகிக்கும் 
கைட்சிகைளுக்கு தனித்தனி பயணங -
கைள கி்டயாது எனெ ்தரிவித்துள்ள 
அெர் எெர் எஙகு எத்த்கைய னபசசு-

ொர்த்்தகை்்ள னைற்்கைாண் -
டாலும் இறுதியில் ்பாது 
ஜனெ ்பரமுனெவுடனனெனய 
ஒனறி்ணந்து பயணிக்கை 
னெண்டும் எனறும் ்தரிவித் -
துள்ளார்.  

்கைாழும்பு பண்டாரொ-
யக்கை ்சர்ெனத்ச ைாொட்டு 
ைண்டபத்தில் இடம்்பற்்ற 

நிகைழ்வு ஒனறின பினனெர் ஊடகைவிய-
லா்ளர்கைள எழுப்பிய னகைளவிகைளுக்கு 
பதிலளிக்கும் னபானத அ்ைச்சர் 
இவொறு ்தரிவித்துள்ளார்.  

அது ்தாடர்பில் அெர் னைலும் 
்தரிவிக்்கையில்;  

அ்ைச்சர் விைல் வீரென்சவு-
டன எைக்கு எந்த சிக்கைல்கைளும் 
கி்டயாது. அெரது கூற்று ்தாடர்-
பில் ொம் எைது எதிர்ப்்பத் 
்தரிவித்னதாம். 

அரசாங்கத்திற்குள் உள்்ள்க   
நெருக்கடி்கள் எதுவும் கிடையாது
- அலைசசர் பிைசன்ை ைணதுங்க  
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அனுகூலங்களை பெறுவது 
பெொதுமக்களின் பெொறுப்பு
பிை்தைர் ைஹிந்த ைாஜ்பக்ஷ

அலைசசர் சைல் ைாஜ்பக ஷவின் அலழபபின் ந்பரில் ஹம்்பாநந்தாட்லட ைாவட்டததிலுளள நீதிைன்றைங்களின் 
ந்தலவகலள கணடறிவ்தறகாக அங்கு பசன்றை நீதி அலைசசர் சட்டத்தைணிகள ைறறும் அதிகாரிகளுடன் 
கைநதுலையாடுவல்த காணைாம்.   

புதிய ் கைாவிட் ் ெரஸ் ெ்கையின கைார -
ணைாகை ொட்டில் ்கைாவிட் -19 அசசுறுத் -
தல் அதிகைரித்துள்ளதாகை ்பாது சுகைாதார 
அதிகைாரிகைள ்சஙகைம் ்தரிவித்துள்ளது. 
இந்த ்ெர்ஸ கைட்டுப்படுத்துெதில் 
்பாதுைக்கைளின அர்ப்பணிப்பு அெசி-
யம் எனெ குறித்த ்சஙகைத்தின த்லெர் 
உபுல் னராஹண ்தரிவித்துள்ளார்.   

னெற்று இனெஙகைாணப்பட்ட புதிய 
்கைாவிட் ்ெரஸ் ெ்கையின கைாரண-
ைாகை ொட்டில் ்கைாவிட் -19 அசசுறுத்தல் அதிகை -

ரித்துள்ளதாகைவும் இதனொல் இனினைல் 
தனி்ைப்படுத்தப்பட்ட ்சட்டஙகை்்ள 
மீறுபெர்கைள ைற்றும் சுகைாதார ஆனலா்ச -
்னெ்யப் பினபற்்றாதெர்கைள மீது ்சட்ட 
ெடெடிக்்கை எடுக்கை ொஙகைள தயஙகை 
ைாட்னடாம் எனெவும் அெர் ்தரிவித்துள-
்ளார்.   எனெனெ, இனினைல் னத்ெயற்்ற 
நிகைழ்வுகைளுக்கு அனுைதி னகைாரி சுகைாதார 
்ெத்திய அதிகைாரிகைள அலுெலகைத்திற்கு 
ெரு்கை தர னெண்டாம் எனெவும் அெர் 

்தரிவித்துள்ளார்.     

புதிய ளவரஸ் ப�ொற்று 
மமலும் தீவிர அதி்கரிப்பு
நிகழ்வுகலள ்தலட பசயய நகாரிகலக

இலஙட்கயில் இந்தியாவின் பாரிய 
அபிவிருத்தி்கள் ந�ாைரும்

இரத்தினெபுரி சுழற்சி நிருபர்  

சிஙகைராஜ ெனெத்தில் 
ைானகை்்ள னெட்்டயா -
டிய 4 ்சந்னதகை ெபர்கைள 
னெற்று (14) ்கைது ்்சயயப் -
பட்டனெர்.  

சிஙகைராஜ ெனெத்தில் 
னெட்்டயாடும் கும்பல் 
ஒனறு ெடைாடுெதாகை 
்பாலிஸாருக்கு கி்டத்த இரகைசிய 
தகைெ்லயடுத்து ெனெப் பாதுகைாப்பு 
அதிகைாரிகைள ைற்றும் இ்றக்குொனெ 
்பாலி்சார் இ்ணந்து ெடத்திய 

னதடுதலில் இெர்கைள ்கைது ்்சய-
யப்ப ட்டனெர். இெர்கைள னெட்்டக்-
கைாகை பயனபடுத் திய 1 ஜீப் 
ெண்டி , 23 கினலா 

சிங்கராஜ வனத்தில் மான் வவடடை
23 கிவலா இடைச்சியுைன் 04 வபர் ட்கது

னலாரனஸ் ்்சல்ெொயகைம்  

ஐந்தாம் ஆண்டு புல்ைப்பரி-
சில் பரீட்்்சயில் சித்திய்டந்த 
ைாணெர்கைளுக்கைானெ ்ெட்டுப்புளளி 
சிக்கைல்கைள ்சம்பந்தைாகை கைல்வி 
அ்ைசசினொல் தயாரிக்கைப்பட்ட 
அறிக்்கை ஜனொதிபதி ்்சயலகைத்தி-
டம் ்கையளிக்கைப்பட்டுள்ளது.  அது 
்தாடர்பில் ்தரிவித்துள்ள கைல்விய-
்ைசசின ்்சயலா்ளர் னபரா-
சிரியர் கைபில ்பனரரா;  

5 ஆம் ஆண்டு நவட்டுப்புளளி சிக்�ல்�ள;   

தனியார் ்ெத்திய்சா்லகைளில் 
பணிபுரியும் ்ெத்தியர்கைள ைற்றும் 
ஊழியர்கைளுக்கு ்கைாவிட் தடுப்பூசி 
ெழஙகும் ெடெடிக்்கை எதிர்ெரும் 
ொரம் முதல் முன்னெடுக்கைபப்பட-
வுள்ளது. அதனபடி, இந்த திட்டம் 
எதிர்ெரும் புதனகிழ்ை முதல் 
முன்னெடுக்கைப்படும் எனெ வினேட 
்ெத்தியர் அைல் ஹர்ே த சில்ொ 
்தரிவித்துள்ளார். பிரதானெ ்ெத்தி-
ய்சா்லகைளில் இந்த ெடெ-
டிக்்கை்ய 

�னியார் டவத்தியசாடல்களின்
ஊழியர்்களுககு அடுத்�
வாரம் மு�ல் �டுப்பூசி

பண்டாரெ்்ள நிருபர்  

்சம்ப்ள நிர்ணய ்ச்பயில் எடுக்-
கைப்பட்ட தீர்ைானெத்துக்கு ்சட்டபூர்-
ெைானெ அஙகீகைாரத்்த ெழஙகுெ-
தற்கைானெ ெடெடிக்்கை்ய ்தாழில் 
அ்ைச்சர் முன்னெடுக்கை னெண்டும். 
அத்னெ விடுத்து கைம்பனிகைளுக்கு 

அழுத்தம் ்கைாடுத்துக்்கைாண்டிருப்-
பது ்சம்ப்ள பிரசசி்னெ்ய னைலும் 
இழுத்தடிக்கும் ்்சயலாகைனெ 
அ்ையும் எனறு அகில இலங்கை 
னதாட்டத்  ்தாழிலா்ளர் ்சஙகைத்தின 
த்லெர் கிட்ணன ்்சல்ெராஜ் ்தரி-
வித்தார்.  

பண்டாரெ்்ளயில் இடம்்பற்்ற 

ஊடகைவியலா்ளர் ்சந்திப்பில் கைலந்து 
்கைாண்டு உ்ரயாற்றும் னபானத 
அெர் இவொறு ்தரிவித்தார்.  

“்பருந்னதாட்டத் ்தாழிலா்ளர் -
கைளுக்கைானெ ்சம்ப்ள உயர்வு ்தாடர்-
பானெ முதலாெது கூட்டு ஒப்பந்தம் 
1999 ஆம் ஆண்டினலனய 
்கைச்சாத்திடப்பட்டது. 

கம்்பனிகளுககு அழுத்தம் பகாடுப்பது அைசாங்கம்  

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் ் தாடர்-
பில் 30 னபருக்கு எதிராகை குற்்றப்-
பத்திரி்கை தாக்கைல் ்்சயெதற்கைானெ 
தகைெல்கைள அ்னெத்தும் ்சட்டைா 
அதிபரிடம் ்கையளிக்கைப்பட்டுள்ள -
தாகை ்பாது ைக்கைள பாதுகைாப்பு இரா-
ஜாஙகை அ்ைச்சர் ்சரத் வீரன்சகைர ்தரி-
வித்துள்ளார்.   

அத்துடன உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்-
குதலுடன ்தாடர்பு்டய 251 னபர் 

வி்ளக்கைைறியலில் ்ெக்கைப்பட்டுள்ள -
தாகைவும் அெர் கூறினொர்.   

்கைாழும்பில் ஊடகைஙகைளுக்கு 
கைருத்து ்தரிவித்த னபானத அெர் 
இத்னெ கூறினொர்.   

கைர்தினொலுக்கு கைத்னதாலிக்கை ைக் -
கைளுக்கு ்பாறுப்பு ்்சால்ல னெண் -
டியுள்ள்ை்ய ொம் ஏற்றுக்்கைாள-
கினன்றாம். ைனித ்கைா்ல 
ைற்றும் அதற்கு திட்டம் 

உயிர்த� ஞொயிறு �ொககு�ல்;
்கல்வி அடமச்சின்  
அறிகட்க ட்கயளிப்பு  
�ல்விய்மச்சின நெயலா்ளர் �பில நபர��ா
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சம்ெை பிரச்சிளைளய 
மமலும் சிக்கலொககும்
அ.இ.ந்தா.ப்தா சங்க ்தலைவர் கிட்ணன்

குற்ைப்பத்திரிட்க �ாக்கலுக்கா்க   
30 வபரின் �்கவல்்கள் சடை மாஅதிபரிைம்

இநதிய ஊடக ந்பட்டியில் திநைஷ் குணவர்்தை



துமை அமையாத இநத 
உள்ளத்துைன் நீங்கள 
க்காளளும் கதாைர்பு, 

ஆயுள ்காலத்துக்கும் உங்களுக்குள 
நிமைமை க்காண்டு ைரும். நீங்கள 
ஒரு குழநமதயா்க இருநத ப�ாது, 
ைாறைத்மத �றறி அவை்ளைா்க அறிந-
திருக்்கவிலமல.

�ாைசாமலக்கு கசலல ஆரம்பித்தீர்-
்கள. அபக�ாழுது எலலாபை ைாை ஆரம்-
பித்தன. தாய், தநமத என உங்களுக்கு 
கதரிநதைர்்கள ைட்டுபை உங்கம்ள சூழ 
இருநதார்்கள. �ாைசாமலயிபலா திடுதிப-
க�ன �ல ைனிதர்்கள... அைர்்கப்ளாடு 
�ழ்க ்கறறுக் க்காண்டீர்்கள. அைர்்க-
ளுக்கு �ணிநது ப�ா்க பைண்டியிருநதது. 
அழுத்தைா்க உங்கள ைனதில இருப-
�மத கைளிப�டுத்த பைண்டி இருநதது. 
யாராைது உங்கள புத்த்கத்மத எடுத்துக் 
க்காண்டு ப�ாய் விடு-
ைார்்கள, அமத கசய்ைார்-
்கள, இமத கசய்ைார்்கள. 
நீங்கள அைர்்கப்ளாடு 
நட்பு மைத்திருக்்க 
பைண்டும், அப�டி 
இருக்்க பைண்டும், 
இப�டி இருக்்க பைண்டும். எலலாபை 
ைாறும். திடீர் ைாறைம் என்று இலலா-
விட்ைாலும், நா்ளமைவில அநத ைாறைம் 
நைக்கும்.

 பின்பு ஒரு ்கால்கட்ைத்தில, ைா்கனம் 
ஓட்டும் ையமத அமைவீர்்கள. ஒன்மை 
சாதித்தது ப�ால உணர்வீர்்கள. "இப-
க�ாழுது எலலாபை ைாறி விட்ைது" என்-
பீர்்கள. இது எலலாபை "நலல ைாறைங-
்கள", பின் அநத ைறை விதைான ைாறைம் 
ைரும். ஒரு புதுவிதைான உணர்வு,ஒரு 
ைாசமன...இநத ைாசமனமய நீங்கள 
முன்பனாரு ப�ாதும் உணர்நததிலமல. 
உங்கள உைல முன்மனப ப�ால இயங்க 
ைறுக்கிைது.

�லரும் இ்ளமைமய விைாபபிடியா்க 
பிடித்து மைத்திருக்்க எத்தனிப�ார்-
்கள. ஆனால உைலுக்கு அதில நாட்ை-
மிலமல. "எலலாபை முடிநது விட்ைன". 
நண்�ர்்கப்ள, ஆபராக்கியைா்க இருப-
�தறகும், உங்கள ையதுக்கும் அப�ாற-
�ட்ை பதாறைத்பதாடு இருக்்க முமனை-
தறகும் க�ரிய பைறு�ாடு இருக்கிைது. 
புரிகிைதா? இரண்டும் ஒன்ைலல.

ஏகனன்ைால, ஒன்று பதாறைம்- தவிர்க்்க 
முடியாத ஒன்மை ைமைக்்கப �ார்க்கி-
றீர்்கள. அது நைக்்கத்தான் ப�ாகிைது. 
நைக்்கத்தான் ப�ாகிைது! கைதுைா்க 
அநத ைாறைம் நைக்்கப ப�ாகிைது. இநத 
ைாறைம் ஏற்கனபை ஆரம்பித்த ஒன்று-

தான். நீங்கள உங்கள முதல மூசமச 
எடுத்த ப�ாபத அநத ைாறைம் 
ஆரம்பித்து விட்டிருநதது. அதறகு 
முன்னால அலல. உங்கள முதல 
மூசமச நீங்கள எடுத்த ப�ாது இநத 
ைாறைம் ஆரம்பித்தது.

இபக�ாழுது நீங்கள கசாலவீர்-
்கள..."அைைா, மி்கப �ாரதூரைான 
விையம்" என்பீர்்கள. �ாரதூரைா-
னதலல, இதுதான் யதார்த்தம். 
இநத யதார்த்தம் எலலாைறறுக்-
கும் க�ாருநதும். ைரங்கள முது-

மையமையும், �ாமை்கள கூை. 
ைமல்கள!

 சில ைமல்கம்ள �ார்த்தீர்்கள என்ைால, 
கைதுமையா்க அழ்கா்க இருக்கும் 
இலமலயா? பைறு ைமல்கம்ள �ார்த்தீர்-
்கக்ளன்ைால, கூரா்க இருக்கும். ஏகனன்று 

கதரியுைா? ஒன்று �மழய ைமல, ஒன்று 
புதியது. புதிய ைமல்கள கைதுமை 
அமைைதற்கான ்காலம் இன்னும் ைர-
விலமல.

இது நலலதா கூைாததா? இது கதாைர்-
பிலலாத ப்களவி; இதுதான் இயலபு.

நான் ைக்்களுக்கு கசாலபைன், "உங்க-
ளுக்கு கதரியுைா? இநதப பூமியில ஏபதா 
ஒரு இைத்தில சூரியன் எபக�ாழுதுபை 

உதித்துக் க்காண்டிருக்கிைது. எபக�ாழு-
துபை அஸதமித்துக் க்காண்டிருக்கிைது. 
சூரிய உதயமும் அஸதைனமும் ஒரு 
கதாைர்சசியான நமைமுமை. அப�டி 
எங்களுக்கு கதரிைதிலமல இலமலயா? 

நாங்கள கைளிபய �ார்க்கிபைாம். 
சூரியன் ைநது விட்ைது, கைளிபய 
ப�ா்கலாம் என்கிபைாம்.

 ஒரு சூரிய்கடி்காரத்மத  �ார்த்திருக்-
கிறீர்்கள என்ைால உங்களுக்கு புரியும். 
அது ந்கர்நது க்காண்டிருக்கிைது. மி்க 
கைதுைா்க ஆனால நிசசயைா்க.

உங்கள ைாழக்ம்கயும் அது ப�ாலத்-
தான். உங்கள உைல, இநத பநரம், 

இமை எலலாபை ஓயாது இயங-
கிக் க்காண்டிருக்கின்ைன. உங்க-
ளுக்கு இது பிடிப�திலமல. உங-
்களுக்கு இமைநிறுத்தும் ஒரு சிறு 
க�ாத்தான் பைண்டும். ஒரு கசௌ்க-
ரியைான இைத்மத அமைநததும், 
"ஆஹா! இநத இைத்திபலபய 
நான் நிற்கப ப�ாகிபைன்." இப�டி 
நிறுத்தி மைக்்க ஒரு க�ாத்தான் 
பைண்டும் என விரும்புகிறீர்்கள. 
ஆனால யதார்த்தபைா அப�டி-
யலல.

இநத ைாறைத்தில, ஒரு நிசச-
யம் இருக்கிைதா? ஏகனன்ைால 
ைாறைம் இன்கனான்மையும் 
க்காண்டு ைருகிைது. அதுதான் 
அநத நிசசயைறை தன்மை. நீங்கள 
எஙகு பநாக்கி ப�ாய்க் க்காண்டி-
ருக்கிறீர்்கள என்று உங்களுக்குத் 
கதரிைதிலமல. "இநத ைாறைம் 

என்ன கசய்கிைது?"
ஒன்று நிசசயைானதா்க இருக்கிைது. 

அது என்னகைன்ைால, ஆனநதிக்்க கூடிய 
அநதத் தன்மை, ையது முதிர்நதாலும் 
இலலாைல ப�ாைதிலமல. நன்றியு-
ணர்வு ையது முதிர்நத பின்னும் இலலா-
ைல ப�ாைதிலமல. ைகிழவு க்காளளும் 
உங்கள தன்மை ையபதாடு குமைநது 
க்காண்டு ப�ாைதிலமல. கதளிைான 
உணர்பைாடு ைாழக் கூடிய அநதத் தன்மை 
ையபதாடு ைாறுைதிலமல. இநத விையங-
்கம்ள உங்கள ைாழக்ம்கயின் மூலபக�ா-
ரு்ளா்க நீங்கள க்காளளும் ைமர, இமை 
எதுவுபை ைாைப ப�ாைதிலமல.
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ஒரு வருட காலத் துயரத்தின்
பின்்னர் உலகின் நம்பிக்க!

இலங்கையில் ககைொவிட்19 ்ைரஸ் க�ொற்றுக் -
கைொன �டுப்பூசி ஏற்றும் பணிகைளின் மு�லொம் 
கைட்்டம் முடிை்்டந்துள்ளது. மு�ல் �்ட்ை -

யொகை �டுப்பு மருந்து கபற்றுக் ககைொண்டைரகைளுக்கு 
இரண்டொம் கைட்்டத்துக்குரிய �டுப்பூசி ஏற்்றப்பட்்ட 
பின்னர அைரகைள ககைொரரொனொ க�ொற்றுக்கைொன நிரப்பீ -
்டனத்்� உ்டலில் கபற்றுக் ககைொண்டைரகை்ளொகை மொறி 
விடுைொரகைள.

அ�ன் பி்றகு அைரகைள ககைொவிட்19 க�ொற்று ஏற்-
ப்டொ�ைொறு 90 ச�வீ�த்துக்கு ரமற்பட்்ட இயற்்கை-
யொன பொதுகைொப்்ப உ்டலில் கபற்றுக் ககைொளைொரகைள 
என்பர� ககைொரரொனொ க�ொ்டரபொன �டுப்பு மருந்்�க் 
கைணடுபிடித்துள்ள மருத்துை அறிவியல் ஆயைொ்ளரகை-
ளின் முடிைொகை உள்ளது.

ககைொவிட்19 �டுப்பு மருந்தின் வீரியம் மற்றும் வி்னத்-
தி்றன் க�ொ்டரபொகை ரமற்ககைொள்ளப்பட்்ட விரிைொன ஆய-
வுகைளின் அடிப்ப்்டயில் மருத்துை நிபுணரகைள இவ்வி-
்டயத்்�த் க�ரிவித்துள்ளனர. எனரை�ொன் உலகின் 
அ்னத்து நொடுகைளிலுரம ககைொவிட்19 இற்கைொன �டுப்பு 
மருந்துக்கு அந்நொடுகைளின் அரசொஙகைஙகைள அஙகீகைொரம் 
ைழஙகியுள்ளன. அர�சமயம் உலகின் கபரும்பொலொன 
நொடுகைளில் ககைொரரொனொ �டுப்பூசி ஏற்றும் பணிகைள ஏற் -
கைனரை ஆரம்பமொகியும் விட்்டன.

�டுப்பு மருந்்� �மது பிர்ைகைளுக்கு ஏற்று -
ைதில் ஐரரொப்பிய நொடுகைள இப்ரபொது கூடு�ல் 
கைரிச்ன கசலுத்தி ைருை்� அை�ொனிக்கை முடிகின்-
்றது. அ்னத்து அறிவியல் து்்றகைளிலும் கூடு�ல் 
ை்ளரச்சி அ்்டந்திருக்கும் இஙகிலொந்து, பிரொன்ஸ் 
ஆகிய இரு நொடுகை்்ள இ�ற்கைொன உ�ொரணஙகை்ளொகை 
இஙரகை குறிப்பி்ட முடியும்.

இந்நொடுகைள �மது மக்கைளுக்கு ககைொரரொனொ �டுப் -
பூசி ஏற்றும் ந்டைடிக்்கை்யத் துரி�ப்படுத்தி உள்ளன. 
மு�ல் கைட்்டமொகை அந்நொடுகைள �மது நொட்டின் மூத்� பிர-
்ைகைள மீது அதிகை கைைனம் கசலுத்துகின்்றன. �டுப்பு 
மருந்து ஏற்றிக் ககைொள்ள ைரு்கை �ருமொறு மக்கை-
ளுக்கு குறுஞகசயதி மற்றும் மின்னஞசல் ஊ்டொகை 
�கைைல் அனுப்பப்படுகின்்றது. ஒவ்கைொருைருக்கும் 
அ�ற்கைொன ரநரம் ஒதுக்கைப்பட்டு �டுப்பூசி ஏற்்றப்படு-
கின்்றது.

�மது நொட்டின் அ்னத்து பிர்ைகைளுக்கும் 
ககைொரரொனொ �டுப்பூசி கசலுத்தி வி்ட ரைணடுகமன்ப-
தில் ரமற்கு நொடுகைள தீவிர கைைனம் கசலுத்தி ைருகின்-
்றன. இந்ந்டைடிக்்கையின் வி்்ளைொகை �மது நொட்டில் 
ககைொவிட்19 பரை்ல முழு்மயொகை கைட்டுப்பொட்டுக்குள 
ககைொணடு ைந்து வி்டலொகமன்பர� அந்நொடுகைளின் நம்-
பிக்்கையொகும்.

இைற்்்றகயல்லொம் அை�ொனிக்கின்்ற ரபொது 
எமக்ககைொரு உண்ம புலப்படுகின்்றது. அ�ொைது 
ககைொரரொனொ �டுப்பு மருந்தில் அறிவியலொ்ளரகைள முழு -
்மயொன நம்பிக்்கை ்ைத்துள்ளனகரன்பது புரிகின்-
்றது. அ�ன் கைொரணமொகைரை உலககைஙகும் மருத்துை 
நிபுணரகைக்ளல்லொம் இத்�டுப்பு மருந்்� ஏற்றிக் 
ககைொளைதில் கைைனம் கசலுத்தி ைருை்�க் கைொண முடி-
கின்்றது.

இலங்கையிலும் அவ்ைொ்றொன நி்ல்மரய 
கைொணப்படுகின்்றது. நொட்டில் ககைொரரொனொ கைட்டுப்பொட்டு 
ந்டைடிக்்கையில் ரநரடியொகை ஈடுபட்டு ைருகின்்ற மருத்-
துை சுகைொ�ொரத் து்்றயினர மற்றும் பொதுகைொப்புப் 
ப்்ட ரச்ை்யச் ரசரந்ர�ொருக்கு மு�ல் கைட்்டமொகை 
ககைொவிட்19 �டுப்பூசி ஏற்றும் பணி ஆரம்பமொன 
ரபொது, நொட்டின் கபரும் மருத்துை நிபுணரகைக்ளல்லொம் 
எவ்வி� �யக்கைமுமின்றி �டுப்பூசி ஏற்றிக் ககைொண்ட-
்�க் கைொண முடிந்�து.

ககைொரரொனொ �டுப்பு மருந்து க�ொ்டரபொகை சமூகை மட் -
்டத்தில் நிலவி ைருகின்்ற அநொைசியமொன அைநம்பிக்-
்கைகை்்ளயும், ஆ�ொரமற்்ற ை�ந்திகை்்ளயும் முற்்றொகை 
நிரொகைரிக்கும் ை்கையிரலரய மருத்துை நிபுணர-
கைள மு�ன் மு�லொகை �ொமொகைரை முன்ைந்து �டுப்பு 
மருந்்� ஏற்றிக் ககைொண்ட்�க் கைொண முடிந்�து.

ககைொரரொனொ �டுப்பு மருந்து மீ�ொன நம்பகைத் 
�ன்்ம்ய நிரூபிப்ப�ற்கு இ�்ன வி்ட ரைறு முன்-
னு�ொரணஙகைள எமக்குத் ர�்ையில்்ல. எனரை 
இ்ணயத் �்ளஙகைள மற்றும் சமூகை ஊ்டகைஙகைளில் 
அவ்ைப்ரபொது கைளிைருகின்்ற அரத்�மற்்ற, ஆ�ொ-
ரமற்்ற கசயதிகைள குறித்து நொம் வீணொகை அலட்டிக் 
ககைொள்ள ரைணடிய அைசியமில்்ல.

இலங்கையில் ககைொரரொனொ �டுப்பூசி ஏற்றும் ந்டை-
டிக்்கையின் மு�லொம் கைட்்டம் நி்்றை்்டந்து, அடுத்� 
�ரப்பினருக்குரிய �டுப்பு மருந்து ஏற்றும் பணி ஆரம்-
பமொகைப் ரபொகின்்றது. அறுபது ையதுக்கு ரமற்பட்்ட 
மூத்� பிர்ைகைள, ஆசிரியரகைள, பல்கை்லக்கைழகை 
மொணைரகைள என்க்றல்லொம் முன்னி்லத் �ரப்பினர 
�டுப்பூசிக்கைொகை மருத்துை சுகைொ�ொரத் �ரப்பினரொல் பரிந் -
து்ரக்கைப்பட்டுள்ளனர. இைரகைக்ளல்லொம் ககைொரரொனொ 
க�ொற்றுக்கைொன அச்சுறுத்�லில் முன்னி்லயில் உள-
்ளைரகை்ளொைர. அ�ன் பின்னர அடுத்� கைட்்டமொகை 
மற்்்றய �ரப்பினர மீது கைைனம் கசலுத்�ப்படுகம -
னத் க�ரிகின்்றது.

ககைொவிட்19 இற்கைொகை �டுப்பூசி்ய ஏற்றிக் ககைொள -
ை�ன் மூலம்  ஒவ்கைொருைரும் �ஙகைளுக்கைொன பொது -
கைொப்்ப மொத்திரம் கபற்றுக் ககைொளகின்்றனர என்பது 
உண்ம. ஆனொல் �டுப்பு மருந்்� �னது உ்டலில் 
கபற்றுக் ககைொண்ட ஒருைர ககைொவிட்19 ்ைரஸின் 
கைொவியொகை கசயற்ப்ட இ்டமுணடு. எனரை�ொன் உலகின் 
அ்னத்து மக்கைளும் இத்�டுப்பூசி்ய ஏற்றிக் ககைொள்ள 
ரைணடுகமன எதிரபொரக்கைப்படுகின்்றது. எதிரகைொலத்தில் 
உலகை மக்கைள ஒவ்கைொருைருரம �டுப்பு மருந்்�ப் 
கபற்றுக் ககைொளைகரன நொம் எதிரபொரக்கை முடியும். 
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எல்லாமே ேலாறுகின்றன!

ைகிழும்�டியா்கப ப�சி நட்புக் க்காளளுதல நன்மை 
என்று கதளியாதைர் தம்மை விட்டு நீஙகும்�டியா்கப 
புைம் கூறி நண்�மரயும் பிரித்து விடுைர்.

பகைச்கசொல்லிக் ரகைளிரப் பிரிப்பர நகைச்கசொல்லி
நட்பொ்டல் ர�ற்்றொ �ைர

ஆனந்திக்கக கூடிய அந்்தத் ்தன்மை,
வயது முதிரந்்ததாலும் இல்தாமைல ப�தாவதில்்.
நனறியுணரவு வயது முதிரந்்த பினனும்
இல்தாமைல ப�தாவதில்். மைகிழ்வு
க்கதாள்ளும் உங்கள் ்தன்மை வயப்ததாடு 
கு்ைந்து க்கதாண்டு ப�தாவதில்்.

பிபேம் ேதாவத் அவர்களின 
உ்ேயில இருந்து...

மு

தமிழில்:
க்டொக்்டர புஷபொ கைனகைரட்ணம்...?

(Ph.D., C. Psych.) Clinical 
Psychologist, Toronto

மட்ைக்்க்ளபபு ைாைட்ைத்தின் 
ைா்கமர பிரபதச கசயலா்ளர் 
பிரிவிலுள்ள கைள்ளாமைச-

பசமன பிரபதச விைசாயி்களின் ையல 
நிலங்கம்ள சட்ைவிபராத ைண் க்காள-
ம்ளயர்்கள தினமும் சூமையாடுைதால 
அவையல்கள கநறகசய்ம்க பைற-
க்காள்ள முடியாத�டி �ாதிப�மைைதா்க 
விைசாயி்கள ்கைமல கதரிவிக்கின்ைனர்.

ைா்கமர பிரபதச கசயலா்ளர் பிரிவி-
லுள்ள கைள்ளாமைசபசமன ையல பிர-
பதசம் ைட்ைக்்க்ளபபு- க்காழும்பு பிரதான 
வீதியில ஓட்ைைாைடி நாைலடி சுறறு ைட்-
ைத்தில இருநது எட்டு கிபலா மீறைருக்கும் 
அப�ால அமைநதுள்ளது. அபபிரபதசம் 
கநறகசய்ம்கக்கு மி்கவும் க�ாருத்தைான-
தாகும்.

இஙகு 470 விைசாயி்களின் 1410 ஏக்்கர் 
ையல நிலங்களும், இருநூறு ஏக்்கர் பைட்-
டுநில �யிர்ச கசய்ம்கக்குரிய ்காணி்களும் 
உள்ளன. இயறம்க அழகு நிமைநத விை-
சாயப பிரபதசபை கைள்ளாமைசபசமன 
ஆகும்.

குறித்த விைசாயப பிரபதசத்தில ்காணப-
�டும் ையல நிலங்கம்ள ைணல க்காள-
ம்ளயர்்கள தங்க்ளது சுயநலனுக்்கா்க 
�ாழாக்கி ைருகின்ைனர். உழவு இயநதிரங-
்களுைன் தினமும் இரவு �்கலா்க இஙகு 

ைநது ைணல அ்கழநது கசலகின்ைனர். 
தங்க்ளது ையல நிலத்தில பை்ளாண்மை 
கசய்ய முடியாத�டி ைணல அ்கழப�டுை-
தா்க விைசாயி்கள கதரிவிக்கின்ைனர்.

அத்பதாடு ையல கசய்ம்கக்கு தண்ணீர் 
ைருகின்ை ஓமை, ைாய்க்்கால என்�ைற-
றில இருநதும் ைண் அ்கழப�டுகின்ைது. 
இதன் ்காரணைா்க ையல்கள உயரைா்கவும், 
ஓமை்கள �ள்ளைா்கவும் ்காணப�டுை-
தால ையல்களுக்கு நீர் �ாய்சசுைதும் சிரை-
ைா்க உள்ளது.

“ைண் அ்கழ�ைர்்களுைன் ப�சிப �ார்த்-
பதாம். அைர்்கள ப்கட்�தா்க இலமல. 

அைர்்கள எங்கம்ளத் தாக்குைதறகு முற�-
டுகின்ைனர். எைது பிரபதசத்தில ைணல 
அ்கழப�டுைது கதாைர்பில அரசாங்க 
பைலைட்ைத்துக்கு, அமைசசர்்களுக்கு 
கதரியப�டுத்திபனாம். ஆனால எதுவும் 
இைம்க�ைவிலமல. ‘நீங்கள எஙகு முமை-
யிட்ைாலும் எங்கம்ள எதுவும் கசய்ய 
முடியாது, நாங்கள அனுைதி க�றறு ஏறறு-
கின்பைாம்’ என்று ைண் க்காளம்ளயர்்கள 
எங்களிைம் மதரியைா்க கூறுகின்ைார்்கள” 
என விைசாயி்கள பைதமனயுைன் கதரி-
விக்கின்ைனர்.

“ைணல க்காளம்ளயர்்களிைம் இருநது 
எங்க்ளது ையல ்காணி்கம்ள மீட்டுத் 
தாருங்கள என்று க�ாலிஸ, இராணுைம், 
விபேை அதிரடிப�மை ஆகிபயாருக்கு 
அறிவித்தும் இதுைமர எநத நைைடிக்ம்க-
யும் இலமல. ைனஇலா்கா திமணக்்க்ளத்-
திைம் முமையிட்பைாம். அதிலும் �லன் 
இலமல. ஆனால நாங்கள ஒரு தடிமய 
கைட்டினால எங்கம்ள ம்கது கசய்ைார்-
்கள. ைணல ஏறறினால ்கண்டும் ்காணாைல 
கசலகின்ைனர். இது அதி்காரி்கள விைசாயி-
்களுக்கு கசய்கின்ை அநீதி ஆகும்.

விைசாயம்தான் இநத நாட்டின் முதுக்க-
லும்பு என்று அரசியலைாதி்கள கூறுகின்-
ைார்்கள. விைசாயம் இலலாவிட்ைால இநத 
நாட்டில யாரும் ைாழ முடியாது. ஆனால 

இஙகு விைசாயத்மத அழிக்-
கின்ைனர். ைணல அ்கழும் 
�குதியிமன அண்டியுள்ள 
இராணுை மு்காமுக்குச கசன்று 
முமையிட்பைாம். அைர்்கள 
ைருைதிலமல. ‘நாங்கள இதற-
குப க�ாறுப�லல, க�ாலிஸி-
ைம் கசாலலுங்கள’ என்கின்-
ைனர்” என்றும் விைசாயி்கள 
்கைமல கதரிவிக்கின்ைனர்.

“விைசாயி்கள இரவு பநரங்களில ையல 
்காைலில இலலாத சையத்தில ைரம்புக்-
்கட்மையும் அழித்து ைணல அ்கழகின்ை-
னர். சிலபைம்ள்களில பை்ளாண்மைமய-
யும் அழித்து ைணல அ்கழகின்ைார்்கள. 
�்கலில ைணல அ்கழும் ப�ாது இைர்்களு-
ைன் கசன்று அ்கழ பைண்ைாம் என்ைால 
எங்கம்ள ்கத்தி ப�ான்ை கூரிய ஆயுதங்களு-
ைன் தாக்குைதறகு முற�டுகின்ைனர்.

நாங்கள ்காலா்காலைா்க பைறக்காண்டு 
ைரும் விைசாயத்திமன கசய்ைதா? 
அலலது ைண் க்காளம்ளயர்்களிைம் 
இருநது எங்க்ளது உயிர்்கம்ள ்காப�ாறறு-
ைதா? என்ை ப�ாராட்ைத்துக்கு ைத்தியில 
நாங்கள தினமும் �ல இன்னல்கம்ள அனு-
�வித்து ைருகின்பைாம்” என விைசாயி்கள 
கதரிவிக்கின்ைனர்.

தறப�ாது அறுைமை இைம்க�றறு 

ைரும் நிமலயில நாங்கள அறுைமை 
முடிநது வீடு்களுக்குச கசன்ைால எங்க-
்ளது ையல்களிலும் ைணல அ்கழைார்-
்கள என்று நிமனக்கின்பைாம். சிறுப�ா்க 
கசய்ம்க பைறக்காள்ள ைரும் ப�ாது எங-
்க்ளது ையல நிலங்கம்ள பதடிப �ார்க்்க 
பைண்டிய நிமலமை ஏற�டும் என்று 
நாங்கள அஞ்சுகின்பைாம்.

சிறுப�ா்கச கசய்ம்கக்கு இஙகு ைரும் 
ப�ாது விைசாயம் கசய்யாது திரும்பி 
கசலல பைண்டிய நிமலமை ஏற�டுபைா 
என்ை அசசம்  ஏற�ட்டுள்ளது. ைண் க்காள-
ம்ளயர்்களிைம் இருநது எைது ைண்மண-
யும், ையல நிலத்மதயும் ்காப�ாறறுங்கள.

இவவிையம் கதாைர்பில �ல தைமை 
அரசியலைாதி்கள, உயர் அதி்காரி்கள ஆகி-
பயாருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்தும் 
எநதவித �திலும் இதுைமர கிமைக்்கப 
க�ைவிலமல. ைணல அ்கழும் பைமல 

கதாைர்சசியா்கபை நமைக�றறு ைருகின்-
ைது.

ைட்ைக்்க்ளபபு ைாைட்ை அபிவிருத்-
திக் குழு தமலைரும் �ாராளுைன்ை 
உறுபபினருைான சி.சநதிர்காநதன், இரா-
ஜாங்க அமைசசர் எஸ.வியாபழநதிரன், 
�ாராளுைன்ை உறுபபினர்்க்ளான நசீர் 
அஹைட், ப்கா.்கருணா்கரன், இரா.சாணக்-
கியன் ைறறும் சம்�நதப�ட்ை அரச அதி-
்காரி்கள கூடிய ்கைனம் கசலுத்தி எங்க்ளது 
ையல நிலங்கம்ள �ாது்காக்்க முன்ைர 
பைண்டும்” என்று விைசாயி்கள பைண்டு-
ப்காள விடுத்தனர்.

‘அேசியலவதாதி்கள், அதி்கதாரி்கள், க�தாலிசதார, 
இேதாணுவத்தினர உட�ட �்ரிடமும்
மு்ையிடடு விடபடதாம். ஆனதால மைணல
க்கதாள்்ளை தினமும் க்ததாடரகினைது'
- இது விவசதாயி்களின பவ்த்ன

வதா்க்ே பிேப்தசத்தில 
மைணல மைதாபியதாக்களைதால 
்கதாணதாமைல ப�தாய்க
க்கதாண்டிருககும்
கவள்ளைதா்மைசபச்ன
கநறவயல்கள்!

்கத்தி ப�தானை கூரிய ஆயு்தங்க்ளை ்கதாடடி
மைக்க்ளை மிேடடி மைணல க்கதாள்்ளை!

எஸ்.எம்.எம்.முரஷித்...?
(கல்குடா தி்னகரன் நிருபர்)

ேணல ேலாபியலாக்களிடமிருந்து 
விவசலாயி்களைக ்கலாப்லாற்றுங்கள்!
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"இலங்கையில் வாழும் தமிழர் -
கைள் நலனில் மத்திய அரசு அககை்ை 
ககைாண்டிருககிைது. ஈழத் தமிழர்கை -
ளின் நலனுககைாகை பல்்வறு அபி -
விருத்திப் பணிகை்ை மத்திய அரசு 
்மறககைாண்டு வருகிைது.   

இலங்கையின் வடககு, கிழக -
கில் இடம்கபயர்்நத தமிழர்கைளுககு 
இ்நதியா சார்பில் 50,000 வீடுகைள் 
கைட்டித் தரப்பட்டுள்ைன. 
இ்நதிய வம்சாவளி ம்லய -
கைத் தமிழர்கைளுககைாகை 4,000 
வீடுகைள் கைட்டிக ககைாடுககைப் -
பட்டுள்ைன.   

அ்த்பால் சுகைாதார வசதிகை -
ளுடனான அவசர வாகைனத்்த -
யும் இ்நதியா ஈழத் தமிழருககு 
வழஙகி உள்ைது. யாழப்பா -
ணத்தில் இ்நதியா கைட்டி வரும் 
கைலாசார ்மயம் வி்ரவில் 
திைககைப்பட உள்ைது.கசன் -
்னககும் யாழப்பாணத் -
துககும் இ்ட்ய விமான 
்ச்வ்ய கதாடஙகி இருக -
கி்ைாம்.

யாழப்பாணம்_ -மன்னார் 
ரயில் பா்த திட்டத்்த சீர -
்மத்துக ககைாண்டிருககிைது 
இ்நதிய அரசு" என்று ்மாடி 
்மலும் கூறினார்.   

"இலங்கைச் சி்ையில் ஒரு 
தமிழகை மீனவர் கூட இல்்ல. 
அ்னவ்ரயும் விடுத்ல 
கசயய மத்திய அரசு நடவ -
டிக்கை எடுத்தது.

தமிழகை மீனவர்கைள் நீண்ட 
கைாலமாகை பிரச்சி்னகை்ை எதிர் -
ககைாண்டு வருகின்ைனர். இ்நத பிரச் -
சி்னயின் வரலாறறுககுள் நான் 
கசல்லவில்்ல.   

இலங்கை அரசால் மீனவர்கைள் 
்கைது கசயயப்பட்டால் அவர்கை்ை 
விடுத்ல கசயயும் நடவடிக்கை -
கை்ை உட்ன மத்திய அரசு ்மற -
ககைாண்டு வருகிைது. பா.ஜ.கை ஆட்சிக 
கைாலத்தில் 1,600 மீனவர்கைள் இலங -
்கைச் சி்ைகைளில் இரு்நது விடுவிக -
கைப்பட்டுள்ைனர்.

்மலும் 313 மீன்பிடிப் படகு -
கைளும் இலங்கை அரசால் விடு -
விககைப்பட்டுள்ைன. எஞ்சிய மீன் -

பிடிப் படகுகை்ையும் இலங்கை 
அரசிடமிரு்நது விடுவிககை நடவ -
டிக்கை ்மறககைாண்டு வருகிைது 
மத்திய அரசு. தமிழகை மீனவர்கைளின் 
உரி்ம்ய பாதுகைாப்பதில் மத்திய 
அரசு உறுதியாகை உள்ைது" என்று 
கூறிய ்மாடி கைல்ல்ணயின் 
சிைப்புகை்ையும், உள்நாட் -
டில் உறபத்தி்ய ்மற -
ககைாள்ை ஔ்வயார் பாடிய 
பாட்லயும் சுட்டிக கைாட்டி -
னார்.   

அவர் தமிழில் வணககைம் 

கூறி தனது உ்ர்ய கதாடஙகி -
னார்.   

"வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர 
கநல் உயரும், கநல் உயரக குடி 
உயரும், குடி உயரக ்கைால் உயரும்,   

்கைால் உயரக ்கைான் உயர்வான்" 
என்ை ஔ்வயாரின் வரிகை்ை 

்மாடி தனது உ்ரயில் சுட்டிக கைாட் -
டினார்.   

அது ்பால் சுயசார்பு திட்டத்்த 
எடுத்துக கூை பாரதியாரின் பாட்ல -
யும் பிரதமர் ்மாடி பாடிக கைாண் -
பித்தார். "ஆயுதம் கசய்வாம்; 

நல்ல கைாகிதம் கசய்வாம், 
ஆ்லகைள் ்வப்்பாம்; கைல்விச் 
சா்லகைள் ்வப்்பாம்" என்றும் 
"உலகை கதாழில்னத்தும் உவ்நது 
கசய்வாம்" என்றும் பாரதியார் 
பாட்ல ்மற்கைாள் கைாட்டி ்மாடி 
்பசினார்.   

கசன்்னயில் ரூபா 3,640 
்கைாடி மதிப்பிலான பல்்வறு 
திட்டஙகை்ை கதாடஙகி ்வககை 
பிரதமர் ந்ர்நதிர ்மாடி ்நறறு 
கசன்்ன வ்நதார். ்நரு வி்ை -
யாட்டரஙகைத்திறகு வரு்கை த்நத 

பிரதமர் ்மாடி முதலில் எம் -
ஜிஆர், கஜயலலிதா படஙகை -
ளுககு மலர் தூவி மரியா்த 
கசலுத்தினார்.   

தனி விமானத்தில் பிரதமர் 
்மாடி ்நறறு கைா்ல 10.35 
மணியைவில் கசன்்ன 
விமான நி்லயம் வ்நத -
்ட்நதார். கசன்்ன விமான 
நி்லயத்தில் த்ல்ம 
கசயலாைர் ராஜீவ் ரஞ்சன் 
்மாடிககு பூஙககைாத்து 
ககைாடுத்து வர்வறைார். 

ஐ.என்.எஸ். அ்டயாறு 
கைடறப்ட தைத்தில் பிரதமர் 
்மாடி்ய முதல்வர் எடப் -
பாடி, து்ண முதல்வர் பன் -
னீர்கசல்வம் வர்வறைனர். 
அதன் பிைகு ்நரு உள்வி -
்ையாட்டரஙகில் ந்டகப -
றும் நிகைழச்சிகைளில் ்மாடி 
பங்கைறைார். ரூ4,486 ்கைாடி 
மதிப்பிலான புதிய திட் -
டஙகை்ை அவர் கதாடஙகி 
்வத்தார்.   

உள்நாட்டி்ல்ய தயாரிககைப் -
பட்ட அர்ஜஜூன் தாஙகி்ய நாட் -
டுககு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் 
்மாடி. பிரதமரின் வரு்கை்ய 
முன்னிட்டு கசன்்ன முழுவதும் 
உச்சககைட்ட பாதுகைாப்பு ்பாடப் -
பட்டிரு்நதது. நகைர் முழுவதும் 

சுமார் 10,000 கபாலிசார் பாது -
கைாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.   

இ்த்வ்ை பிரதமரின் தமி -
ழகைம் வரு்கைககு அரசியல் கைட்சி -
யினர் மத்தியிலும் வர்வறபும், 
எதிர்ப்பும் கைாணப்பட்டன.   

பா.ஜ.கைவின் கபான்.ராதாகி -
ருஷணன், எச்.ராஜா, வானதி 
சீனிவாசன், நாராயண திருப்பதி 
உள்ளிட்ட பல்்வறு அரசியல் 
கைட்சியினர் பிரதமரின் வரு்கைககு 
ஆதரவு கதரிவித்து டுவிட் ்பாட் -

டனர். விடுத்ல சிறுத்்தகைள் 
கைட்சி எம்.பி. ரவிககுமார் பிரதம -
ரின் வரு்கை்ய எதிர்த்து டுவிட் 
்பாட்டுள்ைார்.

வழககைமாகை கசன்்ன வரும் -
்பாகதல்லாம் பிரதமர் ் மாடிககு 
எதிர்ப்பு கதரிவிககைப்படும். 
கைடும் வர்வறபும் ககைாடுககைப்ப -
டும்.   

'கவல்கைம் ்மாடி' மறறும் '்கைா 
்பக ்மாடி' என்ை ்ேஸ்்டககு -
கைள் ்பாடப்பட்டன.   

எனினும் கைட்நத ்தால்விய்ட்நத பாரா -
ளுமன்ைத்தினால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாககு -
தல் பறறி ஆராயவதறகைாகை நியமிககைப்பட்ட 
'்தசிய பாதுகைாப்பு குறித்த கைண்கைாணிப்பு 
கசயறகுழுவின் பரி்நது்ரகைளும் கைவனத்திற 
ககைாள்ைப்படும்' என ஜனாதிபதி நாட்டு மககை -
ளுககு அறிவித்திரு்நதார். உண்்மயில் அ்நத 
அறிக்கையின் 14 விடயஙகைளில் கைாணப்ப -
டும் 90% பரி்நது்ரகைள் ஒரு சிலர் கசயத குற-
ைத்திறகைாகை முழு முஸ்லிம் சமூகைத்்தயும் 
இலககு ்வத்து தண்டிப்பதாகை்வ அ்ம்நதி -
ரு்நதது. இது கபரும் ஏமாறைத்்த தரும் விட-
யமாகும். அ்நத சர்ச்்சககுரிய அறிக்கை்ய 
ந்டமு்ைப்படுத்துவதறகைான முயறசிகைள் 
ஒரு்பாதும் பிரச்சி்னகைளுககைான தீர்்வக 
ககைாண்டு வராது. மாறைமாகை அது நாட்டில் 
்மலும் தீவிரவாதத்்த அதிகைரிப்பதற்கை 
வழிவகுககைலாம்.  

உலகைைாவிய ஆயுத உறபத்தி நிறுவனஙகை -
ளுடன் கதாடர்புகைள் ்வத்துக ககைாள்வதறகு 
முடியுமான சில விஷம சகதிகைள் ஒரு தாய 
மககைைாகை வாழும் இலங்கையர்கைளி்ட்ய 
்மலும் பிரிவுகை்ையும் பிைவுகை்ையும் ஏற-
படுத்தி அவர்கைளுககி்ட்ய ்மாதல்கை்ை 
உருவாககுவதறகு கைஙகைணம் கைட்டியிருப்பதா -
கைத் ்தான்றுகிைது.  

கைட்நத அரசாஙகைத்தால் நியமிககைப்பட்ட 
கைண்கைாணிப்புக குழுவின் அறிக்கை இறுதி 
பாராளுமன்ை அமர்வில் சமர்ப்பிககைப்படவு-
மில்்ல, விவாதிககைப்படவுமில்்ல. இ்நத 
அறிக்கை குறித்து பர்நதைவிலான கைருத் -
தாடகலான்று பாராளுமன்ைத்திறகுள்்ைா 
அல்லது அதறகு கவளியி்லா ந்டகபை-
வுமில்்ல. அ்நத அறிக்கை கைட்நத பாரா-
ளுமன்ை கதரிவுக குழுவின் அறிக்கையின் 
தரத்்த விடவும் கு்ைவான கதட்டத் 
கதளிவான பாகுபாடும் பாரபட்சமும் 
நி்ை்நத ஒன்ைாகை்வ கைாணப்படுகிைது.   

இ்நத அறிக்கையானது உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாககுத்ல ்மயமாகை ககைாண்டு தயாரிக -

கைப்பட்டது. ஆனால் குழுவின் 
பரி்நது்ரகைளின் எ்நதகவாரு 
பகுதியிலும் அ்நத பயஙகைரவாத 
தாககுதல்கைளுககு வழிவகுத்த 
மூல கைாரணிகைள் குறித்து எத்த-
்கைய அறிவார்்நத அல்லது தர்க-
கைரீதியான கதாடர்்பயும் கைாண 
முடியவில்்ல. அ்நத அறிக்கை 
ஆயவுககைாகை உள்வாஙகிய அதன் 
பதினான்கு பகுதிகைளிலும் தாககு-
தலுடன் சம்ப்நதமான திருப்திகை-
ரமான எ்நதகவாரு கைாரணத்்த-
்யனும் குறிப்பிடப்படவில்்ல. 
உதாரணமாகை, அறிக்கையின் 
பரி்நது்ரகைளில் ஒன்ைாகை அச்சு, 
இலத்திரனியல் மறறும் சமூகை 
ஊடகைஙகை்ைக கைட்டுப்படுத்த 
்வண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டி-
ரு்நதது. ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாககுதலுடன் இவறறுககு என்ன 
கதாடர்பு இருககிைது?  

பாதுகைாப்பு கைாரணஙகைளுக -
கைாகை முகைககைவசகைம் அணிவது 
த்ட கசயயப்பட ்வண்டும் 
என்ை ்கைாரிக்கை அறிக்கையில் 
முன்்வககைப்பட்டது. ஆனால் 
ஏப்ரல் 21 தாககுத்ல ்மற-
ககைாண்ட தறககைா்லக குண்டுதா-
ரிகைள் எவரும் முகைககைவசஙகை்ை 
அணி்நதிருககைவில்்ல. 2020 
கபப்ரவரி 19 இல் அறிக்கை 
சமர்ப்பிககைப்பட்டு ஒரு மாதம் 
கைழிவதறகுள் சரியாகை முகைககைவசம் அணிவது 
நாட்டில் அ்னவருககும் கைட்டாயமாக -
கைப்பட்டது. நாட்டின் மககைள் கதா்கையில் 
1% ககும் கு்ைவான கபண்கைள் நிகைாப் 
மறறும் அபாயா அணியும் உரி்ம்ய அ்நத 
அறிக்கை மறுத்து விட்டது. இன்று சுகைா -
தாரப் பணியாைர்கைள் முழு்மயாகை மூடிய 
நி்லயில் தமது கைட்மகை்ை கசயவ்த 
இலத்திரனியல் ஊடகைஙகைள் வழஙகும் 
கசயதிகைளினூடாகை நாைா்நதம் கைண்டு வரு -

கி்ைாம். ஆனால் யாரும் ்தசிய பாதுகைாப் -
புககு அச்சுறுத்தல் உள்ைது என்ை ்கைாரிக -
்கை்ய எழுப்புவதில்்ல.  

பி்ழயான பிம்பஙகை்ை பிர்மப்படுத்-
தும் 14 இறுதித் தீர்வுகைளின் பட்டியலில் 
உயிர்த்த ஞாயிறு தாககுதலுடன் எ்நதத் 
கதாடர்பும் இருப்பதாகை அறிய முடிய-
வில்்ல. அ்நத நீண்ட தீர்வுப் பட்டியலில் 
முஸ்லிம் விவாகை மறறும் விவாகைரத்து சட்-
டஙகைள், பள்ைளிவாசல்கைள் சட்டம், சர்வ்தச 

பாடசா்லகைள் சட்டம், ேலால் சான் -
றிதழ ்பான்ைவற்ை அணுகுவது 
கதாடர்பான விதிகைளும் அடஙகும். 
இ்நத ்நரத்தில் முஸ்லிம்கைளின் ்சாத-
்னககுட்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் 
நலன்புரி நிறுவனஙகைள் ஈஸ்டர் 
ஞாயிறு தாககுதலுடன் சம்ப்நதப்படு -
வதறகு என்ன கதாடர்புகைள் உள்ைன? 
உண்்மயில் இ்நத அறிக்கை அத்ன 
தயார் கசயதவர்கைளின் பககைச்சார்பு 
ம்னாநி்ல்ய்ய கவளிககைாட்டுகி-
ைது.  

கைண்கைாணிப்புக குழுவின் எடு-
்கைாள்கைளின்படி இஸ்லாமிய அறிஞர் 
ஸாகிர் நாயக மறறும் மத்பாதகைர் 
்ஜனுல் அப்தீன் ஆகி்யார் 'தீவிரவா-
தத்்த பரப்பு்ர கசயபவர்கைள்' என 
25 கபப்ரவரி 2020 அன்று கவளிவ்நத 
பல சிஙகைை மறறும் ஆஙகில அச்சு 
ஊடகைஙகைள் முதல் பககை த்லப்பு 

கசயதிகைைாகை பி்ழயாகை கவளியிட்-
டன. பி்ழயான மதிப்பீட்டின் அடிப் -
ப்டயில் முத்தி்ர குத்தப்பட்ட 
இவர்கைள் இருவரும் ஈஸ்டர் ஞாயிறு 
தாககுதலுககுப் பிைகும் இலங்கைககு 

வரு்கை த்நது விரிவு்ரகை்ை நடத்தினார்கைள் 
என ஊடகை அறிக்கையில் வ்நத கசயதி முற -
றிலும் கபாயயாகும். அவர்கைள் இருவரில் 
எவரும் ஏப்ரல் தாககுதல்கைளுககு பின்னர் 
இலங்கைககு விஜயம் கசயயவில்்ல.  

வழஙகைப்பட்டுள்ை கைட்நத பாராளுமன்ை 
பரி்நது்ரகை்ை ந்டமு்ைப்படுத்துவதா-
னது நிச்சயமாகை முஸ்லிம்கை்ை தீவிரவாதிகை-
ளின் ்கைகைளில் தள்ளும் ஒரு முயறசியாகை்வ 
அ்மயும். ்மலும் இ்நத நடவடிக்கை பல 
சிககைல்கை்ையும் இன்மாதல்கை்ையும் உரு-
வாககை விரும்பு்வாருககு ஊட்டம் ககைாடுக-
கும் என்பதிலும் எ்நத ச்ந்தகைமுமில்்ல. 
இதன் வி்ைவாகை நாட்டின் வைர்ச்சியும் 
அபிவிருத்தியும் கவகுவாகை பாதிப்ப்ட-
யும். அ்நத பாதிப்பு உடனடியாகை ஈடு கசயய 
முடியாத இழப்பாகை்வ இருககும்.  

ஜனாதிபதி தனது சுத்நதிர தின உ்ரயில் 

'இ்நத நாட்டில் வாழும் ஒவ்கவாரு குடி -
மகைனுககும் சம உரி்ம உண்டு என்றும் 
எஙகைள் குடிமககை்ை இன அல்லது மத 
கைாரணஙகைளின் அடிப்ப்டயில் பிரிப்பதற -
கைான எ்நதகவாரு முயறசி்யயும் நாஙகைள் 
நிராகைரிககி்ைாம்' என்றும் அழுத்தமாகை உறு -
தியளித்திரு்நதார். ஆனால் கைண்கைாணிப்பு 
கசயறகுழுவின் பரி்நது்ரகைள் எமது நாட்டு 
மககை்ை பிரிவி்னயின் பால் இட்டுச் கசல் -
வ்தாடு கவளிச்சகதிகைளின் ்கைப்பா்வகை -
ைாகை இயஙகும் தீவிரவாதக குழுககை்ை உரு-
வாககும் வ்கையில் அ்ம்நதுள்ைது.  

நாடு பிைவுபடுவ்த எதிர்த்து கபரும்-
பான்்ம சமூகைத்துடன் முழு்மயாகை கூட்டி-
்ண்நது பாடுபாட்ட ஒ்ர சமூகைம் இலங்கை 
முஸ்லிம்கைள் மட்டு்ம. எதிர்வரும் 2021 கபப்-
ரவரி 22ஆம் திகைதி ஐ.நா.வின் மனித உரி்ம-
கைள் ச்பக கூட்டம் ஆரம்பமாகிைது. அதில் 
சர்வ்தச சமூகைம் சிறுபான்்மகைள் சம்ப்நத-
மான பல பிரச்சி்னகை்ை கைருத்தாடல்கைளுக-

கைாகை எடுத்துக ககைாள்வதறகு 
தீர்மானித்துள்ைது. கிழககில் 
அண்்மயில் ந்டகபறை 
தமிழர்கைள் மறறும் முஸ் -
லிம்கைளின் எதிர்ப்பு ஆர்ப் -
பாட்டஙகைள், பாகிஸ்தான் 
பிரதமர் இம்ரான் கைானின் 

வரு்கை, எதிர்வரும் 2021 கபப்ரவரி 23 
அன்று இலங்கை பாராளுமன்ைத்தில் அவர் 
ஆறைவுள்ை உ்ர என்பன முககியமான நிகைழ-
வுகைைாகை இருககைப் ்பாகின்ைன.   

இ்நநி்லயில் தமிழர்கைளுககும் கிழககு 
முஸ்லிம்கைளுககும் இ்டயிலான இறுககை -
மான கூட்டணியானது ஒன்றி்ணககைப்பட்ட 
வடகிழககு கைவுன்சி்ல ஏறபடுத்துவதறகு 
இ்நதிய அரசுககு கபரும் உதவியாகை அ்ம-
யலாம். முஸ்லிம் சமூகைம் எல்லா வ்கையான 
கதரிவுகை்ையும் திை்நத நி்லயி்ல்ய 
்வத்திருககை ்வண்டிய கைட்டாய நி்லயுள் -
ைது.   

சமூகைத்தின் மீதான கநருககைடியான அவ -
லஙகைளுககும் குறைச்சாட்டுகைளுககுமான 
கைணிசமான பங்கை கபரும்பாலான சமகைால 
முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகைளும கபாறுப் -
்பறகை ்வண்டும். முககியமான முஸ்லிம் 
நிறுவனஙகை்ை அச்சுறுத்தும் வ்கையில் தயா-
ரிககைப்பட்டுள்ை இ்நத அறிக்கையின் கசயற -
குழுவில் இரண்டு முஸ்லிம் பிரதிநிதிகைளும் 
இரு்நதுள்ைனர் என்பது கைவனத்திற ககைாள் -
ைப்பட ்வண்டிய உண்்மயாகும்.   

கடந்த பாராளுமன்ற கணகாணிப்பு குழுவின   
பரிநதுரரகரை நிர்றவேற்றுேது தீர்வு ்தராது!

இலஙம்கயில் தமிழர்-
்கள் சைத்துவம், சைநீதி, 
அமைதி ைற்றும்

்கண்ணியத்துடன் வாழவதற்்கான 
நடவடிகம்க்கமை இந்திய ைத்திய 
அ்ரசு உறுதி பசய்து வருகிறது 
என்று பி்ரதைர் நர்ரந்தி்ர ரைாடி 
பதரிவித்தார். பசன்மனயில் 
ரநற்று ெல்ரவறு புதிய திட்டப 
ெணி்கமை பதாடககி
மவபெதற்்கா்க வரும்க தந்த
பி்ரதைர் ரைாடி தனது உம்ரயின் 
ரொது இவவாறு பதரிவித்தார்.

ஜனாதிெதி ர்காட்டாெய ்ராஜெக்ஷ, 
நாட்டின் 73வது சுதந்தி்ர தின 
உம்ரயின் ரொது 'இந்நாட்டில் 

தீவி்ரவாதம் மீண்டும் தமலதூககுவதற்கு 
ஒரு ரொதும் இடைளிக்க ைாட்ரடாம் என 
ைக்களுககு உறுதியளித்தார். அவவாரற 
எதிர்க்கட்சி உறுபபினர் எஸ்.எம். ைரிக்கார் 
ப்காவிட் பதாற்றினால் ை்ரணிபெவர்்கமை 
அடக்கம் பசய்வது பதாடர்ொ்க எழுபபிய 
ர்கள்விககு பி்ரதைர் ைஹிந்த ்ராஜெக்ஷ, 
சமெயில் ெதிலளிகம்கயில், 'அடக்கம் 
பசய்வதற்கு அனுைதி வழஙகுரவாம்' என்று 
அறிவித்திருந்தார். இமவ வ்ரரவற்புககுரிய 
விடயங்கைாகும்.

இலஙரகயில் ்தமிழர்கள் கணணியத்துடன  
ோழேர்த இநதியா உறுதி செய்து ேருகி்றது

தீவிரோ்தத்ர்த ஒழித்துக் கட்டுே்தற்கான
ஜனாதிபதியின உறுதிசமாழி ேரவேற்கத்்தக்கது

்தமிழக மீனேர்களின உரிரமகரை
பாதுகாப்பதில் மத்திய அரசு உறுதி

ஜனாதிபதி ெட்டத்்தரணி
எம்.எம். ஸுரைர்

செனரனக்கு வேற்று ேருரக ்தந்த  
பிர்தமர் ேவரநதிர வமாடி ச்தரிவிப்பு
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நாட்மடை முடைக்கும் ...
சில பிரதேசங்களில் இனங்ககாணப்-

பட்டுள்ள நிலலயில் அேலன ்கட்-
டுப்படுதே முலையகான நடவடிகல்க-
்கள தேற்்ககாள்ளப்படும் என்றும் 
அவர் ்ேரிவிதேகார்.  

எவவகா்ைனினும் சு்ககாேகாரத துலை 
நிபுணர்்களின் ஆதலகாசலன்கல்ள 
்பறறு அேலன ்கட்டுப்படுததுவ-
ேற்ககான முழுலேயகான தவலலத-
திட்டம் நலடமுலைப்படுதேப்படும் 
என ்ேரிவிதே அவர் அரசகாங்கம் 
அலனதது நடவடிகல்க்கல்ளயும் 
சு்ககாேகாரத துலையினரின் வழி்ககாட்-
டலிறகிணங்கதவ தேற்்ககாளளும் 
என்றும் ்ேரிவிததுள்ளகார்.  

அதேதவல்ள நகாட்டில் ் ்ககாதரகானகா 

லவரஸ் ்ேகாறறு தநகாயகா்ளர்்களின் 
எண்ணிகல்க 74 ஆயிரதது 852 ஆ்க 
அதி்கரிததுள்ள நிலலயில் தநறறு 
முன்தினம் தேலும் 6 ்்ககாதரகானகா 
லவரஸ் ்ேகாறறு ேரணங்கள இடம் -
்பறறுள்ளேகா்க சு்ககாேகார அலேச்சு 
்ேரிவிததுள்ளது.  

அேறகிணங்க ்்ககாதரகானகா லவரஸ் 
்ேகாறறு ்ககாரணேகா்க நகாட்டில் ேரண -
ேலடந்துளத்ளகார் எண்ணிகல்க 390 
ஆ்க அதி்கரிததுள்ளேகா்கவும் தநறறு 
முன்தினம் பண்டகார்கே,ஹபரகாதுவ,-
நிட்டம்புவ, நீர்்்ககாழும்பு,்கண்டி, 
ேறறும் நகாரங்்ககாட பிரதேசங்கல்ள 
தசர்ந்ே 6 தபதர ேரணே லடந்துள்ள-
ேகா்க அலேச்சு ்ேரிவிததுள்ளது.(ஸ) 

பொதுைக்்களின்...
்ேகாடர்ச்சியகா்கவும் பின்பறறுவது 

மி்க முககியேகானது என்றும் அவர் 
்ேரிவிததுள்ளகார். அதேதவல்ள சு்ககா -
ேகாரததுலையினர் தேற்்ககாளளும் 
நடவடிகல்க்களில் ேக்களின் பூரண 
ஒததுலைப்பு அவசியம் என்றும் 
்ேரிவிததுள்ளகார்.

பிரிட்டனின் புதிய லவரஸ் 
்ேகாறறு இலஙல்கயில் நகான்கு பிர -
தேசங்களில் புதிேகா்க இனம் ்ககாணப்-
பட்டுள்ள   நிலலயில், அது ்ேகாடர்-
பில் ்கருதது ்ேரிவிககும் தபகாதே 
இரகாஜகாங்க அலேச்சர் இவவகாறு 
்ேரிவிதேகார். அது ்ேகாடர்பில் அவர் 
தேலும் ்ேரிவிகல்கயில்;

பிரிட்டனில் பரவும் புதிய வல்க 
்்ககாதரகானகா லவரஸ் நேது நகாட்டில் 
்்ககாழும்பு, அவிசகாவல்ள, பிய்கே  
ேறறும் வவுனியகா பிரதேசங்களில் 

இனங்ககாணப்பட்டுள்ளன. அது 
்ேகாடர்பில் ேருததுவ அதி்ககாரி்கள 
சங்கம் அேன் ஆதலகாசலன்கல்ள 
்ேரிவிததுள்ளது.

 புதிய லவரஸ் பரவல் ்கட்டுப் -
பகாடு ்ேகாடர்பில் அதி்க ்கவனம் 
்சலுததுவதுடன் புதிய தநகாயகாளி-
்கல்ள  இனங்ககாண்பது சம்பந்ேேகான 
நடவடிகல்க்கள தீவிரப்படுதேப்பட 
தவண்டும் அந்ே வல்கயில்  நகா்ளகாந்-
ேம் இனங்ககாணும் தநகாயகா்ளர்்களின் 
எண்ணிகல்கலய அதி்கரிககும் 
வல்கயில் நகா்ளகாந்ேம் சுேகார் 1200 
தபர் வலர அவவகாறு இனம் ்ககாணப்-
பட தவண்டியது முககியம் என்றும் 
குறிப்பிட்டுள்ளது. அேறகிணங்க 
உரிய நடவடிகல்க்கள எடுக்கப்ப -
டும் என்றும் இரகாஜகாங்க அலேச்சர் 
தேலும் ்ேரிவிததுள்ளகார். (ஸ)

இறுதி அறிக்ம்க...
அலேச்சர் உேய ்கம்ேன்பில ்ேரி -

விததுள்ளகார். குறிதே அறிகல்கலய 
பிரதியகாககும் பணி்கள ேறதபகாது 
இடம்்பறறு வருவேகா்க அவர் ்ேரி-
விதேகார்.  

அறிகல்கயின் பிரதி்கல்ள ேயகார் 
்சயேேன் பின்னர், விதசட அலேச்-
சரலவக கூட்டம் ஒன்லை அலைதது, 
இது குறிதது ்கலந்துலரயகாட உள்ள-
ேகா்க ்கடந்ே இரண்டு வகாரங்களுககு 
முன்னர் இடம்்பறை அலேச்சர-
லவக கூட்டததில் ஜனகாதிபதி ்ேரி-
விதேகார்.  

ஜனகாதிபதி கூறியேன் அடிப்பலட -
யில், அது மி்கப்்பரியேகாகும்.  

எனதவ, அேலன பிரதியகாககுவ-
ேறகு குறிப்பிட்ட ்ககாலம் எடுக்கககூ-
டும். இந்ே வகாரம் அலேச்சரலவயில் 
எடுததுக்்ககாள்ளப்படவுள்ள பததி-
ரங்களின் எண்ணிகல்க குலைந்ே்ள-
வகானது என்பேனகால், அறிகல்க பிர-
தியகாக்கப்பட்டிருந்ேகால், ஜனகாதிபதி 
அது குறிதது ்கலந்துலரயகாடல் நடத-
துவேறகு ்பரும்பகாலும் வகாயப்புள-
்ளேகா்க அலேச்சர் உேய ்கம்ேன்பில 
தேலும் ்ேரிவிததுள்ளகார். 

ெத்து தமிழ் ்கட்சி்கள்...
இந்ேச் சந்திப்பு யகாழப்பகாணததில் 

உள்ள ேனியகார் விடுதி ்யகான்றில் 
தநறறு (ஞகாயிறறுககிைலே) இடம்-
்பறைது.

இந்நிலலயில், இந்ேச் சந்திப்பில் 
எடுக்கப்பட்ட தீர்ேகானங்கள குறிதது 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப். ்கட்சியின் 
ேலலவர் சுதரஷ் பிதரேச்சந்திரன் 
ஊட்கங்களுககுக ்கருததுத ்ேரிவித-
துள்ளகார்.

அவர் ்ேரிவிகல்கயில், “ேமிழ 
ேக்களுககு இலஙல்க அரசகாங்கத-
தினகால் ஏறபடுதேககூடிய அடக -
குமுலை்களுககு எதிரகா்க ேமிழ 
ேக்கள ்ேகாடர்ந்து குரல் ்்ககாடுக்க 
தவண்டிய தேலவ்கல்ள ்கவனத-
திற்்ககாண்டு ேமிைர்்களின் இருப்பு, 
பகாது்ககாப்லப முன்னிலலப்படுததி 
்சயறபடுவேற்ககா்க நகாம் ஒன்றி -
லணந்துளத்ளகாம்.

இந்நிலலயில், குறிதே பததுக 
்கட்சி்கள சகார்பகா்க நடவடிகல்கக 

குழு்வகான்று அலேக்கப்பட்டுள-
்ளது. இந்ேககுழு, ேமிழ ேக்களுககு 
எதிரகா்க அரசகாங்கததினகால் முன்்ன-
டுக்கப்படுகின்ை ்சயறபகாடு்களுககு 
எதிரகா்கச் ்சயறபகாட்டு ரீதியிலகான 
நடவடிகல்க்கல்ள முன்்னடுககும் 
பணிலய முன்்னடுக்கவுள்ளது.

இந்ேக குழுலவ இலணததுச் 
்சயறபடுததுவேற்ககான இலணப்-
பகா்ளர்்க்ளகா்க சி.வி.த்க.சிவஞகானம் 
ேறறும் எம்.த்க.சிவகாஜிலிங்கம் 
ஆகிதயகார் ்சயறபடவுள்ளகார்்கள.

அததுடன், ்ஜனீவகா விடயம் 
்ேகாடர்பகா்கவும் ஒரு தீர்ேகானத-
துககு வந்துளத்ளகாம். ஏற்கனதவ, 
ேமிழ தேசியக ்கட்சி, ேமிழ ேக்கள 
தேசியக கூட்டணி ேறறும் ேமிழ 
தேசிய ேக்கள முன்னணி ஆகியன 
இலணந்து ஐ.நகா. ேனிே உரிலே்கள 
சலபககு அறிகல்க்யகான்று அனுப் -
பிலவக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலலயில், ்்ககாழும்பில் 

உள்ள பல்தவறு நகாடு்களின் தூதுவர்-
்களுடனும், இலண அனுசரலண 
நகாடு்க்ளகான பிரிதேகானியகா, ்கனடகா, 
தஜர்ேனி தபகான்ை நகாடு்களுடனும் 
ஏலனய உறுப்பு நகாடு்களுடனும் 
்கலந்துலரயகாடி, ேமிழ ேக்களின் 
பிரச்சிலன்கல்ள எடுததுக கூறுவ -
ேறகு ஏழு தபர் ்்ககாண்ட குழுலவ 
நியமிததுளத்ளகாம்.

சி.வி.விகதனஸ்வரன், சிதேகார்த-
ேன், ேகாலவ தசனகாதிரகாஜகா, இரகா.
சம்பந்ேன் உளளிட்தடகாலர உள்ள -
டககியேகா்க இந்ேக குழு அலேக-
்கப்பட்டுள்ளது. இந்ேக குழுவில் 
உளத்ளகார், கூட்டகா்க பல்தவறு நகாடு-
்களின் தூதுவர்்களுடன் குறுகிய நகாட்-
்களுககுள உலரயகாடவுள்ளனர்.

இதேதவல்ள, யகாழப்பகாண 
ேகாவட்டததுககுள வரககூடிய 
்நடுந்தீவு, அனலல தீவு, நயினகா-
தீவு, தபகான்ை தீவு்களில் ஒரு ேகாறறு 
எரிசகதிலய உருவகாககுவேற்ககா்க 

இலஙல்க அரசகாங்கம் சீனக ்கம்பனி-
யுடன் ஒரு ஒப்பந்ேதலே உருவகாககி -
யுள்ளதுடன் அலேச்சரலவயில் அங -
கீ்ககாரம் ்பைப்பட்டு வர்தேேகானியும் 
்வளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலலயில், அவவகாைகான ஒரு 
விடயம் நடககுேகா்க இருந்ேகால், 
வடககு ேகா்ககாண ேமிழ ேக்கள ேத -
தியில் பிரச்சிலனலய ஏறபடுததுவ-
துடன், இந்தியகாவின் பகாது்ககாப்புடன் 
்ேகாடர்புலடய வடககுப் பகுதியில் 
சீனக ்கம்பனிலயக ்்ககாண்டுவரு -
வது பலதே பகாதிப்புக்கல்ள உருவகாக-
கும்.

எனதவ, அவவகாைகான சீனக ்கம்ப -
னி்கல்ள ஒட்டு்ேகாதேேகா்க ேமிழ 
ேக்கள ஏறறுக்்ககாள்ளவில்லல 
என்பலே இலஙல்க அரசகாங்கததுககு 
பதது ேமிழ ்கட்சி்களும் இலணந்து 
வலியுறுததுகின்ைன” என தீர்ேகானங -
்கள எடுக்கப்பட்டுள்ளேகா்க அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ளகார்.

நிெநதமையுடைன்...
என்ை நம்பிகல்க இன்னும் இருப்-

பேகா்கவும் அவர்்கள குறிப்பிட்டுள-
்ளனர்.   

முஸ்லிம் ்ககாஙகிரசின் அதியுயர் 
பீடம் தநறறுமுன்தினம் (13) ்கட்சித 
ேலலவர், பகாரகாளுேன்ை உறுப்பி -
னர் ரவூப் ஹககீம் ேலலலேயில் 
கூடியது. இேன் தபகாதே அவர்்கள 
தேற்கண்டவகாறு கூறியுள்ளனர்.  

இந்ே நிலலயில் 20 ஆவது அர -
சியல் அலேப்பிறகு ஆேரவளிதே 
ஸ்ரீலங்ககா முஸ்லிம் ்ககாஙகிரசின் 
பகாரகாளுேன்ை உறுப்பினர்்களுககு 
்கட்சியிலும், ்பகாது ேக்களிடததி-
லும் ேன்னிப்பு த்கட்்க தவண்டும் 
என்ை நிபந்ேலன்களுககு அலேய 
ேன்னிப்பு வைங்கப்பட்டுள்ளேகா்க 
முஸ்லிம் ்ககாஙகிரஸ் அறிவிததுள -
்ளது.  

உயர் பீட கூட்டம் ்ககாரசகாரேகா்க 
இருந்ேேகா்கவும் நிபந்ேலன எதுவு -

மின்றி 20 ஆவது திருதேததிறகு 
ஆேரவு வைஙகியது குறிததும் உயர்-
பீட உறுப்பினர்்கள த்களவி எழுப்பி-
யேகா்க அறிய வருகிைது.  

எேது சமூ்கம் மு்கங்்ககாடுககும் 
ஜனகாஸகா எரிப்பு உட்பட பல பிரச்சி -
லன்கள குறிதது ஜனகாதிபதியுடனும் 
பிரேேருடன் தபசிதனகாம். அலேச் -
சர் ்கள உட்பட சு்ககாேகார ேரப்பினரு-
டனும் பல ேடலவ தபசிதனகாம். 
ஆனகாம் எேககு அளிதே வகாககுறுதி 
நிலைதவறைப்படவில்லல எனவும் 
அவர்்கள ்ேரிவிததுள்ளனர்.  

அரசகாங்கததிறகு வைஙகும் ஆேர -
வில் இருந்து ஒதரயடியகா்க ஒதுஙகு -
வது பகாே்கேகா்க அலேயும் எனவும் 
அவர்்கள கூறியேகா்க அறிய வருகி -
ைது.  

உயர்பீட கூட்டம் ்ேகாடர்பகா்க 
ஊட்கங்களுககு ்கருததுத ்ேரிவிதே 
்கட்சித ேலலவர் ரவூப் ஹககிம், 

ேங்களுககு ஏறபட்ட அச்சுறுத -
ேல் ்ககாரணேகா்க 20 ஆவது அரசி-
யல் அலேப்பிறகு ஆேரவளிதே 
எேது பகாரகாளுேன்ை உறுப்பினர்்கள 
கூறினர். அேறகு எேது உயர்பீடம் 
்கடுலேயகான விேர்சனங்கல்ள முன் -
லவதேது. இந்ே ேவறுககு ்பகாது 
ேக்களிடததில் ேன்னிப்பு த்கட்பது 
அவசியம் என த்கட்டுக ்்ககாள்ளப்-
பட்டது. அேறகு 20 ஐ ஆேரிதே 
உறுப்பினர்்கள இணக்கம் ்வளி-
யிட்டனர் அவர்்களின் ்சயறபகாடு 
குறிதது எேது உயர்பீடம் ்கவலலய-
லடகின்ைது´ என்ைகார்.  

இது குறிதது ்கருததுத ்ேரிவிதே 
எம்.எஸ்.்ேௌபீம் எம்.பி,  

ஜனகாஸகா எரிப்பு ்ேகாடர்பகான 
பிரச்சிலனககு தீர்வு ்ககாணதவ 
ஆேரவு வைஙகிதனகாம்.தவறு 
எந்ே சலுல்கயும் எதிர்பகார்தது நகாம் 
அரலச ஆேரிக்கவில்லல. மூன்றில் 

இரண்டு ்பரும்பகான்லே சிங்க்ள 
ேக்களின் ஆேரவு அரசுககு கிலடத-
துள்ளது.இந்ே நிலலயில் முஸ்லிங -
்கள பறறிய ேப்பபிப்பிரகாயதலே 
ேகாறறும் வல்கயில் நகாம் ஆேரித -
தேகாம். ஆனகால் எேது த்ககாரிகல்க்கள 
இன்னும் நிலைதவறைப்படகாேல் 
இழுதேடிக்கப்படுவது ்கவலலயகா்க 
இருககிைது என்ைகார்.    இேன்தபகாது 
20ஐ ஆேரிதே முஸ்லிம் ்ககாஙகிரசின் 
பகாரகாளுேன்ை உறுப்பினர்்க்ளகான 
லபசல் ்ககாசிம், எச்.எம்.எம் ஹரிஸ், 
எம்.எஸ் ்ேௌபீக ேறறும் ஹகாபிஸ் 
நஸீர் ஆகிதயகார் ்கலந்துக ்்ககாண்-
டிருந்ேனர்.   இதே தவல்ள அகில 
இலஙல்க ேக்கள ்ககாஙகிரஸ் உயர் 
பீடம் அேன் ேலலவர் ரிசகாத பதியு -
தீன் ேலலலேயில் கூடியது.இேன் 
தபகாதும் 20 றகு ஆேரவு வைஙகிய 
எம்.பிக்கள குறிதது ஆரகாயப்பட்ட-
ேகா்க அறிய வருகிைது. (பகா) 

இம்்ரானின் விஜயத்தில்...
்கருதது ்ேரிவிகல்கயிதலதய 

அவர் இவவகாறு குறிப்பிட்டுள்ளகார்.  
இது ் ேகாடர்பகா்க அவர் ் ேகாடர்ந்து 

்கருதது ்ேரிவிகல்கயில்,   
ேற்பகாழுது இலஙல்கயில் இந்தி-

யகாவிறகு எதிரகான ஒரு நிலலப்பகாடு 
ஏறபட்டுள்ளது. அேறகு ்ககாரணம் 
்்ககாழும்பு துலைமு்கம் ்ேகாடர்பகான 
ஏறபட்டுள்ள முறு்கல் நிலலயகாகும். 
ஏற்கனதவ இந்திய அரசகாங்கததிறகு 
வைஙகுவேறகு ேயகாரகா்க இருந்ே 
நிலலயில் இலஙல்கயில் ஏறபட்ட 
பல்தவறு ேரப்பினரின் இந்திய 

எதிர்ப்பு தபகாரகாட்டம் ்ககாரணேகா்க 
இந்ே தீர்ேகானம் ல்கவிடப்பட்டுள-
்ளது.  

இேன் ்ககாரணேகா்க ேற்பகாழுது 
இந்தியகா ்ேகாடர்பகா்க இலஙல்க -
யில் பல்தவறு முரண்பகாடு்கள 
ஏறபட்டுள்ளது. இவவகாைகான ஒரு 
நிலலயில் பகாகிஸ்ேகான் பிரேேரின் 
இலஙல்கக்ககான திடீர் விஜயம் பல 
த்களவி்கல்ள எழுப்புகின்ைது.  

பகாகிஸ்ேகான் பிரேேரின் இலஙல்க 
விஜயேகானது இந்தியகாவிறகு 
எதிரகானேகா்க அலேந்து விடககூ -

டகாது. ஏதனனில் இந்தியகா என்பது 
எேது குடும்பததில் ஒருவர் தபகால 
பல்தவறு இக்கட்டகான சந்ேர்ப்பங்க-
ளிலும் இந்தியகாவின் உேவி எேககு 
கிலடததுள்ளது.  

குறிப்பகா்க அது யுதே ்ககாலேகா்க 
இருந்ேகாலும் சரி யுதேததின் பின்பகா்க 
இருந்ேகாலும் சரி சுனகாமியின் தபகாதும் 
2019 ஆம் ஆண்டு உயிர்தே ஞகாயிறு 
ேகாககுேலின் பின்பு இலஙல்க 
சுறறுலகா துலைககு பகாது்ககாப்பகான 
நகாடு இல்லல என சர்வதேசம் குறிப் -
பிட்டிருந்ே நிலலயிலும் இந்திய பிர -

ேேர் நதரந்திர தேகாடி இலஙல்கககு 
விஜயம் ்சயது இலஙல்க பகாது்ககாப் -
பகான நகாடு என்பலே சர்வதேசததிறகு 
எடுததுலரதேகார்.அேன் பின்தப எங்க -
ளுலடய நகாட்டின் சுறறுலகாத துலை 
படிப்படியகா்க வ்ளர்ச்சியலடந்து 
வந்ேது.  

எனதவ,  இந்தியகா என்ை நகாட்லட 
நகாம் தநரடியகா்கதவகா ேலைமு்கேகா-
்கதவகா பல்கததுக ்்ககாளவது என்பது 
பிலையகான ஒரு அரசியல் ந்கர்வகா-
கும் எனவும் அவர் தேலும் குறிப் -
பிட்டுள்ளகார். 

புலத்சினி இலஙம்க  வநதுள்்ா்ரா...
இந்தியகாவிலிருந்து மீண்டும் 

இலஙல்க வந்துள்ளகார் என ்வளியகா-
கும் ே்கவல்்கள குறிதது விசகாரலண-
்கல்ள தேற்்ககாளளுேகாறு உயிர்தே 
ஞகாயிறு ேகாககுேல் குறிதது விசகார-
லண்கல்ள தேற்்ககாண்டு வரும் 
ஆலணககுழு சிஐடி யினருககு உதே-
ரவிட்டுள்ளது.   ்கட்டுவகாப்பிட்டிய 
தேவகாலயததில் ேற்்ககாலல குண்-

டுேகாககுேலல தேற்்ககாண்டவரின் 
ேலனவி சகாரகா என அலைக்கப்படும் 
புலதசினி இரகாதஜந்திரன் இந்தியகா-
விறகு ேப்பிதயகாடியிருந்ே நிலலயில் 
மீண்டும் ்கடல்ேகார்க்கேகா்க இலஙல்க 
திரும்பியுள்ளகார் என்பது குறிதது 
விசகாரலண்கல்ள தேற்்ககாளளுேகாறு 
ஆலணககுழு சிஐடியினருககு உத-
ேரவிட்டுள்ளது.   ்கடல்வழியகா்கஇ-

லஙல்கககு வந்து தசர்ந்துள்ள புலத-
சினி ேன்னகாரில் மூன்று இடங்களில் 
ேஙகியிருந்ே பின்னர் புதே்ளததிறகு 
்சன்று பின்னர் ேட்டக்க்ளப்பிறகு 
்சன்றுள்ளகார் என புலனகாயவு வட்-
டகாரங்கள ்ேரிவிததுள்ள நிலலயி-
தலதய ஆலணககுழு இது குறிதது 
விசகாரலண்கல்ள முன்்னடுககு-
ேகாறு உதேரவிட்டுள்ளது.   உயிர்த-

ேஞகாயிறு ேகாககுேல் ்ேகாடர்பில் 
இன்னமும் ல்கது்சயயப்படகாேல் 
ேப்பியுள்ளவர்்கள, பிலணயில் 
விடுேலலயகானவர்்கள ேறறும் 
ல்கது்சயயப்பட்டு தபகாதிய ஆேகா-
ரமின்லேயகால் விடுேலல ்சயயப்-
பட்டவர்்கல்ள புலதசினி சந்திததுள-
்ளகார் என ஆலணககுழுவிறகு ே்கவல் 
கிலடததுள்ளேகா்க ் ேரியவருகின்ைது. 

கிளிபநாச்சியில் வாள்...
கிளி்நகாச்சி ்பகாலிஸ் பிரிவிற -

குட்பட்ட உலேயகாளபுரம் கிரகாேத-
திலனச் தசர்ந்ே இரண்டு ேரப்புககு 
இலடயிலகான முறு்கல் நிலல வகாள -
்வட்டில் முடிந்துள்ளது. ேணல் 
அ்கழவு ்ேகாடர்பில்  ஏறபட்ட 
முரண்பகாதட வகாள ்வட்டில் முடிந் -
ேேகா்க ்பகாது

ேக்கள ்ேரிவிககின்ைனர்.
சம்பவததில் ்ககாயேலடந்ேவர்்கள 

கிளி்நகாச்சி ்பகாது லவததியகாசலல -
யில் அனுேதிக்கப்பட்ட நிலலயில் 

ஒருவர் சிகிச்லச பலனின்றி உயிரிைந்-
ேதுடன், தேலும் மூவர் அதி தீவிர 
சிகிச்லசப் பிரிவில் அனுேதிக்கப்-
பட்டு சிகிச்லச ்பறை வருகின்ைனர்.

சம்பவததுடன் ்ேகாடர்புலடய 
சிலர் கிளி்நகாச்சி ்பகாலிஸ் நிலல-
யததில் சரணலடந்ேதுடன் தேலும் 
சிலலர ்பகாலிசகார் ல்கது ்சயதுள்ள-
னர். சம்பவம் ்ேகாடர்பகான தேலதி்க 
விசகாரலண்கல்ள கிளி்நகாச்சி 
்பகாலிசகார் முன்்னடுதே வருகின்ை-
னர்.

தில்கரின் ெதவிக்கு மவலட்...
அவருககு பதிலகா்க ்ேகாழிலகா்ளர் 

தேசிய சங்கததின் உயர்பீட உறுப் -
பினர் லவலட் தேரி, ்ேகாழிலகா-
்ளர் தேசிய முன்னணியின் புதிய 
்பகாதுச் ்சயலகா்ளரகா்க நியமிக்கப் -
பட்டுள்ளகார்.   ்ேகாழிலகா்ளர் தேசிய 
முன்னணியின் ேததிய ்சயறகுழுக 
கூட்டம் தநறலைய தினம் கூடியது.  

இேன் தபகாது இந்ே தீர்ேகானம் 
ஏ்கேனேகா்க எடுக்கப்பட்டேகா்க 
்ேகாழிலகா்ளர் தேசிய முன்னணியின் 
ேலலவரும் பகாரகாளுேன்ை உறுப்பின -
ருேகான பைனி தி்ககாம்பரம் ்ேரிவித-
ேகார்.   ்ேகாழிலகா்ளர் தேசிய முன்ன -

ணியின் உேவி ்பகாதுச்்சயலகா்ளரகா்க 
்்ககாதேலல பிரதேச சலப உறுப்பி -
னர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளகார்.  

இந்ே பேவியில் முன்னேகா்க இருந்ே 
முன்னகாள பகாரகாளுேன்ை உறுப்பினர் 
புததிரசி்ககாேணி தநறலைய ேததிய 
்சயறகுழு கூட்டததின் தபகாது பேவி 
நீக்கப்பட்டேகா்க பைனி தி்ககாம்பரம் 
்ேரிவிததுள்ளகார்.  

ஏற்கனதவ ்ேகாழிலகா்ளர் தேசிய 
சங்கததில் இருந்து நகாடகாளுேன்ை 
உறுப்பினர் ேயில்வகா்கனம் தில்கரகாஜ் 
விலகியிருந்ேகார் என்பது குறிப்பிடத -
ேக்கது.  

இநதிய தூத்ர்கத்தில்..
ேறசேயம் குறிதே அதி்ககாரி இலஙல்க 

அரசகாங்கததினகால் பரிந்துலரக்கப்பட்-
டுள்ள ்்ககாவிட் சு்ககாேகார வழி்ககாட்-
டல்்களின் கீழ லவக்கப்பட்டுள்ளகார்.   
இதேதவல்ள உயர் ஸ்ேகானி்கரகாலய 
வ்ளகா்கங்கள ேறசேயம் கிருமி நீக்கம் 
்சயயப்பட்டுள்ளன. தேலும் 
நிலலயகான ்நறிமுலை்களின்படி 

தேலவயகான அலனதது நடவடிகல்க-
்களும் வலுப்படுதேப்பட்டுள்ளது.   
எனதவ உயர் ஸ்ேகானி்கரகாலயம் ேட்-
டுப்படுதேப்பட்ட வலிலேயுடன் 
்ேகாடர்ந்து ்சயல்பட்டு வருவதுடன், 
்்ககாவிட்19 நிலலலேலய ்கருததில் 
்்ககாண்டு பணியகா்ளர்்களிடம் சுைறசி 
்்ககாளல்கயும் பின்பறைப்படுகிைது. 

்கஞ்சிொமையின் ச்கா...
இது ்ேகாடர்பில் அவர் தேலும் 

கூறியேகாவது, ்்ககாழும்பு – வகாலைத-
தேகாட்டம் பகுதியில் தநறறு முன்்ன-
டுக்கப்பட்ட சுறறிவல்ளப்பின்-
தபகாதே குறிதே சந்தே்கநபர் ல்கது 
்சயயப்பட்டுள்ளகார். சந்தே்க நபரு-
டன் தேலும் ஐவர் ல்கது ்சயயப்-
பட்டுள்ளனர். இவர்்களிடமிருந்து 
20 கிரகாம் ்ஹதரகாயின் தபகாலேப்-
்பகாருள ேறறும் ல்கககுண்டு 
ஒன்றும் ல்கப்பறைப்பட்டுள்ளன.   
இதேதவல்ள, வதேல்ள பகுதியில் 

150 கிரகாம் ்ஹதரகாயின் தபகாலேப் 
்பகாருளுடன் 38 வயதுலடய ்பண் 
ஒருவர் ல்கது ்சயயப்பட்டுள்ளகார். 
இவரிடமிருந்து 9 இலட்சதது 50 
ஆயிரம் ரூபகா பணமும் ல்கப்பற-
ைப்பட்டுள்ளது.   பிலியந்ேலல 
பகுதியில் 146 கிரகாம் ்ஹதரகாயின் 
தபகாலேப்்பகாருளுடன் ஒருவர் 
ல்கது ்சயயப்பட்டுள்ளகார். இவர் 
தபகாலேப்்பகாருள ்கடதேலில் ஈடு-
பட்டு வந்துள்ளேகா்கவும் ்ேரிய வந்-
துள்ளது என ்ேரிவிதேகார்.    

அ்ரசாங்கத்திற்குள்... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

ஜனகாதிபதியும் பிரேேரும் ேலல -
யிட்டு அந்ே சிக்கலல தீர்தது லவத-
துள்ளனர்.  

்பகாது ஜன ்பரமுன அரசகாங்க-
ேகானதுபல ்கட்சி்கள ஒன்றிலணந்து 
்கட்டி்யழுப்பிய அரசகாங்கேகா-
கும். அரசகாங்கததில் ்சயறபடும் 
தபகாது அதில் அங்கம் வகிககும் 

்கட்சி்கள ்ேகாடர்பில் விேர்சனங -
்கள முன்லவக்கப்படும் பட்சததில் 
அலே நகாம் ்கவனததில் ்்ககாள்ள 
தவண்டியுள்ளது. அவவகாறு ்சயற-
படகால்ேகான் எேககு பலேகான அர -
சகாங்கதலே முன்்னடுததுச் ்சல்ல 
முடியும் என்றும் அவர் தேலும் ்ேரி-
விததுள்ளகார். (ஸ)  

அனுகூலங்கம்  ... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

ஒருவருககு நீர், மின்சகாரம், வீதி 
தபகான்ை தேலவ்கல்ள ்பறறுக 
்்ககாடுக்க முடியுேகாயின் அலனதது 
நடவடிகல்க்களின் மூலமும் கிரகா -
ே்ேகான்லை அபிவிருததி ்சயய 
முடியும். அேன்மூலம் ேகா்ககாண-
்ேகான்லை அபிவிருததி ்சயய 
முடியும். அேறகு முககிததுவே-
ளிதது நகாம் ்சயறபடுதவகாம்.  

விதசடேகா்க ஜனகாதிபதி த்ககாட்டகா -
பய ரகாஜபக்ஷ 15 ேணிதநரம் தசலவ-
யகாறறும் ேலலவரகாவகார். 

உண்லேலய கூை தவண்டுேகா -
யின் நகான் தவலல ்சயவதில்லல. 
எனினும், அவர் இந்ே அலனதது நிறு-
வனங்கள ்ேகாடர்பில், உளளூரகாட்சி 
நிறுவனங்கள ்ேகாடர்பில் ஒரு புரிே-
லுடதனதய ேனது தவலலததிட்டங -
்கல்ள முன்்னடுததுச் ்சல்கிைகார். 
அேனகால் நகாம் அேன்மூலம் நன்லே-
யலடய தவண்டும்.   

அரசகாங்க்ேகான்லை அலேதது 
அந்ே அரசகாங்கததின் ஊடகா்க அனு -
கூலங்கல்ள ்பறுவது ்பகாதுேக -
்களின் ்பகாறுப்பகாகும் என நகான் 
்கருதுகிதைன். அவவகாறு இன்றி 

அலேச்சர்்கல்ள நியமிதது, நகாடகாளு -
ேன்ை உறுப்பினர்்கல்ள நியமிதது, 
சலப்யகான்லை ்கட்டி்யழுப்பி, 
உறுப்பினர்்கல்ள நியமிததுவிட் -
தடகாம் இனி தவலல நடககும் என 
நகாம் ஒதுஙகிவிட்டகால் அேனகால் 
பகாதிப்தப எஞ்சும்.  

அேனகால் ேகாம் நியமிககும் உறுப் -
பினர், ேலலவலர, ேேது அரசியல் 
ேலலவரகா்க நியமிததுக ்்ககாண்ட -
ேன் பின்னர் அவர்்கல்ள ்்ககாண்டு 
தவலலததிட்டங்கல்ள நிலைதவற -
றிக ்்ககாளவது உங்க்ளது ்கடலேயகா -
கும். அேலன ்சயயும் உரிலே உங -
்களுககுள்ளது. 

அந்ே உரிலேலய நீங்கள பயன் -
படுததிக ்்ககாளவீர்்கள என்ை நம் -
பிகல்க எனககுள்ளது.  

ேேது பிரதேசம் அபிவிருததிய -
லடந்ேகால் ேகான் சுறறியுள்ள ஏலனய 
பிரதேசங்கல்ள அபிவிருததி ்சயய 
முடியும். அேனகால் இவவிடததிறகு 
வருல்கேந்து இந்நடவடிகல்க -
யியல் ்ேகாடர்புபட முடிந்ேலே 
குறிதது நகான் ேகிழச்சியலடகிதைன் 
என்ைகார். 

ெழ. பநடுைாறனுக்கு... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

வரிலசயில் ேமிைர் தேசிய 
முன்னணி ேலலவர்  பை.்நடுேகாை-
னும் ேறதபகாது இலணந்துள்ளகார்.  

்கடந்ே சில நகாட்்க்ளகா்க அவருககு 
உடல்நிலல பகாதிக்கப்பட்டிருந்ேது 
. இலேயடுதது பை.்நடுேகாைனுககு 
்்ககாதரகானகா பரிதசகாேலன தேற-
்்ககாள்ளப்பட்டது. இந்ேப் பரிதசகா-
ேலனயின் முடிவு்கள ்வளளிககி-
ைலே வந்ேநிலலயில்  அவருககு 

்்ககாதரகானகா பகாதிப்பு இருப்பது 
உறுதி ்சயயப்பட்டது. இலேய-
டுதது பை.்நடுேகாைன் சிகிச்லசக-
்ககா்க ்சன்லன ரகாஜீவ்ககாந்தி அரசு 
்பகாது ேருததுவேலனயில் அனுே -
திக்கப்பட்டகார். 

அஙகு அவருககு சிகிச்லச அளிக-
்கப்பட்டு வருகிைது. அவர்  நலமு-
டன் இருப்பேகா்க ேருததுவர்்கள 
்ேரிவிதேனர்.  

்கல்வி அமைச்சின்... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

்கல்வி அலேச்சின் அறிகல்கலய 
ஆரகாயந்ே பின்னர் ஜனகாதிபதி ்சய-
ல்கததினகால் தேறபடி சிக்கல்்களுககு 
தீர்வு ்பறறுக ்்ககாடுக்கப்படும் 
என்றும் ்ேரிவிததுள்ளகார்.  

அதுவலர புலலேப்பரிசில் பரீட் -
லசயில் சிததியலடந்ே ேகாணவர்-
்கல்ள ஆைகாம் ேரததுககு இலணத -
துக்்ககாளளும் நடவடிகல்க்கள 
ேற்ககாலி்கேகா்க இலட நிறுதேப்பட் -
டுள்ளேகா்கவும் அவர் ்ேரிவிததுள-
்ளகார்.   எவவகாைகாயினும் ்வட்டுப் 

புளளி்கல்ள குலைப்பதில் ்ககாணப்ப-
டும் பிரச்சிலன்கள ேறறும் அேலன 
ேவிர்ப்பேறகு தேற்்ககாள்ளதவண்-
டிய ்சயறபகாடு்கள ்ேகாடர்பில் 
்கல்வி அலேச்சின் அறிகல்கயில் 
பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் 
அவர் ்ேரிவிததுள்ளகார்.எனினும் 
வகுப்பு்களில் ேகாணவர்்களின் எண்-
ணிகல்கலய அதி்கரிப்பது ்வட்-
டுப்ப்புளளி ்ேகாடர்பகான பிரச்சி-
லனககு தீர்வகா்ககாது என்றும் அவர் 
்ேரிவிததுள்ளகார்.(ஸ)  

தனியார் ... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

முன்்னடுக்க தீர்ேகானிததுள்ளேகா -
்கவும் அவர் ்ேரிவிததுள்ளகார்.

சகாேகாரண ேனியகார் லவததியசகா -
லல்களில் உள்ள லவததியர்்களுககு 

அருகில் உள்ள பிரேகான லவததியசகா-
லல்களில் இலவசேகா்க இந்ே ேடுப்-
பூசி வைங்கப்படும் எனவும் அவர் 
்ேரிவிததுள்ளகார். 

இலஙம்கயில்... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

விடயம் ்ேகாடர்பில் ஆர்ப்பகாட்-
டங்கல்ள முன்்னடுததுள்ளனர் என 
்வளிவிவ்ககார அலேச்சர் ்ேரிவித-
துள்ளகார்.  

இலஙல்கயில் இந்தியகாவின் 
பகாரிய திட்டங்களும் பகாரிய முேலீ-
டு்களும் ்ேகாடரும் என ்ேரிவித -
துள்ள அலேச்சர்,  சீனகாவிறகு ஆர்ப்-
பகாட்டங்களில் ்ேகாடர்பில்லல. 
நகான் அவவகாறு ்கருேவுமில்லல என 

குறிப்பிட்டுள்ளகார்.  கிைககு ்்ககாள்க-
லன் முலனய திட்டம் ல்கவிடப்பட்-
டுள்ளலே இந்தியகா இலஙல்கககு 
இலடயிலகான உைவு்கல்ள பகாதிக -
குேகா என்ை த்களவிககு இருநகாடு-
்களுககும் இலடயிலகான உைவு்கள 
மி்கவும் வலுவகானலவ.  

பல வருட வரலகாறலை 
்்ககாண்டலவ என அலேச்சர் ்ேரி-
விததுள்ளகார்.  

குற்றபெத்திரிம்க... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

தீட்டியலே ்ேகாடர்பில் சட்டேகா 
அதிபருககு நகாம் ே்கவல்்கல்ள முன் -
லவததுளத்ளகாம். இறுதியறிகல்க 
சட்டேகா அதிபரிடம் ஒப்பலடக்கப்-
பட்ட பின்னதர வைககு ்ேகாடரப்-
படும். வைககு ேகாக்கல் ்சயேேன் 
பின்னதர நகாம் எப்படி தவலல 
்சயகின்தைகாம் என்பது ்ேரியவ-
ரும். ்பகாலிஸகாரிடம் இருந்து ்பை-
தவண்டிய அலனதது ஆதலகாசலன்க-
ளும் முடிந்துள்ளன.´ என கூறினகார்.   

்ேகாடர்ந்தும் ்கருதது ்ேரிவிதே 

இவர், ்ஜனிவகா எப்தபகாதும் எேககு 
எதிரகா்கதவ ்சயறபடுகின்ைது. 
எேககு பகாதிப்பகான 30/1 தீர்ேகானத-
திறகு வைஙகிய இலண அனுசரலண-
யில் இருந்து நகாம் விலகியுளத்ளகாம். 
அேனூடகா்க பல நகாடு்கள எேககு ஒத -
துலைப்பு வைங்க முடிவு ்சயதுள-
்ளன. இம்முலை 5 நகாடு்கள இலங-
ல்கககு எதிரகான தயகாசலனலய முன் 
லவக்க ேயகாரகா்கவுள்ளன. அந்ே 
தயகாசலனலய நிரகா்கரிக்கதவ நகாம் 
எதிர்ப்பகார்ககின்தைகாம் என்ைகார்.   

சிங்க்ராஜ வைத்தில்... (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

ேகான் இலைச்சி,  11 துப்பகாககி 
சன்னங்கள ச கதிவகாயந்ே தடகார்ச் 
லலட் 1 உட்பட தவட்லடயகாடு -
வேற்ககா்க பயன்படுததிய பல உப -
்கரணங்கள இவர்்களிட விருந்து 

மீட்்கப்பட்டுள்ளன.  சந்தே்க 
நபர்்கள தநறலைய தினம் ்பல்ே -
துல்ள ேகாஜிஸ்திதரட் நீதிேன்ைத -
தில் ஆஜர் ்சயயப்படவிருந்ேலே 
குறிப்பிடதேக்கேகாகும்.   

சம்ெ் பி்ரச்சிமைமய...  (03 ஆம் ெக்்கத் பதாடைர்)

அப்தபகாது அடிப்பலட சம்ப்ள -
ேகா்க 101 ரூபகா வைங்கப்பட்டது. 
அேன் பின்னர் அடுதே உடன்ப-
டிகல்க 2002 இல் ல்கச்சகாததிடப்பட்-
டது. அேன்தபகாது நகாட் சம்ப்ளேகா்க 
121 ரூபகா வைங்கப்பட்டது. ஆ்க 
இரு வருடங்களில் 20 ரூபகா சம்ப்ள 
உயர்தவ ்பறறுக்்ககாடுக்கப்பட்-
டது. தூரதநகாக்கறை சிந்ேலனதய 

இேறகு ்ககாரணம். கூட்டு ஒப்பந்ேத-
தில் உள்ள இவவகாைகான விடயங்கள-
ேகான் இல்லகாது ்சயய தவண்டும்.  

கூட்டு ஒப்பந்ேம் இன்னும் 
அமுலில் உள்ளது. அேலன ்ேகாழி-
லகா்ளர்்களுககு சகாே்கேகான வல்கயில் 
ந ல ட மு ல ை ப் ப டு த து வ ே ற கு 
்ேகாழிறசங்கங்கள ேவறியுள்ளன 
என்ைகார்.
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சீனன்்கோட்மடையின 
தனித்துவம், ப்கௌ்ரவம், 
ெோ்ரம்ெரியங்கள் யோவும் 
எப்ெோதும் ்ெணிப 
ெோது்கோக்கபெடை ்வண்டும் 
எனெதில் உறுதியோ்கவும் 
பெோறுபபுடைனும் 
பெயறெட்டைவரதோன ைர்ஹூம் 
எம். ஐ. எம். ்ோரிஸ் 
்ோஜியோர.

சீனன் க�ோட்டையில் ' சின்ன த�ோர' 
என்்ற்ைக�ப்படடை முஹம்மது இப-
ரோஹிம நூருல் ஹபீலோ �ம்பதியின் 
பு�ல்்வரோ� 1950 ஜன்வரி 13ஆம 
தி�தி பி்றந� முஹம்மது ஹோரிஸ் 
�டைந� ்வருடைம க்ம ்மோ�ம புனி� 
ர்மைோன் 27 ஆம நோள் ்வ்போத�ோனோர். 

1955 ஆம ஆண்டு சீனன்க�ோட்டை 
அல் ஹு்்மஸரோ க�சிய ்போடைசோ்ல-
யில் �ல்வி்ய ஆரமபித� இ்வர், 
அங்கு �ரம 5 ்வ்ர �ற்ற பின்னர் 
�ர்�ோந�ர் அல் ஹமரோ ்ம�ோ விததி-
யோலயததில் �ரம 6 மு�ல் �. த்போ. 
�. சோ�ோரண �ரம ்வ்ர �றறுள்்ோர். 
பின்னர் ்மோணிக� ்வர்த��த்�கய 
�னது ஜீ்வகனோ்போயத த�ோழிலோககிக 
த�ோண்டைோர். ்போடைசோ்ல்ய விடடு 
விலகிய ்�கயோடு, அன்று ்மோணிக� 
வியோ்போரததில் பிர்பல்யம த்பறறு 
வி்ங்கிய நளீம ஹோஜியோரிடைம இரத-
தினக�ல் ்பட்டை தீடடும த�ோழிலில் 
இ்ணந� ஹோரிஸ் ஹோஜியோர், 
நல்தலோழுக�ம, நற்பண்பு�்ோல் 

�்வரப்படடு நளீம ஹோஜியோரின் 
குடும்பததிகல ஐனுல் ்மர்லியோ என்்ற 
த்பண்்ண ்மணநது த�ோண்டைோர்.  

இடைதுசோரி,்வலதுசோரி என்று அரசிய-
லில் துரு்வப்படைோது ச�ல அரசியல்்வோ-
தி�ளுடைனும தநருங்கிப்பைகி, சமூ-
�ததிறகுத க�்்வயோன கச்்வ�்் 
த்பறறுக த�ோடுப்பதில் முன்னின்று 
தசயலோறறியுள்்ோர். இப ்பணி�்் 
நி்்றக்வறறிக த�ோடுககும ்வ்ரயில் 
இரவு ்ப�ல் என்று ்போரோது முழுமூச்-
சுடைன் ஈடு்படு்வோர். இ்வரது நற்ப-
ணி�ளுககு அங்கீ�ோரம ்வைங்கும 
்வ்�யில் நீதிய்்மச்சு இ்வருககு 
ச்மோ�ோன நீதி்வோன் நிய்மனம ்வைங்கி 
த�ௌரவிததுள்்து.  

முன்னோள் ச்போநோய�ர் எம. 
ஏ. ்போககீர் ்மோக�ோர், க்பரு்வ்் 
முன்னோள் எம. பி ஆர். ஜீ ச்மரநோ-
யக�, ்போரோளு்மன்்ற உறுபபினர்   இம-
தியோஸ் ்போககீர் ்மோக�ோர், க்பரு்வ்் 
முன்னோள் ந�ரபி�ோ ்பளீல் ஹோஜியோர், 
்போரோளு்மன்்ற உறுபபினர் ்மர்ஜோன் 
்பளீல், க்பரு்வ்் ந�ர பி�ோ 
்மஸோஹிம முஹம்மத, முன்னோள் 
்மோ�ோண ச்்ப உறுபபினர் ஏம.எம. 
யூசுப, முன்னோள் ்போரோளு்மன்்ற உறுப-
பினர்  எம.எஸ்.எம. அஸ்லம ஆகிய 
அரசியல் பிரமு�ர்�ள் அதி�ோரததி-
லிருந�க்போது அ்வர்�்் அணுகி 
ஊரின் க�்்வ�ள் ்பல்�யும 
த்பறறுகத�ோடுதது சோதிததுள்்்்ம 
இ்வரது சோ�்னயோகும. 

இ்வருககிருந� �மிழ், சிங்�்ம, 
ஆங்கிலம ஆகிய முமத்மோழி ஆற-
்றல்�ளும இ்வரது ்பணி�ளுககு உந-

துசகதியோ� வி்ங்கியுள்்ன. பி்ற்ர 
உ்பசரிப்பதிலும; க�்்வயின் க்போது 
உ�வு்வதிலும இ்வரிடைம அலோதியோன 
்பண்பு இருநது ்வநதுள்்து. இ்வரது 
்ம்்றவின் பின்னர் இ்வர் யோருககுக்ம 
த�ரியோ� தசய� ்பணி�ள் ்பல்�யும 
்பலரும கூறி இ்வரது இைபபு ஈடு-
தசயய முடியோத�ன்்ப்�ப ்ப்்றசோற-
றியுள்்னர். 

எபக்போதும சிரித� மு�ததுடைன் 
எல்கலோருடைனும இனி்்மயோ�ப 
க்பசவும ்பை�வும கூடிய ்மனி�ோ-
பி்மோன தநஞசமு்டைய்வரோ�க்வ 
தி�ழ்நதுள்்ோர். �ோன் �ற்ற ்போடைசோ-

்ல�ளின் அபிவிருத-
தியிலும �ல்வி ்வ்ர்ச்-
சியிலும ்ம�த�ோன 
்பங்�ளிபபுச் தசயதுள்-
்ோர். ்போடைசோ்லககுத 
க�்்வயோன அதி்பர், 
�ர்மோன ஆசிரியர்�ள், 
த்பௌதீ� ்வ்ங்�ள் 
க ்ப ோன் ்ற ்வ ற ் ்ற ப 
த்பறறுக த�ோடுப்பதில் 
�ன் சுயநலன்�் -்
தயல்லோம த்போருட்ப-
டுத�ோது த்போறுப்்ப 
நி்்றக்வறறிக த�ோடுக-
கும ்வ்ர ஓயோது 
தசயற்படு்வோர்.  

�ர்�ோந�ர் அல் 
ஹமரோ ்மோண்வர் 
விடுதி அ்்மபபில் 
அங்�ம ்வகிததுள்்ோர். 
அ�ன் மூலமும ்போடைசோ-
்லககு கச்்வ�்்ப 

த்பறறுக த�ோடுப்பதிலும முன்நின்று 
உ்ைததுள்்ோர். அல்ஹு்்மஸரோ 
்போடைசோ்ல அபிவிருததிச் சங்� உறுப-
பினரோ�, தசயலோ்ரோ�, உ்ப �்ல்வ-
ரோ� சு்மோர் நோன்கு �சோப�ங்�ளுககு 
க்மலோ� ்ப�வி ்வகிதது ்போடைசோ்ல-
யின் ்வ்ர்ச்சியில் அ்பரிமி�்மோ� ்பங்�-
ளிபபுச் தசயதுள்்ோர்.

நளீம ஹோஜியோர் ்ம�ளிர் �ல்லூரி 
்வ்ர்ச்சியிலும இ்வர் ்ம�த�ோன ்பங்�-
ளிபபு தசயதுள்்ோர். 

ஆதமீ�த து்்றயிலும அலோதியோன 
ஈடு்போடு �ோடடி ்வநதுள்்ோர். ஷோது-
லியயோ �ரீக�ோவின் மூத� இஹ்வோன்-

�ளில் ஒரு்வரோ�த தி�ழ்ந� இ்வர் 
�ரீக�ோவின் அனுஷடைோனங்�ளில் ஆர்-
்வதக�ோடு ஈடு்படு்ப்வரோ� வி்ங்கி-
யுள்்ோர். எத�ோடை்வத� �ோருல் உலூம 
ஸோவியோ ்மஸ்ஜித ஸ்�ோ்ப� தசயலோ -்
ரோன இ்வர், அங்கு ந்டைத்பறும ச�ல 
்்வ்ப்வங்�ள், ்மஜ்லிஸ்�ள் அ்னத-
திலும �ரிச்னகயோடு ்பங்�ளிபபு 
தசய�ோர். சு்மோர் 35 ்வருடை �ோலம 
இந� ்மஸ்ஜித ஸோவியோவின் நிர்்வோ� 
தசயலோ்ரோ� ்ப�வி ்வகிதது ஆறறிய 
்ம�த�ோன ்பணி�ள் என்றும ்ம்றக� 
முடியோ�து. 

2019ஆம ஆண்டு சீனன்க�ோட்டை 
்பள்ளி சங்�ததில் உறுபபினரோ�வும 
நிய்மனம த்பறறிருந�ோர். அ�ன் 

மூலமும �ன்னோலோன ்பணி�்்ச் 
தசயக� ்வந�ோர். ஷோதுலியயோ �ரீக-
�ோவின் தசயகு நோய�ம அஷதசயஹ  
அஜ்்வத அபதுல்லோஹ, அல்்போஸி 
நோய�ததுடைன் தநருங்கிய மு�ப்பத 
்்வததிருந�ோர். 

அ்வரது இறுதி கநரததிலும �ஹஜ்-
ஜத த�ோழு்�்யயும நடைோததி 
கநோன்பும கநோறறிருந�க்போக� 
ர்மைோன் 27 ஆம இரவு அன்று ்வ்போத-
்�த �ழுவிய்்ம இ்வர் த்பற்ற 
த்பரும ்போககியம என்க்ற ்பலரும 
வி�நது்ரககின்்றனர். அ்வரது நற-
்பணி�்் ஏறறு எல்லோம ்வல்ல 
அல்லோஹ சு்வனததில் உயர் இடைம 
்வைங்� பிரோர்ததிபக்போம.

நற்பணியின் கலஙகரை விளக்கு மர்ஹூம் ்ாரிஸ் ்ாஜியார 

பவலி்கை, ்கபபுவத்மத அந்நூர ை்கோ வித்தியோலய ைோணவி எம். என.எப.ஸஹலோ ்கடைந்த 
வருடை (2020) 5ம் த்ர புலமைப ெரிசில் ெரீட்மெயில் 169 புள்ளி்கமைப பெறறு சித்தி-
யமடைந்துள்ைோர. இவர ்கல்லூரி அதிெர எம்.எச்.எம். நவோஸ் ைறறும் வகுபெோசிரியர எம். 
்்க. எம். ்ரோஸி ஆகி்யோருடைன எடுத்துக ப்கோண்டை ெடைம்.  பவலி்கை தின்க்ரன நிருெர
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nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk; 
rptpy; eilKiwf; FwpaPl;bd; gpupT 16 d; 

mbg;gilapy;

mwptpg;G

mE}\h vd; FdNrfu eP nfhnuah 

,y. 47> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij 

nfhOk;G-07.

tof;nfz; : DRE/00008/2021 

,aYyF : ntspNaw;wk; 

kjpg;G

tof;Fthjp 

vjpu;T 

1. vl;b tpN[R+upa 

2. uhrpf; \hUf; 

3. `a;ud; nrha;rh

midtUk; 

,y. 62> ju;kghy khtj;ij 

nfhOk;G-07

gpujpthjpfs;

,q;Fs;s ru;f;fNy mkpr;rNthypd; midj;J 

cWg;gpdu;fSf;Fk; mwptpg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. nfg;up 

f;yg; (Capri Club) NkNy ngauplg;gl;l gpujpthjpfs; 
kPJ eltbf;if vLf;f mwpTWj;jpAs;shu;. kw;Wk; 

1 Kjy; 3 MtJ gpujpthjpfSf;F vjpuhf jdJ 

thjj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s epthuzq;fis 

NfhupAs;shu;.

gpujpthjpfSf;F vjpuhf epthuzq;fs; Nfhug;gl;ld.

(m)  gpujpthjpfs;> nfg;up f;yg;gpd; (Capri Club) 
cWg;gpdu;fs;> mtu;fspd; Copau;fs;> 

Kftu;fs;> gpujpepjpfs; kw;Wk; mtHfSf;F 

fPo; gzp GupAk; midtiuAk; fhy 

ml;ltizapy; tptupf;fg;gl;Ls;s 

tshfj;jpypUe;J ntspNaw;Wtjw;fhd 

cj;juT> kw;Wk; me;j tshfj;ij 

mikjpahf kw;Wk; fhypahf itj;jpUg;gJ 

toq;fg;gLk; thjp

(M)  ,j;jpfjpapypUe;J khjj;jpw;F xU kpy;ypad; 

&gha; (&. 1>000>000) Nrjq;fs;> me;j 

tshfj;ij mikjpahf kw;Wk; fhypahf 

itj;jpUf;Fk; tiu ,q;F toq;fg;gLk;.

(,)  gpujpthjpfs;> nfg;up f;yg;gpd; (Capri Club) 
cWg;gpdu;fs;> mtu;fspd; Copau;fs; 

ru;tu;fs;> Kftu;fs;> gpujpepjpfs; kw;Wk; 

mtu;fSf;F fPo; cs;s midtiuAk; 

ve;j tifapYk; my;yJ KiwapYs;s xU 

fpisia elj;Jjy; kw;Wk; / my;yJ xU 

fpisapy; tzpfj;ij elj;Jjy; kw;Wk; / 
my;yJ ,zq;Ftijj; jLf;Fk; xU epue;ju 

,izg;G ml;ltizapy; tptupf;fg;gl;Ls;s 

tshfj;jpy; cs;s xU cztfk;

(<)  gpujpthjpfisj; jLf;Fk; ,ilf;fhy 

,izg;G> nfg;up f;yg; (Capri Club) 
cWg;gpdHfs;> mtu;fspd; Copau;fs;> 

Kftu;fs;. ru;tu;fs; gpujpepjpfs; kw;Wk; 

mtHfSf;F fPo; cs;stu;fs; ve;j 

tifapYk; my;yJ xU fpisia elj;JtJ 

kw;Wk; my;yJ xU fpisapd; tzfpj;ij 

elj;JtJ kw;Wk;/ my;yJ tpthpf;fg;gl;l 

tshfj;jpy; xU cztfj;ij elj;JtJ 

,e;j nraiy epHzapf;Fk; tiu ,Wjp 

tiu jpl;lkply;

(c)  gpujpthjpfs;> nfg;hp fpisapd; cWg;gpdu;fs;> 

mtu;fspd; Copau;fs;> ru;tu;fs;> Kftu;fs;> 

gpujpepjp kw;Wk; mtu;fSf;F fPo; cs;s 

midtiuAk; ve;j tifapYk; my;yJ 

KiwapYk; xU fpisia elj;Jjy; 

kw;Wk; / my;yJ xU fpisapy; tzpfj;ij 

jLf;Fk; fl;lis cj;juT xU ,ilf;fhy 

,izg;Gf;fhd tpz;zg;gj;ij epu;zapf;Fk; 

tiu> ml;ltizapy; tptupf;fg;gl;Ls;s 

tshfj;jpy; cs;s cztfk;

(C) nryTfs;

(v)  ePjpkd;wj;ij Nghd;w gpw kw;Wk; NkYk; 

epthuzq;fs; re;jpg;gjhf Njhd;wy;.

Nky; Fwpg;gpl;l ml;ltiz

%d;W xJf;fPl;L epyq;fis gpupj;J tiuaWj;J> 

“fy;ld; yhl;[;|| vd;W miof;fg;gLk; jpl;lq;fs; 

epiw A epiw B kw;Wk; epiw C jpl;l vz; 1751 

Njjpapl;l 27 [_iy 2000 Mz;L vr; Rgrpq;fNf 

cupkk; ngw;w ru;Ntau; vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J 

epd;W kjpg;gPl;L vz; 62 ju;kghy khtj;ij nfhOk;G 

03. Nkw;F efupy; mike;Js;sJ. ,J nfhOk;G 

Nkw;F khfhzj;jpy; efuhl;rp kw;Wk; khtl;lj;jpw;Fs; 

cs;sJ gp. & rp xd;whf vLj;Jf; nfhs;sg;gl;lhy;> 

$wg;gl;l jpl;l vz; 1751 tlf;fpy; ju;kghy khtj;ij 

fpof;fpy; 2 & 3 I ,oe;J jpl;l vz; 21/17/2000 ,y; 
1729> H H Rgrpq;fthy; jahupf;fg;gl;lJ kw;Wk; vz; 

45> njw;Nf Mde;j Fkhurhkp khtj;j tpy; ,y. 43> 

Mde;j Fkhurhkp khtj;ij kw;Wk; Nkw;fpy; jHkghy 

khtj;ij 60Mk; ,yf;f tsT kw;Wk; Mde;j 

FkhuRthkp khtj;ij 41Mk; ,yf;f tstpDs; 

mike;j $wg;gl;lit A, B & C ,uz;L &l;fspd; 

nkhj;j kw;Wk; msitf; nfhz;Ls;sJ kw;Wk; xU 

jrk; xd;gJ MW Ngu;r;Rfs; (ao-r2-p1.96) $wg;gl;l 

jpl;lj;jpd;gb 1751 kw;Wk; mjDld; njhlq;Fk; 

vy;yhtw;iwAk; Nru;j;jy;.

ePjpkd;w cj;juT gb ehs;

,d;W 11 ngg;utup 2021

efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopTg;nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; r%f J}a;ikg;gLj;jy;; ,uh[hq;f mikr;R

$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rig

$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; gpd;tUk; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf 

jifik tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (xOq;FgLj;jy;) H M 1-1 ~~rpNu\;l Kfhikj;Jtk;||  01 - ntw;wplk;

 gjtpf;F ,iaghd jifikfs;

  ntsp;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay; gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

mj;Jld;

   ,iaGila tplaj;Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gg; gl;lk; my;yJ ,yq;if nghwpapayhsh;fspd; epWtdj;jpy; (IESL) 
gl;la nghwpayhsuhftpUj;jy;.

 kw;Wk;

   mur my;yJ mur $l;Lj;jhgdk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; ~~Kfhikj;Jt kl;lg;|| 

gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; rptpy; nghwpapay; tplaj; Jiwf;F ,iaghf gjpide;J (15) tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

  cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  1.  Nkw;gb ntspthhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

  my;yJ

  2.  $l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (xOq;FgLj;jy; / nraw;ghl;L 

eltbf;iffs; / rl;lk; / fl;blf;fiy) gjtpapy; 1Mk; tFg;gpy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) tUlfhy 

jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

  taJ  :  35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tUlj;jpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

  rk;gsk;; : HM 1-1 &gh 80,295 – 15x2,270/= 114,345

•  vhpnghUs; nfhLg;gdT rfpjk; cj;jpNahfg+h;t thfdnkhd;iw ghtpg;gjw;fhd chpj;Jilik fpilf;Fk;

•  murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rfy nfhLg;gdTfs; kw;Wk; tho;f;ifr; nryTg;gb vd;gd toq;fg;gLk;.

• njhiyNgrp fl;lzq;fs; tiuaWf;fg;gl;l tpjj;jpy; kPs;nrYj;jg;gLk;.

2. cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (kdpj tsq;fs; / eph;thfk;)  M M 1-1 ~~ Kfhikj;Jtk;||  01 - ntw;wplk;

 gjtpf;F ,iaghd jifikfs;

  ntsp;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpj ts Kfhikj;Jtk; / Kfhikj;Jtk; / 
tpahghu eph;thfk; / mur Kfhikj;Jtk; njhhlh;ghd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

mj;Jld;

   gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpr; rl;lrig epWtdnkhd;wpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Fiwe;jgl;rk; mj;Jiwapy; xU (01) tUl fhy mDgtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;;Lk;.

  cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  1.  Nkw;gb ntspthhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

my;yJ

    2.   $l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; fdp\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjpapy; (JM) ,iaGila Jiwg; 

gjtpnahd;wpy;  Ie;J (05) tUlfhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

  taJ  :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tUlj;jpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

  rk;gsk;; : MM 1-1 &gh 53,175 – 10x1,375 – 15x1,910 = 95,575

•  murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rfy nfhLg;gdTfs; kw;Wk; tho;f;ifr; nryTg;gb vd;gd toq;fg;gLk;.

• njhiyNgrp fl;lzq;fs; tiuaWf;fg;gl;l tpjj;jpy; kPs;nrYj;jg;gLk;.

3. nrayhsh; J M 1-1 ~~fdp\;l Kfhikj;Jt|| Nrit tFjp  01 - ntw;wplk;
 gjtpf;F ,iaghd jifikfs;

 ntsp;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

 1.  nrayhsh;fspd; Jiwf;F ,iaghf ~~gl;la nrayhsh;|| ghpr;rak; njhlh;ghd rhd;wpjnohd;iw gl;la nrayhsh; 

epWtdnkhd;wpy; ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epajpr; rl;lrig epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; Jiw epWtdnkhd;wpy; 

nrayhsh; ghpr;rak; njhlh;gpy; Ie;J (05) tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;;Lk;.

my;yJ

 2.  gl;la epWtd nrayhsh; epWtdj;jpd; ,Wjpg; ghPl;iria epiwTnra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  kw;Wk;

  mur> mur $l;Lj;jhgdk;> epajpr; rl;lrig epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; Jiw epWtdnkhd;wpy; 

nrayhsh; ghpr;rak; njhlh;gpy; Ie;J (05) tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;;Lk;.

 ftdpf;fTk;:  tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; fzdp njhopy;El;gk; njhlh;ghd mwpT Nkyjpf jifikahff; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLk;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

 1. Nkw;gb ntspthhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

my;yJ

 2.  $l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk; my;yhj) Nrit tFjpapy; 

(MA 1-1) IIMk; tFg;gpy; Ie;J (05) tUlfhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

4. eph;thf mjpfhhp J M 1-1 ~~fdp\;l Kfhikj;Jt|| Nrit tFjp 01 - ntw;wplk;
 gjtpf;F ,iaghd jifikfs;

 ntsp;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  mur Kfhikj;Jtk;> mur eph;thfk;> kdpjts Kfhikj;Jtk;> tpahghu eph;thfk; Nghd;w ghlj; Jiwfspy; 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

 1. Nkw;gb ntspthhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 my;yJ

 2.  $l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk; my;yhj) Nrit tFjpapy; 

IIMk; tFg;gpy; Ie;J (05) tUlfhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

 taJ :  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tUlj;jpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 

cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

  3 kw;Wk; 4Mk; ,yf;f gjtpfSf;F ,iaghd rk;gsk;;: JM 1-1 &gh 42,600 – 10x755 – 18x1,135 = 70,580

• tho;f;ifr; nryTg;gb toq;fg;gLk;.

5.  nghwpapay; cjtpahsh; (rptpy; / jpl;lkpLeh; / msT kw;Wk; msj;jy; fz;fhzpg;G)  
    ~~Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk;) Nrit tFjp 01 - ntw;wplk;

  gjtpf;F ,iaghd jifikfs;

 ntsp;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

  %d;whk; epiy my;yJ njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp 

epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwd; NVQ Ie;jhtJ (05) kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj nghwpapay; Jiwapy; 

Njh;r;rpr; rhd;wpjio g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;

 Nkw;gb ntspthhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 my;yJ

 taJ :  18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tUlj;jpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F 

cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 rk;gsk;;: MA 2-2 &gh 30,310 – 10x300 – 7x350 – 4x600 – 20x710 = 52,360

• tho;f;ifr; nryTg;gb toq;fg;gLk;.

rfy gjtpfSf;Fk; Vw;Gilajhd nghJ epge;jidfs; :

 rfy tpz;zg;gjhhpfSk;>

1. ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.  

2.  gjtpf;fhf xg;gilf;fg;gLk; flikfis nrt;tNd epiwNtw;WtNjhL ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; 

Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cly; kw;Wk; cs hPjpahd jFjpiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  ,g;gjtpahdJ epue;jukhdJk; Xa;t+jpakw;wJkhFk;. Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;ghf Copah; kw;Wk; 

njhopy;toq;Feh; MfpNahh; KiwNa 10%  kw;Wk; 12% Mfpatw;iw gq;fspg;gJld; Copah; ek;gpf;ifnghWg;G 

epjpaj;jpw;fhf njhopy;toq;Feh; 3%I gq;fspg;Gr; nra;thh;.

5.  mur $l;Lj;jhgdq;fs;/ epajpr;rl;l rigfspd; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ tpz;zg;gq;fis mth;fsJ epWtd 

jiyikf@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

6.  tpz;zg;gjhuhpd; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba cwtpduy;yhj ,U egh;fspd; ngah;fs; kw;Wk; Kfthpfs; 

vd;gtw;iw tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gly;  Ntz;Lk;.

7.  fy;tprhh; kw;Wk; Vida rhd;wpjo;fs; mj;Jld; mDgt rhd;wpjo;fspd; epow;glg;gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

8.  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdj;jpy; tpz;zg;gjhhpahdth; midj;J jifikfisAk; g+h;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;f Ntz;ba Kiw:

,jw;fhd jifikfisf; nfhz;l tpz;zg;gjhhpfs; fy;tp> njhopy;rhh; jifikfs;> mDgtk; kw;Wk; gpuj;jpNaf 

jfty;fs; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpa Ra juit fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L gpd;tUk; Kfthpf;F 2021-03-01Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk;> njsptw;w kw;Wk; KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

gjtpf;F Ml;Nrh;j;jy; njhlh;ghf vt;tpjj;jpyhtJ mOj;jq;fisg; gpuNahfpg;gJ jFjpaPdkhff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. 

(Canvassing will be a Disqualification)

jiyth;>

$l;lhjd Kfhikj;Jt mjpfhu rig>

1Mk; khb> Njrpa tPlikg;G jpizf;fsf; fl;blk;>

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

nfhOk;G-02.

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460) 1964Mk; 

Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 

RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y: 28 ,d; 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis 

RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 

2020.07.23Mk; jpfjpa 2185/61Mk; ,yf;f 

murhq;f tHj;jkhdpapd; gFjp 111Ig; 

ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : njd;

khtl;lk; : ̀ k;ghe;Njhl;il

gpuNjr nrayhsH gphpT : #hpantt

fpuhk NrtfH gphpT :  ,y. 112> 

gj;Njntt

fpuhkk; : tp`hufy

Muk;g tiugl ,y. :  ,.fp.t. 4> 

gpw;NrHf;if ,y. 

325> jhs; ,y. 

720

Jz;L ,yf;fk; :  Jz;L <4598 

- <4599 (02 

Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; :  0.1730 

n`f;lahH

gpuNjr nrayhsH>

#hpantt.

gpuNjr nrayfk;>

#hpantt.

21.11.2019

gj;jphpif mwptpj;jy;

1964 Mk; Mz;bd; 28 ,y fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jk;) rl;lg;gb 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jy; 

rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7(1) k; 

gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y:- 3/7/16/2
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y:- 

4-3/4/2017/LO/513 
,jd; fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; 

tpguq;fSf;fhd fhzpfis muRf;F 

vLj;Jf;nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,y 2197/6> 
2020.10.13 jpdj;Jf;Fhpa ,yq;if Nrhrypr 

Fbaurpd; mjptpN\lkhd tu;j;jkhdg; 

gj;jpupifia ghu;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khtl;lk; - Etnuypah

gpuNjr nrayfg; gpupT  - tyg;gid

fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpupT - 515 gP tyg;gid

fpuhkj;jpd; ngau;  - tJKy;y

fhzpapd; ngau; -  Ky;`y;nfny 

Njhl;lk;

tiugl ,y -  Muk;g tiugl 

,yf;fk; E 3362

gpupT ,y - 01>02>

gP.vr;.rhypa gz;lhu> 

gpuNjr nrayhsu; tyg;gid.

Kftup - gpuNjr nrayfk;

tyg;gid epy;jz;lh`pd;d

jpfjp - 2021.02.08

fhzp RtPfhpg;Gr; rl;lk; 

gphpT 7 ,d; fPohd mwptpj;jy; 

fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg; 

gl;Ls;s fhzpia xU gfpuq;fj; 

Njitf;F vLf;f murhq;fk; cj;Njrpj; 

J ,Uf;fpd;wJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2021Mk; Mz;L ij khjk; 12Mk; 

jpfjp gpuRupf;fg;gl;l ,yq;if tpNrl 

th;j;jkhdp gj;jphpif ,yf;fk; 2210/8 
,id ghh;f;fTk;.

khfhzk;  - tlf;F khfhzk;

khtl;lk; -  aho;g;ghzk;

gpuNjr nrayhsh; gphpT - ey;Y}h;

fpuhk Nritahsh; gphpT - ePuhtpab N[/101

fpuhkj;jpd; ngah;  -   ePuhtpab 

Muk;g tiugl ,yf;fk;  - 

flj;jpus; tiugl ,y.910014> njhFjp ,y - 3> 

jhs; ,y - 02 

fhzpj; Jz;L ,y  - 

Jz;L ,y - 99> Jz;L ,y - 100> Jz;L 

,y - 101

Nkyjpf tpguq;fSf;F Nkw;nrhy;yg;gl;l 

th;j;jkhdpia ghh;itaplTk;

gpuNjr nrayhsh;

v.md;ud; Nahfehafk;

2021.02.11

gpuNjr nrayfk;

ey;Y}h;



ம�ொஸ்கொவில் இருந்து 
மெப்பொலியன் பின்்ொங்-
கிய்பொது உயிரிழந்்த ரஷய 
�ற்றும் பிரொன்ஸ படையின-
ரின் உைல்கள் ்�ற்கு ரஷயொ-
வில் ெல்்லைககம் மெயயபபட்-
டுள்்ளன.   

120 படையினருைன் மூன்று 
மபணகள் �ற்றும் மூன்று 
பதின்� ்யது சிறு்ரகளின் 
உைல்களும் இ்தன்்பொது 
அைககம் மெயயபபட்ைன.   

பிரொன்ஸ �ற்றும் ரஷய ம்தொல்மபொருள் 
ஆரொயச்சியொ்ளர குழு ஒன்றினொல் இரணடு 
ஆணடுகளுககு முன்னர இந்்த எச்ெங்கள் 
கணடுபிடிககபபட்ைன.   

மெப்பொலியன் 1812 இல் ம�ொஸ்கொ-
வில் இருந்து பின்்ொங்கியது ரஷயொட் 
ஆககிரமிககும் அ்ரது முயற்சியின் 
முடி்ொக இருந்்தது.   

ம�ொஸ்கொட் ் ெொககி மெப்பொலியன் 

படை ்்க�ொக முன்்னறிய்பொதும் அது 
தீரகக�ொன ம்ற்றிடய மபறத் ்த்றியது. 
கடும் குளிர, பட்டினி �ற்றும் ரஷய படை-
களின் மகொரில்்லொ ்தொககு்தல்க்ளொல் மெப-
்பொலியன் படை மபரும் பின்னடைட் ெந்-
தித்்தது. இந்நிட்லயில் உடறயும் குளிருககு 
�த்தியில் வியொஸ�ொ சிறு ெகரில் உள்்ள 
�ைொ்லயம் ஒன்றில் அடனத்து உைல்களும் 
கைந்்த ெனிககிழட� ெல்்லைககம் மெயயப-
பட்ைன.

மகொகொ ்கொ்லொ குளிரபொ-
னங்கட்ள கொகி்த ்பொத்்தல்-
களில் விற்படன மெயயும் 
ெொத்தியம் குறித்து ்ெொ்த-
டனகட்ள ்�ற்மகொணடு 
்ருகிறது.  

்லு்ொன கொகி்தத்-
துைன் உட்புறத்தில் 
ம�ல்லிய பி்ளொஸடிக 
அடுகடகக மகொணை்தொக 
அந்்த ்பொத்்தல் ்தயொரிக-
கபபைவுள்்ளது. ப்பொ்கொ 
என்ற மைன்�ொரக நிறு்னம் கொகி்த 
்பொத்்தட்ல உரு்ொககி ்ருகிறது.  

குளிரபொனத்தின் கொற்று ம்ளியில் 
்பொகொ�ல் முழுட�யொன �றுபய-
னீடு மெயயககூடிய ்பொத்்தட்ல உரு-
்ொககு்்்த நிறு்னத்தின் எண்ணம். 
கொகி்தமும் பொனத்தினுள் கடரயொ�ல் 
இருகக ்்ணடும்.  

2030ககுள் கழிவுகட்ள முற்றிலும் 
அகற்றும் திட்ைத்ட்தக மகொகொ ் கொ்லொ 
மகொணடுள்்ளது.  

்தற்்பொது உ்லகில் மிக அதிக�ொன 
பி்ளொஸடிக கழிவுககுப மபொறுபபொக 
மகொகொ ்கொ்லொ உள்்ளது. அ்தற்கு 
அடுத்்த நிட்லயில் மபபசி, மெஸட்்்ல 
ஆகியட் உள்்ளன.

அம�ரிகக முன்னொள் ஜனொதி-
பதி மைொனொல்ட் டிரம்ப மீ்தொன 
ெம்பிகடகயில்்லொ தீர�ொனம் நிடற -
்்ற்றபபடு்்தற்கு ்்தட்யொன 
மூன்றில் இரணடு ்ொககுகட்ள 
மெனட் ெடப மபறத் ்த்றியுள்்ளது.  

இ்தன்மூ்லம் கைந்்த ஜன்ரி 6 
ஆம் திகதி பொரொளு�ன்றக கட்ை-
ைத்தில் இைம்மபற்ற ்ன்முடற-
டயத் தூணடிய்தொன குற்றச்ெொட்டில் 
இருந்து டிரம்ப விடுவிககபபட்-
டுள்்ளொர.   

இந்்தக குற்றச்ெொட்டுககு 57–43 
என மபரும்பொன்ட� மெனட்ைர -
கள் ஆ்தர்ொக ்ொககளித்திருந்-
்தனர. 7 குடியரசு கட்சியினரும் 
ஆ்தர்ளித்திருந்்தனர. எனினும் 
்்தட்பபடும் மூன்றில் இரணடு 
்ொககுக்ளொன 67 ்ொககுகட்ள மபற 
10 ்ொககுகள் குடற்ொக இருந்்தன.   

குற்றச்ெொட்டில் இருந்து விடு -
விககபபட்ை பின் டிரம்ப ம்ளி-

யிட்ை அறிவிபபு ஒன்றில், “இந்்த 
விெொரட்ண ்ர்லொற்றில் மிகப-
மபரிய சூனிய ்்ட்டை” என்று 
ெொடியுள்்ளொர. அம�ரிகக ஜனொதி-

பதியொக டிரம்ப முகம்மகொடுத்்த 
இரணைொ்து ெம்பிகடகயில்்லொ தீர-
�ொன�ொக இது இருந்்தது.   

ஒரு்்ட்ள அ்ர மீ்தொன குற் -

றச்ெொட்டு நிடற்்ற்றபபட்டிருந் -
்தொல், அ்ர மீணடும் ஜனொதிபதி 
ப்தவிககு ்பொட்டியிை ்தடை விதிக-
கபபடும் என்பது குறிபபிைத்்தக -
கது.   

அம�ரிககொட் மீணடும் மு்தன் -
ட�யொககு்்தற்குத் ்்தட்யொன 
அம்ெங்கட்ள எதிரபொரத்திருககு-
�ொறு ஆ்தர்ொ்ளரகளிைம் டிரம்ப 
ம்தரிவித்துள்்ளொர.  

இந்்த ்ொகமகடுபபுககுப பின், 
அம�ரிகக மகொங்கிரஸ அட்யில் 
இருககும் குடியரசுக கட்சியின் 
மூத்்த உறுபபினர மிட்ச் ம�க-
கொனல், “டிரம்ப ்தொன் பொரொளு-
�ன்ற கட்ைைத் ்தொககு்தலுககுப 
மபொறுபபு. அது மிக மிக ்�ொெ�ொ-
னது. ஜனொதிபதி ்தன் கைட�யில் 
இருந்து ்த்றிய மெயல்” எனக 
கூறினொர. இ்ர ெம்பிகடகயில்்லொ 
தீர�ொனத்துககு எதிரொக ்ொககளித்-
்தொர என்பது குறிபபிைத்்தககது.
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77 நாடுகளில் 172 மில்லியன்  
தடுப்பு மருந்துகள் பயன்பாடு

ககார�ானா மூலத் த�வினன  
வழங்குவதற்கு சீனா மறுப்புஜப்பானன உலுக்கிய  

சக்திவாயந்த பூகமபம
காகித ரபாத்தலுக்கு மாற  
ககாகா ரகாலா ரசாதனன

அமெரிக்க பாராளுென்றத் தாககுதல்:  
தண்டனையிலிருந்து தப்பிைார் டிரம்ப்

மியன்�ொரில் இரொணு் ெதிபபுரட்-
சிககு எதிரொக ஒன்ப்தொ்து ெொ்ளொக 
்ெற்று இைம்மபற்ற ஆரபபொட்ைங்க-
ளில் ஆயிரகக்ணககொன்ரகள் வீதிக-
ளில் திரணைனர.   

எதிரபபொ்ளரகட்ள டகது மெயயும் 
இரொணு்த்தின் இரவு ்ெர ்ரொந்து 
ெை்டிகடககட்ள முறியடிககும் 
்டகயில் குடியிருபபொ்ளரகள் கணகொ-
ணிபபு ெை்டிகடககட்ளயும் ஆரம்-
பித்துள்்ளனர.   

மிகபமபரிய ெகரொன யங்்கொனில் 
ம்ள்ட்ள நிற ஆடை அணிந்து 
டகது மெயயபபட்டிருககும் ஆளுங்-
கட்சித் ்தட்லவி ஆங் ெொன் சூச்சிடய 
விடு்தட்ல மெயயக ்கொரும் ப்தொடக-
களுைன் மபொறியியல் �ொ்ண்ரகள் 
்பரணி ெைத்தினர.   

கைந்்த ஒரு ்தெொப்தத்திற்கு ்�்லொன 
கொ்லத்தில் மியன்�ொரில் இைம்மபற்று 
்ரும் இந்்த பொரிய ஆரபபொட்ைங்க-
ளில் இட்ணந்திருககும் பஸ ஓட்டு-

ெரகள் ்த�து ்ணடிகட்ள மெடுஞ்-
ெொட்லகளில் ம�து்ொக மெலுத்தி, 
்�ொரன்கட்ள ஒலிககச் மெயதுள்-
்ளனர. ்தட்லெகர டெபி்ைொவில் 
்�ொட்ைொர டெககிள்கள் �ற்றும் 
கொரகட்ள ம்தொைரொகச் மெலுத்தி �ககள் 

ஆரபபொட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர. ம்தன்-
கிழககு கடர்யொர ெகரொன மைவியில் 
மகொழுத்தும் ம்யிலுககு �த்தியில் 
�ககள் ்பரணியொகச் மென்றனர. 
ம்தொட்லதூர ெகரொன ட்்�ொவில் 
்்தசிய மகொடிகட்ள அடெத்தும் புரட்-

சிபபொைல்கட்ள இடெத்தும் ஆரப-
பொட்ைககொரரகள் ்பரணியொகச் மென்-
றனர. ்்தசிய அ்ளவில் இைம்மபற்ற 
ப்ல ஆரபபொட்ைங்களிலும் ஆங் ெொன் 
சூச்சியின் பைங்கட்ள �ககள் ஏந்தி 
நின்றனர.   

கைந்்த மபபர்ரி 1 ஆம் திகதி 
இைம்மபற்ற இரொணு் ெதிபபுரட்சிக-
குப பின்னர இது்டர 384 ்பருககும் 
அதிக�ொன்ரகள் டகது மெயயபபட்-
டிருபப்தொக கணகொணிபபொ்ளரகள் 
ம்தரிவித்துள்்ளனர.   

மியன்�ொரின் இரொணு் அரெொங்கம் 
யொடர ்்ணடு�ொனொலும் டகது மெய-
்்தற்கும் ்தடுபபுக கொ்லில் ட்பப-
்தற்கும் ்டக மெயயும் புதிய ெட்ைங்-
கட்ள அறிமுகம் மெயதுள்்ளது.  

அ்ற்றின் மூ்லம் இரொணு் அதிகொ-
ரிகள் முன் அறிவிபபின்றி எந்்த இைத்-
தில் ்்ணடு�ொனொலும் ்ெொ்தடன 
ெை்டிகடககட்ள ்�ற்மகொள்்ள 
முடியும்.

ஜபபொனின் புககுசி�ொ கடர-
்யொரப பகுதியில் கைந்்த 
ெனிககிழட� ெகதி்ொயந்்த 
பூகம்பம் பதி்ொகியுள்்ளது. 
2011 சுனொமி அனரத்்தத்தின் 
10 ஆணடு நிடறவுககு ஒரு 
சி்ல ்ொரங்கள் இருககும்-
்பொ்்த இந்்த பூகம்பம் ஏற்பட்-
டுள்்ளது.   

7.3 ரிச்ைர அ்ளவில் 
பதி்ொன இந்்த பூகம்பம் ்ைொககி்யொ 
ெகரிலும் உ்ணரபபட்ைது. எனினும் 
சுனொமி எச்ெரிகடக விைபபைவில்ட்ல.   

இதில் 50 ்பர ்டர கொய�டைந்தி-
ருபப்தொக அதிகொரிகள் ம்தரிவித்துள்்ள-
னர. சு�ொர ஒரு மில்லியன் வீடுகளில் 
மின்ெொரம் துணடிககபபட்டுள்்ளது.   

18,000ககும் அதிக�ொ்னொர மகொல்-
்லபபட்ை 2011 சுனொமிடய ஏற்படுத்-
திய பூகம்பம் ஏற்பட்ை ட�யபபுள்-
ளிககு அருகி்்ல்ய ்தற்்பொட்தய 

பூகம்பமும் பதி்ொகி உள்்ளது. கைற்ப-
டுடகககுக கீ்ழ, சு�ொர 55 கி்்லொமீற்-
றர ஆழத்தில் பூகம்பம் ட�யம் மகொண-
டிருந்்த்தொல் சுனொமி ஏற்பைவில்ட்ல 
என்று ஜபபொன் ்ொனிட்ல ஆய்கம் 
குறிபபிட்டுள்்ளது.   

பூகம்பத்திற்கு பின்னரொன சிறு அதிர-
வுகள் பதி்ொகி ்ரு்்தொல் அ்்தொனத்-
துைன் இருககும்படி ்கொரபபட்டுள்-
்ளனர. சி்லர ்தற்கொலிக முகொம்களில் 
அடைகக்லம் மபற்றுள்்ளனர.    

மகொ்ரொனொ ம்தொற்-
றுககு எதிரொக இது்டர 
உ்லமகங்கும் 77 ெொடு-
களில் 172 மில்லியன் 
்தடுபபூசிகள் ்பொைபபட்-
டிருபப்தொக புளும்்பரக 
ஊைக நிறு்னம் மூ்லம் 
மபறபபட்ை ்தரவுகளில் 
இருந்து ம்தரிய்ந்துள்-
்ளது. இ்தன்படி ெரொெ-
ரியொக ஒரு ெொட்ளககு 
5.92 மில்லியன் ்பருககு ்தடுபபு 
�ருந்து ்பொைபபடுகிறது. இ்்த நிட்ல 
ம்தொைரந்்தொல், உ்லகின் முககொல்்ொ-
சிப்பருககு இரணடு முடற ்தடுப-
பூசிகட்ளப ்பொட்டு முடிகக ஐந்து 
ஆணடுகள் ஆக்லொம் என்று கணிககப-
பட்டுள்்ளது. ட்ரஸ பர்்லொல் மிக 
்�ொெ�ொகப பொதிககபபட்டுள்்ள அம�-
ரிககொவில் 50 மில்லியன் ்பருககுத் 
்தடுபபூசி ்பொைபபட்டுள்்ளது.  

அம�ரிககொவில் புதி்தொக ட்ரஸ 
ம்தொற்று அடையொ்ளம் கொ்ணபபடு-
்்ொர எணணிகடகடய விை ்தடுபபூசி 
்பொட்டுகமகொள்்்ொர எணணிகடக 

அதிகம் என்று அங்குள்்ள ம்தொற்-
று்ெொயக கட்டுபபொட்டு, ்தடுபபு 
நிட்லயம் ம்தரிவித்துள்்ளது.  

அம�ரிககொவின் முககொல்்ொசிப 
்பருககுத் ்தடுபபூசி ்பொட்டு, அங்கு 
கூட்டு எதிரபபொற்றட்லப மபற எட்டு 
�ொ்தங்க்ளொக்லொம் என்று ம்தரிகிறது.   

ப்ல ெொடுகள் இன்னும் மு்தல் 
்தடுபபு �ருந்ட்த ்பொைொ்த நிட்லயில் 
இஸ்ரல் ்தடுபபு �ருந்து ்ழங்கு -்
தில் முன்னிட்லயில் உள்்ளது அந்ெொட்-
டில் 100 ்பரில் 69.3 ்தடுபபு �ருந்-
துகள் பயன்படுத்்தபபட்டுள்்ளட� 
குறிபபிைத்்தககது.

மகொவிட்–19 ்ெொயத் 
ம்தொற்றின் மூ்லத் ்தரவுகட்ள 
உ்லக சுகொ்தொர அட�பபின் 
நிபு்ணர குழுவுககு ்ழங்க 
சீனொ �றுத்திருபப்தொக அந்்த 
ெர்்்தெ குழுவின் உறுபபினர 
ஒரு்டர ்�ற்்கொள் கொட்டி 
மெயதி ம்ளியொகியுள்்ளது.   

வூ�ொன் ெகரில் 2019 டிெம் -
பர �ொ்தம் ்ெொயத் ம்தொற்றின் 
ஆரம்பக கட்ைத்தில் அடை-
யொ்ளம் கொ்ணபபட்ை 174 ெம்ப்ங்-
கள் ம்தொைரபில் மூ்ல ்ெொயொ்ளரக-
ளின் ்தரவுகட்ள்ய உ்லக சுகொ்தொர 
அட�பபின் திட்ைம் ்கொரிய்தொக 
அவுஸதி்ரலிய ம்தொற்று்ெொயியல் 
நிபு்ணரொன மைொமினிக ்ைொயர 
்ரொயட்ைரஸ மெயதி நிறு்னத்தி -
ைம் ம்தரிவித்துள்்ளொர.   

இந்்த மூ்லத்்தரவுகள் அெொ�்்த-
ய�ொனது என்ற்பொதும் அதில் 
்தனிபபட்ை ்ெொயொ்ளரகளிைம் ்கட்-
கபபட்ை ்கள்விகள், அ்தற்கு அ்ர-
களின் பதில்கள் �ற்றும் அது பற்றிய 
மீ்ளொயவுகள் உள்்ளைககபபட்டிருக-

கும் என்று ்ைொயர ம்தரிவித்துள்-
்ளொர.   

“இது ்ெொயத் ம்தொற்று ஒன்றுக-
கொன நிட்லயொன ெடைமுடறயொக 
உள்்ளது” என்று அ்ர வீடி்யொ 
அடழபபு ்ழியொக ்ரொயட்ைருககு 
ம்தரிவித்துள்்ளொர.   

இந்்த 174 ெம்ப்ங்களில் பொதி 
அ்ளவு �ொத்திர்� ட்ரஸ ஆரம்பத்-
தில் கணடுபிடிககபபட்ை �ுனொன் 
ெந்ட்தயுைன் ம்தொைரபுபட்டிருபப-
்தொல் இந்்த மூ்லத் ்தரவுகள் முககிய-
�ொனது என நிபு்ணரகள் கருதுகின்-
றனர.

நியூசிலாந்தின் மிகப்கபரிய  
நகரில் முடக்கநினல அமுல்

மீண்டும எரபாலா கதாற்று:
கினியாவில் நால்வர் பலி

கநப்ரபாலியனின் ரபாரில்  
பலியாரனார் நல்லடக்கம

ஈரொன் ெொட்டு எல்ட்லடய 
ஒட்டிய ஆபகொனிஸ்தொன் சுங்-
கச்ெொ்டி ஒன்றில் நூற்றுகக்ணக-
கொன எரிமபொருள் ்ொகனங்கள் 
ம்டித்து ஏற்பட்ை பொரிய தீயில் 
குடறந்்தது 60 ்பர கொய�டைந்-
துள்்ளனர.   

இ்தனொல் எரிமபொருள் விநி-
்யொகத்தில் இடையூறு ஏற்பட்-
டிருபப்்தொடு ப்ல மில்லியன் 
மைொ்லர ்ெ்தங்கள் இைம்மபற்-
றுள்்ளன.   

ஈரொன் நிர்ொகம் எல்ட்ல பகு-
திககு தீயட்ணபபு படையினர �ற்றும் 
அம்பு்லன்ஸகட்ள அனுபபி இருபப-
்்தொடு எல்ட்ல ெகரொன இஸ்லொம் கு்ொ-
்லொவில் ஏற்பட்டிருககும் இந்்தத் தீடய 
உள்ளூர �ககள் கடுட�யொகப ் பொரொடி 
கட்டுபபடுத்தி இருபப்தொக அங்கிருந்து 
்ரும் மெயதிகள் ம்தரிவிககின்றன.   

ஆரம்பத்தில் எரி்ொயு ைொங்கர 
ஒன்று ம்டித்்தட்த அடுத்்்த இந்்தத் 
தீ பரவி இருபப்தொக மெயதிகள் 

ம்தரிவிககின்றன. ெம்ப் இைத்தில் 
கரும்புடக ்ொடனச் சூழ்ந்திருககும் 
கொட்சி ம்தொட்லககொட்சியில் ம்ளி-
யொகியுள்்ளது. இதில் சு�ொர 500 ்ொக-
னங்கள் கருகி இருபப்தொக ஈரொனின் 
இரனொ மெயதி நிறு்னம் குறிபபிட்-
டுள்்ளது. இதில் 300ககும் அதின�ொக 
்ொகனங்கள் எரி்ொயு, டீெல் �ற்றும் 
மபட்்ரொட்ல ஏற்றி்ந்்தட் என்று 
கூறபபட்டுள்்ளது.

உள்ளூரில் மூன்று 
மகொ்ரொனொ ம்தொற்று ெம்ப்ங்-
கள் அடையொ்ளம் கொ்ணபபட்-
ைட்த அடுத்து நியூசி்லொந்தின் 
மிகபமபரிய ெகரொன ஒக்லொந்-
தில் முைககநிட்லடய அமுல்-
படுத்்த அந்ெொட்டு பிர்த�ர 
மஜசின்ைொ ஆரைன் உத்்தர-
விட்டுள்்ளொர.   

மூன்று ெொட்களுககு இந்்த 
ெை்டிகடக அமுல்படுத்்தப-
பட்டிருபப்்தொடு �ககட்ள ்த�து வீடுக-
ளில் இருககும்படி ்கொரபபட்டுள்்ளது.   

்ெொயத் ம்தொற்று ெம்ப்ங்கள் அடை-
யொ்ளம் கொ்ணபபட்டிருககும் நிட்லயில் 
ெொடு “கடுட�யொனதும் விடர்ொனது-
�ொன” ெை்டிகடகககுச் மெல்்்தொக 
ஆரைன் ம்தரிவித்துள்்ளொர.   

மகொ்ரொனொ மபருந்ம்தொற்டற 
டகயொள்்தில் பொரொட்டைப மபற்ற 
நியூசி்லொந்தில், கைந்்த சி்ல �ொ்தங்க-
ளில் ெமூகப பர்ல் எதுவும் பதி்ொக-
வில்ட்ல என்பது குறிபபிைத்்தககது.   

இந்்த ட்ரடை கட்டுபபடுத்து -்
்தற்கு இந்்த ் ெொயத் ம்தொற்றின் ஆரம்பத்-

தி்்ல்ய கிட்ைத்்தட்ை ம்ளிெொட்டினர 
அடன்ருககும் ெொட்டு எல்ட்லகட்ள 
நியூசி்லொந்து மூடியது. ஐந்து மில்லியன் 
�ககள் ம்தொடகடய மகொணை நியூசி-
்லொந்தில் 2,300 மகொ்ரொனொ ம்தொற்று 
ெம்ப்ங்கள் பதி்ொகி இருபப்்தொடு 
25 ்பர உயிரிழந்துள்்ளனர.   

இந்நிட்லயில் ஒக்லொந்தின் 1.7 மில்-
லியன் �ககள் வீடுகளில் இருபப்தற்கு 
்கொரபபட்டிருபப்்தொடு அத்தியொ-
்சிய மபொருட்கட்ள ்ொங்கு்்தற்கு 
�ற்றும் ்்ட்லகளுககு �ொத்திர்� 
வீடுகட்ள விட்டு ம்ளி்யற அனு�-
திககபபட்டுள்்ளனர.

கினியொ ெொட்டில் 
எ்பொ்்லொ ம்தொற்று 
ஐந்து ஆணடுகளின் 
பின் மீணடும் ஏற்பட்டு 
ெொன்கு ்பர உயிரிழந்-
துள்்ளனர. ம்தன்கிழககு 
பிரொந்திய�ொன நிெர்கொ-
ரி்்ல்ய இந்்த உயிரி-
ழபபுகள் பதி்ொகியுள்-
்ளன.   

இதில் கைந்்த ஜன்ரி பிற்பகுதி-
யில் சுகவீனம் உற்ற ஒரு ்தொதி மபப-
ர்ரியில் உயிரிழந்து அைககம் 
மெயயபபட்டிருபப்தொக ்்தசிய 
சுகொ்தொர பொதுகொபபு நிறு்னத்தின் 
்தட்ல்ர ெ்கொபொ மகயைொ ம்தரி-
வித்துள்்ளொர.   

“அந்்த ெல்்லைகக நிகழ்வில் 
பங்்கற்ற எட்டுப ்பரிைம் ்யிற்-
றுப்பொககு, ்ொந்தி �ற்றும் இரத்-
்தப்பொககு ஆகிய ்ெொய அறிகுறி-
கள் ஏற்பட்டுள்்ளன. இ்ரகளில் 
மூ்ர உயிரிழந்திருபப்்தொடு 

ஐ்ர �ருத்து்�டனயில் அனு-
�திககபபட்டுள்்ளனர” என்றும் 
அ்ர ம்தரிவித்துள்்ளொர.   

2013–2016 மபருந்ம்தொற்றுக-
குப பின்னர பதி்ொகி இருககும் 
இந்்த உயிரிழபபுகள் ம்தொைரபில் 
அதிக அககடற மெலுத்தி இருப-
ப்தொக சுகொ்தொர அட�ச்ெர மரமி 
்ல�ொஹ் ம்தரிவித்துள்்ளொர. ஐந்து 
ஆணடுகளுககு முன் கினியொவில் 
ஆரம்பித்்த எ்பொ்லொ ம்தொற்றினொல் 
பிரொந்தியத்தில் 11,300 ்பர உயிரி-
ழந்்தனர.

மியனொரில் மதா்டர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம்:  
இராணுவ ன்கது ந்டவடிகன்க தீவிரம்

ஆப்கானில் பாரிய தீ: 500 
வாகனம அழிவு



ஒவ்வொரு வொரத்திலும் சனிக்கி-
ழமை வருகின்றது. அந்த நொட்களில் 
எந்த இம்றவமை விர்தம் இருநது 
வழிபொடு ்சய்தொல் எனை பலன 
கிமைக்கும் எனறு அறிநது ்்கொள்ள-
லொம். எல்லொ ைொ்தங்கம்ளயும் விை, 
புரடைொசி ைொ்தத்தில் வரும் சனிக்கி-
ழமை்கள சி்றப்பு வொயந்தமவயொ்க 
்கரு்தப்படுகின்றை. அனம்றய திைங-
்களில் விர்தமிருநது விஷ்ணுமவ 
வழிபடைொல் ்வற்றி மீது ்வற்றி 
வநது குவிகின்றது. ‘புருஷர்களில் உத்-
்தைைொைவன’ எனப்தொல் விஷ்ணுமவ 
‘புருஷஷொத் ்தைன’ என்றமழக்கி-
்றொர்கள. அவைது அவ்தொரத்தில் 
ரொைொவ்தொரம் முக்கியைொ்கக் ்கரு்தப்ப-
டுகின்றது. பூை்களின அருகிருக்கும் 
விஷ்ணுமவ ஷநொக்கி புரடைொசி சனிக்கி-
ழமை விர்தமிருநது ஆலயம் ்சனறு 
வழிபடடு வந்தொல் நொளும் ்பொழுதும் 
நல்லஷ்த நைக்கும்.   
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‘இறைவனின் த�ொண்டர்களுக்கு நொம் 
பணி தெய்யும் பொக்கியம் கிற்டத் -
துவிட்டொல், ம�ொடெத்ற�த் ம�டிச் 

தெல்்லமவணடிய அவசியம் இல்ற்ல. அது 
�ொனொ்க அற�ந்துவிடும்’ என்கிைொர, �ொயு�ொன-
வர.   

சுந்�ரமூரத்தி சுவொமி்கள் திருவொரூரில் இருந்� 
்கொ்லங்களில் எல்்லொம், அஙகுள்்ள ம�வொசிரியன் 
�ண்டபத்ற� மு�லில் வ்லம் வந்து, அஙகி -
ருக்கும் அடியவர்கற்ள வணஙகிய பிைகு�ொன், 
�ன்னுற்டய ம�ொழரொன திருவொரூர ஈெறன 
வழிப்டச் தெல்வொர. ஒருமுறை சுந்�ரமூரத்தி 
சுவொமி்கள் ஈெறன நிறனத்�வொமை, ம�வொசிரிய 
�ண்டபத்ற� வ்லம் வரொ�லும், அஙகிருந்� 
அடியவர்கற்ள வணங்கொ�லும் மநரொ்கத் தியொ்க-
ரொஜர ென்னிதிக்குச் தென்றுவிட்டொர.   

அபமபொது அடியொர �ண்டபத்தில் இருந்� 
அடியவர்களில் ஒருவரொன விைன்மிண்டர, 
ம்கொபம் த்கொண்டொர. “அடியொறர வணஙகி விட-
டு�ொன் சிவதபரு�ொறன வழிப்ட மவணடும் 
என்பது �ரபு. அபபடிபபட்ட அடியவர்கற்ள 
�திக்்கொ� சுந்�ரறர, இபமபொம� றெவ தநறியில் 
இருந்து �ள்ளி றவக்கிமைன்” என்ைொர.   

இ�றனக்்கணடு �னம் ப�றிய பிை அடியவர-
்கள் விைன்மிண்டரி்டம், “சுந்�ரமூரத்தி சுவொமி-
்கள், திருவொரூர தியொம்கெனின் அருள் நிரம்பப 
தபறைவர. அ�னொல் அவர மீது இவவ்ளவு 
ம்கொபம் மவண்டொம்” என்று �டுத்�னர.   

இ�னொல் மீணடும் ம்கொபம் த்கொண்ட விைன் -
மிண்டர, “திருவொரூரில் இனிம�ல் ்கொ்லடி 

எடுத்து றவக்்க �ொடம்டன்” என ெப�ம் 

தெய்து தவளிமயறிவிட்டொர. இ�றன அறிந்� 
சுந்�ரமூரத்தி சுவொமி்கள், திருவொரூர ஈெனி்டம் 
மவணடினொர. அபமபொது இறைவன், “சுந்�ரொ! 
நம் த�ொண்டர்கற்ளப மபொறறி திருத்த�ொண்டத் 
த�ொற்கப பொடிடு்க” எனக் கூறினொர. அம�ொடு 
‘தில்ற்லவொழ் அந்�ணர�ம் அடியொரக்கும் 
அடிமயன்’ என்று சுந்�ரருக்குப பொ்ட அடிதய-
டுத்தும் த்கொடுத்�ொர.   

ஈெனின் திருவிற்ளயொ்டல் மூ்லம் மீணடும் 
திருவொரூர வந்து மெரந்�ொர, விைன்மிண-
்டர. அபமபொது சுந்�ரரின் திருத்த�ொண்டத் 
த�ொற்கறயக் ம்கடடு மிகுந்� �கிழ்ச்சி அற்டந் -
�ொர. சுந்�ரருற்டய உள்்ளம் அடியொரி்டத்தில் 
பதிந்திருக்கிைது என்பற�ப புரிந்து த்கொணடு 
இன்பம் அற்டந்�ொர. அவரது பக்திறயக் ்கணடு 
�கிழ்ந்� சிவதபரு�ொன், அவறர சிவ்கணங்க-
ளுக்குத் �ற்லவரொ்கத் தி்கழு�ொறு அருளினொர. 
இபபடிபபட்ட அபபழுக்்கறை பரிசுத்��ொன 
அன்புள்்ளமும், த�ொணடுள்்ளமும், பக்தி உணர-
வும் த்கொண்ட சிவனடியொர்கம்ள, அறுபத்து 
மூன்று நொயன்�ொர்க்ளொ்கத் தி்கழ்ந்�னர.   

இந்� அறுபத்து மூன்று நொயன்�ொர்கற்ளப 
பறறி அறிந்துத்கொள்்ள உ�வும் வற்கயில், திரு-
வொரூர தியொம்கென் அரு்ளொல் திருவொரூரில் 
றவத்து சுந்�ரமூரத்தி சுவொமி்கள் பொடி அருளி-
யது�ொன் ‘திருத்த�ொண்டத் த�ொற்க.’ அம்ற�-
யபபறன வழிபடும் தீவிர பக்�ர்க்ளொன அடி-
யொர்கற்ள வழிபட்ட பின்னமர சிவதபரு�ொறன 
வழிப்டமவணடும் என்கிைொர்கள். அந்� அ்ள-
வுக்கு சிவெக்தி வழிபொடடில் த�ொண்டர்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் த்கொடுக்்கபபடடுள்்ளது.

த�ொண்டர்களுக்கு 
பிறக்க இறறவன்

அறநெறி அறிவு நெொடி

்கொ்கத்ற� வொ்கன�ொ்கக் த்கொண்டவர 
யொர?

 ெனீஸவரன். 
இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 

த்கொணடுள்்ளொர?
இவர ்கொ்கத்ற�ப மபொ்ல ஒறறுற�-

யொ்க இருக்்க வலியுறுத்துபவர. 
நொறய வொ்கன�ொ்கக் த்கொண்டவர 

யொர? றபரவர
இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 

த்கொணடுள்்ளொர? 
நொய் மபொ்ல நன்றியு்டன் இரு 

என்பற� உணரத்துவ�ற்கொ்க
 றபரவறர வணங்க என்ன ந்டக்கும்?
தெல்வத்ற� ந�க்கு வொரி வழஙகுப-

வர.  
தெல்வத்ற� �ர வல்்லவர யொர? 

்லடசுமி ம�வி 
இவரின் வொ்கனம் எது? ஆந்ற� 

வொ்கனம்.

இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 
த்கொணடுள்்ளொர? 

 தீற�யி்டமிருந்து விழிபபு்டன் இரு 
என்பற� உணரத்துவ�ொகும். 

அன்றன ஆதிபரொெக்தி வொ்கனம் எது? 
சிங்கம் வொ்கனம் :

இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 
த்கொணடுள்்ளொர? 

சிங்கத்ற�ப மபொ்ல வீரத்து்டன், ற�ரி-
ய�ொ்க இருக்்க வலியுறுத்தும் வி��ொ்க 

ெரஸவதி ம�வி வொ்கனம் எது? அன்-
னபபைறவ வொ்கனம் 

அன்னபபைறவயின் சிைபபு என்ன?
பொற்லயும் �ணணீறரயும் பிரித்து 

பொரக்கும் அறிவு த்கொண்டது
இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 

த்கொணடுள்்ளொர? 
அன்னபபைறவறயப மபொ்ல 

பொற்லயும் �ணணீறரயும் பிரித்து பொரக்-
கும் அறிவு்டன் இருக்்க மவணடும். �னி-

�ர்கள் அபபடி நடபு த்கொள்்ள மவணடும் 
என்பற� உணரத்�

விநொய்கரின் வொ்கனம் எது? எலி 
இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 

த்கொணடுள்்ளொர? 
எலிறயப மபொ்ல சுரண்டொ�ல் ஊழல் 

தெய்யொ�ல் இருந்�ொல் அ�றன வொ்கன-
�ொ்க ஏறை விநொய்கரின் அருள் ந�க்கு 
கிற்டக்கும். 

விவெொயத்ற�க் ்கொக்்க எலி வொ்கனத்-
ற�ப பயன்படுத்தியவர யொர?

 பிள்ற்ளயொர!! 
முரு்கனின் வொ்கனம் எது?
�யில் வொ்கனம் 
முரு்கறன வழிபட்டொல் என்ன ந்டக்-

கும்?
�யில் ம�ொற்க விரித்�ொடுவற�ப 

மபொ்ல எபமபொதும் �னற� �கிழ்ச்-
சியொ்க றவத்துக் த்கொள்்ள முரு்கறன 
வழிப்ட அவரின் அருள் கிற்டக்கும்.  

�்கொவிஷ்ணுவின் வொ்கனம் எது? 
்கரு்ட வொ்கனம் 

இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 
த்கொணடுள்்ளொர? 

நம் �னம் ்கரு்டறனப மபொ்ல பிரச்சி -
றன்கற்ள �ைந்து உயரம் பைக்்கவும், 
கூரற�யொன பொரறவயொல் எம்தபரு -
�ொறன ்கணடு த�ொழவும் மவணடும் 
என்பற� உணரத்� எம்தபரு�ொன் 
�்கொவிஷ்ணு ்கரு்ட வொ்கனத்தில் 
உள்்ளொர. 

்கொற்ள வொ்கனம்  யொருற்டயது ? 
ஈெனின்

இவர ஏன் இ�றன வொ்கன�ொ்கக் 
த்கொணடுள்்ளொர? 

தீற�்கற்ள எதிரத்து, �ன உறுதி -
யு்டன் ்கொற்ளறயப மபொ்ல எதிரத்து 
நிற்க மவணடும் என்பற� உணரத்தும் 
வி��ொ்க உ்லற்கப பற்டத்� ஈெனுக்கு 
வொ்கன�ொகி நின்ைொர.  

கடவுளை அளடவதறகொன
வழிளை ததடுவதத சிறப்பு

நொம் இைந்� பின்னர என்ன ந்டக்கும், நொம் ஏன் 
எற�யொவது நிறனத்து ்கவற்லபப்ட மவணடும், 
�ன ெஞெ்லபப்ட மவணடும்? நம்நம் வொழ்வில் 
ஏறைத்�ொழ்வு, அவ�ொனம் பு்கழ், தவறறி ம�ொல்வி 
என ப்ல நல்்லது  த்கட்ட விஷயங்கள் வந்து இருக்-
கும். இவறறில் ப்ல விஷயங்கள் ்க்டந்து  மபொயி -
ருக்கும். அதில் சி்ல நம் �னற�க் ்கொயபபடுத்தி 
இருக்கும். அதிலும் சி்ல  நம் வொழ்வில் த�ொ்டரச் -
சியொ்க ெஞெ்லபபடுத்திக் த்கொணம்ட இருக்கும்.
�னற� ெஞெ்லபபடுத்�க் கூடிய விஷயங்களிலி-
ருந்து விடுப்டவும். வொழ்வில்  நம்பிக்ற்கயு்டன் 
முன்மனை அல்்லது நம் �னற� ப்லபபடுத்� கீமழ 
த்கொடுக்்கபபடடுள்்ள  விஷயங்கற்ள நொம் நிறனத்-
துக் த்கொள்வது நல்்லது.நம் வறுற� குறித்தும், நம் 
�ரணத்ற�க் குறித்தும் �ரண மநரத்தில் ெஞெ்லப -
ப்ட  ம�றவயில்ற்ல. ஏதனனில் இந்� உ்ல்கம் யொர 
இைந்து மபொனொலும் அந்� உ்டம்பிறகு எந்�  முக் -
கியத்துவமும் த்கொடுக்்கபமபொவதில்ற்ல. உறைொர 
உைவினர உனக்கு தெய்ய  மவணடிய ்க்டற�்கற்ள 
தெய்வொர. அவர்கள் உன் ஆற்ட்கற்ளக் ்கற்ளந்து 
குளிபபொடடி,  புதிய ஆற்டறய அணிவிபபொர.

உன் உ்டற்ல உன் வீடடில் இருந்து தவளிமயற-
றுவர. சுடு்கொடு எனும் புது  இ்டத்திறகு எடுத்துச் 
தெல்வர. அம�ொடு உன்னு்டன் வருபவர்கள் உன் 
உ்டற்ல புற�க்்க  அல்்லது எரிக்்கக் குறியொ்க இருப-
பொர்கள். 

நீ பயன்படுத்திய ஆற்ட, தபொருட்கள், தெருபபு 
உள்ளிட்டவறறை வீடற்ட விடடு தவளியில் வீசு -
வொர்கள் என்பற� நிறனவில் றவத்துக் த்கொள்.
அது�டடு�ல்்லொ�ல் உன் பிரிவொல் இந்� உ்ல்கம் 
்கவற்லபப்டபமபொவதில்ற்ல. உன்  �றைவொல் 
உ்ல்க தபொரு்ளொ�ொரம் �ற்டபப்டபமபொவதில்ற்ல. 
நீ ஏம�னும் உத்திமயொ்கத்தில்  இருந்�ொல், அற� 
மவறு ஒருவர நிரபபுவொர. அதுவும் மி்க �கிழ்ச்சி-
யொ்க. உன்  தெொத்து உன் வொரிசுக்குப மபொய்விடும். 
நீ எவவ்ளவு தெொத்து சு்கத்ற�  ெம்பொதித்து றவத்�ொ -
லும் அது உன்னு்டன் வரபமபொவதில்ற்ல.நீ �றைந் -
�தும் மு�லில் �றைபமபொவது உன் தபயர �ொன். நீ 
வொஙகிய பட்டம், பு்கழ், தபயர எல்்லொம் �றைந்து 
விடும்.

உன்  �றனவி �க்்கள் சி்ல நொட்கள் ்கவற்லப 
படுவர அடுத்து குடும்பத்தினர  �டடு�ல்்லொ�ல் 

உன் நணபர்களும் சி்ல நொட்களின் 
உன்றன �ைந்து விடுவொர்கள்.

இருக்கும் மபொது என்ன தெய்ய 
மவணடும் :

இந்� உ்லகில்  இறைவன் த்கொடுத்� 
உ்டம்றப வொஙகி வந்� நொம் இருக்-
கும் வறர ஆமரொக்கிய�ொ்க  றவத்துக் 
த்கொள்ளுங்கள். அடுத்�வருக்கு �ொன 
�ர�ங்கள் தெய்யுங்கள். தினமும்  
்க்டவுற்ள தியொனிபபதும்,ம்கொயிலுக்-
குச் தெல்லு�ல், மவ�த்்டஹி பொரொய -
ணம் தெய்�ல்,  தியொனம் தெய்வத�ன 
இருக்்க மவணடும். ஆத்�ொ மவறு உ்டல் 
மவறு என்பற�ப புரிந்து  த்கொள்்ள 
மவணடும்.

நொம் இைந்� பின்னர ்க்டவுற்ள அற்ட -
வ�ற்கொன வழிறய ம�்ட மவணடும். 

சனிக்கிழளை
விரதம் இந்து ைத நதயவஙகளும் வொகனஙகளும்

ஆமலயடிஷவம்பு

ஸ்ரீ முருகன் ஆலைத்தில் திருவிழொ
வொச்சிக்கு்டொ விமஷ்ட நிருபர  
வி.சுகிர�கு�ொர   

உ்லகிம்ல நீரும் அதிலிருந்து உ்ல்கமும் 
ம�ொன்றி நொ்ளொ்கவும் இரணியவர�ன் 
�ன்னன் சி�ம்பரத்தில் ந்டரொஜபதபரு-
�ொறன மநருக்கு மநர �ரிசிக்கும் பொக்கியம் 
தபறை நொ்ளொ்கவும் சி�ம்பரத்தில் ந்டரொஜர 
உ�ொம�வியு்டன் ஆனந்� �ொண்டவம் ஆடி 
பக்�ர்களுக்கு ்கொடசி த்கொடுத்� நொ்ளொ்கவும் 
முரு்கபதபரு�ொன் வள்ளிறய �ணம் புரிந்� 
நொ்ளொ்கவும் இன்னும் ப்ல அதிெயங்கள் 
நி்கழந்� நொ்ளொ்கவும் ்கரு�பபடும் ற�பபூெ 
விமெ்ட திருவிழொ ப்ல ஆ்லங்களில் அணற�-
யில் சிைபபொ்க நற்டதபறைன.  

இம�மபொன்று இந்� ஆணடும் அறுபற்ட 
வீடு்கள் உள்ளிட்ட அறனத்து முரு்கன் 
ம்கொவில்்களிலும் த்கொடி ஏறைத்து்டன் ற�பபூ-
ெம் த�ொ்டஙகியது.   

இ�ற்கற�வொ்க ற�பபூெ திருவிழொறவ 
முன்னிடடு இ்லஙற்கயில் உள்்ள முரு்கன் 
�றறும் சிவன் விநொய்கர ஆ்லயங்களிலும் 
சிைபபு பூறஜ்கள் நற்டதபறைன.  

த்கொவிட 19 �ொக்்கம் நொடடில் 
உள்்ளமபொதும் அதிலிருந்து �க்்கள் 
மீ்ள மவணடும் என பிரொரத்தித்து 
அம்பொறர �ொவட்டம் ஆற்லயடி-
மவம்பு ஸ்ரீ முரு்கன் ஆ்லயத்தில் 
இ்டம்தபறை பூறஜ வழிபொடு்க-
ளில் �டடுபபடுத்�பபட்ட பக்-
�ர்கள் சு்கொ�ொர நற்டமுறை்கற்ள 
பின்பறறி ்க்லந்திருந்�னர.  

இ�ன்மபொது அக்்கறரபபறறு 
ெத்தியெொயி நிற்லயத்தினரின் நொட-
டிறகு நன்ற� மவணடிய கூடடுப-
பிரொரத்�றன இ்டம்தபறைது.  

இ�ன் பின்னர பிள்ற்ளயொ-

ருக்்கொன பூறஜயிறன த�ொ்டரந்து 
வெந்� �ண்டப பூறஜ ஆரம்ப-
�ொனது்டன் சுவொமியின் உள்வீதி 
உ்லொவும் இ்டம்தபறைது.  

இ�ன்மபொது உ�ொம�வியொர 
�றறும் முரு்கபதபரு�ொன் மபொன்று 
அ்லங்கொரம் தெய்யபபட்ட இரு 
பிள்ற்ள்கள் ஊரவ்லத்தின் முன்மப 

ந்டனம் ஆடி வந்�ற� அறனவ-
ரது ்கவனத்ற�யும் ஈரத்�து.  

ஆ்லய �ற்லவர ஆர.தஜ்கநொ-
�ன் �ற்லற�யில் இ்டம்தபறை 
திருவிழொவின் பூறஜ வழிபொடு-
்கற்ள சிவபபிரம்�ஸ்ரீ ்க.ஐ.மயொ-
்கரொெொ குருக்்கள், சிவபபிரம்�ஸ்ரீ 
தி. பர�லிங்கம் குருக்்கள் �றறும் 
ஆ்லய பிர��குரு சிவஸ்ரீ கு.்கண-
பதீஸவரக்குருக்்கள் உள்ளிட்டவர-
்கள் ந்டொத்தி றவத்�னர.  

மூலம்:

பண்டிட ஸ்ரீ ரொம்
சரைொ ஆசசொரயொ

்தமிழில்:

ஸ்ரீ ஸக்தி சுைைன

சிரத்ம்த நம்பிக்ம்க என்ற இரண்டு 
உணரசசி ஆற்்றல்்களும் ்்தயவ உரு -
ைொற்்றம் ்பறும் அ்கத்ம்த உணரும் 
ஷயொ்க சொ்தமையில் மி்க முக்கியைொை 
நிபந்தமை்க்ளொகும். ்்தயவ சொ்த -
மைக்்கொை சைஙகு்களும், ்பௌதீ்க 
ைொைசீ்க பயிற்சி்களும் உண்மையில் 
சொ்தமையின நொனகில் ஒரு பஙகிற்-
்கொை நிபந்தமை்கம்ள ைொத்திரஷை 
பூரத்தி ்சயகின்றது. நொனகில் மூனறு 
பங்கொகிய பிர்தொை பொ்கம் சொ்த்கனின 
சொ்தமையில் முனஷைற்்றத்திற்்கொை 
தீரொ்த ்தொ்கம், சிரத்ம்த, நம்பிக்ம்க, 
ைற்றும் சங்கல்ப சக்தியில் ்தஙகியி-
ருக்கி்றது. சொ்த்கனின நம்பிக்ம்கயும் 
உறுதியும் சலைமுறுவ்தொ்க இருந்தொல் 
எந்த்வொரு ஆனை ஷயொ்கசொ்தமை-
யும் சித்தியு்றொது. இது ்பௌதீ்க முயற்-
சிக்கும் முழுமையொ்கப் ்பொருநதும்.

உண்மையொை ஆரவம் நம்பிக்ம்க -
யும் சிரத்ம்தயுைனும் ஷசரநது ்தகுந்த 
ஒழுக்்கத்திைொல் வலிமையமையச 
்சயயப்படை சொ்தமை துரி்தைொ்க 
்வற்றிமயத் ்தரும். இது பிரொணொ-
யொை சொ்தமைக்கும் ்பொருநதும். சொ்த -
்கனின உணரவுபூரவைொை சங்கல்ப 
சக்தியொைது மூசசிமை உளளிழுக்கும் 
ஷபொது பிரொணமை உளளீரக்கும்.

பலவி்தைொை பிரொணொயொைங-
்கள ஒருவன ்தனமை வ்ளரத்துக் 
்்கொள்ளப் பொவிக்்க முடியும். இஙகு-
நொம் இருவம்கயொை பிரொணொயொ-
ைங்கள பற்றி ைொத்திரம் பொரப்ஷபொம். 
இமவ இரண்டும் எளிமையொைதும்,-
அமைவரொலும் பினபற்்றக்கூடியதுைொ-
கும். இப்பிரொணொயொைங்களினஷபொது 
ைைதும், மூசசும் ஒனறிமணநது 
்சயற்படுவது மி்க அவசியைொகும்.

உளளிழுக்கும் மூசசிமை பூர்கம் 
்சனறு ்சொல்லுஷவொம், இப்படி 
இழுக்்கப்படை மூசசிமை இயலுைொை  
அ்ளவு நிறுத்தி மவக்்கஷவண்டும். 
இப்படி நிறுத்தும் ஷபொது எந்தவி்த-
ைொை ்கஷ்ைமும் இருக்்கக் கூைொ்ததுைன 
நிறுத்திமவக்கும் அ்ளவு எக்்கொரணம் 
்்கொண்டும் 16 ்சக்்கனுக்கு ஷைற்ப-

ைக்கூைொது. மூசசிமை நிறுத்தி மவப்ப-
ம்தக் கும்ப்கம் எனறு ்சொல்லுஷவொம். 
பி்றகு மூசசிமை அவசரப்படடு ்வளி-
விைொைல் ்ைதுவொ்க ்கஷ்ைப்பைொைல் 
்வளிஷய சீரொ்க ்வளிவிைஷவண்டும். 
இப்படி ்வளிவிடை பினைர நொனகு 
்சக்்கனுக்கு ஷைற்பைொைல் மூசசிமை 
உளளிழுக்்கொைல் இருநது மீண்டும் 
மூசசிமை உளளிழுக்்க ஷவண்டும். 
பூர்கம்- அந்தர கும்ப்கம் 'ஷரச்கம் 'பகிர -
கும்ப்கம் இந்த நொனகு அங்கங்க -
ளும் ஷசரந்தது ஒரு சுற்று எைப்படும். 
ஆரம்ப சொ்த்கன ஐநது சுற்றுக்்களுக்கு 
ஷைல் ்சயயக்கூைொது. இரண்டு வொரம் 
பயிற்சித்து ்ைதுவொ்க சுற்றுக்்களின 
எண்ணிக்ம்கமயக் கூடைலொம். அதி-
்கபடசம் ஒரொண்டு பயிற்சி ்சய்த 
சொ்த்கன இம்த 30 நிமிைங்கள வமர -
்சயயலொம்.

இந்த பிரொணொயைப் பயிற்சிஅமை -
வரும் ்சயயலொம் எனறு கூ்றப்படுவ -
்தன அரத்்தத்திமை சரியொ்க புரிநது 
்்கொள்ள ஷவண்டும். இக்்கடடுமரமயப் 
படித்து விடடு நீங்க்ளொ்கஷவ ்சயவது 
முற்றிலும் ்தவ்றொைது. உங்கள புரி்த -
லில், உைல் ஆஷரொக்கியத்தில் ்தவறு 
இருந்தொல் சில ஷவம்ள்களில் பிரசச-
மை்கள வரலொம். இஙகு பகிரப்படுவ -
்தன ஷநொக்்கம் ஷயொ்க அறிவுஅமைவ-
ருக்கும் கிமைக்்கஷவண்டும், ைம்றநது 
விைக்கூைொது எனப்தற்்கொ்கஷவ. 
ஆ்கஷவ இம்தப் பயிற்சிக்்க விரும்பும் 
அனபர்கள ்தகுந்தபிரொணொயொைஆசிரி-
யமரஷயொ, ஸ்ரீ ஸக்தி சுைைன அவர்க-
ம்ளஷயொ ்்தொைரபு ்்கொள்ளலொம்.

(்்தொைரும்)
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1964 ,yf;fk; 28d; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 

RtPfupj;jy; (jpUj;j) rl;l fhzp 

RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y.  :-  2/2/1rPvr; 137 VB 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y 

:  :-  4-3/7/2019 /vr;lg;spt;/62

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpgupf ;fg;gl;Ls;s fhzpfis 

RtPfupg;gjw;F cj;Njrpf;fg; gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J 

,yq;if [dehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; 2020.12.28 Mk; jpfjpa 

2208/02 ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; 

ghu;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khfhzk;   : Nky;

khtl;lk;   : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; gpupT : fk;g`h

fpuhk epyjhup gpupT  

:  ,y. 221> khf;fpyq; fKt

fpuhkj;jpd; ngau; : khf;fpyq;fKt

(01) tiugl ,yf;fk; : fk; 4218

 Jz;L ,yf;fk; :  1-5 (Jz;Lfs; 05)

 tp];jPuzk; :  0.1361 n`f;lahu;

Nf. V. v];. vy;. Fzjpyf;f

gpuNjr nrayhsu;> fk;g`h.

gpuNjr nrayhsu; fhupahyak;>

fk;g`h

2020.02.15

fhzp vLj;jw;rl;lk; (mj;jpahak; 460)

33Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk; - F.V.P.410 - 536,537 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk; - 

4/3/7/2016/HW/27

(FUzhfy; khtl;lj;jpy; myt;t 

gpuNjr nrayhsu; vk;.Mu;.vk;.v];.

ky;yt Mfpa ehd;> fhzp vLj;jw; 

rl;lj;jpd; - 33Mk; gpuptpd; (mj;jpahak; 

460) f Po ;fhZk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpf;Fupa e\;l 

<l;Lg; gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik 

NfhUgtu ; ngw ;Wf ;nfhs ;tjw ;F 

FUzhfy; khtl;l ePjpkd;wj;jpd; 

tof;F ,y.9038/LA kw;Wk; ,y 9039/
LA fPo; itf;fg;gl;Ls;snjd;gij 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. Nkyjpf 

jfty;fSf;F jaTnra;J ,yq;if 

[dehaf Nrhrypr Fbaurpd ; 

tu ;j ;jkhdp ,y. 2194/23 jpfjp 

22.09.2020I ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

tlNky; khfhzj;jpy ; FUzhfy; 

khtl;lj;jpy; myt;t gpuNjr nrayhsu; 

gpu ptpy ; cLf`hNfhuya fpof ;F 

njhFjpapy; ,y.989 tpy;fKt fpuhk 

Nrtfu; gpuptpy; tpy;fKt fpuhkj;jpy; 

epy msit ehafj;jpdhy; xOq;fikf; 

fg;gl;l tiugl ,y. F.V.P.410d; Jz;L 

,y.536 kw;Wk; 537 cupa jq;f`hKy 

tj;j> `Gf`hKytj;j kw;Wk; Nfhq;f 

`hKy tj;j vdg;gLk; ,lq;fs;.

gpuNjr nrayhsh;

myt;t

2021.02.08

myt;t gpuNjr nrayfk;

tpiykD mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

epHthff; fl;blj;jpd; $iuia khw;wk; 
(Replacement) nra;jy;

(tpiykD vz;: C-32-2020)
rg;Gf];fe;j> ngw;Nwhypa Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s 

epHthff; fl;blj;jpd; $iuia khw;wk; nra;tjw;fhf 

tpiykDf;fs;> ,j;jhy; jpizf;fsg; ngWiff; FOthy; 

(DPC) miof;fg;gLfpd;wd.

fl;bl epHkhzpg;Gj; Jiwapy; epHkhzpg;Gf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigahy; (rPlh) rP8 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpyhd nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;Ls;s 

kw;Wk; Mtzr; rhd;Wldhd> epfuhd jd;ikapyhd fl;bl 

epHkhzpg;G xg;ge;jq;fis Nkw;nfhs;tjpy; mDgtj;ijf; 

nfhz;Ls;stHfs; tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;F jFjp ngWfpd;wdH.

tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

rkaj;jpy;> Rj;jpfhpg;G epjpapay; gphptpw;F &. 1>500/- 
(midj;J thpfSlDk;) kPsspf;fg;glhj tpiykD 

itg;nghd;W nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. kjpg;gPL 

nra;tjw;F ftdj;jpw;nfhs;sg;gLtjw;fhf> gw;Wr;rPl;bd; 

gujpnahd;W tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

,Ue;jNghjpYk;> www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.news.
lk vd;w ,izaj;jsq;fspYk; Nkw;gb tpiykDf; 

NfhUk; Mtzq;fis tpiykD jhuHfSf;Fg; ghPl;rpj;Jg; 

ghHf;fyhk;.

midj;J tpiykDjhuHfs; my;yJ chpa Kiwapy; 

mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfSk;> fsdp> rg;Gf];fe;j> 

CPC Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> gapw;rp epiya Nfl;NghH $lj;jpy;> 

2021 khHr; 02Mk; jpfjp 10.00 kzpf;F eilngWk; 

~Kd;Ndhb tpiykDf;$l;lk;| kw;Wk; js tp[aj;jpy; 

fye;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021 khHr; 02Mk; jpfjp> 15.00 

kzpf;F vd;gJld; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

nghWg;Ngw;fg;gl;L KbtilAk; kw;Wk; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021 khHr; 16Mk; 

jpfjp 14.30 kzpf;fhFk;.

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis> 

,yq;if> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> jpl;lkply; 

jpizf;fsk;. gpujp Rj;jpfhpg;G KfhikahshplkpUe;J 

(epHthfk; kw;Wk; nraw;wpl;lq;fs;) ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(ngf;]; 94112400436) 

jiytH> jpizf;fsg; ngWiff; FO (fPo; 

kl;lj;jpyhdJ)

Rj;jpfhpg;Gg; GhpT>

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

rg;Gf];fe;j> ,yq;if.

tpiykDf;Nfhuy;

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

ngWif ,yf;fk;. 034/T/2020

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;  tUifjUk; 

Kidaf; fl;blj;jpd; $iuapy; (Terminal Building Roof Slab over 
Arrival Immigration) 

ePu; frpT jLg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis mioj;jy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;  
jtprhsuhy; gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;  tUifjUk; Kidaf; 
fl;blj;jpd; $iuapy; ePu; frpT jLg;gjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfis jFjp kw;Wk; 
jifikfisf; nfhz;l tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. ,e;j tpiyf;Nfs;tp mspg;Gf;F gpd;du; Ehw;W 
,UgJ ehl;fSf;Fs; (120) G+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

fl;bl epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; SP3 juj;jpy; my;yJ 
mjid tpl ePu;fhg;G Fwpj;J (Waterproofing-WP) gjpTnra;j> jifikfisf; nfhz;l 
xg;ge;jjhuu;fSf;F khj;jpuNk ,t; xg;ge;jj;jpw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;. 
tpiyf;Nfs;tpahsu; ,e;j jhgdj;jpy; ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l tpiyf;Nfs;tp 
ngau; gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. 

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;; 
toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpypUe;J (njhiyNgrp ,yf;fq;fs; : 011-2264102/ 
011-2264107) Nfs;tpg;gj;jpu fl;lzkhf jpUg;gpr; nrYj;jg;glhj &gh 6,000.00 (Mwhapuk; 
khj;jpuk;) fhrhf nrYj;Jtjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;l mf;Fwpj;j 
tpiyf;Nfs;tp Mtz ,izf;Nfhg;gpid nfhs;tdT nra;;Jnfhs;s KbAk;. ,t; 
tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs;> 16.02.2021 Me; jpfjp Kjy; 15.03.2021 Me; jpfjp tiuapy; 
VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd 
fhyg;gFjpf;Fs; ntspaplg;gLk;. ,f;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; Nkw;Fwpg;gpl;l 
tpyhrj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;. 

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdj;jpdhy; ntspaplg;gLfpd;w &gh ,uz;L ,yl;rk; (200>000.00)   
ngWkjpahd gpizKwp, tpiyf;Nfs;tpAld;; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jtprhsu;, ngWiff; FO ,yf;fk; 2, toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> 
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp, 
gz;lhuehaf;f rHtNjr tpkhdepiyak;, fl;Lehaf;f vd;w Kftupf;F Kj;jpiu 
Fwpaplg;gl;l ngWif  Mtzq;fs; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> 1 6.03.2021 Me; jpfjp 
gp.g. 02.00 kzpf;F mf;fhy mtfhrk; KbtilAk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpw;Fupa 
cupa tpiyf;Nfs;tpfs;; jpwf;fg;gLk;.

Muk;g tpiyf;Nfs;tpAld; njhlu;Gila $l;lk; 02.03.2021 Me; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F 
fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;>  tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 
kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; guhkupg;G fl;bl tshfj;jpy; 
fUj;juq;F miwapy; eilngWtJld; tpiyf;Nfs;tpahsu; my;yJ mtu;fspd; 
mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fis> fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyaj;jpy;>  tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (guhkupg;G) gpuptpd;> fpisj; jiytu; Clhf 
011-2264700/ 011-2264704 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;sKbAk;.

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp>

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

tpiykDf;Nfhuy;

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

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 065/T/2020

kj;jis> kj;jis - ,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F 

neUq;fp RoYk; epow;glf;fUtp (CCTV toq;Fjy;> 

nghUj;Jjy;> guPl;rpj;Jg;ghh;j;jy; kw;Wk; nraYupikaspj;jy;

(Supply, Installation, Testing & Commissioning of CCTV System)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs;(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; 
jtprhsuhy; kj;jis> kj;jis - ,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpw;F neUq;fp RoYk; 
epow;glf;fUtp (CCTV) toq;Fjy;> nghUj;Jjy;> guPl;rpj;Jg; ghuj;jy; kw;Wk; 
nraYupikaspg;gjw;fhf (Supply, Installation, Testing & Commissioning of CCTV System) 
tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiyf; Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Vohapuk; (7>000.00 &gh)  fhR 
tiuaWf;fg;gl;;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; 
Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;> mjw;fhf 
tpiyf; Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> 
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; 
Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 16.02.2021Me; jpfjp  Kjy; 16.03.2021Me; jpfjptiu  VNjDk; Ntiy 
nra;Ak; ehl;fspy;; K.g.9.00 kzpapypUe;J gp.g.3.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjptiu 
tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. Njitg;gLkhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l 
tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhf 
ghu;itapl KbAk;.

tpiyf; Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf; Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhd epiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) 
(jdpahu;) fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; mjw;fhf Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> tpiyf; 
Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; mtu;fspd;  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; 
Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; xg;gilj;Jtpl 
KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 17.03.2021 Me; jpfjp Gjd; gp.g.02.00 kzpf;F 
KbtiltJld; cupa tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l tpkhd 
epiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; fk;gdp> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> 
fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; ,lk;ngWk;. tpiyf; 
Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F tpiyf;Nfs;tpfisj; 
jpwf;Fk; NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w> murpd; kj;jpa tq;fpapd; 
mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhd 
Nritfs; fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l &gh Ie;J 
,yl;rk; (&gh.500>000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp gpizKwp> tpiyf; Nfs;tpAld; 
rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf  Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya 
kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt 
gpuptpd;> njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103/011-2264106 Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.
scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ www.airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F 
gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp>

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

tpiykDf;Nfhuy;

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

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;. 075/T/2020

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpy; 

mike;Js;s fopTePu; NtjpKiwr; nraw;ghL epiyaj;jpw;fhf jput 

,urhad ghrpfr; nraw;ghl;L toq;fPL 

(SUPPLY OF LIQUID CHEMICAL [CHLORINATION] FOR WATER & 
SEWAGE TREATMENT PLANTS AT BIA, KATUNAYAKE)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) 
fk;gdpapd; jtprhsuhy;> fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpy; 
mike;Js;s   fopTePu; NtjpKiwr; nraw;ghL epiyaj;jpw;fhf jput ,urhad 
(ghrpfr; nraw;ghl;L) toq;Ftjw;fhf tpiyf;Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Mapuj;J Ie;EhW 
(1,500.00&gh)  fhR tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; 
(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp, gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;,fl;Lehaf;fhtpy; 
mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld;, mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; 
fbjnkhd;W rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 
fk;gdpapd;, gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;, fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s 
toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 16.02.2021 Me; jpfjp Kjy; 15.03.2021 Me; 
jpfjp tiu  VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy;; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 
kzp tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;. Njitg;gLkhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fy; njhlu; 
Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f, gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. 
NkYk;, tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; mtu;fspd;  Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf 
rKfkspj;Jk; xg;gilj;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 16.03.2021 Me; jpfjp nrt;tha; gp.g. 02.00 kzpf;F 
KbtiltJld; cupa tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l 
tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; fk;gdp, gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyak;, fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy; njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F 
tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w, murpd; kj;jpa 
tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;, tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 
kw;Wk; tpkhdNritfs; fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; 
ntspaplg;gl;l &gh ehw;gj;njl;lhapuk;   (&gh. 48,000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fp 
gpiz Kwp ,tpiyf;Nfs;tpAld; rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

,J njhlu;ghf  Nkyjpf jfty;fisg; ngw Ntz;Lkhapd;, tiuaWf;fg;gl;l 
tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;)  fk;gdpapd;, toq;fy; 
njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;,njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103 / 011-2264105 Clhf 
miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ  www.
airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH); fk;gdp>

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

tpiykDf;Nfhuy;

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

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;. 066/T/2020
kj;jis> kj;jis - ,uh[gf;\ rHtNjr tpkhdepiyaj;jpw;F 

tpkhd gwj;jy; jfty; fhl;rp Kiwik toq;Fjy; 

(Supply of Flight Information Display System)

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if)  (jdpahu;) fk;gdpapd; 
jtprhsuhy; kj;jis, kj;jis- ,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F tpkhd 
gwj;jy; jfty; fhl;rp Kiwik toq;Ftjw;fhf (Supply of Flight Information Display 
System) tpiyf;Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiyf;Nfs;tp ,izNfhg;G jpUg;gpj; jug;glhj &gh Vohapuj;J Ie;EhW (7,500.00 
&gh)  fhR tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;)  
fk;gdp, gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;, fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s 
toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr; nrYj;Jtjd;; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhf 
,Ug;gJld;, mjw;fhf tpiyf;Nfs;tpahsuhy; Ntz;Ljy; fbjnkhd;W rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;)  
fk;gdpapd;, gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;, fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s 
toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 16.02.2021 Me; jpfjp Kjy; 16.03.2021 Me; 
jpfjp tiu  VNjDk; Ntiy nra;Ak; ehl;fspy;; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 
tiuapyhd fhyg;gFjp tiu tpiyf;Nfs;tp ,izf;Nfhg;gpid ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;. Njitg;gLkhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fy;njhlu; 
Kfhikj;Jt gpupT mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Nfs;tpfs; fl;Lehaf;f, gz;lhuehaf;f 
ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;, tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 
(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
mjw;fhf Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jg;Gs;sp ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. 
NkYk;, tpiyf;Nfs;tpahsupd; tpUg;gj;jp;d; gpufhuk; mtu;fspd;  Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiyf;Nfs;tpfs; Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpw;F jdpg;gl;l Kiwapy; Neubahf rKfkspj;Jk; 
xg;gilj;J tpl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfisg; nghWg;Ngw;wy; 17.03.2021 Me; jpfjp Gjd; gp.g. 02.00 kzpf;F 
KbtiltJld; cupa tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l 
tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; fk;gdp, gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyak;, fl;Lehaf;ftpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 
,lk;ngWk;. tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F 
tpiyf;Nfs;tpfisj; jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w, murpd; kj;jpa tq;fpapd; 
mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; jtprhsu;, tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 
tpkhdNritfs; fk;gdpapd; Njitapd; mbg;gilapy; nrYj;Jk; tifapy; ntspaplg;gl;l 
&gh MW ,yl;rk; (&gh. 600,000.00) ngWkjp tha;e;j tq;fpg;gpiz Kwp tpiyf;Nfs;tpAld; 
rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

,J njhlu;ghf  Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;, tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 
kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;, toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt 
gpuptpd;, njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103 / 011-2264106 Clhf miog;gjd; %yk;, 
my;yJ head.scm@airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ  www.airport.
lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp>

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f
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அங்கவீனமுற்றவர்களுக்கு சு்காதா்ர வழிமும்ற்கமை பினெறறி ஸ்ரீொத யாத்திம்ரக்கு அமழத்துச் பெல்லும் 
நி்கழ்வில் அங்கவீனமுற்ற ஒருவம்ர அமழத்துச் பெல்வமத ெடத்தில் ்காணலாம். ஸ்டூடன ம்கட் நிறுவனம் 
இதமன ஒழுஙகு பெயதது.                                             (படம்: சுல�ோசன கமலக)

ப்காழும்பு ொஹி்ரா ்கல்லூரியின ைாணவர தமலவர்கள் தின நி்கழ்வு ்கல்லூரி அதிெர ரிஸ்வி ைரிக்்கார தமல -
மையில் நமடபெற்றது. ைாணவர தமலவர்கள் குழுவா்க எடுத்துக்ப்காணட ெடம்.     (படம்: ருசசக் போருக்)

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

ககொரரொனொ க்தொற்றிலிருந்து 
உயிர்களளப் பொதுகொகக நொடு 
முழுவதும் கவவரவறு ்தரப்பி-
னர்களும் பலரவறு முன்கன-
டுப்புககளள ரேற்ககொண்டி-
ருககும் நிளையில யூஎஸ்எய்ட் 
(MSI) நிறுவனததின் நிதி உ்தவி-
யுடன் முஸ்லிம் கபண்கள் அபி-
விருததி நம்பிகளகயகம் புத்தளம் ேொவட்டததில 
சமூக வலுவூட்டலுககொன பலரவறு நிகழ்ச்சித 
திட்டஙகளள ரேற்ககொண்டு வருகின்்றது. 

அவவொ்றொன நிகழ்ச்சித திட்டஙகளில 
முஸ்லிம் கபண்கள் அபிவிருததி நம்பிகளக-
யக நிறுவனேொனது ககொவிட் 19 அசொ்தொரண 
சூழ்நிளையில ேககளின் பொதுகொப்ளப கருத-
திற்ககொண்டு முகககவசஙகள், ளகயுள்றகள்,  
ளக சுததிகரிப்பொன், ளக கழுவும் பொததிரஙகள், 
சவர்ககொரம் உள்ளிட்ட சுகொ்தொர நளடமுள்ற-
களள பின்பற்றுவ்தற்கொன கபொருட்களள புத-
்தளம் ேொவட்டததில உள்ள 15 சிஙகள, ்தமிழ் 
ேற்றும் முஸ்லிம் பொடசொளைகளுககும் இ்தர 
நிறுவனஙகளுககும் வழஙகியுள்ளன.

புத்தளம், நொத்தொண்டிய, முந்்தல, கலபிட்டி, 
வணொததிவிலலு ஆகிய பிரர்தச கசயைக பிரிவு-
களில உள்ள 5 சுகொ்தொர ளவததிய அதிகொரி கொரி-

யொையஙகளுககும், அப்பிரிவுகளுககுட்பட்ட 
30 கிளினிக நிளையஙகளுககும் இளவகளள 
வழஙகி ளவததுள்ளன.

புத்தளம் பிரர்தச கசயைக பிரிவுககுட்பட்ட 
8 கிளினிக நிளையஙகளுககும், வண்ணொததி-
விலலு பிரர்தச கசயைக பிரிவுககுட்பட்ட 4 
கிளினிக நிளையஙகளுககும் முந்்தல பிரிவுககுட்-
பட்ட 7 கிளினிக நிளையஙகளுககும், நொத்தொண்-
டியவிற்கு உட்பட்ட 3 கிளினிக நிளையஙகளுக-
கும், கலபிட்டி பிரிவுககுட்பட்ட  8 கிளினிக 
நிளையஙகளுககும் இப்கபொதிகளள வழஙகி 
ளவககப்பட்டுள்ளன.

பொடசொளை ேொணவர்களும், சுகொ்தொர நிளை-
யஙகளுககு வரும் பயனொளிகளும் சி்றந்்த  
சுகொ்தொரேொன முள்றயில ்தனது ரசளவகளள 
கபறும் ரநொககுடன் இப்கபொதிகள் வழஙகப்பட்-
டுள்ளன. 

கவலிகே தினகரன் நிருபர்
   
க்தன் ேொகொண பொடசொளை ேொண-

வர்களின் கலவி அளடவு ேட்டதள்த 
பரீட்சிப்ப்தற்கொக எலைொ பொடஙகளி-
லும் ்தமிழ், சிஙகளம் ேற்றும் ஆஙகிைம் 
ஆகிய மூன்றுகேொழிகளில பரீட்ளசகள் 
நடொத்த க்தன் ேொகொண கலவித திளணக-
களம் நடவடிகளக ரேற்ககொண்டுள்ள-
்தொக க்தன் ேொகொண கலவிச் கசயைொளர் 
ரஞ்சித யொப்பொ க்தரிவித்தொர்.   

கடந்்த வருடததிலிருந்து ககொரரொனொ 
க்தொற்று கொரணேொக ேொணவர்களின் 
கலவி நடவடிகளககள் கபரிதும் பொதிக-
கப்பட்டுள்ளன. ேொணவர்களின் கலவி 
அளடவு ேட்டதள்த அளவீடு கசய்து 
அ்தற்கு ஏற்்றவளகயில பரிகொரக கற்பித-
்தல ரவளைகளள நளடமுள்றப்படுத்த 
தீர்ேொனிககப்பட்டுள்ளது.   

இப்பரீட்ளச மூைம் ேொணவர்-
களள கலவியில ரேல உயர்ததுவர்தொ 

அலைது வகுப்பு இ்றககம் கசய்வர்தொ 
ரநொககம் அலை. ரேலும் பரீட்ளசககு 
ர்தொற்றுவதும் கட்டொயமும் அலை என 
க்தரிவிககப்படுகின்்றது.   

க்தன் ேொகொணததில ர்தசிய பொடசொ-

ளைகள் ேற்றும் ேொகொண பொடசொளை-
கள் 1108 உள்ளன. ்தரம் 6 மு்தல ்தரம் 
11 வளர கலவி கற்கும் 52,803 ேொணவர்-
கள் இப்பரீட்ளசககுர்தொற்றுகின்்றனர். 
மு்தற் கட்டேொக ்தரம் 11 ககொன பரீட்ளச-

கள் கடந்்த 12ம் திகதி வளர இடம்கபற்-
்றன.   

்தரம் 10ககொன பரீட்ளசகள் எதிர்வ-
ரும் 17ம் திகதி ஆரம்பிககப்படவுள்ள 
நிளையில ்தரம் 6 மு்தல 9 வளர ேொண-
வர்களுககொன பரீட்ளசகள் 18ம் திகதி 
வியொழககிழளேஆரம்பிககப்படவுள் -
ளன.

சகை பரீட்ளசகளும் எதிர்வரும் 25ம் 
திகதி வளர நளடகப்றவுள்ளன.   

கடந்்த கொைஙகளில online ஊடொக 
கலவிகளள சிை ேொணவர்கரள கபற்-
றுகககொண்டனர். எனினும் கபரும்-
பொைொன ேொணவர்களுககு அந்்தவசதி-
கள் இலைொ்த்தனொல கலவி ஒழுஙகொக 
கிளடககவிலளை. 

எனரவ, அந்்த ேொணவர்களின் 
அளடவு ேட்டதள்த அளவீடு கசய்து 
பரிகொர கலவிளய விரிவுபடுத்த இப்ப-
ரீட்ளச மூைம் சந்்தர்ப்பம் கிட்டும் என 
எதிர்பொர்ககப்படுகின்்றது என்்றொர்.

தென்மாகமாண பமாடசமாலை

மாணவர்களின் ்கல்வி மட்டத்தை பரீடசிபபதைற்கு  
மும்மாழி்களிலும பரீட்சை ந்டததை ந்டவடிக்்க

பொலனனறுமவ ைாவட்டத்தில்

தெல் தகமாள்வனவு வ்வலைத் திடடம் 20இல் ஆரம்பம்

ப்கார்ரானா ொது்காபபு பொருட்்கள்

15 சிஙகள, ெமிழ் ்ற்றும் முஸ்லிம்
பமாடசமாலைகளுக்கும் அனபளிப்பு

தி்றப்பளன தினகரன் நிருபர்
 
கபரும் ரபொகததின் ரபொது ரஜரட்ட விவ 

சொய வையததின் கபொைன்னறுளவ  ேொவட்-
டததில உற்பததி கசய்யப்பட்ட கநலளை 
ககொள்வனவு கசய்யும் ரவளைத திட்டம்  
இம்ேொ்தம் 20 ஆம் திகதி ஆரம்பேொவ்தொக 
க்தரிவிககப்பட்டுள்ளது.

அரசொஙக உத்தரவொ்த விளைககு இணஙக 
விவசொயிகளிடமிருந்து கநலளை  ககொள் -
வனவு கசய்யுேொறு விவசொய அளேச்சு 
ரகட்டுக ககொண்ட்தற்கு இணஙக ேொவட்ட  
கசயைொளரினொல இவரவளைததிட்டம் 
முன்கனடு ககப்பட்டுள்ளது.

இது சம்பந்்தேொக உரிய  அதிகொரிகளுககு 

ர்தளவயொன ஆரைொசளனகளள ேொவட்ட 
கசயைொளர் வழஙகியுள்ளொர்.       

பசளள உ்தவி திட்டததின் மூைம் 
பசளளளய இைவசேொக கபற்றுக ககொண்ட   
விவசொயிகளொல உற்பததி கசய்யப்படும் 
கநலலின் ஒரு பகுதிளய அரசொஙக கநல  
ககொள்வனவு நிளையஙகளுககு வழஙகு-
ேொறு இ்தன் மூைம் விவசொயிகள்  பணிககப்-
பட்டுள்ளனர்.

ஒன்று அலைது ஒன்்றளர கெகடயர் 
கொணிகளில கநல உற்பததியில ஈடுப-
டும் விவசொயிகள் ஆயிரம் கிரைொவும் 02 
கெகடயர் கொணிகளுககு ரேல விவசொ -
யம் கசய்யும் விவசொயிகள் 1500 கிரைொ 
கநலளை சளபககு வழஙக  ரவண்டும் 

எனவும் ஆக கூடியது ஒரு விவசொயிடமி -
ருந்து சுேொர் 05 ஆயிரம் கிரைொ  வளரயில 
கநலளை ககொள்வனவு கசய்ய தீர்ேொனிக -
கப்பட்டுள்ளது.         

கபொைன்னறுளவ ேொவட்ட விவசொயி-
களிடமிருந்து சுேொர் 46 ஆயிரம் கேட்ரிக  
க்தொன் கநலளை ககொள்வனவு கசய்ய தீர்-
ேொனிககப்பட்டுள்ளது. சம்பொ கிரைொ 52  
ரூபொவுககும் நொடு 50 ரூபொ வீ்தமும் ககொள்-
வனவு கசய்யப்படவுள்ளன.        

ேொவட்ட கசயைொளர் கொரியொையம்,கநல 
சந்ள்தப்படுததும் சளப, விவசொய  திளணக-
களம் ஆகியன இளணந்து இவ ரவளைத -
திட்டதள்த நளடமுள்றப் படுத்த  தீர்ேொனிக-
கப்பட்டுள்ளளே இஙகு குறிப்பிடத்தககது.

ஒரு ைடசத்து 40 ஆயிரம் பல்கலைக்கழக   
்மாண்வரகளுக்கும் தகமாவரமானமா ெடுப்பூசி
ரைொரன்ஸ் கசலவநொயகம்   

நொட்டின் அளனதது பலகளைககழக ேொணவர்-
களுககும் ககொரரொனொ ளவரஸ் ்தடுப்பூசிகளள 
வழஙகுவ்தற்கு பலகளைககழக ேொனியஙகள் 
ஆளணக குழு தீர்ேொனிததுள்ளது.   

அது க்தொடர்பில சுகொ்தொர ரசளவகள் பணிப்-
பொளர் நொயகததுடன் கைந்துளரயொடி வருவ்தொக 
க்தரிவிததுள்ள பலகளைககழக ேொனியஙகள் 
ஆளணககுழுவின் ்தளைவர் ரபரொசிரியர் சம்பத 
அேரதுஙக, பலகளைககழக ேொணவர்களுககு 
கட்டஙகட்டேொக ்தடுப்பூசிகளள கபற்றுகககொ-
டுப்ப்தற்கு நடவடிகளக எடுககப்படும் என்று 
க்தரிவிததுள்ளொர்.   

அ்தற்கிணஙக மு்தற்கட்டேொக பலகளைக-
கழக ேருததுவ பீடஙகளில உள்ள ேொணவர்க-

ளுககு ்தடுப்பூசி வழஙகப்படும் என்றும் அந்்தக 
குழுவில 5,800 ரபர் உள்ள்தொகவும் அவர் குறிப்-
பிட்டுள்ளொர்.   

நொட்டில கேொத்தேொக ஒரு ைட்சதது 40 ஆயிரம் 
பலகளைககழக ேொணவர்கள் உள்ள நிளையில 
ஏளனய பலகளைககழக ேொணவர்கள் அளன-
வருககும் ்தடுப்பூசிகளள கபற்றுகககொடுப்பது 
க்தொடர்பிரைரய சுகொ்தொர அளேச்சுடன் கைந்து-
ளரயொடி உள்ள்தொக அவர் க்தரிவிததுள்ளொர்.   

அர்தரவளள ககொரரொனொ ளவரஸ் பரவல 
சூழ்நிளை கொரணேொக அளனதது பலகளைககழ-
கஙகளும் மூடப்பட்டுள்ள நிளையில ஒன்ளைன் 
மூைேொன வகுப்புகரள இடம்கபற்று வருவ்தொக-
வும் அவர் க்தரிவிததுள்ளொர்.                           (ஸ)   

சு்காதா்ர அமைச்சுடன ரெச்சு
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பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி வன்்னேரிக்குளம் 
பகுதியில்  கொட்டு யொனனேகளின் 
ந்தொல்னலைகளொல் ்தமது ந�ற் நெய்-
னககனள பொதுகொத்துக் நகொளவதில் 
நபரும் சிரமஙகனள எதிர்நகொள-

வ்தொகவும் எனே்வ இப் பகுதிக்கு 
யொனனே ்வலிகள அனமத்து ்தருமொ-
றும் விவெொயிகள ்கொரிக்னக விடுத் -
துளளனேர். 

மொவட்்டத்தின் விவெொய கிரொமங-
களில் ஒன்்ொக கொணப்படுகின்் 
வன்்னேரிக் குளம்  கிரொமத்தில் 

்தற்்பொது ்மற்நகொளளப்பட்டு வரு-
கின்் கொலை்பொக நெய்னககனள 
கொட்டு யொனனேகள ந்தொ்டர்ச்சியொக 
அழித்து வருவ்தொகவும் இந்த அழி -
வுகளிலிருநது  ்தஙகளுன்டய பயிர்-
கனளப் பொதுகொத்து நகொளவ்தற்கொக 
ந்தொ்டர்ச்சியொக கொவல் க்டனமகளில் 

ஈடுப்ட ்வண்டிய நினலை கொணப்ப-
டுவ்தொகவும் ந்தரிவித்துளளனேர்.

பயிர்ச் நெய்னக ்மற்நகொளளப்ப -
டும் ்பொது 15 �ொட்களுக்கு பின்னேர் 
அறுவன்ட நெய்ய ்வண்டிய கொலைம் 
வனர ந்தொ்டர்ச்சியொக அவர்களு -
ன்டய பயிர்கனள பொதுகொக்க ்வண்-

டியிருப்ப்தொக விவெொயிகள கவனலை 
ந்தரிவிக்கின்்னேர். 

இந்த பிர்்தெத்துக்கு யொனனே 
்வலிகனள அனமத்து ்தருமொறு 
இந்த பகுதி விவெொயிகள ந்தொ்டர்ச் -
சியொக ்கொரிக்னக விடுத்து வருகின்-
்னேர். 

எனே்வ ்தஙகளுன்டய வொழவொ்தொ -
ரமொனே விவெொயத்ன்த ்மற்நகொள-
ளும் வனகயில் அ்தனனே பொதுகொத்-
துக் நகொளவ்தற்கொனே ்வலிகனள 
அனமத்து ்தருமொறு அந்த பகுதி 
விவெொயிகள ்கொரிக்னக விடுத்துள-
ளனேர்.
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2021 பெப்ரவரி 15 
திங்கட்கிழமை

வவுனியொ வி்ெ்ட நிருபர்   

ந�ல்லினனே என்னே 
வினலைக்கு நகொளவனேவு 
நெய்்தொலும், அரிசியினனே 
100 ரூபொய்க்கு ்மல் 
விற்பனனே நெய்வற்கு அர -
ெொஙகம் இ்டமளிக்கொது எனே 
வர்த்்தக அனமச்ெர் பநதுலைகு-
ணவர்த்்தனே ந்தரிவித்்தொர்.   

வவுனியொ மொவட்்ட நெயலைகத்தில் 
�ன்டநபற்் நிகழவு ஒன்றில் கலைநது 
நகொண்டு உனரயொற்றும் ்பொ்்த 
இவவொறு குறிப்பிட்்டொர். ்மலும் 
கூறுனகயில்,   

மஹிந்த ரொஜபக் ஷ கொலைகட்்டத்தில் 
கூட்டு்வுச் ெஙகஙகளுக்கு வழஙகப்-
பட்்ட க்டன்கனள �ொம் மீளநப்ொது 
இருந்்தொம். பலை்�ொக்கு கூட்டு -்
வுச் ெஙகஙகள ஊ்டொக மக்களுக்கு 
்்தனவயொனேவற்ன்ப் நபற்றுக் 
நகொடுக்க �்டவடிக்னக எடுத்்்தொம். 

5 மில்லியன் ரூபொ நிதியில் 
மினி ்கொப்சிற்றி ்வனலைத்-
திட்்டம் முன்நனேடுக்கப்பட்-
்டது.   

க்டந்த ஆட்சிக் கொலைத்தில் 
பலை்�ொக்கு கூட்டு்வுச் ெங-
கஙகளுக்குரிய ்வனலைகள 
எதுவும் நெய்யொமல் எல்லைொ 
வி்டயமும் கி்டப்பில் இருந-

்தனே. எதிர்க்கட்சியினேர் பலை்�ொக்கு 
கூட்டு்வுச் ெஙகஙகனள ெரியொனே 
முன்யில் நெயற்படுத்்தவில்னலை. 
அவர்கள ்தனியொர் வர்த்்தகர்கள 
இயஙகுவ்தற்கொனே வெதிகனள நெய்-
்தொர்க்ள ்தவிர, பலை்�ொக்கு கூட்-
டு்வுச் ெஙகம் ஊ்டொக �ொட்டிற்கு 
்்தனவயொனேவற்ன் நெய்ய அவர் -
கள எதிர்பொர்க்கவில்னலை.   

அரிசி, உழுநது, பயறு உளளிட்்ட 
அவசியமொனே நபொருட்கள இல்லைொ-
மல் ்்தனவயில்லைொ்த நபொருட்கனள 
நவளி�ொடுகளில் இருநது இ்க்கு-

மதி நெய்து நகொண்டு இருந்தொர்கள. 
்தமது நபொருட்கனள விற்பனனே 
நெய்ய முடியொமலும், நியொய 
வினலையில் நபொருட்கனளப் நப் 
முடியொமலும் மக்கள பிரச்சினனே-
கனள எதிர்்�ொக்கினேர்.   

ஜனேொதிபதியின் முடிவுக்கு ஏற்ப 
எமது �ொட்டில் உற்பத்தி நெய்யக் 
கூடிய வி்டயஙகனள நவளி�ொட்டில் 
இருநது இ்க்குமதி நெய்வது நிறுத் -
்தப்பட்டுளளது. 1977 ஆம் ஆண்டில் 
இருநது எந்தநவொரு ஆட்சியொளரும் 
எடுக்க முடியொ்த நபரியந்தொரு வி்ட -
யத்ன்த இ்தன் மூலைம் ஜனேொதிபதி 
நெய்துளளொர். மஞெள, நகௌப்பி, 
பயறு ்பொன்்னே ்தற்்பொதும் 
அறுவன்ட நெய்யப்பட்டு வருகி்னே.   

அத்து்டன் நீஙகள என்னே வினலைக்கு 
ந�ல்லினனே நகொளவனேவு நெய்்தொ-
லும், அரிசி 100 ரூபொய்க்கு ்மல் 
எமது ஆட்சிக் கொலைத்தில் விற்பனனே 
நெய்ய மொட்்்டொம். 100 ரூபொய்க் -

குள ்தொன் அரிசியினனே நகொளவ-
னேவு நெய்யக் கூடிய்தொக இருக்க 
்வண்டும்.   

அரெொஙகம் விவெொயிகளுக்கு 
நின்ய வி்டயஙகனள நெய்ய 
்வண்டும் எனே எதிர்பொர்க்கி்து. 
மொனிய உரம், இலைகுவொனே க்டன் 
திட்்டம், அரிசி கட்டுப்பொட்டு வினலை 
எனே பல்்வறு நெயற்திட்்டஙகனள 
முன்நனேடுத்துள்ளொம்.   

மக்களுக்கு ்்தனவயொனே 27 
நபொருட்களுக்கொனே வினலைகள 
குன்க்கப்பட்டுளளது. 3 மொ்தஙக-
ளுக்கு இவற்ன் இந்த வினலைகளில் 
நபற்றுக் நகொளள முடியும். ெந்தொெ 
நிறுவனேத்தில் 421 கினளகள இருக்-
கி்னே. ்தற்்பொது ெந்தொெவின் வரு-
மொனேம் அதிகரித்துளளது. கூட்டு்வு 
ெஙகஙகளும் அ்்த்பொல் நெயற்ப-
்டக் கூடிய்தொக இருக்கும். அஙகு கட்-
டுப்பொட்டு வினலைகளில் நபொருட்க-
னளப் நப் முடியும் என்்ொர்.   

நெல்லின் விலை என்்னவாக இருந்ாலும்   
அரிசியின் விலை ரூ.100 ஆகவவ இருக்கும்

ஓமநன்த வி்ஷ்ட நிருபர்

வவுனியொ பொலை்மொட்ன்ட �வவி 
பகுதியில் வசித்து வரும் முன்னேொள 
்பொரொளிக்கு ்கொழி வளர்ப்பு ்மற்-
நகொளவ்தற்கொனே வொழவொ்தொர உ்தவி-
கள வழஙகி னவக்கப்பட்டுளளது.

புலைம்நபயர்நது நவளி�ொட்டில் 
வசித்து வரும் ்தொயக உ்வு ஒருவ-
ரின் நிதி உ்தவியில் இவ உ்தவி வழங -
கப்பட்டுளளது.

்பொரின்்பொது ்தனேது கொல் ஒன்ன் 
இழந்த முன்னேொள ்பொரொளியின் 
வொழவொ்தொரத்ன்த ்மம்படுத்துவ-
்தற்கு ்கொழி வளர்ப்பு ்மற்நகொளவ-
்தற்கொனே ஒரு ந்தொனக பண உ்தவிகள 
வழஙகி னவக்குமொறு விடுக்கப்பட்்ட 
்கொரிக்னகக்கு அனமவொக பொலை -
்மொட்ன்ட வட்்டொர வவுனியொ ்தமிழ 
ந்தற்கு பிர்்தெ ெனப உறுப்பினேர் 
அஞெலைொ ்கொகிலைகுமொரினேொல் இது 
நபற்றுக்நகொடுக்கப்பட்டுளளது.

முன்்னால் வ�ாராளிக்கு
வாழவா்ார உ்வி

மொனிப்பொய் தினேகரன் நிருபர்

அரெொஙகத்தின் சுபீட்ெத்தின் 
்�ொக்கு நகொளனக பிரக்டனேத்திற்-
கனமவொக கிரொமிய நபொருளொ-
்தொரத்ன்த ்மம்படுத்துவ்தற்கொனே 
்்தசிய நிகழச்சித் திட்்டத்தின் கீழ 
உள�ொட்டு உற்பத்திக் னகத்ந்தொழில்-
கனள முன்்னேற்்வ்தற்கொனே அபி -
விருத்திக் குழுவின் முன்்னேொடிக் 
கூட்்டம் முல்னலைத்தீவு மொவட்்ட அர -
ெொஙக அதிபர் க.விமலை�ொ்தன் ்தனலை-
னமயில் ்�ற்று முன்தினேம் �ன்ட-
நபற்்து.

கிரொமிய நபொருளொ்தொரத்ன்த ்மம் -
படுத்தும் ்�ொக்கில் முன்நனேடுத்துச் 
நெல்லைப்படும் இத் ்்தசிய நிகழச் -
சித்திட்்டம் பல்்வறு அனமச்சுக்-
கள மற்றும் தினணக்களஙகனள 
உளள்டக்கிய்தொக கிரொமிய உட்கட் -
்டனமப்பு வெதிகள அபிவிருத்திக் 
குழு, ெமூக உட்கட்்டனமப்பு வெ-

திகள அபிவிருத்திக் குழு, வொழவொ-
்தொர அபிவிருத்திக் குழு, உள�ொட்டு 
உற்பத்திக் னகத்ந்தொழில்கனள முன்-
்னேற்்வ்தற்கொனே அபிவிருத்திக் குழு 
ஆகிய �ொன்கு குழுக்கள ஊ்டொக 
்மற்நகொளளப்படுகின்்து.

இந நினலையில் உள�ொட்டு உற்பத் -
திக் னகத்ந்தொழில்கனள முன்்னேற் -
்வ்தற்கொனே அபிவிருத்திக் குழுக் 
கூட்்டத்தில் ஒவநவொரு தினணக்க-

ளஙகளினேொலும் ்தொயொரிக்கப்பட்்ட 
பல்துன் ெொர்ந்த திட்்ட முன்நமொழி-
வுகள ந்தொ்டர்பொக ஆரொயப்பட்டுள -
ளது.

இக் கலைநதுனரயொ்டலில் மொவட்்ட 
நெயலைக திட்்டமி்டல் பணிப்பொளர், 
பிர்்தெ நெயலைொளர்கள, தினணக்க -
ளஙகளின் உ்தவிப்பணிப்பொளர்கள, 
உத்தி்யொகத்்தர்கள எனே பல்்வறு 
்தரப்பட்்்டொர் கலைநது நகொண்்டனேர்.

உள்நாட்டு உற்பத்திகளை முன்னேறறுவது
த�நாடர்பநானே முன்னேநாடி கலந்துளையநாடல்

்தனலைமன்னேொர் வி்ஷ்ட நிருபர்

வ்டக்கு மொகொணத்தில் என்றும் 
இல்லைொ்த அளவு மொணவர்களின் 
வரவு படிப்படியொக குன்நது வரு -
கின்்னே. கொரணம் என்னேநவன்று 
அந்தந்த ெமூக்ம எண்ணிப் பொர்க்க 
்வண்டும். 

இவவொண்டு மன்னேொர் மொவட் -
்டத்தில் �ொன்கு பொ்டெொனலைகளில் 
மு்தலைொம் ஆண்டுக்கொனே மொணவர் -
கள எவரும் ்ெர்க்கப்ப்டவில்னலை 
எனே வ்டக்கு மொகொண பிர்தம நெய-
லைொளர் அ.பத்தி�ொ்தன் ந்தரிவித்்தொர்.

மன்னேொர் புனி்த ெ்வரியொர் 
ஆண்கள ்்தசிய பொ்டெொனலையின் 
150 வது ஆண்டு நின்வு விழொ 
கல்லூரி மு்தல்வர் அருட்ெ்கொ்தரர் 
எஸ்.ஈ.ந்ஜி்னேொல்ட் (டிலைொெொல் 
ெனப) ்தனலைனமயில் �ன்டநபற்-

்து. இந நிகழவில் கலைந-
துநகொண்டு உனரயொற்றும் 
்பொ்்த அவர் இவவொறு 
குறிப்பிட்்டொர்.

்மலும் உனரயொற்றுனக-
யில்,

்தற்நபொழுது எஙகள 
வ்டக்கு மொகொணத்தில் 
என்றும் இல்லைொ்த அளவு 
மொணவர்களின் வரவு படிப்படி -
யொக குன்நது வருவன்த நீஙகள 
எண்ணிப் பொர்க்க ்வண்டும். 
ஒவநவொரு ஆண்டும் 1500 க்கும் 
1800 க்கும் இன்ட்ய மு்தலைொம் 
ஆண்டுக்கொனே மொணவர்கள ந்தொனக 
குன்நது வருகின்்னே.

 �ொன் க்டனம ஏற்கின்்நபொழுது 
2015ல் இரண்டு இலைட்ெத்து 54 
ஆயிரம் மொணவர் ந்தொனக இருந -
்தது. இது 2020ல் இரண்டு இலைட்-

ெத்து 42 ஆயிரமொக குன்ந-
துளளது. இந்த ஆண்டு இத் 
ந்தொனக ்மலும் குன்கின் -
்து என்பது நவளிச்ெமொ-
கின்்து. 

பலை வலையஙகளி்லை இவ 
ஆண்டு மு்தலைொம் ஆண்-
டுக்கொனே மொணவர்கள ஒரு -
வரும் ்ெரவில்னலை. இது 

இஙகு மு்தலைொம் ஆண்டு வகுப்பு பூச்-
சியமொக இருக்கின்்து. மன்னேொர் வலை -
யத்திலும் �ொன்கு பொ்டெொனலைகளி்லை 
ஒரு மொணவரும் ்ெரவில்னலை.

்ெருவ்தற்கு அஙகு மொணவர்கள 
எவரும் இல்னலை என்ப்்த உண்னம. 
ஓன்று ந்தொ்டக்கம் மூன்று மொணவர்-
கள இருக்கும் பொ்டெொனலை 11 ஆக 
இருக்கின்்து. இவவொறு்தொன் வ்ட 
மொகொணத்திலும் ஏனனேய வலையஙக-
ளிலும் கொணப்படுகின்்னே என்்ொர்.

வடக்கு மாகாணத்தில் மாணவர்
வரவு �டிப�டியாக குலைகின்ைது
ைா்காண பி்ரதை பெயலாளர் ெத்திநாதன்

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி இரனணதீவு பகு -
தியில் க்டற்ந்ொழிலைொளர்களின் 
வொழவொ்தொரத்ன்த ்மம்படுத்தும் 
வனகயில் க்டலைட்ன்ட வளர்ப்பு 
பண்னண அஙகுரொர்ப்பண நிகழவு 
்�ற்று ஆரம்பித்து னவக்கப்பட்்டது.

சுமொர் 500 ந்தொழிலைொளர்களுக்கு 
்�ரடித் ந்தொழில் வொய்ப்பினனே 
வழஙகும் வனகயில் இரனணதீ-
வில் பொரிய க்டலைட்ன்டப் பண்னண 
அனமச்ெர் ்டக்ளஸ் ்்தவொனேந்தொ 

்தனலைனமயில் அஙகுரொர்ப்பணம் 
நெய்து னவக்கப்பட்டுளளது.

நிகழவில் அனமச்ெர் ்டக்ளஸ் 
்்தவொனேந்தொ பிர்தம அதிதியொக கலைந-
துநகொண்டு நிகழனவ ஆரம்பித்து 
னவத்்தொர். நிகழவில் கிளிந�ொச்சி 
மொவட்்ட அரெொஙக அதிபர் ரூபவதி 
்கதீஸ்வரன், பூ�கரி பிர்்தெ நெய-
லைொளர் கிருஷ்னேநதிரன் மற்றும் 
க்டற்ந்ொழில் அனமச்சின் தினணக் -
கள அதிகொரிகள அரெ உத்தி்யொகத்-
்தர்கள க்டற்ந்தொழிலைொளர்கள எனேப் 
பலைர் கலைநதுநகொண்்டனேர்.

இைளைதீவில் கடலட்ளட வைரப்பு
்பணளை அங்குைநாரப்்பை நிகழ்வு

யால்ன வவலி அலமக்க விவசாயிகள் வகாரிக்லக

யொழப்பொணம் குறூப்,   
சுண்டுக்குளி நிருபர்கள

்தமிழ ்்தசியக் கட்சிகள இனணநது 
மூன்று முக்கிய வி்டயஙகள குறித்து 
தீர்மொனேஙகனள எடுத்துளளனே. இச் 
ெநதிப்பு யொழப்பொணத்தில் உளள 
்தனியொர் விடுதிநயொன்றில் ்�ற்று 
�ன்டநபற்்து.

ெநதிப்பில் எடுக்கப்பட்்ட தீர்மொனேங-
கள ந்தொ்டர்பொக ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப். 
கட்சியின் ்தனலைவர் சு்ரஷ பி்ரமச்ெந-
திரன் கருத்து ந்தரிவிக்னகயில்,

்தமிழ மக்களுக்கு இலைஙனக அர-
ெொஙகத்தினேொல் ஏற்படுத்்தக்கூடிய 
அ்டக்குமுன்களுக்கு எதிரொக ்தமிழ 
மக்கள ந்தொ்டர்நது குரல் நகொடுக்க 
்வண்டிய ்்தனவகனள கவனேத்-
திற்நகொண்டு ்தமிழர்களின் இருப்பு, 
பொதுகொப்னப முன்னினலைப்படுத்தி 
நெயற்படுவ்தற்கொக �ொம் ஒன்றினணந-
துள்ளொம்.

இநநினலையில், பத்துக் கட்சிகள 
ெொர்பொக �்டவடிக்னகக் குழுநவொன்று 
அனமக்கப்பட்டுளளது. இக்குழு, 
்தமிழ மக்களுக்கு எதிரொக அரெொங-
கத்தினேொல் முன்நனேடுக்கப்படுகின்் 

நெயற்பொடுகளுக்கு எதிரொகச் நெயற்-
பொட்டு ரீதியிலைொனே �்டவடிக்னககனள 
முன்நனேடுக்கும் பணினய முன்நனே-
டுக்கவுளளது.

இக் குழுனவ இனணத்துச் நெயற்ப-
டுத்துவ்தற்கொனே இனணப்பொளர்களொக 
சி.வி.்க.சிவஞொனேம் மற்றும் எம்.
்க.சிவொஜிலிஙகம் ஆகி்யொர் நெயற்-
ப்டவுளளொர்கள. அத்து்டன், நஜனீவொ 
வி்டயம் ந்தொ்டர்பொகவும் ஒரு தீர்மொ-
னேத்துக்கு வநதுள்ளொம்.

ஏற்கனே்வ, ்தமிழ ்்தசியக் கட்சி, 
்தமிழ மக்கள ்்தசியக் கூட்்டணி 
மற்றும் ்தமிழ ்்தசிய மக்கள 
முன்னேணி ஆகியனே இனணநது 
ஐ.�ொ. மனி்த உரினமகள ெனபக்கு 
அறிக்னகநயொன்று அனுப்பினவக்கப்-

பட்டுளளது.
இநநினலையில், நகொழும்பில் 

உளள பல்்வறு �ொடுகளின் தூதுவர்-
களு்டனும், இனண அனுெரனண 
�ொடுகளொனே பிரித்்தொனியொ, கனே்டொ, 
்ஜர்மனி ்பொன்் �ொடுகளு்டனும் 
ஏனனேய உறுப்பு �ொடுகளு்டனும் கலைந-
துனரயொடி, ்தமிழ மக்களின் பிரச்சி-
னனேகனள எடுத்துக் கூறுவ்தற்கு ஏழு 
்பர் நகொண்்ட குழுனவ நியமித்துள-
்ளொம்.

சி.வி.விக்்னேஸ்வரன், சித்்தொர்த்-
்தன், மொனவ ்ெனேொதிரொஜொ, இரொ.ெம்-
பந்தன் உளளிட்்்டொனர உளள்டக்கிய-
்தொக இக் குழு அனமக்கப்பட்டுளளது. 
இந்தக் குழுவில் உள்ளொர், கூட்்டொக 
பல்்வறு �ொடுகளின் தூதுவர்களு்டன் 

குறுகிய �ொட்களுக்குள உனரயொ்டவுள-
ளனேர்.

இ்்த்வனள, யொழப்பொண மொவட்-
்டத்துக்குள வரக்கூடிய ந�டுநதீவு, 
அனேனலை தீவு, �யினேொதீவு ்பொன்் 
தீவுகளில் ஒரு மொற்று எரிெக்தினய 
உருவொக்குவ்தற்கொக இலைஙனக அர-
ெொஙகம் சீனேக் கம்பனியு்டன் ஒரு 
ஒப்பந்தத்ன்த உருவொக்கியுளளது-
்டன் அனமச்ெரனவயில் அஙகீகொரம் 
நப்ப்பட்டு வர்த்்தமொனியும் நவளி-
யி்டப்பட்டுளளது.

இநநினலையில், அவவொ்ொனே ஒரு 
வி்டயம் �்டக்குமொக இருந்தொல், 
வ்டக்கு மொகொண ்தமிழ மக்கள மத்தி-
யில் பிரச்சினனேனய ஏற்படுத்துவது-
்டன், இநதியொவின் பொதுகொப்பு்டன் 
ந்தொ்டர்புன்டய வ்டக்குப் பகுதியில் 
சீனேக் கம்பனினயக் நகொண்டுவருவது 
பலைத்்த பொதிப்புக்கனள உருவொக்கும்.

எனே்வ, அவவொ்ொனே சீனேக் கம்ப-
னிகனள ஒட்டுநமொத்்தமொக ்தமிழ 
மக்கள ஏற்றுக்நகொளளவில்னலை 
என்பன்த இலைஙனக அரெொஙகத்துக்கு 
பத்து ்தமிழ கட்சிகளும் இனணநது 
வலியுறுத்துகின்்னே ஆகிய தீர்மொனேங-
கள எடுக்கப்பட்டுளளனே என்்ொர்.

்மிழ வ்சிய கட்சிகள் யாழில் சநதிபபு;
3 முக்கிய விடயஙகள் குறித்து தீர்மா்னம்
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மனிதனின் அத்தியாவ-
சியத் ததவவகளில் 
பிரதானமானது உணவு. 

நாம் உண்ணும் உணவுகள் தான் 
எம் உடலுக்குத் ததவவயான 
த�ாசவணவயத் தருகிறன. எமது 
வருமானத்தின் ப�ரும்�குதிவய 
நாம் உணவுக்காகத்தான் பசலவ-

ளிக்கின்தறாம். ஏவை,�ணக்காரன் 
என்று வித்தியாசமில்லாமல் நாம் 
எல்தலாரும் உணவவப் �ல வழிக-
ளிலும் ப�ற்றுக்பகாள்கின்தறாம்.

�ணம் பகாடுத்து உணவுப் 
ப�ாருடகவை வாங்குகின்தறாம். 
வீடடுத் ததாடடங்கள் அவமத்தும், 
சுயமாக �யிர்ச் பசயவக தமற்-
பகாண்டும் எமக்குத் ததவவயான 
உணவுப்ப�ாருடகவை ப�ற்-
றுக்பகாள்கின்தறாம். அதுமடடு-
மல்லாது  எம் சுற்றாடலிலும் சில 
உணவுப்ப�ாருடகவை ப�ற்றுக்-
பகாள்கின்தறாம்.

குறிப்�ாக �ல்தவறு இவலக்-
கீவர வவககள், �ைங்கள், 
காயகறி வவககள், கிைங்கு 
வவககவை உணவாக 
உடபகாள்கின்தறாம். 
இவற்றிலுள்ை தனிச்சி-
றப்பு என்னபவன்றால் 
இவவ இரசாயன விசிற-
லுக்கு அப்�ாற்�டடவவ. 
இலகுவாகக் கிவடக்கக்-
கூடி-

யவவ. ஏன் இலவசமாகவும் 
கிவடப்�வவ. இவவ மூலம் 
உயிர்ச்சத்துக்கைான விடடமின்-
கள், கனியுப்புக்களும் இயற்வக-
யாகதவ கிவடக்கும். அது மடடு-
மல்ல எம் உடலுக்கு ஆதராக்கியம் 
தரும் வவகயில் ஆயுர்தவதச் 
சிறப்பும் வாய்நததாகக் காணப்-

�டுகின்றன. பகாதரானாவின் 
அச்சுறுத்தலுடன் நாம் வாழ்்நது 
பகாண்டிருக்கும் தவவையில், எம் 
உடலின் ஆதராக்கியம் மிக முக்கி-
யம். குறிப்�ாக எம் உடலில் தநாய 
எதிர்ப்பு சக்தி இருக்க தவண்டும். 
தநாபயதிர்ப்பு சக்திவய இ்நத 
இயற்வகயான உணவுகள் மூலம் 
தான் ப�ற்றுக் பகாள்ை முடியும். 
கீவரவவககவை எடுத்துக் 
பகாண்டால், தவலிகளில் �டர்்நது 
வைரும் பகாவவவ, முடக்பகாத்-
தான், முசுமுசுக்வக, முசுடவட, 
குறிஞசா, சீ்நதில், முல்வல, 
பிரண்வட என �லவவககள்.

தமலும் கருதவப்பிவல மணத்-
தக்காளி, தவசிமுருங்வக 

த�ான்ற பசடிவவக அத்து-
டன் ஓங்கிவைரும் அகத்தி, 
முருங்வக, சண்டி த�ான்ற 
மரங்களிலும் நாம் சத்தான 

கீவர வவககவைப் ப�ற்றுக் பகாள்-
கின்தறாம்.

�ைவவககளில் நாவல், 
இல்நவத, அன்னமுன்னா, ஜம்பு, 
பகாயயா, விைா, இலுப்வ�, வில்-
வம்�ைம், �ாவலப்�ைம், மா, புளி-
யம்�ைம், நாரத்வத என எத்தவன 
எத்தவனதயா �ைங்கள்!

�லா,ஈரப்�லா த�ான்ற சவம-
யலுக்குதவும் மரக்கறி, மற்றும் 
இஞசி, மஞசள், �னங்கிைங்கு, 
தமாதகவள்ளி, சிறுவற்றாவை 
த�ான்ற கனிப்ப�ாருள்கள் 
நிவற்நத கிைங்குவவககள் 
எல்லாதம எம் சுற்றாடலில் இயற்-
வகயான, இரசாயன விசிறலுக்-
குட�டாத வவகயில் எமக்குக் 
கிவடக்கின்றன. 

எமது இயற்வகயான சுற்றாடல், 
நாைா்நதம் மாடிமவனகள் கடடப்-
�டுவதாலும், �யிர்ச் பசயவகக் 
காணிகள் துண்டாக்கப்�டடு 
வீடுகள் அவமப்�தனாலும் �ாதிக்-
கப்�டடு வருகின்றன. ஆனாலும் 
நாம் சாணக்கியமாக �ல்தவறு 
�யிர்கவையும் வீடடுத்ததாடடங்-
களில் உருவாக்கியும், �சு்நதாட�-
சவைகவை ப�ற்றுக் பகாள்ளும் 
வண்ணம் உயிர்தவலிகள் அவமத்-
தும் இயற்வக மூலிவகக் பகாடிவ-

வககவையும் �யிரிட தவண்டும். 
மாடி மவனகள் ஆக இரு்நதாலும், 
ப�ாதிப்�யிர்ச் பசயவக முவற-
யினால் நாம் எமது சுற்றாடவல 
அைகாகவும் ஆதராக்கியமாகவும் 
மாற்றலாம்.

இவவாறாக நாம் எம் சுற்றாட-
லில் இரு்நது ப�றும் உணவுப் 
ப�ாருடகவை த�ாசவணச் சத்து 
அழியாமலும் சவமக்கத் பதரி்நது 
பகாள்ை தவண்டும். எம்மில் 
எத்தவன த�ருக்கு இரசம், இவலக்-
கஞசி த�ான்றவற்வற தயாரிக்கத் 
பதரியும்? அடுத்து நாம் சவமக்கும் 
த�ாது எமது சவமயல் முவறகள், 
உணவில் காணப்�டும் த�ாசவண 
சத்துக்கவை இைக்காத வவகயில் 
தயாரிக்கப்�ட தவண்டும். அ்நத 
வவகயில் த�ாசவணயான இரு 
உணவுத் தயாரிப்புக்கவைப் 
�ார்ப்த�ாம்,

கலவன் கீவர சுண்டல்.
ததவவயான ப�ாருடகள்
பகாவவவ  வகப்பிடி, 

முசுடவட, கருதவப்பிவல, 
மணத்தக்காளி கீவர, வல்லாவர, 
பமாசுபமாசுக்வக, முருங்வக-
யிவல, சண்டி4-5 இவலகள், ததங்-
காயப்பூ½ கப், �ச்வச மிைகாய 
2-3, சின்னபவங்காயம்5-6, நல்-
பலண்வண 1தம.கரண்டி, ததசிப்-
புளி, உப்பு ததவவயான அைவு.

பசயமுவற:-
தமற்கூறப்�டட எல்லாக் 

கீவர வவககளிலும் ஒவபவாரு 
வகப்பிடி எடுத்து நன்கு கழுவிக் 
பகாள்ை தவண்டும். சண்டியி-
வலகள் 4-5ஐ எடுத்து அதவன-
யும் கழுவி எடுத்துக்பகாள்ை 
தவண்டும். ஒவபவாரு சண்டி-
யிவலவயயும் எடுத்து மற்வறய 
கீவரகவை இதில் வவத்து சுற்றி 
பமலிதாக அரி்நது வவத்துக்-
பகாள்ை தவண்டும்.

இதனுடன் குறுணலாக அரி்நத 

பவங்காயம், �ச்வசமிைகாய, 
துருவிய ததங்காயப்பூ அவனத்-
வதயும் தசர்த்து நன்கு கலக்க 
தவண்டும். அைவாக உப்புத் 
தண்ணீரும் தசர்த்து நன்கு பிசறி 
எடுக்கவும். ஒரு �ாத்திரத்வத (மண் -
சடடியானால் விதசஷம்), எடுத்து 
கழுவி அடுப்பில் வவத்து பவறும் 
சடடிவய முதலில் சூடாக்கி, இ்நத 
பிசறி வவத்திருக்கும் கீவரவய 
�ாத்திரத்தில் இடடு கிைறவும். 

உப்புத்தண்ணீர் தசர்த்த கீவர 
நன்கு குவை்நது சூடாகி வரும். 5-7 
நிமிடம்வவர கரண்டியால் நன்கு 
வறுத்த�டிதய எடுத்து வவத்த நல்-
பலண்வணயயும் (பநயயும் தசர்க்-
கலாம்) தசர்த்து கிைறி அடுப்பிலி-
ரு்நது இறக்கி வவத்து ததசிப்புளி 
தசர்க்க தவண்டும்.

குறிப்பு:- 
கீவர வவககவை தண்ணீர் 

தசர்த்து அவியவிடாது உப்புத்தண்-
ணீர் மடடும் தசர்த்து சவமப்�-
தால்,சத்துக்கள் அழியாது �ாதுகாக்-
கப்�டும். எண்வண தசர்ப்�தால், 
கீவரவவககளில் காணப்�டும்    
(விடடமின் யு), கதராடடின் 
உடலில் அகத்துறிஞச இலகுவாக 
இருக்கும்.

அவவாதற விடடமின் சி 
நிவற்நத ததசிப்புளி தசர்ப்�தால் 
கீவரவவககளில் அதிகமாகக் 
காணப்�டும் இரும்புச்சத்து 
உடலில் நன்கு அகத்துறிஞசப்-
�டும். ததசிப்புளிவய அதிக 
சூடடுடன் தசர்த்தால் அதிலுள்ை 
விடடமின் சிஅழி்நதுவிடும்.

முடக்பகாத்தான் இரசம்
ததவவயான ப�ாருடகள்
முடக்பகாத்தான் தவருடன்கூ-

டிய பகாடி ஒன்று, மிைகு 1தத.க., 
நற்சீரகம் 1தத.க., உள்ளி 4-5�ல்லு, 
மஞசள் ¼தத.க, பகாத்தமல்லி  1 
தம.க, எண்பணய 1தம.க, சின்ன-
பவங்காயம் 6, பசத்தல் மிைகாய 

4, கடுகு ½ தத.க, கருதவப்-
பிவல 2 பகடடு, �ைப்புளி 
கவரசல்  2 தம.க., உப்பு 
ததவவயான அைவு.
பசயமுவற:-

முடக்பகாத்தான் பகாடி 
ஒன்வற தவருடன் பிடுங்கி எடுத்து 
நன்கு கழுவி ஒரு வடடமாக சுற்றி 
சிறு உரலிதலா அல்லது அம்மியில் 
வவத்ததா சற்று தடடி வவத்துக்-
பகாள்ை தவண்டும். மிைகு, நற்சீர-
கம்,பகாத்தமல்லிவய அவரத்து 
மஞசவையும் தசர்த்து அவரத்துக் 
பகாள்ை தவண்டும். அவரத்த 
கூடவட ஒரு �ாத்திரத்தில் இடடு, 
ஒரு ஐ்நது (5)கப் தண்ணீர் தசர்த்து 
நன்கு கவரத்து வவக்க தவண்டும். 

இரசம் வவக்கும் �ாத்திரத்வத 
அடுப்பில் வவத்து எண்வண 
தசர்த்து சூடாகியதும், அரி்நத 
பவங்காயம் தசர்த்து வதக்கி, பின் 
கடுகு, கருதவப்பிவல, பசத்தல் 
தசர்த்து தாளித்து, அவரத்து 
வவத்து இருக்கும் கூடவடச் 
தசர்த்து, தடடி வவத்து இருக்கும் 
முடக்பகாத்தான் பகாடிவயயும் 
அதனுள் அமிழ்த்தி விடதவண்-
டும்.

இரசம் சூடாகி, தைதைபவன்று 
பகாதிக்கத் பதாடங்கியதும் உப்பு, 
புளி சுவவவய சரி�ார்த்து, அடுப்பி-
லிரு்நது இறக்க தவண்டும். நீண்ட 
தநரம் பகாதிக்க விடடால் ஒரு 
கயர்ப்பு சுவவ இரசத்தில் காணப்-
�டும்.

குறிப்பு:-
மூடடு வலி, தவசப்பிடிப்புக-

ளுக்கு சிற்நத மூலிவகக் பகாடியாக 
விைங்கும், முடக்பகாத்தானுடன் 
மிைகு, நற்சீரகம், பவள்வைப்பூடு, 
மஞசள், கடுகு யாவும் சிற்நத மருத்-
துவ �லவனயும் பகாண்டுள்ை-
தால் இரசம் ஒரு சிற்நத ஆயுர்தவத 
குணாம்சங்களுடனும் �சிவயத்-
தூண்டும் ஒரு �ானமாகவும் விைங்-
குகின்றது.

யாழ்ப்�ாண 
மண்ணின் 
அைகு தசர் 

பதன்மராடசி பிரததசத்தின் சாவகச்-
தசரி நகவரச் தசர்்நதவர் இவசயவமப்-

�ாைர் பிரியன் தம்பிராஜா. முயற்சி 
திருவிவனயாக்கும் என்ற உயரிய சி்நத-

வனக்கு அடிநாதமாக விைங்கு�வர்களில் 
பிரியன் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவர்.   

துவறசார் புலவமதயாடு இயங்கிக்-
பகாண்டு �ல்தவறு�டட தைங்களில் 
�ல்�ரிமாணம் உள்ை ஒரு நடசத்திரமாய 
�ல �வடப்புகதைாடு ஈைத்து இவசவானில் 
உலவும் ஒரு கவலஞர் இவர்.  

கர்நாடக இவச, �ண்ணிவச த�ான்ற 
துவறகளில் �ாண்டித்தியம் ப�ற்றிரு்நத 
இவரது த்நவதயாரான தம்பிராஜாவின் 
வழித்ததான்றலில் பிரியனும் சிறுவயது 
முததலதய இவசத்துவறயில் நாடட-
முள்ை ஒருவராக இருகின்றார். �ாடசா-
வலக் காலத்தில் மானிப்�ாய இ்நதுக் 
கல்லூரியின் 2003ம் ஆண்டில் 
ப�ௌர்ணமி தின கவலவிைாவில் 
நாடக நடிகராக தனது கவலத்-
துவற பிரதவசத்திற்குள் நுவை்நத 

பிரியன் சமகாலத்திதலதய 
தனது ஒக்ர�ாட தமவலத்ததய 

வாத்தியத்வத இவசக்கவும் 
ஆரம்பித்தார்.    நல்லபதாரு 

�ாடகராகவும் சிறுவய-
திதலதய திகழ்்நத 

இவர் 2007ஆம் 
ஆண்டு 

இவசயவமப்�ாைராக கால்�தித்தார். இவசய-
வமப்பு முதல் அனு�வமாக 'தன்னம்பிக்வக' 
என்ற ஆவணத்திவரப்�டம் ஒன்றின் 
ஆவணப்�ாடல் ஒன்தற தனது முதற்�ாடல் 
என்�வத �திவு பசயதிருக்கின்றார்.  

இதன் பதாடர்ச்சியாக ஒரு ஒக்ர�ாட 
வாத்திய இவசக்கவலஞராக தாயகத்தின் 
�ல இவசக்குழுக்களில் �ணியாற்றியுள்-
ைார். அன்றிலிரு்நது இன்று வவர ஈைத்து 
இவசத்துவறயில் இவசயவமப்�ாைர் என்ற 
தைத்தில் �ல �ங்களிப்புக்கவை ஆற்றிவரு-
கின்றார்.   

ஈை �க்திப் �ாடல்கள் என்ற வவகயறா-
வில் இவரது �டல்களிற்பகன்று ஒரு தனித்-
துவம் எப்த�ாதும் இருக்கின்றது. இதுவவர 
சுமார் 200 வவரயான �க்திப்�ாடல்கவையும் 
150 வவரயான ப�ாதுவான �ாடல்கவையும் 
இன்னும் �ல �ாடல்கவையும் இவசய-
வமத்திருக்கும் பிரியன், உண்வமயில் 
சிறப்புக்குரியவர்.   திவரப்�ட, 
குறு்நதிவரப்�ட, பின்னணி இவச-
யவமப்�ாைராகவும் இன்று 
வவர இவரது �ணிகள் 
பதாடர்கின்றன. 
அண்மிய ஆண்டுக-
ளில் பவளி-
வ்நத 

இயக்குனர் தகசவரா-
ஜனின் இயக்கத்தில் பவளிவ்நது �லரது 
நன்மதிப்வ� ப�ற்ற '�வனமரக்காடு' திவரப்-
�டத்தின் இவசயவமப்�ாைரும் இவதர. 
�ாடல்கள், பின்னணி இவச, ஒலிக்கலவவ, 
சிறப்புசப்தம் என அவனத்தும் இவரது 
வகவண்ணதம.  

வைர்ச்சி நிவலயில் பசன்று பகாண்டிருக்-
கும் ஈைத்து சினிமாத்துவறயின் குறும்�டங்-
களின் கனதி மிகு வரவில் இவரது �ங்க-
ளிப்பும் நிவறயவிருக்கின்றது. இதுவவர 
10 முதல் 15 வவரயான குறும்�டங்களிற்கு 
இவர் இவசயவமத்திருகின்றார். இ்நத 
பவளியில் பிரான்ஸ் மண்ணில் இடம்ப�ற்ற 
நாவலர் குறும்�டப் த�ாடடியில் Best Sound 
Designer என்ற விரு-
வதயும் ப�ற்றுக்-
பகாண்டுள்ைார்.  

யாழ் என்ரர்படய-
மன்ட என்ற 
தனது பசா்நத 
நிறுவனத்-
தின் 

வாயிலாக இன்னும் �ல �ணிகவை ஆற்-
றிவருகின்றார். இவரின் துவணவியாரான 
ஷாலினி சாள்ஸ் அவர்களும் ஈைத்தின் மிக 
முக்கிய ப�ண் ஆளுவமகளில் �ல்�ரிமா-
ணம் உள்ை ஒருவர். இவர்கள் இருவரின் 
இவணவில் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிவணப்பு, 
இவசயவமப்பு, �ாடல், இவசக்குழு என்று 
ஏராை முயற்சிகவை பசால்லிக் பகாண்தட 
த�ாகலாம்.  

பிரியனின் தவலவமயில் யாழ் ரியுன்ஸ் 
இவசக்குழு இன்று யாழ் உள்ளிடட �ல் 
இடங்களிலும் இவைதயார், அனு�வஸ்-
தர்கள் என அவனவவரயும் இவணத்து 

சிறப்புறு 
இவசக்குழுவாய 

�யணிக்கிறது. எல்லாவற்-
றிற்கும் தமலாக பதான்மம் கவலக்குழு 
என்ற அவமப்பில் அங்கம் வகித்து ஈைத்து 
�வறயிவசயின் இயங்குதைத்திற்கு வலுச்-
தசர்க்கும் ஒருவராக அ்நத கவல வடிவத்வத 
சமூகக் கடடவமப்வ� உவடத்து அவனவ-
வரயும் தமிைர் மரபு இவச என்ற பவளிக்குள் 
இயங்கச் பசயதவர்களில் இவருக்கும் ஒரு 
�ங்குண்டு.  

இன்று வட�குதியின் கூடுதலான நிகழ்ச்-
சியில் பதான்மம் கவலக்குழுவின் ஆற்று-
வககள் இடம்ப�றுவவத அவதானிக்க முடி-
கின்றன. இப்�டியாக ஒரு தனி அவடயாைம் 
மடடுமன்றி அவனத்வதயும் ஒன்றாக தமற்-
பகாண்டுவரும் பிரியன் தம்பிராஜா அண்மிய 
ஆண்டில் இலங்வக ததசிய அரசவிருவதயும் 
ப�ற்றுக்பகாண்டவர் ஆவார்.  

இப்�டியாய பதாடர்ச்சியாய இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கும் இவரின் கவலத்துவற 
சார்்நது இன்னுமின்னும் நிவறய �வடப்புக்-

கவை எதிர்�ார்கக்கூடிய மனநிவலவய 
இவரது �ணிகள் தருகிறன. 

இச
ையய

ோடு இசைநயதோடும் சிறப்புறு இசையோளன்  
பிரியன் தம்பிராஜா  

துஷியந்தன்

சுற்ாடலும் 
எமது ய�ோைசையும்

அருந்ததி 
வவல்சிவானந்தன் -

பி்ரதி ைா்காண விவசாயப
 ெணிபொளர்,

வவுனியா.
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,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR

Nghf;Ftuj;J mikr;R/ ,yq;if Gifapuj Nritfs;

Gifapuj tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk; (CSRP)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpfjp    : 15.02.2021

fldpyf;fk; kw;Wk; jiyg;G  : ADB  Loan No.: SRI P3806
xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G  : REIP/ADB/ICB/G/04

Design, Manufacture, Supply, Installation, Commissioning and   Handing   over of 
CNC Under Floor Wheel Lathe Machine including   training and   consumable spare 
parts for first 5 years of operation and machine   foundation, machine housing for its 
installation.

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd 

,Wjpj; jpfjp   : 2021.04.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F (,yq;if epakkhf;fg;gl;l Neuk;)

1.  Gifapuj tpidj;jpwd; Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jpl;l (REIP) MFnrytpw;fhf Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J 

flndhd;wpw;fhf ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ tpz;zg;gpj;Js;sJ. ,f;fldpd; gFjpnahd;W NkNy ngah; 

Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopf;fg;gLk;. 

2.  gpd;tUk; xg;ge;jg; nghjpf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Nghf;Ftuj;J Nritfs; Kfhikj;Jt mikr;R/ 
,yq;if Gifapuj Nritfs; (~~njhopy; toq;Feh;||) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

tp.miog;G 

,y.
           xg;ge;j jiyg;G miktplk;

fhyg;gFjp 

(khjq;fspy;)

REIP/ADB/
ICB/G/04

Design, Manufacture, Supply, Installation, Commissioning and 
Handing   over of CNC Under Floor Wheel Lathe Machine including 
training and consumable spare parts for first 5 years of operation 
and machine   foundation, machine housing for its installation.

khspfhtj;j ngl;bfs; 

epWj;jg;gLk; jpwe;jntsp> 

nfhOk;G> ,yq;if.
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3.  gpd;jifikfSld; M.m. tq;fpapd; jdp-ciw ,U-jghYiwfs; tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fikthf rh;tNjr 

Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

4.  jFjpAs;s tpiykDjhuh; gpd;tUk; jfTj;jpwid g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

(i)  tpiykDjhuhpd; Njwpa ngWkjpapd; 50% ,w;F Nkyhd njhifia KbTwh tof;Ffs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(ii) fle;j 5 tUlq;fspy; tpiykDjhuhpd; Njwpa ngWkjpahdJ rhjfkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(iii)  fle;j %d;W (3) tUlq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l my;yJ epiwNtw;wg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; xg;ge;jq;fSf;fhf 

tpiykDjhuhpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l nkhj;j nfhLg;gdTfshf fzf;fplg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j 

tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;T 3.2 kpy;ypad; m.I. nlhyh;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

(iv)  gpujhd nraw;ghLfshd (i) epfuhd xg;ge;jhPjpapyhd mDgtk; (ii) njhopy;El;g mDgtk; Mfpatw;wpy; 

mDgtkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ,t;tpsk;guj;jpd; NkNyAs;s jfTj;jpwd; (iv) ,y; midj;J tpguq;fisAk; ehk; Fwpg;gpltpy;iy. https.//csrp.lk/
procurement  vd;w nraw;wpl;lj;jpd; ,izajsj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;. cq;fSf;F VNjDk; njspTWj;jy;fs; 

Njitg;gbd;> jaT nra;J 0094-112056240-41 (ePbg;G 301-302) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf njhlh;G nfhs;sTk;. 

5.   Nkyjpf jftiy ngWtjw;fhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpg;gjw;fhfTk; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

gpd;tUk; egUld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

 nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>

 nfhOk;G Gwefh; Gifapuj nraw;wpl;lk;>

 ,y.: 217> nfhl;lh tPjp> nfhOk;G-08> ,yq;if.

 njhiyNgrp: 0094-112056240-41.

 njhiyefy;: 0094-112674354.

 kpd;dQ;ry;: pd@csrp.lk my;yJ palitha.rail@yahoo.com
 ,izajsk;: www.csrp.lk
6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Mq;fpyj;jpy; nfhs;tdT nra;tjw;fhf> jFjpAs;s tpiykDjhuh; gpd;tUtdtw;iw 

g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;.

 (I)   xg;ge;j nghjp ,y. REIP/ADB/ICB/G/04 vd;gjw;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpf;fTk;. 

 (II)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;fhf gj;juKy;y ,yq;if tq;fpapd; 0007040317 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

~~Gifapuj Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;|| vd;w ngahpy; kPsspf;fg;glhj 50>000 &ghit my;yJ 265 m.I. nlhyiu 

(ngNrt mlq;fyhdJ) my;yJ nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ tq;fp tiuthf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp jpfjpahd 2021.02.15 Mk; jpfjpad;W fPNoAs;s 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

7.   tpiykDjhuh; mth;fspd; tpiykDf;fis fPNoAs;s Kfthpf;F ,Wjpj; jpdkhd 2021.04.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s 

ngWkjpf;fhd tpiykDg;gpizAld; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(i) jiyth;>

  mikr;R ngWiff; FO>

  gzpg;ghsh; ngWif Nk/ gh.>
  Nghf;Ftuj;J mikr;R>

  7 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> II  Mk; fl;lk;> gj;juKy;y> ,yq;if.

(ii)  Njitg;gLk; tpiykDg;gpizia ,yFthf khw;wf;$ba epfu ngWkjpahd ehzaj;ij epUzapg;gjw;fhf 

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpf;F 28 ehl;fs; Kd;duhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpw;gidf;fhd ghpth;j;jid tpfpjk; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

8.   gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> II  Mk; fl;l> 7 Mk; khbapd; Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; Nfl;Nghh;$lj;jpy; 2021.03.01 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

9.   njhopy;El;g tpiykDf;fs; ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dh; cldbahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDjhuh; mtuJ tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; njhlh;ghd midj;J MFnryTfisAk; 

nghWg;Ngw;gJld; njhopy; toq;Fduhdth; tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; elhj;jy; my;yJ ngWNgW Mfpatw;iw 

fUj;jpy; nfhs;shky; mt;thwhd MFnryTfSf;fhd nghWg;ig my;yJ flg;ghl;il Vw;Wf; nfhs;s khl;lhJ. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

gzpg;ghsh;-ngWif Nk/gh.>
Nghf;Ftuj;J mikr;R>

7 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> II Mk; fl;lk;>

gj;juKy;y> ,yq;if.

Ky;Nyhpah> nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; ,yq;if eph;khzk; kw;Wk; gapw;rp (CIDA) epWtdj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2021-03-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s gzpg;ghshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~fl;blg; guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2021/2022|| vdf; fl;lhak; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2021-02-15Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; jkJ jifikfis cWjp 

nra;tjw;fhd mj;jhl;rpfs; kw;Wk; tpiykDf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajw;fhf ,e;j itj;jparhiyapd; 

fzf;fhshpdhy; toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;J gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,U efy;fspy; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J gzpg;ghshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.

cUg;gb jFjpj; jd;ik kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; fl;lzk;

01 2021/2022 tUlq;fspy; fl;blq;fisg; guhkhpg;gjw;fhf 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;. (200>000.00 &ghTf;F 

Nkw;glhj xg;ge;jq;fs;)

C 09 / EM 5 
kw;Wk; mjw;F 

Nky;

&gh 1>000.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy gzpg;ghsiuj; (njhiyNgrp 011-

2578226) njhlh;G nfhs;sTk;. tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy>

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

ngWif mwptpj;jy;
nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiyapy; fl;blg; 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2021/2022

mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;
gjtp ntw;wplq;fs;

,e;j gy;fiyf;fofj;jpd;> fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s epue;ju gjtpfSf;fhf njhpT nra;ag;gLtjw;F 2021.02.25Mk; 

jpfjp tiu tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ.

1.   njhopy;El;g mYtyH (fl;Gy nrtpg;Gy) juk; III

jifikfs;:

 (1)  f.ngh.j (caHjuk;) ghPl;irapy; ve;jnthU JiwapYk; xNu mkHtpy; %d;W ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

kw;Wk;

 (2) (m)  ghuhSkd;wj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rl;l%yj;jhy; ];jhgpf;fg;gl;l %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhH 

fy;tp Mizf;FO my;yJ epjpapay; epWtdnkhd;wpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wplkpUe;J 

,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiynjhlHG/ ,yj;jpudpay;/ gy;Y}lfk; my;yJ fl;Gy nrtpg;Gy 

njhopy;El;gj; Jiwapy; N.V.Q 5 Nghd;w kl;lnkhd;wpw;Ff; Fiwahj NjHr;rpf; rhd;wpjnohd;iwg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

  (M)  mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; fl;Gy nrtpg;Gy Ntiy njhlHghf xU tUl mDgtj;Jld; Nkw;gb 

(2) (m) jifikfSf;Ff; rkkhd %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhH fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiynjhlHG/ ,yj;jpudpay;/ gy;Y}lf my;yJ fl;Gy 

nrtpg;Gy Jiwapy; njhopy;El;gj; jifikfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

NrHj;Jf;nfhs;sg;gLk; Kiw:

 vOj;J%y kw;Wk; / my;yJ nrad;Kiwg; ghPl;irnahd;W kw;Wk; NeHKfj; NjHnthd;wpd; %yk;

rk;gs msTj;jpl;lk;:

&. 31>625 - 7x300> 10x355 - 37>275/- (khjnkhd;wpw;F) U-MT I (111A)
(Muk;gr; rk;gsk; &. 31>625/ vd;gJld; ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jhy; mDkjpf;fg;gl;l Vida 

nfhLg;gdTfSk; nrYj;jg;gLk;.)

taJ: 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.   Kfhikj;Jt cjtpahsH (fzf;Fg; NgDeH) juk; III

jifikfs;:

 01  f.ngh.j (rh/j) ghPl;irapy;>

  i. rpq;fs nkhop/ jkpo; nkhop

  ii. Mq;fpy nkhop/ Mq;fpy ,yf;fpak;

  iii. fzpjk;

  Mfpa ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpAld; xNu mkHtpy; 06 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

 02  f.ngh.j (c/j) ghPl;irapy; xNu mkHgpy; midj;Jg; ghlq;fspYk; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk; (nghJ 

tpdhg; gj;jpuk; jtpHe;jJ)

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisf; nfhz;Ls;stHfSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

 m.  fzdp gpuNahf cgNahfk; njhlHghf mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 06 

khjj;jpw;Fk; Fiwahj mq;fPfhpf;fg;gl;l kl;lj;jpyhd jifik.

kw;Wk;

 M.  fzdp gpuNahf nghjpif cgNahfk; njhlHghf 02 tUl mDgtk;.

gjtpf;F chpj;jhd tpNrl jifikfs;:

 m.  jpwd; mgptpUj;jp kw;Wk; njhopy;rhH gapw;rp mikr;rpd; fPohd ,yq;if njhopy;El;gf; fy;Y}hp/ 
njhopy;El;g epWtdk; %yk; elhj;jg;gLk;> fzf;fpay; epGzHfSf;fhd Njrpa rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; 

kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wplkpUe;J mjw;Fr; rkkhd jifikisg; ngw;wpUj;jy; 

my;yJ

 M.  f.ngh.j (c/j) ghPl;irapy; tHj;jfj; Jiwapy; xNu mkHtpy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

NrHj;Jf;nfhs;sg;gLk; Kiw:

 vOj;J%yg; ghPl;ir kw;Wk; / NeHKfg; ghPl;irnahd;wpd; %yNkahFk;.

rk;gs msTj;jpl;lk;:

&. 30>725 - 17x300 - khjnkhd;wpw;F 35>825/- U-MN I (111A)
(Muk;gr; rk;gsk; &. 30>725/ vd;gJld; ,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jhy; mDkjpf;fg;gl;l Vida 

nfhLg;gdTfSk; nrYj;jg;gLk;.)

Fwpg;G: (m)  ,yq;ifg; gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;

  (M) 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 30 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;

  (,)  rpwe;j Fzhjpraq;fisf; nfhz;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy;

1.  Nkw;gb gjtp njhlHghd tpgug;gj;jpuk; kw;Wk; tpz;zg;gj;ij &. 15.00 ngWkjpahd Kj;jpiu xl;lg;gl;l 9"X4" 
mstpyhd fbj ciwnahd;iw> 2021.02.22Mk; jpfjpf;F Kd;djhf ~cjtp gjpthsH/ fy;tp rhuh epWtdg; 
gphpT> mofpaw;fiy gy;fiyf;ofofk;> ,yf;fk; 21> my;gHl; fpwrd;l;> nfhOk;G 07| ,w;F mDg;Gtjd; %yk; 

my;yJ gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpypUe;J (www.vpa.ca.lk) gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

2.  chpa Kiwapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gk; 2021.02.25 md;W gp.g. 4.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH 

~cjtp gjpthsH/ fy;tprhuh epWtdg; gphpT> mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;> ,yf;fk; 21> my;gHl; rpwrd;l;> 

nfhOk;G 07| vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gk; NrHf;fg;gLk; 

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

3.  chpj;jhd midj;J rhd;wpjo; gj;jpuq;fspdJk; Nghl;Nlh gpujp khj;jpuk; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

4.  murhq;f  Nrit my;yJ epajpr; Nritfisr; NrHe;j tpz;zg;gjhuHfs;> jkJ tpz;zg;gq;fis Fwpj;j 

gphpTj; jiytHfs; Clhf mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

5.  Njitg;gLk; jifikfisf; nfhz;buhj> g+Hj;jp nra;ag;glhj> Fwpj;j jpfjpf;Fg; gpd;dH fpilf;fg;ngWk;> 

chpj;jhd khjphpf;fikthf mDg;gg;glhj kw;Wk; mDgtj;ij cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fs; ,izf;fg;glhj 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

gjpthsH>

mofpaw;fiy gy;fiyf;fofk;>

21> my;gHl; fpwrd;l;

nfhOk;G 07.

2021.02.08

2021/2022Mk; tUlq;fspy; nfhOk;G ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; kpd;rhu ryitafj;jpy; Jzpfisr; 

ryit nra;Ak; Ntiyia elhj;jpf; nfhz;L 

nry;tjw;fhf ,iaGila Jiwapy; mDgtk; tha;e;j 

njhopyhsh;fisf;  nfhz;l murhq;fj;jpy; gjpT 

nra;J nfhz;Ls;s epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

kPsspf;fg;glhj 1500.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2021-03-08Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 

10.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; toq;fy; gphptpy; ,iaGila 

tpiykD epge;jidfs; rfpjkhf tpz;zg;gg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021-03-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

itj;jpah; lgps;a+. Nf. tpf;fpukrpq;f>

jiyth;> ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;;G-10.

kpd;rhu ryitafj;ij elhj;jpr; nry;tjw;fhd 
ngWif mwptpj;jy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G – 10
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fz;b khefu rigf;F 2021Mk; Mz;by; Njitg;gLk; cUf;Ff;fk;gp m];Nghy;l; jhH 

fyit (Pre-Mix Asphalt) Kd;fyit (Ready Mix) Nfhyh jhH kw;Wk; rPnke;J toq;fy;.
fz;b khefu rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; RUs; fk;gp> m];Nghy;l; jhH fyit> Kd; fyit nfhq;fpwPl; Nfhyh 

jhH kw;Wk; rPnke;J toq;Ftjw;fhf 2021.03.09 md;W Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;W ,jw;fhf xt;nthU 

cUg;gbf;Fk; jifik ngw;Ws;s tpiykDjhuHfs; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf l;lzk; nrYj;jpa 

gw;Wr;rPl;L my;yJ fhRf;fl;lisAld; tpz;zg;gf; fbjnkhd;W kw;Wk; tpahghug; ngaH fl;lisr; rl;lk; my;yJ 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

1. 2021 Mz;bw;fhfj; Njitahd fk;gpapd; vz;zpf;if

cUg;gb vz;zpf;if

01 6 MM Mild Steel Coil 8000 Kg

02 10 MM TOR Steel BARS 25000 Bar

03 12 MM TOR Steel BARS 4000 Bar

04 16 MM TOR Steel BARS 1000 Bar

05 20 MM TOR Steel BARS 200 Bar

06 25 MM TOR Steel BARS 100 Bar

2. m];Nghy;l; jhH fyit (Pre Mix) 2500 nkw;wpf; nlhd;
3. Kd;fyit nfhq;fpwPl; (Ready Mix) 750 nkw;wpf; nlhd; 
4. rPnke;Jg; nghjpfs; (xt;nthd;Wk; 50 fp. fpuhk; nfhz;lit) - 30>000

5. Nfhyh jhH (xt;nthd;Wk; 200 yPw;wH nfhz;lit) 200 nfhs;fyd;fs;

A tpiykDg; gbtq;fspd; 

tpiy

xt;nthU cUg;gbf;Fkhf midj;J thpfSld; &gh 1080.00 jdpj;jdpahfr; 

nrYj;jp nfhs;tdT nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

  fz;b khefu rigapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpa gpd;dH tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;> my;yJ 

  fhRf;fl;lis vdpd;> ~khefu MizahsH> fz;b| vd;w ngahpy; nrYj;jp> 

2021.03.05 tiu khj;jpuk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

B tpiykDg; gbtq;fs; 

toq;fy; Muk;gkhFk; jpfjp

2021.02.17 md;W K.g. 9.00 - gp.g. 2.45 tiu thu Ntiy ehl;fspy;

C tpiykDg; gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2021.03.08 md;W gp.g. 2.45 tiu

D tpiykDf;fis Vw;Wf; 

nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2021.03.09 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH

E tpiykDg; gpizak;   cUg;gb ,yf;fk; 1 Kjy; 4 tiu ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

mur my;yJ tHj;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l 03 khj 

fhyj;jpw;Fr; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s &gh 200>000/- tPjk; ngWkhdKila 

tpiykDg; gpizankhd;W> xt;nthU cUg;gbf;Fk; jdpj;jdpahf ~khefu 

MizahsH fz;b| vd;w ngahpy; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (2021.03.09 Kjy; 

2021.06.09 tiu mit nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.) 

  cUg;gb ,yf;fk; 05 ,w;fhf &gh 50>000 ngWkhdKila Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nry;Ygbf; fhyj;ijf; nfhz;Ls;s tpiykDg; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

F tpiykDj; jpwf;fg;gLk; 

jpfjp Kfthp kw;Wk; Neuk;

2021.03.09 md;W khefu rigapy;> mr;rkak; tpiykDjhuHfs; my;yJ 

mtHfspd; mjpfhuk; mspf;fg; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

G tpiykDg; gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; epiyak;

khefu toq;fy; gphpT khefu rig - fz;b

H g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpiykD Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; epiyak;

2021.03.09 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH khefu rigapd; 

gpujhd fzf;fhsUf;Ff; fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy; my;yJ 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpiykD njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; khefu rigf;F chpj;jhFk;. tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhfg; 

ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf fzf;fhsH (toq;fy;) ,d; njhiyNgrp ,yf;fk; 081-2232071 

%yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mkpy etuj;d

khefu MizahsH

khefu rig> fz;b.

tpiykDf; Nfhuy;

2013> etk;gu; khjk; 22 Me; jpfjpa 1837/56 
Mk; ,yf;f ,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; (mj;jpahak; 

460) gpuRupf;fg;gl;l 2013 Mk; Mz;bd; 348 Mk; 

,yf;f fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 38 Mk; gpuptpd; 

fhg;G thrfk; (m) tpd; fPohd fl;lisapy; 

tpgupf;fg;gl;l fhzpj;Jz;Lfs; KOikahf 

muRupj;jhf;fg;gl;Ls;sNjhL> murpd; rhh;gpy; 

mr;rl;lj;jpd; 40 Mk; gpuptpd; (m) Mk; ge;jpapd; 

fPo; ,f; fhzpj; Jz;Lfspd; cilikAk; 

nghWg;Ngw;fg;gl;Ls;sd. vdpDk;> mr; rl;lj;jpd; 

(1979 Mk; Mz;bd; 8Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; 

cl;GFj;jg;gl;l) 39 (m) Mk; gpuptpd; (1) Mk; 

cl;gpuptpdhy; vdf;fspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; 

gpufhuk; fhzp mikr;ru; rkuNfhd; 

Kjpad;NryhNf re;jpuNrd Mfpa ehd;> Fwpj;j 

fhzpj; Jz;Lfspy; fPo;tUk; ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzpj; Jz;bid ,f; fl;lis 

%yk; chpj;J ePf;Ffpd;Nwd;.

v];.vk;.re;jpuNrd

fhzp mikr;rh;

vdJ ,y. : 4-3/4/2011/LRB/44. 
fh.v. c. ,y. : GCF/ATH/KD/ 21A/LR. 
fhzp mikr;R> 'kp`pfj nkJu"> 

fhzp nrayfk;>  ,y. 1200/6> 
u[ky;tj;ij tPjp> gj;juKy;iy 

2020> xf;Nlhgu; 26.

ml;ltiz

Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lk;> fLnty 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy;> ,y. 479<>  

gl;lnghj fpuhk mYtyh; gphptpy;> jyq;fk 

njw;F (fLnty khefu rig vy;iyapDs;) 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s> epymsitahsu; 

ehafj;jpdhy; 2020.02.19 Me; jpfjp 

jahupf;fg;gl;l tpsf;f tiugl ,yf;fk; CO/
DSO/2019/456 ,y; tpgupf;fg;gl;l ngau; 

kw;Wk; tp];jPuzKila fhzpj; Jz;bd; 

vy;iyfs; :

1. Jz;L 'A" - yGnty;njdpa my;yJ 

<upaf` Fk;Gu - tp];jPuzk; : 0.0391 

(gu;.15.46) n`f;lahu;

tlf;F : Jz;L B kw;Wk; nfh 9681 Mk; 

Muk;g tiuglj;jpd; Jz;L ,y.27 kw;Wk; 23; 
fpof;F: nfh 9681 Mk; Muk;g tiuglj;jpd; 

Jz;L ,y. 23 nfh 8559 Mk; Muk;g 

tiuglj;jpd; Jz;L ,y.23> kw;Wk;  25: 

njw;F: nfh 8559 Mk; tiuglj;jpd; Jz;L 

,y 25 kw;Wk; 28> nfh 9681 Mk; Muk;g 

tiuglj;jpd; Jz;L ,y. 25; Nkw;F: nfh 9681 
Mk; Muk;g tiuglj;jpd; Jz;L ,y. 25 

kw;Wk; ,e;j tiuglj;jpy; Jz;L B
11 - 401

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

39 (m) (1) Mk; gpuptpd; fPohd fl;lis

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 

33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,y. 3/2/1/139 

fk;g`h khtl;lj;jpy;> kpDtq;nfhil gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; kj;jpa mjpNtf tPjpf;F fhzp 

RtPfupj;jypd; NghJ fhzpapd; cupikahsu; fz;Lg;gpbf;fg;glhikapd; fhuzkhf fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpg; gpupTf;Fhpa e\;l<l;Lj; njhif fhzp RtPfupj;jw;  rl;lj;jpd; 33 Mk; 

gpuptpd; fPo; kpDtq;nfhil khtl;l ePjpkd;wj;jpy; itg;gpyplg;gl;Ls;sJ. me;j fhzpj; Jz;Lf;F 

cupik Kd;itf;fg;gLkhapd; mjw;Fupa tof;F ,yf;fj;jpd; fPo; kpDtq;nfhil khtl;l 

ePjpkd;wj;jpy; Kd;itf;fg;gl;l e\;l<l;Lg; gzj;ij ngw;Wf;nfhs;Sk;gb mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,y.2211/53  kw;Wk; 2021.01.21  jpfjpapd; murhq;f mjptpNrl 

tu;j;jkhdpapy; gpupT III ghu;f;fTk;.

njhlu; 

,y.

Muk;g tiugl 

,y.
Jz;L ,y.

e\;l<l;Lj; 

njhif (&.)
tof;F ,y.

khtl;l 

ePjpkd;wk;

1 510435 256 313>000.00 47/fh/RtP kpDtq;nfhil

2 510435 276 169>850.00 48/fh/RtP kpDtq;nfhil

Nf.V.vk;.vy;.rP.Fyjpyf;f>

gpuNjr nrayhsh;

kpDtq;nfhil
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1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f fhzp vLj;jy; 

(jpUj;jr; rl;lj;jpdhy;> jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y : LD/05/2006/PC/349

vdJ Fwpg;G ,y      : DSWA/LND/4/ACQUI/F1/28

xU gfpuq;f Njitf;fhf fPo;f; fhZk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;l fhzpapid vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; 

vz;zpAs;sJ. ,f;fhzp njhlu;ghf ,yq;ifr; rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurd; 2021.01.08 Mk; jpfjpa 2209/77 Mk; 

,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp (iii) mwptpj;jiy ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

01. khfhzk;    : njw;F

02. khtl;lk;    : `k;ghe;Njhl;il

03. gpuNjr nrayhsu; gpupT  : ty];Ky;y

04. fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT  : mfygl

05. fpuhkk;     : mfynghl 

06. Muk;g tiugl ,y   : 155

07. Jz;L ,y    : 45>47>48

I.Mh;.Nf.tpjhuz

gpuNjr nrayhsh;

ty];Ky;y

2021.02.08 jpfjp

ty];Ky;y gpuNjr nrayfk;

njd; khfhz rig

2021 Mz;bw;F ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;F tpiykDf; Nfhuy; kw;Wk; toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw> `k;ghe;Njhl;il khtl;lq;fspy; 

epHkhz> guhkhpg;G tplaq;fs; kw;Wk; fopKfg; ntl;LjYf;fhf thlif mbg;gilapy; fPo;f;fhZk; 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,y
,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik

njhlH 

,y
,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik

01 ngNfhNyhlH (JCB) 35 07 njhd; Amphibious Excavator

02 FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D4> 
rkkhd (b4 buf;iyd; NlhrH)

36 12 njhd; Amphibious Excavator

03 FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D6> 
rkkhd b6 buf;iyd; NlhrH)

37 20 njhd; Amphibious Excavator

04 10 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb 38 01 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

05 05 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb 39 02 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

06 g+k;buf; 40 05 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

07 PC 20 buf;iyd; v];f;fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

41 10 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

08 PC 20 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

42 5000 yPl;lH ePH gTrH

09 PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

43 10 njhd; nfl;lHgpy;yH

10 PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

44 nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 03 njhd;

11 PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

45 nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 05 njhd;

12 PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

46 gpNuf;fH ,ae;jpuk;

13 PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

47 `py;l;b bupy; ,ae;jpuk;

14 PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

48 nrl;lypq; njhFjp

15 PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

49 nty;bq; buhd;];NghkH (nty;bq; 

gpshd;l;)

16 PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

50 &kH (ntf;fH) ,ae;jpuk;

17 PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

51 75 fzmb gpnuapyUld; buf;lH

18 PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

52 01 fpa+g; msthd bg;gH ,ae;jpuk;

19 PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

53 03 fpa+g; msthd bg;gH tz;b

20 PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

54 if buf;lH

21 PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

55 nfhq;fpwPl; kpf;\H ,ae;jpuk;

22 PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

56 nrapd; Nrh,ae;jpuk;

23 PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

57 Nkhl;lH fpNulH

24 PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

58 ePH gk;gp 2

25 PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

59 ePH gk;gp 4

26 PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

60 n[dNul;lH 2 fpNyh Nthl;

27 PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

61 n[dNul;lH 3 fpNyh Nthl;

28 PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

62 n[dNul;lH 5 fpNyh Nthl;

29 PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; cld;

63 Nrw;Wg; gk;gp 2 mq;Fyk;

30 PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH 

nghd;^d; ,d;wp

64 Nrw;Wg; gk;gp 4 mq;Fyk;

31 PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 65 ,ae;jpu Nghf;Ftuj;jpw;fhd Low Bed

32 PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 66 nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeUld;

33 PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 67 nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeH ,d;wp

34 PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 68 kpjf;Fk; ePHj;jhtuq;fis mfw;Wk; 

,ae;jpuk;

mjw;fhd epge;jidfs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

1.  ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis tUlk; KOtJk; ve;jNtisapYk; toq;Fk; nfhs;ssT 

toq;Fehplk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  ,ae;jpuq;fs; my;yJ thfdq;fis <LgLj;Jk; fhyk; 100 kzp Neuk; (E}W kzpj;jpahyk;) 

Nkw;gbd; kl;Lk; mit Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;F 

,zq;FtJld; mt;thW 100 kzp Neuk; (100 kzj;jpahyak;) Nkw;glhj Ntisapy; thfd 

fl;lzk; rhHghf jpizf;fsj;jpdhy; mDkjpj;j tpiykDf;fs; my;yJ tpz;zg;gpf;Fk; 

njhif Mfpa ,uz;by; kpff; Fiwe;j ngWkjpf;F nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  Fwpj;j ,ae;jpuq;fisg; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf nfhLg;gdTfisr; nrYj;JtJ 

,ae;jpuj;Jld; rk;ge;jg;gl;l Njitg;gLk; Fiwe;jgl;r nfhs;ssTila thfdq;fSf;fhFk;.

4.  rfy ,ae;jpuq;fSk; rhpahd nraw;ghl;Lld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xg;ge;j fhyk; 12 khjq;fs; MtJld; mjw;fhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  xt;nthU khtl;lk; rhHghfTk; NtW Ntwhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpjhuHfSf;F xU ,ae;jpuj;jpw;F my;yJ xU thfdj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpf;fyhk;.

8.  thlif xg;ge;jk;> Muk;gj;jpy; xU tUlk; rhHghf xg;gkplg;gLtJld; mjid ePbj;jy; ,U 

rhuhhpdJk; cld;ghl;bd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

9.  Nfs;tpfis rkHg;gpj;Js;s toq;FeHfspy; mjp$ba jifikAs;s 05 toq;FeHfs; (xU 

khtl;lj;jpw;F) gjpT nra;tJld; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; toq;FeHfspd; Nrit 

Nfhug;gLk;.

10.  NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfSf;Fj; Njitahd re;jHg;gq;fspy; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

Nrit cld;ghl;bw;F tuy; Ntz;Lk;. Muk;g toq;Fehpd; nfhs;ssT jpizf;fsj;jpd; 

Njitg;ghl;bd; gb NghJkhdjhf ,y;iynadpy; KiwNa mLj;j toq;FeHfspd; Nritia 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gLfpwJ. mjd; fhudkhf NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfs; 

jpizf;fsk; NfhUk; ve;jNtisapYk; Nritia toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. 

vjpHghHf;Fk; Nritia toq;Ftjw;F jtWk; toq;FeHfspd; mLj;jtUl gjptpw;fhf ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gl khl;lhJ.

11.  tpiykDf;fs; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gk;> 2021.02.15 Kjy; 2021.02.27 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Fwpg;gplg;gLk; mYtyfj;jpy; my;yJ vkJ 

jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw kw;Wk; `k;ghe;Njhl;ilapy; mike;Js;s khtl;l ePHg;ghrd 

nghwpapayhsH gzpkidfspy; kPsspf;fg;glhj &- 1000.00 fl;lzj;ij mYtyfj;jpd; fzf;Fg; 

gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

12.  Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ kPsspf;fg;gLk; &. 25>000.00 gpizj; njhifia jpizf;fsj;jpd; 

fzf;fpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

mjdbg;gilapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~thlif mbg;gilapy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; thfdq;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpl;L 2021.03.01 gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;F 

jug;gl;Ls;s fhyk; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis 

njhiyNgrp ,y 091-2245176I mioj;J my;yJ khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkidfspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,g; ngWif mwptpj;jy; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfg+Ht ,izajskhd 

http: //www.irrigationdept.sp.gov.lk ,y; gpuRukhfpAs;sJ.

nghwpapayhsH V. uzrpq;`

khfhz ePHg;ghrd gzpg;ghsH/ ngWiff; FOtpd; jiytH

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

5Mk; khb> khtl;l nrayf fl;blk;>

fhyp.

njhiyNgrp - 091-2245176

ngf;];: 091-2245176

,q;F fPNo ml;ltizapy Fwpg;gplg;gLk; fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd kj;jpa re;ijapy; fPNoAs;s fil miwfspd; chpikia Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf 2021.03.02 K.g. 10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 2021.03.01 gp.g. 3.00 tiu tpepNahfpf;fg;gLtJld;> 2021.3.02 K.g. 10.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis khefu fdf;fhsH (tUkhdk;) ,lkpUe;J mYtyf Neuq;fspy; Nehpy; my;yJ 081-2227395 njh.Ng. ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlH 

,y.

tpw;gid 

fl;blj; njhFjp

fil 

miw
tpahghuk; ngWiff; fhyk;

kPsspf;fg;glhj 

nghWif gbtf; 

fl;lzk; &. 

rjk;

kPsspf;fg;gLk; 

ngWif itg;Gj; 

njhif &. rjk;

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

&. rjk;

fil thlif 

(khjhe;j thp 

,d;wp) &. rjk;

01 kj;jpa re;ij 171 ,iwr;rp tpw;gid (fPNo 

Fwpg;G 01I ghHf;fTk;)

02 tUlk; tiu 1>090.00 50>000.00 400>000.00 5>000.00

02 124 Nfhop ,iwr;rp tpw;gid 02 tUlk; tiu 1>090.00 50>000.00 400>000.00 5>000.00

03 126 khl;biwr;rp tpw;gid 02 tUlk; tiu 1>090.00 50>000.00 1>200>000.00 5>000.00

01.  njhlH ,y 01 ,y; Fwpg;gplg;gLk; ,y 171 fil miwf;fhf khl;biwr;rp tpahghuk; ,ilf;fhy ahg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,iwr;rp tifahFk;. 

(khl;biwr;rp> Nfhopapiwr;rp> gd;wpapiwr;rp> Ml;biwr;rp> nrk;khp Ml;biwr;rp Nghd;wit)

02.  Vw;fg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Nkyjpfkhf murpw;F nrYj;j Ntz;ba njhifAk; NrHj;J mwptplg;gLk;. fil thlif jpUj;jg;gLtjw;Fk; tha;g;Gs;sJ.

03.  rigapdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tp tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; njhifia xNuabahfr; nrYj;Jtjw;F ePq;fs; jtwpd; Nfs;tpj; njhifapy; 55% njhif 

Kjyhk; jtizahf nrYj;jp cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLtJld; kpFjp 45% njhif cld;gbf;if ifr;rhj;jpl;ljd; gpd;dH 03 jtizfspy; 06 khj 

fhyj;jpw;Fs; nrYj;jp Kbj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tp itg;Gj; njhiff;fhf fz;b khefu rigapd; fhrhsH gphptpw;F fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ kPz;Lk; NfhUk;NghJ nrYj;Jk; ,uj;Jr; nra;a 

Kbahj gpizKwpnahd;iw fz;b khefu rigapd; khefu Mizahshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;L mt; Mtzj;ij Nfs;tp tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thW mDg;gg;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

mkpy etuj;d

khefu MizahsH

2021.02.10k; jpfjp

fz;b khefu rigapy;

fz;b khefu rig Nfs;tp mwptpj;jy;
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Nfs;tp Nfhuy;
fz;b khefu rig 

2021 Mz;bw;fhf fz;b khefu rigapd; fPo;f;fhZk; cUg;gbf;Sf;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

2021.03.02 K.g.10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nfs;tp Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf fhRg; gw;Wr;rPl;L my;yJ fhRf;fl;lisAld; Ntz;Ljy; fbjnkhd;iw kw;Wk; Fwpj;j 

tpahghuj;jpd; ngah; rl;lthf;fj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpTr;rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. cUg;gb - thfdq;fspy; ,Ue;J fow;wp mfw;wg;gl;l lah; kw;Wk; ngw;whp tpw;gid

01
xU cUg;gbf;fhd Nfs;tp Mtzj;-

jpd; tpiy

&.1080.00 (rfy thpfSk; cs;slf;fpa kpsspf;fg;glhj fl;lzk;) 

fz;b khefu rigapd; fhrhsUf;F nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk; ,y;iynadpy; fhRf;fl;lisahapd; khefu 

Mizahsh;> fz;b ngahpy; nrYj;jp 2021.02.19 tiu kl;Lk; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

02
Nfs;tp Mtzk; toq;Ftjw;F 

Muk;gpf;Fk; jpdk;

2021.02.15 Kjy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.45 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy;

03
Nfs;tp Mtzk; tpepNahfpf;fg;gLk; 

filrp jpdk; kw;Wk; Neuk;
2021.03.01 gp.g 2.45

04
Nfs;tp  Mtzk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;
2021.03.02 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;

05

xU cUg;gbf;F Nfs;tpg; gpiz 

(epge;jidaw;w kw;Wk; NfhUk; NghJ  

nryj;Jk;)

Nfs;tpj; njhifahf &.10>000.00 njhifia fz;b khefu rigapd; 

fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06
g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,lk;

gjpTj;jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J 2021.03.02 K.g.10.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; gpujhd khefu fzf;fhsh; nghWg;gpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; vLj;jy; fz;b khefu rigf;F chpaJ. Nkyjpf tpguq;fis fzf;fhsh; 

(toq;fy;) ,d; njh.Ng - ,y.081-2232071 my;yJ 0703738117 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.02.10Mk; jpfjp

fz;b khefu rig

lah; tif msT

900X20 26

825X20 04

11X28 12

825X16 08

750X16 34

700X6 46

Tubless Tyre 55

600X16 20

1000X20 06

lah; tif msT

750X15 10

400X8 16

450X10 10

12.5X80X18 07

Bob Cat Tyre 08

19.5X24 03

235X75X17.5 07

Battery 73

mkpy etuj;d

khefu Mizahsh;

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpaj;Jiw Nritfs; mikr;R

nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtdj;jpw;F 
jPaizf;Fk; cgfuzq;fis toq;fp kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y. MRI/EI/ME.REP/2016/01

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthwhd kw;Wk; mtruj; Njitfs; kw;Wk; thpfs; ePq;fyhd 
mz;zsthd MF nryT &. 0.85 kpy;ypad; vd kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd> 
~~nfhOk;G 08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtdk; njhlHghf> jPaizg;G cgfuzq;fis 
toq;fp kw;Wk; epWTtjw;F| jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis> nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtd> 
gpuNjr ngWiff; FOj; jiytH rhHghf> nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtdj; 
jiytH miof;fpd;whH.

  Fwpj;j jskhdJ> nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtd tstpy; mikag; 
ngw;Ws;sJ. ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPohf kUj;Jt cgfuzq;fspd; epWty; kw;Wk; 
toq;fy;fs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. epHkhzpg;Gf; fhyk; 21 ehl;fshFk;.

2.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; eilKiw Clhf tpiykDf;Nfhuy; 
elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;glj; jFjp ngWtjw;F ntw;wpahsuhd tpiykDjhuH 
mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;glhjpUf;f Ntz;baJld; fPo;f;fhZk; jifikj; 
Njitg;ghLfisg; g+Hj;jp nra;aTk; Ntz;Lk;.

   xg;ge;jf;fhuHfs;> epHkhzpg;Gj; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd fPohd> 
jPiaf; fz;Lgpbj;jy;> ghJfhj;jy; kw;Wk; mizj;jy; (FDPS) njhlHghd 
Jiwapy; EM5 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpyhd gjpitf; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLtjw;fhd jifikj; Njitg;ghL gpd;tUkhW:-

 njhopy;El;g gjtp epiyapdH
  nghwpapay; cjtpahsH - nghwpKiw (gFjp Neuk;) 2 tUl mDgtj;Jld; NDT 

my;yJ mjw;Fr; rkkhdJ.

5.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuHf;F> nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtdk; 
gzpg;ghshplkpUe;J (njh.Ng. 011-2693532) Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s 
KbtJld;> 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 
tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

6.  nfhOk;G-08> kUj;Jt Muha;r;rp epWtdk;> gzpg;ghshpw;F xU vOj;JUtpyhd 
tpz;zg;gk; rkHg;gpf;fg;gl;L> 1>500.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; nrYj;jg;gLtjd; 
%yk;> 2021.02.15 (jpfjp) Kjy; 2021.03.16 (jpfjp) md;W 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp 
tiu> Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; 
njhFjpnahd;iw cq;fSf;Ff; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

7.  gpujpfspyhd tpiykDf;fs;> 2021.03.17 md;W K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;djhf> fPNoAs;s Kfthpf;F mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDjhuHfs; 
my;yJ tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;> tpiykDf;fs; %lg;gl;ljd; 
gpd;dH mit cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fs;> 49 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSk;> &. 15>000.00 (gjpidahapuk; &gh khj;jpuk;) tpiykDg; 
gpiznahd;iwj; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiykDg; gpizahdJ> 
tpiykD %lg;gLk; jpfjpapypUe;J 77 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10.  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;wpw;fhd Kfthp gpd;tUkhW:

gzpg;ghsH
kUj;Jt Muha;r;rp epWtdk;>
nfhOk;G-08.
njh.Ng. 011-2693532

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; gpufhuk; fPo;f;fhZk; 

fk;gdp 2017.08.10Mk; jpfjp $l;bizf;fg;gLfpwJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

];khh;l; [P.v];.vk;.

nrhY}\d;]; 

(gpiwtl;) ypkpl;ll;;  

gjpT ,y:

PV - 124607

gjpT Kfthp: 

,y.71> mk;gfKt 

Nuhl;> fk;gis

gzpg;ghsh;

M.S.M.,f;ghy;

mwptpj;jy; mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpy; nfhOk;G 

khtl;lj;jpy;. gpypae;jy> rpj;jKy;y vy;N`z tPjp> 

,yf;fk; 280/09 ,y; tjpAk;> Njrpa milahs 

ml;il ,yf;fk; (198619702518) cila> hpdP\

fy;gpf;f epytPu Mfpa ehd; ,j;jhy; ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwptpj;Jf; nfhs;tjhtJ. ,yq;ifapy; `f;kz 

eunty;gpl;l Nkw;F> gy;nyty tj;j ~jU\p| ,y; 

tjpAk; ek;Kdp Mur;rpNf I];bd; gpNuk [ae;j 

(Nj.m.,. 760730610V) vd;gtUf;F vdJ mw;Nwhzp 

jj;Jtjhuuhf epakpj;jy; khj;jiw gpurpj;j 

nehj;jhhp]; jpUkjp vk;.V.I.vd; Fkhurpwp vOjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jpa ,yf;fk; 2160 kw;Wk; 2020.06.07 

jpfjpiaAila mw;Nwhzp jj;Jtk;> 2021.02.15 Kjw; 

nfhz;L> ,uj;Jr; nra;ag;gl;L> ,y;yhnjhopf;fg;gl;L> 

kw;Wk; nraypof;fr; nra;ag;gLtjhfTk; vdJ rhHghf 

mtH Nkw;nfhs;Sk; ve;jnthU eltbf;iff;Fk; ,J 

Kjw;nfhz;L ehd; nghWg;ghf ,Uf;fg; Nghtjpy;iy 

vd;gjhFk;

hpdP\. fy;gpf;f epytPu

WP KK7242 Micro 
kyron,  2008 கூடிய 
விமை க்கு பவலிெல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310 ்காலி  வீதி,  
ப்காழும்பு-03. ப�ா.பெ. 
071454295 8
 011041

இைகு பைாறிபயான்றிற்கு 
(Dual Purposes),  
சா்ரதி ப�மவ. Over-
time,  சம்ெளம்,  Con-
tact 0 75500900 /  
125,  டி.பீ. ஜா யா 
ைாவ தம�,  ப்காழும்பு-
10. 011565

முன்னனி பொக்குவ-
்ரதது நிறுவனபைா-

ன்றிற்கு 10 wheel 
fully body சா்ரதிைார் 
பசர்ததுக்ப்காளளபெடு-
கின்்றனர். கீபழ குறிபபி-
டபெட்டுளள மு்கவரிக்கு 
அல்ைது ப�ாமைபெசி 
இைக்்கததிற்கு வா்ர 
நாட்்களில் அமழதது 
சா்ரதி அனுைதிபெததி-
்ரததுடன் வாருங்கள. 
டசைார்க் பைாஜிஸ்டிக்,  
இை. 20,  அவிஸ்்ா-
வமள வீதி ,  ்கடுவமை. 
ப � ா ம ை ப ெ சி 
0777771 0 74
 012014

நிர்ைாணத�ளபைான்றி-
ற்கு பைசன்,  மடல் ொஸ் 
ைார் ப�மவ . சம்ெளம் 
60000 - 80000 
மு�ல் பைல் கூட்டபெ-
டும். 0760332537,  
0762 707113
 010677
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Nfs;tp mwptpj;jy;
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpd; 

czT tpQ;Qhd fy;tpg; gphptpy; cj;Njr cs;sf gFjp 

gphpg;Gfis nra;jy; (4Mk; jsk;) Kjyhk; gbepiy

IFB No. CW/RE/FAS/28/2020
01.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s tifapy; ntl; thpapd;wp 4 kpy;ypad; &gh kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpd; czT 

tpQ;Qhd fy;tpg; gphptpy; cj;Njr cs;sf gFjp gphpg;Gfis (4Mk; jsk;) Kjyhk; 

gbepiyiar; nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkp;Ue;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

  ,t;Ntiyfspy; msTg; gj;jpuj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; jfh;j;J mg;Gwg;gLj;Jjy;> 

rptpy; Ntiyfs;> cUf;F Ntiyfs;> fjT kw;Wk; [d;dy;> kpd;rhu Ntiy kw;Wk; 

g+e;Njhl;l myq;fhuk;     vd;gd cs;slq;Ffpd;wd.

 eph;khzf; fhyk; 105 ehl;fshFk;.

02.  Nfs;tp Nfhuy; Njrpa jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; nraw;ghl;bw;fika 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. (ngWif topfhl;b ifNaL – Fwpg;G 3.2)

03. jifikfs; njhlh;ghd Njitg;ghLfs;: (Mtz rhl;rpfis ,izj;jy; Ntz;Lk;)

 i.   Nfs;tpjhuhpdhy; Nfs;tp khjphpapd; 4tJ njhFjpapy; Ntz;lg;gLk; tpguq;fs; 

toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

 ii.    CIDA gjpT – C8 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juk;. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;F 

Nfs;tpjhuh; Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; Nfs;tp nry;YgbahFk; ehs; 

tiuapy; CIDA gjpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Njitg;ghLfspy; 

cs;slq;Fgit:

 i.     Nfs;tp Nfhug;gLk; ehs; kw;Wk; xg;ge;jk; toq;fg;ngWk; ehl;fspy; Nfs;tpjhuh; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.   fle;j 2 tUlq;fSf;Fs; 3 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwahj xg;ge;jg; ngWkjp nfhz;l 

,jw;Fr; rkkhd tifapy; Mff; Fiwe;jJ 2 xg;ge;j mDgtk;. (Mtzr; rhl;rpfisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

 iii.  Fiwe;jgl;rk; 2 kpy;ypad; &gh (Fwpj;j xg;ge;jj;jpw;fhd Kw;gzk; jtph;e;j) jput 

nrhj;Jf;fs; my;yJ fld; trjpfis g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. (,J njhlh;gpy; mz;ikapy; 

ngw;Wf;nfhz;l Mtzr; rhl;rpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

 iv.  1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;F mikthf gjpT nra;J 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mr;rl;lj;jpd; 8 kw;Wk; 9k; ,yf;f ge;jpfSf;F 

fLikahf mtjhdj;ijr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

05.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis cjtpg; gjpthsh;> %yjdk; kw;Wk; 

jpl;lkply; fpis> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil – njhiyNgrp: 

011-2803195> njhiyefy;: 011-2803185 vDk; ,yf;fq;fs; Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy;; Nfs;tp Nfhuy; gbtq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

06.  2021 ngg;uthp 15Mk; jpfjp Kjy; 2021 khh;r; khjk; 01Mk; jpfjp tiu K.g. 8.30 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; kPsspf;fg;glhj 1>000.00 &gh fl;lzj;ijr; 

gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jtjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy;  

mr;rbf;fg;gl;l KOikahd Nfs;tp Nfhuy; gbtj; njhFjpnahd;iw  = [ath;jdGu 

gy;fiyf;fofj;jpd; epjp kw;Wk; jpl;lkply; fpis cjtpg; gjpthsUf;F vOj;J %y 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

07.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 2021 khh;r; khjk; 02Mk;; jpfjp  gp.g. 2.30 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; %yjdk; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpw;F ,uz;lhk; gpujpAld; Nfs;tpia 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwTw;w cldLj;J  Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

08. 2021 Nk khjk; 04Mk; jpfjp tiu Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

09.  rfy Nfs;tpfSlDk; mWgj;njhU (61>000.00) &gh ngWkjpahd Nfs;tpg; gpiz 

Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ 2021 [_d;; khjk; 01Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10.  2021 khh;r; 24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F %yjdk; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpy; Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; 

ngWtjw;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; xg;ge;jjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; 

fye;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

  Nfs;tpg; gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy;> nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; xg;gilg;gjw;fhd Kfthp:

 cjtpg; gjpthsh;>

 %yjdk; kw;Wk; jpl;lkply; fpis>

 = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

 fq;nfhltpy> ENfnfhil.

 njhiyNgrp: 011-2803195

jiyth; - ngWiff; FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

2021-02-08

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R

f`j;Njnty fpoq;Fj; jpl;lj;jpw;F ,ae;jpuhjpfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fspd; ngWif
xg;ge;j ,y. SAPP/PR/4P/Potato/21

2021 ngg;uthp 12Mk; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; 20Mk; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l 
mwptpj;jypy; 5Mk; ge;jp fPo; fhZk; Kiwapy; gpio jpUj;jg;gl Ntz;Lnkd 
jaT nra;J ftdpf;fTk;. Vw;fdNt gpuRhpf;fg;gl;l mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;l 
Vida midj;J tpguq;fSk; khw;wk; nra;ag;glhJ epiyj;jpUf;Fk;.

5.   tpiykDf;fs; 2021 khHr; 01 gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; 
Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjf; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
fPo;f;fhZk; Kfthpapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; 2021 khHr; 01Mk; jpfjp tpiykDf;fs; %lg;gl;L gpd;dH 
cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 
tpiykDg; ghJfhg;G gpiz Kwpia vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; 
Ntz;Lk;.

jiytH
epfo;r;rpj;jpl;l ngWiff; FO
rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Flik epfo;r;rpj; jpl;lk;
,y. 288> DPJ NfhGuk;  
5Mk; khb> =[atHjdGu khtj;j> uh[fphpa

gpio jpUj;jk;

jpU. Nukd; Nkhfd;uh[; Nj.m.m. ,y. 703543472V 
Nuhay;b yq;fh (gPtPB) ypkpl;nll;by; ,dpNkYk; Nritapy; 
,y;iy vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

2021-02-01Mk; jpfjp mKYf;F tUk; tifapy; jpU. Nukd; 
Nkhfd;uh[; mth;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jtpjkhd 
nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; Nuhay;b yq;fh (gPtPB) ypkpl;nll; 
nghWg;Gf;$w khl;lhJ.

Nkw;gb Gifg;glj;jpy; ,Ug;gtNu jpU. Nukd; Nkhfd;uh[;

Nuhay;b yq;fh (gPtPB) ypkpl;nll;>
,y. 07> 34Mk; xOq;if> ~~V||>

FaPd;]; tPjpf;F mg;ghy;>
nfhOk;G - 03.

mwptpj;jy;

2020 ngg;Uthp 17Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 38>000 kpy;ypad; 

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

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

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

Iv];Ivd;* LKA09121E211 LKA18221H203 LKA36422B182*** -

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
5,000 8,000 25,000

5.09 38,000

Vw;Wf;nfhs;sYf;fhd 

cah;e;jgl;r tpisT tPjk; **

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 ngg;GUthp 17

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 ngg;GUthp 19

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 ngg;GUthp 19

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd : 2021 ngg;GUthp 17>

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

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

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

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH
toq;Fk; mYtyfk;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;

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

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

* gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

**  91 ehs; kw;Wk; 182 ehs; KjpHTfspd; tpisT tPjq;fs; Vyj;jpy; 364 ehs; KjpHtpidf; nfhz;l kl;lj;jpw;F fPo; jPHkhdpf;fg;gLk;.
***  tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; KjpHr;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrthp cz;bay; KjpHr;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw 

Vw;GilajhFk; mjhtJ 2022 ,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk;> nfhLg;gdTfs; cldbahfj; njhlHe;J tUfpd;w mYty; ehsd;W 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
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njd; khfhz rig
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
thlif mbg;gilapy; thfdq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;Jld; ,ize;j fPo;ffhZk; mYtyfq;fspy; 

cj;jpNahfg+Ht gpuahzq;fSf;F <LgLj;Jtjw;fhf> njd; khfhz ePHg;ghrdj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; thlif mbg;gilapy; lgps; 

nfg; tz;bfs; 04 kw;Wk; Ntd; xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf (rhujpAld;) thfd 

chpikahsHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

mYtyfk;

Njitg;gLk; 

nfg; tz;b 

vz;zpf;if

Njitg;gLk; 

Ntd;fspd; 

vz;zpf;if

khfhz ePHg;ghrd gzpg;ghsH gzpkid 5Mk; khb> 

khtl;l nrayff; fl;blk;> fhyp.

1

khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkid ,y. 213> 

upr;kd;l; NkL tPjp> fhyp.

1

khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkid fsQ;rpa 

tPjp `f;kd tPjp> khj;jiw

1

khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkid ,uz;lhk; 

khb> khfk; &`{ZGu epHthf fl;blj; njhFjp> 

rphpNghGu> `k;ghe;Njhl;il

1 1

mjw;fhf fPo;f;fhZk; Njitg;ghLfis g+Hj;jp nra;jpUj;jy; fl;lhakhdJ.

1.  rfy thfdq;fSk; 2013Mk; Mz;by; my;yJ mjw;Fg; gpd;dH gjpT nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

2.  gpuahzpfs; kw;Wk; nghUl;fis cs;slf;fpa KOikahd fhg;GWjpg; ghJfhg;G 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.  nfg; tz;b - rpNu\;l mYty;fSf;F nry;Yk; NghJ fhl;Lg;gpuNjrk;> f\;lkhd 

ghijfspy; gpuahzk; nry;yf;$ba kw;Wk; Ntiyj; jsj;jpw;fhd vhpnghUs; kw;Wk; 

cgfuzq;fis Nghf;Ftuj;Jr; nra;af;$ba Four Wheel tif lgps; nfg; tz;bahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  rfy thfdq;fSk; fhw;Wr; rPuhf;fg;gl;Ls;sitahf ,Ug;gJld; Ntd; ,ul;il 

fhw;Wr;rPuhf;fp (Dual AC) cld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  rfy thfdq;fSk; rpwe;j Xl;l epiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  thfdq;fis thu ehl;fs; NghyNt thu ,Wjp ehl;fspy; kw;Wk; tpLKiw 

jpdq;fspYk; ghtizf;F ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  rhujp Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl Kd; mDgtj;Jld; nry;YgbahFk; rhujp 

mDkjpg;gj;jpuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  rfy %yr; rhd;wpjo;fspdJk; cWjp nra;ag;gl;l gpujpfs; tpiykDf;fSld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

9.  xg;ge;j fhyk; 12 khjq;fs; MtJld; mjw;fhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. thlifj; njhifapy; vhpnghUs;> rhujp rk;gsk;> kw;Wk; guhkhpg;Gf; 

fl;lzq;fisAk; cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;.

10.  Nfs;tpjhuHfSf;F xU thfdj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;.

11.  thlif cld;gbf;if> Muk;gj;jpy; xU tUlj;jpw;F ifnahg;gk; ,lg;gLtJld; 

mjid ePbj;jy; ,U rhuhHfspdJk; cld;ghl;bd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

12.  tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gg;gbtk;> 2021.02.15 Kjy; 2021.02.27 tiu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s 

ve;j mYtyfj;jpw;Fk; &. 300.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

13.  Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ kPsspf;fg;gLk; &. 5000.00 gpizj; njhifia 

jpizf;fs fzf;fpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

mjd;gb g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; thlif mg;gilapy; thfdq;fisg; ngw;Wf nfhs;tjw;fhd 

tpiykDf;fs; vd;W Fwpg;gpl;L 2021.03.01k; jpfjp gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL 

nfhz;Lte;J mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjw;F jug;gl;Ls;s fhyk; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfSf;F 

rKfkspf;fyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; njh.Ng. ,y. 091-2245176 I mioj;J 

my;yJ Nkw;gb mYtyfq;fspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,g;ngWif mwptpj;jiy 

jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfg+Ht ,iza jskhd http://www.irrigationdept.sp.gov.lk ,y; 
gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

nghwpapayhsH V. uzrpq;`>

khfhz ePHg;ghrdg; gzpg;ghsH/ ngWiff; FOj; jiytH

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>

5Mk; khb> khtl;l nrayff; fl;blk;>

fhyp.

njhiyNgrp - 091-2245176

ngf;]; - 091-2245176

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy 
khj;jis

01.  khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 2021Mk; tUlj;jpw;fhf> nghJ cztfj;ijf; 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ntw;wpahsuhd tpiykDjhuHfisj; njhpT nra;tjw;F> mJ 

njhlHghf mDgtk; kw;Wk; jifikfisf; nfhz;Ls;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  tpiykD rkHg;gpg;gJ njhlHghd tpiykD Mtzq;fis> khj;jis khtl;lg; nghJ 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplkpUe;J nghJ cztfj;ijf; 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1>500/- tpiykDf; fl;lz nkhd;iwr; 

nrYj;jp> 2021.02.15 Kjy; 2021.03.06 tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;> K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 15.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDg;gj;jpuq;fs;> 

2021.03.08 md;W K.g. 10.00 kzp tiu nghWg;Ngw;fg;gLk;. md;iwa jpdNk tpiykD 

nghWg;Ngw;fg;gLtJ Kbtile;jTld; cldbahf tpiykD jpwf;fg;gLk;.

03.  tpiykDjhuHfSf;fhd MNyhridfs; kw;Wk; epge;jidfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhd> 

&. 50>000/- tpiykDg; gpiznahd;iw> khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyg; 

gzpg;ghsH mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; itg;Gr; nra;J ngw;f;nfhs;sg;gl;l gw;Wr; rPl;nlhd;wpd; 

%yk; kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpnahd;wplkpUe;J 

khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiy gzpg;ghsH ngahpy; to;fg;gl;l> 2021.06.08 tiu 

nry;YgbahFk; &. 100>000/- tq;fp tpiykDg; gpiznahd;W tpiykDg; gj;jpuq;fSld; 

,izf;fg;gl;L mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  midj;J tpiykDjhuHfshYk; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDg; gj;jpuq;fs;> gzpg;ghsH> 

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> khj;jis vd;w Kfthpf;F 2021.03.08 md;W K.g. 10.00 

kzpf;F Kd;dH fpilf;fj; jf;fjhf gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 

khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; 

itf;g;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bf;Fr; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg; gj;jpuq;fs; 

chpa Kiwapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd 

jghYiwfspy; NrHf;fg;gl;L> kPz;Lk; mit jdpnahU jghYiwapy; NrHf;fg;gl;L> Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;L> midj;J jghYiwfspYk; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; khj;jis khtl;l 

nghJ itj;jparhiy nghJ cztfj;ij elhj;jpr; nry;Ytjw;fhf tpiykDf; Nfhuy; 

vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; re;jHg;gj;jpy; tpiykDjhuHfSf;F my;yJ mtHfspd; vOj;J 

%y mjpfhuj;ijf; nfhz;Ls;s gpujp epjpnahUtUf;Ff; fye;J nfhs;syhk;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> khj;jis.

2021.02.12

tpiykDtpw;fhd miog;G

nghJ cztfk; njhlHghf trjpfis toq;fy;
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கல்முனை கல்வி வலய 

(நற்பிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்) 

ககொரரொைொ க�ொற்றுக் கொரணமொக
பிற்ரபொடபபட்டிருந� �ரம் 

ஒன்றில் மொணவர்கனை அனுமதிக்-
கும் வித்தியொரம்ப விழொ கல்முனை 
கல்வி மொவட்ட பொடசொனைகளில் 
இன்று (15) நனடகபறவுளைது.

சுகொ�ொர நனடமுனறரபணி கல்வி 
அனமச்சின் சுற்றுநிருபத்துக்கனமய 
மிக விமர்னசயொக இநநகிழ்வு இடம் -

கபறவுளைது. கல்முனை, சம்மொந-
துனற, அக்கனரபபற்று, திருக்ரகொ -
யில் வையக் கல்விபபணிபபொைர்கள 
வித்தியொரம்ப விழொவில் கனடபபி-
டிக்க ரவண்டிய ஒழுங்குகள குறித்து 
அதிபர்களுக்கு அறிவித்துளைைர்.

வித்தியொரம்ப விழொ திைத்தில், 
பொடசொனைகளில் மரம் நடுனக 
னவபவங்களும் இடம்கபறவுள-
ைை.இதில் கைநதுககொளளும் �ரம் 
ஒன்று மொணவர்களுக்கு ஒவகவொரு 

மரக்கன்றுகளும் வழங்கபபடவி-
ருக்கின்றை. இ�ற்ககை அம்பொனற 
மொவட்ட கசயைகம்  பொடசொனை 
மொணவர்களுக்கு மரக்கன்றுகனை 
வழங்கியுளை�ொக க�ரிவிக்கபபடுகி-
றது.

�ரம் ஒன்றில் அனுமதிக்கபபடும் 
மொணவனர  �ரம் இரண்டு மொண -
வர்கள, இனிபபு வழங்கி வரரவற் -
கவுளைைர். கல்முனை வையக் கல் -
விபபணிபபொைர் திரு.புவரைநதிரன் 

விடுத்துளை அறிக்னகயில் கல்விசொர் 
உத்திரயொகத்�ர்கள பொடசொனைக-
ளுக்குச் கசன்று நனடகபறும் நிகழ் -
வுகனை படமொக்கி கல்வி அபிவிருத் -
திப பிரிவுக்கு அனுபபினவக்குமொறு 
ரகட்டுளைொர்.

மர நடுனக க�ொடர்பொை கல்முனை 
வைய 65 பொடசொனை  விபரங்கள 
கல்வி அனமச்சுக்கு அனுபபபபட -
விருபப�ொகவும் அவர் க�ரிவித்துள-
ைொர்.

பாடசாலைகளில் 
வித்தியாரமப நிகழ்வு

பெரியாற்றுமுனை னைதாைத்தில்
சிறுவர் பொழுதுபொக்கு பூங்ா

(திருமனை மொவட்ட விரசட நிருபர்)

கிண்ணியொ பிரர�சத்ன� அழகு 
படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் கபரியொற்-
றுமுனை, ரரன்்ஞர்ஸ் னம�ொைத்தின் 
கடரைொரத்ன� அண்டிய பகுதியில் 
சிறுவர் கபொழுது ரபொக்கு பூங்கொ 
அனமக்கபபட்டுளைது.

கிண்ணியொ கபரியொற்றுமுனை 
வட்டொர நகர் சனப உறுபபிைர் 
நிஸொர்தீன் முஹம்மட் விடுத்� 
ரவண்டுரகொளுக்கிணங்க  நகர 

சனபயின் �விசொைர் எஸ்.எச்.எம்.
நளீம் மற்றும் பிரதி �விசொைர்  ஐயூப 
நளீம் சபரீன் ஆகிரயொரின் உ�வியு-
டன் இச் சிறுவர் பூங்கொ அனமக்கப -
பட்டுளைது. இ�ன் ரபொது இயற் -
னகக்கு உயிரூட்டும் மற்றுகமொரு 
நிகழ்வொக �விசொைர் �னைனமயில் 
மரம் நடுனகயும் இடம் கபற்றது. 

இந நிகழ்வில் ரரன்்ஞர்ஸ் வினை-
யொட்டு கழகத்தின் கசயைொைர் எஸ்.
அலி உட்பட இனை்ஞர்கள பைரும் 
கைநது ககொண்டைர்.       

ைருதூரின் மூத்த இலக்கியவாதி்ள் 
ஐவருக்கு நினைபவநதல் நி்ழ்வு! 

(நற்பிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர்) 

இைங்னக �மிழ் எழுத்�ொைர் 
சங்கம், இமயம் கனை மன்றம் 
மற்றும் ைக்ஸ்ரடொ மீடியொ கநட்-
ரவர்க் இனணநது ஏற்பொடு கசய� 
மணிபபுைவர் மருதூர் ஏ மஜீத், பன் -
னூைொசிரியர் நூறுல் ஹக், கனைம-
கள ஹி�ொயொ றிஸ்வி, அதிபர் ஏ.ரக.
எம். நியொஸ், கவி்ஞர் யூ. எல். ஆ�ம்-
பொவொ ஆகிரயொரின் நினைரவந�ல் 
நிகழ்வு அண்னமயிலி சொயந�மருது 
னநட்டொ மண்டபத்தில் நனடகபற்-
றது. 

�மிழ் எழுத்�ொைர் சங்க �னைவர் 
முபொரக் அபதுல் மஜீத் �னைனம-
யில் நனடகபற்ற இந� நிகழ்வில்,பி-
ர�ம அதிதியொக க�ன்கிழக்கு பல்க -
னைக்கழக கனை,கைொசொர பீடத்தின் 
பீடொதிபதி ரபரொசிரியர் ரமீஸ் அபூ-
பக்கர் கைநது ககொண்டொர். 

மணிபபுைவர் மருதூர் ஏ மஜீத் 
க�ொடர்பிைொை நினைவுனரனய 

எழுத்�ொைர் ஏ.எம். பரக்கத்தும், 
கவி்ஞர் யூ. எல். அ�ம்பொவொ பற்றிய 
உனரனய கனை்ஞர் மருதூர் ஏ.எல். 
அன்சொரும் , அதிபர் ஏ.ரக.எம். 
நியொஸ் க�ொடர்பிைொை உனரனய 
கவி்ஞர் எஸ். ஜனுஸும், பன்னூ -
ைொசிரியர் நூருள ஹக்கின் நினை -
வுகனை எழுத்�ொைர் நவொஸ் 
கசௌபியும், கனைமகள ஹி�ொயொ 
றிஸ்வி க�ொடர்பிைொை நினைவு -
னரனய ஊடகவியைொைர் ஜுல்கொ 
சரிபும் நிகழ்த்திைர்.

இைங்னக �மிழ் எழுத்�ொைர் 
சங்கம், இமயம் கனை மன்றம், 
ைக்ஸ்ரடொ மீடியொ கநட்ரவர்க், 
மரு�ம் கனைக்கூடல், அல் மீஷொன் 
கபௌண்டஷன் ஸ்ரீைங்கொ, சிரைொன் 
மீடியொ ரபொரம், கனரவொகு கனை 
இைக்கிய வட்டம், அம்பொனற 
ஊடக னமயம் ரபொன்றவற்றின் 
எழுத்�ொைர்கள, கவி்ஞர்கள, கனை -
்ஞர்கள, ஊடகவியைொைர்கள எைப 
பைரும் இதில் கைநது ககொண்டைர்.

திருைனல பிரதாை வீதி
வா்ை விெத்தில் சாரதி ெலி

(கல்குடொ திைரகன் நிருபர்)

வொனழச்ரசனை கபொலிஸ் பிரிவிற்-
குட்பட்ட மட்டக்கைபபு திருமனை 
பிர�ொை வீதி நொவைடியில், இடம்-
கபற்ற வொகை விபத்தில் சொரதிகயொ-
ருவர் உயிரிழந�ொர். 

இச்சம்பவம் ரநற்று ்ஞொயிற்றுக் -
கிழனம இடம்கபற்ற�ொக வொனழச்-
ரசனை கபொலிஸ் நினைய கபொறுப-
பதிகொரி �ைஞஜய கபரமுை 
க�ரிவித்�ொர்.

யொழ்பபொணத்தில் இருநது ஏறொவூர் 
ரநொக்கி வந� சிறியரக வட்டொ வொக -
ைத்தில், கந�ைொயில் இருநது கநல் 
ஏற்றி வந� கைொறி ரமொதிரய இந� 
விபத்து நிகழ்நதுளைது.

வீதியில் நிறுத்�பபட்டிருந� சிறி -

யரக வட்டொ வொகைத்தில் கைொறி 
ரமொதியுளைது. இதில், வட்டொ 
வொகை சொரதி ஸ்�ைத்தில் உயிரிழந-
�ொர்.

இவர், ஏறொவூர் 02 கொட்டுபபளளி 
வீதினயச் ரசர்ந� நொன்கு பிளனைக-
ளின் �நன�யொை அஹமட் கைபனப 
ைொபீர் (வயது 61) என்பரொவொர்.

இது க�ொடர்பில், இரண்டு வொக -
ைங்கள மற்றும் கைொறி சொரதினய 
வொனழச்ரசனை கபொலிஸொர் னகது 
கசயதுளைைர். 

வொனழச்ரசனை கபொலிஸொர் 
ரமைதிக விசொரனணகனை ரமற்-
ககொண்டு வருவ�ொக வொனழச்ரசனை 
கபொலிஸ் நினைய கபொறுபபதிகொரி 
�ைஞஜய கபரமுை ரமலும் க�ரி -
வித்�ொர்.

ைட்டக்்ளப்பு சினைசசானல
ெணனணையில் பெல் அறுவன்ட விழா

(கொத்�ொன்குடி விரஷட நிருபர்)

மட்டக்கைபபு சினறச்சொனைக்கு 
கசொந�மொை 23 ஏக்கர் நிைபபரப -
பில் சுமொர் பத்து ஏக்கர் கொணியில்,-
கசயயபபட்ட கநல்ரவைொண்னம 
அறுவனட விழொ ரநற்று முன்திைம் 
சனிக்கிழனம இடம்கபற்றது.

சுமொர் ஐம்பது வருடங்களுக்குப 
பின்ைர் இங்கு கநற்கசயனக ரமற்-
ககொளைபபட்டனம குறிபபிடத் -
�க்கது. 

சினறச்சொனை னகதிகள மற்றும் 
உத்திரயொகத்�ர்களின் பங்களிபபு-
டன் கசயனக பண்ணபபட்ட இந� 
கநற்கசயனகயின் அறுவனட விழொ, 
சினறச்சொனை அத்தியட்சகர் சுஜீவ 

லியைரக விஜயரசகர �னைனம-
யில் இடம்கபற்றது.இந� கநல் 
அறுவனட விழொ மட்டக்கைபபு 
திருபகபருநதுனறயிலுளை  சினறச்-
சொனை விவசொய பண்னணயில் 
இடம்கபற்றது. சினறச்சொனை அத் -
தியட்சகர் சுஜீவ லியைரக விஜயரச-
கர, சமய வழிபொடுகளுடன்  கநல் 
அறுவனடனய ஆரம்பித்�ொர். இந-
நிகழ்வில் மட்டக்கைபபு சினறச்-
சொனை பிர�ம கஜயைர் ஆர்.ரமொஹ -
ைரொஜொ, திருபகபருநதுனற விவசொய 
பண்னண கபொறுபபொைர் ஆர்.ரொஜ -
ரசகரன் உட்பட சினறச்சொனை உத்தி-
ரயொகத்�ர்கள, சினறச்சொனையின் நிர்-
வொகப பிரிவு உத்திரயொகத்�ர்களும் 
கைநது ககொண்டைர்.

காலரதீவு மயான வீதிக்கு
மின்விளக்குகள் பபாருத்்தல்
(கொனரதீவு குறூப நிருபர்) 

நீண்டகொைமொக கவனிபபொரற்றுக் 
கிடந� கொனரதீவு மயொைவீதிக்கு 
மின்விைக்குகள கபொருத்�பபட்-
டுளைை. கொனரதீவு பிரர�ச சனபத் 
�விசொைர் கிருஸ்ணபிளனை கஜய-
சிறிலின் முயற்சியொல் இந� மின்வி -
ைக்குகள கபொருத்�பபட்டுளைை.  
இைங்னக மின்சொர சனப இவற்னறப 
கபொருத்தி உளைது.இ�ன் அங்கு -
ரொர்பபண நிகழ்வு அண்னமயில் 
நனடகபற்றது.�விசொைர் கஜயசிறில் 
உளளிட்ட பிரர�சசனப உறுபபிைர்-
கள இதில் கைநதுககொண்டைர்.

இந� மயொை வீதியில் இரு ஆை -
யங்கள மற்றும் திண்மக்கழிவு 
�ரம்பிரிக்கும் கூடம் குடிமனைகள  
என்பை அனமநதுளைை. இவவீ -
தினய  ரபொக்குவரத்திற்கொக மக்கள 
அதிகம் பயன்படுத்துகின்றைர்.
குறிபபொக நிந�வூர் க�ொடக்கம் 
கல்முனை வனர  மூவிை மக்களும் 
இதில் பயணிக்கின்றனம குறிபபி -
டத்�க்கது.இவவீதியில் மின் விைக் -

குகள கபொருத்�பபடொ��ொல் மக்கள 
கபரிதும் அகசௌகரிகங்கனை கடந� 
கொைத்தில் எதிர் ககொண்டைர்.

 �விசொைர் கஜயசிறில் ரமற் -
ககொண்ட முயற்சியொல், இன்று மக்கள 
அச்சமின்றி இவவீதியொல் பயணிக்க 

முடிநதுளைது. ரமலும் மின்சொரத் -
�ொல் பிரர�த்ன� எரியூட்டும் இயந-
திரத்ன� கபொருத்�வும் �ற்ரபொது 
வசதி ஏற்பட்டுளைது.இ�னையிட்டு  
மக்கள �விசொைருக்கு நன்றி க�ரி-
விக்கின்றைர். 

பபாலி சாரதி அனுமதிபபத்திரம 
விநிபயாகிக்கும குமபல் லகது  
(மட்டக்கைபபு  
சுழற்சி நிருபர்)  

ரபொலி சொரதி அனு -
மதிபபத்திரங்கனை 
ச ட் ட வி ர ர ொ � ம ொ க 
�யொரித்து மட்டக்-
கைபபு பகுதியில் 
விநிரயொகம் கசயது 
வந� இருவனர  
னகது கசய� பனட -
யிைர், இநநடவ-
டிக்னகளு க்குப 
பயன்படுத்திய முச் -
சக்கர வண்டினயயும் 
னகபபற்றிைர். இவர் -
களிடமிருநது சட்ட -
விரரொ� ஆவணங்க-
னையும் விரஷட அதிரடிபபனடயி 
ைர் மீட்கடடுத்�ைர். இச்சம்பவம் 
ரநற்று முன்திைம் மட்டக்கைபபு 
கசங்கைடி பகுதியில் இடம்கபற்-
றது.னக�ொை இருவரும்  

வொனழச்ரசனை மொவடிச்ரசனை 
பகுதியில் வசிபபவர்கைொவர். 

கபொலிஸ் விரசட அதிரடிப பனடயி -
ைருக்கு கினடத்� �கவலின் ரபரில், 
நடத்திய திடீர் ரசொ�னையின்-
ரபொர�, இவர்கள   னக�ொகிைர். 

கசங்கைடிப பிரர�சத்திலுளை எரி -
கபொருள நினைய கமொன்றில், ஆட் -
ரடொவுக்கு எரி கபொருள நிரபபிக் 

ககொண்டிருக்னகயிரை, 
பனடயிைர் இவவிருவனர-
யும் னகது கசய�ைர்.  

இரண்டனர வருடங்-
களுக்கு முன்ைர் ப�வி 
விைகிச் கசன்ற ஆனணயொ-
ைர் நொயகத்தின் னககயொப -
பம் இடபபட்டு இந� 
ரபொலி ஆவணங்கள �யொ -
ரிக்கபபட்டுளைை. மீட்கப-
பட்ட சொரதி அனுமதி பத்-
திரங்களில் "கைர்" மொற்றம் 
கசயயபபட்டுளைது.  

னக�ொை இருவனர-
யும் னகபபற்றிய ரபொலி 
ஆவணங்கள, முச்சக்கர 
வண்டி என்பவற்னறயும் 
வவுணதீவு விரசட அதிர-

டிபபனடயிைர் ரமைதிக நடவடிக்-
னகக்கொக ஏறொவூர் கபொலி ஸொரிடம் 
ஒபபனடத்துளைைர். குறித்�ரமொசடி 
சம்பவம் க�ொடர்பொக ரமைதிக விசொ-
ரனணகள மட்டக்கைபபு மொவட்ட 
விரசட குற்றபபுைைொயவு துனறயிை-
ரிடம் ஒபபனடக்கபபட்டுளைது.  

துமெஙப்ணியில் உல் ஈர நில திைம அனுஷ்டிப்பு
பொண்டிருபபு திைகரன் நிருபர்

உைக ஈர நிை திைம் தும்பங்-
ரகணி கண்ணகி வித்தியொையம் 
மற்றும் தும்பங்ரகணி குைம் 
ஆகியவற்றில் மரநடுனக திட்-
டத்ர�ொடு அதிபர் எஸ். இ�ய-
ரொஜொ �னைனமயில் நனடகபற்-
றது.

ஒவகவொரு வருடமும் உைக 
ஈர நிை திைம் கபபரவரி மொ�த் -

தில் அனுஷ்டிக்கபபடுகிறது. 
இந� வனகயில்,இவவருடம் 
இத்திைம் ஈரநிைங்களும் நீரும் 
எனும் க�ொனிபகபொருளில் 
அனுஷ்டிக்கபபடுகின் றனம 
குறிபபிடத்�க்கது. எதிர்கொை 
சந�தியிைருக்கு வைம் மிக்க 
சுற்றொடனைக்  னகயளிபப�ற் -
கும் வைமொை எதிர்கொைத்ன� 
நொட்டிற்கு ஏற்படுத்திக் ககொடுக்-
கும் ரநொக்குடனும் இந நிகழ்வு 

அனுஷ்டிக்கப படுகின்றது.இந-
நிகழ்வில்,

மொணவர்களின் விழிபபுணர்வு 
ஊர்வைம் நனடகபற்றதுடன், 
விவசொயிகளுக்கொை அறிவூட்-
டல் நிகழ்வும் இடம்கபற்றை. 

இதில் கவல்ைொகவளி உ�வி 
பிரர�ச கசயைொைர் எஸ்.புவ -
ரைநதிரன் பிர�ம அதிதியொக  
கைநது ககொண்டொர். அ�துடன் 
மட்டக்கைபபு மொவட்ட மத்திய 

சுற்றொடல் அதிகொர சனபயின் 
உ�விபபணிபபொைர் எஸ்.
ரகொகுைன், உ�வித் திட்டமிடல் 
பணிபபொைர் சசிகுமொர், உ�விக் 
கல்விப பணிபபொைர் சுரரஸ், 
மொவட்ட வைவிைங்கு தினணக்-
கை உத்திரயொகத்�ர் சுரரஸ்கு -
மொர்,கபொறியியைொைர் திவொகரன் 
மற்றும் அதிபர்கள, ஆசிரியர்-
கள, விவசொயிகள எைப பைர் 
கைநது ககொண்டைர்.  
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புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்

மட்டககளப்பில் நீர் வழஙகல் 
த்ா்டர்பான பிரச்சினனகளுககு 
தீர்வு வழஙகும் ந�ாககில், �்டமா-
டும் நேனவ இ்டம்தபறவுளளது.

கிராமப்புற மற்றும் பிராந்திய 
குடிநீர் வழஙகள திட்ட நமம்பாடடு 
இராஜாஙக அனமச்ேர் ேனத நிோந்்,-
இதில் பஙகுபற்றவுளளார். 

இந்�்டமாடும் நேனவ இன்று 
திஙகடகிழனம (15) �ன்டதபறவுள -
ளது. 

மட்டககளப்பு மாவட்ட பாரா -

ளுமன்ற உறுப்பினரும் பின்்ங -
கிய கிராம அபிவிருததி, மனன 
ோர் கால்�ன்ட வளர்ப்பு மற்றும் 
சிறு தபாருளா்ார பயிர்ச்தேயனக 
நமம்பாடடு இராஜாஙக அனமச்ேரு-
மான ே்ாசிவம் வியாநழந்திரனின் 
நவண்டுநகாளின் நபரில் இந்�்டமா-
டும் நேனவ ஏற்பாடு தேயயப்பட-
டுளளது.

மாவட்டததின் குடிநீர்ப் பிரச்-
சினனனயத தீர்ககும் ந�ாககில் 
ஏற்பாடு தேயயப்படடுளள, 
இச்நேனவ மட்டககளப்பு ந்வ-
�ாயகம் மண்்டபததில் இன்று (15) 

கானை 9.30 மணி மு்ல் 4.30 வனர 
இ்டம்தபறவுளளது.

 கிராமஙகள மற்றும் �கரஙகளில் 
வசிககும் மககளுககு, நீர் வழஙகு-
வது த்ா்டர்பாக எதிர் தகாளளும் 
பிரச்சினனகளுககு இஙகு தீர்வுகள 
வழஙகப்ப்டவுளளன. 

இவற்றில் புதிய நீர் வழஙகல் 
திட்டஙகனள ஆரம்பித்ல், ்னி�-
பருககு அல்ைது குடும்பஙகளுககு 
நீர் இனைப்பினனப் தபற்றுக 
தகாளளல், நீர் வழஙகல் திட்டத -
தில் காைப்படும் பிரச்சினனகள, 
நபாதிய நீரின்னம, நீரின் ்ன்னம-

யில் காைப்படும் பிரச்சினனகள, 
கட்டைப்பற்றுச் சீடடில் காைப்ப -
டும் பிரச்சினனகள மற்றும் முகா -
னமத்வததில் உளள பிரச்சினன-
கள நபான்றவற்றுககும் தீர்வுகள 
தபற்றுக தகாடுககப்ப்டவுளளன. 

இந்�்டமாடும் நேனவயினூ்டாக 
மாவட்டததின் ேகை பிரந்ேததிலு-
முளள மககளும் நீர்வழஙகல் த்ா்டர்-
பான ்மது பிரச்சினனகளுககு 
தீர்னவப் தபற்றுக தகாளள முடியு -
தமன மாவட்ட தேயைாளரும் அர-
ோஙக அதிபருமாகிய நக. கருைாக -
ரன் த்ரிவித்ார்.

நீர் வழங்கும் பிரச்சினைக்கு
தீர்வுகாண நடமாடும் சேனவ

வீதிகளில் நெல் காய வைப்பதால்
வி்பத்துககள் ஏற்படுைதாக புகார்

த�ற் தேயனகயின் 
அறுவன்ட மும்முரமாக �ன்ட -
தபற்று வருகின்ற நினையில் 
அறுவன்ட தேயயப்பட்ட 
த�ல்னை உைரவிடுவ்ற் -
காக பிர்ான வீதிகள உளளக 
வீதிகனள விவோயிகள பயன் -
படுததுகின்றனர். 

இ்னால் அம்பானற 
மாவட்ட கனரநயாரப் பிரந்ே 
நபாககுவரததுகளில் சீர்நகடு 
ஏற்படடுளளது.

அம்பானற மாவட்டததில் 
63,000 ஆயிரம் தெகந்டயர் 
நிைப்பரப்பில் நமற்தகாள -
ளப்பட்ட த�ற்தேயனகயின் 
அறுவன்ட ்ற்நபாது  மும்முர -
மாக �ன்டதபற்று வருகின்றன. 

இந்நினையில் அறுவன்ட 
தேயயப்பட்ட த�ல்னை  ேந் -
ன்ப்படுததுவ்ற்காக  விவோ -
யிகள த�ல்னை உைரவிடுகின்ற -
னர். தபரும்பாலும் வீதிகளிநை 
த�ல் காய னவககப்படுகிறது.
இ்னால் வாகனஙகள பயணிப் -
பதில் தபரும் சிரமஙகள ஏற்ப -

டுகின்றது.
த�ல்னை உைரவிடுவ்ற்கு 

தபாதுவான இ்டம் இல்ைா் -
்ாநை,விவோயிகள வீதியில் 
த�ல்னை காய னவககின்றனர்.

அம்பானற மாவட்டத -
தின் அட்டானளச்நேனன, 
பாைமுனன, ஒலுவில்,தபாத -
துவில்,  திருகநகாவில்,  அகக -
னரப்பற்று, நிந்்வூர், ேம்மாந் -
துனற, கானரதீவு, கல்முனன, 
�ாவி்ன்தவளி, �ற்பிடடி -
முனன, நேனனககுடியிருப்பு, 
தோறிககல்முனன, ேவளக -
கன்ட, மததியமுகாம், 6 ம் 
தகாைனி ஆகிய  பிரந்ேஙக -
ளிலுளள பிர்ான வீதிகளிநை, 
த�ல் காய னவககும் தேயற்பா -
டுகள அதிகம் இ்டம்தபறுகின் -
றன. 

எனநவ,வீதிகளில் த�ல்னை 
உைரவிடுபவர்களுககு எதிராக 
�்டவடிகனக எடுககுமாறும் 
நகாரிகனக விடுககப்பட -
டுளளது.

  (பாறுக ஷிொன்)

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்

ஊர்காைற ்பவையினர்  
சிரமதானப ்பணியில் ஈடு்பாடு

ந்ாப்பூர் குறூப் நிருபர்

ந்ாப்பூர் அல்ெம்றா மததிய கல்-
லூரியில் ந�ற்று (14) ஊர்காவல் 
பன்டயினர், பாரிய சிரம்ானப் பணி-
களில் ஈடுபட்டனர்.  

பா்டோனை அதிபர் எஸ்.எம்.
றஹீம் விடுத் நகாரிகனகககு 
அனமய இச்சிரம்ானப் பணி நமற் 
தகாளளப்பட்டது. பா்டோனை வளா-

கததின் உடபுற மற்றும் தவளிப்புற 
சூழல் துப்புரவு தேயயப்பட்டந்ாடு 
த்டஙகு நுளம்பு தபருகும் இ்டஙகள 
அன்டயாளங காைப்படடு மண்-
ணிடடு நிரப்பப்பட்டன.

நமலும் நீர் ந்ஙகி நிற்கும் நயாக-
கடகப், பிளாஸ்டிக நபாத்ல்கள 
மற்றும் சிரடன்டகள நபான்றனவும் 
அகற்றப்பட்டனம குறிப்பி்டத்கக-
்ாகும்.

இறககாமம் பிரததச சவ்பயின் 
புதிய தவிசாளராக நெமீல்காரியப்பர்
இறககாமம் தினகரன் நிருபர்

இறககாமம் பிரந்ே ேனபனய 
ஐககிய ந்சிய முன்னணியின் ்னை-
னமயிைான (ஸ்ரீைஙகா முஸ்லிம் 
காஙகிரஸ்) புதிய கூட்டணியினர் 
னகப்பற்றிய்ால், ேனபயின் புதிய 
்விோளராக ஸ்ரீைஙகா முஸ்லிம் காங -
கிரஸ் கடசினயச் ோர்ந்் எம்.எஸ்.
தஜமீல் காரியப்பர் ஐந்து தபரும்-
பான்னம வாககுகனளப் தபற்று  
த்ரிவு தேயயப்பட்டார்.

கிழககு மாகாை உளளுராடசி 
ஆனையாளர் என்.மணிவண்ைன் 
்னைனமயில் இறககாமம் பிரந்ே 
ேனப ேபா மண்்டபததில் க்டந்் 
தவளளிககிழனம (12) இ்டம்தபற்ற 
விநே்ட கூட்டததின்நபாந் இதத் -
ரிவு இ்டம்தபற்றது.

13 உறுப்பினர்கனளக தகாண்்ட 
இறககாமம் பிரந்ே ேனபயானது 
க்டந்் மூன்று வரு்ட காைமாக ஸ்ரீ -

ைஙகா சு்ந்திக கடசியின் ்னைனம-
யிைான கூட்டணியில் இருந்்து. 
இ்ன் ்விோளராக நஜ.கலிலுர் 

றஹமான் தேயற்படடு வந்்ார். 
இந்நினையில் 2021ஆம் ஆண்-
டுககான வரவு தேைவுத திட்டம் 

ேனபயில் ேமர்ப்பிககப்படடு அஙகி -
காரம் தபறுவதில் ஏற்பட்ட சிககல் 
நினைனயத த்ா்டர்ந்து இப்புதிய 
த்ரிவு இ்டம்தபற்றது.

இறககாமம் பிரந்ே ேனபயில் 
ஐககிய ந்சிய முன்னணி ோர்பில் 
(ஸ்ரீ.ை.மு.கா.) ஐந்து உறுப்பினர்-
களும், ஸ்ரீைஙகா சு்ந்திக கடசி 
ோர்பில் �ான்கு உறுப்பினர்களும், 
அகிை இைஙனக மககள காஙகிரஸ் 
கடசி ோர்பில் 03 உறுப்பினர்களும், 
தபாதுஜனதபரமுன ோர்பில் ஒரு 
உறுப்பினருமாக த்ரிவு தேயயப்-
பட்ட தமாத்ம் 13நபரில் 09 உறுப் -
பினர்கள ஆ்ரவாகவும், 04 உறுப்பி-
னர்கள எதிராகவும் தேயற்பட்டனம 
குறிப்பி்டத்ககது.

இ்ன்நபாது அம்பானறப் பிராந்-
திய உளளுராடசி உ்வி ஆனையா-
ளர் ஏ.ரீ.எம்.றாபி, பிரந்ே ேனப 
தேயைாளர் எல்.எம்.இர்பான் உள -
ளிடந்டார் பிரேன்னமாயிருந்்னர்.

அககவரப்பறறு அவனத்துப ்பள்ளிைாசல்கள்
சம்தமளனத் தவைைராக எஸ்.எம் சபீஸ்

அககனரப்பற்று அனனததுப் பள -
ளிவாேல்கள ேம்நமளனத ்னை-
வராக அககனரப்பற்று மா�கர 
ேனபயின் உறுப்பினர் எஸ்.எம் ேபீஸ் 
த்ரிவு தேயயப்படடுளளார்.

அககனரப்பற்று அரசியலில் துடிப்-
புளள ஒரு வாலிபராக (2006) இல் 
நுனழந்் இவருககு இம்மண்ணின் 
கனதினய அன்டயாளம் காண்ப்ற்கு 
கன �ாடகள ந்னவப்படடிருகக -
வில்னை. த்ாட்ட பணிகனள துைங -
கச் தேயவதில், இவர் விழிததிருந்து 
தேயற்ப்ட ேனளத்தும் இல்னை.
எஸ்,எம் ேபீஸ் என்ற இந்் வாலிப-
ரின் தவற்றிககு வழிகனளத திறந்், 
பின்புைஙகளும் இனவ்ான்.ேமூகப் 
பணிகனள ோஷ்டாஙகமின்றிச் 
தேயவது, தபாறுப்புக கூறலில்,இ-
வருககிருந்் பககுவம் என்பனவ -
்ான் இவரது ஆளுனமகள.எஸ்.

எம் ேபீஸின் இவவா-
றான அன்டயாளஙகள, 
அவர்மீ்ான ேமூகப் 
பணிகனள த்ா்டர்ச்-
சியாக அதிகரிககச் 
தேயயத த்ா்டஙகியது. 
இ்னால்,அரசியல் என்ற 
ேமூகப்பணியு்டன் பள-
ளிவாேல் ்னைனமனய 
ஏற்கும் விதினயயும் 
இனறவன் இவருககு 
எழுதியிருந்்ான். அக-
கனரப்பற்றின் மு்ற் 
பளளிவாேைான ஜும்ஆ 
தபரிய பளளிவாேல் ்னைனமதது-
வமும் எஸ்.எம் ேபீனை ந்டிவந்் 
தபாறுப்புத்ான். இவரது ந�ரிய 
சிந்்னனகள ேமூகததில் நினைதது -
விடுவ்ற்கான அன்டயாளங கள, 
அவரது அரசியல் பிரநவேததின் 

ஆரம்ப காைததிலிருந்ந் 
த்ன்ப்டத த்ா்டஙகி-
யன், பைரும் அன்ட-
யாளம் கண்்டனர்.
எந்் ந�ாககததிற்காக 
்னது ்ந்ன் உயிரிழகக 
ந � ரி ட ்ட ந ் ா , அ ன ் 
உயிர்ப்பிப்பதில் உயிர் 
மூச்ோக நின்று உனழப்-
பவர் இவர். அககனரப்-
பற்று பிரந்ே ேனபயின் 
் வி ே ா ள ர ா வ ் ற் க ா ன 
வாயப்புககள தோற்ப 
வாககுகளால், விை-

கிப்நபானாலும் த�ஞ்சுறுதிநயாடு 
தேயற்பட்ட்ால்,மககளுககு த�ருக-
கமான உறவாகத ்னைதயடுதது 
வருகிறார். பிரந்ே ேனபத ்விோ-
ளர்,மா�கர ேனப உறுப்பினர் என 
விரியும் இவரது மககள பணிகள, 

எதிர்காைததில் உயரவுளளன. இச்சூ-
ழலில், பளளிவாேல் ்னைவராகத 
த்ரிவாகி, ்ற்நபாது அககனரப்-
பற்று அனனததுப் பளளிவாேல் ேம்-
நமளனத ்னைவர் ப்வியும் இவர -
து,சிரசில் சுமத்ப்படடுளளது."�ாம் 
�ாடிநயாருககு அதிகாரஙகனளத 
திணிககிநறாம்,�ாம் �ாடிநயாரின் 
அதிகாரஙகனளப் பிடுஙகி எறியவும் 
தேயகிநறாம்"எனப் புனி் குர்ஆன் 
கூறுகிறது.�ாடிவிட்டான் என்ப்ற் -
காக எஸ் .எம் ேபீஸ்,ேஜ்ாவில் ்ன் 
சிரனேத ்ாழ்ததிவிட்டான்.ப்விகள 
கின்டத்்ற்காக மடடுமல்ை,பணி -
கள தேவவநன,சிறப்பு்டன் இனற 
திருப்தியில் த்ா்டர நவண்டும் என்-
ப்ற்காகநவ. �ாடுகின்ற இனறவன் 
�ல்ைன் �ாடுவான் என்ற �ம்பிக-
னகயில் இவர் த்ா்டர்ந்து பணி -
யாற்றி வருகிறார்.       

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு

தராட்டதவவ குறூப் நிருபர்

�ாடடில் 5 ஆண்டுகளுககுள 
குடிநீர் பிரச்சினன தீர்ககப்படும் 
என கிராமிய மற்றும் பிரந்ே குடிநீர் 
வளஙகள கருததிட்டஙகள அபிவி-
ருததி இராஜாஙக அனமச்ேர் ேனத 
நிஷாந்் த்ரிவித்ார்.

திருநகாைமனை மாவட்ட 
தேயைகததில் ந�ற்று (14) குடிநீர் 
பிரச்சினன த்ா்டர்பில் �்டமாடும் 
நேனவதயான்று இ்டம்தபற்றது. 
இதில் கருதது த்ரிவித் நபாந் 
அவர் இ்னன த்ரிவித்ார்.இஙகு 
நபசிய அவர்: �ாடடின் 73வது சு்ந் -
திர தினம் தகாண்்டா்டப்படடுளள 

நினையில், ஐம்பது வீ்மான குடி -
நீர்ப்பிரச்சினன தீர்தது னவககப்பட-
டுளளது. எஞ்சியுளள ஏனனய மீதிப் 
பிரச்சினன ஐந்து வரு்டததுககுள 
பூர்ததி தேயயப்படும்.

திருநகாைமனை மாவட்டததில் 
சுத்மான குடிநீர் வழஙகப்ப்டா -்
்ால் அதிகளவிைான மககள சிறுநீ-
ரக ந�ாயினால் பாதிககப்படடுளள 
னர்.ப்விசிறிபுர பகுதியிநைஅதி-
களவான ந�ாயாளர்கள காைப்ப-
டுகின்றனர். இப்பகுதியில் உளள 
அனனதது மககளுககும் சுத்மான 
குடிநீனர வழஙக உளள்ாகவும் 
அனமச்ேர் இ்ன்நபாது குறிப்-
பிட்டார்.

அககவரப்பறறு பிரததச சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகளுககு சிவில் அவமபபுககள் ்பாராட்டு 
(அட்டானளச்நேனன மததிய நிருபர்)

தகாவிட 19 னவரஸ் த்ாற்று 
இரண்்டாவது அனையின் நபாது, 
அககனரப்பற்று சுகா்ார னவததிய 
அதிகாரி பிரிவில், த்ாற்றுப் பரவாது 
அர்ப்பணிப்புச் நேனவயாற்றிய அகக-
னரப்பற்று பிரந்ே சுகா்ார னவததிய 
அதிகாரி ்டாக்டர் பறூைா �கபர், 
முன்னாள அககனரப்பற்று பிரதி 
சுகா்ார னவததிய அதிகாரியும், ்ற்-
நபான்ய நிந்்வூர் பிரந்ே சுகா்ார 
னவததிய அதிகாரியுமான ்டாக்டர் 
எப்.எம்.ஏ.கா்ர் ஆகிநயார் நினனவுப் 
பரிசு வழஙகி பாராடடி தகௌரவிககப்-
பட்டனர்.

அம்பானற மாவட்ட சிவில் ேங-
கஙகள அனமப்பு ஏற்பாடு தேய் 

இந்நிகழ்வு, நிந்்வூர் அட்டப்பளளம் 
'ொல்ப் மூன்' மண்்டபததில் �ன்ட-
தபற்றது. அககனரப்பற்று பிரந்ே 
சுகா்ார னவததிய அதிகாரி பிரிவில்,-
தகாவிட 19 மு்ைாவது அனையின் 
நபாது, 2020 மார்ச் மா்ம் ஒருவர் 
த்ாற்றாளராக அன்டயாளம் காைப்-
பட்டது்டன், இரண்்டாவது அனையில் 
க்டந்் �வம்பர் மா்ம் ஒநர  ்்டனவ-
யில் 10 நபர் அன்டயாளம் காைப்-
பட்டனர். பின்னர் இதத்ானக 
300யும் ்ாண்டியது. இ்னன சுகா்ார 
னவததிய அதிகாரிகளும், பணியாளர் 
குழாமும் சிறப்பாகக கடடுப்படுததி-
னர். இவர்கனளப் பாராடடும் ந�ாககி-
நை,இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு தேயயப்பட-
்டது.

அம்பானற மாவட்ட சிவில் அனமப்-
புககள அனமப்பின் ்னைவரும், நிந்-
்வூர் ஆயுர்நவ் ஆராயச்சி (த்ாற்றா 
ந�ாய) னவததியோனைப் பணிப்பா-
ளருமான ்டாக்டர் நக.எல்.எம்.�கபர்  
்னைனமயில் �ன்டதபற்ற இந்நிகழ்வு 
இ்டம்தபற்றது. இதில்,இைஙனக 
இராணுவததின் 24வது பன்டப்பிரிவு 
கட்டனளத ்ளபதி நமஜர் தஜனரல்; 
ரீ.டீ.வீரகநகான், அககனரப்பற்று 
இராணுவ முகாம் 241வது பன்டப்-
பிரிவு கட்டனளயதிகாரி நகர்ைல் 
ஜானக விமைரதன, அககனரப்பற்று 
மா�கர நமயர் அ்ாஉல்ைாஹ அகமட 
ைகி, அககனரப்பற்ற பிரந்ே ேனபத 
்விோளர் எம்.ஏ.றாசிக, உடப்ட பைர் 
கைந்து சிறப்பித்னர்.



ந�ோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர்

ஹட்டன் கல்வி வலயத்திற்குட-
பட்ட பபோகவந்தலோவ டின்சின் 
்தமிழ் மகோ வித்தியோலயத்தில் 
பபற்நறோர்களோல் அமமககபபட -
டிருந்த விமளயோடடு வீடடுககு 
இனநப்தரியோ்தவர்களோல் தீ மவக-
கபபட்ட சமபவபமோன்று இ்டம -
பபற்றுளளது.

இச் சமபவத்தினோல், ந்தோட்டப 
பகுதியில் பபரும ப்தற்றம ஏற்ப-
்டடுளளது. 

இன்று  �ோ்டளோவிய ரீதியில் 
உளள போ்டசோமலகளில் ்தரம 
01ககு மோணவர்கமள உளவோங்-
கும நிகழ்வு �ம்டபபறவுளளது.

நமற்படி மோணவர்கமள வர-
நவற்கும நிகழ்விற்கோகநவ இவ் 
வீடு கட்டபபடடுளளது. இந-

நிமலயில், ந�ற்று முன்தினம 
இரவு 11மணியளவில் தீ மவக-
கபபடடுளள்தோக ஆரமப கட்ட 
விசோரமணகளில் இருநது ப்தரிய 
வநதுளளது.

ந�ற்று கோமல, சமபவத்திமன 
அறிந்த டின்சின் பிரந்தச மககள 
போ்டசோமல வளோகத்தில் ஒன்று-
கூடி பபோகவந்தலோவ பபோலிசோ-
ருககும ்தகவல் வழங்கி சமபவ 
இ்டத்திற்கு வருமக ்தந்த பபோக-
வந்தலோமவ பபோலிசோர் விசோர-
மணகமள ஆரமபித்்தனர்.

விசோரமணகமள, ஆரமபித்்த 
பபோலிசோரி்டம இந்த விமள-
யோடடு விடுதியிமன தீ மவத்து 
பகோழுத்திய சநந்தக�பமர மகது 
பசய்து சட்ட �்டவடிகமக எடுகக 
நவண்டுபமன பபோது மககள 
நகோரிகமகவிடுத்்தனர்.

அககுறமண குறூப நிருபர்

நககோமலயில் உளள எரிவோயு 
விநிநயோக நிறுவனத்தின் ஏழு ஊழி-
யர்களுககு  பகோநரோனோ மவரஸ் 
இருபபது கண்்டறியபபட்ட்தோக 
நககோமல பபோது சுகோ்தோர பரிநசோ-
்தகர் ்டபிளயூ.எம. அமரதிலக ப்தரி-
வித்்தோர்.

எரிவோயு விநிநயோக நிறுவனத்-
தின் 55 ஊழியர்களுககு நமற்-

பகோளளபபட்ட அண்டிபென் பரி-
நசோ்தமனயில் பகோவிட மவரஸ் 
ப்தோற்று இருபபது உறுதிபபடுத்்தப-
படடுளளது.

பகோவிட  ந�ோயோளிகள ஏழு 
நபரும சிகிச்மசககோக றமபுக-
கமன மற்றும உடுபகோ்ட ஆகிய 
இ்டங்களில் உளள சிகிச்மச நிமல-
யங்களுககு  அனுபபி மவககப-
படடுளளனர் என பபோது சுகோ்தோர 
பரிநசோ்தகர்கள குறிபபிட்டனர்.
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ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

சமபள நிர்ணய சமபயில் எடுக -
கபபட்ட தீர்மோனத்துககு சட்டபூர்-
வமோன அங்கீகோரத்ம்த வழங்குவ -
்தற்கோன �்டவடிகமகமய ப்தோழில் 
அமமச்சர் முன்பனடுகக நவண்டும. 
அ்தமனவிடுத்து கமபனிகளுககு 
அழுத்்தம பகோடுத்துக பகோண்டிருப-
பது சமபள பிரச்சிமனமய நமலும 
இழுத்்தடிககும பசயலோகநவ 
அமமயும என அகில இலங்மக 
ந்தோட்ட ப்தோழிலோளர் சங்கத்தின் 
்தமலவர் கிடணன் பசல்வரோஜ் ப்தரி-
வித்்தோர்.

பண்்டோரவமளயில் �ம்டபபற்ற 
ஊ்டகவியலோளர் சநதிபபில் கலநது 
பகோண்டு கருத்து ப்தரிவிககும 
நபோந்த அவர் இவ்வோறு குறிபபிட -

்டோர். இது ப்தோ்டர்போக 
நமலும கூறுமகயில்,

ப ப ருந ந ்த ோ ட ்ட த் 
ப்தோழிலோளர்களுககோன 
சமபள உயர்வு ப்தோ்டர்-
போன மு்தலோவது கூடடு 
ஒபபந்தம 1999 ஆம 
ஆண்டிநலநய மகச்சோத்-
தி்டபபட்டது. அபநபோது 
அடிபபம்ட சமபளமோக 
101 ரூபோ வழங்கபபட-
்டது. அ்தன் பின்னர் 
அடுத்்த உ்டன்படிகமக 2002 இல் 
மகச்சோத்தி்டபபட்டது.

அ்தன்நபோது �ோட சமபளமோக 
121 ரூபோ வழங்கபபட்டது. ஆக 
இரு வரு்டங்களில் 20 ரூபோ சமபள 
உயர்நவ பபற்றுகபகோடுககபபட-
்டது. தூரந�ோககற்ற சிந்தமனநய 

இ்தற்கு கோரணம. கூடடு 
ஒபபந்தத்தில் உளள 
இவ்வோறோன வி்டயங்கள-
்தோன் இல்லோது பசய்ய 
நவண்டும.

கூடடு ஒபபந்தம 
இன்னும அமுலில் 
உளளது. அ்தமன ப்தோழி-
லோளர்களுககு சோ்தகமோன 
வமகயில் �ம்டமுமறப-
படுத்துவ்தற்கு ப்தோழிற்-
சங்கங்கள ்தவறியுளளன. 

அந்தநவமள, பபருநந்தோட்டத் 
ப்தோழிலோளர்களுககு ஆயிரம ரூபோ 
சமபளம வழங்கநவண்டும என 
சமபள நிர்ணய சமப தீர்மோனம 
எடுத்துளளது. இது ப்தோ்டர்போன 
வர்த்்தமோனி அறிவித்்தமல ப்தோழில் 
அமமச்சர் விடுகக நவண்டும. 

அத்து்டன், போரோளுமன்றத்தில் 
ந்தமவயோன சட்டங்கமள இயற்ற 
நவண்டும.

அ்தமனவிடுத்து கமபனிகளுககு 
அழுத்்தம பகோடுபபது சிககலோகநவ 
அமமயும. 

ஏபனனில் அரச இணககபபோட -
டு்டநனநய பபருநந்தோட்டங்கள 
்தனியோர் கமபனிகளுககு குத்்த -
மகககு வழங்கபபடடுளளன. 
அவற்மற திடீபரன மகயகபபடுத்-
தினோல் கமபனிகள அ்தற்கு எதிரோக 
நீதிமன்றத்ம்த �ோ்டககூடும.

அது ப்தோ்டர்போன கலநதுமரயோ-
்டல் ்தற்நபோது இ்டமபபறுகின்றது. 
அவ்வோறு �ம்டபபற்றோல் அது 
சமபள பிரச்சிமனமய நமலும 
இழுத்்தடிககும அபோயம உளளது 
என்றோர்.

த�ோட்ட த�ோழிலோளர் சம்பள விவகோரம

்கண்டி ைாவட்்டத்தில் பெருந்தாட்்டப ெகுதி ைக்களின் வாழகம்கத் த்ரத்மத உயர்த்தும் ்�ாககில் இயஙகி வரும் பதாண்டு நிறுவனைான 
'தீர்வு' ொ்டசாமை ைாணவர்்களுககு ்கற்றல் உெ்க்ரணங்கமை வழஙகும் மவெவம் ஒன்ம்ற அண்மையில் வத்து்காைம் ்கல்வி வையத்தி -
லுளை அம்ெ்்காட்ம்ட தமிழ வித்தியாையத்தில் ஒழுஙகு பசய்திருநதது.  'தீர்வு' பதாண்டு நிறுவன அங்கத்தவர்்களு்டன் ைாணவர்்கமை-
யும் ்காணைாம்.  ெ்டம் வத்து்காைம் நிருெர்

பாராளுமன்றத்தில் தேவையான
சட்டங்கள் இயற்றபப்ட தைண்டும்
அகிை இைஙம்க ்தாட்்ட பதாழிைாைர் சங்கம்

அககுறமண குறூப நிருபர்

நீர் நிமலகமள அபிவிருத்தி 
பசய்யும அரசின் புதிய திட்டத்தின் 
அடிபபம்டயில் ்தமபுத்ந்தகம ்தம -
பமன்னோவ குளம மற்றும அ்தமன 
அண்மித்்த பகுதிகள அபிவிருத்தி 
பசய்யபப்டவுளளன.

இது ப்தோ்டர்போக �ம்டபபற்ற 
ஆரமப மவபவத்தில் கோணி அமமச் -
சர் எஸ். எம.சநதிரநசன, இரோ-

ெோங்க அமமச்சர் சிரிபோல கமலத் 
ஆகிநயோர் கலநதுபகோண்்டனர். 

நவமலத்திட்டத்தின் கீழ் விவசோய 
உற்பத்தி விற்பமன நிமலயம, 
போரமபரிய சிங்கள உணவு வமகக-
மளக பகோண்்ட உணவகம (பஹல -
நபோெுன்), உ்டற்பயிற்சிககோன 
�ம்டபோம்த, சிறுவர் பூங்கோ, சுற்றோ-
்டல் சுற்றுலோப பூங்கோ நபோன்ற பல 
அமசங்கள உளள்டங்கியுளளன.

தம்புத்தகம குளம் மற்றும்
அண்மிதத பகுதிகள் அபிவிருததி

அககுறமண குறூப நிருபர்

பபருந ந்தோட்டத் ப்தோழிலோளர்-
களின் சமபளம என்ற வி்டயத்ம்த 
கூடடு ஒபபந்தத்தில் இருநது பிரித்து 
எடுககும முயற்சிககு ஒத்துமழபபு 
வழங்கக கூ்டோது என்று இலங்மக 
ப்தோழிலோளர் பசங்பகோடிச் சங்கம  
ப்தரிவித்்தது.

கண்டியில் �ம்டபபற்ற ஊ்டக சந-
திபபின்  நபோந்த சங்கத்தின் ஆநலோ-
சகர் நம னகோ கந்தசோமி இவ்வோறு 
குறி பபிட்டோர். இது ப்தோ்டர்போக 
அவர் நமலும கூறுமகயில்,

இன் று  கூடடு ஒபபத்தில்  ப்தோழி -
லோளர்களின் சமபள ம  என்ற வி்ட -
ய த்ம்த பிரி த்து எடுத்து சமபள 
நிர்ணய சமபககு மோற்றும முயற்சி 
�ம்ட பபற்றுக பகோண்டிருககிறது. 
சமபள நிர்ணய சமபககூ்டோக 1000 
ரூபோ சமபளத்ம்த தீர்மோனித்து 
வழங்கினோலும கூடடு ஒபபந்தமும 
்தற்நபோது ப்தோழிலோளர்கள முகம 
பகோடுககும பிரச்சிமனகளுககோன 
தீர்வுகமள உளள்டககிய்தோக மகச்-
சோத்தி்டபப்ட நவண்டும. 

ஏபனனில் சமபளம ்தவிர்ந்த 
ஏமனய பல வி்டயங்கள கூடடு உப -
பநத்தில் உளளன என்பம்த �ோம 

மறககக கூ்டோது. எனநவ ப்தோழி-
லோளர்களின் உரிமமமய கடசி அர-
சியல் மயபபடுத்்தோது வி்டயத்ம்த 
ப்தோழில் உரிமம என்ற ரீதியில் �ோம 
போர்கக நவண்டும.

இந்த �ோடடின் அபிவிருத்திககு 
முதுபகழுமபோக இருககின்ற ந்தோட-
்டத்ப்தோழிலோளர்கமள பகோத்்தடி-
மமகளோக �்டத்துவம்த நிறுத்்த 
நவண்டும. அந்தந�ரம ந்தோட்டத் 
ப்தோழிலோளர்களின் கூடடு ஒபபந்தம 
மகச்சோத்தி்டபபடும நபோப்தல்லோம 
ஒருயுத்்தநம �்டககின்றது.

இது ஒரு வரு்டநமோ இரண்டு 
வரு்டநமோ அல்ல பல வரு்டங்களோக 
இ்டமபபறும ஒன்றோகும. இன்மறய 
வோழ்கமகச் பசலவு அடிபபம்டயில் 
போர்ககும நபோது 1000 ரூபோ என்பது 
மிகச் பசோற்பமோன ஒரு ப்தோமகயோ-
கும.  ஒவ்பவோறு முமறயும கமபணி-
கள இழுத்்தடிபபது ஏன்? ப்தோழில் 
வழங்குர்கள திடமிட்ட அடிபபம்ட-
யில் ப்தோழிலோளர்கள உரிமமகமள 
மீறுகின்றனர் என்பம்தநய இது கோட-
டுகின்றது. 

மறு புறமோக ப்தோழிலோளர் உரிமம -
கமள கடசி அரசியலில் ்தவிககவி்ட 
முயற்சிககிறது. ப்தோழிலோளர்களது 

உரிமமகள மீறபபடுவம்த ்தடுகக 
கமபணிகள முயற்சிபபதில்மல. 
உரிமம மீறல்களுககு அரசு துமண-
நபோகோது அ்தமன ்தடுககக கூடிய-
்தோக இருகக நவண்டும. 

நமநல பசோன்ன பல்நவறு வி்ட -
யங்கமள கவனத்திற்பகோண்டு 
இரண்டு பிர்தோன நகோரிகமககமள 
முன்மவகக விருமபுகிநறோம. மு்த-
லோவ்தோக ப்தோழிலோளர் அடிபபம்ட 
சமபளம 1000 ஆக இருபபது்டன் 
அது உ்டனடியோகவும முமறயோன-
வும வழங்க நவண்டும.

அடுத்்த்தோக ந்தோட்டங்கமள 
கோ்டோககி மகவிடும நிமலமய 
உருவோககு்தல், ந்தோட்டங்கமள 
துண்்டோடி விற்றல் நபோன்றவற்மறக 
மகவிடுவது்டன் நவமலத்்தளங்க-
ளில் ப்தோழிலோளர்களுககோன அடிப-
பம்டத் ந்தமவகளோன நீர் வசதியு்ட-
னோன கழிவமற வசதிகள நபோன்றன 
பசய்துபகோடுத்்தல், உணவு சோபபி்ட 
பிரத்திநயக இ்டம அமமத்்தல், மு்த-
லியவற்மற ஏற்படுத்திக பகோடுபபது-
்டன் இன்று அறிமுகபபடுத்்தபபடடு 
வரும முமறசோரோ முமறகளுககோன 
தீர்வு என்பன கூடடு ஒபபநத்தில் உள-
ள்டககபப்ட நவண்டும. என்றோர். 

ததொழிலொளரகளின் கூட்டு ஒபபநத 
கொலததில் யுதத்ம நடக்கின்்றது
இைஙம்க பதாழிைாைர் பசஙப்காடிச் சங்கம்

பதுமள தினகரன் விநச்ட நிருபர்

பண்்டோரவமள, தியத்்தலோமவ 
பகுதிகளில் மோணவன் மற்றும 
பபண்கள உடப்ட ஐவருககு 
பகோநரோனோ ப்தோற்று உறுதி பசய்-
யபபடடிருபப்தோக பிரந்தச பபோதுச் 
சுகோ்தோர பரிநசோ்தகர் புபுது கருணோ -
ரடன ப்தரிவித்்தோர்.

இது ப்தோ்டர்போக அவர் நமலும 
கூறுமகயில்,

பண்்டோரவமள பிரபல போ்டசோ-
மலபயோன்றில் கல்வி கற்று வந்த 16 
வய்தோன மோணவனுககு பகோநரோனோ 
ப்தோற்று ஏற்படடுளளது. அத்து்டன், 
அவரது ்தகபபனுககும, மற்பறோரு 

ஆணுககும பகோநரோனோ ப்தோற்று 
உறுதியோகியுளளது.

நமற்குறிபபிட்ட மோணவனின் 
்தகபபன் பகோழுமபில் ப்தோழில் 
பசய்து விடடு, விடுமுமறயில் வீடு 
வந்த நிமலயில் அவருககும அவரது 
குடுமபத்தினருககும நமற்பகோள-
ளபபட்ட பி.சி.ஆர். பரிநசோ்தமன-
யின் பின்னநர, அம மூவருககும 
பகோநரோனோ ப்தோற்று உறுதி பசய்யப-
படடிருககின்றது.

தியத்்தலோமவ அரசினர் பபோது 
மருத்துவமமனயில் க்டமம-
யோற்றி வந்த 33 வய்தோன ்தோதிககும 
பி.சி.ஆர். பரிநசோ்தமன மூலம 
பகோநரோனோ ப்தோற்று உறுதி பசய்யப-

படடுளளது. 
அத்து்டன் தியத்்தலோமவ பகுதி -

யின் கத்துருகம என்ற கிரோமத்ம்தச் 
நசர்ந்த 34 வயதும்டய பபண்பணோ-
ருவருககும பி.சி.ஆர். பரிநசோ்தமன 
மூலம பகோநரோனோ ப்தோற்று உறுதி 
பசய்யபபடடுளளது.

நமலும, ப்தோற்று உறுதியோகியுள -
ளவர்களு்டன் ப்தோ்டர்பும்டயவர்க-
பளன்று சநந்தகிககபபடும மூன்று 
குடுமபத்ம்தச் நசர்ந்த 18 நபர் சுய 
்தனிமமபபடுத்்தபபடடுளளனர். 
ப்தோற்றோளர்களோக உறுதி பசய்யப-
பட்ட ஐவரும, பகோநரோனோ சிகிச்மச 
நிமலயத்திற்கு அனுபபபபட -
டுளளனர்.

பண்்டாரைவை, தியத்ேலாவை பகுதி்களில்
மாணைன உடப்ட ஐைருக்கு க்காதரானா

எரிவொயு விநி்�ொக நிறுவன
ஊழி�ரகள் சிலருக்கு தகொ்�ொனொ

மொணவரகளள வ�்வற்்றக
அளமக்கபபட்ட வீட்டுக்கு தீ ளவபபு

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பிளோஸ்டிக உற்பத்தி பபோருடகள 
சநம்தயில் நிரமபியிருபப்தோல் பிரமபு 
உற்பத்திகள போதிககபபடுவ்தோக எஹ-
லியபகோம்ட, குருவி்ட நபோன்ற பிர-
ந்தசங்கமள நசர்ந்த உற்பத்தியோளர்-
கள கவமல ப்தரிவிககின்றனர்.

இரண்டு ்தசோப்தங்களுககு முன் 
பிரமபினோல் உற்பத்தி பசய்யபபடும 
கதிமரகள அலங்கோரப பபோருடகள 
உடப்ட வீடடு உபநயோகப பபோருடக 
ள பபருமளவில் வீடுகளில் போவிககப-
படடு வந்தன.

எனினும ்தற்நபோது பிளோஸ்டிக 
பபோருடகளின் வருமகயோல் இவ் உற்-
பத்திகள பபரும வீழ்ச்சியம்டநதுள-
ளது என பிரமபு உற்பத்தியோளர்கள 
கவமல ப்தரிவிககின்றனர்.

இப பிரந்தசங்களில் பரவலோக வீடு-
களில் பிரமபு மகத்ப்தோழில் சிறபபோக 
�ம்டபபற்று வந்த நபோதிலும பபோது-
மககள கவர்ச்சி, அலங்கோரம, மலிவு 
விமலகள ஆகியவற்மற �ோடிச் பசல்-
வ்தோலும ்தமது ப்தோழிற்துமற வருமோ-
னங்கள மோத்திரமன்றி  எதிர்கோலத்தில் 
பிரமபு உற்பத்தித்து �ோடடிலிருநது 
அருகிப நபோய்விடும எனவும இவர்-
கள குறிபபிடுகின்றனர்.

ஹட்டன் விநச்ட நிருபர்

பகோநரோனோவுககு மத்தியில் மண்மண-
யும பபண்மணயும கோபநபோம எனும 
ப்தோனிபபபோருளில் மல்லிமகபபூ சநதி-
யில் மமலயகப பபண்களின் கவனயீர்பபு 
நபோரோட்டம ஒன்று ந�ற்று �ம்டபபற்றது.

பபண்கள பச்மச நிற ஆம்ட அணிநது 
நூறு நகோடி மககளின் எழுச்சி, இயற்மக 
உணவுகள உண்நபோம, ஆநரோககியமோன 
வோழ்மவ வோழ்நவோம, இயற்மகமய 
கோபநபோம நபோன்ற வசனங்கமள எழுதிய 
ப்தோம்தகமள கோடசிபபடுத்தியவோறு 
மிகவும அமமதியோன முமறயில் சுகோ்தோர 

வழிமுமறகளுககு ஏற்ப கவனயீர்பபில் ஈடு-
பட்டனர்.

இயற்மகயற்ற உணவு பயன்போடடின் 
கோரணமோக உலகில் வோழும நூறு நகோடி 
மககள பல்நவறு ப்தோற்று ந�ோய்களுககு 
ஆளோகி வருவது்டன் இயற்மகயின் 
அழிவின் கோரணமோக பல்நவறு பிரிச்சிமன-
களுககு முகங்பகோடுத்து வருவ்தோக குறிப-
பிட்டனர்.

அத்ந்தோடு பபண்களுககும மண்ணுககும 
ப�ருங்கிய ப்தோ்டர்பு கோணபபடுவ்தோகவும 
இ்தனோல் மண்மணயும பபண்மணயும 
கோககின்ற பபோறுபபு பபண்களுககு இருப-
ப்தோகவும இவர்கள சுடடிககோடடினர்.

மண்வணயும் கபண்வணயும் ்காபதபாம்
மல்லிவ்கபபூ சந்தியில் ்கைனயீர்பபு தபாராட்டம்

பிளோஸ்ரிக் த்போருடகளோல்
பிரமபு உற்பத்தியில் வீழ்ச்சி
உறெத்தியாைர்்கள ்கவமை
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அவுஸ்திரேலிய பகிேங்க டென்னிஸ் 
ரபோட்டியில் டெரீனோ, ஒெோ்கோ ்கோல் 
இறுதிக்கு தகுதி டபற்றுள்ள-
னர். கிேோணட்ெலோம் ரபோட்-
டி்களில் ஒன்்ோன அவுஸ்தி-
ரேலிய பகிேங்க டென்னிஸ் 
ரபோட்டி டெல்ரபோர்ன் 
ந்கரில் நடெடபற்று வருகி-
்து.

ரநற்றுக் ்கோடல நெநத 
டபண்கள ஒற்ட்யர் 4-வது 
சுற்று ஆட்ெம் ஒன்றில் 
3-வது வரிடெயில் உள்ள 
நரெோமி ஒெோ்கோ (ஜப்-
போன்)-14-ம் நிடல வீேோங-
்கடனயோன ்கோர்பின் முகு 
ருஜோ (ரஜர்ெனி) ரெோதி-
னோர்்கள.

இநத ஆட்ெம் மி்கவும் பே-
பேப்போ்க இருநதது. முதல் 
டெட்டெ முகுருஜோ 6-4 
என்் ்கணக்கில் டவன்்ோர். 
ஆனோல் அதற்கு அடுதத 
டெட்டில் ஒெோ்கோ சுதோரிதது 
ஆடி 6-4 என்் ்கணக்கில் 

டவன்்ோர். அரத உதரவ்கததுென் 
விட்ளயோடி 3-வது டெட்டெயும் அவர் 

7-5 என்் ்கணக்கில் டவன்று ்கோல் 
இறுதிக்கு தகுதி டபற்்ோர். ஸ்ர்கோர்: 

4-6, 6-4, 7-5.
முகுருஜோ ்கெநத அவுஸ்-

திரேலிய பகிேங்கததில் 
இறுதி ரபோட்டி வடே 
முன்ரனறி இருநதோர். 
ஆனோல் தற்ரபோது 4-வது 
சுற்ர்ோடு டவளிரய் 
ரவணடிய நிடலடெ ஏற்-
பட்டு விட்ெது.

10-வது வரிடெயில் உள்ள 
டெரீனோ வில்லியம்ஸ் 
(அடெரிக்்கோ) 4-வது சுற்றில் 
டபலோேடெ ரெர்நத ெப-
டலன்்கோடவ எதிர்ட்கோண-
ெோர். இதில் டெரீனோ 6-4, 
2-6, 6-4 என் டெட் ்கணக்-
கில் டவன்்ோர்.

ெற்ட்ோரு ஆட்ெத-
தில் சூவி 6-4, 6-2 என்் 
்கணக்கில் வோணெேஸ் 
ரெோவோடவ (டெக்குடிய-
ேசு) வீழ்ததி ்கோல் இறுதிக்கு 
தகுதி டபற்்ோர்.

போகிஸ்தோன் அணிக்ட்கதிேோன 
இேணெோவது இருபதுக்கு இருபது 
ரபோட்டியில் டதன்னோபிரிக்்கோ 
அணி 6 விக்ட்கட் விததியோெததில் 
டவற்றி டபற்றுள்ளது.

போகிஸ்தோன் – டதன்னோபிரிக்்கோ 
அணி்களுக்கு இடெயிலோன 
இேணெோவது இருபதுக்கு இருபது 
கிரிக்ட்கட் ரபோட்டி லோகூரில் 
நடெடபற்்து. நோணய சுழற்சியில் 
டவற்றிடபற்் டதன்னோபிரிக்்கோ 
்க்ளததடுப்பில் ஈடுபெ தீர்ெோனித-
தது.

இதற்்கடெய முதலில் துடுப் -
டபடுததோெ ்க்ளமி்ஙகிய போகிஸ்-
தோன் அணி, 20 ஓவர் முடிவில் 7 
விக்ட்கட் இழப்பிற்கு 144 ஓட்ெங -
்கட்ள டபற்றுக்ட்கோணெது.

டதன்னோபிரிக்்கோ அணி ெோர்பில் 
பிரிரெோரியஸ் அெததலோ்க பநது 
வீசி 5 விக்ட்கட்டுக்்கட்ள வீழ்ததி-
னோர்.

இடதயடுதது, 145 ஓட்ெங்கள 
என்் டவற்றி இலக்குென் டதன் -
னோபிரிக்்கோ ்க்ளம் இ்ஙகியது.

டதோெக்்க வீேர் ரீஸோ டென்-

ரிக்ஸ், வோன் பிஜியன் ஆகிரயோர் 
அபோேெோன ஆட்ெதடத டவளிப் -
படுததினர். டென்ரிக்ஸ் ெற்றும் 
வோன் பிஜியன் தலோ 42 ஓட்ெங்க-
ளில் ஆட்ெமிழநதனர்.

இறுதியில், டதன்னோபிரிக்்கோ 
அணி 16.2 ஓவரில் 4 விக்ட்கட்-
டுக்கு 145 ஓட்ெங்கள எடுதது 

6 விக்ட்கட் விததியோெததில் 
டவற்றி டபற்்து. டதன்னோபிரிக்்க 
அணியின் பிரிரெோரியஸ் ஆட்ெ 
நோய்கன் விருது டபற்்ோர்.

இநத டவற்றியின் மூலம் 3 
ரபோட்டி்கள ட்கோணெ டதோெரில் 
டதன்னோபிரிக்்கோ, போகிஸ்தோன் 
தலோ ஒரு டவற்றி டபற்றுள்ளது.

20க்கு20 கிரிக்்கெட்:

பாகிஸ்ானை வீழ்த்தியது 
்்னைாபிரிக்கெ அணி

அவுஸதிரேலிய பகிேஙகெ ்ெனனிஸ:

செரீனா, ஒொகா
கால் இறுதிக்கு தகுதி

கெல்வியனைச்சின புதிய ஏறபாட்டில்
ஒவ்வாரு ைாணவருக்கும் வினையாட்டு

"விட்ளயோட்டு ெனிதடனப் பூேணப்படுததும்" 
என்போர்்கள. ந்கர்நது ட்கோணடு டெல்லும் சூழலில் 
்கல்விச் ெக்்கேததின் சுடெயும் இலததிேனியல் ெோத-
னங்களின் ்கவனத திடெ திருப்பலும் ெோணவர்-
்களின் டபரும்பகுதியினரிெம் விட்ளயோட்டின் 
மீதோன ஆர்வதடதக் குட்ததுக் ட்கோணரெ வரு-
கி்து. இததன்டெயிடன இல்லோடதோழிக்கும் 
ரநோக்கில் ்கல்வியடெச்சின் புதிய சுற்று நிரூபம் 
ெோணவர்்களுக்கு புதிய போயச்ெடல உணடுபண-
ணும் என்பதில் ெோற்றுக் ்கருததில்டல.

போெெோடல ெோணவர்்களின் உெலியல், உ்ளவி-
யல், ெமூ்க ெற்றும் ஆன்மீ்க ஆரேோக்கியதடதப் பூே-
ணப்படுததும் ரநோக்கில் ெ்கல ெோணவர்்கட்ளயும் 
்கட்ெோயெோ்க ஒரு விட்ளயோட்டிரலனும் ஈடுபெ 
டவப்பரத ்கல்வியடெச்சின் இலக்்கெோகும். 
குறிதத ஒரு வகுதியினர் ெட்டும் விட்ளயோட்டில் 
ஈடுபோடு ்கோட்டும் முட்டெ இச் சுற்றுநிரூபததின் 
மூலம் இல்லோடதோழிக்்கப்படுகி்து.

விட்ளயோட்டில் ஈடுபடும் ெோணவர்்கள அதன் 
மூலம் அடெயும் ரதர்ச்சி்கள ெற்றும் தட்கடெ-
்கட்ள அ்ளவீடுவதற்கும் நோட்டிடனப் பிேதி 
நிதிததுவப்படுததி டவளிநோட்டுப் ரபோட்டி்களில் 
்கலநது ட்கோள்ளச் டெயவதடனயும் குறிக்ர்கோ்ளோ-
்கக் ட்கோணடு புதிய சுற்று நிருபம் வடிவடெக்்கப்-

பட்டுள்ளதோ்கவும் இதுவடே பயன்போட்டிலிருநத 
அடனதது ஆரலோெடன்கள ெற்றும் சுற்று நிரூபங-
்கட்ளயும் இதன் மூலம் ேததுச் டெயவதோ்கவும் ்கல்-
வியடெச்சு அறிவிததுள்ளது. வழடெயோ்க இருநது 
வநத விட்ளயோட்டுக்கு ரெலதி்க சில விட்ளயோட்-
டுக்்கள ரெர்க்்கப்பட்டுள்ளதுென் புதிய விதிமுட -்
்களும் உளவோங்கப்பட்டுள்ளன.

அகில இலஙட்க ெட்ெததில் ெோததிேம் இருநது 
வநத ்கடின பநது சுற்றுப் ரபோட்டி 11 ரபர் ட்கோணெ 
5 ஓவர் ரபோட்டியோ்க ெோ்கோண ெட்ெததிற்கும் பேவ-
லோக்்கப்பட்டுள்ளது.

டபட்மின்ென் இேட்டெயர் குழுவோ்க இருநத 
ரபோட்டியுென் ஒற்ட்யர் ஆட்ெமும் ெோ்கோணம் 
வடே ரெர்க்்கப்பட்டுள்ளதுென் ஒற்ட்யர் ஆட்ெத-
தில் விட்ளயோடுரவோருக்கு இேட்டெயர் ஆட்ெத-
தில் விட்ளயோடுவதற்குரிய ெநதர்ப்பமும் ெறுக்்கப்-
பட்டுள்ளது.

ரெபிள டெனிஸ், ெோ்கோணம், அகில இலஙட்க 
ெட்ெம் என விரிநதுள்ளதுென் தனியோ்க ஆடுபவர் 
இேட்டெயர் பிரிவில் பஙகு ட்கோள்ள முடியோடதன்் 
விதிமுட் இதிலும் இடணக்்கப்பட்ெள்ளது.

உெற்பயிற்சியோனது போெெோடல்களின் ்கோடல 
நி்கழ்வோ்க இெம்டபற்று, இல்ல விட்ளயோட்டுப் 
ரபோட்டியின் ரபோது ்கண்கோட்சியோ்க இெம்டபற்று 

வநதது. தற்ரபோது அது ரதசிய ெட்ெ ரபோட்டி 
நி்கழ்வோ்க ெோற்்ப்பட்டுள்ளது.

சிறுவர் விட்ளயோட்டுக்்கள தேம் 6 வடே வழடெ-
யோ்க நடெடபற்று வநதது. உள்ள்க விட்ளயோட்டு 
ெோ்கோணம் ரதசியம் வடேயும் இருநதது வலயம், 
ர்கோட்ெம் வடேயும் ெோற்்ப்பட்டுள்ளது. தேம் 
ஆறு ெட்டும் தனியோன ரபோட்டியோ்க ெோ்கோணம் 
டெல்லவுள்ளது.

்க.டபோ.த ெோதேண தேம் ்கற்று ஒரு போெெோ-
டலடய விட்டு விலகி ரவறு போெெோடல்களுக்கு 
உயர்தேததிற்குச் டென்்வர்்கள புதிய போெெோடல-
யில் நடெடபறும் விட்ளயோட்டு நி்கழ்வு்களில் பங-
ர்கற்்க ரவணடுெோயின் படழய போெெோடல அதிப-
ரின் ெம்ெதக் ்கடிதம் ரதடவப்படும்.

அஞெரலோட்ெம் 100 மீற்்ர், 400 மீற்்ர் என ஏற்-
்கனரவ இருநது வநத தூே அ்ளவுென் 800 மீற்்ர் 
புதிய சுற்று நிருபததில் இடணக்்கப்பட்டுள்ளது-
ென் அது அகில இலஙட்க ெட்ெம் வடே நெததப்-
பெவுள்ளது.

ஒரு ெோ்கோணததிலிருநது போெெோடல 5 அணிக்கு 
ரெல் பஙகு ட்கோணெோல் ெோததிேரெ அகில 
இலஙட்க ெட்ெ சுற்று நெததப்படும். அரத ரபோல் 
ஒன்பது ெோ்கோணங்களிலிருநது குட்நது ஐம்பது 
அணி்கள இறுதிப் ரபோட்டியில் பஙகு பற்் எதிர்-

போர்க்்கப்படுகி்து. போெெோடலடய விட்டு விலகிச் 
டென்் ெோணவர்்கள ரபோட்டி்கள எதிலும் ்கலநது 
ட்கோள்ள முடியோது. எனினும் புலடெப்பரிசில் 
பரீட்டெயில் சிததி டபற்று ரவறு போெெடலக்-
குச் டெல்லும் ெோணவர்்களும் முதல் தெடவ-
யோ்க தேம் 12 இல் புதிய போெோடலடயோன்றிற்கு 
இடணததுக் ட்கோள்ளப்படுபவரும் அதிபரூெோ்க 
்கல்வியடெச்சின் அனுெதியுென் ரபோட்டி்களில் 
பஙர்கற்்க முடியும். இவர்்கள ஒரு வருெததில் ஒரு 
போெெோடல ெோர்பில் ெோததிேரெ ்கலநது ட்கோள்ள-
லோம்.

்கல்வியடெச்சின் அனுெதியுென் இலஙட்க 
விட்ளயோட்டுச் ெங்கம், ரதசிய விட்ளயோட்டுச் 
ெங்கம் ஆகியவற்றினோல் நெததப்டும் ரபோட்டி-
்களில் புதிய போெெோடலடயப் பிேதிநிதிததுவப்-
படுததி ்கலநது ட்கோளளுவதற்்கோன ஏற்போடு்கள 
புதிய சுற்றுநிரூபததில் உணடு. இல்ல விட்ளயோட்-
டுப் ரபோட்டி்களில் ஒரு நி்கழ்விற்கு குட்நதது 5 
ெோணவர்்கள இருததல் ரவணடும்.

12 வயதுக்கு கீழ், 14 வயதுக்கு கீழ், 16 வய-
துக்கு கீழ், 18 வயதுக்கு கீழ் என வயதுப் பிரிவு-
்கள வடேயறுக்்கப்பட்டுள்ள ரபோதிலும் அதிபரின் 
விருப்பதரதர்வுக்ர்கற்ப போெெோடல ெட்ெங்களில் 
புதிதோ்க வயடதல்டல இடணப்புப் பிரிடவோன்ட் 

ரெற்ட்கோள்ள முடியும். டெயல்லுநர் ரபோட்டி்கள, 
்கேப்பநது, வடலப்பநது, டென்பநது, ்கோல்ப்பநது, 
எல்ரல, டபட்மிணென், ரெடெப்பநது, எறிபநது, 
எரேோபிக் ஜிம்னோஸ்ரிக், ்க்பி, ்கபடி, கூடெப்-
பநது, டெோக்கி, உெற்பயிற்சி, ெல்யுததம், குததுச்-
ெணடெ , ஜுரெோ, டெக்கிர்ளோட்ெம் எனப் பல 
விட்ளயோட்டுக்்கள புதிய சுற்று நிரூபததில் உள-
வோங்கப்பட்டுள்ளன.

ெோணவர்்களின் விட்ளயோட்டு ரெம்போட்டிடன 
்கருக்ர்கோ்ளோ்கக் ட்கோணடு உருவோக்்கப்பட்டுள்ள 
புதிய சுற்றுநிரூபம் ரநர் ெற்றும் ெட்மு்க நன்டெ-
்கட்ள எதிர்்கோல ெமூ்கததிற்கு வழங்கக் ்கோததிருக்-
கி்து.

இதிலுள்ள ஏற்போடு்கட்ள இஙகு குறிப்பிட்டு 
ெோேப்படுததியுள்ள ரபோதிலும் இதன் உள்ளெக்-
்கங்கட்ள ஊன்றியறிவதன் மூலம் பல்ரவறு 
பலோபலன்்கட்ளயும் அடெநது ட்கோள்ள வோயப்-
புணடு. எது எவவோ்ோன ரபோதிலும் ்கல்வியடெச்-
சின் புதிய ஏற்போடு ெோணவர் நலடன ரநோக்கிய 
ந்கர்ரவ.

ஜெஸ்மி எம்.மூஸா...?
(பெரியநீலாவணை தினகரன் நிருெர்)

புதிய ரி 20 லீக் ்்ாெனே ஆேம்பிக்கும் 
ஐக்கிய அேபு இோச்சிய கிரிக்்கெட் சனப

அணிக்கு 07 ரபர்; லிவர்பூல் புளூ அணி சம்பியன

ஐ.பி.எல். கிரிக்ட்கட் டதோெடே ரபோன்று, 
ஆறு அணி்க்ளெஙகிய ரி 20  கிரிக்ட்கட் 
லீக் ஒன்றிடன நெததுவதற்கு ஐக்கிய அேபு 
இேோச்சிய கிரிக்ட்கட் ெடப தீர்ெோனிததுள்ள-
தோ்க உததிரயோ்கபூர்வெோ்க அறிவிததுள்ளது.

ஐக்கிய அேபு இேோச்சிய கிரிக்ட்கட் ெடப 
ஆேம்பிக்கும் இநத கிரிக்ட்கட் டதோெேோனது, 
எதிர்வரும் டிெம்பர்- - ஜனவரி (2021-22) 
ெோத ்கோலப்பகுதியில் நெததப்படும் எனவும் 
குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது.

இநத கிரிக்ட்கட் டதோெரிடன நெததுவ-
தற்கு பல கிரிக்ட்கட் விட்ளயோடும் நோடு்கள 
தங்களுடெய ஆர்வதடத டவளிப்படுததி-
யுள்ளதோ்க ஐக்கிய அேபு கிரிக்ட்கட் ெடபயின் 
டபோது டெயலோ்ளர் முபோஷிர் உஸ்ெோனி டதரி-
விததுள்ளோர். 

“பலர் இநத டதோெடே நெததுவதற்கு 
தங்களுடெய ஆர்வதடத டவளிப்படுததி-
யுள்ளனர். இதில், ஐ.பி.எல். அணி உரிடெ-
யோ்ளர்்கள, இநதிய வர்தத்கர்்கள ெற்றும் 

டபோலிவூட் நட்ெததிேங்கள என பல தேப்-
பினரும் ஆர்வெோ்க உள்ளோர்்கள” 

ஐக்கிய அேபு இேோச்சிய கிரிக்ட்கட் 
ெடப ஆேம்பிக்்கவுள்ள இநத டதோெரில் 
ஆறு அணி்கட்ள இடணப்பதற்கு தீர்-
ெோனங்கள ரெற்ட்கோள்ளப்பட்டுள்ள 
ரபோதும், ஒருெோத இடெரவட்ளக்குள 
இறுதிக்்கட்ெ தீர்ெோனம் ரெற்ட்கோள்ளப்-
படும் எனவும் குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது. 
இதுதோன் எெது திட்ெம். அணியின் உரி-
டெயோ்ளர்்கள ெற்றும் டதோெரின் ்கட்ெ-
டெப்பு டதோெர்பில் ஒரு ெோதததுக்குள 
தீர்ெோனிப்ரபோம். 

வீேர்்களுக்்கோன ஊதியம் ்கட்ெோயெோ்க 
அதி்கெோ்க வழங்கப்படும். ஆரலோெடன-
்களின் பின்னர் இநத விெயம் டதோெர்பில் 
உறுதிடெயயப்படும். அததுென், உலகின் 
முன்னணி கிரிக்ட்கட் லீக் அ்ளவுக்கு இநத 
டதோெடே நெததவதற்கு திட்ெமிட்டுள-
ர்ளோம்“ என இவர் ரெலும் சுட்டிக்்கோட்டி 

னோர். ்கெநத இேணடு வருெங்களுக்கு 
முன்னர் ஐக்கிய அேபு இேோச்சிய கிரிக்ட்கட் 
ெடப, ஐ.பி.எல். அணி்க்ளோன ட்கோல்்கததோ 
டநட் டேெர்ஸ், டெல்லி ட்கபிட்ெல்ஸ், 
டென்டன சுப்பர் கிஙஸ் ெற்றும் இன்னு-
டெோரு அணிடயன நோன்கு ஐ.பி.எல். 
அணி்கட்ள ட்கோணடு டதோெடேோன்ட் நெத-
துவதற்கு திட்ெமிட்டிருநதது. குறிப்போ்க 

மும்டப அணியுெனும் ்கலநதுடேயோெல்-
்கள நடெடபற்் ரபோதும், டதோெர் நெத-
தப்பெவில்டல. எனினும், இம்முட் 
ஆறு அணி்கள ட்கோணெ இநத டதோெடே 
நெததுவதில் ஐக்கிய அேபு இேோச்சிய 
கிரிக்ட்கட் ெடப தீவிேம் ்கோட்டியுள்ளதோ்க 
குறிப்பிெப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அேபு இேோச்சியததின் டுபோய, 
அபுதோபி ெற்றும் ஷோர்ஜோ டெதோனங-
்களில் இநத டதோெரின் ரபோட்டி்கள 
நடெடபறும் என எதிர்போர்க்்கப்படுகி-
்து. குறிப்போ்க ்கெநத ஆணடு ஐ.பி.

எல். டதோெர் இஙகு நடெடபற்்துென், 
நீணெ்கோலெோ்க போகிஸ்தோன் அணி அவர்-
்களுடெய ெர்வரதெ ரபோட்டி்கட்ள இஙகு 
விட்ளயோடினர். தற்ரபோது ஆப்்கோனிஸ்தோன் 
கிரிக்ட்கட் அணி, அவர்்களுடெய ெர்வரதெ 
ரபோட்டி்கட்ள ஐக்கிய அேபு இேோச்சியததில் 
விட்ளயோடி வருகின்்டெ குறிப்பிெததக்-
்கது.

புதத்ளம் தின்கேன் நிருபர்

புதத்ளம் லிவர்பூல் ்கோல்ப்பநதோட்ெ ்கழ்கம் நெோத-
திய அதன் அங்கததவர்்களுக்கிடெயிலோன அணிக்கு 
07 ரபர்்கட்ள ட்கோணெ இேணெோம் ்கட்ெ "உள்ள்க 
வீேர்்களுக்கிடெயிலோன ்கோல்பநதோட்ெ ரபோட்டி 
டதோெர் 2021" எனும் ்கோல்பநதோட்ெ டதோெரில் லிவர்-
பூல் "புளூ" அணியினர் ெம்பியனோகியுள்ளனர். டேட் 
அணியினர் இேணெோமிெததுக்கு டதரிவோகியுள்ளனர்.

இநத ரபோட்டிதடதோெர் டவளளிக்கிழடெ (05) 
ெோடல புதத்ளம் இபுனு பதூதோ வீதியில் அடெந-
துள்ள லிவர்பூல் ்கோல்பநதோட்ெ டெதோனததில் இெம்-
டபற்்து.

இநத டதோெரில் லிவர்பூல் ்கழ்கததின் வீேர்்கட்ள 
உள்ளெக்கிய டயரலோ, புளூ, டேட் ெற்றும் டவட் 
ஆகிய நோன்கு அணியினர் பஙர்கற்்னர்.

புளளி்கள அடிப்படெயில் நடெடபற்் இநத 

ரபோட்டிதடதோெரில் அதி கூடிய புளளி்கட்ள டபற்் 
லிவர்பூல் புளூ அணியும் டேட் அணியும் இறுதி 
ரபோட்டியில் பலப்பரீட்டெ நெோததின.

இறுதிப்ரபோட்டியில் இரு அணி்களும் தலோ 
ஒவடவோரு ர்கோல்்கட்ள டபற்று ெெநிடல அடெந-
ததோல் இெம்டபற்் டபனல்டி உடதயில் லிவர்பூல் 
புளூ அணி 03: 02 ர்கோல்்களினோல் டவற்றிடபற்று ெம்-
பியனோகியரதோடு லிவர்பூல் டேட் அணி இேணெோம் 
இெததிடன டபற்றுக்ட்கோணெது.

ெ்கல ரபோட்டி்களுக்கும் நடுவேோ்க எம்.எஸ்.எம். 
டநௌபி ்கெடெயோற்றினோர். சி்நத வீேேோ்க முெம்ெது 
ஆஷிக்கும், சி்நத ர்கோல் ்கோப்போ்ளேோ்க பரேோஜும் 
டதரிவோகினர்.

நி்கழ்வுக்கு பூேண அனுெேடனடய லிவர்பூலின் 
ெர்கோதே ்கழ்கெோன ஜுவடனல் கிரிக்ட்கட் ்கழ்கத-
திடன வழி நெோததும் நுெோ டிம்பர் ெவுஸ் உரிடெ-
யோ்ளர் ரிபோஸ் வழஙகி இருநதோர்.

வவுனியோ விட்ளயோட்டு 
நிருபர்

வவுனிோ கிரிக்கைட சஙைத்-
தினால் ந்டாத்்தப்படும பிரிவு 
மூன்றுக்ைான ைடினப்பந்து 
ே்பாடடியின் இறுதி நிைழ்வு 
வவுனிோ நைரசக்ப கம்தா-
னத்தில் இ்டமக்பற்றது.

இச் சுறறின் இறுதிபே்பாட-
டிக்கு யுனிக்பட மறறும வ்ட 
்தாரகை விக்ளோடடுக்ைழைங-
ைள க்தரிவாகியிருந்்தன.

இபே்பாடடியில் மு்தலில் 
துடுபக்படுத்்தாடிே யுனிக்பட அணி ஐம்பது ஒவர் நிக்றவில் 
09  விக்கைடைக்ள இழந்து 230 ஒட்டஙைக்ள க்பறறுக்-
கைாண்டது. துடுப்பாட்டத்தில் யுனிக்பட விக்ளோடடுக்ைழ-
ைம சார்்பாை ஐ.நிமே�ஸ்வரன் 58 ஒட்டஙைக்ளயும, ்பந்து 
வீச்சில் வ்ட்தாரகை விக்ளோடடுக்ைழைம சார்்பாை ச.ஜி்தர்சன் 
03 விக்ைடைக்ளயும க்பறறுக்கைாண்டனர்.

231 ஒட்டஙைள எடுத்்தால் கவறறி என்்ற நிக�யில் ்பதி-
லுக்கு துடுபக்படுத்்தாடிே வ்ட்தாரகை விக்ளோடடுக்ைழைம 
42.4 ஒவர்ைக்ள எதிர்கைாணடு ்தனது சை� விக்ைடைக்ளயும 
இழந்து 198 ஒட்டஙைக்ள க்பறறு ே்தால்விேக்டந்்தது.

துடுப்பாட்டத்தில் வ்ட்தாரகை அணி சார்்பாை ச.ஜி்தர்சன் 45 
ஒட்டஙைக்ளயும ்பந்துவீச்சில் யுனிக்பட சார்்பாை மு.உ்தேகு-
மார் இரணடு விக்கைடைக்ளயும க்பறறுக்கைாண்டார்.

இறுதிப ே்பாடடியில் 32 ஓட்டஙைளினால் யுனிக்பட அணி 
கவறறி க்பற்றகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.

இபே்பாடடியின் ஆட்டநாேைனாை யுனிக்பட விக்ளோடடுக்-
ைழைம சார்்பாை கச.ருசாந்்தனும, க்தா்டர் நாேைனாை வ்ட்தா-
ரகை விக்ளோடடுக்ைழைம சார்்பாை சத்திேமூர்த்தியும க்தரி-
வானார்.

வெ்ாேனகெனய வீழ்த்தி
யுனினபட் அணி சம்பியன
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