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தடுப்பூசி ப�ோடுறதுல நம்மட எம. பி 
்மோர் ப�ருசோ அக்கறற ்கோடடல ப�ோல 
பதரியுது....

எலகசன் ்கோலம  எணடோ ஓடிப்-
ப�ோய் இருப்பினம, ்மக்களுககுள்ள வோககு 
ப்கக்க ப�ோ்கணுப்ம,  இப்ப�ோறதககு ஒரு   
எலகசனும  இலலதோபன...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

திருக�ோணமலை எண்ணய்த் தோங் -
கி�ளின் ்ெயல்ோடு மற்றும் அபிவி -
ருத்தி ஆகியவற்றுக�ோ� ்ரஸ்ரம் 
ஒத்துலைபல் கமலும் கமம்்டுத்து-
வதற்�ோ� க்ச்சுக�ள் முன்்னெடுக�ப -
்ட்டு வருவதுடன் இநத விவ�ோரத்-
தில இைங்ல�யுடன் உற்்த்தித்திறன் 
மிக� ஈடு்ோட்லட ்தோடர்நதும் முன் -

்னெடுக�வுள்்ளதோ� இநதியோ ்தரிவித்-
துள்்ளது.   

தி ரு க � ோ ண ம ல ை யி லு ள் ்ள 
எண்ணய் தோங்கி�ளின் கூட்டு அபி -
விருத்தி ்தோடர்்ோ� எழுப்ப்ட்ட 
க�ள்வி ஒன்றுககு இநதிய உயர்ஸதோ -
னி�ரோையத்தின் க்ச்ெோ்ளர் 
்திைளிகல�யிகைகய 

திருைமல எணபணெய்த் தாஙகி்கள் விவ்கா்ரம்;   

கிளி்�ோச்சி குறூப நிரு்ர்  
�ோணோமல ஆக�ப்ட்டவர்-

�ளின் உறவு�ள் �ோல்ள 20ஆம் 
தி�தி ெனிககிைலம �டத்த திட்-
டமிட்டுள்்ள தீச்ெட்டி க்ோரோட்-
டத்துககு அலைபபு விடுத்-
துள்்ளனெர். கிளி்�ோச்சியில 
�லட்்ற்ற ஊட�வியைோ்ளர் 
ெநதிபபில �ைநது ்�ோணடு 
�ருத்து ்தரிவிககும்க்ோகத அவர்�ள் 
இவவோறு ்தரிவித்துள்்ளனெர்.  ஊட�வி-

யைோ்ளர் ெநதிபபு கிளி்�ோச்சி 
ஊட� அலமயத்தில �லட-
்்ற்றது.   

வடககு, கிைககில வலிநது 
�ோணோமல ஆக�ப்ட்டவர்-
�ளின் உறவு�ள் கிளி்�ோச்சி 
மோவட்டத்தில ்தோடர் �வனெ 
ஈர்பபு க்ோரோட்டத்லத ஆரம்-
பித்து 20ஆம் தி�தி 04 ஆண-

டு�ள் நிலறவலடகிறது. 
அன்லறய தினெம் 

வலிந்து காணாமல் ஆககப்பட்டாரது  
உறவுகள் நாளை தீச்சடடிப ்்பார்

்ோகிஸதோன் பிரதமர் இம்ரோன்�ோனின் ்ோரோளுமன்ற உலர 
இரத்துச் ்ெய்யப்ட்டது ஏமோற்றமோ� உள்்ளதோ� ்ோரோளு-
மன்ற உறுபபினெர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ ்தரிவித்துள்்ளோர். இவ -
விடயம் ்தோடர்பில அவர் ்வளியிட்டுள்்ள ஊட� 
அறிகல�யிகைகய இவவோறு குறிபபிட்டுள்்ளோர்.  

இம்ரான் கரானின் உர் இ்த்து;
ஹரீஸ் எம.பிக்கு ஏமராற்றம

சுபபிரமணியம் நிஷோநதன்   

்�ோவிட் 19 லவரஸ ்தோற்றுககு எதிரோ� 
முதல கடோஸ தடுபபூசி�ள் வைங்�ப்ட்ட -
வர்�ளுக�ோனெ இரணடோவது கடோஸ 
எதிர்வரும் தமிழ் - சிங்�்ளப 

இந்திய ப்கார்ரானா தடுபபூசி   

்�ோவிட்-19 �ோரணமோ� மரணிப்வர்�ல்ள அடக�ம் 
்ெய்ய அனுமதிககும் வோககுறுதியிலிருநது இைங்ல� பின்-
வோங்குவது ்தோடர்பில அ்மரிக� அரெோங்�ம் 
ஏமோற்றத்லத ்வளிப்டுத்தியுள்்ளது.   

அடக்கம் பெய்ய அனுைதிககும் வாககுறுதி

கைோரன்ஸ ்ெலவ�ோய�ம்   

நிலையோனெ அபிவிருத்தி ்தோடர்்ோனெ விகெட 
்ெயற்்ோட்டுக குழுவின் முதைோவது கூட்டம் பிரத-

மர் மஹிநத ரோஜ்க ஷவின் தலைலமயில (17) அைரி 
மோளில�யில �லட்்ற்றுள்்ளது. இநத 
நி�ழ்வின் க்ோது ்வளி�ோட்டலமச்ெர் 

169 பெயற்றிடடங்கமை இலக்கா்கக ப்காணட  

சுய தனிலமப்டுத்தலுககு உட்்டுத் -
தப்டுகின்றவர்�ள் தனிலமப்டுத்தல 
�ோைத்தில வீடு�ளிலிருநது ்வளிகய 
்ெலலும் நிலை ்்ரும்ளவில இடம்்் -
றுவதோ� ்்ோலிஸ ஊட�ப க்ச்ெோ்ளர் 
பிரதி ்்ோலிஸ மோஅதி்ர் அஜித் 
கரோஹண ்தரிவித்துள்்ளோர்.  

தனிரமப்படுத்துவ�ரார்  
மீது கூடுதல் க�னம  

 மோனிப்ோய் தினெ�ரன் நிரு்ர்  

இைங்ல�யில ்ோரதிய ஜனெதோ �ட்சிலய ஆரம்பிக� முடியும். 
அதில எநதப பிரச்சிலனெயுமிலலை. இைங்ல�யின் மரபுரிலம-
�ள், �ைோெோரங்�ள், விழுமியங்�ள், தத்துவ விெோரங்�ல்ள ்ோது-
�ோக� கூடிய அரசியல முன்்னெடுபபுக�ள் எதுவோனெோ-
லும் அதற்கு  எனெது ஆதரலவ வைங்குகவன் 

இலஙரகயில் ்பரா.ஜ.க. கிரைரை  
நிறுவு�தில் த�றில்ரலைராம

கைோரன்ஸ ்ெலவ�ோய�ம்   
அரசியல க�ோக�ங்�ளுடன் 

இைங்ல�யில ்ோரதிய ஜனெதோ 
�ட்சியின் கில்ளலய ஸதோபிக� 
முயற்சிக�ப்டுமோயின் அதலனெ 
ஒருக்ோதும் ஏற்றுக்�ோள்்ளப 

க்ோவதிலலை்யனெ சிங்�்ள 
ரோவய அலமபபின் ்்ோதுச்்ெய -
ைோ்ளர் மோ�ல�நகத சுதநத கதரர் 
்தரிவித்தோர். ்ோரதிய ஜனெதோ 
�ட்சியின் அறிவிபபு 
்தோடர்பில 

இலஙரகயில் BJP கிரைைரா?   
ஒருவ்பராதும ஏறக முடிைராது

சுபபிரமணியம் நிஷோநதன்   
ெட்டத்தரணி ஹிஜோஸ ஹிஸ-

புலைோஹ் மற்றும் மத்ரெோ ்ோடெோ-
லையின் அதி்ர் ்மோஹமட் ெகீல 
ஆகிகயோர் க�ோட்லட நீதவோன் நீதி-
மன்றத்தில ஆஜர்்டுத்தப்ட்டனெர்.   

குற்றபபுைனெோய்வு திலணக�்ள 
அதி�ோரி�்ளோல இவர்�ள் இருவரும் 
க�ற்று நீதிமன்றில ஆஜர்்டுத்தப-
்ட்டுள்்ளனெர். உயிர்த்த ஞோயிறு ்யங்-
�ரவோத தோககுதல�ல்ள 
கமற்்�ோணட 

உயிரத்த ஞாயிறு தாககுதல்;
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0606

கைோரன்ஸ ்ெலவ�ோய�ம்   

ஈஸடர் ்யங்�ரவோதத் தோககுதல�ள் 
இடம்்்ற்ற ெம�ோைத்தில சிை தரபபி-
னெரோல 6,000 வோள்�ல்ள �ோட்டிற்குள் 
இறககுமதி ்ெய்ய �டவடிகல� எடுத்-
தலம ்தோடர்பில முலறயோனெ விெோர -
லண�ல்ள �டத்துமோறு க்ரோயர் �ர்-
தினெோல ்மல�ம் ரஞ்சித் ஆணடல� 
தோக�ல ்ெய்த ரிட் மனு மீதோனெ 
வைகல� எதிர்வரும் மோர்ச் 05ஆம் 
தி�தி விெோரலணககு எடுத்துக்�ோள்்ள 

கமன்முலறயீட்டு நீதிமன்றம் தீர்மோ -
னித்துள்்ளது.   

இவவிவ�ோரம் ்தோடர்பில 
முலறயோனெ விெோரலண�ல்ள கமற்-
்�ோள்ளுமோறு நீதிமன்றம், ்ோது�ோபபு 
பிரிவுககு உத்தரவு பிறபபிக� கவண-
டு்மனெ க�ோரி �ர்தினெோல ்மல�ம் 
ரஞ்சித் ஆணடல� கமற்்டி ரிட் 
மனுலவ தோக�ல ்ெய்திருநதோர்.   

இநத ரிட் மனு மீதோனெ 
விெோரலண எதிர்வரும் 

உயிரத்த ஞாயிறு பயங்க்ரவாதத் தாககுதல் ்காலத்தில்

04 ஆணடு்கள நிறறவில கிளிபநோச்சியில நடதத அறைப்பு

விபசட ஊட்க அறிகற்கயில த்கவல இலஙற்கக்கோன தூதுவர் டுவிடடரில �திவு

சிங்க்ள ரோவய ்கடசியின் பசயலோ்ளர்   

எ்மது பிரச்சிறன்கற்ள நோப்ம தீர்ப்ப�ோம

பிரத்மர் ்மஹிநத ரோஜ�க ஷ தறலற்மயில முதலோவது கூடடம 

பிரதிப் ப�ோலிஸ் ்மோஅதி�ர் அஜித பரோஹண   

ப�ரோயரின் ்மனு மீதோன விசோரறண ்மோர்ச் 05 இல 

இலஙற்கயுடன் இறணநது பசயற�டுவதில இநதியோ உறுதி  

இலஙளகயுடன் உற்பத்தித் திறன் மிகக
ஈடு்பாடு த�ாடர்ந்தும் முன்தனெடுககப்படும்

இலஙரகயின் செைற்பராடு   
அசமரிக்கராவுக்கு �ருத்தம   

06

இலஙற்க சிவபசனோ தறலவர் சச்சிதோனநதம ்கருதது

புத்தராண்டுக்குப பின்   
2 �து வ�ராஸ்   

06

இ்றக்குமதி செயைப்பட�
6,000 கூரிை �ராளகள

நிரலைரான அபிவிருத்தி சதரா�ர்்பரான  
விவெ� செைற்பராடடுக்குழு நிைமனம  

சுபபிரமணியம் நிஷோநதன்   

உள்்ள� விவ�ோரங்�ளில ெர்வகதெ 
�ோடு�ல்ள தலையீடு ்ெய்ய கவண-
டோ்மனெ க�ோருவதுடன், எமது பிரச் -
சிலனெ�ல்ள �ோகம தீர்த்துக்�ோள்கி-
கறோ்மனெ ்்ோது மக�ள் ்ோது�ோபபு 
அலமச்ெர் ெரத் வீரகெ�ர ்தரிவித்தோர்.   

்�ோழும்பில க�ற்று  �லட்்ற்ற 
ஊட�வியைோ்ளர் ெநதிபபில �ைநது -
்�ோணடு உலரயோற்றும் க்ோகத அவர் 
இவவோறு கூறினெோர்.   

அவர் கமலும் �ருத்து ் வளியிடுல�-
யில,   

இம்முலற ்ஜனீவோ -
வில இைங்ல�ககு எதிரோ� 
முன் ல வ க � ப ் ட் டு ள் ்ள 
அறிகல� ்க�ச் ெோர்்ோனெது. 
'தருஸமன்' அறிகல�லய 
அடிப்லடயோ� ்�ோணட-
கதோர் அறிகல�யோ�கவ இது 
அலமநதுள்்ளது. 'தருஸமன்' 
அறிகல� ்்ோய் �ோரணி�-
ளின் பிர�ோரம் தயோரிக�ப-
்ட்ட்தனெ ்டஸமன் சிலவோ முதல 
ெர்வகதெ க்ோர்ககுற்ற நீதிமன்றத்தின் 
விெோரலண�ளில ்ைர் கூறியுள்்ளனெர்.   

் வ ளி ய ோ கி யு ள் ்ள 
்ஜனீவோ அறிகல�லய �ோம் 
முற்றோ� நிரோ�ரித்துள்க்ளோம். 
ஆனெோல, �டநத முலற �ோம் 
க்ோர்ககுற்றங்�ல்ள புரிந-
கதோ்மனெ �லைோட்சி அரெோங் -
�ம் ஏற்றுக்�ோணடிருநதது.   

அநத அறிகல�லய �ோம் 
ஏற்றுக்�ோணடோல மனித-
வுரிலம�ள் க்ரலவயில 

அங்�ம் வகிககும் 47 �ோடு�ளில ஒரு 
�ோடு கூட எமககு ஆதரவோ�ச் 
்ெயற்்டோது. 

எ்மது நோடடு உள்ள்க விவ்கோரங்களில

ஹிஸ்புல்லராஹ், சமராஹமட ெகீல் 
வகராடர� நீதிமன்றில் ஆஜர்  

06

06

ெர்�வதெ தரலயீடு   
வதர�ைற்றசதரான்று

06

வத்தல்ள - ஏகித்த ெநதியில ்ோலதலய 
�டக� முற்்ட்ட ஆசிரிலய ஒருவர் ்ோரவூர்தி-
யில கமோதி உயிரிைநதுள்்ளோர்.

வத்தல்ள ்்ோலிஸ பிரிவுககுட்்ட்ட 
ஏகித்த ெநதியில க�ற்று முற்்�ல 9.50 மணி-
ய்ளவில ்ோதலய �டக� முற்்ட்ட ்்ண-
்ணோருவரின் மீது ்ோரவூர்தி்யோன்று கமோதி 
வி்த்து ஏற்்ட்டுள்்ளதோ� ்்ோலிஸ ஊட�ப -
பிரிவு ் தரிவித்தது. 49 வயது ெசி�ைோ 
்ஜ�தீஸவரன் என்ற  இரணடு 

வத்�ளை வி்பத்தில்
ஆசிரிளை ்பலி

06



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

போரதிய ஜனதோ கட்சி-
யின் இ�ங்க பிரதிநி-
திகளோக தமிழ் லதசிய 
கூட்்ட்ைப்பினர் உரு-
்வோக�ோம். விடுத்�ப் 
புலிகளின் அரசியல 
அஸ்திரைோக இன்ன-
மும் தமிழ் லதசிய கூட் -
்ட்ைப்பு செயறபடுகின்்றது என்-
பதில ைோறறுககருத்தில்� என 
சபோதுைககள் போதுகோப்பு அ்ைச்-
ெர் ெரத் வீரலெகர சதரிவித்தோர்.

இது சதோ்டர்போக அ்வர் லைலும் 
கூறு்கயில,

இந்திய போரதிய ஜனதோ கட்சி 
இ�ங்கயிலும் ஆதிககம் செய்யும் 
என அ்ைச்ெர் அமித் ெஹோ கூறி-
யதோக ச்வளி்வரும் செய்திகளில 
உத்திலயோகபூர்்வ அறிவிப்புகள் 
என எதுவும் இல்�. நிகழ்ச்வோன்-
றில அ்வர் உணவு உட்சகோண்ட 

ல்வ்ளயில அருகில 
இருந்த்வர்களுககு கூறி-
யதோக சதரிவிககப்படு-
கின்்றது. அதறகோக நோம் 
அரெோஙகத்தின் நி்�ப்-
போட்்்ட சதரிவிகக 
ல்வணடிய அ்வசியம் 
இல்�. 

ஆனோல எனது தனிப்-
பட்்ட நி்�ப்போட்்்ட 

என்னோல கூ்ற முடியும். போரதிய  
ஜனதோ கட்சியினோல லநரடியோக 
இ�ங்கயில அரசியல செய்ய 
முடியோது. அதறகோன அரசியல 
அ்ைப்பு ரீதியி�ோன அனுைதியும் 
இல்�. 

லதர்தலகள் தி்ணககளமும் 
அதறகு அனுைதிகக ்வோய்ப்பு-
கள் இல்�. எனல்வ இது ஒரு 
க்தயோக ல்வணடுைோனோல 
கூ்ற�ோம்.

ஆனோல அ்வர்களினோல 
ை்்றமுக அரசியலில ஈடுப்ட 

முடியும். அதறகு அனுைதி இ�ங-
்கயில உள்ளது. 

எவ்வோச்றனின், இ�ங்க-
யில உள்ள அரசியல கட்சிக-
ளில ஏலதனும் ஒரு கட்சியினூ-
்டோக இ�ங்கயில அ்வர்களின் 
சகோள்்க்ய பரப்பி அ்வர்களின் 
இ�ங்க பிரதிநிதிகளோக இஙகு 
ஒரு கட்சி இயஙக முடியும். தமிழ் 
லதசிய கூட்்ட்ைப்பு லபோன்ச்றோரு 
கட்சி்ய அ்வர்களின் பிரதிநிதிக-
ளோக ்்வத்துகசகோள்ள முடியும்.

தமிழ் லதசிய கூட்்ட்ைப்்ப 
சபோறுத்த்வ்ர அ்வர்கள் இன்று-
்வ்ர இந்தியோ ைறறும் ஏ்னய 
நோடுகளின் பிரதிநிதிகளோக இ�ங-
்கயில செயறபட்டு ்வருகின்்ற-
னர். அ்வர்களுககோன முழு நிதியும் 
லைறகு நோடுகள் ைறறும் பு�ம்சப-
யர் அ்ைப்புகளின் மூ�ைோகவும், 
புலிக்ள ஆதரிககும் அ்ைப்பு-
கள் மூ�ைோகவும்  கி்்டத்து ்வரு-
கின்்றது என்்றோர். 
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உள்ளூர் நிர்்வோகத்்த ்வலுப்ப-
டுத்த இந்த ஆணடு இறுதிககுள் 
எ�கலரோனிக கிரோை நி�தோரி திட்்டம் 
நோடு முழு்வதும் ஆரம்பிககப்படும் 
என்று அ்ைச்ெர் ெைல ரோஜபக்ஷ 
சதரிவித்தோர்.

கணடி ைோ்வட்்டத்திலுள்ள யட்டி-
னு்வர பிரலதெ செய�கத்தில 825 
இ�ட்ெம் ரூபோ செ�வில நிர்ைோ-
ணிககப்பட்டுள்ள   ஐந்து ைோடி புதிய 
கட்டி்டத்்த லநறறுமுன்தினம் (17) 
தி்றந்து ்்வத்து சபோது ைககள் போ்வ-
்னககு ்கயளிககும்  நிகழ்வில  
பிரதை அதிதியோக க�ந்து சகோணடு 
உ்ரயோறறு்கயில  அ்ைச்ெர் லைற-

கண்ட்வோறு சதரிவித்தோர். அ்ைச்ெர் 
அஙகு சதோ்டர்ந்து உ்ரயோறறு்க-
யில:

உள்ளூர் நிர்்வோகத்்த ்வலுப்ப-
டுத்த இந்த ஆணடு இறுதிககுள் 
எ�கலரோனிக கிரோை நி�தோரி திட்்டம் 
நோடு முழு்வதும் ஆரம்பிககப்படும்.

சபோது லெ்்வக்ள ்வழஙகு்வ -
தில கிரோைப்பு்ற தக்வலகள் மிக 
முககியைோனது என்பதோல இந்த 
திட்்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 
அதன் கீழ் கிரோை லெ்்வயோளர்க-
ளுககு கணினி ்வெதிகள் ்வழஙகப்-
படும்.

லைலும் இந்த திட்்டத்திறகு 

லை�திகைோக நி� உரி்ை்ய 
ெட்்டப்பூர்்வைோககு்வதறகும் போது -
கோப்பதறகும் இ-ல�ணடிங என்்ற 
திட்்டசைோன்றும் செயறபடுத்தப்-
படும். லைலும் இத் திட்்டத்தின் 
ஆரம்ப கட்்ட பணிகள் ஏறகனல்வ 
சகோழும்பு ைோ்வட்்டத்தில ஆரம்பிக -
கப்பட்டுள்ளது.

நி� ைதிப்புக்ள ைதிப்பிடு்வ -
தில மு்்றயோன ்வழிமு்்ற இல�ோ-
ததோல நோட்டின் அ்னத்து நி�ங -
க்ளயும் ைதிப்பீடு செய்்வதன் 
முககியத்து்வத்்த சுட்டிககோட்டிய 
அ்வர், எதிர்கோ�த்தில அ்னத்து 
நி�ஙகளும் ைோ்வட்்ட அளவில 

முன்கூட்டிலய ைதிப்பீடு செய்யப்-
படும் என்றும் குறிப்பிட்்டோர். இது 
நிதி லைோெடிகள் ைறறும் மு்்றலக-
டுக்ள நீககும்.

ைத்திய ைோகோண ஆளுநர் �லித் 
யு. கைலக  அ்ைச்ெர் அனுரோத 
சஜயரத்ன, போரோளுைன்்ற உறுப்பி -
னர் ்வெந்த யோபோ பண்டோர, ைத்திய 
ைோகோணத்தின் முன்னோள் முத� -
்ைச்ெர் ெரத் ஏகநோயகக, கணடி 
ைோ்வட்்ட செய�ோளர் ெந்தன சதன்-
னலகோன், யட்டினு்வர பிரலதெ செய-
�ோளர் இந்திக அனுருத்த பியதோெ 
ைறறும் அரெ அதிகோரிகள் சபோதுைக-
கள் என ப�ர் க�ந்து சகோண்டனர். 

கோ்வத்்த தினகரன் 
விலெ்ட நிருபர்

நோட்டில ஏறபட் -
டுள்ள சகோலரோனோ 
சதோறறு பர்வல கோர-
ணைோக பு�த்சிஙகள 
மில�கந்த அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முத்துைோரியம்-
ைன் ஆ�யத்தின் லதர் 
திருவிழோ இ்்டநிறுத்-
தப்பட்டுள்ளது.

்வர�ோறறு பிரசித்திப்-
சபற்ற பு�த்சிஙகள 
மில�கந்த அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துைோரி-
யம்ைன் ஆ�யத்தின் ்வரு்டோந்த லதர் 
திருவிழோ எதிர்்வரும் 24ஆம் திகதி 
முதல 28ஆம் திகதி்வ்ர நோன்கு 
தினஙகள் ந்்டசப்றவிருந்தது.

தறலபோது நோட்டில ஏறபட்டுள்ள 
சகோலரோனோ சதோறறு பர்வல கோரண-
ைோக  ஆ�யத்தின் ்வரு்டோந்த லதர் 
திருவிழோ ைறு அறிவித்தல ்வ்ர 
இ்்ட நிறுத்தப்பட்டுள்ளதோக பு�த்-
சிஙகள மில�கந்த அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்-
துைோரியம்ைன் ஆ�யத்தின் நிர்்வோக 
ெ்பயினர் சதரிவித்துள்ளனர்.

ஆ�யத்தின் ்வரு்டோந்த திருவிழோ 
உறெ்வம் க்டந்த கோ�ஙகளில ்வரு-
்டத்தின் ஆகஸ்ட் ைோதத்தில�லய 
ந்டோத்தப்பட்டு ்வந்தது. இவ்வரு -
்டம்(2021) முதல ைோசி ைோதத்தில 
்வரு்டோந்த திருவிழோ உறெ்வத்்த 
ந்டோத்து்வதறகு ஆ�ய நிர்்வோக ெ்ப-
யினர் உட்ப்ட பிரலதெத்தின் பகத 

அடியோர்கள் ஒன்றி்ணந்து தீர்ைோ-
னம் எடுத்தனர். அதறக்ைய இம்ைோ-
தம் 24ஆம் திகதி முதல 28ஆம் திக -
தி்வ்ர நோன்கு தினஙகள் திருவிழோ 
உறெ்வத்தி்ன ந்டோத்து்வதறகோன 
ெக� ஏறபோடுகளும் லைறசகோள்ளப்-
பட்டிருந்தனர்.

எனினும் நோட்டில ஏறபட்டுள்ள 
சகோலரோனோ சதோறறு பர்வல கோரண-
ைோக இம்ைோதம் 24ஆம் திகதி முதல 
28ஆம் திகதி்வ்ர நோன்கு தினஙகள் 
ந்டோத்தப்ப்ட இருந்த ைோசி ைக லதர் 
திருவிழோ உறெ்வம் ஆ�யத்தின் 
நிர்்வோக ெ்பயினரோல ைறு அறி-
வித்தல ்வ்ர இ்்டநிறுத்தப்பட்-
டுள்ளது.

நோட்டில சகோலரோனோ நி்�்ை 
சுமுகைோன முடிவுககு ்வருைோயின் 
எதிர்்வரும் ஆகஸ்ட் ைோதம் ஆ�யத் -
தின் திருவிழோ ந்டோத்தப்படும் என்று 
ஆ�ய நிர்்வோக ெ்பயினர் சதரிவித் -
துள்ளனர்.

லநோட்்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்

ஹற்றன் த�்வோகக்� பிரதோன 
வீதியில சகோட்்டக்� சுரஙகப்போ்த-
யினுள்  தனியோர்  பஸ்சும் இ�ங்க 
லபோககு்வரத்து பஸ்சும்  லைோதி விபத்-
துககுள்ளோகியுள்ளது.

த�்வோகக்�யிலிருந்து ஹற்றன் 
லநோககி ்வந்த தனியோர் பஸ்ஸின் 
பின்னோல ்வந்த இ.லபோ.ெ பஸ் 
லைோதிலய லநறறு கோ்� 10.30 ைணி-
யளவில விபத்துககுள்ளோனதோக திம்-
புள்ள பத்த்ன சபோலிஸோர் சதரிவித்-

தனர். 
சகோட்்டக்� சுரஙகப்போ்தயி-

னுள்  தனியோர் பஸ் ்வந்துகசகோணடி-
ருக்கயில ஹற்றன் பகுதியிலிருந்து 
கோர் ஒன்று த�்வோக்�்ய லநோககி 
சென்றுள்ளது. இதன் லபோது கோரின் 
பின்னோல ்வந்த லைோட்்டோர் ்ெக-
கிசளோன்று கோ்ர முந்திச் செல� 
முறபடு்கயில தனியோர் பஸ்சின் 
ெோரதி உ்டனடியோக த்்ட்ய மிதித்து 
பஸ்்ஸ நிறுத்திய லபோலத   பின்னோல 
்வந்த இ.லபோெ பஸ் கட்டுப்போட்்்ட 
மீறி தனியோர் பஸ்ஸின் பின்பு்றம் 

லைோதுணடுள்ளது. விபத்தில பயணி-
கள் யோருககும் போதிப்புகள் இல்� 
என்றும் பஸ் லெதைோகியுள்ளதோக 
சபோலிஸோர்  சதரிவித்தனர். 

ெோரதிகள் சுரககப்போ்தயினுள் ்வோக-
னஙக்ள முந்திச்செல்வ்த தவிர்கக 
ல்வணடுசைனவும்  சபோலிஸோர்   
சதரிவித்தனர்.

(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)

களுகங்க சஹரனியோ்வத்்த 
பிரலதெத்தில இரத்தினககல அகழ்-
வுககோக ்வழஙகப்பட்டிருந்த 
அனுைதிப்பத்திரம் தறகோலிகைோக 
இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
இவவி்டயம் குறித்து விெோர்ண-
சயோன்்்ற லைறசகோள்ள ல்வண-
டுசைன லநறறு முன்தினம் ந்்ட-
சபற்ற இரத்தினபுரி ைோ்வட்்ட 
இ்ணப்புக குழுக கூட்்டத்தில ஏக-
ைனதோக தீர்ைோனிககப்பட்்டது.

களுகங்கயில லைறபடி இரத்-
தினககல அகழ்வுககோக ்வழஙகப்-
பட்டுள்ள இரத்தினககல அகழ்வு 
முயறசி சதோ்டர்போக பிரலதெ ைகக-
ளி்டமிருந்து கி்்டகக சபறறுள்ள 
மு்்றப்போடுகள் குறித்து இஙகு 
க�ந்து்ரயோ்டப்பட்்ட லபோலத இத்-
தீர்ைோனம் நி்்றல்வற்றப்பட்்டது.

இ்ணப்பு குழு கூட்்டத்தின் 
து்ண த்�்வர் அகி� ெோலிய எல-
�ோ்வள, அ்ைச்ெர் ்வோசுலத்வ நோண-
யககோர, போரோளுைன்்ற உறுப்பினர்க-
ளோன கோமினி ்வல�சபோ்ட ்வருண 

லியனலக ஆகிய போரோளுைன்்ற 
உறுப்பினர்களும் இவவி்வகோரம் 
சதோ்டர்பில கணடித்து உ்ரயோறறி-
னர். 

1 லகோடி  35 ரூபோய்க்ள சபற-
றுகசகோணடு  இரத்தினககல அதிகோர 
ெ்ப இவ வி்டயத்தில ஜனோதிபதி 
பிரதைர்  அ்ைச்ெர்களுககு சபோது 
ைககள் ைத்தியில நம்பிக்கயீ-
னத்்த ஏறபடுத்தும் விதத்தில இந்-
ந்ட்வடிக்க லைறசகோள்ளப்பட்-
டுள்ளதோகவும் இஙகு உ்ரயோறறிய 
ப�ரும் குற்றஞெோட்டினர்.

அமைச்சர் ்சைல் ராஜபக்ச

இலத்திரனியல் கிராம சேவையாளர்
திட்டம் விவரவில் சேயற்படுத்்தப்படும்

மில்லகந்த அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன்
ஆலய ச்தர் திருவிழா இவ்டநிறுத்்தம் 

சகாட்டகவல சுரஙகப்பாவ்தயில் 
ோரதிகள் முநதிசசேல்ைவ்த ்தவிர்்ககவும் 

பெோக்குவ்ரத்து பெோலிஸோர் எச்சரிக்மகை 

களுகஙவக இரத்தின்ககல் அகழ்வு
உ்டனடியாக இவ்டநிறுத்்தம்
இரத்தினபுரி ைாவட்ட இமைப்பு குழுக கூட்டத்தில் தீர்ைானம்

விடு்தவலப புலிகளின் அரசியல்
அஸ்திரமாக ்தமிழ் கூட்டவமபபு 

அமைச்சர் ்சரத் வீரச்சகர 

குற்ற விோரவை பிரிவு அதிகாரிகள்
என்க கூறி விகாவரயில் சகாள்வள
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

குற்ற விெோர்ண பிரிவு அதிகோ-
ரிகள் என தம்்ைக கூறிய சி�ர் 
கதிர்கோைம் ைறறும் அவுஙகல� 
ஆகிய பிரலதஙகளில விகோ்ரகளில 
சகோள்்ளயடித்த ெம்ப்வம் பதி்வோகி-
யுள்ளது.

இவ்வோறு திட்்டமிட்டு சகோள்்ள -
யடிககும் நபர்கள் சதோ்டர்பில சபோது 
ைககள் அ்வதோனைோக செயறப்ட 
ல்வணடும் என்று சபோலிஸ் ஊ்டக 
லபச்ெோளர் பிரதி சபோலிஸ் ைோஅதிபர் 
அஜித் லரோஹண சதரிவித்தோர்.

இது சதோ்டர்போக அ்வர் லைலும் 
கூறு்கயில,

லநறறு முன்தினம் நணபகல 
கதிர்கோைத்தில அ்ைந்துள்ள விகோ -
்ரசயோன்றுககு சென்்ற இரு்வர் 

தம்்ை சகோழும்பு குற்ற விெோர்ண 
பிரிவின் அதிகோரிகள் என்று அ்்ட-
யோளப்படுத்திக சகோணடு, குறித்த 
விகோ்ரயின் விகோரோதிபதி்ய அச்-
சுறுத்தி ்கய்டகக சதோ்�லபசி 
ைறறும் சபறுைதி மிகக புத்தர் சி்� -
சயோன்்்றயும் சகோள்்ளயிட்டுச் 
சென்றுள்ளனர். 

இலதலபோன்று லநறறு முன்தினம் 
இரவு 7 ைணியளவில அவுஙகல� 
சபோலிஸ் பிரிவில ப�பிட்டிய - 
போத்லதகை விகோ்ரககு ்வந்த குழு -
ச்வோன்று தம்்ை லைல ைோகோண 
குற்ற விெோர்ணப் பிரிவினர் என்று 
அ்்டயோளப்படுத்திக சகோணடு, 
அந்த விகோ்ரயின் விகோரோதிபதியி-
்டம் பணத்்த சகோள்்ளயி்ட முயற -
சித்து பின்னர் அஙகிருந்து தப்பிச் 
சென்றுள்ளனர். 

ேட்ட மாஅதி்பர் 
திவை்ககளத்தில்
425 ச்பரு்ககு 
சகாசரானா ்தடுபபூசி

டு்பாய்ககான விமான
சேவை மீள ஆரம்்பம்

சகோலரோனோ ்்வரஸ் பர்வல 
கோரணைோக இ�ங்கயு்டன் 
விைோனப் பயணஙக்ள தறகோ-
லிகைோக இ்்டநிறுத்தியிருந்த 
டுபோய் விைோன லெ்்வ லநறறு 
முதல மீணடும் ஆரம்பிககப்பட் -
டுள்ளது.

இதறக்ைய ப்்ள டுபோய் 
(Fly Dubai) விைோன லெ்்வயின் 
முத�ோ்வது விைோனம் 58 பயணி -
களு்டன் டுபோயிலிருந்து லநறறு 
அதிகோ்� 12.50 ைணிககு கட்டு -
நோயகக ெர்்வலதெ விைோன நி்� -
யத்்த ்வந்த்்டந்ததோக விைோன 
நி்�ய அதிகோரிகள் சதரிவித்-
துள்ளோர்.

இந்த விைோனம் கட்டுநோ -
யகக ெர்்வலதெ விைோன நி்�-
யத்திலிருந்து 166 பயணிகளு-
்டன் அதிகோ்� 1.50 ைணிககு 
மீணடும் டுபோய் லநோககி பு்றப்பட் -
்டது. ப்்ள டுபோய் (Fly Dubai) 
விைோன லெ்்வ ்வோரத்திறகு 
இரணடு த்ட்்வ (செவ்வோய் 
ைறறும் வியோழன்) அதிகோ்� 
டுபோயிலிருந்து கட்டுநோயகக ெர்-
்வலதெ விைோன நி்�யத்திறகு 
லநரடி விைோன லபோககு்வரத்து 
லெ்்வ்ய ந்்டமு்்றப்படுத்த-
வுள்ளதோகவும் விைோன நி்�ய 
சபோறுப்பதிகோரி சதரிவித்துள்-
ளோர்.

பிவை முறி விோரவை்ககு
இரு டரயல் அட்பார் குழு நியமிபபு

சு.நிஷோந்தன்

ெட்்ட ைோஅதிபரின் லகோரிக்கககு 
அ்ைய 2016 ைோர்ச் ைோதம் இ்டம் -
சபற்ற ைத்திய ்வஙகியின் பி்ண 
முறி லைோெடி ்வழககுகள் குறித்து 
விெோர்ண செய்ய இரணடு ட்ரயல 
அட்போர் நீதிபதிகள் குழோ்ை நிய -
மிகக நீதியரெர் ந்ட்வடிக்க எடுத் -
துள்ளோர்.

அதன்படி, முத�ோ்வது ட்ரயல 
அட் போர் நீதிபதிகள் குழோமில 

லைல நீதிைன்்ற நீதிபதிகளோன டி. 
சதோ்ட்வத்த, எம். இரஸதீன் ைறறும் 
ைஞசுள தி�கரட்ன ஆகிலயோரும் 
இரண்டோ்வது ட்ரயல அட் போர் நீதி -
பதிகள் குழோமில லைல நீதிைன்்ற 
நீதிபதிகளோன அைல ரணரோஜோ, 
ப�லல� ைறறும் ஆதித்ய ப்டபந் -
திலக ஆகிலயோர் நியதிககப்பட் -
டுள்ளனர்.

ெட்்ட ைோஅதிபரின் ஒருஙகி -
்ணப்பு அதிகோரி நிஸோரோ ஜயரத்ன 
இத்ன சதரிவித்துள்ளோர்.

ேச்தாே நிவலயஙகளில் ேலுவக விவலயில் காயகறி விற்பவன
லைல ைோகோணத்திலுள்ள 75 �ஙகோ 

ெசதோெ ்வர்த்தக நி்�யஙகளில 
ெலு்க வி்�யில கோய்கறிக்ள 
விறப்ன செய்யும் ல்வ்�த்திட்்டம் 
ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளது.

சகோழும்பிலுள்ள 26 இ்டஙகளி-
லும், கம்பஹோ ைோ்வட்்டத்தில 41 
இ்டஙகளிலும், களுத்து்்ற ைோ்வட்-
்டத்தில 8 இ்டஙகளிலும் இவ்வோறு 
ெலு்க வி்�யில கோய்கறிகள் 

விறப்ன செய்யப்ப்டவுள்ளதோக நிதி-
ய்ைச்சு ச்வளியிட்டுள்ள அறிக்க-
சயோன்றில குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.

அதிக வி்�யில விறகப்படும்  
சகரட், லீகஸ், ்வட்்டககோய், கத்திரிக-
கோய், பச்்ெ மிளகோய் ைறறும் லகோ்வோ 
லபோன்்ற கோய்கறிக்ள இவவி்டங-
களில ெலு்க வி்�களில சப்ற-
முடியும் என நிதிய்ைச்சு சதரிவித்-
துள்ளது.

உரு்ளககிழங்க கு்்றந்த 
வி்�யில ்வழஙக அரெோஙகம் ந்ட-
்வடிக்க எடுத்துள்ள அலதல்வ்ள, 
உள்நோட்டு உறபத்தியோளர்களின் 
உரு்ளககிழஙகுகளுககோக நியோய-
ைோன வி்�சயோன்்்ற ்வழஙகு்வது  
சதோ்டர்பில அ்வதோனம் செலுத்தியுள்-
ளதோக நிதிய்ைச்சு ச்வளியிட்டுள்ள 
அறிக்கயில சுட்டிககோட்்டப்-
பட்டுள்ளது.

அரச, தனியார் துறையினருக்கு வார இறுதியில் தடுப்பூசி
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

சகோலரோனோ தடுப்பூசி ்வழஙகும் செயற -
றிட்்டம் சதோ்டர்ச்சியோக முன்சனடுககப்-
பட்டு ்வரும் நி்�யில லநறறு ்வ்ர 
இரணடு இ�ட்ெத்துககும் லைறபட்-
ல்டோருககு தடுப்பூசிகள் ்வழஙகப்பட்டுள்-

ளதோக சுகோதோர அ்ைச்சு சதரிவித்தது. 
சபோது ைககளுககும் தடுப்பூசி ்வழஙகும் 
ந்ட்வடிக்ககள் ஆரம்பிககப்பட்டுள்ள 
நி்�யில லநறறு ்வ்ர 02 இ�ட்ெத்து 
07 ஆயிரத்து 843 லபருககு தடுப்பூசிகள் 
்வழஙகப்பட்டுள்ளதோக சுகோதோர அ்ைச்சு 
சதரிவித்தது.   

அலதல்வ்ள, தடுப்பூசிகள் ்வழஙகப்-
பட்டு ்வரும் பிரலதெஙகளில இது்வ்ர 
தடுப்பூசிக்ள சபறறுக சகோள்ளோத அரெ 
ைறறும் தனியோர் து்்ற ஊழியர்களுககு 
்வோர இறுதியில அதறகோன ந்ட்வடிக்க 
முன்சனடுககப்படுசைன பதில சுகோதோர 
அ்ைச்ெர் லபரோசிரியர் ென்ன ஜயசுைன 
சதரிவித்தோர்.   

சதரிவு செய்யப்பட்்ட சி� கிரோைலெ -

்வகர் பிரிவுகளில லநறறு முன்தினம் 
தடுப்பூசி ்வழஙகும் ந்ட்வடிக்ககள் 
ஆரம்பிககப்பட்டுள்ள நி்�யில சி� 
பிரலதெஙகளில ைோத்திரம் ைககளின் பங-
லகறபு கு்்ற்வோக கோணப்பட்்டதோகவும் 
அ்ைச்ெர் சதரிவித்துள்ளோர். 30 ்வயது 
முதல 60 ்வயது ்வ்ரககுைோன அ்ன-
்வருககும் தடுப்பூசி ்வழஙகப்படுசைன 
அ்ைச்ெர் சதரிவித்துள்ளோர். 

ெட்்ட ைோ அதிபர் தி்ணககளத் -
தில அதிகோரிகள் உள்ளிட்்ட உத்-
திலயோகத்தர்களுககு சகோலரோனோ 
தடுப்பூசி ்வழஙகப்பட்டுள்ளது.

ெட்்ட ைோஅதிபர் ்டப்புல� டி 
லில்வரோவின் லகோரிக்கககு 
அ்ை்வோக இத் தடுப்பூசி ்வழங-
கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி ெட்்ட 
ைோஅதிபர் தி்ணககளத்்தச் 
லெர்ந்த 425 ஊழியர்களுககு 
லநறறு இத் தடுப்பூசி செலுத்தப்-
பட்டுள்ளது.

ெட்்ட ைோஅதிபரின் ஒருஙகி -
்ணப்புச் செய�ோளர் அரெ ெட்-
்டத்தரணி நிஸோரோ ஜயரத்ன இத் 
தக்வ்� குறிப்பிட்்டோர்.

பதில் சுகாதார அமைச்சர் நடவடிகமக  

நீதிபதிகமை நியமிகக நீதியர்சர் ந்டவடிகமக



தவக்காலத்தின் மூன்்காம் நகாளில் 
அடியெடுத்து வவககின்்்காம். 

இன்வ்ெ நறயசெய்தி வகாசெ்ம் 
இ்ெசு தமது பகாடு்ள், உயிரத்யதழு-
தல் பறறி கூறுவதும் அ்த்வவை 
தன்வனை பின்பற் விரும்பினைகால் 
தன்னைலம் து்ந்து தம் சிலுவவவெ 
சுமந்து ய்காண்டு தன் பின்்னை வரட் -
டும் எனை யதரிவித்தவதயும் நமககு 
கூறுகி்து.

உலகில் ஒவயவகாரு மனிதனும் சுெ-
நலத்துடன் வகாழந்தகால் செ் மனிதர்ள் 
வகாழ முடிெகாது ்பகாகும். அதனைகால் 
தகான் தன்வனை பின்பறறுகி்வர்வை 
தன்னைலம் து்ந்து வகாருங்ள் எனை 

இ்ெசு அவழககின்்கார. 
மக்வை அன்பு யசெய்வதற -
்கா்்வ இ்ெசு சிலுவவ மர-
ணத்வத ஏறறுகய்காண்டகார.

அ்த்பகான்று அவவர பின் -
பறறுகின்் நகாமும் அனுதினைம் நகாம் 
சுமககும் சிலுவவ ்்ைகாடு அவவர 
பின் யதகாடருமகாறு அவர அவழககின்-
்கார.

செத்திெ ்வதம் பி்ரன்பு மறறும் 
தன்வனைப் ்பகால பி்வர ்நசிககும் 
உணரவுககு முககிெத்துவம் அளிககின்-
்து.

எமது குடும்ப வகாழவில், யபகாது 
வகாழவில் இன்்னைகாரன்னை  நகாம் செந்-

திக் ்நரும் அவனைத்து 
செவகால்்ளிலும் இ்ெசு எப் -
்பகாதும் எம்முட்னை இருககின்-
்கார என்பவத விசுவகாசிப் -
்பகாம். 

எமது ்ஷடங்ள் சிலுவவ -
்வை நகாம் தனித்து சுமக் -
வில்வல அவர வகாழகவ -்
யில் எம்வமத் தகாஙகி நம் 
முன் யசெல்கின்்கார என்் 
உறுதிெகானை நம்பிகவ்யுடன் 
தவக்காலத்தில் பெணிப் -

்பகாம். 
"தம் உயிவரக ்காத்துக ய்காள்ை 

விரும்பும் எவரும் அவத இழந்து 
விடுவகார. என் யபகாருட்டு தம் உயிவர 
இழககும் எவரும் அவதக ்காத்துக 
ய்காள்வகார" என்்கார இ்ெசு

இந்தத் தவக்காலத்தில் அவரது 
திருவுைப்படி நகாம் பெணிக் வரம் 
்வண்டி யசெபிப் -
்பகாம்.

01 முதல் 06 வவர

தினை்ரன் விைம்பரம்
0112429367

விறபவனை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரிெபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 யபப்ரவரி 19 யவள்ளிககிழவம

 திதி: --தசெமி

ரகாகு்காலம் :  ் காவல :  9.00 - 10.30வவர
சுப்நரம் : ்காவல : 7.30 - 9.00வவர

 நட்செத்திரம்:  திருவகாதிவர ப்ல் 1.33

செகாரவரி வருடம் ஆவணி 27

இன்வ்ெ சுபதினைம்

்ெகா்ம்: சித்த்ெகா்ம்

யதகாழுவ் 
்நரம் 3

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர  - 12.26
அஸர  - 03.47
மஃரிப்  - 06.22
இஷகா  - 07.33

18 முதல் 24 வவர

தவக்கால சிநதனை

தன்னலம் துறந்து...

முதல் பெண் பிரதிப் பெொலிஸ் மொஅதிெரின
ெதவிகபகெதிரொ்ன பெயறெொடுகெளை கெண்டிககிறறொம்
பகாரகாளுமன்் யபண் உறுப்பினைர்ளின் ஒன்றிெம்
இலங்கையின் முதல் பெண் 

பிரதிப் பெொலிஸ் மொஅதிெரொகை ெதவி 
உயர்வு பெற்ற பிம்ொனி ஜொசிங -
கைொரச்சியின் பதொழில் ரீதியொன உரி -
்மகைள் மறறும பதொழிலின் ெொது-
கைொப்புககைொகை தமது ஒன்றியம கைட்சி 
பெதமின்றி முன்னிறெதொகைவும, அவ -
ருககு நியொயம கி்ைககும வ்ர 
பெொரொடுவதொவும ெொரொளுமன்்ற 
பெண் உறுப்பினர்கைளின் ஒன்றியம 
அறிவிததது.   

பெொலிஸ் சிறுவர் மறறும மகைளிர் 
ெணியகைததின் ெணிப்ெொளரொகை 
ெணியொறறிய பிம்ொனி ஜொசிங -
கைொரச்சியின் நியமனததுககு சவொல் 
விடுப்ெ்த கைண்டிப்ெதொகை ஒன்றி-
யததின் த்லவி ஆரமெ சுகைொதொர 
பச்வகைள், பதொறறு ப�ொயகைள் 
மறறும பகைொவிட்19 ப�ொயக கைட்-
டுப்ெொட்டு அலுவல்கைள் இரொஜொஙகை 
அ்மச்சர் ைொகைர் சுதர்்னி பெர்-
னொண்பைொபுள்பள பதரிவிததொர்.   

ெொரொளுமன்்றததில் ப�றறு (18) 
�்ைபெற்ற ஊைகைவியலொளர் சந் -
திப்பில் கைலந்துபகைொண்பை அவர் 
பமறகைண்ைவொறு பதரிவிததொர். 
இந்த ஊைகைவியலொளர் சந்திப்பில் 
இரொஜொஙகை அ்மச்சர் ைொகைர் சீதொ 
அரமபெபெொல, ஐககிய மககைள் 
சகதி ெொரொளுமன்்ற உறுப்பினர் 
பரொஹிணி விபஜரதன மறறும ெொரொ-

ளுமன்்ற பிரதி பசயலொளர் �ொயகைமும 
ெணியொட்கைள் பதொகுதியின் பிரதொ-
னியுமொன கு்ொனி பரொஹணதீர 
ஆகிபயொர் கைலந்துபகைொண்ைனர்.   

பெண் பிரதிப் பெொலிஸ் மொஅதி-
ெரின் நியமனம பதொைர்பில் எமது 
ஒன்றியம மிககை மகிழ்ச்சி அ்ைந்-
ததுைன், அது ஆண்கை்ள 
பெருமெொன்்மயொகை 
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தமிழ் மககைளுககு இலங்கை, 
இந்திய ஒப்ெந்தததின் மூலம 
கி்ைதத மொகைொண ச்ெ என்்ற அரு-
்மயொன வொயப்்ெ நீதியரசர் விககி-
பனஸ்வரனும தமிழ் பதசிய கூட்ை-
்மப்பினரும தவ்றவிட்ை்மபய, 
தறபெொது மொகைொணச்ெ ெறறிய 
விமர்சனததிறகு கைொரணமொகியுள்ள-

பதன இலங்கைககைொன 
சுவிற்ஸர்லொந்தின் புதிய 
தூதுவர் பைொமினிக 
ஃபெர்கைலரிைம ஈழ 
மககைள் ஜன�ொயகைக கைட்சி 
சுட்டிககைொட்டியுள்ளது.  

ஈழ மககைள் ஜன�ொயகைக கைட்சியின் 
பசயலொளர் �ொயகைம ைகளஸ் பதவொ -
னந்தொவின் விப்ை பிரதிநிதிகை்ள 
இலங்கைககைொன சுவிற்ஸர்லொந்தின் 
புதிய தூதுவர் பைொமினிக ஃபெர்கை-
லர் சந்திதது கைலந்து்ரயொடியுள்ளொர்.  

புதிதொகை ெதவிபயறறுள்ள சுவிற-
்ஸர்லொந்து தூதுவர் வைககிறகைொன 

முதலொவது ெயணத்த ப�றறு 
பமறபகைொண்டிருந்தொர். ஈழ மககைள் 
ஜன�ொயகை கைட்சியின் யொழ்ப்ெொணத -
திலுள்ள த்ல்ம அலுவலகைததில் 
(18) இந்த சந்திப்பு �்ைபெற்றது.  

இதன்பெொது அ்மச்சர் ைகளஸ் 
பதவொனந்தொவின் சொர்பில் கைைறப்றொ-
ழில் அ்மச்சரின் சிபரஸ்ை ஆபலொ-
சகைரும வைமொகைொண ச்ெயின் 
முன்னொள் எதிர்ககைட்சி த்லவரு -
மொன சின்னதது்ர தவரொசொ மறறும 
மனித உரி்மகைள் மீ்றல் பதொைர்-
ெொன ஜனொதிெதி ஆ்ணக-
குழுவின் ஆ்ணயொளர் 

தமிழருக்கு இலங்கை – இந்திய ஒப்பந்தம் மூலமான அரிய சந்தரப்பம்

மாகாண சபை வாய்பபை
தவறவிட்டபம பைருநதவறு
தமிழ்க் கூட்ட்மபபு, விக்கினனஸ்வரன் மீது EPDP ்பகிரஙகை குற்றசசாடடு

எல். பெல்்ொ

தறபெொதுள்ள பகைொவிட் -19 நி்ல -
்மகைளுககு மததியில் பெொது மககைள் 
ெொதுகைொப்புககு விதிககைப்ெட்டுள்ள 
சுகைொதொர கைட்டுப்ெொடுகை்ளத தவிர 
சுறறுலொப் ெயணிகைளுககு அ்னதது 
வசதிகை்ளயும வழஙகை அரசொஙகைம 
�ைவடிக்கை எடுததுள்ளது. சுறறு-
லொதது்்ற �ொட்டின் பெொருளொதொ-
ரததில் முககிய இலககைொகை இருப்ெ-
தொல், சவொல்கை்ள பவறறிபகைொண்டு 
இந்த பதொழிறது்்றயின் ஒரு புதிய 
ெயணததிறகு தயொரொகுஙகைபளன்று 
ஜனொதிெதி பகைொட்ைொெய ரொஜெக்ஷ 
சுறறுலொ பதொழிறது்்றயில் ஈடுெட்-
டுள்ள பதொழில்முயறசியொளர்கைளி -
ைம பதரிவிததொர்.   

சுறறுலொத து்்ற அபிவிருததி 
பதொைர்பில் (17) ஜனொதிெதி அலு-
வலகைததில் �்ைபெற்ற கைலந்து-
்ரயொைலின் பெொபத ஜனொதிெதி 
இந்த கைருததுககை்ள பதரிவிததொர். 
இதது்்ற சொர்ந்த நிறுவனஙகைளின் 
த்லவர்கைளும, இந்தத து்்றயி-
லுள்ள முன்னணி பதொழில்முயற -
சியொளர்கைளும இககைலந்து்ரயொை-
லில் ெஙகுெறறினர்.   

பகைொவிட் 19 தடுப்பூசி வழஙகு -
வதில் பஹொட்ைல் ஊழியர்கைள், 
சுறறுலொ வழிகைொட்டிகைள் மறறும 
ஓட்டு�ர்கைள் பெொன்்ற ஊழியர்கை-
ளுககும முன்னுரி்ம அளிப்ெது 
குறிதது கைவனம பசலுததப்ெட் -

ைது. சுறறுலொப் ெயணிகைள் பதொற -
றுககுள்ளொகைொத பெொது, வசதிகை்ள 
வழஙகுபவொர் தனி்மப்ெடுததப்-
ெை பவண்டிய அவசியமில்்ல-
பயன்று முன்பமொழியப்ெட்ைது.   

ப�ொயதபதொறறுககுள்ளொன சுறறு-
லொப் ெயணிகை்ள லஙகைொ பஹொஸ் -
பிட்ைல் மறறும பகைொககைலவில் 
இலங்கை இரொணுவததினொல் 
�ைததப்ெடும மருததுவம்னக -
கும அனுப்ெ முடிவு பசயயப்ெட் -
ைது. அஙகீகைரிககைப்ெட்ை சுறறுலொத 
திட்ைததின் ெடி சுறறுலொப் ெய -
ணிகை்ள வழி�ைததுவதில் அதிகை 
கைவனம பசலுததுமொறு ஜனொதிெதி 
அதிகைொரிகைளுககு அறிவுறுததினொர்.   

ெ்ொல்கெளை ப்றறி பகெொண்டு

சுறறுலொத்துளற பதொழில் முயறசியொைரகெளிடம் ஜ்னொதிெதி பதரிவிப்பு

சுற்றுலகாத் துனையின் புதிய
பயணத்திற்கு தயகாரகாகுங்ள்

ய்காழும்பில் வகான்வழி ்ண்்காணிப்பு

இரண்டு டறரொன கெமொரொககெள் 
விமொ்னப்ெளடககு ளகெயளிப்பு
்ஸொதிக ஷிஹொன் 

பமல் மொகைொணததில் பைஙகு உருவொ -
கும பிரபதசஙகை்ள கைண்கைொணிககைவும 
�ொட்டின் பதசிய ெொதுகைொப்பிறகு அச்சு -
றுததல் ஏறெடும எந்தபவொரு சந்தர்ப்-
ெஙகைளின் பெொதும வொன் வழி ஊைொகை 
கைண்கைொணிககும �ைவடிக்கைகைளுககு 
ெயன்ெடுததும பெொருட்டு இலங்கை 
விமொனப் ெ்ைககு இரண்டு ட்பரொன் -
கைள் பமல் மொகைொண ஆளு�ர் ெணிம -
்னயினொல் ்கையளிககைப்ெட்டுள்ளது.   

பமல் மொகைொண ஆளு�ர் மொர்்ல் 

ஒப் த எயொர்பெொஸ் பரொ்ொன் குணதிலககை, இலங்கை 
விமொனப் ெ்ைத தளெதி எயொர் மொர்்ல் சுதர்்ன ெத-
திரனவிைம பகைொழுமபிலுள்ள விமொனப் ெ்ை முகைொமில் 
்வதது ப�றறு உததிபயொகைபூர்வமொகை ்கையளிததொர்.   

பைொஙகு ஒழிப்பு, சுற்றொைல் ெொதிப்பு, கைொைழிப்பு பெொன்்ற 
�ைவடிக்கைகை்ள வொன்வழி ஊைொகை கைண்கைொணிககும �ைவ -
டிக்கைகைளுககு இந்த இரு ட்பரொன்கைளும ெயன்ெடுததப்ெை -
வுள்ளதொகை இலங்கை விமொனப் ெ்ை பதரிவிததுள்ளது.   

்தசிெ பகாது்காப்பு மறறும் அனைரத்த மு்காவமத்துவ இரகாஜகாங் அவமசசெரகா்வும் உள்நகாட்டலுவல்்ள் இரகாஜகாங் அவமசசெரகா்வும் 
செமல் ரகாஜபக்ஷ ்நறறு ஜனைகாதிபதி ்்காட்டகாபெ ரகாஜபக்ஷ முன்னிவலயில் செத்திெப்பிரமகாணம் யசெய்துய்காண்ட ்பகாது. இதுவவர ஒ்ர 
இரகாஜகாங் அவமசசு்ைகா் இருந்த இவவிடெதகானைங்ள் இரண்டு இரகாஜகாங் அவமசசுக்ைகா் பிரித்து வழங்ப்பட்டுள்ைது.
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திரிபடைந்துள்ள டைரஸும்
பீதியூட்டும் ைதந்திகளும்!

சீனாவின் வுஹான் மாகாணத்தில் ககார�ானா 
வை�ஸின் க�ாற்று மனி�ரில் மு�ன் மு�லில் 
இனம் காணப்பட்டு ஒன்ரறேகால் ைருடஙகள் 

நிவறேைவடகின்றே அர�சமயம், இவவை�ஸ் க�ாடர்-
்பாக அடுத்�டுத்து அசசமூட்டுகின்றே �கைல்கரே 
நாோந�ம் கைளிைநது ககாண்டிருக்கின்றேன. அத்� -
கைல்களில் ஒன்று�ான் ககாவிட்19 வை�ஸின் திரிபு 
்பற்றிய கசய்தி!

ககாவிட்19 இன் திரி்பவடந� வை�ஸ் மு�ன் 
மு�லில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஓரிரு ைா�ஙகளுக்குள், 
அந� புதிய வை�ஸ் ்பல நாடுகளில் ்ப�வியிருப்பது 
உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ேது. அநநாடுகளில் ஒன்று�ான் 
இஙகிலாநது.

ககாவிட்19 வை�ஸானது ஆபிரிக்க நாகடான்றில் 
திரி்பவடந� நிவலயில், அஙகிருநது ைந� ்பயணி -
களில் எைர�னும் ஊடாக இஙகிலாநதுக்குள் ைநது 
ரசர்நதிருக்கக் கூடுகமன்்பது�ான் மருத்துை ஆ�ாய்ச-
சியாேர்களின் முடிைாக இருக்கின்றேது. எனரை�ான் 
இஙகிலாநது உடனடியாகரை கைளிநாடுகளுடனான 
�னது ்பயணக் கட்டுப்பாடுகவே மிகவும் இறுக்கமாக்-
கிக் ககாண்டது.

அர�ர்பான்று�ான் இலஙவகயும் இஙகிலாநதில் 
இருநது ்பயணிகள் இலஙவகக்குள் ைருைவ� உடன -
டியாகரை கட்டுப்படுத்தியது. ஆனாலும் திரி்பவடந� 
வை�ஸின் ்ப�ைவல இலஙவகயினாலும் �டுக்க முடி-
யாமல் ர்பாய் விட்டது. அந� வை�ஸானது மத்திய 
கிழக்கு நாகடான்றில் இருநது யார�னும் ்பயணியின் 
ஊடாக இலஙவகக்குள் ்ப�வியிருக்கலாகமன்்பர� 
ஆய்வின் முடிைாக உள்ேது. எனரை எமது நாடும் 
புதிய வை�ஸ் ்ப�வு�லுக்கு எதி�ான கட்டுப்பாடுகவே 
இறுக்கமாக்க ரைண்டிய அைசியம் ஏற்்பட்டுள்ேது.

எனரை�ான் எமது நாடு ககாவிட் வை�ஸ் ்ப�ைவலக் 
கட்டுப்படுத்தும் ைவகயில் புதிய கட்டுப்பாட்டு நடைடிக் -
வககவே மீண்டும் கண்டிப்பாக்கியுள்ேது. அ�சாஙக 
மருத்துை அதிகாரிகள் சஙகம் மற்றும் க்பாதுசசுகா�ா� 
்பரிரசா�கர்கள் சஙகம் ஆகியைற்றின் ஆரலாசவனக-
ளுக்கு அவமைாகரை ககார�ானா வை�ஸ் �டுபபுப 
பிரிவினாலும் சுகா�ா� அவமசசினாலும் இவைாறோன 
கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் நவடமுவறேப்படுத்�ப்படுகின்-
றேன. எனரை இக்கட்டுப்பாடுகவே உரிய்படி பின்்பற்றி 
நடநது ககாள்ே ரைண்டிய க்பாறுபபு க்பாதுமக்க-
ளுக்கு உண்டு.

வை�ஸ் நுண்ணஙகியின் ம�்பணு மாற்றேமவட-
ைக�ன்்பது புதுவமயானக�ாரு கசய்தியல்ல. உல -
ககஙகும் வை�ஸ் நுண்ணுயிரி ைவககயான்று அவ -
ைபர்பாது ம�்பணு மாற்றேத்தினால் திரி்பவடைதும், 
அவரைவேயில் அது புதிய இன வை�ஸாக உருைா-
ைதும் நடநது ககாண்டு�ான் இருக்கின்றேன. அவைா-
றோக உருகைடுத்� வை�ஸ்களில் ஒன்று�ான் இன்று 
உலவகரய ஆட்டிப ்பவடத்துக் ககாண்டிருக்கின்றே 
ககாவிட்19 எனப்படுகின்றே வை�ஸ் ஆகும்.

ககாவிட்19 வை�ஸானது ம�்பணு மாற்றேத்துக்கு 
உள்ோகுகமன்றே கசய்திவய அறிவியலாேர்கள் முன்-
கூட்டிரய அறிவித்தும் இருந�னர். அம்மாற்றேம் மனி� 
அறிவியலால் �டுக்க இயலா��ாகும். உலக ை�லாற்-
றில் இவைாறோன வை�ஸ் திரிபுகள் முன்னரும் ஏ�ா-
ேமாக ஏற்்பட்டுள்ேன. அைற்வறேகயல்லாம் சைாலாக 
ஏற்று மனி� குலம் ஆ்பத்வ�க் கடநது�ான் ைநதிருக்-
கின்றேது. இன்றும் அவைாறோன சைால் ஒன்வறேரய 
உலகம் சநதித்துள்ேது. இந�ச சைாவலயும் மனி�ன் 
கைற்றி ககாள்ோமல் விடப ர்பாைதில்வல.

அர�சமயம் வை�ஸ் திரிபு விடயத்தில் முக்கியமா-
க�ாரு விடயத்வ� இநதியாவின் க�ாற்றுரநாயியல் 
க�ாடர்்பான மருத்துை ர்ப�ாசிரியர் ஒருைர் அண்வம -
யில் கைளியிட்டிருந�ார். திரி்பவடகின்றே புதிய வை�ஸ் -
கள் அவனத்துரம மனி�னுக்கு ககாடிய க�ாற்றுகோக 
இருக்கப ர்பாைதில்வல. அைற்றில் ஓரிரு வை�ஸ்கள் 
சில ரைவேகளில் ககாடிய க�ாற்றுக்கோக இருக்கக் 
கூடும். க்பரும்்பாலான வை�ஸ்கள் திரிபின் ர்பாது 
வீரியம் குவறேந� இயல்வ்பரய ககாண்டுள்ேன. 
எனரை வீணான அசசம் ர�வையில்வல என்்பர� 
இநதிய மருத்துை ர்ப�ாசிரியரின் கருத்�ாகும்.

இபர்பாது திரி்பவடநதுள்ே ககாவிட்19 வை�ஸின் 
புதிய ைவகயானது முன்வனயவ�ப ்பார்க்கிலும் தீவி� -
மாகப ்ப�வுகின்றே இயல்வ்பக் ககாண்டுள்ேவம அறியப-
்பட்டுள்ேது. ஆனால் முன்வனய வை�வஸ விட உயி-
�ா்பத்து நிவறேந�க�ன்்பவ� மருத்துை விஞ்ானிகள் 
இன்னுரம உத்திரயாகபூர்ைமாக அறிவிக்கவில்வல. 
ரைகமாக ்ப�வுை�ால் ககாடிய வை�ஸ் என்று அர்த்�ப-
்படுத்திக் ககாள்ேவும் முடியாது. சமூக ஊடகஙகளும் 
இவணயத் �ேஙகளுரம ஆ�ா�மற்றே �கைல்கவே 
கண்ட்படி கைளியிட்டுக் ககாண்டிருக்கின்றேன.

ஆனாலும் ககார�ானாவின் திரி்பவடந� வை�ஸா-
னது ரைகமாகப ்ப�வுகின்றே �ன்வமவயக் ககாண்டுள் -
ே�னாலும், முன்வனய வை�ஸின் ்பாதிபபுகவேரய 
ககாண்டிருப்ப�னாலும் க�ாற்றுகளும், உயிரிழபபுக-
ளும் அதிகரித்துள்ேன. ககார�ானா க�ாடர்்பான அச-
சஙகவே �விர்த்துக் ககாண்ட்படி, சுகா�ா� நவடமுவறே -
கவே மிகவும் அை�ானமாக க�ாடர்நதும் கவடபபிடிக்க 
ரைண்டிய நிவலவமயிரலரய நாம் உள்ரோம்.

அர�ரைவே, ககாவிட்19 இற்கான �டுபபூசி க�ாடர்-
்பாக அர்த்�மற்றே அ்பத்�மான கருத்துகளும் சமூகத்தில் 
்ப�வி ைருகின்றேன. ஆ�ா�மற்றே, உத்திரயாகபூர்ைமற்றே 
கருத்துகளுக்ககல்லாம் மக்கள் கசவிமடுக்க ரைண்டிய 
அைசியமில்வல. எமது நாட்டின் க்பரும் மருத்துை நிபு-
ணர்ககேல்லாம் ககாவிட்19 இற்கான �டுபபூசிவய 
எதுவி� அசசமுமின்றி �மதுடலில் ஏற்றிக் ககாண்டுள்-
ோர்கள். அவனைரும் இத்�டுபபூசிவய ஏற்றிக் ககாள்ே 
ரைண்டுகமன அைர்கள் ்பரிநதுவ� கசய்கின்றேனர். 
எனரை ஒவகைாருைரும் �மக்கான சந�ர்ப்பம் ைரும் 
ர்பாது �டுபபூசிவய ஏற்றிக் ககாள்ைர� நலமாகும்.

35, டி. ஆர் விஜயைர்�ன மாைத்வ�, ககாழும்பு- - 10
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மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 
வவல்ட விஷன் சரவவேச 
தோண்டு நிறுவனத்தினால் 

இவவாண்டில் வமறத்காளளப்்ப்ட -
வுளள திட்டங்கள தோ்டர்பா்க ஆராயும் 
கூட்டம் மாவட்ட அரசாங்க அதி்பர வ்க. 
்கருணா்கரன் ேலைலமயில் 
மாவட்ட தசயை்கத்தில் நல்ட-
த்பற்றது.

சிறுவர அபிவிருத்தி தசயற-
்பாடு்களில் அதி்கமான திட-
்டங்கலள இம்மாவட்டத்தில் 
முன்தனடுத்து வரும் வவல்ட 
விஷன் நிறுவனம் வா்கலர, வ்காரலளப் -
்பறறு, தசங்கைடி மறறும் ்படடிப்்பலள 
வ்பான்்ற பிரவேச தசயைாளர பிரிவு்களில் 
அத்திட்டங்கலள அமுல்ப்்படுத்தி வரு-
கின்்றது.

இேனடிப்்பல்டயில் இவவாண்டு 
வமறத்காளளவிருககும் திட்டங்கள 
தோ்டர்பா்க அரசாங்க அதி்பர உட்ப்ட 

அதி்காரி்களுககு நிறுவனத்தின் நி்கழ்ச்-
சித் திட்ட மு்காலமயாளர்களால் விளக்க-
மளிக்கப்்பட்டது.

 இேன் வ்பாது இப்பிரவேசங்களில் 
சிறுவர ்பாது்காப்பு, சிறுவர்களது ்கல்வி, 
ஊட்டச்சத்து குல்ற்பாடு, சு்காோரம், 

்பா்டசாலை இல்டவிை்கல் வ்பான்்ற 
வி்டயங்கலள நிவரத்திப்்பேற்கான திட-
்டங்களும், வாழ்வாோரம் குன்றிய குடும்-
்பங்களுக்கான திட்டங்கள, ்பா்டசாலை 
மறறும் முன்்பளளி ஆசிரியர்களுக்கான 
்பயிறசி்கள வ்பான்்ற திட்டங்களும் இவ -
வாண்டில் நல்டமுல்றப்்படுத்ேப்்ப்ட-
வுளளோ்கவும் தேளிவு்படுத்ேப்்பட்டது.

இேன்வ்பாது மாவட்ட திட -
்டமி்டல் ்பணிப்்பாளர திருமதி 
சசி்கைா புண்ணியமூரத்தி 

மறறும் பிரவேச தசயைாளர்கள, திட்ட -
மி்டல் ்பணிப்்பளர்கள, த்பாதுச் சு்காோர 
லவத்திய அதி்காரி, மாவட்ட சிறுவர 
அபிவிருத்தி உத்திவயா்கத்ேர மறறும் 
விவசாய விரிவாக்கல் பிரதிப் ்பணிப் -
்பாளர, வவல்ட விஷன் நிறுவன நி்கழ்ச்-
சித் திட்ட மு்காலமயாளர்கள உட்ப்ட 
்பைரும் பிரசன்னமாகியிருநேனர.

்க்டநே 2004 ஆம் ஆண்டிலிருநது 
இம்மாவட்டத்தில் தசயற்படடு 
வரும் வவல்டவிஷன் நிறுவனம் 
ேனது ்பணி்கலள இவவாண்டு்டன் 
நில்றவு தசயயவுளளலம குறிப்பி்டத் -
ேக்கது.

நீண்்ட ்காைமா்க நிைவி வரும் 
ஆசிரியர்கள மறறும் அதி்பர 
வசலவயிலுளளவர்களின் சம்்பள 

முரண்்பாடடுப் பிரச்சிலனலய அர-
சாங்கம் தீரத்து லவக்க வவண்டுதமன 
இைஙல்க ஆசிரியர சங்கம் தேரிவித்-
துளளது.

1997ஆம் ஆண்டு பீ.சி த்பவரரா 
சம்்பள ஆலணககுழுவின் அறிக-
ல்க்கள ஊ்டா்க ஆசிரியர்களின் சம்-
்பளத்தில் முரண்்பாடு உண்டு என்்ற 
வி்டயம் தேளிவா்க கூ்றப்்படடுளளது. 
ஆலணககுழு அறிகல்கயின் பிர்கா-
ரம் அரசாங்கம் அரச வசலவயிலுளள 
ஏலனயவர்களது சம்்பளத்லே அதி்க-
ரித்துளள வ்பாதிலும், ஆசிரியர்கள 
மறறும் அதி்பர்களது சம்்பள உயரவு 
பின்னர ்கவனத்தில் எடுத்துக த்காள -
ளப்்படும் என்வ்ற  குறிப்பி்டப்்படடுள-
ளது.

்பை வரு்டங்களா்க ஆசிரியர்கள, 
அதி்பர்கள ேங்களது சம்்பள முரண்்பாட-
டுப் பிரச்சிலன தோ்டர்பா்க வ்பாராட -
்டங்கலள ந்டத்தி வநதுளளனர என 
இைஙல்க ஆசிரியர சங்கத்தின் ேலைவர 
பிரியநே த்பரனாநது அன்லமயில் அநுரா-
ேபுரத்தில் நல்டத்பற்ற ஊ்ட்கவியைாளர 
சநதிப்த்பான்றின் வ்பாது தேரிவித்ோர.

2007ஆம் ஆண்டு அதி்களவிைான 
ஆசிரியர்கள இைஙல்க பூராவும்  எதிரப்-
புப் வ்பாராட்டங்களில் ஈடு்பட்டது மட-
டுமின்றி, உயரேரப் ்பரீடலச வில்டத் -
ோள திருத்தும் ்பணி்களில் இருநதும் 
முழுலமயா்க ஒதுஙகியிருநேனர. அேன் 
பி்றகு ஆசிரியர்கள வில்டத்ோள திருத்-
தும் ்பணி்கலள பு்றக்கணிக்காது அப்்பணி-
யிலன முன்தனடுக்க வவண்டுதமன நீதி-
மன்்றம் உத்ேரவிட்டது்டன், இச்சம்்பள 
முரண்்பாடடிலன நீககி மி்க அவசரமா்க 
தீரதவான்றிலன த்பறறுக த்காடுப்்பேற -
குத் வேலவயான ந்டவடிகல்கலய எடுக -
கும்்படி அரசாங்கத்திறகு அறிவித்ேது.

நீதிமன்்றத்தின் உத்ேரலவயடுத்து 

அலமச்சரலவ உ்பகுழுதவான்று ோபிக -
்கப்்படடு அேன் மூைம் தீரதவான்று 
எடுக்கப்்பட்டது. ஆசிரியர்கள மறறும் 
அதி்பர்களுககு சம்்பள முரண்்பாடு 
உண்டு என்்ற வி்டயம் உ்பகுழுவினால் 
ஏறறுக த்காளளப்்பட்டது்டன், இல்டக-
்காை சம்்பளம் ஒன்றிலன வழஙகுவேறகு 
தீரமானிக்கப்்பட்டது.

2009 ஆம் ஆண்டு ஜனாதி்பதி நிதி 
அலமச்சர என்்ற வல்கயில் ஆசிரியர, 
அதி்பர்களது சம்்பள முரண்்பாடல்டத் 
தீரப்்பேறகு 6000 மில்லியன் ரூ்பா நிதி 

ஒதுககுவோ்க கூறி அத்தோல்கயிலன 
ஒதுககிய வ்பாதிலும், ஆசிரியர்கள 
மறறும் அதி்பர்களுககு சம்்பளம் அதி்க -
ரிக்கப்்ப்டவில்லை. அன்ல்றய அரசாங்க 
்காைத்தில் சம்்பளத்லே அதி்கரிக்காது 
்காைம் ்க்டத்ேப்்பட்டது. ்கல்டசியா்க 
புதிய வசலவதயான்ல்ற ோபித்து, புதிய 
யாப்த்பான்றும் (நவ வசவா விவஸோ-
வக ச்கஸ்க்றளா) ேயாரித்து தீரதவான்று 
த்பறறுத் ேரப்்படும் என கூ்றப்்பட்டது. 
ஆனால் சம்்பள அதி்கரிப்பு வழங்கப்்ப்ட -
வில்லை.

நல்ைாடசி அரசாங்க ஆடசிக ்காைத் -
தில் ஆசிரியர்கள, அதி்பர்கள முழு 
இைஙல்கயிலும் முேல் முல்றயா்க 
வவலைநிறுத்ே வ்பாராட்டதமான் -
றுககு தசன்்றனர. ஆசிரியர்கள ச்கை 
்பா்டசாலை்கலளயும் மூடி ்க்டலம -
யில் இருநது ஒதுஙகியிருநேனர. அேன் 
பி்றகு நல்ைாடசி அரசாங்கம்  இல்டக -
்காை சம்்பளதமான்ல்ற வழஙகுவேறகு 
ஆசிரியர சங்கங்களு்டன் வ்பச்சுவாரத் -
லே்கலள ந்டத்தி ஒரு உ்டன்்பாடடுககு 
வநத்து. அவவு்டன்்பாடடிறகு அலமய 
ஆசிரியர்கள மறறும் அதி்பர வசலவயி -
லுளளவர்களுககு இல்டக்காை சம்்ப -
ளத்திலன வழஙகும்்படி அரசாங்கத்தி-
்டம் ்பை ே்டலவ்கள நாம் கூறிவனாம்.

அரசாங்கம் அேறகு எநே விேமான 
ந்டவடிகல்க்கலளயும் எடுக்காமல் 
இருககின்்றது. மாரச் மாேம் 20 ஆம் 
தி்கதி சம்்பளத்து்டன் ஆசிரியர்கள, 

அதி்பர்களுக்கான இல்டக்காை சம்்ப-
ளத்லே அரசாங்கம் வழங்காவிட்டால் 
ச்கை ஆசிரியர சங்கங்கலளயும் இலணத்-
துக த்காண்டு நாடு ேழுவிய தோழிற -
சங்க ந்டவடிகல்கயில் ஈடு்படுவவாம்” 
என்று இைஙல்க ஆசிரியர சங்கத்தின் 
ேலைவர பிரியநே பிரணாநது வமலும் 
தேரிவித்ோர.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 
உளள வவுணதீவு ்கமநை வசலவ 
பிரிவுககுட்பட்ட விவசாய நிைங-

்களில் ேறவ்பாது தநல் அறுவல்ட இ்டம்-
த்பறறு வரும் நிலையில் விலளச்சல் 
குல்றவா்க ்காணப்்படுவோ்க விவசாயி்கள 
்கவலை தேரிவிககின்்றனர. தநல்வயல்்கள 
தவளளத்தில் மூழ்கியேன் ்காரணமா்கவவ 
விலளச்சல் ்பாதிப்்பல்டநதுளளது.

இவேவவலள அறுவல்ட தசயயப்்பட்ட 
தநற்கலள ்காய லவத்து உைர லவப்்பதில் 
்பாரிய சிரமங்கலள எதிரவநாககி வருவோ்க 
விவசாயி்கள ்கவலை தேரிவிககின்்றனர.

அண்லமயில் ஏற்பட்ட மலழ ்காரண-
மா்க வயல் பிரவேசங்களில் தவளளம் 

ஏற்பட்டது. வவளாண்லம நீரில் மூழ்கி-
யது. எனவவ அறுவல்ட தசயயப்்பட்ட 
தநற்கள ஈரலிப்்பா்க உளளன. ஏராளமான 
தநற்கள ்பழுேல்டநது ்கருலம நி்றமா்க 
(மடி தநல்) ்காணப்்படுகின்்றன. இேன் 
்காரணமா்க தநற்கலள தவயிலில் உைர 
லவக்க வவண்டிய வேலவ ஏற்படடுள-

ளது. இம்முல்ற அறுவல்டயின் வ்பாது 
விலளச்சல் குல்றவா்கவவ ்காணப்்படு-
வோ்கவும், அேனால் ்பாரிய நஷ்டம் ஏற-
்படடுளளோ்கவும், தநல் ஈரப்்பேனா்க 
இருப்்போல் விற்பலன தசயயும் வ்பாது 
அேலன ்காரணம் ்காடடி தநல்லின் 
விலைலய வியா்பாரி்கள குல்றககின்்ற-
னர என்றும் விவசாயி்கள ்கவலை தேரி-
விககின்்றனர.

“அரசாங்கத்தினால் தநல் த்காளமுேல் 
தசயயப்்படுவோ்கவும், தநல் உைரநே 
நிலையில் இருநோல் அரசாங்கம் நல்ை 
விலைககு வாஙகுதமனவும் கூ்றப்்படு-
கின்்றது. என்கின்்றனர. ஆனால் எங்கள 
பிரவேசத்தில் தநல் ்காய லவப்்பேறகு 

இ்டம் இல்ைாே ்காரணத்தினால் வீதி்க-
ளில் மாத்திரவம தநல்லை ்காய லவக்க 
முடியும்” என்கின்்றனர விவசாயி்கள.

“வீதி்களில் தநல் ்காய லவககும் 
வ்பாது அேன் மீது வா்கனங்கள தசல்வ-
ோல் தநற்கள வசேமல்டகின்்றன. வயல் 
அறுவல்ட தசயே நிலையில், ்பாரிய நஷ-

்டத்து்டன் மீதியா்க உளள தநல்லை 
த்காண்டு வநது ்காய லவத்ோல் அதுவும் 
இவவாறு வசேமல்டநது வ்பாகின்்றது.

எங்களுககு தநல் ்காய லவப்்பேறகு 
முல்றயான இ்டம் இல்ைாே ்காரணத்-
தினாவைவய வீதியில் ்காய லவக்க 
வவண்டிய நிலைககு ேளளப்்படடுள-
வளாம். இயறல்க அழிவு்களில் இருநது 
்பாதிக்கப்்படடு மீேப்்பட்ட தநல்லை 
்காய லவப்்பேறகு நிரநேர இ்டம் 
ஒன்றிலன அரசாங்கம் ஏற்படுத்தித் 
ேரும் ்படசத்தில் எங்களுககு ்பாரிய-

தோரு உேவியா்க இருககும்” என விவசாயி-
்கள தேரிவிககின்்றனர.

எனவவ மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் 
வவுணதீவு ்கமநை வசலவ பிரிவுககுட-
்பட்ட விவசாயி்களின் தநற்கலள ்காய 
லவப்்பேறகு ஏற்ற இ்டத்திலன வழங-
குமாறு விடுக்கப்்படும் வ்காரிகல்கலய 

நில்றவவற்ற மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
அரசியல்வாதி்கள, சம்்பநேப்்பட்ட அரச 
அதி்காரி்கள ந்டவடிகல்க வமறத்காளள  
வவண்டும்.

த்பரும் வ்பா்கத்தில் மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்தில் 76 ஆயிரத்து 346 தெகவ்ட-
யர நிைப்்பரப்பில் தநறதசயல்க வமற-
த்காளளப்்படடுளளது. இம்முல்ற ஏற்பட்ட 
தவளளப் த்பருககினால் 11 ஆயிரத்து 
938 விவசாயி்களின் வயல் நிைங்களான 
10 ஆயிரத்து 412.5 தெகவ்டயர தநற-
தசயல்க அழிவுறறுளளது. இது ேவிர மீே-
முளள 65 ஆயிரத்து 933.5 தெகவ்டயர 
விவசாய நிைத்தில் அறுவல்ட இ்டம்த்பற-
்றலம குறிப்பி்டத்ேக்கது.

ஆசிரியர், அதிபர்்களின் சமபள
முரணபபாட்டுக்கு தீர்வு அவசியம

வவளளப் பபாதிப்பில் எஞ்சிய அறுவடை வெற்கடள
உலர டவப்பதறகு விவசபாயி்களுக்கு இைமில்டல

வ்கட்டவர ்பைரும் தவறுககும் ்படியா்கப்
்பயனில்ைாே தசாற்கலளச் தசால்லுகின்்றவன்,
எல்ைாராலும் இ்கழப்்படுவான்.

்பல்லார் முனியப ்பயனில கசால்லுைான்
எல்லாரும் எள்ேப ்படும்

மார்ச் மாதத்தில் இடைக்ால சம்பளத்டத
வழங்ாவிடின் ததாழிறசங் நைவடிகட்யில்
ஈடு்பை ப்பாவதா் இலஙட் ஆசிரியர் சங்ம அறிவிப்பு

மடைக்ளப்பு மாவடைத்தில் பவல்ட
விஷன் திடைங்ள் ஆராய்வு

ஆதம்பாவா பிர்ததளஸ்
(அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்)

யு.எல்.எம.ஹரீஸ்
(ைாடைச்சேடன வி்சேை நிருபர்)

எஸ்.எம.எம.முர்ஷித்
(கல்குைா தினகரன் நிருபர்)

சிறுவர், வறியயபார் ெலன்்கடள
உளளைக்கி இவவருைம பணி்கள
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விரைவில் தேரேல் வை உள்ளது. 
இதில் தி.மு.க ேரைவரும், முேல்வ-
ரும் ேனிதேனியாக பிைச்ாைஙகர்ள 
ஆைம்பிதது விட்டனர. எனினும் 
்சிகைாவின் வருரக எதேரகய 
ோககதரே ேைப் த�ாகிறது என்�து 
குறிததும், ஆளும் ேைப்பு குறிததும் 
அைசியல் த�ாககரகள பின்வருமாறு 
கூறுகின்றனர.

அ.தி.மு.க ேரைரமயானது, 
தேரேல் �ணியில் தவகமமடுதது 
வருகிறது. விருப்புமனு ோககல், 
உததே் �டடியல் என அடுதேடுதே 

தவரைகளில் மும்முைம் காடடி வரு -
கிறது. இதேரனககும் கூட்டணிதய 
முடிவு ம்யயாமல், உறுதியும் ம்ய-
யாமல், இநே �ணிகர்ள அ.தி.மு.க 
ரகயில் எடுததுள்ளது. தி.மு.கவும் 
இப்�டி ஒரு முடிரவ உ்டதன எடுக -
கவில்ரை.

அ.தி.மு.கவின் இநே அதிைடிககு 
ஒரு காைணம் இருககிறது. ்சிகைா 
அரமதியாக இருநோலும், உள -
ளுககுள ஏதோ தவரை �்டப்�து 
த�ாை அ.தி.மு.க ேரைரமககு ஒரு 
எணணம் இருநது மகாணத்ட இருந -
திருககிறது. அேனால், ்சிகைாவுககு 

முநதிக மகாணடுோன் இது -
த�ான்ற �்டவடிகரககர்ள 
எ்டப்�ாடி ரகயில் எடுதோர. 
இப்�டி தவட�ா்ளர �டடி -
யரையும் மவளியி்ட த�ாகி -
றாரகள. இேற்குக காைணம், 
்சிகைா �ககம் யாரும் 
்ாயநது வி்டக கூ்டாது என்�-
ோலும், ேன் ேைப்பு நிரவாகி -
கர்ள ேகக ரவதது மகாள்ள 
தவணடும் என்�ோலும் 
இப்�டி ஒரு முடிரவ எ்டப்-
�ாடி ேைப்பு எடுததுள்ளோகத 
மேரிகிறது.

அதே த�ாை, ்சிகைா 
ேைப்ர� எடுததுக 
மகாண்டால், இவவ்ளவு 

காைமாக வி்ாரிககப்�்டாமல் 
இருநே ம�ாதுச ம்யைா்ளர ைதது 
குறிதது உ்டனடியாக வி்ாரிககக 
தகாரி ்ட்டதேைணி ைாஜா ம்நதூர 
�ாணடியன் தமல்நீதிமன்றததில் 
அப்பீல் ம்யதுள்ளார. இதுோன் 
அ.தி.மு.க ேரைரமரய இதை்ாக 

அர்ததும், கைககதரே ேநதும் வரு-
கிறது.

அதுமடடுமல்ை, எப்�டி வருகிற 
24-ம் திகதி மஜயைலிோவின் பிறநே 
�ாள அ.தி.மு.கவுககு முககியதது-
வம் வாயநேதோ, அது த�ாைதவ-
ோன் ்சிகைாவும் அன்ரறய �ார்ள 

எதிரத�ாககி உள்ளார. அன்ரறய 
தினம் ்சிகைாவி்டம் இருநது 
முககிய அறிவிப்புகள மவளியாக-
ைாம் என்று ம்ால்ைப்�டுகிறது. 
எப்�டியும் அன்ரறய தினம் மஜயை-
லிோ ் மாதிரய மூ்ட முடியாது. திறந-
துோன் ரவததிருகக தவணடும். 

ேமிழக அைசு அஙகு மரியாரே 
ம்லுதே தவணடி இருககும். 
எனதவ, அன்று, மஜயைலிோவின் 
்மாதிககு ்சிகைா ம்ன்று மரியாரே 
ம்லுதே த�ாகிறாைாம். அப்�டிதய 
அஙதகதய உடகாரநது மகாஞ் 

த�ைம் தியானமும் ம்யயப் 
த�ாகிறாைாம். இேன் மூைம் 
மமாதே ேமிழகதரேயும் ேன் 
�ககம் ஒதை �ாளில், அதுவும் 
மகாஞ் த�ைததில் இழுதது 
வி்டைாம் என்று கணககு 
த�ாடுகிறாைாம்.

அேற்கு அடுதே ஒரு வாைத-
தில் தேரேல் திகதி அறிவிக-
கப்�டடு விடும். அோவது 
கா�நது அைசு வநது விடும். 
எனதவ, எநேவிே அைசியல் 
நிகழ்வுகர்ளயும் ஆளும் 
ேைப்�ால் கடடுப்�டுதே 
முடியாது. அநே ்நேரப் -
�தரே ேனககு ்ாேகமாக 
�யன்�டுதே தயாசிதது வரு-
கிறார ்சிகைா எல்ைாவற்-
றிற்கும் தமைாக, எப்�டியும் 
இநே முரற நிரறயப் த�ர 
அ.தி.மு.கவில் ஆ்னம் 

தகடடு வருகிறாரகள.
இதில் சீட கிர்டககாேவரகள, 

அதிருப்தியா்ளரகள, ்சிகைா �ககம் 
ோவ காததிருப்த�ார என �ைரும் 
அேற்கு பிறகு துணிநது மவளிதய 
ஒவமவாருவைாக ்சிகைா �ககம் வை 
வாயப்புள்ளது. அப்த�ாதுோன் பிைச-
சிரன ம�ரிோக மவடிகக வாயப்-
புள்ளது. எனதவ இேரன அதிமுக 
இைடர்ட ேரைரம ்மாளிப்�ார -
க்ளா? அல்ைது கடசிகர்ள ஒன்றி -
ரணகக ஒப்புக மகாளவாரக்ளா? 
என்�து இனிதமல்ோன் மேரியவ-
ரும் என்றனர.       

1505 முேல் 1948 வரையில் 
த�ாரததுகதகயர, ஒல்ைாநேர, 
பிரிதோனியர என 443 வரு்டஙகள 
ஐதைாப்பியரின்  ஆககிைமிப்புககு 
இந�ாடு உள்ளாகி இருநேது. அவற்-
றில் பிரிதோனிய ஏகாதி�ததியம் 
தகாதைாசசிய காைப் �குதியில்ோன்  
டி.ஆர. விதஜவரேன அவரகள 
மகாழும்பில் பிறநோர. 1886 இல் 
பிறநே இவர, ேனது ஆைம்� மற்றும் 
இர்டநிரைக கல்விரய உள�ாட-
டிதைதய ம�ற்றுக மகாண்டதோடு, 
உயரகல்விரய பிரிதோனியா 
ம்ன்று தகம்பிரிடஜ் �ல்கரைககழ-
கததில் இரணநது கற்று �ட்டோரி-
யாக �ாடு திரும்பினார.

புதுககர்டயிலுள்ள உச்நீதிமன்-
றததில் வழககறிஞைாகப் �ணியாற்-
றத மோ்டஙகி ம�ாதுவாழ்ரவ 
ஆைம்பிதோர. ம்ாற்� காைததில் 
இவர �ததிரிரக மவளியீடடுத 
துரறயில் முழுரமயாகப் பிைதவ-
சிதோர.

இந�ாடடில் அநநிய ஆககிைமிப்-
பின் �ாதிப்புகர்ளயும் ோககஙகர்ள -
யும் �ன்கு அறிநதிருநேவரகளில் 
ஒருவைாக இவரும் வி்ளஙகி -
னார. அேன் காைணததினால் 
இந�ாடு அநநிய ஆககிைமிப்-
பிலிருநது விடுேரை ம�ற 
தவணடும். சுேநதிைம் அர்டய 
தவணடும் என்�தில் அைாதி-
யான அககரறயும் ஆரவமும் 
மகாண்டவரகளில் ஒருவைாக -
வும் அவர திகழ்நோர.

அேன் விர்ளவாக �ாடடின் 
சுேநதிைம் மோ்டரபில் அதிக 
அககரற மகாணடு ம்யற்�-
்டைானார. இேற்காக அவர 
ம�ற்றிருநே அறிரவயும்  
அனு�வஙகர்ளயும் ம�ரிதும் 
�யன்�டுததினார. குறிப்�ாக 
ஆன்ம �ைதது்டன், உணரம -
யான �ற்று்டன் இவர ம்யற்-
�ட்டார. இேன் ஊ்டாக அவர 
�ாடடுககு அ்ளப்�ரிய த்ரவ-

யாற்றினார. குறிப்�ாக இந�ாடு 
உணரமயான ஜன�ாயக �ா்டாகத 
திகழ தவணடும். �ாடடு மககள 
முழுரமயான சுேநதிைதது்டன் 
அறிவு நிரறநே மகக்ளாகத திகழ 
அடிரமததுவமற்ற வாழ்வு மிகவும் 
முககியம். அேரன �ாடடு மகக-
ளுககுப் ம�ற்றுக மகாடுகக இவர 
அ்ளப்�ரிய முயற்சிகர்ள தமற்-
மகாண்டார.

அநே வரகயில் ஒரு 
ே்டரவ அவர, ' சுய அறி-
வு்டனும் முயற்சியு்டனும் 
ம்யற்�டும் த�ாது எநே-
மவாரு மவளி�ாட்டவருக -
கும் இைண்டாம் �ட்மா -
காே வரகயில் மோழில் 
முயற்சிமயான்ரற உரு-
வாககி முன்தனற்றகை-
மாகக மகாணடு ம்ல்ை 
முடியும்' எனக குறிப்-
பிட்டார.

அநநிய ஆககிைமிப்புககு 
உள்ளாகி இருநே இந�ாட-
டில் இவருககு முன்�ாக 
�ை ம�ாறுப்புககளும் 
�ணிகளும் இருநேன. 
ஆன த�ாதிலும் அவர 
கரைத துரறயில் ஆரவம் 
மகாண்டவைாக வி்ளஙகிய-
தோடு, அததுரறயிதைதய 
ேன்ரன முழுரமயாக  
ஈடு�டுததிக மகாள்ளவும் 
ம்யோர. ஏமனனில் அசசு 
ஊ்டகத துரறயின் ம�றுமதிரயயும் 
முககியததுவதரேயும் இரு�ோம் 
நூற்றாணடின் ஆைம்� காைப் �கு-
தியிதைதய அவர அறிநது, புரிநது 
மகாணடிருநேேன் மவளிப்�ாத்ட 
அதுவாகும்.  

அேனால் இந�ாடர்ட அநநிய 
ஆககிைமிப்பிலிருநது விடுவிப்�-
ேற்கான தேரவரயயும் அவசியத-
ரேயும் குறுகிய காைப் �குதிககுள 
மககள மயப்�டுததும்  த�ாககில் 
அவர �ததிரிரக மவளியீடடுத 
துரறயில்  பிைதவசிககத தீரமானித-
ோர.

அநே வரகயில் 1914 இல் 
'தினமின' என்ற சிஙக்ள மமாழி 

தின்ரி �ததிரிரகரய ஆைம்பிதது 
�ததிரிரக மவளியீடடுத துரறயில் 
பிைதவசிதே இவர குறுகிய காைப் 
�குதிககுள இைஙரக �ததிரிரகத 
துரறயில் ேனிததுவமான கட்ட-
ரமப்ர� அறிமுகப்�டுததி முன்-

மனடுதோர. அததோடு சுமார 
18 வரு்ட காைப் �குதிககுள 
ம்டயலி நியூஸ், தினகைன் 
ஆகிய ேமிழ், ஆஙகிை மமாழி 
தின்ரிகர்ளயும் மவளியி்டத 
மோ்டஙகினார. இேன் ஊ்டாக 
இந�ாடடில் மூன்று மமாழி-
களிலும் ேனிதேனி தின்ரிப் 
�ததிரிரகர்ள ஒதை நிறுவனம் 
மவளியிடும் முரறரமரயத 
மோ்டககி ரவதே ம�ருரமயும் 
இவருககுரியோகும்.

அநநிய ஆககிைமிப்புககு உள-
்ளாகியுள்ள �ாம்டான்றில் தின் -
ரிப் �ததிரிரககர்ள ஆைம்பிதது 
மவற்றிகைமாக முன்மனடுப்�-
மேன்�து இைகுவான காரிய-
மல்ை. ஆனால் இவைது த�ாக -
கமும் இைககும் மேளிவாகவும் 
ம வ ளி ப் � ர ்ட ய ா ன ே ா க வு ம் 
இருநேன. அேனால் இவைது 

�ததிரிரககளுககு மககள மததியில் 
�ல்ை வைதவற்பும் ஆேைவும் கிர்டக-
கப் ம�ற்றன.

இேன் �யனாக சுேநதிைததின் 
தேரவ, முககியததுவம் மோ்டர-
பில் சிஙக்ளம் மற்றும் ேமிழ் மமாழி 
த�சும் மககள மததியில் விழிப்பு-
ணரரவ விரிவான அடிப்�ர்டயில் 
ஏற்�டுதே முடிநேதோடு, ஆஙகிை 

மமாழிப் �ததிரிரகயின் ஊ்டாக 
உள�ாடடு மககளின் சுேநதிைத 
ோகம், எதிர�ாரப்புகள, அபிைா -
ரைகள என்�வற்ரற பிரிதோனி-
யருககும் ஆஙகிை மமாழி த�சு-
�வரகளுககும் மகாணடு ம்ல்ை 
முடியுமாக இருநதது.

1914 முேல் அசசு ஊ்டகத 
துரறயின் ஊ்டாக �ாடடின் சுேநதி -
ைததிற்காகவும் மககளின் அறிவியல் 

மறுமைரசசிககாகவும் இவர அ்ளப்� -
ரிய �ஙகளிப்ர� முன்மனடுதோர. 
அரவ இந�ாடடின் சுேநதிைதரே-
யும் மககளின் அறிவியல் மறுமைரச -
சிரயயும் விரைவு�டுதே வழிவகுத-
ேன.

இேன் �யனாக இைஙரகககு 
சுேநதிைம் அளிககப்�ட்ட காைப் 
�குதியில் ஆபிரிகக மற்றும் ஆசிய 
கண்டஙகர்ளச த்ரநே �ை �ாடுகள 
அநநிய ஆககிைமிப்பிலிருநது சுேந-
திைம் ம�ற்றுக மகாண்டன. என்றா-
லும் அந�ாடுகள ம�ற்றுக மகாண்ட 
சுேநதிை யாப்ர� வி்டவும் இைஙரக-
யின் யாப்பு முன்தனற்றப் �ாரேககு 
ம�ாருதேமானோக அரமநதி -
ருநேது.

இந�ாடு சுேநதிைம் ம�ற்றுக 
மகாளளும் த�ாது இந�ாடடின் 
எல்ைா இன, மே மகக்ளதும் 
ஒற்றுரம ம�ரும்�ாலும் உறுதிப் -
�டுதேப்�ட்ட ஒன்றாக இருநேது. 
�ாடடு மககள அரமதி, ்மாோ-
னதரே மதிதது ம்யற்�்டக கூடிய -
வரக்ளாக வி்ளஙகினர.

அநே வரகயில் இைஙரகயின் 
சுேநதிைததிற்கு அசசு ஊ்டகததுரற-
யின் ஊ்டாக அளிதே அ்ளப்�ரிய �ங-
களிப்ர�ப் �ாைாடடி மகௌைவிகக 
சுேநதிை இைஙரகயின் முேைாவது 
பிைேமர டி.எஸ். த்ன�ாயககா ேரை-
ரமயிைான அை்ாஙகம் தீரமானித -
ேது. அநே மகௌைவிப்ர� ஏற்றுக 
மகாளளுமாறு பிைேமர டி.எஸ். த்ன-
�ாயககா அடிககடி டி.ஆர விதஜவர-
ேனவி்டம் தவணடிக மகாண்டார.

ஆனால் ேமது �ததிரி -
ரககளின் சுயாதீனத ேன் -
ரமயில் �ாதிப்புககள 
ஏற்�டடுவி்டக கூ்டாது 

என்�தில் மிகக கவனமாக இருநே 
டி. ஆர விதஜவரேன, டி.எஸ். த்ன-
�ாயககா அை்ாஙகம் வழஙகத தீரமா-
னிதே மகௌைவிப்பு விருரே ஏற்றுக  
மகாள்ளவில்ரை.

 �ாடடின் விடுேரைககாகவும் 
மககளின் அறிவியல் மறுமைரசசிக-
காகவும் உணரமயாகவும் மவளிப்-
�ர்டதேன்ரமயு்டனும் இவர 
அயைாது உரழதோர. அேனால்ோன் 
இந�ாடடின் முன்னணி இைககிய-
வாதியும், தினமின, சிலுமின �ததி-
ரிரககளின் ஆசிரியைாகவும் வி்ளங-
கிய மாரடடின் விககிைமசிஙக, 'டி.
ஆர. விதஜவரேன ஒரு உணரம-
யான தே்ப்�ற்றா்ளைாக இருநோர. 
அவர மவறும் வாயவீசசு தே்ப் -
�ற்றா்ளைாகவன்றி ம்யலிதைதய 
தே்ப்�ற்றா்ளைாகக காணப்�ட்டார' 
என்று குறிப்பிடடிருககின்றார.

அதுோன் உணரம. இரு�ோம் 
நூற்றாணடின் ஆைம்�ததில் �ாடடின் 
�ல்தவறு மட்டஙகளிலும் துளிர 
விடடு வநே சுேநதிை தவடரகரய 
ஜன�ாயக வழிமுரறகளின் ஊ்டாக 
மககள மயப்�டுதேமவன �ததிரி-
ரககள ஊ்டாக இவர அளிதே �ங-
களிப்புகள என்றும் மறககப்�்டா-
ேரவ.

அதேத�ைம் மகாழும்பினதும்  
�ாடடின் ஏரனய  �கைஙக்ளதும் 
நிரமாண வடிவரமப்புகளிலும் 
இவர அதிக ஆரவம் காடடினார. 
�கை நிரமாணம் மோ்டரபில் 
அன்ரறய காைகட்டததில் பிரித -
ோனியாவிலிருநது வருரக ேநே 

வி.மைன்மவஸ்்டர, ம�டரிக 
மகடிஸ், ம�டரிக ஏ�ர கிைம், 
கிளித�ரட மகாலித்ட ஆகிய �கை 
நிரமாண நிபுணரகளுககு ேமது உச் 
�ஙகளிப்ர� �ல்கினார டி.ஆர. 
விதஜவரேன. அததோடு ேனியார 
துரறகளின் �ணிகர்ள த்ரலி டி 
அல்விஸ், ஒலிவர வீைசிஙக த�ான்ற 
மரன நிரமாணக கரைஞரகளுககு 
ம�ற்றுக மகாடுககவும் ம்யோர.

தமலும் பூஙகாஙகர்ள உருவாக -
குவதில்  அதிக அககரற காடடிய 
டி.ஆர விதஜவரேன தினமும் 
காரையில் விகத்டாரியா பூஙகா -
வில் �ர்டப்�யிற்சியில் ஈடு�்டக 
கூடியவைாகவும் இருநோர. இவ -
ருககு இன, மே த�ேஙகளுககு 
அப்�ால் �ை �ண�ரகள இருந -
ேனர. அவரகளில் அைசியல்வா -
திகளும் அ்டஙகுவர. குறிப்�ாக 
டி.எஸ். த்ன�ாயககா �ா்ட்ாரைக 
காைம் முேல் இறப்ம�யதும் 
வரையும் இவைது  �ண�ைாக இருந -
ோர.

இவவாறு ேனது 64 வரு்ட 
வாழ்வில் அ்ளப்�ரிய த்ரவயாற் -
றியுள்ள டி.ஆர. விதஜவரேன, 
இந�ாடு ம�ற்றுக மகாண்ட சிறநே 
ஆளுரமகளில் ஒருவைாவார. 
அவைது த்ரவகளும் �ணிகளும் 
இந�ாடடு அசசு ஊ்டகததுரற உள -
ளிட்ட வைைாற்றின் �ல்தவறு �க -
கஙகளிலும் அழியாதே்டம் �தித -
துள்ளன. அேனால் அவர மரறநது 
ஏழு ே்ாப்ேஙகள க்டநதுள்ள 
த�ாதிலும் கூ்ட நிரனவு கூைப்�்டக 
கூடியவைாக வி்ளஙகுகின்றார.

ஜெயலலிதாவின் சமாதியில்
வைத்த இறுதி முடிவு!

சசிகலா ஒரு சத்தமும்
இலலாைல இருக்கிறார் 
எனற ்தகவலகள் ஒரு 

ெக்கம் கசிந்து பகாண்டிருக்மகயில,
அவர் ொட்டுக்கு அடுத்த அதி்ரடிகளில
இறங்கி பகாண்டிருக்கிறார்
எனற விறுவிறுபொன பசய்திகள்
பவளிவ்ர ப்தாடங்கி விட்டன. 
இ்தனால அடுத்த ஒரு வா்ரததிற்குள் 
்தமிழக அ்ரசியலில புயல வீசப 
பொகிறது எனற ்தகவலும்
உலவுகினறது.

இலங்மகயின ப்தசிய 
வீ்ரர்களில ஒருவ்ராகவும், 
அச்சு ஊடக பவளியீட்டுத 

துமறமய ஒழுங்கமைதது
புததுயி்ரளித்தவ்ராகவும் விளங்கும் 
அை்ரர் டி. ஆர் விபேவர்்தன
அவர்கள், இந்்ாட்டின
சு்தந்தி்ரததிற்காகவும் ைக்களின 
சுபீட்சததிற்காகவும் அறிவியல 
ைறுைலர்ச்சிக்காகவும் அளபெரிய 
ெங்களிபமெ ்லகியவர்களில 
குறிபபிடத்தக்கவ்ராவார்.

இலஙவகையின் ஊடகைததுவை 
பிதாமகைன் டி.ஆர். வி்ெைர்தன

தாய்ாட்டின் சுதந்திரததுககைாகைவும்,
மறுமலர்ச்சிககைாகைவும் இறுதிக கைாலம்
ைவர உவைதத மககைள் ்சைகைன்

சசிகைலாவின் அவமதியினால்
கிலி ஜகைாள்ளும் அ.தி.மு.கை

்லக ஹவுஸ் நிறுைன ஸ்தாபகைரான 
டி.ஆர். வி்ெைர்தன அைர்கைளின் 
135ைது ெனன தினதவத முன்னிட்டு 
இககைட்டுவர பிரசுரமாகின்ைது

மர்லின் மரிககைார்...?
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தனிமைபெடுத்துவவோர்...
தனிமைப்படுததல் விதிமுமை-

கமை மீறுகினைவரகள் ததொடர்பொக 
கருததுத ததரிவிகமகயிலேலே பிரதி 
த்பொலிஸ் ைொஅதி்பர இதமைத ததரி -
விததொர.  

சுே தனிமைப்படுததலுககுட்ப-
டுததப்படுலவொர ததொடரபில் வீடு-

களுககு முனலை ஒடடப்படுகினை 
அறிவிததல்கள் சுகொதொர அதிகொரிக-
ளிைொல் அகற்றும் வமரயிலும் வீடுக-
ளிலேலே சுே தனிமைப்படுததலில் 
இருககுைொறு த்பொலிசொர த்பொதுைக-
களிடம் லகடடுகதகொண்டுள்ைமை 
குறிபபிடததககது.  

நிமையோன அபிவிருத்தி...
திலைஷ் குணவரதைவிைொல் 

லைற்்படி நிமேேொை அபிவிருததி 
ததொடர்பொை குழு நிேமிககப்படட-
தன பினைணி அதன ல�ொககஙகள் 
ததொடரபில் ததளிவு ்படுததப்பட-
டை.  

பிரதைர அலுவேகம் அது ததொடர -
பில் ததரிவிகமகயில், 

நிமேேொை அபிவிருததி நிகழ்ச்சி 
நிரலுககமைே 169 தசேற்றிடடங-
கமை இேககொகக தகொண்டு திடடங-
கள் லைற்தகொள்ைப்படவுள்ைதொக 
குறிபபிடடுள்ைது. 2030ஆம் ஆண்-
டுககுள் இேககுகமை விமரவொக 
நிமைவு தசயவதற்கு ஏதுவொக பிரத -
ைரின தமேமையில் தசேற்்பொடடு 

குழு ஒனறும் நிேமிககப்படடுள்ைது.  
�ொடடின வைஙகமை ்பேன்படுததி 
பூலகொை அபிவிருததி இேகமக 
தவற்றி தகொள்ளும் வமகயில் 
லைற்்படி சடடஙகள் முனதைடுக-
கப்படவுள்ை நிமேயில் அவற்மை 
அமைச்சுககள் ைடடததில் முனதை-
டுககுைொறு பிரதைர ைஹிநத ரொஜ்பக்ஷ 
்பணிபபுமர வழஙகியுள்ைொர.   இநத 
அபிவிருததி கருததிடடஙகமை 
முமைேொக முனதைடுப்பதற்கொக சம்-
்பநதப்படட அமைச்சுககளுககு அது 
ததொடரபில் விமரவொக அறிவிகக 
லவண்டிேதன அவசிேம் ததொடரபி-
லும் இதன ல்பொது கவைம் தசலுத -
தப்படடுள்ைது. (ஸ)  

வத்தமையில் விெத்தில்...
பிள்மைகளின தொலே உயிரிழநதவ-

ரொவொர.
இவர ஆசிரிேரொக ்பணிபுரிநது 

வநதுள்ைொர. இதனல்பொது, ்படுகொே-
ைமடநத அவர தகொழும்பு லதசிே 
மவததிேசொமேயில் அனுைதிககப-
்படடு 10 நிமிடஙகளின பினைர உயி-
ரிழநதுள்ைதொக த்பொலிஸொர ததரிவித -

தைர. வததமை த்பொலிஸொர வி்பதது 
ததொடரபில் ்பொரவூரதியின சொரதிமே 
மகது தசயதுள்ைைர. சநலதக 
�்பரொை சொரதிமே �ொமை   தவலிசர 
நீதிவொன நீதிைனைததில் முனனி -
மேப்படுததவுள்ைொர. த்பொலிஸொர 
லைேதிக விசொரமணகமையும் முன-
தைடுதது வருகினைைர.

இைஙமகையின் பெயறெோடு...
இது ததொடரபில் தைது டுவிடட -

ரில் இேஙமகககொை அதைரிககத 
தூதுவர அதேயைொ தடபலிடஸ் 
ததரிவிததுள்ைதொவது,   

்பொர்படசைொை தகைக 
தகொள்மகமே முடிவுககுக தகொண்டு -
வருவதிலிருநது அரசொஙகமும் பிரத -
ைரும் பினவொஙகுவமதக கொணும்-
ல்பொது ஏைொற்ைைமடகிைததனறு 
்பதிவிடடுள்ைொர.   

பிரதைர ைஹிநத ரொஜ்பக்ஷ, 
தகொலரொைொ ததொற்ைொல் ைரணிப்ப-
வரகளின சடேஙகமை அடககம் 
தசயவதற்கு அனுைதிககப்படுதைை 
்பொரொளுைனைததில் முனைர அளிதத 
வொககுறுதிமே அதேயைொ தடப-
லிடஸ் வரலவற்ைதுடன, சரவலதச 
த்பொது சுகொதொர விதிமுமைகளுககு 
ஏற்்பவும், ைத சடஙகுகளுககு ைதிப்ப-
ளிககும் விதைொகவும் எடுககப்படட 

தீரைொைதமத �மடமுமைப்படுதது-
வது ஒரு சொதகைொை �டவடிகமகேொ-
கும் எனறும் ததரிவிததிருநதொர.   

அடககம் ததொடர்பொை விவகொரத-
தில் அமைச்சின நிபுணர குழு முடிவு 
தசயயுதைனறு இரொஜொஙக அமைச்-
சர சுதர்ஷனி த்பரைொண்லடொபுள்லை 
்பொரொளுைனைததிற்கு ததரிவிதத 
பினைர இேஙமகககொை அதைரிகக 
தூதுவரின தற்ல்பொமதே அறிவிபபு 

தவளிவநதுள்ைது.    தகொவிட 19 
ததொற்றுககுள்ைொகி ைரணிப்பவரக-
ளின சடேஙகமை அடககம் தசயே 
இேஙமகயில் அனுைதிககப்படு -
தைனறு பிரதைர ைஹிநத ரொஜ்பக்ஷ 
்பொரொளுைனைததில் அறிவிதது ஒரு 
�ொள் கழிதது இரொஜொஙக அமைச்சர 
சுதர்ஷனி த்பரைொண்லடொபுள்லை 
இநத அறிவிபம்ப தவளியிடடுள்-
ைொர.   

இைஙமகையில் ெோ.ஜ.கை...
எை ைைவனபுேவு சச்சிதொைநதம் 

ததரிவிததொர.  
தற்ல்பொதுள்ை லதரதல் ஆமண -

ேொைர ததரிவிப்பது ல்பொே, அநத 
கடசிமே இேஙமகயில் ஆரம்-
பிகக முடிேொது எனறு கூறியுள்ைொர. 
ஆைொல் த்பௌதத ைததமத இேங-
மகககுள் அனுைதிகக முடியுைொக 
இருநதொல் இதமையும் அனுைதிகக 
முடியும் எனறு கூை லவண்டும். 
ஏதைனில் த்பௌததமும் இநதிேொ-
வில் இருநது வநதலத எைவும் அவர 
குறிபபிடடொர.  

 இேஙமகயில் ்பொரதிே ஜைதொ 
கடசிமே ஆரம்பிப்பது ததொடர்பொக 
கருதது ததரிவிககும் ல்பொலத அவர 
இவவொறு குறிபபிடடொர. 

லைலும் கூறுமகயில்,  

 இேஙமகப ்பொரதிே ஜைதொ கடசி 
எனை த்பேரில் அரசிேல் கடசி 
ஒனமைத ததொடஙகும் ல�ொககம் 
இேஙமகயில் உள்ை இநதுததுவ 
வொதிகளுககு உண்டு. �ொன இமத 
உறுதி தசயகிலைன.  

 இநதிேொவிலுள்ை கடசிகளின 
த்பேமர இேஙமகயில் த்பேரொக-
கிக கடசி ததொடஙகுவது புதிே தசய-
திேல்ே. இநதிேொவின விடுதமே 
இேககைொை இநதிே லதசிே கொஙகி-
ரஸின தவற்றிகரைொை தசேமேப 
்பொரததுக தகொழும்பில் சிஙகைவரும் 
தமிழரும் இமணநது உருவொககிேது 
இேஙமகத லதசிே கொஙகிரஸ்.  

 ஹண்டி ல்பரின்ப�ொேகம் தமே -
மையில் ைகொதைொ கொநதிேடிகமை 
வரலவற்ை அமைபபு ேொழ்ப்பொணம் 

ைொணவர கொஙகிரஸ். ்பொரொளுைனைத 
லதரதல் ஒனமை புைககணிககுைொறு 
அரசிேல் �டததிேதும் அலத கொங-
கிரஸ்.    ஜவஹரேொல் ல�ரு இேங-
மகககு வநது ைமேேகத தமிழருக-
கொக அமைபபு உருவொககிேல்பொது 
அலத கொஙகிரஸ் த்பேமர மவததொர. 
த்பேர இேஙமக இநதிே கொஙகிரஸ் 
ஜி.ஜி த்பொனைம்்பேம் அலத கொஙகி-
ரஸ் த்பேமர மவதது தமிழரகளுக-
கொகக கடசி ததொடஙகிைொர. த்பேர 
அகிே இேஙமகத தமிழ்க கொஙகி-
ரஸ்.  

 ை.த்பொ.சிவஞொைம் தமிழகத-
தில் அமைதத தமிழரசுக கழகததின 
த்பேரிலேலே தமிழரசுக கடசிமே 
உருவொககிேதொக அககொேததிலேலே 
எஸ்.லஜ.வி தசல்வ�ொேகம் மீது 

குற்ைம் சொடடிைர. திரொவிட முன -
லைற்ைக கழகதமத இேஙமகயில் 
அமைததவர தகொழும்பில் வொழ்நத 
ைணமவததம்பி.    எம். ஜி. ரொைச் -
சநதிரன தமிழகததில் அண்ணொ 
தி.மு.க அமைபம்பத ததொடங-
கிே உடலைலே ேொழ்ப்பொணததில் 
இேஙமக அண்ணொ திரொவிட முன -
லைற்ைக கழகதமத அமைததவர 
தகொடடடியில் வணிகரொை �ண்்பர. 
ைதிமுகரொசொ.  

 இேஙமகயில் உள்ை புதத ைரபு -
கள், சஙகஙகள் ேொவும் இநதிேொமவ 
அடிதேொற்றி அமைநதை. முதலில் 
புததர வநதொர. பினைர அலசொகன 
வநதொர. இேஙமக வரேொறு ஒருவ -
மகயில் இநதிேப ்பண்்பொடடு ஊடு-
ருவலின வரேொலை.

இைஙமகையுடன் உறெத்தித்...
இவவொறு ததரிவிததுள்ைொர.   இது 

ததடரபில் அவர லைலும் ததரிவிக -
மகயில்,   

இநதிேொவும் இேஙமகயும் தைது 
ஒததுமழபபின முனனுரிமைககுரிே 
விடேஙகளில் ஒனைொக சகதிததுமை-
சொர ்பஙகுமடமைமே அமடேொ -
ைம் கண்டுள்ைை. இேஙமகயின 
சகதிததுமைசொர ்பொதுகொபம்ப உறு -
திப்படுததுவதற்கு இேஙமகயு-

டன இமணநது தசேல்்படுவதில் 
இநதிேொ உறுதிேொக இருககிைது.   

அநத வமகயில் திருலகொணைமே-
யிலுள்ை எண்தணயத தொஙகிகளின 
தசேல்்பொடு ைற்றும் அபிவிருததி 
ஆகிேவற்றுககொக ்பரஸ்்பரம் �ேனக -
மைத தரும் ஒததுமழபம்ப லைலும் 
லைம்்படுததுவதற்கொக ஆலேொச-
மைகளும் ல்பச்சுககளும் முனதை-
டுககப்படடு வருகினைை. இநத 
விவகொரததில் இேஙமகயுடைொை 

உற்்பததிததிைன மிகக ஈடு்பொடமட 
�ொம் ததொடரநது முனதைடுககவுள்-
லைொம் எனறும் அவர ததரிவிததுள்-
ைொர.    

திருலகொணைமே எரித்பொருள் 
தொஙகிகமை மீண்டும் இேஙமக 
வசைொககுவது ததொடரபில் கடநத 
14 ஆம் திகதி ஞொயிற்றுககிழமை 
இநதிே தூதுவர லகொ்பொல் ்பொகலே 
ைற்றும் இேஙமக தரபபிைருககு-
மிமடயில் கேநதுமரேொடல் �மட-

த்பற்ைது. இநத கேநதுமரேொடல் 
தவற்றிேளிததுள்ைததைவும், அத -
ைடிப்பமடயில் 2017ஆம் ஆண்டு 
தசயதுதகொள்ைப்படட கூடடு முேற் -
சிககொை இருதரபபு புரிநதுணரவு 
ஒப்பநதம் இரததுச் தசயேப்பட-
டுள்ைது எைவும், திருலகொணைமே 
எரித்பொருள் தொஙகிகள் அமைததும் 
தவகுவிமரவில் இேஙமக வசைொகு-
தைைவும் சகதி வலு அமைச்சர உதே 
கம்ைனபிே ததரிவிததிருநதொர.  

வலிந்து கைோணோைல்...
தீச்சடடி ல்பொரொடடைொக முனதை -

டுகக அமழபபு விடுககப்படடுள்-
ைது, இப ல்பொரொடடததில் கேநது 
தகொள்ளுைொறு வடககு, கிழககு 
வலிநது கொணொைல் ஆககப்படடவர-
களின உைவுகள் அமழபபு விடுத -
துள்ைைர.  

சஙகததின தமேவி கைகரஞ்சினி 
லைலும் ததரிவிகமகயில்,  

உண்மைககும் நீதிககுைொை இப 
ல்பொரொடடம் சரவலதசததின ஊடொக 
நீதிமே த்பற்றுகதகொள்வதற்கொக 

ததொடர ல்பொரொடடதமத ஆரம்பித -
திருநலதொம். எஙகளுமடே உைவு-
கள் எைககு கிமடககும் வமரயும், 
அவரகளுககொை நீதி கிமடககும் 
வமரயிலும் ல்பொரொடடதமத 
மகவிடப ல்பொவதில்மே.   �ொமை 
20 ஆம் திகதி வடககு, கிழககிலுள்ை 
அமைதது தமிழ் உைவுகளும் எைககு 
்பேம் லசரகக லவண்டும். அததுடன 
கிளித�ொச்சி ைொவடடததிலுள்ை 
கிரொை ைடட அமைபபுககள், சிவில் 
அமைபபுககள், வரததக சஙகஙகள், 

ல்பொககுவரதது கழகஙகள், அரசிேல் 
ல்பதமினறி அமைதது அரசிேல்-
வொதிகளும் �ொமைே திைம் �மட-
த்பைவுள்ை தீச்சடடி ல்பரணியில் 
கேநதுதகொண்டு எஙகளுககொை நீதி 
கிமடகக வலு லசரககுைொறும் அவர 
அமழபபு விடுததுள்ைொர.  

இநத தீச்சடடி ல்பரணி கிளித�ொச்சி 
பிள்மைேொர ஆேே முனைலிலிருநது 
கிளித�ொச்சி கநதசுவொமி ஆேே 
முனைமே தசனைமடயும். இநத 
ல்பொரொடடம் எைகககொை நீதிமே சர -

வலதசம் த்பற்று தருவதற்கொக சரவ-
லதசததிலுள்ை அமைவரிைது த�ஞ்-
சஙகளிலும் ்பதிேப்பட லவண்டும்.  

எைது ல்பொரொடடததுககு ஆதரவு 
ததரிவிதது வநதவரகளும், எைககு 
நீதி கிமடகக லவண்டுதைனறு எண் -
ணுகினை அமைவரும் 20ஆம் திகதி 
கொமே 09 ைணிககு ஆரம்்பைொக-
வுள்ை ல்பரணியில் கேநது தகொண்டு 
எைககு வலுச் லசரகக லவண்டும் எை 
அவர இதனல்பொது லகடடுகதகொண்-
டொர.  

இம்ரோன் கைோனின் உம்ர...
அறிகமகயில் லைலும், ததரிவிக-

கப்படடுள்ைதொவது,  
எதிரவரும் திஙகடகிழமை இேங -

மகககு உததிலேொகபூரவ விஜேதமத 
லைற்தகொள்ை எண்ணியுள்ை ்பொகிஸ்-
தொனிே பிரதைர இம்ரொனகொனின 
விஜேததின ல்பொது இேஙமக ்பொரொ -
ளுைனைததில் உமரேொற்ைவுள்ைதொக 
அறிவிககப்படடிருநதது.  

ஆைொல் திடீதரை அவரது ்பொரொ -
ளுைனை உமர இரததுச் தசயேப்பட-
டது ஜை�ொேகததின மீது தகொண்ட 
�ம்பிகமகககு எதிரொை தசேேொகலவ 

்பொரகக முடிகிைது.   இம்ரொனகொனின 
இேஙமக ்பொரொளுைனை விலசட 
உமரயில் அவர எநத விடேஙகமை 
ல்பசபல்பொகிைொதரை இேஙமக 
ைககள் ைடடுைல்ேொது சரவலதசலை 
உனனிப்பொக ல�ொககிக தகொண்டி -
ருநத இநத சூழ்நிமேயில் அவரின 
உமர இரததுச் தசயேப்படட தசயதி 
தவளிேொகியுள்ைமை ்பேதத ஏைொற் -
ைதமதயும் கவமேமேயும் லதொற்று-
விததுள்ைது.  

இேஙமகயின �டபு �ொடுகளில் 
முதனமைேொை சரவலதச ஒற்று -

மைமே வலியுறுததி தைது அர -
சிேமே முனதைடுககும் ்பொகிஸ்-
தொனிே பிரதைருககு இவவொைொை 
தரைசஙகட நிமேமே உருவொககி 
அவைொைதமத உண்டொககியுள்ை 
இநத தசேற்்பொடொைது இேஙமக 
அரசொஙக இரொஜதநதிர ல்பொககின 
ததொயவு நிமேமே கொடடுகிைது.  

ஜை�ொேக வலிமை, நீதி, நிேொ -
ேதமத வலியுறுததல் உட்பட 
இேஙமகயின ்பல்லிை ைககளின 
பிரச்சிமைகமை இேஙமக ்பொரொ-
ளுைனைததில் ல்பசி இேஙமக அர-

சொஙகததுககு லவண்டுலகொமை 
முனமவப்பொதரை இேஙமக சிறு -
்பொனமை ைககள் ைததியில் �ம்-
பிகமக ்பரவியிருநத நிமேயிலேலே 
இநத அறிவிபபு தவளிேொகியுள்ைது.  

இவவிடேம் ததொடரபில் 
இேஙமக அரசொஙகமும், ச்பொ�ொ -
ேகரும் மீள் ஆலேொசமை தசயது 
்பொகிஸ்தொன பிரதைர இம்ரொன-
கொனின இேஙமக ்பொரொளுைனை 
உமரமே உறுதிப்படுதத முனவர 
லவண்டும் எனறு லகடடுக தகொண்-
டுள்ைொர.  

புத்தோண்டுக்குப பின்...
புததொண்டுககுப பினைர வழங-

கப்படுதைை சுகொதொர லசமவகள் 
்பணிப்பொைர மவததிேர லஹைநத 
லஹரத ததரிவிததுள்ைொர.   

 தகொழும்பில் ல�ற்று விேொழககி -
ழமை ஊடகஙகளுககு கருதது தவளி-
யிடும் ல்பொலத அவர இவவொறு கூறி -
யுள்ைொர.     அவர லைலும் கருதது 
தவளியிடுமகயில்,     ல�ற்றுமுன-

திைம் ்பதிவொை 13 ைரணஙகளும் 
24 ைணிததிேொேஙகளுககுள் இடம் -
த்பற்ைமவ அல்ே. சிே சநதரப்பங -
களில் இரண்டு, மூனறு தடமவகள் 
பிசிஆர ்பரிலசொதமைகள் லைற்-
தகொள்ைப்படடப பினைர அமவ 
தகொவிட ைரணஙகைொக உறுதிப்ப -
டுததப்படும். இவவொறு உறுதிப்ப -
டுததப்படும் ைரணஙகள் ஒலர தட-

மவயில் அறிவிககப்படும். அதமை 
�ொம் கவைம் தசலுதத லவண்டும்.     
இலதலவமை, இநதிேொவில் உற் -
்பததி தசயேப்படட ஒகஸ்ல்பரட 
எஸ்டரொதசனிகொ தகொலரொைொ தடுப -
பூசியின முதல் லடொஸ் வழஙகப -
்படட இேஙமகேரகளுககு அதன 
இரண்டொவது லடொஸ், தமிழ் - சிஙக-
ைப புததொண்டுககுப பினைர வழங -

கககூடிேதொக இருககும். அதற்குத 
லதமவேொை தடுபபூசிகள் இேங -
மகககு விமரவொக கிமடககும்.    
இநத ைொத இறுதிககுள் தகொதவகஸ் 
லவமேததிடடததின கீழ் உேக 
சுகொதொர அமைபபிைொல் 02 இேட -
சதது 64 ஆயிரம் தடுபபூசிகள் இேங -
மகககு த்பற்றுகதகொடுககப்படும் 
எனைொர.  

ஹிஸ்புல்ைோஹ், பைோஹைட்...
்பேஙகரவொதிகளுடன த�ருஙகிே 

ததொடரம்ப ல்பணிேமை ைற்றும் 
புததைம் பிரலதசததில் ைதரசொ ்பொட-
சொமேதேொனறினுள் தீவிரவொதம் 
கற்பிததமை ஆகிே குற்ைசொடடுககள் 
இவரகள் மீது சுைததப்படடுள்ைது. 
உயிரதத ஞொயிறு ்பேஙகரவொத தொக-

குதல் சம்்பவம் ததொடரபில் மகது 
தசயேப்படட சடடததரணி ஹிஜொஸ் 
ஹிஸ்புல்ேொவிற்கு, ஆதரவு வழங-
கிேமை ததொடரபில் ைதரஸொ ்பொட-
சொமேயின அதி்பரொை தைொஹைட 
்ஷகீல் அண்மையில் மகது தசயேப-
்படடிருநதொர.   

குற்ைபபுேைொயவு திமணககைததி-
ைொல் அவர மகது தசயேப்படடுள்-
ைதொக சடட ைொஅதி்பர திமணககைத-
தின இமணப்பதிகொரி சடடததரணி 
நி்ஷொரொ ஜேரதை ததரிவிததிருநதொர.   

இத தொககுதல் சம்்பவம் ததொடர-
பில் கடநத 10 ைொதஙகைொக குற்ைப 

புேைொயவு திமணககைததிைொல் 
தடுதது மவககப்படடுள்ை சடடதத-
ரணி ஹிஜொஸ் ஹிஸ்புல்ேொமவ நீதி-
ைனைததில் ஆஜர்படுததுைொறு சடட 
ைொஅதி்பர, த்பொலிஸ் ைொஅதி்பருககு 
ஆலேொசமை வழஙகியிருநதமை 
குறிபபிடததககது.   

இைஙமகையில் BJP கைட்சியோ?...
விைவிே ல்பொது அவர லைலும் 

கூறிேதொவது, இநதிேொவின ஆளும் 
்பொரதிே ஜைதொ கடசி அரசிேல் 
ல�ொககஙகளுடன இேஙமகயில் 
அதன கிமைதேொனமை ஸ்தொபிகக 
முடிேொது. அதற்கு �ொம் முழுமை -
ேொை எதிரபம்ப தவளியிடும் 
அலதலவமை, அததமகே தசேற் -
்பொடு இடம்த்பறும் ்படசததில் 

�ொடடின சுேொதீைததனமையும் 
இமைேொண்மையும் தவகுவொகப 
்பொதிப்பமடயும். 

எைலவ இந�ொடடின த்பௌதத 
பிககுகள் எனை அடிப்பமடயில் 
அதமை �ொம் முழுமைேொக எதிரக -
கினலைொம்.   

இேஙமகயில் சீைொ, ஜப்பொன 
ல்பொனை �ொடுகள் முதலீடுகமைச் 

தசயகினைை. அலதல்பொனறு அபி -
விருததி தசேற்திடடஙகளில் தைது 
்பஙகளிபம்ப வழஙகுகினைை. 
எனினும் அந�ொடடிலுள்ை கடசி -
தேொனமை இஙகு ஸ்தொபிப்பதற்கு 
அமவ முற்்படவில்மே. அதத -
மகே முேற்சிகமை லைற்தகொள்ளு -
ைொயின அதமை எம்ைொல் அனுை -
திககவும் முடிேொது. அலதல்பொனறு 

இநதிேொவும் எைது �ொடடில் 
முதலீடு ைற்றும் வரததகம் ஆகிே 
தசேற்்பொடுகளில் ஈடு்படமுடியும். 

எனினும் உள்�ொடடு அரசிேலில் 
தமேயீடு தசயயும் ல�ொககததுடன 
அரசிேல் கடசிதேொனமை ஆரம் -
பிப்பமத ஒருல்பொதும் ஏற்றுக -
தகொள்ை முடிேொது எனறு குறிபபிட -
டொர.   

இறக்குைதி பெயயபெட்ட...
ைொரச் 05 ஆம் திகதி �மடத்ப -

றும் ல்பொது இச் சம்்பவம் ததொடர -
பில் லைற்தகொள்ைப்படடுள்ை 
விசொரமணகளின நிமேமை 
ததொடரபில் ததளிவு்படுதத லவண் -
டுதைனறும் லைனமுமையீடடு நீதி -
ைனைததிைொல் ல�ற்று த்பொலிஸ் 
ைொஅதி்பர சி.டி விககிரைரதை உள் -

ளிடட ைனுவில் பிரதிவொதிகைொக 
குறிபபிடப்படடுள்ை ்பொதுகொபபு 
பிரிவு முககிேஸ்தரகள் ஆகிலேொ -
ருககும் அமழப்பொமண பிைபபிக -
கப்படடுள்ைது.   

லைனமுமையீடடு நீதிைனை 
தமேவரொை நீதி்பதி அரஜஜுன 
ஒல்பலசகர ைற்றும் ைொேொதுனை 

தகொரேொேொ ஆகிே நீதி்பதிகள் 
குழொமிைொல் இநத அமழப -
்பொமண பிைபபிககப்படடுள்ைது.   

ைனுதொரர கரதிைொல் தைல்கம் 
ரஞ்சித ஆண்டமகயின சொரபில் 
நீதிைனைததில் ஆஜரொகியிருநத 
ஜைொதி்பதி சடடததரணி சஞ்சீவ 
ஜேவரததை, நீதிைனைததிற்கு ல�ற் -

மைேதிைம் விடேஙகமை ததளிவு 
்படுததிே ல்பொது ஈஸ்டர குண்டுத 
தொககுதலுககு பினைர சிே தரபபி -
ைரொல் �ொடடுககு 6,000 வொள்கள் 
இைககுைதி தசயேப்படடுள்ைமை 
ததொடரபில் தகவல்கள் கிமடத -
துள்ைதொகவும் குறிபபிடடொர.

(ஸ)   

ெர்வவதெ தமையீடு...
கொரணம் அறிகமகமே ஏற்றுக -

தகொள்வதன மூேம் �ொம் ல்பொரககுற் -
ைஙகமை புரிநதுள்லைொதைை ஏற் -
றுகதகொள்வதற்கு சைைொகும். 

ஆைொல், இம்முமை அறிக -
மகமே இேஙமக அரசொஙகம் 
முற்ைொக நிரொகரிததுள்ைதுடன, 
�ல்ேொடசி அரசொஙகம் வழஙகியி -

ருநத இமண அனுசரமணமேயும் 
மீைப த்பற்றுள்லைொம். 

அதன கொரணைொக ்பே �ொடுகள் 
எம்முடன மகலகொரததுள்ைை.   

இஙகிேொநது, கைடொ, லஜரைனி, 
தைொனடகிரிலைொ, தைசலடொ -
னிேொ ல்பொனை �ொடுகள் இமணநது 
இம்முமை தஜனீவொ ைொ�ொடடில் 

தீரைொைதைொனமை தகொண்டுவர 
உள்ைதொக அறிே முடிகிைது. 

அவவொைைததொரு தீரைொைம் 
தகொண்டுவரப்படும் ்படசததில் 
ைனிதவுரிமைகள் ல்பரமவ இரண் -
டொகப பிைவுப்படும். 

ஆகலவ, தீரைொைதைொனறு 
இல்ேொது இநத விடேதமத 

மகேொை நிமைககிலைொம்.  என -
ைொலும் எைது �ொடடின உள்ைக 
விவகொரஙகள், எவரும் தமேயீடு 
தசயே லவண்டொதைன்பதுடன, 
எைது பிரச்சிமைகமை �ொலை 
தீரததுகதகொள்கிலைொம் எைத ததரி -
விகக விரும்புகிலைொம் எனைொர.   

முதல் பெண் பி்ரதிப ... (03ஆம் ்பககத ததொடர)

தகொண்ட த்பொலிஸ் திமணகக -
ைம் ல்பொனை நிறுவைதைொனறில் 
த்பண் ஒருவர உேர ்பதவிமே 
அமடவது ஆண் - த்பண் சைதது -
வததுககு ்பஙகளிபபு தசயவதொக 
கருதுவதொகவும்  ஒனறிேததின 
தமேவி குறிபபிடடொர.

எனினும், அவருககு எதிரொக 
எழுநதுள்ை நிமேமை ததொடர -
பில் தைது அதிருபதிமே தவளியி -
டும் அலதலவமை, இேஙமகயில் 
த்பண்கமை த்பொலிஸ் லசமவககு 
இமணததுகதகொள்வதொயின அவர -
களுககு தைது ்பதவி உேரவுகமை 
முமைேொகப த்பற்றுகதகொள்ை 
முடியுைொக இருகக லவண்டுதைை 
தொன �ம்புவதொக இரொஜொஙக 
அமைச்சர டொகடர சுதர்ஷனி த்பர -
ைொண்லடொபுள்லை இஙகு சுடடிக -
கொடடிைொர.   

இவவைவு முனலைற்ைைமடநத 
உேகில் த்பண் எனை ஒரு கொரணத -
திைொல் ஏதொவததொரு துமையில் 
உேரவமடவதற்கொை சநதரப -
்பதமத ்பறிகக முேற்சிப்பது நிேொ -
ேைற்ைததை த்பண் ்பொரொளுைனை 
உறுபபிைரகள் இஙகு வலியுறுத -
திைர.   பிம்்ஷொனி ஜொசிஙகொரச்சி -
யின பிரதிப த்பொலிஸ் ைொஅதி்பர 

்பதவிமே சவொலுககுட்படுததி 
சிேர சடட �டவடிகமககளில் 
ஈடு்படடுள்ைமத ்பொரொளுைன -
ைததிலுள்ை அமைதது த்பண் 
உறுபபிைரகளும் கடசி ல்பத -
மினறி கண்டிப்பதொகவும், அதற்கு 
எதிரொக இந�ொடடின அமைதது 
த்பண்களும், தைது ைகள்ைொ -
ரின தவற்றிமே எதிர்பொரததுள்ை 
அமைதது த்பற்லைொரகளும் ஒன -
று்பட லவண்டும் எை இஙகு 
கருததுத ததரிவிதத ்பொரொளுைனை 
த்பண் உறுபபிைரகளின ஒனறிேத -
தின உ்ப தமேவி திைனகள் அபிவி -
ருததி, ததொழில் கல்வி, ஆரொயச்சி 
ைற்றும் புததொககல் இரொஜொஙக 
அமைச்சர டொகடர சீதொ அரம்ல்ப -
த்பொே ததரிவிததொர.  

இலதலவமை, பிம்்ஷொனி ஜொசிங -
கொரச்சி தைது கடமைமே சரிேொை 
முமையில் தசயததொல் அவருக -
கொை ்பதவி உேரமவ த்பற்றுக -
தகொள்வதற்கு எதிரொக இந�ொடடின 
ஆண்கள் சமூகம் தசேற்்படுவது 
அதிருபதிேொைதொகும் எை இஙகு 
கருததுத ததரிவிதத ்பொரொளுைனை 
த்பண் உறுபபிைரகளின ஒனறி -
ேததின உ்ப தமேவி லரொஹிணி 
விலஜரதை குறிபபிடடொர.

ைோகைோண ெமெ வோயபமெ... (03ஆம் ்பககத ததொடர)

திருைதி லேொலகஸ்வரி ்பற்குண -
ரொஜொ ஆகிலேொர கேநது தகொண்ட -
ைர.  

இதனல்பொலத ஈழ ைககள் ஜை�ொ -
ேகக கடசியின வில்ஷட பிரதிநிதி -
கைொல் இவவொறு சுடடிககொடடப -
்படடுள்ைது.  

இக கேநதுமரேொடலில் லைலும் 
ததரிவிககப்படடுள்ைதொவது,...-  

13 ஆவது திருததச் சடடம் ஏற்்ப -
டுததப்படடு ஏைததொை 27 வருடங -
களுககு பினைலர வடககு கிழக -
கிற்கொை ைொகொணசம்ப லதரதல் 
�மடத்பற்ைது. இநத இமடதவளி -
ேொல் ைொகொணசம்பககொை அதிகொர 
ஏற்்பொடுகள் சிே ைததிைேப்படுத -
தப்பட ல�ரிடடுள்ைது.  

ஆைொலும் இமத ைொற்றிே -
மைகக தமிழ் ைககளுககு சிைநத 
சநதரப்பம் 2013 ஆம் ஆண்டு 
நீதிேரசர விககிலைஸ்வரனுககும் 
தமிழ் லதசிே கூடடமைபபிைருக -
கும் கிமடததது. ைககமை உசுப -
ல்பற்றி வொககுகமை அ்பகரிதது 
ைொகொணசம்பமே மகப்பற்றியிருந -
தைர. ஆைொல் எமதயும் தசயேொது 
கொேதமத வீணடிததவிடடு இனறு 
கமதேைநது வருகினைைர.  

குறிப்பொக அனறு சுவிஸ் அரசு 
கூட ைொகொணசம்ப நிேதிச் சடடங -
கமை ஆககக கூறி நிதியுதவியும் 
வழஙகியிருநதது. �ொன எதிரக -
கடசி தமேவரொக இருநதல்பொதி -
லும் அமத முனதைடுககுைொறு 
்பே தடமவகள் வலியுறுததியிருந -
லதன. ஆைொலும் நீதிேரசர விககி -
லைஸ்வரன அதில் எநதவித அகக -
மையும் எடுககவில்மே. 13 இல் 
இருககும் இவவொைொை ்பேவற்மை 
� ம ட மு ம ை ப ்ப டு த தி யி ருந த ொ ல் 
இனறு இவவொைொை பிரச்சிமைகள் 
ஏற்்படடிருககொது. ஆைொல் இனறு 
�ொம் நீதிேரசர விடட அநத குமை -
கமையும் லசரதலத முனதைடுக 
லவண்டியுள்ைது.  

அலதல்பொே ைனித உரிமைகள் 
மீைல் ததொடர்பொக சுவிஸ் தூது -
வருககு சுடடிககொடடும் ல்பொது– 
நீதி ஒனறு லதமவதொன. ஆைொல் 
அமத ைடடும் வலியுறுததிக 
தகொண்டிருககொது எைது ைககை -
தும் �ொடடிைதும் அபிவிருததி உள் -
ளிடட ஏமைே விடேஙகமையும் 
முனலைொககிக தகொண்டுதசல்ே 
�டவடிகமககமையும் எடுகக 
லவண்டும்.  

ைனித உரிமை விடேததில் 
இரண்டு ்பககததிலும் தவறு -
கள் இருககினைது. அலதல்பொே 

இரண்டு ்பககமும் தீவிர ல்பொககுள் -
ைவரகள் இருககினைைர. குறிப -
்பொக ஐ.�ொ சம்பேொல் அமைக -
கப்படட குழுவொை “தருஸ்ைன” 
புேம்த்பேர லசதததிலுள்ை தமிழர -
கமையும் குற்ைம்சொடடியிருநதது. 
அநதவமகயில் இது �மடமுமை 
சொததிேைொைதொ? ஆைொலும் 
இதற்கு நீதி ஒனறுலவண்டும்.  

ஜைொதி்பதிேொல் தற்ல்பொது இது 
ததொடர்பொை ஆமணககுழு நிே -
மிககப்படடுள்ைது. ஆைொலும் 
்பரிநதுமரகமை தனி ஒரு �்பர 
எடுகக முடிேொது. அததுடன இநத 
ஆமணககுழு இனைமும் கூடி 
ஆரொேவில்மே. அதனல்பொது இது 
ததொடரபில் விரிவொக ஆரொேப்ப -
டும். இதனல்பொது சரவலதச ைனி -
தொபிைொை சடடஙகமை மீறியுள்ை 
சம்்பவஙகள் இடம்த்பற்றுள்ைதொ 
எனறும் அவவொறு இடம்த்பற்றி -
ருநதொல் அவற்மை இைஙகண்டு 
அமத முனதைடுப்பது ததொடர -
்பொை ்பரிநதுமரகள் முனமவககப -
்படும்.  

எது எவவொைொைொலும் இேஙமக 
�ொடடில் அமைவரும் ல்பதஙக -
ைற்ை வமகயில் சைொதொைைொகவும் 
சைததுவைொகவும் வொழலவண் -
டும் என்பமதலே �ொம் அககமை 
தகொள்ை லவண்டும். அலதல்பொே 
�ொடடில் ைககள் அமைவரும் சைொ -
தொைைொக ஐககிேததுடன வொழ -
லவண்டும் என்பலத எைது நிமேப -
்பொடு.  

இறுதிேொக கிமடதத 
த்பொனைொை வொயப்பொை வடைொ -
கொண சம்பயின 05 வருடஙகமை 
நீதிேரசர விகலைஸ்வரன இழககச் 
தசயதுவிடடொர.  

ஆைொல் 13 ஆவது திருதத 
சடடலை சிைநது எனறும் அமத 
முழுமைேொக �மடமுமைப்ப -
டுதத லவண்டும் எனறும் எைது 
கடசியின தசேேொைர �ொேகம் 
டகைஸ் லதவொைநதொ இனறுவமர 
ததொடரநதும் வலியுறுததி வருகின -
ைொர.   அனறு தும்புததடிேொல் கூட 
ததொடைொடலடொம் எனைவரகள் 
இனறு அமதலே த்பற்றுகதகொள்ை 
லவண்டுதைை கூைத ததொடஙகி -
யுள்ைதுடன அமத கொப்பொற்று -
ைொறு எஙகளிடலை கூறுகினைைர.  

அநத வமகயில் ஒரு சிே திைங -
களில் இது ததொடர்பொை அரசிே -
ேமைபபுக குழுமவ எைது கடசி 
சநதிககவுள்ைது. அதில் இது 
ததொடரபில் �ொம் வலியுறுததவுள் -
லைொதைனறும் ததரிவிததுள்ைொர. 



வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர்
   
மட்டககளப்பில "இ்ங்கயின் அரச அலுெ்க நிருெலாகமும் 

சமகலா் ந்்டமு்ைகளும்" எனும் நூல வெளியீடடு நிகழ்வு இ்டம்-
வபைவுளளது.   

இ்ங்க நிருெலாக சச்ெ விசச்டதர அதிகலாரியும்,வசடடிபலா-
்ளயம் திருெருள சமூக சமம்பலாடடு அ்மப்பின் ஆச்லாசகரு -
மலான க்லாநிதி எஸ். அம்நலாதனினலால எழுதப்பட்ட இந்நூலின் 
வெளியீடடு நிகழ்ெலானது எதிர்ெரும் ஞலாயிற்றுககிழ்ம (21) 
பிற்பகல 2.00 மணியளவில மட்டககளப்பு ச்டபலா மண்டபத்தில 
இ்டம்வபறும்.  

இ்ைெரித் தி்ைககள மட்டககளப்பு மலாெட்ட ஆ்ையலா-
ளரும்,சட்டத்தரணியுமலான மு.கசைசரலாசலா த்்்மயில இ்டம் -
வபைவுளள இந்நிகழ்விற்கு முதன்்ம அதிதிகளலாக இரலாஜலாஙக 
அ்மசசர் ச.வியலாசழந்திரன், முன்னலாள முத்்மசசரும்,மட்டக-
களப்பு மலாெட்ட எம்.பியுமலான சி.சந்திரகலாந்தன், சகலா.கருைலாகரம் 
எம்.பி, சிைப்பு அதிதிகளலாக அ்மசசின் வசய்லாளர் அ.சசனநலாயக -
க,மட்டககளப்பு மலாெட்ட அரசலாஙக அதிபர் க.கருைலாகரன், பதில 
நீதிபதியும், சட்டத்தரணியுமலான க.சபரின்பரலாசலா, வகௌரெ அதி -
திகளலாக யலாழ்பலக்்ககழக க்்த்து்ை ஓய்வுநி்் பீ்டலாதி-
பதி சபரலாசிரியர் செ.பி.சிெநலாதன், கிழககு பலக்்ககழகத்தின் 
திருசகலாைம்் ெளலாக முதலெர் சபரலாசிரியர் ெ.கனகசிஙகம், 
வதன்கிழககு பலக்்ககழகத்தின் முகலா்மத்துெ ெர்த்தக பீ்டத்-
தின் பீ்டலாதிபதி க்லாநிதி வச.குைபலா்ன் ஆகிசயலார் க்ந்துவகலாள-
ளவுளளனர்.   
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மட்டக்களப்பில்   
நூல் வெளியீடடு விழா  

மமா. சைககிள் விபத்தில் ஒருெர் பலி  
அநுரலாதபுரம் சமற்கு தினகரன் நிருபர்   

வபலா்ன்னறு்ெ ஹதமுன ஹிஙகவகலா்ட 
வீதியில நய்வபன விஹலா்ரககு அருகலா்ம-
யில சநற்று முன்தினம் 17 சமலாட்டலார் ்சககி-
ளும் சமலாட்டலார் ெணடிவயலான்றும் சநருககு 
சநர் சமலாதியதில சமலாட்டலார் ்சககிளில பய-
ணித்தெர் உயிரிழந்ததலாக வபலா்ன்னறு்ெ 

சபலாககுெரத்து வபலாலிசலார் வதரிவித்தனர். 
வபலா்ன்னறு்ெ வபத்திவெெ சடுதுகம 
பகுதி்யச சசர்ந்த வஹவதம அபிவிருத்தி 
அதிகலார ச்பயில உதவி வபலாறியிய்லாளரலாக 
க்ட்மயலாற்றிய 55 ெயது சக.டீ. ஜயந்த வீரசச-
கர என்பெசர உயிரிழந்துளளலார்.   

சம்பெத்து்டன் வதலா்டர்பு்்டய சமலாட்டலார் 
ெணடியின் சலாரதி ்கது வசய்யப்படடுளளலார்.

புத்தளம் ைாவட்ட அ்ரச நிறுவனங்களில் பைாழி உரிமை மீறல்: 

ம்களிர் அசமப்பு்கள் முசைப்பாடு
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

புத்தளம் மலாெட்டத்திலுளள அரசலாஙக 
தி்ைககளஙகளில மீைப்படும் வமலாழி 
உரி்ம வதலா்டர்பலாக சுமலார் 12 மகளிர் 
அ்மப்புகக்ளச சசர்ந்த பிரதிநிதிகள அண -
்மயில புத்தளம் நகர பிதலா சக.ஏ. பலாயி்ை 
அெரது நகர ச்ப கலாரியலா்யத்தில சந்தித்து 
க்ந்து்ரயலாடினர்.

இதன் சபலாது, அரசலாஙக தி்ைககளங -
களில மீைப்படுகின்ை வமலாழி உரி்மகள 
வதலா்டர்பலாக அெர்களினலால சசகரிககப்பட்ட 
ஆெைஙகள நகர பிதலாவி்டம் ்கயளிககப் -
பட்டன.

ஆெைஙக்ள பரீடசித்துப் பலார்த்த நகர 
பிதலா, அடுத்த கட்ட ந்டெடிக்ககள வதலா்டர் -
பலாக ஆச்லாச்னக்ளயும், ெழிகலாட்டலக -
்ளயும் ெழஙகினலார். 

கிண்ணியா ைததிய ்கல்லூரி (த்தசிய ொ்டசாமை) ்த்ரம் 01 இற்கான விததி -
யா்ரம்ெ நி்கழ்வு  (17) த்தசிய ொ்டசாமை அபதுல் ைஜீத ைண்்டெததில் இ்டம்-
பெறற தொது எடுக்்கபெட்ட ெ்டம். இப ெ்டததில் இம்தியாஸ் ைஹரூப ெனாரி 
மு்கம்ைட எனற ைாணவருக்கு பி்ரதி அதிெர் ஜவஹர் ெைன ்தரும் ை்ரக்்கனறு -
்கமள வழஙகி மவபெம்தயும் அருகில் ்கல்லூரி அதிெர் எம்.எச்.எம்.ஹனிொ 
ஆகிதயாம்ரயும் ெ்டததில் ்காணைாம். (ெ்டம்:- திருைமை ைாவட்ட விதச்ட நிருெர்) 

Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdk;

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;
NISS rpw;Wz;br;rhiyapid elhj;jpr; 

nry;Ytjd; nghUl;L tpiykDf;Nfhuy;

xg;ge;j ,yf;fk; - SE/ADM/03/CNT/20

,yf;fk; 100/7> Rje;jpu khtj;ij> nfhOk;G 07 ,y; mike;Js;s 

Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdj;jpd; rpw;Wz;br;rhiyapid 

(NISS Sports Cafe) 2021/2022 elhj;jpr; nry;Ytjd;nghUl;L 

jifikngw;w epWtdj;jpdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. ,J njhlu;ghf kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh. 1000.00 

,id fzf;fhsu; (nfhLg;gdT)> fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy 

tpisahl;L cl;fl;likg;G mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rplk; 

nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l urPJld; Njrpa tpisahl;L 

tpQ;Qhd epWtdj;jpd; gzpg;ghsupd; ngaupy; vOj;J%ykhf 

Ntz;LNfhs; tpLj;jjd; gpd;du; 2021/02/22 ,ypUe;J 2021/03/08 
tiu Ntiy nra;Ak; fpoik ehl;fspy; K.g. 9.00 ,ypUe;J 

gp.g. 3.00 tiu Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; mike;Js;s 

Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdj;jpd; jhgdg; gpuptpypUe;J 

tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. mj;Jld; 

jq;fSf;F ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fisg; guPl;rpj;Jg; 

ghu;f;f tpUk;gpd; mJ njhlu;ghfTk; NkNy Fwpg;gpl;l ehl;fspy; 

mtw;iwg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;f KbAk;.

03. Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis “%yg;gpujp” kw;Wk; 
“Jizg;gpujp” Mf ,uz;L gpujpfspy; ntt;Ntwhf Kj;jpiuapl;L 

2021/03/09 Mk; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F Kd;du; jiytu;> 

ngWiff; FO> Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdk;> ,yf;fk; 

100/7> Rje;jpu khtj;ij> nfhOk;G 07 vDk; Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ epu;thfg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg;gj;jpug; ngl;bapy; ,Ltjw;fhd eltbf;ifia 

Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuypidr; rku;g;gpf;Fk; 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “NISS rpw;Wz;br;rhiy 

njhlu;ghf tpiykDf;fs; 2021/2022” vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

04. tpiykDf;fs; jpwf;fg;glyhdJ 2021/03/09 Mk; jpfjp K.g. 

10.30 ,w;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gly; Kbtile;j 

clNdNa epfo;j;jg;gLtJld; md;iwa jpdk; mj;jUzj;jpy; 

jhq;fs; my;yJ jq;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtu; 

gq;Fgw;w KbAk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ.

05. NISS rpw;Wz;br;rhiy njhlu;ghf mtrpakhd Nkirfs;;> 

fjpiufs;;> ePu; kw;Wk; kpd;rhuk; Mfpa trjpfSk; ,e; 

epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLtJld;> Vw;Gila Rw;Wg;Gwj;jpid 

Ma;T nra;jgpd;du; tpiykDf;fisr; rku;g;gpf;f KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fs; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju; - ngWif 

(njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2684921) tprhuiz nra;J ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;.

jiytu; - ngWiff;FO>

Njrpa tpisahl;L tpQ;Qhd epWtdk;>

,yf;fk; 100/7> Rje;jpu khtj;ij>

nfhOk;G 07

njh.Ng. 0112674718
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED 
Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;blk; (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/CIW/01)

1.    ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; jiyth; rhh;gpy; mjd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;bl 

eph;khzj;jpw;fhf (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/CIW/01) jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. Njitahd KbTWj;jy;fs; kw;Wk; 

Nritfs; rfpjk; ehd;F khbf; fl;blj;ij eph;khzpj;jy; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; cs;s gpujhdkhd Ntiyia 

cs;slf;Ffpd;wJ. nkhj;jj; jiug; gug;gsthdJ Vwf;Fiwa 2000m2 MFk;.

2.   ,e;j xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpfs;:

•  fl;bl eph;khzj;Jiwapy; tpNrlj;Jtkhf CIDA (Kd;dh; ICTAD vd mwpag;gl;lJ) C2 my;yJ C3 
xg;ge;jf;fhuh; gjpT

•  03Mk; nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ,ij ,iza jsj;jpd; %yk; 

tpz;zg;gpf;Fk; tpiykDjhuuhy; epfo;epiy (Online) %yk; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. eroc.drc.gov.lk

3.    nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; njhopy;El;g E}

yfj;jpy; 2021-03-05Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk; vd;gJld; 

mjidj; njhlh;e;J js tp[ak; ,lk;ngWk;.

4.   kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 20>000.00 &gh (thpfs; cl;gl) kw;Wk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 

xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu 

rigapd; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G gphptpd; gpujhd nghwpapayhshpdhy; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G) 

2021-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-24Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; (,U ehl;fSk; cl;gl) K.g. 

9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00  kzp tiu tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. ,Nj mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.   tpiykDf;fs; 2021-07-23Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; 

Kjy; 120 ehl;fs;)

6.    tpiykDf;fis Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; cs;slf;fp ~~nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CIW 

fsQ;rpak;> PHI kw;Wk; STRESS BED Copah;fSf;fhd cj;Njrf; fl;blk; (xg;ge;j ,yf;fk; SLPA/CD/
CIW/01)”  vd fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> Nk/gh gpujhd nghwpapayhsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; 
tbtikg;G) ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> nfhOk;G - 01 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s gpujhd nghwpapayhsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;G) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

7.   rfy tpiykDf;fSlDk; 1>400>000.00 &ghTf;fhd tpiykD gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD gpiz Kwpfs; 2021-08-20Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  Ntiyfis epiwT nra;tjw;fhd fhyk; 300 ehl;fshFk;.

9.    2021-03-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,U efy;fspy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

mjd; gpd; tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ  mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfk; jUkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

10.    VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; 

tbtikg;G) ngw;Wf;nfhs;syhk;;  (njhiyNgrp ,y. 011-2380517)

 NkYs;s midj;Jk;  eroc.drc.gov.lk vDk; ,izajs epfo;epiyapy; (online) gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij>

nfhOk;G-01.

nghJkf;fSf;fhd mwptpj;jy;
Kd;dh; epakpf;fg;gl;l tprhuiz Mizf;FOf;fshYk; kw;Wk; FOf;fs; %yKk; 

mwpf;ifaplg;gl;Ls;s kdpj cupik njhlu;ghf Gydha;T nra;jy;> 

tprhuiz nra;jy; kw;Wk; mwpf;ifaply; my;yJ 

Njitahd eltbf;iffis vLg;gjw;fhd [dhjpgjp tprhuiz Mizf;FO

,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; [dhjpgjp; Nfhl;lhga uh[gf;\ mth;fshy; 
,y.17 1948 k; Mz;L tprhuiz Mizf;FOr; rl;lj;jpd; 2 Mk; cWg;Giuapd; 
Vw;ghLfSf;fika 2021 [dthp 21k; jpfjpa 2211/55 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp kw;Wk; 
2021 ngg;uthp 12 k; jpfjpa 2214/75 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp %yk; Nkw;nrhy;yg;gl;l 
Mizf;FOit fPo; Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fs; njhlh;ghf Gydha;T nra;jy;> tprhuiz 
nra;jy; kw;Wk; mwpf;ifaply; my;yJ Njitahd eltbf;iffis vLg;gjw;fhf 
epakpj;Js;shh;.

 m)  kdpj cupik kPwy;fs; njhlu;ghf Gydha;T nra;tjw;fhf Kd;dh; epakpf;fg;gl;l 
tprhuiz Mizf;FOf;fs; kw;Wk; FOf;fspd; %yk; elj;jg;gl;l 
Gydha;Tfspd;NghJ ghuJ}ukhd tifapyhd kdpj cupik kPwy;fs;> ghuJ}
ukhd mstpy; ru;tNjr kdpjhgpkhd rl;lq;fis kPWjy;fs; kw;Wk; NtW 
mt;thwhd ghuJ}ukhd Fw;wq;fs; njhlu;ghf ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sjh vd;gij 
fz;lwpjy;;@

 M)  mj;jifa Kd;dh; epakpf;fg;gl;l tprhuiz Mizf;FOf;fs; kw;Wk; 
FOf;fspdhy; Nkw;Nghe;j ghuJ}ukhd mstpy; kdpj cupik kPwy;fs;> ghuJ}
ukhd mstpy; ru;tNjr kdpjhgpkhd rl;l kPwy;fs; kw;Wk; mt;thwhd jtWfs; 
njhlh;ghff; fz;Lgpbf;fg;gl;l tplaq;fs; ahJ vd;gjid ,dq;fhZjy; 
kw;Wk; nrhy;yg;gl;l tplaq;fs; njhlu;ghf nraw;gl;l tpjk; mit njhlu;ghf 
gupe;Jiufs; toq;fg;gl;Ls;sjh vd;gijAk; mit njhlu;ghf Nkw;nfhs;s 
Ntz;ba mZFKiwfisAk;@

,)     nrhy;yg;gl;l gupe;Jiufs; njhlu;ghf eilKiwapYs;s rl;lq;fSf;fika 
,Jtiu nraw;gl;Ls;s tpjk; kw;Wk; jw;Nghija mur nfhs;iffSf;fika 
NkYk; mg; gupe;Jiufis eilKiwg;gLj;Jtjw;F vLf;fg;glNtz;ba 
eltbf;iffs; vd;d vd;gijAk;@

<)     Nkw;Fwpg;gplg;gl;l (M) kw;Wk; (,) ,y; Fwpg;gpl;lgb eltbf;if vLf;fg;gLfpwjh 
vd;gJ njhlu;ghf Nkw;ghu;it nra;jy;@

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fs; njhlh;Ggl;l vOj;J%y Kiwg;ghLfis my;yJ jfty;fis 
my;yJ NtW VNjDk; Mtzq;fis tprhiuz nra;tjw;fhf ,t; Mizf;FOtpw;F 
rkh;g;gpf;FkhW vtNuDk; Mis> Ml;fis kw;Wk; epWtdq;fis ,t;thizf;FO ,j;jhy; 
Nfl;Lf;nfhs;fpd;wJ. cz;ik tplaq;fs; njhlh;Ggl;l VjhtJ Kiwg;ghLfSf;F my;yJ 
VNjDk; $w;Wf;fSf;F Mjuthf ,aYkhdtplj;J rj;jpa fljhrp rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. 
Nkw;fhZk; ge;jpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nkw;fhZk; rfy tplaq;fs; my;yJ xU tplak; 

njhlh;ghd fUj;Jiufs;; rpq;fs nkhop %ykhfNth jkpo; nkhop %ykhfNth my;yJ 
Mq;fpy nkhop %ykhfNth rkh;g;gpf;fyhk;.

rfy fUj;JiufSk; [dhjpgjp tprhuiz Mizf;FOtpd; nrayhsUf;F 2021 khh;r; 
khjk; 12k; jpfjpf;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. mt;thW rkh;g;gpf;fpd;w 
rfy fUj;JiufspYk; jfty; jUfpd;wth;fspd; ngah;> Kfthp> njhiyNgrp ,yf;fk; 
kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp vd;gd njspthff; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.

fpilf;fg;ngw;w vOj;J%ykhd fUj;Jiufisg; ghprPypj;j gpd;dh; Mizf;FO tha;%y 
rhl;rpak; toq;Ftjw;fhf vtNuDk; Mis> Ml;fis my;yJ epWtdj;ij miof;fyhk;. 
tha;%y rhl;rpak; toq;Ftjw;fhd jpfjpfs; chpathW mwptpf;fg;gLk;.

Mizf;FO Kd; rhl;rpakspf;Fk; xt;nthU Ms; my;yJ Ml;fSf;F jpUj;jg;gl;lthwhd 
1948 Mk; Mz;bd; 17k; ,yf;f tprhuiz Mizf;FOf;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;fika 
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'வன்னி நாடு வளர் ச�ாமை நாடு
வரியம் மூன்றும் விமளவுள்ள நாடு' 

எனும் நாட்ார் பா்ல் வன்னியின் 
வளத்தினை எடுத்துக்ாடடி நிற்கின்-
றது. வன்னிக கிராம மக்ள் ்ாடு, 
வயல், குளம், எை இயற்ன்யயாடு 
இனைவாை வாழகன்னய வாழந்து 
வருகின்றைர்.

யவளாணனமனய யமற்்்ாள்-
ளுதல் மற்றும் ்ால்நன்்னள 
வளர்த்தல் மூலம் ஈடடும் வருமா-
ைத்தியலயய உைவுத் யதனவனய-
யும் பூர்த்தி ்ெய்து அவற்றில் எஞ்-
சியவற்றினை விற்பனை ்ெய்து 
யெமிபபாககி வாழும் வாழகன் 
முனறயினை இன்றும் வன்னி 
மணணில் ்ாைலாம். 

வன்னி வாழகன் முனற அன -்
யாளங்ளில் ஒன்று தான் 'குதிர்'. 
்நல்னல யெமிக்ப பணன்ய 
மக்ள் ்ண்றிந்த அற்புதக ்ளஞ்-
சிய அனறயய குதிர் ஆகும். உல்்ங-
கிலும் உள்ள பல்யவறுபட் இை 
மக்ள் விதவிதமாை குதினரப பயன்-
படுத்தியுள்ளைர். தமிழர்்ளின் வாழ-
வியல் மாற்றமன்ய மற்னறய இ்ங-
்ளில் இதனைக ன்விட் யபாதும் 
்நல் உற்பத்தி அதி்முள்ள வன்னி-
யில் வாழவியல் அ்லாத கிராமங -்
ளில் வன்னியில் ஆங்ாஙகு குதிர்்ள் 
இன்றும் பாவனையில் உள்ளை.

வன்னியில் குதிர் உள்ளமுககிய 
இ்ங்ளா்க குமுழமுனை, முள்ளி-
யவனள ஆகிய கிராமங்ள் ்ாைப-
படுகின்றை. வன்னி மணணில் குதிர் 
என்ற பதத்னத யவறு விதமா்வும் 
அனழபபார், வழக்த்தில் '்்ாம்-
பனற'என்ற ்ொற் ்்ாணடும் அது 
அனழக்பபடுகின்றது.

்்ாம்பனறயின் யதாற்றம்
ஆதி்ாலம் ்தா்க்ம் இன்று 

வனர நாடடின் முது்்லும்பா் விவ-
ொயயம தி்ழகின்றது. அதிலும்,்நற் 
பயிர்ச் ்ெய்ன் என்பது இன்றியனம-
யாத ஒன்றா்யவ ்ாைபபட்து. 
இப பயிர்ச் ் ெய்ன் பணன்ய ் ாலத்-
திலிருந்து பரம்பனர பரம்பனரயா் 
யமற்்்ாள்ளபபடடு வருகின்றது.

ஆரம்ப ்ாலத்தில் விவொய ந -்
வடிகன்யில் ஈடுபடய் மக்ள் 
மன்ைனுககுச் ்ெலுத்த யவணடிய 
வரினய ் நல்லா்ச் ் ெலுத்திைார்்ள். 
அவவாறு மக்ளால் வழங்பபட் 
்நல்லினைப பாது்ாபபா் னவபப-
தற்்ா் உருவாக்பபட்யத ்்ாம்-
பனறயாகும். முன்னைய ்ாலங -்
ளில் அறுவன்ககுச் ்ென்றால் ்நல் 
தானியங்னள மடடுயம கூலியா்ப 
்பறுவது வழக்ம்.

இவவாறு கூலியா்ப ்பற்றுவந்த 
்நல்னலயும் வீடடில் உள்ள குதிர் -்
ளில் யெமித்து னவபபது வழக்ம். 
அவவபயபாது குடும்பத் யதனவ-
்ளுககும் அவெர யதனவ்ளின் 
யபாதும் மற்றும் பஞ்ெம் ஏற்ப-
டும் ்ாலங்ளிலும் ்நல்னல 
விற்று பைமா்ப பயன்படுத்தி 
வந்தைர். 

்்ாம்பனறயின் 
அனமபபு முனற
குதிர் அல்லது ்்ாம்பனற-

யாைது வட் வடிவமா் 
அ்ன்ற உருனளவடிவில் 
்ாைபபடும். உயரமாை ்பபு-
்ள் ந்பபடடு (முதினரமரம்) 
ஒரு அடி அல்லது வெதிகய்ற்ற 
உயரத்தில் தடடு அனமத்து 
(முதினரபபலன்) வட் 
வடிவ சுவர் அனமககின்றைர். 
இதனை அனமபபதற்கு ்ளி 
மண மற்றும் ்ாடடுத்தடி்யள 

பயன்படுத்தபபடுகின்றை. 
முதலில் தடி்னளக குறுக்ா் 

அடுககி தடடினை அனமபபார்-
்ள். அதன் பக்வாடடில் உருனள 
வடிவச் சுவர் அனமக்பபடடு அப-
படியய ்ாடடுத் தடி்னள வனளத்து 
(்றனை, ்ாயாம் தடி்ள்) ஒரு வன்க 
்்ாடியாை ்வபபிள் ்்ாடியிைால் 
்நருக்மா் வரிவார்்ள். 

பின்ைர் குளம், புற்று யபான்ற 
இ்ங்ளிலிருந்து எடுக்பபட் 
்ெங்ளி மணைால் பூசி,மண 
சுவர் யபான்று அனமபபாககு-
வார்்ள்.இந்தக ்ளி மணனைக 
குனழத்து இரணடு அல்லது 
மூன்று நாட்ள் ஊறவிடடு 
அதன் பின்யப பயன்படுத்துவார்-
்ள்.  மண மீது ொைம் ்்ாணடு 
அழுத்தமா் ்மழுகுவார்்ள். 
இதன் கீழப பகுதினய, அக்ா-
லத்தில் ்பண்ள் தமது வியெ் 
திைங்ளில் உைவு ெனமபப-
தற்்ா்வும், யதங்ாய்்னளச் 
யெமிபபதற்்ா்வும் பயன்படுத்-
திைார்்ள். 

வீடு ்மழுகும் நாட்ளில் ்்ாம்-
பனறனயயும் மாடடுச் ொைத்தால் 
்மழுகும் வழக்ம் ்ாைபபட்து. 
இதன் யமற்பகுதி ஓனலயால் யவயப-
படடிருககும். சுவரில் முகய்ாை 
வடிவில் சிறிய பானத னவபபார்்ள். 

உள்யள இருககும் ்நல்லினை 
எடுபபதற்கு அல்லது உள்யள 
்நல்லினை இடுவதற்கு 
இதனைப பயன்படுத்துவார்்ள். 

சில ்்ாம்பனற்ளில் 
கூனரனய அபபால் தூககினவத்து 
விடடு ்நல்லினை எடுபபயதா 
அல்லது அதற்குள் இடுவதா-
்யவா வெதி அனமந்திருககும். 
அக ்ாலத்தில் ்்ாம்பனறனய 
னவத்திருபபவர்்ள் வெதி 
பன்த்தவர்்ளா்க ்ருதபபடு-
வர். இதனை அனமக் முடியாத-

வர்்ள் 'பட்ன்' என்ற பாது்ாபபு 
முனறயினை வீடடிற்குள் அனமப-
பார்்ள். ஆைால், இதற்குள் யெமிக-
்பபடும் ்நல் நீண்்ாலம் பாது-
்ாக் முடியாமல் யபாய் விடும்.

்்ாம்பனறயில் ்நல்லினை 
யெமிபபதற்்ாை ்ாரைம்
ஆரம்ப ்ாலங்ளில் ்்ாம்பனற-

யில் ்நல்லினைச் யெமிககும் யபாது 
்நல்லாைது பூச்சி்ளிைால் ஏற்ப-
டுத்தபபடும் யெதங்ளிலிருந்தும் 
மனழயால் ஈரபபதமாகுதல், பூஞ்ெ-
ைம் பிடித்தல் யபான்ற பாதிபபுககுள்-
ளாகும் தன்னமயிலிருந்தும் பாது்ாக-
்பபடுவதா் அனமந்திருந்தது. 

இஙகு இயற்ன் முனறயில் ்நல்-
லினைச் யெமிபபதைால் உணணும் 
மக்ளுககு அவற்றால் ய்டு வினளவ-
தில்னல. பூச்சி்ள் தாக்ாமல் இருக் 
இயற்ன் மூலின்்ள் குறிபபா் பூச்-
சிவிரடடி மூலின்்னளப பயன்படுத்-
துவது வழக்மாகும். குதிரில் னவக-
்பபடும் ்நல் இரணடு ஆணடு்ள் 
வனர பழுதன்யாது இருககும்.

குதிரில் இ்பபடும் ்நல்லினை 
வளர்பினறயில் பிள்னள்ள் ன்யால் 
இட்ால் ்நல் வளம் எபயபாதும் 
குனறயாது என்பது கிராம மக்ளின் 
நம்பிகன். குதிரில் இருந்து ் நல்னல 
எடுககும்யபாது நல்ல நாள் பார்த்துத்-
தான் எடுபபார்்ள். னதப்பாங்ல், 
சித்தினரத் திருநாள் யபான்ற வியெ் 
நாட்ளி்லல்லாம் குதிருககு மஞ்ெள் 

பூசி, ்பாடடு னவத்து வழிபடும் 
வழக்ம் எமது மக்ளி்ம் ்ாைப-
பட்து.

இது குறித்து முள்ளியவனளயி-
லுள்ள ெமூ் ஆர்வலராை ஆறுமு-
்ம் முருகுபபிள்னள,' கூறும் யபாது, 
இன்னறய நினலயில் அரசு அதி்ள-
வில் தானியக கி்ஙகு்னள அனமத்-
துள்ளது. ஆைால் தானியங்ள் 
அவற்றில் ெரியாை முனறயில் பராம-
ரிக்பபடுகின்றைவா என்பது ய்ள்-

விககுறிதான். இன்னறய தானியக 
கி்ஙகு்ளின் முன்யைாடியய அக்ா-
லக ்்ாம்பனற்ள் தான்'என்றார்.

கூடி வாழந்து,கூடிப பயிர் ்ெய்து 
கூடி உணடு வாழும் கூடடு வாழகன் 
நமது பணன்ய வாழகன் முனற. 
தற்்ாலத்னதப யபால் அல்லாது அக-
்ாலமாைது மி்வும் விஸ்தீரைமா-
ைது. ஒவ்வாரு கிராமமும் இராச்சிய-
மும் யபரண்ந்தான். 

யதனவ்னள எபபடிக ன்யாள்வ-
்தன்ற அனுபவத்தில் தான் குதினர 
அல்லது ்்ாம்பனறனய மக்ள் 
்ண்றிந்தைர். ஆரம்ப ்ாலத்தில் 
கிராமயம ஒன்று யெர்ந்து சில பகுதி -்
ளில் குதிர் அல்லது ்்ாம்பனறயில் 
்நல்லினைச் யெமித்து யதனவக-
ய்ற்ப பகிர்ந்து எடுத்ததா்வும் 
்ொல்லபபடுகிறது. ஆைால்,அபபடி 
யெமிக்பபட் ்பரிய குதிர்்ளின் 
எச்ெங்ள் இன்ைமும் ் ண்றியபப -்
வில்னல.

எமது ்ள ஆய்விற்்ா்ச் ்ென்ற-
யபாது ெந்தித்த ஊர்வாசி்ள், 'முபபது 
வரு்த்திற்கு முந்திய ்ாலத்தில் 
்்ாம்பனறயில்லாத வீடன் வன்-
னியில் பார்க் முடியாது. இபயபாது 
எல்யலாருன்ய வாழகன்யும் மாறி-
விட்து. வீடடுககு வீடு யெமித்தது 
யபாய், அரொங்த்திற்கு ்மாத்தமா் 
விற்பனை ்ெய்ய ்நல்னல ்நற் 
்ளஞ்சியொனலயில் மக்ள் யெமிககி-
றார்்ள்'எைக கூறுகிறார்்ள்;.

முன்ைனரப யபால ்பரு்மடுப-
பில் யவளாணனம ்ெய்பவர்்ள் 
தற்யபாது இல்லானம, நவீை ்ளஞ்-
சிய வெதி்ள் உள்ளனம,யபாககு-
வரத்து வெதி்ள் அதி்ரித்தனம 
யபான்றை ் ்ாம்பனற்ள்  இன்னறய 
சூழநினலயில் அருகியதற்குக ்ார-
ைங்ளாகும்.

இன்னறய தனலமுனறயில் ்பரும்-
பாலாைவர்்ளுககு ்்ாம்பனற-
னயப பற்றித் ்தரியாதிருபபனத ்ள 
ஆய்வில் அறிய முடிந்தது. இதற்குக 
்ாரைம், வன்னியில் ஏற்பட் யுத்-
தத்தின் யபாது பன்யிைரால் இருந்த 
சில ் ்ாம்பனற்ளும் அழிக்பபடடு 
விட்தாகும். 

மீள் குடியயற்றத்திற்குப பின் குமு-
ழமுனையில் மாத்திரம் ்்ாம்ப-
னற்ள் சில அனமக்பபட்ாலும் 
முனறயாை ்்ாம்பனற்ளா் அனவ 

்ாைபப்ானமயால் வினரவா-
்யவ அனவயும் அழிவன்யும் 
நினலயில் உள்ளை. 

இன்னறய ெமுதாயம் நவநா்ரீ் 
வளர்ச்சியிைால் இவவாறாை வி -்
யங்னளத் தமது வீடடில் னவத்தி-
ருபபது அநா்ரீ்மா்க ்ருதுகின்-
றைர். ்்ாம்பனற வாழகன்ககுத் 
திரும்பயவணடு்மைக கூறு-
வ்தல்லாம் அதீதமாை ்ருத்-
தா் இருந்தாலும் ,தமிழர்்ளின் 
பாரம்பரியங்னளப பாது்ாக-
கும் யநாககிலாவது ்்ாம்ப-
னற்ள் யபைபப் யவணடும். 
நமது பாரம்பரிய வழித்த்த்னத 
நானளய தனலமுனற அறிய அது 
வழி ்ெய்யும்.

பாரம்பரிய வரலாறு என்பது 
பணன்ய ்ாலந்்தாடடு யாழப-
பாைத்திலிருந்து வந்தாலும் 
வரலாற்றில் அதன் ்பருனம தமி-
ழரெர்்ளின் ்ாலத்யதாடு சிறபப-
ன்வனதக ்ாைலாம். 13ஆம் 
நூற்றாணடு ்தா்க்ம் அந்நிய-
ராடசி முழுனமயா்க  ்ால்பதிக-
கும் வனரயில் யாழபபாைத்தின் 
முககிய ந்ரா் நல்லூயர விளங-
கிய்தைலாம்.

வரலாற்றுப ்பருனம வாய்ந்-
த,்ாலத்தால் யபாற்றபபட் வர-
லாற்றுச் சின்ைங்னளயும் தமிழர் 
பணபாடு்னளயும் தன்ை்த்யத 
்்ாணடு இந் ந்ரம் விளஙகு-
கிறது.

அரசியல் அழுத்தங்ளாலும் 
நா்ரீ் வளர்ச்சியின் அபரிமித-
மாை மாற்றங்ளாலும் தமிழர் 
்னல, பணபாடு இன்று ய்ள்-
விககுறியாக்பபடடு விட்து. 
இது யாருன்ய தவறு,யார் இதற்-
குப ்பாறுபபு என்ப்தல்லாம் 
ஒருபுறம் இருக், நாம் அதுபற்-
றிய உைர்யவாடு இருககியறாமா 
என்றால் நம்மில் பலருககு 
அது இல்னல என்பயத உரக்ச் 
்ொல்ல யவணடிய உணனமயா-
கிறது.

அவவாயற, இற்னறககு 350 
ஆணடு்ளுககு முன் ன்வி்ப-
பட் நல்லூர் இராெதானியின்  
த்ங்ள் பலவும் இன்றும் 
முழுனமயா்ப பாது்ாக்பப-
்வில்னல என்பது ்வனலககு-
ரியது.

யாழபபாைம் - பருத்தித்துனற 
பிரதாை வீதியின் யமற்குப 
புறத்தில் ெட்நாதர் ய்ாயில் 
பகுதியில் ்ம்பீரமாை மு்பபுத் 
யதாற்றத்னதயும் யவனலபபா-
டு்னளயும் ்்ாணடு விளஙகு-
கின்ற ெஙகிலியன் மந்திரிமனை, 
ெஙகிலியன் யதாபபு, யமுைா ஏரி 
ஆகியனவயும் அனமந்துள்ளை. 
இதில், ெஙகிலியனுன்ய மந்திரி-
மனை எைக ்ருதபபடுகின்ற ்ட-
்்த் ்தாகுதி இன்று ்வனிப-
பாரற்று, பாழன்ந்து, இடிந்த 
நினலயில் ்வறும் ்ட்் 
எச்ெமா்க ்ாைபபடுகிறது.

இதன் ்ட்் அனமபபும் 
சிற்ப யவனலபபாடு்ளும் நூத-

ைமாை ்னல மரனப சுடடிக-
்ாடடுவது்ன், அதில் சுயதெ 
்னல மரபு்ள் நினறந்துள்ளனதக 
்ணகூ்ா்ப பார்க் முடிகிறது. 
தற்யபாது ்ட்்த் ்தாகுதி்ள் 
இடிந்த நினலயிலும், சில பகுதி-
்ள் ஒல்லாந்தர் ்ாலத்தில் மாற்-
றியனமக்பபட் நினலயிலும் 
்ாைபபடுகின்றை.

இஙகிருககும் பனழனமயாை 
கிைற்றிற்கும் யாழபபாை 

மன்ைர் ்ாலய முைா ஏரிககும் 
இன்யய சுரங்பபானத இருந்த-
தா்வும் சில்ாலங்ளில் அதன் 
்ாரைமா் இக கிைற்றில் அொ-
தாரை நீர் ்பருககு ஏற்பட்தா-
்வும் கூறபபடுகிறது. தற்யபாது 
இச் சுரங்பபானத அன்க்ப-
படடுள்ளது.

இம் மனையின் பின்புறத்தில் 
நிலவனற்யான்றும் அதன்யமல் 
மூடுொந்திைால் அனமக்ப-
பட் மண்பமும் இருந்ததா்த் 
்தரிகின்றது. தற்யபாது இனவ 
இடிந்த நினலயில் மூடுணடு 
்ாைபபடுகின்றை. 

இவவி்த்திலிருந்து வீட-
டுககுச் ்ெல்லும் சுரங்வாெல் 
ஒன்று பிற்்ாலத்தில் அன்க்ப-
பட்தற்்ாை அன்யாளங்ள் 
்ாைபபடுகின்றை. இயதயபால், 
வீடடுககுள் இருந்த நிலவனற-
யும் அதற்குள் இறஙகிச் ்ெல்ல 
இருந்த படிக்டடு்ளும் கூ் 

பிற்்ாலத்தில் அன்க்பபட-
்தா்த் ்தரிகிறது. இந்தக ்ட-
்்த் ்தாகுதி்ள் யாழபபாை 
மன்ைர் ்ாலத்தில் ்ட்பபட-
்னவ என்பது ்தால்லியலாளர்-
்ள் பலரின் உறுதியாை ்ருத்தா-
கும்.

இத்தன்ய சிறபபும் ்தான்-
னமயும் வாய்ந்த ெஙகிலியனு-
ன்ய மந்திரிமனையாைது 
இன்று ்வனிபபாரின்றி நிர்க்தி-

யா் வி்பபடடுள்ளது.
நம் பாரம்பரியத்னதயும் 

வரலாற்னறயும் பாது்ாக் 
யவணடிய இனளய ெமுதாயயம, 
மது அருந்திக குதூ்லிககும் இ -்
மா்வும், ெட்த்திற்குப புறம்பா-
ைதும் பணபாடடுககு ஒவவாத 
்ெயல் ்னள யமற்்்ாள்ளும் 
இ்மா்வும் இக ்ட்்த்னத 
மாற்றியுள்ளைர். 

ெமீப்ாலமா் இக ்ட்்த்-
தின் மீது உரினம ய்ாரி வழககு-
்ள் சில ்தா்ரபபடடுள்ளதா் 
அதன் அருய் வசிககும் பலர் 
குறிபபிடுகின்றைர்.

எவவாறாயினும், யாழப -
பாை மாவட்த்தில் வசிககும் 
மக்ள் பலருககும், ஏன் மந்திரி -
மனைனய அணடிய பகுதியில் 
வசிககும் மக்ளுககுக கூ் 
அதன் வரலாறு பற்றித் ்தரி -
யாமலிருபபது வருந்தத்தக்தா -
கும்.

பெகநாதன் கல்கி
இ்ரண்ாம் வரு்ம்

ஊ்கக் கறமககள் துமை
யாழபொணப ெல்கமைக்கழகம்

நெல்லை சேமிக்கும் 
'குதிர்; 'அலலைது' 

ந�ொம்்ப்ை'..!
வன்னியின் அருகிப்போன வளம்..!

ை.ைர்ஷிக்கா
இ்ரண்ாம் வரு்ம்

ஊ்கக் கறமககள்துமை
யாழபொணப ெல்கமைக்கழகம்காலத்ால் 

மறககப்பட்டு வரும்

மந்திரிமனை



ஏறாவூர் நிருபர்

சீருடைக்ான க்ாடுபபனடை அதி்ரித்தல்  மற்றும் 
மமலதி் மேரக க்ாடுபபனவு ைழங்ல் ஆகியன உள்ளிடை  
பதது அம்்சக ம்ாரிகட்்டை முனடைதது ோைைாவிய 
ரீதியில் ஒனறிடைந்த சு்ா்தார ஊழியர் ்சங்ததினால் ஏற்பாடு 
க்சயயபபடை மபாராடைததிற்கு ஆ்தரவு க்தரிவிதது  ஏறாவூர் 
ஆ்தார டைததிய்சாடலயில் பணியாற்றும்  சு்ா்தார உ்தவியாைர்-
்ளும் ்ைனயீர்பபு மபாராடைதில் ஈடுபடைனர்.

டைததிய்சாடல முனறலில் இக்ைனயீர்பபுப மபாராடைம் 
ேடைகபற்றது.

மபாராடைக்ாரர்்ள் ்தமது ம்ாரிகட்டை ைலியுறுததும் 
ப்தாட்த்டை ஏநதிநினறனர். இ்தனமபாது சீருடைகக்ன 
்தற்மபாது ைழங்பபடுகினற 9 ஆயிரதது 600 ரூபாடை  15 
ஆயிரம் ரூபாைா் அதி்ரிக் மைண்டும்,

 மமலதி் மேர மைடலக்ா் க்ாடுபபனவு ைழங்பபை-
மைண்டும்,

180 ோட்ள் பணியாற்றியுள்ை ஊழியர்்ளுககு நிரந்தர நிய -
மனம் ைழங்பபை மைண்டும், இைர்்ால க்ாடுபபனவு்ள் 
ைழங்பபைமைண்டும்,

ைாரததில் ஏழு ோட்ள் பணியாற்றுகினற மபாதிலும் ஐநது 
ோட்ளுககு மாததிரம் க்ாடுபபனவு ைழஙகும் நிடல ்தவிர்க-
்பபை மைண்டும். இதுமபானற பதது ம்ாரிகட்்ள் சு்ா்தாரத 
துடற ஊழியர்்ளினால் முனடைக்பபடடுள்ைன.

கராடைகைை குறூப நிருபர்

திரும்ாைமடல கபாது டைத -
திய்சாடல சிற்றூழியர்்ள் பதது 
ம்ாரிகட்்டை முனடைதது 
அடையாை மைடல நிறுத்தததில் 
ஈடுபடைனர்.

திரும்ாைமடல கபாது டைத-
திய்சாடல ைைா்ததில் மேற்று -
முனதினம்  (17) ்ாடல 9 மணி 
க்தாைக்ம்10.30 மணி ைடர இந்த 
அடையாை மைடலநிறுத்தம் முன -
கனடுக்பபடைது.

ஒனறிடைந்த சு்ா்தார ஊழியர் 
்சங்ம் ஏற்பாடு க்சயதிருந்த இந்த 
அடையாை மைடல நிறுத்த மபாராடைத -
தில் நூற்றுககும் மமற்படை ஊழியர்்ள் 
்லநது க்ாண்ைனர்.

ைாரததில் மமலதி் 8 மணி மேரததிற்கு 
்சம்பைததில் 180 ோட்டை நிடறவு 
க்சய்த ்ச்ல சு்ா்தார சிற்றூழியர்்ள் ்சம -

யா்சமய  ஊழியர்்ள் உைனடியா் நிரந்த-
ரமாககிக க்ாள்ைல்.

சீருடை க்ாடுபபனடை பதிடனயாயி -
ரம் ரூபாைா் மற்றும் ்ச் ஊழியர்்ளுக-
கும் விம்சை அனர்த்த க்ாடுபபனடை 
கபற்றுகக்ாள்ைல், 

மமலதி் மேர மைடலடய கபற்றுக 

க்ாள்ைல், சிற்றூழியர்்ள் குடறடய 
நிைர்ததி க்சய்தல், மு்ாடமததுை 
ம்சடை பரீடட்சயில் சிததி அடைந்தைர்-
்ள் நியமன கபற்றுக க்ாள்ைலும், 45 
ையதிற்கு மமற்படைைர்்ளின ஓயவூதிய 
உரிடமடய கபற்றுகக்ாள்ை மைண்டும் 
எனபன மபானற ம்ாரிகட்்டை ைலி-
யுறுததி இந்த மபாராடைம் முனகனடுக-
்பபடை்தா் க்தரிவிக்பபடுகினறது.

்ைந்த பல ைருைங்ைா் மபாராடி 
ைருை்தா்வும் முநட்தய அர்சாங்ம் 
்தற்மபாட்தய அர்சாங்மும் எமது 
ம்ாரிகட்்டை நிடறமைற்றுை்தா் 
கூறினாலும் இது ைடர ஒரு ம்ாரிகட் 
நிடறமைற்றபபைவில்டல எனவும் 
மி் விடரவில் எமது ம்ாரிகட -்
்டை  ஏற்றுக க்ாண்டு அர்சாங்ம் 
மி் விடரவில் ேைைடிகட் எடுக் 
மைண்டும் எனவும் மபாராடைததில் ஈடு-
படைைர்்ள் க்தரிவித்தனர்.
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உத்திய�ோகத்்தரகளுக்கு செ�லமரவு
ஒலுவில் நிருபர்

2020 ஆம் 
ஆ ண் டு க ் ா ன 
்ல்விப கபாதுத 
்தரா்தர ்சா்தாரை 
்தர பரீடட்ச 
எதிர்ைரும் மார்ச் 
மா்தம் மு்தலாம் 
தி்தி க்தாைக -
்ம் மார்ச் 10ஆம் 
தி்தி ைடர ேைத -
துை்தற்்ான ஏற்பாடு்டை ்ல்வி 
அடமச்சு க்சயதுள்ைது.

இ்தற்்டமய ்ல்முடன ்ல்வி 
மாைடைததில் உள்ை அக்டரப -
பற்று, ்ல்முடன, ்சம்மாநதுடற ைல-
யங்ளுக்ான பரீடட்ச பணி்ளில் 
ஈடுபடும் உததிமயா்த்தர்்ளுக்ான 
அறிவுறுத்தல் க்சயலமர்வு  மேற்று 
அடைாடைச்ம்சடன முஸ்லிம் 
மததிய ம்ா விததியாலயததில் 

இைம்கபற்றது. அக்டரபபற்று 
ைலய பிரதிக ்ல்விப பணிபபாைர்  
பஸ்மில் ்தடலடமயில் இைம்கபற்ற 
இநநி்ழ்வில், உ்தவிப பரீடட்ச-
்ள் ஆடையாைர் ோய்ம்  பிர்ா -
்சன ்லநதுக்ாண்டு விைக் உடர 
நி்ழ்ததினார். அததுைன கபாலிஸ் 
கபாறுபபதி்ாரி்ள், பாது்ாபபு 
க்தாைர்பான ஆமலா்சடன்டை 
ைழஙகினர்.

 மடைக்ைபபு விம்சை நிருபர் 

க்ாமரானா டைரஸ் க்தாற்றி-
னால் மரணித்த முஸ்லிம்்ளின 
ஜனாஸாக்டை ேல்லைக்ம் 
க்சயயும் விை்ாரததில் ்சமூ்த -
திற்கு கைற்றி கிடைககுகமனவும் 
இடறைனின துடையினால் ேல்ல 
முடிவு விடரவில் கிடைககுகமன -
வும் ்தான உறுதியா் ேம்புை்தா் 
மடைக்ைபபு மாைடை பாராளு -
மனற உறுபபினர் ேஸீர் அஹமட 
க்தரிவித்தார்.

க்ாமரானா டைரஸ் க்தாற்றி-
னால் மரணித்த முஸ்லிம்்ளின 
ஜனாஸாக்டை ேல்லைக்ம் 
க்சயயும் விை்ாரததில் பிர்தமர் 
பாராளுமனறததில் அளித்த ைாக -
குறுதி நிடறமைற்றபபைவில்டல 

என ம்டை்தற்கு அைர்  
மேற்றுமுனதினம்  (17) 
இந்தக ்ருதட்த  ஊை -
்ங்ளுககுத க்தரிவித -
்தார்.

மமலும் ்ருததுத 
க்தரிவித்த அைர், 
க ை ட டி ப ம ப ச் சு க -
்ள் மூலம் எதுவுமம 
ே ட ை க ப ற ப ம ப ா ை -
தில்டல.  விமர்்சனங -்
ளுககும்  தூற்றல்்ளுககும் பயநது   
கைறுபபு அரசியடல கைறுதக்தா -
துககும் ்தனது பணிடய  நிறுத்தப 
மபாைதுமில்டல என அைர் க்தரி -
வித்தார்.

அர்சாங்ததுைன முஸ்லிம் -்
ளின விை்ாரங்டை எவைாறு  
ட்யாைமைண்டுகமன அரசியல் 

சூடசுமம் க்தரியா்தைர் -
்மை  கபாதுகைளியில் 
வீண் குழபபங்டை 
உருைாககுகினறனர்.

எம்டமப கபாறுத-
்தைடரயில் அரசியல் 
ரீதியான ே்ர்வு்டை 
மமற்க்ாண்டு இந்த 
விையததில் முழு 
மூச்்சா் ஈடுபடடு ைரு -
கிமறாம்.

ஜனாஸாக்டை அைககும் 
விையததில் எமது அரசியல் ்ாய -
ே்ர்த்தல்்டை ோம் நிறுத்தபமபா-
ைதில்டல. அததுைன  வீண்பழி 
சுமததுபைர்்ளின ைாய்ளும் 
விடரவில் அைஙகும் எனறும் 
அைர் ்தனது ஆ்தங்தட்த கைளி -
யிடைார்.

ஜனோஸோ நலலடக்க விவகோரம்;

சமூகத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும்
பாைாளுமன்ற உறுபபினர் நஸீர் அஹமட்

திருமடல மாைடை விம்சை நிருபர்

பாை்சாடல்ள் ம்தாறும் மாை-
ைர்்ளின சு்ா்தார மருததுை ை்ச -
தி்டை மமம்படுததும் மோககில் 
சு்ா்தார பிரிவினரால் பாை்சாடல-
்ளில்  மருததுை சிகிச்ட்ச மு்ாம் 
ேடைகபற்று ைருகினறன.

இ்தன ஒரு ்டைமா் கிண் -
ணியாவில் மாைடை டைததிய 
அதி்ாரி அலுைல்ததின ஏற்பாட-
டில்  கிண்ணியா இஹரா விததியா-
லயததில்  இவைாறான மருததுை 
பரிம்சா்தடன மு்ாம் ஒனறு மேற் -
றுமுனதினம் (17)  பாை்சாடல 
அதிபர் எம்.எஸ்.அனசூன ்தடல -
டமயில் இைம் கபற்றது.

இந நி்ழ்வில் மாைடை 
டைததிய அதி்ாரி கைாகைர் எம்.
எச்.எம்.றிஸ்வி மற்றும் கபாதுச் 
சு்ா்தார அதி்ாரி்ள் உள்ளிடை 
பலரும் ்லநது க்ாண்ைனர். 
இதில் ்தரம் ஒனறில்  ்ல்வி 
பயிலும் மாைைர்்ள் க்தாைக்ம் 
்தரம் எடடு ைடரயிலான மாைை 
மாைவி்ள் பரிம்சா்தடனககு 
உடபடுத்தபபடடு மாைைர் -்
ளின உைல் நிடல மற்றும் ம்த் 
ஆமராககியம் எனபன பரிம்சா-
திக்பபடைது. இதில் சு்ா்தார 
குடறபாடு்ள் உள்ை மாைைர்்ள் 
இனங்ாைபபடடு அைர்்ளுக-
்ான க்தாைர் டைததிய சிகிச்ட்ச-
்டை கபறுை்தற்்ான ேைைடிக -
ட்்ளும் மமற்க்ாள்ைபபடைன.

மூதூர் தின்ரன நிருபர்

்ல்வி அடமச்சின ஊைா் 
மாைைர்்ளுககு ைழங்கைன 
ஆரம்பிக்பபடடுள்ை ம்தசிய மர-
ேடுட்த திடைததின அடிபபடை-
யிலான மரேடுட், மூதூர் அல்-ம-
னார் விததியாலயததில் அதிபர் 
ம்.எம்.டப்சர் ்தடலடமயில் 
இைம்கபற்றது.

்தரம் 01 இற்்ான மாைைர்-
்டை பாை்சாடலயில் உள்ளீர்பபு 
க்சயயும் மு்மா் இைம்கபற்ற 
இந நி்ழ்வில், ்ச்ல மாைைர் -்
ளுககும்  மா மரக்னறு்ள் ைழங -
்பபடைன.

 மரக்னறு்ள் ேடும் நி்ழ்வு்ள் 
மாைைர்்ளின இல்லங்ளில் 
இைம்கபறுைதுைன இது க்தாைர் -
பான விைக்ங்ளும் அளிக்ப-
படடு ைருகினறன.

மோணவரகளுக்கு 
மருத்துவ சிகிச்ெ

மரநடு்க 
யவ்லத் திடடம்

இலவெ பிறப்புச ெோன்றி்தழ்
வழங்கும் நடமோடும் யெ்வ

வருடோந்த இடமோறறத்தி்ன
மீள செ�ற்படுத்துமோறு ்பணிப்பு

திருயகோணம்ல ்வத்தி�ெோ்ல 
சிறறூழி�ரகள் யவ்லநிறுத்்தம்

கிழககு மா்காண பிைதிப பிைதம செயலாளர்

அனபுைழிபுரம் தின்ரன,              
ம்தாபபூர் குறூப நிருபர்்ள்

மூதூர் பிரம்த்ச க்சயலாைர் பிரி -
வுககுடபடை பாடைாளிபுரம் கிராம 
உததிமயா்த்தர் பிரிவில் பிறபபுச் 
்சானறி்தழ் இல்லாம்தாருககு ்ால-
டிககுச் க்சனறு இலை்சமா் பிறபபுச் 
்சானறி்தழ் ைழஙகி டைபப்தற்்ான 
ேைமாடும்ம்சடை பாடைாளிபுரம் 
பல்ம்தடை ்டடிைததில் பு்தனகி-
ழடம (17) இைம்கபற்றது.

மூதூர் பிரம்த்ச க்சயல்ததின ஏற்-
பாடடிலும் இடைஞர் அபிவிருததி 
அ்ம் நிறுைனததின அனு்சரடையில், 
இந ேைமாடும் ம்சடை மி்ச்சிறபபா் 
இைம்கபற்றது. குறித்த நிறுைனததி-
னால் இ்தற்கு முனனரும் கிராமபபுற 
மக்ளின ேலன்ருதி பல ேைமாடும் 
ம்சடை்ள் மமற்க்ாள்ைபபடடுள் -
ைடம விம்சை அம்்சமாகும்.

இநநி்ழ்வில் மூதூர் பிரம்த்ச க்சய -

லாைர் எம்.பீ.எம்.முபாரக, பிரம்த்ச 
க்சயல் நிருைா் உததிமயா்த-
்தர் ஏ.அலாவுதீன, நிருைா் கிராம 
உததிமயா்த்தர் ம்.எம்.ஜறூஸ், 
இடைஞர் அபிவிருததி அ்ம் நிறு-
ைனததின இடைபபாைர் கபாண்.

்சற்சிைானந்தம், மாைடை பதிைாைர் 
உள்ளிடமைாரும் கபாருைா்தார அபி-
விருததி உததிமயா்த்தர்்ள், கிராம 
உததிமயா்த்தர்்ள் உள்ளிடமைா-
ரும் ்லநது க்ாண்ைடம குறிபபி-
ைத்தக்து.

ஒலுவில் விம்சை, அடைாடைச்ம்சடன 
மததிய நிருபர்்ள்

்தற்்ாலி்மா் இடைநிறுத்தபபட-
டிருந்த கிழககு மா்ாை இடைநது 
ம்சடை உததிமயா்த்தர்்ளின  2021 
ஆம் ஆண்டுக்ான ைருைாந்த இை-
மாற்றததிடன எதிர்ைரும் மார்ச் 
மா்தம் 01 ஆம்  தி்தியிலிருநது மீைச் 
க்சயற்படுததுமாறு கிழககு மா்ாை 
பிரதிப பிர்தம க்சயலாைர் (நிருைா -
்ம்) எச்.ஈ.எம்.ைபிள்யூ.ஜீ. தி்சாோ-
யக் அறிவிததுள்ைார்.

இது க்தாைர்பா் அம்பாடற, மட -
ைக்ைபபு, திரும்ாைமடல ஆகிய 
மாைடைங்டைச் ம்சர்ந்த  க்சயலா-
ைர்்ளுககும், பிரதிப பிர்தம க்சய-
லாைர்்ள், திடைக்ைத ்தடலைர்-
்ள் மற்றும் நிறுைனத ்தடலைர்்ள் 
ஆகிமயாருககு சுற்று நிரூபம் மூலம் 

அறிவிக்பபடடுள்ைது. கிழககு 
மா்ாைததில் நிலவும் க்ாவிட-19 
க்தாற்று அபாயதட்த ்டடுபபடுத-
தும் க்சயற்பாடு்டை ்தடையினறி 
மமற்க்ாள்ை்தற்்ா்வும் மேரததிற்கு 
மேரம் மா்ாைததின பல பகுதி்ள் 
முைக்பபடுை்தன ்ாரைமா்வும் 
இடைந்த ம்சடைக்ான ைருைாந்த 
இைமாற்றங்டை க்சயற்படுததுை-
்தற்கு ்தடை்ள் ஏற்படடிருந்த்தால் 
மா்ாை ஆளுேரின அறிவுறுத்தலுக-
்டமய ்ைந்த 18ம் தி்தியிலிருநது 
க்சயற்படுத்தபபைவிருந்த ைரு-
ைாந்த இைமாற்றங்ள் ்தற்்ாலி -்
மா் இடை நிறுத்தபபடடிருந்த்தா் 
அறிவிததுள்ைார்.

 2021ம் ஆண்டுக்ான ைருைாந்த 
இைமாற்றததின கீழ் இைமாற்றம் 
கபற்று விம்சை ்ாரைங்ளின 
மபரில் இைமாற்றம் ஒததி டைக-

்பபடை மற்றும் இரததுச் க்சய-
யபபடை உததிமயா்த்தர்்ள் ்தவிர 
ஏடனய இைமாற்றம் ைழங்பபடை 
அடனதது உததிமயா்த்தர்்ளும் 
்தனது புதிய ம்சடை நிடலயங -்
ளுககு ்சமூ்மளிக் மைண்டும்.

  ்ாரைங்டை சுடடிக்ாடடி 
இைமாற்றம் ைழங்பபடடுள்ை உத -
திமயா்த்தர்்டை க்தாைர்ச்சியா் 
்தமது ் ாரியாலயங்ளில் டைததிருப -
ப்தற்கு திடைக்ைத ்தடலைர்்ள் 
க்சயற்பைாதிருத்தல் மைண்டுகமன-
வும் ைலியுறுததியுள்ைார்.

இைமாற்றம் ைழங்பபடடுள்ை 
உததிமயா்த்தர்்ள் உரிய முடறப-
படி விடுவிபபிடனப கபற்று குறிப -
பிடை தி்தியில் புதிய ம்சடை 
நிடலயங்ளில் ்ைடமடயப 
கபாறுபமபற்று அது பற்றி அறிவிக -
குமாறு ம்டடுள்ைார்.

ஏறோவூர  ்வத்தி�ெோ்லயில 
உ்தவி�ோளரகள் ய்போரோடடம்

நி�மனக் கடி்தம் வழங்கும் நிகழ்வு
ேற்பிடடிமுடன         
தின்ரன நிருபர் 

அக்டரபபற்று 
்ல்வி ைலயத -
தின கபாததுவில் 
பிரம்த்ச க்சயலா -
ைர் பிரிவுககுட-
படை 31 படை்தாரி 
ப யி லு ன ர் ் ட ை  
பாை்சாடலயில் இடைபபு க்சயை -
்தற்்ான நியமனக ்டி்தங்ள் ைழங -
கும் நி்ழ்வு க்சவைாயககிழடம 
(16) அக/அல்-பஹரியா விததியா-
லய மண்ைபததில் ேடைகபற்றது.

இந நி்ழ்வில் படை்தாரி ஆசிரிய 
பயிலுனர்்ளுக்ான  இடைபபு 
்டி்தங்டை அக்டரபபற்று  

ைலயக ்ல்விப பணிபபாைர் 
அஷகஷெயக கமௌலவி மு்ம்மட 
்ாசீம், பிரதிக ்ல்விப பணிபபாைர் 
ஜனாபா பாததிமா மற்றும் உ்தவிக 
்ல்விப பணிபபாைர்்ள், ம்ாட -
ைக்ல்வி பணிபபாைர்்ள், என 
பலரும் ்லநதுக்ாண்டு ்டி்தங -
்டை ைழஙகிடைத்தனர்.

கிழக்கு மோகோண கலவி 
தி்ணக்களம் பூடடு
்ாடரதீவு குறூப நிருபர்

கிழககு மா்ாை ்ல்வித திடைக்ை நிர்ைா் பிரிவில் 
பதது மபருககு க்ாவிட- 19 க்தாற்று உறுதிபபடுத்தபபட-
டுள்ை்தால் கிழககு மா்ாை ்ல்வித திடைக்ை நிர்ைா் 
பிரிவு ்தற்்ாலி்மா் மூைபபடடுள்ை்தா் மா்ாைக 
்ல்விப பணிபபாைர் எம்.டி.ஏ.நி்சாம் க்தரிவிததுள்ைார்.

்ைந்த 10 ஆம் தி்தி கிழககு மா்ாை ்ல்வி திடைக-
்ை உததிமயா்த்தர் ஒருைர் க்ாமரானா க்தாற்றுககு உள்-
ைாகியட்த அடுதது ேைத்தபபடை அனரிஜன மற்றும் பி.சி.
ஆர் பரிம்சா்தடன்ளின மபாது பதது மபருககு க்ாவிட-
19 உறுதி க்சயயபபடைது. அ்தடனயடுதது க்தாற்று 
உறுதியாமனார் ்தனிடமபபடுததும் நிடலயங்ளுககு 
அனுபபி டைக்பபடைனர். ஏடனய உததிமயா்த்தர்்ள் 
அைர்்ைது வீடு்ளில் ்தனிடமபபடுத்தபபடடுள்ை்தா் 
கிழககு மா்ாை ்ல்விப பணிபபாைர் க்தரிவிததுள்ைார்.
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ருவர் சத்தியம் பசயவதாக 
இருநதால் அல்்ாஹ்-
வின் மீது ைட்டும் சத்தி-
யம் பசயய வவண்டும். 
அல்்ாஹ் அல்்ாத வவறு 

எநத ெமைபபினஙகள் மீதும் சத்திம் 
பசயயக் கூைாது என்ெமத விளங-
கிக் பகாள்ள வவண்டும். பின்வ்ரக் 
கூடிய ஹதீஸகள் அதமன பதளிவு 

ெடுத்துகின்்றன.
“சத்தியம் பசயகி்றவர் அல்்ாஹ்-

வின் மீவத சத்தியம் பசயயட்டும்; 
அல்்து வாயமூடி இருக்கட்டும்” 
என்று இம்றத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்,  என அபதுல்்ாஹ் 
இபனு உைர் (்ரலி) அறிவித்தார். 

(ஆதா்ரம் புகாரி 2679)
வைலும் இபனு உைர்(்ரலி) அறி-

வித்தார்கள்;  
“சத்தியம் பசயய விரும்புகி்ற-

வர் அல்்ாஹ்வின் மீவத தவி்ர 
(வவப்றவர் மீதும்) சத்தியம் பசயய 
வவண்ைாம்’ என்று இம்றத்தூதர்(-
ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
ஏபனனில், கும்றஷிகள் தம் முன்-
வனார்களின் மீது சத்தியம் பசயது 
வநதார்கள். 

எனவவ, நபி(ஸல்) அவர்கள், 
‘உஙகள் முன்வனார்களின் மீது சத்-
தியம் பசயயாதீர்கள்” என்று 
கூறினார்கள்.   
(ஆதா்ரம் புகாரி 3836)

வைலும் “ஒரு யூதன் நபி 

(ஸல்) அவர்களிைம் 
வநது முஸலிைாகிய 

நீஙகளும் இமை கற்-
பிக்கிறீர்கள், கஃொவின் மீது 

ஆமையாக என்று கூறுகிறீர்கள் 
எனக் வகட்ைார். 

இமதக் வகட்ை நபி(ஸல்) அவர்-
கள் முஸலிம்கள் இனி வைல் 
சத்தியம் பசயவதாக இருநதால் 
(கஃொவின் மீது என்று கூ்றாைல்) 
கஃொவின் இம்றவன் மீது என்று 
கூ்ற வவண்டும் என்று கூறினார்கள்.
(அஹ்ைத், நஸாஈ)

வைலும் ”ஒரு ைனிதர் கஃொவின் 
இம்றவன் மீது என்று கூறி சத்தியம் 
பசயதமத இபனு உைர் (்ரலி) அவர்-
கள் வகட்ைார்கள், உைவன அல்்ாஹ் 

அல்்ாததின் மீது சத்தியம் பசயயக் 
கூைாது என்று கூறினார்கள். யார் 
அல்்ாஹ் அல்்ாதமவ மீது சத்தி-
யம் பசயகி்றாவ்ரா அவர்  இமை-
கற்பித்து விட்ைார் என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று 
இபனு உைர் (்ரலி) அவர்கள் கூறி-
னார்கள். (ஆதா்ரம் திர்மிதி)

எனவவ,  அல்்ாஹ் அல்்ாத 
எநத ெமைபபினஙகள் மீதும் 
எவரும் சத்தியம் பசயயக் கூைாது. 
குறிபொக குர்ஆன் மீது என்று சத்தி-
யம் பசயயக் கூைாது. 

அபெடி குர்ஆமன முன் நிறுத்தி 
சத்தியம் பசயய வவண்டும் 
என்்றால் இநத குர்ஆமன அருளிய 
இம்றவன் மீது என்று தா்ராளைாக 
கூ்ற்ாம். அதுவும் குர்ஆன் மீது 
மக மவத்து தான் கூ்ற வவண்டும் 
என்று சட்ைம் கிமையாது.

அல்்ாஹ் சர்வ வல்்மை ெமைத்தவன். 
அவன் வானஙகள், பூமி உள்ளிட்ை 

அண்ை ச்ராச்ரஙகள் அத்தமனமயயும் ெமைத்து 
ெரிொலித்துக் பகாண்டிருபெவன். அவற்றில் ைனிதன் 

உள்ளிட்ை உயிரினஙகள் அைஙக்ான அமனத்துப 
ெமைபபுகளும் அைஙகும்.   
அமனத்து உயிரினஙகள் அைஙக்ாக எல்்ா வஸ-

துகமளயும் ெமைத்து ெரிொலிபெவதாடு நின்று விைாது 
அவற்றுக்கு கா், வந்ர, இை நிர்ையஙகமளயும் வம்ரய-
ம்றகமளயும் அவன் வழஙகி இருக்கின்்றான். அவனது 
கட்ைமளக்கும் கண்காணிபபுக்கும் நிர்ையத்துக்கும் உட்-
ெைாத எநதப ெமைபபும் கிமையாது. பூமி உள்ளிட்ை முழு 
பி்ரெஞசத்திலும் அவன் அறியாது எதுவுவை இைம்பெறு-

வதில்ம். அணு கூை அமசயாது. அதனால் ைனிதன் 
உள்ளிட்ை எநதபவாரு ெமைபபும் அவனது கண்கா-

ணிபபு, ெ்ராைரிபபு, நிர்ையத்திற்கு பவளிவய 
பசல்் முடியாது. அமனத்துவை 

'்வஹஹுல் ைஹ்ஃபூல்' என்்ற 
ொதுகாக்கபெட்ை ெதிவவட்-
டில் ெதியபெட்டிருக்கின்்றன. 

அமவவய கா், வந்ர, இை 
நிர்ையஙகளுக்கு ஏற்ெை இைம்-

பெற்று வருகின்்றன.   
அநத வமகயில் பூமி அைஙக்ான 

பி்ரெஞசத்தில் இயல்ொக இைம்பெறும் 
நிகழ்வுகளும் ைனிதனின் பசயற்ொடு-

களும் அவற்றின் விமளவுகளும் கூை 
அபெதிவவட்டில் ெதியபெைாைல் இல்ம்.   

இதமன அல்்ாஹ்தஆ்ா தன் 
அருள் ைம்றயில் இவவாறு குறிபபிட்டிருக்-
கின்்றான்.   

'(பொதுவாக) பூமியிவ்ா அல்்து பசாந-
தைாக உஙகளுக்வகா ஏற்ெைக்கூடிய எநதக் 
கஷைமும் (நஷைமும்) அது ஏற்ெடுவதற்கு 
முன்னதாகவவ (்வஹஹுல் ைஹ்ஃபூல் 

எனும்) ெதிவுப புத்தகத்தில் ெதிவு பசய-
யபெைாைல் இல்ம். நிசசயைாக 

இது அல்்ாஹ்வுக்கு மிக 
எளிதானவத'.   

(அல் குர்ஆன் 
57:22)   

இவவசனம் 
உ்கில் இைம்பெறும் 
அமனத்து நிகழ்வு-
களும் '்வஹஹுல் 
ைஹ்ஃபூல்' என்்ற 
ெதிவவட்டில் ெதியப-
ெட்டிருபெமதத் 

பதளிவுெடுத்திக் 
பகாண்டி-

ருக்கின்்றன. அதனால் அமவ அநதநத கா் வந்ர 
இை நிர்ையஙகளுக்கு ஏற்ெ இைம்பெறுகின்்றன. அநத 
வமகயில் தற்வொது உ்கிற்கு பெரும் சவா்ாக விளங-
கும் பகாவிட் 19 பதாற்றும் கூை அபெதிவவட்டில் ெதிவாகி 
இருக்கும். இத்பதாற்றினால் உ்கில் ஏற்ெடும் ொதிபபுகள், 
தாக்கஙகள், ைாற்்றஙகள் உட்ெை இழபபுகள் ைாத்தி்ரைல்-
்ாைல் அதமன தவிர்த்துக்பகாள்ள ைனிதன் மகயாளும் 
வழிமும்றகள், திட்ைஙகளும் கூை அதில் அைஙகி இருக்கும். 
அமனத்மதயும் ெமைத்து ெரிொலிக்கும் அல்்ாஹ்தஆ்ா 
ைாபெரும் நுண்ைறிவாளனாவான். எல்்ாக் கா் வந்ரங-
கமளயும் முழுமையாக அறிநதவன் அவன் ஒருவன் 
தான்.   

அநத வமகயில் பதாற்று வநாயகள் பதாைர்பில் நைநது 
பகாள்ள வவண்டிய ஒழுஙகு பதாைர்பிலும் அல்்ாஹ்வின் 
இறுதித்தூதர் முஹம்ைத் (ஸல்) அவர்கள் வழிகாட்ைல்கமள 
வழஙகியுள்ளார்கள். அதற்கு ஏற்ெ பசயற்ெடுவது அவசி-
யம். அதாவது பதாற்று வநாயகள் உள்ளிட்ை வநாயகமளத் 
தவிர்த்துக்பகாள்வதில் கவனம் பசலுத்த வவண்டும். வநாய 
ஏற்ெடின் அதற்காக ைருத்துவ ஆவ்ாசமனகளும் சிகிசமச-

யும் பெற்றுக்பகாள்ளத் தவ்றக்கூைாது.   
இவவா்றான சூழலில் உ்கிற்கு பெரும் அசசுறுத்த்ாக 

விளஙகும் பகாவிட் 19 பதாற்று ஏற்ெடுைாயின் ை்ரைம் 
தான் முடிவு. இ்றபபு ஏற்ெடின் ஜனாஸா எரிக்கபெட்டு 
விடும் என்்ற ொர்மவ இஙகு காைபெடுகின்்றது. இதன் 
விமளவாக பதாற்று வநாயகள் உள்ளிட்ை வநாயகளுக்கு 
ைருத்துவ ஆவ்ாசமனவயா சிகிசமசவயா பெற்றுக்பகாள்-
ளாத விரும்ொதவர்களும் இருக்கவவ பசயகின்்றனர். இது 
முற்றிலும் தவ்றான பசயற்ொைாகும். எநதபவாரு நிம -்
யிலும் அல்்ாஹ் ஒருவனில் முழுமையாக நம்பிக்மக 
மவத்து பசயற்ெை வவண்டும். உயிர்வாழ மவபெவனும் 
அவவன. இ்றக்கச பசயெவனும் அவவன. அவனது ெதிவவட்-
டில் இல்்ாத எதுவுவை இைம்பெறுவதில்ம். அதமனவய 
வைற்ெடி வசனம் எடுத்துக்காட்டுகின்்றது.   

வைலும் அல்்ாஹ் 'ஆ் இம்்றான்' என்்ற அத்தியாயத்-
தில், 'யாபதாரு ஆத்ைாவும் அல்்ாஹ்வின் அனுைதியின்றி 
இ்றபெதில்ம். இது தவமை நிர்ையிக்கபெட்ை விதியா-

கும்,'   
(அல் குர்ஆன் 03:-145)   
ஆகவவ அல்்ாஹ்வின் நிர்ைய கா்த்திற்கு 

முன்னர் எநதபவாரு ஆத்ைாவும் உயிரிழக்-
காது. ஒருவர் ை்ரணிபெதற்கு என்ன தான் 
முயற்சி பசயதாலும் அது சாத்தியபெைாது. 
ஒவபவாருவருமைய ை்ரைத்திற்கும் 

நாளும், வந்ரமும், இைமும் குறிக்கபெட்-
டிருக்கின்்றது. அதனால் ஒருவருக்கு 

குறிக்கபெட்ை தவமை 

வரும் வம்ரயும் அவர் இ்றப-
பெயதவவ ைாட்ைார். அநத 
குறிக்கபெட்ை தினத்திற்கும் 
வந்ரத்திற்கும் பின்னர் ஒரு 
வினாடியும் எவரும் உயிர்வா-
ழவும் முடியாது. அநதளவுக்கு 
கனகசசிதைான ஏற்ொட்மை 
அல்்ாஹ் பசயது மவத்திருக்-
கின்்றான்.   

இதற்கு நிம்றயவவ உதா்ரைஙகமளக் குறிபபிை 
முடியும். இன்ம்றய கா்கட்ைத்தில் இைம்பெறும் சி் வீதி 
விெத்துக்கமள எடுத்துபொர்த்தால் , சி்ர் கடுமையாகப 
ொதிக்கபெட்டிருபெர். ஆனால் உயிரிழநதிருக்க ைாட்ைார்கள். 
ஆனால் இன்னும் சி் விெத்துக்களில் சி்ர் விெத்துக்குள்-
ளான அமையாளவை பதரியாது. ஆனால் இ்றபபெயதி 
இருபெர். அவதவொன்று பூகம்ெம் வொன்்ற இயற்மக 
அனர்த்த இடிொடுகளுக்குள் சிக்குண்ைவர்கள் இ்ரண்டு 
மூன்று நாட்கள் கைநத பின்னரும் உயிருைன் மீட்கபெட்டி-
ருக்கின்்றார்கள்.   

வைலும் பகாவிட் 19 பதாற்று என்ெது, குறிபொக 
முதியவர்களுக்கு மிக ஆெத்தான வநாய என ைருத்துவர்-
கள் பதரிவிக்கின்்றனர். ஆனால் 100, 105 வயதுகள் 
பகாண்ை சிவ்ரஷை பி்ரமஜகள் கூை இத்பதாற்றுக்குள்ளாகி 
முழுமையாகக் குைைமைநதிருக்கின்்றனர். இவவாறு 
உதா்ரைஙகமள அடுக்கிக் பகாண்வை பசல்்்ாம். இமவ 
அமனத்தும் அவ்ரவருக்கு அல்்ாஹ் நிர்ையித்துள்ள 
வந்ர, கா்ம் வரும் வம்ர ை்ரைம் 
வந்ராது என்ெமத எடுத்துக்காட்டிக் 
பகாண்டிருக்கின்்றன.   

இருபபினும் ஒருவர் விெத்து 
அல்்து இயற்மக அனர்த்தம் அல்்து பகாவிட் 19 
வொன்்ற பதாற்று வநாய அல்்து ஏதாவது பதாற்்றா வநாய 
உள்ளிட்ை ஏதாவபதான்றினால் உயிரிழநதால் அவர் அஙகு 
பசன்்றதால் அல்்து அவவாறு பசயற்ெட்ைதால் தான் 
ை்ரைம் ஏற்ெட்டிருக்கின்்றது. இல்்ாவிடில் ை்ரைத்மதத் 
தவிர்த்திருக்க்ாம் என்று கருதுெவர்களும் உள்ளனர். 
ஆனால் இது முற்றிலும் தவ்றானதாகும்.   

அல்்ாஹ் 'ஆ் இம்்றான்' என்்ற அத்தியாயத்தில் 
இதமனத் பதளிவுெடுத்தி மவத்திருக்கின்்றான்.   

... (இமவயன்றி) அவர்கள் உஙகளுக்கு பவளியாக்-
காத ெ் விஷயஙகமளயும் தஙகள் ைனதில் ைம்றத்துக் 
பகாண்டு 'நம்மிைம் ஏதும் அதிகா்ரஙகள் இருநதிருந-
தால் இஙகு வநது (இவவாறு) நாம் பவட்ைபெட்டிருக்க 
ைாட்வைாம்' எனவும் கூறுகின்்றனர். 'நீஙகள் உஙகள் 
வீட்டில் (தஙகி) இருநத வொதிலும் எவர்கள் மீது பவட்ைப-
ெட்வை இ்றக்க வவண்டுபைன்று விதியாக்கபெட்டுள்ளவதா 
அவர்கள் தாஙகள் பவட்ைபெை வவண்டிய இைஙகளுக்கு(த் 
தாைாகவவ) வநவத தீருவார்கள்' என்றும் (நம்பிக்-

மகயாளர்கமள வநாக்கி) 'அல்்ாஹ் உஙகள் ைனதில் 
உள்ளமதப ெரிவசாதமன பசயவதற்காகவும் உஙகள் 
உள்ளஙகளில் உள்ளவற்ம்றப ெரிசுத்தைாக்குவதற்காகவும் 
(இவவாறு சம்ெவிக்கும் ெடி பசயதான் என்றும் கூறுஙகள். 
உஙகள்) உள்ளஙகளில் உள்ளவற்ம்ற அல்்ாஹ் நன்கறி-
வான்'.   

(அல் குர்ஆன் 03:154)   
ஒருவருக்கு ை்ரைம் எவவாறு, எநத இைத்தில், 

எநத வந்ரத்தில் நிகழும் என நிர்ையிக்கபெட்டுள்ளவதா 
அவவாவ்ற ை்ரைத்மத அவர் தழுவிக் பகாள்வார். அவர் 
விரும்பிவயா விரும்ொைவ்ா அநத இைத்திற்கு பசன்வ்ற 

தீருவார். அதமனத் தவிர்க்கவவ முடியாது. இது உஹது 
வொரின் பின்னர் ெ்ரபெபெட்ை கமதகளுக்கு முற்றுபபுள்ளி 
மவக்கும் வசனைாக இருபெதால் 'பவட்ைபெடுதல்' என்்ற 
பசால் ெயன்ெடுத்தபெட்டுள்ளது. ஆனால் இவவசனத்-
தின் கருத்துபெடி ஒருவருக்கு ை்ரைம் எவவாறு, எஙகு, 
எநத வந்ரத்தில் சம்ெவிக்குபைன நிர்ையிக்கபெட்டுள்ளவதா 
அவவாவ்ற அது இைம்பெறும் என்ெமத இவவசனம் பதளி-

வுெடுத்திக் பகாண்டிருக்கின்்றது.   
அத்வதாடு உஹது வொரின் பின்ன-

ணியில் எழுநத ைற்ப்றாரு கமதக்-
கும் அடுத்த வசனத்தின் ஊைாக அல் 

குர்ஆன் முற்றுபபுள்ளி மவத்திருக்கின்்றது.   
அதாவது, 'நம்பிக்மகயாளர்கவள.. நி்ராகரிபொளர்க-

மளப  வொன்று நீஙகளும் ஆகிவிை வவண்ைாம். அவர்கள் 
பவளியூருக்வகா, வொருக்வகா பசன்று (இ்றநது) விட்ை 
தஙகளது சவகாத்ரர்கமளப ெற்றி 'அவர்கள் நம்மிைவை 
இருநதிருநதால் அவர்கள் இ்றநதிருக்க ைாட்ைார்கள். 
பகால்்பெட்டிருக்க ைாட்ைார்கள்' என்று கூறுகின்்றனர். 
அவர்களுமைய உள்ளஙகளில் (என்ப்றன்றுவை) இமத 
ஒரு கடும் துய்ரைாக்குவதற்காகவவ அவவாறு (அவர்கள் 
நிமனக்கும்ெடி) அல்்ாஹ் பசயகின்்றான். அல்-
்ாஹ்வவ உயிருைன் வாழச பசயெவன். ை்ரணிக்க-
வும் பசயெவன். நீஙகள் பசயெவற்ம்ற எல்்ாம் 
அல்்ாஹ் உற்று வநாக்கியவனா-
கவவ இருக்கின்்றான்'.   (அல் 
குர்ஆன் 03-:156)   

'லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூலில்' பதியபபடாத   
நிகழ்வுகள் இருக்கின்றனவா?   

நாம் அனுதினமும் 
குர்ஆமன 

ஓதிக் பகாண்டிருக்க 
வவண்டும் என்ெது 
அல்்ாஹ்வுமைய 
கட்ைமளயும், 
நபியவர்களின் 
வழி மும்றயுைாகும்.  
குர்ஆமன ஓதுவதின் 
மூ்ம் இநத உ்கத்திலும், 
ைறுவு்கத்திலும் ெ் 
விதைான சி்றபபுகளும், 
உயர்வுகளும் கிமைக்கின்்றன. 
அல்ஹம்து லில்்ாஹ் ! 

வழமையாக ஓதி வரும் இநத 
குர்ஆமன ்ரை்ான் கா்ஙகளில் 
அவ்ரவர்களின் நிம்மய பொருத்து 
வவகைாக ஓதி ஒரு தைமவவயா, 
இ்ரண்டிற்கு வைற்ெட்ை தைமவகவளா 
ஓதுவார்கள். அவத வந்ரம் ்ரை்ான் 
இருெத்தி ஏழாம் நாள், ஓரிரு ெள்ளி-
களில் இநத குர்ஆமன த்ராவீஹ் 
பதாழுமகயில், இ்ரவின் குறிபபிட்ை 
வந்ரத்தில் ஓதி முடிக்க வவண்டும் 
என்்றடிபெமையில் ஹாபிழ்கமளக் 
பகாண்டு ஓதி முடிக்கி்றார்கள். அமத 
சாதமனயாகவும் வெசிக் பகாள்-
கி்றார்கள். நபியவர்கள் தடுத்த 
ஒன்ம்ற பசயது விட்டு அமத 
எபெடி சாதமன என்று பசால்் 

முடியும் ? ைார்க்கத்தின் பெய்ரால் 
ைாறு பசயகி்றார்கள் என்று தான் 
பசால்் வவண்டும். குர்ஆமன 
எத்தமன நாட்களுக்குள் ஓதி முடிக்க 
வவண்டும் என்ெமத பின் வரும் நபி 
பைாழி பதளிவுப ெடுத்துகி்றது.

“ அபதுல்்ாஹ் இபனு அம்ர்(்ரலி) 
அறிவித்தார்கள்; 

என்னிைம் இம்றத்தூதர்(ஸல்) 
அவர்கள் , ‘ஒவபவாரு ைாதமும் 
(ஒருமும்ற குர்ஆமன) ஓதி நிம்ற-
வுபசய!’ என்று கூறினார்கள். 
அபவொது நான், ‘(அமத விைவும் 
கும்றநத நாட்களில் குர்ஆமன 
முழுமையாக ஓதி முடிக்கும்) சக்தி 
எனக்கு உள்ளது’ என்று கூறிவனன். 

‘அபெடியானால், ஏழு 
நாள்களில் (ஒருமும்ற) 
ஓதி நிம்றவு பசய; அமதவிை 
(ஓதுவமத) அதிகைாக்கிவிைாவத’ 
என்று கூறினார்கள். (ஆதா்ரம் 
புகாரி; 5054) 

இபெடி ஹதீஸ பதளிவாக 
இருக்கும் வொது, எபெடி குறிபபிட்ை 
வந்ரத்தில் முழுக் குர்ஆமனயும் 
ஓத முடியும். ? இனம் புரியாத 
வவகத்தில் ஓதும் வொது, 
என்ன ஓதுகிவ்றன் என்று 
பதரியாத அளவிற்கு 
குர்ஆமன மும்ற தவறி 

ஓதி விடுவார்கள் என்ெதற்காக 
தான் நபியவர்கள் இபெடியான சட்-
ைத்மத நைக்கு வழி காட்டுகி்றார்கள். 
எனவவ நபியவர்களின் வழி காட்ை-
லின் ெடி, குர்ஆமன ஓதுவதில் அதிக 
கவனம் பசலுத்துஙகள். அல்்ாஹ் 
மிக அறிநதவன்.

குர்ஆனை எத்தனை 
நாட்களுக்குள் 
ஓதி முடிப்பது?

பைௌ்வியா உம்மு ஸ்ைா, 
காத்தான்குடி.

மர்லின் மரிக்கார்   

அல்லாஹ்வின்  மீது  

சத்தியம்  சசய்தல

அல்லாஹ்வின்  மீது  

சத்தியம்  சசய்தல

ஒ

நூருல் ஹக், 
அநு்ராதபு்ரம்.

வதாபபூர் எஸ சி்ராஜஹுதீன்
ஆசிரிய ஆவ்ாசகர் (இஸ்ாம்)

 குர்ஆன் நன்கு 
ஓதத் ததரிநதவர்,  
அதன் சட்டங்கள் புரிந-
தவருக்கு வழங்கப்படும்  
முதல் மரியாதத, அவதை 
ததாழுத்க ந்டாத்தக் கூடிய 
இமாமுக்குரிய தகுதிதய 
வழஙகுவதாகும்.

அல்்ாஹ்வின் வவதத்தத 
நன்கு ஓதத் ததரிநதவவை மக்்க-
ளுக்குத் தத்தம தாஙகித் ததாழு-
விப்பார். மக்்கள் அதைவருவம சம 
அளவில் ஓதத் ததரிநதவர்்களாய் இருந-
தால் அவர்்களில் நபிவழிதய நன்கு அறிந-
தவர் (தத்தம தாஙகித் ததாழுவிப்பார்). 
அதிலும் அவர்்கள் சமஅளவு அறிவுத்ட-
வயாைாய் இருநதால் அவர்்களில் முதலில் 
நாடு துறநது (ஹிஜைத்) வநதவர் (தத்தம 
தாஙகித் ததாழுவிப்பார்). அவர்்கள் அதை-
வரும் சம ்கா்த்தில் நாடு துறநது வநதிருப-
பின் அவர்்களில் முதலில் இஸ்ாத்ததத் 
தழுவியவர் (தத்தம தாஙகித் ததாழு-
விப்பார்). ஒருவர் மறதறாரு மனிதருத்டய 
அதி்காைத் திறகுட்பட்ட இ்டத்தில் (அவரு-
த்டய அனுமதியின்றி) தத்தம தாஙகித் 
ததாழுவிக்்க வவண்டாம். ஒரு மனிதருக்கு-

ரிய வீடடில் அவைது 
விரிபபின் மீது அவரு-

த்டய அனுமதியின்றி 
அமை வவண்டாம்  எை அல்்ாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்்கள் கூறிைார்்கள்.

 அறிவிப்பவர்: அபூமஸஊத் அல்அன்சாரி 
(ைலி) (நூல்: முஸலிம்)

 ்ப் ஜைாஸாக்்கள் ஒவை குழியில் அ்டக்-
்கம் தசய்ய வநதிருக்கும் வவதளயிலும் 
முதலில் குழியில்(்கபறில்) தவப்பதறகு 
குர்ஆதை நன்கு ஓதத் ததரிநதவருக்கு முத-
லி்டம் வழங்கப்படும்.

நபி(ஸல்) அவர்்கள், உஹதுப வ்பாரில் 
மைணித்தவர்்களில் இைணடிைணடு ந்பர்-
்கதள ஒவை ஆத்டயில் ்கஃ்பனிடடுவிடடு, 
‘இவர்்களில் குர்ஆதை அதி்கம் அறிநத-
வர் யார்?’ எைக் வ்கட்டார்்கள். இருவரில் 
ஒருவர் சுடடிக் ்காட்டப்பட்டதும் அநத 
ஒருவரின் உ்டத்க் ்கபரின் உடகுழியில் 

முதலில் தவத்துவிடடு, ‘இவர்்களுக்கு 
மறுதம நாளில் நாவை சாடசியாகுவவன்’ 
எைக் கூறிைார்்கள். பின்பு இைத்தத்வதாவ்ட 
அ்டக்குமாறு ஏவிைார்்கள். இவர்்கள் குளிப-
்பாட்டப்ப்டவவா இவர்்களுக்கு ததாழுத்க 
ந்டத்தப்ப்டவவா இல்த். 

அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் இபனு அபதில்-
்ாஹ்(ைலி),  நூல்: பு்காரி

 குர்ஆதை நன்கு ஓதத் ததரிநத  
நபித்வதாழர் ஒருவதை நபி(ஸல்) அவர்்கள் 
்பத்டக்கு தள்பதியா்கவும் ஆக்கிைார்்கள். 
(நூல்: திர்மிதி)

குர்ஆனுத்டயவர்்களுக்கு இஸ்ாம் 
வழஙகும் ்கணணியத்திறகு வமலுள்ள 
ஹதீஸ்கள் சிறநத எடுத்துக்்காட்டாகும். 

குர்ஆனை ஓதத் 
ததரிநதவரின் சிறப்பு  

அபூ அம்னா, 
பஹம்ைாத்தகை.

(அடுத்த வா்ரம் நிம்றவுறும்)  

மனித வாழ்வின் ஈரு்க பவற்றிக்கு 
நபி (ஸல்) வாழ்வு முன்ைாதியாக-

வும் அருைருநதாகவும் விளஙகுகி்றது. 
உ்கில் வநத நபிைார்களில் இறுதி 
நபித்துவத்மத பெற்்றவர்களாகவும் திக-
ழுகி்றார்கள். நல்லிைக்கம்,  நற்ெண்பு,  
விட்டுக்பகாடுத்தல், ைன்னித்தல் ை்றநது-
விைல் அன்னாரின் உயர் ெண்புகளாக 
விளஙகின.

நபி (ஸல்) அவர்கள்  ைம்றநது ெல்-
்ாண்டு  கைநதிடினும் பி்றைத அறிஞர்-
கள் தம்வர்கள் உ்கில் சைாதானம் 
ை்்ரவவண்டுபைனில், நபி(ஸல்) 

பி்றக்க வவண்டும் என்கி்றார்கள்.
'்றபியயுல் அவவல்' எனும் வசநதைா-

தம் ை்ர்நதுள்ளது. இநத வசநத கா்த்-
தில்தான் நபி (ஸல்)  அவர்களின் பி்றப-
பும் இ்றபபும் நிகழ்நதன.

இஸ்ாம் என்ெது வார்த்மதயல்். 
அதுவவார் வாழ்க்மக மும்றயாகும். 
கலிைாமவ பைாழிநதுவிட்ைால் ைாத்-
தி்ரம் உண்மை முஃமினாக முடியாது. 
அல்குர்ஆனின் அமழபமெயும் அல்-
ஹதீஸின் வாழ்மவயும் முழுமையாக 

கமைபபிடித்பதாழுகுவதன் மூ்வை 
இதமன அமைய முடியும்.

இன்ம்றய விஞஞான உ்கு நபிகளா-
ரின் வாழ்வு அத்தமனமயயும்  ஆ்ராயச-
சிக்குட்ெடுத்தி ெ் உண்மைகமள 
பவளிபெடுத்தி வருகி்றது.

ெர்ளான பதாழுமககமளவய நம்ை-
வர் விட்டு  விடும் நிம்யில் எவவாறு 
ஸஹுன்னத்தான நமைமும்றகமள பின்-
ெற்்றபவொகின்்றனர்.

நித்திம்ர விட்பைழுநது தூஙகும்வம்ர 

அத்தமனமயயும் இஸ்ாம் இொதத்-
தாக ைாற்றுைாறு கூறுகின்்றது. மகத்-
பதாம்வெசி வைாகமும் பதாம்க்காட்சி 
வநசமும் நன்மையிலிருநது எத்த-
மனவயா முஸலிம்கமள பு்றநதள்ளி-
விட்ைது. உைவுண்ைபின் மகவி்ரல்-
கமள நன்்றாக சுமவயுஙகள் என்று 
நபி(ஸல்) கூறினார்கள் மகயில் இருக்-
கும் பநாதியமும் நாவில் சு்ரக்கும் பநாதி-
யமும் ஒன்று வசர்நது சமிொட்மை இ -்
குவாக்குவவதாடு வயிறு பதாைர்ொன 

வநாயகளுக்கு தீர்வாகவும் அமைகி்ற-
பதன விஞஞான ஆயவுகள் பதரிவிக்-
கின்்றன. நாவைா அமத ை்றநது குைல் 
அ்ர்சசிமய ஏற்ெடுத்தக்கூடிய வசாைாக்-
கமள அருநதுகிவ்றாை.

சுப்றா விரித்து குடும்ெஙகளுைன் 
ஒன்்றாக இமைத்து ஸஹனில் சாபபி-
டுஙகள் என நபி (ஸவ) கூறியவதாடு 
அதில் ெ்ரக்கத் இருக்கின்்ற-
பதனவும் பசான்னார்கள். 
நம்மில் எத்தமன வெர் இத-

மனக்மககக் பகாள்கிவ்றாம்.
ை்ச்ம் கழிபெமதயும் வைக்க-

ைாக ைாற்்ற்ாம். தம்யில் பதாபபி 
அணிதல், ைர்ை உறுபபுகமள ொர்க்கா-
திருத்தல்.  பதாபபி அணிவதன் மூ்ம் 
தீஙகு விமளவிக்கக்கூடிய நுண்ணு-
யிர்களில் இருநது ொதுகாக்கி்றதாக 
இன்ம்றய விஞஞான உ்கு கண்ைறிந-
துள்ளமத நாம் காை்ாம். 

ஈருலக வெற்றிக்கு நபிகளாரின் முன்்ாதிரி 
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வவுனியா நெடுஙஷகேணி பகுதியில் 
25 கிஷ�ா சி 4 நவடிமருநது ஷெற்று 
முன்தினம் மீடகேபபடடது. நபாலிசார் 
மற்றும் இராணுவத்தினர் ஒன்றி -
்ைநது ெடத்திய ஷசாதை்ன ெடவடிக்-
்கேயின் ஷபாஷதை இநதை நவடிபநபா-
ருடகேள் ்கேபபற்்றபபடடுள்்ளன. 

சம்பவத்தில் முல்்�த்தீவு ஒடடுச்-
சுடடான் பகுதி்ய ஷசர்நதை 32 வயதைான 
சநஷதைகேெபர் ஒருவர் ்கேது நசயயபபட-
டுள்்ளார். சநஷதைகேெபர் கேண்ணிநவடி 
அகேற்றும் தைன்னார்வ நதைாண்டு நிறு -
வனநமான்றில் கேட்மயாற்றியவர் 
என நதைரிவிக்கேபபடுகின்்றது. இநதை 
சம்பவம் நதைாடர்பான ஷம�திகே விசார -

்ைகே்்ள பயஙகேரவாதை தைடுபபு பிரிவி-
னர் மற்றும் நெடுஙஷகேணி நபாலிசார் 
ஷமற்நகோண்டு வருகின்்றனர்.
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வடமராடசி கேரநவடடிப பகு -
தியிலிருநது மன்னாருக்கு ஷமசன் 
ஷவ்�க்கு நசன்்ற இ்்ளஞர் 
ஒருவர் மா்� தீவு கேடற் பகுதி -
யில் படநகோன்றில் சட�மாகே மீட-
கேபபடடுள்்ளதைாகே நதைரிவிக்கேபபடு -
கி்றது.

2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 
மாதைம் கேரநவடடி,  இராஜகிராமம் 
பகுதி்யச் ஷசர்நதை 23 வயதைான 
நசல்வராஜா நஜயராம் என்பவர் 
ஷமசன் ஷவ்� நிமித்தைம் மன்னா-
ருக்கு நசன்றுள்்ளார். பின்னர் அங -
கிருநது கேடற்ந்றாழிலுக்கு நசன்்ற-
தைாகே நதைரிவிக்கேபபடுகி்றது.

இநநி்�யில் அவர்கேள் நசன்்ற 
படகு பழுதை்டநதை நி்�யில் சி� 

கோ�ம் படகு கேடலில் தைத்தைளித்தை -
தைாகேவும் அவர்கேள் நசன்்ற படகில் 
இருநதை மூவரில் ஒருவர் கேடலில் 
குதித்தைதைாகேவும் நதைரிவிக்கேபபடுகி -
்றது.

படகில் சாபபாடு ஏதும் 
இல்�ாதை நி்�யில் கேரநவடடி -
்யச் ஷசர்நதை இ்்ளஞர் உயிரிழநதை 
நி்�யிலும், பருத்தித்து்்ற பகு-
தி்யச் ஷசர்நதை ெபர் உயிருடனும் 
படகு மா்�தீவில் கே்ரநயாதுங -
கியதைாகே அறிவிக்கேபபடடுள்்ளது.

உயிரிழநதை கேரநவடடி பகுதி -
்யச் ஷசர்நதை இ்்ளஞனின் சட -
�த்்தை இ�ங்கேக்கு நகோண்டு -
வருவதைற்கோன ெடவடிக்்கேகேள் 
ஷமற்நகோள்்ளபபடடு வருவதைாகே 
நதைரியவருகின்்றது.    
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தைமிழ் மக்கேளின் உரி்மகே்்ளப 
நபற்றுக் நகோடுபபதில் சர்வ -
ஷதைசம் அதிகே கேவனம் நசலுத்தை 
ஷவண்டும். அதில் சுவிற்சர்�ாநதுக்-
கும் நபாறுபபு உண்டு என சுவிற்-
சர்�ாநது தூதுவரிடம் இநது மதைத் 
தை்�வர்கேள் வலியுறுத்தினர்.

யாழ்பபாைத்துக்கு வரு்கே தைநதை  
இ�ங்கேக்கோன சுவிற்சர்�ாநது 
தூதுவர் நடாமினிக் ஃஷபர்கே�ர், 
ெல்்� ஆதினத்துக்கு ஷெற்று முன்தி -
னம் மா்� நசன்றிருநதைார்.

ெல்்� ஆதீன குரு முதைல்வர் ஸ்ரீ -
�ஸ்ரீ ஷசாமசுநதைர ஷதைசிகே ஞானசம்-
பநதை பரமாசாரிய சுவாமிகேள், இநதுக் 
குருமார் ஒன்றியத்்தைச் ஷசர்நதை 
பிரம்ம ஸ்ரீ கு.நஜகேதீஸவரக் குருக் -
கேள்,  அகி� இ�ங்கே இநது மாமன்-
்றத்தின் உவ தை்�வர், கே�ாநிதி ஆறு.

திருமுருகேன் மற்றும் சிவநதைாண்டன் 
சுவாமிகேள் ஆகிஷயார் சுவிற்சர்�ாநது 
தூதுவ்ரச் சநதித்தைனர்.

வடக்கு - கிழக்கு தைமிழ் மக்கேளின் 
தைற்ஷபா்தைய பிரச்சி்னகேள் நதைாடர்-
பில் சுவிற்சர்�ாநது தூதுவர் இநது 
மதைத் தை்�வர்கே்்ளக் ஷகேடடறிந -
தைார். 55 ஆயிரத்துக்கு ஷமற்படட 
எமது உ்றவுகேளுக்கு அ்டக்கே�ம் 
நகோடுத்து  அவர்கேளுக்கோன உரி்ம-
கே்்ள வழஙகியுள்்ள சுவிற்சர்�ாந-
துக்கு ென்றிகேள் நதைரிவிக்கின்ஷ்றாம். 
அவர்கேள் தைமது மதை வழிபாடுகேளுக்கு 
ஆ�யஙகே்்ள அ்மக்கே அனுமதித்-
துள்்ள்மயும் பாராடடுக்குரியது.

அஷதைஷபான்று இநதை ொடடில் 
வாழும் தைமிழ் மக்கேளுக்கும் சகே� 
உரி்மகே்்ளயும் கி்டக்கே சுவிற்-
சர்�ாநது ஒத்து்ழக்கே ஷவண்டும்" 
என்றும் இநது மதைத் தை்�வர்கேள் 
வலியுறுத்தினர்.

தமிழ் மக்களின் உரிமம்களில்
அதி்க ்கவனம் செலுதத வவண்டும்
சுவிறசர்லாந்து தூதுவரிடம் இந்து ை்தத் ்தமலவர்கள் எடுத்தும்ரபபு
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நசடடிகு்ளம் நபாலிஸ பிரிவிற்-
குடபடட நபரியதைம்ப்ன கோடடுப 
பகுதியில் ம்்றத்து ்வக்கேபபடடி-
ருநதை இரண்டு தைற்நகோ்�அஙகிகேள் 
ஷெற்று முன்தினம் மீடகேபபடடன.

இவ் விடயம் நதைாடர்பாகே 
நகோழும்பில் இருநது நசடடிகு்ளம் 
நபாலிசாருக்கு கி்டக்கேபநபற்்ற 
தைகேவலிற்கே்மய குறித்தை பகுதியில் 
ஷதைடுதைல் ெடத்திய நபாலிசார் மற்றும் 
விஷசட அதிரடிப்டயினர் பழு-
தை்டநதை நி்�யில் கோைபபடும் 
இரண்டு தைற்நகோ்� அஙகிகே்்ள 

மீடடுள்்ளனர். விடயம் நதைாடர்பாகே 
பல்ஷவறு ஷகோைஙகேளில் நபாலிசா -
ரால் விசார்ைகேள் முன்நனடுக்கேப-
படடு வருகின்்றது.

தறச்கொமை அங்கி்கள் மீட்பு
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முல்்�த்தீவு மாவடடத்தில் 
ென்னீர் மீன் வ்ளர்பபி்ன ஷமம்-
படுத்தும் ஷொக்கில் துணுக்கோய 
பிரஷதைச நசய�ர் பிரிவுக்குடபடட 
மீனவ சஙகேஙகேளிற்கு மீன்பிடி வள் -
்ளஙகேள் வழஙகேபபடடுள்்ளன.

உ�கே உைவுத் திடடத்தின் 
ஆர்.5.என் (R5n) நசயற்றிடடத்தின் 
மூ�மாகே நதைன்னியன் கு்ளம், அம்ப-
�பநபருமாள் கு்ளம், ஐயன் கு்ளம், 
ஷதை்றாஙகேண்டல் கு்ளம், ஷகோட்ட-
கேடடிய கு்ளம் ஆகிய ென்னீர் மீனவ 
சஙகேஙகேளிடம்  39  வள்்ளஙகேள் 
வழஙகேபபடடன.

ஐயன்கேன்கு்ளம் ென்னீர் மீனவ சங -
கேத்திற்கு 10 வள்்ளஙகேளும், அம்ப -
�பநபருமாள் கு்ளம் கிராமிய மீனவ 
அ்மபபிற்கு 05 வள்்ளஙகேளும், 
ஷகோட்டகேடடியகு்ளம் ென்னீர் 
மீனவ சஙகேத்திற்கு 05 வள்்ளஙகே -
ளும், நதைன்னியன்கு்ளம் கிராமிய 
அ்மபபிற்கு 10 வள்்ளஙகேளும், 

ஷதை்றாஙகேண்டல் கிராமிய மீனவ 
அ்மபபிற்கு 09 வள்்ளஙகேளுமாகே  
39 வள்்ளஙகேள் வழஙகேபபடடன.

இச் நசயற்றிடடத்தின் ஒரு வள் -
்ளத்தின் நபறுமதி 68,615 ரூபா 75 
சதைம் ஆகும். உ�கே உைவுத் திட -

டத்தின் இச் நசயற்றிடடமானது 
மக்கேளின் ஷபாச்ை மடடத்்தை 
உயர்த்தி, அதைனூடாகே அம்மக்கேளின் 
ஷபாசாக்கோன உைவி்ன நபாரு்ளா-
தைாரத்்தை அவர்கேஷ்ள ஷமம்படுத்துவ-
தைாகே அ்மநதுள்்ளது.

நன்னீர் மீன் வளர்ப்பிமன
வமம்்படுதத வள்ளங்்கள்

மன்னார் குறூப  நிருபர்

ொனாடடான் பிரஷதைச நசய�ா -
்ளர் பிரிவில் உள்்ள மடுக்கே்ர அரு -
வியாற்று பகுதியில் நீர்பபாசன 
தி்ைக்கே்ளத்தினரின் ஆளு்கேக்குள் 
கிராம மக்கேளின் கோணிகேள் உள்வாங -
கேபபடுவதைனால் அம் மக்கேளுக்கு 
மாற்று கோணி வழஙகே ெடவடிக்்கே 
எடுக்கேபபடடுள்்ளது.

இக் கிராம மக்கேள் ப� ஆண் -
டுகே்ளாகே கோணி இல்�ாது சிரமங -
கே்்ள எதிர்நகோண்டு வநதைனர். இது 
நதைாடர்பாகே இக் கிராம மக்கேள் பாரா-
ளுமன்்ற உறுபபினர் சார்ள்ஸ நிர்ம -
�ொதைனின் கேவனத்திற்கு நகோண்டு 
நசன்்ற நி்�யில் ஷெற்று கோ்� 

இப பகுதிக்கு பாராளுமன்்ற உறுப -
பினர் சார்ள்ஸ நிர்ம�ொதைன் விஜயம் 
ஷமற்நகோண்டார்.

இதைன்ஷபாது  ொனாடடான் பிரஷதைச 
நசய�ா்ளர் எம்.சிரிஸகேநதைகுமார், 
நீர்பபாசன தி்ைக்கே்ள அதிகோரிகேள், 
நி� அ்ள்வ தி்ைக்கே்ளத்தினர், 
வன ஜீவராசிகேள் தி்ைக்கே்ளத்தி-
னர், கிராம அலுவ�ர், பிரஷதைச ச்ப 
உறுபபினர்கேள் மற்றும் கிராம மக்கேள் 
என ப�ரும் இப பகுதிகேளுக்கு நசன்-
்றனர். இஙகு ஆயவு நசயயபபடட-
துடன் கோணிகேளுக்கு பதி�ாகே பாதிக்-
கேபபடட குடும்பஙகேளுக்கு மாற்றுக் 
கோணி வழஙகுவதைற்கு ெடவடிக்்கே 
எடுக்கேபபடடது. 

மடுக்கரை கிைாம மக்களுககு
மாற்று ்காணி வழங்க நடவடிகர்க

கிளிநொச்சி குறூப நிருபர்

உள் – நவளி அழுத்தைஙகே்ளால் 
மக்கேள் நதைாடர்நதும் பாதிபபுக் -
குள்்ளாகும் நி்� மாற்்றபபட 
ஷவண்டும். வடக்கு, கிழக்கில் நிரந-
தைர அ்மதிச் சூழ்� ஏற்படுத்து-
வதைற்கு இநதியாவின் பஙகேளிபபு 
அவசியமாகும் என சமத்துவக் கேடசி 
நதைரிவித்துள்்ளது.

இது நதைாடர்பாகே அக் கேடசியின் 
நபாதுச் நசய�ா்ளர் முருஷகேசு சந -
திரகுமார் நவளியிடடுள்்ள அறிக்-
்கேயில் ஷமலும் குறிபபிடபபடடி -
ருபபதைாவது,

யுத்தைம் முடிநதைாலும் ொடடில் 

அ்மதியும் இயல்பு 
நி்�யும் உருவாகேஷவ 
இல்்�. அ்மதியின்்ம-
யும் நிச்சயமற்்ற நி்�யும் 
பதைற்்றமான சூழலுஷம 
நீடிக்கி்றது. சமூகே முரண்பா-
டுகேள், இன முரண்பாடுகேள் 
என அரசியல் முரண்பாடு-
கேள் வலுத்துக் நகோண்ஷட 
நசல்கின்்றன. உள் - நவளி அழுத்தைங -
கே்ளால் ொடு நதைாடர்நதும் நெருக்கே-
டிக்குள்்ளாகிக் நகோண்டிருக்கி்றது. 
மக்கேள் எதிர்பார்த்தை நிம்மதி ஏற்ப-
டவில்்�. இநதைல்�ாம் ஷபாதைா-
நதைன்று வடக்கு, கிழக்கில் வாழும் 
மக்கேள்  ஷமலும் ஒரு புதிய நெருக் -

கேடி நி்�்ய எதிர்நகோள்்ள 
ஷவண்டிய நி்�க்குத் தைள்-
்ளபபடடுள்்ளனர்.

வடக்கில் தீவகேப பகுதி-
கேளில் ஷமற்நகோள்வதைற்குத் 
திடடமிடபபடடுள்்ள மின் 
உற்பத்தித் திடடமானது 
பிராநதிய ரீதியான நெருக்-
கேடி நி்�்ய உருவாக்கி-

யுள்்ளஷதைாடு அஙகுள்்ள மக்கே்்ளயும் 
குழபபத்திற்குள்்ளாக்கியுள்்ளது. இப 
பிராநதிய நெருக்கேடியானது, எதிர்கோ-
�த்தில் இநதைப பகுதியிலுள்்ள கேடல் 
மற்றும் சுற்்றாடல் பரபபில் நதைாடர் 
நெருக்கேடிகே்்ள ஏற்படுத்துவதைா-
கேஷவ அ்மயும்.

வடககு, கிழககில் நிரநதர அமமதிககு
இநதியொவின் ்பங்்களிப்பு அவசியம்

மொமைதீவில் ெடைமொ்க
்பருததிததுமை மீனவர்

யாழ்.விஷசட நிருபர்

வியாபார நி்�யஙகேளில் 
தைமிழ் நமாழிக்கு முன்னு-
ரி்ம அளித்தைால் 50% வியா-
பாரக் கேழிவு வழஙகேபபடும் 
என யாழ்.மாெகேர ச்பயில் 
தீர்மானம் எடுக்கேபபட-
டுள்்ளது. 

ச்பயின் மாதைாநதை 
கூடடம் ச்பயின் சபா மண்-
டபத்தில் முதைல்வர் சடடத்-
தைரணி வி.மணிவண்ைன் 
தை்�்மயில் ெ்டநபற்்ற 
ஷபாது,  புதிதைாகே நதைாடஙகும் 
வியாபார நி்�யம் மற்றும் 
ஏற்கேனஷவ இயஙகிக்-
நகோண்டிருக்கும் வியாபார 
நி்�யஙகேளில் தைாமாகேஷவ 
விரும்பி தைஙகேளு்டய 
வி்ளம்பர பதைா்கேகேளில் 
தைமிழுக்கு முன்னுரி்மயளித்-
தைால் 50% வியாபாரக்கேழிவு 
வழஙகுவது நதைாடர்பில் 
முதைல்வர் தீர்மானத்்தை 
முன்நமாழிநதைார்.

அதை்ன ச்ப ஏகே மனதைாகே 
ஏற்றுக்நகோண்ட்தை அடுத்து 
தீர்மானம் நி்்றஷவற்்றபபட-
டுள்்ளது. 

தமிழுககு 
முன்னுரிமம;
50 வீத 
வியொ்பொரக ்கழிவு

மாஙகு்ளம் குறூப, புதுக்குடியிருபபு 
விஷசட நிருபர்கேள்

நபறுமதியான இரண்டு கேஜமுத்து -
டன் மகியஙகே்ன்ய ஷசர்நதை ெபர் 
ஒருவ்ர முல்்�த்தீவில் விஷசட 
அதிரடிபப்டயினர் ஷெற்று ்கேது 
நசயதைனர்.

யா்னத் தைநதைத்தில் இருநது எடுக் -
கேபபடும் இக் கேஜமுத்து விற்ப்ன 
நசயவதைற்கோகே முல்்�த்தீவிற்கு 
நகோண்டுவநதை ஷபாஷதை இந ெபர் 
்கேது நசயயபபடடுள்்ளார்.

்கஜமுததுடன் 
ஒருவர் ம்கது

25 கில�ா சி 4 வவடிமருந்து மீட்பு

யாழ்.விஷசட நிருபர்

சிறுமி்ய கேடத்தி நசன்று இரு மாதைங -
கேள் குடும்பம் ெடத்திய இ்்ளஞ்ன 14 
ொடகேள் வி்ளக்கேமறியலில் ்வக்குமாறு 
சாவகேச்ஷசரி நீதைவான் நீதிமன்று உத்தைர-
விடடுள்்ளது.

நகோடிகோமம் நபாலிஸ பிரிவில் 
வசித்து வநதை 17 வயது சிறுமி்ய அராலி 

பகுதி்ய ஷசர்நதை இ்்ளஞன் கேடத்தி 
நசன்்றதைாகே சிறுமியின் நபற்ஷ்றார்  
நபாலிஸ நி்�யத்தில் மு்்றபபாடு 
நசயதைனர். 

மு்்றபபாடடின் பிரகோரம் இரண்டு 
மாதைஙகே்ளாகே விசார்ைகே்்ள முன்நன-
டுத்து வநதை நகோடிகோமம் நபாலிசார் 
ஷெற்று முன்தினம் இ்்ளஞ்னயும் சிறு-
மி்யயும் ்கேது நசயதைனர். 

சிறுமிரை ்கடத்திைவருககு விளக்கமறிைல்
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புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் --– I

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

இவ்வினாத்ாளில்  ம�ாத்ம் 40 வினாக்கள் உள்்ளன. எல்்ா வினாக்களுககும் 45 நிமிட நேரததினுள் விடட அளியுங்கள். இவ்வினாக்களுக்கான விடட்கள் அடுத் வாரம் பு்ட�க ்கதிரில்
 மவளியிடப்படும். உங்கள் விடட்கள் சரியானடவயா என்று அடுத் வாரம் நீங்கள் அறிந்து ம்காள்்ள்ாம். ்பகுதி- – 2 �ாதிரி வினாத்ாள் அடுத் வாரம் உங்கள் ்கரங்களில்!

Gyikf; fjpu;
்்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

(14 ஆம் பக்கம் பாரக்க)

45 நிமிடம்

னாவார.
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புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– I

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

Gyikf; fjpu;
்்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

1. அடி- நுனி
2. அகம்- புறம்
3. அண்மை- சேய்மை
4. அழு்க- சிரிப்பு
5. அன்பு- வன்பு
6. அகங்க- புறங்க
7. ஆககம்- சகடு
8. ஆககல்- அழித்தல்
9. ஆததிகன்- நாததிகன்
10. இ்ே- வ்ே

11. இம்்மை- மைறு்மை
12. இரவு- பகல்
13. இன்பம்- துன்பம்
14. இகழ்- புகழ்
15. இகம்- பரம்
16. இன்்ோல்- வன்்ோல்
17. ஈ்தல்- ஏறறல்
18. உணடு- இல்்லை
19. உசலைாபி- வள்ளல்
20. உறவு- ப்க      

பரீட்சைக்கும், அறிவுக்கும் பயன் தரும் தகவலகள்...

பிராணிகளின் விசித்திரஙகள்

1. அம்மைா- அன்்னை, மைா்தா, ்தாய
2. அம்பு- ேரம், க்ை, பாைம்
3. அப்பா- பி்தா, ்தந்்த, ்தகப்பன்
4. அழகு- வனைப்பு, கவின், எழில், வடிவு
5. அந்தைர்- சவதியர், பிராமைைர், மை்றயவர்
6. ஆசிரியன்- ஆோன், குரு, உபாததியாயன்
7. உண்மை- ேததியம், ்மைய, வாய்மை
8. இரத்தம்- உதிரம், குருதி, க்ற
9. கடல்- ேமுததிரம், ோகரம், வாரி
10. கடவுள- இ்றவன், ஆணடவன், ்்தயவம்

11. குழந்்த- குழவி, சிசு, சேய, மைகவு
12. சூரியன்- தினைகரன், கதிரவன், பகலைவன், ஆ்தவன்
13. சிஙகம்- சகேரி, அரி, சீயம், அளி
14. பாம்பு- அரவம், ேர்ப்பம், பணி, கட்ேவி
15. பூமி- பார், ்தரணி, அகிலைம், புவி, ஞாலைம், காசினி
16. வீடு- இல்லைம், மை்னை, அகம், உ்றயுள
17. ஆ்ே- விருப்பம், அவா
18. ஆகாயம்- வானைம், விசும்பு, விண
19. மைகிழ்ச்சி- இன்பம், உவ்க, களிப்பு
20. உைவு- உணடி, ஆகாரம், ஊண

ஒத் பொருட பசைாற்கள்: எதிர்ப பொருட பசைாற்கள்

(அ) நீந்தசவ ்்தரியா்த மிருகம்- ஒடடகம்
(ஆ) உலைகில் மிக சவகமைாக ஓடக கூடிய பற்வ- தீகசகாழி
(இ) உலைகில் ஆயுட காலைம் கூடிய உயிரினைம்- கடலைா்மை
(ஈ) நீர் அருந்தாமைல் நீணட நாடகள வாழக கூடிய்வ- ஒடடகம், தீகசகாழி
(உ) உலைகில் மிக சவகமைாக ஓடக கூடிய மிருகம்- சிறுத்்த
(ஊ) புவியில் வாழும் பற்வகளில் மிகப் ்பரியது- தீகசகாழி
(எ) உலைகின் மிகப் ்பரும் நீர்வாழ் மு்லையூடடி- நீலைத திமிஙகிலைம்
(ஏ) நீணட ்்தா்லைவுப் பார்்வத திறன் ்காணட்வ– பருநது,கழுகு
(ஐ) உலைகில் சவகமைாக ஓடக கூடிய பூச்சி- கரப்பான் பூச்சி
(ஒ) முட்டயிடடு குஞ்சு ்பாரிககும் பாலூடடிகள- பி்ளறறிப்பசு,  எறும்புணணி
(ஓ) குடடியீனும் பூச்சிகள- இராமைபாைம், புள்்ளப்பூச்சி

(13 ஆம் ெக்்கத ப்ாடர்)
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கே: ேண்டி மாவட்டத்தில் ஆளும் 
தரப்பில் மகேள் பிரதிநிதி ஒருவர் 
இல்்ாத ஓர் அவ் நில்யில் 
பிரகதச சலையின் மூ்மாே ஆளும் 
தரப்பு பிரதிநிதி என்று கூறுமள-
வுககு ேண்டி முழுவதும் கைசப்ைடடு 
வரும் நீஙேள், உஙேள் பிரகதசத்தில் 
எத்தலேய அபிவிருத்திப் ைணிேள்  
கமற்ோண்டு வருகின்றீர்ேள்.?

பிரதேச சபை எனும் தைோது அதிகோரம் மட்-
டுபைடுதேபைட்்டேோகும். அேோவது புதிய 
தேரேல்முபையின் கீழ் என்னுப்டய அர-
சியல் அபிவிருததிப ைணிகள் யட்டிநுவர  
பிரதேச சபையின் தேஹியஙக வட்்டோரததிற்-
குள் மட்டுபைடுதேபைட்டிருக்கிைது.   

எனது பிரதேசததில் புனர நிரமோணம் 
தசயயக் கூடிய அபனதது உள்ளூர ைோபேக-
ளும் அபிவிருததி தசயதுள்தளேன். வறுபம-
யிலுள்ளே குடும்ைஙகளுக்கு வீ்டபமபபு வசதி-
கபளே ஏற்ைடுததிக் தகோடுக்கும் திட்்டததின் 
கீழ் ஒரு வீட்டுக்கோன அடிக்கல் நோட்்டபைட்டு 
நிரமோணப ைணிகள் நப்டதைற்றுக் தகோண்-
டிருக்கிைது. இந்நிகழ்வில் கண்டி மோவட்-
்டப ைோரோளுமன்ை உறுபபினரும் மோவட்்ட 
ஒருஙகிபணபபுக் குழுத ேபைவருமோன 
வசந்ே யோபைோ ைண்்டோர, யட்டிநுவர பிரதேச 
சபையின் ேவிசோளேர ரூபைசர, பிரதேச சபை 
உறுபபினரகள் கைந்து தகோண்்டனர.

அததேோடு ஜனோதிைதியின் 'சுபீட்சததின் 
தநோக்கு'தவபைத திட்்டததின் ஒரு கிரோம உத-
திதயோகஸேர பிரிவில் ரூைோ 10 மில்லியன் 
தசைவில் அபிவிருததி திட்்டததிற்கோன  ஏற்-
ைோடுகள் முன்தனடுக்கபைட்டுள்ளேன. இந்ே 
தவபைத திட்்டததின் உட்கட்்டபமபபு வச-
திகள், ைோ்டசோபை அபிவிருததி,நூைகஙகள், 
சன சமூக நிபையஙகள், தைோது மண்்டைங -
கள் என அபனதது உட்கட்்டபமபபு வசதி-
களும்  அபிவிருததி தசயயபை்டவுள்ளேன. 
தமலும் அபபிரதேசததின் தைோருளேோேோர 
தமம்ைோட்ப்ட தமற்தகோள்வேற்கோன திட்-
்டஙகளும் முன்தனடுக்கபை்டவுள்ளேன. 

குடிநீர  இபணபபுகள், சிவில் சமூக 
அபமபபுகளுக்கு ஜனதரட்்டரகள்,  அதி 
நவீன கூ்டோரஙகள் வழஙகபைட்டுள்ளேன. 
வீதி மின் விளேக்குகள் தைோருதேல். தேஹி-
யஙக வோலிை சஙகததின் கீழ் இயஙகுகின்ை  
உபேப ைந்ேோட்்டக் கழகஙகளுக்கு மோவட்்ட 
தைோட்டிகளில் ைஙகு ைற்றுவேற்கு தஜசிகள் 
வழஙகி பவக்கபைட்டுள்ளேன. தேஹியஙக 
அல் அஸ்ஹர மததிய கல்லூரியின் விபளே-
யோட்டு பமேோனதபே அபிவிருததி தசயயும் 
வபகயில் விபளேயோட்டு துபை அபமசசர 
நோமல்  ரோஜைக்ஷவு்டன் ேனிபைட்்ட ரீதியில் 
தேோ்டரபு தகோண்டு முேல் கட்்ட அபிவிருத-
திப ைணிகளுக்கோன மதிபபீடுகபளே தசயது 
முடிததுள்தளேன்.  

கே: ேண்டி மாவட்டத்தில் தற-
கைாலதய அரசாஙேம் ேல்வி 

அபிவிருத்தி திட்டத்தில் முஸ்லிம் 
ைா்டசால்ேள் உள்வாஙேப்ை்டாலமக-
ோன ேவல் வலுப்்ைறறு உள்ள 
சூழலில் நீஙேள் இநதச் சவால் 
எவவாறு ்வறறிக ்ோள்ளப் 
கைாகின்றீர்ேள்? 

அரசோஙகததினோல்  ைகிரந்ேளிக் -
கபைடும் வளேபைஙகீடுகபளேக் கூ்ட 
தைற்றுக் தகோள்ளே முடியோே ஒரு துர-
திர்ஷ்டமோன நிபைக்கு நோஙகள் பின்-
ேள்ளேபைட்டிருக்கின்தைோம். இது ஒரு  
தைரும் கவபையோன தசயதியோகும்.  
ேற்தைோது இம்மோவட்்டததில் தேசிய 
மட்்ட கல்வி அபிவிருததிற்கோக  முே-
ைோவது சுற்றில்  மததிய மோகோணததில்    
11 ைோ்டசோபைகள் உள்வோஙகபைட் -
டுள்ளேன . இதில் 9 சிஙகளே தமோழிப-
ைோ்டசோபையும் ேமிழ் தமோழி  மூை 02  
ைோ்டசோபைகளும் ஆகும்.

எவவோைோயினும் இவ வி்டயம் 
தேோ்டரபில்  ேகவல் அறிந்து  நீதி 
அபமசசர அலி சபரியின் கவனததிற்கு 
தகோண்டு வந்து மோகோண திபணக்க-
ளேததில் ைரிந்துபர தசயயபைட்டிந்ே 
இரு பிரேோன ைோ்டசோபைகபளேயும்  
உள்வோஙகுவேற்கோன முயற்சிகபளே 
தசயது வருகின்தைன்.  11 ைோ்டசோபை-
களு்டன்  தமைதிகமோக  இன்னும் இரு 
முஸலிம் ைோ்டசோபைகள்  உள்வோஙகு -
வேற்கோன முயற்சிகள் முன்தனடுக்கப-
ைட்டு வருகின்ைன.   அபமசசர அலி 

சபரி மூைமோக கல்வி அபமசசர தைரோசிரியர 
ஜீ. எல். பீரிஸி்டம் எழுதது மூைமோன கடிேம்  
ஒபைப்டக்கபைட்டுள்ளேது. இது தேோ்டரபில் 
நீதி அபமசசர அலி சபரி தேோ்டரந்து  முயற்சி-
கபளே தமற்தகோண்டு வருகின்ைோர. 

இது தேோ்டரபில்  ஸ்ரீைஙகோ தைோதுஜனப 
தைரமுனவின் தேசிய அபமபைோளேர ைசில் 
ரோஜைக்ஷவின் கவனததிற்கும் தகோண்டு 
தசல்ைபைட்டுள்ளேது. இேற்கோக  மததிய 
மோகோண ஆளுநர, மததிய மோகோண பிரேோன 
தசயைோளேர ஆகிதயோர தீவிர முயற்சிகளில் 
ஈடுைட்டுள்ளேோரகள். கண்டி மோவட்்டததில் 
தேல்தேோட்ப்ட முஸலிம் மததிய கல்லூரி 
உள்வோஙகபைடுவேற்கோன அபனதது ேபக-
பமகபளேயும் இருந்ே தைோதிலும் துரதிரஷ்-
்டவசமோக  அபைோ்டசோபை உள்வோஙகபை்ட-
வில்பை.  ஏதேோ ஒரு அடிபைப்டயில் ஒரு 
சமூகததிற்கு அநீதி இபழக்கபைட்டு இருக்-
கிைது. இேற்கோன நீதி தவண்டி  முழு முயற்-
சியு்டன் ஈடுைட்டுக் தகோண்டிருக்கின்தைன்.   
எதிர வரும் கோைஙகளில் இரு ைோ்டசோபை-
கள் கிப்டக்கைோம்  என்ை நம்பிக்பக எனக்கு 
இருக்கிைது. 

கே: கதசிய ைா்டசால்லயப் 
்ைறறுக ்ோள்வதில் அதி-

தீவிரமான முயறசிேளில் ஈடுைடடுக 
்ோண்டிருககும் இநத சநதர்ப்ைத்தில்  
நீஙேள் ேண்டியில் ஆண் ைா்டசால் 
இல்்ாத குலை நிவர்த்தி ்சய்யும் 
வலேயில் ேடடுேஸ்கதாடல்ட சாஹிரா 
ைா்டசால்லய புதிய ேல்வி அபிவி-
ருத்தி திட்டத்தில் உள்வாஙகுவதற-
ோன முயறசிேளில் ஈடுைடடு வருவ-
தாே நாஙேள் அறிகின்கைாம்.அது 
்தா்டர்பில்....

ஜனோதிைதியின்  'சுபீட்சததின் தநோக்கு' 
தவபைத திட்்டததின் 1000 தேசிய ைோ்டசோ-
பைகள் அபிவிருததி திட்்டததிற்குப புைம்-
ைோக  ஒரு மோவட்்டததிற்கு 20 ைோ்டசோபைகள் 
தேரிவு தசயயபைட்டு மும்தமோழிகளிலும் 
கல்வி தைோதிக்கக் கூடிய புதிய ைோ்டசோபை-
கபளே அபிவிருததி தசயவேற்கோன ந்டவடிக்-
பககள் முன்தனடுக்கபைடுகின்ைன. 

அந்ே வபகயில் கண்டி நகரததில் ஆண் 
ைோ்டசோபை இல்பை என்ை குபைபைோடு  ஒரு 
தைசுதைோருளேோக இருந்ேோலும் க்டந்ே அரசோங-
கததில் இபேப தைற்றுக் தகோள்வேற்கோக ைை 
முயற்சிகள்  தமற்தகோள்ளேபைட்்ட தைோதிலும் 
கூ்ட இன்னமும் அந்ே இைக்பக அப்டவ-
ேற்கோன சந்ேரபைஙகள் கிப்டக்கவில்பை.  
ஆனோல் கண்டி நகரில் கட்டுகஸதேோட்ப்ட-
யிலுள்ளே சோஹிரோ ைோ்டசோபை ஒரு முன்னணி 
ைோ்டசோபையோகும். இபைோ்டசோபையிபன 
இபபுதிய திட்்டததின் கீழ் உள்வோஙகுவேற்-
கோக மததிய மோகோண ஆளுநரி்டம் ைரிந்துபர 
தசயதுள்தளேன்.  அேற்குரிய  ஆவணஙகபளே-
யும்  ஆளுநரி்டம் பகயளிததுள்தளேன். 

இபைோ்டசோபை 1000 தேசிய ைோ்டசோபை 
திட்்டததின் கீழ் உள்வோஙகபைடுவேற்கோன 
சகை ேபகபமகபளேயும் தகோண்டுள்ளேன.  
எனினும் இபைோ்டசோபை அேற்கோன விண்-
ணபைஙகபளே தமற்தகோள்வதில் ஏற்ைட்்ட  

ேோமேம் கோரண -
மோக 1000 தேசிய 
ைோ்டசோபை திட்்டத -
தின் கீழ் உள்வோங -
கபை்ட வில்பை. 
கண்டி நகரில் ஆண் 
ைோ்டசோபை இல்பை 
என்ை குபைபய 
நிவரததி தசயயும் 

வபகயில்  இபைோ்ட -
சோபையிபன  ஆண் 

ைோ்டசோபையோக  கட்டி 
எ ழு ப ை ப ை டு வ ே ற் க ோ ன 

முயற்சிகபளே நோன் தமற் -
தகோண்டு வருகின்தைன். இபைோ்டசோபை 

உள்வோஙகபைடும் என்ை  நம்பிக்பக எனக்கு  
இருக்கிைது.

இேற்கோக ஒரு குழு அபமக்கபைட்டு தகன் -
ரக்ஸ அைக்கட்்டபளேயின் இயக்குனர தேோழி-
ைதிைர அபதுசல் மபரக்கோர வழிகோட்்டலின் 
கீழ் தசயற்ைடும் சஹிரோ அபிவிருததிக் குழு-

வினருக்கு இந்ேச சந்ேரபைததில் நன்றிபயத 
தேரிவிததுக் தகோள்கின்தைன்.

கே: ேண்டியில் அறிஞர் சித்தி 
்்ப்லையின் ்ையரில் 

இயஙகும் ைா்டசால்யின் அவ் 
நில் குறித்து முஸ்லிம் புத்திஜீ-
விேள் மறறும் ேல்விப் ைறைாளர்ேள் 
சார்நதவர்ேளுககில்டகய ேவல்-
யும் ஆதஙேமும் ்தா்டர்நது இருநது 
வருகிைது. இதன் உண்லம நில் 
என்ன?  

துரதிரஷ்்டவசமோக இந்ேப ைோ்டசோபை 
பகவி்டபைட்்ட நிபையில் இருபைது 
முஸலிம் சமூகததிற்கு ைோரியதேோரு இழி -
பவயும் ஒரு நஷ்்டதபேயும் ஏற்ைடுதேக் கூடி-
யேோக இருக்கின்ைது. 

எனினும் க்டந்ே நோன்கு வரு்டஙகளேோக 
பவததியர சைோ்ஹுதீன் ேபைபமயில் சித -
திதைபபை கல்லூரியில் கல்வி ையிலும் 
மோணவ மோணவிகபளே கல்வியின் ைோல் முன்-
தனற்றுவேற்கோன தவபைத திட்்டதமோன்று 
வகுக்கபைட்டு மிகுந்ே கரிசபனயு்டன் தசயற்-
ைடுதேபைட்டு வருகின்ைது. சிததிதைபபை 
கல்வி மன்ைம் ஒன்பை உருவோக்கி இபைோ-
்டசோபையில் கல்வி ையிலும் பிள்பளேகளின் 
எதிரகோை நைபனக் கருததிற் தகோண்டு அவர 

தேோ்டரந்து  தசயற்ைடுததி வருகின் -
ைோர.  இது உண்பமயிதை வரதவற்கத-
ேக்க அம்சம்.

இபைோ்டசோபையின் நைன் கருதி 
கண்டி கட்டுக்கபை ஜம்ஆ மஸஜித 
நிரவோகததினர தவள்ளிக்கிழபமயில் 
தசகரிக்கபைடும் ஒரு வோரததிற்கு-
ரிய  ஜும்ஆ வசூபை நன்தகோப்ட-
யோக வழஙகி வருகின்ைனர. கண்டி 
சிததிதைபபை ைோ்டசோபையோனது  
எமது தசோதேோகும் என்ை வபகயில்  
அபமபபு ரீதியோகவும் ேனிபைட்்ட 
வபகயிலும் கடுபமயோன முயற்சிக-
ளில்  சமூக ஆரவைரகள் ஈடுைட்டு வரு-
கின்ைனர. 

எனினும் கண்டி நகர எல்பைக்குட்ைட்்ட  
சிததிதைபபை, அல்்ஹம்ரோ, கட்டுகஸ -
தேோட்ப்ட சஹிரோ, தேன்னக்கும்புர முஸலிம் 
விததியோையம் முேலிய ைோ்டசோபைகள் 
யோவும் எமது சமூகததின் இரு கண்கள் என்ை 
வபகயில் மீளேக் கட்டி எழுபைபைடுேல் 
தவண்டும். இது கண்டி மோவட்்ட முஸலிம் 
சமூகததின் தைோறுபைோகும். 

கே: கதசிய தல்வர்ேளில் 
ஒருவராேப் கைாறைப்ைடும்  

அறிஞர் எம். சி. சித்தி்்ப்லையின்  
நிலனவு கூரப்ைடும் நிேழ்வான்லை  
இம்முலை  முதன் முத்ாே கதசிய 
சுதநதிர தினத்தில் சித்தி்்ப்லை 
நம்பிகலேயாளர் நிதிய நிறுவனத்-
தினர் முன் வநது ந்டத்தினர்.  இது 
ைறறி உஙேள் அபிப்பிராயம் என்ன? 

எமது மூேோபேயரகள் எமக்கோன சலுபக -
கபளே உரிபமகபளேயும் தைற்றுத ேந்ேோரகள். 
இன்று இருக்கக் கூடிய சலுபககளும் உரி -
பமகளும் எமது பகபய விட்டு பகநழுவிச 
தசல்ைக் கூடிய நிபையிதை இருக்கிைது. 
இேற்கோன கோரணம் எமது சமூகம் தைோறுப -
புணரசசியு்டன் தசயற்ை்ட வில்பை. எமது 
சமூகம் தேோ்டரபில்  நோஙகள் சமூக வபைத-
ேளேஙகளில்  ைதிவிடும் கருததுக்கள் மூைம்  
ஏபனய சமூகம் எம்பமப ைற்றி பிபழயோ -
கவும் ேபைபிபரோயஙகபளேயும் தகோண்டுள்-
ளேனர.   இந்ே கோைகட்்டததில் பிை சமூகத-
து்டன் தசரந்து வோழ தவண்டும். இது  மிக 
முக்கியமோன அம்சம். அதேதைோல்  எமது 
அரசியல் தநோக்கஙகள் எல்ைோம் தேளிவோக 
இருக்க தவண்டும். எமது மூதே அரசியல்-
வோதிகள் எபைடி ரோஜேந்திர ரீதியில் அரசியல் 
நீதரோட்்டததில் முன்நகரவிபன தமற்தகோண் -
்டோரகதளேோ அதே தைோன்று நோஙகளும் ைக் -
குவதது்டன் முன்நகரவிபன தமற்தகோள்ளே 
தவண்டும். எதிரகோைததில் எமது சமூகம் 
ேபைநிமிரந்து வோழ தவண்டும். எமது 
நோட்டின் அரசியல் கைோசோரததிற்குள் ைலி -
வோஙகபை்டோமல் எமது சமூகம்   ைோதுகோபை -
ேற்கோன சூழலில் வோழ்வேற்கோன  அரசியல் 
வியூகதபே வகுதது தசயற்ை்ட தவண்டும் 
என்ைது  என்னுப்டய தநோக்கம்.

இந்ே அடிபைப்டயில் அபனதது அரசி-
யல் ேபைபமகளும் ஒன்றிபணந்து தசயற்-
ை்ட தவண்டும். தேரேல் கோைததில் நோஙகள் 
பிரிந்து தசயற்ைட்்டோலும் தைோதுவோக அரசி -
யல் என்ை வபகயில்  கட்சி தவறுைோடுகபளே 
மைந்து ஒன்றுைட்டு எமது சமூகததிற்கோக 
தைோது இைக்பக தநோக்கி நோம் ையணிக்க 
தவண்டும். 

நோன் மக்களி்டம் தவண்டிக் தகோள்வது 
தவறுமதன அரசியலுக்கோக தவண்டி பிளேவு-
கபளேயும் பிரிவிபனகபளேயும் ஏற்ைடுததிக் 
தகோள்ளேோமல்  தகோள்பக ரீதியோகவும்  கட்சி  
ரீதியோகவும்  இருக்கின்ை கருதது தவறுைோடு -
கபளே புைந்ேள்ளிட்டு  சமூகம் என்ை அடிப -
ைப்டயில் ஒதர சிந்ேபனயின்   கீழ்  எமது 
எதிரகோைம், சமூகததின் நைன்,  சமூகததின் 
ைோதுகோபபு கட்்டபமபபு நம்பிக்பக ஆகி-
யவற்பை நோம் கருததிற் தகோண்டு தசயற்-
ை்ட தவண்டும். எமது சமூக்கதிற்கிப்டதய 

கோணபைடும் விரிசல்கபளே நீக்கி ைரஸைர 
புரிந்துணரவு்டனும்  ஒற்றுபமயு்டனும் வோழ்-
வேற்கோன சூழபை ஏற்ைடுததிக் தகோள்ளே 
தவண்டும். இேன் ஊ்டோகத ேோன் எதிரகோைத-
தில் எமது சமூகததின் விருட்சதபேயும் விடு-
ேபைபயயும்  கோணைோம். 

கே: சமூே ந்ன் சார்நத வி்டயங-
ேளில் அதிே ேரிசலனயு்டன் 

்சயறைடும் நீஙேள் உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாககுதல் சம்ைவத்தின் கைாது 
முஸ்லிம் ்ைண்ேளுல்டய ே்ாசார 
உல்டககுப் ைாதிப்பு வநத கவலளயில் 
உரிய உயர் அதிோரிேலளச்       
சநதித்து அதறோன சாதேத் தன்-
லமேலள ஏறைடுத்திக ்ோடுத்தவர் 
என்ை ்ைருலம உஙேளுககு இருக-
கிைது. அது ைறறி சுருகேமாே கூை 
முடியுமா?

இதில் சிஙகளே தமோழிப ைோ்டசோபையில் 
கற்பிதே  முஸலிம் ஆசிரிபயகள், கல்வி கற்ை  
முஸலிம் மோணவிகள், அரச தேோழிலில் ஈடு-
ைட்்ட தைண்கள்   முேலியவரகள் தைரும் 
பிரசசிபனகபளே எதிரதநோக்கினோரகள். 

முஸலிம்களுப்டய அைோய ஆப்டகபளே 
இல்ைோமற் தசயது விட்டு தவறுமதன 
ஆப்டகபளே அணிந்து வரும்ைடி சிை சிஙகளே 
தமோழிப ைோ்டசோபைகளில் ேப்டகள் விதித-
ேோரகள் என்ைது உண்பமதய.

ஆர. பி. எஸ. எல். என்ை அபமபபின் உை 
ேபைவரோக இருந்து தசயற்ைட்டுள்தளேன். 
அந்ேச சந்ேரபைததில் மததிய மோகோண ஆளுந-
ரோக இருந்ே பமததிரி குணரதன. பிரேோன தசய-
ைோளேர ரோஜரட்ன, இந்ேப பிரசசிபனகளுக்கு 
ஒரு சுமுகமோன தீரவிபன தைற்றுக் தகோள்வ-
ேற்கு துபண நின்ைோரகள். எனினும் அவரகள் 
என்னுப்டய தகோரிக்பகக்கு இணஙக இ்ட -
மோற்ைஙகபளேப தைற்றுத ேந்ேோரகதளே ேவிர 
அபைோ்டசோபைகளுக்கு தசல்ை அனுமதி 
வழஙக வில்பை.  எனினும் தேோ்டரசசியோக 
அவரகளு்டன்  நோன் நோன்கு மோேம் வபரயி-
லும் தைோரோடி  மிக நீண்்ட இப்டதவளிக்குப 
பின்னர இறுதியோக ஒரு நல்ை தீரவிபனப 
தைற்றுக் தகோள்ளே முடிந்ேது. 

கோைம் கோைமோக சிஙகளே தமோழிப ைோ்ட -
சோபைகளில் கோற் சட்ப்டகள் அணிந்து உள் 
தசல்வேற்கோன அனுமதி இருந்ேது. மோண -
விகள் உள் தசன்ைவு்டன் அந்ே கோற் சட்ப்ட -
கபளே கைட்டி விட்டு அபைோ்டசோபையின் 
சம்பிரேோய  சீருப்டகபளே மோற்றுவேற்கோக 
ேனியோன அபை  இருந்ேது.  அக்கோை கட் -
்டததில் அபே இல்ைோமற் தசயது விட்்டோர-
கள்.  ைோ்டசோபை உள் தசன்ைவு்டன் கோற் சட்-
ப்டகபளே மோற்றுவேற்கு அனுமதி வழஙக 
வில்பை. மீண்டும் குறிதே ைோ்டசோபை அதி-
ைரகளு்டன் கபேதது சந்ேரபைம் ஏற்ைடுததிக் 
தகோடுக்கபைட்டுள்ளேது. 

இந்ே வி்டயததில் முன்னோள் முேல் 
அபமசசர சரத ஏக்கநோயக மற்றும் முன்னோள் 
ஆளுநர உேவியோக இருந்ேோரகள். அவர-
கபளே எம்மோல் மைக்க முடியோது. 

இவவோைோன உேவிகபளேப தைற்றுக் 
தகோள்ளே தவண்டுமோயின்  சமூக ஒற்றுபம 
அவசியமோகும். ைரஸைர புரிந்துணரவு நல் -
தைண்ணம். சுகவோழ்வு அவசியம்.  எமது 
முஸலிம் ைோ்டசோபைகபளே ேரமோன ைோ்ட -
சோபையோக கட்டி எழுபை தவண்டும்.  
எமது சமூகம் மன உளேசசலுக்கு உட்ை்டோ 
வண்ணம்  எமது பிள்பளேகள் ேம் திைபம -
கபளே தவளிக்கோட்்டக் கூடிய வபகயில் 
தசயற்ை்ட தவண்டும்.  நோம் மோணவர மோண-
விகளுக்கு கல்விபய மட்டுதம வழிகோட்்ட 
தவண்டியிருக்கிைது. விபளேயோட்டு சுகோேோ-
ரம் அபனதது அம்சஙகளும் ைோ்டசோபை 
ஊ்டோக தவளிக்கோட்்ட தவண்டும். அேற்கு 
தைோறுதேமோன இ்டம் ைோ்டசோபையோகும். 
அேற்கோக ஒரு ைரிபூரணமோன ைோ்டசோபைகள்  
உருவோக்க தவண்டும். 

கண்டி மாவட்டத்தில் கல்வி,
பா்டசாலை அபிவிருத்தியின்
முன்்னாடியாக திகழும்

வசீர் முக்ார்

நேர்காணல்: ஜீவராஜ்

கண்டி ைாவட்டத்தில் சை காலத்தில் ஒரு முஸ்லிம் 
அமைசசர் இல்லாத நிமலயில் ைாவட்டத்தின் சிறு-
ொன்மை ைக்களின் அபிவிருத்திக்கு உமழத்து 
வரும் கண்டி ைாவட்ட ஸ்ரீலஙகா பொதுஜனப 
பெ்ரமுனவின் அமைபொளரும் அமைசசர்களான 
ைஹிநதானநத அலுத்கைகக, நீதி அமைசசர் 
அலி சபரி ஆகிக�ாரு்டன் இமைநது பச�றெ-
டும் இளம் துடிபபுள்ள அ்ரசி�ல்வாதியும் �டடி-
நுவ்ர பி்ரகதச சமெயின் உறுபபினரும் பி்ரெல 
சமூக பச�றொட்டாளருைான வசீர் முக்தார் தின-
க்ரனுக்கு வழஙகி� கலநதும்ர�ா்டலில் 
இருநது.....
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நம் சமூகம் கண்ட விரல்விட்டு எண்ணக் -
கூடிய ஷரிஆத் துறை அறிஞரகளுள் 
ம�ௌலவி நிஸாம் (பஹ்ஜி) குறிப்பி்டத் -

தக்க ஓர ஆலி�ாவார. ஓர ஆலி�ாக, கல்வியி-
யலாளராக, ஊ்டகவியலாளராக, வாம�ாலி 
வளவாளராக என்று இவரது ஆளுற�ப் பட்-
டியல் நீளுகின்ை�. அகில இலஙறக ஜம் இய்-
யத்துல் உல�ா பிரதித் தறலவரும் ஜாமிஆ 
நளீமிய்யா கலாபீ்ட பிரதிப் பணிப்பாளரு�ா� 
ஏ.ஸீ. அகார முஹம்�த் (நளீமி) இவறரப் 
பற்றிக் குறிப்பிடுறகயில், '�ரஹஹூம் நிஸாம் 
(பஹ்ஜி) ஓர ஆலிம் என்ை வறகயில், நிதா-
�மும் நடுநிறலப் பபாக்கும் மகாண்ட 
தனிப்மபரும் சிைப்புப் பணபுள்ளவராகத் 
திகழ்நதார. இவரது எழுத்துக்களிபலா, பபச்-
சுக்களிபலா, ந்டத்றதயிபலா கடும் பபாக்றக, 
தீவிரப் பபாக்றகக் கா்ண முடிவதில்றல. எவ-
றரயும் எ்நத அணிறயயும் சாடுவபதா தரக்கு -
றைவாகப் பபசுவபதா இவரி்டம் கா்ணக்கி-
ற்டக்காத தன்ற�களாகும். வாரத்றதகளில் 
பணபாடு இருக்கும். நாகரிகம் பப்ணப்படும். 
சரச்றசக்குரிய கருத்துக்கறள மவளியிட்்ட-
தில்றல. சமூகத்தில் குழப்பஙகள் பதான்றும்-
படி பபசியதில்றல. எழுதியதில்றல. என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார.   

நிஸாம் (பஹ்ஜி) ஆயுரபவத றவத்திய 

பரம்பறரறயச் பசர்நத றவத்தியர �ரஹஹூம் 
ஏ.எல்.எம். ைஷீத் �ரிக்கார - �ரஹஹூ�ா நூருல் 
அலவியா தம்பதியின் இரண்டாம் �க�ாக 
1946 ப� 27ஆம் திகதி �க்மகாற�யில் பிை்ந-
தார. இவர, அன்று அரசி�ர தமிழ கலவன் 
பா்டசாறலயாக விளஙகிய �க்மகாற� அல் 
-ஹஸனியா �கா வித்தியாலயத்தில் 1952 ஆம் 
ஆணடு கல்விறய ஆரம்பித்தார. தரகாநகர 
அல் ஹம்ரா �காவித்தியாலயம், தரகா நகர 
ஸாஹிைா �கா வித்தியாலஙகளில் ப�ற்படிப்-
றபத் மதா்டர்நது, சிைப்பு பதரச்சி மபற்ைார. 
படிக்கும் பருவத்திபலபய கறலஞ�ாகவும் 
பபச்சாள�ாகவும் சிை்நது விளஙகி�ார.   

�ாரக்கக் கல்விறயப் மபறுவதற்காக 
1967ஆம் ஆணடு பபருவறள சீ�ன் 
பகாட்ற்ட அக்கரமகா்ட �த்ரஸதுல் �பாக் -
கிரியா அரபுக் கல்லூரியில் இற்ண்நதார. 
அபத காலகட்்டத்தில் ஜாமிஆ நளீமிய்யா 
கலாபீ்டம் பதாற்ைம் மபற்ைதால் �பாக்கி -
ரியா அரபிக் கல்லூரியும் கறலக்கப்பட்்டது. 
அத�ால் நிஸாம் (பஹ்ஜி) காலிக் பகாட்ற்ட -
யிலுள்ள பறழற� வாய்்நத 'பஹ்ஜதுல் இப் -
ராஹிமிய்யா' அரபுக் கல்லூரிக்குச் மசன்று 
கல்விறயத் மதா்டர்நதார. அஙகு படிக்கும் 

பபாபத அபூதாலிப் உஸதாத் அவரகளால் 
குத்பாப் பிரசஙகம் மசய்யப் பணிக்கப்பட் -
்டார. மபாறுப்பு வாய்்நத இப்பணிறய 
ப�ற்மகாள்ள தயஙகிய பபாதிலும் உஸ-
தாத்தின் அன்பா� பணிப்புறரறய ஏற்று 
அதற� சிைப்பாக மசய்து சாதித்தார. 

1975 ஜஹூன் 21ஆம் திகதி இைக்குவாற� 
அஸஸலாம் �கா வித்தியாலயத்தில் முத-
லாவதாக ம�ௌலவி ஆசிரியர நிய��ம் 
மபற்ைார. பின்�ர களுத்துறை முஸலிம் 
�கா வித்தியாலயத்திற்கு இ்ட�ாற்ைம் 
மபற்ைார. அதன் பின்�ர சீ�ன் பகாட்ற்ட 
அல் ஹுற�ஸரா, பபருவறள ஐ.எல்.எம். 
சம்சுதீன் �கா வித்தியாலயம், இஸட்.ஏ.எம். 
ரிபாய் �கா வித்தியாலயம், �க்மகாற� 
ஹஸனியா �கா வித்தியாலயம் ஆகிய 
பா்டசாறலகளிலும் க்டற�யாற்றியுள்ளார. 
1990ல் களுத்துறை பபருவறள பகாட்்டக் 
கல்விப் பிரிவுக்கா� ஆசிரியர ஆபலாசக-
ராக பதவியுயரவு மபற்ைார. ஆசிரியராகவும் 
ஆசிரிய ஆபலாசகராகவும் சு�ார 31 வரு்ட-
கால பசறவயின் பின்�ர 6, 7, 9 ஆகிய வகுப்-
புகளுக்கா� �ாதிரி கணிப்பீட்டு கருவிகள் 
தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்்டார. 

அலவிய்யா தரீக்காவின் மூத்த முரீதீன்க -
ளில் ஒருவரா� இவர இத்தரீக்காவின் நல்ல -
�ல்களில் சதாவும் ஈடுபட்்டபதாடு ஏற�ய 
தரீககாக்களின் ஆன்மீக நிகழவுகளில் பஙகு-
பற்றி தரீக்காக்களின் வளரச்சிக்காக மபரும் 
பஙகளிப் மசய்து அற�வரி�தும் உள்-
ளத்றத மவன்மைடுத்தார.   

2000 ஆம் ஆணடிலிரு்நது தரம் 9, 10 ஆம் 
வகுப்புகளுக்கா� இஸலாம் பா்ட நூலகக் 
குழுவில் இற்ண்நது பணியாற்றும் வாய்ப்-
பும் இவருக்கு வழஙகப்பட்்டது. இக்காலப் 
பகுதிகளில் அச்சு இலத்திரனியல் ஊ்டகத்து-
றையிலும் தன்ற� ஈடுபடுத்தி வ்நதுள்ளார.   

1975 ஆம் ஆணடு ம�ௌலவி ஆர. என். 
றஸபுத்தீன் ஸாஹிப், இவறர வாம�ாலி 
முஸலிம் பசறவயில் அறிமுகம் மசய்து 
றவத்தார. அன்று முதல் சு�ார நான்கு தசாப்-
தஙகளாக முஸலிம் பசறவயில் சன்�ாரக்க 
நிகழச்சிகளில் பஙகளிப்பு மசய்துள்ளார. 
சிஙகள ம�ாழி நிகழச்சிகளிலும் ஈடுபாடு 
காட்டி வ்நதுள்ளார. அத்து்டன் வாம�ாலி-
யில் விபச்ட உறர சித்திரஙகறளயும் இவபர 
எழுதி தயாரித்து வழஙகியற� ஈணடு குறிப்-
பி்டத்தக்க சிைப்பம்ச�ாகும்.   

ஏழு வரு்டஙகளாக மதா்டர பபச்சுக்க -
றளயும் நிகழத்தி சாதற� நிறலநாட்டியுள்-
ளார. 1972 முதல்1990 வறர நாட்டின் பல 
பகுதிகளிலும் தஃவா பணிறயயும் சமூக 
பசறவகறளயும் மசய்து �க்கள் ��ஙகறள 
மவன்றுள்ளார. இவரது ஒரு சில நிகழச்சி-
கறள தமிழ �க்களும் விரும்பிக் பகட்்டதாக 
அவரகள் வாம�ாலி நிறலயத்திற்கு அனுப் -
பியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள�ர. 
குறிப்பாக காறல பவறளயில் இஸலாமிய 
சி்நதற�றய தமிழ சபகாதரரகளும் பகட்டு 
இரசித்துள்ள�ர.   

களுத்துறை ஊருக்குள் இருக்கும் பள்-
ளியில் கதீபாகக் க்டற�யாற்றியது்டன் 
பபருவறள ம�ால்லிய�றல ஜும்ஆப் பள்-
ளியிலும் கதீபாக சு�ார 15 வரு்டஙகள் பணி-
யாற்றியுள்ளார. நாட்டின் பல பாகஙகளிலும் 
உள்ள பள்ளிவாசல்களில் ஜஹூம்ஆப் பிரசங-
கம் நிகழத்தவும் இவர அறழக்கப்பட்டு அங-
மகல்லாம் தன் ஆற்ைல்கறள மவளிக்காட் -
டிபய வ்நதுள்ளார.   

சிஙகள ம�ாழி மூலமும் பல வகுப்புகறள 
ந்டத்தி வாலிபரகறள பயிற்றுவித்துள்ளார. 
2003 ஆம் ஆணடு சீ�ன் பகாட்ற்ட குரஆன் 
�த்ரஸாக்களின் �தாரிஸ பணிப்பாளராகவும் 
நியமிக்கப்பட்்டார. அதன் பபாது சகல �த் -
ரஸாக்களி�தும் பா்டத்திட்்டஙகறள ஒபர 
குற்டயின் கீழ மகாணடு வ்நது சிை்நத �று� -
லரச்சி யுகம் ஒன்றுக்கு வித்திட்்டார.   

வாம�ாலி முஸலிம் பசறவ முன்�ாள் 
பணிப்பாளர அக�ட் மு�வவரின் நூல் 
மவளியீட்டின் பபாது வாம�ாலியில் 30 
வரு்டஙகளுக்கும் ப�ல் பஙகளிப்புச் மசய்த 
ம�ௌலவி�ாரகளுக்கா� மகௌரவிப்பு நிகழ-
வின்பபாது நிஸாம் பஹ்ஜியும் உள்வாஙகப்-
பட்டு மபான்�ாற்ட, மபாற்கிழி வழஙகி 
மகௌரவிக்கப்பட்்டார. அகில இலஙறக 
ஜம்மியத்துல் உல�ா களுத்துறை �ாவட்்ட 
கிறளயி�ால், சிை்நத ம�ௌலவி�ார மகௌர -
விப்பிலும் நிஸாம் பஹ்ஜிக்கு தஙகப்பதக்கம் 
வழஙகப்பட்்டது.   

�ரஹஹூம் நிஸாம் (பஹ்ஜி) சிறுவயதில் 
தாறய இழ்நத நிறலயில் த்நறதயின் அர-
வற்ணப்பில் வளர்நது தறல சிை்நத உல-
�ாவாக தறல நிமிர்நது நின்ைார. இவவாறு 
சித்தி ஆமி�ா என்ை மபண�ணிறய 
�்ண்நது மூன்று மபண, மூன்று ஆண பிள் -
றளகளுக்கு த்நறதயா�ார. இவவாறு பல்து-
றைகளிலும் சு்டரவிட்டுப் பிரகாசித்த நிஸாம் 
(பஹ்ஜி), 20-02-2019 அன்று இவவுலறக 
விட்டும் பிரி்நதார. இவரது முதலாம் ஆணடு 
ஞாபகரத்த நிகழவில் இலஙறக வாம�ாலி 
முஸலிம் பசறவ முன்�ாள் ப�லதிக 
பணிப்பாளர எம்.இஸட் அஹ�ட் மு�வ-
வர எழுதிய சன்�ாரக்கம் பபாராளி நிஸாம் 
ம�ௌலவி நிற�வறலகள் என்ை நூல் மவளி -
யி்டப்பட்்டது. �ரஹஹூம் நிஸாம் (பஹ்ஜி) 
யின் ஞாபகாரத்த�ாக பணி�ற� �ன்ைம் 
ஒன்றும் ம�ௌலவி ஸகி அஹ�ட் (எம்.ஏ) 
தறலற�யில் ஸதாபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவரின் நற்பணி-
கறள ஏற்று, சுவ�த்தில் உயரி்டம் வழஙக 
பிராரத்திப்பபாம்.

ைர்ஹூம் பைௌலவி எம்.ஆர.எம் நிஸாம் (ெஹ்ஜி)யின் முதலாவது ஆண்டு நிமைவு திை நிகழ்வு ைக்பகாமை ற�ாயல் பிளாஸா ைண்்டெத்தில் நம்டபெற� றொது எடுக்கபெட்ட ெ்டஙகமள இஙகு காணலாம்.   
(படங்கள்: பபருவளை விபேட நிருபர்)

பன்முகப் பணியாளர் மர்்ஹூம் 
மமௌலவி நிஸாம் (பஹ்ஜி)

பீ.எம். முக்தார்
(பபருவளை)

மர்்ஹூம் மமௌலவி நிஸதாம் 
(பஹ்ஜி)யின் 2 ஆவது 
வருட ஞதாபகதார்்த் நிகழ்வு 
நதாளை (20) சனிககிழளம
நளடமபறவுளைது. அ்ளை 
முன்னிட்டு இககட்டுளை
பிைசுைமதாகிறது.

மந்ன்்தாகு–ளபடன் இளடய்
மு்ல் ம்தாளலயபசி உளை்தாடல்

நீண்ட தா�தத்திற்குப் பின்�ர 
அம�ரிக்க ஜ�ாதிபதி பஜா றப்டன் 
�ற்றும் இஸபரல் பிரத�ர மபன்-
ஜமின் மநதன்யாகுவுக்கு இற்ட-
யிலா� முதலாவது மதாறலபபசி 
உறரயா்டல் க்ட்நத புதன்கிழற� 
இ்டம்மபற்றுள்ளது. மநதன்யாகு-
வு்டன் 'நல்ல உறரயா்டல்' ஒன்று 
இ்டம்மபற்ைதாக மவள்றள �ாளி-
றகயில் மசய்தியாளரகளி்டம் 
றப்டன் மதரிவித்துள்ளார. 

அம�ரிக்கா �ற்றும் இஸபரலுக்கு 
இற்டபய பல தசாப்தஙகளாக 
மநருக்க�ா� உைவு இரு்நது வ்நத 
நிறலயில் அது முன்�ாள் ஜ�ாதி-

பதி ம்டா�ால்ட் டிரம்ப் காலத்தி மிக 
மநருக்க�ா�தாக �ாறி இரு்நதது. 
இ்நநிறலயில் க்ட்நத் ஜ�வரி 20 ஆம் 
திகதி றப்டன் ஜ�ாதிபதியாக பதவி-
பயற்ை பின்�ர சம்பிரதாய�ா� இ்நத 

மதாறலபபசி அறழப்பில் தா�தம் 
ஏற்பட்டு வ்நதறத ஒட்டி பல ச்ந-
பதகஙகள் மவளியாகி வ்நத�. 
குறிப்பாக வரும் �ாரச் 23 ஆம் 
திகதி இஸபரலில் பதரதல் நற்ட-
மபைவிருக்கும் நிறலயில் மநதன்-
யாகுவு்ட�ா� உைறவ வலுப்ப-
டுத்த றப்டன் விரும்பவில்றல 
என்று கூைப்பட்்டது. இ்நநிறல-
யில் ஈரானின் அச்சுறுத்தல் �ற்றும் 

அரபு �ற்றும் முஸலிம் நாடுகளு்டன் 
இஸபரல் ஏற்படுத்திக்மகாணடுள்ள 
உைவுகள் பற்றி றப்டனு்டன் சு�ார 
ஒரு �ணி பநரம் பபசியதாக மநதன்-
யாகு அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.  

அம�ரிக்காவின் ம்டக்சஸ �ாநிலத்தில் வரலாறு கா்ணாத 
பனிப்புயலால் 21 பபர உயிரிழ்நதுள்ள�ர. மில்லியன் 
க்ணக்காப�ாருக்கு மின்சார விநிபயாகம் தற்டப்பட்டுள்-
ளது. அம�ரிக்காவின் பல பகுதிகளில் மகாவிட்–19  தடுப்-
பூசி பபாடும் பணியும், அதன் விநிபயாகமும் பாதிக்கப்பட்-
டுள்ள�.

கடுஙகுளிரால் காற்ைாறலகளின் மசயல்பாடு மு்டஙகி-
யது. எ�பவ, மின்சாரத் பதறவறய ஈடுகட்்ட முடியா�ல் 
நிறுவ�ஙகள் தி்ணறி�. கடுற�யாகப் பாதிக்கப்பட்்ட 
�ாநிலஙகளுக்கு �த்திய அரசாஙகம் அவசர உதவியளிக்கத் 
தயார என்று ஜ�ாதிபதி பஜா றப்டன் கூறியுள்ளார.

அம�ரிக்காவில் கடுஙகுளிர நாறள மவள்ளிக்கிழற� 
வறர நீடிக்கும் என்று எதிரபாரக்கப்படுகிைது.

அமம. பனிப்பு்ல்: 21 யபர் உயிரிழப்பு

மகாவிட்–19 தடுப்பூசி 
விநிபயாகம் 'மபரு�ளவு 
சீரற்ைதும் நியாய�ற்ை' 
முறையிலும் இருப்பதாக 
ஐக்கிய நாடுகள் சறப 
கடும் வி�ரச�த்றத 
ம வ ளி யி ட் டு ள் ள து . 
அற�த்து தடுப்பூசிக-
ளில் 75 வீத�ா�றத 
மவறும் 10 நாடுகள் 
பயன்படுத்துவறதயும் 
அது சுட்டிக்காட்டியது. 

ஐ.நா பாதுகாப்புச் 
சறபயின் உயர�ட்்டக் 
கூட்்டம் க்ட்நத புதன்கி-
ழற� நற்டமபற்ைபபாது 
ஐ.நா மசயலாளர நாயகம் அன்ப்டா-
னிபயா குட்்டரஸ உறரயாற்றி�ார. 
அதில் 130 நாடுகளில் இன்னும் ஒரு 
தடுப்பூசி கூ்டப் பபா்டப்ப்டவில்றல 
என்பறத அவர குறிப்பிட்்டார.  

“இ்நத மநருக்கடியா� பநரத்தில் 
உலகளாவிய சமூகத்திற்கு முன் தடுப்பூ-
சிறய ச��ாகப் பகிரவது மிகப்மபரும் 
தாரமீக பசாதற�யாக உள்ளது” என்று 
அவர குறிப்பிட்்டார.  

பதறவயா� அதிகாரம், அறிவியல் 
நிபு்ணத்துவம், தயாரிப்பு, நிதித் திைன்-

கள் ஆகியவற்றை ஒருஙகிற்ணக்க உல-
களாவிய தடுப்பூசி திட்்டத்றத மகாண-
டுவருவதற்கு குட்்டரஸ அறழப்பு 
விடுத்தார.  

தடுப்பூசிகள் ச��ா� முறையில் 
விநிபயாகிக்கப்ப்டவில்றல என்ைால் 
உலகம் அபாயமிக்க நிறலக்குக் 
மகாணடு மசல்லப்படும் என்று இ்நதக் 
கூட்்டத்தில் எச்சரிக்கப்பட்்டது. 

உலகின் வறிய �க்களுக்கு 
மகாபரா�ா தடுப்பு �ரு்நறத வாஙகி 
விநிபயாகிப்பதற்கு உலக சுகாதார 

அற�ப்பின் மகாமவக்ஸ 
திட்்டம் மகாணடுவரப்-
பட்்டபபாதும் அது ஏற்க-
�பவ த�து திட்்டத்றத 
ஆரம்பிக்க தவறியுள்-
ளது. �றுபுைம் மசல்வ்நத 
நாடுகள் தடுப்பு �ரு்நறத 
வழஙகுவதில் தீவிரம் 
காட்டியுள்ள�. 

மகாமவக்ஸ திட்-
்டத்திற்காக காத்திருக்க 
முடியாத பல அபிவி-
ருத்தி அற்ட்நது வரும் 
நாடுகளும் சுய�ாக 
தடுப்பு �ரு்நதுகறள 
மபறும் ஒப்ப்நதஙக-

ளுக்கு அணற�க் காலத்தில் முயன்று 
வருகின்ை�. 

உலமகஙகும் மகாபரா�ா றவரஸ 
மதாற்று சம்பவஙகள் 109 மில்லிய-
�ாக அதிகரித்திருப்பபதாடு குறை்ந-
தது 2.4 மில்லியன் பபர உயிரிழ்நதுள்-
ள�ர. மசல்வ்நத நாடுகளில் உற்பத்திச் 
சிக்கல் கார்ண�ாக தடுப்பு �ரு்நறத 
வழஙகுவதில் தட்டுப்பாடு நிலவும்-
பபாது பல நாடுகளும் இன்னும் த�து 
தடுப்பு �ரு்நது திட்்டத்றத ஆரம்பிக்க-
வில்றல என்பது குறிப்பி்டத்தக்கது.  

மகாவிட்-19: அனைத்து தடுப்பூசிகளில் 
75 வீதமாைனத 10 நாடுகள் பயன்பாடு

ஐ.நதா கடும் 
எசசரிகளக
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Nfs;tp mwptpj;jy;
ghj;jJk;gu gpuNjr rig

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l thfdq;fs;/thfd 
ghfq;fis Nfs;tp %yk; tpw;gid nra;jy;

01.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ghj;jJk;gu gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd thfdq;fis 

tpw;gid nra;tjw;fhf 2021.02.19 Kjy; 2021.03.12 tiu nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; itg;Gj;njhif nrYj;jpa gpd;G 

2021.02.19 Kjy; 2021.03.10 tiu thu ehl;fspy; K.g.08.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mf;fhy vy;iyapy; mYtyf tshfj;jpy; epWj;jp 

itf;fg;gl;Ls;s Fwpj;j thfdq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

03.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpg;gj;jpuq;fis %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad Fwpg;gpl;l ,U 

ciwfspy; ,l;L mt; ciwfis kpz;Lk; jdp ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tp ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L> jiyth;> nfs;tpr;rig> ghj;jJk;gu 

gpuNjr rig> gpl;bNa nfju> tj;Njfk" vd;w Kfthpf;F 2021.03.12 gp.g.2.00,w;F Kd; fpilf;FkhW 

gjpTj;jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ rig mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;.

04.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 2021.03.12 gp.g.2.30 ,w;F rig mYtyfj;jpy; ,lk;ngWtjhy; mt; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

05.  ,f;Nfs;tp rk;ge;jkhf ,Wjpj;jPh;khdk; vLf;Fk; KOikahd mjpfhuk; ghj;jJk;gu gpuNjr rigapd; 

kfh rigf;F chpaJ.

thfd tpguk; Nfs;tp ,yf;fk;
kPsspf;fg;glhj 

njhif
kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; njhif

1
252-6379 ,ypUe;J fow;wp mfw;wg;gl;l 
L-200 nfgpd; kw;Wk; jhq;fp CPC/PDPS/4/1/50/1

&.2500.00 &.5000.002
49-4391 Nghl; tif buf;lh; 
(4 rf;fuk;) bnuapyUld;

CPC/PDPS/4/1/50/2

3 118-4284 n`hd;lh Nkhl;lhh; irf;fps; CPC/PDPS/4/1/50/3

4 CPRA - 7355 nrkp buf;lh; bnuapyUld; CPC/PDPS/4/1/50/4

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf : 0812476276

2021.02.17Mk; jpfjp 

ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

jiyth;

ghj;jJk;gu gpuNjr rig

tHj;jf mikr;R

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig (EDB)> Vw;Wkjp Nkk;ghL kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd Kd;dzp mur epWtdkhFk;. 
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; %Nyhgha  jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vw;Wkjp Nehf;if miltjw;fhf 
rhjidfis cWjp nra;a gq;fspg;ig toq;ff;$ba cWjp nra;ag;gl;l jpwik kw;Wk; njhopy;rhh; epGzj;Jtk; 
cila ,yq;if gpui[fsplkpUe;J fPo;;fhZk; gjtpfis epug;Gtjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Kfhikj;Jt cjtpahsh; gjtp (njhopy;El;gkw;w) (MA 1-1)

Ntiy tpguk;

 -  Fwpj;j gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; nraw;ghLfSf;F chpa rfy ,ypfpjh; kw;Wk; nrayf Ntiyfspy; 
<Lgly; 

 - Nfhitfis guhkhpj;jy;
 -  tUlhe;j kw;Wk; fhyhz;Lld; rk;ge;jg;gl;l jfty;fis GJg;gpj;jy;; kw;Wk; fz;fhzpg;G nra;jy; 

jifikfs;

  f.ngh.j (rh.j) ghPl;irapy; rpq;fsk;/jkpo;> Mq;fpy nkhop kw;Wk; fzpjk;/vz; fzpjk; cl;gl ehd;F 
ghlq;fspy; (04) jpwikr;rpj;jpAld; xNu jlitapy; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;.

kw;Wk;

  f.ngh.j (c/j) ghPl;irapy; Fiwe;j gl;rk; %d;W (03) ghlq;fspy; (nghJ tpdhg;gj;jpuk; jtph;j;J) 
rpj;jpaile;jpUj;jy;

Nkyjpf jifikfs;

 -  jl;lr;R Ntfk; - xU epkplj;jpw;F 30 - 40 (Mq;fpyk;/rpq;fsk;) nrhw;fs;
 - Mq;fpy nkhopapy; Ntiy nra;af;$ba Mw;wy;
 - njhiyNgrp mikg;G/PABX nraw;gLj;Jk; Mw;wy;
 - fzdp mwpT kw;Wk; Fwpj;j Jiwapy; mDgtk; 

rk;gs msT

  &. 27,910/- 10x300 - 7x350-4x495-20x660-&.48540/-
 khjhe;jk; kw;Wk; mur mDkjpj;j nfhLg;gdTfs; - nrYj;jg;gLk;.

Njh;e;njLf;fg;gLk; Kiw: vOj;J %y Nghl;bg;ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; ngWNghpd; mbg;gilapy;

taJ

  18 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  ,t; $ba tanjy;iy mur 
jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; epajpfs; epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhhpfSf;F kw;Wk; cs;sf 
tpz;zg;gjhhpfSf;F nghUe;jhJ.

NtW rYiffs;

  Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; kUj;Jt cjtp jpl;lq;fs;

 Nghf;Ftuj;J trjpfs;

 gad;gLj;jg;glhj  kUj;Jt tpLKiwfSf;fhd nfhLg;gdT kw;Wk; tUlhe;j Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT

 mur mDkjpj;j rYif tl;b mstpd; fPohd tPl;Lf;fld; kw;Wk; mdh;j;j fld;fs;.

  Copah; Nrkyhg epjp - Copah;fsplkpUe;J 10% epWtdj;jpypUe;J 15% kw;Wk; Copah; ek;gpf;if epjpak; - 
epWtdj;jpypUe;J 3%

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

Fwpj;j tpz;zg;gg; gj;jpuk; Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; 05Mk; khbapy; mike;Js;s kdpjts Kfhikj;Jt gphptpy; 
my;yJ www.srilanka business.com ,izaj;jsj;jpy; ('Announcements' njhlhpd; fPo;) ngw;Wf;nfhs;syhk;. fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; gjtpg; ngaiuf; Fwpg;gpl;L KOikahd RajuTfSld; Kiwahfg;  g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Fwpj;j rfy rhd;wpjo;fspdJ gpujpfis Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F 
2021.03.05 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpz;zg;gk; (ghpe;Jiuf;fg;gl;l 
EDB tpz;zg;gk;) kw;Wk; Fwpj;j rd;wpjo;fspd; gpujpfSld; rkh;g;gpf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

mur Jiwapy; NrHe;j CopaHfspd; tpz;zg;gq;fs;> jkJ epWtd jiyika+lhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
mt;tpz;zg;gj;jpd; Kd;$l;ba gpujpnahd;iw tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpdj;jpw;F Kd; rigf;F 

mDg;GkhW tpz;zg;gjhhpfSf;F mwpTiu toq;fg;gLfpd;wJ.

gzpg;ghsh; ehafk;

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig>

NDB  EDB ltH>  ,y. 42> etk; khtj;ij> 

nfhOk;G-02.

njh.Ng: 011-2300700> ngf;];: 011-2300715

,izaj;jsk;. www.srilankabusiness.com

ntw;wplq;fs;

ePh; toq;fy; mikr;R

ePh;tsq;fs; rig

ntw;wplq;fs;

rigapy; ntw;wplkhfTs;s fPo;f;fhZk; gjtpfis epug;Gtjw;fhf 

jifikAs;s ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. fPo;f;fhZk; gjtpfis epug;GtJld; rk;ge;jg;gl;l 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk; rk;ge;jkhd jfty;fSf;F epWtdj;jpd; 

,izajsj;ij ghprPypf;FkhW jaTld; Ntz;LfpNwd;. 

(www.wrb@gov.lk) 
01) nghJ Kfhikahsh; (vr;.vk;.2-1)

02) gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (nraw;ghLfs;) (vr;.vk;.1-3)

03) gpujpg; nghJ Kfhikahsh; - (Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp)                

  (vr;.vk;.1-3)

04) cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;) (vr;.vk;.1-1)

05) rl;l mjpfhhp (vk;.vk;.1-1)

nghJ epge;jidfs;

01.  rk;gsk; toq;Ftjw;fhf Kfhikj;Jt Nritj; jpizf;fsj;jpdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; Rw;WepUg ,y - MSD 02/2016 mikthFk;. 

murpdhy; mDkjpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTf; nfhLg;gdT 

kw;Wk; Vida rk;ge;jg;gl;l nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

02.  rpNu\;l Kfhikj;Jtk; (vr;vk;) kl;lj;jpyhd gFjpfSf;fhf mur 

eph;thf Rw;W epUgj;jpd; gpufhuk; cj;jpNahfg+h;t thfdk; kw;Wk; 

vhpnghUs; nfhLg;gdT nrYj;jg;gLk;.

03.   mur JiwapYs;s tpz;zg;gjhuh;fSf;F tanjy;iy nghUe;jhJ.

04.    mur my;yJ mur/$l;Lj;jhgdk; my;yJ rigfspy; Nritapy; 

<Lgl;Ls;s mjpfhhpfs; Fwpj;j epWtd jiyik Clhf 

tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpz;zg;gpf;Fk; gjtpfs; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

06.   tpz;zg;gq;fspy; KOikahd RajuTfSld; rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfSld;  cwtpduy;yhj  ,Uthpd; ngah; kw;Wk; KfthpAld; 

   jiyth;> ePh; tsq;fs; rig> 2V> n`f;lh; nfhg;NgfLt khtj;j> 

nfhOk;G - 07 vd;w Kfthpf;F 2021.03.04 my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;

jiyth;>

ePh; tsq;fs; rig

2V> n`f;lh; nfhg;NgfLt khtj;j>

nfhOk;G - 07.

2021.02.15

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; fPo;> nghJ 

mwptpj;jy; ,j;jhy; toq;fg;gLfpd;wJ.

 1. fk;gdpapd; ngaH: 

SOFTNOLOGY (PRIVATE) 
LIMITED  

fk;gdpapd; gjptpyf;fk;:  

PV 00223627
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp:  

02.07.2020
 gjpT mYtyf Kfthp: 

,y.295> ky;fKt> 

fphpcy;y> FUehfy;

2. fk;gdpapd; ngaH: 

RHINE SYNERGY  
(PRIVATE) LIMITED  
fk;gdpapd; gjptpyf;fk;:  

PV 00229691
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp:  

28.10.2020
 gjpT mYtyf Kfthp: 

,y.55/5> epfNg> 
nj`ptis

3. fk;gdpapd; ngaH: 

rpdhl;b        

(gpiwtl;) ypkpl;ll;  

fk;gdpapd; gjptpyf;fk;:  

PV 00229323
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp:  

20.10.2020
 gjpT mYtyf Kfthp: 

368/3A> nfhOk;G tPjp> 

nghFe;ju> gpypae;jy

nrayhsh;

A&H Business Systems 
(Pvt) Ltd

nghJ mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

ehtw;Fop y$d; Nyd;l; 

(gptPb) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: PV 00234388

$l;bizf;fg;gl;l jpfjp:  

07.02.2021

gjpT Kfthp: 

143A> fhyp tPjp> 
nts;stj;ij 

fk;gdp nrayhsh;fs;

Maheswaran Branavan
BBK Partnership (Pvt) 
Ltd Company Secretaries

mwptpj;jy;
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ntw;wplq;fs;
td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

Rw;whly; Kiwik ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;
cyf tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo; Ie;J tUl fhyj;jpw;F nraw;gLj;jg;gLk; Rw;whly; 

Kiwik ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpd;  nraw;wpl;l Kfhikj;Jt 

gphptpw;F (PMU) 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;  

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpahl; njhFjpapdiu xg;ge;j mbg;gilapy; Ml;Nrh;g;gjw;fhf 

,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gjhuh;fs; 67 tajpw;F cl;gl;lth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. Mq;fpy nkhopapy; Njh;r;rp> mur rl;l 
xOq;Ftpjpfs; njhlh;ghd mwpT kw;Wk; fzdp Mw;wy; fl;lhakhd Njitg;ghLfshFk;.

1.   rpNu\;l rptpy; nghwpapayhsh; - 01 gjtp

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;
  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; 

gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 08 tUl fhy mDgtj;ijg; 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. ,jpy; 04 tUl fhyk; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 my;yJ
  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ,iaGila 

Jiwapy; gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy; 
my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; me;jj; 
jifikfisg; g+h;j;jp nra;jjd; gpd; Fiwe;jgl;rk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 07 tUl fhy mDgtj;ijg; 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 my;yJ
  ehL KOtjw;Fkhd mur Nritapy; Kjyhe;ju cj;jpNahfj;juhapUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ,iaGila 

Jiwapy; mjw;Fr; rkkhd epiyapy; ,Uj;jy; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; ,iaGila Jiwapy; Kjyhe; juj;jpy; 
02 tUl fhy Nrit mDgtk; ,Uj;jy;.

khjhe;j rk;gsk; - PS3- &gh 125,000.00 – 140,000.00 *

2. Rw;whly; kw;Wk; r%fg; ghJfhg;G epGzh; - 01 gjtp

3. njhlh;ghly; epGzh; - 01 gjtp

4. r%f mgptpUj;jp kw;Wk; tho;thjhu epGzh; - 01 gjtp

5. nraw;wpl;lf; fzf;fhsh; - 01 gjtp
 
fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;
  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; 

gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; gy;fiyf;fof gl;lj;jpw;Fr; 
rkkhdJ vd Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; fy;tpj; jifikia ,e;j tplaj;Jiwf;F ,iaghfg; ngw;wpUj;jy; my;yJ 
me;j tplaj;Jiw njhlh;gpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpd; ,Wjpg; ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy; 
kw;Wk; me;jf; fy;tpj; jifikiag; g+h;j;jp nra;jjd; gpd; Fiwe;jgl;rk; ,iaGila Jiwapy; 06 tUl fhy 
mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

my;yJ
  ehL KOtjw;Fkhd mur Nritapy; III/II ju cj;jpNahfj;juhapUj;jy; my;yJ ,iaGila Jiwapy; 

mjw;Fr; rkkhd epiyapy; ,Uj;jy; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; ,iaGila Jiwapy; III/II Me; jug; gjtpnahd;wpy; 
06 tUl fhy Nrit mDgtk; ,Uj;jy;.

  njhlh;ghly; epGzh; gjtpf;fhd mNgl;rfh;fs; njhlh;ghly;> Clftpay; my;yJ ntFrdj; njhlh;Gj; Jiwapy; 
gl;lnkhd;iwg;  ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; 
njhlh;ghly; Jiwia xU ghlkhff; nfhz;l gl;lk; kw;Wk; ,iaGila Jiwapy; jifikf;Fg; gpd;dh; 
Fiwe;jgl;rk; 06 tUl fhy mDgtk;. ,jpy; 03 tUlq;fs; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

khjhe;j rk;gsk; - PS4- &gh 100,000.00 – 115,000.00 *

6. Rw;whly; mjpfhhp 02 gjtpfs;

7. r%f mgptpUj;jp mjpfhhp gjtp 01

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;
  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ,iaGila 

Jiwapy; gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;gk; / njhopw; gapw;rp epWtdnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 
VohtJ (07) kl;lj;jpy; Njrpa njhopw;wpwd; (NVQ) rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; ngWif eltbf;iffs; 
njhlh;gpy; xU tUl (01) tpNrl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ
  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;gk; / njhopw; gapw;rp 

epWtdnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; MwhtJ (06) kl;lj;jpy; Njrpa njhopw;wpwd; (NVQ) 
rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; ngWif ,iaGila Jiwapy;; MW tUlq;fs; (06) tpNrl mDgtj;ijg; 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ
  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;gk; / njhopw; gapw;rp 

epWtdnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;jhtJ (05) kl;lj;jpy; Njrpa njhopw;wpwd; (NVQ) 
rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; ngWif eltbf;iffs; njhlh;gpy; gjpndhU tUlq;fs; (11) tpNrl 
mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

  khjhe;j rk;gsk; - PS6- &gh 58,000.00 – 63,000.00 *

8. nraw;wpl;l nrayhsh;

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs; (06k;> 07k; gjtpfSf;F)
  f.ngh.j. rh/jug; ghPl;irapy; Mq;fpyk; kw;Wk; rpq;fsk; / jkpo; nkhopfs; cl;gl 3 ghlq;fspy; jpwikr; 

rpj;jpAld; xNu mkh;tpy; 03 ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; 
nrayhsh; ghpr;rpak; njhlh;ghd fw;ifnewpnahd;iwf; fw;wpUj;jy; my;yJ gl;la nrayhsh; ghPl;irapy; 
rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; Fiwe;jgl;rk; ,iaGila Jiwapy; 03 tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

my;yJ
  gl;la nrayhsnuhUtuhf ,iaGila Jiwapy; 02 tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

khjhe;j rk;gsk; - PS6- &gh 58,000.00 – 63,000.00 *

     * 01/2019Mk; ,yf;f MSD Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rk;gsj;jpw;Fg; Gwk;ghf 
tho;f;ifr;  nryTg; gbAk; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gpj;jy;:
tpz;zg;gjhuhpdhy; cwtpduy;yhj mtiug; gw;wpa ghpe;Jiuiag; ngw;Wf;nfhs;sf; $ba ,uz;L egh;fspd; ngah;> 
Kfthp kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij cs;slf;fp jkJ fy;tpj; jifikfs;> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; 
Nrit mDgtq;fisf; Fwpg;gpl;L jkJ Ra juTg; gbtj;ij tpz;zg;gj;Jld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jifik 
kw;Wk; Nrit mDgtj;ij mbg;gilahff; nfhz;L Nkyhd jifikAldhd tpz;zg;gjhuh; Neh;Kfj; Njh;tpw;F 
miof;fg;gLthh; vd;gJld; tpz;zg;gjhuh;fspd; jpwik Kd;Dhpik mbg;gilapy; Ml;Nrh;g;G ,lk;ngWk;. mjdhy; 
Ml;Nrh;g;G eltbf;iffSf;F ve;jnthU mOj;jk; my;yJ gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy; ,lk;ngw;why; tpz;zg;gk; 
epuhfhpf;fg;glyhk;. mbg;gilj; jifikfis cWjp nra;tjw;fhf ,iaGila rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; 
gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; fl;lhakhFk; vd;gJld; rfy KOikaw;w tpz;zg;gq;fSk; 
epuhfhpf;fg;gLk;. 

jw;nghOJ mur my;yJ miu mur Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis jpizf;fsj;jpd; 
jiyth; / epWtdj;jpd; jiyth; Clhf> g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021 khh;r; khjk; 08Mk; jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaj; njspthff; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

gjtpf;F ,iaghd flik tpguq;fSf;F www.msdw.gov.lk vDk; ,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpf;fTk;.

 
nrayhsh;>
td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R>
,y. 1090> = [ath;jdGu khtj;ij> ,uh[fphpa. 
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ePHg;ghrd mikr;R

fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fg;gpbf;Fk; 
xUq;fpize;j ePH Kfhikj;Jtf; fUj;jpl;lk; - CCRIWMP)

(Njrpa Nghl;bf; Nfs;tp)

IFB ,y: CRIWMP/NCB/VIS/2021/Packages 1 ,ypUe;J 11 tiu

jpfjp: 19.02.21

tpiykDf;fSf;fhd miog;G: fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthW mEuhjGuk; kw;Wk; FUehfy; 

khtl;lq;fsp;y; fpuhkpa ePHghrdj; jpl;lq;fis (VIS) Gduikj;jy;

1.  fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePH Kfhikj;Jtf; fUj;jpl;lj;jpd; nryTfSf;F 

Clhf gRik fhyepiy epjpak; (GCF) ,ypUe;J UNDP ,d; mq;fPfhpf;fg;gl;l KftH cld; ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ epjpiag; ngw;Ws;sJ. fPNo tpghpf;fg;gLk; xg;ge;jq;fspd; fPohd 

fl;lzq;fSf;fhf ,e; epjpapd; xU gFjp gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. fPNo tpghpf;fg;gLk; xg;ge;j nghwpfSf;fhf> 

jifikAk;> jifikAs;s cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fhyepiy 

khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePH Kfhikj;Jtj; jpl;lk; (CRIWMP)> jpl;l ngWiff; FOtpd; 

rhHghf jpl;lg; gzpg;ghsH NfhUfpd;whH.

,y. nghjpapd; tpguk; IFB ,y
tpiykD 

cj;juthjk; 

(&gh)

CIDA 
juk;

mEuhjGuk; khtl;lk;> kjthr;rp gpnr. gphpT> mSj; - `y;kpy;Nyt ghhpa ePHtPo;r;rp (01-05)

1 vl;lk;gf];fe;j k`ntt fpuhk ePHg;ghrdf; 

fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/ALUTH/2021/01 200>000.00

C6 & 
C5

2 gd;ntt kw;Wk; nfhq;nfhy;Nyt k`ntt 

fpuhk ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/ALUTH/2021/02 250>000.00

C6 & 
C5

3 nfhq;nfhy;Nyt Flhntt kw;Wk; uj;ky;ntl;ba 

ntt fpuhkpa ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/ALUTH/2021/03 200>000.00

C6 & 
C5

4 nyhSf];ntt k`ntt kw;Wk; jq;fphpkhkNf 

mKz (Anicut) fpuhk ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; 

Gduikg;G

CRIWMP/NCB/ALUTH/2021/04 200>000.00
C6 & 

C5

5 mSj;`y;kpy;Nyt ntt fpuhk ePHg;ghrdf; 

fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/ALUTH/2021/05 200>000.00

C6 & 
C5

mEuhjGu khtl;lk;> n`hut;gj;jhd gpnr. gphpT> uj;kNy ghhpa ePHtPo;r;rp (06-07)

6 fy;gpl;bfy ntt fpuhkpa ePHg;ghrdf; 

fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/RATH/2021/06 150>000.00

C6 & 
C5

7 jpk;gphp ntt fpuhkpa ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; 

Gduikg;G
CRIWMP/NCB/RATH/2021/07 200>000.00

C6 & 
C5

FUehfy; khtl;lk;> fy;fKt gpnr. gphpT> flty ghhpa ePHtPo;r;rp (08-11)

8 Nghuntt kw;Wk; gSf];ntt fpuhkpa 

ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/KADA/2021/08 200>000.00

C6 & 
C5

9 JDklyht ntt kw;Wk; kykphpafk ntt 

fpuhkpa ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/KADA/2021/09 200>000.00

C6 & 
C5

10 nghy;Nftpy ntt kw;Wk; n`yk;gf`ntt 

fpuhkpa ePHg;ghrdf; fl;likg;gpd;; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/KADA/2021/10 150>000.00

C6 & 
C5

11 ,`yfpTy;ntt fpuhkpa ePHg;ghrdf; 

fl;likg;gpd; Gduikg;G
CRIWMP/NCB/KADA/2021/11 100>000.00

C6 & 
C7

2.  Fs mizf;fl;L mikj;jy;> Fsj;jpd; mbapy; cs;s tz;ly; kz;iz mfw;wy; kw;Wk; ePH ntspNaWk; 

JUR kw;Wk; kil fl;likg;Gf;fs; (gpujhd Ntiyfs;) kw;Wk; mizf;fl;Lfs; 120 ehl;fspy; g+Hj;jp 

nra;jy; Mfpatw;iw ,g;gzpahdJ mlf;Ffpd;wJ.

3.  tpiykDf;fs; Muk;gj;jpy; xg;ge;j nghjp-thupahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. tpiykDjhuu;fs; ve;jnthd;Wf;Nfh 

my;yJ xd;wpw;F Nkw;gl;l xg;ge;j nghjpfSf;F tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;fhd njupitf; 

nfhz;Ls;shu;fs;. xd;wpw;F Nkw;gl;l nghjpfSf;F tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; Ntisapy; fPNoAs;s 

gj;jhk; (10) ge;jpapy; Rl;bf;fhl;bathW mtu;fspd; tpUg;Gupik tupiriaf; Rl;bf; fhl;ly; Ntz;Lk;. 

xd;wpw;F Nkw;gl;l nghjpfSf;F tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk; Ntisapy;> NkNy toq;fg;gl;lthW 

xt;nthU xg;ge;jj;jpw;F jdpj;jdpahd tpiykDg;gpizia tpiykDjhuu; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 

xt;nthU xg;ge;j nghjpf;Fkhd ,ae;jpuhjp> cgfuzq;fs;> ts xJf;fPL Mfpatw;iw Fwpg;gpLk; jifik/ 
jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid gpuj;jpNafkhf mlf;Fjy; Ntz;Lk;. ,Wjp kjpg;gPl;L nraw;ghl;bd Ntisapy; 

nraw;wpl;lj;jpd; kpf mjpf nghUshjhu ,izg;G njhlHghf jPu;khdnkLg;gjw;fhf xl;Lnkhj;jkhd 

midj;J NghJkhdsT gjpypWf;ff;$ba tpiykD nghjpfs; guprPyid nra;ag;gLk;. tpiykDjhunuhUtu; 

xd;wpw;F Nkw;gl;l nghjpfSf;F ntw;wpfukhd tpiykDjhunud gupe;Jiuf;fg;gbd;> mtuJ Kd;Dupik 

tupirahdJ NkNyAs;s kpf mjpf nghUshjhu ,izg;gpy; mlf;fg;glf;$ba rhj;jpakpUg;gpd; cupa 

guprPyid toq;fg;glyhk;. mt;thwhd ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Vida nghjpfSf;fhd 

tpiykDf;fs; xl;Lnkhj;jkhd nfhs;sstpd; mbg;gilapy; kjpg;gPL nra;ag;gLtJld; kPjpahfTs;s jifik 

jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;/ ts xJf;fPL kw;Wk; xg;ge;jk; Mfpad Mff;$baJ - ,U xg;ge;j nghjpfSf;F 

kl;Lg;gLj;jg;gLk;. 

4. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;.

5.  tpUk;gpdhy; Nrfhpg;gjw;F Kd;dH fl;lzq;fs; ,d;wpNa tpiykD Mtzq;fis MHtKs;s kDjhuHfSf;F 

ghprPypf;fyhk;. Nkyjpf jfty;fs; VjhtJ Njitg;gbd; jpl;lg; ezpg;ghsH CRIWMP> ePHg;ghrd mikr;R> 

CRIWMP> jpl;lg;gzpg;ghshplk; ,Ue;J ngwyhk; xg;ge;j ,y 0112672228 kw;Wk; <nkapy; tendercriwmp@
gmail.com

6.  tpiykD Mtzq;fspy; jifikfspd; Njitg;ghLfs; tphpthfj; jug;gl;Ls;s NghjpYk; rpy gpujhd 

jifikfs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

 m.  ePHg;ghrdk; kw;Wk; tbfhyikg;Gf; fhy;tha;fs; Jiwapy; Nkw;gb gl;baypy; jug;gl;Ls;sthW CIDA 
(ICTAD) gjpit tpiykDjhuH nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 M.  epHkhz mDgtk;:

   fle;j gj;J Mz;Lfspy; rkkhd jd;ikAs;ss xg;ge;jq;fs; Fiwe;jgl;rk; xd;iw ntw;wpfukhd 

Kbj;j milahs mDgtk;.

7.  CRIWMP> jpl;lg;gzpg;ghsUf;F Kfthpapl;L xg;ge;jjhuHfspd; tpahghuj; jiyg;gpy; vOj;J %y Ntz;Ljiy 

rkHg;gpj;J kw;Wk; Mtzq;fspd; xt;nthU njhFjpf;Fk; (nghjp) ,&gh 4>000.00 XH kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; NghpYk;> nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> ,y. 500> 12k; khb> ePHg;ghrd 

mikr;R> CRIWMP jpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpypUe;J 2021.02.19 Kjy; 2021.03.12 tiu (0900 kzp 

Kjy; 15 kzp tiu) mYtyf Neuq;fspy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp - Nfs;tp 

Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

8.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; ehspw;Fg; gpd;dH 91 ehl;fs; fhyj;jpw;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

(tpiykDg;gpiz nry;YgbahFk; fhyvy;iy 119 ehl;fs;) ePHg;ghrd mikr;R> CRIWMP jpl;lg;gzpg;ghshpd; 

ngahpy; tiuag;gl;l> Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; njhifapy; tpiykDg;gpiz ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

9.  nfhOk;G-07> Mde;j FkhuRthkp khtj;j> ,y. 69> ~kfhtyp epiyak;| (neYk; ngf;Fdtpw;F mUfpy; 

kw;Wk; fyhgtdj;jpw;F mLj;J) cs;s Nfl;NghH $lj;jpy; Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; eilngWk; ,J 

2021.03.03k; jpfjp 10.00 kzpf;F Muk;gkhFk;. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lj;jpw;F rKfkspg;gjw;F Kd;dH 

tpiykD jhuHfs; jkJ nrhe;j nrytpy; tp[ak; nra;J jsj;ijg; ghHitapl;L> tpiykD jahhpg;gjw;fhd 

jfty;fis ngw;Wf;nfhs;SkhW cj;Njr kDjhuHfs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH.

10.  tpiykDjhuH tpiykDtpd; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpia ,uz;L ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; 

,l;L nghjpaply; Ntz;Lk;. mj;Jld; xU ntsp fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~%yg;gpujp| 

kw;Wk; ~efy; gpujp| vd njspthf nghjp ,yf;fj;ijAk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. xU xg;ge;jnghjpf;F Nky; 

tpiykDf;fis rkHg;gpf;f NeHe;jhy; tpiykDjhuH xt;nthU nghjpf;Fk; me;je;j ntt;Ntwhd fbj 

ciwfis jahhpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; me;j vy;yh fbj ciwfisAk; XH ~gpujhd fbj ciw| 

(Master - Envelope) cs;sply; Ntz;Lk;. ~rkHg;gpj;j vy;yh nghjpfspd; Kd;Dhpikg; gl;baypy; xOq;fpy;> 

xg;ge;jjhuuhy; Kiwahf xg;gkplg;gl;L mitAk; ~gpujhd fbj ciwapy;| cs;splg;gly; Ntz;Lk;.

11.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis jpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpypl KbAk;. my;yJ 2021.03.15k; jpfjp 1400 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; jpl;lg; 

gzpg;ghsiu milAkhW> Nkw;gb ge;jp VO (07) ,y; Fwpg;gplg;gLk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. 

jhkj rkHg;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gLk; mj;Jld; ge;jp VO (07) ,y; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; xg;ge;jjhuHfs; 

my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; %lg;gLk; Neuj;jpd; gpd; fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

12.  js tp[aj;Jld; rk;ge;jg;gl;l MF nryTfs; nrytpdq;fs; cs;slq;fyhf tpiykD jahhpj;jy; my;yJ 

tpepNahfpj;jYld; ,ize;j tpiykDjhuHfshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; MF nryTfs; my;yJ nrytpdq;fs; 

gw;wp njhopy; jUeuhy; ve;jg; nghWg;Gk; $wg;gl khl;lhJ.

jiytH rhHghf

jpl;lngWiff; FO

jpl;lg; gzpg;ghsH

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePH Kfhikj;Jtf; fUj;jpl;lk;

ePHg;ghrd mikr;R

12k; khb> 

500> T.B. [hah khtj;j> nfhOk;G -10.

tpiykD mioj;jy;
Njrpa itj;jparhiy - fz;b

eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy; - 2021/2022
fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOj;jiythpdhy;> ,t;itj;jparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiyia

2021/2022 Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhfj; jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;

Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDj;jpwj;jy; 2021.03.19 md;W K.g. 10.30 ,w;F eilngWtjhdy;> md;iwa jpdk; 10.30 ,w;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW tpiykDf;fis mDg;GkhW mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

tpiykDf;fs;> 'jiytH> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Njrpa itj;jparhiy - fz;b" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; 

jghypy; mDg;gg;glyhk;. vd;gJld;> Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

Kj;jpiuaplg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; chpa Neuj;jpw;F Kd;dH NrHf;fg;glyhk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; 

tpz;zg;gpf;Fk; rpw;Wz;br;rhiyapd; ngaH Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

rpw;Wz;br;rhiyapd; ngaH kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk;
tpiykDg;
gpizak;

rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba
Mjdr; rhd;wpjopd;

ngWkhdk;

01
kUj;Jt mjpfhhp eyd;Ghp 
rpw;Wz;brhiy

5000.00 10>000.00 20>000>00.00

02
jhjpaH gzpf;FOtpdhpd; (Heda 
Sevana) eyd;Ghp rpw;Wz;br;rhiy

5000.00 10>000.00 10>000.00

03
gzpf;FOtpdUf;fhd eyd;Ghp 
rpw;Wz;br;rhiy

5000.00 10>000.00 10>000.00

04
kUj;Jt jpyf; mNgNrf;fu rpWePuf 
Neha; epthuz epiyaj;jpd; 
eyd;Ghp rpw;Wz;brhiy

5000.00 10>000.00 10>000.00

01.  kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizaj;ij ,t;itj;jparhiyapd; 

rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpAld;> Nkw;gb ngWkhdj;jpw;fhd  

Mjdr;rhd;wpjopd; %yg;gpujp> Njrpa milahs ml;il kw;Wk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J> 

2021.02.22 Kjy; 2021.03.18 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu> fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapd; epUthfg; gphptpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mjw;fhfg; gpujpepjpnahUtH 

rKfkspg;gjhdhy;> tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Njrpa milahs ml;il rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fspw;fikthf tpiykDf;fs; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;Jr; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  2021.03.19 md;W K.g. 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpy; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ 

mjpfhuk; ngw;W gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. mjw;fhfg; gpujpepjpnahUtH rKfkspg;gjhapd;> 

tpz;zg;gjhuhpd; mDkjpf;fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf milahs ml;il 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

05.  rpw;Wz;br;rhiyfs; gytw;wpw;fhf tpiykDjhunuhUtH Kd;tUthnudpd;> mtH xt;nthU rpw;Wz;br;rhiyf;Fk; 

tpiykDf;fSk; kw;Wk; Mjdr;rhd;wpjo;fs; jdpj;jdpahfr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

tpiykDf;fs; jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

06.  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Kd;dH> fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; epUthfg;gphptpy; tpiykDg; 

khjphpg;gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

07.  mur xg;ge;jq;fspd; epge;jidfis kPhpaikapd; fhuzkhf> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;gl;l egHfs; 

kw;Wk; mur eyd;Ghpr; rpw;Wz;br;rhiyfis eilKiwg;gLj;Jifapy; muRf;Fk; nrYj;j Ntz;ba 

nfhLg;gdTfis epiwNtw;whj kw;Wk; xg;ge;jq;fis kPwpatHfspw;F my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfspw;F 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.

08.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpik> fz;b> Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;b.

Gilitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk;

2021Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; kw;Wk; NritfSf;F 2021Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;gLth;. ,jd; 
nghUl;L Gilitf; ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F 1000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,iaGila 
khjphpg; gbtj;ijg; g+h;j;jp nra;J gjpT nra;J nfhs;syhk;. 2021-02-22Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-15Mk; jpfjp 
tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
,jw;fhf gpd;tUk; khjphpg; gbtk; ,iaGilajhFk;.

1.  fhfpjhjpfs;

2.    ifj;jwp ,ae;jpuk;> itz;bq; ,ae;jpuk;> nthg; Nuhy;

3.    ifj;jwp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

4.    ifj;jwp Gilit nea;tjw;Fj; Njitahd %yg; nghUl;fs; kw;Wk; E}y;

5.   fzdp> njhiyefy; ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

6.   tPl;Lj; jsghlq;fs; (kuk; kw;Wk; cUf;F)

7.    jfu Ntiyfs;> epwg;g+r;R> ,ae;jpuf; NfhshW cl;gl midj;J thfd jpUj;jNtiyfs;

8.  thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

9.    fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

10. Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;

11.  fhnzhsp gjpT kw;Wk; Gifg;glnkLj;jy;

12. mr;R Ntiyfs;

13.  thlif mbg;gilapy; xypngUf;fp rhjdq;fis toq;Fjy;

14.  epidTr; rpd;dq;fs; kw;Wk; epidTg; gbfq;fisj; jahhpj;jy;

15.  nraykh;Tfs; kw;Wk; fz;fhl;rpfSf;fhd czT ghdq;fis toq;Fjy;

16.  gpurhu mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy; (Outdoor Advertising)
17.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; (gazpfs; Nghf;Ftuj;J/ nghUl;fs; Nghf;Ftuj;J)
18.  Gilitf; ifj;njhopy; Jiwf;Fhpj;jhd nraykh;Tfs; kw;Wk; MSik Nkk;ghl;L nraykh;TfSf;fhd tsg; 

gq;fspg;igg; ngw;Wf;nfhLj;jy;

19.  rPUilf;Fj; Njitahd Jzpfis toq;Fjy;

20.  ,yj;jpudpay; cgfuzq;fis toq;Fjy;

21.  fz;fhl;rp kw;Wk; Vida cw;rtq;fSf;fhd kz;lg trjpfs;

22.  nfhl;liffs;/fjpiufs;/nfhbf; fk;gq;fs;/ntsp kiwg;Gfs; (Canopy Hall)/$lhuf; fjpiufs;

23.  cw;rtq;fSf;fhd jsghlq;fis toq;Fjy;

24. FWk;gl Mtz epfo;;r;rpfs;

25. fzdp Mh;l;Nth;f; jahhpj;jy;

26. nkhopngah;g;G - Kk;nkhopfSk;

27. fz;fhl;rpfis tbtikj;jy;

28. ,izajsq;fis guhkhpj;jy;

29. ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

  toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd khjphpg; gbtk;

gj;jphpif 

tpsk;guj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

khjphp ,yf;fk;

toq;Fk; Nrit 

mk;rj;jpd; ngah;

toq;Fehpd; 

ngah; kw;Wk; 

Kfthp

njhiyNgrp 

,yf;fk;

njhiyefy; 

,yf;fk;

toq;Fk; 

Nrit 

tpguq;fs;

 jpfjp:     ifnahg;gk; epWtd cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

 ftdpf;f Ntz;baJ: 

  fl;bl eph;khzj;jpd; nghUl;L ,f;lhl; gjpTj; juj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,e;j tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 
tpahghug; gjpTr; rhd;wpjioAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 Vida Nrit toq;Fk; epWtdq;fs; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh;>

Gilitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk;>

3tJ khb> nghJr; nrayf mYtyff; fl;blk;>

khspfhtj;ij>

nfhOk;G-10.

njhiyNgrp ,y. 01123222896



212021 பெப்ரவரி 19 பவள்ளிக்கிழமை 19–02–2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

fk;g+l;]; kw;Wk; Nrg;b rg;ghj;Jf;fis toq;Fjy;  -2012
B/15/2021

fPo;f;fhZk; rg;ghj;Jf;fis toq;Ftjw;fhf ek;gfkhd  

toq;Feh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;.

1. 162 Nrhbfs; fk;g+l; (ntypq;ld; g+l;) i`fl; (kQ;ry;)

2. 162 ghJfhg;G rg;ghj;Jf;fs; (fWg;G Nrhbfs;)

xU vOj;J%y Ntz;Ljy; kw;Wk; kPssspf;fg;glhj fl;lzk; 

&.1>000  (&. 925.93  + VAT) nrYj;Jtjd; Nghpy;> nfhOk;G-09> 

nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> ,y-609> Kjy;khb> 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Kfhikahsh; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) ,lkpUe;J 2021.03.09 tiu 0900kzp 

kw;Wk; 1500 kzpf;F ,ilapy; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;.

2021.03.10Mk; jpfjp 1400 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gLk; 

tpiykD %lg;gLk; Neuk; Kbtile;jTld; cldbahf 

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) mYtyfj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fis gjpTj;;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nkw;gb 

KfthpapYs;s Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpy; 

,lyhk;.

njspTgLj;jy;fs; (VjhtJ) ,Ug;gpd; fPNo fhzg;gLk; 

njhiyNgrp/ngf;]; ,yf;fj;jpy; jPh;T ngw;Wf; nfhs;syhk;.

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; ,.ng.$. 

,izaj;jsk; www.ceypetco.gov.lk  ,ypUe;J tpiykD 

Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;. mj;Jld; 

vy;yh nfhLg;gdTfisAk; kf;fs; tq;fp (jiyikafk;) ,d; 

,yq;if  ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;F ,yf;fkhd 

004100110208633 Clhf Nkw;nfhs;s KbAk;. jaTnra;J 

tpiykDTld; tq;fpg;gw;Wr;rPl;bd; mriyAk; rkh;g;gpf;fTk;. 

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

Nk/gh> Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb>

,y. 609> fyhepjp nldp];lh; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp : 5455330.

ngf;];  : 5455424                                             

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

2021 Mk; Mz;bw;fhd rg;ghj;Jf;fis  toq;fy;
B/14/2021

gpd;tUk; rg;ghj;Jf;fis toq;Ftjw;fhf Gfo;tha;e;j 
toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 
ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj;jiyth; ngw;Wf; 
nfhs;thh;.

1. 374  Pairs Work Boot – Black (Low Cut)
2. 315  Pairs Pump Shoes – Black
3.  112 Pairs Safety Shoes
4.  26   Pairs Sandal 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 &ghitr; (&gh 925.93 + ngNrt) 
nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;j 
gpd;dh; nfhOk;G-09> fyhepjp ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> 609 
Mk; ,yf;f ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 1 Mk; khbapd; 
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 
mYtyfj;jpypUe;J 2021.03.09 Mk; jpfjp tiu K.g. 9 kzpf;Fk; 
gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs; 2021.03.10 Mk; jpfjp gp.g. 2 kzpf;F mitfspd; 
%lg;gLk; Neuj;jpd; gpd;dh; %lg;gl;L ngWif kw;Wk; 
fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 
jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; 
Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

tpiykDf;fs; gjpTj;;jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ 
NkNyAs;s Kfthpapy; ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 
Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
Nrh;f;fg;glyhk;.

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s njhiyNgrp/njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhf 
njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd; mtw;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; www.ceypetco.
gov.lk  vd;w ,.ng.$. ,d; ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzj;ij gjptpwf;fk; nra;ayhnkd;gJld; midj;J 
gzf;nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 
kf;fs; tq;fpapd; jiyikafj;jpYs;s 004100110208633 vd;w 
fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;glyhk;. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; Kfhikahsh; Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
1 Mk; khb> ,y. 609> 
fyhepjp ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.
njhiyNgrp : 5455330> 5666225
njhiyefy; : 5455424                                             

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

mUz; rpNyhd; ];igr]; 

(gPtPb) vy;Bb 

gjptpyf;fk;: PV 00234030
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp:  

31.01.2021

gjpT Kfthp: 

257/2> ];Nld;yp tPjp> 

aho;g;ghzk;

fk;gdp nrayhsh;

Maheswaran Branavan
BBK Partnership (Pvt) 
Ltd Company Secretaries

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 
vth;gpNah i`-nlf; 
(gpiwtl;) ypkpll; 

gjptpyf;fk;: 
PV 111016

$l;bizf;fg;gl;l 
jpfjp:  

2016.01.05

gjpT Kfthp: 
,y.341, K.K.S tPjp 
tPjp> aho;g;ghzk;

gzpg;ghsh;

mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk; : BD/WM/LND/2/5/AQUIS/28,
gpuNjr nrayf fhupahyak;>
ntypkil.

2021.02.10

fhzp vLj;jw; rl;lk; 
7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; fPo; muRf;F 
vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l fPo; fhZk; 
fhzpf;fhf mr;rl;lj;jpd; 9 Mk; 
gpuptpd; fPo; cupj;J kw;Wk; el;l<l;L 
tprhuizfs; 2021.02.22 Mk; jpfjp 
ntypkil gpuNjr nrayfj;jpy; 
vd ;dhy ; elhj ;jg ;gLnkd 
nghJkf;fSf;F mwptpf;fg;gLfpwJ. 
,f; fhzpfSld; njhlu;Gilatu;fs; 
,t; tprhuizf;fhf rKfk; ju 
Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fSf;fhf 
,y 2213/42 kw;Wk; 2021.02.05 Mk; 
jpfjpAila mjptpNrl tu;j;jkhdpia 
ghu;f;fTk;.

cg gl;bay; 

01.gpuNjr nrayhsu; gpupT - ntypkil

Muk;g tiugl ,yf;fk; 
- Muk;g tiugl Jz;L ,yf;fk; g. 740

fhzp Jz;Lfspd; vz;zpf;if - 01

fhzpapd; nkhj;j tp];jPuzk; 
-  0.7452 n`f;nlau;

miktpl fpuhkk;; - n`tdFGu

fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT 
- 50 V mk;Ngnty

lg;.vk;.rP.tPurpq;f> 
gpuNjr nrayhsu;> 
ntypkil

2007 ,y.07> fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; 

gpufhuk; fPof;fhZk; fk;gdp $l;bizf;fg;gLjy; 

gw;wpa mwptpj;jy; fPNo gpuRhpf;fg;gLfpwJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

v]; vy;vy; vg; n[hg; 

Vn[d;rp (gpiwtl;) ypkpl;ll;;  

$l;bizf;fg;gl;l 

jpfjp: 2020.12.04

fk;gdp ,yf;fk; PV 00231245
mYtyf Kfthp: 

rkfp khtj;ij> 

Nghjpuh[Gu> Gj;jsk;.

gzpg;ghsh;

mwptpj;jy;

Province: Western
District: Colombo
6°52'43.59"N
79°54'44.55"E

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

kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig 

MNyhridfis NfhUjy; (RFP)

rpwe;j KjyPl;L tha;g;G 
nfhOk;G khjpntytpy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rigf;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; fhzpia Rw;whliy 

Nerpf;Fk; gwitfs; g+q;fhthf mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 

tbtikj;jy; - eph;khzk; - epjpaply; - nraw;gLj;Jk; kd;wk; 

(DBFO) ,w;F MNyhridfs; Nfhug;gLfpd;wd.

miktplk;
epy msitahsh; tiuglj;jpw;F 

mikthf tpguk;
msT

mbg;gil tpiy 

(,.&gh)

gpiz Kwp 

(,.&gh)

Fj;jif fhyk; 

tUlq;fs;

khjpnty  = 

[ath;jdGu 

Nfhl;Nl

2021.01.11k; jpfjpa epy msitahsh; 

tiugl ,y.6412 ,d; Fwpg;gplg;gLk; 

fhzp

37 AIR 20.44P (15.1245 
n`f;lahh;)

127>200.000/- 3>000>000/- 30

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L Nfs;tpjhuh;fs; (KjyPl;lhsh;fs;/
mgptpUj;jpahsh;fs;) ,lk; Rw;whliy Nerpf;Fk; gwitfs; g+q;fhit ephkhzpg;gjw;fhf ,t; mjpfhu rigf;F 

nrhe;jkhd> nfhOk;G khjpnty gpuNjrj;jpy; mike;Js;s Nkw;gb fhzp tbtikj;jy; - eph;khzk; - epjpaply; 

nraw;gLj;jiy (Design - Build - Finance Operate) mbg;gilahff; nfhz;L mgptpUj;jp nra;tjw;fhf KjyPl;L 

MNyhridfis (RFP) Nfhug;gLfpd;wd. cj;Njr mgptpUj;jp jpl;lk; efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp topfhl;bfSf;F mikthf ,lk;ngWjy; Ntz;Lk;.

,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w 
tpz;zg;gjhuh;fSf;F Fwpj;j tpguq;fs; 
mlq;fpa KjyPl;L MNyhridfisf; 
NfhUk; Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj 
&.25>000/- njhifia (thp cl;gl) 
gj;juKy;y> nrj;rphpgha - fl;lk; I> 6Mk; 
khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; epjpg;gphptpw;F nrYj;jp 
08Mk; khbapy; mike;Js;s mt; mjpfhu 
rigapd; nrhj;J Kfhikj;Jt kw;Wk; 
mgptpUj;jp gphptpypUe;J 2021.02.22k; jpfjp 
Kjy; 2021.03.19Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; 
Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 
tiuahd fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;

Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2021.03.10k; jpfjp K.g.10.00 ,w;F> nrj;rphpgha> fl;lk; 1> 9Mk; 
khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk; 
mgptpUj;jp MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;sy; 2021.03.25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F 
KbtilAk;. 

fpilj;Js;s njhopy;El;g MNyhridfis cldbahf jpwj;jy; gj;juKy;y 'R`{Ugha"> 
18Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopTg;nghUs; mfw;wy; 
kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpy; ,lk;ngWtJld; mjw;fhf 
Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 
Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzpg;ghsh;> (nrhj;J 
mgptpUj;jp) nrhj;J mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 
8Mk; khb> nrj;rphpgha> fl;lk; 1> gj;juKy;y. njhiyNgrp ,y : 0112875921> 0113611950 
my;yJ 0112875916 -18>20 ePbg;G - 2965-2967 ngf;]; 011-2875900

kpd;dQ;ry;  - realestatedivisionuda@gmail.com
,izaj;jsk;  - www.uda.gov.lk

jiyth;> epiyahd mikr;ruit kPs; Nehf;F FO. 18Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G fopTg; 
nghUs; mfw;wy; kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

'R`{Ugha" gj;juKy;y

ifj;njhopy;fs; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs;  kzy; ypkpl;nll;
Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Mobile Spiral Gravity

Concentrator complete units to Plant at Pulmoddai
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; 

ypkpl;nll;bd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
NfhUfpd;whh;.

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

tpiykD 
,y.

gz;lq;fspd; tpsf;fk;
myFfspd; 
vz;zpf;if

tpiykDg; 
gpiz 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 
gpizahdJ 

nry;YgbahFk; 
fhyk;

tpiykD 
nry;Ygb 
ahFk; 
fhyk; 

(ehl;fs;)

tpiykD 
jpwf;fg;gLk; 

jpfjp 
kw;Wk; 
Neuk;.

LMSL/
SUP/
DPC/ 

04/2021

Supply, Delivery, 
Installation, 
Commissioning of 
Mobile Spiral Gravity 
Concentrator complete 
units to Plant at 
Pulmoddai

02 1>600>000
2021.06.04 Mk; 
jpfjp tiuAk;

    91

2021.03.12 
Mk; 

jpfjpad;W 
gp.g. 2.30 
kzpf;F

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/ 21> ,yq;if 
fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;> toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;W 2021.02.19 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.10 
Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhlh;G ,yf;fq;fs;: 011-2882025/ 2883951/2883952.
4.    2021.02.19 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.03.10 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 25>000 

&ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> toq;fy;fs; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpw;F vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT 
KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; epjpg; gphptpy; nrYj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. 

5.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd jdpj;jdpahd jghYiwfspy; 
Nrh;f;fg;gl;L gpd;tUkhW jdpAiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L NkNyAs;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk; my;yJ jiyth;> jpizf;fs ngWiff;; FO> ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;> 341/21> 
ruz khtj;ij> ,uh[fphpa vd Kfthpaplg;gl;L NkNyAs;s jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf NkNy 
Fwpg;gpl;Ls;sthW ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; toq;fy;fs; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  NkNy tpghpf;fg;gl;lthW rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;.

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

எைது ஹோட்பவயோர் நிறு-
வைததிறகு (Hard-
ware) �ை்ர� வோ�ை 
�ோ்ரதி (Heavy Vehi-
cle Driver) பைமவ. 
ப்ரில் வ்ரவும்.
ைங்குமிட வ�தியுண்டு. 
இை. 05,  குவோரி வீதி,  
ப�ோழும்பு-12. 012548

இைங்ம� சுைந்தி்ர 
முததிம்ர ப��ரிபபெோர் 
�ங்�ம் ்டோததும் 
ைோைோந்ை முததிம்ர 
ைறறும் ெமழய 
்ோணயங்�ள்,  வங்கி 
ப்ோட்டு�ள்  விறெமை 
�ண்�ோட்சி பெப்ரவரி 
ைோைம் 19, 20, 21 ஆம் 
தி�தி�ளி ல் ப�ோழும்பு 
- 07,  பெோ து நூை� 
வளவில்  ்டோதைபெ-
டும் . 0779785111 
ை�த. 010741

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database



22 2021 பெப்ரவரி 19 பவள்ளிக்கிழமை19–02–2021

Rw;Wyh rig (Nky; khfhzk;)

nfhOk;G rq;fuh[ khtj;ijapy; mike;Js;s 
LED ngdiy NtNwhh; ,lj;jpy; 

epWTjy; njhlh;ghdJ

Nky; khfhz rigapd; Rw;Wyh rigf;F chpj;jhd> nfhOk;G 
rq;fuh[ khtj;ijapy; mike;Js;s LED ngdiy NtNwhh; 
,lj;jpy; epWTtjw;fhf jFjpahd epWtdnkhd;W Njh;e;njLf;fg;gl 
Ntz;bAs;sJ. mjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; 2021 ngg;uthp 22 
Kjy; 2021 khh;r; 15 tiu Nfhug;gLk;.

epge;jidfs;
01.  tpiykDjhuh;fs; Nky; khfhzj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

epWtdnkhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Fiwe;j gl;rk; 03 tUl Nritf; fhyj;ij nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

03.  tpiykDjhuh; Nky; khfhz Rw;Wyh rigf;F &gh 5000.00 
,w;fhd njhifiar; nrYj;jp Request For Proposal (R.F.P) 
gbtnkhd;iw ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. (2021 ngg;uthp 22 
Kjy; 2021 ngg;uthp 25 tiu ,g;gbtq;fs; toq;fg;gLk;)

04.  tpiykDjhuh;fs;> kPsspf;fg;gLk; &gh 10000.00 ,w;fhd 
njhifia gpd;tUk; KfthpapYs;s Nk.kh. Rw;Wyh rigapy; 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdk; 2021 khh;r; 15

  Kfthp :  Nky; khfhz rig 
   mYtyfj; njhFjp
   ,y.204> 
   nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
   gj;juKy;y> nfh];tj;j

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 0112092688 ftpe;J kype;j ngNuuh - 
Kfhikj;Jt cjtpahsh; (Ntiy ehl;fspy; khj;jpuk; miof;fTk;.)

vuq;f g];ehaf;f> 
jiyth;>
Rw;Wyh rig (Nk.kh)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

fl;Lehaf;f tpkhd Nghf;Ftuj;J nraw;ghl;bw;fhd 
ghJfhg;G cj;juthj gz;lq;fis toq;fy;

B/16/2021
gpd;tUk; ghJfhg;G cj;juthj gz;lq;fis toq;Ftjw;fhf 

Gfo;tha;e;j toq;Fdh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

ngw;Wf; nfhs;thh;.

1.  200 Nos. `Nitrile  Gloves (Five Fingers ELB length)
2. 500 Nos. Workshop Gloves
3. 400 Nos. Doted Cotton Gloves
4.   25 Nos. Safety Googles
5. 200 Nos. Reflective goggles 
6.   25 Nos. Half Mask Respirators
7. 200 Nos. Activated Carbon Absorber Mask
8. 200 Nos. Safety Protective Spectacles 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 &ghitr; (&gh 925.93  + ngNrt) 
nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;j 

gpd;dh; nfhOk;G-09> fyhepjp ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> 609 Mk; 

,yf;f ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 1 Mk; khbapd; ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J 

2021.03.09 Mk; jpfjp tiu K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs; 2021.03.10 Mk; jpfjp gp.g. 2 kzpf;F mitfspd; %lg;gLk; 

Neuj;jpd; gpd;dh; %lg;gl;L ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

tpiykDf;fs; gjpTj;;jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ NkNyAs;s 

Kfthpapy; ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;.

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s njhiyNgrp/njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhf 

njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd; mtw;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; www.ceypetco.gov.lk  
vd;w ,.ng.$. ,d; ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

gjptpwf;fk; nra;ayhnkd;gJld; midj;J gzf;nfhLg;gdTfSk; 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; kf;fs; tq;fpapd; 

jiyikafj;jpYs;s 004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fg;glyhk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; Kfhikahsh; Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb>

,y. 609> fyhepjp ldp];lh; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp : 5455330.

njhiyefy; : 5455424                                             

,yq;if nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO
2009k; Mz;L 20k; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpd;                                            

12(1) (m) gphptpd; fPo; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

mDkjp gj;jpuq;fis toq;Ftjw;fhd cj;Njrk;

2009k; Mz;L 20k; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpd; 12(1)(m) gphptpw;fika ,yq;if nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FO ('Mizf;FO") Efh;NthUf;F njhlh;r;rpahf kpd;rhu tpepNahfj;ij 
fpilf;fr; nra;tij cj;juthjg;gLj;Jk; nghUl;L gpd;tUk; jug;Gf;F kpd;rhuj;jpid gpwg;ghf;fk; 
nra;Ak; Nehf;fj;jpw;fhd mDkjpg;gj;jpuj;jpid toq;f cj;Njrpf;fpd;wJ vd;gij ,j;jhy; 
mwpaj;JUfpd;wJ.

tpz;zg;g Fwpg;G 
,y

tpz;zg;gjhuh; Miy/trjp ngah; jpwd; 
(nkfhthl;)

njhopy;El;gk;

E/AL/N/21/01
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 1 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/02
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 2 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/03
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 3 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/04
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 4 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/05
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 5 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/06
nur]; Nrhyhh; 
gpiuNtl; ypkpnll;

mk;ghiw 6 v];gpv]; II (90) I
nkth Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/07
`k;kyht vdh;[p 
gpiuNtl; ypkpnll;

gd;dy 2 vy;gpv]; II (90) I nkth 
Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak;

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/08
`gud gth; 
gpiuNtl; ypkpnll;

`gud 3 vy;gpv]; II (90) I nkth 
Nrhyhh; gp.tp kpd; epiyak;

1.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/09
Nrhyhh; Adpth;]; 
gpiuNtl; ypkpnll;

tTzjPT Nrhyhh; gp .tp kpd; 
epiyak;

10.00 Nrhyhh; gp.tp

E/AL/N/21/10
STI Nrhyhh; td; 
gpiuNtl; ypkpnll;

tTdpah 4 v];;gpv]; II (90) I nkth 
Nrhyhh; gp.tp. kpd; epiyak; 

1.00 Nrhyhh; gp.tp

Nkw;Fwpg;gpl;l Kd;nkhopTfs; njhlh;ghd Ml;Nrgidfs; (VJkpUg;gpd;) mwptpj;jy; ntspaplg;gl;L 
,Ugj;J vl;L (28) ehl;fSf;Fs; Mizf;FOtpw;F vOj;J %ykhf mwptpf;fyhk;. 

mj;Jld; Ml;Nrgidfis Kd;itf;Fk; NghJ tpz;zg;gf; Fwpg;G ,yf;fj;jpid Fwpg;gpl;L 
Kd;itf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwPh;fs;

jiyth;
,yq;if nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO>

6tJ khb> ,yq;if tq;fp th;j;jff; NfhGuk;> 

28> Gdpj ikf;fy;]; tPjp> 

nfhOk;G 03.

 njhiyNgrp: (011) 2392608  kpd;efy;: (011) 2392641
kpd;dQ;ry;: licensing@pucsl.gov.lk   ,izaj;jsk;: www.pucsl.gov.lk

jpfjp: 19.02.2021

kPl;fg;glhj mlFg;nghUl;fis 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;

cj ;JUcLt /nfngy ;ynfhl /
gyd;NdhUt/n`huz/nkhwf` 

N`z/nghf;Fztpl;l/tPbanfhl 
/%zfk/ud; Ruf;Fk; n`huz/
gyd;NdhUt/Nfhwisk kw;Wk; 

nghf;Fztpl;l Mfpa epiyaq;fspy;> 

,Jtiu mlF itf;fg;gl;l kw;Wk; 

kPl;fg;glhj midj;J Mguzq;fSk; 

2021 Vg;uy; 03>04Mfpa jpdq;fspy;> 

K.g.9.00 kzpf;F n`huz t/g 
gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

jiyik mYtyf tstpy;> gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;

t/g n`huz g.Neh.$.r>

,y.113>

= Nrhkhdd;l khtj;ij>

n`huz

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; jhjp cj;jpNahfj;jh;fspd; 

rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; mtru tpgj;Jg; gphptpy; 
];jhgpf;fg;gl;Ls;s vLj;Jf;nfhz;L nrd;W mUe;Jk; 
rpw;Wz;br;rhiyf;fhd Nritia toq;Fjy; - 2021

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiythpdhy; 
jhjp cj;jpNahfj;jh;fspd; rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; mtru tpgj;Jg; gphptpy; 
];jhgpf;fg;gl;Ls;s vLj;Jf;nfhz;L nrd;W mUe;Jk; rpw;Wz;br;rhiyf;fhd 
Nritia toq;Ftjw;fhf 2021-03-05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf; 
Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. Nrit xg;ge;jf;fhyk; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gl;l ehs; Kjy; xU tUlkhFk;.

03.  gpujhd mur kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fSf;F jpUg;jpfukhd rpw;Wz;br;rhiy 
Nritia toq;fpa mDgtk; kw;Wk; nrhj;Jf;fs; cs;s ,jpy; Mh;tk; 
fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; 2021-02-22Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-04Mk; jpfjp 
tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; IV nrayhsh; mYtyfj;jpypUe;J 
tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghit 
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 
gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  rpw;Wz;br;rhiyf;fhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis 
2021-03-05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; 
FO> ,yq;if Njrpa itj;jparhiy> nfhOk;G 10 vDk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J gpujhd 
fzf;fhsh; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 
(tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
~~jhjp cj;jpNahfj;jh;fspd; rpw;Wz;br;rhiy|| / ~~mtru tpgj;Jg; gphptpy; 
];jhgpf;fg;gl;Ls;s vLj;Jf;nfhz;L nrd;W mUe;Jk; rpw;Wz;br;rhiy|| vdj; 
njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.)

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; Neuk; Kbtile;j cldLj;J rKfk; je;Js;s 
tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy>
nfhOk;G 10.

ngWif mwptpj;jy;
tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

 tbfl;b /cuha;T ePf;fp nghUl;fs;/jput tiffs; kw;Wk; Vida 
nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2021

tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpd; fPo;f;fhZk; nghUl;fis toq;Fk; Kfkhf tl kj;jpa khfhz Rfhjhu 

Nritj; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhd vd;dhy; 2021.03.10Mk; jpfjp K.g.11.00 tiu jifikAs;s 

toq;Feh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;.

nyhl; 

,y
njhlh; ,yf;fk; Njitg;gLk; cgfuzk;

Nfs;tpg; 

gj;jpuf; 

fl;lzk; (&)

105 ehl;fs; nry;YgbahFk;  

Nfs;tpg;gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (&)

A PDHS/F4/2021/P/02/01 ep\hd; thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

B PDHS/F4/2021/P/02/02 kpl;Rgp\p thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

C PDHS/F4/2021/P/02/03 nlhNahl;lh thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

D PDHS/F4/2021/P/02/04 ,## Nghl; thfdj;jpw;fhd tbfl;b 1000.00 20>000.00

E PDHS/F4/2021/P/02/05 cuha;T ePf;fp nghUl;fs; 1000.00 20>000.00

F PDHS/F4/2021/P/02/06

jput tiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fs; 

- i`gth;> thfdk; fOTk; jputk;> 

vahh; gpu\h;> fpsh]; fpsPdh;> Nl\; 

Nghl; nghyp\;> NubNal;lh; $yd;l;> 

nghyp\pq;FNshj;> nfhl;ld; Nt];l; 

Nrg;b nfhfy;];> Nrg;b fk;g+l;];> Nrg;b 

n`y;kl;> 1/2'' biut; ,k;ngf;lh; nud;r;

1000.00 15>000.00

02.  mq;fPfhpf;fg;gl;l tpahghu ngah; gjpT rhd;wpjo; nrhe;jkhd cs;@h; Kfth; epWtdq;fs; ,f; Nfs;tpiar; rkh;g;gpg;gjw;F 

jifik ngWth;. ,f; nfhs;tdit vjph;g;ghh;f;fpd;wth;fSf;F jputq;fs; rk;ge;jkhd KOikahd tpguq;fs; kw;Wk; khjphpfis 

tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng.,y 025-2050718/025-2223790) 

03.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gj;jpuf; fl;lzj;ij nrYj;jp> kw;Wk; tpahghu ngah; gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;j gpd;dh; ngWif 

Mtzq;fis mEuhjGuk;> tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; 2021.02.17 Kjy; 2021.03.09 tiu 

mYtyf Neuq;fspy; (K.g.9.00 Kjy; gp.g.4.00) ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mq;F fl;lzq;fs; ,d;wpNa Fwpj;j ngWif 

Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis 2021.03.10Mk; jpfjp K.g.11.00,w;F 

Kd; fpilf;FkhW jiyth;> khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;> khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;> gz;lhuehaf;f 

khtj;j> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapd; 

fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;Lte;J cs;splyhk;.

05.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad NtWNtwhf> NtW 

NtW ciwfspy; ,l;L mq;F ,U ciwfisAk; kPz;Lk; xNu ciwapy; cs;sply; Ntz;Lk;. fbj ciwapy; 'tbfl;b/
cuha;T nghUl;fs;/jput tiffs; kw;Wk; Vida jputq;fis nfhs;tdT nra;jy; 2021" vd;W NtWNtwhff; Fwpg;gpl;L 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

06.  2021.03.10 K.g.11.00 ,w;F Nfs;tp Mtzq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld;> mit jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;.

07.  Nfs;tpg;gpiz Kwp kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 2021.03.10 Kjy; 105 ehl;fs; 

(2021.03.10 Kjy; 2021.06.23 tiu) nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz %yk; my;yJ khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; 

gzpkidapy; Fwpj;j njhifia itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08. ,g;ngWif kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

jiyth;/khfhz Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;>

khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;> t.k.kh>

gz;lhuehaf;f khtj;j> mEuhjGuk;.                                                      

2021.02.17

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,uj;kyhd> fhyp tPjp> kTz;l; tpt;           
nu]pld;l;> ,yf;fk; 95 3/9 vd;w Kfthpapy; 
trpf;Fk; kfNf fkzp kNzh`hp Fzth;jd 
(Nj.m.m.,.518573217V) Mfpa ehd;>

,uj;kyhd> ,e;JN[hjp khtj;ij> ,yf;fk; 
31/<> vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; mNdh[h 
[pdhjhP tPuNrd (Nj.m.m.,y.587721104V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;>

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR rhtpj;hp 
[ath;jd mkNjhU vd;gthpdhy; 
2017.05.03 Mk; jpfjp ,yf;fk; 1365 ,d; 
fPo; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l nghJ mw;Nwhzp 
jj;JtkhdJ> ,d;W Kjy; nray;tYg;ngWk; 
tz;zk; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;w 
njd;gjid ,yq;if nghJ kf;fs; 
midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpd;Nwd;.

2021 ngg;uthp 15Mk; jpfjp
kfNf fkzp kNzh`hp Fzth;jd.

2021 ngg;uthp 23Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 42>500 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;* LKA09121E286 LKA18221H278 LKA36422B257***

Kd;itf;fg;gl;l njhif 

(&. kpy;.)
7,000 10,500 25,000 42,500

Vw;Wf;nfhs;sYf;fhd 

cah;e;jgl;r tpisT tPjk; **
5.09

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 ngg;uthp 23
jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 ngg;uthp 25
toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 ngg;uthp 26
tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd : 2021 ngg;uthp 23>
,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;  nrt;tha;f;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 jpiwNrhp 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;.  

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

nfhOk;G 03> FaPd;]; Nfhh;l;> ,y.7/2 Ir; Nrh;e;j  
jw;NghJ fdlh T2 N1 C2 my;ghl;lh> nfy;fhp  

NW> 8Mk; mtpd;a+ 1728 ,y; trpf;Fk; lhkuh 

,ud;ljp bnky; Mfpa (flTr;rPl;L ,y N6967448 
chpj;jhsh;) ehd;> ,j;jhy; ,yq;if nghJ 

kf;fSf;F mwptpj;Jf; nfhs;tjhtJ> gpurpj;j 

nehj;jhhp]; [arpq;f N`uj; Kjpad;NryhNf 

jh;kth;jd %yk; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L> ,yf;fk; 

nfhOk;G 8> rh;ngd;ild; tPjp> ,y.130/1/2A Ir; 
Nrh;e;j gpuk;kr; rhhpayhNf [aul;ztpw;F (Njm, 

701163877V) toq;fg;gl;l> 2014.11.07 jpfjpaplg;gl;l> 
,yf;fk; 2464 mw;Nwhzp jj;Jtk;> cldbahf 

mKyhFk; tifapy; ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;agl;L 

,y;yhnjhopf;fg;gLfpwJ vd;gjhFk;. Nkw;gb 

gpukr;rhhpayhNf [aul;ztpdhy; mtuJ 

nfhs;ifapy; xU mw;Nwhzp jj;Jtjhuuhf 

Nkw;nfhs;Sk; ve;jnthU nraw;ghL my;yJ 

fUkq;fs; njhlh;ghfTk; ehd; nghWg;ghf ,Uf;f 

khl;Nld; vd;gjhFk;.     

jpfjp : 2021.02.17
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1948 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f 
epyk; ifafg;gLj;jy; (jpUj;jk;) 
rl;lj;jpd; fPo; jpUj;jg;gl;l epy 

ifafg;gLj;jy; rl;lj;jpd; gpupT 7 
,d; fPo; mwptpg;G (mj;jpahak; 460)

Fwpg;G vz; : 3/3/10/2/18 
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G vz; : 

4/3/15/2011/tP</190
fPNo cs;s ml;ltizapy; tptupf;fg; 

gl;Ls;s epyk; murhq;fj;jhy; ifafg; 

gLj;jg;gLk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

NkYk; jftYf;F> 2020.12.06 ,d; 

tu;j;jkhdp vz; 2204/29 ,d; gpupT (III) 
Ig; ghu;f;fTk;.

jpl;lkply;

khtl;l : khj;jNs

gpuNjr nrayfk; : cf;Fnty

fhkh :  cf;Fnty 

,Ug;gplk; :  khj;jNs 

khtl;lj;jpy;>cf;F 

nty gpuNjr 

nrayfj;jpd;> 

cf;Fnty 

fpuhkj;jpy; 

mike;Js;sJ

epyj;jpd; ngau; :  ntynfju tj;j> 

Jd;NgNyFk;Gu> 

cf;Fntytj;j

G+u;thq;f jpl;lk; kw;Wk; epiwa vz; -  kh 

1594 - ,y 1-18

gpuNjr nrayhsu; cf;Ftis

2021.02. 21 

gpuNjr nrayfk; 

cf;Ftis

rhtfr;Nrup khtl;l ePjpkd;wpy;

mwptpj;jy;
rhtfr;Nrup khtl;l ePjpkd;wpy; Fwpj;j kDjhuuhy; ,yq;if 

Fbapay; elgbKiwr; rl;lf; Nfhitapd; gpupT 42,d; fPo; jhf;fy; 

nra;ag;gl;l kDtpd; 5Mk;> 6Mk; Mjd ml;ltizfspy; 

tpgupf;fg;gLk; 'nts;SUitabAk; kWgpupTfSk;" epy.gug;G 12 

Fsp 13.10 tp];jPuzk; nfhz;lJk; 'Myb tsTk; kWgpupTfSk;" 

epy.gug;G 19 Fsp 06.49 tp];jPuzk; nfhz;lJkhd Mjdq;fis 

Fwpj;j MybGyk; eluh[h fe;jRthkp Nfhtpypd; eyd; fUjp> 

mjd; mgptpUj;jp kw;Wk; jpUg;gzp Ntiyfis Mw;Wtjw;fhf> 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,U Mjdq;fisAk; mWjpahf tpw;gid 

nra;tjw;F mDkjp Nfhup kDjhuuhy; rhtfr;Nrup khtl;l 

ePjpkd;wpy; tpz;zg;gk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if Fbapay; elgbKiwr; rl;lf; Nfhitapd; gpupT 16,d; 

fPo; Fwpj;j NfhtpYld; rk;ge;jg;gl;l Nkw;Fwpj;j ,U Mjdq;fisAk; 

mWjp tpw;gjw;F> ,t;thjdj;jpy; cupikAs;stu;fs;> 

mf;fiwAs;stu;fs; vd;w uPjpapy; vtuhtJ Ml;Nrgid njuptpf;f 

tpUk;gpd; jkJ Ml;Nrgidia 2021Mk; Mz;L khu;r; khjk; 22 

Mk; jpfjpad;W mjw;F Kd;du; ,k;kd;Wf;F rku;g;gpf;FkhW 

,j;jhy; Ntz;lg;gLfpd;wPu;fs;.

gjpthsh;

khtl;l ePjpkd;wk;>

rhtfr;Nrhp

rpt= Fkhurhkp Iau; =fhe;jf; 
FUf;fs; 
Mybg;Gyk; eluh[h fe;jRthkp 
Nfhtpy; 
MjPd ju;kfu;j;jhTk; gpujk FUTk;> 
kPrhiy tlf;F> nfhbfhkk;.

tof;F ,y.: 
ek;gpf;ifr; 
nrhj;J/35/2020

,yq;ifr; Rq;fk;

Rq;f NkhrbfSf;F vjpuhf tpopg;Gld; ,Uq;fs;!

24 kzpj;jpahyKk; jfty;fs; toq;Ftjw;F

0112471471
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioAq;fs;

,ufrpaj;jd;ik cr;r kl;lj;jpy; Ngzg;gLk;.

ntw;wpfukhd Gydha;TfSf;F topfhl;Lk; 

jfty;fSf;F gzntFkjp toq;fg;gLk;.

Rq;f Nkhrbfisj; jLg;Nghk;!

murhq;f tUkhdj;ijAk; r%f> #oy; ghJfhg;igAk; 

cWjpg;gLj;Jk; Kaw;rpfSf;Fj; Njhs; nfhLg;Nghk;!

kj;jpa Ez;zwpTg; gphpT

,yq;ifr; Rq;fk;

Rq;f ,y;yk;

,y.40> gpujhd tPjp>

nfOk;G - 11

kpd;dQ;ry; : Ciu@customs.gov.lk

,yq;if epiyngWjF rf;jp  mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Data Acquisition System with Public Display to National 

Renewable Energy park of Hambantota

Procurement Number : SEA/PD/RES/H/01-2021
01.  ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rigapd; (SlSEA) ngWiff; FOj; jiyth;> 

`k;ghe;Njhl;il> 12> Nrdhehaf;f tPjp> FUS cadtpw;F mz;ikapy;> Njrpa kPs; 
GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp g+q;fhtpy; Nkw;gb nraw;wpl;lj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

02.  ,f;Nfs;tpahdJ> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 
Nfhug;gLk;.

03.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> cj;jpNahfg+h;t ,izakhd www.energy.gov.lk ,y; 
tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhnkd;gJld;> Mq;fpy  
nkhopapyhd KOikahd tpiykDg; gbtj; njhFjpnahd;iw Nkw;gb ,izaj;jpy; 
gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

  tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf kPsspf;fg;glhj 2,000/- ,yq;if 
&ghtpy; ,yq;if tq;fp nlhhpq;ld; rJf;fk; (453) SLSEA ,d; eilKiwg; 
nghJf;fzf;F ,yf;fk; 0074944408 ,w;F itg;Gr;nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fSld;> fhR itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fSld;> fhR 
itg;Gr; nra;ag;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ ,izak; %yk; nrYj;Jtjhapd; 
,yj;jpudpay; gw;Wr;rPl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  tpiykDf;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 2021 nrg;lk;gh; 27 tiu nry;YgbahFk; 
tz;zk;> midj;J tpiykDf;fSlDk;> 250>000/- ,yq;if &ghtpy; ngWkhdKs;s 
tpiykDg;gpiznahd;W rkh;g;gpf;fg;gLtJld; tpiykDthdJ> 2021 nrg;lk;gh; 13 
tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

05.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis jhq;fptUk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
' Data Acquisition System with Public Display" vd;W Fwpg;gpl;L> 'nfhOk;G 07> 
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>  BMICH, 1Mk; khb> fl;blj;njhFjp - 05> ,yq;if 
epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig> ngWiff;FO" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 
my;yJ Neubahf 2021 khh;r; 15 md;W K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; SLSEA ,d; tuNtw;G 
Nkirapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWif ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;

06.  ehl;by; epyTk; 'nfhtpl; 19" epiyik fhuzkhf> 2021 khh;r; 15Mk; jpfjp 
K.g.10.00,w;F tpiykDjhuh;fspd; Neub gq;Fgw;Wjypd;wp Google meet" %yk; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;L mtw;wpd; gf;fq;fs; thrpf;fg;gLk; ,t; ,iza %ykhd 
tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; gq;Fgw;w Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> jk; 
kpd;dQ;ry Kfthp kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; 
ciwfspd; ntspg;Gwj;jpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk; 047-5675325 my;yJ 0762915930 I mioj;J 
Ntiy Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff; FO>
,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig>
fl;blj;njhFjp 5> Kjyhk; khb> BMICH 
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 
nfhOk;G -07 - ,yq;if

njh.ng  : 94 (0) 112677445
njhiyefy;  : 94(0) 112682969
kpd;dQ;ry;  : solarparkslsea@gmail.com
,izak;  : www.energy.gov.lk
2021 ngg;uthp 18

,yq;if jphpNgh\ ypkpll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if jphpNgh\ ypkpll;bw;F 
cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gl;l 

2500 nkw;wpf; njhd; Nrhsk; toq;Fjy;
tpiykD ,y. SLTL/TB/03/2021

1. ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;lbw;F cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gl;l 2500 
nk.njhd; Nrhsj;ij toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 
jpizf;fsj;jpd; (Nky;epiy) ngWiff; FOj;jiyth; miof;fpd;whh;. 

2. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; eilKiw Clhf> tpiykDr; 
nraw;ghlhdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F xg;ge;jjhuh; 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
2007,d; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gpufhuk; $l;bizf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

4. MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; ,yq;if jphpNgh\ ypkpll;bd; rpNu\;l 
KfhikahshpkpUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 
kzpf;fpilNa Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;  njhiyNgrp: 011 
2236588 / 011 2237418.

5. MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F  nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; PCA3 rfpjk;; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 21>800.00 
&gh nuhf;fg; gzj;ij [h-vy> fg;Gtj;j> j.ng. ,y. 17> ePh;nfhOk;G tPjp>  
,yq;if jphpNgh\  ypkpll;bd; rpNu\;l KfhikahsUf;F  vOj;J %ykhd 
Ntz;LNfhs; xd;iwAk; nra;tjd; Nghpy; 2021-03-11Mk; jpfjp tiuahd 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; Mq;fpy 
nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;.

6. tpiykDf;fs; 2021-03-12Mk; jpfjp gp. g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 
gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; 2021-03-12Mk; jpfjp Kjy; 
2021-06-11Mk; jpfjp tiuahd 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;.

7. midj;J tpiykDf;fSk; 1>687>500.00 ,yq;if &gh njhiff;fhd 2021-03-
12Mk; jpfjp Kjy; 2021-07-09Mk; jpfjp tiuahd 119 ehl;fs; nry;YgbahFk; 
kj;jpa tq;fpahy; mDkjpf;fg;gLk; ,yq;ifapy; njhopw;gLk; xU th;j;jf 
tq;fpahy; toq;fg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Neuj;jpy; (2021-03-12Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F) 
tpiykDjhuh;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; gpd;tUk; 
Kfthpapy; cldbahf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiytH>
Nky;epiy ngWiff;; FO>
,yq;if jphpNgh\ ypkpll;>
j. ng. 17> ePHnfhOk;G tPjp> 
fg;Gtj;j> [h-vy.
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திருக�ோணமலை குறூப்,     
வட க�ோழும்பு தின�ரன் நிருபர�ள்)

இைஙல� �ோலபந்ோடட வரைோற்றில மு்ன்மு்லில 
பகுதிகேர க்ோழிலமுலை �ோலபந்ோடடதல் ஆரம்பிக்-
கும் ேடவடிக்ல�யில இைஙகியுள்்ள இைஙல� உல -்
பந்ோடடச் சம்கம்ளனம் சுப்பர லீக் சுற்றுப்கபோடடியின் 
மு்ல இரு கபோடடி�ல்ளயும் பு்ன்கிழலமயன்று (17) 
சு�்்ோச வில்ளயோடடரஙகில மின்கனோளியில கவற்றி�ர-
மோ� நிலைகவற்றியுள்்ளது.

கைட ஸடோர மற்றும்   ப்ளூ ஸடோர ஆகிய வில்ளயோட-
டுக் �ழ�ங�ளுக்கிலடயில மு்ைோவது கபோடடியும் நியூ 
யஙஸ மற்றும் சீ க�ோக்ஸ  வில்ளயோடடுக் �ழ�ங�ளுக்-
கிலடகய இரணடோவது கபோடடியும் இடம்கபற்ைது. 
சுற்றுப்கபோடடியின் ஆரம்பேோள் கபோடடியோ� அலமநதி-
ருந் இரு  கபோடடி�ளும் மததிய ்ரமோன கபோடடியோ�  
அலமநதிருந்ன.

இரு கபோடடி�ல்ளயும் மததியஸத்ம் வகித் 
அலனதது மததியஸத்ர�ளும் சரவக்ச �ோலபந்ோடட 
மததியஸத்ர�ள் என்பது குறிப்பிடத்க்� ஒரு அம்சமோ� 
அலமநதிருந்து,

மு்ைோவது கபோடடி; கரட ஸடோர எதிர   ப்ளூ ஸடோர 
இப்கபோடடியில  ப்ளூ ஸடோர வில்ளயோடடுக் �ழ�ம் 

கரட ஸடோர  வில்ளயோடடுக் �ழ�தல் 02-:00 என்ை க�ோல 
விததியோசததில க்ோலவியலடயச் கசய்து சுற்றுப் கபோட-
டியின் மு்ைோவது கவற்றிலய பதிவு கசய்து க�ோணடது. 
ஆடடததின் 15ஆவது நிமிடததில  ப்ளூ ஸடோர வில்ள-
யோடடுக் �ழ�ம் சோரபோ� எம்.என்.எம் பசோல (இைக்�ம் 
10) மு்ைோவது க�ோலையும் 57ஆவது நிமிடததில எம்.
எப்.எம்.றிசோன்  (இைக்�ம் 24) இரணடோவது க�ோலையும்  
ஈடடிக் க�ோடுத்னர.

எவவோைோயினும் இப்கபோடடியில ப்ளூ ஸடோர �ழ�த-
தின் எச்.ஜீ.சீ. பிகரமோனந் (இைக்�ம் 21), எம்.என்.எம்.
போஹிர (இைக்�ம் 04), பீ.எல. நிகமஷ் (இைக்�ம் 13), 
எம்.எச்.எம். ைமீஸ (இைக்�ம் 03) ஆகிய ேோன்கு வீரர� -
ளுக்கும் மஞசள் அடலட �ோடடப்படடது.

இவவணி இன்னும் எடடு கபோடடி�ள் வில்ளயோட 
உள்்ள நிலையில இவவோறு ஆரம்பததிகைகய மஞசள் 
அடலட கபறுவது அணிக்கு ஆகரோக்கியமோ� அலமயோது.

இப்கபோடடியின் மததியஸத்ரோ�  அம்போலைலயச் 
கசரந் ஏ.எம் ஜப்ரோன் �டலமயோற்றினோர. 2021 ஆம் 
ஆணடு சரவக்ச �ோலபந-
்ோடட மததியஸத்ரோ� 
(FIFA Referee) நியமிக்�ப்-
படட இவர �லமுலன 
சோஹிரோ �லலூரியின் 
போடசோலை வில்ளயோடடுப் 
பயிற்றுவிப்போ்ளரோவோர. 
சரவக்ச �ோலபந்ோடட 
மததியஸத்ரோ�  நிய-
மிக்�ப்படட்ன் பின்னர 
மததியஸத்ம் கசய்யும் 
மு்ைோவது கபோடடியோ� 
இவருக்கு இது அலமநதுள்-
்ளது.  உ்வி மததியஸத-
்ர�்ளோ� ஏ.ஏ.பீ.க�.பீ. 
டயஸ (க�ோமோ�ம),எஸ.
எல. லியனகுணவர்ன 
(�ம்ப�ோ) மற்றும் ேோன்-
�ோவது மததியஸத்ரோ� 
துசித் சமீர (க�ோமோ�ம) 
ஆகிகயோர �டலமயோற்றினர.

கபோடடி  ஆலணயோ்ளரோ� முன்னோள் சரவக்ச மததி-
யஸத்ரும், ஆசிய �ோைபந்ோடட கபோடடி ஆலணயோ்ள -
ருமோகிய �ம்பல்ளலயச் கசரந் சுனில கசனவீர �டலம-
யோற்றினோர.

இச்சுற்றுப்கபோடடியில பிரகயோகிக்�ப்பட கவணடிய 
புதிய �ோலபந்ோடட சடடவிதி�ள் க்ோடரபோ� இைஙல� 
உல்பந்ோடட மததியஸத்ர சங�ததின் ்லைவர க்சப்-
பிரிமுய   கபோடடியின் மததியஸத்ர�ள் அலனவருக்கும் 
அறிவுறுத்ல வழஙகியிருந்ோர.

இரணடோவது கபோடடி; ‘நியூ யஙஸ’ மற்றும் ‘சீ 
க�ோக்ஸ’

இப்கபடடியின் மு்ல அலரப்பகுதி 
நிலைவு கபற்ை கவல்ளயில  ‘சீ க�ோக்ஸ’ 
01-:00 என்ை க�ோல �ணக்கில முன்னிலை-
யிலிருந்து. ஆடடததின் 40 ஆவது நிமி-
டததில ‘சீ க�ோக்ஸ’ அணியின் ்ணுஷ்� 
மதுசங� (இைக்�ம் 17) ஒரு க�ோலை 
கபற்றுக்க�ோணடோர. ஆடடததின் இரண-
டோவது அலரப்பகுதியில ‘சீ க�ோக்ஸ’ 
அணி எந்கவோரு க�ோலையும் கபைோ் 

நிலையில ‘நியூ யஙஸ’ அணியின் �வின் 
சுச்சரித (இைக்�ம் 07) 65 ஆவது நிமிடத -
தில ஒரு க�ோலை கபற்றுக் க�ோணடோர. 
எனகவ, இரணடு அணி�ளும் ்ைோ ஒரு 
க�ோலை ஈடடிய்ன் மூைம் இப்கபோடடி 
சமநிலையில நிலைவலடந்து.

 சீ க�ோக்ஸ அணியின் எஸ. கஜசு்ோ -
சன்  (இைக்�ம் 28), ஏ.ஏ.டீ. கமன்டிஸ 
ஆகிகயோருக்கு மஞசள் அடலட வழங-

�ப்படடது. இப்கபோடடியில சரவக்ச 
உல்ப்பந்ோடட மததியஸத்ர நிகவோன் 
கரோகபஷ் மததியஸத்ரோ� �டலமயோற்றி -
னோர,  இவர மக்க�ோ ேோடடின் மததியஸத -
்ர வ்ளரச்சிக்�ோ� ்னது பங�ளிப்லப 
கபரிதும் வழஙகியுள்்ளவரோவோர. ஏலனய  
மததியஸத்ர�்ளோ� உ்ய�ோந்வும், கசந -
்ேோயக்�வும் கசயற்பட ேோன்�ோவது மததி -
யஸத்ரோ� ஜிப்ரி �டலமயோற்றினோர.

கபோடடி  ஆலணயோ்ளரோ� ஆசிய �ோல-
பந்ோடட கபோடடி ஆலணயோ்ளர டிைோன் 
�டலமயோற்றினோர.

இரு கபோடடி�ளிலும் மததியஸத்ர 
மதிப்பீடடோ்ளரோ�  இைஙல� உல்ப் -
பந்ோடட மததியஸத்ர சங�ததின் 
்லைவரும் முன்னோள்  சரவக்ச மததி-
யஸத்ருமோகிய ஏ.ஜீ.சீ.க்சப்பிரிய �ட -
லமயோற்றினோர.

இரண்டாவது ஆட்ம் சமநிலையில் நிலைவு

சுப்பர் லீக்  உதை்பநைதாட்ட சுற்றுப்்பதாடடி
முைல் ்்பதாடடியில் பளூ ஸ்டதார் வெற்றி

96 உலக சம்பியனகள் 25ஆவது ஆண்டு நிறைறவ 
முனனிட்டு யாழ்ப்ாணத்தில் யாழ. அணிக்கு எதிராக மோதல்

ஒருேோள் கிரிக்க�ட உை�க் கிண-
ணதல் 1996இல ல�ப்பற்றிய 
இைஙல� கிரிக்க�ட அணியின் 
25ஆவது ஆணடு நிலைவு விழோ 
எதிரவரும் மோரச் மோ்ம் 17ஆம் 
தி�தி இடம்கபைவுள்்ளது.

இந் நிலையில, 1996 உை�க் 
கிணண கவற்றியின் 25ஆவது 
ஆணடு நிலைலவ க�ோணடோடும் 
வல�யில, உை�க் கிணணதல் 
கவன்ை இைஙல� கிரிக்க�ட  
அணியின் முன்னோள் வீரர�ள் பங -
குபற்றுகின்ை �ண�ோடசி கிரிக்க�ட 
கபோடடித க்ோடர எதிரவரும் மோரச் 
மோ்ம் 26ஆம் தி�தி மு்ல 28ஆம் 
தி�தி வலர யோழப்போணததில ேலட-
கபைவுள்்ள்ோ� கிரிக்க�ட வடடோ-
ரங�ள் கசய்தி கவளியிடடுள்்ளன.

இதில சிைப்பம்சம் என்னகவ-
னில, 1996 உை�க் கிணணதல் 
கவன்ை அரஜஜுன ரணதுங� ்லை-
லமயிைோன இைஙல� அணி, யோழப்-
போண அணிக்கு எதிரோ� இந்த 
க்ோடரில வில்ளயோட திடடமிடப்-
படடுள்்ளலம குறிப்பிடத்க்�து.

 உை�க் கிணண கவற்றியின் 
25ஆவது ஆணடு நிலைவு விழோ -
லவகயோடடி ேலடகபைவுள்்ள 
கிரிக்க�ட க்ோடரில பஙக�ற்கும் 
கேோக்கில, இநதியோவில அடுத் 
மோ்ம் ேலடகபைவுள்்ள உைகின் 

முன்னோள் கிரிக்க�ட வீரர�ள் பஙகு -
பற்றும் வீதிகயோர போது�ோப்பு இருப-
துக்கு 20 க்ோடரிலிருநது இைஙல� 
அணியின் முன்னோள் ேடசததிர 
வீரர�ள் முதல்யோ முரளி்ரன் உள் -
ளிடட ஐவர விைகுவ்ற்கு தீரமோ -
னிததுள்்ள்ோ� கசய்தி�ள் கவளியோ -
கியுள்்ளன. 

இ்ன்படி, �டந் வருடம் குறித் 
க்ோடரில வில்ளயோடிய இைஙல� 
அணியின் முன்னோள் வீரர�்ளோன  
முதல்யோ முரளி்ரன், கரோகமஷ் 
�ளுவி்ோரன, சமிந் வோஸ, உபுல 
சந்ன மற்றும் மோரவன் அத -்
பதது உள்ளிடட வீரர�ள் பஙக�ற்� 
மோடடோர�ள் என க்ரிவிக்�ப்பட-
டுள்்ளது.

ரஸல ஆகனோலட, நுவன் குைகச-
�ர மற்றும் ்ம்மி� பிரசோத ஆகிய 
வீரர�ள் இநதியோவில ேலடகப-
ைவுள்்ள வீதிகயோர போது�ோப்பு 
உை� இருபதுக்கு -20 கபோடடியில 
இலணநது க�ோள்்ளவோர�ள் என 
அறிவிக்�ப்படடுள்்ளது.

 1996 உை�க் கிணண கவற்றியின் 
25ஆவது ஆணடு நிலைலவ க�ோண -
டோடும் வல�யில விகசட லவபவ-
கமோன்று எதிரவரும் மோரச் மோ்ம் 
17ஆம் தி�தி க�ோழும்பில ேடதது-
வ்ற்கு ேடவடிக்ல� எடுக்�ப்பட-
டுள்்ளது.

க்ன்னோபிரிக்� கிரிக்க�ட 
அணியின் முன்னோள் ்லைவரோன 
கபப் டு ப்க்ளசிஸ, கடஸட கபோடடி-
�ளிலிருநது ஓய்வுகபறுவ்ோ� ்ன்னு-
லடய இன்ஸரோக்ரோம் பக்�ததில  அறி-
விததுள்்ளோர.

க�ோவிட-19 லவரஸ க்ோற்று �ோர-
ணமோ�, அவுஸதிகரலிய அணிக்கு 
எதிரோன கடஸட க்ோடர ஒததி-
லவக்�ப்படடிருந்து. அக்கேரம், 
போகிஸ்ோன் க்ோடருக்கு பின்னர, 
க்ன்னோபிரிக்� அணியின் கபோடடி 
அடடவலணயில கடஸட க்ோடர�ள் 
அருகில இலலை. இந்நிலையில, 
்ன்னுலடய கடஸட கிரிக்க�டடுக்கு 
விலடக�ோடுக்�வுள்்ள்ோ� கபப் டு 
ப்க்ளசிஸ க்ரிவிததுள்்ளோர.

“இது ேம் அலனவருக்கும் கேருப்-
பில சுததி�ரிக்�ப்படட ஆணடோ� 
இருந்து. ஆனோல அலவ பை விடயங-
�ளில எனக்கு க்ளிலவக் க�ோணடு 
வந்ன. என் இ்யம் க்ளிவோ� 
உள்்ளது. கமலும் ஒரு புதிய அததியோ-

யததிற்குள் கசலை கவணடிய கேரம். 
அலனததுவல�யோன கிரிக்க�ட 
கபோடடி�ளிலும் எனது ேோடலட 
பிரதிநிதிததுவப்படுததியல் கபரு-
லமயோ� நிலனக்கிகைன். ஆனோல, 
கடஸட கிரிக்க�டடிலிருநது ஓய்வுகப-
றுவ்ற்கு சரியோன ்ருணம் இதுகவன 
நிலனக்கிகைன்” என டு ப்க்ளசிஸ 
ஓய்வு குறிதது �ருதது கவளியிட-
டுள்்ளோர. கபப் டு ப்க்ளசிஸ க்ன்-
னோபிரிக்� அணிக்�ோ� �டந் 2012ம் 
ஆணடு அவுஸதிகரலிய அணிக்கு 
எதிரோன கபோடடியில அறிமு�மோகியி-
ருந்ோர. இந்ப் கபோடடியின் மு்ல 
இன்னிஙஸில அலரச்ச்ம் கபற்றுக்-
க�ோணட இவர, இரணடோவது இன்னிங-
ஸில ஆடடமிழக்�ோமல ச்மடிதது 
அணியின் க்ோலவிலய ்விரதது, 
கபோடடிலய சமப்படுததினோர.

“க்ன்னோபிரிக்� அணிக்�ோ� 69 
கடஸட கபோடடி�ளில வில்ளயோடு-
கவன். அணியின் ்லைவரோ� கசயற்-
படுகவன் என 15 வருடங�ளுக்கு 

முன்னர யோரும் கூறியிருந்ோல ேோன் 
அ்லன ேம்பியிருக்� மோடகடன்” 
எனவும் டு ப்க்ளசிஸ குறிப்பிடடோர.

கடஸட கபோடடி�ளில இருநது 
ஓய்விலன அறிவிததிருந்ோலும், மட-
டுப்படுத்ப்படட ஓவர�ள் க�ோணட 
கபோடடி�ளில வில்ளயோட ்யோரோ� 
இருப்ப்ோ� டு ப்க்ளசிஸ க்ரிவித்ோர. 
அததுடன், இவவருடம் இநதியோவில 
ேலடகபைவுள்்ள 20 க்கு 20 உை�க் 
கிணணத க்ோடரில வில்ளயோடுவ-
்ற்கு எதிரபோரததுள்்ள்ோ�வும் இவர 
சுடடிக்�ோடடியுள்்ளோர.

“்ற்கபோல்ய நிலை �ோரணமோ�, 
அடுத் இரணடு ஆணடு�ளில 20 
க்கு 20  உை�க் கிணணத க்ோடர�ள் 
உள்்ளன. அ்னோல, எனது �வனம் 20 
க்கு 20 கபோடடி�ளுக்கு மோறுகிைது. 
கமலும் உை�்ளோவிய ரீதியில முடிந -்
வலர வில்ளயோட விரும்புகிகைன். 20 
க்கு 20 கபோடடி�ளில, க்ன்னோபிரிக்� 
அணிக்கு பைதல் வழங� முடியும் 
என நிலனக்கிகைன்.

ட்ஸ்ட ப�டாடடிகளிலிருந்து 
ட�ப் டு ப்டளெசிஸ் ஓய்வு 

சாய்ந்தமருது, நி்ந்தவூர் பிரே்தசஙைக்ளச் ேசர்்ந்த கைாழுமபு வாழ்  அரச உத்திேோைத்்தர்ைள   பூப்ப்ந்தாட்ட ைழைம  ஒன்கறை உருவாக்கி   ை்ட்ந்த 6 வரு்டஙை்ளாை க்தஹிவக்ள, இரத்-
ம�ாகன ்பகுதியில் பூப்ப்ந்தாட்டம  விக்ளோடி வருகின்றைனர்.   ைழை அஙைத்்தவர்ைளில் ஒருவரான  க்டாக்்டர் எஸ்.பி.ஏ.எம. முஜாகித்   சிறுநீரைம  சம்ப்ந்தமான விேச்ட மருத்துவப  
்படிபபுக்ைாை இ�ண்டன் ்பேணமாவக்த முன்னிடடு அவருக்ைான பிரிோவிக்ட கவ்பவகமான்றும பூப்ப்ந்தாட்ட ே்பாடடியும அணகமயில் இரத்ம�ாகன 2ஆவது ே�னில் உள்ள 
சிக்மா பூப்ப்ந்தாட்ட கம்தானத்தில் நக்டக்பறறைது.   நான்கு ே்பர்  கைாண்ட இரு அணியினர் (4–-2, 4-–2) ே்பாடடியில் ேமாதினார்ைள.   எஸ்.பி.ஏ அபதுல்�ா, ரசாத் ைராப, க்பாறியிே-
�ா்ளர்இசட ரீ.எம. ்பஸ்லி, க்டாக்்டர் எஸ்.பி.ஏ ம முஜாதீத்,  ேசீர் மும்தாஸ், க்பாறியிே�ா்ளர் க்பசால் ரசீத், க்பாறிே�ா்ளர் எம.ஜ.எம. றிமசத் மறறும  ஏ.எல்.நசாத் அபதுல்�ாகவயும 
்ப்டஙைளில் ைாண�ாம. ்ப்டஙைள :க்தஹிவக்ள-ைல்கிகஸ விேச்ட நிரு்பர் 


	tkn-02-19-pg01-R1
	tkn-02-19-pg02-R1
	tkn-02-19-pg03-R1
	tkn-02-19-pg04-R1
	tkn-02-19-pg05-R1
	tkn-02-19-pg06-R1
	tkn-02-19-pg07-R1
	tkn-02-19-pg08-R1
	tkn-02-19-pg09-R1
	tkn-02-19-pg10-R1
	tkn-02-19-pg11-R1
	tkn-02-19-pg12-R2
	tkn-02-19-pg13-R1
	tkn-02-19-pg14-R1
	tkn-02-19-pg15-R1
	tkn-02-19-pg16-R2
	tkn-02-19-pg17-R1
	tkn-02-19-pg18-R1
	tkn-02-19-pg19-R1
	tkn-02-19-pg20-R1
	tkn-02-19-pg21-R1
	tkn-02-19-pg22-R1
	tkn-02-19-pg23-R1
	tkn-02-19-pg24-R1

