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 சிறுபான்மை மைக்களின சாரபா்க 
மூண்டு உப ஜனாதிபதி்கள் வேணும் 
என மை்ைய்க மைக்கள் முனனணி ்கட்சி 
வ்கட்டிருகவ்க.....  

 நலை விஷயம்்ான, அபபடியாேது 
1000 ரூபா சம்பள பிரச்சி்னககு அ்ே 
ஒத்து்ைபபு ேைங்கி ஒரு தீரவு ேந்ா 
்காணும்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

ப�ொத்துவில் ப�ொடக்கம் 
ப�ொலி்கண்டி வரையிலொன 
ப�ைணியில் �ஙப்கற்றரை 
குறித்து �மிழ்த் ப�சியக கூட் -
டரைப்பின் �ொைொளுைன்்ற 
உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுைந்திை-
னிடம் ப�ொலிஸொர் வொககுமூ-
லம் �திவு பெய�னர்.  

ப்கொழும்பில் உள்ள 
அவைது அலுவல்கத்-
தில் ரவத்து 

 பபவாத்துவில் முதல் பபவாலி்கண்டி வம்ர

பலொைன்ஸ் பெல்வநொய்கம்  
ைொர்ச் மு�லொம் தி்கதி ஆைம்�ைொ்கவுள்ள ்கல்விப் 

ப�ொதுத் �ைொ�ை ெொ�ொைண �ை �ரீட்ரெக்கொன 
அரனத்து முன்பனொடி நடவடிகர்க்களும் பூர்த்தி 
பெயயப்�ட்டுள்ள�ொ்க �ரீட்ரெ்கள ஆரணயொ்ளர் 
நொய்கம் ெனத் பூஜி� ப�ரிவித்துள்ளொர்.   

அ�றகிணங்க பைற�டி �ரீட்ரெக ்கட -
ரை்களில் ஈடு�டும் அதி்கொரி்களுக்கொன 

 ைவார்ச் 01ஆம் தி்கதி G.C.E (O/L)  

வடககில் உள்ள தீவு்கர்ள எந்� நொட்டிறகும் வழங்கப்ப�ொவதில்ரல 
என மின்ெகதி அரைச்ெர் டலஸ் அழ்கப்ப�ருை ப�ரிவித்துள்ளொர்.  

யொழ்ப்�ொணத்தின் பநடுந்தீவு, நயினொதீவு ைறறும் அனரல தீவு ஆகிய 
தீவு்களுககு �றப�ொது டீெல் மூலபை மின்ெொைம் உற�த்தி பெயயப்-
�ட்டு விநிபயொகிக்கப்�டுகி்றது.  

இந்நிரலயில் அஙகு ்கொற்றொரல ைறறும் சூரிய ஒளி மின்ெொை 
உற�த்தி திட்டத்ர� முன்பனடுப்��றகு நடவடிகர்க 
எடுக்கப்�ட்டுள்ளது.  ஆசிய அபிவிருத்தி வங-
கியின் 12 மில்லியன் அபைரிக்க படொலர் 

வடக்கு தீவுகளை எந்நாட்டிற்கும் 
வழங்கும் தீர்நானம் இலளலை

பலொைன்ஸ் பெல்வநொய்கம்

உயிர்த்� ஞொயிறு �ொககு�ல் ப�ொடர்�ொன 
விெொைரண நடவடிகர்க்களில் எழுந்துள்ள 
ெந்ப�்கத்ர� நிவர்த்தி பெயயும் வர்கயில் 
குறித்� விபெட குழுவின் அறிகர்க ப�ைொயர் 
பைல்்கம் ைஞ்சித் ஆண்டர்கககு ர்கயளிக-
்கப்�ட பவண்டும் என ்கத்ப�ொலிக்க ஆயர் 
ப�ைரவயின் �ரலவர் ஆயர் ப�ைருட்திரு 
வின்ென்ட் ப�ர்னொண்படொ ஆண்டர்க ப�ரி-
வித்துள்ளொர்.   

அது ப�ொடர்பில் அவர் பைலும் ப�ரிவிக-
ர்கயில்: முர்றயொன விெொைரண்கள முன்-
பனடுக்கப்�ட்டு்ள்ள நிரலயில் �ொதிக்கப்-
�ட்ட ைக்களுககு நீதி கிரடக்க பவண்டும் 
என்�ப� ஆயர் ப�ைரவயின் எதிர்�ொர்ப்பு.   

அைெொங்கம் பைறப்கொண்டுள்ள விெொை-
ரண்கள ப�ொடர்பில் நொம் ைகிழ்ச்சியரட-
கின்ப்றொம். அது ப�ொடர்�ொன ஜனொதி�தி 
ஆரணககுழுவின் அறிகர்க ஜனொ-
தி�தியிடம் 

ஈஸ்டர் தின பயங்க்ரவவாதத் தவாககுதல் ஆமைககுழு விெவா்ரமை;

உயிர்த்� ஞொயிறு �ொககு�ல்்கள ப�ொடர்-
�ொன ஜனொதி�தி விெொைரண அறிகர்கரய 
முழுரையொ்க ஆைொயந்� பின்னர் �ொககு�-
லுககு ்கொைணைொனவர்்கள மீது உரிய நட-
வடிகர்க எடுக்கப்�டும் என அறிவிக்கப்-
�ட்டுள்ளது.  இந்� விடயத்ர� உயிர்த்� 

ஞொயிறுத் �ொககு�ல் விெொைரண ஆரணக-
குழுவின் �ரிந்துரை்கர்ள ஆைொயவ�ற்கொன 
குழுவின் �ரலவர் அரைச்ெர் ெைல் ைொஜ-
�க ஷ ப�ரிவித்துள்ளொர்.  

்கதிர்்கொைப் �குதியில் இடம்-
ப�ற்ற நி்கழ்வு ஒன்றின்ப�ொது 

உயிர்த்த ஞவாயிறு பயங்க்ரவவாதத் தவாககுதல் ெம்பவம்;

இலஙர்கயில் இருக-
கும் பவளிநொட்டு 
இைொஜ�ந்திரி்களுககும் 
ப்கொபைொனொ �டுப்பூசிரய 
வழஙகும் பெயறறிட்டம் 
பநறறு (திங்கட்கிழரை) 
மு�ல் முன்பனடுக்கப்�-
டுகின்்றது.  அ�ற்கரைய 
இலஙர்கக்கொன ஆப் -
்கொனிஸ்�ொன் தூதுவர் அஷைப் ரை�ரி, ப்கொபைொனொ �டுப்பூ -
சிரய பநறறு ஏறறிகப்கொண்டொர்.  

இந்நிரலயில் அதுப�ொடர்பிலொன புர்கப்�ட-
பைொன்ர்ற �ன்னுரடய ருவிட்டர் �க்கத்தில் 

இலங்கையிலுள்ள வெளிநாட்டு 
இராஜதந்திரிகைளுக்கும் தடுப்பூசி

அதி்க ஆ�த்து நிர்றந்� �கு-
தி்க்ளொன ப்கொழும்பு, ்கம்�ைொ 
ைொவட்டங்களில் உள்ளவர்்க -
ளுகப்க �டுப்பூசிரய வழஙகுவ-
�றகு முன்னுரிரை வழங்கப்�டும் 
என ஆைம்� சு்கொ�ொை இைொஜொங்க 
அரைச்ெர் சு�ர்சினி ப�ர்னொண்-
படொபுளப்ள ப�ரிவித்துள்ளொர்.  

அதி்க எண்ணிகர்கயிலொன ப்கொபைொனொ 
ப�ொறறு்கள ைறறும் இ்றப்பு எண்ணிகர்க 

அதி்க ஆபத்து பகுதி எனும் அடிபபம்டயில் முன்னுரிமை

ப்டகு மீட்பு; ்க்டறபம்ட ததடுதல்

பலகைவுஸ் நிறுவனத்தின் ஸ் -
�ொ�்கர் டி.ஆர். விஜயவர்�னவின் 
ஜனன தினம் இன்்றொகும். 

பவளர்ளயர்்களின் ஏ்கொதி�த்தி-
யத்திலிருந்து நொடு விடு�ரல ப�்ற, 
ப�சிய இர்றரைரய �ொது்கொக்க, 
நொட்ரட பநசிப்�வர்்கள �ங்களு-
ரடய �ணிரய பைற-
ப்கொளளும் ப�ொது சிங்க்ள, 

பவலரண குறூப் நிரு�ர்

கு றி ்க ொ ட் டு வ ொ னி ல் 
இருந்து பநடுந்தீவு 
பநொககி �டகில் �ய -
ணித்� மீனவர்்கள இருவர் 
்கொணொைறப�ொயுள்ளனர் 
என்று பநடுந்தீவுப் ப�ொலிஸொர் ப�ரிவித்�னர்.  

அ�ன்பின் ்கொணொைல் ப�ொனவர்்கர்ள ப�டும் முயறசியில் 
ஈடு�ட்ட ப�ொலிஸொர் அவர்்கள �யணித்� �டர்க பின்னர் 
மீட்ட�ொ்க ப�ரிவித்�னர்.  

குறி்கொட்டுவொனிலிருந்து பநறறு முன்தினம் (ஞொயிறறுககி -
ழரை) பிற�்கல் 1.45 ைணிககு பநடுந்தீவுககு திரும்-
பிய மீனவர்்கள இருவபை இவவொறு 

லலக்்ஹவுஸ் ஸ்தாபகைர்
டி.ஆர். விஜயெர்தனவின்
135 ஆெது ஜனன தினம்

வநடுந்தீவு கைடலில் 
இரு மீனெர்கைள மாயம்

உல்க ெவா்ரைர் இயக்கத்தின் ஸதவாப்கர் தப்டன்-பவல் பி்ரபுவின் 164 ஆவது பிறநத நவாமை நிமனவுகூரும் வம்கயில் 
ப்கவாழும்பு த்கவாட்ம்டயில் உள்ை ஜனவாதிபதி ைவாளிம்கயில் ஜனவாதிபதி த்கவாட்்டவாபய ்ரவாஜபக ஷவினவால் சி்கபபு ெநதன ை்ரக-
்கன்பறவான்று ந்டபபட்்ட தபவாது பிடிக்கபபட்்ட ப்டம்.  

பலொைன்ஸ் பெல்வநொய்கம் 

ஐ.நொ ைனி� உரிரை ஆரணககுழுவின் 
46ஆவது அைர்வு சுவிட்ெர்லொந்தின் பஜனீவொ 
ந்கரில் பநறறு ஆைம்�ைொனது. இந்� அைர்வு 
எதிர்வரும் ைொர்ச் 23ம் தி்கதி வரை இடம் -
ப�்றவுள்ள நிரலயில் நொர்ள 24ம் தி்கதி 
பவளிவிவ்கொை அரைச்ெர் திபனஷ குணவர்-
�ன இரணயத்�்ள மூலம் ைனி� உரிரை 
ப�ைரவ அைர்வில் உரையொற்றவுள்ளொர்.   

அது ப�ொடர்பில் அவர் ப�ரிவிகர்கயில்: 
இலஙர்கககு எதிைொன குற்றச்ெொட்டுக்கர்ள 
பவறறி்கைைொ்க எதிர்ப்கொள்ள அரனத்து நட-

வடிகர்க்களும் பைறப்கொள்ளப்�ட்டுள்ள-
�ொ்க ப�ரிவித்துள்ளொர்.   

ஐககிய நொடு்கள ெர� ைனி� உரிரை ப�ை-
ரவயின் அறிகர்க ப�ொடர்பில் இலஙர்க 
ெொர்�ொன �திரல நொம் ஏற்கனபவ அனுப்பி 
ரவத்துளப்ளொம். இலஙர்கககு எதிைொ்க முன்-
ரவக்கப்�ட்டுள்ள அடிப்�ரட-
யற்ற குற்றச்ெொட்டு்கள �வ்றொன 

ஐ.நா மைனி் உரி்மை ஆ்ைககுழு அமைரவில இைங்்்க மீ்ான

சுமந்திரன் எம்.பியிடம் 
வபாலிஸார் ொக்கு மூலம்
க்காழும்பு அலுேை்கத்தில வநற்று பதிவு

பேரநாயருக்கு அறிக்ளகளய வழங்க 
கதபதநாலிக்க ஆயர பேரளவ பகநாரிக்ளக

ஆப்கானிஸ்ான தூதுேர வநற்று ஏற்றிகக்காண்்ார

மின சகதி அ்மைச்சர ்ைஸ அை்கபகபருமை அதிரடி 

அறிக்ளக முழுள்யநாக ஆரநாய்நது 
சம்ேநதபேட்படநார மீது சட்ட ்டவடிக்ளக

பாதிக்கபபட்வ்ாருககும் அரசு நியாயம் ேைங்கும்

அ்னத்து முன்லனாடி   
ஏறபாடுகைளும் பூர்த்தி
பரீட்்ச்கள் ஆ்ையாளர நாய்கம்
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30 வயதுக்கு ப்ற்ேட்படநார தடுபபூசி
பேற தம்ள் ேதிவு பசய்ய முடியும்

அழுத்தஙகை்்ள வெறறி 
வகைாள்ள அரசாஙகைம் தயார்
இளையததைம் ஊடநாக அள்சசர திபனஷ் ்நாளை உளர

அடிபப்்யற்்ற குற்்றச்சாட்டுக்களுககு 
அரசு ஏற்்கனவே பதிைளித்துள்ளது

இலைங்ளக வருகிறநார ேநாகிஸதநான் 
பிரதமர் இம்ரான் கைான்
பலொைன்ஸ் பெல்வநொய்கம்

இைண்டு நொள உத்திபயொ்கபூர்வ விஜயத்ர� 
பைறப்கொண்டு �ொகிஸ்�ொன் பிை�ைர் இம்ைொன் 
்கொன் இன்று இலஙர்க வருகி்றொர்.

�ொகிஸ்�ொன் பிை�ைருககு விைொன நிரலயத்-
தில் ை்கத்�ொன வைபவற�ளிக்கப்�டவுள்ளது-
டன் பிை�ைர் ைஹிந்� ைொஜ�க ஷ �ொகிஸ்�ொன் 
பிை�ைர் �ரலரையிலொன தூதுக குழுரவ  
வைபவற்கவுள்ளொர்.

அ�ரனயடுத்து விைொன நிரலயத்தில் 

�ொகிஸ்�ொன் பிை�ைருககு ப்கௌைவை-
ளிககும் வர்கயில் இைொணுவ அணிவ-
குப்பு ைரியொர�யும் இடம்ப�்றவுள-
்ளது.

�ொகிஸ்�ொன் பிை�ைர் இலஙர்கயில் 
�ஙகியிருககும் இைண்டு தினங்களில் 
ஜனொதி�தி ப்கொட்டொ�ய ைொஜ�க ஷ 
ைறறும் பிை�ைர் ைஹிந்� ைொஜ-
�க ஷ ஆகிபயொரை ெந் -
தித்து இரு�ைப்பு 06
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ைனி� உரிரை்கள �ொன் நொம் வொழ்வ-
�ற்கொன வழியொகும். அ�னூடொ்கபவ 
ப�ரவயற்ற ��ற்றங்கர்ளத் �ணிக்க 
முடிவதுடன் நிரலப�்றொன அரைதி-
ரயயும் அரடந்துப்கொள்ள முடியும். 
எனபவ ைனி� உரிரை்களுககு முன்-
னுரிரை வழங்கப்�ட பவண்டும். 
அதுபவ அரனவருககும் ெைத்துவைொ-
னதும் ்கண்ணியைொனதுைொன உல்கத்-
ர�க ்கட்டிபயழுப்புவ�ற்கொன வழி-
யொகும் என ஐககிய நொடு்கள ெர�யின் 
பெயலொ்ளர் நொய்கம் அன்படொனிபயொ 
குட்டபைஸ் ப�ரிவித்�ொர்.

ஐககிய நொடு்கள ைனி� உரிரை்கள 
ப�ைரவயின் 46 ஆவது கூட்டத்ப�ொ-

டர் பநறறு பஜனிவொவில் ஆைம்�ைொ-
கிய நிரலயில் அதில் ஐ.நொ பெயலொ்ளர் 
நொய்கம் அன்படொனிபயொ குட்டபைஸ் 
உரையொறறும் ப�ொப� இவவொறு குறிப்-
பிட்டொர்.

அவர் �னது உரையில் பைலும் கூறி-
யிருப்��ொவது,

ைனி� உரிரை்கள மி்கவும் முககிய-
ைொனரவ என்�துடன் அரவ எம்ரை 
பி்றருடன் ெை அ்ளவில் இரணககின்-
்றது. ைனி� உரிரை்கள �ொன் நொம் வொழ்-
வ�ற்கொன வழியொகும். அ�னூடொ்கபவ 
ப�ரவயற்ற ��ற்றங்கர்ளத் �ணிக்க 
முடிவதுடன் நிரலப�்றொன அரைதி-
ரயயும் அரடந்துப்கொள்ள 
முடியும். 

மனித உரி்மகைளதான்
நாம் ொழெதறகைான ெழி
மைதிபபும், முனனுரி்மையும் அளிபபது எமைது கபாறுபபு

ஐ.நா. அமைரவின 
ஆரம்ப உ்ரயில 

ஆ்ையாளர நாய்கம் 
அனவ்ானிவயா

இன்று உத்திதயவா்கபூர்வ விஜயம் தைறப்கவாண்டு

ஜனாதிபதி, பிர்மைரு்ன சநதிபபு; ஒபபந்ங்்களிலும் ்்கச்சாத்து
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வவுனியாவில் கடநதை 1465 நாடக-
ளாக சுழற்சிமு்ை உணவுதைவிர்ப்பு 
ஷபாராடடத்தில் ஈடுபடடுவரும் 
தைமிழர் தைாயக காணாமல் ஆககப்-
படஷடாரின் சஙகத்தின் சசயலாளர் 
ஷகாபாலகிருஸணன் ராஜ்குமாரிடம் 

பயஙகரவாதை தைடுப்பு விசார்ண 
பிரிவினர் ஷநற்று விசார்ண-
க்ள ஷமற்சகாணடனர். அவர்கள் 
சதைாடர் ஷபாராடடம் ஷமற்சகாண-
டுவரும் வவுனியா வீதி அபிவி-
ருத்தி தி்ணககளத்திற்கு முன்பாக 
அ்மநதுள்ள சகாடட்கயில் இவ் 
விசார்ண முன்சனடுககப்படடது.

சதைன்பகுதி தினகரன் நிருபர்

பல்ஷவறு குற்ைச் சசயல்களுடன் 
சதைாடர்பு்டய சநஷதைகத்தில் 25 
சநஷதைகநபர்க்ள ்கது சசய்துள்ள -
தைாக சபாலிஸ ஊடகப் பிரிவு சதைரி-
வித்துள்ளது.

ஷநற்று முன்தினம் மினுவாங-
சகாட பகுதியில் இக ்கது நடவ-
டிக்க முன்சனடுககப்படடுள்ள-
தைாக குறிப்பிடப்படடுள்ளது.

இப் பகுதியில் சபாலிசார் விஷசட 
ஷசாதை்ன நடவடிக்கக்ள 
முன்சனடுத்தைனர். இதைன்ஷபாது 
பல்ஷவறு குற்ைச் சசயற்பாடுகளில் 
ஈடுபடடதைாக 25 சநஷதைக நபர்கள் 
்கது சசய்யப்படடுள்ளனர்.

இநதை சுற்றிவ்ளப்பின் ஷபாது, 
சடடவிஷராதை மதுபானம் ்வத்தி-
ருநதை்ம சதைாடர்பிஷல அதிகளவா-
ஷனார் ்கது சசய்யப்படடுள்ளனர். 
இவ்வாறு 15 ஷப்ர ்கது சசய் -
துள்ள சபாலிசார் அவர்களிடமி-
ருநது 91 லீடடர் சடடவிஷராதை மது -
பானத்்தை ்கப்பற்றியுள்ளனர்.

இதை்னத் சதைாடர்நது 
பிடியா்ண உத்தைரவு பிைப்பிககப்-
படடிருநதை 7 சநஷதைக நபர்களும், 
ஷபா்தைப் சபாருடக்ள ்வத்-
திருநதை்ம, துப்பாககி ்வத்தி-
ருநதை்ம மற்றும் ஷவறு குற்ைச் 
சசயற்பாடுகள் சதைாடர்பில் தைலா 
ஒருவர் வீதைமும் ்கது சசய்யப்பட-
டுள்ளனர்.

மினுவாஙசகாட சபாலிசார் 
சநஷதைக நபர்கள் சதைாடர்பான 
ஷமலதிக விசார்ணக்ள 
முன்சனடுத்து வருகின்ைனர். 
இஷதைஷவ்ள இது ஷபான்ை குற்ைச் 
சசயற்பாடுகள் மற்றும் சுற்றுப்பு -
ைச் சூழலுககு பாதிப்்ப ஏற்படுத் -
தும் வ்கயிலான சசயற்பாடுக -
ளில் ஈடுபடும் நபர்கள் சதைாடர்பில் 
தைகவல்கள் கி்டககப்சபற்ைால், 
அதுத் சதைாடர்பில் 119, 118 மற்றும் 
1997 என்ை சதைா்லஷபசி இலக -
கத்திற்கு சதைாடர்பி்ன ஷமற் -
சகாணடு சபாதுமககள் சபாலிஸா -
ருகக சதைரிவிகக முடியும் எனவும் 
சபாலிஸ ஊடகப் பிரிவு அறிவித் -
துள்ளது.

2 2021 பெப்ரவரி 23 பெவவவாய்க்கிழமை23–02–2021

மியன்மாரில் இராணுவ சதிப்-
புரடசிககு எதிராக ஷநற்று நாடு 
தைழுவிய ஷவ்ல நிறுத்தைம் க்டப்-
பிடிககப்படடஷதைாடு இதுவ்ர 
இல்லாதை பாரிய ஆர்ப்பாடடஙக-
ளும் இடம்சபற்றுள்ளன. 

தை்லநகர் ்நபிஷடாவில் 
இடம்சபற்ை ஆர்ப்பாடடஙக்ள 
க்லகக சபாலிஸார் நடவடிக்க 
எடுத்தைனர். இநதை வன்மு்ைகளில் 
உயிரிழப்புகள் ஏற்படக கூடும் என 
எச்சரிககப்படடுள்ளது. 

இராணுவம் ஆடசி்ய ்கப்-
பற்றி மூன்று வாரஙகள் எடடியஷபா-
தும் அஙகு சதைாடரும் ஆர்ப்பாட-
டஙகள் மற்றும் ஒத்து்ழயா்ம 
ஷபாராடடஙக்ள தைடுப்பதைற்கு 
இராணுவத்தைால் முடியாமல்ஷபா-
யுள்ளது. 

சபப்ரவரி 1ஆம் திகதி இடம்-
சபற்ை ஆடசிககவிழப்்ப ்கவி-
டும்படியும் ்கது சசய்யப்படடி-
ருககும் ஆங சான் சூச்சி மற்றும் 
ஜனநாயக மு்ையில் ஷதைர்வான 
அரசின் மூத்தை உறுப்பினர்க்ள 
விடுவிககும்படியும் ஆர்ப்பாடடக-
காரர்கள் ஷகாரி வருகின்ைனர். 

இநநி்லயில் ஷநற்று சீனா எல்-

்லயின் வடககு குன்று பகுதி 
சதைாடககம் மத்திய பிராநதியமான 
இரவாடி நதி சடல்டா பகுதி மற்றும் 
சதைற்கில் பன்்ஹடில் வ்ர நரகங-
கள் மற்றும் சிறு நகரஙகள் எஙகும் 
ஆர்ப்பாடடஙகள் இடம்சபற்ைன. 

தை்லநகரில் இராணுவத் தை்ல-
்மயத்திற்கு அருகில் ஷகாசம் 
எழுப்பி ஆர்ப்பாடடத்தில் ஈடுப-

டுபவர்க்ள க்லகக சபாலிஸ 
தைணணீர் பீச்சியடிககும் டிரக வணடி 
மற்றும் பல்ஷவறு வாகனஙகள் 
நி்லநிறுத்தைப்படடிருககும் படங-
கள் சமூக ஊடகஙகளில் சவளியா-
கியுள்ளன. ஆர்ப்பாடடககாரர்க்ள 
சபாலிஸார் துரத்திப் பிடிகக முயல்-
வதும் அதில் பதிவாகியுள்ளது. 

“நாம் அ்மதியான ஆர்ப்பாட-

டத்தில் ஈடுபடடஷபாதும் அவர்கள் 
எம்்ம துரத்திப் பிடித்து ் கது சசய்-
கின்ைனர்” என்று சபண ஒருவர் பதி-
விடட வீடிஷயா ஒன்று ஷபஸபுககில் 
உள்ளது. 

இநதை ஆர்ப்பாடடஙகள் ஆரம்பிக-
கப்படடது சதைாடககம் இதுவ்ர 
மூன்று ஆர்ப்பாடடககாரர்கள் 
சகால்லப்படடுள்ளனர். மணட-
ஷலய் நகரில் கடநதை சனிககிழ்ம 
இருவர் சுடடுக சகால்லப்படட-
ஷதைாடு அதைற்கு முன் இளம் சபண 
ஒருவர் தை்லயில் துப்பாககிக 
காயம் ஏற்படட நி்லயில் உயிரிழந-
தைார். அநதைப் சபணணின் இறுதி ஊர்-
வலம் கடநதை ஞாயிற்றுககிழ்ம 
இடம்சபற்ைஷதைாடு. அதில் நூற்றுக-
கணககாஷனார் பஙஷகற்ைனர்.  

ஆயிரககணககான ஆர்ப்பாடடக-
காரர்கள் ஒன்று திரணட நி்லயில் 
பிரதைான நகரான யஙஷகானில் 
ஷநற்று பாதுகாப்பு ப்டயினர் 
குவிககப்படடு இருநதைனர். 

இராணுவ சதிப்புரடசிககு எதிரா-
கவும் ஆர்ப்பாடடககாரர்கள் மீதைான 
ஒடுககுமு்ைககு எதிராகவும் 
பல ஷமற்குலக நாடுகளும் கணட-
னத்்தை சவளியிடடுள்ளன.

மியன்மாரில் இதுவரை இல்்மாத
அளவில் பமாரிய ஆர்பபமாட்டங்கள்

உலக அளவில் சகாஷரானா 
்வரஸ சதைாற்ைால் பாதிககப்-
படஷடார் எணணிக்க 111 
மில்லிய்னத் தைாணடியுள்-
ளது. ஷநாயால் உயிரிழநஷதைார் 
எணணிக்க 2.5 மில்லிய்ன 
சநருஙகியுள்ளது.

ஐநதில் ஒரு பஙகு மரணங-
கள் அசமரிககாவில் ஷநர்நதைன. 
உலகிஷலஷய மிக ஷமாசமாகப் 
பாதிககப்படட அசமரிககா-
வில் உயிரிழப்பு எணணிக்க 
500,000ஐ சநருஙகியுள்ளது.

எனினும், கடநதை இரணடு 
வாரஙகளாக அஙகு புதிதைாய்ப் 
பாதிககப்படுஷவாரின் தினசரி எண -
ணிக்க 44 வீதைம் கு்ைநதைதைாக நியூ-
ஷயார்க ்டம்ஸ சதைரிவித்துள்ளது.

இதைன்படி உயிரிழப்பு எண -
ணிக்க 35 வீதைம் கு்ைநதுள்ளது.

பாதுகாப்பு இ்டசவளி, முககக -
வசம் அணிவது ஷபான்ை நடவடிக -
்ககளுடன், அண்மயில் ஆரம்-

பிககப்படட தைடுப்பூசி ஷபாடும் 
பணிகளும் அதைற்குக காரணமா-
கக கருதைப்படுகின்ைன.

அசமரிகக மககள் 
சதைா்கயில் 13 வீதைத்தினருககு 
தைற்ஷபாது ஒருமு்ையாவது 
தைடுப்பூசி ஷபாடப்படடுள்ளது.

உலக அளவில் 100ககும் 
அதிகமான நாடுகள் மற்றும் 
ஆடபுலஙகளில் சுமார் 200 
மில்லியன் சகாஷரானா தைடுப்பு 
மருநதுகள் ஷபாடப்படடுள் -
ளன. 

இதில் உலக மககள் 
சதைா்கயில் சவறுமஷன 10 வீதைமாக 
இருககும் ஜி7 நாடுகளில் 45 
வீதைமான தைடுப்பு மருநது பயன்படுத்-
தைப்படடுள்ள்ம குறிப்பிடத்தைககது.  

உ்்க க்கமாரைமானமா கதமாற்று 111 மில்லியரனத் கதமாட்டது
பாகிஸதைானின் வடககு வசிரிஸ-

தைான் மாவடடத்தில் கு்ைநதைது 
நான்கு சபண அபிவிருத்திப் பணி-
யாளர்கள் சுடடுக சகால்லப்பட-
டுள்ளனர். இநதைத் தைாககுதைல் இடம்-
சபற்ை பகுதி முன்னர் பாகிஸதைான் 
தைலிபான்களின் தை்ல்மயகமாக 
இருநதை இடமாகும். 

இப்பி என்ை கிராமத்திற்கு அருகில் 
ஷநற்றுக கா்ல 9.30 மணி அளவில் 
இநதைத் தைாககுதைல் இடம்சபற்றிருப் -
பதைாக மூத்தை சபாலிஸ அதிகாரி-
யான சபியுல்லா கணடபுர் சதைரிவித்-
துள்ளார்.  

இநதை பணியாளர்கள் பயணித்துக 
சகாணடிருநதை வாகனத்தின் மீது 

அஙகு வநதை தைாககுதைல்தைாரிகள் சர-
மாரியாக துப்பாககிச் சூடு நடத்தி 
இருப்பதைாக அவர் குறிப்பிடடார். 
வாகனத்்தை சசலுத்திய ஓடடுநர் 
காயம்டநது உள்ளூர் மருத்துவம -
்னயில் அனுமதிககப்படடுள்ளார். 

“இது ஆயுதைதைாரிகளின் அச்சுறுத்-
தைல் சகாணட பகுதி. இஙகு எல்லா 
பககமும் அபாயமானது” என்று கண-
டபுர் சதைரிவித்தைார். பழஙகுடி கலா-
சாரம் இருககும் இநதைப் பகுதியில் 
சபணகள் சுதைநதிரமாக நடமாடுவது 
ஏற்க முடியாதை ஒன்ைாக பார்ககப்படு-
கிைது என்றும் அவர் சுடடிககாடடி-
னார். 

தைாககுதைல்தைாரிகள் அருகில் இருக -

கும் ம்லப் பிரஷதைசத்திற்கு தைப்பிச் 
சசன்றுள்ளனர். இநதை தைாககுதைல் 
சதைாடர்பில் எநதைத் தைரப்பும் சபாறுப்-
ஷபற்கவில்்ல.

பமாகிஸதமானில் கபண்கள்
நமால்வர சுடடுக் க்கமார்

யு.எஸ. ்ஹவுஸ சீனாவின் சின்ஜி -
யாஙகிலிருநது சபாருடக்ள தை்ட 
சசய்வதைற்கான மஷசாதைா்வ புதுப்-
பிககிைது.   

சீனாவின் சின்ஜியாங பிராநதியத்-
தில் இருநது இைககுமதி்ய தை்ட-
சசய்யும் இரு கடசி மஷசாதைா்வ 
யு.எஸ. பிரதிநிதிகள் ச்ப வியாழககி-
ழ்ம மீணடும் அறிமுகப்படுத்தியது.   

முந்தைய காஙகிரசில் சசப்டம்-
பர் மாதைம் ச்ப 406-3 ஐ நி்ைஷவற்-
றிய சடடத்தின் புதுப்பிககப்படட 
பதிப்பு, முந்தைய அமர்வில் ந்ட-
சபற்ை நி்லயில், கடநதை மாதைம் 
மீணடும் அறிமுகப்படுத்தைப்படட 
சசனட பதிப்்பப் ஷபான்ைது.   

பருத்தி மற்றும் பருத்தி சபாருட-
களின் முன்னணி உற்பத்தியாளரான 
சின்ஜியாஙகில் சிறுபான்்ம உய்-
குர்கள் அல்லது பிை முஸலிம்களின் 
சதைாழிலாளர் கடத்தைலுககு சபாறுப் -
பான எவருககும் எதிராக சபாருளா-
தைாரத் தை்டக்ள விதிகக அசமரிகக 
ஜனாதிபதி்ய ்ஹவுஸ மஷசாதைா அங-
கீகரிககும்.   

சீன நிறுவனஙகள் மற்றும் துஷ்-
பிரஷயாகஙகளில் ஈடுபடும் நிறு -
வனஙகளுடன் ஈடுபடுவது பற்றி 
படடியலிடப்படட யு.எஸ. நிறுவ-
னஙகளின் நிதி சவளிப்பாடுகளும் 
இதைற்கு ஷதை்வப்படும், இது சசனட 
பதிப்பில் ஷசர்ககப்படவில்்ல.   

"சீன அரசாஙகம் முதைலில் உரு-
வாககிய்தைப் ஷபால நாஙகள் 
திகிலுடன் பார்த்ஷதைாம், பின்னர் 

உய்குர்கள் மற்றும் முஸலீம் சிறு-
பான்்மயின்ர குறி்வத்து சடட-
விஷராதை சவகுஜன தைடுப்பு முகாம் -
க்ள விரிவுபடுத்திஷனாம்" என்று 
ஜனநாயக பிரதிநிதி ஜிம் சமகாக -
வர்ன் மஷசாதைா்வ மீணடும் அறிமு -
கப்படுத்தினார். சின்ஜியாங சபாரு -
ளாதைாரம் "கடடாய உ்ழப்பு மற்றும் 
அடககுமு்ையின் அடித்தைளத்தின் 
அடிப்ப்டயில் கடடப்படடது" 
என்று அவர் குற்ைம் சாடடினார்.   

"பல யு.எஸ., சர்வஷதைச மற்றும் 
சீன நிறுவனஙகள் கடடாய உ்ழப்-
்பச் சுரணடுவதைற்கு உடந்தையாக 
உள்ளன, ஷமலும் இநதை தையாரிப்புகள் 
சதைாடர்நது உலகளாவிய விநிஷயா-
கச் சஙகிலிகளிலும் நம் நாடடிலும் 
நு்ழகின்ைன. காஙகிரஸ சசயல்பட 
நீணட காலமாகிவிடடது” என்ைார்.   

சின்ஜியாஙகில் உள்ள முகாம்களில் 
கு்ைநதைது 1 மில்லியன் முஸலிம்கள் 
தைடுத்து ்வககப்படடுள்ளதைாக நம் -
பத்தைகுநதை தைகவல்கள் கி்டத்தைதைாக 
யு.என் குழு 2018 இல் கூறியது. சீனா 
துஷ்பிரஷயாகஙக்ள மறுத்து, அதைன் 
முகாம்கள் சதைாழில் பயிற்சி அளிப்ப -
தைாகவும், தீவிரவாதைத்்தை எதிர்த்துப் 
ஷபாராடுவதைற்குத் ஷதை்வ என்றும் 
கூறுகிைது.   

கபமாருட்கரள தர்ட கெயவதற்்கமான

்ரெமாதமா புது்பபி்பபு

்மாரவயு்டன இந்திய பிைதி
உயரஸதமானி்கர ெந்தி்பபு
தைமிழ ஷதைசிய கூடட்மப்புககும் 

இநதிய உயர்ஸதைானிகர் அலுவலகத் -
துககும் இ்டயில் சநதிப்சபான்று 
ந்டசபற்றுள்ளது.

இது சதைாடர்பாக இலங்கககான 
இநதிய தூதைரகத்தின் உத்திஷயாக -
பூர்வ டுவிடடர் பககத்தில் குறிப்பி -
டப்படடிருப்பதைாவது,

சகாழும்பிலுள்ள இநதிய உயர்ஸ -
தைானிகர் அலுவலகத்தில் ந்ட-
சபற்ை இச் சநதிப்பில் இலங்க தைமி-
ழரசு கடசியின் தை்லவரும், தைமிழ 
ஷதைசிய கூடட்மப்பின் மூத்தை உறுப்-
பினருமான மா்வ ஷசனாதிராசா 
மற்றும் பிரதி இநதிய உயர்ஸதைானி-
கர் விஷனாத் ஷக ஷஜககப் ஆகிஷயார் 
பஙகுசபற்றியிருநதைனர்.

இச் சநதிப்பின் ஷபாது 13ஆவது 
அரசியல்மப்பு திருத்தை சடடத்்தை 
முழு்மயாக அமுல்படுத்தை ஷவண-

டியதைன் அவசியத்்தை வலியுறுத்திய 
பிரதி உயர்ஸதைானிகர், அவ்வாறு 
ஷமற்சகாள்வதைன் மூலம் அர்த்தைப் -
புஷ்டியான அதிகாரப் பகிர்்வ 
சபற்றுகசகாள்ள முடியும் என சுட -
டிககாடடினார்.

ஷமலும் இச் சநதிப்பில் வடககு 
கிழககில் ஷமற்சகாள்ளப்பட 
ஷவணடிய அபிவிருத்தி சதைாடர்பாக-
வும் அது சதைாடர்பில் இநதியாவின் 
நி்லப்பாடடி்னயும் பிரதி இநதிய 
உயர்ஸதைானிகர் வலியுறுத்தினார்.

குற்்றச் கெயல்்களு்டன கதமா்டரபுபட்ட
25 ெந்ரத்க நபர்கள் கபமாலிெமாைமால் ர்கது

தனியமார கதமார்க்்கமாடசியி்டமும்
வமாக்குமூ்ம் கப்ற ரவணடும்
தைனியார் சதைா்லக-

காடசி ஒன்றிடம் வாககு -
மூலம் சபற்றுகசகாள்ள 
ஷவணடும் என தைமிழ 
ஷதைசிய கூடட்மப்பின் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
ஆர். சாணககியன் சதைரிவித் -
துள்ளார்.

தைனது டுவிடடர் தைளத்-
தின் ஊடாக அவர் இநதை 
விடயத்்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். 

“ஒரு நாடு, இரணடு சடடம்” என 
கூறுகின்ைார்கள். ஆனால் தைனியார் 
சதைா்லககாடசி நிகழச்சியில் சவற்-

றியீடடிய சவற்றியாள-
ருககு வரஷவற்பளிககும் 
ஷபரணிசயான்று அ்ஹுங-
கல்ல பகுதியில் ஷநற்று 
முன்தினம் இடம்சபற்றுள்-
ளது. 

இந நி க ழ வின் 
வீடிஷயா்வ தைனது டுவிட-
டர் தைளத்தில் சவளியிடடு, 
ஆர்.சாணககியன் இநதை 

விடயத்்தை சதைரிவித்துள்ளார்.
இநதை ஷபரணி்ய தைடுத்து நிறுத்து-

வதைற்கு ஏன் சபாலிசார் நீதிமன்ை உத்-
தைர்வ சபற்றுகசகாள்ளவில்்ல.

தூண்கள் ஊடவா்க புதிதவா்க நிரைவாணிக்்க உத்தசிததுள்்ள அதி்வ்க பெடுஞெவாமை நிரைவாணம் ்கவா்ரணைவா்க பெவாததுஅருவ பி்ர்தெததிற்கு ஏற்ெடவுள்்ள ெவாதிபபு்கம்ள ்கணடிதது அபெகுதி 
ைக்்கள் ்ைற்ப்கவாணட ஆரபெவாடடதமத ெடததில் ்கவாணைவாம்.

முச்ெக்்கைவணடி பந்தயம் ஏற்பமாடு
கெயத 15 ரபர கபமாலிெமாைமால் ர்கது
சதைன்பகுதி தினகரன் நிருபர்

பணத்்தை பநதையமாக 
்வத்து ஷமாடடார் ்சககிள் 
மற்றும் முச்சககர வணடி ஷபாட-
டிக்ள ஏற்பாடு சசய்தை 15 
ஷப்ர சபாலிசார் ்கது சசய்-
துள்ளனர்.

ஷநற்று முன்தினம் அதிகா்ல 
2.30 மணியளவில் பியகம - 
சியம்பலாஷப பிரஷதைசத்தில் 

இவர்கள் இப் ஷபாடடி்ய 
நடத்தை ஏற்பாடு சசய்திருநதை-
னர். இ்ணயத்தைளத்தினுாடாக 
சதைாடர்புசகாணடு இதை்ன 
ஏற்பாடு சசய்துள்ளதைாக 
ஷமலதிக விசார்ணகளிலி-
ருநது சதைரிய வநதுள்ளது. 

இவர்களிடமிருநதை 06 
ஷமாடடார் ்சககிள் மற்றும் 03 
முச்சககர வணடிக்ள பியகம 
சபாலிசார் ் கப்பற்றியுள்ளனர்.

நீரை சிக்்கன்மா்க பயனபடுத்த
நீர வழங்கல் ெரப அறிவுறுத்தல்

ஷலாரன்ஸ சசல்வநாயகம்

வரடசியான காலநி்லயால் பல பகுதி-
களில் நீர் விநிஷயாகத்தில் சிககல் ஏற்பட -
டுள்ளதைால் நீ்ர சிககனமாக பாவிககுமாறு 
ஷதைசிய நீர் வழஙகல் வடிகால்மப்பு ச்ப 
சபாது மககளுககு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

வரடசியான காலநி்ல காரணமாக சில 
பகுதிகளுககு குடி நீர் விநிஷயாகம் தை்ட 
சசய்யப்படலாம் அல்லது கு்ைநதை அழுத் -

தைத்தில் விநிஷயாகிககப்படலாம் என்றும் 
சதைரிவிககப்படடுள்ளது.

வரடசியான இநதை காலப்பகுதியில் நீ்ர 
சிககனமாக பயன்படுத்துவதைன் மூலம் நீர் 
வழஙகல் வடிகால்மப்பு ச்பககு ஒத்-
து்ழப்பு வழஙகுமாறும் ஷகாரப்படடுள் -
ளது. அத்ஷதைாடு நீ்ர சிககனப்படுத்துவ-
தைற்கான வழிகாடடல்களும் நீர் வழஙகல் 
வடிகால்மப்பு ச்பயினால் சவளியி -
டப்படடுள்ளது.

்கமாணமா்ல் ஆக்்க்பபட்ட ெங்கத்தின 
கெய்மாளரி்டம் ரி.ஐ.டி விெமாைரண



கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல132.20 138.18

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல201.26 209.00

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல1.6887 1.7628

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல128.46 133.83

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல224.45 232.40

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல187.86 195.81

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல183.51 188.61

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல120.37 126.14

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 492.89

குைவத் �னார் 603.09

ஓமான் �யால் 483.42

கட்டார் �யால் 50.73

சவூ� �யால் 49.54

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 50.66

நாணய
மாற்று

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2021   ெபப்ரவ�   23   ெசவ்வாய்க்�ழைம 

 ��: --து��ைய

ராகுகாலம் :  காைல :  9.00 - 10.30வைர
சுபேநரம் : காைல : 7.30 - 9.00வைர

 நட்சத்�ரம்:  ேரவ� காைல 9.34

சார்வ� வருடம் புரட்டா� 27

இன்ைறய சுப�னம்

ேயாகம்: மரண-�த்த ேயாகம்

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.16
மஃ�ப்  - 06.01
இஷா  - 07.11

ெதாழுைக 
ேநரம் 3

டுபாயில் இலங்ைகத்
துைணத் தூதரகம் பூட்டு

டுபா�ல் அைமந்துள்ள 
இலங்ைக துைணத் தூதரகம் 
ேநற்று (�ங்கட்�ழைம) முதல் 
24 ஆம் �க� வைர தற்கா�க-
மாக மூடப்பட்டுள்ளது.  

தூதரகத்�ல் பல ஊ�யர்கள் 
ெகாேரானா ெதாற்றுக்கு உள்ளா-
�யுள்ளைம�னால் இந்த நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக 
டுபாய் துைணத் தூதரகம் �டுத்-
துள்ள அ��ப்�ல் சுட்�க்காட்-
டப்பட்டுள்ளது.  

இேதேவைள,  டுபாய் 
துைணத் தூதரக வளாகத்ைத 
�ரு� �க்கம் ெசய்த �ன்னர் 
அலுவலகம் ெபாது மக்களுக்காக 
�ண்டும் �றக்கப்படும் என அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.  

மூ��ருக்கும் இந்த காலத்�ல் 
அவசர �ைலைமக�ல்

ஈஸ்டர் தாக்குதல் 
ெதாடர்பில் ஆராயும்
விேசட குழுவுக்கு 
ேமலும் ெபாறுப்புகள்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்கு-
தல் ெதாடர்பான ஜனா�ப� 
ஆைணக்குழு�ன் அ�க்-
ைகைய ஆராய்வதற்காக ஜனா-
�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
�னால் �ய�க்கப்பட்டுள்ள 
ஆறு ேபர் ெகாண்ட �ேசட 
குழுவுக்கு ேமலும் ெபாறுப்பு-
கள் ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்�ணங்க ேமற்ப� அ�க்-
ைகைய ஆழமாக ஆராய்ந்து 
�ண்டும் அதுேபான்ற சம்பவங்-
கள் இடம் ெபறுவைத தடுக்கும் 
வைக�ல் ப�ந்துைரகைள முன்-
ைவக்கவும் நாட்�ன் �ண்டகால 
சமாதானம்,பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்-
�ரத்தன்ைமைய உறு�ப்-
படுத்தும் வைகயான 

எமக்கு எல்ேலாருேம VIP க்கள்;

ெகாேரானா தடுப்பூ�கைள 
வழங்கும் ேபாது  ெசல்-
வாக்கு �க்கவர்களுக்கு 
ெகாழும்பு மாநகரசைப முன்-
னு�ைம வழங்�யதாக ேநற்று 
ெவ�யான தகவைல மாநகர 
முதல்வர் ேரா� ேசனாநாயக்க 
மறுத்துள்ளார்.  

இந் த க் கு ற் ற ச் ச ா ட் ை ட 
எ�ர்க்கட்��னர் சுமத்��ருந்-
தனர். மாநகரசைப�ன் ஊ�-
யர்கள் மற்றும் நகர மண்டபத்-
�ன் அரு�லுள்ளவர்களுக்கு 
இந்த தடுப்பூ� வழங்கப்பட்-
டதாக ேசனநாயக்க ெத��த்-
துள்ளார்.  

தமது நகரத்�ல் உள்ள 
ஒவ்ெவாரு கு�மகனும் 
தம்ைமப் ெபாறுத்தவைர �ஐ� 
என்ற அ�முக்�யமானவர்கள் 
என்று அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

06

06

06

06

07 முதல் 08 வைர

இலங்ைக மக்கள் கட்��ன் �றுவுனர் அமரர் �ஜயகுமாரதுங்க�ன் 33ஆவது �ைனவு �ன �கழ்வு  பு�ய நகர சைப மண்டத்�ல் இடம்ெபற்றது. இந்�கழ்வுக்கு வருைக தந்த �ரதமர்  ம�ந்த ராஜபக்ச  ஏற்பாட்டாளர்க�னால் 
வரேவற்கப்படுவைதயும்  கலந்துெகாண்ேடா�ல் ஒருபகு��னைரயும் படங்க�ல் காணலாம்.   

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல் 
ெதாடர்பான ஜனா�ப� �சாரைண 
ஆைணக்குழு�ன் அ�க்ைகைய 
ஆராய்வதற்காக ஜனா�ப� ேகாட்-
டாபய ராஜபக்ஷ �ய�த்த ஆறு 
ேபர் ெகாண்ட குழுவுக்கு ��வான 
ெபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

இத்தைகயெதாரு பா�ய அள�-
லான ேத�ய ேபர�வு �ண்டும் 
�கழாமல் தடுப்பதற்காக ஜனா�-
ப� �சாரைண ஆைணக்குழு ப�ந்-
துைரத்துள்ளதன் �ரகாரம் பாரா-
ளுமன்றம், ��த்துைற, சட்டமா 
அ�பர் �ைணக்களம், பாதுகாப்-
புப் பைடகள், அரச புலனாய்வு 
ேசைவகள் மற்றும் அ�கா�கள் 
உள்�ட்ட பல்ேவறு  �றுவனங்-
கள் மற்றும் அ�கா�கள் எடுக்க 

ேவண்�ய நடவ�க்ைககள் 
உட்பட ஒட்டுெமாத்த 
ெசயன்முைறைய அைட-
யாளம் காணுதல் மற்றும் 
ப�ந்துைரகைள நைட-
முைறப்படுத்தல் அ�ல் 
�ரதான  

இடம் வ�க்�ன்-
றது.   

இந்த ப�ந்துைர-
கைள ெவற்�கர-
மாக ெசயற்படுத்த 
த�ெயாரு �றுவ-
னத்�னால் மு�யாது.  

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல் 
ெதாடர்பாக �சாரைண ெசய்த 
ஜனா�ப� �சாரைண ஆைணக்-
குழு கடந்த  அரசாங்கத்�னால் 

2019 இல் �ய�க்கப்பட்டது.  
உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல் 
ேத�ய பாதுகாப்பு மற்றும் 
ஸ்�ரத்தன்ைம, ெபாருளா-
தாரம், மத நல்�ணக்கம்  

மற்றும் சமூக வாழ்க்ைக 
ஆ�யவற்�ல் ேபர�வு தரக்-

கூ�ய பா�ப்ைப ஏற்படுத்-
�ய ஒரு சம்பவம் என  

தற்ேபாைதய அரசாங்-
கம் மு�வு ெசய்துள்ளது. 
இதற்கு அ�ப்பைடயான 
�ன்ன� நாட்�ன் சுதந்-

�ரம் மற்றும் ஸ்�ரத்தன்ைமக்கு 
�ங்கு �ைள�த்து ெவ�த் தைல-
�ட்�ற்கும் வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்-
தும்.  

இலங்ைக ேதசத்�ல்

 உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்; 

அறிக்ைகைய ஆராய நியமிக்கப்பட்ட  
குழுவுக்கு விரிவான ெபாறுப்பு

நுண்நிதி ேமாசடியில் சிக்கியுள்ள 
மக்கைள பாதுகாக்க புதிய திட்டம்  

நுண்�� ேமாச�க��ருந்து 
அப்பா� மக்கைள �டு�ப்பதற்-
காக மக்கள் ைமய அைமப்புக்கைள 
�ராமங்க�ல் பலப்படுத்துவதாக 
இராஜாங்க அைமச்சர் ெஷஹான் 
ேசம�ங்ஹ ெத��த்துள்ளார்.  

மக்கைள ைமயமாகக் ெகாண்ட 
அைமப்புக்கைள வலுவூட்டும் 
ேத�ய ேவைலத்�ட்டம் அநுராத-
புரம்  மாவட்டத்�ல் அண்ைம�ல் 
ஆரம்�க்கப்பட்டது.  

இந்த �கழ்�ல் கலந்து ெகாண்டு இராஜாங்க 
அைமச்சர் இதைனக் கு�ப்�ட்டார்.  

எ�ர்காலத்�ல் சமுர்த்� �ட்டத்�ற்குள் ஒரு 
பலமான ெபா�முைற உருவாக்கப்படும். 
�ராமத்ைத முன்ேனற்றுவதற்கு அந்தக் �ராம 
மக்கள் சமுர்த்� அ�கா�களுக்கு ஆதரவ�க்க 
ேவண்டும்.  

சமூக ைமய சங்கத்�ல் பங்ேகற்காத குழுக்-

கள் ெதாடர்�ல் �ர்மானம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படுெமன்றும் 
அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

அவ்வாறு பங்ேகற்காதவர்-
கள் சமுர்த்� ேதைவயற்றவர்-
கள் எனக் கரு� நடவ�க்ைக 
எடுக்கப்படும். முதல் கட்டமாக 
மக்கள் ைமய அைமப்புகளுக்கு 
3 இலட்சம் ரூபா வழங்கப்படும். 
சமுர்த்� �ட்டத்�ன் ஊடாக 
உயர்ந்தபட்ச ெதாைகயாக 10 

ஆ�ரம் ரூபா வைர கடன் ெபற்றுக்ெகாள்ள 
மு�யும்.  

ச�யான முைற�ல் 3 இலட்சம் ரூபா 
ெதாைகைய �ர்வ�க்க மு�ந்தால் அதைன-
யும் �ட கூடுதலான ெதாைகையப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ள மு�யும் என்றும் இராஜாங்க அைமச்-
சர் ெஷஹான் ேசம�ங்ஹ ேமலும் கு�ப்�ட்-
டார்.  

இராஜாங்க அைமச்சர் ெஷஹான் ேசம�ங்ஹ  

கட்டாய தகனம்; இன்று   
ெகாழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்  
ேத�ய அைமப்பு ஏற்பாடு 

ேமல் மாகாணத்�ல் ைகத்ெதா�ல்கள் ஆரம்பம்

ெகாேரானா ெதாற்றால் உ�-
�ழப்பவர்க�ன் சடலங்கள் 
கட்டாய தகனம் ெசய்யப்ப-
டு�ன்றைமைய எ�ர்த்தும் , 
�புணர் குழு�ன் ப�ந்துைர-
கைள உடன் அமுல்படுத்துமா-
றும் வ�யுறுத்� இன்று ெசவ்-
வாய்�ழைம எ�ர்ப்பு 
ஆர்ப்பாட்டெமான்று ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   

ஜனா�ப� ெசயலகத்�ற்கு 
அரு�ல் மாைல 03.00 ம�க்கு 
பலவந்த தகனத்�ற்கு எ�ரான ேத�ய அைமப்-
�னால் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்ெனடுக்கப்-
படவுள்ளது.  

இது ெதாடர்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
மு�புர் ரஹ்மான் ெத��த்துள்ளதாவது :  

ெகாேரானா ெதாற்று காரணமாக மர�க்-
கும் உடல்கைள அடக்கம் ெசய்வது சம்பந்-
தமாக ஆராய்வதற்காக �ய�க்கப்பட்ட 
�ேஷட �புணர் குழு�னால் தயா�க்கப்-
பட்ட அ�க்ைக தற்ேபாது ஊடகங்க�ல் 
ெவ�யா�யுள்ளன. அடக்கம் ெசய்தல் 
மற்றும் தகனம் ெசய்தல் ஆ�ய இரண்டு 
ப�ந்துைரகள் அந்த அ�க்ைக�ல் முன்ைவக்-

கப்பட்டுள்ளைம தற்ேபாது 
ெத�யவந்துள்ளது. அதன் 
அ � ப் ப ை ட � ே ல ே ய 
அடக்கம் ெசய்ய அனும� 
வழங்கப்படும் என்று அண்-
ைம�ல் �ரதமர் பாராளு-
மன்றத்�ல் ெத��த்�ருந்-
தார்.  

எ�னும் அரசாங்கம் 
பலாத்காரமான முைற�ல் 
தகனம் ெசய்யும் முைறைய 
மாத்�ரேம கைட��த்து 

வரு�ன்றது. இந்த நடவ�க்ைக உடன�-
யாக �றுத்தப்பட்டு �ற மதத்தவர்க�ன் 
சமய உ�ைமகைள �ன்பற்றும் உ�ைம 
அரசாங்கத்�னால் உறு� ெசய்யப்பட 
ேவண்டும். அதன் அ�ப்பைட�ல்  எமது 
மத உ�ைரமைய ெவன்ெறடுப்பதற்-
கான எமது ேபாராட்டம் இடம்ெபற-
வுள்ளது. இதன்ேபாது, �ேஷட �புணர் 
குழு�னால் ப�ந்துைர ெசய்யப்பட்டுள்ள 
முன்ெமா�வுகைள அமுல்படுத்துமாறு கூ� 
அரசாங்கத்�ற்கு எமது எ�ர்ப்ைப ெவ�க்-
காட்டுவதற்காக அைனவரும் ஒன்�ைணய 
ேவண்டும் எனவும் அவர் ேகட்டுள்ளார்.     

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று;
குணமைடந்ேதார் 
எண்ணிக்ைக 75,000ஐ 
கடந்துள்ளது
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

 நாட்�ல் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று ேநாயாளர்க�ன் எண்-
�க்ைக 80 ஆ�ரத்ைதக் கடந்-
துள்ளதாக சுகாதார அைமச்சு 
ெத��த்துள்ளது.

அேதேவைள,ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்று  குணமைடந்-
ேதார் எண்�க்ைக 75,000ஐ 
கடந்துள்ளதாகவும் சுகாதார

அைமச்சு ெத��த்துள்ளது. 
ேநற்ைறய �னம் ேமலும் 811 

ைவரஸ் ெதாற்று ேநாயா�கள் 
பூரணமாக

குணமைடந்துள்ள �ைல�ல் 
குணமைடந்தவர்க�ன் எண்-
�க்ைக 75,110 ஆக அ�க�த்-
துள்ளதாகவும் ேமலும் 

5255 ைவரஸ் ெதாற்று ேநாயா-
�கள்  பல்ேவறு 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடனான 
சந்திப்ைப ேபராயர் நிராகரித்தார்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ஆளும் கட்� மற்றும் எ�ர்க்கட்� 
கத்ேதா�க்க பாராளுமன்ற உறுப்�னர்-
கள் குழுெவான்று ேபராயர் கர்�னால் 
ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைகைய 
சந்�ப்பதற்கு �ர்மா�த்துள்ள 
�ைல�ல் அந்த சந்�ப்-
�ைன ேபராயர் �ராக�த்-
துள்ளார்.

எந்த அர�யல்வா�-
களும் தம்ைம சந்�ப்ப-
தற்கு வரக்கூடாது என ேபராயர் ேநற்று ெத�-
�த்துள்ளார்.

உ�ர்த்த ஞா�று பயங்கரவாத குண்டுத் தாக்-
குதல் ெதாடர்பான ஜனா�ப� �சாரைண 
ஆைணக்குழு�ன் அ�க்ைக�ன் �ர�  
தமக்கு �ைடக்கும் வைர எந்த அர�யல்வா-
�கைளயும் தாம் சந்�க்கத் தயார் இல்ைல 

என ேபராயர் ெத��த்துள்ளார். பாராளு-
மன்றத்ைத �ர���த்துவப் படுத்தும் 
ஆளும் கட்� மற்றும் எ�ர்க்கட்� கத்-
ேதா�க்க பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
எ�ர்வரும் மார்ச் 2ஆம் �க� ேபராயர் 
கர்�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைக 

சந்�ப்பதற்கு �ர்மா�த்�ருந்த-
னர்.

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்கு-
தல் ெதாடர்�ல் அரசாங்-
கம் ேமற்ெகாண்டுள்ள 
�சாரைண நடவ�க்-

ைககள் மற்றும் நாட்�ன் தற்ேபாைதய 
சூழ்�ைல ெதாடர்�ல் கலந்துைரயாடுவ-
தற்ேக அவர்கள் ேபராயைர சந்�ப்பதற்கு  �ர்-
மா�க்�ன்றனர். அதற்�ணங்க மார்ச் 2ஆம் 
�க� ேமற்ப� சந்�ப்பு இடம்ெபறாது என 
ேபராய�ன் ெசயலாளர்அலுவலகம் ேநற்று 
ெத��த்துள்ளது.          (ஸ)

ஊ�யர் �லருக்கு 
ெகாேரானா ெதாற்று

ேமல் மாகாணத்�ல் 
ைகத்ெதா�ல்கைள ஆரம்-
�க்க முன்வந்துள்ள 150க்கும் 
அ�கமான முத�ட்டாளர்க-
ளுக்கு முத�டு ெசய்வதற்கு 
சந்தர்ப்பம் வழங்குவதற்குத் 
தைடயாக இருந்த ைகத்-
ெதா�ல் நகரத்ைத ஆரம்�க்க 
ேபாதுமான அரச கா�கள் 
இல்லாைம �ரச்�ைனயா-
கக் காணப்பட்டது. அதைன 
�ரச்�ைனயாகக் கருதாமல் குைறந்தபட்-
சம் 5 ஏக்கர் கா�யாவது அரசு ெபற்றுக்-
ெகாடுக்குமானால் ெகாழும்பு மாவட்டத்�ன் 
ஒவ்ெவாரு �ரேதச ெசயலாளர் ���லும் 
பு�ய முத�ட்டாளர்களுக்கு ைகத்ெதா�ல்-
கைள ஆரம்�க்க மு�யும் என ெதா�ல் 
அைமச்சர் �மல் �ரவங்ச ெத��த்தார்.   

நாரேஹன்�ட்��ல் அைமந்துள்ள 
ெகாழும்பு மாவட்ட ெசயலாளர் கா�யா-

லயத்�ல் அண்ைம�ல் நைட-
ெபற்ற ெகாழும்பு மாவட்ட 
ேத�ய உற்பத்� ெதா�ைல ேமம்-
படுத்தும் அ��ருத்� குழுக்-
கூட்டத்துக்கு தைலைம வ�த்த 
ேபாேத இதைனக் கூ�னார்.   

�ரா�ய ெபாருளாதாரத்ைத 
வளர்ச்�யைடயச் ெசய்யும் 
ேத�ய �ட்டத்�ன் �ழ் இந்த 
ேத�ய உற்பத்� ெதா�ல் ேமம்-
பாட்டு அ��ருத்�க்குழு 

அைமக்கப்பட்டுள்ளேதாடு ெதா�ல் 
அைமச்சர் �மல் �ரவங்ச, �ன்��த்துைற 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா, ெபருந்-
ேதாட்டத்துைற அைமச்சர் ரேமஷ் பத்�ரண 
ஆ�ய அைமச்சரைவ அைமச்சர்க�ன் 
தைலைம�ல் அக்குழு ெசயல்படு�ன்றது.    

ெகாழும்பு மாவட்ட கூட்டத்�ல் 
ெதாடர்ந்து கருத்துத் ெத��த்த 
ெதா�ல் அைமச்சர்

காணிப் பிரச்சிைனகளுக்கு 
தீர்வு காண அைமச்சர் பணிப்பு   
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தடுப்பூசியில் முன்னுரிைமயா? 
ெகாழும்பு ேமயர் மறுப்பு

ம�தர்கள் தமது மனம் ேபான 
ேபாக்�ல் வாழ்வதும் தம்ைம சமுதாயத்-
�ல் நல்லவராக இனங்காட்�க் ெகாள்-
வதற்காக பல்ேவறு முகமூ�கைள 
அ�ந்து ெசயற்படுவைத காணமு��ற-
துகுரங்கு , �ங்கம் , கர� , இப்ப� பல�த-
மான  முகமூ�கள் கைடக�ல்  வாங்கக்  
�ைடக்�றது  இந்த முகமூ�கள்  �ல 
��டங்கள்  நம்ைம இன்ெனாருவராக 
காட்�க்  ெகாள்ள  உதவு�றது. நாமும்  
�லேவைளக�ல்   சுய இலாபத்�ற்காக  
“  நல்லவன் “ , “ க�ன  உைழப்பா� 
” , “ேநர்ைமயாளன்  ” ,“அன்பானவன் 
”, “அ�வா�   ”ேபான்ற முகமூ�கைள  
அ�ந்து நம்ைம இன்ெனாருவராக 
காட்�க் ெகாள்ள  முயல்�ன்ேறாம் . 

இந்த     முகமூ�கள்  உடன�  ம�-
யாைதையப் ெபற்றுத்தந்தாலும் நம்ைம 
ெமன்ேமலும் பாவத்�ல் வளரத்தான்  
உத� ெசய்�ன்றன.

 இேயசு  தன்னுைடய வாழ்�ல் எந்த      
முகமூ�ையயும் அ�ய�ல்ைல . 
மன�ல் பட்ட உண்ைமகைள உரக்கக் 
கூ�னார் .ப�ேசயர் மற்றும்  சதுேசயர்-

க�ன் �ைழகைள ெபாது  அரங்�ல் 
ெவ�ப்பைடயாக சுட்�க்காட்�னார்.  
இைறவன்  ஏைழக�ன்  எ�� என்று 
நம்பைவக்கப்பட்ட அந்த காலத்�ல் 
இைறவன் ஏைழக�ன் சார்பாக   இருக்�-
றார் எனும்  உ ண்ைமைய உரக்க முழங்-
�னார்.

  ஒரு ேவைள  இேயசு  ப�ேசயர் 
மற்று ம் சதுேசயர்க�டம் ஒரு மா��-
யான முகமூ�ையயும் ஏைழ எ�ய மக்-
க� டம் இன்ெனாரு �தமான முகமூ-
�ையயும் அ�ந்�ருந்தால் அவைரத் 
த ைலவனாக ஏற்றுக் ெகாண்�ருப்பார்-
கள். இேயசு�ன்  ெகா�ய மரணத்�ற்கு 
இேயசு�ன்  முகமு� அ�யா  வாழ்ேவ  
காரணமாக அைமந்த்து 

அ ேத முகமூ�  அ�யா  வாழ்வு-
தான் இேயசு�ன் இைற தன்ைமக்கும் 
சான்றாக இருந்தது.சூழ்�ைலக்கு ஏற்ப 
சுய இலாபங்களுக்காக முகமூ� ம�-
தர்களாக வாழாமல்  இேயசுைவப்ேபால  
உண்ைமத் தன்ைமயுடன் வாழ்ேவாம்.

-அருட்ப�.அருண் ெரக்ஸ்

தவக்கால சிந்தைன

முகமூடிகைளக்  கழற்றுேவாம்
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யானைகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு
தீர்வு காண்ப்தறகாை திட்டம்

நாடடில் பின்்தங்கியுள்ள மறறும் தூரப் 
பிரத்தசக் கிராமங்களில் வசிக்கும் மக் -
களின் த்தனவகள, எதிர்்பார்ப்புகள 

என்்பை த்தா்டர்பில் ஆராய்ந்து அவறனறை நினறை-
தவறறி னவக்கும் தநாக்கில் 'கிராமதது்டன் கலந் -
துனரயா்டல்' என்றை தவனலத திட்டதன்த ஜைாதி்பதி 
தகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷ முன்தைடுதது வருகின்றைார். 
இததிட்டததின் கீழ் குறித்த கிராமததிறகு தநரில் 
விஜயம் தசய்யும் ஜைாதி்பதி, பிரத்தச மக்களு்டன் 
கலந்துனரயாடி த்தனவகன்ளயும் எதிர்்பார்ப்புக்கன்ள-
யும் தகட்டறிகின்றைனம குறிப்பி்டத்தக்க அம்சமாகும்.

 அந்்த வனகயில் 'கிராமதது்டன் கலந்துனரயா்டல்' 
்பதிதைாராவது நிகழ்ச்சி  க்டந்்த சனியன்று புத்த -
்ளம் மாவட்டததின் கருவலகஸதவவ பிரத்தச தசய-
லகததிறகு உட்பட்ட, ்பலீகம கிராம உததிதயாகத்தர் 
பிரிவிலுள்ள தநலும்தவவ சைசமூக நினலயததில் 
நன்டத்பறறைது. இக்கிராம உததிதயாகத்தர் பிரிவில் 
தநலும்தவவ, சியம்்பலாதவவ, ரஜவிகம, ஹீைடடிக-
லம ஆகிய கிராமங்கள அ்டங்கியுள்ள்ளை.

  த்ததுரு ஒயா திட்டததின் வின்ளவாகப் ்பாதிக்-
கப்்பட்ட வாரியத்பால, யாப்்பகூவ, நிக்கதவரடடிய, 
ஹிரியால ஆகிய ்பகுதிகன்ளச் தசர்ந்்த 78 குடும்-
்பங்கள மு்தற கட்டமாக இக்கிராம உததிதயாகத்தர் 
பிரிவில் மீ்ளக்குடியமர்த்தப்்பட்டை. ்தறத்பாது 447 
குடும்்பங்கன்ளச் தசர்ந்்த 1533 த்பர் இக்கிராம உத-
திதயாகத்தர் பிரிவில் வசிக்கின்றைைர். இவர்களில் 
191 த்பர் சமுர்ததி நிவாரணம் த்பறு்பவர்க்ளாவர்.

 இக்கிராம உததிதயாகத்தர் பிரிவில் வசிக்கும் மக்க-
ளின் பிர்தமாை வாழ்வா்தாரமாக தநறதசய்னகயும் 
தசனைப் ்பயிர்ச்தசய்னகயும் காணப்்படுகின்றைை. 
வில்்பதது வைாந்்தரததிறகு அணமித்த ்பகுதியில் 
அனமந்துள்ள கிராம உததிதயாகத்தர் பிரிவுகளில் 
்பலீகமவும் ஒன்றைாகும். அ்தைால் இக்கிராமம் காடடு 
யானைகளின் அச்சுறுத்தனல   எதிர்தகாணடு வரு -
கின்றைது. இங்கு வாழும் மக்கள நீண்ட காலமாக இப்-
பிரச்சினைக்கு முகம் தகாடுக்கின்றைைர்.

 காடடு யானைகள கிராமங்களுக்குளளும் ்பயிர்ச்-
தசய்னக நிலங்களுக்குளளும் வருவன்தயும் தச்தங்-
கன்ள வின்ளவிப்்பன்தயும் கடடுப்்படுததும் தநாக்கில் 
ஏறகைதவ ்பல திட்டங்கள முன்தைடுக்கப்்படடுள்ள 
த்பாதிலும் ்பல பிரத்தசங்களில் இப்பிரச்சினைக்கு 
இன்னும் தீர்வு கின்டக்கப் த்பறைா்த நினலதய நீடிக் -
கின்றைது. அவவாறைாை கிராம உததிதயாகத்தர் பிரிவுக-
ளில் ஒன்றைாக ்பலீகமவும் வி்ளங்குகின்றைது.

   கடடு யானைகளின் அச்சுறுத்தல், அனவ வின்ள-
விக்கும் தச்தங்கள த்தா்டர்பில் நினலத்பறைாை தீர்வு 
காணப்்ப்ட தவணடும். இவவி்டயததில் ஜைாதி்பதியி-
ைாலும் அரசாங்கததிைாலும் த்தளிவாை நினலப்-
்பாடடில் தவனலத திட்டங்கள முன்தைடுக்கப்்படடு 
வருகின்றைை. அந்்த வனகயில் காடடு யானைக்ளால் 
மக்கள எதிர்தகாளளும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு நிரந்்த-
ரத தீர்வு காணப்்ப்ட தவணடுதமதயாழிய ்தறகாலிக 
தீர்வுகள  எதிர்்பார்க்கும் பிரதி்பலன்கன்ளப் த்பறறுக் 
தகாடுக்காது. அ்தைால் நீண்ட காலம் நீடிதது 
நினலக்கக் கூடிய தீர்னவ திட்டமிட்ட அடிப்்பன்டயில் 
முன்தைடுப்்பத்த முக்கியமாை வி்டயமாகும்.

  குறிப்்பாக வைாந்்தரங்களிலுள்ள கு்ளங்கன்ள-
யும் நீர்த்த்டாகங்கன்ளயும்  புைரனமப்்பதும் புதிய 
கு்ளங்கன்ள அனமப்்பதும் யானைகள விரும்பி 
உணவாகக் தகாள்ளக் கூடிய மரஞதசடிகன்ள வைங்-
களில்  வ்ளர்ப்்பதும் மிகவும் அவசியம். அதத்தாடு 
மின்தவலி அனமப்்பதும் அகழிகள தவடடுவதும் 
யானைகள வைாந்்தரங்கன்ள விடடு தவளிதய வரு-
வன்தத ்தவிர்க்கக் கூடிய ந்டவடிக்னகக்ளாகும். அந்்த 
வனகயில் இவதவனலத திட்டங்கன்ளத துரி்தப்்படுத-
துவ்தன் அவசியதன்த ஜைாதி்பதி வலியுறுததி இருக்-
கின்றைார்.

  உணனமயில் காடடு யானைக்ளால் மக்கள 
எதிர்தகாளளும் பிரச்சினைகளுக்கும் அச்சுறுத்தல்க-
ளுக்கும் இனவ சிறைந்்த தீர்வாக அனமயும். அ்தாவது  
யானையாைது வைாந்்தரததில் நீரும் உணவும் 
குனறைவன்டயும் த்பாது்தான் வைதன்த விடடு 
தவளிதய வரும். இன்த விடுதது தவறு எந்்த தநாக்-
கததிறகாகவும் அனவ காடுகளில் இருந்து தவளிதய 
வருவதில்னல.

 த்பாதுவாக யானைதயான்று நாத்ளான்று -
ககு 200 - 250 கிதலா கிராம் உணனவயும் 150 
லீறறைர் நீனரயும் உடதகாள்ளக் கூடிய ஒரு உயிரி-
ைமாகும். பூமியிலுள்ள மிகப் த்பரிய காடடுயிதர 
இது. அ்தைால் அ்தன் உணவு மறறும் நீர்த த்தனவ 
உரிய முனறையில் நினறைதவறறி னவக்கப்்படும் த்பாது 
அ்தாவது வைததினுளத்ளதய ஏற்பாடு தசய்து 
தகாடுக்கும் த்பாது மனி்தனுக்கு யானைகளின் அச் -
சுறுத்தல் த்பரும்்பாலும் நீங்கி விடும்.

 இந்்த நினலயில் ஜைாதி்பதி இப்்பணிப்புனரனய 
விடுததிருக்கின்றைார். இனவ காடடு யானைகள 
காடுகன்ள விடடு தவளிதய வருவன்தத ்தவிர்ப்்ப்தற-
காை சிறைந்்த தவனலத திட்டங்க்ளாகும். அதத்தாடு 
யானைகள விரும்பி உணவாகக் தகாள்ளக் கூடிய 
்பயிர்கன்ளக் காடுகளுக்கு அருகில் தசய்னக ்பண-
ணுவன்தத ்தவிர்ததுக் தகாளவதில் விவசாயிகளும் 
கவைம் தவணடும். அப்த்பாது காடடு யானைகளின் 
அச்சுறுத்தல் த்பரும்்பாலும் நீங்கி விடும்.

ஆகதவ காடடு யானைகளின் அச்சுறுத்தல் முடி-
வுக்கு வரும் காலம் தவகுதூரததில் இல்னல என்றைால் 
அது மினகயாகாது.

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

பயன�ோடு பபோருந் ோ்  பண்பு இல ோ்்  ப�ோற்-
களைப் ப ர்ிடத்தும் ப�ோலலு்ல, அறத்ன் ோடு 
பபோருந் ோமல நனளமயிலிருநது நீஙகச் ப�ய்யும்.

நயன்ாரா நன்மயின நீககும் பயன்ாராப்
பண்பில்க்ால் பல்லா ர�தது

குறள் தரும் சிநதனை

ஆழ்கடலில் மூன்று நாட்கள்
இரவு ப்கல் ்கடறபடட பயிறசி
பயிற்சி நடவடிக்கையில் ஈடுபடல், 

தயாரபடுததல், ஒததி்கைகைளில் ஈடு-
படல் பபான்றன அ்னதது து்்ற-

கைளுககும் மிகை இனறிய்ையாத ஒன-
்றாகும். இவற்றின மூலபை அதது்்ற 
சார்பதார தைககு வழஙகைபபடட கைட -
்ைகை்ையும் பபாறுபபுகை்ையும் தஙகு 
த்டயினறி பவற்றிகைரைாகை நி்்றவு 
பசயய முடிகின்றது.

  முபப்டகை்ைப பபாறுதத வ்ர 
பயிற்சி எனபது அவரகைைது நிகைழ்ச்சி 
நிரலில் மிகை முககியைான ஒன்றாகும். 
அ்வ கைாலததிற்குக கைாலம் பல்பவறு 
வ்கையில் முனபனடுககைபபடடு வரு-
கின்றன. இவற்றில் த்ரவழி பயிற்சிகை-
ளிலிரு்து முற்றிலும் ைாறுபடட்வபய 
கைடல் வழி ைற்றும் வானவழி பயிற்சிகை-
ைாகைக கைாணபபடுகின்றன. இவவா்றான 
பயிற்சி்ய முனபனடுபபது எனபது 
மிகைவும் இலகுவான கைாரியமுைல்ல.

  இ்நி்லயிபலபய அண்ையில் 
எைது நாடடின பைல் ைாகைாணத்த 
அணடிய கைடற்பரபபில் இலங்கை கைடற் -

ப்டயின ஏற்பாடடில் பவற்றிகைரைாகை 
ந்டபபற்று முடி்த ‘பகைாபனகஸ்’ 
என்ற்ழககைபபடும் பகைாழும்பு கைடற்ப-
்டப பயிற்சி – 2021ஐ (Colombo Naval 
Exercise -2021' (CONEX -21)  அ்ை்தி-
ரு்தது.

  இலங்கை, இ்து சமுததிரததின 
நிததிலம் எனறு கூ்றபபடுவதன மூலம்  
இலங்கை ைற்றும் அத்ன சூழவுளை 
கைடற்பரபபின முககியததுவத்தயும் 
இலங்கை கைடற்ப்டயின பத்வ்ய -
யும் உணர்து பகைாளை முடிகின்றது.

  எைது நாடு இ்து சமுததிரததில் 
அ்ை்துளைதால் கைடல்சார நடவ-
டிக்கை மிகை முககியைானதாகைபவ கைருதப -
படுகின்றது. உலகின அதிகைைான வரத-
தகைக கைபபல்கைள எைது பிரா்தியததின 
ஊடாகைபவ பசல்கின்றன. எைது பபாரு -
ைாதாரததிற்கு பஙகைளிககும் இ்தக கைப -
பல்கை்ை பாதுகைாபபதும், அதன பாது -
கைாப்ப உறுதி பசயய பவணடியதும் 
எைது கைடற்ப்ட்யச் சார்ததாகும்.

  எைது கைடற் பிரா்தியததிற்குள 
வரு்கை தரும் எ்தபவாரு கைபபலாகை 
இரு்தாலும் அதன பாதுகைாப்ப உறு-
திபடுததுவதும் அனரததஙகைள, விபத-
துககைள ஏற்படும் பபாது அதிலிரு்து 
பாதுகைாதது மீடபடடுபபது எனபதும் 
கைடற்ப்டயின த்லயாய கைட்ையா -
கும்.

 இலங்கையின கைடல் வைஙகை்ை 
பாதுகைாபபதற்கும் நாடடின பதசிய பாது -
கைாப்ப உறுதி பசயவதற்கும் கைடல் 
ைற்றும் அத்ன அணடிய பிரபதசஙகைள, 
கை்ர ைற்றும் ஆழைான கைடற்பரபபில் 
ஏற்படும் அனரததஙகைளுககு உதவுதல், 
இஙகு கைாணபபடும் சவால்கை்ை எதிர -
பகைாளைக கூடிய வலுவான நடவடிக்கை -
கை்ை முனபனடுததல் கைடற்ப்டயின 
பிரதான கைட்ைகைைாகும்.

  பபா்தப பபாருள கைடததல், சடட -
விபராத ஆடகைடததல், கைடல்வழி்ய 
பயனபடுததி எைது தாயநாடடிற்குள 
ஊடுருவுதல், கைடல் பிரா்தியததிற்குள 
அததுமீறுதல் பபான்றவற்்்றக கைடடுப -
படுததும் வ்கையில் பதாடர பரா்து 
கைட்ைகைளில் ஈடுபடடு வரும் எைது 
இலங்கை கைடற்ப்டயினர ைற்றும் 
கை்ரபயார பாதுகைாபபுப ப்டயினர 
அவவபபபாது பலவிதைான மீடபுப 
பணிகை்ை, ைனிதாபிைான நடவடிக -
்கைகை்ை பவற்றிகைரைாகை பைற்பகைாணடு 
வருகின்ற்ை அ்னவரும் அறி்த 
விடயபை.

  இவவா்றான நி்லயில் தைது 

பதாழில் ைற்றும் து்்றசார 
தி்ற்ைகை்ை நவீன கைாலத -
திற்கு ஏற்ப பைம்படுதத 
பவணடியது அரசாஙகைததின-
தும் கைடற்ப்டயினரினதும் 
பபாறுபபாகும். எனபவதான 
தம்வசமுளை வைஙகை்ை 
பயனபடுததி சபகைாதரப 
ப்டகைளின ஒதது்ழபபு-
டன எ்தபவாரு ச்தரபபததி-
லும் ஏற்படும் சவால்கைளுககு 
முகைம் பகைாடுககும் வ்கையில் 
பயிற்சி வழஙகும் பநாககில் 
இலங்கை கைடற்ப்டயி -
னரால் 2019ஆம் ஆணடு 
உருவாககைபபடட இ்த 
பகைாழும்பு கைடற்ப்ட 
பயிற்சி இம்மு்்ற மூன்றா -
வது ஆணடு இடம்பபற்்றது.

  இலங்கை கைடற்ப்டயி-
னரிடம் உளை மிகைப பபரிய 
கைபபல்கைளில் ஒன்றான 
‘சயுரல’ கைபபலில் பபபரவரி 

ைாதம் 07ஆம் திகைதி 
இலங்கை கைடற்ப்ட 
கைபபல்கைளின கைடட்ை 
தைபதி ரியர அடமிரல் 
பணடார ஜயதிலககை-
வின பஙகுபற்றுதலு-
டன இ்த பயிற்சியின 
அஙகுராரபபண நிகைழ்வு 
பகைாழும்பு து்்றமுகைத-
தில் இடம்பபற்்றது.

  இத்னத 
பதாடர்து கைட்த 
08ஆம் திகைதி ஆரம்-
பிககைபபடட கூடடுப பயிற்சி 10ஆம் 
திகைதி பவற்றிகைரைாகை நி்்றவு பபற்்றது. 
இம்மு்்ற இ்த கூடடுப பயிற்சிககைாகை 
பைல் ைாகைாணத்த அணடிய கைடற் பிர -
பதசம் பதர்பதடுககைபபடடிரு்த்ை 
விபேட அம்சைாகும். இதற்கை்ைய அங-
குராரபபணத்த பதாடர்து இலங்கை 
கைடற்ப்டயினரிடம் உளை அ்னதது 

பிரதான கைபபல்கைளும் இ்த பயிற்சிககு 
பயனபடுததபபடடதுடன, இ்வ பயிற்-
சிககைாகை பகைாழும்பு து்்றமுகைததிலிரு்து 
ஆழ்கைட்ல பநாககி கைட்த 07ஆம் திகைதி 
பு்றபபடடுச் பசன்றன.

  கைடற்ப்டயினரிடமுளை 'சயுரல', 
'சயுர', 'சி்துரல', 'சமுதுர' என்ற 04 
ஆழ்கைடல் பரா்து கைபபல்கைளும், 'சுர-

ணிைல', 'ந்திமிதர' என்ற 02 அதிபவகை 
தாககுதல் கைபபல்கைளும், 'மிஹிகைத', 'ரத -
னதீப', என்ற 02 கை்ரபயார பரா்து கைப-
பல்கைளும், 'உதார' என்ற பவகை தாககுதல் 
படகும், எடடு அதிபவகை தாககுதல் பட-
குகைளும் நானகு புபலாடிளைா ரகை தாககு-
தல் படகுகைளும் இ்த கைடற்ப்ட பயிற் -
சியில் பஙகுபற்றின.

  இ்வ தவிர இலங்கை கைடபலார பாது -
கைாபபுப ப்டயினருககுச் பசா்தைான  
'சுரக்ா', 'சமு்துராரக்ா' ைற்றும் 'சைா -
ரக்ா' என்ற  03 கைபபல்கைளும் இலங்கை 
விைானபப்டககுச் பசா்தைான எம்ஐ 
17, பபல் 412 ைற்றும் பபல் 212 பெலி-
பகைாபடரகைளும், கைணகைாணிபபு நடவடிக -
்கைகைளுககைாகை பயனபடுததபபடும் பி-200 
ரகை விைானமும் இம்மு்்ற பயிற்சி நடவ -
டிக்கையில் பஙகுபற்றி தைது ஒதது்ழப-
புககை்ையும் வழஙகின.

 கைட்த 07ஆம் திகைதி பு்றபபட-

டுச் பசன்ற அ்னதது கைபபல்கைளும் 
பகைாழும்பு கைடற்பரபபிலிரு்து சுைார 12 
கைடல் ்ைல் (சுைார 22 கிபலா மீற்்றர) 
தூரத்த பசன்ற்ட்ததும், 08ஆம் 
திகைதி பதாடககைம் தைது கூடடுப பயிற்சி 
நடவடிக்கைகை்ை ஒன்றனபின ஒன்றாகை 
ஆரம்பிததன.    படிபபடியாகை இ்த 
பயிற்சி நடவடிக்கைகைள சுைார 60 கைடல் 

்ைல் (சுைார 111 கிபலா மீற்்றர) தூரம் 
வ்ர அதாவது நீரபகைாழும்பு கைடற்பரபபு 
வ்ர பகைாணடுச் பசல்லபபடடன.

  கைடற்ப்டயினரால் முனபனடுககைப-
படட பைற்படி ஒனறி்ண்த கூடடுப 
பயிற்சியானது, கைடற்ப்ட வசமுளை 
பிரிவுகைளின பசயல்பாடடுத தி்ற்ன 
பைம்படுததல், எ்தபவாரு ச்தரப-

பஙகைளுககும் முகைம் பகைாடுத -
தல் ைற்றும் எ்தபவாரு கைடல் -
சார நடவடிக்கைகைளுககைாகை 
கைபபல்கைள ைற்றும் கைடற்ப்ட 
வீரரகை்ை தயார நி்லயில் 
்வததிருககும் வ்கையில்  திட -
டமிடபபடடிரு்தது.

 கைடல்சார சூழலில் முனபன-
டுககைபபடும் சாதாரண ைற்றும் 
அவசர மீடபு நடவடிக்கைகைளின 
பபாது விைானப ப்டயின 
விைானஙகைள ைற்றும் பெலி -
பகைாபடரகைளின ஒதது்ழப-
்பப பபற்று ஒருஙகி்ண்த 
நடவடிக்கைகைள முனபனடுப-
பது பதாடரபாகைவும் இ்தக 
கூடடுப பயிற்சியின பபாது 
்கையாைபபடட்ை விபேட 
அம்சைாகும்.

  கைடலில் பசனறு பகைாணடி-
ருககும் பபாபத அவசர பத்வக -
கைாகை பபாருடகை்ை ைற்்்றய கைப-

பலுககு ைாற்றுதல், எணபணயக கைசிவு 
ஏற்படும் ச்தரபபம் ஒனறின பபாது 
எடுககைபபட பவணடிய ைாற்று நடவ-
டிக்கை, அனரததததில் சிககிய கைபபல் 
ைற்றும் நபரகை்ையும் பநாயவாயபபட -
டவரகை்ையும் பாதுகைாபபாகை மீடபடடுத-
தல் பபான்ற பயிற்சிகைளும் இஙகு பைற் -
பகைாளைபபடடன.

 கைட்த ஆணடு பசபடம்பர ைாதம் 
பனாைா நாடடு பகைாடியுடன வ்த ‘நியு 
டயைனட’ என்ற பாரிய எணபணயக கைப -
பலில் ஏற்படட பாரிய தீ்ய பல நாடகைள 
பபாராடடததிற்கு பி்றகு அ்ணதத நட-
வடிக்கையின பபாது கி்டககைப பபற்்ற 
சில அனுபவஙகை்ை அடிபப்டயாகைக 
பகைாணடு எதிரகைாலததில் இது பபான்ற 
சம்பவம் ஏற்படும் படசததில் அதற்கு 
முகைம் பகைாடுககும் வ்கையில் திடட -
மிடட அடிபப்டயில் சில பயிற்சிகை-
ளும் இடம்பபற்்றன.

  அபதபபானறு கைடலில் பசல்லும் 
ச்பதகைததிற்கிடைான கைபபல்கை்ை முற்-
று்கையிடடு அ்தக கைபபலுககுள பிர -
பவசிதது ச்பதகை நபரகை்ை ைடககிப 
பிடிபபது பதாடரபான ஒததி்கையும் 
இடம்பபற்்றது. இதன பபாது கைடற் -
ப்டக கைபபல்கைளுககு பைலதிகைைாகை 
விைானப ப்டயின பெலிபகைாபடர -

கைள அ்ழககைபபடடு குறிதத 
கைபபலுககு பைலாகை ப்ற்த 
நி்லயில் கையிறுகை்ை பயன-
படுததி அ்த கைபபலுககுள 
குதிதது ச்பதகை நபரகை்ை 
ைடககிப பிடிததல் நடவ-
டிக்கையும் முனபனடுககைப-
படடது.

 ஆழ்கைடலில் இரவு 
பகைலாகை பதாடரச்சியாகை 
மூனறு நாடகைள பல்பவறு 
ைடடததில் இடம்பபற்்ற 
இ்த பயிற்சி நடவடிக்கை-
யின இறுதி நாள நிகைழ்வில் 
கைடற்ப்டத தைபதி ்வஸ் 
அடமிரல் நிோ்த உலுபகை-
பதனன த்ல்ையிலான 
உயர அதிகைாரிகைள கைல்து 
பகைாணடு பார்வயிடடனர. 
கைடற்ப்டத தைபதி ஒருவர 
பகைாழும்பு கைடற்ப்ட பயிற் -
சியில் கைல்து பகைாணடது 
கைடற்ப்ட வரலாற்றில் 
இதுபவ முதல் மு்்றயா-
கும்.

  கைடலில் முனபனடுககைப-
படட அ்னதது பயிற்சி நடவடிக்கைகை-
ளும் பகைாவிட-19 பரவ்ல தடுபபதற்கைாகை 
சுகைாதார பிரிவினரால் வழஙகைபபடடுளை 
அறிவுறுததல்கைளுககு அ்ையபவ முன -
பனடுககைபபடடன.

  இபதபவ்ை, கைட்த 11ஆம் திகைதி 
முதல் 16ஆம் திகைதி வ்ரயான கைாலப 
பகுதியில் உலகின 40இற்கும் பைற்படட 
நாடுகைளின கைடற்ப்டயினர கைல்து 
பகைாணட பாரிய கைடற்ப்ட பயிற்சி 
பாகிஸ்தானின கைராச்சி கைடற்பரபபில் 
இடம்பபற்்றது. இ்த பயிற்சியிலும் 
இலங்கை கைடற்ப்டயின ‘கைஜபாகு’ என்ற 
கைபபல் பவற்றிகைரைாகை கைல்து பகைாணடு 
தைது தி்றனகை்ை பவளிகைாணபிதத்ை 
குறிபபிடததககைது.

 எல்லா ச்தரபபஙகைளிலும் எ்தபவாரு 
நி்லயிலும் கூட பயிற்சி எனபது எவவ-
ைவு முககியம் எனப்த இதன மூலம் 
அறி்து பகைாளை முடிகின்றது. இ த் பயிற்சி-
கைளதான எதிரகைாலததில் 
உண்ையாகை முனபன-
டுககைபபடும் நடவடிக-

க்ைகைளின பவற்றிககு 
பினபுலைாகை அ்ையும் 
எனபதில் எவவித ச -்
பதகைமும் இல்்ல.- 
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நாட்டின் பாதுகாப்ப உறுதிபபடுத்தும் 
வ்கயில், ககாழும்பு கடறபரபபில் 60 கடல் ்ைல் 
தூரம் வ்ர கபபல்கள், கெலிகள் சகிதம் 
இடம்கபற்ற பாரிய ஒத்தி்கப பயிறசி

ஸாதிக ஷிஹான...



உலக புற்றுந�ோய் தினம் 
ஒவ்வோரு ஆண்டும் ்ெப்ர -
வரி 4ம் திகதி அனுஷ்டிககப-

ெட்டு வருகின்றது. இதனன முனனிட்டு 
்ெப்ரவரி மோதம் உலக புற்றுந�ோய் 
விழிபபுணர்வு மோதமோக பி்ரகடனபெ-
டுததபெட்டு, விழிபபுணர்வு நவனலத 
திட்டஙகள் �னட்ெற்று வருகின்றன. 
புற்றுந�ோயோல் மககள் ெோதிககபெடுவ-
னதத தடுகக சர்வநதச ரீதியிலும், எமது 
�ோட்டிலும் ெல ்சயற்ெோடுகள் முன்ன-
டுககபெடுகின்றன.

  கிழககு மோகோணததில் கல்முனன 
பி்ரோந்திய சுகோதோ்ர நசனவகள் ெணிப-
ெோளர் அலுவலக பிரிவுககுட்ெட்ட மருத-
முனன பி்ரநதசததில் ்ெோதுமககளின 
்ெோதுச்சுகோதோ்ரம், நதோற்்றோ ந�ோய்கள், 
விழிபபுணர்வு நெோன்ற ்சயற்ெோடு-
கனள 'ன்ரடர்ஸ் கப'   'னசககிள் சவோரி 
கழகம்' கடந்த மூனறு வருடஙகளோக 
முனனினறு ்சயற்ெடுததி வருகின்றது.

  ‘உடல் ஆந்ரோககியததுககு தினமும் 
கோனலயில் னசககிள் சவோரி ் சய்நவோம்’ 
எனும் குறிகநகோநளோடு ஆ்ரம்பிககபெட்ட 
இந்த னசககிள் சவோரி கழகம் இனறு 
ெல அஙகததவர்கனள இனணததுக 
்கோண்டு ெயணிககின்றது. தற்நெோது 
இதன தனலவ்ரோக கலீல் கபூர் ்சயற்-
ெட்டு வருகின்றோர்.

   இந்நினலயில் உலக புற்றுந�ோய் 
தடுபபு மோததனத முனனிட்டு ஏற்ெோடு 
்சய்யபெட்ட மோ்ெரும் விழிபபுணர்வு 
வீதிச் னசககிள் சவோரி கழக ஸ்தோெகர்-
களில் ஒருவரும், கல்முனன ்தற்கு 
சுகோதோ்ர னவததிய அதிகோரியுமோன 

்டோகடர்.ஏ.ஆர்.எம்.அஸ்மி தனலனம-
யில் அண்னமயில் �னட்ெற்்றது.

  உலக புற்றுந�ோய் தினததின முககி-
யததுவம் மற்றும் புற்றுந�ோய் குறிதத 
விழிபபுணர்னவ ஏற்ெடுததுவதற்கோன 
முககியததுவதனத இந்த தினம் குறிககி-
்றது. 1993 இல் நிறுவபெட்ட சர்வநதச 
புற்றுந�ோய் கட்டுபெோட்டு ஒனறியம் 
கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டில் உலக புற்-
றுந�ோய் தினதனத ஆ்ரம்பிததது. உல-
களவில் புற்றுந�ோய் விழிபபுணர்னவ 
ஒருஙகினணதது ெ்ரபபுவதற்கோன முயற்-
சிகளில் ெல சர்வநதச நிறுவனஙகள் 
இதனன ஆதரிதது வருகின்றன.  

  உலனக அச்சுறுததும் ந�ோயோக 
ெோர்ககபெடும் புற்றுந�ோயின ெோதிபபு 
அளவு ஒவ்வோரு வருடமும் 1 சதவீ-
தம் அதிகரிதநத வருகி்றது. 1984 ஆம் 
ஆண்டில் ஒரு இலட்சம் நெரில் 60 
நெருககு இருந்த புற்றுந�ோயின ெோதிபபு, 
தற்நெோது 90 முதல்100 நெ்ரோக அதிக-
ரிததுள்ளது.

 சரியோன விழிபபுணர்வு, சீ்ரோன 
உணவுப ெழககம், உடற்ெயிற்சி இருந்-

தோல் புற்றுந�ோனயக கண்டு அஞசத 
நதனவ இல்னல எனகி்றோர்கள் மருத-
துவர்கள். தற்நெோது உள்ள மருததுவ 
முனநனற்்றததில் புற்றுந�ோனய ஆ்ரம்ெ 
நினலயிநலநய கண்டறிந்தோல் அதனன 
முற்றிலுமோக குணபெடுததலோம். உரிய 
ந�்ரததில் சரியோக சிகிச்னச ்ெறும்  65 

சதவீதமோநனோர் கோபெோற்்றபெடுவதோக 
ஆய்வுகள் ்தரிவிககின்றன.

  உடல் நகோளோறுகளின அறிகுறினய 
அலட்சியம் ்சய்யோமல் ந�ோய் அறிகுறி-
கள் ்தரிந்தோல் உடநன மருததுவ ெரி-
நசோதனன ்சய்து ்கோள்வது மிகவும் 
அவசியம் எனறு மருததுவர்களோல் ெரிந்-
துன்ரககபெடுகி்றது.

 புனகபிடிததல், தவ்றோன உணவுப 
ெழககம், குடும்ெ வழியோக வரும் ெோதிபபு 
என புற்றுந�ோய்ககோன கோ்ரணஙகள் 
ெல்நவ்றோகக கூ்றபெட்டோலும் சரியோன 
விழிபபுணர்வு, முன்றயோன மருததுவ 
ஆநலோசனன இருந்தோல் புற்றுந�ோனய 
்வல்லலோம் எனெநத மருததுவர்களின 
கருததோகும்

 ஒவ்வோரு வருடமும் ஒரு ்தோனிப-
்ெோருளின அடிபெனடயில் உலக புற்று-
ந�ோய் தவிர்பபு விழிபபுணர்வு நிகழ்வுகள் 
�னட்ெற்று வருகின்றன. புற்றுந�ோய் 
சுனமனய எதிர்தது எனனோல் நெோ்ரோட 
முடியும். �ம் அனனவ்ரோலும் நெோ்ரோட 

முடியும் எனெது ்ெோதுவோன கருததோ-
கும்.   எனநவ, புற்றுந�ோய் ஆெதது 
கோ்ரணிகனளக குன்றககவும், ஆ்ரம்ெ 
கோல ந�ோயறிதல், சிகிச்னசகள் மற்றும் 
ந�ோய்ததடுபபு சிகிச்னசயின சவோல்-
கனள சமோளிககவும் �ம்மோல் முடியும். 
அதனெடி 2021 இன ்தோனிப்ெோருள் 
‘புற்றுந�ோனய எதிர்தது, இந்த நெோரில் 
்வற்றி ்ெறுவதற்கோன தி்றனனக �ோன 
்கோண்டுள்நளன’ எனெதோகும்.

  புற்றுந�ோய் அனனவன்ரயும் 
்வவநவறு வழிகளில் ெோதிககின்றது. 
இலஙனகயில் �ோள் ஒனறுககு 6 -7 
நெர் வன்ர மோர்ெக புற்று ந�ோயோளிக-
ளோக புதிதோக இனஙகோணபெடுகின்ற-
னர். 45 முதல் 60 வயது வன்ரயோன 
்ெண்கநள ்ெரும்ெோலும் மோர்ெகப 
புற்றுந�ோயின ெோதிபபுககு உள்ளோவ -
தோகவும் 'புனகயினல மற்றும் ெோககு 
சோர்ந்த ்ெோருட்கனள ெயனெடுததுவ -
தன கோ்ரணமோக அண்னமக கோலமோக 
சிறுவர்கள் மததியில் புற்றுந�ோய் 
அெோயம் அதிகரிததுக கோணபெடுகின-
்றது' எனறும் ்தரிவிககபெட்டுள்ளது.

 புற்று ந�ோயோளர்களின ம்ரண 
எண்ணிகனகயில் கூடுதலோனனவ 
வோய்ப புற்றுந�ோய் ம்ரணஙகள். 
ஆகும் இதற்கு ஆண்கநள அதிகம் 
ெோதிககபெடுவதோகவும் ்தரிவிககப-

ெடுகின்றது. புனகததல், ்வற்றினல 
, ெோககு, புனகயினல உட்்கோள்ளல் 
நெோன்ற ெழககமுனடயவர்கள் மததி -
யில்தோன இந்த வோய்பபுற்று ந�ோய் 
அதிகம் கோணபெடுகி்றது. அததுடன 
வோய்ச் சுகோதோ்ரம் சரியோன முன்றயில் 
நெணபெடோனமயும் இந்ந�ோய்ககுரிய 
மற்றுநமோர் கோ்ரணியோகும்.  மோர்ெகப 
புற்றுந�ோய், வோய்ப புற்றுந�ோய், கருப-
னெவோய் புற்றுந�ோய், நுன்ரயீ்ரல் புற்று-
ந�ோய் ெோதிபபுகள் �ம் �ோட்டில் அதிகம். 
புற்றுந�ோனயப ்ெோறுதத வன்ர ஆ்ரம்ெ 
நினலயிநலநய கண்டறிந்து, உரிய 
சிகிச்னச அளிபெதன மூலம் முற்றிலு-
மோக குணபெடுதத முடியும். இதற்கு, மக-
களினடநய விழிபபுணர்வு ஏற்ெட நவண்-
டியது மிகவும் அவசியம்.

 அனனதது மககளும் புற்றுந�ோய்ககு 
எதி்ரோக தனி�ெ்ரோகநவோ, குழுவோகநவோ 
அல்லது சமூகமோகநவோ ெல்நவறு ் சயற்-
ெோடுகனள முன்னடுகக நவண்டும். 
ஆகநவ ‘புற்றுந�ோய்ககு எதி்ரோக ்சயல்-
ெடுநவோம்’ என ஒவ்வோருவரும் உறுதி 
்கோள்ள நவண்டும். புற்றுந�ோய்ககு 
எதி்ரோன நெோ்ரோட்டததில் ஒரு மோற்்றத-
தினன ஏற்ெடுதத நவண்டும்.

விவசாய உற்பத்தியய 
மேலும் விஸ்தரிக்க அர-
சாங்கம் ்பல மவயலத் 

திட்டங்கயை நா்டைாவிய ரீதியில் 
மேற்்காண்டு வருகின்றது. விவசா-
யம் ்தறம்பாது நல்ல வருோனத்ய்த 
ஈடடும் துய்றயா்க ோறியுளைது. 
உளளூர் விவசாய உற்பத்தி மூலம் 
விவசாயி்கள ேடடுேல்ல, ேய்றமு்க-
ோ்க ்பலரும் நனயேயய்டவர்.

 அந்த வய்கயில் ்கல்முயன -
யில் மு்தன முய்றயா்க அதி்கோன  
உழுநது ்சயய்க ்பண்்ணப்படடு 
்வறறி்கரோ்க அறுவய்ட ்சய-
யப்படடுளைது. ‘்சௌ்பாககியா’ 
வீடடுத் ம்தாட்டப ்பயிர்ச் ்சயய்க 

திட்டத்தின கீழ் விவசாயத் திய்ணக -
்கைத்தினால் நா்டைாவிய ரீதியில் 
்பல்மவறு மவயலத் திட்டங்கள 
மேற்்காளைப்படடு வருகின்றன.

இ்தற்கயேய அம்்பாய்ற 
ோவட்டத்தில் உ்பஉ்ணவு ்பயிர்ச் 
்சயய்கயய அதி்கரிககும் மவயலத் 
திட்டத்தின கீழ் ்கல்முயன விவசாய 
விரிவாக்கல் நியலய பிரிவுககு உட -
்பட்ட ்பகுதியிலும் உ்பஉ்ணவுப 
்பயிர்ச் ்சயய்க்கள மேற்்காளைப-
்படுகின்றன. உ்பஉ்ணவு ்பயிர்ச் ்சய-
ய்கயில் ஒன்றான  உழுநது ்சயய்க 
சி்றந்த முய்றயில் மேற்்காளைப-
்படடு நல்ல வியைச்சயலக ்்காடுத்-
துளைது.  

 உழுநது அறுவய்ட ்சயயும் 
நி்கழ்வு ்கல்முயன அனபு சம்கா்தர 
இல்லத்தில் விவசாய விரிவாக்கல் 
நியலய ம்பா்தனாசிரியர் திருேதி 

எஸ.கிருத்தி்கா ்தயலயே-
யில் அண்யேயில் நய்ட்்பற-
்றது. அம்்பாய்ற ோவட்ட 
பிரதி விவசாயப ்பணிப்பா-
ைர் எம்.எப.அஹேட சனீர் 
அறுவய்ட நி்கழ்யவ ஆரம் -
பித்து யவத்்தார். ஒன்றயர 
ஏக்கர் நிலப்பரபபில் உழுநது 
்சயய்க மேற்்காளைப்பட-
்டயே குறிபபி்டத்்தக்கது .

“விவசாயத் துய்றயய 
மேலும் விருத்தி ்சயய அர -
சாங்கம் ்பல்மவறு  மவயலத் 
திட்டங்கயை மேற்்காண்டு 
வருகின்றது. விவசாய ந்ட-
வடிகய்கயய மேற்்காள-
மவாயர ஊககுவிக்க எேது 
விவசாயத்  திய்ணக்கைம் 
எனறும் ்தயாரா்கவுளைது. 

இவவா்றான உற்பத்தி 
மூலம் நல்ல வருோ-
னத்ய்த விவாசாயி்கள 
ஈட்ட முடியும்” என 
இஙகு உயரயாறறும் 
ம்பாது பிரதி விவசாயப 
்பணிப்பாைர் அஹேட 
சனீர் ் ்தரிவித்்தார் .

 ்கல்முயன விவசாய 
விரிவாக்கல் நியலய 
ம்பா்தனாசிரியர் திருேதி 
எஸ.கிருத்தி்கா இஙகு 
உயரயாறறுய்கயில் 
“எேது விவசாய விரி -
வாக்கல் ்பகுதியில் 
விவசாயத் திய்ணக -
்கைத்தின மூலம் ்பல விவசாய 
ஊககுவிபபு ந்டவடிகய்க்கயை 
்்தா்டர்நது முன்னடுத்து வரு -
கினம்றாம். இ்தன அங்கோ்க 
விவசாய விரிவா்கல் நியலயத் -
தின பிரிவுககு உட்பட்ட ்பகுதியில் 
மு்தன முய்றயா்க அதி்கைாவான  

உழுநது ் சயய்க மேற்்காளைப்பட-
டுளைது.

  இ்தன மூலம் உழுநது எேககு 
நல்ல வியைச்சயல ்்பறறுத் ்தந-
துளைது. உழுநதுச் ்சயய்கககுத் 
ம்தயவயான வழி்காட்டயலயும் 
ஆமலாசயன்கயையும் உழுநது 

்பயிர்ச் ்சயய்கயாைருககு வழஙகி -
மனாம். விவசாய ந்டவடிகய்கயய 
மேற்்காளை எங்களுககு இஙகுள-
ைவர்்கள சி்றந்த ஒத்துயழபபியன 
வழஙகினர். இ்தற்கா்க நனறியயத் 
்்தரிவிககிம்றன” என்றார்.

  இந்த நி்கழ்வின ம்பாது அருட -
சம்கா்தரர் ்ெ.்்டாமினிக, ேறு்ப-
யிர் ்சயய்க விவசாய ்பா்டவி்தான 
உத்திமயா்கத்்தர் எஸ.எச்.ஏ.நிஹார், 
விவசாய விரிவாக்கல் நியலயத்தின 
்்தாழில்நுட்ப உ்தவியாைர் ம்க.கு-
்கமழநதினி ேறறும் விவசாயி்கள 
ஆகிமயார் ்கலநது ்்காண்்டனர் .

  ்கல்முயன பிரம்தசத்தில் மு்தன 
முய்றயா்க அதி்கோன உழுநது  
்வறறி்கரோ்க அறுவய்ட ்சயயப-
்பட்டயே இஙகு குறிபபி்டத்்தக்க 
வி்டயோகும் .
-

கல்முனையில் முதன் முனையாக
வெற்றிகரமாை உழுந்து வெயனக

1970 ்களில் இருநது 
இரண்டு ்தசாப்தங்க-
ைா்க சர்வம்தச கிரிக-

்்கடடில் இம்ரான ்கான ஒரு சி்றந்த 
வீரரா்க தி்கழ்ந்தவர். அவர் ்தனது 
ஆளுயே ேறறும் சமூ்கத் ்்தாண்டு-
்கள மூலம் உல்கம் முழுவதும் நற்்ப-
யயரயும்  வைர்த்துக ்்காண்்டவர்.

 இம்ரான ்கான, 1992 இல் ்பாகிஸ-
்தான உல்கக ம்காபய்பயய ்வல்ல 
்கார்ணோனவர். இவர் ்தன மீது 
இருந்த ேக்கள ஆ்தரயவ ம்தர்்தல் 
்வறறியா்க ோற்ற ்பல ஆண்டு்க-
ைா்க ம்பாராடினார். மேலும் இவர், 
்பாகிஸ்தான ்்தஹ்ரீக-இ-இனசாாஃப 
(பி.டி.ஐ) ்கடசியய 1996 இல் ஆரம்-
பித்்தார். இறுதியா்க, 22 வரு்ட அர-
சியல் ம்பாராட்டத்திறகுப பி்றகு 
இவரது ்கடசி 2018 ்்பாதுத் ம்தர்-
்தலில் ்வறறி ்்பற்றய்தயடுத்து 
்பாகிஸ்தான பிர்தேரா்க ்்தரிவு ்சய-
யப்பட்டார்.

  ்பாகிஸ்தானுக்கான இம்ரான-
்கானின ்்பாருைா்தாரப ்பார்யவ 
விமசஷோனது. ஏயழ்களின வாழ்க-
ய்கயய மேம்்படுத்்த இம்ரான்கான 
்கடுயேயா்க உயழத்து வருகி்றார். 
2018 ்்பாதுத் ம்தர்்தலில் ‘புதிய 
்பாகிஸ்தான’ ஒனறு உருவாக்கப்ப-
டும் எனறு அவர் உறுதியளித்்தார். 
சீரான ்கல்வி முய்ற, சு்கா்தாரத் 
திட்டம், ஊழல் ஒழிபபு, வரி அ்ற-
வீடடு முய்றயய மேம்்படுத்து்தல், 
்பாகிஸ்தானின சுய-நியலத்்தனயே, 
மவயலவாயபபு்கயை உருவாககு-
்தல், கூட்டயேபய்ப வலுப்படுத்து-
்தல், ்்பாலிஸ துய்றயில் சீர்திருத்்தங-
்கயை ் ்காண்டு வரு்தல், மு்தலீடய்ட 
உயர்த்து்தல், சுறறுலா, விவசாயத் 
துய்றயய வலுப்படுத்து்தல் ேறறும் 
்்பண்்கள ்பாது்காபபு ஆகியவறய்ற 
ஏற்படுத்துவ்தா்க இம்ரான்கான உறு-
தியளித்்தார். மேலும், அவர்  ்தனது 
வாககுறுதி்கயை நிய்றமவறறும்  

்பாய்தயில் ்்தா்டர்நது ஈடு்படடும் 
வருகி்றார்.

  மேலும், பிர்தேர் இம்ரான்கான 
்்காவிட19 ்்தாறறு மநாயினால் 
ஏற்பட்ட  ்்பாருைா்தார வீழ்ச்சியய 
சி்றந்த உத்தி்கயைக ய்கயாண்டு 
்கடடுப்படுத்தி ்வறறி ்்காண்்டார். 
2020 ஆம் ஆண்்டானது உல்கை-
வில், சவால்்கள நிய்றந்த ஆண்்டா்க 
கூ்றப்பட்டாலும்,  ்பாகிஸ்தாயனப 
்்பாறுத்்த வயர  பிர்தேர் இம்-
ரான்கான ்தயலயேயிலான அரசு, 
்்காமரானா யவரஸ ்்தாறறுமநாய-
்களின ம்பாது கூ்ட ‘்வறறி ேறறும் 
வைர்ச்சியின’ ்பாய்தயில் ்பயணித்-
்தயே குறிபபி்டத்்தக்கது.

2020 ஆம் ஆண்்டானது, ்பாகிஸ-
்தாயனப ் ்பாறுத்்த வயர நியலயான 
்்பாருைா்தாரம், அபிவிருத்தி, நலத் 

திட்டங்கள ேறறும் முனனணி 
்வளியு்றவுக ்்காளய்கயில் குறிப-
பி்டத்்தக்க சா்தயன்கயை ஈடடியது..

  பிர்தேர் இம்ரான்கான உளநாட-
டில் ேடடுேல்லாேல், உல்கத்தின 

முனமனற்றத்திற்கா்கவும் ம்பாரா்டக 
கூடியவர். இவர், ஐககிய நாடு்கள 
சய்பயின 75 வது அேர்வில் உயர-
யாறறியதில் ்காலநியல ோற்றம், 
ஊழல், ்்தாறறுமநாய ேறறும் ேனி்த 

உரியே மீ்றல்்கள உளளிட்ட உல-
்கைாவிய பிரச்சியன்கயை எடுத்து-
யரத்்தார். இனவா்தத்ய்த எதிர்த்துப 
ம்பாராடுவ்தறகும், உல்கைாவிய 
அயேதி ேறறும் ஸதிரத்்தனயேக-
கும்  ஐ.நா ்தனது ்பஙய்க சரிவர நிய்ற-
மவற்ற மவண்டும் எனறும் அவர் 
ம்கடடுக ்்காண்்டார்.

  இம்ரான ்கான இயல்்பான ்தயல-
யேத்துவமும் தி்றனும் உளை ஒரு 
்பமரா்ப்கார சமூ்கத் ்்தாண்்டர். அவர் 
வாழ்கய்கயின அயனத்து துய்ற்க-

ளிலும், குறிப்பா்க வணி்க ேறறும் 
நிதி மு்காயேத்துவ அம்சங்களில் 
நீண்்ட தூரமநாககு இலககுய்டயவர். 
வர்த்்த்கம், நிதி, ரியல் எஸம்டட, 
சட்டம், அறிவியல், ்வளியீடு 
ேறறும் ்பாரியைவிலான  நிறுவனங-
்களின மு்காயேத்துவம் ஆகியயவ 
இம்ரான ்கானுககு மி்கவும் ்்பாருத்-
்தோன ்்தாழில் துய்ற்கைாகும். அவர் 
இயல்்பா்கமவ ்சல்வாககு ேறறும் 
்தயலயே ்ப்தவி்களில் ஈர்பபு மிக்கவர். 
அரசியல், சமூ்கப ்பணி ேறறும் ்கறபித்-
்தல் ஆகியயவ அவரது தி்றயே்களில் 
ஒரு சிலவாகும். பிர்தேர் இம்ரான 
்கானின இரு்பத்திரண்டு ஆண்டு ்கால 
அரசியல் ம்பாராட்டத்ய்த ஒரு விறுவி-
றுப்பான ்்டஸட கிரிக்்கட ம்பாட-
டியு்டன ஒபபி்டலாம். இது ்பல ்பல 
தியச்கள ேறறும்  திருப்பங்கயைக 
்்காண்்டது. நீண்்ட ம்பாராட்டத்திற-
குப பி்றகு, 2018 ்்பாதுத் ம்தர்்தலில் 
்வறறி ் ்பற்றார். 

பிர்தேர் இம்ரான ்கானின அரசாங-
்கம் ் வளிநாடடு விவ்கார அரஙகிலும் 
சி்றப்பா்க ்சயல்்ப்ட முடிந்தது. சர்வ-
ம்தச அரஙகில் இம்ரான்கானின ்தனிப-
்பட்ட ஆளுயே ேறறும் நாடடின 
அயனத்து நிறுவனங்களு்டனும் 
்நருக்கோன ஒருஙகிய்ணபம்ப 
இ்தறகு ்கார்ணோகும்.

  1990 ்களில், இம்ரான ்கான 
யுனி்சபபின வியையாடடுக்கான 
சி்றபபு பிரதிநிதியா்கவும் ்பணியாற-
றினார். ்பங்கைாம்தஷ், ்பாகிஸ்தான, 
இலஙய்க ேறறும் ்தாயலாநதில் 
சு்கா்தார ேறறும் மநாயத்்தடுபபு திட-
்டங்கயை ஊககுவித்்தார். லண்்டனில் 
இருந்த ம்பாது, கிரிக்்கட ்்தாண்டு 
நிறுவனத்து்டனும் ்பணியாறறினார். 
கிரிக்்கடடில் இருநது ஓயவு ்்பற்ற 
பினனர், அரசியலில் இய்ணவ்தறகு 
முனபு சமூ்கப ்பணி்களில் ஈடு்பட-
்டார்.

 1990்களின முற்பகுதியில், அவர் 

்தனது ்தாயார் திருேதி ஷாவ்கத் 
்கானூமின ்்பயயரக ்்காண்்ட ஒரு 
்்தாண்டு நிறுவனோன ஷவ்கத் 
்கானமின  நியனவு அ்றக்கட்ட-
யையய நிறுவினார். அ்றக்கட-
்டயையின மு்தல் முயறசியா்க, 
்பாகிஸ்தானின மு்தல் புறறுமநாய 
ேருத்துவேயனயய நிறுவினார். இது 
உல்கம் முழுவதிலுமிருநது இம்ரான-
்கான திரடடிய 25 மில்லியன ்்டால-
ருககும் அதி்கோன நிதியயப ்பயன்ப-
டுத்தி ்கட்டப்பட்டது.

இம்ரான ்கான மியானவாலி ோவட-
்டத்தில் 2018 ஏபரல் ோ்தத்தில் நேல் 
்கல்லூரி எனறு அயழக்கப்படும் 
்்தாழில்நுட்பக ்கல்லூரியயயும் 
நிறுவினார். இது பிராடம்பார்ட ்பல்-
்கயலக்கழ்கத்தின இய்ண ்கல்லூரி 
ஆகும். 

இம்ரான ்கான அ்றக்கட்டயை 
ேற்்றாரு நலனபுரிப ்பணியாகும், 
இது ்பாகிஸ்தான முழுவதிலும் உளை 
ஏயழ ேக்களுககு உ்தவுவய்த மநாக-
்கோ்கக ்்காண்டு ்சயற்படுகி்றது. 
மேலும் , இது ்பாகிஸ்தானில் ்வள-
ைத்்தால் ்பாதிக்கப்பட்டவர்்களுககு 
உ்தவியும்  ் சயதுளைது.

  இம்ரான ்கான ்பல சந்தர்ப்பங்க-
ளில் இலஙய்கககு விெயம் ்சய-
துளைம்தாடு இலஙய்கயில் ்்பரும் 
ரசி்கர்்கயையும்  ்்காண்டுளைார். 
பிர்தேர் இம்ரான்கானின இலஙய்க 
விெயோனது இரு நாடு்களின இரு -
்தரபபு உ்றவு்கயை வலுப்படுத்துவ-
்தா்கவும், இலஙய்க ேறறும் ்பாகிஸ -
்தான ேக்களுககு ்பயனுளை்தா்கவும் 
அயேவ்தற்கான ஒரு சி்றந்த வாயப-
்பா்க அயேயும்.  இவவிெயோனது, 
இரு நடபு நாடு்களுககிய்டயிலான 
உ்றயவ மேலும் வலுப்படுத்தும்.

கட்டுன்ர உதவி: 
அஷ்்ரப ஏ சமத

பாகிஸதான் அரசியலில்
வெற்றிகரமாை வீரர்
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இம்ரான் கரான் வருககயினரால்
வலுவகையும இருத்ப்பு நல்லுறவு

எம்.என.எம்.அப்ரோஸ்...
 (ஊடகவியலோளர்)

-ஏ.எல்.எம்.ஷினோஸ்...
(்ெரியநீலோவனண விநசட நிருெர்)

-மருதமுனனயில் னசககிள் சவோரி

விழிப்புணர்னெ அதிகரித்து
புற்றுந�ானய வெல்நொம்!
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அறிக்மகைமை ஆ்ரவாை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அமைதி, பொது்கொப்பு ைற்றும் தபொரு -
ளொ�ொர சுபீட்சம் ஆகியவற்மறை 
உறுதி த்சயவ�ற்கு இதுபபொனறை 
தீவிரவொ� வனமுமறை்கள் மீண்டும் 
இடம்தபறுவ�ற்்கொன அமனத்து 
வொயப்பு்களும் முற்றைொ்க ஒழிக்கப் -
பட பவண்டும். இ�ற்கு ை� தீவிர -
வொ�ம் ைற்றும் அ�னுடன த�ொடர் -
புமடய பயங்கரவொ� வனமுமறை, 
இனங்களுககிமடயில் குபரொ�த்ம� 
வளர்ககும் ்கருத்துக்கள் ைற்றும் 
அத்�ம்கய குழுக்களுககு கிமடக -
கும் தவளிநொடடு நிதியு�வி ஆகி -
யவற்மறை முழுமையொ்க நிறுத்� 
பவண்டும்.  

இந� பரந� பநொக்கங்கமள 
அமடய ஒவதவொரு அர்ச நிறுவன -
மும் அதி்கொரி்களும் எனன த்சயய 
பவண்டும் ைற்றும் ஒவதவொரு 
பணிககும் வழங்கப்பட பவண்டிய 
முனனுரிமை எனபவற்மறை ஜனொ -
திபதி வி்சொரமை ஆமைககுழு 
அமடயொளம் ்கண்டுள்ளது. பரிநது -
மரக்கப்படட நடவடிகம்க்கமள 
எடுக்க �ற்பபொதுள்ள நிர்வொ்க ்கட -
டமைப்பு பபொதுைொன�ொ்க இல்்ொ -
விடடொல், நிர்வொ்க தபொறிமுமறையில் 
ப�மவயொன ைொற்றைங்கமள த்சயய 
பவண்டும். ஜனொதிபதி நியமித்� 
பொரொளுைனறைக குழுவுககு வழங -
்கப்படடுள்ள தபொறுப்பு, உயிர்த்� 
ஞொயிறு �ொககு�ல் த�ொடர்பொன 
ஜனொதிபதி வி்சொரமை ஆமைக -

குழுவின அறிகம்கயின உள்ளடக -
்கங்கமள ஆரொயநது, இதுபபொனறை 
பபரழிவு மீண்டும் நி்கழொைல் �டுப் -
ப�ற்கும் இ்ஙம்கயின நீடித்� 
்சைொ�ொனம், பொது்கொப்பு ைற்றும் 
ஸ்திரத்�னமைமய உறுதித்சயவ -
�ற்கும் நமடமுமறைப்படுத்�ப்பட 
பவண்டிய வி�ம் குறித்து அறிகம்க -
யிடுவ�ொகும்.  

உயிர்த்� ஞொயிறு �ொககு�ல் 
த�ொடர்பொன ஜனொதிபதி வி்சொரமை 
ஆமைககுழுவின பரிநதுமர்களின -
படி, குற்றைம் ்சொடடப்படடவர்்கள் 
மீ�ொன வழககு ைற்றும் வி்சொரமை 
ஏற்றுகத்கொள்ளப்படட நீதி முமறை -
மைககு ஏற்ப நமடதபறும். அதில் 
பொரொளுைனறைக குழு �ம்யிடும் 
எனறு எதிர்பொர்க்கப்படவில்ம்.

வி்சொரமை ஆமைககுழு அறிக -
ம்கககு புதி�ொ்க பரிநதுமர்கமள 
ப்சர்ப்பதுவும் இந� குழுவின 
தபொறுப்பல்். 

உண்மை இவவொறிருககும் பபொது, 
பொரொளுைனறைக குழுவின தபொறுப்பு 
குறித்து �வறைொன ்கருத்ம� ்சமூ்கைய -
ைொக்க சி்ர் முயற்சிககினறைனர்.  

ஆறு பபர் த்கொண்ட குழுவின 
உறுப்பினர்்கள் அவர்்களின அரசி -
யல் முதிர்ச்சி, அனுபவம் ைற்றும் 
பல்பவறு துமறை்களில் உயர் அறிவு 
ஆகியவற்றின அடிப்பமடயிப்பய 
த�ரிவு த்சயயப்படடுள்ளனர்.    

ஈஸ்டர் தவாக்குதல் பதவா்டர்பில்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

த்சயற்பொடு்கள் த�ொடர்பில் அறிக-
ம்கதயொனமறை தபற்றுகத்கொடுககும் 
தபொறுப்மபயும் ஜனொதிபதி அககுழு-
வுககு வழஙகியுள்ளொர்.

உயிர்த்� ஞொயிறு �ொககு�ல் 
பபொனறை பபரழிவு்கள் மீண்டும் இடம்-
தபறுவம� �விர்த்துக த்கொள்வ�ற்கு 
ஜனொதிபதி ஆமைககுழுவின பரிந-
துமர்களுககிைங்க பொரொளுைன-
றைம், நீதிைனறைம், ்சடடைொ அதிபர் 
திமைக்களம், பொது்கொப்புப்பமட, 

பு்னொயவு பிரிவு உள்ளிடட நிறுவ-
னங்கள் ைற்றும் அதி்கொரி்கள் பைற்-
த்கொள்ள பவண்டிய நடவடிகம்க்கள் 
த�ொடர்பிலும் பரிநதுமரப்ப�ற்்கொன 
தபொறுப்பு்கள் ஒப்பமடக்கப்படடுள்-
ளன. பைற்படி குழுவொனது அரசி-
யல் ரீதியொன அனுபவம், பல்பவறு 
துமறை்கள் த�ொடர்பொன த�ளிவு்கமள 
்கவனத்தில் த்கொண்பட நியமிக்கப்-
படடுள்ள�ொ்க அர்சொங்கம் த�ரிவிக-
கினறைது. (ஸ)      

பகைவார்ரவானவா மவ்ரஸ பதவாற்று... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

மவத்திய்சொம்்களிலும் ைருத் -
துவ ்கண்்கொணிப்புககு உடபடுத்-
�ப்படடு வருவ�ொ்கவும் அமைச்சு 
த�ரிவித்�து. த்கொபரொனொ மவரஸ் 

த�ொற்று ்கொரைைொ்க பநற்று முனதி-
னம் நொடடில் 10 ைரைங்கள் நி்கழ்ந -
துள்ள�ொ்கவும் அமைச்சு த�ரிவித் -
�து.(ஸ)

டுெவாயில் இலஙமகைத்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

தபொதுைக்கள் slcg.dubai@mfa.gov.
lk எனறை மின அஞ்சல் மூ்ம் துமைத் 

தூ�ர்கத்ம� த�ொடர்புத்கொள்ள்ொம் 
எனறும் வலியுறுத்�ப்படடுள்ளது.    

பகைவாழும்பு, திருரகைவாணைமல, ஹம்ெவாநரதவாடம்டயில்

புதிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு 
நிலையஙகள் அலைகக ஏற்பாடு

இ்ஙம்கயில் புதிய எண்தைய 
சுத்தி்கரிப்பு நிம்யங்கமள  
அமைக்கவுள்ள�ொ்க இ்ஙம்க 
தபற்பறைொலிய கூடடுத்�ொபனம் 
பநற்று (22) த�ரிவித்துள்ளது.  

அந�வம்கயில் த்கொழும்பு, 
திருப்கொைைம், ைற்றும் ஹம் -
பொநப�ொடமட ஆகிய இடங்களில் 

குறித்� சுத்தி்கரிப்பு நிம்யங்கள் 
அமைக்கப்படும் என  கூடடுத்�ொப -
னத்�ம்வர்  த�ரிவித்�ொர்.

ஹம்பொநப�ொடமட – ்சப்பு -
்கஸ்்கநம� ைற்றும் த்கொழும்பில் 
அமையவுள்ள எண்தைய சுத் -
தி்கரிப்பு நிம்யங்கள் நொடடின 
ப�மவ்கமளப் பூர்த்தி த்சயவ�ற் -

்கொ்க அமைக்கப்படவுள்ள�ொ்கவும் 
அவர் பைலும்  த�ரிவித்�ொர். 

பைலும் மீள் ஏற்றுைதி பநொக்கங -
்களுக்கொ்க இரண்டு துமறைமு்கங்க -
ளில் சுத்தி்கரிப்பு நிம்யங்கள் ்கட -
டப்படும் எனறும் இ�ற்கு தபரிய 
அளவி்ொன உள்்கடடமைப்பு 
பைம்பொடு ப�மவப்படும் எனறும் 

அவர் குறிப்பிடடொர். அந�வம்க -
யில் இந� திடடத்திற்கு 100 ஏக -
்கர்்கமள மு�ல் ்கடடைொ்க பயன -
படுத்� துமறைமு்கங்களுடன ஒரு 
ஒப்பந�ம் எடடப்படடுள்ள�ொ்க 
இ்ஙம்க தபற்பறைொலிய கூடடுத் -
�ொபனத்தின �ம்வர் த�ரிவித் -
துள்ளொர்.

ைனித உரிமைகைளதவான்...
ைனி� உரிமை்களுககு முனனு-

ரிமை வழங்கப்பட பவண்டும். 
அதுபவ அமனவருககும் ்சைத்துவ-
ைொனதும் ்கண்ணியைொனதுைொன உ -்
்கத்ம�க ்கடடிதயழுப்புவ�ற்்கொன 
வழியொகும். உ்்களொவிய ரீதியில் 
்கொைப்படும் ைனி� உரிமை்கள் 
த�ொடர்பொன ்சவொல்்கமள முழு 
வீச்சில் ம்கயொள்வ�ற்்கொன ஒரு 
்கடடமைப்பொ்க ைனி� உரிமை்கள் 
பபரமவ விளஙகுகினறைது.

ஒரு வருடத்திற்கு முனனர், ைனி� 
உரிமை்கமளப் பொது்கொப்ப�ற்்கொன 
நடவடிகம்க்கமள பைற்த்கொள்வது 
த�ொடர்பொன த்சயற்திடடதைொன-
றுககு நொன அமழப்புவிடுத்ப�ன. 
்கடந� வருடம் கூடடத்த�ொடருக-
்கொன நொைமனவரும் ஒனறிமைநது 
சி் நொட்களிப்பய, சிறி�ளவும் 
ஈவிரக்கமினறி த்கொபரொனொ மவரஸ் 
முழு உ்்கத்ம�யும் �ொககியது.

எனினும் அந�த் த�ொற்றுபநொய 
குடும்பங்களுககு இமடயி்ொன 
த�ொடர்மபயும் ைனி� உரிமை்களின 
முழுமையொன பரிைொைத்ம�யும் 
தவளிப்படுத்தியது. அப�பவமள 
பிரிவிமன்கள், இய்ொமை, ்சைத்-
துவமினமை, ைனி� உரிமை்களில் 
�ளர்வு்கள் உள்ளிடட புதிய ்சவொல்-
்கமளயும் த்கொவிட - 19 மவரஸ் 
பரவல் ப�ொற்றுவித்�து.

த�ொழில் இழப்பு, ்கடனசுமை, 
வருைொன வீழ்ச்சி உள்ளிடட 
பல்பவறு ்கொரைங்களினொல் தபருை-
ளவொன குடும்பங்கள் தவகுவொ்கப் 
பொதிக்கப்படடுள்ளன. பொலின ்சைத்-

துவத்தில் அமடயப்படட முனபனற்-
றைம் மீண்டும் பினனமடமவச் ்சநதித்-
துள்ளது.

ப் �்சொப்�்கொ்ங்களுககுப் 
பினனர் மு�ற்�டமவயொ்க மி்கபைொ-
்சைொன வறுமை உ்்கநொடு்கமளப் 
பொதித்திருககினறைது. சிறுவர்்கள் 
பொட்சொம்்களுககுச் த்சல்்முடியொ-
ைலும், வமரயறுக்கப்படட வளங -
்களினொலும் தவகுவொ்கப் பொதிக்கப் -
படடுள்ளனர்.

இவற்றின த�ொடர்ச்சியொ்க அண் -
மைக்கொ்த்தில் அவ�ொனிக்கப்படட 
விடயம் யொத�னின, �டுப்பூசி 
ஏற்றும் பணி்களில் ்சைத்துவமின-
மையொகும். உ்்க்ொவிய ரீதியில் 
சுைொர் 130 நொடு்களுககு இனனமும் 
ஒரு �டுப்புைருநது கூடக கிமடக்க-
வில்ம்.

�டுப்பூசி ஏற்றுவதில் ்சைத்துவம் 
பபைப்படுவத�னபது ைனி� உரி -
மை்கமள பைலும் வலுப்படுத்தும். 
எனினும் �டுப்பூசி வழங்கலில் 
்கமடப்பிடிக்கப்படும் ப�சியவொ�ம் 
அ�மன ைறுத்துள்ளது.

த்கொவிட - 19 �டுப்பூசி எனபது உ் -
்களொவிய ரீதியில் அமனவருககும் 
தபொதுவொன�ொ்கவும் அமனவரொலும் 
த்கொள்வனவு த்சயயககூடிய வம்க -
யிலும் இருக்கபவண்டும். இந� 
மவரஸ் அரசியல் ைற்றும் சிவில் 
உரிமை்களிலும் �ொக்கங்கமள ஏற்-
படுத்தியிருப்பதுடன சிவில் ்சமூ்க 
இமடதவளியில் தபரும் அதிர்மவ 
ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சி் நொடு்களின அர்சொங்கங்கள் 

இந� த்கொபரொனொ மவரஸ் பரவம் 
ஒரு ்கொரைைொ்க முனமவத்து, 
அடிப்பமட சு�நதிரத்ம� குற்றை-
ைொ்கப் பிர்கடனப்படுத்துவ�ற்கும் 
சுயொதீன த்சயதி அறிகம்கயிடம்த் 
�மடத்சயவ�ற்கும் அர்ச ்சொர்பற்றை 
அமைப்புக்களின த்சயற்பொடு்களில் 
இமடயூறு்கமள ஏற்படுத்துவ�ற்கும் 
நடவடிகம்க எடுத்திருககினறைன.

அர்சொங்கங்கள் த்கொபரொனொ 
மவரஸ் பரவல் தநருக்கடிமயக 
ம்கயொளும் முமறைமை த�ொடர் -
பில் விைர்்சனங்கமள முனமவத்� 
ைனி� உரிமை ஆர்வ்ர்்கள், ஊட -
்கவிய்ொளர்்கள், ்சடடத்�ரணி்கள், 
அரசியல் த்சயற்பொடடொளர்்கள் 
ைற்றும் மவத்திய நிபுைர்்கள் அடக -
குமுமறைககு உள்ளொக்கப்படடது -
டன அவர்்கள் த�ொடர்நதும் ்கண்்கொ -
ணிப்பிற்கு உடபடுத்�ப்படடமை 
த�ொடர்பில் �்கவல்்கள் பதிவொகி -
யுள்ளன.

அப�பபொனறு த�ொற்றுபநொமயக 
்கடடுப்படுத்துவ�ற்்கொ்க விதிக்கப் -
படட வமரயமறை்கள் ப�ர்�ல் நமட -
முமறை்கமள ைடடுப்படுத்துவ�ற் -
கும் எதிர்த்�ரப்புக்களின குரம்ப் 
ப்வீனப்படுத்துவ�ற்கும் உபபயொ -
கிகப்படடுள்ளன.

இநநிம்யில் �ற்பபொது அடிப்ப -
மடவொ�ம், அடககுமுமறைககு உள் -
ளொக்கல், ைனி� உரிமை மீறைல்்கள் 
உள்ளிடட அமனத்தும் முடிவிற் -
குக த்கொண்டுவரப்பட பவண்டும். 
அப�பவமள நொஸி்சவொ�ம், தவள் -
மளயின பை்ொதிக்கம், இன அடிப் -

பமடயில் தூண்டப்படட தீவிரவொ -
�ம் ஆகியவற்றுககு எதிரொ்கவும் 
நொம் பபொரொட பவண்டிய அவசியம் 
இருககினறைது.

பைலும் உ்்களொவிய ரீதியில் சிறு -
பொனமையின ்சமூ்கங்கள் பல்பவறு 
அச்சுறுத்�ல்்களுககு மு்கஙத்கொடுத் -
திருககும் நிம்யில், அவர்்களின 
உரிமை்கமளப் பொது்கொப்பதில் 
விப்சட ்கவனம் த்சலுத்�பவண்டும்.

ஒரு ்சமூ்கத்தின பல்வம்கமைத் -
�னமைககுக ்கொரைைொ்க அமைவது 
சிறுபொனமை ்சமூ்கங்கபளயொகும். 
எனபவ அமனத்து ்சமூ்கங்களின -
தும் ை� ைற்றும் பொரம்பரிய ரீதியொன 
�னித்துவ அமடயொளங்கமளப் 
பொது்கொப்ப�ற்கும் உரிமை்களுககு 
ைதிப்பளிப்ப�ற்கும் ஏற்றைவம்கயி -
்ொன த்கொள்ம்க்கள் வகுக்கப்பட 
பவண்டும்.

அண்மைக்கொ்ைொ்க ஜனநொய்கக -
த்கொள்ம்க்கள் புறைக்கணிக்கப்படு�ல், 
�னனிச்ம்சயொன ம்கது நடவடிக -
ம்க்கள், சிவில் ்சமூ்க இமடதவளி 
வமரயறுக்கப்படு�ல், சிவில் ்சமூ்க 
அமைப்புக்கள் மீ�ொன �ொககு�ல் -
்கள், சிறுபொனமையின ்சமூ்கத்�வர் 
மீ�ொன மீறைல்்கள் உள்ளடங்க்ொ்க 
உ்்களொவிய ரீதியில் ைனி� உரிமை 
மீறைல்்கள் தவகுவொ்க அதி்கரித்து 
வருகினறைன. நொைமனவரும் ஒன -
றிமைநது ைனி� உரிமை்கமளப் 
பொது்கொத்து ஒனறிமைநது த்சயற்ப -
டுவ�ன ஊடொ்க இவற்மறை ைொற்றிய -
மைக்க முடியும் எனறு அவர் �னது 
உமரயில் குறிப்பிடடுள்ளொர்.

அழுத்தஙகைமை பவற்றி...
�்கவல்்கமள அடிப்பமடயொ்கக 

த்கொண்டமவ. அ�ற்கு நொம் தவற்றி-
்கரைொ்க மு்கம் த்கொடுப்பபொம். 

இ்ஙம்கககு ஆ�ரவு வழஙகும் 
நொடு்கபளொடு இமைநது நொம் உரிய 
நடவடிகம்க்கமள பைற்த்கொண்டு 
வருகினபறைொம்.

ஐநொ ைனி� உரிமை ஆமையொள-
ரின அறிகம்க பக்கச்்சொர்பொன ஒனறைொ -
கும்.

அவர் இ்ஙம்கககு விஜயம் 
த்சயப�ொ அல்்து பிரதிநிதி்கமள 
அனுப்பிபயொ �்கவல்்கமளப் தபறை-
வில்ம். 2019ல் இருநது அர்சொங-
்கம் பைற்த்கொண்டுள்ள அமனத்து 
நடவடிகம்க்களும் �வறு எனறை வொறு 
அந� அறிகம்கயில் குறிப்பிடப்பட -
டுள்ளது எனறும் அவர் த�ரிவித்துள்-

ளொர். பைற்படி விடயம் த�ொடர்பில் 
பொரொளுைனறை உறுப்பினர் சுைநதிரன 
த�ரிவித்துள்ள கூற்று த�ொடர்பில் 
எழுப்பிய ப்கள்விககு பதி்ளித்� 
அமைச்்சர் திபனஷ் குைவர்�ன, 
சுைநதிரன �ற்பபொது புலி்களினஆ� -
ரவு குர்ொ்க த்சயற்படுகினறைொர்.

 நொம் விழிப்புடன த்சயற்படடு 
எைது �ொயநொடமட பொது்கொப்ப�ற்கு 
நடவடிகம்க எடுப்பபொம் எனறும் 
த�ரிவித்�ொர்.

ஐககிய நொடு்கள் ைனி� உரிமை 
பபரமவயின 46வது ைொநொடு 
பநற்மறைய தினம் இ்ஙம்க பநரப்-
படி பிற்ப்கல் 2.30 ைணிககு ஆரம்ப-
ைொகிய நிம்யில் ஐககிய நொடு்கள் 
்சமபயின தபொதுச் த்சய்ொளர் என-
படொனிபயொ குடபடரஸ், ஐககிய 

நொடு்கள் தபொதுச் ்சமபயின �ம்வர் 
ைற்றும் ஐககிய நொடு்கள் ைனி� 
உரிமை பபரமவயின ஆமையொ-
ளர் மிச்த்சல் தபச்த்ட ஆகிபயொர் 
ஆரம்ப நி்கழ்வில் உமரயொற்றைவுள்ள-
னர்.

உ்்களொவிய ரீதியில் நி்வும் 
த்கொபரொனொ மவரஸ் சூழ்நிம் ்கொர -
ைைொ்க இம்முமறை ஐககிய நொடு்கள் 
ைனி� உரிமை பபரமவயின 46வது 
ைொநொடு இமைய�ளம் மூ்ைொ்க 
இடம்தபறைவுள்ளது. இம்ைொநொட -
டில் 130 நொடு்களின பிரதிநிதி்கள் 
�ைது நொடு்களின ைனி� உரிமை -
்கமள பொது்கொப்ப�ற்்கொ்க பைற் -
த்கொண்டுள்ள த்சயற்பொடு்கள் த�ொடர் -
பில் ்கருத்துக்கமள முன மவக்க 
உள்ளனர்.

இம்முமறை ஐ. நொ. ைனி� உரிமை 
பபரமவ அைர்வில் இ்ஙம்கயில் 
நல்லிைக்கம் தபொறுப்புககூறைல் 
ைனி� உரிமை பைம்பொடு த�ொடர் -
பில்ஐ. நொ. ைனி� உரிமை ஆமை -
யொளரினொல் அறிகம்கதயொனறு 
்சைர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. 

அ�ற்குப் பதி்ளிககும்வம்கயில் 
இ்ஙம்க �ைது நிம்ப்பொடமட 
த�ளிவுபடுத்தும் வம்கயில் தவளி -
விவ்கொர அமைச்்சர் உமர நி்கழ்த்� -
வுள்ளொர்.   

ஐககிய இரொச்சியம், ்கனடொ, 
தைொனடிநிஙபரொ, தைசிபடொனியொ. 
ை்ொவி உள்ளிடட சி் நொடு்கள் 
இமைநது இ்ஙம்கககு எதிரொ்க 
பயொ்சமனதயொனமறை முனமவக்க -
வுள்ள�ொ்க த�ரிவிக்கப்படுகினறைது.   

சுைநதி்ரன் எம்.பியி்டம்...
பநற்மறைய  தினம் (திங்கடகிழமை) 

இவவொறு வொககுமூ்ம் பதிவு த்சய-
யப்படட�ொ்க சுைநதிரன �னது மு்கப் -
புத்�்கத்தில் பதிவிடடுள்ளொர்.  

�மிழர் �ொய்கத்தில் இடம்தபறும் 
ஒடுககு முமறை்களுககு எதிரொ்கவும் 
நீதி ைற்றும் தபொறுப்புக கூறைலுக -
்கொன �மிழ் ைக்களின ப்கொரிகம்க்க-
ளுககு த்சவி்சொயக்க பவண்டுதைன 
ஐககிய நொடு்கள் ்சமப ைற்றும் ்சர்வ-
ப�்ச ்சமூ்கத்துககு அழுத்�ம் த்கொடுப்-
பம� பநொக்கைொ்கக த்கொண்டு 
தபொத்துவில் மு�ல் தபொலி்கண்டிப் 

பபதரழுச்சிப் பபரணி முனதனடுக-
்கப்படடது.  இந�ப் பபொரொடடத்ம� 
முனதனடுப்ப�ற்கு ப் இடங்களில் 
நீதிைனறினொல் �மட விதிக்கப்படடி -
ருந�துடன, ப் பொரொளுைனறை உறுப் -
பினர்்களுககும் �மட விதிக்கப்பட -
டது.  

இருந�பபொதிலும் ்கடந� 3ஆம் 
தி்கதி தபொத்துவிலில் ஆரம்பைொகிய 
பபொரொடடம் பல்பவறு �மட்களின 
பினனர், ்கடந� 7ஆம் தி்கதி தபொலி-
்கண்டிமயச் த்சனறைமடந�து.  

இ�மனயடுத்து, ்சடடத்ம� மீறி 

பபரணியில் ஈடுபடட குற்றைச்்சொட-
டில், பொரொளுைனறை உறுப்பினர்-
்களொன  எம்.ஏ.சுைநதிரன, இரொ.
்சொைககியன, யொழ்ப்பொைம் ைொந்கர 
மு�ல்வர் வி.ைணிவண்ைன, ்சட-
டத்�ரணி ப்க.சு்கொஷ், முனனொள் 
ைொ்கொை ்சமப உறுப்பினர் எம்.ப்க.சி-
வொஜிலிங்கம் உள்ளிடட பிரதிநிதி-
்களுககு எதிரொ்க 'பி'  அறிகம்க்கள் 
�ொக்கல் த்சயயப்படடுள்ளன.  

அத்துடன, பொரொளுைனறை உறுப் -
பினர் ்கபஜநதிரகுைொர் தபொனனம் -
ப்ம், யொழ்.ைொந்கர மு�ல்வர் ்சட-

டத்�ரணி வி.ைணிவண்ைன, �மிழ் 
ப�சியக கூடடமைப்பின வனனி 
ைொவடட பொரொளுைனறை உறுப்பி -
னர் த்சல்வம் அமடக்க்நொ�ன, 
பொரொளுைனறை உறுப்பினர் இரொ்ச-
ைொணிக்கம் ்சொைககியன, வடககு 
ைொ்கொை ்சமபயின முனனொள் உறுப் -
பினர் துமரரொ்சொ ரவி்கரன, முனனொள் 
அமைச்்சர் ைபனொ ்கபை்சன உள் -
ளிடட ப்ரிடம் இந� பபரணியில் 
்க்நதுத்கொண்டமை த�ொடர்பொ்க 
வொககுமூ்ம் பதிவு த்சயயப்படடுள்-
ளமையும் குறிப்பிடத்�க்கது.  

இலஙமகை வருகிறவார்...
பபச்சுவொர்த்ம�்கமள பைற்த்கொள்-

ளவுள்ள�ொ்க தவளிவிவ்கொர அமைச்சு 
த�ரிவித்�து. பிர�ைருடனொன உத்-
திபயொ்கபூர்வ பபச்சுவொர்த்ம�மயய-
டுத்து அ்ரிைொளிம்கயில் இரு�ரப்பு 
புரிநதுைர்வு ஒப்பந�ம் ஒனறும் 

ம்கச்்சொத்திடப்படவுள்ளது.
இ்ஙம்க ைற்றும் பொகி ஸ்�ொன பிர-

�ைர்்கள் முனனிம்யில்
 பைற்படி புரிநதுைர்வு ஒப்பந�ம் 

ம்கச்்சொத்திடப்பட உள்ள�ொ்கவும் 
தவளிவிவ்கொர அமைச்சு த�ரிவித்-
துள்ளது.

முககிய ரொஜ�நதிரைடட பபச்சு-
வொர்த்ம�யுடன வர்த்�்கம், மு�லீடு, 
சு்கொ�ொரம், ்கல்வி, விவ்சொயம், 
விஞஞொனத�ொழில்நுடபம், பொது-

்கொப்பு, சுற்று்ொ உள்ளிடட பல்பவறு 
துமறை்கள் த�ொடர்பிலும் முககிய பபச்-
சுவொர்த்ம� இடம்தபறை உள்ள�ொ்கவும்  
தவளிவிவ்கொர அமைச்சு த�ரிவித்-
துள்ளது.

பொகிஸ்�ொன பிர�ைர் பொரொளுைன-
றைத்தில் விப்சட உமரயொற்றைவிருந� 
நிம்யில் அது பினனர் ரத்து த்சயயப்-
படடுள்ளது.

இந� வருடத்தில் பொகிஸ்�ொன பிர-
�ைர் பைற்த்கொள்ளும் மு�்ொவது 
தவளிநொடடு விஜயைொ்கவும்  இவ 
வருடத்தில் இ்ஙம்கககு ்சர்வப�்ச 
�ம்வர் ஒருவர் விஜயம் த்சயயும் 
மு�ல் முமறையொ்கவும் பொகிஸ்�ொன 
பிர�ைரின இ்ஙம்க விஜயம் அமை-
யவுள்ளது.  (ஸ)    

30 வைதுக்கு ரைற்ெடர்டவார் தடுபபூசி...
குறித்� ைொவடடங்களில் பதிவொ -

னம� அடுத்ப� இந� நடவடிகம்க 
எடுக்கப்படட�ொ்க கூறினொர்.  

�டுப்பூசி தபறுபவர்்கமளத் ப�ர்ந -
த�டுப்ப�ற்கு ஒரு குறிப்பிடட 
த்சயல்முமறை அல்்து படடியல் 
எதுவும் இல்ம் எனறும் �டுப்பூசி 
தபறை �யொரொ்க உள்ளவர்்கள் சு்கொ�ொர 
ைருத்துவ அதி்கொரி்களிடம் த�ரி -
விக்க முடியும் எனறும் அவர் குறிப் -
பிடடொர்.  

30 வயதிற்கு பைற்படட எவரும் 
சு்கொ�ொர ைருத்துவ அதி்கொரி்களி -
டம் த்சனறு பதிவு த்சயதுத்கொள்ள 
முடியும் எனறும் பினனர் �டுப்பூசி 
தபறுவ�ற்்கொன �குதி குறித்து அவர்-
்களுககு அறிவிக்கப்படும் எனறும் 

இரொஜொங்க அமைச்்சர்  பைலும்  த�ரி -
வித்�ொர்.  

இப�பவமள �டுப்பூசியின ம்கயி -
ருப்பு அளவின அடிப்பமடயில் 
இந� நடவடிகம்க எடுக்கப்படுவ-
�ொ்கவும் எதிர்்கொ்த்தில் தபற்றுக-
த்கொள்ளும் பை்தி்க �டுப்பூசி்களின 
எண்ணிகம்கமயப் தபொறுத்து 
பிறை பகுதி்களில் �டுப்பூசி வழங -
கும் திடடம் விரிவுபடுத்�ப்படும் 
எனறும் அவர் கூறினொர்.  

அந�வம்கயில் எதிர்வரும் ைொர்ச் 
ைொ�ம் 1 ஆம் தி்கதி ைற்றுதைொரு 
த�ொகுதி �டுப்பூசி இ்ஙம்கமய 
வந�மடயும் எனறும் இரொஜொங்க 
அமைச்்சர் சு�ர்சினி தபர்னொண்படொ-
புள்பள குறிப்பிடடொர்.

கைவாணிப பி்ரச்சிமனகைளுக்கு... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

 விைல் வீரவங்ச �ைது அமைச்சின 
கீழுள்ள இ்ஙம்க ம்கத்த�ொழில் 
அபிவிருத்தி ்சமபயின மூ்ம் ம்கத்-
த�ொழி்ொளர்்களுககு பிரப�்ச த்சய-
்ொளர் பிரிவு ைடடத்தில் அமனத்து 
த�ொழில்நுடப ஆப்ொ்சமன்கமள-
யும் வழங்க முடியுதைனவும் நுண், 
சிறிய, நடுத்�ர ைற்றும் பொரிய அள-
வி்ொன த�ொழில் முமனபவொருககு 
வழி ்கொடடுவப�ொடு விப்சடைொ்க 

நுண் ைற்றும் சிறிய அளவி்ொன 
ை்களிர் த�ொழில் முமனபவொருககு 
தபொருட்கள் ைற்றும் நிதி உ�வி்கமள 
வழங்க ப�சிய த�ொழில் முமனபவொர் 
அதி்கொர ்சமபயொல் முடியுதைனவும் 
த�ரிவித்�ொர். 

பைட இன ஸ்ரீ்ங்கன திடடத்தின 
கீழ் இமைய�ள ்சநம�ப்படுத்�ல் 
நுமழதவொனறும் �யொரிக்க ஆரம்பிக-
்கப்படடுள்ளது எனறைொர்.    

அறிக்மகை முழுமைைவாகை...
அவர் இந� ்கருத்ம� தவளியிட-

டுள்ளொர். அத்துடன, அறிகம்கயின 
பரிநதுமரயினபடி பொதிக்கப்படட-
வர்்களுககு அர்சொங்கம் நியொயத்ம�ப் 
தபற்றுக த்கொடுககும் எனறும் அமைச்-
்சர் ்சைல் ரொஜபக்ச த�ரிவித்துள்ளொர்.  

இப�பவமள,  �ற்பபொது நமட-
தபற்று வரும் அபிவிருத்தி முயற்-

சி்கள் குறித்து ்கருத்துத் த�ரிவித்� 
அவர், நொடடின த்சொத்துக்கள் ைக்க-
ளின ந்னுக்கொ்கப் பொது்கொக்கப்படடு 
அபிவிருத்திச் த்சயயப்படும்.  

ைொறைொ்க த்சொத்துக்கமள தவளிநொட-
டினருககு விற்பமன த்சயயககூடொது 
எனபப� அர்சொங்கத்தின த்கொள்ம்க-
யொகும் எனறும் குறிப்பிடடுள்ளொர்.  

அமனத்து முன்ரனவாடி...
பயிற்சி நடவடிகம்க்களும் நிமறைவு 

தபற்றுள்ள�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்-
துள்ளொர்.   

 ைொவடடங்கமள உள்ளடககும் 
வம்கயில் 2 விப்சட பரீடம்ச ைத்திய 
நிம்யங்கமள உருவொககுவ�ற்கு 
நடவடிகம்க எடுக்கப்படடுள்ளது .   

இம்முமறை பரீடம்சககுத்ப�ொற்றை-
வுள்ள பரீட்சொர்த்தி்களில் பரீடம்ச 
அனுைதிப்பத்திரங்களில் நி்வும் 
சிக்கல்்கள் த�ொடர்பில் பரீடம்சத் 

திமைக்களம் இமையத்�ளம் 
ஊடொ்க திருத்�ங்கமள பைற்த்கொள்வ-
�ற்கு ்சந�ர்ப்பத்ம� வழஙகியுள்ளது.   

அ�ற்்கொ்க பரீட்சொத்தி்கள் பரீட-
ம்சத் திமைக்களத்துககு வரபவண்-
டிய அவசியம் கிமடயொது. அ�ற்கு 
பதி்ொ்க திமைக்களத்தின இமை-
யத்�ளத்ம� பொர்மவயிடடு திருத்-
�ங்கமள பைற்த்கொள்ள ்சந�ர்ப்பம் 
வழங்கப்படடுள்ளது எனறும் அவர் 
பைலும் த�ரிவித்�ொர்.  (ஸ)     

ரலக்ஹவுஸ ஸதவாெகைர்...
�மிழ், ஆஙகி் பத்திரிம்க்கமள 

ஆரம்பித்து அ�ன மூ்ம் நொடடின 
சு�நதிரத்ம� தபறை ப் துமறை்க-
ளிலும் தபரும் பணியொற்றியவர் 
டி.ஆர். விஜயவர்�ன. பத்திரிம்க-
யின �ொயவீடொ்க 1962 ல் ப்கஹ-
வுமஸ ஆரம்பித்து இநநொடடில் 
பொரிய அளவில் வர்த்�்க ரீதியொ்க 
பத்திரிம்க த�ொழிம் பைற்த்கொண்-
டப�ொடு பத்திரிம்க, பும்கப்படத்-
த�ொழிம் ைொத்திரைல்் வணி்க 
பத்திரிம்க ்க்ொ்சொரத்ம�யும் வளர்த் -
�வரொவொர். 

1886 தபப்ரவரி 23 ஆம் தி்கதி 

பிறைந�ொர். இவரின �நம� த�ொன -
பிலிப் விபஜவர்�ன ஆவொர். �ொய 
தஹப்னொ விபஜவர்�ன. மு்கத்து-
வொரம் த்சன ப�ொைஸ் ்கல்லூரியில் 
ஆரம்ப ்கல்விமய ்கற்றை அவர், இங-
கி்ொநது ப்கம்பிரிஜ் பல்்கம்க்கழ-
்கத்தில் ்கல்வி ்கற்று ்சடடத்�ரணியொ-
னொர். 

ஆழ்ந� ்க்ொ்சொர எண்ைமும், 
அரசியல் ஞொனமும் ப�்சொபிைொன 
சிந�மனயும் த்கொண்டு நொடடுககு 
ப்சமவயொற்றிய விபஜவர்�ன 1950ம் 
ஆண்டு ஜுன ைொ�ம் 13ம் தி்கதி அை -
ரரொனொர்.

ரெ்ரவாைருக்கு அறிக்மகைமை...
்சைர்ப்பிக்கப்படடுள்ளது.   
எனினும் ்கத்ப�ொலிக்க ைக்கள் 

த�ரிநதுத்கொள்ளும் வம்கயில் அந� 
அறிகம்கயின பிரதி பபரொயருககு 
வழங்கப்படவில்ம். பொரொளு -
ைனறைத்துககு அது ்சைர்ப்பிக்கப்பட -
்ொம். 

அ�னபினனர் அது ்சடட ைொ அதி -
பருககு ்சைர்ப்பிக்கப்படடு அவர் 
அ�மன நீதிைனறைத்துககு ம்கய -
ளித்து அ�ன மூ்ம் நீதி கிமடக -
கும் என நொம் எதிர்பொர்ககினபறைொம்.
எனினும் மு�லில் அறிகம்கயின 
பிரதி பபரொயருககு வழங்கப்பட -

பவண்டும். 2019 ஈஸ்டர் குண்டுத் 
�ொககு�லில் 268 பபர் பலியொ -
கியுள்ளதுடன பைலும் 500ககு 
பைற்படபடொர் ்கொயங்களுககுள் -
ளொகியுள்ளனர். அது த�ொடர்பொன 
வி்சொரமை்கள் மூ்ம் எைககு நீதி 
கிமடககுதைன நொம்எதிர்பொர்க -
கினபறைொம். 

எைது ைக்களொல் ப�ர்நத�டுக -
்கப்படடுள்ள ஜனொதிபதி ைற்றும் 
அர்சொங்கம் அ�மனப் தபற்றுத்�ரு -
தைனறை எதிர்பொர்ப்பு எைககுள்ளது 
எனறும் அவர் பைலும் த�ரிவித் -
துள்ளொர்.    (ஸ)  

வ்டக்கு தீவுகைமை...
நிதி உ�வியுடன சீனொவின பங்க -

ளிப்புடன குறித்� திடடத்ம� முன -
தனடுப்ப�ற்்கொன நடவடிகம்கமய 
அர்சொங்கம் எடுத்திருந�து.  

இப�பவமள,  இ்ஙம்கக்கொன 
இநதிய உயர்ஸ்�ொனி்கர் ப்கொபொல் 
பொகப், வடககில் இந� திடடத் -
திற்்கொ்க 12 மில்லியன அதைரிக்க 
தடொ்ர் நிதி உ�விமய நனத்கொமட-

யொ்க இ்ஙம்கககு வழஙகுவ�ொ்க-
வும் அர்சொங்கத்திடம் அறிவித்திருந-
�ொர். இநநிம்யில் இந� விவ்கொரம் 
குறித்து அர்சொங்கம் இனனும் முடிவு 
த்சயயவில்ம் எனறும் ைக்களின 
ந்ன்கமள ்கருத்திற்த்கொண்டு 
முடிவு எடடப்படும் எனறும் மின -
்சகதி அமைச்்சர் ட்ஸ் அழ்கப்தப-
ருை குறிப்பிடடொர்.   

இலஙமகையிலுளை பவளிநவாடடு...
பதிபவற்றியுள்ளொர்.  
இப�பவமள அதி்க ஆபத்து 

நிமறைந� பகுதி்களொன த்கொழும்பு, 
்கம்பஹொ ைொவடடங்களில் உள்ளவர்-
்களுகப்க �டுப்பூசிமய வழஙகுவ�ற்கு 
முனனுரிமை வழங்கப்படும் என 
ஆரம்ப சு்கொ�ொர இரொஜொங்க அமைச்்சர் 
சு�ர்சினி தபர்னொண்படொபுள்பள த�ரி-
வித்துள்ளொர்.  

அதி்க எண்ணிகம்கயி்ொன 
த்கொபரொனொ த�ொற்று்கள் ைற்றும் 

இறைப்பு எண்ணிகம்க குறித்� ைொவட-
டங்களில் பதிவொனம� அடுத்ப� 
இந� நடவடிகம்க எடுக்கப்படட�ொ்க-
வும் அவர் சுடடிக்கொடடியுள்ளொர்.  

�டுப்பூசி தபறுபவர்்கமளத் ப�ர்ந-
த�டுப்ப�ற்கு ஒரு குறிப்பிடட 
த்சயல்முமறை அல்்து படடியல் 
எதுவும் இல்ம் எனறும் �டுப்பூசி 
தபறை �யொரொ்க உள்ளவர்்கள் சு்கொ�ொர 
ைருத்துவ அதி்கொரி்களிடம் த�ரிவிக்க 
முடியும் எனறும் அவர் குறிப்பிடடொர்.   

பநடுநதீவு கை்டலில்...
்கொைொைற்பபொயுள்ளனர்.  
தநடுநதீவு 6ஆம் வடடொரத்ம�ச் 

ப்சர்ந� ைரியநொய்கம் அை்ன 
பையன (வயது-20) தநடுநதீவு 
10ஆம் வடடொரத்ம�ச் ப்சர்ந� 
தறைொபின்சன (வயது-40) ஆகிய இரு -

வருபை ்கொைொைற்பபொனவர்்களொ -
வர்.  அவர்்கமள ப�டும் பணிமய 
்கடற்பமடயினர் முனதனடுத்� 
பபொது படகு தநடுநதீவு ்கமரயில் 
மீட்கப்படட�ொ்க  தபொலிஸொர் த�ரி -
வித்�னர்.



(ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)  

பபருந்தோட்டங்கள் இநதியோ-
வுக்்கோ அல்லது சீனோவுக்்கோ 
விறபனன பெயயபப்டமோட்டோது என 
போரோளுமன்்ற உறுபபினர் மருதபோண்டி 
ரோ்மஷ்வரன் பதரிவிததோர்.

த்ல்வோக்கன்ல ஒலிரூட ்தோட்டததில 
தீயினோல போதிக்கபபட்ட மக்களுககு 24 
தனி வீடு்கனை அனமபபதற்கோன அடிக -
்கல நோடடு ன்வப்வம் ்நறறு இ்டம்-
பபற்றது.

இநநி்கழ்வில ்க்லநதுப்கோண்டு 
மக்கள் மததியில உனரயோறறுன்கயி-
்்ல்ய அ்வர் இவ்வோறு கூறினோர்.

அ்வர் ்மலும் பதரிவிதததோ்வது,
“ மன்லய்கததுக்கோன தனி வீடடுத 

திட்டம் ்க்டநத ்கோ்லங்களில உரிய்வ -
ன்கயில முன்பனடுக்கபப்டவிலன்ல. 
தற்போது திட்டங்கள் உரிய்வன்கயில 
முன்பனடுக்கபபடடு ்வருகின்்றன. ஒரு 
வீடடுககு த்லோ 13 ்லடெம் ரூபோ வீதம் 
ஒதுக்கபபடடுள்ைது.

மஸப்கலியோ, ஓல்டன் ்தோட்ட 
மக்களுககும், மு்கோனமயோைருககும் 

இன்டயில ஏறபட்ட பிரச்சினனககும், 
ெம்பை பிரச்சினனககும் இன்டயில 
எவவித பதோ்டர்பும் கின்டயோது.  
ெம்பை நிர்்ணயச் ெனபயின் அடுதத கூட -
்டததின்்போது ஆயிரம் ரூபோ பதோ்டர் -
போன ெோத்கமோன முடிவு எட்டபபடும் 
என நம்புகின்்்றோம்.

ஏ்தோப்வோரு உள்்நோக்கததின் அடிப-
பன்டயிலதோன் ்கம்பனி்களின் பிரதிநி-
தி்கள் ்க்டநத ெநதிபபில ்க்லநதுப்கோள் -
ைவிலன்ல. அடுததமுன்ற அவ்வோறு 
நன்டபப்றோது.

நோம் இநதிய தூது்வனர ்வழனமயோ்க 
ெநதிதது ்க்லநதுனரயோடு்்வோம். இநதி -
யோ்வோல மன்லய்கததுககு 14 ஆயிரம் 
வீடு்கள் ்வழங்கபபட்டன. அநநோட -
டின் உதவியு்டன் உட்கட்டனமபபு 
்வெதி்கள் பெயதுப்கோடுக்கபபட்டன. 
போ்டெோன்ல்கள் ்மம்படுததபபட -
்டன.  தற்போது ப்கோ்ரோனோ தடுபபூசி -
கூ்ட ்வழங்கபபடடுள்ைது. 

இ்வறன்ற இநதியோ பெயயும்்போது 
நல்லம், அது பறறி எ்வரும் ்கனதப -
பதிலன்ல. ஆனோல ்தோட்டங்கனை 
இநதிய நிறு்வனததுககு ்வழஙகு்வதில 
மோததிரம் குன்ற ்கோண்கின்்றனர்.

பபருந்தோட்டங்கனை இநதியோ -
வின் அதோனி நிறு்வனததுககு ்வழங -
கும் எண்்ணம் இலன்ல. சீனோவுககு 
்வழங்கபப்டவுள்ைது எனவும் கூறு -
கின்்றனர். 

அவ்வோறும் நன்டபப்றோது. தற -
்போனதய ்கம்பனி்களுககு ்தோட்டங -
்கனை நிர்்வகிக்கமுடியோபதன்்றோல, 
அ்வறன்ற எமது மக்களுக்்க பகிர்ந -
தளிதது, அ்வர்்கனை சிறு்தோட்ட 
உரினமயோைர்்கைோக்க ்்வண்டும் 
என்ப்த ்கோஙகிரஸின் நின்லபபோ -
்டோகும். இ்லஙன்கயின் உள்வி்வ -
்கோரங்கனை ப்வளிநோடு்களுககு 
ப்கோண்டுபெல்வது ெரியிலன்ல. 
பிரச்சினன்கனை இஙகு ்பசி தீர்க்க 
்்வண்டும். பெனி்வோ மோநோடு என்ப -
பதல்லோம் வீண் பிரச்சினன்கனை உரு -
்வோககிவிடும்.” என்்றோர்.
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பெருந்தோட்டங்களை பெளிநோடு்களுக்கு 
விற்கும் எண்ணமிலளலை 

்நோட்டன் பிரிடஜ் 
நிருபர் 

நோனுஓயோ ரதல்ல 
குறுககு வீதியில இ்டம்-
பபற்ற பஸ விபததில 
ெோரதி உடப்ட 13 ்பர் 
்கோயமுறறு ன்வததி-
யெோன்லயில அனும-
திக்கபபடடுள்ைதோ்க 
நோனுஓயோ பபோலிஸோர் 
பதரிவிததனர். பிபி்ல   
பகுதியிலிருநது த்ல-
்வோக்கன்ல பகுதிககு 
மர்ணவீப்டோன்றுககு  ்வநத  பஸ ்வண்டி்ய 22/02/2021 ்நறறு பிறப்கல 
ரதல்ல குறுககுககு வீதியில ்கடடுபபோடன்ட மீறி  குன்டெோயநதுள்ைது.  

18 ்பர் பயணிதத குறிதத பஸ விபததுககுள்ைோனதில பஸ   ெோரதி 
உடப்ட 13 ் பர் ்கோயமன்டநத நின்லயில நு்வபரலிலயோ மோ்வட்ட ன்வத-
தியெோன்லயில அனுமதிக்கபபடடுள்ைனர் .விபதது பதோ்டர்பில ்ம்லதி்க 
விெோரன்ண்கனை நோனுஓயோ பபோலிஸோர் ்மறப்கோண்டு ்வருகின்்ற-
னர்.

்நோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர் 

ப்கோ்ரோனோ பதோறறு ்கோர்ணமோ்க  பபோ்க்வநத -
்லோ்வ ்ஹோலி்ரோெரி மறறும் ்்கர்க்கஸ்்வோலட

இ்ல.02  தமிழ் விததியோ்லததின் ்கலவி ந்ட்வ-
டிகன்க மு்டக்கபபடடுள்ைது.  ்ஹோலி்ரோெரி 
தமிழ் ம்கோவிததியோ்லதனத மூடுமோறு போ்டெோன்ல-
யின்  ப்கோவிட 19 குழு பபோது சு்கோதோர ன்வததிய 
அதி்கோரிககு ்கடிதபமோன்ன்ற அனுபபியுள்ைது.

பபோ்க்வநத்லோ்வ மறறும் ்்கர்க்கஸ்்வோலட 
்தோட்டபபகுதியில ப்கோ்ரனோ பதோற்றோைர்்கள் 
எண்ணிகன்க நோளுககு நோள் அதி்கரிககின்்றனமயி-
னோல   பபோ்க்வநத்லோ்வ ்்கர்க்கஸ்்வோலட இ்ல. 
02 தமிழ் விததியோ்லயததில ்கலவிபபயிலும் மோ்ண-
்வர்்கள்,  ்ஹோலி்ரோெரி தமிழ் ம்கோவிததியோ்லயத-
தில ்கலவி பயிலும் மோ்ண்வர்்களுககு பி.சி.ஆர் 
பரி்ெோதனன ்மறப்கோள்ைபபடடுள்ைது.  சி்ல 
மோ்ண்வர்்கள் ஆசிரியர்்கள் தனினமபடுததபபடடுள்-
ைனர். இந நின்லயில  மோ்ண்வர்்கள் எ்வரும் போ்ட -
ெோன்லககு ்வருன்கதரு்வதிலன்லபயன அதிபர்்கள் 
பதரிவிககின்்றனர் .

அதற்கனமய போ்டெோன்ல்களுககு விடுமுன்ற 

்வழஙகு்வதறகு முன்பு மோ்ண்வர்்களின் போது்கோபபு 
ந்லன் ்கருதி போ்டெோன்லயினன தற்கோலி்கமோ்க மூடு-
்வதற்கோன ந்ட்வடிகன்கயினன பபோ்க்வநத்லோ்வ 
பபோது சு்கோதோர ன்வததிய அதி்கோரி ்மறப்கோள்ைப -
ப்ட ்்வண்டுபமன ்்கோரி ்கடிதம் ஒன்றும் ன்கயளிக-
்கபபடடுள்ைது.  

்மறபடி போ்டெோன்லயின் ப்கோவிட 19 குழுவின -
ரோல ்வழங்கபபட்ட ்கடிதததினன ்கலவி அனமச்-
சிககு தோம் அனுபபி ன்வததுள்ைதோ்க பபோ்க்வநத-
்லோ்வ பபோதுசு்கோதோர ன்வததிய அதி்கோர ன்வ.பி.
எல.டி.பஸநோயக்க பதரிவிததோர். 

அத்தோடு ்நறறுமுன்தினம் இரவு ப்வளியோன 
பி.சி.ஆர். அறிகன்கயின் ஊ்டோ்க பபோ்க்வநத்லோ்வ 
்வோன்கோடு ்தோட்டபபகுதியில ்மலும் இரு்வரும்  
பபோ்க்வநத்லோ்வ எலப்டோபஸ ்தோட்டபபகுதியில 
ஒரு பபண் உடப்ட மூன்று ்பருககு ப்கோ்ரோனோ 
பதோறறு உறுதிபெயயபபடடுள்ைது. 

 இது்வனரயிலும் பபோ்க்வநத்லோ்வ பபோது 
சு்கோதோர ்கோரியோ்லயததிறகுடபட்ட பகுதியில மோததி-
ரம் 118பதோற்றோைர்்கள் இனங்கோ்ணபபடடுள்ைதோ்க 
பபோ்க்வநத்லோ்வ பபோது சு்கோதோர அதி்கோரி  பதரிவித-
தோர்.

( நு்வபரலியோ தின்கரன் நிருபர்)

நு்வபரலியோ ஆ்்வலியோ ஸ்ரீ முதது மோரியம்மன் 
ஆ்லய சீததோஎலியோ ஸ்ரீ  சீனதயம்மன் ஆ்லய பரிபோ-
்லன ெனபயின்

50 ஆ்வது ்வரு்டோநத பபோது ெனபககூட்டம் எதிர்்வ-
ரும் (27 - 02- 2021 )ஆம் தி்கதி ெனிககிழனம மோன்ல 4 
மணிககு ஸ்ரீ முததுமோரியம்மன் ஆ்லய மண்்டபததில 
இந நிர்்வோ்கெனப தன்ல்வரும் நு்வபரலியோ மோ்வட்ட 
போரோளுமன்்ற உறுபபினருமோன ்்வலுெோமி இரோதோகி-
ருஷ்ணன் தன்லனமயில நன்டபபறும்.

இக கூட்டததில ந்டபபு ்வ்டததிற்கோன புதிய நிர்்வோ்க 
ெனப பதரிவும் நன்டபபறும்.

இககூட்டததிற்கோன ஏறபோடு்கனை இவ்வோ்லய 
நிர்்வோ்க ெனபயின் பதில பெய்லோைர் ஆசிரியர் ஏ. வி. 
இரோ்ெநதிரன்உடப்ட நிர்்வோ்க ெனபயினர் பெயதுள் -
ைோர்்கள்.

ப்கோ்�ோனோ அச்சம் பெோ்கெநதலைோெ 
பி�்த்ச ெோ்ட்சோளலை்கள் மு்டக்்கம்

மன்லய்க,தமிழ் மக்களின் ெமூ்க ்வோழ்கன்கனய 
அடிபபன்டயோ்க ப்கோண்டு உரு்வோக்கபபட்ட 
ஓன்ட தினரபப்டம் இம்மோதம் 28ம் தி்கதி ப்வளி -
யோ்கவுள்ைது.

மன்லய்க குறும்ப்ட இயககுநர் ெ்கோ்த்வன் 
தயோைன் இயக்கததில  ்கநனதயோ துஷோந -

தன், ஆனநதகுமோரி நடிபபில திருநோவுக்கரெர் 
இனெயில இககுறும்ப்டம் ப்வளி்வர தயோரோ்க 
உள்ைது.

இககுறும்ப்டததின் முதல ்கோடசி எதிர்்வரும்  
28/02/2021 ்கோன்ல 10 மணிககு ப்கோட்டக்கன்ல 
Green Hill Retreat Centre ல இ்டம்பப்றவுள்ைது.

50 ஆவது வருடாந்த 
ப�ாது சப�க்கூடடம்

ஓள்ட குறும்திள�பெ்ட பெளியீடடு விழோ

13 பெர் கவாயம்

நோனுஓயோ �தலலை குறுக்கு 
வீதியில ெஸ் விெத்து

(ஹற்றன் வி்ெ்ட நிருபர் . ஹற்றன் சுழறசி 
நிருபர்)   

த்ல்வோக்கன்ல ஒலிரூட ்தோட்டததில 
தீயினோல போதிக்கபபட்ட மக்களுககு 24 
தனி வீடு்கனை அனமபபதற்கோன அடிக-
்கல நோடடு விழோ ்நறறு இ்டம்பபற்றது.

இதில இ்லஙன்க பதோழி்லோைர் ்கோங-
கிரஸின் நிதிச் பெய்லோைரும், நு்வபர-
லியோ மோ்வட்ட நோ்டோளுமன்்ற உறுபபி-
னருமோன மருதபோண்டி ரோ்மஷ்வரன் 
தன்லனம தோஙகி அடிக்கலன்ல நோடடி 
ன்வததோர்.

 ஒரு வீடடிறகு 13 இ்லடெம் ரூபோ பெ்ல-
வி்டபபடுகின்்றது. இநத நிதி உதவினய 
்தோட்ட வீ்டனமபபு மறறும் ெமுதோய 
உட்கட்டனமபபு ்வெதி்கள்  அனமச்சு 
்வழஙகுகின்்றது.

அத்தோடு ஒரு வீடடில 2 அன்ற்கள், 
விரோநனத, குளிய்லன்ற மறறும் ம்லெ-
்லகூ்டம் என அனமக்கபப்டவுள்ைன. 
ஒவப்வோரு வீடும் தனித தனி வீடு்கைோ்க 
்கட்டபபடுகின்்றது.

இ்த்்வனை ஒலிரூட ்தோட்டத-
தில  ெ்க்ல ்வெதி்கனையும் உள்ை்டககிய 
்வன்கயில நிர்மோணிக்கபபட்ட சிறு்வர் 
பரோமரிபபு நின்லயமும், போரோளுமன்்ற 
உறுபபினர் மருதபோண்டி ரோ்மஸ்வர-
னோல தி்றநது ன்வக்கபபட்டது.

 ்தோட்ட வீ்டனமபபு ெமூதோய உட -
்கட்டனமபபு அபிவிருததி இரோெோங்க 

அனமச்ெர் ஜீ்வன் பதோண்்டமோ-
னின் ஆ்்லோெனனககு அனமய  
மனித ்வை அபிவிருததி நிதியத-
தின் சுமோர் ஒரு ்்கோடி ரூபோ நிதி 
ஒதுககீடடில ெ்க்ல ்வெதி்களு்டன் 
நிர்மோணிக்கபபடடுள்ைது.

வினையோடடு அன்ற, ்வோசிபபு 
அன்ற, ஓய்வன்ற, ெோபபோடடு 
அன்ற, ெனமயல அன்ற, சிறு்வர் 
பரோமரிபபு உதவியோைர்்களுக-
்கோன அன்ற, போலூடடும் தோய-
மோர்்களுக்கோன அன்ற, குழநனத 
அன்ற, வினையோடடு பபோருட்க-
ளுக்கோன அன்ற, குழநனத்களுக-
்கோன ்கழி்வன்ற ஆகியன இதில 
உள்ை்டக்கபபடடுள்ைன.

இநநி்கழ்வின் ்போது, சிறு்வர் -
்களின் ்கன்ல, ்க்லோெோர நி்கழ்வு-
்கள் இ்டம்பபற்ற்தோடு, நோ்டோளுமன்்ற 
உறுபபினர் மருதபோண்டி ரோ்மஷ்வர-
னோல மரநடுன்கயும் இ்டம்பபற்றது.

இநநி்கழ்வு்களில போரோளுமன்்ற உறுப -
பினர் மருதபோண்டி ரோ்மஷ்வரன், 
முன்னோள் மததிய மோ்கோ்ண ெனப உறுப -
பினர் ஏ.பி.ெகதி்்வல உள்ளிட்ட த்ல-
்வோக்கன்ல லிநதுன்ல ந்கரெனப தன்ல்வர் 

போரதிதோென், ப்கோட்ட்கன்ல பிர்தெ 
ெனப தன்ல்வர் ரோெமணி பிரெோத, ந்கர 
ெனப மறறும் பிர்தெ ெனப உறுபபினர்-
்கள், மனித்வை அபிவிருததி நிதியததின் 
அதி்கோரி்கள், ்தோட்ட மு்கோனமயோைர்-
்கள், பபோது மக்கள் என ப்லரும் சு்கோதோர 
நன்டமுன்ற்கனை பின்பறறி ்க்லநது 
ப்கோண்டிருநதனர்.

ப்கோ்ரோனோ தடுபபூசி்கனை 
்வழஙகு்வதில மன்லய்க பபருந-
்தோட்ட பகுதி்களுககு முன்னுரினம 
்வழங்கபப்ட ்்வண்டும் என்று 
பதோழி்லோைர் ்தசிய ெங்கததின் 
பிரதி நிதிச் பெய்லோைரும் மததிய 
மோ்கோ்ண ெனபயின் முன்னோள் 
உறுபபினருமோன ்ெோ. ஸ்ரீதரன் 
்்வண்டு்்கோள் விடுததுள்ைோர்.

இவவி்டயம் பதோ்டர்போ்க அ்வர் 
ப்வளியிடடுள்ை அறிகன்கயில 
்மலும் குறிபபிடடுள்ைதோ்வது :

ப்கோவிட- 19 ஆரம்பிதத ்கோ்லம் 

பதோ்டக்கம் முழு நோடும் மு்டஙகிய 
்போதும் மன்லய்க பபருந்தோட-
்டத பதோழி்லோைர்்கள் தமது ்வழனம-
யோன பதோழில ந்ட்வடிகன்க்களில 
ஈடுபட்டனர். 

இதன் ்கோர்ணமோ்க நோடடின் 
பபோருைோதோர துன்றககும் ்பருத-
வியோ்க இருநதது.

இவ்வோ்றோனபதோரு நின்லயில 
மன்லய்க பபருந்தோட்ட பகு-
தி்களில குறிபபோ்க நு்வபரலியோ 
மோ்வட்டததில உள்ை ்தோட்டப 
பகுதி்களில நோளுககு நோள் 

ப்கோ்ரோனோ பதோற்றோைர்்கள் அதி-
்கரிதது ்வருகின்்றனர்.இதனோல 
போ்டெோன்ல மோ்ண்வர்்கள், ஆசிரி-
யர்்கள் உடப்ட பதோழி்லோைர்்களும் 
போதிபபன்டநதுள்ைனர்.

என்்வ இநத நின்லனமனயக 
்கருததிறப்கோண்டு நு்வபரலியோ 
மோ்வட்ட பபருந்தோட்ட பகுதி்க-
ளிலும் ஏனனய மோ்வட்ட பபருந-
்தோட்ட பகுதி்களிலும் ப்கோ்ரோனோ 
தடுபபூசி்கனை ்வழஙகு்வதில 
சு்கோதோர அனமச்சு முன்னுரினம 
்வழங்க ் ்வண்டும்.

( ப்லோஙப்கோன்ட தின்கரன் நிருபர்)

ப்லோஙப்கோன்ட ்கலவி ்வ்லயததிறகுடபட்ட இ/ மஸ -
பஸன்ன விததியோ்லய ்கடடி்டமும் அதன் அருகிலுள்ை 
இரண்டு வீடு்களும் மண்ெரிவு அபோயததினன எதிர்ப்கோண்-
டுள்ைதோ்க பிர்தெ ெனப உறுபபினர் பியும் நி்ரோஷன் 
பதரிவிததோர்.

்க்டநத 19ஆம் தி்கதி ப்லோஙப்கோன்ட பிர்தெ பெய்ல்க 
்கோரியோ்லயததில இ்டம்பபற்ற  இன்ணபபு ்கமிடடி கூட -
்டததி்்ல்ய அ்வர் இதனன பதரிவிததோர்.

அ்வர் பதோ்டர்நது ்கருதது பதரிவிகன்கயில 
முத்லோம் தரததிலிருநது பதி்னோரோம் ஆண்டு ்வனர  

மோ்ண்வ மோ்ணவி்கள் இபபோ்டெோன்லயில ்கலவி ்கறறு 
்வருகின்்றனர். 

போ்டெோன்லயின் ஐநதோம் ஆ்றோம் ்வகுபபு ்கடடி்டங -
்கள் மண்ெரிவு ஏறபடும் அபோய நின்லனமயில உள்ைது -
்டன் ்கடடி்டங்களின் சு்வர்்கள் ப்வடிதது மறறும் நி்லத -
திலும் ப்வடிபபு்கள் ஏறபடடு உள்ைன.

அ்தெமயம் போ்டெோன்லககு அருகிலுள்ை இரண்டு 
வீடு்களும் மண்ெரிவு அபோய நின்லயில உள்ைதோ்க 
பிர்தெ ெனப உறுபபினர் சுடடிக்கோடடினோர்.

 நூறுககும் அதி்கமோன மனழவீழ்ச்சி இபபகுதி -
யில  ஏறபடும் ெமயங்களில மோ்ண்வர்்கனை போ்ட -
ெோன்லயிலிருநது தற்கோலி்கமோ்க ப்வளி்யறு்வதறகு 
போ்டெோன்ல நிர்்வோ்கததிறகு அறிவுனர்கள் ்வழஙகி ்வரு -
்வதோ்கவும் இநத அபோய நின்லனமககு நிரநதர தீர்வு 
ஒன்றினன பபறறுகப்கோடுக்க ந்ட்வடிகன்க எடுககு -
மோறு இன்ணபபு ்கமிடடிககு பிர்தெ ெனப உறுபபினர் 
ஆ்்லோெனன ்வழஙகினோர்.

இதனனயடுதது ப்லோஙப்கோன்ட பதோகுதி போரோளு-
மன்்ற உறுபபினரும் இன்ணபபு ்கமிடடி கூட்ட தன்ல -
்வருமோன அகி்ல ெோலிய எல்லோ்வை இ்டம்பப்றவுள்ை 
அ்வதோன நின்லனமயினன பரி்ெோதனன பெயது போர்க -
கும் பபோருடடு ்தசிய ்கட்ட்ட பரி்ெோதனன அனமப-
புககு எழுதது மூ்லம் அறிவிககுமோறு ெம்பநதபபட்ட அதி -
்கோரி்கனை ்்வண்டினோர்.

�லாஙபகாபட மஸபஸென்ன 

�ாடசாபலயில் 
மணசரிவு அ�ாயம்

தலைெோக்்களலை ஒலிரூட ்தோட்டத்தில சிறுெர்
ெோ�ோமரிபபு நிளலையம் திறநது ளெபபு

பகாவிட- 19  ்தடுப்பூசிகபை வழஙகுவதில் 
ப�ருந்்தாடடஙகளுக்கு முனனுரிபம வழஙக ்வணடும்
முன்வாள் ைவாகவாண ெமெ உறுபபி்ர் பெவா. ஸ்ரீத்ரன பவண்டுபகவாள்

(ப்லோஙப்கோன்ட தின்கரன் நிருபர்)
 ப்லோஙப்கோன்ட ரெ்வக்க சுண்்ணோம்-

புக்கல இயறன்க நீரூறறு ்வ்லயததினுள் 
பபோது மக்கள்  உ ல்லோெப பயணி்களுககு 
பெல்ல மீண்டும் அனுமதிககுமோறு 

பபோதுமக்கள் மறறும் சுற்றோ்டல போது-
்கோபபு அனமபபுக்கள் ்்வண்டு ்்கோள் 
விடுததுள்ைன. 

இபபிர் தெததில உல்லோெப 
பபோழுனதக ்கழிக்க ்வரும் சி்ல இனை-

ஞர்்கள் மறறும் குழுக்கைோல இநத 
இயறன்க ்வைங்களுககு ஏறபடுததபப-
டும் போதிபபுக்கள் ்கோர்ணமோ்க ்வ பபோது 
மக்கள் நுனழ்வனத ப்லோஙப்கோ்ட பிர-
்தெெனப தன்ட பெயதுள்ைது. 

ரஜவக்க  சுண்ாம்புக்கல் நீரூற்று  வலயதப்தப் 
�ாரபவயிட அனுமதிக்குமாறு ்வணடு்காள்
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மைரி பெம்ரெவா ...

அருடெணி

சி.திலக்ரவாஜவா...

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் புவனஸ் அயரஸ் 
பேராயரா்கப் ேணியாற்றிய-

போது ்கரதினாலா்க உயரத்தப்ேட் -
ட்தன் இருே்தாம் ஆண்டு நி்ைவு  
்கடந்த பேப்ரவரி 
21ஆம் தி்கதி நி்னவு -
கூரப்ேட்டது.

இருேது ஆண்டு -
்களுக்குமுன் 2001ம் 
ஆண்டு பேப்ரவரி 
21ஆம் தி்கதி திருத -
்தந்்த புனி்த இரண்-
டாம் பயாவான் ேவுல் 
அவர்கள் அப்போ்்தய 
புவபனாஸ் அயரஸ் 
பேராயர  ப�ாரப்க 
மாரிபயா பேரப்கா-
லிபயா உட்ேட 44 புதிய 
்கரதினால்்க்ை  திருஅ-
்வக்கு அறிவித்தார.

்கரதினால் பேர-
ப்காலிபயா அவர்கள்  
2013ம் ஆண்டு மாரச் 
மா்தம் 13ஆம் தி்கதி 
அகில உல்க ்கதப்தா-
லிக்்கத திருஅ்வயின் 
்த்ல்மப் ேணிக்கு 
திருத்தந்்தயா்கத ப்தரநப்தடுக்-
்கப்ேட்டபோது  பிரான்சிஸ் என்ை 
பேய்ரத ப்தரிவுபெய்தார.

்கரதினால் ப�ாரப்க மாரிபயா 
பேரப்காலிபயா அவர்கள் ்தன் 
ேணிக்்காலததில் ஆற்றிய ம்ை -
யு்ர்கள் மற்றும், உ்ர்க்ைப் 
பின்பனாக்கிப் ோரக்கும் -
போது, அவ்வு்ர்களில் ேயன் -
ேடுத்தப்ேட்ட சிந்த்ன்கள் 
்கடந்த 8 ஆண்டு்கைா்க, அவரது 
்த்ல்மப் ேணியில் முன்னு -
ரி்ம பேறுவ்்தக் ்காண முடி -
கின்ைது.

1969ம் ஆண்டு டிெம்ேர மா்தம் 
13ஆம் தி்கதி ்தனது பிைந்த 
நாளுக்கு நான்கு தினங்களுக் -
குமுன் ்தனது 33வது வயதில் 
இபயசு ெ்ேயில் அருள்ேணித -
துவ வாழ்வுக்கு திருநி்லப்ே -
டுத்தப்ேட்ட ்கரதினால் பேர -
ப்காலிபயா அவர்கள் இரக்்கம், 
திைந்த ்க்தவு்கள், ேரிவிரக்்கம் 
ஆகிய ோ்்த்க்ை ்தன் அருள்ே -
ணியாைர்களுக்குச் சுட்டிக்்காட்டி 
வந்தார.

புனி்த பேதுருவின் வழிவரு -
ேவரா்க, திருஅ்வயின் ்த்ல -
்மப்ேணி்ய ஏற்ைபோது  

்தான் ஆயர ேணிக்குத ப்தரிவு -
பெய்த “ேரிவுப்காண்டு மற்றும் 
ப்தரிவுபெயது (miserando 
atque eligendo)” என்ை விருது -
வாக்்்கபய ப்தரநப்தடுத்தார. 

பமலும், திருத்தந்்த பிரான்சிஸ் 
அவர்களின் ஆன்மீ்கப் ேயணத -
தில் இரக்்கபம சிைப்ோன முக்கி -
யததுவம் பேற்றுள்ைது.

1953ம் ஆண்டு புனி்த மதப்தயு 
திருநாைன்று ்தனது 17வது 
வயதில் ்கடவுளின் அன்பு பிரென் -
னத்்த சிைப்ோ்க உணரந்த திருத -
்தந்்த பிரான்சிஸ் அவர்கள், ்கட -
வுளின் இரக்்கம் ்தன்்ன புனி்த 
இபலாபயாலா இஞ்ாசியாரின் 
ோ்்தயில் துைவுவாழ்்வத 
ப்தரநதுப்காள்வ்தற்கு அ்ைக் -
கின்ைது என்று உணரந்தார. இவர 
1958ம் ஆண்டு மாரச் மா்தம் 
11ஆம் தி்கதி இபயசு ெ்ேயில் 
புதிய துைவியா்க இ்ணந்தார.

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ் அவர -
்கள் புவனஸ் அயரஸ் பேராயரா -
்கப் ேணியாற்றியபோது இலத -
தீன் அபமரிக்்காவில் முக்கிய 
நேரா்க மக்்கைால் பேரிதும் அன் -
புகூரப்ேட்டு பேரூநது்கள் மற்றும் 
உள்ளூர இரயில்்களில் ேயணம் 
பமற்ப்காண்டவர. இவர ்கரதி -
னாலா்க உயரத்தப்ேடும் திருவழி -
ோட்டு நி்கழ்வுக்கு உபராம் வந -
்தபோது, புதிய ஆ்ட்க்ைத 
்தயாரிக்்காமல் 1998ம் ஆண்டில் 

இ்ைே்தம் பெரந்த அவருக்கு -
முன்னர ேணியாற்றிய ்கரதினால் 
Antonio Quarracino அவர்கைது 
ஆ்ட்யபய ்தனது அைவுக்கு 
ஏற்ே மாற்றிய்மத்தார.

புதிய திருத்தந்்த்யத ப்தரந -
ப்தடுக்கும் அ்வயில் ்கலந -
துப்காள்வ்தற்்கா்க 2013ஆம் 
ஆண்டில் உபராம் மாந்கருக் -
குப் புைப்ேடுவ்தற்குமுன் அப்த 
ஆண்டு மாரச் 28ஆம் தி்கதி 
இடம்பேைவிருந்த புனி்த 
வியாைன் எண்பணய மநதிரிப்பு 
திருப்ேலிக்ப்கன ம்ையு்ர்ய 
்தயாரபெயது ்வததிருந்தார. 

அந்த ம்ையு்ர ெமு்தாயத -
தில் விளிம்புநி்லயில் உள்ை -
வர்களுக்கு, திருஅ்வ ம்ை 
ேணியாற்ைபவண்டிய்தன் அவ -
சியத்்த வலியுறுததுவ்தா்க 
அ்மந்தது. 

திருத்தந்்த ்த்ல்மப்ேணிக் -
குத ப்தரநப்தடுக்்கப்ேட்ட நாளில் 
2013ஆம் ஆண்டு மாரச் 13ஆம் 
தி்கதிஅவர மு்தல் மு்ையா்க 
மக்்க்ை வாழ்ததியபோது நம் 
மததியில் அன்பு, உடன்பிைந்த 
உணரவு, மற்றும் நம்பிக்்்க 
ஆகிய ேயணததின் ோ்்த்ய 
திருஅ்வ சுட்டிக்்காட்டுகிைது 
என ப்தரிவித்தார. -

கி றிஸ்்தவர்கள்  ்தவக்்கா-
லததில் ்தவத்்த பமற் -
ப்காள்ைபவண்டும் என்று 

திருஅ்வ விடுக்கும் அ்ைப்பின் 
ஆைமான அரத்தத்்த விைக்கும் 
மடல் ஒன்்ை ்கடந்த வியாை -
னன்று திருஅ்வயின் மனொட்சி 
பேராயததின் ்த்லவர ்கரதினால் 
பமௌபரா பியாபென்ொ பவளியிட் -
டுள்ைார.

்தவக்்காலம், ்தவததின் ்காலம் 
மட்டுமல்ல அதப்தாடு கிறிஸ்து 
தீ்ம்ய முழு்மயா்க பவன்ை -
தில் ேஙகுப்காள்வ்தற்கும் உரிய 
்காலம் என்றும் கிறிஸ்துவின் 
இந்த பவற்றி மட்டுபம ப்காவிட் 
ப்தாற்ைால் துன்புறும் மனி்த ெமு -
்தாயததிற்கு மகிழ்்வயும் மீட்-
்ேயும் ப்காணர முடியும் என்றும் 
்கரதினால் பியாபென்ொ அவர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ைார.

இவ்வாண்டு ஒபர ்காலததில் 
இடம்பேறும் ்தவக்்காலம் மற்றும் 
ப்காவிட் ப்தாற்று ேற்றிய சிந -
்த்ன்க்ை வைஙகியுள்ை ்கர -
தினால் பியாபென்ொ அவர்கள் 

்தவக்்காலம் திருவழிோட்டு நாள்-
்காட்டி மற்றும் திருஅ்வயின் 
வாழ்்வக் குறிக்கின்ைது என்றும்  
பேருநப்தாற்று இன்்ைய மனி்த 
ெமு்தாயததின் தியா்க வாழ்்வக் 
குறிக்கின்ைது என்றும்ப்தரி-
விததுள்ைார.

ப்காவிட் ப்தாற்று ்காலததில் 
உல்கம் முழுவதும் குடிமக்்கள் 
்தங்களின் ்தனிப்ேட்ட வாழ்வில் 
்தங்களின் சு்தநதிரத்்த ்கட்டுப் -

ோட்டுடன் பெயல்ே-
டுத்தல் ப்த்வயான 
நலவாழ்வு விதிமு்ை-
்களுக்கு ஏற்ே பொந்த 
வ ா ழ் வு மு ் ை ் ய 
தியா்கம் பெய்தல், மருத-
துவம்னயிலுள்ை ்தங-
்களின் குடும்ே உறுப் -
பினர்களுக்கு உ்தவு்தல் 
உட்ேட அதி்காரி்கள் 
அறிவிததுள்ை அறிவு-
்ர்களுக்குக் கீழ்ப்ே-
டி்தல் போன்ைவற்்ை 
ஆற்ைபவண்டும் என்று 
வி ண் ண ப் பி க் ்க ப் ே டு -
கின்ைனர என்று கூறி-
யுள்ைார ்கரதினால் பியா-
பென்ொ.

நல்லப்தாரு வருங-
்காலத்்த அ்மப்ே -
்தற்்கா்க வி்ரவில் நி்க-
ைப்போகிை ஆேத்்த 
்க ண் முன் ப ்க ா ண் டு 
ஒவ்பவாருவரும் ்தனக்-
கும் மற்ைவருக்கும் 

போறுப்பு என்ை உணரவில் 
வாழ்வ்தற்கு இ்தற்குமுன் 
நி்னததுப்ோரததிரா்த அை -
வுக்கு குடிமக்்கள் தியா்கம் 
பெயய ஊக்குவிக்்கப்ேடுகின்-
ைனர என்று ்கரதினால் பியா-
பென்ொ அவர்கள் குறிப்பிட் -
டுள்ைார.

இந்த தியா்க வாழ்வில் 
கு்ைந்தது ஒரு ேகுதியாவது 
்தவக்்காலததில் கிறிஸ்்தவர-
்கள் பமற்ப்காள்ைபவண்டிய 
்தவமா்க உள்ைது என்றும் 
உண்்மயான கிறிஸ்்தவ 
்தவம் ்தற்போ்்தய அவெ-

ர்கால பநருக்்கடி்ய உருமாற்-
றுகிைது என்றும் உ்ரததுள்ை 
்கரதினால் பியாபென்ொ , மனச் -
ொன்்ை ேரிபொதிக்்கவும்  இ்ை 
பவண்டல் பநான்பு மற்றும் 
்தரமம் பெயவ்தன் வழியா்க ்கடவு-
பைாடும் நம்பமாடும் பிைபராடும் 
நல்லுை்வ வைரக்்கவும் திருஅ -
்வயின் ஆன்மீ்க மரபு அ்ைப்பு 
விடுக்கின்ைது என்றும் அவரப்தரி-
விததுள்ைார.

தவக்காலத்தில் கிறிஸதவர்ள்;

கடவுள�ோடும் பிறள�ோடும் நல்லுறவை
ை�ர்கக திருச்சவை அவைப்பு

பரிசுத்த பகாபபரசர முதலகாம் பிரகான்சிஸ
்ரதினகாலகா் உயரத்தபபட்ட 20ஆண்டு நிறைவு  

தவக்்காலததின் மு்தல் ா்யிறில் 
்கால்ேதிக்கின்பைாம் ்தவக்்காலம் 
அருளின் ்காலம். புனி்த -

மான ்காலம். ஏன்? அது  நம் -
பமாடுஎன்றும் உள்ை ்கடவுளின் 

அன்்ே உணரநது ப்தடிவர 
அ்ைக்கும் ்காலம். எனபவ்தான் 
அது புனி்தமான ்காலம். இந்தப் -
புனி்தமானக் ்காலத்்த ெரியா-
்கப் ேயன்ேடுததி ஆண்டவரிடம் 

இன்னும் பநருஙகி வர முயலு-
பவாம்.

இன்று நாம் ேலநி்ல்களில் 
நம் ப்த்வ்களின் போருட்டு 
புலம் பேயரகிபைாம். யாருபம 
ப்தரியா்த இடததில் ஆண்டவபர 
து்ண என்றுநம்பி வாை ஆரம் -
பிக்கிபைாம். ்காலப்போக்கில் 
அவ்விடங்களில் உைவு்க்ை ெம் -
ோதித்த பின் ஆண்டவ்ர மைநது-
விடுகிபைாம்.

ஆனால் நமது வைரச்சியில் 
ஏப்தனும் சுணக்்கத்்தபயா 
அல்லது எதிரி்கைால் நாம் வீழ்த்தப்-
ேடும் சூைலில் இருந்தால் மீண்டும் 
ஆண்டவ்ரயும், அவரின் ோது-
்காப்்ேயும் ப்தடுபவாம்.

ேல பநரங்களில் எனக்குத 
து்ண யார? எனக்்கா்க யார இருக்-
கிைார? என எண்ணி ்தவைானப் 
ோ்்த்யத ப்தரநப்தடுததுவிடு-
கிபைாம். வாழ்்வத ப்தா்லதது 
விடுகிபைாம். 

ஆனால்  இன்்ைய நாளின் 
வழி இ்ைவன் நமக்குபொல்-
வது, உல்கபம உ்தறினாலும் 
நான் என்றும் உங்களுடபன 
இருக்கிபைன் என நம்பிக்்்கயூட்-
டும் வாழ்வுச் பொல்்தருகின்ைார. 
இ்த்னபய நாம் விவிலியததிலும் 
வாசிக்கிபைாம்.

இ்ைவன் எவ்வாறு ்தன் மக்-
்கபைாடு இருக்கிைார?என்றும் 
அதிலும் ெமூ்கத்தால் புைந்தள்ைப்-
ேட்ட மக்்கபைாடு அவர எவ்வாறு 
இருக்கிைார என்ே்்த நமக்கு விவி-
லியம் பொல்லுகிைது.

ொமுபவல் எப்போதும் இ்ைவ-
னுக்கு அஞசி வாழ்ந்தார. எனபவ 
ொமுபவலுடன் இ்ைவன் இருந-
்தார. ொமுபவலது வாரத்்த 
எ்்தயும் அவர ்த்ரயில் விைவி-
டவில்்ல (1ொமு3:19). எனபவ-
்தான் ொமுபவல் அம்மக்்களுக்கு 
்தன்னி்கரற்ை ்த்லவனா்க இருக்்க 
முடிந்தது. 

அவர ்த்ல்மயில் பென்ை 

அ்னதது போர்க-
ளிலும் பவற்றிபேை 
முடிந்தது. அவர்க-
ளுக்கு அரெர்க்ை 
ஏற்ேடுத்த முடிந்தது. 
ெவு்ல அரெ ே்தவி-
யில் இருநது நீக்கும் 
போதும் ்்தரியமா்க 
பெயல்ேட ்காரணம் 
ஆண்டவர அவபராடு 
இருந்தார. இவரும் 
ஆண்டவபராடு ்தன் 
ப ெ ா ல் ல ா லு ம் , ப ெ -
யலாலும் இ்ணநது இருந்தார. 
நாமும் ொமுபவலா்க இருந்தால் 
்கடவுளும் நம்பமாடு ேயணிக்்க 
மாட்டாரா!

இரண்டாவ்தா்க ொமுபவல் 
மு்தல் புத்த்கம் 17-ம் அதி்காரததில் 
வரும் நி்கழ்வு. ெவுல் அரெரா்க 
இருந்த ்காலததில்,பேலிஸ்திய 
ே்ட ப்காலியாதது ்த்ல்ம -
யில் எருெபல்ம முற்று்்கயி -
டும் போது ெவுல் போரிட ோ்ை -
யததிற்குள் இைஙகும் பொல்லும் 
வாரத்்த்கள். “ இன்பை ஆண் -
டவர உன்்ன என் ்்கயில் ஒப் -

புவிப்ோர: நான் உன்்ன வீழ்த -
திஉன் உட்லத துண்டிப்பேன்” 
எனச் பொல்லும் அைவுக்கு 
வீரமும் துணிவும் கி்டத்தது 
என்ைால் அ்தற்கு அவபராடு -
ஆண்டவர இருந்தார. 

அவரும் இ்ைவனுக்கு 
என்றும் பிரமாணிக்்கமுள்ைவா -
ரா்க இருந்தார. நாமும் இ்ை -
வனுக்கு நம்வாழ்வால் பிரமா -
ணிக்்கமுள்ைவரா்க இருந்தால் 
இ்ைவனும் நம்முடன் இருப் -
ோபர!

இ்ைவன் எல்லா உயிர்க்ை -
யும் பநசிக்கிைார என்ே்்த நாம் 
புரிநது ப்காள்ளும் வி்தம்,அன் -
பின் ொன்ைா்க வானவில்்ல 

அ்மதது நமக்கு ்தன் அன்்ே 
உணரததிக் ப்காண்டு இருக்கி -
ைார என்ே்்த இன்்ையமு்தல் 
வாெ்கம் நமக்கு உணர்ததுகிைது. 
இந்த உடன்ேடிக்்்க அன்பு 
இ்ைவன் நம்பமாடு எப்போதும் 
இருக்கிைார என்ே்்த உணரததும் 
இந்த உடன்ேடிக்்்கயி்ன என்-
்ைக்்காவது நி்னததுப் ோரதது-
துண்டா?

இபயசு திருமுழுக்கு அனுே-
வததிற்குப்பின் இபயசு ோ்ல-
வனததிற்கு அ்ைததுச் பெல்-
லப்ேடுகிைார. அஙப்க அவர 
பொதிக்்கப்ேட்டார என்ே்்த 
இன்்ைய நற்பெயதி வாெ்கம் 
எடுததுச் பொல்கிைது. அவர அஙகு 
பொதிக்்கப்ேட்டாலும் அவர ்தந-
்்தபயாடு இருந்தார. எனபவ-
்தான் தூய ஆவியாரும் அவருடன் 
உடனிருந்தார. இபயசுவின் இந்த 
ோ்லவன

அனுேவம் நமக்-
குச் பொல்வது 
என்ன? இபயசுவின் 
வாழ்்வப் போன்று 
நமது வாழ்விலும் 
இன்ேமும் துன்ேமும் 
விரவி 

உள்ைது. பொ்த்ன-
்கள், துன்ேங்க்ைக் 
்கண்டு துவண்டுவி-
டாமல் பொ்த்ன்கள் 
எனும் ோ்ல வனத-
தில் ்தான் இ்ைவன் 

நம் அருகிபல இருக்கிைார. ஒபெயா 
இ்ைவாக்கினர 2:14-ல் கூட ோ்ல 
நிலததுக்கு கூட்டிப் போய அவள்-
பநஞபொடு பேசுபவாம் என்ேது 
போல் ோ்லநிலமாகிய துன்ேபவ-
்ை்களில் இன்னும் அதி்கம் நம்பமா-
டிக்கிருக்கிைார.

எபி 2:18-ல் பொல்வதுபோல ்தாபம 
பொ்த னக்குள்ைாகி துன்ேப்ேட்ட்த-
னாபலபய பொதிக்்கப்ேடுபவாருக்கு 
உ்தவிபெயய அவர வல்லவர 
என்ே்தற்கு ஏற்ே அவர என்றும் 
நம்பமாபட இருக்கிைார என்ே்்த 
நாம் உணரநது வாைஅ்ைக்்கப்ே -
டுகிபைாம். 

எனபவ நமது பொ்த்ன, 
பவ்த்னக் ்காலங்களில் 
இ்ைவ்ன விட்டு அ்கன்ை 
பநரங்க்ை ோரப்போம். இந்த 
்தவக்்காலத்்த ெரியா்கப் ேயன் -
ேடுததி நாம் நமது இ்ைவ்ன 
பநாக்கி வர முயற்சிப்போம்.

தவக்காலம்: அருளின் ்காலம்
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பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

இந்தியாவின் அனுேரறையில்-
லாது ஈழத்்தமிழர் பிரச்சிறைக்ாை 
தீர்வு இலஙற்த் தீவில்  ோத்திய-
மில்றல எை ஜைநாய் சபாராளி-
்ள் ்ட்சியின் பபாதுச்  பேயலாளர்              
இ.்திர் ப்தரிவித்்தார்.

யாழ்.ஊட் அறையத்தில் சநற்று 
நறடபபற்ை ஊட்வியலாளர் ேந்திப்-
பின் சபாச்த அவர் இ்தறைக குறிப் -
பிட்டார்.

இது ப்தாடர்பா் அவர் சைலும் 
கூறுற்யில்,

இன்று ஐ.நா ைனி்த உரிறை்ள் 
சபரறவயின் 46ஆவது கூட்டத் -
ப்தாடர் ஆரம்பைாகியுள்ளது. இந் 

நிறலயில் ்டந்்த ்ாலங-
்ளில் ஐ.நாவிைால் முன் -
றவக்ப்பட்ட சில விட -
யங்ள் ப்தாடர்பா் ்தமிழ்  
ைக்ள் ஒரு பபரிய எதிர் -
பார்ப்சபாடு இருககின்ைார்-
்ள்.

இலஙற்யில் நடந்்த 
சபார்க குற்ைங்ள் ப்தாடர்-
பில் ஐ.நாவினுறடய சபார்ககுற்ை 
நீதிைன்ைத்தில் இலஙற் அரோங்த்-
திற்்ாை விோரறை்ள் சைற்ப்ாள்-
ளப்படும் என்ை நம்பிகற்சயாடு 
எைது ைக்ள் எதிர்பார்ப்சபாடு 
இருககின்ைார்்ள்.

ஆைால் அவவாைாை சூழல் 
்தற்சபாது அறையவில்றல ஐ.நா-

வினுறடய நிறலயில் சில 
ைாற்ைங்ள் ஏற்பட்டுள்ளை. 
மு்தலாவது வறரபிசலசய 
இலஙற்ககு எதிராை சில 
விடயங்ள் குறிப்பிடப்ப-
டவில்றல. ஏபைன்ைால் 
்தற்சபாற்தய சூழ்நிறல-
யில் எைது ைக்ளுறடய 
எதிர்பார்ப்பு என்பது இலங-

ற்றய ஒரு குற்ைவியல் நீதிைன்-
ைத்திற்கு ப்ாண்டு பேன்று அஙகு 
ேரியாை முறையில் உண்றை்ள் 
விோரிக்ப்பட்டு எைது ைக்ளுக-
்ாை நீதி கிறடக் சவண்டும் 
என்பது்தான் எைது ைக்ளுறடய 
நிறலப்பாடு. இந்்த நிறலயிசல 
ஐநாவினுறடய பபாதுச் ேறப ஒன்-

றுகூடி இருககின்ை இந்நாளிசல 
நாங்ள் இந்்த ்ருத்திறை முன் 
றவககின்சைாம். அந்்த வற்யில் 
பன்ைாட்டு ேமூ்ம் எைது ைக்ளுக-
்ாை எைது ைக்ளுறடய நீதிக்ா் 
பேயற்பட சவண்டும். உண்றையி -
சலசய இ்தற்கு இந்தியாவினுறடய 
ஒரு அஙகீ்ாரம் இந்தியாவினுறடய 
அனுேரறை எைது ைக்ளுககு 
ச்தறவயா் இருககின்ைது.

இந்தியாவினுறடய அஙகீ்ாரம் 
எைககு கிறடககுைா் இருந்்தால் 
உல்மும் நைது பக்ம் திரும்பிப் 
பார்ககும். அத்ச்தாடு எைது ைக்ளு-
றடய நியாயைாை  பிரச்சிறைககு 
தீர்வு ்ாை முன்வரும் எை எதிர்-
பார்ககின்சைாம் என்ைார்.

இந்தியாவின் அனுசரணையின்றி
தமிழர் பிரச்சிணைக்கு தீர்விலணலை
ஜனநவாயக பெவா்ரவாளிகள் கட்சி பெயலவாளர்

யவாழ்.புங்குடுதீமவ பெர்்ந்த கனடவா வவாழ் புலமபெயர் ்தமிழ் உறவவாளர் ஒருவரின் நிதியு்தவியில், ைவாணிக்க்தவாென் நறெணி ைன்றத்தவால் 
புதுக்குடியிருபபு ெகுதியில் வவாழும ்த்நம்தமய இழ்ந்த ைவாணவிபயவாருவருக்கு துவிசெக்க்ரவண்டியும, இரு முன்னவாள் பெவா்ரவாளிகளின் 
்தவாய் ஒருவருக்கு உணவுப பெவாதிகளும வழங்கபெட்ட பெவாது எடுக்கபெட்ட ெடங்கள்.

ைன்ைார் குறூப் நிருபர்

ைன்ைாரில் ்டந்்த சில 
நாட்்ளா் பபய்து வரும் 
ைறழ ்ாரைைா் முேலி, 
நாைாட்டான், ைாந்ற்த 
சைற்கு, ைடு சபான்ை பிர -
ச்தேங்ளில் பபருைள -
வில் விவோயி்ள் பாதிப்ப-
றடந்துள்ளைர்.

்தற்சபாது அறுவறட  
்ாலம் ஆரம்பித்துள்ள-
திைால் ைறழ ்ாரை-
ைா் அறுவறட பேய்ய 
முடியா்த நிறல ஏற்பட்-
டுள்ளது. பல்சவறு பிரச்சிறை் -
ளுககு ைத்தியில் பநல் அறுவறட 
பேய்யப்பட்டுள்ள சபாதும், 
அறுவறட பேய்்த பநல்றல ்ாய 
றவக் முடியா்த நிறல ஏற்பட் -
டுள்ளது.

குறிப்பா் விவோயி்ள் அறுவறட 
பேய்்த ்தைது பநல்றல ்ாய றவக் 
உரிய  '்தளம்' இல்லா்த நிறலயில் 
வீதி்ளில் பநல்றல ்ாய றவக் 

சவண்டிய நிறலககு உள்ளாகியுள்-
ளைர்.

்டந்்த சில திைங்ளா் பபய்்த 
ைறழ ்ாரைைா் விவோயி்ள் 
அறுவறட பேய்்த பநல் ைறழயில் 
நறைந்துள்ளை. இ்தைால் ைன்ைார் 
ைாவட்ட விவோயி்ள்  ்தைது 
பநல்றல ்ாய றவத்து விற்பறை 
பேய்ய பல்சவறு இன்ைல்்ளுககு 
மு்ம் ப்ாடுத்து வருகின்ைைர்.

அறுவடை செய்த செலடலை
காய டவகக முடியா்த நிடலை

விவெவாயிகள் கவமல

யாழில சிடைக டகதிககு சகார�ானா;
ஏடனயவரகடை ்தனிடைப்படுத்த ்பணிபபு

யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாைம் சிறைச்ோறல-
யில் விளக்ைறியல் ற்தி ஒருவ -
ருககு ப்ாசராைா ப்தாற்று உள்ள 
நிறலயில் அவருடன் ஒசர சிறைககூ-
டத்தில் இருந்்த ஏறைய 7 சபறரயும் 
அச்த கூடத்தில் சுய ்தனிறைப்படுத்்த 
சிறைச்ோறல்ள் திறைக்ளம் 
பணித்துள்ளது.

ைானிப்பாய், ேஙகுசவலிறயச் 
சேர்ந்்த இக ற்தி ் டந்்த 11ஆம் தி்தி 
ற்து பேய்யப்பட முன்ைர் ப்ாண்டி-
ருந்்த ப்தாடர்பு்ள் ப்தாடர்பில் சு்ா்தா-
ரத் துறையிைர் ஆராய்கின்ைைர்.

சபாற்தப்பபாருள் பாவறையால் 

ைைநிறல பாதிக்ப்பட்ட இச் ேந்ச்த -்
நபருககு ஞாப் ேகதி குறைபாடு உள்-
ளறையால் ப்தாடர்பு்றளக ்ண்டறி-
வதில் சிக்ல் நிறல ஏற்பட்டுள்ளது.

ேந்ச்த்நபர் ்ஞோ சபாற்தப்-
பபாருள் றவத்திருந்்த வழககில் ைல்-
லா்ம் நீதிவான் நீதிைன்ை வழககில் 
பிைப்பிக்ப்பட்ட பிடியாறையின் 
அடிப்பறடயில் ்டந்்த 11ஆம் தி்தி 
ைானிப்பாய் பபாலிோரால் ற்து 
பேய்யப்பட்டார்.

நீதிைன்றின் உத்்தரவில் ்டந்்த 
12ஆம் தி்தி மு்தல் விளக்ைறியலில் 
றவக்ப்பட்டடுள்ளார். அவருடன் 
சைலும் 7 ற்தி்ள் ஒசர சிறைககூடத்-
தில் ்ாவல் றவக்ப்பட்டுள்ளைர்.

அவர்்ள் 8 சபருககும் ஞாயிற்-
றுககிழறை பி.சி.ஆர் பரிசோ்தறை 
பேய்யப்பட்டதில் ேந்ச்த்நபருககு 
ப்தாற்று உள்ளறை ்ண்டறியப்பட்-
டது. ேந்ச்த்நபருககு ோவ்ச்சேரி நீதி-
ைன்றில் ைை நீக் வழககு இருப்ப்த-
ைால் அஙகு பேன்ைறை ப்தாடர்பில் 
ஆராயப்படுகிைது.

அத்துடன் ேந்ச்த்நபர் சைேன் 
ப்தாழிலாளி்ளுடன் உ்தவிககு பேல்-
வ்தா்வும் ்த்வல்்ள் கிறடத்துள்-
ளை. ேந்ச்த்நபர் ைைநிறல பாதிக-
்ப்பட்டவர் என்ப்தால் சிறைச்ோறல 
நிர்வா்த்துககும் சு்ா்தாரத் துறைக -
கும் பபரும் சிக்ல் நிறலறய உரு -
வாககியுள்ளது.

சிறுர்பாக செயடக, செல சகாளவனவு
ச்தாைர்பாக ைாவடை கலைந்துட�யாைல

பரந்்தன் குறூப் நிருபர்

முல்றலத்தீவு ைாவட்டத்தில் 
2021ம் ஆண்டின் சிறுசபா் பயிர்ச் 
பேய்ற் ைற்றும் பநல் ப்ாள்வ-
ைவு ப்தாடர்பாை ்லந்துறரயாடல் 
ைாவட்ட அரோங் அதிபர் ்.விை-
லநா்தன் ்தறலறையில் ைாவட்ட 
பேயல் சிறிய ைாநாட்டு ைண்டபத்-
தில் சநற்று நறடபபற்ைது.

்லந்துறரயாடலின் சபாது 
ைாவட்டத்தில் சைற்ப்ாள்ளப்பட-
வுள்ள சிறுசபா் பயிர்ச் பேய்ற்க-
்ாை பேறள ைானியங்றள பேறள 
உரச்பேயல்த்திற்கு உறுதிப்படுத்தி 
அனுப்பி றவப்ப்தற்்ாை நடவடிக-
ற்்ள் ைற்றும் பநல் ப்ாள்வைவு 
ப்தாடர்பா் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சி-
றை்ள் ப்தாடர்பா் ஆராயப்பட்-
டுள்ளை.

ோவ்ச்சேரி விசேட நிருபர்

யாழ். ைாவட்டத்தில் இதுவறர  
10,135 குடும்பங்ள் ்ாணி ச்ாரி 
பிரச்தே பேயல்ங்ளிடம் ்தைது 
விண்ைப்பங்றளச் ேைர்ப்பித்துள் -
ளைர். அவர்்ளில் பறள, ைரு்தங -
ச்ணி ைற்றும் வட ைா்ாைத்தின் 
ஏறைய பிரச்தேங்ளில் குடிசயை 
விருப்பம் ப்தரிவிப்பவர்்ளிடம் 
இருந்து விண்ைப்பங்ள் ச்ாரப் -
பட்டுள்ளை. 

அண்றையில் நறடபபற்ை யாழ்.
ைாவட்ட ஒருஙகிறைப்புக குழுக 
கூட்டத்தில் எடுக்ப்பட்ட தீர்ைா-
ைத்திற்கு அறைவா் ைாவட்டத் -
தில் ்ாணியற்ை குடும்பங்ளுககு 
பறள, ைரு்தஙச்ணி ைற்றும் 
வடககு ைா்ாைத்தின் ஏறைய பிர-
ச்தேங்ளில் ்ாணி வழஙகி குடி-

சயற்றும் பேயற்திட்டம் முன்பை -
டுக்ப்படவுள்ளது.

அ்தன் மு்தற்்ட்டைா் ்ாணி 
ச்ாரி விண்ைப்பித்திருககும் 
10,135 குடும்பங்ளிடம் குறித்்த 
பிரச்தேங்ளில் குடிசயறுவ்தற்கு 
்தகுதியாைவர்்ளிடம் ேம்ை்தம் 
ச்ாரப்பட்டுள்ளது. 

ைரு்தஙச்ணி பிரச்தேத் -
தில் வழங்ப்படும் ்ாணியில் 
குடிசயை விருப்பமுள்ளவர்்ள், 
பறள பிரச்தேத்தில் ்ாணி சீர்தி -
ருத்்த ஆறைககுழுவிைால் வழங -
்ப்படும் ்ாணி்றள ்தாைா் 
ப்ாள்வைவு பேய்து குடிசயை இய -
லுைாைவர்்ள், பறள பிரச்தேத் -
தில் ்ாணி சீர்திருத்்த ஆறைககு -
ழுவிடம் இருந்து அரோங்த்்தால் 
ப்ாள்வைவு பேய்து வழங்ப்ப -
டும் ்ாணியில் குடிசயை விரும்பு -

சவார் ைற்றும் வடைா்ாைத்தின் 
ஏறைய பிரச்தேங்ளில் குடிசயை 
விருப்பம் ப்தரிவிப்சபார் எை 
நான்கு வி்தைா் பயைாளி்ளிடம் 
இருந்து ேம்ை்தம் ச்ாரப்பட்டுள் -
ளது. 

யாழ். ைாவட்டத்தின் நல்லூர், 
உடுவில்,ச்ாப்பாய்,ோவ்ச்சேரி 
ைற்றும் பருத்தித்துறை பிரச்தே 
ைக்ள் அதி்ைா் ்ாணி ச்ாரி 
பிரச்தே பேயல்ங்ளிடம் விண் -
ைப்பங்ள் ேைர்பித்துள்ளறை 
குறிப்பிடத்்தக்து. இவர்்ளில் 
்தகுதியாைவர்்றள ச்தர்ந்ப்த -
டுத்து அவர்்ளின் ஒப்பு்தலுடன் 
சைற்குறித்்த பிரச்தேங்ளில் குடிய -
ைர்த்துவ்தற்்ாை நடவடிகற்றய 
யாழ் ைாவட்ட பேயல்ம் முன் -
பைடுத்து வருகின்ைறை குறிப்பி -
டத்்தக்து.

்படைைளிபபு விழா ொடகளுககான
ர்பாககுவ�தது ஒழுங்கு அறிவிபபு
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாைம் பல்்றலக்ழ -
்த்தின் 35ஆவது பபாது பட்டை -
ளிப்பு விழா எதிர்வரும் 24ஆம், 
25 ஆம் தி்தி்ளில் நறடபபை -
வுள்ள நிறலயில் ஆடியபா்தம் வீதி, 
இராைநா்தன் வீதி ஆகியவற்றின் 
ஊடாை சபாககுவரத்து்ள் ைட்டுப் -
படுத்்தப்பட்டுள்ள்தா் அறிவிக -
்ப்பட்டுள்ளது. 

இந்்த இரு திைங்ளும் யாழ்ப் -
பாைப் பல்்றலக்ழ்த்தின்  35 
ஆவது பபாதுப் பட்டைளிப்பு 
றவபவம் இடம்பபை இருப்ப -
்தைால், சபாககுவரத்து பநரிே -
றலத் ்தவிர்ககும் வற்யில் இந்்த 
ஏற்பாடு பேய்யப்பட்டுள்ளது.

இ்தன்படி ஆடியபா்தம் வீதி, 
இராைநா்தன் வீதி ஆகிய இரு 
வீதி்ளும் குறிப்பிட்ட திைங் -
ளில் ஒருவழிப் பாற்தப் பயைத் -

துககு ைட்டுசை அனுைதிக்ப் -
படும். ஆடியபா்தம் வீதியில், 
திருபநல்சவலிச் ேந்தியில் இருந்து 
பிைவுண் வீதி ேந்திப் பகுதி வறர 
பேல்வ்தற்கு ைட்டுசை அனுைதிக -
்ப்படும். இராைநா்தன் வீதியில் 
்லட்டிச் ேந்தியில் இருந்து பர -
சைஸவரா ேந்தி சநாககிச் பேல் -
வ்தற்கு ைட்டுசை அனுைதிக்ப்ப -
டும்.

இச்தசநரம், ஆடியபா்தம் 
வீதி, வளா் ஒழுஙற், இராை -
நா்தன் வீதி, புற்யிர்த நிறலய 
ஒழுஙற் ஆகிய பகுதி்ளில் 
வா்ைங்ள் ்தரித்து நிற்ப்தற்குத் 
்த றடபேய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 
பட்டைளிப்பு விழாவுககு வருபவர்-
்ளின் வா்ைங்றள யாழ்ப்பாைம் 
ப்தாழில்நுட்பக ்ல்லூரி றை்தாைத் -
தினுள் நிறுத்துவ்தற்கு ஒழுஙகு்ள் 
பேய்யப்பட்டுள்ள்தா் அறிவிக்ப் -
பட்டுள்ளது.

்படை, ைரு்தங்ரகணி ்பகுதிகளில குடிரயை
விரும்புரவாரிைம் விண்ணப்பம் ரகா�ல

பூெகரி பி�ர்தெ ெட்பயின் அெைந்்த
ர்பாககால ்பரி்தவிககும் ைா்ணவர

முல்றலத்தீவு குறூப் நிருபர்

பூந்ரி பிரச்தே ேறபயின் பபாறுப்-
பற்ை பேயற்பாட்டிைால் 68 ைாை-
வர்்ள் முகப்ாம்பன் ை்ா வித்தியா -
லயத்திற்கு வருவதில் சிரைங்றள 
எதிர்ப்ாண்டுள்ளைர். பூந்ரி அரேபு-
ரம் ஊடா் முகப்ாம்பன் ை்ா வித்-
தியாலயத்திற்்ாை இலஙற் சபாக-
குவரத்து ேறபயின் பஸ சேறவ 
நறடபபற்ைது. 

்டந்்த இரு ைா்தங்ளா் அரே -
புரத்திற்கும் முகப்ாம்பனுககும் 
இறடயிலாை எட்டு கிசலா மீற்ைர் 
வீதியில் மூன்று இடங்ளில் பபரும் 
குழி்ள் ஏற்பட்ட்தன் ்ாரைைா் 
இலஙற் சபாககுவரத்து ேறபயின் 
பஸ சேறவ இடம் பபைவில்றல. 

மூன்று குழி்றளயும் மூடித் ்தருைாறு 
இ.சபா.ே ச்ாரியிருந்்தது. 

ஆைால் பூந்ரி பிரச்தே ேறப 
மூன்று குழி்றளயும் இதுவறர 
மூடவில்றல. இ்தன் ்ாரைைா் 
அரேபுரத்தில் இருந்து முகப்ாம்பன் 
ை்ா வித்தியாலயத்திற்கு வருகின்ை 
ைாைவர்்ள் பபரும் சபாககுவரத்து 
பநருக்டியிறை எதிர்ப்ாண்டுள்ள-
்தா் பபற்சைார்்ளிைால் ப்தரிவிக-
்ப்படுகின்ைது. 

பூந்ரி பிரச்தே ேறப அரேபுரம் 
வீதியில் ்ாைப்படுகின்ை குழி்றள 
மூடி இலஙற் சபாககுவரத்து 
ேறபயின் பஸ சேறவ இடம் பபறு-
வ்தற்கு ஒத்துறழப்பு வழஙகும்படி-
யும் பபற்சைார்்ளிைால் ச்ாரிகற் 
விடுக்ப்பட்டுள்ளது.

பனைசார் னைபபணி 
த�ாழில் நடவடிகனை 
ஆரம்பிபபு
ோவ்ச்சேரி விசேட நிருபர் 

கிராமிய ற்த்ப்தாழில் சைம்-
பாட்டு இராஜாங  ்அறைச்சின் கீழ் 
உள்ள ச்தசிய அருங்றல்ள் சபர-
றவயிைால் ோவ்ச்சேரி - ைகிழங-
ச்ணி கிராைத்தில் பறை ோர் ற்ப்-
பணிக ற்த்ப்தாழில் பயிற்சி பநறி 
சநற்று ்ாறல ஆரம்பித்து றவக்ப்-
பட்டது.

ைகிழஙச்ணி திருவள்ளுவர் 
ேைேமூ  ் நிறலயத்தில் இடம்-
பபற்ை ப்தாழில் பயிற்சி ஆரம்ப 
நி்ழ்வில் ச்தசிய அருங்றல்ள் 
சபரறவயின் யாழ்.ைாவட்ட அபி-
விருத்தி உ்தவியாளர், வடைா்ாை 
ப்தாழில்துறைத் திறைக்ள அபி-
விருத்தி உத்திசயா்த்்தர், ச்ாவிற்-
குடியிருப்பு கிராை பபாருளா்தார 
அபிவிருத்தி உத்திசயா்த்்தர், 
ப்தன்ைராட்சி பிரச்தே பேயல் 
ற்த்ப்தாழில் துறை அபிவிருத்தி 
உத்திசயா்த்்தர் ைற்றும் ோவ்ச்சேரி 
ந்ரேறப உறுப்பிைர்்ளாை ்தர்ேன் 
ைற்றும் சுசபாதினி ஆகிசயார் ்லந்-
துப்ாண்டிருந்்தைர்.

ஆறு ைா்த ்ால பயிற்சி பநறியின் 
ஊடா  ் வறுறை நிறலயில் உள்ள 
குடும்பங்ளின் வாழ்கற்த் 
்தரத்ற்த உயர்த்தி கிராமிய பபாரு-
ளா்தாரத்ற்த சைம்படுத்்த முடியும் 
எைத் ப்தரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.

நூல் தவளியீட்டு நிைழ்வு 
ஓைந்ற்த விசேட நிருபர் 

வவுனியா பிரச்தே ்லாோர 
சபரறவ ைற்றும் ்லாோர அதி-
்ாரேறப இறைந்து ஏற்பாடு  
பேய்துள்ள “வவுனியம் -04” ்றல 
இலககிய பண்பாட்டு நூல் பவளி-
யீட்டு விழா  நி்ழ்வு நாறள பு்தன்-
கிழறை பிற்ப்ல் 2.30 ைணிககு 
பிரச்தே பேயல் ்லாோர  ைண்ட-
பத்தில் நறடபபைவுள்ளது. 

வவுனியா ேபிரச்தே பேயலா-
ளர் நா.்ைல்தாேன் ்தறலறை-
யில் நறடபபறும் இந்நிழ்வில்  
மு்தன்றை அதிதியா் ைாவட்ட 
அரே அதிபர் ேைன்பந்துலசேை 
்லந்துப்ாள்வார்.  சிைப்பு அதி -
தியா் சைலதி் அரே அதிபர் 
தி.திசரஸகுைாரும், ப்ௌரவ 
அதிதியா்  நா்தஸவர வித்துவான் 
மு.ேண்மு்நா்தனும் ்லந்து-
ப்ாள்வர்.  

பாடசானையில் திருட்டு
ோவ்ச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவ்ச்சேரி பபாலிஸ பிரி-
வுககுட்பட்ட ற்்தடி சைற்கு 
்றலவாணி ஆரம்ப பாடோறல-
யில் சநற்று முன்திைம் இரவு 
்்தவுறடத்து இலத்திரனியல் 
பபாருட்்ள் திருடப்பட்டுள்ளை.

அதிபரின் அறையில் ்ாைப் -
பட்ட ்ைணி உள்ளிட்ட இலத்தி -
ரனியல் பபாருட்்சள இவவாறு 
திருடப்பட்டுள்ளை. இது ப்தாடர்-
பா் பாடோறல நிர்வா்ம் ோவ-
்ச்சேரி பபாலிஸ நிறலயத்தில் 
பதிவு பேய்்த முறைப்பாட்டின் 
அடிப்பறடயில் ோவ்ச்சேரி 
பபாலிோர் சைலதி் விோரறை-
்றள முன்பைடுத்து வருகின்ை-
ைர்.    



திருமலை மாவட்ட விசே்ட,                       
கந்தளாய் தினகரன் நிருபரகள்

 ்தரம் 5 புைலமப் பரிசில் பரீடலேப் 
பபறுசபறுகளின் பின்னல்டசவ 
கிழக்கு மாகாண கல்விப் பின்னல்ட-
வுக்கு காரணம் என  மாகாண கல்வி 
அலமச்சின் திட்டமி்டல் பணிப்பாளர 
ஏ.ஸீ.முகம்மது முஸ்இல் ப்தரிவித்-
்தார.

கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி அப்துல் 
மஜீது மண்்டபத்தில் இ்டம்பபற்ற 
நிகழ்வில்  பிர்தம அதிதியாகக் கைநது 
பகாண்டு உலரயாறறுலகயிசைசய  
இவவாறு ப்தரிவித்்தார.

அவர சமலும் கூறிய்தாவது,
நாடடில் 99 கல்வி வையஙகள் 

உள்ளன. இவறறில் கிழக்கு மாகாணத்-
தில் 17 கல்வி வையஙகள் உள்ளன. 
க்டந்த ஆண்டு 5ஆம் ்தரப் புைலமப் 
பரிசில் பரீடலே பபறுசபறறில் 70 
புள்ளிகளுக்கு அதிகம் பபற்ற வையங-
களின் படடியலில் கிழக்கு மாகாணத்-
தின் 11 வையஙகள் 80ஆம் நிலைக்கு 

பின்னாசைசய இருக்கின்்றன. கிழக்கு 
மாகாணம் கல்டசி நிலைக்கு வருவ-
்தறகு இதுசவ காரணம். 

கல்வி வையஙகளின்  பபறுசபறறு 
வீ்தஙகள் அதிகரித்திருந்தாலும் 
பரீடலே திலணக்களத்தினால் பவளி-
யி்டப்படும் பகுப்பாய்வு படடியலில் 
கிழக்கு மாகாண வையஙகள் முன்னி-
லைக்கு வர முடியவில்லை. இ்தறகு 
காரணம் ஏலனய வையஙகளின் 
வளரச்சி கிழக்கு மாகாண கல்வி வை-
யஙகளின் வளரச்சிலய வி்ட அதிகமா-
கும். 

கிழக்கு மாகாண ேலபக்கு வரு-
்டாந்தம் கில்டக்கும் பமாத்்த நிதியில் 
சுமார 50 வீ்தம் கல்விக்காக பேைவி்டப்-
படுகின்்றது. இது சுமார 15 ஆயிரம் 
மில்லியன் ரூபாய் ஆகும். இ்தலன 
வி்ட பகாழும்பு கல்வி அலமச்சினால் 
பேயறபடுத்்தப்படும் அருகிலுள்ள 
பா்டோலை சி்றந்த பா்டோலை, 
பபாதுக்கல்விலய நவீனப்படுத்்தல் 
சபான்்ற திட்டஙகள் மூைம் அதிக நிதி 
பேைவி்டப்படுகின்்றது. 

இ்தறகப்பால் யுனிபேப் சபான்்ற 
நிறுவனஙகள் வரு்டாந்தம் அதிக 
நிதிலய கிழக்கு மாகாண கல்வி முன்-
சனற்றத்துக்காக பேைவிடுகின்்றன. 
எனினும், ச்தசிய மட்ட ்தரப்படுத்்த-
சைாடு ஒப்பிடுலகயில் கிழக்கு மாகா-
ணத்்தால் முன்சனற்றம் காண முடிய-
வில்லை. 

கிண்ணியா கல்வி வையத்தில் ஒரு 
பா்டோலையில் இருநது 1 மாணவர 
க்டந்த ஆண்டு புைலமப் பரிசில் 
பரீடலேக்கு ச்தாறறியுள்ளார. அவர 
70 புள்ளிகலள வி்டக் குல்றயசவ 
பபறறுள்ளார. அச்தசபாை இன்னு-
பமாரு பா்டோலையில் 2 மாணவரகள் 
ச்தாறறி இருவரும் 70க்கு குல்றயசவ 
புள்ளி பபறறுள்ளனர. 

5 வரு்டஙகளாக ஒரு மாணவனுக்-
கும், இரு மாணவரகளுக்கும் கறபித்து 
குல்றந்த படேம் 70 புள்ளிகலளயா-
வது பப்ற வழிகாட்டப்ப்டவில்லை-
பயன்்றால் எஙசக குல்றபாடு உள்ளது 
என்பது குறித்து சிநதிக்க சவண்டும் 
என்்றார. 
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(மூதூர தினகரன் நிருபர)

மூதூர பிரச்தேத்தில் இயஙகி 
வரும் ்தனியார பா்டோலைகளில் 
காணப்படும் சுகா்தார ந்டவடிக்லக-
யிலன கண்்டறியும் முகமாக மூதூர 
சுகா்தார லவத்திய அதிகாரி என்.எம்.
எம்.கஸ்்ாலி ்தலைலமயில் சமற-
பாரலவ பபாதுச் சுகா்தார பரிசோ்த-
கரகள்  திடீர விஜயம் சமறபகாண்டு 
பகாசரானா சுகா்தார பாதுகாப்பு 
மறறும் பபாதுச் சுகா்தார வி்டயஙகள் 
குறித்தும் சமறபாரலவயில் ஈடுபடடு 
வருகின்்றனர.

மாணவரகள் மறறும் ஆசிரியரகள் 
பகாசரானா சுகா்தார பாதுகாப்பு நல்ட-
முல்றகலள பின்பறறுவதில் சபணி-
வரும் முன்னாயத்்த பேயறபாடுகள் 
ப்தா்டரபாக காணப்பட்ட குல்றபாடு-
கலள நிவரத்தி பேய்யுமாறு சவண்டி-
யது்டன், சமலும் பாதுகாப்பு பபறு-
வ்தறகான சுகா்தார நல்டமுல்றகலள 
ப்தா்டரச்சியாக பின்பறறுமாறும் 
ஆசைாேலன வழஙகப்பட்டது.

இச்தசவலள பா்டோலைச் 
சூழலில் ப்டஙகு நுளம்புகள் பரவுவ-
்தறகான ோத்தியஙகள் காணப்படும் 
பகுதிகளும் கண்்டறியப்பட்டன.

கந்தளாய் தினகரன் நிருபர

திருசகாணமலை சில்றச்ோலை 
உத்திசயாகத்்தரகளுக்கு பகாவிட 19 
்தடுப்பூசி பேலுத்்தப்பட்டது.

திருசகாணமலை விளக்கமறியல் 
சில்றச்ோலையில் க்டலமயாறறும் 
உத்திசயாகத்்தரகளுக்கு திருசகாண-
மலை சுகா்தார லவத்திய அத்தியட-
ேகர பணிமலனயில் ேனிக்கிழலம 
(20) பகாசரானா ்தடுப்பூசி பேலுத்-
்தப்பட்டது.

சில்றச்ோலை அத்தியடேகர, 
பிர்தான பஜயிைர உடப்ட ஐம்பதிற -
கும் சமறபட்ட சில்றச்ோலை உத்தி -
சயாகத்்தரகளுக்கு பகாசரானா ்தடுப்-
பூசி பேலுத்்தப்பட்டது.

உலக புற்றுந�வாய்தினதமதைப�வாட்டி கல்முமன பி்ரவாந்தி� சுகவாதைவா்ர நெமவப ெணிைமன 
ஏற்ெவாடு பெய்தை விழிபபுணர்வு ஊர்வலம் ெணிபெவாளர் ப�வாக்�ர் குண.சுகுணன் தைமலமை -
யில் இ�ம்பெற்்றது. ஊர்வலததின்நெவாது துண்டுபபி்ரசு்ரஙகளும் விநிந�வாகிக்கபெட்�ன.

(ெ�ம்: கவாம்ரதீவு குறூப நிருெர்)

(ேவளக்கல்ட குறூப் நிருபர)

ேம்மாநதுல்றயில் திண்மக் கழி-
வகற்றல் சேலவயின் சபாது ஒரு 
வீடடின் குப்லபப் பபாதியினுள் ்தவ-
று்தைாக வீேப்பட்ட 12 பவுண் ்தஙக 
நலக உரிலமயாளரி்டம் ஒப்பல்டக்-
கப்படடுள்ளது.  க்டந்த ேனிக்கிழலம 
ேம்மாநதுல்ற சின்னப்பள்ளி வீதியில் 
குறித்்த வீடடு உரிலமயாளர ்தனது 
வீடடில் திருமண நிகழ்வு இ்டம் 
பபற்றலமயினால் 12 பவுண் ்தஙக 
நலகலய ்தன்லனயறியாமல் குப்லப-
சயாடு குப்லபயாக கழிவுப் பபாதிக்-
குள் வீசியுள்ளார.

அப்பபாதி ேம்மாநதுல்ற பிரச்தே 
ேலபயின் கழிவகற்றல் வாகனத்-
திறகு வழஙகப்பட்ட நிலையில், 
குறித்்த வீடடு உரிலமயாளர வீடடில் 
இருந்த நலகலய ச்தடிய சவலளயில்  
காணாமல் சபாயிருப்பது கண்்டறிப்-
பட்டல்த ப்தா்டரநது, இவவி்டயம் 
ேம்மாநதுல்ற பிரச்தே ேலப திண்மக்-
கழிவகற்றல் சேலவ சமறபாரலவயா-
ளரின் கவனத்திறகு பகாண்டு பேல்-
ைப்படடுள்ளது.

இ்தலன ப்தா்டாநது ேம்மாநதுல்ற 
பிரச்தே ேலப பேயைாளர எம்.ஏ.சக.
முஹம்மடின் பணிபுலரக்கலமவாக 
உ்டனடியாக பேயறபடடு, ேம்மாந-
துல்ற பிரச்தே ேலபயின் வஙகளாவடி 
சே்தலனப் பேலள உறபத்தி நிலை-
யத்தில் ஊழியரகளின் உ்தவியு்டன் 

குறித்்த திண்மக்கழிவகற்றல் வாகனத்-
தில் சேகரிக்கப்படடிருந்த அலனத்து 
கழிவுப் பபாதிகலளயும் பபரும் 
சிரமஙகளுக்கு மத்தியில் ஆராய்நது, 
குறித்்த நபரின் 12 பவுண்்தஙக நலக  
ச்தடிக்கண்டு பிடித்து உரிய நபரி்டம் 
ஞாயிறறுக்கிழலம (21) ஒப்பல்டக்-
கப்பட்டது.

இ்தன் மூைம் ேம்மாநதுல்ற பிரச்தே 
ேலபக்கு  நறபபயலர ஈடடிக் பகாடுத்-
்தலமக்காகவும்  கழிவுப் பபாதிகலள 
பபரும் சிரமஙகளுக்கு மத்தியில் 
ஆராய்நது ்தஙக நலக  ச்தடிக்கண்டுபி-
டித்்தலமக்கு   ேம்மாநதுல்ற பிரச்தே 
ேலப ்தவிோளர  ஏ.எம்.முஹம்மட 
பநௌஷாட குறித்்த சமறபாரலவயா-
ளர, சுகா்தார ஊழியரகள் மறறும் 
சே்தலனப் பேலள உறபத்தி நிலைய 
ஊழியரகளுக்கும்   நன்றிகலளயும் 
பாராடடுகலளயும் ப்தரிவித்துள்ளார.

பவல்ைாபவளி தினகரன், புதிய காத்-
்தான்குடி தினகரன், மட்டக்களப்பு 
விசே்ட  நிருபரகள்

ேரவச்தே ோரணர தின நிகழ்வுகள் 
சநறறு (22) மட்டக்களப்பில் நல்ட-
பபற்றன. ோரணர இயக்கத்தின் ஸ்்தா-
பகர சப்டன் பவுல் பிரபுவின் பி்றந்த 
தினத்ல்த ோரணரகள் உைக ோரணர 
தினமாக அனுஸ்டிக்கின்றனர.

இ்தலன முன்னிடடு மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட ோரணர ேஙகத்தின் ஏறபாட-
டில் பிர்தான நிகழ்வு திருநீறறுப் பூங-

காவில் உள்ள சப்டன் பவல் சிலைய-
ருசக   நல்டபபற்றது.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட ோரணர 
ேஙகத்தின் ்தலைவரும், மாவட்ட 
அரோஙக அதிபருமான சக.கருணாக-
ரன் ்தலைலமயில் நல்டபபற்ற இந்த 
நிகழ்வில், மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
231வது பல்டப்பிரிவின் கட்டலள 
அதிகாரி பிரிசகடியர பிரதீப் கமசக, 
மட்டக்களப்பு வைய கல்விப் பணிப்-
பாளர திருமதி சுஜா்தா குசைநதிரகு-
மார உடப்ட பைர கைநது பகாண்்ட-
னர. 

கல்கு்டா தினகரன் நிருபர

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 
க்டலமயாறறும் கிராம சேலவ 
அதிகாரிகலள முகநூல் வாயிைாக 
அவதூ்றாக சபசியலமக்கு எதிரப்பு 
ப்தரிவித்து கிராம சேலவ அதிகாரி -
கள் கறுப்புப்படடி அணிநது மாவட -
்டம் முழுவதும் எதிரப்பு ந்டவடிக் -
லகயிலன சநறறு திஙகடகிழலம 
சமறபகாண்டு வருகின்்றனர.

அந்த வலகயில் ஓட்டமாவடி 
பிரச்தே பேயைாளர பிரிவில் க்ட -
லமயாறறும் கிராம சேலவ அதி -
காரிகள் கறுப்புப்படடி அணிநது 
பேயைக முன்பாக ்தஙகளது 
எதிரப்பு ந்டவடிக்லகயில் ஈடுபட -
்டது்டன், பின்னர கறுப்புப்படடியு -
்டன் ்தஙகளது க்டலமகலள சமற -
பகாண்்டனர.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 
களுவாஞ்சிக்குடி பிரச்தே பேயைா -
ளர பிரிவில் ஓந்தாச்சிம்டம் பகுதி 
கிராம சேலவ அதிகாரிலய முகநூல் 

வாயிைாக ஒருவர அவதூ்றாக சபசி -
யது்டன், அதில் மட்டக்களப்பு 
மாவட்டத்தில் க்டலமயாறறும் 
கிராம சேலவ அதிகாரிகலளயும் 
அவதூ்றாக சபசி கிராம அதிகாரி -
களுக்கு அபகீரத்திலய ஏறபடுத்தி -
யுள்ளலமக்கு எதிரப்பு ப்தரிவித்து 
குறித்்த எதிரப்பு ந்டவடிக்லக 
இ்டம்பபற்றது. 

கிராம உத்திசயாகத்்தரகள் மீது 
சபாலியான குற்றச்ோடடுக்கலள 
முன்லவப்பதும், அவதூ்றாக சபசு -
பவரகள், பகாலை அச்சுறுத்்தல் 
சமறபகாள்பவரகலள மிக வன்லம -
யாக கண்டிக்கின்ச்றாம் என மட -
்டக்களப்பு மாவட்ட ஐக்கிய கிராம 
உத்திசயாகத்்தரகள் ேஙகம் ப்தரி -
வித்துள்ளது.

அரசுடன் நல்லுறவை ஏற்படுத்துைதன் மூலமே
ேக்களின் அபிலாவை்கவை நிவறமைறற முடியும்

இராஜாங்க அமைச்சர் ்சதாசிவம் வியாழேந்திரன் 

சிவறசைாவல 
உத்திம�ா்கத்தர்களுககு 
தடுப்பூசி

்கஞைாவுடன்
ப்பண் வ்கது
கல்கு்டா தினகரன் நிருபர

வாலழச்சேலன பபாலிஸ் பிரி-
வுக்குடபட்ட பில்றநதுலரச்சேலன 
பகுதியில் 3440 கிராம்  சகரளா 
கஞ்ோவு்டன் பபண்  ஒருவர க்டந்த 
ேனிக்கிழலம இரவு லகது பேய்-
யப்படடுள்ள்தாக வாலழச்சேலன 
பபாலிஸ் நிலைய பபாறுப்பதிகாரி 
்தனஞ்ஜய பபரமுன ப்தரிவித்்தார.

கில்டத்்த இரகசிய ்தகவலைய -
டுத்து வாலழச்சேலன  விசே்ட அதி-
ரடிப் பல்டயினரு்டன் இலணநது 
சமறபகாண்்ட சுறறிவலளப்பில் 
சகரளா கஞ்ோவு்டன் பபண் ஒருவர 
லகது பேய்யப்படடுள்ளது்டன்,  
இரு பபண்கள் ்தப்பிச் பேன்றுள்ள்தா-
கவும் அவரகலள ச்தடும் பணியில் 
பபாலி்ார ஈடுபடடு வருவ்தாகவும் 
அவர ப்தரிவித்்தார.

ேடடக்கைப்பில் உல்க ைாரணர தின நி்கழ்வு

கிராே மைவை அதி்காரி்கள்
்கறுப்புப்்படடி அணிந்து எதிரப்பு

புலவேப் ்பரிசில் ப்பறும்பறு்களின் பின்னவடமை
கிழககு ோ்காண ்கல்வி பின்னவடவுககு ்காரணம்

ைா்காண ்கல்வி அமைசசின் திட்டமி்டல் பணிபபாளர் முஸ்இல்

குப்வ்ப ப்பாதிககுள் தங்கம் மீடபு;
உரிவே�ாைரிடம் ஒப்்பவடப்பு

சு்காதார விட�ங்கவை 
்கண்டறி� அதி்காரி்கள் விஜ�ம்

மண்டூர குறூப் நிருபர 

்தமிழ் மக்களின்  பிரச்சிலனகலள 
தீரக்க  அரோஙகத்து்டன் பகாஞ்ேம் 
பகாஞ்ேமாக எடுத்துலரத்ச்த அபிைா-
லேகலள நில்றசவற்ற சவண்டும் 
என, பின்்தஙகிய கிராமிய பிரச்தே 
அபிவிருத்தி மறறும் மலனோர 
கால்நல்ட பராமரிப்பு மறறும் சிறு 
வரத்்தக பயிரச்பேய்லக சமம்பாடடு 
இராஜாஙக அலமச்ேர ே்தாசிவம் 
வியாசழநதிரன் ப்தரிவித்்தார.

களுவாஞ்சிக்குடி பேயைகப் பிரி-
வுக்குடபட்ட களு்தாவலள கிரா-
மத்தில் சநறறுமுன்தினம் (21)  
இ்டம்பபற்ற மக்கள் கூட்டத்தில் 
கைநதுபகாண்டு உலரயாறறிய 
அவர, சமலும் ப்தரிவிக்லகயில்,

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தி-

லுள்ள மூன்று இைடேத்து ஒன்ப்தா-
யிரம் வாக்குகள் முல்றயாக நான்கு 
்தமிழ்க் கடசிகளுக்கு கில்டக்கப்-
பபறறிருந்தால்  ஐநது ்தமிழ்ப் 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினரகள் மட-
்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களுக்கு 
சேலவகள் பேய்திருப்பாரகள். 

்தனித் ்தமிழ்த் ப்தாகுதியான பட-
டிருப்புத் ப்தாகுதியில் ்தமிழ் மக்க-
ளுக்கு கில்டக்கப்பபற்ற ச்தலவ-
களின் நிமித்்தசம பேய்நன்றி 
அடிப்பல்டயில் வண்ணாத்துப்-
பூச்சி, மரம் என்பவறறுக்கும் வாக்கு-
கள் அளிக்கப்படடுள்ளன. ஆனால் 
நாஙகள், ்தமிழ் மக்களின் அடிப்ப-
ல்டத் ச்தலவகலள நில்றசவற்றா-
மல் எப்படி, எந்த முகம் பகாண்டு 
பபாதுமக்கள் முன் பேல்வது என்்ற 
சகள்வியும் எழுகி்றது.

்தமிழரகளால் இரு ்த்டலவ 
மாத்திரசம பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னரகளாக வரமுடிகி்றது.  பபாது-
மக்கள ச்தலவயறிநச்த மக்கள் பிர-
திநிதிகலள ப்தரிவு பேய்கின்்றனர. 
கூட்டலமப்பின் க்டந்த காை நல்-
ைாடசி பாராளுமன்்ற உறுப்பினரகள் 
எஙசக? ஓய்வூதியத்திறகு பகாடுத்-
துவிடடு வீடடில் இருக்கி்றாரகள். 
ஒரு சிைர ஐநது வரு்டம் நில்றவு 
பப்றாமல் பாராளுமன்்றம் கலைக்-
கப்பட்ட்தனால் ஓய்வூதியம் இன்றி-
யும் அவதிப்படுகின்்றனர. 

ஆகசவ எதிரவரும் காைஙகளில் 
எவரும் பபாதுமக்கலள ஏமாற்ற 
முடியாது. மட்டக்களப்பில் 
இயஙகிய கிழக்கு மாகாணத்துக்-
குரிய இைஙலகப் சபாக்குவரத்து 
ேலபயின் ்தலைலமக் காரியாையம் 
இன்று கல்முலனயில் இயஙகுகி-
்றது. மட்டக்களப்பில் இயஙகிய 
கிழக்குக்குரிய ச்தசிய இலளஞர 
சேலவகள் மன்்றத் ்தலைலமக் காரி-
யாையம் இன்று ேம்மாநதுல்றயில் 
இயஙகுகி்றது. 

இைஙலகயில் ஒன்பது மாகாணத்-
திறகும் ஒன்பது வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ேலப இருந்த நிலையில், 
மட்டக்களப்பில் இயஙகிய வீதி 
அபிவிருத்தி ேலபயிலன இரண்்டாக 
பிரித்து கல்முலனயிலும் வீதி அபி-
விருத்தி அதிகார ேலப இயஙகுகி-
்றது. ஆக கிழக்கில் வீதி அபிவிருத்தி 

ேலபகள் இரண்டு இயஙகுகி்றது. 
அக்கலரப்பறறு பிரச்தே ேலப ஒசர 
இரவில் மாநகர ேலபயாக மாறிவிட-
்டது. 

நாைலர வரு்டம் நல்ைாடசி அர-
ோஙகத்துக்கு முடடுக்பகாடுத்தும் 
நாைாயிரம் சபர சவலை பேய்்த 
வாலழச்சேலன காகி்த ஆலையின் 
ஒரு யன்னலைக்கூ்ட கூட்டலமப்-
பினால் தி்றக்க முடியாதிருந்தது. 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ்தமிழ் 
மக்கள் 75 ே்தவீ்தமாக இருநதும் ஏழு 
ச்தசியப் பா்டோலைகசள உள்ளன. 
முஸ்லிம்கள் 25 ே்தவீ்தம் ஆனால் 
ஆறு ச்தசியப் பா்டோலைகள். இவ-
வா்றான அபிவிருத்தி சமம்பாடடு 
நிலையில், உரிலம என்்றால் என்ன 
என்று எனக்கு விளஙகவில்லை. 75 
வீ்தமான சிஙகளவரகள் ்தமிழ் மக்-
களுக்கான உரிலமயிலன ்தடடுத் 
்தாம்பூைத்தில் லவத்துத் ்தரப்சபாவ-
தில்லை, அது ோத்தியப்படும் வி்ட-
யமுமல்ை.

2020 அரோஙகத்தில் மாவட்ட 
அபிவிருத்திக் குழு ்தலைவராக 
இருந்த காைத்தில் வாலழச்சேலன 
காகி்த ஆலைலய  என்னால் தி்றக்க 
முடிந்தது. ஏழு ச்தசியப் பா்டோ-
லைகலள பகாண்டுவர முடிந்தது. 
பேலளக் களஞ்சியோலையிலன 
புனரலமத்து தி்றக்கமுடிந்தது. இவ-
வா்றான அபிவிருத்திகலள எதிரக்-
கடசியில் இருநது பேய்ய முடியாது. 

கிழக்கு மாகாணம் ப்தால்பபா-
ருள்  ஆக்கிரமிக்கப்ப்டக்கூ்டாது, 
வன இைாகா வன ஜீவராசிகள் 
என்்ற சபாரலவயில் ஆக்கிரமிப்லப 
சமறபகாள்ளக்கூ்டாது, மகாவலி 
என்்ற பபயரில் ஆக்கிரமிக்கப்ப்டக்-
கூ்டாது என ஆளும் கடசியில் இருந-
்தாலும் அரோஙகத்து்டன் சபாராடி 
சபசிக்பகாண்டு்தான் இருக்கி-
ச்றாம்.

எஙகளது நிை வளத்ல்த பாதுகாக்-
கும் சவலைத்திட்டத்ல்த இராஜ்தந-
திரமாக சிநதித்து பேயறபட்டால் 
மாத்திரசம உரிலம பாதுகாக்கப்ப-
டும்.

ஆயு்தம் ஏநதி சபாராடியும் 72 
வரு்ட எதிரப்பரசியலும் ேரிவரா்த 
நிலையில், ஒப்பந்த நிபந்தலனக-
ளுக்கூ்டாகசவ அபிவிருத்திகலள 
பபறறுக்பகாள்ள முயறசிக்க 
சவண்டும்.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பணி-
யாளரகளாக பணிப்பபண்களாக 
பேல்வல்தயும் பவளி மாவட்டஙக-
ளுக்கு கூலித் ப்தாழிலுக்கு பேல்வ-
ல்தயும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்-
தில் மு்தலில் நிறுத்்த சவண்டும். 
கல்வி, மீன்பிடி நீரப்பாேனம், 
விவோயம் மறறும் லகத்ப்தாழில் 
ஆகிய துல்றகலள முன்சனறறுவ-
்தன் மூைசம பபாருளா்தார ரீதியாக 
்தமிழ்மக்கள் ்தலை நிமிரநது நிறக 
முடியும் என்்றார.
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பாட்ாளி வர்க்க  மேமபாடடு்ககு 
பாடுபட் தியாகி இர.சிவலிங்கம 
வட க�ொழும்பு தின�ரன் நிருபர்

கபருந்தொடட பொடடொளி வர்்க�ம் 
அனுபவிதத பல்வறு க�ொடுமை�-
ளு்ககும் இன்னல�ளு்ககும் எதிரொ� 
குரல எழுப்பியவர் இர. சிவலிங் -
�ம் என ்தொடட உட�டடமைப்பு 
அமைச்சின் முன்னொள் கெயலொள -
ரும் இர.சிவலிங்�ம் ஞொபொ�ொர்தத 
குழுத தமலவருைொன எம்.வொை்த -
வன் கதரிவிததொர்.

இர.சிவலிங்�ததின் 21ஆவது 
ஞொப�ொர்தத ்பருமரயும் எம்.வொை -
்தவனின் குன்றிலிருநது ்�ொட -
மட்ககு நூல கவளியீடும் (20) 
க�ொழும்பு தமிழ்ச் ெங்�ததில நமட -
கபற்ற ்பொது தமலமையுமர ஆற -
றும�யி்ல்ய எம்.வொை்தவன் 
்ைற�ணடவொறு கதரிததொர்.

கதொடர்நதுமரயொறறிய அவர்,...
அரசியல பிரதிநிதிததுவம் 

இலலொது இப்பொடடொளி வர்்க�ம் 

தடுைொறிய நிமலயில துணிச்ெலு -
டன் இச்ெமூ�ததின் விடியலு்க�ொ� 
ஒரு ்பொரொளியொ� எழுநதொர்.விடு -
தமல்க�ொ� குரல எழுப்பிய துணிச் -
ெல க�ொணட �லவிைொ்ன அைரர் 
இர.சிவலிங்�ம்.

அவரிடம் �லவி கபற்ற ைொணவர் -
�ளில நொனும் ஒருவன் என்பதில 
இன்று கபரும் ைகிழ்மவ எடடுகி -
்்றன். 

ைமலய� ை்க�ளின்  துன்பங்�மள 
�ணடு துணிவுடன் கெயலபட ஆரம் -
பிததொர்.்தொடடங்�ளில இளம் 
வயது இமளஞர்�மள ஒன்று திரட -
டினொர்.பொரதியொர்,திருவள்ளுவர் 
ைன்்றங்�மள உருவொ்ககினொர்.இம் 
ைன்்றங்�ளின் வொயிலொ� பொடடொளி 
வர்்க�ததின் துயர வொழ்்கம�மய 
கவளியுலகு்ககு �ொடசிப்படுததி -
னொர்.இச் ெமூ�ததின் உரிமை்க�ொ� -
வும் எழுச்சி்க�ொ�வும் குரல எழுப்பி -
யவர் இர.சிவலிங்�ம்.

இவர் ்பச்சுத தி்றன்க�ொணடவர்.
அப் ்பச்சு தி்ற்ன இவமர இச் 
ெமூ�ததின் ைததியில அமடயொளப் -
படுததியது.தி்றமையொன ்பச்ெொ -
ளர்.அவரின் ஒ்ர மூச்சு ைமலய� 
பொடடொளி வர்்க�ததின் சுரணடல -
�ளில இருநது அவர்�மள மீடகட -
டுப்ப்தயொகும்.தனது இறுதி மூச்சு 
வமர இச் ெமூ�ததிற�ொ� குரல 
எழுப்பியவர்.

1957 இல ஹற்றன் மஹலன்ஸ் 
�லலூரியில ஆசிரியரொ� பதவி்யற -
்றொர்.அன்று முதல பல தி்றமை� -
மள்க க�ொணட ைமலய� ைொண -
வர்�மள உருவொ்ககினொர்.இவ்ர 
ைமலய� ெமூ�ததின் �லவிமய 
உயர்நிமல்ககு க�ொணடு வநத சிறபி -
யுைொவொர்.

அைரர் இர.சிவலிங�ம் ை்க�ளு்க-
�ொ� சிம்றவொெம் அனுபவிததவர்.
தன் ெமூ� விடியலு்க�ொ� ்பொரொடிய 
ஒரு தியொகி.

எம்.வவாைதேவன் (ஞவாெகவார்தே குழு்த ேமைவர)

முன்்வாள் அமைசெர விநவாயகமூர்ததி மு்ரளிே்ரன் நடவடிக்மக
  வொச்சி்ககுடொ வி்ேட நிருபர்

நீணட �ொலைொ� திரு்க்�ொவில 
பிர்தெ கெயல�ததிறகுடபடட விநொ-
ய�புரம் பொல்ககுடொ ை்க�ள் எதிர்-
க�ொணடு வநத ்பொ்ககுவரதது பிரச்சி-
மன்க�ொன தீர்விமன ஐ்ககிய ை்க�ள் 
சுதநதிர முன்னணியின் தமலவரும் 
முன்னொள் பிரதி அமைச்ெருைொன விநொ-

ய�மூர்ததி முரளிதரன் அரெொங்�ததினூ-
டொ� கபறறு்கக�ொடுததொர்.

 இதற�மைவொ� ்நறறு குறிதத 
பகுதி்ககு விஜயகைொன்ம்ற ்ைற-
க�ொணடு அவர் பொல்ககுடொ கதொட்க�ம் 
அ்க�மரப்பறறு வமரயிலொன இலங்ம� 
்பொ்ககுவரதது பஸ் ்ெமவயிமன 
ஆரம்பிதது மவததொர்.  ஜ்ககிய ை்க�ள் 
சுதநதிர முன்னணியின் திரு்க்�ொவில 

பிர்தெ இமணப்பொளர் ்�.ைதி ைறறும் 
அ்க�மரப்பறறு பிர்தெ இமணப்பொளர் 
இ.சுவர்ணரொஜ் இமணததமலமையில 
இடம்கபற்ற நி�ழ்வில �லநது  க�ொணட-
னர். பிரதை அதிதியொ� �லநது க�ொணட 
விநொய�மூர்ததி முரளிதரன் பூமஜ வழி-
பொடடில �லநது க�ொணடதன் பின்னர் 
பஸ் ்ெமவயிமன நொடொமவ கவடடி 
ஆரம்பிதது மவததொர்.

ைட்டு, ைவாவட்ட இமைபெவாள்ரவாக கபூரதீன் நிய்ம்
பொலமுமன வி்ெட நிருபர்

வனஜீவரொசி�ள் பொது�ொப்பு 
ைறறும் வன வள அபிவிருததி இரொ-
ஜொங்� அமைச்ெர் விைலவீர திெொநொ-
ய்க�வின் ைடட்க�ளப்பு ைொவடட 
முஸ்லிம் பிர்தெங்�ளின் இமணப்-
பொளரொ� ஏ்றொவூமரச் ்ெர்நத எம்.

எஸ்.ஏ.�பூர்தீன் நியமி்க�ப்படடுள்-
ளொர். கிழ்ககு ைொ�ொண முன்னொள் 
சு�ொதொர அமைச்ெரும், ஸ்ரீலங்�ொ 
சுதநதிர்க �டசியின் ைடட்க�ளப்பு 
ைொவடடத தமலவருைொன எம்.
எஸ்.சுமபரின் சிபொரிசின் ்பரி்ல 
இநநியைனம் வழங்�ப்பட-
டுள்ளது.

மபா்ககுவரத்து பிரச்சினை்ககு தீரவு

njhifkjpg;G kw;Wk; 
Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jhy; 

fzpf;fg;gLk; Njrpa 
EfHNthH tpiyr;Rl;nlz;
(mbg;gil: 2013=100)
njhifkjpg;G Gs;sp 

tpguj; jpizf;fsj;jhy; 

fzpf;fg;gl;l 2021 

rdthp khjj;jpw;fhd 

Njrpa EfHNthH 

tpiyr; Rl;nlz; 142.1 

(E}w;wpehw;gj;jp ,uz;L 

jrk; xd;W) vd nghJ 

mwptpj;jYf;fhf ,j; 

jhy; mwptpf;fg;gL 

fpd;wJ.

gp.vk;.gp. mEuFkhu

njhifkjpg;G kw;Wk; 

Gs;sptpgu gjpy; 

gzpg;ghsH ehafk;

njhifkjpg;G kw;Wk; 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk;

j.ng.,y.: 121> 

gj;juKy;y.

22.02.2021

murhq;f mwptpj;jy;

 tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tYrf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
2021–2022 Mk; Mz;Lf;fhf nfhyd;dhit kw;Wk; 

gpw;Wkd; fsQ;rpak; kw;Wk; Kj;Juh[tytpy; 
tpw;gid tshfj;jpy; ,.ng.$. jiyik mYtyfk;> 

tptrha ,urhad nraw;ghl;lfk; kw;Wk; SSE 
njhopw;rhiyfSf;fhf tpepNahf myFfSld; 19 

yPw;wu; FbePu; Nghj;jy;fspd; toq;fy;> tpepNahfpj;jy; 
kw;Wk; kPs;epug;gy;

B/19/2021
“2021–2022 Mk; Mz;Lf;fhf nfhyd;dhit kw;Wk; 
gpw;Wkd; fsQ;rpak; kw;Wk; Kj;Juh[tytpy; tpw;gid 
tshfj;jpy; ,.ng.$. jiyik mYtyfk;> tptrha 
,urhad nraw;ghl;lfk; kw;Wk; SSE njhopw;rhiyfSf;fhf 
tpepNahf myFfSld; 19 yPw;wu; FbePu; Nghj;jy;fspd; 
toq;fy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; kPs;epug;gYf;fhf” 
Gfo;ngw;w toq;Feu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgd> jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;.
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &ghit (&gh 925.93 
+ VAT) nrYj;jp vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw rku;g;gpj;J 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 1Mk; khb> ,y. 
609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 
09 vd;w Kftupapy; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; 
,Ue;J (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) 2021.03.16 md;W 
tiu 0900 kzp kw;Wk; 1500 kzpf;F ,ilNa tpiykD 
Mtzq;fis ngw KbAk;.
tpiykDf;fs; Vw;gJ 2021.03.17 md;W 1400 kzpf;F 
KbTWtNjhL tpiykD %lg;gLk; Neuk; KbTw;w 
gpd; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; 
fsQ;rpaq;fs;) cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykD jpwf;fg;gLk; 
Neuj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 
ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLtu;. 
tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ 
NkYs;s Kftupapy; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; 
(ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) itf;fg;gl;Ls;s 
tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,lyhk;. 
tpiykD Mtzq;fis 2021.03.16 md;W 1500 kzp 
tiu NkYs;s Kftupapy; guPl;rpf;fyhk;. guPl;rpg;gjw;fhf 
www.ceypetco.gov.lk vd;w ,izajs KftupapYk; 
tpiykD Mtzk; fpilf;fg;ngWk;.
fPo; jug;gl;Ls;s njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fq;fspy; 
,Ue;J (VNjDk; ,Ue;jhy;) njsptpid ngw KbAk;. 

nfhtpl;–19 ngUe;njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuu;fs; www.
ceypetco.gov.lk vd;w ,.ng.$. ,izajsj;jpy; tpiykD 
Mtzj;ij jutpwf;fk; nra;a KbAk; vd;gNjhL midj;J 
fl;lzq;fisAk; kf;fs; tq;fpapd; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; (jiyik mYtyfk;) 004100110208633 vd;w 
fzf;F ,yf;fj;jpy; Nkw;nfhs;s KbAk;. tpiykDTld; 
Nru;j;J mry; tq;fpg; gw;Wr;rPl;il rku;g;gpf;fTk;. 

jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO>
C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
1Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th 
khtj;ij> nfhOk;G 09.
njh.: 5455330> njhiyefy;: 5455424  

 

,yq;if tq;fp (xYtpy; fpisapy;) 
flikahw;wpa

 jpU. V. vy;. vk;. k`;[{j;;;
,y. 5> Nfhtpy; tPjp> epe;jT+h;

mth;fspd; jpBh; kiwitapl;L ,yq;if 

tq;fp njhFjp Kfhikj;JtKk; Copah;fSk; 

Mo;e;j ,uq;fiyj; njhptpj;Jf;nfhs;fpd;wdh;.

md;dhhpd; [dh]h ey;ylf;fk; 

2021 ngg;uthp khjk; 22Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik 

epe;jT+h; ikathbapy; eilngWk;.

md;dhhpd; Md;kh [d;dJy; gph;njs]; vDk; 
Nkyhd Rtdj;ij mila 

gpuhh;j;jpf;fpd;Nwhk;.

Mo;e;j ,uq;fy;fs;



12 2021 பெப்ரவரி 23 பெவவவாய்க்கிழமை23–02–2021

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

ngUe;Njhl;l mikr;R

ghJfhg;Gg; gilapdhpd; Nritiag; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

kpl;yd;l; Njhl;lk;> uj;njhl;l

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F nrhe;jkhd 

kpl;yz;l; mur Njhl;lj;jpy; Vyk; gapHr; nra;ifia 

ghJfhg;gjw;fhf ghJfhg;Gg; gilapdhpd; Nritiag; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gLfpwJ.

,jw;fhf mDgtKs;s ghJfhg;G epWtdj;jpypUe;J 2021.03.08k; 

jpfjp my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd; fpilf;FkhW nghwpaplg;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; nghJ KfhikahsH> ,yq;if mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;> ,y 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G - 

12 vd;w Kfthpf;F mDg;GkhW mwptpf;fpNwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F: Njhl;l mjpfhhp kpl;yd;l;

066-5679800

071-4634132/ 0774055999

jiytH

ngWifr; rig

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G - 12

2021.02.22

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt 1981Mk; 
Mz;bd; 57Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 16(2<) gpuptpd; fPohd mwptpj;jy; 

tl khfhzj;jpy; Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; nfhf;fpsha; 
nfhf;FnjhLtpy; fiuNahu vy;iyapy; jpz;k fdpa kzy; mfo;tJ 
rk;ge;jkhd cj;Njr nraw;wpl;lk; kw;Wk; Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; 
nfhf;fpshapy; epu;khzpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s cj;Njr fdpa kzy; 

jahupf;Fk; epiyak; epu;khzpj;jy;

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if
1988Mk; Mz;bd; 64Mk; ,yf;f kw;Wk; 2011Mk; Mz;bd; 49Mk; ,yf;f xOq;Ftpjpfspd; 

%yk; jpUj;jg;gl;l 1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu 

%yts Kfhikj;Jt rl;lj;jpd; 16(1)Mk; gpuptpd; epajpfSf;F mikthf ,y. 341/21 ruz 

khtj;ij> uh[fpupa vDk; Kftupapy; mike;Js;s tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if fdpa kzy; 

fk;gdpapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; nfhf;fpsha; - nfhf;FnjhLtpy; 

fiuNahu gFjpapy; jpz;k fdpa kzy; mfOk; nraw;wpl;lk; kw;Wk; Ky;iyj;jPT 

khtl;lj;jpy; nfhf;fpshapy; epu;khzpg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s fdpk kzy; kzy; jahupf;Fk; 

epiyak; xd;iw epu;khzpg;gjw;fhd nraw;wpl;lj;Jf;F rku;g;gpf;fg;gl;l Rw;whly; jhf;f 

kjpg;gPl;L mwpf;if nghJkf;fspd; guprPyidf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; ,lq;fspy; ehs; 

KOtJk; Kw;gfy; 8.30 kzp Kjy; gpw;gfy; 4.15 kzp tiu 2021.02.23Me; jpfjp Kjy; 30 

ehl;fSf;F itf;fg;gl;bUf;Fk;. (thu ,Wjp kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fisj; jtpu).

,jw;F Nkyjpfkhf fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt 

jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfG+u;t ,iza jskhd www.coastal.gov.lk ,y; Kk;nkhopfspYk; 

jug;gl;Ls;sJ.

01. fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu  -  Gjpa nrayfk;> 4tJ khb> khspfhtj;j> 

 %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;   nfhOk;G 10.

02. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig -  ,y. 104> “gupru gpar” nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y.

03. td tpyq;Ffs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk; - ,y. 811V> [ae;jpGu gj;juKy;y.

04. jiyik mikr;R mYtyfk;  - aho;g;ghzk;

05. gpuNjr rig  - nkupl;ilk;gj;J

06. khtl;l mYtyfk;  - Ky;iyj;jPT

07. gpuNjr mYtyfk;  - nkupl;ilk;gj;J

08. flw;nwhopy; ePupay; ts jpizf;fsk; - khtl;l mYtyfk;> Ky;iyj;jPT

09. kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig - khtl;l mYtyfk;> Ky;iyj;jPT

10. td ghJfhg;G jpizf;fsk; - gpuNjr mYtyfk;> Ky;iyj;jPT

,e;j cj;Njr nraw;wpl;lj;jpdhy; Rw;whlYf;F Vw;gLk; jhf;fk; njhlu;ghd mwpf;if 

rk;ge;jkhf nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis 2021.02.23Me; jpfjp Kjy; 30 ehl;fSf;F 

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; 

ehafj;Jf;F vOj;J %ykhfr; rku;g;gpf;FkhW mwpaj; jUfpNwd;.

fyhepjp vk;.vk;.v];.v];.gp. ahyfk 

gzpg;ghsu; ehafk; (gjpy;) 

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;> 

4tJ khb> Gjpa nrayfk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G 10 

njhiyNgrp ,y. 011-2449754> 011-2387922> 011-2449197 njhiyefy; ,y. 011-2438005> 011-2472623.

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y: 28,d; 

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. :- kpfh/3/mj;/161
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y:

4-3/7/2013/Vr;lgps;a+/374 
fPNo cs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

fhzp/fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg; 

gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 

,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; 02 

ngg;uthp 2021 Mk; jpfjpa 2213/12 Mk; ,yf;f 

murhq;f tu;j;jkhdpapd; gFjp IIIIg; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsu; 

gpupT  : ePh;nfhOk;G

fpuhk Nrtfh; gphpT :  ,y . 1 5 9 - n g h p aKy ;iy 

kw;Wk; 160 - cjah;Nfhg;Gt

fpuhkk; :  ̀ {Dg;gpl;b> (ePh;nfhOk;G 

khefu rig vy;iyf;F 

cl;gl;l gphpT ,y 6 

kw;Wk; 8)

Muk;g

tiugl ,y : fk;.4142

Jz;L ,y : 01-77 (77 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : 0.1467 n`f;lahu;

V.a+.gj;jpuz>

gpuNjr nrayhsh; kw;Wk; 

fhzp RtPfhpj;jy; mjpfhhp> 

ePh;nfhOk;G

gpuNjr nrayfk;

ePh;nfhOk;G            

18.02.2021

Gj;jrhrd> fyhrhu kw;Wk; kj tptfhu mikr;R

,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;

ntw;wplq;fs;

,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpy; ntw;wplkhfTs;s gpd;tUk; 

gjtpfSf;fhf ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s fy;tp kw;Wk; jifikfisg; g+h;j;jp 

nra;Js;s mNgl;rfh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs;

(m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l Kfhikj;Jtk; / fzf;fpay; / 
th;j;jfk; njhlh;ghd gl;lk;.

(M)  murhq;fj; jpizf;fsk; / $l;Lj;jhgdk; / rig my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

epWtdnkhd;wpy; fzf;fha;T njhlh;ghd 03 tUl fhy mDgtk;.

rk;gs msT: Kfhikj;Jtr; Nrit Rw;WepUg ,yf;fk; 02/2016 – MM 1-1
      &gh 53,175/= - 1,375x10:1,910x15 -  &gh 95,575/=
tanjy;iy: 45 tajpw;F Nkw;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;.

Ml;Nrh;f;fg;gLk; Kiw:

  jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk;

 jpwe;j Nghl;bg; ghPl;irf;fhd tplaq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

nkhopj; Njh;r;rp

  ntspg;gLj;jy;> Ghpe;J nfhs;sy;> vOj;Jg; gpiofs; kw;Wk; ,yf;fz tpjp 

ghtid njhlh;gpy; mNgl;rfhpd; ,aYikia mstply;

csr;rhh;G ghPl;ir

  gjtpf;F ,iaghd flikfis nrt;tNd epiwNtw;Wtjw;F mNgl;rfhpd; 

csr;rhh;G kw;Wk; ,aYikia mstply;

gjtpapd; jd;ik kw;Wk; Nrit epge;jidfs;

  Nritf;fhd gjtpapd; IIMk; tFg;gpy; epakpf;fg;gLk; mjpfhhpnahUth; 

%d;W (03) tUl fhy jFjpfhz; fhyj;jpd; fPo; epakpf;fg;gLth; vd;gJld;> 

mtuJ jFjpfhz; fhyj;jpDs; jkJ flikfs; kw;Wk; elj;ijfis 

jpUg;jpfukhd tifapy; NgzpapUe;jhy; kw;Wk; KjyhtJ jiljhz;lw; 

ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUe;jhy; jFjpfhz; fhyj;jpd; ,Wjpapy; Nritapy;/ 
gjtpapy; epue;jukhf;fg;gLth;. Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; 

ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

fy;tpj; jifikfs;

  fy;tpg; nghJj; juhju gj;jpu (rhjhuz) jug; ghPl;irapy; Mff; Fiwe;jJ 

,uz;L ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

njhopy;rhh; Njh;r;rp

  kpd;dpayhsh; gjtpnahd;wpy; flikg;  nghWg;GfSf;F ,iaghf %d;whk; epiy 

kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;g/ 
njhopw;gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwdpy; (NVQ) 
ehd;fhk; (04) kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy; 

kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; %d;W (03) 

tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

rk;gs msT: Kfhikj;Jtr; Nrit Rw;WepUg ,yf;fk; 02/2016 – PL 3
         &gh 26,290/= - 270x10:300x10:330x10:350x12 -  &gh 39,490/=
tanjy;iy:    18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nritf;Fr; Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLk; Kiw

njhopy;rhh; kw;Wk; / my;yJ fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk;

gjtpfspd; jd;ik kw;Wk; Nrit epge;jidfs;

  Nritf;fhd gjtpapd; IIIMk; tFg;gpy; epakpf;fg;gLk; CopanuhUth;; %d;W 

(03) tUl fhy jFjpfhz; fhyj;jpd; fPo; epakpf;fg;gLth; vd;gJld;> mtuJ 

jFjpfhz; fhyj;jpDs; jkJ flikfs; kw;Wk; elj;ijfis jpUg;jpfukhd 

tifapy; NgzpapUe;jhy; kw;Wk; KjyhtJ jiljhz;lw; ghPl;irapy; 

rpj;jpaile;jpUe;jhy; jFjpfhz; fhyj;jpd; ,Wjpapy; Nritapy; / gjtpapy; 
epue;jukhf;fg;gLth;. Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;if 

nghWg;G epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; ,yq;ifg; gpui[ahf kw;Wk; ed;dlj;ij cilatuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; gpd;tUk; Mtzq;fspd; Gifg;glg; gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

1. fy;tpr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs;

2. gpwg;gj;jhl;rpr; rhd;wpjopd; gpujp

3. mDgtk; njhlh;ghd rhd;wpjo;

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;Fk; Kiw:

I.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s 

tpz;zg;gjhuh;fs; jq;fshy; Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis 

2021-03-23Mk; jpfjpf;F Kd; jiyth;> ,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;> 

,y. 303> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy;; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

II.  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

VjhtJ jfty; ngha;nad Ml;Nrh;g;Gf;F Kd; my;yJ Ml;Nrh;g;Gf;Fg; gpd; 

njhpa te;jhy; ehd; ,g;gjtpf;F jifikaw;wtdhff; fUjg;gLNtd;.

gjtp – cs;sff; fzf;fha;thsh;; (M M 1-1) 1 gjtp

gjtp – kpd;dpayhsh;; (PL 3) 01 gjtp

jiyth;>

,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 303> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.

flw;nwhopy; mikr;R
myq;fhu kPd;fs;> ed;dPH kPd; kw;Wk; ,why; tsHg;G> kPd; gpbj; 
JiwKfq;fis mgptpUj;jp nra;jy;> gy; jpd flw;nwhopy; 

eltbf;iffs; kw;Wk; kPd; Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if Njrpa ePH caphpd tsHg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf; Nfhuy; njhlHghd miog;G

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if Njrpa ePH caphpd tsHg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig jpizf;fs ngWiff; FOj; (fPo; kl;lj;jpyhdJ) 

jiythpdhy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fspd; ngWif njhlHghf jFjpAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ngaH

tpiykDg; 

gpiz 

(,yq;if 

&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDg;  

gj;jpuj;jpd; 

ngWkjp 

(,yq;if 

&gh)

tpiykDg; 

gj;jpuq;fs; 

toq;fg;gLk; 

,Wjpj; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

tpiykDg; 

gj;jpuq;fs; 

nghWg;Ngw;f 

g;gLk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

NQ/DPC/2021/NCB/G/01
nghypj;jPd; (LLDPE)  ngWif  (nkhj;j Njitg;ghL  - 
10,925 kg)

50,000.00
121 ehl;fs; 
(08.07.2021)

2,500.00 09.03.2021 
md;W 3.00 

gp.g.

10.03.2021 
md;W 2.00 

p.m
NQ/DPC/2021/NCB/G/03
kPd;fspd; ,d tpUj;jp nraw;ghL njhlHghd 

N`hNkhd;fspd; ngWif 
i.   Gonadotropin - Releasing Hormone (Gn RH) - 451 nos, 

of 10 ml vials 
ii.   Luteinizing Hormone - Releasing Hormone - Analogue 

(LHRH) LHRH-A- 240 nos. of 1 mg vials
iii.   Human Chorionic  Gonadotropin (HCG) 106 nos. of 

5,000 lU vials
iv.   17 á Methyl Testosterone - 60 nos. of 1g vials

70,000.00
121 ehl;fs; 
(08.07.2021)

3,000.00
09.03.2021 
md;W 3.00 

gp.g.

10.03.2021 
md;W 2.00 

gp.g.

NQ/DPC/2021/NCB/G/04
Trichlorfon ngWif

(nkhj;j Njitg;ghL  - 456 kg)

70,000.00
121 ehl;fs; 
(08.07.2021)

3,000.00
09.03.2021 
md;W 3.00 

gp.g.

10.03.2021 
md;W 2.00 

gp.g.

NQ/DPC/2021/NCB/G/05
Bleaching Powder ngWif

(nkhj;j Njitg;ghL  - 16,500 kg)

30,000.00
121 ehl;fs; 
(08.07.2021)

2,500.00
09.03.2021 
md;W 3.00 

gp.g.

10.03.2021 
md;W 2.00 

gp.g.

2.  jFjpAs;s tpiykDjhuHf;F Nkyjpf jfty;fis> NAQDA cj;jpNahfg+Ht ,izaj;jskhd www.naqda.
gov.lk %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH

jpizf;fsg; ngWiff; FO - fPo;kl;lj;jpyhdJ

,yq;if Njrpa ePH caphpd tsHg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig

41/1> Gjpa ghuhSkd;w tPjp>

ngytj;j> gj;juKy;y.

2021.02.23

efu mgptpUj;jp fiuNahu ghJfhg;G> 
fopTg;nghUs; mfw;wy; kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G 

,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfhl;ilapy; (fl;lk;II) gykhb fhH epWj;Jkplk; 
kw;Wk; fyg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; 

rpwg;Gf; fl;likg;Gf;fspd; tbtikg;G kw;Wk; 
epHkhzj;jpw;fhd tpiykDf; Nfhuy;

xg;ge;j ,y: PD/UDA/MDCP/2021/005
fPNo tpghpf;fg;gLkhW NkNy nrhy;yg;gl;l xg;ge;jj;jpw;fhf jifikAk; jFjpAk; nfhz;l 
tpiykDjhuHfsplkpUe;J (CIDA C1 my;yJ mjw;F Nky; - fl;blk;) efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; rhHghf efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopTg; nghUs; 
mfw;wy; kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; epiyahd mikr;ruitapdhy; 
epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOtpd; (SCAPC) jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH.

01.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB) Kiwapy; elj;jg;gLk; jpl;lj;jpd; 
kjpg;gplg;gl;l nryT 1200 kpy;ypad; MFk;. KbtilAk; Neuk; 540 fnyd;lH 
ehl;fshFk;.

02.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH 
mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; fl;bl Ntiyfspy; CIDA 
juk; C1 my;yJ mjw;F Nky; cs;slq;fyhf tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 
Njitg;ghLfis g+Hj;jp nra;jy; Ntz;Lk;.

03.  gj;juKy;y> fl;lk; 1> 7Mk; khb> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWifg; 
gphptpd; ngWifj; jiyikaplkpUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfSf;F Nkyjpf 
jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. 011-3049008 ngf;];: 0112874546) mj;Jld; 
2021 ngg;uthp 23 Kjy; 2021 Vg;uy; 01 tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 9.00 
kzp Kjy; 15.00 kzp tiu fl;lzq;fs; ,d;wp Ntiy ehl;fspy; tpiykD 
Mtzq;fisg; ghPl;rpf;fyhk;.

04.  gj;juKy;y> ~nrj;rphpgha fl;lk; 1| epjpg; gphpT> 6Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapd; fhrhsUf;F fhrhf XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 100>000/- VAT rfpjk; 
nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021 ngg;uthp 23 Kjy; 2021 Vg;uy; 05 tiu K.g. 9.00 Kjy; 
gp.g. 2.30 tiu gj;juKy;y> ~nrj;rphpgha|fl;lk; 1> 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig ngWifg; gphpT> ngWifj; jiyikf;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij 
rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapyhd XH 
KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

05.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; XH ek;gfukhd 
tHj;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; 2021 nrg;lk;gH 28 tiu nry;YgbahFk; ,yq;if 
&gh gd;dpuz;L kpy;ypad; (&. 12>000>000/-) njhiff;fhf> gj;juKy;y> nrj;rphpgha 
fl;lk; 1> 9Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjfhu rigapd; jiythpd; ngahpy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; tpiykD Mtzj;jpy; gphpT x ,y; cs;slf;fg;gl;l gbtj;jpypUe;J 
XH tpiykD ghJfhg;G gpizia vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

06.  2021 Vg;uy; 06k; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F my;yJ mjw;FKd; gj;juKy;y> 
nrj;rphpgha> 18Mk; khb> efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopTg; nghUs; 
mfw;wy; kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G ,uh[hq;f mikr;rpd; Nkyjpf nrayhsH 
(njhopy;El;gk;) ,d; mYtyfj;jpy;> epiyahd> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 
ngWiff; FO (SCAPC) jiytUf;F tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
nghwpaplg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngaH 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd rkHg;gpg;Gf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; tpiykDjhuHfs; 
my;yJ rKfkspg;gjw;F NjHe;njLf;fg;gLk; mtHfsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; njhopy;El;g tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

07.  2021 khHr; 15k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gj;juKy;y> nrj;rphpgha fl;lk; 1> 9Mk; 
khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig Nfl;NghH $lj;jpy; Nfs;tpf;F Kd;duhd 
$l;lk; eilngWk;> vy;yh tpiykDjhuHfSk; ,e;jf; $l;lj;ijj; jtwtplhky; 
fye;Jnfhs;SkhW fLikahf mwpTWj;jg;gLfpd;wdH.

08.  tpiykDjhuHfisj; njhpT nra;Ak; NghJ tpiykDjhuHfspd; Kd;ida 
nraw;ghLfs; kw;Wk; jput epytuk; fl;lhakhf kjpg;gplg;gLk;. tpiykDjhuHfspd; 
Fiwthd nraw;ghLfs; ve;j tpiykD toq;fy;fspYk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl 
khl;lhJ.

09.  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fspy; XH nghUj;jkhd tpiykDit 
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ rfy tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; chpikia. 
epiyahd mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; fkpl;b (SCAPC) jiytH 
nfhz;bUg;ghH. CAPC ,d; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhff; nfhs;sg;gLk;.

10.  Nkyjpf mwpTWj;jy;fs;/ njspTgLj;jy;fs; kw;Wk; js tp[ak; efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd;> 07Mk; khb> jpl;l Kfhikj;Jtg; gphpT gzpg;ghsH (jpl;l 
Kfhikj;Jtk; Nkw;Fg; gpuhe;jpak;) my;yJ gpujpg; gzpg;ghsH (jpl;lq;fs; Nkw;Fg; 
gpuhe;jpak;) ,lk; trjpfis ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng. 011-2877539

11. tpiykDtpd; vy;yh jpUj;jq;fSk;> tpiykDjhuuhy; xg;gkplg;gly; Ntz;Lk;.

12.  ve;j tpiykDTf;Fk; tpiykDjhuUld; rk;ge;jg;gl;l ve;j nryTfs;> 
,og;Gf;fSf;Fk; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; nghWg;Gf;$wg;gl khl;lhJ.

13.  jw;NghJ nfhtpl; 19 njhw;W epiyikfisj; jtpHg;gjw;fhf> cq;fs; trjpf;fhf 
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> gpujpg; gzpg;ghsH (ngWif) cld; tpiykD 
Mtzq;fisr; Nrfhpg;gjw;F Kd; jaT nra;J njhlHG nfhs;Sq;fs; njh.Ng. 011-
3049008> ngf;];- 011-2874546

jiytH>
epiyahd> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO (SCAPC)
efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopTg; nghUs; mfw;wy;>
r%f Rj;jpfhpg;G ,uh[hq;f mikr;R>
17k; khb> ~R`{Ugha|
gj;juKy;y.

CP - CAZ-0032-SU-
ZUKI-DAA-MH55S 
Wagon R-Motor 
Car - 2018- urban 
Brown Pearl Metal-
lic Colour. அதியுயர் 
விமைக்குண்டு. CBC 
பினவான்ஸ் லிமிட்டட,  
187,  கடடுகஸ்்தவாட்ட 
வீதி,   கண்டி. பதவா.்ெ. 
081 2 200272.
 014079

SG B HV - 0829 TVS 
apa c he,  2018,  
mot o r Cy cle. 
கூ டி ய விமைக் ்கவாரி -
க்மகக்கு,  பவலிெல் 
பினவான் ஸ் பிஎல்சி,  
இை.310,  கவா லி வீதி,  
பகவாழும்பு - 03. பதவா.்ெ 
- 0711 210810.
 013304

WP AAW -9938 Bajaj,  
2015,  threewheel. 
கூடிய விமைக்்கவாரி-
க்மகக்கு. பவலிெல் 
பி னவான்ஸ். பிஎல்சி,  
இை. 310,  கவாலி  வீதி,  
பகவாழும்பு - 03. பதவா.்ெ 
- 07 1 12 10810.
 013305

பெலும்ை ஹ்ர ்ஹவாட்டலு-
க்கு ப்ரவாடடிெவாஸ்,  ம்ரஸ் 
என்ட கறி ெவாஸ் ் தமவ. 
070 3975936.
 014083
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fkj;njhopy; jpizf;fsk;
Nguhnjdpa

tpiykDf; Nfhuy;

Nguhnjdpa> fkj;njhopy; jpizf;fs tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiya gpuhe;jpag; ngWiff; 

FOtpdhy; #hpa rf;jpapdhy; ,aq;Fk; vd[ap]H cgfuznkhd;iwf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhd tpguq;fs;> gbtq;fs; kw;Wk; epge;jidfis> fkj;njhopy; jpizf;fsg; gpujhd 

mYtyf tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;glhj &gh 3500/- ,w;fhd fl;lzj;ij fkj;njhopy; jpizf;fs rpwhg;ghplk; nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;jp> Nguhjid> gioa fy`h tPjpapYs;s fkj;njhopy; jpizf;fs tphpthf;fy; 

kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy;> 2021.02.23 Kjy; 2021.03.16 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,jw;fhd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

gptP.m. 13Mk; tpjptpyf;F 8.1 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> gjpthsH ,lk; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; mtrpak; vd;gJld;> 

mr;rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W tpiykD Mtzq;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDf;fSk; Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; NrHf;fg;gl;L> jiytH> gpuhe;jpa 

ngWiff; FO> tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyak;> fkj;njhopy; jpizf;fsk;> gioa fy`h tPjp> 

Nguhnjdpa vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s 

gpujhd mYtyf tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s gjpTg; Gj;jfj;jpy; 

gjpT nra;J ngWifg; ngl;bapw; NrHf;fyhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~#hparf;jpapdhy; ,aq;Fk; vd[aprH cgfuzk; xd;iw toq;Ftjw;fhd 

tpiykD| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; 2021.03.08 md;W Kw;gfy; 10.00 ,w;F tphpthf;fy; kw;Wk; 

gapw;rp epiyaj;jpy; ,jw;fhd tpiykD Kd;Ndhbr; re;jpg;G eilngWk;. 2021.03.17 md;W 

K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt> mit fkj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; 

tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ 

mtHfspd; vOj;JUt mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH khj;jpuk; rKfkspf;fyhk;.

,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tHj;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l> 

2021.06.30 tiu nry;YgbahFk; tz;zk; &gh 165>000.00 ngWkhdKs;s epge;jidfsw;w 

tpiykDg;gpizankhd;W my;yJ ,j;jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F &gh 82>500.00 ngWkhdKs;s 

njhifia nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpiykDg; gpizankhd;W> 

midj;J tpiykDf;fSlDk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J tpiykDf;fSk; 2021.06.02 

tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

tpiykDj; njhlHghf ,Wjpj; jPHkhdk; vLf;Fk; chpik ,g;ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld;> 

fhuzq;fis ntspg;gLj;jhky;> VNjDk; tpiykDnthd;iw epuhfhpf;Fk; my;yJ gFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ahky; ,Uf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyak;>

fkj;njhopy; jpizf;fsk;.

Nguhnjdpa

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R

tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy> rPJt
1.  gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fspd; toq;fYf;fhf 2021-03-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiuAk; rPJt> 

tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy gzpg;ghsupdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.

cgfuzq;fs; vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&gh)

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; 

(&. kpy;.)

01. Mounted Static Radiography System (X Ray Machine ) 01 1>000.00 140>000.00 7.00

02. Opthalmic Operating Microscope 01 3>500.00 340>000.00 17.00

03.  Other Medical Equipment (one Pulse Oxymeter, one 
Sucker Machine, one Mini Autoclave Machine, One 
Nebulizer, Ten BP Apparatus )

Lot 1>000.00 30>000.00 1.5

04.  Medical Instruments for Eye Surgeries & General 
Medical Instruments (List Provided)

Lot 1>000.00 16>000.00 0.8

3.  cgfuzq;fspd; cs;@u; jahupg;ghsu;fspd; gpujpepjpfs;/ jumq;fPfhuk; ngw;w Kftu;fs; khj;jpuNk ,e;j 

tpiykDtpy; gq;FngWtjw;F jFjpAilatuhtu;.

4.  ngWiff;fhd kjpg;gPl;Lf; fpuak; 5 kpy;ypad; &ghit tpQ;Rkhdhy; tpiykDjhuu; ,yq;if nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthsuplk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  gpd;tUk; Mtzq;fis rku;g;gpj;J 2021-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-17Mk; jpfjp tiuAkhd fhyg;gFjpapy; 

(nghJ tpLKiw kw;Wk; thu ,Wjp ehl;fs; ePq;fyhf) K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuAk; 

rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy> epu;thf mjpfhupaplkpUe;J (njhiyNgrp: 011-2258861-4) 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiytUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;W.

M.  rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy fzf;fhsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; 

Nkw;Fwpg;gpl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;L.

,.  tpahghu gjpT rhd;wpjopd; %yg; gpujpapd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;W.

<.  Kjd;ikahsu;fspdhy; cq;fs; fk;gdpia mtu;fspd; cw;gj;jpfSf;fhd cs;@u; Kftu;fshf epakpj;J 

toq;fg;gl;l rhd;wpjnohd;W/ fbjnkhd;W.

6.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jahupf;fg;gl;L 2021-0318Mk; jpfjpad;W my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy gzpg;ghsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Neubahff; nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbjTiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Tender for the supply of Medical Equipment .......... 
................/2021” vd;w nrhw;gjq;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fs; 2021-03-18Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd;du; 

cldbahfNt rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy gzpg;ghsupd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kftu;fs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthu;fs;.

8.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis rPJt> tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy epHthf mYtyupd; 

mYtyfj;jpy; Ntiy Neuq;fspy; ,ytrkhf guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;.

9.  Nkyjpf jfty;fis rPJt> tp[a FkhuJq;f itj;jparhiy gzpg;ghsuplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 njhiyNgrp: 011-2258861-4 njhiyefy;: 011-2258865.

kUj;Jtu; ULRM ngNuuh 

gzpg;ghsu;> 

tp[a FkhuJq;f Qhgfhu;j;j itj;jparhiy> rPJt. 

2021-02-23.

kUj;Jt cgfuzq;fs; toq;fYf;fhd ngWif mwptpj;jy; - 2021

tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf> tl kj;jpa khfhz 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiytuhfpa vd;dhy;> 2021.03.10 md;W K.g. 10.00 tiu 

jifikfisg; ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;ssg;gLk;.

%yk; nraw;wpl;lk;  tpiykDg; 

gbtf; fl;lzk; 

&gh

105 ehl;fs; nry;YgbahFk; 

tpiykDg; gpizaj;jpd; 

ngWkhdk; &gh

kj;jpa murpd; fPohd 

Rfhjhu Nritfs; 

mikr;R

2021Mk; Mz;by; tl kj;jpa khfhz 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; 

eha;fis kylhf;Fk; nraw;wpl;lk;

2>000.00 30>000.00

02.  tpiykDjhuH fhy;eil itj;jpa rigapy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s itj;jpanuhUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,jw;fhfj; jifikfisg; g+uzg;gLj;jp cs;s> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;glhj tpiykDjhuHfs;> 

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ij tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsUf;Fr; nrYj;jp> 

mEuhjGuk;> tl kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkidapy; 2021.02.22 Kjy; 2021.03.09 

tiu Ntiy Neuq;fspy; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) ngWifg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mNj Kfthpapy; tpiyg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;. Nkyjpf jfty;fis 

025-2050718/ 025-2223790 vd;w ,yf;fq;fis mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  tpiykD epge;jidfspw;fikthf> chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.03.10 md;W K.g. 

10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> jiytH> khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH> khfhz Rfhjhu 

Nritfs; jpizf;fsk;> gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 

my;yJ khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyf> fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 

ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfspy; g+uzg;gLj;jg;gl;L %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd jdpj;dpahd 

jghYiwfspy; NrHj;J> mt;tpU jghYiwfisAk; kPz;Lk; xNu ciwapy; NrHj;jy; Ntz;Lk;. jghYiwapy; 

~tl kj;jpa kfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> eha;fis kylhf;Fk; nraw;wpl;lk; -2021| vd;W 

jdpj;jdpahff; Fwpg;gpl;Lr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  2021.03.10 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;Ws;s gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07.  tpiykDg;gpizakhdJ> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tHj;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

2021.03.10 Kjy; 105 ehl;fSf;F (2021.03.10 Kjy; 2021.06.23 tiu) nry;YgbahFk;. tq;fp tiunthd;wpd; 

%yk; my;yJ khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyfj;jpy; chpj;jhd njhifia itg;Gr; nra;J 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L %yk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.  ,g;ngWif njhlHghf> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;.

jiytH>

khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH>

khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; (t.k.kh)

gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk;.

2021.02.18

ngWif mwptpj;jy;

(,yq;if murhq;fj;jpdhy; epjpaplg;gLk; nraw;wpl;lk;)

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk; (kj;jpa khfhzk;)
kj;jpa khfhz nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujhd ngWiff; FO rhh;gpy; mjd; jiythpdhy; 

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. eph;khzr; nryTfs; kw;Wk; eph;khzf; fhyk; 

vd;gd gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sd.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; fPo; tpiyfs; Nfhug;gLk;. ,jd; nkhj;j 

kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthf cs;sjhy; 04/2016(ii)Mk; ,yf;f mur epjpr; 

Rw;WepUgj;jpy; jug;gl;Ls;s gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; gapw;rp mjpfhu 

rigapd; (CIDA) ju Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

03.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifik tha;e;j tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;bay;gLj;jg;glhjtuhfTk; kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; gapw;rp mjpfhu rigapy; fl;bl eph;khzj; 

Jiwf;fhf fPNo jug;gl;Ls;s juj;jpw;fhd gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; Njitg;gLk; jifikfs; 4tJ mj;jpahaj;jpy; jifikfs; gw;wpa 

jfty;fspd; fPo; jug;gl;Ls;sd vd;gJld; (Mtz hPjpahd rhl;rpfis ,izj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;l 

njhopy;El;gk;> epjp kw;Wk; Vida jifikfis g+h;j;jp nra;ahj tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  tpiykDjhuh; 1987 3Mk; ,yf;f mur xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd tpjpfspd; fPo; gjpT nra;Ak; 

Njitg;ghl;ilg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gpujp khfhzg; gzpg;ghsh; (mgptpUj;jp 

kw;Wk; gapw;rp) (njhiyNgrp ,y. 081-2203931) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; ,y. 230/3, 
v];.lgps;a+.Mh;.b. gz;lhuehaf;f khtj;ij> fz;b vDk; Kfthpapy; mike;Js;s nghwpapay; Nritfs; 

jpizf;fs (kj;jpa khfhzk;) mYtyfj;jpy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

07.  tpiykDjhuh;fspdhy; khfhzg; gzpg;ghsh; (nghwpapay; Nritfs;) mth;fSf;F tpLf;fg;gLk; vOj;J 

%y Ntz;LNfhspd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd Mtzj; njhFjpnahd;iw 

gpujpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fSf;F kPsspf;fg;glhj 3>000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2021-

02-24Mk; jpfjp Kjy; 2021-03-16Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08.  tpiykDf;fis efy; gpujpfs; rfpjk; gpd;tUk; Kfthpf;F 2021-03-17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 

KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; cld; jpwf;fg;gLk;.

09. tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ehs; Kjy; 77 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

10.  rfy tpiykDf;fSlDk; gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s njhiff;F 2021-06-30Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; 

tifapy; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W my;yJ tpghpf;fg;gl;Ls;s gzj; njhifia 

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fsplk; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;bd; gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

11.  ,J njhlh;gpyhd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-03-10Mk; jpfjp K.g. 10.00kzpf;F gpd;tUk; 

Kfthpapy; ,lk;ngWk;.

cUg;gb 

,y.
Ntiy

msTg; 

gj;jpu 

njhif 

(VAT ,d;wp)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(thuq;fs;)

Njitahd 

CIDA gjpT

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

nuhf;fg; 

gzkhf 

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp  

(&gh)

01 Etnuypah khtl;l 

nghwpapay; mYtyfj;jpw;fhf 

`hthvypatpy; eph;khzpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s %d;W 

khb cj;jpNahfg+h;t fl;blk; - 

Kjyhk; fl;lk; (jiu jsk;)

9.7 kpy;ypad; 

&gh
16

C6 kw;Wk; 
C7 150>000.00 75>000.00

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk; (kj;jpa khfhzk;)>

,y. 230/3> v];.lgps;a+.Mh;.b. gz;lhuehaf;f khtj;ij>

fz;b.

2021 ngg;uthp 19.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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 tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tYrf;jp mikr;R

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

30>000 vz;zpf;if msT 2 yPw;wu; nts;is 
Nfd;fspd; ngWif

B/20/2021
30>000 vz;zpf;if msT 2 yPw;wu; nts;is 

Nfd;fspd; ngWiff;fhf Gfo;ngw;w toq;Feu;fsplk; 

,Ue;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> 

jpizf;fs ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;.  

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &ghit (&gh 

925.93 + VAT) nrYj;jp vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw 

rku;g;gpj;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

1Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 09 vd;w Kftupapy; 

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; ,Ue;J (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) 2021.03.16 md;W tiu 0900 

kzp kw;Wk; 1500 kzpf;F ,ilNa tpiykD 

Mtzq;fis ngw KbAk;.

tpiykDf;fs; Vw;gJ 2021.03.17 md;W 1400 kzpf;F 

KbTWtNjhL tpiykD %lg;gLk; Neuk; KbTw;w 

gpd; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykD 

jpwf;fg;gLk; Neuj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;f 

mDkjpf;fg;gLtu;. 

tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F 

my;yJ NkYs;s Kftupapy; Kfhikahsupd; 

mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,lyhk;. 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 01Mk; khb> 

,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 09 vd;w Kftupapy; Kfhikahsupd; 

mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) 

2021.03.16 md;W 1500 kzp tiu tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.

fPo; jug;gl;Ls;s njhiyNgrp/ njhiyefy; 

,yf;fq;fspy; ,Ue;J (VNjDk; ,Ue;jhy;) 

njsptpid ngw KbAk;. 

nfhtpl;–19 ngUe;njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuu;fs; 

www.ceypetco.gov.lk vd;w ,.ng.$. ,izajsj;jpy; 

tpiykD Mtzj;ij jutpwf;fk; nra;a KbAk; 

vd;gNjhL midj;J fl;lzq;fisAk; kf;fs; 

tq;fpapd; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

(jiyik mYtyfk;) 004100110208633 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpy; Nkw;nfhs;s KbAk;. tpiykDTld; 

Nru;j;J mry; tq;fpg; gw;Wr;rPl;il rku;g;gpf;fTk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

1Mk; khb>

,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 09.

njh.: 5455330> njhiyefy;: 5455424 

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

2021 Mk; Mz;bw;fhf ,.ng.$. gpuhe;jpa 
mYtyfq;fSf;F tpepNahf myFfSld; 

19 yPw;wu; FbePu; Nghj;jy;fspd; toq;fy;> 
tpepNahfk; kw;Wk; kPs;epug;gy;

B/18/2021
2021 Mk; Mz;bw;fhf ,.ng.$. gpuhe;jpa mYtyfq;fSf;F 

tpepNahf myFfSld; 19 yPw;wu; FbePu; Nghj;jy;fspd; 

toq;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; kPs;epug;gYf;fhf 

cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; mq;fPfhuk; ngw;w cs;ehl;L 

Kftu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> 

ngWiff; FO> jiytupdhy; Njrpa Nghl;buPjpahd 

tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;.

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf jyh xU njhFjpf;F 1>000.00 

&ghit (&gh 925.93 + 8% VAT) nrYj;jp vOj;J%y 

Nfhupf;if xd;iw rku;g;gpj;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> 1Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; 

b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 09 vd;w Kftupapy; 

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; ,Ue;J (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;) 2021.03.16 md;W tiu 0900 kzp kw;Wk; 1500 

kzpf;F ,ilNa tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;.

tpiykDf;fs; Vw;gJ 2021.03.17 md;W 1400 kzpf;F 

KbTWtNjhL tpiykD %lg;gLk; Neuk; KbTw;w 

gpd; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;) cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykD jpwf;fg;gLk; 

Neuj;jpw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLtu;. 

tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 1Mk; khb> ,y. 

609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 09 

vd;w Kftupapy; Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 

ngl;bapy; ,lyhk;. 

fPo; jug;gl;Ls;s njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fq;fspy; 

,Ue;J (VNjDk; ,Ue;jhy;) njsptpid ngw KbAk;. 

nfhtpl;–19 ngUe;njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuu;fs; 

www.ceypetco.gov.lk vd;w ,.ng.$. ,izajsj;jpy; 

tpiykD Mtzj;ij jutpwf;fk; nra;a KbAk; 

vd;gNjhL midj;J fl;lzq;fisAk; kf;fs; tq;fpapd; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (jiyik 

mYtyfk;)  004100110208633 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpy; 

Nkw;nfhs;s KbAk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lu; nldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 09.

,yq;if.

njh.: 0094-11-5455330> 5455335 

njhiyefy;: 0094-11-5455424 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy; 
,y 108> Nehj; <];l; ghu;f;> fpuptTy> Njhuaha> FUehfy; vd;w 

Kftupiar; Nru;e;j 710261849 V vd;w milahs ml;il ,yf;fj;jpid 

nfhz;l tPuNrfu Mur;rpNf eypd; rkpe;j tPuNrfu Mfpa ehd;> ,jd; 

%yk; ,yq;ifr; rdehaf Nrhrypr FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

njupag;gLj;JtjhtJ> ,y 108> Nehj; <];l; ghu;f;> fpuptTy> Njhuaha> 

FUehfy; vd;w Kftupiar; Nru;e;j 796881259 V vd;w milahs 

ml;il ,yf;fj;jpid nfhz;l glfy;Nynfju epY\pfh G\;g Fkhup 

vd;gtUf;F W.A.D.P.P. ,k;Gy;nfhl vDk; nehj;jhuprpdhy; 2017.12.19 

Mk; jpfjp 3845 vDk; ,yf;fk; nfhz;L cWjpg;gLj;jg;gl;L toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzpg; gj;jpuj;ij ,jd; %yk; ,uj;J nra;tNjhL> ,jd; gpd; 

Fwpj;j mw;Nwhzpg; gj;jpuj;jpYs;s kzpf;F gJNf J\hup g;upaq;fpfh 

vd;gtupdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j xU nraYf;Fk; gupkhw;wj;jpw;Fk; 

ehd; vt;tifapYk; nghWg;gpy;iy vd;gjid mwpaj; jUfpNwd;.

tPuNrfu Mur;rpNf eypd; rkpe;j tPuNrfu

278> rf;jp khtj;ij khk;Ghp 

Gj;jsk; vDk; Kfthpiar; Nrh;e;j 

KUifah gpurhe;j; Mfpa ehd; 

Ra tpUg;gj;jpd; ngahpy; Gdpj 

,];yhk; kjj;ij jOtp vdJ 

ngaiu KUifah gh;`hd; vd;W 

khw;wk; nra;J> jw;NghJ K/6 
`{irdpah efh; ghyKid - 4 vDk; 

tpyhrj;jpy; trpj;J tUfpd;Nwd; 

vd;gij ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

K.gh;`hd;.

ngah;khw;wk; 
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குடிநீர் பிரச்சினைக்கு  
3 கட்டஙகளில் தீர்வு

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்  

வட மத்திய மாகாண குடிநீர் பிரச்சி-
னைக்கு மூன்று கடடஙகளில் தீர்னவ 
ப்பற்றுக் பகாடுக்க நடவடிக்னக 
மமற்பகாள்ளப்படடுள்ளது.  

அடுத்து வரும் நான்கு வருட காலப 
்பகுதிக்குள மாகாணத்தின் குடிநீர் 
பிரச்சினைக்கு தீர்னவ ப்பற்றுக் 
பகாடுப்பதற்காை அனைத்து ஏற்்பா-
டுகளும் மமற்பகாள்ளப்படும் எை  
அனமச்்சர் வாசுமதவ நாையக்கார 
பதரிவித்துள்ளார்.

இது அடுத்து வரும் நான்கு வரு-

டத்தில் சுமார் நூற்றுக்கு 70 
விகிதம் வனரயில் இதற்-
காை தீர்வு கினடக்கவுள்ள-
தாகவும் ப்பாலன்ைறுனவ 
மாவடட குடிநீர் பிரச்சி-
னைக்கும் நூற்றுக்கு 83 
விகிதம் தீர்னவ ப்பற்றுக் 
பகாடுக்க தாம் நடவ-
டிக்னக எடுத்துள்ளதாகவும் 
அனமச்்சர் பதரிவித்துள-
்ளார்.இதன் கீழ் 05 குடி நீர் திடடங-
கள அநுராதபுர மாவடடத்திற்குள 
மாத்திரம் ப்சயற்்படுத்த திடடமிடப-
்படடுள்ளது.  

்பதவிய, கஹடட-
கஸ்திகிலிய, பஹாரவ-
ப்பாத்தாை, கலன்பிந்து-
னுபவவ, தம்புத்மதகம 
ஆகிய நீர்ப்பா்சை திட-
டஙகள இதன் கீழ் நனட-
முனற்படுத்தப்படவுள -
்ளமதாடு, மக விலச்சிய, 
எப்பாவல, ராஜாஙகை 
ஆகிய பிரமத்சஙகன்ள 

மகந்திரமாக பகாண்டு மமலும் ஒரு 
மவனலத் திடடபமான்றும் திடட-
மிடப்படடுள்ளனம இஙகு குறிபபி-
டத்தக்கது.  

வடைத்திய ைவாகவாண ரஷீத் எம். ஹபீழ் மனைவுக்கு
ஹலீம் எம்.பி அனுதாபம்
மாவத்தகம நிரு்பர்

இலஙனக ரூ்பவாஹினிக் கூட-
டுத்தாை்பத்தின் முஸ்லிம் ம்சனவப 
பிரிவில் ம்சனவயாற்றிய முன்ைாள  
மூத்த ஒலி ஒளி ்பரப்பா்ளர் ரஷீத் 
எம். ஹபீழ் அவர்க்ளது மரணம்  
தமிழ் ஊடகத் துனறக்கு ஈடுப்சயய 
முடியாத ம்பரிழப்பாகும் என்று 
கண்டி மாவடட ்பாராளுமன்ற உறுப-
பிைர் எம். எச். ஏ. ஹலீம் பதரிவித்-
தார்.

கண்டி மாவடடப ்பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர் மூத்த ஒலி ஒளி ்பரப்பா-
்ளர் ரஷீத் எம். ஹபீழின் மரணம் 
குறித்து பவளியிடட அனுதா-
்பச் ப்சயதியில் அவர் இவவாறு 
இதனைத் பதரிவித்துள்ளார்.

மனறந்த ரஷீத் எம். ஹபீழ் தைது 
75வது வயதில் காலமாைார் என்ற 
ப்சயதி மகடடு நான் அதிர்ச்சியும் 

ஆழ்ந்த துக்கமும் அனடந்மதன். 
பகாழும்பு ்சாஹிராக் கல்லூரியின் 
்பனழய மாணவர். மாளிகாவத்னத 
ஜும்ஆப ்பளளிவா்சலின் நிர்வாக 
்சன்ப உறுபபிைர். இலஙனக கல்வி 
மாநாடடு அனமபபின் உறுபபிைர். 
நான்கு ்சாகாபதஙகளுக்கு மமலாக 
ஊடகப ்பஙகளிபபுச் ப்சயதவர்.

மநான்பு காலத்தில் பதானலக் 
காடசியில் அதான் மற்றும் மநான்பு 
திறக்கும் ம்பாது ஓதும் துஆக்கள 
அவரது குரல் இனினம வா்சகர் மத்-
தியில் என்றும் நீஙகாத இடத்னதபபி-
டித்துள்ளது. 

அவரது பிரிவிைால் துயருற்றிருக்-
கும் அவரது குடும்்பத்திைர் உறவி-
ைர்கள நண்்பர்கள அனைவருக்கும் 
என்னுனடய ஆழ்ந்த அனுதா்பவஙக-
ன்ளத் பதரிவித்துக் பகாளகின்மறன் 
என்று அவர் மமலும் பதரிவித்-
துள்ளார்.

திடீர் ச�ாதனை:
3 இலட�ம் அபராதம்

(பவலிகம திைகரன் நிரு்பர்)

பதன் மாகாண காலி,மாத்தனற 
மற்றும் ஹம்்பாந்மதாடனடஆகிய 
மூன்று மாவடடஙகளிலும் நுகர்-
மவார் அதிகார ்சன்ப அதிகாரிகளிைால் 
மமற்பகாள்ளப்படட திடீர் ம்சாதனை 
நடவடிக்னககளில் குற்றவாளிக்ளாக 
காணப்படமடாரிடமிருந்து மூன்று 
இலட்சம் ரூ்பா அ்பராத  பதானக 
ப்பறப்படடதாக பதன் மாகாண 
நுகர்மவார் அதிகார்சன்ப ்பணிப்பா்ளர் 
எஸ். நந்தம்சை பதரிவித்தார்.

கடந்த ஜைவரி மாதம் காலி மாவட-
டத்தில் 43, மாத்தனற மாவடடத்தில் 
28, ஹம்்பாந்மதாடனட மாவடடத்-
தில் 03 விற்்பனை நினலயஙகள 
உட்பட 73 விற்்பனை நினலயங-
கள ம்சாதனையிடப்படடை. காலி, 
மாத்தனற, ஹம்்பாந்மதாடனட 
ஆகிய மூன்று மாவடடஙகளிைதும் 
மாவடட ப்சயலா்ளர்களின் ்பணிப-
புனரயின் ம்பரிமலமய இத்தீடீர்ச் 
ம்சாதனை மமற்பகாள்ளப்படடது.

பவலிகை, அறெவா ைத்திய கல்லூரியில் க.பெவா.த. ெவாதவா்ரண த்ரப ெரீடமெக்குத் ததவாற்றும் ைவாணவரகளுக்கவான இலவெ கல்விக் கருத்த்ரஙபகவான்று பவலிகை பி்ரததெ ெமெ ஏற்ெவாட -
டில் அணமையில் நமடபெற்றது. இதில் பவலிகை பி்ரததெ ெவாடெவாமல ைவாணவரகள் கலந்துபகவாணடுள்்ளமத ெடத்தில் கவாணலவாம். இதமன கல்லூரி அதிெர எம்.டி.எம். முதஹ்ஹர 
ஆ்ரம்பித்து மவத்தவார.                         (ெடம்: பவலிகை தினக்ரன் நிருெர) 

ச�ாள அறுவன்ட 
இயந்திரம் அறிமுகம்
அநுராதபுரம் மமற்கு திைகரன் நிரு்பர்  

ரஜரடட ம்சா்ள ப்சயனகயா்ளர்க -
ளுக்கு உயர் தரமாை ம்சா்ள அறுவ -
னடனய ப்சயயவும் பதாழிலா்ளர் 
்பற்றாக்குனறக்கு ஒரு தீர்வாகவும் 
்பல்மதனவ அறுவனட இயந்திரம் 
அறிமுகப்படுத்தப்படடது. அண் -
னமயில் கபலன்பிந்துனுபவவ தம் -
மன்ைாகமவில் லஙகா பமலன்ட 
பூடஸ் நிறுவைத்திைால் இது ்பரீட -
சித்து ்பார்க்கப்படடது.   

''நச்சு அல்லாத ம்சா்ளத்னத ்பல 
ஆண்டுக்ளாக பகாளவைவு ப்சயது 
வரும் இந்நிறுவைம் சீைாவில் 
இருந்து ்பல்மநாக்கு இயந்திரத்னத 
இலஙனகக்கு பகாண்டு வந்துள்ள -
தாக அந் நிறுவைத்தின் விவ்சாய 
பிரிவு முகானமயா்ளர் பிரீத் விராஜ் 

பதரிவித்தார். இந்த இயந்திரத்தின் 
மூலம் ஒரு மணி மநரத்திற்குள ஒரு 
ஏக்கர் ்பயிர் சுத்தம் ப்சயயப்படடு 
வினத அபபுறப்படுத்தப்படுவது -
டன் அவற்றின் தரத்னதயும் ்பாது -
காத்து நச்சுக்கன்ளயும் அகற்றுகின் -
றது.  

இது பதாடர்பில் விவ்சாயி ்சாந்த 
லியைமக கருத்து பதரிவிக்னகயில், 
ஒரு ஏக்கர் ம்சா்ளத்னத அறுவனட 
ப்சயவதற்கு மனித உனழபபு 
மற்றும் வினத நீக்குவதற்கும் சுமார் 
20 ஆயிரம் ரூ்பாய ப்சலவாகின்றது. 
இவ இயந்திர ்பாவனையால் விவ -
்சாயிகளின் மநரம் காலம் மிச்்சப்ப -
டுத்தப்படுகிறது.நல்ல தரத்திலாை 
அறுவனடனயயும் ப்பற முடியும்.
இது விவ்சாயிகளுக்கு மிகவும் வ்சதி -
யாைது எைவும் பதரிவித்தார்.  

திணைக்கழிவு முகவாமைத்துவம்

(புத்த்ளம் திைகரன் நிரு்பர்)

புத்த்ளம் நகர பிதா மக.ஏ. ்பாயிஸின் 
திண்மக் கழிவு முகானமத்துவத்னத 
மமம்்படுத்தும் திடடத்தின் கீழ் நகருக்-
குள ்பல்மவறு மவனலத்திடடஙகள 
முன்பைடுக்கப்படடு வருகின்றை. 

நகரிலிருந்து நா்ளாந்தம் ம்சகரிக்கப-
்படுகின்ற சுமார் 20 படான்னுக்கும் 
அதிகமாை திண்மக்கழிவுகளிலிருந்து 
சுமார் 3 படான்னுக்கும் குனறவாை 
கழிவுகள மாத்திரமம ம்சதைப்ப்சன்ள 
தயாரிபபுக்காக ்பயன் ்படுத்தப்படு-
கின்றை.

மிகுதி கழிவுகள பவறுமமை கிடங-
கில் பகாடடப்படுகின்றை. அதைால் 
அஙகு வரும் ்பறனவகளும், விலஙகு-
களும் குபன்பகன்ள கி்ளறுவதால் ஏற்-
்படும்  துர்நாற்றமும், கடதாசி, உமலா-
கபப்பாருடகள ம்பான்றவற்னற 

அனுமதியின்றி ம்சகரிக்க வருமவார் 
னவக்கும் தீயிைால் ஏற்்படும் புனக-
மூடடமும் அபபிரமத்ச மக்களுக்கு 
ப்பரும் அப்சௌகரியத்னத ஏற்்படுத்-
துவமதாடு சுகாதார சீர்மகடுகளும் 
நிலவி வந்தை.

1997 ம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலி-
ருந்து பகாடடப்படட திண்மக்கழி-
வுகள இன்று மனல ம்பால் குவிந்து 
காணப்படுகின்றது. இவற்னற அப-
புறப்படுத்த அல்லது மீள சுழற்சி 
ப்சயய நகர ்சன்பயிைால் முயற்சிகள 
மமற்பகாள்ளப்படட ம்பாதிலும் அது 
்பலைளிக்கவில்னல.

இந்நினலயில் நகர பிதா மக.ஏ. 
்பாயிஸ்  விடுத்த மவண்டுமகாளின் 
ம்பரில் புத்த்ளம் நகர ்சன்பக்கு ஒத்-
துனழபபுக்கன்ள  வழஙகுவதற்-
காக ஐக்கிய நாடுகள ்சன்பயின் கீழ் 
இயஙகி வருகின்ற UNOPS எனும் 

நிறுவைம் முன்வந்து கடந்த சில 
மாதஙக்ளாக திண்மக்கழிவு முகா-
னமத்துவத்திற்காக ்பல காத்திரமாை 
விடயஙகன்ள மமற்பகாண்டு வரு-
கின்றது.

அதில் முக்கிய விடயமாக இவவ-

்ளவு காலமாக பகாடடப்படடு வந்த 
குபன்பக்கிடஙகு பூரணமாக நிலச்சீர் 
ப்சயயப்படடு புதிய பதாழில்நுட்பத்-
திற்கு அனமவாக நகர ்சன்ப திண்மக்-
கழிவு முகானமத்துவ நினலயம் அபி-
விருத்தி ப்சயயப்படடு வருகின்றது.

புத்தளத்தில் சவனலத்திட்டஙகள் 
மும்முரமாக முன்ைடுப்புஆடச்டாவில் பயணிப்பவர்கள் 

ஆ�ை படடி அணிய ஆசலா�னை
அநுராதபுரம் மமற்கு  திைகரன் நிரு்பர்

முச்்சக்கர வண்டிகளில் ்பய -
ணிபம்பாரும் அதன் ்சாரதிகளும் 
திடீபரை எதிர்பகாளளும் வி்பத்துக்-
களின் ம்பாது ப்பரும்்பாலாமைார் 
பவளியில் வீ்சப்படடு உயிரிழப்பது -
டன் அதற்கு மாற்று வழியாக முச்்சக்-
கர வண்டிகளுக்கு ்பாதுகாபபு ஆ்சை 
்படடி ்பாவிப்பது சிறந்தது எைவும் 
அதற்கு மதனவயாை நடவடிக்னக-
கன்ள மமற்பகாளளுமாறு   அனுரா -
தபுரம் மாவடட முன்ைாள ்பாராளு-
மன்ற உறுபபிைர் மற்றும் தகவல் 
பதாழில்நுட்ப அனமச்்சராை மதமிய 
ஹுறுல்மல   ப்பாலிஸ் மா அதி்ப-
ருக்கு கடிதம் அனுபபியுள்ளார்.

விம்சடமாக முச்்சக்கர வண்டி 

வி்பத்திற்குள்ளாகும் ம்பாது உளம்ள 
இருக்கின்ற ்சாரதி மற்றும் ்பயணிகள 
பவளியில் வீ்சப்படடு வீதியில் ்பய-
ணிக்கும் பலாறி, ்பஸ், மவன் உள -
ளிடட   வாகைஙகளுக்கு அடி்படடு 
்படுகாயம் மற்றும் உயிரிழபபுக்க-
ளும் இடம்ப்பறுவனத அவதானிக்க 
கூடியதாகவுள்ளதாகவும் அக் கடிதத்-
தில் சுடடிக்காடடியுள்ளார்.

இது பதாடர்பில் ம்பாக்குவரத்து 
்சடடத்தில் திருத்தம் பகாண்டு வர-
முடியுமாயின் பகாண்டு வருமாறு  
மயா்சனை பதரிவித்துள்ள  மதமிய 
ஹுறுல்மல, முச்்சக்கர வண்டிகளில் 
ப்பாறுத்தப்படடுள்ள ்பாதுகாபபு 
கம்பிகள உறுதிமிக்கதல்ல எைவும் 
கடிதத்தில் மமலும்  சுடடிக்காடடி-
யுள்ளார்.

நவகம்பு்ர ெஙகத் தமிழ் (இந்து) ைன்றத்தின் 30வது ஆணடு நிகழ்வு ைன்றத்தின் தமலவர லயன் தவசீலனின் தமலமையில் நவகம்பு்ரயில் அணமையில் நமடபெற்றதெவாது பகவாழும்பு ைவாநக்ர ெமெ உறுபபினர சுதர்ஷனும் இதில் கலந்து பகவாணடவார.

தலக்்ஹவுஸ் முஸ்லிம் ைஜ்லிஸின் 20 ஆவது வருட நிமறமவபயவாடடி நவாடகவாடடி பவளியிடும் நிகழ்வு அமைபபின் தமலவர எம்.எஸ்.ெவாஹிம் தமலமையில் தலக்்ஹவுஸில் நமடபெற்றது. கலணடர பவளியிடடு மவக்கபெடுவமதயும் கலந்து பகவாணதடவாம்ரயும் ெடங -
களில் கவாணலவாம்.                               (ெடம்: ப்ரவாெவான் பிடடிென) 



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 க்பபரவரி மா்தம 23ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2021 க்பபரவரி 23 கெவவாய்க்கிழகம

க�ொவிட்-19 வைரஸ் அச்சுறுத்தல் 
�ொரணமொ� இரண்டு ்தடவை�ள் ஒத-
திவைக�ப்பட்ட ்பங�ளொத்தஷ் கிரிக-
க�ட் அணியின் இலஙவ�க�ொன 
சுற்றுப்பயணம் எதிரைரும் ஏபரல் 
மொ்தம் திட்டமிட்ட்படி நவடக்பறும் 
என ்பங�ளொத்தஷ் கிரிகக�ட் சவ்ப 
உறுதி கசய்துள்ளது.

இ்தன்்படி, ஐ.சி.சி இன் கடஸ்ட் 
சம்பியன்ஷிப க்தொடரின் கீழ் 
இரண்டு த்பொட்டி�ள் கடஸ்ட் 
க்தொடரில் விவளயொடுை்தற்�ொன 
்பங�ளொத்தஷ் அணி, ஏபரல் 
மொ்தம் 12ஆம் தி�தி மு்தல் 15ஆம் 
தி�தி ைவரயொன �ொலப்பகுதியில் 
இலஙவ� ைரும் என க்தரிவிக�ப-
்பட்டுள்ளது.  

அதுமொததிரமின்றி, இரண்டு 
கடஸ்ட் த்பொட்டி�வளயும் ஒதர 
வம்தொனததில் நடத்தவும், அண்-
வமயில் நிவைவுககு ைந்த இஙகி-
லொநது அணியுடனொன கடஸ்ட் 
க்தொடரில் பின்்பற்ைப்பட்ட சு�ொ்தொர 
்பொது�ொபபு ைழிமுவை�வள இந்தத 
க்தொடரிலும் பின்்பற்றுை்தற்கும் 
இருநொட்டு கிரிகக�ட் சவ்ப�ளும் 
இணக�ம் க்தரிவிததுள்ளது. 

இதுக்தொடரபில் ்பங�ளொத்தஷ் 
கிரிகக�ட் சவ்பயின் பிர்தம நிவை-
தைற்று அதி�ொரி நிஸொமுததீன் 
சவுதரி �ருதது க்தரிவிகவ�யில்,

”இலஙவ� கிரிகக�ட் சவ்பயு-
டன் தமற்க�ொண்ட த்பச்சுைொரதவ்த-
யிவன அடுதது இந்தத க்தொடவர 
ஏபரல் மொ்தம் நடததுை்தற்கு இறுதி 
முடிவு எடுக�ப்பட்டுள்ளது. 

இ்தன்்படி, இரண்டு த்பொட்டி�-
வளயும் ஒதர வம்தொனததில் நடத-
துை்தற்கு நடைடிகவ� எடுக�ப-
்பட்டுள்ளது. ்பங�ளொத்தஷ் அணி 
வீரர�ள் ஏபரல் மொ்தம் 12 மு்தல் 
15ஆம் தி�திககுள் இலஙவ�வய 
கசன்ைவடயும். த்பொட்டி�ள் நவட-
க்பறும் இடதவ்த இலஙவ� கிரிக-

க�ட் சவ்ப அறிவிககும்.   இலங-
வ�யில் ்தற்த்பொது க�ொவிட் – 19 
வைரஸின் ்தொக�ம் அதி�ரிததுள்-
ளது. இஙகிலொநது அணியும் அண்-
வமயில் ்தொன் இலஙவ� கசன்று 
விவளயொடியது. 

 இஙகிலொநது அணிககு க�ொடுத்த 
சு�ொ்தொர ைழிமுவை�வள எமது வீரர-
�ளுககும் ைழஙகும்்படி க்தரியப்ப-
டுததியுள்தளொம்” என அைர க்தரி-
வித்தொர. 

முன்ன்தொ�, ஐசிசி இன் கடஸ்ட் 
சம்பியன்ஷிப க்தொடருக�ொ� ்பங�-

ளொத்தஷ் கிரிகக�ட் அணி, �டந்த 
ைருடம் ஜுவல மொ்தம் இரண்டு 
த்பொட்டி�ள் க�ொண்ட கடஸ்ட் 
க்தொடரில் விவளயொடுை்தற்கு 
இலஙவ� ைரவிருந்தது. 

 க�ொதரொனொ வைரஸ் அச்சுறுத்தல் 
�ொரணமொ� குறித்த க்தொடர ஒததி-
வைக�ப்பட்டது. இ்தவனயடுதது 
மீண்டும் குறித்த க்தொடவர �டந்த 
ைருடம் ஒகதடொ்பர மொ்தம் நடதது-
ை்தற்கு இருநொட்டு கிரிகக�ட் சவ்ப-
�ளும் நடைடிகவ� எடுததிருந்தன.

இலஙவ� அரசொங�ததின் 
க�ொவிட் – 19 வைரஸ் விதிமுவை-
�ள் �ொரணமொ� குறித்த க்தொடரில் 
்பஙத�ற்� முடியொது என ்பங�ளொ-
த்தஷ் கிரிகக�ட் சவ்ப அறிவித்தது.

 குறித்த கடஸ்ட் க்தொடர 
்தற்த்பொது உறுதிகசய்யப்பட்டுள்ள 
த்பொதும், த்பொட்டி அட்டைவண 
இதுைவர அறிவிக�ப்படவில்வல. 

உல�க கிண்ண சுப்பர லீக 
க்தொடருக�ொன, மூன்று த்பொட்டி-
�ள் க�ொண்ட ஒருநொள் க்தொடரில் 
விவளயொடுை்தற்�ொ�, இலஙவ� 
கிரிகக�ட் அணி எதிரைரும் தம 
மொ்தம் ்பங�ளொத்தஷ் நொட்டிற்கு 
சுற்றுப்பயணம் கசய்து விவளயொ-
டவுள்ள்தொ� அநநொட்டு கிரிகக�ட் 
சவ்ப ஏற்�னதை உறுதி கசய்து 
இருந்தவம குறிபபிடத்தக�து.

டெஸ்ட் ட�ொெரில் பங்கேறப�றகேொகே

பங்களாதேஷ் அணி ஏப்ரல் 
மாேம் இலங்்க வரு்்க

அவுஸ்திதரலிய ்பகிரங� ்பட்-
டதவ்த கைன்ை்தன் மூலம் 
தஜொத�ொவிச் க்தொடரநது மு்தல் 
இடததில் நீடிககிைொர. இ்தன்மூலம் 
அைர தரொஜர க்படரர சொ்தவனவய 
முறியடித்தொர.

கிரொண்ட்சலம் த்பொட்டி�ளில் 
ஒன்ைொன அவுஸ்திதரலிய ்பகிரங� 
கடன்னிஸ் த்பொட்டி கமல்த்பொன் 
ந�ரில் நடந்தது.

ஆண்�ள் ஒற்வையர இறுதி த்பொட்-
டியில் உலகில் மு்தல் நிவல வீரரொன 
தஜொத�ொவிச் (கசரபியொ) 7--5, 6--
2, 6--2 என்ை தநர கசட் �ணககில் 
ரஷ்யொவை தசரந்த 4-ம் நிவல வீரரொன 
கமட்ைத்தவை த்தொற்�டிதது சம்பி-
யன் ்பட்டம் கைன்ைொர.

33 ைய்தொன தஜொத�ொவிச் அவுஸ்-
திதரலிய ்பகிரங� ்பட்டதவ்த 9-ைது 
முவையொ� வ�ப்பற்றினொர. இ்தற்கு 
முன்பு 2008, 2011, 2012, 2013, 
2015, 2016, 2019, 2020 ஆகிய ஆண்-
டு�ளில் கைற்றி க்பற்று இருந்தொர.

அைர 9 முவை இறுதிபத்பொட்-
டிககு ைநது அவனததிலும் ்பட்டம் 
கைன்று சொதிதது உள்ளொர. இ்தன்மூ-
லம் ஆஸ்திதரலிய ஓ்பனில் ்தனககு 
நி�ரொன வீரர யொரும் இல்வல 
என்்பவ்த மீண்டும் ஒருமுவை நிரூ-

பிதது உள்ளொர. தஜொத�ொவிச் வ�ப-
்பற்றிய 18-ைது கிரொண்ட்சலம் ்பட்டம் 
இதுைொகும். இ்தன்மூலம் அைர 
மு்தல் இடததில் இருககும் தரொஜர 
க்படரர (சுவிட்சரலொநது), ரக்பல் 
நடொல் (ஸ்க்பயின்) ஆகிதயொவர 
கநருஙகி உள்ளொர.

இருைரும் 20 கிரொண்ட்சலம் ்பட்-
டங�வள கைன்று உள்ளொர. அைர-
�ள் நிவலவய அவடய தஜொத�ொ-
விச்சுககு இன்னும் 2 கிரொண்ட்சலம் 
்பட்டங�தள த்தவை.

அைர அவுஸ்திதரலிய ்பகிரங-
�தவ்த 9 முவையும், பிகரஞ்சு ்பகி-
ரங�தவ்த ஒரு ்தடவையும், விம்-
பிள்டன் ்பட்டதவ்த 5 முவையும், 
அகமரிக� ்பகிரதவ்த 3 முவையும் 
கைன்று உள்ளொர.

அவுஸ்திதரலிய ்பகிரங� ்பட்-
டதவ்த கைன்ை்தன் மூலம் 
தஜொத�ொவிச் க்தொடரநது மு்தல் 
இடததில் நீடிககிைொர. அைர 311-
ைது ைொரமொ� மு்தல் 1 ைரிவசயில் 
உள்ளொர.

இ்தன்மூலம் அைர தரொஜர க்படரர 
சொ்தவனவய முறியடித்தொர. க்படரர 
310 ைொரங�ள் கடன்னிஸ் ்தர ைரி-
வசப்பட்டியலில் மு்தல் இடததில் 
இருந்தொர.

311-வது வாரமாக ‘முதல்’ இடம்
பெடரர் சாதனைனை 
ஜ�ாஜ�ாவிச் முறிைடிததார்

திருத�ொணமவல குறூப நிரு்பர

திருத�ொணமவல �ொல்்பந்தொட்ட 
லீககின் ைருடொந்த க்பொதுககூட்டம் 
2014ஆம் ஆண்டுககுப பின்னர 
�டந்த சனிககிழவம (20) திருத�ொ-
ணமவல சரதைொ்தய மண்ட்பததில் 
இலஙவ� �ொல்்பந்தொட்டச் சம்தமள-
னத ்தவலைர அநுர டீ சில்ைொ மற்றும் 
இலஙவ� �ொல்்பந்தொட்டச் சம்தம-
ளன நிதிககுழுவின் ்தவலைரும், 
பிரொநதிய உவ்த்பந்தொட்ட பிரதித 
்தவலைரும். சிட்டி உவ்த்பந்தொட்டக 
�ழ�ததின் ்தவலைருமொன புைதனந-
திரன்   ஆகிதயொரின் பிரசன்னததுடன் 
நவடக்பற்ைது.

இபக்பொதுக கூட்டததில் லீககில் 
அங�ம் ைகிககும் ்பதினொறு 
அணி�ள் �லநது க�ொண்டன. ்பதின்-
மூன்று அணி�ள் ைொக�ளிககும் 
்தவ�வமவய க்பற்றிருந்தவமயொல் 
அவைணி�ள் அவனததும்  ைொக�ளிப-
பில்  ஈடு்பட்டன. டரக அன்ட் பீல்ட், 
்பொவலயூற்று மற்றும் கடொல்பின் 

ஆகிய �ழ�ங�ள் மு்தன்முவையொ�  
இபக்பொதுக கூட்டததில் �லநது 
க�ொண்டிருந்தவமயொல் இவைருடம் 
அைர�ளுககு ைொககுரிவம கிவடக�-
வில்வல. திருத�ொணமவல �ொல்்பந-
்தொட்ட லீககின் யொபபுககு அவமைொ� 
அடுதது நவடக்பறும் க்பொதுககூட்-
டததில் அவைணி�ளுககு ைொககு-
ரிவம கிவடக�வுள்ளது.

2001 மு்தல் ்தவலைரொ� கசயற்-
்பட்ட உ்பொலி தேைத� 2016 மு்தல் 
தைறு ஒரு லீககின் ்தவலைரொ� கசன்-
றுள்ள நிவலயில் திருத�ொணமவல 
�ொல்்பந்தொட்ட ைரலொற்றில் மி� 
நீண்ட �ொல கசயலொளர ்ப்தவிவய 
ைகித்த தயொ�ரொசொ  இபக்பொதுக 
கூட்டததில் நிரொ�ரிக�ப்பட்டுள்-
ளொர.  கசயலொளரொ� க்தரிவு கசய்-
யப்பட்டுள்ள எம்.எஸ். சபீயுல்லொ 
கிண்ணியொ உவ்த்பந்தொட்ட லீககின் 
முன்னொள்   ்தவலைரொைொர. 

நவடக்பற்ை இபக்பொதுககூட்டத-
தின்  மூலம்  திருத�ொணமவல லீக 
எதிரைரும் �ொலங�ளில் மீண்டும் 

இலஙவ� உவ்தப்பந்தொட்டச் சம்தம-
ளனததினொல் ஏற்றுகக�ொள்ளப்பட்ட 
லீ�ொ� இயஙகுை்தற்�ொன ைொய்பவ்ப-
க்பற்றுள்ளது.

 எதிர�ொலததில் திருத�ொணம-
வலயில் வீழ்ச்சியவடநதுள்ள 
உவ்த்பந்தொட்டத துவைவய தமம்-
்படுததுை்தற்கு  க்பொருத்தமொன 
நடைடிகவ��வள  தமற்க�ொள்ள 
தைண்டிய ்பொரிய க்பொறுபபு ்பதிய 
நிருைொ�ததிடம் ஒப்பவடக�ப்பட்-
டுள்ளது.

இவைருடொந்த க்பொதுககூட்டத-
தில் 2020/2021 ைருடததுக�ொன 
பின்ைரும் புதிய நிரைொகி�ள் க்தரிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளனர. ்தவலைர- – 
ஜீ.சரைண்பைன், 7 உ்ப ்தவலைர-
�ள் – ஏ.அகிலன், ரீ.சிைரொஜொ, ஏ.மு-
னொஸ், ஏ.கிஷொன், எம்.ஐ.எம. நஸீர, 
எச்.ஆர.எம். ைசீன்  தசம் ஜயத்தவ,  
கசயலொளர– எம்.எஸ். சபீயுல்லொ, 
உ்தவிச் கசயலொளர– ஆர கியூ.
கஜதரொம், க்பொருளொளர – த�.�ம-
லன்.

திரு்கேொணமலை கேொல்பந�ொட்ெ
லீக்கின் வருெொந� டபொதுக்கூட்ெம்

�ல்முனை கீமா சுபெர் லீக் கிரிக் ப�ட் சுற்று 
பதாடரில் ஸ்ருடிஜைா 96 பிறதர்ஸ் அணி பெற்றி
(�ொவரதீவு குறூப நிரு்பர )

�ல்முவன கீமொ சுப்பர லீக 
கிரிகக�ட்  சுற்றுத க்தொடரில் 
ஸ்ருடிதயொ 96பிை்தரஸ் அணி  
கை ற்றிைொவ�சூடி சம்பியன் 
த�டயதவ்த சுவீ�ரிததுக-
க�ொண்டது.

அணிககு 11 த்பரக�ொண்ட 8 
ஓைர கிரிக�ட்சுற்றுபத்பொட்டி 
�ல்முவன உகைஸ்லி வம்தொ-
னததில் �டந்த மூன்று தினங-
�ளொ� நவடக்பற்ை இச்சுற்றுத 
க்தொடரில் �ல்முவனயின் பிர்பல 
�ழ�ங�வளச் தசரந்த வீரர�ள் 
ஆறு அணியினரொ�ப பிரிக�ப-
்பட்டு 06 அனுசரவணயொளர�ள் 
ஒப்பந்தம் கசய்திருந்தனர.

இறுதிபத்பொட்டி �டந்த (20) 
நவடக்பற்ைது. இறுதிபத்பொட்-
டிககு ஸ்ருடிதயொ 96 பிை்தரஸ் 
அணியும் விஆரத� அணியும் 
க்தரிைொகி தமொதின.

மு்தலில் துடுபக்படுத்தொடிய 
விஆரத� அணி 8 ஓைர�ளில் 
ச�ல விக�ட்டு�வளயும் இழநது 
72 ஓட்டங�வளபக்பற்ைது. 
்பதிலுககு துடுபக்படுத்தொடிய 
ஸ்ருடிதயொ 96பிை்தரஸ் அணி 9.2 
ஓைர�ளில் 73ஓட்டங�வளப 
க்பற்று கைற்றிைொவ� சூடியது.

உகைஸ்லி அதி்பர கச.�வல-
யரசன் சரைணொஸ் ல்தன் உள்-
ளிட்ட அதிதி�ள் கைற்றிக த�ட-
யதவ்த ஸ்ருடிதயொ 96பிை்தரஸ் 
அணித ்தவலைர ஜி.க�ௌரீஸ் 
மற்றும் அணியின் அனுசரவண-
யொளரொன எஸ்.சிநதுஜன் ஆகி-
தயொரிடம் ைழஙகிவைத்தனர.

�ல்முவன ைரலொற்றில் மு்தல் 
்தடவையொ� நவடக்பற்ை சுப்பர 
லீக த�டயதவ்த கைற்றிக்பற்ை-
்தன் மூலம் ஸ்ருடிதயொ 96 பிை-
்தரஸ் அணி புதியசொ்தவனவய 
்பதிவு கசய்துள்ளது.

இலஙவ�யின் மி�வும் கைற்றி�ரமொன 
கிரிகக�ட் ்பயிற்றுநரொன கடொம் மூடி 
இலஙவ� கிரிகக�ட் ்பணிப்பொளர ்ப்தவிவய 
ஏற்்ப்தற்�ொ� இலஙவ� ைருவ� ்தருைொர 
என எதிர்பொரக�ப்படுகின்ைது.புதி்தொ� 
உருைொக�ப்பட்டுள்ள இந்தப ்ப்தவிககு 
அவுஸ்திதரலியரொன த்தொமஸ் தமசன் 
மூடிவய நியமிககுமொறு ஸ்ரீலங�ொ கிரிகக�ட் 
நிறுைனததுககு அரவிந்த டி சில்ைொ 
்தவலவமயிலொன கிரிகக�ட் குழுவினொல் 
்பரிநதுவரக�ப்பட்டுள்ளது.்பயிற்றுவித்தல், 
உள்ளூர கிரிகக�ட் த்பொட்டி�ள், 

அபிவிருததி குழொம்�ள், ையதுநிவல 
குழுக�ள், மததிய ஒப்பந்தததில் உள்ள 
வீரர�ளது உடற்்தகுதி உட்்பட ஸ்ரீலங�ொ 
கிரிகக�ட் நிறுைனததுடன் க்தொடரபு்பட்ட 
ச�ல கிரிகக�ட் விடயங�ளும் கிரிகக�ட் 
்பணிப்பொளரின் கீழ் க�ொண்டுைரப்படும்.

இரண்டு ்தடவை�ள் உல� சம்பியனொன 
அவுஸ்திதரலிய அணியில் இடம்க்பற்ை 
கடொம் மூடிவய கிரிகக�ட் ்பணிப்பொளரொ� 
நியமிககும் இறுதித தீரமொனம் ஸ்ரீலங�ொ 
கிரிகக�ட் நிவைதைற்றுக குழுவின் 
வ��ளிதலதய ்தஙகியிருககின்ைது.

்தவலவமப ்பயிற்றுநர, ்பயிற்றுநர 
குழொததின் ்தவலைர ஆகிதயொவரவிட 
கிரிகக�ட் ்பணிப்பொளர ்ப்தவி உயரந்தது. 
எனதை அைர (கடொம் மூடி) ்தனது 
அறிகவ�வ��வள கிரிகக�ட் குழுவுககு 
சமரபபிப்பொர. கடொம் மூடியின் 
்பயிற்றுவிபபு �ொலததில் இலஙவ� அணி 
2007 உல�க கிண்ணப த்பொட்டியில் 
இரண்டொம் இடதவ்தப க்பற்ைது. 
அததுடன் இஙகிலொநது, நியூஸிலொநது, 
்பொகிஸ்்தொன் ஆகிய நொடு�ளில் 
கடஸ்ட் த்பொட்டி�ளில் இலஙவ� 

கைற்றிக்பற்றிந்தது. அதுமட்டுமல்லொமல் 
இஙகிலொநதுககு எதிரொன 5 த்பொட்டி�ள் 
க�ொண்ட சரைத்தச ஒருநொள் கிரிகக�ட் 
க்தொடரிலும் இலஙவ� முழுவமயொன 
(5 – 0) கைற்றிவய ஈட்டியிருந்தது.இது 
இவைொறிருக�, ஸ்ரீலங�ொ கிரிகக�ட்டில் 
ஏற்�னதை ்பயிற்றுநர�ளொ� இருந்த 
முன்னொள் வீரர�ளொன ரங�ன தேரத, 
சம்்பக� ரொமநொயக�, ருைன் �ல்்பத�, 
மரிதயொ கைல்லைரொயன் ஆகிதயொவரயும் 
்பயிற்றுநர�ள் குழொததில் இவணப்ப்தற்கு 
கிரிகக�ட் குழு ்பரிநதுவரக�வுள்ளது.

இலஙன� கிரிக்ப�ட் ெணிபொளரா� படாம் மூடினை நிைமிக்� ெரிந்துனர
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