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30/-

ப�ோர்க் குற்றவோளிகளுக்கு தண்டனை 
வழங்குங்கள்    எணடு சம�நதன் ஐயோ 
கோட்டமோக, அழுததமோக, வி்டோப்பிடியோக 
பகோவமோக எசசரிக்னகயோம.....

 யுததம முடிஞ்சு நல்ோடசி அஞ்சு 
வருஷதத தவிர  இதுதோபை  மோர்சசி்  
ஐயோ விடு்ற அறிக்னக, பி்றகு ஏன் இநத 
பில்டப்....!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

15 பபருககு ப்கொப்ரொனொ; ஒருவர் ை்ரணம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

சகோலரோனோ வ்வரஸ் பர்வவ� கட்டுபபடுத்தும் ்வவகயில 
நு்வசரலிய மோ்வட்்டத்தின் சபோக்வந்த�ோ்வ  பிரல்தெத்தின் 
ஒரு பிரிவு லநற்று உ்டனடியோக அமுலுக்கு ்வரும் ்வவகயில 
்தனிவமபபடுத்்தலுக்கோக  மு்டக்கபபட்டுள்ளது.

சபோக்வந்த�ோ்வ சபோது சுகோ்தோர மருத்து்வர் பிரிவுக்குட் -
பட்்ட செபபல்டன்  ல்தோட்்டத்தின் ஒரு பிரில்வ  லநற்வறைய 
தினம் ்தனிவமபபடுத்்தலுக்கோக  மு்டக்கபபட்டுள்ள்தோக 
சகோலரோனோ வ்வரஸ் ்தடுபபுக்கோன ல்தசிய செயற்போட்டு 
மத்திய நிவ�யத்தின் ்தவ�்வர் இரோணு்வத் ்த்ளபதி 
ெல்வநதிர சில்வோ ச்தரிவித்துள்ளோர்.

ப�ொகவந்தலொவ பெப�ல்டன்
த்தொட்டம் ்தனிமைப�டுத்தல

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

ெர்்வல்தெ நோணய நிதியத்தி்டம் 
க்டன் சபறைல்வண்டிய ல்தவ்வ 
அரெோஙகத்திற்கு இலவ�சயன 
நிதி இரோஜோஙக அவமசெர் அஜித் 
நி்வோட் கபரோல ச்தரிவித்்தோர்.  

நிதி அவமசசில லநற்று நவ்ட -

சபற்றை ஊ்டகவிய�ோ்ளர் ெநதிப-
பின் லபோல்த அ்வர் இ்தவனத் ச்தரி-
வித்்தோர்.   

எமது சபோரு்ளோ்தோரத்வ்த புதிய 
போவ்தவய லநோக்கி சகோண்டு 
செல� முடியும்.க்டன்களின் 
மூ�மோக மோத்திரம் இ்தற் -
கோன தீர்வுகவ்ள ல்த்டோது, 

ெரவத்தெ நொணய நிதியததி்டம் க்டன் 
ப�றும் நிமலயில அரெொஙகம் இலமல  

மோவ�தீவில வ்வக்கபபட்டி-
ருக்கும் இ�ஙவக க்டற்சறைோழி-
�ோளியின் ெ்ட�த்வ்த நோட்டிற்கு 
சகோண்டு ்வநது உறைவினர்களி்டம் 
ஒபபவ்டபப்தற்கு க்டற்சறைோழில 
அவமசெர் ்டக்்ளஸ் ல்த்வோனந்தோ 
ந்ட்வடிக்வக எடுத்துள்ளோர்.   

அவ்வவகயில, குறித்்த ெ்ட -
�த்வ்த நோட்டிற்கு சகோண்டு ்வரு-

்வ்தற்கு ல்தவ்வயோன 972,847 
ரூபோவ்வ க்டற்சறைோழில அவமச-
சினோல ச்வளிநோட்டு வி்வகோரங-
கள அவமசசிற்கு ்வழஙகபபட்-
டுள்ளது.   

இநநிவ�யில, ெ்ட�ஙகவ்ள 
நோட்டிற்கு சகோண்டு ்வரு்வ்தற்-
கோன ஒழுஙகு ந்ட்வடிக்-
வககவ்ள ச்வளிநோட்டு 

ைொமலதீவில் ்கம்ரப�ொதுஙகி�

ைன்்ொர மீ்வரது ெ்டலதம்த இலஙமக
எடுததுவர அமைசெர ்டக்ளஸ் ஏற�ொடு
பவளிவிவ்கொ்ர அமைச்சினூடொ்க உரி� நடவடிகம்க

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                                     
சுபபிரமணியம் நிஷோந்தன்

நீதியவமசெரோக ்தோன் இருக் -
கும் ்வவர 2,500 ்வரு்ட ்வர-
�ோற்வறைக் சகோண்்ட இ�ஙவக 
சபௌத்்த விகோவரகள ச்தோ்டர்-
போன ‘ல்த்வோ�கம்’ ெட்்டத்வ்த 
இரத்துச செயயப லபோ்வதில-

வ�சயன்று நீதி அவமசெர் 
அலி ெபரி ச்தரிவித்துள்ளோர்.

போதுகோபபுக்கு அசசுறுத்-
்த�ோக அவமயும் வி்தத்தில 
சபோது இ்டஙகளில முகங-
கவ்ள மூடி அணியும் புர்கோ 
உளளிட்்ட ஏவனய முகக் க்வ-
ெஙகவ்ள ்தவ்ட செய -
்வ்தற்கும்

'த்தவொலகம்' ெட்டதம்த இரதது பெயய 
நொன் க்விலும் நிம்ககவிலமல

்க.பபொ.த (சொ/த) பரீடசொர்த்தி்களுக்கொ்க  

கலவிப சபோதுத் 
்தரோ்தர ெோ்தோரண ்தரப 
பரீட்வெக்கு ல்தோற்றைவுள்ள 
மோண்வர்களின் ந�ன் 
கருதி லபோயோ விடுமுவறை 
என்றை லபோதிலும் இன்று 
ஆட்பதிவு திவணக்க்ளம் 
தி றை க் க ப ப ட் டி ரு க் கு ம் 
என்று ஆட்பதிவு திவணக்-
க்ளத்தின் ஆவணயோ்ளர் நோயகம் வியோனி குணதி-
�க்க ச்தரிவித்துள்ளோர்.  

இது ச்தோ்டர்பில அ்வர் லநற்று 

ஆட�திவு திமணகக்ளம்   
இன்று திறநதிருககும்

இந்தியாவிலிருந்து 5 இலட்சம்  
தடுப்பூசி நாட்டை வந்த்டைந்தது

இ�ஙவக மத்திய ்வஙகியின் 70 
ஆ்வது ஆண்டு நிவறைவ்வக் குறிக் -
கும் ்வவகயில ச்வளியி்டபபட்்ட 
புதிய 20 ரூபோய நிவனவு நோணயம் 
இ�ஙவக மத்திய ்வஙகியின் 
ஆளுநர் லபரோசிரியர் ்டபிளயூ.டி. 
�க்மன், (24) ஜனோதிபதி அலு்வ -
�கத்தில ஜனோதிபதி லகோட்்டோபய 
ரோஜபக் ஷவி்டம் வகயளித்்தோர்..

இ�ஙவக மத்திய ்வஙகியின் 
70 ஆ்வது ஆண்டு நிவறைவ்வக் 
குறிக்கும் ்வவகயில இந்த 20 ரூபோ 
நோணயம் ச்வளியி்டபபட்-
டுள்ளது.

இலஙமக ைததிய வஙகியின் 70ஆவது
ஆண்டு நிமறவொக நொணயம் பவௌியீடு

�ொழ்.பல்்கமலயில்

யோழ்.பலகவ�க்கழகத்தின் 35ஆ்வது பட்்டம-
ளிபபு விழோவின் லபோது சுன்னோகம் ்வோழ்்வகத்வ்தச 
லெர்ந்த இரு்வர் சிறைபபுக் கவ�மோணிப பட்்டத்வ்தப 
சபற்றுக் சகோண்டுள்ளனர்.  இ்தன்படி 2013ஆம் 
ஆண்டு ்வோழ்்வகத்தில இவணநது சகோண்்ட 
ெலபென் கட்ெணி மற்றும் அல்த ஆண்டில 

சாதனை பனைத்துள்ள  
இரண்டு மாணவர்கள  

ச�ோரண பகுதியில 45 கில�ோ 
ச�லரோயினு்டன் இரண்டு இரோணு்வ 
வீரர்கள வகது செயயபபட்டுள்ளனர்.

இரோணு்வத்துக்குரிய இ�க்கத் ்தகட் -

டு்டனோன செோகுசு ்வோகன சமோன்றில 
45 கில�ோ ச�லரோயினு்டன் இரோணு்வ 
அதிகோரி ஒரு்வரும் இரோணு -
்வத்திலிருநது

புர்்கொ உடபட மு்கக்கவசங்களுககு விம்ரவில் தமட

ஹ�ொரண பகுதியில் நேற்று அதிகொலை

45Kg ஹெர�ாயினுடைன் ்ைதான 
இ�ாணுவ அதிைாரி

06

ஒக்நபொட் அ்ட்ரொ ஹெஹெகொ தடுப்பு மருந்து; 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இநதியோவின் சீரம் நிறு்வனத்தி்டமிருநது 
இ�ஙவக அரெோஙகம் விவ�க்கு சகோள்வனவு 
செயதுள்ள 05 இ�ட்ெம் ஒக்ஸ்லபோர்ட் அஸ்ட்ரோ 
செசனகோ சகோலரோனோ வ்வரஸ் ்தடுபபூசிகள லநற்று 
இ�ஙவகக்கு கிவ்டத்துள்ளன. சுகோ்தோர அவமசசு 
இ்தவன உறுதி செயதுள்ளது.  

இநதியோவிலிருநது கிவ்டக்கபசபற்றுள்ள ்தடுப-
பூசிகள லநற்று கட்டுநோயக்க விமோன நிவ�யத்வ்த 
்வந்தவ்டநதுள்ளது்டன் லநற்வறைய தினம் சென்வன -
யிலிருநது இநதிய விமோன லெவ்வக்கு செோந்தமோன 
எயோர் இநதியோவின் ஏ.ஐ.273 இ�க்க விமோனத்தில 
பிற்பகல 1. 30 மணிய்ளவில அந்த ்தடுப-
பூசிகள விமோன நிவ�யத்வ்த 

உயிர்த்த ஞொயிறு தொககுதல்

இ�ஙவக சு்தநதிர 
ச்தோழி�ோ்ளர் கோஙகிரஸ் 
என்றை ச்தோழிற்ெஙகத்-
தின் ்தவ�்வரோக செயற் -
பட்்ட கோ�த்தில அத் 
ச ்த ோ ழி ற் ெ ங க த் தி ற் கு 
செோந்தமோன 39 இ�ட்ெம் ரூபோ பணத்வ்த 
முவறைலக்டோக பயன்படுத்திய்தோக 
ெட்்ட மோஅதிபர் 

பதொழிறசங்கத்தில் ரூ.39 இலடசம் முமைப்கடு  

நிதிதைொெடி வழககிலிருநது  
ைஹிந்தொ்ந்த விடு்தமல

சுபபரமணியம் நிஷோந்தன்

ஈஸ்்டர் ்தோக்கு்தல குறித்்த இறுதி 
விெோரவண அறிக்வக மீ்தோன வி்வோ்தத்வ்த 
ந்டத்்த ஆளும் ்தரபபு ்தயோரோகவுள்ள்தோக ெவப 
மு்தல்வர் திலனஷ் குண்வர்்தன ச்தரிவித்துள-
்ளோர். நோ்டோளுமன்றை உறுபபினர் 
�க் ஷ்மன் கிரிசயல� 

ஈஸடர் தொககுதல் இறுதி விசொ்ரமண அறிகம்க;

லக ஷைனின் ப்கள்விககு திபனஷ பதில்

ெம�யில விவொ்தம் ந்டததுவ்தறகு
ஆளும் ்தரபபு ்தயொர நிமலயில
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இராணுவத் தளபதி பணிப்பு  

மக்தொ் இரொணுவ வீரரகளுககு  
அதிக�டெ ்தண்்டம்

அறிகமகயின் மு்தல பிரதி
தநறறு ெட்ட ைொஅதி�ருககு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

உயிர்த்்த ஞோயிறு ்தோக்-
கு்தலகள ச்தோ்டர்போன 
ஜனோதிபதி விெோரவண 
ஆ வ ண க் கு ழு வின் 
இறுதி அறிக்வக ெட்்ட 
மோஅதிபருக்கு வகயளிக்-
கபபட்டுள்ளது. ஜனோதி-
பதி செய�கத்-
தினோல

பவகுஜன ஊட்க ைறறும் த்கவல்துமை அமைச்சர்

ஐ.நொ ைனி்த உரிமைகள் ஆமணயொ்ளரின் 
அறிகமக முறறிலும் �ககசெொர�ொ்து

03
இ்ரொணுவ
ஊட்கப 
பபச்சொளர்

03
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 மத்திய மலாகலாணத்தில ககலார�லானலா  

க�லாற்லாளரகளின் எண்ணிக்க 6645  ஆக 
உயரந்துளள�லாக மத்திய மலாகலாண சுகலா�லா� 
தி்ணககளம்  க�ரிவித்துளளது.

மத்திய மலாகலாணத்தில அதிக எண்ணிக-
்கயி்லான ககலார�லானலா க�லாற்லாளரகள 
கண்டி மலாவட்டத்தில பதிவலாகியுளள�லாக-
வும்  அ�ன்படி கண்டிமலாவட்டத்திலிருந்து   
4384  ரபர பதிவலாகியுளளனர.  அதுரபலான்று   
நுவக�லியலா மலாவட்டத்தில  1279 க�லாற்லா-
ளரகளும் , மலாத்�்ள மலாவட்டத்தில  982   
க�லாற்லாளரகளும்  பதிவலாகியுளளனர.

ரேறறுமுன்தினம்    (24) கலா்  ் 6.00 
மணிககு முடிவ்்டந்� க்டந்� 24 மணி 
ரே�த்தில மலாகலாணத்திறகுள  கமலாத்�ம் 69 
புதிய க�லாற்லாளரகள  பதிவலாகியுளளன.  
அ�ன்படி கண்டியிலிருந்து 19 ரபரும் நுவ-
க�லியலாவிலிருந்து 31, மலாத்�்ளயிலிருந்து 
19 ரபரும்  புதிய க�லாற்லாளரகளலாக பதிவலா-
கியுளளனர. ரமலும்  மத்திய மலாகலாணத்தில 

கண்டி மலாவட்டத்திர்ரய ககலார�லானலா 
க�லாறறு கலா�ணமலாக அதிகமலாரனலார உயிரி-
ழந்துளளனர. அ�ன்படி கண்டிமலாவட்டத்-
தில    இதுவ்�  45 ரபரும்  மலாத்�்ள 
மலாவட்டத்தில 09 ரபரும்  மறறும் நுவக�-
லியலா மலாவட்டத்தில 8 ரபருமலாக  கமலாத்�ம்  
62   ரபர    உயிரிழந்துளளனர.

ரமலும் ககலார�லானலா க�லாறறு  கலா�ணமலாக 
கண்டி மலாவட்டத்தில  எடடு இ்டஙகளில   
சிகிச்சை நி்்யஙகள வருகின்்து. அந்�-
வ்கயில  குறிபபலாக ரப�லா�்ன நி்்யத்-

தில 366 ரபரும்  கண்டி- 
க ப லா ல க க லா ல ் ்  
மத்திய நி்்யத்தில  
254 ரபரும், க�லக�-
னிய நி்்யத்தில 115 
ரபரும் ்கக  ் நி் -்
யத்தில 104 ரபரும் 
�றகபலாழுது   சிகிச்சை 
கபறறுவருகின்்னர. 

ஏ்னய சிகிச்சை  
நி்்யஙகளில நூறறுக-

கும் கு்்வலானவரகரள சிகிச்சை கபறறு 
வருவ�லாக க�ரிவிககபபடுகின்்து.

இதில ரேறறு   கலா்  ்6.00 மணி வ்�-
யுளள கலா்த்தினுள புதி�லாக 80 ரபர அனும-
திககபபடடுளளனர.  

96 ரபர பூ�ண சுகத்து்டன்  சிகிச்சை நி் -்
யஙகளிலிருந்து   கவளிரயறியுளளனர. 
ரமலும் அ்னத்து க�லாற்லாளர சிகிச்சை 
நி்்யஙகளிலும்    �றகபலாழுது 995 ரபர     
சிகிச்சை  கபறறுவருவ�லாக ரமலும் க�ரி-
யவருகி்து.                                                 

ைத்திய ைாகாணத்தில்

க�ொர�ொனொ  க�ொற்ொளர�ளின்
எண்ணிக்� 6645 ஆ� அதி�ரிப்பு

ஐந்து புலமைபெரிசில் ெரீடமசையில் கடந்்த ஆண்டு சித்தியமடந்்த ககாணக்கமல ்தமிழ் ஆ்ரமெ ொடசைாமல ைாணவர்-
கமை ொ்ராடடும நிகழ்வு கேற்று (25/02) இடமபெற்்றது. இ்தனகொது ைாணவர்கள் ெ்தக்கம அணிவிக்கபெடடு சைான-
றி்தழ்களும வழஙகபெடடு ொ்ராடடபெடடனர்.                                         (ெடம: லுணுகல நிருெர்)

யலாழபபலாணப பலக்்ககழகத்தின் 
35ஆவது பட்டமளிபபு விழலாவில ஊ்டகத்-
து்்யில சி்பபுத் ர�ரசசி கபறும் மலாணவ-
ருககு வழஙகபபடும் அம�ர சைகலார�வன் நி்க-
சைன் ஞலாபகலாரத்� �ஙகபப�ககம் இவ் ஆண்டு 
ம்்யகத்்� ரசைரந்� கசைலவி முனியபபன் 
து்லாப�ணிககு வழஙகபபடடுளளது.

ரேறறுமுன்தினம் ே்்டகபற  ் அமர-
வின்ரபலார� யலாழபபலாணப பலக்்ககழக 
ஊ்டக கற்ககள து்்யில ஊ்டகவிய-
லில தி்்மச சித்தி கபற  ் மலாணவியலான 
மலாத்�்ள மலாவட்டத்தின் சுதுகங்க எனும் 
ஊ்�ச ரசைரந்�  கசைலவி முனியபபன் து்லா-
ப�ணிககு வழஙகபபட்டது. யலாழபபலாணப 
பலக்்ககழகத்தில ஊ்டக மலாணவனலாகப 
படித்துக ககலாண்டு ஊ்டகவிய்லாள�லாகப 

பணியலாறறிக ககலாண்டிருந்� 
நி்கசைன் 2007 ஆம் ஆண்டு 
ஆவணி மலா�ம் மு�்லாம் திகதி 
அதிகலா்  ் 5 மணியளவில 
அவ�து வீடடில ்வத்து 
கபறர்லார முன்னி்்யில 
ஆயு��லாரிகளலால படுககலா்் 
கசையயபபடடிருந்�லார.

நி்கசைனது ஞலாபகலாரத்�-
மலாக அவரு்டன் யலாழ இந்-
துககலலூரியில ஒன்்லாய கற  ் 2004 உயர-
�� மலாணவரகளலால முன்கனடுககபபடும் 
“நி்லா நிதியம்” யலாழபபலாணப பலக்்கக-
ழகத்தின் பட்டமளிபபு விழலாவின் ரபலாது 
ஊ்டகத்து்்யில சி்பபுத் ர�ரசசி கபறும் 
மலாணவருககு ஆண்டுர�லாறும் வழஙகபப-

டும் �ஙகபப�ககத்்� அம�ர 
சைகலார�வன் நி்கசைன் ஞலாபகலாரத்-
�மலாக வழஙக ே்டவடிக்கக்ள 
ரமறககலாண்டிருந்�து.

இந்நிதியத்தின் அஙகு�லாரப-
பண சைலான்றி�ழ 2017 ஆம் 
ஆண்டு ே்்டகபற  ்நி்கசைனின் 
10ஆம் ஆண்டு நி்னரவந்�-
லின் ரபலாது யலாழ பலக்்ககழக 
க்்ப பீ்டலாதிபதியி்டம் ்கய-

ளிககபபடடு பின்னர யலாழ பலக்்கழகத்-
தி்டம் நிதி ்கயளிககபபட்டது. இ�ன்மூ்ம்  
அம�ர சைகலார�வன் நி்கசைன் ஞலாபகலாரத்� 
�ஙகப ப�ககம் க்டந்� இ�ண்டு ஆண்டுக-
ளலாக வழஙகபபடடு வருகின்்்ம குறிப-
பி்டத்�ககது.

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

சுற்லா்ட்் மலாசுபடுத்தும் நிறுவனஙகள மீது 
கடு்மயலான சைட்ட ே்டவடிக்க எடுககலாமல 
'சு�கிமு கஙகலா' திட்டத்தின் ரேலாககத்்� அ்்டய 
முடியலாது என மத்திய மலாகலாண ஆளுேர ்லித் யூ 
கமரக  க�ரிவித்�லார.  

மத்திய மலாகலாண ஆளுேர அலுவ்கத்தில  அண் -
்மயில  ே்்டகபற்  கண்டிமலாவட்ட சுற்லா்டல 
குழுககூட்டத்தில க்ந்து ககலாண்டு உ்�யலாறறு -
்கயில   அவர ரமறகண்்டவலாறு  க�ரிவித்�லார.

ஆளுேர  அஙகு க�லா்டரந்து கூறு்கயில ,
'ேதிக்ளப பலாதுகலாபரபலாம்' என்் �்்பபில 

எதிரவரும் மலாரச 22 ஆம் திகதி  ஜனலாதிபதி ரகலாட -
்டலாபய �லாஜபகசைவின் �்்்மயில  கதிரகலாம  
கமனிககங்க சுற்லா்டலில  இந்நிகழவு   ே்்ட -
கப்வுளளது.

அ�றகு இ்ணயலாக, மத்திய சுற்லா்டல 
ஆ்ணககுழு, கண்டி  கண்கணலாருவ  பகுதியில  
ரமறககலாண்்ட ஆயவில கண்கணலாருவ  ஆடுபலா -
்ம் மு�ல ரப�லாக�னிய பலா்ம் வ்�யி்லான 12 

இ்டஙகளில அனுமதி கப்லா� வ்கயில இந் ே்ட-
வடிக்ககள ரமறககலாளளபபடடுளள�லாகவும் 
இ�றகு சுற்லா்டல அ்மபபுககளு்டன் எந்�வி� 
அனுமதியும் கப்பப்ட வில்் எனத் க�ரிய 
வந்துளளது.  

அஙகீகரிககபப்டலா� கடடுமலானஙக்ள ரமற -
ககலாண்டுளளது்டன் , திண்மக கழிவுக்ள ஆறறில 
ககலாடடுவது, அசுத்�நீ்� ஆறறில திருபபி 
விடு�ல ரபலான்் சைட்டவிர�லா� ே்டவடிக்ககளில 
ஈடுபடடுளள்ம க�ரியவந்துளளது.

'சு�கிமு கஙகலா'  திட்டத்தின் ரேலாககம் ஆறறு 
நீ்�  குடிககககூடிய அளவிறகு சுத்�மலாக ்வத்தி -
ருபப�லாகும்.

 இதுரபலான்் சைட்டவிர�லா� மறறும் மலாசுபடுத் -
தும் நிறுவனஙகள மீது கடு்மயலான சைட்ட ே்டவ -
டிக்க எடுககலாமல 'சு�கிமு கஙகலா' திட்டத்தின் 
ரேலாககத்்� அ்்டய முடியலாது . இதுரபலான்் 
சைட்டவிர�லா� கசையலகளில ஈடுபடுபவரகள சைட-
்டத்திலிருந்து �பபிகக முடியலா� வ்கயில �ற-
ரபலாதுளள சைட்டஙகளில திருத்�ம் கசையயபப்ட 
ரவண்டும் என்றும் ஆளுேர க�ரிவித்�லார.

யாழ். பல்கலை பட்டமளிப்பு விழாவில 
மலைய்க மாணவிக்கு தங்கப்பதக்்கம்

சுற்ா்டலை மாசுபடுத்தும் நிறுவனங்கள்
மீது ்கடுலமயான சட்ட ந்டவடிக்ல்க

வவுனியலா விரசை்ட நிருபர

உ்்க விடடு வவுனியலா 
புவரனஸவரி அம்மலா-
வின் உயிர பிரிந்�லாலும், 

அவ�து கபயரும் அவரும் இன்றும் 
ப் மககளின் மனதில வலாழந்து 
ககலாண்டிருககி்து. அ�றகு கலா�ணம் 
அவ�து பு�லவரகரள என்பர� புவ -
ரனஸவரி அம்மலாவுககு ரமலும் 
சி்ப்ப ககலாடுககி்து.

�மது �லாயின் நி்னவலாக க்டந்� 
ஆறு வரு்டஙகளலாக பலரவறு சைமூக 
ே்த்திட்டஙக்ள அவரகள கசையது 
வருகின்்னர. இந் ே்த்திட்டங-
க்ள வவுனியலா பூந்ர�லாட்டம் சைலாந்-
�ரசைலா்் வீதியில அ்மந்துளள 
புவரனஸவரி அன்பு இல்த்தில 
்வத்து வழஙகி வருகின்்னர.

சைமூக ே்த் திட்டஙகளில இ்ளய 

சைமு�லாயத்தின் எதிரகலா் வளரசசிக-
கலாக மலாணவரகளுககலான உ�வித் 
திட்டஙகரள அதிகமலாக முன்கனடுக-
கபபடடு வந்�ன. அந்�வ்கயில 
1500 றகு ரமறபட்ட பலா்டசைலா்் 
மலாணவரகளுககலான கற்ல உபக� -
ணஙகள, துவிசசைகக� வண்டிகள, 
பலக்்ககழகத்திறகு க�ரிவலாகிய 
மலாணவரகளுககலான ஊககுவிபபு 
நிதியி்ன மலா�ம் ர�லாறும் வழஙகு -
�ல என மலாணவரகளுககலான உ�வித் 
திட்டஙகளு்டன், முதியவரகளுக-
கலான மூககு கலாண்ணலாடிகள வழங -
கல, ்வத்தியசைலா்் ரேலாயலாளரக -
ளுககலான உ�வித் திட்டஙகள என 
பலரவறு சைமூக ே்த்திட்டஙகள 
முன்கனடுககபபடடு வந்துளளன.

�றரபலா்�ய ககலாவிட-19 �லாககம் 

கலா�ணமலாக ரமறபடி சைமூக ே்த் -
திட்டஙக்ள ஒன்றுபடுத்தி ரமற-
ககலாளள முடியலா� ரபலாதிலும், �மது 
�லாயின் 6 ஆம் ஆண்டு நி்னவு 
தினத்்� முன்னிடடு சுகலா�லா� ே்்ட-
மு்்க்ளப பின்பறறி மடடுபப -
டுத்�பபட்ட அளவில வவுனியலா, 

பூவ�சைன்குளம் மகலாவித்தியலா்யத்-
தில மலாணவரகளுககலான சைமூக ே்த் -
திட்டஙகள முன்கனடுககபபட்டன.

புவனரனஸவரி அம்மலாவின் பிள -
்ளகளின் ஏறபலாடடில பலா்டசைலா்் 
அதிபர �.�ரமக்டலாடசைம் அவரகளின் 
�்்்மயில இந் நிகழவு ே்்ட-
கபற்து. இ�ன்ரபலாது குடும்பம் 
சைலாரபலாக அன்னபலாககியம், புவரனஸ -
வரி அம்மலாவின் மூத்� பு�லவர 
ரக.பி�பலாக�ன் உளளிட்ட அதிதிகள 
மஙகள விளகரகற், புவரனஸவரி 
அம்மலாவின் மறக்லாரு பு�லவனலான 
ரக.்வ்மீக�ன் அன்்னயின் ப்டத் -
திறகு ம்ரமலா்் அணிவித்து ம -்
�ஞசைலி்ய ஆ�ம்பித்து ்வத்�லார.

அத்து்டன் இந் நிகழவில வன்னி 
மலாவட்ட பலா�லாளுமன்் உறுபபின -

ரும், வவுனியலா மலாவட்ட அபிவி -
ருத்திக குழுத் �்்வருமலான கு.தி-
லீபன்,  வவுனியலா க�றகு கலவி 
வ்யத்தின் ேக�க ரகலாட்ட கலவிப 
பணிபபலாளர எஸ.மரியேலாயகம், 
வவுனியலா ர�சிய கலவியியல கலலூ -
ரியின் ஓயவு நி்் பீ்டலாதிபதி க.சு -
வரண�லாஜலா, ஓயவு நி்் ரகலாட்டக 
கலவி அதிகலாரியும் முன்னலாள வ்ட -
மலாகலாண சை்ப உறுபபினருமலான 
எம்.பி.ே்ட�லாஜ், பி�ப் க�லாழி்தி-
பர ஆனந்��லாஜலா, வவுனியலா குடியி -
ருபபு பிள்ளயலார ஆ்ய பி��ம 
குரு கந்�சைலாமிக குருககுள, வவுனியலா 

கருமலாரி அம்மன் ஆ்ய பி��ம குரு 
பி�பலாக�ககுருககுள,  பூவ�சைன்குளம் 
ஆ�லா� ்வத்தியசைலா்் ்வத்தியர -
கள, ஆசிரியரகள, மலாணவரகள, புவ-
ரனஸவரி அம்மலாவின் பு�லவரகள, 
உ்வினரகள எனப ப்ரும் க்ந்து 
ககலாண்்டனர.

வவுனியலா குடியிருபபு பிள்ள-
யலார ரகலாவிலின் பி��ம குருககள 
கந்�சைலாமி குருககள, குடகசைட வீதி 
கருமலாரி அம்மன் ஆ்ய பி��ம குருக -
கள பி�பலாக� குருககள ஆகிரயலார 
ஆசியு்� வழஙகினர. க�லா்டரந்தும் 
கருத்து்�களும் மலாணவரகளுககலான 

உ�வித் திட்டஙகள வழஙகும் நிகழ-
வும் ே்்டகபற்து்டன் மதிய ரபலாசை-
னமும் வழஙகபபட்டது.

இந்� நிகழவில 150 மலாணவரக-
ளுககுக கற்ல உபக�ணஙகள வழங-
கபபட்டன. 

அத்து்டன் ரபலாககுவ�த்துககு வசை-
தியற் மலாணவரகளுககுத் துவிசசைக-
க� வண்டிகளும், உயர�� மலாணவர-
களுககலான புத்�கஙகள என்பனவும் 
அன்்ன புவரனஸவரி அம்மலாவின் 
நி்னவலாக வழஙகபபட்டன.  பூவ -
�சைன்குளம் ்வத்தியசைலா்்ககு 
ர�்வயலான ரேலாயலாளர பதிவுப 
புத்�கம் ஒரு க�லாகுதியும், ஆசிரியர-
களுககலான நி்னவு பரிசிலகளும் 

இ�ன்ரபலாது வழஙகபபட்டன. 
இன்று கபறர்லாரக்ள ப்ரும் 
்கவிடடும், முதிரயலார இல்ங-
களில ரசைரத்து விடடும் இருககும் 
நி்்யில சைமூகத்திறகு முன்மலாதி-
ரியலாக �மது �லாயககலாக 6 ஆவது 
வரு்டமலாகவும் அவ�து பிள்ள-
கள முன்கனடுத்துளள இத்�்கய 
சைமூகப பணி �லாய புவரனஸவரி 
அம்மலா்வ எலர்லார மனஙகளிலும் 
ஓரு உயரந்� �லாயலாக நி்்ககலாளள 
்வத்துளளது. அத்து்டன் அந்� �லாய 
�னது பிள்ளக்ளயும் சி்பபலாக 
வளரத்துளளலார என்ப்� அவரகளது 
இந்� சைமூகப பணி கவளிபபடுத்தி 
நிறகி்து. 

ஆண்டு�ள் ஆறு �டந்தும் பிள்்ள�ளொல் 
சமூ�த்தில் வொழும் புவரனஸவரி அம்்ொ

ைாணவர்கள், வகயாதிெர்கள்,
சைமூகத்திற்கு ெல்கவறு உ்தவிகள்



மாவத்தகம �ருபர்
  
அ�ல இலங்ைக ஜம்�ய்-

யதுல் உலமா சைப�ன் உப 
தைலவர் ெமௗல� எச். உமர்�ன் 
(ரஹ்மா�) எழு�ய மஸ்��ன் 
ஊடாக சமூகத்ைத வலுவூட்ேவாம் 
மற்றும் ���மத் யுக ��ெயக் கரா 
என்ற  நூலும் ெஹப்� ெமெரச் 
என்�ன்ற ெபய�ல் எழு�ய த�ழ், 
�ங்கள, ஆங்�லமும் ெமா�க-
�லான மூன்று நூல்க�ன் ெவ�-
�ட்டு �ழா  இன்று(26) �.ப 6.30 
ம� அள�ல் பண்டாரெகாஸ்-

வத்ைத ம�ேக ��யால பாத்�-
மத்துஸ் ஸஹ்ரா முஸ்�ம் மக�ர் 
அரபுக் கல்லூ��ல் நைடெபறும்.  

அ�ல இலங்ைக ஜம்�ய்ய-
துல் உலமா சைப�ன் குருநா-
கல் மாவட்ட ம�ேக ம�யாலக் 
�ைள�ன் ஏற்பாட்�ல் நைடெப-
றும் இந்�கழ்வு ஹக்��ய்யா அரபுக் 
கல்லூ��ன் அ�பர் �தாயத்துல்-
லாஹ் தைலைம�ல் நைடெப-
றும். ெமௗல� ஏ. ஏ. நவாஸ், எம். 
எப். அப்துல் சமது உள்�ட்ட பல 
முக்�ய �ரமுகர்கள் இந்�கழ்�ல் 
கலந்து �றப்�க்கவுள்ளனர்.  

ஸா�க் �ஹான்  

ேபாைதப்ெபாருள் கடத்தல் 
குற்றச்சாட்�ல் ைகது ெசய்யப்-
பட்டுள்ள இராணுவ �ரர்களுக்கு 
எ�ராக கடுைமயான நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்பட்டு உச்ச கட்ட 
தண்டைன வழங்கப்படும் என 
பாதுகாப்பு பைடக�ன் �ரதம 
அ�கா�யும் இராணுவத் தளப�யு-
மான ெஜனரல் சேவந்�ர �ல்வா 
ெத��த்துள்ளார்.  

இது ெதாடர்�ல் ேதைவயான 
சகல ஆேலாசைனகைளயும் சம்பந்-
தப்பட்ட அ�கா�களுக்கு வழங்�-
யுள்ளதாக அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்-
டுள்ளார்.  

ெஹாரண �ரேதசத்�ல் இடம்-
ெபற்ற இந்த சம்பவம் ெதாடர்�ல் 
இராணுவ ேபச்சாளர் ��ேக�யர் 
�ேரமரத்ன கருத்து ெத��க்ைக-

�ல்:- ெபா�ஸாருக்கு �ைடக்கப் 
ெபற்ற தகவ�ன் அ�ப்பைட�ல் 
ேநற்று காைல ெஹாரண �ரேதசத்-
�ல் ைவத்து பாணந்துைற �ேஷட 
ெபா�ஸ் ���னரால் 45 �ேலா 
ெஹேரா�ன் ேபாைதப்ெபாருளு-
டன் இராணுவ �ரர்கள் இருவர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 
அவர்கள் பயன்படுத்�ய இராணுவ 
வாகனம் ஒன்றும் ைகப்பற்றப்பட்-
டுள்ளன.  

இவ்வாறு ைகது ெசய்யப்பட்ட 
இருவ�ல் ஒருவர் இரண்டு மாதங்-
களுக்கு முன்னர் இராணுவத்��-
ருந்து தப்�ேயா�யவர் எனவும் 
மற்ைறயவர் தற்ெபாழுதும் 
இராணுவ ேசைவ�ல் உள்ளவர் 
எனவும் ஆரம்பக்கட்ட �சாரைண-
க��ருந்து ெத�யவந்துள்ளது.  

அத்துடன் இந்தச் சம்ப-
வத்�ற்கு 

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல152.76 158.27

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல233.53 239.63

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல1.8162 1.8579

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல145.78 149.49

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல272.33 272.41

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல210.24 218.06

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல192.88 196.62

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல152.44 157.31

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 514.62

குைவத் �னார் 640.87

ஓமான் �யால் 503.94

கட்டார் �யால் 53.28

சவூ� �யால் 51.72

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 52.81

நாணய
மாற்று

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2021   ெபப்ரவ�   26   ெவள்�க்�ழைம 

 ��: --�ரேயாத�

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30 - 3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30 - 12.00வைர

      நட்சத்�ரம்:  பூசம் மாைல 12.27

சார்வ� வருடம் - மா�  13

இன்ைறய சுப�னம்

ேயாகம்: அ�ர்த-�த்த ேயாகம்

ெதாழுைக 
ேநரம் 3

இலங்ைக சட்டத்தரணிகள் 
சங்கத்தின் புதிய
தைலவராக சாலிய பீரிஸ்

யாழ். சிைறச்சாைலயில் 
நான்கு ேபருக்கு    
ெகாேரானா ெதாற்று

முத்துராஜவைல
ஈரவலய சரணாலயத்ைத  
சுற்றாடல் அைமச்சுக்கு 
சுவீகரிக்க தீர்மானம்

இலங்ைக சட்டத்தர�கள் 
சங்கத்�ன் பு�ய தைலவராக 
ஜனா�ப� சட்டத்தர� சா�ய 
��ஸ் ெத�வானார். இலங்ைக 
சட்டத்தர�கள் சங்கத்�ன் 
பு�ய தைலவைர ெத�வு ெசய்-
வதற்கான ேதர்தல், நாடளா�ய 
���ல் 85 வாக்க�ப்பு �ைல-
யங்க�ல் ேநற்று முன்�னம் 
நைடெபற்றது.

சட்டத்தர�கள் சங்கத்�ன் 
த�சாளர் பத�க்காக ஜனா�-
ப� சட்டத்தர�களான குேவர 
� ெசாய்சா மற்றும் சா�ய 
��ஸ் ஆ�ேயார் ேபாட்��ட்-
டனர். நாட்�ன் தற்ேபாைதய 
�ைலைய கருத்�ல் ெகாண்டு 
சுகாதார வ�முைறகளுக்க-
ைமய இந்த ேதர்தல் நைடெபற்-
றது.

இந்த �ைல�ல், ேதர்த�ல் 
5,162 வாக்குகைளப் ெபற்று, 
ஜனா�ப� சட்டத்தர� சா�ய 
��ஸ், இலங்ைக சட்டத்தர�-
கள் சங்கத்�ன் பு�ய தைலவ-
ராக ெத�வானார்.

அவைர எ�ர்த்து ேபாட்�-
�ட்ட ஜனா�ப� சட்டத்தர� 
குேவர � ெசாய்சா 2,807 வாக்-
குகைளப் ெபற்று ேதால்�ய-
ைடந்தார்.

முத்துராஜவைல ஈரவலய 
சரணாலயத்ைத உடன�யாக 
சுற்றாடல் அைமச்சு மற்றும் 
நகர அ��ருத்� அ�காரசைப-
�ன் �ழ் சு�க�ப்பதற்கு �ர்மா-
�க்கப்பட்டுள்ளதாக சுற்றாடல் 
அைமச்சர் ம�ந்த அமர�ர 
ெத��த்தார்.  

ேநற்று முன்�னம் முற்பகல் 
இடம்ெபற்ற ஊடக�யலாளர் 
சந்�ப்�ல் அவர் ேமற்கண்ட-
வாறு ெத��த்துள்ளார.   

முத்துராஜவைல ஈரவலய 
சரணாலயத்�ன் சுற்றுச்சூழல் 
கட்டைமப்ைப பல்ேவறு 
தரப்�னர் கடந்த காலங்க�ல் 
ேசதமாக்�யதாக தகவல்கள் 
ெவ�யா��ருந்தன.  

இதற்கைமய அ� முக்�யத்-
துவ�க்க கு�த்த சுற்றாடல் 
கட்டைமப்ைப பாதுகாப்பதற்-
காக முழுைமயான ெசயற்பா-
டுகைள முன்ெனடுக்குமாறு 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ தமக்கு ஆேலாசைன 
வழங்�யுள்ளதாகவும் அைமச்-
சர் ம�ந்த அமர�ர ெத��த்-
துள்ளார்.    

யாழ். �ேசட �ருபர்  

யாழ். �ைறச்சாைல�ல் தடுத்-
துைவக்கப்பட்டுள்ள ைக�கள் 
நால்வருக்கு ேநற்று முன்�னம் 
ெகாேரானா ெதாற்று உறு�ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது.  

அத்ேதாடு வடக்கு மாகா-
ணத்�ல் ேமலும் 07 ேபருக்கு 
ெகாேரானா ெதாற்று உறு�யா-
�யுள்ளதாக மாகாண சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் ைவத்-
�யர் ஆ.ேக�ஸ்வரன் ெத��த்-
தார்.  

யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா 
ைவத்�யசாைல�ல் ேநற்று 
முன்�னம் முன்ெனடுக்கப்-
பட்ட 431 ேப�ன் �.�.ஆர். 
ப�ேசாதைன�ேலேய 7 
ேபருக்கு ெதாற்று இருப்பது 
உறு�ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

மற்ைறய மூவரும் மல்லா�-
�ல் இறு�ச் சடங்கு ஒன்றுக்கு 
புத்தளத்��ருந்து வருைக தந்-
தவர்கள் என மாகாண சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர், 
ைவத்�யர் ஆ.ேக�ஸ்வரன் 
ெத��த்தார்.   

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.25
அஸர்  - 03.45
மஃ�ப்  - 06.23
இஷா  - 07.33

25 முதல் 28 வைர

தவக்காலத்�ன் இரண்டாவது 
வாரத்�ல் அ�ெயடுத்து ைவத்துள்-
ேளாம்.இம்முைற தவக்காலம் எமக்கு 
அ�கமான ப�ப்�ைனகைள ெபற்றுத் 
தந்து ெகாண்�ருக்�ன்றது.

இேயசு�ன் ேபாதைன மற்றும் 
அவரது �லுைவ மரணத்�ற்கான 
காரணம் ஆ�யவற்ைற இன்ைறய 
நற்ெசய்� வாசகம் நமக்கு எடுத்துக் 
கூறு�ன்றது.

இேயசு�ன் காலத்�ல் யூதர்கள் 
இேயசுைவ தம் சமகாலத்து ேபாதகர்-
கேளாடும் இைறவாக்�னர்களுடனும் 
ஒப்�ட்டுப் பார்த்தார்கள் இேயசு�ன் 
ேபாதைனகளும் ெசயல்களும் மற்-
றவர்கேளாடு ஒத்துப்ேபாக�ல்ைல. 
எனேவ தான் "இது அ�காரம் 
ெகாண்ட பு�ய ேபாதைனயாக 
இருக்�ன்றேத" என்று குைறப்பட்டுக் 
ெகாண்டார்கள் (மாற்கு 1:27).

மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ இேய-
சுவும் மாற ேவண்டும் என ேநர�யா-
கவும் மைறமுகமாகவும் வற்புறுத்-
�னார்கள். இந்த வற்புறுத்த�ன் 
இறு� வ�வேம இேயசு�ன் �லுைவ 
மரணம்.

யூதர்கள் இேயசுைவ மற்றவர்க-
ேளாடு ஒப்�டு ெசய்தைதப் ேபால 
நாமும் பல ேநரங்க�ல் ெசயல்படு-
�ன்ேறாம்.

ஒரு 6 வயது �று� என் �ட்�ல் 
வாழப் ��க்க�ல்ைல ஏதாவது 

அனாைத இல்லத்�ல் ேசர்த்து �டுங்-
கள் என்று கலங்�ய கண்கேளாடு 
ெசான்னாள்.

அதற்கு காரணம் ேகட்டேபாது 
ேநற்று அ�காைல என் அம்மா படுக்-
ைக�ல் இருந்து ெகாண்ேட ெதாைல-
ேப�ையப் பார்த்துக் ெகாண்�ருந்தார்.

 ��ெரன்று என்ைன எழுப்� ஒரு 
ைகெயழுத்துப் �ர��ன் புைகப்ப-
டத்ைத காட்�, இது என் ேதா��ன் 
மகன் எழு�யது.அவனுக்கு உன் 
வயது தான் ஆ�றது. அவைனப் 
ேபால �யும் அழகாக எழுத ேவண்டும் 
என்று ெசான்னார்.

இப்ப� ஒவ்ெவாரு நாளும் குைறந்-
தது பத்துப் ேபேராடு என்ைன 
ஒப்�ட்டுப் ேப� � ஏன் அவர்கைளப் 
ேபால் இல்ைல என்று ேகட்�றார் என் 
அம்மா. நான் நானாக வாழ என் 
அம்மா என்ைன அனும�ப்ப�ல்ைல 
என்று ெசால்� மு�த்தார் அவர்.

இந்த ஒப்�ட்டுப் பார்க்கும் பழக்-
கம் நம் அைம�ையயும் அ�த்து 
நம் அன்புக்கு�ய வர்க�ன் வாழ்க்-
ைகையயும் அ�த்து �டும். ஒப்�டு 
என்பது ஒரு பாவச்ெசயல்.

எம் �ள்ைளகைளேயா குடும்பத்-
�னைரேயா மற்றவேராடு ஒப்�ட்டுப் 
பார்க்காமல் அவர்கள் சுயமாக �ந்-
�த்து ெசயற்பட வ� அைமப்ேபாம்.

தவக்கால சிந்தைன

ஒப்பீடு எனும் பாவச்ெசயல்

-அருட்ப� அருண் ெரக்ஸ்...

எம்.ஏ.அ�னுல்லா

ஐ.நா ம�த உ�ைமகள் ஆைண-
யாள�ன்  அ�க்ைக முற்�லும் பக்-
கச்சார்பானது என்ப�ல்  எது�த  
சந்ேதகமும் �ைடயாது என 
ெவகுஜன ஊடக மற்றும் தகவல்-
துைற அைமச்சர்  ெகெஹ�ய ரம்-
புக்ெவல்ல ெத��த்தார்.

�ரபாகரனும் அவரது நண்பர்-
களும்   �ரபாகர�ன் மகளுக்கு  
ைவர ேமா�ரங்கைள அ��த்து  
ம�ழ்ச்� கண்டேபாது, அப்பா� 
த�ழ் குழந்ைதக�ன் கழுத்�ல் 
சயைனட் குப்�கைள ெதாங்க-
�ட்டு �றுவர் பைட�னராக மாற்-
�னர் என்றார். 

கண்�  குண்டசாைல  �ரேதச 
ெசயலகத்�ல் ேநற்று ( 25) நைட-

ெபற்ற ைவபெமான்�ல்  கலந்து 
ெகாண்ட �ன்னர், ஊடக�யலா-
ளர்கள் மத்��ல் உைரயாற்றுைக-
�ேலேய அைமச்சர் ேமற்கண்ட-
வாறு  ெத��த்தார்.

அைமச்சர் அங்கு ேமலும் ெத�-
�க்ைக�ல்:

அப்பா� த�ழ் குழந்ைதக-
ளுக்கு புத்தகங்கைள  வழங்குவ-
தற்குப்  ப�லாக துப்பாக்�கைள 
ஒப்பைடப்பதன் மூலம் ம�த 
உ�ைமகள் அப்பட்டமாக �றப்-
படுவது கு�த்து ம�த உ�ைம 
ஆைணகுழுேவா அல்லது 
ேவேறதும் அைமப்புகேளா   
இதுவைர ஒரு வார்த்ைத கூட 
ேபச�ல்ைல என்பது துர�ர்ஷ்ட-
வசமானது. இலங்ைகக்கு எ�ராக 
ஒழுங்கைமக்கப்பட்டதும்   ஆதா-
ரமற்றதுமான  முைற�ல் ம�த 
உ�ைமகளுக்கான குற்றச்சாட்டு-
கள் கூறப்பட்டு வருவதாகவும், 
அப்பா� த�ழர்கள் மற்றும் அவர்-
களது குழந்ைதகள் �து �ரபாகர-
னும்  அவரது சகாக்களும்  
அ�த்த அழுத்தம்

ெவகுஜன ஊடக மற்றும் தகவல்துைற அைமச்சர்

ஐ.நா மனித உரிைமகள்
ஆைணயாளரின் அறிக்ைக
முற்றிலும் பக்கச்சார்பானது
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�றந்த அர�யல்வா�யான �.ேஜ.மு. ெலாக்குபண்டார

�ரதமர் ம�ந்த சைப�ல் இரங்கலுைர

ேதசம் மீதான ஆர்வத்ைத
அவர் ைகவிட்டதில்ைல
ஷம்ஸ் பா�ம், சுப்�ரம�யம் 
�சாந்தன்

முன்னாள் சபாநாயகர் அமரர் 
�.ேஜ.மு. ெலாக்குபண்டார, ேதசா-
�மான �ந்தைனயுடனான ஒரு சு�ட்-
சமான நாட்ைட உருவாக்குவேத 
நாம் அவரது சார்பாக இப்ேபாது 
ெசய்யக்கூ�ய �கப் ெப�ய கடைம-
யாகுெமன �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக்ஷ ேநற்று (25) ெத��த்தார்.

முன்னாள் சபாநாயகர் �.ேஜ.
மு. ெலாக்குபண்டார�ன் மைறவு 
கு�த்து பாராளுமன்றத்�ல் �ரதமர் 
ஆற்�ய இரங்கல் உைர�ேலேய 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார்.

�.ேஜ.மு. ெலாக்குபண்டார, அர-
�யல்வா�யாகவும் ேதசம் �தான 
ஆர்வத்ைத ைக�டாத ஒரு �றந்த 

ம�தர் என்று �ரதமர் சுட்�க்காட்-
�னார்.

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ பாரா-
ளுமன்றத்�ல் ஆற்�ய உைர�ன்-
ேபாது,

அவர் அர�ய�ல் நுைழவதற்கு 
முன்ேப, �ங்கள ெமா�, கலாசாரம் 
மற்றும் மதம் ஆ�யவற்�ன் �து 
ஆழமான �ைணப்ைப ெகாண்�ருந்-
தார்.

அவர் இளம் வய��ருந்ேத பத்-
��ைககளுக்கு கட்டுைரகள் எழு�-
னார் என்பது எங்களுக்குத் ெத�யும். 
�வாதங்க�ல் ஈடுபட்டார். இவ்-
வாதங்கள் அப்ேபாது நாட்�ன் 
ேத�ய பத்��ைகக�ல் ெவ��டப்-
பட்டன.

அது மாத்�ரமன்� �.ேஜ.மு. 
ெலாக்குபண்டார�னால் ேதசத்-

�ற்கு பங்க�த்த பல �றந்த பைடப்-
புகளும் உள்ளன. 

1977ஆம் ஆண்டு ஹப்புதைள 
ஆசனத்ைத ெவற்� ெகாண்டு ஐ.ேத. 
க ஊடாக அர�யலுக்குள் நுைழந்த 
�.ேஜ.மு. ெலாக்குபண்-
டார, அர�யல்வா�யாக

மர்�ன் ம�க்கார்   

ெவ�நாடுக�ல் இருந்து அ��ைய 
இறக்கும� ெசய்வ�ல்ைல என அர-
சாங்கம் ேமற்ெகாண்ட �ர்மானத்�ன் 
�ர�பலனாக தற்ேபாது காணப்ப-
டும் �ர்ணய �ைலைய �டவும் 
அ�க ெபறும� எமது �வசா�க�ன் 
ெநல்லுக்கு �ைடக்கப் ெபற்றுள்ளது 
என்று மகாவ� வலயங்கள் சார்ந்த 
கால்வாய்கள் மற்றும் கு��ருப்புக்க�ன் 
ெபாது உட்கட்டைமப்பு வச�கள் அ��ருத்� 
இராஜாங்க அைமச்சர் ��பால கமலத் ெத�-

�த்தார். தற்ேபாது ஒரு �ேலா ெநல்-
லுக்கு ரூபா 55 �டவும் அ�க �ைல 
�ைடக்கப்ெபறுவதாகவும் அவர் சுட்-
�க்காட்�னார்.   

மகாவ� '�' வலயத்�ன் தம்�ன்ன 
மற்றும் ெசவனப்�ட்�ய �ரேதசங்-
க�ல் உள்ள மகாவ� முன்மா�� 
�வசாயப் பண்ைணகைளப் பார்-
ைவ�டச் ெசன்�ருந்த இராஜாங்க 
அைமச்சர், �வசா�களுடன் நடாத்-

�ய சந்�ப்�ல் உைரயாற்றும் ேபாேத ேமற்கண்-
டவாறு கு�ப்�ட்டார். இேதேவைள 
'மகாவ� பா�ய �வசாயப் புரட்�

அ�� இறக்கும� கட்டுப்பாட்டால்

விவசாயிகளுக்கு அதிக நன்ைம;
உள்ளூர் ெநல்லுக்கு அதிக ெபறுமதி

ைகதான இராணுவ வீரர்களுக்கு  
அதிகபட்ச தண்டைன
இராணுவத் தளப� ப�ப்பு

ெவ�நாட்டு ேவைலவாய்ப்ைப இருப்ப-
தாவும் ெபற்றுத்தருவதாக சமூக வைலத்தளங்-
க�ல் ெவ��டப்படும் �ளம்பரங்கைள 
நம்பேவண்டாம் என இலங்ைக ெவ�நாட்டு 
ேவைலவாய்ப்பு ப�யகம் ெபாது மக்கைள 
அ�வுறுத்�யுள்ளது.

அது ெதாடர்�ல் அ�க்ைக ஒன்ைற ெவ�-
�ட்டு ெபாது மக்கைள பாதுகாக்க நடவ-
�க்ைக எடுத்துள்ளது. 

சமூக வைலத்தளங்க�ல் ெவ�நாட்டு 
ேவைலவாய்ப்ைப ெபற்றுத்தருவதாக கூ� 
பலர் �� ேமாச��ல் ஈடுபட்டு வருவதாக 
குற்றப்புலனாய்வுப் �ைணக்களத்�ற்கு 

முைறப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த 
ப�யகம் ெத��த்துள்ளது.

ெவ�நாட்டு ேவைலவாய்ப்பு  �ளம்ப-
ரங்கள் சட்ட��யான ெவ�நாட்டு ேவைல-
வாய்ப்பு �றுவனங்களால் �ன்னணு ஊடகம் 
மற்றும் பத்��க்ைககள் ஊடாக மாத்�ரேம 
ேமற்ெகாள்ளப்படும்.

எனேவ, சமூக வைலத்தளங்கள் ஊடாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் ெவ�நாட்டு ேவைல-
வாய்ப்பு ெதாடர்பான �ளம்பரங்கைள 
நம்ப ேவண்டாம் என ெவ�நாட்டு ேவைல-
வாய்ப்பு ப�யகம் ெபாது மக்கைள அ�வுத்-
�யுள்ளது.

இலங்ைக சுங்கத் �ைணக்களத்-
�ன் தற்ேபாைதய �ைலைமகைள 
ஆராய்ந்து அதன் உற்பத்�த்�றைன 
ேமம்படுத்துவதற்கான ப�ந்துைர-
கைள ெசய்வதற்காக ஜனா�ப� 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப� 
�சாரைண ஆைணக்குழுெவான்ைற 
�ய�த்துள்ளார்.  

சுங்கத்துைறக்கு எ�ராக எழும் 
பல்ேவறு குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் 
இடம்ெபற்றுள்ளதாக கருதப்படும் 
முைறேகடுகைளத் தடுத்து �ைனத்-
�றன் மற்றும் பயனுறு�வாய்ந்த 

ேசைவகைள வழங்குவதற்கான ப�ந்து-
ைரகைள வழங்கும் ெபாறுப்பு ஆைணக்-
குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

தகவல் ெதா�ல்நுட்பத்ைதப் 
பயன்படுத்துவ�ல் பாதுகாப்பு 
மற்றும் த�ைமப்படுத்தல் சட்ட 
��கைள கவனத்�ல் ெகாண்டு, 
சுங்கத் �ைணக்களத்�ன் ெசயற்பாடு-
கைள ெவ�ப்பைடத்தன்ைமயுடன் 
ேமற்ெகாள்வதற்கான ப�ந்துைர-
கைள வழங்குவது ஆைணக்குழு-
வுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மற்ெறாரு 
ெபாறுப்பாகும்.  

ெபாதுமக்கள் மற்றும் ஏைனய 
தரப்�ன�ன் கருத்துக்கைள ெபற்-
றுக்ெகாள்வதற்கும் சுங்க ெதா�ற்-
சங்கங்கள் சமர்ப்�த்துள்ள முன்ெமா-
�வுகைள �ளாய்வு ெசய்வதற்கும் 
ஜனா�ப� ஆைணக்குழுவுக்கு உத்த-
ர�டப்பட்டுள்ளது.  

ஆைணக்குழு�ன் தைலவராக 
உயர் ��மன்ற ��ப� �ரான் 
என்ட� குணரத்ன �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளார்.  

ேமன்முைற�ட்டு ��-
மன்ற ��ப� ��யந்த 

சமூக வைலத்தளங்களில் ேபாலி
ெவளிநாட்டு ேவைலவாய்ப்பு விளம்பரங்கள்
ப�யகம் ெபாது மக்களுக்கு அ�வுறுத்தல்

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய�னால் �யமனம்

இராஜாங்க அைமச்சர் ��பால கமலத்

சுங்கத்துைற நிைலைம; ஆராய ஆைணக்குழு மும்ெமாழிகளில் நூல் ெவளியீடு
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அலட்சியமும், சுயநலனும்
விளைவிக்கும் ஆபத்துகள்!

சீனாவில் முதன் முறையாகத் ததாறைம் பெறறு 
இன்று உலகில் பெரும்ொலான நாடுகளில் த�ாச-
�ாகப் ெரவியுள்ள பகாவிட்19 பெருந் பதாறறு 

பதாடரொன அசசம் �ககள �த்தியில் தறதொது அதி -
க்ளவில் குறைந்து பகாண்டு பசல்கின்ைது. த�றகு 
நாடுகள ெலவறறில் பகாவிட்19 றவரஸ் பதாறறு 
ெரவுகின்ை வீதம் பெரு�்ளவில் குறைந்திருககின்ைது. 
பகாதரானாவினால் �ரண�றடகின்ை �ககளின் எண் -
ணிகறகயும் குறிப்பிடத்தகக அ்ளவில் குறைந்திருக-
கின்ைது. எனதவ �ககள �த்தியில் அது பதாடரொன 
அசசமும் பெரு�்ளவில் தணிந்திருககின்ைது.

பகாவிட்19 பதாடரொக �ககள �த்தியில் அதிகரித்-
திருககின்ை விழிப்புணரவு �ாத்திர�ன்றி, பகாதரானா -
வுககான தடுப்பு �ருந்து ஊசி உலகின் ெல நாடுகளில் 
�ககளுககு மிக தவக�ாக ஏறைப்ெட்டு வருவதத இதற-
கான காரண�ாகுப�ன அறிகறககள பதரிவிககின் -
ைன. எ�து அயல்நாடான இந்தியாவிலும் பகாதரானா 
பதாறறுகின்ை தவகத்தில் அதிக்ளவில் வீழ்சசி ஏற-
ெட்டுள்ளறதக காண முடிகின்ைது. இந்தியாவில் 
பகாவிட்19 காரண�ாக சம்ெவிககின்ை �ரணஙக -
ளின் எண்ணிகறகயும் கடந்த சில வாரஙக்ளாக பெரு-
�்ளவில் குறைந்திருககின்ைது.

இவவாைான முன்தனறைகர�ான விடயஙகளுக-
பகல்லாம் காரண�ாக அறிவியல் துறை சாரந்த விழி 
ப்புணரதவ அற�ந்துள்ளது. எந்தபவாரு பெருந்-
பதாறறு தநாய் உருபவடுககின்ை தொதிலும் �ருந்து -
க்ளால் �ாத்திரம் அதறன உடனடியாக கட்டுப்ொட் -
டுககுள பகாண்டு வந்து விடலாப�ன நம்பிகறக 
றவககலாகாது. அந்தநாய் ெரவா�ல் தடுப்ெதத முத 
லில் த�றபகாள்ள தவண்டிய நடவடிகறகபயன்ெ-
றததய பகாதரானாவும் எ�கபகல்லாம் உணரத்தி 
இருககின்ைது.

இவவாைான நிறலயில் பகாவிட்19 ெரவா�ல் 
தடுககும் கட்டுப்ொட்டு நடவடிகறககள �றறும் விழிப் -
புணரவு பதாடரொக எ�து �ககள �த்தியில் இன்னும் 
அலட்சியப் தொககு பதாடரவறததய காண முடிகின் -
ைது. வீட்டிலிருந்து பவளிதயறும் தவற்ளயில் முகக -
கவசம் அணிந்து பகாள்ளல், சமூக இறடபவளிறயப் 
பின்ெறறுதல், றககளின் சுத்தம் தெணுதல், பொது 
றவெவஙகளில் ஒன்றுகூடுவறத தவிரத்தல் தொன் -
ைவறறைக கறடப்பிடிககு�ாறு ஊடகஙகள வாயிலாக 
ெல தரப்பிலிருந்தும் அறிவுறுத்தல்கள வழஙகப்ெடு-
கின்ை தொதிலும் அவறறைக கறடப்பிடிககா�ல் அலட்-
சியம் பசய்தவார ெலர எம்�த்தியில் இருககதவ பசய் -
கின்ைனர.

பகாவிட்19 றவரஸ் மிக இலகுவாகதவ ஒருவ-
ரில் இருந்து �றைவருககுப் ெரவக கூடியபதன்ை 
பொதுவான அறிவு அறைவரக்ளாகதவ எ�து சமூகத்-
தில் ெலரும் இன்னும் உள்ளனர. இவவாைானவரகள 
மூல�ாகதவ விழிப்புணரவு உள்ளவரகளும் வீணாக 
பகாதரானா பதாறறுககு ஆ்ளாக தவண்டிய நிறலற� 
ஏறெடுகின்ைது. இவவாைான அலட்சிய�ானது உண்-
ற�யில் சமூகத்தின் மீதான அககறையின்ற�றய-
யும், சுயநலப் தொகறகயுத� காண்பிககின்ைது.

இதததவற்ள தனிற�ப்ெடுத்தல் என்ை விடயம் 
இன்று உலபகஙகும் ெரவலாகப் தெசப்ெடுகின்ைது. 
பகாதரானா பதாடரொன ஏததனும் அறிகுறிகள ஒரு-
வரது உடலில் பவளிப்ெடுகின்ை தொது அவர �ாத்தி -
ர�ன்றி அவரது குடும்ெத்தினர அறனவருத� இரு 
வாரஙகளுககு தஙகற்ள சுயதனிற�ப்ெடுத்தலுககு 
உட்ெடுத்திக பகாள்ள தவண்டுப�ன்ெது பொதுவான 
அறிவுறர ஆகும். இந்த அறிவுறரயானது சாதாரண 
ொ�ர �ககளும் புரிந்து பகாளகின்ை விதத்தில் சமூக 
�ட்டத்தில் ெரப்ெப்ெட்டுள்ளது.

இவவாறு தஙகற்ள சுயதனிற�ப்ெடுத்திக பகாள -
கின்ை தொது பகாதரானா பதாறைானது ஒருவரில் 
இருந்து �றைவருககுப் ெரவுவது தடுககப்ெடுகின்-
ைபதன்ெது ொ�ர �ககளும் இலகுவில் புரிந்து 
பகாள்ளக கூடிய உண்ற�யாகும். ஆனால் ொ�ர 
�கக்ளால் புரிந்து பகாள்ளக கூடிய இந்ந விடயத்றத 
கறைறிந்த �ககளில் ெலர புரிந்து நடந்து பகாளவ -
தில்றல. பகாவிட்19 பதாறறுககான அறிகுறிகற்ள 
தஙக்ளது உடலில் பகாண்டுள்ள ெலர அதறன அலட்-
சியம் பசய்தெடி சமூகத்தில் தாரா்ள�ாக உலவித் திரி -
கின்ைனபரன்ை விடயம் இப்தொது பதரியவந்துள்ளது.

இவரகள பகாதரானா பதாறறுககு உள்ளாகியிருக-
கின்ை ெட்சத்தில் அத்பதாறறை த�லும் ெலருககு ெரப் -
புகின்ைனபரன்ெது ஆெத்தான உண்ற�யாகும். இந்த 
அலட்சியத� சமூகத் பதாறறுககு வழிதயறெடுத்துகின்-
ைது. உலகில் பகாதரானாவினால் இத்தறன உயிரிழப்-
புகள ஏறெட்டு விட்ட தொதிலும் கூட �ககள �த்தியில் 
இந்த விடயத்தில் இன்னுத� முழுற�யான விழிப்பு-
ணரவு ததான்ைாதது  கவறலககுரிய விடய�ாகும்.

உடலில் ததான்றுகின்ை காய்சசல் சாதாரண காய்சச-
லாக இருககக  கூடும். ஆனால் அதுதவ பகாவிட்19 
றவரஸ் பதாறைாகவும் இருப்ெதறகும் இடமுண்டு 
என்ை சந்ததகமும் விழிப்புணரவும் இன்றைய காலத்-
தில் எ�கபகல்லாம் ததான்ை தவண்டியது மிகவும் அவ -
சிய�ாகும். அவவாைான விழிப்புணரவு இன்றைய 
காலத்தில் �ககள ஒவபவாருவருககும் ததறவ.

அசாதாரண சளித் பதாந்தரவு �றறும் காய்சசல் 
தொன்ை உொறதகற்ள அலட்சியம் பசய்தெடி சமூ-
கத்தில் சாதாரண�ாக உலவிய ெலர பகாதரானாறவ 
�றறைதயாருககுப் ெரப்பிய பசய்திறய நாம் அறி-
கின்தைாம். இவவாைான சுயநலமும், அலட்சியமும் 
தவைானறவயாகும். பகாவிட்19 பதாறறில் இருந்து 
தம்ற� �ட்டு�ன்றி �றைவறரயும் ொதுகாகக தவண் -
டுப�ன்ெறத ஒவபவாருவரும் �னதில் பகாள்ள 
தவண்டியது அவசியம்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன �ாவத்றத, பகாழும்பு- - 10
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அம்�ா �ககள முன்தனறை கழகத்-
தின் பொதுசபசயலா்ளர டி.டி.வி 
தினகரறன முதல்வராககுதவாம் 

என்று அககட்சியின் பசயறகுழு, பொதுககுழு-
வில் அதிரடியாக தீர�ானம் நிறைதவறைப்ெட்-
டுள்ளது.

11 �ாவட்ட நிரவாகிகள ெஙதகறபுடன் ராயப்-
தெட்றடயில் உள்ள தறலற� அலுவலகத்தில் 
அ.�.மு.க பசயறகுழு, பொதுககுழு கூட்டம் 
நறடபெறைது. பிை நிரவாகிகள காபணாளி 
காட்சி வாயிலாக ெஙதகறைனர. சசிகலா 
பசன்றன வீடு திரும்பிய நிறலயில் பசய்-
தியா்ளரகளிடம் தெசினார. அப்தொது அவர 
கூறுறகயில் ஒருஙகிறணந்து பொதுஎதிரி-
யான தி.மு.கறவ வீழ்த்த தவண்டும் என்று 
தகட்டுக பகாண்டார. இதன் மூலம், அ.தி.மு.க-
வுடன் இறணந்து பசயல்ெடுவதறகு சசிகலா 
விருப்ெம் பதரிவித்தார.

ஆனால் அ.தி.மு.க தரப்பிலிருந்து, சசிக-
லாறவ ஏறறுக பகாளவதில்றல என்று ெல 
தறலவரகளும் பதரிவித்து விட்டனர. இந்த 
நிறலயில், அம்�ா �ககள முன்தனறைக 
கழகம் கட்சி மூல�ாக மூன்ைாவது அணி 
அற�கக முயறசிகள நடககின்ைன. சசிக-

லாறவ அ.தி.மு.க ஏறறுகபகாண்டால் அந்தப் 
ெகக�ாக தொவது, அல்லது அம்�ா �ககள 
முன்தனறை கழகம் மூல�ாக கூட்டணி அற� 
த்து அ.தி.மு.கவுககு பநருககடி பகாடுப்ெது 
என்ெது அரசியல் வியூக�ாக இருககிைது.

பசன்றனயில் தநறறு அம்�ா �ககள 
முன்தனறை கழகம் கட்சி பொதுககுழு கூட்டம் 
நறடபெறைது. இதில் முககிய�ான சில தீர�ா-
னஙகள நிறைதவறைப்ெட்டுள்ளன. சசிகலா 
நல்லாசியுடன் டி.டி.வி தினகரன் முதல்வராக 
அயராது ொடுெட தவண்டும் என்று அதில் ஒரு 
தீர�ானம் நிறைதவறைப்ெட்டுள்ளது. இதன் 
மூலம் மூன்ைாவது அணி அம்�ா �ககள 
முன்தனறை கழகம் தறலற�யில்தான் 
அற�யப் தொகிைது, தினகரன்தான் முதல்வர 

தவட்ொ்ளர என்ெது உறுதியாகி உள்ளது. அப்-
ெடியானால் சீ�ாறன முதல்வர தவட்ொ்ளராக 
பகாண்ட, நாம் தமிழர எப்ெடி இந்த கூட்டணி-
யில் இறணயும் என்ை தகளவி எழுந்துள்ளது. 
�றபைாரு தீர�ானத்தில், எல்லா சவால்கற்ள-
யும் எதிரபகாண்டு கழகத்றத சிைப்ொக நடத்தி 
வரும் தினகரனுககு ொராட்றட பதரிவிப்ெதாக 
கூைப்ெட்டுள்ளது.

தினகரன் தறலற�யில் அம்�ாவின் 
உண்ற� பதாண்டனாக கட்சி ெயணிப்ெது 
என்று ஒரு தீர�ானம் கூறுகிைது. கழகம் 
காககும் தொராளியாக, துணிசசலுடன் எதிர-
பகாண்டு �ககள இதயஙகளில் இடம் பிடித்த-
வர தினகரன் என்று ொராட்டு பதரிவிககப்ெட்-
டுள்ளது.

கடந்த கால யுத்த சூழ்நிறலககு பின்-
னரான காலப் ெகுதியில் அம்ொறை 
�ாவட்டத்தில் காணிகற்ள இழந்-

துள்ள குடும்ெஙகளில் தஙகியுள்ளவரகள 
தஙகளின் காணி உரிற�கற்ள மீட்டுத் 
தரக தகாரி அரசியல்வாதிகளுககு அழுத்தம் 
பகாடுத்துள்ளனர. சாத்வீகப் தொராட்டஙக -
ளிலும் அவரகள ஈடுெட்டுள்ளனர. இழந்த 
காணிகளுககான தீரவு இதுவறர கிறடககா-
�ல் அவரகள கவறலயுடன் வாழ்ந்து வரு-
கின்ைனர.

30 வருட பதாடர யுத்த காலப் ெகுதியில் 
சிறுொன்ற� �ககளின் விவசாய நிலஙகள 
�றறும் காணிகள அெகரிககப்ெட்டுள்ளன. 

சிஙக்ள �ககளுறடய காணி உரித்துகளி-
லும் சிலர றகறவத்திருப்ெது பதரியவந்துள -
்ளது. அபிவிருத்தி எனும் பெயரில் த�ற -
பகாள்ளப்ெடும் திட்டஙகள ஊடாகவும்,  
பதாழிறசாறலகள நிர�ாணம், வனப் ொது -
காப்பு, வனவிலஙகுப் ொதுகாப்பு, பதால் -
பொருள பிரததசஙகள �றறும் ததசிய ொது-
காப்பு எனும் தொரறவகளிலும், திட்டமிட்ட 
குடிதயறைஙகள ஊடாகவும் பதாடரசசியாக 
ெலர காணிகற்ள இழந்துள்ளதாக முறை-
யிட்டுள்ளனர.

இந்நிறலயில் �னித எழுசசி நிறுவனத் -
தின் அனுசரறணயில், காணி உரிற�க-
கான அம்ொறை �ாவட்ட பசயலணியின் 

ஏறொட்டில் �ககளின்  காணிப் பிரசசிறன -
கற்ள தீரத்தல் பதாடரொக சம்ெந்தப்ெட்ட 
�ககளுடனான பசயல�ரபவான்று சுகாதார 
நறடமுறைகற்ளப் பின்ெறறி நிந்தவூர அட் -
டப்ெ்ளம் ததாம்பு கண்ட விடுதியில் அண்ற� -
யில் நறடபெறைது.

�னித எழுசசி நிறுவனத்தின் ெணிப்ொ்ளர 
தக.நிஹால் அஹ�ட் தறலற�யில் நறட -
பெறை இந்நிகழ்வில் அம்ொறை �ாவட்ட 
ொராளு�ன்ை உறுப்பினர எஸ்.எம்.எம்.
முஸரரப்,  காணி உரிற�ககான �ககள 
கூட்டணியின் தறலவர சந்துன் துடுகல, 
�னித எழுசசி நிறுவனத்தின் ஆதலாசகர 
கலாநிதி எஸ்.எல்.றியாஸ், காணி உரிற�க-
கான அம்ொறை �ாவட்ட பசயலணியின் 
தறலவர பி.றஹறுதீன் �றறும் அதிகா -
ரிகள, காணி உரிற�ககான அம்ொறை 
�ாவட்ட பசயலணியின் பிரததச உறுப்பினர -
கள, ொதிப்புககுள்ளான �ககள என ெலர 
கலந்து பகாண்டனர.

இசபசயல�ரவின் தநாககம் காணிகற்ள 
இழந்தவரகள தஙகளுறடய காணிகற்ள 
மீண்டும் சுதந்திர�ாக ெயன்ெடுத்த வழிவ -
குகக தவண்டும் என்ெதாகுப�ன அஙகு 
பதரிவிககப்ெட்டது. �னித எழுசசி நிறு -
வனம் �றறும் காணி உரிற�ககான 
அம்ொறை �ாவட்ட பசயலணி அரசாஙகத் -
திறகு இது குறித்து தகாரிகறக முன்றவக -
கவுள்ளது.

இதன்தொது காணி உரிற�ககான 
அம்ொறை �ாவட்ட பசயலணியினால் 
காணி ொதிப்புகள பதாடரொக மும்ப�ா -
ழியிலும் பதாகுககப்ெட்ட நூபலான்றும் 
ொராளு�ன்ை உறுப்பினர எஸ்.எம்.எம்.
முஸரரப்பிடம் வழஙகி றவககப்ெட்டற� 
குறிப்பிடத்தககதாகும்.

ததசத்தின் நீரக குழாய் அற�ப்புத் 
துறைசார பதாழில்நுட்ெவியலா-
்ளரகளுககு ெயிறசியளித்து ததசிய 

�றறும் சரவததச �ட்டத்தில் அஙகீகாரம் பெறை  
தரசசான்றிதழ் பெறறுக பகாடுப்ெதறகான 
தவறலத் திட்டப�ான்று பசயல்ெடுத்தப்ெட-
வுள்ளது.

திைன்அபிவிருத்தி பதாழிறகல்வி, ஆராய்சசி 
�றறும் புத்தாகக இராஜாஙக அற�சசர 
றவத்திய நிபுணர சீதா அரம்தெபொலவின் 
சிந்தறனயின் பிரகாரம் இதறகான விதேட 
தவறலத் திட்டம் முன்பனடுககப்ெட்டுள்ளது. 
இத்திட்டத்தின் பிரகாரம் அற�சசின் கீழ் வரும் 
ததசிய ெயிலுனர பதாழில் ெயிறசி அதிகார 
சறெககும் பிரெல நீரககுழாய் நிறுவன�ான 
‘எஸ்தலான்’ தனியார நிறுவனத்துககும் 
இறடயில் துறைசார ெயிறசி பதாடரபிலான 
புரிந்துணரவு ஒப்ெந்தம் றகசாத்திடப்ெட்டது.

இன்று சமூகத்தில் ெல்வறக துறைகளில் 
சிைந்த  துறைசார பதாழில்நுட்ெவியலா்ளர-
கள இருந்த தொதிலும், அவரகள குறிப்பிட்ட 
துறையில் முறையான சான்றிதழ் பெைாத 
நிறலற�தான் காணப்ெடுகின்ைது. இராஜாஙக 
அற�சசரின் எண்ணககருவில் உருவான 
தவறலத் திட்டத்தின் கீழ் ‘எஸ்தலான்’ நிறு-
வனத்தால் ெயிறறுவிககப்ெடும் நீரககுழாய் 
பதாழில்நுட்ெவியலா்ளரகளுககு குறிப்பிட்ட 
துறையில் முறையான சான்றிதழ் வழஙகப்ெ-

டும். குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில்  பவறறிகர�ாக 
ெயிறசிறய முடிப்ெவரகளுககு சான்றிதழ்கள 
வழஙகப்ெடவுள்ளன.

இன்றைய பதாழிற சந்றதயின் ததறவககு 
ஏறைவாறு நீரககுழாய் அற�ப்புத் துறையில் 
சிைந்த ெயிறசி பெறை  பதாழில்நுட்ெவியலா-
்ளரகற்ள உருவாககுவதும், ததசிய �றறும் 

சரவததச �ட்டத்தில்  அஙகீகாரம் பெறை 
முறையான  சான்றிதழ் வழஙகுவதும் இந்த 
தவறலத் திட்டத்தின் பிரதான இலககாகும்.

இதறகான புரிந்துணரவு ஒப்ெந்தம் றகச-
சாத்திடும் நிகழ்வு இராஜாஙக அற�சசரின் ெங-
களிப்புடன் ததசிய ெயிலுனர பதாழிற ெயிறசி 
அதிகார சறெயில் இடம்பெறைது. அதிகார 
சறெயின் தறலவர டீ.நளீன் கம்லத் �றறும் 
பகப்பிட்டல் �ஹாராஜா நிறுவன குறூப் ெணிப்-
ொ்ளர எஸ்.ஸீ.வீரதசகர ஆகிதயார ஒப்ெந்தத்-
தில் றகசசாத்திட்டனர.

இந்த தவறலத் திட்டத்தின் மூலம் தறதொது  
நீரககுழாய் பதாழில்நுட்ெத் துறையில் ெணி-
யாறறுெவரகள �றறும் இத்துறையில் ஈடுெட 
எதிரொரத்திருப்தொரகளுககு சமூகத்தில் 
பதாழில் பகௌரவம் �றறும் அஙகீகாரம் 
பெறறுக பகாடுககப்ெடுகின்ைற� குறிப்பிடத்-
தககதாகும்.

இராஜாஙக அற�சசர சீதாஅரம்தெபொ-
லவின் சிந்தறனயின் பிரகாரம், எதிரகாலத்-
தில் குறிப்பிட்ட துறையில் அஙகீகாரம் பெறை 
பதாழில்வாய்ப்புகள உருவாக வழி உதய�ா-
கும்.

த�றகு வஙக �ாநில ததரதலுக-
காக ரவீந்திரநாத் தாகூறரப் 
தொல இருகக தவண்டும் என்ை 

காரணத்துககாகதவ பிர�தர நதரந்திர த�ாடி  
தாடிறய நீ்ள�ாக வ்ளரத்து வருவதாக விவசா-
யச சஙக தறலவர நதரஷ் டிகறகட் வி�ரசித்-
துள்ளார.

�த்திய அரசின் மூன்று விவசாய 
சட்டஙகளுககு எதிராக விவசாயிகள 
தொராட்டத்தில் ஈடுெட்டு வருகின்ைனர. 
இந்தியத் தறலநகர படல்லிறய முற-
றுறகயிட்டுள்ள விவசாயிகள, சு�ார 
மூன்று �ாதஙக்ளாக பதாடர தொராட்டத்-
தில் ஈடுெட்டுள்ளனர. தஙகள தொராட்டத்திறகு 
ஆதரவு திரட்டும் வறகயில் ‘கிசான் �காெஞசா-
யத்து’ என்ை நிகழ்சசிறய விவசாயிகள நடத்து-
கின்ைனர.

இந்தக கூட்டத்தில் கலந்து பகாளளும் 
விவசாயத் தறலவரகள விவசாய சட்டஙகள 
குறித்து வி்ளககி வருகின்ைனர. அதன்ெடி உத்-
தரப் பிரததசத்தின் ெராெஙகி என்ை ெகுதியில் 

நறடபெறை ‘கிசான் �காெஞசாயத்து’ நிகழ்சசி-
யில் ொரதிய கிசான் யூனியன் தறலவர நதரஷ் 
டிகறகட் கலந்து பகாண்டார.

அப்தொது தெசிய நதரஷ் டிகறகட், "�த்திய 
அரசின் மூன்று சட்டஙகளும் கறுப்புச சட்டங-
கள. இந்தச சட்டஙக்ளால் யாருககும் எந்த 

நன்ற�யும் இல்றல. அவரகள முஸ்லிம்கற்ள-
யும் சீககியரகற்ளயும் பிரித்தறதப் தொலதவ, 
இப்தொது விவசாயிகற்ளப் பிரித்துள்ளனர. 
இந்த அரசு நம்மிடம் இருந்த அறனத்றதயும் 
ொழாககி விட்டது" என்ைார.

"த�ாடியின் தாடிககு பின்னால் ஒரு இரகசி-
யம் உள்ளது. த�றகு வஙக ததரதலுககாகதவ 
அவர இப்தொது தாடிறய வ்ளரககிைார. ொரகக 

ரவீந்திரநாத் தாகூறர தொல் இருகக 
தவண்டும் என்ெதறகாகத் தாடி வ்ளரக-
கிைார. த�றகு வஙகா்ள ததரதலுககுப் 
பிைகு, அவரது தாடி ெறழய நிறலக-
குச பசன்று விடும் ொருஙகள" என்று 

நதரஷ் டிகறகட் தெசினார. இதறகு முன்னதாக 
ஹரியானா �ாநிலத்தில் நறடபெறை �ாகா 
ெஞசாயத்து நிகழ்வில் தெசிய நதரஷ் டிகறகட்,  
“எஙகள பிரசசிறனககு தீரவு காணும் வறர 
த�ாடி அரறச நிம்�தியாக இருகக விட 
�ாட்தடாம்” என்ைார.

தொராடும் விவசாயிகளுககு ஆதரவு திரட்டும் 
வறகயில் 40 விவசாயச சஙகத் தறலவரகள 

நாடு முழுவதும் பசன்று விவசாயச சட்டஙகள 
குறித்துப் தெசவுள்ளதாகவும் அவர பதரிவித்தார.  

இந்த மூன்று விவசாயச சட்டஙகள பதாடரொக 
�த்திய அரசுககும் விவசாய பிரதிநிதிகளுககும் 
இறடதய இதுவறர 11 கட்ட தெசசுவாரத்றத 
நறடபெறறுள்ளது. இறுதியாக நறடபெறை 
தெசசுவாரத்றதயில் விவசாய சட்டஙகற்ள 18 
�ாதஙகள வறர தறகாலிக�ாக நிறுத்தி றவகக 
தயாராக உள்ளதாக �த்திய அரசு அறிவித்தது. 
இருப்பினும், விவசாயச சட்டஙகற்ள நிரந்தர-
�ாக ரத்து பசய்யும் வறர தொராட்டம் பதாடரும் 
என விவசாயச சஙகஙகள பதரிவித்துள்ளதால் 
தொராட்டம் பதாடரகிைது.

முதல்வர் வ்வட்பாளர்
சசிகலபா அலல!

நீர்க்குழபாய் அமைப்பு துமையில
ததபாழிலநுட்வியல ்யிற்சி

சான்றார் நயனில்ாதவற்றச் சசாலலினுஞ்
சசாலலுக, அ்ையும்; பயனில்ாதவற்றச்
சசால்ா்ை நனறு. இது சான்றார்க்கு ஆகாசதனறது.

நயனில பசால்லினுஞ பசால்லுக சான்தைார
ெயனில பசால்லாற� நன்று

விவசாய சங்க தலைவர்
கூறுகின்ற ்காரணம்

ததசிய, சர்வததச அஙகீ்காரம் பெற்ற தரச்
சானறிதழ் பெறறுக் ப்காடுக்்க இராஜாங்க
அலைச்சர் சீதா அரம்தெபொை திட்டம் எம்.எஸ்.எம்.முன்தஸிர...?

(பாணந்துளை மத்திய குறூப் நிருபர்)

-ஐ.ஏ. ஸிைாஜ்...?
(பாலமுளை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

வைபாடியின் தபாடி நீளைபாக
்வளரக் கபாரணம் என்்ன?

அம்்பாமை ைபா்வட்டத்தில கபாணி
இழநவதபாருக்கபா்ன தசயலைர்வு
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க�ொவிட்19 இன் பல்வேறு அறிகுறி�ளை, 
விளைவு�ளை ஆய்வு கெய்்ய மருத்துவேர் -
�ள் மற்றும் மருத்துவே வேலலுநர்�ள்,  மக�-
ளின் �வேளை மற்றும் மனஅழுத்்த நிளை-
�ளில க்தொற்று்நொய்�ளின் ்தொக�ங�ளை 
ஆய்வு கெய்்ய சிறி்ய அைவிைொன ஆரொய்ச்சி 
மட்டு்ம நடத்தியுள்ைனர். க�ொ்ரொன-
வேொல மன்தைவில ஏற்படும் ்தொக�ம் என்ன, 
அ்தளன எபபடி ்தடுபபது என்றும் பொர்பபது 
அவேசி்யம்.

இந்தக �ொை�ட்டத்தில இருமல, ெளி 
அலைது �ொய்ச்ெல க�ொ்ரொனொவின் அறிகு-
றி்யொ, இலளை்யொ என்று அச்ெமொ� இருக-
கும் ்பொது, விஞ்ொனி�ள் 'க�ொ்ரொன-
்பொபி்யொ' என்று அளைக�பபடும் ஒரு 
வேொர்த்ள்தள்ய உருவேொககியுள்ைனர். இது 
குறிபபொ� க�ொவிட்19 தூணடபபட்ட விட-
்யங�ளுடன் க்தொடர்புளட்ய �வேளை்யொகும்.

க�ொ்ரொனொ்பொபி்யொ என்்ொல என்ன? 
்பொபி்யொ என்பது வேொழகள� மற்றும் சூழ -
நிளை�ளின் கவேவ்வேறு அம்ெங�ளுடன் 
க்தொடர்புளட்ய ப்யத்தின் நிளை. இ்்த 
்பொல, க�ொ்ரொனொ்பொபி்யொ என்பது ஒரு 

புதி்ய வேள� ஃ்பொபி்யொ ஆகும். 
இது குறிபபொ� க�ொ்ரொனொ ளவேர-
ஸுடன் இளைக�பபட்டுள்ைது. 
பை ஆய்வு�ளை �வேனித்்த விஞ்ொ -
னி�ள், க�ொ்ரொனொ்பொபி்யொளவே 
பின்வேருமொறு குறிபபிடுகின்்னர்.

உடலி்யல அறிகுறி�ள் மீது அதி� 
அக�ள், ்தனிபபட்ட மற்றும் 
க்தொழில இைபபு குறித்்த குறிபபி-
டத்்தக� மனஅழுத்்தம், அதி�ரித்்த 

உறுதி மற்றும் பொது�ொபபு நடத்ள்த�ளைத் 
்்தடுவேது, கபொது இடங�ள் மற்றும் சூழநி-
ளை�ளைத் ்தவிர்பபது, அன்்ொட வேொழகள� 
கெ்யலபொட்டில குறிபபிடத்்தக� குள்பொடு 
்பொன்்வேற்்ொல வேருகின்் உடல பொதிபபு 
இதுவேொகும்.

ஒரு ஆய்வின்படி, க�ொவிட்-19 இன் ஆபத்-
திலிருநது கவேளிவேரும் ப்தற்்த்தின் மூன்று 
முககி்ய குைொதிெ்யங�ளை நிபுைர்�ள் 
�ணடறிநதுள்ைனர். அ்தன்படி க�ொ்ரொனொ-
்பொபி்யொவின் அறிகுறி�ள் என்னகவேனில 
இ்த்யத் துடிபபு, பசியின்ளம மற்றும் ்தளைச்-
சுற்்ல ்பொன்்னவேொகும்.

ெமீபத்தில கவேளியிடபபட்ட ஒரு அறிக -
ள�யின்படி  உ்க�மின்ளம, மனச்்ெொர்வு 
மற்றும் ப்தற்்ம் ்பொன்் அறிகுறி�ள் 
ஆண�ளை விட கபண�ளில அதி�ம் 

�ொைபபட்டன. ஆண�ளை விட கபண�ள் 
�வேளைககு ஆைொகி்ொர்�ள். குடும்ப உறுப-
பினர்�ள் ்நொய்வேொய்பபடுவேது அலைது 
்தங�ள் மூைம் மற்்வேர்�ளுககு பரவும் 
என்பன ்பொன்் �வேளை�ைொல கபண�ள் 
அதி�ம் பொதிக�பபடுகின்்னர்.

அ்்த்வேளை க�ொ்ரொனொ ளவேரஸ் �ொர -
ைமொ� இளை்ர்�ளுககு ப்தற்்ம் அதி� -
ரித்து வேருவேள்தயும் மருத்துவேர்�ள் அவே்தொ-
னித்துள்ைனர். ்தடுபபூசி ஏற்றி விட்டொல 
ப்தற்்ம் க�ொஞெம் குள்நது விடைொம். 
்தடுபபூசி எல்ைொருககும் ்பொடொ்த்தொல 
ப்யமும், ப்தற்்மும் இன்னும் நம் ்தளைககு 
்மல உள்ைன. சு்ய �ட்டுபபொடு மற்றும் 
அளமதி்யொன உைர்ளவேப ்பணுவே்தன் 
மூைம் நீங�ள் ஒவகவேொருவேரும் ப்தற்்த்ள்த 
்தணிக� ்வேணடும்.

வேறி்ய மக�ளின் நைனுக�ொ� 
இவவிரு திட்டங�ளையும் ெமுர்த்-
தித் திளைக�ைம் க்தொடர்ச்சி்யொ� 
்மற்க�ொணடு வேருகின்்து. ெமூ -
�த்தில ்மல்தர வேர்க�த்தினளரப 
கபொறுத்்த வேளர அவேர்�ள் ்தங�ளின் 
க்தொழில துள்ள்ய விஸ்்தரித்துக 
க�ொள்வே்தற்�ொ� ஏ்்தனுகமொரு நிதி 
நிறுவேனத்தில வேஙகிக �டளனப 
கபற்றுக க�ொள்ைக கூடி்ய ஆற்்ல 
உள்ைவேர்�ைொ� உள்ைனர். அ்தன் 
மூைம் அவேர்�ள் ்தங�ளுக�ொன 
க்தொழில துள்ள்ய உருவேொககிக 
க�ொள்ைக கூடி்யவேர்�ைொ� உள்ைனர்.

ஆனொல வேறுளமக ்�ொட்டுககு 
உட்பட்ட மக�ளைப கபொறுத்்த 
வேளர அவேர்�ைொல வேஙகி�ளில 
க்தொழிலதுள் மு்யற்சிக�ொன 
�டளன இைகுவேொ�ப கபற்று 
விட முடிவேதிலளை. க்தொழில 
துள் மு்யற்சி�ளுக�ொன �டன் 
கபறுவேக்தன்பது அவேர்�ளில 
பைருககு முடி்யொ்த �ொரி்யமொ -
கும். இவவேொ்ொன வேறி்ய மக�-
ளுககு ெமுர்த்தித் திளைக�ை்ம 
ஒ்ரக்யொரு வேரபபிரெொ்தமொ� 
இருககின்்து.

நொகடஙகும் ெமுர்த்தித் 
திளைக�ைம் வேறி்ய மக�ளின் 
வேொழகள�த் ்தரத்ள்த ்மம்படுத்-
தும் இைககில பல்வேறு வி்தமொன 
ப்யன் ்தரும் திட்டங�ளை நீணட 
�ொைமொ� முன்கனடுத்து வேருகின்-
்து. அ்தன் அடிபபளடயில மட் -
டக�ைபபு மொவேட்டத்திலும் வேறி்ய 
மக�ளின் வேொழவேொ்தொரத்துக�ொன 
ப்யன் ்தரும் திட்டங�ள் விரிவேொன 
முள்யில ்மற்க�ொள்ைபபடு-
கின்்ன.

வேருமொனம் குன்றி்ய மக�ள் மத் -
தியில வேொழவேொ்தொரத் திட்டங�ளை 
முன்கனடுத்துச் கெலவேதில ெமுர்த்தி 
வேஙகி�ளின் பங�ளிபபு இன்றி -
்யளம்யொ்த்தொகும். இடர் �ொைங�-
ளில வேறி்ய மக�ளுககு நிவேொரை 
உ்தவி வேைஙகு்தல மற்றும் சு்ய -
க்தொழிலுக�ொன �டன் வேெதி�ளை 
திட்டமிட்டு வேைஙகு்தல ்பொன்் 
நடவேடிகள��ளில ெமுர்த்தி வேஙகி-
�ளின் பங�ளிபபு பொரொட்டபபடுவே-
்தொ� அளமநதுள்ைது. க�ொவிட்19 
க்தொற்று தீவிரமொ�ப பரவியிருந்த 
்வேளையில, ெமுர்த்தி திளைக�ைத்-
தினொல வேறி்ய மக�ளுககு பை உ்த -
வி�ள் வேைங�பபட்டள்த இஙகு பிர-
்தொனமொ�க குறிபபிடைொம்.

அ்்தெம்யம், ெமுர்த்தித் திட்ட-
கமன்பது கவேறும்ன வேறி்யவேர்-
�ளுககு சீவே்னொபொ்யத்துக�ொன 
உ்தவி�ளை வேைஙகுவேது மட்டு்ம 
என்று ெமூ�த்தில பைரிடம் ்தவே்ொன 
�ருத்து நிைவுகின்்து. அது உணளம-
்யலை.

வேறி்ய குடும்பங�ள் எதிர்�ொைத்தில 
்தங�ளுக�ொன நிரந்தர வேருமொனத்-
துக�ொன சு்யக்தொழிகைொன்ள் ஏற்ப-
டுத்திக க�ொள்ை ்வேணடுகமன்ப்்த 
ெமுர்த்தி திட்டத்தின் பிர்தொன ்நொக-
�மொகும். இவவேொ்ொன நி�ழச்சித் 
திட்டத்தி்ை்்ய ெமுர்த்தித் திளைக -
�ைம் கெ்யற்பட்டு வேருகின்்து.

மட்டக�ைபபு மொவேட்டத்தில 
ெமுர்த்தி வேஙகி�ள் எலைொமொ� 29 
இ்யஙகி வேருகின்்ன. அ்்த ் பொன்று 
14 ம�ொெங�ங�ள் இ்யஙகி வேருகின்-
்ன. இளவே அளனத்து்ம சி்ந்த 
விளனத்தி்னுடன் கெ்யற்பட்டு வேரு -
கின்்ன. இவவேொ்ொன நிளையில, 

இம்மொவேட்டத்தில ெமுர்த்தி வேஙகி -
�ளை �ணினிம்யபபடுத்தும் நடவே -
டிகள��ள் ்தற்்பொது ்மற்க�ொள் -
ைபபட்டு வேருவே்தொ� மொவேட்ட 
ெமுர்த்திப பணிபபொைர் திருமதி 
ஏ. பொககி்யரொஜொ தின�ரனுககு 
்த�வேல ்தருள�யில க்தரிவித்்தொர்.

“மட்டக�ைபபு மொவேட்டத்தில 
ெமுர்த்தி வேஙகி�ளை �ைனிம-
்யபபடுத்தும் திட்டம் ஏற்�ன்வே 
ஆரம்பிக�பபட்டு, �லைடி 
மற்றும் புளி்யநதீவு ெமுர்த்தி வேங-
கி�ள் �ைனிம்யபபடுத்்தலுடன் 
இ்யஙகி வேருகின்்ன. இவவேொ்ொன 
நிளையில, இம்மொவேட்டத்தில 
ஏளன்ய ெமுர்த்தி வேஙகி�ளையும் 
�ணினிம்யபபடுத்துவே்தன் மூைம் 
மக�ளுக�ொன ்ெளவேள்ய இைகு -
படுத்துவே்தற்கு அரெொங� அதிபர் 
்�. �ருைொ�ரனின் அறிவுறுத்்தல 
மற்றும் வேழி�ொட்டலுககிைங� 
துரி்த நடவேடிகள� ்மற்க�ொள்ைப -
பட்டு வேருகின்்து” என்று கூறு-
கின்்ொர் மொவேட்ட ெமுர்த்தி பணிப-
பொைர் திருமதி பொககி்யரொஜொ.

“ஒன் ளைன் கெ்யற்பொடு இக�ொ -
ைத்தில உள்வேொங�பபட ்வேண -
டி்யது ்தவிர்க� முடி்யொ்த்தொகும். 
ெமுர்த்தி வேொழவேொ்தொரத்துக�ொன 
�டன் திட்டங�ள், நிவேொரைப 
பை விநி்்யொ�ம், ்ெமிபபுத் 
திட்டம் ்பொன்்வேற்ள் ்மற்-
க�ொள்வே்தற்கு �ணினிம்யபபடுத்்தப-

பட்ட ்ெளவே அவேசி்யமொகின்்து. 
என்வே்தொன் ெமுர்த்தி வேஙகி�ளை 
�ணினிம்யபபடுத்தும் நடவேடிக-
ள�ள்ய துரி்தபபடுத்தியுள்்ைொம்” 
என்றும் பணிபபொைர் திருமதி பொககி -
்யரொஜொ க்தரிவித்்தொர்.

“சு்யக்தொழிலுக�ொ� ெமுர்த்திப 
ப்யனொளி�ள் �டன் கபற்றுக க�ொள்-
வே்தற்�ொன திட்டங�ள் உள்ைன. 
குடும்பகமொன்று ்தனது சு்யக்தொழி -
லுககு உரி்யவேொறு ஐநது இைட்ெம் 
ரூபொ வேளர �டன் கபற்றுக க�ொள் -
வே்தற்�ொன திட்டங�ள் நளடமுள -்
யில உள்ைன. ஆனொல எழுந்தமொன-
மொ� �டன் வேைங�பபடுவேதிலளை. 

ஆனொல �ட்டம் �ட்டமொ�, படிபப-
டி்யொன முன்்னற்்ம் அவே்தொனிக�ப-
பட்டு �டன் வேைங�பபடுகின்்து. 
ெமுர்த்திப ப்யனொளி�ள் ்தமக�ொன 
�டளனப கபற்றுக க�ொணட 
பின்னர் சு்யக்தொழிளை ்மம்படுத்-
திக க�ொள்கின்்னரொ என்பது நுணுக -
�மொ� அவே்தொனிக�பபட ் வேணடும். 
அ்தன் அடிபபளடயி்ை்்ய �ட்டம் 

�ட்டமொ� �டன் க்தொள� வேைங�ப-
படுகின்்து” என்று மட்டக�ைபபு 
மொவேட்டத்தின் ெமுர்த்தி கெ்யற்பொடு-
�ளை விபரிககின்்ொர் பணிபபொைர் 
திருமதி பொககி்யரொஜொ.

“�டளனப கபற்று வேொழவேொ்தொரத் -
துக�ொன க்தொழிளை ஏற்படுத்திக 
க�ொண்டொர் அக�டளன கிரமமொ� 
மீைச் கெலுத்துகின்்னரொ? அவேர்�-

ைது ்ெமிபபு சீரொ�ச் கெலகின்்்தொ? 
என்பக்தலைொம் அவே்தொனிக�ப-
பட்்ட �ட்டம் �ட்டமொ� �டன் 
வேைங�பபடுகின்்து. ெமுர்த்திக 
�டன் என்பது குள்ந்த வேட்டி வீ்தம் 
க�ொணட்தொகும். மட்டக�ைபபு 
மொவேட்டத்தில 2021 கபபரவேரி வேளர 
ெமுர்த்திப ப்யனொளிக குடும்பங�ள் 
எலைொமொ� 99,559 உள்ைன.

வேரவு கெைவுத் திட்ட முன்கமொ -
ழிவுககிைங� நொட்டில ெமுர்த்தி 
ஊடொ� மூன்று முககி்ய திட்டங-
�ளை முன்கனடுக� ஆரம்ப 
நடவேடிகள��ள் ்மற்க�ொள்ைப-
படுகின்்ன. மு்தைொவே்தொ� நொகடங-
கும் இரணடு இைட்ெம் ெமுர்த்தி 

ப்யனொளி குடும்பங�ளை இனம் 
�ணடு அவேர்�ளுக�ொன வேைவூட் -
டல�ளை ்மற்க�ொள்வேள்தயிட்டு 
ஆரொ்யபபடுகின்்து.

இ்தன்படி ஒவகவேொரு கிரொம 
்ெவே�ர் பிரிவிலும் 15 ்பர் க்தரிவு 
கெய்்யபபடுவேர். மட்டக�ைபபு 
மொவேட்டத்தில 345 கிரொம ்ெவே�ர் 
பிரிவு�ளிலும் ்தைொ 15 ்பர் இவ -
வி்தம் க்தரிவு கெய்்யபபடுவேர்.

இரணடொவே்தொ�, ெமுர்த்தி ப்ய -
னொளி�ளில குள்ந்த வேருமொனம் 
கபறுகின்் கபண�ளின் வேொழக -
ள�த் ்தரத்ள்த ்மம்படுத்துகின்் 
திட்டம் உள்ைது.

மட்டக�ைபபு மொவேட்டத்தில 
ெமுர்த்தி வேர்த்்த� வேளை்யளமப-
பில இைவே்யதுப கபண�ள் 
20,000 ்பர் உள்ைனர். இவேர்�ள் 
ெமுர்த்தி உ்தவியுடன் கிரொமங -
�ளில வேர்த்்த� நிளை்யங�ளை 
நடத்தி வேருகின்்னர்.

மூன்்ொவேது ெமுர்த்தி ப்யனொளி�-
ளில மின்ெொர வேெதி்யற்் குடும்பங-

�ளை இனம் �ணடு அவேர்�ளுககு 
சூரி்யப படை மின்ெொர வேெதி�ளை 
ஏற்படுத்திக க�ொடுககும் திட்டமொ-
கும். இைஙள� மின்ெொர ெளபயின் 
ஊடொ� சூரி்யப படை மின்திட்டம் 
முன்கனடுக�பபடுவுள்ைது” என்று 
குறிபபிட்டொர் திருமதி பொககி்ய-
ரொஜொ.

“ஒவகவேொரு பிர்்தெ கெ்யை�ப 

பிரிவிலும் ஒரு ம�ொெங�ம் இ்யஙகு-
கின்்து. ெமுர்த்தி வேஙகி�ளில எட்டு 
வேள�்யொன ளவேபபு�ள் ்பைபபடு-
கின்்ன. ்ெமிபபு ஊககுவிபபு, சு்ய-
க்தொழில �டனு்தவி�ள், பைளவேப -
பு�ளின் ்பரில �டன் வேைஙகு்தல 
்பொன்்ன அவேற்றுள் சிைவேொகும். 
ஒருவேர் ்தனது கமொத்்த பைளவேப -
பில இருநது 80 ெ்தவீ்தம் வேளர 
�டன் கப் முடிகின்்து.

மட்டக�ைபபு மொவேட்டத்தில 
ெமுர்த்தி வேஙகி�ளை �ணினிம்யபப-
டுத்தும் நடவேடிகள��ள் 2015 ஆம் 
ஆணடி்ை்்ய ஆரம்பிக�பபட்ட்டு 
விட்டன. ஏற்�ன்வே இரணடு 
வேஙகி�ள் �ணினிம்யபபடுத்்தப-
பட்டன. அவவிரணடும் உள்ைடங-
�ைொ� இப்பொது 10 வேஙகி�ளை 
�ணினிம்யபபடுத்தி உள்்ைொம். 
கிரொமப பகுதி�ளிலும் �ணினிம-
்யபபடுத்தும் திட்டத்ள்த ்மற்-
க�ொள்ை ஆ்ைொசிக�பபடுகின்்து. 
அரெொங� அதிபர் ்�.�ருைொ�ரன் 

இ்தற்�ொன அறிவுறுத்்தல�ளை 
எமககு வேைஙகியுள்ைொர். �ணினிம-
்யபபடுத்தும் திட்டம் துரி்த �தியில 
முன்கனடுக�பபடவுள்ைது” என்று 
மட்டக�ைபபு மொவேட்டத்தில 
ெமுர்த்தித் திட்டத்தின் கெ்யற்பொடு-
�ளை விபரித்்தொர் மொவேட்ட ெமுர்த்-
திப பணிபபொைர் திருமதி ஏ.பொககி-
்யரொஜொ.

உலகம் முழுவதும்
ககோடிக்கணக்கோன ைக்கள் 
பகோக்ரோனோவில் இருந்து

மீண்டிருந்்ோலும், அ்ன் உளப ெோதிபபு 
அவரகமள விட்டு உடனடியோக பென்று 
விடோது. ஏபனனில் பகோவிட்19 ைனி்னின் 
உடல் ஆக்ரோக்கியத்திற்கு பெரும் ெோதிபமெ 
ஏற்ெடுத்தியது ைட்டுைல்லோைல், ைன 
ஆக்ரோக்கியத்ம்யும் சீரகுமலத்துள்ளது.

வறுமையில் வோடும் 
குடும்ெஙகளுக்கு
ஜீவகனோெோயத்துக்கோன 

உ்விகமள வழஙகுவது ைற்றும் 
வறுமைக் ககோட்டின் கீழ் வோழும் 
குடும்ெஙகளுக்கு சுயப்ோழில் 
வோயபமெ ஏற்ெடுத்திக் பகோடுபெ்ன்
ஊடோக அக்குடும்ெஙகளுக்கு
வோழ்வோ்ோ்ரத்துக்கோன
வருைோனத்ம் ஏற்ெடுத்திக்
பகோடுபெது ஆகிய இ்ரண்டும் 
நோட்டில் முக்கியைோன இரு
திட்டஙகளோகும்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டமமங்கும்

சமுர்த்தி வங்கி்களள படிப்படியா்க
்கணினிமயப்படுத்தும் துரித திட்டம்

அரசாங்்க அதிபர் க்க. ்கருணா்கரனின்
அறிவுறுத்தலின் கபரில் முன்மனெடுக்கப்-
படுவதா்க மாவட்ட சமுர்த்தி பணிப்பாளர்
திருமதி பாககியராஜா த்கவல்

்கருமங்்களள இலகுபடுத்துவதன் மூலம்
பயனொளி்களுக்கானெ கசளவ்களள
விளரவாககுவதற்கானெ ஏறபாடு

அன்றும் - இன்றும்

ம்காகரானொ ஏறபடுத்திய அசசம்:

உலகில் பலளர உபத்திரவம்
மசய்கின்்ற உளப் பாதிப்பு!

அ்ரெோஙக அதிெர ெமுரத்தி ெணிபெோளர
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தேவாலகம் சட்டதமே இ்ரதது...
அமைச்சரமைப் பத்திரம் ஒன்று 
்ச ை ர் ப் பி க ்க ப் ப ட் டு ள ்ள த ா ்க வு ம் 
அைர் ததரிவித்தார்.

‘ததைால்கம்’ ்சட்்டத்மத இரத்து 
த்சயைதறத்கா அலலது அதில திருத் -
தம் தைறத்காளைதறத்கா எநத எதிர்-
பார்ப்பும் தைககு கிம்டயாததன 
ததரிவித்துள்ள அமைச்சர், அவைாறு 
தைறத்காளைதறகு தாம் ்கனவிலும் 
நிமனக்கவிலமலதயன்றும் அமைச-
்சர் ததரிவித்துள்ளார்.

தேறமறைய தினம் நீதி அமைசசில 
ேம்டதபறறை விதே்ட த்சயதியா-
்ளர் ைாோட்டின் தபாதத அமைச்சர் 
இதமனத் ததரிவித்துள்ளார்.

அது ததா்டர்பில தைலும் ததரிவித்-
துள்ள அமைச்சர்:

பாராளுைன்றை உறுப்பினர் அத்துர-

லிதய ரதன ததரர் பாராளுைன்றைத்தில 
27/2 பிதரரமையில உமரயாறறும் 
தபாது அதறகு ோன் பதிலளித்ததன். 
அதமன அடிப்பம்டயா்க மைத்-
துகத்காண்டு ்சமூ்கத்தில தைறைான 
்கருத்துக்கள பரப்பப்பட்டு ைருகின்-
றைன.

பாராளுைன்றை உறுப்பினர் அத் -
துரலிதய ரதன ததரர் முன்மைத்த 
த்களவிக்கமைய16 ஆைது ்சரத்து 
நீக்கப்பட்்டால அதன் கீழ் ைரும் 
அமனத்து ்சட்்டங்களும் வீழ்சசிய-
ம்டைறகு ைாயப்புள்ளததன ோன் 
பதிலளித்ததன். அமதவி்ட தைறு 
எநத ்கருத்மதயும் ோன் அஙகு முன் -
மைக்கவிலமல என்றும் அமைச்சர் 
ததரிவித்தார்.

2,500 ைரு்ட ைரலாறமறைக 

த்காண்்ட தபௌத்த ்கலா்சாரப் பண்-
பு்கள ேம்டமுமறையிலுள்ள ோட்டின் 
சிங்க்ள தபௌத்த ைக்களின் பாரம்ப-
ரிய உரிமை்களுககு எதிரா்க ்சட்்டம் 
த்காண்டுைருைதறகு எவைம்கயி -
லும் முடியாது. தறதபாமதய அர்சாங-
்கத்திறகு அவைாறு த்சயறபடுைதற-
்கான எநத அைசியமும் கிம்டயாது 
என்பமத தாம் தபாறுப்பு்டன் ததரி-
வித்துக த்காளைதா்கவும் அமைச்சர் 
தைலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ேைம்பர் ைாதை்ளவில முஸ்லிம் 
்சட்்டத்தில திருத்தம் த்காண்டு ைர 
ே்டைடிகம்கதயடுக்கப்படும். இது 
ததா்டர்பான தயா்சமன அமைச்சர-
மைையில ்சைர்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குறிப்பா்க முஸ்லிம் ்சட்்டத்தில 
திருைைம் த்சயதுத்காள்ளக கூடிய 

ஆ்கக குமறைநத ையது எலமலமய 
18 ஆ்க குறிப்பி்ட ே்டைடிகம்கதய-
டுக்கப்படும். அத்து்டன் பதிவுத் திரு -
ைைத்தின் தபாது தபண்்களுககும் 
ம்கதயழுத்திடும் உரிமை ைழங்கப்-
ப்டவுள்ளது. ஆண்்கம்ள தபான்று 
தபண்்களுககும் ்சை உரிமைமய 
ைழங்கவும் ே்டைடிகம்கதயடுக-
்கப்படும்.

இதததைம்ள தபாது இ்டங்களில 
மு்கத்மத ைமறைககும் ைம்கயிலான 
ஆம்ட்களுககு தம்ட விதிக்கவும் 
ே்டைடிகம்கதயடுக்கப்ப்டவுள்ளது. 
இது எநததைாரு ைக்கள பிரவினமர -
யும் இலககு மைத்து த்சயயும் தீர்ைா -
னம் அலல. 

ததசியப் பாது்காப்புக ்கருதி எடுக -
கும் தீர்ைானைாகும்.(ஸ)

இந்தியாவிலிருந்து 5 இலடசம்...
ைநதம்டநததா்க ்கட்டுோயக்க 
விைான நிமலயத்திலுள்ள இநதிய 
விைான த்சமை மு்காமையா்ளர் 
்சாராோத் பீரிஸ் ததரிவித்துள்ளார். 

ஏற்கனதை இநதியா அன்பளிப் -
பா்க 05 இலட்்சம் த்காதரானா 
மைரஸ் தடுப்பூசி்கம்ள இலங -
ம்கககு ைழஙகியிருநதது. 

தேறமறைய தினம் இநத தடுப்பூசி-

்களு்டன் 14 விைானப் பயணி்களும் 
ைறறும் தபாருட்்களும் இலஙம்கககு 
ைநதுள்ளதா்க அைர் ததரிவித்துள-
்ளார். விைானத்தில தடுப்பூசி்கள 
குளிரூட்்டப்பட்்ட ்க்ளஞ்சியத்தில 
மைக்கப்பட்டு த்காண்டுைரப்பட்-
டுள்ளது்டன் ்கட்டுோயக்க விைான 
நிமலயத்திறகு தடுப்பூசி்கள த்காண்-
டுைரப்பட்டு விைான நிமலயத்தின் 

குளிரூட்்டப்பட்்ட ்க்ளஞ்சிய ததாகு-
தியில மைக்கப்பட்்ட பின் சு்காதார 
அமைசசின் கீழ் உள்ள ைருநதாக்கல 
கூட்டுத்தாபனத்திறகு த்சாநதைான 
குளிரூட்்டப்பட்்ட ்க்ளஞ்சிய்சா-
மலககு எடுத்துச த்சலலப்பட்்டதா்க-
வும் அைர் ததரிவித்தார். 

ஜனாதிபதி த்காட்்டாபய ராஜபக -
ேவின் தைண்டுத்காளுககிைங்க 

ஏற்கனதை இநதியா 05 இலட்்சம் 
தடுப்பூசி்கம்ள இலஙம்கககு அன்ப -
ளிப்பா்க ைழஙகியது.அநத தடுப்பூசி -
்கள ோ்ட்ளாவிய ரீதியில ைக்களுககு 
தறதபாது ைழங்கப்பட்டு ைரும் 
நிமலயில தைலும் 05 இலட்்சம் 
தடுப்பூசி்கம்ளஅர்சாங்கம் இநதியா-
வி்டமிருநது த்காளைனவு த்சயதுள -
்ளமை குறிப்பி்டத்தக்கது. (ஸ) 

ைன்ார் மீ்வ்ரது ச்டலதமே இலஙமக...
அலுைல்கள அமைசசு தைறத்காண்-
டுள்ள நிமலயில, இன்னும் சில 
ோட்்களில உயிரிழநத ்க்டறதறைாழி-
லாளியின் ்ச்டலம் உறைவினர்்களி்டம் 
ஒப்பம்டக்கப்படும் என்று எதிர் -
பார்க்கப்படுகின்றைது. ஆழ்்க்டல மீன்-
பிடியில ஈடுபட்டிருநத இலஙம்க 

்க்டறதறைாழிலா்ளர்்களின் ப்டகு, 
்காைாைல தபாயுள்ளதா்க அறிவிக-
்கப்பட்டிருநத நிமலயில குறித்த 
ப்டகு ைாமலதீவு ்க்டதலாரப் பாது -
்காப்பு பம்டயினரி்டம் சிககியது. 
இதன்தபாது, உயிரிழநத நிமலயில 
்க்டறதறைாழிலா்ளர் ஒருைரின் ்ச்ட-

லத்மத ைாமலதீவு அதி்காரி்கள 
மீட்டிருநதனர். இதமனயடுத்து 
உயிரிழநதைரின் உறைவினர்்களின் 
தைண்டுத்காளுககிைங்க ்ச்டலத்மத 
ோட்டிறகு த்காண்டு ைருைதற்கான 
ே்டைடிகம்க்கம்ள தைறத்காண்்ட 
்க்டறதறைாழில அமைச்சர் ்டக்ளஸ் 

ததைானநதா, அதற்கான த்சலமை-
யும் ்க்டறதறைாழில அமைசசின் 
ஊ்டா்க த்சலுத்துைதறகு அறிவுறுத்-
தியமைககு அமைய குறித்த நிதி 
தைளிோட்டு அலுைல்கள அமைச -
சி்டம் ம்கயளிக்கப்பட்டுள்ளமை 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 

ஆடெதிவு திமைக்களம்...
தைளியி்டப்பட்டுள்ள ஊ்ட்க அறிக -
ம்கயில தைலும் ததரிவிக்கப்பட் -
டுள்ளதாைது, 

ைார்ச முதலாம் தி்கதி முதல 
ஆரம்பைா்கவுள்ள ்சாதாரைதர பரீட்-
ம்சககு ததாறறைவுள்ள இதுைமரயில 
ததசிய அம்டயா்ள அட்ம்டமய 
தபறறுக த்காள்ளாத பரீட்்சார்த்தி்க-
ளுககு அதமன ைழஙகுைதற்கா்க 
ைாத்திரம் ஆட்பதிவு திமைக்க-
்ளத்மத திறைப்பதறகு தீர்ைானிக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

த்காழும்பிலுள்ள பிரதான அலு -

ைல்கமும் ்காலி, குருைா்கல, 
ைவுனியா ைறறும் ைட்்டக்க்ளப்பி -
லுள்ள ைாைட்்ட அலுைல்கங்களும் 
்காமல 8.30 ைணி முதல ைதியம் 
01.00 ைணி ைமர திறைநதிருககும். 

்சாதாரை தர பரீட்்சார்த்தி்களுக்கா்க 
முன்தனடுக்கப்பட்்ட இநத விதே்ட 
தைமலத்திட்்டத்தில பயன்தபறை 
விரும்புபைர்்கள பா்ட்சாமல அதிபர் 
அலலது கிராை உத்திதயா்கத்தரால 
உறுதிப்படுத்தப்பட்்ட விண்ைப்பப்-
படிைத்து்டன் ைரும்க தர தைண்டி-
யது அைசியைாகும். 

சாேம் ெம்டததுள்ள...
ைாழ்ை்கத்தில இமைநதுத்காண்்ட 
விஜயகுைார் விஜயலாதன் 
ஆகிதயாதர தேறறு இநத பட்்டத்-
மதப் தபறறுள்ளனர். 

்சதப்சன் ்கட்்சணி அர்சறிவியல 
துமறையிலும் விஜயகுைார் விஜய-
லாதன் ்சமூ்கவியல துமறையிலும் 
சிறைப்புக ்கமலைாணிப் பட்்டத்மதப் 
தபறறுக த்காண்டுள்ளனர். 

்சபாபதிப்பிளம்ள வீதி சுன்னா -
்கம் என்னும் மு்கைரியில இயஙகி 
ைரும் விழிப்புல ைலுவிழநததார் 

ைாழ்ை்கம், ்கண் பார்மையறறை, 
பார்மைக குமறைபாடும்டய பிள -
ம்ள்களின் ்கலவி ைரலாறறில 
மி்கவும் ்காத்திரைான பணியாறறி 
ைரும் ஒரு ததாண்டு ஸ்தாபனைா -
கும். 

இவைாழ்ை்க ைாைைர்்கள ்கல -
வியில சிறைநது உயர் தபறுதபறு்கள 
தபறறு ்சாதமன புரிநது ைருகின்றை 
நிமலயில ்சாதமன பம்டத்த இரு 
ைாைைர்்களும் பலரும் ைாழ்த்துக-
்கம்ள கூறிைருகின்றைனர். 

பொகவந்ேலாவ பசபெல்டன...
அது ததா்டர்பில அைர் தேறறு ததரி-
விகம்கயில, 

தபா்கைநதலாமை தபாலிஸ் பிரிவி-
லுள்ள த்சப்பல்டன் பூ்சாரி ததாட்்டம் 
ைறறும் த்சலை ்கநமத ததாட்்டம் 
ஆகிய பகுதி்களில 15 த்காதரானா 
மைரஸ் ததாறறு தோயாளி்கள 
புதிதா்க இனங்காைப்பட்டு ஒருைர் 
ைரைைம்டநதுள்ள நிமலயில 
தைறபடி தீர்ைானம் எடுக்கப்பட்டுள-
்ளதா்கவும் அைர் ததரிவித்தார்.

அதததைம்ள தேறறு முன்தி -

னம் த்காழும்பு ைாைட்்டத்திலும் 
த்காதரானா மைரஸ் ததாறறு தோயா-
ளி்களின் எண்ணிகம்க அதி்கரித்துள-
்ளதா்க அநத நிமலயம் ததரிவித்-
துள்ளது.

அதததைம்ள முப்பம்டயினரா-
லும் பராைரிக்கப்பட்டு ைரும் 95 
தனிமைப்படுத்தல ைத்திய நிமல -
யங்களில தைலும் 10 ஆயிரத்து 75 
தபர் தனிமைப்படுத்தலுககு உட்ப-
டுத்தப்பட்டு ைருைதா்கவும் அநத 
நிமலயம் ததரிவித்தது.  (ஸ)

சர்வதேச நாைய நிதியததிட்டம் க்டன...
்க்டனறறை நிதி த்சமிப்பின் மூலம் 

ோட்ம்ட புதிய பாமதமய தோககி 
த்காண்டு த்சலல முடியும்.  

இதற்கான தீர்ைானங்கம்ள தைற -
த்காண்டு, அமனைரும் மிகுநத அர்ப்-
பணிப்பு்டன் த்சயறபடுகின்றைனர். 
இநத ே்டைடிகம்க்களின் பிரதிப -
லன்்கம்ள எதிர்ைரும் ்காலத்தில 
ோட்டிலுள்ள அமனைரும் அறிநது 
த்காள்ளக கூடியதா்க இருககும். 

எப்தபாழுதும் ்க்டன் தபறறு 
த்சயறபடுைதனால, த்சயறபாடு்கள 
தைறறியளிப்பதிலமல. 

ஒவதைாரு ைழியிலும் இதற்கான 
நிதிமய தபாறறுக த்காளைதறகு தீர்-
ைானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனதை, ்சர்ைதத்ச ோைய நிதியத் -
தி்டம் ்க்டமன தபறறுக த்காள்ள 
தைண்டிய ததமை ஏறப்டாது. 

எனினும், ததாழிலநுட்பம் 
உளளிட்்ட வி்டயங்களில அதன் 
ஒத்துமழப்மப தபறறுகத்காளை -
தறகு தீர்ைானிக்கப்பட்டுள்ளதா்க 
நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் 
நிைாட் ்கப்ரால தைலும் ததரிவித் -
தார். 

நிதிதைாசடி வழக்கிலிருந்து...
தாக்கல த்சயத குறறைச்சாட்டுக்களி-

லிருநது அமைச்சர் ைஹிநதானநத 
அளுத்்கைத்கமை த்காழும்பு தைல 
நீதிைன்றைம் விடுதமல த்சயதுள்ளது. 

04 ைரு்டங்க்ளா்க ேம்டதபறறை 
இவ ைழககிலிருநது நீண்்ட வி்சா -
ரமை்களின் பின்னர் அமைச்சமர 
விடுதமல த்சயைதா்க த்காழும்பு 

தைல நீதிைன்றை நீதிபதி ஆதித்யா பட் -
்டதபதித்க உத்தரவிட்டுள்ளார். 

பிரதிைாதிககு எதிரா்க தாக்கல 
த்சயயப்பட்டுள்ள ைழககு ததா்டர் -
பில ்சரியான ஆதரங்கள ்சைர்ப் -
பிக்காத ்காரைத்தினால அைமர 
விடுதமல த்சயைதா்க நீதிபதி உத்தர-
விட்டுள்ளார். 

45kg தேத்ராயினு்டன மகோ்...
தப்பிச த்சன்றை ஒருைருதை இவைாறு 
ம்கது த்சயயப்பட்டுள்ளதா்க 
தபாலிஸார் ததரிவிககின்றைனர்..

தேறறு (25) ்காமல இராணுை 
இலக்கத் த்கடு பதித்த தைன் ஒன்றில 
பயணித்துக த்காண்டிருநத ்சநதர்ப்-

பத்தில இந ேபர்்கள ம்கது த்சயயப் -
பட்டுள்ளதா்க தபாலிஸார் ததரிவித்-
தனர். இராணுை அதி்காரி ஒருைரும் 
இராணுைத்திலிருநது தப்பிச த்சன்றை 
ஒருைருதை இவைாறு ம்கது த்சய-
யப்பட்டுள்ளனர்.

சமெயில விவாேம் ந்டததுவேற்கு...
்சமபயில எழுப்பிய த்களவிககு பதி -
லளிககும்தபாதத, அைர் இவைாறு 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

விைாதம் ே்டத்துைதில எவவித 
சிக்கலும் இலமல எனவும் முன்னர் 
குறிப்பிட்்டப்படி விைாதம் ே்டத்-
தப்படும் எனவும் அைர் ததரிவித்-
துள்ளார்.

இதததைம்ள, ஈஸ்்டர் தாககுதல 
ததா்டர்பா்க வி்சாரமை ே்டத்துை-

தற்கா்க நியமிக்கப்பட்்ட ஜனாதி-
பதி ஆமைககுழுவின் வி்சாரமை 
அறிகம்க தேறறு ோ்டாளுைன்றைத்தில 
்சைர்ப்பிக்கப்பட்்டது.

்சமப முதலைர் அமைச்சர் திதனஸ் 
குைைர்தனைால குறித்த அறிகம்க 
்சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆஙகிலம் ைறறும் சிங்க்ள 
தைாழிமூல பிரதி்கள ்சைர்ப்பிக்கப்-
பட்்டன.

இலஙமக ைததிய வஙகியின 70ஆவது...
ோையம் 07 பக்க ைடிைத்து்டன் 
நிக்கல பூ்சப்பட்்ட உதலா்கம் மூலம் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

05 மிலலியன் ோையங்கள எதிர் -

ைரும் ைார்ச 03 ஆம் தி்கதி முதல 
புழக்கத்தில வி்டப்படுதைன்று 
இலஙம்க ைத்திய ைஙகி அறிவித் -
துள்ளது.

அறிக்மகயின முேல பி்ரதி...
தைறபடி அறிகம்கயின் பிரதி ்சட்்ட 
ைாஅதிபருககு ைழங்கப்பட்டுள்ள-
தா்க ்சட்்ட ைாஅதிபரின் இமைப்புச 
த்சயலா்ளர் ்சட்்டத்தரணி நிோரா 
ஜயரத்ன ததரிவித்துள்ளார்.

தைறபடி ஆமைககுழுவின் அறிக -
ம்கயில முதலாம் அலகு ைாத்திரதை 
அவைாறு ்சட்்ட

ைாஅதிபருககு ைழங்கப்பட்டிருப் -
பதா்கவும் அைர் ததரிவித்துள்ளார்.

அதததைம்ள ஈஸ்்டர் தாககுதல 
்சம்பைங்களு்டன் ததா்டர்பும்டய 
அமனத்து ஆைைங்கம்ளயும் 

ைறறும் ஜனாதிபதி வி்சாரமை 
ஆமைககுழுவின் அறிகம்கயின் 
ஏமனய பகுதி்களின் பிரதி்கம்ளயும் 
்சட்்ட ைாஅதிபர் திமைக்க்ளத்திறகு 
்சைர்ப்பிககுைாறு ்சட்்ட

ைாஅதிபர் ஜனாதிபதியின் த்சய -
லா்ளருககு அறிவித்துள்ளதா்கவும் 
்சட்்டத்தரணி நிோரா ஜயரட்ன ததரி -
வித்துள்ளார்.

உயிர்த்த  ஞாயிறு தாககுதல 
ததா்டர்பான ஜனாதிபதி வி்சாரமை 
ஆமைககுழுவின் அறிகம்க ஜனா -
திபதிககு ம்கயளிக்கப்பட்்டமதய-

டுத்து அது ததா்டர்பில பலதைறு 
்கருத்துக்கள ைறறும் விைர்்சனங -
்கள முன்மைக்கப்பட்டு ைரும் 
நிமலயில, அநத அறிகம்கயின் பிரதி 
தைககு ைழங்கப்ப்ட தைண்டும் 
எனவும் அது ததா்டர்பில அர்சாங-
்கம் உரிய ்கைனம் த்சலுத்தி பரிநது -
மர்கள தாைதமின்றி ேம்டமுமறைப்-
படுத்தப்ப்ட தைண்டும் என்றும் 
தபராயர் ்கர்தினால தைல்கம் ரஞ்சித் 
ஆண்்டம்க ததரிவித்து ைருகிறைார்.

தைறபடி அறிகம்க ்சட்்ட ைாஅதிப -
ருககு ம்கயளிக்கப்பட்டு அைர் அது 

ததா்டர்பில தைறத்காள்ள தைண்டிய 
ே்டைடிகம்க்கள ததா்டர்பில  நீதி -
ைன்றைத்திறகு அறிவிக்க   தைண்டும் 
என்றும் அைர் த்கட்டுக த்காண்டிருந-
தார். அதததைம்ள தைறபடி இறுதி 
அறிகம்க ததா்டர்பில ஆராயைதற-
்கா்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள விதே்ட 
குழு ததா்டர்பிலும் அைர் அதிருப்தி 
தைளியிட்டிருநதமை குறிப்பி்டத் -
தக்கது.இத்தம்கய நிமலயிதலதய 
தைறபடி அறிகம்க தேறமறையதினம் 
்சட்்ட ைாஅதிபருககு ம்கயளிக்கப் -
பட்டுள்ளமை குறிப்பி்டத்தக்கது.

விவசாயிகளுக்கு அதிக... (03ஆம் பக்கத் ததா்டர்)

- ஒழுஙகுமுமறையான விை்சாயத்-
திற்கான பாமத' என்றை ததானிப்தபா-
ருளின் ஊ்டான தைமலத்திட்்டத்தின் 
கீழ் தேல விம்ளச்சலின் அறுை-
ம்டமய அதி்கரிக்கச த்சயயதைன 
விை்சாய ைக்கம்ள ஊககுவிககும் 
தைமலத்திட்்டமும் த்சைனப்பிட்-
டிய ை்காைலி பிரிவு அலுைல்கத்தில 
இ்டம்தபறறைது.   

இவமைபைங்களில ்கலநது 
த்காண்டு உமரயாறறிய இராஜாங்க 
அமைச்சர் சிறிபால ்கைலத் குறிப் -
பிட்்டதாைது, 'ததசிய உைவு உற -
பத்திச த்சயறபாட்டிறகு ை்காைலி 
ைலயங்களில ைசிககும் குடியி-
ருப்பா்ளர்்கள தறதபாது நூறறுககு 
இருபது வீதப் பங்களிப்மப தபற-
றுகத்காடுககின்றைனர். 

இப்பங்களிப்மப அடுத்துைரும் 

மூன்று ைரு்டங்களில நூறறுககு 
முப்பது வீதைா்க அதி்கரிப்பதறகு 
ததமையான ே்டைடிகம்க்கள முன் -
தனடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

ை்காைலி விை்சாய நிலங்கம்ள 
உரிய முமறையில மு்காமைத்துைம் 
த்சயது பயிர்சத்சயம்க ே்டைடிகம்க-
்களுககுப் பயன்படுத்துைதன் மூலம் 
உைவுப் தபாருட்்களின் இறைககுைதி -
மயக குறிப்பி்டத்தக்க்ளவில ்கட்டுப்-
படுத்திக த்காள்ள முடியும். உைவுப் 
தபாருட்்களின் இறைககுைதிக்கா்க அர -
்சாங்கம் ைரு்டதைான்றுககு சுைார் 
220 பிலலியன் ரூபா நிதிமயச த்சல-
விடுகின்றைது. 

ஆனால ோட்டுககுத் ததமையான 
உைவுப் தபாருட்்கம்ள ோட்டுககுள -
த்ளதய உறபத்தி த்சயது த்காளளும் 
தபாது அவைாறு தபருநததாம்க நிதி 

தைளிோடு்களுககு த்சலலாது த்சமித்-
துக த்காள்ளககூடியதா்க இருககும். 

ததசிய உைவு உறபத்தி த்சயற -
பாட்ம்டப் பலப்படுத்துைதன் 
மூலம் எதிர்்காலத்தில உைவுப் பற-
றைாககுமறை ஏறபடும் என்றை அச்சமும் 
ஏறப்டாது. அதன் நிமித்தம் இப் -
தபாதிருநதத ை்காைலி ைலயங்களில 
ைசிககும் விை்சாய ைக்கம்ளத் தயார் 
படுத்துைது எைது தபாறுப்பு.   

இதததைம்ள ்க்டநத சில தினங -
்க்ளா்க பல தரப்பினரும் ோட்டுககு 
அரிசி இறைககுைதி த்சயயப்ப்ட 
தைண்டும் எனக குறிப்பிட்்டனர். 
என்றைாலும் ஜனாதிபதி அதமனச 
த்சயயவிலமல. 

அைர் அவைாறு த்சயதிருநதால 
இன்று விை்சாயி்களின் தேல அறுை-
ம்டககு சிறைநத விமலமயப் தபற-

றுகத்காடுக்க முடியாத நிமலமை 
ஏறபட்டிருககும். 

தறதபாது தேல அறுைம்ட ஆரம்ப -
ைாகியுள்ளது. 

ஜனாதிபதி த்காட்்டாபய ராஜ-
பக ே எப்தபாதும் தூர தோககின் 
அடிப்பம்டயில தீர்ைானங்கம்ள 
எடுக்கககூடியைர் என்பது மி்கவும் 
ததளிைான வி்டயம். அைர் உண் -
மையில தூரதோககு மிக்க தமலைரா-
ைார்' என்றும் இராஜாங்க அமைச்சர் 
தைலும் குறிப்பிட்்டார்.   

இவமைபைத்தில இராஜாங்க 
அமைசசின் த்சயலா்ளர் தபாறியிய -
லா்ளர் ்டப்ளியூ. பி. பளு்கஸ்தைை, 
ை்காைலி பி ைலயத்தின் ைதிவி்டத் 
திட்்ட மு்காமையா்ளர் தோயல 
ஜயசிறி உட்ப்ட முககியஸ்தர்்கள 
பலரும் ்கலநது த்காண்்டார்்கள. 

சிறந்ே அ்ரசியலவாதியாகவும்,... (03ஆம் பக்கத் ததா்டர்)

வும் தனது தத்சம் மீதான ஆர் -
ைத்மத ம்கவி்டாத சிறைநத ைனிதரா-
ைார்.

அமைசசு பதவி கிம்டககும்தபாது 
சிலர் ைாறிவிடுைார்்கள. எனினும், 
வி.தஜ.மு. தலாககுபண்்டார 
அவைாறு ைாறைவிலமல.

விைாதங்களின் தபாது கூ்ட அைர் 
தைாழி ைறறும் இலககியம் ததா்டர்-
பான தனது அறிமை அரசியல அரங -
கிறகு த்காண்டு ைநதார். 

எதிர்ப்பா்ளர்்களின் ைனம் தோ்காத -
படி ்கருத்துக்கம்ள எதிர்ப்பா்ளர்்கள 
ைத்தியில பரப்பும் ஒரு தனித்துை -

ைான திறைமனக த்காண்டிருநதார். 
இதன் ்காரைைா்க அைர் ஒரு திறைமை -
யான தபச்சா்ளரா்க ைக்கள ைத்தியில 
பாராட்்டப்பட்்டார்.

அர்சாங்கத்தின் சுததசிய ைருத் -
துைம், ்கலவி, ்கலா்சாரம் ைறறும் 
த்சயதி தபான்றை துமறை்கள வி.தஜ.
மு. தலாககுபண்்டாரவி்டம் ஒப்ப-
ம்டக்கப்பட்்டன. 

அநத ஒவதைாரு அமைச்ச்கத்தி-
லிருநதும் ைறைக்க முடியாத ஒன்மறை 
அைரால ோட்டிற்கா்க அர்ப்பணிக்க 
முடிநதது.

சிங்க்ள-தமிழ் புத்தாண்டின் 

தபாதான எண்தைய மைத்து 
நீராடும் ்ச்டஙகிறகு அர்ச அனு்ச-
ரமை ைழஙகி, அச்ச்டஙம்க ைக்கள 
ைத்தியில பரப்புைதறகு அைர் 
தபரும் பங்களிப்பு த்சலுத்தியிருந-
தார் என்பது எனககு நிமனவிருக-
கிறைது.

ோம் சில தைம்ள்களில வி.தஜ.
மு. தலாககுபண்்டார வி்டம் சில 
த்சாற்களுககு அர்த்தம் வினவியுள -
்ளமையும் எனககு நிமனவிருக -
கிறைது. 

அதன்தபாது த்சாலலின் அர்த்தம் 
ைாத்திரைன்றி அதன் பாலி, ்சைஸ்-

கிருத ைறறும் ஆஙகில த்சாற்கம்ள 
கூ்ட ்கறபிககும் தபரும் ஆறறைமல 
அைர் த்காண்டிருநதார்.

உயரிய ்சமபயான பாராளுைன்றைத் -
தின் 16ஆைது ்சபாோய்கரா்க பதவி 
ைகிககும் அ்ளவிறகு வி.ஜ.மு.தலாக-
குபண்்டார அைர்்கள அதிஷ்ட்சாலி-
யா்க வி்ளஙகினார். 

அன்று எதிர்க்கட்சிமய பிரதிநி-
தித்துைப்படுத்தினாலும் ்சபாோ-
யர் பதவிககு நியமிக்கப்பட்்டமத 
ததா்டர்நது அைர் அப்பதவிககு 
த்கௌரைைளிககும் ைம்கயில த்சயற -
பட்்டார்.

மகோ் இ்ராணுவ... (03ஆம் பக்கத் ததா்டர்)

பயன்படுத்தப்பட்்டதா்க கூறைப்ப-
டும் ைா்கனம், தம்புள்ளயிலுள்ள 
தபாறியியல ்காலாறபம்டயின் 
ததமைக்கா்க ைா்டம்கககு அைர்த்தப்-
பட்்ட ைா்கனம் எனவும் த்காழும்பில 
இராணுை நிர்ைா்க ே்டைடிகம்க்களுக-
்கா்க பயன்படுத்தப்பட்டு ைநதுள்ளது 
எனவும் அம்டயா்ளங ்காைப்பட்டுள-

்ளதா்க அைர் தைலும் ததரிவித்தார்.  
இநத ைா்கனத்தின் ்சாரதி விடுமு-

மறைககு த்சன்றுள்ள நிமலயில தற்கா-
லி்க ்சாரதியா்க த்சயறபட்்டைதர அநத 
்சம்பைத்து்டன் ததா்டர்புபட்டுள்ளார் 
என்றும் இராணுை தமலமைய்கம் 
ததரிவித்துள்ளது.  

இதததைம்ள, த்கௌரைம் ைறறும் 

ஒழுக்கமுள்ள இராணுைம் என்றை 
ைம்கயில இது தபான்றை ்சட்்டவி -
தராத த்சயல்கம்ள ஒரு தபாதும் 
அனுைதிக்க முடியாது என்று ததரி -
வித்த இராணுைப் தபச்சா்ளர் 
இைர்்க்ளால தைறத்காள்ளப்பட் -
டுள்ள ஒழுக்கைறறை ்சட்்டவிதராத 
த்சயறபாடு ததா்டர்பில ேம்டமு -

மறையிலுள்ள ்சட்்டத்திறகு அமைய 
ஒழுக்காறறு ே்டைடிகம்க எடுத்து 
உச்ச ்கட்்ட தண்்டமன ைழங்க 
ததமையான ்ச்கல ே்டைடிகம்க்க -
ம்ளயும் தைறத்காளளுைாறு இரா -
ணுைத் த்ளபதியினால ததமையான 
ஆதலா்சமன்கள ைழங்கப்பட்டுள -
்ளதா்க அைர் தைலும் ததரிவித்தார்.  

ஐ.நா ைனிே உரிமைகள்... (03ஆம் பக்கத் ததா்டர்)

ைனித உரிமை மீறைல இலமலயா? 
எனவும் அமைச்சர் த்களவிதயழுப்பி-
னார்.     

தைலும் தபாரின் ்கம்டசி ோட் -
்களில இஙகிலாநதின் தலாட்  
தேஷபி  ைறறும் அதைரிக்காவின் 
ஸ்மித் இருைரும் இலஙம்கயின் 

தின்சரி அறிகம்க்களிலிருநது துல -
லியைான த்கைல்கம்ளப் தபறறுள -
்ளனர்.  

இமத ைனித உரிமை ஆமைக -
குழு  ்கைனத்தில த்காள்ள 
தைண்டும் எனவும் அமைச்சர் 
குறிப்பி்ட்டார்.

சுஙகததுமற நிமலமை... (03ஆம் பக்கத் ததா்டர்)

தபர்னாண்த்டா, தைல நீதி -
ைன்றை நீதிபதி தமித் ததாட்்ட -
ைத்த, இலஙம்க ைத்திய ைஙகி -
யின் பிரதி ஆளுேர் த்க.எம்.எம் 
சிறிைர்தன, சிதரஷ்ட ஆதலா்ச்கர் 
(ைர்த்த்கம்) ்கலாநிதி ்சனத் ஜய -

தனத்தி ைறறும் இலஙம்க சுங்கத் 
திமைக்க்ளத்தின் முன்னாள 
தைலதி்க பணிப்பா்ளர் ோய்கம் 
பி.ஏ ்டயஸ் ஆகிதயார் ஆமைக -
குழுவின் ஏமனய உறுப்பினர்்க -
்ளாைர்.   

 திறைப்பமன தின்கரன் நிருபர்   

ை்ட ைத்திய ைா்காைத்தில இயங-
கும் அமனத்து சிறுைர் இலலங்களும் 
தேரடி தைறபார்மைககு உட்படுத்தப்-
படும் என  ைா்காை ஆளுேர் ைகிபால 
தேரத் ததரிவித்துள்ளார்.  

 அநுராதபுரம் ைறறும் தபாலன்ன-
றுமை ைாைட்்டங்களில ைாத்திரம் 
சுைார் 16 சிறுைர் இலலங்கள ைா்காை 
்சமபயின் கீழ் இயஙகுகின்றைன. 
இமை அமனத்தும் ைா்காை ஆளுே-
ரின் பரிசீலமனககு உட்படுத்தப்ப்ட-
வுள்ளன.இஙகுள்ள சிறுைர்்களுக்கான 
ை்சதி ைாயப்புக்கள,ததமை்கள பறறி 

இவ விஜயத்தின் தபாது ஆராயப்ப்ட-
வுள்ளன.  

  அநுராதபுர ைாைட்்டத்தில இயங-
கும் சுைார் பத்து சிறுைர் இலலங்கள 
பரிசீலமனககு உட்படுத்தப்ப்டவிருந-
தன. இமை்களில நிலவும் குமறைபா-
டு்கள,ததமை்கள பறறி பரிசீலமன 
தைற த்காள்ளப்ப்டவுள்ளன. சிறு-
ைர்்களு்டன் தேரடியா்க உமரயாடி 
இைர்்களின் ததமை்கள பிரசசிமன-
்கள பறறி த்கட்்டறிநது த்காள்ளப்ப்ட-
வுள்ளன.ைா்காை ஆளுேரின் தேரடி 
விஜயத்தின் தபாது இதற்கான தீர்வும் 
தபறறுகத்காடுக்கப்ப்டவுள்ளது.  

வட மத்திய மாகாண அனைத்து சிறுவர் இல்லஙகளும்
ஆளுநரின் பரிசீ்லனைக்கு நடவடிக்னக

்களுத்துமறை சுழறசி நிருபர்

ோட்டில நிலவிைரும் த்காவிற 
-19 தோயத்ததாறறு அ்சாதாரை 
சூழ்நிமலமய ்சாத்கைா்க பயன்ப -
டுத்திக த்காண்டு தபாது ைக்களின் 
அன்றைா்ட  பயணி்கள தபாககுை-
ரத்து த்சமைமய உரிய முமறையில  
ைழங்காத தனியார் பஸ் ைண்டி்க-
ளின் அனுைதிப் பத்திரத்மத இரத்து 
த்சயது அைறமறை புதிய பஸ் உரி-
மையா்ளர்்களுககு ைழங்க ே்டைடிக-
ம்க்கம்ள தைறத்காள்ள தீர்ைானித் -
துள்ளதா்க தைல ைா்காை வீதிப் 
பயணி்கள தபாககுைரத்து அதி்கார 
்சமபத் தமலைர் பிர்சன்ன ்சஞ்சீை 
ததரிவித்தார்.   

 தறதபாது தைல ைா்காைத்தில 
அதி்கைான தனியார் பஸ் ைண்டி 

உரிமையா்ளர்்கள தைது பஸ் ைண்டி-
்கம்ள ்காமலயும் ைாமலயும் ஆம்ட 
ததாழிற்சாமல ஊழியர்்களின் தபாக-
குைரத்து பணி்களில ஈடுபட்டு ைரு-
கின்றைனர். இதன் பின்னதர வீதிப் பய-
ணி்கள தபாககுைரத்துத் த்சமையில 
பஸ்்கம்ள ஈடுபடுத்தி ைருகின்றைனர். 
இதன் ்காரைைா்க தைல ைா்காைத் -
தில தனியார் பஸ் த்சமைமய பயன் -
படுத்தி ைரும் அதே்கைான பயணி-
்கள தபரும் அத்சௌ்கரியத்துககு 
உள்ளாகி ைருகின்றைனர்.   

 தைறபடி அ்சாதாரை நிமலமை 
ததா்டர்பில தனியார் பஸ் உரிமை-
யா்ளர்்கள பலமுமறை அறிவுறுத்தப்-
பட்டு எச்சரிகம்க விடுக்கப்பட்்ட 
தபாதிலும் பலர் அதமன ்கருத்தில 
த்காளைதா்க ததரியவிலமல. 

தசமவயில ஈடுெ்டாே ேனியார் ெஸகளின

அனுமதி பத்திரங்களை 
இரத்து செய்ய தீரமமானம்
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இன்றைய காலத்தில் வாழக்கூடிய முஸ் -
லிமகளில் பலர் 'லா இலாஹ இல்லல் -
லாஹ்வின'  பபாரு்ை ஜாஹிலியயா 
காலத்து முஷ்ரிக்குகள் அறிந்த அைவிற்கு 
கூட அறியவில்்ல. மக்காவில் வாழந்த 
முஷ்ரிக்குகளின ஷிர்க் (இ்ை்வத்்தல்) 
எனறை ந�ாயக்கு ்தவ்ஹீத் எனறை மருந்்த �பி -
யவர்கள் புகட்டினார்கள். இந்த ்தவ்ஹீ்்த 
முஸ்லிம சமூகம ்தஙகைது உைர்விலும 
உள்ைஙகளிலும முழு்மயாக ஏற்றுக் 
பகாள்ைா்த வ்ை எழுச்சி மிக்க சமூகமாக 
மாறை முடியாது . 

அன்றை்ய அைபுகளின வாழக்்க்ய 
வைலாற்று ஆசிரியர்கள் இவ்வாறு வர்ணிக் -
கினறைனர்,  

ஒற்று்மக்கு ஊைாய, உறைவுக்கு 
நகடாய, பண்புக்கு மாறைாய, பகுத்்தறி -
வுக்கு முைைாய, வைமான வைர்ச்சிக்கு 
்த்டயாய மதுவிலும மாதுவிலும மூழகிக் -
கிடந்தார்கள். 

இபபடிபபட்ட சமூகத்்்த �பியவர்கள் 
'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்'  எனறை கலி -
மத்துத் ்தவ்ஹீதின மூலம சிறைந்த சமூகமாக 
உயர்ந்த சமூகமாக மாற்றிய்மத்்தார்கள் . 
ஸஹாபாக்களுக்கு எந்த ்தவ்ஹீத் பாதுகாப -
்பயும , நிமமதி்யயும, இம்ம மறு்ம 
பவற்றி்யயும வழஙகியந்தா அந்த ்தவ் -

ஹீ்தால் மட்டுநம இ்வ அ்னத்்்தயும 
�ாமும அ்டய முடியும. 

சமூகம சநதிக்கும அ்னத்து பிைச்சி்ன -
களுக்கும லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வின 
பக்கம மக்க்ை அ்ழபபதிநலநய தீர்வு 
இருக்கிறைது.

�பிமார்கள் சீர்திருத்்த பணி்ய எதிலி -
ருநது ப்தாடஙகினார்கநைா அதிலிருநது 
�ாமும ப்தாடஙக நவண்டும . 

ஒரு சாைார் அைசியலில் தீர்வு இருபப்தாக 
கருதுகினறைனர். இனனும சிலர் கல்வியில் 
முனநனறுவதில் தீர்வு இருபப்தாக கருது -
கினறைனர், இனனும சிலர் ஆர்பாட்டஙகள் 
நபாைாட்டஙகளில் தீர்வு இருபப்தாக கருது -
கினறைனர். இனனும சிலர் சமூகபபணியில் 
ஈடுபடுவதின மூலம தீர்வு இருபப்தாக கரு -
துகினறைனர்.

இஸ்லாமிய சமூகத்தின அஙகத்தினைாக 
இருபபவர்களில் பபருமபாலானவர்கள் 
ஏகத்துவ கலிமா்வ பிைசாைம பசயவதில் 
்தான அ்னத்து பிைச்சி்னகளுக்கும தீர்வு 
இருபப்்த அறியாமல் உள்ைனர் அல்லது 

அதில் �மபிக்்க இல்லாமல் உள்ைனர்.  
காைைம �மது உள்ைஙகளில் ்தவ்ஹீத் உள் -
வாஙகபபடவில்்ல . 

இ்றைத்தூ்தர்களின பா்்தயில் பயணிப -
நபாம;  

*  (�பிநய!) உமக்கு முனனர் �ாம அனுப -
பிய ஒவ்பவாரு தூ்தரிடமும: “நிச்சயமாக 
(வைக்கத்திற்குரிய) �ாயன என்னத் 
்தவிை நவறு எவருமில்்ல; எனநவ, 
என்னநய நீஙகள் வைஙகுஙகள்” 
எனறு �ாம வஹீ அறிவிக்காமலில்்ல. 
(21:25.)

*  பமயயாகநவ �ாம ஒவ்பவாரு சமூ -
கத்்தாரிடத்திலும, “அல்லாஹ்்வநய 
நீஙகள் வைஙகுஙகள்; ்ைத்்தானக்ை 
விட்டும நீஙகள் விலகிச் பசல்லுஙகள்” 
எனறு (நபாதிக்குமாறு) �ம தூ்தர்க்ை 
அனுபபி ்வத்ந்தாம ' (16:36.) 

அல்லாஹ்வின அடியார்களுள் சிலர் அவனு-
டன அழகிய உறை்வப நபணுவதில் பவற்றிய -
்டநதிருபபார்கள். 

அல்லாஹ்வுக்கு விருபபமான அமர்களில் 
ஈடுபடுவதிலும, அவன விருமபா்த காரியஙக-
்ைச் பசயவதிலிருநது விலகியிருபபதிலும 
நி்லத்திருபபார்கள். இவர்க்ை காணும 
நபாது ஈமான அதிகரிக்கும. �ன்மயான 
காரியஙகளில் ஈடுபட நவண்டும எனறை ஆ்ச 
வாழவில் ஏற்படும.  

இவர்க்ைத் ்தரிசிபபது, இவர்களின ச்ப -
களுக்குபநபாய வருவது, இவர்கைது உபந்த-
சஙக்ைச் பசவிமடுபபது, இவர்களிடம ்தனக்-
காகப பிைார்த்திக்குமாறு நகட்டுக்பகாள்வது, 

இ வ ர் க ை து 
ஆ க் க ங க ் ை 

வாசிபபது நபானறை 
பசயற்பாடுகள் மூலம 

இவர்களுடனான உறை்வப 
பலபபடுத்திக்பகாள்ை முடியும. 

இது இஹ்லா்ஸ வாழவில் நி்லபபடுத்திக் -
பகாள்வ்தற்கான ஒரு வழிமு்றையாகும.  

இத்்த்கயவர்கள் இனறும உலகில் வாழநது 
வருகினறைார்கள். அல்ஹமதுலில்லாஹ். 

இவர்க்ை �ாம சரியாக அறிநதுபகாள்ை-
நவண்டும. இவர்கைது வாழவில எளி்ம 
காைபபடும. 

பள்ளிவாசல்களுடன இவர்கைது உள்ைஙகள் 
ஒட்டியிருக்கும. கி்டக்கும எல்லா ந�ைஙக-
்ையும அல்லாஹ்்வ நி்னவுபடுத்துவதில் 
பசலவு பசயவார்கள். 

்தம்மபபற்றி அதிகம நபச மாட்டார்கள். 
இவர்களுடன வாழக்கி்டக்கும சில நிமிடங-
களும நிச்சயமாக வாழவில் பாரிய்தாக்கத்்்த 

ஏற்படுத்தும.இது நபானறைவர் -
களுட் சகவாசம ்வத்துக்பகாள் -
ளுமாறு அல்லாஹ் ்தனது தூ்தர் �பி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இவ்வாறு கட்ட்ையிடுகின-
றைான. “கா்லயிலும மா்லயிலும ்தமது இ்றை-
வனின திருபதி்ய எதிர்பார்த்து, அவ்ன 
ஞாபகபபடுத்துபவர்களுடன (�பிநய) நீஙகள் 

பபாறு்மயாக இருபபீைாக. கண்க்ையும 
உலக வாழவின அழஙகாைத்்்த எதிர்பார்த்து 
திருபபிவிட நவண்டாம” (ஸூறைா கஃப 28)  

ஸல்மான (ைழி) அவர்கள் கூறுகினறைார்கள். 
இைண்டு மூஃமின சநகா்தைர்களுக்கான 

உ்தாைைம இரு ்கக்ைப நபானறைது. ஒரு 
்க அடுத்்த்க்ய கழுவிவிடும. இைண்டு 
முஃமினகள் சநதிக்கும நபாப்தல்லாம ஒருவர் 
மற்றைவருக்குப பயனுள்ைவைாக இருபபார்.  

ஏ.எம். முஹம்ைத் ஸபவவான்,   
சீனன்்கவாடமடை. 

அபூ தலஹவா, தரகவா நகர.

(கடந்த வாைத் ப்தாடர்)

ந்த இைண்டு வசனஙக -
ளுநம உஹது 
நபாரி்னத் ப்தாடர்நது 

பைபபபபட்ட க்்தகளுக்கு முற் -
றுபபுள்ளி்வக்கும வ்கயில் 
அருைபபட்ட வசனஙகளில் 
அடஙகியுள்ைன.  
 உலகம இருக்கும வ்ையும 
உயிநைாட்டத்துடன இருக்கும 
அல் குர்ஆனின வசனஙகள் என-
ப்தால் இவ்வசனஙகளின நபா்த -
்னகளும எல்லாக் காலஙக -
ளுக்கும பபாறுத்்தமான்வயும 
�்டமு்றைச்சாத்தியமான்வ -
யும ஆகும. 

அ்தனால் அல்லாஹ்வில் முழு -
்மயாக �மபிக்்க ்வத்து 
்தம வாழ்வயும பசயற்பா -
டுக்ையும ஒவ்பவாருவரும 
அ்மத்துக்பகாள்ை  நவண்டும. 
இவ்வுலகில் வ்ையறுக்கபபட்ட 
வாழவுக்கா லத்்்தப பபற்றி-
ருக்கு ம மனி்தனுக்கு வாழவும 
நசா்த்ன ்தான. 

இறைபபும நசா்த்ன ்தான. 
'நசா்த்ன எனபது அல்லாஹ் 
அளிக்கும நவ்த்ன அல்ல. 
அது அவனது அருள். இ்றை 
�மபிக்்கயாைர்களிடம காைப -
படும அறிவுக் கு்றைபாடுக்ை-
யும ஒழுக்கக் க்றைக்ையும 
கழுவி சுத்்தபபடுத்துவது ்தான 
நசா்த்னயின ந�ாக்கம' எனறு 
'்த்தபருல் குர்ஆன' விைக்கவு்ை-
யில் அல்லாமா அமீன அஹ்ஸன 
இஸ்லாஹி (ைஹ்) குறிபபிட்டுள் -
ைார். 

எனநவ நசா்த்ன்ய நவ்த-
்னயாகநவா, துனபமாகநவா 
கரு்தலாகாது. 

மாறைாக அல்லாஹ்வில் 
முழு்மயாக �மபிக்்க 

்வத்து நசா்த்னகளுக்கு 
முனபாக பபாறு்ம காத்்தவர் -
கைாக அவனிடநம நிவாைைம 
ந்தட நவண்டும.  அல்லாஹ் 
ப ப ா று ் ம ய ா ை ர் க ளு டன 
இருபப்தாக அல் குர்ஆநன 
ப்தௌிவாகக் குறிபபிட்டுக் 
்வத்திருக்கினறைது. 

எனநவ உலகில் இவ்வைவு 
காலம உயிர்வாழ நவண்டும 
எனறு கூட தீர்மானித்துக்-
பகாள்ை முடியா்த வாழபவாழுங-
குக்கு முனபாக காைபபடும 
உலக வாழவில் மயஙகி விடலா-
காது. 

ஒருவர் வாழவதும இறைபபபய-
துவதும அல்லாஹ்வின நிர்ை -
யத்துக்கு உட்பட்ட விடயமா -
கும.  

இ்த்னநய இந்த அல் 
குர்ஆன வசனஙகள் எடுத்துக்கூ -
றிக் பகாண்டிருக்கினறைன. 

அ்தனால் இவ் உலக 
வாழவின ஒவ்பவாரு வினாடி -
யினதும பபறுமதி்யயும முக் -
கியத்துவத்்்தயும உைர்நது 
பயனபடுத்திக் பகாள்ை 
நவண்டும. 

இ்த்ன ப்தளிவாகப புரிநது 
பகாண்டு ஒவ்பவாருவரும 
வாழ்வயும பசயற்பாடுக்ை -
யும ஒழுஙக்மத்துக் பகாள்ை 
நவண்டும. அபநபாது வாழவு 
அர்த்்தபூர்வமான்தாக அ்மநது-
விடும. 

அது அல்லாஹ்வின அன்ப-
யும அரு்ையும கரு்ை்ய-
யும பபற்றுபகாள்ைவும ஈருல-
கிலும சுபீட்சம அ்டநதிடவும 
வழிவகுக்கும.         

ஸ்லாம பபாதுவாக கல்விக்-
கும கல்வியாைர்களுக்கும அதி-
கமான முக்கியத்துவமளித்்த 
மார்க்கமாகும. சிநதிபபது, 

ஆைாயச்சி பசயவது, கற்பது, வாசிபபது 
நபானறை பசயற்பாடுக்ை அது ஒரு வாஜிபா -
கநவ கருதுகினறைது. குர்ஆனின மு்தல் 
வசனம ஓதுவீைாக! வாசிபபீைாக! எனறை 
பபாருள்க்ைத் ்தரும 'இக்ைஃ' எனும பசால் -
லாகும. நபனாவின மீது சத்தியமாக! எனறு 
இனனுபமாரு மக்கீ வசனம ஆைமபிபபதிலி-
ருநதும இந்த உண்்ம்யப புரியமுடியும.   

அறிவு ந்தடுவது ஒவ்பவாரு முஸ்லிமின 

மீதும கட்ம. (இபனு மாஜா) 'அறிவு 
(உலகிலிருநது) உயர்த்்தபபடுவது மறு்ம 
�ாளின அ்டயாைஙகளில் ஒனறைாகும'(புகா-
ரீ,முஸ்லிம) நபானறை ஹதீஸ்களும அறிவின 
முக்கியத்துவத்துக்கான சானறுகைாகும.   

 ெயன்மிக்க அறிவு   
ஆனால், அறிவு எனுமநபாது அ்த்ன 

உலக அறிவு, மார்க்க அறிவு எனும இரு 
கூறுகைாக இஸ்லாம பிரிக்கவில்்ல. எமது 
சமூகத்்தவர்கள் உலமாக்கள் ; எனறு ைரீஆ 
அறிவுக்ைக் கற்றைவர்க்ையும, கல்விமான-
கள்; எனறு உலக அறிவுக்ை- பபாதுக் கல் -
விக்ைக் கற்றைவர்க்ையும அ்ழபப்்த 
வழக்கமாக்கிக் பகாண்டிருக்கிறைார்கள்.   

ஆனால், குர்ஆனிநலா, ஹதீஸிநலா இப -
படியான பிரிவி்ன்யக் காை முடிவ -
தில்்ல. �பி(ஸல்) அவர்கள், கல்வி்ய 
பயனுள்ை கல்வி, பயனற்றை கல்வி எனறு 
மட்டுநம பிரித்திருக்கிறைார்கள். 'அல் -
லாஹ்நவ உனனிடம �ான பயனற்றை 
கல்வி்ய விட்டும பாதுகாபபுத் ந்தடுகி -
நறைன'. (முஸ்லிம) எனறு அவர்கள் பிைார்த் -
தித்திருக்கிறைார்கள். நமலும ஒருவர் மைணித்-
்த்தன பினனரும அவருக்குத் ப்தாடர்நதும 
�ன்ம்யப பபற்றுத்்தரும அமசஙகள் 
உள்ைன எனறும அவருக்காகப பிைார்த்திக்-
கும ஸாலிஹான பிள்்ை, ச்தகா ஜாரியா, 
பயனளிக்கும அறிவு' ஆகிய மூனறும ்தான 
அ்வ எனறும கூறினார்கள்.(முஸ்லிம)   

இஙகுமகூட அவர்கள் மார்க்க அறிவு, 
உலக அறிவு எனறு பிரிக்காமல் பயனுள்ை 
அறிவு எனறு பபாதுவாகநவ கூறியிருக்கி -
றைார்கள்.   

எனநவ, மனி்த சமூகத்தின ஈருலக விநமா -
சனத்துக்குத் ந்த்வயானது என கரு்தபப-
டும எந்தபவாரு அறிவும பயனுள்ை்தாகநவ 
அ்மயும. 

அது மார்க்கத்துடன ந�ைடியாக சமபந-
்தபபட்ட்தாகநவா உலக விவகாைஙகளு -

டன ந�ைடியாக சமபந்தபபட்ட்தாகநவா 
அ்மநதிருந்தாலும சரிநய. அந்த 

அ்னத்து கல்வி ஞானஙகளிலும 
ஈடுபடுவதும கற்பதும கற்பிப -

பதும ்தவிர்க்க முடியா்த 
'பர்ளு கிபாயா' வாக 

அ்மயும.   

அந்தவ்கயில், குர்ஆன, சுனனா, பிக்ஹ், 
அகீ்தா, ஸீைா நபானறை மார்க்கத்துடன ந�ை-
டியாகத் ப்தாடர்பான து்றைகளில் நிபுைத்-
துவம மிக்க உலமாக்க்ை உருவாக்குவது 
நபாலநவ, ்வத்தியர்கள், பபாறியியலா -
ைர்கள், சட்ட அறிஞர்கள், ப்தாழிநுட்பவி-
யலாைர்கள், விஞஞானிகள், ஊடகவியலா-
ைர்கள் நபானறை உலக விவகாைஙகநைாடு 
ப்தாடர்பான அறிவுகளில் ஆழமான அறிவு 
பகாண்டவர்க்ை உருவாக்குவதும 'பர்ளு 
கிபாயா'வாகநவ கரு்தபபடும.   

மருத்துவம, விவசாயம, பபாறியியல், 
கணி்தம, ப்தாழிநுட்பம, ்தகவல் ப்தாழி -

நுட்பம, ்தாவைவியல், விலஙகியல், வான -
வியல், புவியியல், வர்த்்தகம, நிதியியல், 
உைவியல் நபானறை இனநனாைனன உலக 
அறிவுகள் மனி்த வாழவின இயக்கத்துக்கு 
இனறிய்மயா்த்வகைாகும. உைவு, 
உ்ட, உ்றையுள், பாதுகாபபு நபானறை 
மனி்த அடிபப்டத் ந்த்வக்ை சிறைப -
பாக அ்மத்துக்பகாள்ைவும அறிவீனம, 
வறு்ம, ந�ாய நபானறைவற்்றை இயனறை -
வ்ை ்தவிர்க்கவும பபாருைா்தாை ரீதியாக, 
�ாகரீக ரீதியாக முனனி்ல பபறைவும சுய-
பகௌைவத்ந்தாடு வாழவும இந்த கலாஞா-
னஙகள் அவசியபபடுகினறைன.   

'உனது உடலுக்கு நீ பகாடுக்கநவண் -
டிய ஒரு கட்ம உனமீதுள்ைது' . (புகாரீ) 
'ஒவ்பவாரு ந�ாயக்கும மருநதுண்டு.' 
(முஸ்லிம) நபானறை ஹதீஸ்க்ையும 
'உலகில் உனது பங்க மறைநதுவிடாந்த' 
(28:77), ஒட்ட்க எவ்வாறு ப்டக்கபபட்-
டது? வானம எவ்வாறு உயர்த்்தபபட்டது? 
ம்லகள் எவ்வாறு �ாட்டபபட்டுள்ைன? 
பூமி எவ்வாறு விரிக்கபபட்டுள்ைது? எனறு 
அவர்கள் பார்க்க நவண்டாமா' (88:17-20) 
நபானறை குர்ஆனு்டய வசனஙக்ையும 
பார்க்குமநபாது இஸ்லாம உலக அறிவுக-

ளுக்கு எவ்வைவு முக்கியத்துவமளிக்கிறைது 
எனப புரியலாம.   

 ைவாரக்கக் கலவி   
மார்க்கக்கல்வி எனறு மக்கைால் அ்ட-

யாைபபடுத்்தபபடும கலாஞானஙக்ைப 
பபாறுத்்தவ்ையில் கூட அவற்்றைப படிப -
பதும 'பர்ளு கிபாயா'வாகும. ஏபனனில்,-
மார்க்கக் கல்வி மனி்த வாழவுக்கு இனறிய-
்மயா்த்தாகும. அ்தன மூலம ஒருவர் ்தான 
யார்? ்தன்னச் சூழவுள்ை பிைபஞசம ஏன 
ப்டக்கபபட்டது? ்தனது வாழவின இலட் -
சியம யாது? ்தன்னப ப்டத்்தவன யார்? 

நபானறை அடிபப்டயான நகள்விகளுக்கு 
வி்ட்யப பபற்றுக்பகாள்கிறைார். அவ-
ருக்கு உலகக் கல்விகளில் இவற்றுக்கான 
வி்டகள் கி்டக்கமாட்டாது. மனி்தனின 
உரி்மகள், கட்மகள் யா்வ எனப்்த 
மார்க்கக் கல்வியின மூலநம அறிய முடியும. 
குபர், ஷிர்க், நிபாக், பபருமபாவஙகள், 
�ன்ம, தீ்ம, ஒழுக்க விழுமியஙகள் 
நபானறைவற்்றை அறிவ்தற்கும மார்க்கக் 
கல்விநய து்ை பசயகிறைது.   

அந்தவ்கயில், மார்க்கக் கல்வி்ய 
கற்பது ஒரு வாஜிபாகவும மாறுகிறைது. இஸ் -
லாமிய வைலாற்றில் ந்தானறிய இமாம-
கைான ்தபரீ, குர்துபீ, புகாரி, முஸ்லிம, 
மாலிக், ைாபி, அபூஹனீபா, அஹ்மத் 
நபானறை ஆயிைக்கைக்கான நம்்தகள் சன -
மார்க்கப பணிக்காகத் ்தம்ம அர்பபணித்து 
அறிவுப பணி்யத் ்தம வாழவின அச்சாணி-
யாக அ்மத்்த்தால் ்தான �ாம இனறும-
கூட முஸ்லிமகைாக வாழநது வரு -
கிநறைாம.   

இந்த மார்க்கக் 
கல்வி்யக் கற்ப-
்தற்காக ஒரு 
கு ழு -

வினர் ்தம்ம அர்பபணிபபது அவசியம 
எனறை கருத்து பினவரும குர்ஆன வசனத்திலி-
ருநது ப்தரிய வருகிறைது:   

' விசுவாசிகள் அ்னவருநம(மதீனாவி-
லிருநது) யுத்்தத்திற்காகச் பசல்ல நவண்டிய-
தில்்ல. அவர்கைது ஒவ்பவாரு குழுவிலி-
ருநதும ஒருசாைார் மார்க்கத்தில் ஆழமான 
விைக்கத்்்தப பபற்றுக்பகாள்வ்தற்காக 
பவளிநயறிச் பசனறிருக்கக்கூடா்தா? அவர்க-
ைது சமூகத்்தவர்கள் (ஜிஹாதிலிருநது) அவர்-
களிடம திருமபிவந்தவுடன அவர்களுக்கு அச்-
சமூட்டி எச்சரிக்்க பசயவ்தற்காக இவ்வாறு 
பசயதிருக்கலாமல்லவா? (இ்தன மூலம) 
அவர்கள் (அந்த அவர்கைது சமூகம;) எச்சரிக்-
்கயாக �டநதுபகாள்ைலாம '(9:122)   

நமற்படி வசனம இறைக்கபபட்ட சந்தர்பபம 
பற்றி �ாம அறிநதிருக்க நவண்டும. அறைப-
நபாரில் பஙபகடுபப்தன சிறைபபுக்கள் பற்றி 
அதிகமாக அறிந்த �பித்ந்தாழர்கள் அ்தற்காகச் 
பசல்வ்தற்கு நபாட்டி நபாட்டதுடன �பி(-
ஸல்) அவர்க்ை மதீனாவில் ்தனியாக விட்-
டுவிட்டு அ்தற்குப நபாகவும முயற்சித்்தனர். 
எனநவ, யுத்்தத்திற்காக ஒரு குழுவினர் பசல்ல 
பிறிப்தாரு குழுவினர் மதீனாவில் ்தஙகியி-
ருநது, �பி(ஸல்) அவர்கள் கூறும ஹதீஸ்க்ை 
பசவிமடுத்து, ஜிஹாதுக்காகச் பசனறைவர்கள் 
திருமபி வந்தவுடன அவர்களுக்கு அவற்்றை 
எத்தி்வக்குமபடி கட்ட்ையிடும நமற்படி 
வசனம இறைக்கபபட்டது.   

இஸ்லாமிய வைலாற்றில் ந்தானறிய சில 

குழுக்கள் வழிபகட்டுப நபான்மக்கும பல 
அழிவு நவ்லகளில் ஈடுபட்ட்மக்கும ஒரு 
பிை்தான காைைம இருந்தது. அது்தான அவர்-
களிடம ஈமான ஆழமாகவும அல்லாஹ்வுக்-
காகச் பசயல்பட நவண்டும எனறை இக்லாஸ் 
ப்தளிவாகவும, மார்க்கத்தின மீ்தான பற்று 
ஆழமாகவும இருந்த அைவுக்கு ைரீஆ பற்றிய 
அறிவுத் ப்தளிவு இருக்கவில்்ல. இ்தனால், 
அவர்கள் மார்க்கத்திற்நக அவபபபய்ைத் 
ந்தடிக்பகாடுத்து, அட்டகாசஙகளில் ஈடுபட்டு-
விட்டார்கள்.   
 
நவீன யுகத்தில அறிவீனம்   

இந்த உ்தாைைத் ்த �வீன காலத்-
திற்கும �ாம பபாருத்திப 

பார்க்கலாம. இஸ்லாத்திற்காக அருமபாடு-
பட்டு உ்ழக்கும சிலர் இஸ்லாமிய அறிவுத் 
ப்தளி்வப பபற்றில்லா்த்தன காைைமாக 
பல ்தவறுகளில் விழுகிறைார்கள். �ண்பர்கைா-
கப பார்க்கநவண்டியவர்க்ை எதிரிகைாகக் 
கருதி கடும சண்டாைர்கைாக மாறிவிடுகி -
றைார்கள். நவறுசிலநைா மிகச் சிறிய விடயங-
களுக்கு பபரும சண்்டகளில் சமபந்தப -
படுவதுடன உடனடியாகக் கவனிக்கபபட 
நவண்டிய இஸ்லாத்தின அடிபப்டயான 
அமசஙகளில் பாைாமுகமாக இருக்கிறைார்கள். 
அ்தனால், �ாளுக்கு�ாள் சமூகத்தில் பிைக்கு -
களும பிைவுகளும அதிகரித்து சமூகம பலவீ-
னபபடுத்்தபபட்டு, 

அர்த்்தமற்றை சர்ச்்சகளுக்காக, வா்தபபி-
ைதிவா்தஙகளுக்காக அதிக கால ந�ைமும 
பைமும, மனி்த வைஙகளும வீைடிக்கபப -
டும நி்ல உருவாகியுள்ைது.   

இத்்த்கய சீர்திருத்்தவாதிகைால் சமூகம 
பயன்டந்த்்தவிட அதிகமாகப பாதிக் -
கபபட்டுவிட்டது. இவர்கள் எ்த்னயும 
நபசாது, பசயயாதிருந்தால் �னறைாக இருநதி-
ருக்குநம என எண்ைத் ந்தானறுகிறைது.   

இக்கருத்்்தநய �வீன கால இஸ்லாமிய 
அறிஞர் ்ைக் அல் கஸ்ஸாலி; 'இஸ்லாம 
குற்றைவாளிக் கூண்டில் நிறுத்்தபபட்டிருக் -
கிறைது. ஆனால், அ்தன பக்கநம நியாயமி-
ருக்கிறைது. ஆனால்,அது ்கயாலாகா்த, 
ந்தால்விகண்ட வக்கீல்கைது ் ககளில் சிக்கியி-
ருக்கிறைது. அவர்கள் ஒரு வார்த்்்த்யயாவது 
நபசாதிருந்தால் எவ்வைவு �னறைாக இருநதி-
ருக்கும எனக் கூறுகிறைார்.   

உமர் இபனு அபதுல் அஸீஸ்(ைஹ்) அவர்கள் 
அறிவினறி பசயல்படுபவன சீர்திருத்துவ்்த 
விட அதிகமாக சீர்கு்லபபான எனறைார்கள். 
�ல்பலண்ைத்துடன அறிவும ந்த்வ.   

ஆகநவ, இமாம பு்ைல் இபனு இயாள் 
அவர்கள் ' உஙகளில் அழகிய பசயலில் 
ஈடுபடுபவர் (அஹ்ஸனு அமல்) யார் 
எனறு நசாதிபப்தற்காகநவ (அல்லாஹ்) 
மைைத்்்தயும வாழ்வயும ப்டத்்தான' 
(67:2) எனறை குர்ஆனின வசனத்தில் வரும 
'அஹ்ஸனு அமல்' எனறை சிறைந்த பசயல் 
இைண்டு நிபந்த்னக்ைக் பகாண்டிருக்க 
நவண்டும எனறு கூறினார்கள். அ்தாவது, 
அது அல்லாஹ்வுக்காக எனறை தூய எண் -
ைத்ந்தாடு நி்றைநவற்றைபபட நவண்டும. 
அடுத்்த்தாக அது மிகச் சரியாக- �பி(ஸல்) 
அவர்கள் காட்டித்்தந்தபடி பசயயபபட 
நவண்டும எனறைார்கள்.   

'அறிவு தேடுவது ஒவ்வொரு   
முஸ்லிமினதும் கடமை'   

நிகழ்வுகள் இருக்கின்றனவா?   
'லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூலில்' பதியபபடாத   

மர்லின் மரிக்கார்   

ஸாலிஹீன்களுடனான   
உறவைப் பலப்படுத்துவைாம்!  

ஸாலிஹீன்களுடனான   
உறவைப் பலப்படுத்துவைாம்!  

அஷபஷெய்க் 
எஸ்.எச்.எம்.ெளீல (நளீமி), எம்.ஏ  
(உெ தமைவர, 
்தசிய சூறவா கவுன்ஸில )

'லாஇலாஹ இலலலலாஹ்வை' 
விளங்குவ�ோம்...
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பருத்தித்துறை தினகரன் நிருபர்

வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாத்து-
றைறை ஏறனை பிரதேசஙகறைப் 
தபான்று முன்தனற்ை  நடவடிகறக 
எடுககப்படும் என வட மாகாண 
ஆளுநர் பி எம்.எஸ் சாள்ஸ் தேரிவித்-
ோர். சுற்றுலா வழிகாட்டி பயிற்சி 
தநறிகறை பூர்த்தி தசயே வட 
மாகாண  பயிலுநர்களுககு சான்றி-
ேழகள் வழஙகும் நிகழவில் உறர-
ைாற்றுறகயிதல ஆளுநர்  இவவாறு 
குறிப்பிட்டார்.இந்நிகழவு  ைாழப்பா-
ணத்தில் உள்ை ேனிைார்  விடுதியில் 
இடம்தபற்ைது. 

இஙகு அவர் தமலும் தேரிவித்ேோ-
வது: 

வட மாகாணத்தில் தகாதரானா 
தோற்றுக  காரணமாக,சுற்றுலாத்-
துறை பாதிககப்பட்டது. சுமார் நாலு 
இலட்சத்துககும் அதிகமான சுற்றுலா 
துறை சார்ந்ே உத்திதைாகத்ேர்கள் 
தோற்று நிறலறம காரணமாக 
பாதிககப்பட்டுள்ைனர்.

இேறன மீண்டும் பறழை 
நிறலககு தகாண்டு வருவேற்கு வட 
மாகாண சுற்றுலா பணிைகம் பல 
தவறலத் திட்டஙகறை முன்தனடுத்-
துள்ைது.

இது,என்றனப் தபரிதும் மகிழச்-

சிப்படுத்துகிைது. வட மாகாணத்தில் 
அறடைாைப்படுத்ேப்பட்டுள்ை 150 
சுற்றுலா றமைஙகள் தோடர்பான 
ஆவணஙகள் அறடைாைப்படுத்-

ேப்பட்டுள்ைன.இவற்றின் விபரங-
கறை தவளியிட்டறமயும் மகிழச்சி-
ைளிககிைது.வட மாகாண சுற்றுலாத் 
துறைறை எதிர்காலத்தில் விரிவுப-
டுத்ே இறவ உேவி புரியும். இேற்-
கான முழு ஒத்துறழப்பும் சுற்றுலா 
பணிைகத்திற்கு வழஙகப்படும்.

இந் நிகழவில் ைாழ இந்திை 
துறணத்தூதுவர் பாலச்சந்திரன், 
வட மாகாணத்றே தசர்ந்ே ஐந்து 
மாவட்ட அரசாஙக அதிபர்கள், சுற்-
றுலாத் துறை அறமச்சின் தசைலா-
ைர் ,வடமாகாண சுற்றுலாதுறை 
பணிைக உத்திதைாகத்ேர்கள் கலந்து 
தகாண்டறம குறிப்பிடத்ேககது.

ப�ொர்ரொனொவொல் ெொதிபபுற்ற தும்ற�ள் மீளவும் �ட்டமைபபு

வடமாகாண சுற்றுலாத்துறைறை
முன்னேற்றுவதற்கு வி்ேட திடடம்

முள்ளியவளை, நாவற்ாடு
மக்ள் பெரும் அவதி
(புதுககுடியிருப்பு விதசட நிருபர்)

முள்ளிைவறை நாவற்காடு சுட-
றலககு தசல்லும் மககள் வீதியில் 
தேஙகி நிற்கும் நீறரக கடந்துோன் 
தசல்ல தவண்டி உள்ைோக கவறல 
தேரிவிககின்ைனர்.

இவவீதிைால் இன்ைைவும் தவௌ்ை 
நீர் வடிந்தோடுகின்ைது.இேனால் 
பிதரேத்றேச் சுமந்ேவாறு நீறரக 
கடந்து தசல்ல தநரிட்டுள்ைோக 
இவர்கள் தேரிவிககின்ைனர்.

ேற்தபாதும் ஊற்று நீர் வீதிைால் 
பாயந்து தசல்கிைது. இச்சுடறலறை 
நம்பிதை, முள்ளிவறை, நாவல்காடு 
மககள் வாழகின்ைனர்.தமலும்  பல-
நூற்றுககணககான முதிைவர்களும் 
இககிராமத்தில் வாழகின்ைறம குறிப்-

பிடத்ேககது.
இந்ேச் சுடறலககான வீதி, 

இதுவறர தசப்பனிடப்படாே 
நிறலயில் இைந்ேவர்களின் உடறலக  
தகாண்டு தசல்வதில் மககள் தபரும் 
சிரமஙகறை எதிர்தகாள்கின்ைனர்.

கறரதுறைப்பற்று பிரதேச 
சறபயின் கீழ உள்ை சுடறலகள் 
மற்றும் சுடறலககான வீதி என்பன 
பிரதேசறப உருவாககப்பட்டு இரண்-
டறர ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட 
நிறலயிலும், மககளின் அடிப்பறட 
தேறவகள் இதுவறர பூர்த்தி தசய-
ைப்படாதுள்ைன. இதுகுறித்து இப்ப-
குதி மககளின் வாககுகறைப் தபற்று 
பிரதேச சறபககுச் தசன்தைார் கவ-
னத்தில் எடுகக தவண்டும் என்றும் 
தகாரிகறக விடுககப்பட்டுள்ைது.

அம்ென் புயலால் ொதிக்பெட்ட
விவசாயி்ளுககு இழபபீடு்ள்
தகாப்பாய குறூப் நிருபர்

அம்பன் புைலால் பாதிககப்பட்ட 
சிலருககு இதுவறர இழப்பீடுகள் 
கிறடககாே நிறலயில் அவர்க-
ளுககு ஒதுககீடுகள் மட்டும் கிறடக-
கப்தபற்ைோக  ைாழ மாவட்ட அரச 
அதிபர் கணபதிப்பிள்றை மதகசன் 
தேரிவித்ோர்.கடந்ே வருடம் ைாழ. 
மாவட்டத்தில் இந்ேப்புைல் வீசிை-
ோல் பலர் கடுறமைாகப் பாதிககப்-
பட்டனர்.

 ைாழ மாவட்ட தசைலகத்தில் 
தநற்று முன்தினம் (24)புேன்கி-
ழறம ஊடகவிைலாைர்கறை சந்-
தித்ே தபாதே அவர் இவவாறு தேரி-
வித்ோர்.இதுபற்றி அவர் தமலும் 
தேரிவித்ேோவது;

ைாழ. மாவட்டத்தில் அம்பன் 
புைலினால் வாறழச் தசயறக-
ைாைர்கள் மற்றும் பப்பாசி தசய-
றகைாைர்கள் பாதிககப்பட்டனர். 

இவர்களுககு இழப்பீடுகைாக 
விவசாை அறமச்சு 25.77மில்லி-
ைன் ரூபாறவ ஒதுககிைது.இந்நிதி

அனர்த்ே முகாறமத்துவ அறமச்-
சினால், ைாழ மாவட்ட தசைல-
கத்திற்கு அனுப்பி றவககப்பட்-
டது.எனினும் நிதி ஒதுககீடுகள் 
மாவட்ட தசைலகத்துககு கிறடக-
கப் தபற்றுள்ை நிறலயில், நிதி 
இன்னும் கிறடககப்தபைவில்றல.

கடந்ே 2020 ஆண்டு இறுதியில் 
இழப்புகள் தோடர்பான விபரங-
கள் திரட்டப்பட்டன.  இந்நிறல-
யில் துரதிஷடவசமாக இவவருடம் 
2021 முேல் பகுதியில் இழப்பீட்டு  
நிதியிறன தபைமுடிைாே நிறல 
ஏற்பட்டது . எனதவ, வஙகி கணக-
குகள் சமர்ப்பித்ே பைனாளிகளுககு 
விறரவில் குறித்ே நிதிறை தபறுவ-
ேற்கு நடவடிகறக தமற்தகாள்ைப்-
படும்  என்றும் அவர் தமலும் தேரி-
வித்ோர்.       

தகாப்பாய குறூப் நிருபர்

ைாழ.அராலி தமற்கு இைஙகுதுறை 
அபிவிருத்திககாக வழஙகப்பட்ட 
சுமார் 5 தகாடி ரூபா நிதியில்,இைங-
குதுறை முழுறமைாக புனரறமக-
கப்படவில்றல என, வலி தமற்கு 
பிரதேச சறப கூட்டத்தில்  உறுப்பி -
னர்கள் தகள்வி எழுப்பியுள்ைனர்.

மாோந்ே அமர்வு தநற்று (25) 
இடம்தபற்ை தவறையிதல உறுப்பி -
னர்கள் இது குறித்து  சறபயின் கவ-
னத்திற்கு தகாண்டு வந்ேனர்.

அராலி மத்தி இைஙகுதுறை புன-
ரறமப்பிற்காக 2017ம் ஆண்டு 
தேசிை ஒருறமப்பாடு மற்றும் சக-
வாழவு இராஜாஙக அறமச்சு, சுமார் 
5 தகாடிககும் அதிகமான நிதிறை 
ஒதுககிைது.

இறேைடுத்து இந்ே தவறலத் 
திட்டம், ைாழ மாவட்ட தசைலகத்தி-
னால்,ேனிைார் நிறுவனத்திடம் ஒப்ப-
றடககப்பட்டது. இஙகு தமற்தகாள்-
ைப்பட்ட தவறலத் திட்டத்தில், 
பாரிை நிதி தமாசடி இடம்தபற்றுள் -
ைோக உறுப்பினர்கள் பலர் கருத்துக-
கறை முன்றவத்திருந்ேனர்.

இது தோடர்பாக உறுப்பினர்கள் 
தேரிவிகறகயில், ஐந்து தகாடிககும் 

அதிகமான நிதியில் ஒருதகாடி ரூபா 
தபறுமதிைான தவறலத் திட்டம் 
கூட இடம்தபைவில்றல. இேற்கு 
ஒதுககீடு தசயைப்பட்ட நிதியின் 
தோறக குறித்ே ேகவல்கள் கடற் -
தைாழில் சஙகத்துகதகா அல்லது தவறு 
அறமப்புகளுகதகா தேரிைப்படுத்-
ேப்பட வில்றல.

ேகவல் அறியும் உரிறமச் சட்டத்-
தின் மூலதம ஒதுககீடு தசயைப்-
பட்ட உண்றமைான நிதி தோடர் -
பாக அறிை முடிந்ேது. துறைமுகம் 
ஆழப்படுத்ேப்படாேோல், தகாறட 
காலஙகளில் ேண்ணீர் இல்லாதுள்-
ைது. இேனால், படகுகறை குறித்ே 
துறைமுகத்திற்குள் தகாண்டுவர 
முடிைாே நிறலயும் காணப்படுவோ-
கவும் சறபயில் உறுப்பினர்கள் தேரி-
வித்ேனர். 2018ம் ஆண்டில் இந்ே 
தவறலத்திட்டம் நிறைவறடந்துள்-
ைது என்று தேரிவித்ே நிறலயில் 
அேற்கான காட்சிப் பலறக எதுவும் 
க ா ட் சி ப் ப டு த் ே ப் ப ட வி ல் ற ல 
என்றும் உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட -
னர். இேற்கு பதிலளித்ே ேவிசாைர்:  
கடற்தைாழில் சஙகத்தினரால் இது 
தோடர்பான கடிேம்  வழஙகப்பட் -
டால், விறரவில் அது தோடர்பாக 
ஆராயவோக உறுதிைளித்ோர்.

அராலி இறங்குதுறற அபிவிருத்தி:
நிதிகறை பயனபடுத்தியதில் ம�ாசடி

ப்ாடி்ாமம் ெகுதியில் மதுவரி
திளைக்ைத்தினர் சுறறிவளைபபு
நாகர்தகாவிலில் 
விதேட நிருபர்

தகாடிகாமம் தகற்-
தபாலிப் பகுதியில் சாவ-
கச்தசரி மதுவரி நிறல-
ைத்தினர் தமற்தகாண்ட 
திடீர் சுற்றிவறைப்பில், 
தபருமைவு தகாடா, 
கசிப்பு என்பன மீட்-
கப்பட்டன. இச்சுற்றி 
வறைப்பு கடந்ே (24) 
புேன்கிழறம இடம்தபற்ைது.
சாவகச்தசரி மதுவரித் நிறலைத்தி-
னருககு  கிறடத்ே இரகசிை ேகவ-
றலைடுத்தே அதிகாரிகள் இப்பகுதி-
றைச் சுற்றிவறைத்ேனர்.

இேன்தபாது 700 லிட்டர் தகாடா, 

ஆறு லீட்டர் கசிப்பு மற்றும் கசிப்பு 
உற்பத்தி உபகரணஙகளும்  மீட்கப்-
பட்டன.

கசிப்பு உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட-
வர்கள் ேப்பிச் தசன்ை நிறலயில் 
தமலதிக விசாரறணகள் நறட-
தபற்று வருகின்ைன.

ெருத்தித்துளை ஆதார ளவத்தியசாளல
சிறறூழியர்்ள் ஆர்பொட்டம்

நாகர்தகாவில் விதேட நிருபர்

பருத்தித்துறை ஆோரறவத்திை-
சாறலயில் கடறமைாற்றும் ஊழி-
ைர்கள் தநற்று விைாழககிழறம (25) 
கவனயீர்ப்புப் தபாராட்டத்தில் ஈடு-
பட்டனர்.

சுகாோர தசறவயில் இடம்-
தபறும் முறைைற்ை நிைமனங-
கறை நிறுத்துேல்,  சிற்றூழி-
ைர்களுககு மட்டுதமைான 
இலத்திரனிைல் றகவிரல் பதிறவ 
சகலருககும்  உரித்ோககுேல்,பேவி 
உைர்வு உள்ளிட்ட தகாரிகறககறை 
முன்றவத்தே இந்ே ஆர்ப்பாட்டம் 

நடத்ேப்பட்டது.
 நாடுபூராகவும் நறடதபற்று 

வரும் ஆர்ப்பாட்டத்தின் ஒரு 
அஙகமாக இந்ே ஆர்ப்பாட்டம் 
நடாத்ேப்பட்டது. சிற்றூழிைர்கள் 
வறகககுட்படுத்ேப்பட்ட தமற்-
பார்றவைாைர்கள், பரிசாரகர்கள், 
சுகாோர சிதரஷட, கனிஷட ஊழி-
ைர்கள், தோறலதபசி பரிவர்த்ே-
றனைாைர்கள்,சாரதிகள் , உட்பட்ட 

பலர் இதில் கலந்து தகாண்டனர்.
தநற்று முற்பகல் 10:30 மணிைை-

வில் பருத்தித்துறை ஆோர றவத்தி-
ைசாறல முன்பாக இவர்கள் ஆர்ப்-
பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

முல்றலத்தீவு குறூப் நிருபர்

கிளிதநாச்சி அககராைன் ஆற்றில் 
இடம்தபறும் மணல் அகழவுகள், 
இப்பகுதி தபாது அறமப்பின் கண்-
காணிப்பில் நறடதபை தவண்டு-
தமன தகாரிகறககள் விடுககப்பட் -
டுள்ைன. கிளிதநாச்சி மாவட்டச் 
தசைலகம்  கடந்ே பத்ோண்டுகைா-
கஅககராைன் ஆற்றில் மணல் அகழ-
வேற்கு அனுமதிகள் வழஙகி வரு-
கின்ைது.

எனினும் தபாது அறமப்பு -
களுககு இேன் வருமானஙகள் 
கிறடப்பேற்கான வாயப்புகள் 
இருககவில்றல. ேற்தபாதும் அக-

கராைன் ஆற்றில் மணல் அகழவ-
ேற்கான அனுமதிறை,மாவட்டச் 
தசைலகம் வழஙகுகின்ை தபாதும்,-
அககராைன் குைத்தின் கீழான 

விவசாை அறமப்புகள் 
நிதி வைமற்ை நிறலயி-
தலதை காணப்படுகின்-
ைன.  மணல் அகழவினால் 
ேனிநபர்கதை தபரும் 
வருமானஙகறைப் தபறு -
கின்ைனர். எனதவ, மணல் 
அகழவிற்கான தபாறுப் -
புககறை அககராைன் 
குைத்தின் கீழான விவசாை 
அறமப்புகளிடம் வழஙக 
நடவடிகறக எடுப்பது 
அவசிைம். இேன் மூலம்-

விவசாை அறமப்புககள் ேமது 
விவசாை நிலத்திற்கு பாதிப்பு வராே 
நிறலயில் பாதுகாப்பான முறையில் 

மணல் அகழவுகறை தமற்தகாள்ை 
முடியும். இேனூடாக கிறடககும் 
வருமானத்தில், விவசாை அறமப்-
புககறையும் பலப்படுத்தி குைத்தின் 
கீழான முககிைமான தவறலகறை 
தமற்தகாள்ை முடியும் எனவும் 
எதிர்பார்ககப்படுகிைது. இேற்கான 
அனுமதிகறை மாவட்டச் தசைல-
கம், பிரதேச தசைலகம், கனிைவ-
ைத் திறணககைம் என்பன வழஙக 
தவண்டும். கடந்ே பத்ோண்டுகளில் 
அககராைன் ஆற்றில் ேனிநபர்கள் 
ேன்னிச்றசைாக தமற்தகாண்ட 
மணல் அகழவினால் சூழல் பாதிக-
கப்பட்டுள்ைோ கவும் விவசாயிகள் 
தேரிவிககின்ைனர்.

அக்ராயன் ஆறறின் மைல் அ்ழவளத 
பொது அளமபபுக்ள் பொறுப்ெற் ்வண்டும்

தகாப்பாய குறூப் நிருபர்  

ைாழ. வலி.தமற்கில் உறுதிக காணிக-
ளில் வசிப்பவர்கள், அரச வீட்டுத்திட்டங-
கறைப் தபறுவதில் எதிர்தநாககும் தநருக-
கடிகளுககு இலகுவான முறையில் தீர்வு 
காண்பதேனத் தீர்மானிககப்பட்டுள்ைது.  

தபான்னாறல வட்டாரத்தில் உறுதிக 
காணிகளில் வசிககும் 11 குடும்பஙகள் 
வீட்டுத் திட்டஙகறை தபறுவதில்,பல சிக-
கல்கறை எதிர்தகாள்கின்ைன.இது குறித்து 
கடிேம் மூலம் பிரதேச சறபககு அறிவிக-
கப்பட்டிருந்ேது.

இறேைடுத்து தநற்று (25) இடம்தபற்ை 
பிரதேச சறப அமர்வில் இது தோடர்பாக 
ஆராைப்பட்டது.இறேைடுத்தே இந்ே 
முடிவு எடுககப்பட்டது.  

எனதவ, வலி.தமற்கில் உறுதிக காணி-
களில் வசிப்தபார், ேமது பகுதியில் உள்ை 
உப அலுவலகஙகளுடன் தோடர்புதகாள் -
ளுமாறு தகட்டுகதகாள்ைப்பட்டுள்ைனர்.

ஆவணஙகறை உரிை முறையில் ேைார்ப்-
படுத்தி றவத்திருப்பின், வீட்டுத்திட்டம் 
வரும்தபாது உரிைவர்கள் தபற்றுக -
தகாள்ை முடியும் என்றும் அறிவிககப்பட்-
டுள்ைது.

அரச வீட்டுத் திட்்டங்களை பெறுவதிலுளை சிக்கல்களை தீரக்க முடிவு

வவுனிைா விதசட நிருபர்

சமூக நலத் திட்டஙகறை முன்-
தனடுத்து வரும் புவதனஸ்வரி 
அன்பு இல்லத்தினர் இம்முறை 
சுமார் 1500 மாணவர்களுககு 
கற்ைல் உபகரணஙகள் துவிச்சக-
கரவண்டிகறை அன்பளிப்புச் 
தசயேனர். இதில் பல்கறலககழக 
த்துககு தேரிவான மாணவர்களுககு 
ஊககுவிப்பு தகாடுப்பனவுகளும், 
முதிதைார்களுககு மூககு கண்ணா-
டிகளும் வழஙகப்பட்டன. சுகாோர 
நறடமுறைகறைப் பின்பற்றி 
இந்நிகழவு நறடதபற்ைது.இதில், 
வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ை 
உறுப்பினரும், வவுனிைா மாவட்ட 
அபிவிருத்திக  குழுத் ேறலவரு-
மான கு.திலீபன்,  வவுனிைா தேற்கு 
கல்வி வலைத்தின் நகரக தகாட்ட  
கல்விப் பணிப்பாைர் எஸ்.மரிை-

நாைகம், வவுனிைா தேசிை கல்வி-
யிைல் கல்லூரியின்  ஓயவு நிறல 
பீடாதிபதி க.சுவர்ணராஜா, ஓயவு 
நிறல தகாட்டக கல்வி அதிகாரி-
யும்  முன்னாள் வடமாகாண சறப 
உறுப்பினருமான எம்.பி.நடராஜ், 
பிரபல தோழிலதிபர்  ஆனந்ே-
ராஜா, வவுனிைா குடியிருப்பு பிள்-
றைைார் ஆலை பிரேம குரு கந்ேசா-
மிக  குருககுள், வவுனிைா கருமாரி 
அம்மன் ஆலை பிரேம குரு பிர-
பாகரககுருககுள்,   பூவரசன்குைம் 
ஆோர றவத்திைசாறல றவத்திைர்-
கள், ஆசிரிைர்கள், மாணவர்கள்,  
புவதனஸ்வரி அம்மாவின் புேல்-
வர்கள், உைவினர்கள் எனப் பலரும் 
கலந்து  தகாண்டனர். மறைந்ே புவ-
தனஸ்வரி  அம்மாவின் நிறனவாக, 
அவரது பிள்றைகள் இந்ே இல்-
லத்றே நடத்தி வருகின்ைறம குறிப்-
பிடத்ேககது.

புவமேஸவரி அம�ா அனபு இல்்லம:
�ாணவரகளுக்கு கறறல் உகரணங்கள்
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புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் --– II

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

ைாணவர்்களே! இமைாதிரி வினாத்ாளில் 60 வினாக்்கள் உள்ேன.
எல்லா வினாக்்களுக்கும உரிய விமை்கமே இவ்வினாத்ாளிளலளய 
புள்ளிக்ள்காடடின் மீது எழுதுங்கள்.
         (சில வினாக்்களில் உெ ெகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சைரியான விமையின் கீழ்க் ள்காடிடுைாறு ள்கட்கபெடடிருக்கும ளொது 
ள்காடு ைாததி்ரம இடு்க. 

*  பசையம்க ளவமலக்்கா்க ்ாள் ஒன்மறைப ெயன்ெடுததுங்கள்.

Gyikf; fjpu;
்்ரம_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

1 ைணிததியாலம 15 நிமிைம

எதப்ாழிலுைன்

எழுது்க.

்மிழ்
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புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– II

Gyikf; fjpu;
்்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான

(13 ஆம் ெக்்கத ப்ாடர)

சுற்றாடல் சறார்ந்த சசயற்றாடுகள் (்தரம் 4-5)
எமது நல்வாழ்வு

(பாட அலகுடன் த�ாடர்புடடயடை)

சூரிய நமஸ்கார செயற்காட்டின் ்டிமுறை்ள்

01 (1)

02 (2)

03 (3)

04 (3)

05 (1)

06 (2)

07 (3)

08 (2)

09 (3)

10 (1)

11 (2)

12 (2)

13 (2)

14 (3)

15 (3)

16 (2)

17 (2)

18 (2)

19 (1)

20 (3)

21 (1)

22 (3)

23 (1)

24 (1)

25 (2)

26 (1)

27 (3)

28 (3)

29 (2)

30 (2)

31 (3)

32 (1)

33 (2)

34 (1)

35 (3)

36 (1)

37 (1)

38 (3)

39 (2)

40 (1)

்கடந் வா்ரம் பவளியான
வினாத்ாள்- -  I இற்கான விமட்கள்

ச்றாதுமககளுககு சசவை ைழங்கும்
அரசறாங்க நிறுைனங்கள்

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

ஆசிரியர: 
எஸ்.ஏ.சைநதி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

1. ைாவடட பசையல்கம்
2.  உள்ளூ்ராடசி சைமெ்கள்
   (பி்ரத்சை சைமெ, ந்க்ர சைமெ, ைாந்க்ர சைமெ)
3. இலஙம்க மின்சைா்ர சைமெ
4. இலஙம்க தொக்குவ்ரதது சைமெ
5. ்ொல் திமணக்்களம்
6. அ்ரசைாங்க மவததியசைாமல்கள்
7. குடிவ்ரவு, குடிய்கல்வு திமணக்்களம்

8.   நீர விநிதயா்க, வடி்காலமைபபு சைமெ
9.   நீரபொசைனத திமணக்்களம்
10. வீதி அபிவிருததி அதி்கா்ர சைமெ
11. இலஙம்க வஙகி, த்சிய தசைமிபபு வஙகி, ைக்்கள் வஙகி
12. விவசைாயத திமணக்்களம்
13. ஆடெதிவுத திமணக்்களம்
14. இலஙம்க ஒலிெ்ரபபுக்  கூடடுத்ாெனம்
15. இலஙம்க பெறதறாலியக் கூடடுத்ாெனம்

்ாள்்களில்



மியன்மார் இரமா-
ணுவம் ்ற்றும் 
அது சமார்்ந்தவர்்க-
ளுக்கு ்த்து சமூ்க 
ஊட்கத்்த பயன-
ப டு த து வ ்த ற் கு 
பபஸ்புக் ்த்ட 
விதிததுள்ளது. 

“ மி யன ் மா ர் 
இ ர மா ணு வ ம் 
பபஸ்புக் ்ற்றும் 
இஸ்டமாகிரமா்் 
பயனபடுததுவது 
அதி்க அச்சுறுத -
்த்ை ஏற்படுத்தக் கூடியது” எனறு 
பபஸ்புக் நிறுவனம் வி்ளக்்கம் 
அளிததுள்ளது. 

மியன்மாரின ஜனநமாய்கத 
்த்ைவி ஆங் சமான சூச்சியின ்கட்சி 
அப்மா்க வவற்றியீட்டிய ப்தர்்த-
லில் ப்மாசடி இடம்வபற்்ற்தமா்க 
இரமாணுவம் பபஸ்புக்்்க பயனப-
டுததி பரவைமா்க பிரசமாரம் வசய்தது. 
இ்த்னக் ்கமாரணம் ்கமாட்டிபய 
்கட்ந்த வபபரவரி 1ஆம் தி்கதி இரமா-
ணுவம் ஆட்சிக் ்கவிழ்பபில் ஈடு -
பட்ட்் குறிபபிடத்தக்்கது.  

மியன்மார் ்க்்கள வ்தமா்்கயில் 

பமாதிபபபர் பபஸ்புக்்்க பயனப-
டுததுகின்றனர்.  

இ்நநி்ையில் பபஸ்புக் ்கட்ந்த 
பு்தனகிழ்் வவளியிட்ட அறி -
விபபு ஒனறில், “வபபரவரி 
1ஆம் தி்கதிய இரமாணுவ சதிப-
புரட்சி ்ற்றும் உயிரிழபபு்கள 
பநர்்ந்த வனமு்்ற சம்பவங்்க்்ள 
அடுதது இ்ந்தத ்த்ட அவசிய்மா்க 
உள்ளது” எனறு வ்தரிவிததுள்ளது.    

இரமாணுவ சதிபபுரட்சிக்கு 
எதிரமான ஆர்பபமாட்டங்்களில் 
இதுவ்ர மூவர் வ்கமால்ைபபட்டுள-
்ளனர். 
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ஒரு மு்்ற ்மாததிரப் வசலுத்தக் 
கூடிய பஜமானசன அனட் பஜமானசன 
நிறுவனததின வ்கமாபரமானமா ்தடுபபு 
்ரு்நது பமாது்கமாபபு ்ற்றும் வசயல்-
தி்றன வ்கமாணடது என அவ் -
ரிக்்க ்ரு்நது ்தரக்்கட்டுபபமாட்டு 
ஆ்ணயம் வ்தரிவிததுள்ளது. 

இ்தனபடி அடுத்த சிை 
நமாட்்களில் அவ்ரிக்்கமாவில் 
அனு்தி வபறும் மூன்றமா -
வது வ்கமாவிட்–19 ்தடுபபு 
்ரு்ந்தமா்க இது இடம்வப்ற 
வழி எற்பட்டுள்ளது.    

்பசர் ்ற்றும் 
வ்மாடர்னமா ்தடுபபு 
்ரு்ந்்த விடவும் இ்ந்தத 
்தடுபபு ்ரு்நது வசைவு 
கு்்றவமானது எனபப்தமாடு 
உ்்றவிபபமான ்கருவிக்கு 
பதில் அ்த்ன குளிர்சமா்த-
னப வபட்டியில் ்க்ளஞ்சியபபடுத்த 
முடியு்மா்க உள்ளது.  

44 ஆயிரம் பபருக்கு பல்பவறு 
நமாடு்களில் இ்ந்த ்தடுபபு ்ரு்நது 
பரிபசமாதிக்்கபபட்டதில் எ்ந்தவி்தப 
பக்்கவி்்ளவு்களும் ஏற்படமா்த்தமால் 
்ரு்நது பமாது்கமாபபமானது எனறு 
உறுதி வசயயபபட்டது.

இ்ந்த ்தடுபபு ்ரு்நது பசமா்த -
்னக்கு உட்பட்ட எவரும் உயிரி-
ழக்்கவில்்ை எனபப்தமாடு ்தடுபபு 
்ரு்நது வபற்று 28 நமாட்்களுக்கு பின 
எவரும் ்ருததுவ்்னயில் அனு் -
திக்்கபபடவில்்ை எனபது குறிபபி -
டத்தக்்கது.    

்மார்ச் இறுதிக்குள சு்மார் 2 ப்கமாடி 
படமாஸ்்கள ்தயமாரிக்்கபபட்டு உைகின 
பை நமாடு்களுக்கு அனுபபி ்வக்்கப-
பட உள்ள்தமா்கவும் உடனடியமா்க 40 
இைட்சம் படமாஸ்்கள ஏற்று்திக்கு 
்தயமாரமா்க இருபப்தமா்கவும் அ்நநிறுவ-
னததின வர்த்த்கப பிரிவு அதி்கமாரி்கள 
வ்தரிவிததுள்ளனர்.

கிரீன ்கமார்ட் வழங்குவ்தற் -
்கமான அவ்ரிக்்க முனனமாள 
ஜனமாதிபதி வடமானமால்ட் 
டிரம்ப வ்கமாணடு வ்ந்த 
்த்ட்ய ப்தவியில் உள்ள 
ஜனமாதிபதி பஜமா ்படன 
அ்கற்றியுள்ளமார். 

இ்ந்தத ்த்ட அவ்ரிக் -
்கமாவுக்்கமான பை சட்டபூர்வ 
குடிபயறி்க்்ள ்தடுபப்தமா்க 
உள்ளது எனறு வழக்்கறிஞர்-
்கள குறிபபிட்டுள்ளனர். 

வ்கமாபரமானமா ்வரஸ் வ்தமாற்றுக்கு 
்ததியில் வ்தமாழில் ச்ந்்த்ய பமாது -
்கமாக்்கவவனக் கூறி 2020 இறுதி வ்ர 
கிரீன ்கமார்ட் வழங்குவ்்த நிறுத்த 
டிரம்ப நிர்வமா்கம் உததிரவிட்டி-
ரு்ந்தது. 

எனினும் இது அவ்ரிக்்க பிர்ஜ-
்கள ்ற்றும் சட்டபூர்வ்மான நிர்ந்தர 
குடியிருபபமா்ளர்்களின குறிபபிட்ட 
குடும்ப உறுபபினர்்கள ்த்து குடும் -
பங்்களுடன இ்ணவ்்த ்தடுபபது 
உட்பட அவ்ரிக்்கமாவுக்கு பமா்த்க்மா்க 
உள்ளது எனறு டிரம்ப குறிபபிட்டுள-
்ளமார்.   

“உைவ்கங்கும் உள்ள தி்ற்்்க்்ள 
பயனபடுததும் அவ்ரிக்்கமாவின 

வ்தமாழில்து்்றக்கும் இது பமா்த்க்மா்க 
உள்ளது” எனறும் அவர் வ்தரிவித-
்தமார். 

்கட்ந்த ஜனவரி 20 ஆம் தி்கதி ஜனமா-
திபதியமா்க ப்தவி ஏற்்றது வ்தமாடக்்கம் 
டிரம்ப நிர்வமா்கததின ்கடு்்யமான 
குடிபயற்்றக் வ்கமாள்்க்க்்ள மீ்ளப-
வபறும் நடவடிக்்்க்களில் பஜமா 
்படன ஈடுபட்டு வருகி்றமார். அவர் 
ப்தவி ஏற்்ற மு்தல் தினததிபைபய 13 
முஸ்லிம் வபரும்பமான்் நமாடு்கள 
மீது டிரம்ப விதித்த பயணக் ்கட்டுப-
பமாட்்ட நீக்கினமார். அப்தபபமானறு 
அவ்ரிக்்கமா ்ற்றும் வ்க்சிப்கமா 
எல்்ையில் ப்ற்வ்கமாள்ளபபட்ட 
எல்்ைச் சுவர் நிர்்மாணத்்தயும் 
நிறுததினமார்.    

பபஸ்புக் ்ற்றும் கூகுள பபமான்ற 
வ்தமாழில்நுட்ப நிறுவனங்்கள ்த்து 
்த்ளங்்களில் உள்ள வசயதி உள்ளடக்-
்கங்்களுக்்கமா்க ்கட்டணம் வசலுத்த 
பவணடிய உைகின மு்தைமாவது 
சட்டம் ஒன்்ற அவுஸ்திபரலியமா 
நி்்றபவற்றியுள்ளது. 

இ்ந்த சட்டத்்த அவ்ரிக்்கமாவின 
இ்ந்த வ்தமாழில்நுட்ப வபருநிறுவனங்-
்கள ்கடு்்யமா்க எதிர்த்தன.

இ்ந்த சர்ச்்ச ்கமாரண்மா்க பபஸ்புக் 
சமூ்க்த்ளம் அ்னதது வசயதி உள்ள -
டக்்கங்்க்்ளயும் அவுஸ்திபரலியர்்க-
ளுக்கு ்கட்ந்த வமாரம் முடக்கி இரு்ந -
்தது. எனினும் அ்நநமாட்டு அரசுடன 
பபச்சுவமார்த்்த நடததிய பின அ்ந்த 
நடவடிக்்்க்ய திரும்பப வபற்-
றுக்வ்கமாணடது. 

இ்ந்தப பபச்சுவமார்த்்த்களுக்கு 
பினனர், சட்டததில் திருத்தங்்கள 
வ்கமாணடுவரபபட்டன. அதில் கூகுள 

்ற்றும் பபஸ்புக் பபமான்ற நிறுவனங் -
்களுக்கு வபமாரு்ந்தமாது எனப்ற சிை 
திருத்தங்்கள ப்ற்வ்கமாள்ளபபட்-
டன. 

'நியூஸ் மீடியமா பமார்வ்கயினிங் 
ப்கமாட்' என்ற இ்ந்தச் சட்டம், 

வ்தமாழில்நுட்ப நிறு-
வ ன ங் ்க ளு க் கு ம் 
வசயதி ஊட்கங்்க-
ளுக்கும் இ்டபய 
ஒரு ச்நி்ை்ய 
உருவமாக்கும் எனறு 
அ வு ஸ் தி ப ர லி ய மா 
குறிபபிட்டுள்ளது. 

்கட்ந்த ஆணடு 
அ வு ஸ் தி ப ர லி ய 
பபமாட்டி ்ற்றும் 
நு்கர்பவமார் ஆ்ணயம் 
நடததிய ஒரு விசமா-
ர்ணயில், வபரிய 
வ்தமாழில்நுட்ப நிறுவ-

னங்்கள (பபஸ்புக் ்ற்றும் கூகுள) 
ஊட்கத து்்றயின பங்கு ்ற்றும் 
ைமாபங்்களில், ஒரு வபரும் பங்்்க 
பச்கரிததுள்ளன எனறு வ்தரியவ்ந-
்தது.

இ்தனபடி கூகுள, பபஸ்புக் 

பபமான்ற ்த்ளங்்கள அ்வ வவளியிட 
விரும்பும் வசயதிப பதிவு்களுக்கு, 
வசயதி நிறுவனங்்களுக்குக் ்கட்ட-
ணம் வசலுத்த பவணடும்.

வ்தமாழில்நுட்ப நிறுவனங்்களுக் -
கும் ஊட்க நிறுவனங்்களுக்கும் 
இ்டபய ்கட்டணம் குறித்த பபச்சு 
ப்தமால்வியுற்்றமால், அவுஸ்திபரலிய 
அரசமாங்்கம் அதில் ்த்ையிட்டு ்கட்ட -
ணங்்க்்ள நிர்ணயிக்கும்.

கூகுள நிறுவனம் அவுஸ்திபர-
லிய ஊட்க நிறுவனம் ஒனப்றமாடு 
அதுகுறித்த உடனபமாட்்ட எட்டியி -
ருபப்தமா்கத ்த்கவல் வவளியமாகியுள -
்ளது. உடனபமாட்டின ்திபபு பை 
மில்லியன வடமாைர் எனறும் கூ்றப -
படுகி்றது. இ்ந்த இ்ணய யு்கததில் 
்தங்்கள இைமாபத்்த இழ்ந்த வசயதி 
நிறுவனங்்களுக்கு இ்ந்தச் சட்டம் உ்த -
வுவ்தமா்க இருக்கும் எனறு அவுஸ்தி -
பரலியமா வ்தரிவிததுள்ளது.

2018ஆம் ஆணடு 
படுவ்கமா்ை வசயயப-
பட்ட சவூதி அபரபிய 
ஊ ட ்க வி ய ை மா ்ள ர் 
ஜ்மால் ்கபசமாக்கியின 
வ்கமா்ைக்கு சவூதியின 
முடிக்குரிய இ்ளவரசர் 
முஹ்து பின சல்்மான 
உத்தரவிட்டிருபப்தமா்க 
அவ்ரிக்்க உ்ளவுப பிரிவினரின 
இர்கசிய விசமார்ண ஒனறில் வ்தரி-
யவ்நதிருபப்தமா்க அவ்ரிக்்க அதி்கமா -
ரி்க்்ள ப்ற்ப்கமாள்கமாட்டி வசயதி 
வவளியமாகியுள்ளது. 

இ்ந்த உ்ளவுப பிரிவு அறிக்்்க 
அவ்ரிக்்க பநரபபடி பநற்று வவளி-
யிடபபடவிரு்ந்தது. 

சி.ஐ.ஏ உ்ளவுப பிரிவினரில் பங்்க -
ளிபபுடனமான இ்ந்த அறிக்்்கயில், 
்கபசமாக்கி படுவ்கமா்ைக்கு முடிக் -
குரிய இ்ளவரசர் ஒபபு்தல் அளிதது 
உத்தரவிட்டிருக்்க வமாயபபு உள்ள-
்தமா்க கூ்றபபட்டுள்ளது. வவமாசிங்டன 
பபமாஸ்ட் பததிரி்்கயின பததி எழுத-
்தமா்ளரமா்க இரு்ந்த ்கபசமாக்கி சவூதி 
முடிக்குரிய இ்ளவரச்ர ்கடு் -்
யமா்க வி்ர்சிதது வ்ந்தமார்.  

இ்ந்த அறிக்்்க்ய ்தமாம் வமாசித்த -
்தமா்கவும் அது பற்றி சவூதி ்னனர் சல் -
்மானுடன வ்தமா்ைபபசியில் பபச 

எதிர்பமார்ததிருபப்தமா்க -
வும் அவ்ரிக்்க ஜனமா -
திபதி பஜமா ்படன 
வ ்த ரி வி த து ள ்ள மா ர் . 
85 வய்தமான ்னனர் 
சல்்மான முடிக்குரிய 
இ்ளவரசரின ்த்ந்்த 
ஆவமார்.  

ஸ்்தமானபூல் து்ணத 
தூ்தர்கததில் ்வதது ்கட்ந்த 2018 
ஒக்படமாபர் 2 ஆம் தி்கதி ்கபசமாக்கி 
வ்கமால்ைபபட்டமார். முடிக்குரிய 
இ்ளவரசருடன வ்தமாடர்புபட்ட 
குழு ஒனப்ற இ்ந்த படுவ்கமா்ை-
யில் ஈடுபட்டப்தமாடு அவரது உடல் 
அ்கற்்றபபட்டது. அ்ந்த உடல் எச் -
சங்்கள இதுவ்ர ்கணடுபிடிக்்கபபட-
வில்்ை. 

இ்ந்தக் வ்கமா்ை்ய ்தமா்திதது 
ஒபபுக் வ்கமாணட சவூதி நிர்வமா்கம், 
சட்டத்்த மீறிய குழு ஒன்றமால் இது 
இடம்வபற்றிருபப்தமா்க கூறியது. 
எனினும் முடிக்குரிய இ்ளவரசருட-
னமான வ்தமாடர்்ப அது ்றுத்தது. 

இ்ந்தக் வ்கமா்ை வ்தமாடர்பில் ஐவ -
ருக்கு ்ரண ்தணட்ன விதிக்்கப-
பட்ட நி்ையில் ்கபசமாக்கி குடும்பத-
தினர் ்னனிபபு அளித்த்தமால் அ்ந்தத 
்தணட்ன 20 ஆணடு்க்ளமா்க கு்்றக்-
்கபபட்டது.

செய்திகளுக்கு பேஸ்புக், கூகுள் 
கட்டணம் செலுத்த புதிய ெட்டம்
அவுஸ்திரேலியாவில் நடவடிக்கை

கைர�ாககி படுககைா்ை:
அமெ. விசாரணை அறிகணகையில் சவூதி
முடிககுரிய இளவரசர் மீது குற்றசசாட்டு

டிரம்பின் கிரீன் கைார்ட் தணைணய
திரும்்பப் ம்பற்றார் ஜ�ா ண்பைன்

மியன்ொர் இராணுவத்திறகு
ஜ்பஸ்புக ்பயன்்படுத்தத் தணை

ஒரு முண்ற மசலுத்தும் தடுப்பூசிககு
அமெரிககை நிர்வாகைம் ்பசணசகமகைாடி
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பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்

ககாட்டைககல்ாறு தெய்வ 
தெறிககழகத்தின் ஏறபாடடில 
கிராமத்திலுள்ள பாடைசா்்க-
ளில கலவி கறறும் ்வசதிகு்ைநெ 
மாண்வர்களின் கறை்் ஊககு -
விககும் ்வ்கயில பாெணிகள, 
கறைல உபகரணஙகள ்வழஙகப்-
படடு ்வருகின்ைன.

ககாட்டைககல்ாறு கலமுந -
ெல திரு்வளளு்வர் வித்தியா்யத்-
தில கலவி கறகும் தெரிவு தசய-
யப்படடை 55 மாண்வர்களுககு 
பாெணிகள ்வழஙகி ்்வககும் 
நிகழ்வு அதிபர் கக.தசல்வராசா 
ெ்்்மயில கெறறு ெ்டைதபற-
ைது.

இதில தெய்வ தெறிககழகத் -

தின் ெ்்்வர் கக.நிதி்வெனன், 
ஆசிரியர் கெசிகாமணி ஆகிகயார் 
க்நதுதகாண்டைனர்.

ககாட்டைககல்ாறு கிராமத் -
திலுள்ள மகா வித்தியா்யம், 
திரு்வளளு்வர் வித்தியா்யம், 
கண்ணகி வித்தியா்யம் ஆகிய 
மூன்று பாடைசா்்களிலும் 
இருநது தெரிவு தசயயப்படடை 
150 மாண்வர்களுககு ஓவத்வாரு 
பாடைசா்்ககும் ஒவத்வாரு 
உெவியாக பாெணிகள, கறைல 
உபகரணஙகள, புத்ெகப்்பகள 
என்பன ்வழஙகப்படடு ்வருகின் -
ைன.

 இெறகான நிதிஅனுசர்ண-
யி்ன  சுவிஸ சி்வலிஙகம் 
சகைாஜினி ஆகிகயார் ்வழஙகியுள-
்ள்ம குறிப்பிடைத்ெககது.  

கலகுடைா தினகரன் நிருபர்

மடடைகக்ளப்பு மா்வடடைத்தின் 
்வாக்ர பிரகெச தசய்ா்ளர் பிரிவில 
்வாழும் மககளின் ்வாழ்்கத் ெரத்-
தி்ன முன்கனறறும் கொககில 
்வாக்ர பிரகெச தசய்கத்தினால 
பலக்வறு க்வ்்த் திடடைஙகள முன்-
தனடுககப்படடு ்வருகின்ைன.

அநெ ்வ்கயில ்வாக்ர பிரகெச 
தசய்ா்ளர் பிரிவில ்வாழும் 
தபண்கள ெ்்்ம ொஙகும் குடும்-
பஙகளின் ்வாழ்க்கத் ெரத்தி்ன 
முன்கனறறும் கொககில தொழில 
முயறசிககான உபகரண உெவி -
கள தசய்க ககடகபார் கூடைத்தில 
்்வத்து ்வழஙகி ்்வககப்படடைன.

 பிரகெச தசய்க சிறு்வர் உரி்ம 
கமம்பாடடு உத்திகயாகத்ெர் ஏ.அழ-
குராஜின் ஒருஙகி்ணப்பில பிரகெச 
தசய்ா்ளர் எஸ்.ஹரன் ெ்்்ம-

யில இடைம்தபறை இந நிகழ்வில,  
சமூககச்்வ உத்திகயாகத்ெர் அ.ெ-
ஜீம், த்வளிொடடு பணியக உத்தி-
கயாகத்ெர் எஸ்.சயதனாளி, சமூக -
கச்்வ அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்ெர் 
எஸ்.புக்நதிரன் ஆகிகயார் க்நது 
தகாண்டைனர்.

இென்கபாது மீடசி அ்மப் -

பின் நிதி உெவி மூ்ம் பாரம்பரிய 
உணவு உறபத்தியி்ன அதிகரிக-
கும் கொககில தபண்கள ெ்்்ம 
ொஙகும் குடும்பஙக்்ள கசர்நெ 
எடடு   தபண்களுககு உணவு உற -
பத்தி உபகரணஙகள ்வழஙகி ்்வக-
கப்படடைொக பிரகெச தசய்ா்ளர் 
தெரிவித்ொர்.

திரும்் மா்வடடை விகசடை நிருபர்

திருககாணம்் கிண்ணியா 
பிரகெச தசய்கப் பிரிவுககுடபடடை 
பகுதியில  தசவ்வாயககிழ்ம  
(23)  மா்வடடைத்தின் முெ்ா்வது 
தகாகரானா மரணம் இடைம் தபற-
ைொக கிண்ணியா ெ்ள ்்வத்திய -
சா்் அதிகாரிகள உறுதிப்படுத்தி -
யிருநெனர்.

குறித்ெ  ெபர் கிண்ணியா அடைப் -

பனார் ்வயல பிரகெசத்்ெ கசர்நெ 
79 ்வயது ஆண் எனக குறிப்பிடைப்ப -
டுகின்ைது.

கடைநெ 2021.02.19 ஆம் திகதி 
ெனியார் ்்வத்தியசா்்ககு பரி -
கசாெ்னககாக தசன்ை நி்்யில 
அ்வருககு தசயயப்படடை அன்டிஜன் 
பரிகசாெ்னயில தகாவிட19 உறு-
திப்படுத்ெப்படடைொக கிண்ணியா 
ெ்ள ்்வத்தியசா்் உறுதிப்படுத் -
தியுள்ளது.

கிண்ணியா மத்திய நிருபர்  

ஜனாதிபதியினால முன்்்வக -
கப்படடை சுபீடசத்தின் கொககு 
க்வ்்த் திடடைத்தின் கீழ், அ்ன -
்வருககும் குடிநீர் ்வழஙகும் 
கொகககாடு  கிண்ணியா பிரகெச 
நீர் ்வழஙகல ்வடிகா்்மப்பு 
ச்பயினால ஏறபாடு தசயயப் -

படடை ெடைமாடும் கச்்வ ஒன்று 
புென்கிழ்ம  (24) இடைம்தபற -
ைது.

கிண்ணியா பிரகெச நீர் ்வழங -
கல ்வடிகா்்மப்பு அலு்வ்க 
தபாறுப்பதிகாரி ஏ.என். றிபாஸ் 
ெ்்்மயில ெ்டைதபறை 
இந ெடைமாடும் கச்்வயில, 

புதிய நீர் இ்ணப்்ப தபறறுக 
தகாடுத்ெல,  துண்டிககப்படடை 
நீர் இ்ணப்்ப மீ்ளப் தபறறுக 
தகாடுத்ெல, நீர் இ்ணப்புககாக  
ெ்வ்ண அடிப்ப்டையில பணம் 
தசலுத்ெ ்வசதி தசயது தகாடுத்ெல 
கபான்ை  கச்்வகள இடைம்தபற -
ைன.

தபரியநீ்ா்வ்ண விகசடை நிருபர்

க்ாசார அலு்வலகள தி்ணக -
க்ளத்தின் அனுசர்ணயுடைன் 
அம்பா்ை மா்வடடை தசய்கம் 
மறறும் கலமு்ன பிரகெச தசய -்
கம் என்பன இ்ணநது ெடைாத்திய 
“க்்ஞர் சு்வெம்" விருது ்வழஙகி 
தகௌரவிககும் நிகழ்வு பிரகெச தசய-
்ா்ளர் எம்.எம்.ெஸீர் ெ்்்மயில  
புென்கிழ்ம  (24) பிரகெச தசய்க 
கூடடைம் மண்டைபத்தில ெ்டைதபற-
ைது.

அம்பா்ை மா்வடடை கம்திக 
அரசாஙக அதிபர் வி.தஜகதீசன் 
பிரெம அதிதியாக க்நது தகாண்டை 
இநெ நிகழ்வில, கலமு்ன பிரகெச 
தசய்கத்தின் கீழ்  நீண்டைகா்மாக 
க்்த்து்ைககு  பஙகளிப்பு தசயது 
்வருகின்ை பத்து  பலது்ை க்்ஞர்-
களுககு “க்்ஞர் சு்வெம்" விருது 
மறறும் சான்றிெழ், பரிசு என்பன 
்வழஙகி தகௌவிககப்படடைனர்.

எம்.ரி.முகம்மது தெௌபல, ஏ.எம்.
கஸ்பியா வீவீ, எம்.ஜ.்கறுன்னிஸா 
ஆகிகயார் கவி்ெ து்ைககும், 
எம்.எச்.ஏ.கரீம் (கடடு்ர மறறும் 
சிறுக்ெ), எம்.எஸ்.பிஸ்மின் 
(கவி்ெ), எஸ்.ெஸ்ெகீர் (பாடை்ாக-
கம்), எம்.கக.சம்சுன்னிசா (கவி 
பாடுெல) ஏ.எம்.பைககத்துள்ளாஹ் 
(ஆயவுக கடடு்ர), ஏ.எச்.ஏ.ழாஹிர் 
(கவி்ெ நூல), எம்.்்வ.எம்.ைஜா-
காெர் (தபால்டி அண்ணாவியார்) 
ஆகிய து்ைகளுககும் என விருது-
கள ்வழஙகப்படடைன.

இந நிகழ்வில அம்பா்ை மா்வடடை 
க்ாசார உத்திகயாகத்ெர் ரி.எம்.
றிம்ஸான், கணககா்ளர் ்்வ.ஹபீ-
புல்ாஹ், நிர்்வாக உத்திகயாகத்ெர் 
எம்.என்.எம்.ைம்ஸான், க்ாசார 
அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்ெர் திருமதி 
எம்.எச்.ஹிபானா உடபடை க்ாசார 
அதிகாரச்பயின் அஙகத்ெ்வர்கள 
ப்ரும் க்நது தகாண்டைனர்.

த்வல்ாத்வளி தினகரன், புதிய காத்-
ொன்குடி தினகரன் நிருபர்கள

மடடைகக்ளப்பில 2021 ஆம் ஆண் -
டுககான சிறுகபாக தெறதசய்க 
எதிர்்வரும் பஙகுனி மாெத்தில 
ஆரம்பிகக மா்வடடை தசய்கத்தில 
தீர்மானிககப்படடுள்ளது. இதுதொ -
டைர்பான  மா்வடடை வி்வசாயககுழுக 
கூடடைம் மா்வடடை தசய்ா்ளரும், 
அரசாஙக அதிபருமான கணபதிப் -
பிள்்ள கருணாகரன் ெ்்்மயில  
கெறறுமுன்தினம்  (24) மா்வடடை 
தசய்கத்தில  இடைம்தபறைது.

இம்மு்ை  தசய்க பண்ணப்ப -
டைவுள்ள சிறுகபாக பயிர்ச்தசய்கக-
கான ஆரம்பக கூடடைம் எதிர்்வரும் 
மார்ச் மாெம் ெடைாத்ெப்படைவுள்ளொக 
இென்கபாது தீர்மானஙகள நி்ை -
க்வறைப்படடுள்ளது.

இெனடிப்ப்டையில உன்னிச்்ச 
மறறும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திடடைங -
களி்ான பயிர்ச்தசய்கயில ஈடு -
படும் வி்வசாயிகளுககான ஆரம் -

பக கூடடைம், ்வவுணதீவு பிரகெச 
தசய்க மண்டைபத்தில எதிர்்வரும் 
04 ஆம் திகதியும், உறுகாமம் கித் -
துளத்வ்வ, த்வலிகாகண்டி மறறும் 
சிறிய நீர்ப்பாசனத் திடடைஙகளி்ான 
பயிர்ச்தசய்கயில ஈடுபடும் வி்வ-
சாயிகளுககான ஆரம்பக கூடடைம்,  
அன்்ைய தினம் பி.ப. 2.00 மணிககு 
தசஙக்டி பிரகெச தசய்க மண்டை -
பத்திலும் இடைம்தபைவுள்ளன.

 கடுககாமு்ன, புழுககுணாவி, 
அ்டைச்சகல கு்ளம் மறறும் சிறிய 
நீர்ப்பாசனத் திடடைஙகளி்ான பயிர்ச் -
தசய்கயில ஈடுபடும் வி்வசாயிக-
ளுககான ஆரம்பக கூடடைம், படடிப் -
ப்்ள பிரகெச தசய்கப் பிரிவில 
எதிர்்வரும் 06 ஆம் திகதி கா்் 
9.30 மணிககு, தகாககடடிச்கசா்் 
க்ாசார மண்டைபத்திலும், ெ்வகிரி, 
தும்பஙககணி மறறும் சிறிய நீர்ப்-
பாசனத் திடடைஙகளி்ான பயிர்ச் 
தசய்கயில ஈடுபடும் வி்வசாயிக-
ளுககான ஆரம்பக கூடடைம், த்வல-
்ாத்வளி பிரகெச தசய்கப்பிரிவில 

6 ஆம் திகதி பி.ப. 2.00 மணிககு 
க்ாசார மண்டைபத்திலும் இடைம்தப-
ைவுள்ளது.

 இம்மு்ை தசய்க பண்ணப்ப -
டைவுள்ள சிறுகபாக தெறதசய்கக-
கான நீர் விடுவிப்பு, உழவு ெடை்வ-
டிக்க, காலெ்டைக்்ள அகறறுெல, 
வி்ெப்பு தினம் கபான்ை திகதிகள 
வி்வசாய ஆரம்பக கூடடைஙகளில தீர் -
மானிககப்படைவுள்ளன.

மா்வடடை வி்வசாயக குழுக கூட -
டைத்தில மா்வடடை வி்வசாய பணிப்-
பா்ளர் எம்.எஸ்.ஏ. ஹலீஸ், காணிப்-
பிரிவு கம்திக அரசாஙக அதிபர் 
திருமதி ெ்வரூபரஞ்ஜினி முகுநென், 
மா்வடடை திடடைமிடைல பணிப்பா -
்ளர் சிக்ா புண்ணியமூர்த்தி, பிரெம 
கணககா்ளர் கக. தஜகதீஸ்்வரன், 
மடடைகக்ளப்பு பிராநதிய நீர்ப்பாசன 
பணிப்பா்ளர் என். ொகதரத்தினம், 
அரச தி்ணகக்ளஙகளின் உயர் 
அதிகாரிகள, வி்வசாய அ்மப்புகக-
ளின் பிரதிநிதிகள என ப்ர் க்நது-
தகாண்டைனர்.

தராடடைத்வ்வ குறூப் ,முளளிப்தபாத்-
ொ்ன குறூப், திரும்் மா்வடடை 
விகசடை ,கநெ்ளாய தினகரன் நிருபர்கள

கிழககில காடைழிப்பு தொடைர்பில 
அறிவிகக விகசடை  தொ்்கபசி 
இ்ககம் அறி மு கப்படுத்ெப்பட -
டுள்ளொக கிழககு மாகாண ஆளுெர் 
அனுராொ யகம்பத் தெரிவித்ொர்.

காடுக ள  மறறும் தொலதபாருள 
இடைஙக்்ள அழிககும் ெபர்களின் 
மீது  கடு்மயாக சடடைத்்ெ அமுல -
படுத்துமாறு பாதுகாப்பு  ப்டையின -
ருககு அ்வர் இென்கபாது அறிவுறுத் -
ெல ்வழஙகியுள்ளார்.

கிழககு மாகாண ஆளுெர் தசய் -
கத்தில கெறறுமுன்தினம்  (24) இடைம்-
தபறை விகசடை க்நது்ரயாடைலின் 
கபாகெ அ்வர் இெ்ன தெரிவித்ொர்.

திருககாணம்் மா்வடடைத்தில 
இடைம்தபறும் காடைழிப்்ப ெடுகக 
கெ்்வயான முடிவுக்்ள எடுகக 
பாதுகாப்பு ப்டையினர் தபாறுப்பு-
டைன்  தசயறபடை க்வண்டும் எனவும்,  

திருககாணம்் மா்வடடைத்தில 
காடுக்்ள  கசாெ்னயிடை இராணு-
்வத்தினருககு ஒத்து்ழப்புகக்்ள 
்வழஙக க்வண்டுதமனவும்  ப்டைப்-
பிரிவின் பிரொனிகளுககு அறிவுறுத் -

ெல ்வழஙகினார். 
இகெக்வ்்ள கிழககு மாகாணத்-

தில  காடைழிப்பு தொடைர்பில   பாது -
காப்பு ப்டையினருககு அறிவித்ெல 
்வழஙக  0707011117 என்ை புதிய  
தொ்்கபசி  இ்ககமும்  அறிமு -
கப்படுத்ெப்படடுள்ளது. 

இகெக்வ்்ள பிரகெச மடடைத்தில  
குழுககள அ்மகக ெடை்வடிக்க 
எடுககுமாறும் கிழககு மாகாண 
ஆளுெர் மா்வடடை தசய்ா்ளருககு 
அறிவுறுத்ெல ்வழஙகியுள்ளார்.

இகக்நது்ரயாடைலில திருககா -
ணம்் மா்வடடை அரசாஙக அதிபர் 
ெமன் ெர்்ஷன பாண்டி ககார், ஆளு -
ெரின் தசய்ா்ளர், கிழககு கடைற-
ப்டை ெ்ளபதி மெொயகக, முப்ப்டை-
க்்ள கசர்நெ உயரதிகாரிகள  என 
ப்ர்  க்நது தகாண்டைனர்.

தகாககடடிச்கசா்் நிருபர்

ஆ்ரயூர் அருள எழுதிய வில் -
டிப்பாடடு நூல த்வளியீடடு நிகழ்-
வும், ெமிழ்க கூத்தியல நூல அறிமுக-
மும் எதிர்்வரும்  சனிககிழ்ம  (27) 
தகாககடடிச்கசா்் க்ாசார மண் -
டைபத்தில  இடைம்தபைவுள்ளது.

ொகசகதி க்்மன்ைத்தின் 
ெ்்்வர் மு.ெமசி்வாயம் ெ்்்ம-
யில ெ்டைதபைவுள்ள இந நிகழ்வில, 

நூல த்வளியீடடு்ர்ய இ.குகொெ -
னும், மதிப்பீடடு்ர்ய சிகரஸ்டை 
விரிவு்ரயா்ளர் க.கமாகனொசனும் 
நிகழ்த்ெவுள்ளனர். த்வளியீடடு 
நிகழ்வில, மண்மு்ன தென்கமறகு 
பிரகெச தசய்ா்ளர் தெடசணதகௌரி 
திகனஸ், க்ாசார அலு்வலகள 
தி்ணகக்ள கிழககு மாகாண பணிப் -
பா்ளர் ச.ெ்வநீென் உளளிடடை அதிகா-
ரிகளும் க்நது தகாள்ளவுள்ளனர்.

மூதூர் பி்ரதேச சமெக்குடெட்ட தேோபபூர் பி்ரதேசதமே மையபெடுததி நீர் வடிகோனகள் 
ைற்றும் பெோது இ்டஙகள் எனென மூதூர் பி்ரதேச சமெ ேவிசோளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ் 
ைற்றும் பசயலோளர் வி.சததியதசோதியின கணகோணிபபின கீழ் தூயமைபெடுதேபெடடு 
வருவமே கோணலோம்.  (ெ்டம்; மூதூர் தினக்ரன நிருெர்)

திருதகோணைமல ைோவட்டததில் க்டநே வரு்டம் யோமனகளின ேோக்குேலோல் ெோதிப -
புக்கமள எதிர்தநோக்கிய 61 தெருக்கு நஷ்டஈடு வழஙகும் நிகழ்வு புேனகிழமை (24) 
ைோவட்ட பசயலகததில் அ்ரசோஙக அதிெர் ேமலமையில் நம்டபெற்்ற தெோது.
 ெ்டம்: கநேளோய தினக்ரன, திருைமல ைோவட்ட விதச்ட நிருெர்கள்

கிழக்கில் காடழிப்பு த�ாடர்பில் அறிவிக்க 
விசேட த�ாலைசேசி இைக்கம் அறிமுகம்
கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அனுராதா யகம்பத்

நூல் தெளியீடு

சிறுசோக தெறதேயலக;
ேங்குனியில் ஆரம்ேம்
மட்டு. மாவட்்ட விவசாயக் குழுக்கூட்்டத்தில் தீர்மானம

ொகலர பிரச�ே தேயைகத்தினால் 
த�ாழில் முயறசிக்கான உ�விகள்

கிண்ணியாவில் மு�ைாெது 
தகாசரானா மரணம் ேதிவு

கிண்ணியாவில் ெடமாடும் சேலெ

மாணவர்களுக்கு பாதணி்கள் வழங்கல் '்கலைஞர சுவதம்' விருது வழஙகி க்கௌரவிப்பு
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ைதுபெோமை ெோவமை,  
உடல் பைலிைல்,  
ப�ோழுதைல்,  அதி� 
நிததிம்ர,   நிததிம்ர-
யினமை ,   ப�ோர்வு. 
உள்்ோட்டு ைருததுவம். 
DR.ABDEEN சுமைப,  
நிவ்திஹோரி பைடிக்�ல்,  
116 C,   ப�ோழும்பு 
�ண்டி வீதி,  பெறபறோல் 
நிமையம் அடுதது.
 008299

�ல்கிம�யில் உள்்ள 
அ ப ெ ோ ட் ப ைன ட் 
இறகு திைக்கூலி-
க்கு 45 வயதிறகுக் 
குமறநை ஓோ் அனு-
ெவமுள்்ள ஆண் 
பைமவ. பவமை�ள் 
- அமற�ம்ள சுததி�-
ரிதைல்,  அபெோட்பை -

னட் ஒழுங்குெடுதைல்,  
லிைன  �ழுவுைல் . 
அயன ப� யைல்,  
திைமும் பவ மை 
உண்டு. மு.ெ. 8 முைல் 
பி.ெ. 5 வம்ர குடிபெழ-
க்�ைறற ஆப்ரோக்கியைோ -
ைவர்�ள் எதிர்ெோர்க்கும் 
�ம்ெ்ளததுடன பைோடர்பு 
ப�ோள்்ளவும். பைோ.பெ 
- 0715350421,  
0 7 6 8 5 4 2 2 2 2 .
 014586
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tpikDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp          

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

N`hkhfk - njhopy;El;g fy;Y}upapd; tbtikj;jy;> 
khw;wpaikj;jy; kw;Wk; rPuikj;jy;

xg;ge;j ,y.: SDVT/PRO/01/01-2021 (I)
01.  kjpg;gplg;gl;l 350 kpy;ypad; &gh nryT nfhz;lJk; fPo; tpgupf;fg;gl;lJkhd N`hkhfk 

– njhopy;El;g fy;Y}upapd; tbtikj;jy;> khw;wpaikj;jy; kw;Wk; rPuikj;jYf;F 
nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J jpwd;fs; mgptpUj;jp> 
njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd; mikr;R ngWiff; 
FO (MPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ 
Nfhug;gLfpd;wd. 

gzp tpguk; xg;ge;jf; fhyk;

nghjp 1

Eiothapypy; mike;jpUf;Fk; gpujhd fl;blj;jpd; 
(epu;thff; fl;blk;) nghypNtw;wk;> Vida fl;llq;fspd; 
Gduikg;G> ,ila+whf cs;s fl;blq;fis jfu;j;jy;> 
epyj;Njhw;w Ntiy> gpujhd Eiothapiy 
khw;wpaikj;jy; kw;Wk;   rpw;Wz;br;rhiy cl;gl 
fl;bl trjpfspd; epu;khzk;.  

6 khjq;fs; kw;Wk; 
365 ehl;fs; 
Fiwghl;Lg; 

nghWg;Gf; fhyk; 

nghjp 1 ehd;F khb fl;blj;jpd; tbtikg;G kw;Wk; epu;khzk;

15 khjq;fs; kw;Wk; 
365 ehl;fs; 
Fiwghl;Lg; 

nghWg;Gf; fhyk;

  midj;J nghjpfSf;fhfTk; tpiykDjhuu;fs; $Wtpiy Nfhuy; Ntz;Lk;. ,y;yhtpby; 
tpiykDthdJ “gjpyspf;fhjjhf” fUjg;gLk; vd;gNjhL mJ epuhfupf;fg;gLk;. nghjp 
mbg;gilapyhd kjpg;gPL Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. midj;J nghjpfSf;Fk; my;yJ 
nghjpf;F cl;gl;l cUg;gbfspd; gFjpf;fhd xg;ge;jk; toq;Fk; mjpfhuk; ngWiff; 
FOTf;F cs;sJ. 

02.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk; - 
(tpiykDjhuu; ,U gpujpfshd g+u;thq;f jfty;> tbtikg;G/ njhopy;El;g 
Kd;nkhopT kw;Wk; epjp Kd;nkhopTfis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Kd;nkhopthdJ ,U 
ntt;NtW Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwfspy; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 
Kjy; fbj ciwapy; g+u;thq;f jfty;> tbtitg;G/ njhopy;El;g Kd;nkhopitAk; 
,uz;lhtJ fbj ciwapy; epjp Kd;nkhopitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;). 
njhopy;El;g uPjpapy; jFjp ngw;w tpiykDjhuu;fspd; tpiykD tpiy epjp tpiykD 
jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; njuptpf;fg;gLk;.

03.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; 
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; fl;bl epu;khzj;jpw;fhf C2 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juj;Jld; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (CIDA) 
Njitfis g+u;j;jp nra;Jk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.       

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikfspy; mlq;Ftd>

 �   fle;j %d;W Mz;Lfspy; epWtdj;jpd; ruhrup Mz;Lg; Gus;T ngWkjp Fiwe;jJ 
420 kpy;ypad; ,yq;if &gh ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 �    ,jid xj;j gz;igf; nfhz;l (tbtikg;G kw;Wk; fl;bl epu;khzk; my;yJ 
fl;blk; xd;wpd; epu;khzk;> khw;wpaikj;jy; kw;Wk; rPuikj;jy;) jpl;lk; xd;iw 
ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;j mDgtk;. me;jj; jpl;lkhdJ fle;j Ie;J 
Mz;LfSf;Fs; 300 kpy;ypad; ,yq;if &ghTf;F Fiwahj ngWkjpia 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 �   ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l ve;j xU Kw;nfhLg;gdTfisAk; jtpu;j;J 
(Vida xg;ge;j flg;ghLfis tpyf;fpa gpd;duhd) jputr; nrhj;Jfs; kw;Wk;/ 
my;yJ fld; trjpfspd; Fiwe;jgl;rj; njhif 25 kpy;ypad; ,yq;if &ghTf;F 
FiwahjpUj;jy; Ntz;Lk;.  

05.  cjtpr; nrayhsu; (ngWif)> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 5 vd;w 
Kftupapy; ,Ue;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fSf;F Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; 
vd;gNjhL mNj Kftupapy; 2021/03/01 njhlf;fk; 2021/03/19 tiu Ntiy ehl;fspy; 
0900 kzp njhlf;fk; 1500 kzp tiu fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis 
guPl;rpf;f KbAk;.  

06.  kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh Ik;gJ Mapuj;ij (,.&. 50>000.00) nrYj;jp 2021/03/01 
njhlf;fk; 2021/03/19 tiu Ntiy ehl;fspy; 0900 kzp njhlf;fk; 1500 kzp tiu 
nrayhsu;> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f 
mikr;R> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 5 vd;w Kftupf;F vOj;J%y 
tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy 
nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT 
nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

07.  tpiykDf;fs; 2021/03/25 md;W 1400 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> 
mikr;Rg; ngWiff; FO (MPC)> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp 
kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 5 
vd;w Kftupf;F rku;g;gpg;gjw;F my;yJ ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 
5 vd;w Kftupapy; jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f 
,uh[hq;f mikr;R> jiuj;jsk;> ngWifg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 
ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;gl khl;lhJ. gq;Nfw;f 
tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; 
KbTw;w cld; mit jpwf;fg;gLk;. 

08.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;lJk; 
,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J toq;fg;gl;lJkhd ehd;F 
kpy;ypad; ,yq;if &gh (,.&. 4>000>000.00) tpiykD gpizia nfhz;ljhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j tpiykD gpizahdJ 2021/07/22 md;W tiu (tpiykD 
jpwf;fg;gl;l gpd; 119 ehl;fs;) nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL jpwd;fs; 
mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> 
nrayhsupd; ngaupy; ngwg;gl;l epge;jidaw;wJk; NfhUk;NghJ ngwj;jf;fJkhd 
tbtpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

09.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2021/03/08 md;W 1000 kzpf;F 2Mk; khbapy; mikr;R 
Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngWk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;Gf;F gpd;du; N`hkhfk 
– njhopy;El;g fy;Y}upapy; jsg; gazj;jpw;F Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

jiytu;>
mikr;R ngWiff; FO (MPC)>
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopy; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R>
,y. 354/2>
vy;tpl;lfy khtj;ij>
nfhOk;G 05.            

nfhOk;G khefu rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk;;; Nrit kw;Wk; cUg;gbapd; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;. 

 njhlh;gpyf;fk;                        tpsf;fk;

1. CPD01/3315/2020 xU tUl fhyj;jpw;F Fwpg;gpl;l fhyg;gFjpapy; Njitg;gLk; NghJ 

Nkw;nfhs;Sk; nfhs;Kjy; mbg;gilapy; DI Manhole %bfspd; ngWif

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

1) nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;ayhk; (www.colombo.mc.gov.lk)

 i.  kPsspf;fg;glhj 5400.00 &gh tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 

167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

khtl;l mYtyfk; 04>

  ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

  nfhOk;G 06.

rhf;fil kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

  khspfhfe;j> 

  nfhOk;G 10.

 ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

2) efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  i.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzkhf 5400.00 &ghit efu 

kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F 2021 khh;r;; 18Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs> 

ngWiff;fhd gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,izajsj;jpy; fpilf;fhJ / 2021 khh;r;; 18Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 

kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,U gpujpfspy; 

nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; (tpiykD 

ngl;b) 2021 khh;r; 19Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2021 khh;r; 19Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F KbTWj;jg;gl;L mjd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;.  

011-2686389 kw;Wk; 011-2673173 Mfpa njhiyNgrp vz;fspD}lhf ngWiff;fhd gpujhd fzf;fhshplkpUe;J 

njspTWj;jy;fs; VJk; ,Ug;gpd; mtw;iw ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

ntw;wplq;fs;
ney; kw;Wk; jhdpaq;fs;> ,aw;if czT> kuf;fwpfs;> gotiffs;> 

kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if Nkk;ghL> 

tpijfs; cw;gj;jp kw;Wk; tptrha cah; njhopy;El;g ,uh[hq;f mikr;R

n`f;lh; nfhg;NgfLt tptrha Muha;r;rp 
kw;Wk; gapw;rp epWtdk;

gpd;tUk; gjtpfSf;fhf nghUj;jkhd 

jifikfisf; nfhz;l ,yq;ifg; 

gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

01. Nkyjpfg; gzpg;ghsh; - (HM 2-1)

02. Muha;r;rpahsh; (Research fellow) - (HM 1-2)

03. rpNu\;l Muha;r;rp mjpfhhp - (AR-2)

04. Muha;r;rp mjpfhhp - (AR-1)

05. rpNu\;l juT gFg;gha;thsh; - (MM 1-1)

06. rpNu\;l Gs;sptpgu mjpfhhp - (MM 1-1)

07. Gs;sptpgu mjpfhhp - (JM 1-2)

08. gFg;gha;T jpl;lkpLeh; - (JM 1-2)

09. jfty; kw;Wk; gpuRu mjpfhhp (Mq;fpyk;/jkpo;) - (JM 1-2)

10. eph;thf mjpfhhp - (JM 1-2)

11. Gs;sptpgu cjtpahsh; (gl;ljhhp) - (MA-3)

12. E}yf cjtpahsh; - (MA 2-2)

13. fzdp njhopy;El;g cjtpahsh; - (MA 2-2)

14. Nghf;Ftuj;J cjtpahsh; - (MA 2-2)

15. Kfhikj;Jt cjtpahsh; - njhopy;El;gk; my;yhj - (MA 1-2)

Nkw;gb gjtpfSf;F ,iaghd Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; 

gbtq;fis epWtdj;jpd; www.harti.gov.lk vDk; ,izajsj;jpy; fpilf;fj; 

jf;fjhfTs;sd. Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis ,iaGila 

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 2021 khh;r; 

12Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy;  mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

mur $l;Lj;jhgdq;fs; / epajpfs; rl;l rigfs; / mur Jiw epWtdq;fspy; 

gzpahw;Wk; tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gq;fis jkJ epWtdj; 

jiyikapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuj; 

njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; / gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp>

n`f;lh; nfhg;NgfLt tptrha Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp epWtdk;>

114> tpN[uhk khtj;ij>

nfhOk;G 07.

011-2696981
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- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368
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மாதவன் ராஜகுமாரன்

மலையகத்தில் 
ஓர் ஆணழகன்: 

எம்.டிலான்
இ்ரண்ாம் வரு்ம்

ஊ்கக் கறமககள் துமை
யாழபொணப ெலகமலக்கழகம்

உலகளாவிய ரீதியில் தம் திற-
மைகமள வெளிககாட்டி 
பல இரசிகரகமள தனபால் 

ஈரத்து மெத்திருககும் பல இலட்-
சககணககான சாதமனயாளரகமள 
நாம் பாரத்திருப்பாம். அெரகள் 
தஙகளுமைய இலகமகயமைய 
்ைறவகாணை முயறசிகள், எதிர-
்நாககிய இனனல்கள், அதறகான எதிரநீச்-
சல்கள் பலபபல.

இவொ்ற பல துனபஙகமளச் சந்தித்-
திருந்தாலும் தமிழரகளின திறமைகமள 
உலகறியச் வசயத தமிழ்ச் சாதமனயா-
ளரகள் சிலமரயாெது நாம் அறிந்திருகக 
்ெணடும். இலஙமகயில் தமிழரகளின 
திறமைகள் வெளிகவகாணடுெரபபடுெது 
மிகக குமறொயினும் சிலர தைது விைா 
முயறசியால் வெறறிொமக சூடியுள்ள 
பல சந்தரபபஙகள் உணடு எனபதில் ஐய-
மில்மல. 

இலஙமகயின பசுமைத் ்தசைான 
ைமலயகத்தில் நுெவரலியா ைாெட்ைத்-
தில் லபுககமல-வகாணைககமல எனும் 
வபாருளாதார ரீதியில் பின தஙகிய ஒரு 
சிறிய கிராைத்தில் ைாதென ைறறும் பர-
்ைஸெரி எனற ஏமழத் ்தாட்ைத் வதாழி-
லாளரகளுககு மூத்தைகனாகப பிறந்தெர 
ைாதென ராஜகுைாரன.

ைாதென ராஜகுைாரன எம் தாய 
நாட்மையும், தமிழரகமளயும் ைறறும் 
ைமலயக ைணமணயும் வபருமைபபடுத்-
தும் பல சாதமனகமள உைறகட்ைமைப-
புத் துமறயில் புரிந்துள்ளார. அெருை-
னான ்நரகாணல் இது.

உஙகள் பாைசாமலப பருெம் பறறி எம்-
முைன பகிரந்து வகாள்வீரகளா?

எல்்லாரின ொழ்கமகப பயணத்திலும் 
பாைசாமலப பருெம் எனபது எனறு்ை 
ைறகக முடியாத நிமனவுகமள எைககு 
விட்டுச் வசல்லும் ஓர அழகிய ெசந்த கால-
ைாகும். நான எனது ஆரம்பக கல்விமயக 
கமலொணி தமிழ் ைகா வித்தியாலயத்தில் 
ஆரம்பித்து தரம் எட்டு ெமர அஙகு கல்வி-
பயின்றன. 

அதன பிறகு நுெவரலியா பரிசுத்த 
திருத்துெக கல்லூரியில் கல்விப வபாதுத்-
தராதரச் சாதாரணதரம் ெமர  
படித்்தன. எனது உயரதரக 
கல்விமயப புஸ்ஸல்லாெ 
ைத்திய கல்லூரியில் 
வதாைரந்்தன. பாைசா-
மலப பருெத்தி்ல்ய 
எனககு உைறகட்ைமைப-
புத் துமறயின மீது ஏற-
பட்ை அதீத ஆரெத்தினால் 
உயர கல்விமயத் வதாைராது 
உைறகட்ைமைபபு முயறசிக-
ளில் இறஙகி்னன. 

ஆணழகன ்பாட்டிகளில் 
கலந்துவகாள்ள ்ெணடும், உை-
மலககட்ைமைகக ்ெணடும் எனற 
ஆரெம் உஙகளுககு எவொறு ஏறபட்-
ைது?

சிறுெயதில் நான அதிகைான திமரப-
பைஙகள் ைறறும் ைல்யுத்த விமளயாட்-
டுககமளப பாரப்பன. அதிலுள்ள 
நாயகரகளின உைறகட்ைமைபமபப 
பாரத்து இரசித்திருககி்றன. அெரகளது 
உைறகட்ைமைபபிறகாக அெரகளுககு 
இரசிகரகளாகிய பலமர நான கணடிருககி-
்றன. அது்ெ எனது உைமலக கட்ை-
மைகக ்ெணடுவைன ஓர ஆமசமய 
என ைனதில் ்தாறறுவித்தது. இவ 
ஆமச்ய எனமன ஓர ஆண அழக-
னாக இனறு உஙகள் முன நிறுத்தியி-
ருககிறது.

இஙகு பணபலத்தின 
மூலம் வெறறிமயத் தன 
ெசபபடுத்திக வகாள்ள 
முடியாது. முழு முயற-
சியின மூலம் ைட்டு்ை 
வெறறிமயத் தனதாககிக 
வகாள்ளககூடிய ஒ்ர 
துமறயாக உைறகட்ைமைப-
புப ்பாட்டிகள் அமையப 
வபறுகினறன. 

அதமன அறிந்த பினன்ர 
நான என உைமலககட்ை-
மைகக ஆரம்பித்்தன. பல 
இரசிகரகமளப வபறறுக-
வகாள்ெ்தாடு பாரமெயா-
ளரகள் ைத்தியில் நானும் 

ஓர நட்சத்திரைாக 
்ெணடும் எனற 
எணணம் ்தானறி-
யது. அதன பின்ப 
நான இத்துமறமயத் 
வதரிவு வசயது என 
திறமைகமள ெளரத்-
துக வகாண்ைன.

உஙகளது இந்த 
வெறறிப பயணத்-
தில் நீஙகள் பல 
சொல்கமளச் 
சந்தித்திருபபீரகள். 
அது பறறிக கூற 
முடியுைா? 

நிச்சயைாக,எைது 
நாட்மைப வபாறுத்-
தெமரயில் நாம் 
சிறுபானமையினர 
எனபதால் எந்தத் 
துமறயாயினும் 
்பாராைாைல் 
எம்ைால் நிமலத்-
திருகக முடியாது. 
பல புறந்தள்ளல்கமளயும்,பககச்சாரபான 

ஓரஙகட்டுதல்கமள-
யும் கைந்து நாம் 

எம்மை நிமலநி-
றுத்திகவகாள்ள 

்ெணடிய 

சூழ்நிமலக்ள இஙகு அதிகம். 
இதில் நான ைட்டும் விதிவிலக-

கல்ல.  எனது ஆரம்ப காலப 
்பாட்டிகளில் பலபககச் 
சாரபான வசயறபாடுகமள 
்நரடியாகக கண்ைன. 
தமிழன எனற காரணத்தால் 
அ்நக்ைமைகளில் ஓரங-

கட்ைபபட்்ைன. பலரின 
சுயநலத்தால் வெறறிகள் 

எனககு எட்ைாக கனி-
யாக்ெ இருந்தன.

ஆசிய விமள-
யாட்டுப ்பாட்-

டிகளில் கலந்து-
வகாணடு தாய 
நாட்டுககாகத் 
தஙகப பதக-
கம் வெனவற-
டுத்து நாடு 
திரும்பிய 

்பாதும் கூை 

ஓரஙகட்டுதலிறகு முகஙவகாடுகக ்நரந்-
தது. நாட்டிறகாக தஙகம் வெனறு ெந்த 
எனமன அககால அரசாஙகம் ஓர ்தநீரக 
்காபமபமயப பரிசளித்து நாட்டிறகு 
ெர்ெறறது எனபது என ொழ்வில் நான 
எந்நிமலமய அமைந்தாலும் ைறககைாட்-

்ைன.
அத்துைன, நுெவரலியா ைாெட்-

ைத்தில் உைறகட்டுைானப பயிற-
சிகளில் ஈடுபடுபெரகளின எண-

ணிகமக மிகக குமறொக 
இருந்தது. இதனால் என 
பிர்தசத்தில் உைறகட்ை-
மைபபுப பயிறசிகளிலும், 
உைறபயிறசிகளிலும் 
ஈடுபடுெதறகு எனககு 
ஒழுஙகான ஒரு பயிறசி 
நிமலயம் இருந்ததில்மல. 

தரைான பயிறறுநரகள் இருக-
கவில்மல. எனது ஆரம்ப-
கால பயிறசிகளின ்பாது 
எனகவகன ஒரு சிறந்த பயிற-
றுநர இல்லாைல் நா்னதான 
பயிறசி வசயது பல ்பாட்டி-
களில் பஙகுவபற ்ெணடியி-
ருந்தது.

அத்்தாடு, ைமலயகத்-
தில் இருககும் முககியைான 
பிரச்சிமன எனனவென-
பது எம் அமனெருககும் 
வதரியும். ்தாட்ைத் 
வதாழிலாளரகளுககு 
உமழபபிற்கறற 
ஊதியம் இனறுெமர 
கிமைககவில்மல. 
எனது தாய, தந்மத 
இருெரு்ை்தாட்-
ைத் வதாழிலாளரகள். 
இதனால் ைமலயகத் 
திறமைசாலிகள் பலர 

எதிர்நாககும் மிகப 
வபரிய வபாருளாதாரச் 

சிககலுககு நானும் முகங-
வகாடுகக ் ெணடிய இககட்-
ைான சூழ்நிமல எனககி-
ருந்தது.
உைறகட்டுைானத்திற-

குத் ்தமெயான சத்துணவுப 
வபாருட்கள், உைறபயிறசிககுத் 
்தமெயான உபகரணஙகள் 
ைறறும் ைருந்துகள் ்பானற 
அத்தியாெசியத் ்தமெகமளக 
கூைபபூரத்தி வசயது வகாள்ள 
முடியாத ெறுமை நிமலமயக 
கைந்்த நான முன்னறி ெர-
்ெணடிய நிமல ஏறபட்ைது.

இவொறான சூழ்நிமலயில் 
எவொறு உஙகளால் இந்த 

சொல்க-
ளில் இருந்து 
மீணடு ெர 
முடிந்தது?

ெறுமைக 
்காட்டிறகு 
உட்பட்டு ொழ்ந்து 
ெந்த காலத்திலும் என 
வபற்றார என முயறசி-
களில் முழு ஒத்துமழப-
மபயும் ெழஙகினாரகள். 
வபாருளாதார ரீதியிலும் 
சரி உைல், உள ரீதியிலும் 
சரி எனது வெறறிபபடிகமள 
்நாககிய பயணத்தில் எனனுைன 
அெரகள் மக்காரத்து நைந்தார-
கள். 

அத்துைன,எனது பாைசாமல-
யான புஸ்ஸல்லாெ ைத்திய 
கல்லூரி அதிபர ைறறும் 
ஆசிரியரகள் வபாருளாதார 
ரீதியில் பல உதவிக-
மளச் வசயதாரகள். 
்ைலும் பத்ைா 
எனும் ச்காதரர 
எனமன ஒரு சிறந்த 
பயிறசி நிமலயத்-
தில் ்சரத்துவிட்டு 
அதறகான பணத் 
்தமெயிமனயும் 
அெ்ர பூரத்தி வசயது 
மெத்தார.

அதுைட்டுைனறி,என 
பிர்தசத்தில் இயஙகி ெந்த 
ைமலயகக குருவி எனும் ஓர 
அமைபபு உதவிககரம் நீட்டிய-
்தாடு,வெளிநாடுகளில் உள்ள 
பலரும் பல ்ெமளகளில் எனககு 
உறுதுமணயாக இருந்தனர. 

தற்பாமதய இளம் பாராளுைனற 
உறுபபினர ஜீென வதாணைைான சர-
ெ்தச ரீதியிலான ்பாட்டிகளில் பஙகு-
வபறுெதறகான மிகப வபரிய உதவித் 
வதாமகயிமன ெழஙகி சரெ்தசத்திறகு 
எனமன அறிமுகபபடுத்த ஓர உந்துசகதி-
யாக இருந்தார. இவொறானெரகளின 
உதவிமய நான எனறும் ைறககைாட்்ைன. 

உைறகட்டுைானத் துமறயில் நீஙகள் 
பல சாதமனகள் புரிந்துள்ளீர-
கள். அெறமற எஙகளுைன 
பகிரந்து வகாள்ள முடியுைா?

உைறகட்டுைான ்பாட்டி-
கள் பலெறறில் நான பஙகுபறறி 
பல ்தால்விகமளச் சந்தித்திருககி்றன. 
இருபபினும் ைனம் தளராது ்சாரெமை-
யாது முழுமூச்சாய பல பயிறசிகளில் 
முழு்நரமும் என கெனத்மதச் வசலுத்திப 
படிபபடியாக வெறறிகமளப வபற்றன.

்தசிய ரீதியில் இரணடு தைமெகள் 
நானமிஸைர ஸகூல் ்பாய (Mr.School 
Boy) எனற பட்ைத்திமனப வபறறிருக-
கி்றன. அத்துைன இரு தமைமெகள் 
ஜுனியர மிஸைர ஸ்ரீலஙகாொகத் வதரிவு 
வசயயபபட்ைதுைன, நானகு தைமெ-
கள் ்தசிய ரீதியில்  தஙகப பதககம் 
வபற்றன.

்ைலும்,விமளயாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் 
தஙகப பதககம்,ஆசிய விமளயாட்டுப 
்பாட்டிகளில் வெணகலப பதககம் 
ைறறும் உலகளாவிய ரீதியிலான உைறகட்-
டுைான ்பாட்டியில் வெள்ளிப பதககம் 
எனப பல பதககஙகமள ஆணழகன 
்பாட்டிகளில் வெனவறடுத்துள்்ளன 
எனபமத இவவிைத்தில் பதிவு வசயது 
வகாள்ெதில் வபருமையமைகின்றன.

நீஙகள் இனறு ஆணழகனாக எம் ைத்தி-
யில் ஓர நட்சத்திரைாக மிளிரகிறீரகள். பல 
எதிரகாலத் திட்ைஙகமளத் திட்ைமிட்டி-
ருபபீரகள் என நிமனககி்றன. அமதப 
பறறி எஙகளுைன பகிரந்து வகாள்ள 
முடியுைா?

தமிழரகளின திறமை வெளிகவகாணரப-
படுெதில் இருககும் பல பிரச்சிமனகமள 
அனுபெத்தினடிபபமையில் பலமுமற 
நான கணடிருககி்றன. ைமலயக இமள-
ஞரகளின திறமைகள் வெளிகவகாணரபப-
டுெதில் எதிர்நாகக ்ெணடிய தமைகள் 
பல. அத்துைன ைமலயக இமளஞரகளில் 
பலருககு இப்பாது 
ஆணழகன ்பாட்டிக-
ளில் பஙகு வபற்ெண-
டுவைனற விருபபம் 
இருபபமத நான அறிந்தி-
ருககி்றன. 

என்ெ,ைமலயகத்-
தின இயலுைான எல்லா 
ஊரகளிலும் ஒவவொரு 
உைறகட்டுைானப 

பயிறசி 
நிமலயத்-

மதத் வதாைஙக 
்ெணடுவைனபது 

எனது முதல் ஆமச.
அத்துைன, ெருைாெருைம் 

ஒவவொரு மிஸைர ஸ்ரீலஙகாமெ-
யும் நாம் உருொகக ்ெணடும். 

இம் முதல் முயறசியில் நான 
வெறறி கணடுள்்ளன. ைமல-
யகத் தமிழ் இமளஞரகள் 
மூெமர நான பயிறறுவித்து 
மூனறு பதககஙகமள வென-
வறடுககச் வசயதுள்்ளன. 
என எதிரகாலக கனவுக-
ளுககுக கிமைத்த முதல் 
வெறறியாக இமதக கருது-
கி்றன.

உஙகளது வெறறி-
கமள நீஙகள் 

யாருககுச் சைரப-
பிகக விரும்புகி-
றீரகள்?
எனது 

அத்தமன வெற-
றிகமளயும் 
நான எனது 
வபற்றாருககும் 
என ைமனவிக-

கும்,ைறறும் என 
வசல்ல ைகளுககும் ச்காதரரக-

ளுககும் சைரபபிகக விரும்புகி்றன. 
எனது இவ வெறறிகளுககான அெரகளது 
தியாகம் அளபபரியது.

உஙகமளப்பால்ெ ைமலயகத்தில் 
சாதிககக காத்திருககும் இமளஞரகளுககு 
நீஙகள் எனன வசால்ல நிமனககிறீரகள்?

ைமலயக இமளஞரகமளப வபாறுத்தெ-
மரயில் அெரகள் கரபபந்தாட்ைம் ைறறும் 
கிரிககட் ஆகிய இரு விமளயாட்டுகக-
ளிறகும் வகாடுககும் முககியத்துெத்மத 
ஏமனய விமளயாட்டுகளுககுக வகாடுப-
பதில்மல. இம் ைனநிமலமய இெரகள் 
ைாறறிகவகாள்ள ்ெணடும். நைககுப 
பிடித்த துமறயிமன நாம் வதரிவு வசய-
து,நைககான பாமதயில் நாம் பயணிகக 
்ெணடும். எல்லா விமளயாட்டுககளி-
லும் திறமைகமள ெளரத்துகவகாள்ள 
்ெணடும்.

நான என ொழ்வின ஆரம்பத்தில் அதிக 
அெைானஙகமளயும் ்தால்விகமள-
யு்ை சந்தித்்தன. ஒரு குழந்மத எழுந்து 
நைகக ஆரம்பிககும் ்பாது விழுந்து,-
விழுந்து தான எழுந்து நைகக முடியு-
்ைவயாழிய ஒ்ர தைமெயில் எழுந்து 
நைகக முடியாது. அ்த்பாலத்தான ஒரு 
விமளயாட்டில் முதறதைமெ ்தாறறு 
விட்்ைாம் எனபதறகாக அவ விமள-
யாட்மை வெறுககக கூைாது. வதாைரந்து 
முயறசி வசயய ்ெணடும்.

எம்மிைமுள்ள தாழ்வு ைனபபான-
மைமய நாம் இல்லாவதாழிகக 
்ெணடும். எம்ைால் முயறசி வசயதால் 
முடியும் எனபமத முதலில் நாம் உணர 
்ெணடும்.

இப்பாது பலர எனமனப பினபறற 
ஆரம்பித்துள்ளனர. முயறசிவயனற 
ஒனறு இருந்தால் ்பாதும் பல ைாறறங-
கமள ஏறபடுத்த முடியும்.



“BAOSHENG LANKA INVESTMENT 
HOLDING PVT LIMITED”  நிறுவனத்தின் 
அனுசரணையுடன், இலஙணகை கைரப்பந்தாடட 
சம்மேளனம  நடத்தும கைலக்ஸி கிணை கைரப -
்பந்தாடட த்தாடர் எதிர்வரும மேதார்ச் 16ஆம 
திகைதி ஆரம்பமேதாகைவுளளது. 

கைலக்ஸி கிணை கைரப்பந்தாடட த்தாடர் 
குறித்் ஊடகை சநதிபபு, ்்சிய ஒலிமபிக் 
குழுவின் ்ணலணமேயகைத்தின் பிர்தான மேணட -
்பத்தில்  (23) நணடத்பற்றது. 

 இந் த்தாடர், ்்சிய அணிக்கு தசல்லக்-
கூடிய தி்றணமேணயக்தகைதாணட வீரர்கைணள கைண -
டறிநது, அவர்கைளின் தி்றணமேகைணள தவளிப்ப -
டுத்்வும, ்்சிய மேறறும சர்வ்்ச அளவில் 
அவர்கைணள முன்்னறறுவண்யும ்நதாக்கை -
மேதாகை தகைதாணடு ஆரமபிக்கைப்படடுளளது.

இந் ்்பதாடடித் த்தாடரில் 25 வயதிறகுட -
்படட (01.01.1997ம ஆணடுக்கு பின்னர் 
பி்றந்வர்கைள) வீர, வீரதாஙகைணனகைள மேதாத் -
திர்மே ்பங்கைறகைமுடியும. த்தாடரில் 8 
ஆணகைள அணிகைள மேறறும 10 த்பணகைள 
அணிகைள ்பலப்பரீடணச நடத்்வுளளதுடன், 
்்பதாடடிகைள லீக் அடிப்பணடயில் நணடத்ப்ற-
வுளளன. 

்்பதாடடித் த்தாடரில் மு்லிடத்ண் பிடிக்-
கும அணிக்கு ஒரு மில்லியன் ரூ்பதா (10 
இலடசம) ்பைப்பரிசதாகை வழஙகைப்படவுள -
ளதுடன், இரணடதாவது மேறறும மூன்்றதா-
வது இடஙகைணள பிடிக்கும அணிகைளுக்கு 
முண்ற்ய ்லதா 5 இலடசம மேறறும 2 இலட-
சம என ்பைப்பரிசு வழஙகைப்படவுளளது. 
அ்்்நரம, சி்றந் தி்றணமேணய தவளிப்ப -
டுத்தும வீர, வீரதாஙகைணனகைளுக்கு கிணைம 
மேறறும சதான்றி்ழகைள வழஙகைப்படவுளளன.

த்தாடரின் மு்ல் சுறறுப்்பதாடடிகைள மேதார்ச் 
16ஆம திகைதி மு்ல் 22ஆம திகைதிவணர கைதாலி 
– ்டுல்ல கைரப்பந்தாடட இல்லத்தில் நணட -
த்ப்றவுளளதுடன், அணரயிறுதிப ்்பதாட -
டிகைள மேதார்ச் 26, 27ஆம திகைதிகைளில் மேஹர -

கைமே ்்சிய இணளஞர் ்சணவகைள உளளகை 
அரஙகில் நணடத்ப்றவுளளன. அ்்்நரம, 
இறுதிப ்்பதாடடியதானது, ஏபரல் 10ஆம 
திகைதி மேஹரகைமே ்்சிய இணளஞர் ்சணவகைள 
உளளகை அரஙகில் நணடத்ப்றவுளளணமே குறி 
பபிடத்்க்கைது. 

த�ொடரில் பங்கேற்கும் அணிகேள்
ஆண்கள் பிரிவு

இலஙணகை இரதாணுவ விணளயதாடடு கைழகைம
இலஙணகை கைடற்பணட விணளயதாடடு 
கைழகைம
இலஙணகை விமேதானப்பணட விணளயதாடடு 
கைழகைம
்்சிய இணளஞர் ்சணவகைள மேறறும 
விணளயதாடடுக் கைழகைம
நதாத்்தாணடிய யுணனதடட விணளயதாடடு 
கைழகைம
இலஙணகை மின்சதார சண்ப விணளயதாடடு 
கைழகைம
்�தாசப வதாஸ் விணளயதாடடு கைழகைம
கைளுத்துண்ற ்கைதால்டன் ணடகைர்ஸ்
விணளயதாடடு கைழகைம

பெண்கள் பிரிவு

இலஙணகை இரதாணுவ விணளயதாடடு கைழகைம
இலஙணகை கைடற்பணட விணளயதாடடு கைழகைம
இலஙணகை விமேதானப்பணட விணளயதாடடு 
கைழகைம
்்சிய இணளஞர் ்சணவகைள மேறறும 
விணளயதாடடு கைழகைம
ணஹடரதாமேணி விணளயதாடடு கைழகைம
மேஹவுஸ்தவவ விணளயதாடடு கைழகைம
மேதாஸ் தகைஸ்்ஸுவல் ணலன்  விணளயதாடடு கைழகைம
்கைதால்டன் ்்பர்டஸ் விணளயதாடடு கைழகைம
ஹூஙகைமே வி�ய்பதா விணளயதாடடு கைழகைம 
அம்பதாண்ற சுப்பர் கிஙஸ் விணளயதாடடு 
கைழகைம

யதாழ. விணளயதாடடு நிரு்பர்

தியாகி அறகப்காடை நிதியத்தின் நிதிப் ெங்களிப்புைன் யாழ். 
மாவடை ்கரப்ெந்ாடை சங்கம் வருைாந்ம் அங்கத்துவ ்கழ்கங-
்களுககிடையய   நைாத்தும்  வருைாந்  ்கரப்ெந்ாடை சுற்றுப் 
யொடடித் ப்ாைரின் இறுதியாடைங்கள் புத்தூர் ்கடைமதி  விடை-
யாடடுக ்கழ்க டம்ானத்தில் இன்று பவள்ளிககிழடம (26) 
ெ்கல் -இரவு ஆடைங்கைா்க இைம்பெற்றவுள்ைது. 

இதில் மாடை 3.30 மணிககு இைம்பெறவுள்ை பி பிரிவு அணி-
்களுக்கான மூன்றாம் இைத்திற்்கான ஆடைத்தில் உடுப்பிடடி நவஜீ-
வன்ஸ் விடையாடடுக ்கழ்க அணிடய எதிர்த்து ப்ாணடைமா-
னாறு ்கடையரசி விடையாடடுக ்கழ்க அணி யமா்வுள்ைது.

மாடை 4.30 மணிககு  இைம்பெறவுள்ை பி பிரிவு அணி்க-
ளுக்கான இறுதியாடைத்தில் சணடிலிப்ொய் இநது இடைஞர் 
விடையாடடுக ்கழ்க அணிடய எதிர்த்து நீர்யவலி ்காமாடசி 
அம்ொள்  விடையாடடுக ்கழ்க அணி யமா்வுள்ைது.

மாடை 6.30 மணிககு  இைம்பெறவுள்ை ஏ பிரிவு அணி்க-
ளுக்கான இறுதியாடைத்தில் ஆவரங்கால் இநது இடைஞர் 
விடையாடடுக ்கழ்க அணிடய எதிர்த்து ஆவரங்கால் மத்திய  
விடையாடடுக ்கழ்க அணி யமா்வுள்ைது.

கேரபபந�ொடட த�ொடரின்
இறுதியொடடம்

இப்ெத்திரிட்க அயஸாஸியயடைட நியூஸ் யெப்ெர்ஸ் ஒப் சியைான் லிமிைட ்கம்ெனியரால் ப்காழும்பு இை. 35, டி ஆர். விஜயவர்்ன மாவத்ட்யிலுள்ை யைக ஹவுஸில் 2021 பெப்ரவரி மா்ம் 26ம் தி்கதி பவள்ளிககிழடம அச்சிடடுப் பிரசுரிக்கப்ெடைது.
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2021 பெப்ரவரி 26 பவள்ளிககிழடம

அவுஸ்தி்ரலிய அணிக்தகைதிரதான 
இரணடதாவது ரி-20 ்்பதாடடியில், நியூஸி-
லதாநது கிரிக்தகைட அணி 4 ஓடடஙகைளதால் 
தவறறித்பற்றது.

இந் தவறறியின் மூலம ஐநது ்்பதாட -
டிகைள தகைதாணட ரி-20 த்தாடரில், 2-0 என்்ற 
கைைக்கில் முன்னிணலப த்பறறுளளது.

டுதனடின் ணமே்தானத்தில் ் நறறு (வியதா-
ழக்கிழணமே) நணடத்பற்ற இப்்பதாடடி-
யில், நதாையச் சுழறசியில் தவறறித்பற்ற 
அவுஸ்தி்ரலிய அணி மு்லில் கைளத் 
்டுபண்ப தீர்மேதானித்்து.

இ்ன்்படி மு்லில் துடுபத்படுத்்தா-
டிய நியூஸிலதாநது அணி, 20 ஓவர்கைள 
நிண்றவில் 7 விக்தகைடடுகைள இழபபுக்கு 
219 ஓடடஙகைணள த்பறறுக்தகைதாணடது.

இ்ன்்்பதாது அணியின் அதிகைப்படச 
ஓடடஙகைளதாகை, மேதார்டின் கைபடில் 97 ஓட -
டஙகைணளயும ்கைன் வில்லியமசன் 53 ஓட -
டஙகைணளயும த்பறறுக்தகைதாணடனர்.

அவுஸ்தி்ரலிய அணியின் ்பநதுவீச் -
சில், ்கைன் ரிச்சடசன் 3 விக்தகைடடுகைணள -
யும ்டனில் ்சமஸ், த�ய் ரிச்சடசன் 

மேறறும ஆடம சம்பதா ஆகி்யதார் ்லதா 1 
விக்தகைடடிணன வீழத்தினர்.

இ்ணனத்த்தாடர்நது 220 என்்ற தவறறி 
இலக்ணகை ்நதாக்கி ்பதிலுக்கு கைளமி்றஙகிய 

அவுஸ்தி்ரலிய அணியதால், 20 ஓவர்கைள 
நிண்றவில் 8 விக்தகைடடுகைள இழபபுக்கு 
215 ஓடடஙகைணள மேடடு்மே த்ப்ற முடிந-
்து. இ்னதால் நியூஸிலதாநது அணி 4 ஓட-
டஙகைளதால் தவறறித்பற்றது.

இதில் அணியின் அதிகைப்படச ஓடடங -
கைளதாகை மேதார்கைஸ் ஸ்தடதாயினிஸ் 78 ஓடடங-
கைணளயும ்�தாஷ் பிலிப்்ப 45 ஓடடஙகை-
ணளயும த்பறறுக்தகைதாணடனர்.

நியூஸிலதாநது அணியின் ்பநதுவீச்சில், 
மிடதசல் சதான்டனர் 4 விக்தகைடடுகைணள-
யும ்�மஸ் நீஷம 2 விக்தகைடடுகைணளயும 
டிம சவுத்தீ மேறறும இஷ் ் சதாதி ஆகி்யதார் 
்லதா 1 விக்தகைடடிணனயும வீழத்தினர்.

இப்்பதாடடியின் ஆடடநதாயகைனதாகை, 50 
்பநதுகைளில் 8 சிக்்ர்கைள 6 ்பவுணடரிகைள 
அடஙகைளதாகை 97 ஓடடஙகைணள த்பறறுக்-
தகைதாணட மேதார்டின் கைபடில் த்ரிவுதசய்யப -
்படடதார்.

இரு அணிகைளுக்கிணடயிலதான மூன்-
்றதாவது ரி-20 ்்பதாடடி, எதிர்வரும மேதார்ச் 
மேதா்ம 3ஆம திகைதி தவலிஙடனில் நணட-
த்ப்றவுளளது.

திருய்காணமடை பசல்வநாய்கபுரத்தில்  நிர்மாணிக்கப்ெடை உள்ை்க ெயிற்சி விடையாடைரஙகு (24) கிழககு மா்காண ஆளுநர் அனுரா்ா யஹம்ெத்தினால் வீரர்்களின் ொவடனக்கா்க திறநது டவக்கப்ெடைது. இ்ற்்கா்க ஆறு மில்லியன் ரூொ நிதி பசைவிைப்ெடைதுைன்  
கிழககு மா்காண விடையாடடு அபிவிருத்தி திடணக்கைத்திற்்கா்க ஒதுக்கப்ெடை நிதி மூைம் இ்ற்்கான நிதி பசைவிைப்ெடைடம குறிப்பிைத்்க்கது. அத்துைன் ப்ரிவுபசய்யப்ெடை சிை விடையாடடு ்கழ்கங்களுக்கான விடையாடடு உெ்கரணங்களும் ஆளுநரினால் வழஙகி 
டவக்கப்ெடைடம வியசை அம்சமாகும். இநநி்கழ்வில் கிழககு மா்காண விடையாடடு அபிவிருத்தி திடணக்கை மா்காண ெணிப்ொைர் என்.எம்.பநைபீஸ், திருய்காணமடை ெடடினமும் சூழலும் பிரய்சசடெ ்விசாைர் ரத்நாயக்க, கிழககு மா்காண வீைடமப்பு அதி்காரசடெ 
்டைவர் ஜனார்த் ்னன் உடெை ெைரும் ்கைநது ப்காணைனர்.                                          (படங்கள் : முள்ளிப்பொத்ொனை குறூப நிருபர்)

இரணடொவது பரபரபபொன ரி-20:

ஆஸியை சுருட்டிைது 
நியூஸிலாந்து அணி

கேலக்ஸி கிண்ண கேரபபந�ொடடம்
மொர்ச் 16ஆம் திகேதி ஆரம்பம்
கிணணம் பெறும் அணிககு ஒரு மில்லியன் ெணப்ெரிசு!

மேடடக்கைளபபு குறூப நிரு்பர்

்ற்்பதாது மேதாவடடத்தில்  ்பரவி வருகின்்ற 
தகைதா்ரதானதா ணவரஸ் த்தாறறின் கைதாரை-
மேதாகை வீடடுக்குளளும, கிரதாமேத்திறகுளளும 
முடஙகி உளள இணளஞர்கைள மேத்தியில் 
மேனநிணல மேதாற்றத்திணன ஏற்படுத்தும 
வணகையில் புதூர் புதிய பிரணஸ்  விணளயதாடடு 
கைழகைத்தின் ஏற்பதாடடில்   புதுநகைர்,  திமிணலத்-
தீவு, ்சத்துக்குடதா, வீச்சுக்கைல்முணன, வணல-
யி்றவு  ஆகிய   ஐநது  கிரதாமேஙகைளின்  இணள-
ஞர்கைணள  உளளடக்கிய   8 ஓவர்கைள  தகைதாணட  
பிரிமியர் லீக்  கிரிக்தகைட சுறறுப்்பதாடடி  
ஆரமபித்து ணவக்கைப்படடது .

புதூர் புதிய பிரணஸ்  விணளயதாடடு கைழகைத்-
தின் ஏற்பதாடடில்   பிரிமியர் லீக்  கிரிக்தகைட 
சுறறுப்்பதாடடி இரதா�தாஙகை அணமேச்சரினதால் 

(21) ஆரமபித்து ணவக்கைப்படடது. மேடடக்கை-
ளபபு மேணமுணன வடக்கு பிர்்ச தசயலகை 
பிரிவுக்குட்படட மேடடக்கைளபபு   புதூர் புதிய 
பிரணஸ்  விணளயதாடடு கைழகைத்தின் ஏற்பதாட-
டில்  தியதாகைலிஙகைம  டினுக்சன்  ஞதா்பகைதார்த்் 

பிரிமியர் லீக் கிரிக்தகைட சுறறுப்்பதாடடி   
புதூர் விக்்னஸ்வரதா வித்தியதாலய விணள-
யதாடடு ணமே்தானத்தில் ஆரமபித்து ணவக்கைப-
்படடது.

புதூர் புதிய பிரணஸ்  விணளயதாடடு கைழ-
கைத்தின் ஏற்பதாடடில் இடமத்பறுகின்்ற பிரி-
மியர் லீக்  கிரிக்தகைட சுறறுப்்பதாடடியிணன 
பின்்ஙகிய கிரதாமிய அபிவிருத்தி மேணனசதார் 
கைதால்நணட வளர்பபு மேறறும சிறு த்பதாருளதா-
்தார ்பயிர்ச்தசய்ணகை  ்மேம்பதாடடு  இரதா�தாஙகை 
அணமேச்சர் எஸ். வியதா்ழநதிரன்  ஆரமபித்து 
ணவக்கைப்படட  ஆரம்ப நிகைழவில்  வீச்சுக்கைல்-
முணன அன்னமமேதாள ஆலய ்பஙகு ்நண்  சி 
வி . அன்னத்்தால் அடிகைளதார்,  புதூர் சித்திவி-
நதாயகைர்ஆலய பிர்மே குரு  சிவஸ்ரீ ச்பதாரடன 
குருக்கைள, மேடடக்கைளபபு த்பதாலிஸ்  நிணலய 
பிர்மே கைைக்கைதாளர், கிரதாமே ்சணவ உத்தி்யதா-
கைத்்ர்கைளதான சி. நதிகைதா, எஸ். சதாமினி, அபிவி-
ருத்தி உத்தி்யதாகைத்்ர்கைள  உட்பட   இணளஞர்-
கைள  கைலநதுதகைதாணடனர்

தகேொ்ரொனொ அச்்சத்திற்கு மத்தியிலும் 
கிரிக்தகேட த�ொடர் ஆரம்பம்

கேரபபந�ொடட மம�ொனம், சிறுவர் பூஙகேொவும் திறபபு

இரொஜொஙகே அமமச்்சர்
ஆரம்பித்து மவத்�ொர்

ஒலுவில் கிழக்கு தினகைரன் நிரு்பர்

அடடதாணளச்்சணன சமபுநகைரில் 
அணமேநதுளள அதிகைஷ்ட பிர்்ச 
்பதாடசதாணலயதான  அல் - மினதா வித்-
தியதாலயத்தில் புதி்தாகை அணமேக்கைப-
்படட கைரப்பந்தாடட ணமே்தானம 
தி்றபபு விழதா ஆரம்பபபிரிவு வல-
யத்்ணலவர் ்�.றிமசதான் ்ணல-
ணமேயில் நணடத்பற்றது.

அக்கைணரப்பறறு கைல்வி வலயத்-
தின் ஆரம்பபபிரிவிறகைதான உ -்
விக்கைல்விப ்பணிப்பதாளர் எஸ்.
அம�த்கைதானின் ஆ்லதாசணனக்கும வழிநடத்-
்லுக்கைணமேவதாகைவும புதி்தாகை அணமேக்கைப்படட 
கைரப்பந்தாடட ணமே்தானத்ண் அக்கைணரப்பறறு 
வலயக் கைல்விப்பணிப்பதாளர் சடடத்்ரணி 
அஷ்்சய்க் ஏ.எல்.எம.கைதாசீம பிர்மே அதிதி-
யதாக் கைலநது தகைதாணடு தி்றநது ணவத்்தார்.

இநநிகைழவில் அக்கைணரப்பறறு வலயக் 
கைல்வி அலுவலகைத்தின் உ்விக்கைல்விப்ப-

ணிப்பதாளர் (திடடமிடல் மேறறும ஆஙகிலம) 
ஏ.எல்.தநௌ்பர்டீன், அடடதாணளச்்சணனப 
பிர்்ச சண்ப உறுபபினர் திருமேதி த�மிலதா 
ஹமீட, அடடதாணளச்்சணன �ஸுமஆப்பள-
ளிவதாசல் நிருவதாகை சண்ப உறுபபினரும,அல்-
மினதா ்பதாடசதாணலயின் ஆ்லதாசணன சண்பச் 
தசயலதாளருமேதான சமூகை்சவகைர் யூ.்கை.ஏ.
�ஸுணனட, சமபுநகைர் �ஸுமஆப்பளளிவதாசல் 

்ணலவர் ஏ.பி.சலதாவுதீன், தசய-
லதாளர் எம.எல்.்றவூப, உறுபபினர் 
எச்.எம.நஜிமுதீன், அக்கைணரப-
்பறறு பிர்்ச சண்பயின் முன்னதாள 
்விசதாளர் எம.எல்.எம.ஹக்கீம,-
்பதாடசதாணலயின் அதி்பர் முகைம-
மேட றியதாஸ், பிரதி அதி்பர் எம.
ஐ.�ஃ்பர், ஆசிரியர்கைளதான எஸ்.
எம.எஸ்.்சகுதமேௌதீன், ஏ.எம.
சமசுதீன், ்பதாடசதாணல அபிவிருத்தி 
நிண்ற்வறறுக்குழுவின் தசயலதா-
ளர் ஏ.எல்.எம.அக்ரம, உறுபபினர் 
அஷதாட அபூவக்கைர், ்படட்தாரி ்பயி-

லுனர் ஆசிரியர்கைள உட்பட நலன் விருமபி-
கைள த்பற்்றதார்கைள மேதாைவர்கைள என ்பலரும 
கைலநது தகைதாணடனர். 

இ்ன்்்பதாது பிர்மே அதிதி அக்கைணரப்பறறு 
வலயக் கைல்விப்பணிப்பதாளர் ஏ.எல்.எம.கைதாசீ-
மினதால் புனரணமேபபுச் தசய்யப்படட சிறுவர் 
பூஙகைதா தி்றநது ணவக்கைப்படடணமே குறிபபிடத்-
்க்கைது.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;  
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; - khHr; 2021
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - mf;Fu];]

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - mf;Fu];]

2021-03-01   08:30-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  Cutyv];l;Nll;

2021-03-01   13:00-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  ngypnfl;ba> fk;gpmba

2021-03-02   08:30-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  ed;jd Njapiyj; njhopw;rhiy 
tpepNahfk; :  nknyt;tGjpa

2021-03-02   13:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fpupnkl;bnjdpa

2021-03-03   08:30-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  nfl;ld;tpy Njapiyj; njhopw;rhiy 
tpepNahfk; :  ntypfk

2021-03-03   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  G+Ytd> yGnty;N`d> xupad;l; Milj; njhopw;rhiy> 
nghJ[dfk - fJUthd

2021-03-04  08:30-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  njjpafy Njapiyj; njhopw;rhiy 
tpepNahfk; :  njjpafy

2021-03-04   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  G+Ytd> xupad;l; Milj; njhopw;rhiy> nghJ[dfk - 
fJUthd

2021-03-04   13:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  Nfhjnfhlfy; Miy

2021-03-05   08:30-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  fhfpy;];Gl;]pl;b 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fynghlN`d Njapiyj; njhopw;rhiy

2021-03-05   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  jpg;gytj;ij

2021-03-08   08:30-11:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  a`Ky;y

2021-03-08   11:30-14:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  mJuypa fpof;F jpf;N`d

2021-03-08   14:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  mJuypa Njapiyj; njhopw;rhiy

2021-03-09   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  vuKJnfhl> `{ye;jht> neuYt> ntypnfl;ba

2021-03-10   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  nfhu`pynfhil

2021-03-17  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  ehg;Ng

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  njyp[;[tpy 
tpepNahfk; :  8 fZt> mjpfhuptpyfk> mf;FUnfhl> my];tj;ij> 
jk;ngy;y> n[hdpnly; v];l;Nll;> upr;yd;l;Nfhl;> ]ku]pq;`huhka> 
c];nfhl> ty;gpl;l

2021-03-20  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> Gtf;glXtpl;l> ntypN`dh

2021-03-30  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  mJuypa Njapiyj; njhopw;rhiy> gyfhty ePu; tpepNahfrig 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  jyf];] ePu; tpepNahf rig 
tpepNahfk; :  mJuypa> mJuypa fpof;F - jpf;N`d> gyfhty> 
gl;Lnfhl> njntd;nfhl> fpjdty> ep]q;]yfk> jyf];]> jyf];]
Gjpa> tynfgpaj;j> tpy;gpl;lGjpa> a`Ky;y> nahTd;]tpfk 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - njdpahah

2021-03-05   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ngq;fpuptj;ij 
tpepNahfk; :  jptpad;f`N`d> fpupypgd 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  yad;]; Njapiyj; njhopw;rhiy 
tpepNahfk; :  nfl;lty> nfl;lty Gjpa gpypFk;Gu> G`{y;N`dfd;j - 
,Yf;njd;d> jytj;ij 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  Nghnfhil> nft\d;> Yk;gpdP Njapiyj; 
njhopw;rhiy> etfhkpdP> uj;ehaf;f Njapiyj; njhopw;rhiy> upr;yd;l;> 
]pup]pypa> tpygl> tpyP]%f tu;j;jfk; 
tpepNahfk; :  mJnunfju> njhk;gnfhil> fq;nfhil> fpupnty;fk> 
Nfuy;nfhil> fpupnty;njhy> nkNjupgpl;ba> ep\;\q;fGu> xyfd;njdpa> 
gy;nyfd;j> tJuht 

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  ]p.v];.vd;.> njuz uP.tP. - ]paj> lanyhf; Gnuhl;Ngd;l; - 
vk;.up.tP> `pU vg;.vk;.> ];tu;z th`pdP - <.up.tP.  miytupir> uP.vd;.
vy;. miytupir 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  jk;nkd;dtj;ij 
tpepNahfk; :  fy;njhyGjpa> n`hufy> ,Yf;gpl;ba> Jk;ngTy> ntuYt 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - nkhutf;f

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  nfjpf; 
tpepNahfk; :  etfk;khda - ehj;jfy> njd;dN`d ehj;jfy 

2021-03-16   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  Njuq;fyre;jp> Njuq;fy 11 N]yfpup tpfhiu> Njuq;fy 
48 fUj;jpl;lk;> FUngtpy> fPu;j;jpfkNjuq;fy 1 gpatu> ahg;gzangnj] 

2021-03-21   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  vy;yfhttj;ij 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  jq;nfhYt> gpl;lngj;ju 
tpepNahfk; :  nj`pf];Ng> nj`pf];Ng Mjtpy> nj`p];Ng lanyhf;> 
ky;Gjndy;y> u[tj;ij> ]pak;gyhnfhl Nkw;F - fz;zhbKy;y> 
Jd;Nghjpa nj`pf];Ng 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j  kw;Wk; tpepNahfk; :  nfl;ltytj;ij> epy;tyh Njapiyj; 
njhopw;rhiy> ]jd;`py; 
tpepNahfk; :  mygyhnjdpa - Gjpa> mygyhnjdpa - gioa> 
ghdfy> jq;fy> < - jLfpj - kh[{thd> nfhbfhunfhil> khgdhg> 
Xfd;JN`dal;lghdfy 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  k`tpy 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - g];nfhil

2021-03-13   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  CUnghf;f Njapiyj; njhopw;rhiy 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  CUnghf;f nuypnfhk; 
tpepNahfk; :  gj;jd;ty> CUnghf;f 

2021-03-16   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  yf;tpd;fh Njapiyj; njhopw;rhiy 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ngd;fKt Gjpa> g];nfhl Njapiyj; 
njhopw;rhiy 
tpepNahfk; :  ngd;fKt Gjpa> nkhnyhf;fKt> nkhnyhf;fKt Gjpa> 
tpyaha 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  jpyf;N`d 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  g];nfhl lanyhf; 
tpepNahfk; :  njd;fd;jypa> FLkpupafd;j> et[dgja> nuhl;Lk;g 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  Cut 
tpepNahfk; :  gdhfLt> Cut - gRiktPL 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  mk;gf];njd;d> mk;gdhfy> gl;lN`d> ,upjd;ty> 
td]pq;`fd;j 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - ntypfik

2021-03-02   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  thfl; tptrhak;> nfg;N`hl;ly; ntypfk 
tpepNahfk; :  n]d;l;uy; ghu;f; kpjpfk> ,g;ghty> ,g;ghty Nfhy;ld; Nfl;> 
,g;ghty Gjpa - n`ygpk> Nyhl;];lhu; cau;gapw;rp epiyak;> kpjpfk 
Njapiy v];l;Nll; > kpjpfk Njapiy v];l;Nll; 01> kpjpfk Njapiy 
v];l;Nll; 03> kpjpfk Njapiy v];l;Nll; 04 Rj;jpfupg;G> kpjpfkNtfl 

2021-03-12   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  epnghnyf;]{dhkp 
tpepNahfk; :  ngj;jnfhdtpytj;ij ]{dhkp> N`d;ty> 
N`d;ty ]{dhkp> nfhl;ltpy> kpup];]`py;];> ]y;f`fil 

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  Mg;gpnuf; lau;rhyp kTd;l;> Mgpnuf; cau;njhopw;rhiy> 
MAu;Ntj N`hl;ly;fg;guj;njhl;l> Nfg;N`hl;ly; Gjpa Nfhy;ld; Nfhuy;> 
nfg;N`hl;ly; ntypfk> n]d;upf; fUj;jpl;lk;> njhle;Jt tj;ij> 
`upr;re;jpu epidT> Nyhl;];lhu; gapw;rp epiyak;> vd;.V.v];. ,wg;gu; 
cw;gj;jp rhypkTd;l;> Nlhf;fpNah rPnke;J njhopw;rhiy> cLfht 
Nthf;nuf;];> tpuh[; ,nyf;fl;upfy;]; rhypkTd;l; 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  NggPr; N`hl;ly;> I];njhopw;rhiy - 
ngNyd> ngNyd tl;luTk> ghNgupad;> ]kU gPr;N`hl;ly; ngNyd> ]
d;\& N`hl;ly; ntuy ghij 
tpepNahfk; :  4tJ iky; J}z; cLfht> gl;ltyre;jp Gtf;tj;ij> 
gpN]hnjhytj;ij> ga;gh];> fhfpy;]; Gl;]pl;b> n]d;l;uy; ghu;f; 
kpjpfk> rhypkTd;l;> rhypkTd;l; ]{dhkp> rhypkTd;l;> njdpgpl;ba 
re;jp> njdpgpl;ba - gpa]pup> njDty> fy;nghf;f> FUngtpy]{dhkp> 
FUngtpyflngj;j> fGtj;ij muprpMiy> fTld;vy;y> nfh`{DfKt> 
nfhf;khJt Gjpa> nfhNyjz;l> Fk;gy;fk> F\;l uh[fy> kJunfhl> 
cLfht - kfneFk> k`tPjpa gk;Gif epiyak;> nkdpf;tj;ij 
[atpf;fpukGu> kPUg;g> kpahkp mgdad> %dky;Ng> gyy;y> ngNyd]
kutPungy];> nghy;tj;ij njdpgpl;ba> nghy;tj;ij Gjpa njdpgpl;ba> 
nghy;tj;JNkhju 1> nghy;tj;JNkhju 2 - vYthty> ]{y;jhdnfhil> 
]{e;jutpdahfhutj;ij> ]{g;gpup tu;j;jfj;njhFjp ntypfk> nuypnfhk;> 
Njf;ftj;ij> efurig> CUtpl;ba> tufhgpl;ba> gpuPyd;> ntypgpl;ba 
ePu;gk;Gif epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu;gk; Gifepiyak; gioa> 
ntypfk NgupN]hu;l;> ntypfk N`hl;ly; nrhj;J> ntyp`pd;j - Nghjfy> 
ntypgpl;ba re;jp 

2021-03-17   09:00-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  njhle;Jttj;ij 
tpepNahfk; :  fGtj;ij mhprp Miy> fTld;vy;y> nfhf;khJt Gjpa> 
nfhNyjz;l> kpahkp mgdad> gyy;y> ntypgpl;ba ePH gk;Gif epiyak; 
Gjpa> ntypgpl;ba ePH gk;Gif epiyak; gioa> ntypgpl;ba re;jp.

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j : ngy;ydnu[d;]p - jdpahu; epWtdk;> ]pNyhd; %tp N`hl;ly;> 
flNyhu fhty;gil> Netp tpyh - kpup];] JiwKfk;;> kpup];] 
M];gj;jpup> nguil]; N`hl;ly;> uj;dtpyh N`hl;ly;kpup];]> ]d;gPk; 
N`hl;ly; kpup];]> ]d;n]l; N`hl;ly; gz;luKy;y> cLgpy kpup];] 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  kdk;Ngup N`hl;ly; - gz;luKy;y> 
kpup];]ngny];> ePu;gk;Gif epiyak; kpup];] 
tpepNahfk; :  gz;luKy;y> gz;luKy;y Gjpa> fhfpy;];
Gl;]pl;b kpup];]> kpup];] jpfd> kpup];] JiwKfk;> kpup];] Gjpa> 
kpup];] Gjpa ghlrhiy njhFjp> kpup];] cLgpy> W{`Z J\hup I]; 
njhopw;rhiy> cLgpy [ayj;fk 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  [k;Gunfhl Gjpa> [k;Gunfhl `pay;nfhl> uzkJufk 

2021-03-30   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  njdpgpl;bare;jp> kPUg;g> nghy;tj;JNkhju 1> 
nghy;tj;JNkhju 2 - vYthty 

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  gl;lty ghNjfk> ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> gpl;bJt 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - mk;gyhq;nfhil

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - vy;gpl;b

2021-03-16   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  mk;gdfpupgpk> mk;gd]pq;`fta> vk;Gd;fd;j.

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  Vf;fu; 16 njhy,`y> gl;Ltd;N`d> njhy,`y. 

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  nfhfufd;j 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  vy;y,`ynfhl 

2021-03-20   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  lanyhf; fk;gk;> ya;g; ];l;ily; Milj;njhopw;rhiy> 
gjpuh[fk nuypnfhk; 
tpepNahfk; :  jptpJu - ntsuTk> vj;fd;Ju> ka;nahf;fhN`d 

2021-03-26   08:30-12:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  Nfhdjpg;gy 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  mJNfhuy Njapiyj; njhopw;rhiy> nfy;ygj Njapiyj; 
njhopw;rhiy> nfl;ld;njhy Milj; njhopw;rhiy> nfl;ld;njhy 
,wg;gu; njhopw;rhiy 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  nfl;ld;njhy Njapiyj; njhopw;rhiy> 
kpahkp Milj; njhopw;rhiy> xYtpyfy; nghj;jhty 
tpepNahfk; :  11tJ iky;J}z;> mkuhfk> mKnfhl> jpf;N`d> 
fq;,kGQ;rp ,d;jfd;j> fuhd;Lfd;j> `j;jf> `pk;Gl;Lnfhl> 
nfnut;t> nfy;ygj> nfy;ygjnjdpatj;ij> FUngy;nghy> nkl;btp 
ypafd;njnfju> nkl;btpypa]{gfk> ehuq;Xtpl;l> gpl;bfy tlf;F> 
gpl;bfy njhl;Lgy ghij> gpl;bfy efuk;> jy;f]Ng> clXtpl;l> 
c`d;Xtpl;l> tpjhdhr;rpnfhl> tyN`d> ty;mk;gfy 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - ,e;JUit

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  Xgltj;ij 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  ]{KJgPr; 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  And];Nfh fpuhkk; 
tpepNahfk; :  mNuhuh fpuhkk;> ghd;nty;Jt> ]pdkd; ghu;f; - 2 fZt> 
njl;L[dgja> nfhlfk]udq;fu> yq;]pahtj;ij> ehjnfhlgyhj;j> 
tj;Junty 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  njy;fgynfhl> nfhl;lfpuy> nfhl;Ltnge;jN`d> 
FlhCuf`> kPf];gpl;ba 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  nfg;gpl;ly; yq;fh 
tpepNahfk; :  nghuYnfl;ba> fy;JLt> fpuPd;fhu;l;d;> `Gufy> 
`Gufyghlrhiy> n`huty> fdN`d; njhl;l> fl;Ltj;ij> k`FUd;j> 
k`tpy> kpup];tj;ij> ghug;Gt> gy;nyFk;Gu> 
]py;tu; fhu;l;d;> njhl;lfdj;j> JLt> Je;Jt 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - rPdpnfhl

2021-03-13   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  fl;Lfdj;j> nffpupa> nfhl;lnty> klFk;Gu> khfynjw;F> 
Kj;njl;Lt> N]dhjpfk> cdf];nty 

2021-03-13   09:00-11:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  gl;lnghynuypnfhk; 

2021-03-13   11:00-13:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  epd;jhd 

2021-03-13   14:00-16:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  gl;lnghy 

2021-03-14   09:00-11:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  mkufPu;j;jpfk> vnfhlnty> fq;,k 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  Vf;fu; 100 - Gjpa 
tpepNahfk; :  Vf;fu; 100> fYtynfhl 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  Nyhl;l]; N`hl;ly;> epy;khndy; N`hl;ly;> td;tu;y;l; 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  khJfq;if nguil];> W{`Zntah 
tpepNahfk; :  khJt> ghNjfk 

2021-03-23   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  nfhufPd> Nydfy;gyhj 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  mlf`dnjhl;l> nfhNgJLt 

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
tpepNahfk; :  ghj;unfl;ba> jdpnghy;f` 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - gj;Njfik

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - gj;Njfik

2021-03-20   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 
nkhj;j :  gpynfhlntyp 
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  N[hyq;fh Milj;njhopw;rhiy> 
gpynfhltj;ij - fpupd;jyN`d> jpyf;fcjhfk - gpynfhl> c];fy;Jt> 
a`yJt Njapiyj;njhopw;rhiy 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - Nfhdhgpd;Dtiy

2021-03-10   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  mq;FUkNyngj;j Vytpw;gid fhzp> 
ngy;Nfl; G+q;fh> nfhk;ngh];l; fUj;jpl;lk;> ,k;gy;nfhl> fl;Lnghy;tj;ij 
Gjpa nfhydpa> khtltpy> nkhd;Nuhtpah tj;ij 1> nkhd;Nuhtpahtj;ij 
2> nkhd;Nuhtpahtj;ij 3> gd;tpy 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  FU]pq;`nfhl> kj;njtpy> ehk;guj;j 

tpepNahfk; :  kpup];tj;ij 
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thbf;ifahsH Nrit epiyak; - jy;f];ntiy

2021-03-04   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gz;bN`d> jTy;N`d> k`ypaj;j 

Njapiyj; njhopw;rhiy 

2021-03-05   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  md;dhrpfyfd;j> clykj;ij 

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fy;yd;jy> fd;ndypa Njapiyj; 

;njhopw;rhiy> nfl;lnfhl> gd;dfy> ud;tpy 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  n`g;gpl;banfhl njtdpnftj;ij> 

n`g;gpl;banfhl Gjpa> `hnfhltyt;t> ]pup]d;jMiy 

2021-03-26   08:30-12:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :   

2021-03-27   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :  gdd;fy> fpk;Gyhty> Nurd Njapiyj; 

njhopw;rhiy 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :   

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fpupnty;JLt> nfhTyhd Njapiyj; 

njhopw;rhiy> FlnkNyd Njapiyj; njhopw;rhiy> fk;GUN`d 

Nky; gFjp> fk;GUN`d Gjpa> yf;khyp Njapiyj; njhopw;rhiy> 

kyKNukhufd;j> kyKNukhufd;j> khgyfk kj;jpa> jy;f];tytJaha 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - te;Juk;ig

2021-03-02   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  `py;]a;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 

[k;Gf`tpy> ny`{ty> ]{jy 

2021-03-04   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  cLfk nuypnfhk; 

2021-03-08   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  khkdnjhy> kpnjy;y Njapiyj; 

njhopw;rhiy> ]Pjynjhy 

2021-03-09   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  nffpupN`d;njhy> tufhgyN`d> 

tj;jN`d 

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  80 Vf;fu; - gd;fk ghij> Fzhde;j 

khtj;ij - cLfk> N`hknjhy ,wg;gu; njhopw;rhiy> N`hknjhy 

gFjp 2> N`hknjhy Njapiyj; njhopw;rhiy> N`hknjhy fpuhkk;> 

cLfk fpof;F> cLfk nuypnfhk; 

tpepNahfk; :  N`hknjhy tPl;Lj; njhFjp 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ehfpahnjdpa muprp Miy 

2021-03-23   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ngjpkl> ,j;jky;njdpa Njapiyj; 

njhopw;rhiy> [d`pj Njapiyj; njhopw;rhiy> khnghl;Ltd - 

yh`Ky;y> khnghl;Ltd tpfhiu> kN`\;yd;l;> ehty> uj;d Njapiyj; 

njhopw;rhiy 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  N`Ndfd;j Njapiyj; njhopw;rhiy> 

gd;tpy> gpl;b`uht 

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ]pl;u]; Njapiyj; njhopw;rhiy> ]pl;u]; 

nuypnfhk;> fh]pnjdpa 

tpepNahfk; :  fh]pnjdpa fy;Miy 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - fhyp

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - gl;lJit

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig cl;gpuNtrk;> 

Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig gk;Gif epiyak;> 

Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig Nuh];Tl;> Njrpa ePH 

tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig tf;nty;y> Njrpa ePu; tpepNahf 

kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig kTd;l;g;s]d;l;> W`{Z gy;fiyf;fofk; 

01> W{`Z gy;fiyf;fofk; 02> W`{Z gy;fiyf;fof tpLjp 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ngahgPy;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 

fpNud;l; Milj; njhopw;rhiy> njhopw; gapw;rp epiyak; 

tpepNahfk; :  Mde;j khtj;ij> Mur;rpfd;j> gl;Ltd;Jlht> nguypa 

njhytj;ij> fpNud;l; ngdNuhkh> `Gfy> <upaf` Gjpa> kPghty> 

nkhy;ypnfhil> kTd;l; gs]d;l;tj;ij> Xghj> ]u]tpm]Gt> 

cYtpl;bNf tpfhiu> gy;fiyf;fofk;> tf;nty;iy> tl;lnuf;f 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :   

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  B.v];.I. n]k;]d; ,wg;gu; njhopw;rhiy 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fYg`d> v];.X.v];. fpuhkk; 

tpepNahfk; :  B.v];.I. `py;];i]l;Nyd;l;> tl;lnuf;f ghlrhiy 

2021-03-27   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  nfhl;lntyp Njapiyj; njhopw;rhiy> 

ypnahd;lh Njapiyj; njhopw;rhiy> tP.Mu;.I. jy;fk;gy 

tpepNahfk; :  tj;jN`d 

2021-03-30  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  N[.vk;.]P. fy;Miy 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  `pahNu ePu;j;Njf;fk;> nkdpf;fd;j 

Njapiyj; njhopw;rhiy 

tpepNahfk; :  gj;jytj;ij> ngj;njnfju> lanyhf;Fl;ba> fhutpy> 

`pahNu> fd;JUf];N`d> nffpy;yN`d> nfl;ld;njhy 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - fhyp

2021-03-05  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :   

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  jpTyhd> > `g;ghtd> `g;ghtd Gjpa> g`ytj;ij> 

gpyhd> gpyhd Gjpa> Nud;Ngh]pl;b> Nuhay;fpq;lk; 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  [P.N[.vk;. Milj;njhopw;rhiy> k`uk;g 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  flw;gilKfhk;> E}u];n]ud;bg; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  g;sa;Tl;> gyifj; njhopw;rhiy 

tpepNahfk; :  G+];] Aj;j ,uhZtKfhk;> njhyN`d> vygl> 

[k;Gnfl;ba> k``Gfy> gpajpfk> cf;tj;ij> ntypgpl;bNkhju 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - fguhJit

2021-03-16  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  jPnfhl> fNdnfhl 

2021-03-19  07:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fhGy;uh]h> fpuT]u;Nkhy;bd;> Nf.Nf. gPr;> nfhf;fy thd;gil 

2> N]hkhtjp rpWtu; fpuhkk; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ngufd;> nghy;fd;j 

tpepNahfk; :  Jt> FLKy;y> `guhJt> nfbtj;ij> f`ntd;dfk> 

fl;LFUd;j> nfhf;fythd;gil> nfhfhtj;ij> khfy;nfhl> epyn]td 

2> epyn]td 1> gYl;Lfk> gpl;bJt > jy;Ng 

2021-03-19  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  M]pup 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  mj;juJt tj;ij 

tpepNahfk; :  fy;fLt> ,kJfd;j> ,kJt Gjpa> ,kJt nuypnfhk;> 

Nfhk;gy> tygy 

2021-03-21   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  V.]P.<. Vguy;> V.]P.<. b];l;up ghu;f;> vy;ghnuf;];iuy;]; - 

jdpahu; epWtdk;> M\h yq;fh> Vrpah nuf;];> V.uP.[P. N`d;l;nfahu;> 

V.uP.[P. 11> x];l; uhyq;fh> MNah[d rig epUtfj; njhFjp> gpud;nlf;];> 

yq;fh ffdfhkp Nrit> B.vk;.Mu;. vguy;> ng\d;l;ud;l];> nfhf;fygPr;> 

nfhf;fy Milj;njhopw;rhiy> nfhf;fy Milj;njhopw;rhiy> 

nfhf;fy cw;gj;jp> nfhf;fytpyh> kpyyq;fh> nehngy;ntah> xupad;l; 

Milj;njhopw;rhiy> xf;]p[d;b]; nfdf;ll;> %ba Rj;jpfupg;Gj; 

njhopw;rhiy> gpsh];upf;n\y;];> v];.uP.it. Milj; njhopw;rhiy> 

];l;Nud;nuf;> jhufP Milj;njhopw;rhiy> Adpg;sh];upf;> Adpg;sh];upf; 2> 

Adpnryh> njhopw;gapw;rp epiyak;> ad;f;Vd;l;yq;fh 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  Nghl;u]; N`hl;ly;> N`hl;ly; ghlrhiy> 

Nyhd;f;gPr; N`hl;ly;> nghypnuf;]; 

tpepNahfk; :  nfhf;fyrf;jp epiyak;> ]pq;`jPtufk> jp]u N`hl;ly; 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  j];kh ru;tNjrk; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rpWtu; fpuhkk; - ,g;ghty> 

fhd;jp]puptj;ij 

tpepNahfk; :  md;Jnfhl> jpf;Fk;Gu> ngytj;ij> tpjhdNffy; Miy 

- fpuhkk; 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  K];n]d;dtj;ij 

tpepNahfk; :  fdNjupahd> khahfLt> gpl;LtyN`d 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - jtyik

2021-03-13   09:00-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  N`nfhf;ntyp> `pd;fy;nfhl> Adpl;b 

tpepNahfk; :  `pdpJkgs;sp> `pdpJknghyp];> yf;fP> k`Nghjptj;ij> 

ky;`jht> nentjpKy;y> Effykhtj;ij 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  MAjfy> Jd;N`d> ,g;ghty 

2021-03-20   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fYNghtpl;bad 11 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fyNghtpl;bad 1 ck; 2 ck; 

tpepNahfk; :  jk;ky> `y;tpl;fy 2 gb> jpg;nghl;Lth tfd;j 

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vy,`y> Fk;Gnunfhl> ud;kPu; 

2021-03-30   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  tPughd fpof;F 

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `gufltJaha> `y;yyfd;j> FLfy;nghy 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - `k;ghe;Njhl;il

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - `k;ghe;Njhl;il

2021-03-16   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  gu;dhl; - kpup[;[tpy vg;.uP. n]l; 

2021-03-23   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fuf];Mu> Nkhju gpypnty 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  n\q;fpupyh N`hl;ly; 

tpepNahfk; :  ]d;jg`dfk 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fltu tlf;F> fltu njw;F> nfhf;fy;y> kjakyyd;j 

2021-03-01   08:30-12:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  `k;ghe;Njhl;il M];gj;jpup> M];gj;jpup Gjpa thl;L 

2021-03-01   13:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ,d;jptpd;d - gpl;ldpa> ypad;fZt 

2021-03-02   08:30-12:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  nfty; 18> nfty; 50 

2021-03-02   12:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  NfypantNyd> a`d;fy 

2021-03-04   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  tpkhdepiya fhz;lgFjp 

2021-03-07   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  `k;ghe;Njhl;il M];gj;jpup> M];gj;jpup Gjpa thl;L> 

W`{Z nkb`T];> ehty JiwKfk;> vz;nza; nfhtpgygP> 

nuypnfhk;mYtyfk; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ,yq;if tq;fp> fhfpy;];> ̀ k;ghe;Njhl;il 

efuk;> gPnfhf;gPr; N`hl;ly;> nuypnfhk; gupkhw;w epiyak; 

tpepNahfk; :  Nghgpl;ba> ,yq;if kpd;rhu rig > ,d;jptpd;d - gpl;ldpa> 

ypad;fZt 

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  k`dhkfy;Miy> v];.vk;.v];. Nfhy;bd;f;]; nfhd;ndhUt 

tpepNahfk; :  nfhd;NdhUt - 6tJ J}z;> nfhd;NdhUtghlrhiy> 

nfl;nld;nty> Nfypfk> NfypaGu> k`nfby;y> W`{Z nfhtpgy> 

tpNrl mYty;fs; gilKfhk; gd;nty

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  n]d]pypfk> ntn`unfhl 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - fjpHfhkk;

2021-03-08   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  B 03 vy;yfy 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  B 03 vy;yfy 

2021-03-27   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  gpgpy Milj; njhopw;rhiy> fd;j]{updJfk> 

fd;j]{upd;Jfk fy;Miy> tpfhukfh Njtpfk 

2021-03-27   10:00-12:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  nguypn`y ePu;tpepNahf rig> %z]pq;ffy; Miy> 

nuyp]pdkh fpuhkk; 

tpepNahfk; :  18 tJ gilKfhk;> mkuNjtfk> nguypn`y 03t 

Jnfhydpa> nguypn`y 04¸05 nfhydpa> [_y;gs;sk> fhtd;jp];]

Gu 10tJiky;> nfhbf`nts 02> nfhbf`nty 01> nfhn`hk;gf` 

ngny];] 07tJ iky;J}z;> k`ntyp> [_y;gs;sk nkhgpnuy; J}z;> 

Nkhjpfpuhkk;> ud;kpdpnjd;d Gjpa> ud;kpdp njd;d gioa> ]jp]pfk> ]

hypaGu> ]hkFypa> jk;guht> tdcj;ahda> tPun`y 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  gk;Gif epiyak; 4 ePu; tpepNahfrig 

tpepNahfk; :  Vf;fu; 20> Vf;fu; 20 Aj;j ,uhZt Kfhk;> fhkpdPGu> 

Nfhjkpfk> ehf`tPjp 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - #hpantit

2021-03-03   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  njTuk;ntn`u> gYfy;nts 

2021-03-06   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  rPd JiwKf jhu; gFjp> rPd JiwKf nghwpapay; epWtdk;> 

rPdJiwKf fLfjpg; ghijfs; 1> rPdJiwKf fLfjpg;ghijfs; 11 

2021-03-07   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  kj;jy FwpaPl;L gyifgP> kj;jy tpkhd epiya cj;jpNahf 

tPl;Lj; njhFjp> kj;jy tpkhd epiyak;> kj;jy FwpaPl;L gyifV> 

ckq;nfhlntyp gFjp 

tpepNahfk; :  ]paj;yq;fh fk 

2021-03-10  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  md;ju ntsePu;f;fUj;jpl;lk; 

tpepNahfk; : W`{ZGu> ]d;jPgfy> ty;]Gfy> ty;]

GfyfLfjpg;ghijfs;FwpaPl;Lgyif 

2021-03-13   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `j;NghUt-B - 1 Xil> FUfk;ntl;ba> ntdpnty; 

Mutpfhiu> ntdpnty;Mu - 2> ntdpnty;Mu - 1 

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  jpKJfk> kT]pupfk 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ]kd;ky;fk> ]_UtpUfk> tPupafk 

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jp];]kfhuhik

2021-03-08   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  17tJ J}z;> FUYfk> mq;[ypfy 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  $l;LwT fpuhkk;> MSeu; Kfhk;> FUnfhl> `py;ld; ahy 

N`hl;ly;> ahyGl;bf; N`hl;ly;> [d;fy; gPr; upN]hu;l; ahy> Yzfk; 

ntn`u nahTd; Nrdhq;fa> gyl;Lghd cg;G - 2> Nud;l;uP> N]hk] 

kpd;Jfk> gd;ndfKt Gjpa efuk;> lg;.vr;.[P. muprp Miy> lg;.vr;.[P. 

muprp Miy 2> ta;y;l; Nfh];l; nyh[; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fq;f]pupGu> ffrug;gu > jhTy;yupN]hu;l; 

tpepNahfk; :  fh]pq;fkgioa> gd;ndfKt $l;LwT mhprp Miy> 

nfd;j f];kq;fl> vf;fu; 80> 17tJ J}z;> ml;bf;fht - `y;kpy;Nyt> 

fhfpy;];> n]ypd;Nfh> n`yghd> jk;NgntNyd> njgunts M];gj;jpup> 

njguntsre;jp> njgunts nuypnfhk;> njgunts ePu; tpepNahfrig - 01 

- fpuhkk;> njgunts ePu; tpepNahf rig - 02> jpna];aha> jpat ufpuhkk;> 

lgy;Nghf;Ft> vfKJfk> vy;yfy> vy;yfy ePu; tpepNahfk;> nfKDGu> 

gd;ndfKt> n`yk;gf];ty> ,f;fgs;sk> n[l;tpd; N`hl;ly;> 

Kdpak;khfk> fr;Nrupfk> nfNud;nfhl> fh]pq;fk efuk;> [_y;Ky;y> 

fpupd;j> fpupd;j JiwKfk;> nfhuf` cy;gj> nfhj;jky;ypaha> mq;[ypfy> 

kFy;k`h tpfhiu> nkjntNyd> vy;yfy ,lJfiu> nejpfk;tpy 

eNthjh> 19tJghyk;> epjd;fynty;y> gyl;Lghd cg;G> gd;ndf 

Ktre;jp> tpyh]ghup > gd;tyre;jp> ngn`fk;`y> nghy;f`ntNyd> 

,wg;gu; tj;ij Gjpa> ,wg;gu;tj;ij gioa> ]d;jdPyfk> ]k;gj;fk> 

]d;Jd;fk> n]ndtpuh[fk> ]pJ[agu> ]pJ[aGure;jp> bf;fpupcjhdGu> 

jp];] g];jupg;G epiyak;> ,yq;if kpd;rhu rig jp];]kfhuhk> jp];]

epthLepNfjda> jp];]tpfhiu> clfd;ju> cdt> tp[pjGu> tpyKy;y> 

ty;fk;gj;Jt> tdky;N`hl;ly;> ntypnghNjnty> ntypnghNjnty 

Gjpa> Nahjfz;bantNtaha> ahyAj;j ,uhZtKfhk;> ahy Njrpa 

G+q;fhtdk;> ahy]ghup> ahyfpuhk N`hl;ly; - ]pdkd;ta;y;l; N`hl;ly;> 

al;ly> ahanfhl> Nahjfz;ba 

2021-03-16   08:30-12:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  Miyre;jp> 8 nfhydpa 

2021-03-16   13:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  19 nfhydpa> 18 nfhydpa 

2021-03-30   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vypgd;l;gPr; N`hl;ly;> epkyt> G];njhyKy;y> ahyre;jp 

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  n[l;tpd; N`hl;ly;> ahy]ghup 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - khj;jiw

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - jpf;nty;iy

2021-03-19  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  gk;gUd;j Gifapuj epiyak;> kPf];njdpafy; Miy> kpahkp 

Milj; njhopw;rhiy> gpl;lnjdpafy; Miy> jpypdfy;Miy 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  fpupn`d;jfk 

tpepNahfk; :  mf;FUnggpy> jq;njdpa lanyhf; fk;gk;> fpupndypa> 

Nyhyd;Mu> GGJfk> uj;kNy 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - `f;kid

2021-03-01  11:30-13:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ty;[k;Gf`N`d 

2021-03-21   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :   

2021-03-25   14:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  mfuty 

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fy;gl rPdf; fUj;jpl;lk; 

tpepNahfk; :  clt 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fLfjpflntj;Jt ghij 

tpepNahfk; :  jk;gfyvy;y 

2021-03-30   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fLfjp Muz;a ghij 

tpepNahfk; :  jk;gfy vy;ynfFyd;f`> clvgnuf;f> clvgnuf;f m]

Gt 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - fpj;Njl;ba

2021-03-06   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vyNty;y ghij> Fkhujh] khtj;ij> Krypd;j gpupNtd 

2021-03-07   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  Xjpup];]py;th 
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- Vehicle Rent /  Wanted- Auto Focus
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To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line - 011 2 429 369/ 011 2 429 368
E-mail - adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
 WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

             Magazine Issued with
Sunday Observer

THE ONLY PLACE TO 
BUY YOUR

DREAM CAR!

2021-03-12   11:30-13:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  Gtf;tj;ij 

2021-03-16   09:00-11:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vJt 

2021-03-16   11:30-13:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ]{y;jhdnfhl 

2021-03-16   14:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  nel;nlt;t 

2021-03-19   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vg;gpl;ltj;ij jy;muk;g> ,];]d; mgp[dd nfhtpgy 

2021-03-20   09:00-11:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fy;gKz 

2021-03-20   11:30-13:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fy;gKz 11 

2021-03-20   14:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  xf];Ng 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - fk;GWgpl;ba

2021-03-05  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  gz;lutj;ij> g`ytpl;bay> tpl;bayfhNthjafk> 

ntfutpy 

2021-03-09   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  mgpkq;]yfjhu 

tpepNahfk; :  fjhu> fjhuNyf; 

2021-03-10   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  nghy;f`Ky;y 

2021-03-17   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  khgyhd gy;fiyf;fofk; 11 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  khgyhd gy;fiyf;fofk; 

tpepNahfk; :  khgyhd ghlrhiy> Xl;Nlhyq;fh lau; epWtdk;> gl;Ltpl;l> 

gl;Ltpl;l [dhth]> gl;Ltpl;l cLjkd> [drf;jpfk> f`fy> khgyhd 

Gjpa> kh];Ky;y> ngJk;fk> ul;lyq;fhtj;ij> cy;yk`N`d> 

Cunghy> Cunghy mf;fUnfhl 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - khj;jiw

2021-03-07  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  kj;jpa tq;fp 

tpepNahfk; :  fpq;];tj;ij 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  Gud;nty;y 

tpepNahfk; :  njtpDtu Njthyak;> njtpDtu gioa> njtpD 

tuefuk; - Gjpa> Ngh];lhu; Milj; njhopw;rhiy - njtpDtu> fy;fNd> 

ntspr;rtPL 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - Kyl;bahid

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  Flhghd Njapiyj; njhopw;rhiy 

tpepNahfk; :  nfhk;gj;jy> fpy;ynjdpa> Flhghd 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  uj;ehaf;f Njapiyj; njhopw;rhiy 

tpepNahfk; :  neuyk;gpl;ba 

2021-03-23   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  khtuy nuypnfhk; 

2021-03-24   09:00-11:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  Nuha;Gua 

2021-03-24   11:30-13:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ]Pdpngy;y 

2021-03-24   14:30-17:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  %yl;bad nuypnfhk; 

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; - jq;fhiy

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - mq;Fdnfhyngy];ir

2021-03-12  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  j`mKz> `FUnty> nfhl;ltha 

2021-03-21  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  mYj;nts fLfjpg; ghijfs; 

tpepNahfk; :  mYj;nts tpfhiu> n`NyfljPtu fpuhkk;> fq;fhdk; 

fpuhkk;> gYf`nty 

2021-03-23   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fjpunfhil> tpfKt Gjpa 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `Pd;Mu 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - ngypaj;ij

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `hy;gd;njdpa> ghyq;nfhl 

2021-03-29   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  mud;nty Vytpw;gid fhzp> ka;f;Nuh vf;Nuh> 

]pak;gyhnfhl 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - jq;fhiy

2021-03-10   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  khJnfhl 

2021-03-18   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  mYj;nfhil ePu;gk;Gif epiyak;>  tpjhud;njdpa ePu;gk; 

Gif epiyak; 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  jyfk 

tpepNahfk; :  njkl;ltytj;ij> jk;Gy;ynfhil> jyfk;nghy;jthd> 

tpjhud;njdpa> ty;fk;vypa 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  jpuhty 

2021-03-30  08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  fLfjpg;ghijfs; fUj;jpl;lk;ngjpfk 

tpepNahfk; :  ngjpfk> ngjpfk ghlrhiy> fytynfhl> ehky;tj;ij> 

uhk]pq;`nfhl> ]{ju;\d fpuhkk; 

thbf;ifahsH Nrit epiyak; - ty];Ky;iy

2021-03-02   08:30-11:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ]pj;jk;fy;nyd 

2021-03-02   11:30-14:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `d;jfy ,wg;gu; tj;ij 

2021-03-02   14:00-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `d;jfyg`y - nfFdnfhl 

2021-03-04   08:30-11:30

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  tPjpfd;j 

2021-03-04   11:30-14:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  `d;jfy Njapiyj; njhopw;rhiy 

2021-03-04   14:00-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  nj`pf`N`d 

2021-03-08   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  KUjnty Gjpa> uYt Gjpa 

2021-03-13   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j :  nul;`hu;l; Milj; njhopw;rhiy 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ,yq;if thndhypf; $l;Lj;jhgdk; 

tPunfl;ba 

tpepNahfk; :  mf;un`u> FUnfhnly;y> gPy;yty> ]pupfd;Jutj;ij> 

tfKy;y ePu;tpepNahfrig 

2021-03-14   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  ,j;jnjkypa> ,j;jnjkypa Gjpa> nfhn`hyhd> gk;Gud> 

]{dPjfk> cLfpuptpy 

2021-03-15   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  mk;gf`N`d> gpd;njd;d> gpd;njd;dre;jp> funkl;ba> 

Nfhd;f];njd;d> Nfhd;fuN`d> Xgl f`njdpa lanyhf; fk;gk;> Xgl 

f`njdpa re;jp> gpfNyy;y> ty;fk;Ky;y> tJfd;j 

2021-03-21   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk;  :  ty];Ky;y M];gj;jpup 

tpepNahfk; :  fDKy;njdpa> KJd> eJty> uh[Gunfhl 

2021-03-22   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  nfhd;lfy 

2021-03-24   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  vnfhlngj;j> g`ytj;ij> gp];]{ngj;j 1 - nfngy;ynfl;ba 

2021-03-25   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  FUnfhnly;y 

2021-03-26   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  uh[Gunfhl 

2021-03-31   08:30-17:00

kpd;jilg;gLk;  ,lq;fs; : 

tpepNahfk; :  fy`pl;ba> xkhu gioa> xkhu tpfhiu 

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (njw;F)

gpujp nghJ KfhikahsH (nj.kh) mYtyfk;.

,yq;if kpd;rhu rig. 

,y. 167> khj;jiw tPjp> fhyp.

njh.Ng  - 091-2232095, 091-2232058
ngf;]; ,y.  - 091-2232058, 091-2232095

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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ePjp mikr;R

ePjpkd;w fl;blq;fspy; nraw;gLj;jg;glTs;s mj;jpahtrpakhd gOJghh;j;jy; Ntiyfs;

ePjp mikr;R rhh;ghf mikr;R ngWiff;FOtpd; jiytuhy;> fPo;f;fhZk; ePjpkd;w fl;blq;fis gOJ 

ghh;g;gjw;fhf jifikAk;> jpwDk; cs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

No. Court Zone Project Name IFB No.
Estimated Total Cost 

(Excluding VAT & 
Contingencies

ICTAD  
No.

Bid Security 
Amount (Rs.)

Non- Refund Fee 
(Rs)

1 Ampara “Repairing works at High Court Complex- Ampara” MOJ/ACT/NCB/26/01/AMP/P-001 8.5 C6 & C7 86,000.00 2,000.00

2 Anuradhapura “Repairing of Old Court Building for Court Complex–Anuradhapura” MOJ/ACT/NCB/26/02/ANU/P-001 32.18 C4 & C5 322,000.00 5,000.00

3 Avissawella “Repairs to court buildings at Avissawella Court Complex” MOJ/ACT/NCB/26/03/AVI/P-001 7.96 C6 & C7 80,000.00 2,000.00

4 Badulla “ Renovation of Eave Cealing, Colour Washing, Floor Tiling (03 
Floors), Aluminium Partitions, Electricity Repair at Civil Appealate 
Court –Badulla”

MOJ/ACT/NCB/26/04/BAD/P-001 5.58 C6 & C7 56,000.00 2,000.00

“Roof Repairs to High Court & District Court Ofce Building & Co-
lour Wash High Court -Badulla”

MOJ/ACT/NCB/26/05/BAD/P-002 4.05 C7 & C8 41,000.00 1,500.00

“ Roof Repairs to open court, record room ofce building & colour 
wash and proposed security hut district court-Bandarawela”

MOJ/ACT/NCB/26/06/BAD/P-003 3.96 C7 & C8 40,000.00 1,500.00

5 Batticaloa “ Necessary Electrical repairing work at court building- District Magis-
trate court -Valaichenai”

MOJ/ACT/NCB/26/07/BAT/P-001 1.85 C8 & C9 18,000.00 1,000.00

“ Necessary repairing and improvement works at  High Court-Batti-
caloa”

MOJ/ACT/NCB/26/08/BAT/P-002 4.2 C7 & C8 43,000.00 1,500.00

6 Chilaw “Repairs to Court Complex at Marawila” MOJ/ACT/NCB/26/09/CHI/P-001 11.78 C 5 & C6 118,000.00 5,000.00

“Repairs to court hall & Construction of the Watcher hut  for High 
Court in Chilaw”

MOJ/ACT/NCB/26/10/CHI/P-002 4.47 C7 & C8 45,000.00 1,500.00

7 Gampaha “ Improvements and repairs to Civil Appealate High Court Building at 
Gampaha”

MOJ/ACT/NCB/26/11/GAM/P-001 7.15 C6 & C7 72,000.00 2,000.00

8 Kalmunai “Necessary repairing and improvement works at  District/Magistrate 
Court- Akkaraipattu”

MOJ/ACT/NCB/26/12/KAM/P-001 6.77 C6 & C7 68,000.00 2,000.00

“ Construction of Boundary wall and supply and xing of production 
racks –Magistrate Court Sammanthurai”

MOJ/ACT/NCB/26/13/KAM/P-002 5.73 C6 & C7 58,000.00 2,000.00

“Necessary repairing and improvement works at High Court Complex 
-Kalmunai”

MOJ/ACT/NCB/26/14/KAM/P-003 9.32 C6 & C7 94,000.00 2,000.00

9 Kalutara “ Repairing Building at Kalutara Civil Appealate High Court” MOJ/ACT/NCB/26/15/KAL/P-001 4.42 C7 & C8 45,000.00 1,500.00

10 Kandy “Repair and colour wash of the court complex- Kandy ” MOJ/ACT/NCB/26/16/KAN/P-001 32.35 C4 & C5 324,000.00 5,000.00

“Balance work estimate for repairs ofce Building at District/ Magis-
trates’ Court Dambulla”

MOJ/ACT/NCB/26/17/KAN/P-002 16.18 C5 & C6 162,000.00 5,000.00

11 Kegalle “Renovation of District/ Magistrates’ Court – Mawanella ” MOJ/ACT/NCB/26/18/KAD/P-001 8.0 C6 & C7 80,000.00 2,000.00

“Renovation of Court Complex at Kegalle” MOJ/ACT/NCB/26/19/KEG/P-002 27.49 C4 & C5 275,000.00 5,000.00

“Renovation of District/ Magistrates’ Court- Warakapola” MOJ/ACT/NCB/26/20/KEG/P-003 21.7  C5 & C6 218,000.00 5,000.00

12 Kurunegala “Repairs to court buildings and construction of boundary wall and 
security hut- Magistrate’s Court Hettipola”

MOJ/ACT/NCB/26/21/KUR/P-001 10.97 C5 & C6 110,000.00 2,000.00

“Repairs to ofce buildings, public toilets, painting boundary wall at 
Magistrate Court –Rambadagalla”

MOJ/ACT/NCB/26/22/KUR/P-002 1.68 C8 & C9 17,000.00 1,000.00

13 Matara “ Repairing Building, Repairing Concrete Road & New public toilet 
and septic tank at Magistrate Court  Deiyyandara”

MOJ/ACT/NCB/26/23/MAT/P-001 6.8 C6 & C7 68,000.00 2,000.00

14 Negombo “ Repairs and improvements to Court Buildings for District/ Magistrate 
Court at –Minuwangoda”

MOJ/ACT/NCB/26/24/NEG/P-001 18.8 C5 & C6 189,000.00 5,000.00

15 Nuwara Eliya “Colour wash, Water Proong & Miner repairs at Court Complex- Nu-
wara Eliya”

MOJ/ACT/NCB/26/25/NUW/P-001 6.73 C6 & C7 68,000.00 2,000.00

16 Polonnaruwa “Renovation of Court Building and Chummery House for District/ 
Magistrate Court –Hingurakgoda”

MOJ/ACT/NCB/26/26/POL/P-001 11.5 C5 & C6 116,000.00 5,000.00

17 Puttalam “Construction of Boundary wall-  Magistrate Court, Anamaduwa” MOJ/ACT/NCB/26/27/PUT/P-001 3.86 C7 & C8 39,000.00 1,000.00

“Repair, Painting work, Electrical work at Circuit Magistrate’s Court in 
Kalpitiya”

MOJ/ACT/NCB/26/28/PUT/P-002 2.68 C7 & C8 27,000.00 1,000.00

“Repairs of Roof Work, Painting work, Tile work of Open Court and 
Toilet at Court Complex in Puttalam”

MOJ/ACT/NCB/26/29/PUT//P-003 11.3 C5 & C6 114,000.00 5,000.00

18 Rathnapura “ Repairs to Court buildings at Kalawana Magistrate Court ” MOJ/ACT/NCB/26/30/RAT/P-001 6.39 C6 & C7 64,000.00 2,000.00

“Repairs to Court buildings and construction work at Embilipitiya 
Court Complex”

MOJ/ACT/NCB/26/31/RAT/P-002 17.9 C5 & C6 180,000.00 5,000.00

“Repairs to Court buildings at Balangoda Magistrate court ” MOJ/ACT/NCB/26/32/RAT/P-003 13.0 C5 & C6 131,000.00 5,000.00

19 Tangalle “Repairing Building at District Magistrate Court  Walasmulla” MOJ/ACT/NCB/26/33/TAN/P-001 6.45 C6 & C7 65,000.00 2,000.00

20 Jaffna “Expenses necessary to be incurred for the renovation work of Jaffna 
Court Complex -stage 01”

MOJ/ACT/NCB/26/34/JAF/P-001 25.6 C4 & C5 257,000.00 5,000.00

Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)

01.  Nkw;gb nraw;wpl;lj;jpw;fhd Njitg;ghLfs; kw;Wk; nraw;gLj;jg;gLk; khjphpfs; 
gw;wpa njspTgLj;Jk; tpguq;fs; Nfs;tp Mtzj;Jld; nfhs;tdT nra;ayhk;.

02. Njrpa Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; %yk; Nfs;tpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhf jifik ngWtjw;F ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; 
mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. NkNy 
ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;s juq;fSf;fhf CIDA/ICTAD gjpT ngw;wpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

04.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis nfhOk;G -12> 
cr;r ePjpkd;w fl;blj;njhFjpapy; ePjp mikr;rpd; 03 Mk; khbapy; ngWifg;gphpT - 
fzf;fhsh; (ngWif) ,lk; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> Nkw;gb ngWifg;gphptpy; 
2021.03.01 Kjy; (gfpuq;f tpLKiw jpdk; jtph;j;J) thu ehl;fspy; mYtyf 
Neuq;fspy; (K.g.9.00 - gp.g.4.00) Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 
njhiyNgrp/ngf;]; ,y : 0112438178

05.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fshy; xU Nfs;tp Mtzj; njhFjpf;F 
kPsspf;fg;glhj Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzj;ij nfhOk;G 
- 12 cr;r ePjpkd;w fl;blj;njhFjpapd; ePjp mikr;rpd; %d;whk; khbapy; 
ngWifg;gphptpw;F nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %y Ntz;Ljiy ePjp mikr;rpd; 
nrayhsiu rkh;g;gpj;J mYtyf Neuq;fspy; (K.g.9.00 - gp.g.3.00) 2021.03.01Mk; 
jpfjp Kjy; 2021.03.21Mk; jpfjp tiu Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tp 
Mtzq;fspy; KOikahd njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; (mjhtJ> %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 
Fwpg;gpl;L Kj;jpiu ,lg;gl;l Nfs;tpfis)

      I.  2021.03.22 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; mikr;rpw;F  fpilf;FkhW 
fPo;;f;fhZk; Kfthpapy; ngWifg; gphpT jiytUf;F gjpTj;jghypy; 
rkh;;g;gpg;gjw;F 

 my;yJ

      II.  2021.03.22 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW  mYtyf 
Neuq;fspy; nfhOk;G -12> cah;ePjpkd;w fl;blj;njhFjpapd; ePjp mikr;rpd; 
03Mk; khbapy; ngWifg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. NtW 
Kiwfspy; my;yJ ,yj;jpudpay; Kiwapy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; 
Vw;fg;glkhl;lhJ.

07.  rfy Nfs;tpfSk;> Nfs;tp Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjphpfSf;F 
mikthf tq;fpg;gpiz %ykhf ,yq;if &ghtpd; ngWkjpf;F Nfs;tpg;gpiz 
Kwpnahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gpiz Kwpapd; ngWkjp 
xt;nthU Nfs;tp Mtzq;fspYk;; tpiykDf;NfhUk; miog;G gj;jpuj;jpy; 
(IFB) Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; Nfs;tpg; 
gpizia ,izj;jpuhj ve;j Nfs;tpAk; epuhfhpf;fg;gLk;.

     Nfs;tp rkh;g;gpj;jy; gw;wpa Nkyjpf jfty;fis Nfs;tp Mtzj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

08.  Nfs;tpapd; nry;YgbahFk; fhyk; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jpfjp 
Nghd;Nw ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,Wjp Neuk; Kbtile;jTld; 05 Mk; ge;jpapy; 
Fwpg;gplg;gLk; Kfthpapy; mt;Ntisapy; jdpg;gl;l Kiwapy; tUifjUtjw;F 
Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; kw;Wk;/my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 
gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

10.  Nfs;tpfis jahhpj;jy;> nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; gw;wpa Nfs;tpjhuh;fSf;F 
Vw;gLk; nryTfs; rk;ge;jkhf ePjp mikr;rpdhy; nghWg;Gf;$wg;glkhl;lhJ.

11. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2021.03.02 K.g.11.00 ,w;F eilngWk;.

12. ,g;ngWif rk;ge;jkhd ,Wjpj;jPh;khdk; ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

jiyth;

mikr;R ngWiff;FO>

ePjp mikr;R> cah; ePjpkd;w fl;blj;njhFjp> nfhOk;G -12 

இபெத்திரிமை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ேெபெர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைமெனிே்ரால் பைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன ைாவத்ம்தயிலுள்்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 பெப்ரவரி ைா்தம 26ம திைதி பவள்ளிக்கிழமை அச்சிடடுப பி்ரசுரிக்ைபெட்டது.
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