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சம்பந்தன், விக்ேனஸ்வரன் உள்ளிட்ட சகல
தரப்புடனும் கலந்துைரயாட ஆளுநர் ஆர்வம்

குசலதம்ம ேதரரின்
இறுதிக்கிரிைய இன்று

பூரண அரச ம�யாைத; ேத�ய துக்க�னம்
மைறந்த வணக்கத்துக்கு�ய கலா��
ெவல�ட்�யாேவ குசலதம்ம ேதர�ன்
இறு�க்��ையகள் இன்று சுதந்�ர
சதுக்கத்�ல் பூரண அரச ம�யாைதயு-

ஒேர ேமைச�ல் அமர்ந்து ேப� �ர்வுகாண பு�ய ஆளுநர் �ருப்பம் ெத��ப்பு
வடமாகாண மக்க�ன் ேதைவகள்,
�ரச்�ைனகள் மற்றும் அங்கு ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய அ��ருத்�த் �ட்டங்கள் ெதாடர்�ல் இரா. சம்பந்தன்,
�.�.�க்ேனஸ்வரன்
உள்�ட்ட த�ழ் அர�யல் தைலவர்கள் மற்றும் உயர்மட்ட
அரச அ�கா�கேளாடு ஒேர
ேமைச�ல் அமர்ந்து கலந்துைரயா� அவற்ைறப் ெபற்றுக்
ெகாடுக்க நடவ�க்ைக எடுக்-

ெதாடர்�ல் வடக்�ன் அர�யல்வா�கள் எழுத்து மூலம்
தமக்கு சமர்ப்�த்தால் அது
ெதாடர்�ல் தாம் உ�ய
கவனம் ெசலுத்த தயாராகவுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
தாம் ஆளுநராகப் பத�ேயற்ற �ன்னர் த�ழ்த்ேத�ய
கூட்டைமப்�ன் தைலவர்
இரா சம்பந்தன், முன்னாள் வடமாகாண முதலைமச்சர் �.�. �க்ேனஸ்வரன்
ஆ�ேயாைர சந்�த்து
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மக்களது �ரச்�ைனகைள
எழுத்து மூலமாகேவனும் சமர்ப்�த்தால்
உ�ய �ர்�ைன ெபற்றுத்
தருவது எனது ெபாறுப்பு
கப்ேபாவதாக வடமாகாண ஆளுநர் �வன்
�யாகராஜா ெத��த்தார்.
வடக்�ன் அ��ருத்�, மக்க�ன் �ரச்�ைனகள் மற்றும் அங்கு �லவும் குைறபாடுகள்

காணாமல் ேபாேனார் �வகாரத்�ற்கு �ர்வுகாண

உறவினர்கைள சந்தித்துைரயாட
ஜனாதிபதி விருப்பம் ெதரிவிப்பு

�ைரவாக ஏற்பாடு ெசய்யுமாறு அைமச்சர் டக்ள�டம் ேவண்டுேகாள்
காணாமல் ேபாேனா�ன் உற�னர்களுடனான சந்�ப்�ற்கான ஏற்பாடுகைள
ேமற்ெகாள்ளுமாறும்
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ,
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா�டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்துள்ளார். காணாமல் ேபாேனார் �வகாரத்�ற்கு ப�காரம் காண்பது

லண்டனுக்கு ெசல்ல
காத்திருப்ேபாருக்கு
மகிழ்ச்சியான ெசய்தி
இரண்டு ேடாஸ் தடுப்பூ�கைள
ெபற்றுக் ெகாண்ட இலங்ைகயர்கள்
நாைள முதல் ��த்தா�யாவுக்கு பய�க்க மு�யும் என ��த்தா�ய உயர்ஸ்தா�கராலயம் ெத��த்துள்ளது.
��த்தா�யா�ல் அங்�க�க்கப்பட்ட ெகா�ட் தடுப்பூ�கைள ெசலுத்�க் ெகாண்டவர்களுக்கு மாத்�ரேம
இந்த அனும� வழங்கப்படும் எனவும்
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ெதாடர்பாக அைமச்சர் டக்ளஸ்
ேதவானந்தாவுடன்
கலந்துைரயா�ய சந்தர்ப்பத்�ேலேய இவ்வாறு
ெத��த்துள்ளார்.
ஜனா�ப�க்கும்
கடற்ெறா�ல்
அைமச்சருக்கும் இைட�ல் ேநற்று
முன்�னம் இடம்ெபற்ற �ேசட
சந்�ப்�ன் ேபாது ஜனா�ப��-

னால் இவ் �டயம் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல் ேபாேனா�ன் �வகாரத்�ற்கு �ர்வு காணப்பட ேவண்டும்
என்று அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா�னால் வ�யுறுத்தப்பட்டு வந்த
�ைல�ல்,
ஜனா�ப�
மற்றும் �ரதமர் ஆ�ேயார் 04

மாகாண பயண
கட்டுப்பாடுகள்
இன்றுடன் நீக்கம்
நாட்�ல் தற்ேபாது நைடமுைற�லுள்ள மாகாணங்களுக்கு இைட�லான பயணக் கட்டுப்பாடுகள் இன்று
அ�காைல 4.00 ம�க்கு �க்கப்பட்டது.
பு�ய ெபாதுைமப்படுத்த�ன் �ழ், ெபாதுமக்க�ன்
வாழ்க்ைக முைறைம பா�க்காத வைக�ல் முன்ெனடுக்கப்பட ேவண்டுெமன்ற ேநாக்கத்ைத
04

ஜனாதிபதியினால் பிரகடனம்
அ� �ேசட
வர்த்தமா�
ெவ�யானது

துைறமுகம், ெபற்ேறா�யம்,
தபால், ேபாக்குவரத்து ேபான்ற
ேசைவத் துைறகள் அத்�யாவ�ய ேசைவகளாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.
இது ெதாடர்�ல் அ� �ேசட வர்த்தமா� அ��த்தல் ஒன்று ெவ��டப்-

ஐ.நாவின் காலநிைல மாற்றம் ெதாடர்பான
மாநாடு ஸ்ெகாட்லாந்தில்
பங்ேகற்க ஜனா�ப�
ேநற்று பயணமானார்
ஐக்�ய நாடுகள் அைமப்�ன் கால�ைல மாற்றம்
ெதாடர்பான மாநாட்�ல் கலந்துெகாள்வதற்காக,
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ேநற்று (30)
அ�காைல ஸ்ெகாட்லாந்து பயணமானார்.இம்
மாநாடு ஐக்�ய இராச்�யத்�ன் ஸ்ெகாட்லாந்து - க்லாஸ்ேகா�ல் நைடெபறவுள்ளது.
கால�ைல மாற்றம் மற்றும் அதற்கு முகங்ெகாடுத்து ெசயற்படுவதற்காக நாடுகள் �ட்ட�டும்
வ�முைறகள் ெதாடர்பாகக் கலந்துைரயாடப்படும் ஐக்�ய நாடுகள் கால�ைல மாற்றம் ெதாடர்பான மாநாடு, இன்று (31) ெதாடங்கப்04
பட்டு நவம்பர் 12 வைர, க்லாஸ்ேகா

உலக நகர தினம் இன்று;

கல்� அைமச்சு து�த ஏற்பாடுக�ல்

�ைலயான அ��ருத்� ெதாடர்�ல் முழு உல�னதும்
கவனத்ைத �ருப்பும் உலக நகர �னத்ைத முன்�ட்டு
வாழ்த்து ெத��ப்ப�ல் ம�ழ்ச்�யைட�ேறன்.
நகரமயமாக்கல் என்பது ஒரு நாட்�ன் சமூக
வளர்ச்��ன் த�த்துவமான �ர�ப�ப்பாகும். எ�னும் நகர்ப்புற வாழ்க்ைக சூழைல
�ைலயான எண்ணக்கரு�ன் ஊடாகேவ நாம்
ஊக்கு�க்க மு�யும் என �ரதமர் ம�ந்த
ராஜபக்ஷ உலக நகர �ன
வாழ்த்துச் ெசய்��ல்

அடுத்த வாரம் ஆரம்பம்

எ�ர்வரும் வாரத்�ல் கல்�ப்ெபாதுத் தராதர சாதாரண தரம்
மற்றும் உயர் தரம் ப�ட்ைசகளுக்கு
ேதாற்ற�ருக்கும் மாணவர்களுக்கான வகுப்புக்கைள ஆரம்�க்க
�ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகும்
�க� எ�ர்வரும் வாரத்�ல் அ��க்கப்படும் என
கல்� அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.
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முதல்வர் ஸ்டா�ன் வாழ்த்து

த�ழ் மரைப ேசர்ந்த,
முன்னாள் சட்டப் ேபரா��யரான அ�தா ஆனந்த்
கனடா�ன் பாதுகாப்பு
அைமச்சராக �ய�க்கப்பட்டுள்ளைமக்கு த�ழக
முதலைமச்சர் ஸ்டா�ன்
வாழ்த்து கூ�யுள்ளார். தனது டு�ட்டர் பக்கத்��ல் �டுத்துள்ள ப��ல் அவர் இவ்வாறு ெத��த்துள்ளார்.
அண்ைம�ல் கனடா�ல் இடம்ெபற்ற ெபாது
04

41,510 மாணவர் ெதரிவு
ெவட்டுப்புள்�கள் �பரம் ெவ�யானது
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

2020 கல்� ெபாதுத் தராதர உயர்தர ப�ட்ைச�ன் ெபறுேபறுக�ன் அ�ப்பைட�ல் பல்கைலக்கழக அனும�க்கான ெவட்டுப்புள்� ெவ��டப்பட்டுள்ளதுடன் 130 பாடங்களுக்காக இம்முைற 41 ஆ�ரத்து 510 மாணவர்கள்
04

��ச்ைச ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக
வருைக தந்துள்ள ெபண் �ைறக்ைக� ஒருவருக்கு ைகயடக்கத் ெதாைலேப�
மற்றும் அதற்கு�ய உ��ப் பாகங்கைளயும்

04

பட்டுள்ளது. 1979ம் ஆண்டு
அத்�யாவ�ய ெபாதுமக்கள்
ேசைவகள் சட்டத்�ன் 2ம்
சரத்�ன் �ரகாரம் இந்த வர்த்தமா� அ��த்தல் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.
ெபற்ேறா�ய வளச் ேசைவ, 04

O/L, A/L வகுப்புகள்

-த�ழக

பல்கைலக்கழகங்களுக்கு

04

அத்தியாவசிய ேசைவகளாக

அைமச்சராக தமிழ்ெபண்

ெபண் �ைறக்ைக�க்கு
ெதாைலேபசி வழங்க
முற்பட்ட டாக்டர் ைகது

டன் நைடெபறும். இறு�க் ��ைய
நாளான இன்று அரசாங்கம் துக்க
�னமாக �ரகடனப்படுத்�யுள்ளது.

துைறமுகம், எ�ெபாருள், தபால், வங்�ச் ேசைவ

கனடாவின் பாதுகாப்பு

இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ர�ன் ஸ்தாபகர் அமரர் ெசௗ�யமூர்த்� ெதாண்டமான் ஐயா�ன் 22 ஆவது வருட �ரார்த்த �னத்ைதெயாட்� ேநற்று பைழய பாராளுமன்ற வளாகத்�ல் உள்ள அன்னா�ன் உருவச்�ைலக்கு இ.ெதா.கா�ன் ெபாதுச் ெசயலாளரும் இராஜாங்க அைமச்சருமான �வன் ெதாண்டமான், இ.ெதா.கா�ன் உப தைலவரும் �ரதம�ன் இைணப்புச் ெசயலாளருமான
ெசந்�ல் ெதாண்டமான் ஆ�ேயார் மலர் மாைல அ��ப்பைத காணலாம்.

'நான் நிறெவறிக்கு
ஆதரவானவனல்ல'

23

ெகாழும்பு சுதந்�ர சதுக்கத்�ல்

வடமாகாண அ��ருத்�, மக்களது �ரச்�ைனகள், ேதைவகள் கு�த்து

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

இைணப்பு

October 31 Sunday, 2021

பிரதமர் வாழ்த்துச் ெசய்தி

04

நாைள முதல் நாடு முழுவதும்
ேசதன பசைள விநிேயாகம்

கமநல ேசைவகள் �ைணக்களம் அ��ப்பு
நாட்�ன் அைனத்து பகு�களுக்கும் நாைள முதல் ேசதனப் பசைள
��ேயா�க்கப்படும் என கமநல
ேசைவகள் �ைணக்களம் அ��த்துள்ளது.
அம்பாைற மாவட்ட �வசா�களுக்கான ேசதனப் பசைள
ேநற்று முன்�னம் (29) முதல் ��ேயா�க்கப்படுவதாக
கமநல ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகம் A.H.M.L.
அேபரத்ன கு�ப்�ட்டார்.
04

ஐம்பது நாட்க�ன் �ன்

�க்கல் �ராச்சா�

சடலமாக மீட்கப்பட்ட
தமிழ் ெபாலிஸ்காரர்
ஆ.ரேமஸ்
நுவெர�யா
மாவட்ட
பாராளுமன்ற
உறுப்�னர்கள்,
அைமச்சர்க�ன்
ெபா�ஸ்
பாதுகாவலராகவும், ெகாத்மைல ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ல் ெபா�ஸ் சாஜனாகவும்
கடைமயாற்�ய இலங்ேகாவன் �ர்-

தாங்� ஒன்��ருந்து சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளார்.
கம்பைள
ைவத்�யசாைலக்கு உ�ய சுமார் 40
அ� உயரமான �ர்த்தாங்���ருந்து இவர் சடலமாக
�ட்கப்பட்டு அைடயாளம்
காணப்பட்டுள்ளதாக ெத�யவந்துள்ளது.

04

அரச ஊழியருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா
சம்பளம் அதிகரிக்க ேவணும் எண்டு JVP
லால்காந் ஐயா ெதரிவிச்சிருக்கிறார்.....
நாட்டு நிைலைம ெதரியாம அறிக்ைக
விட்டு கூத்து பாத்து விைளயாடுவதில
இவங்கள எவருேம மிஞ்ச முடியாது...!!!
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புத்தாக்கம்�க்க சர்வேதச �ைரப்பட �ழா இம்மாதம் 14ஆம் �க� முதல் 17ஆம் �க� வைர இந்�யா�ன் ெபங்களூரு�ல் நைடெபற்றது. ெசன்ைன�ல் உள்ள இலங்ைகத் துைணத் தூதரகம் மற்றும் சுற்றுலா ஊக்கு�ப்பு சைப ஆ�யனவற்�ன் அனுசரைண�ல் தூதுக்குழுெவான்று இவ்�ழா�ல் இலங்ைகையப் �ர���த்துவப்படுத்��ருந்தது. இவ்�ழா�ல் இலங்ைக�ன் சாத்ரா டயஸ் �ரமான இயக்�ய 'ஆயு' �ைரப்படத்துக்கு �றந்த ஆ�யப்படத்துக்கான �ருது �ைடத்தது.

டந்த பல மாதங்களாக பாதாள
உலகக் ேகாஷ்��னர் பற்�ய
ெசய்�கைள ெப�யள�ல் நாம்
ேகள்�ப்பட்ட�ல்ைல. துப்பாக்�ப் �ரேயாகமற்ற �ண்ட ெமௗனம் �ல�யது.
அந்த ெமௗனத்ைதக் கைலத்த வண்ணம்
கடந்த 26ம் �க� ெசவ்வாய்க்�ழைம
அ�காைல ேவைள�ல் அங்ெகாைட,
�கஹவத்ைத �ரேதசத்�ல் அைமந்துள்ள
�ெடான்�ல் துப்பாக்�ச் சூட்டுச் சத்தம்
ேகட்டது.
அந்த துப்பாக்�ப் �ரேயாகத்�னால்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டது �� �ர்மாண
ஒப்பந்த நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட்டு
வந்த 42 வயதுைடய தந்��ேக �ர�த்
நுவன் ��ந்த என்ற �ருமணமாகாத ஒருவராகும். இவர் கடந்த �ல நாட்களாக
கள� �ரேதசத்�ல் �� �ர்மாண ஒப்பந்த
ேவைலக�ல் ஈடுபட்�ருந்ததாகத் ெத��க்கப்படு�ன்றது. ��ந்த முக்�யமான
பாதாள உலக குற்றவா�யாகவும் இனம்காணப்பட்டவர். ேபாைதப் ெபாருள் �ற்பைன�ல் ஈடுபட்டுக் ெகாண்டு, கடந்த

அதிகாைலயில் அங்ெகாைடைய
அதிரைவத்த படுெகாைல!
�க் ெகாண்�ருந்த ��ந்தைவ ேநாக்� 9
�ல்� �ற்றர் ைகத்துப்பாக்��ன் மூலம்
சுமார் ஆறு ேவட்டுக்கைளத் �ர்த்த ேபாது
அவ்�ட்�ல் ேவெறாரு அைற�ல் வ�பட்டுக் ெகாண்�ருந்த ��ந்த�ன் சேகாத��ன் கணவரான புத்�க வசந்த என்பவரும் அந்த அைறக்குள் ெசன்று துப்பாக்�ப்
�ரேயாகம் ேமற்ெகாண்ட இருவருள் ஒரு-

�ர� ெபா�ஸ்மா அ�ப�ன் ேநர� கண்கா�ப்�ல் முல்ேல�யா மற்றும் கடுவைள
ெபா�ஸ் �ைலயங்க�ன் மூலம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேபாது இதற்கு ேமல�கமாக
நுேகாெகாைட குற்றப் ���ன் ப�ப்பாளர் ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் ல�த் அேபேசகர மற்றும் ெகாழும்பு குற்றப் ���ன்
தைலவர் �ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர் ஜனக நந்தன ஆ�ேயா�ன் தைலைம�ல் பல ெபா�ஸ் குழுக்களும் பல்ேவறு
ேகாணங்க�ல் �சாரைணகைள ஆரம்-

இருவ�டம் பார்சல் ஒன்ைறக் ெகாடுத்து�ட்டு ���ன் எ�ர்த்�ைச ேநாக்� முச்சக்கர வண்� ஒன்�ல் ஏ�த் தப்�ச் ெசல்லும்
காட்�யும் அங்�ருந்த ���� ெகமரா�ல் ப�வா��ருந்தைத ெபா�ஸார்
கண்டு ��த்துள்ளனர். ெகாைலயா�கள்
ெகாடுத்த பார்ச�ல் ெகாைலக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ைகத்துப்பாக்� இருந்�ருக்கலாம் என �சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு
வரும் ெபா�ஸார் சந்ேதகம் ெவ��ட்டுள்ளனர்.
முச்-

அங்ெகாைட
ெலாக்கா
உ�ருடன்
வாழ்ந்த காலத்�ல் இந்நாட்�ல் அவனது
அேனக ேமாச� நடவ�க்ைககளுக்கு
��ந்த ஒத்துைழப்பு வழங்�யுள்ளான்.
அங்ெகாைட
ெலாக்கா
உ�ருடன்
இருந்த காலத்�ல் ேபாைதப் ெபாருைள
�ற்று �ைடக்கப்ெபற்ற ேகா�க் கணக்கான பணம் ��ந்த�டம் இருந்ததாக
ெவ�நாட்�ற்குத் தப்�ச் ெசன்றுள்ள
ஹரக் கட்டா என்பவனால் குற்றம் சுமத்தப்பட்�ருந்தது.
ெலாக்கா உ��ழந்த மூன்று நாட்க�ன் �ன்னர் ஹரக் கட்டா�ன்
அ�யாட்கள்
��ந்த�டம்
அந்தப் பணத்ைதயும், ெலாக்கா�ன் ெசாத்துக்கைளயும்
ேகட்டு அச்சுறுத்�யுள்ளதாகவும்
ெத��க்கப்படு�ன்றது. எ�னும் ெலாக்கா�ன்
பணமும், அவனது ெசாத்துக்களும் ெலாக்கா உ�ருடன் இருந்த ேநரத்�ேலேய
அவ�டம் ஒப்பைடத்து �ட்டதாக ��ந்த ெத��த்துள்ளான்.
இருந்தாலும் கடந்த காலங்க�ல் ��ந்த
ெபருந்ெதாைகப் பணத்ைத குறு�யகாலத்�ல் ெசலவு ெசய்துள்ளான்.
��ந்த�ன் �து �டுக்கப்பட்ட இந்த
அச்சுறுத்தைல அடுத்து ��ந்த , இத்தா���ருந்து இலங்ைக�ல் ேபாைதப்
ெபாருள் �யாபாரம் ெசய்த இத்தா�
ச�ந்த என்பவனுடன் ெநருங்��ருந்தான்.
இவன் அங்ெகாைட ெலாக்கா�ன் ெநருங்�ய நண்பனான, 2017 ஜனவ� 05ம் �க�
முல்ேல�யா�ல் சுட்டுக் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட சுரங்க குமார ெபேரரா எனும்
ெதல்கஹவத்ேத ரத்தர�ன் இைளய சேகாதரனாகும்.
ரத்தரன் உ��ழந்ததன் �ன்னர் அவனது
மைன�யான அமா� தன்�ைய காத�த்தான். சமயங்�ன் ெகாைல�ன் �ன்னர்
இந்�யா�ற்குத் தப்�ச் ெசன்ற ெலாக்கா,
அவ்வப்ேபாது அமா�ைய இந்�யாவுக்கு
அைழத்துக் ெகாள்வான். அவ்வாறு காலம்
கடந்தேபாது ரத்தர�ன் சேகாதரனான
இத்தா� ச�ந்தவுக்கு சந்ேதகம் ஏற்படத்
ெதாடங்�யது. ரத்தர�ன் ெகாைலயானது அங்ெகாைட ெலாக்கா�ன் �ட்டத்�ன் ப� ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ருக்கலாம்
என அவன் சந்ேத�த்தான். இதன�ப்பைட�ல் அங்ெகாைட ெலாக்கா, கடந்த
வருடம் ஜ�ைல 03ம் �க� இந்�யா�ல்
இறக்கும் ேபாது அமா� தன்� அவனுட�ருந்தாள். இதைனயடுத்ேத ெலாக்கா�ன் மரணம் ெதாடர்�ல் சந்ேதகம் ஏற்பட்டது.
தனது சேகாதர�ன் ெகாைலக்கு ப� �ர்க்கும் வைக�ல் சேகாதர�ன் மைன�யான
அமா�ையப் பயன்படுத்� இத்தா� ச�ந்த�னால் இக்ெகாைல ெசய்யப்பட்�ருக்கலாம் என்பேத அந்த சந்ேதகம். இதற்கு
மற்ெறாரு காரணம் ெலாக்கா உ�ருடன்
இருக்கும் ேபாது இத்தா� ச�ந்தைவக்
ெகாைல ெசய்வதற்கு �ட்ட�ட்�ருந்தைம
ெத�ய வந்த�ருந்தது.
ெலாக்கா�ன்
மரணத்�ன்
�ன்னர்
அவனது ஆட்களால் �டுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்களுக்கு எ�ராக ��ந்த இத்தா�
ச�ந்தவுடன் ெநருக்கமா��ருந்தான். அது
��ந்தவும் இத்தா� ச�ந்தவுக்கும் ெலாக்காவுக்கு�ைட�ல் இருந்த குேராதத்ைத நன்க�ந்�ருந்துதான் ��ந்த அவ்வாறு ெசய்�ருந்தான். ��ந்தைவக் ெகாைல ெசய்தவர்கைள
ெபா�ஸார் ைகது ெசய்யப்படும் வைரக்கும்
��ந்த ெகாைல ெசய்யப்பட்டதற்கான உண்ைமயான காரணம் என்ன என்பைத உறு�யாக
ெவ�வரப் ேபாவ�ல்ைல.
எ�னும் ��ந்த�ன் ெகாைலயானது, குற்றவா�களுக்கும், ேபாைதப் ெபாருள் ேமாச��ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் இைட�ல் ஏற்பட்ட �ள�ன் �ர�ப�ப்ேப என்பது மட்டும்
�ஜமாகும்.
குற்றவா�கைள �ண்டும்
தைல தூக்க இடம�க்க
�டாமல்
ெபா�ஸார்
உள்�ட்ட
சம்பந்தப்பட்ட தரப்�னர் அைனவரும் �ண்டும் நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்
பாதாள உலக குற்றவாளி?
�த்தன.
இக்ெகாைலயானது ேபாைதப்
ெபாருள் ெதாடர்�ல் ஏற்பட்ட �ரச்�ைன�னால் இடம்ெபற்ற ெகாைல என
�ேரஷ்ட �ர� ெபா�ஸ்மா அ�பர் ேதசபந்து ெதன்னேகான் எம்�டம் ெத��த்தார். அத்துடன் ெகாைலயா�கைள கூ�ய
�க்�ரம் ைகது ெசய்வதற்காக பல ெபா�ஸ்
குழுக்கைள ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.
எப்ப�ேயா ��ந்த�ன் �து துப்பாக்�ப் �ரேயாகத்ைத ேமற்ெகாண்ட இரு
ெகாைலயா�களும் வந்த WP XV 5432
இலக்க ேமாட்டார் ைசக்�ள் கடுவைள

ெகால்லப்பட்ட ��ந்த

வருட ஜ�ைல மாதம் 03ம் �க� இந்�யா�ன் ேகாயம்புத்தூ�ல் உ��ழந்த லசந்த
ெபேரரா என்ற அங்ெகாைட ெலாக்காவுடன் �க ெநருக்கமாக இருந்தவேர இந்த
��ந்த. ெலாக்கா�ன் மரணத்�ன் �ன்னர்
��ந்த இத்தா��ல் வ�க்கும் இத்தா�
ச�ந்தவுடன் �க ெநருக்கமாக இருந்துள்ளார்.
��ந்த �ட்�ல் உறங்�க் ெகாண்�ருந்த
ேபாது துப்பாக்�ச் சூட்டுக்கு இலக்கா�
உ��ழந்�ருந்தான். கடந்த ெசவ்வாய்க்�ழைம அ�காைல 6.10 ம�யள�ல்
கறுப்பு �ற ெஜக்கட் மற்றும் தைலக்கவசம் அ�ந்தவாறு ேமாட்டார் ைசக்��ல்
வந்த இருவர் �கஹவத்ைத �காைரக்கு
அரு�ல் தமது ேமாட்டார் ைசக்�ைள
�றுத்��ட்டு கு�த்த �ட்�னுள் நுைழந்துள்ளனர். �ட்டுக்குள் நுைழந்தவர்கள்,
“நாம் ெபா�ஸார்..... எங்ேக ��ந்த....?”
என �ன�யுள்ளனர்.
�ன்னர் ��ந்த உறங்�க் ெகாண்�ருந்த அைற�ன் கதைவ உைடத்துக்
ெகாண்டு அங்கு நுைழந்த இருவரும்,
அங்கு தைர�ல் ெமத்ைத�ன் �து உறங்-

வைரப் ��த்து அவருடன் மல்லுக்கட்�யுள்ளார். இதனால் இரண்டு துப்பாக்�தா�களும் ��ந்த�ன் ைமத்துனர் �தும்
துப்பாக்�ப் �ரேயாகம் ேமற்ெகாண்டு�ட்டு அங்�ருந்து தப்�ச் ெசன்றது ஒரு
��ல் �ைரப்படப் பா�ைய ஒத்�ருந்தது.
இரு ெகாைலயா�களும் வந்த ேமாட்டார்
ைசக்��ேலேய அங்�ருந்து தப்�ச் ெசன்ற
முைற அரு�ல் உள்ள ���� ெகமராக்க�ல் ப�வா��ருந்தது.
துப்பாக்� ேவட்டுக்குள்ளான ��ந்த
அவ்�டத்�ேலேய உ��ழந்துள்ளதுடன்,
பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளான அவனது
ைமத்துனர் ெகாழும்பு ேத�ய ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்டார்.
இந்தத் துப்பாக்�ப் �ரேயாகம் ெதாடர்பான தகவல் ெபா�ஸாருக்கு �ைடத்ததன்
�ன்னர் ேமல் மாகாணத்�ற்குப் ெபாறுப்பான �ேரஷ்ட �ர�ப் ெபா�ஸ்மா அ�பர்
ேதசபந்து ெதன்னேகான் அன்ைறய �னம்
காைல�ேலேய துப்பாக்�ப் �ரேயாகம்
இடம்ெபற்ற �ட்டுக்குச் ெசன்று �ைலைமகைள ஆராய்ந்துள்ளார். இதற்�ைட�ல்
இது ெதாடர்பான �சாரைணகள் �ேரஷ்ட

ெகாைல சந்ேக நபர் �ேல
அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல பாலத்�ல் ைக�டப்பட்�ருந்த
�ைல�ல்
அன்ைறய
�னேம ெபா�ஸா�னால் �ட்கப்பட்�ருந்தது.
அத்துடன் இரு ெகாைலயா�களும்
அ�ந்�ருந்ததாகச்
சந்ேத�க்கப்படும்
இரண்டு தைலக்கவசங்கள் மற்றும் ெஜகட்டுக்களும் மாலேப ெந�ல் ெபர்னாண்ேடா
ைவத்�யசாைலக்கு அரு�ல் ஓ�டத்�ல்
ைக�டப்பட்�ருந்த �ைல�ல் ெபா�ஸாரால் �ட்கப்பட்டது. ெகாைலயா�கள்
அன்ைறய �னம் காைல 6.34 ம�யள�ல்
கடுவைள �காைரக்கு அரு�ல் �ன்�ருந்த
ேபாது ேமாட்டார் ைசக்��ல் வந்த ேவறு

சக்கர வண்��ல் ஏ�ச் ெசன்ற இரு
ெகாைலயா�களும் �ன்னர் மாலேப
ெந�ல் ெபர்னாண்ேடா ைவத்�யசாைலக்குச் ெசல்லும் சந்��க்கா குமாரதுங்க
மாவத்ைத�ல் இறங்� நடந்து ெசல்லும்
காட்�யும் ���� ெகமர�ல் ப�வா�யுள்ளது. அக்காட்� ப�வா��ருப்பது காைல
6.43 ம�க்காகும்.
இேதேநரம் ��ந்தைவக் ெகாைல
ெசய்தவர்கள் எனச் சந்ேத�க்கப்படுேவார்
ெதாடர்பான பல தகவல்கள் ெபா�ஸ்
ஊடகப் ேபச்சாளர் அலுவலகத்�னால்
ஊடகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. அந்நபைரக் ைகது ெசய்வதற்காக ெபாது மக்க�ன் ஒத்துைழப்ைபக் ேகட்டு அந்நப�ன்
புைகப்படமும் ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் அலுவலகத்�னால் ஊடகங்களுக்கு
வழங்கப்பட்�ருந்தது. அந்த அ��த்த�ல்
கு�ப்�டப்பட்டுருந்தவாறு சந்ேதக நபர்
30 வயதுைடய ெபான்னம்ெபரும ஆராச்�ேக ெதான் தனூஷ் புத்�க எனும் �ேல
என்பவனாகும்.
அவன் முல்ேல�யா, பு�ய நகரம், இலக்கம் 42/02, பாேரான் �லகானந்த மாவத்ைதைய வ�ப்�டமாகக் ெகாண்டவனாகும்.
அவன் முல்ேல�யா உடுமுல்ல, 252ம்
இலக்க �ட்�லும், தனது மைன��ன்
�டான மாலேப, ெராபட் குணவர்தன
மாவத்ைத�ல் 333 � என்ற இலக்க �ட்�லும் வ�ப்பதாகவும் அ�யக்�ைடத்துள்ளது
�ேல
அேனகமாக
அங்ெகாைட,
�ம்புட்டான, முல்ேல�யா பு�ய நகர்,
ெவ�கம, ��கம, �க்கடுைவ மற்றும்
கா� ேபான்ற �ரேதசங்க�ல் நடமாடுவதாகவும், தனது இரு ைகக�லும் ேதாள்
பட்ைட முதல் முழங்ைக வைர�லும்
பச்ைச குத்��ருப்பதாகவும் ெபா�ஸார்
ெவ��ட்ட அந்த அ��த்த�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.
எப்ப�ேயா �ேல ெதாடர்�ல் ெபா�ஸாருக்கு தகவல் வழங்குபவருக்கு இருபத்ைதந்து இலட்சம் பணப்ப�சு வழங்கப்படும் என்றும், வழங்கப்படும் தகவல்
�கவும் இரக�யமாக பாதுகாக்கப்படும்
என்றும் அந்த அ��த்த�ல் கு�ப்�டப்பட்�ருந்துள்ளது.

அமில மலவிசூரிய ...
த��ல் : எம். எஸ். முஸப்�ர்
(புத்தளம் �ேசட �ருபர்)
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ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

க�ொ

விட்-19 த�ொற்று பரவலைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு தடுப்பூசி வழங்கும்
திட்டத்தை குழப்புவதற்கு எடுக்கப்படும்
எந்தவ�ொரு முயற்சிக்கும் அரசாங்கம் அஞ்சப் ப�ோவதில்லை
என்று சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல
தெரிவித்தார். எமக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வியிலேயே
அமைச்சர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

கே:

க�ொவிட்-19 த�ொற்றுபரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதில்
இலங்கை முக்கியமான மைல்கல்லை
அடைந்திருப்பதாக நீங்கள் யுனிசெப்
அமைப்புக்குக் கூறியிருந்தீர்கள்.
இதனை விளக்க முடியுமா?

பதில்: க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயை நாம்
கடக்க வேண்டுமானால் சில வழிகாட்டுதல்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஆரம்ப
கட்டத்தில் எங்களுக்கு சில சிக்கல்கள் இருந்தன. ஏனைய பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியிலும் தடுப்பூசிகளைப் பெறுவதற்கு நாங்கள்
ப�ோராடிக் க�ொண்டிருந்தோம். சகல சுகாதார
வழிகாட்டல்களும்
வழங்கப்பட்டிருந்த
நிலையில், கடந்த சித்திரைப் புத்தாண்டு
காலத்தில் மக்கள் எவ்வாறு நடந்து க�ொண்டார்கள் என்பது எமக்கு நினைவில் உள்ளது.
அவர்கள் சுகாதார வழிகாட்டல்களை கவனத்தில் க�ொள்ளவில்லை. இதன் விளைவுகளை
நாம் எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டி ஏற்பட்டது. எனினும், தற்போதைய நிலைமை
மாறுபட்டதாக உள்ளது. தடுப்பூசி ஏற்றும்
எமது திட்டம் சிறப்பானதாக அமைந்திருப்பது இதற்குக் காரணமாகும். தடுப்பூசி
வழங்குவதில் சிறப்பான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கையும் உள்ளது. பெரும்பாலான மக்கள் தற்போதைய புதிய வாழ்க்கை
முறைக்கு ஏற்ப தம்மை மாற்றிக் க�ொண்டு
க�ொவிட் சூழலின் நிலைமைகளை ஏற்றுக்
க�ொண்டு வாழத் த�ொடங்கியுள்ளனர்.

கே:

அரசாங்கத்தின் க�ொவிட்-19
தடுப்பூசி வழங்கும் வேலைத்
திட்டம் எந்தளவுக்கு வெற்றியளித்துள்ளது?

பதில்: ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தை
விசேட ப�ொறுப்பாக எடுத்து செயற்படுகின்றார். இந்தப் பயிற்சியை வெற்றிகரமாகச்
செயற்படுத்துவதற்காக அனைத்து மக்களையும் அவர் ஒன்று திரட்டியதுடன், அவரே
இத்திட்டத்துக்குத் தலைமை தாங்கினார்.
இத்திட்டத்தை விஸ்தரித்ததன் பலனை நாம்
இன்று காண முடிகிறது. இதற்கு நாம் அனைவரும் பங்களித்துள்ளோம். இந்தத் தடுப்பூசித் திட்டத்துக்கு ஜனாதிபதியின் திறன்
மற்றும் தலைமைத்துவத்தை குறிப்பிடுவது
எனது கடமையாகும். இது நினைவில் க�ொள்ளப்பட வேண்டும், மதிக்கப்பட வேண்டும்,
பாராட்டப்பட வேண்டும்.

கே:

மீண்டும�ொரு க�ொவிட்-19
அலைக்கு வழிவகுக்காது
ப�ொறுப்பான விதத்தில் மக்கள்
செயற்பட வேண்டும் என சுகாதார-

த்துறை நிபுணர்கள் வலியுறுத்தி
வருகின்றனர். இது த�ொடர்பில்
உங்கள் கருத்து யாது?
பதில்: நாம் இதனையே ஆரம்பம்
முதலில் கூறி வருகின்றோம். எதிர்காலத்திலும் இந்த விழிப்புணர்வை
மேற்கொள்வோம். ஏனெனில் மேலும்

தடுப்பூசி வழங்கும் திட்டத்தை
குழப்பும் எந்த முயற்சிக்கும்
நாம் அஞ்ச மாட்டோம்!
ஒரு வருடத்துக்கு சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்
கட்டமைப்பை மதித்து நாம் நடக்க வேண்டியிருக்கும். க�ொவிட்-19 முகாமைத்துவத்தில்
ப�ொதுமக்களுக்குப் பாரிய பங்கு உள்ளது.
இதுவே எமது நிலைப்பாடாகும்.

கே:

க�ொவிட் தடுப்பூசிகளின்
வர்த்தக நாமங்கள் பற்றிப்
பிழையான தகவல்களை வழங்கி
மக்களைக் குழப்ப சில குழுக்கள்
முயற்சிக்கின்றன. உங்கள்
நிலைப்பாடு என்ன?

பதில்: நாம் பிரச்சினைகளை மறைக்கவில்லை. ஏனெனில், தடுப்பூசிகள் குறித்த
தவறான நம்பிக்கைகள் மற்றும் வதந்திகளைப் பரப்புவதில் முனைப்புக் காட்டும்
தரப்பினர் உலகில் காணப்படுகின்றனர்.
இந்த செயற்பாடுகள் குறித்து நாம் அச்சமடையவில்லை. தடுப்பூசியினால் பெறக்
கூடிய நன்மைகள் குறித்த பிரசாரங்களை

மக்கள் மத்தியில் தவறான
தகவல்கள் பரப்புவதில்

சில சக்திகள் முனைப்பு!

மலரும் யுகத்திற்கு
புதியத�ோர் வடிவம்
மிலிந்த ம�ொரக�ொட

அ

ரசியலமைப்பு த�ொடர்பான பேச்சு
மீண்டும்
ஆரம்பமாகியுள்ளது.
சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான சரித்திரத்தில் அரசியலமைப்பு பற்றிய சர்ச்சைகள்
ஏராளம். ஆட்சிக்கு வரும் அரசாங்கம் அரசியலமைப்பை உருவாக்குகிறது. அதன் வெற்றி
த�ோல்வி பற்றி வேறாக கதைக்க வேண்டும்.
ப�ொது மக்களுக்கு கிடைத்துள்ள சந்தர்ப்பம்
என்ன?
நியாயமான நிர்வாக முறையை உறுதி
செய்ய அரசியலமைப்பு அவசியம். ஐவர்
ஜெனிங்ஸ் சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்.
டீ.எஸ். சேனாநாயக்கவுடன் கலந்துரையாடி
அதன் சரத்துகளை தயாரித்தார். அதனை
பாராளுமன்றமும் அங்கீகரித்தது. பின்னர்
1972ஆம் ஆண்டு குடியரசு அரசியலமைப்பு
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. நிறைவேற்று அதிகாரம்

முன்னெடுத்து மக்களை அதற்காக ஊக்குவித்து வருகின்றோம். க�ொவிட்-19
த�ொடர்பான இறப்புகளின் புள்ளிவிவரங்களை எடுத்துக் க�ொண்டால், மரணமடைந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட 75 சதவீதம் பேர் தடுப்பூசியின் ஒரு ட�ோஸ்
கூட பெற்றுக் க�ொள்ளாதவர்களாவர்.
இரு ட�ோஸ் தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுக்
க�ொண்டவர்களில் உயிரிழந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை 6 அல்லது 7 வீதமாகும்.

கே:

இலங்கையின் தடுப்பூசி
சான்றிதழை ஐக்கிய
இராச்சியம் இன்னமும் ஏற்றுக்
க�ொள்ளவில்லை, ரஷ்யாவின்
ஸ்புட்னிக் வீ தடுப்பூசியை
அமெரிக்கா ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை
என்ற சர்வதேச அறிக்கைகளில்
உண்மை உள்ளதா?

பதில்: உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினால்
வெளியிடப்பட்ட சுகாதார வழிகாட்டல்களையும் சில நாடுகள் ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை. ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் வேற�ொன்றைக் கூறுகிறது. ஐக்கிய இராச்சியம்
வேறான்றைக் கூறுகிறது. இது த�ொடர்பில்
எமக்குப் பிரச்சினைகள் உள்ளன. உலக
சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் வழிகாட்டல்களே
உலகளாவிய ரீதியில் பின்பற்றப்படுகின்றன. ஐக்கிய இராச்சியத்தைப் ப�ொறுத்த
வரையில் எமது பக்கத்திலும் சில தவறுகள்
உள்ளன. இவற்றை சீர் செய்வதற்கு நாம்
முயற்சிக்கின்றோம். த�ொழில்நுட்பப் பகுதி
வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஒன்றினால் கையா-

அமைச்சர்

கெஹலிய
ரம்புக்வெல்ல

அளிக்கும் விளக்கம்
ளப்படுகிறது. இதனை எதிர்வரும் சில
நாட்களில் சீர் செய்வதாக அமைச்சர் நாமல்
ராஜபக்ஷ உறுதியளித்துள்ளார். சான்றிதழை
வைத்திருப்பவர்களின் பிறந்த நாள் எமது
கியூ.ஆர் க�ோர்டில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
இதனை எதிர்வரும் நாட்களில் சரி செய்ய
முடியும் என நினைக்கின்றோம்.

கே:

சில வெளிநாடுகளுக்குச்
செல்வதாயின் சின�ோப�ோர்ம்,
அஸ்ட்ராசெனிகா மற்றும் ஸ்புட்னிக்
வீ தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில் இளைஞர்கள் மத்தியில்
அச்சம் இருப்பதை அவதானிக்க
முடிகிறது. இது பற்றி உங்களின்
நிலைப்பாடு என்ன?

பதில்: உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் பரிந்துரைகளைக் கவனத்தில்
க�ொள்ளாது சில நாடுகள் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளன. எனினும்,
படிப்படியாக நாடுகள் ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வருகின்றன. உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தடுப்பூசிகளை ஏற்றுக் க�ொண்டால்
அனைத்து நாடுகளும் அவற்றை ஏற்றுக்
க�ொள்ளும் நிலைக்கு வர வேண்டியிருக்கும். இருந்தப�ோதும் இந்தப் பிரச்சினையை எமது பக்கத்தில் தீர்ப்பதற்கான
முயற்சிகளை நாம் முன்னெடுப்போம்.

கே:

சீனத் தயாரிப்புத் தடுப்பூசிகளுக்குப் பதிலாக பைசர்
தடுப்பூசியை வழங்குமாறு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்து வருகின்றனர் அல்லவா?
பதில்: இது த�ொடர்பில் அவர்கள் கலந்துரையாடல்களையும்
நடத்தியிருந்தனர்.
எனினும், 12-_15 மற்றும் 15-_19 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு ந�ோய்த் த�ொற்றுகள்
இருப்பதைத் தவிர வேறு எந்த அறிவியல்
ஆதாரமும் இல்லை. இதனை ஏற்று நாம்
தடுப்பூசிகளை வழங்கி வருகிற�ோம்.

கே:

க�ொவிட்-19 தடுப்பூசியின்
மூன்றாவது ட�ோஸ் வழங்குவது த�ொடர்பில் இறுதித் தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

பதில்: ஆம், இந்த ந�ோக்கத்திற்காக நாம்
14.4 மில்லியன் தடுப்பூசிகளுக்கான கட்டளையை வழங்கியுள்ளோம்.

அரசியலமைப்பும் மக்களுக்கான சந்தர்ப்பமும்
க�ொண்ட ஜனாதிபதியுடனான நிர்வாகம்
அமையும் வகையில் வகையில் 1978ல்
அரசியலமைப்பு மாற்றப்பட்டது. அன்று
த�ொடக்கம் ஆட்சிக்கு வரும் அரசாங்கங்கள் புதிய அரசியலமைப்பு ய�ோசனைய�ோ
முன்வைப்பது சாதாரண விடயமாகி விட்டது.
முறை மாற்றப் ப�ோராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் கட்டமைப்புக்குள் திருத்தங்களைத் தவிர
புதிய ஒன்றை உருவாக்குவதில் த�ோல்வியடைந்து உள்ளார்கள்.
நாட்டுக்கு பதிய ஆரம்பம�ொன்று அவசியமாகும். அதுபற்றி எதுவித விவாதமும்
இல்லை. தெற்கு மக்கள் மாற்றம் குறித்த
எதிர்பார்ப்பை க�ொண்டுள்ளார்கள். வடக்கு
கிழக்கு மக்கள் தங்களது விருப்பங்கள் பற்றி
சிந்திக்கிறார்கள். அண்மையில் நடைபெற்ற
பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்கான பின்னணியை ஆராய்ந்து நாட்டு மக்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்க நாட்டுக்காக ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும்.
அரசியலமைப்பு சட்டவல்லுனர்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆட்சியாளர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப தயாராகிறது. ஆட்சியிலுள்ள

அணியினரின் அதிகாரம் பாதுகாக்கப்படும்
வகையில் சட்டத்தை உருவாக்குவது த�ோல்வியான முறையாகும். அரசியலமைப்பு
ஆட்சியில் உள்ளவர்களுக்கு ஆயுதமல்ல.
ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கும் மக்களை
வலுப்படுத்தும் ஒன்றாகும். நாட்டு மக்களிடமிருந்து தூரமாகிப்போன அரசியலமைப்பை
அவர்களிடையே க�ொண்டு செல்வது முக்கியமாகும். அவர்கள் உணரக்கூடிய அரசியலமைப்பு தேவை. சமூக தலைவர்களுக்கு
புதிய அரசியலமைப்பைப் பற்றிய ப�ொறுப்புண்டு. சமூகத்துக்கு தேவையான விடயங்கள் குறித்து ஆராய்ந்து புதிய கருத்துகளை
அதில் உள்ளடக்க வேண்டும்.
உலகத்தில் இலங்கையும் ஒரு பகுதியாகும்.
உலகின் ஏனைய பகுதிகளிலிருந்து பெற்றுக்
க�ொள்ளக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் பற்றி நன்கறிந்த மனித வளம் எமக்கு உண்டு. பழைய
காலாவதியான கருத்துகளால் விருப்பங்களை தடை செய்யக் கூடாது. விருப்பம்
ப�ோன்று வாழும் முறை மற்றும் சார்பற்ற சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கும் பின்னணி நாட்டுக்கு
ப�ொருத்தமான அரசியலமைப்பில் காணப்பட

வேண்டும். அதிகாரத்தை ஒரு நபருக்கோ
ஓரு குழுவுக்கோ கிடைக்குமாறு புதிய கட்டமைப்பை தயாரிப்பது பழைய பட்டறைக்கு
புதிய ச�ொற்களை இணைப்பது ப�ோன்றதாகும். உலகில் ஏனைய நாடுகளில் என்ன
நடந்துள்ளது? இன, மத மற்றும் ஏனைய
பேதங்களை ஒழிக்கும் கட்டமைப்பு எவ்வாறு
உருவானதென எம்மிடையே கலந்துரையாடல் நடைபெற வேண்டும். அந்த கலந்துரையாடலை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு நிர்வாகக்
கட்டமைப்பை உருவாக்குதலே புதிய அரசியலமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது.
ப�ோராட்டம் புரிபவர்களை ஒடுக்கத் தேவையில்லை. நாட்டுக்குத் தேவை சமூக மாற்றத்துக்கு தயாராகும் மக்களை அடக்கும் சட்ட
சரத்துகள் அல்ல. குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் உலகில் பல நாடுகளை முன்ன�ோக்கி க�ொண்டு சென்றுள்ளார்கள். மாற்றி
ய�ோசித்த நபர்கள் நாட்டை மேன்மையான
நிலைமைக்கு க�ொண்டு சென்றுள்ளார்கள்.
இலங்கைக்கும் தேவை அவ்வாறான யுகத்துக்கான வழியை உருவாக்கும் திட்டமாகும்.

சட்டத்தை தயாரித்து நாட்டை அடக்குவதற்கு
பதிலாக கட்டமைப்புக்குள் மனதை திறந்து
விடும்
முறைய�ொன்றை
பரிந்துரைக்க
வேண்டும்.
சரித்திரத்திலிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும்.
இருப்புக்காக பல தலைமுறைகள் இழப்புகளை சந்தித்துள்ளன. அந்நிய ஆட்சிக்கு
எதிராக மட்டுமல்ல சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக குரலெழுப்பிய மக்களிடமும் கருத்தொன்றுண்டு. அந்த
கருத்துக்குரிய இடம் எது? அரசியலமைப்பு
என்பது ஒரு பிரிவினருக்கு, ஒரு வகுப்பாருக்கு, ஒன்றாக பயணிப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் அதிகாரத்தை வழங்கும் சட்டகம் அல்ல.
ம�ொத்த சமூகத்துக்கும் அதிகாரம் கிடைக்க
வேண்டிய சட்ட கட்டமைப்பாகும். சமூகத்தை
இணைக்கும் நேரடியான சக்தியாகும். அவ்வாறான அரசியலமைப்பொன்றை உருவாக்குவது த�ொடர்பாக கனவு காணும் சமூகத்தைப்பற்றி சிந்திப்பது மிகவும் நல்லது.

தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட் 
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அரசாங்கத்திற்கும் சில கட்சிகளுக்கும் இைடயில் நிலவும் ெநருக்கடி:

நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான
நடவடிக்ைககளில் பிரதமர்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

அரசாங்கம் மற்றும் அரசாங்கத்துடன் இைணந்த �ல கட்�களுக்�ைட�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெநருக்க�களுக்கு �ர்வு காணும் வைக�ல்
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ நடவ�க்ைக எடுத்து வருவதாக அரசாங்க
வட்டாரங்கள் ெத��க்�ன்றன.
அரசாங்கத்�ல் அங்கம் வ�க்கும்
கட்�கள் பலவற்�ன் ேவண்டுேகாளுக்�ணங்க �ரதமர் தைல�ட்டு

அதற்கான நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டுள்ளதாகவும் ெத��க்கப்படு�றது.
ஏற்கனேவ ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் தைலைம�ல்
அரசாங்கத்�ல் அங்கம் வ�க்கும்
ேமற்ப� கட்�க�ன் தைலவர்கள்
பங்ேகற்ற ேபச்சுவார்த்ைத கடந்த
28ஆம் �க� ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் தைலைம�ல்
நைடெபற்றதுடன் அதற்கான நடவ�க்ைககைள �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-

ஜிந்துப்பிட்டி ெஜயந்திநகர்

ஆலயத்தில் கந்த சஷ்டி திருவிழா
�ந்துப்�ட்� ெஜயந்� நகர் முருகன் ஆலயத்�ல் 04ம் �க�
�யாழக்�ழைம கந்தசஷ்� �ரு�ழா ஆரம்பமா� நவம்பர்
09ம் �க� ெசவ்வாய்க்�ழைம சூரன்ேபார் நைடெபறும்.
ெதாடர்ந்து அடுத்தடுத்த �னங்க�ல் பட்டா�ேஷகம்,ெதய்வாைன கல்யாணம்,வள்� கல்யாணம் நைடெபற்று நவம்பர்
13ம் �க� �ருவூஞ்சல் �ரு�ழாவுடன் �ைறவுெபறும்.
தற்ெபாழுதுள்ள ெகா�ட் -19 காரணமாக அரசாங்க சுகாதார
ப�ந்துைரகள மற்றும் வ�காட்டல் ப� பக்தர்கள் கந்தசஷ்�
�ரத காலங்கைள கைடப்��க்க ஒழுங்குகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. காைல பூைஜகள் முதல் மத்�ய, உச்�கால பூைஜ
வைர பக்தர்கள் ஆலயத்�ல் முருகப்ெபருமாைன த�சனம்
ெசய்ய அனும�க்கப்படுவார்கள்.பக்தர்கள் சுகாதார வ�முைறகைள கருத்�ல் ெகாள்ளும்ப� ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படு�ன்றார்கள்.
பக்தர்கள் பாதுகாப்பு கரு� மாைல நைடெபறும் பூைஜக�லும் வசந்த மண்டப பூைஜக�லும் பக்தர்களுக்கு அனும�
மறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆ�னும் �னச� மாைல 10 நாட்களும்
பூைஜ �கழ்ச்�கைள ஆலய முகநூல் வ�யாக ஒ�பரப்பு
ெசய்ய ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளன. பக்தர்கள் https://www.
facebook.com/araneripage எனும் முகநூல் வ�யாக முருகப்
ெபருமாைன த�சனம் ெசய்யலாம்.

பக்ஷ
ேமற்ெகாண்�ருந்ததாகவும்
அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.
அரசாங்கத்�ற்கும் ேமற்ப� கட்�களுக்கும் இைட�ல் ஏற்பட்டுள்ள
ெநருக்க� �ைலைமைய �வர்த்�
ெசய்வதற்கு தைல�டுமாறு பல அர�யல் கட்�கள் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ச�டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்�ருந்தன
அந்த
ேவண்டுேகாளுக்�ணங்கேவ �ரதமர் தைல�ட்டு அந்த
�ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு காண நடவ-

�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டுள்ளதாகவும் அரசாங்க வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.
அேதேவைள
எ�ர்ெகாள்ள
ேநரும் அர�யல் �ரச்�ைனகள்
மற்றும் ெபாருளாதார ெநருக்க�கள்
ெதாடர்�ல் ேபச்சுவார்த்ைதகைள
நடத்தும் வைக�ல் ஒவ்ெவாரு
மாதமும் கட்�த் தைலவர்க�ன் கூட்டத்ைத நடத்துவதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன. (ஸ)

இந்ேதாேனசிய ெபண்கள் உட்பட 6 ேபர்
கல்கிைச பிரேதசத்தில் ைகது
இந்ேதாேன�ய ெபண்கள் உட்பட 6 ேபர்
கல்�ைச ேசரம் மாவத்ைத �ரேதசத்�ல்
பா�யல் ெதா��ல் ஈடுபட்டதாக ைகது
ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ைகது ெசய்யப்பட்டவர்களுள், கு�த்த
பா�யல் ெதா�ல் �டு� முகாைமயாளரும்
அடங்குவதாக ெத��க்கப்படு�றது.
ேநற்று முன்�னம் �ற்பகல் வலான
ேமாச� ஒ�ப்பு ���னருக்கு �ைடத்த
இரக�ய தகவலுக்கு அைமய இந்த சுற்�வைளப்பு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

ைகது ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள் 51,
35, 31 மற்றும் 28 வயதுைடயவர்கள் எனக்
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.
�ரதான சந்ேதக நபரான �டு� முகாைமயாளர், குருநாகைல வ�ப்�டமாகக் ெகாண்டவர் எனவும் ைகது ெசய்யப்பட்ட ஏைனய
சந்ேதக நபர்கள் இந்ேதாேன�ய ெபண்கள்
எனவும் ெத��க்கப்படு�றது.
இதைனயடுத்து ைகது ெசய்யப்பட்ட 6
ேபரும் ேநற்று (30) கல்�ைச ��வான் ��மன்�ல் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

அத்�யாவ�ய...

நாைள முதல்...

எ�ெபாருள் ��ேயாகம், ெபாருட்கள் ��ேயாகம், பய�கள் ேபாக்குவரத்து, இலங்ைக மத்�ய
வங்�, அைனத்து அரச வங்�கள் உள்�ட்ட
பல்ேவறு ேசைவகள் இவ்வாறு அத்�யாவ�ய
ேசைவகளாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் �ழ், K.C.L. �ரவ உரம் மற்றும்
ெநேனா ைநட்ரஜன் உரம் ஆ�யனவும்
�வசா�களுக்கு இலவசமாக ப�ர்ந்த�க்கப்படுவதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.

சம்பந்தன், �க்�ேனஸ்வரன்...
கலந்துைரயா�யதாக ெத��த்துள்ள
அவர், அத்தைகேயாரது அனுபவங்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்டு மக்களுக்கான ேதைவகைளப் ெபற்றுக்
ெகாடுக்க நடவ�க்ைக எடுக்கப்
ேபாவதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.
தாம் ஒரு அர�யல்வா� அல்ல
என்பைத சுட்�க்காட்�ய வடமாகாண ஆளுநர் அர�யல் த�ர்ந்த,
வடமாகாணத்�ல் அர�யல் �ர���களால் முன்ைவக்கப்படும் மக்களுக்கான �ரச்�ைனகள் மற்றும்
ேதைவகைள ஆராய்ந்து அரசாங்கத்�ட�ருந்து அதற்கான ஒத்துைழப்-

புக்கைள ெபற்று உ�ய நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள மு�யும்
என்றும் அவர் ெத��த்தார்.
பு�ய வட மாகாண ஆளுநராக
பத� ஏற்றுள்ள �வன் �யாகராஜா
தமது பத�க் காலத்�ல் வடமாகாணத்�ன்
முன்ேனற்றத்�ற்கான
பல்ேவறு �ட்டங்கைள நைடமுைறப்படுத்த
எ�ர்பார்த்துள்ளதாகவும் அது ெதாடர்�ல் அங்குள்ள்ள
அர�யல்வா�கள், மாவட்டச் ெசயலாளர்கள், �ரேதச ெசயலாளர்கள்
மற்றும் உயர்மட்ட அரச அ�கா�களுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்

ேபாவதாகவும் ெத��த்தார்.
�னகரன் சார்�ல் அவ�டம் ேமற்ெகாண்டேநர்காண�ன்ேபாேதஅவர்
இதைனத் ெத��த்தார்.
அது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும்
ெத��க்ைக�ல்:
த�ழ் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன்
தைலவர் சம்பந்தன் என்ைன ஏற்கனேவ அ�ந்�ருக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் 1980 காலங்க��ருந்து அவைர நான் அ�ேவன்.
அவரது அர�யல் ெசயற்பாடுகள்
அனுபவங்கைளயும் நான் அவதா�த்துள்ேளன். �.�. �க்ேனஸ்-

வரைன சந்�த்தேபாது வடக்�ல்
�லவும்
கல்�த்துைற
சார்ந்த
�ரச்�ைனகள்
மட்டும்
ெபாது
�ரச்�ைனகள் ெதாடர்�ல் கலந்துைரயா�ேனாம். வடக்�ல் த�ழ் அர�யல்வா�கள் அங்குள்ள மக்க�ன்
வாக்குகைளேய
அ�த்தளமாகக்
ெகாண்டுள்ளார்கள். அந்த வைக�ல்
மக்க�ன் �ரச்�ைனகைள அவர்கள்
எழுத்து மூலமாக சமர்ப்�ப்பார்களானால் அதற்கான �ர்ைவ ெபற்றுக்ெகாடுக்க நடவ�க்ைக எடுக்க
மு�யும் என்றும் அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.(ஸ)

கண்ட�யப்பட்டுள்ளது.
இைதயடுத்து ��ச்ைசக்கு ெசன்ற
இவர் �ட்டுக்கு அல்லது ெபா�ஸ்
�ைலயத்�ற்ேகா வர�ல்ைல என்பதால் உற�னர்களால் ேதடப்பட்டுள்ளார்
�ன்னர்
சாஜ�ன்
மைன�
கணவைன ேத�த்தரும்ப� அர�யல் �ரமுகர்கள் மற்றும் ெபா�ஸ்
உயர் அ�கா�க�ன் கவனத்�ற்கு
ெகாண்டு வந்துள்ளார்.
இதைனயடுத்து இவைர ேதடும்
ப��ல் ெபா�ஸ் குழு ஒன்றும்
அைமக்கப்பட்�ருந்தது.

இந்த �ைல�ல் ெதாடர்ச்�யாக
ேதடப்பட்டு வந்த �ைல�ல் ேநற்று
முன்�னம் சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளார்.
சம்பவம் ெதாடர்�ல் ெத�வருவதாவது,..
ைவத்�யசாைலக்கு �ர் வழங்கும்
�ர்தாங்���ருந்து ெவ�ேயற்றப்படும் ��ல் துர்நாற்றம் ��யுள்ளது.
இைதயடுத்து கு�த்த �ர் தாங்�ைய
ப�ேசா�த்த ேபாது சடலம் கண்டு��க்கப்பட்டுள்ளது.
இதைனயடுத்து
ஸ்தலத்�ற்கு
வருைக தந்த �தவா�ன் முன்�ைல-

�ல் சடலம் உற�னர்களால் அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது.சடலம்
�ேரத ப�ேசாதைனக்காக கம்பைள
ைவத்�யசாைல�ல் அனுப்� ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
அேத ேநரத்�ல் இலங்ேகாவ�ன்
மரணம் ெதாடர்�ல் சந்ேதகம் �லவுவதாக ெத�யவந்துள்ளதுடன்,ைவத்�யசாைல�ன் சுமார் 40 அ� உயர
�ர் தாங்��ல் இவர் எப்ப� �ழ்ந்�ருப்பார், அதற்கான காரணம் என்ன
என்பது ெதாடர்�ல் �சாரைணகள்
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளதாக ெத�யவந்துள்ளது.

சடலமாக �ட்கப்பட்ட...
சாஜன் இலங்ேகாவன் கடந்த 50
நாட்களுக்கு ேமலாக காணாமற்
ேபா�ருந்த �ைல�ல் உற�னர்கள்
மற்றும் �ேசட ெபா�ஸ் குழு�னால் ேதடப்பட்டு வந்துள்ளார்.
இவர் கைட�யாக ெகாத்மைல
ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் ப�யாற்�ய �ைல�ல் தனக்கு ெநஞ்சு வ�
என்று கம்பைள ைவத்�யசாைலக்கு
��ச்ைச ெபற்றுக்ெகாள்ள ெசன்றுள்ளார்.
இதன் ேபாது இவருக்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�ேசாதைன�ல்
ெகாேரானா ெதாற்று அ�கு�களும்

மாகாண பயண கட்டுப்பாடுகள்...
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட, இந்தத்
�ர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளெதன,
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
ெத��த்தார்.
��ேயா
ெதா�ல்நுட்பத்�னூடாக ேநற்று முன்�னம் நைடெபற்ற
ெகா�ட்-19 ெதாற்று ஒ�ப்புச் ெசயல�க் கூட்டத்�ன் ேபாேத, ஜனா�ப�
ேமற்கண்டவாறு ெத��த்தார்.
ெகா�ட்-19 ெதாற்றுப் பரவல் காரணமாக, பாடசாைல மாணவர்க�ன்
கல்� ெபருமள�ல் பா�க்கப்பட்டுள்ளதால், அது ெதாடர்�ல் அவதானம் ெசலுத்�, கல்�ப் ெபாதுத்
தராதர சாதாரணதரம் மற்றும் உயர்தரங்களுக்கான பாடசாைலக் கல்� நடவ�க்ைககைள ஆரம்�ப்பதற்கான

சுகாதாரப் ப�ந்துைரகள் �ைடத்துள்ளதாக இதன்ேபாது ெத��க்கப்பட்டது. இது ெதாடர்�ல், பாடசாைல
அ�பர்களுக்கு அ�வுறுத்�, கல்�
நடவ�க்ைககைள �ைர�ல் ஆரம்�ப்பதற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்யுமாறு, ஜனா�ப� ெத��த்தார்
அத்துடன், பல்கைலக்கழக முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கான கல்�
நடவ�க்ைககைள
ஆரம்�ப்பது
ெதாடர்�ல் �ைர�ல் ஆராயுமாறும், சுகாதார மற்றும் கல்� அ�கா�களுக்கு ஜனா�ப� அ�வுறுத்�னார்.
ெபாது இடங்கள், வர்த்தக �ைலயங்கள், �ற்றுண்�ச்சாைலகள் உள்�ட்ட ெபாதுமக்கள் அ�கள�ல்
நடமாடும் இடங்களுக்குச் ெசல்லும்

ேபாது, தடுப்பூ� அட்ைடையக் கட்டாயம் எடுத்துச் ெசல்வதற்கான
இயலுைம ெதாடர்�ல் உடன் கண்ட�யவும், இதன்ேபாது �ர்மா�க்கப்பட்டது.
தடுப்பூ� ஏற்�க்ெகாள்ளாத நபர்களுக்கு எ�ராகச் சட்ட நடவ�க்ைக
எடுக்க, ெகாேரானா சட்ட�ட்டங்க�ல்
வாய்ப்ப�க்கப்பட்டுள்ளெதன்று சுட்�க்காட்�ய சுகாதார
அ�கா�கள், இது ெதாடர்�ல் சட்ட
மாஅ�ப�ன்
ஆேலாசைனையப்
ெபற்றுள்ளதாகவும் கு�ப்�ட்டனர்.
பாடசாைல
மாணவர்களுக்கான
தடுப்பூ� ஏற்ற�ன் முன்ேனற்றம்
ெதாடர்�லும், ஜனா�ப� இதன்ேபாது ஆராய்ந்த�ந்தார்.

ெகா�ட்-19 மரணங்க�ன் �தம்
மற்றும் ெதாற்றுக்குள்ளாகும் ேநாயா�க�ன் எண்�க்ைகையக் குைறத்துக்ெகாள்ள,
தடுப்பூ�
ஏற்றல்
ேவைலத்�ட்டத்ைத ேமலும் ��வுபடுத்த ேவண்�யதன் அவ�யம்
ெதாடர்�லும் ஜனா�ப� எடுத்துைரத்தார்.
அத்துடன், �ன்தங்�ய �ரேதசங்க�ல் வாழும் மக்களுக்கான தடுப்பூ� ஏற்றல் ேவைலத்�ட்டத்துக்கு
நடமாடும் ேசைவைய முன்ெனடுக்குமாறும் அைனத்து மக்களும்
தடுப்பூ� ஏற்�க்ெகாள்வதற்கான
வாய்ப்ைப ஏற்படுத்�க் ெகாடுக்குமாறும், ஜனா�ப� ஆேலாசைன
வழங்�னார்.

உலக நகர �னம் இன்று;...
ெத��த்துள்ளார்.கால�ைல மாற்ற
�ைளவுகைள எ�ர் ெகாள்ளக்கூ�ய
நகரங்கைள �ர்மா�ப்பது எம் மத்��ல் காணப்படும் பா�ய சவாலாகும்.
அதற்கான ெகாள்ைக �ர்மானங்கைள
உ�ய ேநரத்�ல் முன்ெனடுப்பதற்கு
நாம் அைனத்து சந்தர்ப்பங்க�லும்
நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டுள்ேளாம்.
ச�பத்�ய வரலாற்�ல் நகர அ��ருத்� ெதாடர்�ல் அ�க அவதானம்
ெசலுத்துவதற்கு ெகாள்ைக ���ல்
�ைலயான நகர்ப்புற சூழைல �ர்மா�ப்பதற்கான
ெசயற்பாடுகள்
ெதாடர்�ல் நாம் கவனம் ெசலுத்�யுள்ேளாம்.
இன்று உலக சனத்ெதாைக�ல்
சுமார் 55 சத�தமாேனார் நகர்ப்புற

வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்து வரு�ன்றனர். இந்த ெதாைகயானது 2055ஆம்
ஆண்டள�ல் 70 சத�தம் வைர உயர்வைடயும் என ஐக்�ய நாடுகள் சைப
இதுவைர ம�ப்�ட்டுள்ளது.
அ��ருத்�
நடவ�க்ைககைள
ெதாடர்ச்�யாக
முன்ெனடுத்து
ெசல்வதனால் இலங்ைக�லும் நகரமயமாக்கல் நாளுக்கு நாள் உயர்வைடந்து ெசல்�ன்றைம உண்ைமேய.
இவ்வாறு �னமும் அ�க�த்துவரும்
நகர்ப்புற மக்களுக்கான �ட்டு வச�கள், உட்கட்டைமப்பு மற்றும் ேபாக்குவரத்து வச�கள் ஆ�யவற்ைற நாம்
ேமம்படுத்த ேவண்டும்.
நகர்ப்புற சூழ�ல் குப்ைபகைள
அகற்றல் ேபான்ற சுற்றுச்சூழல் �ரச்�-

ைனகள், ெபாருளாதார மற்றும் சமூக
�ரச்�ைனகள் மற்றும் கால�ைல
மாற்றத்�னால் ஏற்படும் பா�ப்புகள்
ஆ�யன சாதாரணமானைவ அல்ல.
கால�ைல மாற்ற �ைளவுகைள
எ�ர்ெகாள்வதற்கு நகைர ஏற்புத்�றன் ெகாண்டதாக்குதல் என்ற இவ்வாண்�ன் உலக நகர �ன ெதா�ப்ெபாரு�ன் ஊடாக இ�லுள்ள சவால்
ேமலும் ெத�வுபடுத்தப்படு�றது.
உலகளா�ய
நகரமயமாக்க�ல்
சர்வேதச சமூகத்�ன் ஆர்வத்ைத
ேமம்படுத்தல்,
நகரமயமாக்க�ன்
சவால்கைள
எ�ர்ெகாள்வதற்கான
வாய்ப்புகளுக்காக
நாடுகளுக்�ைடேய ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துதல் மற்றும் உலகளா�ய �ைலயான

நகர்ப்புற வளர்ச்�க்கு பங்க�க்கும்
எ�ர்பார்ப்புடன் ஐக்�ய நாடுக�ன்
ெபாதுச் சைப இத்�னத்ைத �ரகடனப்படுத்�யது.
ஒழுங்கற்ற
நகரமயமாக்க�ன்
�ைளவாகேவ நகைர அண்�த்த
கு�ைசகளும், ேச�களும் ேதாற்றம்
ெபறு�ன்றன. நகர அப�ருத்�
மற்றும் �டைமப்பு அைமச்சர்
மற்றும் �ரதமர் என்ற ���ல்
�ைலயான அ��ருத்��ன் ஊடாக
உயர் வாழ்க்ைக தரத்ைத ஏற்படுத்�
ெகாடுத்து �ைலயான நகர வச�கைள மக்கள் அனுப�க்க கூ�ய
வைக�ல் மக்களுக்கு முைறயான
நகரங்கைள உ�த்தாக்குவேத எனது
எ�ர்பார்ப்பாகும்.

உற�னர்கைள சந்�த்துைரயாட...
காணாமல் ேபாேனா�ன் உற�னர்கைள சந்�ப்பதற்கு ஏற்பாடு ெசய்யுமாறு அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா�டம் ேகட்�ருந்தனர்.
அதன�ப்பைட�ல் கடந்த �ல
மாதங்களுக்கு முன்னர் ஏற்பாடுகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ேபா�லும்,
ெகாேறானா பரவல் ஏற்படுத்�ய
அசாதாரண
�ைலைம�னால்
கு�த்த சந்�ப்�ற்கான �க� �ர்மா�க்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்�ைல�ல், ேநற்று முன்�னம் சந்�ப்�ல் கு�த்த �வகாரம்
ெதாடர்பாக கடற்ெறா�ல் அைமச்சருடன் கலந்துைரயா�ய ஜனா�-

ப�, காணாமல் ேபாேனா�ன் உற�னர்க�ன் �வகாரத்�ைன �ர்த்து
ைவக்கும் வைக�லான கலந்துைரயாடல்களுக்கு ஏற்பாடுகைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு ெத��த்தார்.
உறவுகள் காணாமல் ேபான�னால் ஏற்பட்டுள்ள வாழ்வாதார
�ரச்�ைனகைள
கவனத்�ெலடுத்து அவற்�ைன �ர்ப்பதற்கும்,
ேதைவயான ப�காரங்கைள வழங்குவதற்கும் தயாராக இருப்பதாக
ஜனா�ப� ேகாட்டாபாய ராஜபக்ஷ,
இதன்ேபாது அைமச்சர் டக்ளஸ்
ேதவானந்தா�டம்
ெத��த்துள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.

கனடா�ன் பாதுகாப்பு...
ேதர்த�ல் தற்ேபாைதய �ரதமர்
ஜஸ்�ன் ட்ரூேடா தைலைம�லான
கட்� ெவற்�ெபற்று ெதாடர்ந்து
மூன்றாவது முைறயாகவும் ஆட்�
அைமத்துள்ளது.
இதன்ப�, கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் 39 ேபர் ெகாண்ட
அைமச்சரைவ �ய�க்கப்பட்டது.
அ�ல் பாதுகாப்பு அைமச்சராக
த�ழகத்ைத பூர்�கமாக ெகாண்ட
அ�தா ஆனந்த் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்�ைல�ேலேய, த�ழக முத-

லைமச்சர் மு.க.ஸ்டா�ன் வாழ்த்து
கூ�யுள்ளார். அவ�ன் டு�ட்டர்
ப��ல் ேமலும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளதாவது,ெபருந்ெதாற்று காலத்�ல், கனாடா நாட்�ன் ெகாள்முதல்
துைற அைமச்சராக பாராட்டத்தக்க
முைற�ல் ப�யாற்�னார்.
அைதத் ெதாடர்ந்து, அந்நாட்�ன்
பாதுகாப்பு துைற அைமச்சராக �ய�க்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பு�ய
ப��லும், �றப்பாக ெசயல்பட
நல்வாழ்த்துகள்” என ஸ்டா�ன்
ெத��த்துள்ளார்.

லண்டனுக்கு ெசல்ல...
உயர்ஸ்தா�கராலயம் கு�ப்�ட்டுள்ளது. Oxford/AstraZeneca,Pfizer,
BioNTech,Moderna,Janssen
ஆ�ய
தடுப்பூ�கைளேய ��த்தா�ய அங்�க�த்துள்ளது.
இந்த தடுப்பூ�கைள முழுைமயாக
ெசலுத்�க் ெகாண்டவர்கள் ��த்தா-

�யாவுக்கு பயணம் ெசய்ய தகு�
ெபறுவார்கள் என உயர்ஸ்தா�கராலயம் அ��த்துள்ளது. ��த்தா�யா
ெசல்லும் பய�கள் 14 நாட்களுக்கு
முன்னர் தடுப்பூ�கைள ெசலுத்�க்ெகாண்டைதஉறு�ப்படுத்தேவண்டும்
எனவும் ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

O/L, A/L வகுப்புகள்...
ஜனா�ப� ஊடக ��வு அ�க்ைக
மூலம் இதைன ெத��த்துள்ளது.
இதன்ேபாது
கைடப்��க்கப்ப

டேவண்�ய சுகாதார வ�முைறகள்
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் நாயகத்�னால் ெவ��டப்பட்டுள்ளது.

ஐ.நா�ன் கால�ைல மாற்றம்...
நக�ல் நைடெபறவுள்ளது.
நவம்பர் 01 மற்றும் 02ஆம் �க�கள், உலகத் தைலவர்க�ன் மாநாட்டுக்காக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
“கால�ைல மாற்றத்துக்கு எ�ரான
ேபாராட்டத்�ன் �ர்மான�க்க சந்தர்ப்பங்கள்” என்று நைடெபறு�ன்ற
இம்மாநாட்�ல், 197 நாடுக�ன்
அரச தைலவர்கள், அரச �ர���கள், புத்���கள், வர்த்தகர்கள் உள்�ட்ட பல்ேவறு துைறகைளப் �ர���த்துவப்படுத்தும்
வைக�ல்
சுமார் இருபத்ைதயா�ரம் ேபர் கலந்துெகாள்ளவுள்ளனர்.
ஐக்�ய இராச்�யத்�ல் இடம்-

ெபற்ற மாநாடுக�ல், இதுேவ �கப்
ெப�ய மாநாடாகக் கருதப்படு�றது.
சுற்றாடல்துைற அைமச்சர் ம�ந்த
அமர�ர, சூ�யசக்�, காற்று மற்றும்
�ர்�ன்சார உற்பத்� கருத்�ட்ட
அ��ருத்� இராஜாங்க அைமச்சர்
து�ந்த �சாநாயக்க, ஜனா�ப��ன்
ஆேலாசகர் ல�த் �ரதுங்க, ெவ�நாட்டு அலுவல்கள் அைமச்�ன்
ெசயலாளர் அட்�ரல் ேபரா��யர்
ஜயநாத் ெகாலம்பேக, சுற்றாடல்துைற அைமச்�ன் ெசயலாளர் ைவத்�யர் அ�ல் ஜா�ங்க ஆ�ேயாரும்,
ஜனா�ப�யுடன் இவ்�ஜயத்�ல்
இைணந்து ெகாண்டுள்ளனர்.

பல்கைலக்கழகங்களுக்கு...
பல்கைலக்கழகங்களுக்கு இைணத்துக் ெகாள்ளப்படவுள்ளனர்.
இம்முைற பல்கைலக்கழகத்துக்கு
அனும�க்கப்படும் மாணவர்க�ன்
எண்�க்ைகைய 1399 ஆல் அ�க�ப்பதற்கு பல்கைலக்கழக மா�யங்கள்
ஆைணக்குழு �ர்மா�த்துள்ளது.
2019 ஆம் ஆண்டு கல்�ப் ெபாதுத்தராதர ப�ட்ைச�ல் �த்�யைடந்த
மாணவர்கைள
பல்கைலக்கழகத்துக்கு இைணத்துக் ெகாள்ளும் ெசயற்பாடுக�ன் ேபாது அம் மாணவர்கள்
ெதாைகைய பத்தா�ரத்தால் அ�க�ப்பதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டதுடன் அந்த எண்�க்ைகக்கு
ேமல�கமாக இம்முைற ேமலும்
1399 மாணவர்கைள இைணத்துக்
ெகாள்வதற்கு நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளதாக பல்கைலக்கழக மா�யங்கள்

ஆைணக்குழு�ன் தைலவர் ேபரா��யர் சம்பத் அமரதுங்க ெத��த்தார்.
அேதேவைள இம்முைற பல்கைலக்கழகத் ெதாகு�க்கு 16 பட்டப்ப�ப்பு பாடப்��வுகள் பு�தாக
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர்
ெத��த்துள்ளார். அத்துடன் ேமற்ப�
பாடங்களுடன் �ல பல்கைலக்கழகங்க�ல் உள்ள 4 பட்டப்ப�ப்பு பாடெந�கள் �ல பல்கைலக்கழகங்க�ல்
பு�தாக ேசர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர் ெத��த்துள்ளார்.
கடந்த வருடத்�ன் உயர்தரப் ப�ட்ைச�ன் �ள் ப��லைன நடவ�க்ைககள் அடுத்த வாரம் முன்ெனடுக்கப்படவுள்ளதுடன் ஒரு மாத காலத்�ல்
அந்த நடவ�க்ைககள் �ைறவு ெசய்யப்படும் என்றும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.(ஸ)

ெதாைலேப� வழங்க...
வழங்�யுள்ளதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்�ன் ேப�ல் கண்� ேபாகம்பைற
�ைறச்சாைல ைவத்�யசாைல�ன்
�ரதம மருத்துவர் ைகது ெசய்யப்பட்டு அவ�டம் �சாரைணகள் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளதாக �ைறச்சாைலகள் தைலைமயகம் ெத��த்துள்ளது.
ேமற்ப� ைகயடக்கத் ெதாைலேப�
அதற்கு�ய பற்ற� மற்றும் ஏைனய
உ��ப்பாகங்கைள கு�த்த ெபண்
�ைறக் ைக�க்கு வழங்க முற்பட்டேபாது ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் �ைறச்சாைல �ைணக்கள
ஊடகப்ேபச்சாளர் சந்தன ஏக்கநாயக்க
ெத��த்துள்ளார்.
ேமற்ப� ைவத்�யசாைல�லுள்ள
�ரதம மருத்துவ அ�கா��ன் உத்�ேயாகபூர்வ அைறக்கு ��ச்ைச

ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காக �ைறக்
ைக�யான அந்தப்ெபண் வருைக தந்துள்ளார்.
அந்த சந்தர்ப்பத்�ேலேய ைகயடக்கத் ெதாைலேப� உள்�ட்ட உ��ப்
பாகங்கைளயும் கு�த்த மருத்துவர்
ேமற்ப� ெபண்�டம் ைகய�ப்பதற்கு முயற்�க்ைக�ல் அவர் ைகது
ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ைகயடக்கத்
ெதாைலேப� உள்�ட்ட ெபாருட்களும் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர்
ெத��த்துள்ளார்..
�ைறச்சாைல உத� அத்�யட்சகர்
ஒருவ�ன் தைலைம�ல் �சாரைணகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான நடவ�க்ைககைள �ைறச்சாைலகள் �ைணக்களம் ேமற்ெகாண்டுள்ளதாகவும் அவர்
ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.(ஸ)

குசலதம்ம ேதர�ன் இறு���ைய...
அத்துடன்,
ெகாழும்பு
மற்றும்
கம்பஹா மாவட்டங்க�ல் உள்ள
அைனத்து மதுபான �ற்பைன �ைலயங்களும் இன்று மூடப்படும் என
உள்நாட்டலுவல்கள் அைமச்சு அ��த்துள்ளது.
இந்�ைல�ல், ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ச ேநற்று முன்�னம்
கலா�� ெவல�ட்�யாேவ குசலதம்ம ேதர�ன் உடலுக்கு அஞ்ச�
ெசலுத்��ருந்தார்.ேப�யெகாட
�த்�யாலங்கார ��ேவனாவுக்குச்
ெசன்ற ஜனா�ப� ேதர�ன் பூதவுடலுக்கு இறு� அஞ்ச� ெசலுத்�னார்.
இதைனயடுத்து வணக்கத்துக்கு�ய
கலா�� ெவல�ட்�யாேவ குசலதம்ம ேதர�ன் இறு� ��ையகைள
பூரண அரச அனுசரைணயுடன் நடாத்துமாறு ஜனா�ப� ப�ப்புைர �டுத்-

துள்ளார்.
ேமலும், �க்குகளுடன் கலந்துைரயாட�ல் ஈடுபட்ட ஜனா�ப�, அதற்கான ஏற்பாடுகள் கு�த்தும் ேகட்ட�ந்தார்.
மைறந்த
வணக்கத்துக்கு�ய
கலா�� ெவல�ட்�யாேவ குசலதம்ம ேதரர் கள�ப் பல்கைலக்கழகத்�ன் உபேவந்தரும் , ெகாழும்பு
மற்றும்
�லாபத்�ன்
தைலைம
நாயக்க ேதரராகவும், ேப�யெகாட
�த்�யாலங்கார
��ேவனா�ன்
ப�ப்பாளராகவும்
கடைமயாற்�னார்.
ெகாழும்�ல் உள்ள த�யார் ைவத்�யசாைல�ல் ��ச்ைச ெபற்று வந்த
அவர் தனது 85வது வய�ல் கடந்த 27
ஆம் �க� காலமானார் என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.
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மேல் மாகாணத்துக்கு இணையாக
வட மாகாணத்தை முன்னேற்றுவ�ோம்
வட மாகாண
புதிய ஆளுநர்
ஜீவன் தியாகராஜாவுடன்
ஒரு நேர்காணல்
கள் தமது தவறுகளை திருத்திக்கொள்ள
வேண்டும்.
அவர்கள்
புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு சமூகத்துடன் இணைக்கப்பட
வேண்டும். த�ொடர்ந்தும் அவர்கள் தவறான
நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுவார்களானால்
த�ொடர்ச்சியான சிறைத்தண்டனையை அனுபவிக்க நேரிடும்.

யுத்த பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நெருக்கடிகளை
சந்தித்துள்ள வடமாகாண மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக்
கட்டி யெழுப்புதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை
பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கும் அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்புடன்
உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்கிறார் புதிய வடமாகாண
ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா. இலங்கையின் அரசு சார்பற்ற
நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய ஜீவன் தியாகராஜா
மனித உரிமைகள் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும், மனிதநேய
நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பின் நிர்வாக இயக்குநராகவும்
பணியாற்றியிருந்தார். இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு
உறுப்பினராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அண்மையில்
வட மாகாணத்தின் ஆளுநராக பதவியேற்ற பின் தினகரன்
வாரமஞ்சரிக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வியில் விரைவில்
மேல் மாகாணத்துக்கு இணையாக வட மாகாணமும்
எழுச்சி பெறும் என்றார். அவரது செவ்வி விரிவாக...
கேள்வி: புதிய வடமாகாண ஆளுநராக

நீங்கள் பதவியேற்றிருக்கின்றீர்கள். அந்த
மாகாணத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக புதிதாக
ஆரம்பிக்க எதிர்பார்த்துள்ள வேலைத்திட்டங்கள் த�ொடர்பில் கூறுவீர்களா?

பதில்:

துள்ள மாகாணமாகும். அங்குள்ள மக்களின்
வாழ்வாதாரம் மற்றும் மக்களின் வறுமை
நிலையை இல்லாத�ொழிப்பதற்கு
மேற்க�ொள்ள எதிர்பார்த்துள்ள நடவடிக்கைகள்
என்ன?

பதில்: அவ்வாறு மேற்கொள்ளவேண்டிய பல்வேறு வேலைத்திட்டங்கள் உள்ளன.
குறிப்பாக ச�ொந்த வீடுகளற்றவர்களுக்கு
வீடுகளை பெற்றுக் க�ொடுப்பது அவசியம்.
சாதாரணமாக நான்கு சுவர்களை மட்டும்
க�ொண்ட பெயரளவிலான வீடுகள் அன்றி
தரமான சகல வசதிகளையும் க�ொண்ட
வீடுகளை அவர்களுக்கு வழங்குவதுடன்
அவர்கள் முகம்கொடுக்கும் ஏனைய வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு பெற்றுக்
க�ொடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அது த�ொடர்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட்டு மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்புடன் அதற்கான வேலைத்திட்டங்களை
முன்னெடுக்க
எதிர்பார்க்இருநாட்டு மீனவர் கின்றோம்.

அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட
வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதே
எனது எதிர்பார்ப்பு.
நிர்வாகம், அபிவிருத்தி, மக்கள் சேவை
ஆகிய மூன்றையும் முறையாக முன்னெடுப்பதே எமது இலக்கு. மாவட்ட செயலாளர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள் எமது பிரதிநிதிகளாவர். மக்கள் அவர்களிடம் சென்று தமது
பிரச்சினைகளைத் தெரிவித்து அவற்றுக்குத்
தீர்வு பெற்றுக் க�ொள்ள முடியும். அங்கு தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளை மக்கள் எனது
கவனத்திற்கு க�ொண்டு வரமுடியும். வட-

சங்கங்களுக்கு
இடையிலும்
பேச்சுவார்த்தை
களுக்கான
வழிவகை
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டும்
மாகாணத்தை பசுமை பிரதேசமாக மாற்றுவதற்கான திட்டமும் எம்மிடம் உண்டு. மேல்
மாகாணத்துக்கு இணையாக வட மாகாணத்தை முன்னேற்றவும் நாம் தயாராக இருக்கின்றோம்.

கேள்வி: வடமாகாணம் பல்வேறு
பாதிப்புகளையும் நெருக்கடிகளையும் சந்தித்-

கேள்வி: வடக்கில் வாள்
வெட்டு கலாசாரம் கடந்த
பல வருடங்களாக த�ொடர்கிறது. மக்களின் இயல்பு
வாழ்க்கைக்கு அது பெரும்
பிரச்சினையாக அமைந்துள்ளது. ப�ொலிசார் மற்றும்
இராணுவத்தினர் தலையிட்டும் அதனை முற்றாக தீர்க்க
முடியாமல் உள்ளது மக்கள்
பிரதிநிதி என்ற வகையில்
அது த�ொடர்பில் நீங்கள் முன்னெடுக்கவுள்ள நடவடிக்கை

என்ன?

பதில்: நாட்டில் ஒரே சட்டமே நடைமுறையிலுள்ளது. மாகாணத்திற்கு மாகாணம்
அல்லது நகரத்துக்கு நகரம் அது வேறுபட
முடியாது. எவரும் தமக்குத் தேவையான
வகையில்
தன்னிச்சையாக
செயல்பட
முடியாது. அந்தவகையில் அவ்வாறானவர்-

கேள்வி: நாட்டில் விவசாயிகளுக்கான
உரம் த�ொடர்பில் பிரச்சினைகள் உருவெடுத்துள்ளதுடன் பல்வேறு பகுதிகளிலும்
ப�ோராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
எனினும் வடமாகாணத்தில் அவ்வாறான
ப�ோராட்டங்களைக் காணமுடியவில்லை.
அங்கு இரசாயன மற்ற பாரம்பரிய விவசாய
முறை பின்பற்றப்படுவது த�ொடர்பில் தெளிவுபடுத்துவீர்களா?
பதில்: இது நாட்டுக்கு தற்போது முக்கியமான ஒரு விடயமாகும். எவ்வாறெனினும் வடக்கு விவசாயிகளுக்கென பாரம்பரிய விவசாய முறை ஒன்று உள்ளது. அந்த
முறைமை மிக சாத்தியமானதாக
முன்னெ டு க்க ப ்ப ட் டு
வ ரு கின ்ற மையை
காணமுடிகிறது. நாடளாவிய ரீதியில் இந்த
முறைமையை
முன்னெடுப்பதற்கு வடக்கு
விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தி
திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும்.
வெறுமனே வடக்கு
விவசாயிகள் எவ்வாறு
செ ய ற்ப டு கின ்ற னர்
என்பதை
மட்டும்
பார்க்காமல் ஏனைய
பகுதிகளிலும் அதற்கான முறைமை ஒன்று
ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். யுத்தம் நடைபெற்ற காலங்களிலும் வடக்கின் அனைத்துப்
பகுதிகளிலும் விவசாய செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அப்போது அவர்களுக்கு
இரசாயன உரம் கிடைக்கவில்லை. எனினும்
அவர்கள் இயற்கை பசளையை உபய�ோகித்து
சாத்தியமான முறையில் தமது விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர்.
கேள்வி: வடமாகாணத்தின் கல்வித்துறையை முன்னேற்றுவதற்கான திட்டங்கள்
உள்ளனவா? அவ்வாறான திட்டங்கள் பற்றிக்
கூறுவீர்களா?
பதில்:

கல்வி என்றதுமே பலரும்
பாடசாலை
ரீதியான
செயற்பாடுகளை
மட்டுமே கவனத்திற்கொள்வர். த�ொழிற்கல்வி த�ொடர்பில் செலுத்தப்படும் அவதானம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான கல்வியைப்
பெற்றுக்கொள்வதில் தகவல் த�ொழில்நுட்பம், கைத்தொழில், தச்சு வேலைகள் ப�ோன்ற
பல்வேறு பிரிவுகள் மூலம் த�ொழிற் கல்வியை
பெற்றுக் க�ொள்வது அவசியமாக உள்ளது.
அதற்கான முறையான வேலைத்திட்டங்களை
மாகாண சபை மூலம் முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளோம். அதன் மூலம் கல்வியின் பெறுபேறுகளை அனைவருக்கும் சம அளவில் பெற்றுக்கொடுக்க முடியும்.

கேள்வி: வடக்கின் அபிவிருத்தி த�ொடர்பில் மேற்கொள்ள எதிர்பார்த்துள்ள திட்டங்கள் த�ொடர்பில் கூறுவீர்களா?
பதில்: வடக்கில் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் மட்டுமன்றி முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கவும்
தீர்மானித்துள்ளோம். உள்நாட்டு முதலீடுகள்
மட்டுமன்றி வெளிநாட்டு முதலீடுகளையும்
மேற்கொள்வது அவசியமாகும். அதன்மூலம்
வேலைவாய்ப்புக்கள் உட்பட மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய பெருமளவு நன்மைகள் கிடைக்கும். அதற்கான வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
கேள்வி: இந்திய மீனவர்களால் வடமாகாணத்தில் மீனவர்கள் பெரும் பிரச்சி-

னைகளை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். அது
த�ொடர்பில் அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை
மேற்கொண்டு வருவதுடன் இருதரப்பு மீனவர்களுக்கிடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளும்
கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
எனினும் அதற்கு இதுவரை முழுமையான
தீர்வு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. பூதாகரமாகியுள்ள இலங்கை - இந்திய மீனவர்களுக்கிடையிலான நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு
உங்களால் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன?

பதில்: இருதரப்பு மீனவர்களுக்கிடையிலும் ம�ோதல்களை ஏற்படுத்தும் வகையில்
எம்மால் செயற்பட முடியாது.
இந்த விவகாரம் த�ொடர்பில் இந்திய அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதற்கு
நிரந்தரமான தீர்வு ஒன்றை பெற்றுக் க�ொள்வது
அவசியமாகும். அதற்காக ஒரு ப�ொது இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளது.

கேள்வி: அரச சேவையை மாகாண
மட்டத்திற்கு க�ொண்டு செல்லும்போது
அந்த மாகாணத்திற்கு அவசியமான மற்றும்
தேவையான வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதில் நீங்கள் முன்னெடுக்க எதிர்பார்த்துள்ள திட்டங்கள் பற்றி கூறுங்கள்?
பதில்: அரச சேவை எனும்போது
எமக்கு பழமையான சிந்தனைகள்தான் வருகின்றன. அது அலுவலகங்களுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்ற சிந்தனையே வருகின்றது. பெரும்பாலான நாடுகள் தனியார்
துறை செயற்பாடுகளை ப�ோன்றே அரச
துறை செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுத்து
வருகின்றன. முன்பிருந்த அரச சேவை இந்த
காலத்திற்கு ப�ொருத்தமானதல்ல. நவீன
காலத்துக்கு ஏற்ப அதனை செயற்படுத்துவது
முக்கியம்.
மக்களுக்கு தேவையான சேவையை
முறையாக
பெற்றுக்
க�ொடுக்கக்கூடிய

துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்படுவதன் மூலம்
மீனவர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது
மீனவர்களுக்கு இடையில் துப்பாக்கிச் சூடு
நடத்தப்படுவதன் மூலம் இந்த பிரச்சினைக்கு
தீர்வு காண முடியாது என்பதே எனது கருத்து.
இது விடயத்தில் புத்திசாலித்தனமாகவும் இராஜதந்திர மட்டத்திலும் விடயங்களை முன்னெடுப்பது முக்கியமாகும்.

வேலைத்திட்டங்கள் அரச அலுவலகங்களில்
இடம்பெற வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை வடமாகாணத்தில் ஆரம்பிக்கவுள்ளோம்.மலேசியா ப�ோன்ற நாடுகளில்
மிக சிறந்த முறையில் அரச சேவைகளை
நடைமுறைப் படுத்துகின்றன.

" அனைவரும் இலங்கையர் என சிந்தித்தால்
மட்டுமே நாட்டை முன்னோக்கி க�ொண்டு செல்ல
முடியும் புதிதாக சிந்தித்து செயற்படக் கூடிய
புதிய பரம்பரை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
நல்லிணக்கத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும்
கட்டியெழுப்ப வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.
வடமாகாணத்திலிருந்து முன்மாதிரியாக
வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும்.
இருநாட்டு மீனவர் சங்கங்களுக்கு இடையிலும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான வழிவகை
மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் மூலம் பெரும்பாலான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும்
என நான் நினைக்கின்றேன்.

கேள்வி:
வட மாகாணம் என்பது
நாட்டின் நல்லிணக்கத்திற்கான முக்கிய
மாகாணமாகும். 30 வருட யுத்தத்தின் பின்னர்
அங்கு இயல்பு நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள
நிலையில் தேசிய நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு அரசாங்கத்தினால் அங்கு மேற்க�ொள்ளப்படும் நடவடிக்கை என்ன?
பதில்: அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை
வழங்கக்கூடிய வேலைத் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மக்களைப்
பிரித்து பேதப்படுத்துவதை விட மக்களை
ஒன்றிணைப்பதே முக்கியமாகும்.
அதனால்
நல்லிணக்கத்திற்கான
கட்டமைப்பை பலப்படுத்துவது முக்கியம்.
சிங்களம், தமிழ், முஸ்லிம் என சிந்திக்கும்
வரை எம்மால் நாட்டை முன்னேற்ற முடியாது.
-நேர்காணல் :

தனியார் துறையில் ஊழியர்களை இனங்காணும் வகையில் அவர்களது பெயர்கள்
அவர்களது உடையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்போது அவர்களை எளிதாக
இனங்கண்டு க�ொள்ள முடிகிறது. அதேப�ோன்று அரச துறை ஊழியர்கள் மதிப்புடனும் க�ௌரவத்துடனும் செயற்பட வழிவகுப்பது அவசியம்.
அதேவேளை அவர்களின் தேவைகளை
நிறைவேற்றிக் க�ொள்ள அவர்களுக்கு சுயாதீனம் வழங்கப்படுவதும் முக்கியமாகும். குறிப்பாக அவர்கள் தமது கடமை நேரத்தில் பிள்ளைகளை பாடசாலையிலிருந்து கூட்டி வருவதற்கு
சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படவேண்டும். அவர்கள் அந்த தடைப்பட்ட வேலையை வீட்டுக்கு
செல்லும் முன்னர் முடித்துவிட்டு செல்ல சந்தர்ப்பம் வழங்கலாம். அது அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் அதேவேளை அவர்கள் மக்கள்
சேவையை வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கும் வழிவழிவகுக்கும்.
எனினும் தமக்கு வழங்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை
அவர்கள் துஷ்பிரய�ோகம் செய்ய முயற்சிக்கக்
கூடாது.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்...?

கேள்வி: வடமாகாணத்தின் அனைத்துத்
துறைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மேற்கொள்ள
தீர்மானித்துள்ள திட்டங்கள் த�ொடர்பில் கூறுவீர்களா?

அதனால் நாம் அனைவரும் இலங்கையர்கள்
என்ற சிந்தனை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்
அதற்கு முன் மாதிரியான வேலைத்திட்டத்தை
அறிமுகப் படுத்த முடியும். அது த�ொடர்பில் அரசாங்கம் முனைப்புடன் செயற்படுவது த�ொடர்பில் நாம் மகிழ்ச்சி க�ொள்ள முடியும்.
அதேவேளை மூன்று ம�ொழிகளிலும் பயிற்சிகளை வழங்கி அலுவலகங்களில் அதனை
நடைமுறைப்படுத்துவது சிறந்தது.
அதன் மூலம் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். அதன் மூலம்
புதிதாக சிந்திக்கக்கூடிய பரம்பரை ஒன்றை
எம்மால் உருவாக்க முடியும். கடந்த காலங்கள் த�ொடர்பில் சிந்தித்து பிற்போக்காக
நாம் செயற்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.
எதிர் காலம் த�ொடர்பில் சிந்தித்து ஒற்றுமையாக செயற்படுவது மிகவும் முக்கியமாகும்.
அதன் மூலமே நாம் நாட்டை முன்னோக்கி
க�ொண்டு செல்ல முடியும்.

பதில்: வட மாகாணத்தின் அனைத்துத்
துறைகளிலும்
மேற்கொள்ளப்பட
வேண்டிய திட்டங்கள் த�ொடர்பில் ஆராயும்
விசேட பேச்சுவார்த்தைய�ொன்று அனைத்து
மாவட்டங்களையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர்
மட்ட அரச அதிகாரிகள் மட்டத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது.
அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கும்
வகையில் விசேட க�ொள்கைத் திட்டம் ஒன்று
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய திட்டங்கள்
த�ொடர்பில் இனங்காணப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பாடசாலை செல்லும் மாணவர்கள் த�ொடக்கம் பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் வரை
அனைத்தும் உள்ளடங்கியதாக அந்த செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளோம்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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சீ

னாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான உறவு மிக நீண்ட வரலாற்றைக் க�ொண்டது. இலங்கையும் சீனாவும் ப�ௌத்த மதரீதியான த�ொடர்புகளை க�ொண்டிருந்த நாடுகள். சீன ப�ௌத்த பிக்குமார் இலங்கைக்கு வந்து ப�ௌத்த திருத்தலங்களில் தியான வாழ்க்கை
மேற்கொண்டதாக தகவல்கள் உள்ளன. பாஹியான் என்ற சீன யாத்திரிகர் இங்கிரிய மலைக்குகைக்கு வந்து சென்றதும் அதனால் இன்றளவும்
அம்மலை பாஹியான் மலை என அறியப்படுவதும் நாமறிந்த தகவல்,
இலங்கைக்கான தேயிலைக் கன்றுகள் சீனாவில் இருந்தே க�ொண்டு
வரப்பட்டதால் அவற்றைப் பராமரிப்பதற்காக பிரிட்டிஷ் தேயிலைத்
த�ோட்ட உரிமையாளர்கள் சீனர்களையே இங்கே வரவழைத்தனர்.
தேயிலைத் த�ோட்டங்களில் சீனர்களையே பணியமர்த்தவே அவர்கள்
எதிர்பார்த்திருந்த ப�ோதிலும் இலங்கையின் காலநிலையும், சூழலும்
சீனர்களுக்கு உடன்பாடாக இருக்கவில்லை என்பத�ோடு சிங்கள கிராம
மக்களும் அவர்களின் வித்தியாசமான த�ோற்றம், பழக்க வழக்கங்களை
ரசிக்கவில்லை என்பதும் ஒரு காரணமாக இருந்ததாக அறிய முடிகிறது. ஒருவரை முட்டாளாக்குவது மாதிரி இன்னொருவர் பேசுவாரானால்
முதல் நபர் மற்றவரிடம் ‘முட்டாளாவதற்கு நான் என்ன க�ொண்டை
கட்டிய சீனன் என்று நினைப்பா?’ என்று கேட்கும் வழக்கம் இன்றும்
சிங்கள மக்கள் வழக்கில் உள்ளது.
சுதந்திரத்தின் பின்னரும் கூட சீன – இலங்கை நட்பு த�ொடர்ந்து
வந்திருப்பதற்கான அடையாளமாக இறப்பர் – அரிசி ஒப்பந்தத்தைக்
கூறலாம். 1952ம் ஆண்டு உலகளவில் அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு நிலவியதால் அரிசியை இறக்குமதி செய்வதில் அன்றைய டட்லி சேனநாயக்க
அரசு பெரும் சவாலை எதிர்நோக்கியது. அதிகவிலை க�ொடுத்து அமெரிக்காவில் இருந்தும் ஈக்குவட�ோரில் இருந்தும் இறக்குமதியான அரிசி
இலங்கை மக்கள் விரும்பும் அரிசியாக இருக்கவில்லை. இதே காலப்பகுதியில் இலங்கை இறப்பர் விலை 38 சதவீதமாகவும் தேயிலை 10
சதவீதமாகவும் தேங்காய் எண்ணெய் 40 சதவீதமாகவும் வீழ்ச்சி கண்டிருந்தது, ப�ொருளாதாரத்தில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந் நிலையில் இலங்கை இறப்பரை வாங்க சீன அரசு முன்வந்தது.
ஏனெனில் சீனாவுக்கான இறப்பர் மலேசியாவில் இருந்தே இறக்குமதியாகி வந்தது. ஐ.நா தீர்மானம�ொன்றின்படி மலேசியா சீனாவுக்கான
இறப்பர் ஏற்றுமதியை நிறுத்தியிருந்தது.
இந்தப் பின்னணியில் சீனாவுக்கு இறப்பரை ஏற்றுமதி செய்து பதிலாக
அரிசியை சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் ஒப்பந்தம் செய்து
க�ொள்ளப்பட்டது. அச் சமயத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் இலங்கையில் ஏற்படவிருந்த உணவுப் பஞ்சத்தை தடுத்து நிறுத்தியது. சரியான தருணத்-
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ல்லின சமூகத்தவர்கள் வாழ்ந்து வரும்
இலங்கையில் ‘ஒரே
நாடு ஒரே சட்டம்’ என்ற விடயம்
த�ொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்
காலத்திலும் சரி, அதற்கு
முன்னரான காலப் பகுதிகளிலும் இந்த விடயம் அரசியல்
அரங்கங்களில் அதிகம்
பேசுப�ொருளாகக் காணப்பட்டது. இந்த நிலையிலேயே
இதற்கான விசேட செயலணி
ய�ொன்றை ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தற்போது
நியமித்துள்ளார்.
இலங்கையில் ‘ஒரே நாடு ஒரே
சட்டம்’ என்பதை செயற்படுத்தல்
த�ொடர்பாக ஆராய்ந்து அதற்காக
சட்ட வரைவு ஒன்றைத் தயாரித்தல்,
நீதி அமைச்சினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட வரைவுகள் மற்றும்
திருத்தங்களை ஆராய்ந்து அவற்றின்
ப�ொருத்தம் மற்றும் தகுந்த திருத்தங்கள் இருப்பின் அதற்கான முன்ம�ொழிவுகளை சமர்ப்பித்தல் என்பன
இந்த செயலணியின் பணியாக
அமையும்.
இந்த விசேட செயலணி குறைந்த
பட்சம் மாதத்திற்கு ஒரு முறை
தனக்கு அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க
வேண்டும் என்பதுடன், இறுதி அறிக்கையை 2022 பெப்ரவரி 28ஆம்
திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர்
சமர்ப்பிக்க வேண்டுமென்றும் ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஏதேனும் அரசு ஊழியர் அல்லது
அமைச்சுத் திணைக்களம், கூட்டுத்தாபனம் ப�ோன்ற நிறுவனத்தின் உத்திய�ோகத்தர் ஒருவர், குறித்த செயலணியினால்
ஒப்படைக்கப்படும்
கடமைகளை நிறைவேற்ற தாமதிக்கும் அல்லது தவறும் பட்சத்தில் அது
த�ொடர்பில் தனக்கு அறிவிக்குமாறு
குறித்த செயலணிக்கு ஜனாதிபதி
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
நீதியை நிலைநாட்டுவதில் சட்டத்தின் பாதுகாப்பு சர்வசாதாரணமாக்கப்பட வேண்டுமென்பதை கவனத்திற் க�ொண்டும் இனம், மதம், குலம்
அல்லது வேறேதும் காரணத்தினால்
எந்தவ�ொரு நபரும் சட்டத்தின்
பாகுபாட்டுக்கு அல்லது விசேட கவ-

மீதான பணக்கொடுப்பனவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்திருக்கும்
விவகாரத்தில் இலங்கை சீனத் தூதரகம் அவசரப்பட்டு விட்டதாகவே
கருத வேண்டியிருக்கிறது.
குவிங்டாவ�ோ சீவிங் பய�ோடெக் என்ற சீன பசளை நிறுவனம் ஹிப்ப�ோஸ்பிரிட்’ என்ற கப்பலில் இலங்கைக்கு அனுப்பிய பசளையில் தீங்கு
விளைவிக்கும் பக்டீரியாக்கள் காணப்படுவதாக இலங்கையில் நடத்தப்பட பகுப்பாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதையடுத்தே அப் பசளை இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடாது என்ற தீர்மானத்துக்கு அரசு
வந்தது. இதன் அடிப்படையிலேயே இவ் வணிகம் த�ொடர்பான கடன்
பத்திரத்தை வெளியிட்டிருந்த மக்கள் வங்கி அதன் பேரில் க�ொடுப்பனவுகளை வழங்கக் கூடாது என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. ஒரு வங்கி
நீதிமன்றக் கட்டளைக்கு உடன்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். மேலும் இத்தீர்மானம் தற்காலிகமானதுதான். இத்தடை அகற்றப்பட்டதும் மக்கள்
வங்கியால் அக் க�ொடுப்பனவை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். வங்கியும் தன் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபட சீனத் தூதரகத்துக்கு அறிவித்துவிட்டது.
எனினும் சீனத்தூதரகத்தின் ப�ொருளாதார மற்றும் வர்த்தக செயலகம்
மக்கள் வங்கி தன் ஒப்பந்தத்தை மீறி செயல்பட்டதாகக் கூறி அவ்வங்கியை கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்ப்பதாக அறிவித்திருப்பத�ோடு, இனிமேல்
இலங்கையுடனான சர்வதேச க�ொடுக்கல் வாங்கல்களின் ப�ோது மக்கள்
வங்கியால் வெளியிடப்படக் கூடிய கடன் சான்று பத்திரங்களை ஏற்றுக்க�ொள்வதைத் தவிர்க்குமாறு சீன முதலீட்டாளர்களுக்கு அறிவிப்பதாகவும்
கடுமையான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி
இருக்கிறது. மேலும், மக்கள் வங்கியுடன் க�ொடுக்கல்வாங்கல்களை
முன்னெடுக்கும் சீன முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட
வேண்டும் என்றும் தன் தகவல் குறிப்பில் சீனத் தூதரகம் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் பார்க்கும்போது, இவ்விகாரத்தில் தூதரகம் அவசரப்பட்டிருக்கக்
கூடாது என்றே கருதத் த�ோன்றுகிறது.
சீன- இலங்கை உறவு ஒரு கப்பல் விவகாரத்தோடு முடிவடைந்துவிட
முடியாது. மக்கள் வங்கி ஒரு க�ௌரவமான, நாட்டின் முன்னணி அரச
வங்கி. அது இக்கொடுப்பனவை மேற்கொள்ள முடியாது என்று ச�ொல்லவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவு அகற்றப்பட்டதும் க�ொடுப்பனவு செய்யப்படும் என்றே கூறியிருக்கிறது. எனவே இவ்விவகாரம் வெவ்வேறு பிரிவினரின் கைகளுக்குச் சென்று வெவ்வேறான வியாக்கியானங்களுக்கு
உட்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் சீன உயர் அதிகாரிகள் இவ்விடயத்தில்
தலையிட்டு சுமுக முடிவ�ொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை தினகரன் வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகிறது.
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296
பெக்ஸ் : 2429329

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 14ம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 24

மக்கள் வங்கி மீதான சீனத்தடை
மறுபரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டும்
தில் சீனா இலங்கைக்கு கை க�ொடுத்ததை இலங்கை அரசியல் கட்சிகள்
மறக்கவில்லை.
இவ்வாறான நெருக்கடியான காலக்கட்டங்களில் சீனா இலங்கைக்கு
உதவி வந்திருக்கிறது. எழுபதுகளை எடுத்துக் க�ொண்டால் அன்றைய
மாவ�ோசே ட�ொங் அரசு ஸ்ரீமாவ�ோ பண்டாரநாயக்கவுக்கு அன்பளிப்பாக பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத் த�ொகுதியை வழங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது சீனா இலங்கையில் பல பாரிய திட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளது.
ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகம், விமான நிலையம், க�ொழும்பு துறைமுக
நகரம், தாமரைத் தடாகம், தாமரைக் க�ோபுரம் என எண்ணிக்கொண்ட
ப�ோகலாம். சீனா பெருமளவு கடன்களையும் வழங்கியுள்ளது.
இவ்வளவு பிணைப்பும் நெருக்கமும் க�ொண்ட சீன – இலங்கை
உறவில் ஒரு பசளைக் கப்பல் விவகாரம் த�ொய்வை ஏற்படுத்திவிடக்
கூடாது. இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இந்த நெருக்கத்தில் இது ஒரு
சிறு விவகாரம் மட்டுமே. – இலங்கை வணிக நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் அரச வங்கியான மக்கள் வங்கி ஒரு கடன்பத்திரத்தின்

விற்பனை பிரிவு : 0112429444, 0112429378 விளம்பர முகாமையாளர் : 0112429673

தினகரன் ஆசிரியபீடம் : editor.vm@lakehouse.lk

சிறுபான்மை அரசியல்வாதிகளை
தூண்டி விட்டு ம�ௌனம் காக்கும்
எதிரணியின் தலைவர்கள்!
னத்துக்கு ஆளாகக் கூடாது என்பது
அடிப்படை உரிமைகளின் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது எனவும் விசேட
செயலணி த�ொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவித்தலில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
‘ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்’ எனும்
எண்ணக்கருவைச்
செயற்படுத்துவது தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட மனித விழுமியங்களை அடையும் முறைமை
எனத் தென்படுவதால், அதனை
உறுதி செய்யும் வகையில் குறித்த
செயலணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் செயலணியின் தலைவராக
வணக்கத்துக்குரிய கலக�ொட அத்தே
ஞானசார தேரர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், இவர் தவிரவும் மேலும்
12 பேர் இக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில்
மூன்று முஸ்லிம்களும் உள்ளடங்குகின்றனர். ‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’
என்ற விசேட செயலணியில் தமிழ்
இனத்தைச் சேர்ந்த எவரும் நியமிக்கப்படாமை குறித்து எதிர்க்கட்சியில் உள்ள பலர் விமர்சனங்களை
முன்வைத்திருந்தனர். இந்த விவகாரம் ஜனாதிபதி தலைமையில்
நடைபெற்ற அரசாங்கத்தில் அங்கம்
வகிக்கும் பங்காளிக் கட்சிகளுடனான சந்திப்பிலும் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில்
இலங்கைத்
த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ் சார்பில்
கலந்து க�ொண்ட செந்தில் த�ொண்டமான், இந்த விடயத்தை ஜனாதிபதியின் கவனத்துக்குக் க�ொண்டு
சென்றிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது த�ொடர்பில்
விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக

ஜனாதிபதியின் தரப்பிலிருந்து உறுதிம�ொழி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்
தெரியவருகிறது.
ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டதைப்
ப�ோன்று ‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’
என்ற விடயத்தில் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு நிலைப்பாடு இருக்கின்ற ப�ோதும் பல்லின சமூகத்தைக்
க�ொண்ட நாட்டில் எந்தவ�ொரு
இனத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத

சப்ரி பல்வேறு சட்டங்களில் காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் மேற்கொள்ள
வேண்டிய மாற்றங்களைக் க�ொண்டு
வருவதற்கான
நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுத்துள்ளார். மக்களை சிரமங்களுக்கு உள்ளாக்காத வகையில்
சட்டங்களில் மாற்றம் க�ொண்டு
வரப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நீதிச் சேவைகள் ஆணைக்குழு-

வகையில் சட்டங்கள் ப�ொதுவானதாக அமைய வேண்டும் என்பதே
பலருடைய
எதிர்பார்ப்பாகவும்
உள்ளது.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தனது ‘சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு’
க�ொள்கைத் திட்டத்தில் இது த�ொடர்பான உறுதிம�ொழியை வழங்கியிருந்தார். இதனை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையிலேயே இவ்வாறான
செயலணிய�ொன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தவிரவும், நீதி அமைச்சர் அலி

வுடன் இணைந்து மக்களுக்குச் சிரமமான சட்டங்களில்
தேவையான
மாற்றங்களைச்
செய்ய
எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய
அரசாங்கத்தின்
ஆட்சிக் காலத்தில் சட்டத்துறையில் காலத்துக்குத்
தேவையான மாற்றங்கள்
பல மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதைக் காணக் கூடியதாகவுள்ளது.
இது தவிரவும், புதிய
அரசியலமைப்பொன்றைத் தயாரிப்பதற்கான பணிகளும் அரசினால்
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்காக நிபுணர்கள் குழுவ�ொன்று
ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் புதிய அரசியலமைப்பைத் தயாரிக்க இருப்பதாக ஆளும்
தரப்பு அமைச்சர்கள் பலரும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்வாறான பின்னணியிலேயே
‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’ என்ற விடயத்துக்கான விசேட ஜனாதிபதி செயலணிய�ொன்று வணக்கத்துக்குரிய
ஞானசார தேரர் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டை முன்ன�ோக்கிக் க�ொண்டு செல்லக் கூடிய
ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளை
இந்தக் குழுவின் ஊடாக முன்னெடுப்பதற்கே அரசாங்கம் எதிர்பார்த்துள்ளது.

இனம், மதம், குலம் அல்லது வேறேதும்
காரணத்தினால் எந்தவ�ொரு நபரும்
சட்டத்தின் பாகுபாட்டுக்கு அல்லது விசேட
கவனத்துக்கு ஆளாகக் கூடாது என்பது
விசேட செயலணி த�ொடர்பில்
வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி
அறிவித்தலில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது

இருந்த
ப�ோதும்
கடந்தகால
செயற்பாடுகளை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு குறித்த செயலணியின்
தலைவர் மீது எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுக்களை சுமத்தி வருகின்றன.
எதுவாக இருந்தாலும் இலங்கையில்
உள்ள அனைவரும் தாம் இலங்கையர் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும்
வகையில் சட்டரீதியான மாற்றங்கள்
உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே

க�ொடுமைகளையும்,
ஒதுக்கல்களையும்
மேற்கொண்டவர்கள்
ஐ.தே.கவினர் என்பதை நினைவில்
க�ொள்வது அவசியம்.
அதேசமயம் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு முயற்சியை நேரடியாக
எதிர்த்து வந்தவர்களும் இன்றைய
எதிரணியிலேயே உள்ளனர். இவ்வாறிருக்கையில்
தமது
கடந்த
காலத்தை
மறந்த
நிலையில்

கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ற வகையில்,
சட்டத்திலும் மாற்றங்கள் அவசியம்
என்பதை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டதே ‘ஒரே நாடு ஒரே
சட்டம்’ என்ற க�ொள்கை
சிறுபான்மையினரின் எதிர்பார்ப்பாக
உள்ளது.
அதேநேரம் ‘ஒரே நாடு ஒரே
சட்டம்’ என்ற விடயத்தை காரணமாக
வைத்து
சிறுபான்மை
மக்களைத் தூண்டுகின்ற செயற்பாடுகளில் எதிரணியைச் சேர்ந்த
சிறுபான்மை
அரசியல்வாதிகள்
தற்போது ஈடுபட்டு வருவதையும்
காண முடிகின்றது.
எதிரணியில் தற்போது உள்ள
பெரும்பான்மையின அரசியல்வாதிகள் கடந்த காலத்தில் சிறுபான்மையினர் த�ொடர்பாக எவ்வாறான
நிலைப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருந்தனரென்பதை தற்போது மக்கள்
நினைத்துப் பார்ப்பது அவசியம்.
1983 ஆம் ஆண்டு தமிழர்கள்
மீதான வன்முறையில் த�ொடங்கி
நீண்ட காலமாக தமிழர்கள் மீது

தற்போது அவர்கள் சிறுபான்மை
மக்களைத் தூண்டும் விதத்தில்
செயற்பட்டு வருவதன் உள்நோக்கம் ஒன்றேய�ொன்றுதான். சிறுபான்மையினரின் ஆதரவை தம் பக்கம்
ஈர்த்தெடுக்கவே
எதிரணியானது
தனது கட்சியில் உள்ள சிறுபான்மை
அரசியல்வாதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றது என்பது தெளிவாகின்றது.
ஆனாலும் இந்த விடயத்தில் எதிரணியின் தலைவர்கள�ோ பெரும்பான்மை மக்களின் விர�ோதத்தைச்
சம்பாதிக்கக் கூடாதென்பதற்காக,
தங்கள் தரப்பிலுள்ள சிறுபான்மை
அரசியல்வாதிகளைத்
தூண்டி
விட்டு ம�ௌனமாக இருப்பதையும்
புரிந்து க�ொள்ள முடிகின்றது.

பி.ஹர்ஷன்...?

2021 ஒக்டோபர் 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இ

லங்கையின்
விவசாயச்
செய்கையில்
சுமார் அரை நூற்றாண்டு
காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்ற இரசாயன
உரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம்
எடுத்துள்ள நடவடிக்கையின்
காரணமாக நாட்டின்
பல்வேறு பகுதிகளில்
விவசாயிகள் எதிர்ப்புப்
ப�ோராட்டங்களை
முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
க�ொடிய நச்சுப் பதார்த்தங்கள்
க�ொண்ட இரசாயன உரப் பாவனை
காரணமாக
மக்களுக்கு
சிறுநீரகப் பாதிப்பு, புற்றுந�ோய் ப�ோன்ற
க�ொடிய ந�ோய்கள் அதிகரித்து வருவதனால் இரசாயன உரப் பாவனையைத் தடை செய்து இயற்கை உரப்
பாவனையை ஊக்குவிக்க வேண்டுமென்பதே அரசின் திட்டமாகும்.
ஆனால் விவசாயிகள் இரசாயன
உரத்துக்குப் பழக்கப்பட்டு விட்டதனால் இயற்கை உரப் பாவனையை
ஏற்க மறுத்து ப�ோராட்டம் நடத்துகின்றனர். ப�ோராட்டங்களின் பின்னணியில் அரசுக்கு எதிரான அரசியல்
சக்திகள் செயற்பட்டு வருகின்றன.
இரசாயன உரம் தடை செய்யப்பட்டதால்
பெரும்போக
நெற்செய்கை
பாதிக்கப்படும் என்று
விவசாயிகள் தெரிவத்து வரும்
நிலையில், “பெரும்போகத்துக்குத்
தேவையான உரத்தை வழங்குகின்ற�ோம்,ப�ோராட்டங்களைக்கைவிட்டு
விவசாயத்தில் ஈடுபடுங்கள்” என்று
கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே விவசாயிகளிடம்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இருந்தப�ோதும்
விவசாயிகளின் ப�ோராட்டங்கள் த�ொடர்ந்த
வண்ணமே இருக்கின்றன. எதிரணி
அரசியல்வாதிகளின் தூண்டுதலே
இதற்குக் காரணமாகும்.
இரசாயன உரப் பயன்பாடு கடந்த
பல தசாப்தங்களாக இலங்கையில்
அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. 1970
களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் காணப்பட்ட சேதனப் பசளைப்
பயன்பாட்டுடன்
கூடிய
விவசாய முறை முற்றிலுமாக மாற்றமடைந்து, இரசாயன உரத்தை முற்றுமுழுதாக நம்பியிருக்கும் நிலை
விவசாயிகளுக்கு தற்போது
ஏற்பட்டுள்ளது. இரசாயன
உரப் பயன்பாடு த�ொடர்பில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பலராலும் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
காலவ� ோ ட ்டத் து க் கு
அமைய விவசாயத் துறையிலும் த�ொழில்நுட்பங்கள்

துக்குள் அதிக விளைச்சலை எதிர்பார்த்து இரசாயன உரங்களின் பயன்பாடும் விவசாயத்தில் அதிகரித்து
விட்டது.
ஆதி காலம் முதல் இலங்கை
விவசாயத்தை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட நாடாக இருந்து வருகிறது.
நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பல்வேறு விவசாய உற்பத்திகள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை
நாம் அனைவரும் அறிந்த விடயம்.
எனினும், இந்த இரசாயன உரப்
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இவ்வாறான நிலையில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வெளியிட்ட ‘சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு’ என்ற
தனது க�ொள்கைப் பிரகடனத்தில்
இரசாயன உரப் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தி எதிர்காலத்துக்கு நிலைபேறான நாட்டை வழங்க வேண்டும்
என்ற ய�ோசனையை முன்மொழிந்திருந்தார்.
அவருடைய இந்தக் க�ொள்கைப்
பிரகடனம் ஜனாதிபதித் தேர்தலிலும், அதன் பின்னர் நடைபெற்ற

அரசு உறுதியளித்த பின்னரும்
இன்னுமே முடிவுக்கு வராத
விவசாயிகள் ப�ோராட்டம்!

இந்தியாவின் நன�ோ
திரவ உரம் இலங்கையின்
அன்றைய கண்டுபிடிப்பு!

புகுந்துள்ள சூழ்நிலையில், குறுகிய
காலத்துக்குள் அதாவது ஹைபிரிட்
முறையில் விவசாய உற்பத்திகளை
மேற்கொள்ளும் முறை உருவானது.
இதற்காக குறைந்த காலத்திற்குள்
அதிக விளைச்சலைத் தரக் கூடிய
ஹைபிரிட் விதைகள் உருவாக்கப்பட்டன.
இவ்வாறு ஹைபிரிட் விதைகளால் விளைச்சலை அதிகம் பெறுவதற்காக இரசாயன உரங்களும்
அதிகம்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
த�ொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் மற்றும்
காலத்துக்கு ஏற்ப துறைசார் மாற்றங்கள் க�ொண்டு வரப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை யாரும் மறுக்க
முடியாத ப�ோதும், குறுகிய காலத்-

பயன்பாட்டினால்
அநுராதபுரம்,
ப�ொலனறுவை ப�ோன்ற மாவட்டங்களின் நிலத்தடி நீர் மிகவும் மாசடைந்துள்ளது. இதனால் சிறுநீரகப்
பாதிப்பு உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையும் அந்தப் பகுதிகளில் அதிகம்
காணப்படுகின்றது.
இவ்வாறான பின்னணியிலேயே
இரசாயன உரப் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவது த�ொடர்பில் கடந்த
கால அரசாங்கங்கள் கவனம் செலுத்தத் த�ொடங்கின. கடந்த நல்லாட்சி
காலத்தில் இதுபற்றிய கருத்தாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும், இயற்கைப் பசளைப் பாவனையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எவ்விதமான
முயற்சிகளும் எடுக்கப்படவில்லை.
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ப�ொதுத் தேர்தலிலும் மக்களினால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு
மக்கள்
அங்கீகாரம்
பெற்ற
க�ொள்கைத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கே
அரசாங்கம்
அண்மையில் திட்டமிட்டது. இயற்கையான சேதன உரப்பயன்பாட்டை
ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கில் இரசாயன
உரங்களின் இறக்குமதிக்கு அரசு கட்டுப்பாடுகளைக் க�ொண்டு வந்தது.
இலங்கையில்
இரசாயன
உரப்
பயன்பாட்டை
எடுத்துக்
க�ொண்டால் 2018 ஆம் ஆண்டில்
6 இலட்சத்து 32 ஆயிரம் மெற்றிக்
த�ொன் இரசாயன உரம் நாட்டுக்குள்
இறக்குமதி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
2021ஆம் ஆண்டில் 12 இலட்சம்
மெற்றிக் த�ொன் இரசாயன உரத்தை
இறக்குமதி செய்வதற்கான க�ோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இரசாயன உரத்துக்கான கேள்வி
அ தி க ரி க ்கப்பட் டி ருந ்தா லு ம் ,
அதனால் ஏற்படும் விளைச்சலில்
எந்தளவு பாரிய மாற்றமும் தென்படவில்லையென்றே கூற வேண்டும்.
இரசாயன உரப் பயன்பாடு த�ொடர்பில் அரசாங்கம் க�ொள்கை ரீதியில்
எடுத்த தீர்மானம் படிப்படியாகவே
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2019ஆம் ஆண்டு முதல் விவசாயிகளுக்கான இரசாயன உர விநிய�ோகம்
படிப்படியாகக்
குறைப்பட்டு
வந்தே
இவ்வருடம் அந்த உரத்தின்
இறக்குமதிக்குக்
கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது. அரசாங்கத்தின்
இந்தத்
திட்டமானது
குறுகிய காலத்தில் ஒரு
சில தாக்கங்களை ஏற்ப டு த் தி யி ருந ்தா லு ம் ,
நீண்ட
காலத்துக்கும்,

சீன உரத்தில் விவசாயத்துக்குப்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பக்ரீரியாக்கள்;
இந்திய உரமே இலங்கைக்குப்
ப�ொருத்தமென்பது நீருபிப்பு

நாட்டின் நிலைப்புத் தன்மைக்கும் நிச்சயம் பாரியத�ொரு பங்களிப்பை வழங்குவதாகவே அமையும்.
அதேநேரம்,
இரசாயன உரப் பயன்பாட்டை
மட்டுப்படுத்தி சேதனப்
பசளை
உற்பத்தியை
ஊக்குவிக்க
அரசு
பல்வேறு திட்டங்களை
அ றி மு கப்ப டு த் - தி யுள்ளது. அது
மாத் தி ர மன் றி
நவீன
த�ொழில்நு ட ்பத் து டன்
கூடிய நிலத்துக்குப்
பாதிப்பு
ஏ ற்ப டு த்தா த
சே த ன ப்
பசளைகள ை

னம�ொன்றுக்கு இதனை உற்பத்தி
செய்வதற்கான உரிமம் விற்பனை
செய்யப்பட்டுள்ளது. நன�ோ உரம்
ஏற்கனவே இலங்கையில் பரிசீலிக்கப்பட்டு நெல் உற்பத்தியில் சாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவே துறைசார் நிபுணர்கள்
சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
மறுபக்கத்தில்,
சீனாவிலிருந்து
இறக்குமதி செய்யத் திட்டமிட்டிருந்த உரத்தில் பக்டீரியாக்களின்
தாக்கம் அதிகம் காணப்படுகிறது
என்ற பரிச�ோதனை முடிவுகளால்,
சீன உரக் கப்பலிலிருந்து உரத்தை
இறக்குவதற்கு தற்காலிக தடைகள்
ஏற்பட்டுள்ளன. குறித்த கப்பலில்
உள்ள உரத்தின் மாதிரியை மூன்றாவது தரப்பு பரிச�ோதனைக் கூடத்தில்
ஆய்வு செய்து உறுதி செய்வதற்கான
முயற்சிகள் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் இரு தடவை ஆய்வு
செய்து அந்த உரம் தரமற்றதென்று
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் மென்மேலும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள
வேண்டிய அவசியமில்லையென
துறைசார் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
எமது நாட்டுக்கு சீனாவின் பசளை
ப�ொருத்தமற்றதென்பதே
இறுதி
முடிவாக உள்ளது.
அதேநேரம் இலங்கையும் இந்தியாவும் விவசாயத்தைப் ப�ொறுத்தவரை ஒரேவிதமான காலநிலை
க�ொண்ட நாடுகளாக உள்ளன.
எனவே இந்தியாவின் உரம் இலங்கைக்குப் ப�ொருத்தமாக இருக்குமென்றும் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இவ்விடயத்தில் பல்வேறு கருத்துகள்
முன்வைக்கப்படுகின்றன.
இவ்விடயத்தை இரு நாட்டு உறவுகளுடன் த�ொடர்புபடுத்தியும் சில
எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றனர்.
இவ்வாறான பின்னணியில்
இரசாயன உரத்தை வழங்குமாறு க�ோரி விவசாயிகள்
நாட்டின்
பல்வேறு
பகுதிகளில் ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
இவ்வாறான
ப� ோ ர ா ட ்ட ங ்க ளின்
பின்னணியில் அரசியல்
சக்திகள்
செ ய ற்ப டு வ து
தெ ளி வ ா கி யு ள் ளது. அரசியல் சக்திகள் மாத்திரமன்றி
நாட்டுக்கு இரசாயன
உரத்தை இறக்குமதி
செய்யும்
பெருநிறுவனங்கள்
(க�ோப்ரேட்ஸ்) பலவும்

பின்னணியில்
இயங்கும் சக்திகள்
எவையென்பது தெளிவு!

இறக்குமதி செய்யவும் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தது.
இதன் ஒரு அங்கமாகவ�ோ அயல்நாடான இந்தியாவிடமிருந்து நன�ோ
திரவ உரம் இறக்குமதி
செய்யப்பட்டுள்ளது. இது
த�ொடர்பான விமர்சனங்கள் பல தரப்பினராலும்
முன்வைக்கப்படுகின்றன.
இந்தியாவிலேயே பரீட்சார்த்த மட்டத்தில் இருக்கும் உரத்தை இலங்கை மீது பலவந்தமாகத் திணித்துள்ளனர் என்ற
குற்றச்சாட்டுக்களை அரச எதிர்ப்பாளர்கள்
முன்வைத்திருந்-

தாலும் இவை இரு தரப்பினாலும்
மறுக்கப்பட்டுள்ளன.
உண்மையில் பார்க்கும் ப�ோது
இந்த நன�ோ உரத் த�ொழில்நுட்பம்
இலங்கையிலேயே
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பின்னர் இந்தியாவுக்கு
விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதென்பதே உண்மை.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரண
விஞ்ஞான த�ொழில்நுட்ப
அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில்
இலங்கை
ந ன� ோ த�ொ ழி ல் நு ட ்ப
நிலையத்தின் ஆராய்ச்சியின் ஊடாக நன�ோ உரம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இ க ்கண் டு பி டி ப்பை
பாரியளவில் உற்பத்தி
செய்வதற்கு எந்த நிறுவனங்களும் முன்வராத
ப ட ்சத் தி லேயே
இந்திய நிறுவ-

விவசாயிகளைத் தூண்டி விட்டு
ப�ோராட்டங்களுக்கு
வித்திடும்
முயற்சிகளும் புலப்பட்டுள்ளன.
இரசாயன உரப் பயன்பாட்டைக்
கட்டுப்படுத்த அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் நடைமுறை ரீதியில்
விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக சில
சிக்கல்களை
ஏற்படுத்தினாலும்
எதிர்கால சந்ததியும், அவர்களுக்கு
நஞ்சற்ற நிலமும் மீதமாகும் என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
உணவு உற்பத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத வகையில் மாற்றுத் திட்டங்களுடன் இந்த இரசாயன உரப்
பயன்பாட்டுக்கான கட்டுப்பாட்டு
நடைமுறைகள் செயற்படுத்தப்படுவதே சிறந்ததாகும்.
மறுபக்கத்தில் விவசாயிகளுக்கு
உடனடியாக ஏற்படக் கூடிய தாக்கங்களுக்குத் தீர்வுகளை வழங்கும் அதேநேரம், க�ொள்கை ரீதியாக எடுத்த
தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாட்டின் எதிர்காலத்தைக்
கருத்தில் க�ொண்டு அனைத்துத்
தரப்பினரும் ஒத்துழைக்க வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.
இதன் மூலம் ந�ோயற்ற,
உடல் ஆர�ோக்கியம் மிக்க சந்ததியை உருவாக்குவதுடன்,
நாட்டுக்கு ஏற்படும் மருத்துவ
செலவீனங்களையும் குறைப்பதற்கு
வழியேற்படுமென்பதே உண்மை.
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'ஆரம்பத்தில் கிராம சபைகளில்
த�ோட்ட மக்கள் உள்வாங்கப்படாததை
ஆட்சேபித்து த�ொழிற்சங்கங்கள்
குரல்கொடுத்தன. உள்ளூராட்சி தேர்தல்
சட்டம் (அத்தியாயம் 262) த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர் கிராம சபைத் தேர்தல்களில்
பங்குக�ொள்ள முடியாதவாறு தடை
செய்திருக்கிறது. இச்சட்டத்தின் 6ஆவது
சரத்தின் 2ஆவது உப பிரிவின்படி
த�ோட்டத்தில் வசிக்கும் த�ொழிலாளிய�ோ
அல்லது கங்காணிய�ோ எக்காலத்திலும்
கிராம சபைத் தேர்தல்களில் வாக்களிக்கத் தகுதியற்றவர்களாவர்'
'த�ோட்டப்புற முறையை முற்றாக
மாற்ற அரசாங்கங்களும் த�ோட்ட
நிர்வாகங்களும் முன்வருவதில் ஆர்வம்
காட்டுவதில்லை. ஏனெனில், இந்த
மக்களின் உழைப்பை ஆகக்குறைந்த
ஊதியத்திற்கு சுரண்டுவதற்கும் க�ொத்தடிமைகளாக வைத்துக்கொள்வதற்கும்
த�ோட்ட நிர்வாகங்களின் கீழ் இருப்பதன் மூலமே இலகுவானதாக இருக்கும்
என்பதாலாகும்'

இ

லங்கையில் மிக நீண்டகாலமாகவே
உள்ளூராட்சி நிர்வாக முறை செயற்பட்டு வந்திருக்கிறது. பிரித்தானிய
காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் மாநகர சபை,
நகர சபை, பட்டின சபை, கிராம சபைகள் உருவாக்கப்பட்டன. அக்காலத்தில் த�ோட்டத்துறையில் த�ொழில் புரிவ�ோருக்கு குடியிருப்புகள்
அதாவது நிர்வாகிகளின் குடியிருப்பு பங்களா
(Bungalow), உத்திய�ோகத்தர்களின் குடியிருப்பு
குவாட்டர்ஸ் (Quarters), த�ொழிலாளர்களின்
குடியிருப்பு லயன் அறை (Line Room) பல
த�ொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு லயம் (Line)

ப�ோன்றன நிர்மாணிக்கப்பட்டன. இக்குடியிருப்புகளின் சுற்றுப்புற சூழல்களை பராமரித்து
வந்தது த�ோட்ட நிர்வாகமேயாகும்.
மேலும் பாதைகள், பாடசாலை, வைத்தியசாலை, வழிப்பாட்டுத் தளம், கூட்டுறவு சங்கக்கடை, கால்நடை வளர்க்குமிடங்கள், த�ொழிலாளர் குழந்தைகளை வைத்துக்கொள்ளும்
பிள்ளைக் காம்பிரா, மரக்கறித் த�ோட்டம், தபால்
விநிய�ோகம், சலவை சவரம் செய்துக�ொள்ள
வசதிகள், மயானம் ப�ோன்றவற்றுடன் குட்டிக்
கிராமங்களாக அவை இருந்ததால் மக்கள்
தமது அன்றாட தேவைகளுக்கு த�ோட்ட அதிகாரிகளிடமே செல்ல வேண்டியிருந்தது.
1972ம் ஆண்டு காணி சீர்திருத்த சட்டத்தின்
பிரகாரம் பெருந்தோட்டக் காணிகள் அரச மயமாக்கப்பட்டதால் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு
த�ோட்டக்காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டன. பெருந்த�ோட்டங்கள் உள்ளூராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்வாங்கப்படாமையால் அரச அதிகாரிகள் த�ோட்டங்களுக்குச் செல்வதிலும் பல சிரமங்களை
இன்றும் எதிர்கொள்கின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் கிராம சபைகளில் த�ோட்ட மக்கள்
உள்வாங்கப்படாததை ஆட்சேபித்து த�ொழிற்சங்கங்கள் குரல்கொடுத்தன. உள்ளூராட்சி அதிகாரத் தேர்தல் சட்டம் (அத்தியாயம் 262) த�ோட்டத்
த�ொழிலாளர் கிராம சபைத் தேர்தல்களில் பங்குக�ொள்ள முடியாதவாறு தடை செய்திருக்கிறது.
இச்சட்டத்தின் 6ஆவது சரத்தின் 2ஆவது உப
பிரிவின்படி த�ோட்டத்தில் வசிக்கும் த�ொழிலாளிய�ோ அல்லது கங்காணிய�ோ எக்காலத்திலும்
கிராம சபைத் தேர்தல்களில் வாக்களிக்கத் தகுதியற்றவர்களாவர். இந்திய வம்சாவளியினரில் பதிவுப் பிரஜைகள் மட்டுமன்றி
அங்கு வாழும் சிங்களத்
த�ொ ழி ல ா ள ரு ம்
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ல சம்பவங்கள் சில ப�ொருட்கள் - சில
பாடல் வரிகள் - சில புத்தகங்கள் நம்மைப் பலவாறு சிந்திக்கத் தூண்டிவிடும். இந்த சிந்தனைகள் எண்ணப்பறவைகளைப் பின்நோக்கிப் பறக்கவிடுகின்றன.
இந்த பறத்தலில் தான் எத்தனை எத்தனை
நினைவலைகள்.
ஆம்.! எச்.எச். விக்கிரமசிங்க அனுப்பி
உதவிய அமரர் பி.ஆர். பெரியசாமியின்
'த�ோட்டத்தொழிலாளர் வீரப் ப�ோராட்டம்'
என்ற நூலும் என்னுள் எத்தனைய�ோ எண்ணங்களை எழுப்பிவிட்டது. ஒரே மூச்சில்
வாசித்து முடித்த பின் சில பகுதிகளை
மீண்டும் அமைதியாக ஆழமாக வாசிக்கவும்
தூண்டியது.
ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களால்
தென்னிந்தியாவிலிருந்து
அழைத்துவரப்பட்ட
என்ற ச�ொல்லை விட க�ொண்டுவரப்பட்ட
என்ற ச�ொல்லே மிகவும் ப�ொருந்தும் என்று
நினைக்கின்றேன். இந்திய மக்கள் எத்தகைய க�ொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் என்பதை பெரியசாமி அழகுத்தமிழில் அடுக்கு ம�ொழியில் உணர்ச்சிகரமாக
எடுத்துக்காட்டியுள்ளார் என்பதை வாசிக்க
வாசிக்க நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். இது
பெரியசாமியின் உள்ளக் குமுறளாய் - தன்னினத்து மக்கள் மீது அவர் க�ொண்டிருந்த அளவற்ற அன்பின் பிரதிபலிப்பாய் - த�ொழிலாளர்
வர்க்கத்தின் மீது அவர் க�ொண்டிருந்த ஆதங்கத்தின் வெளிப்பாடாய் அமைந்திருக்கக்
கண்டேன்; வாசிப்பவர்களும் காண்பார்கள்.
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் ஆரம்பகால

இச்சட்டத்தின் கீழ் கிராம சபை நடவடிக்கைகளிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனர். இதனை
கலாநிதி என்.எம். பெரேரா கீழ்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்:ஏழை மக்களை சுரண்டி வாழும் ஐர�ோப்பிய
த�ோட்ட முதலாளிமாருக்கு வாக்குரிமையளித்து
ஏழை இந்தியத் த�ொழிலாளருக்கு வழங்காதது
மாபெரும் அநீதி ஆகையால் 1970ல் முக்கூட்டு முன்னணி அரசின் அரசியல் அமைப்பு
அமைச்சர் க�ொல்வின் ஆர்.டி. சில்வாவிடம் அரசியல் அமைப்புத் திருத்தச் சட்டத்திற்கு ஐக்கிய
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர் சங்கம் சமர்ப்பித்த
ஆல�ோசனைகளில் த�ோட்டங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு கிராம சபை நடவடிக்கைளில் பங்குக�ொள்ள சட்டத் திருத்தம் அவசியம் என்ற
ஆல�ோசனையும் முன்வைக்கப்பட்டது.
1987ம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க பிரதேச
சபைத் தேர்தல் சட்டத்தின் பிரகாரம் த�ோட்டப்
புறங்களில் குடியிருப்பவர்கள் உள்ளூராட்சி
சபை தேர்தலில் வாக்களிக்கவும் ப�ோட்டியிடவும்
அருகதை உள்ளவர்களாவர். ஆனால், மேற்கு-

மெது மெதுவாக காலனித்துவ காலத்துக்குள்
நகர்ந்து க�ொண்டிருக்கும் பெருந்தோட்டங்கள்
றிப்பட்ட பிரதேச சபை சட்டத்தின் 33ஆவது சரத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது:பிரதேச சபையானது அதன் எல்லைக்குள்
அமைந்துள்ள ஒரு த�ோட்டம் அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட த�ோட்டங்கள் அல்லது கைத்தொழிற்
ப�ொறுப்பு முயற்சிகள் எவற்றினதும் ச�ொந்தக்காரின் அல்லது ச�ொந்தக்காரர்களின் வேண்டு-

க�ோளின் பேரில், அத்தகையத�ொரு இடப்பகுதியில் வீதிய�ொன்றை நிர்மாணித்தல் அல்லது
பேணுதல் ப�ொதுமக்களின் நலனை வேறு
வகையில் நியாயமானதாக்காதென பிரதேச
சபை அபிப்பிராயப்படும் ஏதேனும் விடயத்தில்,
பிரதேச சபையால் அங்கீகரிக்கப்படக் கூடியவாறாக அத்தகையை நிர்மாணத்தின் அல்லது
பேணுகையின் செலவுகள் த�ொடர்பான அத்தகைய உதவித்தொகையைக் க�ொடுப்பனவு
செய்வதற்கு அமைவாகவும் த�ோதான ஒரு சாச-

ஆ. முத்துலிங்கம்...?
ப�ொதுச் செயலாளர்,
ஐக்கிய த�ோட்டத் த�ொழிலாளர் சங்கம்.
னத்தின் மூலம் அத்தகைய வீதி பகிரங்க வீதிய�ொன்றாக அமைக்கப்பட்டுப் பிரதேச சபைக்கு
உரித்தாக்கப்படும் என்ற நிபந்தனைக்கமைவாகவும், கேள்விக்குட்பட்ட த�ோட்டத்தின் அல்லது
த�ோட்டங்களின் அல்லது த�ொழிற்பொறுப்பு
முயற்சியின் அல்லது முயற்சிகளின் சேவைக்காக
வீதிய�ொன்றை
நிர்மாணிப்பதற்காக
அல்லது பேணுவதற்காக, அத்தகைய ச�ொந்தக்காரருடன் அல்லது ச�ொந்தகாரர்களுடன் ஒப்பந்தத்தைச் செய்யலாம். அத்துடன் உடன்பட்டுக்
க�ொள்ளப்பட்ட அத்தகைய உதவுத்தொகைகள்
யாவும் நன்மையடையும் காணிகளின் மீது
சுமத்தப்படும் விசேட வீதவரிகளாகக் கருதப்படல் வேண்டும் என்பதுடன், இச்சட்டத்தின் கீழ்
சுமத்தப்படும் வீதவரிய�ொன்றைப் ப�ோன்று
அதே முறையில் அறவிடப்படற்பாலதாதலும்
வேண்டும்: அத்துடன் வீதவரிகள் த�ொடர்பிலான
இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் யாவும் அது த�ொடர்பில் ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.
மேற்படிச் சரத்தின் பிரகாரம் த�ோட்டங்க-

வீரப்போராட்டம் த�ொடங்கி, அவர் வாழ்ந்து
முடியும் காலமுடிவு வரை நடந்த வீரப்
ப�ோராட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தி சீராகத்
தந்துள்ளார். தற்போது இருப்பது ப�ோன்ற
எந்தவ�ொரு த�ொலைத் த�ொடர்பு சாதனங்கள�ோ, ப�ோக்குவரத்து வசதிகள�ோ இல்லாத
அக்காலக் கட்டத்தில் இத் தரவுகளைச் சேகரிக்க பெரியசாமி எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார் என்பதையும் நாம் எண்ணிப்பார்க்க
வேண்டும்.
கணனி முன்னமர்ந்து விரல் நுனியால்
எல்லாத் தரவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளும் இன்றைய தலைமுறையினர் கட்டாயமாக பெரியசாமியின் பெருமுயற்சியை
ஆழமாக உணர வேண்டும்.
இச்சிறு நூல் அன்றைய த�ொழிலாளர்களின் ஒட்டும�ொத்த ஒற்றுமையுணர்வும்,
தியாக சிந்தையும் இழைய�ோடுகிறது.
பஞ்சமும் பட்டினியுமாக வாழ்ந்தாலும்
உரிமைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக
அவர்கள் முன்னெடுத்த வேலைநிறுத்தப்
ப�ோராட்டங்களில் நாம் காண்பது அவர்கள் பாமரர்களாக இருந்தப�ோதும் தம்
வர்க்கத்தின் விடுதலைக்காகவும், உயர்வுக்காகவும் எத்தகைய தியாகத்தையும் செய்வதற்கு அவர்கள் தயங்கவில்லை என்பதையே.
மாநாடுகள் நடந்தப�ோதெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான�ோர் - பல்லாயிரக் கணக்கான�ோர் ஒன்றுகூடியமையை அமரர் பெரி-

ளில் வாழும் மக்களுக்கு அபிவிருத்திகள் செய்வதில் த�ோட்ட அதிகாரி அல்லது உரிமையாளரின் அனுமதி அவசியமாகும். இதனால் மக்கள்
வெறும் வாக்களிக்கும் இயந்திரங்களாகவே
இருந்தனர். ஆகையால், இந்தச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது.
பெருந்தோட்டப் பிராந்தியங்கள் விடயத்தில்,
பிரதேச சபைகள் விசேட தீர்மானம�ொன்றை சேர்த்துக்கொண்டதன்மேல் அத்துடன் இயையான
த�ோட்டத்தின் நிருவாக அதிகாரிகளுடனான உடன்பாட்டுடன், அந்தந்த பிராந்தியங்களில் வதிவ�ோரின் சேமநலனுக்காக அவசியமான வீதிகள்,
கிணறுகள் மற்றும் ப�ொது வசதிகளை வசதியளிப்பதற்கு பிரதேச சபை நிதியத்தை பயன்படுத்தலாம். இப்பிரிவின் ந�ோக்கத்திற்காக, பெருந்தோட்டப் பிராந்தியங்கள் என்பது தேயிலை, இறப்பர்,
தென்னை மற்றும் எண்ணெய்
மரம் ஆகியன பயிர்செய்யப்படும் த�ோட்டங்களில் த�ொழிலாளர்கள் வாழும் மத்திய, ஊவா, சப்ரகமுவ, தெற்கு, மேற்கு, மற்றும்
வடமத்திய
மாகாணங்களின்
மாவட்டங்களில் கீழ்வரும் இடப்பரப்புகள் எனப்பொருள்படும்.
பெருந்தோட்டத்துறை என்பது
வெறும்
த�ொழிலாளர்களை
மாத்திரம் உள்வாங்கப்பட்டதாக
இல்லை. அங்கு த�ொழிலாளர்கள், வய�ோதிபர், சிறுவர்கள்,
உத்திய�ோகத்தர்கள், ஆசிரியர்கள் உட்பட அரச ஊழியர்கள்,
ஆலய பூசகர், சிறு வியாபாரிகள், கால்நடை வளர்ப்பவர்கள்,
மரக்கறி விவசாயிகள், உடை
தயாரிப்பாளர்கள், சிறு உற்பத்தியாளர்கள், வாகன சாரதிகள்
மற்றும் திருத்துனர்கள், நிர்மாணத்துறைத் த�ொழிலாளர்கள்
ப�ோன்றோரை உள்ளடக்கியது. ஆரம்ப காலங்களில் வைத்தியசாலைகளில் மருந்து எடுப்பது
அல்லது தங்கியிருந்து வைத்தியம் செய்வது
மற்றும் ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு செய்வது
ப�ோன்ற விடயங்களுக்கும் த�ோட்ட அதிகாரியின்
கடிதம் அவசியமாக இருந்தன. இந்த முறையை
த�ொழிற்சங்க தலையீட்டில் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளன.
2019ம் ஆண்டில் நடைபெற்ற உள்ளுராட்சித் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட அபேட்சகர்களின்
தேர்தல் பிரசார காரியாலயங்களை அவர்களின்
வீடுகளில் அமைத்துக்கொள்ள கிராம உத்திய�ோகத்தர், பிரதேச செயலாளர், ப�ொலிஸ், உதவித்
தேர்தல் ஆணையாளர் ஆகிய�ோர் அனுமதி வழங்கியும்தோட்ட அதிகாரிகளால் மறுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் அபேட்சகர்கள் தங்களது தேர்தல் பிரசாரங்களை மேற்கொள்ள பெரும் சிரமங்களை
எதிர்கொண்டனர்.
த�ொழிலாளர் குடியிருப்புகளில் அன்றாடம் சேரும் குப்பைக் கூளங்களை
அப்புறப்படுத்துவதற்கோ
அல்லது குப்பைக் குழிகளில் க�ொட்டுவதற்கோ
ய ச ா மி
எவ்வித ஏற்பாடுகஆ வ ண ப் ப டு த் தி யு ள் ளார். எத்தனை எத்தனைய�ோ
வசதிகளும்
வாய்ப்புக்களும் உள்ள இன்றைய
நாளில் இப்படிக் கூடுவார்களா? எந்தச்

ளும் த�ோட்டங்கள் கம்பனிமயமான பின் செய்யப்படுவதில்லை. இதனால் பெரும் த�ொல்லைகளுக்கும் அசெளகரியங்களுக்கும் மக்கள் முகம்
க�ொடுக்க வேண்டியிருந்தது.
அட்டாம்பிட்டி த�ோட்டக் குடியிருப்புகளில் சேரும்
கழிவு குப்பைகளை நிர்வாகம் அகற்றாததினால்
மக்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு முகம் க�ொடுப்பதாக
ஐக்கிய த�ோட்டத் த�ொழிலாளர் சங்கத்திற்கு முறைப்பாடு செய்ததால், இது சம்பந்தமாக ஹாலி எல
பிரதேச சபையால் அட்டாம்பிட்டி நகர கழிவுகளை
எடுத்துச்செல்லும் வாகனத்தின் மூலம் இத்தோட்டக்
குடியிருப்புகளில் சேரும் குப்பைக் கூளங்களையும் அகற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு
கேட்கப்பட்டது.
இவ்விடயங்கள் சம்பந்தமாக மக்களின் வாக்குகளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கத்தவர்கள், ஏன்
தலைவர்களும் உப தலைவர்களும் பிரதேச சபை-

ளான சந்திரிகா குமாரணதுங்க பண்டாரநாயக்க
மற்றும் மைத்திரிபால சிறிசேன ஆகிய�ோரால்
உறுதியளிக்கப்பட்டன. எனினும் த�ோட்டப்புற
முறையை முற்றாக மாற்ற அரசாங்கங்களும்
த�ோட்ட நிருவாகங்களும் முன்வருவதில் அதிக
ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஏனெனில், இந்த மக்களின் உழைப்பை ஆகக்குறைந்த ஊதியத்திற்கு
சுரண்டுவதற்கும் க�ொத்தடிமைகளாக வைத்துக்க�ொள்வதற்கும் த�ோட்ட நிருவாகங்களின் கீழ்
இருப்பதன் மூலமே இலகுவானதாக இருக்கும்
என்பதாலாகும்.
1992ல் அரச த�ோட்டங்கள் தனியார் கம்பனிகள் குத்தகைக்கு எடுத்தப�ோது ஏற்றுக்கொண்ட
மக்கள் வசதி வாய்ப்புகள் அனைத்தும் க�ொஞ்சம்
க�ொஞ்சமாகக் குறைக்கப்பட்டு தற்போது பூஜ்ஜிய
நிலைக்கு வந்துவிட்டன. த�ோட்டத் த�ொழில�ோடு
சம்பந்தமற்ற விடயங்களில் த�ொழிலாளர்களை

களில் உள்ளதால் இதுப�ோன்ற அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு அந்தந்த சபைகள் மூலமாக தீர்வுகாண்பதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்.
வீடுகளில் தினந்தோறும் சேரும் குப்பைக்
கூளங்களை அகற்றி அதை நவீன விஞ்ஞான
முறையில் ச�ோதன பசளையாக மாற்ற முடியுமாதலால் பிரதேச சபைகள் கலந்தால�ோசிக்க
வேண்டும்.
த�ோட்டக் குடியிருப்புகளும் அதன�ோடு த�ொடர்புள்ளவைகளையும் நாட்டின் ப�ொது நீதியின்
பிரகாரம் உள்ளூராட்சி சபைகளின் நிர்வாகத்தில்
க�ொண்டு வருவதாக தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்களில் முன்னாள்
ஜ ன ா தி ப தி க சு ய ந ல மு ம்
இல்லாமல்
ஒன்று
சேருவார்களா என்றத�ொரு
பெருங்கேள்வியும் என்னுள் எழுகிறது. அரைப் ப�ோத்தலுக்கும் சாப்பாட்டுப்
பார்சலுக்கும் சில சில்லறைகளுக்குமல்லவா இன்று மக்கள் கூடுகின்றனர்!
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களின் வீரப்
ப�ோராட்டங்களில் பங்குபற்றி உழைத்த
அமரர் ஏ. அஸீஸ் அவர்களின் வீரதீர
செயல்களையும் இந்நாளில் நான் கண்டு
வியந்தேன்.
அமரர் அஸீஸ�ோடு மிகப்பிந்திய காலத்-

தண்டிக்கும் நிர்வாக அராஜக முறையிலிருந்து
விடுபடவும் காலனித்துவ ஆட்சிகால விதி முறைகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபடவும் ப�ொது
நீதியின் கீழ் வாழ அவர்களின் குடியிருப்புகளும்
ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் உள்ளூராட்சி
சபை நிர்வாகத்தின் கீழ் வருவதன் மூலம் அவர்கள் தேசிய நீர�ோட்டத்தில் இணைந்து வாழும்
மக்களாவர். இதற்கு அரசியல் தலைமைகள் இராஜதந்திர முறையில் அணுகி செயற்படும் முறையிலேயே தங்கியுள்ளன.

மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு வருவது
உண்மையே. இந்த நூலிலுள்ள வரலாறுகள் ப�ோன்றவற்றை அவர்கள் உளப்பூர்வமாக அறிந்துக�ொள்ள வழிவகுக்க வேண்டியது மூத்த தலைமுறையினரின் தலையாய
கடமையாகும்.
அப்போது தான் நம் வேர் எங்கே இருக்கிறது - அது எப்படி உருவானது என்ற உள்ளார்ந்த உளப்பதிவுகளும் உளப்பூர்வமான
சமூக ஈடுபாடும் ஏற்படும்.
நாம் யார்? முன்னோர் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்? அவர்கள் தாண்டி வந்த மேடு
பள்ளங்கள் எத்தகையவை? இன்று நாம்

அன்றைய பெருந்தோட்ட கட்டமைப்பை
வெளிப்படுத்தும் த�ோட்டத் தொழிலாளர்

வீரப்போராட்டம்

தில் எனது பதின்ம வயதில் ஒன்றாக
பணியாற்றக் கிடைத்த இறையருளையும்
இப்போதுதான் நான் உணர்கின்றேன். ஓர் உயர்ந்த உன்னதமான இலட்சிய புருஷர�ோடு
சில காலமாவது பணிபுரிய
இறைவன் அருளினான் என்பதால் ஒரு
சிறிய பூரிப்பும் என்னுள் உருவாகிறது.
மலையகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அவர�ோடு சென்று பணியாற்றியமையை இப்போது பெரும் பேறாகவே
கருதவைத்தது பெரியசாமியின் இந்நூல்.
இன்றைய இளந் தலைமுறையினருக்கு
இப்படியான வீரவரலாறுகளைக் கட்டாயமாக அறியவைக்க வேண்டும். மலையகத்தில் தற்போது சிறிது சிறிதாக பல்துறை

அனுபவிக்கும் சில சிறிய - உரிமைகளைப்
பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் எவ்வளவு பாடுபட்டனர்? எத்தனை தியாகங்களைக் கைமாறு கருதாது செய்தனர்,
என்பதையெல்லாம்
இளைய
தலைமுறையினர்
உணர இத்தகைய நூல்கள் மிக உதவும்.
வாசிப்பை நேசிக்காத இன்றைய தலைமுறையினருக்கு இத்தகைய நூல்களை
அறிமுகப்படுத்த
வேண்டிய
பாரிய
ப�ொறுப்பு ஆசிரியர்களையே சார்ந்துள்ளது என்பதையும் நான் விநயமாகக் கூறிக்க�ொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இறுதியாகத�ோட்டத் த�ொழிலாளர் வீரப் ப�ோராட்டம்
எனது மனதில் சிந்தனை
ப�ோராட்டத்தையே ஏற்படுத்தி விட்டது.

நயீமா சித்திக்...?
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கிழக்கு மீனவர்களின் பிரச்சிைனகளுக்கு

உடனடித் தீர்வு ெபற்றுக் ெகாடுத்த
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா
க
வ.சக்�ேவல்

டற்ெறா�ல் மற்றும் ��யல் வளங்கள் அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா கடந்த 26, 27ஆம் �க�க�ல் �ழக்கு மாகாணத்�ன் மட்டக்களப்பு
மற்றும் அம்பாைற மாவட்டங்களுக்கு
�ஜயம் ெசய்து பல்ேவறு ெசயற்�ட்டங்கைளப் பார்ைவ�ட்டேதாடு, அ��ருத்�த்
�ட்டங்கைளயும் ஆரம்�த்து ைவத்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்�ல் பல்ேவறு
�ரேதசங்களுக்கும் ெசன்று �னவர்களது
�ரச்�ைனகைள ேகட்�ந்து ெகாண்டதுடன், அைமச்சர் அதற்கான �ர்வுகைளயும்
ெபற்றுக்ெகாடுத்�ருந்தார்.
வாைழச்ேசைன துைறமுகத்ைதப் பார்ைவ�ட்டு �னவர்களுடன் கலந்துைரயாடல் ஒன்�ைன ேமற்ெகாண்டார். கு�த்த
கலந்துைரயாட�ன் ேபாது �ணடநாட்களாக படகு �ன்�� ெதா��ல் ஈடுபடுபவர்க�ன் குைறபாடுகள், அவற்றுக்கான �ர்வு
என்பன ெதாடர்�ல்- கலந்துைரயாடப்பட்டது.
இதன்ேபாது கு�த்த துைறமுகத்�ல் படகுகைள த�த்து ைவப்பதற்கான இடவச�ப்
பற்றாக்குைற, வாைழச்ேசைன முகத்துவாரம் ெதாடக்கம் துைறமுகம் வைர�லான
படகுகைள ெகாண்டு வரும் பாைதைய மண்
அகழ்ந்து ஆழப்படுத்த ேவண்டும் என்றும்
கடலுக்கு ெசன்று இயந்�ர ேகாளாறு காரணமாக கைர �ரும்ப மு�யாதவர்கைள �ட்கக்கூ�ய வச�கைளயுைடய படகுகளுக்கான
ேதைவ ேபான்ற பல்ேவறுபட்ட குைறபாடு-

தருமாறு �னவர்கள் ேகா�க்ைகைய முன்ைவத்தனர்.
அதன்
அ�ப்பைட�ல்
வாைழச்ேசைன பகு�க்குச் ெசன்ற அவர் �ன்��த் துைறமுகத்�ல் �ரேதச �னவர்கள்
எ�ர்ேநாக்கும் �ரச்�ைனகள் ெதாடர்பாக
�னவர்களுடனும் �ன்��த் துைறமுக
அ�கா�களுடனும் கலந்துைரயா�யதுடன்
அவர்கள் எ�ர்ேநாக்கும் �ரச்�ைனக�ல்
உடன�யாக �ர்க்கக்கூ�ய �ரச்�ைனகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அ�கா�களுடன்
ெதாடர்பு ெகாண்டு �ர்�ைனப் ெபற்றுக்
ெகாடுத்ததுடன் ஏைனய �ரச்�ைனகளுக்கும் கட்டம் கட்டமாக �ர்�ைன ெபற்றுத்தருவதாக அைமச்சர் இதன்ேபாது உறு�ய�த்தார்.
அத்துடன் வாைழச்ேசைன �ன்��த்துைறமுகத்�ல் இருந்து ெதா�லுக்காக

கள் ெதாடர்பாக �னவர்கள் அைமச்ச�டம்
தங்களது ேவண்டுேகாைள முன்ைவத்தனர்.
மட்டக்களப்பு வாைழச்ேசைன பகு��ல்
கடல் அட்ைடகைள ��ப்பதற்கு இரவு
ேநரேம உகந்ததாக காணப்படு�ன்றது.
இந்த �ைல�ல் கடல் அட்ைடைய இரவு
ேவைள�ல் ��ப்பதற்கு அர�னால் தைட
��க்கப்பட்�ருக்�றது. வட மாகாணத்ைதப் ெபாறுத்த வைர�ல் அட்ைட ��ப்பவர்கள் பகல் ேநரங்க�ல் அ�கமாக ��க்�ன்றனர். அந்த ேநரங்க�ல் ��ப்பதற்கு
மட்டக்களப்பு வாைழச்ேசைன பகு��ல்
அட்ைடகள் ேமேல வருவ�ல்ைல இரவு
ேநரங்க�ல்தான் வரு�ன்றன. ஆதலால்
தங்கள் �ன்��க்கான அனும�ைய மாற்�த்
கடந்த மாதம் 26ஆம் �க� ெசன்ற படகு
காணாமல் ேபான �ைல�ல் அந்தமான்
��ல் கடேலார காவலா�களால் ��க்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அ�ல்
உள்ள நான்கு �னவர்களும் ேதகாேராக்�த்ேதாடு இருப்பதாகவும் ெத��த்த அைமச்சர் படகுகேளாடு �னவர்கைள நாட்டுக்கு
அைழத்து வருவதற்கான நடவ�க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதாக உறு�ய�த்தார்.
(22 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

காணி அதிகாரம் பற்றி வாய்கிழியப் ேபசும் நாம்

காணிகைள, காடுகைள பாதுகாக்க
ெசய்யும் பங்களிப்பு என்ன?

க

கருணாகரன்

டந்த வாரம் முல்ைலத்�வுக்குப்
ேபானேபாது பரந்தன் – முல்ைலத்�வு ���ல் புதுக்கு��ருப்புக்கும்
வட்டுவாகலுக்கும் இைடப்பட்ட நந்�க்கடேலாரத்ைதப் பார்த்து அ�ர்ச்�யைடந்து
�ட்ேடன். அங்ேக�ருந்த அைலயாத்�க்
காடுகைள
(கண்டற்காடுகைள)
காண�ல்ைல . ெதருவுக்கும் கடலுக்கு�ைட��ருந்த �றுபற்ைறக் காடுகளு�ல்ைல.
ஏறக்குைறய ஏழு �ேலா �ற்றர் வைரயான
காடுகள் ஒரு ஆண்டுக்குள் அ�க்கப்பட்டுள்ளன. பட்டப்பக�ல் நடந்த ெகாள்ைள என்பார்கேள, அைதப்ேபால எல்ேலாருைடய
கண்ணுக்கு முன்ேன இந்த அ�� நடந்துள்ளது. சந்ேதகேம�ல்ைல. இது �கப் ெப�ய
அ��ேய. அந்தப் பகு� மக்களுக்கு, அங்குள்ள �னவர்களுக்கு, கடல்வாழ் உ��னங்களுக்கு, அந்தக் களப்புக் கடலுக்கு, அைதச்
சுற்��ருக்கும் பறைவகள், �லங்குகள் என
அைனத்துத் தரப்�ற்கும் இைழக்கப்பட்ட
மாெபரும் அ�� இது.
இந்தக் காடும் �லமும் அரசுக்கு�யது.
இைதப்
பாதுகாத்�ருக்க
ேவண்�யது
முத�ல் அரச �றுவனங்கள் – �ைணக்களங்களாகும். கு�ப்பாக கடல்வள அைமச்�ன்
�ழுள்ள �ைணக்களங்கள், சுற்றுச் சூழல்
அ�காரசைப, வனத்�ைணக்களம், �ரேதச
ெசயலகம், மாவட்டச் ெசயலகம், க�ய
வளங்கள் �ைணக்களம், வன�வரா�கள்
�ைணக்களம் ேபான்றைவ. அடுத்ததாக
அர�யல்வா�களும் அர�யற் கட்�களும்.
அடுத்ததாக அந்தப் பகு��ல் உள்ள சூழ�யல் ஆர்வலர்கள், மதத்தைலவர்கள், மக்கள்
அைமப்புகள், புத்���கள் ெதாடக்கம்
ஒவ்ெவாரு ெபாதுமக்களும் இந்தக் காடுகைளப் பாதுகாத்�ருக்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் இந்தக் காடுகேள நந்�க்கடைல – அந்தக் களப்ைபப் பாதுகாக்�ன்றன.
களப்புக் கடைல வளப்படுத்துவது இந்தக்
காடுக��ருந்து மைழக்காலத்�ல் வ�ந்ேதாடும் வண்டல் �ராகும். இந்த வண்டல்
���ருந்து களப்புக்குக் �ைடக்கும் க�மங்களும் உணவுேம கடல்வாழ் உ��னங்களுக்கானது. அேதாடு கடேலாரத்�ல் �ற்கும்
கண்டல் மரங்கள் அைலயாத்�யாக �ற்�ன்றன. இது களப்�ன் �ைர சூேடறாமல்
பாதுகாப்பதுடன் கைரேயாரத்ைதயும் பாது-

காக்�ன்றன. அத்துடன் இந்தக் கண்டல்
காட்�லும் கைரேயாரக் காட்�லும் ஏராளமான ெகா�களும் ெச�களும் �ைறந்து
சூழைலயும் மண்ைணயும் வளப்படுத்து�ன்றன. இயற்ைகச் சூழைலச் சம�ைல�ல் ைவத்�ருக்�ன்றன. கூடேவ இந்தக்
காட்�ல் கடற்பறைவகள் ெதாடக்கம் வலைசயாக வரும் பறைவகள் மற்றும் ஏைனய
உள்ளுர் பட்�கள் வைர�ல் ஆ�ரக்கணக்கான வானு�ர்கள் தங்��ருந்தன. இன்று
இைவ ஒன்றுேம இல்லாமல் சுடுகாடுமா��
ெவட்ட ெவ�யாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ெவ��ல் தற்ேபாது ெநல்லும்
ேசைனப் ப�ரும் ப��டப்படு�றது. அங்கங்ேக ஒரு �லர் ெதன்ைனகைள நட்�ருக்-

இந்தப் �ரேதசம் இப்ப� அ�ய�ல்ைல.
யுத்தத்�ற்கு முன்பும் யுத்தத்�ன்ேபாதும்
யுத்தம் மு�ந்த �ன்னும் கூட நந்�க்கடல்
களப்புக் கைர அழகாகேவ இருந்தது. வளம்
பூத்துக் �டந்தது. பசுைம ெபா�ந்�ருந்தது.
இப்ெபாழுது?
இதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்ன
ப�ைல ைவத்�ருக்�ன்றனர்? �ல நாடுக�ல் என்றால் இதற்கு எ�ராக மக்கள்
அைமப்புகேளா த� நபர்கேளா வழக்குத்
தாக்கல் ெசய்�ருப்பார்கள். அப்ப�ச் ெசய்ய
ேவண்டும். அதுதான் உண்ைமயான மண்
பற்று. நாட்டுப் பற்று. சமூகப்பற்றாகும்.
ஆனால் அப்ப�யான எந்தப் பற்றும் நம்முைடய அர�யற் கட்�களுக்கும் இல்ைல.

�றார்கள். இெதல்லாம் ஒரு கு�ப்�ட்ட
காலத்துக்கு மட்டுேம வருவாையத் தரக்கூ�யன. அதற்குப் �றகு களப்புக்கடல் ேசற்றுக்
குளமா� �டும். அந்தச் சூழேல ெகட்டு
நா�ப் ேபாகும். எந்தப் ப�ரும் �ைளய
மு�யாத த�சா� �டும். அந்தளவுக்கு
�லம் ெகட்டு உவர் ெபரு� �டும். இப்ப�
ம�தர்க�ன் ஆைச�னாலும் முட்டாள்தனத்�னாலும் அ�ந்து ேபான காடுகளும்
�லங்களும் ஏராளமுண்டு. அ��ருந்து நாம்
எைதத்தான் ப�த்�ருக்�ேறாம்?
இவ்வளவுக்கும் இது இறு� யுத்தம் நடந்த
�ரேதசமாகும். யுத்தத்�ன்ேபாது கூட

தைலவர்களுக்கும் இல்ைல. அப்ப�த்தான் அரச �றுவனங்க�ன் தைலைமப்
ெபாறுப்�ல் இருக்�ன்ற அ�கா�களுக்கும் �ைடயாது. ேகட்டால் இதற்கு தாம்
ெபாறுப்�ல்ைல. அேதா அந்தத் �ைணக்களம்தான் ெபாறுப்பு. அவர்கள்தான் நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டும் என்பார்கள்.
இப்ப�த் தம்முைடய ெபாறுப்ைபத் தட்�க்
க�த்துக் ெகாண்டு �ற�ன் தைல�ல்
அைதப் ெபாறுப்�த்து �ட முயற்�ப்பார்கள். இது ஒரு கூட்டுப் ப�. அதற்கான கூட்டுப்ெபாறுப்பு என்பைத உணர்ந்து ெசயற்பட மாட்டார்கள்.

இேத�ைலதான் மக்கள் அைமப்புகளுக்கும் மதத்தைலவர்கள், புத்���களுைடயதும். ஏெனன்றால் இந்தக் கா�ைய அபக�த்தவர்களும் காடுகைள அ�த்தவர்களும்
அந்தப் �ரேதசத்�ல் வலுவான �ைல�ல்
இருப்ேபார். இவர்கைள எப்ப�ப் பைகத்துக் ெகாள்வது? ஏன் ெகாள்ள ேவண்டும்
என்ற தயக்க�ைல�னால் கண்டும் காண�ருந்து �டு�ன்றனர். ஆகேவ ஒட்டு ெமாத்தத்�ல் இதற்காக அைனவரும் ெவட்கப்பட
ேவண்டும்.
பல நூறு ஆண்டுகளாகேவ பாதுகாப்பாக இருந்த ஒரு அரண் இன்று தமக்கு
முன்னாேலேய
அ�க்கப்பட்�ருக்�றது
என்றால் அதற்கு ெவட்கப்படாமல் இருக்க
மு�யுமா?
இது த�ேய நந்�க்கடேலாரத்�ல் நடக்கும் அ�� மட்டுமல்ல. இேத அ��தான் ��ெநாச்� நக�ல் உள்ள குளத்ேதாரக் கா�கைளப் ��க்கும்ேபாதும் நடந்தது. குளத்�ன்
�ேரந்து பகு�யும் கால்நைடக�ன் ேமய்ச்சல்
�லமும் காணாமல் ேபாய் �ட்டன. இயக்கச்��லும் பைள�லும் வடமராட்� �ழக்�லும் இந்த அ�யாயம் தாராளமாக நடக்�றது.
காட�ப்பும் மணல் அகழ்வும் சர்வசாதாரணமா� �ட்டன. இைதச் ெசய்யாதவர்கள் ஏேதா
இயலாதவர்கள் என்ற மா�� ஒரு ேதாற்றப்பாடு உருவா��ருக்�றது. அந்தளவுக்குச்
சமூகத்�ன் கூட்டு மன�ைல வளர்ந்துள்ளது.
கா� ��க்க மு�யாதவர்களும் காட�க்கத்
ெத�யாதவர்களும் வல்லைம குைறந்தவர்கள் என்ற பார்ைவ இது.
இேதேபாலேவ வவு�யா�லும் பல
குளங்கைளச் சுற்�யுள்ள �ரேதசங்கள்
எல்லாம் அடாத்தாகப் ��க்கப்பட்டு�ட்டன. பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்த
குளப் �ரேதசத்ைத இன்று யாரும் ேதடவும்
மு�யாது. அந்தளவுக்கு தாழ்வான பகு�கள்
எல்லாேம ேமடாக்கப்பட்டு �ட்டன.
கு�ப்பாக
த�ழ்ப்�ரேதசங்க�ல்தான்
இவ்வாறான சூழ�யற் படுெகாைலயும்
சட்ட �ேராதக் காட�ப்பும் அ�கமாக நடக்�றது. ஒப்�ட்டள�ல் �ங்களப் பகு�க�ல்
காட்ைடயும் சூழைலயும் ேபணும் – பாதுகாக்கும் பண்ைபக் காணலாம். அங்குள்ள
அர�யல்வா�களும் அ�கா�களும் மதகுருக்களும் சூழ�ய�ல் கூடுதலான அக்கைறேயா�ருப்பைதக் காணலாம்.
(22 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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காலம்
மா�யது..!

ஒவ்ெவாரு வருடத்�ன்
ஒக்ேடாபர் இறு��னம்
ெநருங்� வரும் நாட்க�ேல
ெநஞ்ெசல்லாம் வ�ெயடுக்கும்
�ைனெவல்லாம் தடுமா�
�ர் �ைறயும் கண்க�ேல
உணர்ெவல்லாம் தத்த�த்து
உ�ரம் அைலெயழுப்பும்
தாயகத்�ன் �ைனெவழுந்து
த�த�த்து மனம் கதறும்
ேவகாத உடேலாடு
ெவந்த உ�ர் ெதாங்� �ன்று
�றந்த தாய் மண்�ைன�ல்
���ல் து�து�க்கும்
இன்னு�ர்த் தாய் ஈன்ெறடுத்த
இரட்ைடக் குழந்ைதகள் ேபால்
நூறு பலஆண்டுகளாய்
ேநாகாதும் ெநா�யாதும்
ஒரு�ராய், ஈருடலாய்
ஒன்�ைணந்து வாழ்ந்த அந்தக்
காலத்�ன் �ைனெவழுந்து
கண்கள் குளமா��டும்
ஓர் புலத்�ல் தான் வாழ்ந்து
ஓர் ெமா�ையத் தான் ேப�
வாழ்ந்த அந்தக்காலத்�ன்
வசந்த உறவுக�ல்
காலக் ெகாடுங் �ழவன்
கண்பட்டுப் ேபானது ேபால்
ஒக்ேடாபர் ெதாண்ணூறு
உருக்குைலக்க வந்ததுேவா?
எண்� முப்பத்�
ஓராண்டு ேபான�ன்னும்
இன்ைறக்கு என்றாற்ேபால்
இதயம் து�க்�றது
என்ன நடந்தெதன்று
யாருக்கும் ெத�ய�ல்ைல
ஏ�ந்தப் பைடெயடுப்பு
என்ெறவருக்கும் பு�ய�ல்ைல
யாரும் கன��லும்
இைதெயண்�ப் பார்த்த�ல்ைல
எல்லாம் ஓ�ர் நா�ல்
இரண்டாகப் ேபா�ற்று
�ட்ேடாடு வாசல்
�யாபாரச் சாைலகள்
ேதாட்டம் துரவு
ெதாழும் பள்� கா� வயல்
ைக கழுத்து தங்க நைக
காசு பணம் உடு�டைவ
அத்தைனையயும் ப�த்து
ஆைள மட்டும் ���ேல
ேவட்டு முழக்கத்�ல்
�ரட்�ய�த்த வ�
ஒக்ேடாபர் இறு��ைன
உ�ராக்� ைவக்�றது
கண் அழுது வாய் குள�
காட்டு ேமடு பள்ளத்�ல்
அர�யல் அக�களாய்
யாரு�லா அநாைதகளாய்
உண்பதற்கு ஏது�ன்�
உடுக்க மாற்றுைடயு�ன்�
வடக்�ன் அ��ருந்து
வடேமற்கு மு�வைரக்கும்
�ழுந்து எழுந்து
�றகா�க் காய்ந்தும் ேபாய்
உ�ைரக் ைக�ல் ��த்து
ஓ�யது ெகாஞ்சமல்ல
தாய் நாடு ேபய் �டாய்
த�ழகேமா சுடுகாடாய்
த��னத்�ற்கு�யரல்ல
த�ழ் ேத�யமும் �ைடயா
என்று வடபுலத்�ன்
எண்பதா�ரம் முஸ்�ம்களும்
வந்ேதறு கு�கள் என்றும்
�ரட்� அ�த்ததுவும்
�றாப்புப் ேப�யதும்
ஒக்ேடாபர் ெதாண்ணூ�ன்
ஓரங்க நாடகமாம்
நூறு�ேலா �ற்றருக்கும்
�ளமான தூரத்ைத
ெநாண்� நடந்த வ�
ேநா�ன்னும் மாற�ல்ைல
பாைத முழுவ�லும்
பைடத்தவ�ன் ெபயர் ெசால்�
அழுது மன்றா�யைத
யாரும் மறக்க�ல்ைல
இன்ைறக்�ல்லா��னும்
என்ைறக்ேகா ஓர் வ�ைய
காட்டும்ப� இரந்து
கத�யைத மறக்க�ல்ைல
எல்லாச் சுைமகைளயும்
இைறவன் ேமேல சுமத்�
ஏந்தல் ந� அவர்கள்
இரங்கலுக்காய் ேநான்�ருந்து
வடபுலத்து முஸ்�ம்கள்
வாழ்�ல் ஒ� �ச
அல்லாஹ்�ன் பாைத�ேல
அ�ெயடுத்துச் ெசல்�ன்ேறாம்..!

சுஐப் எம். கா�ம்-
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எமது சவூதி ஊழியர்களே பெருமளவு
செலாவணியை பெற்றுத் தருகிறார்கள்

வூதி அரேபியாவிற்கான புதிய தூதுவர்
பக்கீர் ம�ொஹமட் அம்ஸா துருக்கி,பெல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளின் தூதுவராகவும் ஐர�ோப்பிய சங்கத்தின் (European
UN) தூதுக்குழுத் தலைவராகவும் முன்பு
பணியாற்றினார்.மேலும் இவர் பேர்லின்
உள்ள இலங்கையின் வெளிநாட்டுத் தூதரகத்தில் பணிக்குழுவின் துணைத் தலைவராகவும் பணியாற்றியத�ோடு தற்காலிக லண்டன்
உயர் ஆணையாளராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். 25 வருடங்களுக்கு மேலாக ராஜதந்திர
துறையில் அனுபவம் மிக்க இவர் சிரேஷ்ட
அதிகாரிகளில் ஒருவராகும்
இவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சவூதி அரேபியாவிற்கு புதிய தூதுவராக பெறுப்பேற்பதற்காக பயணமானார்.
அவருக்கு அண்மையில் க�ொழும்பில்
விருந்துபசாரம�ொன்று
அளிக்கப்பட்டது.
இதில் வெளிநாட்டு தூதூவர்கள் முஸ்லிம்
அமைப்பு பிரதிநிதிகள் சமூக தலைவர்கள்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டார்கள்.
இந்த விருந்துபசார நிகழ்வின் பின்னர்
வழங்கிய நேர்காணலின் ஹஜ் யாத்திரைக்கான க�ோட்டா, சவூதி அரேபியாவில் வாழும்
இலங்கையர்களுக்கான நலன்புரி திட்டங்கள்
, இலங்கைக்கான சவூதி அரேபிய உதவிகளை அதிகரித்தல் உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து அவர் தனது நேர்காணலில்
தெளிவு படுத்தினார்.
அமைச்சராகவ�ோ அரசாங்க தலைவராகவ�ோ அல்லது வெளிநாட்டு அமைச்சராகவ�ோ நீண்ட காலமாக சவூதி அரேபியாவிற்கு எவ்விதமான உயர்நிலை விஜயமும்
மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் வெளிநாட்டு
அமைச்சர்களான லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் 2001ம்
ஆண்டிலும் ர�ோஹித ப�ோக�ொல்லாகம
2009ம் ஆண்டிலும் சவூதிக்கு வருகை தந்தனர் எனவும் அவர் இதன் ப�ோது சுட்டிக்காட்டினார்.
த�ொடர்ந்தும் அவர் தெரிவிக்கையில், என்னுடைய பதவிக் காலத்தினுள் சவூதி அரேபியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு உயர் நிலை
விஜயங்களை மேற்கொள்ளும் வகையில்
பெரு முயற்சிகளை மேற்கொள்வேன் என

சவூதிக்கான புதிய தூதுவர்
ம�ொஹமட் அம்ஸாவுடனான
நேர்காணல்

அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், உயர்நிலை
வருகையின் இடையில் கூட்டுறவுக்கான
பல புதிய பரப்புக்களை இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இரு தரப்பினருக்குமிடையில் ஏற்கனவே உள்ள நீண்ட கால உறவினை மேலும்
கட்டியெழுப்பும் விதத்தில் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் மிகவும் நெருக்கமாகவும்
சிறப்பாகவும் பணியாற்றுவது தன்னுடைய
ப�ொறுப்பாகும் எனவும் அவர் விளக்கமளித்தார்.
சவூதி அரேபியாவிற்கும் இலங்கைக்கும்
இடையிலான இரு தரப்பு வணிக உறவினை
பல்வகைப்படுத்து முகமாக க�ொழும்பு
மற்றும் ரியாதுக்கு
இடையிலான உயர்
நிலைப் பரிமாற்றங்களை ஊக்குவிப்பதாக
உறுதியளித்தார்.
தற்போது $300 மில்லியன் பெறுமதி
வாய்ந்த தேயிலை மற்றும் எண்ணெய்

ஆகிய இரு ப�ொருட்களைச் சார்ந்துள்ள
சவூதி அரேபியா உடனான வணிக உறவினை
மேலும் பலப்படுத்துவது த�ொடர்பில் இலங்கைத் தலைமைத்துவம் என்னை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது என அவர் குறிப்பிட்டார்.
அத்துடன் ம�ொத்த வர்த்தக மதிப்பீடான
$300 மில்லியன் ரூபாயில் எமது நாடு சார்பில்
தேயிலையும் சவூதி சார்பில் பெற்றோலியமும் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. எமது
ஏற்றுமதிப் ப�ொருட்களை சவூதி அரேபியா
முழுவதும் விஸ்தரிப்பதற்குத் தேவையான
அனைத்து விதமான ஊக்கப்படுத்தல்களையும் நான் மேற்கொள்வேன்.
சாத்தியமான
ஏற்றுமதிதாரர்களுடனான
மெய்நிகர் ஒன்றுகூடல்களினூடாக புதிய
பரப்புக்களை
உள்ளடக்குவது
த�ொடர்பான வணிக மற்றும் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி
சபை (EDB) மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டன
எனவும் அவர் கூறினார்.
சவூதி அரேபியாவானது
எண்ணெயின் மீது தங்கியிருப்பதைக்
குறைக்கும்
ந�ோக்குடன்
மேற்க�ொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தச்
செயற்றிட்-

டங்களை உள்ளடக்கிய சவூதி
அரேபியாவின்
எதிர்கால
திட்டம் 2030 இனை அவர்
பாராட்டினார். இலங்கையின்
தகவல்
த�ொழில்நுட்பமும்
த�ொடர்பாடலும், சுகாதாரம்,
கட்டட நிர்மாணம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை ஆகிய பிரிவுகளில்
உள்ள நிறுவனங்களில்
காணப்ப டக்கூடிய
சாத்தியக்கூறுகளை
ஆய்வு செய்வதற்கும் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அம்ஸா
சுட்டிக்காட்டினார்.
சவூதி
அரேபி ய ா வு ட ன ா ன
எமது உறவானது
அ ர சி ய ல் , ப�ொ ரு ளாதாரம்,மதம்,கலாசாரம்,பரஸ்பர நம்பிக்கை,மரியாதை வரை பன்முகத் தன்மை
க�ொண்டதாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், த�ொழிலாளர் சந்தை என்பது
உறவு முறைச் சாவியின் ஓர் அம்சமாகும்
எனவும் வலியுறுத்தினார்.
சவூதி அரேபியாவானது பெருமளவிலான
இலங்கைத் த�ொழிலாளர்களைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் ஒரு நாடாகும்.ஆயிரக்கணக்கான
இலங்கை மக்கள் சவூதியில் வாழ்ந்து க�ொண்டிருப்பது இலங்கைக்கான அந்நியச் செலாவணியைப் பெற்றுக் க�ொள்வதற்கான பிரதான
ஒரு மூலமாகும். 1980ம் ஆண்டில் பெரும்-

பாலான இலங்கையர்கள் புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களாக சவூதி அரேபியாவிற்குச் சென்றனர். இலங்கைப் ப�ொருளாதாரத்திற்குக்
கணிசமான பங்களிப்பை வழங்குவதற்காக
150000 இலங்கையர்கள் புலம்பெயர் த�ொழிலாளர்களாக சவூதியில் பணிக்கமர்த்தப்பட்டனர் என்று புதிய தூதுவர் அம்ஸா சுட்டிக்
காட்டினார்.
இலங்கையின் அந்நியச் செலாவணியின்
23.5% ஆனது சவூதி அரேபியாவில் வாழ்கின்ற
புலம்பெயர்
த�ொழிலாளர்களாலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே
அவர்களின் நலன்களை பேண அதிக
கரிசனையுடன் செயற்படுவேன். ஜித்தாவில் உள்ள கவுன்ஸல் ஜெனரல்
அலுவலகத்தின் மூலமாக
இலங்கையரின் நலன்புரி
சேவைகயை
சிறப்பாக
வழங்க
இருப்பத�ோடு
குறைபாடுகளை தீர்க்கவும் ஆவன செய்வேன்
என்றும் குறிப்பிட்டார்.
ஹஜ்
க�ோட்டா
த�ொடர்பில் கருத்துத்
தெரிவித்த
அவர்
,க�ொர�ோன த�ொற்று
காரணமாக
தடைப்பட்ட ஹஜ் யாத்திரை அடுத்த வருடம்
மீண்டும் ஆரம்பாக இருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் இலங்கைக்கு குறைவான க�ோட்டாவே
கிடைத்தது இம்முறை அது அதிகரிக்கும்
என நம்புகிறேன். புனித ஹரம் விஸ்தரிப்பு
பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் இம்முறை
கூடுதலானவர்களுக்கு ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்ற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன்.
(15ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சில்மியா யூசுப். ...?

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R
Ministry of Agriculture

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahdtHfspdJk;
rhl;rpfspdJk; ghJfhg;gpw;fhd Njrpa
mjpfhu rig
(ePjp mikr;R)

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R
IDA Credit No.: 5873 LK

,uz;L khbf; fl;blnkhd;iwf; nfhs;tdT nra;jy;

ngWif mwptpj;jy;
tlkj;jpa> Cth kw;Wk; tlf;F khfhzq;fSf;F Kiwik rfpjk; #hpa
rf;jp ePh;g; gk;gp kw;Wk; ,ae;jpuj;jpdhy; ,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfis
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;
1.

2.

fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw
rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld;
,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlkj;jpa> Cth kw;Wk; tlf;F khfhzq;fSf;F Kiwik rfpjk; #hpa
rf;jp ePh;g; gk;gp kw;Wk; ,ae;jpuj;jpdhy; ,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk;
nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf
nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.
tlkj;jpa> Cth kw;Wk; tlf;F khfhzq;fSf;F Kiwik rfpjk; #hpa rf;jp ePh;g; gk;gp kw;Wk; ,ae;jpuj;jpdhy;
,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vDk; ngWiff;fhf
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy;
mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; jiyth;
miof;fpwhh;.

nghyd;dWit khtl;lj;jpd; cyh;e;j kpsfha;
cw;gj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F Kiwik rfpjk;
#hpa rf;jp ePh;g; gk;gpfs;

LKA-MOA-PMU248621-GO-RFB

50

tpiykDg;
gpiz
Kwpapd;
ngWkjp
(&gh
75,000.00

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; cyh;e;j kpsfha;
cw;gj;jp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;F Kiwik rfpjk;
#hpa rf;jp ePh;g; gk;gpfs;

LKA-MOA-PMU248623-GO-RFB

90

135,000.00

5,000.00

tTdpah khtl;lj;jpd; cyh;e;j kpsfha; LKA-MOA-PMUgaph;r;nra;if jpl;lj;jpw;F kpd;rhu ePh;g; 247672-GO-RFB
gk;gpfs;

300

325,000.00

7,500.00

gJis khtl;lj;jpd; tpij cUisf;fpoq;F
cw;gj;jpj; jpl;lj;jpw;F ,ae;jpuj;jpdhy; ,aq;Fk;
ePh;g; gk;gpfs;

120

tpguq;fs;

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

xg;ge;j ,yf;fk;

LKA-MOA-PMU229619-GO-RFB

vz;zp
f;if

145,000.00

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

5,000.00

5,000.00

tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.
Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J 2021-11-01Mk; jpfjpapypUe;J 2021-11-22Mk; jpfjp
tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; 0777419521
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2021 etk;gh; 10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gj;juKy;y> ,y.
123/2, tptrhaj; Jiwia etPdkag;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpy; ,lk;ngWk;.
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply;
KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
2021-11-22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F
tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; tpiykDf;fs; cld;
jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2021-11-22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F
gpd;tUk; Kfthpapy; Rafkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy;
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk;
~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU
jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fj;ijf;
Fwpg;gpl;L “tlkj;jpa> Cth kw;Wk; tlf;F khfhzq;fSf;F
Kiwik rfpjk; #hpa rf;jp ePh;g; gk;gp kw;Wk;
,ae;jpuj;jpdhy; ,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;” vdf;
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiyth;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp>
gj;juKy;y.
njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521
jpfjp: 2021-10-31

2015Mz;L 05Mk; ,yf;f Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahdth;fs; kw;Wk;
rhl;rpahsh;fSf;F cjTk; kw;Wk; ghJfhg;gspf;Fk; rl;lj;ij mKy;gLj;Jtjw;fhf
mikf;fg;gl;Ls;s Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahdth;fspdJk; rhl;rpahsh;fspdJk;
ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhu rigapd; flik Njitg;ghLfSf;fhf nfhOk;G>
fk;g`h> fSj;Jiw Nghd;w khtl;lq;fspy; gpd;tUk; trjpfisf; nfhz;l ,U
khbf; fl;blq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
01. Fiwe;jgl;rk; 15 - 25 Ngh;r;Rf;fpilapyhd fhzpahftpUj;jy;
02. Fiwe;jgl;rk; 2500 rJu mb my;yJ mjw;F Nkw;gl;l gug;gsTila ,uz;L
khb tPlhftpUj;jy;
03. Fiwe;jgl;rk; 06 miwfisf; nfhz;bUj;jy;
04. rikayiw kw;Wk; ngd;l;wp rfpjk; kw;Wk; NghJkhd ,ltrjpfSld;
tpwhe;ij xd;wpUj;jy;
05. Rw;wptu ghJfhg;G kjpy; ,Uj;jy;
06. Nky; khbf;Fg; gpuNtrpg;gjw;fhf ntspg;Gwj;jpy; gbf;fl;L ,Uj;jy; kpfTk;
jFjpahFk;.
07. cl;Gwk; kw;Wk; ntspg;Gwk; kyry$l trjpfisf; nfhz;bUj;jy;
08. mfykhd EioTg; ghijAld; ,Uj;jy;
09. Fiwe;jgl;rk; 3 Nkhl;lhh; thfdq;fis epWj;jp itf;ff;$bajhftpUj;jy;.
Nkw;gb Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;Js;s fl;blk; / tPl;bd; chpikahsh;fs;
gpd;tUk; Mtzq;fs; rfpjk; tpz;zg;gg; gbtj;ijg; g+h;j;jp nra;J Kj;jpiuf;
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyfis 2021-11-15Mk; jpfjp (jpq;fl;fpoik) gp.g. 2.00
kzp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> ngWiff; FO> Fw;wr; nray;fSf;Fg;
gypahdth;fspdJk; rhl;rpahsh;fspdJk; ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhu rig>
428/11A, nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj;
jghy; %yk; my;yJ Nehpy; nfhz;L xg;gilg;gjd; %yk; fpilf;fr; nra;jy;
Ntz;Lk;.
khjphp tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; kjpg;gPl;L jfTj;jpwd;fis www.napvcw.gov.
lk vDk; ,izajsj;jpy; jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk; vd;gJld; jiyik
mYtyfj;jpw;F tUif je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpz;zg;gg; gbtq;fSld; rkh;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

fhzpapd; cWjp / chpj;J cWjp / chpj;J rhd;wpjo; (gpk; rtpa)
thpg;gz rhd;wpjo;
thpg;gzk; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;L
epy msitahshpd; tiuglk;
cs;@uhl;rp epWtdj;jpdhy; mDkjpf;fg;gl;l fl;bl tiuglk;
RtPfhpj;Jf;nfhs;s Kbahj rhd;wpjo;
tPjp thpg;gl rhd;wpjo;
tPl;Lf;F my;yJ fl;blj;jpw;F tUtjw;fhd ghij tiuglk;

ftdpf;fTk;:
•

fl;blj;jpd; chpikahshpdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfs; mur kjpg;gPl;Lj;
jpizf;fsj;jpdhy;
cWjp
nra;J
nfhs;tjw;F
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gLk; vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

•

,J njhlh;ghd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021 etk;gh; 08Mk;
jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahdth;fspdJk;
rhl;rpahsh;fspdJk; ghJfhg;gpw;fhd Njrpa mjpfhu rigapd; gpujhd $l;l
kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf tpguq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
gzpg;ghsh; (rl;lk; kw;Wk; rl;l mKyhf;fy;)
gzpg;ghsh; (epjp)
cjtpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk;)

-

0112 866454
0112 866453
0112 879539

jiyth;>
ngWiff; FO>
Fw;wr; nray;fSf;Fg; gypahdth;fspdJk; rhl;rpahsh;fspdJk; ghJfhg;gpw;fhd
Njrpa mjpfhu rig>
428/11A, nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y
2021-10-31Mk; jpfjp.
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சகேடாட்டம் என்றால் என்ன?

ஒரு நாட்டின் ெபாருளாதாரத்தில்
ஏற்படும் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்

வ

ர்த்தக
சகேடாட்டங்கள்
(business cycles) சந்ைதப்
ெ ப ா ரு ள ா த ா ர ங் க � ல்
த�ர்க்க மு�யாத �கழ்வுகளாகக் கருதப்படு�ன்றன. அைவ �ண்டும் �ண்டும்
ெவவ்ேவறு கால இைடெவ�க�ல்
ெதாடர்ந்து இடம்ெபறுவைதயும் அவதா�க்க மு��றது. ஒரு ெபாருளாதாரத்�ன் ெசயலாற்றத்�ல் அதாவது அப்ெபாருளாதாரத்�ன் ெமய் ெவ��டா�ய
ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்��ல் அல்லது
ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்��ன் சத�த
மாற்றமா�ய ெபாருளாதார வளர்ச்��ல்
காலத்�ற்குக் காலம் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்க�ன் ேபாக்�ைனேய வர்த்தக சகேடாட்டம் என்ற பதம் கு�ப்�டு�றது.
சகடம் என்பது சக்கரம் அல்லது
�ல்லு எனவும் ெபாருள் தரும். ேவறு
�ல நுால்க�ல் இது வ�கச் சுழல்
அல்லது வா�பச் சுழல் என்ற ெசாற்களாலும் கு�ப்�டப்படு�றது. சுருக்கமாகச்
ெசான்னால் இப்பதங்க�ன் மூலம் ஒரு
ெபாருளாதாரம் ெதாடர்ச்�யாக வளர்ச்�ப் ேபாக்�ைனேயா அல்லது ெதாடர்ச்�யாக �ழ்ச்�ப் ேபாக்�ைனேயா அனுப�க்காது எனவும் ம�த வாழ்க்ைக�ல்
இன்பமும் துன்பமும் மா�மா� வருவதுேபால ஒரு நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்�லும் �ல காலங்க�ல் ஏற்றமும் ேவறு
�ல காலங்க�ல் இறக்கமும் ஏற்படும்
என்று கூறலாம்.
அரச கட்டைளகளால் இயக்�ச் ெசல்லப்படும் �ட்ட�ட்ட கட்டைளப் ெபாருளாதாரங்க�ல் (command economies)
வர்த்தக சகேடாட்டங்கள் ெவ�ப்பைடயாகத் ெத�வ�ல்ைல. எ�னும் அதற்கான ச�க்ைஞகைள நாம் காணமு�யும். ஒரு வர்த்தக சகேடாட்டத்�ல் நாம்
நான்கு �ரதான கட்டங்கைள அவதா�க்கலாம். முதலாவது உச்� (peack)
எனப்படும் ெபாருளாதாரச் ெச�ப்பு
�ைல (prosperity), அல்லது ெபாருளாதார பூ�ப்பு �ைல (boom), இரண்டாவது ெபாருளாதாரப் �ன்னைடவு �ைல
(recession) அல்லது ெபாருளாதாரச்
சுருக்க �ைல (contraction) மூன்றாவது
அ�த்தளம் எனப்படும் �கக்குைறந்த
வளர்ச்�க் கட்டம் (trough), இந்தக்கட்டம்
ெநடுநாள் �ைலத்�ருந்து ஆழமானதாக-

ேபராசிரியர்

ேக.ரீ.கேணசலிங்கம்
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

ஆ

��க்க �ராந்�யத்�ன் அர�ய�ல் �க �ண்டகாலமாக ேபசப்பட்ட சூடா�ன் அர�ய�ல் �ண்டுெமாரு
ெநருக்க� ஏற்பட்டுள்ளது. சூடானும்
ெதன்சூடானும் ேமா�க்ெகாண்ட �ண்ட
காலப்ேபார் ஆ��க்க அர�ய�ல் அ�க
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்�யது. 30வருட
காலம் �கழ்ந்த யுத்தத்�ன் �ைளவாக
2011ஆம் ஆண்�ல் ெதன்சூடான் சுதந்�ர நாடாக �ரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
ஆனாலும் ஆட்� மாற்றமும் அ�காரமும் ெதாடர்ச்�யான இராணுவ �ரசன்னத்ைதயும் அ�கார ஆட்�ையயும்
சூடான் ெகாண்�ருந்தது. ெதன்சூடா�ன்
���ைன த�ர்க்க மு�யாது, இராணுவ
ஆட்�ைய ேநாக்�ய இருப்ைப உத்தரவாதப்படுத்�யது. இக்கட்டுைரயும் சூடா�ல்
ஏற்பட்டுள்ள இராணுவப்புரட்�ையயும்
அதன் அர�யைலயும் ேதடுவதாக
காணப்படு�றது.
சூடா�ன்
அர�யல்
வரலாறு
இராணுவ ஆட்��னாேலேய வ�வைமக்கப்பட்டுள்ளது. சூடா�ன் சுதந்�ரத்�ற்கு
�ன்னர் 1956 முதல் 1
- 972 வைர
முதலாவது உள்நாட்டு யுத்தத்ைதயும்
1983-முதல் 2005 வைர இரண்டாவது
உள்நாட்டு யுத்தத்ைதயும் 2003- முதல்
2010 வைர டார்க்கூர் உள்நாட்டு யுத்தத்ைதயும் எ�ர்ெகாண்�ருந்தது. இக்காலப்பகு��ல் 1989ஆம் ஆண்டு முன்னாள்
இராணுவ அ�கா�யான ஓமர் அல் ப�ர்
இராணுவ ஆதரவுடன் ஆட்�க்க�ழ்ப்ைப
ேமற்ெகாண்டு அ�காரத்ைத ைகப்பற்�னார். இவரது ஆட்� 2019ஆம் ஆண்டு
வைர முப்பதாண்டுகள் ��த்�ருந்தது.
2019ஆம் ஆண்டு மக்கள் புரட்� மூலம்
அவரது ஆட்� க�ழ்க்கப்பட்டு ெபாதுமக்கள் - இராணுவம் இைணந்தேவார்
இைடக்கால அரசாங்கம் �றுவப்பட்டது. அத்தைகய கூட்�ைணவான ஆட்�
சூடான் கு�யர�ன் அர�யலைமப்பு

வும் ெசல்லும்ேபாது அது ெபாருளாதார
மந்தம் (economic depression) என
அைழக்கப்படும். நான்காவது இறு�க்கட்டம் �ட்� �ைல அல்லது ��வாக்கக்
கட்டம் (recovery or expension) ஆகும்.
இந்தக் கட்டத்�ன் �ன்னர் ெபாருளாதாரம் �ண்டுெமாரு உச்�ைய (ெச�ப்பு
�ைலைய) அைடந்து அடுத்த வர்த்தக
சகேடாட்டத்ைத �ண்டும் ஆரம்�க்கும்.
அவ்வாறு ஒரு ெபாருளாதாரம் ஒரு
ெச�ப்பு �ைல��ருந்து ெதாடங்�
மற்ெறாரு ெச�ப்பு �ைலைய அைடயும்
வைர�லான காலப்பகு� ஒரு வர்த்தக
சகேடாட்டக் கட்டமாகப் பார்க்கப்படு�றது.
இவ்வாறு ெபாருளாதாரங்கள் வர்த்தகச் சகேடாட்ட கட்டங்களுக்குள் �க்குண்டு
அல்லலுறும் வருடங்கள் அல்லது மாதங்க�ன் எண்�க்ைக ஒரு வர்த்தக சகேடாட்டத்�ற்கும் இன்ெனாரு சகேடாட்டத்�ற்கும் இைட�ல் ேவறுபடலாம். �ல
வர்த்தக சகேடாட்டங்கள் ஒரு �ல மாதங்க�ல் முற்றுப் ெபறலாம். ேவறு�ல வருடக்கணக்�ல் ��த்�ருக்கலாம்.

இ�, ஒரு வர்த்தக சகேடாட்டத்�ன்
ஒவ்ெவாரு கட்டத்�லும் ெபாருளாதாரத்�ல் ெத�வாக அவதா�க்கக்கூ�ய
�றப்புப் பண்புகைள அைடயாளம்
காணலாம். முதலாவது ெச�ப்புக்கட்டத்�ல் ெபாருளாதார வளர்ச்� உச்சத்�ல்
இருக்கும் அேதேவைள ேவைல�ன்ைம
�கக்குைறந்த மட்டத்�ல் காணப்படும்.
�ைலவா� அ�க�த்துச்ெசன்று பண�க்கம் உயர்ந்த மட்டத்�ல் இருக்கும்.

எ�னும் ெதா�ல்வாய்ப்புகள் ெபருக்கம்
காரணமாக மக்க�ன் பணவருமானங்கள் அ�க�ப்பதனால் பண�க்கத்ைத
சமா�க்க மு�யும். அத்துடன் ெபாருள்கள் ேசைவகள் �தான மக்க�ன்
ேகள்� ேமலும் அ�க�க்கும். ெதா�ல்
முயற்� இலாபங்கள் ெபருகுவதால் முத�டுகள் உச்சகட்டத்�ல் இருக்கும். உள்நாட்டு மற்றும் ெவ�நாட்டு வர்த்தகத்�ல்
��வாக்கம் ஏற்பட்டு உயர்ந்த �ைல�ல்
இருக்கும். இந்தக்கட்டத்�ல் இதற்குேமல்
ெபாருளாதாரம் ேமலும் வளர்ச்�யைடய
மு�யாதாைகயால் ஒரு�த ேதக்க�ைல�ல் காணப்படும்.
உதாரணத்�ற்கு அ�கபட்சம் நாற்பதா�ரம் அ� உயரத்�ல் பறக்கக்கூ�ய ஒரு
பய�கள் �மானம் இந்த உயரத்ைத
அைடந்த �ன்னர் எவ்�த குலுக்கல்கேளா அ�க சத்தேமா இன்� பறக்கம்ேபாது ஒரு�த ேதக்க �ைல�ல் இருப்பைதப் ேபாலத் ேதான்றும். இதுவும்
அதைன ஒத்தேதயாகும். மக்கள் ம�ழ்ச்�யாக வாழ்வர் தட்டுப்பாடுகள் இருக்காது.

�டுகள் கா� ேபான்ற �ைலயான
ெசாத்துக்க�ல் மக்கள் தமது ேமல�க
ெசல்வத்ைத
முத�டு
ெசய்வர்.
யாைவயும் நலம் என்றெதாரு �ரைம�ல் ெபாருளாதாரம் இயங்கும். ெபாருளாதாரத்�ல் வர்த்தக நம்பகத்தன்ைம்
சுபவாத �ந்தைன (optimistic) ெகாண்டதாக அைமயும்.
ஆனால் இவ்வாறான ஒரு சு�ட்ச
�ைல ெநடுங்காலம் ��த்�ருக்கக் கூ�ய

' ஒரு சுபீட்ச நிைல ெநடுங்காலம்
நீடித்திருக்கக் கூடிய வாய்ப்பில்ைல. ஏெனனில் இக்கட்டத்தில் ஒரு ெபாருளாதாரத்தின்
இயலளைவவிடக் கூடுதலாக
உற்பத்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்டிருக்கும். ெதாடர்ச்சியாக முதலீடுகள்
அதிகரிப்பதனால் ெதாழிலாளர்கள் ேமலதிக ேவைல ேநரங்கள்
பணியாற்ற ேநரிடும். அத்துடன்
ெதாழிற்சாைல இயந்திரங்கைள
ெதாடர்ச்சியாக இயக்க ேவண்டிேயற்படும். அதனால் அவற்றின்
உதிரிப்பாகங்கள் அதிகளவில்
ேதய்வைடயும். இைவ ஒன்றிைணந்து உற்பத்திச் ெசலைவ
அதிகரிக்கும். இது இலாபங்கைளக் குைறக்கும்'
வாய்ப்�ல்ைல. ஏென�ல் இக்கட்டத்�ல்
ஒரு ெபாருளாதாரத்�ன் இயலளைவ�டக் கூடுதலாக உற்பத்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ருக்கும். ெதாடர்ச்�யாக முத�டுகள் அ�க�ப்பதனால் ெதா�லாளர்கள்
ேமல�க ேவைல ேநரங்கள் ப�யாற்ற
ேந�டும். அத்துடன் ெதா�ற்சாைல
இயந்�ரங்கைள ெதாடர்ச்�யாக இயக்க
ேவண்�ேயற்படும். அதனால் அவற்�ன்
உ��ப்பாகங்கள் அ�கள�ல் ேதய்வைடயும். இைவ ஒன்�ைணந்து உற்பத்�ச்
ெசலைவ அ�க�க்கும். இது இலாபங்கைளக் குைறக்கும். இலாபம் குைறவதால் முத�டுகள் குைறய ஆரம்�க்கும்
இது ெபாருளாதாரத்ைத இரண்டாவது
கட்டமா�ய �ன்னைடவு அல்லது சுருக்கத்�ற்கு இட்டுச்ெசல்லும்.
இக்கட்டத்�ல் முத�டுகள் �ழ்ச்�யைடவதால் உற்பத்� குைறயும். ேவைல�ன்ைம
அ�க�க்கும்.
மக்க�ன்
வருமானம் குைறயும். ெபாருள்கள்

ேசைவகளுக்கான ேகள்��ல் �ழ்ச்�
ஏற்படும். பண�க்கம் குைறவைடயும்
அேதேவைள ெபாருளாதாரத்�ல் வர்த்தக நம்பகத்தன்ைம குைறவைடயும்.
இந்�ைல ெதாடர்ந்து ��த்தால் ெபாருளாதாரம் ச�ந்து ெசன்று அடுத்த கட்டமா�ய �கக் குைறந்த வளர்ச்�க்கட்டத்ைத
அைடயும். இதன்ேபாது ெபாருளாதார
வளர்ச்� �கவும் குைறவாக இருக்கும்,
அேதேவைள ேவைல�ன்ைம �க
உயர்ந்த மட்டத்�ல் இருக்கும். இதனால்
மக்க�ன் வருமானங்கள் �கப்ெப�யள�ல் �ழ்ச்�யைடவதால் ெபாருள்கள்
ேவைவகளுக்கான ேகள்� �கவும்
குைறவாக இருக்கும். ெபாருள்கள்
ேசைவக�ன் �ைலகள் குைறந்த
மட்டத்�ல் இருந்தாலும் அவற்ைறக்
ெகாள்வனவு ெசய்ய மக்க�டம் பண�ருக்காது. ேகள்� �கக்குைறவாக இருப்பதால் முத�டுகைள முயற்�யாளர்கள்
ேமற்ெகாள்ள மாட்டார்கள் வர்த்தக நம்பகத்தன்ைம �க ேமாசமாக கட்டத்�ல் அசுபவாத �ந்தைன (pessimistic) ெகாண்டதாக இருக்கும்.
இவ்வாறான ஒரு குைறந்த வளர்ச்�க்கட்டம் ேதக்க�ைல�ல் �ண்டகாலத்�ற்கு
��க்குமா�ன் அது ஆழமானதாகவும்
அபாய�க்கதாகவும் மா� ெபாருளாதார
மந்தத்�ற்கு இட்டுச் ெசல்லலாம். உல�ல்
அத்தைகயெதாரு மந்தம் ஒேரேயாரு
தடைவ 1929 /- 1936 காலப்பகு��ல்
ஏற்பட்டது. இதைன உலகப் ெபருமந்தம்
(the great depression) என அைழத்தனர். அண்ைமக்கால வரலாற்�ல்

ேமாசமானெதாரு �ழ்ச்� �ைல 2008
/- 2009 காலப்பகு��ல் அவதா�க்கப்பட்டது. அதைன உலகப் ெபரும் �ன்னைடவு (the great recession) என்றைழத்தனர். இவ்வாறான ஒரு குைறந்தபட்ச
வளர்ச்�க் கட்டத்��ருந்து ெபாருளாதாரம் ஒருவாறு சுதாக�த்துக்ெகாண்டு �ட்�யைடவைதேய நான்காவது கட்டமா�ய
ெபாருளாதார �ட்� எனப்படு�றது.
அரசாங்கம் ெபாருளாதாரத்�ல் ேநர�யாகத் தைல�ட்டு ெபாருளாதாரத்ைத
�ட்கும் நடவ�க்ைக�ல் ஈடுபடலாம்
அல்லது த�யார் துைறக்கு உ�ய ஊக்கு�ப்புகைள வழங்குவதன் மூலம்
ெபாருளாதாரத்ைத �ள இயங்கச் ெசய்யலாம். அது ெவற்�ய�க்கும் பட்சத்�ல் வளர்ச்� ப�ப்ப�யாக அ�க�க்கும்.
ெதா�ல்வாய்ப்புகள் அ�க�க்கும். வருமானங்கள் அ�க�க்கும். முத�டுகள்
அ�க�க்கும் வர்த்தக நம்பகத்தன்ைம
�ண்டும் அ�க�க்கும் ெபாருளாதாரம்
ப�ப்ப�யாக ��வைடந்து �ண்டும் ஒரு
உச்�ைய அைடயும்.
எனேவ ஒரு ெபாருளாதாரத்�ன்
வளர்ச்�ேயா �ழ்ச்�ேயா தற்கா�கமானதாகேவ கருதப்பட ேவண்டும். அ��ருந்து �ள்வதற்கான முயற்�கள் து�தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும் கடந்த
இருசதாப்த காலப்பகு��ல் இலங்ைக�ன் வர்த்தக சகேடாட்டம் ெசயற்பட்ட
�தத்ைத வைரபடம் காட்டு�றது. இலங்ைகப் ெபாருளாதாரத்�ற்கு என்ன நடக்�றது என்பைதப் பு�ந்துெகாள்ள இவ்வைரபடம் உதவும்.

சூடானின் இராணுவ புரட்சியும்
அெமரிக்க-சீன அரசியலும்!
ஆவணங்களுக்கு ஒப்பானதாக வ�வைமக்கப்பட்டேதாடு சர்வேதச அங்�காரத்ைதயும் அவ்ஆட்� ெபற்�ருந்தது.
சூடா�ன் இைறயாண்ைம ெபாதுமக்கள்
- இராணுவ கூட்டுறவான ஆட்��ல் கட்டைமக்கப்பட்�ருந்தது. இவ்இைடக்கால
அரசாங்கத்�ல் அப்தல்லா ஹம்ேடாக்
�ரதமராகவும், ெஜனரல் அப்ெதல் பத்தா
அல்-புர்ஹான்; இராணுவ முகவராகவும்
ெசயற்பட்டனர். இவ்இைடக்கால அரசாங்கத்�ன் பத�க்காலத்�ல் ெபாதுத்ேதர்தல் ஒன்�னூடாக முழுைமயாக ஜனநாயக ஆட்�ைய ஏற்படுத்துவெதனவும்
இரண்டு வருட காலப்பகு�க்குள் �ைறவு
ெசய்யப்பட ேவண்டுெமனவும் �ர்மா�க்கப்பட்டது. இதன் �ரகாரம் 2022ஆம்
ஆண்�ல் ெபாதுத்ேதர்தல் நடாத்தப்ப-

�லான ஆட்� முைறக்கு�ய வாய்ப்ைப
முற்றாக மு�வுக்கு ெகாண்டு வரும் உத்�யுடேனேய ெசயற்பட்டுள்ளன. அக்ேடாபர்- 25 அன்று ேமற்ெகாண்ட இராணுவ
முயற்� இைடக்கால அரசாங்கத்ைத
மு�வுக்கு ெகாண்டு வருவது மட்டுமன்�
இைடக்காலத்ேதர்தல் நைடெபறுவதனூடாக இராணுவத்துக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்கைள கருத்�ற்ெகாண்டு ெசயற்பட்டுள்ளது என்பது அவதா�க்க மு��றது.
கு�ப்பாக இைடக்கால அரசாங்கத்�ன்
�ரதமைர மற்றும் அரச அ�கா�கைள
ைகது ெசய்தைம மட்டுமன்� அவர்கைள �டுதைல ெசய்துள்ளைமயும்
ஏைனய அரச அ�கா�கள் ெதாடர்ந்து
தடுப்பு காவ�ல் ைவத்துள்ளைமயும்
இராணுவம் தனது ��ைய தக்க ைவக்க-

டுவேதாடு முழுைமயான ஜனநாயக
ஆட்�ைய �றுவுவதற்கு �ட்ட�டப்பட்�ருந்தது. எனேவ சூடா�ல் ஏற்பட்டுள்ள
இராணுவ புரட்�க்கு �ன்னால் எழுந்துள்ள அர�யைலயும் அதன் �ைளவுகைளயும் �ளங்�க்ெகாள்ளுதல் அவ�யமாகும்.
முதலாவது, சூடான் இராணுவம்
2022இல் �கழவுள்ள ெபாதுத்ேதர்தைல மு�ய�ப்பதுடன் ஜனநாயக ��-

வும் ஐக்�ய நாடுகள் சைபையயும் உலக
நாடுகைளயும் ைகயாளு�ன்ற ேநாக்ேக
�ரதமைரயும் அவரது குடும்பத்தவர்கைளயும் �டுதைல ெசய்ததன் மூலம்
உணர்ந்து ெகாள்ள மு��றது.
இரண்டாவது, இராணுவத்�ன் இப்புரட்�க்கு அ�ப்பைட�ல் இைடக்கால
அரசாங்கத்�ன் ெபாறுப்பற்ற ஆட்�ேய
காரணெமன்றும்
நாட்ைடக்காப்பாற்ற
வலுவான அரசாங்கெமான்று ேதைவ

என்ற எண்ணத்ைதயும்
இராணு வ த் த ர ப் பு
மு தன் ை ம ப் ப டு த் � யு ள் ள து .
இராணுவ ஆதரவு
ெபற்ற
மக்கள்
ெ த ா கு � � ன ர்
சூடான்
தைலநக�ல் இைடக்கால அரசாங்கத்�ன்
ஆட்�க்கு
எ�ராக ேபாராட்டங்கைள முன்ெ ன டு த் த ே த ா டு
�ழக்கு பகு��ல்
அைமந்துள்ள தைலமுைற நகரங்கைள
அரசாங்கம் முற்றுைக இட்டுள்ளைமயும்
அதனால் அத்�யாவ�ய ெபாருட்க�ன்
பற்றாக்குைறயும் இவ்ஆட்� க�ழ்ப்புக்கு
�ன்னால் உள்ள அர�யலாக ெத��றது.
இராணுவம் �ட்ட�ட்ேட இப்புரட்�ைய
ேமற்ெகாண்டுள்ளது என்பது தைலநக�ல் �கழ்ந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெத�வுபடுத்து�றது.
மூன்றாவது, இவ்இராணுவ புரட்�ைய அடுத்து அெம�க்க இராஜதந்�ர
மட்டத்�லான நகர்வுகள் ��ரமைடந்துள்ளன. காரணம் இப்�ராந்�யத்�ன்
�தும் சூடா�ன் எண்ெணய் வயல்கள்
�து �னா�ன் க�சைண அ�க�த்துள்ளது. இதனால் அெம�க்க �றப்புத்
தூதர் ெஜப்� ெபல்ட்ேமன், ெபாதுமக்கள்
�ர்வாகத்�னருக்கும் இராணுவ தரப்�னருக்கும் இைட�லான உடன்ப�க்ைகெயான்ைற ேமற்ெகாள்வதற்கு�ய அழுத்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள சூடானுக்கு
ெசன்�ருந்தார். இதனூடாக அெம�க்கா
ஜனநாயத்ைத முன்�றுத்� சூடாைன
தனது ��க்குள் ெகாண்டு வர முயலு�றது. எ�னும் ஒப்பந்தம் முழுைமெபற்று�ட்டது என்ற எண்ணப்பாங்�ல்
ஒக்ேடாபர்- 25 அன்று அவர் நகரத்ைத
�ட்டு ெவ�ேய�ய சந்தர்ப்பத்�ல் இவ்-

ஆட்�க்க�ழ்ப்பு இடம்ெபற்றுள்ளது. இராணுவத்�ன் இத்தைகய நடவ�க்ைகைய
அெம�க்க புலனாய்வும் இராஜதந்�ர
தரப்பும் முற்�லும் எ�ர்பார்க்க�ல்ைல.
அெம�க்கா�ன் �றப்பு தூதுவர் ெஜப்�யுடனான சந்�ப்�ல் எத்தைகய நடவ�க்ைககைளயும் தாம் ேமற்ெகாள்ளப்ேபாவதாக ெவ�ப்படுத்த�ல்ைலெயன்றும்
இதுேவ அெம�க்க இராஜதந்�ர மட்டத்�ன் �ற்றத்ைத அ�க�க்க காரணெமன்றும் ெத�ய வரு�றது. இதன்�ைளவாக
அெம�க்கா 700�ல்�யன் அெம�க்க
ெடாலர் �� உத�ைய இைட�றுத்�யுள்ளது.
நான்காவது, இராணுவத்�ன் இப்புரட்�யானது சூடா�ன் ெபாருளாதாரத்ைத
பா�ப்புக்குள்ளாக்�யதுடன் ெபாருளாதாரத்�ற்கான சர்வேதச �� உத�கள்
அைனத்தும் ெநருக்க�க்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளன. ஐக்�ய நாடுகள் சைப,
ஆ��க்க ஒன்�யம், �ழக்கு ஆ��க்க
�ராந்�ய அைமப்பு மற்றும் ேமற்குலக
நன்ெகாைடயாளர்கள் ஆட்�க்க�ழ்ப்ைப
கண்�த்தேதாடு சூடான் இராணுவத்ைத
ஜனநாயக ஆட்�க்கு �ரும்புமாறும்
அைழப்பு �டுத்துள்ளனர்.
ஐந்தாவது, இராணுவத்�ன் புரட்�ையப் ெபாறுத்து ரஷ்யாவும் �னாவும்

இதுவைர எ�ர்ப்ைபேயா ஆதரைவேயா
ெவ�ப்படுத்த�ல்ைல. ஐக்�ய நாடு
பாதுகாப்பு சைப�ல் இராணுவத்�ன்
ஆட்�க் க�ழ்ப்ைப கண்�க்கும் ேமற்குநாடுக�ன் முயற்�ைய ரஷ்யாவும்
�னாவும் தடுத்துள்ளன. இது மைறமுகமாக இராணுவத்ைத ஆத�ப்பைத
ெவ�ப்படுத்து�றது. ரஷ்யாைவ �ட
�னாவுக்கு சூடாேனாடு மாத்�ர�ன்�
வடஆ��க்க நாடுகேளாடு ெபாருளாதார உத� பலமானதாக அைமந்�ருப்பதாலும் ேமற்�ன் தைல�ட்ைட தடுப்பதற்கும் ஐ.நா பாதுகாப்பு சைப�ன்
நகர்வுகைள ரஷ்யா, �னா ைகயாள �ட்ட�ட்�ருப்பைத அவதா�க்க மு��றது.
எனேவ,
சூடா�ல்
எழுந்துள்ள
இராணுவ புரட்�யானது அெம�க்கா�ற்ேக ெபாதுவான அ�கார அர�ய�ன் இயல்பாகும். அதைனக் கடந்து
சூடா�ன் அர�யல் மர�ல் ஜனநாயகம்
மலர்வெதன்பது �ண்ட அர�யல் கலாசாரத்�ல் ேதால்�யாகேவ அைம�ன்றது. ஆட்�யாளர்க�டம் மாத்�ர�ன்�
மக்க�டமும் அத்தைகய மேனா�ைல
காணப்படு�றது. அதுமட்டுமன்� உலகளா�ய அர�யலுக்குள் அகப்பட்�ருக்கும் சூடான் �ழக்கு எ�ர் ேமற்கு
ஏகா�பத்�யங்களால்
ேமாதலுக்கும்
இழுப�க்குள்ளும் இராணுவ கட்டைமப்புக்கும் ஜனநாயக கட்டைமப்புக்கு�ைட�லான ேமாதலாக ெசயற்படு�ன்றது.
�யான்மார், இலங்ைக ேபான்ற நாடுக�ன் �ன அனுபவங்கள் சூடா�ல்
அ�க முக்�யத்தவத்ைதயும் �ல ேவறுபாடுகைளயும் ெகாண்�ருப்பைத அவதா�க்க மு��றது. ெவ�ப்பைடயாக கூறுவதானால் ெகா�ட் ெபருந்ெதாற்றுக்கு
�ன்னர் உலகளா�ய ���ல் இராணுவத்�ன் ேமெலழுைக த�ர்க்க மு�யாததாக வளர்ச்�யைடந்து வரு�றது. இ�ல்
அெம�க்கா�ன் ேமற்குலக அர�யல்
பல�னமான பக்கங்கைளயும் �ன, ரஷ்யா�ன் �ழக்குல அர�யல் வலுவான
சூழைலயும் ஏற்படுத்� வரு�றது.
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தீ

மஞசரி மாருதம

பாவளி பண்டிகை தீமையின் வடிவான
அசுரர்களை கடவுளின் அவதாரம்
அழித்ததால் உருவானது என்கின்றன இந்துப் புராணங்கள். நம்மில்
பெரும்பாலான�ோருக்குத் தெரியும் நராகாசுரன்
கதை. நரகாசுரனின் உண்மைப் பெயர் பவுமன்.
திருமால் வராக அவதாரம் எடுத்து பூமியை
துளைத்து அசுரர்களை அழிக்கச்சென்ற ப�ோது,
அவரின் ஸ்பரிசத்தால் பூமாதேவிக்குப் பிறந்தவன் நரகாசுரன். அசுரவதத்தின் ப�ோது பிறந்தவன் என்பதால் அசுரசுபாவம் இவனுக்கு இயல்பாக அமைந்துவிட்டது. நரன் என்றால் மனிதன்.
மனிதனாக இருந்தாலும், துர்க்குணங்கள் நிரம்பியவனாக இருந்ததால் நரகஅசுரன் எனப்பட்டான். அப்பெயரே நரகாசுரன் என்றானது.
இவன்
தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும்
பல்வேறு துன்பங்களை க�ொடுத்து வந்தான்.
இதை அறிந்த மகாவிஷ்ணு அவனை க�ொல்ல
நினைத்தார். ஆனால் அவன் பூமித் தாய்க்கு
பிறந்தவன். அவன் தன் தாயை தவிர வேறு
யாராலும் க�ொல்லப்பட முடியாத வரம் பெற்றிருந்தான். எனவே மகாவிஷ்ணு ஒரு தந்திரம்
செய்தார். நரகாசுரனுடன் ப�ோரிட்டார். அவன்
மகாவிஷ்ணு மீது அம்பு எய்தான். இந்த அம்பு
பட்டு அவர் மயக்கம் அடைவது ப�ோல் கீழே
விழுந்தார். இதை பார்த்த சத்திய பாமா க�ோபம்
அடைந்து நரகாசுரனை ப�ோருக்கு அழைத்தார்.
சத்திய பாமா பூமியின் அவதாரம் என்று உணராமல் அவர�ோடு நரகாசுரன் ப�ோர் செய்தான்.
அன்னையின் அம்புக்கு பலியாகி சரிந்தான்.
அப்போதுதான் அவனுக்கு சத்யபாமா தனது
தாய் என்று தெரிந்தது.
அவரிடம் அம்மா, நான் மறைந்த இந்நாள்
மக்கள் மனதில் நிற்க வேண்டும். என்னுடைய
பிடியிலிருந்து விடுபட்ட தேவர்களும் மக்களும்
இந்த நாளை இனிப்பு வழங்கி, ஒளிமயமாக
க�ொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டினான்.

நன்மை பிறந்த நாள்

தீபாவளி

மகாவிஷ்ணுவும்
சத்யபாமாவும்
அவனுக்கு வரம் க�ொடுத்தார்கள்.
இதைய�ொட்டி நரகாசுரன் மறைந்து
மகிழ்ச்சி ப�ொங்கிய நாள் தீபாவளி
பண்டிகையாக க�ொண்டாடப்படுகிறது. இதை கிருஷ்ண லீலை என்கிறது புராணம்.
வால்மீகி
இராமாயணத்தில்
இராமன் க�ொடியவனான இராவணனை
அழித்துவிட்டு தனது வனவாசத்தை முடித்து
க�ொண்டு மனைவி சீதையுடனும் சக�ோதரன்
லட்சுமணனுடனும் அய�ோத்திக்கு திரும்பிய நாளை மக்கள் விளக்கேற்றி வரவேற்றனர். அதன் த�ொடர்ச்சியாக தீபாவளி
பிறந்தது என்று ச�ொல்லப்படுகிறது.
ப�ொதுவாக தீபாவளி ஐப்பசி மாதங்களில் வரும். ஆனால் ஒருசில வருடங்களில் இந்த மாதத்தில் மாற்றம் நடப்பது
உண்டு. ஐப்பசி இல்லை என்றால் புரட்டாசி. இந்தியாவிலுள்ள எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்தப் பண்டிகை க�ொண்டாடப்படுகிறது. வாத்ஸ்யாயனர் எழுதிய நூல்
யட்ஷ் ராத்திரி என்று தீபாவளி பண்டிகையை குறிப்பிடுகிறது. இது கார்த்திகை
மாதம் அமாவாசை தினத்தன்று இரவில்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. இதனை சுகராத்திரி என்று மக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
விஷ்ணுபுராணம் தீபாவளி அன்று அதிகாலையில் நீராடி மகாலட்சுமி பூஜையை
அனுஷ்டித்து தீபங்களை ஏற்றி வீடு நிறைய
வைத்தால் லட்சுமி கடாட்சம் கைவர கிடைக்கும் என்கிறது.
இன்னொரு கதையும்
உண்டு. ஸ்கந்த
புராணத்தின் படி, சக்தியின் 21 நாள் கேதாரக�ௌரி விரதம்
முடிந்து இந்த தினத்தில்தான். விரதம் முடிவடைந்த பின்னர்
சிவன், சக்தியை தன்னில் ஒரு பாதியாக
ஏற்று 'அர்த்தநாரீஸ்வரர்' உருவமெடுத்தார்.
இறைவன் ஜ�ோதிவடிவாக நம்முள் இருக்கி-

றான். இந்த ஜ�ோதி வடிவான இறைவனை வழிபடுவதற்கான சிறப்பு நாளே தீபாவளியாகும்.
தீப வழிபாடு தீபாவளி என நாம் க�ொள்ளலாம்.
மேலும் ஆணில் பெண் சரிபாதியாக இணையும்
நன்நாளினை நினைவுபடுத்துவதாக தீபாவளி
அமைந்ததாகக் கூறுகிறது ஸ்கந்தபுராணம்.
புராணங்கள் இப்படிச் ச�ொல்ல, தீபாவளிப்
பண்டிகை எப்போதிருந்து கடைப்பிடிக்கப்பட்டது?
ஏன் க�ொண்டாடப்படுகிறது என்பது பற்றி வேறு
சில விளக்கங்களும் ச�ொல்லப்படுகின்றன.

கி.பி.ஆயிரத்து
நூறாம்
ஆண்டிலேயே
தீபாவளி க�ொண்டாடும் பழக்கம் இந்தியாவில்
இருந்திருப்பதாக சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
உள்ளன. கி.பி. 1117ல் வாழ்ந்த சாளுக்கிய
திரும்புவன மன்னன் ஆண்டு த�ோறும் சாத்யாயர் எனும் அறிஞருக்கு தீபாவளிப் பரிசு
வழங்கியதாக கன்னடத்தில் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு ஒன்று கிடைத்துள்ளது. கி.பி.1250ல்
எழுதப்பட்ட லீலாவதி எனும் மராத்தி நூலில்
எண்ணெய் தேய்த்து நீராடுவதை பற்றிய குறிப்-
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புக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. ப�ொதுவாக ஐப்பசி
மாதம் பனி நிறைந்த மாதம். இல்லம் த�ோறும்
குளிர் அதிகமாக அண்டும் காலம். இருள் கூடும்
காலம் என்றும் இதைக் கூறலாம். அந்தக் காலகட்டத்தில் ஒளியை பெருக்கி உஷ்ணத்தை வீடுகளில் உருவாக்க இந்தப் பண்டிகையை மக்கள்
கடைப்பிடிக்க த�ொடங்கி இருக்கலாம் என்பது
கரிசல் இலக்கிய எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் கருத்து.
எல்லோரும் க�ொண்டாடிய தீபாவளி
தீபாவளிப்
பண்டிகையை
இந்தியர்கள்
மற்றும் இந்துக்களைத் தவிர பிற நாட்டவரும்
பிற மதத்தவரும் கூடக் க�ொண்டாடும் பழக்கம்
இருந்துள்ளது.
பழங்கால இந்திய மன்னர்கள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் முகலாயர்களாக இருந்தாலும் தீபாவளி ப�ோன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் மக்களுக்கு பல சலுகைகளையும் பரிசுப்
ப�ொருட்களையும் அளிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர். அரசனின் தர்பாருக்குள் மக்கள்
அனுமதிக்கப்பட்டு அடிப்படை தேவைகளுக்கு
அடித்தளம் ப�ோட்டு தரும் நாளாக பண்டிகைகள்
திகழ்ந்துள்ளன. முகாலய மன்னர்களில் சிலர்
தீபாவளி ப�ோன்ற இந்துக்களின் பண்டிகைகளை ஆதரித்தாகவும், பசியாக வந்தவர்களுக்கு
விருந்து அளித்ததாகவும் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன.
தமிழ் மன்னர்கள் பண்டைய காலத்தில் ரோம்,
எகிப்து, பாபிலோன், கிரேக்கம், பாரசீகம் என
பல உலக நாடுகளுடன் வர்த்தக தொடர்புகள்
இருந்துள்ளனர். இந்தியாவிலிருந்து வாசனை
திரவியங்கள், மூலிகைகள், யானை தந்ததங்கள்
எடுத்து சென்றதாக வரலாற்று கூறுகிறது. அந்த
வணிக தொடர்பின் போது இந்தியாவிலிருந்து
சென்ற பல வணிகர்கள் இடம்பெயர்ந்த நாட்டில்
தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி உள்ளனர்.
ஆகவே பல தேசங்களுக்கும் பரவி உள்ளது
தீபாவளி. சீக்கியர்களும்,சமணர்களும் கூட இப்பண்டிகையை வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக
க�ொண்டாடுகின்றனர்.
1577ம் ஆண்டு ப�ொற்கோவில் கட்டுமானப்
பணிகள் துவங்கிய தினம் என சீக்கியர்கள் தீபாவளியைக் க�ொண்டாடகின்றனர். சமணர்கள், மகாவீரர் முக்தி அடைந்த நாள் என தீபாவளியைக்
க�ொண்டாடுகின்றனர்.

அ. கனகசூரியர்...?

உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்திய
பாகிஸ்தான் கிரிக்ெகட் வீரர்கள் !!!
அ

மீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுவரும் 7வது ரி/20 உலகக்
கிண்ணத் த�ொடரில் இன்று இரு
ப�ோட்டிகள்
நடைபெறவுள்ளன.
அபுதாபியில் நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில்
ஆப்கானிஸ்தான்-, நமீபியா அணிகளும் இரவு
டுபாயில் நடைபெறும் இரண்டாவது ஆட்டத்தில்
இந்திய-, நியூசிலாந்து அணிகளும் ம�ோதுகின்றன.
அதிரடிக்குப் பஞ்சமில்லாத ரி/20 உலகக்
கிண்ணத்தை இம்முறை இந்திய அணியே சுவீகரிக்கும் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்களும், பல
முன்னாள் வீரர்கள் ஊகித்தனர். அவுஸ்திரேலிய
அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்
பிரட்லீ தனது இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையில் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் உலகக்
கிண்ணத்தை வெல்லும் வாய்ப்பில் இந்திய
அணியே முன்னணியில் இருப்பதாகக் கூறியத�ோடு அவ்வணியின் கே. எல். ராகுல் ஓட்டக்
குவிப்பில் முன்னணியில் இருப்பார் எனக் கூறியுள்ளார். அதே ப�ோல் இவ்வுலகக் கிண்ணத்தை
வெல்லும் அதிக வாய்ப்பு இந்திய அணிக்கு
இருப்பதாக பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள்
தலைவர் இன்சமாம் உல் ஹக்கும் தெரிவித்துள்ளார்.
பலரின் ஊகங்கள் இவ்வாறிருக்க கிரிக்கெட்
உலகின் இருதுருவங்களாக இருக்கும் இந்திய-,
பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான
ப�ோட்டி கடந்த வாரம் நடைபெற்றது. சர்வதேச
கிரிக்கெட் கவுன்சிலினால் நடாத்தப்படும் த�ொடர்களைத் தவிர இரு தரப்பு கிரிக்கெட் த�ொடர்கள்
நடைபெறாததால் இப்போட்டிக்கு இரு நாட்டு இரசிகர்கள் மத்தியில் மட்டுமல்லாது உலக கிரிக்கெட்
ரசிகர்கள் மத்தியிலும் அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
மேலும் உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் இந்திய
அணி பாகிஸ்தானிடம் த�ோல்வியைச் சந்திந்ததேயில்லை. ரி/20 அரங்கில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக
விளையாடிய 5 ப�ோட்டிகளிலும் (2007ல் இரு
ப�ோட்டிகள், 2012, 2014, 2016), சர்வதேச
ஒருநாள் உலகக்கிண்ணத் த�ொடர்களில் 1992,
1996, 1999, 2003, 2011, 2015, 2019
எனத் த�ொடர்ச்சியாக இந்தியே அணி வெற்றி
பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்துள்ளது.
ஆனால் இம்முறை எல்லோரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் பாபர் அசாம் தலைமையிலான
பாகிஸ்தான் அணி இந்திய அணியை 10 விக்கெட்டுகளால் மிகவும் இலகுவாக வெற்றிபெற்று
தமது த�ொடர் த�ோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணியின் இந்தியாவுக்கு எதிரான
இந்த வெற்றி முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது.
துவண்டுப�ோயிருந்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் இந்த
ஒற்றை வெற்றியின் மூலம் உற்சாகமடைந்துள்-

ஒவ்வொரு ஆட்டத்தையும்
விறுவிறுப்பாக்கும் பந்துவீச்சாளர்கள்
ளது. பாகிஸ்தானை ஓரங்கட்டியிருந்த சர்வதேச
நாடுகள் மீண்டும் பாகிஸ்தான் மீதும் அவ்வணியின் வீரர்களின் மீதும் தமது பார்வையைச்
செலுத்துவதற்கு இந்த வெற்றி வழியமைத்துள்ளது.
சர்வதேச கிரிக்கெட் உலகில் கடந்த 10 வருடங்களாகவே பாகிஸ்தான் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக
ஓரங்கட்டப்பட்டு வந்தது. முன்னர் இந்தியாவுடன் நேருக்கு நேர் ம�ோத முடியாத
காரணத்தினால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்
சபையின் ப�ொருளாதாரம் நெருக்கடிக்குள்ளானது. மேலும் ஐ. சி. சி.
யினால் நடத்தப்படும் ப�ோட்டிகளிலும்
அவ்வணியால் பெரிதாக சாதிக்க
முடியாமல் ப�ோனது.
2009ம்
ஆண்டு லாஹுரில் நடைபெற்ற
பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் காரணமாக பெரிதாக எந்தவ�ொரு
நாடும் அங்கு சென்று விளையாட
முன்வரவில்லை. இலங்கை, சிம்பாப்வே, பங்களாதேஷ் ப�ோன்ற
நாடுகள் நட்பு ரீதியாக ஒரு சில
ப�ோட்டிகளில் அங்கு சென்று
விளையாடினாலும் பாதுகாப்பு காரணமாக அங்கு சென்று விளையாட
வேறெந்த நாடும் முன்வரவில்லை.
இதனால் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சபை
த�ொடர்ந்தும் பெரும் பண நெருக்கடியைச்
சந்தித்தே வந்துள்ளது.
அண்மையில் பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம்
மேற்கொண்டு ரி/20 த�ொடர் மற்றும் ஒரு நாள்
த�ொடர்களில் விளையாடவிருந்த நியூசிலாந்து
அணி கூட கடைசி நேரத்தில் பாதுகாப்பைக்
காரணம் காட்டி அங்கிருந்து வெளியேறியது.
சர்வதேச அளவில் இது பாகிஸ்தானுக்கு பெரும்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்
சபை மாற்று வழியாக தனது ச�ொந்த மைதானத்தை அமீரகத்துக்கு மாற்றிய பின்பும் கூட
பெரிய அணிகளான இங்கிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா போன்ற அணிகள் பாகிஸ்தானை எதிர்க�ொள்ள பெரிதாக விரும்பவில்லை.
இலங்கை,
சிம்பாப்வே,
பங்களாதேஷ்
ப�ோன்ற அணிகளுடன் விளையாடுவதால்
பாகிஸ்தான்
கிரிக்கெட்டின்
பணநெருக்கடிக்கு இவை பெரிதாக உதவவில்லை. ஐ. பி.
எல். ப�ோட்டிகளிலும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள்
விளையாட முடியாத நிலையிருந்ததால் பாகிஸ்-

தான் அணியும் வீரர்களும் சர்வதேச ரீதியில்
தனித்துவிடப்பட்டனர் .
இம்முறை ஐ. பி. எல். ப�ோட்டிகள் அமீரகத்தில்
நடைபெற்றதால் அதில் விளையாடும் ஏனைய
அணி வீரர்களுக்கு உலகக் கிண்ணத்துக்கான
சிறந்த பயிற்சிக் களமாக அது அமைந்தது.
அவுஸ்திரேலிய, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து
ப�ோன்ற குளிர் காலநிலைக்குப் பழக்கப்பட்ட
வீரர்களுக்கு அமீரகத்தின் உஷ்ணமான காநிலையுடன் கூடிய சூழ்நிலையைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்வதற்கு ஐ.பி.எல். த�ொடர் அனுகூலமாகவே இருந்தது.
இவ்வாறான சூழ்நிலைகளில் பாகிஸ்தான்
கிரிக்கெட் அணி சற்றுப் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் தமது நாட்டில் பி.எஸ்.எல். ப�ோன்ற
உள்ளூர் த�ொடர்களை நடாத்தி சிறந்த, இளம்
வீரர்களை உருவாக்கினார்கள். மூத்த வீரர்களான யூனுஸ்கான், அஜ்மல், மிஸ்பா உல்
ஹக், அப்ரிடி ப�ோன்ற வீரர்கள் ஒரே காலகட்-

டத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வுபெற்றதால் இளம் வீரர் பாபர் அசாம் தலைமைப்
ப�ொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இவரின் தலைமையில் இளம் வீரர்களைக்
க�ொண்ட அணி ச�ொந்த நாட்டில் த�ொடர்கள்
ரத்தானாலும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள், நியூசிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா ப�ோன்ற நாடுகளில் விளையாடி சில த�ோல்விகளைச் சந்தித்தாலும் தமது திறமையை வளர்த்துக்
க�ொண்டது. பக்கர் சமான், ம�ொஹம்மட்
ரிஸ்வான், ஷகின் ஷா அப்ரிடி, நஷீம்
ஷா ப�ோன்ற இளம் வீரர்களை அணி
முன்னிலைப்படுத்தி இவர்களுக்கு
த�ொடர்ந்தும் சந்தர்ப்பம் வழங்கி
மெருகேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களுக்கு சர்வதேச அளவில்
பேசப்படுவதற்கு ஒரு வெற்றியே
தேவைப்பட்டது. அது கடந்த
வாரம் கிடைத்தது. ஒரு விக்கெட்டையும் விட்டுக்கொடுக்காமல்
மிகவும் இலகுவாக வெற்றிக்கனியை சுவைத்தது பாகிஸ்தான்.
ப�ொதுவாக இரு நாடுகளுக்கிடையே கிரிக்கெட் ப�ோட்டியென்றால் ஆடுகளம் ப�ோர்க்களம் ப�ோன்ற
பதற்றத்துடன் இருக்கும். ஆனால் அன்றைய
ப�ோட்டியில் ஆக்ரோஷம�ோ, முட்டிம�ோதும் உடல்
ம�ொழிகள�ோ, க�ோபப் பார்வைகள�ோ இல்லாமல் விக்கெட் விழும்போதும், ஓட்டக் குவிப்பும்
ப�ோதும் புன்முறுவலுடன் சுமுகமான முறையில்
இரு அணிகளும் விளையாடின.
அரசியல் ரீதியாக முட்டி ப�ோதும் இரு நாடுகளுக்கிடையிலான இப்போட்டி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டுக்கு முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டது.
இதனால்தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும்
தற்போதைய பிரதமருமான இம்ரான்கான் நேரடியாக அணி மீது கவனம் செலுத்தி அணியின்
தேர்விலும் தலையிட்டுள்ளார். மேலும் பாகிஸ்தான் அணிக்கு புதிதாக ஆல�ோசகராக நியமிக்கப்பட்ட ரமீஸ் ராஜா கூட இப்போட்டியை
வெல்லும் நோக்கில் வீரர்களை ஊக்குவிக்க
பல ஆல�ோசனைகளையும் வழங்கினார். இந்த
அளவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு இந்தப் ப�ோட்டியின்

வெற்றி முக்கியமானதாக அமைந்திருந்தது.
இந்த வெற்றி பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டுக்கு
கிடைத்த புதிய உத்வேகமாகும். பல நாடுகளின்
புறக்கணிப்பு, சில ரசிகர்களின் ஏளனம், சமூக
ஊடகங்களின் கிண்டல்களுக்கு பாபர் அஸாம்
தலைமையிலான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி
பதிலளித்துள்ளது.
மறுபுறம் நம்பர் வன் அணியான இந்தியா
இப்போட்டியில் சிறந்த 11 வீரர்களைக்
க�ொண்ட அணியையே களமிறக்கியிருந்தது.
இவ்வருட ஆரம்பம் முதல் ஐ. பி. எல். த�ொடர்,
டெஸ்ட் உலகக் கிண்ணப் ப�ோட்டி. இங்கிலாந்து
சுற்றுப் பயணம், மீண்டும் ஐ. பி. எல். என சுமார்
6 மாத காலமாக ஓய்வே இல்லாமல் த�ொடர்ந்து
ப�ோட்டிகளில் பங்கு பற்றிவருவதால் முக்கிய
வீரர்களான ர�ோஹித் சர்மா, பும்ரா, ஹர்திக்
பாண்ட்யா, ம�ொஹம்மட் சமி ஆகிய�ோர் களைப்படைந்திருக்கலாம்.
வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான பும்ரா, ம�ொஹம்மட் சமி ஜ�ோடி கடந்த ஐ. பி. எல். த�ொடரிலும்
பெரிதாக சாதிக்கவில்லை. மேலும் இப்போட்டியில் களமிறக்கப்பட்டிருந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் ஷஹாரை
விட அமீரக ஆடுகளங்களில் கடந்த ஐ. பி. எல்.
த�ொடரில் சிறப்பாக பந்து வீசி அதிக விக்கெட்களைக் கைப்பற்றிய�ோர் உள்ளனர். சிறந்த
ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரான ர�ோஹித் சர்மாவும்
சமீப காலமாக த�ொடர்ந்து தனது வழமையான
ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. எந்தவ�ொரு
சிறந்த வீரரருக்கும் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம்
ஏற்படவே செய்யும். இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் சிறிது கால ஓய்வுக்குப் பின் மீண்டு வந்து
வழமையான திறமையை வெளிக்காட்டிய பல
வீரர்களை நாம் கண்டிருக்கிற�ோம். ர�ோஹித்
சர்மாவுக்கும் இப்படியான ஒரு இடைவெளி
தேவை! மற்றைய அணிகளைப் ப�ோல் திறமையான ஒரு வீரரை நிறுத்திவிட்டு அதற்குப்பதிலாக மாற்று வீரரை தேட வேண்டிய அவசியமே
இந்திய அணிக்கு இல்லை. அவர்களது கிரிக்கெட்
குழாமில் சிறந்த அனுபவ வீரர்களும் சிறந்த
இளம் வீரர்களும் இருக்கவே செய்கின்றனர்.

எம். எஸ். எம். ஹில்மி...?
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பானு சுதாகரன்-�ருமால் ஒருநாள் காவலராக
ெவகுவாய் �ைரந்தான் ஆதரவாக
கு�யாய் ஸ்ப�சம் ேநர�யாக
பூ� மங்ைக!

கிருஷா

�ருமால் ெதாடுைக நுைழந்தபூ�
ெதாடுைக தருைக �தந்தநா�
ெகாடுைம உருவாய் �றந்த'காலன்'
'நரகாசுரன்'!
பூ� புத்�ரர் 'நரகா சூரன்'
சா� சுத்�ய வரேம பாரன்!
ேந� சக்கரம் �ழலும் காணன்
நரக காரன்!

என்றும் அன்புடன் சுபா
�த்�க்கும் �பாவ�ைய
எத்�க்கும் ெகாண்டா�ேனாம்
கடந்த காலங்க�ல்;

ெநடுநாள் வைதேயா �ைலத்ததாக
வருநாள் பலவும் குைலத்ததாக
ெகா�தாய் கு�கள் ச�த்ததாக
ம�ந்ததுேவ!

சத்�ய ேத� 'சத்�யபாமா'
�த்�யமான ���ன் மாதா
முத்�ைசெகாள் � �க்�னெமல்லாம்
அ�த்�டுவாள்!
சட்ெடன ேத� எட்�யெதல்லாம்
ெகாட்�ய ெகாடுைம ெகாண்டவனந்த
புத்�ரன், பூ� ம��லு�த்த
'நரகாசுரன்'!
ெவட்�ய ெதல்லாம் ஒருகணமந்த
முத்�ய முரட்டு மூர்க்க�ன்�ரேம
எட்�யதாங்ேக எ�லவள் ெசய்தாள்
சத்�யேம!

ெகாண்டாடுங்கள்.....
ேகாலாகலம் ேவண்டாம்;
பயணங்கள் ேவண்டாம்;
பட்டாசுகள் ேவண்டாம்;
புத்தாைட ேவண்டாம்;

கைலெயாளி காணும்
கார்த்திைகேய!

ெகாட்�ய தாங்ேக ெகாண்டநல்சுகேம
ெவட்�ய �ரேமா ேவ�யகணேம!
அச்சுதன் ைமந்தன் அசுரனுமா�
மாண்டனேன!!

புதுத்ெதம்பு ேபாதும்
ஒட்�க்ெகாண்டு கட்�த்தழுவ
ேவண்டாம்;
எட்��ன்று வாழ்த்துச் ெசான்னால்
ேபாதும்
அயலவேராடு அட்டகாசங்கள்
ேவண்டாம்;

அவரவர் �ட்�ல் அடங்��ருந்தால்
ேபாதும்...
ஆட்டம் பாட்டம் ேவண்டாம்
ஆன்�க வ��ல் �ரார்த்தைன
ேபாதும்....
அன்று �ருஷ்ணன் நரகாசுரைனக்
ெகான்றதால்தான் �பாவ�ேய!!!
நாம் ெகாேரானாசுரைன
ெவன்றால்தான் �பாவ�ேய...

அத்�னமைதேய ெகாண்டது கு�ேய
முத்�ைரயாக மா�� த�ேல
கச்�தமாக கைலெயா� காணும்
கார்த்�ைகேய!!

தீபாவளி

ந�வாய் கு�கள் ம�ந்ததாேல
ெச�யும் குைலந்து �ழுந்ததாேல
�டமாய் இவர்கள் இரந்தேத�
'சத்யபாமா'!

ெகாேரானா ஒழிந்த நாேள

இன்ேறா �க்குெத�யாமல்
�க்�த்த�க்�ேறாம் ெகாரன்ைடன்
காலம்...

அன்றுதான் உண்ைம�ல்
அைனவருக்கும் �பாவ�

வந்துவிடு
ேஜாசுவா ெசல்வராசா
மன்னார்
தூறல் மைழ
து�ர்�டுது எ�ல்
அ�ல் நைனயும் சுைள
உன் இதழ்!

முதல் வரம்
ேவலைணயூர்
ர�ந்தன்

மார்க� மைழ
மயக்குது உைன
மாது உன் ெமௗனம்
மயக்குது எைன!
நைனயுது உன் ேதகம்
நாடுது என்பாசம்
வைளயுது உன் ேமாகம்
வணங்குது என்தாகம்!
மைழேயாடு மைறந்து �டும்
ம�ெகட்ட ேமாகம்
மாேராடு வந்து - �டு
மஞ்சத்�ல் மலர்ந்�டுேவாம்!
�ேராடு �ர்க்கு�ழாய்
�யும்நானும் கலந்�டுேவாம்
வ�ந்ேதாடும் �ர்ப்ேபால
வற்��டட்டும் நம்ேமாகம்!
ெகாஞ்சேலாடு ெகஞ்சல்
ெகாஞ்சம்ேபால பரு�டுேவாம்
�தம்ேம� ைவக்காமல்
�தமாய்ேமய்ந்து கைளத்�டுேவாம்!
கைளத்தது காணாமல்
காைலவைர ��த்�டுேவாம்
உறங்காத ��ேயாடு
உல்லாசம் கண்�டுேவாம்!
வந்து�டு ..!
வாைடக் காற்றாய் என் வாசல்ேத�
அைடமைழ முன் அைணந்�டுேவாம்!

அண்ட சராசரமும்
அன்ைனயன்�ல் �று துரும்ேப
அ�லத்து உ�ர்களுக்ேக
அம்மா தான் முதல் வரேம

உலகத்ைத ெவல்ேவாம் வா...!
ெஷல்�தாசன்
�ருேகாணமைல
வாழ்க்ைக நமது
ைகயிலில்ைல- நாைள
வாழ்ேவா ெமன்பதும்
உறுதியில்ைல
காற்றில் உயிரும்
கலக்கும் வைர
கலக்கம் அகற்றி நாம்
வாழ்ேவாமடா.!
துணிவு ஒன்ேற வாழ்வினிேல
துைணயாய் இருந்தால் ேபாதுமடா
வலிைம ெகாண்டு நாம் வாழ
வல்லைம நமக்கு
ைககூடும்
ஆறிலும் நூறிலும்
வரும் சாவு
அதைன எண்ணி பலமுைறகள்
சாவது என்பது ெகாடுைமயடா
தளரா உள்ளம் ேவண்டுமடா

சாதிக்க இருக்கு பல கடைம
ேநசிக்க இருக்கு பல உறவு
வாசிக்க வைகவைக
நூலிருக்கு
வாழ்க்ைகைய இரசித்திட - பல
வழியிருக்கு
வாழ்க்ைக முைற- சில
வருடங்கள் வாழ்ந்தவர்
சாதைனகள்
ஆண்டுகள் பலநூறு
அகன்ற பின்னும்
அழியா வரத்ைதப் ெபற்றதடா
இருக்கும் காலத்ைத
நாம் ெபான்ெசய்ேவாம்-வரும்
நிமிடங்கள் அைனத்ைதயும்
முத்துக்களாய்
ஒளிரும் வண்ணமாய்
வாழ்ந்திடுேவாம் - இந்த
உலகத்ைத நாமும்
ெவன்றிடுேவாம்!

ெபண்ணின் வலி
கற்ேபாடு இருக்�றாள்
என்பைத காட்�க் ெகாள்ள
மாதாமாதம் ெத�ந்ேத
மரணத்�ன் வா�லுக்கு
ேபாய் வரும் உ��க்கு
ெபண்ெணன்று ெபயருண்டு
முதல்தடைவக�ல்
�ழாெவடுத்துக் ெகாண்டா�
�ன்னர் �ட்ெடன்று
ஒதுக்� ைவக்கும்
இந்த சமூகத்�ன் மத்��ல்
அவ�ன் அந்த
மூன்று நாட்க�ன் ேவதைனெயன்பது
வார்த்ைதகளுக்கு அப்பாற்பட்டது

இடுப்புகள் ெநாருங்�ப் ேபாய்
அ�வ�ற்றுக்குத்துக�ல் துவண்டு
ெநா�க்ெகாருமுைற பயத்ேதாடு
ஆைடகைள ச�பார்த்து
கால்கள் �ைணந்து
ஒவ்ெவாரு நரம்புகளும் இழுத்து
அத்தைன ரணங்கைளயும்
�று புன்னைக�ல் மைறத்து
அன்றாட ேவைலகைள
அந்த ேவைளக�லும்
ச�ப்�ன்� ெசய்து வாழுமவள்
ரத்தமும் சைதயுமாய்
உங்கள் கண்முன்
நடமாடுெமாரு சுைமதாங்�
அடுத்த �றப்�லாவது
ஆணாக ேவண்டும் என்ற
அப்பா�த்தனமான
ஆைசகைள ெகாண்டு

முகம் வா� மக�ருந்தால்
�ைல குைலந்து த�ப்பாேள
உடல் ேசார்ந்து ேச�ருந்தால்
உ�ர் பத�த் து�ப்பாேள
மலர்�ன்ற முகத்�ற்குள்
மைலத் துயைர மைறப்பாேள
ஒ�ர்�ன்ற ��களுக்குள்
ெபரும் ேசாகம் ஒ�ப்பாேள
நாெளன்ன ெபாழுெதன்ன
�ட்டுக்காய் உைழப்பாேள
தெனக்ெகன்று ஏதுெமண்ணாத்
�யாகத்�ல் �ைறந்தாேள
அழுக்கான ஆைட�லும்
ெவளுக்காத அன்புக்கா�
மங்கலான ேசைல�லும்
மனசால் அன்பு மகாரா�
உலகத்�ல் தன்�ைல�ல்
மாறாத ஒருத்�யவள்
உறக்கத்�லும் �ள்ைள நலம்
எண்ணு�ன்ற ேபைதயவள்
ேபா�ையயும் கண்ட�ல்ைல
ெவகு�யான உள்ளம�ல்
கலப்படமும் �கழ்ந்த�ல்ைல
கபட�ல்லாத் தா�னன்�ல்!

ேசா�கா.ெர (ஆ�ஷா)
ெகாக்கு�ல்.

காலேமாட்�டும் அவ�ன்
ெபரும் எ�ர்பார்ெபல்லாம்
தன் தைலவரு�ட ஓர் ைகயும்
யாவும் ச�யா� �டுெமன கூ�
ஆசுவாசப்படுத்தும் ேபச்சுக்களும்
��து ஓய்வும் மட்டுேம
வயதுக்கு வந்த��ருந்து
காயங்கேளாடும் கண்�ேராடும்
�ன்�ப் ேபாகும் அவள்
வாழ்க்ைகச் சக்கரத்�ல்
�ங்கள் அவைள
குழந்ைதயாக பார்க்கா��னும்
அ�ைமயாக நடத்தா�ர்கள்
ெபண்ைமைய ேபாற்றா��னும்
தூற்றா�ருங்கள்
பாவம்.....
அவள் வ�கேளாடு வாழ பழக்கப்பட்டவள்

அவளுடனான காதல் நிைனவு
ெபாத்து�ல் அஜ்மல்கான்
கற்பைனயான காதெலன்று
ெசற்பமான வாழ்�ல்
இன்பமான �ைனவுகலாய்
தந்து ேபானவள்
மறந்து�ட து�த்தும்
�ண்டும் �ண்டும்
எழுந்து இருக்�ன்றது
உன் �ைனவுகள்
ஏேனா!
இதழ்களால் ேபச
மறந்த உணர்வுகள்
இது
காமம் மாய்ந்து
காதல் �றந்த
ேவைளயும் இது

எவ்வைகயான காதல்
என வர்�க்க
மு�ய�ல்ைல காரணமும்
ெத�யவு�ல்ைல
காதல் வந்து
ேபானதால் கனவுேலாகம்
மைறந்து ேபானது
ஏேனா!
பல �த
�ைனவுகளுடன் உன்
கணவனாக காத்�ருக்�ன்ேறன்
கல்லைற முதல்
பய�க்க மைன�யாக
வருவாயா என எ�ர்
பார்த்தப�!

கனேவ கைலயாேத!
க�யர� எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்�மா
பஸ்யால
பட்டாம்பூச்�க் கனவுகள்
பாைலவனக் கனவுகள்
கண்மூ� உறங்குைக�ல்
வந்து ேபாகும் �ைனவுகள்!
�னம் �னம் வந்து ேபாகும்
அவஸ்ைத தரும் �ைனவுகள்
பூவாய் நனவாகக் காத்�ருக்கும்
அழகான வான�ல் கனவுகள்!
கனவு தரும் இன்பம்
�ைன�ல் தா�ல்ைல
�ைனவு தரும் இன்பம்
கனவுக�லும் இல்ைல!
காண்பதும் ேகட்பதும்
கனவுக�ல் இல்ைல!
கண்மூ�த் தூங்க
கவைலகள் இல்ைல!
கனவுகள் காண்�ேறன்
கருப்ேபா ெவள்ைளேயா
கலர்க் கனவுகேளாவல்ல
கைளயாத இன்பமாக!!
கனேவ கைளயாேத
கானும் இன்பக் கனவுகள்
முழுதாய் மு�வுறக் காண
கனேவ ெபாறு அது வைர!
இளைமயான �ைனவுகள்
இைட�ைடேய வருடும்
இதயத்ைதத் �ருடும்

இன்பத்ைத தரும் -கனவுகள்
இ�ெயங்ேக வரும்!
இமயத்�ன் உயரத்�ல்
இஷ்டம் ேபால் உலவும்
இன்பம் கன�லுண்டு!
கனவு வா�ல் சஞ்ச�க்க
கால்கள் ேதைவ�ல்ைல
�றகுகளும் ேதைவ�ல்ைல!
கனவு வா�ல் சுவா�க்க
காற்றும் தைட�ல்ைல
கற்ப�ப்பு ெகாள்ைள�ல்ைல
கனவுவா�ல் சஞ்ச�க்கவா
கவைலக�ன்� �தக்கலாம்!
�டுகள் அைம� ெபற
நாடு நலம் ெபற
�வசாயம் வளர்ச்� ெபற
ெபாருளாதாரம் ேமேலாங்க
ேகா�க்ைககள் �ைறேவற
சமாதானம் �ைலப்ெபற
மக்கள் வாழ்க்ைக ெசழுைமயுற
கனாக் காண்�ேறன்!
கனேவ கைளயாேத!!
�ைனேவ �ங்காேத!!

தினகரன் வாரமஞ்சரி 2021 ஒக்டோபர் 31 ஞோயிற்றுககிழமை

Njrpa kUe;Jfs; fl;Lg;gLj;jy; mjpfhu rigapd; gpd;tUk; ntw;wplq;fSf;F jifik tha;e;j
,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
,e;jg; gjtpfs; epue;jukhdit. Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;Ak; gjtpfshFk;
vd;gJld; ,lkhw;wq;fs; ngw KbahjitahFk;.

01. gzpg;ghsh; (kdpj tsq;fs;) gjtp : (ntw;wpl vz;zpf;if 1)
jifikfs;:
ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk; / mgptpUj;jp
/ r%ftpay; Nghd;w Jiwfspy; gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;
mj;Jld;
Kfhikj;Jtk; / mgptpUj;jp / r%ftpay; Nghd;w Jiwfspy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lnkhd;iwg;
ngw;wpUj;jy;.
kw;Wk;
mur> Semi goverment epWtdk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdnkhd;wpy; kdpj
tsq;fs; njhlh;gpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ gjpide;J (15) tUl fhy
mDgtk;
cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikiag; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
Ntz;Lk;.
my;yJ
Kfhikj;Jt Nrit (MM) Nrit tFjpapy; Kjyhk; jug; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ
Ie;J (05) tUl fhyk; kdpj ts Jiwapy; jpUg;jpfukhd Nrit fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
Ntz;Lk;.
taJ: 35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf
tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.
gjtpf;Fhpj;jhd rk;gs epiy: 02/2016Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; HM
1-1 2016 &gh (80,295 - 15x2,270 - 114,345) rk;gs mstpy; 2020-01-01Mk; jpfjpf;F chpj;jhd
rk;gs epiy 80>295.00 kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;
Ml;Nrh;f;fg;gLk; Kiw: epakd mjpfhhpapdhy; epakpf;fg;gLk; Neh;Kfj; Njh;Tf; FOtpdhy;
elhj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;ir %yk;.

02. cs;sff; fzf;fha;thsh; gjtp (ntw;wpl vz;zpf;if 1)
,e;jg; gjtpf;F Ml;Nrh;g;gJ njhlh;gpy; 2021-06-06Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jy;
kw;Wk; 2021-06-10Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy; ,j;jhy; ,uj;Jr;
nra;ag;gLfpd;wJ vd;gJld; me;j mwptpj;jypd; gpufhuk; tpz;zg;gg; gbtj;ij mDg;gpa
tpz;zg;gjhuh;fs; kPz;Lk; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
jifikfs;:
ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk;> fzf;fpay;
my;yJ th;j;jf Jiwapy; gl;lnkhd;W
my;yJ
gjtpf;F ,iaghd tplaj; Jiwf;Fg; nghUj;jkhd mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh;
epWtdj;jpd; ,ilepiyg; ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;
kw;Wk;
Nkw;gb jifikiag;; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epahahjpf;f
epWtdnkhd;wpy; ,iaGila Jiwapy; xU (01) tUl fhy mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
cs;thhp tpz;zg;gjhhhpfs;
Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
taJ: 22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf
tpz;zg;gjhuh;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.
gjtpf;Fhpj;jhd rk;gs epiy: 02/2016Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; MM 1-1
&gh (53,175 – 10x1,375 – 15x1,910 – 95,575/-) rk;gs mstpy; 2020-01-01Mk; jpfjpf;F chpj;jhd
rk;gs epiy 53,175/- kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;
Ml;Nrh;f;fg;gLk; Kiw: jpwe;j Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; / my;yJ epakd mjpfhhpapdhy;
epakpf;fg;gLk; Neh;Kfj; Njh;Tf; FOtpdhy; elhj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;ir %yk;

பதில்: உணமையில் நோன் ஒரு அரசிைல்வோதி அல்ல. கோணோைற் ்போ்னோர் பிர்சசிமன
்தோடர்நது வருகின்ைமத நோனறி்வன் எனினும்
ஒ்ர ்ைமசயில் அைர்நது ்ப்சசுவோர்த்மத நடத்தபபடடு அதற்கோன தீர்வுகள் முன்்னடுககபபட
்வணடும். அதற்கோன ்சைற்போடுகள் முன்்னடுககபபடடோல் எனது பங்களிபபுகமள வழங்கவும் தைோரோக உள்்ளன்.
ைோணவர்களுககோன
கல்வியில்
முககிை
கவனம் ்சலுத்தப படுவதுடன் அவர்களுககோன
IT, ஆங்கில அறிமவ ்ைம்படுத்திக ்கோள்வதற்கோன திடடங்கள்,
அரச, தனிைோர் துமைகளில் பணிபுரி்வோர்
எதிர்்நோககும் பிர்சசிமனகள் அவர்களது அத்திைோவசிைத் ்தமவகள் என்பன இனங்கோணபபடடு அவற்மை ்பற்றுக்கோடுககவும் நடவடிகமக எடுககபபடும்.

சவுதி அமேபியாவில்...
(10ஆம் பககத் ்தோடர்)
அதற்கோன தமலயீடமட ்சயை எணணியுள்்ளன் என்றும் அவர் ்தரிவித்தோர்.
எனது நோடடினுமடை தமலமைத்துவத்தின்
ஆர்வமும் உற்சோகமு்ை என்மன ஊககபபடுத்திைது என அவர் கூறினோர். ்ைலும், என்னுமடை
தமலவர்களுடன் நோன் கலநது ்கோணடு ்ைற்்கோணட சநதிபபுகளின் ்போது அவர்கள் கோடடிை
ஆர்வத்தின் கோரணைோக இலங்மகககும் சவுதிககும் இமடயிலோன பழமை வோயநத ைற்றும் முககிைைோன உைவு முமையிமனப பலபபடுத்துவதற்கோக ்ைலும் ஊககபபடுத்தபபட்டன் எனவும்
அவரது ்நர்கோணலின் ்போது ்தரிவித்தோர்.

சீனாவின் ஏவுகணணச்...
(17 ஆம் பக்கத் த�ாடர்)
வட ்கோரிைோவும் இதமன ஒத்த அதி்வகம்
்கோணட மைபபர்்சோனிக ஏவுகமணமை சமீபத்தில் புதிதோக உருவோககி ்சோதித்தது குறிபபிடத்தககது.
அணுககரு ஆயுதங்கள் ்ைலும் உருவோவமத
தடுககும்்போருடடு ஐககிை நோடுகள் சமபைோல்
1968ம் ஆணடு அணு ஆயுதப பரவல்தடுபபு
ஒபநதம் (Nuclear Non-Proliferation Treaty) ஏற்படுத்தபபடடது.189 நோடுகள் மக்ைோபபமிடட
இநத ஒபபநதத்தில் இநதிைோ, போகிஸதோன்,
இஸ்ரல், வட ்கோரிைோ, ்தற்கு சூடோன்ஆகிை
ஐநது நோடுகள் மக்ைோபபமிடவில்மல என்பதும் ்தோடககத்தில் வட ்கோரிைோ இநத ஒபபநதத்தில் மக்ைழுத்திடடு பின்னர் அமத மீறிை
நிமலயில் இறுதிைோக 2003ல் இநத அமைபபில்
இருநதி விலகிக்கோணடதும் வரலோறு. .
இநத
ஒபபநதத்தின்படி
சீனோ,பிரோன்ஸ,
இங்கிலோநது, அ்ைரிகக,ரஷைோ ஆகிை ஐநது
நோடுகள் ைடடு்ை அணுககரு ஆயுதங்கமள
மவத்திருகக அதிகோரபூர்வைோக அனுைதிககபபடடன.
இநத நோடுகள் அணுககரு உமலகள் கடடவும் அணுவோற்ைமல அமைதிைோன ்நோககங்களுககு பைன்படுத்தவும் ைடடு்ை அனுைதிககபபடடன. இநத நிமலயி்ல்ை வட்கோரிைோ,
தற்்போது சீனோ என ஏவுகமண ்சோதமனகமள
நடோத்தி உலக அமைதிககும், சைோதோனத்திற்கும்
சவோல் விடடுள்ளதுடன் வல்லரசுகமளயும் சீற்ைைமடை மவத்துள்ளன.
அணுஆயுதங்கள் என்பன நிைோைபபடுத்த
முடிைோத அழிமவ ஏற்படுத்தும் தீமையின்
சின்னைோகவும் ஒழுகக ்கடோனமவைோகவு்ை
உலகின் சைோதோன விரும்பிகளோல் போர்ககபபடுகிைது.
்போர்களின் ்போது பதில் தோககுதல் என்கிை
்பைரில் ்தோடுககபபடும் சுை கோவோநது (Self
Defiance) தோககுதல்கள் கூட நிைோைைற்ைமவைோக அதிக அபபோவி உயிர்கமள பலி ்கோணட
வரலோறுக்ள பதிைபபடடுள்ளன.
என்வ எநத வமகயிலும் நிைோைபபடுத்த
முடிைோத அணு ஆயுதங்கமள உருவோககும்
திைமன ்கோணட பல நோடுகள், ்நறி முமை
அடிபபமடயில் ஏமனை நோடுகள் பைன்படுத்த்வ விரும்போத ஒன்மை அதிகைோக உருவோககுவதற்கு எநத வித நிைோைைோன கோரணத்மதயும்
முன் மவககவில்மல முன் மவகக முடிைோது.
1945ம் ஆணடு முதன்முதலில் அணுகுணடு
பைன்படுத்தபபடடு ்பரழிமவ ஏற்பபடுத்திைத்மத ்நரடிைோக போர்த்த இநத உலகம் 1968ம்
ஆணடு வமர அணு ஆயுதங்களின் ்பருககம்
ைற்றும் பைன்போடமட கடடுபபடுத்துவது
்தோடர்போக சிநதிககவில்மல என்பதும் இது
்தோடர்போன எநத ஒரு உடன்போடும் ஏற்படுத்தபபடவில்மல என்பதும் வருத்தைோன விேைைோகும்.
உலமக கடடிஆள நிமனககும், ஆககிரமிபபு
யுத்தங்கமள ்ைற்்கோள்ளும் அ்ைரிககோ, பிரித்தோனிைோ ்போன்ை வல்லரசுகளுககு தம்மையும்
தைது வலுமவயும் தோணடி ஏமனை நோடுகள்
பலம் ்பறுவதும், ஆயுத தளபோடங்கமள அதிகரிபபதுவும் ்போறுகக முடிைோதது என்பதிலும்,
அவற்மை சீற்ைைமடை மவககும் என்பதிலும்
எநத ஆ்சசரிைமும் இல்மல.

15

gjtp ntw;wplq;fs;

(05ஆம் பககத் ்தோடர்)

்கள்வி: கோணோைற்்போ்னோர் ்தோடர்போன
்போரோடடங்கள் வடககில் முமனபபுப ்பற்றுள்ள நிமலயில் அது ்தோடர்பில் தீர்மவ ்பற்றுக்கோடுகக நடவடிகமக எடுகக முடியுைோ?

THINAKARAN VAARAMANJARY

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig

மேல் ோகாணத்துக்கு...
சகலருககும் குடிநீர் வழங்கும் திடடம் ைலசலகூடங்கள் அமைககும் திடடம், குபமப
கூளங்கமள முகோமைத்துவ பபடுத்தும் திடடம்,
ைரககறி பழ வமககமள பயிர்்ச்சயமகமை ஊககுவிககும் திடடம்,
முதி்ைோர்கமள பரோைரிபபதற்கோன வி்ேட
திடடம், குறிபபோக அவர்களின் வீடுகளுககு
்சன்று அவர்களுககோன சுகோதோர ்தமவகமள
நிமை்வற்றுவதற்கோன நடவடிகமககள் ்தோடர்பிலும் ஆரோைபபடடது.
ைோழபபோண சிமை்சசோமலயில் 500ககு ்ைற்படடவர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் 120 ்பர்
்போமதப்போருளுடன்
சம்பநதபபடடவர்கள். அவர்களுககு புனர்வோழவளித்து சமூகத்தில் சிைநத பிரமைகளோக உருவோககுவதற்கு
வழிவமக ்சயைபபடும்.
சுற்றுலோத்துமை ைற்றும் ஏற்றுைதித் துமைமை
ஊககுவிககும் திடடங்கள், கல்வி, சுகோதோரம்,
மீன்பிடி, விவசோைம் உள்ளிடட திடடங்கள்
்தோடர்பிலும்
கவனம்
்சலுத்தபபடடுள்ளது. இநதிைோவின் பல்கமலககழகங்களுடன்
இமணநத கல்வி நிறுவனங்கமள உருவோககுவது
்தோடர்பில் கல்விைமை்சசின் ்சைலோளருடன்
்ப்சசுவோர்த்மத நடத்தியுள்்ளன். அதற்கோன
்சைற்போடுகமள முன்்னடுககவும் நடவடிகமக
எடுககபபடும். ்போது உணவகங்கள் அமைககபபடடு உணவு இல்லோ்தோருககு உணவு வழங்குவது ்தோடர்பிலும் கவனத்தில் ்கோள்ளபபடும்.
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Rfhjhu mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
vapl;];> fhrNeha;; kw;Wk; kNyhpah Mfpatw;wpw;nfjpuhd
cyfshtpa epjpa (GFTAM) nraw;wpl;lk;

kUj;Jt Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhd ngWif
Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWiff;fhf jFjp tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis GFATM nraw;wpl;lj;jpd; fPo; STD/AIDS fl;Lg;ghl;Lf;fhd
Njrpa nraw;wpl;lj;jpd; rhh;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.
LOT

Description

Bid Security (LKR)

Bid Validity Period in Days

LOT-1 to
LOT-66

Laboratory Reagents and supplies
(66 items available)

300,000.00

60 Days from Bid Closing
date

1. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.
2. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2000.00 ,yq;if &gh (,uz;lhapuk; &gha; kl;Lk;) kw;Wk;
vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; 2021 etk;gh; 01Mk; jpfjp
Kjy; jpq;fs; Kjy; nts;sp tiuapy; ,U ehl;fs; cl;gl nghJ tpLKiw ehl;fs;
jtpu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nfhOk;G-10> ,y. 29> b Nruk;
gpNs];> STD/AIDS
fl;Lg;ghl;Lf;fhd Njrpa nraw;wpl;lj;jpypUe;J
Mh;tKs;s
tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf;
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
3. rfy tpiykDf;fSk; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpAld; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J
2021 etk;gh; 15Mk; jpfjp tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gLk; Neukhd K.g. 10.00 kzp
my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; my;yJ nfhOk;G-10> ,y. 29> b Nruk; gpNs];>
STD/AIDS fl;Lg;ghl;Lf;fhd Njrpa nraw;wpl;lj;jpd; eph;thf cj;jpNahfj;jhpd; (A/O)
miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Lf; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~NSACP/GFATM/FR/2021/0042/ii” vdf;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
4. Mh;tKs;s jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-10>
,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nkb`T]; fl;blk;> 7Mk; khb> Rfhjhu mikr;R>
GFATM/ NSACP ngWif mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf
Neuq;fspy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
5. tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy;
fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cld; jpwf;fg;gLk;.
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
STD/AIDS fl;Lg;ghl;Lf;fhd Njrpa nraw;wpl;lk;>
,y. 29> b Nruk; gpNs];>
nfhOk;G - 10.
njhiyNgrp: 077 4540990/011 2667163

ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;
KOikahf muRf;Fr; nrhe;jkhd fk;gdpahd ,yq;if fdpg;nghUs; kzy;
ypkpl;ll; epWtdj;jpy; gpujp nghJ Kfhikahsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;)
gjtpf;fhf jifikAs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gpujp nghJ Kfhikahsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;)
Deputy General Maneger (Administration & Human Resources)
(rpNu\;l Kfhikahsh; Nrit tif> HM-1-3)

Vida tplaq;fs;:

ntw;wplq;fs; fhzg;gLk; ,lk; - Gy;%l;il ,ae;jpurhiy - ntw;wplq;fs; 01

rfy tpz;zg;gjhuh;fSk;:

ntsp tpz;zg;gjhhpfs;
(m) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fof kdpjts
Kfhikj;Jt Jiwapy; Muk;g gl;lj;Jld; Fwpj;j Jiwapy; gl;lg;gpd; gbg;G gl;lk;
(Masters) ngw;wpUj;jy;/Fwpj;j ghlj;JiwAld; nghUe;Jk;> mq;fPfhpg;gl;l gl;la njhopy;rhh;
epWtdj;jpw;F fpl;ba mq;fj;Jtj;ij ngw;wpUj;jy;
kw;Wk;
mDgtk; - mur> mur $l;Lj;jhgd> rig> epajpfs; epWtdk; my;yJ mqfPfhpf;fg;gl;l
epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j ghlj; Jiwapy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpyhd gjtpnahd;wpy;
Fiwe;jgl;rk; 17 tUl mDgtj;Jld; kpfr; rpwe;j Nrit mwpf;ifiaf; nfhz;bUj;jy;
(M) Fwpj;j ghlj;Jiwf;F nghUe;Jk; mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpy;
KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;
kw;Wk;
mDgtk;- mur> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpfs; epWtdk; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l
jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j ghlj; Jiwapy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpyhd gjtpnahd;wpy;
Fiwe;jgl;rk; 17 tUl mDgtj;Jld; kpf nghUj;jkhd Nrit mwpf;ifia
nfhz;bUj;jy;
cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
Nkw;gb jifikfspy; xd;iw ngw;wpUj;jy;
(1) Nkw;gb ntsp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
(2) rpNu\;l Kfhikj;Jt (HM-1-1) Nrit tifapy; Fiwe;j gl;rk; 02 tUl Fwpj;j
ghlj;Jiwapy; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ij g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
(3) Kfhikj;Jt (MM-1-1) Nrit tifapyhd gjtpnahd;wpy; 1Mk; juj;jpy; Fiwe;j
gl;rk; 07 tUl Fwpj;j ghlj;Jiwapy; jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ij g+h;j;jp
nra;jpUj;jy;
HM1-3 Nrit tiff;F Fwpj;j rk;gs Fwp ,yf;fk; kw;Wk; rk;gs msT
Kfhikj;Jt Nrit Rw;W epUgk; 02/2016 ,d; gpufhuk; rk;gs Fwp ,y:
HM-1-3&.86865/-2270X15+120,915/- &.86865/- vd;w Muk;g rk;gs epiyapy; epWj;jp rk;gsk;
toq;fg;gLk;
cs;sf tpz;zg;gjhhpfis Nrh;j;Jf;nfhs;Sk; NghJ epWj;j Ntz;ba rk;gs fl;lq;fs;
epWtd Nfhit VII gFjpapd; tpjpKiwfspd;gb jPh;khdpf;fg;gLk;
tanjy;iy: 35 tajpw;F FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F $ba tanjy;iy nghUe;jhJ.
toq;fg;gLk; rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf fPo;f;fhZk; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; MizfSk;
fpilf;Fk;
nghJthf nrYj;jg;gLk; nfhLg;gdTfSf;F Nkyjpfkhf HM-1-3 rk;gs tiff;fhd
fPo;f;fhZk; nfhLg;gdTfSk; chpj;jhFk;.
01. khjhe;j Nghf;Ftuj;J nfhLg;gdthf &.50>000/- nfhLg;gdT kw;Wk; vhpnghUs; 120
yPw;wUf;fhd epjp kPs; nrYj;Jif
02. &.9>000/- tiu njhlh;ghly; gw;Wr;rPl;L kPs; nrYj;Jif
03. Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUg ,y.05/2017 ,d; gpufhuk; gjtpAld; rk;ge;jg;gl;l nraw;ghl;L
Nritf; fhyj;ij mbg;gilahf nfhz;L njhopy;rhh; nfhLg;gdT nrYj;jg;gLk;
nghJ nfhLg;gdTfs;
01. jpiwNrhpapdhy; mDkjpf;fg;g;l &.7800/- tho;f;if nryTf; nfhLg;gdT
02. khjhe;j czT nfhLg;gdT - jpd tutpid mbg;gilahff; nfhz;lJ
03. khjhe;j tUif Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT - jpd tutpid mbg;gilahff; nfhz;lJ
04. khjhe;jk; &.4000/- f\;lgpuNjr nfhLg;gdT (Gy;Nkhl;il ,ae;jpu rhiyapd; Copah;fSf;F
kl;Lk;.)
rYiffs;
01. tUlhe;j cw;gj;jp Cf;Ftpg;G nfhLg;gdT
02. tUlhe;j Nghd]; (Bonus)
03. rj;jpu rpfpr;ir kw;Wk; jq;fp rpfpr;ir ngwy; kw;Wk; ntsp rpfpr;irf;fhd fhg;GWjp
i. xU tUlj;jpw;F &.200>000 jq;fp rpfpr;ir ngWk; fhg;GWjp fhg;gPL (FLk;g mq;fj;jth;
cl;gl)
ii. xU tUlj;jpw;F &.20>000 ntspNehahsh; rpfpr;ir gw;Wr;rPl;bd; kPs; nrYj;Jif
(FLk;g mq;fj;jth; cl;gl)
iii. xU tUlj;jpw;F &.5000/- gw;rpfpr;ir gw;Wr;rPl;L kPs; nrYj;Jif (FLk;g mq;fj;jth;
cl;gl)
04. epue;jukhd (epiyahd) vy;iyf;fhd kUj;Jt nryTfis toq;Fjy;
i
xU tUlj;jpw;F xU Kiw &.5000/- nfhLg;gdT (rhjhuz kUj;Jt fl;lzj;jpw;fhf)
ii. ,U tUlj;jpw;F xU Kiw &.12>000/- nfhLg;gdT (tpNrl epGzh; kUj;Jt fl;lzk;>
kUj;Jt ghprPyidf; fl;lzk;> %f;F fz;zhb kw;Wk; nrtpg;Gyf; fUtpfSf;fhd
nryTfs;)
iii. Foe;ij NgW rhh;ghf 02 tUlj;jpw;F xU Kiw &.12000/05. ,jw;F Nkyjpfkhf epue;ju Copah;fSf;fhf NtW rYifffSk; fpilg;gjw;F chpj;J
cz;L.
06. Copauhy; Copah; Nrkyhg epjpf;F 10% gq;fspg;Gk;> fk;gdpapdhy; 15% gq;fspg;Gk; kw;Wk;
Copah; nghWg;G epjpaj;jpw;F epWtdj;jpd; gq;fspg;G 3% MFk;.
nghJ epge;jidfs;
01. rfy tpz;zg;gjhhpfSk; ,yq;if gpui[ahf ,Uj;jy;
02. gjtpf;fhf xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis rhpahf epiwNtw;WtJ NghyNt ehl;bd;
vg;ghfj;jpYk; Nritahw;wf;$ba cly; kw;Wk; csj; jifikiaf; nfhz;bUj;jy;
Ntz;Lk;.
03. rpwe;j ey;nyhOf;fj;ij nfhz;ltuhf ,Uj;jy;
mur Nritapy;/$l;Lj;jhgdk;/epajpfs; rig kw;Wk; mur fk;gdpfspy; flikapy;
<Lgl;Ls;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ tpz;zg;gq;fis jkJ Fwpj;j jpizf;fsq;fspd;/
epWtdq;fspd; jiyika+lhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
NkNy Fwpg;gplg;gLk; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;) gjtpf;fhf
tpz;zg;gq;fs; (Fwpj;j rhd;wpjo;fspd; Nghl;Nlhg; gpujpAld;) fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia njspthf Fwpg;gpl;L uh[fphpa> ruz khtj;ij> ,y.341/21
,y; ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; ,d;> jiytUf;F 2021 etk;gh; 15mk; jpfjpf;F
Kd; fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

i.
ii.

,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.
gjtpf;F xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis rpwe;j Kiwapy; epiwNtw;Wtjw;Fk; ehl;bd;
ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cly; kw;Wk; csj; jFjpfisf;
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
iii. rpwe;j ed;dlj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.
iv. Nkw;gb gjtpfSf;fhd mbg;gil jifikfis tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdj;jpy;
g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
•
mur> Semi goverment epWtdq;fspy; NritapYs;s tpz;zg;gjhhpfs; jkJ epWtdj;jpd;
jiythpd; Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
•
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jk; mjpfhu rig gpd;tUk; Kfthpapy; kw;WNk mike;Js;sJ
vd;gJld; fpis mYtyfq;fs; ,y;iy.
gpioapd;wp g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021-11-13Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;
fpilf;Fk; tifapy; cv@nmra.gov.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ
gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp> Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; Mizf;FO> ,y. 120> nehhp];
nfdy; tPjp> nfhOk;G 10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. kpd;dQ;ry; %yk;
mDg;Gk; NghJ tplak; vd;gij> jghypy; mDg;Gk; NghJ fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuAk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jk; mjpfhu rig.

Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jk; mjpfhu rig
.......................................... gjtpf;fhd tpz;zg;gg;gbtk;
1.

2.

gpuj;jpNafj; jfty;fs;:
1.1 KOg; ngah;:
1.2. KjnyOj;JfSld; ngah;:
1.3. ghy;
1.4. gpwe;j jpfjp:
1.5. taJ : tUlk;:................... khjk;:..................... jpfjp:.....................
1.6 Njrpa milahs ml;;il ,yf;fk;:
1.7 njhiyNgrp ,yf;fk;: epiyahdJ............................. ifalf;f ...............
1.8 kpd;dQ;ry; Kfthp:
1.9 Kfthp:
1.10 trpf;Fk; khtl;lk;:
ghPl;irf;Fj; Njhw;wpa nkhop %yk;:

3.

fy;tpj; jifikfs;: (mjp$ba jifik Kjy; thpirf;fpukkhf Fwpg;gplTk;)
njh.
,y.

jifik

gy;fiyf;fofk; /
epWtdk;

g+h;j;jp nra;j jpfjp /
nry;YgbahFk; jpfjp

ghlq;fs;
/ rpj;jp

gy;fiyf;fofk; /
epWtdk;

g+h;j;jp nra;j jpfjp /
nry;YgbahFk; jpfjp

ghlq;fs;
/ rpj;jp

01
02

4.

njhopy;rhh; jifikfs;:
njh.
,y.

jifik

01
02

5.

mDgtk;: (jw;NghJ tfpf;Fk; gjtp Kjy; thpirf;fpukkhf Fwpg;gplTk;)
njh.
,y.

gjtp

epWtdk;

fhyk;

01
02
6..
7.

tpz;zg;gjhuh; njhlh;ghd jfty;fis tprhhpf;ff;$ba cwtpduy;yhj ,U egh;fspd;
ngah; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; Kfthp:

tpz;zg;gjhuhpd; rhd;W:
,q;F NkNy jug;gl;Ls;s vd; njhlh;ghd tpguq;fs; vdJ mwpT> tpRthrj;jpd; gpufhuk;
rhpahdit kw;Wk; cz;ikahdit vd gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;.

jpfjp:.
8.

...........................................................
tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;
mur> mur rhh;Gila epWtdq;fspy; Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhupahdhy; epWtdj;
jiythpd; rhd;W:
,e;j tpz;zg;gjhuuhd jpU/jpUkjp/nry;tp: ........................................................... jw;NghJ
,e;j epWtdj;jpy; ............................................ vDk; gjtpapy; epue;ju / jw;fhypf /
rkahrka Copauhf Nritahw;Wfpd;whh; vd;gJld; mth; /mts; ,e;jg; gjtpf;F njhpT
nra;ag;gl;lhy; NritapypUe;J tpLtpf;f KbAk; vd mwptpf;fpd;Nwd;.
....................................................
epWtdj; jiythpd; ifnahg;gk;
(cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

ftdpf;f Ntz;baJ:
,iaGila khjphpapd; gpufhuk; kl;LNk tpz;zg;gq;fisg; g+h;j;jp nra;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;
vd;gJld; cq;fspd; fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfis cWjp nra;Ak; rhd;wpjo;fspd;
gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,e;j khjphpf;fika g+h;j;jp
nra;ag;glhj tpz;zg;gg;gbtq;fs;> KOikaw;w tpz;zg;gg;gbtq;fs; my;yJ tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpfjpapy; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;>
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;
,y.341/21> ruz khtj;ij> uh[fphpa.
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ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epWtdk;
Njapiy Muha;r;rp rig

ntw;wplq;fs;

toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy; - 2022

jythf;fiyapYs;s ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epWtdj;jpd; gpd;tUk; gjtpf;;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

01. Kfhikj;Jt cjtpahsh;; (fsQ;rpa fhg;G)

2022 Mk; Mz;Lf;fhf gpd;tUk; gpupTfSf;F toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fshf gjpT
nra;a tpUk;Ggtu;fsplk; ,Ue;J yq;fh n`h];gply; Nfhg;gNu\d; gpvy;rp (PQ 180)
,dhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

MANAGEMENT ASSISTANT (STORE KEEPING)

flik tpguk;

gpujhd gpupT

epWtdj;jpd; njhopy;El;gtpay; Ntiyfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt NtiyfSf;fhd Nkyjpf cjtpfisr; nra;jy;>
njhopy;El;gtpay; rhh;ghd nraw;ghLfSf;F trjpNaw;gLj;jy; Nghd;wtw;Wf;Fg; nghWg;Gf; $wy;.

kUj;Jtk;

ntspaf tpz;zg;gjhhpfs;
fsQ;rpa Kfhikj;Jtk; njhlh;gpy; njhopy;rhh; rhd;wpjnohd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ VjhtJ NtW ,iaGila
Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;gk;
/ njhopw;gapw;rp epWtdnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;l NVQ 5 epiyf;Ff; Fiwahj jifikiag; ngw;wpUj;jy;

czT kw;Wk;
ghdq;fs;

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
ntsp tpz;zg;gjhhpfSf;F chpa jifikj; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj; jpl;lk;:

nghwpapay;

MA 2-2 (2016) &gh 30,310 – 10x300 – 7x350 – 4x600 – 20x710 - &gh 52>360.00 khjhe;jk;.
taJ: 18 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; njhlh;gpy;
cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.
njhpT nra;Ak; topKiw:
vOj;J %y Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd;
Clhf njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;.

epu;khzk;

02. njhopy;El;gtpay; mYtyh; (rptpy;) TECHNOLOGICAL OFFICER (CIVIL)

jsghlk;

flik tpguk;

jfty;
njhiynjhlHG>

epWtdj;jpd; njhopy;El;gtpay; Ntiyfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt NtiyfSf;fhd Nkyjpf cjtpfisr; nra;jy;>
njhopy;El;gtpay;; rhh;ghd nraw;ghLfSf;F trjpNaw;gLj;jy; Nghd;wtw;Wf;Fg; nghWg;Gf; $wy;.

ntspaf tpz;zg;gjhhpfs;
rptpy; Ntiyfs;; njhlh;gpy; njhopy;rhh; rhd;wpjnohd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ VjhtJ NtW ,iaGila Jiwapy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;gk; /
njhopw;gapw;rp epWtdnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;l NVQ 5 epiyf;Ff; Fiwahj jifikiag; ngw;wpUj;jy;

Breaking
boundaries

thfdq;fs;

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
ntsp tpz;zg;gjhhpfSf;F chpa jifikj; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
rk;gs msTj; jpl;lk;:
MA 2-2 (2016) &gh 30,310 – 10x300 – 7x350 – 4x600 – 20x710 - &gh 52>360.00 khjhe;jk;.
taJ:
18 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.
njhpT nra;Ak; topKiw: vOj;J %y Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd; Clhf
njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03. njhopy;El;gtpay; mYtyh; (Ntiyj;jsk;;)

TECHNOLOGICAL OFFICER (WORKSHOP)

flik tpguk;
epWtdj;jpd; njhopy;El;gtpay; Ntiyfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt NtiyfSf;fhd Nkyjpf cjtpfisr; nra;jy;>
nghwpKiw (Ntiyj;jsk;) rhh;ghd nraw;ghLfSf;F trjpNaw;gLj;jy; Nghd;wtw;Wf;Fg; nghWg;Gf; $wy;.

ntspaf tpz;zg;gjhhpfs;

tPl;Lg; guhkupg;G
mr;rpLjy; kw;Wk;
tpsk;guk;

The Country’s
largest
recruitment
database

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
ntsp tpz;zg;gjhhpfSf;F chpa jifikj; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj; jpl;lk;:
MA 2-2 (2016) &gh 30,310 – 10x300 – 7x350 – 4x600 – 20x710 - &gh 52>360.00 khjhe;jk;.
taJ:
18 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.
njhpT nra;Ak; topKiw: vOj;J %y Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd; Clhf
njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04. Kfhikj;Jt cjtpahsh; (njhopy;El;gk; my;yhj)

MANAGEMENT ASSISTANT (NON-TECH)

For
jobseekers

flik tpguk;
epWtdj;jpd; Kfhikj;Jt NtiyfSf;fhd Nkyjpf cjtpfisr; nra;jy;> njhopy;El;gtpay;; rhuhj nraw;ghLfSf;F
trjpNaw;gLj;jy; Nghd;wtw;Wf;Fg; nghWg;Gf; $wy;.

ntspaf tpz;zg;gjhhpfs;
f.ngh.j. (rh/j)g; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; nkhop> (jkpo; / rpq;fsk;) kw;Wk; fzpj ghlq;fs; cl;gl ehd;F (04)
ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfSld; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

kw;Wk;
f.ngh.j. (c/j)g; ghPl;irapy; %d;W ghlq;fspy; (nghJ tpdhg;gj;jpuk; jtpu) rpj;jp ngw;wpUj;jy;

ftdpf;fTk;: rpq;fsk; kw;Wk; jkpopy; fzdpg; gad;ghLfspy; mwpT (c+k; word processing spreadsheet) Nkyjpfj;
jifikahFk;.

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;l Njh;r;rp ngw;w> miuj; Njh;r;rp ngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w Muk;g epiy tFjpiar;
Nrh;e;j Copah;fs; tpz;zg;gpg;gjw;Fj; jFjp ngWth;.

fy;tp:
f.ngh.j. (rh/j)g; ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; nkhop> (jkpo; / rpq;fsk;) kw;Wk; fzpj ghlq;fs; cl;gl ehd;F (04)
ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfSld; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

Vidait:
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tFjpapy; epue;jug; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl fhy jpUg;jpfukhd Nritf;
fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;
ftdpf;fTk;: VjhtJ gjtpnahd;Wf;F epue;jukhf epakpf;fg;gLtw;F Kd; Nritahw;wpAs;s my;yJ VjhtJ
gjtpnahd;wpd; epue;ju epakdj;jpw;fhd epge;jidahf Nritahw;wpAs;s gapw;rpf; fhyk; Nkw;gb jifik
ngWtjw;fhd Ie;J tUl fhyj;jpw;fhd fzf;fpy; Nrh;f;fg;gl khl;lhJ. VjhtJ gjtpnahd;wpy; epue;ju epakdk;
ngWtjw;F Kd; Nritahw;wpAs;s jw;fhypf / rkahrka Nritf; fhyk;; Fwpg;gplg;gl;l jifik ngWtjw;fhd
Ie;J tUl fhyj;jpw;fhd fzf;fpy; Nrh;f;fg;gl khl;lhJ.

rk;gs msTj; jpl;lk;:
MA 2-1 (2016) &gh 27,910 – 10x300 – 7x350 – 12x600 – 12x710 - &gh 49>080.00 khjhe;jk;.
taJ:
18 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;
njhlh;gpy; cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.
njhpT nra;Ak; topKiw: vOj;J %y Nghl;bg; ghPl;ir kw;Wk; fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpd; Clhf
njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Vida ed;ikfs;:
midj;J trjpfisAKila trpg;gplq;fs;/ tpLjp miwfs; ,Ug;gpd; toq;fg;gLk; my;yJ ,Ug;gplj;jpw;fhd gjpyPl;Lg;
gbnahd;W toq;fg;gLk;.
ii. epiyaj;jpd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; eilKiwapYs;s kUj;Jt trjpfs; toq;fg;gLk;.
iii. epiyaj;jpd; topfhl;bfSf;fikthf mtru kUj;Jt rpfpr;irf;fhf ,ytr gpuahz trjp toq;fg;gLk;.
iv. jythf;fiy> nrd; $k;]; vDk; ,lj;jpypUe;J xt;nthU thu ,WjpapYk; nfhOk;G kw;Wk; fz;bf;F gpuahz trjp
toq;fg;gLk;.
v. Nrkyhg epjp: njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhp rk;gsj;jpd; 10%I Copah; Fohkpw;fhd Nrkyhg epjpf;F gq;fspg;Gr;
nra;Ak;gb Ntz;lg;gLtJld; epiyakhdJ 15% (tPjj;ijr;) nrYj;Jk;. NkYk; epiyakhdJ Copah; ek;gpf;if
epjpaj;jpw;F 3% tPjj;ijAk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;.
vi. Njapiy Muha;r;rp epiya Copah;fSf;F Vw;Gilj;jhd Vida ed;ikfSk; toq;fg;gLk;.
,g;gjtp epue;jukhdJ tpz;zg;gjhhp njhlh;ghf kjpg;gPnlhd;iw rkh;g;gpf;ff;$ba cwtpduy;yhj ,Uthpd; ngah;fs; kw;Wk;
Kfthpfs; mlq;fyhf KOikahd Ratpguq;fs;> chpj;jhd fy;tprhh;e;j kw;Wk; Vida jifikfspd; rhd;wpjo;fspd;
gpujpfs;> gpwg;gj;jhl;rpapd; gpujp Mfpatw;iw gpd;tUk; Kfthpf;F 2021 etk;gh; 15Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F
Kd;gjhff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
murhq;f Nrit/ mur $l;Lj;jhgdq;fs;/ epajpr; rl;l rigfs; Mfpatw;wpd; Copah;fspd; tpz;zg;gq;fs; mt;thwhd
epWtdj; jiyt&lhfNt mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,t;thwhd Njitg;ghl;bw;F mike;njhOfhj tpz;zg;gq;fis
epuhfhpg;gjw;F ,J toptFf;Fk;. mj;Jld; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngaiu ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
Fwpg;gplTk;.
Nkyjpfj; jfty;fSf;F jaT nra;J ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyaj;jpd; www.tri.lk vDk; ,iza jsj;jpw;Fg;
gpuNtrpf;fTk;.

gzpg;ghsh;>
,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>
nrd; $k;];> jythf;fiy.

thfdk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; (lau;fs;> gw;wupfs;> vz;nza; kw;Wk;
krF vz;nza;)/ thfdq;fis ed;dpiyg;gLj;jy;> gOJghu;j;jy;
kw;Wk; guhkupj;jy;> nghwpKiw gOJghu;j;jy;fs;> tz;zg; g+r;R>
Fwpg;gpl;l fhy Nrit> cs;sf etPdg;gLj;jy; (Fwpg;ghf Mk;Gyd;];fs;)
,urhad cUg;gbfs;/ jiutpupg;Gfs;/ Rj;jk; nra;Ak; cgfuzq;fs;/
tPl;Lg; guhkupg;G rhu;e;j cUg;gbfs;
mr;rply;/ tpsk;guk; kw;Wk; tzpff; Fwpaply;/ mJ rhu;e;j Nritfs;

vOJnghUl;fs; rhu;e;j cUg;gbfs; kw;Wk; fUtpfs; (igz;bq;
,ae;jpuq;fs;/ nykpNdl;bq; ,ae;jpuq;fs;)> Kjypad
Jzp kw;Wk; fhyzp
rPUilfs;/ ehu;j;Jzp/ fhyzp
jPaizg;G kw;Wk;
ghJfhg;G cgfuzk;/ Vida Efu;Tg; nghUl;fs;/ jPaizg;ghd;fs;
ghJfhg;G
kw;Wk; mJ rhu;e;j Nritfs;
kpd; kw;Wk;
kpd; kw;Wk; ,yj;jpudpay; rhjdk; kw;Wk; mJ rhu;e;j Nritfs; kw;Wk;
,yj;jpudpay; rhjdk;/ gOJghu;j;jy;/ rikayiw ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs;/ ghj;jpuq;fs;>
rikayiw ,ae;jpuk; ntl;Lf;fUtp kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;
kw;Wk; cgfuzq;fs;
gpsh];bf; kw;Wk;
gpsh];bf; kw;Wk; mfw;wf;$ba nghUl;fs;/ fhfpj nghUl;fs;
fhfpj nghUl;fs;
rf;fu ehw;fhyp Nritfs;> Nghf;Ftuj;J Nritfs;> ghJfhg;G
Nritfs;> Jg;GuT Nritfs;> g+r;Rf; fl;Lg;ghl;L Nritfs;> kyu;
cjtpr; Nrit
Vw;ghL> thlif Nritfs;
Vida Nritfs;/
Parking Corns, Wing Corn> Kjypad> Nky; Fwpg;gplg;gl;l cUg;gbfs;
mfw;wf;$bait
my;yhjit (Fwpg;gpl;Lf; $wTk;……….)
kw;Wk; toq;fy;fs;
vOJnghUl;fs;

nghwpKiw (Ntiyj;jsk;) njhlh;gpy; njhopy;rhh; rhd;wpjnohd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ VjhtJ NtW ,iaGila
Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;gk;
/ njhopw;gapw;rp epWtdnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;l NVQ 5 epiyf;Ff; Fiwahj jifikiag; ngw;wpUj;jy;

i.

njhiyj;njhlu;G
cgfuzk; kw;Wk;
mJ rhu;e;j Nritfs;

cg gpupTfs;
kUj;Jt cgfuzk; kw;Wk; Nritfs;/ kUj;Jt cgfuz cjpupg;
ghfq;fs;/ kUj;Jt fUtpfs;/ kUj;Jt Efu;Tg; nghUl;fs;/ gy;
kUj;Jt Efu;Tg; nghUl;fs;/ kUe;Jfs;/ moFr; rhjdg; nghUl;fs;
kw;Wk; Vidait
fly; czTfs;/ kuf;fwp kw;Wk; goq;fs;/ ,iwr;rp kw;Wk; ,iwr;rp
rhu;e;j cw;gj;jpfs;/ kspif nghUl;fs;/ ghy; cw;gj;jpfs;/ gjg;gLj;jg;gl;l
czT
td; nghUs; cUg;gbfs;/ Foha;nghUj;jy; rhu;e;j nghUj;Jjy;fs;
kw;Wk; fUtpfs;/ Fspayiu jsghlq;fs; kw;Wk; Jg;guNtw;ghL/ tspr;
rPuhf;fpfs; kw;Wk; mJ njhlu;ghd cjpupg; ghfq;fs;/ gtu; ^y;];/
tpsf;Ffs;/ kUj;Jtk; rhu;e;j nghwpapay; Ntiyfs; kw;Wk; cUg;gbfs;/
tY rhu;e;j cUg;gbfs;/ Vida Nrit cgfuzk;
rptpy; Ntiy/ kpd;rhu Ntiy/ Foha;nghUj;jy; Ntiy kw;Wk; fopTePH
rhu;e;j Ntiy/ jiutpupg;G kw;Wk; jiuaikg;G/ mYkpdpak; kw;Wk;
gpupj;njhJf;fy; Ntiy/ tz;zg; g+r;R kw;Wk; cs;sf Ntiy
mYtyf jsghlk;/ kUj;Jtkid jsghlk;/ gpsh];bf; jsghlk;/
tPl;Lj; jsghlk;/ mJ rhu;e;j Jizg; nghUl;fs;
fzpdp td;nghUs;/ gad;ghl;Lr; nray; nkd;nghUs;fs;/ njhiyj;njhlu;G
rhu;e;j cgfuzk;/ fzpdp Efu; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;/
njhiyj;njhlu;G Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;

www.
observerjobs.
lk

toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fshf gjpT nra;a tpUk;GNthu; gjpT gbtq;fis ngWk; nghUl;L>
Njitia g+u;j;jp nra;tjw;F cq;fsJ jpwd; cs;s gpuptpy; tu;j;jfg; gjpT kw;Wk; ,iz/ thbf;ifahsu;
Mjhuj;jpd; gpujpia ,izj;J ngWif Kfhikahsupd; ngaUf;F cq;fsJ epWtdj;jpd; Kftup
mr;rplg;gl;l jhspy; (Letter Head) Nfhupf;if fbjk; xd;iw rku;g;gpf;f NfhUfpNwhk;.
Fwpj;j gjpT eilKiwf;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fis rku;g;gpg;gJ fl;lhak; vd;gij
fUj;jpy;nfhs;sTk;.
NkYs;s gpujhd gpupT xt;nthd;Wf;Fk; jyh & .2000 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021 etk;gu;
01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 30Mk; jpfjp tiu K .g 09.30 njhlf;fk; gp .g 1.00 kzp tiu
ngWifj;jpizf;fsk; ,y 598 4tJ khb yq;fh n`h];gpl;lypd; epu;thf fl;blj;j;jpy; gjpT eilKiw
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
Njitnadpy; gjpT nra;ag;glhj toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfis miog;G tpLg;gjw;F yq;fh
n`h];gply; Nfhg;gNu\d; gpvy;rp cupik ngw;Ws;sJ.
Nkyjpf tpguq;fSf;F 0115-438577 / 0115-741549 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G nfhs;sTk;.

Kfhikahsu; - ngWif
yq;fh n`h];gply; Nfhg;guNrd; gpvy;rp (PQ 180)
,y. 578> vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuhn`d;gpl;l>
nfhOk;G-05.
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இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�ர�ன் ஸ்தாபகரும் இந்�ய வம்சாவ� மக்க�ன் தைலவருமான அமரர் ெசௗ�யமூர்த்� ெதாண்டமா�ன் 22 வது �ரார்த்த �னம் ேநற்று
அனுஷ்�க்கப்பட்டது. இதன்ேபாது பைழய பாராளுமன்ற வளாகத்�ல் உள்ள அன்னா�ன் உருவச்�ைலக்கு இ.ெதா.கா�ன் ெபாதுச்ெசயலாளரும் இராஜாங்க அைமச்சருமான
�வன் ெதாண்டமான் மலர் மாைல அ��ப்பைதயும், இலங்ைகக்கான இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் ேகாபால் பாக்ேல மலர்க் ெகாத்து ைவப்பைதயும் �ரதம�ன் இைணப்புச்
ெசயலாளர் ெசந்�ல் ெதாண்டமான், ெசௗ�யமூர்த்� ெதாண்டமா�ன் உருவ �ைலக்கு மலர் மாைல அ��ப்பைதயும் படங்க�ல் காணலாம். ெகாழும்பு ெசௗ�ய பவ�ல்
அமரர் ெசௗ�யமூர்த்� ெதாண்டமான், அமரர் ஆறுமுகம் ெதாண்டமான் ஆ�ேயா�ன் படங்களுக்கும் மலர் மாைல அ��க்கப்பட்டது.

சீனாவின் ஏவுகைணச் ேசாதைன
சீற்றத்தின் உச்சத்தில் அெமரிக்கா
ேகாைவ நந்தன்

அ

ணு ஆயுதங்களும் அவற்ைறக் கா�ச் ெசன்று
ேபர�ைவ
அரங்ேகற்றும் ஏவுகைணகளுேம வல்லரசுக�ன் ஆ�க்க வலு மற்றும் ஆக்�ர�ப்பு நகர்வு என்பனவற்�ன்
அளவு ேகாலாக க�க்கப்படு�றது.
இரண்டாம் உலகப்ேபா�ன் �ைறவு
காலமான 1945ம் ஆண்�ல் ஜப்பா�ன் �ேரா�மா, நாகசா� நகரங்க�ல் அெம�க்க வல்லா�க்கம் நடாத்�ய எேதச்சா�கார அணுகுண்டுத்
தாக்குதேல உல�ன் முதலும் இதுவைரயான இறு�யுமான அணுகுண்டு
பாவைனயாகும். ஜப்பா�ன் பல
லட்சம் அப்பா� மக்கைள ப�ெயடுத்த இந்த அணுகுண்�ன் தாக்கம்
இன்றுவைர அங்குள்ள மக்கைளயும
அவர்க�ன் வா�சுகைளயும் அவ�யுற ைவத்துக் ெகாண்�ருக்�றது.
இன்ைறய
உல�ல்
ஐக்�ய
நாடுகள் சைப�ல் �ட்ேடா அ�காரத்ைத ெகாண்�ருக்கும் நாடுகளான
அெம�க்கா 8000, ரஷ்யா 8500,�னா
அண்ணளவாக 600,இங்�லாந்து,�ரான்ஸ் ஆ�ய நாடுகள் தலா 300 என
அணுகுண்டுகைள தம்வசம் ைவத்�ருப்பதாகவும் இைவ த�ர இந்�யா�டம் 150,பா�ஸ்தா�டம் 160,
வடெகா�யா�டம் 20 அணுகுண்டுகள் இருப்பதாகவும் ெத��க்கப்படு�றது.
உல�ன் பயங்கர ஆயுதங்கள்,
அவற்ைற தயா�த்து தம்வசம் ைவத்�ருக்கும் நாடுகள்,அைவ ெதாடர்பான �பரங்கள் என்பனவற்ைற
வருடாவருடம் �ரட்� ெவ��டும்
சு�டன் நாட்�ன் SIPRI (Stockholm
International Peace Research Institute)
அைமப்�ன் கடந்த வருட தகவல்
அ�க்ைக இந்த கணக்�ட்ைட ெத��க்�றது. ந�ன ெதா�ல்நுட்பம்
அ� உச்சம் அைடந்து ெகாண்�ருக்-

ம�லத்தமடு கால்நைட
வளர்ப்பாளர்கள் சங்கத்
தைலவர் எஸ்.�யாகராஜா
கூறு�றார். அவருடனான
ேநர்காணல் �ேழ தரப்படு�றது.

எஸ்.எஸ்.தவபாலன்
பு�யந்�வு குறூப் �ருபர்

ேகள்�: ம�லத்தமடு�ல் கால்நைடவளர்ப்பாளர்கள் அேனகர் �ைலெகாண்டுள்ளனர் இதன் வரலாற்ைற �ப�ப்�ர்களா?
ப�ல்: ம�லத்தமடு மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்�ன் வடேமற்குப் �ரேதசத்�லுள்ள ஒரு வனப்�ரேதசம். இங்கு
3,4 தசாபதங்களுக்கு ேமலாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த கால்
நைட வளர்ப்பாளர்கள் தங்களது கால்
நைடகைள வளர்த்து வரு�றார்கள்.
அங்கு எங்களுக்கு வா�கள் இருக்�ன்றன. யாைனகளும், ஏைனய �லங்குகளும் எமக்கு அச்சுறுத்தல் தரு�ன்றன.
எமது �வேனாபாயம் கால் நைடவளர்ப்-

கும் இன்ைறய �ைல�ன் அணுகுண்டுகள் யாவும், 1945ம் ஆண்டு
அெம�க்கப்பைடகளால் ஜப்பான்
�து �சப்பட்டவற்ைற �ட பலநூறு

மடங்கு அ�க வலுெகாண்டைவ
எனவும் அந்த அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப் பட்டுள்ளது.
இது த�ர ெவ�ேய அ�யப்படா
�ட்டாலும் இஸ்ேரலும் அணு ஆயுதங்கைள தம் வசம் ைவத்�ருப்பதாகவும் இைவ அெம�க்காவால்
வழங்கப்பட்�ருக்கலாம் அல்லது
அெம�க்க ஆதரவுடன் இஸ்ேர�னாேலேய தயா�க்கப் பட்�ருக்கலாம்
என்றும் ெசால்லப்படு�றது. வடெகா�யாவும் பல அணுகுண்டுகைளயும், ஏவுகைணகைளயும் ேசாதைன
ெசய்து வல்லரசுகளுக்கு ப�ரங்கமாகேவ சவால் �டுத்துக் ெகாண்�ருக்�றது.
இந்த �ைல�ல் ,ெகாேரானா �ரு�கள் உலைக ஆட்டம் காணைவத்துக் ெகாண்�ருப்பைதயும் தாண்�,
கடந்த (2021) ஓகஸ்ட் மாதத்�ல்
அணுகுண்ைட
கா�ச்
ெசன்று

ேபர�ைவ ஏற்படுத்தும் ைஹப்பர்ேசா�க் ஏவுகைண ேசாதைன
ஒன்ைற நடாத்� உள்ளது �னா,
இந்த தகவல் உலகநாடுகள் அைனத்-

ைதயும் கு�ப்பாக அெம�க்கா,இங்�லாந்து, ஐேராப்�ய நாடுகள்,இந்�யா ேபான்றனவற்ைற பரபரப்�ல்
ஆழ்த்� உள்ளது.
ஒ��ன் ேவகத்ைதக் காட்�லும்
5 மடங்கு ேவகமானது எனப்படும்
�னா�ன் இந்த ஏவுகைண தன்னுைடய ேசாதைன இலக்ைக அைடவதற்கு முன்னர் பூ�ைய ஒரு முைற
சுற்� வந்ததாக கூறப்படு�றது. �ட்ட�ட்டப� பூ��ன் வட்டப்பாைத�ல் சுற்�ய இந்த ஏவுகைண தன்னுைடய இலக்ைக ெவற்�கரமாக
தாக்�யது என்றும் இந்த ேசாதைன
அெம�க்க உளவுத்துைறைய ஆச்ச�யத்�ல் ஆழ்த்�யுள்ளது என்றும்
அெம�க்கா�ன் Financial Times பத்��க்ைக ெசய்� ெவ��ட்டுள்ளது.
இந்த ைஹப்பர்ேசா�க் ஏவுகைண�ல் �னா �யக்கத்தக்க முன்ேனற்றம்
அைடந்துள்ளதாகவும்,

இந்த ேசாதைன ஓட்டமானது அெம�க்க அ�கா�கள் உணர்ந்தைத �ட
ேவகமாக முன்ேன�யைத ஆய்வுகள் காட்டு�றது என்றும் அந்த
ஆய்வு ெசய்� ெத��க்�றது. �னா
ப�ேசா�த்த இந்த ைஹப்பர்ேசா�க் ஏவுகைணயானது தற்ேபா�ருக்கும் ேவறு எந்த ஏவுகைணகளாலும் இைட ம�த்து தாக்க மு�யாத
வலுக்ெகாண்டது எனவும் அ�யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஏவுகைண �ன அரசுக்குச்
ெசாந்தமான
�ன
அக்ெகெட�
ஆஃப் ஏேராஸ்ேபஸ் ஏேராைடன�க்ஸ் (China Academy of Aerospace
Aerodynamics)
என்�ன்ற
�ன
�ண்ெவ� அ��யல் மற்றும்
ெதா�ல்நுட்பக் கழகத்�ன் �ட்ட�டல் ேமற்பார்ைவ�ன் �ழ் இயங்கும்
அைமப்பு ஒன்�னாேலேய உருவாக்கப்பட்டது என்றும் கூறப்படு�றது.
இந்த ேசாதைன�ன் �ன்னரான
�னா�ன் நகர்வுகைள உலக நாடுகள்
கு�ப்பாக இந்�யா உன்�ப்பாக
கவ�த்து வர ேவண்டும்,எனவும்
ச�பத்�ய காலங்க�ல் இந்�யா�ற்கும் �னா�ற்கும் இைடேய
இருக்கும் உறவுகைள கருத்�ல்
ெகாண்டு இந்�யா இதைன அவ�யம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றும் இந்�யா�ன் ஓய்வு ெபற்ற
ஏர் மார்ஷலும்,முன்னாள் �மானப்பைட துைண தைலவருமான பூஷன்
ேகாகேல ெத��த்துள்ளார் .
இத்தைகய �றன்ெகாண்ட ஆயுதங்கள் நம்முைடய �ண்ெவ�
ெசாத்துகளுக்கு அச்சுறுத்துைல தரு�ன்றன, இதுேபான்ற அ� ேவகத்�ல் ெசயல்பட்டு தாக்� அ�க்கும்
சக்��ைறந்த
ஏவுகைனகளுக்கு
எ�ராக அேத ேவகத்�ல் பாதுகாப்பு
அரண்கைள உருவாக்க ேவண்�ய
ேதைவ அண்ைடநாடுகளுக்கு அ�க�க்�றது என்றும் அவர் கூ�னார்.
(15 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

இந்�யாவுக்கான இலங்ைகத் தூதுவர் ��ந்த ெமாரெகாட லக்ேனா�ல், உத்தர�ரேதச முதல்வர் ேயா� ஆ�த்யநாத்ைத சந்�த்து. கடந்த வாரம் கு�நக�ல் இலங்ைகத் தூதுக்குழு�னருக்கு �ருந்த�த்ததற்காக நன்� ெத��த்தேதாடு, தனது
அேயாத்� �ஜயம் கு�த்தும் �ளக்�னார். இந்�யா�ன் அ�க மக்கள்ெதாைக
ெகாண்ட மா�லமான உத்தர�ரேதசத்துக்கும் இலங்ைகக்கும் இைட�லான ஒத்துைழப்ைப ��வுபடுத்துவதற்கான வ�கள் கு�த்து ��வான மற்றும் பயனுள்ள
உைரயாடைல இருவரும் நடத்�னர்.

ெகாழும்�ல் உள்ள ஐக்�ய அ�ரக தூதரகத்�ன் பு�ய ெபாறுப்பாளர் இப்ரா�ம் அல்ெகர்கா�, ெபாது பாதுகாப்பு அைமச்சர் �யர் அட்�ரல் (ஓய்வு ெபற்ற) கலா�� சரத் �ரேசகரைவ பத்தரமுல்ைல�ல் உள்ள ‘சுஹ�ருபாய’ �ல் உள்ள அைமச்ச�ன் அலுவலகத்�ல்
அண்ைம�ல் சந்�த்தார். இந்த சந்�ப்�ன் ேபாது இரு தரப்�னரும் பாதுகாப்பு �வகாரங்கள் மற்றும் இரு நாடுகளுக்குமான பரஸ்பர நலன்கள் கு�த்து கலந்துைரயா�னர்.
படம்: ருைஸக் பாருக்

சுவா� �வவகானந்தர்
கலாசார ைமயம் (SVCC),
இந்�ய உயர் ஸ்தா�கராலயம், என்பனவற்�ன்
ஏற்பாட்�ல் �ரபல பரத
நாட்�யக் கைலஞர்
டாக்டர் சுபா��
பத்மநாத�ன் , பரத
நாட்�ய �கழ்ச்� மற்றும்
��வுைர �பம் என்ற
தைலப்�ல் நவம்பர் 4,
2021 �யாழன் அன்று
�பாவ� பண்�ைகையக் கு�க்கும் வைக�ல்
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த �கழ்ச்�ைய அன்று மாைல
6.00 ம�க்கு SVCC,
Colombo FACEBOOK
பக்கத்�ல் https://
www.facebook.com/
ICCRSriLanka இைணப்�னூடு கண்டு க�க்கலாம்.

கால்நைட வளர்ப்ேப எங்கள் வாழ்வாதாரம்

அதைன பறித்து விடாதீர்கள்
பாக இருப்பதால் �ரமங்கைளயும், அச்சுறுத்தல்கைளயும் தாண்� நாங்கள்
அந்தத் ெதா�ைல ெசய்து வரு�ேறாம்.
ேகள்�: ம�லத்தமடு�ல் எத்தைன
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் ெதா��ல்
ஈடுபட்�ருக்�றார்கள்?
ப�ல்: எங்களது கால்நைடவளர்ப்பாளர்கள் சங்கத்�ல் 982 அங்கத்�னர்கள்
இருக்�றார்கள். அவர்கள் அைனவரும்
கால் நைட வளர்ப்�ல் ஈடுபடு�ன்றனர்.
அண்ைம�ல் ேசக�க்கப்பட்ட தரவுக�ன்ப� கால் நைடக�ன் எண்�க்ைககள் 4 இலட்சம் . இதற்கு அப்பால் ப�வு
ெசய்யப்படாத கால் நைடகளும் இருக்�ன்றன அைவ இக்க�ப்�ற்குள் அடங்-

க�ல்ைல.
ேகள்�: சாதாரணமாக கால் நைட
வளர்ப்பாளர்க�ன் வருமானம் எப்ப�
இருக்�றது?
ப�ல்: கால் நைடவளர்ப்பாளர்க�ன் வருமானத்ைத கணக்�டும்ேபாது
இரண்டு �டயங்கைள �ர்தூக்�ப் பார்க்க
ேவண்டும். அ�ல் ஒருவைக கால் நைடக�ன் எண்�க்ைகயும் அதன் இனமும்
அதாவது பசுமாடா? எருைம மாடா?
என்று பார்க்க ேவண்டும். இரண்டாவதாக அக் கால்நைடகள் எந்தக்காலத்�ல் வருமானம் தரு�றது என்பைதயும்
ெபாறுத்து அந்த வருமானத்�ன் அளவு
இருக்�றது. (22 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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பிருத்விராஜுக்கு
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ஸ்டர் செப் நிகழ்ச்சியை
த�ொகுத்து வழங்க நடிகை
தமன்னாவுக்கு ரூ.2 க�ோடி சம்பளம் பேசி ஒப்பந்தம் செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமன்னா தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வருபவர் தமன்னா. இவர் தெலுங்கு
த�ொலைக்காட்சியில் மாஸ்டர் செப் நிகழ்ச்சியை
த�ொகுத்து வழங்க ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டு திடீரென்று
நீக்கிவிட்டனர். இதனால் அதிர்ச்சியான தமன்னா
நிகழ்ச்சி
தயாரிப்பாளர்களுக்கு வக்கீல் ந�ோட்டீஸ்
அனுப்பி உள்ளார். அதில் தன்னை திடீரென்று நீக்கியது தவறு என்றும், தனக்கு சம்பள பாக்கி உள்ளது
என்றும் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.
இந்நிலையில் தமன்னா
புகாருக்கு எதிராக
நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு நிறுவனம் பெங்களூருவில்
உள்ள க�ோர்ட்டில் வழக்கு த�ொடர்ந்துள்ளது. அந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ள
மனுவில், ‘‘மாஸ்டர் செப் நிகழ்ச்சிக்காக தமன்னாவை 18 நாட்கள்

வலுத்து வரும் எதிர்ப்பு

படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க ரூ.2 க�ோடி
சம்பளம் பேசி ஒப்பந்தம் செய்தோம்.
ஆனால் அவர் 16 நாட்கள் மட்டுமே
படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றார். தமன்னாவுக்கு ரூ.1 க�ோடியே 50 லட்சம் சம்பளம் க�ொடுத்து விட்டோம்.
ஆனால்
வேறு பணிகளுக்கு
சென்று எங்கள் படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க தமன்னா தாமதம் செய்ததால்
ரூ.5 க�ோடி வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டது. ஆனால் தமன்னா எங்கள்
மீது
உண்மைக்கு மாறான
தகவலை கூறியுள்ளார். விடுபட்ட இறுதிகட்ட படப்பிடிப்பையும்
அவர் முடித்து
க�ொடுத்தால் மீதி பணத்தையும் க�ொடுக்க தயாராக இருக்கிற�ோம்” என்று கூறியுள்ளனர்.

பி

ருத்விராஜ் முல்லை பெரியாறு அணை
த�ொடர்பாக தமிழகத்துக்கும், கேரளாவுக்கும் இடையே பிரச்சினை உள்ளது.
அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்த கேரள
அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
தற்போது முல்லை பெரியாறு அணை
பகுதியில் கனமழை பெய்து நீர்மட்டம்
உயர்ந்துள்ளது.
இதையடுத்து நடிகர் பிருத்விராஜ் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள
பதிவில், “உண்மைகள்
மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்
எதுவாக இருந்தாலும்
சரி, 125 ஆண்டுகள்
பழமையான இந்த
அணை ஒரு செயல்பாட்டு கட்டமைப்பாக இருப்பதற்கு
எந்தவித காரணமும் இல்லை.
அரசியலையும், ப�ொருளாதாரத்தையும் ஒதுக்கிவைத்து சரியானதை செய்வதற்கான நேரம்
இது'' என்று கூறியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் பிருத்விராஜ்
கருத்துக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி
உள்ளது. தேனியில் பிருத்விராஜ் உருவப�ொம்மையை
எரித்தனர். பிருத்விராஜை தமிழ்
படங்களில் நடிக்க அனுமதிக்-

வித்தியாசமான
கதாபாத்திரத்தில்
ஜீ.வி பிரகாஷ்

சமீபகாலமாக வித்தியாசமான
ஜிவிபிரகாஷ்
கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார்.
இவரது நடிப்பில் வெளியான படங்கள் அனைத்துமே சமீபகாலமாக நல்ல வரவேற்பு பெற்று வருகின்றன. அதனால்
த�ொடர்ந்து பல இயக்குனர்களும் ஜிவி பிரகாஷ் வைத்து
படங்களை இயக்கி வருகின்றனர்.
தற்போது வசந்தபாலன் ஜிவி பிரகாஷ் உடன் கூட்டணி
அமைத்து ஜெயில் என்ற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
சமீபத்தில் இப்படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் ப�ோஸ்டர் வெளியாகி
ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது.
தமிழ் சினிமாவில் படத் தயாரிப்பு மற்றும் திரைப்பட
விநிய�ோகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் க�ொடிகட்டி பறந்து
வருகிறார் ஸ்ரீதரன் மரியதாஸன். திரையுலகில் தயாரிப்பாளர் மற்றும் விநிய�ோகஸ்தர் என பன்முக திறமைகளை க�ொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீதரன் மரியதாஸன்.
Krikes Cine Creations என்ற நிறுவனத்தின் மூலம்
பல்வேறு ஆங்கில படங்களை தமிழகத்தில் விநிய�ோகம் செய்தார். அதுமட்டுமல்லாமல் மிஸ்கின் இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் உருவாகிய சவரக்கத்தி என்ற
படத்தையும் இவர்தான் வெளியிட்டார். மேலும்
விஷால் நடிப்பு மற்றும் தயாரிப்பில் உருவான
இரும்புத்திரை படத்தினை லைகா நிறுவனத்தோடு
சேர்ந்து வெளியிட்டார்.
இப்படி தமிழ் சினிமாவில் பல வெற்றிகளை கண்டுள்ள ஸ்ரீதரன் மரியதாஸன் தயாரிப்பில் அடுத்ததாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் தான் வசந்தபாலன்
இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜெயில். இந்த படத்தின் டீசர், பாடல்கள், ப�ோஸ்டர்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் படத்தின் ட்ரெய்லரை வெளியிடுகிறார். தற்போது டீசர் வெளிவந்து சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீ ப�ோல் பரவி வருகிறது.

பிணங்களுக்கு

இடையே

ரத்தக்களறியில்
அமலா பால்

முன்பெல்லாம் நடிகை விஜயசாந்தி மட்டுமே

ஹீர�ோக்களுக்கு இணையாக நாயகிக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கும் படங்களிலும், ஆக்சன் காட்சிகளிலும் நடித்து
வந்தார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக என்றால் நடிகை நயன்தாராவை கூறலாம். ஹீர�ோவுக்கு இணையாக அல்லது
நாயகியை மையப்படுத்தி உருவாகும் படங்களில் மட்டுமே
நயன்தாரா நடித்து வருகிறார்.
இதன் காரணமாகவே இவர் தமிழ் சினிமாவில் லேடி
சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். சமீபகாலமாகவே நயன்தாராவை பார்த்து அனைத்து நடிகைகளுக்கும்
அந்த ஆசை வந்து விட்டது ப�ோல. பல நடிகைகளும் ச�ோல�ோ
நாயகி கதைகளை தேர்வு செய்து வருகிறார்கள். முன்னதாக
திரிஷா, சமந்தா, தமன்னா ப�ோன்ற நடிகைகள் நடித்து வந்த
நிலையில், தற்போது நடிகை அமலாபாலும் அந்த பட்டியலில்
இணைந்துள்ளார்.
சிந்து சமவெளி படம் மூலம் அறிமுகமான நடிகை அமலாபால் இறுதியாக வெளியான ஆடை படம் வரை சற்று வித்தியாசமான கதைகளையே தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். ஆடை படத்தில் ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணமாக அமலாபால் நடித்தது சர்ச்சைக்குள்ளானாலும் படம்
நல்ல வரவேற்பையே பெற்றது.
தற்போது ஆடை படத்தை த�ொடர்ந்து அமலாபால் ச�ோல�ோ நாயகியாக
நடிக்கும் புதிய படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் ப�ோஸ்டர் ஒன்று அமலாபாலின்
பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நேற்று வெளியானது. அனூப் எஸ் பானிக்கர்
இயக்கும் இந்த படத்தை அமாலா பாலின் தயாரிப்பு நிறுவனமே தயாரித்து வெளியிடுகிறது.
காடவர் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கும் இப்படத்தில் அமலா பால் ஒரு பாரன்ஸிக் சர்ஜனாக நடித்துள்ளாராம். இதற்காக ஒரு மருத்துவமனையில் ஒரு வாரம் அமலாபால்
பயிற்சி எடுத்து படத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பர்ஸ்ட் லுக்
என்றால் சாதாரணமாக அல்ல பிணங்களுக்கு நடுவே அமர்ந்து அமலாபால் உணவு உண்பது ப�ோல வெளியாகி உள்ள பர்ஸ்ட் லுக் ப�ோஸ்டர்
பார்ப்பதற்கே மிரட்டலாக உள்ளது. நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கக்கூடாது என்று அரசியல் கட்சியினர் வற்புறுத்தி
உள்ளனர்.
எதிப்பு காரணமாக பிருத்விராஜை தமிழ்
படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்ய தயாரிப்பாளர்கள்
தயங்குவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் கூறும்போது, ‘‘பிருத்விராஜ்
தமிழ் படங்களில் நடித்து தமிழ்நாட்டில் சம்பளம்
வாங்கிவிட்டு கேரளாவில் உட்கார்ந்து முல்லை
பெரியாறு அணை பலவீனமாக உள்ளது என்று
கருத்து ச�ொல்லி இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.
அவரை தமிழ் நாட்டில் உள்ள நடிகர்கள் கண்டிக்க
வேண்டும்” என்றார்.

நடிகர்

பார்த்திபனின்
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டந்த 2019ஆம் ஆண்டிற்கான
தேசிய விருது வழங்கும் விழா
சமீபத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் நடிகர்கள் தனுஷ்,
விஜய் சேதுபதி, பார்த்திபன், இசையமைப்பாளர் இமான் உள்ளிட்ட பலர் விருதுகளை பெற்றனர்.
இதில் நடிகர் பார்த்திபன் இயக்கி நடித்திருந்த ஒத்த செருப்பு படத்திற்கு சிறந்த
சவுண்ட் எபக்ட் மற்றும் சிறந்த
ஜூரிக்கான விருதுகள் கிடைத்தது. விருது கிடைத்தது ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும்,
மற்றொரு புறம் சற்று கவலை
அளிப்பதாக பார்த்திபன் கூறியுள்ளார்.
அதாவது விருது பெற்ற
பின்னர் பேட்டி ஒன்றில்
பேசிய பார்த்திபன், “உண்மையாக ச�ொல்வதென்றால் இந்த
படத்திற்கு இன்னும் நிறைய விரு-

துகள் கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஒஸ்கார்
விருதுகள் ஒரே படத்துக்கு நிறைய பிரிவுகளில் விருது க�ொடுப்பார்கள். அதுப�ோல்
இந்த படத்திற்கு சிறந்த நடிகர் விருது
உட்பட இன்னும் சில விருதுகள் கிடைத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும் எனக்கு என்னுடைய படத்தை
பற்றி நன்றாக தெரியும். இன்னும் சில
விருதுகளை பெற தகுதியான படம் ஒத்த
செருப்பு.
இந்த படம் என்னுடைய தனித்துவமான
படம். அவ்வாறு இருக்கும் நிலையில் இந்த
படத்திற்கு ஏன் நடிப்புக்கு எனக்கு விருது
கிடைக்கவில்லை என்ற ஆதங்கம் எனக்கு
உள்ளது” என தனது ஆதங்கத்தை பார்த்திபன் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
பார்த்திபனின் ஆதங்கமும் சரிதான். தனி
ஒரு ஆளாக படம் முழுக்க நடித்து அவரே
இயக்கிய ஒத்த செருப்பு படம் பலரது பாராட்டையும் பெற்றது. தற்போது தேசிய விருது

பெறும் அளவிற்கு தகுதி வாய்ந்த இந்த
படத்திற்கு மிக பெரிய மீடியா நிறுவனம்
விருது கிடைக்காதது அந்த சமயத்தில்
மிகப்பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
ஆனால் அதைவிட பெரிய விருதான
தேசிய விருதையே பார்த்திபன் தட்டி தூக்கி
விட்டார்.
தேசிய விருது வாங்கிய பின் கூட எனக்கு
வருத்தம் தான் என்பது ப�ோன்று நண்பர்களிடம் உரையாடியுள்ளார் பார்த்திபன்.
இப்படிப்பட்ட கலைஞரை எப்படித்தான்
திருப்திப்படுத்துவது என்பது தெரியவில்லையாம்.
தற்போது பார்த்திபன் இரவின் நிழல்
என்ற படத்தை சிங்கிள் ஷார்ட்டில் எடுத்துள்ளாராம். உலகில் இதுவரை யாரும்
செய்யாத முயற்சியாக இப்படம் உருவாகி
வருகிறது. எனவே இந்த படத்திற்கும் நிச்சயம் விருது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நயன்தாரா
மீது நம்பிக்கை

இழந்த

விக்னேஷ் சிவன்?

த

மிழ் சினிமாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நம்பர் ஒன் நடிகையாக
வலம் வருபவர் நயன்தாரா. இவர்
இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனை காதலித்து
வருவது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று.
இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ரவுடி
பிக்சர்ஸ் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை
த�ொடங்கி நடத்தி வருகின்றனர். அவர்கள்
தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் உருவான
கூழாங்கல் திரைப்படம் தற்போது பல
விருதுகளை பெற்று வருகிறது.
இத் திரைப்படம் வெளியாவதற்கு
முன்பே தேசிய விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விஜய் சேதுபதியுடன் நயன்தாரா மற்றும் சமந்தா இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம்
காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல். இந்தத்
திரைப்படத்தையும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது.
தற்போது விக்னேஷ் சிவன் தன்
தங்கையை பங்குதாரராக வைத்து ஒரு
புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தை உருவாக்கி
உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நயன்தாராவை நம்பாமல் தனது ச�ொந்த
முயற்சியில் இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை
த�ொடங்கி உள்ளதாக தெரிகிறது.
விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாரா
இணைந்து ச�ொந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி
வருகையில் விக்னேஷ் சிவன் தனியாக ஒரு நிறுவனம் த�ொடங்கி இருப்பது ரசிகர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவர்களின் திருமண அறிவிப்பை எதிர்பார்த்து
இருந்த ரசிகர்கள் இந்த செய்தியால் விக்னேஷ் சிவன்,
நயன்தாரா இருவருக்கும் சண்டை என்று யூகித்து
வருகின்றனர்.
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njd; khfhz mur rq;fPjf; FOtpw;F kw;Wk; njd; khfhz
mur eldf; FOtpw;F Gjpa fiyQHfs; (Mz;/ ngz;)
xypf;fl;Lg;ghl;Lf; fiyQHfisr; NrHj;Jf;nfhs;sy; - 2021

tpiykDf; Nfhuy;

njd; khfhz fyhrhu kw;Wk; fiy eltbf;iffs; mikr;rpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk;>
njd; khfhz mur eldf;FOtpw;F kw;Wk; njd; khfhz mur rq;fPjf;FOtpw;F Gjpa Mz;/
ngz; fiyQHfs;/ xypf;fl;Lg;ghl;Lf; fiyQHfisr; NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhf> gpd;tUk;
jifikfisf; nfhz;Ls;stHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. NjHe;njLj;jyhdJ>
Kiwg;ghpNrhjid xd;wpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> Nritf; fhyk;> gapw;rp kw;Wk;
fhl;rpf; nfhLg;gdTfSld; 02 tUlq;fspw;F tiuaWf;fg;gl;ljhFk;.

பட்டணம் க�ஞர் �.ஆர். ெப�யசா� எழு�ய 'ேதாட்டத் ெதா�லாளர்,
�ரப் ேபாராட்டம்' (1914-_1966) என்ற நூ�ன் �றப்பு �ர�ைய
லண்ட�ல் வாழும் அவரது மகன் ெப�யசா� �வஞானம் ஆய்வாளர் மு. �த்�யானந்தனுக்கு லண்டன் த�ழ் புத்தக �ைலயத்�ல்
ைவத்து வழங்�யேபாது எடுத்த படம். படத்�ல் பத்மநாப ஐயரும்
காணப்படு�ன்றார். 1957ம் ஆண்டு ெவ�வந்த இந்த மைலயக
வரலாற்று ஆவணத்ைத அர�யல் சமூக ஆய்வாளர் எச்.எச். �க்ரம�ங்க �ள் �ரசுரம் ெசய்துள்ளார் என்பது கு�ப்�டத்தக்கது.

கல்முைன �ராந்�ய சுகாதார ேசைவகள் ப�மைன�ன் 'அரண்'
சஞ்�ைக�ன் ெவ��ட்டு ப�ப்பாளர் டாக்டர். �.சுகுணன் தைலைம�ல் அண்ைம�ல் அதன் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் இடம் ெபற்றது.
(படப்��ப்பு: ஐ.எல்.எம்.�னாஸ்)

வாரமஞ்சரியில் அடுத்தவாரம் முதல்

mur rq;fPjf; FOtpw;fhd mbg;gilj; jifikfs;:1. tpz;zg;gjhuHfs;> njd; khfhzj;jpy; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;ltuhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
2. ghlrhiy tpl;L tpyfpa 18-30 taJ kw;Wk; tpthfkhfhjtHfshfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
3. f.ngh.j. (rh.j) kw;Wk; (c/j) ,y; rq;fPjj;ij ghlnkhd;whfg; gapd;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
4. Njrpa rq;fPjg; ghPl;ir/ ghj;fz;l rq;fPg; gPlj;jpd; Muk;g> kj;jpa ju tprhujg; ghPl;irfspy;
rpj;jpaile;jpUj;jy; tpN\l jifikahff; fUjg;gLk;.
( xypf; fl;Lg;ghl;L> xypf;fl;Lg;ghL njhlHghf njhopy;Jiw mDgtk; my;yJ mJ
njhlHghd ghlnewpnahd;iwg; gapd;W ,Ug;gJ tpN\l jifikahff; fUjg;gLk;.
mur eldf; FOtpw;fhd mbg;gilj; jifikfs; :1. tpz;zg;gjhuHfs; njd; khfhzj;jpy; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;ltHfshf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
2. ghlrhiy tpl;L tpyfpa 18 - 25 taJ. tpthfkhfhjtHfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
(tpN\l fiyj; jpwd;fisAila 30 tajpw;F Nkw;glhj fiyQHfSf;F taJf;
fl;Lg;ghL kw;Wk; tpthfk; nghUe;jkhl;lhJ.)
3. f.ngh.j. (rh.j) kw;Wk; (c/j) ,y; Gjpa ghlq;fisg; gapd;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
4. cauk; Mff; Fiwe;jJ 5 mb 02 mq;Fykhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
5. fz;ba kw;Wk; Vida rk;gpujhaq;fs; kw;Wk; GJg;gilg;Gf;fs; njhlHghf rpwe;j mwpT
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
6. Njrpa eldg;ghPl;ir> ghj;fz;l eldg;ghPl;irfspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; tpN\l
jifikahff; fUjg;gLk;.
7. fPo; ehl;L eld rk;gpujhak; kw;Wk; Nks thj;jpak; njhlHghd jpwik tpN\l
jifikahff; fUjg;gLk;.
8. ghly; ,irj;jy; kw;Wk; rq;fPjf;fUtpfis kPl;Ljypy; jpwik Nkyjpf jifikahff;
fUjg;gLk;.

jifikfisf; nfhz;Ls;s tpz;zg;gjhuHfs;> gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpw;fikthfj;
jahhpj;j tpz;zg;gq;fis 2021.11.21 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW.
'gpky; ,e;jpu[pj; j rpy;th> nrayhsH njd; khfhz fyhrhu kw;Wk; fiy eltbf;iffs;
mikr;R> 3Mk; khb> 'jf;\pdgha" yGJt> fhyp" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy;
NrHj;jy; Ntz;Lk;. jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'njd; khfhz rq;fPjf;
FOtpw;F Gjpa Mz;/ ngz; fiyQHfisr; NrHj;Jf; nfhs;sy; - 2021" vd;Wk; njd;
khfhz eldf; FOtpw;F Gjpa Mz;/ ngz; fiyQHfisr; NrHj;Jf; nfhs;sy; - 2021"
vd;Wk; chpathW Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
tprhuizfs;: 091-4936741/ 091-4944738.
gpky; ,e;jpu[pj; j rpy;th>
nrayhsH> njd; khfhz fyhrhu kw;Wk; fiy eltbf;iffs; mikr;R>
jf;\pdgha> yGJt> fhyp.
2021.10.27
njd; khfhz mur eldf; FO kw;Wk; njd; khfhz mur rq;fPjf; FOtpw;Fg; Gjpa
Mz; /ngz; fiyQHfs;/ xyp fl;Lg;ghl;Lf; fiyQHfisr; NrHj;Jf; nfhs;sy; - 2021.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

tpz;zg;gpf;Fk; FO - mur eldf;
KOg; ngaH
KjnyOj;Jf;fSld; ngaH
epue;ju Kfthp
njhiyNgrp ,yf;fk;
gpwe;j jpfjp
Njrpa milahs ml;il
ghy; (Mz;/ ngz;)
tpthfkhdtuh> tpthfkhfhjtuh
fy;tpj; jifikfs;
I. f.ngh.j. (rh.j)
II. f.ngh. (c.j)
11. Vida tpN\l jifikfs;
12. tpz;zg;gjhuhpd; $w;W
Nkw;gb jfty;fs; cz;ikahdit
...........................
jpfjp
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FO
mur rq;fPjf; FO
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ifNgrp ....................... ,y;yk; ..............................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
- ..............................................................................
vdTk; rhpahdit vdTk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
...........................................
tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf;
fl;blj; njhFjp mjpfhu rig
chpj;jhd jpwe;jntsp tpisahl;luq;fpd;
''D" thfdj;jhpg;gplj;jpd; foptiwj; njhFjp kw;Wk;
thfdq;fisf; fOTk; Kw;wntspiaf; Fj;jiff;F tpLjy;
xg;ge;j ,yf;fk; : SNSCA/PRO/261/2021
1.

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp mjpfhu rigf;F chpj;jhd
jpwe;jntsp tpisahl;luq;fpd; 'D" thfdj; jhpg;gplj;jpd; foptiwj; njhFjp kw;Wk;
thfdq;fisf; fOTk; Kw;wntspiaf; Fj;jiff;F tpLtjw;F jFjpAk; jifikAk;
ngw; W s; s
tpiykDjhuHfsplkpUe; J
Kj; j piuaplg; g l; l
tpiykDf; f s;
Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhd tpguq;fs; gpd;tUkhW:
2. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; (NCB)
tpiykDf; Nfhug;gLk;.
3. xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F> rpj;jpfukhd
tpiykDjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf ,Ug;gJld;> gpd;tUk;
Njitg;ghLfisg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

O tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lnkd;gJld;> mjd; %yg; gpujpahdJ tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy;
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

O epjp epiyikia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf> fle;j %d;W (03) khjq;fspd; tq;fpf;
fzf;F $w;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

O ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s VNjDk; tzpf
tq;fpnahd;wpypUe;J> Rfjjhr mjpfhu rigapd; jiythpd; ngahpy;
ngw;Wf;nfhs;Sk; Vw;Wf;nfhs;sg;glf; $ba tpiykDg;gpizankhd;W
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> mt;thwpy;yhjit epuhfhpf;fg;gLk;.

O tpiykDjpwf;fg;gLk; Ntisapy;> tpiykDjhuhpdhy; mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl
Ntz;ba epYitfs; ,Ug;gpd;> mt;thwhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

O mDgtj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Mtzq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
4. ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis ,t; mjpfhu rigapy;
ngw;Wf; nfhs;syhnkhd;gJld;> gpd;tUk; Kfthpapy; 2021.11.01 Kjy; 2021.11.20
tiu thu Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu ngWifg; gphptpy;
tpiykDg; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.
5. ,jw;fhf jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iw>
jiytH> ngWiff; FO> Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp mjpfhu
rig> MjH B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-13 vd;w Kfthpf;F vOj;JUt
tpz;zg;gnkhd;iw rkHg;gpj;J 2021.11.01 Kjy; 2021.11.21 tiu K.g. 09.00 Kjy;
gp.g. 02.30 tiu> &gh 3>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp
ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
6. midj;J tpiykDf;fSlDk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp mDkjpj;Js;s gjpT
nra;ag;ngw;Ws;s VNjDk; tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l> Rfjjhr
Njrpa tpisahl;Lj; njhFjpapd; jiythpd; ngahpy; tiuag;gl;l &gh 50>000.00
ngWkjpahd tpiykDg; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mg;gpizakhdJ
2022.02.19 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. (jpwf;fg;gl;l jpdj;jpypUe;J 90 ehl;fs;)
7. NjHe;njLf;fg;gl;l tpiykDjhuH> %d;W (03) khj fhy Fj;jifiar; nrYj;Jjy;
Ntz;Lk;.
8. tpiykDf;fs; 2022.01.20 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. (tpiykDf; NfhUk;
,Wjpj; jpdj;jpypUe;J 60 ehl;fs; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.)
9. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> '%yg; gpujp" kw;Wk; 'efy; gpujp" vd njspthff;
Fwpg;gpl;L ,uz;L gpujpfshf> 2021.11.22 md;W gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F
Kd;dH fpilf;ff; $bathW> gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Ntz;Lk;. my;yJ mtw;iw mNj Kfthpapd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk;>
cldbahf mit> jpwf;fg;gLnkd;gJld;> mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ
mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff;
fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
10. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 'Rfjjhr Njrpa
tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjpapd; jpwe;jntsp tpisahl;luq;F foptiwj; njhFjp
kw;Wk; thfdq;fisf; fOTk; Kw;wntspiaf; Fj;jiff;F tpLjy;' vd;W njspthff;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
jiytH>
ngWiff; FO> Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp>
MjH B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-13.
njhiyNgrp :
njhiyefy; :

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig
njq;F> fpj;Js; kw;Wk; gid gaph;r;nra;if Nkk;ghL kw;Wk;
mJ rhh;e;j ifj;njhopy; nghUl;fs; cw;gj;jp kw;Wk;
Vw;Wkjp tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

IPM rh;tNjr th;j;jf fz;fhl;rpf;F njq;F rhh;e;j
nghUs; Vw;Wkjpahsh;fs; / cw;gj;jpahsh;fisg; gq;Fgw;wr;
nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; NfhUjy;

kUe;jhf;fy;> tpepNahfk; kw;Wk; xOq;FWj;Jif
,uh[hq;f mikr;R

,yq;if mur kUe;jhf;fw; nghUl;fs;
cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;
,yq;if n`huz> kpy;Nyttpy; mike;Js;s SPMC LOTUS PHARMA jpl;lj;jpy; vYk;gpay;
kw;Wk; euk;gpay; cs;sikj;jy;fs;> Gw;WNehapay; kUe;Jfs;> kw;Wk; tha;top jpl
khj;jpiuf;fhd (nghJthd cw;gj;jpfs;) cw;gj;jp njhopw;rhiyfis epWTtjw;F
tbtikg;G kw;Wk; xg;ge;j Kd;nkhopTfspd; kPsha;T kw;Wk; kjpg;gPL> njhopy;El;g
gupkhw;wj;jpy; thbf;ifahsUf;F cjty;/ MNyhrid> jpl;l Nkw;ghu;it> cw;gj;jp
eilKiw> kw;Wk; nraw;ghl;L Nritfspd; Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if

IPM” ESSEN
N[h;kd; vNrdpy; 2022 [dthp
khjk; 25-28 tiu

mwptpj;jy;

njhpT nra;tjw;fhd %yg;gpukhzq;fs;:
1.

tpz;zg;gjhuh;fs; 2021Mk; tUlj;jpy; njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; Vw;Wkjpahsuhf / cw;gj;jpahsuhf
gjpT nra;Jnfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.

tpz;zg;gjhuuhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,yq;if cw;gj;jp Vw;Wkjpg; nghUl;fs; cah;e;j epiyapy; kw;Wk; cah;e;j
juj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.

tpz;zg;gjhuh; jw;NghJ nra;Ak; kw;Wk; vjph;fhyj;jpy; nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;s cw;gj;jpfs; / Vw;Wkjpfs;
njhlh;gpy; mth;fSf;Fs;s ,aYikia fhl;Ljy; Ntz;Lk;.

4.

Gj;jhf;fq;fs; kw;Wk; th;j;jfehkj;jpd; (Branded Product) fPo; rkh;g;gpf;fg;gLk; nghUl;fSf;F Kd;Dhpik
toq;fg;gLk;.

2021 xf;Nlhgu; 17 Mk; jpfjp thukQ;rup gj;jpupifapd; 21 Mk; gf;fj;jpy; gpuRupf;fg;gl;lJk; 2021 xf;Nlhgu; 20
Mk; jpfjp jpdfud; gj;jpupifapd; 16 Mk; gf;fj;jpy; kw;Wk; 2021 xf;Nlhgu; 24 Mk; jpfjp thukQ;rup gj;jpupifapd;
16 Mk; gf;fj;jpy; gpuRupf;fg;gl;l jpUj;j mwptpj;jiyf; nfhz;lJkhd NkYs;s jiyg;gplg;gl;l tpsk;guk;
njhlu;gpyhdJ.
gpd;tUk; njhlu;Gila nraw;ghLfs;/ epfo;r;rpfspd; Ke;ija jpfjpfs; gpd;tUkhW khw;wpaikf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gij ehk; ,q;F mwpaj;ju tpUk;GfpNwhk;>
nraw;ghL/ epfo;r;rp

njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuh;fSf;Ff; fpilf;Fk; mD$yq;fs;
rigapd;

mDruiziag;

ngw;Wf;nfhs;gtuhf

1.

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu
fye;Jnfhs;tjw;fhd tha;g;G

2.

jq;fshy; Vw;Wkjp / cw;gj;jp nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;s ,iaGila nghUl;fis fhl;rpg;gLj;jy; kw;Wk;
Nkk;gLj;jYf;F g+h;thq;f ,lk; fpilj;jy;. (fz;fhl;rpf; $lj;ij eph;khzpj;jy; kw;Wk; mjw;F ,iaghd
Vida NtiyfSf;fhf nrythFk; njhifapd; xU gFjpia fye;Jnfhs;gth;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;)

Nkw;gb

fz;fhl;rpapy;

tpkhdg; gazr; nryT cl;gl Vida nryTfis gq;Fgw;Weh;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Neh;Kfg;
ghPl;irapd; %yk; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuh; njq;F mgptpUj;jp mjpfhu
rigAld; cld;gbf;ifnahd;iwr; nra;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtj;ij njq;F mgptpUj;jp mjpfhu
rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.cda.gov.lk) ngw;Wf;nfhs;syhk;. Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;
gbtq;fis 2021 etk;gh; khjk; 8Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
“IPM ESSEN 2022” vdf; Fwpg;gpl;L> gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gTk;.
fPh;j;jp = tPurpq;f>

jiyth;> njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig>
,y. 54> ehty tPjp>
nfhOk;G-05.
njhiyNgrp ,yf;fk;
kpd;dQ;ry;
,izajsk;

0112-445677/
0112-445675

ehuhn`d;gpl;b>
: 011 2502501
: chairmancda.gov@gmail.com
: www.cda.gov.lk

Nkyjpf tpguq;fSf;fhd tprhuiz: thRyh N`uj; - njhiyNgrp: 011-2422623 kpd;dQ;ry;: cdamdr04@gmail.com

tpiykDTf;F Ke;jpa
re;jpg;G

jpl;lkplg;gl;l jpfjp

khw;wpaikf;fg;gl;l jpfjp

2021 xf;Nlhgu; 27 md;W K.g. 2021 etk;gu; 8 md;W
10.00 (,yq;if Neuk;)
K.g. 10.00 (,yq;if Neuk;)

RFP Mtzk; toq;fg;gLk; 2021 etk;gu; 5 md;W gp.g.
,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; 3.00

2021 etk;gu; 26 md;W
gp.g. 3.00

tpiykD %lg;gLk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

2021 etk;gu; 21 md;W
ez;gfy; 12.00

2021 etk;gu; 8 md;W
ez;gfy; 12.00

www.spmclanka.lk vd;w ,izajs Kftupapy; khw;wg;gl;l tpsk;guj;ij mZf KbAk;.
jiytu;
,yq;if mur kUe;jhf;fw; nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 11> Nru; N[hd; nfhj;jyhty khtj;ij>
fe;jty Njhl;lk;>
,uj;kyhid> ,yq;if.
njhiyNgrp :
njhiyefy; :
kpd;dQ;ry;
:
,izajsk; :
2021 xf;Nlhgu;

+ 94 11 2635353/ +94-112637574/ +94-11 2623298
+ 94 11 2634771 / + 94 11 2626621
www.spmclanka.lk
www.spmclanka.lk
27
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rpW tpsk;guq;fs;
rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classified@lakehouse.lk

ப�ொரள்ள காப்புறுதி கம்பனியின் கிளைக்கு சாதாரண (O/
L) சித்தியடைந்த சந்தைப்படுத்தல்  முகாமையாளர்கள்/
நிறைவேற்று அலுவலர்கள் 
தேவை. சம்பளம் 25,000
- 50,000/= + க�ொடுப்பனமழைநீர், வெள்ளநீர் இல்லை,
வுகள்  - 077 3679252,
ஒரு பேர்ச் 30 லட்சம் மரக்கறி
0773
58780
4,
ம�ொத்த சந்தைக்கு 800 மீட்டர்
0777718451. 066610
ஒரு பேர்ச் 16 லட்சம் பேலியக�ொட 34 பேர்ச் களஞ்சியத்திற்கு மிகப் ப�ொருத்தமானது
வங்கிக் கடனும் உண்டு. ஒரு
பேர்ச் 30 லட்சம். வெள்ளநீர்
இல்லை மீன் சந்தைக்கு 600 ம�ோட்டார் சைக்கிள் மெக்கானிக் 
மீட்டர் 14 பேர்ச் ஒரு பேர்ச் 16
தேவை. உணவு தங்குமிடம்
வழங்கப்படும். ஒழுக்கமுள்ள
லட்சம். த�ொ.பே. 2912753,
நபரானால் 
குடும்பத்துடன்
0772012447
066455
தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.
மீக�ொட 
0750555589

067258

காலி பிரதேச  வீட்டில் வயதான
தாயை பார்த்துக்கொள்வதற்கு
நிவ்லங்கா கன்ரக்சன்ஸ் உங்கவிரும்பும்
நம்பிக்கையான
ளுக்கு தேவையான சகல 
நடுத்தர வயது பெண் தேவை.
சம்பளம் ரூ. 30,000/- தங்கி
நிர்மாணங்கள்  உயர்தரத்தில் 
வேலை செய்வதற்கு விருமூலப் ப�ொருட்களைப் பயன்பம்புதல் வேண்டும். க�ொவிட் 
டுத்தி, குறைந்த விலையில் 
இற்காக  முழுமையாக தடுப்பூநம்பிக்கையுடன் நிரைவேற்றிசி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
க்கொள்ள. 077-2842503
த�ொ.பே070-1695506

066605

066197

rpW tpsk;guq;fs;
rpwe;j ngWNgWfSf;fhf
- tpsk;guk; nra;jpLtPh;
Kjy; 15 nrhw;fSf;F
000000377
150/- &gh
xd;iyd; %ykhfTk;
,yq;if tq;fp
fzf;fpyf;fk;

(Nyf;`T]; fpis)

nrYj;jyhk;.
*xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh
*Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65
011 2 429 342 / 011 2 429 343
classified@lakehouse.lk

2021 ஒக்டோபர் 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஜாஎல  வீட�ொன்றில் வய�ோதி- Mr.Burger உணவகத்தில் Kitchen மற்றும் Restaurant பணிபத் தாய்  ஒருவரைப் பராமபுரிய வேலையாட்கள் 
உடனடிரிப்பதற்கு நடுத்தர வயதுப்
யாகத் தேவை. தங்குமிட வசதி
பெண் ண ொ ரு வ ர்
உண்டு. உடனே த�ொடர்பு க�ொதேவை.
அழைக்கவும்.
ள்ள வும் - 0771232227.
0714518338
064141

067051
வீட்டுப் பணிபெண்கள் - வெயிட்டர்கள் தேவை. வயது 16-35
வருடங்கள்  நல்ல சம்பளம்
நல்ல  சூழ்நிலையில் வேலை 
மற்றும் தங்குமிடம். அழைக்கும் இல  - 2591169, களுத்துறை த�ொடங்கொ0 7 5 5 0 9 1 3 7 9 .
டவிலுள்ள
30
ஏக்கர்
0777452447 பணக்கொடுத�ோட்டம�ொன்றிற்கு த�ொப்பனவு வழியை தயவுசெய்து
ழிலாளர்கள் தேவை. விசாரதெரிவிக்கவும்.
067020
ணைகள்  - 034-2285054/
ஹ�ோமாகம வீட்டிற்கு வீட்டுப்
0704568945. 066613
பணிப்பெண் தேவை. வசதிக- குருநாகல் 
மாவட்டத்திலுள்ள
ள்  மற்றும் வேறாக  அறைகள் 
தென்னை த�ோட்டத்திற்கு
த�ொழிலாளர்கள் தேவை.
சம்பளம் 30,000/- பாதுகா0777715501
என்ற 
ப்பு மற்றும் விடுமுறைகள் 
இலக்கத்தை  அழைக்கவும்.
0773603555
064296

065658
பிங்கிரிய பன்றிப் பண்ணைய�ொன்றிற்கு
ஊழியர்கள் 
தேவை. ஆகக்கூடிய சம்பளம்
- 0778389708. 066618
புத்தளத்தில் 
150
ஏக்கர்
விவசாய காணிய�ொன்றில் 
''அதிகாரி பதவிக்கு" அங்கீகரிக்கப்பட்ட விவசாய டிப்ளோமா 
கம்பஹா ஆசிரி பெமிலி ரெஸ்டூதகைமையுடன் ஐந்து வருட 
ரண்ட்  இற்கு சிறந்த (ச�ோறு/
த�ோட்டம் சார்ந்த நிருவாகம்,
ச�ொத்து,  ச�ோர்ட்  ஈட்ஸ்)
விலங்கு நிருவாகம் (An iசெய்வதற்கு இளம் ஆட்கள் 
mal Husbandry) மேலதிக 
விரைவாகத் தேவை. சிறந்த
பயிர்ச்செய்கைகள் பற்றிய
சம்பளம், உணவு, தங்குமிடம்
அனுபவமுள்ள அதிகாரிய�ொஇலவசம். 07715 09540,
ருவர் தேவைப்படுகின்றார்.
0768039890. 067097
தங்கி யிருந்து சேவையாற்றுக�ொழும்பிலு ள்ள ஐஸ்கிறீம் ரெவதுடன் தங்குமிடம் மற்றும்
ஸ்டூரன்ட்  இற்கு தேர்ச்சியற்ற 
சலுகை  விலைக்கு உணவு
20-30 இடைப்பட்ட கவர்ச்சிவழங்கப்படும். சம்பளத்தை 
யுள்ள ஆண்கள் தேவை.
கலந்துரையாடலாம். 14 நாதங்கும் இடமுண்டு மேலதிக 
ட்களுக்குள்  விண்ணப்பிக்கவிபரங்களுக்கு
0777வும். மின்னஞ்சல்  - ajith@c
232393 என்ற  இலக்கத்தை 
ocoana.c o m  த�ொலைபேசி
அழைக்கவும்.
065639
- 07 01 58 91 58 , சாந ்த
க�ொழும்பு -03 இலுள்ள ரெஸ்டூஆ னா  எ ஸ்டேட் த ளு வை ,
ரண்ட்  ஒன்றிற்கு பின்வரும்
மாம்புரி,புத்தளம். 067091
பதவி வெற்றிடங்கள்  POS ஹெட்டி ப�ொல  பிரதேசத்திஇயந்திர இயக்குநர்கள்  ,
ல் க�ோழி ப்  பண்ணை 
Uber, பிக்மி சாத ன இயக்குயி ல் சேவைக்கு மற்றும்
கறவை ப்  பசுக்களின் விநர்கள் , ர�ொ ட்டி சுடுபவர்கள்,
ட யங்களுக்கு
குடும்பம்
TEA மேக்கர்கள், பன்மேக்கதேவை . 0705951070,
ர்கள், சமையற்காரர் க�ொத்து
07
1
3
071435,
மே க்கர்கள், வெயிட்டர்கள்,
0705951071
066452
சு த்தம் செ ய்பவர்கள்,  பயிலுநர்களும் வர வேற்கப்படு கின்றனர்.  த�ொலைபேசி
- 0750333555. 066451
வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை 
க�ொழும்பு -11 இல் அமைந்துள்ளள பிரபல்யமான ஹ�ோட்டலுக்கு( Hotel) ஆட்கள் தேவை 
(வெயிட்டர்ஸ்) (வெயிட்டர்ஸ் மர வேலை பெயிண்ட்  பூசுபவபார்ஸல் (Parcel), Ice Master
ர்கள் தேவை. தெஹிவளை.
(உணவு, தங்குமிடம் உண்டு)
தங்குமிடம்
உண்டு.
த�ொட ர்பு - 07 78866500,
0777515033,
0112714705
067262
0777892153. 065978

தினகரன் வாரமஞ்சரி

வாருங்கள் 
எங்களுடன்
இணைந்து க�ொள்ளுங்கள்.
உங்கள் வெற்றிக்கான முதற்படி ஆண் அல்லது பெண் 35,
000 / - மேல்  மாத வருமானம் ஈட்டக்கூடியது. இலவசம்
- சீருடை, காப்புறுதி, உணவு,
தங்குமிட வசதிகள். இணைந்த
தளபாடங்களுடன், காற்றுச்சீராபுள�ொக்கல் செய்வதற்கு ஆள் 
3 மாதங்களிலேயே  5000/
க்கப்பட்ட ஒ ரு படுக்கையறை
தேவை. தங்குமிடம், உணவு
- Bon o us வெகுமதி 12 மாவீடு இணைந்த குளியலறை,
உண்டு. 071-989 0638.
தங்க ளின் பின் 25,500/=
சமயலறை, ஓய்வு அ றை

067264
Bonous வ
 ெகுமதி , நேர்முகத் 
பெல்கனி நாள் அடிப்படையில் 
ஹ�ோமாகம, பனாக�ொட, temதேர்வு - வார நாட்களில் 10.00 கல்கிசை காலி வீதிக்கு 750
ரூ. 35 0 0/- இற்கு வாடகைகைத்தொழில் 
pleburg
AM ந டைபெறும். த�ொடர்புமீட்டர் தூரத்தில் முழுமையான
க்கு அல்லது மாதாந்த அடிபேட்டையின் உற்பத்திப் பிகளு க்கு - 0761828609
ஆடம்பர மூன்றுமாடி வீடு. தளப்படையில் 40,000 அல்லது
ரிவிற்கு 18-32 வயது பயிவே ர்க்  வெயார் லங்கா 
பாடங்களுடன் விற்பனைக்கு.
நே ர டி விற்பனை  7 மில்லிபிரைவட் லிமிட்டட் பியகம (Pi70.05 மில்லியன். த�ொ.பே.
யன்  ஹந ்தா ன வீடமைப்புத் 
ற்றப்பட்ட/  பயிற்றப்படாத 
yagama)
067134
075-5911632,
075திட்டம் , கண்டி. த�ொடர்புகள்  பணியாட்கள் தேவை. கூடிய
077
5
912660,
0705911631
066630
0759292902
066653
சம்பள ம் மற்றும் ஏனைய
1580813
எமது கம்பனிக்கு
நான்கு படு
க்கை 
அறைகஅநுகூலங்கள். அழைக்கவும்
641
ஆண் / பெண் ஊழியர்கள் 
ளுடன் ஆடம்பர வீடு, 9
- 0778869803 065518
சேர்த்துக் க�ொள்ளப்படுவர்.
பேர்ச் வாகனத்தரிப்பிடம்
வயது 18 - 45. உணவு, தங்குத�ோட்டம் ராஜகிரியாவில்  45
மி டம்  சகிதம் 46,0 00/=
மில்லி. 07 75315122,
இற்கு அதிக சம்பளம்.067330
0112867
025,
0772308343
064118

கண்டியை வசிப்பிடமாகக் 
அமெரிக்கன் வேட்டர், அர்டிகல,
க�ொண்ட நான் க�ொழும்பில் 
ஹங்வெல்ல த�ொழிற்சாலைCle a ning வேலை செய்கிக்கு, கனரக வாகன சாரதி, ன்றேன் ஆகவே  உங்களிடம்
பா விக்காமல்  பூட்டி வைத்திருவாகன உதவியாளர்,  களக்கும் வீடு இருந்தால்  அதில் 
ஞ்சி ய உதவியாள ர் தேவை.
நான் தங்கிக்கொள்வத�ோடு
தங்குமிடம்,
உணவு வழசுத்தம் செய்து பராமரித்து
ங்கப்படும். கூடுதல் சம்பளநம்பிக்கையுடன் பாதுகாத்து
த்துடன்.
0777289116/
தரப்படுவத�ோடு ஒரு சிறிய
0777776306. 066380
சம்பளம�ொன்றையும் எதிர்பாகி ளிந�ொச்சி, அரிவியல்  பிரதேர்க்கின்றேன். Colombo Area
சத்தில்  அமைந்துள்ள த�ொவிற்குள்  மாத்திரம் call Moழிற்சாலைக்கு சுத்திகரிப்பு
hamed 0771106679 065860
வேலைக்கு ஆண் ஊழியர்கள் 
சேர்த்துக் க�ொள்ளப்படுவர்.
நாள் சம்பளம் ரூ. 1200 (9
மணி நேரத்திற்கு) உணவு இலவசம். ஃப்ளோ கிளீன் சர்விஸ்,
இல. 40, வ�ோட் சிட்டி பில்டிங்,
கம்பஹா. த�ொடர்பு - 0774680369,077-9030596,
076-5493595. 067332 கல்கிசையில்  சுத்தமான வசதியான அறைகள் - ச�ொந்த குளில�ொண்டரி ய�ொன்றில் கழுவுவதயலறை - வாகனம் நிறுத்துமிடற்கும் அயன் பண்ணுவதற்கும்
ம் - உணவு தனியாக லவினியா 
நபர்க ள் தேவை. சாரதிகளுபிளேஸ்.
0772300303
ம் தேவை. விபரங்களுக்கு.
க�ோபி ஹஸன்
ரவிந்து.
0774641934 ஐ அழைக்க
066347
வும்.
066963
வத்த ளையில்  அமைந்துள்ள
எமது துணி உற்பத்தித் த�ொழிற்சாலைக்கு ஆண்/ பெண்
ஊழியர்கள் தேவை. ஒரு
நாள் சம்பளம் ரூ. 1,200/
- இலவச தங்குமிட வசதியுடன்
சகாய விலையில்  மூன்று
நேரமும் உணவும் வழங்கப்படும். நேரில் வரவும். இல. 18,
வெளிய முன வீதி, ஹேகித்த ,
வத்தளை. த�ொடர்புக ளுக்கு 077-2229947
067127

களுப�ோவில 1200 ச/அடி முழுமையான மேல்மாடி வீடு 02
அறைகள், குளியலறை 01
வாடகைக்கு. 071-4807687

066604

கட்டுபெத்த ம�ொறட்டுவ 
jpUkz
Nritfs;
ப�ொல்கொட ஆற்றிற்கு எதிராக 
சிறந்த இடம் - 38 பேர்ச்சஸ்
காணி விற்பனைக்கு உண்டு.
அனைத்து வசதிகளும் உண்டு.
197/ 8 D.S. விஜேசிங்ஹ 
மாவத்தை கட்டுபெத்த, ம�ொறட்டுவ பேர்ச் 9 இலட்சம் ரூபா 
MOBILE - 071 2728212

065993
களுப�ோவில வைத்தியசாலை- க�ொழும்பிலுள்ள
கிறிஸ்தவ 
க்கு 150 மீட்டர் - 2 மாடி புதிய
பெற்றோர், 32 வயதுள்ள
வீடு பேர்ச் 3/60. சதுர அடி
கடவுள் 
நம்பிக்கையுள்ள,
2000. கீழ் மாடியில்  5 மாபடித்த,
 க�
ொழும்பில் ப�ொறுப்புடிகளுக்கா ன சிலப் 2 ப�ோடள்ள பதவியிலிருக்கும் அவர்கப்பட்டுள்ளது. மில்லியன் 26.
0773925178
067259
ளின் மகளுக்கு மணமகனை 
க�ொழும்பு - 15, முகத்துவாரம்
தேடுகின்றனர். மேலதிக தகவஇர ண்டு மாடிக் கட்டிடம் வில்களை  மின்னஞ்சல்  மூலம்
ற்பனைக்கு . 175 இலட்சம்
அனைத்து விபரங்களுடனும்
ஓர் வியாபாரத்திற்கு ப�ொருத�ொடர்பு இலக்கங்களுடனும்
த்த மா னது. 0775231838,
2521111.
062727
அறிவிக்கவும் - propo_2021
க�ொழும்பு-03 பாதைக்கு முக@yahoo.com.
B169773
ப்பாக 3 1/2 பேர்ச் வர்த்தக  க�ொழும்பு
மாவட்டத்தைச்
மூன்று மாடி கட்டிடம், 6 பேர்ச்
சேர்ந்த மிகவும் க�ௌரவமான
இரு மாடி வீடு விற்பனைக்கு
முஸ்லிம் பெற்றோர்கள் தமது
உண்டு.
0773810404/
நன்கு படித்த அழகான 28
0332288303
065330
ப�ொரலஸ்கமுவ  மஹரகம வீதி
வயதுடைய மகளுக்கு எல்லாஇரு மாடி வீடு விற்பனைவிதமான தகைமைகளையும்
க்கு. 6.51 பேர்ச் பிரதான
க�ொண்ட ப�ொருத்தமான மணபாதைக்கு 1 0M தூரத்தில்.
மகனை  எதிர்பார்கின்றனர். p
பெறுமதி 20.10 மில்லியன்.
ublic191919@gmail.com
த�ொ.பே - 075-0379058,
071-4161115
066011

B169368
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

Hot Line - 011 2 429 369 | 011 2 429 368
Fax - 011 2 429 330 / E-mail - adzsuo@gmail.com
Chamara -077 727 0067 / Umanga - 077 727 0845

House for Rent at No. 90, Station Road,

KANDANA

nfhOk;gpy; jhgpf;fg;gl;L;s;s xU rh;tNjr
czT kw;Wk; Fbkq;fs; tpw;gid nra;Ak;
jhgdj;jpw;F gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fis
epug;Gtjw;fhf Njh;r;rpAs;s gzpahl;fs; Njit:-

-

rikaw;fhuh;
rikayiw cjtpahl;fs;
ntapl;lh;fs;
rhujp

Njitg;ghLfs;
- Mh;tKk; rpNefg+h;tkhd
MSikAk; ,Uj;jy;
- Gjpath;fs; tuNtw;fg;gLfpd;wdh;.

rikayiw gzpahl;fs; kw;Wk; rhujp
e-mail resume to SavindaDharmadasa@gmail.com
njhiyNgrp - 077 78 744 92
ntapl;lh;fs;
e-mail resume to ShiranSahabdeen@gmail.com

njhiyNgrp - 070 34 66 766

03 bed roomed spacious well maintained
house for rent with beautiful garden and
ample parking. Facing main Kandana
Station Rd, more towards Negombo
before station.
Suitable for commercial purposes and office etc.

Office Space Available in
Colombo Fort

071 22 70 732
SAKURA
FUJI
Elevators

Ceylinco House

69, Janadhipathi Mawatha, Colombo 01.
Elegant Office Space with all modern
facilities available for short/ long term lease.
For more information contact

Mr. Sanath - 077 3 733 551

Passengers
&
Freight
Consultant

T.S.M. ENGINEERING SERVICES (PVT) LTD
41/B, Horana Road, Katuwawala, Boralesgamuwa.

Tele : 0112 710 699 Mobile : 077 295 2798

E-mail: inquiries@huwashi.net

web : www.tsmengineer.com
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vy;gpl;ba gpshz;Nl\d;]; gpvy;rp
Nfs;tp mwptpj;jy;

gpd;tUk; kuq;fspd; tpw;gidf;fhf Nfs;tpr; rigapdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs;
Nfhug;gLfpd;wd.
Njhl;l ngah;
kw;Wk; Kfthp

njhiyNgrp
,y.

Ngh;d;yz;l;];
Njhl;lk;>
g+z;LNyha

gphpT

051 4925011

kuq;fs;/
kuj;Jz;Lfspd;
vz;zpf;if
fpuhz;b];
nuhg];uh
45

kiy
,yf;fk;

`Nuh Nyhth;

1
10

64
167

7

nkjFk;Gu Njhl;lk;>
tl;lnfhl

ehagd;d Njhl;lk;
G];]yht

051 4925019

Ngh;yhz;l;];>
fy;g+fy> `Nuh
iyapd;fs;
Nyhth;> `Nuh
mg;gh; (Hazardous)
kpbs;
8

fpuhz;b];
/ gyh/
my;gPrpah

rTj;

fpuhz;b];
nuhg];uh

kpbs; /
vd;rp Nyhth;
(Hazardous)
ml;lghNf

081 4945016

2V/ 28
1B
4
iyapd;fs;

1>3>4>5>6>1
1>12>16>17

31

185

fpuhz;b];/
gyh/
my;gPrpah
my;gPrpah

118
91
104
18
97

midj;J Nfs;tpfSk; Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L ~kuq;fspd;
tpw;gid| vd ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gpujhd epiwNtw;W
mYtyh;> vy;gpl;ba gpshz;Nl\d;> vy;gpl;ba gpshz;Nl\d;]; gpvy;rp vd Kfthpaplg;gl;L
2021 etk;gh; 22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 4 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;
tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
Nfs;tp Mtzq;fs; thu ehl;fspy; 2021 etk;gh; 22 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 8.30
kzpf;Fk; gp.g. 4 kzpf;Fkpilapy; Njhl;l mYtyfj;jpypUe;J kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf
1>000 &ghitAk; kPsspf;fg;gLk; itg;ghf 100>000 &ghit xt;nthU kiyf;Fk;
nrYj;jpa gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,uz;L taJ Mz;
gps;isnahd;iwg;
guhkhpg;gjw;fhf
30-55taJ rpwe;j
NjfhNuhf;fpaKs;s
Neh;ikahd> rpq;fsk;
fijf;ff;$ba tPl;by;
jq;fpr; Nrit
nra;tjw;F
ngz;nzhUth; cld;
Njit.
0777318560> 0715232913

kuq;fis gpujp nghJ Kfhikahsh;/ Njhl;l KfhikahshplkpUe;J Ntiy ehl;fspy;
K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; Kd; mDkjpAld; ghPl;rpf;fyhk;.
Nfs;tp tpiykDf;fs; jiyik mYtyfj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk;.
,Ug;gpDk;> vy;gpl;ba gpshz;Nl\d; gpvy;rp MdJ ve;jnthU fhuzj;ijAk;
Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J Kd;itg;Gf;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F
my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ.
gpujhd epiwNtw;W mYtyh;
vy;gpl;ba gpshd;Nl\d; gpvy;rp
9 Mk; khb> ml;fd; ];ngd;]; NfhGuk; 01>
305> nthf;\hy; njU> nfhOk;G 02.
njhiyNgrp: 011-4693000

njhlh;gpyf;fk;

Kfthp

jiyik mYtyfk;

011-2481373/011-2473206

,y. 75> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G - 02.

gpuhe;jpa mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222516/063-2222332

,y. 96A, B.v];. Nrdhehaf;f khtj;ij> mk;ghiw

kj;jpa mjpNtfg; ghij jpl;lk; gpupT 3

03.

025-2223035

,y. 75> ikj;jphpghy Nrdhehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk;

xg;ge;jj; jiyg;G

CIDA gpupT
kw;Wk; Jiw

jifik msTNfhy; (rpj;jp/ rpj;jpapd;ik
mbg;gilapy; kjpg;gplg;gLk;)

kj;jpa mjpNtfg;
C1 kw;Wk;
(i) AACT - fle;j 8
ghij jpl;lk; gpupT 3
mjw;F Nky;>
Mz;Lfspy; 720
(nghj;J`utpy; ,Ue;J
ghyq;fs;
kpy;. ,. &gh
fynfju tiu (CH. 0+000
(ii) FR – 180 kpy;. ,.
fp.kP. njhlf;fk; CH. 32+450
&gh
fp.kP. tiu) nghjp 10
,d; epu;khzk; (CH. 11+230
fp.kP. njhlf;fk; CH. 11+480
fp.kP. tiu)

fle;j 8 Mz;Lfspy;
jpl;lj;ij ntw;wpfukhf
my;yJ fzprkhf g+u;j;jp
nra;ag;gl;l mDgtk;
(i) xU xg;ge;jk;
(Fiwe;jJ 30 kP.
nkhj;j ePsj;jpd; 2 top
ghyk;/ Nkk;ghyk; xd;W
cl;gl neLQ;rhiy/
mjpNtfg;ghij)
(ii) ngWkjp – 540 kpy;. ,.
&gh kw;Wk; mjw;F
Nky;

a)

tpiykDjhuu; 2018 [dtup 1 Mk; jpfjp njhlf;fk; xg;ge;jk; xd;wpd; nray;jpwd; ,y;yhj ve;j epfo;Tk;
,y;iy vd;gij ep&gpj;jy; Ntz;Lk;.

b)

tpiykDjhuupd; epYitapy; cs;s tof;F epfu kjpg;gpd; 50% ,w;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

c)

fle;j %d;W (3) Mz;Lfspd; xt;nthd;wpYk; tpiykDjhuupd; epfu kjpg;G rhjfkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

d)

tpiykD Mtzq;fspd; gFjp xd;wpd; 2.4.2 gpuptpd; fPo; $wg;gl;lthW Kf;fpa nraw;ghLfspy;
tpiykDjhuu; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

e)

tpiykD Mtzq;fspy; $wg;gl;lthW tpiykDjhuu;fs; Vida Njitfis g+u;j;jp nra;jpUj;jy;
Ntz;Lk;.

xt;nthU xg;ge;j nghjpapdJk; fhy vy;iy 12 khjq;fshFk;. cg js mstpd; Nky; tiu mjpNtfg;ghijapd;
Kf;fpa jlj;ij cUthf;Ftjw;F xg;ge;jj; Njitapy; Fwpg;gpl;L $wg;gl;Ls;s jsj;ij Rj;jg;gLj;jy;>
mfo;T> fiuf;fl;L epu;khzk; kw;Wk; nkd; js rpfpr;irfs;> cg js epu;khzk;> tbfhyikg;G epu;khzk;
cl;gl fl;likg;gpd; epu;khzk;> gf;f tPjpfspd; epu;khzk; kw;Wk; Nkk;ghLfs;> FWf;F tPjpfs; kw;Wk;
jw;fhypf tPjpfs; Nghd;w Kf;fpa cUg;gbfs; cl;gl Ntiyfis nfhz;lJ (mbj;jsk; kw;Wk; epyf;fPo;
fl;Lkhdq;fs; cs;slf;fg;gltpy;iy).
Nkyjpf tpguq;fis ngWtjw;F kw;Wk; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpg;gjw;F jFjpAila tpiykDjhuu;fs;
gpd;tUk; KftupAld; njhlu;Gnfhs;syhk;. jpl;l gzpg;ghsu;> kj;jpa mjpNtfg; ghij jpl;lg; gpupT 3>
“nrj;rpwpgha” 1MtJ gpupT> 3MtJ khb> gj;juKy;iy.
njhiyNgrp:

011 2877 708

njhiyefy;: 011 2877 708

,yj;jpudpay; kpd;;dQ;ry; Kftup: rdapdcep3@gmail.com
5.

mYtyfq;fspypUe;J

gpuhe; j pa
mEuhjGuk;

xg;ge;jg; nghjpf;fhd jifikf;F fPOs;s jifik msTNfhy;fs; cs;slq;Fk;.

4.

jiyik

02.

ruhrup Mz;L
epu;khzg; Gus;T
(AACT) kw;Wk;
Njitahd epjp
tsq;fs;

3.

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig epWtdj;Jldhd (CIDA) (Kd;ida eph;khz gapw;rp kw;Wk;
mgptpUj;jpf;fhd epWtfk; [ICTAD]) nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjptpw;F cl;gl;ljhf ,Ug;gpd; fl;blq;fspd;
eph;khzk; kw;Wk; Vida tpN\lj;Jt Ntiyfs; njhlh;ghd mth;fspd; tpz;zg;gq;fSf;Nfw;wthW
xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpT nra;ag;gLthh;fs;. (ngah; gyiffs;> jiuf;fk;gsk; gjpj;jy;> xspj;jLg;Gf;fs; kw;Wk;
jpiur;rPiy Ntiyfs; ePq;fyhditfSf;F midj;J tpz;zg;gjhhpfSk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s CIDA
gjptpw;fhd jpUg;jpfukhd Mtzr; rhd;iw mth;fspd; tpz;zg;gq;fSld; toq;fy; Ntz;Lk;).

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

fPo; jug;gl;Ls;sthW xg;ge;jg; nghjpf;fhf Fwpg;gplg;gl;l gpupT kw;Wk; Jiw kw;Wk; jifikapy; epu;khzf;
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (CIDA) fPo; nry;Ygbahd gjptpid ngw;wpUf;Fk; cs;@u;
tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Njrpa mgptpUj;jp mjpfhurigahy; (njhopy; toq;Feu;) Njrpa Nghl;buPjpahd
tpiykD eilKiwapy;; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

2.

fl;blq;fspd; eph;khzk;> gOJghh;j;jy;fs; kw;Wk; fl;blq;fSf;fhd khw;wq;fs; Mfpait njhlh;ghd
NtiyfSf;fhfTk; (Foha; Ntiy> tbfhyikg;G kw;Wk; fopTePh; Ntiy kw;Wk; ngapz;l; g+Rjy; Ntiyfs;
,d;Dk; gyTk; mlq;fyhdit) kw;Wk; cUf;F Ntiy> mYkPdpa Ntiy> ,izj;jy; kw;Wk; fUkgPlq;fis
epWTjy;> jsghlk; kw;Wk; gphpj;jLg;Gf;fs;> ngah; gyiffs;> jiuf; fk;gsk;> xspj;jLg;Gf;fs; kw;Wk; jpiur;rPiy
Ntiyfs; ,d;Dk; gytw;wpw;fhfTk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

mYtyfk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

RDA/CEP3/
RE/PACK10

jiyik mYtyfk; kw;Wk; rfy gpuhe;jpa jiyik mYtyfq;fs;

01.

(nghj;J`utpy; ,Ue;J fynfju tiu (CH. 0+000 fp.kP. njhlf;fk; CH. 32+450 fp.kP. tiu)

IFB ,y.

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s jiyik mYtyfk; kw;Wk; gpuhe;jpa
ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fspNyNa tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

neLQ;rhiyfs; mikr;R

1.

kf;fs; tq;fp

Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F> tpiykDjhuu;fs;:
(i)

xt;nthU xg;ge;j nghjpf;fhfTk; tpiykD Mtzq;fis ngw NkYs;s cUg;gb 4 ,y; jug;gl;l
Kftupf;F Nfhupf;if fbjk; xd;iw vOj Ntz;Lk;.

(ii)

,yq;if tq;fp – gj;juKy;iy fpisapd; 7040407 vd;w eilKiw fzf;F ,yf;fj;jpw;F “kj;jpa
mjpNtfg; ghij jpl;lk; - 3 – jpl;lg; gzpg;ghsupd;” ngaUf;F tiuag;gl;l tq;fp tiuT my;yJ
nuhf;fg;gzk; %yk; 60>000.00 ,yq;if &gh (ntl; cld;) kPsspf;fg;glhj fl;lzk; xd;iw nrYj;j
Ntz;Lk;.

mYtyfk; >

04.

gpuhe;jpa mYtyfk;> gJis

055-2222165/055-2222342

,y. 24> Mh;.vr;. Fzth;jd khtj;ij> gJis

05.

gpuhe; j pa
kl;lf;fsg;G

065-2222652/065-2222653

,y. 25/1, Nfhtpe;jd; tPjp> kl;lf;fsg;G

06.

gpuhe;jpa mYtyfk;> fhyp

091-2223563/091-2227697

,y. 22> fPo; bf;rd; tPjp> fhyp

07.

gpuhe;jpa mYtyfk;> fk;g`h

033-2231901/033-2222325

,y. 131> fz;b tPjp> ngYk;k`u> KJd;nfhl

08.

gpuhe; j pa
`k;ghe;Njhl;il

mYtyfk; >

047-2220901/047-2220902

jq;fhiy fpis (2Mk; jsk;)> ,y. 146A, khj;jiw tPjp>
jq;fhiy

09.

gpuhe; j pa
aho;g;ghzk;

mYtyfk; >

021-2222601/021-2228602

,y. 82> fz;zhj;jpl;b tPjp> aho;g;ghzk;

10

gpuhe;jpa mYtyfk;> fSj;Jiw 038-2232438/038-2241596

,y. 341> fhyp tPjp> ghze;Jiw

11

gpuhe;jpa mYtyfk;> fz;b

081-2234283/081-2228383

,y. 17> jyjh tPjp> fz;b

12

gpuhe;jpa mYtyfk;> Nffhiy

035-2222300/035-2222396

,y. 14> tpd;nrd;l; tpf;fpukrpq;f khtj;ij> Nffhiy

13

gpuhe;jpa mYtyfk;> FUehfy;

037-2222572/037-2222453

,y. 03> tj;`pkp tPjp> FUehfy;.

14

gpuhe;jpa mYtyfk;> khj;jis

066-2222032/066-2224841

,y. 76> jh;kghy khtj;ij> khj;jis

15

gpuhe;jpa mYtyfk;> khj;jiw

041-2226481/041-2222822

,y. 215> mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> khj;jiw

16

gpuhe; j pa
nkhduhfiy

055-2276347/055-2277105

,y. 99> nts;stha tPjp> nkhduhfiy

17

gpuhe;jpa mYtyfk;> Etnuypah 052-2222555/052-2234036

,y. 40> ghh;f; tPjp> Etnuypah

18

gpuhe; j pa
nghyd;dWit

027-2224404/027-2225760

gpuNjr nrayff; fl;blj;njhFjp> ,y. 325> Gjpa efuk;>
nghyd;dWit

19

gpuhe;jpa mYtyfk;> Gj;jsk;

032-2253301/032-2255142

,y. 79> khutpy tPjp> ehj;jhz;ba

20

gpuhe;jpa mYtyfk;> ,uj;jpdGhp 045-2223084/045-2221510

,y. 54> ruj;
,uj;jpdGhp

21

gpuhe; j pa
jpUNfhzkiy

026-2222815/026-2226815

,y. 128> fz;b tPjp> jpUNfhzkiy

22

gpuhe;jpa mYtyfk;> td;dp

024-2222972/024-2225054

,y. 9, 1/1, ];Nl\d; tPjp> tTdpah

23

gpuhe;jpa mYtyfk;> nfhOk;G
011-2344982-5
tlf;F

2Mk; jsk;> ,y. 11> ba+f; tPjp> nfhOk;G-11

24

gpuhe;jpa mYtyfk;> nfhOk;G
011-2387068/011-2384069
njw;F

1Mk; jsk;> ,y. 11> ba+f; tPjp> nfhOk;G-11

25

gpuhe;jpa mYtyfk;> nfhOk;G
011-2812260/011-2852898
ntspGwk;

,y. 177A, i`nyty; tPjp> ENfnfhl.

mYtyfk; >

mYtyfk; >

mYtyfk; >

mYtyfk; >

Kj;njl;LNtfk

khtj;ij>

Gjpa

efuk;>

2021 etk;gh; 03Mk; jpfjpapypUe;J 2021 etk;gh; 17Mk; jpfjp tiuAk; tq;fpapd; rhjhuz Ntiy ehl;fspy;
mYtyf Neuq;fspy; nuhf;fg; gzj;jpy; 5>000.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> kf;fs; tq;fpapd; jiyik
mYtyf nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk; (nghwpapay; Nritfs;) gpujhd KfhikahsH my;yJ ,iaGila
gpuhe;jpa mYtyfj;jpd; gpuhe;jpa KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;
ngw;Wf; nfhs;sf;$ba tpjpf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fspNyNa tpz;zg;gq;fs; jahhpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
2021Mk; Mz;bw;fhf gjpT ngw;w xg;ge;jf;fhuh;fs; 2022Mk; Mz;bw;fF gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf kPs;tpz;zg;gk;
nra;jy; Ntz;Lk;.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; midj;J rhd;wspf;Fk; Mtzq;fis jghYiwnahd;wpy;
,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gplg;gl;L 2021
etk;gh; 19Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; (nghwpapay; Nritfs;)
gpujhd Kfhikahsiu te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F
NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk;.
gpujhd Kfhikahsh; (nghwpapay; Nritfs;)>
kf;fs; tq;fp>
nghwpapay; Nritfs; jpizf;fsk;>
6Mk; khb> jiyik mYtyf fl;blk;>
,y. 75> =kj; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>
nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 2481373/2473206

(NkYs;s 5. (i) kw;Wk; (ii) ,d; fPo; tpgupf;fg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; nry;Ygbahd
nuhf;fg;gz itg;gpd; gpujp xd;Wld; (nuhf;fg;gz urPjpy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; tpiykDjhuupd; ngau;
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) Nru;j;J Nfhupf;if fbjj;ij rku;g;gpj;J kpd;dQ;ry; topahfTk; ,yj;jpudpay;
tbtj;jpy; tpiykD Mtzj;jpd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. NkYs;s 4 ,y;
kpd;dQ;ry; Kftup jug;gl;Ls;sJ. nry;Ygbahd mry; itg;G urPJ tpiykDTld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
nry;Ygbahd mry; itg;G urPJ ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.)
2021.11.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.22 Mk; jpfjp tiu NkYs;s 4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupapy;
9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
6.

tpiykDjhuu;fs; jkJ tpiykDf;fis 2021.11.23 Mk; jpfjp 14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; xt;nthU
tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l njhifapy; tpiykD gpiz xd;Wld; Nru;j;J jiytu;> mikr;R
ngWiff; FO> ngWif gpupT> neLQ;rhiyfs; mikr;R> 7MtJ khb> kfneFk k`nkJu> nld;rpy;
nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.

gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; epu;zapf;fg;gl;l fhyf;nfLTf;F gpd;du;
tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk; (,yj;jpudpay; Kd;nkhopT jpwf;fg;gLk; eilKiwahapd; rku;g;gpg;gjw;fhd
,Wjpj; jpfjpf;F Kd;du; me;j eilKiw mwptpf;fg;gLk;).

8.

tpiykDf;fis jahupj;jy; kw;Wk; rku;g;gpj;jYld; njhlu;Ggl;l midj;J nryTfisAk; tpiykDjhuu;
Vw;f Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykD nraw;ghl;il elj;JtJ my;yJ mjd; KbT vt;thW ,Ue;jNghJk;>
me;j nryTfSf;fhf nghWg;G my;yJ flg;ghl;il njhopy; toq;Feu; Vw;fkhl;lhu;.

jiytu;
mikr;R ngWiff; FO
neLQ;rhiyfs; mikr;R
gj;juKy;iy

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget
If it is a vehicle you want,

YOU NAME IT,
WE HAVE IT

THE ONLY PLACE
TO BUY YOUR

DREAM CAR!

- Auto Focus
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Hot Line

011 2 429 369
011 2 429 368

E-mail
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கால்நைட வளர்ப்ேப எங்கள்...

tpiyf;Nfhuy;fs; miof;fg;gLk; fhyj;ij ePbj;jy;
xslj cw;gj;jpfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R

Nju;T nra;ag;gl;l kUj;Jtkidfspy; kUj;Jt nghUl;fs;
Kfhikj;Jt jfty; mikg;ig nraw;gLj;Jtjw;fhf fzdp
td;nghUs;> fzdp Nkirfs; kw;Wk; fjpiufis toq;Fjy;>
tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhd ngWif
01. xslj cw;gj;jpfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;rpd;
nrayhshpd; rhh;gpy; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd
tpiyf;Nfhuypd; fPo; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Nfhhp Nkw;gb ngWiff;fhf 2021
xf;Nlhgh; 17Mk; jpfjpa rpYkpd> rz;Nl xg;Nrh;th; kw;Wk; jpdfud; thukQ;rhp
gj;jphpiffspy; gphpRhpf;fg;gl;lJ. $wg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhf tpiykDf;fisg;
ngw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; ,j;jhy; 2021 etk;gh; 15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu
ePbf;fg;gl;Ls;sJ mj;Jld; tpiykDf;fs; KbTWj;jy; fhyk; 2021 etk;gh; 15Mk;
jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;l
cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
02. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021 etk;gh; 2Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F
nfhOk;G-10> ,y. 464/A, B.gP. [hah khtj;ij> xslj cw;gj;jpfs;> toq;fy;fs;
kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;rpd; jiyik mYtyff; fl;blj;jpd; 05Mk;
khbapy; ,lk;ngWk;.
03. tpiykDg; gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; 2021 etk;gh; 15Mk; jpfjp Kjy; 119
ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
04. Vida tplaq;fs; 2021-10-17Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpYs;sthW khwhky;
mt;thNwapUf;Fk;.
nrayhsu;>
xslj cw;gj;jpfs;> toq;fy;fs;
kw;Wk; xOq;FWj;Jif ,uh[hq;f mikr;R
,y. 464/A, B.gP. [hah khtj;ij>
nfhOk;G - 10
(5Mk; khb - jiyikaff; fl;blk;)

பசும்புல் இருக்�ன்ற காலங்கைளப் ெபாறுத்து
அைவ தரு�ன்ற பா�ன் அளவும் கூடும். கால்
நைடகள் வழங்கும் பா�ன் அளவு கூடும்ேபாது
வருமானமும் கூடும். எப்ப�ப் பார்த்தாலும் 10 பசு
மாடுகள் ைவத்�ருக்கு ஒருவ�ன் வருமானம் பசும்
புல் அற்ற காலத்�ல் மாதெமான்றுக்கு 10 ஆ�ரம்
ரூபாவாக இருக்கும் இேத மாடுகள் எருைம மாடுகளாக இருந்தால் 20 ஆ�ரம் ரூபாவாக இருக்கும்.
பசும்புல் ெச�ப்பாக இருக்கும் காலங்க�ல் வருமானம் இரட்�ப்பாக இருக்கும் என்பைத இலகுவாக
ஊ�த்துக் ெகாள்ள மு�யும்
ேகள்�: கால்நைடவளர்ப்�ல் ேவெறன்ன வருமானங்கள் �ைடத்து வருக்�ன்றன?
ப�ல்: கால் நைட வளர்ப்பாளர்களுக்கு கால்
நைடக��ருந்து ெபறப்படும் வருமானத்ைத�ட
ேமல�கமாகவும் �ல வ�கள் மூலம் வருமானங்கள்
�ைடக்கக் கூ�ய வாய்ப்புக்கள் இருக்�ன்றன. வயது
மு�ர்ந்த மாடுகைள இைறச்�க்காக ெகாடுக்கலாம்,
காைள மாடுகைள வண்�ல் இழுக்கும் எருதுகளாக
�ற்கலாம். இைவ த�ர பட்�கள் இருக்�ன்ற இடங்க�லுள்ள சாணங்கைள �ற்பைன ெசய்வதன்
மூலமும் வருமானம் �ைடக்�ன்றன.
ேகள்�: இப்ேபாது ம�லத்தமடு கால் நைட வளர்ப்பாளர்களுக்கு என்ன �ரச்�ைனகள் இருக்�ன்றன.
ப�ல்: இப்ெபாது பல �ரச்�ைனகள் ேதான்��ருக்�ன்றன. அந்த �ரச்�ைனகைள ேதாற்று�த்தவர்கைளயும், அதற்கு உந்து சக்�யாக இருந்து
ெசயற்பட்டவர்கைளயும்
எமது
பாராளுமன்ற
உறுப்�னர் இரா.சாணக்�யன் பாராளுமன்றத்�ல்
ெத�வாக �ளக்�யுள்ளார். நாம் அவருக்கு நன்�

(17 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
கூறு�ேறாம்.
எமது மாவட்டத்�ல் �றந்து வளர்ந்த நாங்கள்
எமது பூர்�க இடத்ைத�ட்டு�ட்டு இன்ேனார் இடத்�ற்கு இடம்ெபயர்ந்து ெசல்வது �யாயமாகுமா? 4
தசாப்தமாக ெதா�ல் ெசய்த இடத்ைத�ட்டு எங்கைள
ெவ�ேயற்றுவது தார்�கமாகாது.
ேகள்�: உங்களது �ரச்�ைனகைள மட்டக்களப்பு
மாவட்ட மட்டத்�லான உயர�கா�கள் கவ�க்கா�ருக்�றார்களா?
ப�ல்: மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அ�பரும்,
மட்டக்களப்பு மாவட்ட கால்நைட வளர்ப்புத் �ைணக்களமும் எங்களது கால் நைடகளுக்கான ெபாருத்தமான ேமய்ச்சல் தைரைய ஒதுக்�த்தருமாறு
மகாவ� அ��ருத்�ச் சைபைய ேகட்�ருந்தன.
ஆனால், மகாவ� அ��ருத்�ச் சைப அக்ேகா�க்ைகைய இற்ைறவைர கவனத்�ல் எடுக்க�ல்ைல.
இச் ெசயற்பாட்ைட ேமலும் வ�யுறுத்� ெவற்�யைடயச் ெசய்யா�ருப்பது எமது அ�கா�க�ன் பா�ய
தவறு. அேனக அ�கா�கள் நழு�ய �ன்களாக
இருக்�றார்கள்
ேகள்�: இப்ேபாது மக்கைள கு�ேயற்றும் நடவ�க்ைககளும், த�ழ் கால் நைட வளர்ப்பாளர்கைள
ெவ�ேயற்றும் ெசயற்பாடுகளும் உக்�ரம் அைடந்துள்ளதா,? அப்ப�யா�ன் அதைன �ப�ப்�ர்களா?
ப�ல்: இது 2019 க�ல் உக்�ரமைடந்�ருந்தது. அப்ேபா�ருந்த மட்டக்களப்பு அரசாங்க அ�பர்
எம்.உதயகுமார் கால் நைடவளர்ப்பாளர்களுக்கு
இைடயூறு ெசய்துவந்தவர்கைள அவரது அ�காரத்ைத பா�த்து ெவ�ேயற்��ட்டார்
தற்ேபாது ேமய்ச்சல் தைர ஒவ்ெவாருவருக்கும்

2022 Mz;by; toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;Jk; mjpfhu rig (NMRA)
,y. 47> lgps;A.V.b. ,uhkehaf;f khtj;ij> nfhOk;G-02.
2022 Mk; Mz;bw;fhf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s tFjpfspd; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigahdJ toq;Feh;fis gjpT nra;tjw;fhf
tpz;zg;gq;fis miof;fpd;wJ. gjpT nra;ag;gl;l $l;LwT rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk;
Gfo; tha;e;j th;j;jf epWtdq;fs; mlq;fyhf cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> mur epWtdq;fs;
kw;Wk; jdpegh;fs; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf mth;fspd; tpz;zg;gq;fis 2021
etk;gh; 22 Mk; jpfjpf;F Kd;duhf rkh;g;gpf;Fk;gb Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;

[A]

gz;lq;fspd; toq;fy;:
01.
02.
03.
04.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kpdpkhHl; thliff;F toq;fy;

05.

(Renting out of Minimart)
Bid No.: SU/GA/01/2021/03

06.

ngyp`_y;xa> nehd;ngupay; ,y; mike;Js;sJk; Gjpjhf jpwf;fg;gl;lJkhd rurtpfk kpdpkhh;l;
(gy;fiyf;fof fpuhkk;) I nraw;gLj;Jtjw;fhf jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fof ngWif FOj; jiyth;
miof;fpd;whh;.
gy;fiyf;fof gzpahl;fSf;F ,Ug;gpl trjpia toq;Fk; FbapUg;G gpuNjrkhf rurtpfk
tpsq;FtJld; ntspa+h; tpUe;jhspfSf;F jq;Ftjw;fhd gy tpUe;jhsp ,y;yq;fisAk;
tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
kpdpkhh;l; MdJ ,jw;F tUifjUk; midj;J kf;fSf;Fk; Rw;Wyh gazpfSf;Fk; midj;J
NjitfisAk; g+h;j;jp nra;tjw;fhf tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j gpuNjrkhdJ ,uj;jpdGhpgJis gpujhd tPjpf;F mz;ikapYk; Rw;Wyhg; gazpfis ftUk; #oiyAk; nfhz;Ls;sJ.
(nfhOk;gpypUe;J 159 fp.kP. 160 fp.kP. ,ilapYs;sJ)
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk;
elhj;jg;gLk;.
nghUj;jkhd tpiykDjhuh;fs; gy;fiyf;fofq;fspdhy; my;yJ NtNwjhtJ murhq;f
epWtdq;fspdhy; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhkypUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;Nfhuy; tpiyfshdJ (khjhe;j thlif) tpiykDf;fis jpwf;Fk;; jpfjpapypUe;J
12 khjq;fSf;F khj;jpuNk nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDjhuh;fs; fle;j %d;W epjpaply; tUlq;fSf;fhd epjpaply; $w;Wf;fis toq;fy;
Ntz;Lk;.
kpd;rhuk; kw;Wk; ePh; Mfpad gy;fiyf;fofj;jpdhy; toq;fg;gLtJld; nghJ trjpfSf;fhd
tpiyg;gl;bay;fs; njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuhpdhNyNa nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
thliff;F ngw;Wf; nfhs;gth; ,lg;gug;ig Rj;jpfhpg;G nra;tJld; Fg;igj; njhl;bfis
guhkhpg;gJk; thliff;F ngw;Wf; nfhs;gthpd; nraw;ghlhFk;. xg;ge;jf; fhyg; gFjpapy;
20>000 &ghtpw;F Fiwe;j guhkhpg;G kw;Wk; rpwpa gOJ ghh;j;jy;fs; Mfpad thliff;F
ngWgthpdhNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
gy;fiyf;fofj;jpdhy; gpd;tUk; cl;fl;likg;G trjpfs; toq;fg;gLk;.:
mz;zsthf 7500 rJu mbAila kpdpkhh;l; fl;blkhdJ Kd; Njhl;lk;> gpd;gf;f
tsT kw;Wk; jdpj;jdpahd fsQ;rpa miwfisf; nfhz;Ls;sJ.
Rj;jpfhpg;G trjpfs;
thbf;ifahsh;fs; kw;Wk; xg;gilj;jy; thfdq;fSf;fhd NghJkhdsT thfd
jhpg;gplk;>
mq;ftPdh;fSf;fhd cs;top cs;sJ.
Mh;tKs;sth;fs; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 15>000 &ghit nrYj;jp tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis nfhs;tdT nra;j gpd;dh; ,lg;gug;gpw;F tUif juyhk;. jifikAs;s
tpiykDjhuh; kPsspf;Fk; njhifahf 200>000 &ghit toq;FtJld; ,j;njhif 119
ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhdJk; ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofj;jpy;
ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fhyj;ij ePbf;f tpUk;gpdhy;>
nraw;ghl;L gpizaKk; ePbf;fg;gly; Ntz;Lk;.
jifikAs;s tpiykDjhuiu njhpT nra;Ak; NghJ gpd;tUk; njhopy;El;g msTj;
jpwd;fisAk; ngWif FOthdJ ghprPyid nra;Ak;.
1.
kpdp Rg;gh; re;ijapd; ikaf;fUj;Jld; njhopy; Kaw;rpahsh;.
2.
Njitg;gLk; midj;J tpahghu topfSf;Fk; KjyPL nra;J jhgpg;gjw;fhd epjpaply;
Mw;wy;.
3.
kpdpkhh;l; MdJ ,yhgj;ij <l;Ltjw;F Muk;gpf;Fk; tiu mjid guhkhpg;gjw;fhd
epjpaply; Mw;wy;.
4.
jhgpf;fg;gl;l fk;gdpahf Rg;gh;khh;fl; njhopypy; Ie;J tUlq;fSf;F Nkyhd mDgtk;.
czT toq;fy; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;ij thbf;ifahsh;fSld; rpwe;j topapy;
5.
elhj;Jjy;.
6.
gpd;tUk; mk;rq;fs; mlq;fyhf kpdp Rg;gh; khh;fl;il guhkhpj;jy;.
tPl;Lg;Ngzy;/ kspifg; nghUl;fs;> mtrpakhd Milfs;> mtrpakhd ghjzpfs;>
mtrpakhd kUe;Jfs;> Semi Hardware, rikayiw rhjdq;fs;> ntl;Lk; fUtpfs;>
fz;zhbg; nghUl;fs;> xg;gidg; nghUl;fs;> Foe;ijf;fhd nghUl;fs;> Njhl;l
Ntiyf;fhd fUtpfs;> fhfpjhjp> Ng];hpf; fil> mr;rbj;jy; kw;Wk; epow;glgpujpahf;fy;>
ATM, rY}d;> uprhh;[pq; epiyak;> Qhgfrpd;dq;fs;.
njhopy;rhh; tpw;gid gzpahl;fs; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G gzpahl;fs;> jiuapy; Ntiy
7.
nra;gth;fs; Mfpath;fs; thliff;F ngWgthpdhNyNa toq;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDjhuhpd;
,zf;fj;Jld;
trjpfis
mjpfhpg;gjw;fhd
chpikia
*
gy;fiyf;fofkhdJ nfhz;Ls;sJ.
2021.11.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.22 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9
kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fk; 15>000 &ghit kPsspf;fg;glhj
fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nghJ epUthfj;jpw;fhd gpujp gjpthshplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; rg;ufKt gy;fiyf;fof rpwhg;ghpd; fUkgPlj;jpy;
nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; rg;ufKt ,yq;if gy;fiyf;fofj;jpd; ngahpy;
gyhq;nfhl ,yq;if tq;fpapy; 2246976 vd;w fzf;fpw;F
nrYj;jpa gz gw;Wr;rPl;ilAk; toq;fy; Ntz;Lk;.
2021.11.16 Mk; jpfjpad;W gy;fiyf;fofj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L ,U gpujpfspy; mlf;fg;gl;l tpiykDf;fspd;
jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~kpdpkhh;l; thliff;F toq;fy;| vd vOjg;gl;L
gjpTj;jghypy; 2021.11.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;
tifapy; jiyth;> ngWif FO> nghJ epUthfg; gphpT> ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
j.ngl;b 02> ngyp`_y;xa| vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gy;fiyf;fof nghJ
epUthf gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs;
2021.11.23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F ngyp`_y;xa> ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
gjpthshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk;
toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
,J njhlh;ghd Nkyjpf jftiy Ntiy Neuq;fspy; gy;fiyf;fof nghJ epUthfj;jpw;;fhd
gpujp gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 045 2280027/ 045 2280009)
gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk; vd;gJld; gy;fiyf;fof
mYtyh;fSld; Nguk; NgRtJk; jil nra;ag;gl;Ls;sJ.

jiyth;>
ngWiff; FO>
,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk;>
ngyp`_y;xa.
31.10.2021.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

[B]

fhfpjhjp mk;rq;fspd; midj;J tFjpfs;.
Jg;GuNtw;ghl;L mk;rq;fs;
Nlhdh;fs; kw;Wk;; upg;gd;fs;
mr;rbf;fg;gl;l gw;Wr;rPl;Lf;fs;> tTr;rh; Gj;jfq;fs;> mr;rbf;fg;gl;l jghYiwfs;
kw;Wk; njhlh;r;rp jhs;fs;.
midj;J tFjpfshd mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlk; (gyif/ cUf;F/
gpsh];bf; Nghd;wit)
kpd;rhu nfhjpfyd;fs;> kpd;rhu Nfj;jy;fs;> Fsp&l;bfs;> kpd;rhu tprpwpfs; kw;Wk;
Vida kpd;rhu cgfuzq;fs;.
fzpdpfs;> epow;glgpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg;
nghwpfs;> ];Nfdh;fs; kw;Wk; juT fsQ;rpag;gLj;Jk; rhjdq;fs;.
fzpdp nkd;nghUl;fs;> fzpdp td;nghUl;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
thfd cjphpg;ghfq;fs;> gl;lwpfs;> uah;fs; kw;Wk; bAg;Gf;fs;
tspr;rPuhf;fpfs;
rpwpa Ma;T$l cgfuzq;fs; (Njh;khkPl;lh;> `pAkpbl;b kPl;lh;fs; ,d;Dk; gyTk;)
vy;gp Nf];> mrpl;byPd;> iel;up[d; xf;irapl;> l;iu iel;up[d; Vah; kw;Wk; xf;rp[d;.
fl;bl gOJghh;j;jy; nghUl;fs;> kpd;rhu Jizg;nghUl;fs; kw;Wk; Foha; Ntiy
Jizg;nghUl;fs;.
rth;f;fhu tiffs;> fhh; fOTjYf;fhd mOf;F mfw;Wk; gTlh; kw;Wk; Ma;T$l
fz;zhbg; nghUl;fs;> Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs;
ePh; tbf;Fk; rhjdq;fs;
Ma;T$l rPUilfs;> rg;ghj;Jf;fs; kw;Wk; Vida ghJfhg;G rhjdq;fs; (Sterile and
non-strile gloves, eye goggles, masks, sanitaries etc.,)
Ma;T$lq;fSf;fhd ,urhadq;fs;
Ma;T$l fz;zhbg; nghUl;fs; Mfpa Ma;T$lq;fSf;F Njitahd nghUl;fs;
(beakers, flasks, pipers, para film, aluminium foil, cleaning brushes etc.,)
Ma;T$l Gj;jfq;fs; (BP, USP and IP etc.)
gpsh];bf; kw;Wk; ,wg;gh; njhlh;ghd cw;gj;jpfs;

Nritfis toq;fy;
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

tspr;rPuhf;fpfis gOJghh;j;jy;> Nrit kw;Wk; guhkhpg;G.
,yj;jpudpay; cUg;gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;
thfdq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; (,ae;jpuk; kw;Wk; Vida gOJ
ghh;j;jy;fs;)
thfdq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; (ngapz;l; g+Rjy; kw;Wk; jfu Ntiy)
thfdq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; (tspr;rPuhf;fy;)
thfdq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; (thfdq;fspd; Nritfs;)
F\d; Ntiyfs; (thfd Mrdq;fs;> fjpiufs;)
epow;glgpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg;nghwpfs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk;
fzpdpfspd; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpg;G.
cj;jpNahfg+h;t ,yl;rpidfis jahhpj;jy;
fl;blq;fis gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.
kUe;J khjphpfis mfw;wy;
Disposal of declared chemical container bottles, stationery and scrap items.
jput ,urhadq;fis mfw;wy;
J}jQ;ry; Nritfs;
gPil xopg;G
mr;Rg;nghwpfis gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;
kUe;J cw;gj;jpg; nghUl;fis mfw;wy; (Medicine, Devices, Borderline Products &
Cosmetics)

fPNoAs;s khjphpf;fikthf tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. xU tFjpf;F
Nkyjpfkhd gz;lq;fs;/ NritfSf;F jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.

toq;Feuhf gjpT ngWtjw;fhd tpz;zg;gk;
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig
01.
02.
03.
04.

tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp
tFjp kw;Wk; gjpT nra;a Ntz;ba ,yf;fk; (c+k; V1)
toq;f Ntz;ba gz;lq;fs;/ Nrit (NkNy 02 ,ypYs;s ,yf;fj;jpw;F mikthf)
tpahghu gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp (tpz;zg;gj;Jld; gpujpnahd;W toq;fg;gly;
Ntz;Lk;)
05. njhiyNgrp ,yf;fk;:
mYtyfk;
miyNgrp
06. kpd;dQ;ry; Kfthp:
07. njhiyefy;:
08. fld; fhyj;ij toq;Ftjw;fhd epge;jidfs; (ngWkjp kw;Wk;; fhyk;)
..........................
........................................................
jpfjp
ifnahg;gk;/ gjtp
epge;jidfs;:
01.

02.
03.
04.

05.
06.

07.

ePq;fs; tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU gz;lk; kw;Wk; Nritf;Fk; 1>000 &gh kPsspf;fg;glhj gjpTf;
fl;lzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. cq;fs; gzf;nfhLg;gdTfis ,yq;if tq;fpapd;
78088835 ve;jnthU fpisapYk; NMRA ,d; jiythpd; ngahpy; toq;fg;gLtJld; midj;J
gw;Wr;rPl;Lf;fSk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gq;fSld; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfsps; ePq;fs; vjph;ghh;f;Fk; tpiyfisAk;; jaT
nra;J ,izj;jy; Ntz;Lk;.
toq;fg;glTs;s gz;lq;fs; Gfo; tha;e;j th;j;jf chpikg; ngah;fshfTk; ,yq;ifapy;
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fis miof;Fk; NghJ gjpT ngw;w gjpthsh;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.
,Ug;gpDk;> Njit Vw;gLk; NghJ Vida Gfo; tha;e;j gjpT nra;ag;gl;l gl;baYf;F
ntspNaapUe;J miog;gjw;fhd chpikia mjpfhu rigapd; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;
nfhz;Ls;shh;.
chpj;jhd epakkhf;fg;gl;l juq;fspy; kw;Wk; khjphpfis toq;fhj toq;Feh;fspd; ngah;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
2021 etk;gh; 22 Mk; jpfjp tiuANk
tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. G+h;j;jp
nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs;> Njitg;gLj;jg;gl;Ls;sthW chpj;jhd ,izg;Gf;fSld; ,y;yhj
tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; Nkyjpf
mwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.
ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikia NMRA
,d; gpujhd epiwNtw;W mYtyh; nfhz;Ls;shh;.

gpujhd epiwNtw;W mYtyh;>
Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig>
,y. 47> lgps;A.V.b. ,uhkehaf;f khtj;ij> nfhOk;G-02.

5ஏக்கர் �தம் பங்�ட்டுக் ெகாடுக்கப்பட்�ருக்�ன்றது.
அது �ட்டத்தட்ட 2000 ஏக்கர் இருக்கும். எங்களது
கால் நைடகைள ெகாண்டு ெசல்வதற்கு ேவறு இடங்கள் இல்லாதைத நாங்கள் சுட்�க்காட்�ேனாம்.
ேகள்�: இச்சம்பவங்களுக்குள் ஒ�ந்�ருக்கும்
உண்ைமெயன்ன, அைத உங்களால் கண்டு��க்க
மு�ந்ததா?
ப�ல்: இச் சம்பவங்களுக்குள்ேள ஒரு �டயம்
ஒ�ந்�ருக்�றது. ெபரும்பான்ைம�ன மக்களுக்கு
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்�ல் கா�கைள ெபற்றுக்
ெகாடுத்து அவர்களுக்கான வ��டத்ைத ஏற்படுத்த
ேவண்டும் என்ற எண்ணம்தான் அங்கு ஒ�ந்�ருக்கும் �டயமாகும். ேசாளச் ெசய்ைகைய அ��ருத்�
ெசய்தல் என்பைவகெளல்லாம் ெவற்றுச் ேசாடைனகள்.
ேகள்�: ச�, உங்க�ன் மன ேவதைனையயும்,
எமது த�ழ் அர�யல்வா�க�ன் ைகயலாகாத்
தனத்ைதயும் �ங்கள் ச�யாகப் பு�ந்து ைவத்�ருப்பது ெத��றது. கால் நைட வளர்ப்பாளர்கள் சந்�த்த அல்லது சந்�த்து வரு�ன்ற எ�ர்ப்புகைளயும்
அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நட்டங்கள் பற்�யும்
ெத��ப்�ர்களா?
ப�ல்: இேதாடு ெதாடர்புபட்ட �டயங்கைள எந்த
ஊடகங்களும் ெத�வாக ெவ�க் ெகாணர�ல்ைல.
�ல ஊடகங்கள் ெசய்�கைள மட்டுேம ெவ��ட்டன.
அைவ எமக்கு ஏற்பட்டுள்ள இன்னல்கைள ச�யாகேவா,ெத�வாகேவா, முழுைமயாகேவா மக்க�டம் ெசன்றைடயச் ெசய்ய�ல்ைவ என்பது எனது
கருத்து.
இது இன்று ேநற்று ஏற்பட்டதல்ல 2015 ம்
ஆண்�ல் 15 ேபைர எ��களாக்� ெத�யத்ைதகண்� �� மன்�ல் வழக்குத் ெதாடரப்பட்டது. எங்களுக்கு எ�ராக சாட்டப்பட்ட குற்றச் சாட்டு அம்பாைற
மாவட்டத்�ன் வனப்�ரேதசத்�ல் அத்து�� மாடுகட்� வளர்த்ததாகும் இதன் வழக்கா� அம்பாைற
மாவட்ட வனத்�ைணக்களமாகும். இதைன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்�ன் எல்ைலக்குள்ேள நாங்கள்
மாடு வளர்த்ேதாம் என்று ”�.�.எஸ்” படத்ைதக்காட்�
ெவன்ெறடுத்ேதாம். இதற்கு 5 வருடகாலம் எடுத்தது.
இதன் பணச் ெசலவு, �ரமம் என்பைவகைள எண்�ப்பார்க்கும்ேபாது ேவதைன உண்டா�றது.

உடன�த் �ர்வு...
(09 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
இேத ேவைள காணாமல் ேபான பட��ருந்த
�னவர்க�ன் குடும்ப உறுப்�னர்கைள வாைழச்ேசைன அல்ஸபா �னவர் சங்கத்�ல் சந்�த்த
அைமச்சர் �க�ைர�ல் உங்களது குடும்ப உறுப்�னர்கள் வந்து ேசர்வார்கள் என உறு�ய�த்தார்.
இந்�ய இழுைவப்படகுக�ன் அத்து�றல்கைள
�றுத்துவதற்கு அரசாங்கம் சகல முயற்�கைளயும்
எடுத்துவரு�ன்றது. ஜனா�ப� மற்றும் �ரதமர்
ஆ�ேயார் எங்களுக்கு முழு ஆதரவு வழங்கு�ன்றனர். எமது மக்கைளப் பாதுகாத்து வளங்கைள
வளர்த்ெதடுக்க ேவண்டும். என அைமச்சர் டக்ளஸ்
ேதவானந்தா இதன்ேபாது ெத��த்தார்.
வாகைர �ரேதச ெசயலாளர் ��வுக்குட்பட்ட பகு�க�ல் உள்ள �னவர்கள் எ�ர்ெகாள்ளும் �ரச்�ைனகைள ஆராயும் வைக�ல் அங்கு �ஜயம்
ெசய்த அைமச்சர் வாகைர �ன்��த் �ைணக்கள
கா�யாலய வளாகத்�ற்கு ெசன்று அங்கு �னவர்களுடன் �ேசட சந்�ப்�ல் ஈடுபட்டு அவர்க�ன்
குைற �ைறகைளக் ேகட்ட�ந்து ெகாண்டார்.
அைமச்ச�ன் மட்டக்களப்பு �ஜயத்�ன்ேபாது,
இராஜாங்க அைமச்சர் சதா�வம் �யாேழந்�ரன்,
நாடாளுமன்ற உறுப்�னரும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
அ��ருத்�க்குழு இைணத்தைலவருமான �வேநசதுைர சந்�ரகாந்தன், மாவட்ட அரசாங்க அ�பர்
க.கருணாகரன், கடற்ெறா�ல் �ைணக்கள உத�ப்
ப�ப்பாளர் றுக்ஷான் குறூஸ், �ரேதச ெசயலாளர்கள், கடற்ெதா�ல �ைணக்கள அ�கா�கள்,
மற்றும் என பலரும் கலந்து ெகாண்�ருந்தனர்.

கா�கைள, காடுகைள...
(09 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)
த�ழர் தரப்�ல் வாய்ப்ேபச்சு அ�கேம த�ர,
நைடமுைற எ�ர்மாறானது. மண் பற்று என்பார்கள். மறுவளமாக மண்ைண அகழ்ந்து �ற்று
�டுவார்கள். மர நடுைகைய �ழா எடுத்து நடுவார்கள். சத்த�ல்லாமல் மறுவளத்�ல் காடுகைள
அ�ப்பார்கள். தாய் மண்�ன் �து பற்றும்
பாசமும் என்று ெபா�ந்து தள்ளுவார்கள். மறுபக்கத்�ல் அந்தத் தாய் மண்ைண எப்ப�ெயல்லாம்
�ர�க்க மு�யுேமா அைதச் ெசய்து �டுவார்கள்.
என்பதால் த�ழ்ச்சமூகத்ைத அ�கமாக நம்�ப்பய�ல்ைல. ஒப்�ட்டள�ல், பு�க�ன் காலத்�ல்தான் உச்ச அள�ல் சூழல் பாதுகாப்பு வலுவானதாக இருந்தது. அவர்கள் மரம் ெவட்டுவைத
1980 க�ன் நடுப்பகு���ருந்ேத தடுத்தனர்.
அதற்காகக் கடுைமயான நடவ�க்ைககைளயும்
எடுத்�ருந்தனர். அ��த்தைல �� தவறான
முைற�ல் மரம் ஏற்�ச் ெசன்ற ெலா�கள் பல
பு�களால் எ�யூட்டப்பட்டன. காடு அ�ப்�ல் ஈடுபட்ேடார் ஆறுமாதங்களுக்கு ேமல் தடுத்து ைவக்கப்பட்டு மரநடுைக�லும் காடு பராம�க்கும் நடவ�க்ைக�லும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மட்டுமல்ல தங்களுைடய கட்டுப்பாட்டுப்பகு�க�ேல பல ஆ�ரக்கணக்கான மரங்கைளப்
பு�கள் நடுைக ெசய்தனர். அதாவது பு�ய
காடுகைள உருவாக்�னார்கள். அந்தக் காடுகள்
பல இடங்க�லும் இன்றும் ெச�ப்பாக உள்ளன.
அ�ல் ஒரு காடு அண்ைம�ல் அ�ப்பதற்காக
எ�க்கப்பட்�ருக்�றது. மு�கண்� – ெஜயபுரம்
���ல் உள்ள வன்ேன�க்குளம் காடு.
இதற்கு சட்டபூர்வமான �ல நடவ�க்ைககேள
பாதுகாப்ைபத் தரும்.
முக்�யமாக ெபாறுப்பற்ற �தமாகச் ெசயற்படும் அரச �ைணக்களங்க�ன் அ�கா�கைள சட்டத்�ன் முன்னும் சமூகத்�ன் முன்னும் �றுத்த
ேவண்டும். சட்ட�ேராதச் ெசயற்பாடுகளுக்குச்
சட்ட நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்�யவர்கள் அைதச்
ெசய்ய�ல்ைல என்றால் அவர்கள் �து சட்ட நடவ�க்ைக எடுப்ப�ல் தவெறன்ன?
இங்ேக நடப்பது என்னெவன்றால், �ல அ�கா�கள் சனங்கேளாடு சனமாக �ன்று தமக்கான
கா�ையப் ��க்�ன்ற சங்க�களும் நடப்பதுண்டு. இப்ப�ச் ெசய்தால் கள்வர்கேள காவற்காரர் காப்பாற்றுவதாகத்தாேன அைமயும்.
ஆகேவ இைதக்கு�த்து அரசாங்கம் உடன�யாகக் கவனம் ெகாள்ள ேவண்டும். ��ல் அ�கா�களும் த�ழ் அர�யல்வா�களும் இவற்ைறக் கவ�க்க�ல்ைல என்றால், ேபசாமல் பைட�ன�ன்
ெபாறுப்�ல் இைத �ட்டு �டு ேவண்�யதுதான்.
கா� அ�காரத்ைதப் பற்�ப் ேப�க் ெகாண்�ருக்�ேறாம். அது �ைடக்க முன்ேப கா�கைள –
காடுகைள எப்ப�ெயல்லாம் பயன்படுத்து�ேறாம்,
பாதுகாக்�ேறாம் என்று ஒரு தரம் �ந்�த்துப் பார்ப்பது நல்லது.

2021 ஒக்டோபர் 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை
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ஜப்னா கிங்ஸ் அணியுடன் இணையும்

இலங்கையின்
முன்னணி
வீரர்கள்!
இலங்கையில்
இந்த
ஆண்டு நடைபெறவுள்ள
லங்கா பிரமீயர் லீக்
த�ொடரின்
இரண்டாவது
பருவகால ப�ோட்டிகளில்,
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியில்
திசர பெரேரா, வனிந்து
ஹஸரங்க,
மஹீஷ்
தீக்ஷன மற்றும் அவிஷ்க
பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோர்
தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
லங்கா பிரமீயர் லீக்
த�ொடரில் விளையாடும்
அணிகள், கடந்த ஆண்டு
தங்களுடைய
அணிக
ளில் விளையாடிய நான்கு
உள்நாட்டு
வீரர்களை
இம்முறை
த�ொடர்ந்தும்
தக்கவைக்க முடியும் என
லங்கா பிரமீயர் லீக் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி,
கடந்த
ஆண்டு ஜப்னா அணியை
வழிநடத்தியிருந்த
திசர
பெரேரா,
த�ொடர்ந்தும்
தலைவராக செயற்படுவார்
என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, அவருடன் வனிந்து ஹஸரங்க,
அவிஷ்க பெர்னாண்டோ
மற்றும் மஹீஷ் தீக்ஷன
ஆகிய�ோர் அணியில் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இலங்கை 23 வயதின் கீழ்ப்பட்ட தேசிய அணிக்கு

வட மாகாணத்திலிருந்து
இரண்டு வீரர்கள் தெரிவு

2022 இல் நடைபெறவுள்ள 23 வயதின் கீழ்ப்பட்டவர்களுக்கான ஆசிய
கால்பந்து
சம்மேளன
கிண்ண த�ொடருக்கான தகுதிகாண் ப�ோட்டிகளுக்கான
இலங்கை பூர்வாங்க குழாம்
இலங்கை கால்பந்து சம்மேளத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பூர்வாங்க அணியில்
இணைக்கப்பட்டுள்ள
23
பேரில்
வடமாகாணத்தில்
உருத்திரபுரம்
கழகத்தில்
இருந்து, அதுவும் கிராமப்புற கழகம�ொன்றில் இருந்து

தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள வீரர்கள் கிளிந�ொச்சி உருத்திரபுரம்
வி ளை ய ாட் டு க ்க ழ கத்தை ச்
சேர்ந்த கண்ணன் தேனுசன்
மற்றும் யுவராசா தனுசன் மாத்திரமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள 23
பேரில் உருத்திரபுரம் விளையாட்டுக்கழக வீரர்கள் இருவரைத்தவிர மற்றைய அனைவரும்
த�ொழில்முறை கழக வீரர்கள்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உருத்திரபுரம் விளையாட்டு
கழகத்தை சேர்ந்த யுவராசா
தனுசன் இந்த அணியில் விளையாடியமை கவனிக்கத்தக்கது.

ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய
பதவிகளில் உள்ளவர்கள் விபரம்

வனிந்து
ஹஸரங்க
தற்போது,
சர்வதேச
ரீதியில் சிறந்த சகல துறை
வீரராக உள்ளார். ஐசிசியின் ரி 20 பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில்
2ம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார்.
அதேநேரம்,
அவிஷ்க பெர்னாண்டோ
ரி 20 உலகக்கிண்ணத்த�ொடரில் நான்காம் இலக்க
வீரராக பிரகாசித்துவருகின்றார்.
அ து ம ா த் தி ர மின் றி
இளம் சுழல் பந்துவீச்சாளர் மஹீஷ் தீக்ஷனவும்
இறுதியாக
நடைபெற்ற
ப�ோட்டிகளில் மிகச்சிறந்த
திறமையை வெளிப்படுத்திவருகின்றார்.
எனவே,
இலங்கை
அணியின்
முன்னணி
வீரர்களாக
உள்ள இவர்கள் அனைவரையும் தக்கவைப்பதாக
ஜப்னா கிங்ஸ் அணி அறிவித்துள்ளது.
இதேவேளை, இரண்டு
வெளிநாட்டு வீரர்களை,
வீரர்கள்
வரைவுக்கு
முன்னர்,
அணியில்
இணைக்கமுடியும் என்ற
அறிவிப்புகள் வெளியாகியிருந்த நிலையில், தென்னாபிரிக்க வீரர் பாப் டு
பிளெசிஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் வீரர் வஹாப் ரியாஸ்
ஆகிய�ோரை ஜப்னா கிங்ஸ்
அணி இணைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ரி 20 உலகக்கிண்ணத்தொடர் நிறைவடைந்த
பின்னர், லங்கா பிரமீயர் லீக் த�ொடர், டிசம்பர் 5ம்
திகதி முதல் 23ம் திகதிவரை நடைபெறும் என உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முறை
த�ொடரின் முதல் சுற்றுப்போட்டிகள் க�ொழும்பு ஆர்.
பிரேமதாஸ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளதுடன்,
அடுத்த சுற்றுப்போட்டிகள்
ஹம்பாந்தோட்டையில் நடைபெறவுள்ளன.

இந்த ஆண்டு லங்கா பிரீமியர் லீக்
த�ொடரில் புதிய பெயர் மற்றும் புதிய
உரிமையாளரின் கீழ் விளையாடவுள்ள
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் தலைவர் உள்ளிட்ட முக்கிய பதவிகள் த�ொடர்பான
விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்படி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற
அங்குரார்ப்பண லங்கா பிரீமியர் லீக்
த�ொடரில் சம்பியன் பட்டம் ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியின் தலைவராகச் செயல்பட்ட திசர பெரேரா, இந்த ஆண்டுக்கான
லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரில் ஜப்னா
கிங்ஸ் அணியின் தலைவராக செயல்படவுள்ளார்.
இலங்கையின் முன்னாள் நட்சத்திர சகலதுறை வீரரான திசர பெரேரா, IPL, PSL,
அபுதாபி T10, BPL, CPL உள்ளிட்ட உலகின்
பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறுகின்ற லீக்
ப�ோட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவத்தைக்
க�ொண்டவராவார்.
ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக செயல்பட்ட திலின கண்டம்பி,
இம்முறை லங்கா பிரீமியர் லீக்தொடரில்
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை அணியின் முன்னாள் வீரரான
திலின கண்டம்பி, தற்போது எஸ்எஸ்சி கழ-

கத்தின் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வருவதுடன், இறுதியாக கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற
அபுதாபி ரி 10 லீக்கில் பங்ளா டைகர்ஸ்
அணியின் பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியின் இயக்குனராகக் கடமையாற்றிய கணேசன் வாகீசன்,
ஜப்னா கிங்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான இவர்,
UKCC 3ஆம் பிரிவு கிரிக்கெட் பயிற்சியாள-

ராக உள்ளார். அத்துடன், Cambridgeshire
கனிஷ்ட பிராந்திய அணியின் பயிற்சியாளராகவும் அவர் செயல்பட்டு வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன், சாரங்க
விஜேரத்ன சந்தைப்படுத்தல் மற்றும்
த�ொடர்பாடல் பிரிவின் பணிப்பாளராக
இருப்பார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற அங்குரார்ப்பண லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரில்
சம்பியன் பட்டம் வென்ற ஜப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியின் உரிமைத்துவத்தில் அண்மையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, ஜப்னா அணியின் புதிய உரிமையாளராக இலங்கையைப் பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த
பிரபல த�ொழிலதிபரும், லைகா நிறுவனத்தின் தலைவருமான அல்லிராஜா சுபாஸ்கரன்
அறிவிக்கப்பட்டார்.
லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடரின் இரண்டாவது சீசன் எதிர்வரும் டிசம்பர் 5ஆம் திகதி
முதல் 23ஆம் திகதி வரை க�ொழும்பு மற்றும்
ஹம்பாந்தோட்டையில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த ஆண்டு லங்கா பிரீமியர் லீக் த�ொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் எதிர்வரும் 27ஆம்
திகதி நடைபெறும் என இலங்கை கிரிக்கெட்
ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

20க்கு20 உலகக் கிண்ண ப�ோட்டிகளுக்கான

த�ோனியின் சாதனையை
முறியடித்தார் சுஐப் மாலிக்

பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கிடையிலான ரி20 உலக கிண்ணப் ப�ோட்டியில்
பாகிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட்டுகளால் வெற்றி
பெற்றது. இந்த ப�ோட்டியில் பாகிஸ்தான்
அணியின் அனுபவம் வாய்ந்த துடுப்பாட்ட
வீரரான மாலிக் மிகச்சிறப்பாக 25 ஓட்டங்களை
ஆட்டமிழக்காது பெற்றுக்கொண்டு பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றியை உறுதிப் படுத்தினார்.
ரி20 உலகக்கிண்ணப் ப�ோட்டிகளில் 2007ஆம் ஆண்டு முதலாவது
உலகக் கிண்ண ப�ோட்டியில் த�ொடக்கம் இப்போது வரைக்கும் விளையா-

'நான் நிறவெறிக்கு
ஆதராவானவனல்ல'

தென்னாபிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட்காப்புத் துடுப்பாட்டவீரரான குயின்டன் டி க�ொக்
நிறவெறி த�ொடர்பான சர்ச்சைய�ொன்றுக்கு
ஆளான நிலையில் அது த�ொடர்பில் தனது சக
அணி வீரர்களிடமும், தனது நாட்டு இரசிகர்களிடமும் மன்னிப்பு க�ோருவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
நிறவெறிக்கு எதிரான உடல் சைகை (Gesture)
ஒன்றினை காட்ட மறுத்த நிலையில், குயின்டன் டி க�ொக் தென்னாபிரிக்க கிரிக்கெட் அணி
தற்போது நடைபெற்று வருகின்ற ரி 20 உலகக்
கிண்ணத்தில் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிராக
ஆடிய ப�ோட்டியில் பங்கேற்றிருக்கவில்லை.
டி க�ொக்கின் இந்த செயற்பாட்டினால் அவருக்கு எதிர்ப்பலைகள் உருவானதை அடுத்து
இந்த விடயம் த�ொடர்பிலான விளக்கம் அவரின்
தரப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
”நான் இதனை எனது அணியின் சகாக்கள்
மற்றும் நாட்டில் இருக்கும் இரசிகர்கள் இடத்தில்
மன்னிப்பு க�ோருவதன் மூலம் ஆரம்பிக்க விரும்புகின்றேன்.”
”நான் இதனை குயின்டனின் விடயமாக்க
விரும்பவில்லை. நிறவெறிக்கு எதிராக இருப்பதன் அவசியம் பற்றி எனக்கு புரிந்து க�ொள்ள
முடியுமாக இருக்கின்றது. அத�ோடு வீரர்களாக
இதற்கு எதிராக குரல் க�ொடுக்க ப�ொறுப்பு இருப்பதனையும் எனக்கு புரிந்து க�ொள்ளக்கூடியதாக
இருக்கின்றது.”
”நான் நிறவெறிக்கு எதிராக முழந்தாளிடுவது
ஏனைய�ோருக்கு கற்றுக்கொள்ள உதவியாக
இருப்பின், ஏனையவர்களின் வாழ்க்கையினை
சிறப்பாக மாற்றுமெனில், எனக்கு இதனை செய்வதில் மகிழ்ச்சியே” எனக் குறிப்பிட்ட டி க�ொக்,
(குறிப்பாக கறுப்பினவீரர்கள் க�ொண்ட) மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான ப�ோட்டியில் ஆடாமல்
ப�ோனதன் மூலம் நிறப்பல்வகைமை (Mixed
Race) க�ொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து வந்து
யாருக்கும் மதிப்பு வழங்காமல் விடுவதற்கு
நினைத்திருக்கவில்லை என சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்.
மேலும் இந்த விடயம் த�ொடர்பில் கருத்து
வெளியிட்ட டி க�ொக், தான் ஒரு நிறவெறியாளர்
இல்லை என்பதனை வெறும் ஒரு உடல் சைகை
(Body Gesture) மூலம் நிரூபிப்பது தனக்கு புரியவில்லை எனக் குறிப்பிட்டிருப்பத�ோடு, தான்
நிறவெறியாளர் எனில் ப�ொய்யாக அந்த உடல்
சைகையில் பங்கெடுத்திருக்க முடியும் எனவும்
கூறியிருந்தார்.
அத�ோடு மேலும் தன்னுடன் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பழகியவர்களுக்கு தான் எவ்வாறானவர்
என்பது குறித்து தெரியும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ள
குயின்டன் டி க�ொக் தவறான புரிதல் ஒன்றினால்
தன்னை நிறவெறியர் என அழைப்பது வேதனையினை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவித்திருந்தத�ோடு,
தன்னால் இயலுமானவரை இந்த விடயம் த�ொடர்பிலான விளக்கத்தினை தான் வழங்கியிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
குயின்டன் டி க�ொக் தான் வழங்கியிருக்கும்
இந்த விளக்கத்துடன் ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தில்
தென்னாபிரிக்க அணி விளையாடவுள்ள எஞ்சிய
ப�ோட்டிகளில் பங்கெடுக்க விருப்பம் க�ொண்டுள்ளதாகவும் கூறியிருக்கின்றார்.
டும் வீரர்களில் ஒருவரான ச�ொயிப் மாலிக், இந்த
புதிய சாதனையை நிலைநாட்டினார். டுவென்டி
டுவென்டி உலகக்கிண்ண ப�ோட்டிகளில் அதிக
தடவைகள் சேசிங்கின் ப�ோது ஆட்டமிழக்காது
இருந்தவர்கள் வரிசையில் இப்போது முதல்
இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். இதுவரைக்கும்
த�ோனி ரி 20 உலக கிண்ணப் ப�ோட்டிகளில் 20
தடவைகள் ஆட்டமிழக்காத ஆட்டக்காரராக
இருந்தார்.ஆனால் ச�ொயிப் மாலிக் ஆட்டமிழக்காமல் ஆடியது 21 வது சந்தர்ப்பமாக மாறியுள்ளது. ஆக ம�ொத்தத்தில் த�ோனியின் உலகக்கிண்ண ப�ோட்டிகளுக்கான சாதனையை ச�ொயிப்
மாலிக் கடந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கட்டாரிடம் 5-0 என வீழ்ந்த இலங்கை

இலங்கை 23 வயதின் கீழ் அணி,
2022ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய கால்பந்து சம்மேளனத்தின் 23 வயதின் கீழ் ஆசிய
கிண்ணத்திற்கான
தகுதிகாண்
சுற்றுத் த�ொடரின் ஏ குழுவுக்கான
தமது இரண்டாவது லீக் ப�ோட்டியில் 5-0 என்ற க�ோல்கள் கணக்கில்
கட்டார் அணியிடம் வீழ்ந்துள்ளது.
இலங்கை அணி இந்த த�ொடரில்
பங்கேற்கும் தமது இறுதி லீக் ப�ோட்-

டியில் இன்று 31ஆம் திகதி எமன்
அணிக்கு எதிரான இடம்பெறவுள்ளது.
ஏற்கனவே தமது முதல் ப�ோட்டியில் ஏமன் அணியிடம் வெற்றி பெற்ற
கட்டார், முதல் ப�ோட்டியில் சிரியாவிடம் த�ோல்வியடைந்த இலங்கை
அணியை
வியாழக்கிழமை
(28)
கட்டார் தலைநகர் ட�ோஹாவில் உள்ள
கலீபா சர்வதேச அரங்கத்தில் எதிர்க�ொண்டது.

இலங்கை முதல் பதின�ொருவர்இந்த ஆட்டம் ஆரம்பித்த நிமிடம்
முதல் கட்டார் வீரர்கள் ப�ோட்டியில்
முழுமையான
ஆதிக்கம்
செலுத்தினர்.
ஆட்டத்தின் 24 நிமிடங்களின்
பின்னர்
கட்டார் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து இரண்டு க�ோல்களைப் பெற்ற ப�ோதும் நடுவர்
அதனை ஓப் சைட் என நிராகரித்தார்.
எனினும், அடுத்த நிமிடங்களில்
இலங்கை பின்கள வீரர் முஷ்பிர்
கட்டார் அணியின் ஹஷிம் அலியை
க�ோல் எல்லையில் வைத்து முறையற்ற விதத்தில் வீழ்த்தமையினால்
கட்டாருக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதனை கம்பத்தின் இடது
பக்கத்தினால் ஹஷிம் அலி இலகுவாக
க�ோலாக்கினார்.
மீண்டும் 39வது நிமிடத்தில் சக
வீரரின் உடம்பில் பட்டு வந்த பந்தை

இலங்கை-ஏமன் அணிகள் இன்று ம�ோதல்

கட்டார் அணியின் யூசுப் மத்திய களத்தில் இருந்து வேகமாக க�ோலுக்குள்
உதைந்து அணியை இரண்டு க�ோல்களினால் முன்னிலைப் படுத்தினார்.
முதல் பாதியில் க�ோலுக்கான அதிகமான முயற்சிகளை கட்டார் எடுத்-

தாலும் வெறும் இரண்டு க�ோல்களினால் எதிரணியை கட்டுப்படுத்த
இலங்கை அணியால் முடிந்தது.
இரண்டாம் பதி ஆரம்பமாகி
10 நிமிடங்களுக்குள் கட்டார் வீரர்
இலங்கை அணியின் ஒரு திசையில்
இருந்து உயர்த்தி உள்ளனுப்பிய
பந்தை இலங்கை பின்கள வீரர்கள்
தடுக்கத் தவற, நயிப் அல்ஹதிராமி
தன்னிடம் வந்த பந்தை க�ோலுக்குள்
ஹெடர் செய்தார்.
அடுத்த எட்டு நிமிடங்களில்
மத்திய களத்தில் இருந்து பந்தை மிக
வேகமாக க�ோல் எல்லைவரை எடுத்து
வந்த அஹ்மட் அல்கனேசி, பின்கள
வீரர்கள் மற்றும் க�ோல் காப்பாளர்
நுவன் கிம்ஹானவைத் தாண்டி பந்தை
கம்பங்களுக்குள் செலுத்தி அணிக்கான
அடுத்த க�ோலையும் பதிவு செய்தார்.

இலங்கை அணிக்கு கிடைத்த வாய்ப்பாக 78ஆவது நிமிடத்தில் எதிரணியின்
க�ோல் பெட்டிக்கு வெளியில் கிடைத்த
பிரீ கிக் வாய்ப்பின்போது சபீர் உதைந்த
பந்து கம்பங்களை விட்டு உயர்ந்து
வெளியே சென்றது.
89ஆவது நிமிடத்தில் ஹஷிம் அலி
இலங்கை க�ோல் காப்பாளர் கிம்ஹான
மூலம் பெனால்டி எல்லையில் வைத்து
முறையற்ற விதத்தில் வீழ்த்தப்பட,
ஹஷிம் கட்டார் அணிக்கான இரண்டாவது பெனால்டி வாய்ப்பைப் பெற்று,
அவரே அதனை க�ோலாகவும் மாற்றினார்.
ப�ோட்டி நிறைவில் இந்த த�ொடரை
நடாத்தும் கட்டார் இலங்கையை 5-0
என இலகுவாக வீழ்த்தி தமது இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ய,
இலங்கை வீரர்கள் தமது இரண்டாவது
த�ோல்வியை பதிவு செய்தனர்.
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தலா 35 ஓட்டங்களையும், நஜிபுல்லாஹ் சத்ரான் 22 ஓட்டங்களையும்
பெற்றுக்கொண்டனர்.
பாகிஸ்தான் அணியின் பந்துவீச்சில் இமாத் வசிம் 2 விக்கெட்டுகளை அதிகபட்சமாகக் கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து 148 ஓட்டங்கள்
எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் கறமிறங்கிய பாகிஸ்தான்
அணியின் ஆரம்ப வீரர்களாக
ம�ொஹமட் ரிஸ்வான், பாபர்
அசாம் ஆகிய இருவரும் களமிறங்கினர். இதில் ம�ொஹமட்
ரிஸ்வான் 8 ஓட்டங்களுடன் ஆட்20க்கு20 உலகக் கிண்ணத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கெதிராக நேற்றுமுன்தினம் நடைபெற்ற சுப்பர் 12 சுற்று
லீக் ப�ோட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 5
விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தமது மூன்றாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்து
புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துக் க�ொண்டது.
நாணயச் சுழற்சியில் வென்று துடுப்பெடுத்தாட களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலிரண்டு விக்ெகட்டுகளையும் ச�ொற்ப ஓட்டங்களுக்கு
இழந்தது. அடுத்து வந்த ரஹ்மனுல்லாஹ் குர்பாஸ், அஸ்கர் ஆப்கான்,
கரீம் ஜனத் ஆகிய�ோர் அதிரடியாக
விளையாட முயற்சித்து அடுத்தடுத்து
விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதையடுத்து ஜ�ோடி சேர்ந்த அணித்தலைவர் ம�ொஹமட் நபி, குலாப்தீன்
நைப் ஆகிய இருவரும் அதிரடியாக
விளையாடி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்-

இதனையடுத்து அரைச்சதம் அடித்த
கைய�ோடு அணித்தலைவர் பாபர்
அசாமும் விக்கெட்டை பறிக�ொடுத்தார். த�ொடர்ந்து 18ஆவது ஓவரை
வீசிய நவீன் உல் ஹக் வெறும் 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து
அனுபவ வீரரான ச�ொஹைப் மலிக்கின் விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.
இதனையடு த்து கடைசி 2 ஓவர்களில் பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு 24 ஓட்டங்கள் தேவைப்பட,
கரீம் ஜனத் வீசிய 19ஆவது ஓவரில் 4
சிக்ஸர்கள் விளாசி அந்த ஓவரிலேயே
ஆசிப் அலி அணியின் வெற்றியை
உறுதிசெய்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்-

அரையிறுதி வாய்ப்பை
தக்கவைத்த மேற்கிந்தியா

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கெதிரான ப�ோட்டியில்

ஆசிப் அலியின் அதிரடியில்
பாகிஸ்தானுக்கு வெற்றி

கையை உயர்த்தினர். இதன்மூலம்
ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள்
நிறைவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து
147 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக்கொண்டது. இதில் அதிகபட்சமாக அணித்தலைவர் ம�ொஹமட் நபி மற்றும்
குலாப்தீன் நைப் ஆகிய இருவரும்

டமிழந்தார்.
அதன்பின்னர் பாபர் அசாமுடன்
இணைந்து நிதானமாக ஆடிய பக்கர்
ஸமானும் 30 ஓட்டங்களை எடுத்து
ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து
அனுபவ வீரரான ம�ொஹமட் ஹபீஸ்
10 ஓட்டங்களுடன் வெளியேறினார்.

தில் ஆப்கானை வீழ்த்தியது. கடைசி
நேரத்திரல்
துடுப்பாட்டத்தில்
அதிரடி காண்பித்து வெறும் 7 பந்துகளில் 25 ஓட்டங்களைப் பெற்ற ஆசிப்
அலி, ப�ோட்டியின் ஆட்டநாயகன்
விருதை தட்டிச்
சென்றார்.

ரஷித் கான் புதிய சாதனை!
20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் அதி
வேகமாக 100 விக்கெட்டுகள் எடு
த்து ரஷித் கான் புதிய சாதனை படை
த்துள்ளார்.
ரி20
உலகக்
க�ோப்பையில்
கடந்த வெள்ளியன்று நடைபெற்ற
ப�ோட்டியில்
ஆப்கானிஸ்தான்

பங்களாதேஷை வீழ்த்தி

அணியும், பாகிஸ்தான் அணியும்
ம�ோதின. இந்த ப�ோட்டியில் ரஷித்
கான் பாகிஸ்தானின் முகமது ஹபீஸை
வீழ்த்தியதன் மூலம் சர்வதேச இருபது
ஓவர் ப�ோட்டிகளில் அதிவேகமாக
100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர்
என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

இந்த சாதனையை அடைய அவருக்கு
54
இன்னிங்ஸ்கள்
மட்டுமே
தேவைப்பட்டன. சர்வதேச இருபது
ஓவர் ப�ோட்டிகளில் இதுவரை 4
வீரர்கள் மட்டுமே 100 விக்கெட்டுகள்
என்ற மைல்கல்லை அடைந்துள்ளனர்.
இலங்கையின்
லசித்
மலிங்க

(76 இன்னிங்ஸ்), நியூசி
லாந்தின் டிம் சவுதி (82
இன்னிங்ஸ்) மற்றும் பங்களாதேஷ்
அணியின் ஷகிப் அல்- ஹசன் (83
இன்னிங்ஸ்)
ஆகிய�ோருடன்
தற்போது ரஷித் கானும் (54
இன்னிங்ஸ்) இணைந்துள்ளார்.

பங்களாதேஷுக்கு எதிராக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ப�ோட்டியில் 3
ஓட்டங்களால் வெற்றி பெற்ற நடப்புச்
சம்பியன் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ரி
20 உலகக் கிண்ணத்தின் அரையிறுதி
வாய்ப்பை தக்கவைத்துக் க�ொண்டது.
முதலாவதாக துப்பெடுத்தாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் முதல் பத்து ஓவர்களுக்கும் 48 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையில்,
நிக�ொலஸ் பூரன் அதிரடியாக ஆடி 22
பந்துகளில் ஒரு ப�ௌண்டரி மற்றும் 4
சிக்ஸர்களுடன் 40
ஓட்டங்களை பெற,
20 ஓவர் முடிவில்
7 விக்கெட்களை
இழந்து
142
ஓ ட ்ட ங ்களை
பெற்றது.
143 ஓட்ட

வெற்றி இலக்கை ந�ோக்கி பதிலெடுத்தாடிய பங்களாதேஷ் அணி முக்கியமான
தருணங்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்ததால் தேவைப்படும் ஓட்ட வேகத்திற்கு
ஏற்ப ஓட்டங்களை குவிப்பதற்கு தடுமாறியது.
விக்கெட் காப்பாளர் லிடன் தாஸ் அதிகபட்சமாக 43 பந்துகளில் 44 ஓட்டங்களை பெற்றார். வேகமாக ஆடி ஓட்டங்களை பெற முயன்ற மஹ்மதுல்லா 24
பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காது 31 ஓட்டங்களை பெற்றார்.
கடைசி ஓவருக்கு 13 ஓட்டங்கள்
எடுக்க வேண்டிய நிலையில் கடைசி
பந்துக்கு நான்கு ஓட்டங்களை பெற
வேண்டிய சவாலுக்கு முகம்கொடுத்தது. எனினும் அணித்தலைவர் மஹ்முதுல்லா அந்தப் பந்தை தவறவிட்டதால் பங்களாதேஷ் அணி
த�ொடர்ச்சியாக
மூன்றாவது
ப�ோட்டியிலும் த�ோல்வியை சந்தித்து உலகக் கிண்ண அரையிறுதிக்கு தகுதி இழந்தது.
சுகவீனம்
காரணமாக
கிர�ோன்
ப�ொலார்ட்
களத்தடுப்பில்
ஈடுபடாத நிலையில் அணித்தலைமை
ப�ொறுப்பை ஏற்ற பூரன் ஆட்ட நாயகன்
விருதை வென்றார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 ஒக்டோபர் மாதம் 31ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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மஞ்சரி களஞசியம்
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டிவிடுவார். அரை றாத்தல் பாண் இதில்
பாருங்கள் ஒரு சட்டமீறல் இந்த பாண்
மட்டும் சட்டப்படி சர்வதேச அலகில் அளக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் அது ஏழைகளின்
பசிக்குணவாகிறது அதைப்பற்றி இன்னும்
யாரும் கவலைப்படவில்லை. ஆனால் குறித்த
பாண் சரியான எடையில் இருக்கிறதா? சரியாக
வேக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? அதை வேக
வைப்பவர்களின் சுகாதார நலன் பேணப்படுகி-

25
Hudha

2021 ஒக்டோபர் 31 ஞாயிற்றுக்கிழமை

எமது தெருவில் ப�ோய்க் க�ொண்டும் வந்து
க�ொண்டும் இருந்தது. நான் மேலும் சிலரை
விசாரித்தேன். அவர்களும் என்னைப் ப�ோலவே
இருதரப்பு விலையிலும் பாணை வாங்கியிருந்தார்கள். இன்னும் கூட சிவப்பு வண்டியும்
மேலும் வந்து க�ொண்டிருந்த ஏனைய வண்டிகளிலும் பாண் அறுபது ரூபாவாகவே விற்றுக்
க�ொண்டிருந்தது. இன்று எமது வீட்டுக்கு சில
விருந்தினர் வந்திருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர்

குஞ்சுச் ச�ோறு
தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

கா

லையில் கண்விழிக்கும் முன் காதில்
பாயும் ஒலி எது என்று கேட்டால் அம்பதுகளில் ஒரு மாணவன் க�ோழி
கூவும் ஓலி என்பான் கூடவே குயில்கள் பறவைகளின் ஒலி ஆலயமணியின்
ஒலி என இந்தப் பட்டியல்
நீளும்.
இதையே எண்பதுகளில்
எமது மாணவர்களைக் கேட்டிருந்தால், குண்டு வீச்சு விமானங்கள்,
அல்லது உளவு
விமானம் அல்லது உலங்கு
வானூர்தி என ஒரு பட்டியல்
நீளும். இப்போதும் இதே
கேள்வியை எமது மாணவர்களிடம் கேட்டால், பாண்காற ஆட்டோ என பதில்
வரும். இலங்கையடங்கிலும் ஒரேமாதிரியான
அல்லது ஒரே உணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒலியை
மேவவிட்டபடி அதிகாலையிலேயே வரும்.
அதிகாலையிலேயே வரும் முச்சக்கர வண்டிகளின் ஒலியை தூரத்தே இனங்கண்டு ஊரிலுள்ள நாய்களெல்லாம் ஏத�ோ இயமனைக்
கண்டது ப�ோல ஒரு க�ோஷடியாக ஊளையிடுவது
மிக ஆச்சரியம். ஏனெனில் இந்த நாய்களும்
எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும்
பாண்கார முச்சக்கர வண்டிகளை காணுவதற்கு
முன்பே தமது கானத்தை ஆரம்பித்து விடுகின்றன. சில வேளை மற்ற ஓழுங்கையில் பாண்
வாகனம் வருகிறத�ோ என நாம் ஐயுறும் முன்,
நாய்களின் ஊளை அது எந்தத்தெருவுக்கு வருகிறது என்பதை மிக துல்லியமாக அறிவித்து
விடுகிறது.
இப்படி அதிகாலையிலேயே படியளக்கும்
பெருமாள்களான பாண்காரர்களைப் பற்றி அண்மையில் ஒரு நண்பர் முகநூலில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தார். அதிகாலையில் ஏழை மக்களுக்கு
பாணின் விலையை குறைந்த விலையில் வழங்கும் பாண்காரர் கஸ்ட நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு ஏத�ோ தன்னாலான உதவி என்று கூறியதாக எழுதியிருந்தார். ப�ோகட்டும் எமது பகுதிக்கு
வரும் பாண்கார முச்சக்கர வண்டிகள் பல.
காலை ஆறுமணிக்கு முன்னதாக ஒன்று பின்
எட்டுமணியளவில் ஒன்று பதின�ொரு மணிக்கும்
சில வேளைகளில் வரும். மாலை மூன்றரைக்கு
வருவது சிவப்பா பச்சையா என்பதில் எமக்கு
ஒரு ராசிபலன் ச�ொல்லும் ச�ோதிடர் தேவைப்படுகிறார். சிவப்பு வண்டி வந்தால் நியாயமான
விலையில் மிக நேர்த்தியாக செய்யப்பட்ட
பாண்
கிடைக்கும். பச்சை வண்டிக்காரரின்
பாணுக்கு விலையும் அதிகம். பாணும் பணிசும்கூட வேகுவதில்லை. சும்மா ச�ொல்லக்கூடாது
அவர் அவர்மட்டும் எப்பவும் க�ொதி நிலையிலேயே இருப்பார் க�ொஞ்சம் கவனம் பிசகினாலும் அவர் விரும்பியதை எமது தலையில் கட்-

அதிகாலையிலேயே படியளக்கும்
பெருமாள்களாக பாண்காரர்கள்
றதா. எதுவும் மக்களுக்குத் தெரியாது.
நாம் எதற்காக அவருடைய அடாவடியை
ஏற்க வேண்டும். எனவே நான் எனது பணத்தை
வாங்கும் ப�ொருளுக்கு அளவாக சில்லறையாக்கி வைத்துக் க�ொண்டுவிடுவேன். அரை
றாத்தல் பாண் எனறு முப்பது ரூபாவை நீட்டினால் அவர் முகத்தில் எள்ளும் க�ொள்ளும்
வெடிக்கும். பாண் இப்ப எழுபது ரூபா உங்களுக்கு தெரியாத�ோ என்று கேட்பார்.
நானும் மெதுவாக , 'அப்படியா ரெண்டு
மூண்டு நாளா பேப்பர் வரேல்ல ப�ோனிலும்
செய்தியில் ச�ொல்லேல்ல' என்று சமாளித்தேன் என்ன ல�ொக்டவுண் நான் வெளியே
ப�ோவதில்லை அதனால் எந்த முறைப்பாடும்
க�ொடுக்க மாட்டேன் என நினைத்தான�ோ.
இதென்ன அநியாயம் அவனுடைய வண்டியில்
இருக்கும் பண்டங்களில் தலா ஐந்து ரூபா
அதிகம் பெற்றால் மாலை அவனுடைய சம்பளம் ப�ோல ஒரு மடங்குக்கும் அதிகமாக அவன்
சம்பாதிக்க முடியுமே.
ச�ொல்லி வைத்தாற் ப�ோல கடைகளில்
க�ோதுமை மாவும் இல்லை எனவே மெல்லிய
உணவுகளுக்கு மாவுக்குப் பதிலாக பாண்தான்
க�ோல�ோச்சுகிறத. பிசுநாறி அய்ந்து ரூபா காசுக்காக என்று உள்மனம் ச�ொன்னாலும் நான்
கேட்டேன். 'தம்பீ நீர் எப்பிடி பாணுக்கு விலை
கூட்டலாம் ... நான் ரிப்போட் பண்ணப்போறன்.' என்றேன். அவன் ஏகத்தாளமாக சிரித்து
விட்டு ச�ொன்னான். 'அம்மா நீங்க வண்டி
நம்பரை மட்டும் வச்சுக் க�ொண்டு பாக்காம
எங்கட பேக்கரி பேரச ச�ொல்லி விபரமா அறிவியுங்க எங்கள ஒண்டும் பண்ண முடியாது.'
என்று சவடாலாக ச�ொல்லிவிட்டுப் ப�ோனான்.
அவன் ப�ோன பிறகு நானும் தலையால
மட்டுந்தான் நடக்கயில்ல எனக்குத் தெரிந்த
எல்லா உத்திய�ோகத்தருடனும் பேசிப் பார்த்து
விட்டேன். பாண் விலை இறங்கவுமில்லை.
நான் அந்த பச்சை வாகனத்தில் பாண் வாங்கவுமில்லை. ஆனாலும் அந்த வண்டி அடிக்கடி

எதேச்சையாக பேசும் ப�ோது ச�ொன்னார்.
'அந்தக் கடைக்காரர் என்னிடம் அறுபது ரூபா
வாங்கி பாண் தந்துவிட்டார். ஆனா பச்சை ஓட்ட�ோக்காரர் நேற்று எழுபது ரூபா வாங்கிட்டானே
அவனை பிடிச்சுக் குடுக்கோணுமம்மா'
'கட்டாயம்... ஆனா ஆரிட்ட பிடிச்சுக் குடுக்கிறது. அவன் எங்களிட்ட எடுக்கிற அஞ்சு ரூவாப்
பிச்சைக்காசில் ஆராருக்கோ பாண் இலவசமா
குடுக்கிறான் ப�ோல. அவன்ர கதைய ச�ொன்னா
ஆரும் காதில ப�ோட்டுக் க�ொள்ளுறாங்களில்ல. இனி இதுக்காக சனாதிபதிக்கு எழுத
முடியும�ோ? அந்தாளுக்கு இருக்கிற பிரச்சினைக்கு பாண் வாங்கிறவைக்கு வேலை செய்யிறதெண்டா எவ்வளவு அபத்தம்..'
'உது நல்ல கதையா இருக்கே சின்ன
ஓட்டைதானே எண்டு விட்டா பெரிய கப்பலும்
மூழ்கிப் ப�ோகும்... ப�ோடுங்க ஒரு கடிதத்தை
சனாதிபதிக்கு.'
' அப்பிடி எண்ணுறாய்... சரி எழுதிப்போட்டாப் ப�ோச்சு. ஆனா எனக்கொரு சந்தேகம்.
நாங்கள் கடிதம் எழுதிப் ப�ோட, கடிதம் ப�ோய்ச்
சேரக்கிடையில உண்மையாவே பாணின்ர
விலை எழுவது ரூவாயாப் ப�ோச்செண்டா...?'
'திகதியப் ப�ோட்டெழுது. அதுக்குப்பிறகு
விலையேறத்தான் செய்யும். ராவில நித்திரை
க�ொள்ளப் ப�ோக முதல் விலைப்பட்டியலுகளப்
பாத்திட்டுத்தான் படுக்கிறம் விடிஞ்சு பாத்தா எப்பிடியிருக்கு'
'சிலது பறக்கும் சிலது உயரத்தில நிக்கும்.
உதை வச்சுத்தான் பச்சை ஆட்டோக்காரன்
தைரியமா திரியிறான் ப�ோல.'
சரி, எடு ஒரு பேப்பர் பேனை எழுதுவம்.
ம்...தமிழ்ழ எழுதுறத�ோ இங்கிலீசில எழுதவ�ோ...
நீ என்ன ம�ொழி பேசிறிய�ோ அந்த ம�ொழியில
எழுது. அங்க எல்லா ம�ொழியிலயும் எழுதலாம்'
'ம�ொழியில என்னடா கிடக்கு விலையிலெல்லோ பிரச்சினை' தமிழ்ழயே எழுதுவம்.
இது எங்கட வாழ்க்கைப் பிரச்சினை. விடக்கூடாது.

பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில் அறிவுக்களஞ்சியம்
ஏ. சீ. ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மத்

ந

வம்பர் மாதம் 2ஆம் திகதி செவ்வாய்
இரவு 8.15 மணியளவில் இலங்கை
வான�ொலி
முஸ்லிம்
சேவையில்
ஒலிபரப்பாகும்
பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில்
முஸ்லிம் சேவைக்கு வளம் சேர்த்து பிரபலம்
பெற்றோர் வரிசையில்
ஆயிரகணக்கான
நேயர்களின் பேரபிமானம் வென்ற "அறிவுக்களஞ்சியம்" புகழ் ஏ. சீ. ராவுத்தர் நெய்னா
முஹம்மத்
அதிதியாக
கலந்துக�ொள்கிறார்.
இவரது கணீர் குரல் வளம்,
வியக்கத்தக்க அற்புதமான த�ொகுப்பாற்றல்
இந்நிகழ்ச்சி பிரபலமாக இவருக்கு துணையாகின. பட்டித�ொட்டியெல்லாம் ஏன்? கடல்
கடந்தும் மதம் கடந்தும் இவர்
பேசப்பட்டார். இவரால் "அறிவுக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியும் " பேசப்பட்டது. "அறிவுக்களஞ்சியம்
ராவுத்தர்" என நாடே இவருக்கு புகழாரம்
சூட்டி மகிழ்ந்தது.
1972ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் சேவையின்
முதல் பணிப்பாளர்
வீ. ஏ,கபூரினால்
பாடசாலை மாணாக்கரின் அறிவுத்திறனை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்ட
நிகழ்ச்சியே , அறிவுக்களஞ்சியம். அந்நிகழ்ச்சியினை த�ொகுத்து
வழங்க பாடசாலையுடன் த�ொடர்புபட்ட ஆசிரியர், அதிபர்
ஒருவரே ப�ொருத்தம் எனும் எண்ணக்கருவில், அதற்குரிய ஆளுமை ஏ.சீ. ராவுத்தர்
நெய்னா முஹம்மத்தே என இனங்கண்டு
அவருக்கே நிகழ்ச்சியினை வழங்கியத�ோடு

முதல் சில நிகழ்ச்சிகளை அவரே தயாரித்தும் வழங்கினார். வீ.ஏ. கபூரின் எதிர்பார்ப்பு,
அந்த அடைவு இருவருக்குமே
ஒரு
சாதனையாக அமைந்தது எனலாம். ஏ.சீ,ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மத் தனக்கு
கிடைக்கப்பெற்ற வாய்ப்பினை வரமாக்கி
அறிவுகளஞ்சியம்
நிகழ்ச்சியினை தன்தனித்துவமான சிம்மக்குரலால், அற்புதமான
த�ொகுப்பாற்றலால் மாணவ, ஆசிய அதிபர்

சமூகம் த�ொட்டு தமிழ் ம�ொழி பேசும் எண்ணற்றோரின் இதயங்களை ஈர்த்து, சினிமா
அந்தஸ்து பெற்ற நாயகனாக ஜ�ொலித்தார்.
அவர் நடாத்திய அறிவுக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியை முதலாவது தயாரிப்பாளராக காலஞ்சென்ற ஆஸாத் ம�ௌலானா அவர்களும்,
பிறகு நீண்டகாலமாக காலஞ்சென்ற எம்,எம்.
இர்பானும் தயாரித்தளித்தார்கள்.
இவர், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸ் ஆரம்பகால உறுப்பினரும், பிரதி
தலைவருமாவார். 1993 ஆம் ஆண்டு முதல்
த�ொடர்ச்சியாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வடமத்திய மாகாண சபை உறுப்பினராக
பதவி வகித்தார்.
கற்பித்தலில், மாணவ பெற்றோர்
சமூகத்தில் புகழ் பூத்த நல்லாசனாக, அதிபராக பணியாற்றிய இவரது மாணாக்கர்
பலர் நம் நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும்
கல்விமான்களாக உயர் பதவிவகித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
நிச்சயமாக
பாரம்பரியத்தில் அவர் குரல் கேட்டு நாடே
மகிழப்போகிறது. இறையருளால்
அவர்
ப�ோட்ட அத்திவாரம் மேல�ோங்கி இன்றும்
முஸ்லிம் சேவையில் நேயர் நெஞ்சங்களின்
நிறைவாக அறிவுக்களஞ்சியம் ஒலிபரப்பாகி
வருவது அவருக்கு கிடைத்த க�ௌரவமே.
சுகயீனமுற்றிருக்கும்
அறிவுக்களஞ்சியம்
புகழ் ஏ.சீ.ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மத்துக்கு
பூரண சுகம் கிட்ட பிரார்த்திப்போமாக.

மெள

ஜுனின்
குரல் மறுபடியும் சில ஆண்டுகளுக்கு முதல் மரங்களில் ஒன்றிஒலித்தது; அவன் கூப்பிடும் ரண்டை விட்டுவிட்டு மீதியெல்லாம் வெட்டி விட்டார்;
வேகத்தில் நானும் தயாரானேன்; புற வளவில் பின்னர், மரவள்ளிக் கிழங்கு நட்டார்; இப்போது
நாய்த்துளசிகள் பூத்துக் கருகியிருந்தன; நடுவே நிறைய இடம் காடு பிடித்துக் கிடக்கிறது...
பெரியத�ொரு கிணறு; அதன் துருவேறிய கம்பிகபார்த்துக் க�ொண்டிருந்தால் இருட்டாகி விடும்;
ளில் குருவிகளின் எச்சம் ஒழுகிக் காய்ந்திருந்தன; த�ோப்பு வழியில் ஊர்வன எதாவது சுற்றக் கூடும்;
எல்லை வேலிய�ோரம் புளிய மரம் ஒன்று தான்- முன்னொருநாள் இப்படித்தான் இருட்டு நேரம்
த�ோன்றித்தனமாக முளைத்து வளர்ந்திருந்தது; யாரின் கண்ணிலும் படாமலிருக்க வேலிப் பக்கஅதனடியில் குப்பையும் அடுப்புச் சாம்பலும் க�ொட்- மாக நடந்தப�ோது, அந்த வழியில் ஒரு பாறாங்கல்டப்பட்டுக் கிடந்தன; இரண்டு நாய்களும் சற்றுத் மேல் முதலைய�ொன்று படுத்திருந்ததும் விழுந்தூரத்தில் சில க�ோழிகளும் நின்றன; கரப்பான் பூச்- தடித்து ஓடி சென்றதும் எல்லாம் எங்களுக்குள்
சிகளும் எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் அந்தக் குப்- நினைவில் வந்தன...
பைகளைக் கிளறிக் கீழ் மேலாகப் ப�ோடுகின்றன;
நானும் ஹாரூனும் அவசர அவசரமாக நான்நிலத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெயில் பூச்சிகளின் கைந்து நடையில் ஒரு பரல் நீர் நிரப்பி விட்டோம்;
இடைவிடாத சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது...
வஸீரா வீட்டிலிருந்து க�ொழித்துக் க�ொண்டு வந்அதனைத்
தாண்டி இருவரும் ப�ோன�ோம்; திருந்த குறுநெல் அரிசிதான் இன்று குஞ்சுச்
மூங்கில் காடு; இலைகளின் அரவம் நாலா திக்கிலு- ச�ோறாகப் ப�ோகிறது; சபீனா அவள் உதவிக்குப்
மிருந்து சரசரவென்று கேட்டது; தூசிகளின் வாடை ப�ோகும் வீட்டிலுள்ள செல்வாக்கு மிகுந்த பெரிஉள்நுழையும் காற்றில் பரவி நாசியை அடைத்- யவரைச் சந்திக்க வருபவர்கள் க�ொண்டுவரும்
திற்று; ஆனாலும் மூங்கிலின் பச்சை வாசனை மீன், மரக்கறி வகைகளில் ஒரு பங்கு அவளுக்காட்டை அலாதியாக மூடியிருந்தது; மூங்கில் கணு- கும் கிடைக்கும்; அதனையும் சேகரித்து இங்கு
வ�ொன்றை வானவில்போல் வளைத்து நுனியைச் க�ொண்டு வந்திருக்கிறாள்; இதில் ஷிபானி எப்சிக்காறாய் பிடித்துக் க�ொண்டிருந்தேன்; கண்கள் ப�ோதும் அவள் நடை உடை பாவனைகள் எல்லாம்
துளாவியபடி மெளஜுன் என்னை
நெருங்கி- உயர் மட்ட மனிதர்களதுப�ோல் இருக்கும்; எனக்கு
னான்; கையில் பிடித்திருந்த மூங்கில் இரண்டாகத் அவள�ோடு பேசப் பிடிப்பதில்லை;
இரண்டு
தெறிக்க ஒரே வெட்டு; இருவரின் மூச்சுக் காற்றின் அறைகள் மட்டுமுள்ள ஒட்டு வீடுகளிலிருந்து வருஓசை நயமாகக் கேட்டிற்று; ஒட்டு ஓடிப் பழையபடி கின்ற ஏனைய த�ோழர்களுக்கு ஷிபானியின்
நிமிர, நல்ல வேளை கண்ணு தப்பிற்று; பலத்த பேச்சு வியப்பாக இருக்கும்;: சமையல் வகைகளில்
விசையுடன் மூங்கில் கீழே இறங்கியது...
ஆங்கில மரக்கறிகளின் பெயர்களைத்தான் உச்மதியத்தின் புழுக்கம் தணியவில்லை; நெற்- சரிப்பாள்; சிலுக்குத் துணிக்கு எந்த ரகப் புடவை
றியில் வழிந்த வியர்வையை அணிந்திருக்கும் லைனாப் பிடிக்கலாமென்பது குறித்துப் பேசும்சேர்ட்டை உயர்த்திக் துடைத்துக் க�ொள்வோம்; ப�ோது உமீரா முகத்தைச் சுருக்கிக் க�ொள்வாள்;
இன்று அந்த மூங்கில் கம்பத்தில் க�ொடி ஏற்றப்ப- அவள் பேச்சில் ஐஸ்கிரீம், ச�ொக்லேட், ஆப்பிள்,
டும்; அதற்கான வேலைப்பாடுகளில் இன்னும் ஒரேஞ் என்ற வார்த்தைகள்தான் அடிபடும்; எங்கள்
சில த�ோழர்கள் இணைந்திருந்தார்கள்; ருசுப் பேப்- சமையல் எடுபிடிகளிலிருந்து விலகிச் சென்று
பர்கள் ஆறு நிறங்களில் இருந்தன; இரண்டு நிறத் விட்டாளா என்றறிய அடிக்கடி அவளைத் திரும்பிப்
தாள்களை இரு புறங்களுக்கும் பசை பூசி எடுத்- பார்த்துக் க�ொள்வேன்...
த�ோம்; நடுவில் ஈர்க்குகளை வைத்து ஒட்டின�ோம்;
வட்டக் களரி ப�ோடுவ�ோம்; ச�ோறு வாழை
மேற்புறத்தில் முட்டை வடிவில் துளைகள் இட்டு இலையில் பரிமாறும்போது, ஒரு வித வாசம்
ருசுவை நேர்த்தி செய்தோம்; பின் சிறு க�ொடிகள் மூக்கைப் பீறும்; அது இலையில் சுடு ச�ோறு இறங்பல வண்ணங்களில் வெட்டி ஈர்கில்களின் பக்கத் கும் மணம்; மெளஜுன் அள்ளி ஓரிரு வாய் உண்த�ொங்கல்களில் மடித்து சிறுசிறு க�ொடிகளாக ணும்போது இதுதான் "க�ொடிச் ச�ோறு" என்பான்;
ஒட்டிக் கால் பகுதியில் வீ (V) வடிவில் வெட்டி காற்றின் வேகமும் க�ொடியின்
அசைவும்
விட்டோம்; க�ொடி ஆறு அடி உயரத்தில் செயப்பட்- ச�ோற்றில் இன்னுமின்னும் ருசி சேர்க்கும்;
டாயிற்று; இனி மூங்கில் கம்பில் ஏற்றுவதுதான்...
திண்ணையில்
உட்கார்ந்து குயினாவுக்குத்
ஜும் ஜும் ஜும் ஜும் - ஜும் ஜும் ஜும் ஜும் தலைவாரிப் பின்னலிட்டுக் க�ொண்டே சித்தி
நண்பர்களில் ஒருவர் றபான் ஒலியை வாயால் மாமி ச�ொன்னதையெல்லாம் மர்யம் நினைத்துக்
க�ொட்டுவார்; வஸீரா, மர்யம், உமீரா விரல்களை கதைப்பாள்; "பாட்டிம்மா பண்ணும் ரசம், பழைய
வாய்களுக்குள் அமர்த்திக் குரவை ஒலிப்பர்; சாதமெல்லாம் உம்மாவுக்குக் காய்ச்ச வராது; எப்அமீசா ஈர்க்குகளை ஒரு பட்டுத் துணிமேல் அடுக்கி ப�ோதும்போல் ச�ோறு தின்னப் ப�ோனால் வாப்பா
வைத்து ஊது பத்தியைக் க�ொளுத்தி அதன் மீது உப்புப் புளியில் குறைகண்டு பேசுவார்; அந்நேரம்
தடவிக் க�ொண்டிருப்பான்; அர்ஜில் அந்த ஈர்க்குக- பாட்டி அப்பாவுக்கு ஆக்கின கறியில எடுத்துக்கு ஓடி
ளில் ஒன்றைக் கையில் எடுத்துக் க�ொண்டு குதித்- வருவார்.." வஸீரா ச�ோற்றைக் க�ொதுப்பிக் க�ொதுப்துக் குதித்து ஆடுவான்; ஈற்றில் தலை முடிக்குள் பிக் கதைப்பாள்...
ஈர்க்கிளைப் புகுத்தி "ஏய்க்... ஏய்க்.." என்று சத்தமிஇந்தத் தடவை
கூப்பன் கடைப் பருப்பு
டுவான்; க�ொடி ஏறும் ஆரவாரம் கேட்டு அல்லசல் நல்லாவே இல்ல; வேகவே மாட்டேங்குது.." அமீசா
சனங்கள் கிடுகு வேலிக்கு மேலே தலையை நீட்டு- ச�ொல்ல, உங்க உமாவுக்குப் பருப்பு வேக வைக்கத்
வார்கள்....
தெரியல்ல..." ஹாரூன் சிரித்தபடி ச�ொல்வான்;
ப�ொதுவாகவே அர்ஜிலின் உடம்பு ந�ோஞ்சலா- பல சமயங்களில் இந்தத் ச�ோறு கறி வாழ்வின்
னதுதான்; பருத்திக் க�ொட்டைகளும் காஞ்சிரம் சுவாரஷ்யம் என்பன குறித்துப் பேசுவது கேட்கவே
விதைகளும் பூமித்தங் காய்களும் பரப்பி, ஒரு இஷ்டமில்லாத மாதிரி ஷிபானி வேறெங்கோ பார்த்கடை ப�ோட்டிருப்பான்; வஸீரா தென்னோலையில் துக் க�ொண்டிருப்பாள்...
செய்த பம்பரம், காப்பு, த�ொங்கட்டான் வைத்து
வஸீரா வேலை பார்க்கும் வீட்டில் தாயும் தந்விற்பனை செய்வாள்; உமீரா பூசணி இலையைப் தையும் மட்டும் இருக்கிறார்களாம்; அவர்களது
பப்படமென்று விற்க ஒரு மூலையில் குந்துவாள்; இரு மகன்களும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தகலவான் ஓடுகளும் ட�ொபித் தாள்களுமே அன்றை- ப�ோது, எனக்கு நிறையத் துணிமணிகள், பணம்
யக் காசுகள்; அமீர், ஹாரூன், சபீனா, குயினா, எல்லாம் தந்து "எங்க உம்மா, வாப்பாவை
ஷிபான் அந்தக் கடைகளின் நுகர்வோராய் நல்லாப் பார்த்துக்கணும்" என்று ச�ொல்லிச்
மாறி விடுவர்; ஒரு நாள் அர்ஜில், வாப்பா சென்றாங்கதான்; ஆனா.. பேசியவள் முடிக்கசமையலுக்கென்று வாங்கிவந்த புடலங்காய்- வில்லை; "ஆனா என்கிறாயே அது என்ன?"
களை அப்படியே டியூப் பல்ப்போல் கடையில் என்றேன்; "எனக்கு வேலைக்குப்போக விருப்பத�ொங்கக் கட்டி விட்டான்; அதையறிந்து எடுத்- மில்ல; நான் ஸ்கூல் ப�ோகணும்; நீ என்னடா
துச் செல்ல அந்த மனிதர் புறப்பட்டுவந்த ச�ொல்றாய் என்பாள்; வேலைக்குப் ப�ோகவேகம் - இப்போது நினைத்தாலும் த�ொண்டைக் லேன்னா உங்க வாப்பா பாடு; ஓம் பாடு..! அவகுழி வறள்கிறது. சூரியன் தலை நிமிர்ந்து மர ருதான் "எம் ப�ொண்ணு வேலை செய்றா..
உச்சியால் சாயும்போது காய்ந்து கருவாடாகி அதுவும் பெரிய பணக்கார வீட்டுல வேல"
நிற்போம்...
ன்னு ஊரு பூராப் பெரும அடிச்சுக்குறாரு
பக்கத்து மாந்தோப்பின் உள்ளே க�ொஞ்சம் .. அவரக் கேளு" கழுத்தை ந�ொடித்துக்
நடந்தால் கிணறு உண்டு; வற்றாத நீர்; அங்கிருந்- க�ொண்டு வஸீரா நகர்ந்து விடுவாள்; மனதில்
துதான் சமைக்கவும் குடிக்கவும் தண்ணீர் எடுக்க சுரீர், சுரீரென்று அவளின் ச�ொற்கள் வந்து
வேண்டும்; மாந்தோப்பைச் சுற்றிப் ப�ோனால் தைக்க விழிய�ோரங்களில் மெல்லக் கசியும்
ஓடை; எப்போது தண்ணீர் வருமென்று ச�ொல்ல நீர், முத்தாகத் திரண்டு உதிர்ந்து விடப் பார்க்க
முடியாது; அதன் அருகில் எந்நேரமும் சீட்டாட்டம் மலைத்து நிற்பேன்; "என்னடா அஞ்சு மணிநடந்து க�ொண்டிருக்கும்; மூன்று நான்கு குழுக்க- யாச்சு க�ொடி இறக்கிறதில்லையா?" மெளஜுன்
ளாகப் பிரிந்து ஆட்டம் சூடாகும்போது அது வழி கேட்டுவிட்டு
கிறுகிறுவென நடந்து நூலை
ப�ோவது சரியாகாது; அதில் சிலபேர் ப�ோதையில் அவிழ்த்து விடக் க�ொடி ஆடி ஆடிக் கீழ் இறங்கிக்
இருப்பதாகவும் த�ோன்றும்; மாந்தோப்பு முதலாளி க�ொண்டிருக்கும்.
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Huawei உற்பத்�த்��றன் பவர்ஹவுஸ் MateBook
X Pro 2021 இலங்ைக�ல் அ�முகம்
மு

ன்ன� ெதா�ல்நுட்ப �ர்வுகள்
வழங்குநரான Huawei, பு�தாக
ேமம்படுத்தப்பட்ட Huawei MateBook
X Pro 2021 ஐ இலங்ைக�ல் முழு
அள�லான ேமம்பட்ட அம்சங்களுடன்
அ�முகப்படுத்�யுள்ளது.
இந்த
ேநர்த்�யான
ேதாற்றமுைடய,
உன்னதமான ம�க்க��
�றந்த
ெசயல்�றன்,
அைனத்து
சூழ்�ைல
நுண்ண�வு மற்றும் �றந்த பயனர்
அனுபவத்ைத வழங்கும் வைக�ல்
வ�வைமக்கப்பட்டுள்ளது.
பு�ய MateBook X Pro�ன்

முக்�ய
பண்புகள்
�ைகப்பூட்டும்
FullView display, �ர�க்க ைவக்கும்
ேதாற்றம், ultra-portabilityமற்றும் நாள்
முழுவதுமான ெபட்ட� ஆயுள். இது
13.9 inches FullView display, 3K உயர்
வைரயைற படத் தரத்துடன் அ�ேவகமாக
பார்க்கும் அனுபவத்ைத வழங்கு�றது.
1.33 �ேலா�ராம் மற்றும் 14.6 �.�
கன� ெகாண்ட MateBook X Proஎன்பது
ஒவ்ெவாரு ெதா�ல் வல்லுனரும் ேதடும்
ம�க்க��யாகும்.
ெசயல்�றைனப் ெபாறுத்தவைர,
அதன் 11 ஆவது Gen Intel Core

ெசய� மற்றும் 16 GB LPDDR4x
ெமம�
ஆ�யைவ
�றந்த
ெசயல்�றைன வழங்கு�ன்றன, இது
�னச� ேநாக்கங்களுக்காக, ேக�ங்
அல்லது ��ேயா எ�ட்�ங் ேபான்ற
ெதா�ல்முைற
ப�களுக்காக
இருக்கலாம். Huawei Free Touch
–ஒவ்ெவாரு
ெதாடுதலுடனும்
ெமன்ைமயான
�ன்னூட்டங்கைள
வழங்கும் டச் ேபட், ைசைககளுடன்
கூ�ய உயர் துல்�ய மல்�-பா�ண்ட்
டச் ஸ்��ன், dual edge microphones
மற்றும் quad ஸ்�க்கர்கள் ேபான்றன

ெதா�ல்நுட்ப
ஆர்வலர்க�ன்
கவனத்ைத ஈர்க்கும்.
Huawei
�ன்
இலங்ைகக்கான
தைலவர் �ட்டர் �யு கூறுைக�ல்,
“கடந்த
�ல
வருடங்களாக
ம�க்க��
���ல்
Huawei
முன்ேன�ச்
ெசன்றுள்ளதுடன்
ேமம்பட்ட
அம்சங்களுடன்
ெதா�ல்முைற
�ைல
ம�க்க��கைள
வழங்கு�றது.
MateBook ெதாடரானது ம�க்க��
���ல்
ெபரும்பாலான
ெவற்�கைளக் ெகாண்டுள்ளது,

®
ேமம்படுத்தப்பட்ட
புதிய
WD-40
Specialist
Upcycling ெசயற்திட்டத்தின்

ெவற்றியாளர்கள் அறிவிப்பு வைககைள அறிமுகப்படுத்தும் DIMO

அன்புடன் அரவைணக்கும் வங்�,
ெசலான் வங்�, ெசலான் �க்�� –
வன�வரா�கள் மற்றும் இயற்ைக
பாதுகாப்பு சங்கம் (WNPS) இைணந்து
ஏற்பாடு ெசய்�ருந்த “ேமம்படுத்தப்பட்ட
�ள் பயன்பாட்டுக்கான (upcycled)
க�வுப்
ெபாருட்கள்
ேபாட்�”
முதல்
சுற்று
ெவற்�யாளர்கைள
அ��த்துள்ளது. ெமய்�கர் ேபாட்�யாக
ஏற்பாடு
ெசய்யப்பட்�ருந்ததுடன்,
�றுவர்களுக்கு தமது ஆக்கத்�றைனயும்
புத்தாக்கமான
�ந்தைனகைளயும்
ெவ�ப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்ப�ப்பதாக
அைமந்�ருந்தது.
WNPS உடன் இைணந்து ஏற்பாடு
ெசய்யப்பட்�ருந்த
��ட்டல்
ேபாட்��னூடாக,
�றுவர்களுக்கு
�ள்
பயன்பாடு – �ள் சுழற்� ெதாடர்பான
முக்�யத்துவத்ைத
உணர்த்��ருந்ததுடன்,
அவ்வாறு தயா�க்கப்பட்ட ெபாருள் அசல்
ெபாருைள �ட ேமம்படுத்தப்பட்ட உயர்
ெபறும� வாய்ந்ததாக உருவாக்கலாம் என்பைத
உணர்த்துவதாக அைமந்�ருந்தது. நாட்�ன்
முன்ன� �றுவர் ேச�ப்புக் கணக்கான
ெசலான் �க்��, இந்தத் �ட்டத்துக்காக
முன்வந்து, �றுவர்களுக்கு இயற்ைக பாதுகாப்பு
ெதாடர்பான முக்�யத்துவத்ைத ேபா�க்கும்
எ�ர்பார்ப்புடன் ெசயலாற்��ருந்தது.
இந்தப் ேபாட்�க்காக �ைடக்கப்ெபற்ற
200க்கும் அ�கமான சமர்ப்�ப்புக��ருந்து,
இரு வயதுப் ��வுகைளச் ேசர்ந்த ஆறு
ெவற்�யாளர்கள் ெத�வு ெசய்யப்பட்�ருந்தனர்.
ெவற்�யாளர்கள் தமது �ரத்�ேயகமான �ளப்
பயன்பாட்டுப் ெபாருட்க�ன் ஆக்கபூர்வமான
வ�வைமப்பு, பயன்பாட்டு ெபாருட்கள் மற்றும்

இ

புத்தாக்கம் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல்
ெத�வு ெசய்யப்பட்�ருந்தனர். அ�ர்ஷ்டசா�
ெவற்�யாளர்கள்
பாடசாைல
ைபகள்,
வைலப்பந்தாட்ட �ைளயாட்டு கரு�கள்,
�ைளயாட்டு
ெபா�கள்,
கா�தா�கள்
ெபா�கள், �க்�� �� ைகக்க�காரங்கள்
மற்றும் பு�தாக ெசலான் �க்�� கணக்கு
ஆரம்�க்கப்பட்டு
அ�ல்
பணப்ப�சுகள்
ைவப்புச் ெசய்யப்பட்டைம அடங்கலான
�று�றுப்பான அன்ப�ப்புகைளப் ெபற்றுக்
ெகாண்டனர்.
5 – 8 வயது வைரயான ��ைவச்
ேசர்ந்த
ெவற்�யாளர்க�ல்,
ெசென�
�மன்சா (முதலா�டம்), எவ்� ெசனல்யா
கா�யப்ெபரும (இரண்டா�டம்) மற்றும்
எம். உமர் அக்மல் (மூன்றா�டம்) ஆ�ேயார்
அடங்��ருந்தனர். 9 – 12 வயது வைரயான
��ைவச் ேசர்ந்த ெவற்�யாளர்க�ல், ரெஷ�
ெதவ்� (முதலா�டம்), �ம்பர்� �ேஜசூ�ய
(இரண்டா�டம்) மற்றும் எம்.ஐ.எம். �லால்
(மூன்றா�டம்) ஆ�ேயார் அடங்��ருந்தனர்.

Job Ready திட்டத்ைத Teesside
பல்கைலக்கழக இலங்ைக மாணவர்களுக்கு
வழங்குகிறது Study Group
�நாடுக�ல் கற்கும் இலங்ைக
ெவ
மாணவர்களுக்கு
ேவைல
வாய்ப்புக்கான
�க
நம்�க்ைகக்கு�ய

வாய்ப்ைப ஏற்படுத்தும் வைக�ல், முன்ன�
சர்வேதச கல்� �றுவனமான Study Group,
அதன் பு�ய இங்�லாந்து உயர்கல்�
பங்காளரான Teesside பல்கைலக்கழகத்�ல்
கற்கும் மாணவர்களுக்கு அதன் Job Ready
�ட்டத்ைத ��வுபடுத்�யுள்ளது.
Job Ready �ட்டமானது, இலங்ைக
மாணவர்களுக்கு
ேவைல
வாய்ப்ைப
ெபற்றுக்
ெகாள்வதற்கான
முக்�ய
ஆற்றல்கைள
வளர்க்க
உதவுவதற்காக
வ�வைமக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன்,
கற்கும் ேபாேத ப�யாற்றும் அனுபவத்ைத
வளங்குவேதாடு,
பட்டப்ப�ப்ைப
பூர்த்� ெசய்யும் �ைல�ல் உலகளா�ய
ெதா�ல்வாய்ப்ைப அணுகும் வாய்ப்ைபயும்
அவர்களுக்கு வழங்கு�றது. அந்த வைக�ல்,
UK International Study Centre அல்லது
International College இல் தங்களுக்கான
இடத்ைத
உறு�
ெசய்யும்
அைனத்து
மாணவர்களுக்கும் ேசைவக் கட்டணத்ைத
Study Group ெபாறுப்ேபற்கும்.
Study Group மாணவர்கள் அவர்களது
கற்ைக ெந�க்கான அைனத்து வளங்கைளயும்
ெபறுவதுடன், சுய �பரக் ேகாைவைய

உ

எழுதுதல்
மற்றும்
சுய�பர
�ளக்க
முன்ைவப்புகள்
(CV
writing,
profile
presentation)
ேபான்றைவ
ெதாடர்�ல்
அவர்களுக்கு உத�ய�க்கப்படும். அத்துடன்
ேநர்முகத் ெத�வு ப�ற்�கள் மற்றும் ேபா�
ேநர்முகத் ெத�வுகள் ேபான்றைவ மூலம் பயன்
ெபற மு�யும். அத்துடன் இப்பாடெந�ைய
�ைறவு ெசய்தவுடன், சாத்�யப்படு�ன்ற
மூன்று ெதா�ல் வழங்குனர்களுடனான
ேநர்முகத் ெத�வுக்கான வாய்ப்புகைளப்
ெபறுவதற்கான �ரத்�ேயக உத�ையப்
ெபறவும்
அவர்கள்
தகு�
ெபறுவர்.
மாணவர்கள் ெத�வு ெசய்த International
Study Centre அல்லது International College
இற்கு அரு�ல் அைமந்துள்ள �றுவனங்க�ல்
இந்த ேநர்முகத் ெத�வுகள் நடத்தப்படும்.
Job Ready �ட்டத்�ன் அ�முகம்
ெதாடர்�ல், Study Group �ர்வாக ப�ப்பாளர்
James Pitman ெத��க்ைக�ல், “ெகா�ட்
ெதாற்றானது இலங்ைக�ல் உள்ள பல சர்வேதச
மாணவர்க�ன் குடும்பங்க�ல் கடுைமயான
தாக்கத்ைத
ஏற்படுத்�யுள்ளது.
எனேவ,
இவ்வருடம் Study Group இல் மாணவர்கள்
தங்கள்
கற்ைககைளத்
ெதாடரும்ேபாது
அவர்க�ன் ேவைலவாய்ப்ைப ேமம்படுத்த
உதவுவதற்காக Job Ready �ட்டத்ைத
அ�முகப்படுத்து�ேறாம்.

லகளா�ய ���ல் சக்�த்துைறயானது ஏற்ற
இறக்க �ைலகளுடன் இயங்கும் �ைல�ல்
இது சந்ைதக�ல் �ரவ ெபற்ேறா�ய வாயு�ன்
�ைலகைள உறு� ெசய்துள்ளது. உலகளா�ய ���ல்
�ரவ ெபற்ேறா�ய வாயு�ன் �ைலகள் ேகள்�யுடன்
மாற்றமைடந்துள்ளதுடன் நாணய முரண்பாடுகள்
ெசலவுகள் அ�க�க்கவும் சந்ைதகள் �ழ்ச்�க்கும்
காரணமாக அைமந்துள்ளதுடன் இதன் காரணமாக உல�ன்
�கவும் �றன் வாய்ந்ததும் குைறந்த ெகாள்�ைலைய
ெகாண்டதுமான சக்� மூலமானது இக்ெகாந்த�ப்பான
சூழ்�ைல�ல் பய�க்க ேவண்�யுள்ளது.
ேத�ய �ரவ ெபற்ேறா�ய வாயு வழங்குனரான
�ற்ேரா ேகஸ் லங்காவானது �ைல தைலைமத்துவ
அனுகூலத்ைத �ருத்� ெசய்துள்ளதுடன் இது �ைல
அ�க�ப்பானது ெகாள்�ைலைய ஈடு ெசய்வைத
உறு� ெசய்�றதுேமல�கமாக 8000MT மற்றும்
3000MT ெகாள்ளளவுைடய களஞ்�யம் மற்றும்
��ேயாகத்துடனான 80% சந்ைதப்பங்குடன்
�ற்ேரா ேகஸ் லங்காவானது த�த்தன்ைம வாய்ந்த
ெகாள்�ைல தைலைமத்துவ �ைல அனுகூலத்ைத

லங்ைக�ல்
WD-40
இற்கான
ஒேர
��ேயாகஸ்தர்
எனும்
வைக�ல்,
இலங்ைக�ன்
முன்ன�
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
கூட்டு
�றுவனங்க�ல்
ஒன்றான
DIMO, அண்ைம�ல் பு�ய மற்றும்
ேமம்படுத்தப்பட்ட WD-40 Specialist®
வைககைள
உள்ளூர்
சந்ைதக்கு
அ�முகப்படுத்�யது. WD-40 Specialist®
வைககைள இப்ேபாது ��ஸ், உராய்வு
�க்�கள்,
தூய்ைமயாக்�கள்
(grease,
lubricants,
cleaners)
ஆ�யவற்றுடன்
பு�ய புத்துணர்ச்�யூட்டும் ேதாற்றத்துடன்
வரு�றது.
பு�ய WD-40 Specialist® வைகக�ல்,
ெபாதுவான மற்றும் வாகனங்களுக்கான
வைக ஆ�ய இரு வைககள் அடங்கு�ன்றன.
ெபாது வைகக�ல், 360ml White Lithium
Grease அடங்கு�ன்றது, இது அ�க
பாகுத்தன்ைம �ரவமாகும். இது ெசாட்டாத
அல்லது வ�யாத வைக�ல் �ண்ட
கால உராய்வு �க்கத்ைத வழங்கு�றது.
அத்துடன் 360ml Silicon Spray ஆனது,
கைற ஏற்படுத்தாத, ��த்து �ைலக்கக்கூ�ய
கலைவயாகும்,
இது
அழுக்ைக
உள்ெளடுக்காத வைக�லானதும், �றந்த
உராய்வு �க்கத்ைத வழங்குவதுமானது
என்பதுடன்,
ஈரப்பதத்�ற்கு
எ�ரான
பாதுகாப்ைபயும் வழங்கு�றது. 360ml
மற்றும் 200ml Contact Cleaner ஆனது,
�க அவதானமாக ைகயாள ேவண்�ய
இலத்�ர�யல்
மற்றும்
�ன்�யல்

சாதனங்க�லுள்ள எண்ெணய், அழுக்குகள்,
இறுக்கமான
ெபாருட்கள்,
எச்சங்கள்,
மாற்றமைடந்த அம்சங்கள் ேபான்றயவற்ைற
தூய்ைமயாக்கும்
வைக�ல்,
அ�ல்
எ��ல் அைடய மு�யாத பகு�களுக்குள்
�ைரவாக
ஊடுரு�,
அவற்ைற
அகற்றுவதுடன், ெசலுத்தப்பட்ட �ரவம்
�ைரவாக காய்ந்து�டும் வைக�லானது.
360ml Dry Lube ஆனது, PTFE (Poly Tetra
Fluoro Ethylene) இைன ெகாண்டுள்ளது.
இது ேமம்பட்ட உராய்வு �க்�யாகவும்,
பாதுகாப்பானாகவும்
ெசயற்படு�ன்றது.
உலர்ந்த ஒ� ஊடுபுக�டும் ெபாருட்க�ல்
அழுக்கு, தூ�, எண்ெணய் ஆ�யன
ஒட்டுவைத
த�ர்க்�றது.
ஆழ்ந்து
ஊடுருவும் கலைவ�லான 450ml Degreaser
ஆனது, இறுக்கமான ��ஸ், எண்ெணய்,
தார், அழுக்குகள், பைசகள் மற்றும் அது
ேபான்ற ெபாருட்கைள �க்கு�றது.

வாகனங்களுக்கான வைகக�ல் 450ml
Brakes and Parts Cleaner காணப்படு�ன்றது.
இது கைற ஏற்படுத்துவைத தடுப்பதுடன்,
எந்தெவாரு
எச்சமும்
இல்லாமல்
அகற்றுவதுடன்
அ�ப்பைடவைதயும்
தடுக்�றது. அத்துடன், இது �ஸ்க் �ேரக்
சத்தத்ைத �றுத்த உதவுவதுடன், �ளட்ச்
நழுவைல �க்கு�றது. 360ml Chain Lube
ஆனது உயர் ெசயல்�றன் ெகாண்ட,
கலப்பற்ற ெசயற்ைகயானதும் �கவும்
கச்�தமானதுமான
ெச�ன்
உராய்வு
�க்�யாகும். இது பாைதகள் மற்றும்
ெதருக்க�ல் பயன்படுத்தப்படும் ேமாட்டார்
ைசக்�ள்கள், �று வைக வாகனங்கள் மற்றும்
சமதளமற்ற தைரக�ல் பயன்படுத்தும்
வாகனங்களுக்கு (karts, ATV) ஏற்றது.

மிேலனியல் தைலமுைறயினருக்கான
பணியிடமாகத் திகழும் AIA இன்ஷுரன்ஸ்

ப

� ெசய்வதற்கான �றந்த இடம்
(Great Place to Work) �றுவனத்�னால்
�ேல�யல்
தைலமுைற�னருக்கான
�கச்�றந்த ப��டமாக AIA இன்ஷ�ரன்ஸ்
ெகௗர�க்கப்பட்டுள்ளதானது
�றுவனத்�ன்
மற்றுெமாரு சாதைனயாகேவ �கழ்�ன்றது.
AIA �லங்கா�ற்கு முதற் தடைவயாக
வழங்கப்பட்டுள்ள
இந்த
�ருதானது
�றுவனத்�ன்
பல்வைகைம
மற்றும்
முற்ேபாக்கான
�றுவனக்
கலாசாரம்
ஆ�யவற்ைற
உண்ைம�ல்
பைறசாற்றும்
�தமாகேவ அைமந்துள்ளது.
AIA இன் �ரதான �ைறேவற்று அ�கா�
��ல் அத்வா� கருத்துத் ெத��க்ைக�ல்,
'�ல்ேல�யல் தைலமுைற�னர் எங்களுைடய
ஊ�யர்கள்
மத்��ல்
ெபரும்பான்ைம
வ�க்�ன்றனர்.
உண்ைம�ல்
அவர்கள்
இலக்குகைள
ேநாக்�ப்
பய�க்கும்
தைலமுைற�னராக இருப்பதுடன் சமூகத்�ல்
ேநர்மைறயான �ைள�ைன உருவாக்கும்
ேநாக்�ல் தங்களது ெதா�ல்தருநர்களுடன் �கவும்
உற்சாகமாகேவ ப�கைள ேமற்ெகாள்�ன்றனர்.
எங்கள் வா�க்ைகயாளர்கள், ஊ�யர்கள் அல்லது
நாங்கள் ேசைவ வழங்கும் சமூகெமன எதுவாக
இருந்தாலும் AIA இனுைடய ஒேர ேநாக்கமும்
இலக்கும் மக்கள் ஆேராக்�யமாகவும், �ண்ட
ஆயுளுடனும், மற்றும் �றந்த வாழ்க்ைகைய
வாழ்வதற்கு உதவுவதுமாகேவ அைமந்துள்ளது.
எங்க�ன் �ேல�யல் தைலமுைற�ன�டம்
இருந்து நாங்கள் ெபறு�ன்ற �ன்னூட்டத்�ன்
அ�ப்பைட�ல்
எனது
தைலமுைற�னர்

சார்ந்த மக்களுடன் அவர்கைள ஒப்�டும்
ேபாது ேவறுபட்ட �தத்�ல் அவர்கைள
அணுக
ேவண்டும்
என
அவர்கள்
ேகட்டுக்
ெகாள்�ன்றனர்.
AIAஇனுைடய
ெவற்�ப்
பயணத்�ல்
ப�யாற்றும்
இளைமயும்,
து�ப்பு�க்க
�ல்ேல�யல்
தைலமுைற�னருடனான
எங்களுைடய
ப�ச்சூழல் அணுகுமுைற�ைன இந்த �ருது
�கவும் ெத�வாகேவ ெசயல்�ளக்கு�ன்றது'
எனத் ெத��த்�ருந்தார்.
'உண்ைம�ல் �ேல�யல் தைலமுைற�னர்
இலக்குகைள
ேநாக்�ப்
பய�க்�ன்ற

ெதா�ல்முைனேவாருக்கான மன�ைலயுடன்
இருப்பதாகேவ
யுஐயு
அவர்கைள
அைடயாளப்படுத்து�ன்றது. ஆகேவ அவர்கள்
�கச்�றந்த
எ�ர்காலத்
தைலவர்களாக
��ர்வதற்கு
நாங்கள்
அவர்களுைடய
�றன்கைள வளப்படுத்தும் மற்றும் வளர்ச்�
ேமம்பாட்�ல் கவனம் ெசலுத்தும் அேதேவைள
�கச்�றந்த
ெவகும�களுடன்
கூ�ய
ெதா�ல் அனுபவங்கைளயும் அவர்களுக்கு
வழங்கு�ன்ேறாம்' என AIA இன் ம�த
வளப் ப�ப்பாளர் துஷா� ெபேரரா கருத்துத்
ெத��த்�ருந்தார்.

திரவ ெபற்ேறாலிய வாயுவின் விைலகைள

உறுதி ெசய்துள்ளது லிற்ேரா ேகஸ்
தக்க ைவத்துள்ளதுடன் இது நுகர்ேவார் �வகாரங்கள்
அ�காரசைப�னால் ம�ப்�டப்பட்டுள்ளது.
�ற்ேரா ேகஸ் லங்காவானது அதன் வளங்கள் மற்றும்
ெகாள்�ைலகளுக்கான �றன் ேமம்பாட்டுக்கு �ண்ட
அங்�காரத்ைதப் ெபற்றுள்ளதுடன் ெசயற்பாட்டு
ெகாள்�ைலகள் 6% குைறந்த ெகாள்�ைல�ல்
ேபணக்கூ�யதாக இருந்தைம �ரதான நன்ைம ஆகும்.
கடந்த பல வருடங்களாக �ற்ேரா ேகஸ் லங்கா�னால்
�ைல அ�க�ப்பானது �ைலயாக இருந்தைம இதைன
உறு� ெசய்�றது.

ரூபா.50 �ல்�யன் �றப்பு வருமானமாக
ெபறக்கூ�ய அரசாங்கத்துக்குச் ெசாந்தமான
ஒேர �றுவனமான �ற்ேரா ேகஸ் லங்கா
�றுவனமானது ெதாடர்ச்�யாக ���லக்கான
ெபாருளாதார இலாபமாக ரூபா.11
�ல்�யனுக்கு ேமற்பட்ட ெதாைகைய
இன்றுவைர�ல் ெபற்று வரு�றது.
�றுவனமானது ரூபா.34.5�ல்�யைன வ�யாக
அரசாங்கத்துக்கும் ரூபா.13 �ல்�யைன
பங்�லாபமாக �ைறேச�க்கும் ெசலுத்�யுள்ளது.

�ற்ேரா ேகஸ்
லங்காவானது
இலங்ைக�ன் �ரவ
ெபற்ேறா�ய வாயு
துைறயானது
�ஸ்த�ப்புக்கும்
வளர்ச்�க்குமான
வாய்ப்�ைனக்
ெகாண்டுள்ளதாக
நம்பு�றது.
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லாபம் அ�க�க்கும். பண வரவு அ�க�க்கும். மாணவர்களுக்கு
�றப்பான வாரம். உயர்கல்� ேயாகம் ேத� வரும். �லருக்கு
பத� உயர்வும் ேவைல�ல் இடமாற்றமும் உண்டாகும். ெதா�ல்
�யாபாரத்�ல் லாபம் அ�க�க்கும். பண வரவு அ�க�க்கும்.
ெபண்களுக்கு நன்ைமகள் அ�க�க்கும் என்றாலும் உடல்
ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற காட்டுங்கள்.

ேமஷம்
ெசவ்வாய் பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட ேமஷ
ரா�க்காரர்களுக்கு உங்கள் ரா��ல் இருந்து பயணத்ைத
ஆரம்�க்�றார். இரண்டாம் �ட்�ல் ராகு, ஆறாம் �ட்�ல்
புதன், ஏழாம் �ட்�ல் சூ�யன், ெசவ்வாய், எட்டாம் �ட்�ல்
ேகது, சுக்�ரன், பத்தாம் �ட்�ல் ச�யும் குருவும் பயணம்
ெசய்�ன்றனர். சந்�ரன் சஞ்சரம் உங்கள் ரா�க்கு சாதகமாக
உள்ளது. உங்கள் ெசயல்கள் ேமன்ைமயாக இருக்�ன்றன. உங்கள்
ரா�நாதன் ெசவ்வாய் பார்ைவ உங்கள் ரா�க்கு �ைடப்பதால்
�ைறய சுப கா�யங்கள் நைடெபறும். சேகாதரர்கள் �ட்டு
�ேஷசங்க�ல் பங்ேகற்�ர்கள். உடல் ஆேராக்�யம் அற்புதமாக
இருக்கும். ெசவ்வாய் �ட்�ல் சுக்�ரன் அமர்ந்�ருக்க சுக்�ரன்
�ட்�ல் ெசவ்வாய் சஞ்ச�க்�றார். ப�வர்த்தைன ேயாகம் கூ�
வந்துள்ளதால் �ருமண ேயாகம் ைக கூ� வரும். கணவன் மைன�
இைடேய ெநருக்கம் கூடும்.

�ஷபம்
ராகு உங்கள் ரா��ல் பயணம் ெசய்�றார். ஐந்தாம் �ட்�ல்
புதன், ஆறாம் �ட்�ல் சூ�யன், ெசவ்வாய், ஏழாம் �ட்�ல் ேகது,
சுக்�ரன், ஒன்பதாம் �ட்�ல் ச�, குரு உடன் இைணந்�ருக்�றார்.
நன்ைமகள் அ�கம் நைடெபறும் வாரமாகும். அம்மா�ன்
உடல் ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற காட்டுங்கள். ருண ேராக சத்ரு
ஸ்தானத்�ல் உஷ்ண �ரகங்கள் இைணந்�ருப்பதால் எ��கள்
ெதால்ைல ஒ�யும் ேநாய்கள் �ங்� உடல் ஆேராக்�யம் அற்புதமாக
இருக்கும். எ�ர்பார்த்து காத்�ருக்கும் நல்ல ெசய்� ேத� வரும்.
வண்� வாகனங்கைள பழுது �க்� ெசலவு ெசய்�ர்கள். பண
வரவு அ�கம் இருந்தாலும் அதற்ேகற்ப ெசலவுகளும் வரும்.
பு�ய முயற்�கள் �டு ேத� வரும். குழந்ைதகளால் சுப கா�யம்
நைடெபறும். ெசாத்து வாங்குவதற்கான ேநரம் ைக கூ� வரும்.
உற�னர்களால் உத�கள் ேத� வரும். பு�ய ேவைலக்கு முயற்�
ெசய்யலாம்.

�துனம்
புதன் பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட �துன
ரா�க்காரர்கேள. இந்த வாரம் உங்கள் ரா�க்கு �ரகங்க�ன்
சஞ்சாரத்ைதப் பார்த்தால் �ைரய ஸ்தானத்�ல் ராகு, நான்காம்
�ட்�ல் புதன், ஐந்தாம் �ட்�ல் சூ�யன், ெசவ்வாய், ஆறாம்
�ட்�ல் ேகது, சுக்�ரன், அஷ்டம ஸ்தானத்�ல் ச�, குரு என
�ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன. இந்த வாரம் உங்களுக்கு
சந்�ரன் சஞ்சாரம் சாதகமாக உள்ளது. அ�த நன்ைமகள்
நைடெபறும். ெதா�ல் �யாபாரத்�ல் லாபம் அ�க�க்கும்.
ெகாடுத்த கடன்கள் வசூலாகும். வரேவ வராது என்று �ைனத்த
பணம் �டு ேத� வரும். �� ெநருக்க�கள் �ங்கும். �ைனத்த
கா�யம் �ைறேவறும். பணம் ெகாடுக்கல் வாங்கல் லாபகரமாக
இருக்கும். �ருமண சுப கா�யம் ைக கூ� வரும். ெசவ்வாய்
சுக்�ரன் ப�வர்த்தன ேயாகம் ெபற்�ருப்பதால் நல்ல ெசய்�
�ச்சயம் ேத� வரும்.

கடகம்
ரா�க்கு மூன்றாம் �ட்�ல் புதன் நான்காம் �ட்�ல் சூ�யன்,
ெசவ்வாய், ஐந்தாம் �ட்�ல் ேகது, சுக்�ரன், ஏழாம் �ட்�ல் குரு
உடன் ச� இைணந்�ருக்�றார். லாப ஸ்தானத்�ல் ராகு பயணம்
ெசய்�றார். குடும்பத்�ல் ம�ழ்ச்� அ�க�க்கும். சுப�கழ்ச்�கள்
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ைக கூ� வரும். ேயாகங்கள் �ைறந்த மாதம். ெபண்களுக்கு
ஆைட ஆபரண ேசர்க்ைக அ�க�க்கும். �டு வாகனம் வாங்கலாம்.
அம்மா�ன் உடல் ஆேராக்�யத்�ல் அக்கைற காட்டவும்.
பண வரவு தாராளமாக இருக்கும். �� ெநருக்க�கள் �ங்கும்.
ெவ�நாட்�ல் ேவைல ெசய்பவர்க�டம் இருந்து �ட்�ற்கு பணம்
வரும். ஏற்றும� இறக்கும� ெதா��ல் லாபம் வரும். ேவைல�ல்
ேமன்ைம உண்டாகும் �லருக்கு பத� உயர்வு �ைடக்கும்.
ெசய்யும் முயற்�க�ல் ெவற்� �ைடக்கும். பு�ய முயற்�களுக்கு
ெவற்�கள் �ைடக்கும்.

�ம்மம்
சூ�யைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட �ம்ம ரா�க்காரர்கேள
உங்கள் ரா�க்கு இரண்டாம் �ட்�ல் புதன், மூன்றாம் �ட்�ல்
சூ�யன், ெசவ்வாய், நான்காம் �ட்�ல் சுக்�ரன் ேகது, ஆறாம்
�ட்�ல் ச�, குரு, பத்தாம் �ட்�ல் ராகு என �ரகங்கள் பயணம்
ெசய்�ன்றன. இந்த வாரம் உங்களுக்கு பணவரவு அப��தமாக
இருக்கும்.ெதா�ல் முயற்��ல் லாபம் அ�க�க்கும். ேவைல
ெசய்யும் இடத்�ல் கவுரவம் அந்தஸ்து அ�க�க்கும் பத� உயர்வு
�ைடக்கும். உங்க�ன் ேபச்சாற்றல் அ�க�க்கும். ேபச்�ற்கு
ம�ப்பு கூடும். அரசு ப�யாளர்களுக்கு ெபருைம �ைடக்கும்.
அப்பா�ற்கு உத்ேயாக உயர்வு �ைடக்கும். இடமாற்றங்கள் நல்ல
முைற�ல் நைடெபறும். பூர்�க ெசாத்து லாபம் �ைடக்கும்.
�ள்ைளகளுக்கு நன்ைமகள் �ைடக்கும். குழந்ைதகள் மூலம்
நன்ைமகள் நைடெபறும். சுய ெதா�ல் ெசய்பவர்களுக்கு லாபம்
அ�கமாக இருக்கும். �யாபாரத்�ல் நல்ல லாபம் �ைடக்கும்.

கன்�
புதன் பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட கன்�
ரா�க்காரர்கேள, இந்த வாரம் உங்கள் ரா� அ�ப� புதன் உங்கள்
ரா��ல் ஆட்� உச்சம் ெபற்று பயணம் ெசய்�றார். இந்த வாரம்
உங்களுைடய ரா�க்கு இரண்டாம் �ட்�ல் சூ�யன், ெசவ்வாய்,
மூன்றாம் �ட்�ல் ேகது, சுக்�ரன், ஐந்தாம் �ட்�ல் ச�,குரு,
ஒன்பதாம் �ட்�ல் ராகு என �ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன.
வாக்கு ஸ்தானத்�ல் உஷ்ண �ரகங்கள் இைணந்�ருப்பதால்
ேபச்�ல் கவனமும் �தானமும் ேதைவ. ��ர் அ�ர்ஷ்டம் ேத�
வரும். த�யார் துைற�ல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு வருமானம்
அ�க�க்கும். ெசய்யும் ெதா��ல் முன்ேனற்றம் ஏற்படும்.
ெபாருளாதார வளர்ச்� நன்றாக இருக்கும். ெதா�ல் �யாபாரத்�ல்
அப��தமான லாபம் �ைடக்கும். கல்�த்துைற�ல் ேவைல
ெசய்பவர்களுக்கு தன வரவு �ருப்�கரமாக இருக்கும்.

துலாம்
சுக்�ரைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட துலாம் ரா�க்காரர்கேள,
இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான வாரம். ரா�க்குள் சூ�யன்,
ெசவ்வாய், இரண்டாம் �ட்�ல் ேகது, சுக்�ரன், நான்காம்
�ட்�ல் ச�, குரு, எட்டாம் �ட்�ல் ராகு, �ைரய ஸ்தானத்�ல்
புதன் என �ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன. கணவன் மைன�
உற�ல் ெநருக்கம் கூடும். ேவைல�ல் �ல �ரச்�ைனகள்
வந்து �ங்கும் உயர�கா�க�டம் கவனமாக ேபசவும். ேவைல
ெசய்பவர்களுக்கு ப�ச்சுைம கூடும். �ட்�ற்குத் ேதைவயான
ஆடம்பர ெபாருட்கள் வாங்கு�ர்கள். மாணவர்கள் ப�ப்�ல்
கூடுதல் கவனமும் அக்கைறயும் காட்டுவது அவ�யம். பு�தாக
வாகனங்கள் வாங்கலாம். ெவ�நாட்�ல் இருந்து நல்ல
ெசய்�கள் ேத� வரும். ெபண்களுக்கு நன்ைமகள் �ைறந்த
வாரமாகும்.

�ருச்�கம்
சூ�யன் 12ஆம் �ட்�ல் ெசவ்வாய் உடன் இைணந்துள்ளார்.
ரா��ல் சுக்�ரன் ேகது, மூன்றாம் �டான முயற்� ஸ்தானத்�ல்
ச�, குரு, ஏழாம் �ட்�ல் ராகு, லாப ஸ்தானத்�ல் புதன்
என �ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன. �ைரய ஸ்தானத்�ல்
சூ�யன், ெசவ்வாய் பயணம் ெசய்வதால் உஷ்ணம் ெதாடர்பான
ேநாய் ஏற்படும். அரசு ப�க�ல் இருப்பவர்கள் கவனமாக
இருக்கவும். குடும்பத்�ல் ஒற்றுைம ேமேலாங்கும். ��ந்தவர்கள்
ஒன்று ேசருவார்கள். ேவைல ெசய்யும் இடத்�ல் பத� உயர்வு
�ைடக்கும். ேகட்ட இடத்�ற்கு இடமாற்றம் �ைடக்கும். குடும்ப
ஒற்றுைம அ�க�க்கும். குடும்பத்�ல் இருப்பவர்கள் மூலம்
ெசல்வச் ெச�ப்பு அ�க�க்கும். காதல் �ருமணம் ைககூ� வரும்.
ெபான் ெபாருள் ஆைட ஆபரண ேசர்க்ைக ஏற்படும். ேபச்சாற்றல்
அ�க�க்கும்.

தனுசு
இந்த வாரம் உங்களுைடய ரா�க்கு �ைரய ஸ்தானத்�ல்
சுக்�ரன், ேகது,இரண்டாம் �ட்�ல் ச�, குரு, ஆறாம் �ட்�ல்
ராகு, பத்தாம் �ட்�ல் புதன், லாப ஸ்தானத்�ல் சூ�யன், ெசவ்வாய்
என �ரகங்கள் சஞ்ச�க்�ன்றன. சந்�ரன் சஞ்சாரம் சாதகமாக
உள்ளது. இது ேயாகமான வாரம் பல்ேவறு �றப்புகள் �டு ேத�
வரும். அரசு ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு பத� உயர்வு �ைடக்கும்.
அரசாங்கத்தால் அனுகூலம் உண்டாகும். �லருக்கு பத� உயர்வும்
ேவைல�ல் இடமாற்றமும் உண்டாகும். ெதா�ல் �யாபாரத்�ல்

ச� பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட மகர
ரா�க்காரர்கேள, இந்த வாரம் உங்கள் ரா��ல் ச�,குரு, ஐந்தாம்
�ட்�ல் ராகு, ஒன்பதாம் �ட்�ல் புதன், பத்தாம் �ட்�ல்
சூ�யன்,ெசவ்வாய், லாப ஸ்தானத்�ல் ேகது,சுக்�ரன் என
�ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன. பத்�ல் சூ�யன் பத�ையத்
தருவார். பத்தாம் �ட்�ல் சூ�யன் �சம் ெபற்�ருந்தாலும் கூடேவ
இைணந்�ருக்கும் ெசவ்வா�னாலும் ச�பகவா�ன் பார்ைவ
�ைடப்பதால் ேயாகங்கள் அ�கமாகும். ேவைல�ல் புரேமாசன்
வரும். பு�ய ெபாறுப்புகள் வரும். சம்பளம் அ�க�க்கும்.
ேவைல�ல் இருந்த �ரச்�ைனகள், சங்கடங்கள் �ங்� சந்ேதாஷம்
அ�கமாகும் ெபான் ெபாருள் ேசர்க்ைக ஏற்படும். �லருக்கு நல்ல
ேவைல �ைடக்கும். த�யார் துைற�ல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு
பத� உயர்வு சம்பள உயர்வு �ைடக்கும். இடமாற்றம் உண்டாகும்.

கும்பம்
ச� பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட கும்ப
ரா�க்காரர்கேள, இந்த வாரம் உங்கள் ரா�க்கு நான்காம் �ட்�ல்
ராகு, எட்டாம் �ட்�ல் புதன், ஒன்பதாம் �ட்�ல் சூ�யன்,
ெசவ்வாய், பத்தாம் �ட்�ல் ேகது, சுக்�ரன், ரா��ல் ச�,
குரு என �ரகங்கள் பயணம் ெசய்�ன்றன. அப்பா�ன் வ�
உத�கள் �ைடக்கும். அப்பா வ� ெசாத்துக்கள்,�துர் ராஜ்�த
ெசாத்துக்களால் லாபம் �ைடக்கும். அப��தமான பணவரவு
உண்டு. ேபசும் வார்த்ைதக�ல் �தானமும் கவனமும் ேதைவ.
ப�ச்சுைம அ�க�க்கும். ெதா��ல் �ரச்�ைனகள் வம்பு
வழக்கு வரும். வாகன பழுதுகள் �ங்கும். ெவ�நாடு ேபாகும்
அைமப்பு வரும். மாணவர்களுக்கு கல்��ல் முன்ேனற்றம்
ஏற்படும். �ைளயாட்டுத்துைற�ல் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல
ேயாகம் வரும்.

�னம்
குரு பகவாைன ரா� அ�ப�யாகக் ெகாண்ட �ன
ரா�க்காரர்கேள, உங்களுைடய ரா�க்கு மூன்றாம் �ட்�ல்
ராகு, ஏழாம் �ட்�ல் புதன், எட்டாம் �ட்�ல் சூ�யன்,
ெசவ்வாய், ஒன்பதாம் �ட்�ல் சுக்�ரன், ேகது, லாப
ஸ்தானத்�ல் ச�,குரு என �ரகங்கள் சஞ்ச�க்�ன்றன. தன
தான்ய லாபம் உண்டாகும். ெதா�ல் �யாபார �ருத்�
ஏற்படும். �யாபாரத்�ல் வாங்� ைவத்த ெபாருட்கள்
�ற்று �ரும். த�யார் துைற�ல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு
சம்பள உயர்வு �ைடக்கும். �லருக்கு பத� உயர்வுடன்
கூ�ய இடமாற்றம் ேத� வரும். கணவன் மைன�
இைடேய இருந்த �ரச்�ைனகள் �ங்� அந்�ேயான்�யம்
அ�க�க்கும். ேபச்�ல் கவனமும் �தானமும் அவ�யம்.
வருமானம் அ�க�க்கும். �ட்�ல் சுப �கழ்ச்�கள்
நைடெபறும்.

மைலயக ெவ��ல் ல��
மு.�த்�யானந்தன் லண்டன்
ல�� த��லும் ஆங்�லத்�லுமாக
மால� ைமத்�, சல்மா, குட்� ேரவ�,
சு�ர்தரா� ஆ�ய நான்கு ெபண்�யக்
க�ஞர்கைளத் ேதர்ந்து Wild Girls, Wicked
Words (2012) தைலப்�ல் ெவ��ட்ட நூல்,
ல��க்குள் இருக்கும் ஒரு கலகக்கா�ைய
ெவ�ச்சம் ேபாட்டுக்காட்�யது.
'கட்டற்ற
ெபண்களும்
கடூர
வார்த்ைதகளும்'
என்ற
அர்த்தம்
ெதா�க்கும்
இந்நூல்,
இப்பு�ய
க�கைளக் ெகாண்டாடு�றது என்�றார்
ல��.
இந்தக்
க�ைத
எழு�ய
ெபண்கைள, ெசன்ைன மவுண்ட் ேராட்�ல்
�ற்கைவத்து, மண்ெணண்ெணய் ஊற்�க்
ெகாளுத்த ேவண்டும் என்ற ஆணா�க்கக்
குரல்களுக்கு
எ�ராக,
ஆக்ேராஷம்
ெகாண்ட ல���ன் பைடப்பு உலகு
இது. த��ல் பு�தாக எழுந்�ருக்கும்
ெபண்�யக் க�ைதகள் உலக அரங்�ல்
�வாதத்�ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு
ல���ன்
ெமா�ெபயர்ப்பு
கால்ேகா�ட்டது
என்றால்
அது
�ைகயாகக் கூறுவதாக அைமயாது.
நூல்
ப�ப்பாளர்கள்
ேகட்டு,
தான்
நூல்கைள
ெமா�ெபயர்ப்புச்
ெசய்தாலும், தான் உடன்படாத ஒரு
நூைல,
தான்
ெமா�ெபயர்ப்�ற்கு
எடுத்துக்ெகாண்ட�ல்ைல என்பார் ல��.
ேதர்ந்த,
ெமன்னுணர்வு
ெகாண்ட
வாசகர்கள்கூட, ஒரு ெமா�ெபயர்ப்�ல்
எைவெயல்லாம்
உள்ளடங்கு�ன்றன
என்பைதப் பு�யாதவர்களாக உள்ளனர்
என்று ல�� கு�ப்�டு�றார்.
'ெமா�கள் தமது ெசாற்களஞ்�யத்�லும்
ெதாட�ய�லும்
(syntax)
ெப�தும்
மாறுபடுபவன. ஒரு ெமா��ல் உள்ளது,
��ெதாரு
ெமா��ல்
அப்ப�ேய,
தாேன
ேபாய்
உட்கார்ந்துெகாண்டு
�டுவ�ல்ைல. ஒரு க�ைதையேயா,
�ண்ட
புைனகைதையேயா
ெமா�ெபயர்க்கும்ேபாது,
அந்த
�ருஷ்��ன்
முழுைமயான
வ�வத்ைதேய நாம் மனத்�ல் இருத்த
ேவண்டும். ெசாற்களும் வசனங்களும்,
ெசங்கல்லும்
சாந்தும்
ேபாலத்தான்.
ஆனால்,
அதன்
முழுைமயான
வ�வத்ைதக்
ெகாண்டுவருவைதேய
இலக்காகக் ெகாண்டு நாம் இயங்க
ேவண்டும். மறுபுறம், ெவவ்ேவறுபட்ட
ெமா�ெபயர்ப்பாளர்கள்,
ஒரு
பைடப்�ைன �த்�யாசமாக வா�த்து,
�ளக்கம் ெகாடுத்து, ெவவ்ேவறுபட்ட
ெமா�ெபயர்ப்புகைளத்
தரக்
கூடும்
என்பைதயும் நான�ேவன்' என்�றார்
ல��.

'ஒரு ெமா��ல் ெசால்லப்பட்�ருப்பது,
இன்னுெமாரு
ெமா��ல்
எவ்வாறு
ெகாண்டுெசல்லப்பட்�ருக்�றது என்பது
எனக்கு
எப்ேபாதுேம
கவர்ச்�ையத்
தந்�ருக்�றது. எது ச�யாய் வந்�ருக்�றது
என்பதும், எது ச�வர�ல்ைல என்பதும்
எனக்குத் ெத�யவந்தது. அர்த்தங்கள்
என்பது
அகரா�க�ல்
மட்டுேம
ெத�யவருவ�ல்ைல' என்�றார் ல��.
'ெமா�ெபயர்ப்பு என்பது ஒருேபாதும்
மு�வைடவ�ல்ைல.
ஒவ்ெவாரு
முைறயும்
அதைனச்
ெசப்ப�ட்டு,
�த்�யாசம் �த்�யாசமாக அதைனச்
ெசய்து பார்க்கலாம். காலெவ��ல்
ஒரு �ர� அப்ப�ேய �ைலெபற்று
�டுவ�ல்ைல. ெமா�ெபயர்ப்பாளர்கள்
மா� மா� வரு�றார்கள். ெமா�கள்
மாற்றமைட�ன்றன' (The text is not fixed
in time. The translator changes, language
changes.) என்பார் ல��.
'ல�� ேபான்ேறார் இங்�லாந்�ல்
வாழ்ந்தாலும், அவர்கள் இந்�யா�ல்
�ைல ெகாண்�ருக்�றார்கள்' என்�றார்
ஒரு �மர்சகர்.
ஈழத்துக்
க�ைதகைள
வா�க்கத்
ெதாடங்�ய �ன், த�ழகத்�ல் ெபண்கள்
மத்��ல்
ெபண்�யக்
கருத்துகள்
ஊன்றுவதற்கு முன்னேரேய, ஈழத்�ல்
ெபண் க�ஞர்கள் முன்னரங்கத்�ற்கு
வந்து�ட்டார்கள் என்று ல��யால்
உணர
மு�ந்தது.
இந்�யா�ல்
ெபண்கள் உள்ேநாக்�ய பார்ைவையக்
ெகாண்�ருந்தேபாது,
ஈழத்துப்
ெபண்
எழுத்தாளர்கள்
அர�ய�ல்
பற்றுறு� ெகாண்டு ெபாது ெவ��ல்

�ரேவ�த்�ருந்தைத ல�� அ�ந்து
ெகாண்�ருந்தார்.
இலங்ைக ெசல்லும் உத்ேவகத்ைத
இந்தக்
க�ைதகள்
அவருக்கு
வழங்��ருந்தன.
இங்�லாந்�ன்
உள்துைற அைமச்சு, இலங்ைக �ஜயத்�ன்
�க்கல்கைள ல��க்கும், அவரது கணவர்
ேஹாம்ஸ்ற்ற�ற்கும்
�லாவா�யாக
�ளக்��ருந்தது. யுத்த ெநருக்க�கள்
இலங்ைகக்குள் அவர் ெசல்லக்கூ�ய
இடங்கைள
மட்டுப்படுத்��ருந்தது.
ெகாழும்��ருந்து
ல��
ேஹாம்ஸ்ற்ற�ன் பயணத்ைத எச்.எச்.
�க்ரம�ங்க
ஒழுங்குபடுத்��ருந்தார்.
ெகாழும்�ல், மைலயகத்�ல் அவ�ன்
�ஜயம் ெகௗரவப்படுத்தப் பட்�ருந்தது.
ஹட்ட�ல் ைஹலண்ட்ஸ் கல்லூ��ன்
முன்னாள்
அ�பர்
க.ெமய்யநாதன்
அவர்களும்,
நுவெர�யா�ல்
சட்டத்தர� தாயுமானவன் அவர்களும்
ல���ன்
மைலயக
�ஜயத்ைத
�ைறவுபடுத்��ருந்தனர்.
'�ரேகச�'
�றுவனத்�ன் இயக்குநர் குமார் நேடசன்
அவர்கள்
ல��
ேஹாம்ஸ்ற்றம்
தம்ப��னருக்கு, ெபரும் �ருந்த�த்து
அவர்கைள
ம�ைமப்
படுத்�னார்.
அவர்கள் தனக்க�த்த ெகௗரவத்�ைன
ல�� ெமய்யாகேவ ேபாற்�னார் எனல்
தகும்.
ஈழத்துக் க�ைதகைள ம�த்துப்ேபாற்�,
அவற்ைற நுணுக்கமாக வா�த்து, ஈழத்துக்
க�ஞர்க�ல் 32 ேபைரத் ெத�ந்து உலக
அரங்�ற்கு அ�முகப்படுத்�ய ெபருைம
மூத்த ெமா�ெபயர்ப்பாளர் ல��க்ேக
ெசன்றைடய
ேவண்டும்.
ேசர�ன்

'இரண்டாவது சூ�ய உதயம்' (A Second
Sunrise - Navayana, January 2012),
'எ�ந்து ெகாண்�ருக்கும் ேநரம்' (In a
time of burning – Arc Publications, 2013)
என்ற இரு க�ைதத் ெதாகுப்புகைளத்
த�த்த�த்
ெதாகு�களாக
ல��
ெமா�ெபயர்த்�ருந்தார்
என்பைதயும்
இங்கு
கு�ப்�டுவது
ெபாருந்தும்.
ஈழத்துக் க�ஞர்கள் ப�ெனாரு ேபர்தான்
என்று
அ�க்ைக
இடப்பட்�ருந்த
�ைல��ருந்து,
முப்பத்�ரண்டு
க�ஞர்கைள ல�� கண்டைடந்தைம
அவரது பரந்த பார்ைவ ��ைவப்
புலப்படுத்��ருக்�றது.
ல��க்குத் த�ழ் ெத�யாது என்று
அ�க்ைக ெவ��ட்டவர்கள் உண்டு.
கனடா த�ழ் இலக்�யத் ேதாட்டம்
ல��க்கு,
சாதைனயாளர்
�ருது
வழங்�க் ெகளர�த்தேபாது, அதற்கு
எ�ர்ப்புக் குரல்களும் எழாம�ல்ைல.
அந்த
எ�ர்ப்புகைள
மு.புஷ்பராஜன்
எ�ர்ெகாண்டார். பல ஈழத்து இலக்�ய
�ரபலங்கள் லாப நஷ்டக் கணக்குப்
பார்த்து அைம� கண்டன. ல��,
இந்�யா�ல் பாடசாைலத் த�ழ்ப் பாட
�தானத்�ல்
கம்பராமாயணத்ைதக்
கற்றவர்.
பாமா�ன்,
சல்மா�ன்
பைடப்புகைள
ெமா�ெபயர்த்த
காலங்க�ல் அந்தப் பைடப்பா�கேளாடு
ேசர்ந்து, ெத�ந்து, அவற்ைற ெமா�
மாற்றம் ெசய்தவர். ேசர�ன் க�ைதகைள
ெமா�ெபயர்த்தேபாது, அது ேசர�ன்

பைடப்பு;
ெமா�ெபயர்ப்பு
எனது
பைடப்பு. அது ேவறு, இது ேவறு என்றவர்
ல��.
த�ழ்ப்
பைடப்புகைள
அயராது,
ெதாடர்ந்து
ஆங்�லத்�ல்
ெகாண்டு
ெசன்ற
ெபருைம
அவருைடயது.
ஆங்�லப் ப�ப்பகங்களுடன் இருந்த
அவரது ெதாடர்பும், ஆங்�லப் புலைம
வட்டங்க�ல் அவருக்�ருந்த ெநருங்�ய
உறவும் இந்த சாதைனைய அவர் �கழ்த்த
உத�ன. த�ழகம், இலங்ைக, புலப்
ெபயர்வு என்று அைனத்ைதயும் அைணத்து,
பரந்து ��ந்த ேநாக்�ல் இலக்�யத்ைத
அணு�ய அவரது ேநாக்கு எங்கும்
காணத்தக்கது அல்ல. த�ழ் - ஆங்�ல
ெமா�ெபயர்ப்�ல் ல�� �ட்டுச்ெசன்ற
தடங்கள் என்றும் ேபாற்றப்படும்.
லண்டன் பாதாள ர��ல் (Underground
Train) கடந்த 30 ஆண்டுகளாக, உல�ன்
பல்வறு ெமா�க�ல் வழங்கப்படும் �றந்த
க�ைதக�ன் ஆங்�ல ெமா�ெபயர்ப்பு,
Poster வ��ல் அழகாக அச்�டப்பட்டு,
ர�ல்
ெபட்�க�ல்
பய�க�ன்
பார்ைவக்கு ஒட்�ைவக்கப்படு�ன்றன.
ஒவ்ெவாரு நாளும் லண்டன் ர��ல்
பயணம் ெசய்யும் 30 லட்சம் பய�கள்
இந்தக் க�ைதகைள வா�க்கும் வாய்ப்புப்
ெபறு�றார்கள். இந்தக் க�ைதகள் மக்கள்
மத்��ல் �ரபல்யம் ெபற்றைதயடுத்து,
இக்க�ைதகள்
Underground
Poems
என்ேற த�ேய ெதாகுக்கப்ெபற்று ெபரும்
�ற்பைனையத் ெதாட்டது.
இந்த ர�ல் ெபட்��ல் சங்ககாலக்
க�ைத இடம்ெபற்றெதன்றால் நமக்கு
ெபருைமயாய் இருக்காதா என்ன?
குறுந்ெதாைக�ல் வரும் �ன்வரும்
�ரபல்யமான பாடல் அந்த இடத்ைதப்
ெபற்றது.

யாயும் ஞாயும் யார் ஆ�யேரா
எந்ைதயும் நுந்ைதயும் எம் முைறக் ேக�ர்
யானும் �யும் எவ் வ� அ�தும்,
ெசம் புலப் ெபயல் �ர் ேபால,
அன்புைட ெநஞ்சம் தாம் கலந்தனேவ.
ஏ.ேக.ராமானுஜ�ன்
ஆங்�ல
ெமா�ெபயர்ப்புடன் அக்க�ைத இடம்
ெபற்�ருந்தது.
What could my mother be to yours?
What kin is my father to yours anyway?
And how did you and I meet ever?
But in love, our hearts have mingled
like red earth and pouring rain.
இந்�கழ்�ற்கு முக்�ய ெபாறுப்பாய்
இருந்து, இக் க�ைதையச் �பார்சு ெசய்து
உத�யர் ல�� ேஹாம்ஸ்ற்றம் ஆவார்.
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க�ோ

ல் பேஸ் (Galle face) என்று
நாம் அழைக்கும் காலிமுகத்திடலை
அனுபவித்திராத
இலங்கையர் அபூர்வம் எனலாம். இலங்கையின் எந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்தவரும்
க�ொழும்பில் காலிமுகத்திடலுக்கு ஒரு தடவையாவது சென்று வரவேண்டும் என்று
நினைப்பார்கள். க�ொழும்பில் பிரதான
மையப் பகுதியில் மிகப்பெரிய விஸ்தீரணம் க�ொண்ட கடற்கரைப் பகுதியாக அது
இருப்பதாலும், பழைய பாராளுமன்றக் கட்டிடம், க�ொழும்பு துறைமுகம் உள்ளிட்ட
பல முக்கிய கேந்திர மையங்களை அண்மித்ததாக இருப்பதாலும் அது மேலும் முக்கிய
இடத்தை வகிக்கிறது.
க�ொழும்பில் பெரிய விஸ்தீரணத்தைக்
க�ொண்ட வேற்று நிலமாக பேணப்படுகின்ற

என்றால் முகப்பு என்று ப�ொருள். இரண்டும்
சேர்ந்து Galle face ஆனது. காலிமுகத் திடல்
அதன் தமிழ் ம�ொழி பெயர்ப்பு சிங்களத்திலும் கூட தமிழில் உள்ள அதே அர்த்தத்துடன் 'காளுமுவத�ொர' என்றே அழைக்கப்படுகிறது. இன்னொரு பெயர்க் காரணமும்
கூறப்படுகிறது. அதாவது “கல் ப�ொக்க” (கல்
வாயில்) என்கிற சிங்களச் ச�ொல் தான் ஆங்கிலத்துக்கு Galle face என்று ஆனது என்கிற
கதையும் உண்டு.
காலிமுகத்திடல் பற்றிய பல உண்மைகள் புதைந்தே ப�ோய்விட்டன. இல்லை...
இல்லை... அது சடலங்களின் புதைகுழியாகவேஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது. காலி
முகத்திடல் ஒரு காலத்தில்; மரணித்தவர்களை புதைக்கின்ற மயானமாக இருந்தது
என்றால் நம்ப சிரமப்படுவீர்கள். ஆனால்

புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
காலிமுகத்திடலை1803 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மயானமாகப் பயன்படுத்தத் த�ொடங்கியது ஆங்கிலேய
அரசு. 1805 ஆம் ஆண்டு தான் அதற்கான
எல்லை மதில்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் கல்வெட்டு 1809 இல் இருந்து
பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனை
ஜெபித்து புனிதப்படுத்த 1821 ஆம் ஆண்டு
கல்கத்தாவிலிருந்து பேராயர் மிடில்டன்
(Middleton) வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
1809 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் திகதி
இராணுவத்தைச் சேர்ந்த டேவிட் டேன்
(David Dunn) என்கிற 24 வயது இளைஞன்
க�ொழும்பு பேறை (Beira Lake) வாவியில் தற்செயலாக மூழ்கி இறந்துள்ளார் அவ்விளைஞனின் பிரேதம் தான் முதலாவது தடவையாக
காலி முகத்திடலில் புதைக்கப்பட்டிருகிறது.

உள்ளது. க�ொழும்பு –
கண்டி வீதி அமைக்கப்பட்டதன் பின் நாட்டின் வளர்ச்சியைப் பற்றி ச�ொல்லித்
தெரியவேண்டியதில்லை.
இலங்கையில்
1823இல்
க�ோ ப் பி த் த ோட்டத்தை
ஏற்படுத்தியதன்
மூலம்
பெருந்தோட்டத்துறையை
அறிமுகப்படுத்தியவர் எட்வர்ட் பார்ன்ஸ். இந்தியத்
த�ொழிலாளர்களை த�ோட்டத்தொழிலுக்காக இலங்கையில் முதலில் இறக்கியவரும் அவர் தான்.
அதற்கு முன்னரே காலிமுகத் திடல�ோடு இருக்கிற

ன்
பி
ம்
ழு
க�ொ
கதை
1

என். சரவணன்

மயானமாக விளங்கிய
காலிமுகத்திடல்

பழைய காலிமுகத்திடல் படம். தூரத்தில் தென்னந்தோப்பு இருக்கும்
இடத்தில் தான் பின்னர் க�ோல் பேஸ் ஹ�ொட்டல் கட்டப்பட்டது

ஒரே இடமாக இதைச் ச�ொல்லலாம். சுதந்திர தினம், இராணுவ அணிவகுப்புகள், இராணுவக் கண்காட்சி உள்ளிட்ட பல முக்கிய
அரச நிகழ்வுகள் அங்கே நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. மாபெரும் மே தின நிகழ்வு,
மாபெரும் அரசியல் ப�ொதுக் கூட்டங்களும்,
மட்டுமன்றி ஒரு காலத்தில் அரசியல் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்யும் இடமாகவும் இது
இருந்தது. ஒரு காலத்தில் தமிழரசுக் கட்சியின் பிரபல சத்தியாக்கிரக ப�ோராட்டங்களும் அங்கே தான் நடந்தன.
இன்றைய காலிமுகத்திடல் ஐந்து ஹெக்டேயர் பரப்பைக்கொண்டது. ஆனால்
இன்று காண்பதை விட மிகப் பெரிதாக ஒரு
காலத்தில் அது இருந்தது. அப்போது கிரிக்கெட், ரக்பி, க�ொல்ப், உதைப்பந்தாட்டம்
மட்டுமன்றி, குதிரைய�ோட்டம், கார�ோட்டப் பந்தயப் ப�ோட்டிகளும் நிகழ்த்தப்பட்ட
இடம் அது.
ப�ோர்த்துக்கேயரிடம் இருந்து க�ொழும்பு
க�ோட்டையைப்
பாதுகாப்பதற்கான
இராணுவ தந்திர�ோபாய இடமாக காலி
முகத்திடல் பேணப்பட்டு வந்தது. ப�ோர்த்துக்கேயர்கள் கடல்வழி ஆக்கிரமிப்பை
நடத்தினால் அதை எதிர்கொள்வதற்காக
பீரங்கிகளை க�ொண்டு வந்து வரிசையாக
இங்கே நிறுத்தினார்கள். இன்றும் காலிமுகத்திடலின் கரைகளில் கடலை ந�ோக்கியபடி
காணப்படும் பீரங்கிகள் ஒரு காலனித்துவ
காலத்தில் எப்பேர்பட்ட ப�ோர்களையும்,
ப�ோர் தயார் நிலையிலும் இது இருந்திருக்கிறது என்பதை நமக்கு விளக்கும்.
முன்னர் க�ொழும்பு க�ோட்டையின் வாயிற்
பகுதியாக காலிமுகத்திடல் இருந்தது. டச்சு
ம�ொழியில் Gal என்றால் Gate அல்லது
வாயில் என்று ப�ொருள். அதுப�ோல faas

ந்த நாட்களில் வளரிளம் பருவத்தினனாக இருந்த ப�ொழுது எமது கல்வி
ஆங்கில ம�ொழி மூலமே இருந்தது.
(1947- முதல் 1954).வீட்டில் எமது பெற்றோர்
தமிழில் நன்கு தேர்ச்சி பெற தமிழ், சைவ
சமயம் , இதிகாசங்கள், புராணங்கள், பஞ்ச
தந்திரக் கதைகள், உபகதைகள், பழம�ொழிகள்,
ஆத்திசூடி,க�ொன்றை
வேந்தன்,
நல்வழி, நன்னெறி, வெற்றி வேற்கை, நீதி
வெண்பா,
உலகநீதி
ப�ோன்றவற்றை
ப�ோதித்தனர். அணில், அம்புலிமாமா,
கண்ணன், கல்கண்டு , சக்தி,
கல்கி, கலைமகள், ஆனந்த
விகடன், சினமா பாட்டுப் புத்தகங்கள், பேசும் படம், குண்டூசி,சிரஞ்சீவி,
ம�ோஹினி
ப�ோன்றவற்றை வாசிக்க நேர்ந்தது.
கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம்
, பார்த்திபன் கனவு, ப�ொன்னியின் செல்வன், லக்க்ஷிமி யின்
நாவல்கள், வடுவூர் துரைசாமியின் துப்பறியும் நாவல்கள்,
சூடாமணியின் கதைகள், ஜெகசிற்பியனின்
திருச்சிற்றம்பலம்
, அகிலனின் பாவை விளக்கு,
ந.பார்த்தசாரதியின்
நாவல்கள்
ப�ோன்றவற்றை வாசித்து பயன்
அடைய முடிந்தது.ஆங்கிலத்தில்,
நியூ மெதெட் ரீடர் (1 முதல் 6 வரையிலுமான புத்தகங்கள்), ரேடியன்ட்
வே என்ற புத்தகம், ஷேர் ல�ொக்
ஹ�ோம்ஸ் துப்பறியும் கதைகள்
ப�ோன்றவற்றை எனது தந்தையார்
ச�ொல்லித் தந்தார்.க�ொமிக்ஸ் எனப்படும் சித்திரக் கதைகள், சார்ள்ஸ்
டிகின்ஸ் எழுதிய இரு நகரங்களின்
கதை , ஷேக்ஸ்பியர் நாடகக் கதைகள்
ப�ோன்றவற்றை அக்காலப் பகுதியில்
வாசிக்கும் வரப்பிரசாதம் கிடைத்தது.
பள்ளிக் கூடத்தில் 5 ஆம் வகுப்பில்
இருந்தே எமது ஆங்கில ம�ொழிக் கல்வி
ஆரம்பமானது. அதற்கு முன்னர் அரி
வரியில் இருந்து 5 ஆம் வகுப்பு வரை தாய்
ம�ொழியில் கற்கவேண்டும் என தந்தையார்
பணித்திருந்தார்.
அதனால் தமிழில் படித்து, பின்னர் ஆங்கிலக் கல்லுரிக்குப் ப�ோனால், ஆங்கில 5 ஆம்
வகுப்பில் படிக்க வேண்டும் என்று நிர்ணயித்தினர். ஆயினும் வீட்டில் இரு ம�ொழிகளி-

அது தான் உண்மை. சடலங்களை புதைக்கின்ற மயானமாக ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கையின் கரைய�ோரங்களை ஒல்லாந்தர்களிடம் இருந்து 1896 இல் கைப்பற்றியப�ோதும்
கண்டியை 1815 இல் கைப்பற்றியபின் தான்
முழு இலங்கையையும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் முதல்
இரு தசாப்தங்கள் தான் அதிக பிரிட்டிஷார்
க�ொல்லப்பட்ட காலம். இந்த இடைப்பட்ட
காலப்பகுதியில் தான் கண்டியுடனான முதல்
ப�ோர் 1803 இல் ஆரம்பமானது. அந்தப் ப�ோர்களில் எல்லாம் கடும் த�ோல்வியை சந்தித்தது
பிரிட்டிஷ் படைகள். அதில் க�ொல்லப்பட்ட
உயர் இராணுவ அதிகாரிகள் பலரது சடலங்கள் க�ொழும்புக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டு

இதே 1821 ஆம் ஆண்டு தான் அன்றைய
தேசாதிபதி எட்வர்ட் பார்ன்ஸ் (Edward
Barnes)காலி முகத்திடலை பரந்துபட்ட நில
அமைப்புடன் “Galle Face Green”திட்டம்
என்கிற பெயரில் அமைத்தார். ஒரு குதிரைப்
பந்தயத் திடலை அந்த இடத்தில் அமைப்பதை இலக்காகக் க�ொண்டே இந்தத் திடலை
அவர் அமைத்தார். குதிரைப்பந்தயப் ப�ோட்டி
விளையாட்டு இலங்கையில் இங்கிருந்து தான்
அறிமுகமானது. எட்வர்ட் பார்ன்ஸ் இலங்கையில் பிரதான பெருந்தெருக்களை அமைத்ததில் முன்னோடியானவர். “இலங்கைக்கு
முதலாவது தேவை என்றால் அது
தெருக்கள் தான். இரண்டாவது
தேவையும் தெருக்கள் தான்.
மூன்றாவது
தேவையும்
தெருக்கள் தான்” என்று
1819இல்
கூறியவர்
அவர்.
இ ல ங ்கை யின்
முக்கிய நகரங்கள்
அ னைத்தை யு ம்
தெருக்களால் ஒன்றிணைத்தார். க�ொழும்பில் அவர் பெயரிலும் ஒரு வீதி (Barnes
p l a c e ) இன் று ம்

நினைவுக்கல்

இடமாக மாற்றுவதே அவரின் திட்டமாக
இருந்தது. கூடவே குதிரைச் சவாரி செய்வதற்கும், க�ோல்ப் விளையாடுவதற்குமான
பெரிய திடலாக அமைப்பது தான் அவரின்
ந�ோக்கம்.
ஒரு புறம் பேறை வாவியை (Beira lake)
எல்லையாகக் க�ொண்டு தான் அந்த மயானம்
இருந்தது என்று லூவிஸ் பென்றி குறிப்பிடுகிறார். அதாவது சில ஆண்டுகள் வரைக்கும்
இராணுவத் தலைமையகம் இருந்த இடத்தில் அது அமைந்திருக்கலாம்.
அப்பகுதியில்
ஓட்டல்
கட்டுமானத்துக்காக த�ோண்டும் ப�ோது அங்கிருந்து
எலும்புக் கூடுகளும், சவப்பெட்டிகளின்
எச்சங்களும், சவப்பெட்டிகளின் இரும்புக்
கைப்பிடிகளும்
கண்டெடுக்கப்பட்டதாக
செய்திகளில் வெளிவந்ததையும் இங்கே
குறிப்பிட வேண்டும். அந்த எச்சங்களை
ஆராய புறக்கோட்டை நீதவான் லங்கா
ஜயரத்ன, த�ொல்லியல் பேராசிரியர் ராஜ்
ச�ோமதேவ ப�ோன்றார் அங்கே சமூகமளித்திருந்ததையும் அச்செய்திகள் குறிப்பிட்டிருந்தன. 1866 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பருக்கு
பின்னர் வுல்பெண்டால், ஸ்லேவ் ஐலன்ட்
ஆகிய இடங்களில் உள்ள கத்தோலிக்க
தேவாலய வளாகங்களையும்
ஸ்லேவ்
ஐலன்ட்டில் உள்ள மலே மயானத்தையும்
மயானமாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்துவதாகவும், காலிமுகத்திடல் மயானத்தை தனித்து
ஐர�ோப்பியர்களுக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தும்படியும் ஒரு தீர்மானம் 1866 யூன் 10ஆம்
திகதி நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
நடுப்பகுதியில் அது மயானமாக பயன்படுத்தப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு இராணுவப் பாவனைக்காக அது பயன்படுத்தப்பட்டது.

அ.ந.க. ஒரு சகாப்தம்

இந்த விக்ேடாரியா நினைவு தூண் இப்போது க�ொழும்பு
நூலகத்துக்கு அண்மையில் காணப்படுகிறது

லும் பயிச்சி பெற்று இருந்ததனால்
வகுப்பில் சிறப்பாகப் பயில முடிந்தது. எனவே இரட்டை வகுப்பு
ஏற்றம் பெற முடிந்தது.
புதுமைப் பித்தன் , கு.அழகிரிசாமி, ஜெயகாந்தன், மு. வரதராசன், அச�ோகமித்திரன், சுந்தர
ராமசாமி , ஆதவன், பிரபஞ்சன்,
விந்தன், தி.ஜானகிராமன் , க.நாசு

வீதி 1814 இல் அமைக்கப்பட்டது. இன்றும்
அது அமைக்கப்பட்டதற்கான கல்வெட்டு
இன்றைய தாஜ் சமுத்திரா ஹ�ோட்டலின்
பாதைய�ோர மதில�ோடு ஒரு கல்வெட்டாக
இருப்பதைக் காணலாம்.. பிற்காலத்தில்
தென்னிலங்கையில் காலி வரை நீள்கிற A2
பாதையின் ஆரம்பம் காலிமுகத்திடலில்
இருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றது.
1830களில் ஒன்றரை மைல் தூரத்துக்கு இது
குதிரைய�ோட்டப் ப�ோட்டி நடத்தும் இடமாகவும் காலிமுகத்திடல் பயன்படுத்தப்பட்டது. அப்போது இதனை க�ொள்ளுப்பிட்டி
குதிரைப் பந்தயத் திடல் Colpetty
Race Course என பெயர் பெற்றிருந்தது.
22.09.1835 ஆம் ஆண்டு
தான் முதல் குதிரைப்
பந்தயம் அங்கு நிகழ்ந்திருக்கிறது. 1893 ஆம்
ஆண்டு க�ொழும்பு
கறுவாத்தோட்டப்
பகுதிக்கு (Cinnamon
G a r d e n ) ப கு தி க் கு
அது மாற்றப்படும்
வரை இங்கே தான்
அந்தப் பந்தயங்கள்
நிகழ்ந்தன. பிற்காலத்தில் சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது பிரதமர் டீ.எஸ்.சேனநாயக்க
இறப்பதற்கு காரணமான
எட்வர்ட் பான்ஸ்
குதிரை சவாரி விபத்து இங்கு
தான் நிகழ்ந்தது என்பதையும்
இங்கே க�ொசுறாக நினைவுக்கு
க�ொண்டு வரலாம்.
பசுமை காலிமுகத்திடல் 1856 ஆம்
ஆண்டு அன்றைய ஆளுநர் சேர் ஹென்றி
ஜ�ோர்ஜ் வார்ட் (Sir Henry George Ward 1797–1860) காலிமுகத்திடலின் கடற்கரைய�ோடு அண்டிய பகுதியை ஒரு மைல் தூரம்
அளவுக்கு பசுமைத் திடலாக புதுப்பிக்கும்
இன்னொரு Galle Face Greenதிட்டத்தை
ஆரம்பித்தார். அவரது அத்திட்டம் 1859
இல் நிறைவடைந்ததுடன் காலி முகத்திடல்
இன்றைய த�ோற்றத்தை அடையப்பெற்றது.
இன்றும் காலிமுகத்திடலில் அதன் நினைவுக்
கல்லை காணலாம். முற்றிலும் பெண்களும்
குழந்தைகளும் காற்று வாங்கிக் களிக்கும்

ஆகிய�ோர்
படைப்புகளில்
அதிக விருப்பம் பின்னர் ஏற்பட்டது.
நா.மு. குமாரசிங்கம்,முத்துராசன், மானா
மக்கீன், பாலுமகேந்திரா ப�ோன்ற மாற்றுக்
கருத்துகளைச் க�ொண்ட நண்பர்களுடனும்
பழகிவந்தேன். இந்த உறவுகள் தவிர ஆய்வறிவாளர்கள், க.கைலாசபதி, கா.சிவத்தம்பி, பிரேம்ஜி ப�ோன்றவர்களின் வழிகாட்-

டல்களும் எனக்கு ஆரம்பகாலத்தில்
உதவின.
அமரர்
கனசபாபதி
கைலாசபதி
மூலம் மறைந்த சிறந்த படைப்பாளி
“இளங்கீர’ னுடன் (சுபைர்) த�ொடர்பு
ஏற்பட்டு வந்தது. 1960/61 வாக்கிலே
“மரகதம்’ சஞ்சிகையை இளங்கீரன்
வெளியிட்டு வந்தார்.
அவருடைய வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க ஐர�ோப்பிய நாவலாசிரியர்கள் சிலரை மரகதத்தில் அறிமுகஞ்
செய்து வைத்தேன். அவ்வாறு
அறிமுகம்
செய்யப்பட்டவர்களில்
ஒருவர்
மறைந்துப�ோன
பிரென்சு எழுத்தாளரும் ஆய்வறிவாளருமான அல்(ரு)பேர் கெமு
( ALBERT CAMUS) ஆவார். இக்கட்டுரையைப் பார்த்த அ.ந.க.
மரகதம் த�ொடர்பாக ஒரு மதிப்புரையை இலங்கை தகவற்
திணைக்களம் நடத்திய ஸ்ரீலங்கா
என்ற தமிழ் ஏற்பாட்டிலே எழுதியிருந்ததுடன் எனது மரகதம்
கட்டுரையையும் விசேஷமாகக்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அ.ந.க.வும்
இன்னும்
சிலரும்
மறைந்துப�ோன
முதலியார்
குல
சபாநாதனை பிரதம ஆசிரியராகக்
க�ொண்ட ” ஸ்ரீலங்கா’ சஞ்சிகையின் ஆசிரியர் குழுவில்
இ ட ம்பெற் றி ருந ்த ன ர் .
அ.ந.க. என்னைச் சந்திக்க விரும்பி,
எம்.எஸ்.எம். இக்பாலிடம் அது பற்றிக்
குறிப்பிட அன்று “அறியாப்பிள்ளை’ யாக
இருந்த இளைஞனான என்னை அ.ந.க.
வின் அலுவலகத்துக்கு (க�ொழும்புத் துறைமுகத்திற்கு அருகில் இருந்தது) இழுத்துச்சென்று அ.ந.க.விடம் அறிமுகஞ் செய்துவைத்தார்.
அவரைப் பார்த்தவுடனேயே அவருடைய ஆளுமை எனக்கும் பளிச்சென்று

உணர்த்தி நின்றது.சிரித்த முகம்,முத்துபல்வரிசை, கரியநிற மும், yankee bump தலைமுடியும் smart dressசும் வயது வித்தியாசம்
பாராமல் என்போன்றவர்களையும் சரிசமமாகப் பாவித்து சகஜமாக உரையாடியது
என யாவுமே என மனத்திரையில் பதிவாகின.
பின்னர்
அவருடைய
“மதமாற்றம்’
நாடகம் பற்றி ஆங்கில வான�ொலியில்
மதிப்பீடு செய்ததுடன் TRIBUNE (எஸ்.பி.
அமரசிங்கம் நடத்தியது) என்ற ஆங்கில
வார அரசியற் சஞ்சிகையிலும் அந்நாடகம் பற்றி எழுதினேன். குறிப்பிட்ட அந்த
இதழும் மார்க்சியச் சார்பு க�ொண்டதாகவே
இருந்தது.
“அ.ந.க. ஒரு சகாப்தம்’ என்றொரு சிறு
நூல்
“அ.ந.க. ஒரு சகாப்தம்’ என்றொரு சிறு
நூல்” இப்பொழுது வெளியாகியிருக்கிறது. அதனை எழுதியிருப்பவர் சுயதேடல்
மூலம் அறிஞராக விளக்கிவரும் படைப்பாளியும் நாடகக்கலைஞரும் பத்தி நூலாசிரியரும் எழுத்தாளருமான உற்சாகம்
மிகுந்த நமது அந்தனி ஜீவா தான், அவருடைய புத்தகத்தைப் படிக்கும் முன்னர்,
அ.ந.க.வை மீண்டும் நினைவுறுத்திப்
பார்த்ததன் விளைவுதான் இக்கட்டுரையின் முற்பகுதியில் இடம்பெற்ற நான்
சம்பந்தப்பட்ட
தகவல்கள்.
இவை
கூட வரலாற்றுச் செய்திகளடங்கியவைதான்.மலையக வெளியீட்டகத்தினரின்
அ.ந.க. ஒரு சகாப்தம் என்ற சிறு நூலின்
ஆசிரியர் அந்தனி ஜீவா முன்னர் தினகரன்
வாரமஞ்சரியில் எழுதிய சாகாத இலக்கியத்தின் சரித்திர நாயகன் என்ற த�ொடர்கட்டுரைகளின் த�ொகுப்பு இது 48 பக்கங்களைக்
க�ொண்டது.
“உலகையே என் சிந்தனையால் அளந்துவிட வேண்டுமென்று பேராசை க�ொண்ட
காலத்தில்’ வாழ்ந்த அ.ந.க. பல பரிமாணங்களை க�ொண்டிருந்தார் என்பதனை இந்த
நூல் எடுத்துரைக்கிறது.

(த�ொடரும்)

தனது பேச்சின் மூலமும் எழுத்தின்
மூலமும் நாடகங்கள் மூலமும் நூல்கள்
சஞ்சிகை மூலமும் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி வரும் அந்தனி ஜீவா ஒரு சிறந்த இதழியலாளர் என்பதற்கு நிரூபணமாக இந்த
புத்தகத்தின் எழுத்து நடை அமைகிறது.
அ.ந.க.வை இன்றைய வாசகர்களுக்கு சிறந்த
முறையில் அறிமுகப்படுத்தும் வகையில்
தமது நூலில் பின்வரும் தலைப்புகளில் ஆக்கியிருக்கிறார் நூலாசிரியர் .
இலக்கிய வானில் சுடர் நட்சத்திரம்
துள்ளி விளையாடும் பள்ளிப்பருவம் எழுத்துத்துறையின் ஆரம்பகாலம் த�ொழிலாளர்
நலனில் அக்கறை, தகவற் பகுதி, பத்திரிகைத் துறை முதல் சந்திப்பு, கவிதையும்
கந்தசாமியும், இலக்கிய மலடர் சிறுகதைத்
துறையில் நாவல் துறை நாடகத்துறை இலக்கிய விமர்சனம் , சீர்திருத்தத்துறை வெற்றியின் இரகசியம் அ.ந.க.ஒரு சகாப்தம்.
அந்தனி ஜீவா அமரர் அ.ந.க.வுடன் நெருங்கிய த�ொடர்பு க�ொண்டிருந்தவர். உள்ளார்த்த
நட்பு அவர்களிடையே இருந்தது.
அதன் வெளிப்பாடாக இந்தக் கட்டுரைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான non -academic ரீதியான நூல்கள் தான்
மக்களிடையே பிரபல்யம் பெறுகின்றன.
சகலருக்கும் பயனளிக்கின்றன. அந்த விதத்திலே ஆற்றல் மிகு அந்தனி ஜீவா பற்றியும்
நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் . 48
பக்கங்களில் நூலாசிரியர் பற்றிய பல விபரங்கள் நேர்த்தியாக தரப்பட்டுள்ளன.
கலாபூஷணம் புன்னியாமீன் இவ்விபரங்களை எழுதியுள்ளார்.
அ.ந.க.வை
மறந்துவிட்ட நாம் அவருடைய
ஆய்வறிவுப்
பங்களிப்புக்களை
நினைவுகூர
இச்சிறு நூல் பெரிதும்
உதவுகிறது.

கே.எஸ்.சிவகுமாரன் ...?
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,yq;if Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

''Njrj;jpd; mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G nra;tjpy; ngUik nfhs;Nthk;""
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; gl;lg;gbg;gpy; Gjpa Nghf;Ffis Kd;ndLj;Js;sJ. Njrpa ts jsj;jpw;F Nkyjpf ngUik Nru;g;gij fUj;jpy; nfhs;tjd; %yk; njhlu;e;J
fy;tpf;fhfTk; gq;fspg;Gr; nra;fpwJ. gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tpj;jpl;lkhdJ jkJ njhopy;toq;Feu;fSf;F ngWkjpia Vw;gLj;j jpwikahd Gjpa jiyKiw gl;ljhupfis
cUthf;Ftjw;F ftdkhf tbtikj;Js;sJ. ,e;j rpwe;j Njrpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; xU gq;Fjhuuhfyhk;.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; nghUl;fs;> Nrit kw;Wk; KjyPl;Lg; gzpia toq;Ftjw;fhf Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;Jld; jk;ik gjpT
nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w Gfo;ngw;w toq;Feu;fs;> kw;Wk; cs;ehl;L Kftu;fs; kw;Wk; Vf tpepNahf];ju;fsplkpUe;J 2021 etk;gh; 30Mk;
jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gjhuu; tpz;zg;gpf;Fk; gjpTf;fhd xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; Cth nty;y];]
gy;fiyf;fofj;jpd; ,yq;if tq;fp gJis fpisapy; 3114820 vd;w tq;fpf; fzf;fpyf;fj;jpw;F 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij
nrYj;j Ntz;Lk;. gy;fiyf;fofj;jpw;F tpz;zg;gj;Jld; itg;Gg; gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs;
gy;fiyf;fof ,izajsj;jpy; jug;gl;Ls;s Google Form ,w;F (khjpup tpz;zg;gg; gbtk;) cs;sply; Ntz;Lk; vd;gNjhL 2021 etk;gh;;
30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; gpujp fhrhsu;/ toq;fy;fs;> Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> g];]u tPjp> gJis vd;w
Kftupf;F fpilf;FkhW fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fisg;
gjpTnra;jy;” vdf; Fwpg;gl;L gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtj;jpd; ,izg;ig www.uwu.ac.lk vd;w gy;fiyf;fof
,izaj;jsj;jpy; ghh;itaplyhk;; my;yJ 2021 etk;gh; 30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 tiu tq;fpapy; nrYj;jg;gl;ljd; thbf;ifahsu; gpujp
rPl;il rku;g;gpg;gjd; %yk; jhkhf te;J Cth nty;y];] gy;fiyf;fof> toq;fy;fs; gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplkpUe;J tpiyfSf;fhf miog;ig Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; nghJthf tpLf;Fk;.
vt;thwhapDk;> gjpT nra;ag;glhjtu;fsplkpUe;Jk; tpiyfisf; NfhUk; cupikia jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
NfhUk;NghJ
tpiyfis toq;fhj my;yJ nfhLf;fg;gl;l NjitfSf;F ,zq;f rupahd Neuj;jpy; tpepNahfj;ij toq;fj; jtWfpd;w toq;Feu;fs;
Kd;dwptpj;jypd;wp gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLtu;.
epjp mikr;rpd; e-GP System (PROMISE.LK) ,w;fhf Vw;fdNt gjpT nra;j toq;Feu;fs;> tpw;gidahsu;fs;> Nrit toq;Feu;fs;
mt;thwhd gjptpid ep&gpg;gJld; gjpTf; fl;lzj;ij nrYj;jj; Njitapy;iy vd;gNjhL tpz;zg;gg; gbtj;ij khj;jpuk; rku;g;gpf;fTk;.

,y.

cUg;gbfs;

tpguq;fs;

nghUl;fs;
1
2

4

tpyq;FzT
nrtpg;Gy-fl;Gy kw;Wk; fw;gpj;jy;
cgfuzq;fs;
nrtpg;Gy-fl;Gy kw;Wk; ,ir
cgfuzq;fs;
fl;bl nghUl;fs;

5
6
7
8
9

Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;
Nrjdg; gris/ cuk;
fzpdp Jizg;ghfq;fs;
gl;lkspg;G tpoh
kpd; cgfuzq;fs;

10

kpd; nghUj;Jjy;fs;

11
12
13
14

gz;iz cgfuzq;fs;
/iggu; fpsh]; cw;gj;jpfs;
kyu; myq;fhuq;fs;
jsghlk; - gpsh];bf; kw;Wk;
/iggu; fpsh];

3

15
16

Njhl;l cgfuzq;fs;
fduf cUg;gbfs;

17
18

milahs ml;ilfs;
jfty; njhopy;El;gk;> njhlu;ghly;
kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
rikayiw ghj;jpuq;fs;
Ma;T$l ,urhadq;fs;>
fz;zhbr; rhkhd;fs; kw;Wk;
Efu;Tg;nghUl;fs;
Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk;
fUtpfs;
E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk;
rQ;rpiffs;
kUj;Jt toq;fy;fs;
tiyg;gpd;dy; cgfuzq;fs;
tH;zg; g+r;R
nrbfs;
mr;R> Gj;jfk; fl;ly; kw;Wk;
tpsk;guk;

19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37

midj;J tifahd tpyq;FzT.
gy;Y}lf jpiungUf;fp kw;Wk; jpiufs;> fl;Gy-nrtpg;Gy jahupg;Gfs; OHP> Video
Conference Systems> Fuy; gjpT fUtpfs;> xypthq;fp> xypngUf;fp> ngUf;fp Kjypad.
xyp mikg;Gfs;> tPbNah gjpT nra;jy;> njhFg;G Kjypad.
$ohq;fw;fs;> rpW fw;fs;> Rz;zhk;G> cuk;> rPke;J> Mw;W kzy;> rPke;J Gsf;Ffs;>
`pAk; Foha;fs;> ];yg;;> Kd;thh;g;Gfs;> g+q;fh ,Uf;iffs;> g+r;rhbfs; Kjypad.
fpUkpehrpdpfs;> rtu;f;fhuk;> Kjypad.
Nrjdg;gris/ Jk;Gj; Jfs;/ vUikg; Gy;> Kjypad.
tpirg; gyif> nks];
mq;fpfs;> khiyfs; kw;Wk; njhg;gpfs;
kpd;tprpwpfs;> njhiyf;fhl;rp njhFjpfs;> tPbNah njhFjpfs;> XbNah cgfuzk;>
mLg;Gfs;> tf;Fk; fpsPdu;fs;> ciwepiy Fsph;rhjdq;fs;;> Fspu;rhjdg; ngl;bfs;>
tspr; rPuhf;fpfs;> kpd;rhu mad; kw;Wk; nfhjpfyd;fs; Kjypad.
kpd; Fkpo;fs;> fk;gpfs;> kpd;rhu kPl;lu;fs;> Nfgps;fs;> ];tpl;r;fs;> Plug Tops, Holders>
Kjypad.
tptrha ,urhadq;fs; kw;Wk; tptrha fUtpfs;> Kjypad.
Nkirfs;> fjpiufs;> Kjypad.
kyu; Vw;ghLfs;
Nkirfs;> fjpiufs;> rpw;wYkhhp> Nfhg;G rpw;wYkhupfs;> ifg;gpb ehw;fhypfs;>
Nkirfs;> rpw;wYkhupg; gLf;iffs;> uhf;iffs;> mYkhup> midj;J tifahd
nkj;ijfs; (SLS rhd;Wngw;wJ) Kjypad.
kyu;r;rhbfs;> Njhl;l ,Uf;iffs; kw;Wk; tpsf;Ffs;> ,ae;jpu rhjdq;fs; Kjypad.
G.I., PVC Foha;fs;> ,Uk;G> G.I. jfLfs;> Mzp> Riuahzp> Riufs;> Fg;igj;njhl;b>
kz;ntl;b> ily;fs;> m];ng];Nlh]; jfL> fz;zhb jfL> Foha;> Ball Valves>
Jg;GuT njhlu;ghdit> fk;gp> Fspayiw nghUj;jpfs;> Rtu; XLfs;;> jiuNahLfs;;>
Jk;Gj;jbfs;> J}upiffs;> jiu tpupg;Gfs;> Fitting & Shell Tank Kjypad.
gpsh];bf; ml;ilfs;, RFID, Kjypad.
Nkir kw;Wk; kbf; fzpdpfs;> njhlu;ghly; cgfuzq;fs;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;>
mr;Rg;nghwpfs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> Kjypad.
rikay; ghj;jpuq;fs; kw;Wk; ntl;Lf;fUtpfs;> rikayiw ghj;jpuq;fs;> Kjypad.
midj;J tifahd Ma;T$l ,urhadq;fs;> fz;zhbr; rhkhd;fs; kw;Wk;
Efu;Tg;nghUl;fs;
midj;J tifahd Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;
cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L> Kjypad.

41
42
43

44

45
46
47
48
49

jq;Fkpl trjpfs;
czNtw;ghl;L Nritfs;
thfdq;fs; thliff;fkh;j;Jjy;

kpd;rhu cgfuzq;fs;
gOJghu;j;jy;
Ma;T$l cgfuzq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
Nkhl;lhu; thfd jpUj;jNtiyfs;

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk;
fw;gpj;jy; cgfuzq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
mYtyf jsghlq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
msit cgfuzq;fs; Nrit
kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;
nghwpj;njhFjp kw;Wk;
,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
Nkhl;lhu; thfdq;fis Nrh;tp];
nra;jy;
tpkhdg; gzar;rPl;L Nritfs;
fl;bl epu;khzk;

51

fl;bl Gdu;epu;khzk; kw;Wk;
gFjpgphpg;G Ntiyfs;
mYkpdpa Ntiyfs;
,Uk;G Ntiyfs;
jpiur;rPiy/nrq;Fj;J kiwg;Gfs;

52
53
54
55

tPjp kw;Wk; epyr;rPuikg;G

2.
3.
4.
5.

6.

m. mYtyfk;: ......................................................................................................
M. ifg;Ngrp: .........................................................................................................
,. njhiyefy;:

04. kpd;dQ;ry;:

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

05. njhlh;Gnfhs;sNtz;ba egh;

m. ngah;: .............................................................................................................
M. gjtpepiy:.....................................................................................................

06. Gus;T thp ,yf;fk;

:

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

07. VAT gjptpyf;fk;: (VAT rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa gpujpnahd;iw ,izf;fTk;) : ...........................................
08. epWtdj;jpd; jd;ik: (murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd tpahghuk;> $l;Lj;jhgdk;> epWtfk;> Vf chpikahsh;>
gq;Filik my;yJ nghWg;G tiuaWf;fg;gl;l fk;gdp> kf;fs; fk;gdp my;yJ tpahghu
epWtdkh vd;gJ gw;wp)
09. cw;gj;jpahsuh> tpw;gid ,wf;Fkjpahsh;> tpw;gid Kfth;> tpw;gid tpepNah];jh; my;yJ ifapUg;ghsh;fsh
vd;gJ gw;wp:
10. chpikahshpd; ngah;

:

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

11. gjptpyf;fk;

:

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

(tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp my;yJ CIDA/ICTAD rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk;)
12. tq;fpahshpd; ngah; kw;Wk; fzf;fpyf;fk; : ..............................................................................................................
13. 60 ehl;fSf;fhd fld; trjpf;F ,zf;fkh vd;gJ gw;wp ........................................................................................ :
14. E-ngWiffSf;F ,zf;fkh vd;gJ gw;wp: Mk;/,y;iy
15. nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; Ntiyfs; vDk; tFjpfspy; ve;j tFjpapd; fPo; ePq;fs; gjpT nra;fpwPh;fs;
(xU jdpahd jhs; (Separate sheet) xd;iw www.uwu.ac.lk vd;w ,izajsj;jpy; my;yJ Cth nty;y];]
gy;fiyf;fofj;jpd; toq;fy; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;) ..............................................................................
16. nrYj;jpa nkhj;jj; njhif

:

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

17. ePq;fs; PROMISE.LK gjpT nra;Js;sPh;fsh ....................................................................................................................
16.1 PROMISE.LK gjptpd; fPohd gjpntz;: ....................................................................................................................
jpfjp: ..................................

....................................................................
tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
(cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

gjpTnra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gpg;gjw;fhd tFjpfspd; gl;bay;
(ftdpf;fTk;: tpz;zg;gjhuh; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gbia filrp epuypy; (tpz;zg;gjhuhpdhy;
milahskplTk;) () milahskpLjy; Ntz;Lk;. njhpT nra;ag;gl;l cUg;gbfSf;fhd Vw;Gila nkhj;jg;
gjpTf; fl;lzj;jpw;Fr; rkkhd njhifia gjpTf; fl;lzkhf fl;lhak; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. c-k;: Ie;J
cUg;gbfSf;fhf tpz;zg;gpg;gjhdhy; fl;lzk; 5x1,000 = 5,000.00)

,y.

cUg;gbfs;

gjpTf; fl;lzk;
(,y. &gh)

&gh 1>000.00
&gh 1>000.00

3

nrtpg;Gy-fl;Gy kw;Wk; ,ir cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

4

fl;bl nghUl;fs;

&gh 1>000.00

5

Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;

&gh 1>000.00

6

Nrjdg; gris/ cuk;

&gh 1>000.00

7

fzpdp Jizg;ghfq;fs;

&gh 1>000.00

8

gl;lkspg;G tpoh

&gh 1>000.00

9

kpd; cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

10

kpd; nghUj;Jjy;fs;

&gh 1>000.00

11

gz;iz cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

12

/iggu; fpsh]; cw;gj;jpfs;

&gh 1>000.00

13

kyu; myq;fhuq;fs;

&gh 1>000.00

14

jsghlk; - gpsh];bf; kw;Wk; /iggu; fpsh];

&gh 1>000.00

15

Njhl;l cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

16

fduf cUg;gbfs;

&gh 1>000.00

17

milahs ml;ilfs;

&gh 1>000.00

18

jfty; njhopy;El;gk;> njhlu;ghly; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

19

rikayiw ghj;jpuq;fs;

&gh 1>000.00

20

Ma;T$l ,urhadq;fs;> fz;zhbr; rhkhd;fs; kw;Wk; Efu;Tg;nghUl;fs;

&gh 1>000.00

21

Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

&gh 1>000.00

22

E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;

&gh 1>000.00

23

kUj;Jt toq;fy;fs;

&gh 1>000.00

24

tiyg;gpd;dy; cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

25

tH;zg; g+r;R

&gh 1>000.00

26

nrbfs;

&gh 1>000.00

27

mr;R> Gj;jfk; fl;ly; kw;Wk; tpsk;guk;

&gh 1>000.00

28

ghJfhg;G cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

29

mhpe;j kug; gyif

&gh 1>000.00

nghJthd jpUj;jNtiyfs;;> Nkhl;lhh; thfd bq;fupd; kw;Wk; tz;zg; g+r;R> nkj;ij
ciwfs; kw;Wk; ,Uf;iffs;> thfdq;fSf;fhd ,Uf;if ciwfs; kw;Wk; lau;
khw;Wjy; Kjypad.
epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> fzpdpfs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfs;>
jl;lr;Rfs;> (kpd;dZtpay; kw;Wk; ifKiw) gy;Y}lf xsptPr;rpfs;> kpd; jpiufs;>
OHP> itl; Nghu;l; Kjypad.

30

nkd;nghUs;

&gh 1>000.00

31

epidTg; nghUl;fs;/ fpz;zq;fs;/ igfs;

&gh 1>000.00

32

tpisahl;L cUg;gbfs; /nghUl;fs;

&gh 1>000.00

33

fhfpjhjpfs;

&gh 1>000.00

34

msj;jy; cgfuzq;fs;

&gh 1>000.00

cUf;fpnahl;Ljy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; Kjypad (cUf;F> kug;gyif kw;Wk; /
iggu; fpsh];)
GPS, Tripod midj;J tifahd msit ,ae;jpuq;fspdJk;

35

lau; kw;Wk; bAg;fs;/hPgpy;Lfs;

&gh 1>000.00

36

Nlhdu;fs;

&gh 1>000.00

37

rPUil kw;Wk; Mil nghUl;fs;

&gh 1>000.00

miwfs;> khehl;L miwfs;> Kjypad.
rpw;Wz;b/ gfYzT/ ,uTzT (Buffer Set), Kjypad.
15 ,Uf;iffs; nfhz;l tspr;rPuhfk; rfpjk; kw;Wk; tspr;rPuhf;fkpd;wp gazpfs;
Ntd;fs;> 28> 32> 42 kw;Wk; 56 ,Uf;iffs; nfhz;l gazpfs; g];fs;> nyhup> buf;>
g+k; buf; Kjypad.
Fspu;rhjdg;ngl;b> ePh; Nkhl;lh;fs;> ciwepiy Fsph;rhjdk;> tspr;rPuhf;fp> kw;Wk;
thfd tspr; rPuhf;fpfs; Kjypad.
midj;J tifahd Ma;T$l cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

tpz;zg;gjhuhpdhy;
milahskplTk;
(Tick if Applied)

nghUl;fs;
nrtpg;Gy-fl;Gy kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;

cg nkhj;jk;

kpd;gpwg;ghf;fp kw;Wk; midj;J tifahd nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs;.
Nkhl;lhu; thfdq;fspd; midj;J tifahd Nrh;tp];;fs;
,y.

cUg;gbfs;

gjpTf; fl;lzk;
(,y. &gh)

tpkhdg; gazr;rPl;L

tpz;zg;gjhuhpdhy;
milahskplTk;
(Tick if Applied)

Nritfs;
rptpy; Ntiyfs;> ,Uk;G> rPke;J> kzy;> kug;gyif> nrq;fy;> ily;> xl;Lg;gyif>
$iuj; jfL> Gjpa fl;blq;fs;> Foha; Ntiyfs;> Kjypad.
fl;blq;fspd; Gdu;epu;khzk;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; gFjpgphpg;G Ntiyfs;
mYkpdpa gFjpgphpg;G Ntiyfs; kw;Wk; Vida mYkpdpa Ntiyfs;> Kjypad.
f;upy;> thapy; fjT> Kjypad.
jpiur;rPiy/nrq;Fj;J kiwg;Gfs; toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;> Kjypad.
midj;J tifahd tPjp kw;Wk; epyr;rPuikg;Gfs;

tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjo; gpujpAld; tpz;zg;gg;gbtk; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. nghWg;G tiuaWf;fg;gl;l fk;gdp xd;wpd;
tpz;zg;gkhapd; $l;bizg;Gr; rhd;wpjopd; gpujpia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Kftu; my;yJ cw;gj;jpapd; kW tpw;gidahsu; xUtupd; tpz;zg;gkhapd; cw;gj;jpahsu;/ tu;j;jff; Fwp cupikahsuplkpUe;J
mq;fPfhuk; mspf;fg;gl;l fbjj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gjhuu; Fiwe;jgl;rk; 60 ehl;fs; fhyj;jpw;F fld; trjp toq;Fk; jpwidg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL mjw;F
,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
tpiyg;gl;baypy; ntl; mwtpLtjhapd;> cq;fsplk; ntl; nraw;ghl;L Mtzk; ,Ug;gij Fwpg;gpl;L cs;ehl;L ,iwtupj;
jpizf;fsj;jplkpUe;J ngwg;gl;l fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
NkYs;s gl;baypy; 50–55 cUg;gbfSf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F tpUk;Gk; xg;ge;jjhuu;fs; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp
mjpfhurigapd; (CIDA) my;yJ (Kd;djhf epu;khz gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jpf;fhd epWtdk;/ ICTAD) nry;Ygbahd gjpT
(njhlu;Gila Jiwf;fhf CIDA/ICTAD gpujp xd;iw ,izf;fTk;). mur Jiw epWtdq;fSf;F ,e;j epge;jidfs; Vw;Gilajy;y.
tpz;zg;gq;fis Google Form ClhfTk; rku;g;gpf;fyhk;. mjw;fhd ,izg;G gy;fiyf;fof ,izaj;jsj;jpy; jug;gl;Ls;sJ.

jiytu;
gy;fiyf;fof ngWiff; FO
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;
g];]u tPjp> gJis>
,yq;if.
2021-10-17

03. njhiyNgrp / njhiyefy; ,y.

tpyq;FzT

Vida tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
1.

01. tpahghu epWtdk; / xg;ge;jf;fhuhpd; ngah;:.................................................................................................................
02. tpahghu epWtdk; / xg;ge;jf;fhuhpd; Kfthp:...............................................................................................................

2

%yjdg; gzpfs;
50

toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd khjphp tpz;zg;gg; gbtk;

1

kUe;J> KjYjtp toq;fy;fs;> rj;jpurpfpr;ir cgfuzq;fs;> Kjypad.
nusl;lu;fs;> Rtpl;Rfs;;> nkhlk;fs; kw;Wk; tiyg;gpd;dy; cgfuzq;fs;> Kjypad.
th;zg; g+r;Rfs;> nghyp\;> tf;];> thu;dp\;> jpd;du; kw;Wk; Nlh;igd;ild; Kjypad.
kyu;fs;> nrbfs; kw;Wk; Vida g+q;fh nrbfs;> Kjypad.
midj;J tifahd mr;rply;> Gj;jfk; fl;ly;/ nghUl;fs;> ,wg;gu; Kj;jpiu kw;Wk;
jpfjp Kj;jpiufs;> ngau; kw;Wk; mwptpj;jy; gyiffs;> b[pl;ly; mr;R kw;Wk;
gpnyf;]; mr;R> gjpNtLfs;> Kjypad.
ghJfhg;G cgfuzq;fs;
jPaizg;Gf; fUtpfs;> jPaizg;G ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ghjzpfs;> Kjypad.
mhpe;j kug; gyif
gyif> tpl;lk;> Reefers Kjypad.
nkd;nghUs;
Virus Guard, Accounts Stocks, GIS, Kjypad.
gupRfs;> Ngidfs;> Lanyards> gpj;jis epidTr; rpd;dq;fs;> Nflaq;fs;> mf;upypf;>
epidTg; nghUl;fs;/ fpz;zq;fs;/
Kjypad.
igfs;
Njhy; igfs;> epiwNtw;Weh;ju igfs;> kbf;fzpdp igfs; Kjypad
tpisahl;L cUg;gbfs; /nghUl;fs; midj;J tifahd tpisahl;L cUg;gbfs; /nghUl;fs;
fhfpjhjpfs;
midj;J tifahd fhfpjq;fs;> Gj;jfq;fs;> Ngidfs; kw;Wk; ngd;rpy;fs;> itl;
Nghu;l;> fzpg;nghwp> ,f;l;Nuhdpf; ];nld;rpy;fs; Kjypad.
msj;jy; cgfuzq;fs;
GPS, Tripods kw;Wk; midj;J tifahd msj;jy; cgfuzq;fs;> Kjypad.
lau; kw;Wk; bAg;fs;/hPgpy;Lfs;
midj;J tif thfdq;fSf;fhfTk;
Nlhdu;fs;
Gifg;glg; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfs; (,e;j cUg;gbapd; fPo; gjpT
nra;ag;gl;l rhd;wpjo;fSld; mq;fPfhuk; ngw;w cs;ehl;L Kftu;fs;/ tpepNahf];ju;fs;
tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
rPUil kw;Wk; Mil nghUl;fs;
rPUilf;fhd Jzpfs;> g+l;];> kio mq;fpfs;> njhg;gp> Fil> nkj;ij tpupg;G> Jtha;>
jiyaiz ciw> nkj;ij ciw> ijay;> tpisahl;L rPUilfs;> rhupfs; Kjypad.

Nritfs;
38
39
40

,yq;if Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; - 2022

38

jq;Fkpl trjpfs;

&gh 1>000.00

39

czNtw;ghl;L Nritfs;

&gh 1>000.00

40

thfdq;fs; thliff;fkh;j;Jjy;

&gh 1>000.00

41

kpd;rhu cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;

&gh 1>000.00

42

Ma;T$l cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

&gh 1>000.00

43

Nkhl;lhu; thfd jpUj;jNtiyfs;

&gh 1>000.00

44

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fw;gpj;jy; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

&gh 1>000.00

45

mYtyf jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

&gh 1>000.00

46

msit cgfuzq;fs; Nrit kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

&gh 1>000.00

47

nghwpj;njhFjp kw;Wk; ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

&gh 1>000.00

48

Nkhl;lhu; thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

&gh 1>000.00

49

tpkhdg; gazr;rPl;L Nritfs;

&gh 1>000.00

cg nkhj;jk;
,y.

cUg;gbfs;

gjpTf; fl;lzk;
(,y. &gh)

%yjd Ntiyfs;
50
51
52
53
54
55

fl;bl epu;khzk;
fl;ll Gdu;epu;khzk; kw;Wk; gFjpgphpg;G Ntiyfs;
mYkpdpa Ntiyfs;
,Uk;G Ntiyfs;
jpiur;rPiy/nrq;Fj;J kiwg;Gfs;
tPjp kw;Wk; epyr;rPuikg;G
cg nkhj;jk;

&gh
&gh
&gh
&gh
&gh
&gh

1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00

tpz;zg;gjhuhpdhy;
milahskplTk;
(Tick if Applied)
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தீபாவளி
சிறப்பு சிறுகதை

“ப

ட், பட், பட்டென்று பட்டாசு
வெடிச்சத்தம் அந்த த�ோட்டத்தையே அதிரச் செய்தது. ஆண்களும் பெண்களும் சின்னஞ் சிறார்களுமாக எல்லோரும் ஒரே குதூகலமாக
பட்டாசைக் க�ொளுத்தி மலரப்போகும்
தீபாவளிப் பண்டிகையை வெகு சிறப்பாக
க�ொண்டாட காத்திருந்தனர். என்னதான்
கூலிவேலை செய்தாலும் த�ோட்டப்பகுதிகளில் பண்டிகைக் க�ொண்டாட்டங்களுக்கு குறைவே இல்லை. அனேகமாக“
தைப்பொங்கல்”, தீபாவளி என்று வந்துவிட்டால் த�ோட்டத்தில் சம்பளத்துக்கு
பதிலாக எட்வான்ஸ், என்று கூறப்படும்
முற்பணம் க�ொடுப்பார்கள் இந்த முற்பணத்தை பின்பு அவர்களின் சம்பளத்திலேயே க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக பிடித்துவிடுவார்கள் அப்படியும் ஒரு சில
கம்பெனிக்கார்கள் இந்த முற்பணத்தை
க�ொடுப்பதற்கு அடாவடித்தனம் பிடிப்பார்கள். பின்பு துரைமாருக்கும் த�ோட்டக்
கமிட்டியினருக்கும் இடையே பேச்சு
வார்த்தை நடாத்தப்பட்டு, அப்படியும்
க�ொடுக்கா விட்டால் பின்பு கம்பெனிக்காரர்களுக்கும் கட்சித் தலைவர்களுக்கும்
இடையில் மேலிடத்து பேச்சுவார்த்தை
நடாத்தப்படும். அதுவும் சாத்தியப்படா
விட்டால் வேலைநிறுத்தப் ப�ோராட்டத்தில் இறங்க வேண்டிவரும் என்று முடிவுக்கு வரும்போது, வேறு வழியின்றி ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்னசெய்ய?. இந்தத்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் தங்களது
எல்லா உரிமைகளையும்,வேலைநிருத்தப் ப�ோராட்டம் நடாத்தியே பெறவேண்டிய துர்பாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் தாமாக முன்வந்து
எதையுமே இவர்களுக்கு க�ொடுப்பதில்லை.
வழமை ப�ோல இம் முறையும் தீபாவளிக்கு முற்பணமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இருந்தாலும் அந்த ச�ொச்சத்தை
வாங்கி தீபாவளிப் பண்டிகையைக்
க�ொண்டாட முடியுமா என்ன? புத்தாடைகள் வாங்கவேண்டும். திண்பண்டங்கள் செய்ய வேண்டும். விருந்தினர்
வீடுகளுக்கு ப�ோய் வரவேண்டும். இத்தனைக்கும் இந்தச் சுண்டக்காய் காற்பணம்
ப�ோதுமா என்ன? இருந்தாலும் எதற்கும்
சளைத்தவர்கள் அல்ல இவர்கள் . நகை
நட்டுகளை ஈடு வைத்தாவது அல்லது வட்டிக்கு பணம் வாங்கியாவது இந்தப் பண்டிகைகளை வெகுசிறப்பாக க�ொண்டாடி
விடுவார்கள் . “ அட.. ப�ோங்க.. இந்த
வருஷம் இருக்கோம் அடுத்த வருஷம்
இருப்போமா என்ன? ப�ோனாப்போகுது
. எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கடனை
கட்டப் பார்ப்போம்என்பார்கள் சாவகாசமாக.
“ இந்தா புள்ள சரசாயி, எனக்கு ஒரு
வாய்க்கு வெத்தல க�ொண்டுவா.. “குசினியில் ஏத�ோ வேலைகளில் மூழ்கிக்
கிடந்த சரசாயி, இந்த மனுசனுக்கு வேறவேலையே இல்ல” என்றுதன் மனதுக்குள் முணுமுணுத்துக் க�ொண்டு வெற்றிலைக் க�ொங்காணியைத்( வெற்றிலை
இடைப் பை) தேடி ஒருவாய்க்கான
வெற்றிலையை மடித்துக் க�ொண்டு முன்
வாசலுக்குச் சென்ற தன் கணவனிடம் நீட்-

டினாள். அங்கே முண்டாசைக் க�ொண்டு
கை இடுக்கில் குடையை ச�ொறுகிக்
க�ொண்டு நின்ற கணவனைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டாள்.” என்னங்க. எங்க இப்படி
கெலம் பிட்டீங்க”“ஏம்புள்ள மறந்திட்டியா டெயிலர் மாரியப்பன் வீட்டுக்கு
ப�ோயிட்டுவாரேன். நம்மரெண்டு பேருக்கும் உடுப்புதைக்க க�ொடுத்தேன்.. என்ன
பண்ணி இருக்கான�ோ தெரியல்ல".

தைக் கண்டார். “என்னப்பா மாடசாமி,
இப்படி குந்திக் கெடக்கிற, என்னாச்சி,
உனக்கு?”..”கங்காணி ஐயாவா, ஒண்ணுமில்லங்க” “ஒண்ணுமில்லையின்னா
ஏ இப்படி குடியேமுழுகிப் ப�ோனமாறி
இருக்க” “இன்னும் முழுகிப்போக என்னங்க இருக்கு.. எல்லாத்தையும் தான்
முழுங்கிட்டு ப�ோயிட்டாளே அந்தச்
சிறுக்கி“ஆங்..ஓம்மகள பத்தி ச�ொல்-

பவானி ஆசைப்பட்டு கேட்பதெல்லாவற்றையும் வாங்கிக் க�ொடுப்பார்கள். அம்மாவும் அப்பாவும் அவள் மேல் உயிரையே
வைத்திருந்தார்கள் என்று ச�ொல்லலாம்.
ஆனால் அவள�ோ த�ோட்டப் பாடசாலையில் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் ப�ோதே
அதே த�ோட்டத்தில் வசித்த குமாருடன்
“ஓடிப்போய்” திருமணம் செய்துக�ொண்டாள். குமாரும் ஓரளவுக்கு வசதியானவன் தான். திறமைசாலி-

அமர்க்களம் இவள் வீடுமட்டும் இருள்
மயம்.
மறுநாள் தீபாவளி. திக்கெட்டும் தீப
ஒளி வீச மங்களரமாய் ப�ொழுது புலர்ந்திருந்தது. த�ோட்டக் க�ோயிலில் நாதஸ்வர
ஓசை நயமாய் ஒலித்துக் க�ொண்டிருந்தது.
அடுத்த வீட்டு வான�ொலியில் “வருஷத்தில ஒரு நாளு தீபாவளி“ என்ற பாடலும்
ஒலித்துக்
க�ொண்டிருந்தது.
“மாமி..
மாமி..” செங்கமலத்தின் குரல் கேட்டு

யும் கூட இருப்பினும்
அவன் தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவன். அன்ப�ோடும் ஆசைய�ோடும்
வளர்த்த தன் மகள் தன்
முகத்தில் கரியை பூசி
விட்டு,ஒரு
தாழ்ந்த
சாதிக்காரன�ோடு ஓடிப்ப�ோனதைமாடசாமியால்
தாங்கிக் க�ொள்ள முடியவில்லை. இருந்தாலும்
பத்து மாதம் வயிற்றில்
சுமந்த
பெற்றெடுத்த
தாயல்லவா’ தாயைப்
ப�ோல பிள்ளை நூலைப்
ப�ோல சேலை” என்று
அந்த
த�ோட்டத்தார்
எல்லோரும் அவளைத்
தான் சாடினார்கள். “என்
கண் முன்னே வந்தால்
இருவரையும் கண்டதுண்டமாக வெட்டிப்
ப�ோடுவேன்” என்று கங்கணம் கட்டினான்
மாடசாமி. ஒரு வாரகாலமாக கவ்வாத்துக்
கத்தியும் கையுமாக ஒரு பைத்தியக்காரனைப் ப�ோலவே சுற்றிச் சுற்றிவந்தான்.
மாடசாமியின் கர்ஜனைக்குப் பயந்து
நடுங்கிய குமாரும் பவானியும் அந்த
த�ோட்டத்தை விட்டு, குமாரின் உறவினர் இருக்கும் வேற�ோர் த�ோட்டத்துக்குப்
ப�ோய் குடியேறினார்கள்.
இது நடந்து முடிந்து ஒரு வருடத்துக்கு
மேலாகியது. இப்போது அவர்களுக்கு ஒரு
குழந்தையும் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருந்தது. அதுவும் அழகான ஆண் பிள்ளையாம் பங்கஜத்துக்கு மகளையும் பேரப்-

வெளியில் வந்த பங்கஜம் ,“என்னபுள்ள..
பலகாரம் க�ொண்டு வந்தியா? என்று
ஆவல�ோடு கேட்க, “இல்ல மாமி.. அங்கபாருங்க பவானி அக்காவருது..”பங்கஜம் ஒருகணம் திகைத்தே ப�ோனாள்.
மகளும் மருமகனும் பேரப்பிள்ளையையும் தூக்கிக் க�ொண்டு வந்து க�ொண்டு
இருந்தார்கள். அதற்கிடையில் எப்படிய�ோ
விடயத்தை தெரிந்து க�ொண்ட மாடசாமி
கவ்வாத்துக் கத்தியை தூக்கிக் க�ொண்டு,
“எங்க வந்தீங்க, வாசற்படி தாண்டினா
கண்டந்துண்டமா வெட்டிப் ப�ோட்டிருவேன்.. “என்று வீரா வேசத்துடன்
நின்று க�ொண்டிருந்தான். நல்ல நாளும்
அதுவுமா இந்த நன்னாளில் ஏதாவது விபரீதம் நடந்துவிடும�ோ என்ற அச்சத்தில்
அக்கம் பக்கத்தார் எல்லோரும் கூடினார்கள். குமாரும் பவானியும் அதிர்ந்து ப�ோய்
அப்படியே சிலையைப்போல நின்றார்கள். குழந்தை வீறிட்டு அலறியது.
“நல்ல நாளும் பெரிய நாளுமா வீட்டுக்கு வந்தபுள்ளங்கள இப்படியா
செய்யிறது.. கத்திய வீசிட்டு பேரப்புள்ளைய தூக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள அழைச்சுட்டுப்போ மாடசாமி”... என்று யார�ோ
ஒரு பெரியவர் ச�ொல்ல. “ஆமா,
மாடசாமி அதுதான் சரி. .வா. .வா...
அவுங்கள
வீட்டுக்குள்ள
கூப்புடு
பாவம் புள்ளங்க... பயந்து நடுங்கிப்ப�ோய் நிக்குதுங்க...” என்று இன்னும�ொருவர் கூற மாடாமியையும் முந்திக்கொண்டு பங்கஜம் பேரனை தூக்கி
உச்சி ம�ோர்ந்த வண்ணமாய் வீட்டுக்குள் நுழைந்தாள்.
மகளும் மருமகனும் “எங்கள மன்னிச்சுடுங்க”... என்று அவனின் காலில்
விழ புள்ளங்கள ஆசிர்வாதம் பண்ணி
உள்ளுக்கு கூட்டிக்கிட்டுப் ப�ோப்பா..
இந்த வருஷம் உங்களுக்குத் தான்
தீபாவளி..” யார�ோ ஒருவர் இப்படிச்
ச�ொல்ல மாட சாமிக்கு மனம் இரங்கியது.
நரகாசுரனாய் இவ்வளவு நாளும் இருந்தவன். இன்று கண்ணனாய் மாறிகாட்சி
அளித்தான்.
கூட்டம் கலைந்தது..”மாமி... பலகாரம் எடுத்துக்கிட்டு ஓடிவாரேன்..” செங்கமலம் சிட்டாய்ப் பறந்தாள். “தம்பிக்கு
காட்ட ப�ொறிவாணமும் எடுத்துக்கிட்டு வா
புள்ள..” பங்கஜம் வாய்மலர்ந்து நின்றாள்.
இத்தனை நாளும் இருள் சூழ்ந்து இருந்த
அந்த வீடும் தீபவ�ொளியால் பிரகாசம்
பெற்றது.

தித்திக்கும் தீபாவளி

ஏய், என்னா புள்ள ப�ோயிலையைக்
காணாமே”
என்றான்
காத்தமுத்து
கண்ணும் கருத்துமாக . “ப�ோயிலை
முடிஞ்சுச்சுங்க.. முடிஞ்சா ப�ோயிலையும்
சீனியும் வாங்கிட்டு வாங்க”, “சீனியும்
முடிஞ்சுச்சா, அப்ப எப்படி பலகாரம்
சுடப்போற”. .. சுருக்கா ப�ோயிட்டு
வாங்க”... என்று கணவனை அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் வீட்டு வேலைகளில்
மூழ்கிப்போனாள் சரசாயி.
வெய்யில் கடுமையாக கணகணத்தது தடுமாறிக்கொண்டு ஆலமரத்து
லயத்தை தாண்டி மேட்டுலயம் பக்கமாக
மாரியப்பன் டெயிலர் வீட்டை ந�ோக்கி
நடக்க ஆரம்பித்தார் காத்த முத்து. காத்தமுத்துவை எல்லோரும் காத்தமுத்துக்
கங்காணி என்றே செல்லமாக அழைத்தார்கள். அதே த�ோட்டத்திலேயே பல
வருடங்களாக கங்காணியாக வேலை
பார்த்தவர், இப்போது த�ோட்டத்தில்
எது நடந்தாலும் இவருக்கு ச�ொல்லாமல்
இருக்கமாட்டார்கள். அந்தளவுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அவருக்கு உண்டு.
யாருக்காவது சுகவீனம் ஏற்பட்டால்
வைத்தியமும் செய்வார். பேய், பிசாசுகள் அண்டி வந்தால் தனது தெய்வ பக்தியால் விபூதி பிடித்தும் க�ொடுப்பார்.
இப்படி பல தரப்பட்ட வல்லவர். நல்லவர். வெற்றிலையை மென்று க�ொண்டே
ஒருவாறு மேட்டுலயத்தை அடைந்தவர், அங்கே வாசற்கோடியில் மாடசாமி
கன்னத்தில் கைவைத்த வண்ணம் கவலைய�ோடு குந்திக் க�ொண்டு இருப்ப-

லுறீயா.. அது எல்லாம் சரியாவரும்.
நாளைக்கு தீவாளிபாரு, உம் பேரனையும்
தூக்கிக் கிட்டு ஓம் மக வரப்போறாளா
இல்லையான்னு பாரு” “இல்லைங்க
அவ வரமாட்டா, அப்படியே அவ வந்தாலும் நான் வீட்டுக்குள்ளே எடுக்க மாட்டேனுங்க, த�ொலைஞ்சி ப�ோனவ, எப்படிய�ோ ப�ோறா, அவளத் தான் ம�ொட்டை
அடிச்சி குடி முழுகிப் புட்டேனுங்களே"“அப்படி ஒதுக்கியேவச்சுப் புடாதே
மாடசாமி. நாம எல்லாம் எவ்வளவு
நாளைக்கு இருக்கப் ப�ோற�ோம் ” காத்த
முத்துவின் குரல் கேட்டு மாடசாமியின்
மனைவி பங்கஜமும் அங்கே வந்தாள்.
“நல்லாச் ச�ொல்லுங்க கங்காணியாரே.
அவ வீட்டவிட்டு ப�ோயி ஒரு வருசம்
ஆச்சி. அவளப் பாக்கனும்னு இருக்கு..
இந்த ஆளு இப்படியேதான் ச�ொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு. அவரு கெடக்குறாரு
ப�ோங்க வந்தா நா ஆளாத்தி எடுத்து வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டுக்கிறேனுங்க”என்றாள் பங்கஜம் வீறாப்போடு. “சரி..சரி
நல்லா இருங்க, துணியெல்லாம் அள்ளிப்
ப�ோட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு, ப�ோயிபாருங்க..” அவள் ச�ொன்னதைக் கேட்டுக்
க�ொண்டே அவர் ப�ோய் விட்டார். ஆனால்
பங்கஜத்தின் நினைவுகள் பழைய சம்வத்தை அசை ப�ோட ஆரம்பித்தது.
“மாடசாமி – பங்கஜம்” தம்பதிகளுக்கு
ஒரே மகள் தான் பவானி. மிக அழகாகவும் அம்சமாகவும் துடிப்பாகவும் இருப்பாள். ஒரே பிள்ளை என்பதால் அவளுக்கு செல்லம் க�ொடுத்து வளர்த்தார்கள்.

பசறையூர்

ஏ.எஸ். பாலச்சந்திரன் ...?
பிள்ளையையும் காணவேண்டும் என்று
ஆவலாக இருந்தது. இருந்தும் என்ன
பண்ண, ப�ோய்ப் பார்க்கவாமுடியும்.
“மாமி.. மாமி”.. யார�ோ கூப்பிடும் சத்தம் கேட்டு சுயநினைவுக்கு
வந்தவள், “யாரு” என்று கேட்டாள்.
மாமி.... செங்கமலம், எங்கம்மா முறுக்குத் தட்டையும் பெரிய கரண்டியையும்
வாங்கிட்டு வரச்சொன்னுச்சு, நீங்கதான்
பலகாரம் சுடமாட்டீங்களாமே.” செங்கமலம் ச�ொல்ல,“இரு புள்ள, எடுத்துக்கிட்டுவாறேன்”, என்றவாறு சமயலறைக்குள்
சென்றாள்.. எல்லோர் வீடுகளிலும் ஒரே

‘பணச்சடங்கு’ - பல்லின பண்பாடுகளின்
நுணுக்கமான பதிவு

அ

வுஸ்திரேலியாவில் வாழும் ஈழத்து
எழுத்தாளர்
ஆசிகந்தராஜாவின்
புதுவரவு, பணச்சடங்கு சிறுகதை
த�ொகுப்பு. ஏற்கனவே அவரது சிறுகதைகள்,
குறுநாவல் ப�ோன்றவற்றால் தமிழுலகில்
நன்கு அறியப்பட்டவர். மட்டுமல்லாது,
புனைவுக்கட்டுரை என்ற வடிவத்தை தமிழுக்கு அறிமுகம்செய்தது ஆசி கந்தராஜா
தான். தனது பரந்த உலக அனுபவத்தையும்,
தனது த�ொழில் மூலமும், கல்வி மூலமும்
பெற்ற விவசாய விஞ்ஞான அறிவியலையும்
எளிமையாக புனைவு என்ற வடிவத்துக்குள்
உள்ளடக்கி பரவலாக்கியவர். தமிழில் இந்த
முயற்சிக்கு ஆசி கந்தராஜாவே முன்னோடியாவார்.
ஈழத்து எழுத்தாளர்களில் மிக நுணுக்கமாக
யாழ்ப்பாணத்தின் வாழ்வியல் க�ோலங்களையும், வட்டார வழக்குகளையும் சித்தரிப்பதில்
ஆசிரியர் கைதேர்ந்தவர். குறிப்பாக அறுபது,
எழுபதுகளில்
யாழ்ப்பாண
வாழ்க்கை
முறையையும் அதன் உள்ளடுக்ககளையும்
இவரின் கதைகளில் எப்போதும் இரசிக்க
முடியும். பெரும்பாலும் கதையின் நாயகர்கள் நனவிடை த�ோயும்போது வரும் விவரிப்புக்கள் உண்மையில் ஆசிரியரின் நனவிடை
த�ோய்தல்தான�ோ என்றே எண்ணத் த�ோன்றுகிறது.
முதலில் இந்த கதைகளிலுள்ள ப�ொதுவான
அம்சங்களைப் பார்க்கலாம். இவற்றின் களங்கள் மிகவும் பரந்துபட்டவை. அவுஸ்திரேலியா, லெபனான், இஸ்ரேல், ஈரான், வன்னி,
யாழ்ப்பாணம் என்று கதை நகரும் எல்லைகள் உலகளாவியவை. அந்தவகையில் இது
ஒரு சர்வதேச, பல்லின பரிமாணம் க�ொண்ட
த�ொகுப்பு. ஆனால் கதைகளின் கதைய�ோட்டம் உண்மையில் ஒரு யாழ்ப்பாணத்து
மனிதனின் பார்வையில் அல்லது அவனது
அனுபவத்தில் இருந்துதான் பெரும்பாலும்
விவரிக்கப்படுகிறது. கதைச�ொல்லி ஒரு-

ப�ோதும் தனது ஈழத்தமிழ் அடையாளத்தை
விட்டு விலகுவதில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட வேண்டியது. உதாரணமாக தலைமுறைதாண்டிய காயங்கள் என்ற கதையை
குறிப்பிடலாம். புலம்பெயர்ந்த எல்லா ஈழத்தமிழ் மக்களினதும் மனங்களில் அவர்களின்
தாய்நிலத்து நினைவுகள் காலம் முழுவதும்
வண்டல் மண்ணாக படிந்து ப�ோயிருக்கிறது என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள முடிகிறது.
நீண்ட கால நினைவுகள் மற்றும் த�ொன்மங்கள் வழியாக வந்த அந்த உணர்வை இலகுவில் அழித்துவிட முடியாது.
அடுத்ததாக, முன்னைய த�ொகுப்புக்களைவிட இந்தத் த�ொகுப்பில் ஓரளவுக்கு தமிழ்
அரசியல் உணர்வு சற்று துலக்கமாக தெரிகிறது என்பது முக்கியமானது. நரசிம்மம்,
தலைமுறை தாண்டிய காயங்கள் ப�ோன்ற
சிறுகதைகளை
உதாரணமாக
ச�ொல்ல
முடியும்.
அந்திமம் ஒரு நெகிழ்ச்சியான கதை. கதைச�ொல்லிக்குத் தனது தாய் தன்னுடன் எவ்வளவ�ோ வசதிகளுடன் இருந்தும்ஏன் தன்னிடம் தாள் காசுகளை கேட்கிறார் என்றோ,
அவற்றை ஏன் மிகவும் பத்திரமாக காப்பாற்றுகிறார் என்றோ விளங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. இது ப�ொதுவாக அந்திமகாலத்தில்
எல்லோரிடமும் இருக்கும் இயல்பு என்றே
எண்ணத் த�ோன்றுகிறது. அல்லது நீண்டகாலமாக யாழில் பெண்களின் ப�ொருளாதார

அலைமகன் ...?
பாதுகாப்பு இந்த க�ொட்டைப் பெட்டிக்குள்ளும், அவர்களின் நகைகளுக்குள்ளுமே
அடங்கியிருந்தது என்பதும் ஒரு காரணமாக
இருக்கலாம்.
க�ொட்டைப்பெட்டியினுள்
இருக்கும் பணத்தில் உறைந்திருக்கும் அம்-

மாவின் வாசனை என்ற
படிமம் அற்புதமானது.
உண்மையில் கதையின்
ஜீவனே இந்த வசனத்தில்தான்
இருக்கிறது
என்று நினைக்கிறேன்.
அம்மாவின்
க�ொட்டைப்பெட்டி வெறும்
பணம் சம்பந்தப்பட்டது
அல்ல.
யாழ்ப்பாண சமூகம்
நீண்ட காலமாக மூடுண்ட
சமூகமாக இருந்து இப்ப�ோதுதான்வெளியேவந்திருக்கிறது. இந்த மூடுண்ட
சமூகத்திலும் பல்வேறுபட்ட ஒழுக்க மீறல்கள்,
ஆசாபாசங்கள்
இருக்கத்தான் செய்கின்றன
என்பதை பெரும்பாலானவர்கள் வெளிப்படையாக
ஒத்துக்கொள்வதில்லை. பணச்சடங்கு
சிறுகதையில்
நாகலிங்கம் மற்றும் குமாரசாமி என்ற இரண்டு
முன்னாள் ஆசிரியர்கள். இந்நாள் கனவான்கள். ஆனால் "உசாரில்லாத ச�ோணையன்"
கந்தையாவின் மனுசி வள்ளியம்மையின்
வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன என்பதை
வாசகர்களே ஊகித்துக்கொள்ள வேண்டும்
என்பதுதான் ஆசிரியரின் ந�ோக்கம்.
'எதிரியுடன் படுத்தவள்' என்ற சிறுகதை
இஸ்ரேல்-பலஸ்தீன இணையர்களின் காதல்
திருமணத்தை மையமாக க�ொண்ட ஒன்று.
ஆண் பெண் காதல் உறவு சாதி, மதம்
தாண்டிய ஒன்றுதான் என்றாலும், சமூக
யதார்த்தம் முற்றிலும் வேறாகவே இருக்கிறது. இத்தகைய கலப்பு மணம் செய்யும்
தம்பதிகள் மட்டுமல்ல அவர்களின் வாரி-

சுகளும் ம�ோசமாகப் பாதிக்கப்படும் நிகழ்வுகள் உலகெங்கும் நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கின்றன. இச்சிறுகதையில் ஜெர்மன்
தம்பதிகளிடம் யூதப்பெண்ணான அவீவா
கூறும் "பத்து வருடங்களுக்கு முன்பென்றால்
நீங்கள் மேலதிகமாக தந்த பணத்தை வாங்கியிருக்க மாட்டேன். முகம் க�ொடுத்து கதைத்தும் இருக்க மாட்டேன். ஜெர்மன் இனத்தை
வெறுத்த காலம் அது. இன்று காலம் எல்லாவற்றையும் புரட்டிப் ப�ோட்டு விட்டது.”
எனும் வார்த்தைகள் மிகத் துயரமான யதார்த்தம். வரலாறு எப்போதுமே நீதியாகவ�ோ,
தர்க்க ரீதியாகவ�ோ இருப்பதில்லை.
தற்போதைய
வடமாகாணம்
தனது
ஆதியான வேர்களை மெல்ல மெல்ல

உதறித் தள்ள த�ொடங்கிவிட்டது. 90s கிட்ஸ்என்று ச�ொல்லப்படும் குழந்தைகளுடன்
அந்த நினைவுகளும் த�ொன்மங்களும்
மெல்ல மெல்ல கரையத் த�ொடங்கியுள்ளன என்பது மனத்தை உலுக்கும் ச�ோகம்.
அந்த வகையில் இந்தத் த�ொகுப்பு தற்கால
2k கிட்ஸ் எனப்படும் இளைய�ோருக்கு
மிகவும் பயன் தரும். அக்கால யாழ்ப்பாண
வாழ்வியலையும், அதனுள் ஊறி பின்னர்
உலகம் முழுவதும்சு ற்றிய ஒருவரின் பார்வையையும் அறிந்து க�ொள்வது நமது புரிதலையும், மரபையும் மேலும் விரிவாக்கும்.
அந்தவகையில் பணச்சடங்கு கட்டாயம்
எல்லோரும் கலந்து க�ொள்ள வேண்டிய
ஒன்று.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
PROCUREMENT OF VEHICLE MOUNTED
ELEVATING AND ROTATING WORK PLATFORM
(AERIAL PLATFORM VEHICLE)

tHj;jf mikr;R

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
fPNo tpjpf;fg;gl;lthwhd cgfuzj;jpw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; ,g;nghOJ miof;fpd;whh;.
ngWif
njhlh;gPL
CES/FP/03/
PT/5762 (MP)

1.

ngWifg; ngah;

tpiykDf;Nfhuy;
Kiwik

tpiykDg;gpiz
(cj;juthjk;);
njhif

Procurement of vehicle
mounted Elevating and
Rotating Work Platform (Aerial
Platform vehicle)

International
competitive Bidding
(ICB)

Sri Lankan Rupees
Tharee Million
(LKR 3,000,000.00)

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

LKR 75,000/=

1400 hrs on
10th December
2021

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigf;F 2022 Mk; Mz;Lf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis
toq;Ftjw;fhf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w cw;gj;jpahsu;fs;> Kftu;fs;> tpepNahf];ju;fs;> ,wf;Fkjpahsu;fs;>
mjpfhuk; ngw;w tpw;gidahsu;fs;> nkhj;j tpw;gid epWtdq;fs;> toq;Feu;fs;> xg;ge;jjhuu;fs; kw;Wk; Nrit
toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fs;/ Nritfspd; tiffs;
1. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; vOJnghUl;fs;
1.1

Ie;J kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (5.0 ,.&gh) NkyjpfkhfTs;s ngWiffSf;F 1987 Mk; Mz;bd;
3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lk; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf> ve;jnthU cs;@h;
tpiykDjhuh; my;yJ ntspehl;L cw;gj;jpahsh; my;yJ toq;Fehpd; cs;@h; Kfth; fk;gdpfspd;
gjpthsUld; gjpT nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

1.2

1.3
1.4

2.

Mff; Fiwe;jJ fle;j 05 (Ie;J) tUlq;fspy; NkNy Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s epfuhd cgfuzj;ij
toq;Ftjpy; tpiykDjhuh; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

1.5

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; my;yJ cs;@h; Kfth; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad;
tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig> toq;fy; gphpT> toq;fy;fs; kw;Wk;
gz;lq;fs; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 0094 11 2432866/
njhiyefy;: 0094 11 2381652/ kpd;dQ;ry;: kapila@slpa.lk) 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk;
jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
ghPl;rpf;fyhk;.

1.6

4.

5.

6.

7.

2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 2021.10.29
Mk; jpfjpapypUe;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpapd;
toq;fy;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gpujhd KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzj;jpw;fhd gzf;nfhLg;gdT Kiwik
nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig
njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021.11.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk;
eilngWk;.
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiz kw;Wk; gprpV 3 gjpTld; ,U gpujpfspy; tpiykD
%Lk; Neuk; kw;Wk; jpfjpAkhfpa 2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F
Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> (mikr;R ngWiff; FO)> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs;
mikr;R> ,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit
mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky;. %iyapy; “Procurement of VMERWP/APV” Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; Neubahf rKfkspg;gjw;F ngah; Fwpg;gpl;l tpiykDjhuhpd;
gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; fPNoAs;s Kfthpapy; jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;Nfw;fyhk;.

jiyth; - mikr;R ngWiff; FO>
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>
,y. 19> irj;jpa tPjp>
nfhOk;G-01.

1.7
1.8
1.9

mYtyf vOJnghUl;fs; - Ngid> ngd;rpy;> fbj ciw> ];Nlg;y];> jl;lr;R fhfpjk;> epow;gpujp
fhfpjk;> fzpg;ghd;> iff;Fl;il Kjypad.
fzpdp kw;Wk; njhlu;Gila cUg;gbfs;> fzpdp td;nghUl;fs; kw;Wk; fzpdp cgfuzq;fs;> UPS>
Rl;b kw;Wk; tpirg;gyif> ru;tu;> fsQ;rpak;> fzpdp> kbf;fzpdp> nlg;> nkhdpl;lu;> kpd; mlhg;lu;>
];Nfdu; Kjypad> mr;Rg;nghwp kw;Wk; mr;Rg;nghwp cgfuzq;fs; (Dot matrix, Laser Jet Printers, Colour
Printers, Photoconductors Kjypad)
jl;lr;R> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs;> $l;ly; ,ae;jpuk;> Kfk;/ tpuy; ];Nfd;
tUif gjpT ,ae;jpuq;fs;> kw;Wk; cgfuzq;fs; Kjypad.
jfty; njhopy;El;g tiyaikg;G jPu;Tfs;> fzpdp Efu;nghUl;fs; (gpupd;lu; Nlhdu;> upg;gd;];> ngd;
biut;> Recordable CDs/DVDs> b];fl;]; Kjypad.)
kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; (Fspu;rhjdg; ngl;bfs;> kpd; tprpwpfs;> tspr;rPuhf;fpfs;
Kjypad)
nrtpg;Gy-fl;Gy cgfuzk; kw;Wk; njhiyj;njhlu;G cgfuzk; (nfkuhf;fs;> tPbNah nfkuhf;fs;>
g;nuhn[f;lu; kw;Wk; g;nuhrrpq; ,ae;jpuq;fs;> thndhyp> xypehlh> njhiyNgrp mikg;Gfs; kw;Wk;
njhiyNgrp cgfuzk;> Kjypad)
mYtyf jsghlq;fs; - kug;gyif kw;Wk; cUf;F (Nkir> fjpiu> rpw;wYkhup> mYkhup> epiyj;jl;L
Kjypad)
jpfjp Kj;jpiu> ,wg;gu; Kj;jpiu> ngau; gyif (mYkpdpak;/gpsh];bf;/gpj;jis Kjypad)
rpw;W}opau;fSf;fhd rPUil nghUl;fs; (rl;ilj; Jzp kw;Wk; fhw;rl;il Jzp> fhyzp kw;Wk; fhYiw>
rhup)

2.0 mYtyf cgfuzq;fspd; gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

mYtyf cgfuzq;fspd; gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupj;jy; (jl;lr;R> fzpg;ghd;> njhiyefy; ,ae;jpuk;>
epow;gpujp ,ae;jpuk;> $l;ly; ,ae;jpuk;> Kfk;/ tpuy; ];Nfd; tUif gjpT ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Vida
cgfuzk; Kjypad.)
tspr;rPuhf;fpfspd; gOJghu;j;jy;> Nrit toq;fy;
mr;Rg;nghwp> fzpdp> fzpdp Nru;tu; gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G
mYtyf jsghlq;fis (kug;gyif/cUf;F) gOJghu;j;jy; kw;Wk; Frd; nra;jy;
njhiyNgrp gOJghu;j;jy;

3.0 Nkhl;lhu; thfdq;fSf;fhd cjpupg;ghfq;fis toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

thfdq;fSf;fhd lau;> l;a+g; tPy; viyd;nkd;l;]; kw;Wk; v[];nkd;l;];
thfdq;fs; kw;Wk; Nkhl;lhu; irf;fps;fSf;fhf cjpug;ghfq;fs;’
irnyd;ru;> NubNal;lu; gOJghu;j;jy;
thfdq;fspd; Upholstery Ntiyfs; (thfd ,Uf;if nkj;ij> ,Uf;if ciw> ,ug;gu; tpupg;G kw;Wk;
fd;nt]; ciw)
thfd Nrit toq;fy; (jiyik mYtyfk; kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyfq;fSf;fhf xt;nthU
epWtdj;jpy; ,Ue;Jk; 10 fpNyhkPw;wUf;Fs; nfhOk;G> aho;g;ghzk;> FUehfy;> khj;jiw> fz;b)
Nkhl;lhu; thfd tspr;rPuhf;fp gOJghu;j;jy;
thfdq;fspd; kpd; gOJghu;j;jy;
Nkhl;lhu; thfdq;fspd; bq;fupq; kw;Wk; tz;zg; g+r;R

4.0 tpsk;guk;> Cf;Ftpg;G gzpfs; kw;Wk; mr;rpLjy; nraw;ghL
4.1
4.2
4.3

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

4.5

fPNo tpjpf;fg;gl;lthwhd Nritapd; ngWiff;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff;
FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.
Tender No.

Name of the Procurement

EW/08/
Transferring of Seven (07)
PT/235/A/2021/ numbers Ships to Shore(STS)
MP
Gantry Cranes between Unity
Container Terminal and Jaya
Container Terminal within the Port
of Colombo by sea transportation
on a Heavy Load Carrier (STS
Crane Carrier) Vessel

Method of
Bidding

Bid Security
Amount

Single stage
two envelopes
method
through
International
Competitive
Bidding (ICB)

LKR 6.50 Million
or equivalent
amount valid for
120 days from
the bid closing
date.

Document
Closing Date and
Fee (Inclusive
Time
of VAT)
LKR 60,000

1400 hrs on 10th
December 2021

tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs;:
1. Ie;J kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (5.0 kpy;ypad;) Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk;
,yf;f rl;l nghJ xg;ge;jq;fspd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;. ,jw;fikthf> NkNy $wg;gl;Ls;s
Nfs;tpapy; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf;; fhyk; KOtjpYk; rl;lj;jpw;F mike;njhOFkhW
fz;bg;ghf Njitg;gLj;jg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf>
gpujpepjpnahUtuhf ntspehl;L jahhpg;ghsh; my;yJ toq;Fehpd; gpujpepjpahf my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s
ntspehl;ltUf;F ngah; Fwpg;gpl;ltuhf ,Ug;;gjw;F tpUk;gpd;> mth; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld;
jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gprpV3 gjpT rhd;wpjio tpiykD Mtzq;fSld;
,izj;jy; Ntz;Lk;.
2. The bidder shall have experience in sea transportations of Ship to Shore Gantry Cranes using heavy load carrier (STS
Crane Carrier) Vessels during the last Five years in global for successfully transportation of at least 50 Nos. Ship to
Shore (STS) Gantry Cranes having the weight of each ship to shore(STS) Gantry crane not less than 650 MT.
3 Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if
JiwKfq;fs; mjpfhu rig> nghwpapay; gphpT njhopy;El;g gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp:
+94 11 24822003/ njhiyefy;: +94 11 2440754/ kpd;dQ;ry;: ravindra@slpa.lk) mNj Kfthpapy; 2021.10.29
Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 2021.11.12 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F nfhOk;G-01>
Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; kj;jpa E}
yfj;jpy; or by Zoom Conferencing in consideration of Covid-19 pandemic situation, if prevailed.
4. 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Nfs;tpfis %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd
jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Mtzf;
fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpf;F njhopy;El;g gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.
5. Sealed bids of Technical Bid and Financial Bid enclosed in Master envelope marked as Reference: Transferring
of 07 Nos. STD Gantry Cranes between UCT and JCT by Sea Transportation – EW/08/PT/235/A/2021 at the top
left hand corner shall be delivered to Chairman, Cabinet Appointed Procurement Committee, Ministry of Ports and
Shipping at No. 19, Chaithya Road, Colombo-01 by not later than bid closing at 1400 hrs on 10.12.2021. jhkjkhd
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %baTlNdNa cldbahfNt
fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDit jpwf;Fk; epfo;tpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpdhy;
ngah; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDjhuhpd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakdk; nra;ag;gl;l ngWiff; FO>
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gy; Nritfs; mikr;R>
,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01.
jpfjp: 27.10.2021

4.4

4.6
4.7

tpsk;guk; kw;Wk; ntspg;Gw tpsk;guk; (gjhiffs;> Jz;Lg;gpuRuq;fs;> LED gdy;> ngau; gyiffs;>
Rtnuhl;bfs;> Kjypad)
XbNah/tPbNah Mtzq;fs; jahupg;G
rpe;jid Nkk;ghL> fiy Ntiyfs; tbtikg;G> rQ;;rpiffs;> gpuRuq;fs;> ifNaL> Rtnuhl;bfs;>
miog;gpjo;fs;/ tho;j;J ml;ilfs; Kjypadtw;iw tbtikj;jy; kw;Wk; mr;rply;. (cs;ehL/ntspehL)
fz;fhl;rp/ fUj;juq;F/ gapw;rpg;gl;liwfSf;fhd xyp mikg;Gfs; (xypthq;fp> XbNah gjpT trjp>
xypngUf;fp Kjypad.)
mr;rply; kw;Wk; Gj;jfk; fl;ly; (urPJ Gj;jfk;> gpuRuq;fs;> Jz;Lg;gpuRuq;fs;> gjhiffs; kw;Wk;
Rtnul;bfs; Kjypad)
milahskply; ($l;L epWtd milahsk;/ Kftu; milahsk;)
Cf;Ftpg;G cUg;gbfs; (fpz;zq;fs;> Nflaq;fs;> gjf;fq;fs;> BNru;l;> igfs;> gupRfs;> Kjypad)

5.0 Vida Nritfs;
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

MNyhrid Nrit (tu;j;jf Nkk;ghL> tu;j;jff;Fwp Kfhikj;Jtk;> re;ijg;gLj;jy; gFg;gha;T>
cw;gj;jp Nkk;ghL> re;ijg;gLj;jy; Kjypa> kf;fs; xUq;fpizg;G> r%fjs re;ij)
epfo;r;rp Kfhikj;Jtk;/ cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L tu;j;jff; fz;fhl;rpfis Vw;ghL nra;jy;
E- tu;j;jfk; (E- tzpfk;> E- fl;lz trjpfs;> E- re;ijg;gLj;jy; trjpfs; kw;Wk; Kjypad)
tu;j;jff; $lq;fs; epWTjy; xspa+l;ly; kw;Wk; guhkupg;G (fiyNtiy> epWTjy; kw;Wk; guhkupg;G)
nkhopngau;g;G (Mq;fpyj;jpy; ,Ue;J jkpo;> [g;ghd;> rPdk; kw;Wk; Vida ntspehl;L nkhopfs;)
mYtyf ghJfhg;G Nrit
mYtyf gpupj;njhJf;fy;> cl;Gw tbtikg;ig GJg;gpj;jy; kw;Wk; epu;khzq;fs; (tidg;nghUs;>
epwk;g+RNthu;> GidT> ,Uf;iffSf;F nkj;ijaply; Kjypad)
kpd;rhuk; kw;Wk; njhiyNgrp fk;gpapizf;F (ru;f;a+l; gpNuf;fu;];> kpd;Fkpo;> Rtpl;r; gyif Kjypad)
Copau; Nghf;Ftuj;J Nrit> thlif/ Nkhl;lhu; thfdq;fis gzpaku;j;jy; (fhu;> Ntd;> g];>
Kjypad)
jfty; njhopy;El;g nkd;nghUs; jPu;T (nraw;ghl;L mikg;G> SW mDkjpg;gj;jpuk;> juTj; jsk;>
gad;ghl;L nkd;nghUs;> tzpf Ez;zwpT> gzpg;Nghf;F jPu;T> jfty; njhopy;El;g ghJfhg;G jPu;T>
fpsTl; jPu;T Kjypad.)
,izajsk;> gpNuhl;ghz;l;> ifNgrp jPu;T
jsghlq;fs; kw;Wk; ruf;F gfpu;jy; - thd;> fly; kw;Wk; nghjpr; Nrit
muq;fpaw; fiyfs; (cs;ehl;L kw;Wk; ru;tNjr fz;fhl;rpfSf;fhf eldf; FO kw;Wk; NtW fiyf;
FOf;fs;)
g+r;rpfs; fl;Lg;ghL
epWtd milahs ml;ilfs; jahupg;G

tpz;zg;gq;fs; mDg;g Ntz;ba Kiw
¾ midj;J toq;Feu;fSk; tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjo;> khfhz epu;thfj;jpd; %yk; toq;fg;gl;l gjpTr;
rhd;wpjo;> epWtdj;jpd; tpguk;> gpujpfis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
¾ gjpT nra;jy;> kjpg;gPL/ fzpg;gPL eilKiwapd; fPo; fUj;jpy;nfhs;sg;gLtNjhL ngw;Wj;jUfpd;w tpguq;fs;
jtwhdJ my;yJ gpioahdJ vd fz;lwpag;gl;lhy; epuhfupf;fg;gLk;.
¾ midj;J tpz;zg;gjhuu;fSf;Fk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feuhf 02 tUlq;fs; mDgtk; ,Uj;jy;
Ntz;Lk; vd;gNjhL jw;NghJ Nrit gq;fspg;G mspg;gtu;fs; tpguf; Fwpg;G xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
¾ toq;Feu;fs; %yk; Fiwe;jgl;rk; 30 ehs; fld; fhyk; xd;iw ngw;Wj; jUtjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
¾ 2022 Mk; Mz;Lf;fhf xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; 1000 &gh kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzk; xd;iw
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL tpz;zg;gjhuu;fs; mjid ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapd;
fhrhsUf;F (flik ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu) nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
¾ ,Wjpj; jpfjpf;Fs; gzpia Nkw;nfhs;sj; jtWfpd;w> vjpu;ghu;f;fpd;w msT kw;Wk; juj;ij NgZtjw;F
jtWfpd;w gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; Nru;f;fg;gl;L epWtdj;jpd; toq;Feu;
gl;baypy; ,Ue;J mfw;wg;gLk;.
¾ Nrjkile;j my;yJ Nkhrkhd epiyapy; cs;s cUg;gbfs; jpUg;gpj;jug;gLk; vd;gNjhL mitfs; KbAkhd
tpiutpy; kPs;epug;gy; Ntz;Lk;.
¾ khjpup tpz;zg;gg;gbtj;ij vkJ ,izajskhd www.srilankabusiness.com ,w;F nrd;W “Announcements”
,d; fPo; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
¾ toq;fy; kw;Wk; Nritia ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fs;/ Nrit toq;Feu;fspd;
tpiykDf;fs; Nfhuy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
¾ NjitfSf;F mika gjpTnra;ag;glhj NtW toq;Feu;fs;/ Nrit toq;Feu;fsplk; ,Ue;Jk; tpiykDf;fs;
Nfhuy; kw;Wk; toq;fy; kw;Wk; Nritia ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig
trkhdjhFk;.
¾ gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;il/ fhNrhiyia tpz;zg;gg;gj;jpuj;Jld; ,izj;J “2022 Mk; Mz;Lf;fhd
toq;Feu;fs; gjpTnra;jy;” vd;W fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 2021 etk;gu; 30 Mk;
jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; fpilf;FkhW> jiytu;> ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig> NDB – EDB fl;llk;>
ngWif gpupT> 6MtJ khb> ,yf;fk; 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G 02 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy;
mDg;Gjy; my;yJ nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
¾ Nkyjpf tpguq;fs; 011 2300702 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; Kfhikahsu;/ ngWif %yk;
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jiytu; kw;Wk; jiyik epiwNtw;Wdu;

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig
NDB – EDB fl;llk;> ,yf;fk; 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G 02
njhiyNgrp: 011-2300705-11 njhiyefy;: 011-2300715
,izajsk;: www.srilankabusiness.com
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('யாதும் ஊேர யாவரும் ேக�ர்" என்பது க�யன்
பூங்குன்றனது வ�கள். இ�ல் ேக�ர் என்பது உற�னர்
எனப் ெபாருள்படும். இந்த உற�னருக்கு நான் தரும்
பத்� யாவரும் ேக�ர்|)

ைசவப்புலவர் என்ற ெசால்�ன் இலக்கணமாய்த்
�கழ்ந்த கலாபூஷணம் சு. ெசல்லத்துைர மைறவு

ைசவப்புலவர் சு. ெசல்லத்துைர 21-.10-.2021 அன்று
அமரரானார் என்ற ெசய்� ஈழத்�ன் ைசவத்த�ழ்
உலைகப் ெப�தும் கவைலக்குள்ளாக்�யுள்ளது.
�றந்த
அ�பராக,
ெசால்வன்ைம
�க்க
ேபச்சாளராக, �த்தாந்த �த்தகராக, பன்னூல்
ஆ��யராக, புராணபடன �த்தகராக, தன்�கரற்ற
நாடக ஆசானாக, �ல்�ைச �த்தகனாக, �கச்�றந்த
சமய, சமூக�யல் ெசயற்பாட்டு ஆளுைமயாக,
தன்னலம் கருதா சமூகத் ெதாண்டராக �ளங்�யவர்
கலாபூஷணம் ைசவப்புலவர் ெசல்லத்துைர. இவர்
ஈழத்�ருநாட்�ல் ைசவப்புலவர் என்ற ெசால்லால்
அைனவராலும் ம�க்கப்ெபற்ற வாண்ைமயாளர்.
மா�ட்டபுரம்
�ன்னத்தம்�
சுப்�ரம�யம்,
இளவாைல
சப்�ரம�யம்
பத்��ப்�ள்ைள
தம்ப��ன் ஏக புதல்வனாக 28-.03-.1938 அன்று �றந்த
இவருக்கு மூன்று சேகாத�கள். இவரது மைன�
�வகாமசுந்த�. நாவரசன், மா�ரதன் ஆ�ேயார்
இவரது புதல்வர்களாவர்.
அ�ல இலங்ைக ைசவப்புலவர் சங்கத்�ன் மூலம் பல
�த்தாந்த பண்�தர்கைளயும், ைசவப்புலவர்கைளயும்
உருவாக்�ய ெபருைமக்கு உ�யவர் இவர். ெகாழும்புத்
த�ழ்ச் சங்கம் நடத்�ய பட்டயக் கற்ைக ெந� �ல்
��வுைரயாளராகவும், அதற்கான புலைமக்குழு
அங்கத்தவராகவும் ெபரும் பங்க�ப்ைப நல்�யவர்.
இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள் �ைணக்களத்�ன்
அனுசரைணயுடன் �ர� ச�க்�ழைம ேதாறும்
இடம் ெபறும் அறெந�ச் சாரம் �கழ்�ல் இவர்
உைரயாற்�ய �கழ்வுகள் ைசவசம�கள் மாத்�ரமன்�
யாவருக்கும் பயனுைடயேத. வாக்கும் வாழ்வும்

என்ற தைலப்�ல் இவர் ெசய்த நற்�ந்தைனகளும்
�க்க பயனுைடயைவயாகும்.
ெதல்�ப்பைழக் கைல இலக்�யக் கழகத்�ன்
ஸ்தாபகர்க�ல் ஒருவராக இருந்து அன்னார் ஆற்�ய
இலக்�யப் ப�கள் அேநகம். இக்கழகத்தால்
ெவ��டப்பட்ட அரங்கப் பைடயல்கள் என்ற
நூல் இவர் எழு�ய நாடகங்கள் கு�த்த ��வான
ப�வாகும். இவர் �ருமந்�ர �ருந்து, ெமய்கண்ட
சாஸ்�ரம், ஆ�ய நூல்கைளயும் ெவ��ட்டுள்ளார்.
இவ�ன்
துைண�யார்
ெசல்லத்துைர
�வகாமசுந்த��ன் ஞாபகார்த்தமாக ஒவ்ெவாரு
வருடமும் இவர் ெவ��டும் நூல்கள் சமூகத்�ன்பால்
இவர்
ெகாண்டுள்ள
அக்கைறைய
எடுத்துக்
காட்டுபைவ. புராணங்களுக்கு உைர கூறும்ெபாழுது
அவரது இைறபற்�ைனயும் த�ழ்ப் பற்�ைனயும்
கண்டும் ேகட்டும் க�க்கலாம்.
அறுபதுக�ல் ஈழத்து ந�ன நாடக உலகுக்கு
இவர் அ�த்த பங்க�ப்பு அளப்ப�யது. வ�காமம்
வடக்�ன் அைவக்காற்றுக் கைல�ன் உந்து சக்�யாக
�ளங்�யவர் இவர்.
�ருவாவடுதுைற ஆ�ன ைசவ�த்தாந்தப் ப�ற்�
ைமயம், �ருமந்�ரப் ப�மன்றம், ெதல்�ப்பைழ
கைல இலக்�யக் கழகம், சுகவாழ்வுப் ேபரைவ
ஆ�யவற்�ன் வரலாற்�ைன இவரது ெபயைர �க்�
எழு��ட மு�யாது என்னும் அள�ற்கு இவரது
ப� மகத்தானது.

ேதாட்டத் ெதா�லாளர் �ரப்ேபாராட்டம் நூல்

அமரர் �. ஆர். ெப�யசா� அவர்கள் ேதாட்டத்
ெதா�லாளர் ேபாராட்டம் என்ற தைலப்�ல் 1957ஜ�ைல
மாதம் எழு�ய நூல், தற்ேபாது 2021ஜ�ைல மாதத்�ல்
�ள்�ரசுரமாக ெவ�வந்துள்ளது. இந்நூ�ன் ஆ��யர்
ெப�யசா�, த�ழகத்�ல் ேசலத்ைதச் ேசர்ந்த பட்டணம்
என்ற �ராமத்�ல் ராமசா� என்பவ�ன் ஏக புதல்வனாக
1914இல் �றந்தவர். 1929இல் இலங்ைகவந்த இவர்,
ஆரம்பத்�ல் �ல மாதங்கள் ேதாட்டத்ெதா�லா�யாக
ெதா�ல்
பார்த்தவர்.
�ன்னர்
பல
ஆண்டுகள்
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நல்லைத ெசால்�ேறாம்
�ைகக்க ைவக்கும் �றுவர்கள்
துஷ்�ரேயாகம்!
நாக�கம் வளர்�ன்ற ேவகத்�ல் நல்ெலாழுக்கமும்
வளர ேவண்டும் என்பதுதாேன �ய�. ஆ�னும் இன்று
நைடமுைற�ல் இவ்வாறு நைடெபறு�றதா என்பது
ேகள்�க்கு�யாகேவ உள்ளது. இலங்ைக�ல் �றுவர்
துஷ்�ரேயாகத்�ல்
இப்ேபாது
ஏற்பட்டுள்ள
அ�த
அ�க�ப்ேப இக்ேகள்�க்கு முக்�ய காரணமாக இருக்�றது.
இலங்ைக�ல், ச�பத்�ய கணக்ெகடுப்�ன் ப�
ஒரு ம�த்�யாலத்�ற்கு ஒரு �றுவர் என்ற �தத்�ல்
�றுவர்கள் ெவவ்ேவறு வைகயான துஷ்�ரேயாகங்களுக்கு
உள்ளாகுவதாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. உண்ைம�ல்
நாெளான்றுக்கு சராச�யாக 25 �றுவர்கள் துஷ்�ரேயாகப்படு
த்தப்படு�றார்கள்.
கடந்த ஜனவ� 1ம் �க� முதல் ஜ�ன் 30 வைரயான ஆறு
மாத காலத்துக்குள் இலங்ைக�ல் �றுவர் துஷ்�ரேயாகம்
பற்�ய 4743 முைறப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
இவர்க�ல்
இருபத்ெதாரு
(21%)
�தமாேனார்
ஐந்து
வயதுக்குட்பட்ட
பச்�ளங்
குழந்ைதயாக
இருப்பது
ஆச்ச�யத்ைதத்
தரு�றது. ப�ேனழு (17%)
�தமாேனார் 5 முதல் 10
வ ய து ை ட ய வ ர ா க வு ம்
முப்பத்ெதட்டு
(38%)
�தமாேனார் 11 முதல் 15
வயதுக்குட்பட்டவர்களாகவும்
இருப்பதாக
இப்ப�வுகள்
ெத��க்�ன்றன.
உத்�ேயாகபூர்வமாக முைறப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்ட
ெதாைகேய
இவ்வாறு
இருப்�ன்
முைறப்பாடு
ெசய்யப்படாேதா�ன் எண்�க்ைகைய எண்�ப்பார்க்கேவ
அச்சமாக உள்ளது. இம்முைறப்படுக�ல் ஆச்ச�யமானது
என்னெவ�ல் இத்ைதைகய �றுவர் துஷ்�ரேயாகத்�ல்
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்க�ல் கூடுதலாக தந்ைதயர்,
தாய்மார், மதகுருக்கள், ஆ��யர்கள் என்ேபார்களும்
அ�க அள�ல் அடங்� இருப்பதாகும். இத்ைதைகய
பயங்கரமான சூழ�ல் தமது குடும்பத்�லுள்ள �றுவர்கைள
துஷ்�ரேயாகங்க��ருந்து
பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் அ�க கவனம் ெசலுத்துதல் அவ�யமாகும்.
இவ்�டயத்�ல் கவன�னமாகேவா அலட்�யமாகேவா
இருந்து�டக் கூடாது. �றுவர்கைள எல்லா வைகயான
துஷ்�ரேயாகங்க��ருந்தும்,
கு�ப்பாக
தந்ைதயர்,
தாய்மார், மதகுருக்கள், ஆ��யர்கள் ேபான்ேறா�ட�ருந்து
கூட பாதுகாத்து, அவர்கள் நலமாக, வளமாக, ம�ழ்வாக,
சுதந்�ரமாக வாழ வ� ெசய்வது எம் ஒவ்ெவாருவர்
�துமுள்ள தார்�க கடைமயாகும்.
சமூகம் சார்ந்த கடைமகளும் இவ்�டயத்�ல் �ைறயேவ

இருக்�ன்றன. அவற்ைற உ�ய முைற�ல் �ைறேவற்ற
சமூகத் தைலவர்களும், சமூக �றுவனங்களும் ச�யாக
�ட்ட�ட்டு, ெபாருத்தமான ெசயற்�ட்டங்கைள வகுத்து
அவற்ைற ெசயற்படுத்த முன்வர ேவண்டும். இது இன்ைறய
காலத்�ன் கட்டாயமாகும்.

ெநஞ்சுக்கு ��
சிறுவர்கள் உங்களது ெசல்வங்கள்
விருப்ேபாடு அவர்கைள ேபணுங்கள்
ெபாறுப்பாக கடைமகைள ெசய்யுங்கள்
சிறப்பான வாழ்வளித்து மகிழுங்கள்!

�த்தார் �ைனவு
ெமௗல� எம்.எம்.ஏ முபாரக் அவர்கள்
இலங்ைக இஸ்லா�ய மார்க்க அ�ஞர்க�ல் மறக்க
மு�யாத ஓர் ஆளுைம காலஞ்ெசன்ற ெமௗல� எம்.எம்.ஏ
முபாரக் அவர்கள் கடந்த அக்ேடாபர் 27ம �க�க்கு அவர்
மைறந்து ஒரு வருடம் பூர்த்�யானது. 1949.07.05ம் �க�
மல்வாைன�ல் �றந்த இவர்,
மள்வாைன அல்முபாறக் கல்லூ�,
மஹரகம
கபூ�ய்யா
அரபுக்
கல்லூ� ஆ�யவற்�ன் பைழய
மாணவர். ம�னா இஸ்லா�ய
பல்கைலக்கழகத்�ன் பட்டதா�.
மஹரகம
கபூ�ய்யா
அரபுக் கல்லூ�, ேபருவைல
ஜா�ஆ ந��ய்யா கலா�டம்
எனபவற்�ல் ��வுைரயாளராக
ப�யாற்�யுள்ளார்.
�ன்னர்
மஹரகம
கபூ�ய்யா
அரபுக்
கல்லூ��ன்
அ�பரா�
அதன்
வளர்ச்�க்கு
பா�ய
பங்க�ப்புகைள
வழங்�னார்.
�றந்த
ேமைட
ேபச்சாளரான ெமௗல� முபாரக், ெகாழும்பு ேகாட்ைட,
ெவள்ளவத்ைத, ெகாள்ளுப்�ட்�, பம்பலப்�ட்� உட்பட
பல �ரதான ஜ�ம்மா மஸ்�த்க�ல் ெதாடர்ச்�யாக
குத்பாப் �ரசங்கங்கங்கைள �கழ்த்� வந்துள்ளார்.
1979ல் அ�ல இலங்ைக ஜம்இய்யத்துல் உலமா�ன்
��ர உறுப்�னராக ேசர்ந்த அவர், 2010 வைர அதன்
பத்வாக்குழு ெசயலாளராக, உப தைலவராக, தைலவராக
என பல பத�கைள வ�த்தார். 2010 இ�ருந்து மர�க்கும்
வைர ெபாதுச் ெசயலாளராக கடைமயாற்�னார்.
�றந்த
எழுத்தாளரான
ெமௗல�
முபாரக்,
காலத்துக்ேகற்ற,
சமூக
�ரச்�ைனகள்
பற்�ய
கட்டுைரகைள எழு� வந்தார். ‘ஹஜ்ஜ�ம் அதன்
��முைறகளும், ‘ஜனாஸாவும் அதன் சட்டங்களும்’

ெதா�ற்சங்க வா�யாகப் ப�பு�ந்தவர். இவர் ஒரு
�றந்த
க�ஞருமாவார்.
1930க�ல்
��த்தா�ய
எகா�பத்�யத்�ற்கு எ�ராக சமா�களால் உருவாக்கப்பட்ட
சூ�யமல் இயக்கத்�ல் இைணந்து ப�யாற்�யவர்.
கட்�த்தைலவர் என்.எம். ெபேரராவுடன் அதற்காக
யாழ்ப்பாணத்�ற்குச் ெசன்�ருந்தார். ��த்தா�யர்கள்
அவைர ஒரு புரட்�க்காரனாக இனம் கண்டைமயால்,
அவர் த�ழகத்துக்கு ஒ�ந்து ஓ� அங்கு �லகாலம்
வாழ்ந்தவர். மைலயகமக்கள்; �ன்தங்�ய �ைலகண்டு
ெவகுண்ெடழுந்து அவர்களுக்காக அந்�ய ஆ�க்கத்துடன்
ேபாரா�யவர்களுடன் இைணந்து ேபாராட்டம் நடத்�யவர்.
1933ஆம்
ஆண்டு
அட்ட�ல்
நேடைசயரால்
ஆரம்�க்கப்பட்ட ெதா�ற்சங்கப் ேபாராட்டத்��ருந்து பல
ேபாராட்டங்க�ல் பங்ெகடுத் உைழத்த அனுபவத்துடன்
ஆ��யர் இந்நூைல எழு�யுள்ளார். மைலயக மக்க�ன்
ேபாராட்டத்�ல் தனது இன்னு�ைர இழந்த ஆ�ரகாம்
�ங்ேகா,
முல்ேலாயா
ேகா�ந்தன்
ஆ�ேயா�ன்
�யாகங்கைளப்பற்�யும் இந்நூ�ல் ப�வு ெசய்துள்ளார்.
இந்த நூல் முழுவ�லுேம ேபாராட்ட �கழ்வுகள் ��வாகச்
�த்த�க்கப்பட்�ருக்�ன்றன.
ேபாராட்டத்�ற்கான
உடன�க் காரணங்கள், அைவ இடம்ெபற்ற ேதாட்டங்கள்,
அவற்றுக்குப்
ெபாறுப்பானவர்கள்,
ஆட்�யாளர்
ேமற்ெகாண்ட அடக்குமுைற நடவ�க்ைககள், மக்களுக்கு
ஏற்பட்ட இழப்புகள், மற்றும் �கழ்வுகள் என்பன இந்நூ�ல்
��வாகப் ேபசப்பட்�ருக்�ன்றன.
�ைடக்க மு�யாத இந்த நூ�ைனத் ேத�ப்��த்து
இதைன ெவ�க்ெகாணர்ந்தவர் எச். எச். �க்�ரம�ங்க..
இவர் மலயக இலக்�யம் பற்�யும் அந்த இலக்�யங்கைளப்
பைடத்த இலக்�யவா�கள் பற்�யும் ேத�க் கண்ட�ந்து
ஆவணமாக்கும் ��ய ப��ல் ஈடுபட்டுவருபவர். இவரது
ெபரும் முயற்�யாேலேய 64 ஆண்டுகள் க�ந்த �ைல�ல்
இந்நூல் ெவ�வந்�ருக்�றது. �க்�ரம�ங்கா�ற்கு எமது
பாராட்டுக்கள்.

இந்து மதத்�ன் தைலைமப்�டம் கா�
இந்து மதத்�ன் தைலைமப்�டமாகக் கருதப்படுவது
கா�. இந்�ய ஆறுக�ல் �கவும் பு�தமான கங்ைக�ன்
�ைறச்சந்�ரன் ேபான்ற வடக்குக் கைர�ல் எ�ல்�கும்
நகரமான கா� அைமந்�ருக்�றது. இந்த ஆற்றுக்கும்
இந்தப் பு�தத் தலத்�ற்கும் இைடேயயுள்ள �றப்பான
உறவுதான் இந்தக் கா� நகரத்�ன் மகத்துவம். கா��ல்
தங்குவது என்பது உல�ற்குப் புறத்ேத உள்ள ஓர் இ�ய
அனுபவம். இந்நக�ன் வடக்ேக 'வருணா' என்னும் ஆறும்
ெதற்�ல் 'அ�' என்னும் ஆறும் பாய்வதால் இதைன
'வாரணா�' என்றும் கூறுவர்.
கா��ன் வாழ்க்ைகயும் அதன் ெசயற்பாடுகளும்
கங்ைக ஆற்ைற ைமயப்படுத்�ேய நைடெபறு�ன்றன.
சூ�யன் உ�க்குமுன்பு ��ய�ேல கங்ைகக் கைர�ல்
ஒவ்ெவாரு நா�ன் ெசயற்பாடும் ெதாடங்கு�றது.
ஆ�ரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆண், ெபண் குழந்ைதகள்
கும்பலாகவும் த�யாகவும் பாவத்ைதயும் துயரங்கைளயும்
ேபாக்�க்ெகாள்ள இந்தப் பு�த ந��ல் �ராடும்
தருணத்�ற்காக காத்துக் ெகாண்�ருக்�ன்றனர். சூ�யன்
உதயமானவுடன் ஆற்�ன் ப�த்துைறக�ல் ம�த
இயக்கம் சுறுசுறுப்பாகத் ெதாடங்கு�றது. பண்டாக்கள்
என்றைழக்கப்படும்
அந்தணர்கள்
ேவதபாராயணம்
ெசய்�றார்கள். �ரசாதமாக �பூ� வழங்கப்படு�றது.
படகுக்காரர்கள், பூ�ற்ேபார், �ன்பண்டங்கள் �ற்ேபார்
என மக்கள் கூட்டம் அ�கமா�றது. ஒரு புறத்�ல்

‘இத்தாவும் அதன் ��முைறகளும்’ ‘பள்�வாசல்க�ன்
சட்ட�ட்டங்கள்’ ‘கா�யா�ஸம்’, ‘துஆ ஒழுங்குகளும்
��முைறகளும்’ உட்பட மார்க்க �டயங்கள் பற்�ய
பல நூல்கைள எழு�யுள்ளார். இவரது ெமா�ெபயர்ப்பு
நூல்களும் உள்ளன. இலங்ைக வாெனா� முஸ்�ம்
ேசைவ�ல் ஷ�அத் ெதாடர் ேபச்சு, ஹஜ் �ளக்கம் என
பல்ேவறு சன்மார்க்க �கழ்ச்�கைள ஜனரஞ்சகமாக
நடாத்�யுள்ளார்.
பல இஸ்லா�ய வங்�க�ல் இஸ்லா�ய வங்��யல்
ெதாடர்பான ஆேலாசகராகவும் கடைமயாற்�ய இவர்,
மள்வாைன �ன்பாஸ் மக�ர் கலா�டத்�ன் ெகௗரவ
தைலவராக ேசைவயாற்�யுள்ளார். எத்தைன வருடங்கள்
கடந்தாலும் ெமௗல� எம். எம். ஏ முபாரக் அவர்களது
ேசைவகள் முஸ்�ம்கள் மன�ல் �ைலயாக இருக்கும்.

எருதுகளும் பசுக்களும் அங்கும் இங்கும் அைலந்து
���ன்றன. இைவெயல்லாம் ஆண்டாண்டு காலமாக
இங்கு நைடெபற்றுக் ெகாண்�ருக்�ன்றன.
கங்ைக�ர் பு�தமானது. �ரு�கள் அற்றது. கங்ைக
�ைரப் ப�ேசாதைன ெசய்த ேமனாட்டார் அது
�ரு�கள் அற்ற தூய்ைமயான �ர் என்பைதக் கண்டு
அ�ச�த்�ருக்�றார்கள்.
இமயமைல�ல்
உள்ள
மூ�ைககைளத் தழு� வருவதால் கங்ைக �ருக்குக்
�ரு�கைள அ�க்கும் சக்� �ைடக்�றது என்று �லர்
அ�ப்�ராயப்படு�றார்கள்.
கா��ல் உள்ள �ஸ்ேவஸ்வரர் ஆலயம் முக்�யமானது.
இந்த ஆலயத்�ன் கு�ப்�டத்தக்க �றப்பு என்னெவ�ல்,
பக்தர்கள் அைனவரும் மூலஸ்தானத்�ற்குள் நுைழந்து
கங்ைக��ருந்து ெகாண்டுவந்த ��னால் �ங்கத்�ற்கு
அ�ேஷ�த்து மலர்களால் பூ�த்து ைககளால் ெதாட்டுத்
தழு� வ�படலாம். ஆலயத்�ன் �ரதான வா�ல் ெதற்குப்
பக்கமாக அைமந்�ருக்�றது. கருவைற�ல் இரண்டு அ�
சதுர ெவள்�த் தகடு ேவய்ந்த ெதாட்��னுள் இரண்டு
அ� உயரமுள்ள �ங்கம் காட்� தரு�றது.
�சுவநாதர் ேகா��ன் �ன்புறத்�ல் ஆ� �சுவநாதர்
சந்�� முன்னர் இருந்துள்ளது. அது இப்ெபாழுது
பள்�வாசலாக உள்ளது. சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்
முகம்ம�யர் பைடெயடுப்�ன்ேபாது அவுரங்க�ப் மன்னன்
இக்ேகா�ைல இ�த்துத் தைரமட்டமாக்��ட்டான்.
ஆ��சுவநாதைர அங்குள்ள �ணற்�னுள் பக்தர்கள்
பதுக்� ைவத்�ருந்ததாகவும் �ன்னர் நாராயண பட்டர்
என்ற பக்த�ன் கன�ல் இைறவன் தம் இருப்�டத்ைதக்
கூற, அவர் அதைன எடுத்துக் ேகா�ல் கட்�
வ�பட்டதாகவும் கூறுவர். இந்தூர் இரா� அகல்யாபாய்
1776இல் இக்ேகா�ைலப் புதுப்�த்துக் கட்�னார். 19ஆம்
நூற்றாண்�ல் பஞ்சாப் மகாராஜா ரஞ்�த்�ங் இக்ேகா��ன்
ேமற்கூைரையத் தங்கத்�னால் ேவய்ந்தார். கா�க்கு வந்து
கங்ைக�ல் �ரா� �சுவநாதைர த��ப்பவருக்கு மறு�ற�
இல்ைல என்று கூறப்படு�றது.

(இ� அடுத்த இத�ல்)

ைகவண்ணம் கா�ர்

புது வரவு
ஏறாவூர் தா�ர் தரும்
‘மறக்க மறந்த ம�தம்’
க�ஞர் ஏறாவூர் தா�ர் எழு�ய புதுக்க�ைதக�ன்
ெதாகுப்பான ‘மறக்க மறந்த ம�தம்’ என்ற நூல் 206
பக்கங்கேளாடு கன�யான
நூலாக ெவ�வந்துள்ளது.
இந்நூல்
பற்�யும்,
நூலா��யர் பற்�யும், ‘ெசங்க
�ர்’ ஆ��யர் ெசங்க�ேரான்
த. ேகாபால �ருஷ்ணன்
இந்நூ�ல்
�ன்வருமாறு
ெத��த்துள்ளார்.
“க�ஞர் ஏறாவூர் தா��ன்
க�ைதகள்
புதுப்பா
�யானைவ.
புற்�சல்கள்
ேபாலப் புறப்படும் பு�யாத
பு து க் க � ை த க ளு க் கு
மத்��ல் நுகர்ேவானுக்குப்
க�ைத
பு�யும்ப�யான
கைள அவர் தந்துள்ளார். அவர் ைகயாளும் எ�ய
நைடயும் எ�ய பதங்களும் அவருைடய க�ைதகளுக்கு
ஓர் எடுப்ைபத் தந்துள்ளன.
புதுக்க�ைதப் ேபாக்கும் இல்லாமல், மரபுக்க�ைத
களுக்கு�ய கூறுகைளயும் முற்றாக �ராக�க்காமல்
இரண்�ற்கும் இைடப்பட்ட ஒரு பா��ல் அைமந்த
அவரது க�ைதகள் ஏைனேயா�ன் க�ைதக��ருந்து
த�த்துவம் ெபற்று ��ர்�ன்றன எனலாம். அவரது
க�ைதகள் நாெரான்�ேல மாைலயாக ம�கைளக்
ேகார்த்தது ேபால் வார்த்ைதகைள ேநர்த்�யாய்க்
ேகார்த்துத் தரப்பட்�ருக்கும். இதுதான் அவரது
க�ைதக�ன் த�ச்�றப்பு. இத் ெதாகுப்பு நூ�லுள்ள
க�ைதகள் இதற்கு சான்றாகும்.”
கால ேகாலங்கள், மருதமும் ெநய்தலும், மரணம்
தழுவாேத!, வாழ்�ல் வளம் ெபருக!, ��யலா?
�டுதைலயா?, ஒ� தந்த �ளக்ெகங்ேக, இறக்கும்
வைர..., எைதெயழுத...?, து�வுருேவாம்..., �ைற�ல்
ெநஞ்சம்! எனும் தைலப்புகள் உட்பட �றப்பான
நூற்�ெயாரு தைலப்புக�ன் �ழ் க�ைதகள் இந்நூ�ல்
இடம்��த்துள்ளன. க�ைதப் ��யர்கைள இந்நூல்
�ச்சயம் கவரும்.
நூல்:- மறக்க மறந்த ம�தம், ஆ��யர்:- ஏறாவூர்
தா�ர், ெவ��டு:- கைல இலக்�ய வட்டம் இல. 299,
�தாைனயார் ��, ஏறாவூர்- 02, முதற்ப�ப்பு:- மார்ச் 2021,
பக்கங்கள்:- 206, �ைல: ரூபா 450/= ெதாடர்புகளுக்கு:
0773485525.

ெபாதுவாகப் பார்த்தால் வயதான ேஜா�
கூர்ந்து ேநாக்�னால் இளம் ேஜா�

�ந்தைன ெசய் மனேம
தாம்பத்யத்�ன் தாத்ப�யம்
அந்த மு�யவர் தட்டுத்தடுமா�யப� ெதரு�ல் நடந்து
ெகாண்�ருந்தார். எனது டூ �லைர �றுத்� அவரரு�ல்
ெசன்று பார்த்ேதன். அவரது கால் கட்ைட �ரல் நசுங்�
ரத்தம் க�ந்து ெகாண்�ருந்தது.
"என்ன ஆச்சு ஐயா" என்று ேகட்ேடன்.
"ேவகமாக வந்த ஆட்ேடா சக்கரம் காலுல ஏ�டுச்சு
தம்�" என்றார்.
"வாங்க! எனக்கு ெத�ந்த டாக்டர் பக்கத்துல
தான் இருக்கார், ெமாதல்ல கட்டுப் ேபாட்டு ரத்தம்
க�யறத �றுத்தணும். கூடேவ �. � இஞ்ெசக்ஷனும்
ேபாட்டுக்கலாம்!" என்ேறன்.
“ேவண்டாம் தம்�. நா �ட்டுக்கு ேபாகணும்” என்று
மறுத்தவைர �டாப்��யாக அைழத்து ெசன்ேறன்.
எல்லாம் மு�ந்த �ன் "ம� என்ன தம்�. ெராம்ப
ேநரமா�டுச்ேச!" என்று பரபரத்தார் அந்தப் ெப�யவர்.
"அப்ப� என்ன ஐயா அவசரம்..? என்ேறன் நான்.
"என் ெபாண்டாட்� ப�ேயாட �ட்�ல இருக்கா தம்�.
அவளுக்கு இட்� வாங்�ட்டு ேபாகணும்.!" என்றார்.
"என்ன ெப�யவேர. உங்க காலுல அ�ப்பட்�ருக்கு.
இப்ப ெபாண்டாட்�க்கு இட்�யா முக்�யம்? ேலட்டா
ேபானா �ட்டுவாங்களா என்ன?" என்று �ண்�ேனன்.
அதற்கு அந்தப் ெப�யவர், "அவ அஞ்சு வருஷமா மன�ல
பா�ச்சு �ைன�ல்லாம இருக்கா தம்�. எல்லா ஞாபகமும்
ேபா�டுச்�! நான் யார்னுகூட அவளுக்குத் ெத�யாது." என்றார்.
நான் அவ�டம், "அப்ப�ப்பட்டவங்க �ங்க ேலட்டுன்னு
எப்ப� ேகட்பாங்க? அவங்களுக்குத்தான் உங்கைள
யாெரன்ேற ெத�யாேத! கவைல படா�ங்க" என்ேறன்.
அதற்கு அந்த மு�யவர் கண்கள் கலங்�ய ப� என்ைனப்
பார்த்து ெசான்னார் "ஆனா தம்� அவ யாருன்னு எனக்குத்
ெத�யுேம! அவள நான் தாேன பார்த்துக்கனும்" என்று
க�வாகக் கூ�னார். என்ைனய�யாமேல என் ��கள்
நைனந்தன. இது தான் தாம்பத்யத்�ன் தாத்ப�யேமா!
(இது ஒரு ேநய�ன் ேநர� அனுபவம்)

இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக,
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார்,
“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல்
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 ஒக்டோபர் மாதம் 31ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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,izathrpfspd; Ngr;ir jl;lhky;
g+r;Rf;nfhy;ypia Fbj;J khz;l ngz;

rP

d r%fj;
jskhd
lt;apdpy; Neub
xspgug;gpd;NghJ
G+r;rpf;
nfhy;ypiaf;
Fbj;j rPd
,izag; gpugyk;
capupoe;Jtpl;lhu;.
YNth rpaht; kht; kht; ]p vd;w me;jg;
ngz;Zf;F 25 taJ.
rk;gtj;jpw;Fg; gpd;du;> mtu;
kUj;Jtkidf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;lhu;.
kWehs; mtu; capupoe;jhu;.
me;j Neub xspgug;Gf;F Kd;du;>
YNthit Rkhu; 678>000 Ngu; lt;apd;
jsj;jpy; gpd;gw;wpdu;.
,Wjpahfg; gjpNtw;wpa tPbNahtpy; ePz;l
fhyk; kdr;Nrhu;thy; mtjpg;gLtjhfTk;
Rkhu; 2 khjk;

kUj;Jtkidapy;
Nru;f;fg;gl;bUe;jjhfTk; YNth
njuptpj;jpUe;jhu;.
,jw;FNky; jk;khy; jhq;f KbahJ
vd;Wk; mtu; tPbNahtpy; $wpapUe;jhu;.
Neub xspgug;gpd;NghJ> YNth iffspy;
G+r;rpf;nfhy;yp Nghj;jYld; Njhd;wpdhu;.
mijf; Fbf;FkhW ,izathrpfs;
$wpaNj YNthtpd; kuzj;jpw;Ff; fhuzk;
vd mtupd; FLk;gj;jhu; $wpdu;.
jw;nfhiy nra;Jnfhs;tJ YNthtpd;
jpl;lkpy;iy vd mtUila ez;gu;
nrhd;dhu;.
Neub xspgug;G Kbe;j gpd;> YNthNt
nghyp]hiuAk; Mk;Gyd;i]Ak;
njhlu;Gnfhz;ljhff;
$wg;gLfpwJ.

tpLKiwapy;

பூேகாம்ள
சஞ்ச�ர்ாெரதௗஸ்

Ntiy
nra;
a
hj
cyfpd; kpfg;ngupa
tp
k
hdg;
g
il!
ituf;fy;ypd; fij

c

yfpy; ,Jtiu fz;Lgpbf;fg;gl;l
kpfg;ngupa ituf;fy;ypd; ngau;
fy;ypdd; ituk;. ,jd; vil 621.35 fpuhk;.
1905 Mk; Mz;L njd;dhgpupf;fhtpy;
,Uf;Fk; itur; Ruq;fj;jpy; jhd; ,J
fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. cz;ikapy; ,jd;
ngWkjp tpiykjpg;gw;wJ.
cynfq;Fk; mtjhdj;ij ngw;w
,e;j ituk; jpULNghfyhk; vd;w mr;rk;
vy;yhtw;iwAk; tpl ngupjhf ,Ue;jJ.
,e;j ituj;ij gpupl;lDf;F mDg;g
Ntz;b ,Ue;jJ jhd; mg;Nghija ngupa
rpf;fy;.
fg;gypy; fLk; fhtYf;F kj;jpapy;
g+l;Lg;Nghl;l ngl;bapy; me;j ituf; fy;
gpupl;lDf;F mDg;gg;gl;ljhfr; nra;jp.
mg;gb xU fg;gy; cz;ikapNyNa
njd;dhgpupf;fhtpy; ,Ue;J gpupl;lid
Nehf;fp Gwg;gl;lJ.
Mdhy; me;jg; ghJfhg;ghd
g+l;Lg;Nghl;l ngl;bf;Fs; ituk;
,Uf;ftpy;iy. Vndd;why; me;jg;
gazj;jpYk; ituk; jpULNghfyhk;
vd;w mr;rk; ,Ue;jjhy; me;jf; fg;gypy;
ituk; mDg;gg; glNt ,y;iy. ,J xU
jpirjpUg;Gk; Ntiy.
nrhd;dhy; ek;gkhl;Bu;fs; mj;jid
ngWkjpahd me;j ituf;fy;> rhjhuz

ngl;b xd;wpy; itf;fg;gl;L gjpTj;
jghypy; njd;dhgpupf;fhtpy; ,Ue;J
gpupl;lDf;F ghJfhg;ghf mDg;gg;gl;lJ.
gpupl;lDf;F nfhz;L nry;yg;gl;l
me;j ituf;fy;iy ahUk; thq;fhj
epiyapy; ,uz;L Mz;Lfspd; gpd; Ruq;f
Kjyhspahy; vl;tu;l; kd;dUf;F guprhf
toq;fg;gl;lJ.
fhyg;Nghf;fpy; mJ xd;gJ ngupa
fw;fshfTk;> 100 rpwpajhfTk;
cilf;fg;gl;lJ. mjpy; ngupa
%d;W fw;fs; yz;ldpy; fhl;rpf;fhf
itf;fg;gl;bUf;fpwJ.

2014

Mk; Mz;L ngg;utup 17 Mk; jpfjp vj;jpNahg;gpa jiyefu; mb];
mghghtpy; ,Ue;J ,j;jhypapd; kpyhd; efUf;F Gwg;gl;l vj;jpNahg;gpa
Vu;iyd;]; tpkhdj;ij mjd; Jiz tpkhdpNa flj;jpdhu;. tpkhdpahf ,Ug;gjhy;
tpkhdj;ijf; flj;j mtUf;F MAjq;fs; Njitg;gltpy;iy. Rtpl;ru;yhe;jpd;
n[dPth efiu Nehf;fp gwf;fr; nra;jhu;.
gaq;futhjr; nrayhf mJ ,Uf;ftpy;iy. jkf;F Rtpl;ru;yhe;jpy; Gfyplk;
Nfl;fNt mtu; me;jr; nraiyr; nra;jhu;. Mdhy; tpkhdf; flj;jy; vd;whNy
gugug;ghf ,Uf;Fk;. tpkhdj;jpw;Fs; nkhj;jk; 202 Ngu; ,Ue;jhu;fs;.
tpkhdf; flj;jy; ,lk;ngw;why; Kjypy; Fwpj;j ehl;bd; tpkhdg;gil tpkhdq;fs;
flj;jg;gl;l tpkhdj;ij thdpNyNa Rw;wptisj;JtpLtJ jhd; tof;fk;. Mdhy;
Rtpl;ru;yhe;J tpkhdg;gilf;F gjpy; ,j;jhyp kw;Wk; gpuhd;]; Nghu; tpkhdq;fNs
flj;jg;gl;l tpkhdj;ij gpd;njhlu;e;jd.
fhuzk; vd;dntd;why; tpkhdf; flj;jpy; ,lk;ngw;wJ rhjhuz Ntiy
Neuj;jpyy;y. mjhtJ Rtpl;ru;yhe;J tpkhdg;gil ,aq;FtJ rhjhuz Ntiy
Neuj;jpy; khj;jpuk; jhd;. ,utpy; kw;Wk; thu ,Wjp ehl;fspy; mjw;F tpLKiw.

tpkhdj;jpy; ,Ue;J Mltu; kPJ tpOe;j kdpjf; fopTfs;
tP

jpapy; ele;Jnry;Yk;NghJ> gwitfspd;
fopTfs; jq;fs; kPJ tpOk; mDgtk;
rpyUf;F Vw;gl;bUf;ff;$Lk;. gpupl;ldpy;> Mltu;
kPJ kdpjf; fopTfNs tpOe;Js;sd...
rk;gtk;> ,t;thz;L [_iy khjj;jpy;>
tpz;l;Nrhu; tl;lhuj;jpy; ele;jJ. Mltu;> tPl;bd;
Njhl;lj;jpy; ,Ue;jNghJ> thdpy; xU tpkhdk;
gwe;Jnfhz;bUe;jJ. mg;NghJ> tpkhdj;jpypUe;J
kdpjf; fopTfs; NkypUe;J tpOe;jjhff;
$wg;gl;lJ. mtu; kPJk;> Njhl;lk; KOtJk; kdpjf;
fopTfs; tpOe;jpUf;fpwJ.
tpkhdf; fopg;giwfspy; nghJthf>
fopTfs; jdpg;gl;l njhl;bfspy; Nrfupf;fg;gLk;.
fopTfs; gpd;du;> tpkhdk; jiuapwq;fpa gpwF
mg;Gwg;gLj;jg;gLk;. vdNt> fopTfs; frpAk;
rk;gtq;fs; kpfTk; mupait vd;W mjpfhupfs;

$wpdhu;fs;. rpy rkaq;fspy;> tpkhdq;fspypUe;J
ciwaitf;fg;gl;l fopTfs; frptJz;L...
,Ug;gpDk;> ,e;jr; rk;gtj;jpy; tpOe;j fopTfs;
ciwe;JNghdit my;y vd;W me;j Mltu;
$Wfpwhu;. #lhd thdpiy fhuzkhf> fopTfs;
jputkhf ,Ue;jpUf;fyhk; vd;W mjpfhupfs;
$wpdu;.
,e;epiyapy;> rk;ge;jg;gl;l tpkhdk; Fwpj;j
tpguk; VJk; ntspaplg;gltpy;iy.
Mltu;> Muk;gj;jpy; tpkhdr; Nritiaj;
njhlu;Gnfhz;lNghJ> epWtdk; Fw;wr;rhl;il
epuhfupj;Jtpl;lJ. ,Ug;gpDk;> tpkhdg; ghij
tiuglj;jpd; mbg;gilapy;> Fwpg;gpl;l tpkhdk;
me;jg; ghijapy; gwe;J nrd;wij ep&gpj;j
gpd;du;> tpkhd epWtdk; mij xg;Gf;nfhz;ljhff;
$wg;gl;lJ.
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இந்�ரா

��யதர்��
1917 ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் 19 ஆம் �க� ஜவஹர்லால்
ேநரு – கமலா தம்ப��னருக்கு
ஒேர ஒரு குழந்ைதயாக
�றந்தார். இந்�ரா ேசாமர்�ல்
கல்லூ��ல் ப�த்ததன் �ன்னர்
இங்�லாந்�லுள்ள ஒக்ஸ்ேபார்ட்
பல்கைலக்கழகத்�ல் கல்�ைய
ெதாடர்ந்தார். இங்�லாந்�ல்
வாழ்ந்த காலத்�ல் அர�ய�ல்
ெசயற்பட்டு வந்த ெபேராஸ் காந்�
என்ற இைளஞருடன் காதல்
ெகாண்டார். இந்�ரா, ெபேராஸ்
காந்� இந்�யாவுக்கு �ரும்�ய
ேபாது அவர்கள் காதலர்களாக
இருந்தார்கள்.
ெபேராஸ் காந்��ன் �றந்த மனப்பான்ைம,
நைகச்சுைவ உணர்வு மற்றும் தன்னம்�க்ைக
ஆ�யைவ இந்�ராவுக்கு ��த்�ருந்தது. இருவரும்
�ருமணம் ெசய்ய ஆயத்தமானார்கள். இவ்வளவு
�ைரவாக தனது மகள் �ருமணம் ெசய்து
ெகாள்வைத ேநரு �ரும்ப�ல்ைல. ேமலும்
அவர்களது காதல் உறைவப் ��க்க மகாத்மா
காந்��ன் உத�ையயும் நா�னார். ஆனால்
இந்�ரா தனது காத�ல் ��வாதமாக இருந்தார்.
இந்து முைறப்ப� 1942 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்
�ருமணம் நைடெபற்றது. �ருமணத்�ன் �ன்னர்
இந்�ரா ��யதர்�� ேநரு, இந்�ரா ��யதர்��
காந்�யாக மா�னார். சுருக்கமாக இந்�ரா காந்� என
அைழப்பர். இந்�ராவுக்கும் மகாத்மா காந்�க்கும்
எந்த�த இரத்த ெதாடர்பும் இல்ைல. இவர்களுக்கு
ரா�வ் காந்�, சஞ்சய் காந்� ஆ�ய இரண்டு மகன்கள்
�றந்தனர். ஏேதா �ல கருத்து ேவறுபாடுகளால்
இந்�ரா காந்�, ெபேராஸ் காந்� ஆ�ய இருவரும்
�ல காலம் ��ந்து வாழ்ந்தனர். ெபேராஸ் காந்�
மாரைடப்பால் பா�க்கப்பட்ட ேபாது, அவர்க�ன்
உைடந்த �ருமண வாழ்வு �ண்டும் இைணந்தது.
ஆனால் 1960 ெசப்டம்ப�ல் ெபேராஸ் காந்�
மரணமைடந்தார்.
இந்�ரா �றந்�ருந்த காலத்�ல் காந்��ன்
தைலைம�ல் இந்�ய சுதந்�ரப் ேபாராட்டத்�ல்
ேநரு நுைழந்ததால் �ட்டுப் ெபாறுப்புக��ருந்து
ேநரு �ல��ருந்ததால் தமது தா�ன் முழுக்
கவ�ப்�ல் வளர்ந்த இந்�ரா வலுவான பாதுகாப்புடன்
உள்ளுணர்ைவயும் ஒரு த�ப்பட்ட பண்ைபயும்
வளர்த்துக் ெகாண்டார். இவர் ஒரு �றந்த அர�யல்
�ட்ட�டலாளரும் �ந்தைனயாளரும் ஆவார்.
அர�யல் அ�காரத்துக்கான அசாதாரணப் பற்ைற
அவர் ெகாண்�ருந்தார். ஆணா�க்க மனப்பாங்ைக
ெகாண்ட இந்�ய சமுதாயத்�ல் ஒரு ெபண்�டம்
எ�ர்பார்க்கப்படும் தன்ைமக்கு மாறாக வலுவான
அ�கார பலத்துடன் �க உயர்ந்த பத��ல் இருந்து
நாட்ைட வ�நடத்தக் கூ�ய தன்ைமயுைடயவராக
இருந்தார்.
19-01-–1966 இல் �ரதம மந்��யாக பத�ேயற்ற
இந்�ரா காந்� 24-03-–1977 வைர பத��ல்
இருந்தார். 1977 இல் நைடெபற்ற ெபாதுத் ேதர்த�ல்
படுேதால்�யைடந்த இவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
�ன்னர் நைடெபற்ற ேதர்த�ல் �ண்டும் ெவற்�
ெபற்று 14-01-–1980 இல் �ரதமராக ெபாறுப்ேபற்றுக்
ெகாண்டார்.

இந்�யாவுக்காக

உ�ர் �த்த

இந்�ரா காந்�

இவர்களுக்கு ரா�வ் காந்�,
சஞ்சய் காந்� ஆ�ய இரண்டு
மகன்கள் �றந்தனர். ஏேதா �ல
கருத்து ேவறுபாடுகளால் இந்�ரா
காந்�, ெபேராஸ் காந்� ஆ�ய
இருவரும் �ல காலம் ��ந்து
வாழ்ந்தனர். ெபேராஸ் காந்�
மாரைடப்பால் பா�க்கப்பட்ட
ேபாது, அவர்க�ன் உைடந்த
�ருமண வாழ்வு �ண்டும்
இைணந்தது. ஆனால் 1960
ெசப்டம்ப�ல் ெபேராஸ் காந்�
மரணமைடந்தார்.

இந்�ரா காந்� �ரதமராக இருந்த ேபாது 1971 ஆம்
ஆண்�ல் ேமற்கு, �ழக்கு பா�ஸ்தானுக்�ைட�ல்
ஏற்பட்ட �ணக்�ல் �ழக்கு பா�ஸ்தா�ன்
(பங்களாேதஷ்) த� நாட்டுக் ேகா�க்ைகக்கு
ஆதரவாக பா�ஸ்தானுடன் ேபாைரத் ெதாடங்�
�ழக்கு பா�ஸ்தானுக்குள் பைடகைள அனுப்�னார்.
இந்த ெவற்�கரமான நடவ�க்ைக�னால்
�ழக்கு பா�ஸ்தான், பா�ஸ்தா��ருந்து ��ந்து
பங்களாேதஷ் என்ற த� நாடு உருவா�யது.
பங்களாேதஷ் எனும் நாடு உருவாக இந்�ரா காந்�ேய
காரணமாக இருந்தார். பா�ஸ்தான் இராணுவம்
�ழக்கு பா�ஸ்தா�ன் (பங்களாேதஷ்) உள்நாட்டு
மக்களுக்கு எ�ராக பரந்தள�ல் அட்டூ�யங்கள்
பு�ந்த ேபாது ஒரு ேகா�க்கும் அ�கமான மக்கள்
இந்�யா�ற்குள் அக�களாக வந்தனர். இதனால்
நாட்�ல் �� தட்டுப்பாடும் உறு�யற்ற �ைலயும்
ஏற்பட்டது. அக�கள் �ரச்�ைனையத் �ர்க்க �ழக்கு
பா�ஸ்தா�யர்கள் சுதந்�ரம் அைடயும் வைக�ல்
தான் உத� ெசய்ததாக ஒரு சந்தர்ப்பத்�ல் இந்�ரா
காந்� கூ��ருக்�றார்.
இந்�ரா காந்��ன் இறு�க் காலத்�ல் பஞ்சாப்�ல்
�க்�யத் ��ரவாதம் வளர்ந்து வந்தது. சமய
மற்றும் ��ரவாத தைலவராக ஜர்ைனல் �ங்
�ந்தரன்வாேல�ன் ெசல்வாக்கு பஞ்சாப்�ல்
அ�க�த்து இருந்தது. இந்�ய ஒருைமப்பாட்டுக்கு
சவாலாக அைமந்தது. இதனால் இந்�ய தைலவர்கள்
அஞ்�னார்கள். இந்�ரா காந்� பைடைய அனுப்�
��ரவா�கைள ஒடுக்க எண்�னார். �க்�யர்க�ன்
பு�த தலமான ெபாற்ேகா�லுக்குள் முகா�ட்�ருந்த
ஜர்ைனல் �ங் �ந்தரன்வாேல�ன் �க்�ய சுதந்�ர
ேபாராட்ட ���ைனவாத குழுைவ �ர்த்துக்கட்ட
“ஒபேரஷன் ப்ளு ஸ்டார்” என்ற நடவ�க்ைகைய
இந்�ரா காந்� 1984 ஜ��ல் ேமற்ெகாண்டார்.
�க்�யர்க�ன் பு�த ேகா�லான ெபாற்ேகா�லுக்குள்
ஆயுதங்களுடன் ஒ�ந்�ருப்பதாக கருதப்பட்ட
��ரவா�கைளயும் அவர்க�ன் தைலவைரயும்
��க்க இராணுவம் ெபாற்ேகா�லுக்குள் புக இந்�ரா
காந்� அனும� வழங்�னார். ெபாற்ேகா�லுக்குள்
ஆ�ரக்கணக்கான ெபாதுமக்கள் இருந்த ேபா�லும்
இராணுவம் துப்பாக்�ச் சூடு நடத்�யது. இ�ல்
ெபாதுமக்களும் பா�க்கப்பட்டனர். இந்�ரா காந்��ன்
இந்த நடவ�க்ைக சர்வேதச ஊடகத்�னால் ெப�தும்
கண்டனத்�ற்குள்ளானது.
�க்�யர்க�ன் சுதந்�ரம் பற்�ய ேயாசைனகைளயும்
“கா�ஸ்தான்” என்றைழக்கப்படும் ஒரு ���ைனவாத
அரைச உருவாக்குவதற்கான ேயாசைனையயும்
ேபா�த்ததன் மூலம் �ேராதத்ைத வளர்த்து வந்த
�க்�ய ��ரவாத தைலவர் �ந்தரன்வாேல�ன் உ�ர்
மு�வுக்கு வந்தது.
ெதாடர்ந்து இடம்ெபற்ற பைட நடவ�க்ைககள்
காரணமாக �க்�யர்க�ன் ேகாபத்�ற்குள்ளான இந்�ரா
காந்�ைய ப�வாங்கும் முகமாக நன்கு �ட்ட�டப்பட்டு
1984 ஆம் ஆண்டு ஒக்ேடாபர் 31 ஆம் �க� இந்�ரா
காந்� ஐ�ஸ் ெதாைலக்காட்�க்காக ந�கர் �ட்டர்
உஸ்�ேனாவ்வால் ஒரு ஆவணப் படத்�ற்கு ேபட்�
அ�ப்பதற்காக ெசல்லும் ேபாது �ட்டுத் ேதாட்டத்�ல்
அவ�ன் ெமய்ப் பாதுகாவலர்களான �க்�யர்களான
சத்வந்த் �ங், �ண்ட் �ங் ஆ�ய இருவராேலேய சுட்டுக்
ெகால்லப்பட்டார்.
�ண்ட் �ங் தனது துப்பாக்�யால் இந்�ரா காந்�ைய
மூன்று முைற சுட்டார். சத்வந்த் �ங் இயந்�ர துப்பாக்�யால்
முப்பது ரவுண்டுகள் சுட்டார். இந்�ரா
காந்��ன் �ற ெமய்ப் பாதுகாவலர்களால்
�ண்ட் �ங் சுட்டுக் ெகால்லப்பட்டார்.
சத்வந்த் �ங் சுடப்பட்டு ைகது
ெசய்யப்பட்டார்.

ப�ட் இக்பால் யாழ்ப்பாணம்
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iyafj;jpy; rpw;gj; Jiwapy;
jd;id <LgLj;jpAs;s
`l;ld; ];ljd; Njhl;lj;ijr;
Nru;e;jtu; n[aNkhfd; rptyhy;
utpNkhfd;. rpw;gJiw vd;gJ xU
fiyj; JiwahFk;. ,j;Jiwapy;
<LgLgtu;fSf;F xU kd kfpo;r;rp
Vw;gLtNjhL xU xOf;fk; epiwe;j
tho;f;if Kiw Vw;gLtjhf
njuptpf;fpd;whu;.

me;jtifapy; ,t;thu gFjpf;F mtu;
toq;fpa tpN\l nrt;tp
rpw;gj; Jiwapy; Mu;tk; Vw;gl;ljw;fhd
fhuzq;fs; ahit?
ghlrhiy fhyq;fspy; Mf;fk;> rpj;jpuk;
Nghd;w Jiwfspy; kpFe;j <LghL
,Ue;jJ. gpw;gl;l fhyq;fspy; vdJ je;ij
,j;njhopNy Kjd;ik ngw;wpUe;jhu;.
Fwpg;ghf mtu; Ntiy nra;Ak; ,lq;fSf;F
nrd;W ehDk; vdJ Muk;g fl;lg; gzpfis
Kd;ndLj;jpUe;Njd;. vdJ guk;giu
$l ,e;j rpw;gj; Jiwapy; <Lgl;;l xU
guk;giuahf ,Ue;jJ teJs;sJ. ,JTk;
xU fhuzk; ehd; ,j;Jiwf;Fs; tUtjw;F.
jtpuTk; vdJ je;ij ,t;thW rpw;g
Ntiyfs; Nkw;nfhz;bUe;j NghJ mtUf;F
cjtp nra;jy; kw;Wk; mjid mtjhdpj;jy;>
nra;J ghu;j;jy; Mfpait vdf;Fs;Sk; rpw;g
Jiw tsu;tjw;F fhuzkhftpUe;jJ.
rpw;gf; fiyia vt;thW Nehf;Ffpd;wPu;fs;?
ehk; tzq;Fk; flTis cUthf;Fk;
xU kdepiyia vd;dpy; cUthfpd;wJ
.ehd; xU fiyj; Jiwapy; <LgLfpd;Nwd;
vd;w vz;z epiy Njhd;Wfpd;wJ .NkYk;
,j;Jiwapy; <LgLgtu;fs; xOf;fj;JlDk;
kpf fz;zpaj;Jld; ,Ug;gjw;fhd xU
#oiy Vw;gLj;Jfpd;wJ.

kiyafj;jpd; rpw;gp
`l;ld; ];ljd; Njhl;lk;
n[aNkhfd; rptyhy;

Ntiy nra;jpUf;fpd;Nwd;. mg;
gpuNjrq;fspy; Neuj;ij fUj;jpw; nfhz;Ljhd;
Ntiy nra;aNtz;b tUk;. mt;thW mjpf
ntg;g gpuNjrq;fspy; Fwpg;ghf kj;Jfk>
fSj;Jiw Nghd;w gpuNjrq;fspy; Ntiy
nra;Ak; NghJ rPnke;jpid G+Rk; NghJ
xU FWfpa Neuj;jpy; mit fha;e;J
tpLk;. Fwpg;ghf rpw;g Ntiyfspd; NghJ
xU Fwpg;gpl;l xU ehspy; epiwT nra;a
Ntz;Lk;. Fwpg;ghf Kf tbtikg;G md;iwa
jpdj;jpNy epiwT nra;ag;gl Ntz;Lk;.
mt;thW ehl;fs; mLj;j jpdj;jpw;F
nry;Yk; NghJ g+rg;gLk; rPnke;jhy; ghupa
mnrsfupaq;fis re;jpf;f Ntz;b tUk;.
,J kiyaf gpuNjrj;jpw;Fk; Vida
ntg;g gpuNjrj;jpw;Fk; cs;s NtWghlhFk;.
Fwpg;ghf kiyaf gpuNjrj;jpy; rPnke;J
g+rg;gLk; NghJ mLj;j ehspYk; $l Ntiy
nra;a KbAk;. Mdhy; ntg;g gpuNjrq;fspy;
mt;thW ,y;iy. rpy re;ju;g;gq;fspy; ntbg;G
$l Vw;gl;L tpLk;. ,J vkJ Ntiyia
epithf Nkw;nfhs;tjw;F xU rthiy
Vw;gLj;jp tpLk;. NkYk; kiyaf gpuNjrj;jpy;
ehk; thOk; gpuNjrkhtjhy; #oYf;F

rpw;gf;> fiyia ,yq;ifapy; ve;nje;j
gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhz;Bu;fs; mq;F fpilj;j
mDgtk; vd;d?
`l;ld;> G];]yht> fSj;Jiw>
kJfk> k];nfypah> ehtygpl;b> fz;b>
fk;gis> jythf;fiy> Nehu;T+l;> uk;nghl>
tj;jis> nfhOk;G Nghd;w ,lq;fspYk;
Fwpg;ghf kiyaf Njhl;lg; gFjpfspYk;
rpw;g Jiw rhu;e;j gy Ntiyfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
Fwpg;ghf ntg;gk; mjpfKs;s gpuNjrq;fspy;

Vw;wtifapy; gzpia epiwT nra;a KbAk;.
jtpuTk; Vida ntg;g gpuNjrj;jpy; nrd;W
Nkw;nfhs;Sk; NghJ Kjypy; #oYld;
,iaghf;fk; mila Ntz;ba xU epiy
fhzg;gLfpd;wJ.
vdNt rpw;gj; Jiwapy; fhyepiyAk;
nry;thf;F nrYj;jpfpd;wJ vd;gij Nkw;gb
tplaq;fspypUe;J Gupe;J nfhs;s KbAk;.

utpNkhfd;

,uh.NahNfrd; (fpdpfj;Njid
jpdfud; epUgu;)
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“ெபாண்ணு பார்க்க வந்த ைபயன்
ெசான்னத ேகட்டதும் ெபாண்ணு
�ட்டுக்காரங்க அவனுக்கு
ைபத்�யம்னு ெபாண்ணு
ெகாடுக்க மாட்ேடனுட்டாங்க.”
“அவன் அப்ப� என்ன
ெசான்னான்?”
“நான் ெகாஞ்சம் த�யா
ேபசணும்.
பரவா�ல்ைலயா?”னு
ெசான்னான்.

வந்தவர்: ஏங்க அந்தப்
ெபா�யைன ேவைலய
�ட்டு தூக்�ட்�ங்க?
ேஹாட்டல் முதலா�:
�ன்ன என்னங்க,
சாப்�ட வந்தவங்க
‘�பன் ெர�யா?’ன்னு
ேகட்டா ‘ேநத்ேத
ெர�’ங்கறான்!

கண்டக்டேர, அடுத்த ஸ்டாப்�ல் நான் இறங்கணும்.”
“அைத ஏன்யா எங்�ட்ட ெசால்ேற, அேதா ட்ைரவர்
தூங்�ட்�ருக்கார், எழுப்� அவர் �ட்ேட ெசால்லு.”

கா�ல் என்ன காயம்?
ெசருப்பு க�த்து �ட்டது.
�ன்ன அைத ��ச்சா அது சும்மா
இருக்குமா!

ெசக்யூ�ட்� ேவைல ேகக்க�ேய.
உனக்கு என்ன தகு� இருக்கு?”
“�ன்ன சத்தம் ேகட்டாகூட உடேன
மு�ச்சுப்ேபன் சார்.”

��யல், ��மா இது ெரண்டுக்கும் என்ன
�த்�யாசம்?
எடுக்கறவங்க அழுதா அது ��மா.
பாக்கறவங்க அழுதா அது ��யல் !

மகேன
ப�ட்ைச�ல்
எத்தைன ேகள்�
வந்தது?
ஐந்து ேகள்�ப்பா.
� எத்தைன ேகள்�
�ட்டுட்ேட?
முதல் மூணும்,
கைட� இரண்டும்.
ெவ�குட் �ப்�டப்.

ேசல்ஸ் ேமேனஜர்
இன்ெடர்�யு: உங்களுக்கு எதாவது
�ற்பைன அனுபவம் இருக்�றதா?
ஒ! �ைறய. என் �டு, கார் மற்றும்
என்னுைடய மைன��ன் அைனத்து
நைககளுேம �ற்�ருக்�ேறன்!

இந்த ஊ�ல் தங்க �டு �ைடக்குமா?
�ைடக்காது. கூைர �டு, ஓட்டு �டு,
மா� �டுதான் �ைடக்கும்!
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.uP.m]P];:vOj;jhsu;fs; jkf;fhd
thrfu;fis jf;fitj;Jf;
nfhs;tJ mtrpakhfpd;wJ.
mjw;Nfw;w tifapy;
mtu;fspd; vOj;J eil>
fw;gidj; jpwd;> ajhu;j;j
rpe;jid> fUg;nghUs;
vd;gd rpwg;ghf mikjy;
mtrpakhFk;.
cq;;fisg; gw;wpa mwpKfj;ij vkJ
thrfu;fsplk; gfpu;e;J nfhs;Sq;fs;?
gP.uP. m]P]; vd;w ngaupy; ,yf;fpa
cyfpw;F ed;F guPl;rakhd ehd;>
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy
khtl;lk;> fpz;zpahitg; G+u;tPfkhfTk;
gpwg;gplkhfTk; nfhz;Ls;Nsd;. ngupa
fpz;zpah> Mz;fs; ghlrhiy> fpz;zpah
kj;jpa fy;Y}up vd;gtw;wpy; fy;tp gapd;W>
mjd;gpd;du; cau; juf; fy;tpfs; fw;W
Nju;r;rp ngw;Nwd;. 1981 Mk; Mz;L
Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd;
njhopEl;gtpayhsu; Nrit gpuptpy;
Kjyhk; ju nghJr; Rfhjhu ntspaf
cj;jpNahfj;juhf gjtp tfpj;Njd;.
vdJ ,sikf; fhyg;gFjp
,yf;fpaj;jpd;ghy; ngupJk; <u;g;Gf;nfhs;s
itj;jJ. 1974 Mk; Mz;by; 'NgRk;
nja;tk;" vDk; rpWtu; ghly; vdJ
KjyhtJ gilg;ghf jpdfudpy;
ntspte;jJ.
2012 ,y; fpof;F khfhz rhfpj;jpa
tpUJk; 'rpWtu; ghly;fs;" vd;w vdJ
E}Yf;Nf fpilj;jJ. ,Jtiu Rkhu;
20 f;Ff; fpl;ba E}y;fis ntspaPL
nra;jpUf;fpd;Nwd;. ,tw;wpy; rpy khfhz
rhfpj;jpa tpUJfs; ngw;Ws;sNjhL>
Njrpa E}yf Mtzthf;fy; Nritfs;
rig> fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk;
vd;gtw;wpd; mq;fPfhuj;ijAk;
ngw;Ws;sJld; E}yfq;fSf;Fg;
nghUj;jkhd E}y; vd;w jur; rhd;wpjOk;
fpilf;fg; ngw;Ws;sJ. mj;NjhL gpuNjr>
khtl;l> khfhz kw;Wk; Njrpa tpUJfs;
gyTk; fpilf;fg; ngw;Ws;sd.
<oj; jkpo; ,yf;fpaj;Jf;F jq;fsJ
gq;fspg;Gfs; gw;wpf; Fwpg;gpLq;fs;?
<oj; jkpo; ,yf;fpaj;jpd; tsu;r;rp>
nrOik vd;gtw;Wf;F vd;dhy; epiwaNt
gq;fspg;Gfs; nra;ag;gl;Ls;sd. ftpij>
rpWfij> ehl;lhupay;> rpWtu; gilg;Gfs;>
rka ,yf;fpak;> E}y; jpwd; Nehf;F
vd;gd mtw;wpy; rpythFk;. xUtuJ
,yf;fpaj;Jf;fhd gq;fspg;Gfs; mjpfupj;Jr;
nry;Yk; NghJ ];jPuj; jd;ikAk; tsu;r;rpg;
gbepiyAk; mjpfupj;Jr; nry;Yk;.
jhq;fs; vOJk; fpuhkpaf; ftp>
jhyhl;Lg; ghly;fs; gw;wp..?
Rje;jpuj;Jf;F Ke;jpa fhyg;gFjpapy;
fpz;zpahg; gpuNjrj;ij Mf;fpukpj;jpUe;j
fpuhkpaf; ftpfs;> jhyhl;Lg; ghly;fs;
vd;gd fhyg;Nghf;fpy; kq;fp kiwaj;
njhlq;fpaJ. ,jdhy; mitfisj; Njbg;
ngw;W Mtzg;gLj;Jk; Kaw;rpapy; 2011
Mk; Mz;lstpy; ehd; <Lgl;L te;j NghJ
tha;nkhop %yf; fpuhkpaf; ftpfs; Nghy;
vOj;JUtpyhd ftpfSk; vOj Ntz;Lk;
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,yq;ifapd; rpNu\;l vOj;jhsu;fspy; xUtuhd

fyhG+\zk; gP.uP. m]P]{ldhd Neu;fhzy;

vd;w ce;Jjy; vdf;Fs; Jspu;tpl;lJ.
Ma;thsu; m. khu;f;]; mtu;fspd;
$w;W vdf;Fs; xU Gjpa Njhw;wg;ghl;Lf;F
fhuzkha; mike;jJ. 'xU r%fk;
vt;thW nghUs; cw;gj;jp nra;ahjpUg;gJ
rhj;jpakpy;iyNah mNjNghy; fiy
,yf;fpa cw;gj;jp ,y;yhkYk; ,Uf;f
KbahJ" vd;W mtu; Fwpg;gpLfpwhu;.
,f;$w;wpid ed;F MuhAk; NghJ
tha;nkhop ehl;lhu; ftpfs; epiwT
ngw;Ws;snjd;why; mjw;F vOj;JUtpyhd
Gjpa tbtk; nfhLg;gJ mtrpakhfpwJ.
,jdbg;gilapNyNa vdJ ehl;lhu;
ftpfSk; jhyhl;Lg; ghly;fSk; Njhw;wk;
ngwj; njhlq;fpd.
jhq;fs; ,Jtiu vOjp ntspapl;l E}
y;fs; gw;wpf; Fwpg;gpLq;fs;?
ehd; ,Jtiu gpd;tUk; E}y;fis
ntspapl;Ls;Nsd;.
czu;T+l;Lk; Kj;Jf;fs; - 2011> rpWtu;
ghly;fs; - 2011> m]P]; ftpijfs; - 2011>
jhyhl;Lg; ghly;fs; - 2012> ehl;lhu; /
fpuhkpag; ghly;fs; - 2012> cjak; - 2012>
khz;;GWk; khegp – 2012> njd;wNy tPrp
th – 2014> Rl;l
goNk Rit
mKNj – 2014>
kdnry;yhk;
kfpo;fpwJ –
2015> Jzpe;J
epy; - 2015>
rpd;dg; ghg;gh –
2016>
epidnthd;Nw
NghJk; - 2014>
nrt;thdr;
rpj;jpuk; - 2017>

egpfs; ehafk; - 2017 (njhFg;G E}
y;)>
kQ;rs; FUtp – 2019> MuTl;Lj;
NjLtNjh - 2020
Nghd;wdthFk;. ,itjtpu
KJikapy; tpise;j GJikfs;>
edthFk; fdTfs; Nghd;w E}y;fSk;
tpiutpy; ntspaplg;gl;Ls;sJ.
xUtupd; vOj;jhw;wy; vd;gJ
mtupd; mwpT> MSik> Gyikj;Jtk;
vd;gdtw;iw vLj;Jf; fhl;Ltjha;
mikfpwJ. me;jtifapy; jq;fs;
vOj;Jf;fspd; Kf;fpaj;Jtk; vt;thW
mike;Js;s?
xUtupd; gilg;Gfis thrpf;Fk;
NghJ mtUf;Fs; ,Uf;Fk; Mw;wypd;
fdjpiag; Gupe;J nfhs;Sk; tha;g;G
Vw;gLfpwJ. ajhu;j;jkhf mit
mikfpd;w NghJ vOj;Jf;fs; [duQ;rfk;
ngWtij czuyhk;. vdNt thOk;
jd;ikAld; $ba rpwg;Gf;Fs;Sk;
mt;ntOj;Jf;fs; Kf;fpaj;Jk; ngwj;
njhlq;Ffpd;wd.
me;jtifapy; vdJ vOj;jhw;wy;
fdjpAk; fUj;jhoKk; nfhz;ljhf
miktij vd;dhy; czu KbfpwJ.
Fwpg;ghf epd;W epiyj;jpUf;Fk;
vOj;Jf;fs; r%f MNuhf;fpaj;Jf;Fk;
eyDf;Fk; toptFf;Fk; vd;gij
mbg;gilahff; nfhz;Nl jw;NghJ vOjp
tUfpd;Nwd;. cjhuzkhf 'KJikapy;
tpise;j GJikfs;"> 'edthFk;
fdTfs;" Mfpa E}y;fspy; cs;s jpwd;
Nehf;Ffis KfE}ypy; gjpT nra;j
NghJ> mit ey;y tuNtw;gpidAk;
ghuhl;Lf;fisAk; ngw;Wj; je;jNjhL
thrfu;fs; kj;jpapy; gpugy;aj;ijAk;
mwpKfj;ijAk; ngw;Wf; nfhs;tjw;F
fhuzkha; mike;jJ. ,e;E}y;fs; jw;NghJ
mr;rplg;gLtjw;fhd G+u;thq;f Vw;ghLfs;
eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd.
jw;Nghija <oj;J ftpij nry;newp
gw;wpa cq;fsJ kjpg;gPL?
jw;Nghija fhy #oy; ftpijfspd;
Njhw;wj;jpw;Fk; mjd; tsu;r;rpf;Fk;
fhj;jpukhdjhf mike;jpUf;fpwJ.
gj;jpupiffs;> rQ;rpiffs;> ,iza
topfs; vd ftpijf;fhd fsKk;
tpupe;J nry;fpd;wJ. ,sk; jiyKiwf;
ftpQu;fs; ngUkstpy; cUthfpAk;
tUfpd;wdu;. mtu;fsplkpUe;J fdjpahd
gilg;Gfs; cUthf;fk; ngWtNjhL>
mitfs; Njr> ru;tNjr uPjpahf Ngrg;glf;
$baitahfTk; ,Uf;fpwJ. %j;j
vOj;jhsu;fs; tpl;Lr; nrd;w
,yf;fpa ,ilntspapid
epug;Gtjw;Fupa
nraw;ghLfs; ,tu;fSld;
epiwe;jpUg;gijf;
fhzf;$bajhf ,Uf;fpwJ.
cq;fsJ ,yf;fpa
Kaw;rpfs; ,d cwTf;F
vj;jifa gq;fspg;Gfis
nra;Ak; vd;W ek;GfpwPu;fs;?

vdJ ,yf;fpa Kaw;rpfs; ,d> kj>
Fy NtWghLFSf;F mg;ghw;gl;l
tpupT nfhz;lit. ,d cwTfSf;F
vd;iwf;FNk gf;fgykhf ,Ug;git. ehd;
vOJk; E}y; jpwd; Nehf;fpYk; KfE}ypy;
ntspg;gLj;Jk; MSikfspYk; rNfhju
r%fj;jpdUf;Nf mjpf Kf;fpaj;Jtk;
nfhLj;J tUfpNwd;.
,yf;fpathjpfisg; nghUj;jtiu
ehd; mwpe;jtiuapy; ,d cwTf;F
Fe;jfkhdtu;fs; ,y;iy vd;Nw
nrhy;yyhk;. me;jsT ey;y Fz
,ay;Gfisf; nfhz;ltu;fs; mtu;fs;.
,j;jifatu;fSld; ,ize;J vdJ
,yf;fpag; gzp njhlu;e;J nry;fpd;wNghJ
vd;iwf;FNk ,d cwT ghJfhf;fg;gLk;
vd;W jplkhf ek;gyhk;.
rpWtu; gilg;Gfs; kPJ cq;fSf;F
vt;thW <LghL te;jJ? rpWtu; ghly;fs;
kw;Wk; gilg;Gfis vOJk;NghJ ftdpf;f
Ntz;ba Kf;fpa tplaq;fs; ahit?
vdJ jhahu; vd;id J}q;fr;
nra;tjw;fhf jhyhl;Lk; NghJ mit
te;jjhff; nfhs;syhk;. Vnddpy;
jhahuplkpUe;J rpWtu; ghly;fisAk;
jhyhl;ilAk; fw;Wf; nfhz;Nld;.
,itfs; fhyg;Nghf;fpy; vdJ vOj;J
Kaw;rpf;F ngupJk; JizGupe;jd.
rpWtu; ghly;fs; vOJk;NghJ mtu;fspd;
kNdhepiy> nraw;ghL kw;Wk; tpUg;gk;
vd;gd ftdj;jpw; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.
mtu;fs; kPjhd jpzpg;Gfs; ,Uf;ff;
$lhJ. rpWtu;fs; Rakhf rpe;jpg;gjw;Fk;
fw;gjw;Fk; cupj;Jilatu;fs;. ,tw;iwf;
ftdj;jpw; nfhz;Nl rpWtu; ghly;fs;
kw;Wk; rpWtu; gilg;Gfs; miktJ
nghUj;jkhdJ.
jkpopy; rpWtu; ,yf;fpaj;jpd;
Nghf;Ffs; gw;wp jhq;fspd; fzpg;gPL
ahJ?
jkpopy; rpWtu; ,yf;fpak; gilg;Nghu;
Fiwe;jstpNy fhzg;gLfpd;wdu;.
,tu;fsJ vz;zpf;if 153 NgUila
ngau;fs; mlq;fpa gl;bay; fyhepjp
r. mUshde;jk; vOjpa '<oj;jpy;
rpWtu; ,yf;fpak;" vDk; E}ypy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
rpWtu; vd;Nghu; ahu;? rpWtu;
,yf;fpak; vt;thW mika Ntz;Lk;?
mjd; Nghf;Ffs;> jdpj;Jtk; ahJ?
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rpWtu; ,yf;fpak; gilg;Nghu;
mwpe;jpUf;f Ntz;ba jpwd;fs;>
tplajhdq;fs; vd;gJ gw;wp rpWtu;
gilg;gpyf;fpathjpfs; mwpe;jpUf;f
Ntz;baJ mtrpakhFk;.
rpWtu; ,yf;fpak; gw;wp Nghjpa mwpTk;
njspTk; cs;stu;fshy; vOjg;gLk;
rpWtu; ,yf;fpaq;fs; mjpf tuNtw;gpidg;
ngWtij mtjhdpf;fyhk;. rpWtu;
tho;tpaiy ikakhff; nfhz;L ,itfs;
vOjg;gLtjhy; mjpy; mjpf ftdk;
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. ,J GyikAk;>
Nju;r;rpAk; cs;stu;fshy; kl;LNk
rhj;jpakhFk;.
<oj;J ,yf;fpaj;jpd; ,aq;F epiyAk;
etPd ,yf;fpaj; jpwdha;Tg; Nghf;Fk;
tsu;r;rpfisf; fhl;Lfpwjh?
<oj;J ,yf;fpa ,aq;F epiyapd;
tsu;r;rpg; Nghf;F ed;whfNt ,Uf;fpwJ.
ahu; vd;d nrhd;dhYk; nrhy;yhtpl;lhYk;
,yf;fpaj;jpd; tsu;r;rpg; gbepiy
mjpfupj;Nj fhzg;gLfpwJ. Mq;fhq;Nf
njhlu;r;rpahf ntspte;J nfhz;bUf;Fk;
rQ;rpiffs;> tiyj;jsg; gjpTfis ,jw;F
Xu; cjhuzkhff; nfhs;syhk;. thrfu;
kj;jpapy; ,yf;fpaj;jpd; Nghf;fpw;F kjpg;Gk;>
MjuTk; ,Uf;fpd;w fhuzj;jhy;jhd; ,J
rhj;jpakhfpwJ.
,e;epiyapy; etPd jpwdha;Tg; Nghf;Fk;
jw;NghJ tsu;r;rp fz;L tUtij KfE}y;
kw;Wk; gj;jpupiffs; thapyhf mtjhdpf;ff;
$bajhfTs;sJ. ,J Muhf;fpakhdnjhU
tsu;r;rpg; ghijahFk;. ,it ngUk;ghYk;
ghuhl;L Kiw tpku;rdk;> eaTiu tpku;rdk;
vd;w mbg;gilapy; mike;jpUg;gJk;
ftdpf;fj;jf;fJ. ,itfis itj;J
Nehf;Fk;NghJ etPd ,yf;fpaj; jpwdha;Tg;
Nghf;F tsu;r;rp fz;L tUfpwJ vd;W
Jzpe;J $wyhk;.
nfhNuhdhf; fhy Xa;T Neuq;fis
vt;tifahd ,yf;fpa Kaw;rpfSf;Fg;
gad;gLj;jpdPu;fs;?
nfhNuhdhf;
fhy Xa;T
vd;gJ njhopw;
nraw;ghLfspy;
,Ue;J Xa;T
jUtjhf
,Ue;jhYk;
kdjstpy;
Xa;itNah>

kfpo;r;rpiaNah jUtjhf
mike;jpUf;ftpy;iy. mjdhy; ngUkstpy;
,yf;fpa Kaw;rpfspy; <LgLk; tha;g;Gfs;
FiwthfNt fhzg;gl;lJ. ,Ue;Jk; gaKk;
gPjpAk; Fiwe;jpUe;j rpyNtisfspy; E}
y; jpwdha;T> fpuhkpa ,yf;fpa Ma;T
vd;gd Nghd;w ,yf;fpag; gzpfspy; <LgLk;
tha;g;Gfs; fpilj;jJ. mtw;iw rupahfg;
gad;gLj;jpf; nfhz;ljpy; KJikapy;
tpise;j GJikfs;> edthFk; fdTfs;
Nghd;w E}y;fs; mr;rpLtjw;Fj; jahuhf
cs;sJ. fpilj;j re;ju;g;gj;ij rupahfg;
gad;gLj;jpf; nfhz;ljpy; Ma;Tfs; gw;wpa
rupahd tpsf;fq;fis njupe;J nfhs;Sk;
tha;g;Gk; fpilf;fg; ngw;wJ.
,yf;fpa tho;tpy; kwf;f Kbahj
rk;gtk; xd;iwg; gfpu;e;J nfhs;Sq;fs;?
1981 Mk; Mz;L fhyg; gFjpfspy;
,yf;fpaj; Jiwapy; rpwg;Gw;W tpsq;fpa
ehd; gpd;G mjpy; epd;W Kw;whf
tpofpapUe;j NghJ Rkhu; 30 tUlq;fspd;
gpd;du; 2011.06.04 Mk; jpfjp fpz;zpah efu
rigapy; jdJ gjtpNaw;wy; itgtj;jpy;
ftp ghLk; re;ju;g;gj;ij efu gpjh
lhf;lu;. `py;kp k/&g; mtu;fs; vdf;F
toq;fpapUe;jhu;. vjpu;ghuhj me;j re;ju;g;gk;
fhuzkhfNt vdJ ,yf;fpa cyf kPs;
gpuNtrk; Muk;gkhdJ. mjpypUe;J gbepiy
tsu;r;rpfs; NkNyhq;fp ,d;W midtuhYk;
mwpag;gl;lnjhU vOj;jhsuhf tpsq;Fk;
tha;g;Gf; fpilj;jJ. ,r;rk;gtk; vd;dhy;
vd;iwf;FNk kwf;f Kbahj xd;whFk;.
,yf;fpaj;NjhL r%fg; gzpfspy; <Lgl;l
re;ju;g;gq;fs; gw;wp..?
,yf;fpaj;NjhL kl;Lk; epd;Wtplhky;
r%fg; gzpfspYk; epiwaNt
<Lgl;bUf;fpd;Nwd;. ,sikf; fhyg;gFjpapy;
Ks;spg;nghj;jhidapy; tho;e;j re;ju;g;gj;jpy;
1972 Mk; Mz;L Kw;Nghf;F thypgu;
kd;wk;> K`kjpa;ah fpuhk mgptpUj;jpr;
rq;fk; vd;gtw;wpy; jiytuhf ,Ue;J
rpwg;ghf r%f Nritfs; gytw;iwr;
nra;Js;Nsd;. NkYk; 1980> 1981 Mk;
Mz;L fhyg; gFjpapy; it.vk;.vk;.V.
,isQu; Nritfs; kd;wj;jpd; jiytuhf
nray;gl;Ls;sNjhL> jw;NghJ Rkhu;
10 tUl fhykhf tptrha mikg;gpd;
jiytuhfTk; ,Ue;J tUfpd;Nwd;.
2015 ,y; Kd;Ndhbfs; fiy ,yf;fpa
tl;lj;jpd; jiytuhfg; gjtpNaw;W
,yf;fpag; gzpahw;wp tUk; epiyapy;

khztu;fs; kj;jpapy; vOj;Jg; gapw;rp>
rpj;jpuk; tiujy;> thrpg;G vd;gtw;wpy;
Cf;fkspj;J guprpy;fSk; toq;fp mtu;fis
NkYk; cw;rhfg;gLj;jpAs;Nsd;. ,itfNs
vdJ nghJg; gzpfspd; nraw;ghlhf
mike;Js;sd. NkYk; gs;spthay;
ek;gpf;ifahsu; rigapy; Rkhu; 15
tUlq;fSf;Fk; Nkyhf njhlu;r;rpahf
nraw;gl;L te;Js;Nsd;.
,yf;fpaj;ijg; nghWj;jstpy; cq;fsJ
epidtpy; gjpe;Js;s kpf Kf;fpakhd
epfo;Tfs; VJk; ,Ug;gpd;?
vOj;jhsu; ntypfk upk;]h Kfk;kj;
vOjpa 'tpbay;" E}y; ntspaPl;L epfo;T
nfhOk;G jkpo; rq;f rq;fug;gps;is
kz;lgj;jpy; eilngw;w NghJ mjpy;
ehDk; nfsut mjpjpahf fye;J nfhz;L
upk;]h Kfk;kjpd; ,yf;fpa Nritfisf;
nfsutpj;J nghd;dhil Nghu;j;jp>
~~fiykjp|| gl;lk; toq;fpaik> NkYk;
vOj;jhsu; g];ahy v];.V. ,];kj; ghj;jpkh
vOjpa ',uz;Lk; xd;W"> 'Gijay; Njb"
Mfpa E}y; ntspaPl;L epfo;T fy;vypa
K];ypk; kfh tpj;jpahyaj;jpy; eilngw;w
NghJ ,U E}y; ntspaPl;L epfo;TfspYk;
nfsut mjpjpahf gq;Nfw;W v];.V.
,];kj; ghj;jpkhTf;F vdJ jiyikapyhd
Kd;Ndhbfs; fiy ,yf;fpa tl;lj;jpdhy;
khiyapl;L ~~ftpaurp|| gl;lk;
toq;fpaNjhL> nghd;dhil Nghu;j;jp
tho;j;Jg;ghTk; thrpj;j epfo;Tfs; vd;dhy;
kwf;f Kbahj gjpTfshf ,d;Wk;
kdj;jpiuapy; gjpe;jpUf;fpwJ.
cq;fsJ ,yf;fpa tho;tpy; ,Jtiu
ePq;fs; ngw;w ghuhl;Lfs;> gl;lq;fs;>
tpUJfs; ahit?
vdJ ,yf;fpa tho;tpy; gy;NtW
gl;lq;fs;> ghuhl;Lfs;> tpUJfs; fpilf;fg;
ngw;Ws;sd. ,itfs; vdJ vOj;J
Kaw;rpfSf;Ff; fpilj;j mq;fPfhuKk;
nfsutKkhFk;. Fwpg;ghf fyhG+\
zk;> Njr fPu;j;jp> ,yf;fpa tpj;jfu;>
fhtpa gpujPgh> kf;fs; ftpQu; Nghd;w
gy gl;lq;fSk; mtw;Wf;fhd tpUJfSk;
fpilf;fg; ngw;Ws;sJld;> fiy ,yf;fpag;
Nghl;b epfo;Tfs; gytw;wpy; Kjyhk;>
,uz;lhk;> %d;whk; gbepiy ntw;wp
tha;g;GfSk; ghuhl;LfSk; ngwf;$ba
re;ju;g;gq;fs; Vuhskhff; fpilj;Js;sd.
mj;NjhL Njrpa kl;lj;jpy; ftpij>
rpWij vd;gtw;Wf;F Kjyhk;> ,uz;lhk;
guprpy;fs; fpilj;jJld;> Njrpa E}yf
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Mtzthf;fy; Nritfs; rigapdhy; E}
YUthf;f trjpfSk;> E}yfq;fSf;Fg;
nghUj;jkhd E}y; vd;w jur; rhd;wpjo;fSk;
vdf;Ff; fpilf;fg; ngw;Ws;sd. mj;NjhL
khfhz Njrpa kl;lq;fspy; E}y;
nfhs;tdTk; vd;dplk; ,Ue;J ngw;Wf;
nfhs;sg;gl;lJ.
cq;fsJ gpuNjr ,yf;fpa tsu;r;rp
gw;wpf; Fwpg;gpLq;fs;?
vq;fsJ gpuNjrkhd fpz;zpahtpy;
1950 fspy; ,Ue;Jjhd; vOj;jhsu;fs;
Njhw;wk; ngwj; njhlq;fpdu;. mjw;F
Kd;ida fhyg;gFjpapy; vz;> vOj;jwpT
cs;stu;fs; NghjpasT ,y;yhikahy;
gilg;gpyf;fpaq;fs; Njhw;wk; ngWtjpy; ke;j
epiy fhzg;gl;lJ. MdhYk; tha;nkhop
%ykhd fpuhkpa ,yf;fpak; epiwaNt
Njhw;wk; ngw;wpUe;jJ. mjpy; gyUk;
ngupJk; Mu;tk; fhl;bAk; te;Js;sdu;.
jpdgjp rpe;jhkzp vOj;Jg;
gz;izahdJ gy;NtW ,yf;fpathjpfs;
cUthff; fhuzkhf mike;jJ. mj;Jld;
jpdfud;> tPuNfrup gj;jpupiffspd; gf;f
gyKk; MjuTk; mtu;fSf;Fj; njhlu;e;Jk;
fpilj;J te;jJ.
1972 - 1981 fhyg; gFjpapy;
epiwa ,yf;fpathjpfs; Njhw;wk;
ngwj; njhlq;fpdu;. ,J gbg;gbahf
tsu;r;rp fz;L> ,d;W fpz;zpah
gpuNjrk; ,yf;fpa tsKk; nry;thf;Fk;
cs;s xU gpuNjrkhf kpspu;tij
mtjhdpf;fyhk;. ,tu;fspd; gilg;Gfs;
Njrpa> ru;tNjr kl;lq;fspYk;
Kf;fpaj;Jtk; ngw;W tUtij
mtjhdpf;Fk; NghJ kpFe;j re;Njh\
khf ,Uf;fpwJ.
,sk; jiyKiwg; gilg;ghspfspd;
fiy ,yf;fpa Kaw;rpfSf;F ePq;fs;
vt;tifahd MNyhridfis
Kd;itf;fpwPu;fs;?
,sk; jiyKiw vOj;jhsu;fSf;F
vd;idg; nghWj;jtiu Kd;itf;ff;$ba
MNyhridfs; vJTkpy;iy vd;Nw
Njhd;WfpwJ. mtu;fs; jkJ ghl;Lf;F
,yf;fpak; gilj;Jf; nfhz;L jkf;fhd
ghijapy; gazpf;fpd;wdu;. mtu;fs; nry;tJ
Gjpa ,yf;fpag; ghijg; gazpg;ghFk;. mjpy;
jpUg;gq;fs; Vw;glyhk;. mjd; %yk; ,yf;fpa
nrOikf;F topfs; jpwf;fTk; glyhk;.
mtu;fspd; eil mtu;fSf;fhdJ.
,Wjpahf thrfu;fsplk; gfpu;e;J
nfhs;Sk; nra;jp vd;d?
,yf;fpaj;ijg; nghWj;jtiuapy;
vOj;jhsiug; Nghy; thrfu;fspd;
gq;fspg;Gk; Kf;fpakhdJ. %j;j
vOj;jhsu;fSf;F mtu;fSf;fhd
thrff; FO ,Ue;jJ. mjd; %ykhf
gilg;Gfs; gpugy;ak; ngwTk; Ngrg;glTk;
tha;g;Gfs; fpilf;fg; ngw;wd. ,e;epiyapy;
vOj;jhsu;fs; jkf;fhd thrfu;fis jf;f
itj;Jf; nfhs;tJ mtrpakhfpd;wJ.
mjw;Nfw;w tifapy; mtu;fspd; vOj;J
eil> fw;gidj; jpwd;> ajhu;j;j rpe;jid>
fUg;nghUs; vd;gd rpwg;ghf mikjy;
mtrpakhFk;.

ntypfk upk;]h K`k;kj;
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த

�ழ், ெதலுங்�ல் முன்ன�
கதாநாய�யாக உள்ள
தமன்னாைவ ச�பத்�ல்
ெதலுங்கு ெதாைலக்காட்��ல்
மாஸ்டர் ெசப் என்ற �கழ்ச்�ைய
ெதாகுத்து வழங்க ஒப்பந்தம் ெசய்து
இருந்தனர்.
ஆனால் எ�ர்பார்த்தப�
அந்த �கழ்ச்�க்கு வரேவற்பு
�ைடக்க�ல்ைல. இைதயடுத்து
தமன்னாைவ �க்� �ட்டு அவருக்கு
ப�லாக ெதலுங்�ல் �ரபலமாக
இருக்கும் இன்ெனாரு ெபண்
ெதாகுப்பாளைர �ய�த்தனர்.
இது தமன்னாவுக்கு அ�ர்ச்�ைய
ஏற்படுத்� உள்ளது. இைதயடுத்து
தமன்னா மாஸ்டர் ெசப் �கழ்ச்��ன்
தயா�ப்பாளர்கள் �து வழக்கு
ெதாடர மு�வு ெசய்துள்ளார்.
இதுகு�த்து தமன்னா�ன்
வழக்க�ஞர் ெவ��ட்டுள்ள
அ�க்ைக�ல், ‘‘சம்பள பாக்�
உள்ளதாலும், தயா�ப்பு தரப்�ன்
ஒழுக்கமற்ற ெசய�னாலும்
தமன்னா வழக்கு ெதாடரும்
மு��ல் இருக்�றார்.
தமன்னாவுடனான ெதாடர்புகைள

ச

உடன�யாக அவர்கள்
துண்�த்து �ட்டனர். இந்த
�கழ்ச்�ைய முழுைமயாக
மு�த்து ெகாடுக்க
ஏற்கனேவ மு�வான
�ல ஒப்பந்தங்கைள
தமன்னா ரத்து ெசய்தார்.
ஆனால் ��ெரன்று
அவைர �கழ்ச்��ல்
இருந்து �க்�
�ட்டனர். இதனால்
அவர்கள் �து
தமன்னா வழக்கு
ெதாடரும் �ைலக்கு
தள்ளப்பட்டு
இருக்�றார்” என்று
கூ�யுள்ளார்.

ந

�ைக அர�யல்வா� என
பன்முகத்�றைம ெகாண்டவர்
ெஜயல�தா. த�ழ் ��மா�ல்
ந�ைகயாக ெஜயல�தா அ�முகமானாலும் அதன்�றகு
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அர�யல் �து ஈர்ப்பு வர எம்�ஆர்
உடன் இைணந்து அர�யல் களத்�ல் கு�த்தார். எம்�ஆருக்கு
�றகு ெஜயல�தா�ற்கு தான் அ�கப்ப�யான வரேவற்புகள்
இருந்து வந்தன.
அதன் காரணமாக எம்�ஆருக்கு �றகு ெஜயல�தா�ற்கு
அ�முக கட்��ல் முக்�ய ெபாறுப்பு ெகாடுக்கப்பட்டது.
�ன்பு நாளைட�ல் அ�முக கட்��ன் தைலவராக மா�னார்.
ெதாண்டர்க�ன் ஆதரவாலும் ேதர்த�ன் வாக்குகளாளும்
முதலைமச்சராக ெபாறுப்ேபற்றார்.

ெகாேரானாவுக்கு �ன் ெமல்ல
து�ர் �டும் �ைரத்துைற�ல்

மூக ��ப்புணர்வு படங்களுக்கு
எப்ேபாதும் முக்�யத்துவம்
தரும் ந�கர் சமுத்�ரக்க�,
ச�பத்�ல் தைல�, உடன்�றப்ேப, எம்.
�ஆர்., மகன் உள்�ட்ட படங்க�ல்
ந�த்�ருந்தார்.
ெகாேரானாவுக்கு �ன் ெமல்ல து�ர்
�டும் �ைரத்துைற�ல், பல ந�கர்களும்
��யா� உள்ள �ைல�ல், அ�ல்
சமுத்�ரக்க�யும் ஒருவர். அவர் அ�த்த
�றப்பு ேபட்�:
வழக்கமான சமுத்�ரக்க� ச�பத்�ல்
மா� �ட்டாேர?
தைல� படத்�ற்காக �ைசைய
எடுத்ேதன். உடன்�றப்ேப கைதைய ஏற்கனேவ ேகட்டு
ைவத்�ருந்ேதன். அந்த கைதக்கு தைல� பட ெகட்டப்
அப்ப�ேய ெபாருந்��ருந்தது. இயக்குனர் சரவணனும்,
அப்ப�ேய அைழத்துச் ெசன்று �ட்டார்.
உடன் �றப்ேப படத்�ல் ந�த்த அனுபவம்?
ேஜா�கா உடன் ந�த்தது, �ன்ன பதட்டமும், பரபரப்புமாக
இருந்தது. அவருடன் ந�த்தது புது அனுபவம். எந்த ேகள்�யும்
ேகட்க மு�யாத கைதயாக, உடன்�றப்ேப படத்�ன் கைத
இருந்தது. இயக்குனர் சரவணன், இந்த அண்ணன், தங்ைக
கைதைய �த்�யாசமாக ைகயாண்டு இருந்தார். பாத்�ரங்கைள
கடந்து சூழல் மட்டுேம �ல்லனாகவும், நாயகனாகவும்
இருக்கும்.
ேஜா�காேவ உங்க�ன் ��ர ர�கர் என கூ�யுள்ளாேர?
எத்தைனேயா ந�கர்களுடன் ந�த்துள்ேளன்;
பதட்டப்பட�ல்ைல. ஆனால், ேஜா�காவுடன் ந�த்த ேபாது,
ஒரு மா�� நம் ேகரக்டைர தாண்�, அவரது ந�ப்ைப பார்த்து
ெமய் மறந்ததுண்டு. அதன் �ன் தான், இது தப்பா இருக்ேக என
ேயா�த்து, �ண்டும் 'ஒன்ஸ் ேமார்' ேகட்டு ந�த்ேதன். இந்�ய
��மா மட்டு�ன்�, உலக ��மா�ேலேய ேஜா�காவுக்கு
ெப�ய இடம் இருக்கு.
ந�க்கும் ேபாது அந்தந்த ஊர் ெமா� ேப� ந�ப்பைத எப்ப�
சமா�க்��ர்கள்?
எனக்கு க�னமாக இருக்கும். தஞ்சாவூர் பாைஷ ேபச
ேவண்�ய இடத்�ல், �ல சமயம் மதுைர பாைஷ ேப�
�டுேவன். அதன் �ன், 'டப்�ங்'�ல் ச� ெசய்ேவாம். மு�ந்த

நடிகர் சமுத்திரக்கனி

கு
க்
ழ
வ
ா
ன
ன்
ம
த
க
ந�ை
ெஜயல�தா
முதலைமச்சராக இருப்பதற்கு முன்ேன பல்ேவறு�தமான
�ரச்�ைனகைள சந்�த்தார். அதனால் அர�ய�ல் யார்
யாைர எப்ப� எந்த இடத்�ல் ைவக்க ேவண்டும் என்ப�ல்
கவனமாக இருந்தார். ேமலும் அவருக்கு இைணயாக யார்
இருக்க ேவண்டும் என்பது கூட அவர் தான் மு�வு ெசய்து
வந்தார். அந்த அள�ற்கு �கவும் கவனமாக இருந்தார்
ெஜயல�தா.
ெஜயல�தாைவ பற்�ய புைகப்படங்கள் பத்��க்ைகக�ல்
வருவதற்கு முன்பு ெஜயல�தா�டம் அந்த புைகப்படம்
ெசன்று அவருைடய அனும� ெபற்ற �றகுதான்
பத்��ைகக�ல் ெவ�வரும். ஒருமுைற ெஜயல�தா�ற்கு
இைணயாக ராமராஜன் இருக்கும் புைகப்படத்ைத
ெஜயல�தா�டம் ெகாண்டு ெசன்றுள்ளனர்.
புைகப்படத்ைத பார்த்து ேகள்�க்கு�ைய மட்டும்
கு�ப்�ட்டு அனுப்�யுள்ளார். �ன்பு ப�ல்வான்
ெஜயல�தா�ன் புைகப்படத்ைத ெப�யதாக ப��ட்டு
ராமராஜன் புைகப்படத்ைத ெஜய�தா�ன் காலுக்கு �ழ்
வரும்ப� ப��ட்டு ெஜயல�தா�ற்கு அனுப்�யுள்ளார்.
இப்புைகப்படத்ைத பார்த்து ெஜயல�தா உடேன ச� என
கூ�யுள்ளார்.
அதன் �றகுதான் அைனத்து பத்��க்ைகக�லும் ஒரு முைற
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ெஜயல�தா
மற்றும்
ராமராஜ�ன்
புைகப்ப
டங்கள்
ெவ�யானதாக ச�பத்�ல் ப�ல்வான் ரங்கநாதன்
கூ�யுள்ளார். ேமலும் இதைன பற்� ராமராஜ�டம்
ேகட்டேபாது அதற்கு ராமராஜன் என்னுைடய
புைகப்படங்கள் ெவ�வந்தால் ச� எனக்
கூ�யுள்ளார். ேமலும் இதைன ராமராஜன்
ெப�தாக எடுத்துக் ெகாள்ளாமல் எதார்த்தமாக
எடுத்துக்ெகாண்டதாக ெத��த்துள்ளார்.
ேமலும் ��மா�ல் உச்சத்�ல் இருந்த ராமராஜன்
அதன் �றகு ��மா�ல் காணாமல் ேபானதற்குக்
காரணம் அவர் இப்ேபாது �ேராவாக ந�க்க
ேவண்டும் என்ற ஆைச தான் எனவும்
ேமலும் ராமராஜன் ந�� �வாகரத்து
ெசய்ததால் ெப�ய அள�ல் ��மா�ல்
சா�க்காமல் ேபானதற்கு காரணம் எனவும்
ெத��த்துள்ளார்.

ராமராஜனுடன் ெவ�வந்த ேபாஸ்டர்..
ேகாபத்�ல் ெஜயல�தா எடுத்த அ�ர� மு�வு

வைர ேபச முயற்�ப்ேபன். ெமா�க�ல் தஞ்சாவூர் பாைஷ
என்றாேல, அதற்கு த� இடமும், வரலாறும் உண்டு.
ச�குமாரும், �ங்களும் எப்ப�?
எனக்கும், அவருக்கும் எப்ேபாதும் ஒரு அன்பு உண்டு.
இருவருக்குேம அடுத்த தைலமுைற பா�க்க கூடாது என்ற
பயம் உண்டு. ச�யுடன் ந�ப்பது ெப�ய வரம். அவன் கூட
இருந்தால் ேபாதும்; 100 ெசாந்தங்களுடன் இருப்பது ேபால்
இருக்கும். சுப்�ரம�யபுரம், நாேடா�கள், ஈசன், ேபாரா�
என, நான்கு படங்கள் இைணந்து ப�யாற்�ேனாம்.
இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் இயக்�யும் உள்ேளாம்.
அவருைடய ெவற்�ேவல் படத்�ல், இரண்டு நாள் ந�த்ேதன்.
�ண்ட இைடேவைளக்கு �ன், உடன்�றப்ேப, எம்.�ஆர்.,
மகன் படங்க�ல் �ண்ட நாள் இைணந்து பய�த்ேதாம். நான்
இப்ேபாது ச�ைய பார்த்ேத ஆறு மாதமா��ட்டது. ஆனால்,
�னமும் ேபா�ல் ேப��டுேவாம்.
�ண்டும் ச� - சமுத்�ரக்க� கூட்ட� எப்ேபாது?
கைத தயாராக உள்ளது. ஆரம்�க்க ேவண்�யது தான்
பாக்�. இரண்டாண்டாக �ைரத்துைற முடங்�இருந்தது.
தற்ேபாது அைத �ரட்� ��க்க ேவண்�ய கட்டாயத்�ல்
அைனவரும் இருக்�ேறாம். அைனவருேம, ேவகமாக ஓ�க்
ெகாண்�ருக்�ேறாம்.
ஓ.�.�., தளங்கள் கு�த்து?
எைதயும் ��த்து பார்க்க ேவண்�ய�ல்ைல. ெடக்னால�
மாற, நாமும் மா�த் தான் ஆக ேவண்டும். கூட்டமாக அமர்ந்து
பார்க்கும் வாய்ப்பு ச�பத்�ல் �ைடக்க�ல்ைல. ஓ.�.

�., என்றால் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து பார்ப்பர். ஆனால்,
யாருக்கு ேபாய் ேசர ேவண்டுேமா அது ேசர்ந்து �டு�றது.
நல்ல படம் மக்கள் மத்��ல் ேசர்ந்து �டு�றது. எந்த
ஒரு �ரச்�ைன என்றாலும், முத�ல் மூடுவது �ேயட்டர்;
கைட�யாக �றப்பதும் �ேயட்டேர. இதற்கு நடுேவ பல
ேபாராட்டங்கள் உள்ளது. அைத தாண்� இப்ேபாது தான்
வந்துள்ேளாம். கண்�ப்பாக இ� நல்லேத நடக்கும்.
எைத அ�ப்பைடயாக ைவத்து கைதைய
ேதர்ந்ெதடுக்��ர்கள்?
ம�தர்கைள ைவத்ேத. இயக்குனர்கள் நல்ல ம�தர்களா
என்று பார்ப்ேபன். அதன் �ன் தான் கைத. பு�யவர்கள்
வந்தாலும் ச�.�ருதுகைள ேநாக்�ய உங்கள் பயணம்...
நடப்பது நடக்கும். அைதப்பற்� கவைலப்படுவ�ல்ைல.
உடன்�றப்ேப படத்�ல் ேஜா�கா, ச�குமாருக்கு �ச்சயம்
�ருது �ைடக்கும். ெசால்லப்ேபானால் �ருதுகள் நம்ைம
மாற்��டாது. நம் ேவைல நல்ல பைடப்புக�ல் இருக்க
ேவண்டும்; அவ்வளளவு தான்.

வைலத்தளங்க�ன் அவதூறு
கு�த்து ந�ைக சமந்தா கவைல
ந

�ைக சமந்தா�ன் �வாகரத்ைத
வைலத்தளங்கள் அவதூறாக
�த்த�த்ததாக புகார்கள்
எழுந்துள்ளன. இைதயடுத்து �ல யு�யூப்
ேசனல்கள் �து சமந்தா நஷ்டஈடு ேகட்டு
வழக்கு ெதாடர்ந்துள்ளார்.
இந்த �ைல�ல் வைலத்தளங்கள் கு�த்து
சமந்தா அ�த்துள்ள ேபட்��ல், ‘‘சமூக
வைலத்தளங்களால் எவ்வளவு லாபம்
உள்ளேதா அந்த அளவுக்கு நஷ்டமும்
உள்ளது. நாம் இப்ேபாது ��ட்டல்
உல�ல் இருக்�ேறாம். இந்த
காலத்�லும் சமூக வைலத்தளத்ைத
�ட்டு �ல� இருக்கேவ

ேதான்று�றது.
சமூக வைலத்தளத்�ல் வரும் ப�வுகள் எல்ைல ��
ேபாகும் அளவுக்கு இருக்க கூடாது. கட்டுப்பாட்�ல்
இருக்க ேவண்டும். சமூக வைலத்தளத்�ல் வரும்
ப�வுகைள பற்� ேபசுவைத �ட �லமுைற மவுனமாக
இருப்பேத நல்லது. ப�ல் ெசால்ல ேவண்� வந்தால் அது
மவுனத்ைத �ட பலமாக இருக்க ேவண்டும்.
ெதன்�ந்�ய படங்க�ல் நான் ��யாக இருந்தேபாது
இந்� பட வாய்ப்புகள் வந்தன. எனேவ அப்ேபாது
�ராக�த்ேதன். ஆனால் ேப�� ேமன் 2 ெவப் ெதாட�ல்
ரா� கதாபாத்�ரத்ைத ர�கர்கள் வரேவற்ற �தம்
எனக்கு �கவும் ��த்�ருந்தது. இத்ெதாடர் எனக்குள்
தன்னம்�க்ைகைய ஏற்படுத்� உள்ளது” என்றார்.
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ேகள்� : உங்கைளப்பற்�ய �று
அ�முகத்ைதக் கு�ப்�டுங்கள்
ப�ல் : மூதூர் பகு��ல்
முதன்ைம ெபண் எழுத்தாளர் எனும்
�றப்புக்கு�யவராக மஸ்ஹ�ர் சுைஹதா
எனும் நான் மஸ்ஹ�ர் ஆ�ம் மற்றும்
பாத்�மா என்பவர்களுக்கு மகளாக 196001-28ம் �க�யன்று மூதூர் அக்கைரச்ேசைன
எனு�டத்�ல் �றந்ேதன். எனது கல்�
நடவ�க்ைககைள �/மூதூர் பு�த
அந்ேதா�யார் மகா �த்�யாலயத்�ல்
கற்ேறன்.
ேகள்� : எழுத்துத் துைற�ல் பய�க்க
உங்களுக்கு எப்ப� ஆர்வம் வந்தது?

ப�ல் : எனது எழுத்துத்துைறக்கு
காரணமாக இருந்தது எனது தந்ைத�ன்
எழுத்துக்கள்தான். அவரது தாக்கம்தான்
என்ைனயும் எழுதத் தூண்�யது. நான் ஆரம்ப
கால முதல் தந்ைதையப் ேபான்று இலக்�யத்
துைறேயாடு அ�த ஆர்வம் ெகாண்டவராக
இருந்ேதன். பாடசாைல�ல் இடம்ெபற்ற
பல ேபாட்� �கழ்வுக�ல் கலந்து ெகாண்டு
ேபச்சுப் ேபாட்�க�லும் அல்குர்ஆன் மனன
ேபாட்�க�லும் முதன்ைமப் ப��ல்கைளத்
தட்�ச் ெசல்பவராக இருந்ேதன்.
எனது தந்ைத ஒரு இலக்�யவா�. அதுேவ
நான் இலக்�யத்துைற�ல் ஆர்வம்ெகாள்ள
முக்�ய கார�யாக அைமந்தது. 1978 ஆம்
ஆண்��ருந்து கைல இலக்�யங்களுடனான
எனது ஈடுபாட்�ைன முழுைமயாக்�க்
ெகாண்ேடன். எனது 18 வது வய��ருந்ேத
ெபாழுது ேபாக்காக பத்��ைக வா�ப்ைப
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

2021

ஒக்ேடாபர் 31 ஞா�ற்றுக்�ழைம

ெபண்
எழுத்தாளர்

மூதூர்

மஸ்ஹூர் சுைஹதா
சாய்ந்தமரு�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்த
தடாகம் கைல இலக்�ய �கழ்�ன் ேபாது
"க�க்கு�ல்" எனும் �றப்புப் பட்டம் ெபற்று
ெகௗர�க்கப்பட்ேடன்.
தற்ேபாது முகநூ�ல் சுைஹதா மஷ்ஹ�ர்
எனும் ெபய�ல் இருக்�ன்ேறன். முகநூல்
க�ைத, கட்டுைர, �றுகைத ேபாட்�க�ல்
ெவற்�ச் சான்�தழ்கள் ெபற்றுள்ேளன்.
தற்ேபாது முகநூல் பக்கம் இயங்�வரும்
க�ஞர் மருதா சமத் அவர்கைள �றுவனராகக்
ெகாண்ட இதயத்தளம் குழுமத்�ல் ச�க
காலமாக �ருவாளராகப் பய�த்தும்
வரு�ேறன்.

ேகள்� : எழுத்துத்துைற�ல் �ங்கள்
எ�ர் ெகாண்ட சவால்கள் பற்�க்
கூறமு�யுமா?

ேகள்� : பத்��ைகக�ல் ஆக்கங்கள்
எழு�யுள்�ர்களா?
ப�ல்:

ஆம் எனது இலக்�யத்
ெதாடர்பாடல்கைள �னகரன், �த்�ரன்,
�ரேகச� மற்றும் நவம� ேபான்ற இலங்ைக
பத்��ைகக�லும், வாெனா�க் க�ைத
�கழ்�லும், அவுஸ்ேர�ய முஸ்�ம்
வாெனா� �கழ்ச்�யான "வளர் �ைற" என்ற
பகு�க�னூடாகவும் மற்றும் உள்நாட்டு
ெதாைலக்காட்�க�லும் ெவ�ப்படுத்� வந்த
ேபா�லும் ெவ�நாட்டு வாெனா� �ருத்�
ெசய்தேதாடு தற்ேபாது முகப்புத்தக(Facebook)
வா�லாகவும் பங்காற்� வரு�ேறன்.
நான் க�ைத, கட்டுைர, �றுகைத மற்றும்
�ந்தைனக் க�ைதகள் ேபான்றைவகைள
பைடக்கும் ஆற்றலுைடயவராக என்ைன
வழுப்படுத்�க் ெகாண்ேடன். இதுவைரக்கும்
நூற்றுக்கும் அ�கமான எனது ஆக்கங்கைளப்
பைடத்துள்ேளன்.
ேநான்பு காலங்க�ல் ேநர�
ெதாைலக்காட்� ேசைவ�ல்
ஈடுபடுபவராகவும் ேநான்பு மற்றும் ஹஜ்
ெபருநாட்க�ன் ேபாது �ேஷடமாக
ெதாைலக்காட்� �கழ்�ல் "இஸ்லா�ய
க�யரங்கு" எனும் பகு��னூடாக பங்க�ப்புச்
ெசய்பவராக தன்ைன ஈடுபத்�க் ெகாண்ேடன்.

ேகள்� : �ங்கள் நூல்

ெவ��ட்�ருந்தால் உங்கள் புத்தகங்கள்
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பற்�க் கு�ப்�டுங்கள்

ப�ல் : எனது தந்ைத ஒரு இலக்�யவா�.
அவர் மர�த்து�ட்டார். நான் முத�ல்
எனது தந்ைத�ன் மூலமாக எழுதப்பட்ட
நூலுருப்படுத்தப்படாத ஆக்கங்கைள
ெதாகுப்பாக்�
"மர்ஹ�ம் மஸ்ஹ�ர் கைதகள் "
எனும் தைலப்�னூடாக ெமாத்தமாக 52
குட்�க்கைதகைள இைணத்து புத்தகமாக
ெவ��டு (2013) ெசய்ேதன். என்னால்
எழுதப்பட்டு �ரசுரமான ஆக்கங்கைளயும்
தற்ேபாது ெதாகுப்பாக்கம் ெசய்து
நூலுருப்படுத்�க் ெகாண்�ருக்�ேறன்.
ேகள்� : இதுவைர�ல் உங்கள்

கைலப்பயணத்�ல் �ைடக்கப்ெபற்ற
சான்�தழ்கள், �ருதுகள் பற்�
கு�ப்�டுங்கள்
ப�ல்: 2008 ஆம் ஆண்டு சாய்ந்தமருது
தடாகம் கைல இலக்�ய வட்டத்�னால்
நடாத்தப்பட்ட �கழ்�ன் ேபாது
மைறந்த வாெனா�க்கு�ல்
இராேஜஸ்வ� சன்முகத்�னால்
"கைலத்�பம்"எனும் பட்டம்
வழங்� ைவக்கப்பட்டு
ெகௗர�க்கப்பட்�ருந்ேதன்.
2010 ஆம் ஆண்டு மன்னார்
த�ழ் சங்கத்�னால் ஏற்பாடு
ெசய்யப்பட்�ருந்த "த�ழ்
ெசம்ெமா�" மாநாட்�ன் ேபாதும்
ெகௗர�க்கப்பட்�ருந்ேதன்.
2012 ஆம் ஆண்டு ெகாழும்பு
த�ழ் சங்கத்�ன் மூலமாக
ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்�ருந்த
�ழா�ன் ேபாது "�றைமக்கான
ேதடல்" எனும் �றப்பு பட்டம்
ெபற்றேதாடு அேத ஆண்டு

ப�ல் : ஆம் �ச்சயமாக அன்ைறய
காலகட்டத்�ல் எழுத்துத்துைற�ல்
மட்டுமல்ல ெபண்கள்
எைத சா�ப்பது என்றாலும்
பல தைடகைளத் தாண்�
தான் அவர்க�ன் பயணம்
ெதாடர்ந்தது. ெபண்கள்
என்றால் இப்ப�த்தான் இருக்க
ேவண்டும் என்ற ஒரு �ல
கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது.
நான் எழுதும் காலத்�ல் என்
�ட்�ல் கூட தைடயாக தான்
இருந்தது.
காரணம் என்னெவன்றால்
அ�க்க� வரும் க�தங்கள்,
ெதாைலேப� இல்ைல.
அத்துடன் ஆண்கள் கூட
ெபண்கள் ெபய�ல் க�தம்
எழுதத் ெதாடங்�னார்கள்.
இதனால் நான் எழுதுவேத
��து காலம் த�த்�ருந்ேதன்.
�ருமணத்�ன் �ன் அ�கம் எழுத
ெதாடங்�ேனன்.
அப்ேபாதும் ஏன்? எதற்கு இப்ப�? என்று
பல ேகள்�கள் என்னுைடய கைதைய
எழுது�ேறன் என்றா��ட்டது.
இருந்தும் என் கணவர் அல்ஹாஜ் ஏ .எஸ். ஏ
. க�ம் அவர்கள் இதற்கு தைட ��க்க�ல்ைல.
அவ்வப்ேபாது பல நல்ல நூல்கைள எனக்கு
வாங்� தருவார். அதனால் ெதாடர்ந்து எழுதத்
ெதாடங்�ேனன். �மர்சனங்கள் ......
�லாச�ல்லாமல் வந்தாலும் ெதாடர்ந்து
எழு�ேனன் .
ெபண்களால் ெதாடர்ந்து
எழுத்துத்துைற�ல் பய�க்க மு�வ�ல்ைல.
ஆரம்பத்�ல் ஆவலாக ெதாடர்ந்து பய�த்து
வரும் �ல ெபண்கள் �ருமணத்�ன் �ன்
ெதாடர்ந்தும் அவர்களால் பய�க்க
மு�வ�ல்ைல. காரணம் அவர்க�ன்
ெபாறுப்புகளும்
ேவைலப்பழுவும். அத்துடன் கணவர்
அத்துைற�ல் சார்ந்தவராக இருந்தால் ஓரளவு
அனும� �ைடக்�றது. அடுத்து சமூகத்�ல்
�ல�ன் பார்ைவ கூட அவர்க�ன் எழுத்�ற்கு

தைடயாக இருக்�றது.
எத்தைனேயா ெபண் எழுத்தாளர்கள்
இைலமைற காயாக இன்னும் இருக்�ன்றனர்.

ேகள்� : தற்ேபாது வளர்ந்து வரு�ன்ற
இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு ஏதும் கூற
�ரும்பு��ர்களா?
ப�ல் : இக்கால கட்டத்�ல் வளர்ந்து
வரு�ன்ற இளம் எழுத்தாளர்களுக்கு நான்
ெசால்�க் ெகாள்வது .....
*�ைறய வா�யுங்கள், �ைறய
ேதடல்கள் இருக்கேவண்டும்,
உங்களுைடய கற்பைன�ன் ப�ேய �ங்கள்
எழுதுங்கள், ேமலும் �மர்சனங்கள் வர
ேவண்டும், �மர்சனங்கைளக் கண்டு
�ன் வாங்கக் கூடாது, �மர்சனங்கள்
தான் உங்கைள பண்படுத்தும், இன்ைறய

இளம் தைலமுைற�னர்களுக்கு அன்ைறய
காலம் ேபால் கட்டுப்பாடுகள் �கக்
குைறவு. (ஒரு �லைரத் த�ர )
இன்ைறய கால கட்டத்�ல்
ெபண்களுக்கு �ைறய சுதந்�ரம்
�ைடத்�ருக்�றது. �ைடத்த சுதந்�ரத்ைத
�ண் ெசய்து �டா�ர்கள்.
உங்கைள �ங்கேள பாதுகாத்துக்
ெகள்ளுங்கள். உங்களது எழுத்துக்கள்
மற்றவருக்கு பயனைடயக் கூ�யதாகவும்
இருக்க ேவண்டும். பல ெப�யவர்கள்
நூல்கைளப் ப�யுங்கள். வா�த்து�ட்டு
உங்களுைடய �ந்தைன இன்னும்
ெகாஞ்சம் அழகுபடுத்தலாம். �ைடக்கும்
ஓய்வு ேநரத்ைத பயனுள்ளதாக ஆக்�க்
ெகாள்ளுங்கள்.
ெவறுமேன காதல் க�ைதகளுடன்
�ன்று�டாமல் சமூகத்ைதத் �ரும்�ப்
பாருங்கள். சமூகம் சார்ந்ததாகவும்
எழுதுங்கள்.

ம�னா உமறு ெலவ்ைவ
மாவ�ப்பள்�
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Dharani Rajasingham, Niranjani Shanmugaraja,
Bernadine Jayasinghe,

அஸ்வர் அனூப்

வர்ஷா – மட்டக்கு�ய
�ர�ன் சதா

�னகர�ன் ெசந்தூரம் இத�ன் ெசல்�உலா பக்கத்�ல்
உங்களது ெசல்�க்களும் இடம்ெபற �ரும்�னால்
selfiulla@gmail.com எனும் �ன்னஞ்சல் முகவ�க்கு
படத்ைதயும் �பரங்கைளயும் அனுப்� ைவயுங்கள்.
ெசல்�க்கள் மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும்.

�ேனஷ் மாஸ்டர், சாந்� பானுஷா, �ேரம்

ரஜ� – ேமாதைர

கம்� கமல்

அஷ்ரப் –வ�ப்பத்தாஞ்ேசைன

��ேதஷ் – வத்தைள

சா�க் அ�ன்

த�ொடர்பு படுத்துங்கள்

நிறம் தீட்டுங்கள்

10 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடியுங்கள்
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வழிகாட்டுங்கள்

வ

ரட்�யான கால�ைல
�லவும் காலப்பகு��ல்
பல �ரேதசங்க�ல்
பா�யள�ல் கு��ர்த் தட்டுப்பாடு
�லவும். இதனால் கு��ர் ேதைவைய
பூர்த்� ெசய்து ெகாள்வதற்காக
�ரேதசவா�கள் �கவும்
�ரமப்படு�ன்றனர். இதற்காக
தமது �ட்டுத் ேதாட்டங்க�ல்
குழாய் �ணறுகைள அைமத்துக்
ெகாள்பவர்களும் இருக்�ன்றனர்

இற்ைறக்கு ஏறத்தாழ ஏழா�ரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பண்ைடய
�னர்க�னால் உல�ற்கு குழாய்க் �ணறுகள்
( deep Wells ) அ�முகம் ெசய்து
ைவக்கப்பட்டன. முதன் முத�ல்
பண்ைடய �னர்கேள குழாய் �ணறுகைள
�ர்மா�க்கும் ப�கைள ஆரம்�த்தனர்
என வரலாற்று அ�ஞர்கள் கூறு�ன்றனர்.
இரும்பு, ெசம்பு மற்றும் �த்தைள ேபான்ற
உேலாகங்கைளப் பயன்படுத்�ேய குழாய்
�ணறுகள் அப்ேபாது அைமக்கப்பட்டுள்ளன.
நாக�க வளர்ச்��ன் காரணமாக
ெதா�ல்நுட்பத் துைறயும் �ருத்�யைடந்தது.
இதனால் ெபாருளாதார வளர்ச்�யைடந்த
நாடுகள் ந�ன ���ல் குழாய் �ணறுகைள
அைமத்து ெபாதுமக்க�ன் மத்��ல் அ�முகம்
ெசய்து ைவத்தனர்.
நாத்தாண்�ய �ரேதச ெசயலாளர்
���லுள்ள ெகாட்டராமுல்ல �ராமத்ைதச்
ேசர்ந்த அப்துல் ச�ப் ெமாஹமட் ர�ம் குழாய்
�ணறுகைள அைமப்ப�ல் ைகேதர்ந்தவர்.
நான்கு �ள்ைளக�ன் தந்ைதயான 53
வயதுைடய இவருக்கு இந்த துைற�ல் 30
வருட அனுபவம் உள்ளது . அவைர
" நான் ெராம்ப �� " பகு�க்காக
ெகாட்டராமுல்ல, பத்துவத்த �ராமத்�ல்
சந்�த்ேதன்.
ேகள்� ; குழாய் �ணறுகைள அைமக்கும்
ெதா�ல் �கவும் �ரமமானது. வரண்ட
பூ��ல் �கவும் கஷ்டப்பட்டு கு� ேதாண்�
அதைன அைமக்க ேவண்டும். இதைன
எவ்வாறு ெசய்��ர்கள்?
ப�ல் ; நான் வறுைமயான
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். எமது குடும்ப
வருமானத்துக்காகேவ நான் இந்த ெதா�ைல
ெசய்து வரு�ன்ேறன். எத்தைன கஷ்டம்
என்றாலும் பழ�ய ெதா�ல் என்பதால்
இதைன ெசய்�ேறன்.
ேகள்� ; இந்த ெதா�ைல �ங்கள்
யா�ட�ருந்து கற்றுக் ெகாண்�ர்கள்?
ப�ல் ; எனது �ருமணத்துக்கு �ன்னர்
ெகாட்டராமுல்ல �ராமத்�ல் கு�ேய�ேனன்.
ெகாட்டராமுல்ல �ராமத்�லுள்ள
கு�ப்�ட்ட �லர் தமது
வாழ்வாதாரத்�ற்காக குழாய் �ணறுகைள
அைமக்கும் ெதா�ைல ெசய்து வரு�ன்றனர்
. அவர்களுடன் இைணந்து ெகாண்ேட இந்தத்
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ெதா�ைல நான் கற்றுக் ெகாண்ேடன் .
ேகள்� ; எத்தைனயாவது வய�ல் இந்த
ெதா�ைல �ங்கள் கற்றுக் ெகாண்�ர்கள்?
ப�ல் ; 23 வது வய�ல் நான் இந்தத்
ெதா�ைல கற்றுக் ெகாண்டு ஆரம்�த்ேதன்.
ேகள்� ; உங்களுைடய �றந்த ஊர் எது?
ப�ல் ; அம்பாைற நகரத்�ேலேய நான்
�றந்ேதன். எனது வாப்பா ஓர் �வசா�.
அவர் ெசாந்தமாகவும் மற்றும் கூ�க்கும்
�வசாயம் ெசய்ேத எங்கைள வளர்த்தார்.

�ங்கள் குழாய் �ணறுகைள அைமத்து
இருக்�ன்�ர்களா ?
ப�ல் ; மைலநாட்டு �ரேதசங்க�லும்
குழாய் �ணறுகைள அைமத்து ெகாடுப்பதற்கு
எனக்கு ஓடர்கள் �ைடத்தன . அங்ேகயும்
ெதா�ல் ெசய்துள்ேளன் . மைலநாட்டு
�ரேதசங்க�லுள்ள �ல இடங்க�ல்
கு��ருக்கு தட்டுப்பாடு �லவு�ன்றது.
நான் நாவலப்�ட்� �ரேதசத்�லும்
மற்றும் மாவெனல்ல �ரேதசத்�லும்

பர�ய காலத்�ல் உங்களுைடய ெதா�லுக்கு
பா�ப்புக்கள் ஏற்பட்டனவா?
ப�ல் ; ெகாேரானா காலத்�ல் நாங்கள்
எங்ேகயும் ேபாக�ல்ைல. பல இடங்க�ல்
கடன்கைளப் ெபற்றுக் ெகாண்டு �ட்டு
ெசலவுகைளச் சமா�த்துக் ெகாண்ேடன் .
அப்ேபாது �கவும் கஷ்டத்துடேனேய குடும்பச்
ெசலவுகைளச் சமா�த்துக் ெகாண்ேடன் .
ேகள்� ; உங்களது ெதா�லுக்கு
பயன்படுத்தும் உபகரணங்கள் மற்றும்

ெபாருட்க�ன் �ைலேயற்றத்தால் குழாய்
�ணறு ேதாண்ட மக்கள் தயங்கு�ன்றனர்
30 வருடங்களாக குழாய் கிணறு ேதாண்டும் ரஹீம்
நான்
ெராம்ப
��...

அப்ேபாது �கவும் சந்ேதாஷமாகேவ நாங்கள்
இருந்ேதாம். �ருமணத்�ற்கு �ன்னேர நான்
ெகாட்டராமுல்ைல�ல் கு�ேய�ேனன் .
ேகள்� ; �ங்கள் எந்த எந்த
�ரேதசங்க�ல் குழாய் �ணறுகைள
அைமத்துள்�ர்கள்?
ப�ல் ; கு��ருக்கு தட்டுப்பாடு
�லவும் �ரேதசங்க�ேலேய நான் குழாய்க்
�ணறுகைள அைமத்து வரு�ேறன்.
புத்தளம் , ம�யங்கைன ஆ�ய
வரட்�யான �ரேதசங்க�லும் , எனது
ஊருக்கு அரு�லுள்ள ெவன்னப்புவ ,
மாற�ல , மாதம்ப மற்றும் �லாபம் ஆ�ய
�ரேதசங்க�லும் குழாய் �ணறுகைள
அைமத்துள்ேளன் .
ேகள்� ; மைலநாட்டு �ரேதசங்க�ல்

குழாய் �ணறுகைள
அைமத்துள்ேளன்.

ேகள்� ;

�ங்கள் இந்த
ெதா�ைல
த�யாகவா ெசய்து
வரு��ர்களா அல்லது
உங்களுக்கு உத�யாக
ேவைல ஆட்களும்
இருக்�ன்றனரா?
ப�ல் ; ஆம் .
என்னுடன் மூன்று ேவைலயாட்கள் உள்ளனர் .
அவர்களுடன் ேசர்ந்ேத நான் இந்த ெதா�ைல
ெசய்து வரு�ன்ேறன் . முத�ல்
குழாய் �ண�ன் கு�ையத் ேதாண்�
அ��ருந்து மண் , க� மற்றும் ேசறு சக�
ஆ�யவற்ைற
ேதாண்� எடுக்க ேவண்டும் . இது �கவும்
கஷ்டப்பட்டு ெசய்ய ேவண்�ய ேவைலயாகும்
. இதைன ெசய்வதற்ேக கூ�யாட்கள்
ேதைவ . ேமலும் குழாய்க் �ணெறான்ைற
ேதாண்� அ��ருந்து சுத்தமான கு��ர்
ெபற்றுக் ெகாள்ளும் வைர�ல் கடுைமயாக
ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் . மூன்று நாட்கள்
ெதாடர்ச்�யாக ேவைல ெசய்தாேல ேவைல
மு�யும்.
ேகள்� ; ெதா�ைல ஆரம்�த்த
காலத்�ல் குழாய்க் �ணெறான்ைற
அைமப்பதற்கு எவ்வளவு கூ�ைய �ங்கள்
ெபற்�ர்கள் ?
ப�ல் ; ஆரம்பத்�ல் நான் ஒரு குழாய்
�ணறுக்கு 4500/= ரூபாய் ெபற்ேறன்.
தற்ேபாது இந்த ெதாைகக்கு �ணறு ேதாண்ட
மு�யாது. ெபாருட்க�ன் �ைலேயற்றம்
காரணமாகவும் கூ�யாட்க�ன் சம்பளம்
அ�க�த்துள்ளதாலும் தற்ேபாது 45000/=
ரூபாய் அ��டு�ேறன். நாங்கள் குழாய்
�ணெறான்றுக்கான அைனத்து
ெபாருட்கைளயும் ெபாருத்�
�ட்டு எங்களுைடய கூ�ையயும்
ேசர்த்ேத தற்ேபாது 45000/= ரூபாய்
அற�டு�ேறாம் .
ேகள்� ; �ழைமக்கு
எத்தைன நாட்கள் �ங்கள் ேவைல
ெசய்�ர்கள்?
ப�ல் ; �ழைமக்கு ஒன்று
அல்லது இரண்டு குழாய்
�ணறுகைள அைமப்ேபாம் .
எமது ெதா�ல் உடலுைழப்புடன்
சம்பந்தப்பட்டது . இதனால் இது
�கவும் கஷ்டமான ேவைலயாகும்.
இரண்டு �ணறுகளுக்கு ேமல்
ேதாண்டுவது �கவும் கஷ்டமான
கா�யமாகும்.
ேகள்� ; ெகாேரானா ைவரஸ்

ஆயுதங்கள் உங்களுக்கு ெசாந்தமானைவயா
அல்லது வாடைகக்கு எடுத்துக் ெகாண்டு
ெதா�ல் ெசய்து வரு��ர்களா ?
ப�ல் ; நான் எனது ெதா�லுக்கு
ேதைவயான உபகரணங்கைள பணம்
ெகாடுத்து வாங்�யுள்ேளன். குழாய்
�ணறுக��ருந்து க� மண், ேசறு மற்றும்
மணல் ேபான்றவற்ைற ேதாண்� எடுக்கும்
ேபாது அைவ பழுதைட�ன்றன. இதனால்
ேதைவயானவற்ைற நாேன தயா�த்து
ைவத்துள்ேளன். அேதேபான்று �ல
ெபாருட்கைள வாங்� ைவத்துள்ேளன்.
ேகள்� ; ெபாருட்க�ன் �ைலகள்
அ�க�த்துள்ளன. இதனால் உங்களது
ெதா�லுக்கு பா�ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா
அேதேபான்று தற்ேபாைதய �ைல�ல்
உங்களுைடய ெதா�ல் எப்ப�யுள்ளது?
ப�ல் ; நாங்கள் அ�கமாக தண்�ர்
குழாய்கைளேய பயன்படுத்� வரு�ன்ேறாம்.
அைவ அைனத்தும் நூற்றுக்கு 20% த்தால் தற்ேபாது
அ�க�த்துள்ளன . இதனால் முன்பு ேபால்
எனக்கு ஓடர்கள் �ைடப்ப�ல்ைல. எனக்கு
ெபாருளாதாரக் கஷ்டமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ெபாதுமக்க�டம் கூடுதலான ெதாைகைய
அற�ட மு�யாது.
தற்ேபாைதய அரசாங்கம் இந்த ெபாருட்க�ன்
�ைலேயற்றம் ெதாடர்பாக உ�ய கவனம்
ெசலுத்த ேவண்டும். இல்லா�ட்டால்
எங்களுைடய வாழ்வாதாரமும் பா�க்கப்படும்.
எமது சுய ெதா�லுக்கு பயன்படுத்தப்படும்
ெபாருட்க�ன் �ைலகைள குைறக்க அரசாங்கம்
நடவ�க்ைக எடுக்க ேவண்டும்.

படம் மற்றும் தகவல்

ெமாஹம் ருஸ்மான்

�ர்ெகாழும்பு �னகரன் �ருபர்
ெதாடர்புகளுக்கு :

ெராம்ப ��
எம்.எஸ்.பா�ம்...

shumsfahim@gmail.com
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றண்ட சருமம் என்பது
ெபரும்பாலான ெபண்களுக்கு
மன உைளச்சைலத் தரக்கூ�யது.
எவ்வளவுதான் ேமக் அப் ேபாட்டாலும்,
ேதால் வறட்�யுடன் இருப்பது, ெபா�வு
இழந்த ேதாற்றத்ைதக் ெகாடுக்கும்.
அதற்கு ஏேதேதா க்�ம்கைள பயன்படுத்�
அலுத்துப் ேபா�ருப்�ர்கள். நண்பர்களும்
அது இது என �ல கு�ப்புகைளச்
ெசால்��ருப்பார்கள். எதுவும் பயன்
இருந்�ருக்காது. பைழயப� வறண்ட
ேதாற்றத்துக்ேக ெசன்று�டும். இதற்கு
என்ன ெசய்வது? என்ற குழப்பத்�ல்
இருப்பவர்களுக்காக �ல �ப்ஸ்.
�ட்�ேலேய தயார் ெசய்துெகாள்ளலாம்.

ஆப்�ள்

ஆப்�ள் முழுவதுேம வறண்ட
சருமத்துக்கு �வாரணம் அ�க்கக்கூ�யது.
ஆப்�ைளத் ேதாைல �க்��ட்டு, அைதத்
துண்டு துண்டாக நறுக்�, பா�ல் ேபாட்டுக்
ெகா�க்க ைவயுங்கள். ெகட்�யாகத் த�ர்
ேபால ஆ��டும். அைத நன்றாக ஆற
ைவத்து ேதைவயான அளவுக்கு மட்டும்
எடுத்து முகத்�ல் பூ�, சுமார் அைர
ம� ேநரம் அப்ப�ேய �ட்டு, �ன்பு
கழு�னால் முகம் ெபா�வு ெபறும்.
பால் இல்லாமல் இன்ெனாரு வ�யும்
இருக்�றது. அேத ேபால ஆப்�ள்
துண்டுகைள நன்றாக அைரத்து ேதன், ஓட்ஸ்
பவுடர், ஆ�யவற்றுடன் ேசர்த்து க்�ம்
ேபால ஆக்� அைதயும் ேமற்கு�ப்�ட்ட
முைற�ல் அைர ம� ேநரம் முகத்�ல்
ேபாட்டு �ன்பு கழுவலாம். இரண்டு
வ�க�லும் வறண்ட சருமத்ைதப்
ேபாக்க மு�யும். உங்களுக்கு
எந்த வைக
வச�யாக

சருமம் ெபாலிவு
ெபற ேவண்டுமா ?
இருக்�றேதா அைதப் �ன்பற்றுங்கள்.
�ச்சயம் பலன் �ைடக்கும்.

ேமார்

ெவறும் ேமார் ேபாதுமா வறண்ட
சருமத்ைதப் ேபாக்க? என்ற சந்ேதகம்
இருக்�றதா? �ச்சயம் ேமார் பலன�க்கும்.
த���ருந்து கைடந்து எடுக்கப்பட்ட
ேமாைர, முகத்�ல் தட�, ��து ேநரம்
உலரைவத்து, �ன்பு நன்கு கழு�னால்,
முகப்ெபா�ைவ உணரலாம். இ�ெலன்ன
�க்கெலன்றால் த�ைரக் கைடந்து ேமார்
எடுப்பதுதான் ெகாஞ்சம் க�னம்.

தக்கா�

தக்கா� ெபரும்பாலும்
எண்ெணய் சருமத்ைதக்
ெகாண்டவர்களுக்ேக
பலன�க்கும்.
இருப்�னும்,
வறண்ட

சருமத்ைதக் ெகாண்டவர்கள் இைதச் சாறாக
��ந்து அைத முகத்�ல் தட� உலர
ைவத்து, �ன்பு அைர ம� ேநரம் க�த்துக்
கழு�னால் உ�யப் பலைன உணர்�ர்கள்.

ெவள்ள�

சூட்ைடத் த�க்க ெவள்ள�தான்
ெபஸ்ட். சூட்ைடேய த�க்கும் ெவள்ள�,
வறண்ட சருமத்�ற்குப் ெபா�வு தராதா
என்ன? ெவள்ள�ையத் துண்டு துண்டாக
நறுக்� முகத்�ல் தட� உலர ைவக்கலாம்.
20 முதல் 30 ��டங்க�ல் சருமத்ைதப்
பளபளப்பாக்� �டும்.

முட்ைட

முட்ைடைய ஒரு பாத்�ரத்�ல்
எடுத்துக்ெகாண்டு நன்றாகக் கலக்க
ேவண்டும். �ன்பு அதனுடன் ேதைனக்
கலந்து முகத்�ல் தட� உலர ைவக்க
ேவண்டும். �ன்பு நன்கு கழு��ட
ேவண்டும். ஏெனன்றால், ேதனும்
முட்ைடயும் முழுைமயாகச் சருமத்ைத
�ட்டு �ங்க ேவண்டும்.

முல்தா� மட்�

முல்தா� மட்� ெபா�ையப்
பன்�ருடன் கலந்து, முகத்�ல்
தட� ��து ேநரம்
உலர ைவத்து �ன்னர்
கழு�னால், சரும வறட்�
�ங்கும். இதைனத் �னச�
ெசய்யலாம். தூங்குவதற்கு ஒரு
ம� ேநரத்துக்கு முன்பு இைத
முயலலாம்.

மஞ்சள்

மஞ்சள்
ேதய்த்துக்
கு�ப்பது

ஒருபுறம், தூய மஞ்சைள நன்கு அைரத்து,
அ�ல் �ர் ேசர்த்து பைச ேபால் ஆக்�,
முகத்�ல் தட�, அது உலர்ந்த �றகு நன்கு
கழுவ ேவண்டும்.

ெவண்ெணய்

ெவண்ெணய்ைய அப்ப�ேய முகத்�ல்
தட� ��து ேநரம் உலர ைவத்து, �ன்பு
��ல் கழு�னால், வறண்ட சருமம் �ங்கும்.

அ�� மாவு

அ�� மாவுடன், ெவள்ள�ச் சாறு மற்றும்
ேதன் ேசர்த்து நன்கு கலக்�, முகத்�ல்
தட�, ��து ேநரம் உலர ைவத்து �ன்பு
கழு�னால், வறண்ட சருமத்��ருந்து
�டுதைல �ைடக்கும்.

வாைழப்பழம்

நன்றாகப் பழுத்த வாைழப்பழத்ைத
நன்கு அைரத்து, க்�ம் ேபால மாற்�
முகத்�ல் தட� 20 ��டங்கள் க�த்து
முகத்ைதக் கழு�னால், வறண்ட சருமம்
ெபா�வைடயும்.

கருப்பட்�

ப�யாரம்

ேதைவயானைவ:
இட்� மாவு - 1 �ண்ணம்
கருப்பட்� - அைர �ண்ணம்
ரைவ - 1 ேமைசக்கரண்�
ஏலக்காய் - 1
ேதங்காய்ப்பூ - 1 ேதக்கரண்�

ெசய்முைற:
இட்� மா�ல் உப்பு குைறவாக
ேசர்த்து எடுத்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஒரு கனமான பாத்�ரத்�ல்
ெவல்லத்ைதத் தூளாக்� ேபாட்டு
அ�ல் ��து தண்�ர் �ட்டு அடுப்�ல்
ைவத்துக் கைரய�டேவண்டும். �
�தமாக இருக்கட்டும். அ�கமானால்
பாகு கருக வாய்ப்புண்டு.
ெவல்லம் கைரந்ததும் �ைர
வ�கட்� அைத ஆரைவக்க
ேவண்டும்.
ெவறும் வாண��ல்
ரைவைய சூடு வர வறுத்து

ஆ�யதும் மா�ல்
ெகாட்�க் கலந்து
ைவக்கேவண்டும். ேமலும்
ெவல்ல �ர், ஏலக்காய்,
ேதங்காய்ப்பூ எல்லாவற்ைறயும்
ேசர்த்துக் கலக்க ேவண்டும்
1/2 ம� ேநரம் க�த்து
கு� ப�யார சட்�ைய
அடுப்�ல் ைவத்து சூடு
படுத்தேவண்டும். சட்�
சூடா�யதும் ஒவ்ெவாரு
கு��லும் ��து ெநய் அல்லது
நல்ெலண்ெணய் �ட்டு கு��ன்
முக்கால் பாகம் அள�ற்கு மாைவ
ஊற்�, மூ� ேவக ைவத்தால்
சுைவயான கருப்ப� ப�யாரம்
�ைடக்கும்.
� �தமாக இருக்கட்டும்.
அ�கமானால் ேமல்
பாகம் �ய்ந்தும் உள்ேள
ேவகாமலும் இருக்கும்.
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ரசனை பூர்வமாக நீண்ட
நெடுஙகாலமாக இருந்து
்வருகின்ற நெனனிந்திய
இனச மரபில் தினரயினச
என்பது மிக முக்கியமாகக்
நகாள்ளப்படுகி்றது. இந்ெத்
தினரயினச ந்வளியில் மிக
முக்கியமாைநொரு ந்பண
குரலாய் ்பல ்பா்டல்கன்ள
அலஙகரித்ெ குரலாக இருப்ப்வர
்பா்டகி சுஜாொ மமாகன.
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இரசனை நகாட்டும்

சுஜாொ

்பா்டல்கள

எனலாம்.
சினனக்குயில சிதராவின குரல
நனகு எலேலாருக்கும் பரீடையைான
ைை்ாலததில, சுஜா்ாவின குரலும்
பாடல்ளும் இமை ரசி்ர்்ள
ைததியில ஒரு புது விருந்்ா்
அமைந்்து. சில படல்ள யார் யார்
பாடியமவ எனறு கூற முடியா்
அைவிற்கு இருவரது குரலும்
அச்்ைாடடா் ஒனறுேபால
இருக்கினற ைந்்ர்பபங்்ளும்

ஏறத்ாழ நான்ாயிரம் வமரயிலான
பல பாடல்மை இதுவமர
பல்ைாழி்ளிலும் பாடியிருக்கினற
சுஜா்ாவின குரல ஒரு ்ாலததில
மி்வும் அேந்ராலும் விரும்பபபடட
குரலா் அமையப ்பற்றது. பல
ஹிட பாடல்மைத ்்ாடர்ச்சியா்
்ந்து ்்ாண்டிருந்் ஒருவரா் இவர்
விைங்கினார்.
1977 ஆம் ஆண்டு '்ாயதரி'
திமரபபடததின வாயிலா் அறிமு்ைான
ஐவர் ்்ாடர்ந்து ்மிழில பல
பாடல்மைப பாடி ரசி்ர்்ளின
்நஞ்சில இடம் பிடித்ார். 1992 ஆம்
ஆண்டில ைணிரதனம் இயக்்ததிலும்,
ஏ.ஆர்.ரஹைானின இமையிலும்
உருவான,
'புது ்வளமை ைமழ
இங்கு ்பாழிகினறது'
எனற பாடமல உனனிேைனனுடன
இமைந்து பாடிய சுஜா்ா அந்்ப பாடல
மூலம் ்வனிக்்த்க்் ஒரு குரலா்
்னமன பதிததுக் ்்ாண்டார். இந்்ப
பாடல அேந்ரின விருபபப பாடலா்
இற்மறவமர ்்ாடர்ந்து வருகினறது.
ராஜீவ் ேைனன இயக்்ததில உருவான
'மினைாரக் ்னவு' திமரபபடததின
பாடல்ள அமனததும் ரஹைானின
அற்பு்ைான இமையினால, ்ைஹா
ஹிட ஆகியிருந்்ன. இததிமரபபடததில
சுஜா்ாவின குரலில இடம்்பற்ற,
'பூ பூக்கும் ஓமை
அம்க் ே்ட்த ்ான ஆமை'
எனற பாடல ஒரு ஹிட பாடலா்
அமைந்து சுஜா்ாவின குரமல
இன்னாரு பரிைாைததில ்ாடடியது.
மி்ச் சிறந்் ஒரு பாடலா் அமைந்்
அந்்ப பாடல பல இைம் சிடடுக்்மை
துளை மவத்து.
்்ாடர்ந்து 'சூரியவம்ைம்',
'ேராைாபபூ சினன
ேராைாபபூ'
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பாடல, எஸ்.எ.ராஜ்குைார் இமையில
இடம்்பற்று சுஜா்ாவிற்கு மி்ப ்பரிய
அந்்ஸ்ம் ்பற்றுக் ்்ாடுத்து.
இந்்ப பாடமல அவர் பாடிய
வி்ம் அந்நாளில பலராலும் வியந்து
பார்க்்பபடடது. வார்தம்்ளுக்ே்ற்ப
குரமல ்வளிபபடுததில உைர்ச்சி்மை
்்ாடடுவதில சுஜா்ா ம்ே்ர்ந்்வர்

இருந்திருக்கினறன.
ஏ.ஆர். ரஹைான இவமர
பல பாடல்ளில மி் அழ்ா்
பயனபடுததியிருபபார். முதது
திமரபபடததில இடம்்பற்ற,
'திலலானா திலலானா
திததிக்கினற ே்னா'
பாடல உண்மையில
சுஜா்ாவிற்கு நலல
்பயமர ்பற்றுத
்ந்்து. இந்்ப பாடலில
இவர் ஹம்மிங் ்ைய்யும்
இடங்்ள மி் அழ்ா்
ரசிக்கும் படியா்
அமையப ்பற்றது.
இமையமைபபாைர்
எஸ்.ஏ.ராஜ்குைார்
இவமர ்னது பட
பாடல்மை பாட
மவதது பாடமல
்ைருகூடடி
யிருக்கினறார்.
அவற்றில 'பூேவ

உனக்்ா்' திமரபபடததில அமைந்்,
'்ைாலலாைேல யார் பார்த்து
்நஞ்ேைாடு்ான பூ பூத்து'
பாடல, சுஜா்ா,பி.்ஜயைந்திரன
ஆகிேயாரின குரலில இடம்்பற்று
்ைஹா ஹிட பாடலா் ்வளியானது.
எப்பாழுதும் ைங்்தி்மை மி்
லாவ்ைா் ்வளிபபடுததுகினற
இவரின திறன இவருக்்ானது.
இமைஞானின
இமையராஜா இமையில,
'மடம்' திமரபபடததில
உனனிகிருஷைனுடன
இவர் இமைந்து பாடிய,
'்ா்ல நீ்ானா
்ா்ல நீ்ானா'
பாடல நலல்்ாரு
்ைலடி ்லந்் பாடலா்
அமைந்து அமனவமரயும்
முணுமுணுக்் ்ைய்்து.
பாட்ர் உனனி கிருஷைனும்,
சுஜா்ாவும் இமைந்து பாடியஅேந்
பாடல்ளும் ஹிட பாடல்ைா்ேவ
அமைவது வழமையான ஒனறா்
திமரயிமையில இடம்்பறுவதுண்டு.
அந்்ைவிற்கு இரண்டு குரல்ளும்
ேஜாடிப பாடல்ளுக்கு மி்ப
்பாருத்ைான குரல்ைா் அமைந்்ன.
இந்நிமலயில '்ாைராசு' திமரபபடததில
எஸ்.எ.ராஜ்குைார் இமையில உருவான,
'சினன சினன ்ண்ணுக்குளேை
எனமனயளளி மவக்்டடுைா'
பாடல மி்ந்் ்ைனமையான ்ா்ல
பாடலா் அமைந்து அமனவமரயும்
ரசிக்் மவத்து.
இமையமைபபாைர் ே்வாவின
சிஐயில, 'பம்ைல ே் ைம்பந்்ம்'
திமரபபடததில,
'ை்ல்லா வலலவேன
ைலமவ ்ைய்் ைந்திரேன'
பாடல ஹரிஹரேனாடு இமைந்்
ேஜாடிப பாடலா் இவருக்கு அமைந்து
இந்்ப பாடலும் பலமரயும் ரசிக்்
மவத்து.
சுஜா்ா ேைா்னின
பாடல்ள உண்மையில அவர்
்வளிபபடுததுகினறபாவங்்ள ஊடா்
மி் அருமையான பாடல்ைா்
இனமறக்கும் ே்ன ேபால இனிக்கினற
பாடல்ேை. ஆ், ்மிழ் திமரயிமை
்வளியில சுஜா்ாவின ஒவ்்வாரு
பாடல்ளும் ்னிதது ரசிக்்க் கூடிய
சிறபபுக்குரியனேவ.
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