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 தலைவர் என்ன  ப�ோடபடோகிரோப�ருக்கு 
அநத மோதிரி �ோரோடடு ததரிவிச்சு �ணத்-
லதயும் அள்ளி அள்ளிக்  த�ோடுக்கிறோர்....

ஓ அதுவோ,  தலைவர் யோழப�ோணத்-
துக்கு ப�ோ்ன சமயத்துை அவலர சுத்தி 
சுத்தி �டங�ள எடுத்து ப�ஸ்புக்ை ப�ோட 
லைக்கு�ள் விழ அநத சநபதோஷத்திை...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

வாசகரகளுக்கு
தீபாவளி
வாழ்த்துகள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

‘யுகதனவி’ மின் உற்பத்தி நில�யத்-
தின் 40 வீத ்பஙலக அசெரிகக நிறு்வ -
னத்துககு ்வழஙகு்வதறகு அரெோஙகம் 
எடுத்துள்ள தீரெோனத்துககு எதிரப்பு 
சதரிவிப்்ப்வரகள தெது தனிப்்பட்ட 

லதல்வகளுககோகல்வ செயற்படுகின் -
றனர. அதில நோடடு ெககல்ளயும் 
இலைத்துகசகோள்ள முலனகின்ற-
தோக மின்ெோர ெல்பயின் தல�்வர எம்.
எம்.சி. ல்பரடினணல்டோ சதரிவித்தோர.   

நோடடுககு சிறநத ்வோயப்ச்போன்று 
கில்டத்துள்ள ல்போது அதலன இழந -

துவி்டக கூ்டோது. நோடு இநத ரீதியில 
க்டநத கோ�ஙகளிலும் அவ்வோறு 
சிறநத ்வோயப்புககள ்ப� இழககப்்பட-
டுள்ளன என்றும் அ்வர சதரிவித்தோர.   

ஜனோதி்பதி ஊ்டக லெயத்தில 
லநறறு நல்டச்பறற சூம் 
சதோழிலநுட்பம் மூ�ெோன

'யுகதனவி' மின்னுறபத்தி நிலலயம
எமககு கிலடத்த அரிய வாய்ப்பு 

அறியோலெ இரு்ளகறறி ெனலத ஒளிரச் செயயும் ஞோனஒளி-
லயறறல�லய தீ்போ்வளித் திருநோள குறிககின்றது. உ�க்ளோவிய 
இநதுகக்ளோல சகோண்டோ்டப்்படும் ்பணடிலககளில மிகவும் 

சிறப்புமிககசதோன்றோக தீ்போ்வளித் திருநோள கருதப்்படுகின்-
றது. இநதுககளின் ஆன்மீக ்வழி்போ்டோகவும் ்போரம்்பரிய க�ோ-
ெோரப் ச்பருவிழோ்வோகவும் கோைப்்படும் தீ்போ்வளித் 

திருநோள மூ�ம், ்வோழ்வின் துன்்பஙகள 

அறத்தின் ஆட்சியையும் ஆணவத்தின் 
வீழ்ச்சியையும் குறிக்கும் நன்நநாள் 

நம் அலன்வரதும் அபி�ோ-
லெகள நிலறல்வறி, சுபீடெம் 
மிககலதோர லதெெோக இ�ங-
லகத் திருநோடு ெ�ரும் நல�-
லதோர எதிரகோ�த்தின் ஆரம்்ப 
நோ்ளோக இத்தீ்போ்வளித் 
திருநோள அலெயடடுசென 

பிரதெர ெஹிநத ரோஜ்பக ஷ 
தனது தீ்போ்வளி ்வோழ்த்துச் 
செயதியில சதரிவித்துள்ளோர.   

பிரதெரின் ்வோழ்த்துச் செய-
தியில லெலும் சதரிவிககப்-
்ப ட டு ள ்ள த ோ ்வ து ,   
'நோடல்டக 

நல்லத�நார் எதிர்்நா்லத்தின் ஆரம்்ப 
நநாளநா் தீ்பத்திருநநாள் அயைைட்டும் 

-பிரதைர் ைஹிநத ராஜபக ஷ தீபாவளி வாழ்த்து

ெனதிலிருககும் நல� எணைங-
கல்ள ்வ்ளரத்து ெமூக ந�ன்கள 
லநோககியதோக நல� ெனப்்போஙலக 
்வ்ளரககும் உள்ளெோக அக வி்ளககு 
இலற அருள மூ�ம் பிரகோசிகக 
இநத தீ்போ்வளி நோளில தீ்பம் ஏறறி 
ெகோ விஷ்ணு ச்பருெோலன 

ெனதோர பிரதிப்ல்போெோக என புத்த-
ெோென ெத ெறறும் க�ோெோர வி்வகோ-
ரஙகளுககோன அலெச்ெரும் பிரத-
ெருெோன ெஹிநத ரோஜ்பக ஷவின் 
இநதுெத வி்வகோர இலைப்்போ்ள-

ரோன க�ோநிதி சி்வஸ்ரீ 
ரோெச்ெநதிர குருககள 

இருண்ட யு்ம் விடிைய்ல தநநாக்கி   
தீ்பத்திருநநாளில பிர்நாசைநா்ட்டும்    
-பிரதைரின் இநதுைத விவ்கார இமைபபாளர் வாழ்த்து 

ஒளி பிறநது, இருள அகன்ற தீ்போ-
்வளித்திருநோல்ள லதெசெஙகும் 
்வழி பிறககும் நம்பிகலக ச்பரு-
நோ்ளோக ்வரல்வறல்போம் என ஈழ 
ெககள ஜனநோயக கடசியின் 
செய�ோ்ளர நோயகமும் க்டறசறோ-
ழில அலெச்ெருெோன ்டக்ளஸ் 
லத்வோனநதோ தனது தீ்போ்வளி 

்வோழ்த்து செயதியில சதரிவித்துள-
்ளோர.   

லெலும் அநத செயதியில 
அ்வர சதரிவித்துள்ளதோ்வது,   

அறம் ச்வலலும், அநீதி 
லதோறகும் என்்பலத இது்வலர-

கோ� ெனிதகு� 
்வர�ோறு! இருண்ட 

ஒளி பிறக்கும் தீ்பத்திருநநாயள 
வழி பிறக்கும் நநாளநா் வரதவறத்பநாம்

-்கடற்றாழில்- அமைச்சர் டகளஸ் வாழ்த்து   

விழிபபா்க இருக்க சு்காதார பிரிவு க்காரல்
்பயைக கடடுப்்போடுகள நீககப்்பட்டதன் 

மூ�ம், சகோவிட19 ்பர்வல மீணடும் அதிகரித்-
துள்ளதோகப் பிரதி சுகோதோர லெல்வகள ்பணிப்்போ-
்ளர நோயகம்  விலெ்ட ல்வத்திய நிபுைர லேெநத 
லேரத் சதரிவித்துள்ளோர.  குறிப்்போகப் ச்போதுப் 
ல்போககு்வரத்து ெறறும் ஏலனய ந்ட்வ-
டிகலககளின்ல்போது

க்நாவிட் ்பரவல மீணடும் 
�ய்லதூக்கும் அ்பநாைம்

்வ்ட ெோகோைத்தில இநதியோவின் அபிவிருத்தி ஒத்து-
லழப்பு ்வோயப்புகள சதோ்டரபில, ்வ்டெோகோை புதிய 
ஆளுநர ஜீ்வன் தியோகரோஜோவுககும், இநதிய துலை 
உயரஸ்தோனிகர ரோலகஷ் நடரோஜ் சஜய்போஸ்கரனுககு-
மில்டலய க�நதுலரயோ்டப்்படடுள்ளது.   

இநதச் ெநதிப்பு லநறறு முன்தினம் (02) 

இந்திைநாவின் ஒத்துயைப்பு்டன்   
வ்ட ைநா்நாணத்தில அபிவிருத்தி  

வி்சாரமைககு எடுத்துக்்காள்ளாைகலகய

ெத்திய ்வஙகியின் ஆளுநர அஜித் நி்வோட கப்ரோலின் 
நியெனத்திறகு எதிரோன ெனுச்வோன்று லென்மு -
லறயீடடு நீதிென்றத்தில நிரோகரிககப்்படடுள்ளது.  
அ்வரது நியெனத்திறகு எதிரோன ெனு லநறறு (03) 
விெோரலைககு எடுத்துகசகோள்ளப்்பட்டல்போலத, இநத 

உத்தரவு பிறப்பிககப்்படடுள்ளது.  முன்னோள 
அலெச்ெர அஜித் நி்வோட கப்ரோல 

நீண்ட கோ� துன்்பஙகள, துயரஙகல்ள நிலறவு 
செயதுசகோள்ள முடியோெல ல்போன நம் ெமூகத்தின் ெத்தி-
யில இருள நீஙகி நிம்ெதியோன ்வோழ்வு கிட்ட தீ்பத்திருநோள 
்வழி செயயடடுசென இரோஜோஙக அலெச்ெர ெதோசி்வம் 
வியோலழநதிரன் தனது தீ்போ்வளி திருநோள 
்வோழ்த்துச் செயதியில சதரிவித்துள்ளோர. 

எைது சமூ்த்தின் இருள் நீங்கி புதிை 
நிம்ைதிைநான வநாழ்வு கிய்டக்்ட்டும்
-இராஜாங்க அமைச்சர் வியாகழநதிரன் 

தீபாவளி பண்டிம்க நி்கழ்வு பிரதைர் ைஹிநத ராஜபக ஷ தமலமையில் அலரி ைாளிம்கயில்  நமட்பறறது. இதன்கபாது பிரதைரின் பாரியார் சிராநதி ராஜபக ஷ ைங்கள  விளகக்கற-
றுவமதயும  இநது ்சைய அற்நறி பாட்சாமல  சிறார்்கள் ்கலநது்்காண்டுள்ளமதயும படங்களில் ்காைலாம.        

03 03கடும் நடவடிக்க  என்கிறார் சரத் வீரசசகர  

்நடரஜன் திரவ உர வ்க ;சட்்டவிதரநா� ந்டவடிக்ய்யில  
 சி்ல க்பநாலிஸநார் தைலுகைநாரு க�நாய் 

தநறறு இ்லங்ய்க்கு  

வடக்கு ஆளுநர் - இந்திய தூதுவர் பேச்சுவார்்த்தை

ைத்திை வங்கி ஆளுநருக்கு  
எதிரநான ரீட் ைனு நிரநா்ரிப்பு   

- ஜீவன் ்தாண்டைான் தீபாவளி வாழ்த்து 
இருள சூழ்நதுள்ள ெககல்ள ஒளிககு சகோணடு்வநது அ்வர-

க்ளது இல�ஙகளிலும் உள்ளஙகளிலும் இருள நீஙகி ஒளிலய 
பிரகோசிககச் செயத இநத தீ்போ்வளித் திருநோல்ள நோம் மிகுநத 

ெகிழ்ச்சிலயோடு ்வரல்வறகின்லறோசென இ�ஙலக சதோழி�ோ்ளர 
கோஙகிரஸின் ச்போதுச்செய�ோ்ளரும் லதோட்ட வீ்ட-

லெப்பு ெறறும் ெமுதோய உடகட்டலெப்பு

க்பருந்த�நாட்்ட ைக்்ளது அயனத்து 
எதிர்்பநார்ப்பு்ளும் நியறதவறும்

-தீபாவளி திருநாள் குறித்து ஜனாதிபதி வாழ்த்து

திடடத்மத எதிர்பகபார் தைது 
தனிபபடட கதமவ்களுக்கா்ககவ 

்்சயறபடுகின்றனர் 

வாயபமப இழநது
விடககூடாது என்கிறார் CEB 
தமலவர் கபர்டினண்கடா 
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நாட்டில் நிலவுகின்ற க�ாவிட் – 19 க�ாற்றுப் 
பரமபலலக் �வனத்திற்க�ாண்டு, அ�ற்குரிய நலை-
முல்ற�ள�ாடு கூடிய�ா�, பிர�மரும புத்�சாசன, 
சமய மற்றும �லாசார அலுவல்�ள் அலமசசருமான 
பிர�மர் மஹிந� ராஜபக் ஷ �லலலமயில் அலரி 
மாளில�யில் இநது சமய அ்றகநறிப் பாைசாலல 
மாணவர்�ள�ாடு தீபாவளிப் பண்டில� நி�ழ்வு 

சி்றப்பு்ற நைந�து. இந நி�ழ்வில்  பிர�மரின 
பாரியார் சிராநதி ராஜபக் ஷ மங�ல வி�க்ள�ற்றி 
ஆரமபித்து லவத்�ார்.

க�ாைர்நது, தீபாவளிப் பண்டில� நி�ழ்வி-
லனக் க�ாண்ைாடி மகிழும வல�யில் பிர�மர் 
மற்றும அவரது பாரியாரால் இநது சமய அ்றகந-
றிப் பாைசாலலச சி்றார்�ளுக்கு இனிப்புப் பட்ச-

ணங�ள் வழஙகி லவக்�ப்பட்ைதுைன, நி�ழ்வின 
விளசை அமசமா�, இநது சமய, �லாசார அலுவல்-
�ள் திலணக்��த்�ால், இநது சமய அ்றகநறிப் 
பாைசாலல மாணவர்�ளின சுபீட்சமானக�ாரு எதிர் 
�ாலம ளநாக்கிய பயணத்திற்கு,  துலண கசய்யும 
வல�யில் கசயற்படுத்�ப்பட்டு வருகின்ற புதிய 
பாைத்திட்ை நலைமுல்றக்கு  அலமவா� கவளியி-

ைப்பட்ை இநது சமய அ்றகநறிக் �ல்விப் பாைநூல்-
�ள் மற்றும கசயல் நூல்�ள் பிர�மரால் நி�ழ்விளல 
�லநதுக�ாண்ை இநது சமய அ்றகநறிப் பாைசாலல 
மாணவர்�ளுக்கு வழஙகி லவக்�ப்பட்ைன.

நாட்டின சமய ச� வாழ்விற்�ான ஒரு அலையா-
�மா� இச சி்றப்பு மிகு நி�ழ்வு அலமநதிருந�லம 
குறிப்பிைத்�க்� அமசமாகும.

பிரதமர் தலைலமயில் அைரி மாளிலையில் தீபாவளி சிறப்பு நிைழ்வுைள்

மைத்தாழில் அமைச்சின் கீழ் உள்ள ்பன்்னல மைத்தாழில் ப்படமடைைள வ்ளாைததில் அப�ாக் மைத்தாழில் இயந்திரஙைள ்தாழிற�ாமலக்ைா்ன அடிக்ைல்மல மைத்தாழில் அமைச்�ர் விைல் வீரவன்� பநறறு முன்தி்னம நாடடி மவதத பின்்னர் மைத்தாழில் 
ப்படமடைமய ்பார்மவயிடடை ப்பாது பிடிக்ைப்படடை ்படைஙைள...   

ப்பருவம்ள சீ்னன் பைாடமடை வாலி்பர் ஹழரா ்ெைாஅததின் 40 வது வருடை மீலாதுன் நபி ப்பாடடிைளின் ்பரி�ளிபபு விழா அண் -
மையில் சீ்னன்பைாடமடை ்பாஸியதுஷ் ஷாதுலியா ைலாபீடை ைண்டை்பததில் நமடை்்பற்றது. இதன்ப்பாது இஸலாமிய கீத ப்பாடடியில் 
YouTube ்வறறியா்ளராை ்தரிவு ்�யயப்படடை ்பாததிைா அைானிக்கு  விழாவின் பிரதை அதிதி ்பாராளுைன்்ற உறுபபி்னர் ைர்ொன் 
்பளீல் ்பரிசு வழஙகுவமதயும YouTube மூலம நடைததப்படடை ப்பச்சுப ப்பாடடியில் கூடுதலாை ்பார்மவயிடைப்படடை ்வறறியா்ளராை 
்தரிவு ்�யயப்படடை ்பாததிைா அைானிக்கு ப்பருவம்ள நைர பிதா ைஸாஹிம முஹமைத ்பரிசு வழஙகுவமதயும ்படைஙைளில் 
ைாணலாம. 

அகமரிக்�ாவின புதிய ளநாக்கு -
ைன கூடிய �ல்விலயப் கபற்றுக்-
க�ாடுக்கும முனனணி பாலர் �ல்வி 
நிலலயங�ள் 100 இல் இலஙல�ய-
ரான ரளமஷ் ளஜ கவத்�சிங�வின 
ஒயசீஸ் கமாண்ைசூரி பாலர் �ல்வி 
�ட்ைலமப்பும க�ரிவு கசய்யப் -
பட்டுள்�து. இப்பாலர் �ல்வி �ட்-
ைலமப்பு அகமரிக்�ாவின யூட்ைா 
மாநிலத்தில் அலமநதுள்�து.  

இவவாறு க�ரிவு கசய்யப்பட் -
டுள்� பாலர் �ல்வி நிலலயங�-
ளுக்கு விருது வழஙகும லவபவம 
அகமரிக்�ாவின லாஸ் ளவ�ாஸ் 
எம.ஜி.எம கிராண்ட் ள�ாட்ைலில் 
அண்லமயில் நலைகபற்்றது. இந-
நி�ழ்வில் கவத்�சிங�வின பாலர் 
�ல்வி �ட்ைலமப்புக்�ா� 'Top 10 
visionaries in Education' என்ற விருது 
வழஙகி க�ௌரவிக்�ப்பட்ைது. 

இந� சர்வள�ச விருல� கவன -
றுள்� மு�லாவது இலஙல�யர் 
இவளரயாவார். யூட்ைா மாநிலத்-
தில் அலமத்துள்� இப்பாலர் �ல்வி 
�ட்ைலமப்பில் பத்�ாயிரத்துக்கும 
ளமற்பட்ை பிள்ல��ள் �ல்வி கபறு-
கின்றனர். இப்பாைசாலலக் �ட்ை-
லமப்பு 2018 இல் உயர் �ரத்திலான 
பாலர் �ல்வி �ட்ைலமப்பு எனப�ற்-
�ான சானறி�லழ அநநாட்டு �ல்வி 
திலணக்��த்திைமிருநது கபற்றுக்-
க�ாண்ைள�ாடு, அகமரிக்�ாவின 
connections சஞ்சில�யின மூலம பிர -
பல்யப் பாைசாலலக் �ட்ைலமப்பு 
எனவும 2021 இல் இவரது பாைசா-
லலக் �ட்ைலமப்பு க�ரிவு கசய்யப்-
பட்டுள்�து. 

ம�ர�ம ஜனாதிபதி வித்தியால-
யம, க�ாழுமபு ஆனந� �ல்லூரி 
எனபவற்றின பலழய மாணவரான 

இவர் க�ாழுமபு பல்�லலக்�ழ�த்தி-
லும அகமரிக்�ாவின சீல்ட் மற்றும 
லிங�ன பல்�லலக்�ழ�த்திலும பட்-
ைங�ள் கபற்்றவராவார்.

அமெரிக்காவின் முன்்னணி பகாலர் ்ல்வி நிலலயங்ள் 
100 இல் இலஙல்யரின் பகாடசகாலல மெரிவு

(ளலாரனஸ் கசல்வநாய�ம)
   
ஈஸ்ைர் ஞாயிறு �ாக்கு�ல் சமபவத்-

தில் பாதிக்�ப்பட்ை மக்�ள் சமபந�-
மா� சூம க�ாழில்நுட்பத்தினூைா� 
நலைகபற்்ற �லநதுலரயாைலில் �ாம 
கவளியிட்ை �ருத்துக்�ள் க�ாைர்பில் 
குற்்றத்�டுப்பு விசாரலணத் திலணக்-
��ம �மலம ல�துகசய்வல� �டுக்-
கும வல�யில் உத்�ரகவானல்ற 

பி்றப்பிக்குமாறு ள�ாரி �லாநிதி சிறில் 
�ாமினி கபர்னாண்ளைா அடி��ார் 
ளநற்று முனதினம உசச நீதிமன்றத்தில் 
அடிப்பலை உரிலம மனுகவானல்ற 
�ாக்�ல் கசய்துள்�ார்.   

ளமற்படி மனுவில் பிரதிவாதி-
��ா� குற்்றத்�டுப்பு விசாரலண 
திலணக்�� விளசை பிரிவின 
கபாறுப்பதி�ாரி லலி� திசாநாயக்�, 
அந� திலணக்��த்தின பணிப்பா-

�ர் கரா�ான பிளரமரட்ன, பிரதி 
கபாலிஸ் மா அதிபர் ைபிள்யூ. தில�-
ரத்ன, கபாலிஸ் மா அதிபர் சி.டி. விக்-
ரமரத்ன, ள�சிய புலனாய்வு பிரிவின 
பணிப்பா�ர் ளமஜர் கஜனரல் சுளரஷ் 
சளல மற்றும சட்ைமா அதிபர் உள்-
ளிட்ைவர்�ள் கபயரிைப்பட்டுள்�-
னர்.   

�மது �ரு�துக்�ள் க�ாைர்பில் 
�மலம ல�துகசய்வ�ற்கு �யாராவ-

�ா�வும அ�னமூலம �மது அடிப்-
பலை உரிலம மீ்றப்படுவ�ா� க�ரி-
விக்கும பிரதிவாதி�ளுக்க�திரா� 
அலழப்பாலண விடுக்குமாறும 
அள�ளவல� �மலம ல�துகசய்-
வல� �டுக்கும வல�யில் இலைக்-
�ால �லைலய பிரதிவாதி�ளுக்க�தி-
ரா� விடுக்குமாறும �லாநிதி சிறில் 
�ாமினி அடி��ார் �மது மனுமூலம 
ளவண்டுள�ாள் விடுத்துள்�ார். (ஸ)   

ல்துமசயயபபடுவலெ ெடுககுெகாறு சிறில் ்காமினி அடி்ளகார் நீதிென்்றத்தில் ெனு ெகாக்ல்   மபகாறியியலகாளருககு விளக்ெறியல் நீடிபபு
(ளலாரனஸ் கசல்வநாய�ம)  

ள�சிய மருநதுப் கபாருட்�ள் 
ஒழுஙகுபடுத்�ல் அதி�ார சலபயின 
�ரவுத்க�ாகுதி அழிக்�ப்பட்ைலம 
க�ாைர்பில் ல�து கசய்யப்பட்-
டுள்� அந�த் �ரவுத் க�ாகுதிலய 
ளமற்பார்லவ கசய்� 'எபிக் லங�ா 
கைக்ளனாகலாஜிஸ்' நிறுவனத்தின 
பிர�ம கபாறியியலா�லர எதிர்வ-

ரும 16ஆம தி�தி வலர க�ாைர்ந-
தும வி�க்�மறியலில் லவக்குமாறு 
க�ாழுமபு மாஜிஸ்திளரட் நீதிமன-
்றம உத்�ரவிட்டுள்�து.  

ளநற்றுமுனதினம ளமற்படி வழக்கு 
க�ாழுமபு பிர�ம மாஜிஸ்திளரட் 
நீதிவான புத்திக்� சி. ரா�ல முனனி-
லலயில் விசாரலணக்கு எடுத்துக்-
க�ாள்�ப்பட்ை ளபாது இந� உத்�ரவு 
பி்றப்பிக்�ப்பட்டுள்�து.  



கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை132.20 138.18

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை201.26 209.00

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை1.6887 1.7628

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை128.46 133.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை224.45 232.40

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை187.86 195.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை183.51 188.61

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை120.37 126.14

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 492.89

குவைத் டினொர் 603.09

ஓெொன் ரியொல் 483.42

கட�ொர் ரியொல் 50.73

சவூதி ரியொல் 49.54

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 50.66

நாணய
மாற்று

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்்பர் 4 வியாழக்கிழலை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வலர
சு்பநநரம் : காலை : 10.30  -  12.00வலர
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இன்லறைய சு்பதிைம்த்தாழுலக 
நநரம்

 நைஷம்  - தசைவு

ரிஷ்பம்  - - ்பாராட்டு

மிதுைம் - - ்தைம்

கடகம் - - ந்பாட்டி

சிம்ைம் - - நகா்பம்

கன்னி - - முயறசி

துைாம்  - நன்லை

விருச்சிகம் - - நிலறைவு

்தனுசு  - தவறறி

ைகரம் - - த்பாறுலை

கும்்பம் - ைறைதி

மீைம் - - சுகம்

நயாகம்: சித்தநயாகம்

3

இராசி ்பைன்கள்

கைாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

மக்கள் சேவைசே எமககு முககிேம்;

கடும் நடவடிக்க என்கிறார் சரத் வீரசசகர  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மின்ெோர ெபை ஊழியரகள் ல்வப� 
நிறுத்தப் லைோரோட்டததில ஈடுை்டப் 
லைோ்வ்தோக அறிவிததுள்்ளப்தய-
டுதது, மின்ெோர ெபை நிர்வோகததிற்கு 
அறிவிககோமல ல்வப� நிறுத்தப் 
லைோரோட்டததில ஈடுைடுல்வோர 
லெப்வககு ெமுகமளிககோ்த்வரக-
்ளோகக கரு்தப்ைடு்வசரன மின்ெோர 
ெபையின் ்தப�்வர எம். எம். சி. 
லைரடினணல்டோ ச்தரிவிததுள்்ளோர.   

அரெோஙக நிறு்வனசமன்்ற ்வபகயில 
எந்த ்வபகயிலும் நோடப்ட இருளில 
மூழகடிககோமல முன்சனடுததுச் 
செல்வல்த மின்ெோர ெபையினதும் 
அபனதது மின்ெோர ெபை ஊழியரக-
ளினதும் லநோககமோகுசமன்று அ்வர 
ச்தரிவிததுள்்ளோர.  

இன்றும் நோப்ளயும் ச்தோழிற்ெஙக 
லைோரோட்டததில ஈடுை்டப்லைோ்வ்தோக 
மின்ெோர ெபை ஊழியரகள் அறிவித-
துள்்ள  நிப�யில  நோடடில மின் 
துணடிப்பு இ்டம்சை்ற�ோசமன 

ச்தரிவிககப்ைடுகி்றது.   எவ்வோச்ற-
னினும் அது ச்தோ்டரபில ்தமககு அறி-
விககப்ை்டவிலப� என்றும் மின்ெோர 
ெபையின் ்தப�்வர ச்தரிவிததுள் -
்ளோர.  

மின்ெோர ெபையின் நிர்வோகததிற்கு 
அது ச்தோ்டரபில அறிவிககோ்த்தோல 
ல்வப�நிறுத்த லைோரோட்டததில ஈடு-
ைடுல்வோர லெப்வககு ெமுகமளிக -
கோ்த்வரக்ளோக கரு்தப்ைடு்வோரகள் 
என்றும் அ்வர ச்தரிவிததுள் -
்ளோர.    

வர்த்தகம், சுற்றுலா, கல்வி மேம்்ாடு குறி்தது

்வரத்தகம், சுற்று�ோ, கலவி உள் -
ளிட்ட ை� துப்றகளின் லமம்ைோடடு 
ச்தோ்டரபில, உ�க நோடுகளின் அரெ 
்தப�்வரகள் மற்றும் பிரதிநிதிக -
ளு்டன், ஜனோதிைதி லகோட்டோைய 

ரோஜைக்ஷ க�நதுபரயோடினோர. ஸ் -
சகோட�ோநதின் கி்ளோஸ்லகோ நகரில 
நப்டசைறுகின்்ற COP: 26 என்்ற -
பைககப்ைடும்    ஐககிய நோடுகள் 
கோ�நிப� மோற்்றம் ச்தோ்டரைோன 

அரெ ்தப�்வரகளின் மோநோடடில 
க�நதுசகோணடிருககும் ஜனோதிைதி, 
லநற்று முன்தினம் (02) லமற்கண்ட 
க�நதுபரயோ்டலில ஈடுைட்டோர.   

இ�ஙபக மற்றும் ைஹலரன் நோடு -

களுககு இப்டயி�ோன நீண்டகோ� 
நடபு்றப்வ லமலும் ை�ப்ைடுதது-
்வது ச்தோ்டரபில, ஜனோதிைதிககும் 
ைஹலரன் இ்ள்வரெரும் பிர்தமரு-
மோன ெலமோன் பீன்்ஹமோட கலீைோ 

(Salman Bin Hamad Alkhalifa) ககு-
மிப்டயில க�நதுபரயோ்டல நப்ட-
சைற்்றது.    வீடடுப் ைணிப்சைண 
ச்தோழிலுககுப் ைதி�ோக 
ச்தோழில 

உலக நாட்டு தலலவரகளுடன் 
ஜனாதிபதி கலந்துலையாடல் 

மவலல நிறு்த்த்ததில் 
ஈடு்ட்ால் "லீவு"  
மினேசார ேவை  தவைைர் ததரிவிப்பு  

ேட்டவிசரசாத ந்டைடிகவ்கயில்  
சிை தைசாலிஸசார் ஈடுைசாடு

லைோப்தப்சைோருள் ்வரத-
்தகம் உடை்ட ைலல்வறு 
்த்வ்றோன ந்டதப்தகளில 
ஈடுைடடு்வரும் சைோலிஸ் 
அதிகோரிகளுகசகதிரோக கடு -
பமயோன ெட்ட ந்ட்வடிகபக 
எடுப்ை்தற்கு செயற்ைடடு 
்வருகின்ல்றோம். இவ்வோ்றோன 
சைோலிஸ் அதிகோரிகளின் 
ந்ட்வடிகபக லைோப்தப்சைோ -
ருள் க்டத்தலகப்ள கடடுப்ைடுததும் 
ந்ட்வடிகபகககு சைரும் ்தப்டயோக 
இருககின்்றச்தன சைோது மககள் 
ைோதுகோப்பு அபமச்ெர ெரத வீரலெகர 
ச்தரிவித்தோர.  

லைோப்தப்சைோருள் க்டத்தல 
மற்றும் ல்வறு ெட்டவிலரோ்த குற் -
்றச்செயலகளு்டன் சைோலிஸ் அதி -

கோரிகள் ெம்ைந்தப்ைடடு 
்வரு்வது ச்தோ்டரபில குறிப் -
பிடுபகயில�லய இவ்வோறு 
ச்தரிவித்தோர.  

இதுச்தோ்டரைோக அ்வர 
ச்தோ்டரநது குறிப்பிடுபக-
யில, லைோப்தப்சைோருள் 
்வரத்தகம், இ�ஞெம் சைற் -
றுகசகோள்்ளல, லைோப்தப் -
சைோருள் ைோ்வபன உடை்ட 

ைலல்வறு ்த்வ்றோன ந்டதப்தகளில 
ஈடுைடடு்வரும் சைோலிஸ் அதிகோரி-
களுககு எதிரோக கடுபமயோன ெட்ட 
ந்ட்வடிகபக எடுதது்வருகில்றோம்.  

ைலல்வறு ெட்டவிலரோ்த ந்ட்வடிக-
பககளில ஈடுைடடு ்வரும் சைோலிஸ் 
அதிகோரிகள் ை�ர அப்டயோ-
்ளம் கோணப்ைடடுள்்ளனர.  

அரேசாங்க வீடுதைற்று  
தருைதசா்க  ைண சமசாேடி
66 ைேது ேநசத்க நைர் வ்கது

அரெோஙகததி்டமிருநது வீடு ்வோஙகித 
்தரு்வ்தோக ச்தரிவிதது நிதி  லமோெடியில 
ஈடுைட்ட நைர ஒரு்வர மோளிகோ்வதப்த, 
சகத்தோரோம பிரல்தெததில பகது செய்-
யப்ைடடுள்்ளோர.   2017 மற்றும் 2018 
ஆணடுகளில சுமோர 06 இ�டெம் 
ரூைோய் நிதி இந்த நைரோல இவ்வோறு 
லமோெடி செய்யப்ைடடுள்்ள்தோக 
சகோழும்பு குற்்றப் பிரிவிற்கு இரணடு 
முப்றப்ைோடுகள் கிப்டததுள்்ள்தோக 
சைோலிஸோர ச்தரிவித்தனர.  முப்றப்ைோ-
டுகள் ச்தோ்டரபில லமற்சகோள்்ளப்ைட்ட 
நீண்ட விெோரபணகளுககு பின்னர ெந-
ல்தகநைர பகது செய்யப்ைட்டோர. சகத-
்தோரோம பிரல்தெதப்த லெரந்த 66 ்வயது 
நைர ஒரு்வலர இவ்வோறு பகது செய்யப்-
ைட்டோர.    ெநல்தகநைர லநற்று (03) புதுக-
கப்ட நீ்த்வோன் நீதிமன்்றததில ஆஜரை-
டுத்த ஏற்ைோடுகள் செய்யப்ைட்டது்டன் 
சகோழும்பு குற்்றப் பிரிவினர லம�திக 
விெோரபணகப்ள லமற்சகோணடு ்வரு-
கின்்றனர.  

வநடரஜன திரை உர ைவ்க ;
மேலுமோரு ம்தாலக 
மேற்று இலஙலகக்கு  

இநதியோவிலிருநது இ�ஙபகககு சகோணடு்வரப்-
ைடும்  24 இ�டெம் லீற்்றர நலனோ பநடரஜன் திர்வ 
உரததின்  இரண்டோம் ச்தோகுதி லநற்று (03) நோட-
டுககுக கிப்டததுள்்ளது. இந்த நலனோ பநடரஜன் 
திர்வ உரம் விமோனம் மூ�ம் நோடடுககுக சகோணடு-
்வரப்ைட்ட்தோக வி்வெோய அபமச்சின் ைணிப்ைோ்ளர 
நோயகம் அஜந்த டி சில்வோ ச்தரிவித்தோர.   மு்தற்கட்ட-
மோக, நலனோ பநடரஜன் திர்வ உரம் கிப்டககோ்த வி்வ-
ெோயிகளுககு, இந்த உரதப்த ்வைஙக ந்ட்வடிகபக 
எடுககப்ை்டவுள்்ள்தோக அ்வர குறிப்பிடடுள்்ளோர. 

்கநதேஷ்டி விரதம் இனறு ஆரம்ைம்
ஆப�யடில்வம்பு சுைற்சி நிருைர   

கந்தெஷ்டி விர்தம் ஐப்ைசி மோ்த 
தீைோ்வளி அமோ்வோபெயின் பின் 
அ்தோ்வது ்வ்ளரபிப்ற பிர்தபம 
மு்தல ஆரம்பிதது, ஆ்றோம்/ஐந்தோம் 
நோ்ளோன ெஷ்டி திதி ்வபரயோன ஆறு 
தினஙகளும் லநோற்கப்ைடும் முருகப்-
சைருமோனுககுரிய சி்றப்ைோன லநோன்-
ைோகும்.  

இவவிர்தம் இன்று (04)  ஆரம்ை-
மோகி ஆ்றோ்வது தினமோன   சூரெங-
கோர நிகழவு்டன் நிப்ற்வப்டயவுள்-
்ளது.

ஊபன உருககி உள்ச்ளோளி 
சைருககும் இவவிர்ததப்த ்தம் 
உ்டல நிப�ககுத ்தகக்தோக கப்டப் -
பிடிப்ைர. சி�ர ஆறு நோடகளும் 
எவவி்த அன்ன ஆகோரமின்றியும், 
சி�ர ைோனம் மடடும் அருநதியும், 
ை�ர மு்தல ஐநது நோடகளும் ஒரு 
லநரம் உணவு உணடு (ைோலும் 

ைைமும்) கப்டசி நோ்ளோன ஆ்றோம் 
நோள் முழு உை்வோெதது்டன் நிததிபர 
விழிததிருநதும் ஏைோம் நோள் கோப� 
முருகபன ்வழிைட்ட பின் ைோரபண 
மூ�ம் விர்ததப்தப் பூரததி செய்்வர.  

முருகன் லகோயில உள்்ள எல�ோ 
இ்டஙகளிலும் கந்த ெஷ்டி விர்தம் 
ஒரு சைருவிைோ்வோக ந்டககும். 
ஆறுைப்ட வீடுக்ளோன திருச்செந-
தூர, திருப்ைரஙகுன்்றம், ைைனி, 
சு்வோமிமப�, திருத்தணிபக, ைை-
முதிரச்லெோப�யிலும், இ�ஙபக-
யில நலலூர, ென்னிதி, மணடூர 
கந்தசு்வோமி லகோவில, உகநப்த ஸ்ரீ 
முருகன் ஆ�யம், ஆப�யடில்வம்பு 
ஸ்ரீ முருகன் ஆ�யம், கணணகி புரம் 
மப�கலகோவில, ்தோந்தோமப�, 
கதிரமப�(கதிரகோமம்), மோவிட்ட-
புரம் கந்தசு்வோமி லகோயிலகளிலும் 
மிகவும் சி்றப்ைோக இவவிைோ நப்ட-
சைற்று ்வருகின்்றது குறிப்பி்டத்தக-
கது.

கிவ்டத்திருககும் அதி்கசாரத்வத ைேனைடுத்தி
ைளமசான தைசாருளசாதசாரக ்கட்டவமப்பு

கிப்டததிருககும் அதிகோரதப்தப் 
ையன்ைடுததி  ெோததியமோன ்வழிகளி -
னூ்டோக ை�மோன சைோரு்ளோ்தோர கட-
்டபமப்புககப்ள எமது மககளுககு 
உரு்வோககிக சகோடுகக  ல்வணடுசமன் -
ைல்த ்தன்னுப்டய எதிரைோரப்சைன்று 
ச்தரிவிததுள்்ள க்டற்ச்றோழில அபமச்-
ெர ்டக்ளஸ் ல்த்வோனந்தோ, க்டந்த கோ�த 
்த்வ்றோன தீரமோனஙகளினோல�லய 
மககள் இவ்வோ்றோன சூைப� எதிர-
சகோள்்ள ல்வணடிலயற்ைட்டச்தனவும் 
ச்தரிவிததுள்்ளோர. முகமோப�யில 
சுமோர 316 ஏககர கணணிச்வடி அகற் -
்றப்ைட்ட கோணிகப்ள மககளி-
்டம் பகயளிககும் நிகழவில

முனமசாதிரிேசான தேேற்ைசாடு எனகிறசார் மஹிநதசானநத

வ்க்கு கிழக்கில் மே்தன 
்ேலைக்கு எதிர்பம் இல்லல

்வ்டககு, கிைககு மோகோணஙக -
ளிலுள்்ள வி்வெோயிகள் ்தமககோன 
லெ்தன ைெப்ளபய சுயமோக உற் -
ைததி செய்து சைரும்லைோக வி்வெோ -
யததில ஈடுைடுகின்்றனர. எ்வரும் 
லெ்தனப் ைெப்ளககு எதிரப்பு ச்தரி -
விதது லைோரோட்டததில ஈடுை்ட -
விலப�.  

ச்தற்கிலுள்்ள வி்வெோயிகள் ்தோன் 
இரெோயன உரதப்த லகோரி வீதிககி -
்றஙகியுள்்ளோரகச்ளன வி்வெோயத -
துப்ற அபமச்ெர மஹிந்தோனந்த 
அளுதகமலக ச்தரிவித்தோர.  

சைரும்லைோகததில எடடு இ�ட -
ெம் ல்ஹக்டயோர சநற்செய்பக 
கோணியின்  05 இ�டெ ல்ஹக்டயோர 

கோணியில  வி்வெோய ந்ட்வடிகபக -
கள் ்தற்லைோது ஆரம்பிககப்ைட -
டுள்்ளன. 

இம்மோ்த இறுதிககுள் வி்வெோயிகள் 
வி்வெோயததில முழுபமயோக ஈடுைடு -
்வர.   சநற்செய்பகககு ல்தப்வயோன 
லெ்தன ைெப்ள உரம் வி்வெோயிக-
ளுககு ல்தப்வயோன அ்ளவு ்வைஙகப் -
ைடும். ச்தரிவு செய்யப்ைட்ட ையிரச் -
செய்பககளுககோன கிருமிநோசினிகள் 
்தற்லைோது இ்றககுமதி செய்யப்ைட-
டுள்்ளன.   

சைரும்ைோ�ோன ைகுதிகளில 
வி்வெோய ந்ட்வடிகபககள் ச்வற்றிக-
ரமோன முப்றயில முன்சனடுககப்ை-
டுகின்்றன.   ்வ்டககு மற்றும் கிைககி-
லுள்்ள வி்வெோயிகள் லெ்தன ைெப்ள 
உரதப்த ையன்ைடுததி வி்வ -
ெோயததில ஈடுைடடுள்்ளனர.  

உருவாக்குவந்த இைக்கு என்கிறைார் அலைச்சர் டக்ளஸ்
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01 மு்தல் 07 வலர

சு்ஹ்  - 04.41
லுஹர  - 11.56
அஸர  - 03.17
ேஃரி்ப  - 05.51
இஷா  - 07.03

 சட்டத்தரணிகளுக்காக புதிய சுகா்தார காப்புறுதி திட்டதைான்லறை அறிமுகப்்படுததுவது  த்தாடர்்பாை  புரிந்துணர்வு ஒப்-
்பந்்தம் சட்டத்தரணிகள் சங்க அலுவைகததில் நநறறு லகச்சாததிடப்்பட்டது. சட்டத்தரணிகள் சங்கத ்தலைவர் ஜைாதி்பதி 
சட்டத்தரணி சாலிய பீரிஸ் ைறறும் யூனியன் அசூரன்ஸ்  உ்தவி த்பாது முகாலையாளர் திலிை ராஜ்பக் ஷ ஆகிநயார் ஆவ-
ணங்கலள ்பரிைாறிக்தகாள்வல்தயும் அருகில் சட்டத்தரணிகள் சங்க தசயைாளர் ரஜீவ் அைரசூரிய,பிரதித ்தலைவர் அனுர 
தை்ததகாட ைறறும் யூனியன் அசூரன்ஸ் உயரதிகாரிகலளயும்  ்படததில் காணைாம்
 ்படம்;  சாலிய பீரிஸ்       
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உலகெங்கும் வாழும் பல கொடி மகெள் தீபத் -
திருநாளான தீபாவளிப் பண்டிகெகை 
இன்று கொண்்ாடுகின்்றனர். இலங்கெ, 

இந்திைா, மகலசிைா, சிங்ெப்பூர் மற்றும் கமற்கு 
நாடுெள் எங்கும் பரந்து வாழ்கின்்ற இந்துகெள், சீககி-
ைர்ெள், சமண சமைத்்தவர்ெள் உடப் பல்தரப்பட் மக -
ெளும் தீபாவளி பண்டிகெகை இன்று கொண்்ாடுகின்-
்றனர்.

தீபாவளி பண்டிகெைானது மு்தன் மு்தலில் எங்கெ, 
எப்கபாது கொண்்ா்ப்ப்த் க்தா்ங்கிைக்தன்ப்தற்கு 
வரலாற்று ரீதிைான சரிைான ஆ்தாரங்ெள் கிக்ைாது. 
இப்பண்டிகெ மிெத் க்தான்கமைானது. இந்திைாவின் 
புரா்தன ொல ெல்கவடடுெளில் ொணப்படுகின்்ற ்தெ -
வல்ெகள அடிப்பக்ைாெ கவத்துப் பார்ககின்்ற கபாது 
தீபாவளிப் பண்டிகெைானது பல்லாயிரம் ஆண்டுெ-
ளுககு முற்பட் ொலத்தில் இருந்க்த கொண்்ா்ப்படடு 
வருகின்்றக்தன்பது உறுதிைாெத் க்தரிகின்்றது.

இந்தும்த மகெளி்மிருந்து்தான் இப்பண்டிகெக 
கொண்்ாட்மானது சீககிைர்ெள் மற்றும் சமண சமை 
மகெள் மத்தியிலும் கசன்றிருகெக கூடுகமன்பக்த 
நம்பிககெைாெ இருககின்்றது. தீபாவளி கொண்்ாட-
்ம் சம்பந்்தமாெ பலவி்தமான ஐதீெங்ெள் நிலவுகின்்ற 
கபாதிலும், உலெ இந்துகெகளப் கபாறுத்்தவகர தீபா -
வளி்தான் சி்றப்பான விமரிகசைான பண்டிகெகைன்-
பது மடடும் க்தளிவாகின்்றது. அக்தசமைம் புரா்தன 
ொலத்தில் இந்து ம்தமானது உலகின் பல பகுதிெளில் 
விைாபித்திருந்்தக்தன்பக்தயும் இப்பண்டிகெைானது 
எமககு உணர்த்துகின்்றது.

இந்தும்தம் மிெத் க்தான்கமைானது. ‘ஆதியும் அந் -
்தமும் இல்லா்தது இந்து ம்தம்’ என்று ஆன்க்றார் கூறி -
யுள்ளனர். கிறிஸ்துவுககு முற்பட் பல நூற்்றாண்டு 
ொலத்துககு முன்னர் நிலவிை சிந்துகவளி நாெரிெ 
ொல வரலாற்று ஆ்தாரங்ெளின்படி அங்கு திராவி்க 
குடிெள் வாழ்ந்்த்தாெவும், இந்து சமைகம அம்மகெ-
ளால் பின்பற்்றப்பட்்தாெவும் வரலாற்று ஆசிரிைர்ெள் 
க்தரிவிககின்்றனர். அ்தகன உறுதிப்படுத்தும் வகெ-
யிலான வரலாற்றுச் சின்னங்ெள் சிந்துகவளி பகு -
தியில் ெண்டுபிடிகெப்படடுள்ளன. இந்து சமைத்தின் 
க்தான்கமகை உறுதிப்படுத்்த இ்தகன வி் ஆ்தாரங்-
ெள் அவசிைமில்கல.

இந்து சமைத்க்தப் கபான்க்ற அம்ம்தத்தின் பண்டி-
கெெளும் மிெவும் க்தான்கமைானகவ. க்தப்கபாங் -
ெல், தீபாவளி கபான்்ற பண்டிகெெள் மு்தன் மு்தலில் 
எப்கபாது கொண்்ா்ப்ப்த் க்தா்ங்கின என்ப்தற்கும் 
ஆ்தாரங்ெள் கிக்ைாது. ஆனால் இப்பண்டிகெெள் 
இந்துகெள் மத்தியில் சி்றப்பான கொண்்ாட்ங்ெளாெ 
விளங்குகின்்றன. அம்மகெளின் வாழ்விைலு்ன் இப்-
பண்டிகெெள் இரண்்்றக ெலந்துள்ளன என்க்ற கூ்ற 
கவண்டும்.

இலங்கெயில் இந்துகெகளப் கபாறுத்்தவகர சித்தி-
கரப் புத்்தாண்டு, க்தப்கபாங்ெல் ஆகிைனகவ சி்றப்பா-
னகவைாகும். ஆனால் இந்திைாவில் அகனத்துப் பண் -
டிகெெகளப் பார்ககிலும் தீபத்திருநாளான தீபாவளிப் 
பண்டிகெகை மு்தன்கமைான சி்றப்புப் பண்டிகெைா-
ெத் திெழ்கின்்றது. இந்திை மகெள் வரு்த்தின் பிர்தான 
பண்டிகெைாெ தீபாவளிகைகை விமரிகசைாெக 
கொண்்ாடுகின்்றனர். கொவிட அச்சுறுத்்தல் இன்னுகம 
முடிவுககு வரா்த கபாதிலும், ்தமிழ்நாடு உடப் இந்திை 
மாநிலங்ெள் பலவற்றில் தீபாவளி இன்க்றை தினம் 
கொலாெலமாெக கொண்்ா்ப்படுகின்்றது.

இலங்கெயில் மாத்திரமன்றி, உலகின் அகனத்து 
நாடுெளிலும் இந்துகெள் ெ்ந்்த வரு்மும் தீபாவளிகை 
விமரிகசைாெக கொண்்ா்வில்கல. உலகெங்கும் 
ெ்ந்்த ஒன்்றகர வரு் ொலத்துககும் கமலாெ மகெளுக -
குப் கபரும் துன்பத்க்தக கொடுத்துக கொண்டிருககும் 
கொகரானா கபருந்க்தாற்று ொரணமாெ தீபாவளி மாத் -
திரமன்றி சித்திகரப் புத்்தாண்டு, க்தத்திருநாள் ஆகிை 
பண்டிகெெளும் ெகளயிழந்து கபாயுள்ளன.  

கொவிட கபருந்க்தாற்று ஆபத்து இன்னுகம முழு -
கமைான ெடடுப்பாடடுககுள் வரா்த இந்நிகலயில் 
இந்துகெள் தீபாவளிகைக கொண்்ாடுகின்்றனர். 
கபருந்க்தாற்று பரவத் க்தா்ங்கிை பின்னர் இந்துகெள் 
எதிர்கொள்கின்்ற இரண்்ாவது தீபாவளி இதுவாகும். 
கொவிட ெடடுப்பாடடு விதிமுக்றெள் இன்னுகம நக -்
முக்றயில் இருககின்்ற கவகளயில் மகெள் மிெ எளி -
கமைான முக்றயில் அவரவர் வீடுெளில் இருந்்தவாறு 
தீபாவளிகைக கொண்்ாடுகின்்றனர். அடுத்்த வரு்த்தி-
லாவது கொவிட அச்சம் முற்்றாெ நீங்கிை நிகலயில், 
தீபாவளிகைக கொண்்ா் வழிபி்றககுகமன்பக்த மகெ-
ளின் நம்பிககெயும், எதிர்பார்ப்பும் ஆகும்.

தீபாவளியின் அர்த்்தம் ஒவகவாருவர் உள்ளத்திலும் 
உள்ள இருள் நீங்ெ கவண்டும் என்ப்தாகும். மனதில் 
உள்ள தீைசிந்்தகனெள் அென்று ஒளி க்தான்்ற 
கவண்டும் என்று கவண்டிகை மகெள் தீபாவளிகைக 
கொண்்ாடுகின்்றனர். நாடடில் ஐககிைம் நிலவ கவண்-
டுகமன்்றால் உள்ளத்தில் தீைசிந்்தகனெள் ஒழிந்து 
மகெளுககிக்யில் ஒற்றுகம கமகலாங்ெ கவண்டிைது 
அவசிைம். தீபத்திருநாளும் அ்தற்ொன ்தத்துவத்க்தகை 
வலியுறுத்துகின்்றது.

உலகெ விடடு கொவிட அச்சுறுத்்தல் இன்னுகம 
்தணிைவில்கல. இலங்கெயில் க்தாற்்றாளர் எண்ணிக -
கெயில் சிறு வீழ்ச்சி ஏற்படடுள்ள கபாதிலும், கநாய்த் 
க்தாற்று இன்னுகம முடிவுககு வரவில்கல. எனகவ 
ஆபத்து எம்கம விடடு நீங்கி விட்க்தன்று மகெள் 
எவரும் நிகனத்து வி்லாொது. மகெள் மிகுந்்த அவ்தா-
னத்க்த க்தா்ர்ந்தும் ெக்ப்பிடித்்தபடி ந்ந்து கொள்ள 
கவண்டுகமன வலிறுத்துகின்க்றாம். இன்க்றை 
நாளானது மகெளின் சி்றப்பான நாளாெ அகமைட-
டுகமன வாழ்த்துவது்ன், அவர்ெளின் எதிர்ொலம் 
என்றும் சுபிடசமாெ அகமைடடுகமன்றும் வாழ்த்து-
கின்க்றாம்.
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ஹிஜ்ரி வரு்ம் 1443 ரபீஉனில் அவவல் பிக்ற 28
பிலவ வரு்ம் ஐப்பசி மா்தம் 18ம் நாள்  விைாழககிழகம

உள்ளத்தில் இருள்ள அகற்றி  
புத்்தொளி ஏற்றி ளைப்பொம்!

களுத்துளையில் தும்புக் ளகத்்தொழிளை
மீண்டும் ஊக்குவிக்க நடைடிக்ளக

இைஙளகயில் அளைந்துள்ள ஒ்ே்�ொரு
மீனொட்சி அம்ைன் ஆை�ம் புதுப்பொலிவு

தீபாவளி ஐப்பசி மா்தம் அமாவாகச அன்று 
கொண்்ா்ப்படும் ஓர் இந்து பண்டிகெ-
ைாகும். இந்துகெள் மடடுமின்றி சீககிைர்-

ெளும், சமணர்ெளும் கூ் இப்பண்டிகெகை 
கொண்்ாடுகின்்றனர். வரிகசைாய் விளக-
கெற்றி, இருள் நீககி, ஒளி்தரும் பண்டிகெகை 
தீபாவளி ஆகும்.  

தீபத்தில் பரமாத்மாவும், கநருப்பில் ஜீவாத்-
மாவும் வாசம் கசய்து அருள் ்தருவ்தாய் 
ஐதீெம். ஒவகவாருவர் மனதிலும் இருள் 
உள்ளது. அெங்ொரம், கபா்றாகம, ்தகலகெ-
னம் கபான்்ற எக்தைாவது ஒன்க்ற அெற்்ற 
கவண்டும். ஒரு தீைகுணத்க்த எரித்து வி் 
கவண்டும் என்பக்த தீபாவளியின் ்தத்துவம்.  

தீபாவளி அன்று அகனவரும் அதிொகல-

யில் நித்திகர விடடு எழுந்து கொள்ள 
கவண்டும். இல்லத்தின் மூத்்த உறுப்பினர் 
ஒவகவாருவர் ொலிலும் நலங்கு (மஞசளும் 
சுண்ணாம்பும் ெலந்்த ெலகவ) இடடு மகிழ 
கவண்டும். பின்னர் எண்கணய்க குளிைல் 
(ெங்ொ குளிைல்) கசய்ை கவண்டும். அ்தன் 
பின்னர் மகெள் புத்்தாக் உடுத்தியும் பட்ா-
சுெள் கொளுத்தியும் மகிழ்வர் .  

கபாதுவாெ தீபாவளி அன்று பாரம்பரிை 
உக்ெகள அணிைகவ கபரும்பாலான 
மகெள் விரும்புகின்்றனர்.   

லடசுமி பூகஜ தீபாவளியின் மிெப் 
கபரிை அம்சமாகும். இந்்த புனி்த நாளில், 
லடசுமி க்தவி, விநாைெர் மற்றும் சரஸ்வதி 
க்தவி ஆகிகைார் மாகல மற்றும் இரவு 

கநரங்ெளில் கபாற்்றப்படுகி்றார்ெள். புராணங்-
ெளின்படி, லடசுமி க்தவி பூமிககு இ்றங்கி, 
ஒவகவாரு வீடக்யும் பார்கவயிடுகி்றார். 
லக்ஷமி க்தவிகைப் பிரிைப்படுத்்தவும், அவரது 
க்தய்வீெ ஆசீர்வா்தங்ெகள அனுபவிகெவும் 
இந்்த சரிைான ்தருணத்தில் வீடக் முக்றைாெ 
சுத்்தம் கசய்து விளககு ஏற்றி வழிபாடு கசய்-
ைப்ப் கவண்டும் என்று கூ்றப்படுகி்றது.   

ஒரு பூகஜகொெ பலகெ உருவாகெவும். 
அ்தன் கமல் ஒரு சிவப்பு துணிகைப் பரப்பி, 
லக்ஷமி க்தவி மற்றும் விநாைெர் சிகலெகள 

அ்தன் கமல் கவகெவும். லடசுமி க்தவி 
மற்றும் விநாைெர் மீது மஞசள் மற்றும் 
குங்குமம் கபாடடு கவகெவும். ஒரு 
விளககு ஏற்றி கவத்து வழங்குங்ெள்.  

பூகஜ முடிந்்ததும், இனிப்புெள் மற்றும் 
பிரசா்தம் விநிகைாெம், க்தகவப்படுபவர்ெ-
ளுககு க்தாண்டு கபான்்ற ந்வடிககெெள் 
கசய்ைப்ப் கவண்டும்.  

கபரிகைாகர வணங்கி வாழ்த்து கப்ற 
கவண்டும். தீபாவளிைன்று நீராடுவக்த 
மடடும் புனி்த நீரா்ல் என்று கசால்வ்தற்கு 
ொரணம், அன்க்றை தினம் அதிொகல-
யில் எல்லா இ்ங்ெளிலும், ்தண்ணீரில் 
ெங்கெயும், எண்கணயில் லடசுமியும், 
அரப்பில் சரஸ்வதியும், குங்குமத்தில் 
கெௌரியும், சந்்தனத்தில் பூமாக்தவியும், 
புத்்தாக்ெளில் மஹாவிஷ்ணுவும் வசிப்-
ப்தாெ ெரு்தப்படுவக்தைாகும். இன்க்றை 
தினம் எல்லா நதிெள், ஏரிெள், குளங்ெள், 
கிணறுெளிலும், நீர்நிகலெளிலும் ெங்ொ 
க்தவி விைாபித்து இருப்ப்தாெ ஐதீெம் 
உள்ளது.  

தீபாவளி இந்துப் பண்டிகெைாய் இருந்்தா-
லும், அகனவரும் ஒற்றுகமைாய் கொண்்ா-
டும் பண்டிகெ ஆகும். தீபம் என்்றால் கவளிச்-
சம். இத்தீபத்திருநாளில் நாம் அகனவரும் 
எமது உள்ளத்து இருளிகன அெற்றி மனதில் 
புத்க்தாளியிகன ஏற்றி எதிர்ொலத்திகன வசப்-
படுத்துகவாம்.

களுத்துக்ற மாவட் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் அநூப பஸ்குவாலின் 
அபிமன் கவகலத் திட்த்தின் ஓரங்-

ெமாெ மதுெம பிரக்தச கசைலெப் பிரிவில் 
சிறிை அளவிலான தும்புக கெத்க்தாழில் 
துக்றசார்ந்க்தாருககு கெகொடுத்து உ்தவும் 
கமற்படி திட்ம்  கசைல்படுத்்தப்படடுள்ளது. 
இத்திட்த்தின் பிரொரம் க்தன்கன அபிவிருத்தி 
அதிொர சகபயின் ஏற்பாடடில் தும்புக கெத்-
க்தாழில் துக்றசார்ந்்தவர்ெளுககு ஒரு மா்தொல 
பயிற்சி வழங்ெப்பட்து. இந்்த பயிற்சி முடித்்த-
வர்ெளுககு துக்றசார் உபெரணங்ெள் க்தாகுதி 
வழங்கும் நிெழ்வு பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
அநூப பஸ்குவால் ்தகலகமயில் அண்கம-
யில் இ்ம்கபற்்றது.

க்தன்கன, கித்துள்,மற்றும் கசய்கெ 
கமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்்த கெத்க்தாழில் 
பண்்ங்ெள் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வ-
கெப்படுத்்தல் இராஜாங்ெ அகமச்சர் அருந்திெ 
கபர்ணாண்க்ா  நிெழ்வில் பிர்தம அதிதிைாெ 
ெலந்துகொண்்ார். ெளுத்துக்ற மாவட்த்தில் 
பல்கவறு பிரக்தசங்ெளில் பல்வகெைான சிறு-
கெத்க்தாழில் முைற்சிெள்  கமற்கொள்ளப்-
படடு வா=ருகின்்றன. ்தமது சுைமுைற்சியில் 
அபிமானத்து்ன் எழுச்சி கப்ற முைற்சிககும் 
சிறு கெத்க்தாழில் துக்றைாளர்ெளுககு ்தனது 

அபிமன் கவகலத் திட்த்தின் மூலம் க்தா்ர்ந்-
தும் சகதிைாெ இருப்ப்தற்கு எதிர்பார்ப்ப்தாெ 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் அநூப பஸ்குவால் 
க்தரிவித்்தார்.

எமது நாடடில்  க்தன்கன மரத்திலிருந்து  
கிக்கெப் கபறும் மூலப்கபாருடெகளக 
கொண்டு பல்வகெயிலான சிறு கெத்க்தாழில் 

முைற்சிெள் கிராமங்ெள் வாரிைாெ முன்கனை 
்தசாப்்தங்ெளில் பரவலாெ கமற்கொள்ளப்பட -்
து்ன் நாடடின் பாராம்பரிை சிறுகெத்க்தாழில் 
வரிகசயில் க்தன்கன மர மூலப்கபாருடெ-
ளின் ்தைாரிப்புெள் பிரபல்ைமான்தாெவும் 
விளங்கிைகம குறிப்பி்த்்தகெ்தாகும்.

க்தங்ொயிலிருந்து அெற்்றப்படும் மடக்ெ-

ளிலிருந்து கப்றப்படும் தும்கப பைன்படுத்தி 
்தாைாரிகெப்படும் தும்புத்்தடி, ொல்மிதி,ெயிறு 
உள்ளிட் கபாருடெள் அகனத்து வதிவி்ங்ெ-
ளுககும் மற்றும் கபாது இ்ங்ெளுககும் அத்தி-
ைாவசிைமான கபாருடெளாகும்.

முன்கனார் ொலத்தில் வீடடில் கசெரிகெப்ப-
டும் க்தங்ொய் மடக்ெகள கிராமத்தின் ஆற்-
்றங்ெகரப் பகுதிககு கொண்டு கபாய்  நீருக-
குள் கவலிகபாடடு குறிப்பிட் மா்த ொலத்துககு 
ப்தமக்ை கவப்பார்ெள்.ப்தமக்ந்்த பின்னர் 
அ்தகன ெயிறு திரிப்ப்தற்ொன தும்பாெ மாற்-
றுவ்தற்ொன கசைல்பாடக் முன்கனடுப்பார்-
ெள்.இ்தன் மூலம் ்தமது க்தகவகொன ெயிறு 
கபற்றுக கொள்வது்ன் விற்பகனயின் மூலம் 
வருமானத்க்தயும் கபற்றுக கொண்்னர்.

முன்கனார் ொல கபண்ெள் மற்றும் ்தாய்மார்-
ெளின் இந்்த கசைலாகெம் இன்னும் மனகெண் 
முன்கன ெண்கொள்ளாக ொடசிைாெ நிகன-
வூட்ப்படுகின்்றது. ்தாய்மார்ெளுககு கபாழுது-
கபாககு அம்சகமான்்றாெ அது இருந்்தது்ன் 
சி்றந்்த உ்ல் ஆகராககிை பயிற்சிைாெவும் 
அகமந்்தது குறிப்பி்த்்தகெ்தாகும்,

அம்பாக்ற மாவட்த்தின் வரலாற்-
றுப் பிரசித்தி கபற்்ற மாடடுப்பகள 
ம்த்்தடி ஸ்ரீ மீனாடசி அம்மன் 

ஆலை வளாெம் நீண்் ொலத்திற்குப் பின்னர் 
்தற்கபாது புதுப்கபாலிவு கபற்று வருகி்றது.

இலங்கெயில் இருககும் ஒகரகைாரு 
மீனாடசி அம்மன் ஆலைம் இதுவாகும். இது 
நிந்்தவூர் பிரக்தச கசைலெத்திற்குடபட் மாட-
டுப்பகள என்னுமி்த்தில் அகமந்துள்ளது. 
இந்்த ஆலைம் பல நூற்்றாண்டுொல பகழகம 
வாய்ந்்தக்தன்று அகொல நூல்ெள் கூறுகின்-
்றன.

ஆலை பரிபாலனசகபயின் புதிை ்தகலவ-

ராெ சமுெகசகவைாளரும், ொகரதீவு பிரக்த-
சசகபத் ்தவிசாளருமான கிருஷ்ணபிள்கள 
கஜைசிறில் க்தரிவான பின்னர் தினமும் அந்்த 
ஆலைத்தில் ஒவகவாரு கவகலத்திட்ம் முன்-
கனடுகெப்படடு வருகி்றது.

பல வரு் ொலமாெ  ொடு மண்டிக கி்ந்்த 
ஆலை முற்பு்ற வளாெச் சூழல்,  கஜ.சீ.பி ெனரெ 
இைந்திரம் மூலம் சுத்்தம் கசய்ைப்பட்து. 
க்தாண்்ர்ெளின் சிரம்தானமும் இ்ம்கபற்்றது. 
ஆலை நுகழவாயில் வரகவற்பு கொபுரம், 
பிர்தான வீதியில் ஆலைத்க்த சுடடும்  ஆலை 
அறிவித்்தல் ப்தாக்த என்பன சீரகமகெப்படடு 
வருகின்்றன.

முன்ன்தாெ புதிை ஆலை அகமப்பு மற்றும் 
உள்வீதி, கவளிவீதி என்பன பிரபல குருகெ-
ளான சிவஸ்ரீ சண்முெ மகெஸ்வரககுருகெ-
ளின் ஆெம விதிமுக்றெளுகெகமை அளவீடு 
கசய்ைப்படடு எல்கலெள் இ்ப்பட்ன. கூ்கவ 
ஆலை முன்முெப்பு, ஆலைத்தினுள் ெர்ப்பககிர-
ெம், பரிவாரமூர்த்திெள் உள்ளிட் பல வி்ைங்ெ-
ளில் ஆகலாசகன கப்றப்படடு அவற்க்ற மாற்-
றிைகமகெ ந்வடிககெ எடுகெப்பட்து.

ஆலை பரிபாலன சகபத் ்தகலவர் கி.கஜை-
சிறில் ஏற்பாடடில் ஆலை கும்பாபிகசெத்திற்கு 
முன்ன்தான பணிெள் துரி்தமாெ இ்ம்கபற்று 
வருகின்்றன. ஆலை பரிபாலனசகப ஆகலாச-
ெர் வி.ரி.சொக்தவராஜாவும் உ்னிருந்து புதிை 
திட்ங்ெகள வடிவகமத்து உ்தவி வருகி்றார்.  
கசைலாளர் கெ.சண்முெம் உள்ளிட் பரிபால-
னசகப நிருவாகிெளின் ஒத்துகழப்பும் கப்றப்-
படடு வருகி்றது.

கொகரானா ்தணிவக்ந்்த பின்னர் 
்தற்கபாது தினமும் ஆலைத்திற்கு பல ஊர்ெ-
ளிலுமிருந்து பக்தர்ெள் வரத் க்தா்ங்கியுள்ள-
னர். கவள்ளிககிழகமெளில் விகச்பூகஜெள் 
முக்றைாெ நக்கப்றத் க்தா்ங்கியுள்ளன. 
பக்தர்ெள் பாதுொப்பாெ கபாங்ெலிடுவ்தற்கும் 
ஆலை ெளஞசிைசாகல மற்றும்  அலுவலெத்-

திற்குமாெ புதிைக்தாரு ெட்்ம் விகரவாெ நிரு-
மாணிகெப்ப்வுள்ளது.

தீபாவளி தினமான இன்று விகச் பூகஜ 
அங்கு நக்கபறுகின்்றது. பூரகண தினங்-
ெளிலும் விகச் பூகச  இ்ம்கப்றவிருககின்-
்றது. அத்து்ன்  அங்கு ஆன்மீெச் கசாற்கபா-
ழிவு இ்ம்கப்றவிருப்பது்ன் கும்பாபிகசெம் 
க்தா்ர்பான முககிை அறிவித்்தல்ெள் ஆலை 
பரிபாலன சகபத் ்தகலவரால் அறிவிகெப்ப -்
வுள்ளன.

'அம்பாக்ற மாவட் ்தமிழ் மகெள் வாழும் 
ஊர்ெளின் கபாதுககொயிலான இங்கு செல-
ரும் வருகெ ்தந்து சகதிமிகெ அம்பாளின் 
அருகளப் கப்ற கவண்டும். கமலும் ஆலை 
வளர்ச்சிககு செல மகெளும்  கபரா்தரகவத் 
்தருவக்தாடு எவவி்த கவறுபாடுமின்றி புதிை பரி-
பாலன சகபயிலும் கும்பாபிகசெக குழுவிலும் 
மொகும்பாபிகசெத்திலும் பங்கெடுத்து பூரண 
ஒத்துகழப்கப வழங்ெ கவண்டும்' என ெ்ந்்த 
கவள்ளிைன்று இ்ம்கபற்்ற விகச் பூகஜயின் 
பின்பு புதிை ்தகலவர் கி.கஜைசிறில் பக்தர்ெளி-
்ம் கெடடுக கொண்டுள்ளார்.

-எம்.எஸ்.எம்.முன்்தஸிர்...?
(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

-என்.ஹரன்...?
(பனங்ாடு)

(ொகரதீவு குறூப் நிருபர்)

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் ்ல நூறைபாண்டு 
கபால ்றைறம ப்றை மபாடடுப்றை ம்டத்்தடி
ஸ்ரீ மீனபாடசி அமமன் ககபாயில் துரி்த 
கதியில் புனருத்்தபாரணம; தீ்பாவளிறை 
முன்னிடடு இன்று விகே்ட பூறே

சுபிட்சம் நிறைந்்த எதிர்்ாலத்துக்கு
தீபாவளி திருநாள் வழிக்ாலடடும்!

இறுமாப்பு, ஆத்திரம், இழிவான
நடத்்தைகள் இல்ாதைவரகளு்டய
செலவாக்குதைான் மதிக்கத்தைக்கதைாகும்.

கசருககுஞ சினமும் சிறுகமயும் இல்லார்
கபருகெம் கபருமி்த நீர்த்து

ப்ம்: ஏ.கெ. விஜைபாலன்
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-எம.எஸ்.எம.நூர்தீன்...?
(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்)

காத்ான்குடிமயச் சேர்்ந் பி.எம.
எம.அமோ ்னது ஆரம்பக்கல்விமய 
காத்ான்குடி மைதம்ப் ்பள்ளி விததி-
யாலயததிலும உயர் கல்விமய காத-
்ான்குடி ைததிய ைகாவிததியாலய 
ச்சியப் ்பாடோமலயிலும கற்ார்.

அங்கு  உயர்்ரம வமர கல்வி கறறு 
1980 ஆம ஆண்டு ஓகஸ்ட் ைா்ம 
க.ம்பா.் உயர்்ரப்்பரீட்மேயில் சிததிய-
மட்நது யாழப்்பாணம ்பல்கமலக்கழ-
கததுக்குத ம்ரிவானார். அங்கு ்பட்டப்-
்படிப்ம்ப நிம்வு மேய்வர் ்னியார் 
நிறுவனமைான்றில் கடமையாறறிய 

பின்னர் 1988ஆம ஆண்டு 
மேப்டம்பர் மு்லாம திகதி கல்வி 
நிருவாக சேமவமய முடிதது 
கல்வி நிருவாக சேமவ அதிகாரி-
யாக ம்ரிவு மேயயப்்பட்டார்.

இ்ந்க் காலகட்டததில் மவளி-
நாட்டு கல்வி நிருவாக சேமவ 
உயர் கறமகக்காக லண்டன் 
ைறறும அமைரிக்காவிலுள்்ள ்பல்-
கமலக்கழகங்களுக்குச் மேன்று 
அங்கு உயர் கறமகமநறிகம்ள 
சைறமகாண்டார்.

1994 ஆம ஆண்டு இலங்மக 
மவளிவிவகார அமைச்சின் 
உ்விப் ்பணிப்்பா்ளராக ம்ரிவு 
மேயயப்்பட்டார். அங்கு கடமை-
யாறறிய பின்னர் 1995 மு்ல் 
1999 ஆம  ஆண்டு வமர  
எகிப்து நாட்டில் மூன்்ாவது மேய-
லா்ளராகவும அ்றகு பி்கு இரண்டா-
வது மேயலா்ளராகவும கடமையாறறி-

யதுடன் இலங்மக திருமபிய பின்னர் 
மவளிவிவகார அமைச்சின் பிரதிப் 

்பணிப்்பா்ளராகக் கடமையாற-
றினார்.

2003 ஆம ஆண்டு வமர 
சிங்கப்பூர் நாட்டில் மு்ல் மேய-
லா்ளராகவும கவுன்சிலராகவும 
கடமையாறறியுள்்ளார்.

பின்னர் இலங்மகயில் 
2004 ஆம ஆண்டிலிரு்நது 
2006 ஜுன் ைா்ம வமர 
மவளிவிவகார அமைச்சின் 
பிர்ான ்ப்வியில் கடமையாற-
றினார். அ்ன் பின்னர் 2006 
ஆம ஆண்டு ஜுமல ைா்ததி-

லிரு்நது இ்நதியாவின் மேன்மன-
யில் பிரதி உயர்ஸ்்ானிகராக 
நியமிக்கப்்பட்டார். இம் நிம்வு 
மேய் பின்னர் 2009ஆம 
ஆண்டு  லண்டனுக்கும ச்பர்லி-
னுக்கும பிரதித தூதுவராக நிய-
மிக்கப்்பட்டார்.

இம்யடுதது ஐசராப்பிய ஒன்-
றியததுக்கும ம்பல்ஜியததுக்கும 
தூதுவராக நியமிக்கப்்பட்டார். 
அங்கு இரண்டு வருடங்கள் 
கடமையாறறிய்ன் பின்னர் 
ஈலங்மக வ்நது ம்பாரு்ளா்ாரத-
துக்கு ம்பாறுப்்பான ்பணிப்்பா்ள-
ராக கடமை புரி்ந்ார்.

பின்னர் 2016 ஆம ஆண்டு 
ஜனவரி ைாததிலிரு்நது 201ஆம 
ஆண்டு ஜுன் ைா்ம வமர 
துருக்கி நாட்டு தூதுவராக கடமை-

யாறறினார்.
இ்ந்க் காலப் ்பகுதியில் உக்மரன் 

நாட்டுக்கும டார்ஜியாவுக்குைான தூது-
வராகவும கடமையாறறி இலங்மக 
திருமபிய  இவர் 2019 ஆம ஆண்டு 
ஜுமல ைா்ததிலிரு்நது ம்பாரு்ளா-
்ார பிரிவுக்கான சைலதிக மேயலா-
்ளராக கடமையாறறி வ்ந்ார். இ்ந் 
நிமலயில் ்றச்பாது இவர் ேவூதி அசர-
பியாவுக்கான தூதுவராக நியமிக்கப்்பட்-
டுள்்ளார்.

்பல்சவறு நாடுகளின் தூதுவ
ராகவும, பிரதித தூதுவராக
வும, மேயலா்ளராகவும

கடமையாறறிய பி.எம.அமோ ேவூதி 
அசரபியாவுக்கான  இலங்மகத 
தூதுவராக நியமிக்கப்்பட்டு கடமை-
கம்ள ம்பாறுப்ச்பறறுக் மகாண்டார்.

சவூதிக்கான இலங்்த் தூதுவரகா்
அமசகா ்ட்ை்்ை ப�காறுப்�ற்பு

12 கிராை சேமவயா்ளர் பிரிவுகம்ள உள்்ளடக்-
கியுள்்ள ைாலாச்ப புதிய ம்பாலிஸ் நிமலயதம் 
தி்்நது மவதது உமரயாறறும ச்பாச் ம்பாதுைக்-
கள் ்பாதுகாப்பு அமைச்ேர் ேரத வீரசேகர சைறகண்-
டவாறு ம்ரிவித்ார்.   

அ்ந் நிகழவில் கல்நது மகாண்டு உமரயாற-
றிய அமைச்ேர் சைலும ம்ரிவிக்மகயில் "ச்பராயர் 

கார்தினால் ைல்கம ரஞ்சித ஆண்டமக அவர்கள் 
அவவப்ச்பாது ்னது கருததுக்கம்ள மவளிப்்படுத-
துகி்ார். அவர் நாட்டில் உள்்ள கதச்ாலிக்க ைக்க-
ம்ளப் பிரதிநிதிததுவப்்படுததுவ்ால் அ்மன நாம 
ஏறறுக் மகாள்கின்ச்ாம" எனவும குறிப்பிட்டார்.   

"மேப்டம்பர் 11, 2001 அமைரிக்க உலக வர்த-
்க மையததின் மீ்ான ்ாக்கு்லுக்கு மூம்ளயாக 
மேயல்்பட்ட சேக் முகைது மீ்ான வழக்கு 20 
ஆண்டுகளுக்குப் பி்கு ்ாக்கல் மேயயப்்பட்டது 
என்்பம் நாம அறிசவாம. 2015 ஆம ஆண்டு-
பிரான்சில் ்ாக்கு்ல் நடத்ப்்பட்டது, ஏழு ஆண்டு-
களுக்குப் பி்கு ்பயங்கரவாதிகள் மீது வழக்குத 
ம்ாடரப்்பட்டது. ஈஸ்டர் ்ாக்கு்ல் விடயததில் ஏ்க்-
கும்ய ம்பாலிஸாரின் அமனதது கடமைகளும 
நிம்வமட்நதுள்்ளன. எவவா்ாயினும, ஈஸ்டர் 
்ாக்கு்ல் ம்ாடர்பில் ம்ாடர்்நதும விோரமணகள் 
முன்மனடுக்கப்்பட்டு வருகின்்ன" என்று ம்பாது-

ைக்கள் ்பாதுகாப்பு அமைச்ேர் கலாநிதி ேரத வீரசே-
கர ம்ரிவிததுள்்ளார்.  

"இவவிடயம ம்ாடர்்பாக ஐ்நது சைல்நீதிைன்-
்ங்களில் முப்்பததிரண்டு ச்பர் விோரமணக்கு உட்-
்படுத்ப்்பட்டுள்்ளனர். சைலும, சைலும, மநௌ்பர் 
மைௌலவி ைறறும கபூர்  ஆகிய முக்கிய ந்பர்க-
ளுக்கு எதிராக  குற்ப்்பததிரம ்ாக்கல் மேயயப்-
்பட்டது. 

ஆகிய முக்கிய ந்பர்களுக்கு எதிராக குற்ப்்பத-
திரிமக ்ாக்கல் மேயயப்்பட்டது. ேட்டைா அதி்பர் 
விமரவில் இ்ந் வழக்மக விோரிக்க உள்்ள்ால், 
உயர்நீதிைன்்ததின் மூவரடங்கிய நீதியரேர்கள் 
இ்ந் வழக்மக விோரிப்்ப்றகு நியமிக்கப்்பட்டுள்்ள-
னர். இ்ந் ைா்ம மு்ல் விோரமணகள் ம்ாடரும.  

அததுடன் இரண்டமர வருடங்கள் என்கி் 
குறுகிய காலப் ்பகுதியில், வழக்குத ம்ாடர்வ்ற-
கான ஆவணங்கம்ள ேட்டைா அதி்பருக்கு ேைர்ப்பிக்-

கும ம்பரும ்பணிமய குற்ப் புலனாயவுப் 
பிரிவினர் விமரவாக சைறமகாண்டிருப்்ப்ற-
காக நாம உண்மையிசலசய ைகிழச்சியமடய 
சவண்டும.   

சுைார் 112,000 ம்ாமலச்பசி அமழப்பு-
கம்ள குற்ப்புலனாயவுப் பிரிவினர் ஆயவு 
மேயதுள்்ளனர். 23,700 குற்ச்ோட்டுகள் 
்பதிவு மேயயப்்பட்டுள்்ளன. சைலும, இது 
குறிதது நான்கு அறிக்மககள் உள்்ளன. 
ஒன்று நாடாளுைன்்க் குழு, நாடாளுைன்-
்த துமணக் குழு, ஜனாதி்பதி ஆமணக்குழு 

ைறறும குற்ப் புலனாயவு பிரிவு.   
ேட்டைா அதி்பர் திமணக்க்ளம இமவ அமனத-

ம்யும ஆயவு மேயயும. ஏமனனில் ோட்சியங்-
களில் முரண்்பாடு இரு்ந்ால் ே்நச்கந்பர்கள் 
விடு்மல மேயயப்்படுவ்றகு காலஅவகாேம 
எடுக்கும. எைது அரோங்கம ஆட்சியில் இருக்கும 
வமர ஈஸ்டர் தின ்ாக்கு்ல் குற்வாளிகள் ேட்-
டததின் பிடியில் இரு்நது ்ப்பிக் மகாள்வ்றகு 
இடைளிக்க ைாட்சடாம. அக்குற்ததில் ேம்ப்ந்ப்-
்பட்டிருப்்பவர்கள் விடு்மல மேயயப்்படவும இடை-
ளிக்க ைாட்சடாம" என்று ம்பாதுைக்கள் ்பாதுகாப்பு 
அமைச்ேர் ரியர் அட்மிரல் கலாநிதி ேரத வீரசேகர 
ம்ரிவிததுள்்ளார்.  

'சுபீட்ேததின் சநாக்கு' அரே மகாள்மகக்கு 
அமைவாக புதிய ம்பாலிஸ் நிமலயங்கம்ள 
நிறுவும சவமலத திட்டததின் கீழ நிர்ைாணிக்கப்-
்பட்ட ைாலச்ப புதிய ம்பாலிஸ் நிமலயம ம்பாதுைக்-
கள் ்பாதுகாப்பு அமைச்ேர் ேரத வீரசேகர ்மல-
மையில் கட்ந் 2021.11.01ஆம திகதி தி்்நது 
மவக்கப்்பட்டது.   

குறித் நிகழவில் பிரதிப் ம்பாலிஸ் ைாஅதி்பர் 

ச்்ப்நது ம்ன்னக்சகான் உட்்பட உயரதிகாரிகள் 
்பலரும கல்நது மகாண்டனர்.   

புதிய ைாலச்ப ம்பாலிஸ் பிரிவு ்லங்கை, 
அததுருகிரிய ைறறும நவகமுவ ம்பாலிஸ் பிரி -
வுகளுக்கு உட்்பட்ட12 கிராை சேமவயா்ளர் 
பிரிவுகம்ள உள்்ளடக்கியது, இப்பிரச்ேததில் 
குற்ச்மேயல்கள், ச்பாம்ப்ம்பாருள் நடவடிக் -
மககள் என ்பல்சவறு ேம்பவங்கள் ம்ாடர்்நது 
இடமம்பறறு வருவ்ால் அப்்பகுதி ைக்கள் பிரச் -
சிமனகளுக்கு ஆ்ளாகின் -
்னர்.  

ேகல வேதிகளுடன் 
கூடிய இ்ந் புதிய ம்பாலிஸ் 
நிமலயம தி்்நது மவக்கப்-
்பட்டிருப்்பது அப்்பகுதி ைக்க-
ளுக்கு மிகு்ந் ்பயன் ்ரும 
என்்பதில் ே்நச்கமில்மல.

ஈஸ்டர் ்ாக்கு்ல் ேம்ப்ந்ைான 
விோரமணகளில் ம்பாலிஸாரின் 
அமனதது கடமைகளும ஏ்க்கும்ய

நிம்வமட்நதுள்்ளன. எவவா்ாயினும, 
ஈஸ்டர் ்ாக்கு்ல் ம்ாடர்பில் விோரமண-
கள் ம்ாடர்்நதும முன்மனடுக்கப்்பட்டு
வருகின்்ன என்று ம்பாதுைக்கள்
்பாதுகாப்பு அமைச்ேர் ரியர் அட்மிரல்
கலாநிதி ேரத வீரசேகர ம்ரிவிததுள்்ளார்.

்பசுமைப் ம்பாரு்ளா்ாரம, மீள்புதுப்பிக்கத்க்க 
ேக்திவலுக்கள், ்கவல் ம்ாழில்நுட்்பம ைறறும 
டிஜிட்டல் ஆளுமக ச்பான்் தும்களுக்கு இ்ன் 
ச்பாது முன்னுரிமை அளிக்கப்்படும என்்பச்ாடு, 
‘சுபீட்ேததின்சநாக்கு’ மகாள்மகப் பிரகடனததின் 
கீழ மேயற்பட்டு, நாட்டின் வருைானதம் அதிக-

ரிப்்பது ம்ாடர்பில் விசேட அவ்ானம மேலுத்ப்-
்படும என்றும மேயலா்ளர் குறிப்பிட்டார்.  

ஜனாதி்பதி ஊடக மையததில் சநறறுமுன்தினம 

(02) முற்பகல் இடமம்பற் வீடிசயா ம்ாழில் -
நுட்்பததிலான ஊடகச் ே்நதிப்பில் கல்நது மகாண் -
டிரு்ந் ஊடகவியலா்ளர்கள், ்பல்சவறு தும்கள் 
ம்ாடர்பில் எழுப்பிய சகள்விகளுக்கு, ஜனா -
தி்பதியின் மேயலா்ளர் பி.பீ.ஜயசு்ந்ர ைறறும 
நிதி அமைச்சின் மேயலா்ளர் எஸ்.ஆர்.ஆட்டிகல 
ஆகிசயார் ்பதிலளித்னர்.  

‘எதிர்வரும வரவு- மேலவுத திட்டம ைறறும 
நாட்டின் ம்பாரு்ளா்ார நிமலமை’ என்் 
ம்ானிப்ம்பாருளின் கீழ, இ்ந் ஊடகச் ே்நதிப்பு 
ஏற்பாடு மேயயப்்பட்டிரு்ந்து.  

நாட்டுக்கு வருவாமய ஈட்டக் கூடிய ம்பாருட்கள் 
ைறறும சேமவகளின் உற்பததி அ்ளமவ அதிக-
ரிக்க சவண்டும. அ்ந் வமகயில், இமமும்வ -
ரவு – மேலவுத திட்டததில் ம்பாருட்கள் ைறறும 

சேமவகளின் அ்ளமவ அதிகரிக்கக் கூடிய வரு -
வாயக் மகாள்மககள் உள்்ளடக்கப்்பட்டிருக்கும. 
கிராமிய விவோயப் ம்பாரு்ளா்ாரதம் சைம்ப -
டுத் சவண்டிய அச்சவம்ள, அ்றகான உட்கட் -
டமைப்பு வேதிகம்ள அபிவிருததி மேயவ்றகான 
ச்மவ கண்டறியப்்பட்டுள்்ளது என்றும மேயலா -
்ளர் குறிப்பிட்டார்.  

உள்நாட்டு வர்த்கர்கள், புதிய மு்லீட்டா்ளர்க-
ம்ளப் ச்பான்ச், சுறறுலாப் ்பயணிகம்ள ஈர்க்-
கும நாமடான்று கட்டிமயழுப்்பப்்பட சவண்டும. 
அ்றகாக, நாட்டின் வ்ளங்களுக்கு சைலதிகைாக, 
புதிய மு்லீட்டு வாயப்புகம்ள நாட்டுக்கு ஏற்ப-
டுததிக் மகாடுக்க சவண்டும என்றும ஜனாதி்பதி -
யின் மேயலா்ளர் குறிப்பிட்டார்.  

(06ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)

்பாரம்பரிய வரவு மேலவுத 
திட்டததுக்கு அப்்பால் புதிய 
்பார்மவ ைறறும திட்டங்க-

ளுடனான வரவு – மேலவுத திட்டமைான்று 
இமமும் ேைர்ப்பிக்கப்்படும என்று ்ான் 
எதிர்்பார்ப்்ப்ாக, ஜனாதி்பதியின் மேயலா்ளர் 
பி.பீ.ஜயசு்ந்ர ம்ரிவித்ார்.

இமமு்ை சைர்பபிக்ப�டவிருப�து
�காரம�ரியத்துககு அப�காற்�டட �ட்ஜட

சிறுவர்களில் 
மகாசரானா ம்ாற-
றுக்கு பின்னர் ஏற-

்படுகின்் Mis-C ம்ாறறு 
சிறுவர்களின் ்பல அங்-
கங்களில் ்பாதிப்ம்ப ஏற-
்படுததுவம் ச்பான்ச், 
Mis- N என்்பது பி்்நது 
28 நாட்களுக்குள்்ளான 
பிள்ம்ளகளின் ்பல 
அங்கங்களில் ்பாதிப்ம்ப 
ஏற்படுததுகி்து. இது 
ஆ்பத்ானது.

இவவாறு கிழக்கு ்பல்க-
மலக்கழக ைருததுவபீட சிசரஷட விரி-
வுமரயா்ளரும, ைட்டக்க்ளப்பு ச்பா்னா 
மவததியோமலயின் குழ்நம்நல 
விசேட மவததிய நிபுணருைான விஜி 
திருக்குைார் ம்ரிவித்ார்.

இன்ம்ய காலததில் குழ்நம்கம்ளப் 
்பாதிக்கும 'மிஸ்சி' ்பறறி அறி்நது மகாள்-
வ்றகிமடயில், 'மிஸ் என்' என்் புதியவமகத 
ம்ாறறும  ்ாக்கம மேலுத்ஆரமபிததுள்்ள-
்ாக இறுதியாக வ்ந் ைருததுவத ்கவல்கள் 
ம்ரிவிக்கின்்ன. அது ்பறறி மவததிய நிபுணரு-
டன் சகட்ட ச்பாது அவர் இ்மனத ம்ரிவித்ார்.

மகாவிட் 19 ம்ாறறுக்கு உள்்ளான ்ாயின் 
ம்ாப்புள் மகாடியின் மூலைாக கடத்ப்்படுகின்் 
பி்ம்பாருள் எதிரி அல்லது நிணநீர் ம்ாழிற-
்பாட்டின் பி்ழவு மேயற்பாடு சிறுபிள்ம்ளகளின் 
உடலின் ்பல அங்கங்களில், பி்்நது 28 நாட்க-
ளுக்குள் ்ாக்கதம் ஏற்படுததுகி்து.

இ்ன் மூலைாக பிள்ம்ளகளின் இ்யததில் 
்ாக்கம ஏற்படுகின்்து. நுமரயீரலில் சுவாேப் பிரச்-

சிமனகள், காயச்ேல், ்பாலூட்ட-
லில் சிரைம, சிறுநீரக மேயலி-
லப்பு, கல்லீரல் பிரச்சிமனகள், 
பிள்ம்ள சோர்வாக காணப்்படல், 
பிள்ம்ள ைஞ்ே்ளாகி காணப்்படல் 
ச்பான்்வறம் அவ்ானிக்க 
முடிவதுடன், சிறு வீ்ைானவர்க-
ளில் உயிரிழப்பும அவ்ானிக்-
கப்்படுகி்து.

சிறு பிள்ம்ளகளில் குறிப்-
்பாக 28 நாட்களுக்கு உட்்பட்-
டவர்களின் உடல்நிமலயில் 
சைலதிக கவனம எடுதது 

்பார்ப்்பதுடன் பிள்ம்ளகளின் உடல் நிமலயில் 
ஏச்னும அமேௌகரியதம் அவ்ானித்ால் 
உடனடியாக அரே மவததியோமலகம்ள 
அணுகுகின்் சவம்ளயில் விசேட மவததியர்-
கள் காணப்்படுகின்் மவததியோமலகளுக்கு   
சிகிச்மேகளுக்காக அணுப்பி மவப்்பார்கள். 
இவறறுக்கான உரிய சிகிச்மேகள் காணப்்படு-
கின்்ன. அவறம் மவததியர்கள் உங்களுக்கு 
வழங்குவார்கள் என்று மடாக்டர் விஜி திருக்கு-
ைார் சைலும ம்ரிவித்ார்.

பிைந்து 28 நகாட்ளில் குழந்்தை்்ை 
தைகாககும 'Mis- N' ்நகாய்த் பதைகாற்று

ஈஸடர் தைகாககுதைல் குற்ைவகாளி்ள் சடடத்தின்  
பிடியிலிருந்து தைபபுவதைற்கு இடைளி்யகாம!

வி.ரி.ேகாச்வராஜா...?
(காரரதீவு குறூப் நிருபர்)

அவதைகானைகா் இருககுைகாறு 
குழந்்தைநல ்வத்திய நிபுணர் 
விஜி திருககுைகார் எசசரிக்்!

ைகால்� புதிய ப�காலிஸ நி்லயத்்தை 
திைந்து ்வககும நி்ழ்வில் ப�காதுைக்ள் 
�காது்காபபு அ்ைசசர் சரத் வீர்ச்ர

றிோத ஏ.கா்ர்...?
(ஒலுவில் மததிய விசேட நிருபர்)

ப�காலிசகாரின் ்ட்ை்ள் பூர்த்தி; ஆனகாலும விசகார்ண்ள் 
பதைகாடர்ந்தும முன்பனடுபபு; சுைகார் 112,000 பதைகா்ல்�சி அ்ழபபு்ள் 
குற்ைபபுலனகாய்வுப பிரிவினரகால் ஆய்வு; 23,700 குற்ைசசகாடடு்ள் �திவு

்ஜனகாதி�தியின் பசயலகாைர் பி.பி. ்ஜயசுந்தைர கூறுகின்ைகார்
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இமமுமை சைர்ப்பிக்்கப்்படவிருப்்பது... (05ஆம ்பக்்கத் த�ாடர்)

எமது நாட்டின் புவியியல் இருப்பிடத்தைப் பயன்ப-
டுததிக் க�ாள்ள, வலய நாடு�ள பலவும் எமது நாட்டின் 
மீது �ண் ்வததுள்ளன. அவர�ளின் கபாரு்ளாதைார 
மறுமலரச்சிக்கு மாற்று ்மயங�ள ததை்வ. அநதைப் 
கபாரு்ளாதைார மறுமலரச்சி�்ளான்வ, இதுவ்ர 
�ாணப்பட்ட கபாரு்ளாதைாரச் கெயற்பாடு�ளின் ஊடா�-
வன்றி, பசு்மப் கபாரு்ளாதைாரம், மீளபுதுப்பிக்�ததைக்� 
ெக்திவலுக்�ள, தை�வல் கதைாழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்-
டல் ஆளு்� தபான்்ற து்்ற�்்ள அடிப்ப்டயா�க் 
க�ாண்ட ததை்வ�ளின் அடிப்ப்டயிதலதய உருவா-
கின்்றன என்றும், அவர குறிப்பிட்டார.   

க�ாவிட் கதைாற்றுப் பரவல் �ாரணமா�, உல�ப் கபாரு-
்ளாதைாரததுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு மற்றும் இலங்� 

எதிரக�ாண்டுள்ள ெவால்�ள கதைாடரபிலும், ஜனாதிப-
தியின் கெயலா்ளர நீண்ட வி்ளக்�மளிதததைாடு, அவவா-
்றான நி்ல்மயின் கீழும், அரெ ஊழியர�ளுக்�ான ெம்-
ப்ளம் வழங�ல் மற்றும் எநதைக் கு்்றயுமின்றி ஏ்னய 
கெலவு�்்ளச் கெயதைல் மற்றும் வாழக்்� மு்்ற்ம 
பாதிக்�ாதை வ்�யில் அரொங�ம் முன்கனடுதது வரும் 
கபாரு்ளாதைாரச் கெயற்பாடு�ள கதைாடரபிலும் எடுதது-
்ரததைார. க�ாதரானா கதைாற்றுப் பரவல் �ாரணமா�, 
உல� நாடு�்்ளப் தபான்த்ற எமது நாட்டினதும் விநி-
தயா�ச் கெயற்பாடு�ள முடஙகின என்ப்தை ஏற்றுக் 
க�ாள்ள தவண்டும்.

நாட்டின் உற்பததி�்்ள அதி�ரிததுக் க�ாளவ்தைப் 
தபான்த்ற அவற்்்ற விநிதயாகிப்பதைற்�ான மு்்ற்ம�-

்்ளயும் உருவாக்கிக் க�ாள்ள தவண்டுகமன்று சுட்டிக் 
�ாட்டிய ஜயசுநதைர, மா�ாணங�ளுக்கு இ்டயிலான 
பயணக் �ட்டுப்பாடு�ள தை்ளரததைப்பட்டதைால், நாடு 
மீண்டும் வழ்மக்குத திரும்பும் என்று எதிரபாரப்பதைா�-
வும் நம்பிக்்� கவளியிட்டார.   

இததைதவ்்ள நாடு வழ்மக்குத திரும்பி வருவதைால், 
புதிய கபாரு்ளாதைார அபிவிருததிகயான்்்ற எதிரபாரப்ப-
தைா�த கதைரிவிததை நிதி அ்மச்சின் கெயலா்ளரஎஸ்.ஆர.
ஆட்டி�ல, வரவு – கெலவுத திட்டம் பற்்றாக்கு்்ற்யத 
கதைாடரநது அதி�ரிப்பது ஒரு நாட்டுக்கு நல்ல விடயம் 
அல்லகவன்றும் இம்மு்்ற வரவு – கெலவும் திட்டததில் 
பற்்றாக்கு்்ற்யக் கு்்றததுக் க�ாளவது கதைாடரபில் 
அவதைானம் கெலுததைப்பட்டுள்ளது என்றும் கதைரிவிததைார.   

நல்லத�ார் எதிர்்கா்லத்தின் ஆரம்ப...
�ட்டிகயழுப்பும் சுபீட்ெததின் தநாக்கு' எனும் 

அரொங�ததின் ததைசிய க�ாள்�க்�்மவா�, ஒளி 
நி்்றநதை வ்ளரச்சிப் பா்தை தநாக்கி, பல தை்ட-
�்்ளத தைாண்டி நாம் பயணிததுக் க�ாண்டிருக் -
கித்றாம். அ்னததுத து்்ற�ளிலும் நம் ததைெம் 
முன்தனற்்றம் �ாண தவண்டும் என்பததை எம் 
அ்னவரினதும் கபருவிருப்பாகும்.   

இன்று உல்�தய அச்சுறுததிவரும் க�ாவிட்-
19 தநாயத கதைாற்றிலிருநது இலங்� மக்�்்ளப் 
பாது�ாக்கும் பணிதயாடு, பல முன்தனற்்ற�ரமான-
தும் ஆக்�பூரவமானதுமான கெயற்பாடு�்்ளயும் 
நாம் முன்கனடுதது வருகின்த்றாம்.

அ்னவரதும் அபிலா்ெ�ள நி்்றதவறி, 
இலங்�த திருநாடு சுபீட்ெம் மிக்�ததைார ததைெமா� 
மலரும் நல்லததைார எதிர�ாலததின் ஆரம்ப நா்ளா� 

இததீபாவளித திருநாள அ்மயட்டும். இருள 
நி்்றநதை பா்தைக்கு ஒளி இருநதைால் அதுதவ நாம் 
கெல்லும் வழிக்குத து்ணயா� அ்மயும். அருட் 
தீபமாகிய ஆன்மீ� ஞான ஒளி்ய இ்்றவழிபாடு 
மூலம் கபறும் சி்றப்பு வாயநதை நன்னாத்ள தீபா-
வளித திருநா்ளாகும். இநதுக்�ள அ்னவராலும் 
பக்திதயாடும் சி்றப்தபாடும் க�ாண்டாடப்படும் 
இததீபாவளித திருநாளில் உங�ள அ்னவருக்-
கும் வாழதது கதைரிவிப்பதில் கபருமகிழச்சிய்ட-
கித்றன்.   

ததைசிய ஒற்று்ம்யப் தபாற்்ற இது ஒரு 
சி்றநதை நா்ளாகும். ெ�ல மதைங�ளிலும் வி்ளக்கு 
ஏற்றி வழிபாடு கெயயப்படுவகதைன்பது, எம்முள 
இருக்கும் அறியா்ம என்னும் இருள அ�ன்று 
அ�கவாளி பிர�ாசிக்� தவண்டும் என்பதைற்�ான 

குறியீடாகும். இநநன்னாளில் ஏற்்றப்படும் தீப 
ஒளியும் ெமூ�ங�ளுக்கு மததியில் சி்றநதை புரிந-
துணரவுக்�ான ெமிக்்ஞயா�தவ எண்ணப்பட 
தவண்டியது.

மி� நீண்ட�ாலமா� எமது மக்�்்ளப் பிரித -
து்வததிருநதை அ்னதது தவறுபாடு�்்ளயும் 
�்்ளவதைற்குரிய தைருணமா� இததீபாவளித திரு -
நா்்ளக் க�ாண்டாடுதவாம். இநதை ஒளி்ய 
நாம் அ்ணய விடாமல் பாது�ாதது மறுபடியும் 
இருளுக்குள மூழ�ாமல் எம்்மப் பாது�ாததுக் 
க�ாள்ள தவண்டும் என இலங்� மாதைாவின் 
பிள்்ள�்்ள அன்தபாடு த�ட்டுக்க�ாளகித்றன். 
இலங்�வாழ இநது மக்�ள அ்னவருக்கும் 
இனிய தீபாவளி நல்வாழதது�ள என்றும் பிரதைமர 
தைனது வாழததுச் கெயதியில் கதைரிவிததுள்ளார.

'யு்க�னவி' மின்னுற்பத்தி...
விதெட ஊட� ெநதிப்பில் �லநது க�ாண்டு 

�ருதது கதைரிவிததை தபாததை அவர இவவாறு கதைரி-
விததைார.   

இநதை ெநதைரப்பம் இழக்�ப்படுமானால் கபரும் 
தமாெமான நி்ல்ய எதிர�ாலததில் எதிர-
க�ாள்ள தநரிடும்.   

உல�்ளவில் நாம் ஒரு சிறிய நாடு. எனினும் 
மீளபுததைாக்� மின் உற்பததி து்்றயில் நாம் சி்றநதை 
இடததில் உளத்ளாம். எதிரவரும் �ாலங�ளில் 
உல�்ளாவிய ரீதியில் மின்ெக்தி கநருக்�டி ஏற்ப-
டுமானால் அதைன் மூலம் நாமும் மி� தமாெமான 
நி்ல்ம்ய எதிரக�ாள்ள தவண்டிவரும். 
ததைசிய க�ாள்�யா� இநதை விடயம் பாரக்�ப்பட 
தவண்டும்.   

நாடு மு�ம் க�ாடுததுள்ள கநருக்�டியான இநதை 
சூழநி்லயில் அரசியல் ரீதியா�தவா அல்லது 
சிறுசிறு குறுகிய தநாக்�ங�ளுக்�ா�தவா இதை்ன 
பயன்படுததைக்கூடாது.   

அகமரிக்� நிறுவனததுடனான இநதை க�ாடுக்�ல் 
வாங�ல் வரததை� ரீதியானது. அது பாது�ாப்பு ெம்-
பநதைமான க�ாடுக்�ல் வாங�ல் அல்ல என்ப்தை 
சிநதிக்� தவண்டும்.   

கநருக்�டி நி்லயில் உள்ளதபாது புதிய கநருக் -
�டி�்்ள உருவாக்�க் கூடாது. மின் உற்பததித 
து்்ற எதிர�ாலததில் கபரும் ெவா்ல எதிர -
தநாக்� தநரிடும். அநதை வ்�யில் மின்ொர ெ்ப்ய 
பலப்படுததிக் க�ாளவது மி�வும் அவசியமாகும்.   

இதைற்கு முன்னரும் இவவாறு பல்தவறு ெந -
தைரப்பங�ளில் குறிப்பா� ம�ாவலி, அனல் மின் 
நி்லயம் தபான்்ற நிரமாணப் பணி�ளின் தபாதும் 
எதிரப்பு�ள கி்ளம்பின. எனினும் அதைன் ஊடான 
பயன்�்்ள தைற்தபாது நாம் கபற்றுக்க�ாள்ள முடி-
கின்்றது.   

மற்றும் இது கதைாடரபிலான ஒப்பநதைம் இரவில் 

தைன்னிச்்ெயா� ்�ச்ொததிடப்பட்டது என்று 
கூறுவது தைவ்றானது. அகமரிக்� தைரப்பினர, 
இலங்� அரொங�ம், ெட்ட மாஅதிபர தி்ணக்-
�்ளம், தி்்றதெரி, அ்மச்ெர்வ என பல நிறு-
வனங�ள ெம்பநதைப்பட்ட விடயம் இது. நீண்ட 
தபச்சுவாரத்தைக்குப் பின்னதர ஒப்பநதைம் ்�ச்-
ொததிடப்பட்டுள்ளது. சிலதவ்்ள�ளில் எமது 
நாட்டு தநரததிற்கும் அகமரிக்� தநரததிற்கும் வித-
தியாெங�ள நிலவுகின்்றன. அகமரிக்�ாவில் ெம்-
பநதைப்பட்ட அதி�ாரி�ளின் �ட்ம தநரம் எமக்கு 
இரவா� இருக்� முடியும். அது கதைாடரபில் நாம் 
�வனிக்� தவண்டும்.   

மின்ொர ெ்ப தைற்தபாது கபரும் நிதி கநருக்�-
டி்ய ெநதிததுள்ளது. கு்்றநதை கெலவில் மின் 
உற்பததி நி்லயங�்்ள உருவாக்கி உற்பததி 
கெல்வக் கு்்றதது இநதை நி்ல்ய நிவரததிக்� 
முடியும். அல்லது மின் அலகு ஒன்்்ற நாம் 16 
ரூபா 60 ெதைததிற்த� விற்ப்ன கெயகின்த்றாம். 
எனினும் அதைற்�ான உற்பததி கெலவு தைற்தபாது 23 
ரூபா அல்லது 24 ரூபாவா�வுள்ளது. அடுததை வரு-
டததில் அது 25 ரூபாவா� அதி�ரிக்�லாம். இநதை 
கநருக்�டி நி்லக்கு தீரவு �ாணதவ அரொங�மும் 
மின்ொரெ்பயும் எதிரபாரக்கின்்றது. உற்பததி 
கெல்வ கு்்றப்பது அல்லது மின் �ட்டணத்தை 
அதி�ரிப்பது இன்று இரண்டில் ஒன்த்ற அதைற்கு 
தீரவா� முடியும்.   

அதி� எரிகபாருள மூலம் மின்ொரம் உற்பததி 
கெயயப்படும் நடவடிக்்��்்ள கு்்றக்� தீரமா-
னிக்�ப்பட்டுள்ளது. எரிகபாருளுக்�ா� மின்ொர 
ெ்பயானது கபற்த்றாலியக் கூட்டுததைாபனததிற்கு 
80 பில்லியன் ரூபா �டன் கெலுததை தவண்டியுள-
்ளது. நிலக்�ரி்ய க�ாளவனவு கெயவதைற்கும் நிதி 
இல்லாதை நி்ல �ாணப்படுகி்றது.   

இநதை நி்லயில் அரொங�மானது மின்ொர உற்-

பததி கெல்வ கு்்றப்பது கதைாடரபிதலதய 
�வனம் கெலுததியுள்ளது. எரிகபாருள மூலம் 
உற்பததி கெயயப்படும் மின்ொரத்தை 70 வீதைமா� 
கு்்றதது மீள புததைாக்�ம் மூலமா� தமற்க�ாள-
்ளப்படும் மின் உற்பததி்ய 70 வீதைமா� அதி�ரிப் -
பதைற்கும் தீரமானிக்�ப்பட்டுள்ளது.   

நாட்டுக்கு கி்டக்கும் சி்றநதை வாயப்பு�்்ள 
அவவப்தபாது பயன்படுததிக் க�ாள்ள தவண்டு-
கமன்றும் அவர தமலும் கதைரிவிததுள்ளார.   

ஜனாதிபதியின் ஊட�ப் தபச்ொ்ளர கிஙஸ்லி ரத-
நாயக்� இநதை ஊட� ெநதிப்்ப கநறிப்படுததிய -
துடன் மின்ொர ெ்பயின் கபாது மு�ா்மயா்ளர 
உளளிட்ட முக்கிய அதி�ாரி�ளும் இநதை ஊட� ெந-
திப்பில் �லநதுக�ாண்டு வி்ளக்�மளிததைனர.   (ஸ) 

அைத்தின் ஆட்சிமயயும ஆணவத்தின்...
நீஙகி இன்பங�்்ள அ்டநது க�ாளவததை தநாக்�மா-
கும். இநதைத தீபததிருநாள, அ்றததின் ஆட்சி்யயும் 
ஆணவததின் வீழச்சி்யயும் குறிக்கின்்ற நா்ளாகும். 
தைாமதிததைாலும் வாய்மதய இறுதியில் கவல்லும் 
என்ப்தையும் �ாரிருள ம்்றநது, இன்பங�ள கபருகி, 
நலமும் வ்ளமும் கபருகும் என்பததை இநதுக்�ளின் நம்-

பிக்்�யாகும். சுற்்றாடலுடன் ஒன்றுபட்டுள்ள பருவ-
மாற்்றங�த்ளாடு, பண்்டய �ாலநகதைாட்டு மானிடர�ள 
ஏற்படுததிக்க�ாண்டுள்ள ஆன்மீ�ப் பரிமா்றல்�்்ள 
மி�வும் உற்ொ�மா�வும் பக்தியுடனும் க�ாண்டாடு-
கின்்ற தீபாவளி நன்நாள, சிறுவர முதைல் கபரிதயாரவ்ர 
அ்னவருக்கும், மகிழச்சி்யயும் உததவ�த்தையும் ஏற்-

படுததுகின்்றது.  
தீபாவளித திருநாளில் பிரபஞெததுக்கு பிரதவெமா-

கும் சுப ெக்தியால் உல� மக்�ள யாவருக்கும் மகிழச்சி, 
கெௌபாக்கியம், கெல்வம் மற்றும் கதையவ அருள கி்டக்-
�தவண்டும் என்று, இநதைத தீபத திருநாளில் பிராரததிக்-
கித்றன்.

த்பருநத�ாட்ட ைக்்களது...
வெதி�ள இராஜாங� அ்மச்ெருமான ஜீவன் கதைாண் -
டமான் தைமது தீபததிருநாள வாழததுச் கெயதியில் 
கதைரிவிததுள்ளார. அவர தைனது வாழததுச் கெயதி-
யில் தமலும் கதைரிவிததுள்ளதைாவது, கபருநததைாட்ட 
மக்�ளுக்கு எதிரபாரக்�ப்படும் அ்னதது வரப்பிர-
ொதைங�ளும் அவர�்ளது அபிலா்ை�ளும் நி்்ற-
தவற்்றப்படும் என்று கபரிதைான நம்பிக்்� எமக்-
குண்டு. ம்லய� மக்�ளின் வாழவுக்கும் வாழக்்� 
தைர உயரவுக்கு கபாரு்ளாதைார தமம்பாட்டுக்கும் ஆக்-
�பூரவமான திட்டங�்்ள இ.கதைா.�ா வகுததுள-
்ளது. தூரதநாக்த�ாடு தமற்க�ாள்ளப்பட்டு வரும் 

அ்னதது நடவடிக்்��ளுக்கும் இநதை ஆண்டு 
இறுதியில் நல்ல பலன்�ள கிட்டிவிடும் என்று நாம் 
நம்புகின்த்றாம். �டும் உ்ழப்்ப வழஙகி இநதை 
நாட்டின் கபாரு்ளாதைார தமம்பாட்டிற்கு அ்ளப்பரிய 
பங�ளிப்்ப கெயயும் கபருநததைாட்ட மக்�ளின் 
வாழவில் இருள அ�ற்்றப்பட்டு ஒளியி்ன ததைடிச் 
கெல்லும் மக்�்ளா�வும் அவர�்ளது வாழவு கெழிப் -
பா� மலர தவண்டும். இததைதவ்்ள ம்லய�ததில் 
படிததை யுவதி�ளுக்கு அவர�ள விரும்பும் து்்ற�-
ளில் கதைாழில் வாயப்பு வழங�ப்பட தவண்டும். 
இநதை வாயப்்ப ஏற்படுததுவது இ.கதைா.�ாவின் 

திட்டங�ளில் ஒன்்றாகும். 2021ஆம் ஆண்டு நி்்ற-
வ்டவதைற்கு முன் ம்லய� மக்�ளின் உயரச்சி்ய 
இலட்சியமா�க் க�ாண்டு புதிய பல திட்டங�-
த்ளாடு அ்னதது மாவட்டங�ளிலும் இ.கதைா.�ா 
தைமது தெ்வ�்்ள விரிவுபடுததியுள்ளது என்ப்தை 
இநதை தீபததிருநாள தினததில் மிக்� மகிழச்சிதயாடு 
கூறிக்க�ாளகின்த்றாம். ம்லய� மக்�ள அ்ன-
வருக்கும் எனது இனிய தீபததிருநாள நல்வாழத-
துக்�்்ள கதைரிவிததுக் க�ாளவதில் கபருமகிழச்-
சிய்டகின்த்றாகமன்றும் அவர தைனது வாழததுச் 
கெயதியில் கதைரிவிததுள்ளார.

எைது சமூ்கத்தின் இருள்...
பின்தைஙகிய கிராமிய பிரததைெ அபிவிருததி, வீட்டு 

விலஙகின வ்ளரப்பு மற்றும் சிறு கபாரு்ளாதைார பயிரச்-
கெய்� தமம்பாட்டு இராஜாங� அ்மச்ெர ெதைாசிவம் 
வியாதழநதிரன் விடுததுள்ள தீபாவளி வாழததுச் கெய-
தியில் தமலும் குறிப்பிடு்�யில்,   அசுரன் என்்ற இருள 
நீஙகி நன்்மகயன்்ற ஒளி கபாஙகும் தீபத திருநாளில் 
நமது மக்�ளின் வாழவில் தவதை்னகயன்்ற இருள நீஙகி 
தொதை்ன தவதை்ன என்்ற இருள நீஙகி நம் அ்னவரது 
வாழவிலும் மறுமலரச்சி என்்ற ஒளி கபாங� மனமார 
உ்ளமார வாழததுகித்றன். 

நீண்ட �ாலமா� பல தொதை்ன�்்ளயும் தவதை்ன�-
்்ளயும் ெநதிதது இன்று நிம்மதியான வாழ்வ எதிர-
தநாக்கி க�ாண்டிருக்கும் நமது தைமிழ ெமூ�ம் மததியில் 
நிம்மதியான வாழவு கிட்டவும் ொநதி ெமாதைானம் நி்்றந-
தைநல்வாழவு நி்லததிருக்�வும் இன்்்றய நன்நாளில் 
இ்்றவனிடம் மன்்றாடுகித்றன்.

மக்�ளின் மனங�்்ள இ்ணக்கும் மங�்ள தீபாவளித 
திருநாளில் நம் உ்றவு�ள மததியில் நல்லு்றவு தை்ழத-
ததைாங�வும் நீண்ட �ால துயரமான சூழலில் இன்னும் 
தவதை்னயின் விளிம்பிலிருநது முழு்ம கப்றாதை 

நமது ெத�ாதைரர�ள மததியில் நிலவும் வறு்ம நீங�வும் 
ஏழ்ம ஒழியவும் நம்மாலான அ்னதது முயற்சி�்்ள-
யும் எடுப்பதைற்கு நம் உ்றவு�ள இன்்்றய நன்னாளில் 
திடெங�ற்பம் பூண தவண்டும்.

பல க�ாடு்ம�்்ளச் கெயதை நர�ாசுரனான தைனது 
புதைல்வ்ன ஒழிக்� நீதி நி்ல நாட்ட முன்வநதை பூமாததை-
வியின் நற் கெய்ல எம் வாழநாளில் �்டப்பி தது நீதி 
நியாயம் எம்மததியில் தை்்ளதததைாங�ச் கெயய அ்னவ-
ரும் முன்வர தவண்டுகமன இராஜாங� அ்மச்ெர வியா-
தழநதிரன் குறிப்பிட்டுள்ளார.

இருணட யு்கம விடியம்ல தநாக்கி...
பாபுெரமா தைனது தீபாவளி வாழதது கெயதியில் கதைரி-

விததுள்ளார.  �டநதை ஓரிரு வருடங�்ளா� உலக�ஙகும் 
வாட்டி வ்தைததை க�ாதரானா தநாய உல�வாழ மக்�ள 
அ்னவரினதும் இ்்ற பிராரததை்ன �ாரணமா� படிப்-
படியா� கு்்றவ்டய கதைாடஙகிவிட்டது. ஒரு �ட்டத-
தில் இருண்ட யு�த்தை தநாக்கி தபாயக்க�ாண்டிருநதை 
இநதை உல� வாழவு இப்தபாது இ்்ற அரு்ளால் அது 

விடிய்ல தநாக்கி இப்தபாது பயணிப்பதைா�தவ கதைரிகி-
்றது. இநதை பயணம் அ்னதது மக்�ளுக்கும் நல்ல பிர�ாெ-
மா� அவர�்ளது வாழவு சி்றப்ப்டயவும் இநதை தீபாவளி 
தினததில் நாம் ஏற்றும் தீபம் அ்னவருக்கும் மகிழச்சி-
்யயும் பக்தி்யயும் தைரக்கூடியதைா� அ்மய நாம் அ்ன-
வரும் தீபம் ஏற்றி பிராரததிப்தபாம். முழு உல� வாழ 
மக்�ளும் தைமமாய இருக்� இநதை தீபாவளி நன்னாளில் 

குடும்ப உ்றவு�ளுடன் தீபம் ஏற்றி ம�ா விஷ்ணு்வ 
பிராரததிப்தபாமா�. மனதில் இருக்கும் தீய எண்ணங�ள 
அ�ல தவண்டும். நல்ல எண்ணங�ள நிரம்ப தவண்டும். 
அ்னவரும் தீரக்� ஆயுளுடன் சுபிட்ெமா� வாழ இநதை 
தீபாவளி நாளில் நாங�ள ஒன்று தெரநது இலங்�யர-
�்ளா� அ்னவருக்�ா�வும் பிராரததிப்தபாம் என்றும் 
அவர தைனது வாழததுச் கெயதியில் கதைரிவிததுள்ளார..

ஒளி பிைக்கும தீ்பத்திருநாமள...
யு�ததில் இருநது மீ்ள நிமிரநது வரும் தைமிழ மக் -
�ளின் வாழவிலும் நிததிய ஒளி வீச்சின் வரு்� 
நி�ழநததை தீரும்.   

ஆனாலும்,. அக்�்்றயும் அனுபவமும் நி்்றநதை 
ஆற்்றல் மிக்�வர�ளின் அறிவாயுதைம் ஒன்த்ற 
ததைசிய நல்லிணக்� வழி நின்று எமது மண்ணில் 
மாற்்றங�்்ள உருவாக்கும்.   

மா்றா�, அ்றம் ம்றநதை அரசியதலா, விதவ�மற்்ற 
கவற்று வீரப்தபச்சு�த்ளா, திட்டமில்லாதை கவறும் 
கூட்டுததீரமானங�த்ளா அநீதி�்்ள ெநதிததை எமது 
மக்�ளின் வாழவில் அ்றம் கவல்ல ஒருதபாதும் 
உதைவாது.   

க�ாடிய கதைாற்று தநாயினால் உல� மக்�த்ள 
இன்று தைவிக்்�யில்,..   

வல்லரசு நாடு�த்ள அதைன் கபாரு்ளாதைார கநருக் -

�டியில் தைததைளிக்்�யில், வ்ளரமு� நாடான இலங -
்�ததீவும் இடர சூழநது நிற்்�யில், இருள 
சூழநதைாலும் இ்தையும் �டநது நிமிரதவாம் என்்ற 
நம்பிக்்� ஒளி  தைமிழ மக்�ளின் வாழவிலும் வீெ 
தவண்டும்!   

ெரிநது கிடக்கும் வாழவியல் உரி்ம�்்ள 
தூக்கி நிறுததைவும்,   இல்லா்ம என்ப்தை எஙகும் 
இல்லாகதைாழிக்�வும்,   

யாரும் யாரிடமும் ்�தயநதி நிற்கும் நி்ல நீங -
�வும்,.   

ெ�ல மக்�ளும் ெரிநி�ர ெமன் என்்ற ெமததுவ நீதி 
ஓங�வும்,.   

அழிவு யுததை வடுக்�ளின் �ண்ணீருக்கு பரி�ாரம் 
ததைடவும்,..   

அரசியலுரி்ம, அபிவிருததி, அன்்றாட இடர 

தீரப்கபன எமது �னவு கவல்லவும், ஒதர நாடு 
ஒதர ெட்டம் கதைானிப் கபாருளின் ஊடா� ெ�ல 
மக்�ளும் ெமததுவமாய வாழும் வலுவான 
அரசியல்மப்்ப உருவாக்�, மதிநுட்ப வழி 
நின்று எமது மக்�ளின் வரலாற்று வாழவிடங�ள 
ததைாறும் நிததிய ஒளிதயற்்ற உ்ழப்பதில் கவற்றி 
�ாண்பததை தீபாவளித திருநா்்ள க�ாண்டாடும் 
எமது மக்�ளுக்கு நாம் வழஙகும் பண்டி்� நாள 
பரிொகும்.   

இல்லங�ள ததைாறும் தீப ஒளிதயற்றும் எமது மக் -
�ளின் உள்ளங�ள யாவும் நா்்ளய நம்பிக்்�யின் 
சுடர விட்டு ஒளிரட்டும்.   

எம்மினிய மக்�ள ெ�லருக்கும் தீபாவளிததி -
ருநாள வாழததுக்�ள என்றும் கதைரிவிக்�ப்பட்-
டுள்ளது.

உ்ல்க நாட்டு... (03 ஆம ்பக்்கத்த�ாடர்)

தி்றன்�்்ளயு்டய இலங்�யர-
�ளுக்கு பஹதரன் நாட்டில் கதைாழில் 
வாயப்பு�்்ள ஏற்படுததிக் க�ாடுப்-
பது உளளிட்ட பல்தவறு து்்ற�ள 
பற்றி இதைன்தபாது �லநது்ரயாடப்-
பட்டது.   

இலங்�க்கும் தநபா்ளததுக்கு -
மி்டயில் வாரததில் நான்கு நாட் -
�ளுக்கு ஸ்ரீலங�ன் விமான தெ்வ 
தமற்க�ாள்ளப்படுகி்றது. அநதை 
விமானப் பயண எண்ணிக்்�்ய 
அதி�ரிததைல் மற்றும் இருநாடு�ளுக்-
குமி்டயிலான சுற்றுலா மற்றும் 
�ல்விதது்்ற�ளின் தமம்பாடு-
�ள கதைாடரபில், ஜனாதிபதிக்கும் 
தநபா்ளப் பிரதைமர ப�தூரகதைவபா 
(Sher Bahadur Deuba) க்குமி்டயில் 
�லநது்ரயாடல் ந்டகபற்்றது.   

கபாதுநலவாய நாடு�ள அ்மப்-
பின் கபாதுச் கெயலா்ளர கபட்ரி -
ஷியாஸ் க�ாட்லாண்ட் (Patricia 
Scotland) அம்்மயாருக்கும் ஜனா -
திபதி த�ாட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்-
குமி்டயிலான ெநதிப்கபான்று, 
கி்ளாஸ்த�ாவின் தமரென்ட் மாளி-
்�யில் ந்டகபற்்றது.   

கபாதுநலவாய நாடு�ள அ்மப்-
பில் அங�ம் வகிக்கும் உறுப்பு 
நாடு�ளின் ெந்தைவாயப்பு�்்ள 
விரிவுபடுததுவதைற்கு ஒதது்ழப்பு 
வழஙகுவதைா�, ஜனாதிபதியிடம் 
கபட்ரிஷியா அம்்மயார கதைரிவித-
தைார.   

இ்ளவரெர ொரளஸ், உக்தரன் 
நாட்டின் ஜனாதிபதி வ்ளாட்மிர 
கெகலன்ஸ்கி (Veldymyr Zelensky), 
அவர�ள, உல� வரததை� அ்மப்-
பின் பணிப்பா்ளர நாய�ம், நத�ாஸி 
ஒக்க�ான்தஜா அம்்மயார (Ngozi 
Okonjo) மற்றும் மததிய கிழக்கு, 
தமற்�தததைய நாடு�ளின் அரெ தை்ல-
வர�்்ளயும் அரெ பிரதைநிதி�்்ளயும் 
ெநதிததை ஜனாதிபதி, இலங்�யின் 
சுற்றுலா, கபாரு்ளாதைாரம் உளளிட்ட 
பலது்்ற�ள பற்றி �லநது்ரயாடி-
னார.   

கவளிநாட்ட்மச்ெர தபராசிரி -
யர ஜீ.எல்.பீரிஸ், பிரிட்டனுக்�ான 
இலங்� உயரஸ்தைானி�ர ெதராஜா 
சிறிதென ஆகிதயார இக் �லநது்ர-
யாடல்�ளில் �லநதுக�ாண்டிருநதை-
னர.  

தவம்ல நிறுத்�த்தில ... (03 ஆம ்பக்்கத்த�ாடர்)

அததைதவ்்ள,  தவ்ல நிறுததைப் 
தபாராட்டததில் ஈடுபட்டாலும் மின் -
ொரம் துண்டிக்�ப்பட மாட்டாகதைன 
மின்ொர ெ்பயின் கபாறியியலா்ளர 
ெங�ம் கதைரிவிததுள்ளது.  

எநதை விதைததிலும் மின் விநிதயா-
�ததிற்கு எநதை பாதிப்பும் ஏற்படாது 
என்றும் மின்ொர ெ்பயின் ஒன்றி-
்ணநதை கதைாழிற்ெங� கூட்ட்மப்பு 
தநற்று கதைரிவிததுள்ளது.  

மின்ொர ெ்ப கதைாழிற்ெங�ங�ள 
தமற்க�ாண்ட ஆரப்பாட்டம் க�ாழும்-
பில் தநற்றும் இடம்கபற்்ற்ம குறிப்-
பிடததைக்�து. அததைதவ்்ள மக்�ள 
பாதிப்ப்டயும் வ்�யில் மின்ொர 
ெ்ப ஊழியர�ள மின்ொரம் துண்டிக்-
�ப்படும் வ்�யில் கெயற்பட மாட்-
டார�ள என தைாம் நம்புவதைா�வும் 
அ்மச்ெர �ாமினி கலாக்குத� கதைரி-
விததுள்ளார.              (ஸ) 

சட்டவிதரா� நடவடிக்ம்கயில... (03 ஆம ்பக்்கத்த�ாடர்)

அததுடன் இவவாறு ெட்டவி -
தராதை நடவடிக்்��ளில் ஈடுபட் -
டிருக்கும் கபாலிஸ் அதி�ாரி�ளுக் -
க�திரா� �டு்மயான ஒழுக்�ாற்று 
நடவடிக்்� எடுக்� இருப்பதுடன் 
அவர�ளுக்க�திரா� தைண்ட்ன 
கபற்றுக்க�ாடுக்�வும் நடவடிக்்� 
எடுததுவருகின்த்றாம்.  

அததைதபான்று கபாலிஸ் தி்ணக் -
�்ளததில் �ட்மயிலிருக்கும் அதி -
�ாரி�ள சிலர தபா்தைப்கபாருள 
பாவ்ன மற்றும் வரததை�ததுடன் 
கதைாடரபுபட்டிருப்பதைா�வும் பல 

மு்்றப்பாடு�ள கி்டததுள்ளன. 
இநதை மு்்றப்பாடு�ள கதைாடரபா� 
விொர்ண தமற்க�ாண்டு, அவர� -
ளுக்கு எதிரா� நடவடிக்்� எடுக்�-
வுளத்ளாம்.  

இவவா்றான கபாலிஸ் அதி�ாரி�-
ளின் கெயற்பாடு, தபா்தைப்கபாருள 
�டததைல், வரததை� நடவடிக்்��்்ள 
�ட்டுப்படுததும் தவ்லததிட்டத-
துக்கு கபரும் தை்டயா� இருக்-
கின்்றது. அதைனால் இதுகதைாடரபில் 
வி்ரவா� நடவடிக்்� எடுக்� எதிர-
பாரக்கின்த்றாம் என்்றார.

்பயன்்படுத்தி  ்ப்லைான... (03 ஆம ்பக்்கத்த�ாடர்)

�லநது க�ாண்டு உ்ரயாற்று்�-
யிதலதய தமற்�ண்டவாறு கதைரிவித -
தைார.

அஙகு அவர கதைாடரநதும் உ்ர-
யாற்று்�யில்,

"1987ஆம் ஆண்டு இநதிய - 
இலங்� உடன்படிக்்� மூலம் 
கி்டததை வாயப்்ப, ெரியா�ப் 
பயன்படுததி வடக்கு, கிழக்கு 
இ்ணநதை மா�ாணெ்ப மு்்ற்ய 
முழு்மயா� அமுல்படுததுவதைன் 
மூலம்   தைமிழ மக்�ளுக்�ான பிரச் -
சி்ன�ளுக்குத தீரவு �ாண முடியு -
கமன்்ற நம்பிக்்� அன்று எனக்கி -
ருநதைது.

இததை க�ாள்�்யதய நான் 
இன்றும் க�ாண்டுளத்ளன். 
அப்தபாது இ்தை எதிரததைவர�ளும் 
பின்னர மா�ாணெ்ப மு்்ற்ய ஏற்-
றுக்க�ாண்டு ததைரதைல்�ளின் தபாட்-
டியிட்டு பதைவி�்்ளயும் கபற்றுக்-
க�ாண்டனர.

அப்தபாததை இ்தை ஏற்றுக்-
க�ாண்டு அ்மதிவழியில் நல்லி-
ணக்� வழிமு்்றயில் தைமிழ மக்�ளுக்-
குத தீரவு�ாண மு்னநதிருநதைால் 
அதைன் பின்னர ஏற்பட்ட யுததை அழி -

வு�ளிலிருநது மக்�்்ளப் பாது�ாத-
திருக்� முடியும். அவவாறில்லாமல், 
அழிவு யுததைததை்தைத கதைாடரநதைதைன் 
�ாரணமா�ததைான் தைமிழ மக்�ள தபர-
ழிவு�்்ளச் ெநதிக்�தவண்டிய நி்ல 
ஏற்பட்டது. அதைனால்தைான் கொல்-
கித்றன், இநதை அழிவு�ள ஏற்பட்டி-
ருக்�க்கூடாகதைன்பததை என்னு்டய 
எண்ணமா� இருநதைது.

எனதவ,  ததைசிய நீதராட்டததில் 
இ்ணநது பாராளுமன்்ற ஜனநாய�த-
தினூடா� ததைசிய நல்லிணக்�த்தை 
வ்ளரப்பதைன் மூலம் தைமிழ மக்�ளுக்-
�ான ஒளிமயமான எதிர�ாலத்தை 
உருவாக்குவததை இலக்�ா� இருக்கின்-
்றது" எனவும் கதைரிவிததைார.

தைனக்கு கி்டததிருக்கின்்ற 
அ்மச்சு அதி�ாரததினூடா�  
பலமான கபாரு்ளாதைார �ட்ட -
்மப்புக்�்்ள எமது மக்�ளுக்கு 
உருவாக்கி க�ாடுக்�  தவண்டும் 
என்பததை தைன்னு்டய எதிரபாரப்-
கபன்று கதைரிவிததை அ்மச்ெர  
டக்்ளஸ் ததைவானநதைா, இச்ெநதைரப்-
பத்தை மக்�ள பயன்படுததிக் 
க�ாள்ள தவணடும் எனவும் த�ட் -
டுக்க�ாண்டார.

ைத்திய வங்கி ஆளுநருக்கு...
மததிய வஙகியின் ஆளுநரா� நிய -

மிக்�ப்பட்ட தீரமானத்தை வலுவி -
லக்�ச் கெயயுமாறு உததைரகவான்்்ற 
கவளியிடுமாறும் அவ்ர ்�து 
கெயது விொர்ண�்்ள தமற்க�ாள-
ளுமாறு கபாலிஸ் மா அதிபருக்கு 
உததைரகவான்்்ற பி்றப்பிக்குமாறும் 
த�ாரி தைாக்�ல் கெயயப்பட்ட ரீட் 
மனுகவான்த்ற இவவாறு விொர-
்ணக்கு எடுததுக் க�ாள்ளாமல் நிரா -
�ரிக்�ப்பட்டுள்ளது.  

தொஹிதை ராஜ�ருணா மற்றும் 
தைம்மி� �தனகபால ஆகிய தமன்மு-
்்றயீட்டு நீதியரெர�ள குழாமினால் 
இநதை உததைரவு வழங�ப்பட்டுள-
்ளது.  

இம் மனு்வ பரிசீலிததை தபாது 
அதைற்கு முதைற்�ட்ட எதிரப்்ப கதைரி-
விததை ெட்ட மாஅதிபர, அஜித நிவாட் 
�ப்ரால் மததிய வஙகியின் ஆளுந-
ரா� நியமிக்�ப்பட்ட்ம ஜனாதிபதி-
யினால்  தமற்க�ாள்ளப்பட்டுள்ளதைா-
�வும், அரசியல்மப்பின் 35 ஆவது 
ெரததின் அடிப்ப்டயில் அநதை நிய-
மனத்தை ெவாலுக்குட்படுததி ரீட் 
�ட்ட்்ள ஒன்்்ற கவளியிட முடி-
யாகதைன கதைரிவிததிருநதைார.  

ெட்ட மாஅதிபரினால் முன்்வக்-
�ப்பட்ட முதைற்�ட்ட எதிரப்்ப நீதி-
மன்்றம் ஏற்றுக் க�ாளவதைா� கதைரி-
விததை நீதியரெர�ள குழாம் மனு்வ 
நிரா�ரிதது உததைரவிட்டனர.

இநதியாவின் ஒத்துமழப்புடன்...
இடம்கபற்்றதைா� யாழப்பாணததி-
லுள்ள இநதியத து்ண உயரஸ் -
தைானி�ர�ம், அறிக்்�கயான்றின் 
மூலம் கதைரிவிததுள்ளது. வட 
மா�ாண ஆளுநரா� நியமிக்�ப்பட்ட 
ஜீவன் தியா�ராஜாவுக்கு, இநதியத 
து்ண உயரஸ்தைானி�ர இதைன்தபாது 
வாழதது கதைரிவிததுள்ளார. அதது -
டன், வட மா�ாணததில் இநதியத 

திட்டங�ள மற்றும் இநதியாவின் 
அபிவிருததி ஒதது்ழப்பு வாயப்-
பு�ள, குறிப்பா� �ல்வி, சுற்றுலாத-
து்்ற, தை�வல் கதைாழில்நுட்பம், 
விவொய உற்பததி�ள மற்றும் சு�ாதைா-
ரம் கதைாடரபான விடயங�ள குறிதது 
இதைன்தபாது �லநது்ரயாடப்பட்ட-
தைா� இநதிய து்ண உயரஸ்தைானி�-
ராலயம் கதைரிவிததுள்ளது.

த்காவிட் ்பரவல மீணடும...
சு�ாதைார வழி�ாட்டல்�ளுக்கு முன்னுரி்மய -

ளிதது அவற்்்றப் பின்பற்்ற தவண்டுகமன அவர 
கதைரிவிததுள்ளார.  

தைற்தபாது அ்னதது மருததுவம்ன�ளிலும், 
ததைரநகதைடுக்�ப்பட்ட சில இடங�ளிலும் என்டி -
ஜன் பரிதொதை்ன கெயவதைற்குத ததை்வயான நட -
வடிக்்��ள எடுக்�ப்பட்டுள்ளன.  

ஒன்றுகூடல்�ள, நிறுவனங�ளில் ந்டகப -
றும் கூட்டங�ள தபான்்ற கெயற்பாடு�ளினால் 
க�ாவிட்19 பரவல் அதி�ரிக்�க்கூடும் என்பதைால், 
அவவா்றான கெயற்பாடு�ளில் ஈடுபடுவ்தை 
தைவிரததுக் க�ாளளுமாறு விதெட ்வததியர 
த�ாரியுள்ளார.  

அததுடன், பரிநது்ர�ள கி்டததைதைன் பின் 
்ெதனாபாம் மூன்்றாவது தைடுப்பூசி்யச் கெலுததை 
நடவடிக்்� எடுக்�வுள்ளதைா�வும் அவர தமலும் 
கதைரிவிததுள்ளார.

வடக்கு கிழக்கில... (03 ஆம ்பக்்கத்த�ாடர்)

இப்பிரததைெ விவொயி�ள தைமக் -
�ான உரத்தை சுயமா� உற்பததி 
கெயதுக் க�ாண்டுள்ளனர. வடக்கு 
மற்றும் கிழக்கு மா�ாணங�ளில் 
எவவிதை தபாராட்டமும் கி்டயாது.  

கதைற்கிலுள்ள விவொயி�ள இர -
ொயன உரத்தை த�ாரி வீதிக்கி்றஙகி 
தபாராடுகி்றார�ள. உண்்மயான 
விவொயி�ள தபாராட்டததில் ஈடு -
படவில்்ல. அரசியல் �ட்சி�ளின் 
உறுப்பினர�ள தெதைன பெ்்ள திட் -
டததிற்கு எதிரா� தபாராட்டத்தை 
ஆரம்பிததுள்ளனர.  

கபாலன்னறு்வ மாவட்டததில் 
உண்ணாவிரதை தபாராட்டததில் ஈடு -
பட்ட விவொயி�ளில் எததை்ன 
தபர உண்்மயான விவொயி-
�ள என்ப்தை ஆராய தவண்டும். 
தபாராட்டததில் ஈடுபட்டவர�-
ளுக்கு ொப்பிடுவதைற்கு உணவு வழங-
�ப்பட்டுள்ளது .   

ஆ�தவ,  விவொயி�ள அரசியல் -
வாதி�ளின் குறுகிய தநாக்�ங�-
ளுக்கு அ�ப்படாமல் தெதைன பெ்்ள 
திட்டததிற்கு ஒதது்ழப்பு வழங� 
தவண்டும் என்்றார.
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khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jiw

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
2022 Mz;bw;fhf ,t; itj;jparhiyf;F Njitahd mYtyf cgfuzq;fs;> ghtidg; 

nghUl;fs; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs;> fl;blg; nghUl;fs;> fl;bl epHkhzk;> kpd;rhu 

cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> Jzp ryitf;F Ntz;ba ,urhadg; nghUl;fs; 

cl;gl Jg;GuNtw;ghl;L nghUl;fs;> rfy tifahd kUe;Jfs;> kUj;Jt cgfuzq;fs; 

kw;Wk; rj;jpurpfpr;ir $l ghjzpfs;> fopTg; nghUl;fs; cs;spLk; ghj;jpuk; kw;Wk; Ngf;> 

thfd Nrit kw;Wk; gOJghHj;jy;> ntw;W ghj;jpuk; kw;Wk; vf;];Nu jputk; nfhs;tdT 

nra;jy;> rfy tifahd gOJghHj;jy; kw;Wk; Nritf;fhd epWtdq;fs; kw;Wk; jdp 

egHfsplkpUe;J gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; gjpT nra;tJld; rk;ge;jg;gl;l tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf.

 2021.12.05k; jpfjpf;F Kd; Kj;jpiuaplg;gl;l fbj ciwAld; jghy; %yk; my;yJ

  accountantghmatara@yahoo.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthp %yk; Ntz;Ljiy rkHg;gpj;J 

my;yJ

  itj;jparhiyf;F tUif je;J tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  ngw;Wf;nfs;Sk; tpz;zg;gj;Jld; ~gzpg;ghsH nghJ itj;jparhiy khj;jiw| 

,d; ,yq;if tq;fp Nky; ju fpis khj;jiw fzf;F ,y. 7040218 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpw;F itg;G nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; my;yJ

  itj;jparhiyapd; fhrhsH gphptpy; fhR nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l fhRg; gw;Wr;rPl;Lld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F fzf;fhsH - 041-2227820 njh.Ng. ,yf;fj;ij mioAq;fs;.

gzpg;ghsH

khtl;l nghJ itj;jparhiy

khj;jiw.

fl;lhd gpuNjr rig
mYtyf nraw;ghLfis etPd njhopy;El;gj;jpd;; Clhf

fzpdpkakhf;fy;
fl;lhd gpuNjr rigapy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l gpupTfis fzpdp 

kakhf;Ftjw;F Njitahd nkd;nghUs; fl;likg;Gfis 

,q;F Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfspd; fPo; nfhs;tdT nra;tjw;F 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykD gbtj;jpid 

(kPsspf;fg;glhj) 2000 &gh nuhf;fg;gzj;ij nrYj;jp 2021.11.23 

Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk; 

gp.g. 3.00f;F ,ilapyhd fhyj;jpy; fl;lhd gpuNjr rigapy; 

gpujhd mYtyfj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpAld; tpiykD Mtzq;fis g+u;j;jp 

nra;J ntt;Ntwhf 2021.11.24 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2021.11.24 md;W gp.g. 2.15f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

cq;fsJ tpiykDf;fs; ntt;Ntwhf jiytu;> fl;lhd gpuNjr 

rig – njkq;`e;jpa vd;w Kftupf;F Fwpj;j Neuj;jpw;F 

Kd;du; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. 

ePq;fs; rku;g;gpf;fpd;w tpiykD Mtzq;fis Vw;gJ my;yJ 

epuhfupf;F KO cupik fl;lhd gpuNjr rig ngWiff; FO 

trkhdjhFk;.  
    

epge;jidfs;:-

01.  gpuNjr rig 10f;F my;yJ mjpfkhd vz;zpf;iff;F 

nkd;nghUs; fl;likg;ig toq;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL ntw;wpfukhf nraw;gLk; epiyapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

02.  gpuNjr rig xd;Wf;fhf mYtyf nraw;ghl;il fzpdp 

kakhf;fy; njhlu;gpy; nkd;nghUs; jahupj;jy; njhlu;gpy; 10 

Mz;LfSf;F Nky; mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpy nkhopfspy; nraw;gLtjw;F jpwd; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  nkd;nghUs; fl;likg;G Cloud Based Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL MYSQL (my;yJ ,izahd> tpiyaw;wjhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.)    

05.  fl;lhd gpuNjr rigapy; jw;NghJ ,Uf;fpd;w mikg;Gld; 

,izg;gjw;F KbAkhf ,Uj;jy;.

06.  ,izajsq;fs; kw;Wk; ifNgrp nraypahf (OPEN SOURCE 
SOFTWARE) ,Uj;jy; Ntz;Lk;.   

07.  fl;likg;G xd;Wld; xd;W ntt;Ntwhf nraw;gLk; jpwd; 

Nghd;W jdp fl;likg;ghfTk; nraw;gLk; jpwd; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

08.  ,yq;ifapy; mur tq;fpAld; ,ize;J ,izajs 

fl;lzk; nrYj;Jk; thapy; (Payment Gateway) Clhf 

nrYj;jy;fis Nkw;nfhs;tjw;F KbAkhd fl;likg;G 

xd;iw cUthf;Ftjw;fhd mDgtk; nfhz;l epWtdk; 

xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

09.  cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; Nehf;fq;fs; gw;wp mwpT Gupjy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

10.  nkd;nghUs; fl;likg;G jw;NghJ etPd njhopy;El;gj;jpy; 

Nkk;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

11.  vkJ jiyik mYtyfj;jpy; kw;Wk; 04 cg 

mYtyfq;fSf;fhf nraw;gLjy; Ntz;Lk;.

12.  fl;lhd gpuNjr rigf;fhf ifNgrp nrayp xd;iw cUthf;f 

me;j nrayp %yKk; ,izajsk; ClhfTk; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpupTfs; nraw;gl Ntz;Lk;.
  

01 kjpg;gPl;L tup Kfhikj;Jt fl;likg;G

02 gy;NtW tUkhd Kfhikj;Jt fl;likg;G

03 fil thlif kw;Wk; tUtha; gw;whf;Fiw Kfhikj;Jt 

fl;likg;G

04 tTr;ru; kw;Wk; fhNrhiy Kfhikj;Jt fl;likg;G

05 midj;J fzf;F kw;Wk; mwpf;if Kfhikj;Jt 

fl;likg;G

06 fsQ;rpak; kw;Wk; nkhj;j Kfhikj;Jt fl;likg;G

07 ,izajsj;jpd; Clhf Kiwg;ghl;L Kfhikj;Jt 

fl;likg;G

08 ,izajsj;jpd; Clhf Fg;ig Kfhikj;Jt fl;likg;G

09 Web jsk;
10 SMS Kfhikj;Jtk;

11 tPjp tpsf;F Kfhikj;Jt fl;likg;G

12 ,izajsk; Clhf kjpg;gPl;L tup nrYj;jy;

13 ,izajsk; Clhf fil thlif kw;Wk; tUtha; 

gw;whf;Fiw nrYj;jy;

14 ,izajsk; Clhf tu;j;jf mDkjpg;gj;jpu fl;lzk; 

nrYj;jy;

15 ,izajsk; Clhf kPsg;ngwhjpUj;jy; cWjpf;fhd 

nrYj;jy; 

16 ,izajsk; Clhf tPjpf; NfhLfis NfhUjy; kw;Wk; 

nrYj;jy;

17 ,izajsk; Clhf tu;j;jf tup nrYj;Jjy;

18 fy;yp ngsru; Nritf;fhf tpz;zg;gpj;jy; kw;Wk; 

nrYj;jy;

13.  ,jw;fhf 50000.00 &gh tpiykD gpiz xd;iw itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ %d;W khj Fiwe;jgl;rf; 

fhykhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

14.  Nkyjpf tpguq;fSf;fhf fl;lhd gpuNjr rig njh.,. 

0312222575 ,id mioj;J toq;fy; Jiw mjpfhupaplk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jiytu;

fl;lhd gpuNjr rig

njkq;`e;jpa

ngWif mwptpj;jy;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp jhgdq;fspd; 

Nju;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp 

jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66 v MtJ 

gpupTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66 , gpuptpd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpg;G

Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp Mizahsu; my;ty NjtNf gpughj; 

,e;jpf gpurd;d Mfpa ehd;> 2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@

uhl;rp jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l cs;@

uhl;rp jhgdq;fspd; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66 v MtJ gpupTld; 

thrpf;fg;gl Ntz;ba 66 , Mk; gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;Ls;s 

mjpfhuj;jpw;F ,zq;f Nky; khfhzj;jpDs; mike;Js;s nfhbfhtj;ij 

Ky;Nyupah gpuNjr rigapy; ntw;wplkhfp cs;s jiytupd; gjtpf;fhf 

Gjpjhf jiytu; xUtupid njupT nra;Ak; tplaj;jpw;fhd $l;lk; 2021 

etk;gu; khjk; 19 Me; jpfjp K.g 9.30 kzpf;F nfhbfhtj;ij Ky;Nyupah 

gpuNjr rig> nfhjl;Lt et efu vd;w Kftupapy; mike;Js;s 

nfhbfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rigapd; rigf; $l;l kz;lgk; vd;w 

,lj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gjid ,q;F mwptpf;fpd;Nwd;.

2021 etk;gu; khjk; 03Me; jpfjp 

gj;juKy;iy> ,y.204 ,y;> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ijapy; mike;Js;s> 

Nky; khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy;

V.B.gP.I.gpurd;d 

cs;@uhl;rp Mizahsu;> 

Nky; khfhzk;

,uhFy; gz;lhuypaNf tp[pj; re;jpuh rkurpq;f 

milahs ml;il ,yf;fk; 622641437 tP vd;w 

milahs ,yf;fj;ij nfhz;l jpydp J}t 

kJf;fl;Lt khutj;j vd;w Kftupia 

trpg;gplkhf nfhz;ltuhfpa ehd; ,yq;if 

[dehaf FbauR Nrhrypr Fbaurpd; 

nghJkf;fSf;F mwpajUtJ 29k; jpfjp 

mf;Nlhgu; 2021 jpfjp Kjy; vd;dhy; toq;fg;gl;l 

mw;Nwhdp jj;Jt ,yf;fq;fshd 196 kw;Wk; 

197 2013k; Mz;L 10 khjk; 9k; jpfjp fhQ;rhd 

FzNrfu ngNuuh vd;w gpurpj;j nehj;jhupR 

%yk; nfhOk;gpy; vOjg;gl;L uhkehaf;f 

Muha;rpNf nlhd; fkhy; [ae;j uhkehaf;f 

milahs ml;il ,yf;fk; 612753938tP ,y 

47/55 fPdfk Nuhl; kfufk Kftupapy; trpf;Fk; 

egUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhdp jj;Jtk; 

ePf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gl;L nry;Ygbaw;wjhf 

nraypof;f nra;Js;Nsd; ,dpNky; vt;tpjkhd 

rk;ge;jq;fSk; ehd; nghWg;G nfhs;s khl;Nld; 

vd ,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

,uhFy; gz;lhuypaNf tp[pj; re;jpuh rkurpq;f

mwptpj;jy;
2020Mk; Mz;bd; hpjpfk gpuNjr rig tuT 

nryTj;jpl;l RUf;f tiugpid fPo; fhzg;gLk; 

,lq;fspy; itf;fg;gLtJld; mjid nghJ 

kf;fs; ghprPypj;Jg; ghHg;gjw;F re;jHg;gk; 

toq;fg;gl;Ls;sJ vd;gjid ,j;Jld; 

njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

1. gpuNjr rig gpujhd mYtyfk; - hpjpfk

2.  gpuNjr rig mYtyfk; - njhlq;f];ye;j / 
N`thtp];]

3.  nghJ E}yfk; - njhlq;f];ye;j/ uk;glfy;y/ 
N`thtp];]

jiytH> hpjpfk gpuNjr rig

2021.11.01

•  2022 Mk; Mz;Lf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F tiuaWf;fg;gl;l ngw;Nwhypa fsQ;rpa Kidaj;Jld; (CPSTL) 
jk;ik gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; Gfo;ngw;w toq;Feu;fs;> cs;@u; Kftu;fs;> 

cw;gj;jpahsu;fs;> tpepNahf];ju;fs;> tu;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; Nrit 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

•  ngUe;njhw;W epiyikia fUj;jpy; nfhz;L> 2021 Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feu; 

gjptpd; nry;Ygbj; jd;ikia 2022 brk;gu; 31 Mk; jpfjp tiu ePbg;gjw;F CPSTL 
jPu;khdpj;jpUg;gNjhL> ,e;j gjpT Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fspd;gb jkJ 

gjptpd; ve;j xU rupg;gLj;jy;fisAk; Nkw;nfhs;s KbAk;. 

gpujhd gpupTfs; gpd;tUkhW…
1. nghUl;fs; toq;fy;/ nghJthd td;nghUs; 
2.  cs;ehl;L kw;Wk; ,wf;Fkjp kug;gyiffs;> gyiffs;> nkd;jfLfs; kw;Wk; jr;R 

nghUj;Jjy;fs;…
3. fl;bl nghUl;fs;

4. kpd; cUg;gbfs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

5. Efu;Tg; nghUl;fs;

6. jP kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzk; kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;

7.  cw;gj;jp> GidT /iggu;/ gpsh];bf;/ Ngu;];ngf;]; cUg;gbfs; kw;Wk; ,wg;gu; 

ghfq;fs;

8. eyd;Gup cUg;gbfs; kw;Wk; ghJfhg;G cilfs;

9. mYtyf cgfuzk; kw;Wk; mYtyf jsghlk;

10. vOJnghUs; (fzpdp kw;Wk; mYtyfk;)

11. Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs;

12. nghwpapay; cgfuzk;

13. ,yj;jpud; cgfuzk;

14. Ma;T$l cgfuzk;> kUj;Jt cgfuzk;> ,urhad kw;Wk; kUe;J cUg;gbfs;.

15. mr;R

16.  ,yF ,ae;jpuk; kw;Wk; nghJ gad;ghl;L fUtpfs;> njhopw;rhiy fUtpfs; 

(,ae;jpuk;> rptpy;> kpd;)

17. Nritfs;

18.  Vida Nrit: njhopyhsu; toq;fy;> gad;ghl;L thfdq;fis thliff;F ngWjy;> 

frL mfw;wy;> kuk; ntl;Ljy;> njhl;b Rj;jk; nra;jy;>

19. ehdhtpjkhdit………….. Fwpg;gplTk;…………..

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

1.  toq;Feu; gjpT Mtzj;ij 2021 etk;gu; 3 md;W njhlf;fk; 2021 etk;gu; 30 

md;W tiu www.cpstl.lk vd;w CPSTL ,d; ,izajsj;jpy; ,Ue;J fl;lzk; ,d;wp 

jutpwf;fk; nra;a KbAk;. xt;nthU gpujhd cUg;gbf;Fk; 1000 &gh mwtplg;gLk;. 

xd;Wf;F Nkw;gl;l gpupTfspy; gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gjhuu; tpUk;gpdhy;> 

xt;nthU Nkyjpf gpupTf;fhfTk; 1000 &gh fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; %yk; mNj 

tpz;zg;gj;jpy; jkJ Nju;Tfis Fwpg;gpl KbAk;. (fhNrhiy my;yJ fhRf;fl;lis 

Vw;fg;glkhl;lhJ).

2.  nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W epiyik fhuzkhf tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa Kidaj;jpd; ngaupy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l fzf;fpw;F 

fl;lzj;ij nrYj;Jtjw;F tpz;zg;gjhuu;fs; Nfhug;gLtNjhL fl;lzk; nrYj;jpa 

gw;Wr;rPl;il (mry; tq;fp urPJ) tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 2021.11.30 Mk; jpfjp 

1400 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; procure@cpstl.lk Tf;F kpd;dQ;ry; topahf 

mDg;gTk;. gpd;tUk; epge;jidfs; fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

kpd;dQ;ry; topahf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpg;gJ toq;Feupd; nrhe;j tpUg;ghFk;.

 2022 Mk; Mz;Lf;fhf Gjpa toq;Feu;fspd; gjpit Gjpa tpz;zg;gq;fs; vd;W 

kpd;dQ;rypd; subject gpuptpy; Fwpg;gplTk;
 2021 – toq;Feu;fspd; jpUj;jg; gjpT njhlu;gpy; 2021 ,y; Vw;fdNt gjpT 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; vd;W kpd;dQ;rypd; subject gpuptpy; Fwpg;gplTk;
 kpd;dQ;rypd; msT (,izg;GfSld;) mjpfgl;rk; 8 vk;.gp. ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

xUNtis ,izg;G xd;wpd; msT 8 vk;.gp. ,iz tpQ;rp ,Uf;Fk; Neuj;jpy;> 

,izg;Gfis gpupj;J kw;Wk; ntt;Ntwhf kpd;dQ;ry; nra;a toq;Feu;fs; 

Nfhug;gLfpd;wdu; (cjh. 01 ,d; 03> 02 ,d; 03 vd)   

  cq;fsJ tpguf;Fwpg;G jfty;fs; (tpz;zg;gjhuu; ngau;> epWtdj;jpd; ngau; kw;Wk; 

2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feu;fs; gjpT) cq;fsJ gw;Wr;rPl;by; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 fzf;F tpguk; gpd;tUkhW

 tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa Kidak;

 fzf;F ,yf;fk; 004-1-001-9-0208672

 Corporate Banking Division
 kf;fs; tq;fp

3.  tpz;zg;gj;Jld; gpd;tUk; Mtzq;fs;/ cWjp nra;ag;gl;l gpujpfs; rku;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

A. njhlu;Gila tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; xU gpujp kw;Wk; tpguq;fs;

B.  (gpuj;jpNaff; fzf;FfSld;) tq;fpahsu;/fspd; ngau;
  i. tpw;gidahsu; ngau; ii. tq;fpg; ngau; iii. tq;fpf; FwpaPL iv. fpis ngau; v. fpis 

FwpaPL vi. fzf;F ,yf;fk; vii. njhlu;G ngau; kw;Wk; ,yf;fk;
C.  toq;Feu; VAT ,w;fhd nghWg;Gilatuhapd;> VAT rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l 

gpujp

∗ Njitg;gLk; MjuT Mtzq;fs; ,y;yhj tpz;zg;gk; epuhfupf;fg;gLk;.

4.  gjpTf;Fg; gpd;du;> $Wtpiy cUg;gbfSf;fhf jhdhf ,aq;Fk; tifapy; xU 

khj fld; trjpf;F midj;J toq;Feu;fSk; ,zq;f Ntz;Lk;. nghUl;fspd; 

tpepNahfj;jpw;F Kd;du; Kw;nfhLg;gdT xd;iw nrYj;j tw;GWj;Jk; toq;Feu;fs; 

vjpu;fhy Nfs;tpkDf;fSf;fhf fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

5.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fspd; gl;baypy; ,Ue;J nghJthf $Wtpiyfs; 

Nfhug;gLk;. vt;thwhapDk;> Nju;T nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; my;yJ Njit 

Vw;gLk;NghJ NtW ve;j xU toq;Feuplk; ,Ue;Jk; $Wtpiyfisf; NfhUtjw;F 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa Kidak; cupik ngw;Ws;sJ. 

6.  Ke;ija xg;ge;jj;jpd; fPo; jpUg;jpaw;w tifapy; nraw;gl;l my;yJ  $Wtpiy 

xd;iw rku;g;gpg;gjw;F Nfhug;gl;L ,U Kiw gjpy; mspf;fhJ ,Uf;Fk; xg;ge;jjhuu;; 

my;yJ toq;Feu; CPSTL gl;baypy; ,Ue;J ePf;fg;gLtu;.
7.  $Wtpiy jpwf;fg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 60 ehl;fSf;fhf nghJthf $Wtpiyfs; 

nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  Gjpa tpz;zg;gjhuu;fs; xd;iyd; fl;lzk; nrYj;jpa urPJ/ nuhf;fg;gz urPjpd; 

mry; gpujpAld; midj;J mtrpakhd Mtzq;fisAk; Nru;j;J tpz;zg;gq;fis 

g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fspd; gjpT – gpupT ,y./ ,yf;fq;fs;….” vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;

  my;yJ 2021 ,y; Vw;fdNt gjpT nra;ag;gl;L jkJ gjpit jpUj;Jtjw;F tpUk;Gk; 

tpz;zg;gjhuu;fs; “2021 – toq;Feu;fs; gjptpd; jpUj;jk; - gpupT ,y./ ,yf;fq;fs;….” 
vd;W fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 2021.11.30 md;W 

1400 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F fpilf;FkhW gjpT 

nra;ag;gl;l ciw my;yJ Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l ciwapy; jghypy;/ tpiuJ}ju; 

%yk; mDg;g Ntz;Lk;.

  ngWif Kfhikahsu;> ngWif nraw;ghL> tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

fsQ;rpa Kidak;> vz;nza; epWty;> ngWif nraw;ghL> 01MtJ khb> Gjpa 

fl;blk;> nfhyd;dhit> nty;yk;gpl;b.

  my;yJ nfhyd;dhit CPSTL ,d; gpujhd Eiothapypy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;.

  my;yJ 2021.11.30 Mk; jpfjp 1400 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; procure@cpstl.lk 
Tf;F kpd;dQ;ry; topahf rku;g;gpf;f KbAk;.

•  2021.11.30 Mk; jpfjpf;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; gjpTf;fhf 

fUj;jpy;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

9.  kjPg;gPl;bd; mbg;gilapy; Mtzq;fs; jpUg;jpaw;wJ vd fz;lwpag;gLk; gjpTf;fhf 

fpilf;fg; ngw;w ve;j xU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfupf;F cupik CPSTL ,w;F cs;sJ.  

10.  Nfhug;gLk;NghJ $Wtpiyia toq;fj; jtWfpd;w my;yJ Neuj;jpw;F nraw;gl 

jtWfpd;w my;yJ Nfhug;gLk;NghJ khjpupfis toq;fj; jtWfpd;w my;yJ xg;Gjy; 

mspf;fg;gl;l khjpupfspy; ,Ue;J tpguf;Fwpg;Gfs; cWjp nra;ag;glhj my;yJ 

khWgl;L ,Uf;fpd;w toq;Feu;fspd; gjpT Kd;dwptpj;jy; ,d;wp ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. 

11.  epWtdj;jpd; rpwe;j eyd; fhuzkhf ve;j mwptpj;jYk; ,d;wp gjpTf;fhd ve;j xU 

tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Fk; my;yJ epuhfupf;Fk; cupik CPSTL trkhdJ.
12.  ve;j xU Nkyjpf tpguq;fisAk; njhiyNgrp ,y.: 011-5663121. 011-2572156> 

njhiyefy; ,y.: 011-2572155 ,y; Kfhikahsu; (ngWif) ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

Kfhikahsu; ngWif>

ngWif nraw;ghL>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa Kidak;>

vz;nza; epWTjy;>

ngWif nraw;ghL>

01MtJ khb> Gjpa fl;blk;>

nfhyd;dhit>

nty;yk;gpl;b.

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

tiuaWf;fg;gl;l ngw;Nwhypa fsQ;rpa 
Kidak; (CPSTL)
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jdky;tpy gpuNjr rig
toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy; - 2022
2022 Mk; Mz;Lf;fhf jdky;tpy gpuNjr rigapy; Nrit toq;Feu;fs;/ 
nghUl;fs;> rhjdq;fs;> cgfuzq;fs; toq;Feh;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpT 

nra;tjw;F vd;dhy; eltbf;if vLf;fg;gLk;.

02.  toq;Feu;fs; gjpT nra;tjw;fhf ,e;j rigapdhy; toq;fg;gLfpd;w 

tpz;zg;gg; gbtj;jpw;F mika tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL 

mYtyf Neuq;fspy; ,e;j rigf;F te;J my;yJ 0472234075/ 0474937498 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; mioj;J jftiy toq;fp jghypy; 

my;yJ 0472234075 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F njhiyefy; nra;jp 

%yk; my;yJ tanamalwilapradeshiyasabawa@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; 

%yk; tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL 

tpz;zg;gg; gbtq;fis toq;Ftjw;F fl;lzk; mwtplg;glkhl;lhJ.

03.  tpz;zg;gg; gbtq;fis toq;fy;: 2021.11.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.31 

Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu khj;jpuk; tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;.

04.  tpz;zg;gq;fis Vw;gJ: 2021.12.31 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu khj;jpuk; 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; Vw;fg;gLk;. gjpTf; fl;lzk; gpd;tUkhW. (Fwpj;j 

jpfjpf;F gpd;du; fpilf;fpd;w tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tupir 

,yf;fk;
toq;fy;/ Nrit/ xg;ge;jj;jpd; gz;G

gjpTf; 

fl;lzk;

01 toq;fy;

   

   

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; rhjdq;fs;

2000.00 

&gh

vOJ nghUl;fs;

fzpdp kw;Wk; rhjdq;fs;

epu;khzg; nghUl;fs;

lau; kw;Wk; l;a+g;

Foha; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs; 

Jg;guNtw;ghl;L nghUl;fs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

tPjp tpsf;F kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs;;

czTg; nghUl;fs;

mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;

Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs;

Njhl;l myq;fhu nghUl;fs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

,ae;jpu cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

Kd; jahupf;fg;gl;l nfhq;fpwPl; nghUl;fis toq;fy;

JCB ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;fy;

02 Nritfs;

   mr;R Nrit

2000.00

fzpdp kw;Wk; ,ae;jpuk; gOJ ghu;j;jy;

rl;lj;juzp Nrit kw;Wk; nghwpapay; Nrit

thfdk; gOJghu;j;jy;

thfd Nritia ngw;Wf;nfhs;sy;

thfd Nrit toq;fy;

msit nraw;ghl;L Nrit

03 xg;ge;jjhuu;fs;

&gh 1>000>000.00 tiu 2500.00 

&gh

&gh 1>000>000.00 njhlf;fk; 2>000>000.00 tiu 3500.00 

&gh

Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtj;ij g+u;j;jp nra;J ifnahg;gk; my;yJ cj;jpNahfg+u;t 

Kj;jpiuia ,l;L Nky; Fwpg;gplg;gl;l gjpT fl;lzj;jpw;fhf fhNrhiy> fhRf; 

fl;lis my;yJ tq;fp tiuT %yk; “nrayhsu;> gpuNjr rig jdky;tpy” 
vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J 

xg;gilg;gjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; 2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy; 

vd;W Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tre;j ypadfkNf>

nfsut jiytu;>

jdky;tpy.     

mwptpj;jy;
nghy;f`nty gpuNjr rig

2022 Mz;bw;fhd Fiwepug;G 
tuT nryTj; jpl;l mwpf;if

nghJ kf;fspd; 

ghprPyidf;fhf rkHg;gpj;jy;

2022Mk; Mz;bw;fhf nghy;f`nty 

gpuNjr rigapd; Fiwepug;G tuT 

nryTj; jpl;l mwpf;if nghJ 

kf;fSf;F ghPl;rpj;Jg; ghHg;gjw;fhf 

etk;gH 03k; jpfjp Kjy; etk;gH 12k; 

jpfjp tiu nghy;f`nty gpuNjr rig 

jiyikafj;jpy; mYtyf Neuq;fspy;> 

K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 4.00 tiu tha;g;G 

toq;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; jaTld; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

ypNtuh Fzjpyf;f

gpuNjr rig

nghy;f`nty

njhiyNgrp ,yf;fk;> 037-2243274

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpg;G (jpUj;jg;gl;l) 

rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;lthW fhzp 

RtPfhpj;jy; rllj;jpd; (460Mk; mj;jpahak;) 

7Mk; gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;:- KEG/LAN/AQU/A3/01/85
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk;:- 4-3/10/2013/UDA/624
fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj; Jz;Lfis Nffhiy 

efu mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; thu 

re;ijapd; EioT topf;fhf murhq;fj;jpw;F 

RtPfhpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 

2021Mk; tUlk; 10 khjk; 25 jpfjp 2251/18 
,yf;f ,yq;if rdehaf N\hryprf; Fbaurpd; 

mjp tpN\l tHj;jkhdpg;gj;jpuj;ijg; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : Nffhiy

gpuNjr nrayhsH gphpT : Nffhiy

fpuhk mYyH gphpT :  ,yf;fk; 51< 

nfhyn`y

fpuhkj;jpd; ngaH :  nfhyn`y (efu rig 

vy;iyf;Fs;)

fhzpfspd; ngaH :  Mjd thp ,yf;fk; 48/1 
fYfy;y khtj;ij> 

Nffhiy/ k`ypaj;j/ 
njhld;jNy ypaj;j/ 
Mjd thp ,yf;fk; 106> 

fYfy;y khtj;ij> 

Nffhiy vDk; 

njhle;jNy ypaj;j/ 
Mjd thp ,yf;fk; 152> 

fYfy;y khtj;ij> 

Nffhiy/ Mjd thp 

,yf;fk; 152> fYfy;y 

khtj;ij> Nffhiy.
tiugl ,yf;fk;

kw;Wk; fhzpj; Jz;L

,yf;fk; :  Nf 3507 ,y; fhzpj; 

Jz;L ,y. 02 - 10 

tiu

Nf.[P.v];. ep\hd;j

gpuNjr nrayhsH> Nffhiy.

2021.11 khjk; 02Mk; jpfjp

Nffhiy gpuNjr nrayfj;jpy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
Ky;Nyupaht> Gjpa efuk;> Ky;Nyupaht tlf;F 

,y. 470/ A vDk; Kftupapy; trpf;Fk; kytp 

Mur;rpNf Njhd ee;jhtjP (Nj.m.,. 336672180V) 
Mfpa ehd;> Njhd fhe;jp Vfehaf;f (Nj.m.,. 

605931480V) vd;gtUf;F> gpurpj;j nehj;jhupR Fkhup 
[arpq;f vd;gtuhy; vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

2015.05.31 Me; jpfjpa 2765 Mk; ,yf;f tpNrl 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; %yk; toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzpj; jj;Jtk; 2021.10.31 Me; jpfjpapypUe;J 

,uj;Jr; nra;ag;gl;L ,y;yhnjhopf;fg;gLtjhfTk; 

kw;Wk; mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhy; 2021.10.31 Me; 

jpfjpapypUe;J Nkw;nfhs;sg;gLk; VNjDk; 

eltbf;iff;F ehd; nghWg;ghspay;y vd;Wk; 

,yq;ifr; rdehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; mjd; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; njuptpf;fpd;Nwd;.

kytp Mur;rpNf Njhd ee;jhtjP.

t/g ,yq;if jphpNgh\ ypkpll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
t/g ,yq;if jphpNgh\ ,w;F kj;jpa tspr;rPuhf;fy; 

Kiwikia toq;fy;> epWTjy;> ghpNrhjid nra;jy;> 

nraw;glitj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

1.  t/g ,yq;if jphpNgh\tpw;F kj;jpa tspr;rPuhf;fy; Kiwikia toq;fy;> epWTjy;> 

ghpNrhjid nra;jy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis fk;gdp ngWiff; FOj; 

jiyth; NfhUfpd;whh;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwik %yk; 

elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bapy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDjhuh; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;ljhfTk; cw;gj;jpahsUld; mq;fPfhuk; ngw;w 

tpw;gidahsuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy [h-vy> fg;Gtj;j> 

ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> t/g ,yq;if jphpNgh\tpd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J 

Ntiy ehl;fspy; K.g.9 kzpf;Fk; gp.g.3 kzpf;Fkpilapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

5.  2021.11.23Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 kzpf;Fk; gp.g.3 kzpf;Fkpilapy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf4>500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; fPNoAs;s Kfthpf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gprpV-3 

gbtj;Jld; rkh;g;gpg;gjd; %yk; (,f;fbjkhdJ njhlh;gpyf;fk;> kpd;dQ;ry; Kfthp 

kw;Wk; ,e;j Nfs;tpapd; fhyk; tiuAk; njhlh;G nfhs;sf;$ba mjpfhuk; ngw;w egh;) 

t/g ,yq;if jphpNgh\tpd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik 

nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; 2021.11.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 

2021.11.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.23 Mk; jpfjp tiuAk; 91 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapYk; xg;ge;jf; fhykhd rhpahf Muk;gpf;Fk; jpfjpapypUe;J 119 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 210>000 ,yq;if &gh ngWkjpahdJk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapYs;s th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizapd;; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

jpfjpapypUe;J 2021.11.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.23 Mk; jpfjp tiuAk; 119 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;duhf cldbahfNt (2021.11.24 md;W gp.g. 2.30 

kzpf;F) fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

cah;kl;l ngWiff; FO>

t/g ,yq;if jphpNgh\>

j.ngl;b17> ePh;nfhOk;G tPjp> 

fg;Gtj;j> [h-vy.

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; ,lh; 

Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;blq;fs; Muha;r;rp 
epWtfk; (NBRO)

khtl;l mYtyfq;fis eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> tPLfs;> fl;blq;fis 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;
Njrpa fl;bq;fs; Muha;r;rp epWtfj;jpd; gpd;tUk; khtl;l mYtyfq;fis 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> me; efug;gphptpYs;s tPLfs; my;yJ fl;blq;fs; 

thliff;F my;yJ Fj;jiff;F xUtUl fhyj;jpw;F Njitg;gLfpd;wJ.

I. Etnuypah II. khj;jiw III. fhyp IV. fSj;Jiw 

V. fz;b VI. ,uj;jpdGhp VII. Nffhiy VIII. FUehfy;
tpiykDg; gbtq;fis www.nbro.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; gjptpwf;fk; 

nra;J nfhs;sTk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2021.11.15 md;W gp.g.2.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> 'jiyth;> ngWiff;FO> Njrpa fl;blq;fs; 

Muha;r;rp epWtfk;> ,y.99/1> [htj;j tPjp> nfhOk;G - 05" vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; my;yJ Nkw;gb Kfthpapy; cs;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

my;yJ info@nbro.gov.lk vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; KbAk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

'......................... khtl;l mYtyfj;jpw;fhd fl;blnkhd;iw Fj;jiff;F 

vLg;gjw;fhd tpiykD" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf> jhgdg;gphpT njh.Ng/,yf;fk; : 011-2588946/2503826/Nrit 

ePbg;G -613 I  miof;fyhk;;.

jiyth;/ngWiff;FO>

Njrpa fl;blq;fs; Muha;r;rp epWtfk;

,yf;fk; 99/1> [htj;j tPjp> 
nfhOk;G - 05

Fz;lrhiy gpuNjr rig

fil miwfis Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

1.1  Fz;lrhiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd jpfd efhpy; 

khl;biwr;rp kw;Wk; Ml;biwr;rp tpw;gid epiyaq;fis 2022 

Mz;bw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.2  02 njhFjpfisf; nfhz;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; fpNo 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia nrYj;jp 

2021.11.05 Kjy; 2021.11.24 tiuahd fhyj;jpw;Fs; rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu Fz;lrhiy 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU fil 

miwf;F Nky; Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjph;ghh;g;gpd; 

xt;nthU fil miw rhh;ghfTk; NtW Ntwhf Nfs;tpfis 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

1.3  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 

jiyth;> Fz;lrhiy gpuNjr rig> nkdpf;`pd;d vd;w 

Kfthpf;F 2021.11.26Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj;jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhzLte;J xg;gilg;gjhapd; 

rig nrayfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fs; cs;spLk; ciwapd; 

,lJgf;fk; Nfs;tp rkh;g;gpf;Fk; ,lq;fis> fil miwapd; 

,yf;fq;fis Fwpg;gpl:L Nfs;tp tpiykDf;fs; vd;W 

njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpgj;jpuq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.11.26 K.g.10.30 ,w;F KbtilAk;

1.4  md;Nw K.g.10.30 ,w;F Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; rfy Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fSk; jpwf;fg;gLk;.

1.5  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa Fz;lrhiy gpuNjr 

rigapd; Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

1.6  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 

Fz;lrhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

081-2064931

ml;ltiz - 01

jpfd efhpy; khl;biwr;rp kw;Wk; Ml;biwr;rp filfs; (2022.01.01 

Kjy; 2022.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;F) 

fl;bl 

j;jpd; 

tpguk;

fil 

miw 

,yf;fk; 

kw;Wk; 

jd;ik

miw 

fspd; 

vz;zp 

f;if 

xt;nthU 

fil 

miwf; 

Fkhd 

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp

kPsspf;fg; 

gLk; 

gpiz 

itg;G

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

99 rJu 

mb

01 (khl;b 

iwr;rp 

fil)

01 1>468>500.00 15>000.00 1500.00

99 rJu 

mb

02 (Ml;b 

iwr;rp 

fil)

01 220>000.00 15>000.00 1500.00

2021.11.02

Fz;lrhiy gpuNjr rigapy;

gP.vr;.v];.uq;[u mf;kPkd

jiyth;

Fz;lrhiy gpuNjr rig

nkdpf;`pd;d

2022 Mk; Mz;Lf;fhf ,e;j rigf;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;F toq;Feu;fis gjpT nra;Ak; Nehf;fpy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fs;/ 
mq;fPfupf;fg;gl;l rq;fq;fs;/ egu;fs; kw;Wk; cw;gj;jpahsu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

fPOs;s xt;nthU toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf ntt;Ntwhf gjpT nra;tjw;F xU 

cUg;gbf;fhf kPsspf;fg;gLk; 400.00 &gh fl;lzk; xd;W mwtplg;gLk;. 

,jDld; ,Uf;Fk; khjpup tpz;zg;gg; gbtj;jpw;F mika A4 msTf;F jahupf;fg;gl;l 

tpz;zg;gg; gbtk; xd;wpd; %yk; cq;fSf;F tpz;zg;gpf;f KbAk; vd;gNjhL> tpz;zg;gg; 

gbtq;fis ,l;L mDg;Gfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fs; gjpT 
nra;jy; 2022” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.  

fhNrhiy %yk; gjpTf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjhapd; “nrayhsu;> gpuNjr rig> 

mk;gyhe;Njhl;il” vd;w ngaUf;F vOjpa fhNrhiy xd;Wld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL> tpz;zg;gq;fs; 2021.12.30 Mk; jpfjpf;F Kd;du; gjpTj; jghypy; my;yJ 

iffshy; nfhz;L te;J xg;gilf;f KbAk;. midj;J tpz;zg;gq;fSk; jiytu;> 

gpuNjr rig> mk;gyhe;Njhl;il vd;w ngaUf;F mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL> fhRf; 

fl;lis Vw;fg;glkhl;lhJ. 

xg;ge;jjhuu;fshf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; tp;z;zg;gjhuu;fs; my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l 

rq;fq;fs; gjpT nra;tjw;fhf 1000>00 &gh njhifia nrYj;jp mk;gyhe;Njhl;il 

gpuNjr rigapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l tp;z;zg;gg; gbtk; xd;iw Kiwahf g+u;j;jp 

nra;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

cUg;gb

,yf;fk;

toq;fy;

001 mYtyf vOJ nghUl;fs; kw;Wk; nghUl;fs; toq;fy;

002 mYtyf cgfuzq;fs; (kur;rhkhd;> cUf;F> ,Uk;G) 

003 Jg;guNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> rtu;f;fhu tiffs;> 

ily; fpsPdu;> `hg;gpf;> gpNdhy;> iyNrhy;> ifAiw> Kff;ftrk;> njhw;W 

ePf;fp tiffs;)

004 thfdq;fSf;fhd cjpupg;ghfq;fs; (lau;> l;a+g;> ngl;lup> upk;Nlg; cl;gl)

005 fl;bl nghUl;fs; toq;fy; kw;Wk; epu;khz cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg; 

nghUl;fs; toq;fy; 

006 cj;jpNahfg+u;t MilfSf;F Njitahd Jzp tiffs;> kio mq;fp> 

ghJfhg;G fhyzpfs;> fhYiw 

007 fzpdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mJ rhu;e;j Jizg; nghUl;fs;/ mr;Rg;nghwp 

,ae;jpuk;/ epow;gpujp> njhiyefy;> Lg;Nsh> ky;bkPbah> g;nuhn[f;lu; 

,ae;jpuk;> gzk; vz;Zk; ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwp ,ae;jpuk; kw;Wk; 

Njitahd tz;zg; g+r;R kw;Wk; Nlhdu; cl;gl cgfuzq;fs; 

008 tPjp tpsf;F kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; Kjypad 

009 nfhq;fpwPl; rhu;e;j nghUl;fs; toq;fy;

010 krF vz;nza; tiffis toq;fy;

011 fl;bl epu;khzg; nghUl;fs; (kzy;> fy;> fw;J}s;> ruis> jhu;> nrq;fy; 

Nghd;wit)

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

013 kug;gyif toq;fy; (gyif> ifkuk;> kur;rpuhy;)

014 mr;rplg;gl;l vOJ nghUl;fs; (,wg;gH Kj;jpiu/ ehs; Kj;jpiu tif> 

gjf;fq;fs;> epidTr; rpd;dq;fs;> fpz;zq;fs;) 

015 tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (ghyu; ghlrhiy 

tpisahl;L nghUl;fs; kw;Wk; NtW tpisahl;Lg; cgfuzq;fs;)

016 xyp ngUf;fp ,ae;jpuk; toq;fy; (,irf; fUtpfs; cl;gl) 

017 jPaizg;G cgfuzq;fis toq;fy;

018 ePu; tbfl;b kw;Wk; FbePu; Nghj;jy; toq;fy;

019 tPjp guhkupg;G cgfuzq;fs; (jhr;rp> Ky; fuz;b> kz;ntl;b> js;S 

tz;b> mythq;F> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuj;jpw;F Njitahd guhkupg;G 

cgfuzq;fs;)  

020 nrb tiffs;/ tptrha ,urhadq;fs;> ,aw;if cuk; kw;Wk; fpUkp 

ehrpdpfs;/ Njhl;l myq;fhuj;jpw;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; 

021 Foha; NtiyfSf;F Njitahd ePu; Nkhl;lhu;> gpsh];bf; ePu; njhl;b> PVC 
Jizg; nghUl;fs; kw;Wk; cuf; nfhs;fyd;fis toq;fy; 

cUg;gb

,yf;fk;

Nritfs;

022 fzpdp ,ae;jpuq;fs;/ mr;Rg;nghwp ,ae;jpuq;fis gOJ ghu;j;jy;/ fzpdp 

tiyg;gpd;dy;/ njhiyefy; ,ae;jpuk;/ epow;gpujp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; 

kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy; 

023 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;> kpd; fl;likg;G gOJ ghu;j;jy; kw;Wk; 

ed;dpiyg;gLj;jy;

024 mYtyf cgfuzq;fis gOJ ghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

025 thfdq;fis thliff;F tpLjy; (vf;];nfNtl;lu;> Nlhru;> gazpfs; 

Nghf;Ftuj;J Ntd; kw;Wk; g];> l;Nuyu; cldhd l;uf;lu;> bg;gu;)

026 lau;fis kPs; epug;gy;> nlf; nra;jy; kw;Wk; gioa lau; tpiyf;F 

thq;fy;/ thfdk; F\d; nra;jy;/ thfdq;fspd; tspr;rPuhf;fp 
027 thfdq;fspd; kpd;Rw;wp kw;Wk; Nkhl;lhu; gOJ ghu;j;jy;  

028 mq;fPfupf;fg;gl;l Nrit toq;fy;

029 nkhopngau;g;ghsu; Nrit toq;fy;

030 tpoh nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy;

031 rl;lj;juzp Nrit toq;fy;

032 ,Uk;G> cUf;F cgfuzq;fs; Nrit toq;fy; 

033 fhg;GWjp Nrit toq;fy;

034 l;uf;lu; Nlyu;> Fg;ig js;Stz;b gOJghu;j;jy; kw;Wk; cUf;;fpnahl;ly; 

Ntiy

035 gapw;rp ngw;w gapw;rp ngwhj njhopyhsu;fs; toq;fy;

036 gpuNjr rig epfo;r;rpfis glk; gpbj;jy; kw;Wk; tPbNah vLj;jy; Nritfs; 

(gpuNjrj;jpw;Fs;) 

037 Njhl;lk;> Rw;Wtl;lk;> tPjp ,U kUq;fpYk; moFgLj;jy; Nritfs;

038 gazpfs; kw;Wk; nghUl;fs; Nghf;Ftuj;J Nritia thliff;F ngwy; 

epge;jidfs;

I.  tpz;zg;gq;fis g+u;j;jp nra;Ak; NghJ rupahf cq;fspd; toq;fYf;fhd Fwpj;j 

cUg;gb ,yf;fq;fis Fwpg;gpl Ntz;Lk; vd;gNjhL cUg;gb vz;zpf;iff;F 

mika Fwpj;j nfhLg;gdit Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

II.  gjpT nra;ag;gLfpd;w tpz;zg;gjhuu;fsplk; ,Ue;J nghJthf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLtNjhL mtu;fs; rku;g;gpf;fpd;w tpiykDf;fs; Fiwe;jgl;rk; 03 khj 

fhyj;jpw;Fs; khWglhj ];jpu epiyapy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

III.  Njit vd czu;fpd;w re;ju;g;gq;fspy; NtW toq;Feu;fsplk; ,Ue;J nghUl;fis 

ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik rig trkhdjhFk;. NfhUk;NghJ tpiykDf;fis 

rku;g;gpf;fhjJk; epu;zapf;fg;gl;l juq;fSf;F kw;Wk; gz;GfSf;F mikahjJkhd 

tpiykDjhuu;fspd; gjpT uj;Jr; nra;ag;gLk;.

2021.10.22 Mk; jpfjp

mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr rig  

vk;.Mu;.gP. ju;\d rQ;rPt

jiytu;

mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr rig

toq;Feu;fis gjpT nra;Ak; tpz;zg;gg; gbtk;

mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr rig

01. epWtdj;jpd; ngau;/ tpz;zg;gjhuupd; ngau;: ....................................................................
02. epWtd ngau; gjpT ,yf;fk;: ...............................................................................................

03. epWtdk; my;yhj jdp xUtuhapd; Nj.m.m.,.:  ............................................................
04. Kftup:  ...................................................................................................................................
05. mjpfhuk; ngw;w mjpfhupfspd;  ngau; (tprhuizf;F):  ................................................
06. njhiyNgrp ,yf;fk;  jiutop: .......................... ifNgrp:  ...........................................
07. njhiyefy; ,yf;fk;:  .........................................................................................................
08. kpd;dQ;ry; Kftup:  ..............................................................................................................
09. ,izajs Kftup:  .............................................................................................................
10. tu;j;jf gjpT Kftup: .............................................................................................................

11. ntl; gjpT ,yf;fk;:  ............................................................................................................
12. toq;Ftjw;F vjpu;ghu;g;G cUg;gb ,yf;fk;: .....................................................................
13. toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;Fk; cUg;gb:  ...............................................................................
14. NtW tplaq;fs;:  ..................................................................................................................
15. nrYj;Jk; njhif: ……………….. fhNrhiy ,yf;fk;:  ..............................................
16. NkYs;s jfty;fs; rupahdJ vd $WfpNwd;.

   ………………………………
   Kfhikahsu;

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr rig
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க�ோணக�லை கேற்பிரிவு 
க�ோட்டத்தில் ேண்சரிவு அபோயம்  

சீரற்ற காலநிலல -
யால் பசல்ற பிரதேச 
தகாணககலல தேற -
பிரிவு தோட்ட ேககள் 
ேணசரிவு அனர்தே்தலே 
எதிரதநாககியுள்்ளனர.   

நானகாம் இலகக 
லயன தோ்டரகுடியி -
ருபலபச் தசர்நே எடடு 
குடும்பஙகல்ள தசர்நே 
35 தபர தகாணககலல 
தேறபிரிவு்த தோட்ட 
பிள்ல்ள பராேரிபபு 
நிலலய்ததில் ேறகாலிக -
ோக ேஙக லைககபபட -
டுள்்ளனர.   

இைரகளுககான அ்த -
தியாைசிய உலரஉணவு 
தபாருடகல்ள ைழஙகுைேற -
கான ஏறபாடுகல்ள பசல்ற 
பிரதேச தசயலா்ளர தேற -
தகாணடு ைருகின்றார.  

இ்ததோட்ட்ததில் ேணசரிவு 
அபாயம் காரணோக க்ட்நே 
அரசாஙக்ததின கால்ததின 
ேலலநாடடு புதிய கிராேங -
கள் அலேச்சின ஊ்டாக 48 

குடும்பஙகள் தகாணககலல 
கீழ்பிரிவு பகுதியில் புதிய 
வீடுகள் அலே்தது குடியேர்த -
ேபபட்டனர. இருபபினும் 
எஞ்சியுள்்ள நூறறுககு தேற -
பட்ட குடும்பஙகள் இனனும் 
அதே இ்ட்ததிதலதய ைசி்தது -
ைருகின்றனர. 

ேலழககாலஙகளில் தபரும் 
அச்சநிலலயில் ைாழ்்நது ைரு -

ைோக ேககள் தேரிவிககின்ற -
னர.   

இவ்வி்டயம் தோ்டரபாக 
ேலலயக அரசியல் ேலல -
ைரகள் உரிய ந்டைடிகலக -
கல்ள தேறதகாணடு   பாது -
காபபான இ்டஙகளில் புதிய 
குடியிருபபுகல்ள அலே்தது 
ேரதைணடும் என ேககள் 
தகாரிகலக விடு்ததுள்்ளனர.   

பதுல்ள தினகரன விதச்ட 
நிருபர   

கடும் ேலழ காரணோக 
காைல் க்டலேயில் ஈடு-
படடிரு்நே நபர ஒருைர 
காணாேல் தபாயுள்்ளார. 
காணாேல் தபானைர பராக -
கிரே ோை்தலே 24/3 பி 
எனும் விலாச்தலேச்  தசர்நே 
தோஹேட தோலஹதின தோஹ -
ேடமிலான என்ற 68 ையதுல்டய 
நபர என தேரியை்நதுள்்ளது.   

பசல்ற தபாலிஸ் பிரிவுககுடபட்ட 
தேய்கி்நேகே பல்தலகேயில் பகுதி -
யில் ோணிககககல் அகழ்விறகாக 
அலேககபபடடிரு்நே ேறகாலிக 
கூ்டாரம் ஒனறிதலதய இைர க்ட-
லேககு அேர்தேபபடடிரு்நோர. 

இ்நநிலலயிதலதய அைர காணாேல் 
தபாயுள்்ளார. தநறறுமுனதினம் 
தபய்ே கடும் ேலழ காரணோக 
இைர தைள்்ள்ததில் அடி்ததுச்தசல்-
லபடடிருககலாம் என தபாலிஸார 
ச்நதேகிககின்றனர. ச்நதேகநபலர 
தேடும் பணிகளில் தபாலிஸாரும் 
தபாதுேககளும் ஈடுபடடு ைருகின-
்றனர.   

பாதுகாப்பு அதிகாரியை 
காணவிலயலை   

மாத்தயை பாக்கிைம் த்தசிை கலலூரிக்கு
இராஜாஙக அயமச்சர் ஜீவன் விஜைம் 

ோ்தேல்ள பாககியம் தேசிய கல்-
லூரிககு விஜயம் தேறதகாண்ட இரா-
ஜாஙக  அலேச்சர ஜீைன தோண்ட-
ோன பா்டசாலலயில் இ்டம்தபறும் 
கல்வி ந்டைடிகலககள் தோ்டரபாக 
பா்டசாலல அதிபர ஆசிரியரகளு-
்டன கல்நதுலரயாடினார.

தேலும் பா்டசாலலயில் முழுலே 
தப்றாது இல்டநடுதை நிறு்தேப -
பட்ட பா்டசாலலக கட்ட்டம் 
தோ்டரபாக அதிபரினால் அலேச்ச -
ரின கைன்ததிறகு தகாணடுை்நேலே 
தோ்டர்நது அலேச்சர தோலலதப-
சியினூ்டாக கல்வி அலேச்சரு்டன 
கல்நதுலரயாடி ந்டைடிகலக எடு்த -
ோர. இேறகாக சுோர 45 இலடசம் 
ரூபாய் நிதி ஒதுககீடு தசய்யபபட-
்டது. இேனமூலம் லகவி்டபபட்ட 
பணிகல்ள முனதனடுபபேறகும் 
அ்ததோடு இராஜாஙக அலேச்-
சின ஊ்டாக பா்டசாலல உடகட்ட-
லேபபு ைசதிகல்ள தேறதகாள்்ள -
வும்  ந்டைடிகலக எடுககபபட்டது.

தேலும் பா்டசாலலயின ஏலனய 
தபௌதீக ை்ளபபற்றாககுல்றகள் 
தோ்டரபாகவும், பா்டசாலல ஆசி-
ரியரகள் பற்றாககுல்றலய நிைர்ததி 
தசய்து ோணைரகளின கல்வி ந்ட-
ைடிகலககல்ள ேல்டயினறி தேற -
தகாள்்ள ந்டைடிகலக எடுபபோக 
அலேச்சர இேனதபாது உறுதியளி்த-
ோர. 

இேனதபாது இலஙலக தோழி-
லா்ளர காஙகிரஸின பிரதி தேசிய 
அலேபபா்ளரும், உபேலலைரு-
ோன சிைஞானம், பிரஜாசகதி தசயற-
திட்ட்ததின பணிபபா்ளர பார்த 
அருள்சாமி,  ோ்தேல்ள ோநகர சலப 

தேயர ச்நேனம் பிரகாஷ் ேறறும் 
ோ்தேல்ள அம்பகங தகாரல்ள 
பிரதேச சலப்த ேலலைர தயாகராஜ் 
ேறறும் பா்டசாலல அதிபர ஆசிரியர-
கள் உடப்ட பலர கல்நதுகதகாண்ட-
னர. 

்தமிழ்மாழி மூலைமான 
பாட்சாயலைகளுக்கு வித்சட விடுமுயை   

தீபாைளி பணடிலகலய முன-
னிடடு ே்ததிய, சபரகமுை, ஊைா 
ோகாணஙகளிலுள்்ள அலன்தது 
ேமிழ் தோழி மூலோன பா்டசாலல-
களுககு நால்ள தைள்ளிககிழலே 
விதச்ட விடுமுல்ற தினோக அறிவிக-
கபபடடுள்்ளது.   

தீபாைளி பணடிலகலய முன-
னிடடு ேமிழ் தோழி மூல பா்டசாலல-
களுககு எதிரைரும் தைள்ளிககிழலே 
(05) விதச்ட விடுமுல்ற அறிவிக-
கபபடடுள்்ளோக ே்ததிய ோகாண 
கல்விப பணிபபா்ளர அேரசிறி 
பியோச தேரிவி்ததுள்்ளார.  அனல்றய 
தினம் விடுமுல்ற ைழஙக ே்ததிய 
ோகாண ஆளுநர சட்ட்தேரணி லலி்த 
யு. கேதக ந்டைடிகலக எடு்ததுள்-
்ளார. அேறகிணஙக ே்ததிய ோகா-
ண்ததின நுைதரலியா, ோ்தேல்ள 
ேறறும் கணடி ோைட்டஙகளிலுள்்ள 
அலன்தது ேமிழ் தோழி மூல பா்ட-
சாலலகளுககும் அனல்றய தினம் 
விடுமுல்ற ைழஙகபப்டவுள்்ளது. 

விடுமுல்ற ைழஙகபபட்ட நாளுககு 
பதிலாக எதிரைரும் 13 ஆம் திகதி 
சனிககிழலே பா்டசாலல நா்ளாக அறி-
விககபபடடுள்்ளோக அைர தேலும் 
தேரிவி்தோர.  அதேதபால் சபரகமுை 
ோகாண்ததிலுள்்ள அலன்தது ேமிழ்-
தோழி மூல பா்டசாலலகளுககும் 
விடுமுல்ற ைழஙகபபடடுள்்ளது.

சபரகமுை ோகாண ஆளுநர டிககிரி 
தகாபதபகடுைவின ஆதலாசலனககு 
அலேய தேறபடி விடுமுல்ற ைழங-
கபபடடுள்்ளது.

இது குறி்தது சபரகமுை ோகாண 
கல்வி அலேச்சினால் சபரகமுை 
ோகாண்ததில் உள்்ள அலன்தது 
ேமிழ்தோழி மூல பா்டசாலலக-
ளுககு கடிேம் மூலம் அறிவிககபபட-
டுள்்ளது.

தேறபடி 5ஆம் திகதி ைழஙகபபட-
டுள்்ள விடுமுல்றககு பதிலாக எதிர-
ைரும் 13ஆம் திகதி சனிககிழலே 
பா்டசாலலலய ந்டா்ததுைேறகு தீரோ-
னிககபபடடுள்்ளது. 

விகாயரகளில உண்டிைலில   
திருடும் ்சநத்தக நபர் யகது   
இர்ததினபுரி சுழறசி நிருபர   

பலாஙதகால்ட பிரதேச்ததிலுள்்ள 
தபௌ்தே விகாலரகளில் பணம் திருட-
டில் ஈடுபட்ட ச்நதேகநபர ஒருைலர 
தநறறு முனதினம் பலாஙதகால்ட 
தபாலிஸார லகது தசய்யபபடடுள்-
்ளார.   

பல குற்றச்சாடடுககள் தோ்டரபில் 
தே்டபபடடு ை்நே ச்நதேக நபர தபாலி-

ஸாரால் லகது தசய்யபபடடுள்்ளார. 
இைரி்டம் ந்ட்தேபபட்ட விசாரலண-
களின தபாது இபபிரதேச்ததிலுள்்ள 
பல தப்ள்தே விகாலரகளின உண-
டியல்கள் இைரால் திரு்டபபடடுள்-
்ளலே உறுதிபபடு்தேபபடடுள்்ளது. 
இதேதைல்ள இைர 50றகும் தேற-
பட்ட திருடடு சம்பைஙகள் தோ்டர-
பில் தே்டபபடடு ை்நே நபர எனவும் 
தபாலிஸார தேரிவி்தேனர.   

மயலைைக மக்கள் தீபாவளி   
பண்டியகயை ்காண்டாட ்தைார்   

ஹற்றன விதச்ட,  ஹற்றன சுழறசி, 
ேஸ்தகலியா  தினகரன விதச்ட 
நிருபரகள்   

தகாதரானா அச்சுறு்தேல் ேறறும் 
தபாரு்ளாோர தநருககடிககு ே்த-
தியில் ேலலயக ேககள் தீபாைளி 
பணடிலகயிலன தகாண்டா்ட 
ஆய்தேோகி ைருகின்றனர.   

இேனால் தநறறு ேலலயக நக-
ரஙகளில் சன ந்டோட்டம் அதிக-
ரி்தது காணபபட்டது.   

ேககள் அ்ததியாைசிய தபாருட-
கள், ஆல்டகள் தகாள்ைனவு தசய்-
ைேறகாக ைருலக ேருைலே காணக-
கூடியோகவிரு்நேது. ேலலயக 
நகரஙகளில் சுகாோர ைழிமுல்ற-
கல்ள பினபறறி ேககள் ைருலக 
ே்நதிரு்நேனர அதிகோனைரகள் 
முகககைசம் அணி்நதிரு்நே தபாதிலும் 
ஒரு சிலர ேஙக்ளது பிள்ல்ளகளுககு 
முகககைசமினறி அலழ்தது ை்நதிரு்ந-
ேலே காணககூடியோகவிரு்நேது.   

ைர்தேக்ததில் ஈடுபடும் சில நபர-
களும் முல்றயாக முகககைசம் 
அணியாது வியாபார ந்டைடிகலகக-
ளில் ஈடுபடுைலே காணககூடியோக-
விரு்நேது. அதுேடடுமினறி ேககள் 
சீரற்ற காலநிலலயிலனயும் தபாருடப-
டு்தோது தபாருடகள் தகாள்ைனவில் 
ஈடுபட்டனர.   தபாது ேககளின பாது-
காபபு கருதி ஹற்றன டிகதகாயா நகர-

சலப தகாதரானா தோறறு தோ்டரபாக 
ஒலிதபருககிகள் மூலம் அறிவுறு்தேல்-
கல்ள ைழஙகினர. தபாது ேககளின 
பாதுகாபபு கருதி ஹற்றன தபாலிஸார 
பாதுகாபபு க்டலேயில் ஈடுபட்டனர.   

தேலும் ேனியார ேறறும் தபாது 
தபாககுைர்தது தசலை பஸ்களும் 
ஏலனய நாடகல்ள வி்ட தசலையில் 
ஈடுபடு்தேபபடடிரு்நேன.   

இதேதைல்ள தீபாைளி பணடிலக 
கால்ததில் சலேயல் எரிைாயு ேட-
டுபபாடு காரணோக ேககள் பாரிய 
அதசௌகரியஙகளுககு முகம்தகா-
டு்தது ைருகின்றனர.  

ஆசிரிைர்களுக்கு ஆ்தரவாக ்பறதைார்கள் ஆர்ப்பாடடம்   

ஹற்றன சுழறசி, ேடுல்சீலே, 
ோ்தேல்ள சுழறசி, பசல்ற, பதுல்ள 
தினகரன விதச்ட ேலாைாககலல 
குறூப நிருபரகள்  

ஆசிரியர, - அதிபர சம்ப்ளப பிரச்-
சிலனககு உ்டனடி்த தீரலைக தகாரி 
ேலலயக்ததில் பல்தைறு பகுதிக-
ளிலும் பா்டசாலல ோணைரகளின 
தபறத்றாரகள் தநறறு (03) ஆரபபாட-
்ட்ததில் ஈடுபட்டனர.   

ஆசிரியரகளின சம்ப்ளப பிரச்-
சிலனககு்த தீரவு காணவும், பிள்-
ல்ளகளின கல்வி உரிலேலய உறு-
திபபடு்தேவும் அரசாஙக்ததி்டம் 
தகாரிகலககல்ள முனலை்தது பா்ட-
சாலலகள் தபறத்றாரகள் சஙக்ததி-
னால் இ்நே ஆரபபாட்டம் முனதன-

டுககபபட்டது.   
சுகாோர விதிமுல்றகல்ள பின-

பறறி போலேகல்ள ஏ்நதியைாறும், 
தகாஷஙகல்ள எழுபபியைாறும் 
தபாராட்டம் நல்டதபற்றது.   

நுைதரலியாவில் உள்்ள நல்லா-
யன ேகளிர கல்லுரி, ேறறும் புனிே 
சைரியார பா்டசாலல ஆகியைறறின 
தபறத்றாரகத்ள இவ்ைாறு பா்டசா-
லலககு முனபாக தபாராட்ட்தலே 
ந்ட்ததினர.   

 பது / பசல்ற ேமிழ் தேசிய பா்ட-
சாலலககு முனபாக தநறறு காலல 8 
ேணிய்ளவில் பா்டசாலல ோணைரக-
ளின தபறத்றார ஆரபபாட்டதோன-
றில் ஈடுபட்டனர.   

ோ்தேல்ள கல்வி ைலய்ததுககுட-
பட்ட கவுடுதப்ளல்ல கலலேகள் 

ேமிழ் வி்ததியாலய ோணைரகளின 
தபறத்றாரகள் (3) தநறறுக காலல 
கைனயீரபபு தபாராட்ட்ததில் ஈடுபட-
்டனர.   

ேலைாககலல வி்ததியாதசகர 
பா்டசாலல ோணைரகளின தபற-
த்றாரக்ளால் ேலைாககலல நகரில் 
தநறறு (3) ஆரபபாட்டம் முனதனடுக-
கபபட்டது. ேலைாககலல வி்ததியா-
தசகர பா்டசாலல ை்ளாக்ததிலிரு்நது 
தபரணியாக ை்நே தபறத்றாரகள்; 
ேலைாககலல நகர சுறறு ைட்ட்த-
திறகு முனபாக சுோர ஒரு ேணி 
தநரம் ஆரபபாட்ட்ததில் ஈடுபபட்ட-

னர. ஆடசியா்ளரகத்ள அதிபர, ஆசி-
ரியரகளின சம்ப்ள முரணபாடடிறகு 
உ்டனடியாக தீரலை ைழஙகு, ோண-
ைரகளின கல்வி ந்டைடிகலககளில் 
பாதிபலப ஏறபடு்தோதே, பிள்ல்ளக-
ளின கல்வி உரிலேலய உறுதி தசய் 
தபான்ற பல்தைறு ைாசகஙகல்ள 
எழுதிய போலேகல்ள ஏ்நதியைாத்ற 
இ்நே ஆரபபாட்ட்ததில் தபறத்றார-
கள் ஈடுபட்டனர. 

ஹல்துமுள்ல்ள பிரதேச தபறத்றார-
கள் ஹல்துமுள்ல்ள கல்விப பணிய-
கம் முனபாக கைனயீரபபு தபாராட-
்ட்ததில் ஈடுபட்டனர. 

8 குடும்பங்கள் இடம்்பயர்வு   
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மன்னாரில் க�னார�னா்னா க�னாற்னாளர�ளின 
எண்ணிக்� அதி�ரிப்ப�னா� எச்சரிக்�
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர் வனாஸ்

மன்னார் மனாவடடத்தில் கடநத 
மனாதத்லத விட இநத நவமபர் மனாதத் -
தில் ககனாஷ�னா்னா கதனாற்னாளர்களின 
எண்ணிகலக அதிகரித்து வருவதனாக 
பி�னாநதிய சுகனாதனா�ப் பணிப்பனாளர் 
த.விஷ்னாதன கதரிவித்துளளனார்.

சுகனாதனா� நலடமுல்களில்  ஏற-
படடு வரும தளர்வு, பயணககட -
டுப்பனாடு தளர்நதுளளலம எனப -
லவஷய இதறகு கனா�ணம எனறும 
அவர் கதரிவித்தனார்.

மன்னார் பி�னாநதிய சுகனாதனா� 
ஷேலவகள பணிப்பனாளர் த.வி -
ஷ்னாதன புதனகிழலம (03) த்து 
பணிமல்யில் நடனாத்திய ஊடக 
ேநதிப்பில் இதுபறறி ஷமலும கதரி -

வித்ததனாவது, 
மன்னார் மனாவடடத்தில் 

தறகபனாழுது புதிதனாக 22 
ஷபர் ககனாவிட கதனாற்னா-
ளர்களனாக அலடயனாளம 
கனாணப்படடுளள்ர்.

இவர்களில் 05 ஷபர் 
கபரிய பண்டிவிரிச் -
ேனான மனாவடட லவத்தி-
ேனாலையிலும 07 ஷபர் 
நனா்னாடடனான மனாவடட 
லவத்தியேனாலையிலும, 04 ஷபர், -
நனா்னாடடனான சுகனாதனா� லவத்திய 
அதிகனாரி பிரிவிலும அலடயனாளம 
கனாணப்படடுளள்ர். இனனும 
சிைர், முருஙகன ஆதனா� லவத்திய -
ேனாலை, மன்னார் கபனாது லவத்திய -

ேனாலை மறறும ஷபேனாலை 
மனாவடட லவத்தியேனாலை -
களிலும  அலடயனாளம 
கனாணப்படடுளள்ர்.

 கடநத ஒகஷடனாபர் 
மனாதம நனாகளனானறுககு ே�னா -
ேரியனாக  எடடு அல்ைது 
ஒனபது ககனாவிட கதனாற -
்னாளர்கஷள அலடயனா-
ளம கனாணப்படட்ர்.
எனினும, நவமபர் மனாதத்-

தின கடநத மூனறு தி்ஙகளில் 
நனாகளனானறுககு ே�னாேரியனாக  17 ஷபர் 
ககனாவிட கதனாறறுககு உளளனாகி வரு -
கின்்ர். 

இநத அதிகரிப்பு ஏறபட பயணத் 
தலடயில் ஏறபடட தளர்வு, 

சுகனாதனா� நலடமுல்களில்  மககள 
கனாடடிவரும அசி�த்லத எனப-
லவஷய கனா�ணம. எ்ஷவ மன்னார் 
மனாவடட மககள சுகனாதனா� நலடமு-
ல்கலள கடுலமயனாக பினபற் 
ஷவண்டியுளளது. 

 தீபனாவளி இலதத் கதனாடர்நது 
வருகின் கிறிஸ்மஸ்  பண்டிலக 
கனாைஙகளில்,மககள மிகக கவ்-
மனாக நடநது ககனாளளுமனாறும அவர் 
ஷகனாரியுளளனார்.

இவ் விடயத்லத ஒவ்கவனாருவரும 
சி�ஷமறககனாண்டு சுகனாதனா� நலடமு-
ல்லய பினபறறி்னால் மடடுஷம 
கதனாறறிலிருநது மககலள கனாப்பனாற் 
முடியும எனபலத  வலியுறுத்துவ-
தனாகவும அவர் குறிப்பிடடனார். 

வவுனியாவில் இடம்பெற்ற 
விபெத்தில் இருவர் காயம

ஓமநலத விஷேட நிருபர்

வவுனியனா லவ�வபுளியஙகுளத்தில் 
ஷநறறு (03) பிறபகல் இடமகபற் 
விபத்தில் இருவர் கனாயமலடநது 
லவத்தியேனாலையில் அனுமதிககப்பட-
டுளள்ர் .

வவுனியனா புலகயி�த நிலைய வீதி-
யிலிருநது, குருமனகனாடு ஷநனாககி ஒஷ� 
பகுதியனால் பயணித்த இரு ஷமனாடடனார் 
லேககிளகள, ஒனறுடன ஒனறு ஷமனாதி 

இநத விபத்து ஏறபடடது. இச் ேமப-
வத்தில் ஷமனாடடனார் லேககிலள கேலுத்-
திய இருவரும கனாயமலடநதுளள்ர். 
கனாயமலடநத இருவல�யும அஙகி-
ருநதவர்கள முச்ேகக�வண்டி ஒனறில் 
உட்டியனாக லவத்தியேனாலைககு 
அனுப்பி லவத்த்ர்.

இவ்விபத்து குறித்த ஷமைதிக விேனா�-
லணகலள, ஷபனாககுவ�த்து கபனாலிஸனார் 
ஷமறககனாண்டு வருகின்்ர் .

வவுனியாவில், ஆரமபெ பிரிவு மாணவர்கள் 
இருவருக்கு ்காவிட் ்�ாறறு உறுதி
வவுனியனா விஷேட நிருபர்

வவுனியனா வடககு வையத்லதச் 
ஷேர்நத பனாடேனாலையின, ஆ�மப 
பிரிலவச் ஷேர்நத மனாணவர் இரு -
வருககு ககனாவிட கதனாறறு உறுதி 
கேயயப்படடுளளதனாக சுகனாதனா�ப் 
பிரிவி்ர் கதரிவித்துளள்ர். 

புதுககுளம கனிஷட வித்தியனாை-
யத்தில் கல்வி கறகும த�ம 1 மறறும 
த�ம 5 ஐச் ஷேர்நத ஒஷ� குடுமபத்து 
மனாணவர்கஷள ககனாவிட கதனாறறுக -
குளளனாகி உளள்ர்.

இவர்களின உடல் நிலையில் 
மனாற்ம ஏறபடடலதயடுத்து அவர்-

களின கபறஷ்னார்  வவுனியனா லவத் -
தியேனாலைககு அலழத்து கேனறு 
ஷநறறு (03) அனடிஜன பரிஷேனா -
தல் ஷமறககனாண்ட்ர்.

இதனஷபனாது ஒஷ� குடுமபத்லதச் 
ஷேர்நத குறித்த இரு மனாணவருககும 
ககனாவிட கதனாறறு உறுதி கேயயப் -
படடுளளது. 

இதல்யடுத்து அவர்கள தனி -
லமப்படுத்தப்படடுளளதுடன, 
அவர்களுடன கதனாடர்புலடயவர் -
கலள இ்ஙகனாண சுகனாதனா�ப் பிரி -
வி்ர் நடவடிகலக எடுத்துளள -
்ர். 

சாவகச்சரி நகர சபபெக்குட்பெட்ட
குளஙகபள சீரபமக்க ்காரிக்பக
ேனாவகச்ஷேரி விஷேட நிருபர்

ேனாவகச்ஷேரி நக�ேலப எல்லைக-
குடபடட குளஙகலள ஆழப்ப-
டுத்தி, வனாயககனால்கலள  சீர் கேயது 
வருடனா வருடம ஏறபடும கவளள 
அபனாயத்லதத் தீர்கக நக�ேலப நட -
வடிகலக எடுகக ஷவண்டுகம், 
ேனாவகச்ஷேரி நக�ேலப உறுப்பி்ர் 
ம.நட்ஷதவன ஷகனாரிகலக விடுத்-
துளளனார். நக�ேலபயில் இடமகபற் 
மனாதனாநத அமர்வின ஷபனாஷத அவர் 
இநதக ஷகனாரிகலகலய விடுத்திருந-

தனார். இது கதனாடர்பனாக ஷமலும அவர் 
கருத்து கதரிவிகலகயில்;

நக�ேலப எல்லைககுடபடட 
கண்டுவில் குளம, கறகுழிக குளம 
மறறும உப்புகஷகணிக குளம என-
பவறல் ஆழப்படுத்த ஷவண்டிய 
ஷதலவகள எழுநதுளள். குறிப்-
பனாக மனாரி கனாைத்தில் கண்டுவில் 
குளம நில்வதனால், அருகிலுளள 
குடிமல்கள பனாரிய கவளள அபனா-
யத்லத எதிர்ககனாளவதுண்டு. அத் -
துடன ஷகனாவிறகுடியிருப்பு வட -

டனா�த்தில் வீதிஷயனா�மனாக உளள 
உப்புகஷகணிககுளம எல்லைச் சுவ-
ரில்ைனாத நிலையில் பனாதுகனாப்பறறுக 
கனாணப்படுகி்து.

ஷமலும கண்டுவில் குளத்தில் 
இருநது இல்வனால�க குளம வல�, 
வனாயககனால் வேதிகள எதுவும இல்-
ைனாதுளளது. இதல் நக�ேலபயி-
்ர் தமது அதிகனா�த்லதப் பயனப-
டுத்தி உரிய முல்யில் சீர்படுத்த 
ஷவண்டும எனறும அவர் குறிப் -
பிடடனார்.

முலமலைத்தீவு ைாவட்டத்தில 

புதுககுடியிருப்பு விஷேட நிருபர்

பனாடேனாலை மனாணவர்களுககனா் 
தடுப்பூசி ஏறறும நடவடிகலக கடநத 
(01) ஆ�மபமனா் லதயடுத்து, தடுப்-
பூசி ஏறறும நடவடிகலககள முல் -
லைத்தீவு மனாவடடத்தில் கதனாடர்ச்-
சியனாக முனக்டுககப்படடு 
வருகின்்.

முல்லைத்தீவு மனாவடடத்தில் 
த�ம 11 கதனாடககம 13 வல�யிைனா் 
பனாடேனாலை மனாணவர்களுககனா் 
"லபேர்" தடுப்பூசிகள  மூன்னாவது 
நனாளனாக ஷநறறும (03) கதனாடர்நது 
முனக்டுககப்படடது.

முல்லை கல்விவையம, துணுக -
கனாய கல்விவையஙகளின கீழ் தடுப் -
பூசி ஏற் அறிவிககப்படட பனாட -
ேனாலைகளில் மனாணவர்களுககனா் 
தடுப்பூசிகள ஏற்ப்படடுளள்.

புதுககுடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி-
யில் இதுவல� 520 மனாணவர்களுககு 
தடுப்பூசிகள ஏற்ப்படடுளளதுடன, 

ஷநறறு (03) உலடயனார் கடடு மகனா-
வித்தியனாையத்தில் மனாணவர்களுக-
கனா் தடுப்பூசிகள ஏறறும நடவடிக-
லககள முனக்டுககப்படட். 

நனாலள கவளளிககிழலம விசுவ-
மடு பனா�தி மகனாவித்தியனாையத்தில் 
மனாணவர்களுககனா் தடுப்பூசிகள ஏற-

்ப்படவுளளலம குறிப்பிடத்தககது.
பி�ஷதே சுகனாதனா� லவத்திய அதி-

கனாரியின  ஷமறபனார்லவயில், இ�னா-
ணுவத்தி்ரின ஒழுஙகுபடுத்தலில் 
உத்திஷயனாகத்தர்களின கநறிப்படுத்த-
லில் இநத தடுப்பூசிகள ஏற்ப்படடு 
வருகின்்.

மாணவர்களுக்கு ்காவிட் �டுப்பூசிகள்
ஏறறும நடவடிக்பககள் தீவிரம

வவுனியனா விஷேட நிருபர்

ககனாழுமபு - கனாஙஷக -
ேனதுல் யனாழ் ஷதவி 
�யில் ஷேலவ 6 மனாதஙக -
ளின பின்ர் ஷநறறு (03) 
மீண்டும ஆ�மபமனாகி 
வவுனியனா புலகயி�த நிலை -
யத்லத வநதலடநதது.

நனாடடில் ககனாவிட ப�ம -
பல் தீவி�மலடநதலதத் 
கதனாடர்நது, மனாகனாணஙக -
ளுககிலடயிைனா் ஷபனாக -
குவ�த்து நிறுத்தப்படடது. 
இதனஷபனாது மனாகனாணஙகளுககு 
இலடயிைனா் புலகயி�தப் ஷபனாககு -
வ�த்தும தலடப்படடிருநதது.

இநநிலையில், ககனாழுமபிலி 
ருநது கனாலை 5.55 மணிககு கனாங -
ஷகேனதுல் ஷநனாககி பு்ப்படட 
யனாழ்ஷதவி புலகயி�தம, வடமனாகனா -

ணத்தின முதைனாவது மனாவடடமனா் 
வவுனியனாலவ மதியம 12 மணிககு 
வநதலடநதது. 

அஙகிருநது, யனாழ் ஷநனாககி இநதப் 
புலகயி�தம த்து பயணத்லத 
ஆ�மபித்திருநதலம குறிப்பிடத்தக -
கது. 

வவுனியனா விஷேட நிருபர்

ஷபனா�னால் பனாதிககப்படட 
வவுனியனா மககலள, ஷந�டி-
யனாகச் ேநதித்த பனா�னாளுமன் 
உறுப்பி்ர் புத்திகபத்தி�்,-
கனால்கலளயிழநத மூதனாடடி 
மறறும அவ�து மகனின 
ஷகனாரிகலககளுககு ஏறப  
மைேைகூடத்லத அலமப்ப -
தறகு உதவி புரிநதலம ேக-
ைல�யும கநகிழ்ச்சியலடச் 
கேயதுளளது. கனால்கலள 
இழநததனால், மைேைகூடம 
கேல்வதிலுளள சி�மங-
கலள இவர்கள பனா�னாளு -
மன் உறுப்பி்ரிடம விளககி்ர்.
இலதயடுத்ஷத இவர் இதறகு உதவி-
புரிநதனார்.

 ஐககிய மககள ேகதி உறுப்பி்ர்-
கள, ஆத�வனாளர்களுட்னா் கூடடம 
வவுனியனாவில்  (02) இடமகபற்து. 
இதில், ஐககிய மககள ேகதியின கேய -

ைனாளரும, நனாடனாளுமன் 
உறுப்பி்ருமனா் �ஞ்சித்-
மத்தும பண்டனா�, பனா�னாளு-
மன் உறுப்பி்ர்களனா் 
ஏ�னான விககி�ம�டண, 
புத்திக பத்தி�ண, ஐககிய 
மககள ேகதியின பி�தி கேய-
ைனாளர் உமனா ேநதி�பி�கனாஸ் 
உளளிடஷடனார் பஙஷகற -்
்ர்.

இதில் கைநது ககனாண்ட 
கபனாதுமககளின குல்க-
லளக ஷகடடறிநத புத்திக-
பத்தி�ண எமபி,ஷபனாரி்னால் 
அவயஙகலள இழநஷதனா-
ரின குல்கலளயும ஷகடட-

றிநது அவறல் நிவர்த்தி கேயவதறகு 
உதவுவதனாகவும உறுதியளித்தனார்.

யனாழ்.விஷேட நிருபர்

நல்லூர் ஸ்ரீகநதசுவனாமி ஆைய கநத-
ேஷடி உறேவம, ஷந�லையில் ஒளிப-
�ப்ப முடிவு கேயயப்படடுளளது.

சுகனாதனா� துல்யி்�து அறுவுறுத்த-
லினபடி பகதர்கள வீடுகளில் இருநது 
தரிே்ம கேயயும கபனாருடடு, 
நல்லூர் ஸ்ரீகநதசுவனாமி ஷதவஸ்தனா்த்-
தி்னால் உறேவத்தில் இடமகபறும 
நிகழ்வுகள ஆைய உத்திஷயனாகபூர்வ 
“YouTube” யூடியூப் தளத்தில் ஷந�-
லையனாக ஒளிப�ப்பப்படவுளளது.

கநதேஷடி உறேவ கனாைத்தில், 
பகதர்கள ஆையத்தினுளளும கவளி-
வளனாகத்திலும ஒனறு கூடுவலத 
தவிர்ககும கபனாருடடு இநத ஷந�லை 
ஏறபனாடுகள கேயயப்படடுளள். 
எ்ஷவ, வீடுகளிலிருநது தூ� தரிே-
்ம கேயயுமனாறு  ஆைய நிர்வனாக அதி-
கனாரிகள ஷகடடுளள்ர்.

கந� ஷஷ்டி உறசவம
்நரடி ஒளிபெரப்புக்கு ஏறபொடு

மாஙகுளம - ஒட்டுசுட்டான் வீதியில்   
காட்டு யாபைகள் அட்டகாசம   

ஆறு மா�ஙகளின் பின் வவுனியாபவ 
வந�படந� யாழ்�வி புபகயிர�ம

்பொரிைால் அவயஙகபள இழந� மூ�ாட்டி,
மகனுக்கு புத்திக்க பெத்திரண எம.பி உ�வி

மன்னார் குறூப் நிருபர்  

ஷக�ள கஞ்ேனா கபனாதிகலள 
லவத்திருநத 17 வயது 
பனாடேனாலை மனாணவல் 
மன்னார் மனாவடட குற்த்தடுப்பு 
பிரிவு கபனாலிஸனார்  லகது கேய -
துளள்ர். இமமனாணவனிடமி -
ருநது  நனானகு கிஷைனா கஞ்ேனாவும 
லகப்பற்ப்படடு ளளது.

மன்னார் மூர்வீதி பகுதியில் 
கடநத (02)  கேவ்வனாயககிழலம 
இமமனாணவன லகதனா்னார்.
இவல�,  மன்னார் நீதவனான நீதி -
மன்த்தில் ஆஜர் படுத்த நட -
வடிகலககள  எடுககப்படடுள -
ள்.  

இஷத ஷவலள,  கடநத திங -
கடகிழலம மதியம மன்னார் 
தளளனாடி ேநதியில் லவத்து 1 
கிஷைனா 665 கி�னாம, ஷக�ள கஞ்ேனா 
ஷபனாலதப்கபனாருலள லவத்தி -
ருநத குற்த்தில் புத்தளத்தில் 
வசிககும 46 வயதுலடய ேநஷதக 
நபர் ஒருவரும லகது கேயயப் -
படடலம குறிப்பிடத்தககது.  

மனாஙகுளம குறூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு மனாவடடத்தின 
மனாஙகுளம ஒடடுசுடடனான வீதியில் 
கனாடடு யனால்களின அடடனாகனா-
ேம அதிகரித்துளளதனாக பயணிகள, 
கவலை கதரிவித்துளள்ர்.  

மனாஙகுளம -ஒடடுசுடடனான வீதி 
யில் 18 ஆவது கிஷைனாமீற்ர் பகுதி-
யில், வீதிககு குறுககனாக நின் கனாடடு 
யனால்யனால் வனாக்ஙகள, கபனாது  
மககள கபரும சி�மஙகலள எதிர்-
ககனாளள ஷநரிடடது.  

இநநிலையில் குறித்த விடயம 
கதனாடர்பில் வ்ஜீவ�னாசிகள 
திலணககளத்துககு தகவல் வழஙகப் -
படடதனால், அவ்விடத்துககு வருலக -
தநத வ்ஜீவ�னாசிகள திலணககள 
அதிகனாரிகள, யனால்லய கனாடடுக -
குள வி�டடியடித்த்ர்.   

மன்ைாரில் ்கரள கஞசாவுடன்   
பொடசாபை மாணவன் பகது 

ஶ்ரீலைங்ா முஸ்லிம ்ாஙகிரஸ் தமலைவர் ரவூப் ஹக்கீம நநற்று முன்தினம (02) இரவு 
யாழப்்பாணம, ந�ான்த் ததரு முஹமைதியா ஜுமஆ ்பள்ளிவா�லுக்குச் த�ன்்ார்.
ஊர்ப் பிரமு்ர்்ள் அவரமர த்பான்னாம்ட ந்பார்த்தி வரநவற்்னர். இதன் பின்னர் 
விநே்ட ்லைந்துமரயா்டலும இ்டமத்பற்்து. இதில ்டசியின் யாழ. ைாவட்ட அமைப்்பாளர் 
தராோன் தமீமும ்பஙகு்பற்றினார்.  

வடமாகாண பொடசாபைகளுக்கு நாபள வி்ஷட விடுமுப்ற
யனாழ்.விஷேட நிருபர்

வடமனாகனாண பனாடேனாலைகளுககு 
நனாலளமறுதி்ம கவளளிககிழலம 
சி்ப்பு விடுமுல் வழஙக மனாகனாண 
ஆளுநர் ஜீவன தியனாக�னாஜனா பணித்துள-
ளனார். வடககு மனாகனாண கல்வி அலமச்-
சுககு இதுகதனாடர்பனா் அறிவுறுத்-
தலை அவர் ஷநறறு வழஙகியுளளனார். 
இனறு வியனாழககிழலம இநதுககளின 

தீபனாவளி பண்டிலக எனபதனால்  கபனாது 
விடுமுல் நனாளனாகவுளளது. அத்னால் 
மறுநனாள கவளளிககிழலமயும பனாடேனா-
லைகளுககு சி்ப்பு விடுமுல் வழங-
கப்படடுளளது.

நனாலளமறுதி்ம சி்ப்பு விடுமுல் 
வழஙகப்படுவதனால் பதில் பனாடேனாலை 
எதிர்வரும நவமபர் 13ஆம ேனிககி-
ழலம  இடமகபறும எனறு மனாகனாண 
ஆளுநர் அறிவித்துளளனார்.
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வா ழ்க்கையின் இரு்ை 
நீ்ககி ஒளி்ை்க ககைொடு்க-
கும் பண்டி்கைைொகை 

தீபொவளி பண்டி்கை ககைொண்்ொ்பப-
டுகிறது. இந்திைொவின் வ்நொட்டில் 
தீபொவளிப பண்டி்கை்ை மூன்று தினங் -
கைள்  ககைொண்்ொடுவர். முதல் நொள் பண் -
டி்கை்ை ச�ொட்்ொ தீபொவளி (சிலு 
தீபொவளி) என்பர்.  இரண்்ொம் நொள் 
பண்டி்கை்ை 'ப்ொ தீபொவளி' (கபரிை 
தீபொவளி என்பர். மூன்றொவது  நொைன்று 
'சகைொவர்்ததன பூ்�' க�ய்து கைண்்ணபிரொ-
்னயும் பூசிபபர். அன்றுதொன்பகைவொன் 
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நரகைொசுர்ன வதம் க�ய்த-
தொகைப புரொ்ண நூல்கைள் கூறுகின்றன.  

  தீபொவளி்த தின்ததன்று எண்க்ணய் 
சதய்்தது்க குளி்ததொல்  பீ்்கைள் 
விலகும். மிகைவும் புண்ணிைம் உண்்ொ-
கும். எண்க்ணயில் திருமகைளும்  கவந்நீ-
ரில் கைங்்கையும் அன்று ஒன்று ச�ர்வதொல் 
அன்று எண்க்ணய்்க குளிைல்  க�ய்பவ-

ரு்ககு்க கைங்்கையில் மூழகி்க குளி்தத 
புனிதப பைன் கிட்டும் என்று  ம்ககைள் 
நம்புகின்றனர்.  

 இந்திைொவில் தீபொவளி தின்ததன்று 
க�ல்வ்த திருமகைைொன லட்சுமிசத-
வி்ைப பூஜி்தது, புது்ககை்ண்ககு்த 

கதொ்ங்குவர். தீபொவளி தின்ததன்று 
வழ்ககைமொகை்க குடும்ப்ததில் வழிபடும்  
கதய்வ்ததின் முன்பு சகைொலமிடுவர். 
தொம்பூலம், பழம், சதங்கைொய், மலர்கைள்,  
புதிை துணிமணிகைள்,  மஞ�ள் கபொடி, 
பட்�்ணங்கைள் ஆகிைவற்ற ்வபபர். 
பின்பு  சதங்கைொய் உ்்்தது, கைறபூரம் 
ஏறறி வ்ணங்கி வழிபொடு க�ய்வர்.  

  புதிதொகை ம்ணமுடி்ததவரு்ககு 
அ்மயும் தீபொவளி த்ல்த 

தீபொவளி.  மொபபிள்்ை்ை-
யும் மகை்ையும் சகைொலமிட்் 

ம்னயில் உட்கைொர ்வ்தது குங்கு -
மமிட்டு  ஆர்ததி எடு்ககை சவண்டும். 
பிறகு, நலங்கு இட்டு எண்க்ணய் 
சதய்்தது்க  குளி்ததுச் சுவொமி்ை வ்ணங்-
குதல் சவண்டும். அடு்தது அவர்கைள் 
கபரிைவர்கைளின்  ்கைைொல் மஞ�ள் 
த்விை புது்ததுணி்ை வொங்கி உடு்த-
தி்க ககைொள்ை சவண்டும்.  

 தீபொவளியின் சபொது கபரிசைொர்-
கை்ை வ்ணங்கி அவர்கைளி்ம் ஆசியும்,  
வொழ்ததும் கபறுவது அவசிைமொகும். 

தீபொவளிச் �்மைலில் �ொம்பொர், 

புளி்ககுழம்பு சபொன்ற்வ 
இ்ம்கபற்க கூ்ொது. ஏகனன்றொல், 
தீபொவளிப பண்டி்கையின் சபொது 
ம்ழ்ககைொலமொ்கைைொல்  அபசபொது 
அ்வ �மிபொடு ஆகைொது. இபபருவ்ததிற-
சகைறற, உ்லு்ககு இதமொன,  ப்ககுவ-
மொன உ்ணவு சமொர்்ககுழம்பு மட்டுசம. 
எனசவ, தீபொவளிப 
பண்டி்கைச் �்மைலில்  
மறற உ்ணவுகைளு்ன் 
சமொர்்ககுழம்பு மு்ககிை 
பங்்கைப கபறும்.  

 இந்து்ககைள் மட்டு-
மின்றி ்ைனர், கபை்த -
தர், சீ்ககிைர் ஆகிசைொ-
ரும் தீபொவளி்ை 
சிறபபொகை ககைொண்்ொ-
டுகிறொர்கைள்.    லட்சுமி 
க�ல்வ்ததின் அதிபதி. 

அதனொல் தீபொவளி அன்று லட்சுமி 
பூ்ை க�ய்வதொல் ‘க�ல்வம் வைரும்’ 
என்பது நம்பி்க்கை.  

  கைண்்ணபிரொனு்ககும் நரகைொசுரனு்ககு 
ந்ந்த யு்தத்ததில்  கைண்்ணபிரொன் 
சதர்்ததட்டில் மை்ககைமுறறொர். �ொர-
திைொகை வந்த �்ததிைபொமொ  வீர்த-
து்ன் சபொரொடினொள். அதனொல் 

இபபண்டி்கை வீரலட்சுமி்ைப சபொறறி 
வ்ணங்கும்  பண்டி்கைைொகைவும் ககைொண்-
்ொ்பபடுகிறது.  

அஞ்ொன்ததின் ஸ்தூல வடிவம்தொன் 
நரகைொசுரன். அந்த இரு்ைப சபொ்ககுதவ-
தறகு ்ொன தீபங்கை்ை ஏறறுகிசறொம் 

என்பதுசவதொந்த்க கைரு்தது. தீபொவளி 
பண்டி்கை்ை முதலில் ககைொண்்ொடிை-
வன் நரகைொசுரன் ்மந்தன் பகைத்ததன்.  

�ந்திரகுபத வி்கரமொதி்ததன் தீபொவளி 
திருநொள் அன்று அரிை்்ண அமர்ந்த -
தொகை �ரி்ததிரம் கூறுகிறது. தீபொவளி 
தின்ததன்று வரும் அமொவொ்�யில் 
பிதுர்கைளு்ககு தர்பப்ணம் க�ய்வது 
மிகைவும் சிறபபொன ஒன்றொகும்.  

  தீபொவளியின் சபொது இைம் 
கபண்கைள் தீபங்கைள் ஏறறி ஆறறில்  
மித்ககை வி் சவண்டும். அ்வ 

அமிழந்து வி்ொமலும் அ்்ணைொம -
லும் மிதந்து க�ல்ல  சவண்டும். 

அபபடி க�ன்றொல் அந்த 
ஆண்டு சுபிட்�மொகை இரு்ககும் 
என்பது  எம் முன்சனொர் நம் -
பி்க்கை.  

தீபொவளியின் சபொது வ் -
இந்திைொவில் மொடுகை்ையும் 

எருதுகை்ையும்  கைன்றுகை்ையும் 
குளிபபொட்டி திலகைமிட்டு அலங் -

கைொரம் க�ய்வர். இலங்்கை மறறும் 
தமிழநொட்டில்  கபொங்கைல் விழொவின் 
சபொதுதொன் இபபடி க�ய்வொர்கைள். 

ந்து மத்ததின் மிகைவும் கதொன்்ம-
ைொன மறறும்  கதய்வீகைம் நி்றந்த 
பண்டி்கைகைளில் ஒன்றொகை 
தீபொவளி விைங்குகின்றது. இப-

பண்டி்கை இந்திைொ, இலங்்கை உட்ப் 
இந்து்ககைள் வொழகின்ற நொடுகைள் அ்ன்ததி-
லும் ககைொண்்ொ்பபடுகிறது. வொழ்க்கை-
யின் இரு்ை நீ்ககி, ஒளி்ை்க ககைொடு்ககும் 
பண்டி்கைைொகை தீபொவளி பண்டி்கை 
ககைொண்்ொ்பபடுகிறது.

   இந்து்ககைள் மொ்ததிரமன்றி சீ்ககிைர்-
கைள், �ம்ணர்கைள் ஆகிசைொரும் �மை 
ரீதிைொகைவும் கைொலொ�ொர ரீதிைொகைவும் தீபொ-
வளி்ை்க ககைொண்்ொடுகின்றனர். 2021 
நவம்பர் 04 ஆம் திகைதி விைொழ்ககிழ-
்மைொன இன்று (ஐபபசி 18ஆம் நொள்) 
அமொவொ்� ஆகும். இன்்றை தின்ததி-
சலசை இபபண்டி்கை ககைொண்்ொ்பப-
டுகின்றது.

   இந்திைொ, சநபொைம், இலங்்கை, 
மிைன்மொர், சிங்கைபபூர், மசலசிைொ 
மறறும் பிஜி சபொன்ற நொடுகைளில் 
அரசு விடுமு்ற தினமொகை தீபொவளி்த 
திருநொள் அறிவி்ககைபபட்டுள்ைது. அங் -
ககைல்லொம் தீபொவளி்ை சகைொலொ-
கைலமொகை ம்ககைள் ககைொண்-
் ொ டு கின் ற ன ர் . 
தீபொவளி தின்ததில் 
வீடுகை்ை விை்க-
குகைைொல் அலங்-
கைரிபபர். ஆல-
ைங்கைள் க�ன்று 
வ ழி ப ொ டு கை ள் 
க�ய்து உறவி-
னர்கைள், அைல-
வர்கைள், நண்பர்-
கைளு்ககு இனிபபு 
பட்�்ணங்கைள் வழங்கி 
ககைொண்்ொடுவர்.  பட்்ொசு 
ககைொளு்ததி மகிழதல், பரிசு பரி -
மொறறம் க�ய்தல் சபொன்ற நிகைழவு-

கைள் ந்்கபறும்.  தீபொவளி்ை்க 
ககைொண்்ொடுவதறகு பல கைொர்ணங்கை்ை 
புரொ்ண்க கை்தகைளின் வழிைொகை்க கூறு-
கின்றனர்.

 இரொமன் பதினொன்கு 

வரு்ங்கைள் வனவொ�ம் முடி்தது  இரொ-
வ்ண்ன வதம் க�ய்து  சீதொ, இலட்சு -
ம்ணன், அனுமன் �கிதம் அசைொ்ததி்ககு 
க�ன்ற தின்ததில் ம்ககைள் விை்கசகைறறி 
வரசவறறதொகைவும், அதன் ்ொபகைொர்்த-
தமொகை அசத தின்ததில் விை்கசகைறறி 

சில இந்திை வ் மொநிலங்கைளில் இந்நி-
கைழ்வ     ம்ககைள் ககைொண்்ொடுகின்றனர்.    

புரொ்ண்க கை்தகைளின்படி, 
திருமொல் வரொகை 

அ வ த ொ ர ம் 

(கைொட்டு பன்றி) எடு்த-
திருந்த சபொது அவரது இரு ம்னவிை-
ருள் ஒருவரொன நிலமகைைொன பூமொசத-
வி்ககு பவுமன் என்ற கபைரில் மகைன் 
பிறந்தொன். பவுமன் என்றொல் அதிகை 
பலம் கபொருந்திைவன் என்று அர்்த-
தம். அவன் பிரொ்கசைொதி�ொ என்னும் 
நொட்்் ஆண்டு ககைொண்டு இருந்தொன். 
பின்பு தன்ககு ைொரொலும் மர்ணம் சநர 
கூ்ொகதன்று பிரம்ம்ன சநொ்ககி கைடும் 
தவம் புரிந்தொன்.

 அபசபொது அவன் முன் கைொட் -
சிைளி்தத பிரம்மன் ‘என்ன வரம் 
சவண்டும்’ என்று சகைட்் சபொது 
என்ககு எந்த நி்லயிலும் மர்ணம் ஏற-
ப்்க கூ்ொகதன்று வரம் சகைட்்ொன். 
அபசபொது பிரம்மன் இவ்வுலகில் பிற்க-

கும் உயிர்கைள்ைொவும் ஒரு நொள் இறந்சத 
தீரும் என்றொர். பின்பு நரகைொசுரன் தன் 
தொைொல் மட்டுசம தன்ககு மர்ணம் 
சநர சவண்டும் என்று வரம் வொங்கி-
னொன். பின்பு மனிதன் ஆகை இருந்து ஒரு 
அசுரன் ஆகை மொறிைதொல் அவனு்ககு நர-

கைொசுரன் என்று கபைர் ஏறபட்்து.
  இவன் கபண்கை்ை சி்றப 

பிடி்தது துன்புறு்ததி வந்தொன்.
அபசபொது  அவனின் அநீதிகை்ை 
நிறு்தத சவண்டி, கிருஷ்ணன் தனது 
ம்னவியில் ஒருவரொன �்ததிை -
பொமொவு்ன் க�ன்று நரகைொசுர்ன 

அழி்ககை பல வ்கையில் முைறசி்த -
தொர். பின்னர் கிருஷ்ணர், நரகைொசுரன் 
பிடியில் இருந்த அ்ன்ததுப கபண் -
கை்ையும் மீட்டு சதவர்கைளி்ம் ஒப -
ப்்்ததொர். நரகைொசுர்ன அதிகைொ்ல -
யில் வதம் க�ய்து முடி்தத கிருஷ்ண 

பகைவொன் எண்க்ணய் சதய்்தது த்ல -
முழுகினொர். அவன் தொன் இற்க -
கும் தின்த்த ம்ககைள் ககைொண்்ொ் 
சவண்டும் என்க சகைட்் வர்ததிறகி -
்ணங்கை, தீபொவளிைன்று ம்ககைள் அ்ன -
வரும் எண்க்ணய் சதய்்தது மகிழச்சி -

ைொகை்க ககைொண்்ொடுகின்றனர்.   கைந்த 
புரொ்ண்ததின்படி �்கதியின் 21 நொள் 
சகைதொரககைௌரி விரதம் முடிவுறறது 
இ்ததின்ததில்தொன். விரதம் முடிவ -
்்ந்த பின்னர் சிவன், �்கதி்ை 
தன்னில் ஒரு பொதிைொகை ஏறறு 'அர்்தத -
நொரீசுவரர்' உருவகமடு்ததொர்.

  பல நூறறொண்டுகைளு்ககு முறபட்் 
கைொல்ததில் இருந்சத சகைொயில்கைளில் 
தீபொவளி விழொ ககைொண்்ொ்பபட்டு 
வருவதறகைொன �ொன்றுகைள் திருபபதி 
திரும்ல சவங்கை்வன் சகைொயிலில் 
உள்ை ஒரு தமிழ்க கைல்கவட்டிலும், 
திருவொரூர் மொவட்்்ததில் உள்ை ஒரு 
க�பசபட்டிலும் கைொ்ணபபடுகின்றன.  

மகைொவீரர் வீடுசபறு அ்்ந்த 
தின்த்த நி்னவு 

கூர்ந்து, இ்ததின்த்தச் �ம்ணர்கைள் 
பண்டி்கைைொகை  ககைொண்்ொடுகின்றனர்.
தீபொவளி அன்று அ்னவரும் அதிகைொ-
்லயில் எழுந்து த்ல்ககு எண்க்ணய் 
சதய்்தது   கைங்கைொ குளிைல் க�ய்வர். 
ம்ககைள் பு்ததொ்் உடு்ததியும்,ஆலைங்-

கைளில் வழிபொடுகைள் க�ய்தும், பட்்ொசு-
கைள் கவடி்ககை ்வ்ததும், இனிபபு்ககைள் 
நி்றை க�ய்து ஒருவரு்கககைொருவர் 
பரிமொறி்க ககைொண்டும், பரிசுகைள் தந்தும் 
கபரிசைொர்கை்ை  வ்ணங்கி ஆசீர்வொதம் 
கபறறும் தீபொவளி்ை மகிழச்சியு்ன் 
ககைொண்்ொடுவர். சமறகு நொடுகைளிலும் 
தீபொவளி்ககு மு்ககி-
ை்ததுவம் உண்டு. 
அ்ன்தது இந்து்க-
கைளு்ககும் இபபண்-
டி்கை அதிமு்ககிை்த-
துவம் ககைொண்்தொகை 
அ்மகின்றது.

சிறப்பு மலர்
தீபாவளி

 உலகெங்கும் இந்து மகெளின்
 சிறபபான பண்டிகெ தீபாவளி

எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ்...?
கம்பமை

தீபத்திருநாள் க�ாண்ாட்ம் 
மி�த் க�ான்மையானது. 
அகக�ாண்ாட்த்துககு 

�ாரணமைான ஐதீ�ங�ளும் அதி�ம்

தீபத்திருநாள் கொண்்ாட்
பாரம்பரியங்ெளின் பின்னணியில் 
அறிவியல் தத்துவங்ெள்
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உலகில் ஒவ்வொரு இனத்தின-
ருக்கும், ஒவ்வொரு மதத்தின-
ருக்கும் உரிய பண்டிகைைள், 

விழொக்ைள் எனபன வருடந்தொறும் 
வநது ்பொகின்றன. இகவ ஒவ்வொன-
றுக்கும் தத்துவொரத்தஙைளும், தனித் -

துவஙைளும் இருக்கின்றன. அநத 
வகையில் இநதுமதத்தினருக்கு உரித் -
தொன ஓர உனனதமொன பண்டிகையொை, 
பண்பொட்டியகலயும் பொரம்பரியத் -
கதயும் எடுத்துக் ைொட்டும் வகையில் 
தீபொவளி முக்கியத்துவம் ்பறுகி்றது. 
மக்ைளது வொழ்வில் பற்றியிருக்கும் 
இருகள அைற்றி, ஒளிகயக் ்ைொடுக் -
கும் ஒரு விழொவொைவும் தீபொவளி சி்றப் -
புப் ்பறுகி்றது.  

 தீபம் எனபது விளக்கு, ஆவளி 
அல்லது ஆவலி எனபது வரிகை. தீபங -
ைகள வரிகையொை ஏற்றி கவத்து, ஒளி -
மயமொன இக்றவகன வழிபடும் புனி -
தமொன நொள் தீபொவளி. ஐப்பசி மொதத்து 
அமொவொகை திதிநொளின முனதினம் 
அதொவது ைதுரத்தசி திதியனறு தீபொவளி 
்ைொண்டொடப்படுகி்றது.  

 மக்ைள் வொழ்வியலுடன இகைநத -
தொைக் ்ைொண்டொடப்படும் விழொக்ைள், 
பண்டிகைைள், ஒவ்வொனறினதும் 
ஆரம்பம் அல்லது ்தொற்்றம் ்பற்்றதற் -
குரிய ைொரைஙைள் இருக்ைத்தொன ்ைய் -

கின்றன. அநத வகையில் தீபொவளி 
பண்டிகையின ்தொற்்றத்திற்கு பல ைொர -
ைஙைள் ்ைொல்லப்பட்ட ்பொதிலும், 
நரைொசுரன ைகத்ய முதனகமயொனதொ -
ைவும், பலரொலும் அறியப்பட்டதொைவும் 
அகமநதுள்ளது.   

 எப்்பொது அநீதி ்ம்லொஙகி 
தரம வொழ்வு சிகதக்ைப்படுகி்ற்தொ, 
அப்்பொது இக்றவன ் தொனறி அதரமம் 
்ைய்பவரைகள அழித்து நல்்லொகர 
வொழ்விக்கின்றொன என்ற தத்துவத்கத 

எடுத்துக் ைொட்டும் வகையில் 
தீபொவளி பண்டிகை நரைொசுரன ைகதயு -
டன ்தொடரபுபட்டிருப்பகத ்தரிநது 
்ைொள்ள முடிகி்றது. தரமத்துக்கும் 
அதரமத்துக்கும் இகடயிலொன ஒரு 
்பொரொட்டத்தில், இறுதியொை தரம்ம 

்வல்லும் எனபகத தீபொவளி ்தளி -

வுபடுத்துகி்றது.  
 உலை மக்ைகள -

யும், ்தவரைகளயும் 
துனபுறுத்தி வநத நர -
ைொசுரன எனபவகன 
கி ரு ஷ ை ப ை வ ொன 
வதம் ்ைய்த நொள், 
இரொமபிரொன வன -
வொைத்கத முடித்துக் 
்ைொண்டு அ்யொத்தி 
திரும்பிய ்பொது, 
நொட்டு மக்ைள் தஙைள் 
வீடுைளில் விளக் -
்ைற்றி வர்வற்்ற 
நொள், உமொ்தவியொ -
ரொல் இருபத்்தொரு 
நொட்ைள் அனுட்டிக் -
ைப்பட்ட ்ைதொர -

்ைௌரி விரதம் நிக்றவு ்பற்்றதும் 
சிவ்பருமொன ்தவிகய தனது இடப் -
பொைத்தில் ஏற்றுக் ்ைொண்டு அரத்த -
நொரீஸவரர வடிவம் ்பற்்ற நொள் என 
புரொை வரலொற்று நூல்ைள் தீபொவளி -

யின தனித்துவத்கத பலவொ்றொை ்ைொல் -
கின்றன.  

 தீபொவளி தினத்தனறு அதிைொகல -
யில் எண்்ைய் ்தய்த்து ஸநொனம் 
்ைய்வதொல் ைைல விதமொன தீகமைளும் 

துனபஙைளும் விலகி புண்ணியம் உண் -
டொகும் என புரொைஙைளில் ்ைொல்லப் -
பட்டுள்ளது. 

எண்்ையில் திருமைளும், நீரில் ைங -
கையும் ஒனறு ்ைருவதொல் அனக்றய 
தினம் எண்்ைய்க் குளியல் ்ைய்பவர -
ைளுக்கு ைஙகை நதியில் நீரொடிய புனிதப் 
பயன கிகடக்கும் எனபது ஐதீைம்.  

 திருமைம் ்ைய்து இல்ல்ற வொழ்க் -
கைகய ஆரம்பித்த தம்பதியினருக்கு 
தீபொவளி திருநொள் தகலத்தீபொவளி -
யொை சி்றப்புப் ்பறுகி்றது. இநதியொ -
வில் தீபொவளி பண்டிகை ஒவ்வொரு 
மொநிலஙைளிலும் ்வவ்வறு விதமொை 
்ைொண்டொடப்படுகி்றது. 

இலஙகையிலும் அநதநதப் பிர்தை 
பண்பொட்டு விழுமியஙைளுக்கு 
அகமநத வகையில் தீபொவளி ்ைொண் -
டொட்ட ்ையற்பொடுைள் சிறுசிறு மொற் -
்றஙைளுக்கு உட்பட்டதொை இருநதொ -
லும், ்பொதுவொை உ்றவுைகள ்நசித்து 
அனகப ்பருக்குவ்த தீபொவளி திரு -
நொளின அடிப்பகடத் தத்துவமொகும்.  

 தீபொவளி திருநொளனறு ஸநொனம் 
்ைய்து, புத்தொகடைள் அணிநது ஆலயங-
ைளுக்குச் ்ைனறு இக்றவழிபொடு ்ைய் -
வதும், வீட்டில் குடும்பத்தினருடன 
ஒனறிகைநது உைவருநதி, பட்டொசு -

ைகள ்ைொளுத்தி தஙைள் மகிழ்ச்சிகய 
்வளிப்படுத்திக் ்ைொள்ளும் வழக்ை -
மும் பொரம்பரியமொை இநது மக்ைளொல் 
்மற்்ைொள்ளப்பட்டு வருகி்றது.  

 இனக்றய ைொலைட்டத்தில் உலை -
ளொவிய ரீதியில் மிைவும் ்மொைமொன 
தொக்ைத்கத ்ைொடுத்து வரும் 
்ைொ்ரொனொ கவரஸ பரவலொல் ஏற் -
பட்டுள்ள இருள்மயமொன நிகல 
முற்்றொை்வ மக்றநது, உலை மக்ைள் 
அகனவரும் நிம்மதியொைவும், மகிழ்ச் -
சி ை ர ம ொ ை வு ம் , 
ஆ்ரொக்கியத்துட -
னும் வொழ்வண்-
டும் என தீபத்திருநொ-
ளில் எல்லொம்வல்ல 
இக்றவன திருவ -
ருகள ்வண்டிப் 
பி ர ொ ர த் தி ப் ் ப ொ -
மொை!  

அ. கனகசூரியர் ...?

சிறப்பு மலர்தீபாவளி

உறவுகளை நேசித்து, 
அனளபைப் பபைருக்குவநே   
தீபைத்திருோளின 
அடிப்பைளைத் ேத்துவம்  

 தீய இருள் மறைந்து தீபஒளி   
 பிைக்கப் பிரார்த்திப்்பாம்!  

புத்தளம் மொவட்டத்தில் தமிழரைள் 
்ைறிநது வொழும் ஒரு நைரம் உடப்பு 
ஆகும். இஙகு இநதுக்ைள், முஸலிம்-

ைள், கிறிஸதவரைள் என பல மதத்தினரும் 
வொழ்நது வருகின்றனர.இஙகு வொழும் 
இநதுக்ைள் மத்தியில் பல்்வறு ்ைொண்-
டொட்டஙைள் இடம்்பற்று வருவது குறிப்-
பிடத்தக்ைதொகும். அவற்றில் தீபொவளி 
பண்டிகை பிரதொனமொனதொகும்.   

 உள்ளத்தில் தீய குைஙைகள அழித்து, 
அறியொகம இருளிகன அைற்றி ஆனமொ 
ஞொன ஒளி ்பறுத்ல தீபொவளி ஆகும். 
ஐப்பசி மொதம் கிருஷை பட்ை 
ைதுரத்தசியனறு இத்தீபொவளிப் 
பண்டிகை தீப அலஙைொரப் 
பண்டிகையொை இல்லஙைள் 
்தொறும் மஙைளைரமொை ் ைொண்-
டொடப்பட்டு வருகின்றது.  

 தீபொவளியனறு ைட்டொயம் 
எண்்ைய் தகலக்கு கவத்துக் 
்ைொள்ள ்வண்டும். தகலக்கு 
எண்்ைய் கவப்பதில் கூட 
ைொஸதிரஙைள் உள்ளன. ஞொயிற்-
றுக்கிழகம எண்்ைய் நீரொ-
டினொல் மனவருத்தத்கதயும், 
திஙைட்கிழகம உடலுக்கு ஒளிகயயும், 
்ைவவொய்க்கிழகம ஆபத்கதயும், புதன-
கிழகம ்ைல்வத்கதயும், வியொழக்கி-
ழகம உடல் நலத்கதயும், ்வள்ளிக்கி-
ழகம வறுகமகயயும், ைனிக்கிழகம 
விரும்பியவற்க்ற அகடதகலயும் அளிக்-
கும் எனறு ைொஸதிரஙைள் கூறுகின்றன.
அதனபடி இவவருடம் ்ைொண்டொடப்ப-
டும் தீபொவளி வியொழக்கிழகம இடம்்ப-
றுவது முக்கிய அம்ைமொகும்.  

 உடப்பு வொழ் மக்ைளில் சினனக்்ைொ-
லனி மக்ைள், ஆண்டிமுகன மக்ைள், வம்-
பிவட்டொன மக்ைள், ்ைல்வபுரம் மக்ைள், 
பொரிப்பொடு மக்ைள், பூனப்பிட்டி மக்ைள் 
இநதப் பண்டிகைகய விமரிகையொைக் 

்ைொண்டொடி வருகின்றனர. ஒவ்வொரு 
பகுதியிலும் ்ைொயில்ைள் ைொைப்படு-
கின்றன. இருநதும் கூட உடப்பு மக்ைள் 
'உடப்பு ஸ்ரீருக்மணி ைத்தியபொமொ ை்மத 
ஸ்ரீபொரத்தைொரதிப் ்பருமொள் தி்ரௌப-
கதயம்மன' ஆலயத்தில் தமது பூகை 
வழிபொட்டில் கூடிய ைவனம் ்ைலுத்தி 
வருவது குறிப்பிடத்தக்ைதொகும்.  

 உடப்பு மக்ைளின பொரம்பரியத் 
்தொழில் ைடற்்்றொழிலொை இருநத 
்பொதும், அவரைள் ்வள்ளிக்கிழகம-
ைளில் ைடற்்்றொழிலில் ஈடுபடுவது 

இல்கல. தீபொவளி தினத்தனறு முற்று 
முழுதொை அனறு எவரும் தமது ்தொழி-
லுக்கு ்ைல்வதில்கல. அதிைொகல துயி-
்லழுநத மக்ைள் தகலயில் எண்்ைய் 
கவத்து முதலில் நீரொடி விடுவொரைள். 
பினனர தமது வீட்கட சுத்தம் ் ைய்து தூய்-
கமயொக்குவொரைள். வீடுைளில் ்ைொலம் 
இட்டு அலஙைரிப்பர. பூகை அக்ற 
மற்றும் வீட்டு வொைல்ைளில் சிப்பி விளக்கு 
்ைொண்டு தீபஙைகள வரிகையொை ஒளிர 
விடுவொரைள். தீபஙைள் ஏற்றுவதொல் தமது 
வொழ்க்கையும் தீபம் ்பொல பிரைொசிக்கும் 
எனபது மூத்்தொரைளின வொக்ைொகும்.  

 வீட்டிலுள்ள ்பரி்யொரைள், சிறி்யொர-
ைள், குழநகதைள் உட்பட எல்்லொரும் 

குடும்ப ைகிதம் புத்தம் புதிய ஆகடைகள 
அணிநது இநத தீபத்திருநொளில் ைொகல 
்வகள அரச்ைகனத் தட்டு ைகிதம் ஆல-
யத்திற்கு ்ைல்வது உடப்பு மக்ைளின 
பொரம்பரிய அம்ைமொை இடம்்பற்று வரு-
கின்றது. அஙகு வி்ேட பூகைைள் இடம்-
்பறுவது முக்கியமொை அகமகின்றது. பக்-
தரைளினொல் வழஙைப்பட்ட அரச்ைகனத் 
தட்டுைளுக்கு வி்ேட பூகை்யொனறு 
ஆலயத்தில் இடம்்பறும். ஆலயத்திலும் 
வொைல் மற்றும் மூலஸதொன முனவொயில் 
பகுதிைளில் மண்விளக்கு ்ைொண்டு தீபங-
ைள் ஒளிரநது ்ைொண்டிருப்பகத ைொைக் 
கூடியதொை இருக்கும்.  

 ஆலயத்திற்கு பைல் பூகைகய முடித்-
துக் ்ைொண்ட மக்ைள் பினனர தமது வீடுை-
ளில் வநத பிற்பொடு பைல் மதிய ்பொைை 
உைகவ தயொர ்ைய்வர. இநத திருநொ-
ளில் அயலவரைள் மற்றும் ்ைொநத பநதம் 
உற்்றொர உ்றவினரைளுக்கும் உைகவ 
பரிமொறி அைமகிழ்வர. வீடுைளில் சிறுவர-
ைள், குழநகதைள் பட்டொசு ்ைொழுத்தியும் 
இநத தீபத்திருநொகள ்ைொண்டொடி மகிழ்-
வது இநத ஊரின சி்றப்பம்ைமொை ைொைப்-
படுகின்றது. அனக்றய தினம் மொகல 
்வகள ்தொடக்ைம் இரவு வகர எல்லொ 
வீடுைளிலும் தீபம் ஏற்றிய விளக்கு வரி-
கையொை ைொட்சியளிப்பது எல்்லொகரயும் 
மகிழ்விக்கும். தீபொவளி ஒருஙைகமநத 
இநதத் திருநொளில் மனதி்ல உள்ள தீய 
குைஙைள் என்ற நரைொசுரகன அழித்து உள்-
ளத்தில் ஞொன தீபத்கத ஏற்றி அஞஞொன 
இருள் அறியொகம அைனறு வொழ்வில் 
வளம் ்பருை ்வண்டும் எனறு எல்லொம் 
வல்ல கிருஷை பரமொத்மொகவ வழிபட்டு 
நற்ைதி ் பறு்வொம்.  

 தீபொவளிப் பண்டிகை மிைத் ்தொனகம-
யொன பண்டிகையொகும். வொத்ஸயொயனர 
எழுதிய நூலில் ‘யட்ே ரொத்திரி’ எனறு 
குறிப்பிட்டிருக்கி்றொர. இது ைொரத்திகை 

மொதம் அமொவொகை தினத்தனறு இரவில் 
்ைொண்டொடப்படுகி்றது. இகத ‘சுைரொத்-
திரி’ எனறும் ் ைொல்வதுண்டு.  

 விஷணு புரொைத்தில் தீபொவளியனறு 
விடியற்ைொகலயில் நீரொடி மைொலட்சுமிகய 
பூகை ்ைய்து தீபஙைகள வீட்டில் பல 
இடஙைளில் கவத்தொல் லட்சுமி ைடொட்-
ைம் கிகடக்கும் எனறு ்ைொல்லப்பட்டிருக்-
கி்றது. 

கி.பி.1117-இல் வொழ்நத ைொளுக்கிய திரு-
புவன மனனன ஆண்டு்தொறும் ைொத்யொயர 
என்ற அறிஞருக்கு தீபொவளிப் பரிசு வழங-
கியதொை ைனனடத்தில் எழுதப்பட்ட ைல்-
்வட்டு ஒனறு கூறுகி்றது.  

 கி.பி.1250- இல் எழுதப்பட்ட லீலொவதி 
என்ற மரொத்தி நூலில் தீபொவளியனறு 
எண்்ைய் ்தய்த்து நீரொடுவகதப் பற்றிய 
குறிப்பு ைொைப்படுகி்றது.   தீபொவளி 
பண்டிகை, பழஙைொலம் முத்ல ்ைொண்-

டொடப்பட்டு இருக்ைலொம் என வரலொற்று 
ஆரொய்ச்சியொளரைள் ் தரிவித்துள்ளனர.   

 தீபொவளி இநதியொ, வஙைொள்தைம், 
இலஙகை, ம்லசியொ உள்ளிட்ட நொடுைளி-
லும் ்ைொண்டொடப்படுகி்றது. இநதுக்ைள் 
வொழும் எல்லொ இடஙைளிலும் தீபொவளி 
்ைொண்டொடப்படுகின்றது.  

 ்தனனிநதியொவின தமிழ் மனனர-
ைளுக்கு பண்கடய ைொலத்தில் ்ரொம், 
எகிப்து, பொபி்லொன, கி்ரக்ைம், பொரசீ-
ைம் என பல உலை நொடுைளுடன வரத்தை 
்தொடரபு இருநதது. 

்ைழிப்பொன இநதியொவில் இருநது 
வொைகன திரவியஙைள், மூலிகைைள், 
தநதஙைள் ்ைொண்டு ்ைன்றதொை வர-
லொற்றில் கூ்றப்பட்டுள்ளது. அநத 
வணிை ்தொடரபின ்பொது, இநதியொ -
வில் இருநது ்ைன்ற பல வணிைரைளும் 
தொஙைள் இருநத இடத்தில் ்பொஙைல், 
தீபொவளி பண்டிகைைகள ்ைொண்டொடி 
உள்ளனர.  

்மலும் இநதியொவில் ்பரரைரைளொை 
இருநதவரைளும் மக்ைளின விருப்பத்கத 
ஏற்று, தீபொவளிகய 
சி்றப்பொை ் ைொண்டொடி 
உள்ளனர. சில மனனர-
ைள் அதற்ைொை ்பொட்டி-
ைகளயும், வீர விகள-
ய ொ ட் டு ை க ள யு ம் 
நடத்தியுள்ளனர.   

 உலகின் பல நாடு்களில்   
 க்காண்ா்ப்படும்  

 க�ான்றமமிகு பணடிற்க  

கமைஞர்  க.மகாதேவன் ...?
    (உடப்பூர்)



இந்து மக்களின் வாழ்வில் துன்்ப 
இருளை நீககி சமூ்க ஒற்றுளமயுட-
னும் புரிந்துணர்வுடனும் வாழ்ந்து 
தமது உரிளம்களை வவன்வறெடுக்க 
தீ்பாவளி திருநாளில் வழிபிறெக்க 
வவண்டுவமன பிராத்திப்பதா்க 
லங்கா சமசமாஜ ்கட்சி வ்பாது வசய-
லாைர் ்பாராளுமன்றெ உறுபபினர் 
வ்பராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரன தனது 
தீ்பாவளி வாழ்த்துச் வசய்தியில் குறிப-
பிட்டுளைதாவது...  

வமலும் அவரது வாழ்த்துச் வசய்தியில் வதரி-
வித்துளைது...   

எமது நாடு வவளைக்கார ஆட்சியாைர்்களிட-
மிருந்து சு்கந்திரம் கிளடத்த வ்பாதிலும் எமது 
நாட்ளட ஆட்சி வசய்து வரும் இலஙள்க அர-
சியல் வாதி்கைால் தமிழ் மக்களுக்கான உரி-

ளம்களை வழங்கப்பட்டு அம் மக்களின் 

அபிலாளச்கள இதுவளர நிளறெவவற்-
றெப்படவில்ளல. தமிழ் மக்களுககு 
அதி்காரங்கள ்பரவலாக்கப்பட 
வவண்டும் அம் மக்கள சமமா்க நடத்-
தப்பட வவண்டும் என்்பதில் லங்கா 
சமசமாஜ ்கட்சி உறுதியா்க உளைது.   

இன்று ்பாமர மக்கள வசல்வந்தர்-
்களின் அடிளம்கைா்க வழிநடத்து-
கின்றெனர். அந்த நிலளமளய மாற்றி-
யளமக்க அரசு நடவடிகள்க எடுக்க 
வவண்டும். ்பாமர மக்களின் வாழ்வா-

தாரத்ளத தரம் உயர்த்தி அம்மக்களை வசல்வந்தர்-
்களின் அடிளமயில் இருந்து விடுவிக்க முடியும். 
இதளன அரசு புரிந்து வசயற்்பட வவண்டும்.   

இம் மக்களின் உரிளம மற்றும் வ்காரிகள்க-
்கள வவன்வறெடுக்கப்பட்டு வாழ்வின் இருள 
நீஙகி ஒளி பிறெக்க மகிழ்ச்சி கிளடக்க இந் நாள 
வ்பான்நாள ஆ்கட்டும்.    

தமிழ் மக்கள் தமது உரிமம்கமை வெனவறெடுக்க  
தீபாெளி திருநாளில் ெழிபிறெக்க வெண்டும்  

வதசிய ஒற்றுமமயால் ஒனறிமைந்து 
எதிர்காலதமத ஒளிரச் வெயவொம்

“தீ்பத் திருநாைாம்” தீ்பாவளி 
திருநாளை உவள்கயுடனும் உற்சா-
்கத்துடனும் அளனத்து மக்களும் 
வ்காண்டாடும் இந்த இனிய தருணத்-
தில் மக்கள அளனவருககும் உைம் 
்கனிந்த தீ்பாவளி நல்வாழ்த்துக்களை 
மகிழ்ச்சியுடன் வதரிவித்துக வ்காள-
கிவறென்' என இலஙள்கத் வதாழிலா-
ைர் ்காஙகிரஸின் உ்பத் தளலவரும் 
வ்பருந்வதாட்டப பிராந்தியங்களுக-
்கான பிரதமரின் இளணபபு வசய-
லாைருமான வசந்தில் வதாண்டமான் வவளி-
யிட்டுளை தீ்பாவளி வாழ்த்து வசய்தியில் 
வதரிவித்துளைார்.  

வாழ்த்து வசய்தியில் அவர் வமலும் கூறியுள-
ைதாவது,  

தீ்பத்திருநாள நமககு அதி்கமான அறிவாற்-

றெளல வழஙகி, வைர்ச்சி மற்றும் 
வமன்ளமளய அளிப்பவதாடு, 
அறியாளம எனும் இருள அ்கற்றி, 
ஒற்றுளம, அர்ப்பணிபபு உணர்ளவ 
ஏற்்படுத்தி, நமது நாட்ளட உச்சத்-
துககு வ்காண்டு வசல்ல வழிவகுக-
கும்.  

இது சமூ்கங்களுககிளடவய 
புரிந்துணர்வுக்கான மிகுந்த நம்பிக-
ள்களய வ்காண்டு வருவவதாடு 
மக்களை பிரித்து ளவககும் எல்லா 

வவறு்பாடு்களையும் ்களைந்து அவர்்கள மத்தி-
யில் சுபீட்சத்ளத ஏற்்படுத்துகிறெது.  

இந்தத் தீ்பத் திருநாளில் எல்வலார் வாழ்வி-
லும் இன்்பம் வ்பருகிட இளறெவனின் அருள 
கிளடக்கட்டும். இன்று வ்பருகும் இன்்பம் 
அளனவரிடமும் என்றும் நிளலக்கட்டும்.

உலவ்கஙகும் வாழும் இந்து மக்கைால் 
மி்க விமர்ளசயா்க வ்காண்டாடும் தீ்பாவளி 
திருநாள உலகில் இருந்து தீய வசயல்்களை 
வ்பாககி சாந்தி, சமாதானம் மலர தீ்பாவளி திரு-
நாளில் பிராத்திககிவறென் என அசிஸ ஜனநா -
ய்க வதாழிலாைர் ்காஙகிரஸ தளலவர் அஸரப 
அசிஸ தனது தீ்பாவளி வாழ்த்துச் வசய்தியில் 
குறிபபிட்டுளைார்.   

வமலும் வாழ்த்தில் வதரிவித்துளைதாவது,...   
இலஙள்கயில் வாழும் தமிழ் மக்கள ஏளனய 

இனங்களுடன் சாந்தி சமாதானமா்க ஒற்றுளம-
யுடன் இலஙள்கயர் என்றெ அளடயாைத்துடன் 

சரிசமமா்க வாழ வவண்டும். இன்று மளலய்க 
வதாட்ட மக்கள வ்பரும் வ்பாருைாதார ்கஷடங -
்களுககு மத்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றெனர். அவ் -
வாறொன ்கால்கட்டத்தில் வ்காவிட் வநாயால் 
அம்மக்களின் வ்பாருைாதாரம் ஸதம்பிதம் 
அளடந்தது. 

ஆனால் அரசு ்பாதிக்கப்பட்ட மக்களுககு 
அரசு நிவாரணங்களை வ்பற்றுக வ்காடுப்பதில் 
சரிசமமா்க வசயற்்படவில்ளல.   

எமது நாட்டுககு மளலய்க வதாட்ட மக்கள 
வ்பாருைாதாரத்ளத வ்பற்றுகவ்காடுப்பதில் ்கடு-
ளமயா்க உளழத்து வருகின்றெனர். 

வதசிய ஒற்றுளமயால் ஒன்றி -
ளணந்து  எதிர்்காலத்ளத ஒளிரச் 
வசய்ய உறுதி பூணுவவாம் என 
வதசிய சுதந்திர முன்னணி தளலவர் 
அளமச்சர் விமல் வீரவஙச வதரி -
வித்துளைார்.

தீ்பாவளி ்பண்டிள்களய 
முன்னிட்டு வாழ்த்துச் வசய்தி -
வயான்ளறெ வவளியிட்டுளை அவர்,

'தீ்ப ஔி' என்று வ்பாருள்படும் 
'தீ்பாவளி', உலவ்கஙகிலும் உளை இந்துக்க -
ைால் 'ஔித் திருவிழா'வா்கக வ்காண்டாடப -
்படுகிறெது. இந்த திருவிழாவுடன்    வதாடர் -
புளடய ்பல்வவறு புராணக்களத்கள மற்றும் 
முககிய நி்கழ்வு்கள அளனத்ளதயும் ஒன்றி -

ளணககும் வ்பாது,   தீளமளய வதாற்்கடித்து 

வ்பற்றெ வவற்றிளய வ்காண்டாடுவ -
தன் மூலம் ஆன்மீ்க மறுமலர்ச்சி -
ளயக வ்காண்டு வருவவத இதன் 
வநாக்கமாகும்.

உல்கம் முழுவளதயும் ஆககிர -
மித்துளை  வதாற்றுவநாய் நிளல -
ளமககு  மத்தியில்  இந்த நாட்டில் 
வாழும்  இந்து ்பகதர்்களுககு 
இந்த தீ்பாவளியின்  வநாக்கத்ளத 
அளடய   வாய்பபு கிளடக்க 

முதலில் பிரார்த்திககிவறொம். தீளமககும், 
தீளமககும் வழி வகுககும் ச்கலவிதமான 
தீவிரவாதத்திற்கும் எதிரா்க முன்வனாககிச் 
வசல்வது இந்நாட்டில் உளை சிங்கை, தமிழ், 
முஸலிம் சமூ்கங்களின் தவிர்க்க முடியாத 
வ்பாறுப்பாகும் என்றொர்.

தீபாெளி வெறுபாடு்கமை ்கமைந்து   
சுபீடெதமத ஏற்படுததுகிறெது  

தீ்பாவளிப வ்பருநாள ்பண்டிள்களய 
வ்காண்டாடும் இலஙள்க வாழ் அளனத்து 
மக்களுககும் என்னுளடய இனிய தீ்பத் 
திருநாள நல்வாழ்த்துக்களைத் வதரிவித்-
துக வ்காளவதில் வ்பருமகிழ்ச்சியளடகின்-
வறென் என்று ்கண்டி மாவட்ட ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக ்கட்சி அளமப்பாைர் சிவ்பாலன் 
வதரிவித்தார்.   

இன்ளறெய நாளில் இளைய சமுதாயத்-
திற்கு எமது ்கலாசாரப ்பண்்பாட்டியளல 
வதளிவு்படுத்துவதும், அவதவவளை இந்த 
தீ்பத் திருநாளின் ்பண்்பாட்டியல் கூறு்களை நாம் எடுத்துக ்காட்ட 
வவண்டும். ்பல்லின மக்கள வாழும் நாட்டில் சு்காதார விதிமு-
ளறெ்களைப வ்பணி ்பாது்காபபுடன் எடுத்துக்காட்டா்க விைங்க 
வவண்டும் என்்பது எமது அவாவாகும்.   

தீ்பாவளித் திருநாளிவல எமககிளடவய ்காணப்படும் ்கருத்து 
வவறு்பாடு்களை மறெந்து ஆன்மி்க ரீதியா்க ஒன்றிளணந்து அன்ள்ப-

யும் ஆறுதளலயும் ்பண்ள்பயும் ்பரிமாறிக வ்காளை வவண்டும்.

வெறுபாடு்கமை மறெந்து ஆனமி்க   
ரீதியா்க ஒனறிமைவொம்   

அர்த்தமுளை தீ்பாவளி தினத்தன்று 
உங்கள அளனவருககும் இனிய  தீ்பத்தி-
ருநாள நல்வாழ்த்துக்களை வதரிவித்துக 
வ்காளவதில் மகிழ்ச்சியளடகின்வறென் 
என ்பாராளுமன்றெ  உறுபபினர் சிவவந-
சத்துளர சந்திர்காந்தன் (பிளளையான்) 
தனது தீ்பாவளி வாழ்த்துச் வசய்தியில்  
வதரிவித்துளைார்.

அவ் வாழ்த்துச் வசய்தியில் வமலும் 
குறிபபிட்டுளைதாவது,..

சர்வவதச ரீதியில் வியாபித்துளை வ்காவரானா  வநாய்த்தாக்கம் 
அதனால் ஏற்்படக கூடிய வ்பாருைாதார பின்னளடவு வ்பான்றெ 
்காரணங்கைால் மக்கள சலிப்பளடந்திருக்க முடியும். இருந்த 
வ்பாதிலும் ்கடந்த தீ்பாவளியானது மி்கக ்கடுளமயான வநாய் 
தாக்கத்தின் மத்தியில் வ்காண்டாடப்பட்டிருந்தாலும்  தற்வ்பாது 
அவ்வாறொன சூழல் நீங்கப வ்பற்று ஓரைவு சுமு்கமான சூழ்நிளல 
வதாற்றெம் வ்பற்றுளைது.எனினும் மக்கள மத்தியில் இன்னமும் 
ஒரு ்பர்பரப்பான நிளல ்காணப்படுவளத நான் உணர்கிவறென்.

ஆனாலும் நாங்கள எல்வலாரும் நம்புவவாம் இளறெவன் 
துளணவயாடு எதிர்வரும் தீ்பாவளியானது வநாய்த்தாக்கம் முற்-
றிலுமா்க நீங்கபவ்பற்று மாணவர்்கள தங்கைது ்கல்வி நடவடிக-
ள்க்களையும் வ்பாதுமக்கள தங்கைது வதாழில் மற்றும் வ்பாரு-
ைாதார நடவடிகள்க்களையும் தஙகுதளடயின்றி  முன்வனடுக்க 
கூடிய  வள்கயில் அளமந்திருககுவமன நம்புகிவறொம்.

அவ்வாறொனவதாரு சுமு்கமான சூழளல ்கட்டிவயழுப்ப 
அளனவரும் கூட்டுப வ்பாறுபபுடன் ஒருஙகிளணந்து வசயற்-
்பட வவண்டும் எனகவ்கட்டு கிருஷண ்ப்கவான் நர்காசூரளன 
வதம் வசய்த இத் தீ்பத்திருநாளிவல உங்கைது உளைத்திலும் 
இருள நீஙகி உங்கள வாழ்வில் ஒளி வ்பரு்க எல்லாம் வல்ல 

இளறெவளன பிராத்திககின்வறென்.

சுமு்கமான சூழமல ்கடடிவயழுபப அமனெரும் 
கூடடுப வபாறுபபுடன வெயற்பட வெண்டும்

வபாருைாதாரததில் ஸதம்பிதம்   
அமடந்துள்ை மக்களின ொழ்வில்   

தீபததிருநாளில் ெழி பிறெக்க வெண்டும்   

தீ்பாவளித் திருநாளை உட்வ்பாருளு-
ணர்ந்து ்களிபவ்பாமானால் உற்வறொர் மட்-
டுமல்ல உலவ்க ்களிபபுறும், புன்னள்க 
நிளறெந்திருக்க தீ்பங்களின் ஒளியில் 
இருள விலகி தீயளவ வதாளலந்து, 
நல்லளவ கூடி, வநசம் வைர்த்து, வசாந் -
தங்கள கூடி உளைளத ்பகிர்ந்து, நண்்பர்-
்கள வசர்த்து, குவராதமற்று உளைங்கள 
நிளறெககும்.  

குவராதம் வ்காண்டு அழித்து 
வதாளலத்த நர்காசுரன் மளறெளவ இத்தளன்காலம் அவனால், 
நாம் வ்பரு மகிழ்வுடன் இளறெவளன வ்பாற்றி வ்காண்டாடு-
கின்வறொம் எத்தளன அர்த்த வ்பாலிவு,  

்காணாமல் வ்பாவனார் ்பலர், யுத்தத்தில் அழிந்வதார் ஆயிரம் 
ஆயிரம் சிளறெயில் இன்னும் சிலர் ்பல்காலம், உறெவு்கள இழந்த 
துயரம், அழிந்து வ்பான வ்பாருைாதாரம், இத்தளன யு்க வரலாற்-
றில் துளிர்த்த வநல் தளிர்க்க ்பசளை இல்ளல இன்று. ஒன்று -
்பட்ட தீர்வவ அபிவிருத்திககு வழி வதடி, அரசியல் தீர்வவன்று 

அபிலாளச்களை மறெந்திடுமாம் ்காலம். 

தீபாெளித திருநாமை 
உடவபாருளுைரந்து ்களிபவபாம் 

நாவலபபிட்டி சுழற்சி நிரு்பர் 

துன்்பம் என்றெ இருள நீஙகி இன்்ப-
வமன்றெ ஒளித்தரும் இனிய தீ்பாவளித் 
திருநாளுடன் வ்பருந்வதாட்ட உத்திவயா -
்கஸதர்்கள உளளிட்ட ஓட்டு வமாத்த 
இந்து மக்களின் வாழ்வு வைம்வ்பற்று 
சுபீட்சமும் ஒளிமயமா்க வவண்டு-
வமன்று இலஙள்க வதாட்ட வசளவ-
யாைர் சங்கத்தின் வ்பாதுச் வசயலாைர் 
வரா்பட் பிரான்சீஸ விடுத்துளை தீ்பாவளி வாழ்த்துச் வசய்தியில் 
குறிபபிட்டுளைார்.  

வமலும் வசய்தியில் குறிபபிட்டுளைதாவது,..   
இந்த வருடம் வ்காவிட் வதாற்று வநாய் ்காரணமா்க ்பல்வவறு 

்கட்டத்தில் நாடு முடக்கப்பட்டிருந்த வ்பாதிலும் எமது சங்கத்-
தின் வசளவயின் ்காரணமா்க வதாட்ட உத்திவயா்கஸதர்்களின் 
நன்ளம ்கருதி இவ்வருடம் வம மாதம் முதல் ்காபபுறுதி திட்-
டத்ளத சங்கம் அரம்பித்துளைது. இதன் மூலம் எமது சங்கத்தின் 
அங்கத்தினர்்கள எந்தவிதமான வ்காடுப்பனவு்களின்றி நன்ளம-

்களை வ்பற்றுகவ்காளை முடியும். 

  

தீ்பத்திருநாள புதிய நம்பிகள்க்களை 
மளலய்க மக்கள வாழ்வில் ஒளிரச்வசய்-
யும் என ஐககிய வதசிய ்கட்சியின் இரத்-
தினபுரி மாவட்ட அளமப்பாைர் எஸ.
ஆனந்தகுமார் வவளியிட்டுளை தீ்பாவளி 
வாழ்த்து வசய்தியில் வதரிவித்துளைார்.  

அவர் வவளியிட்டுளை வாழ்த்துச் 
வசய்தியில்,  

இருளை அ்கற்றி ஒளி ஏற்றும் இந்து 
மக்களின் உயர்ந்த சமயப ்பண்டிள்கத் 
தினமான தீ்பாவளிப ்பண்டிள்கயாகும். மனித வாழ்கள்கப 
்பாளதககு அருட்தீ்பம் துளண நின்றொல் வாழ்வு சுபீட்சமாகும். 
அத்தள்கய அருட் தீ்பமாகிய ஆன்மீ்க ஞான ஒளிளய இளறெவ-
ழி்பாடு மூலம் வ்பறும் சிறெபபு வாய்ந்த நன்னாவை தீ்பாவளித் 
திருநாள.  

உல்கைாவிய வ்பருந்வதாற்றுவநாய் மற்றும் அதனால் ஏற்்பட் -
டுளை வநருக்கடி்கள ஆகியவற்றில் இருந்து எழுகிறெ ்கவளல 
மற்றும் நிச்சயமற்றெ நிளலயில்கூட, இந்த தீ்பாவளி ்பண்டி-

ள்களய மளலய்க மக்கள வ்காண்டாடுகின்றெனர்.

தீபததிருநாள் புதிய நம்பிகம்க்கமை   
மமலய்க மக்கள் ொழ்வில் ஒளிரச்வெயயும்
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வாழ்த்துச் 
செய்திகள்

தீபாவளி
பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரன  

 பதசிய சுதந்திர முனனணி தலைவர் அலைச்சர் விைல் வீரவங்ச

கைாநிதி நல்லையா குைரகுருேரன   இரத்தினபுரி ைாவட்ட அலைபோளர் எஸ.ஆனந்தகுைார்

கண்டி ைாவட்ட ஸ்ரீை.சு.க அலைபோளர் சிவோைன   

ச்சந்தில் சதாண்்டைான   

ஜனநாயக சதாழிைாளர் காஙகிரஸ தலைவர் அஸரப அசிஸ   

வதாடட மக்கள் ொழ்வில் துனபம் எனறெ 
இருள் நீங்கி இனபம் நிமலக்கனும்  

இ.பதா.ப்ச.்ச. சோதுச ச்சயைாளர் சராேட பிரானசீஸ

ோராளுைன்ற உறுபபினர் சிவபந்சத்துலர ்சந்திரகாந்தன

அட்டகா்சம் ேண்ணிய
அசுரன அழிககபேட்ட
அத்தினத்லத ஆனந்தைாய் சகாண்்டாடும்
ஒரு நாள் இது !
ேட்டாசுகள் சகாளுத்தி
ேரவ்சைல்டயும் ஒரு
ேண்டிலக நாள் இது !
தீேத்லத வரில்ச வரில்சயாக லவத்து
திருபதியான இதயத்பதாடு தியானத்தில் ஈடுேடும்
திருநாள் இது !
ஆேத்பததுமினறி
உ்டல் ேைமும்
உ்டல் நைமும் சகாண்டு
இபசோனனாளில்
உ்றவுகபளாடும்
ோ்ச உணர்வுகபளாடும்
ேைகாைம் வாழ
இதயத்தில் இருந்து வரும் இனிய வாழ்த்துககள் எல்ைா
இந்து ைககளுககும்
உரித்தாகடடும்!

தீோவளி திருநாள் வாழ்த்துகள்

சோனைனச ச்சம்ைல்
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ஒரே நாடு ஒரே ரேசம், வளமான 
மக்களுக்கா்க சரித்திேத்தில் 
அழிக்கமுடியாே பணியய ஸ்ரீ-

லங்கா பபாதுஜன பபேமுன ரமற்-
ப்காண்டு வருகின்றது என ஜனாதிபதி 
ர்காட்ாபய ோஜபக ஷ பேரிவித்ோர்  

ப்காழும்பு ோமயேத் ே்ா்க அேங -
கில் ரநற்று முனதினம் (02) நய்-
பபற்்ற ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன பபே -
முனவின 5 ஆவது ஆண்டு நிய்றவு 
ப்காண்்ாட் விழாவில் வீடிரயா 
போழில்நுடபம் ஊ்ா்க வாழ்த்துச் 
பசய்தியய பேரிவிககும் ரபாரே 
அவர் இவவாறு கூறினார்.   

‘’பபருயமயு்ன சுபிடசத்யே 
ரநாககி’’ எனும் போனிபபபாருளில் 
இம்முய்ற ்கடசி சம்ரமளனம் நய்-
பபற்்றது.   

 அஙகு போ்ர்ந்து ்கருத்து 
பேரிவித்ே ஜனாதிபதி கூறியோவது,  
‘’ ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன பபேமுன 

எமது நாடடின அேசியல் ்கடசி்களில் 
மி்கவும் குறுகிய ்காலத்தில் உயர்ந்ே 
பவற்றி்கயளப பபற்று இனறு ஐந்-
ோவது ஆண்டு நிய்றயவ ப்காண் -
்ாடுகின்றது. அேற்்கா்க ேயலயம 
ோஙகிய பிேேமர் மஹிந்ே ோஜபக -
ஷவுககும் ரேசிய அயமபபாளர் 
பசில் ோஜபக்ஷவுககும் மற்றும் ்கட -
சியின அதி்காரி்களுககும், ்கடசி அங -

்கத்ேவர்்களுககும் முேலில் எனது 
வாழ்த்துக்கயள பேரிவித்துக ப்காள் -
கினர்றன. ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபேமுன ்காலத்தின எதிர்பார்பயப 
நிய்றரவற்றும் அபிலாயஷயு்ன 
உருவான ்கடசியாகும். இனறு அந்ே 
மகிழ்ச்சியய ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபேமுனவும் நாமும் பபற்றுள்ள -
ோ்க நம்புகிர்றன.   

அந்நியசகதி்கள் இயைந்து 
நாடடில் ரேசிய அேசாங்கத்யே இல்-
லாமல் பசய்ேது. நல்லாடசிக்கா்க 
ஒனறுகூடுகிர்றாம் என மக்களுககு 
கூறிய அேசாங்கம் நாடடின இருப -
புககு அடிபபய்த் ரேயவயான 
ரேசிய பாது்காபயப திட்மிடடு 
அழித்ேது. புலனாய்வுப பிரியவ 
பசயலிழக்க பசய்ேது. நாடய் 
மீட் வீேர்்கயள சர்வரேசத்துககு 
முனனால் ்காடடிக ப்காடுத்ேது. 
அரந்கமானவர்்கயள சிய்றயில் 
அய்த்ேது. சிலருககு மேை 
ேண்்யன அளித்ேது. இந்ே ரபேழி-
வான ஆடசிககு எதிோ்க குேல் எழுப-
பிய பிககு்கள் உள்ளிட் ரேசிய 
ஆேேவாளர்்கயள சிய்றயில் அய்த் -
ேது. அடிபபய்வாே குழுவினயே 
ரபாஷிககும் சூழயல உருவாககிய-
ரோடு, மே அழிவுககும் நாடய் 
தி்றந்து விட்து.  

ஜனாதிபதியா்க மஹிந்ே ோஜ-
பகச நாடடுககு அளித்ே ஹம்பாந்-
ரோடய் துய்றமு்கம் உள்ளிட் 
ரேசிய வளங்கயள அந்நிய சகதி 
்களுககு வழங்க ந்வடிகய்க எடுத்-
ோர்்கள். நாடடின முககிய நிதி 
நிறுவனமான மத்திய வஙகியய 
ப்காள்யள அடித்ேோல் ரேசிய 
பபாருளாோேத்திற்கு ஏற்பட் 
பாதிபயப நாடு இனறும் அனுப-
விககி்றது. அவர்்கரள நாடடு மக்க-
ளின வாழ்கய்கச் பசலயவ இேண்டு 
மூனறு ம்ங்கா்க அதி்கரித்ோர்்கள். 
அபிவிருத்தியய ேளர்வு்றச்பசய்து 
உற்பத்தி பபாருளாோேத்யே வீழ்ச் -
சியு்ற பசய்ேயே பபாருளாோே நிபு -

ைர்்கள் சுடடிக ்காடடியுள்ளார்்கள். 
எமது ்கலாசாேம், பபாருளாோேம் 
மற்றும் விவசாயத்யே ஆபத்தில் ேள்-
ளினார்்கள்.   

 நாடு நாளுககு நாள் எல்லாத்து-
ய்ற்களிலும் வீழ்ச்சியய ரநாககிச் 
பசல்கி்றது. நியாயத்துககு பதிலா்க 
பழிவாங்கயல சமூ்கத்தில் ஏற்ப-
டுத்தியுள்ளார்்கள். அவர்்களின 

்கருத்துககு ேயலசாய்க்காேவர்-
்கயள அநியாயமா்க ோககினார்்கள்.
ஊழியர்்களி்ம் ரேயவயில்லாே 
பயத்யே உருவாககி பமாத்ே அேச 
பபாறிமுய்றயும் பாதிபபுககுள்ளாக-
கினார்்கள். அேசியல் எதிரி்களுககு 
ேண்்யன வழஙகுவேற்்கா்க எப ஐ 
சி டி ரபான்ற நிறுவனங்கயள சட -
்த்துககு மா்றா்க ஏற்படுத்தினார்்கள்.  

 இவவாறு அநியாயமா்க சமூ்கம் 
பாதிக்கபபடடு இருந்ே ரவயளயில் 
ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன பபேமுன 
புதிய அேசியல் ்கடசியா்க மக்களின 
்கருத்யே சரியா்க புரிந்து ப்காண்-
்ோல் உருவாகியது. ஸ்ரீலங்கா 
பபாது ஜன பபேமுன பவற்றி 
பப்ற மக்கள் அபிமானம் உருவா -
னயே நாம் ்கண்ர்ாம். ஸ்ரீலங்கா 
பபாதுஜன பபேமுன உருவாக்கப-
படடு 15 மாேம் எனும் குறுகிய 
்காலத்தில் மு்கம்ப்காடுத்ே முேலா-
வது ரேர்ேலில் நாம் பபரும் பவற்றி 
பபற்ர்றாம். புதிய நாடு எனனும் மக-
்களின திருபபுமுயனயா்க அயமந்-
ேது அனறு பபாதுஜன பபேமுன 
பபற்்ற பவற்றி எனபயே நாம் 
ஏற்றுக ப்காள்ள ரவண்டும்.  

 ஜனாதிபதி ரவடபாளோ்க 
எனயன ஏ்கமனோ்க பேரிவு பசய்ய 
்கடசி ந்வடிகய்க எடுத்ேது. பபரு-
மளவான ரவடபாளர்்கயள ரோற்்க-
டித்து பபாதுமக்களின யு்கத்துக்கான 
ஆேம்பமா்க கிோமங்கள் ந்கேங்கள் 
ரோறும் அங்கத்ேவர்்கள் ஒற்றுயம-
யா்க ய்கர்கார்த்துக ப்காண்்ார்்கள். 
மக்கயள யமயமா்கக ப்காண்் 
பபாருளாோேத்திற்்கா்க சுபீடசத்தின 
ரநாககு பிே்க்னத்யே சமேசத்தின 
மூலம் பவற்றி பப்ற பசய்ேது உங-
்களின அர்பபணிபபாகும். பபாதுத் 
ரேர்ேலுக்கா்க சர்காேே ்கடசி்கயள 
இயைத்துகப்காண்டு மாபபரும் 
பவற்றியய்ய ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபேமுன ந்வடிகய்க எடுத்ேது. 
மூனறிலிேண்டு பபரும்பானயமயு-
்ன அேசாங்கத்யே அயமக்க ஸ்ரீ -

லங்கா பபாதுஜன பபேமுன ஆற்றிய 
பணி சரித்திேப பிேசித்தி பபற்்றது.   

 ப்காவிட போற்று ்காேைமா்க 
பாதிக்கபபட் நாடய் பாது்காக-
கும் ரேசிய பணிககு ஒரு ்கடசியா்க 
ரோள் ப்காடுத்ோர்்கள். அேச ப்காள்-
ய்க்கள், சு்காோே பரிந்துயே்கயள 
பசயல்படுத்ே ்கடசி அங்கத்ேவர்்கள் 
ஒரே குடும்பமா்க பசயல்பட்ார்-

்கள். நாடு இந்ே பாதிபபில் 
இருந்து மீண்் பவற்றிககு 
நீங்களும் பஙகுோேர்்கள். 
இந்நாடடு மக்களின முககிய 
ரவண்டுர்காள் எனனபவன-
்றால் நல்லாடசி அேசாங்கத்-
ோல் பாதிபபய்ந்ே ரேசிய 
பாது்காபயப உறுதி பசய்ய 
ரவண்டும் எனபோகும். 
பாது்காபபு போகுதியும் சீர்தி-
ருத்ேபபடடு அேயன ேகுதி 
வாய்ந்ே பசயல்படுத்தும் 
நபர்்களி்ம் ஒபபய்த்து 
அவநம்பிகய்கயயயும் விேக-
தியயயும் ஒழித்துள்ரளாம். 
சாோேை மற்றும் நியாய-
மான விமர்சனங்களுககு 
நாடு தி்றந்துவி்பபடடுள்-
ளது. சட்விரோே ரபாயே 
பபாருள் ்க்த்ேல் மற்றும் 
அேனு்ன போ்ர்புய்ய 
பாோள ர்காஷ்டியினர் அ்க-
்கபபடடுள்ளார்்கள்.   

பசுயம விவசாயத்யே இலக்கா்கக 
ப்காண்டு ரசேன விவசாயத்துககு 
மாறும் சிேமமான முடியவ எதிர்்கால 
சந்ேதிக்கா்க எடுத்துள்ரளாம். சூழல், 
மேம் பசடி ப்காடி்கள், மிரு்கங்கள் 

எனபவற்ய்ற அழித்து மக்கயள 
ரநாயாளி்களாககும் இேசாயன 
விவசாயத்துககுப பதிலா்க பசுயம 
விவசாய பிேரவசத்யே சரித்திே பூர்-
வமான முடிவாக்க நீங்கள் ேயார் 
எனபயே நான அறிரவன. அரே 
ரபானறு மக்கள் பபாருளாோேத்யே 
வலுபபடுத்தும் ரேசிய பபாருளா-
ோேத்திற்்கா்க சவால்மிக்க முடிவுககு 
அேசு வந்ேயமயானது சுபீடசமான 
நாடய் உருவாககும் எதிர்பார்பபி-
லாகும். அேற்்கா்க உங்கள் ்கடசியின 
அேசியல் பசயல்பாடு தீர்க்கமான 
்காேணி எனபயே புதிோ்க கூ்றத்ரே-
யவயில்யல. நீங்கள் சிந்திககும் 
நீங்கள் விரும்பும் விேத்தில் இந்ே 
நாடு மீளக ்கடடிபயழுபபப படும்-
ரபாது அேன பபருயம நீங்கள் பசய்ே 
அர்பபணிபபின பலனாகும்.   

 உங்கள் ்கடசி நாளுககு நாள் 
ரேசிய விருபபத்யே நிய்றரவற்-
றும் பணியின பலன நாடடில் 
்காைக கிய்ககின்றது. வித்தியா-
சமா்க சிந்திககும். அச்சபப்ாே 
உங்கள் ்கடசியின ப்காள்ய்க்கள் 
மூலம் நாடடிற்கு சரித்திேத்திரலரய 
அழிக்க முடியாே பபரும் பணியய 
நீங்கள் நிய்றரவற்றி வருகினறீர்-

்கள். உங்கள் பபருயம ரபானறு 
உங்கள் ்கடசியின பபறுமதியும் 
அதுவாகும். ரேசிய எதிர்பார்பபு-
்கயள அறிந்து ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபேமுன யவககும் ஒவபவாரு 
அடியும் பவற்றி அய்யட -
டும், என்றார்.   

 பிேேமர் மகிந்ே ோஜபக ஷ 
உயேயாற்றுய்கயில்,
 புதிய ்கடசி 5 ஆண்-

டு்களுககுள் ஜனாதிபதி 
ஒருவயே மூனறில் இேண்டு 
பபரும்பானயமயு்ன பாோ-
ளுமன்றத்திற்கு பபற்று 5 
ஆவது ஆண்டு நிய்றயவ 
ப்காண்்ா் முடியுபமன 
அனறு எம் நாடடில் எவரும் 
நி ய ன த் தி ரு க ்க வி ல் ய ல . 
ஆனால் புதிய அேசியல் ்கட-
சியா்க சரித்திே பூர்வமா்க 
பசய்யககூடிய பபரும் புேட-
சியய இனறு நாம் பசய்-
துள்ரளாம். அேற்்கா்க சிய்ற 
பசல்லரவா பாயேயில் 
இ்றங்கரவா ேயாோகி அர்ப -
பணிபபு்ன பசயல்பட் 
அயனவருககும் நான இவ-
ரவயளயில் எனது மரியா -

யேயய பேரிவித்துகப்காள்கி-
ர்றன, என பிேேமர் மஹிந்ே 
ோஜபக ஷ பேரிவித்ோர் .   

அவர் போ்ர்ந்து உயேயாற்-
றுய்கயில்,  

 பபாது ஜன பபேமுன 
்க்ந்ே ஐந்து வரு் குறுகிய 
்கால சரித்திேத்தில் இலங-
ய்கயின அேசியலில் பபரும் 
பா்த்யே ்கற்றுக ப்காண்டுள்-
ளது, அேசு அதி்காேம் இழக-
்கபபடடு அ்க்கபபடடு 
மீண்்து எவவாறு எனபயே 
்கற்்க ரவண்டுபமன்றால் 
பபாதுஜன முனனணி ்க்ந்து 
வந்ே ஐந்து வரு் ்காலத்யே 
பாருங்கள். அரேரபானறு 
எதிர்க ்கடசியில் இருந்ேரபாது 
பபாது மக்கள் மு்கம் ப்காடுக-
கும் பிேச்சியன்கயள ய்கயில் 
எடுத்துகப்காண்டு அேசாங்கத்-
து்ன ரபாோடுவது எவவாறு 

எனபயேயும் புரிந்துப்காள்ள 
பபாதுஜன பபேமுனவின சரித்திேத்-
தில் ்காைலாம்.   

 பபாது ஜன பபேமுன ்கடசி உரு-
வாகும் ரவயளயில் ோன அனறு 
தி்கன இனவாே ரமாேல் ஏற்பட்து. 
ஈஸ்ர் ஞாயிறு ோககுேல் ந்த்ேப-
பட்து. அவவா்றான சந்ேர்பபங-
்களில் மக்கயள சூழ்ச்சியா்க தூண்-
்ாமல் இருபபது ர்காபமய்ய 
பசய்யாமல் ந்வடிகய்க எடுபபது 
எவவாறு எனபயே புரிந்து ப்காள்ள 
எமது ்க்ந்ே ்கால சரித்திேத்யே ரநாக-
கினால் புரியும். அது மாத்திேமல்ல 
பபாது ஜன பபேமுன இந்நாடடில் 
ரபானறு பவளிநாடு்களின அழுத்-
ேத்திற்கு மு்கம் ப்காடுத்ேது எனககு 
ஞாப்கம். 52 நாள் அேசாங்கத்யே 
அயமககும் ரபாது பாோளுமன்ற 

அதி்காேத்யேப பபற்றுக ப்காள்ள 
ந்வடிகய்க எடுத்ே ரவயள எனககு 
ஞாப்கத்தில் உள்ளது. அனறு பாோ-
ளுமன்றத்துககு வருய்க ேந்ே பவளி-
நாடடுப பிேதிநிதி்கள் எமககு எதிோ்க 
பாோளுமன்றத்தில் இருந்து பவற்றிக 
ர்காஷம் பசய்து ய்கேடடினார்்கள். 
அவவா்றான சகதி்களுககு எதிோ்கரவ 
பபாது ஜன பபேமுன உருவானது. 

எவவளவு அ்ககுமு-
ய்றககு உடபட்ாலும் 
எவவளவு அழுத்ேத்துககு 
உள்ளானாளும் ஜனநாய-
்கத்தின மீது நம்பிகய்க 
யவத்து பசயல்பட-
ர்ாம். எம்யம சிய்றயில் 
அய்த்ோலும், ரபாோட-
்ம் ந்த்தி ஆர்பபாட்ம் 
பசய்து மக்கயள இருளில் 
யவக்க ந்வடிகய்க எடுக-
்கவில்யல. அேனால்ோன 
பபாறுபபு வாய்ந்ே ்கட-
சியா்க மக்கள் எங்கயள 
ஏற்றுக ப்காண்்ார்்கள்.   

ஆசிரியர்்களின ரவயல 
நிறுத்ேத்திற்கு ்காேைம் 
நாங்கள் அேசியல் ந்வ-
டிகய்கயில் இருந்து விலகி 
நிற்பரே ஆகும். இனறு 

விவசாயி்கள் ரபாோட்ம் கூ் இவவ-
ளவு தூேம் நீள்வது அவர்்களு்ன நாம் 
அேசியல் பசய்யாயமரய. அம் மக-
்களின குேயல நாம் புரிந்து ப்காள்ள 
ரவண்டும். அேசியலில் இருந்து நாம் 

வில்க வில்க ரோல்வியய்யச் பசய்ே 
சகதி்கள் குறுகிய இலாபம் பப்ற மக்க-
ளிய்ரய நுயழந்து பபரும் குழப-
பத்யே ஏற்படுத்துவார்்கள். அேனால் 
பபாதுஜன பபேமுன இந்நாடடில் 
இருபபயே உறுதி பசய்ய ரவண்டும் 
என்றால் ்கடசியா்க ஆடசியில் இருக-
கும் ரவயளயிலும் மக்களிய்ரய 
அேசியல் பசய்ய ரவண்டும். பபரிய 
்கடசி, சிறிய ்கடசி என எல்ரலாரும் 
எமககு ்கஷ்்மான ரவயலயில் 
ஒரே அணியில் நின்றவர்்கள். அவர்-
்கள் யாயேயும் ஒதுக்க முடியாது. 
அவர்்கள் எமது ஆோேரமா, ஊனறு-
ர்காரலா அல்ல. அவர்்களும் எம்மு-
்ன ஒன்றா்க ஒரே ரநாக்கத்துக்கா்க 
பயணித்ேவர்்கரள. அேனால் அந்ே 
அயனத்து ்கடசி்களும் அனறு இருந்-
ேது ரபால் ஒரே அணியில் ஒன்றா்க 
இருக்க ரவண்டும். அந்ே ஒற்று-
யமயய ்காக்க ரவண்டியது பிேோன 
்கடசியான எமது பபாறுபபாகும்.   

நாடடில் இனறு உள்ள பிேச்சியன-
்கள் நாம் ப்காண்டு வந்ேேேல்ல. 2019 
இல் நாம் திரும்பபபபற்்றது, 2015ல் 
நாம் ஒபபய்த்து நாடய்யல்ல. 
2019 இல் பபாதுஜன பபேமுன ஆட-
சிககு வரும்ரபாது ்கண், உயிர், உறுப-
பு்கயள இழந்து, நாடய் மீட் 
இோணுவ வீேர்்கயள தூககுத் ேண் -்
யனககு ப்காண்டு பசல்லும் சர்வரேச 
ரயாசயனககு அபரபாயேய அேசாங-
்கம் இைஙகி இருந்ேது. நல்லாடசி 
அேசாங்கத்தில் முல்யலத்தீவு வி்கா-
யேயின நாயக்க ரேேர் மேைமய்ந்-
ேரபாது அவரின உ்யல வி்காயே 
்காணியில் ே்கனம் பசய்ய அனும-
திக்கவில்யல. அனறு வ்ககின 
நியலயம அதுவாகும். ரநார்ரவ யுத்ே 
நிறுத்ே ஒபபந்ேத்யே கிழித்பேறிந்து 
மீட்நாடு, ஐககிய நாடு்கள் மனிே 

உரியமப ரபேயவயின ரயாசயன-
்கயள நிோ்கரித்து அதிலிருந்து மீட் 
நாடு, எம் சி சி ஒபபந்ேத்யே ய்கச்சாத்-
தி்ாமல் பாது்காத்ே நாடய், நாட-
டுக்கா்க உலகின ரமாசமான பயங்க-
ேவாதி்களுககு எதிோ்க யுத்ேம்பசய்ே 
எம்மீது நம்பிகய்க யவக்க முடியும் 
என நான கூ்ற விரும்புகினர்றன.  

ரேசிய பாது்காபபு எனறு எதுவுரம 
இருக்கவில்யல அது மாத்திேமல்ல 
எம்சிசி ஒபபந்ேத்தில் ய்கபயழுத்தி் 
எடுத்ே ந்வடிகய்கயய எதிர்த்ேது 
ரபானறு ஐககிய நாடு்கள் ரபேயவ 
முனயவத்ே ரயாசயன்கயளயும் நாம் 
ஆடசிககு வந்து நீககி ப்காண்ர்ாம்.   

 ்க்ந்ே ஜனாதிபதி ரேர்ேலில் ர்காட-
்ாபய ோஜபக ஷ ஜனாதிபதியானது 
எமககு பபரும் பலமாகும். அவரின 
ரநர்யம மற்றும் அர்பபணிபபு பற்றி 
மக்களிய்ரய பபரும் நம்பிகய்க 
உண்டு. அவர் இந்ே ்கடசிககு சக-
தியா்க அயமந்ேது்ன பபாதுஜன 
பபேமுனவுககு பபரும் வேரவற்யப-
யும் ப்காண்டுவந்ோர். அேசியலில் 
இருந்து ஒதுஙகியிருந்ே பபருமள-
வான இயளஞர்்கள் அவர் மீது நம்-
பிகய்க யவத்து வாக்களித்ோர்்கள். 
அேனால் பபாதுஜன பபேமுனவில் 
இளம் உறுபபினர்்கள் அதி்களவில் 
இயைந்து ப்காண்்ார்்கள். அவர்-
்களின நம்பிகய்கயய பாது்காக்க 
ரவண்டும், என பேரிவித்ோர் .   

ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன 
பபேமுனவின ஸோப்கர் 
நிதி அயமச்சர் 
பசில் ோஜபக ஷ 
உயேயாற்றுய்கயில்,- 
 எமது ்கடசிககு ஐந்து வரு்ங்கள் 

ஆன ரபாதிலும் நான எந்ே ஒரு சந்-
ேர்பபத்திலும் ்கடசி ரமய்யில் உயே-
யாற்றியதில்யல. இம்முய்ற உயே-
யாற்றும்படி ்கடசி ஏற்பாட்ாளர்்கள் 
ரவண்டுர்காள் விடுத்ோர்்கள். இலங-
ய்கயிலுள்ள மி்கவும் இளயமயான 
்கடசி எமது ்கடசியாகும் எமது ்கடசி-
யின பபரும் பலம் இந்நாடடுமக்கரள-
யாவர். எமது இலடசிய ேயலவர் பிே-
ேமர் மஹிந்ே ோஜபக்ஷ ஆவார். நாம் 
இந்ே ்கடசியய யாயேயும் ரோல்வி-
யய்யச் பசய்ய உருவாக்கவில்யல. 
எமது ஒரே ரநாக்கம் மக்கயள பவற்-
றியய்ய பசய்வோகும். இனறும் 
எமது ரநாக்கம் நாடய்யும் மக்கயள-
யும் பவற்றியய்யச் பசய்வரே ேவிே 
ரவறு யாயேயும் ரோல்வியய்ய பசய்-
வேல்ல.   

எமது ்கடசிககு இந்நாடடில் 36,000 
கிோமங்கயள பிேதிநிதித்துவம் 
பசய்யும் 14,021 கிோமரசவ்கர் பிரி-
வு்களிலும் உள்ள கியள சங்கங்கள், 
இயளஞர் ம்களிர் சங்கங்கள் ரபானறு 
எம்மு்ன இயைந்துள்ள 29 உப 
அயமபபு்கள் அயமக்கபபடடுள்ளன. 
அதுமாத்திேமல்ல பமல்பர்ன ந்கரிலி-
ருந்து லாஸ ஏஞசல்ஸ ந்கேம் வயே 
ஒரே ரநேத்தில் சூரியன உதிக்காே 
அயனத்து நாடு்களிலும் ந்கேங்களிலும் 
எமது அங்கத்ேவர்்கள் இருககின்றார்-
்கள். அது போ்ர்பா்க நாம் அ்க்கமா்க 
பபருயம ப்காள்கிர்றாம்.   

எதிர்்காலத்திலும் ரநர்யமயான 
அேசியல் ்கடசியா்க உங்களுககு பணி-
யாற்றுரவாம். எமது நண்பர்்களின 
ஆசீர்வாேத்யேயும் எதிரி்களின சவா-
யலயும் ஏற்றுக ப்காள்கிர்றாம். எதிர்-
்காலத்தில் ரமலும் பல அேசியல் பவற்-
றி்கயள பபற்றுக ப்காள்வரோடு அந்ே 
அயனத்து பவற்றி்களும் இந்நாடடின 
மக்களின விரச்மா்க எதிர்்கால சந்ேதி-
்களுக்கா்க பயனபடுத்துரவாம்.   

 எமது பிள்யள்களின பிள்யள்களுக-
்கா்க ஏரேனும் ரசயவயய பசய்வயே 
இலடசியமா்க ப்காண்டுள்ள ரநர்யம-
யான எளியமயான சிரேஸ  ்ேயலவர் 
ஜனாதிபதியா்க இருககும் இவரவயள-
யில் அபபணியய நாம் மி்கவும் ரநர்-
யமயா்க நிய்றரவற்றுரவாம்.  

்கடசிககு பவளிரய ்கடசியய உரு-
வாக்க உேவி பசய்ே அயனவருக-
கும் நாம் மரியாயே பேரிவிககின-
ர்றாம். ்கடசியய உருவாககி பவற்றி 
பபற்ர்றாம். மக்கள் எமககு பபாறுப-
பு்கயள ஒபபய்த்ோர்்கள். அந்ேப 
பபாறுபயப சரியா்க நிய்றரவற்்ற 
ரேயவயான ஒத்துயழபயப மற்றும் 
வழி்காட்யல ்கடசியா்க எதிர்்காலத்தி-
லும் வழங்க உறுதி ப்காள்ரவாம்.   

சு்காோே வழி்காட்லுககு அயமய 
மி்கக குய்றந்ேளவாரனாரு்ன நய -்
பபற்்ற இவவிழாவில் ம்கா சங்கத்தி-
னர் உள்ளிட  ் மேத் ேயலவர்்கள், 
ஸ்ரீலங்கா பபாதுஜன பபேமுனவு்ன 
இயைந்துள்ள அயனத்து அேசியல் 
்கடசித் ேயலவர்்கள் மற்றும் ஸ்ரீ-
லங்கா பபாதுஜன பபேமுன ்கடசி 
அங்கத்ேவர்்கள் இயைந்திருந்ோர்-
்கள்.   

 

ஒரே நாடு- ஒரே ரேசம் – வளமான மக்களுக்கா்க  

ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன ப�ரமுனவின்  
�ணி ்காலத்கால் அழிக் முடியகா்வை

நிரஞ்சலா விகரமசிங்க...?
 தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்  



காஷ்மீரிலுள்ள குரியுல் பள -
்ளத்ாக்கு அமைந்துள்ள விஹி 
ைாவட்டம் பும்படிவஙகளின் 
க்ளஞ்சியைாக வி்ளஙகுவத்ாடு 
பபர்மியன்-ட்ரயாசிக் அழிவின் ஆ்ா-
்ரஙகம்ளயும் பகாண்டுள்ளது, 260 
மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்-
பட்ட பும்பபடிை ்்ளைாக வி்ளங -
கும் இது உலகிலுள்ள மிக பழமை-
யான ஒன்்ாகும்.  

ஜம்மு - காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் 
கான்தைா பகுதியிலுள்ள இந்் 252 

மில்லியன் ஆண்டுகள பழமையான 
குரியுல் பள்ளத்ாக்கு பும்படிை 
்்ளதம் மும்யாக இமைத்-
லும் பபர்மியன்-ட்ரயாசிக் தப்ரழிவு 
ப்ா்டர்பிலான க்ளச் பெயலைர்வும் 
அண்மையில் ந்டாத்பபட்டன. 
இது ப்ா்டர்பில் ஏ.என்.ஐ. நிறுவ -
னம் பவளியிடடுள்ள பெய்தியில், 
தவடம்டயா்டபபட்ட்ற்கான ஆ்ா-
்ரஙகம்ளக் பகாண்்ட ஏ்ரா்ளைான 
பும்படிைஙகள இபபும்படிை 
்்ளததில் காைபபடுவது இச்பெய-

லைர்வில் காடசிபபடுத்பபடடிருந்-
்ன. அமவ 252 மில்லியன் ஆண்டு -
களுக்கு முற்பட்டமவயாகும்.   

உலகின் மு்ன் மு்லில் இ்டம்-
பபற்்்ாகப பதிவு பெய்யபபட -
டுள்ள சுனாமி, குரியுல் பள்ளத்ாக்-
கின் கான்தைாவிலுள்ள பாம்களில் 
நன்கு பாதுகாக்கபபடடுள்ளமை 
இச்பெயலைர்வின் தபாது பல்ரது 
கவனதம்யும் ஈர்த் முக்கிய விய -
்டஙகளில் ஒன்்ாகும்.'  

இது உலக்ளாவிய ை்ரபுரிமை-
களில் ஒன்்ாக இருபபது்டன், 
இ்மனப பாதுகாபப்ற்கான ந்டவ -
டிக்மககள சுைார் 20 வரு்டஙக்ளாக 
இ்டம்பபற்று வருகி்து. 252 மில்லி -

யன் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட 
க்டல் ைற்றும் ் ாவ்ர உயிரினஙகளின் 
தப்ரழிவினால் 95 வீ்ம் க்டல் வாழ் 
உயிரினஙகள அழிததுள்ளன' என்று 
ப்ால்லியல் தப்ராசிரியர் ஜி.எம். 
பட ப்ரிவிததுள்ளார்.   

குரியுல் பள்ளத்ாக்கு பாம்களில் 
பபர்மியன் - ட்ரயாசிக் தப்ரழிவின் 
முக்கியததுவம் மிக்க ொன்றுகள 
பாதுகாபபாகக் காைபபடுவ்ால் 
உலகம் முழுவதிலுமிருந்தும் விஞ்-
ஞானிகளும் புவியியலா்ளர்களும் 
இஙகு வருமக ்ருகின்்னர். அவர் -
களில் ஐக்கிய அபைரிக்கா, பிரித்ா-
னியா, அயர்லாந்து, சீனா, ஜபபான், 
கன்டா, சுவிடெர்லாந்து, ஆஸ்திரியா 

ைற்றும் ஸ்பகாடலாந்து ஆகிய நாட -
்டவர்கள குறிபபி்டத்க்கவர்கள 
என்று ஏ.என்.ஐ குறிபபிடடுள்ளது.  

காஷ்மீரில் காைபபடும் இபபு-
ம்படிை ்்ளம் சீனாவில் உள்ளம் 
வி்டவும் மிகப பபரியது என்று 
ப்ால்லியல் நிபுைர்கம்ள ஆ்ா்ரம் 
காடடியுள்ள ஏ.என்.ஐ, காஷ்மீ -
ரிலுள்ள இபபும்படிை ்்ளம் 
ஒவபவாரு வரு்டமும் மில்லியன் 
கைக்கான சுற்றுலாப பயணிக-
ம்ளக் கவர்ந்திழுதது வருகின்்து. 
கான்தைாவில்  உள்ள மூன்று மீட்டர் 
படிைம் சீனாவில் இருபபம் 
வி்டவும் மிகப பபரியது என்று உள-

ளூர்வாசியான நதீம் அகைது குறிப-
பிடடுள்ளார்.   

பரிைாைமும் தப்ரழிவும் 
எவவாறு ஏற்பட்டது என்ப்ற்கான 
அமனதது ஆ்ா்ரஙகம்ளயும் இத-
்்ளம் பாதுகாக்கி்து. விலஙகியல் 
வல்லுநர்களுக்கு இது ஒரு பபாக்-
கிஷைாகும். கான்தைா ைாவட்ட 
அபிவிருததி ெமபயின் உறுபபினர் 
ஐஜாஸ் ஹுமைன்,'இது உலகின் 
மிகப பழமையான ை்ரபுரிமைத 
்்ளம் என்று விஞ்ஞானிகள எஙகளி-
்டம் கூறியுள்ளனர். அ்னால் எைது 
எதிர்காலச் ெந்்தியினருக்காகவும் 
இம்ப பாதுகாதது தைம்படுதது -
வது அவசியம் என்்ார்.    

அவுஸ்தித்ரலியாவில் 18 நாடக-
்ளாகக் காைாைற்தபான 4 வயதுச் 
சிறுமிமய பபாலிைார் கண்டுபிடித-
துக் காபபாற்றியுள்ளனர்.  

கிலிதயா ஸ்மித என்்மழக்கபப-
டும் அந்்ச் சிறுமி, குடும்பதது்டன் 
பயைம் பெய்திருந்்தபாது, காைா-
ைற்தபான்ாக நம்பபபடுகி்து.  

அவம்ள, கர்னார்தவான் எனும் 
கம்ரதயா்ர நகரில் உள்ள பூடடிக்கி-
்டந்் வீடடிலிருந்து பபாலிைார் காப-
பாற்றினர்.  

ெம்பவததின் ப்ா்டர்பில் அந்் 
நகம்ரச் தெர்ந்் 36 வயது ஆ்டவம்ர 

பபாலிைார் ்டுததுமவததுள்ளனர். 
அவரி்டம் விொ்ரமை ந்டத்பபடு-
கி்து. அவருக்கும் கிலிதயாவின் 
குடும்பததுக்கும் ெம்பந்்ம் இல்மல 
என்று நம்பபபடுகி்து. பபாலிைார், 
முடிந்் அமனதம்யும் பெய்்்ன் 
பலனாகக் கிலிதயா கண்டுபிடிக்கப-
பட்டாள எனக் கூறினர்.  

அவர்கள க்டந்் ைா்ம், கிலிதயா-
மவப பற்றித ்கவல் அளிபபவர்க-
ளுக்கு 1 மில்லியன் அவுஸ்தித்ரலிய 
ப்டாலர் வழஙகபபடும் என்று அறி-
விததிருந்்னர்.  

க்டந்் இரு வா்ரஙக்ளாக, காைா-

ைற்தபான கிலிதயாமவக் கண்டுபி-
டிக்க, அவுஸ்தித்ரலியாவில் உள்ள 
பலரும் அவர்க்ளது ெமூக ஊ்டகக் 
கைக்குகளில் அது குறிததுப பகிர்ந்து-
பகாண்்டனர்.  

தவகைாகப ப்ரவும் ப்டல்்டா 
வமக மவ்ரஸ் ப்ரவமலக் கடடுபப -
டுத் சீனா தபா்ராடி வருகி்து.  

சீனாவின் பாதிக்கும் தைற்பட்ட 
ைாநிலஙகள, வட்டா்ரஙகளில் புதிய 
மவ்ரஸ் ப்ரவல் நீடிக்கி்து. ைக்கள 
மிகுந்் விழிபபு்டன் இருக்குைாறு 
சுகா்ா்ர நிபுைர்கள வலியுறுத-
தினர்.  

சீனாவில் புதி்ாக 93 தபருக்கு 
தநாய்தப்ாற்று உறுதி பெய்யபபட -
டுள்ளது. சீனாவின் 18 ைாநிலஙகள, 
நக்ர ைன்்ஙகளில் புதி்ாகப பாதிக் -
கபபடத்டார் எண்ணிக்மக சுைார் 
500 ஆக உயர்ந்துள்ளது.  

ஜூமலயில் அம்டயா்ளம் காைப-
பட்ட நான்ஜிங விைான நிமலய 
மவ்ரஸ் ப்ரவமல வி்ட, ்ற்தபாது 
நிமலமை சிக்கலாய் இருபப்ாக 
ஆய்வா்ளர்கள கருதுகின்்னர்.  

நான்ஜிஙகிலிருந்து ஒரு வா்ரததுக்-
குள 15 நக்ரஙகளுக்கு தநாய் ப்ரவி -
யது.  

அதுதபால் இல்லாைல், அம்டயா -
்ளம் காைபப்டா் பலரி்டமிருந்து 
்ற்தபாம்ய ப்ரவல் ஏற்படடிருப -
ப்ாக நிபுைர்கள சுடடிக்காடடு -
கின்்னர். பநருஙகி வரும் குளிர் -
காலம் மவ்ரஸ் ப்ரவமல தைலும் 
தைாெைாக்கலாம் என்று அஞ்ெபப -
டுகி்து.   

ைததிய தொஙகிங, பஹனான், 
கிழக்கு க்டற்கம்ரயில் ஜியாஙசு 

ஆகிய ைாகாைஙகளில்்ான் 
பபரும்பாலான ப்ரவல் கண்்ட -
றியபபடடுள்ளது. பகாத்ரானா 
ப்ரவல் இல்லா் ைாகாைதம் ப்ரா -
ைரிக்க உறுதி பூண்்ட நிமலயிலும், 
முன்ன்ாக கடடுக்குள மவத் 
ந்டவடிக்மககம்ள ்ாண்டியும் 
ப்டல்்டா வமக தவகைாக ப்ரவிவ -
ருகி்து என சீன அலுவலர் ஒருவர் 
ப்ரிவிததுள்ளார்.  

இதுகுறிதது அவர் தைலும் கூறு -

மகயில், 'ப்டல்்டா பகாத்ரானாமவ 
ஒழிக்க ந்டவடிக்மககள த்மவப -
பட்டது. ஆனால், ைற்் நாடுகள 
அ்ன் கவனதம் ஒழிபபதில் 
பெலுத்ாைல் ்டுபபூசி விநிதயா -
கதம் அதிகபபடுத்வதில் பெலுத -
திவருகின்்ன. அம், எண்ப்ட -
மிக் தநாயாக கருதி அ்னு்டன் 
வாழ கவனம் பெலுததுகின்்னர்' 
என்்ார்.  

தநற்று பு்ன்கிழமை ைடடும், 

்மலநக்ரம் பீஜிஙகில் ஒன்பது 
தபருக்கு பகாத்ரானா இருபபது 
கண்்டறியபபட்டது. அதில் ஒரு -
வருக்கு அறிகுறி ப்ன்ப்டா் 
பகாத்ரானா உறுதியாகியுள்ளது. 
பகாத்ரானா அமல கா்ரைைாக, 
பைாத்ம் 38 தபர் பாதிக்கபபட -
டுள்ளனர். ஜனவரி, பபப்ரவரியில் 
ப்டல்்டா பகாத்ரானா ப்ரவ ஆ்ரம் -
பிபப்ற்கு முன்பிருந்்ம் வி்ட 
அது அதிகம். 
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ஷரியா சட்டத்தை அமுல்படுததை  
ஆப்ான் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் உறுதி

ஷரியா ெட்டதம் அமுல்படுத-
துவத் ்ைது கடும் இலக்காக 
இருபப்ாக குறிபபிடடிருக்கும் 
ஆபகானிஸ்்ான் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
பகா்ராொன், அல்குர்ஆன் ைற்றும் 
இஸ்லாததிற்கு எதி்ராக உலகில் 
யார் இருந்்ாலும் கடும் 
தகாபதம் எதிர்பகாளவார்கள 
என்று எச்ெரிததுள்ளனர்.   

'எைது மு்ல் இலக்கு 
பாகிஸ்்ாமன அழிபப்ாகும். 
ஏபனன்்ால் ஆபகானில் ஏற்-
படடிருக்கும் அமனததிற்கும் 
பாகிஸ்்ாதன பி்ர்ான கா்ரைம். 
்லிபான்கள எபதபாது இஙகு இருந்-
்ார்கள (முந்ம்ய அ்ரசு ப்ா்டர்ந்து 
ஆடசியில் இருந்்தபாது கூ்ட) ்ாம் 
நாடடின் 80 வீ்ைான பகுதிமய கட-
டுபபாடடில் மவததிருபப்ாகக் கூறி-
னார்கள. ஆனால் அவர்கள ஷரியா 

ெட்டஙகம்ள அமுல் பெய்யவில்மல. 
அ்னால் ்ான் நாம் நிமலயாக 
இருந்து இந்்ப பகுதிமய மகபபற்் 
ஆ்ரம்பிதத்ாம்' என்று ஐ.எஸ்.ஐ.
எஸ்.–தக இன் உறுபபினர் ஒருவ்ரான 
நசீபுல்லா தகநியுஸ் பெய்தி நிறுவனத-
திற்கு ப்ரிவிததுள்ளார்.   

்லிபான்கள இருந்்து 
ப்ா்டக்கம் ஆபகானிஸ்்ான் 
தைாெைான ைற்றும் பா்கைான 
நிமலக்குச் பென்றிருபப்ாக 
அவர் குறிபபிடடுள்ளார். இ்ரண்-
்டம்ர ைா்ஙகளுக்கு முன்னர் 
ஆபகாமன மகபபற்றிய ்லி-
பான்கள நாடம்ட அழிதது வரு-
வ்ாகவும் அவர் குறிபபிட்டார்.   

'ஷரியா ெட்டதம் அமுல்-
படுத் நாம் விரும்புகித்ாம். 
எைது இம்ததூ்ர் வாழ்ந்், 
அணிந்் வழிகம்ளயும் நாம் 

அமுல்படுத் தவண்டும். ஹிஜாப 
ஆம்டயும் இதில் அ்டஙகும். 
இபதபாது தபார் புரிய எம்மி்டம் 
அதிகம் ஒன்றும் இல்மல. ஏ்ாவது 
்ந்்ால், இபதபாத் நான் பாகிஸ்்ா-
னுக்கு எதி்ராக தபா்ராடுதவன்' என்று 
நசீபுல்லா தைலும் ப்ரிவித்ார்.     

ஆப்ான் அ்திப ப்பண்ள்  
தைலி்பான் எதிர்பபுப ப்பரணி
ஆபகாமன ்லிபான்கள 

மகபபற்றியுள்ள நிமலயில் அங-
குள்ள பபண்களுக்கு ஆ்்ரவாக 
ஆபகான் அகதிப பபண்கள 
ப்டல்லியில் தப்ரணி ந்டததியுள-
்ளனர். 

“பபண்கள மீ்ான அடடூ-
ழியஙகளின் பபயரில் இஸ்-
லாதம் இழிவுபடுததுவம் 
நிறுதது” என்று எழுதிய ப்ா-
மககம்ள இந்் பபண்கள சுைந்-
திருந்்னர். சிறுமிகள ைற்றும் 
வய்ானவர்கள என்் பல வயது-
களில் உள்ள பபண்களும் இந்் ஆர்ப-
பாட்டததில் பஙதகற்றிருந்்னர்.

“ஆபகானில் ்லிபான் அ்ரமெ 
நாம் ஏற்க ைாடத்டாம்” என்று கூறும் 
ப்ாமகமயயும் ஆர்பபாட்டக்கா்ரர்-
கள மவததிருந்்ார்கள. இத்தந்ரம் 
இந்் ஆர்பபாட்டததில் பஙதகற்றி-

ருந்் சிறுமிகள பபண்களுக்கும் ெை 
உரிமை தகாரும் ப்ாமககம்ள மவத-
திருந்்ார்கள. 'கல்வி எைது அடிப-
பம்ட உரிமை' என்று அதில் குறிபபி-
்டபபடடிருந்்து. 

'அபகானில் வாழும் பபண்கள 
ொர்பில் தபெதவ நாம் இஙகு வந்-

துளத்ளாம்' என்று பபண் ஆர்பபாட-
்டக்கா்ரர் ஒருவர் குறிபபிட்டார். 
ஆபகானில் இருக்கும் பபண்கள 
்ற்தபாது ஊ்டகததின் முன் தபெ 
முடியாது என்றும் அவர் குறிபபிட-
்டார். 

்லிபான்கள பபண்களின் கல்வி 
உரிமை, பபண் சு்ந்தி்ரதம் ஒடுக்-
கியுள்ளனர், அவர்கள மீது பபண்கள 
பயமுற்றிருக்கி்ார்கள, ்லிபான்-
களுக்கு குழந்ம் உருவாக்குவ-
்ற்கு ைாததி்ரதை நாம் த்மவபப-
டுகித்ாம், இந்் பபண்களுக்கு 
உ்வ நாம் விரும்புகித்ாம்” என்று 
ைற்ப்ாரு ஆர்பபாட்டக்கா்ரர் குறிப-
பிட்டார்.

“்லிபான்கம்ள அஙகீகரிக்கா், 
்லிபான் ்மலவர்களுக்கு ்ம்ட 
விதிக்கின்் உலகம் ஒன்த் எைக்குத 
த்மவ” என்று அவர் குறிபபிட்டார். 

அபெரிக்ாவில சிறாருககு தைடுபபூசி
அபைரிக்கா, ஐந்திலிருந்து 11 

வயது வம்ரயுள்ள பிளம்ளகளுக்கு 
மபெர் - பதயாஎன்ப்டக் ்டுபபூசி-
மயப தபா்டவுள்ளது.  

சி.டி.சி எனும் அபைரிக்கத ப்ாற் -
றுதநாய்த ்டுபபு, கடடுபபாடடு 
நிமலய அறிவியல் ஆதலாெகர்கள 
அ்ற்கு ஒபபு்ல் அளிததுள்ளனர்.  

சி்ாருக்குத ்டுபபூசி தபாடும் 
பணி இன்த் ப்ா்டஙகக்கூடும்.  

பபரியவர்களுக்கான ைருந்து 
அ்ளவில், மூன்றில் ஒரு பஙகு, 
மூன்று வா்ர இம்டபவளியில் சி்ா-
ருக்கு இ்ரண்டு மும் பெலுத்பப-
டும்.  

பக்க விம்ளவுகம்ளக் கும்தது, 
வலுவான எதிர்பபாற்்மல உரு-
வாக்க, கும்ந்் அ்ளவு ைருந்து 
ப்ரிவு பெய்யபபட்டது.  

்டுபபூசி தபாடடுக்பகாண்்ட 

இம்ளயவர்களிம்டதய அரிய இ்ய 
வீக்கம் ஏற்படுவ்ாகச் பொல்லபபடு-
கி்து. ஆனால், பக்கவிம்ளவுகம்ள-
வி்ட, ்டுபபுைருந்்ால் விம்ளயும் 
பலன் அதிகம் என்பம் சி.டி.சி அறி-
வியல் ஆதலாெகர்கள குறிபபிடடுள-
்ளனர்.    

்ாபூல ெருததுவெ்ை  
தைாககுதைல : 20 ப்பர் ்பலி
ஆபகானிஸ்்ானின் ்மலநக -

்ரான காபூலில் உள்ள ெர்்ார் ்ாத 
கான் இ்ராணுவ ைருததுவைமன-
யில் குண்டு பவடிபபுத ்ாக்கு்ல் 
ைற்றும் துபபாக்கிச் சூடு ந்டந்்து. 
இத்ாக்கு்லில் 20 தபர் பகால்லப-
பட்டனர், 16 தபர் காயைம்டந்துள-
்ளனர்.

இந்் ்ாக்கு்ல் நவம்பர் 2ஆம் 
திகதி ந்டந்்்ாகக் கூறுகி்து த்ராய்ட-
்டர்ஸ் பெய்தி நிறுவனம் குறிபபிட-
டுள்ளது. மு்லில் ைருததுவைமன 
கட்ட்டததுக்கு பவளிதய இரு குண் -
டுகள பவடித்்ாக அதிகாரிகள 
கூறியுள்ளனர். அ்மனத ப்ா்டர்ந்து 
துபபாக்கி ஏந்தியவர்கள ைருததுவை-
மனயில் நுமழந்்்ாக ெம்பவதம் 
தநரில் கண்்டவர்கள கூறினர். இது 

ஆபகானிஸ்்ானிதலதய மிகபபப -
ரிய, 400 படுக்மககம்ளக் பகாண்்ட 
இ்ராணுவ ைருததுவைமன என்பது 
குறிபபி்டத்க்கது. இந்் ்ாக்கு-
்லுக்கு இஸ்லாமிய அ்ரசு என்று 
்ஙகம்ள அமழததுக் பகாளளும் 
ஐ.எஸ் குழுவினத்ராடு ப்ா்டர்பு-
ம்டய கடும்தபாக்கு குழுவினர் 
பபாறுபதபற்றுள்ளனர்.

சீைாவில ப்ாபராைா  
்டடுக்்டங்ாது ்பரவல

252 மில. ஆணடு்ள் ்பழ்ெயாை  
பு்தை்படிெ தைளம் ஜம்மு ்ாஷ்மீரில

18 நாட்ளா் ்ாணாெலப்பாை  
4 வயதைாை சிறுமி ்ணடுபிடிபபு

ஆப்ானில பவளிநாடடு நாணயங்ளுககுத தை்்ட
ஆபகானிஸ்்ானில் 

பவளிநாடடு பைதம் 
பயன்படுத் ்லிபான்-
கள ்ம்ட விதிததுள்ள-
னர்.  

ஏ ற் க ன த வ 
தைாெைான நிமலயில் 
உள்ள ஆபகான் பபாரு-
்ளா்ா்ரதம் இந்் 
முடிவு தைலதிக பாதிப-
புக்கு உள்ளாக்கும் 
வாய்பபுள்ளது.  

ப ப ா ரு ்ள ா ் ா ்ர 
சூழ்நிமல ைற்றும் 
த்சிய நலமன கருததில் பகாண்டு 
ஆபகானியர்கள அமனவரும் 
'ஆபகனி' நாையதம், ்ஙக்ளது 

அமனதது வர்த்கஙகளிலும் பயன்ப-
டுத் தவண்டும் என்று ்லிபான்கள 
ப்ரிவிததுள்ளனர்.  

்லிபான்கள ஆபகா-
னிஸ்்ானில் ஆடசிமய 
மகபபற்றிய பின்னர் அந்-
நாடடுக்கு வழஙகபபடடு 
வந்் ெர்வத்ெ நிதி உ்வி-
கள நிறுத்பபட்டன.  

ஆபகானிஸ்்ான் வர்த-
்கர்க்ளால் பன்னாடடுச் 
ெந்ம்களில் வர்த்கம் 
பெய்ய அபைரிக்க  ப்டாலர் 
ப்ரவலாகப பயன்படுத்ப-
படடு வந்்து.  

பாகிஸ்்ான் உளளிட்ட 
அண்ம்ட நாடுகளு்டன் 

ஆபகா னியர்கள வர்த்கம் பெய்வ-
் ற்கு அபைரிக்க ப்டாலத்ர பயன்ப-
டுத்பபட்டது.   
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--(மட்டக்களப்பு குறூப், ்கல்லடி குறூப் 
,புதிய ்காத்ான்குடி தின்கரன் நிருபர்கள்)  

தீபாவளி பண்டிக்க ்கா்லததில பபாது 
மக்ககள மிகுந் அவ்ானதது்டனும் 
சமூ்கப் பபாறுப்பு்டனும் பசயறபடு-
மாறு மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க 
அதிபர வவண்டுவ்காள் விடுததுள்ளார.  

நா்டளாவிய ரீதியில ப்காவரானா 
ப்ாறறு ப்ா்டரபான அசசம் முழு-
கமயா்க நீங்கா் நிக்லயில,பபாது 
மக்ககள மிகுந் அவ்ானதது்டன் 
பசயறபடுமாறு மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
பசய்லாளரும் அரசாங்க அதிபருமான 
்கணபதிப்பிள்கள ்கருணா்கரன் ப்ரி-
விததுள்ளார.  

மட்டக்களப்பு மாவட்டததில 

ப்காவரானா ்ாக்கம் குகைவக்டநது 
வரும் நிக்ல ்காணப்பட்டாலும், 
தீபாவளி பண்டிக்கக ்கா்லததில மக்கள் 

கூட்டமா்க பவளியில ந்டமா-
டுவது அவ்ானிக்கப்படுவ -்
னால, அவவாைான இ்டங்க-
ளுககு பசலலும் வபாது சு்கா்ார 
பாது்காப்பு்டன் பசயறபடும்படி 
அவர வவண்டுவ்காள் விடுததுள்-
ளார.  

 மக்கள் பண்டிக்க ்கா்லங்க-
ளில சனபநரிசல அதி்கமான 
இ்டங்கள் மறறும் ஆ்லயங்கள் 
வபான்ைவறறிறகு பசலவக் 
இயன்ைளவு ்விரதது, வீட -
டிலிருந்வாவை ்த்மது 
குடும்பத்ாரு்டன் ம் வழிபா -

டு்களில ஈடுபடுமாறும், அவசர வ்கவ-
்களுக்கா்க மாததிரம் பவளியில பசல்ல 

வவண்டுபமனவும், அவவாறு பசலலும் 
வபாது சு்கா்ார நக்டமுகை்ககள பின்-
பறைல வவண்டும் எனவும் அரசாங்க 
அதிபர ப்ரிவிததுள்ளார.  

இம்முகையும் எளிகமயான 
முகையில பண்டிக்க்ககள பபாதுமக-
்கள் ப்காண்்டாடுவது்ான், ப்காவரானா 
ப்ாறகை குகைததுகப்காள்ள ஏதுவா்க 
இருககும் என சு்கா்ார துகையினர மக-
்களுககு ப்ா்டரசசியா்க ஆவ்லாசகன 
வழஙகி வருகின்ைனர.  

ப்காவரானா ப்ாறகை நாடடிலிருநது 
இல்லாது ஒழிப்ப்றகு ஒவபவாரு ்னி 
மனி்ரும் ்ங்களின் முழுகமயான ஒத-
துகழப்கப வழஙகுமாறு வ்கடடுக-
ப்காண்டுள்ளார.  

பண்டிகை ைாலத்தில் பபாது மகைள்   
அவதானத்துடன் பெயறபட வவண்டும் 

 -ைட்டு. ைாவட்்ட அரசாங்க அதி்பர் வவண்டுவ்காள்

முள்ளிப்பபாத்ாகன குறூப் நிருபர   

ப்காழும்பு ப்டாகயாட கிகள அலுவ்ல்கம் திருவ்காணமக்லயில உள்ள 
வளா்கததில திைநது கவக்கப்பட்டது.  

இந நி்கழ்வுககு பிர்ம அதிதியா்க துகைமு்கங்கள் ்கப்பற 
துகை உறபததி 
இ ர ா ஜ ா ங ்க 
அ க ம ச ச ர 
ஜயந் சமர-
வீர ்க்லநது 
ப்காண்டு பசவ-
வாய்ககிழகம 
(02) திைநது 
கவத்ார. உற -
பததி துகையின் 
ஏறறுமதி இைக -
குமதி ஊ்டா்க 
வமலும் வலுப் -
படுததும் வநாககில இக கிகள அலுவ்ல்கம் திருவ்காணமக்ல 
துகை மு்க வளா்கததில திைநது கவக்கப்பட்டகம குறிப்பி -
்டத்க்கது.  இதில ப்டாகயாட நிறுவனததின் ்க்லவர ்டான்க 
மறறும் இ்லஙக்க துகை மு்க அதி்கார சகபயின் ப்வி நிக்ல 
உததிவயா்கத்ர்கள் என ப்லர ்க்லநது ப்காண்்டனர. 

ட�ொக்ொட் கிளை அலுவலகம்  
திருமளலயில் திறந்து ளவப்பு  

இைக்காமம் தின்கரன் நிருபர

ஜனாதிபதியின் பதது இ்லடசம் வீடடுத வ்ாட்டம் 
வ்சிய வவக்லததிட்டததின் கீழ்  இைக்காமம் ்கமந்ல 
அபிவிருததி பிரிவிலுள்ள சுமார 1200 பயனாளி்களுககு 
விக்ப் பபாதி்கள் வழஙகும் நி்கழ்வு திங்கடகிழகம (01) 
்கமந்லவசகவ மததிய நி்லயததில இ்டம்பபறைது.

இைக்காமம் ்கமந்ல அபிவிருததி உததிவயா்கத்ர சஜித 
விஜய விகரம ்க்லகமயில இ்டம்பபறை இநநி்கழ்வில, 
இைக்காமம் பிரவ்ச சகபத ்விசாளர எம்.எஸ்.பஜமீல 
்காரியப்பர பிர்ம அதிதியா்கவும், அம்பாகை மாவட்ட 
பிரதி விவசாயப் பணிப்பாளர எம்.எப்.ஏ.சனீர ப்கௌரவ 
அதிதியா்கவும் ்க்லநதுப்காண்்டனர.

இைக்காமம் பிரவ்ச சித் ம்களிர விவசாய அகமப்-
பிலுள்ளவர்களுககும் ப்ரிவு பசய்யப்பட்ட வீடடுத 
வ்ாட்ட உறபததிப் பயனாளி்களுககும் விக்ப் பபாதி்கள் 
அதிதி்களால வழஙகி கவக்கப்பட்டன.

விளைப் ட�ொதிகள் வழங்கும் நிகழ்வு

புதிய ்காத்ான்குடி தின்க-
ரன் நிருபர  

ஏைாவூரப்பறறு பசங -
்க்லடி பிரவ்ச பசய்ல்க 
பிரிவிறகுடபட்ட பன்கு-
்டாபவளி சிவ முததுமாரி-
யம்மன் மறறும் ஸ்ரீ சிததி-
விநாய்கர   

ஆ ்ல ய ங ்க ளி ற கு ள் 
ஞ ா யி ற று க கி ழ க ம  
அதி்காக்ல புகுந் ்காடடு 
யாகன்களினால, ஆ்ல-
யங்களிறகு வச்ம் விகள -
விக்கப்படடுள்ளது.  

இ்னால ஆ்லயங்க-
ளின் ்கடடி்டங்கள் பகுதிய -
ளவில வச்மாகியுள்ளது-
்டன், ஆ்லய வளா்கததில ந்டப்படடிருந் 
பயன்்ரும் மரங்ககளயும் முறைா்க வச்ப் -
படுததியுள்ளன.  

அதவ்ாடு ஆ்லயங்களிறகுள் புகுந் 
்காடடு யாகன்கள் பூகசக்கா்க கவக்கப் -

படடிருந் பூகசப்பபாருட்ககளயும் 
வச்ப்படுததியுள்ளது.  

அண்கமக்கா்லமா்க இப்பகுதி்களில 
யாகன்கள் அதி்கமா்க சஞசரிப்பக் ்காண -
முடிவ்ா்க அப்பகுதி மக்கள் ப்ரிவிககின் -
ைனர.  

மட்�ககைப்பில் ஆல்ங்களை   
சேைப்�டுத்தும் கொட்டு ்ொளைகள்  

(மரு்முகன தின்கரன் நிருபர)

அண்கமயில பவளியான ்கலவிப் 
பபாதுத ்ரா்ர சா்ரண ்ரப் பரீட-
கசயில மரு்முகன அல  ஹம்ைா 
வி த தி ய ா ்ல ய 
ம ா ண வ ர ்க ள் 
எடடு வபர 
ஒன்பது பா்டங்க-
ளிலும் 'ஏ' சிததி 
பபறறு சா்கன-
ப க ்ட த து ள் ள -
னர.

அ பூ ் ா லி ப் 
ப ஸ் ஹ ம் 
்ானிஸ், மு்கம்-
மட ைவூப்டீன் 
மு ்க ம் ம ட 
றி்காப், மனார-
தீன் கபஹா கசனப், மு்கம்மட 
புவாத ஜுஸாமா, மு்கம்மட பஜமீல 
பாததிமா சபா, மு்கம்மட சிததீக 
பாததிமாஹனூத, நஜ்முததீன் ம்கா 
க்லனா, சஹ்துல நஜீம் அம்னத 
அபா ஆகிய மாணவர்கவள ஒன்பது 
பா்டங்களிலும் 'ஏ' சிததி பபறை 
மாணவர்களாவர.

இப் பா்டசாக்லயில 62 மாண -
வர்கள் பரீடகசககுத வ்ாறறி 60 

மாணவர்கள் சிததியக்டநதுள்ளனர. 
இவர்களில ஆறு மாணவர்கள் '8 
ஏ' சிததி்ககளயும், ஆறு மாணவர-
்கள் '7ஏ' சிததி்ககளயும், மூன்று 
மாணவர்கள் '6ஏ' சிததி்ககளயும் 

மூன்று மாணவர்கள் '5ஏ' சிததி்ககள-
யும் பபறறு சிைந் பபறுவபறகை 
அக்டநதுள்ளகம குறிப்பி்டத-
்க்கது.

 அதிபர இப்ைாப்லப்கப உகபதுல-
்லாவின் சிைந் வழி்காட்டலில பிரதி 
அதிபர, உ்வி அதிபர, பகுதித ்க்ல -
வர்கள் மறறும் ஆசிரியர்களின் பங்க-
ளிப்பு்டன் இந் பபறுவபறு கிக்டத-
துள்ளகம குறிப்பி்டத்க்கது.

மருைமுளை அல் ஹம்றொவில் 08
மொணவரகளுககு 09 'ஏ' ைர சித்தி

்கந்ளாய் தின்கரன்  நிருபர   

திருவ்காணமக்ல  மாவட -
்டததில ்கந்ளாய் வ்லயக 
்கலவி அலுவ்ல்கததிற -
குடபட்ட பகுதியில  ஆசி -
ரியர்களின் சம்பளதக் 
அதி்கரிக்கக வ்காரி பபற -
வைார்களினால ்கவனயீரப்பு  
ஆரப்பாட்டபமான்று  பு்ன் -
கிழகம (3) முன்பனடுக்கப் -
படடுள்ளது.

்கந்ளாய் அகரவபாதி 
வ்சிய பா்டசாக்லயின் 
முன்னால  இக ்கவன -
யீரப்பு வபாராட்டம் முன்பனடுக்கப்-
படடுள்ளது.

 வரவு பச்லவு திட்டததில ஆசிரியர்க -
ளின் சம்பளததிகன அதி்கரிககுமாறும்  
ஆசிரியர்களுககு ப்கௌரவததிகன பபற-
றுகப்காடுககுமாறும் பபறவைார்களினால  
வ்காசங்களும் எழுப்படபட்டன.

இக ்கவனயீரப்பு வபாராட்டததில நூற -

றுககும் வமறபட்ட பபறவைார்கள் ்க்லநது 
ப்காண்்டனர.

்கலவிககு  முககியததுவம் ப்காடு, 
ஆசிரியர்களின் சம்பளததிகன வழஙகு,-
நாடடின்  எதிர்கா்லம் ்கலவியில ்ஙகி-
யுள்ளது, வபான்ை  ப்ாக்க்ககள ஏநதிய 
வாறு   ்கவனயீரப்பு  ஆரப்பாட்டததில  
ஈடுபடடிருந்னர.

ஆசிரி்ரகளின் ேம்�ைத்ளை அதிகரிகக 
சகொரி ட�றசறொர கவையீரப்பு ச�ொரொட்�ம்

(ஒலுவில விவச்ட நிருபர)  

வ்சிய வாசிப்பு மா்ததிகன முன்னிடடு 2021ஆம் 
ஆண்டுக்கான புத்்க ்கண்்காடசி நாகள  05ம் தி்கதி 
பவள்ளிககிழகம ப்ா்டக்கம் 07ம் தி்கதி ஞாயிறறுக-
கிழகம வகர அக்ககரப்பறறு  Aims சரவவ்ச பா்ட-
சாக்லயில நக்டபபைவுள்ள்ா்க, புத்்க ்கண்்காடசி 
ஏறபாட்டாளரும்,  எழுத்ாளருமான சிைாஜ் மசூர 
ப்ரிவித்ார.

இக ்கண்்காடசி நாகள  05ம் தி்கதி பவள்ளிககி -
ழகம ப்ா்டக்கம் 07ம் தி்கதி ஞாயிறறுககிழகம 
வகர ்காக்ல 09.00 மணி ப்ா்டக்கம் இரவு 10.00 
வகர இக ்கண்்காடசிகய பாரகவ இ்ட்லாம் என அறி -
விக்கப்படடுள்ளது.

பா்டசாக்ல மாணவர்கள் மறறும் பபண்்கள் ஆகி -
வயாருககு விவச்ட ஏறபாடு்கள் பசய்யப்படடுள்ளன.

இப் புத்்க ்கண்்காடசியின் அஙகுராரப்பண நி்கழ்-
வுககு இ்லககியவாதி்கள், எழுத்ாளர்கள், ஆய்வா-
ளர்கள் ஆகிவயார ்க்லநது ப்காள்ளவுள்ள்ா்க, அவர 
வமலும் ப்ரிவித்ார.

அககளரப்�றறில் 
புத்ைக கணகொட்சி

(பவல்லாபவளி தின்கரன் நிருபர-)  

அரசாங்கதக  ் விமரசிப்பது இ்லகு-
வானது. மக்களுககு நன்கம பசய்ய 
வவண்டுபமன நிகனதது பணி பசய்-
பவர எமது ஜனாதிபதி என மட்டக்க-
ளப்பு மாவட்ட பபாதுஜன பபரமுன 
்கடசியின் அகமப்பாளர ப.சநதிரகு-
மார ப்ரிவித்ார.  

 பசௌபாககியாத திட்டததின் 
விவசாய அகமசசினால முன்பன-
டுக்கப்படடு வரும் பசௌபாககியா 
வீடடுத வ்ாட்ட பயிரசபசய்க்க வார 
நி்கழ்வு திங்கடகிழகம(1) மட்டக்க-
ளப்பு மண்்டபத்டி விவசாய விரிவாக-
்கல அலுவ்ல்கததில இ்டம்பபறைது. 

இநநி்கழ்விறகு பிர்ம அதிதியா்க 
்க்லநதுப்காண்்ட ஸ்ரீ்லங்கா பபாதுஜன 
பபரமுன ்கடசியின் மாவட்ட அகமப்-
பாளர ப.சநதிரகுமார இவவாறு ்கருதது 
ப்ரிவித்ார.  அவர ப்ா்டரநதும் 
்கருதது ப்ரிவிகக்கயில,  

ஜனாதிபதியின் திட்டமானது நஞ-
சறை உணவு்ககள மக்களுககு பபற-
றுகப்காடுப்பவ்யாகும். மட்டக்களப்பு 
மாவட்டததில யுத்த்ால பாதிக்கப்-
பட்ட வவுணதீவு பிரவ்சததிறகு ஜனா-
திபதி வர இருந்ார.ஆனால ்விரக்க 
முடியா  ்்காரணததினால அவவிஜயம் 
இ்டம் பபைவிலக்ல.  

இப்பகுதி விவசாயி்களுககு வ்கவ 
யான வாழ்வா்ார உ்வி்ககள பசய்ய 

நாம் ்காததிருககின்வைம்.    பபாருட்க-
ளின் விக்லவாசி்கள் அதி்கரிததுள்ள-
்ா்க எதிர ்கடசி்கள் ஆரபாட்டங்ககள 
முன்பனடுத்ாலும், இகவபயல்லாம் 
வரவு பச்லவு திட்டததின் பின்பு குகை-
வக்டநது நாடு பகழய நிக்லககு 
திரும்பி விடும்.  

ஜனாதிபதி,பிர்மர, நிதியகமசசர 
விவசாயி்ககள மதிககின்ைவர்கள். 
எனவவ உரததின் விக்லகய அவர-
்ான் மு்லில குகைத்வர. பட்ட-
்ாரி்களுககு வவக்லவாய்ப்பு்ககள 
அதி்கம் வழஙகியவர. நாடடின் 
்றவபாக்ய நிக்லகமகய மக்கள் 
நன்கு விளஙகி ப்காள்ளவவண்டும் 
எனதப்ரிவித்ார.  

மககளுககு நன்ளம டேய் சவணடுடமை 
எை நிளைப்�வர எமது ஜைொதி�தி  

-ைட்டு. ைாவட்்ட ப்பாதுஜன ப்பரமுன ்கட்சி அமைப்பாளர் சந்திரகுைார்  

்கலகு்டா  தின்கரன் நிருபர

ஜனாதிபதியின் பசௌபாககி -
யாத  திட்டததின் கீழ் வ்சிய 
ரீதியில விவசாய அகமசசினால 
முன்பனடுக்கப்படடு  வரும் 
பசௌபாககியா வீடடுத வ்ாட்ட 
பயிரசபசய்க்க வார நி்கழ்வு மட-
்டக்களப்பு  மாவட்டததிலுள்ள 
ச்க்ல ்கமந்ல வசகவ நிக்லயங-
்களிலும் இ்டம்பபறறு வருகின் -
ைது.  

ஓட்டமாவடி,  வாகழசவசகன 
மறறும் வ்காைகளப்பறறு மததி 
ஆகிய பிரவ்ச பசய்ல்க பிரிவு-
்களில  நிரந்ர வீடடுத வ்ாட்ட 
அபிவிருததி வவக்லததிட்டததின் 
கீழ் மு்ற்கட்டமா்க  ப்ரிவு பசயய் -
யப்பட்ட நூறு (100) பயனாளி்க-
ளுககு வீடடுத வ்ாட்ட விக்ப்  
பபாதி்கள் அதிதி்களினால வழஙகி 
கவக்கப்பட்டன.

வாகழசவசகன ்கமந்ல  அபிவி -
ருததி உததிவயா்கத்ர எம்.ஏ.ைஷீட 
்க்லகமயில வாகழசவசகன 
்கமந்ல வசகவ  அலுவ்ல்கததில 
இ்டம்பபறை நி்கழ்வில அதிதி்களா்க 
ஓட்டமாவடி பிரவ்ச பசய்ல்க உ்வி  

திட்ட பணிப்பாளர எஸ்.ஏ.றியாஸ், 
்கமந்ல வசகவ திகணக்களததின் 
விவசாய பிரதிநிதி  எஸ்.நவ்டசன் 
ஆகிவயார ்க்லநது ப்காண்டு ப்ரிவு 
பசய்யப்பட்ட பயனாளி்களுககு  
பசௌபாககியா வீடடுத வ்ாட்ட 
பயிரசபசய்க்கக்கான விக்ப்பபாதி-
்கள்  வழஙகி கவக்கப்பட்டன.  

விவசாயப் வபா்னாசிரியர எம்.ஐ.
ஜமாலதீனினால வீடடுத வ்ாட்டம் 
ப்ா்டரபான ப்ாழில நுடப அறிவு -
றுத்ல்கள் பயனாளி்களுககு வழங-
்கப்பட்டன. 

பபாதுமக்கள்  நஞசறை உண-
வு்ககள பயன்படுத்ககூடிய 
வக்கயில இவவீடடுத வ்ாட்டத -
திற்கான  விக்ப் பபாதி்ககள 
வழஙகி கவக்கப்பட்டது்டன், -
வாகழசவசகன ்கமந்ல வசகவ 
பிரிவில  உள்ள மூன்று பிரவ்ச பசய -
்லாளர பிரிவி்களிலும் நான்்காயிரம் 
வபருககு வீடடுத  வ்ாட்ட பயிர 
விக்்கள் வழங்கப்ப்டவுள்ள்ா்க 
வாகழசவசகன ்கமந்ல அபிவிருததி  
உததிவயா்கத்ர எம்.ஏ.ைஷீட ப்ரி -
வித்ார.

மட்�ககைப்பு மொவட்�த்தில் வீட்டு 
சைொட்� �யிரச் டேயளக வொர நிகழ்வு

வாசசிககு்டா விவே்ட நிருபர 

வ்சிய பபாலிஸ் வசகவ 
ஆகணககுழுவின் கிழககு மா்காண 
பணிப்பாளரா்க 36 வரு்ட அரச 
வசகவயில இருநது ஓய்வு பபறை 
இ்லஙக்க நிருவா்க வசகவயின் 
விவச்ட்ர   சிவரஸ்்ட அதி்காரி -
யான எஸ்.அருள்ராஜா நியமிக்கப் -
படடுள்ளார.

அரச வசகவயின் உயர அதி்காரியான இவர ,1961 இல 
மட்டக்களப்பு மாங்காடு கிராமததில பிைநது மாங்காடு 
சரஸ்வதி விததியா்லயததில ஆரம்ப ்கலவிகய பயின்று 
உயர்கலவிகய பசடடிபாகளயம் ம்காவிததியா்லயத -
தில ப்ா்டரநது யாழ். பல்கக்லக்கழ்கததில பட்டப்ப -
டிப்கப பூரததி பசய்்ார.

1991ஆம் ஆண்டு இ்லஙக்க நிருவா்க வசகவ பரீட -
கசயில சிததிபபறறு 20 வரு்டங்களா்க ஆக்லயடிவவம்பு 
பிரவ்ச பசய்ல்கம் உள்ளிட்ட அம்பாகர மறறும் மட்டக்க-
ளப்பு மாவட்டங்களில பிரவ்ச பசய்லாளரா்க ்க்டகமயாற-
றியுள்ளார. 

கிழககு மொகொண 
�ணிப்�ொைரொக நி்மைம்

(ப்காக்கடடிசவசாக்ல  நிருபர) 

படடிப்பகள பிரவ்ச ்கக்ல இ்லக-
கிய சமூ்க அபிவிருததி ஒன்றியததின்  
ஏறபாடடில ்கவிஞர வமராவின் ஆறு 
நூல்கள்  பவளியீடு எதிரவரும் சனிககி-
ழகம (06)  முகனக்காடு உக்டா  சமூவள 
நிக்லயததில நக்டபபைவுள்ளது.

்கவிஞர  வசாக்லயூரான் ஆ.் னுஸ்-
்கரன் ்க்லகமயில நக்டபபைவுள்ள 
இநநி்கழ்வில,  பின்்கா்லனிததுவ 
வநாககில ஈழததுத ்மிழ்க ்கவிக்்கள், 
பன்மு்கவநாககில  ஈழததுப் பு்கலி்டத 
்மிழ் இ்லககியம், சங்க இ்லககியம் 
சி்ல பாரகவ்கள்,  ப்கால்லப்பட்ட எங்க-
ளது வாககுமூ்லம் ( ்கவிக்தப்ாகுதி) 
மனமாறைம்  (சிறு்கக்தப்ாகுதி), பாடி 
மகிழ்வவாம் (சிறுவர பா்டல்கள்) ஆகிய 
ஆறு நூல்களின்  பவளியீடும், அறிமு்க-
மும் இ்டம்பபைவுள்ளன.

இநநூல்களின்  மு்ல பிரதிகய ்ங-
்கம்லர வடிவவல பபறறுகப்காள்ளவுள்-
ளது்டன், வபராசிரியர  மா.பசலவராசா, 
வபராசிரியர பச.வயா்கராசா ஆகிவயார 
பிர்ம அதிதி்களா்க ்க்லநதுப்காள்ள-
வுள்ளனர. நூல அறிமு்கவுகர்ககள 
வபராசிரியர பச.வயா்கராசா, ்கவிஞர  
்.ம்லரபசலவன், அருள் ்கருணா, 
்கவிஞர அரகசயூர பகீ ஆகிவயார 
நி்கழ்த்வுள்ளகம  குறிப்பி்டத -
்க்கது.

கவிஞர் மேராவின் ஆறு 
நூலகள்  வெளியீடு
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ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz rig

khfhz fl;bl jpizf;fsk;
Cth khfhz rigapd; khfhz fl;bl jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO jiytu; %yk; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Ntiyfis Nkw;nfhs;tjw;fhf 

epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) kw;Wk; mJ rhu;e;j Jiwapy; gjpitf; nfhz;l jFjp cila xg;ge;jjhuu;fs; 

kw;Wk; epu;khz epWtdq;fsplk; 2021.11.25 Mk; jpfjp tiu Nghl;buPjpahd tpiykD Nfhuy; mbg;gilapy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;.
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kD 

Mztf; 
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(&gh)

tpiy kD toq;fg; 

gLk; mYt yfk;

1

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/01

nkh/ khypfhjd;d kfh 

tpj;jpahyaj;jpw;fhf 90*25 ,Ukhb 

ghlrhiy fl;blk; xd;iw 

epu;khzpj;jy; (Kjy; fl;lk;)

16.59 C6 83>000.00 180 5>000.00
khfhz fl;bl 

jpizf;fsk; 

(055-2229629)

2

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/02

g/ rPtyp kfh tpj;jpahyaj;jpy; 70* 
25 ehd;F khb fl;blk; (,uz;lhtJ 

khb) epu;khzpj;jy;  

13.15 C6 66>000.00 150 5>000.00

3

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/03

`y;JKy;y g/ khynjhy Muk;g 

tpj;jpahyaj;jpw;fhf gFjp jw;fhypf 

fl;blk; xd;iw epu;khzpj;jy; 

2.30 C8 11>500.00 60 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk; 

gz;lhutis

 (057-2222025)

4

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/04

g/ kPupangj;j jkpo; tpj;jpahyaj;jpd; 
ghlrhiy fl;blk; kw;Wk; fopg;giw 

fl;likg;ig Gduikj;jy;

8.68 C7 43>500.00 120 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk;> 

gz;lhutis

 (057-2222025)

5

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/05

nkh/ Jl;LnfKD Kd;khjpup Muk;g 

ghlrhiyapy; 80*20 tFg;giw 

fl;blj;ij epu;khzpj;jy;   

7.03 C7 35>500.00 180 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk;> 

ty;ytha            

(055-2274362)

6

PSDG/EDU/ 
2021/

RET/08/06

g/ Ntg];]ty = eptr 

tpj;jpahyaj;jpd; tpisahl;L 

ikjhdj;ij mgptpUj;jp nra;jy;

5.01 C7 25>500.00 60 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk;> 

gJis (057-2224753)

7

PSSP/
HEALTH/ 

2021/ 08/01

gz;lhutis Cth khfhz Rfhjhu 

gzpg;ghsu; gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp 

epWtdj;jpw;fhf tpLjpf; fl;blj;jpd; 

epu;khzk; 

83.93 C4 420>000.00 540 15>000.00
khfhz fl;bl 

jpizf;fsk; 

(055-2229629)

8

PSDG/
HEALTH/ 

2021/ 08/01

fjpu;fhkk; Rfhjhu fz;fhzpg;G> 

xOq;FgLj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpg;G 

epiyaj;ij epu;khzpj;jy;

32.13 C5 161>000.00 365 5>000.00

9

PSSP/
HEALTH/ 

2021/ 08/01

Gj;jy gpuNjr itj;jparhiyapd; 

ntspthup Nehahsu; gpupit 

rPuikj;jy;

105.00 C4 525>000.00 540 25>000.00
khfhz fl;blj; 

jpizf;fsk;

(055-2229629)
10

PSDG/PROB/ 
2021/ RET/ 

08/01

gpgpy nrtd kfspu; rpWtu; 

,y;yj;ij rPuikj;jy;
12.31 C6 61>500.00 180 5>000.00

11

PSDG/PROB/ 
2021/ RET/ 

08/02

gz;lhutis R[hjh nrtd rpWtu; 

,y;yj;jpw;fhf Muk;g rpWtu; guha 

Nkk;ghl;L epiy fl;blk; xd;iw 

epu;khzpj;jy;

11.88 C6 59>500.00 180 5>000.00

12

PSDG/PROB/ 
2021/ RET/ 

08/03

nfg;ngl;bnghy tprhf;fh kfspu; 

gapw ;r p e piyaj ;j pw ;fhf 

cj;jpNahfg+u;t ,y;yk; xd;iw 

epu;khzpj;jy; 

10.86 C6 54>500.00 150 5>000.00

13

PSDG/PROB/ 
2021/ RET/ 

08/04

nfg;ngl;bnghy cWjp nra;j 

ghlrhiyapd; mYtyff; fl;blj;jpd; 

$iuia rPuikj;jy;

3.08 C8 15>500.00 90 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk;> 

gz;lhutis

 (057-2222025)

14

PSDG/AYU/ 
2021/RET/ 

08/01

jpajyht MAu;Ntj itj;jparhiy 

ntspthup Nehahsu; gpupit 

rPuikj;jy; 

24.99 C6 125>000.00 180 5>000.00

khfhz fl;bl 

jpizf;fsk; 

(055-2229629)

15

PSDG/
OTHER/ 

2021/ 08/02

f`nfhy;y Cth khfhz 

,ae;jputpay; jpizf;fsj;jpd; 

mYtyff; fl;blj;ij Nkk;gLj;jy;

5.35 C7 27>000.00 180 3>000.00

gpuhe;jpa 

nghwpapayhsu; 

(fl;bl) mYtyfk;> 

gz;lhutis 

(057-2222025)

02.  ngWif Kiw

  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD miog;G Kiw %yk; tpiykDf;fs; Nfhug;gLtNjhL kjpg;gPl;L nryT 50 kpy;ypad; &ghit 

tpQ;rhj NtiyfSf;fhf epjp mikr;R Rw;W epUg ,yf;fk; 4/2016 (iii) ,w;F mika xg;ge;jjhuu;fspd; khfhz Kd;Dupik kw;Wk; 

epu;khz ifj;njhopy; mjpfhu rigapy; gjpTj; ju Kd;Dupik tpiykD kjpg;gPl;by; fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. 

03.    NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l Fiwe;jgl;r CIDA juk; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; kw;Wk; Fwpj;j Jiwapy; gjpT 

rhd;wpjo; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypl gupe;Jiuf;fg;glhj> ntw;wpfukhd kw;Wk; KO jFjp cila tpiykDjhuu;fs; tpiykD 

toq;fYf;F jFjp ngWtu;.

04.   tpiykD kjpg;gPl;by; epjp mikr;R Rw;WepUg ,yf;fk; 3/2020 (i) ,w;F mikaTk; mjw;F ,izahf ntspaplg;gl;Ls;s 

jpUj;jq;fSf;F mikaTk; kjpg;gPl;L nraw;ghL Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL fPo; Fwpg;gplg;gl;l jifikfs; fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. 

Njitahd jifikfis g+u;j;jp nra;ahj tpiykDf;fis epuhfupg;gjw;F fhuzkhFk;. 

I.  fle;j Ie;J Mz;LfSf;Fs; Fiwe;jgl;rk; rptpy; Ntiy ngWkjpapy; 80% ngWkjpiaf; nfhz;l ,jid xj;j xU Ntiyia 

Nkw;nfhz;bUf;Fk; mDgtk;

II. fle;j Ie;J Mz;LfSf;Fs; NkYs;s epu;khzj;jpy; rptpy; Ntiyfspd; ngWkjpf;F ,izahf Ngzpa ruhrup Gus;T.

III. epjpj; jpwd;

IV.  jw;NghJ nra;J tUk; Ntiyfspd; epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk;

fUj;jpy; nfhs;f – NkYs;s ml;ltizapy; rptpy; Ntiy ngWkjp 10.00 kpy;. &gh my;yJ mjw;F Fiwthd NtiyfSf;F 04MtJ 

ge;jpapd; I njhlf;fk; III tiuahd epge;jidfs; nghUe;jhJ.

05.  tpiykD ngWkjp 05 kpy;ypad; &gh my;yJ mjw;F Nky; ngWkjpiaf; nfhz;l NtiyfSf;fhf 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;fk; 

nfhz;l nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpiykDTld; me;j gjpTr; rhd;wpjo; my;yJ 

mjid cWjp nra;a KbAkhd Mtzq;fis tpiykDTld; rku;g;gpf;fhjpUj;jy; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLtjw;F fhuzkhFk;.

06.  ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fSf;F NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l mYtyfj;jpw;F vOj;J%y tpz;zg;gg; 

gbtk; xd;iw rku;g;gpj;J ngWif gbtq;fspd; KOikahd Mq;fpy nkhopapy; cs;s gpujp xd;iw 2021.11.03 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2021.11.24 Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuq;fspy; NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij 

nrYj;jpa gpd; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gNjhL> mwtPLfs; ,d;wp guPl;rpf;f KbAk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis> NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l tpiykDf;fis ntspapLk; mYtyfj;jpy; ,Ue;J Fwpj;j njhiyNgrp 

,yf;fq;fspy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

08.  tpiykD gpiz njhif gzkhf nrYj;jhtpl;lhy; tpiykDTld; tpiykD gpizKwp ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykD 

gpizKwpia rku;g;gpg;gjhapd;> tpiykD gpizf;fhf ml;ltizapy; Fwpg;gpl;l tpiykD gpizj; njhif Nghd;W ,U klq;F 

ngWkjp nfhz;l ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l epge;jidAld; 

NfhUk;NghJ fpilf;fpd;w tpiykD gpiz xd;wpd; %yk; khj;jpuk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpiz 2022.03.25 Mk; jpfjp 

tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfisf; nfhz;ljhf Fwpj;j ngWiff; FOtplk; 2021.11.25 Mk; jpfjp gp.g. 

2.00f;F Kd;du; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;> tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;W Fwpg;gpl;L ntt;NtW ,U ciwfspy; 

,l;L me;j ciwia xU fbj ciwapy; ,l;L> ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Ntiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiu ,l;L> 

jiytu;> ngWiff; FO> Cth khfhz fl;bl jpizf;fsk;> gpq;fuht> gJis vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ 

me;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltij Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; vd;gNjhL> jhkjpj;J fpilf;fpd;w 

tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.   

10. efy; gpujp> %yg; gpujpapd; midj;J gf;fq;fspdJk; cWjp nra;ag;gl;l epfo; gpujp xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

11. tpiykD nry;Ygbf; fhyk; 2022.02.25 Mk; jpfjp tiu ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

12.  2021.11.25 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F gJis> khfhz fl;blj; jpizf;fsj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL> me;j re;ju;g;gj;jpw;F 

tpiykDjhuUf;F my;yJ mtu;jk; gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;.

13.  tpiykDf;fs; Nfhuy; njhlu;gpy; tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G (Pre Bid Meeting)> 2021.11.17 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F gJis> 

gpq;fuht> khfhz fl;bl gzpg;ghsu; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk; vd;gNjhL> mjpy; vjpu;ghu;g;Gila tpiykDjhuu;fSf;F nraw;jpl;l 

Njit njhlu;gpy; njsptpid Nfl;f KbAk;. NkYk; Njitnadpy; Ntiyj; js gazk; xd;iwAk; Vw;ghL nra;a KbAk;.

14.  fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fspy; jFjpAila tpiykD xd;iw Vw;gJ my;yJ midj;ijAk; epuhfupf;Fk; KO cupik ngWiff; 

FO trkhdjhFk; vd;gNjhL> ngWiff; FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;. 

jiytu; - ngWiff; FO

khfhz fl;blj; jpizf;fsk;>

gpq;fhu> gJis

njh.Ng./ njhiyefy; ,yf;fk; - 055-2229629

kpd;dQ;ry; - bdplanningunit@gmail.com

jpfjp: 2021.11.02             

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrhryp\ Fbaurpd; murhq;fk;

,yq;if Rfhjhu mikr;R

fhyp> Gjpa kfg;NgW kUj;Jtkid Ma;T$lk; 

kw;Wk; ,uj;j tq;fpf;fhd kUj;Jt jsghlq;fs; 

kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy;> epWTjy;> 

Nrhjid> nraw;gl itj;jy;> gadu; gapw;rp 

kw;Wk; guhkupg;G

MHG/MEQ (5)/2019 - BMZ NR. 2011 66 206 – 2

kUj;Jt kw;Wk; kUj;Jtky;yhj cgfuzq;fspd; ngWif cl;gl> fhyp Gjpa 

kfg;NgW itj;jparhiyapd; (BMZ no. 2011 66 2016) epu;khzr; nryTfis Nehf;fp 

Kreditanstalt für Wiederau  au (KfW), mgptpUj;jp tq;fp %yk; n[u;kdp $l;lhl;rp 

Fbaurplk; ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrhryp\ Fbaurpd; murhq;fk; mjd; Rfhjhu 

mikr;rpd; (MOH) %yk; fld; xd;iw ngw;Ws;sJ. fPo; Fwpg;gplg;gl;l cgfuzq;fspd; 

gpd;tUk; toq;fy;> epWTjy;> Nrhjid> nraw;gl itj;jy;> gadu; gapw;rp kw;Wk; 

guhkupg;G cl;gl nghUl;fis toq;Ftjw;fhd epjpf;F ,e;j tuTnryTj; jpl;lj;jpd; 

gFjpia gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

(njhopy; toq;Feuhf) ,yq;if rdehaf Nrhryp\ FbauR> Rfhjhu mikr;R (MoH) 
,e;j jpl;lj;jpd; epiwNtw;W epWtdkhf cs;sJ. 

kfg;NgW kUj;Jtu;fs; kw;Wk; ngz;zpay; kUj;Jt epGzu;fSf;fhd gapw;rpj; 

jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjd; %yKk; itj;jparhiyapd; Neha; fz;lwpjy;> rpfpr;ir 

kw;Wk; jpwd;fs; cl;gl jha;top guhkupg;G Nritfs; kw;Wk; trjpfis Nkk;gLj;Jtjd; 

%yKk; fhypapy; “k`Nkhju kfg;NgW itj;jparhiyia” Gduikg;gJ ,e;jj; 

jpl;lj;jpd; ,yf;fhFk;. ,jd; %yk; fhyp khtl;lk; kw;Wk; mjw;F mUfhikapYs;s 

gFjpfspy; NghJkhd kfg;NgW Nritia kPs; epWTtjw;F gq;fspg;Gr; nra;a 

KbtNjhL ,yq;ifapy; njd; khfhzk; kw;Wk; mjd; mUfpYs;s khfhzq;fspy; 

gpujhdkhf Vio kf;fSf;fhd Nkk;gl;l Rfhjhu epiyf;F gq;fspf;f KbfpwJ. 

gpd;tUtdtw;Wf;fhf toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;j njhopy; toq;Feuhy; 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ:

1.  ,uj;j tq;fp kw;Wk; Ma;T$lj;jpw;fhd kUj;Jt jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

toq;fy;> epWTjy;> Nrhjid> nraw;gl itj;jy;> gadu; gapw;rp kw;Wk; guhkupg;G

2.  ,izg;G 1 $W 4.1 kUj;Jt jsghlk;> ,izg;G 2 $W 4.2 ,uj;j tq;fp 

cgfuzk; kw;Wk; ,izg;G 3 $W 4.3 Ma;T$l cgfuzk; Mfpatw;wpy; 

cs;s BoQs kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; KfW %yk; Ml;Nrgid ,y;iy vd rhd;W 

ngwg;gl;L njhopy; toq;Feupdhy; tpupTgLj;jg;gl;L> mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.  

tpiykDjhuu;fs; jsj;jpy; epge;jidfSld; jk;ik guPl;rag;gLj;jpf; nfhs;s 

Ntz;Lk; vd;gNjhL ,izg;G 1 $W 4.1 kUj;Jt jsghlk;> ,izg;G 2 $W 4.2 

,uj;j tq;fp cgfuzk; kw;Wk; ,izg;G 3 $W 4.3 Ma;T$l cgfuzj;jpd;gb 

BoQs kw;Wk; tpguf;Fwpg;GfSf;F njhopy;El;g uPjpapy; gjpyspf;ff; $ba kUj;Jt 

cgfuzq;fspd; toq;fy;> epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl itj;jy;> 

gadu; gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd Kd;nkhopTfis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDjhuu;fs; midj;J $WfisAk; cs;slf;fp tpiykD rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. MHG/MEQ (5)/2019 - BMZ Nr. 2011 66 206 - 2: vd;w xg;ge;j ,yf;fj;jpd; 
fPo; gpd;tUk; $Wfis cs;slf;fpa nghUl;fspd; toq;fYf;fhf jFjpAila 

tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis MOH 
jw;NghJ NfhUfpwJ. 

   

 $W 4.1 kUj;Jt jsghlk;

 $W 4.2 ,uj;j tq;fp cgfuzk; kw;Wk; 

 $W 4.3 Ma;T$l cgfuzk;

KFW tpd; “nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; ngWiff;fhd topfhl;bapy; (“KfW 
Guidelines”) Fwpg;gplg;gl;lthW gpd; jifikAld; ru;tNjr Nghl;b uPjpahd tpiykD 

(ICB) %yk; ru;tNjr> jpwe;j Nfs;tpkD xd;W %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;. 

jFjpAila %y ehLfsplk; ,Ue;J midj;J tpiykDjhuu;fSf;Fk; ICB ngWif 

jpwe;Js;sJ. 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fSf;F tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 

xd;W fpilf;fg;ngWk;. gpd;tUk; Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 

Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; (PDF tbtk;) KOikahd njhFjp 

xd;iw Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Nfhuyhk;. 
  

GITEC-IGIP GmbH
Carlswerkstrasse, 13d
51063 Cologne, Germany.
kpd;dQ;ry;: chris  an.jaminon@gic-group.com

rhj;jpakhd njspTgLj;jy;fs; kw;Wk; Rw;wwpf;iffSf;fhd gjpTf;F gpd;du; 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fSf;F KOikahd tpiykD Mtzj;ij jutpwf;fk; 

nra;tjw;fhd ,izg;G cl;gl jkJ Nfhupf;iff;fhd vOj;J%y gjpy; xd;W 

fpilf;fg;ngWk;. thq;Fgtuplk; ,Ue;J fpilf;fg;ngWk; tpiykD Mtzk; khw;w 

KbahjjhFk;.

kpd;dQ;ry; %yk; njhopy; toq;Feuhy; Mtzq;fs; cld; mDg;gg;gLk;. vdpDk; 

mDg;gg;gl;l Mtzq;fs; jhkjpj;J fpilj;jJ my;yJ fhzhky;NghdJ njhlu;gpy; 

ve;j xU #oypYk; nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ. 

3.  tpiykDf;fis rku;g;gpg;gJ kw;Wk; ,Wjpj; jpfjp: gpd; jifikf;fhd 

tpz;zg;gq;fspy; “$W 4.1 kUj;Jt jsghlk;> $W 4.2 ,uj;j tq;fp cgfuzk; 

kw;Wk; $W 4.3 Ma;T$l cgfuzk;> fhyp> Gjpa kfg;NgW kUj;Jtkid Ma;T$lk; 

kw;Wk; ,uj;j tq;fpf;fhd kUj;Jt jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy;> 

epWTjy;> Nrhjid> nraw;gl itj;jy;> gadu; gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd 

gpd; jifik tpz;zg;gk;” vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kftupf;F 

iffshy; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; Nru;j;jy; Ntz;Lk;.   

Rfhjhu mikr;R

ftdk;: Nkyjpfr; nrayhsu; ngWif

Kftup: Rfhjhu mikr;R

  ngWifj; jpizf;fsk;

  ,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij>

  nfhOk;G – 10
  ,yq;if

2021 brk;gu; 20 Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik> 14:00 kzpia tpl (cs;@u; Neuk;> nfhOk;G) 

jhkjpf;fhJ.  

jhkjpf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuuhy; epakpf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; nghJ mku;T xd;wpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

KFW tpd; “nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; ngWiff;fhd topfhl;ly;fs;” mbg;gilapy; 

gpd; jifik eilKiw %yk; gpd; jifik elj;jg;gLk; vd;gNjhL midj;J Njrpa 

kw;Wk; ru;tNjr epWtdq;fs; kw;Wk; jhdhf cUthf;fg;gl;l $l;L Kaw;rpfSf;F ,J 

jpwf;fg;gl;Ls;sJ. 

,yq;if rdehaf Nrhryp\ Fbaurpy; nghUe;Jfpd;w rl;lj;jpd;gb BDS, ITB 11.1 (k)  
,y; gl;bayplg;gl;l Mtzq;fs; mbg;gilapy; tiuaWf;fg;gl;l msTNfhy;fSf;F 

mika jFjpAila njhopy;Kidtu; my;yJ epWtdk; xd;wpd; %yk; Ma;T$lk; 

kw;Wk; ,uj;j tq;fpf;fhd kUj;Jt jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;fy;> 

epWTjy;> Nrhjid> nraw;gl itj;jy;> gadu; gapw;rp kw;Wk; guhkupg;G epu;tfpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

KOikahd tpiykD Mtzq;fspy; tpgupf;fg;gl;lthW jifik msTNfhypy; 

cs;slq;Fk; tifapy;> gpd; jifikf;fhd ,jidnahj;j mDgtj;jpd; Fiwe;jgl;r 

Njit msthf> fle;j gj;J (10) Mz;L fhyj;jpy; toq;Feu; my;yJ $l;L epWtd  

cWg;gpduhf jpUg;jpfukhf kw;Wk; fzprkhf epiwT nra;ag;gl;l Fiwe;jgl;rk; $W 

4.1 kUj;Jt jsghlj;jpw;F  500>000.00 a+Nuh> $W 4.2 ,uj;j tq;fp cgfuzq;fSf;F 

580>000.00 a+Nuh> $W 4.3 Ma;T$l cgfuzq;fSf;F 240>000.00 a+Nuh kjpg;Gf; 

nfhz;l ,jidnahj;j Fiwe;jJ ,uz;L (2) xg;ge;jq;fis ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; midj;J $WfisAk; cs;slf;fpa tpiykD 

xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL gpd;tUk; njhifia cs;slf;fpa tpiykD 

gpizia toq;Fjy; Ntz;Lk;: 26>400.00 a+Nuh.  

jpl;lg; gzpg;ghsu;>

Gjpa kfg;NgW itj;jparhiy jpl;lk;>

Rfhjhu mikr;R.
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tptrhaj; jpizf;fsk;
tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F nrhe;jkhd gpuNjr 

myFfspy; rk;ge;jg;gl;l fPo;f;fhZk; toq;fy;fSf;fhf cs;@H Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

njhlH 

,y.

Ntiy tpguk; xg;ge;j 

,yf;fk;

itg;Gr; nra;a Ntz;ba 

Nfs;tpg; gpiz kw;Wk; Nfs;tpfs; 

nry;Ygbahf Ntz;ba fhyk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

fhrhf 

vdpy;

tq;fpg; 

gpiz 

%ykhapd;

gpiz 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba 

fhyk;

01 Etnuypa tyaj;jpd; gz;izfspy; 

epyf;fPo; ePH toq;fy; mikg;gpw;fhf 

ePHf; Foha; Jizg;ghfq;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/36 
(2021)

121>900/- 243>800/- 2022.03.10 &. 

4>000.00

02 Desiccant tif kuf;fwp tpij 

cyHj;Jk; ,ae;jpuq;fs; 02I 

nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/66 
(2021)

12>000/- 24>000/- 2022.02.10 &. 

1>500.00

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfshy; xt;nthU tplaj;JlDk; rk;ge;jg;gl;l ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; 

gbtq;fis ghtpj;J Nfs;tpfis rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj 

Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzj;ij nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpij kw;Wk; eLifg; 

nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; epHthf mjpfhhpaplk; rkHg;gpj;J 2021.11.05 Kjy; 2021.11.24 tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nkw;gb ,y 01 ,d; fPo; Nfs;tp rkHg;gpf;Fk; Nfs;tpjhuHfs; kl;Lk; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 

fPohd gjpthshpd; fPo; gjpT nra;J ,Ug;gJld; me;j gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;j gpujpnahd;iw Nfs;tp 

Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp mwpTWj;jy;fSf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfSk; ~jiytH> gpuNjr 

ngWiff; FO> tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid| 

vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

rfy Nfs;tpjhuHfSk; Nkw;gb ml;ltizapy; D ,d; fPo; Fwpg;gplg;gLkhW gpizj; njhifia itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. mj;Jld;> tq;fpg; gpiz %yk; gpiz itg;Gr; nra;tjhapd;> mjid ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhs; 

mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.11.25 Kw;gfy; 10.30 ,w;F KbtiltJld;> cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; Nfs;tpfs; rkHg;gpj;jtHfSf;F my;yJ mtHfsJ vOj;J%y mjpfhuKs;s gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO

tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid.

2021.11.04

081-2388122> 081-2388106

Nfs;tp miog;G

Nfs;tp miog;G
ngWif mwptpj;jy;

tptrha mikr;R
Nrjd kw;Wk; ,aw;if cu cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; 

xOq;FgLj;jy; kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpak;> Nrjd cuk;> kuf;fwp> goq;fs;> 

kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; fpoq;F gaph;nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp 

kw;Wk; cah; njhopy;El;g tptrha ,uh[hq;f mikr;R

gpuNjr cuf; fsQ;rpaq;fspy; njhopyhsh; Nritfis elj;jpr; 
nry;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; - 2021/2022 Mk; Mz;Lfs;

Nfs;tp ,yf;fk; : 2021/2022/CFC/DFS/LB/01/02
t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; fPof;fhZk; gpuNjr cuf; fsQ;rpaq;fspy; njhopyhsh; Nritfis 2021 Mz;L 

brk;gh; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 etk;gh; 30Mk; jpfjptiu elj;jpr; nry;tjw;fhf Fwpj;j khtl;lj;jpy; gjpT my;yJ 

khtl;lj;jpy; tpahghu gjpT nra;Js;s mgptpUj;jp rq;fk;> gyNehf;F $l;LwT rq;fk;> fpuhk mgptpUj;jp rq;fk;> 

jdpahh; epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2021 etk;gh; 24Mk; jpfjp 

gp.g.2.30 tiu t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Vw;fg;gLk; Fwpj;j 

khtl;lj;jpy; gjpit cWjp nra;tjw;F fpuhk Nrtfh; rhd;wpjo; my;yJ tpahghu gjpit cWjp nra;tjw;F 

gpuNjr nrayhshpd; mjpfhug; gpuNjrj;jpy; tpahghu gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

gpuNjr cuf;fsQ;rpak;.

02. ,f; Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; %yk; ,lk;ngWk;

03.  ,f;Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tp miog;G> Nfs;tpjhuUf;F mwpTWj;jy; Nfs;tp khjphp> Nfs;tp epge;jidfs; 

kw;Wk; Fwpj;j NtW tpguq;fs; mlq;fpa Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj &.1000.00 (&gh.

Mapuk;) njhifia Nkw;gb gpuNjr cuf;fsQ;rpaj;jpd; nkhj;j mjpfhhpfsplk; nghyd;dWt gpuNjr cuf; 

fsQ;rpakhf gjpy; gpuNjr tpw;gidahsh;fsplk; my;yJ tj;jis `{Dg;gpl;ba yf;ngh`u Rth;z [ae;jp 

khtj;ijapy; mike;js;s t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; jiyikafj;jpd; ngWifg; gphptpy; 2021.11.04 Kjy; 

2021.11.23 tiu mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.30 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 'Nfs;tp ,yf;fk; 2021/2022/CFC/DFS/LB/01/02" vd;W fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 2021 etk;gh; 24 gp.g.2.30 ,w;F 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thW ,y;iynadpy; tj;jis> `{Dg;gpl;ba> 

yf;ngh`u Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; mike;Js;s t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; jiyikafj;jpd; 

ngWifg;gphptpy; mjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dh; 

fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gl;L Nfs;tpjhuh;fSf;F kPsspf;fg;gLk;.

05.  Nfs;tp epge;jidapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xU fsQ;rpaj;jpw;fhf kPsspf;fg;gLk; &.6000.00 (&gh.Mwhapuk;) 

tPjkhd gpizj; njhifia (Nfs;tpg; gpiz) Nfs;tpjhuuhy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. mjw;fhf ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; 

gpiznahd;W my;yJ> `{Dg;gpl;b> tj;jis> yf;ngh`u> Rth;z[ae;jp khtj;ij> t/g ,yq;if cuf; 

fk;gdpapd; jiyikafk; my;yJ gpuNjr cuf;fsQ;rpaq;fSf;F fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il/
rpl;ilia Nfs;tpAld;  ,izj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpfs; 2021 etk;gh; 24Mk; jpfjp gp.g.2.30,w;F %lg;gl;l gpd; cldbahf jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. Nkyjpf 

tpguq;fis tj;jis> `{Dg;gpl;ba> yf;ngh`u Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; mike;Js;s t/g> ,yq;if 

cuf; fk;gdpapd; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; epWtdq;fs;) njh.Ng.,y:011-2947765/077-2069981>              
ngf;]; : 0112930423) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

jpizf;fs ngWiff; FO>

t/g ,yq;if cuf;fk;gdp

ngWifg;gphpT

yf;ngh`u Rth;z [ae;jp khtj;ij

`{Dg;gpl;ba> tj;jis

jpfjp - 2021.11.04

khtl;lk; gpuNjr cuf; fsQ;rpak;

1

mk;ghiw

mk;ghiw

2 nj`pmj;j fz;ba

3 nghj;Jtpy;

4

mEuhjGuk;

fpuNyhfk

5 nehr;rpahfk

6 kjthr;rp

7 n`hut;tnghj;jhd

8

gJis

gJis

9 k`paq;fis

10 mk;gf];Njht (ntypkl)

11 kl;lf;fsg;G kl;lf;fsg;G

12 fhyp nfhf;fy

13

`k;ghe;Njhl;il

nj`pf`ye;j

14 gl;lmj;j

15 tPutpy

16 #hpantt

17 aho;g;ghzk; Nfhz;lhtpy;

18

fSj;Jiw

kj;Jfk

19 ngytj;j

20 njhlq;nfhl

khtl;lk; gpuNjr cuf; fsQ;rpak;

21
fz;b

fk;gis

22 hpfpy;yf];fl

23 Nffhiy Nffhiy

24
FUehfy;

FUehfy;

25 k`t

26 kd;dhh; KUq;fd;

27

khj;jis

jk;Gs;s

28 ehnfhy;y

29 khj;jis

30
khj;jiw

mf;Fu];]

31 nkjtpad;nfhl

32
nkhduhfiy

gpgpy

33 nkhduhfy

34 Ky;iyj;jPT XYkL

35 Etnuypah Etnuypah

36
Gj;jsk;

MzkLt

37 ehj;jhz;ba

38
,uj;jpdGhp

Futpl;l

39 Nghfk; 4 vk;gpypgpl;ba

40
jpUf;Nfhzkiy

fe;jsha;

41 jpUNfhzkiy

ngWif mwptpj;jy;
tptrha> tptrha cw;gj;jp> tpw;gid> tpyq;F cw;gj;jp> tpyq;F Rfhjhuk; kw;Wk; 

flw;nwhopy; tptfhu mikr;R

tlkj;jpa khfhzk;

fhyepiyf;F ,irthd ePHg;ghrd tptrha jpl;lq;fspd; fPo; 
gpsh];bf; nguy; kw;Wk; gpsh];bf; ePH jhq;fp nfhs;tdT nra;jy;

fhyepiyf;F ,irthd ePHg;ghrd tptrha jpl;lj;jpd; fPo; tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;F 

Njitahd fPo;f;fhZk; nghUl;fis toq;Ftjw;fhf jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

tlkj;jpa khfhz tptrha> tptrha cw;gj;jp tpw;gid> tpyq;F cw;gj;jp> tpyq;F Rfhjhuk; kw;Wk; flw;nwhopy; 

tptfhu mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jiytH/ nrayhsuhd vd;dhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,y
cUg;gb tpguk;

Njitg; 

gLk; 

msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; (&)

rkHg;gpf;f 

Ntz;ba 

Nfs;tpg; 

gpiz (&)

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

nry;YgbahFk; 

fhyk;

01 gpsh];bf; ePH jhq;fp (500 yPl;lH) 4890

3500.00 409>890.00 147 ehl;fs;02 gpsh];bf; nguy; (100 yPl;lH) 4998

03 gpsh];bf; ePH jhq;fp (1000 yPl;lH) 54

02.  2021.11.05 Kjy; 2021.11.25 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 4.15 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

tlkj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;F tUif je;J Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;f 

KbAk; mj;Jld;> Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng. ,y. 025-2222189 I mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nkw;gb gl;baypy; jug;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzq;fis khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; 

epjp cjtpahshplk; fhrhf nrYj;jp Fwpj;j Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2021.11.05 Kjy; 2021.11.25 tiu 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tp Mtzq;fis ~%yg; gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujp| vd;w NtW NtW ciwfspy; 

,l;L nghwpapl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L mt; ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; ~gpsh];bf; nguy; kw;Wk; gpsh];bf; ePH jhq;fpfis nfhs;tdT nra;jy;| vd;W Fwpg;gpl;L> 

2021.11.26 gp.g. 3.00 ,w;F Kd; tlkj;jpa khfhz tptrha mikr;rpd; nrayhshpd; cj;jpNahfg+Ht miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ nrayhsH/ jiytH> mikr;R ngWiff; FO> 

tptrha> tptrha cw;gj;jp tpw;gid> tpyq;F cw;gj;jp> tpyq;F Rfhjhuk; kw;Wk; flw;nwhopy; mikr;R> 

khfhz rig fl;blj; njhFjp> jHkghy khtj;j> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhf 

fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; 2021.11.26 gp.g. 3.00 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mjw;fhf Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

05.  2021.11.26 Kjy; 147 ehl;fs; nry;YgbahFk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tHj;jf tq;fpapypUe;J khfhz tptrhag; gzpg;ghsH> tlkj;jpa khfhzg; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; 

gpiznahd;iw Fwpj;j Nfs;tpAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,g;ngWif rk;ge;jkhf tlkj;jp khfhz tptrha> tptrha cw;gj;jp> tpw;gid> tpyq;F cw;gj;jp> tpyq;F 

Rfhjhuk; kw;Wk; flw;nwhopy; tptfhu mikr;rpd; nrayhshpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

nrayhsH/ jiytH

mikr;R ngWiff; FO>

tptrha> tptrha cw;gj;jp> tpw;gid> tpyq;F cw;gj;jp>

tpyq;F Rfhjhuk; kw;Wk; flw;nwhopy; tptfhu mikr;R>

khfhz rig fl;blj; njhFjp>

jHkghy khtj;j>

mEuhjGuk;.

Njrpa itj;jparhiy - fz;b

fhw;Wr; rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij nfhs;tdT nra;jy;
Nfs;tp miog;G

fz;b Njrpa itj;jparhiyf;F fPof;;fhZk; fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij toq;fp nghUj;jp nraw;gLj;Jtjw;F 

jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2021.11.26 K.g.10.30 ,w;F ,lk;ngWtjhy; md;Nw K.g.10.30 ,w;F Kd; fpilf;FkhW 

Nfs;tpfis mDg;GkhW mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs;> 'jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> Njrpa itj;jparhiy> fz;b" vd;w Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;g KbAk; mj;Jld;> ifNahL nfhz;L te;J xg;gilg;gjhapd; gpujk fzf;fhsh; 

gzpkidapy; nghwpaplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G cs;splyhk;. Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; 

'fhw;Wr; rPuhf;fp ,ae;jpuj;jpw;fhd Nfs;tp" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpguk; msT

1.

fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij toq;fp> nghUj;jp nraw;gl itj;J 

xg;gilj;jy; kw;Wk; rptpy; Ntiyfs; cl;gl msTg; gj;jpuj;jpy; 

Fwpg;gplg;gLk; rfy Ntiy tplaq;fSld; epiyepWj;Jjy;

BTU48,000 04

01.  Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf &.2000.00 kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lznkhd;iw> fz;b 

Njrpa itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;by; %yg;gpujpAld; tpahghu 

gjpTr; rhd;wpjopd;  cWjp nra;j gpujpnahd;iw kw;Wk; Ntz;Ljy; fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

2021.11.05 Kjy; 2021.11.25 tiu rhjhuz mYtyf ehl;fspy; K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.30 tiuahd 

fhyj;jpw;Fs; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fzf;Fg;gphptpy; Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. gpujpepjpnahUth; rKfkspf;Fk; NghJ tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l fbjk; 

kw;Wk; Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;fhd milahs ml;ilia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Nfs;tp gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kd;G fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; Nfs;tp 

khjphpg; gj;jpuq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

03.  Nfs;tpg; gj;jpuj;JlDk; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; ngahpy; &.100000.00 ngWkjpAila 

kw;Wk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 180 ehl;fs; nry;YgbahFk; Nfs;tpg;gpiznahd;iw 

%yg;gpujpAld; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  rfy Nfs;tp kjphpg; gj;jpuq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfs; kw;Wk; khjphp mwpTWj;jy;fSf;F 

mikthf Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  ,J gw;wpa Kd; fye;Jiuahly; (pre Bid Meeting) 2021.11.19 K.g.10.30 ,w;F fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; gzpkidapy; eilngWk;. mj;NjhL Nfs;tpjhuh;fSf;Fk; js 

ghprPyidf;Fk; re;jh;g;gk; toq;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLtjhy; mf; fye;Jiuahlypy; gq;Fgw;Wjy; 

fl;lhakhdJ.

06.  2021.11.26 K.g.10.30 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Fwpj;j Nfs;tpfis fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapd;  gzpg;ghsh; gzpkidapy; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

tpz;zg;gjhhp my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. gpujpepjpnahUth; 

rKfkspf;Fk; NghJ tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij cWjp 

nra;jw;fhd milahs ml;ilia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07. jpwe;j Nghl;b (NCB) Kiwapd; fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

08.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPh;khdkhFk; vd;gij 

Nfs;tpjhuh; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy

fz;b
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs;> Njrpa jpz;kf; fopT 

Kfhikj;Jtk; nraw;ghl;L epiyak; fe;jsha; gpuNjr rig> jpUNfhzkiy

1.   fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis fe;jsha; gpuNjr rig ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

eph;khzk; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtfj;Jld; (ICTAD) / eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

(CIDA) fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthwhd Jiw kw;Wk; juj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpfkhd 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;lthW fe;jsha; gpuNjr rigapd; 

jiyth;/nrayhshplkpUe;J ngw;W ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g.9 kzpapypUe;J gp.g.4 kzp tiuAk; mNj 

,lj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

6.  2021.11.03 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.23 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

chpj;jhd cs;@uhl;rp rigf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 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;.

7.  2021.11.24 Mk; jpfjpad;W gp.g.3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW fe;jsha; gpuNjr rig> cs;@uhl;rp mjpfhurig ngWif FOj; jiythplk; 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly;; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

8.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  2021 etk;gh; gp.g. 2.30 kzpf;F chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa gq;Fngwyhk;.   
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2234275

3>500.00 92>000.00

2022. 

03. 09 

Mk; 

jpfjp 

tiu 

Ak;

2022. 02. 

09 Mk; 

jpfjp 

tiuAk;

jiyth;>

fe;jsha; gpuNjr rig>

fe;jsha;.

01.11.2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykDf; Nfhuy;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpyf;fk; nra;ag;glyhk;.

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; ngWk; ,lKk; 

njh.Ng.,yf;fKk;

tpiykD Mtz 

tpiy (&gh)

Nfs;tp tpguk;. 

ICB NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/340
thliff;F FW fg; cfd kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;; - mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

24-11-2021 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;> mk;ghiw

063-2222387 / 063-2222078
my;yJ gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/341
thliff;F thd;;  kpd;  mj;jpal;rfh; (nrq;fyb VwhT+h; ghtidahsh; 

Nrit epiyak;) thior;Nrid

24-11-2021 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> (thior;Nrid) 

065-2225882

my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/342
thliff;F thd;  kpd;  mj;jpal;rfh; (fy;Kid kpd; ghtidahsh; Nrit 

epiyak;)-  fy;Kid  

(,uz;L tUl fhyk;)

24-11-2021 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> (fy;Kid)

067-2229276

my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/343
thliff;F fhh;  fzf;fhsh;-tuT (fpof;F)> jpUNfhzkiy

24-11-2021 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

026-2222666 / 026-2221030 1000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj; jd;ikAld; $bajhd tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;. 

,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; nghJ 

KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5 Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg;gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp.rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk 
nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4 Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jptUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD 

Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig. ngh.K/gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;
,yq;if kpd;rhu rig

epjp jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R> tlkhfhzk;

ghJfhg;Gr; Nrit> Rj;jpfupg;Gr; Nrit 
njhlHghd  Nfs;tp Nfhuy; 2022 

1.  tlkhfhz epjp> jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; mikr;Rg;  ngWiff; FOj; jiytH 

(PMPC- Major) mtHfshy; jFjp tha;e;j kw;Wk; ,jpy; ehl;lKs;s tpiyf; Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

ghJfhg;Gr; Nrit kw;Wk; Rj;jpfupg;Gr; NritfSf;F Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

 Bid No.  NP/05/02/PROC/SEC/2021                                       Bid No. NP/05/02/PROC/CLE/2021
    (ghJfhg;;Gr;Nrit)              (Rj;jpfhpg;Gr;Nrit) 

2.  Nfs;tp Nfhuy;fs; ahTk; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfs;tp eilKiwapd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.   xg;ge;jk; mspg;gpw;F jFjp ngw;Wf;nfhs;tjw;F Nfs;tp Nfhuypy; ntw;wpngw;w tpiyf; Nfs;tpjhuh;fs; 

fWg;Ggl;baypy; ,lk;ngwhky; ,Ug;gJld; gpd;tUk; Njitg;ghLfisAk; G+h;j;jpnra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 m. Nfs;tpjhuh; typjhd tpahghu gjptpid nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;

 M.  ghJfhg;G Nritapid toq;Ftjw;fhd ghJfhg;G mikr;rpd; mDkjp ngwg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; 

4  xg;ge;jk; Nkw;nfhs;tjw;F kw;Wk; xg;ge;jk; tYg;ngWtjw;Fk;, Nfs;tpjhuu; tlf;F khfhzj;jpy; 

jdJ gjpT  nra;ag;gl;l mYtyfk; my;yJ fpisapidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xg;ge;j mspg;gpid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jFjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F Fwpg;gplg;gl;l 

epge;jidfspd; gpufhuk; Nfs;tpg;gj;jpujhuh; mbg;gilj; jFjpapid  tpiyf;Nfs;tpj; juT gpupT – 
02 ,d; gpufhuk; G+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;.                                                                                                                         

6.    jFjp tha;e;j kw;Wk; ,jpy; ehl;lKs;s tpiyf; Nfs;tpjhuHfs; Nkyjpf tpguq;fisAk;> tpiyf; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fisAk; mYtyf Neuq;fspy; fz;b tPjp> ifjb vDk; Kftupapy; mike;Js;s 

epjp> jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R> tlkhfhz mYtyfj;jpy; K.g 9.00 kzp njhlf;fk; 

gp.g 14.30 kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  jFjptha;e;j tpiyf; Nfs;tpjhuHfs; Nfs;tpg; gj;jpuj;jpidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gf; 

fbjj;jpidr; rkHg;gpj;J mYtyf ehl;fspy; 05.11.2021 k; jpfjp njhlf;fk; 22.11.2021k; jpfjp tiu 

K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g.14.30 kzptiu tlkhfhz epjp> jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

mikr;rpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xt;nthU tpiyf; Nfs;tpg;gj;jpuj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glKbahj 

Nfs;tp itg;Gg; gzj;jpid gpd;tUk; mbg;gilapy; fhrhf nrYj;jp tpiyf;Nfs;tp gj;jpuj;jpid 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh. ,y tpguk; kPsspf;fg;glKbahj fl;lzk;

1. ghJfhg;Gr; Nrit 4,000.00

2. Rj;jpfupg;Gr; Nrit 2,000.00

8.  tpiyf;Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 23.11.2021k; jpfjp khiy 14.30 kzpf;F Kd;gjhf ,t;tikr;rpy;  

NeubahfNth my;yJ gjpTj; jghy; %ykhfNth NrHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiyf;Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; ahTk; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tp Nfhuy; tpz;zg;gq;fs; ahTk; Nfs;tp Nfhuy; 

%bajidj; njhlh;e;J Nfs;tpjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

9.  Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; Fwpj;jJiuf;fg;gl;lthW tpiyf;Nfs;tpjhuuhy;  tpiyf;Nfs;tpg; gpizg; nghWg;G 

gpd;tUkhW rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

njh. ,y tpguk; njhif. &gh. nry;YgbahFk; fhyk;

1. ghJfhg;Gr; Nrit 188,650.00 23.11.2021 -  27.02.2022

2. Rj;jpfupg;Gr; Nrit 76,500.00 23.11.2021 -  27.02.2022

ngau;  : jpU.,.tujP];tud;

  : jiytu;, ngWiff;FO.

gjtp  : nrayhsu;> epjp jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp; mikr;R> tlkhfhzk;

tpyhrk;  : epjp jpl;lkply; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R (t.kh)> fz;b tPjp> ifjb

njhiyNgrp : 021-205-7112

njhiyefy; : 021-205-7120

njh.

,y
khtl;lk;

Mszp 

vz;zpf;if 

gfy;/,uT
1 aho;g;ghzk; 20

2 fpspnehr;rp 04

3 Ky;iyj;jPT 06

4 kd;dhH 04

5 tTdpah 06

nkhj;jk; 40

njh.

,y
khtl;lk;

Mszp 

vz;zpf;if

1 aho;g;ghzk; 15

2 fpspnehr;rp 03

3 Ky;iyj;jPT 03

4 kd;dhH 03

5 tTdpah 04

nkhj;jk; 28
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20

2021 நவம்பர் 4 விோழக்கிழகம

20க்கு20 உலகக் கிண்ணம்:  
அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது  

 20க்கு 20 உலகக் கிண்ணத்தில் 
சுபர் 12 சுற்றின் நமீபியா அணிக்்க-
திரான லீக் பபாட்டியில் பாகிஸ்ான் 
அணி 45 ஓட்்டஙகளால் அபார 
்ெற்றியீட்டியது.  

இந் ்ெற்றியின் மூலம் சுபபர் 
12 சுற்றின் இரண்டாெது குழுவில் 
இ்டம்்பற்றுளள பாகிஸ்ான் 
அணி, ்்ா்டர்ச்சியாக நான்கு ்ெற்-
றிகளளப ்பற்று அளரயிறுதிக்கு 
்குதி்பற்்றது.  

20க்கு20 உலகக் கிண்ணத் 
்்ா்டரில் பநற்றுமுன்தினம் (02) 
இரவு அபு்ாபியில் நள்ட்பற்்ற 
31ஆெது லீக் பபாட்டியில் பாகிஸ-
்ான் – நமீபியா அணிகள பலபப-
ரீட்ளசை ந்டத்தின. இந்ப பபாட்டி-
யில் நா்ணயச் சுழற்சியில் ்ென்்ற 

பாகிஸ்ான் அணி மு்லில் துடுப-
்படுத்்ா்ட தீர்்ானித்்து.  அ்ன்-
படி மு்லில் களமி்றஙகிய பாகிஸ-
்ான் அணியின் ஆரம்ப வீரர்களான 
்்ாஹ்ட் ரிஸொன், பாபர் அசைாம் 
ப�ாடி அதிரடி ஆட்்டத்ள் ்ெளிப-
படுத்தினர்.  

சி்றபபாக விளளயாடிய அணித் -்
ளலெர் பாபர் அசைாம் 49 பநதுகளில் 
70 ஓட்்டஙகளளயும் எடுத்து ஆட்்ட-
மிழந்ார்.   ்றுபு்றத்தில் நமீபியா 
அணியின் பநதுவீச்ளசை சி்றபபாக 
எதிர்்காண்ட ்்ாஹ்ட் ரிஸொன் 
50 பநதுகளில் அளரச்சை்ம் க்டநது 
79 ஓட்்டஙகளளயும், அெரு்டன் 
ப�ாடி பசைர்நது அதிரடியாக விளள-
யாடிய ்்ாஹ்ட் ஹபீஸ 16 பநது-
களில் 5 ்பௌண்டரிகளள விளாசி 
32 ஓட்்டஙகளளக் குவித்்ார்.  

இறுதியில் பாகிஸ்ான் அணி 
20 ஒெர்கள நிள்றவில் 2 விக்்கட் 
இழபபிற்கு 189 ஓட்்டஙகளளப 
்பற்றுக்்காண்டது.  

நமீபியா அணியின் பநதுவீச்சில் 
ப்டவிட் வீஸி ்ற்றும் �ான் பளர-
லின்க் ஆகிய இருெரும் ்லா ஒரு 
விக்்கட்டிளனக் ளகபபற்றினர்.  

இள்யடுத்து கடின இலக்ளக 
துரத்திய நமீபியா அணி ஆரம்பத் -
திபல ்டு்ாறியது. இருபபினும் 
கிளரக் வில்லியம்ஸ – ப்டவிட் 
வீஸி ப�ாடி சி்றபபான ஆட் -
்டத்ள் ்ெளிபபடுத்தி அணிக்கு 
ெலுச்பசைர்த்்னர்.  

இதில் கிளரக் வில்லியம்ஸ 40 
ஓட்்டஙகளு்டன் ஆட்்டமிழக்க, 

அடுத்து ெந் பின்ெரிளசை வீரர்கள 
ஏ்ாற்்றம் அளித்்னர். இ்னால் 
20 ஓெர்கள நிள்றவில் நமீபியா 
அணியால் 5 விக்்கட் இழப -
பிற்கு 144 ஓட்்டஙகளள ்ட்டுப் 
எடுக்க முடிந்து.  

துடுபபாட்்டத்தில் ப்டவிட் வீஸி 
ஆட்்டமிழக்கா்ல் 43 ஓட்்டஙக -
ளளப ்பற்றுக்்காளள, பாகிஸ -
்ான் அணியின் பநதுவீச்சில் ஹசைன் 
அலி, இ்ாத் ெசிம், சை்ாப கான் 
்ற்றும் ஹரீஸ ரவூப ஆகிபயார் 
்லா ஒரு விக்்கட்டிளனக் ளகப -
பற்றினர்.  

இ்ன் மூலம் பாகிஸ்ான் அணி 
45 ஓட்்டஙகள வித்தியாசைத்தில் 
நமீபியாளெ வீழ்த்தியது்டன், 
இம்முள்ற ரி 20 உலகக் கிண்ணத் 
்்ா்டரில் இஙகிலாநது அணிளயத் 
்்ா்டர்நது அளரயிறுதிப பபாட்டி -
யில் விளளயாடுெ்ற்கு இரண்டா -
ெது அணியாக ்குதி்பற்்றது.  

20க்கு20 உலகக் கிண்ண ெர -
லாற்றில் மு்ல் ்்டளெயாக 
பஙகுபற்றியுளள நமீபியா அணி, 
இதுெளர 3 பபாட்டிகளில் 
விளளயாடி 2இல் ப்ால்விளயத் 
்ழுவியுளளது.  

 பாகிஸ்ான் அணி சுபபர் 12 
சுற்றில் ்்து கள்டசி லீக் பபாட்டி -
யில் எதிர்ெரும் ஞாயிற்றுக்கிழள் 
(07) ஸ்காட்லாநது அணிளய சைந -
திக்கவுளளது்டன், நமீபியா அணி 
்்து அடுத்் பபாட்டியில் நியூசி -
லாநது அணிளய நாளள ்ெளளிக் -
கிழள் (05) எதிர்்காளகின்்றது.    

பாகிஸ்ான் அணி

கிரிக்கெட்டின் அதிகெப்படியான உச்சம்  
்பாட்சாலை விலையாட்டு - குருசின்்ஹ

1985 ஆம் ஆணடு ஒபசைர்ெர் பா்டசைாளல 
துடுபபாட்்டப பட்்டத்ள் நாலந் கல் -
லூரித் ்ளலெர் அசைஙக குருசின்ஹ   
்ென்்றார்.  

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் ந்டநது 
ெரும் ரி 20 உலகக் கிண்ண பபாட்டி -
யில் க்டந் மூன்று Observer SLT-Mobitel 
பா்டசைாளல கிரிக்்கட் வீரர் முக்கிய 
விருது ்ென்்றெர்கள ்ஙகள ெலிள் -
ளயக் காட்டுெது ்கிழ்ச்சி அளிக்கி்றது.  

அெர்கள, 2009 ஆம் ஆணடு ஒபசைர் -
ெர் SLT ்்ாபி்்டல் பா்டசைாளல துடுப -
பாட்்ட வீரராக உரு்ெடுத்் திபனஷ் சைந -
தி்ால் ்ற்றும் இரணடு முள்ற ்பரிய 
விருள் ்ென்்றெர்கள - பானுக ரா�பக்ஷ 
(2010 ்ற்றும் 2011) ்ற்றும் சைரித் அசை -
லஙக (2015 ்ற்றும் 2016).  

பஙகளாப்ஷுக்கு எதிராக 49 பநதுக -
ளில் ஆட்்டமிழக்கா்ல் 80 ஓட்்டஙகளள -
யும், அவுஸதிபரலியாவுக்கு எதிராக 27 
பநதுகளில் 35 ஓட்்டஙகளளயும் ்பற்று 
அசைலஙக சி்றந் நிளலயில் உளளார். 

இ்ற்கிள்டயில், ரா�பக்ஷ பஙகளாப் -
ஷுக்கு எதிராக 31 பநதுகளில் 53 ஓட்்டங -
களும்,அவுஸதிபரலியாவுக்கு எதிராக 26 
பநதுகளில் 33 ஓட்்டஙகளும் எடுத்்்ன் 
மூலம் இலஙளக ஓட்்டஙகள விருநதில் 
இள்ணந்ார். பஙகளாப்ஷுக்கு எதிரான 
பபாட்டியில் ஐந்ாெது விக்்கட்டுக்காக 
அசைலஙகவும் ரா�பக்ஷவும் 86 ஓட்்டங -
களள இள்ணத்து ஆட்்டத்ள் ்ென்்றனர்.  

ரி 20 உலகக் கிண்ண ்குதிச் சுற்றில், 
நமீபியாவுக்கு எதிராக ரா�பக்ஷ 27 பநதுக -
ளில் 2 சிக்்ஸர்கள ்ற்றும் 4 பவுண்டரிகள 
உட்ப்ட ஆட்்டமிழக்கா்ல் 42 ஓட்்டஙகள 
எடுத்்ார்.  

இலஙளக அணிக்காக விளளயாடும் 
ஒபசைர்ெர் பா்டசைாளல கிரிக்்கட்்டர்கள 
்்கா பஷாவின் மு்ல் ்ெற்றியாளர் 
மு்ல் பயிற்சியில் உளளனர். 

ப்றாயல் கல்லூரி கிரிக்்கட் அணித் -
்ளலெர் ரஞசைன் ்டுகல்ல, 1979 ஆம் 
ஆணடு இஙகிலாநதில் நள்ட்பற்்ற 
உலகக் கிண்ணப பபாட்டித் ்்ா்டரில் 
இலஙளகளயப பிரதிநிதித்துெபபடுத்து -
ெ்ற்காக பா்டசைாளல ்ா்ணெராக ்்ரிவு 

்சையயபபட்்டார், ்்கா பஷாவில் சி்றந் 
்கௌரெத்ள் ்ென்்ற சில ்ா்ஙகளுக் -
குப பி்றகு.   அபபபாதிருநது, ஏ்றக்குள்றய 
ஒவ்ொரு இலஙளக கிரிக்்கட் அணி -
யிலும் பல க்டந் ஒபசைர்ெர் பா்டசைாளல 
கிரிக்்கட் வீரர்களள நாஙகள அனுபவித் -
திருக்கிப்றாம்.  

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் ்பரிய லீக் 
பபாட்டிகள கணகெர் முள்றயில் ந்டநது 
்காணடிருக்கும்பபாது,   உளளூர் பளளிக -
ளுக்கு இள்டயிலான பபாட்டிகள பராயல்-
ப்ாமியனு்டன் ்்ா ்டர்கின்்றன - உளளூர் 
பா்டசைாளல கிரிக்்கட்டில் ்பரிய பபாட் -
டிகளின் ரா �ா . ்ளழயால் பாதிக்கப -
பட்்ட பபா திலும், உலகின் ப 
ளழள்யான  இள்டவி்டா் 
பா்டசைாளல களுக்கிள்டயி -
லான பபாட்டியாக 142ெது 
முள்றயாக பளூஸ பபார் 
அெர்களின் பாரம்பரி -
யத்ள் ்்ா்டர்ெது ்கிழ்ச் -
சியாக இருந்து.  

்பரிய பபாட்டிகள எப -
பபாதும் ஒரு புதிய ் ாளத்ள் ் காடுக்கும், 
ஏ்னனில் பா்டசைாளல ்ா்ணெர்களும் 
அெர்களது பளழய ்ா்ணெர்களும் உற் -
சைாகத்து்டன் ்சையல்படுொர்கள ்ற்றும் 
்ஙகள பா்டசைாளலகளுக்கு உணள்யான 
உ்ணர்வுகளு்டன் விசுொசைத்ள் புதுபபிப -
பார்கள.   இந் பிக் ்்ட்ச் ள்்ானஙகள 
இறுதியில் அந்ந்ப பா்டசைாளலகளின் 
பளழய ்ா்ணெர்களளச் சைநதிக்கவும், 
ொழ்த்்வும், நூல்களள ்ாற்றிக் ்காளள -
வும், குறிபபாக ்பரிய சைந்ர்பபத்திற்காக 
்ெளிநாட்டில் குடிபயறியெர்களள ஆண -
டுப்ாறும் சைநதிக்கும் இ்டஙகளாக ்ாறி -
விடும். துரதிர்ஷ்்டெசை்ாக, இந் ஆணடு 
பராயல்-ப்ாமியன் அந் ெசைதிளய ெழங -
கவில்ளல, ஏ்னனில் அது ெழக்க்ான 
பார்ளெயாளர்கள இல்லா்ல் ஒரு குமிழி -
யின் கீழ் விளளயாடியது.  

“ஒபசைர்ெர் பா்டசைாளல கிரிக்்கட்்டர் 
ஒஃப தி இயர் பஷா சி்றந் கிரிக்்கட் 
வீரர்களள உருொக்கியது ்ட்டு்ல்லா -
்ல், ஐசிசி எளலட் ்பனலில் இன்னும் 
பணியாற்றும் கு்ார ்ர்்பசைன பபான்்ற 

சைர்ெப்சை அளவிலான நடுெளரயும் உரு -
ொக்கியுளளது. எஙகள ஆரம்பகால 
பயிற்சியாளர்கள ்ற்றும் உரிய ஆசிரியர் -
கள ஆற்றிய அயரா் பாத்திரஙகளள நாம் 
்்றநதுவி்டக் கூ்டாது, அெர்கள சி்றந் 
பசைளெளய ெழஙகினர், ”என்று குரு -
சின்ஹ   முடித்்ார்.   

இல ஙளகயின் 1996 உலகக் கிண்ண 
்ெ ற்றிளயப பற்றி பபசும்பபாது,     ஒரு 
முக்கிய மூலப்பாருளாக ்ா றி ய  குரு -
சின்ஹளெ யாரும் ்்ற க்க     முடியா். 
அெர் இலஙளகயின்  ்ெற்றியின் சிற்பி -
யாக ஆனார், 307 ஓட்்டஙகள குவித்்ார் 
- அளனத்து அணிகளிலும் ஆ்றாெது அதிக -
பட்சைம், ஆறு பபாட்டிகளில் மூன்று அளர 
சை்ஙகள சைராசைரியாக 51.16 இருந்ன. ஒரு 
சைர்ெப்சை வீரரின் ொழ்க்ளகயின் பிரியா -
விள்ட பபாட்டியில் ்பரிய ்பயர்கள 
சி்றநது விளஙகுெது கூ்ட அரிது ஆனால் 
குருசின்ஹ   ் னது கள்டசி ்்டஸடில் ்சைப -
்டம்பர் 1996 இல் எஸ.எஸ.சி ள்்ானத் -
தில் சிம்பாபபெக்கு எதிராக 239 பநதுக -
ளில் 88 ஓட்்டஙகள எடுத்்ார்.    

டி20/20 ்பந்துவீச்சாைர் தரப்படுததல்; 
வனிந்து ்ஹ்சரஙகெ முதலிடததில்

சைர்ெப்சை கிரிக்்கட் கவுன்ஸில் 
(ஐசிசி) இருபதுக்கு 20 பநதுவீச் -
சைாளர் ்ரபபடுத்்லுக்கான பட்டி -
யலில் இலஙளகயின் சுழற்பநது 
வீச்சைாளர் ெனிநது ஹசைரஙக மு்லி -
்டத்துக்கு முன்பனறியுளளார். ்ரப -
படுத்்லில் அெர் 776 புளளிகளள 
்பற்றுளளார். 

அ்ற்கள்ய, இதுெளரயில் 
குறித்் பட்டியலில் மு்லி்டத்தில் 
இருந் ்்ன் ஆபிரிக்க சுழற்பநது 
வீச்சைாளர் ்பளரஸ ஷம்சி இரண-
்டாம் இ்டத்துக்கு ்ளளபபட்டுள-
ளார். அெர் 770 புளளிகளளப ்பற்-
றுளளார்.

இபபட்டியலில் 730 புளளிக -
ளளப ்பற்று இஙகிலாநது வீரர் 
ஆதில் ரஷீட் மூன்்றாெது இ்டத்தில் 
உளளார்.

இ்ளனவி்ட சைர்ெப்சை கிரிக்்கட் 
கவுன்ஸிலின், சைகலதுள்ற வீரர்க -
ளுக்கான ்ரபபடுத்்ல் பட்டிய-
லில் ெனிநது ஹசைரஙக நான்காெது 
இ்டத்துக்கு முன்பனறியுளளார்.

இந் ்ரபபடுத்்லில் அெர் 172 
புளளிகளள ்பற்றுளளது்டன், 
இந் ்ரபபடுத்்ல் பட்டியலில் 
ஆபகானிஸ்ான் வீரர் ்்ாஹ்ட் 
நபீ, 271 புளளிகளு்டன் மு்லி்டத்-
தில் உளளார்.
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