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2021 நவமபர் 6 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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தமிழ் கூட்டமைப்ப அமைரிக்கா ப்பச்-
சுவகார்தமதககு அமைச்சு இருககிறதகா 
மெய்தி்ள் அடி்படுகுது, உணமைப�கா....

 ம்காஞெம்  ம்பகாறுஙப்கா, �கார �கார 
ப்பகாறது எணடு கு்ததுப்படுவினம், அப்ப 
மெய்தி உணமைப�கா எணடு அறி�-
லகாம்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி
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30 நீர்த்தேக்கங்களின்

நீர்மட்டம் உயர்வட்டவு
காலி, முல்லைத்தீவில அதிக ம்ை

க�ொழும்பு பங்கு 
ப ரி வ ர ்த ்த ன ை 
அனை்தது பங்கு 
வினைச்சுடகடெண்  
வரைொற்றில் நேற்று 
புதிய சொ்தனை 
பனடெ்த்தது.  

க�ொழும்பு பங்குச் சநன்தயின் அனை்தது பங் -
கு�ளின் க�ொ்த்த வினை சுடகடெண் 
நேற்று 10,600 புள்ளி�னை �டெநது

க்கொழும்பு பஙகுச் சநடதே  
்வரலொற்றில் புதிய சொதேடை   

ே�ரங்�ளுக்கு இனடெயி-
ைொை �டு�தி ரயில் நசனவ�ள் 
எதிரவரும் 8 ஆம் தி�தி 
மு்தல் ஆரம்பிக்�பபடும் எை 
ரயில்நவ தினைக்�ை கபொது 
மு�ொன�யொைர ்தம்மிக்� ஜய-
சுந்தர க்தரிவி்த்தொர.  

இரவுநேர அஞசல் 
ரயில் �ற்றும் 

ந்கரங்களுககிட்ட்யயொை 
்கடு்கதி ்சட்வ திங்கள் முதேல்
ரயில்வ பபொது மு்கொமையொளர் பெரிவிப்பு

கபொது இடெங்�ளுக்குப பிர-
நவசிபப்தற்�ொ�, க�ொவிட 
்தடுபபூசி அடனடெனயக் �ட -
டெொய�ொக்குவது க்தொடெரபில் 
அவ்தொைம் கசலு்த்தபபடு -
வ்தொ�, சு�ொ்தொர அன�ச்சர 
க�ஹலிய ரம்புக்கவல்ை 

க்தரிவி்ததுள்ைொர.   இைங்ன�க்-
�ொை �நைடிய உயர்ஸ்தொனி�ர 
நடெவிட க�கிைன், சு�ொ்தொர 
அன�ச்சர க�ஹலிய ரம்புக்-
கவல்ை ஆகிநயொருக்கு இனடெ-
யிைொை சநதிபபு 
நேற்று முன்திைம் 

கபொது இ்டங்களில் க்கொவிட
தேடுப்பூசி அடட்ட அ்வசிய்மொ?
்கவனம பசலுத்தி வருவெொ்க ப்கஹலிய பெரிவிப்பு

யொழ். விநசடெ நிருபர  

இைங்ன� க்தொழிைொைர �ொங்-
கிரஸின் உப ்தனைவரும் பிர்த-
�ரின் �னைய�்ததுக்�ொை ஒருங்-
கினைபபு கசயைொைரு�ொை 
கசநதில் க்தொண்டெ�ொன் வடெ 
�ொ�ொை முன்ைொள் மு்தைன�ச்ச-
ரும் ்தமிழ் ந்தசிய �க்�ள் கூடடெணி 
�டசியின் பொரொளு�ன்்ற 
உறுபபிைரு�ொை

சி.விடய சநதி்ததேொர
கசநதில் கதேொண்ட்மொன்

மூன்று ்தசொப்தங்�ளின் 
பின்ைர “எயொர பிரொன்்ஸ” 
வி�ொை நசனவக்கு கசொந-
்த�ொை வி�ொைம் ஒன்று 
100 பயணி�ளுடென் �ட-
டுேொயக்� வி�ொை நினை-
ய்தன்த நேற்று வந்தனடெந-
்தது.  

30 ்வரு்டங்களின் பின் 
்வநதே 'எயொர பிரொன்ஸ்'  

அன�ச்சர�ள் �ற்றும் பொரொளு�ன்்ற உறுபபிைர�-
ளின் பொது�ொபபுக்�ொ�, பயணிக்கும் வொ�ைங்�ளின் 
எண்ணிக்ன�னயக் குன்ற்த்தொல், எரிகபொருளுக்�ொ�ச் கசைவிடெபபடும் 
கபரு�ைவொை பை்தன்த நசமிக்� முடியும் எை இரொஜொங்� அன�ச்சர 
்தயொசிறி ஜயநச�ர க்தரிவி்ததுள்ைொர.   

 ஜொவ்தன்த பகுதியில் நேற்றுமுன்திைம் (04) ஊடெ�ங்�ளிடெம் �ரு்தது 
க்தரிவி்த்தநபொது அவர இ்தனை்த க்தரிவி்ததுள்ைொர.   

 பொது�ொபபுக்�ொ�்த ்த�து வொ�ை்ததுக்குப பின்ைொல் பயணிக் -
கும் வொ�ைங்�னைப பயன்படு்ததுவதில்னை என்று 

பண்தடதே மீதேப்படு்ததே
தேயொசிறி ஆ்லொசடை

MPமாருக்ான பாது்ாப்பு வா்னங்ளை குளையுங்ள்

வவுனியொ - கசடடிக்குைம் 
- க�னிக்பொம் �ல்ைொறு பொை்த-
தில், கசல்பி படெம் எடுக்� 
முயன்்ற இனைஞர ஒருவர 
புன�யிர்த்ததில் ந�ொதி உயிரி-
ழநதுள்ைொர.   

்த ன ை �ன் ை ொ ரி லி ருந து 
அனுரொ்தபுரம் நேொக்கி நேற்று 
�ொனை பயணி்த்த 
ரயில், க�னிக்பொம் 

கசல்பி எடுக்க முயன்்ற  
இடைஞர ரயில் ்்மொதி பலி  

வவுனியொ ்கலலொறு பொலத்தில ்்கொர சமபவம  
அக�ரிக்� ஜைொதிபதி 

நஜொ னபடென் கவள்னை 
�ொளின�யில் கு்தது விைக் -
ந�ற்றி தீபொவளினயக் 
க�ொண்டெொடிைொர.  

பல்நவறு ேொடு�ளில் 
வசிக்கும் இநதுக்�ளும் 
தீபொவளினய �கிழ்ச்சியு-
டென்  க�ொண்டெொ-
டிய நவனையில்

க்வள்டை ்மொளிட்கயில்
தீபொ்வளி க்கொண்டொட்டம்
குத்துவிளக்்கற்றி மபடன் ெமபதி வொழ்த்து

ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர

வ ட டெ வ ன ை 
கபொலி்ஸ பிரிவுக்கு 
உடபடடெ வடடெவனை 
�வுன்ஜீன் ந்தொடடெ்த-
தில் மூன்று பிள்னை-
�ளின் ்தொய் ஒருவர 
கபொல்ைொல் ்தொக்�ப-
படடு க�ொனை 

மூன்று பிள்டை்களின் தேொய்  
கபொல்லொல் அடி்ததுகக்கொடல  
வடடவமளயில சமபவம; இமளஞர் ஒருவர் ம்கது

்தமிழ�ம் - ேொன� 
�ொவடடெம், நவ்தொ-
ரண்யம் அருந� இைங்-
ன�க்குப படெகு மூைம் 
96 கிநைொகிரொம் �ஞசொ-
னவக் �டெ்ததிச் கசல்ை 
முயன்்ற இனைஞனர்த ்தமிழ� கபொலிஸொர ன�து கசய்துள்ை -
ைர.   

 �டெ்த்தலுக்�ொ�ப பயன்படு்த்தபபடெவிருந்த படென�-
யும் கபொலிஸொர பறிமு்தல் கசய்துள்ை்தொ� இநதிய 

ப்டகு மூலம் 96 Kg ்கஞசொட்வ
இலஙட்கககு ்க்ட்ததே முயற்சி

ெமிழ்கத்தில பபொலிஸொரொல இமளஞர் ம்கது

ேொடடில் ஏற்படடுள்ை 
சீரற்்ற வொனினை �ொரை-
�ொ�  நேற்றுவனர ஐவர 
உயிரி ழந்ததுடென், இருவர 
�ொய�னடெந்தைர.   

அ ்தந்தொடு ஒருவர 
�ொைொ�ல்நபொயுள்ை்தொ� 
அை ர்த்த  மு�ொ -
ன�்ததுவ 

சீரற்்ற ்கொலநிடலயொல்
இது்வடர ஐ்வர ்மரணம்
ஒருவமர ்கொணவிலமல: இருவருககு ்கொயம

வடெ�ொ�ொை �க்�ளின் அன்்றொடெ 
வொழ்க்ன�க்கு வலு நசரக்� ்த�து 
பூரை ஆ்தரனவ இரொணுவம் வழங்-

கும் எை ஆளுேர ஜீவன் தியொ�ரொஜொ-
விடெம் இரொணுவ ்தைபதி 
கஜைரல் சநவநதிர சில்வொ 

்வ்டககு ்மக்களின் ்வொழகட்க தேர்தடதே 
உயர்ததே இரொணு்வ்ததிைரின் பங்களிப்பு

அரிசி �ற்றும் சீக�நது 
்தடடுபபொடடுக்கு அடு்த்த 
இரண்டு வொரங்�ளுக்குள் 
தீரனவப கபற்று்த்தருவ்தொ� 
வர்த்த� அன�ச்சர பநதுை 
குைவர்தை க்தரிவி்ததுள் -
ைொர.  

 க�ொழும்பில் நேற்று  முன்-
திைம் (04) ஊடெ�ங்�ளிடெம் 
�ரு்தது கவளியிடடெநபொது அவர 
இ்தனை்த க்தரிவி்ததுள்ைொர.   

 இ்றக்கு�தி கசய்யபபடும் 
ஒரு கிநைொ அரிசிக்கு 
விதிக்�பபடடிருந்த

அரிசி, சீக்மநது தேடடுப்பொடு
இரு ்வொரங்களுககுள் நீஙகும்

தீர்வு ெயொரொ்க உள்ளெொ்க பந்துல பெரிவிப்பு
க�ொவிட-19 க்தொற்்றொல் னவ்ததி-

யசொனையில் அனு�திக்�பபடு்தல் 
�ற்றும் உயிரிழக்கும் அபொய்த-
ன்தக் குன்றபப்தொ� உறுதிபபடு்த-
்தபபடடுள்ை க�ொனுபிரவிய(ர) 
(Molnupiravir) என்்ற 
�ருநன்த, இைங்ன� 

"க்மொனுபிரவியர" க்கொவிட  
்மொ்ததிடர குறி்தது அ்வதேொைம்  

ைரண அபொயத்மெ குமைககும வலிமையுள்ள  

 நவைனை குறூப நிருபர  

வடெ�ொ�ொைம் முழுவதும் நபொன்த 
�ொ்ததினர�ள்  �ற்றும் கஹநரொயின் 
விற்பனை கசய்யும் முக்கிய சநந்த� 
ேபர�ள் இருவர உடபடெ ேொல்வனர 
யொழ். �ொவடடெ குற்்ற்த்தடுபபுப பிரிவின் 

நபொன்த்த்தடுபபுபிரிவிைர ன�து கசய் -
துள்ைைர.  

வினையுயரந்த �ொரில் கசன்று 
வடெ�ொ�ொை்ததின் பை இடெங்�ளில் 
பொ�சி, பொடெசொனை�ள் உடபடெ 
இனைஞர�ள் �ற்றும் சிறுவர�னை 
குறினவ்தது நபொன்த �ொ்ததினர�னை 
விற்பனை கசய்யும் பிர்தொை சநந்த� 
ேபர�ள் இருவர உடபடெ ேொல்வனரநய 
யொழ் �ொவடடெ குற்்ற்த்தடுப -
புபிரிவின் நபொன்த்த்தடுபபு 

வடககிற்கு பபாததப் பபாருள்
விநிபயாகிககும குழு தகது

யொழ். குற்ைத்ெடுப்பு ைற்றும ்பொமெத் ெடுப்பு பபொலிஸொர் அதிரடி:

நைொரன்்ஸ கசல்வேொய�ம்

பசில் ரொஜபக் ஷவின் மீது க்தொடுக்�பபட-
டுள்ை 2015 ம் ஆண்டு ேொட�ொடடி விநிநயொ� 
வழக்ன� க்தொடெரநது 

பசிலுககு எதிரான
நாட்ாடடி வழககு

நைொரன்்ஸ கசல்வேொய�ம்

க வ லி ச ன ர -
யில் இடெம்கபற்்ற 
வொ�ை விப்தது 
க ்த ொ டெ ர பி ல் 
ன�துகசய்யப -
படடெ 16 வய்தொை ��ன் �ற்றும் அவரது 
்தநன்த ஆகிநயொர எதிரவரும் 19 ஆம் 
தி�தி வனர விைக்��றியலில் னவக்�ப-
படடுள்ைைர.   க�ொழும்பு – 
நீரக�ொழும்பு 

வவலிசர வா்ன விபத்து;

தநளத - ம்னுககு
விைக்மறியல்

நவம்பர் மாத இதழ் 
இப்்பாது கடைகளில்...

வாசியுஙகள், வாசிகக வாஙகிக பகாடுஙகள்

ஆனந்த விகடன், குமு்தம் இல்லை 
எனக் கவ்லை வவணடடாம்
இருக்கவவ இருக்கிறது வண்ண வடானவில!

பூரண ஆதரவு வழஙகுவதா் ஆளுநரிடம் தைபதி வதரிவிப்பு

நீடிப்பெொ? இலமலயொ? 
நவம.11ல முடிவு
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சு்கொெொர 
பணிப்பொளரிடம 
ஆரொயுைொறு 
்்கொரிகம்க  

பசொகுசு ்கொர்்களில பசன்று 
இமளஞமர குறிமவககும பிரெொன 

சந்்ெ்க நபர்்கள் ைடககிப்பிடிப்பு

்பொமெ ைொத்திமர்கள், 

்கஞசொ வம்க, 

பஹ்ரொயின் உடபட இரு 

பசொகுசு ்கொர்்களும 

பபொலிஸொரொல மீடபு
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100 பயணி்களுடன் இலஙம்க வந்ெமடவு
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திருைதி அற்புதராணி 
காசிலிஙகம

மு்பாறக் அப்துல் ைஜீத்
இலக்கியம

அண்ாைமல 
சசல்வரத்தினம

எம.எம. சைாஹமைட்
இலக்கியம

திருைதி ்பவானி 
ததவதாஸ்
இலக்கியம

நடராசா 
சிவ்பாலசுப்பிரைணியம

திருைதி ைாதினியார் 
ஆனநதநடராஜா

இலக்கியம

ச்பரியமுத்து மவரன் 
வீர்பத்திரன்

இமசத்துமற

அருட்தநமத தடவிற் 
வின்சன் ்பற்றிக்

இலக்கியம

ைாணிக்கம 
இராஜசரட்னம

நாடகம

சின்னத்தமபி 
ச்பான்னுத்துமர

சீைான் ்பத்திநாதன் 
்பர்னாநது

நாட்டுக்கூத்து

சைாஹைட் 
முஹினுடீன் சஹீட்

சுப்ம்பயா சஜகதஜாதி
நாடகம- காைன்கூத்து

ஏ.எம. ஜ்பறுல்லாஹகான்
தற்காப்புக் கமல

இசிததார் கிறிஸ்ரி அன்ரன் 
தஜான் ச்பாஸ்தகா 
நாட்டுக்கூத்து

சின்ன சவளமளையன் 
ரஞசன்
இமச

தைைன்கவி 
ஏ.தக.ஏ. ரஸாக்
இலக்கியம

எஸ்.எம. முஹமைது 
நசுறுதீன்

இலக்கியம

சூமசப்பிளமளை 
அகஸ்ரின்
 நாடகம

ஏ.ஆர். நிசார் ரஹீம
இமச

நாகமுத்து 
இரகுநாதன்

இமச

இராயப்பு 
திருத்துவராஜா

புசல்லாவ இஸ்ைாலிஹா
இலக்கியம

புவதனஸ்வரி நடராசா
இலக்கியம

கனகசம்ப தகா்பாலன்



க�ொழும்பு - நொ�ல�ம் வீதியிலுள்ள நீர்ப் பம்பி நிலல-
யத்துக்கு நநற்று (05) முற்ப�ல் ஜனொதிபதி ந�ொட்ொ-
பய ரொஜபக் ஷவும் உல� வங்கி பிரதிநிதி�ளும் �ண�ொ-
ணிப்பு விஜயக�ொனலறை ந�ற்க�ொண்னர்.   

2012ஆம் ஆணடில் தற்நபொலதய ஜனொதிபதி 
ந�ொட்ொபய ரொஜபக் ஷ, பொது�ொப்பு �ற்றும் ந�ர 
அபிவிருத்தி அல�ச்சின கெயலொ்ளரொ� இருநத-
நபொது, க�ொழும்பு தலலந�ரம் ெொர்நத ந�ர அபி-
விருத்தித் திட்ம் உருவொக்�ப்பட்து. அதில், 55 
உப திட்ங்�ள உள்ள்ங்�ப்பட்நதொடு, நொ�-
ல�ம் வீதி நீர்ப் பம்பி நிலலயத் திட்மும் அதில் 
உளவொங்�ப்படடிருநதது.   

க�ொழும்பு ந�ரில் �லை நீர் நிரம்புவலத தடுத்-
தல், ஏலனய �ொலங்�ளில் வடி�ொல்�ளில் நீர் 
குலறைவதினொல் ஏற்படும் அசுத்த நிலலல�லயத் 
தடுத்தல் எனபன இநத உப திட்த்தின பிரதொன 
நநொக்�ங்�்ளொகும். ஒரு கெக்�னுக்கு 30 �னமீற்றைர் 
நீலர �்ளனி ஆற்றுக்கு பொயச்ெக்கூடிய வல�யில் 
05 பம்பி�ள �ற்றும் ஒரு கெக்�னுக்கு 12 �னமீற்-
றைர் அ்ளவு நீலரக் �்ளனி ஆற்றிலிருநது �ொல்வொய�-

ளுக்கு எடுத்துவரக்கூடிய இரணடு பம்பி�ள இங்கு 
கபொருத்தப்படடுள்ளன. இரணடு தொனியங்கி �தவு-
�ள �ற்றும் �டடுப்பொடடு �ட்ல�ப்பும் இதில் 
அ்ங்கும்.   

முழுல�யொன திட்த்துக்கும் 321 மில்லியன 
அக�ரிக்� க்ொலர்�ள கெலவி்ப்படுவநதொடு, 
உல� வங்கி 213 மில்லியன க்ொலர்�ல்ள இலகு 
�்னொ� வைங்கியுள்ளது. இலங்ல� அரெொங்�ம் 
அதற்�ொ� கெலவிடடுள்ள கதொல� 108 மில்லியன 
அக�ரிக்� க்ொலர்�்ளொகும்.   

முழுல�யொன நிர்�ொணப் பணி�ல்ள எதிர்வரும் 
ஓரிரு �ொதங்�ளில் நிலறைவு கெயய முடியுக�னறு 
இத்திட்த்தின பணிப்பொ்ளர் ஏ.எம்.துஷொரி, ஜனொ-
திபதி உளளிட் குழுவினருக்கு இத்திட்த்தின 
முனநனற்றைம் கதொ்ர்பொ� �ருத்துத் கதரிவிக்கும்-
நபொது குறிப்பிட்ொர்.   

இதற்கு இலணயொ�த் கதரிவு கெயயப்பட் பல 
பிரநதெங்�ளில் 47 கிநலொமீற்றைர் வீதி�ள அபிவி-
ருத்தி கெயயப்படும். விஹொர��ொநதவி, 
�ொக்ல�த்தீவு �்ற்�லர �ற்றும் 

நலொரனஸ் கெல்வநொய�ம்  

க�ொநரொனொ லவரஸ் கதொற்றி-
னொல் பொதிக்�ப்படும் சிறுவர்�-
ளின எணணிக்ல� மீணடும் அதி�-
ரித்து வருவதொ� க�ொழும்பு நலடி 
ரிஜநவ ஆஸ்பத்திரியின சிறுவர் 
நநொய ெம்பநத�ொன விநெ் �ருத்-
துவ நிபுணர் தீபொல் கபநரரொ கதரி-
வித்துள்ளொர்.  

�க்�ள சு�ொதொர ெட்ங்�ல்ள 

உதொசீனப்படுத்தி கெயற்படடு வரு-
வதொநலநய நிலலல� �ொற்றை�-
ல்நது வருவதொ� அவர் கதரிவித்-
துள்ளொர்.  

நநற்று முனதினம் க�ொழும்பு 
நலடி ரிஜநவ ஆஸ்பத்திரியில் 
க�ொநரொனொ லவரஸ் கதொற்றினொல் 
பொதிக்�ப்பட் 7 சிறுவர்�ள அனு-
�திக்�ப்படடுள்ள நிலலயில் 
தற்நபொது 16 சிறுவர்�ள சிகிச்லெ 
கபற்று வருவதொ�வும் அவர் கதரி-

வித்துள்ளொர். ந�ற்படி லவத்திய-
ெொலலயில் �்நத வொரம் நொனகு 
சிறுவர்�ந்ள க�ொநரொனொ லவரஸ் 
கதொற்று பொதிப்பினொல் சிகிச்லெ 
கபற்று வநத நிலலயில் இநத 
வொரம் அது 16 ஆ� அதி�ரித்துள்ள-
தொ�வும் அவர் கதரிவித்துள்ளொர்.  

சிறுவர்�ல்ள அலைத்துக்-
க�ொணடு சுற்றுலொ கெல்வலத 
தவிர்த்துக் க�ொளளு�ொறு 
தொம் அலனத்து 

நலொரனஸ் கெல்வநொய�ம்  

 பண்ொரவல்ள பிரநதெத்திலுள்ள சிறுவர் 
பரொ�ரிப்பு இல்லக�ொனறில் 51 நபருக்கு  

நநற்று புதிதொ� க�ொநரொனொ லவரஸ் 
கதொற்று இனம் �ொணப்படடுள்ளதொ� கதரி-
விக்�ப்படுகிறைது.  

அவர்�ளில் 11 நபர் சிறுவர்�ள எனறும் 
ஏலனநயொர் அங்கு பணிபுரிபவர்�ள 
எனறும் பண்ொரவல்ள சு�ொதொர �ருத்துவ 
அதி�ொரி�ள �ொரியொலயம் கதரிவித்துள்ளது.  

பண்ொரவல்ள 'சுஜொதொ கெவன' சிறுவர் 
பரொ�ரிப்பு இல்லத்திநலநய   க�ொநரொனொ 
லவரஸ் கதொற்று நநொயொ்ளர்�ள இனங்�ொ-
ணப்படடுள்ளனர். முதலில் அங்கு பணிபு-
ரிபவர்�ள சிலருக்கு க�ொநரொனொ லவரஸ் 
கதொற்று இனம் �ொணப்படடுள்ள நிலலயில் 
சிறுவர்�ள உடப் ஏலனநயொருக்கு ந�ற்-
க�ொண் எனரிஜன பரிநெொதலன மூலந� 
அவர்�ளுக்கும் லவரஸ் கதொற்று பொதிப்பு 
உள்ளல� உறுதிப்படுத்தப்பட-
்து. 

ெப்பு�ஸ்�நலத - எணகணய சுத்-
தி�ரிப்பு நிலலயத்துக்கு அருகில், 
பயணப் லபயிலிருநது மீட�ப்-
பட் கபணணின ெ்லம் குறித்து, 
கபொலிஸொர் பல ந�ொணங்�ளில் 
விெொரலண�ல்ள ஆரம்பித்துள்ளனர்.  
இதற்�ல�ய, கபண�ள �ொணொ�ல்-
நபொனல� கதொ்ர்பில், கபொலிஸ் 
நிலலயங்�ளுக்குக் கில்க்�ப்கபற்-
றுள்ள முலறைப்பொடு�ள �ற்றும் 
த�வல்�ளின அடிப்பல்யில் 
விெொரலண�ள ஆரம்பிக்�ப்பட-
டுள்ளதொ�த் கதரிவிக்�ப்படுகிறைது. 
பயணப்லபயிலிருநது நநற்று 
முனதினம் (04) மீட�ப்பட் குறித்த 
கபணணின ெ்லம், உருக்குலலந-
துள்ளல�யொல் ஆள அல்யொ-
்ளத்லத உறுதிப்படுத்த முடியொதுள்ள-
தொ�த் கதரிவிக்�ப்படடுள்ளது.   
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

தசாறிக்கல்முனன –- சமைாந்துனறை பிர�ான வீதியில்

ப�ொது இடங்களில் தடுப்பூசி 
அட்ட்க்ை ்கடடொயப்�டுததல்

30 நீரத்தக்கங்களின்
நீர்மடடம் உயர்வ்டவு

ஆற்றுககுள் வீசப்�டட சிசு மீடபு;
சந்த்க ந�ர ப�ொலிஸொரொல் ்்கது

அடுத� தசயலணி கூட்டததில் தீர்ைானிக்கப்படும

காலி, முல்னலததீவில் அதிக ைனழ

கபரியநீலொவலண விநெ் 
நிருபர்

   
அம்பொலறை �ொவட்த்தின 

கெொறிக் �ல்முலன –- ெம்�ொந-
துலறை பிரதொன வீதியில் கிட-
்ங்கி ஆற்றைங்�லரக்குள வீெப்-
பட் நிலலயில் கி்நத மூனறு 
நொள �திக்�த்தக்� சிசு கபொலி-
ஸொரினொல் நநற்று 
(05) மீட�ப்பட்து.  

ெ ம் � ொந து ல றை ப் 
க ப ொ லி ஸ ொ ரு க் கு 
கில்த்த இர�சிய 
த � வ ல ல ய டு த் து 
ெம்பவம் கதொ்ர்-
பொ�, ெம்�ொநதுலறை 
கபொலிஸ் பிரிவுக்-
குடபட் கெனனல் 

கிரொ�ம் - 01 கிரொ� நெலவ-
யொ்ளர் பிரிவில் வசித்துவரும் 
பக்கீர் தம்பி அஸ்பர் (வயது-41) 
எனபவர் ெநநத�த்தின நபரில் 
ல�து கெயயப்பட்ொர்.   

குறித்த பகுதிக்கு ெநநத� 
நபரு்ன விலரநத கபொலிெொர் 
�ற்றும் அம்பொலறை 
�ொவட் விநெ் 

நலொரனஸ் கெல்வநொய�ம்  

கபொது இ்ங்�ளில் பிர-
நவசிப்பதற்கு க�ொநரொனொ 
லவரஸ் தடுப்பூசி�ல்ள 
கபற்றுக்க�ொண் ெொனறி-
தழ் அடல்�ல்ள �ட்ொ-
யப்படுத்துவது கதொ்ர்-
பில் அடுத்த க�ொநரொனொ 
லவரஸ் ஒழிப்புக்�ொன 
விநெ் கெயலணிக் கூட-
்த்தில் தீர்�ொனம் ந�ற்க�ொள்ளப்-
படும் என க�ொநரொனொ லவரஸ் �ட-

டுப்பொடடுக்�ொன நதசிய 
�த்திய நிலலயத்தின 
தலலவர் இரொணுவத் 
த்ளபதி ெநவநதிர சில்வொ 
கதரிவித்துள்ளொர். அது 
கதொ்ர்பில் தற்நபொது நபச்-
சுவொர்த்லத ந்த்தப்படடு 
வரும் நிலலயில் அடுத்த 
கெயலணி கூட்த்தில் 
அது கதொ்ர்பில் தீர்�ொனம் 
எடுக்�ப்படும் எனறும் 

அவர் கதரிவித்துள்ளொர். அநதநவல்ள 
நொடடில் இரண்ொவது தடுப்பூசி�-

ல்ளப் கபற்றுக் க�ொள்ளொத நூற்றுக்கு 
ஆறு வீத�ொனவர்�ள �ொணப்படுவதொ�-
வும் அதனொல் தடுப்பூசி அடல்�ல்ள 
�ட்ொயப்படுத்தும் ந்வடிக்ல��ல்ள 
ந�ற்க�ொள்ள கபொருத்த�ொன �ொலம் 
இதுவல்ல என சிலர் �ருத்து கதரி-
வித்து வருவதொ�வும் அவர் குறிப்பிட-
டுள்ளொர்.  

க�ொநரொனொ லவரஸ் தடுப்பு அட-
ல்�ல்ள �ட்ொயப்படுத்துவது 
கதொ்ர்பில் பல்நவறு தரப்பிலிருநதும் 
�ருத்துக்�ள முனலவக்�ப்படடு வருவ-
தொ�வும் அவர் கதரிவித்துள்ளொர்.    (ஸ)

நொடடின 73 நீர்த்நதக்�ங்�ளில் 30 
நீர்த்நதக்�ங்�ளின க�ொள்ள்ளவு 80 
வீதத்லத எடடியுள்ளதொ� நீர்ப்பொென 
திலணக்�்ளம் கதரிவித்துள்ளது.   

இரொஜொங்�லன, அங்�முவ, கததுரு 
ஓயொ, தப்நபொவ �ற்றும் கவஹர-
�ல உளளிட் நீர்த்நதக்�ங்�ளின 
வொன�தவு�ள திறைக்�ப்படடுள்ள-
தொ� நீர்ப்பொென திலணக்�்ளத்தின நீர் 
மு�ொல�த்துவப் பிரிவு பணிப்பொ்ளர், 
கபொறியியலொ்ளர் டீ.அநபசி-
றிவர்தன கதரிவித்தொர்.

ஐக்கிய �க்�ள ெக்-
திக்கு ஆயுட�ொல 
தலலவர் கில்யொது. 
கீழ்�ட்ம் முதல் 
கெயற்குழு வலர 
அலனவரின அனு-
�தியு்நன �டசி 
தலலல� கதரிவு கெய-
யப்படுவதொ� ஐக்கிய 
�க்�ள ெக்தி பொரொளு-
�னறை உறுப்பினர் இம்-
தியொஸ் பொக்கிர் �ொக்�ொர் கதரிவித்-
தொர்.

கபரும்பொனல� பலத்து்ன 
யொருக்கும் தலலெொயக்�ொது ஆட-
சியல�க்� �க்�ள ஆலணலய 
ந�ொர இருக்கிநறைொக�னறும் அவர் 
குறிப்பிட்ொர்.  

கதொலலக்�ொடசி நி�ழ்ச்சி 
ஒனறில் �ருத்துத் கதரிவித்த 
அவர், நல்லொடசி அரசில் நொம் 

வொக்�ளித்த பல வி்-
யங்�ல்ள கெயய முடி-
யொ�ல் நபொனலத 
ஏற்றுக் க�ொளகிநறைொம். 
ஜனொதிபதியொ� இருநத 
ல�த்திரிபொல சிறிநென 
எதிரணியில் இருநத-
வர்�ளுக்கு அதி�ொரம் 
வைங்கினொர்.  

எதிர்�ொலத்தில் எ�து 
�டசி அவவொறு ஒரு 

நிலல ஏற்ப் இ்�ளிக்�ொது.
ெஜித் பிநர�தொெநவ எ�து ஜனொ-
திபதி நவடபொ்ளர் . �ல்சி நநரத்-
தில் �ொற்றைம் கெயய �ொடந்ொம். 
எ�து �டசி யொப்பின பிர�ொரம் 
ஆயுட�ொல �டசி தலலல� 
கில்யொது.

�க்�ள ஆலணக்கு �ொற்றை�ொ� 
நவறு நபர்�ல்ள ஆடசிக்-
குள க�ொணடு

உலக வங்கி பிரதிநிதிகளுடன்
ஜனாதிபதி கணகாணிப்பு விஜயம்

நொ்கல்கம் வீதி நீரப் �ம்பி நி்லயததுககு

ப்கொ்ரொனொ ்்வரஸ் பதொற்று �ொதிப்பு; 
சிறு்வர்களின் எண்ணிக்்க அதி்கரிப்பு

்பணடாரவனள

சிறு்வர �ரொ்மரிப்பு இல்லததில்
51 ்�ருககு ப்கொ்ரொனொ

ஐ.்ம. சகதிககு ஆயுட்கொல
த்ல்வர கி்டயொது
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06

06

ன்பயினுள் கிடந்� சடலம:

�ல ்்கொணங்களில்  
ப�ொலிஸ் விசொர்ண

06

06

சிறுவர் நநாய் ைருததுவ நிபுணர் தீ்பால் த்பநரரா த�ரிவிபபு

பிலவ வருடம ஐப்பசி 20

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.03

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல159.42 165.64

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல229.44 237.95

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7370 1.8063

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல147.14 152.04

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல272.34 281.13

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல216.28 224.28

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல147.24 154.27

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.46

குவைத் டினொர் 669.44

ஓெொன் ரியொல் 524.35

கட�ொர் ரியொல் 55.44

சவூதி ரியொல் 53.81

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.95

நாணய
மாற்று
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சமூக ஊடகஙகளை ப�ொறுத்த 
வளையில் ப�ொறுப்புக்கூறல் 
என்னும் சமூகக் கடப்�ொடு, கட்-

டுப்�ொடு என்�ன கிளடயொது. அதி 
வவகமொன ்தகவல் �ரிமொறற ப்தொழில் -
நுட்�ஙகளின் வருளக இ்தறகு மிக 
முக்கிய கொைணியொகும்.

இவறறில் திட்டமிட்டு உருவொக்க-
�ட்ட  ப�ொய்யுளைகள், பிளையொன 
மூலஙகள் பகொண்டு வடிவளமக்கப்-
�ட்ட பசய்திகள், கற�ளன எழுததுக்கள் 
மறறும் புளனயப்�ட்ட  புளகப்�டங-
கள், ஓடிவயொக்கள், வீடிவயொக்கள் 
ஆகியன வ்தசிய, சரவவ்தச மட்டத -
தில் �ல முைண்�ொடுகளை வ்தொறறு -
விக்கின்றன.

உ்தொைணமொக WhatsApp ஊடொக 
கிளடக்கப் ப�றும் ்தகவல்கள் 
ப�ரும்�ொலும் எஙகிருந்து கிளட-
கின்றன  என்�்தளன நமக்கு மு்தலில் 
அனுப்பியவர கூட அறிந்திருக்க 
மொட்டொர.  அல்லது அசபசய்தியின் 
மூலஙகள் (news source), நம்�கத-
்தன்ளம (Credibility) என்�வறளற  
நொம் �ரீட்சிக்கொமவல �கிரந்து விடு -
கின்வறொம்.

ஒரு ்தனிந�ளைவயொ அல்லது 
ஒரு குழுளவவயொ பவறுப்பூட்டும் 
வளகயில் பசய்திகளை �ைப்பு்தல் 
�ல்வவறு சமூகப் பிைசசிளனகளுக்கு 
கொைணமொக அளமகின்றது. சில 
வநைம் வன்முளறகளை ஊக்குவிப்-
�துடன் �ல உயிரகளை கொவு பகொள்வ -
்தறகும் வழிவகுக்கின்றது. இ்தன் விளை-
வொகவவ சமூகஙகளுக்கு இளடயிலொன 
பிைசசிளனகள் ஏற�டுகின்றன.

கடந்்த கொலஙகளில் �ல்லின மக்கள் 
வொழுகின்ற இலஙளகயில் நளட-
ப�றற �ல பிைசசிளனகளுக்கு மூலமொக 
பவறுப்பு வ�சசுக்கவை கொைணமொக 
அளமந்்தது.

இவவொறொன சமூகப் பிைசசிளனகள், 
இனப்பிைசசிளனகள் ஏற�டுவ்தறகொன 
பிை்தொன கொைணம் சமூக ஊடகஙகளில் 
�ைப்�ப்�டும் பவறுப்புப் வ�சசுக்கைொ-
கும். சமூக ஊடகஙகள் எனப்�டு�ளவ 
ஒரு �ைந்து�ட்ட வளலயளமப்�ொகும். 
இவறறில் �திவிடப்�டும் பசய்திகளை 
உலக மக்கள் அளனவருக்கும் �ொரக்கக் 
கூடிய்தொக உள்ைது. ஆகவவ ஊடகஙக-
ளில் கருததுத ப்தரிவிக்கும் வ�ொது கவன-
மொக நடந்து பகொள்ளு்தல் அவசியம்.

சமூக ஊடகஙகளின் பசல்வொக்கு 
இன்று உலகம் பூைொகவும் வியொபிததுக் 
கொணப்�டுகின்றது. அந்்த வளகயில் 
சமூக ஊடகஙகள் பசய்திகளை, ்தகவல் -
களை �திவிடும் வ�ொது, அது சமூகதள்த 
�ொதிக்குமொ �ொதிக்கொ்தொ என்�ள்த கருத -
தில் பகொள்ை வவண்டும்.

எனவவ சமூக ஊடகஙகள் மறறும் 
பவகுசன ஊடகஙகளின் இயல்புகள், 
பசயற�ொடுகள் ப்தொடர�ொன அறிவு 
இன்ளறய சூழ்நிளலயில் அவசியம் 
ஆகின்றது. நொட்டின் அபிவிருததி, 
நிளலயொன சமொ்தொனம் , நல்லிணக் -
கதள்த கட்டிபயழுப்பு்தல் வ�ொன்ற 

பசயற�ொடுகளின் ்தொக்கம் இவற -
றின் மீது ப�ரிதும் இருக்கின்றது. 
இ்தளன பிரித்தறியும் யுக்தி கொலத-
தின் வ்தளவ.

சமூக வளலத்தைஙகளை உ�வயொ-
கிக்கும் எவைொகினும், எப்ப�ொழுதும் 
பிற இனஙகளின் கலொசொை , ம்த விழு -
மியஙகளை மதிப்�ளிதது பசயற�ட 
வவண்டியது அவசியம்.

்தனிமனி்தர ஒவபவொருவருக்கும் 
சுயபகௌைவம், மரியொள்த நம்ளமப் 
வ�ொல் மறறவரகளுக்கும் இருக்கின் -
றது என்�ள்த உணரவுபூரவமொக 
ஏறறுக் பகொள்ை வவண்டும். சமூக 
வளலத்தைஙகளில் நொம் ப்தரிவிக் -
கின்ற அல்லது �கிரகின்ற விட -
யஙகளுக்கு நொவம ப�ொறுப்பு்தொரி. 
அ்தனொல் ஏற�டும் விளைவுகளுக்கு 
நொவம ப�ொறுப்பு? எனவவ உஙகைது 
கருதது அல்லது �திவு ப்தொடர�ொக 

உஙகளிடம் யொைொவது வினொ ப்தொடுத -
்தொல் அவறறுக்கு சிறந்்த முளறயில் 
பகௌைவமொன வசனஙகளை எழுததுக்-
களை �யன்�டுததிவய �தில் அளிப்�து 
மிக அவசியம்.

எமக்கு �திவிடுவ்தறகொன உரிளம 
இருக்கின்றள்த வ�ொல் நொட்டில் அளமதி, 
சமொ்தொனமொன வொழ்க்ளக ஆகியவறளற 
உறுதி பசய்வ்தறக்கொன கடளமயும் அந்்த 
உரிளமயுடன் இளணந்வ்த இருக்கின்றது 
என்�ள்த நொம் கவனததில் பகொள்ளு்தல் 
அவசியம்.

சமூக ஊடகம் என்�து கடிவொைம் 
இல்லொ்த ஒரு பிசொசு என்று கூறுவது முற -
றிலும் உண்ளம. ஒரு �திளவ இடமுன் -
னவைொ அல்லது �கிை முன்னவைொ சறறு 
சிந்திப்வ�ொம்!

editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டில் க�ாவிட் க�ாற்று �ாரணைா� ்பல 
ைா��ாலைா� மூடப்பட்டுக் கிடந� ்பாடசா-
மல�மை மீண்டும திறக்கும நடவடிக்ம� 

�ட்டம �ட்டைா� மைற்க�ாளைப்பட்டு வருகிறது. ஆரம -
்பத்தில் �ரம ஒன்று க�ாடக்�ம �ரம ஐநது வமரயான 
வகுபபு�ள மீண்டும ஆரமபிக்�ப்பட்டு விட்டன. 
அ�மன அடுத்து �ரம ்பத்து, ்பதிகனான்று, ்பன்னி -
ரண்டு, ்பதின்மூன்று ஆகிய வகுபபு�ள எதிர்வரும திங் -
�ட்கிழமை ஆரம்பைாகின்றன. ைாணவர்�ளின் �ல்வி 
நடவடிக்ம� எவ்வி�த்திலும ்பாதிக்�ப்படக் கூடாது என்-
்பதில் அமனத்து �ரபபினரும உறுதியா� உளைனர்.

்பாடசாமல�மை மீண்டும ஆரமபிக்கும விடயத்தில் 
ஆசிரியர்�ள, அதி்பர்�ள ைற்றும க்பற்மறார், நலன் -
விருமபி�ள ம்பான்மறார் எவ்வி�ம அவ�ானத்துடன் 
கசயற்்பட மவண்டும என்ற அறிவுறுத்�ல்�ள ஏற்� -
னமவ வழங்�ப்பட்டுளைன. ்பாடசாமல சமூ�த்துக்கு 
ைாத்திரைன்றி ஏமனய �ரபபினருக்கும ைாணவர்� -
ளின் �ல்வி விடயத்தில் ்பாரிய க்பாறுபபு உண்கடன் -
்பம� ஒவ்கவாருவரும நிமனவில் க�ாளை மவண்டி -
யது அவசியைாகும.

�டந� ஒன்றமர வருடத்துக்கு மைற்்பட்ட �ாலைா� 
்பாடசாமல ைாணவர்�ளின் �ல்வி மி�வும பின்�ங்கிப 
ம்பாயுளைது. அத்துடன் அரசாங்� ்பல்�மலக்�ழ�ங் -
�ள ைாத்திரைன்றி �னியார் �ல்வி நிறுவனங்�ளும 
முடங்கிப ம்பான நிமலயிமலமய உளைன.

ைாணவர்�ளின் �ல்விமய க�ாடர்நதும இவ்வாமற 
முடக்� நிமலயில் மவத்திருக்� முடியாது. க�ாவிட் 
�னிமைப்படுத்�ல் முடக்� �ாலத்தின் ம்பாது அரசாங்� 
்பாடசாமல�ளின் க்பாதுப ்பரீட்மச�ைான �ரம-5 புல -
மைப்பரிசில் ்பரீட்மச �ல்விப க்பாதுத்�ரா�ர சா�ார -
ணப ்பரீட்மச, �.க்பா.�. உயர்�ரப ்பரீட்மச ஆகியமவ 
நடத்தி முடிக்�ப்பட்டு அவற்றின் க்பறும்பறு�ளும 
கவளியிடப்பட்டு விட்டன.

ஆனாலும இப்பரீட்மச�ள க�ாடர்்பா� அவற்றுக்கு 
ம�ாற்றிய ைாணவர்�ள ைத்தியில் முழுமையான 
திருபதி இல்மல. �ற்றல் நடவடிக்ம��மை ஒன்மலன் 
�ற்பித்�ல் மூலம முழுமையா� பூர்த்தி கசயயா� 
நிமலயிமலமய அமைாணவர்�ள ்பரீட்மச�ளுக்குத் 
ம�ாற்ற மவண்டி இருந�து. அப்பரீட்மச�ளின் க்பறு -
ம்பறு�ளிலும சிறிய வீழ்ச்சி நிமலமயமய �ாண 
முடிந�து. வகுப்பமற �ல்வி முழுமையா� இல்லா� 
நிமலமையில் ஒன்மலன் �ற்பித்�ல் மூலமை அமைா-
ணவர்�ள ்பரீட்மச�மை எதிர்க�ாண்டனர்.

அது ஒருபுறம இருக்�, பின்�ங்கிய கிராைபபுறங்-
�மைச் மசர்ந� ைாணவர்�ளும வறிய குடும்பங்� -
மைச் மசர்ந� ைாணவர்�ளும ஒன்மலன் மூலைான 
�ல்விமய க்பற்றுக் க�ாளை முடியாைல் ம்பானது ்பரி -
�ா்பைான நிமலமையாகும.

ஆனாலும க�ாவிட் க�ாற்று முடக்� நிமலமை 
அமுலில் இருந� �ாலப ்பகுதியில் டியூஷன் வகுபபு�ள 
ஒன்மலன் ஊடா� �மடயின்றி நமடக்பற்றன. வறிய 
குடும்பங்�மைச் மசர்ந� ைாணவர்�ள ஒன்மலன் 
ஊடான �ல்விமய க்பற முடியா� நிமலமைக்கு உள-
ைாகினர். �ல்வித்துமறயில் ஏற்்பட்ட ்பார்பட்சகைன்மற 
இ�மன நாம �ரு� மவண்டும.

இவ்வாறான நிமலயில் எைது அயல்நாடான இநதியா 
உட்்பட ்பல்மவறு நாடு�ளில் அரசாங்� ்பாடசாமல�ள 
ஏற்�னமவ திறக்�ப்பட்டு விட்டன. க�ாவிட் ்பாது�ாபபு 
அறிவுறுத்�ல்�மை உரிய்படி ம்பணியவாறு அநநாடு� -
ளில் அரசாங்� ்பாடசாமல�ள ஆரமபிக்�ப்பட்டுளைன. 
க�ாவிட் க்பருநக�ாற்றானது ைாணவர்�ளின் எதிர்�ால 
வாழ்க்ம�மய ்பாதிக்�க் கூடாது என்்பம� க்பாதுவான 
எண்ணைா� இருநது வருகின்றது.

இநநிமலயில் இலங்ம�யிலும அரசாங்�ப ்பாடசா -
மல�ள �ட்டம �ட்டைா� மீண்டும ஆரமபிக்�ப்பட்டுக் 
க�ாண்டிருக்கின்றன. ைாணவர்�ள முழுமையான உற் -
சா�த்துடன் ்பாடசாமலக்குச் கசன்று வருவம� �ாண 
முடிகின்றது. அம�மவமை ஆசிரியர்�ள, அதி்பர்�ள 
அங்�ம வகிக்கும ஓரிரு க�ாழிற்சங்�ங்�ள சம்பை 
விவ�ாரத்ம� முன்மவத்து ம்பாராட்டங்�மை நடத்திய 
ம்பாதிலும, இன்மறய �ாலத்தில் ஆசிரியர்�ள ்பாட -
சாமல�ளில் �ற்பித்�மல முன்கனடுத்து வருவம� 
�ாணக் கூடிய�ா� இருக்கிறது.

அரசாங்�ப ்பாடசாமல�ள மீண்டும ஆரமபிக்�ப்படு -
வது வறிய குடும்பங்�மைச் மசர்ந� ைாணவர்�மைப 
க்பாறுத்�வமர க்பரும வரபபிரசா�கைன்மற கூற 
மவண்டும. வகுப்பமறக் �ல்வியும டியூஷன் �ல்வியும 
கிமடக்�ா� நிமலயில், ்பாடசாமலக் �ல்வி ைாத்திரமை 
அவர்�ளுக்�ான ஒமரகயாரு வாயபபு என்்பம� நாம 
ைறநது விடலா�ாது.

இன்மறய நிமலயில் ஆசிரியர்�ளுக்க�ன்று ்பாரிய 
க்பாறுபபு உளைது. நாட்டின் முடக்� நிமலயினால் 
�டந� ஒன்றமர வருடத்திற்கு மைலா� �ல்வியில் ்பாதிக் -
�ப்பட்டுளை ைாணவர்�மை மீட்கடடுக்� மவண்டிய 
க்பரும க்பாறுபபு ஆசிரியர்�ளுக்ம� உளைது. உலகில் 
இலவசக் �ல்வியில் முன்கனனியில் தி�ழ்கின்ற 
ஒமரகயாரு நாடு இலங்ம� ஆகும.

வறுமை �ாரணைா� ைாணவர் எவரும �ல்வி 
வாயபம்ப இழநது விடக் கூடாது என்ற உயர்ந� சிந�-
மனயுடமனமய அன்மறய �ல்வி அமைச்சரான அைரர் 
�ன்னங்�ரா இலவசக் �ல்வித் திட்டத்ம� அறிமு�ப்ப -
டுத்தினார். அ�ன் பின்னமர வறிய ைாணவர்�ளும ்பல் -
�மலக்�ழ�ம கசல்வ�ற்�ான வாயபபு இலங்ம�யில் 
ஏற்்பட்டது.

இவற்மற எல்லாம ஆசிரியர்�ள �வனத்தில் 
க�ாளை மவண்டியது அவசியம. இலவசக் �ல்விமய 
ைாத்திரமை நமபி இருக்கும நாட்டின் க்பருைைவான 
ைாணவர்�ள வீழ்ச்சி நிமலமைக்குச் கசல்ல ஆசிரி -
யர்�ள இடைளிக்�லா�ாது என்்பம� நாட்டு ைக்�ளின் 
க்பாதுவான மவண்டும�ாைாகும.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ன ைாவத்ம�, க�ாழுமபு- - 10

�்பால் க்பட்டி இலக்�ம : 834
க�ாமலம்பசி இலக்�ம : 2429429, 2429272, 2429279

க்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, விைம்பர மு�ாமையாைர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம 1443 ரபீஉனில் அவ்வல் பிமற 30
பிலவ வருடம ஐப்பசி ைா�ம 20ம நாள  சனிக்கிழமை

�ர்ை்பாலன் கீ�ாஞசலி...?
(BA, MA),

நட்டுவாங்கக் ்கலைமணி,
(ஆசிரிலை–பரதநாட்டிைம்)

-க�ாகுபபு:
எஸ்.அஷரப�ான்...?

இனங்களிடையே
முரண்பாடு்கடை 
ஏற்டுத்தும் வெறுப்புப்
ய்ச்சு்கடைத் தவிரப்ய்பாம்!

மாணவர்களின் பாதிப்பு்கலை
அனுதாபத்துடன் நநாக்குநவாம்!

�ழிக்கு நொணுகின்றவரகள், திளனயைவு
குறறதள்தயும் �ளனயைவொகக் கருதி, அள்தச
பசய்யொமல், ்தஙகளைக் கொததுக் பகொள்வொரகள்.

திமனத்துமணயாங் குற்றம வரினும ்பமனத்துமணயாக்
க�ாளவர் ்பழிநாணு வார்

சமூக ஊடகம் என்பது
கடிவாளமற்ற பிசாசு!

இணையவழி கல்வியினால் மாைவரகள்
முழுணமயான ்பயணனப் ப்பறுகின்றனரா?
வ்கபாவைொனொ கொைணமொக 

உலகம் முழுவதும் 
உள்ை �ொடசொளலகள், 

�ல்களலக்கைகஙகள் மூடப்�ட்ட-
்தொல் இளணயம் வழியொக கல்வி கறக 
வவண்டிய கட்டொயச சூைல் ஏற�ட்டது. 
கறறல்- கறபித்தல் எனும் வநைடி வகுப்-
�ளற நிகழ்வில் ஆசிரியரும் மொணவரும் 
இளணந்து பசயற�டுவது மொறி இளண-
யவழியில் கறகும் நிளல உருவொக்கப்-
�ட்டுள்ைது. இ்தனொல் ்தகவல் ப்தொழில்-
நுட்�ததிறன் விருததி ப்தன்�டுகின்றது. 
்தகவல் ப்தொழில் நுட்�ப் ப�ருவைரசசி-
யில் உலகவம ஒரு சிறிய ளகப்வ�சிக்குள் 
அடஙகி விட்டது என்�தும் உண்ளம.  

மொணவரகளுக்கு இளணயவழிக் கல்-
விமுளற இன்ளறய சூைலில் ப�ரிதும் 
வ்தளவயொகிறது.  அளனதது மொணவர-
களுக்கு மட்டுமல்லொது ஆசிரியரகளுக்-
கும் இது புதிய சவொலொகவவ உள்ைது. 
ஆனொல் ப�ொருைொ்தொைப் பிைசசிளன, 
குடும்� சூைல் வ�ொன்றவறறினொல் பின்-
்தஙகிய மொணவரகளின் நிளல கல்வி-
யிவல கவளலக்கிடமொக உள்ைது.

குறிப்�ொக ‘ஸமொட் வ�ொன்’ எல்லொ 
மொணவரகளிடமும் இருக்கொ்த குடும்� 
சூழ்நிளலயில் மொணவரகள் �லர மன-
அழுத்தஙகளுக்கு உள்ைொக்கப்�ட்டிருக்-
கின்றனர. இ்தனொல் அவரகள் கல்வியில் 
பின்்தஙகியவரகைொகின்றனர. �லருக்கு 
இளணய இளணப்பு எல்லொ வநைஙகளி-
லும் கிளடக்கப் ப�றொ்த சூழ்நிளலயும் 
கொணப்�டுகின்றது.

கல்விளய இைப்�்தனொல் குடும்� 
ப�ொருைொ்தொைப் பிைசசிளனயினொல் மொண-
வரகள் ப்தொழிலொளியொகின்றனர. வமலும் 
இளணயவழியில் கறகும் மொணவரகள் 
்தஙகளின் கறறல் பசயற�ொடுகளின் வ�ொது 
ப்தொழில்நுட்�க் வகொைொறுகைொல் குறித்த 
வநைததில் குறிப்பிட்ட விடயஙகளை 
ப�றறுக் பகொள்ை முடியொ்த சூழ்நிளல 
ஏற�டுகின்றது. இசசூழ்நிளல ஆசிரியர-
களுக்கும் சிக்கலொன சூழ்நிளலயொகவவ 
கொணப்�டுகின்றது. வகுப்�ளறக் கறறல், 
கறபித்தலின் வ�ொது ஆசிரியரகள் வகுப்-
�ளறயில் உள்ை மொணவரகள் அளனவ-
ளையும் வநைடி மதிப்பீடு பசய்யக் கூடிய 
வொய்ப்பு உள்ைது. ஆனொல் இளணய 
வழிக் கறறலினுடொக மொணவரகளின் 
பூைணமொன நிளலளய அறிய முடியொ்த 
நிளலயில் ஆசிரியரகள் உள்ைனர. 
இவறளற விட �யிறசிகளையும் மதிப்-
பீடு பசய்வதில் ்தளட உள்ைது.

மொணவரகள் ்தஙகளின் கறறல் பசயற-
�ொடுகளின் வ�ொது ்தமது சந்வ்தகஙகளை 
இளணய வழி கறறலினூடொக தீரததுக் 
பகொள்ை முடியொ்த நிளல ஏற�டுகின்-
றது. சந்வ்தஙகள் ஏற�டுகின்ற மொணவர-
களுக்கொன தீரவுகளை முழுளமயொக ஒரு 
ஆசிரியரினொல் குறிப்பிட்ட வநைததில் 
தீரததுக் பகொள்ை முடியொமல் உள்ைது. 
இ்தனொலும் மொணவரகளுக்கு மனஅழுத-
்தம் ஏற�டுகின்றது. ஆசிரியரகள் �ொை�ட்-
சம் �ொரக்கின்றனர என்ற ஒரு ்தப்�ொன 
எண்ணம் மொணவரகளின் மனதில் ஏற�-
டுவ்தறகு இடமுண்டு.

மொணவரகளுக்கும் ஆசிரியரகளுக்கும் 
்தளலவலி, கண் �ொதிப்பு, மனஅழுத-
்தம் மு்தலொன உடலியல் பிைசசிளனகள் 
ஏற�ட வொய்ப்புள்ைது. இளடயிளடவய 
இளணயம் இளடநிறுத்தப்�டுவ்த-

னொல் கறறலில் கவனச சி்தறல் ஏற�டும் 
நிளலயும் உள்ைது.

இலஙளகளயப் ப�ொறுத்தவளை 
இளணயவழி கல்வி முளற �ொரிய சவொ-
லொகவவ �ொரக்கப்�டுகின்றது. இதுவளை 
கொலமும் இலஙளக மொணவரகள் இக்-
கல்வி முளற ப்தொடர�ொன அறிளவவயொ, 
வ்தளவப்�ொட்ளடவயொ பகொண்டிருக்க-
வில்ளல. ஆசிரியரகளைப் ப�ொறுத்தவ-
ளையில் இளணயக்கல்வி வ்தளவப்�ொடு 
கட்டொயமொக வ்தளவப்�டொ்த ஒன்றொ-
கவவ இருந்்தது. திடீபைன அறிமுகம் 
பசய்யப்�ட்ட இக்கல்வி முளறயொல் 
அ்தளன எவவொறு ப�றறுக் பகொள்வது, 
கலந்து பகொள்வது, ப்தொழில்நுட்� சொ்த-
னஙகளை எவவொறு �யன்�டுததுவது 
என்�து ப்தொடரபில் இன்றுவளை மொண-
வரகள் மததியில் சிக்கல்கள் உள்ைன.

ஊவொ மொகொணததிளன எடுததுக் 
பகொண்டொல் மொணவரகள் இளணயமூ-
டொக கல்வியிளனப் ப�றுவ்தறகு பகொடிய 
விலஙகுகள் நடமொடும் ஆ�த்தொன இடங-
களுக்கும் பசல்கின்றனர. இவ்த சூழ்நிளல-
யிவலவய ஆசிரியரகளும் ்தள்ைப்�டுகின்-
றனர. கிைக்கு மொகொணததிளன எடுததுக் 
பகொண்டொல் 30 ச்தவீ்தமொன மொணவரகள் 
மட்டுவம 'ஒன்ளலன்' வகுப்புக்களில் 
கலந்து பகொள்கின்றளமயும் பின்்தஙகிய 
கஷட, அதிஷட பிைவ்தச �ொடசொளல-
களிலிருந்து �ல்களலக்கைகஙகளுக்கு 
ப்தரிவொகின்ற மொணவரகளுக்கு இளணய-
வழிக் கல்விமுளறயொல் கல்வி நிளலயொ-
னது இன்று வகள்விக்குறியொகியுள்ைதும் 
குறிப்பிடத்தக்க விடயஙகைொகும்.

2020 ஆம் ஆண்டு நவம்�ர மொ்தததில் 
இருந்து இலஙளகயிலுள்ை ஆசிரியரகள் 
கல்விக்கொக இளணயததினூடொக மொண-
வரகளுடன் ப்தொடரபு பகொள்ை முளன-
கின்றனர. ஆனொல் மொணவரகளின் ச்தவீ-
்தமொனது 45 ஆகவவ கொணப்�டுகின்றது. 
இவவிடயம் இலஙளக கல்வி மன்றத-
்தொல் நடத்தப்�ட்ட மதிப்�ொய்வொகும். 
இந்்த வளகயிவல ஆசிரியரகள் மொணவர-
களின் வ்தரசசி அளடவு மட்டஙகளுக்-
கொக வ�ொைொட வவண்டிய நிற�ந்்தமும், 
வ்தளவயும் ஏற�டுகின்றது.  

�ல்களலக்கைக, உயரகல்வியிளன 
வமறபகொள்ளும் �ல மொணவரகளை 
ப�ொறுத்தவளையில் ஒரு விரிவுளையொைர 
�ல இன்னல்களை எதிரவநொக்குகின்-

றளம கண்கூடு. விரிவுளைகள் நடத்தப்�-
டும் வ�ொது குறிப்பிடத்தக்க சில மொண-
வரகள் ்தஙகளின் பசொந்்த வ்தளவகளை 
பூரததி பசய்யும் ப�ொருட்டு விரிவுளை-
களை �திவுகளில் இட்டுவிட்டு சுய-
வ்தளவகளை விரிவுளை வநைததிவலவய 
பசய்வ்தறகு முற�டுகின்றனர. இ்தனொல் 
குறிப்பிட்ட நொட்களில் நளடப�றும் 
விரிவுளை முளறகள் அவ்தொனிக்கப்�டொ-
மல் இருப்�தும் இது �றறிய விடயங-
களை மீைவலியுறுததும் சந்்தரப்�ஙகளில் 
மொணவரகளுக்கு இவவிடயஙகள் புது 
விடயமொகவவ கொணப்�டுகின்றள்தயும் 
அவ்தொனிக்கலொம்.

ப�ொதுவொக �ொடரீதியொக �ொரப்வ�ொமொ-
னொல் பசய்முளற கலந்்த �ொடவி்தொனத-
தில் மொணவரகள் முழுளமயொன அளடவு-
மட்டஙகளை அளடய முடியொதுள்ைது. 
உ்தொைணமொக �ை்தநொட்டியம் என்ற �ொடத-
திளன எடுததுக் பகொண்டொல் இஙகு 
பசய்முளறப் �ரீட்ளச என்�து க.ப�ொ.்த 
சொ்தொைண, உயர்தை மொணவரகளுக்கு 
கட்டொயமொன்தொகும். இந்்த பசய்முளற 
விைக்கஙகள் �ை்தததிளனப் ப�ொறுத்த 
வளையில் குருவிறகு அருகொளமயில் 
இருந்து கற�வ்த சிறந்்த முளறயொகும். 
�ண்ளடய கொலததில் குருகுலக்கல்வி 
முளற குருசிஷய ப்தொடரபு வ�ொன்ற விட-
யஙகள் மு்தன்ளமயொன விடயமொகும். �ை-
்தததிளனப் ப�ொறுத்தவளையில் இன்றும் 
�ண்ளடய �ளைளம வ�ணப்�ட்டு வரு-
கின்றது குறிப்பிடத்தக்க்தொகும்.

�ொடளலப் �ொடிக்பகொண்வட குருவொ-
னவர அபிநயததுடனும், �ொவததுடனும் 
பவளிக்கொட்டப்�டும் உருப்�டிகளை 
மொணவரகள் இவவொறொன இளணயவழி 
கறறலின் மூலம் ப்தளிவு ப�றுவது சிைம-
மொகவுள்ைது. �ொடலுக்கு ப�ொருத்தமொன 

முததிளைப் பிைவயொகஙகளை ப�றறுக் 
பகொள்வ்தறகு ப்தளிவறற நிளல ஏற�டு-
கின்றது. மொணவர குருவினூடொக �யிறசி 
ப�றற விடயஙகளை பசய்முளறயொக 
பசயற�டுததுவ்தறகு சந்்தரப்�ஙகள் 
குளறவொகவவ கொணப்�டுகின்றன.

எனவவ இளணயவழிக் கறறலில் 
மூலம் பசய்முளறயின் முழுளமயொன பூை-
ணததுவததிளன அளடவது இலகுவொன 
விடயமல்ல என்�து அனு�வ ரீதியொன 
உண்ளமயொகும். ஒவபவொரு மொணவ-
னும் ்தகுதியுள்ைவவன, அவனுக்குள் 
ஒளிந்து பகொண்டிருக்கும் ஆரவமொன 
துளறயில் அவளன ்தகுதியுளடயவனொக 
பவளிக்பகொணரவவ்த ஆசிரியரின் சவொ-
லொகும். இந்்த விடயஙகளை ஒருவ�ொதும் 
இளணயவழிக் கல்வியினூடொக பசயற-
�டுத்த முடியொது. இது மட்டுமன்றி 

நிகழ்நிளலப் �ரீட்ளசகள் நடத்தப்�ட்டு 
வருகின்ற வ�ொது இதில் மொணவரகளின் 
்தகுதிளய கணிப்பிட முடியொ்தவரகைொக 
ஆசிரியரகளும் ப�றவறொரகளும் உள்ை-
னர.

சில சமயஙகளில் 'ஒன்ளலன்' �ரீட்ளச 
நளடப�றறு புள்ளிகள் வைஙகப்�ட்டி-
ருக்கும். ஆனொல் புள்ளிகளிவல மொண-
வரகளுக்கு �ல சந்வ்தகஙகள் ஏற�டு-
கின்றன. குறிப்பிட்ட வினொக்களை விட 
அதிகமொன புள்ளி வீ்தம் �திவொக்கப்�ட்-
டிருப்�ள்த அவ்தொனிக்க முடிகின்றது. 
இஙகு விளடகளுக்குரிய ப்தளிவின்ளம-
யும் ஏற�டுகின்றது. இது வ�ொன்ற விட-
யஙகள் வகுப்�ளறக் கறபித்தலின் வ�ொது 
ஏற�டுமிடததில் அ்தளன உரிய வநைத-
தில் சரிபசய்து மொணவரகளின் மனஅழுத-
்தஙகளை குளறப்�்தறகொன வொய்ப்புக்கள் 
ஏற�டும்.

கல்வி வைவம நொட்டின் மிகசசிறந்்த 
மனி்த வைமொகும். இன்ளறய சூைலில் 
இளணய வழிக்கல்வி மிகமிகத வ்தளவ-
யொகின்றது. ஆ்தலொல் இளணய வழிக் 
கல்விளய வநைடி 
வகுப்�ளறக் கல்விக்கு 
இளணயொகக் பகொள்ை 
முடியொது. இது ்தறகொ-
லிக தீரவொகக் பகொள்ை-
லொம்.

என்.எம.சபனாஸ்...?

இனடறைே வ்கபாவிட் வதபாறறு 
அச்சுறுத்தல் ்கபாலத்தில்
ஆசிரிேர்களும், மபாணெர்களும் 
எதிரவ்கபாள்கினறை சங்கைங்கள்!



52021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை 6–11–2021

குறிப்பபாக குளிர்கபாலம ஆரம்பைபானதும ்பனிப-
ப்பபாழிவும இரவு வவமையும அதிகரிப்பதபானது ்பற-
மவகளுக்கு உணவு வதடுவதில் பநருக்கடிமை ஏற்-
்படுததக் கூடிைதபாக உளைது. அதன் விமைவபாக 
வட, பதன் அமரக்வகபாைஙகமைச் வசர்்நத ்பறமவ-
கள பவப்ப வலை நபாடுகைபாக விைஙகும பூைததிை 
வரமக வகபாட்டு பிரபா்நதிை நபாடுகளுக்கு வலமச (குடி-
ப்பைர்தல்) பசல்கின்றன.

வட அமரக்வகபாைப பிரபா்நதிை நபாடுகமைப பூர்வீ-
கைபாகக் பகபாணட ்பறமவகள ப்பருைைவில் வலமச 
பசல்கின்றன. பதன் அமரக்வகபாை பிரபா்நதிைதமதச் 
வசர்்நத ்பறமவகளும குடிப்பைர்கின்றன.

வட அமரக்வகபாை ைற்றும பதன் அமரக்வகபாை 
பிரபா்நதிை ்பறமவகள வலமச பசன்றமடயும 
முக்கிை நபாடுகளில் ஒன்றபாக இலஙமக உளைது.   
இலஙமகயின் அமைவிடம, இஙகு கபாணப்படும 
சீவதபாஷண நிமலமை ைற்றும ்பறமவகளுக்கபான 
உணவு இதற்குக் கபாரணம.

வட அமரக்வகபாைப பிரபா்நதிைதமதச் வசர்்நத ்பற-
மவகள தஙகள குடிப்பைர்வுக்பகன ்பைன்்படுததிக் 

பகபாளளும ்பறததல் ்பபாமதகளில் ைததிை ஆசிை 
்பறததல் ்பபாமத மிகவும முக்கிைைபானதபாகும. இப்பபா-
மதயின் கமடக்வகபாடியில் இலஙமக உளைது. இப-
்பபாமதைபானது மிகவும விசபாலைபானதும ப்பரும்பபா-
லும நிலப்பகுதிமைக் பகபாணடதுைபாகும. குறிப்பபாக 
பதன் மசபீரிை ைமலதபதபாடர், இ்நதுகுஷ் ைமலத-
பதபாடர், திப்பத வைட்டு நிலம, இைைைமலத பதபாடர் 
என்்பனவும இப்பபாமதக்குள அடஙகியுளைன.

அதனபால் இப்பபாமதயின் ஊடபாகப ்பைணிக்கும 
ப்பரும்பபாலபான ்பறமவகள உைர்்நத ைமலகள, 
வைட்டு நிலஙகள உளளிட்ட நிலப்பகுதிகமைக் 
கட்நவத குடிப்பைர்மவ வைற்பகபாளகின்றன. அதற்-
கபாக அதிகைவிலபான சக்திமை அமவ பசலவிடுகின்-
றன.

ைததிை ஆசிை ்பறததல் ்பபாமதயின் கமடக்வகபாடி-
யில் அமை்நதிருக்கும இலஙமகைபானது பூைததிை 
வரமகக்வகபாட்டுக்கு அருகில் அமை்நதுளை நபாடுக-
ளில் ஒன்றபாக விைஙகுவவதபாடு, வருடததில் 365 
நபாட்களும பவளிச்சமும ்பறமவகளுக்கு ஏற்ற 
சீவதபாஷண நிமலயும கபாணப்படும நபாடபாகவும 
உளைது.

அதன் விமைவபாக 'இப்பபாமதயின் ஊடபாகக் குடி-
ப்பைரும ்பறமவகளில் சுைபார் 250 வமகைபானமவ 
இ்நநபாட்டுக்கு வலமச வருகின்றன. அவற்றில் நீர்ப-
புலப ்பறமவகள அதிகம என்றபாலும கூட, நீர்பபு-
லம சபாரபாத ்பறமவகளும இஙகு வருமக தரவவ 
பசய்கின்றன. இஙகு வலமச வரும நீர்பபுலப ்பற-
மவகள நீர்நிமலகள, குைஙகள, வைல் பவளிகள, 

சதுபபு நிலஙகள, கடற்கமரவைபாரஙகள சபார்்நத 
பிரவதசஙகளில் தஙகியிரு்நது இமர வதடிக் 
பகபாளகின்றன. இ்நநபாட்டுக்கு வலமச வரும நீர்-
புலப ்பறமவகளில் 18 வமகைபான வபாததுகள 
கபாணப்படுகின்றன' என்று பகபாழுமபு ்பல்கமலக்-
கழகததின் சுற்றுச்சூழல் விஞ்பான பீட வ்பரபாசிரி-
ைர் சரத பகபாட்டகை பதரிவிததுளைபார்.

இலஙமகக்கு வலமச வரும ்பறமவகளில் 
நீர்பபுலஙகளில் தஙகி இருக்கும ்பறமவகள, 
கபாட்டுப ்பறமவகள, கமரவைபாரஙகளில் தஙகி-
யிருக்கும ்பறமவகள என்்பன கபாணப்படுகின்ற 
வ்பபாதிலும, இப்பறமவகள அமனததும ஒவர 
்பபாமதயூடபாக இ்நநபாட்டுக்குள வ்நது வசர்வ-
தில்மல. ைபாறபாக இ்நதிைபாவின் வைற்குக் கமர 
ஊடபாகவும, இ்நதிைபாவின் கிழக்குக் கமரயூடபாக-
வும, அ்நதைபான் தீவு ஊடபாகவும ஓகஸ்ட் இறுதி 
முதல் ஒக்வடபா்பர் இறுதி வமரயும இப்பறமவகள 
நபாட்டுக்குள வ்நது வசர்கின்றன.

இலஙமகக்கு வருமக தரும குடிப்பைரும 
்பறமவகளில் வட அமரக்வகபாைப பிரபா்நதிைத-
தின் ரஷ்ைபா, ஐவரபாபபிை நபாடுகள, மசபீரிைபா, 
பைபாஙவகபாலிைபா உளளிட்ட பிரபா்நதிைஙகமைச் 
வசர்்நதமவ அடஙகியுளைன. அமவ ஆயிரக்க-
ணக்கபான கிவலபா மீற்றர் தூரம ்பைணிதவத இஙகு 
வருகின்றன. அவற்றில் ஐவரபாப்பபாவில் இனவி-
ருததி பசய்ைக் கூடிை ஐவரபாபபிை ்பஞசுருட்டபான் 
என்ற ்பறமவயும (european beater) ஒன்றபாகும.

இப்பறமவயின் ப்பரும ்பகுதி ஆபிரிக்க 
கணட நபாடுகளுக்கு வலமச பசல்கின்ற வ்பபாதிலும, 
இலஙமகக்கும ஒரு சிறுபதபாமக வருமக தரவவ 
பசய்கின்றது. அவற்மற இ்நநபாட்டின் பதன்கிழக்கு 
பிரபா்நதிைததிலும ைபால சரணபாலைப ்பகுதிகளிலும 
அவதபானிக்கலபாம என்று ைபாழப்பபாணம ்பல்கமலக்-
கழகததின் விலஙகிைல் துமற விரிவுமரைபாைர் கஜ-
வதனி ்பபார்ததூரன் பதரிவிக்கின்றபார்.

அவதவநரம கபாஷ்மீர் ஈபிடிப்பபான் ்பறமவயுமஇ-
லஙமகக்கு வலமச வரும ்பறமவகளில் ஒன்றபாக 
உளைது. இது இ்நதிைபாவிலிரு்நது அதன் வைற்கு 
கமரவைபாரததின் ஊடபாக இஙகு வருகின்றது. 
அதவதபாடு இைைைமல பிரபா்நதிைததில் இனவிருத-
தியில் ஈடு்படும வதபாட்டக்களைன் (indian pitta) 
என்ற ்பறமவயும இஙகு குடிப்பைர்்நது வருகின்றது 
என்று குறிபபிட்டுளை விரிவுமரைபாைர் கஜவதனி, 
இப்பறமவ மிகவும அழகபானது. அதனபால் 'ஆசிை 

கபாடுகளின் வணணம' என்றும இது அமழக்கப்ப-
டுகின்றது. இப்பறமவமை நபாட்டின் எல்லபா பிரபா்ந-
திைஙகளிலும அவதபானிக்க முடி்நதபாலும ைததிை 
ைமலநபாட்டில் அதிகைவில் கபாணக் கூடிைதபாக இருக்-
கும' என்றபார்.

வைலும ரஷ்ைபாவின் அமுர் என்ற ்பகுதியில் இன-
விருததியில் ஈடு்படும அமுர் ரபாஜபாளி (amur falcon) 
குளிர்கபாலததில் ஆபிரிக்கபாவுக்கு குடிப்பைரக் கூடி-
ைதபாகும. இ்நதிைபாவின் ஊடபாகப ்பைணிக்கும இப-
்பறமவ அ்நநபாட்டின் நபாகலபா்நதில் தரிதது ஒய்பவ-
டுதது, அரபாபிை கடமலக் கட்நது ஆபிரிக்கபாமவ 
பசன்றமடயும. இப்பைணததின் வ்பபாது சில சைைங-
களில் ்பைணப்பபாமதமை விட்டு விலகி பதன்னி்நதி-
ைபாவுக்கும இலஙமகக்கும கூட வருமக தரக் கூடிை-
தபாக உளைது அமுர் ரபாஜபாளி. ஆனபால் இது அரிதபாக 
இடமப்பறக் கூடிைது.

இவதவவமை பைபாஙவகபாலிைபாமவப பூர்வீகைபாகக் 
பகபாணட ்பட்மடததமல வபாததுகளும (barheaded 
goose) இஙகு வலமச வருகின்றன. அதுவும 
27,000 அடி உைரைபான இைைைமலமைக் கட்நது 
குளிர்கபாலததில் இப்பறமவ வருமக தருகின்றது. 
சுைபார் 2 கிவலபா கிரபாம எமட பகபாணட இப்பற-
மவமை ைன்னபார் ைபாவட்டததிலுளை வகபாமரக்குைம 
்பகுதியில் ப்பரும்பபாலும அவதபானிக்கலபாம என்கி-
றபார் பகபாழுமபு ்பல்கமலக்கழக சுற்றுசூழல் ைற்றும 
விஞ்பான பீட வ்பரபாசிரிைர் சம்பத பசனவிரட்ன.

ைததிை ஆசிை நபாடுகளிலும, தஜிகிஸ்தபான், 
பைபாஙவகபாலிைபாவிலும இனவிருததி பசய்ைக் கூடிை 
Brown headed gull என்ற ்பறமவ 8,000 கிவலபா 
மீற்றர் தூரம ்பைணிதது குளிர் கபாலததில் இலங-
மககக்கு வருமக தருகின்றது. திப்பத வைட்டு நிலத-
தின் 21,140 அடி உைரதமதயும இைைைமலத 
பதபாடரின் 18,153 அடி உைரதமதயும கட்நது 
இஙகு வருமக தரும இப்பறமவயும ைன்னபார் 
பிரவதசததில்தபான் தரிதது இருக்கும. அதற்குரிை 
கபாலம முடிவுற்றதும திருமபிச் பசல்லும இப்பறமவ 

ைபாழப்பபாணம, பநடு்நதீவு ஊடபாக பதன்னி்நதிைபா, 
குஜரபாத, ்பபாகிஸ்தபான், க்நதகபார், கஸகிஸ்தபான் என்-
ற்படி ்பைணிக்கின்றது. இது சுைபார் 500 கிரபாம எமட 
பகபாணட ்பறமவைபாகும.

இவதவ்பபான்று கருஙகடல் முதல் பைபாஙவகபாலிைபா 
வமரயும, சீனபாவின் வட கிழக்கு பிரபா்நதிைததிலும 
துருக்கியிலும இனவிருததி பசய்யும demoiselle 
crane என்ற ்பறமவயும steppe eagle ்பறமவயும 
இைைைமலமைக் கட்நவத இஙகு வருகின்றன.

இவவபாறு திப்பத வைட்டு நிலம, இைைைமல-
மைக் கட்நது இஙகு வரும ்பறமவகள இைைைமல 
ைற்றும திப்பத வைட்டு நிலத பதபாடரில் ஒட்சிசன் 
்பற்றபாக்குமற பநருக்கடி, அழுததம, ்பனிபபுைல், 
குமறவபான பவப்பநிமல என்்பவற்மற எதிர்பகபாள-

வமதத தவிர்க்க முடிைபாது. அவவபாறபான சவபால்க-
ளுக்கு முகம பகபாடுதத வ்பபாதிலும வருடபா வருடம 
இப்பறமவகள இஙகு வருமக தருகின்றன என்றபால் 
குளிர்கபாலததில் அமவ தஙகி இருப்பதற்கு ஏற்ற 
சீவதபாஷண நிமலமை இலஙமக பகபாணடிருப்பவத 
கபாரணைபாகும.

வைலுமஇலஙமகக்கு வருமக தரும ைற்பறபாரு 
்பறமவைபான heuglins gull என்ற ்பறமவ 8,000 
கிவலபா மீற்றருக்கு அப்பபாலுளை ரஷ்ைபாவின் வடக்கு 
மசபீரிைபாவில் இனவிருததி பசய்ைக் கூடிைதபாகும. 
இப்பறமவ திருமபிச் பசல்லும வ்பபாது 35 நபாட்கள 
்பைணிதத்படி ஹி்நதுகுஷ் ைமலதபதபாடமரக் கட்நது-
தபான் அஙகு பசன்றமடகின்றது.

இவவபாறு வடஅமரக்வகபாைப பிரபா்நதிைததில் இன-
விருததி பசய்யும ்பல ்பறமவகள இஙகு வலமச 
வருகின்ற அவதவநரம, பதன் அமரக்வகபாைததில் 
இரு்நதும ்பல ்பறமவகள இஙகு வருமக தருகின்-
றன. அமவ ப்பரும்பபாலும கடல் ்பறமவகைபாகும. 
அவற்மற இ்நநபாட்டின் கடல் பிரபா்நதிைஙகளில் 
அவதபானிக்கக் கூடிைதபாக இருக்கும. அவற்றில் 
அவுஸ்திவரலிைபாவில் இனவிருததி பசய்யும சமதக்-
கபால் குழபாய்மூக்கி (flesh footed sheawater) என்ற 
்பறமவ குறிபபிடததக்கதபாகும. அவதவ்பபான்று அண-
டபாட்டிக்கபாவில் இனவிருததி பசய்யும ்பறமவகளும 
இஙகு வலமச வருகின்றன.

ஆகவவ இலஙமகக்கு குடிப்பைர்்நது வரும வட 
அமரக்வகபாை ைற்றும பதன் அமரக்வகபாை ்பறமவ-
கள இலஙமகயின் ப்பறுைதிமை-
யும சிறபம்பயும பதளிவபாகவவ 
உணர்்நதிருக்கின்றன. அவற்-
மறவை வலமச வரும ்பறமவ-
களின் நடதமதக்வகபாலஙகள 
பவளிப்படுததி நிற்கின்றன.

“அரசிைல் அறிவிைலில் ஏதபாவது பசய்ை 
வவணடும என்்பது வபாழநபாள முழுவதும லட்-
சிைைபாக இரு்நது வருகிறது. என் வபாழநபாள 
முழுவதும நபான் அரசிைல் ைற்றும அரசிைல் 
அறிவிைலில் ஆர்வைபாக இரு்நவதன்”என்று 
வரதபலட்சுமி சணமுகநபாதன் கூறினபார்.

சணமுகநபாதன் அப்பல்கமலக்கழகத-
தின் மூதத ்பட்டதபாரி ைட்டுைல்ல, கனடபாவில் 
முதுகமலப ்பட்டம ப்பற்ற வைதபான ப்பண-
களில் இவரும ஒருவர் என்று ்பல்கமலக்க-
ழகததின் பசய்திக் குறிபபில் பதரிவிக்கப்பட்-
டுளைது.

அவர் தனது 50 களின் நடுப்பகுதி-
யில் லணடன் ்பல்கமலக்கழகததின் பிர்க்-
ப்பக் கல்லூரியில் முதல் ்பட்டதமதப ப்பற்றபார். 
இபவ்பபாது ப்பற்றுளைது இரணடபாவது ்பட்டம.

வைபார்க்கில் இரு்நத வ்பபாதிலும, தபான் பிற்நது 
வைர்்நத இலஙமகயில் தனது ்படிபம்ப மைைப-
்படுததத வதர்்நபதடுததபார். அவர் தனது ்பதின்ை 
வைதில்   ைகபாதைபா கபா்நதியின் பகபாளமகயில் 
ஈர்க்கப்பட்டபார்.  

“நபான் இலஙமகயில் கவனம பசலுததிவனன், 
ஏபனன்றபால் இலஙமக கட்நத 50 ஆணடுகைபாக 
பசய்திகளில் உளைது. இலஙமகக்கு 1948 இல் 
சுத்நதிரம கிமடததது. அன்றிலிரு்நது இலஙமக-

யின் பசய்திகள எபப்பபாழுதும அமைதி ைற்றும 
வ்பபார் என்்பதபாகவவ இருக்கும” என்று அவர் 
கூறினபார்.

சணமுகநபாதன் வட இலஙமகயில் பிற்நது, 
இைஙகமலப ்பட்டம ப்பற்று இ்நதிைபாவுக்குப 
்பைணம பசய்தபார். அஙகு ்பட்டம ப்பற்ற பிறகு, 
அவர் இலஙமக திருமபினபார். ஒரு உளளூர் 
்பபாடசபாமலயில் இ்நதிை வரலபாறு ைற்றும ஆஙகி-
லம கற்பிததபார். பின்னர் கல்வியில் டிபவைபாைபா 
ப்பற்றபார்.

கனடபாவுக்கு குடிப்பைர்வதற்கு முன்பு, சணமு-

கநபாதன் இஙகிலபா்நதில் வசிதது வ்நதபார். 
அஙகு அவர் ்படிததபார். பின்னர் உைர்நி-
மலப ்பபாடசபாமலயில் ஆஙகிலம, ப்பபாரு-
ைபாதபாரம ைற்றும ஆஙகிலதமத இரணடபாம 
பைபாழிைபாக (ESL) கற்பிததபார்.

பின்னர் சணமுகநபாதன் தனது ைகள 
அனுசரமண பசய்தமத அடுதது 2004 இல் 
கனடபா வ்நதபார். சில ஆணடுகளுக்கு முன்பு, 
மூததவர்களுக்கபான வைபார்க்கின் கல்விக் கட்-
டணத தளளு்படி ஊக்குவிபபு ்பற்றிக் வகள-
விப்பட்ட அவர், கற்றல் ைற்றும விணணப-
்பததில் தனது ஆர்வதமதத பதபாடர முடிவு 
பசய்தபார்.

சணமுகநபாதன் 85 வைதில், 2019 
இமலயுதிர்/குளிர்கபால அைர்வில் அரசிைல் 
அறிவிைலில் முதுகமல திட்டததில் ஏற்றுக் 
பகபாளைப்பட்டபார்.

"நபான் எபப்பபாழுதும A அல்லது A 
மைனமஸப ப்பற விருமபிவனன். எல்லபா 
வழிகளிலும எனக்கு A அல்லது A மைனஸ் 
கிமடததது" என்று அவர் கூறினபார்.

சணமுகநபாதன் வைபாகததில் தனது 
சக வதபாழர்களிமடவை ்பழக உற்சபாகைபாக 
இரு்நத வ்பபாதிலும, பகபாவிட்-19 பதபாற்று-
வநபாய் கபாரணைபாக அ்நத வநரம குமறக்கப-
்பட்டது.

ைபாறபாக தன் ைகள, ைருைகன் ைற்றும நபான்கு 
வைது வ்பரனுடன் வீட்டில் ்படிப்பதில் ப்பரும்பகுதி-
மைக் கழிததபார்.

“பி.எச்.டி பசய்ை விருமபிவனன், ஆனபால் நபான் 
எம.ஏ (முதுகமல) பசய்ை வ்நவதன். ஏபனன்-
றபால் நபான் அமத முடிதது விட்டு ஏதபாவது பசய்ை 
வவணடும என்று நிமனதவதன். இது ்பற்றி நபான் 
ஒரு புததகம எழுதப வ்பபாகிவறன்” என்றபார் அவர்.

சணமுகநபாதனின் புததகம வ்பபாருக்குப பி்நதிை 
இலஙமக ்பற்றிை அவரது ஆய்வபாக இருக்கும 
என்று எதிர்்பபார்க்கப்படுகிறது.

இலஙமகமைச் வசர்்நத 87 
வைது மூதபாட்டி ஒருவர் கன-
டபாவின் வைபார்க் ்பல்கமலக்-

கழகததில் முதுகமலப ்பட்டம ப்பற்ற 
மூதத ைபாணவி என்ற ப்பருமைமைப 
ப்பற்றுளைபார். வரதபலட்சுமி சண-
முகநபாதன் என்ற இவர் 4,000 
ைபாணவர்களில் அரசிைல் அறிவிை-
லில் முதுகமலப ்பட்டம ப்பற்றவரபாக 
விைஙகுகின்றபார். அவர் கட்நத பசவ-
வபாய்க்கிழமை ்பட்டம ப்பற்றபார்.

கனடாவில் 87 வயதில் முதுகலை
படடம் பபற்ற இைஙலக மூதாடடி

ைர்லின் ைரிக்கபார்...?

புவியின் ஒருமுலனயில் இருந்து மறுமுலன 
வலை ஒரு மாத காைம் ப்றந்தபடி இைஙலகலய 
வந்தலடவதும், சிை காைம் இஙகு தஙகியிருந்த 
பின்னர் பு்றபபடட அதத இடத்துக்கு மீண்டும் 
பென்்றலடவதும் குடிபபயரும் ப்றலவகளின் 
வாழக்லகக் தகாைத்தில் மர்மமான விடயம்!

உலகில் ்பறமவகள குடிப்பைர்வு 
வருடபா வருடம இடமப்பறும 
நிகழவபாகும. ஒவபவபாரு

வருடமும குறிபபிட்ட கபாலப ்பகுதியில் 
இக்குடிப்பைர்வு இடமப்பறும. கபாலநிமல 
ைற்றும ்பருவ ைபாற்றவை இதற்கு அடிப்பமட 
கபாரணைபாகும.

கல்முமன சட்டததரணிகள சஙகத 
தமலவர் சிவரஷ்ட சட்டததரணி ஐ.எல்.எம.ரமீஸ் 
தமலமையில் இடமப்பற்ற இவவிழபாவில் நீதி்பதி 
ஸ்ரீநிதி ந்நதவசகரன், சட்டததரணிகள சஙகததின் 
சபார்பில் நிமனவுச் சின்னம வழஙகி பகௌரவிக்கப்பட்-
டபார். அததுடன் கல்முமன ைபாநகர வைைர் சிவரஷ்ட 
சட்டததரணி ஏ.எம.றகீப விவசட நிமனவுச் சின்னம 
வழஙகி பகௌரவிதது, வபாழததுமர நிகழததினபார்.

சிவரஷ்ட சட்டததரணி மறசுல் ஹபாதி, நீதி்பதி ஸ்ரீநிதி 
ந்நதவசகரன் தம்பதியினமர ப்பபான்னபாமட வ்பபார்ததி, 
வபாழததுமர நிகழததி பகௌரவிததபார். ப்பண சட்டத-
தரணிகள சபார்பிலும நீதி்பதிக்கு விவசட நிமனவுச் 
சின்னம வழஙகி மவக்கப்பட்டது.

வைலும, சிவரஷ்ட சட்டததரணிகைபான எம.எஸ்.

எம.பஜமீல், ஏ.எம.்பதுர்தீன், அன்சபார் பைௌலபானபா, 
ஆரிப சமசுதீன், யூ.எம.நிசபார், ஏ.எல்.நதீர், எம.எஸ்.
எம.ரஸ்ஸபாக், லிைபாகத அலி, சபாரிக் கபாரிைப்பர், 
கலபாநிதி ஏ.எல்.ஏ.கபூர் ஆகிவைபாருடன் கனிஷ்ட சட்-
டததரணிகைபான துலபாஞசலி, ப்பனபாஸிர் ரஹ்மிைபா, 
ரபாவைஸ்வரி, இைபாஸ்தீன் ஆகிவைபாரும நீதி்பதி ஸ்ரீநிதி 
ந்நதவசகரனின் உன்னதைபான நீதிச் வசமவகமை சுட்-
டிக்கபாட்டி உமரைபாற்றினர்.

விழபாவின் ஆரம்பததில், ைமற்நத சிவரஷ்ட சட்டத-
தரணிகைபான எம.யூ.தபாஹபா பசய்னுதீன், எம.வக.வ்ப-
ரின்்பரபாஜபா ஆகிவைபாருக்கு ைரிைபாமத பசலுததும 
வமகயில் இரணடு நிமிட பைௌன அஞசலி பசலுத-
தப்பட்டு, பிரபார்ததமன வைற்பகபாளைப்பட்டது.

கல்முமன சட்டததரணிகள சஙகததின் பசைலபா-
ைர் சிவரஷ்ட சட்டததரணி ஆரிகபா கபாரிைப்பர் நிகழ-
வுகமை பநறிப்படுததிைதுடன் நன்றியுமரயும 
நிகழததினபார். சட்டததரணி சுஹபால்ஸ் பிர்பதௌஸ் 
வபாழததுப்பபா வபாசிததுக் மகைளிததபார்.

இ்நநிகழவில் கல்முமன, சமைபா்நதுமற, அக்க-
மரப்பற்று ைற்றும ப்பபாததுவில் நீதிைன்றஙகளில் 
்பணிைபாற்றும நீதி்பதிகள ைற்றும சட்டததரணிகள 
்பலரும ்பஙவகற்றிரு்நதனர்.

கல்முலன தமல்நீதிமன்்ற நீதிபதிலய
பாைாடடி பகௌைவிக்கும் பபருவிழா

ஐதைாபபிய நாடுகள், ைஷயா, லெபீரியா,
பமாஙதகாலியா, தஜிகிஸதான் தபான்்ற
பல்தவறு நாடுகளின் ப்றலவகளுக்கு 
வருடத்தில் ஒரு தடலவ இைஙலக பொர்க்கபுரி!

வாழநாளில் இன்னும்
இைடசியஙகலைக்
பகாண்டுள்ைதாக
கூறுகின்்றார்

இைஙலகக்கு வந்து தெர்ந்துள்ை
தூைநாடுகளின் விருந்தாளிகள்!

கல்முமன வைல்நீதி-
ைன்ற நீதி்பதி ஸ்ரீநிதி 
ந்நதவசகரன் நீதிச் 

வசமவயிலிரு்நது ஓய்வு ப்பறு-
வமதயிட்டு, அவமரப ்பபாரபாட்டி 
பகௌரவிக்கும ப்பருவிழபா 
அணமையில் கல்முமன 
சட்டததரணிகள சஙகததின் 
ஏற்்பபாட்டில் சபாய்்நதைருது லீ 
பைரிடிைன் ைணட்பததில்
நமடப்பற்றது.

எம.ஐ.சமசுதீன்...?
(கல்முனை விசேட நிருபர்)
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வடக்கிற்கு ப்போமைப் ப்போருள்...
பிரிவு ப�ொறுப�திகொரி மேனன் தலைலேய-
ைொன குழுவினர் லகது பெய்துள்ளனர்.  

லகது பெய்யப�ட்டவர்களி்டம் இருந்து 52 
ப�டடிகளில் அல்டககப�ட்ட 1562 ம�ொலத 
ேொத்திலைகளும்  2.5 கிைொம் பெமைொயின், 
200 கிைொம் கஞெொ, ஒரு கூரிய வொள உட�்ட 
ம�ொலதபப�ொருள விற�லனககு �யன்�டுத்-
தப�ட்ட இரு கொர்களும் ப�ொலிஸொைொல் மீட -
கப�ட்டன.   

யொழப�ொணத்தில் கொரில் லவத்து 
ம�ொலதபப�ொருடகள விற�லன பெய்யப-
�டுவதொக குறித்த ப�ொலிஸ் குழுவினரிறகு 
கில்டககபப�ற்ற தகவலின் அடிப�ல்டயில் 
யொழ.இைொெொவின் மதொட்டம் வீதியில் லவத்து 
அந்த கொர் சுறறிவல்ளககப�டடு மெொதலனயி-
்டப�ட்டதில்   2.5 கிைொம் பெமைொயின், 200 
கிைொம் கஞெொ, 2 ப�டடி ம�ொலதேொத்திலை-

கள என்�ன    மீடகப�ட்டன. இதன்ம�ொது 
முககிய ெந்மதகந�ர் உட�்ட மூவர் லகது பெய்-
யப�ட்டனர்.  

 லகது பெய்யப�ட்டவர்களில் பிைதொன 
ெந்மதக ந�ர், யொழ நகர்ப�குதிலய மெர்ந்த 
(30 வயது)  யொஸ் குழு எனும் புதிய வொள-
பவடடு குழுவின் தலைவைொவொர். அவரி்டம் 
இருந்து கூரிய வொள ஒன்றும் ப�ொலிஸொைொல் 
மீடகப�ட்டது. இமதமவல்ள அவரி்டம் 
ந்டத்திய விெொைலணயில் தனககு ம�ொலத 
ேொத்திலைகல்ள வவுனியொலவ மெர்ந்த ந�ர் 
ஒருவமை தருவதொகவும் அந்த ந�ர் வ்டேொ-
கொணம் முழுவதும் ம�ொலதேொத்திலைகல்ள 
விற�லன பெய்யும் பிைதொன தைகர் எனவும் 
அந்ந�ர் தறம�ொது யொழப�ொணத்தில் இருப-
�தொகவும் ெந்மதகந�ர் பதரிவித்தலதயடுத்து 
குறித்த ந�லை யொழ. மகொவில் வீதியில் லவத்து 

மேனன் தலைலேயிைொன குழுவினர் சுறறி 
வல்ளத்தனர்.  இதன்ம�ொது அவர் �யணித்த 
கொரில் 50 ப�டடிகளில் அல்டககப�ட்ட 1550 
ம�ொலத ேொத்திலைகள மீடகப�ட்டது்டன் 
அந்த கொலையும் ப�ொலிஸொர் தம்வெப�டுத்தி-
னர். ம�ொலத ேொத்திலைகல்ள யொழப�ொணத்-
தில் விநிமயொகிப�தறகொக அந்த ந�ர் அங்கு 
வந்திருந்ததொக விெொைலணகளில் பதரியவந்-
தது. லகது பெய்யப�ட்டவர் வவுனியொ பநடுங்-
கு்ளம் �குதிலய மெர்ந்த 32 வயதுல்டயவர் 
என ப�ொலிஸொர் பதரிவித்தனர். உயிைொ�த்லத 
தைககூடிய அப ம�ொலத ேொத்திலைகள ேறறும் 
ம�ொலதபப�ொருள விநிமயொகம் பதொ்டர்பில் 
மேைதிக விெொைலனகல்ள ப�ொலிஸொர் மேற-
பகொண்டுவருவமதொடு லகது பெய்யப�ட்ட ெந்-
மதகந�ர்கள நீதவொன் நீதிேன்றில் முற�டுத்தப-
�்டவுள்ளனர். 

மூன்று பிள்மளைகளின் ைோய்...
பெய்யப�டடுள்ளதொக பதரிவித்த 
ப�ொலிஸொர் ெந்மதகத்தின் ம�ரில் 
இல்ளஞர் ஒருவர் லகது பெய்யப-
�டடுள்ளதொகவும் பதரிவித்தனர்.   

 இச் ெம்�வம் மநறறு முன்தினம் 
(04) இைவு 8 ேணிய்ளவில் இ்டம்-
ப�றறுள்ளது.   

 அயல் குடும்�த்திறகு, தனது 
குடும்�த்திறகும் ஏற�ட்ட லகக-
ைபல� வி்ளககுவதறகு பென்்ற 
தொமய இவவொறு ப�ொல்ைொல் தொககப -
�டடு இ்றந்துள்ளொர்.   

 இவவொறு உயிரிழந்தவர் மூன்று 
பிளல்ளகளின் தொயொன ெந்திைமெகைன் 
கைொமதவி வயது 57 என பதரிவிக-

கப�டடுள்ளது.ெம்�வம் பதொ்டர்-
�ொக ெந்மதகத்தின் ம�ரில் இல்ளஞர் 
ஒருவர் லகது பெய்யப�டடுள்ளதொக 
வட்டவல்ள ப�ொலிஸொர் பதரிவித்த-
னர்.   

 லகது பெய்யப�ட்ட ெந்மதக 
ந�லை ெட்டன் நீதிேன்்றத்தில் 
ஆஜர்ப�டுத்த ந்டவடிகலககள 
எடுககப�டடுள்ளதொக ப�ொலிஸொர் 
மேலும் பதரிவித்தனர்.   

 இச்ெம்�வம் குறித்து ெட்டன் 
லகமைலக அல்டயொ்ள பிரிவு ேறறும் 
வட்டவல்ள ப�ொலிஸொர் இலணந்து 
மேைதிக விெொைலணகல்ள மேற -
பகொண்டு வருகின்்றனர். 

ப்போது இடஙகளில் பகோவிட்...
(04) இ்டம்ப�ற்றது.    இந்தச் ெந் -

திபபில், உைக சுகொதொை ஸ்தொ�னத்-
தின் இைங்லகப பிைதிநிதியும் �ங்-
மகறறிருந்தொர்.   

 கன்டொவில் ப�ொது இ்டங்களுக -
குப பிைமவசிககும்ம�ொது, பூைண 
தடுபபூசிமயற்றத்திறகு உள்ளொன 
அடல்டலயக பகொண்டு பெல்வது 
கட்டொயேொககப�டடுள்ளதொக இைங்-
லகககொன கமனடிய உயர்ஸ்தொனிகர் 
பதரிவித்துள்ளொர்.   

 பதொறறிலிருந்து தொம் �ொதுகொககப�-
டுவது்டன், ஏலனயவர்களுககும் அது 
�ைவுவலதத் தடுககும் மநொககில் இந்த 
ந்டவடிகலக மேறபகொள்ளப�டடுள-
்ளதொக அவர் பதரிவித்துள்ளொர்.   

 பூஸ்்டர் எனப�டும் பெயலூககி 

தடுபபூசி ஏற்றத்லத, இைங்லகயர்க-
ளுககு வழங்க ஆைம்பித்தலே மிக 
சி்றந்த ந்டவடிகலகயொகும் என்றும், 
எதிர்கொைத்தில் அது ஏலனய தைபபின-
ருககும் வழங்கப�டுேொயின் சி்றந்ததொ-
கும் என்றும் இதன்ம�ொது குறிபபி்டப-
�டடிருந்தது.   

 இந்தச் ெந்திபபில் கருத்து பதரி-
வித்துள்ள சுகொதொை அலேச்ெர் 
பகபெலிய ைம்புகபவல்ை, ஐமைொப-
பிய நொடுகளில் ப�ொது இ்டங்களுக-
குத் தடுபபூசி அடல்டலயக பகொண்டு 
பெல்வது கட்டொயேொககப�டடுள்ள 
நிலையில், அதலன இைங்லகயிலும் 
நல்டமுல்றப�டுத்துவது குறித்து 
அவதொனம் பெலுத்தப�டுவதொக 
குறிபபிடடுள்ளொர்.  

சி.விமை சந்திதைோர்...
சி.வி. விகமனஸ்வைலன யொழப�ொ -
ணத்தில்   மநறறு ெந்தித்து கைந்துலை -
யொடினர்.  குறித்த ெந்திபபின் பின் 
கருத்து பதரிவித்த பெந்தில் பதொண் -
்டேொன்,  

�ொைொளுேன்்ற உறுபபினர் விக -
மனஸ்வைன், எேது குடும்�த்து்டன் 
பநருககேொக உ்றவு உள்ள ஒருவர். 
அவலை நீண்்டகொைேொக எனககு 
பதரியும். அதன் அடிப�ல்டயில் 
ஒரு சிமநகபூர்வேொன ெந்திப�ொ -
கமவ   அவலை ெந்தித்துளம்ளன். 
அைசியல் ரீதியொக எந்த வி்டயமும் 
நொம் ம�சிக பகொள்ளவில்லை ஒரு 

சிமனக பூர்வேொகத்தொன் நொன் அவ -
ரு்டன் கைந்துலையொடிமனன் என 
பதரிவித்தொர்

குறித்த ெந்திபபு பதொ்டர்பில் கருத்-
துலைத்த �ொைொளுேன்்ற உறுபபினர் 
சி.வி விகமனஸ்வைன்,   எேது நீண்்ட -
கொை நண்�ரு்டன் சிமநகபூர்வேொன 
ெந்திபபிலன மேறபகொண்ம்டன்.  
நொன்  அைெொங்கத்து்டன் மெர்ந்து 
விடம்டன் என சிைர் நிலனப�ொர்-
கள. ஆனொல் நொங்கள அவவொறு 
ஒன்றும் ம�ெவில்லை நொங்கள 
சிமனகபூர்வேொக சிை விஷயங் -
கல்ள ம�சிமனொம் என்்றொர்.

அரிசி, சீபைந்து ைட்டுப்்போடு...
65 ரூ�ொ விமெ்ட �ண்்ட தீர்லவ 
வரிலய, 25 ெதேொகக குல்றத்து, 
தனியொர் துல்றெொர் எந்தபவொரு தைப -
பினருககும் அரிசிலய இ்றககுேதி 
பெய்ய நிதி அலேச்ெர் இ்டேளித்துள -
்ளொர்.    ெந்லதயில் அரிசி விலைலயக 
குல்றப�தறகு இதனூ்டொக எதிர் -
�ொர்ககப�டுகி்றது.   

 ஓரிரு வொைங்கள ஆகும்ம�ொது, தட -
டுப�ொடின்றி அரிசி விநிமயொகிககப -

�டும்.    அமதமநைம், அடுத்த வொைம் 
முதல் தடடுப�ொடின்றி சீபேந்லத 
இ்றககுேதி பெய்ய இ்டேளிககப�ட -
டுள்ளது.    

துல்றமுகத்தில் மதங்கியுள்ள 
பகொளகைன்கல்ள விடுவிப�தற -
கொன ப்டொைர் ஒதுககத்லத வழங்க-
வும் தறம�ொது ந்டவடிகலக எடுக -
கப�டடுள்ளதொக வர்த்தக அலேச்ெர் 
பதரிவித்துள்ளொர்.  

வடக்கு ைக்களின் வோழக்மக ைரதமை...
உறுதியளித்துள்ளொர்.   

யொழப�ொணத்திறகு விஜயம் 
மேறபகொண்்ட இைொணுவ த்ள�தி 
ெமவந்திை சில்வொ மநறறு முன்தி -
னம் (04) வ்டேொகொண ஆளுநர் 
ஜீவன் தியொகைொஜொலவ ெந்தித்து 
கைந்துலையொடினொர். அதன் ம�ொது, 
வ்டேொகொண ேககளின் வொழவொதொ -

ைத்லத வலுப�டுத்துவது பதொ்டர் -
பில் இரு தைபபினரும் நீண்்ட மநைம் 
கைந்துலையொடிய ம�ொது, வ்டககு 
ேககளின் அன்்றொ்ட வொழகலகலய 
வலுப�டுத்த இைொணுவம் தனது 
பூைண ஆதைலவ வழங்கும் என 
இைொணுவ த்ள�தி உறுதி வழங்கி -
னொர். 

பவள்மளை ைோளிமகயில்...
இந்தியர்கள அதிகம் வசிககும் 
அபேரிககொவில் அந்நொடடு ஜனொதி -
�தி மஜொ ல�்டன் தன் ேலனவியு -
்டன் பவளல்ள ேொளிலகயில் குத்து 
வி்ளகமகறறி தன்னுல்டய தீ�ொவளி 
வொழத்துககல்ளத் பதரிவித்துக 
பகொண்்டொர்.  

மேலும் அவர் ,  இருளிலிருந்து 

அறிவு , ஞொனம் , உண்லே உள்ள -
லதத் தொன் தீ�ொவளி நேககு நிலன -
வுப�டுத்துகி்றது. அபேரிககொ 
ேறறும் உைகம் முழுவதும் உள்ள 
இந்துககள, சீககியர்கள, லஜனர் -
கள,   ப�ொதுேககள அலனவருக -
கும் தீ�ொவளி வொழத்துகள’ எனத் 
பதரிவித்திருககி்றொர். 

பசல்பி எடுக்க முைன்்ற ... 
கல்ைொறு �ொைத்திலன அண்மித்த 
ெந்தர்ப�த்தில், அந்தப �ொைத்தில் 
இைண்டு இல்ளஞர்கள பெல்பி �்டம் 
எடுகக முயறசித்துள்ளனர்.   

 இதன்ம�ொது, புலகயிைதம் 
வருவலத அவதொனித்த ஓர் இல்ளஞர் 
ஆறறில் குதித்தது்டன், ேறல்றய 
இல்ளஞர் ையிலில் மேொதுண்டு 

ெம்�வ இ்டத்திமைமய உயிரிழந்ததொக 
பதரிவிககப�டடுள்ளது.   

 முருங்கன் �குதிலய மெர்ந்த 21 
வயதுல்டய இல்ளஞமை வி�த்தில் 
உயிரிழந்துள்ளது்டன், ெம்�வம் 
பதொ்டர்�ொன மேைதிக விெொைலண-
கல்ளச் பெடடிககு்ளம் ப�ொலிஸொர் 
முன்பனடுத்துள்ளனர்.  

சீரற்்ற கோலநிமலைோல்...
ேத்திய நிலையம் பவளியிடடுள்ள 
அறிகலகயில் பதரிவிககப�டடுள-
்ளது.   இைங்லகககு அருகில் கொணப -
�ட்ட குல்றந்த கொற்றழுத்தம் கொைண -
ேொக நொடடில் க்டந்த சிை நொடக்ளொக 
கடும் ேலழயு்டனொன கொைநிலை 
நிைவியது.   இந்த நிலையில், சீைற்ற 
வொனிலையொல் 12 ேொவட்டங்களில் 
1136 குடும்�ங்கல்ளச் மெர்ந்த 4 ஆயி-
ைத்து 364 ம�ர் �ொதிபபுககுள்ளொகியி-
ருப�தொக அனர்த்த முகொலேத்துவ 

ேத்திய நிலையம் பதரிவித்துள்ளது.   
அத்து்டன், இந்த அனர்த்தத்தினொல் 
5 உயிரிழபபுககள �திவொகியுள்ள 
நிலையில் இருவர் பவள்ளத்தில் சிக-
கியும் இருவர் மின்னல் தொககுதலுககு 
உள்ளொகியும் உயிரிழந்துள்ளனர்.   

மேலும், 12 வீடுகள முழுலேயொ-
கவும், 630 வீடுகள �குதிய்ளவிலும் 
மெதேல்டந்துள்ளதொக அனர்த்த முகொ-
லேத்துவ ேத்திய நிலையம் பதரி-
வித்துள்ளது.  

நகரஙகளுக்கிமடபைைோன கடுகதி...
வழலேயொன மநை அட்டவ-

லணககு அலேய இைவு 7 ேணிககு 
பின்னர் இ்டம்ப�றும் ையில் 
மெலவகளு்டன், குறுந்தூை ையில் 
மெலவகல்ள நல்டமுல்றப�டுத்து-
வது பதொ்டர்பிலும் கைந்துலையொடி 
தீர்ேொனம் எடுககப�டும் என்று 
அவர் குறிபபிடடுள்ளொர்.  ேொகொ-
ணங்களுககு இல்டயிைொன �யணக 
கடடுப�ொடு நீககப�ட்டலதயடுத்து 
க்டந்த முதைொம் திகதி முதல் ேொகொ-
ணங்களுககு இல்டயிைொன அலுவ-
ைக புலகயிைத மெலவகள ேொத்திைம் 

ஆைம்பிககப�ட்டன.    இருபபினும் 
தறம�ொது வலையில் இைவு 7 ேணிககு 
பின்னைொன தூைப பிைமதெங்களுககொன 
புலகயிைத மெலவகளும், குறுந்தூை 
புலகயிைத மெலவகளும் வழலே 
ம�ொன்று இ்டம்ப�றுவதில்லை.   

 நல்டமுல்றயில் உள்ள முல்ற-
லேககு அலேய இைவு 7 ேணிககு 
பின்னர் �யணிகளின் அவசியத்-
தன்லே கருதி ேொத்திைம் புலகயிை-
தங்கல்ள மெலவயில் ஈடு�டுத்த ந்ட-
வடிகலக எடுப�தொகத் ையில்மவ 
திலணகக்ளம் பதரிவித்துள்ளது.  

்பணதமை மீைப்்படுதை...
அவர் குறிபபிடடுள்ளொர்.   
 யுத்த கொைத்தில் இருந்தலதப 

ம�ொன்று, அலேச்ெர்களுககும், 
�ொைொளுேன்்ற உறுபபினர்களுக-
கும் தறம�ொது �ொதுகொபபு அவசிய-
மில்லை என்றும் அவர் பதரிவித்துள-
்ளொர்.   

 ஜனொதி�திகூ்ட, தம்மு்டன் 
�யணிககும் வொகனங்களின் எண் -

ணிகலகலயக குல்றத்துள்ளதொகத் 
பதரிவித்துள்ள அவர், �ொதுகொபபு 
வொகனங்கல்ள அதிக்ளவில் �யன்-
�டுத்தும், அலேச்ெர்கள, �ொைொளு-
ேன்்ற உறுபபினர்கள இருப�ொர்க-
்ளொயின், அவர்கள தறம�ொலதய 
ெந்தர்ப�த்தில் அர்ப�ணிபபு பெய்ய 
மவண்டும் என்றும் இைொஜொங்க 
அலேச்ெர் குறிபபிடடுள்ளொர்.  

்படகு மூலம 96 Kg கஞசோமவ...
ஊ்டகபேொன்று பதரிவித்துள்ளது.   

 கில்டககபப�ற்ற இைகசிய தகவ-
லுககலேய, மவதொைண்யம் க்டமைொ -
ைக கொவல் �ல்டயினர் மநறறு (04) 
ேொலை இைகசிய கண்கொணிபபு ந்ட-
வடிகலகயில் ஈடு�டடுள்ளனர்.   

 இதன்ம�ொது கலைமயொைத்தில் 

நிறுத்தி லவககப�டடிருந்த மீன்பி-
டிப �்டகிலிருந்து 3 மூடல்டகளில் 
ப�ொதியி்டப�டடிருந்த 96 கிமைொ 
கஞெொ மீடகப�டடுள்ளது.   

 ெம்�வம் பதொ்டர்பில் 33 வயதொன 
ெந்மதக ந�ர் ஒருவர் லகது பெய்யப -
�டடுள்ளொர்.  

ைந்மை - ைகனுக்கு...
பிைதொன வீதியில் பவலிெை, ப�ொது 

ேயொனத்துககு அருகில் மநறறு 
முன்தினம் (04) கொலை பகொழும்-
பிலிருந்து நீர்பகொழும்பு மநொககிப 
�யணித்த அதிபெொகுசு வொகனம் 
ஒன்று, வீதிலய விடடு விைகி, எதிர் 
திலெயில் �யணித்த இரு மேொட்டொர் 
லெககிளகல்ளயும் முச்ெககைவண்-
டிபயொன்ல்றயும், கொர் ஒன்ல்றயும் 
மேொதி வி�த்துககுள்ளொககியது.   

வி�த்தில் மேொட்டொர் லெககிளில் 
�யணித்த ேெ�ொமக �குதிலயச் 
மெர்ந்த 51 வயதொன ஒருவர் ெம்�வ 
இ்டத்திமைமய உயிரிழந்தது்டன், 

மேலும் ஐவர் கொயேல்டந்தனர்.   
வி�த்துககு கொைணேொன பெொகுசு 

வொகனத்லத பெலுத்தியதொகக கூ்றப -
�டும் 16 வயது ேொணவர் ேெ�ொமக 
ப�ொலிஸொைொல் லகதுபெய்யப�ட்ட-
து்டன், வர்த்தகைொன குறித்த ேொண-
வரின் தந்லதயும் லகதுபெய்யப�ட-
்டொர்.   

 லகதொன இருவரும் மநறறு 
வத்தல்ள நீதவொன் நீதிேன்றில் முன் -
னிலைப�டுத்தப�ட்ட மவல்ளயில் 
அவர்கல்ள 14 நொடகள வி்ளககேறி-
யலில் லவகக நீதவொன் உத்தைவிட-
்டொர்.  

பகோழுமபு ்பஙகுச் சந்மை...
இந்த ெொதலனலய �ல்டத்துள -

்ளது.  அடிப�ல்டயில்  மநறல்றய 
வர்த்தக முடிவில் பகொழும்பு �ங்குச் 
ெந்லத அலனத்து �ங்குகளின் 
பேொத்த விலை சுடப்டண் 10,632.21 

ஆக �திவொகியுள்ளது. மேலும், 
மநறறு �ங்குச்ெந்லதயின் பேொத்த 
புைளவு 5.60 பில்லியன் ரூ�ொவொக 
�திவொகி உள்ளதொக பகொழும்பு 
�ங்குச் ெந்லத பதரிவித்துள்ளது. 

்பசிலுக்கு எதிரோன...
முன்பனடுப�தொ, இல்லையொ 

என்�து பதொ்டர்பில் இறுதி முடிவு 
நவம்�ர் 11ஆம் திகதி அறிவிககப�்ட-

வுள்ளது.   ெட்டேொ அதி�ர் அறிகலக 
ஒன்ல்ற பவளியிடடு இதலனத் பதரி-
வித்துள்ளொர்.   

"பைோனுபிரவிைர்" பகோவிட் ...
ப�றறுகபகொள்ள மவண்டுேொ என்�து 
குறித்து சுகொதொை மெலவகள �ணிப�ொ்ளர் 
நொயகத்தி்டம் வினவப�டடுள்ளது.   

 ஒ்ள்டத உற�த்தி ேறறும் ஒழுங்குப� -
டுத்தல் இைொஜொங்க அலேச்ெர் ென்ன ஜய -
சுேன, கடிதம் ஒன்றினூ்டொக இந்த வி்ட -
யத்லத வினவியுள்ளொர்.   

 வொய் வழியொக வழங்கப�டும் இந்தத் 
தடுபபு ேருந்து, பகொவிட பதொற்றொல் 
லவத்தியெொலையில் அனுேதிககப� -
டும் ேறறும் ேைணத்திறகு உள்ளொகும் 
நிலைலய சுேொர் 50 ெதவீதம் தடுககும் 
என பேர்க ஒ்ள்டத நிறுவனம் பதரிவித் -
துள்ளதொக இைொஜொங்க அலேச்ெர் ென்ன 
ஜயசுேன அந்தக கடிதத்தில் குறிபபிட -
டுள்ளொர்.   

 இதனொல் அந்த ேருந்து �ை நொடுக -

்ளொல் �ரிந்துலைககப�டடு, முன்�திவு 
பெய்யப�டுவதொகவும் அவர் சுடடிக -
கொடடியுள்ளொர்.    பேொனுபிைவிய(ர்) 
ேருந்லத, இைங்லகயில் பகொவிட-19 �ை -
வலைக கடடுப�டுத்த �யன்�டுத்தும் 
முல்றலே குறித்து, பகொவிட நிபுணர் 
குழுவின் கருத்லதத் தேககு அறியப� -
டுத்துேொறு சுகொதொை மெலவகள �ணிப�ொ -
்ளர் நொயகத்தி்டம் இைொஜொங்க அலேச்ெர் 
மகொரியுள்ளொர்.   

 அமதமநைம், இந்தப புதிய ேருந்லதப 
ப�றறுகபகொளவதறகு அவசியத்தன்லே 
இருககுேொயின், அது குறித்து பெயற -
�்ட மவண்டிய முல்றலே பதொ்டர்பில் 
ஆமைொெலன வழங்குேொறும், இைொஜொங்க 
அலேச்ெர் அந்தக கடிதத்தில் குறிபபிட -
டுள்ளொர்.  

மன்னார் மனாவட்டத்தில் த�னா்டர் மழை;
பல குடுமபங்கள் தவள்்ளத்�னால் பனாதிப்பு

ேன்னொர் குறூப நிரு�ர்  

ேன்னொர் ேொவட்டத்தில் க்டந்த 
சிை தினங்க்ளொக ப�ய்து வரும் கடும் 
ேலழ கொைணேொகவும் ேொவட்டத்-
தின் �ை �ொகங்களிலும் பவள்ளம் 
ஏற�டடுள்ள கொைணேொகவும் ேகக-
ளின் இயல்பு வொழகலக  �ொதிககப-
�டடுள்ளது.  

இதனொல் ேன்னொர் பிைமதெ பெய -
ைொ்ளர் பிரிவில் உள்ள �ல்மவறு 
கிைொே ேககள   அபெௌகரியங்க-
ளுககு முகம் பகொடுத்துள்ளனர்.  

 ேன்னொர் மூர் வீதி , உபபுககு -
்ளம் , �ளளிமுலன , ெொந்திபுைம் , 
பெௌத்�ொர் �னங்கடடுபகொடடு , 
எமில் நகர் உளளிட்ட �ை கிைொேங்க-
ளில் உள்ள �ை வீடுகளில் ேலழ நீர் 
சூழந்துள்ளது.  

 தலைேன்னொர் ஊர்ேலன கிைொ -
ேத்தின் வ்டககு ேறறும் பதறகு 
கிைொே அலுவைர் பிரிவுகளில் ேலழ 
பவள்ளத்தினொல் சுேொர் 50 குடும் -
�ங்கள வலை �ொதிககப�டடுள-

்ளன.ேலழநீர்  வீடடிறகுள புகுந்த 
நிலையில் �ை குடும்�ங்கள தங்களு-
ல்டய உ்றவினர்கள ேறறும் நண்�ர்-
களின் வீடுகளில் தஞெேல்டந்துள-
்ளன.குறித்த �குதி மிகவும் தொழவொன 
பிைமதெம் என்�தொல் ேலழ பவள்ள 
நீலை பவளிமயறறுவதில் �ொரிய சிை-
ேங்கள ஏற�டடுள்ளன.  

இந்த நிலையில்  மநறறு பவளளிக-
கிழலே(5)   ேன்னொர் ேொவட்ட அை -
ெொங்க அதி�ர் ஏ. ஸ்ைன்லி டிபேல் 

தலைலேயில், ேன்னொர் பிைமதெ 
பெயைொ்ளர் எம். பிைதீப ேறறும் 
கிைொே மெலவயொ்ளர் உளளிட்ட 
கிைொே ேககளின் பிைதிநிதிகள   அப�-
குதிககு  பென்று �ொர்லவயிட்டனர்.

மதங்கி உள்ள பவள்ள நீலை இன்று 
ெனிககிழலே (6) பவளிமயறறுவதற-
கொன ந்டவடிகலகலய கிைொே ேக-
களு்டன் இலணந்து மேறபகொள்ள 
ந்டவடிகலககள மேறபகொள்ளப�ட-
டுள்ளதொக பதரிவிககப�ட்டது.  

்போதிக்கப்்பட்ட இடஙகளுக்கு அரசோஙக அதி்பர் விஜைம

ஆற்றுக்குள் வீசப்்பட்ட சிசு... (03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

குற்றத்தடுபபு பிரிவினர், இைொணு-
வத்தினர், க்டற�ல்டயினர் ஒன்றி -
லணந்து அப�குதியில் வீெப�டடி-
ருந்த சிசுலவ மீடப்டடுத்தனர்.   

 ெந்மதகந�ைொன �ககி தம்பி அஸ்�ர் 
லகது பெய்யப�டடுள்ளமதொடு, 
குழந்லதலய ப�றப்றடுத்த 19 வய-
துல்டய அவைது ேகள அஸ்வர் 
�ொத்திேொ �ொஸ்லூன் ப�ொலிஸொைொல் 
லகது பெய்யப�டடு ேருத்துவ �ரி-
மெொதலனகளுககொக ெம்ேொந்துல்ற 
ஆதொை லவத்தியெொலையில் அனுே-
திககப�டடுள்ளொர். 13 வயதுல்டய 
ேறப்றொரு ேக்ளொன அஸ்�ர் �ொத்திேொ 
�த்ரிெொ என்�வர் தனது ெமகொதரிலய 
லவத்தியெொலையில் அனுேதிப�-
தறகு உதவி பெய்திருககி்றொர்.  

 தனது ேகளு்டன் தகொத உ்றவில் 

ஈடு�டடு பி்றந்த குழந்லதலயமய 
இவவொறு ஆறறுககுள வீசியதொக 
ெந்மதக ந�ர் ப�ொலிெொரி்டம் பதரி-
வித்துள்ளொர். இந்நிலையில் இந்த 
ெம்�வம் குறித்து மேைதிக விெொை-
லணகல்ள ெம்ேொந்துல்ற ப�ொலிஸொர் 
மேறபகொண்டு வருகின்்றனர்.   

 ெம்�வ இ்டத்திறகு வருலக தந்த 
ெம்ேொந்துல்ற நீதவொன் நீதிேன்்ற 
நீதி�தி ஐ.என்.றிஸ்வொன் உயிரி-
ழந்த சிசுலவ �ொர்லவயிட்டது்டன், 
பிமைத �ரிமெொதலனலய மேறபகொள-
ளுேொறு உத்தைவிட்டொர். இதலன 
அடுத்து அம்�ொல்ற ஆதொை லவத்தி-
யெொலைககு சிசு எடுத்துச்பெல்ைப-
�ட்டது. மேைதிக விெொைலணகல்ள 
ெம்ேொந்துல்ற ப�ொலிஸொர் மேற-
பகொண்டு வருகின்்றனர்.  

பகோபரோனோ மவரஸ்... (03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

ப�றம்றொர்கல்ளயும் மகடடுக பகொள-
வதொகவும் அவவொறு பெயற�்டொவிட-
்டொல் �ொ்டெொலைகல்ள தி்றப�தில் கூ்ட 
பநருககடிகள ஏற�்டைொம் என்றும் 
அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளொர்.  

ேககள பதொ்டர்ச்சியொக சுகொதொை வழி-
கொட்டல்கல்ளயும் ெட்டங்கல்ளயும் 
உரிய விதத்தில் பின்�ற்றொவிட்டொல் 
இந்த எண்ணிகலக மேலும் அதிகரிகக-
ைொம் என்றும் அவர் பதரிவித்துள்ளொர்.  
நொடடில் அலனத்து ேககளும் முகக 

கவெம் அணிதல் உளளிட்ட சுகொதொை 
வழிமுல்றகல்ள முல்றயொகபபின்�றறு-
வது மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் 
பதரிவித்துள்ளொர்.   குறிப�ொக ேது�ொன 
உ�ெரிபபு நிகழவுகள பகொமைொனொ 
லவைஸ் உருவொவதறகு உரிய இ்டங்க-
்ளொக இனங்கொணப�டடுள்ள நிலையில் 
அவவொ்றொன இ்டங்கல்ள தவிர்த்துக 
பகொளளுேொறு தொம் அலனவலையும் 
மகடடுக பகொளவதொகவும் அவர் 
பதரிவித்துள்ளொர்.                             (ஸ) 

30 நீர்தபைக்கஙகளின்... (03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

  மநறறு கொலை 8 ேணியு்டனொன 
கொைப�குதியில் கொலி-எல்பிடடிய 
�குதிமைமய அதிக ேலழவீழச்சி �தி-
வொகியுள்ளது. அங்கு 115 மில்லிமீட-
்டர் ேலழவீழச்சி �திவொகியுள்ளதொக 
வளிேண்்டைவியல் திலணகக்ளம் 
பதரிவித்துள்ளது. இந்த கொைப�குதி-
யில் முல்லைத்தீவில் 80 மில்லிமீற்றர் 
ேலழவீழச்சி �திவொகியுள்ளது.  

இதனில்டமய மேல், ெபைகமுவ, 
ஊவொ, ேத்திய ேறறும் வ்டமேல் ேொகொ-

ணங்களிலும் கொலி ேறறும் ேொத்தல்ற 
ேொவட்டங்களின் சிை �குதிகளிலும் 
75 மில்லிமீற்றர் ேலழவீழச்சி �திவொக-
ைொம் என வளிேண்்டைவியல் திலணக-
க்ளம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.   

இமதமவல்ள, அதிக ேலழயு்டனொன 
வொனிலையொல் 07 ேொவட்டங்களுககு 
விடுககப�ட்ட ேண்ெரிவு அ�ொய எச்ெ-
ரிகலக பதொ்டர்ந்தும் நீடிககப�டடுள-
்ளதொக மதசிய கடடி்ட ஆய்வு நிறுவகம் 
பதரிவித்துள்ளது. 

பகொவிட-19 �ைவல் கொைணேொக 
2019 ஆம் ஆண்டு இல்டநிறுத் -
தப�ட்டதன் பின்னர், சுவிடஸர் -
ைொந்தின் சூரிச் விேொன நிலை -
யத்திலிருந்து முதல் முல்றயொகப 
�யணிகள விேொனம் ஒன்று இைங் -
லகலய வந்தல்டந்துள்ளது.   

 சூரிச் ெர்வமதெ விேொன 
மெலவயின் எடில்விஸ் விேொன 
மெலவககுச் பெொந்தேொன ்டபிளயூ.
மக 64 என்்ற விேொனம் மநறறு 
(05) கொலை 7.30ககு கடடுநொயகக 
விேொன நிலையத்லத வந்தல்டந் -
தது.   

 இந்த விேொனத்தில் 96 பவளி -
நொட்டவர்கள நொடல்ட வந்தல்டந் -
தனர். அவர்கல்ள வைமவறக, 
இைங்லகககொன சுவிடஸர்ைொந்து 
தூதுவர் விேொன நிலையத்திறகு 
வந்திருந்ததொக பதரிவிககப�ட -
டுள்ளது.   

சிறுவர் ்பரோைரிப்பு... (03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

11 சிறுவர்கள ,06  �ைொேரிபபு மெலவ-
யொ்ளர்கள, ஆசிரியர்கள, சிறறுண்டிச் 
ெொலை ஊழியர்கள, நீதிேன்்ற உத்தை-

வின் ம�ரில் தடுத்து லவககப�டடுள்ள 
சிறுவர்கள ஆகிமயொரும் இதில் உள்ள-
்டங்குவதொக பதரிவிககப�டுகி்றது.(ஸ)    

வந்தமத நல்ைொடசி அைசு பின்ன-
ல்டவதறகு கொைணம்.அதலன அன்றி-
ருந்த இரு தலைவர்களும் தொன் ஏறக 
மவண்டும்.  

எேது தைபபில் குல்ற�ொடுள்ளது. 
கடசி தலைலேலய பதரிவு பெய்-
வதறகு பெயறகுழு ேறறும் ேத்திய 
குழுவின் அனுேதி மதலவ. வரு்டொந்-
தம் கடசி ேொநொடடில் அனுேதி ப�்ற 
மவண்டும்.கடசி பதொகுதி ஆதைவொ-
்ளர்களின் ஆதைவு்டமன தலைவர் 
பதரிவொக மவண்டும். இலவ எேது 
கடசி யொபபில் உள்ள்டககப�ட-
டுள்ளது.  

 எவருககும் தலைெொய்ககொது 
ப�ரும்�ொன்லே �ைத்து்டன் ஆடசி-
யலேகக ேககள ஆலணலய மகொை 
இருககிம்றொம் என்்றொர்.

ஐ.ை. சக்திக்கு... 
(03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

உலக வஙகி பிரதிநிதிகளுடன்... (03ஆம் �ககத் பதொ்டர்)

ப�த்தகொன ெதுபபு நிைப 
பூங்கொலவ மேம்�டுத்துவதும் இத்-
திட்டத்தில் உள்ள்டககப�டடுள-
்ளது.   உைக வங்கியின் பதறகொசிய 
வையத்தின் உ� தலைவர் ெொர்ட -
விக பஷஃ�ர் (Hartwig Schafer) 

உளளிட்ட பிைதிநிதிகள, இைொ -
ஜொங்க அலேச்ெர்க்ளொன நொைகக 
பகொ்டமகவொ ேறறும் பேொெொன் 
பி. டீ சில்வொ ஆகிமயொரு்டன் அதி -
கொரிகள சிைரும் இச்ெந்தர்ப�த்தில் 
இலணந்திருந்தனர்.  

இரு வருடங்களுக்கு பின் சுவிஸிலிருந்து 
பயணி்கள் விமானம் க்காழும்பு வருக்க
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அமரர்.கணபதியின் 30 ஆவது சிரார்்த்த தினம் 
ந�ோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர் 

மூத்த த்தோழிற்சங்கவோதியும் ்சமூ்க த்சயற -
போட்டோளருமோன அமரர்.்கணபதியின் 
30ஆவது சிரோர்த்த தினம் �ோளள 07.11.2021 
ஆம் தி்கதி அனுஷ்டிக்கபபடுகின்்றது. இன, -
ம்த, தமோழிககு அபபோல் மக்கள் மனங்க-
ளில் அமரர் ்கணபதி அவருள்டய ்சமூ்கந்ச-
ளவயோல் வோழ்கின்்றோர். இந்தியோ ்தமிழ்�ோடு 
ந்சலம் மோவட்டம் திருச்சஙந்கோடு எனும் 
பூர்வீ்க இ்டதள்தச ்சோர்ந்்தவரும். இலஙள்க -
யில் நுவதரலியோ மோவட்டம் அக்கரபத-
்தளன ந�ோமூட ந்தோட்டததில் த்சஙந்கோ-
்டன் ்கோளியம்மோ ்தம்பதி்களுககு மூன்்றோவது 
பிள்ளளயோ்க 15.05.1941 ஆம் ஆண்டு 

பி்றந்்தோர்.  �ற்றன் தபோஸந்கோ 
்கல்லூரியில் பயின்்றோலும். ்தோன் 
பி்றந்்த ஊளரயும் ஊர் மக்களளயும் 
ம்றவோது வோழ்ந்து ்கோடடி மள்றந்்த -
வர். மள்றந்்த மளலய்க ்தளலவர் 
த்சௌமியமூர்ததி த்தோண்்டமோனு-
்டன் இளணந்து பல அபிவிருததி 
நவளலததிட்டங்களள முன்தன-
டுத்தோர். இலஙள்கயில் மு்தலோவது 
உள்ளூரோடசி ்சளப ந்தர்்தலில் நுவ-
தரலியோ பிரந்த்ச ்சளப உறுபபினர் 
ப்தவி இவருககு கிள்டத்தது. வர-
லோறறில் அக்கரபத்தளன பிரந்த-
்சததில் மு்தலோவது பிரந்த்ச ்சளப 
உறுபபினரும் இவநர. அது மோததிரம் அல்ல 

அக்கரபத்தளன கிரோநமோ்தய ்சளப 
்தளலவரோ்க ள்சவ மன்்ற ்தளலவ-
ரோ்க ்சமோ்தோன நீ்தவோனோ்க ்தோன் 
இ்றககும் வளர பல ்சமூ்க ந்சளவ-
யோறறி வந்்தவர். த்தோழிற்சங்க.
அரசியல். மூலமோ்கவும்.ஏளனய 
சிவில் அளமபபு்கள் ஊ்டோ்கவும்.
ந்தோட்ட மக்களின் துயர் துள்டத்த-
வர். அக்கரபத்தளன பிரந்த்சததில் 
இலஙள்க த்தோழிலோளர் ்கோஙகிரஸ 
எனும் மோதபரும் த்தோழிற்சங்க 
வளர்சசிககு போடுபட்டவர். 

ஆ்தலோல் ்தோன் பல த்தோழிற-
்சங்க ்தளலவர்்களின் �ன்மதிபளப 

தபறறிருந்்தளம குறிபபி்டத்தக்கது. 

ந�ோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர் 
 
்டஙத்கல்ட தபோது சு்கோ்தோர பிரிவின்  ஒஸநபோன் ந்தோட்ட பகுதி்களில் 

்கழிவு்கள் முள்றயோ்க அ்கற்றபப்டோளமயோல் மக்கள் தபரும் அத்சௌ்கரி-
யங்களள அனுபவிததுவருகின்்றனர். 

தபோ்கவந்்தலோளவ தபருந்ந்தோட்ட ்கம்பனிககுடபட்ட மஸத்கலியோ 
தபோது சு்கோ்தோர ளவததிய அதி்கோர ்கோரியோலயததுககுடபட்ட  ்டங-
த்கல்ட தபோது சு்கோ்தோர பிரிவின்  ஒஸநபோன் ந்தோட்ட பகுதி்களிநலநய 
இவவோறு ்கழிவு்கள் முள்றயோ்க அ்கற்றபப்டோது உள்ளது. 

ந்தோட்ட நிர்வோ்கததினோல் ந�ோட்டன் �ற்றன் பிர்தோன வீதிநயோரம் 
அளமக்கபபடடுள்ள ்கழிவு்கள் ந்ச்கரிபபு பகுதியில் த்கோட்டபபடும் 
்கழிவு்கள் நிர்வோ்கததினோல் நீண்்ட ்கோலமோ்க அ்கற்றபப்டவில்ளல. 
இ்தனோல் ்கழிவு்களள �ோய்கள் இழுததுசத்சன்று வீதி்களில் நபோடுவ்த-
னோல் பிர்தோன வீதிநயோரோம் துர்�ோற்றம் வீசுவ்தோ்க மக்கள் த்தரிவிககின்-
்றனர். இ்தனோல் த்தோறறு ந�ோய்கள் ஏறபடும் வோயபபு்கள் உள்ளத்தன 
குடியிருபபோளர்்கள் அச்சம் த்தரிவிககின்்றனர்.

 ்கழிவு்களள அ்கற்ற ்சம்பந்்தபபட்ட அதி்கோரி்கள்  �்டவடிகள்க எடுக்க 
நவண்டுதமனவும் ஒஸநபோன் பிரந்த்சவோசி்கள் த்தரிவிககின்்றனர்.

த்தாட்ட வீதிகளில் 
குவியும் குப்பகள்

மககள் பபரும் அப�ௌகரியம் 

்க ட டு ்க ஸ ந ்த ோ ட ள ்ட , 
தமனிககும்புர பிரந்த்சத-
தில் ந�றறு முன்தினம்  
(04) அதி்கோளல 1.00 மணி-
யளவில் வீதியின் ஒரு பகு-
தியு்டன் மண்நமடு ்சரிந்து 
வீழ்ந்்ததில் வீத்டோன்று 
முற்றோ்க ந்ச்தமள்டந்துள்-
ளது. 

அந்்த வீடடில் இருந்்த-
வர்்கள் த்தயவோதீனமோ்க 

உயிர்்தபபியுள்ளனர்.   வீடடில் ்தோயும் ம்கனும் உ்றஙகிகத்கோண்டி -
ருந்்த நவளளயிநலநய மண்நமடு ்சரிந்து வீழ்ந்துள்ளது. 

 மண்்சரிவு ஏறபட்ட நபோது அவர்்கள் வீடடின் முன் பகுதியில் 
உ்றஙகிக த்கோண்டிருந்்த்தோ்கவும், அ்தனோல் போதிபபு ஏதுவும் ஏறப்ட -
வில்ளலதயனவும் அவர்்கள் த்தரிவித்தனர்.  

்தம்புள்ள தின்கரன் நிருபர்
     
சீகிரியோ பிரந்த்சததில் நிர்மோணிக்கபபடடு வரும் ஐந்து மோடி 

சுறறுலோ ந�ோட்டல் ்கட்ட்டம் ஒன்றின் கீழ் ்தளததிலிருந்து ஆதணோ-
ருவரின் ்ச்டலம் மீட்கபபட்ட்தோ்க சீகிரியோ தபோலிஸோர் த்தரிவித்த-
னர்.

்தனியோர் நிறுவனதமோன்றினோல் நிர்மோணிக்கபபடடு வரும் 
நமறபடி சுறறுலோ ந�ோட்டலின் கீழ் ்ச்டலம் ஒன்று ்கண்த்டடுக்கப -
பட்டள்தத த்தோ்டர்ந்து அபபிரந்த்சம் முழுவதும் ்கட்ட்ட நிர்மோண 
்தனியோர் போது்கோபபு உததிநயோ்கத்தர்்களினோல்  தபோறுபநபற்கப -
பட்டது.

உயிரிழந்்த �பர் மு்தல் �ோள் ்கட்ட்டததின் நமல் மோடி ஒன்றிலி-
ருந்து கீநழ விழுந்து உயிரிழந்திருக்கலோம் என ்தம்புள்ள உ்தவிப 
தபோலிஸ நிளலயப தபோறுபபதி்கோரி ஏ.எஸ.ந்க.பண்்டோர ்சந்ந்த்கம் 
தவளியிட்டோர்.

உயிரிழந்்தவர் குறித்த சுறறுலோ ந�ோட்டல் நிர்மோணப பணி்களள 
நமறத்கோண்டு வந்்தவர்்களில் ஒருவர் எனவும் இவர் �ந்துன்்கமுவ 
பிரந்த்சதள்தச ந்சர்ந்்த �வரதன பண்்டோ என்பவர் எனவும் அள்டயோ -
ளம் ்கோணபபடடிருபப்தோ்க தபோலிஸோர் த்தரிவித்தனர்.

இச்சம்பவம் த்தோ்டர்போ்க சீகிரியோ தபோலிஸோர் நமலிதி்க வி்சோர -
ளண்களள நமறத்கோண்டு வருகின்்றனர்.

மணதமடு �ரிந்து வீழந்்ததில் 
வீடு முற்ாக த�்தம் 

ஆபணாருவரின் �்டலம் மீடபு

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if JiwKf mjpfhurig
,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; 

JCT II cg epiyaq;fspd; MV SWITCHGEAR 
gdy;fspd; epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl 

itj;jYf;fhd Nfs;tpkD

Tender File No: EW 13 / EL/ 2021/ 163

1.  ,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; JCT II cg 
epiyaq;fspd; eLj;ju kpd;dOj;j (MV) Switchgear gdy;fspd; 
epWTjy;> Nrhjid kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf 
nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 
,Ue;J ,.J.m.> jiytu; rhu;gpy; ,yq;if JiwKf 
mjpfhurig (SLPA)> ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw %yk; 
tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd 
tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
,lk;ngwhjtuhfTk; kpd;rhu epWTjy; - eLj;ju kpd;dOj;jk; 
(MV) (11kV) epWTjy;fspy; EM3 ju xg;ge;jjhuu; 
epGzj;Jtj;jpy; CIDA gjpit nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkD fl;lzkhf VAT + 3>000 &ghit 
nrYj;jp 2021 etk;gu; 8Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 etk;gu; 
19 Mk; jpfjp tiu (,e;j ,uz;L ehl;fSk; cl;gl) 
Ntiy ehl;fspy; 09.30 kzp kw;Wk; 14.00 kzpf;F ,ilNa 
nfhOk;G-1> ,yq;if JiwKf mjpfhurig> kpd; kw;Wk; 
,yj;jpud; nghwpapay; gpupT> jiyik nghwpapayhsu; (kpd;) 
,lkpUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw KbAk;. ,Nj 
mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis 
guPl;rpf;fyhk;.

5.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ,y. 45> nya;ld; g];bad; 
tPjp> nfhOk;G - 01 vd;w Kftupapy; ,yq;if JiwKf 
mjpfhurig> njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021 etk;gu; 19 Mk; 
jpfjp 09.30 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

6.  ghJfhg;ghd Kj;jpiu ,lg;gl;l ciw xd;wpy; %lg;gl;l 
tpiykD Mtzq;fis mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“,yq;if JiwKf mjpfhurigapy; JCT I kw;Wk; JCT II cg 
epiyaq;fspd; MV Switchgear gdy;fspd; epWTjy;> Nrhjid 
kw;Wk; nraw;gl itj;jy; - File No: EW 13 / EL/ 2021/ 
163” vd;W Fwpg;gpl;L jiytu;> ngWiff; FO> ,yq;if 
JiwKf mjpfhurig> C/O jiyik nghwpapayhsu; (kpd;)> 
kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; nghwpapay; gpupT> ,yq;if JiwKf 
mjpfhurig> ,yf;fk; 45> nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G 
01 vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F 
my;yJ NkYs;s Kftupapy; jiyik nghwpapayhsupd; 
(kpd;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; 
,Ltjw;F Ntz;Lk;. 

7.  ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis 2021 brk;gu; 3 Mk; jpfjp 
14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; (tpiykD ,Wjpj; jpfjp) 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykDf;fs; %lg;gl;l 
gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
re;ju;g;gj;jpy; gq;Nfw;gjw;F tpiykDjhuu;fs; my;yJ 
mtu;fspd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjp Nfhug;gLfpd;wdu;. 

8.  tpiykD ,Wjpj; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fs; tiu 
tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

9.  midj;J tpiykDf;fSk; 100>000.00 &gh tpiykD gpiz 
xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpizahdJ 
2022 Vg;uy; 30 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

10.  jsg; gazq;fs; my;yJ VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis 
NkYs;s Kftupapy; jiyik nghwpapayhsu; (kpd;) 
,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2483081> 
njhiyefy;: 011-2424309).

jiytu;>
ngWiff; FO (,yq;if JiwKf mjpfhurig)
C/o. jiyik nghwpapayhsu; (kpd;)>
kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; nghwpapay; gpupT>
,yq;if JiwKf mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];bad; tPjp> nfhOk;G - 01

`k;ghe;Njhl;il gpuNjr rig
2022 Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;Lf;fhf `k;ghe;Njhl;il gpuNjr rigf;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;F tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ePq;fs; jahupj;j tpz;zg;gg; gbtk; xd;iw 2021.12.20 Mk; jpfjpf;F Kd;du; nrayhsu;> gpuNjr rig> 

`k;ghe;Njhl;il vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

tpz;zg;gg; gbtj;ij ,Lfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022 Mk; Mz;Lf;fhd rig 

toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy; vd;W Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gg; gbtq;fSlDk; xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritf;fhf kPsspf;fg;glhj 700 &gh 

gjpTf; fl;lzk; xd;iw mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL> fhNrhiy %yk;> fhRf; fl;lis %yk; gzk; 

nrYj;Jtjhapd; nrayhsu;> `k;ghe;Njhl;il gpuNjr rig vd;w ngaupy; vOjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

01. nghUl;fs; toq;fy;
1.1  vOJ nghUl;fs; 

1.2  mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 

(gpsh];bf;> cUf;F> kug;gyif) kw;Wk; 

fzpdp tiyg;gpd;dy;> fzpdp nkd;nghUs; 

nghUj;Jjy;.

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

Jizg;nghUl;fs;

1.4  jl;lr;R kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;> 

];Nfdu; ,ae;jpuk;> njhiyefy; 

,ae;jpuk;> fzpdp ,ae;jpuk;> epoy; gpujp 

,ae;jpuk;> rp.rp.btp nfkuh fl;likg;G 

kw;Wk; cgfuzq;fs;

1.5  Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;  

1.6  rPUil Jzp

1.7  ngau;g; gyif> mwptpj;jy; gyif kw;Wk; 

gjhif

1.8 midj;J tifahd mr;R nraw;ghLfs;

1.9    fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; Foha; 

Jizg;nghUl;fs;

1.10 fy;> kzy;> nrq;fy;> fw;J}s;> ruis 

kz;> rpW fy; kw;Wk; rPnke;Jf; fy;

1.11 lau;> bAg; kw;Wk; ngl;lup

1.12 thfdk;> ,ae;jpu cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs;

1.13 kio mq;fp> fk;g+l;]; kw;Wk; ghjzp

1.14 ,irf; fUtpfs; kw;Wk; tpisahl;Lf; 

nghUl;fs;

1.15 `pa+k; Foha; cl;gl nfhq;fpwPl; 

cgfuzq;fs;

1.16 tptrha ,urhadg; nghUl;fs;

1.17 tptrha cgfuzq;fs;

1.18 KjYjtp kw;Wk; Rfhjhu ghJfhg;G 

cgfuzq;fs;

02. Nritfs; toq;fy;
2.1  jl;lr;R> epoy; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy; 

,ae;jpuk;> ];Nfd; ,ae;jpuk; kw;Wk; fzpdp 

,ae;jpuk; gOJghu;j;jy;

2.2  Nkhl;lhu; thfdk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; 

ed;dpiyg;gLj;jy;

2.3  tspr;rPuhf;fp kw;Wk; kpd; fl;likg;ig 

gOJghu;j;jy;

2.4 nkhop ngau;g;G Nrit toq;fy;

2.5  thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuq;fis thliff;F 

toq;fy;

2.6 lau;fis kPs; epug;gy;

2.7 rl;lj;juzp Nrit toq;fy;

2.8 xg;ge;j Nritfis toq;fy;

03 Nkyjpf tpguq;fSf;F 047-4935408 ,id miof;fTk;
epge;jidfs;:-
01.  ePq;fs; toq;Ftjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ntt;Ntwhf tpz;zg;gg; 

gbtj;jpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  tpz;zg;gg; gbtj;Jld; epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp 

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

03.  ePq;fs; rku;g;gpf;fpd;w tpiykDf;fs; 06 khj fhyj;jpw;F khw;wkpd;wp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLNtjhL re;ju;g;gj;jpw;F 

mika toq;Feu;fSf;F mg;ghy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritia ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik rig 

trkhdjhFk;.

05.  NfhupaNghJ tpiykDf;fis rku;g;gpf;fhj kw;Wk; Nfhuy; tpLj;jNghJ nghUl;fis 

toq;Ftjw;F jtWfpd;w toq;Feu;fspdJk; Fwpj;j juj;jpy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritia 

toq;fhj toq;Feu;fspdJk; gjpT uj;Jr; nra;ag;gl;L mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; Nru;f;fg;gLk;.

06.  xg;ge;jjhuu;fSf;fhf tu;j;jf ngau; gjpT kw;Wk; Njrpa epu;khz gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 

epWtd (ICTAD) nry;Ygb rhd;wpjo; mtrpakhFk;. 

fhkpdp rkuJq;f>

jiytu;> `k;ghe;Njhl;il gpuNjr rig.

2022 Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy;

tpz;zg;gg; gbtk;
01. tu;j;jf cupikahsupd; ngau; : .............................................................................................................

02. tu;j;jf ngau; : .........................................................................................................................................
03. tu;j;jf Kftup : .......................................................................................................................................
04. tu;j;jf gjpT ,yf;fk; : ..........................................................................................................................
05. njhiyNgrp ,yf;fk; : ..............................................................................................................................

06. njhiyefy; ,yf;fk; : ............................................................................................................................
07. ntl; gjpT ngau; gjpT ,yf;fk; : ........................................................................................................
08. toq;f KbAkhd fld; trjp njhlu;gpy; tpguk; 

 i. ngWkjp ................................................................................................................................................

 ii. fhyk;  ................................................................................................................................................
09. gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w cUg;gb kw;Wk; ,yf;fk; : ...........................................................

 i. .............................................................................................................................................................
 ii. .............................................................................................................................................................
 iii. .............................................................................................................................................................
 iv. .............................................................................................................................................................
 v. .............................................................................................................................................................

NkYs;s jfty;fs; cz;ikahdJ kw;Wk; rupahdJ vd;Wk; ngWif epge;jidfSf;F 

,zq;FfpNwd; vd;Wk; cWjp nra;fpNwd;.

jpfjp:- ………………………. …………………..........…….

     tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; 

,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy 

cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j 

njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

khehl;L kz;lg Audio & Video System ,d; 

toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhd Njrpa 

Nghl;buPjpahd tpiykD PR – 29270/29078
ngytj;j khehl;L kz;lg Audio & Video System ,d; toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhf 

Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; 

jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.  

01.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2021 etk;gu; 25 Mk; 

jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l 

yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w 

Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. 

nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

03.  tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> 

nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ my;yJ tpiuJ}ju; 

%yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“khehl;L kz;lg Audio & Video System ,d; toq;fy; kw;Wk; epWTjYf;fhd Nfs;tpkD 

- PR – 29270/29078” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; 

cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;.  

04.  midj;J tpiykDf;fSk; ,. &gh 75>000.00 (vOgj;J Iahapuk;)  “tpiykD 

gpizia” nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT ,. &gh 5.9 kpy;.

05.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ngytj;j Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2021 etk;gu; 17 Mk; jpfjp 

10.30 kzpf;F ,lk;ngWk;.  

06.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - 

nfhs;Kjy; Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 
2505558> ifNgrp + 94 71 9803859> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: 

chandana@lscl.lk).  
jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04.
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நட்போன் ்�ோட்டத்தில் 
வெள்ளபவபருக்கு 71 ்பர் போதிபபு 
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

சீரற்ற காலநிலல காரணமாக 
த�ாடர்ச்சியாக மலலயக பகுதிக-
ளில் கடும் மலை தபய்துவருகின்-
்றது. 

 இந்நிலலயில் சேறறு முன்தினம் 
டயகம ேடசபான் ச�ாடடத்தில் 
ஏறபடட தவள்ளபதபருக்கு காரண-
மாக  25றகும் சமறபடட வீடுகள 
தவள்ளத்தினால் மூழ்கியுள்ளது. 
இ�னால் பாரிய சே�ஙகள ஏறபட -
டுள்ளது. இதில் 25 குடும்பஙகல்ள 
சேர்ந்�  71 சபர் பாதிக்கபபடடுள -
்ளனர். அத்ச�ாடு வீடுகளில் உள்ள 
சுவர்கள இடிந்து விழுந்துள்ளன. 
வீடுகளில் இருந்� தபாருடகளும் 
தவள்ளத்தினால் அடித்துச் தேல்லப-
படடுள்ளது. அச�சவல்ள மக்கள 
ேலடபால�க்கு பயன்படுத்திய 
பாலஙகளும் நீரினால் அளளுண்டு 
சபாயுள்ளது. 

�றசபாது விவோய காணிகள 
அலனத்தும் கறகள நில்றந்து காடசி -
யளிக்கின்்றது. த�ாடர்ச்சியாக இபபி -
ரச�ேத்தில் மலை தபய்து வருவ�ால் 
தபரும் அதேௌகரியஙகல்ள அனு -
பவித்துவருவ�ாக மக்கள கவலல 
த�ரிவிக்கின்்றனர். 

எனசவ உடனடியாக �ம்லம பாது -
காபபான இடஙகளில் குடியமர்த்து-

மாறு மக்கள சகாரிக்லக விடுத்துள-
்ளனர். 

ைாத்தமை ைாவட்டததிற்கு 
அணமையில் உததிய�ாகபூர்வ 
விஜ�ம  யைற்்காணடிருந்த 
்்பருநய்தாட்ட வீ்டமைப்பு 
ைற்றும சமூக வலுவூட்டல் 
இராஜாஙக அமைசசர் ஜீவன் 
்்தாண்டைான்  ைகாதைா 
காநதி சர்வய்தச ைண்ட்பததிற்கு 
விஜ�ம ்சய்து காநதியின் 
சிமைக்கு ைைர் ைாமை அணி-
விதது ்கௌரவம ்சலுதது-
வம்த ்ப்டததில் காணைாம. 
்ப்டம ைாத்தமை சுழற்சி நிரு்பர்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;

tl kj;jpa khfhzk;
1. fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; nryTfis Nehf;fpajhf cyf tq;fpaplk; ,Ue;J 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL gpd;tUk; xg;ge;jq;fspd; 

fPohd nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpd; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2. fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l jpl;lq;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J tl kj;jpa khfhz> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; rhu;gpy; fhyepiy ];khu;l; 

ePu;g;ghrd tptrha nraw;jpl;l ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

3. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

,y
xg;ge;j 

,y.
jpl;l ngau;

xg;ge;jj; 

njhif 

kw;Wk; 

jpl;lf; 

fhyk;

tpiykD 

nry;Ygb 
CIDA juk;

tpiykD 

gpizj; 

njhif 

kw;Wk; 

nry;Ygb

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

01 LK-MOA- 
249199- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;  

Gypaq;fltytpy; 

gz;bjahNfntttpd; 

kWrPuikg;G 

9.716 kpy;.

120 

ehl;fs;

77 ehl;fs;

C7 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

100>000.00

2022/03/11 3>000.00

02 LK-MOA- 
249216- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;  

Gypaq;fltytpy; uk;ngt 

njhl;bapd; kWrPuikg;G

7.416 kpy;. 

120 

ehl;fs;

77 ehl;fs; 

C7 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

75>000.00

2022/03/11 3>000.00

03 LK-MOA- 
249246- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; 

guq;fpathbatpy;  

Flhntttpd; 

kWrPuikg;G

5.008 kpy;.

120 

ehl;fs;

77 ehl;fs;

C7 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

55>000.00

2022/03/11 3>000.00

4. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; fPOs;s ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;l CIDA gjpit ngw;wpUj;jYk; Ntz;Lk;.

5. xg;ge;jk; toq;fg;gLjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifik tpiykD Mtzj;jpy; gpupT 05 ,y; tpiykD 

juT kw;Wk; xg;ge;jj; juT kw;Wk; gpupT 04 ,y; tpiykD kw;Wk; jifik tpguq;fspd; gbtj;jpy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

6. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsu;> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;jpl;lk; 

- tl kj;jpa khfhzk;> ,y. 596/15> gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; (njhiyNgrp: 0252054424> 

njhiyefy;: 0252054434> kpd;dQ;ry;: csiapncp@gmail.com) vd;w Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis 

ngwyhk; vd;gNjhL thu ehl;fspy; 0900 kzp njhlf;fk; 1500 kzp tiu mNj mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rp;f;f KbAk;. 

7. NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021 etk;gu; 06 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2021 etk;gu; 25 Mk; jpfjp tiu 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiuapy; tl kj;jpa khfhzk;> 

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;jpl;lk;> gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp; xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8. tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F ,U 

gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; 

tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

9. NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

10. midj;J tpiykDf;fSk; (jug;gl;;l tbtj;jpw;F mika) epge;jidaw;w tpiykD gpiz xd;iw 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. njhlu;Gila jpl;lq;fSf;fhf tpiykD gpizj; njhif kw;Wk; nry;Ygbahd 

jpfjp NkYs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ. tpiykD gpizahdJ ,yq;ifapy; ,aq;Fk; gjpT 

nra;ag;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; my;yJ nuhf;fg;gz itg;Gk; 

Vw;fg;gLk;.

jiytu;>

gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsu;>

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l ngWiff; FO>

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>

,y. 596/15> gz;lhuehaf;f khtj;ij>

mEuhjGuk;. 

ngWif mwptpj;jy;
Fspahg;gpl;ba efu rig - ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy;

Fspahg;gpl;ba efu rigapd; gpd;tUk; ,lq;fSf;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; 2022-01-

01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (Nrit Njitg;ghl;bd; gpufhuk; fhyj;ij ePbj;Jf; 

nfhs;tjw;F ftdk; nrYj;jg;gLk;).

ghJfhg;Gr; Nrit Njitg;gLk; ,lk; Njitahd fhyk;

cj;jpNahfj; 

jh;fspd;; 

vz;zpf;if

mYtyf ,lg;gug;G (filfs; fl;blj;njhFjp> 

thfd Kw;wntsp> rpWth; g+q;fh> E}yfk;> efu 

kz;lgk;)

K.g. 6.00 - gp.g. 8.00

gp.g. 8.00 - K.g. 6.00
02

g]; epiyak; K.g. 6.00 - gp.g. 8.00 1

thur; re;ij K.g. 6.00 - gp.g. 8.00 1

MAh;Ntjk; K.g. 6.00 - gp.g. 8.00 1

jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt epiyak; K.g. 6.00 - gp.g. 8.00 1

01.  ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ gpd;tUk; 

tpguq;fs; cs;slq;Fk; tifapy; jahhpj;Jf; nfhz;l tpz;zg;gg;gbtj;jpd; %yk; 

tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

I.  epWtdj;jpd; chpikahsh; - Kfhikahshpd; ngah;> Kfthp> njhiyNgrp ,y. 

njhiyefy; ,y.> kpd;dQ;ry; Kfthp> ghJfhg;Gr; Nritfs; toq;fg;gLk; Vida 

epWtdq;fs; njhlh;ghd tpguq;fs;> Nritia toq;Ftjw;F ,iaghd tpiyfs; 

(gpd;tUk; khjphpapd; gpufhuk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;).

njh. 

,y.
cj;jpNahfj;jh;fs;

12 kzpj;jpahy 

Kiwkhw;W 

Nritf;fhd 

fl;lzk; (&gh)

24 kzpj;jpahy 

Kiwkhw;W 

Nritf;fhd 

fl;lzk; (&gh)

01. ghJfhg;G nghWg;ghsh; (OIC)
02. ghJfhg;G cj;jpNahfj;jh;fs;

03.
Vida nfhLg;gdTfs; kw;Wk; 

fl;lzq;fs; (tpguq;fisf; Fwpg;gplTk;)

 II.   rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfspd; gpufhuk; Nrit toq;Ftjhf epWtdj;jpd; 

chpikahsh; / Kfhikahsh; ifnahg;gkpl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu nghwpj;J 

rhd;WgLj;jpapUj;jy; Ntz;Lk;.

 III.  Nkw;gb tpguq;fs; rfpjkhd tpz;zg;gg; gbtk; rfpjk; ghJfhg;Gr; Nritia 

toq;Ftjw;fhf ghJfhg;Gr; Nrit toq;Fk; epWtdkhf murhq;fj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; 

gbtj;Jld; 2>500.00 &gh njhifia (kPsspf;fg;glhj) efu rigf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; Gifg;glg; gpujp my;yJ efu rigapd; 

ngahpy; vOjg;gl;l nry;YgbahFk; fhNrhiy %yk; / fhRf; fl;lis %yk; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  ghJfhg;Gr; Nrit toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gg; gbtj;ij nrayhsh;> efu rig> 

Fspahg;gpl;b vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ efu rigapd; 

gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpz;zg;gq;fs; 

2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; mjd; gpd;dh; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l mwpTWj;jy;fspd; 

gpufhuk; rkh;g;gpf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fs; 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

03.  ghJfhg;Gr; Nrit toq;Fk; NghJ gpd;tUk; nghJ epge;jidfSf;F cl;gl;L Nritia 

toq;Fjy; Ntz;Lk;.

 a.  Nritapd; <LgLj;Jk; ghJfhg;G cj;jpNahfj;jh;fs; 18 - 60 tajpw;fpilg;gl;lth;fshf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 b. rfy cj;jpNahfj;jh;fSk; rPUilAld; Nritapy; <LgLjy; Ntz;Lk;.

 c.  Nritapy; <LgLk; cj;jpNahfj;jh;fs; Mff; Fiwe;jJ f.ngh.j (rh/j) ghPl;irapy; 

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

 d.  Nritf; fhyj;jpd; nghUl;L efu rigAld; cld;gbf;ifnahd;iwr; nra;J 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

 e.  ghJfhg;Gr; Nritapd; <LgLj;Jk; cj;jpNahfj;jh;fspd; Ratpguj; jfty;fis 

efu rigf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;

 f.  efu rigAld; cld;gbf;if nra;J nfhs;tjw;F Kd; xg;ge;jf; fhyk; 

KbtilAk; NghJ kPsspf;fg;gLk; 350>000.00 &gh ghJfhg;G gpizj; njhifia 

efu rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

04.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfs; njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij efu rigapd; nghJr; 

rig jd;dfj;Nj nfhz;bUf;Fk;.

05.  tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 

efu rigapd; toq;fy; cj;jpNahfj;juhd jpUkjp vr;.vk;.vd;. kyP\h (037 4947850) 

mth;fisj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

V.vk;. yf;\;kd; mjpfhhp>

jiyth;>

Fspahg;gpl;ba efu rig.

mYtyfk;: 037-4947798 /037-2281275/037-4947850   njhiyefy; ,yf;fk;: 037-2281114

kpd;dQ;ry;: kuliyauc@gmail.com      ,izajsk;: www.kuliyapitiya.uc.gov.lk
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நாட்டில் நிலவும் மழையுடனான 
சீரற்ற காலநிழல காரணமாக மழல-
யகத்தில் பல பகுதிகளில் மண்சரிவு 
அனரத்்தஙகள் பதிவாகியுள்்ளன. 
இ்தனால் பலர ்தமது குடியிருப்பு-
கழ்ள விட்டு வவளியயறியுள்்ளனர. 
அதுமட்டுமின்றி யமலும் பல பிர -
ய்த்சஙகளுக்கு மண்சரிவு முன்வனச் -
்சரிக்ழக விடுக்கப்பட்டுள்்ளது.   

அந்தவழகயில் அக்கரப்பத்்தழன 
பசுமழல அப்பரகியரன்லி ய்தாட்-
டத்தில் கடந்த சில தினஙக்ளாக 
வபய்த மழை காரணமாக இரணடு 
வீடுகளின் பின்பகுதியில் மணயமடு 
்சரிநது வீழ்நது யமா்சமான பாதிப் -
புக்கழ்ள ஏறபடுத்தியுள்்ளது.   

இ்தனால் இரணடு வீடுகளிலுள்்ள 
சுவரகள் இடிநது விழுநதுள்்ளது-
டன், ்சமயலழ்றயிலிருந்த வபாருட் -
கள் அழனத்தும் ய்ச்தமாகியுள்்ளது. 
அத்ய்தாடு குடியிருப்பு பகுதிகளில் 
வவடிப்புகளும் ஏறபட்டுள்்ளது. 
பாதிக்கப்பட்ட இரணடு குடும்பங-

கழ்ள ய்சரந்த 8 யபர உ்றவினரக -
ளின் வீடுகளில் ்தஙகியுள்்ளனர.   

யமலும், இப்பகுதியிலுள்்ள 15 
வீடுகளுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்்ச -
ரிக்ழக விடுக்கப்பட்டுள்்ளது.   

இ்தனால் இப்பகுதி மக்கள் அச் -
்சத்துடன் வாழ்நது வருகின்்றனர. 
எனயவ, ்சம்மந்தப்பட்ட அதிகா -
ரிகள் இவரகளுக்கு மாறறு நடவ-
டிக்ழகழய ஏறபடுத்திக் வகாடுக்க 
யவணடும் என பாதிக்கப்பட்டவர-
கள் கருத்து வ்தரிவித்்தனர.   

ப்சழ்ற பிரய்த்ச கனவரல்ல மவு -
்சாகல ய்தாட்டத்ழ்தச் ய்சரந்த 12 
குடும்பஙகழ்ளச் ய்சரந்த 41 யபர 
மண்சரிவு அனரத்்தம் காரணமாக 
கனவரல்ல வகாட்டுஹா்தன்ன 
சிறுவர பராமரிப்பு நிழலயத்தில் 
்தஙகழவக்கப்பட்டுள்்ளனர.   

மவு்சாகல ய்தாட்ட மக்கள் வசிக் -
கும் குடியிருப்புகள் பாரிய்ளவு 
மண்சரிவினால் முழுழமயாகவும், 
பகுதிய்ளவிலும் ய்ச்தமழடநதுள்-

்ளழ்த காணமுடிகி்றது. இ்தன்கார-
ணமாக மக்கள் வகாட்டுஹா்தன்ன 
சிறுவர பராமரிப்பு நிழலயத்தில் 
பாதுகாப்பாக ்தஙகழவக்கப்பட்-
டுள்்ளனர.   

மக்களுக்கான அத்தியாவசிய 
உலர உணவு வபாதிகள் வைஙகும் 
நடவடிக்ழககழ்ள ப்சழ்ற பிரய்த்ச 
வ்சயலா்ளர யமறவகாணடு வருகின்-
்றார.  

கடந்த இரு வாரஙக்ளாக பதுழ்ள 
மாவட்டத்தில் வ்தாடரச்சியாக 
நிலவுகின்்ற மழையுடனான காலநி -
ழலயால் மழலப்பாஙகான பகுதிக -
ளில் மண்சரிவு ஏறபட்டுள்்ளய்தாடு 
மக்கள் வபரிதும் அவ்சௌகரியங-
கழ்ள எதிரயநாக்கியுள்்ளனர.   

கடும் மழையினால் ப்சழ்ற பகுதி-
யின் பிபியலகழம பிர்தான வீதியில் 
ஏறபட்ட மண்சரிவினால் யபாக்-
குவரத்து ்தழட ஏறபட்டுள்்ள்தாக 

ப்சழ்ற பிரய்த்ச வபாலிஸார வ்தரி -
வித்்தனர. இந்த வீதியின் வழியய 
வ்சல்லும் பரப்பாவ, பிபியலகழம, 
எத்ப்பட்டிய யபான்்ற பகுதிகளுக்-
கான யபாக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்-
டுள்்ளழம குறிப்பிடத்்தக்கது. 

எனயவ ்தற்சமயம் நிலவும் சீரற்ற 
காலநிழலயினால் மழலயக பகு -
திகளில் மண்சரிவு, மணயமடுகள் 
்சரிவு யபான்்ற அனரத்்தஙகள் இடம்-
வபறுவ்தறகான அறிகுறிகள் இருப் -
பின் எச்்சரிக்ழகயாக இருக்குமாறு 
அனரத்்த முகாழமத்துவ மத்திய 
நிழலயம் வபாது மக்களிடம் யகட்-
டுக்வகாணடுள்்ளது.

இவவா்றான அறிகுறிகள் வ்தன் -
பட்டால் உரிய பகுதிழய விட்டு 
பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்குச் 
வ்சல்வது அவசியமாகும் எனவும் 
அனரத்்த முகாழமத்துவ மத்திய 
நிழலயம் வ்தரிவித்துள்்ளது. 

த�ொடரும் மண்சரிவு அச்சுறுத�ல் 

இலஙமகைத் த�ொழிலொளர் கைொஙகிரஸின் உ்ப �மலவர் தசந்தில் த�ொண்டைொன் �மலமையில் நொட்டின் �ற்்பொம�ய அரசியல் நிமல-
மைகைள்  குறித்து ்பதுமள ைொவட்்ட  பிர்�ச சம்ப  உறுப்பினர்கைளு்டன் வி்ச்ட கைலந்துமரயொ்டதலொன்று இ்டமத்பற்றது. இ�ன்்்பொது 
எடுக்கைப்்பட்்ட ்ப்டஙகைமள இஙகு கைொணலொம.

ஆசிரியர்களின் சம்பள உயரவு 
ப்போரோட்டம நியோயமோனது
நுவவரலியா தினகரன் 
நிருபர

ஆசிரியரகளின் ்சம்ப்ள 
உயரவு யபாராட்டம் நியா-
யமானது அழனத்து ்தரப்-
பினரும் அவரகளுக்கு 
ஆ்தரவளிக்க முன்வர 
யவணடும் என இரா்தாகி-
ருஸணன் எம்.பி வ்தரிவித்-
துள்்ளார. 

இதுவ்தாடரபில் அவர கருத்து 
வ்தரிவிக்ழகயில், 

ஆசிரியரகள் கடந்த பல நாட்க-
்ளாக வ்தாடரச்சியாக முன்வனடுத்து 
வருகின்்ற நியாயமான யபாராட்டத்-
திறகு மழலயக மக்கள் முன்னியும் 
மழலயக வ்தாழிலா்ளர முன்னணி -
யும் முழுழமயான ஆ்தரழவ வைங-
குகின்்றது. 

இந்த யபாராட்டமானது நியாயமா -
னது. அவரகளுழடய உரிழம்சாரந்த 
ஒரு யபாராட்டமாகயவ இ்தழன 
நான் பாரக்கின்ய்றன். நான் கடந்த 
பல வருடஙக்ளாக அ்தாவது என்னு -

ழடய அரசியல் வாழ்வில் 
75 வீ்தமான பகுதிழய 
கல்விக்காகவும் மாணவர-
களின் முன்யனற்றத்திற-
காகவும் ஆசிரியரகளின் 
நலன் ்சாரந்த விடயஙக -
ளுக்காகவுயம அரப்பணித்-
திருக்கின்ய்றன்.

இன்று மழலயகத்ழ்த 
பிரதிநிதித்துவம் வ்சய-
கின்்ற பாராளுமன்்ற 

உறுப்பினர என்்ற வழகயில் இந்த 
துழ்றழய ்சாரந்த அதிகமான விட -
யஙகழ்ள அறிந்தவன் என்்ற வழகயி-
லும் இந்த யபாராட்டம் நியாயமான-
்தாகயவ இருக்கின்்றது.

அர்சாஙகம் இந்த விடயத்ழ்த 
ஒரு முக்கிய விடயமாக கருத்திற 
வகாணடு அவரகளுக்கான நிரந்தர-
மான ஒரு தீரழவ வபறறுக் வகாடுக்க 
முன்வர யவணடும்.இன்று ஆசிரியர-
களுக்கு ஆ்தரவாக வபறய்றாரகளும் 
யபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்-
்றனர. அ்தழன நான் வரயவறகின்-
ய்றன் என அவர வ்தரிவித்்தார.

இரொ�ொகிருஸணன் எம.பி

இரோஜோங்க அமமசசர ஜீவன் - பிரோன்ஸ் நோடடு
தூதுவர சந்திப்பு 

இலஙழகக்கான பிரான்ஸ நாட்டு 
தூதுவர எரிக் லாவவரடு மறறும் 
ய்தாட்ட வீடழமப்பு மறறும் 
்சமு்தாய உட்கட்டழமப்பு வ்சதிகள் 
இராஜாஙக அழமச்்சர ஜீவன் வ்தாண-
டமான் ஆகியயாருக்கிழடயில் ்சந-
திப்வபான்று அழமச்சின் அலுவல -
கத்தில் இடம்வபற்றது. 

இ்தன்யபாது வபாரு்ளா்தாரம் வரத்-
்தகம்,  ்சரவய்த்ச விவகாரஙகளுக்கான 
வ்சயலா்ளரகள் கலநதுக்வகாணடிருந-

்தனர. யமலும் அழமச்சின் ஊடாக 
முன்வனடுக்கப்படும் வீடழமப்பு, 
உட்கட்டழமப்பு வ்சதிகள் ஆகிய -
வறறுக்கு பிரான்ஸ தூதுவர நன்றி 
வ்தரிவித்்தார. தூ்தரகஙகள் ஊடாக -
வும் பல்யவறு அபிவிருத்தித் திட்டங-
கள் முன்வனடுக்கப்படுகின்்றன. 

அய்தயநரத்தில் அழமச்சின் 
கீழ் இயஙகும் பிரஜா்சக்தி வ்சயற-
திட்டத்தினூடாகவும் அழமச்சின் 
ஊடாகவும் சிறு நடுத்்தர பால் உற-

பத்தியா்ளரகழ்ள ஊக்குவிக்கும்  
வ்சயறதிட்ட அறிக்ழகழய பிரஜா-
்சக்தி வ்சயறதிட்டத்தின் பணிப்பா்ளர 
இ்தன்யபாது ழகயளித்்தார.

இ்தன்மூலம் வபருநய்தாட்ட பகு-
திகளிலுள்்ள சிறு நடுத்்தர உறபத்-
தியா்ளரகழ்ள ஊக்குவிப்பய்தாடு 
சுறறுலா மறறும் மு்தலீட்டு துழ்றக்கு 
பிரான்ஸ அரசு யநரடி பஙகளிப்ழப 
வைஙகும் என பிரான்ஸ தூதுவர 
வ்தரிவித்்தார.

இச்்சநதிப்பில் அழமச்சின் வ்சய -
லா்ளர டி.பி.ஜீ, குமாரசிரி பிர்தமரின் 
இழணப்புச் வ்சயலா்ளர வ்சநதில் 
வ்தாணடமான், அழமச்்சரின் பிரத்-
தியயாக வ்சயலா்ளர வமாஹமட் 
கா்தர,  பிரஜா்சக்தி வ்சயறதிட்டத்-
தின் பணிப்பா்ளர பாரத் அருள்்சாமி, 
இ.வ்தா.காவின் வகாழும்பு மாவட்ட 
இழ்ளஞரணி அழமப்பா்ளர ரகு இந-
திரகுமார, தூ்தரக அதிகாரிகள் உள் -
ளிட்யடார கலநதுக்வகாணடனர.

பிரபேச சம்ப  உறுப்பினர்களு்டன் விபச்ட ்கலந்துமரயோ்டல்!

சட்டவிபரோேமோன முமையில் ்பசு, எருமம மோடு்கள் ்க்டதேல்: இருவர ம்கது 
வ்தனியாய தினகரன் நிருபர

்சட்டவியரா்தமான முழ்றயில் 
இரணடு பசுமாடுகழ்ளயும் மூன்று 
எருழம மாடுகழ்ளயும் கடத்தி 
வ்சன்்ற ்சநய்தகநபரகள் இருவர 
ழகது வ்சயயப்பட்டுள்்ளனர. யநற -
றுமுன்தினம் அதிகாழல 2.45 மணி -

ய்ளவில் இரணடு ்சநய்தக நபரகளும் 
ழகது வ்சயயப்பட்ட்தாக வகாஸயமா-
்தர வபாலிஸார வ்தரிவிக்கின்்றனர.

்சட்டவியரா்தமான முழ்றயில் 
இரணடு பசுமாடுகழ்ளயும் மூன்று 
எருழம மாடுகழ்ளயும்  சிறிய ரக 
வணடி ஒன்றில் ஏறறிக் வகாணடு 
வ்சல்ல முறபடுழகயியலயய வகாட் -

டப்வபால வபஙகமுவ ்சநதியில் 
ழவத்து இருவர ழகது வ்சயயப்பட் -
டுள்்ளனர. 

ழகது வ்சயயப்பட்ட ்சநய்தக நபர -
கள் யபருவழ்ள மறறும் ்தரகா நகர 
யபான்்ற இடஙகழ்ள வசிப்பிடமாக 
வகாணடவரகள் எனவும் 26,51 வய -
துழடய நபரகள் என்றும் ஆரம்ப 

வி்சாரழணகளிலிருநது வ்தரியவந -
துள்்ளது.

ழகது வ்சயயப்பட்டவரகள் நீண -
டகாலமாக வகாட்டப்வபால பிர -
ய்த்சத்திலிருநது ்சட்டவியரா்தமான 
முழ்றயில் மாடுகழ்ள ஏறறிச் வ்சல் -
வ்தாக வபாலி்சாருக்கு கிழடத்்த ்தக -
வழலயடுத்ய்த இச்சுறறிவழ்ளப்பு  

யமறவகாள்்ளப்பட்டுள்்ளது. ்சநய்த -
கநபரகள் வபாலிஸாழர கணடதும் 
வாகனத்ழ்த விட்டுவிட்டு ஓடிச்  
வ்சல்ல முயறசிக்ழகயில் வபாலிஸா -
ரால் மடக்கிப் பிடிக்கப்பட்டனர. 

51 வயது உழடய ்சநய்தகநபர 
இ்தறகு முன்னரும் இவவா்றான 
வ்சயழகயில் ஈடுபட்டவர என வி்சா -

ரழணகளின் வபாழுது வ்தரியவந -
துள்்ளது.

இதுவ்தாடரபான யமலதிக வி்சார -
ழணகழ்ள வகாஸயமா்தர வபாலிஸ 
நிழலய வபாறுப்பதிகாரி வபாலிஸ 
பரிய்சா்தகர ்சந்தன அமரரத்ன ்தழல -
ழமயில்  இடம்வபறறு வருகின் -
்றன.  

தீபாவளி தினத்ழ்த முன்னிட்டு 
நுவவரலியாவுக்கு வருழக ்தந-
திருந்த இலஙழகக்கான கணடி 
இநதிய உ்தவி  உயரஸ்தானிகர 
டாக்டர ஆதிரா நுவவரலியா 
யநஸபி ய்தாட்டத்திறகு விஜயம் 
யமறவகாணடிருந்தார. 

லயன் வ்தாடர குடியிருப்புக்கு 
வ்சல்லும் பாவழனக்கு்தவா்த 
வீதியில்  இ்றஙகி வ்சன்்ற உ்தவி 
உயரஸ்தானிகர அஙகு குடியிருப்பு 
மக்களின் தீபாவளி பணடிழக 

வகாணடாட்டஙகழ்ள பாரழவ -
யிட்டார.

பின்னர ய்தாட்ட மக்களுடன் 
தீபாவளி பணடிழக நிகழ்வுகளில் 
கலநது வகாணட உ்தவி உயரஸ்தா -
னிகர மறறும் அவருழடய கணவர 
உட்பட நுவவரலியா பிரய்த்ச 
்சழப ்தவி்சா்ளர யவலு யயாகராஜ் 
ஆகியயார வ்தாடர குடியிருப்பில் 
வாழும் மக்களுக்கு தீபாவளி பரி -
சுகழ்ள வைஙகி ழவத்து மகிழ்ச்சி 
வ்தரிவித்்தனர.

பநஸ்பி பேோட்ட மக்களு்டன் இந்திய உேவி 
உயரஸ்ேோனி்கரின் தீ்போவளி க்கோண்டோட்டம

மோதேமளயில் பசேனப்்பசமளமய
்பயன்்படுததி ஏற்றுமதிப்்பயிர கசயம்க
்தம்புள்்ள தினகரன் நிருபர.

மாத்்தழ்ள மாவட்டத்தில் ய்ச்தனப்-
ப்சழ்ளழய பயன்படுத்தி ஏறறுமதிப்-
பயிரச் வ்சயழகழய அபிவிருத்தி வ்சய-
வ்தறகு நடவடிக்ழக எடுத்திருப்ப்தாக 
ஏறறுமதிப்பயிரகள் திழணக்க்ளத்தின் 
மாத்்தழ்ள மாவட்டப் பணிப்பா்ளர 
்சமன்மலீ அமரவஙஸ வ்தரிவித்்தார.

அர்சாஙகத்தின் வ்ச்ளபாக்கிய 
யநாக்கு ய்தசிய யவழலத்திட்டத்தின் 
கீழ் ஏறறுமதிப்பயிர வ்சயழகழய அபி-
விருத்தி வ்சயவ்தறகு நடவடிக்ழக 
எடுக்கப்பட்டுள்்ளது.  

 இவயவழலத் திட்டத்தின் கீழ் 46 
வஹக்டயர நிலப்பரப்பில் கறுவா 

உறபத்தியும் 45 வஹக்டயரில் மி்ளகு 
மறறும் ஏறறுமதிக்கான பயன்்தரு ஏற-
றுமதிக் கலப்பு பயிரினஙகழ்ள 130 
வஹக்டயார நிலப்பரப்பில் உறபத்தி 
வ்சயவ்தறகும் ்தறயபாது நடவடிக்ழக-
கள் யமறவகாள்்ளப்பட்டுள்்ளன.

253,000 மி்ளகுக் கன்றுகள், 668,000 
கறுவாக் கன்றுகள், 375,000 மஞ்சள் 
கன்றுகள் என்பவறழ்ற விவ்சாயி-
களிழடயய பகிரந்தளிப்ப்தறகான 
ஏறபாடுகள் யமறவகாள்்ளப்பட்டுள்-
்ளது. மாத்்தழ்ள மாவட்டத்தில் ஏற-
றுமதி விவ்சாயத்ழ்த யமம்படுத்தும் 
வபாருட்டு அர்சாஙகம் 320 இலட்்சம் 
ரூபா நிதிழயப் வபறறுக் வகாடுத்தி-
ருப்ப்தாகவும் ்சமன்மலீ அமரவஙஸ 

வ்தரிவித்்தார. 
பல்சரக்குப் பயிரச் வ்சயழககழ்ள 

ய்ச்தனப் ப்சழ்ளயுடன் உறபத்தி வ்சய-
வ்தறகு 2000 ஆம் ஆணடு மு்தல் 
விவ்சாய ஏறறுமதி திழணக்க்ளம் 
நடவடிக்ழக யமறவகாணடுள்்ளது. 
இநநிழலயில் ்தறயபாது வ்ச்ளபாக்-
கியத்தின் யநாக்கு ய்தசிய யவழலத்-
திட்டத்தின் கீழ் பயிரச் வ்சயழக நட-
வடிக்ழககழ்ள ய்ச்தனப் ப்சழ்ளழய 
பயன்படுத்தி உறபத்தி வ்சயவ்தறகு 
நடவடிக்ழக எடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 
இ்தன் பி்றகு பல்சரக்கு உறபத்திக-
ளின் யபாது இர்சாயனப் ப்சழ்ளகள் 
பயன்படுத்்தப்பட மாட்டாவ்தனவும் 
பணிப்பா்ளர யமலும் வ்தரிவித்்தார.   



ஒலுவில் விசேட நிருபர்

கல்முனைப் பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிப்பாளர் அலுை-
லகத்திற்குடபடட பிரசதேஙக-
ளில் சுகாதார நனடமுனைகனளப் 
பினபற்ைாத உணவு னகயாளும் 
நினலயஙகள் மற்றும் விற்பனை 
நினலயஙகள் சபானைைற்னை  மூடு-
ைதற்கு நடைடிகனக எடுககப்பட-
டுள்ளதாக, கல்முனை பிராந்திய 
சுகாதார சேனைகள் பணிப்பாளர் 
னைத்திய கலாநிதி ஜீ. சுகுணன  
ததரிவித்தார்.

உணைகஙகளில் பணியாற்று-
பைர்கள் முகககைேம், னகயுனை 

சபானைைற்னை பாவிகக 
சைண்டுதமை சகடடுள்-
ளார். தபாத்துவில், அகக-
னரப்பற்று, ேம்மாந்துனை 
மற்றும் கல்முனை ஆகிய 
நகர் பிரசதேஙகளிலுள்ள 
உணவு னகயாளும் நினல-
யஙகள், தபாதுச் சுகாதார 
பரிசோதகர் குழுவிைரால் 
பரிசோதனைககு உடப-
டுத்தப்படடு ைருைதாக-
வும், இதன சபாது உணைகஙகள் 
மற்றும் வியாபார நினலயஙகளின 
உரினமயாளர்கள், உணவு பரிமா-
றுசைார் ஆகிசயாருககு சுகாதாரம் 
ததாடர்பாை அறிவுறுத்தல்கள் 

ைழஙகப்படடு ைருைதாக-
வும்  கூறிைார்.

உணவு ேடட விதி-
முனைகள், நுகர்சைார் 
விைகார ேடடஙகள் 
மற்றும் அதன விதிமுனை-
களுககு அனமய சைண்-
டுதமைவும், உணவு 
தயாரிப்சபார்,   உணவு 
விநிசயாகிககும் இடம், 
பயனபடுத்தும் உபகர-

ணம் சபானைைற்றினை தூயனம-
யாக னைத்திருகக சைண்டுதமை-
வும் இதனை மீறுபைர்களுகதகதிராக 
ேடட நடைடிகனக எடுககப்படுதம-
ைவும் ததரிவித்தார்.

மண்டூர் குறூப் நிருபர் 

மகுடம் கனல இலககிய ைடடத் -
தின ஏற்பாடடில் கவிஞர் சோ.அரு-
ளாைந்தம் எழுதிய அககினிககுஞ்சு-
கள் கவினத நூல் தைளியீடு, மடடு. 
தபாது நூலக சகடசபார் கூடத்தில் 
நானள (07) கானல 10.00 மணிககு 
இடம்தபைவுள்ளது.

சபராசிரியர் சி.சயாகராோ தனல-
னமயில் நனடதபைவுள்ள இந்நிகழ்-
வில் மண்முனை ைடககு பிரசதே 
தேயலாளர் ை.ைாசுசதைன பிரதம 
அதிதியாகவும் கற்குடா ைலய 
உதவிக கல்விப் பணிப்பாளர் 

ே.தடேணாமூர்த்தி, மடடககளப்பு 
தமிழ்ச் ேஙகத் தனலைர் வி.ரஞ்சி-
தமூர்த்தி ஆகிசயார் சிைப்பு அதி-
திகளாகவும் கலந்து சிைப்பிகக-
வுள்ளைர்.

நூலாசிரியர் மனைனூர் மதுராவி-
டம் இருந்து ஓயவு நினல சகாடடக-
கல்விப் பணிப்பாளர் க. சடவிட 
முதற் பிரதி தபைவுள்ளதுடன, 
அதிபர் ே.மணிசேகரன நூலறிமுகத் -
தினையும் கிழககுப் பல்கனலகக-
ழக சுைாமி விபுலாைந்தா அழகியற் 
கற்னககள் நிறுைக நாடகத் துனை 
விரிவுனரயாளர் க.சமாகைதாேன 
நூல் விமர்ேைமும் ஆற்ைவுள்ளார்.

தராடடதைை குறூப் நிருபர் 

உள்நாடடு உற்பத்தி சீனியின 
வினல எககாரணத்னதக தகாண்டும் 
அதிகரிககப்பட மாடடாது எை 
னகத்ததாழில் மற்றும் ஏற்றுமதி 
சமம்பாடடு இராஜாஙக அனமச்ேர் 
ஜைகக ைககும்புர ததரிவித்தார்.

உள்நாடடு சீனி உற்பத்தி அனமச்-
ேர் எனை ைனகயில் நான முனைசர 
ததரிவித்திருந்சதன. எவைாைா-
யினும் சீனியின  நிர்ணய வினல 
நீககப்படட சபாதிலும் லஙகா 
ேததாே மற்றும் கூடடுைவு ேஙகஙக -
ளின ஊடாக குனைந்த வினலயில் 
விற்பனை  தேயைதத்தற்காை ேகல 
ஏற்பாடுகளும் சமற்தகாள்ளப்பட-
டுள்ளை.  

சநற்னைய திைம் (04) திருசகாண-
மனல-சகாமரஙகடைல பிரசதேத்தில்  
மரமுந்திரினக தேயனகககாக 200 
ஏககர் பரப்பளவில் பயிர்ச்தேயனக 
தேயைதற்காை ஆரம்பகடட நிகழ்-
வில் கலந்துதகாண்ட சபாசத 
இவைாறு ததரிவித்தார்.

ததாடர்ந்து சபசிய அனமச்ேர்,...

மககள் ஒனனை மடடும் புரிந்-
துதகாள்ளசைண்டும், விற்பனை 
தேயயப்படுைது எனபது சைறு அபி-
விருத்தி தேயயப்படுைது எனபது 
சைறு எைசை நாடடின எந்த ஒரு 
சதசிய ைளத்தினையும் விற்பனை 
தேயயும் சநாககம் எமது அரோஙகத்-
திற்கு இல்னல. 

லஙகா ேததாே மற்றும் கூடடு-
ைவு ேஙகஙகள் ஊடாக நாஙகள் ஒரு 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒனனை 
நனடமுனைப்படுத்த உள்சளாம் அத-

ைடிப்பனடயில் எதிர்ைரும் காலங-
களில் லஙகா ேததாே மற்றும் கூடடு-
ைவு ேஙகஙகளின ஊடாக குனைந்த 
வினலககு அதாைது ஒரு கிசலா 
கிராம் சீனி 125 ரூபாயககு விற்பனை 
தேயயப்படும் எனபனத உறுதியாக 
ததரிவித்துக தகாள்கிசைன.

இைககுமதி சீனி வினல அதிகரிகக 
ப்படடாலும் உள்நாடடு சீனியின 
வினல அதிகரிககப்படாது எை 
உறுதியாக கூறுைதாக ததரிவித்தி-
ருந்தார்.
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உள்நாட்டு உற்பத்தி சீனியின் 
விலை அதிகரிககப்படமநாட்டநாது

வரவு செைவு திட்டத்தின் பின்பு ்நாடு 
்பலைய நிலைககு திரும்பி விடும்
புதிய காத்தானகுடி திைகரன நிருபர்

நாடடில் தபாருடகளின வினல-
ைாசிகள் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க -
கடசிகள் ஆர்பாடடஙகனள முன-
தைடுத்தாலும் இனைதயல்லாம் 
ைரும் ைரவு தேலவு திடடத்தின 
பினபு குனைைனடந்து நாடு பனழய 
நினலககு திரும்பி விடும் எை மட-
டககளப்பு மாைடட தபாது ஜை 
தபரமுை கடசியின அனமப்பாளர் 
பி.ேந்திரகுமார் ததரிவித்தார்.

மககளுககு நனனமனய தேயய 
சைண்டுதமை நினைத்து பணி தேய -
பைர் எமது ஜைாதிபதி. 

ஜைாதிபதியின சுபீடசித்தின 

சநாககு திடடத்தில் 
விைோய அனமச்சிைால் 
முன த ை டு க க ப் ப ட டு 
ைரும் வீடடுத் சதாடட 
பயிர்ச்தேயனக ைார 
நிகழ்வு மண்டபத்தடி 
விைோய விரிைாககல் 
அலுைலகத்தில் இடம் 
தபற்ை சபாது அஙகு 
கலந்து தகாண்டு கருத்து 
த த ரி வி க ன க யி ச ல ச ய 
சமற்கண்டைாறு கூறிைார்.

ததாடர்ந்துனரயாற்றிய அைர்,.. 
ஜைாதிபதியின திடடமாைது 

நஞ்ேற்ை உணவுகனள மககளுககு 
தபற்றுக தகாடுப்பதாகும்.மடடக -

களப்பு மாைடடத்தில் 
யுத்ததால் பாதிககப்படட 
ைவுணதீவு பிரசதேத்-
திற்கு ஜைாதிபதி ைரவி -
ருந்தார்.

ஆைால் தவிர்கக 
முடியாத காரணத்திைால் 
அவவிஜயம் இடம் தபை-
வில்னல. நிச்ேயம் ஒரு 
நாள் ைருைார். அப்சபாது 
இப்பகுதி பாரிய அபிவி-

ருத்தியனடயும் எை எைககு நம்பிக-
னகயுள்ளது. இப்பகுதி விைோயி-
களுககு சதனையாை ைாழ்ைாதார 
உதவிகனள தேயய நாம் காத்திருக-
கினசைம்.

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜனக்க வககும்புர

வவுணதீவில் குடியிருபல்ப உலடத்து ச்நாருககிய கநாட்டு யநாலை
மடடககளப்பு ைவுணதீவு 

பிரசதே தேயலக பிரிவிற்குட -
படட ஆயித்தியமனல உன-
னிச்னே தநடியமடு 6 ஆம் 
கடனட பகுதியில் உள்ள 
வீதடானறினை காடடு யானை 
சேதப்படுத்தியுள்ளது.

சநற்று அதிகானல 2 மணிய -
ளவில் கிராமத்திற்குள் புகுந்த 
காடடு யானை ததனனை உள்-
ளிடட பயனதரும் மரஙகனள 

சேதப்படுத்தியுள்ளதுடன, குடி-
யிருந்த வீடடின சுைனரயும் 
உனடத்துள்ளது.

குறித்த வீடடிற்குள் ஒரு ையது 
சிறுமி உள்ளிடட 7 சபர் உைங-
கிகதகாண்டிருந்த சைனளயி-
சலசய இச் ேம்பைம் இடம்தபற்-
றுள்ளதுடன, ததயைாதீைமாக 
எந்ததைாரு உயிர் சேதமும் ஏற்-
படவில்னல எனபதும் குறிப்பி -
டத்தககது.

்பன்முகப்படுத்்தப்பட்ட நிதியில்
விலையநாட்டு உ்பகரணஙகள

கல்குடா திைகரன நிருபர்

மடடககளப்பு மாைடட பாரா -
ளுமனை உறுப்பிைரும், மாைடட 
அபிவிருத்திக குழுவின இனணத் 
தனலைருமாை சிைசநேதுனர ேந்திர-
காந்தனின பனமுகப்படுத்தப்படட 
நிதி ஓதுககீடடின மூலம் உபகர -
ணஙகள் ைழஙகும் நிகழ்வு ைானழச்-
சேனை  பிரசதே தேயலகத்தில் 
இடம்தபற்ைது.

ைானழச்சேனை பிரசதே தேயலக 
உதவிப் பிரசதே தேயலாளர் திருமதி.
நிருபா பிருந்தன தனலனமயில் 

இடம்தபற்ை இந்நிகழ்வில் ைானழச்-
சேனை பிரசதே ேனபயின தவிோ-
ளர் திருமதி.சோபா தஜயரஞ்சித், 
பிரசதே ேனப உறுப்பிைர் எஸ்.தர்-
மலிஙகம், தேலயக உதவித் திடட 
பணிப்பாளர் எஸ்.கஙகாதரன உள் -
ளிடட முககிய பிரமுகர்கள் பலரும் 
கலந்து தகாண்டைர்.

இதனசபாது ைானழச்சேனை 
பிரசதே தேயலக பிரிவிற்குடபடட 
வினளயாடடுக கழகஙகள், பாட-
ோனலகள், தபாது அனமப்புககள் 
மற்றும் ஆலயஙகள் எனபைற்றுககு 
உதவிகள் ைழஙகி னைககப்படடை.

ஒரு இலடசம வவமல வாய்ப்பு திட்டத்தில்

ந்றறு அட்டநாலைசநெலை 
இலைஞரகள நியமைம்

(அடடானளச்சேனை விசேட 
நிருபர்)

அகில இலஙனக மககள் காஙகி -
ரஸ் கடசியின பாராளுமனை உறுப் -
பிைர் ேடடத்தரணி எஸ்.எம்.எம்.
முஷாரபின முயற்சியிைால் அர -
ோஙகத்தின ஒரு இலடேம் சைனல 
ைாயப்பு ைழஙகும் திடடத்தின 
கீழ் அடடானளச்சேனை பிரசதே 
இனளஞர்களுககாை நியமைம் 
சநற்று ைழஙகி னைககப்படடது.

அகில இலஙனக மககள் காஙகி -
ரஸ் கடசியின ஒலுவில் அனமப்பா -
ளர் ஏ.சஜ.எம்.அஸ்்ஹர் தனலனம -

யில் இடம்தபற்ை இந்நிகழ்வில் 
பாராளுமனை உறுப்பிைர் எஸ்.எம்.
எம்.முஷாரபின இனணப்புச் தேய -
லாளர் யூசுப் நியாஸ், அடடானளச் -
சேனை இனணப்பாளர் எஸ்.எம்.
அறூஸ், அதிபர் அப்துல் ஜப்பார், 
அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் 
ஜஸ்ைத் இலாஹி  உடபட பலரும் 
கலந்து தகாண்டு சிைப்பித்தைர்.

இஙகு அடடானளச்சேனை பிர -
சதேத்னதச் சேர்ந்த அடடானளச் -
சேனை மற்றும் ஒலுவில் கிராமஙக -
ளில் உள்ள ஆறு இனளஞர்களுககு 
முதல்கடடமாக இந்நியமைஙகள் 
ைழஙகி னைககப்படடது.

கநாத்்தநான்குடி ஆ்தநார லவத்தியெநாலை
ஊழியரகளுககு பூஸடர ்தடுபபூசி

புதிய காத்தானகுடி திைகரன  நிருபர்

காத்தானகுடி ஆதார னைத்திய -
ோனலயில் கடனமயாற்றும் னைத்-
தியோனல ஊழியர்களுககு னபேர் 
தடுப்பூசி பூஸ்டர் சநற்று (5) தைள்-
ளிககிழனம ஏற்ைப்படடது.

காத்தானகுடி ஆதார னைத்திய -
ோனல னைத்திய அத்தியடேகர் 
டாகடர் எம்.எஸ்.எம் ஜாபீரின சமற்-

பார்னையில் இந்த தடுப்பூசி சபாடப்-
படடது. காத்தானகுடி ஆதார னைத்-
தியோனலயில் கடனமயாற்றும் 
னைத்தியர்கள் மற்றும் னைத்திய-
ோனல தாதியர்கள் ஊழியர்களுககு 
ைழஙகப்படடது.

ஏற்கைசை இரண்டு தடுப்பூசி-
கனள தபற்றுகதகாண்ட  ஊழியர்க-
ளுகசக இதன சபாதும் மூனைாைது 
னபேர் தடுப்பூசி சபாடப்படடது.

கல்முமை ஸ்ரீ தரமவ சித்திவிநாயகர் ஆலயத்தில் 2022 ஆம ஆண்டுக்காை ்பஞசாஙக கலண்்டர் தீ்பாவளி திைத்தன்று வவளியிடடு மவக்கப்்பட்டது. இது வதா்டர்்பாை நிகழ்வு வநற்று முன்திைம ஆலய ைண்்ட்பத்தில் சிறப்்பாக நம்டவ்பற்றவ்பாது...
(்ப்டஙகள்: - நற்பிடடிமுமை விவச்ட நிரு்பர்)

மதுரநாவின் 'அககினிக 
குஞ்சுகள' நூல் சவளியீடு

சுகநா்தநார வழிமுலைகலை ந்பணநா்த உணவு 
விற்பலை நிலையஙகலை மூட ்டவடிகலக

மவத்திய ்கலாநிதி ஜீ. சுகுணன்

மது்பநாை ந்பநாத்்தல்களுடன்
ச்பணசணநாருவர லகது

தராடடதைை குறூப் நிருபர்

திருசகாணமனல ேம்பூர் தபாலிஸ் 
பிரிவில் உள்ள சேனையூர் பகுதியில் 
உள்ள வீதடானறில் அனுமதிப்பத்தி-
ரமினறி ேடடவிசராதமாக விற்பனை 
தேயயப்படடு ைந்த ோராயம், பியர் 
சபாத்தல்களுடன தபண்தணாருைர் 
ேம்பூர் தபாலிஸாரால் னகது தேயயப்-
படடுள்ளார்.

இதனசபாது பியர் சபாத்தல்கள் 
66, பியர் டின 49, சீல் ோராயம் 11 
சபாத்தல்கள் எனபைற்றுடன 36 
ையது தபண்சண னகதாைைராைார்.

ேம்பூர் - சேனையூர் பகுதியில் ேட-
டவிசராதமாக ோராயம் மற்றும் 
பியர்கள் விற்பனை தேயயப்படுை-
தாக ேம்பூர் தபாலிஸாருககு கினடக-
கப்தபற்ை இரகசிய தகைலின 
அடிப்பனடயில் குறித்த வீடடினை 
தபாலிஸார் முற்றுனகயிடடு சோத-
னைககு உடபடுத்தியசபாது ேடட-
விசராத மது பாைஙகளுடன தபண் 
னகது தேயயப்படடார்.



வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்   

நஞ்சற்ற நநற ந்சய்கையின்  உற-
பத்தி்ை அதிகைரிக்கும் ந்சைறறிட் -
டத்தின் கீழ் ஷ்சதனபப்ச்ையி்ன 
பைன்படுத்தி பரசூட் மு்்றயில் 
நநறபயிர்ச் ந்சய்கையி்ன ஷேற -
நகைாள்ளும் ந்சைன்மு்்ற கைைபப -
யிறசிகைள் அக்கை்ரபபறறு கிழக்கு 
விவ்சாை விரிவாக்கைல் நி்ைத்தி-
னால் நவறறிகைரோகை முன்நனடுக் -
கைபபட்டு வருகின்்றது.

அக்கை்ரபபறறு கிழக்கு 
விவ்சாை விரிவாக்கைல் நி்ைைத்-
திறகுட்பட்ட ஷதாணிக்கைல் வைல் 
பிரஷத்சத்தில் இத்திட்டம் அமுல்ப -
டுத்தபபட்டுள்ைது.

தறஷபா்தை கைாைகைட்டத்தில் 
உறபத்தி ந்சைவி்ன கு்்றத்து 
அதிகை இைாபத்தி்ன நபறறுக் -
நகைாள்ளும்  முகைோகைஷவ இத்திட் -
டம் ந்டமு்்றபபடுத்தபபட்டு 
வருகின்்றது.

அக்கை்ரபபறறு கிழக்கு 

விவ்சாை விரிவாக்கைல் நி்ைத்தின் 
நபாறுபபதிகைாரி எம்.எஸ்.எம்.
நிப்றாஸ் த்ை்ேயில் இடம் -
நபற்ற நிகைழ்வில் நநறபாடவிதான 
சிஷரஸ்ட உத்திஷைாகைத்தர் ஏ.ஜ.
ஏ.நபஷராஸ் ேறறும் விவ்சாை 
விரிவாக்கைல் கைாரிைாைைத்தின் உத்-
திஷைாகைத்தர்கைைான ரி.ஏ.தசிைா 
பிரிைதர்சினி, எம்.ஏ.சில்மிைா 
உள்ளிட்டவர்கைள் கைைந்து நகைாண் -
டனர்.

ஷதாணிக்கைல் பிரஷத்சத்தில் 
நதரிவு ந்சயைபபட்ட நவநரட்-
ணராஜா எனும் விவ்சாயின் ஒத் -
து்ழபஷபாடு அவருக்கு ந்சாந்த -
ோன கைாணியிஷைஷை இத்திட்டம் 
ஆரம்பிக்கைபபட்டுள்ைது.

குறித்த பிரஷத்சத்திறகு இன்று 
கைைவிஜைத்தி்ன ஷேறநகைாண்ட 
உத்திஷைாகைத்தர்கைள் பரசூட் 
வி்தபபு மு்்ற நதாடர்பிைான 
பயிறசிகை்ை வழங்கிைதுடன் 
வி்தபபு நடவடிக்்கையிலும் 
இ்ணந்து நகைாண்டனர்.
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ஆர்ப்பாட்டங்கள், ஊ்ட்க ்கருத்துக்கள் இரசபாயன 
்சளை இறககுமதிளய தூண்டுகினறன

கைல்குடா தினகைரன் நிருபர்

விவ்சாயிகைைால் முன்நனடுக்கைப -
படும் ஆர்பபாட்டங்கைள் ேறறும் 
ஊடகைங்கைளில் நதரிவிக்கும் கைருத் -
துக்கை்ை ்வத்து அர்சாங்கைம் இர்சா -
ைன உரத்தி்ன இ்றக்குேதி ந்சயயும் 
என்று எண்ணுகின்்றார்கைள். இத்ன 
விட்டு  உங்கைளிடம் இரண்டு 
அல்ைது ஐந்து ஏக்கைர் இருந்தால் 
ஷ்சதனப ப்ச்ை, கூட்டுப ப்ச்ை 
என்பவற்்ற உறபத்தி பைன்படுத்த 
முடியும்.

ஷ்சதனப ப்ச்ை, கூட்டுப ப்ச்ை 
பைன்படுத்தி வி்ைச்்சல் கு்்றவா -
னால் அதறகைான நஷட ஈட்டி்ன 

வழங்குவதறகு அர்சாங் -
கைம் தீர்ோனித்துள்ைது 
என ேட்டக்கைைபபு 
ோவட்ட பாராளுேன்்ற 
உறுபபினரும், ோவட்ட 
அபிவிருத்திக் குழுவின் 
இ்ணத் த்ைவரு -
ோன சிவஷந்சது்ர 
்சந்திரகைாந்தன் நதரிவித் -
தார்.

ஷ்சதனப ப்ச்ை 
ேறறும் கூட்டுப ப்ச்ை 
மூைம் விவ்சாை ந்சய்கை ந்சயவது 
நதாடர்பில் விவ்சாயிகைள் ேத்தியில் 
எழுந்துள்ை ்சந்ஷதகை நி்ை்ேகைள் 
நதாடர்பில் ஷநறறு கைருத்து நதரி -

விக்கும் ஷபாஷத அவர் 
இவவாறு நதரிவித்தார்.

அவர் ஷேலும் நதரி -
விக்்கையில்,..

உங்கைள் கிராேங்கைளில் 
விவ்சாை தி்ணக்கைைத் -
தினால் நடாத்தபபடும் 
பயிறசியில் கைைந்து 
நகைாண்டு உங்கைள் வைல் -
கைளுக்கு ஷத்வைான 
உறபத்திகை்ை ந்சயது 
நகைாள்ை முடியும். 

இதறகைான ஊக்குவிபபு நகைாடுபப -
ன்வ அர்சாங்கைம் வழங்கைவுள்ைது. 
அத்ன நீங்கைள் நபறறுக் நகைாள்ை 
முடியும்.

்கபாணி அளமசசர சந்திரசசன 
திருகச்கபாவில் விஜயம்

கைா்ரதீவு குறூப நிருபர்

அம்பா்்ற ோவட்டத்தில் 
திருக்ஷகைாவில் பிரஷத்ச ந்சைைகைப -
பிரிவுக்குட்பட்ட விநாைகைபுரம் 
04 கிராேஷ்சவகைர் பிரிவில் அர்ச 
கைாணியில் வசித்து வரும் 11 குடு -

பங்கைளுக்கு கைாணி அனுேதி பத்தி -
ரம் கைாணி அ்ேச்்சர் ்சந்திரஷ்சனவி -
னால் வழங்கி ்வக்கைபபட்டது.

ஜனாதிபதி ஷகைாட்டாபை ராஜ -
பக் ேவின் சுபீட்்சத்தின் ஷநாக்கு 
நகைாள்்கைத்திட்டத்தின் கீழ் கிரா -
ேத்துக்கு கிராேம் கைாணி உறு -

திபபத்திரம் வழங்கும் ஷதசிை 
ஷவ்ைத்திட்டத்தின் கீழ் 
அம்பா்்ற ோவட்ட திருக்ஷகைா -
வில் பிரஷத்ச ந்சைைாைர் பிரிவுக் -
குட்பட்ட விநாைகைபுரம் 04 கிராே 
ஷ்சவகைர் பிரிவு கைாணி உறுதி வழங் -
கும் நிகைழ்வு இடம்நபற்றது.

விளைச்சல் குளைவானால் நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படும்

்ரசூட முளறயில் நெற்யிரச நசயள்க;
அக்களர்ப்றறில் திட்டம் ஆரம்்ம்

திருச்கபாணமளையில் வஙகி 
ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தம்பைகைாேம் நிருபர்

அர்ச வங்கி ஊழிைர் ்சங்கைத் -
தினரால் திருஷகைாணே்ையில் 
கைவனயீர்பபு ஷபாராட்டம் ஒன்று 

ஷநறறு நவள்ளிக்கிழ்ே ந்ட -
நபற்றது.

கைடறப்டதை வீதியில் நபாது 
வாகைன தரிபபிடத்திறகு முன்னால் 
ேதிை ஷபா்சன இ்டஷவ்ையின் 

ஷபாஷத இப ஷபாராட்டம் ந்ட -
நபறறுள்ைது. 

இைங்்கை வங்கி, ேக்கைள் வங்கி, 
்சண்ச வங்கி, ஷதசிை ஷ்சமிபபு 
வங்கி, கிராே அபிவிருத்தி வங்கி, 

HDFC வங்கி ஊழிைர்கைள் பைர் 
இதில் கைைந்து நகைாண்டிருந்தனர்.

ஆர்பபாட்டக்கைாரர்கைள் சுஷைாகை 
அட்்டகை்ை ஏந்திைவாறு ஆர்ப -
பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

்கந்்தைபாயில் 8000 விவசபாயக குடும்்ங்களுககு ந்பாட்டபாசியம் குசைபாளரட ்சளை வழங்கல்
கைந்தைாய தினகைரன் நிருபர் 

திருஷகைாணே்ை ோவட்டத்-
தின் கைந்தைாய கைேநை ஷ்ச்வகைள் 
நி்ைைத்தினால் நபரும் ஷபாகைத்-
தில் ஷவைாண்்ே ந்சய்கையில் 
ஈடுபடும் 8000 விவ்சாைக் குடும்-
பங்கைளுக்கு நபாட்டாசிைம் குஷைா-
்ரட்டு அடங்கிை உர வ்கைகைள் 
ஷநறறு விநிஷைாகிக்கைபபட்டு வரு-
கின்்றன.

கைந்தைாய பிரஷத்சத்தில் நபரும் 
ஷபாகைத்திறகைான ஷவைாண்்ே 

ந்சய்கை நடவடிக்்கைகைள் ஆரம்பிக்-
கைபபட்டுள்ைஷதாடு கைந்தைாய குழத்-
திலிருந்து 22,000 ஆயிரம் ஏக்கைர் 
ந்சய்கைக்கைான நீரும் தி்றந்து விடப-
பட்டுள்ைது.

இந்த நி்ையிஷை ஆரம்ப 
ந்சைறபாடுகைளுக்கைாகை நபாட்டா-
சிைம் குஷைா்ரட் அடங்கிை உர 
வ்கைகைள் விவ்சாயிகைளுக்கு வழங்-
கைபபட்டு வருகின்்றன.இச்ந்சைற-
பாடுகைள் கைந்தைாய கைேநை ஷ்ச்வ 
நி்ைைம் ஊடாகை முன்நனடுக்கைப-
பட்டு வருகின்்றது.

ெளீம் ஹபாஜியபார விளையபாடடு
ளம்தபானம் அபிவிருத்தி 
ஷபருவ்ை, சீனன்ஷகைாட்்ட 

நளீம் ஹாஜிைார் வி்ைைாட்டு 
்ேதானத்தின் புனர்ேபபு ேறறும்  
அபிவிருத்தி நதாடர்பாகை  பாராளு-
ேன்்ற உறுபபினர் ேர்ஜான் பளீலு-
டனான முக்கிை கைைந்து்ரைாடல் 
இன்று கைா்ை 9.00 ேணிக்கு இடம்-
நபறும்.  

ஷபருவ்ை, சீனன்ஷகைாட்்ட 
்சன்்ரஸ் வி்ைைாட்டு கைழகைத்தின் 
ஏறபாட்டில் பிரஷத்சத்தின் முக்கிை 
அ்ேபபுகைளின் பிரதிநிதிகைள் உட்பட 

முக்கிைஸ்தர்கைளும் இன்்்றை கைைந்-
து்ரைாடலில் கைைந்து நகைாள்வர். 

இதன்ஷபாது  வி்ைைாட்டு 
்ேதான அபிவிருத்தி நதாடர்பான 
ேகைஜநரான்றும்  பாராளுேன்்ற 
உறுபபினரிடம் ்கைைளிக்கைபபடவுள்-
ைதாகை  கைழகை ந்சைைாைர் கிஸான் 
ஹாசிம் நதரிவித்தார்.

இக்கைைந்து்ரைாடலில் ்ேதா -
னத்்த  புனர்ேத்தல், நவீனபப -
டுத்தல் நதாடர்பில் கைைந்து்ரைா-
டபபடவுள்ைது.

மர்ான் ்பளீல் எம்.பியு்டன் ்கலந்துளையா்டல்

தீ்பாவளிப் ்பண்டிமைமை முன்னிட்டு ைண்டி ஸ்ரீ சசலவவிநாைைர் ஆலைத்தில விசசட சைை வழி்பாடுைள் நமடச்பற்றன. ஆலைத்தின் பிரதான அ்றஙைாவலர் கிருஸ்ணமூர்த்தி 
சைாவிநதசாமி தமலமையில நமடச்பற்றது.                     (்படம: ைாவத்தைை தினைரன் நிரு்பர்)   

தீ்பாவளி திருநாமை முன்னிட்டு புத்தைம ைன்னார் வீதியில அமைநதுள்ை ஸ்ரீ சித்தி 
விநாைைர் ஆலைத்தில இடமச்பற்ற விசேட பூமை வழி்பாடுைளின் ச்பாது பிடிக்ைப்்பட்ட 
்படஙைள். ஆலை பிரதை குரு சிவஸ்ரீ சவஙைட சுநதாராை குருக்ைள் பூமை வழி்பாடுைமை 
நடாத்தி மவத்தார்.        (்படம: புத்தைம தினைரன் நிரு்பர்)   

சைாரிை குடிைரசினால இலஙமைக்கு அன்்பளிப்்பாை வழஙைப்்பட்டுள்ை ைருத்துவ உ்பை -
ர்ணஙைளில ஒரு சதாகுதி இலஙமைக்ைான சைாரிை நாட்டுத் தூதுவர் சநதுஷ் வூன்ஜின் 
ஜிசைானினால ைருநதுப்ச்பாருட்ைள் உற்பத்தி, விநிசைாைம ைறறும ஒழுஙகு்படுத்தல 
இராைாஙை அமைசசர் ச்பராசிரிைர் சன்ன ைைசுைனவிடம அமைசசில மவத்து மைைளிக்-
ைப்்பட்ட ச்பாது பிடிக்ைப்்பட்ட ்படம.

ோங்குைம் குறுாப நிருபர்

முல்்ைத்தீவு ோவட்டத்திற -
கைான விஜைத்தி்ன ஷேறநகைாண்ட 
கைடறந்றாழில்  அ்ேச்்சர் டக்ைஸ் 
ஷதவானந்தாவுக்கும் முல்்ைத் -
தீவு ோவட்ட மீனவ  அ்ேபபுக்கை -
ளின் பிரதிநிதிகைளுக்கும்இ்டயில்  
ஷநறறு  முன்தினம் (04) ோ்ை ்சந் -
திபபு ஒன்று இடம்நபற்றது. 

இந்த ்சந்திபபானது   முல்்ைத் -
தீவு ோவட்ட  கைடறந்றாழிைாைர் 
கூட்டு்றவு ்சங்கை ்சோ்ச கைட்டடத்தில் 
இடம்நபற்றது. 

இந்த ்சந்திபபில் இந்திை இழு -
்வபபடகுகைள் இனி எேது எல் -
்ைக்குள் வராது எனவும்  அவவாறு 
வந்தால் அ்வ ்கைது ந்சயைபப -
டும் எனவும் அ்ேச்்சர் மீனவர்கை -
ளுக்கு  உறுதிைாகை நதரிவித்தார். 
இஷதஷவ்ை அண்்ேயில் மீன -
வர்கைள் ஷேறநகைாண்ட கைடல்வழி  
ஷபாராட்டம் நதாடர்பில் இதன் -

ஷபாது கைருத்துக்கைள் பரிோ்றபபட் -
டன. 

இந்திை இழு்வபபடகுகைைால் 
வ்ைகைள், மீன்பிடி உபகைரணங் -
கைள்  ஷ்சதோக்கைபபட்ட எேது மீன -
வர்கைளின் வாழ்வாதாரத்தி்ன 
ஷேம்படுத்த விஷ்சட வாழ்வாதார 
திட்டங்கை்ை ந்டமு்்றபபடுத்த -
வுள்ைதாகைவும் அ்ேச்்சர் இதன் -

ஷபாது  நதரிவித்தார். முல்்ைத்தீவு 
ோவட்டத்தில் நந்திக்கைடல்  உள் -
ளிட்ட கைைபபுக்கைளிலும் கைடலிலும் 
்சட்டவிஷராத மீன்பிடி  நடவடிக்்கை -
கை்ை  ஷேறநகைாள்பவர்கை்ை ்கைது 
ந்சயயுோறும் அவறறுக்கைான ்சட்ட 
நடவடிக்்கைகை்ை ஷேறநகைாள்ளு -
ோறும் கைடறநதாழில் நீரிைல் வை 
தி்ணக்கைை அதிகைாரிகைளுக்கு உத் -

தரவிட்டஷதாடு நபாலிஸா்ரயும் 
குறித்த நடவடிக்்கைகைளுக்கு ஒத்து -
்ழபபு  வழங்குோறு நதரிவித்தார். 
அத்ஷதாடு நாைாந்த அறிக்்கைகை்ை 
தனக்கு அனுபபி ்வக்குோறும் 
இது நதாடர்பில் அடுத்து வரும் சிை 
நாட்கைளில் முல்்ைத்தீவு  வருகின்்ற 
ஷபாது இதன் முன்ஷனற்றம் நதாடர் -
பில் ஆராயவதாகைவும் நதரிவித்தார். 

முல்ளைத்தீவு மீனவ அளம்பபு பிரதிநிதி்கள்
அளமசசர ்டகைஸ் ச்தவபானந்்தபாவு்டன சந்தி்பபு
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தீ்பத் திருநாளான தீ்பாவளிமை முன்னிட்டு ைருதனார்ைடம ஆஞசநநைர் ந�ாவிலில்   ஸ்ரீ லங�ா ப்பாதுஜன ப்பரமுன ைாழ் ைாவட்ட முக்கிைஸதர் �நதசாமி �ருணா�ரன் தமலமையில் விநசட ப்பாங�ல் ைற்றும அபிநச� ஆராதமன�ள்  நமடப்பற்்றன. வட ைா�ாண ப�ாவிட் 
பிரதானி நைஜர் பஜனரல் பஜ�த் ப�ாடிதுவக்கு,   வட ைா�ாண பிரதான பசைலாளர் ்பநதுலநசன, வடைா�ாண ந�ர அபிவிருத்தி அதி�ார சம்ப  ்பணிப்பாளர் திசாநாைக்�, ைாழ் ைாவட்ட இராணுவ �ட்டமள அதி�ாரி நைஜர் பஜனரல்  விக்கிரை சிங�, வடைா�ாண விநசட அதிர -
டிப்பமட அதி�ாரி ஆகிநைார் இதில் �லநது  ப�ாணடனர். இஙகு "வாழ்வ�ம "ைாணவ ைாணவி�ளினதும இராைநாதன் ை�ளிர் �ல்லூரி  ைாணவி�ளினதும �மலநி�ழ்வு�ளும இடமப்பற்்றன.   

வேலணை குரூப் நிருபர் 

யாழில்  சிறுேர்்களால் நடாத்தப்படட 
ோள்ேடடு சமபேததில் ஒருேர் ்காயம-
ணடந்ததுடன்,  சமபேததுடன் ்்தாடர்பு-
ணடய 10 சிறுேர்்கள யாழ் குற்றத்தடுப்புபி-
ரிவினரால்  ண்கது ்சயயப்படடுளளனர்.
்கடந்த 11ம தி்கதி யாழ் நாோநதுண்ற  பகு-
தியில் 14 ேயது சிறுேன் வமல் 10 வபர் 
்்காணட சிறுேர் அணி ோள்ேடடு  
வமற்்காணடது.  இதில் அச்சிறுேன் ்காய-
மணடந்ததுடன் யாழ் வபா்தனா ணேத-
தியசாணலயில்  சிகிச்ணசக்கா்க அனும-
திக்கப்படடார். இது ்்தாடர்பில் யாழ் 
்பாலிஸ் நிணலய  குற்றத்தடுப்புபிரிவி-
னரிடம முண்றப்பாடு பதிவு ்சயயப்பட-
டது.

முண்றப்பாடடின்  அடிப்பணடயில் 
விசாரணை்கணள வமற்்காணட குற்றத-
்தடுப்புபிரிவினர் சமபேததுடன்  ்்தாடர்-
புபடட்தா்க முண்றயிடப்படட 10 சிறு-
ேர்்கணளயும வநறண்றய தினம ண்கது  
்சய்தனர். இதில் ண்கது ்சயயப்படட-
ேர்்கள அணனேரும சிறுேர்்கள என்்ற  
அதிர்ச்சி ்சயதிணய ்பாலிஸார் ்ேளி-

யிடடதுடன் அேர்்கள அணனேரும 14 
்்தாடக்கம  17 ேயதுககுடபடடேர்்கள 
எனவும யாழ் ந்கரப்பகுதி, நாோநதுண்ற, 
அததியடி,  நல்லூர் பகுதி்கணள வசர்ந்த-
ேர்்கள எனவும ண்கது ்சயயப்படடேர்-
்களிடம இருநது  ோள, ண்ககவ்காடாரி 
என்பனவும ்பாலிஸாரால் மீட்கப்படட-
்தா்க ்பாலிஸார்  ்்தரிவித்தனர். யாழில் 
இணளஞர்்களின் அடாேடி மறறும ோள-
்ேடடு  ேளமுண்ற்கள ்கடடுப்பாடு 
இன்றி நணட்பறறுேரும நிணலயில் 
சிறுேர்்கள கூரிய  ஆயு்தங்கணள உடணம-
யில் ணேதது குழுோ்க இணைநது இப்ப-
டிப்படட ோள்ேடடு  ேன்முண்றயில் 
ஈடுபடடணமயானது ்பாலிஸார் மறறும 
்பாதுமக்கள மததியில்  அதிர்ேணல்கணள 
ஏறபடுததியுளளது. குறித்த ண்கது  நடே-
டிகண்க்கள யாழ் குற்றத்தடுப்புபிரிவு பதில் 
்பாறுப்பதி்காரி குமாரவபலி  ்தணலணம-
யில் ்பாலிஸ் உததிவயா்கத்தர்்களான விஜ-
ய்காநத, ்கபில்்தாஸ், ்சனரதனா,  ்கஜான், 
வபான்்றேர்்களால் வமற்்காளளப்படடி-
ருந்தது. ண்கது ்சயயப்படட சிறுேர்்கள 
அணனேரும சிறுேர் நீதிமன்றில் முறப -
டுத்தப்படவுளளனர்.

யாழில் சிறுவர் குழுவால் 
வாள்வட்டு; 10 பேர் கைது

ஆயவு்களின் அடிப்பணடயில் 
அனுமதிக்கப்படட இடங்களில் மாத-
திரவம உளளூர் இழுணே ேணல பட-
கு்கள ்்தாழிலில் ஈடுபட வேணடும 
என்று அணமச்சர் டகளஸ் வ்தோ-
னந்தா திடடேடடமா்க ்்தரிவித-
துளளார். குருந்கர் ்கடற்்றாழிலாளர் 
சங்கததில் வநறறு (05.11.2021) இடம-
்பற்ற பிரவ்தச ்கடற்்றாழிலாளர்்களு-
டனான சநதிப்பின்  வபாவ்த ்கடற-
்்றாழில் அணமச்சர் வமற்கணடோறு 
்்தரிவித்தார்.

குருந்கர் பிரவ்தசததில் சுமார் 
400 உளளூர் இழுணேப் படகு்கள 
்்தாழில் நடேடிகண்க்களில் ஈடுபட-
டுளள நிணலயில், நாடாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் சுமநதிரன் சார்ந்த ஒரு பிரி-
வினர், உளளூர் இழுணேப் படகு்கள 
்தணட ்சயயப்பட வேணடும என்்ற 
்கருததிணன முன்ணேதது ேருேதுடன் 
்கடற்்றாழில் அணமச்சருககு எதிரான 

குற்றச்சாடடுக்கணளயும முன்ணேதது 
ேருகின்்றனர். 

இநநிணலயில், குருந்கர் பிரவ்தச 
்கடற்்றாழிலாளர்்கணள சநதித்த 
அணமச்சர் டகளஸ் வ்தோனந்தா,

இலஙண்கயின் ்கடல் ேளதண்த 

அழிககின்்ற   அடிமடட இழுணே 
ேணலப் படகு்கணள எந்தக ்காரைத-
திற்கா்கவும அனுமதிக்க முடியாது 
எனவும, ்தறவபாது இழுணே ேணலப் 
படகு்கணள பயன்படுததுகின்்ற உளளூர் 
்கடற்்றாழிலாளர்்கள,     ்கடலின் அடித-

்தளததிணன பாதிக்கா்த ேண்கயில் 
நாரா நிறுேனததினால் அணடயா-
ளப்படுத்தப்படட பிரவ்தசங்களில் 
மாததிரம ்்தாழிலில் ஈடுபட முடியு-
்மனவும ்்தரிவிததுளளணம குறிப்-
பிடத்தக்கது.

அனுமதிக்கப்பட்ட இ்டங்களில் மடடும் இழுவை 
ைவைப்ப்டகு்களில் த�ொழிலில் ஈடு்ப்ட அறிவுறுத்து

- அமைசசர் டக்ளஸ நதவானநதா

(நா்கர்வ்காவில் விவேட  நிருபர்)

்கடடட வேணலயில் ஈடுபடடி-
ருந்த இளம குடுமபஸ்்தர் ஒருேர் 
மின்சாரம ்தாககியதில் பரி்தாப்கர -
மா்க உயிரிழநதுளளார்.

 ்கர்ேடடி  வமறகு இராஜகிரா-
மம பகுதியில் வநறறு ்ேளளிககி -
ழணம (05) நணப்கல் இடம்பற்ற  
இச்சமபேததில் அவ்த பகுதிணய 
வசர்ந்த மூன்று பிளணள்களின் ்தநண்த-
யான  விஜயகுமார் விஜி்தரன் (ேயது 

-33) என்பேர் உயிரிழந்தேராோர்.  
்கடடட வேணலயில் ஈடுபடடிருந்த 
வபாது அஙகிருந்த மின்்னாழுககில் 
்தாக்கப்படட்தா்க ்்தரிவிக்கப்படு-
கி்றது. இ்தணனயடுதது அேர் பருத-
திததுண்ற ஆ்தார ணேததியசாணலக-
குக ்்காணடு ்சன்்ற வபாது அேர் 
ஏற்கனவே உயிரிழநதுவிடட்தா்க 
்்தரிவிக்கப்படடது. இச்சமபேம 
்்தாடர்பில் ்நல்லியடி ்பாலிஸார் 
வமலதி்க விசாரணை்கணள வமற-
்்காணடுளளனர். 

்கர்ேடடி தின்கரன் நிருபர்

 சுமார்  8 மா்தங்களுககு 
வமலா்க நிரந்தர நியமனம 
வ்கடடுப் வபாராடி ேந்த 
சு்கா்தாரத  ்்தாணடர்்களின் 
வபாராடடப் பந்தல் ேடககு 
மா்காை ஆளுநரின் உறுதி -
்மாழிணய அடுதது  வநறறு 
முன்தினம   அ்கற்றப்படடது.

இேர்்கள, ்தமககு நிரந்தர நிய -
மனம ேழங்கக வ்காரி ேடககு 
மா்காை ஆளுநர் அலுேல்கததுககு 
முன்னால் ்த்கரப் பந்தல் அணமதது 
இரவு ப்கலா்க வபாராடி ேந்தனர்.

இநநிணலயில்  ்தமது நிணலணமணய 

அறிநது எமமுடன் ்கலநதுணரயாடி 
எமது பிரச்சிணன்கணள தீர்ப்ப்தா்க  
ஆளுநர் உறுதி அளித்த்தன் ்காரை-
மா்க அேரது ோர்தண்த்களுககு மதிப்-
பளிதது  குறித்த ்த்கரப்பந்தல் அ்கற-
்றப்படட்தா்க வபாராடடக்காரர்்கள 
்்தரிவித்தனர். 

சுைாதாரத் ்தாண்டர்ைளின் 
போராட்்டப் ேநதல் அைற்றல்

யாழ். விவசட நிருபர்

நல்லூர் ்கந்தசு-
ோமி ஆலயததில் 
்கந்தசஷ்டி உறசேம 
வநறறு ்காணல இடம-
்பற்றது. ்காணல 
இடம்பற்ற ேசந்த-
மணடப பூணஜணய 
அடுதது முததுககு-
மார சுோமி இடப 
ோ்கனததில் எழுந்தருளி, உள வீதியுலா ேந்தார்.

்்காவரானா  ்பருந்்தாறறு ்காரைமா்க ஆலயததினுள குறிப்-
பிடட ்்தாண்க பக்தர்்கணள இறுக்கமான  சு்கா்தார நணடமுண்ற்கணள 
அமுல்படுததிவய உளவள அனுமதிக்கப்படடனர்.

்கந்தசஷ்டி  உறசே ்காலங்களில் ்காணல, மாணல பூணஜ்கணள ஆல -
யததின் உததிவயா்கபூர்ே யூடியூப்  சனலில் ஒளிப்பரப்புே்தா்கவும, 
பக்தர்்கள வீடு்களில் இருநது ேழிபடுமாறு ஆலய  நிர்ோ்க அதி்காரி 
வ்காரிகண்க விடுததுளளணம குறிப்பிடத்தக்கது.

நல்லூரில் ைநதசஷ்டி உறசவம்

்கர்ேடடி தின்கரன் நிருபர் 

மணணித்தணல சிேன் ஆலயதண்த பாது்காப்ப-
்தறகுரிய பணி்கள ஆரமபிக்கப்படடுளளன. வ்தசிய 
மரபுரிணம்கள, அருங்கணல்கள மறறும கிராமிய 
சிறபக்கணல்கள வமமபாடடு அலுேல்்கள இரா-
ஜாங்க அணமச்சர்  விதுர விககிரமநாயக்கவும  யாழ். 
மாேடட நாடாளுமன்்ற உறுப்பினரும, நாடாளு-
மன்்ற குழுக்களின் பிரதித ்தவிசாளரும, யாழ். 
மாேடட ஒருஙகிணைப்புக குழுவின் ்தணலேரு-
மான   அங்கஜன் இராமநா்தன்   பூந்கரி, ்்கௌ்தாரி-
முணன பகுதிக்கான விஜய்மான்ண்ற வநறறு முன்-
தினம   வமற்்காணடனர்.

இவ்விஜயததின்வபாது, 3000 ஆணடு்கள பழணம-
ோயந்த வசாழர்்காலதண்தச் வசர்ந்த, மணணித்தணல 
சிேன் ஆலயதண்த பாது்காப்ப்தறகுரிய பணி்கள 
ஆரமபிதது ணேக்கப்படடன. ்்தால்லியல் முக-
கியததுேம ோயந்த இடங்களில் முண்றயான அ்க-
ழாயவு உளளிடட பணி்கணள ்சயறபடுத்தல். 
்தமிழர் ேரலாறறுச் சின்னங்கணளப் பாது்காககும, 
பராமரிககும ்சயறபாடு்கணளத திடடமிடல். 
அருங்காடசிய்கங்களிலுளள ்கணலப்்பாருட்களுக-
்கான பாது்காப்பிணன உறுதிப்படுத்தல், ேரலாறறுச் 
சின்னங்கணள ந்க்லடுத்தல், அச்சிடு்தல், நுாலாக-
கு்தல் வபான்்ற ்சயறதிடடங்கணள நணடமுண்றப்-
படுததுே்தனுாடா்க ்தமிழர் ்கலாச்சார ேரலாறறு 

ஆ்தாரங்கணளப் பாது்காத்தல் வபான்்ற எமது மக்க-
ளின் எதிர்பார்ப்பு்கணள நிண்றவேறறும ேண்கயில் 
இததிடடங்களுக்கான முன்்மாழிவு்கணள,   அங்க-
ஜன் இராமநா்தன்  முன்ணேததிருந்தார்.

இநநி்கழ்வில், வ்தசிய மரபுரிணம்கள, அருங்கணல-
்கள மறறும கிராமிய சிறபக்கணல்கள வமமபாடடு 
அலுேல்்கள இராஜாங்க அணமச்சின் ்சயலாளர் 
திருமதி நிோநதி ்ஜயசிங்க, இலஙண்க ்்தால்லி-
யல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாய்கம வபராசிரியர் 
அநுர மானதுங்க, கிளி்நாச்சி மாேடட அரசாங்க 
அதிபர் திருமதி ரூபேதி வ்கதீஸ்ேரன், ் ்தால்லியல் 
திணைக்கள அதி்காரி்கள மறறும ்்தால்லியல்து -
ண்றயினர் உளளிடட பலர் ்கலநது ்்காணடனர். 

மணணித்தகை சிவன் ஆையத்கத 
ோதுைாப்ேதறகுரிய ேணிைள ஆரம்ேம்

அளபவட்டி ஸ்ரீ ்பசு்பதீஸவரர் ந�ாவிலில் குருநதவர் சிவாை சுபபிரமுனிை சுவாமி�ளின் குரு-
பூமஜமை முன்னிட்டு விநேே அபிநே� ஆராதமன - புதன்கிழமை ைாமல நமடப்பற்்றது.

மின்சாரம் தாக்கி மூன்று 
பிளகளைைளின் தநகத ேலி

யாழ்ப்பாைம குறூப் 
நிருபர்

யாழ்  மாந்கராடசி மன்்ற 
ணசே சமய  விே்காரக 
குழுோல் நடத்தப்படும 
2021ம  ஆணடுக்கான 
‘நல்ணலக குமரன்’ ்ேளி-
யீடும ‘யாழ் விருது’ ேழங-
கும நி்கழ்வும  வநறறு 
(05.11.2021) நாேலர் மண-
டபததில் மாந்கர ஆணை-
யாளரும யாழ் மாந்கராடசி  
மன்்ற ணசேசமய விே்காரக குழுத்தணல-
ேருமான இ.்த.்ஜயசீலன் ்தணலணம-
யில் நணட்பற்றது. 

இநநி்கழ்வுககு  பிர்தம அதிதியா்க 
யாழ் மாந்கர மு்தல்ேர்   விஸ்ேலிங்கம 
மணிேணைனும,  சி்றப்பு அதிதியா்க 
உளளூராடசி அணமச்சின் ்சயலாளர்   
இ.ேரதீஸ்ேரனும  பஙகு பறறினர்.  

ஆசி உணர்கணள நல்ணல ஆதீன மு்தல்-
ேர், வீைா்கான குருபீட பீடாதிபதி சிே 
�சபா ோசுவ்தேக குருக்கள, ்சஞ்சாற 
்சல்ேர் ஆறு திருமுரு்கன்ஆகிவயார் 
ேழஙகினர்.  இவ்ோணடுக்கான  ‘யாழ் 
விருது’ ோழ்ே்கத ்தணலேர்   ஆ. ரவீநதி-
ரனுககு  ேழங்கப்படடது. நல்ணலககும-
ரன் மலர் -29 மாந்கர மு்தல்ேரால்  ்ேளி-
யிடப்படடது.  

'யாழ் விருது' வழங்கும் நிைழ்வு
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ஐர�ோப்ோவில் ்�வலோக ககோர�ோ-
னோவோல் ்ோதிககப்டு்வரகளின் 
எண்ணிக்க அதிகரித்து வருவதோல், 
அககண்்டம் மீண்டும் ககோர�ோனோ-
வின் ்ையப புள்ளியோகியுள்்ளதோக 
உலக சுகோதோ� அ்ைபபு எச்சரித்-
துள்்ளது.

ஐர�ோப்ோ கண்்டம், வரும் க்ப-
�வரி ைோதத்துககுள் ரைலும் ஐந்து 
லட்சம் ை�ணஙக்்ளச ்சந்திகக-
லோம் என ஐர�ோப்ோவுககோன உலக 
சுகோதோ� அ்ைபபின் த்லவர 
ஹோன்ஸ் களூக ஒரு ்த்திரி்கயோ்ளர 
்சந்திபபில் கூறினோர.

ககோர�ோனோ கதோற்று எண்ணிக்க 
அதிகரிபபுககு ர்ோதுைோன அ்ளவுககு 
தடுபபூசி க்சலுத்திக ககோள்்ளோத்த 
ஒரு கோ�ணைோக கூறினோர அவர.

“நோம் நம் க்சயல்திட்டத்்த ைோற்்ற 
ரவண்டும், ககோர�ோனோ அதிகம் 
்�விய பின் எதிரவி்னயோற்றுவ-
தற்கு ்திலோக, ்�வ்லத் தடுகக 
முன்னுரி்ை ககோடுகக ரவண்டும்” 
என்்றோர ஹோன்ஸ்.

க்டந்த சில ைோதஙகளில் ஐர�ோப்ோ 
முழுகக தடுபபூசி க்சலுத்திக 
ககோள்ளும் ரவகம் கு்்றந்துள்-
்ளது. ஸ்க்யினில் 80 வீத ைககள் 
இரு ர்டோஸ் தடுபபூசி க்சலுத்திக 
ககோண்்டனர. பி�ோன்ஸ் ைற்றும் கெர-
ைனியில் மு்்றரய 68 ைற்றும் 66 
வீதத்தினர ைடடுரை இரு ர்டோஸ் 
தடுபபூசி க்சலுத்திக ககோண்்டனர. 
ைத்திய ைற்றும் கிழககு ஐர�ோபபிய 
நோடுகளில் எண்ணிக்க இன்னும் 
கு்்றவோக உள்்ளது. ஒகர்டோ்ர 2021 

நிலவ�ப்டி, �ஷயோவில் 32 வீதத்தி-
னர ைடடுரை முழு்ையோக தடுபபூசி 
க்சலுத்திக ககோண்டுள்்ளனர.

உலக சுகோதோ� அ்ைபபின் 
ஐர�ோபபிய பி�ோந்தியத்தில் ககோர�ோ-
னோவோல் ்ோதிககப்டு்வரகளின் 
எண்ணிக்க அதிகரிபபுககு க்ோது 
சுகோதோ� த்ளரவுகளும் ஒரு கோ�ண-
கைன குற்்றம்்சோடடினோர ஹோன்ஸ். 
உலக சுகோதோ� அ்ைபபின் ஐர�ோப-
பிய பி�ோந்தியத்தில் ைத்திய ஆசியோ-
வின் சில நோடுகளுட்்ட கைோத்தம் 
53 நோடுகள் உள்்ளன. இபபி�ோந்தியம் 
இதுவ்� 14 லட்சம் ை�ணஙக்்ள 
்திவுக்சய்துள்்ளது.

ஐர�ோப்ோவில் ர்ோதுைோன 
ககோர�ோனோ தடுபபூசி விநிரயோகம் 
ைற்றும் ்சோதனஙகள் இருந்தும், க்டந்த 

நோன்கு வோ� கோலத்தில் ககோர�ோ-
னோவோல் ்ோதிககப்ட்டவரகளின் 
எண்ணிக்க 55 வீதம் அதிகரித்துள்-
்ளது என ககோர�ோனோவுககோன உலக 
சுகோதோ� அ்ைபபின் கதோழில்நுட் 
த்லவர ைரியோ வோன் ககரரகோவ் 
கூறினோர.

ஐர�ோப்ோவின் இந்த ககோர�ோனோ 
கதோற்று எண்ணிக்க உயரவு, உலக 
நோடுகளுககோன எச்சரிக்க ைணி என 
அவரு்டன் ்ணியோற்றும் மு்னவர 
்ைக �யோன் கூறினோர.

க்டந்த 24 ைணி ரந�த்தில் கெர-
ைனியில் 34,000 ர்ர ககோர�ோ-
னோவோல் ்ோதிககப்டடுள்்ளனர. 
பிரிட்டனில் ககோர�ோனோவோல் ்ோதிக-
கப்டுரவோரின் தின்சரி எண்ணிக்க 
37,000ககும் அதிகைோக உள்்ளது. 

ககோர�ோனோ நோன்கோவது அ்ல 
இ்றபபு எண்ணிக்க்ய அதிகரிகக-
லோம் என்றும், சுகோதோ� அ்ைபபின் 
மீதோன அழுத்தத்்த அதிகரிககலோம் 
என்றும் சுகோதோ� அதிகோரிகள் கவ்ல-
யில் உள்்ளனர.

“நோம் இபர்ோரத ்சரியோன ந்டவ-
டிக்கக்்ள எடுககவில்்ல எனில், 
இந்த நோன்கோவது அ்ல அதிக 
்ோதிபபுக்்ள ஏற்்டுத்தும்” என 
கெரைனியின் ஆர ரக ஐ இன்ஸ்டிட-
டியூட்்டச ர்சரந்த ரலோதர கவய்லர 
கூறினோர.

கெரைனியில் 30 லட்சத்துககும் 
அதிகைோன, 60 வயதுககு ரைற்்ட்ட 
மூத்த குடிைககள் இன்னும் தடுபபூசி 
க்சலுத்திக ககோள்்ளவில்்ல என்்து 
குறிபபி்டத்தககது.

முன்ர் ஹோன்ஸ் குறிபபிட்டது 
ர்ோல ககோர�ோனோ ்ோதிபபு எண்-
ணிக்க கெரைனிரயோடு ைடடும் 
முடிந்துவி்டவில்்ல.

க்டந்த வோ�த்தில் �ஷயோவில் 
ககோர�ோனோ ை�ணஙகளின் எண்-
ணிக்க திடீக�ன அதிகரித்தது. 
�ஷயோவில் 8,100 ர்ரும், உக்�-
னில் 3,800 ர்ரும் உயிரிழந்தனர. 
இருநோடுகளிலும் ககோர�ோனோ தடுப-
பூசி க்சலுத்திக ககோண்ர்டோர எண்-
ணிக்க கு்்றவோக உள்்ளது. உக-
்�னில் க்டந்த 24 ைணி ரந�த்தில் 
27,377 ர்ர ககோர�ோனோவோல் ்ோதிக-
கப்டடுள்்ளனர என அறிவித்துள்-
்ளது அந்நோடடு அ�சு.

ஐர�ோப்ோ மீண்டும் க�ோர�ோனோ
மையபபுள்ளியோ� ைோற வோய்பபு

உலக சுகாதார அமைப்பு எசசரிக்மக

அகைரிககோ, தனியோர 
து்்றயில் ்ணியோற்றும் 
மில்லியன் கணககோன ஊழி-
யரகள் ெனவரி 4ஆம் திகதிக-
குள் ககோவிட-19 தடுபபூசி 
ர்ோடடுகககோள்்ள ரவண்டி-
யது கட்டோயம் என்று கோலக-
ககடு விதித்துள்்ளது.

கு்்றந்தது சுைோர 100 
ஊழியரக்்ளக ககோண்்ட 
அகைரிகக நிறுவனஙகளுக-
குப புதிய விதி க்ோருந்தும்.

நோடடின் ஊழிய�ணியில் சுைோர 
மூன்றில் இ�ண்டு ்ஙகினர அத்த-
்கய நிறுவனஙகளில் ரவ்ல க்சய்-
கின்்றனர.

தனியோர து்்ற ஊழியரகளுககோன 
தடுபபூசித் திட்டம் ்ற்றி, ெனோதி்தி 
ரெோ ்்்டன் க்சப்டம்்ரில் அறிவித் -
தோர.

ெனவரி நோன்கோம் திகதிககுள் 
தனியோர து்்ற ஊழியரகள் இ�ண்-
்டோவது தடுபபூசி ர்ோடடுகககோள்்ள 
ரவண்டும் அல்லது அவரகள் கட-
்டோயைோக முகக கவ்சம் அணிய 
ரவண்டும், வோ�ந்ரதோறும் ்வ�ஸ் 
கதோற்றுப ்ரிர்சோத்னயும் க்சய்து-
ககோள்்ள ரவண்டும். 

சீனோவில், 24 ைணி ரந� இ்்ட-
கவளியில் புதிதோக 80ககும் அதிக-
ைோரனோருககுக ககோர�ோனோ கதோற்று 
அ்்டயோ்ளம் கோணப்டடுள்்ளது.

சீனோவின் ்ோதிககும் ரைற்்ட்ட 
ைோகோணஙகளிலும், வட்டோ�ஙகளி-
லும் அண்்ையில் ்வ�ஸ் ்�வி-
யது. சுைோர 600 ர்ர ்ோதிககப்ட-
டுள்்ளனர.

அவரகளில் க்ரும்்ோரலோர, 
கஹய்லோஙஜியோங, ஹீக்ய் ைோகோ-
ணஙக்்ளச ர்சரந்தவரகள்.

்வ�ஸ் ்�வ்ல முறியடிப்தில் 
மு்்றயோகச க்சயல்்்டவில்்ல என்-
்தற்கோக ஹீக்ய் ைோகோண த்ல-
நகர ஷிஜியோசுவோங அதிகோரிகள் 
மூவர, ்தவியிலிருந்து நீககப்ட்ட-
னர. இந்த வோ� ஆ�ம்்த்தில், அந்த 
நகரில் கநருககடி நி்ல அறிவிககப-
்ட்டது.

எஙகிருந்து ்வ�ஸ் கதோற்று ஆ�ம்-
பித்தது என்்்தக கண்டுபிடிகக 

இயலவில்்ல. எனரவ, முந்திய 
்வ�ஸ் ்�வ்ல வி்ட, தற்ர்ோ-
்தய ்�வ்லக கடடுப்டுத்து -
வது, சி�ைைோக இருககலோம் என்று 
அதிகோரிகள் எச்சரித்தனர. 

்வ�ஸ் ்�வல் இல்்ல என்்ற 

அணுகுமு்்ற்யச சீனோ, தற்ர்ோது 
்கவி்டககூ்டோது என்று அஙகுள்்ள 
சுகோதோ� அதிகோரிகள் நம்புகின்்ற -
னர. 

ைககள் விழிபபு்டன் இருககுைோறு 
அவரகள் வலியுறுத்தினர.  

தோய்வோனுககு இ�ோணுவ 
உதவி்ய அதிகரிகக வ்க-
க்சய்யும் ்சட்டமூலத்்த, 
அகைரிகக ்ோ�ோளுைன்்றத் -
தின் குடிய�சுக கடசி உறுபபி-
னரகள் முன்்வத்துள்்ளனர.

அது, சீனோவுககுச சினமூட -
்டக கூடுகைன எதிர்ோரககப-
்டுகி்றது.

தோய்வோனியப ்ோதுகோப-
புச ்சட்டம் எனப்டும் ்சட்டமூலம், 
2032ஆம் ஆண்டுவ்� வரு்டந்-
ரதோறும் தோய்வோனுககு இ�ண்டு பில் -
லியன் க்டோலர நிதியளிகக வ்க 
க்சய்யும். அதன்மூலம், தோய்வோன் 
ஆயுதக ககோள்முதல் க்சய்யலோம், 
அகைரிககோவில் தயோரிககப்ட்ட தற்-
கோபபுச ்சோதனஙக்்ள வோஙகலோம்.

ஆனோல், அந்த நிதி்யப க்்ற சில 
நி்ந்த்னகள் உள்்ளது. அகைரிககோ 

வழஙகும் அரத அ்ளவு நிதி்யத், 
தோய்வோனும் ககோடுகக ரவண்டும். 
ஆற்்ற்ல ரைம்்டுத்துவதற்கு இரு 
த�பபும் நீண்்ட கோலத் திட்டத்்தக 
கூட்டோகச க்சயல்்டுத்த ரவண்டும்.

இரு த�பபு இ�ோணுவப ்ரிைோற் -
்றம், தோய்வோன் இ�ோணுவ அதி -
கோரிகள் அகைரிககோவில் ்யிற்சி 
க்றுவது ஆகியவற்றுககும் அந்த 
்சட்டமூலம் வோய்ப்ளிககும்.  

இஸ்லோமியவோத கி்ளரசசி-
யோ்ளரகள் ந்டத்தியதோக நம் -
்ப்டும் தோககுதல் ஒன்றில் 
கு்்றந்தது 69 ர்ர ககோல்லப -
்ட்டதற்கு ்நகரில் ரநற்று 
கவள்ளிககிழ்ை கதோ்டககம் 
இ�ண்டு நோள் ரதசிய துககதி-
னம் அறிவிககப்டடுள்்ளது. 

ைோலி  நோடடு்டனோன 
கதன்ரைற்கு எல்்லப ்கு-
தியிரலரய இந்தத் தோககுதல் 
இ்டம்க்ற்றுள்்ளது. 

இதில் உள்ளூர ரையர, தற் -

கோபபு ஆயுதக குழு த்லவர 
ஒருவரும் ககோல்லப்டடிருப-
்தோக அ�சு கதரிவித்துள்்ளது. 
உயிர தபபியவரக்்ள ரதடும் 
மீடபு ந்டவடிக்ககள் முன்-
கனடுககப்டடுள்்ளன. 

க்டந்த க்சவ்வோய்ககிழ்ை 
இ்டம்க்ற்்ற இந்தத் தோக-
குதலுககு எந்தக குழுவும் 
க்ோறுபர்ற்கவில்்ல.

தோககுதல்தோரிகள் எல்்ல 
க்டந்து ைோலி நோடடுககுள் 
க்சன்றிருப்தோக கூ்றப்டு-

கி்றது. அவரகள் தைது உயிரி-
ழந்தவரக்்ளயும் தம்மு்டன் 
எடுத்துச க்சன்றுள்்ளனர.  

்நகர தனது ைோலி, புரகினோ 
்ோர்சோ ைற்றும் ்நஜீரிய எல்-
்லகளில் ஜிஹோதி ஆயுதக 
குழுககளின் அசசுறுத்த்ல 
எதிரககோண்டு வருகி்றது. 

இவ்வோ்றோன வன்மு்்றக-
ளில் நோடடின் கதன்ரைற்குப 
்குதியில் 500ககும் அதிகைோ-
னவரகள் ககோல்லப்டடுள்-
்ளனர.  

2030 ஆம் ஆண்டுககுள் 
கோடுக்்ள அழிப்்த முடிவுக-
குக ககோண்டுவ� ரவண்டும் என்்ற 
உலக்ளோவிய திட்டத்துககு, இந்-
ரதோரனசியோ  எதிரபபுத் கதரிவித்-
துள்்ளது.

அதன் கதோ்டரபில், 120 
ககும் ரைற்்ட்ட நோடுகர்ளோடு 
இ்ணந்து உறுதிகூறிய சில நோளில் 
இந்ரதோரனசியோ தனது நி்ல்ய 
ைோற்றிகககோண்டுள்்ளது.

கோடுக்்ள அழிப்்த நிறுத்தும் 
திட்டம் நியோயைற்்றது என்றும், 
அது இந்ரதோரனசியோவின் ரைம்-
்ோடடுத் திட்டஙகர்ளோடு மு�ண்்-
டுவதோகவும் அந்நோடடுச சுற்றுசசூ-
ழல் அ்ைசசு குறிபபிட்டது.

உலக்ளோவிய இலககில் சில 
திருத்தஙகள் ரத்வ என்று, இந் -
ரதோரனசிய சுற்றுபபு்ற அ்ைச்சர 
சிடடி நூர்யோ ்ோககர கூறினோர.

கோடுக்்ள அழிப்்த முற்்றோக 
நிறுத்தும் இலககு, சிஓபீ 26 உச்ச 
நி்லச ்சந்திபபின் முடிவில் கவளி -
யி்டப்ட்ட உறுதிகைோழியின் ஒரு 
்குதி அல்ல என்று, இந்ரதோரன-
சிய கவளியு்றவுத் து்ணய்ைச்சர 
கூறினோர.

உலகின் ை்ழககோடுகளில் 
மூன்றில் ஒரு ்குதிக கோடுகள் இந் -
ரதோரனசியோவில் உள்்ளன. உலகின் 
மிகப க்ரிய ்்ன எண்கணய் 
ஏற்றுைதி நோ்டோன இந்ரதோரனசியோ-
வுககு, நிலப ்யன்்ோடு முககியைோ-
னது.

2019 இல் ைடடும், இந்ரதோரனசி -
யோவில் க்சம்்்னத் ரதோட்டஙகள் 
அ்ைப்தற்கோக அழிககப்ட்ட 
வனப்குதி, பி்ற நிலம் ஆகியவற்-
றின் ்�ப்்ளவு க்ல்ஜியத்்தப 
ர்ோன்்ற நோடுகளின் ்�ப்்ளவில் 
்ோதி என்று ைதிபபி்டப்டுகி்றது.  

ஹைப்பர்சொனிக் ஏவுகஹைகஹை உருவொக்குவதில்
இந்தியொ, பிரொன்ஸ் அடஙகலொன நொடுகள் தீவிர கவனம்

அமைரிக்க சுயாதீன காங்கிரஸ் அறிக்மகயில் தகவல்  ்ஹப்ரக்சோனிக ஆயுதஙக்்ள 
உருவோககிவரும் சில நோடுகளில் இந்-
தியோவும் உள்்ள்டஙகியுள்்ளதோக அகை-
ரிகக கோஙகி�ஸ் உறுபபினரகளுக-
கோக சுயோதீன வி்டயம் கதோ்டர்ோன 
நிபுணரக்ளோல் தயோரிககப்டடுள்்ள 
அறிக்கயில் கதரிவிககப்டடுள்-
்ளது. அத்ரதோடு  சீனோ ்சமீ்த்தில் அணு 
ஆயுதம் தோஙகிச க்சல்லும் ்ஹப-
்ரக்சோனிக ஏவுக்ண்யப ்ரீட-
சித்துள்்ளதோகவும் அவ்வறிக்கயில் 
குறிபபி்டப்டடுள்்ளது.  அகைரிககோ, 
�ஷயோ, சீனோ ஆகிய்வ மிகவும் 
ரைம்்ட்ட ்ஹப்ரக்சோனிக ஆயுத 
திட்டஙக்்ளக ககோண்டிருந்தோ-
லும், அவுஸ்திர�லியோ, இந்தியோ, 
பி�ோன்ஸ், ரெரைனி, ெப்ோன் 
உட்்ட ்ல நோடுகள், ்ஹப்ரக்சோ-
னிக ஆயுத கதோழில்நுட்த்்த உரு-
வோககி வருவதோக சுயோதீன கோஙகி�ஸ் 
ஆ�ோய்சசி ர்ச்வயின் புதிய அறிக-

்கயில் சுடடிககப்டடுள்்ளதோக 'த 
பிரிண்ட' குறிபபிடடுள்்ளது. 

அந்த அறிக்கயில்,  அவுஸ்திர�-
லியோவுககு அகைரிககோவும்  இந்தி-
யோவுககு �ஷயோவும் இதன் நிமித்தம் 
ஒத்து்ழபபுகக்்ள நல்கியுள்்ளன.  
ரைக 7 ்ஹப்ரக்சோனிக குரூஸ் 
ஏவுக்ணயோன பி�ம்ரைோஸ் II ஐ 
உருவோகக �ஷயோ இந்தியோவுககு ஒத்-
து்ழபபு வழஙகியுள்்ளது. பி�ம்-
ரைோஸ் II திட்டம் 2017 இல் கதோ்டங-
கப்ட்டோலும் இது குறிபபி்டத்தகக 

தோைதஙக்்ள எதிரககோள்வதோல் 2025 
முதல் 2028 வ்�யோன கோலப்குதிக-
குள் ஆ�ம்் க்சயல்்ோடடு தி்ற்ன 
அ்்டவ்த இலககோகக ககோண்டு 
தற்ர்ோது திட்டம் வகுககப்டடுள்-
்ளது'.

'இந்தியோ அதன் ்ஹப்ரக்சோனிக 
கதோழில்நுட் க்டகைோன்ஸ்டர�ட-
்டர  திட்டத்தின் ஒரு ்குதியோக உள்-
நோடடில் தயோரிககப்ட்ட இ�ட்்ட 
தி்றன் ககோண்்ட ்ஹப்ரக்சோனிக 
குரூஸ் ஏவுக்ண்ய உருவோககி 
வருகி்றது. அத்ரதோடு  ரைக 6 ஸ்கி-
�ோம்கெட்்ட 2019 ெூனிலும் 2020  
க்சப்டம்்ரிலும் கவற்றிக�ைோகப ்ரி-
ர்சோதித்துமுள்்ளது. 

சுைோர 12 ்ஹப்ர க்சோனிக 
கோற்்றோ்ல சு�ஙகஙகள் இந்தியோவி-
்டமுள்்ளன.  அ்வ ரைக 13 வ்�யி-

லோன ரவகத்்த ்ரீடசிககும் தி்றன் 
ககோண்்ட்வ' என்றும் குறிபபி்டப-
்டடுள்்ளது.   

சீனோ ்ஹப்ரக்சோனிக ஏவுக-
்ணக்்ள ர்சோத்ன க்சய்ததோக 
'்்னோன்சியல் ்்டம்ஸ்' குறிபபிட-
டுள்்ள ர்ோதிலும்  அத்ன சீனோ 
ைறுத்துள்்ளது. அது ஒரு ்ஹப்ர-
க்சோனிக வோகனரை அன்றி அணு்சகதி 
தி்றன் ககோண்்ட ்ஹப்ரக்சோனிக 
ஏவுக்ண அல்ல என்று பிரித்தோனியோ-
வின்  முன்னணி க்சய்தித்தோக்ளோன்று  
கதரிவித்துள்்ளது. இந்தியோ்வப 
ர்ோன்று, பி�ோன்்ஸும் ்ஹப்ரக்சோ-
னிக கதோழில்நுட்த்்த ரைம்்டுத்த 
�ஷயோவு்டன் ஒத்து்ழத்து ஒப்ந்தம் 
க்சய்துள்்ளரதோடு  ெப்ோன் ்ஹப-
்ரக்சோனிக குரூஸ் ஏவுக்ண்யயும் 
உருவோககி வருகி்றது.

அ்ெரிக்கொவில் தனியொர துஹை
ஊழியருக்கு தடுபபூசி கடடொயம்

தொயவொனுக்கு இரொணுவ உதவிஹய 
அதிகரிக்க அ்ெரிக்கொவில் சடடம்

சீனொவில் ்பொதிக்கும் அதிகெொன ெொகொைஙகளில் ்கொரரொனொ

கொடழிபஹ்ப நிறுத்துவதற்கு
இந்ரதொரனசியொ எதிரபபு

கி்ளோஸ்ரகோவில் இந்திய பி�தைர 
ரைோடி, ்ைகர�ோக்சோபட இ்ண- 
நிறுவனர பில் ரகட்் ்சந்தித்து 
உ்�யோடினோர.  

இஙகிலோந்தில் அதிக ைககள் 
கதோ்க ககோண்்ட 4-வது நகரும், 
ஸ்ககோடலோந்தின் து்்றமுக நகரு -
ைோன கி்ளோஸ்ரகோவில் ஐ.நோ. ்ருவ-
நி்ல ைோற்்ற உசசி ைோநோடு க்டந்த 
வோ�ம் ந்்டக்ற்்றது. 

ககோர�ோனோ கநருககடிககு ைத்தியி -
லும் இஙகிலோந்து பி�தைர ர்ோரிஸ் 
ரெோன்்சன், அகைரிகக ெனோதி்தி 
ரெோ ் ்்டன் உட்்ட 120-ககும் ரைற்-
்ட்ட நோடுகளின் த்லவரகள் இந்த 
ைோநோடடில் ரநரில் கலந்து ககோண்டு 
கோலநி்ல ைோற்்றம் கதோ்டர்ோக 
உ்�யோற்றினோரகள். 

இந்த ைோநோடடில் இலங்க 
ெனோதி்தி ரகோட்ட்ோய �ோெ்க ஷ 
உட்்ட இந்திய   பி�தைர ரைோடியும் 
ரநரில் ்ஙரகற்்றோர.  

இந்த ைோநோடு உலகத் த்லவர-
க்்ள ்சந்திககும் வ்கயில் ஏற்்ோடு 
க்சய்யப்டடிருந்தது. 

அந்த வ்கயில் உலக ்ணக -
கோ�ரகளில் ஒருவரும், ்ைகர�ோ-
க்சோபட இ்ண- நிறுவனருைோன 

பில்ரகட்் ்சந்தித்து பி�தைர 
ரைோடி உ்�யோடினோர. அபர்ோது 
நி்லயோன வ்ளரசசிககோன வழிகள் 
ைற்றும் ்ருவநி்ல ைோற்்றத்்தக 
கு்்றப்தற்கோன ந்டவடிக்ககள் 
குறித்து உ்�யோடினர.  

பில் ரகட்ஸுடன் பிரதெர ரெொடி சந்திபபு  

ஹநகரில் ஆயுததொரிகளின் தொக்குதலில் 69 ர்பர ்பலி
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சசர்ச் ஃச்போர் க�ோைன் கிரவுண்ட் (Search for 
common ground) நிறுவனத்தின் அனுசரமையு-
டன், ்போதிப்புற்ற க்பண்�ள் அரங� நிறுவனத்தின் 
ஊடோ� இந்த கசயறறிட்டம நமடமும்றப்்படுத்்தப்-
்பட்டு வருகின்்றது.சைற்படி அைர்வு �ோமை ைறறும 
ைோமை நி�ழ்வு�ளோ� இடமக்பற்றது.

�ோமை நி�ழ்வில், இைஙம� ைனி்த உரிமை-
�ள் ஆமைக்குழுவின் �ல்முமன பிரோநதிய 
ஒருஙகிமைப்்போளர் ஏ.சி. அப்துல் அசீஸ் வள-
வோளரோ� �ைநது க�ோண்டு 'உள்ளூரோட்சி சம்ப 
க்பண் உறுப்பினர்�ளுக்குரிய சட்டங�ள் ைறறும 
வகி்பஙகு�ள்' எனும ்தமைப்பில் விளக்�ைளித்-
்தோர்.

இந்த அைர்வில் அம்போம்ற ைோவட்ட உள்ளூ-
ரோட்சி சம்ப�ளின் க்பண் உறுப்பினர்�ள் ைறறும 

க்பண்�மள உறுப்பினர்�ளோ�க் க�ோண்ட சிவில் 
சமூ� அமைப்பின் பிரதிநிதி�ள் �ைநது க�ோண்-
டனர்.

அ்தமனயடுத்து ைோமை அைர்வு - அம்போம்ற 
ைோவட்ட ஊட�வியளோளர்�ளுக்கும உள்ளூரோட்சி 
சம்ப க்பண் உறுப்பினர்�ளுக்கும  இமடயி -
ைோன �ைநதுமரயோடைோ�  நமடக்பற்றது. இ்தன் 
ச்போது, 'அரசியலில் க்பண்�ளின் ்பங�ளிப்பும 
�ண்�ோட்சியும' எனும ்தமைப்பிைோன �ண்�ோட்சி -
கயோன்று ஏற்போடு கசயயப்்பட்டிருந்தது.

உள்ளூரோட்சி சம்ப�ளின் க்பண் உறுப்பினர் -
�ளோல் நமடமும்றப்்படுத்்தப்்பட்ட கசயறதிட்டங-
�மள ஊட�வியைோளர்�ளுக்கு  �ோட்சிப்்படுத்-
துவ்தறகும, இரு ்தரப்பினருக்கும இமடயில் 
கநருஙகிய வமையமைப்பிமன �ட்டியமைப்்ப-

்தறகுைோன ்தளைோ� - இந்த அைர்வு திட்டமிடப்்பட்-
டிருந்தது.

நி�ழ்வின் இறுதியில், ஜூன் 05 ஆம, 06 ஆம 
தி�தி�ளில்  '்போலினக் கூர் உைர்வுமடய  கசய-
தி�மள அறிக்ம�யிடல்' ்பறறிய இமையச் கசய -
ைைர்வில்  �ைநது க�ோண்ட ஊட�வியைோளர்� -
ளுக்கு சோன்றி்தழ்�ள் வழஙகி மவக்�ப்்பட்டன. 
இந்த கசயைைர்விமன  சைற்படி நி�ழ்வு�ளில் 
சசர்ச் ஃச்போர் க�ோைன் கிரவுண்ட் (Search for 
common ground) ஏற்போடு கசயதிருந்தது.

சைற்படி நி�ழ்வு�ளில் சசர்ச் ஃச்போர் க�ோைன் 
கிரவுண்ட் (Search for common ground) நிறுவ-
னத்தின் ்போலின ஆசைோச�ர் (Gender advisor) 
நளினி ரட்ைரோஜோ, கடோக்டர் ைவப்பிர்தன் 
(ஆ்தோர மவத்தியசோமை, அம்போம்ற), ்போதிப்-

புற்ற க்பண்�ள் அரங� நிறுவனத்தின் (AWF)  
இமைப்்போளர் வோணி மசைன், அரசசோர்்பற்ற 
நிறுவன இமைப்்போளர் (NGO Coordinator) 
இர்்போன் ைறறும வில் & சவஜ் திட்ட இமைப்்போ-
ளர்�ள் எனப் ்பைர் �ைநது க�ோண்டனர்.

அ்தன்்படி  இந்தப் ்போரிய அபிவிருத்தித் திட்டம 
ஏழு ைோவட்டங�மளயும  ைறறும 14 உள்ளூரோட்சி 
ைன்்ற நிறுவனங�மளயும இமைத்து சைறக�ோள் -
ளப்்படுகின்்றது. ச்தசிய ந�ரைோ� ்போரிய ந�ர அபி -
விருத்தி திட்டத்தின் மு்தல் �ட்டைோ� �ோலி ச�ோட்மட 
அபிவிருத்தித் திட்டம �ோைப்்படுகின்்றது. இ்தமன 
சைறக�ோள்ளும ச்போது �ோலி ந�ரத்தின் ்தனித்்தன் -
மைக்கு  முக்கியத்துவம அளிக்�ப்்பட்டுள்ளது.

அ்தன்்படி �ோலி ச�ோட்மட, �ோலி தும்றமு�ம 
ைறறும  சமுத்திரத்ம்த அடிப்்பமடயோ�க் க�ோண்டு 
கசயயப்்படும அபிவிருத்தித் திட்டங�ள் குறித்து 
�வனம சைறக�ோள்ளப்்பட்டுள்ளது. உல்ைோசப் ்பய-
ணி�ளின் �வனத்ம்த ஈர்த்துள்ள உை� ைரபுரிமை 
ந�ரைோன �ோலி ச�ோட்மட ‘�ோலி ந�ரின் இ்தயம’ 
ச்போன்்றது.

�ோலி ச�ோட்மட  ச்போர்த்துக்ச�யர்  �ோைத்தில் 
ஆரம்பைோகி பின்னர் ஒல்ைோந்தர், ஆஙகிசையர்  
�ோைத்தில் அபிவிருத்தி கசயயப்்பட்ட சரித்திரப் பிர -
சித்தி மிக்� இடைோகும. இ்தறகு க்தோல்க்போருள், 
வோஸ்து ைறறும விஞ்ோன ரீதியோ� க்பரும முக்கி-
யத்துவம உள்ளது. �ோலி ச�ோட்மடமய மையைோ-
�க் க�ோண்டு ஏற்பட்டு வரும சமூ� க்போருளோ்தோர 
�ைோசோர சூழல் குறித்தும �வனம கசலுத்்தப்்பட் -
டுள்ளது.

்போரிய �ோலி ந�ர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் 
�ோலி ச�ோட்மடக்குள் சைறக�ோள்ளப்்படும அபி -
விருத்தித் திட்டங�ளுக்�ோ� உை� வஙகி உ்தவித் 
திட்டத்தின் கீழ் 625  மில்லியன் ரூ்போ கசைவி -
டப்்படவுள்ள்தோ� ந�ர அபிவிருத்தி அதி�ோர சம்ப 
க்தன்ைோ�ோை ்பணிப்்போளரும ந�ர நிர்ைோை வடி -
வமைப்்போளருைோன அநுர கை்தவை க்தரிவித்்தோர்.

இந்தப் ்போது�ோப்பு திருத்்த நடவடிக்ம��மள 
சைறக�ோள்ளும ச்போது இஙகுள்ள புரோ்தனைோன 
�ட்டடங�ள் ைறறும நிர்ைோைங�ளின் ஆரம்ப திட்ட 
வமர்படங�ள் குறிப்பிட்ட நோடு�ளிலிருநது க்ப்றப் -
்பட்டு அ்தமன ஆரோயநது  க்தோல்க்போருளியல் 
விதி�ளுக்கு அமைய சைறக�ோள்வது விசசட அமச -
ைோகும. வோஸ்து நிபுைர்�ள் ைறறும க்போறியியைோ -
ளர்�ள் ச்போன்்ற தும்ற�ளில் நிபுைத்துவம க்பற-
்றவர்�ளின் ஒத்துமழப்பு க்பறறுக் க�ோள்ளப்்படும.  
்பயிறசி க்பற்ற, ்பயிறசி க்ப்றோ்த க்தோழிைோளர்�ள் 
இந்த நிபுைர்�ளின் கீழ் ்பயிறசி சவமைத்திட்டங� -

ளில் ஊடோ� ்பயிறசி�மள க்பற்ற பின்னசர நடவ -
டிக்ம��ளில் ஈடு்படுவது குறிப்பிடத்்தக்� அமசைோ-
கும.    

ச�ோட்மடமயச் சுறறி �ட்டட சவமை�மள சைற -
க�ோள்ளும ச்போது நவீன மூைப்க்போருட்�ள் எ்தமன -
யும  ்போவிக்�ோது ்பமழய �ட்டடக்�மை க்தோழில் -
நுட்்பம இ்தற�ோ� ்பயன்்படுத்்தப்்படுகின்்றது. �ோலி 
ச�ோட்மடக்குள் சைறக�ோள்ளப்்படும அபிவிருத்தித் 
திட்டங�ள் மூன்று �ட்டங�ளோ� நமடக்ப்றவுள் -
ளன. மு்தைோவது �ட்டைோ�  3.2 கிசைோ மீட்டர் அள -
விைோன ச�ோட்மடமயச் சுறறிய ைதில், �ோவைரண், 
கவடிைருநது �ளஞசியசோமை  என்்பன இவவோறு  
திருத்்தப்்பட்டு ்போது�ோக்�ப்்பட்ட இடங�ளின் அைங -
�ோர நடவடிக்ம��ள் சைறக�ோள்ளப்்படும.  

இரண்டோவது �ட்டைோ�  2000 மீட்டர் நீளைோன 
்போம்தமய அமைத்்தல், 48000 �ன மீட்டர்  நிைப்-
்பரப்ம்ப  உருவோக்கு்தல், ச�ோட்மட ைதில் ைறறும 
்பமழய ைணிக்கூட்டுக் ச�ோபுரம என்்பவறம்ற 
‘எல்ஈடி பிளஷர்’  உ்பசயோகித்து ஒளியூட்டும  நடவ -
டிக்ம� சைறக�ோள்ளப்்படல் என்்பனவோகும.

�ோலி ச�ோட்மடமய இரவில் மி�ப் பிர�ோச -
ைோ�  �ோட்சிப்்படுத்துவச்த இ்தன் சநோக்�ைோகும. 
வோஙகு�மள அமைத்்தல், நிமனவு தூபி�ளுக்கு 
முன்னோல் ்த�வல்�ள் அடஙகிய   ்பைம��மள 
அமைத்்தல், ஒல்ைோநது ைறறும ஆஙகிசைய �ோை 
பீரஙகி�மள மீளுருவோக்�ம கசயது குறிப்பிட்ட 
இடங�ளில் மவப்்பது  ச்போன்்றமவ சைறக�ோள் -

ளப்்படவுள்ளன.  அ்தன்்படி முப்்பத்து ஆறு பீரஙகி-
�ளின் ைோதிரி உருக்�ள் உருவோக்�ப்்படவுள்ளன. 
அ்தற�ோ� ைட்டக்�ளப்பு, திருச�ோைைமை ஆகிய 
இடங�ளில் �ண்டுபிடிக்�ப்்பட்ட பீரஙகி�மள 
ஆரோயநது ்த�வல்�ள் திரடப்்பட்டுள்ளன.  

இதுவமர �ோைமும ைக்�ளுக்குத் தி்றநது விடப்-
்படோ்த கவடிைருநது ்பங�ர்�ள் ைறறும நிைத்்தடி -
யிைோன கவடிைருநது �ளஞசியங�ள் என்்பன 
துப்புரவு கசயயப்்பட்டு �ோட்சிக் கூடங�ளோ� நடத்து -
வ்தறகு தீர்ைோனிக்�ப்்பட்டுள்ளது. இ்தனோல் கிமடக்-
கும நன்மை என்னகவன்்றோல் உல்ைோசப் ்பயணி -
�மள அதி�ளவில் �வர்்தல் ைறறும அவர்�ளுக்கு 
ச்தமவயோன அடிப்்பமட வசதி�மள அபிவிருத்தி 
கசயது நோட்டுக்குத் ச்தமவயோன அநநிய கசைோவ-
ணிமய க்பறறுக் க�ோள்வ்தோகும.

்த�வல்�ள் அடஙகிய �ோட்சிப் ்பைம��ள் அமைக்-
�ப்்படுவ்தோல் எவரும ்தங�ளுக்குத் ச்தமவயோன 
ஆயவு�மள சைறக�ோள்ள முடியும. �ோலி ச�ோட்மட-
யின் இரண்டு ைோதிரி�மள ்தயோரித்து முக்கியைோன 
இரண்டு இடங�ளில் மவப்்ப்தோல் ்தோம இருக்கும 
இடம எது என்்பம்த உடனடியோ� புரிநது க�ோள்வ-
்தறகு  வசதியோ� இருக்கும என வோஸ்து நிபுைர் 
திகரௌ்பதி ்தஹநோயக்� க்தரிவித்்தோர்.

அண்மையில் நட்சத்திர ச�ோட்மட ைதில் இடிநது 
விழுநதிருந்தது. ்தறச்போது அமனத்து நடவடிக்ம�-
�ள் நூறறுக்கு 65 வீ்தம பூர்த்தி பூர்த்தி அமடநதுள்-
ளம்த அஙகு கசன்்ற நோம அவ்தோனித்ச்தோம. இது-

க்தோடர்்போ� �ோலி ச�ோட்மட வளோ�த்தில் அமனத்து 
்போது�ோப்பு திட்டங�மளயும �ண்�ோணிக்கும நடவ -
டிக்ம�மய சைறக�ோள்ளும க்தோல்க்போருளியல் 
்போது�ோப்பு விசசட நிபுைர் நிைோன்  குசரயிடம 
வினவிய ச்போது  ‘ஒல்ைோந்தர்�ள்  நல்ை வோஸ்து 
நிபுைர்�ள்  ைறறும க்போறியியைோளர்�ளோ� இருந -
்தோலும ைதிலின் கீழ்ப்்பகுதிமய நிர்ையிக்� முடியோ-
ைல் 4 மீட்டர்  அ�ைத்தில்்தோன் அவர்�ள் அ்தமன 
அமைத்திருந்தோர்�ள்.  இ்தமன நோம எவவளவு 
இருக்� சவண்டும என ஆரோயந்ததில் ஆறு மீட்டர் 
அ�ைசை க்போருத்்தைோனது என எைக்குப் புரிந்தது. 
ஆனோல் ச்போர்த்துக்ச�யர் �ோைத்தில் அவர்�ள் 
்போவித்்த �ைமவமய ்தயோரிப்்பது எைக்கு சவோைோ� 
இருந்தது.  இ்தற�ோ� உப்பு ைைல் ைறறும  �ல்து-
�ள், ஓட்டின்  து�ள்�மளசய ்போவித்திருந்தோர்�ள்.  
எமைோல்  சீகைநது �ைமவமய ்போவிக்� முடியோது. 
ஏகனன்்றோல் அமவ ஒன்ச்றோடு ஒன்று இமைநது 
்தனியோன அடுக்கு�ளோ� அமையோது.  

அ்தனோல் அ்தறகுச் சைனோன அளமவசய 
உ்பசயோகிக்� சவண்டும. அ்தற�ோ� நிபுைர்�ள் 
இமைநது நீண்ட �ோைம நிமைத்திருக்�க் கூடிய 
�ைமவமய ்தயோரித்துள்ளோர்�ள். கீசழ இருநது 
்போர்க்கும ச்போது  50 அடி உயரைோன ைதிமைத் -
்தோன் நிரப்பி அமைத்து வருகி ன்ச்றோம. ைமழக் 
�ோைத்தில் இந்த ைண் நீமர உறிஞசி ஈரப்்ப்தம அதி -
�ரித்து நிம்ற அதி�ரிக்கின்்றது.  அவசவமளயில் 
ைதில் உமடயும சோத்தியமுள்ளது.  அ்தமன ்தடுக்� 
ஜிசயோ பிரிட்ஜ் க்தோழில்நுட்்பத்ம்த ்பயன்்படுத்தி -
யுள்சளோம. இ்தமன முற்றோ� கவளிநோட்டிலிருநது 
இ்றக்குைதி கசயது ்பயன்்படுத்தியுள்சளோம. இது 
மீண்டும உமடநது விடோதிருக்�சவ நவீன க்தோழில் -
நுட்்பத்ம்த உ்பசயோ�ப்்படுத்தியுள்சளோம .

ஆனோலும  அமனத்ம்தயும அன்ம்றய �ோைத் -
ம்தப்  ச்போன்ச்ற சுண்ைோமபு ஓடு ைறறும �ல் -
து�ள்�ள்  �ைமவசய ்பயன்்படுத்தியுள்சளோம. 
இ்தமனக் �ோை வரும உல்ைோசப் ்பயணி�ளுக்கு 
ச்போர்த்துக்ச�ய, ஒல்ைோந்த ைறறும ஆஙகிசை-
யர்�ள் �ோைத்தில் அவரவர் சைறக�ோண்ட �ட்டட 
க்தோழில்நுட்்பத்ம்த  கவவசவறு வம�யில் �ோலி 
ச�ோட்மடயில் �ோைக் கூடிய்தோ� இருப்்பது இஙகு 
�ோைப்்படும விசசட அமசைோகும. இ்தன் அமனத்து 
நடவடிக்ம��ளும இமைோ்த இறுதிக்குள் நிம்றவுக்ப-
றும’ என  க்தரிவித்்தோர்.

�டந்த �ோைங�ளில் உமடநது விழுந்த ்பமழய 
்த்போல் �ோரியோைய  �ட்டடம அப்ச்போம்தய  ஓல்-
ைோந்த  ஆளுநர் உத்திசயோ�பூர்வ இல்ைைோ� உ்ப-
சயோகிக்� �ட்டப்்பட்ட்தோகும. பின்னர் ்தமைமை 
எழுதுவிமன்ரின் உத்திசயோ�பூர்வ இல்ைைோ� 
ைோறியச்தோடு பிரித்்தோனியர்�ள் �ோைத்தில் இரோ -
ணுவத்தின் ்தமைமை �ட்டமளயிடும அதி�ோரியின் 
உத்திசயோ�பூர்வ இல்ைைோ� ்போவிக்�ப்்பட்டது. சைற -
கிநதிய வர்த்்த� �மக்பனியின் ்தமைமைய�ைோ� 
்போவிக்�ப்்பட்ட இந்த �ட்டடத்தின் ஒரு ்பகுதி ஆஙகி -
சையர்�ள் �ோைத்தில் உைவு �ளஞசியப்்படுத்தும 
்பகுதியோ� �ோைப்்பட்டது.

்பத்க்தோன்்ப்தோம நூற்றோண்டில் ்த்போல் �ோரிய-
ைோ� ்போவிக்�ப்்பட்டச்தோடு, இைஙம�யில் மு்தன் 
மு்தைோ� ஆரமபிக்�ப்்பட்ட 5 ்த்போல் �ோரியோையங-
�ளில்  ஒன்று �ோலி ச�ோட்மடக்குள்ளும  அமைக்-
�ப்்பட்டது. பின்னர் ்த்போல் �ோரியோையம சைறகுறிப்-

பிடப்்பட்ட இடத்தின் ஒரு ்பகுதியில் கசயல்்பட்டது .  
1974 ஆம ஆண்டு க்தோல்க்போருள் நிமனவிடைோ� 
க்பயர் குறிப்பிடப்்பட்ட இந்த �ட்டடம திருத்்தப்்படோ-
ைமையோல் உமடநது விழும நிமைமை ஏற்பட்டது. 
்தறச்போது அது திருத்்தப்்பட்டு ்த்போல் அருங�ோட்சி -
ய�ம ைறறும விடுமும்ற இல்ைைோ� உ்பசயோ�ப்்ப -
டுத்்த எதிர்்போர்க்�ப்்பட்டுள்ளது.

பின்னர் நோம  �ோலியிலிருநது  ்பத்ச்த�ை 
அமைநதுள்ள ்போம்தயில் கசல்லும வழியில் 
அமைநதுள்ள கஹோலுவோக�ோட  வயல் பிரச்த -
சத்ம்த மையைோ�க் க�ோண்டு  அமைக்�ப்்பட்டு 
வரும திய்தம உயன விவசோயப் பூங�ோமவ 
அமடநச்தோம. இது விவசோயமும  சூழலும ஒன்்றோ� 
இமைக்�ப்்பட்டு சைறக�ோள்ளப்்படும திட்டைோகும. 
13 ஏக்�ர்  ்பரப்பு இ்தற�ோ� உ்பசயோ�ப் ்படுத்்தப்-
்பட்டுள்ளது. சூழல் க்தோகுதி �வனத்திற க�ோண்டு 
அ்தோவது உயிரியல் ்பன்மு�த் ்தன்மை  க்தோடர்-
்போ� ஆரோயநது சைறக�ோள்ளப்்படும திட்டம என 
இ்தமன அறிமு�ப்்படுத்்தைோம.  

ஐநது வருடங�ளுக்கும அதி�ைோ� ்தரிசு நிைைோ� 
�ோைப்்பட்ட வயல்�ள் இ்தற�ோ� உ்பசயோ�ப்்படுத்-
்தப்்பட்டுள்ளன.  இப்பிரச்தசத்தில் கவள்ளத்ம்த �ட்-
டுப்்படுத்்தல் ைறறும விவசோயத்ம்த சைம்படுத்்தல் 
என்்பனசவ இத்திட்டத்தின் சநோக்�ைோகும.  இஙகு 
விவசோயம சசோஜோன்  மும்ற மூைம சைறக�ோள் -
ளப்்படுவச்தோடு  ச்தோணிமய  ்பயன்்படுத்தி அறு-
வமடமய சைறக�ோள்வது விசசட அமசைோகும. 
இஙகு க்ப்றப்்படும உைவுப் க்போருட்�மள ்பயன் -
்படுத்தி ்தயோரிக்�ப்்படும உைவு�ளுக்�ோன உைவ -
�ம ஒன்றும  வோ�னத் ்தரிப்பிடமும அமைக்�ப்்பட -
வுள்ளன.

இக்�ட்டடம இரண்டு ைோடி�மளக் க�ோண்ட -
்தோ� அமைக்�ப்்படவுள்ளது. விவசோய உற்பத்திப் 
க்போருட்�மள விற்பமன கசயயும ்பகுதியும, நோற-
றுக்�மள �ோட்சிப்்படுத்தும ்பகுதியும. ஏறறுைதி 
விவசோய ்பயிர்�மள சைம்படுத்்த ைத்திய நிமையம 
ஒன்றும இஙகு அமைக்�ப்்படுவது இத்திட்டத்தின் 
அடிப்்பமட சநோக்�ங�ளில் ஒன்்றோகும.   அ்தன் 
மூைம உள்ளூர் ைறறும கவளிநோட்டு உல்ைோசப்  
்பயணி�ளுக்கு புதிய அனு்பவங�மள க்பறறுக் 
க�ோடுத்து அவர்�மள �வர்வச்த இ்தன்  சநோக்� -
ைோகும.

�ோலி ந�ர அபிவிருத்தி திட்டத்திறகு இமைந்த -
்தோ� ந�ர அபிவிருத்தி அதி�ோர சம்ப மூைம �ோலி 
ந�ருக்கு அண்மையிலுள்ள ்பத்ச்த�ை ந�ரில் ்பஸ் 
நிமையம ஒன்றும அமைக்�ப்்படவுள்ளது.  அ்தற-
�ோ� கசைவிடப்்படும க்தோம� 42 மில்லியன் 
ஆகும.

இத்திட்டத்தின் 80% சவமை�ள் பூர்த்தி அமடந-
துள்ளன எஞசியுள்ளது நிை �ோட்சிப்்படுத்்தல் ( 
Landscape) ஆகும. இத்திட்டத்தின் மூைம ந�ரின் 
அண்மையில் வசிக்கும ைக்�ளுக்கும ைறறும 
ந�ருக்கு தினநச்தோறும வரும� ்தரும ைக்�ளின் 
பிரச்சிமன�ளுக்கு தீர்மவ க்பறறுக் க�ோடுத்து ந�-
ருக்கு க்பருமைமயயும அைங�ோரத்ம்தயும ஏற்ப -
டுத்துவச்த எதிர்்போர்ப்்போகும.

அம்போம்ற ைோவட்ட உள்ளூரோட்சி 
ைன்்றங�ளில் அங�ம வகிக்கும
க்பண் உறுப்பினர்�ளுக்�ோன 

'�ற்றல் ைறறும ்தமைமைத்துவத்தில் 
க்பண்�ள்' எனும ்தமைப்பிைோன
கசயறதிட்டத்தின் நோன்�ோவது அைர்வு
அண்மையில் அம்போம்ற கைோன்டி
சஹோட்டலில் இடமக்பற்றது.

உல்ைோசப் ்பயணி�ளின் ைனம்தக் 
�வர்ந்த எைது நோட்டிலுள்ள 
அழ�ோன இடங�ளின்

அடிப்்பமட வசதி�மள அபிவிருத்தி 
கசயயும நடவடிக்ம�மய அரசோங�ம 
ஆரமபித்துள்ளது. அபிவிருத்தி இைக்ம� 
சநோக்கி ்பயணிக்கும சவமளயில் உல்ைோச
்பயணி�ளின் �வனத்ம்த ஈர்க்கும புரோ்தன 
நிமனவுச் சின்னங�மள ்போது�ோத்து அம்த 
அண்டிய பிரச்தசங�ளில் சநம்த வோயப்பு-
�மள ஏற்படுத்தி ைக்�ளின் வோழ்க்ம�மய 
இைகுவோக்கும திட்டம சுபிட்சத்தின் சநோக்கு 
பிர�டனத்தில் ஏழோவது அத்தியோயத்தில் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளது. இ்தன் பிர�ோரம  
இைஙம� முழுவதும சைறக�ோள்ளப்்படும 
திட்டத்தில் �ோலி ைோவட்ட அபிவிருத்தித் 
திட்டம ்பறறி நோம இஙகு �ருத்தில்
எடுத்துக் க�ோள்சவோம.

-ரசிக்� க�ோட்டுதுரச�...?
்தமிழில்: வீ.ஆர். வயைட்

பழைழைழையும், பாரம்பரிைதழதையும்
சிழதைந்து விடாைல் பாதுகாகக பாரிை
செலவில் அரசு மைறசகாள்ளும் திடடம்

றிசோட் ஏ.�ோ்தர்...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

ஐமராப்பிைர் ஆதிககததின் அழிைாதை
நிழைவுச் சின்ைம் காலி மகாடழட

அம்பாழையில் உள்ளூராடசி ைன்ைஙகளின்
சபண் உறுப்பிைர்களுககாை கலந்துழரைாடல்

மபார்ததுகமகைர்,
ஒல்லாந்தைர்,
ஆஙகிமலைர்
காலதது கடடட
நிர்ைாணஙகள்
புதுப்சபாலிவு
சபறுகின்ைை
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ஆவிகள் ஆடும் 
ஆத்மாககளின் இரவு
--
சூரியனைச்
சுட்டுவிட்டு
சுதந்திர்மாக ஆடும் 
இரவின் ஆத்மா
--
எஙகள் நகரம் 
எஙகள் நரக்மாக
பரிணமா்ம் அனையும் 
ஒக்ைமாபர் இரவு
---
சிறுவர்களின் 
சி்ைக்மாை ்பயககமால 
ககமாஸ்டியூம்கள்
கலக்மாை 
ஊர்வலஙகள்
---
இனிப்புகனை 
இத்மாக ்கட்டு 
வீடு வீைமாக 
வி்வக்மாக தட்டும்
சிறுவர் கூட்ைமும் 
கபற்றமார்களும்
---
இரவினை 

இழுதது மூடுவதறகு முன்
இனிப்புகனை கணககிடும் 
கை்மாை நிமிைஙகள்
---
இது எஙகள் நகரததின் 
கெ்லமாவின் இரவு !

---
  - நிதானிதாசன் 

   (அமைரிக்்ா)

(ஐர�ோப்பிய நோடுகளில் ஒகரடோபர் 
31 ஹெர�ோவின் தினமோக 

ஹகோணடோடப்படுகிறது)

மூஙகில் குழல்கள் பமாடும் இரமாகம்
துள்ளிக குதிதத பருவ கமாலம்
அள்ளி இனறதத அன்பின் ஞமாலம்
குட்டிச் சணனை ்பமாடும் ்நரம்
விழிகள் ககமாடுககும் கணணீர் பமாலம்
நணபர் கூட்ைம் உறவமாய ்மாறும்
புன்ைனக நமாட்கள் ்ைனத வருடும் - அனத
நினைகக ்றந்தமால் உயிரும் பிரியும்
--
எட்டு ்ணி்யமா கமானல பதிதது
கதினர ்பமாட்டு அருகில் அ்ர்ந்து
உன் விழிகள் ்பசும் க்மாழினய அறிந்து
பதினல ககமாடுககமா முழிதது நின்று
விைககம் ககமாடுககும் குரனல ்கட்டு
்்மாகம் ககமாணை நமாட்கள் பலது
----
உந்தன் கரததமால் வலிககமா அடிகள் 
்்னி தமாஙகி விழிதத கநமாடிகள்
்ற்வன் நமானும் இம்ன் வமாழ்வில்
அது்பமால் இன்பம் கினைததமால் வர்்
உணன் நட்பு என்றமால் அது்வ
---
உன் ்பைமா துளிகள் அதிகம் தமா்ை
எந்தன் தமாளில் நினறந்து இருககும்
பமாைம் கசமால்லும் ஆசமான் ்கட்ைமால்
நீ பதுஙகும் அழனக பமார்கக தூணடும்
--
நீ ்பசும் ்பமாது கசவிகள் அனைககும்
நீ ்பசமா ்பமாைமால் ்ைது வலிககும்
உன் க்ௌைப் பமார்னவ என்னைத தமாககும் 
உலகில் அனைததும் அதறகு சரணும் அனையும்
---
நமான் கனைதது ்பமாை 
்நரம் அறிந்து உன் கரஙகள்
நீட்டும் என் தமாகம் தீர்கக
தவறிப்்பமாயும் யமாரும்
தமாகம் தீர்ததமால் 
உன் ்்னச ்்்ல கணணீர்
துளிகள் பூககும்
அனத நினைதது பமார்ததமால்
என்னில் இன்று

ஆைந்தத துளிகள் அழகமாய பூககும்
---
உன் ஆனை ்்்ல பதககம் மிளிரும்
உன் சததம் ்கட்ைமால் சுவ்ர நடுஙகும்
தலன்ப் கபமாறுப்பு னகயில் கினைததமால்
நணபன் கூை கணணில் ்னறயும்
நீதி தவறமா பணிகள் ஆறறி
எம் நணபர் கூட்ைம் தனலனய நிமிர்ததி
என்றும் பிடிததமாய ்ைதில் இைதனத
----
நீ ்யககம் ககமாணை ்வனை அனைததும்
எந்தன் உள்ைம் குமுறி ககமாதிதது கிைககும்
அருகில் இருந்து ஆறுதல் கசமான்ைமால்
ஆயிரம் கனதகள் தனல்்ல் உயரும்
---
தள்ளி நின்று ்வடிகனக பமார்தது
தவிதது ்பமாை கணஙகள் அதிகம்
நட்பு என்றமால் எனதயும் தமாஙகும்
்தறறும் இதயம் நட்பி்ல இருககும்
அனத கமாதது ககமாள்வது நம்
கரததி்ல இருககும்....
-----

வன்னித் தமிழ் ைறவன்...
இந்திராபுரம,்பமை

எணணம் விநமாடியில்
எனதயும் தமாணடும் 
ககமாஞசம் தமா்திததமால்
எனதயும் கசயயும்
---
விழி சுழலும் பககக்ல்லமாம்
விைமாப்பிடியமாை நிர்ப்பந்தஙகள் 
விழி மூடும் ்பமாகதல்லமாம் 
கன்ைம் கதமாட்டு
வழிந்்தமாடும் விழிநீர்..
---
வமாழ்ந்திட்ை  
இததனை வருைஙகளுககுள் 
எனதததமான் சமாதிதது விட்்ைமாம்
எனும் ஆறறமான் ஒரு பககம்
ஏ்தமா உருப்படியமாக 
இனதயமாவது கசய்தமா்் எனும்
கவறறு ச்மாதமாைம் ்றுபககம்..
---
கநமாடிககு கநமாடி 

தனல கமாட்டிவிட்டு ்னறந்திடும்
்சமாகததின் ்ரனககள் 
கமாரணமின்றி்ய ககமான்றிடும்
கைதத சில கவனலகள்
கமாப்பமாறறிய னகனய்ய
ககமாட்டிடும் ்தளின் விஷ்மாய
சில ்றககப் பை்வணடிய நினைவுகள்..
---
இததனையின் தமாககமும் 
க்மாதத்மாக உயிர் வனர ஊடுருவ
எஙகமாவது விடியல்
கமாததிருககுக்ன்ற நம்பிகனகயில்
இத்மாை கதன்றலுைைமாை நகர்தலில்
என் பமார்னவககுள்
அ்த ்ைநினலயுைன் 
இன்னும் பலர்
எைககுத துனணயமாக...
----

ஷபரா இல்முத்தீன்
அட்ாமைச்சமை

---

என்திரு்ணம் தந்த முதல்
்ணம் நீ
உன் முகம்கணடு நமான்
்ை ்கிழமாத நமாள் ஏது?

உன் குறும்புகனை எணணி புன்ைனககக
நமாட்கள் ்பமாதமாது

ஆஙகில்் உைககு சரல்மாகி ்பமாைமாலும்
ககமாச்னச தமிழில் நீ ்கமார்ககும்

வசைஙகள் அலமாதி அழகமாைது.
சின்ை சின்ை உன் அனசவுகளில்
கசமால்லில் அைஙகமாத அழகுணடு
தததித தததி தனரகதமாட்ை

உன் பமாதஙகள்
தனரயில் பமாயககணடு
எததனை ஆைந்தம் என்னுள் ஓரமாயிரம்
எணணஙகள் வந்து ்பமாகுது

என்னுள் இந்தநமாளில்
எல்லமாம்வல்ல இனறவனிைம் நீ
நல்மாய இருகக ்வணடுகின்்றன்.

என்னவளுக்கு 
பிறந்தநாள்

நம்பிக்்கை
உடைந்த 

த்தன்கூட்டில் 
வடியும் ரசம்

நமானலந்து கதன்னை ்ரம் 
நடு்வ சிறு ்ணகுடினச 
பனை ்ட்னை வரிச்சுகக்ைமா 
சமாைர்மாய வீட்னைச்சுறறி 
---
அதிகபட்சம் உககியிருககும் 
ஓனலககூனர நீககல் வழி
கதிரவனும் கமார் முகிலும் 
அம்புலியும் எட்டிப்பமார்ககும்
---
கவயயிற கமால விழுதுகைமாய
ஊடுருவும் கதிகரமாளிகள் 
சமாணமிட்ை திணனணயதில்
நட்சததிரஙகனைத தருவிககும்
---
கமார்கமாலம் ஓயும் வனர

ஒழுகும் நீனர ஏந்திகககமாள்ை
சட்டி பமானை சிரட்னை ்பணி 
அததனையும் பனைகயடுககும் 
---
பன்ைமானை ஊ்ல் ககமாணடு
அடுப்கபரிகக எழும் புனக்யமா 
வமாைம் வனர நீணடு கசன்று
முகில்கனை்ய வம்பிழுககும்
----
்ணதனரயில் ஓனலப்பமானய
விரிச்சுப்படுகக வருமுறககம் 
குடினசககுள் கசமார்ககதனத்ய  
கூட்டிவந்து குடிய்ர்ததும்!

----
- ்வலமையூர் ரஜிந்தன்.

ச�ொர்க்கம்
ஹெல�ோவின் 
இரவு 

--நீ ககமாறிதத திரமாட்னசகககமாதது
மீதமிருககும் சுனவயுைன் இருகக
புழுதத ்மாமிசஙகனை
்்யந்தனலயும் ஈகயை ஆைபின்
வறுன்யின் தட்டில்
என் கனிககூட்ைஙகள்
உலரத கதமாைஙகிை
--
இப்்பமாது மிக ்்மாச்மாை
படிததரஙகள் உன்னிைம்
எப்கபமாழுதும்.......,
உைகககமாரு நீதியும்
எைகககமாரு நீயதியும்
வழஙகப்படும் தரமானசததமான்
வழகக்மாககி னவததிருககிறமாய. 
--
இலகுவமாய கைகக ்வணடிய  தூரதனத
கடிை்மாககி விட்ைை
உன்னிைமிருககும்
கணகமாணிப்கபனும் பூதக கணிப்பு
---        

வமாழ்வின்மீதமாை பிடிப்னப
நழுவச்கசயயும் பமாவஙகளில்
்தர்ந்து விடுகின்றை 
உன் அவதமானிப்புகளின்

உச்ச பட்சம்  
---
்தமாறகடிககப்படும்
பந்தயக்மான்றுககு
என்னை உள்வமாஙகியது
உன் விசிததிரஙகளின்
கபரும் நடிப்பு
----
எைது வைதது
பூந்தளிர்களின் கைவுகள்
ஈவறற ்கமானையில் கருக
வதைக்ஙகும் வலி....
உன்னிைம் னக்யந்திய நமாட்கனை சபிததபடி
்னழககமாை ்னுனவ
இைம் கபயர்தத ்வணடியிருககின்றது
இன்கைமாரு தினசககு
--
கபௌர்ணமிக கைவுகளுைன்
நமான் ்நசிககும் இைம்பினறகனை
இஙகு விட்டுச் கசல்கி்றன்
எைது வமாைதனத
இருைமாககி விைமா்த!

---
வாங்ாைம

-்ராஷான் ஏ.ஜிபரி-

என்றும் என் த�ொழி நீயொ்க

---
ஸஹரா ைஸாஹீம

ைாத்தமை

மான்புறு மஜமா!
அ்ழ்வாமரத் தாஙகுகிற நிலம -தமமை
இ்ழ்வாமரயும தாஙகும!
--
‘ைஜைா’ ந்மரனும ைாண்புறு பூமி
ைைமுவந்்தறற முுஃமீன்்ள் உ்லம
ஆயிரக் ்ைக்கில அ்க்(ங)கிய பூமி
இந்த ைண்்பதி ஏறறுை உ்லம
இ்த்தில் இல்லா த்த்தில் நிமறந்துை....
---
ம்ா்ராைா பிறந்ததும

 ம்ாடுமை நி்ழ்ந்ததும 
ம்ான்மறாழித்த ்பல்்லார் தீயில் எரிந்ததும
 முஸ்லிம ஜைாஸாக்்ள் தீப ்்பாரமையில்
மூமல முடுக்ம்லாம எரித்துப ம்பாசுக்கியதும
்பாராளுைன்றில் ்்பாராட்ம எழுந்ததும
்்பாராட்ம அமைத்து்ை ‘புஸ்’ வாைைாைதும
‘்ைத்மத’ யில் மவண்துணி ்டடி்ய எதிர்பம்பக்
்ாடடியுமகூ்க் ்மரயாத ்ல்ைைம....
--

்மலவாதி ்லீல்
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தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

நவம்பர் 

08 
முதல்

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி; கதிரககாமத்தை 
அதிககா்ை 5.30 மணியளவில் அண்மிக்கும்

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

கககாழும்பு - கதிரககாமம் அவைகேகாகுசு பயணிகள் பஸ்சேவையில் உஙகளது பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆைம்பியுஙகள்

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவை

பகாதுககாப்பகான

நம்பிகவகயகான

இேகுைகான

பயணத்திற்கு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவள அறிய ஆேனப் பதிவுகளுககு அவையுஙகள்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

ைேதிகள் பே கககாண்ட தஙகுமிடம் கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகனத் தரிப்பிட ைேதி

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடப்ெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தைரிபபிடததிற்கு எதிநர

இ்ையததைளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@uhl;rp mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;

nraw;wpl;lk; I Ib: gp 163305

fpof;F khfhzk;> mk;ghiw

1. ,yq;if rdehaf  Nrh\ypr FbaurhdJ cs;@uhl;rp mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf  
tq;fpapypUe;J flndhd;iw ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNo toq;fg;gl;Ls;s 
Ntiyfspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; rhh;ghf> khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO kw;Wk; cs;@uhl;rp 
mjpfhurigapd; ngWiff; FOtpd; jiyth; fPNoAs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;lthwhd NtiyfSf;fhf 
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 
fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juk; kw;Wk; epGzj;Jtk; Mfpatw;wpy; eph;khz ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (rPlh) gjpTk; ngw;wpUj;jYk; Ntz;Lk;. 

5. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy;  jifikj; Njitg;ghLfs; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf 
tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy ml;ltizapy; gl;baypl;L chpj;jhd cs;@uhl;rp 
mjpfhurigfspd; jiyth;/ nrayhshplkpUe;J ngw;W mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 
kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

7. 2021.11.05 jpfjpapypUe;J 2021.11.26 Mk; jpfjp tiuAk;;  K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 
chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 
Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

8. 2021.11.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 
ml;ltizapYs;s Kfthpapy; 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; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9. fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10. 2021 etk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspy; 
tpiykDf;$l;lnkhd;W eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; ,f;$l;lj;jpw;F mth;fspd; nrhe;j 
nrytpNyNa gq;Fngwyhk;. 

11.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjpy; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.

12. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;duhf vt;NtisapYk; ,e;j ngWifia ,uj;Jr; nra;tjw;Fk; my;yJ 
kPsg;ngWtjw;Fkhd chpikia njhopy;toq;Feh; nfhz;Ls;shh;.

                                                                                                       

Name of Local 
Authority Description of Works & Bid No.

Tenderable 
Bid Amount 
(Excluding 
VAT) (Mn.)

Contract
Period

(Calendar 
Days)

Required 
Grade & 

Speciality

Name of 
Procurement 

Entity

Place of Purchase 
of Bidding 

Document and 
T.P. No.

Bid 
Document

Fee
 (Rs.)

Required Bid Security Place where 
Bids should 

be deposited & 
opened

Bid Validity 
Period
up toBid Security 

Amount (Rs.)
Validity 
Period

Navithanveli 
Pradeshiya Sabha

Construction of Multi Purpose Building 
- Stage I & II
LDSP/EP/AM/NVPS/2021/01

14.30 120 Days
C6 & C5,
Building 

Construction

Navithanveli 
Pradeshiya Sabha

Navithanveli 
Pradeshiya Sabha

067-2056878
5,000.00 143,000.00 14.03.2022 Navithanveli 

Pradeshiya Sabha 14.02.2022

Namaloya 
Pradeshiya Sabha

Construction of a Building for Dining 
Hall and Toilet facilities near the Cultural 
Centre in Paragahakele -  Stage II
LDSP/EP/AM/NPS/2021/01

10.88 120 Days
C6 & C5,
Building 

Construction

Namaloya 
Pradeshiya Sabha

Namaloya 
Pradeshiya Sabha

063-2242106 / 
063-2242014

5,000.00 108,800.00 14.03.2022 Namaloya 
Pradeshiya Sabha 14.02.2022

Nintavur 
Pradeshiya Sabha

Construction of Pre-School Complex at 
Nintavur - Top fl oor
LDSP/EP/AM/NTR/PS/2021/02

9.47 120 Days
C7 & C6,
Building 

Construction

Nintavur Pradeshi-
ya Sabha

Nintavur 
Pradeshiya Sabha

067-2250035
5,000.00 94,700.00 14.03.2022 Nintavur 

Pradeshiya Sabha 14.02.2022

Thirukkovil 
Pradeshiya Sabha

Improvement of the Beach Children Park 
at Thambiluvil - 02
LDSP/EP/AM/TKPS/2021/04

8.48 90 Days
C7 & C6,
Building 

Construction

Thirukkovil 
Pradeshiya Sabha

Thirukkovil 
Pradeshiya Sabha

067-2265018
5,000.00 84,800.00 14.03.2022 Thirukkovil 

Pradeshiya Sabha 14.02.2022

Irakkamam 
Pradeshiya Sabha

Improvement of Drainage at Muthalip 
Road Irakkamam  03
LDSP/EP/AM/IRKPS/2021/03

2.82 60 Days
C8 & C7,
Drainage 

Construction

Irakkamam 
Pradeshiya Sabha

Irakkamam 
Pradeshiya Sabha

063-2050181
2,500.00 28,200.00 28.02.2022 Irakkamam 

Pradeshiya Sabha 31.01.2022

Lahugala 
Pradeshiya Sabha

Construction of Concrete Surfacing to 
Isuru Pre School Road to Awarampokuna 
Water Round Road, Lahugala
LDSP/EP/AM/LAPS/2021/01

9.06 120 Days
C7 & C6

Road 
Construction

Lahugala 
Pradeshiya Sabha

Lahugala Pradeshi-
ya Sabha

063-2051899
5,000.00 96,100.00 14.03.2022 Lahugala 

Pradeshiya Sabha 14.02.2022

Ampara Urban 
Council

Construction of Market Building at 
Ampara
LDSP/EP/AM/AMUC/2021/01

10.82 120 Days
C6 & C5,
Building 

Construction

Ampara Urban 
Council

Ampara Urban 
Council

063-2222403
5,000.00 108,200.00 14.03.2022 Ampara Urban 

Council 14.02.2022

Assistant Project Director
Local Development Support Project (LDSP), Ampara District
05.11.2021

Nfs;tp mwptpj;jy;
fk;gdp Njhl;lq;fis kWrPuikj;jy;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; 

Njhl;lq;fs; rhu;e;j gapu;r;nra;iffs;> njhopw;rhiyfis 

etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;l epWtdk;

mghafukhd kw;Wk; kug;gyif kuq;fis ntl;b mfw;Wtjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;
Nfs;tp ,yf;fk;: EPL/PL/TB/T-08-2021-Timber

vy;fLt ngUe;Njhl;l epWtdj;jpd; fPo; epu;tfpf;fg;gLfpd;w fPo; Fwpg;gplg;gl;l Njhl;lq;fspy; kuq;fis ntl;b mfw;Wtjw;fhf 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lk; ku tiffs;
kuq;fspd; 

vz;zpf;if
NtW tplak;

$W 

,yf;fk;

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif 

(&gh)

ehye;j

,wg;gu;> Njf;F> khq;fha;> gQ;R> 

tl;lf;fd;dp> nfhd; cl;gl 

fyit kuq;fs;

146
kpd;rhu fk;gpf;F ,ila+whd 

kuq;fs;
01 50000.00/=

ehye;j

khq;fha;> vopiyg;ghiy> 

`tupd;Ef> tl;lf;fd;dp> gQ;R 

cl;gl fyit kuq;fs;  

68
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
02 50000.00/=

ehye;j
gQ;R> Njf;F cl;gl fyit 

kuq;fs;
17

kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
03 20000.00/=

ehye;j

khq;fha;> tl;lf;fd;dp> me;ju> 

fnghf;> ky;khu cl;gl fyit 

kuq;fs;

48
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
04 25000.00/=

uj;tj;j
my;gPrpah> gQ;R> YDkpnjy;y 

cl;gl fyit kuq;fs;
47 mghafukhd kuq;fs; 05 10000.00/=

uj;tj;j my;gPrpah 4
tpOe;Js;s fpis kw;Wk; 

kuq;fs;
06 5000.00/=

kpy;ythd ,wg;gu; 200
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
07 25000.00/=

kpy;ythd ,wg;gu; 200
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
08 25000.00/=

kpy;ythd ,wg;gu; 200
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
09 25000.00/=

kpy;ythd ,wg;gu; 225
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
10 25000.00/=

kpy;ythd tl;lf;fd;d 120
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
11 10000.00/=

kpy;ythd kN`hfdp 40
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
12 50000.00/=

kpy;ythd kN`hfdp 32
kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
13 5000.00/=

kpy;ythd
nfl;lfhy> kpnjy;y> `{ku> 

njkl;l cl;gl;l fyit kuq;fs;
50

kPs; eLiff;fhf fow;wp 

mfw;wy;
14 25000.00/=

kpy;ythd gyh 1 mghafukhd kuq;fs; 15 5000.00/=
`g;Gf]; 

gpl;ba

khq;fhs;> Gspa kuk;> gQ;R> 

,wg;gu; cl;gl fyit kuq;fs;
7 mghafukhd kuq;fs; 16 5000.00/=

nryfk

nfhl;lk;gh> Gjhypa> ky;khu> 

,Afypg;l]; cl;gl fyit 

kuq;fs;

31 mghafukhd kuq;fs; 17 10000.00/=

nryfk my;gPrpah 8 tpOe;Js;s kuq;fs; 18 10000.00/=

Nfs;tpkD gbtk; kw;Wk; epge;jidfis 2021/11/06 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021/11/17 Mk; jpfjp gp.g. 12.30 tiu Fwpj;j Njhl;l 

mYtyfq;fspy; my;yJ ,y. 320> [dtj;J gpar B.gp [hah khtj;ij> nfhOk;G  - 10 ,y; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;l 

epWtdj;jpd; cg mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2021/11/06 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021/11/19 Mk; jpfjp gp.g. 12.30 tiu ,uj;jpdGup 

cf;Fntytpy; mike;Js;s vy;fLt ngUe;Njhl;l epWtdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; 2000 &gh kPsspf;fg;glhj njhifia 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

Kiwahf g+u;j;jp nra;J Kj;jpiu ,l;l Nfs;tpkDf;fis 2021/11/19 Mk; jpfjp gp.g. 1.00 tiu vy;fLt ngUe;Njhl;l 

epWtdj;jpd; uj;tj;j cf;Fntytpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpd; Nfs;tpkD FO jiytupdhy; Vw;fg;gLtNjhL 

Nfs;tpkDjhuu;fs; Kd; 2021/11/19 Mk; jpfjp gp.g. 1.00f;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpkD FO jiytupd; KbT ,Wjp KbthFk;.

•  jpUg;jp mw;w mjpf tpiykD njhlu;gpy; Kd;te;j midj;J nfhs;tdthsu;fSlDk; NgRk; mjpfhuk; jiytu; 

trkhdjhFk;.

jiytu;>

ngWiff; FO>

vy;fLt ngUe;Njhl;l epWtdk;

uj;tj;j> cf;Fnty> khj;jis

jiyik mYtyfk;  - 066-2242522

uj;tj;j Njhl;lk;   - 066-3682734

`g;Gf];gpl;ba Njhl;lk;  - 066-3669882

cg mYtyfk;   - 011-2698059

ehye;j Njhl;lk;  - 066-3682755

kpy;ythd NJhl;lk; - 066-3682461

nryf Njhl;lk; - 066-3669897

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fPo; tpgupf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J efu 

mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> nrayhsu; 

rhu;gpy;> mikr;R ngWiff; FO (MPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ml;ltiz - 01

tpiy 

kD 

,y.

jpl;l ngau;

epu;khzj;jpw;fhf 

kjpg;gplg;gl;l 

nryT ntl; 

jtpu;j;J (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykD 

gpiz 

njhif 

(&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

jFjpf;fhd 

CIDA 
gjpTj; 

juk;

tpiykD 

gpiz 

nry;Ygbf; 

fhyk;

1.

fk;g`htpy; rpaj efug; 

g+q;fhtpd; epu;khzk; 

kw;Wk; g+u;j;jpnra;jy;  

223>000>000.00 40>000.00 2>230>000.00 350

C3 mjw;F 

Nky; 

fl;blk;

2022 Vg;uy; 

18

2.

fk;g`h – 
ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ijapd; 

Kd;nkhopag;gl;l 

epyj;Njhw;w Nkk;ghL 

kw;Wk; moFgLj;jy;  

25>123>100.00 7>000.00 252>000.00 60

C5 my;yJ 

mjw;F 

Nky; 

fl;blk;

2022 khu;r; 

21

3.

fz;b> = jyjh 

khspifapy; k`kYt 

Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; - 

fl;lk; II
15>383>875.00 4>500.00 154>000.00 120

C6 
my;yJ 

mjw;F 

Nky; 

fl;blk;

2022 khu;r; 

7

01. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) Kiwik %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

02. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s Njitfis g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

03. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; gzpg;ghsu; (efu mgptpUj;jp)> efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif 

kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> 17MtJ khb> R`{Ugha> gj;juKy;iy vd;w 

Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL mYtyf Ntiy ehl;fspy; gzpg;ghsuplk; (efu 

mgptpUj;jp) fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. njhiyNgrp ,y. 0112869535

04. efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;guNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; 

epjpg; gpuptpy; rpwhg;gUf;F NkYs;s ml;ltiz 01 ,y; Fwpg;gpl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

nrYj;jp Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 2021 etk;gu; 08 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021 

etk;gu; 22 Mk; jpfjp tiu gj;juKy;iy> R`{Ugha> 17MtJ khb> efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; 

mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> jiyik fzf;fhsUf;F (jpl;lq;fs; 

kw;Wk; ngWif) vOj;J%y Nfhupf;if xd;iw rku;g;gpj;J ve;j xU vjpu;ghu;g;Gila tpiykDjhuu; my;yJ 

mtuJ mjpfhuk; ngw;w Kftu; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 

xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

05. ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l> ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp xd;wpd; %yk; 

toq;fg;gl;l> tpiykD Mtzq;fspy;; cs;s khjpupf;F mika tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; tpiykD 

gpiz xd;iw nfhz;ljhf midj;J tpiykDf;fSk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpizapd; ngWkjp 

ml;ltiz xd;wpy; jug;gl;bUg;gNjhL efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R nrayhsu; ngaUf;F ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

06. 2021 etk;gu; 23 Mk; jpfjp K.g. 11.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fpilg;gjw;F nrayhsu;> efu mgptpUj;jp> 

fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> 17MtJ khb> 

“R`{Ugha”> RGjpGu tPjp> gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F mry; kw;Wk; efYld; tpiykDf;fis iffshy; 

nfhz;L te;J Nru;j;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhJ 

jpUg;gpj; jug;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

07. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G gj;juKy;iy> RGj;jpGu tPjp> “R`{Ugha”> 17 MtJ khb> efu mgptpUj;jp> 

fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> Nfl;Nghu;$lj;jpy; 

2021 etk;gu; 12 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;. ,e;jf; $l;lj;jpy; gq;Nfw;gjw;F midj;J 

tpiykDjhuu;fSk; fz;bg;ghf mwpTWj;jg;gLfpd;wdu;. 

08. tpiykDjhuu;fspd; Nju;tpy; tpiykDjhuu;fspd; Ke;ija nray;jpwd; kw;Wk; jputj;jd;ik epiy (mikr;R 

kw;Wk; Vida mur epWtdq;fs;) fz;bg;ghf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. Nkhrkhd nray;jpwidf; nfhz;l 

tpiykDjhuu;fs; ve;j xU tpiykD toq;fYf;Fk; fUj;jpy;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

09. ve;j tpiykDf;fspdJk; jahupg;G njhlu;gpy; Vw;gLk; nryTfSf;F mikr;R ve;j nghWg;Gk; Vw;fhJ. 

fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fspd; nghUj;jkhd tpiykDit Vw;gJ my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 

epuhfupf;Fk; cupik mikr;R ngWiff; FO (MPC) trkhdJ.
10. nfhtpl;-19 itu]; njhw;W epiyik fhuzkhf Fwpj;j tpiykD Mtzj;ij ngWtjw;F Kd;du; 

cq;fSf;fhd trjpfis nra;tjw;F njh. 0112-869536/ 0114-329822> njhiyefy;: 011-2861810 efu mgptpUj;jp> 

fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; fzf;fhsiu 

njhlu;Gnfhs;sTk;. 

jiytu;>

mikr;R ngWiff; FO>

efu mgptpUj;jp> fopTg; nghUs; mfw;Wif kw;Wk; r%f Jg;guNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

17MtJ khb> 'R`{Ugha"> gj;juKy;iy.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
(GOSL epjpaspf;fg;gl;l – jpl;lq;fs;)

mikr;R ngWiff; FO

vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyak;

vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyaj;jpw;fhd ,ae;jpuk; kw;Wk; 

cgfuzq;fis tbtikj;jy;> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; (,ae;jpuk; 

kw;Wk; cgfuzq;fs;)

(xg;ge;j ,y.: MPC/2021/5/2-II)

1.  fPo; tpgupf;fg;gl;lthW vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyaj;jpw;fhd ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fis tbtikj;jy;> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf (,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fs;) nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> 
kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j 
njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> nrayhsu; rhu;gpy; mikr;R ngWiff; FO> 
jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. epu;khzf; fhyk; 150 
ehl;fhl;b jpdq;fs;.

   vk;gpypgpl;bapy; thridr;ruf;F nra;Kiw epiyaj;jpw;fhd ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fis 
tbtikj;jy;> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; (,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs;) cl;gl 
Ntiyfs;.

  jpl;lj;jpd; ,lk;: thridj;jputpa nra;Kiw epiyak;>

ghyfu tPjp> Fk;Gnfhlhu> vk;gpypgpl;b

2. Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhf jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;FtJ:

   ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzj;jpd; ,jid xj;j gz;gpd; tbtikj;jy;> cw;gj;jp> toq;fy;> epWTjy; 
kw;Wk; nraw;gl itj;jypy; mDgtk;. thridr;ruf;F njhopy; Jiwf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;. 
fle;j 05 Mz;Lfspy; Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ij g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

   Nky; jug;gl;Ls;sthwhd jifik Njitfis nfhz;l Kd;dzp $l;lhz;ikahsu; xUtUld; kw;Wk; 
midj;J $l;lhz;ikahsu;fSk; Mtzj;jpy; cs;s Njitfis $l;lhf epiwNtw;Wk; ,uz;L 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l epWtdq;fisf; nfhz;l $l;L Kaw;rpfs;.

4.  KO njhopw;rhiy my;yJ Jizg; nghUl;fSld; jdpg;gl;l ,ae;jpuq;fSf;fhf tpiykDTf;F ,e;j 
Vw;ghL toq;fg;gLfpwJ.  

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; mYtyf Neuq;fspy; 0112078811 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F njhlu;G 
nfhs;tjd; %yk; mikr;rpd; jiyik fzf;fhsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 
kPsspf;fg;glhj 12>500.00 &gh fl;lzj;ij mikr;rpd; rpwhg;gUf;F nrYj;jp gw;Wr;rPl;il ngw;W 2021.11.06 
Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.25 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuapy; gj;juKy;iyapy; 
mike;Js;s mikr;R fzf;F gpuptpy; ,Ue;J Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjp xd;iw ngw KbAk;. 

6. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G> jsj;jpy; 2021.11.15 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

7.  tpiykD %lg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 91 ehl;fhl;b jpdq;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.  

8.  Jizg;nghUl;fSld; ,ae;jpuk; xd;Wf;F 30>000.00 &gh tpiykD gpiz xd;iw nfhz;ljhf midj;J 
tpiykDf;fSk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (,ae;jpu gl;baYf;fhd www.plantationindustries.gov.lk kw;Wk; www.idb.
gov.lk ,izajs ,izg;ig ghu;f;fTk;). tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fhl;b jpdq;fs; 
tiu tpiykD gpiz nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;f 
tq;fp cj;juthjkhf tpiykD gpiz ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ‘mry;’ kw;Wk; ‘efy;’ vd ,U ntt;NtW ciwfspy; ,l;L 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpkDtpd; ngau; kw;Wk; ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L Kj;jpiuaplg;gl;l xw;iw 
ciwapy; %b rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fis 2021.11.26 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; “jiytu;> mikr;R ngWiff; 
FO> fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if 
mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> 16MtJ khb> 
R`{Ugha> gj;juKy;iy” vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;fhf gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ 
iffshy; Nru;j;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mikr;rpd; fzf;Fg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; 
ngl;bapy; ,Ltjw;Fk; KbAk;. Kiwahf g+u;j;jp nra;ahj kw;Wk; jhkjpj;J fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 
epuhfupf;fg;gLk;. 2021.11.26 Mk; jpfjp gp.g. 2.05f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
Neuj;jpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

11.  midj;J tpiykDf;fisAk; my;yJ mjd; gFjpia Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik mikr;R 
ngWiff; FO/ mikr;R nrayhsu; trkhdJ.

jiytu;>
mikr;R ngWiff; FO>
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> 
ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> 
mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R>
16MtJ khb> R`{Ugha> gj;juKy;iy.    

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

2022 Mk; Mz;bw;fhd 
toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2022 Mk; Mz;bw;fhd fPo; Fwpg;gplg;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F> 

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;Jld; Rakhf gjptpid Nkw;nfhs;s tpUk;Gk; mur 

jpizf;fsq;fs;> muR chpikahd tzpf nghJj; Jiw> nghJf; $l;Lj;jhgdq;fs;> 

cs;@h; Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> gpujhd tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; tpahghu

epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gjhuu;fs; xd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l gphpTfspw;F xt;nthU gphptpw;Fk; 

gjpTf; fl;lzk; &gh. 1000/= nrYj;Jtjd; %yk; gjpT nra;a KbAk;. tpz;zg;g 

gbtkhdJ kPsg;ngw Kbahj gjpTf; fl;lzj;jpid ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf; 

fofj;jpw;F (kf;fs; tq;fp>fzf;F ,yf;fk; : 228 1001 9000 1704) nrYj;jp ngwg;gl;l tq;fp 

itg;G rPl;L my;yJ gy;fiyf;fof fhrhsuplk; Neubahf gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;Lld; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tq;fp tiuT> fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf;fl;lisfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

toq;Feh;fs; Mtzq;fis gy;fiyf;fof tiyj;jsk; www.seu.ac.lk ,y;; gjptpwf;fk; 
nra;a KbAk;. khw;W tpz;zg;gq;fs; fUj;jpw; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpz;zg;gjhuh;fs; 

jq;fsJ tpahghu gjpTr; rhd;wpjopy; fhzg;gLfpd;wthwhd tpahghu tifia khj;jpuk; 

gjpTfis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

gy;fiyf;fofkhdJ ve;jnthU tpz;zg;gj;jpidAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; epuhfhpg;gjw;Fk; 

cupikiaf; nfhz;Ls;sJ. mLj;jLj;JtUk; 3 jlitfspyhd tpiyNfhuy;fSf;F 

gjpyspf;fj; jtWk; ve;jnthU toq;FeUk; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp 2022 Mk; Mz;bw;fhd 

toq;Fdh;fs; gjpthsh; gl;baypypUe;J ePf;fg;gLth;. rhjhuzkhf nghUl;fs; kw;Wk; 

NritfSf;fhd Nfs;tpkDf;fs; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;;fsplkpUe;J Nfhug;gLk; 

MdhYk; NtW Nghl;br; rYiffypspUe;J Nfs;tpkDf;fisf; NfhUk; cupikia 

gy;fiyf;fofk; nfhz;bUf;fpwJ.

2022 Mk; Mz;bw;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; Mff;Fiwe;jJ 45 ehl;fSf;F 

fld; trjpfis toq;Ftjw;F cld;gl Ntz;Lk;. ,e;epge;jid kPwg;gLkplj;J gjptpd; 

gpd;duhf ,Ug;gpDk; Fwpg;gpl;l toq;Feh; gjpTg;gl;baypUe;J ePf;fg;gLthu;.

tpz;zg;gjhuh;fs; tpz;zg;gj;Jld; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk;> 

ngWkjp Nrh; thp (VAT) ,w;Fg; nghWg;Gilatuhapd; cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsj;jplkpUe;J mz;ikapy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l VAT rhd;wpjopd; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpapidAk; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Nkw;$wg;gl;l rhd;wpjo;fs; rkh;g;gpf;fg;glhjJk; G+uzg;gLj;jg;glhjJkhd tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

vy;yh tpz;zg;gq;fSk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'toq;Feh;fs; gjpT 

- 2022" vd;W Fwpg;gplg;gl;L cjtp epjpahsh;> fsQ;rpak; kw;Wk; toq;Fjy; gpupT> ,yq;if 

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> gy;fiyf;fof G+q;fh> xYtpy; #32360 vd;W Kfthpaplg;gl;L 

09.12.2021 md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis gy;fiyf;fof tiyj;jsj;jpy; www.seu.ac.lk ghu;itaplyhk;;.

gjpthsu;

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

gy;fiyf;fof G+q;fh

xYtpy; # 32360

mw;Nwhzpj;  jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
mT];jpNuypahtpy; tpf;Nlhhpah khepyj;jpy; fpNsd; 

Ihp]; 3146> 19 lth; `py; tPjpapy; trpf;Fk; gj;uh 

fhhpa trk; jpUkzj;jpw;F Kd;dh; gj;uh gj;kpdp re;jpu 

Nrf;fu njd;dNfhd; (Nj.m.,y.418621842V) Mfpa 

ehd; ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR 

murhq;fj;jpw;Fk; mjd; nghJ kf;fSf;Fk; ,jd; 

%yk; njhpag;gLj;JtjhtJ.

vd;dhy; vdJ rl;lg+Htkhd mw;Nwhzp mjpfhuk; 

ngw;w fk;gis> Jd;njdpa> Jk;Nytj;j ,y. 434/A 
vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; ud;nfl;bahNt 

ntjyuhyyhNf Jkpe;j  gz;lhu uj;ehaf;f (Nj.m. 

,y. 8441685180V) mth;fis epakpj;J 2021.08.29Me; 

jpfjp lgps;a+ [anfhb tof;fhpQh; kw;Wk; 

nehj;jhhpRtpdhy;  vOjp rhdW nra;ag;gl;l njy;fe;j 

ENfnfhl mur gjpthsh; ehafj;jpd;  jpizf;fsk; 

Nky; khfhz  mYtyfj;jpy; mw;Nwhzp mjpfhug; 

Gj;jfj;jpy; 267Mk; gphptpy; 21Mk; Jiz rPl;by; 5753 

jpdf; Fwpg;G Gj;jfj;jpy; 2021.09.27Me; jpfjpapy; gjpT 

nra;ag;gl;bUf;Fk; mw;Nwhzp mjpfhuj;ij ,uj;J 

nra;tjhfTk; ,jd; gpd;dh; mJ nry;YgbahfhJ 

vd;gJkhFk;.

gj;uh fhhpa trk; jpUzkj;jpw;F Kd;dh; 

gj;uh gj;kpdp re;jpu Nrf;fu njd;dNfhd;.

2021 xf;Nlhgh; 10

khyNg> jyhn`d. ,uz;lhtJ xOq;if>  

jhk;Gf`tj;j tPjp> ,y: 25 vd;w tpyhrj;jpy; 

trpf;Fk; ,e;JUNt Muhr;rpNf [fj; (Njrpa 

milahs ml;il ,y: 711682465V) Mfpa ehd;> = 

yq;fhtpd; khyNg> jyhn`d> ,uz;lhtJ xOq;if 

jhk;gf`tj;j tPjp> ,y: 25 vd;w tpyhrj;jpy; 

trpf;Fk; jpUkjp. gl;b Muhr;rpNf Njhd; \hkp 

gpurhjpfh mNguj;d> vdJ ml;Nlhdpj; jj;Jtf;fhuuhf 

epakpf;fg;gl;l nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhupR lg;spA+.

lg;spA+. mEu jduj;d mtu;fs;           Kd;dpiyapy; 

2020k; Mz;L etk;gu; khjk; 03e; jpfjp vOjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l ,y: 5998 vd;w ml;Nlhdpj; 

jj;Jtj;ij> ,d;iwa jpdkhfpa 2021-11-03e; jpfjp 

,uj;Jr; nra;ag;gLtNjhL> ,d;WKjy; mtuhy; 

ngauhy; nra;ag;gLk; my;yJ mtupd; %ykhf 

nraw;gLk; kw;Wk;/my;yJ nfhLf;fy; thq;fy;fSf;F 

ve;jtpj mDkjpAk; ,y;iy vd;gNjhL> mj;jifa 

nraw;ghLfSf;F ehd; nghWg;gy;y vd;gijAk; 

nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwpaj; jUfpNwd;.

2021-11-03

,e;JUNt Muhr;rpNf [fj;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
(GOSL epjpaspf;fg;gl;l – jpl;lq;fs;)

mikr;R ngWiff; FO

vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyak;

vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyaj;jpw;fhd ,ae;jpuk; kw;Wk; 

cgfuzq;fis tbtikj;jy;> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy; (rptpy; 

Ntiyfs;)

(xg;ge;j ,y.: MPC/2021/5-I)

1.  fPo; tpgupf;fg;gl;lthW vk;gpypgpl;bapy; thridj;jputpa nra;Kiw epiyaj;jpw;fhd ,ae;jpuk; kw;Wk; 
cgfuzq;fis tbtikj;jy;> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jYf;fhf (rptpy; Ntiyfs;) 
nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> 
fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; 
kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> nrayhsu; rhu;gpy; mikr;R ngWiff; FO> jiytupdhy; 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. epu;khzf; fhyk; 180 ehl;fhl;b jpdq;fs;.

 ,e;jg; gzp gpd;tUtdtw;iw nfhz;Ls;sJ:

   ,U xw;iw khbf; fl;blq;fs; (njhopyhsu; cil khw;Wk; gFjp/ czT gFjp> mjpfhupfspd; kid) 
kw;Wk; %yg;nghUl;fis fOTtjw;fhd cUf;Ff; fl;blk; xd;W

   gpupj;njhJf;fy;> ,ilepWj;jg;gl;l cl;$iu> tspr;rPuhf;fp> nghbg; g+r;R mYkpdpa fjTfs; kw;Wk; 
[d;dy;fs;> Miy kw;Wk; fl;blj;jpw;fhd kpd;rhu Ntiyfs; cl;gl gpujhd fl;blj;jpd; Gduikg;G 
Ntiyfs;.

 jpl;lj;jpd; ,lk;: thridj;jputpa nra;Kiw epiyak;>
          

ghyfu tPjp> Fk;Gnfhlhu> vk;gpypgpl;b

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
,lk;ngwhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitia g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  gpujhd xg;ge;jjhuuhf epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA – ICTAD vd Kd;du; 
mwpag;gl;lJ) gjpTnra;jpUj;jy;.

 rpwg;Gj;jd;ik: rptpy; - fl;blk;     juk;: C4 kw;Wk; mjw;F Nky;

4. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;Ftd:

   fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epu;khz Ntiyapd; ruhrup Mz;L kjpg;G Fiwe;jJ 110 
kpy;ypad; &gh ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

   Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ij g+u;j;jp nra;jjhf> fle;j 5 Mz;Lfspy; ,jidnahj;j gz;G kw;Wk; 
mstpd; gzpfspy; mDgtk;.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; mYtyf Neuq;fspy; 0112078811 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F njhlu;G 
nfhs;tjd; %yk; mikr;rpd; jiyik fzf;fhsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 
kPsspf;fg;glhj 12>500.00 &gh fl;lzj;ij mikr;rpd; rpwhg;gUf;F nrYj;jp gw;Wr; rPl;il ngw;W 2021.11.06 
Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.25 Mk; jpfjp tiu K. g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiuapy; gj;juKy;iyapy; 
mike;Js;s mikr;R fzf;F gpuptpy; ,Ue;J Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjp xd;iw ngw KbAk;. 

6. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G> jsj;jpy; 2021.11.15 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

7.  tpiykD %lg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 91 ehl;fhl;b jpdq;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 
8.  midj;J tpiykDf;fSk; 825>000.00 &gh tpiykD gpizia nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fhl;b jpdq;fs; tiu tpiykD gpiz nry;Ygbahf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp 
xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;f tbtj;jpy; tpiykD gpiz ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

9.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ‘mry;’ kw;Wk; ‘efy;’ vd ,U ntt;NtW ciwfspy; ,l;L 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpkDtpd; ngau; kw;Wk; ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L Kj;jpiuaplg;gl;l xw;iw 
ciwapy; %b rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fis 2021.11.26 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; “jiytu;> mikr;R ngWiff; 
FO> fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if 
mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R> 16MtJ khb> 
R`{Ugha> gj;juKy;iy” vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;fhf gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;Fk; my;yJ 
iffshy; Nru;j;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mikr;rpd; fzf;Fg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 
ngl;bapy; ,Ltjw;Fk; KbAk;. Kiwahf g+u;j;jp nra;ahj kw;Wk; jhkjpj;J fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 
epuhfupf;fg;gLk;. 2021.11.26 Mk; jpfjp gp.g. 2.05f;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
Neuj;jpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

11.  midj;J tpiykDf;fisAk; my;yJ mjd; gFjpia Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik mikr;R 
ngWiff; FO/ mikr;R nrayhsu; trkhdJ.

jiytu;>
mikr;R ngWiff; FO>
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> 
ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> 
mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R>
16MtJ khb> R`{Ugha> gj;juKy;iy.    
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- HOUSES
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Section

Nghjdh itj;jparhiy - ,uj;jpdGup

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022
2022 Mk;;; Mz;Lf;fhf ,uj;jpdGup Nghjdh itj;jparhiyf;F Njitahd fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; 
Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjpAila toq;Feu;fsplk; ,Ue;J (cw;gj;jp epWtdq;fs;/ mq;fPfupf;fg;gl;l 
gpujpepjpfs;/ mur epWtdq;fs;) tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 nghUl;fs;
1. fzpdp> fzpdp Jizg; nghUl;fs;> fzpdp 

cjpupg;ghfq;fs;> fzpdp mr;Rg;nghwp tz;zg;g+r;R 
kw;Wk; fzpdp upg;gd;

2. Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs; kw;Wk; midj;J tifahd 
vOJ nghUl;fs;

3. vf;];Nu ml;ilia ,Lk; ciw> rP.B. ciw> 
kUe;J ciw> nkNkhf;ugp mwpf;ifia ,Lk; 
ciw

4. midj;J tifahd fpUkpehrpdp nghUl;fs;> 
rtu;f;fhuk;> Rj;jk; nra;Ak; J}s;> Rj;jk; nra;Ak; 
jput tiffs;

5. Fg;ig ,Lk; nghypj;jpd; ciw
6. midj;J tifahd Jzpfs;> rPUil> ngl;bj; 

Jzp> jpiur; rPiy> [P.v];. Jz;L> nkj;ij tpupg;G> 
nkf;fpd; Nlh];> Esk;G tiy> rj;jpurpfpr;ir jpiu> 
Nkyq;fp> thapy; jpiu

7. ghjzp - Half Shoes> fk;g+l;];> nfd;Nt]; ghjzp> 
,ug;gu; nrUg;G Mfpa ghjzp tiffs;

8. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fs; - 
kug;gyif> cUf;F> ,Uk;G> gpsh];bf; kw;Wk; 
gjg;gLj;jg;gl;l gyif

9. mYtyf cgfuzq;fs; - epow;gpujp ,ae;jpuk;> 
Lg;Nsh ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> fzpg;ghd; 
Nghd;w cgfuzq;fs;

10. Jk;G nkj;ij> ,wg;gu; fye;j Jk;G nkj;ij> gQ;R 
jiyaiz> ];nghQ;r; nkj;ij> nuf;rpd; 
ciwAldhd ,wg;gu; fye;j Jk;G nkj;ij

11. kpd; cgfuzq;fs; - tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuk;> 
Fspu;rhjdg;ngl;b> Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuk;> kpd; 
tprpwp> kpd; nfz;b> nfhjpfyd;> vypkdl; Nghd;w 
kpd; cgfuzq;fs;

12. thfdq;fSf;F lau;> l;Ag; kw;Wk; ngl;lup
13. thsp> rh];ghd;> tPl;Lj;Njhl;l cgfuzq;fs;> 

,Uk;G> nfy;tid];;> mYkpdpak;> vdky; 
nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs;> gpsh];bf; 
ghj;jpuq;fs; kw;Wk; midj;J rikayiw 
cgfuzq;fs;

14. gpNsl;
15. midj;J tifahd kpd; guhkupg;G Jizg;nghUl;fs;> 

kpd; tpsf;F> tau; Nghd;wit
16. midj;J tifahd fl;bl guhkupg;G nghUl;fs;
17. midj;J tifahd Foha; cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;L nghUl;fs;
18. jput ngw;Nwhypa thA
19. kUe;J
20. kUe;J fl;Lfs;
21. rj;jpurpfpr;ir cgfuzq;fs;
22. kUj;Jt cgfuzq;fs;
23. Ma;T$l nghUl;fs;
24. Ma;T$l cgfuzq;fs;
25. kUj;Jt cgfuzq;fspd; cjpupg;ghfq;fs;
26. rj;jpurpfpr;ir nghUl;fs;
27. Nehahsu; gLf;iffs;> J}f;Fg;gLf;if> l;nuhyp> 

czT vLj;Jr; nry;Yk; js;S tz;b> rf;fu 
ehw;fhyp> Nriyd; ];lhd;l;> xl;rprd; ];lhd;l;

28. b[pl;ly; gpupd;bq; nfhz;l gjhif> ,ug;gu; Kj;jpiu> 
ehs; Kj;jpiu> gpsh];bf; ngau; gyif

29. rikj;j czT

 Nritfs;
1. fl;bl kpd; gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G
2. tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; 

guhkupj;jy;
3. mYtyf cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;
4. fzpdp gOJghu;j;jy;
5. thfdk; gOJghu;j;jy;
6. thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy;
7. rikayiw vupthA mLg;G kw;Wk; vupthA 

fl;likg;ig gOJghu;j;jy;
8. Nghf;Ftuj;J (kUe;J> xl;rprd;> Fg;ig)
9. fjpiu gpd;dy;> tu;zk; g+Rjy;> thu;dp\; nra;jy;> 

nuf;rpd; kw;Wk; Nghkpf;fh jahupj;jy;

10. Ma;T$l cgfuzq;fs;> rj;jpurpfpr;ir 
cgfuzq;fs;> itj;jparhiy cgfuzq;fs; kw;Wk; 
kUj;Jt cgfuzq;fis gOJghu;j;jy;

11. ryit ,ae;jpuk;> Jzpfis cyu;j;Jk; ,ae;jpuk;> 
Fspu;rhjdg;ngl;b Mfpa kpd; cgfuzq;fis 
gOJghu;j;jy;

12. kf;fis miof;Fk; cgfuzq;fspd; guhkupg;G 
kw;Wk; goJghu;j;jy;

13. jpizf;fs milahs ml;ilia jahupj;jy;
14. cupikahsu; mw;w rlyq;fis mfw;Wjy;

epge;jidfs;:-

01. gjptpid ngw;Wf;nfhs;tjw;F xU cUg;gbf;fhf kPsspf;fg;glhj 1>000.00 &gh njhifia itj;jparhiyapd; rpwhg;gu; gpuptpy; 

itg;Gr; nra;j gpd; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; khjpup gbtj;jpw;F mika jahupf;fg;gl;l 

tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

02. 2021.11.05 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.11.30 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu 

mYtyf rpwhg;gu; gpupTf;F gzj;ij itg;Gr; nra;a KbAk;. ve;j xU fhuzj;jpw;fhfTk; fhRf; fl;lis kw;Wk; fhNrhiy 

Vw;fg;glkhl;lhJ

03. nfhtpl;-19 itu]; epiyik fhuzkhf te;J gzk; nrYj;j Kbahj toq;Feu;fSf;F gzpg;ghsu; ngaupy; ,yq;if tq;fpapd; 

cau; epiyf; fpisapy; cs;s 7040217 nfhz;l fzf;F ,yf;fj;jpw;F 2021.11.30 Mk; jpfjp tiu gzk; itg;Gr; nra;a KbAk;. 

(Fwpj;j gw;Wr; rPl;il tpz;zg;gj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;) 

04. midj;J tpz;zg;gg; gbtq;fSk; gjpTj; jghypy; fpilf;FkhW mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL iffspy; nfhz;Ltug;gLfpd;w 

tpz;zg;gq;fs; gzpg;ghsu; mYtyfj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtq;fis ,l;L 

mDg;Gk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vd;W Fwpg;gpl;L mDg;g 

Ntz;Lk;.

05. midj;J tpz;zg;gjhuu;fSk; gpuhe;jpa ngWiff; FO kw;Wk; murhq;fj;jpd; %yk; toq;fg;gLfpd;w rl;l xOq;F kw;Wk; 

epge;jidfSf;F mika tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;F ,zq;f Ntz;Lk; vd;gNjhL gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; 

,Ue;J tpiykDf;fs; Nfhuy; my;yJ Nfhuhky; ,Uf;Fk; KO mjpfhuk; ngWif epu;thfk; trkhdJ.

06. Nkyjpf tpguq;fis ngWtjw;F Ntz;Lkhapd; 045-2222261 (307) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;J ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

gzpg;ghsu;
Nghjdh itj;jparhiy> ,uj;jpdGup.

tpz;zg;gg; gbtk;
toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022

01. epWtdj;jpd; ngau;:-

02. epWtdj;jpd; Kftup:-

03. epWtdj;jpd; njhiyNgrp ,yf;fk;:-     njhiyefy; ,yf;fk;:-

04. cupikahsupd;/ cupikahsu;fspd; ngau;:-

05.  tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; ,yf;fk;:-

 (rhd;wpjopd; gpujp xd;iw ,izf;fTk;)

06. ntl; tup nrYj;Jk; epWtdk; xd;whf ,Ue;jhy; me;j ,yf;fk;:-

07. gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w cUg;gb:- 

   nghUl;fs;..............................................                Nritfs;.............................................. 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l midj;J jfty;fSk; cz;ikahdJ kw;Wk; rupahdJ vd;W cWjp nra;tNjhL murhq;f kw;Wk; 
,uj;jpdGup Nghjdh itj;jparhiyapd; rl;l xOq;F kw;Wk; epge;jidfSf;F mika nraw;gLfpNwd; vd;W ,zq;FfpNwd;.

tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; ..............................................         jpfjp .............................................. 
cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;jpl;lk;

tlkj;jpa khfhzk;

1. fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; nryTfis Nehf;fpajhf cyf tq;fpaplk; ,Ue;J 

,yq;if rdehaf Nrhryp\ FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL gpd;tUk; xg;ge;jq;fspd; 

fPohd nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpd; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2. fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l jpl;lq;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J tl kj;jpa khfhz> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; rhu;gpy; fhyepiy ];khu;l; 

ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

3. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

,y
xg;ge;j 

,y.
jpl;l ngau;

xg;ge;jj; 

njhif 

kw;Wk; 

jpl;lf; 

fhyk;

tpiykD 

nry;Ygb 
CIDA juk;

tpiykD 

gpizj; 

njhif 

kw;Wk; 

nry;Ygb

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

01 LK-MOA- 
249207- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;  

Gypaq;fltytpy; 

Gypaq;flty 

njhl;bapd; kWrPuikg;G 

34.044 kpy;.

210 

ehl;fs;

119 ehl;fs; C5 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

345>000.00

2022/04/22
8>000.00

02 LK-MOA- 
24997- 

CW-RFQ

mEuhjGuk; 

khtl;lj;jpd;  

Gypaq;fltytpy; 

g`ynttpd; 

kWrPuikg;G

12.846 kpy;. 

120 

ehl;fs;

77 ehl;fs; C6 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

130>000.00

2022/03/11
5>000.00

03 LK-MOA- 
249202- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; 

njkl;lntttpy; t];]

yfk njhl;bapd; 

kWrPuikg;G

10.540 kpy;.

120 

ehl;fs;

77 ehl;fs; C6 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

110>000.00

2022/03/11
5>000.00

04 LK-MOA- 
249195- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;  

njkl;lntttpy; 

fpk;Gy;gl;baht 

njhl;bapd; kWrPuikg;G

38.164 kpy;.

210 

ehl;fs;

119 ehl;fs; C5 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

385>000.00

2022/04/22
8>000.00

05 LK-MOA- 
249223- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; 

njfj;jpnghjhdtpy; 

kPn`he;jnttpd; 

kWrPuikg;G

55.519 kpy;.

270 

ehl;fs;

119 ehl;fs; C4 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

560>000.00

2022/04/22
15>000.00

06 LK-MOA- 
249218-  
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; 

njkl;lntttpy; 

cy;gj;nttpd; rPuikg;G

25.229 kpy;.

210 

ehl;;fs;

119 ehl;fs; C5 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

255>000.00

2022/04/22
8>000.00

07 LK-MOA- 
249191- 
CW-RFQ

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; 

Gypaq;fltytpy; 

gz;lhuntttpd; 

rPuikg;G

10.915 

kpy;.120 

ehl;fs;

77 ehl;fs; C6 my;yJ 

mjw;F Nky;; 

kw;Wk; ePu;g;ghrd 

gzpfs;

110>000.00

2022/03/11
5>000.00

  

4. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; fPOs;s ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;l CIDA gjpit ngw;wpUj;jYk; Ntz;Lk;.

5. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifik tpiykD Mtzj;jpy; gpupT 05 ,y; tpiykD 

juT kw;Wk; xg;ge;jj; juT kw;Wk; gpupT 04 ,y; tpiykD kw;Wk; jifik tpguq;fspd; gbtj;jpy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

6. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsu;> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; 

- tl kj;jpa khfhzk;> ,y. 596/15> gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; (njhiyNgrp: 0252054424> 

njhiyefy;: 0252054434> kpd;dQ;ry;: csiapncp@gmail.com) vd;w Kftupapy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis 

ngwyhk; vd;gNjhL thu ehl;fspy; 0900 kzp njhlf;fk; 1500 kzp tiu mNj mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rp;f;f KbAk;. 

7. NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021 etk;gu; 06 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2021 etk;gu; 25 Mk; jpfjp tiu 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiuapy; gpujpj; jpl;lg; 

gzpg;ghsu;> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; - tl kj;jpa khfhzk;> ,y. 596/15> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp; 

xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8. tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 26 Mk; jpfjp 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F ,U 

gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; 

tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

 gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsu;>

 fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; - tl kj;jpa khfhzk;>

 ,y. 596/15> gz;lhuehaf;f khtj;ij>

 mEuhjGuk;.

9. NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

10. midj;J tpiykDf;fSk; (jug;gl;;l tbtj;jpw;F mika) epge;jidaw;w tpiykD gpiz xd;iw 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. njhlu;Gila jpl;lq;fSf;fhf tpiykD gpizj; njhif kw;Wk; nry;Ygbahd 

jpfjp NkYs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ. tpiykD gpizahdJ ,yq;ifapy; ,aq;Fk; gjpT 

nra;ag;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;ljhf my;yJ NkYs;s Kftupf;F nuhf;fg;gz itg;ghf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

  

jpl;lg; gzpg;ghsu;>

jiytu;>

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l ngWiff; FO>

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; 

fkj;njhopy; mikr;R>

,y. 61/1> vk;.b.vr;. [atu;jd khtj;ij>

kjpdnfhl> uh[fpupa.

ifj;njhopy;fs; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;

3 vz;zpf;ifAila Gj;jk; Gjpa lgps; 
nfg;fspd; toq;fy; kw;Wk;; xg;gilj;jy;

Bid No.LMSL/SUP/DPC/10/2021
01.  03 vz;zpf;ifAs;s lgps; nfg;fis toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21  ,Ys;s 

,yq;if   fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;bd; rhh;ghf jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

cUg;gb 

,y.

      gz;lq;fspd; tpsf;fk; Njitg;gLk; 

tpiykDg;gpiz &ghtpy;)

01. fk;gdp cj;juthjj;Jldhd %d;W Gj;jk; Gjpa  

lgps; nfg;fs;                                    

300>000.00

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;.  

03.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 

341/21  ,Ys;s ,yq;if  fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; toq;fy; KfhikahshplkpUe;J  

ngw;W 2021.11.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.24 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis mNj ,lj;jpy; 

ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhlh;G ,yf;fq;fs;:   011-2882025/2883951/2883952

4.  2021.11.04  Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; nuhf;fg; gzj;jpy; 5000 &ghit (Ie;jhapuk; &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> ,uh[fphpa> ruz 

khtj;ij> 341/21  ,Ys;s ,yq;if  fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; toq;fy; Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.   

5.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uh[fphpa> ruz khtj;ij> 341/21  ,Ys;s ,yq;if   

fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; Nk/gh> jpizf;fs ngWiff; FO> jiythplk; 2021.11.24 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ  

,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;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;. 

6.  tpiykDf;fs; 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;lthW ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;  

jiythpd; ngahpy; toq;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 2021.11.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.22 

Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>  

jpizf;fs ngWiff;; FO>

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;.                                                   

ர ெ ம பி ள ் ்ப ோ் க் 
ம ை த ர த ோ ழி ல் 
்்படமடையில் தயோ-
ரிக்கும ைம்பனி -
க்கு (்�ோைோைை,  
்பனோரைோடை) ்தர்ச்சி -
யுள்ள/  ் தர்ச்சியற்ற 
்வமையோடைள அவர்ை-
ளின் உற்பததி பிரிவிறகு 
்தமவ. வயது 18-32. 
சி்றந த சம்ப்ளம 
ைறறும நன்மைைளு-
முண்டு. தயவு ரசய்து 
0778869803 என்்ற 
இைக்ைததுடைன் ரதோடைர்பு 
ரைோள்ளவும. 069470
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Cth khfhz rig

 Cth khfhz rig tptrhak;;> ePh;g;ghrdk;> tpyq;F cw;gj;jp 

kw;Wk; ed;dPh; kPd;gpb tptfhu mikr;R

Cth khfhz tptrha mikr;R kw;Wk; mjd; fPOs;s Cth khfhz tptrhaj; 

jpizf;fsk;> Cth khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> Cth khfhz tpyq;F 

cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk; cl;gl 09 gpuNjr epWtdq;fSf;fhf 2022Mk; 

Mz;Lf;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;fhf toq;Feh;;fisg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

(G) toq;fy;fs;
 G01  midj;J mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fSf;fhd 

fhfpjhjpfs;> Nlhdh; fzdp vjph; itu]; nkd;nghUs; kw;Wk; mYtyfj;jpd; 

Njitg;ghLfs; (if fOTk; fpUkpehrpdp jputk;> fljhrp Jilg;ghd; Nghd;wd)

 G02  rPUil> Vg;ud; mYtyf jpiur;rPiy> Nkirr;rPiy> kio ghJfhg;G cgfuzq;fs;

 G03 midj;J mYtyf kuj;jsghlq;fs; (kuk;> cUf;F kw;Wk; gpsh];bf;)

 G04  mYtyf cgfuzq;fs; (fzf;fpLk; nghwp> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk;> ky;bkPbah> fzdp ,ae;jpuk;> tpuy; Nuif gjpT 

,ae;jpuk; Nghd;wd)

 G05  kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpfs; (Fsph;rhjdg;; ngl;bfs;> mjp Fsph;rhjdg;; 

ngl;bfs;> kpd; tprpwpfs;> fhw;Wr;rPuhf;fpfs;> gy;g;> tah;> Rtpr; Nghd;wd)

 G06  fl;Gy> nrtpg;Gy rhjdq;fs; (nfkuh> tPbNah fnkuh> NubNah> f]l;> 

njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> njhiyNgrp vd;gd)

 G07 rikayiw cgfuzq;fs;

 G08  midj;Jtpj thfdq;fSf;fhd F\d; ciw> ug;gh;> fhw; Jilg;Gf;fs;. kw;Wk; 

NjhYiwfs;

 G09 midj;Jtpj thfdq;fs;> Nkhl;lhh; irf;fps;fspd; cjphpg;ghfq;fs;

 G10 midj;Jtpj thfdq;fSf;Fk; lah;> ba+g; kw;Wk; gl;lhpfs;

 G11 tptrha tiffs; 

 G12  fd;W tiffs; kw;Wk; Vida eLifg; nghUl;fs; 

 G13  gz;izf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (kz;> rhzp cuk;> Nfhop cuk;> 

nfhk;Ngh];l; cuk;> tptrha ,urhadg; nghUl;fs;) gPil ehrpdpfs;

 G14  tptrha cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> fj;jp> flg;ghiw> Nuf;if> g+thspfs;> 

gPtPrP Foha; Jizg;ghfq;fs;> ,wg;gh; N`h];> ghJfhg;G jiyf;ftrk;> g+l;];> 

ifAiwfs;> Kf%bfs;> if Nghl;fs;> gof;fd;Wfis ft;thj;J nra;Ak; 

cgfuzq;fs; (nrfbah;> xl;Lf; fj;jp> ft;thj;J ths;) gpsh];bf; njhl;bfs;> 

mWtil nra;Ak; cgfuzq;fs; (uk;Gl;lhd;> gg;ghrpfs; Nghd;wd) Nghj;jy; 

rPyh;

 G15 nrhl;L ePh; toq;fy; Kiwik> tprpWk; ePh; toq;fy; Kiwik

 G16  fsj;J Nkl;L tphpg;Gfs;> nghypj;jPd; tiffs;> (fWg;Gg; nghypj;jPd;> xl;Lf; 

fUtpg; gl;bfs;)> nghypj;jPd; ciwfs;> a+tp jLg;G nghypj;jPd;> nghypj;jPd; 

rPyh;> njhw;W jLg;G tiyfs;> epoy; tiy> ghJfhg;G ieNyhd; tiy> ghu#l; 

ehw;WNkilj; jl;L> kuf;fwp ehw;WNkil jl;L> gpsh];bf; nghjp nra;Ak; 

$ilfs;.

 G17  tptrha ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs; (jhdpaq;fis miuf;Fk; 

,ae;jpuk;> nfhk;Ngh];l; Jz;Lfshf;Fk; ,ae;jpuk;> ey;nyz;nza; / Njq;fha; 
vz;nza; tbf;Fk; ,ae;jpuk;> NfhNdh tPlh;> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> fhd; 

fyg;ig> nfhf;F fyg;ig> tpij ney; Rj;jk; nra;Ak; ,ae;jpuk;> fhshd;fis 

caph;g;gpf;Fk; gPg;gha;> epyf;fliy NfhJhpf;Fk; ,ae;jpuk;> ehw;W eLk; ,ae;jpuk;> 

fis gpLq;Fk; ,ae;jpuk;> ePh;g; gk;gpfs;> jputq;fs; tprpWk; ,ae;jpuk; (rf;jptY/
Gif)

 G18  Ma;T$l cgfuzk; kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fs; (Ma;T$lj;jpw;fhd mkpy 

tif> Ma;T$lg;nghUl;fs;> ,urhad juhR> gP.vk;.kPl;lh;> <uk; msit kz; 

ghprPyid njhFjp> epwj;jhs; Fwpg;G

 G19 fhy;eil kUe;Jfs;> fhy;eil kUj;Jt cgfuzq;fs;

 G20 tpyq;Ffs; (gR khL> vUik> Nfhop> ML> gd;wp> jhuh Nghd;wd)

 G21 tpyq;FzTfs; (khL> Nfhop)

 G22  ghy; Nrfhpf;Fk; ghj;jpuk; (ghy; Nfd;> l;Nu) japh; kw;Wk; Nahfl; ,Lk; ghj;jpuq;fs;
 G23  ghy; msf;Fk; ,ae;jp;uk;> ghy; jahhpg;gjw;Fhpa cgfuzq;fs;> ghy; ghpNrhjpf;Fk; 

cgfuzk; 

 G24 ghy; Nrfhpj;J ePz;lehs; ghJfhf;Fk; cgfuzk;

 G25  Gw;fis Jz;Lfshf;Fk; ,ae;jpuk;> ghy; fwf;Fk; ,ae;jpuk;> Nahfl; 

,d;fpa+Ngl;lh;> Kl;il milfhf;Fk; ,ae;jpuk;> ghy; rhh;e;j cw;gj;jpfis 

nghjp nra;Ak; ,ae;jpuk;

 G26  NjdPg; ngl;b> NjdPf;fisf; nfhz;L tUk; ngl;b> Gif tprpwpfs;> Kff; 

ftrq;fs;> Njd; cw;gj;jp nghUl;fs; Nghd;wd

 G27 ed;dPh; kPd;gpb thpir nfhf;fpfs;> caph; fhg;G mq;fpfs;> kpjp tz;bfs;

 G28  epWj;jy;> msj;jy; kw;Wk; nghjp nra;Ak; cgfuzq;fs; - ,yj;jpudpay; 

juhRfs;> nghypj;jPd; rPyh;fs; (N`d;l; xg;gNul;lh; - Gl; xg;gNul;lh;)

 G29 ePh;f; Foha;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (PVC kw;Wk; Vida jahhpg;Gfs;)

 G30  g+e;Njhl;l myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;> 

Gy; gw;iw kw;Wk; Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> nfhq;fpwPl; rhh;e;j cw;gj;jpfs;> 

kl;ghz;lk; rhh;e;j nghUl;fs;

 G31  fl;blg; nghUl;fs;> fduf cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> rPnke;J> rhaq;fs;> 

ePHj; njhl;b) fy;tid]; Foha;> fy;tid]; fk;gp. ePh;g; gk;gpfs; my;fj;jpd; 

Foha;fs;> rlk;G E}y;> hpNth E}y;

 G32 eph;khzj; Jiwf;Fj; Njitahd msj;jy; cgfuzq;fs;

 G33 jPaizf;Fk; cgfuzq;fs;

 G34 ntl;ba kyh;fs; kw;Wk; kyh; myq;fhu cgfuzq;fs;

 G35 gpuRuq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; 
(S) Nritfs;

 S01 midj;Jtpj thfd guhkhpg;Gk; jpUj;jNtiyfSk;

 S02  midj;Jtpj thfdq;fspy; JUg;gpbj;jy; jfu Ntiy> guhkhpg;G> jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; epwg;g+r;R g+Rjy;

 S03  midj;Jtpj thfdq;fspdJk; iryd;]h; kw;Wk; NubNal;lh; jpUj;jNtiyfs;

 S04 midj;Jtpj thfdq;fspdJk; jtiz Nritfs;

 S05  midj;Jtpj thfdq;fspd; ,ae;jpu Ntiy kw;Wk; jd;dpaf;f fpah; ngl;b 

jpUj;jNtiyfs;

 S06 thfdq;fspd; kpd;dpay; Kiwik njhlh;ghd Ntiyfs;

 S07 thfd/ fhw;Wr;rPuhf;fp cgfuzq;fspd;; guhkhpg;G

 S08  mr;rf Ntiyfs; (fhfpjhjpfs;> ngdh; mwptpj;jy;> tpguj;Jz;Lfs; fhl;rp 

ml;ilfs;;> tho;j;J ml;ilfs;> Jz;Lg; gpuRuq;fs;> Rtnuhl;bfs;> midj;J 

tpjkhd ,wg;gh; Kj;jpiufs;> ngah;g; gyiffs;> b[pl;ly; njhopy;El;g mr;rpl;l 

mwptpj;jy; gyiffs;> Gj;jf igz;bq; Ntiyfs;)

 S09  fzdp/ fzdp mr;R Vida fzdp cjphpfs; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> 

njhiyf;fhl;rpg; ngl;b> Fsph;rhjdg; ngl;b jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 

Ntiyfs;

 S10 mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfSk; guhkhpg;Gk;

 S11  fzdp tiyaikg;G kw;Wk; Vida nraw;ghLfis guhkhpj;jYk; njhlHe;J 

nraw;gLj;jYk;

 S12  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Fsph;rhjdq;fs; gOJ ghh;j;jy;

 S13 midj;Jtpj ,yj;jpudpay; nraw;ghLfs;

 S14  tpsk;gu eltbf;iffs; (gj;jphpif tpsk;guk; gpuRhpj;jy;> gpurhu tpsk;gu 

Ntiyfs;)

 S15 fl;bl kpd;rhu Kiwik rk;ge;jkhd Ntiyfs;

 S16 czT> ghdq;fs; toq;Fjy;

 S17 cs;sf njhiyNgrp Kiwik njhlh;ghd Ntiyfs;

 S18 tPbNah gjpT nra;jYk; Gifg;glnkLj;jYk;

 S19  nfhz;lhl;l ,lg;gug;G myq;fhuq;fs; (kpd;Fkpo; myq;fhuk;> Njhuzq;fs; 

mikj;jy;> kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;Fjy; Nghd;wit)

 S20  jw;fhypf nfhl;lif mikj;jy; (khfp nfhl;lif> jfu nfhl;lif> miutl;l 

jw;fhypf nfhl;lif Nghd;wd.)

 S21 nfhz;lhl;l ,lg;gug;igr; Rw;wptu kiwj;jy; (jfuk;;)

 S22  nfhz;lhl;l ,lg;gug;Gf;fhd jfty; njhlh;G trjpfs; toq;Fjy; (nghJ kf;fs; 

njhlh;G Kiwik> ggy;> xypngUf;fp Nghd;wd)

 S23 cld; nghUl;fisf;; nfhz;L nry;Yk; Copah; (J}jQ;ry; Nrit)
  

toq;Feh;fshfg; gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;

01. xt;nthU mk;rj;jpw;fhfTk; jdpj;jdp tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

02.  xU tpz;zg;gj;Jf;fhf mwtplg;gLk; fl;lzk; &gh 500.00 (Ie;E}W) (kPsspf;fg;glhjJ)  

vd;gJld; ,f;nfhLg;gdT fhNrhiy %ykhf 269100138440487 vDk; kf;fs; tq;fp 

fzf;fpw;F> nrayhsh;> Cth khfhz tptrha mikr;R ngahpy; itg;Gr; nra;J 

Fwpj;j itg;G gj;jpuj;jpd; gpujpia rkh;g;gpj;J my;yJ mikr;rpw;F tUif je;J 

fhrhf nrYj;jyhk;.

03.  tpz;zg;gq;fs; ,g;gj;jphpif mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l ehs; Kjy; 2021.11.30k; 

jpfjp tiu www.up.gov.lk mYtyf Neuj;jpDs; ,t;tikr;rpd; fhrhsh; / epjp 

cjtpahsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp fzf;fpay; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis fbj ciwapypl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022| vdf; Fwpg;gpl;L 2021.12.10Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; nrayhsh; Cth khfhz tptrhak;;> ePh;g;ghrdk;> 

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; ed;dPh; kPd;gpb tptfhuk; njhlh;ghd mikr;R> uj;tj;j 

khtj;ij> gJis vd;w tpyhrj;Jf;F mDg;g Ntz;Lk;. Kiwahfg;  g+Hj;jp 

nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; gjpTf; fl;lzk; nrYj;jhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

 Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLkhapd; njhiyNgrp ,yf;fk; 055-2232018 vDk; ,yf;fj;jpd; 

%yk; ,e;j mikr;rpd; fzf;fhsiuj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

                                               (Mh;.vk;.b.gp.`hjpay;njdpa)

         nrayhsh;.

Cth khfhz tptrhak;> ePh;g;ghrdk;> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk;

ed;dPh; kPd;gpb tptfhuk; njhlh;ghd mikr;R> 

uj;tj;j khtj;ij> gJis.

2021.11.03 Mk; jpfjp

2022Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdk;
2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fs; kw;Wk; 
nfhs;tdthsu;fis gjpT nra;jy;

jiyik mYtyfk; - nfhOk;G> gpuhe;jpa mYtyfk; - gd;tpy> khj;jiw> 

fz;b> `y;Jk;Ky;y kw;Wk; fhypapy; mike;Js;s Njhl;lq;fs;

2022 Mk; Mz;Lf;fhf fPo; jug;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;fy; kw;Wk; nfhs;tdthsu;fSf;fhf vkJ epWtdj;jpy; gjpT 

nra;tjw;F mur epWtdq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; rigfs;> gfpuq;f 

toq;fy; epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> gpujpepjpfs; kw;Wk; $l;LwT 

rq;fq;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

(m) nghUl;fs; toq;fy; 
midj;J mYtyf vOJnghUl;fs;

mYtyf kur;rhkhd;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (Nkir> fjpiu> cUf;F> 

mYkhup> ngl;lfk;)

mYtyf kpd; cgfuzq;fs; (fzpdp> kpd;gpwg;ghf;fp> njhiyefy;> 

mr;Rg;nghwp kw;Wk; epow;gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; Vida kpd; cgfuzq;fs; 

kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;> nfhjpfyd; kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;> 

Fspu;rhjdg; ngl;b> tspr;rPuhf;fp kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;)

Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs; (lau;> bAg; kw;Wk; ngl;lup kw;Wk; Vida 

ghfq;fs;)

nghjpapLk; nghUl;fs; (nfhs;fyd;> nghjpapLk; igfs;> fhfpjg; ig> 

nkl;liy]; ig> nrNyhNgd; kw;Wk; mYngapy; ig kw;Wk; Njapiy 

nghjpapLk; nghUl;fs;)

ghuk; epWf;Fk; juhR kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;

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

Njapiy njhopw;rhiyfSf;fhf ,ae;jpu cjpupg;ghfq;fs;

tptrha cgfuzq;fs;> cuk; kw;Wk; nlhyikl;

,urhadg; nghUl;fs;> fisf; nfhy;ypfs;> g+Q;ir nfhy;ypfs;

jsghlq;fs; (Njhl;l gq;fshf;fSf;fhf)

thlif mbg;gilapy; Nkhl;lhu; thfdk;

midj;J mr;R – vOJnghUl;fs;

(M) Nrit toq;fy;
mr;R – vOJnghUl;fs; (gjhif> Rtnuhl;b> fl;lTl;> b[pl;ly; gpupd;bq;> 

];bf;fu;> epidTr; rpd;dq;fs;)

gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G (thfdq;fs;/ fuh[;) 
gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G (kpd; Ntiyfs;)

gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G (fl;blk; kw;Wk; mYtyf jsghlq;fs;/ 
cgfuzq;fs;)  

gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G (midj;J tifahd juhRfs;)

gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G (Njapiyj; njhopw;rhiy ,ae;jpuq;fs;)

NtW cw;gj;jpfs;

mYkpdpak; gad;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w epu;khzq;fs;

mstPL kw;Wk; kl;lg;gLj;jy; gzpfs;

Jg;GuTr; Nrit toq;fy;

Nghf;Ftuj;J gzpfSf;fhf Nrit toq;fy;

,izajs tbtikg;ghsu;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs;

(,) tpw;gid
kug;gyiff;fhf gad;gLj;jg;gLfpd;w ngWkjp kpf;f kuq;fs; kw;Wk; NtW 

kug;gyif rhu;e;j kuk;/ mghafukhf kuq;fis ntl;Ljy;

cile;j nghUl;fs;

Nkhl;lhu; thfdk;> l;uf;lu;

rpW Vw;Wkjp gapu;

fopTj; Njapiy

gr;irj; Njapiy

(<) epge;jidfs;
gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gg; gbtq;fis thu ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; 

gp.g. 4.00 tiu &gh 3000 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij mur ngUe;Njhl;l 

$l;Lj;jhgdj;jpd; fhrhsuplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J jiyik 

mYtyfj;jpy; ngWifg; gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. xt;nthU 

cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

me;j cUg;gbia njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 

tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp xd;iw rku;g;gpg;gJ mtrpakhFk;.

nghJthf nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Ftjw;fhf tpiykDf; NfhUk; 

Nehf;fpy; toq;Feu;fspd; gjpTnra;ag;gl;l ngau; gl;bay; gad;gLj;jg;gLfpd;w 

mNjNeuk; Vida ntsp toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; thq;Ftjw;Fk; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupik cs;sJ. 

NkYk; Njitahd re;ju;g;gq;fspy; khjpupfis Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk;> “toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022” vd;W ,lJ 
gf;f Nky;%iyapy; Fwpg;gplg;gl;l fbj ciwapy; ,l;L gjpTj; jghypy;> 

jiytu;> ,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdk;> ,yf;fk; 21> kPuhdpah 

tPjp> nfhOk;G 12 vd;w Kftupf;F 2021.12.31 Mk; jpfjpf;F Kd;du; fpilg;gjw;F 

tif nra;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fs; 2021.12.31 Mk; jpfjp tiu ,e;j epWtdj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpy;/ gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk;. fpilf;fg;ngWfpd;w 

tpz;zg;gq;fis fhuzk; $whJ Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik ,e;j 

epWtd jiytu; trkhdjhFk;. Njitahd msTNfhy;fs; g+u;j;jpahFk; 

tifapy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fpa gpd; khj;jpuk; gzf; 

nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL xU khjj;jpw;F fl;lzk; nrYj;Jk; 

rYiff; fhyk; xd;iw toq;Feu;fs; %yk; ngw;Wj;jUjy; Ntz;Lk;.

jiytu;

,.m.ng.$.

21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12. 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
Nfs;tp mwptpj;jy;

mfw;wg;glhj fg;gw; nghUl;fis tpw;gid nra;jy;

Nfs;tp ,y. 442

Nfs;tp elj;jg;gLk; jpdk; 2021.11.17

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpd; fsQ;rpak; kw;Wk; Kw;wntspfspy; 

cs;s fPo;f;fhZk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;J mfw;wpf; 

nfhs;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,y. 442

g]; tz;bnahd;W myq;fhpf;Fk; nghUl;fs;

Friction Cord in Bulk for 
Solid Tyre

gor;rhW

Hydrochloric Acid Elastomer Mesh Film

Nrhahtpij fljhrp

ngUQ;rPufk; Kaolin Arcano STA Granulate

thfd cjphpg; ghfq;fs; %d;W rf;fu kpd;rhu irf;fps;

,Uk;G Unprinted Unlaminated Film

czTg; nghUl;fs; rikayiw cgfuzk;

,aw;ifahd fw;fs; fopf;fg;gl;l tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;

Flexi bag Aqua wax tpisahl;L  cgfuzq;fs;

,urhadg; nghUl;fs; ghtpf;fg;gl;l Milfs;

Aluminum Foil jsghlq;fs;

tPl;L cgfuzq;fs; ,Uk;G tPl;Lj; jsghlq;fs;

Jzpkdp kpd; cgfudq;fs;

ghtpf;fg;gl;l ,ae;jpuk; Nkhl;lhh; irf;fps; cjphpg;ghfq;fs;

kw;Wk; NtW th;j;jfg; nghUl;fs; 

Nghd;wd.

Fwpj;j Nfs;tpg; gl;baiy kPsspf;fg;glhj &. 250/- njhifia 

kw;Wk; ngWkjpNrh; thpiar; nrYj;jp nfdy; fsQ;rpak;> ,y. 15> 

Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G -01 ,y; mike;Js;s ,yq;if JiwKf 

mjpfhu rigapd; Nrit toq;fy; njhFjp tpw;gidg; gphpT 

mYtyfj;jpypUe;J 2021.11.08k; jpfjp 10.00 kzp Kjy; 2021.11.15k; 

jpfjp 14.30 kzp tiuahd fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F (w.w.w.slpa.lk) ,iza jsj;jpw;F 

gpuNtrpf;fTk;.

gpujk Kfhikahsh; (Nrit toq;fy;)

2021.11.06k; jpfjp

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

Nrit toq;fy; gphpT

,y. 15> Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G -01.

epjp mikr;R

cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;

ngWif mwptpj;jy;
cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyff; 

fl;blk;> etk; khtj;ij mYtyfk; kw;Wk; [htj;ij 
efu mYtyfk; kw;Wk; ghyjf;\ fl;blk; Nghd;w 

mYtyfq;fspd; fl;blg; guhkhpg;G Nritfis nfhz;L 
elhj;Jtjw;fhf njhopy;El;gtpayhsh;fis toq;Fjy;

cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfk;> etk; khtj;ij 

kw;Wk; [htj;j efu mYtyfk; kw;Wk; ghyjf;\ fl;blk; Nghd;w 

mYtyff; fl;blq;fspd; guhkhpg;G Nritfisf; nfhz;L elhj;Jtjw;fhd 

njhopy;El;gtpayhsh;fis toq;Ftjw;fhf gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp 

nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l tpiykDjhuh;fsplkpUe;J kl;Lk; ngWiff; 

FOtpd; jiythpdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02)  2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; xU tUl fhyj;jpd; nghUl;L gpd;tUk; 

Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J kl;Lk; nfhOk;G-02> cs;ehl;L ,iwthpj; 

jpizf;fsj;jpy; 2021-11-26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

 i.  tpahghu ngah; gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy;

 ii.  murhq;f epWtdk; / mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; Fwpj;j 

Jiwapy; 05 tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy;

 iii.  Nritapy; <LgLk; njhopy;El;gtpayhsh;fSf;F murhq;f 

epWtdk;  / mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 

03 tUl mDgtk; ,Uj;jy;

 iv.  1958Mk; tUlj;jpd; 15Mk; ,yf;f Copah; Nrkyhg epjpar; rl;lk; 

kw;Wk; 1980Mk; Mz;bd; 46Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; Kiwahf 

Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G 

epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gj; njhifiar; nrYj;jpAs;sikf;fhf 

njhopy; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy;

 v.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; kw;Wk; xg;ge;jj;ij 

toq;fg;ngWk; re;jh;g;gj;jpy; tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; cs;slf;fg;glhjpUj;jy;

 vi.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F ifr;rhj;jpLgthpd; 

cz;ikj;jd;ikia ml;Nlhh;zp mjpfhuk; toq;fpa fbjnkhd;wpd; 

%yk; cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

03)  tpiykD Mtzj;jpy; Nfl;fg;gl;Ls;s jifikfis ep&gpg;gjw;F 

fbjk;/jfty;/rhd;wpjo;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04)  2021-11-05Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-25Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu toq;fy; 

Mizahshplk; (ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) 

tpiykDjhuhpd; fbjj; jiyg;gpd; %yk; Ntz;LNfhs; tpLj;J 

ngw;Wf;nfhz;l khjphpg; gbtq;fspy; kl;LNk tpiyf; Nfhuy;fisj; 

jahhpj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzj;ij cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fpay; 

fpisf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05)  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022-02-26Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,t;tpiykDTld; ,yq;ifapy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; cs;ehl;L ,iwthp 

Mizahsh; ehafj;jpd; ngaUf;F ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 2022-03-26Mk;; 

jpfjp tiu nry;YgbahFk;> Nfhug;gLk; NghJ nrYj;jg;glf;$ba 

55>000.00 &gh ngWkjpahd tpiykDg;; gpiz Kwpnahd;iwAk; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;jy;; 

Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

06)  jifikfis g+h;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuh;fs; 2021-11-05Mk; jpfjp 

Kjy; 2021-11-25Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-02> rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; 

khtj;ijapy; mike;Js;s cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsf; 

fl;blj;jpd; 15k; khbapd; ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtg; gphptpy; 

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

07)  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;tjw;F eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuk; Kbtiltjw;F  

Kd; cs;ehl;L ,iwthp Mizahsh; ehafk;> 15k; khb> ngWif 

kw;Wk; toq;fy; gphpT> rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsf; fl;blj;jpd; 15k; khbapd; ngWif 

kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtg;; gphptpy;  itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply;; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; ngaiuf; 

(cs;ehl;L ,iwthp jpizf;fsj;jpd; fl;blq;fisg; guhkhpg;gjw;F 

njhopy;El;gtpayhsh;fis toq;Fjy;  2020/2021) Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. 

08)  tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j cldLj;J> mjhtJ 2021-

11-26Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; 

jiyik mYtyff; fl;blj;jpd; 15k; khbapd; Mizahsh; (ngWif 

kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

09)  Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLkhapd; ,j;jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 
Mizahsh; (ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) - 0112135461
rptpy; nghwpapayhsh;  - 0112328800
eph;thf cj;jpNahfj;jh; ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) - 0112135462
jiyth;;>
ghhpa mstpyhd ngWiff; FO>
cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsk;>
rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G 02.

nfhOk;gpy; mike;Js;s Ntiyj;jsj;jpw;F 
Nkrd; gh];khh;

cjtpahsh;fs;

ghh;ngz;lh;

jr;R Ntiy/gpsk;gh;/
  kpd;dp izg;ghsh;/

nty;bq; Ntiyahl;fs;

cldbahf Njit
jq;Fkpl trjp kw;Wk; njhopyhsh; 

fhg;GWjp trjpfs; toq;fg;gLk;.

WORKFORCE SOLUTION COLOMBO

0712154366/0777325900
0776759511/0777325890

khjr; rk;gsk; 
80>000 w;F Nky;

1998 ,y 8 rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;l 1989 ,y. 31 

vDk; r%f Nrit rq;fq;fs;/ 
njhz;lh; rq;fq;fis gjpT 

nra;Ak; rl;lj;jpd; fPo; 

tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;.
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rq;fkhd ,y. L-171204,d; 
fPo; gjpT nra;Js;s 

Nfhy;ld; i` gTd;Nlrd; 

vd;w ngaiu rpq; gy Nrdh 

rq;fk; vd vjph;fhyj;jpy; 

ghtpg ;gjhf ,yq;if 

muRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
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tz. njkl;lgpl;bNa uj;drphp 
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+

+
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* For 15 Words

- Rs. 15/- for each additional word
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- Rs.15/- for each additional word

- Rs.15/- for each additional word

- Rs.10/- for each additional word

- Rs.10/- for each additional word

Publish your Classifi ed ad
in our Newspapers

at a bearable amount

The convenient way to make your payment:-
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Friday Hero
வீட்டு  பீர�ோவில் கதமதை கத-

மதையோக ்பணம மவததி -
ருப்போர்கள். ஆனோல் அவர் 

வீட்டு  பீர�ோவில்  கோரசோமைகள் கட் -
டுகள் அடுக்கிமவக்கப்பட்டிருக்கும. 
எல்ைோரை  ‘ப்பளண்ஸ்’ ஆனமவ. 
அதைோவது அமவபயல்ைோம ‘்போஸ்’ 
ஆகோதை கோரசோமைகள். ஆனோல்  
இமதைப்பற்றிபயல்ைோம எபர்போதுரை 
கவமைப்பட்்டரதை இல்மை. ‘இவ்-
வளவு சம்பளம  ரவணும’ என்று 
ஒருர்போதும கறோர் கோட்டியதில்மை. 
்பணமின்றி திருமபி வநதை  கோரசோ-
மைகமளப ர்போைரவ, வ�ோதை சம்ப-
ளப ்போக்கிகமளக் கணக்கிட்்டோரை, 
பசன்மன தி.நகர்  ைோதிரி ஏரியோ-
வில், ப்பரிய ்பஙகளோ வோஙகியிருக்-
கைோம என்்போர்கள்.  இபர்பர்ப்பட்்ட 
ஒருவர், நம தைமிழ் சினிைோவில் நோய-
கனோக வைம வநதிருக்கிறோர்.  இன் -
மறக்கும நம ைனஙகளில் நின்று 
பகோண்டிருக்கிறோர். அவர்... பெயசங-
கர்.  ’ைக்கள் கமைஞர்’ பெயசஙகர்.

ஆசசோ�ைோன குடும்பததில்  பிறந-
தைவர் பெயசஙகர். ்படிபபில் பகட்டி. 
இறுக்கிபபிடிததிருநதைோல்  வக்கீலுக்கு 
்படிதது வோதைோடியிருநதிருப்போர். 
ஆனோல், ்படிக்கும ர்போரதை  நடிப-
்பதில் ஆர்வம. ’உன் நம்ட நல்ைோ-
ருக்கு. சிரிபபு பசையோ இருக்கு. 
ர்பசசு  ஸ்ம்டைோ இருக்கு. நடிக்க-
ைோரை...’ என்று நண்்பர்கள் உசுபபி-
வி்ட, வோயபபுக்கோக  அமைநதைோர். 

நடிகர் ரசோவின் ‘விரவகோ ம்பன் 
ஆர்ட்ஸ்’ நோ்டகக் குழுவில் ரசர்நது  
நடிததைோர். சின்னசசின்ன கதைோ்போததி-
�ஙகள்தைோன். ஆனோலும தைனிததுத  

பதைரிநதைோர் பெயசஙகர். பின்னர் 
கல்கி ஆர்ட்ஸில் ரசர்நது நடிக் -
கத  பதைோ்டஙகினோர். ‘அை�தைோ�ோ’ 
எனும நோ்டகம, இவம� எல்ரைோ-
ரும ர்பசும்படி பசயதைது. 

இதைனிம்டரய  சினிைோ வோயப-
புத ரதைடி நம்டயோய அமைந -

தைோர். வோயபபு உ்டரன  கிம்டததுவி -
்டவில்மை. இவரின் முகம, நம்ட, 
ர்பசசு, பவள்ளநதியோன சிரிபபு  
என்பறல்ைோம ்போர்ததை இயக்குநர் 
ரெோஸப தைளியத, ‘இநதைப ம்பயன்-
கிட்்ட என்னரவோ  இருக்கு’ என்று 
அமழததைோர். வோயப்பளிததைோர். 
தைமிழ் சினிைோவில் நடிக�ோக,  நோயக-
னோக அறிமுகைோனோர். அநதைப ்ப்டம 
‘இ�வும ்பகலும’. 

இதைன் பிறகு வரிமசயோகப 
்ப்டஙகள். எல்ைோரை சுைோ�ோன 
பவற்றிமய, சூப்ப�ோன  பவற்றிமயத 
தைநதைன. எமஜிஆர், சிவோஜி, பெமினி, 
எஸ்.எஸ்.ஆர். என்று  ரகோரைோசசிக் 
பகோண்டிருநதை கோைம அது. 

ஸ்ம்டலீஷோன �விசசநதி�ன் ஒரு-
்பக்கமும  சிவோஜிமய இமிர்டட் 
பசயயும ஏவிஎம.�ோெனும வநது -
விட்டிருநதை கோைகட்்டம.  ஆனோல்   
எவர் ைோதிரியோகவும நடிக்கோைல், 
புதுைோதிரியோக நடிததைோர்  பெயசங-
கர். இவரின் சுறுசுறுபம்பப ்போர்தது-
விட்டு, ைோ்டர்ன் திரயட்்டர்ஸ்  ைோதைச 
சம்பளததுக்கு அவம� மவததுக்-
பகோண்டு, பதைோ்டர்சசியோக ்ப்டஙகள் 
்பண்ணியது.  ‘வல்ைவன் ஒருவன்’, 

திம�ப்ப்டமும ‘சிஐடி.சஙகர்’ ்ப்டமும 
அவம� வசூல்  சக்க�வர்ததியோக்-
கிற்று. கததிசசண்ம்ட ர்போட்டு வநதை 
கோைததில், டுமீல்  டுமீல் சததைஙகள், 
ரகோட்சூட், துப்போக்கி சகிதைைோக ஆஙகி-
ைப ்ப்ட ்போணியில்,  ரெமஸ்்போண்ட் 
பக�க்்டரில் பின்னிபப்ப்டபைடுததைோர் 
பெயசஙகர். பின்னோளில்,  எமஜிஆர் 
’�கசிய ப்போலிஸ் 115’, சிவோஜி ’தைங -
கசசு�ஙகம’ ைோதிரியோன ்ப்டஙகள் 
்பண்ணுவதைற்கு, இவரின் ்ப்டஙகரள 
ஆமசமய வளர்ததைன என்்போர்கள்.

ஒரு்பக்கம ரெமஸ்்போண்ட் ்ப்டங-
கள், இன்பனோரு ்பக்கம, ’்பஞசவர் -
ணக்கிளி’  ைோதிரியோன குடும்பக் 
கமதைப ்ப்டஙகள், நடுரவ ’ப்போம-
ைைோட்்டம’, ’வ�ரவற்பு’,  ’பூவோ 
தைமையோ’ என பகோபைடி ்ப்டஙகள் 
என �வுண்டு கட்டி வைம வநதைோர் 
பெயசஙகர்.  

ஒருகட்்டததில் சிறிய தையோரிப்போளர்-
கபளல்ைோம பெயசஙகம� டிக் அடித-
தைோர்கள்.  குமறநதை சம்பளததில், 
எநதை ்டோர்சசரும பசயயோைல், ஈரகோ 
எதுவும ்போர்க்கோைல்  மிகுநதை ஒதது-
மழபபு பகோடுதது நடிததுக் பகோடுத -
தைோர். மிகுநதை ைோ்பதது்டன்,  தையோ-
ரிப்போளர்கள் ைகிழ்நது பநகிழ்நதை 
கோைம அது. ரகட்கும சம்பளமும  
குமறவு. 

அநதைக் குமறவோன சம்பளத-
திலும ்போக்கி மவததைோல் அமதைக்  
ரகட்்பதுமில்மை. ‘அவஙககிட்்ட இல்-
ரைன்னுதைோன்   நைக்குத தை�முடி -

யோை இருக்கோஙக. அவஙகளுக்குக் 
கிம்டக்கும ர்போது தை�ட்டும.  கிம்டச -
சும தை�மையோ... ்ப�வோயில்ை’ என்று 
அவற்மறபயல்ைோம ப்பரிதைோக  எடுத -
துக்பகோள்ளைோட்்டோ�ோம பெயசஙகர். 

வோணிஸ்ரீ, சிஐடி சகுநதைைோ, எல்.
விெயைட்சுமி, ெமுனோ என்று வரி-
மசயோக  ்பைரு்டனும நடிததைோர். 
பெயைலிதைோமவ, அநதைக் கோைததில் 
இவருக்கு ஏற்ற ரெோடி  என்றோர்கள் 
�சிகர்கள். ‘நீ’, யோர் நீ’, ‘வநதைோரள 
ைக�ோசி,’ ’மவ�ம’ என்று  வரிமச-
யோக ்ப்டஙகள் இநதை ரெோடிக்கு 
ஹிட்ம்டக் பகோடுததைன. 

வோ�ோவோ�ம பவள்ளிக்கிழமையில் 
்ப்டஙகள் ரிலீசோவது அபர்போதும 
உண்டு. அநதை  பவள்ளிக்கிழமை-
யில் பெயசஙகர் ்ப்டம நிசசயைோக 
ரிலீசோகும. வோ�ோவோ�ம  பவள்ளிக்-
கிழமையன்று இவரின் ்ப்டம ரிலீசோ-
வதைோல், பெயசஙகருக்கு, ‘ஃபம�ர்ட  
ஹீர�ோ’, ‘பவள்ளிக்கிழமை நோயகன்’ 
என்பறல்ைோம இவம�க் பகோண்்டோடி-
னோர்கள்.  தையோரிப்போளர்கள், திரயட்-
்டர் அதி்பர்கள், விநிரயோகஸ்தைர்கள், 
�சிகர்கள் என  எல்ரைோருக்கும பிடித -
தைவ�ோக ஒரு நடிகர் இருப்பது எட்்டோ-
வது அதிசயம.  பெயசஙகர் அப்படி -
பயோரு அதிசயப பிறவி.  

எல்ைோவற்மறயும வி்ட முக்கிய-
ைோக, அநதைக் கோைததில், முதைைோளி, 

பதையவரை,  க்டவுரள, தைமைவர� 
என்பறல்ைோம நடிகர்கமள உய-
�ததில் மவததுக் கூபபிடுவோர்கள்,  
சினிைோவில். ஆனோல்,  பெயசங-
கர்  அப்படி   அமழப்பமதை விரும -
்பவில்மை. எல்ரைோம�யும ரதைோழ-
மையு்டன் ்போர்ததைோர். ரைற்கததிய  
ஸ்ம்டலில், 

ரெமஸ்்போண்ட் பக�க்்டரில் உைோ 
வநதைது ர்போை, மிகபப்பரிய  தையோ-
ரிப்போளர் முதைல் மைட்ரைன் வம� 
யோம�ப ்போர்ததைோலும ‘ஹோய’ 

‘ஹோய’ என்று  அன்பு்டன் அமழப-
்பமதை வழக்கைோக்கிக் பகோண்்டோர். 

இதில் இன்னும அவரி்டம  பநருங-
கினோர்கள். ைனசுக்கு பநருக்கைோக் -
கிக் பகோண்்டோர்கள்.

ஒருகட்்டததில், வில்ைனோக நடிக்கக் 
ரகட்்டர்போது, அதைற்கும  சமைதிததைோர். 
‘மு�ட்டுக்கோமள’ ்ப்டததில் வில்ை-
னோக நடிததைோர். 

அமதைத  பதைோ்டர்நது வில்ைனோக-
வும குணசசிததி� பக�க்்டரிலும ஏகப -
்பட்்ட ்ப்டஙகள்  பசயதைோர்.

ngWif mwptpj;jy;
kpDtq;nfhl efu rig

gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;ijr; nraw;gLj;Jtjw;fhf gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

juj;jpw;F ,iaghf jifik tha;e;j eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) gjpT ngw;Ws;s 
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2021-11-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 2021-11-19Mk; gp.g. 2.00 kzp tiu kl;LNk 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;J cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. 

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gj; njhif kw;Wk; gbtf; fl;lzj;ij nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;jp ,e;j mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gbtj;jpd; %ykhf kl;Lk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J 

nfhs;syhk;.

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; jahhpj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L ,U ciwfspy; 

cs;spl;L mt;tpU ciwfisAk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; ciwapy; cs;spl;L mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ngWjy;; ~~jiyth;> kpDtq;nfhl efu rig|| vdf; Fwpg;gpl;L ,jw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; 

epuhfhpf;Fk; KOikahd chpikia kpDtq;nfhl efu rig ngWiff; FOtpd; ghpe;Jiuapd; gpufhuk; kpDtq;nfhl 

efu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fis 011-2295275  vDk; njhiyNgrpapy; rigapd; nrayhsiuj; njhlh;G nfhz;L mwpe;J nfhs;syhk;.

ml;ltiz

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

(&gh)

gbtf; 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

juk; (CIDA)

01 nfKD khtj;ij ePh;j;jhq;fpiaj; jhz;b tUk; gs;sj;jpd; 

tyJGwj;jpy; tbfhid eph;khzpj;jy; kw;Wk; tuk;Gfis mikj;jy;
4900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

02 ntahq;nfhl tPjpapy; fky; [arpq;f mth;fspd; tPl;Lf; mUfpYs;s 

tPjpf;F fhh;gl; ,Ljy;
4700.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

03 u[ kfh tpfhu mUfpYs;s tPjpf;F FUehfy; tPjpapypUe;J 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
9800.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

04 thbtPl;L tPjpapd; fpis tPjpahd N[hrg; Nrh; mth;fspd; tPl;Lf;F 

mUfpYs;s tPl;Lf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;
9900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

05 [a khtj;ij tyJ GwKs;s ,uz;;lhk; fpis tPjpapy; rhe;j 

mth;fspd; tPl;Lf;F mUfpYs;s tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;
3600.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

06 [arpq;f khtj;ij tyJ GwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;
8400.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

07 Kjyp khtj;ij KjyhtJ fpis  tPjpapd; xU gf;fj;jpw;F tbfhd; 

mikj;J ];yg; ,l;L %b tply; 
9800.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

08 126/2 GUy;ygpl;ba> nty;n`d FWf;F tPjpapy; cghyp mth;fspd; 

tPl;Lf;F mUfpy; nry;Yk; tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;
6900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

09 126/2 GUy;ygpl;ba> ntyglye;j tPjpapd; Kjyhk; xOq;iff;F 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
3700.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

10 126/2 GUy;ygpl;ba> mizf;fl;Lf;F nry;Yk; tPjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;
14900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

11 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw KjyhtJ fpis tPjpf;F 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
4900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

12 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw ,uz;lhtJ fpis tPjpf;F 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
4900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

13 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw %d;whtJ fpis tPjpf;F 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
4900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

14 mk;g`tj;j vy;yq;fy tPjpapy; ,lJ GwKs;s tPjpapd; ,Wjpapy; 

tyJGwKs;s 3/3A thpg;gz ,yf;fj;ijf; nfhz;l mj;JNfhuhs 

mth;fspd; tPl;Lf;F mUfpYs;s tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;

6400.00 1000.00
C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

15 FUehfy; tPjpapy; nknlKy;y [arpq;f vz;lh;gpiur]; mUfpy; 

cs;s tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;
6800.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

16 vl;lhk; iky;fy; tPjpapy; efu rig vy;iy KbtpYs;s ngdP 

mth;fspd; tPl;Lf;Fr; nry;Yk; tPjpapd; kpFjpg; gFjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;

4900.00 1000.00
C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

17 nfKD khtj;ij tyJGwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;
3600.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

18 nfKD khtj;ij ,lJGwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;
4500.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

19 nfKD khtj;ij ,lJGwKs;s ,uz;lhk;; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl; 

,Ljy;
3900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

20 ePh;nfhOk;G tPjpapy; g`ytj;j tPjpapd; ,Wjpapy; mizf;fl;L tiu 

nfhq;fpwPl; ,Ljy;
19900.00 1000.00

C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

21 guhf;fpukgpl;ba rpWth; g+q;fh mUfpYs;s efu rigf;Fhpj;jhd 

fpzWf;F mr;Rf; fw;fis ,l;L mikj;J ePH;f; Foha;fisg; gjpj;J 

E}yff; fl;blk; kw;Wk; mYtyfj;jpw;F ePiug; ngw;Wf;nfhs;sy;

6300.00 1000.00
C 9 my;yJ 

mjw;F Nky;

vr;.Nf.vd;. ePy; [aNrf;fu>

jiyth;>

efu rig> kpDtq;nfhl. 

2021-11-05.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; tlkj;jpa khfhzk;

tlkj;jpa khfhzj;jpd; khfhz fy;tpj; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy; ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLk; 

nraw;wpl;lq;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh;

,y.

tpguk; Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(,yq;if &gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(,yq;if &gh)

xg;ge;j 

fhyk; 

ehl;fs;

gjpTj;juk;

kfsph; kw;Wk; rpWth; mgptpUj;jp Kd;gs;sp kw;Wk; Muk;g fy;tp ghlrhiy cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; 

fy;tp ,uh[hq;f mikr;R

01 ngh/Nuhay; Muk;g ghlrhiy 

nghyd;dWt 68|x25| ,U khbf; fl;blk; 
(gp.gP. my;tp]; kz;lgk;) kw;Wk; 68|x25| 
fl;blk; (2-5  ju kz;lgk;) gOJ 

ghh;j;jy;

100>000.00 2500.00 180 

ehl;fs;

C07 & 
C06

02 ngh/fJUnty K];ypk; 

kfhtpj;jpahyak;> nghyd;dWt %d;W 

fl;blq;fspd; $iu cl;gl mtru 

gOJ ghh;j;jy; Ntiyfs;

15>000.00 4000.00 210 

ehl;fs;

C06 & 
C05

03 ngh/fy;Ky;y fdp\;l tpj;jpahyak; 

nghyd;dWit 02 fl;blq;fspy; 

(110|x20| kw;Wk; 60|x20|) kpd;rhu gOJ 

ghh;j;jy; cl;gl Ntiyfs;

74000.00 2500.00 120 

ehl;fs;

C08 & 
C07

rhjhuz fy;tp etPdkag;gLj;jy; nraw;wpl;lk; (cyf tq;fp)

04 ngh/fl;Ltd;gpy K];ypk; 

tpj;jpahyaj;jpd; 100|x26| fl;bl 
eph;khzk;

125>000.00 3000.00 180 

ehl;fs;

C07 & 
C06

01)  Nfs;tp itj;jy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp itj;jy; %yk; eilngWk; ,g;ngWifapd; KOr; nryT kjpg;gPL 

&. kp. 50 ,w;F FiwthFk; NghJ gpuNjr Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik mur epjp Rw;W epUgk; 

2016/13 (ii) ,d;gb nghUe;Jk;.

02)  Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fpd;w rfy Nfs;tpjhuh;fSk; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

(CIDA) gjpTs;s nry;YgbahFk; xg;ge;jf;fhuuhf ,Ug;gJld; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; cs;slf;fg;glhJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03)  eph;khz xg;ge;jq;fSld; rk;ge;jg;gl;l rfy Nfs;tpg;gj;jpuq;fisAk; ghprPypg;gjw;F mEuhjGuj;jpy; 

mike;Js;s tl kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; Nkyjpf khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh; (epjp) ,lk; 

(njh. Ng. ,y. 025-2222432 ngf;]; 025-2222432 kw;Wk; kpd;dQ;ry; ncpedpro@gmail.com kw;Wk; nghyd;dWit 

tyaf; fy;tp gzpkidapd; fzf;fhshplk; (njh. Ng. 027-2226982) mYtyf Neuq;fspy; (K. g. 9.00 Kjy; 

gp. g. 3.00 ,w;F ,ilapy;) 2021 etk;gh; 25 tiu ,lk; ngWk;.

04)  eph;khz xg;ge;jj;Jld; rk;ge;jg;gl;l rfy Ntiy tpguq;fs; kw;Wk; jpl;lkply; gw;wpa jfty;fis 

mEuhjGuj;jpy; mike;Js;s tl kj;jpa khfhz khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; ghlrhiy fl;bl Ntiy 

gw;wpa nghwpapayhshplk; ngw;Wf; nfhs;s KbtJld; mt;mYtyfj;jpy; njhiyj;njhlh;G trjpfs; fPNo 

jug;gl;Ls;sJ. njh. Ng. ,y. 025-2234394 ngf;]; 025-2234837 kpd;dQ;ry; Kfthp: ncpeduengs@gamail.com

05)  jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fSf;F mEuhjGuk; tlkj;jpa khfhz khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk 

fzf;fhshplk; vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J kw;Wk; nghyd;dWit tya  fy;tpg; gzpkidapd; 

fzf;fhshplk; vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 

nfhs;tdT nra;a KbAk; mj;Jld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; 2021 etk;gh; 05 Kjy; 2021 etk;gh; 

25k; jpfjp tiu K. g. 9.00 Kjy; gp. g. 3.00 tiuahFk;.

06)  Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; ~%yg;gpuj;p| kw;Wk; ~efy; gpujp| NtW NtW ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lk; kw;Wk; xg;ge;j;jpd; ngah;  kwWk; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L %yg;gpujp kw;Wk; 

,uz;lhk; gpujpia xU ciwapy; ,l;L jiyth;> ngWiff; FO> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa 

khfhzk;> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. 

my;yJ Nkyjpf khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh; (epjp) ,d; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

07)  Nfs;tpfspd; nry;YgbahFk; fhyk;> jifik kw;Wk; Vida rk;ge;jg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; mwpTiufis 

Nfs;tp Mtzq;fSf;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

08)  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; 2021 etk;gh; 26k; jpfjp gp. g. 2.00 ,w;F KbtiltJld; rkh;g;gpf;fg;gLk; 

epge;jidaw;w Nfs;tpg; gpiz Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpg; gj;jpuj;jpw;F mikthf 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J my;yJ eph;khz ghJfhg;G epjpapypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mjid fhrhfTk; nrYj;jyhk;. Nfs;tp gpizia ,q;F 

Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jpdk; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; ,e;ehl;by; fhrhf;ff; 

$ba tha;g;G ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf; nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp Fwpj;j Neuk; 

Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gly; Muk;gkhtJld; mtNtisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ 

mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

09)  fpilj;Js;s Nfs;tp xd;W my;yJ rfyijAk; my;yJ xg;ge;jk; toq;Ftjw;F Kd;dh; ve;j NtisapYk; 

Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpik jpizf;fs ngWiff; FOTf;F chpaJld; me;j 

tplakhf Nfs;tpjhuh;/jhuh;fSf;F ,ilapy; ve;j ,zf;fg;ghLk; my;yJ nghWg;Gk; ,y;iy vd;gJld; 

mt;thW jPHkhdpg;gjw;F fhuzkhd tplaq;fs; gw;wp fUj;Jj; njhptpg;gjw;Fk; ve;j ,zf;fg;ghLk; ,y;iy.

jiyth;/khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

tlkj;jpa khfhzk;> 

mEuhjGuk;.

jpfjp: 2021.11.05
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நாடு முழுவதும் உள்ள புத்தக ஆரவலர-
கள்ள ஆச்சரியப்படுததும் வளகயில், Big 
Bad Wolf ((பிக் ப்பட் வுல்ஃப) ஒனளலன 
புத்தக விற்பளை மீண்டும் இலஙளகக்கு 
திரும்பியுள்ளது. இம்முளை, இளைய 
வரத்தக (e-commerce) நிறுவைமாை Shopify 
உடன இளைந்து, Wolf Pack மிக இலகு -
வாைதும் மைக்கமுடியா்த வளகயிலுமாை 
ககாளவைவு அனு்பவதள்தக் Wolf ககாண்-
டுவருகிைது! இது Big Bad Wolf இன இலங-
ளகக்காை ஆைாவது வருளக என்பதுடன, 
ஒனளலன வழியாக நுளையும் மூனைாவது 
்தடளவயுமாகும்.

இ்தறகாை உததிபயாகபூரவ அறிவிபபு 
கடந்்த ஒக்படா்பர 28 ஆம் திகதி ஒனளலன 
மூலமாை ஊடகவியலா்ளர ்சந்திபபில் அறி -

விக்கப்பட்டது. Big Bad Wolf Books Sri 
Lanka விைது ்பஙகா்ளராை Pro Read Lanka 
(Pvt) Ltd நிறுவைததின ்பணிப்பா்ளர நிஷான 
வா்சல்தந்திரி, Big Bad Wolf Books இளை 
நிறுவுைரகள Wolf Books, Jacqueline Ng 
மறறும் Andrew Yap மறறும் Big Bad Wolf 
Books Sri Lanka வின ்பஙக்ளாராை Dipak 
Madhavan ஆகிபயார ஒனளலன மூலம் ்பங-
கு்பறறியிருந்்தைர.

இ்தன ப்பாது கருதது கவளியிட்ட Pro 
Read Lanka (Pvt) Ltd நிறுவைததின ்பணிப-
்பா்ளரும் ்பஙகா்ளருமாை நிஷான வா்சல-
்தந்திரி, “Big Bad Wolf ஒனளலன புத்தக 
விற்பளைளய மீண்டும் இலஙளகயில் 
நடததுவதில் நாம் மகிழ்சசியளடவப்தாடு, 
இம்முளை இளைய வரத்தக ஜாம்்பவான 

ஆை, Shopify இன உ்தவியுடன, முழு 
கஷாபபிங அனு்பவமும் திைைாகவும், சிர -
மமுமினறியும், மகிழ்சசிகரமாை்தாகவும் 
இருக்குகமை நாம் நம்புகிபைாம். இந்்த 
ஒனளலன விற்பளையின அளைதது ்பரி -
வரத்தளைகளும் Shopify மூலம் கநறிப்ப -
டுத்தப்பட்டு க்தாழில்வாண்ளம ரீதியாக 
ளகயா்ளப்படுவ்தன மூலம், இலஙளக -
யில் நாட்ளாவிய ரீதியில் Wolf க்பாதி 
சுமூகமாகவும் சுவாரஸயமாகவும் க்சனை -
ளடயும் அனு்பவததிறகு வழிவகுக்கும்." 
எனைார.

இது ்தவிர, அளைதது பிரிவுகள மறறும் 
வளககளிலாை புதிய புத்தகஙகள அம்்சங-
கள்ள Wolf இரசிகரகள இம்முளையும் எதிர-
்பாரக்கலாம். கிறிஸமஸ ்பண்டிளக அண் -

மிததுள்ள்தால் Big Bad Wolf இைது 
கவளிப்பாடும் மிகபக்பாரி்தாகி வருகி-
ைது!

மபலசியாவில் புத்தகஙகள க்ளஞ்-
சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள கிடஙகு, கிரு-
மிநீக்கம் க்சயயப்பட்டு, கடுளமயாை 
சுகா்தார வழிகாட்டல்கள்ள பின்பறறி 
மிக சிைப்பாக ப்பைப்பட்டு வருகிைது. 
அஙகிருந்து அனுபபும் க்சயனமுளை -
யின அளைதது கட்டஙகளும், தூய-
ளமயின மிக உயரந்்த ்தரதள்த களடப-
பிடித்தவாறு, சுகா்தார கநறிமுளைகள 
பின்பறைப்படுவள்த உறுதிக்சயவள்த 
மிக கவைமாக ்பரிசீலிக்கப்பட்டு முனகை -
டுக்கப்படும். 

அப்த பநரததில் அளைதது புத்தகஙக-

ளும் இரசிகரகளுக்கு ்பண்டிளகக் காலத-
தில் கிளடக்கபக்பறுவள்த உறுதிக்சயயும் 
வளகயில் ஏற்பாடுகள க்சயயப்பட்டுள்ளை.

இலஙளகயின ஒபர நியா -
யமாை வரத்தக உத்தரவா்தம் 
க்பறை கந்சவு நிறுவைமாை 
Selyn, கந்சவுத துளையில் 
மூனறு ்த்சாப்தஙக்ளாக கவறறி 
க்பறைள்தக் ககாண்டாடும் 
வளகயில் அவரகளின ‘New 
30’ பமம்்பாட்ளட ஆரம்பித-
துள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்குப 
பிைகு, புக்ளாக்க்சயின தீரவு-
கள்ள உள்ளடக்கிய கந்சவு-எதிர-
காலதள்த பநாக்கி ்தாக்கதள்த 
ஏற்படுத்தக்கூடிய முனபைற-
ைதள்த Selyn பமறககாள்ள 
உள்ளது, இது அ்தன வாடிக் -
ளகயா்ளரகளுக்கு கண்டறியும் 
்தனளம, கநறிமுளை ஆ்தாரம், 
சுறறுசசூைல் ்பாதிபபு மறறும் 
்பலவறளைத க்தரிவிக்கும் 
வாயபள்ப வைஙகுகிைது.

‘The New 30’ஐ அறிமுகப்படுத-
தும் க்சயதியா்ளர ்சந்திபபில், 
ஸ்தா்பகராை ்சாண்ட்ரா வந்துரகல, 
இலஙளகயில் கந்சவுத க்தாழிலின 
30 வருடஙகள்ள ஒனைாகக் ககாண்-
டாடுவதில் க்பருமி்தம் ககாள-
வ்தாகக் குறிபபிட்டார. "இனறு, 
எஙகள கந்சவா்ளரகள, ளகவிளை -
ஞரகள, வடிவளமப்பா்ளரகள 
மறறும் ஊழியரகளின ்பயைதள்த 
நாஙகள ககாண்டாடுகிபைாம், 
அவரகள ்தஙகள இ்தயஙகள்ள -
யும் ஆனமாளவயும் உருவாக்கி, 
இனறு உலக்ளாவிய வாடிக்ளகயா-
்ளரகளின வீடுகள்ள அளடந்துள்ள 
ஒரு இலசசிளைளய உருவாக்குகி-
ைாரகள". க்சலின 1991இல் வந்து-
ராகலவால் 15 கந்சவா்ளரகளுடன 

்தைது வீட்டில் இருந்து ஸ்தாபிக்கப-
்பட்டது. இனறு, இந்்த நிறுவைம் 
இலஙளகயின கிராமபபுைஙகளில் 
உள்ள 1000க்கும் பமற்பட்ட கந்ச -
வா்ளரகள மறறும் ளகவிளைஞர -
கள்ள பமம்்படுததியுள்ளது.

 "கந்சவு எஙகள கலா்சாரம் 
மறறும் ்பாரம்்பரியததின பிரதிநி -
திததுவமாக இருப்ப்தால், எஙகள 
்சமூகததில் உள்ள க்பண்களின 
வாழ்க்ளகத ்தரதள்த பமம்்படுத -
்தவும், நாஙகள எதிர்பாரக்கின -
பைாம்.”

'New 30'இல் க்சலினின ளகவி -
ளைபக்பாருட்களின நுண்ணிய 
துணிகளில் பினனிப பிளைந்்த 
புத்தாக்கமாை க்தாழில்நுட்்பதள்த 

பமம்்படுததுவ்தன மூலம் கந்சவு 
க்தாழிலுக்கு ஒரு அறபு்தமாை 
எதிரகாலதள்தத திைக்க முடியும் 
எனறு க்சலின நம்புகிைது. 

ளகத்தறி துணிகள மறறும் ்தயா -
ரிபபுகளுக்கு உலக்ளவில் அதிக 
மதிபள்ப உருவாக்குவ்தன மூலம், 
க்தாழில்துளைளய உண்ளமயி -
பலபய ஊக்குவிப்ப்தன மூலம், 
கந்சளவ குளைந்்த (கமதுவாை) 
க்தாழில்நுட்்பதள்த உயர க்தாழில் -
நுட்்ப தீரவுகளுடன (புக்ளாக்-
க்சயின) இளைதது, ளகவிளை 
மறறும் ்பாரம்்பரியதள்த ககாண் -
டாடுவள்தயும் ்பாதுகாப்பள்தயும் 
நிறுவைம் பநாக்கமாகக் ககாண் -
டுள்ளது.

்சமூக ப்சளவகள திளைக்க்ளத -
திைால் நடத்தப்படும் புவக்பிட் -
டிய ஜயவிரு க்சவை இல்லததில் 
வசிக்கும் மைவ்ளரசசி குனறியவர-
களுக்கு ஆபராக்கியமாை உைவு-
கள்ள வைஙகுவது க்தாடரபில் ்சமூக 
ப்சளவகள திளைக்க்ளததுக்கும் 
நியூட்ரிபைாபவட் லஙகா பிளரவட் 
லிமிகடட் நிறுவைததுக்கும் 
இளடயில் கடந்்த வாரம் புரிந்து-
ைரவு ஒப்பந்்தகமானறு ளகச்சாத-
திடப்பட்டது.  அமுனுகும்புரவில் 
அளமந்துள்ள மாறறுததிைைாளிக-
ளுக்காை க்தாழில்்சார ்பயிறசி நிளல-
யததில் இந்்த நிகழ்வு நளடக்பறைது. 
்சமூக ப்சளவகள திளைக்க்ளததின 
்பணிப்பா்ளர திரு.்சந்்தை ரைவீர 
ஆராசசி மறறும் நியூட்ரிபைாபவட் 
லஙகா நிறுவைததின ்பணிப்பா -
்ளர திருமதி.்பதரா வர்சக்பரும 
ஆகிபயார இந்்தப புரிந்துைரவு ஒப -
்பந்ததில் ளகச்சாததிட்டைர.

நியூட்ரிபைாபவட் லஙகா நிறுவ -
ைம் நியூட்ரிஇைபவட்டிவ் அவுஸ -
திபரலியா நிறுவைததின ்சபகா்தர 
நிறுவைம் என்பதுடன, 'நியூட் -
ரிபைாபவட் அவுஸதிபரலியா', 
'நியூட்ரிபைா' மறறும் 'ஃள்பன 
டிைர' ஆகிய உலக வரத்தக நாமங -
களுக்காை ஏக பிரதிநிதியாகும். 
இளவ அவுஸதிபரலியாவின கரசிப -
பிகள மறறும் அவுஸதிபரலியாவின 

்தரததுக்கு அளமய உற்பததி க்சய -
யப்பட்டய மறறும் காளல உைவுக் -
காை ்தானியவளககள்ள உள்ளடக் -
கிய மூனறு பிர்தாை ஆபராக்கிய 
அவுஸதிபரலியாவின அ்சல் வரத்த -
கநாமஙக்ளாகும். நிறுவைம் ்சமீ்பத -
திய உைவு மறறும் ஊட்டச்சதது 
ஆராயசசியில் நிபுைததுவதள்தப 
்பயன்படுததி அளைதது இயறளக 
க்பாருட்களுடன கூடிய குளைந்்த 
்ப்தப்படுத்தப்பட்ட ஆபராக்கிய-
மாை உைவுகள்ள வீட்டிலுள்ள 
குடிமக்களுக்கு க்தாடரந்து மறறும் 
இலவ்சமாக வைஙகி அவரகளின 
ஆபராக்கியதள்த பமம்்படுததுவ-

்தறகு உறுதி அளிததுள்ளது.  இந்நி-
கழ்வில் புரிந்துைரவு ஒப்பந்்தததில் 
ளகச்சாததிட்ட வர்சக்பரும குறிபபி-
டுளகயில், 'சுறுசுறுப்பாை மறறும் 
ஆபராக்கியமாை வாழ்க்ளகக்கு 
இலஙளகயின இயறளகயின புத-
்தாக்கமாை மறறும் ஊட்டச்சதது 
நிளைந்்த உைவுகளுடன ஒததுப-
ப்பாகும் வளகயில் நியூட்ரிபைாபவட் 
அவுஸதிபரலியா எனை அனுமதி -
யின கீழ் நியூட்ரிபைாபவட் லஙகா 
உைவுப க்பாருட்கள்ள இைக்குமதி, 
விற்பளை மறறும் மீளக்பாதியிடல் 
என்பவறளை பமறககாளகிைது.' 
எனைார. 

ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் 
நியூடரின�ோனவட லங்்கோ நிறுவ�ம்

இலஙளகயின முனைணி ப்ச்தை 
உைவு ்ப்தப்படுத்தல் மறறும் ஏற -
றுமதி நிறுவைஙகளில் ஒனைாை 
CBL நசசுரல் ஃபுட்ஸ (பிளரவட்) 

லிமிகடட், ஆசி -
யாவில் ்பணியாற -
றுவ்தறகு சிைந்்த 
100 ்பணியிடங -
களில் ஒனைாக 
க்தரிவு க்சயயப -
்பட்டுள்ளது. சிறிய 
மறறும் நடுத்தர -
்ளவு நிறுவைஙகள 
பிரிவில் இந்நிறுவ -
ைம் Great Place 
to Work®இைால் 
்த ர ப ்ப டு த ்த ப ்ப ட் -
டுள்ளது. 

16 க்கும் அதிகமாை ஆசிய மறறும் 
மததிய கிைக்கு பிராந்தியதள்தச 
ப்சரந்்த நாடுகளிலிருந்து அளர மில் -
லியனுக்கு அதிகமாை ஊழியரகள 
ஆசியாவின சிைந்்த ்பணியிடஙகள 
2021 க்காக மதிப்பாயவுக்குட்்படுத -
்தப்பட்டிருந்்தைர. கடந்்த இரண்டு 
வருடஙகளில் பிராந்தியததில் ்பணி -
யாறறுவ்தறகு சிைந்்த ்பணியிடங -
க்ளாக க்தரிவு க்சயயப்பட்டிருந்்த 
200க்கும் அதிகமாை நிறுவைங -
கள இதில் அடஙகியிருந்்தை. நம் -
பிக்ளக, புத்தாக்கம், நிறுவைததின 
க்பறுமதிகள மறறும் ்தளலளமத -

துவம் ஆகியவறறின அடிப்பளட -
யில் ஊழியரகளின அனு்பவஙகள 
இந்்த ஆயவில் கவைததில் ககாள -
்ளப்பட்டை. அளைவருக்குமாை 

்பணியிட அனு்பவதள்த உரு -
வாக்குவதில் நிறுவைஙகள 
எவ்வாறு சிைப்பாக க்சய -
லாறறியிருந்்தை என்பது 
க்தாடரபிலும் மதிப்பாயவு -
கள பமறககாள்ளப்பட்டை. 
இதில் ்சகல ஊழியரகளும் 
உள்ளடக்கப்பட்டிருந்்தைர. 
்சரா்சரியாக ஆசியாவில் 
்பணியாறை சிைந்்த ்பணியி -
டஙகளில் க்தரிவு க்சயயப -
்பட்ட நிறுவைஙகள ்தத்தமது 
நாடுகளில் ்பணியாறை சிைந்்த 
நிறுவைஙக்ளாக க்தரிவு 
க்சயயப்பட்ட நிறுவைஙகள 
க்பறறுக் ககாண்ட புளளி -
கள்ள விட 10% புளளிகள்ள 

அதிகமாகப க்பறறிருந்்தை. க்பண் -
களுக்கு ்பணியாறறுவ்தறகு சிைந்்த 10 
்பணியிடஙகள மறறும் இலஙளகயில் 
்பணியாறறுவ்தறகு சிைந்்த 40 ்பணியி-
டஙகளில் ஒனைாகவும் CBL நசசுரல் 
ஃபுட்ஸ க்தரிவு க்சயயப்பட்டிருந்்தது-
டன, இவறறினூடாக ஆசியாவில் ்பணி-
யாறறுவ்தறகு சிைந்்த நிறுவைஙகளில் 
ஒனைாக திகழ்வ்தறகு ஏதுவாக அளமந்-
திருந்்தது. பிர்தம நிளைபவறறு அதிகாரி 
ரந்தீவ மலல்சூரிய கருததுத க்தரிவிக் -
ளகயில், “எமது ்பணியிட கலா்சாரம் 
என்பது எமது வியா்பார கவறறியின 
முக்கியமாை அஙகமாகும். ” எனைார.

ஆசியாவில் பணியாற்றுவதற்கு சிறநத 
100  பணியிடங்கள் வரிசையில்

கநஸபல நிறுவைததின உற்பததியாை 
ளமபலா ்தைது 'மீண்டும் ்பளளிக்கு' நிகழ்சசித-
திட்டததின மூலமாக, வகுப்பளை அடிப்பளட-
யிலாை கறைலுக்கு சிறுவரகள மீண்டும் ்தம்ளம 
்பைக்கப்படுததிக் ககாளவ்தறகு உ்தவியாக 
்பல க்சயல்்பாடுகள்ள முனகைடுததுள்ளது. 
ஆபராக்கியமாை ்தளலமுளைளய வ்ளரப்ப-
்தறகு உ்தவும் ளமபலாவின இலட்சியததின 
ஒரு அஙகமாக, இந்்த நிகழ்சசிததிட்டமாைது, 
அளைவரிைதும் ்பாதுகாபபு மறறும் நலளை 
உறுதி க்சயவ்தறகு, சிறுவரகள ்பாட்சாளல-
யில் இருக்கும்ப்பாது சுகா்தார வழிகாட்டு்தல் -
கள்ளப பின்பறறுவ்தன முக்கியததுவதள்தப 
்பறறி கறறுக்ககாள்ள உ்தவியுள்ளது. 

கநஸபல நிறுவைததின ்தயாரிபபு வளகப-
பிரிவு ்சந்ள்தப்படுத்தல் முகாளமயா்ளராை 
கமாஹமட் அலி இது க்தாடரபில் கருதது 
கவளியிடுளகயில், 'கடந்்த வருடஙகள அளை-
வருக்கும், அதிலும் குறிப்பாக சிறுவரகளுக்கு 
மிகவும் ்சவாலாக அளமந்திருந்்தது. ்பாட்சாளல-
கள ்படிப்படியாக இயல்பு நிளலக்குத திரும்-
பும் நிளலயில், மிகவும் எதிர்பாரக்கப்பட்ட 
வளகயில் ்பாட்சாளலக்கு மீண்டும் திரும்பும் 

இந்்தத ்தருைதள்த எஙகள சிறுவரகளுக்குப 
்பாதுகாப்பாை்தாகவும் அறிவூட்டுவ்தாகவும் 
மாறறியளமக்க நாம் விரும்புகிபைாம். ஆபராக்-
கியமாை மறறும் சுறுசுறுப்பாை வாழ்க்ளக 
முளைளய முனகைடுக்க சிறுவரகள்ள எப-
ப்பாதும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு வரத்தகநாமமாக, 
புதிய இயல்புநிளலயின ்சவால்களுக்கு மததி-
யில், சிறுவரகள்ள மீண்டும் ்பாட்சாளலக்கு 

வரபவற்பதில் அதிகாரி -
களுக்கு ஆ்தரவளிதது, 
அவரகளின கல்வி மறறும் 
விள்ளயாட்டில் பமலும் 
முனபைை அவரகள்ள 
வ்ளப்படுததுவதில் ்பஙக -
ளிபபுச க்சலுததுவது ஒரு 
ககௌரவமாகும்,' எனறு 
குறிபபிட்டார. 

சிறுவரகள மறறும் 
ஊழியரகளின ்பாது -
காபள்ப உறுதி க்சயவ்தற -
காக சுகா்தார அளமசசின 
கண்டிப்பாை வழிகாட் -
டு்தலின கீழ், 'மீண்டும் 

்பளளிக்கு' நிகழ்சசிததிட்டததின மு்தல் நிகழ்வு 
2021 நவம்்பர 1 அனறு ககலிமடல கனிஷட 
்பாட்சாளலயில் நளடக்பறைது. ்பாதுகாப்பாக 
இருக்க ்தஙகள ்பஙகளிபபின முக்கியததுவம் 
குறிதது க்பாது சுகா்தார ்பரிப்சா்தகரக்ளால் நடத-
்தப்பட்ட இளடதக்தாடர்பாடல் ககாண்ட 
விழிபபுைரவு நிகழ்சசியுடன நிகழ்வு ஆரம் -
பித்தது. 

்தைது வ்ளரசசியின முக்கிய அஙகமாக Ideal 
Finance Limited (IFL) வடக்கு மறறும் பமறகு 
மாகாைஙகளில் முக்கியமாை இடஙகளில் 
நானகு கிள்ளகள்ள திைப்ப்தன மூலம் ்தைது 
வளலயளமபள்ப 17 இடஙகளில் விரிவுப்ப -
டுததியிருக்கிைது. 

IFL, புதிய 16 கிள்ளகள்ளயும் ப்சரதது 
நடபபு நிதியாண்டிறகுள ்தைது கிள்ள வளலய-
ளமபள்ப இரட்டிப்பாக்க திட்டமிட்டள்ள்தாக 
முனைர அறிவித்தது. அ்தன்படி சுண்ைாகம,; 
கநல்லியடி, ஜா-எல மறறும் கடுவளல ஆகிய 
இடஙகளில் புதிய கிள்ளகள்ள திைந்துளவத-
்தது. இஙகு நிளலயாை ளவபபுகள,குத்தளக 
வ்சதிகள மறறும் ்தஙகக்கடனகள ப்பானை நிதித 
தீரவுகள்ளப க்பறறுக்ககாள்ளலாம். 

Ideal Financeஇன துளை ்தளலவர,அரவிந்்த 
டி சில்வா, 'முக்கிய கிராமபபுைஙகள, நகரஙகள 
மறறும்  அபிவிருததி அளடந்து வரும் நகரபுை 

்பகுதிகளில் Ideal Finance’s 
்சரியாை பநரததில் ்தைது 
கிள்ளகள்ள விரிவு்படுததுவது 
எஙகள ப்சளவகள்ள வாடிக் -
ளகயா்ளரகள மிக எளி்தாக 
அணுக உ்தவுகிைது. அப்த்சம -
யம் நாட்டின க்பாரு்ளா்தார 
மாறைஙகளிலிருந்து நிறுவ-
ைதள்தப ்பயைளடயச க்சய -
கிைது மறறும் கிள்ள வளலய-
ளமபள்ப வலுப்படுததுவது 
நிறுவைததின முனபைறைத-
திளை அடுத்த கட்டததிற -
குக் ககாண்டுக்சல்லும் எை 
நாஙகள நமபு; கிபைாம்' எைக் 
கூறிைார . IFL’sஇவ் புதிய கிள்ளகள வடக்கு 
மறறும் பமறகு மாகாைஙகளில் அதிக வ்ளரசசி 
்சாததியமுள்ள வரத்தக ளமயஙககளில் திைப்ப-

்தன மூலம் ்தைது நிளலளய 
உறுதிப்படுததியுள்ளது.

இந்தியாவின Mahindra 
மறறும் Mahindra Financial 
Services Limited (MMFSL) 
ரூ்பா. 2 பில்லியன கவளி -
நாட்டு பநரடி மு்தலீட்ளட 
க்சய்த்தன மூலம் இபப்பாது 
58.2% ்பஙகுகளுடன Ideals 
Finance’sஇன மிகபக்பரிய 
்பஙகுத்தாரராக உள்ளது. இது 
IFL நிறுவைததின கீழ் 11 பில் -
லியன USDக்கும் அதிகமாை 
க்சாததுக்கள்ளக் ககாண்ட 
ஒரு க்பரிய நிறுவைததின 

ஆ்தரளவப க்பறுகிைது. இது இலஙளகயின 
முழு வஙகிததுளைளயயும் விட அதிகமா -
கும்.

சிறந்த க்கோளவ�வு அனுபவத்ள்த வழங்்க Shopify 
உ்டன் ள்கன்கோர்ககும் Big Bad Wolf Books 

‘New 30’ ஐ அறிமு்கபபடுத்தும் க்சலின்
ைனவளர்ச்சி குன்றியவர்்களுக்கு

CBL கெசசுரல் ஃபுடஸ் க்தரிவு

'மீண்டும் பளளிககு' நி்கழ்சசித் திட்டத்து்டன் 
சிறுவர்்களை வரனவற்கிறது ளைனலோ

்த�து கிளை்களை னைலும்
விரிவுபடுத்துகிறது Ideal Finance
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(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)  

ஏ.எஸ்.எம் நிறுவைத்தின் ஏறபாட் -
டில் அணிக்கு எட்டு பபர் ககாண்ட 
ஐந்து ஓவர்கள் மட்டுபபடுத்்தப -
பட்்ட கமன்பந்து கிரிக்ககட் சுறறுப 
பபாட்டியின் இறுதிப பபாட்டி( 22) 
பாலமுனை கபாது வினையாட்டு 
னம்தாைத்்ததில் இ்டம்கபற்றது.  

பிராந்தியத்தில் க்தரிவு கெயயப -
பட்்ட பணணிகரணடு கழகஙகள் 
கலந்து ககாண்ட இபபபாட்டித் 
க்தா்டரின் இறுதிப பபாட்டிக்கு 
நிந்்தவூர் ரியல் இம்ரான் அணியும் 
, ஒலுவில் பவர்ஸ்்டார் அணியும் 
க்தரிவு கெயயபபட்்டை.  

இறுதிப பபாட்டியில் நாணயச் 
சுழறசியில் கவறறிகபற்ற ரியல் 
இம்ரான் வினையாட்டுக் கழகம் 
கழத்்தடுபனப க்தரிவு கெயது. பபாட்-
டியில் மு்தலில் துடுபகபடுத்்தாடிய 
ஒலுவில் பவர் ஸ்ட்்டார் அணியிைர் 
4.2 ஓவர் முடிவில் 32 ஓட்்டஙகளுக்கு 
7 விக்கட்டுக்கனை இழந்்தைர்.  

பதிலுக்கு துடுபகபடுத்்தாடிய நிந்-
்தவூர் ரியல் இம்ரான் அணியிைர் 4.2 
ஓவர் முடிவில் 2 விக்கட் இழபபிறகு 
33 ஓட்்டஙகனை கபறறு ெம்பியைாக 
க்தரிவு கெயயபபட்்டைர்.  

இபபபாட்டி க்தா்டரின் ஆட்்ட நாய-
கைாக ரியல் இம்்றான் கழக வீரர் எம்.
அமான் ஆட்்ட நாயகைாகவும், பவர் 
ஸ்்டார் கழக வீரர் ஏ ஏ.எம்.பாயிஸ் 
க்தா்டரின் சி்றபபாட்்டக்காரராகவும் 
க்தரிவு கெயயபபட்்டைர்.  

எஸ்.எல்.எம்.ஆசிக் ஆசிரியர் 
்தலனமயில் நன்டகபற்ற இறுதிப 
பபாட்டி நிகழ்வில் பாலமுனை னர 
ஸ்்டார் வினையாட்டுக் கழகத்தின் 
்தனலவரும் ்றக்பி பயிறறுவிபபாை-
ருமாை ஐ.எல்.எம்.பாயிஸ் ஆசிரியர் 
பிர்தம அதிதியாகவும். ஆர்.ொமில் 
ஆசிரியர், அட்்டானைச்பெனை 
இனைஞர் ெம்மபைை ்தனலவர் சீத் 
ஆ்தம் ,எஸ்.ரி. .நிகாஸ் ஆகிபயார் 
அதிதிகைாகவும் கலந்து ககாணடு 
கவறறிக் பக்டயம் மறறும் பணபபரி-
சில்கனை வழஙகி னவத்்தைர் .   

கிரிக்கெட் சுற்றுப் ப�ோட்டி நிந்தவூர் 
ரியல் இம்ோன் அணி சமபியன்

(நிந்்தவூர் குறூப நிருபர்)   

2021 ஆம் ஆணடிறகாை 99வது ப்தசிய கமய -
வல்லுநர் பபாட்டிகளில், இலஙனக கமயவல்லுநர் 
அணிக்கும் கபாதுநலவாய வினையாட்டு பபாட்-
டிக்காை வீரர்கனைத் க்தரிவு கெயயும் ்தகுதிகாண 
க்தரிவு, க்டந்்த ெனிக்கிழனம (30)ம் திகதி ககாழும்பு 
சுக்த்தாஸ வினையாட்்டரஙகில் நன்டகபற்றது.  

இதில் இலஙனக இராணுவத்ன்தயும், கிழக்கு மாகா -
ணத்ன்தயும் பிரதிநிதித்துவபபடுத்தி, ஆணகளுக்காை 
பரிது வட்்டம் வீசு்தலில் நிந்்தவூர் மதீைா வினையாட்-
டுக் கழகத்தின் சிபரஷ்ட வீரர் இெட்.ரி.எம். ஆஷிக், 
46.85 மீற்றர் (Personal Best) தூரத்ன்த எறிந்து ்தஙக 
ப்தக்கத்ன்த சுவீகரித்துக் ககாண்டார்.  

இதுவனரக்கும் நன்டகபற்ற ப்தசிய கமயவல்லுநர் 
பபாட்டிகளில் கலந்து ககாணடு, பரிது வட்்டம் வீசு-
்தலில் மூன்்றாவது முன்றயாகவும் ்தஙகபப்தக்கத்தி-
னைப கபறறுக்ககாணடுள்ைார்.    

நிந்தவூர் பசர்ந்த ஆஷிககிற்கு ்தஙகெம!

(அட்்டானைச்பெனை மத்திய நிருபர்)  

'சுபபர்கொனிக் பிரிமியர் லீக்-
2021' கால்பந்து சுறறுப பபாட்டி -
யில்  அட்்டானைச்பெனை சுபபர்-
கொனிக் ஸ்னரகர்ஸ் அணியிைர் 2:0 
என்்ற பகால்அடிபபன்டயில் கவற -
றியீட்டிைர். அட்்டானைச்பெனை 
சுபபர்கொனிக் கவாரியர்ஸ் அணியி-
ைர் இரண்டாமி்டத்ன்தப கபறறுக் 
ககாண்டைர்  

அட்்டானைச்பெனை அஷரப 
ஞாபகார்த்்த கபாது வினையாட்டு 
ன ம ்த ா ை த் தி ல் , சு ப ப ர் க ெ ா னி க் 
வினையாட்டுக் கழகத் ்தனலவர் 
எம்.ஐ.எம்.அஷரரஃப ்தனலனமயில் 
இறுதிப பபாட்டி நன்டகபற்றது.
அட்்டானைச்பெனை சுபபர்கொனிக் 
வினையாட்டுக் கழக கால்பந்து 
வீரர்கள் மூன்று அணியிைராகப 
பிரிக்கபபட்டு சுறறுப பபாட்டியில் 
கலந்து ககாண்டைர்.சுபபர்கொனிக் 
ஸ்னரகர்ஸ், சுபபர்கொனிக் கவாரி -
யர்ஸ், சுபபர்கொனிக் அவன்்ஜர்ஸ் 
ஆகிய மூன்று  அணியிைரர்களுக்-
கின்டயில் நன்டகபற்ற இச்சுறறுப 
பபாட்டியின் இறுதிப பபாட்டிக்கு 
சுபபர்கொனிக் ஸ்னரகர்ஸ் மற -
றும்சுபபர்கொனிக் கவாரியர்ஸ் 
அணிகள் க்தரிவாகிை. மிகவும் 
விறுவிறுபபாக நன்டகபற்ற 
இறுதிப பபாட்டியில் சுபபர்கொ -
னிக் ஸ்னரகர்ஸ் அணினயச் பெர்ந்்த 
ஏ.எம்.றிஹாப, ஏ.சி.இ்ஜாஸ் 
ஆகிபயார் பகால்கனைப புகுத்தி, 
அணியின் கவறறிக்கு வழிவகுத்்த-
ைர். பபாட்டியின் சி்றந்்த வீரராக சுப-

பர்கொனிக் ஸ்னரகர்ஸ் அணினயச் 
பெர்ந்்த ஏ.ப்ஜ.எம்.இல்ஹாம் 
க்தரிவு கெயயபபட்்டார். சுபபர் -
கொனிக் ஸ்னரகர்ஸ் அணி வீரர் 
ஏ.ப்ஜ.சிபகார் கமாத்்தம் 07 பகால் -
கனைப புகுத்தி சுறறுபபபாட்டித் 
க்தா்டரின் சி்றந்்த வீரராகத் க்தரிவு 
கெயயபபட்டு பரிசு வழஙகி ககௌர-
விக்கபபட்்டார். சி்றந்்த பகால் காப -
பாைருக்காை விருதினை எஸ்.ஏ.ொ -
தீர் கபறறுக் ககாண்டார். பபாட்டி 
அறிமுக வீரராக எம்.பிக்ரி கைமி -
்றஙகிைார்.  

அட்்டானைச்பெனை சுபபர்-
கொனிக் வினையாட்டுக் கழக 
சிபரஷ்ட பயிறறுவிபபாைர்ஏ.
ப்ஜ.ஹஸ்ஸான் பபாட்டி நடுவரா -
கவும், ஏ.ப்ஜ.முஸர்ரப, எம்.நபலி 
ஆகிபயார் உ்தவி நடுவர்கைாகவும் 
க்டனமயாறறிைர். பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைர் னபொல் காசிம் பிர்தம 

அதிதியாகவும், கிழக்கு மாகாண 
முன்ைாள் வீதி அபிவிருத்தி அனமச்-
ெர் எம்.எஸ்.உதுமாகலவனவ 
ககௌரவ அதிதியாகவும், விபே்ட 
அதிதிகைாக அனுெரனணயாைர்-
களும் கலந்து கலந்து ககாணடு 
கவறறிக் கிணணம் மறறும் பரிசில் -
கனை வழஙகி னவத்்தைர்.  

வினையாட்டு உத்திபயாகத்்தர் 
எம்.எச்.எம்.அஸ்வத், கழகத்தின் 
உப-்தனலவரும் முன்ைாள் அட்்டா-
னைச்பெனை பிரப்தெ ெனப உறுபபி-
ைருமாை ஐ.எல்.அபதுல் முைாப,-
உப-்தனலவர் (ெமூக பெனவ) எம்.
எப.நளீர், முன்ைாள் கெயலாை-
ரும்,அட்்டானைச்பெனை ப்தசிய 
கல்வியியற கல்லூரி விரிவுனரயா-
ைருமாை ஏ.ஆர்.எம்.ொதீக், கழக 
நிர்வாகிகள், வினையாட்டு வீரர்கள் 
ஆகிபயார்  இந்நிகழ்வில் கலந்து 
சி்றபபித்்தைர்.    

கெோல்�நது சுற்று ப�ோட்டியில் அட்்ோரைசபசரை 
சுப்�ர் ்சோனிக ஸர்கெர்ஸ அணி சமபியன்

சுப்பர்்சொனிக் பிரிமியர் லீக்- 2021

(அக்கனரபபறறு மத்திய நிருபர்)  

அக்கனரபபறறு ப்றாயல் கிங 
வினையாட்டு கழக (ஆர்.பக.எஸ்) 
கிரிக்ககட் அணி வீரர்களுக்கு 
சீருன்ட வழஙகி னவக்கும் நிகழ்வு 
கழகத்தின் அலுவலகத்தில், அக்க -
னரபபறறு பிரப்தெ இனைஞர் கழக 
ெம்பமைைத் ்தனலவர் எம்.எம்.
றுக்ொன் ்தனலனமயில் நன்டகபற -
்றது.  

இந்நிகழ்வில் பிர்தம அதிதியாக 
அக்கனரபபறறு பிரப்தெ கெயலக 
பிரதி திட்்டமி்டல் பணிபபாைர் ஏ.எம். ்தமீம், அக் -
கனரபபறறு இனைஞர் பெனவ அதிகாரி ெமீலுல் 

இலாஹி, வினையாட்டு 
உத்திபயாகத்்தர் ஏ.இம்று 
பஸ்கான், அக்கனரபபறறு-16 
கிராம பெனவ உத்திபயாகத்்தர் 
லி்தர்ென், கழகத்தின் ஆபலா -
ெகர் கலாபூெணம் நூர்தீன், 
ஐககானிக் யூத்ஸ் அனமபபின் 
்தனலவரும், இனைஞர் கழக 
ெம்பமைைத்தின் பிரதித் ்தனல -
வருமாை யூ.எல்.தில்ோன், 
அனமபபின் ஆபலாெகர் எம்.
எஸ்.எம்.றிஸ்வான் ஆகிபயார் 
கலந்து ககாணடு கழக உறுப -

பிைர்களுக்கு புதிய சீருன்டகனை வழஙகி னவத்்தார் -
கள்.    

அககெர்ப்�ற்று ப�ோயல் கிங விரையோட்டு கெழகெ  
கிரிக்கெட் அணிககு சீருர் வழஙகி ரவப்பு

இரணடு ஆணடுகளுக்கு ஒருமுன்ற 
நன்டகபறும் உலகக் கிணணத்துக்-
காை திட்்டஙகனைப பரிசீலித்து 
வந்்தாலும், COP26 காலநினல 
மாநாட்டில் புதிய காலநினல மாற்ற 
இலக்குகளுக்கு உலக கால்பந்து நிர்-
வாகக் குழுவாை பிபா ஒபபுக்ககாண-
டுள்ைது.  

காலநினல மாற்றத்திறகாை ஐக்கிய 
நாடுகளின் கட்்டனமபபு மாநாட்-
டின் (UNFCCC) ஒரு பகுதியாக 
இலக்குகள் கவளியி்டபபட்்டை, 
பமலும் 2040 இல் நிகர பூஜ்ஜியத்ன்த 
அன்டவது மறறும் 2030 க்குள் கிரீன்-
ஹவுஸ் வாயுக்கனை 50% குன்றபபது 
ஆகியனவ அ்டஙகும்.  

நிகர பூஜ்ஜியம் என்பது ஒரு 
வணிகம் அல்லது ஒரு நாடு அது 
கவளியிடும் காபனின் அைவிறகும் 
வளிமண்டலத்தில் இருந்து அகற-
றும் கார்பனுக்கும் இன்டயில் ஒட்டு-
கமாத்்த ெமநினலனய அன்டவது.  

ஐபராபபிய கால்பந்து ஆளும் 
அனமபபாை யுஇஎரஃபஏவும் அதி-
கமாை இலக்குகளுக்கு னககயழுத்-
திட்டுள்ைது, ஆைால் பபாமியுலா 1 
உ்டன், ஐ.நாவின் ்தறபபான்தய பரஸ் 
டு சீபரா பிரொரத்தில் நுனழயும் நிறுவ-

ைஙகளின் பட்டியலில் இது இல்னல, 
இது முன்ைணி நிகர-பூஜ்ஜிய முன்மு-
யறசிகளின் கூட்்டணியாகும்.  

 11 நாடுகளில் யூபரா 2020 திட்-
்டமி்டபபட்்ட்தறகாக Uefa விமர்ெ-
ைஙகனை எதிர்ககாண்டது மறறும் 
யூபராபா ககான்பரன்ஸ் லீக் இந்்த பரு-
வத்தில் அறிமுகபபடுத்்தபபட்்ட்தன் 
மூலம் ககான்டிகைன்்டல் கழக குழு 
வினையாட்டுகளின் எணணிக்னக 
20% அதிகரித்துள்ைது.  

சில அனமபபுகளும் கெயல்களும் 
்தாஙகள் னககயழுத்திட்்ட ககாள்னக-
களு்டன் முரணபடுகின்்றை என்று 
கால்பந்தில் வைர்ந்து வரும் உணர் -
வின் ஒரு பகுதியாக இது அனமந்-
்தது.  

பிபா, ஒவகவாரு இரணடு வரு்டங -
களுக்கும் ஒரு உலகக் பகாபனபனய 
ந்டத்துவ்தறகாை திட்்டஙகனைப பரி-
சீலிக்கும் அப்த பவனையில், 2026 
ஆம் ஆணடு அகமரிக்கா மறறும் 
கை்டாவில் நன்டகபறும் பபாட் -
டிகளுக்காக 48 அணிகளுக்கு விரி -
வாக்கம் கெயய திட்்டமிட்டுள்ைது 
- இனவ இரணடும் கார்பன் உமிழ்வு 
அதிகரிபபுக்கு உத்்தரவா்தம் அளிக்-
கும்.  

ஆைால் பிபா ்தனலவர் ஜியானி 
இன்ரஃபான்டிபைா, எதிர்கால 
பபாட்டிகள் உட்ப்ட ஐ.நா.வின் 
நிகர- பூஜ்ஜிய பநாக்கத்திறகாை ்தைது 
அனமபபின் உறுதிபபாட்ன்ட வலியு -
றுத்திைார்.  

காலநினல மாற்றம் முழு ெமூகத் -
தின் வாழ்க்னகனயயும் பாதிக்கி்ற-
து,என்று அவர் கூறிைார். உலககங -

கிலும் உள்ை அடிமட்்ட மறறும் 
உயரடுக்கு கால்பந்து பாதிக்கபப-
டுவ்தால், கால்பந்து குறிபபி்டத்-
்தக்க மாற்றஙகளிலிருந்து விடுப்ட -
வில்னல.  

எஙகள் காலநினல மூபலாபாயம் 
உமிழ்னவக் குன்றபப்தன் மூலமும், 
காலநினல மாற்றத்ன்த ெமாளிபப-
்தன் மூலமும் நமது கிரகத்ன்தயும் 

அழகாை வினையாட்-
ன்டயும் பாதுகாபப்தற-
காை எஙகள் திட்்டத்ன்த 
வகுக்கி்றது.  

பரஸ் டு சீபரா பிரச்-
ொரத்தில் னககயழுத் -
திடும்பபாது,   பிரீமியர் 
லீக் ்தனலனம  நிர்வாகி 
ரிச்ெ ர்ட்  மாஸ்்டர்ஸ் 
கூறிைார்.

பிரீமியர் லீக் மிகவும் 
நினலயாை எதிர்காலத்-
திறகாை அ்தன் உறுதிப-
பாட்ன்ட கவளிபபடுத்து-
கி்றது.  

எல்லா வினையாட்டுக-
னைப பபாலபவ, கால்பந்-
்தாட்்டத்திறகும் மக்கனை 
ஒன்றினணக்கும் ெக்தி 
உள்ைது, பமலும் எஙகள் 

பணி மறறும் காலநினல மாற்ற இலக்-
குகளுக்காை கபாது அர்பபணிபபு 
மூலம், உலககஙகிலும் உள்ை கால்-
பந்து இரசிகர்கனை அவர்கள் ்தஙகள் 
கொந்்த கார்பன் ்த்டத்ன்த எவவாறு 
குன்றக்கலாம் என்பன்தக் கருத்தில் 
ககாள்ை ஊக்குவிபபபாம் என்று 
நாஙகள் நம்புகிப்றாம்.

காலநினல ந்டவடிக்னக கட்்ட-
னமபபிறகாை வினையாட்டு மூன்று 
ஆணடுகளுக்கு முன்பு பபாலந்தில் 
க்தா்டஙகபபட்்டது, ஆைால் குறிப-
பிட்்ட இலக்குகள் எதுவும் இல்னல, 
மா்றாக ஒட்டுகமாத்்த காலநினல ்தாக்-
கத்ன்த குன்றத்்தல் மறறும் அதிக சுற-
றுச்சூழல் கபாறுபனப ஊக்குவித்்தல் 
உள்ளிட்்ட ஐந்து முக்கிய ககாள்னகக-
ளில் னககயாபபமிட்்டது.  

இது பஙகு்தாரர்கனை பபச்சு-
வார்த்ன்த பமனெக்கு ககாணடு 
வருவ்தறகாை பரந்்த ெவாலின் 
அணுகுமுன்றனய பிரதிபலித்்தது, 
எைபவ அது கவளிபபன்டத்்தன்னம 
அல்லது கபாறுபபுணர்னவ உரு-
வாக்கவில்னல.  பு்தன் கிழனமயின் 
அறிவிபபின் அர்த்்தம், அெல் கட்-
்டனமபபில் னககயாபபமிட்்டவர்-
கள் அனைவரும் மறுஒபபீடு கெயய 
பவணடும் - பமலும் உறுதிபபாட்டின் 
ஒரு பகுதியாக, இலக்குகனை அன்ட-
வ்தறகு அவர்கள் எடுக்கும் உறுதியாை 
கெயல்களுக்காை திட்்டஙகனைச் 
ெமர்பபிக்க ஒபபுக்ககாள்கி்றார்கள், 
பமலும் ஒட்டுகமாத்்த முன்பைற்றம் 
குறித்து ஆணடுப்தாறும் அறிக்னக 
அளிக்கி்றார்கள்.    

விரையோட்டுககெோை புதிய ஐ.நோ கெோலநிரல  இலககுகெளுககு பி�ோ ரகெ்யழுத்து

பமறகிந்திய தீவுகள் கிரிக்ககட் 
அணி ்தமது இலஙனக சுறறுபபய-
ணத்தில் வினையா்டவுள்ை இரணடு 
பபாட்டிகள் ககாண்ட க்டஸ்ட் 
க்தா்டரில் பஙககடுக்கவிருக்கும் 15 
பபர் ககாண்ட ்தமது வீரர்கனை அறி -
வித்துள்ைது.   

எதிர்வரும் 10ஆம் திகதி 
இலஙனக வரும் பமறகிந்திய 
தீவுகள் அணி, ெர்வப்தெ கிரிக்ககட் 
ெனபயின் (ஐ.சி.சி. இன்) உலக 
க்டஸ்ட் ெம்பியன்ஷிபபின் ஒரு 
அஙகமாக இரணடு பபாட்டிகள் 
ககாண்ட க்தா்டரில் இலஙனக 
அணியு்டன் ஆடுகின்்றது.  

ரி 20 உலகக் கிணணத்தினை 
அடுத்து பமறகிந்திய தீவுகள் 
மறறும் இலஙனக அணிகள் 
வினையாடும் இந்்த இரணடு 
பபாட்டிகள் ககாண்ட க்டஸ்ட் 
க்தா்டர் இம்மா்தம் 21ஆம் திகதி 
ஆரம்பமாகும் நினலயில் இந்்த 
க்டஸ்ட் க்தா்டரில் பஙககடுக்கும் 
பமறகிந்திய தீவுகள் அணியின் 
க்டஸ்ட் வீரர்கள் அணி அறிவிக் -
கபபட்டிருக்கின்்றது.  

இந்்த பமறகிந்திய தீவுகள் 
க்டஸ்ட் அணிக்குழாத்தில் 
மிக முக்கிய உள்ை்டக்கமாக 

அறிமுக இ்டதுனக துடுபபாட் -
்டவீரர் க்ஜபரமி பொபலாொபைா 
அனமகின்்றார். இ்தறகு முன்ைர் 
பமறகிந்திய தீவுகளின் ஏ கிரிக் -
ககட் அணிக்காக ஆடியிருக்கும் 
க்ஜபரமி, பமறகிந்திய தீவுகள் 
கிரிக்ககட் ெனப (CWI) ஒழுஙகு 
கெய்த க்தரிவுப பபாட்டி ஒன்றில் 
சி்றபபாை ஆட்்டத்தினை கவளிபப -
டுத்திய்தனை அடுத்து பமறகிந்திய 

தீவுகள் க்டஸ்ட் அணியில் இ்டம் -
கபறறிருக்கின்்றார்.  

கினரக் பராத்னவட் மூலம் வழி-
ந்டாத்்தபப்டவுள்ை இந்்த பமற -
கிந்திய தீவுகள் அணிக்குழாத்தில் 
இபபபாது ரி 20 உலகக் கிணணத்தில் 
வினையாடிவருகின்்ற கராஸ்்டன் 
பெஸ், ப்ஜென் பஹால்்டர் பபான்்ற 
ெகலதுன்றவீரர்களு்டம் உள்ை்டக்-
கபபட்டிருக்கின்்றைர்.  

இவர்கள் ஒரு பக்கமிருக்க 
க்ஜர்னமன் பிைக்வூட், பேய பஹாப 
பமறகிந்திய தீவுகள் அணிக்குழாத்-
தில் முன்ைணி துடுபபாட்்டவீரர்க-
ைாக காணபப்ட, ரஹ்கீம் பகார்ன்-
வால், ேபைான் பகபரியல் மறறும் 
பகமர் பராச் ஆகிபயார் பந்துவீச்சில் 
பலம் பெர்க்கின்்றைர்.  பமறகிந்திய 
தீவுகள் அணி இலஙனக வீரர்களு்ட-
ைாை க்டஸ்ட் க்தா்டருக்கு முன்ைர் 
எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி க்தா்டக்கம் 
17ஆம் திகதி வனர ககாழும்பில் 
நன்டகபறும் மூன்று நாட்கள் ககாண்ட 
பயிறசிப பபாட்டியில் ஆ்டவுள்ை-
ப்தாடு, க்டஸ்ட் க்தா்டரின் பபாட்டிகள் 
இரணடும் காலி ெர்வப்தெ னம்தாைத்-
தில் நன்டகப்றவிருக்கின்்றை.  

பமறகிந்திய தீவுகள் 
க்டஸ்ட் அணி  
 கினரக் பராத்னவட் 
(அணித்்தனலவர்)  
 க்ஜர்னமன் பிைக்வூட் 
(உப அணித்்தனலவர்)  
 Nkrumah பபான்ைர்  
 கராஸ்்டன் பெஸ்  
 ரஹ்கீம் பகார்ன்வால்  
 ப்ஜாசுவா ்டா சில்வா  
 ேபைான் பகபரியல்  
 ப்ஜென் பஹால்்டர்  
 பேய பஹாப  
 னகல் பமயர்ஸ்  
 வீரெம்மி கபர்பமால்  
 பகமர் பராச்  
 ்ஜய்டன் சீல்ஸ்  
 க்ஜபரமி பொலொபைா  
 ப்ஜாமல் கவார்ரிகன்  

 சுறறுத்க்தா்டர் அட்்டவனண  
 பயிறசிப பபாட்டி – நவம்பர் 14--17  
 மு்தல் க்டஸ்ட் பபாட்டி –  நவ.21--25  
 இரண்டாவது க்டஸ்ட் பபாட்டி – 
 நவம்பர் 29- - டிெம்பர் 03    

பேற்கிநதிய தீவுகெள் 
்்ஸட் அணி அறிவிப்பு

இலஙரகெ ்்தோ்ருககெோை

ப்தசிய ்ேயவல்லுநர் ப�ோட்டி ; 



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 6ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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மேற்கிந்திய தீவு அணிகளுடனான  
ம�ாட்டியில் இலங்கக்கு வெற்றி  
ரி 20 உலகக் கிண்ண சுப்பர் 12 சுற்றில் 

இலங்க – மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக -
ளுக்கு இ்ையிலான ம்பாட்டியில் இலங்க 
கிரிக்்கட் அணி 20 ஓட்ைஙகளால் ்ெற்றி 
்்பற்றிருக்கின்றது.  

இபம்பாட்டியின ்ெற்றிமயாடு இலங்க 
கிரிக்்கட் அணி ரி 20 உலகக் கிண்ண சுப்பர் 
12 சுற்றி்ன இரணடு ்ெற்றிகளுைன 
நி்்றவு ்ெயய, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 
சுப்பர் 12 சுற்றில் மூனறு ம�ால்விக்ளப 
்்பற்று ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தின அ்ரயி-
றுதிப ம்பாட்டிகளுக்கு �குதி்்பறும் ொயப -
பி்ன �ேக்கு இனனும் ஒரு ம்பாட்டி எஞ்சி-
யிருக்கும் நி்லயில் இழக்கின்றது.  

ரி 20 உலகக் கிண்ண அ்ரயிறுதி ொயப-
பி்ன ஏற்கனமெ இழந்� இலங்க அணி 
சு்பர் 12 சுற்றின குழு 1 இல் �ேது க்ைசி 
குழுநி்லப ம்பாட்டியாக மேற்கிந்திய 
தீவுக்ள எதிர்்காணடிருந்�து. அபு�ாபி-
யில் ்�ாைஙகிய ம்பாட்டியின நா்ணய சுழற்-
சியில் ்ெற்றி ்்பற்்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் 
அணியின �்லெர் கீமரான ்்பாலார்ட் 
மு�லில் துடுப்பாடும் ெந்�ர்ப்பத்தி்ன 
இலங்க அணிக்கு ெழஙகியிருந்�ார்.  

இலங்க கிரிக்்கட் அணி �ேது க்ைசி 
குழுநி்லப ம்பாட்டியில் ஆறு�ல் ்ெற்-
றி்யானறி்னப எதிர்்பார்த்து களமி்றஙக, 
மேற்கிந்திய தீவுகள் �ேது அ்ரயிறுதி 
ொயபபி்ன �க்க்ெக்க கட்ைாய ்ெற்றி-
யி்ன எதிர்்பார்த்து இலங்க வீரர்களுை-
னான ெொலில் களம் கணடிருந்�து.  

இபம்பாட்டிக்கான இலங்க அணி 
மெகப ்பந்துவீசொளர் லஹிரு குோரவிற்-
குப ்பதிலாக பினுர ்்பர்னாணமைாவிற்கு 
ொயபபு ெழஙகியிருக்க, மேற்கிந்திய 
தீவுகள் �ேது க்ைசிப ம்பாட்டியில் ஆடிய 
அம� அணியி்ன இலங்கக்கு எதிராகவும் 
களமி்றக்கியிருந்�து.  

்�ாைர்ந்து நா்ணயச சுழற்சி முடிவுகளுக்கு 

அ்ேய மு�லில் துடுப்பாடிய இலங்க 
கிரிக்்கட் அணிக்கு குெல் ஜனித் ்்பமரரா 
ேற்றும் ்பத்தும் நிஸஙக மஜாடி சி்றந்� 
ஆரம்்பத்தி்ன ெழஙகியது. இந்நி்ல-
யில் இலங்க அணி 42 ஓட்ைஙகள் ்்பற்்ற 
நி்லயில் இலங்கயின மு�ல் விக்்கட் -
ைாக அனட்ரூ ரெலின ்பந்துவீசசில் ஆட்ை-
மிழந்� குெல் ்்பமரரா 21 ்பந்துகளில் ஒரு 
சிக்ஸர் ேற்றும் 2 ்்பளணைரிகள் அைஙக-
லாக 29 ஓட்ைஙகளி்னப ்்பற்றிருந்�ார்.  

இ�ன பினனர் இரணைாம் விக்்கட்டுக்-
காக மஜாடி மெர்ந்� ்்பதும் நிஸஸஙக, 
ெரித் அெலனக ஆகிமயார் 91 ஓட்ைஙக்ள 
இ்்ணப்பாட்ைோக ்பகிர்ந்து இலங்க 
அணியி்ன ெலுப்படுத்தினர்.  

இலங்க அணியின இரணைாம் விக் -

்கட்ைாக ஆட்ைமிழந்� 
்்பதும் நிஸஸஙக இந்� 
ரி 20 உலகக் கிண்ணத் 
்�ாைரில் �ான ்்பற்்ற 
இரணைாெது அ்ரசெ-
�த்துைன 41 ்பந்துகளில் 
5 ்்பளணைரிகள் அைங-
கலாக 51 ஓட்ைஙக்ளப 
்்பற்்றார்.  

அ�்ன அடுத்து ெரித் 
அெலனக, அணித்�்ல-
ெர் �சுன ஷானக்க ஆகி -
மயாரின அதிரடியுைன 
இலங்க அணி 20 ஓெர்-
கள் நி்்றவில் 3 விக் -
்கட்டுக்க்ள இழந்து 
189 ஓட்ைஙக்ளப ்்பற் -
றுக்்காணைது.  

ெரித் அெலனக 
இலங்க அணியின 

துடுப்பாட்ைம் ொர்பில் �ன-
னு்ைய இரணைாெது 
20க்கு20 அ்ரசெ�த்துைன, 
41 ்பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர் 
ேற்றும் 8 ்்பளணைரிகள் 
அைஙகலாக 68 ஓட்ைஙக்ள 
எடுத்�ம�ாடு, இந்� ரி 20 
உலகக் கிண்ணத்தில் கூடு�ல் 
ஓட்ைஙகள் ்்பற்்ற வீரராக -
வும் ோறினார். ேறுமு்ன -
யில் �சுன ஷானக்க 14 ்பந்து -
களில் ஒரு சிக்ஸர் ேற்றும் 2 

்்பளணைரிகள் அைஙகலாக 25 ஓட்ைஙகள் 
எடுத்து ஆட்ைமிழக்காேல் நினறிருந்�்ே 
குறிபபிைத்�க்கது.  

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின ்பந்துவீசசு 
ொர்பில், அனட்ரூ ரெல் 2 விக்்கட்டுக்க்ள-
யும், டு்ெயன பிராமொ ஒரு விக்்கட்டி-
்னயும் ொயத்திருந்�்ே குறிபபிைத்�க்கது.  

பினனர் ம்பாட்டியின ்ெற்றி இலக்காக 
நிர்்ணயம் ்ெயயப்பட்ை 190 ஓட்ைஙக்ள 
அ்ைெ�ற்கு ்பதிலுக்கு துடுப்பாடிய மேற்-
கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு ் �ாைக்கத்திமலமய 
பினுர ்்பர்னாணமைா 2 விக்்கட்டுக்க்ளச 
ொயத்து அழுத்�ம் ெழஙகினார். இ�னால் 
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ஒரு கட்ைத்தில் 
�ேது முனெரி்ெ வீரர்களான கிறிஸ ்கயில் 
ேற்றும் ஈவின லூயிஸ ஆகிமயாரி்ன 

ஓயெ்்ற அனுபபிய நி்லயில் 10 
ஓட்ைஙகளுக்கு 2 விக்்கட்டுக்க்ள 
இழந்து �டுோற்்றம் காணபித்�து.  

எனினும் இந்� �ரு்ணத்தில் 
அணியி்ன ெலுப்படுத்திய 
நிமகாலஸ பூரன �னது �ரபபி்ன 
ெரிவிலிருந்து மீட்க முயற்சி ்ெய�ார். 
எனினும், அெரின விக்்கட் துஷ் -
ேந்� ெமீரவின ்பந்துவீசசில் ்பறிம்பா-
னது. நிமகாலஸ பூரன 34 ்பந்துகளில் 
6 ்்பௌணைரிகள் ேற்றும் ஒரு சிக்ஸர் 
அைஙகலாக 46 ஓட்ைஙக்ளப 
்்பற்்ற நி்லயில் விக்்கட்்ை ்பறி -
்காடுத்திருந்�ார்.  

நிமகாலஸ பூரனி்ன அடுத்து 
இலங்க அணியின ்பந்துவீசொளர்க -
ளான ொமிக்க கரு்ணாரட்ன ேற்றும் 
ெனிந்து ஹஸரஙக ஆகிமயார் 
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின 
துடுப்பாட்ை வீரர்களுக்கு ்நருக் -
கடி ்காடுத்� ம்பாதும், சிம்மரான 
்ஹட்மேயர் ரி20 ெர்ெம�ெப ம்பாட்-
டிகளில் �னது சி்றந்� இனனிஙஸ 

உைன அணிக்காக ம்பாராட்ைம் காணபிக்கத் 
்�ாைஙகினார்.  

பினனர் மஹட்மேயரின ம்பாராட்ைமும் 
வீ்ணாக மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்்கட் 
அணி 20 ஓெர்கள் நி்்றவில் 8 விக்்கட்டுக்-
க்ள இழந்து 169 ஓட்ைஙக்ள ோத்திரம் 
்்பற்று ம்பாட்டியில் ம�ால்வியி்னத் �ழு -
வியது.  

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின துடுப-
்பாட்ைம் ொர்பில் இறுதிெ்ர ம்பாராட்ைம் 
காட்டிய சிம்்ரான மஹட்மேயர் 54 ்பந்துக -
ளுக்கு 4 சிக்ஸர்கள் ேற்றும் 8 ்்பௌணைரிகள் 
அைஙகலாக 81 ஓட்ைஙக்ளப ்்பற்று ஆட்-
ைமிழக்காேல் கா்ணப்பட்டிருந்�ார்.  

இலங்க அணியின ்பந்துவீசசு ொர்பில் 
ொமிக்க கரு்ணாரட்ன, பினுர ் ்பர்னாணமைா 
ேற்றும் ெனிந்து ஹஸரஙக ஆகிமயார் �லா 
2 விக்்கட்டுக்கள் வீ�ம் ொயத்து இலங்க 
அணியின ்ெற்றியி்ன உறுதி ்ெய�னர்.  

ம்பாட்டியின ஆட்ைநாயகனாக இலங்க 
அணியின ொர்பில் ெரித் அெலனக ்�ரிொகி-
னார்.  

இபம்பாட்டிமயாடு இலங்க அணி ரி 20 
உலகக் கிண்ணத்தி்ன நி்்றவு ்ெயது நாடு 
திரும்்ப, மேற்கிந்திய தீவுகள் �ேது க்ைசி 
குழுநி்லப ம்பாட்டியில் அவுஸதிமரலிய 
அணியி்ன இனறு ெனிக்கிழ்ே (06) 
எதிர்்காள்கின்றது.    

மருதமுனை னைடர்ஸ் ஹப் நடாத்தும்  
விழிப்புணர்வு 150 கி.மீறைர் னைக்கிள் பேரணி

(்்பரியநீலாெ்்ண விமெை நிரு்பர் )  

முன்னய காலஙகளுைன ஒபபிடும்-
ம்பாது �ற்ம்பாது ொகன வி்பத்துக்கள் அதிகரித்-
துக் கா்ணப்படுகின்றன. இ�்ன ்பல்மெறு 
ஆயவுகளும் உறுதி ்ெயகின்றன. வீதிகளில் 
ஏற்்படும் வி்பத்துக்கள் கார்ணோக ஆணடு 
ஒனறுக்கு சுோர் 13.5 இலட்ெம் ம்பர் உலகில் 
்கால்லப்படுகின்றனர் எனறும், அெர்க-
ளில் ்்பரும்்பான்ேமயார் இளம் ெயதினர் 
எனறும் உலக சுகா�ார ஸ�ா்பனத்தின ெமீ்பத்-
திய அறிக்்க கூறுகி்றது.  

'வீதி வி்பத்துக்க்ள �டுபம்பாம்' எனும் 
உனன� மநாக்கத்ம�ாடு ேரு�மு்ன 
்்றைர்ஸ ஹப ( Riders hub) ்ெக்கிளிங 
கிளப ஏற்்பாடு ்ெயதுள்ள ோ்்பரும் விழிப -
பு்ணர்வு ்ெக்கில் ஓட்ை ம்பரணி இனறு 
ெனிக்கிழ்ே (06) ேரு�மு்னயில் ஆரம்-
்போகி சுோர் 150 கிமலா மீற்்ற ர் ்பய்ணம் 
்ெயது ்்பாத்துவில் பிரம�ெத்்� ்ென்ற-
்ைந்து நா்ள (07) ்்பாத்துவிலில் இருந்து 
ேரு�மு்ன்ய ெந்�்ையவுள்ளது.  

வீதி வி்பத்துக்கள் இலங்க ம்பான்ற 
ெளர்ந்து ெரும் நாடுகளிலும் ்பாரிய பிரச-
சி்னயாக உரு்ெடுத்துள்ளன. இலங்க-
யில் நா்ளானறுக்கு வீதி வி்பத்துக்களினால் 
6 ்�ாைக்கம் 8 ம்பர் உயிரிழப்ப�ாகவும், 
மூனறு ேணித்தியாலஙகளுக்கு ஆகக்கு்்றந்-
�து ஒரு வி்பத்தும் ஏற்்படுெ�ாக ்்பாலிஸ 
அறிக்்ககள் கூறுகின்றன. 

2011ம் ஆணடு 2011 ஆகக் கா்ணப்பட்ை 
வீதி வி்பத்துக்கள், 2018ம் ஆணடு 2500 ஆக 
்்பருகியிருந்�ன. வீதியில் ஏற்்படுகின்ற 
வி்பத்துக்களினால் இ்றப்பெர்க்ள விை 
மூனறு ்�ாைக்கம் நானகு ேைஙகுக்கு மேற்-
்பட்மைார் காயஙகளுக்கு உள்ளாகி்றார்கள் 

எனறும், இவொறு வி்பத்துக்குள்ளானெர்-
கள் கணிெோமனார் நிரந்�ரோன அஙகவீ -
னத்திற்கும் அல்லது விமெை ம�்ெயு்ை-
யெர்களாக ோறிவிடுகி்றார்கள் எனவும், 
இெர்களின ்ெத்திய சிகிச்ெக்கு மிகுந்� 
்்பாருளா�ார சிரேத்திற்கு ேத்தியில் ்பல 
மகாடிக்க்ணக்கான ரூ்பாயகள் அரெ நிதி ்ெல-
ொகின்றன எனறும் அறிக்்ககள் கூறுகின -
்றன.  

்காவிட்--19 ்்பரும்்பரெல் ்�ாற்று காலத்-
தில் ்்பருேளொன ்காமரானா ்�ாற்்றா-
ளர்க்ள அனுேதிக்க மெணடியிருக்கின்ற 
காலத்தில் வீதி வி்பத்துக்களினால் ்பாதிக்-
கப்பட்ை அதிகோனெர்கள் ்ெத்தியொ-
்லகளில் இைப ்பற்்றாக்கு்்ற்ய மேலும் 
தீவிரம் ஆக்குகின்றன. ெமூக, ்்பாருளா-

�ார, உைலாமராக்கி-
யத்திற்கு ெொலாக 
ோறியுள்ள வீதி 
வி்பத்துக்கள் �விர்க்-
கப்பை மெணடும். 
அ�னால் ஏற்்படும் 
உயிரிழபபுகள், காயங-
கள், அஙகவீனஙகள் 
� வி ர் க் க ப ்ப ை வு ம் , 
கு ் ்ற க் க ப ்ப ை வு ம் 
மெணடும். இ�ற்கு 
ொகன ொரதிகள், நைத் -
துனர்கள், உ�வியாளர்-
கள், ்பா�ொரிகள் என 
அ்னெரும் கூட்டுப 
்்பாறுபபு்ையெர்க -
ளாக ோ்றமெணடும்.  

வீதி ஒழுஙகுக்ள, 
ெட்ைஙக்ள ேதிப்ப-
ெர்களாகவும், மீறிச 

்ெயற்்பைா�ெர்களாகவும், எபம்பாதும் 
ேற்்ற ொகனஙக்ள முந்திமய ்ெல்ல-
மெணடும் என்ற ேனப்பான்ே இல்லா-
�ெர்களாகவும், �ஙகளது ொகனஙகளில் 
ொ்னாலி, ்�ா்லக்காட்சி ொ�னஙகளின 
ஒலி்ய அளவுக்கதிகோக அதிகரிக்கா�ெர்-
களாகவும், ம்பாதிய நீணை மநர ஓயவின -
றியும், ம்பா்�ப்்பாருட்கள் ்பாவித்துக் 
்காணடும், ் கயைக்கத் ் �ா்லம்பசிகளில் 
உ்ரயாடிக் ்காணடு ொகனஙக்ள ்ெலுத்-
�ா� ெர்களாகவும் இருக்க மெணடும்.  

்பா�ொரிகளும், வீதி ஒழுஙகுக்ளயும், 
ெட்ைஙக்ள ேதிப்பெர்களாகவும் இருக்க-
மெணடும். இவொறு இருந்�ாமலய வீதி 
வி்பத்துக்க்ளயும், அ�ன ்பாதிபபுக்ளயும் 
�விர்த்துக் ்காள்ள முடியும்.  

ஆபகானிஸ�ானில் �லி்பான ஆட்-
சியாளர்கள் ்்பணகள் கிரிக்்கட் 
அணி்ய �்ை ்ெயயப ம்பாெ�ாக 
�கெல் ் ெளியாகியுள்ளது.  ஆபகானிஸ-
�ானுக்கு எதிரான ்ைஸட் ம்பாட்டி்ய 
திடீ்ரன ஒத்தி்ெத்�து   

அவுஸதிமரலியா -- ஆபகானிஸ�ான 
அணிகள் இதுெ்ர எந்� ்ைஸட் 
ம்பாட்டியிலும் மோதியதில்்ல. 
மு�ல் மு்்றயாக இரு அணிகளுக்கும் 
இ்ைமய மஹா்பர்ட் நகரில் இந்� 
ோ�ம் ஒரு ்ைஸட் ம்பாட்டி்ய நைத்� 
திட்ைமிைப்பட்ைது.  

இபம்பட்டி்யக் கா்ண ஆபகானிஸ�ான இர-
சிகர்களும், கிரிக்்கட் வீரர்களும் ்்பரும் எதிர்-
்பார்பபில் இருந்� நி்லயில், இந்� ம்பாட்டி்ய 
அவுஸதிமரலியா ஒத்தி ்ெத்துள்ளது. �லி்பான-
கமள இ�ற்குக் கார்ணம் எனறு கூ்றப்பட்டுள்-
ளது.   

ஆபகானிஸ�ான நாடு �லி்பானகள் ெெம் 
ம்பாய விட்ைது. கிரிக்்கட் வி்ளயாட்டுக்கு 
உ�வி ்ெயய ோட்மைாம் எனறு ஏற்கனமெ �லி-
்பானகள் கூறி விட்ைார்கள். ் ்பணகள் கிரிக்்கட் 
அணி்ய �்ை ் ெயயப ம்பாெ�ாக ஒரு �கெல் 
்ெளியாகியுள்ளது. கிரிக்்கட் உள்ளிட்ை எந்� 
வி்ளயாட்டுகளிலும் ்பஙமகற்க ோட்ைார்கள் 
என �லி்பான மூத்� �்லெர் கூறினர்.  

இ்�யடுத்ம� ஆபகானிஸ�ான அணியுை-
னான ்ைஸட் ம்பாட்டி்ய அவுஸதிமரலியா 
ஒத்தி ் ெக்க முடிவு ் ெய��ாக கூ்றப்படுகி்றது.   

இதுகுறித்து அவுஸதிமரலிய கிரிக்்கட் உயர் 
அதிகாரிகள் சிலர் கூறு்கயில், ்்பணகள் கிரிக்-
்கட்டுக்கு ஆபகானிஸ�ான �்ை விதித்�ால் 
அந்� நாட்டுைன கிரிக்்கட் வி்ளயாடுெதில் 
அர்த்�ம் இல்்ல. 

இ�னால்�ான ஆபகானிஸ�ான கிரிக்-
்கட் ொரிய அதிகாரிகளுைன ஆமலாெ்ன 
நைத்தி மஹா்பர்ட் ்ைஸட் ம்பாட்டி்ய �ள்ளி 
்ெத்துள்மளாம் என்றனர். ஆபகானிஸ�ான 
்்பணகள் கிரிக்்கட் அணிக்கு �்ை விதித்-
�ால், அந்� நாட்டு அணியுைனான ்ைஸட் 
ம்பாட்டி்ய இரத்து ்ெயய விரும்புெ�ாக-
வும் கூறுகின்றனர்.  

ஆபகானிஸ�ானிலும் உல்கஙகிலும் 
உள்ள ்்பணகள் ேற்றும் ஆணகளுக்கான 
வி்ளயாட்்ை ெளர்ப்ப�ற்கு ஆ�ரெளிக்க 
உறுதிபூணடுள்ள�ாக அவுஸதிமரலிய கிரிக்-
்கட் கூறியிருப்பது குறிபபிைத்�க்கது.    

ஆப்்ானிஸ்தானுக்கு எதிராை டடஸ்ட்  
போட்டினை திடீடரை ஒத்தினைத்தது ஆஸி
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