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வரலாற்றில் புதிய சாதனை

2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

க�ொழும்பு பங்கு
ப ரி வ ர ்த ்த ன ை
அனைத்து பங்கு
விலைச்சுட்டெண்
வரலாற்றில் நேற்று
புதிய
சாதனை
படைத்தது.
க�ொழும்பு பங்குச் சந்தையின் அனைத்து பங்குகளின் ம�ொத்த விலை சுட்டெண்
நேற்று 10,600 புள்ளிகளை கடந்து
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வரு. 89 இல. 264

மரண அபாயத்தை குறைக்கும் வலிமையுள்ள

"ம�ொனுபிரவியர்" க�ொவிட்

மாத்திரை குறித்து அவதானம்
க�ொவிட்-19 த�ொற்றால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
மற்றும் உயிரிழக்கும் அபாயத்தைக் குறைப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள
ம�ொனுபிரவிய(ர்)
(Molnupiravir)
என்ற
06
மருந்தை, இலங்கை

சுகாதார
பணிப்பாளரிடம்
ஆராயுமாறு
க�ோரிக்கை

3 2 - 2 02 1

Saturday 06, November, 2021

24பக்கங்கள்

30/-

அரிசி, சீமெந்து தட்டுப்பாடு
இரு வாரங்களுக்குள் நீங்கும்
தீர்வு தயாராக உள்ளதாக பந்துல தெரிவிப்பு

ப�ொது இடங்களில் க�ொவிட்

அரிசி மற்றும் சீமெந்து
தட்டுப்பாட்டுக்கு
அடுத்த
இரண்டு
வாரங்களுக்குள்
தீர்வைப் பெற்றுத்தருவதாக
வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல
குணவர்தன
தெரிவித்துள்ளார்.

ப�ொது இடங்களுக்குப் பிரவேசிப்பதற்காக,
க�ொவிட்
தடுப்பூசி அட்டையைக் கட்டாயமாக்குவது த�ொடர்பில்
அவதானம்
செலுத்தப்படுவதாக, சுகாதார அமைச்சர்
கெஹலிய
ரம்புக்வெல்ல

தடுப்பூசி அட்டை அவசியமா?
கவனம் செலுத்தி வருவதாக கெஹலிய தெரிவிப்பு

க�ொழும்பில் நேற்று முன்தினம் (04) ஊடகங்களிடம்
கருத்து வெளியிட்டப�ோது அவர்
இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இறக்குமதி செய்யப்படும்
ஒரு கில�ோ அரிசிக்கு
விதிக்கப்பட்டிருந்த
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வடக்கு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை
உயர்த்த இராணுவத்தினரின் பங்களிப்பு

யாழ். குற்றத்தடுப்பு மற்றும் ப�ோதைத் தடுப்பு ப�ொலிஸார் அதிரடி:

வடக்கிற்கு ப�ோதைப் ப�ொருள்
விநிய�ோகிக்கும் குழு கைது
வேலணை குறூப் நிருபர்

தெரிவித்துள்ளார். இலங்கைக்கான கனேடிய உயர்ஸ்தானிகர்
டேவிட் மெகினன், சுகாதார
அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல ஆகிய�ோருக்கு இடையிலான
சந்திப்பு
நேற்று முன்தினம்
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ச�ொகுசு கார்களில் சென்று
இளைஞரை குறிவைக்கும் பிரதான
சந்தேக நபர்கள் மடக்கிப்பிடிப்பு

வடமாகாணம் முழுவதும் ப�ோதை
மாத்திரைகள் மற்றும் ஹெர�ோயின்
விற்பனை செய்யும் முக்கிய சந்தேக
நபர்கள் இருவர் உட்பட நால்வரை
யாழ். மாவட்ட குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின்

பூரண ஆதரவு வழங்குவதாக ஆளுநரிடம் தளபதி தெரிவிப்பு

ப�ோதைத்தடுப்புபிரிவினர் கைது செய்துள்ளனர்.
விலையுயர்ந்த காரில் சென்று
வடமாகாணத்தின் பல இடங்களில்
பாமசி, பாடசாலைகள் உட்பட
இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்களை
குறிவைத்து ப�ோதை மாத்திரைகளை
விற்பனை செய்யும் பிரதான சந்தேக
நபர்கள் இருவர் உட்பட நால்வரையே
யாழ் மாவட்ட குற்றத்தடுப்புபிரிவின் ப�ோதைத்தடுப்பு 06

ரைகள்,
ப�ோதை மாத்தி ,
கஞ்சா வகை இரு
ட்பட
ஹெர�ோயின் உ்களும்
ச�ொகுசு கார மீட்பு
ப�ொலிஸாரால்

சி.வியை சந்தித்தார்
செந்தில் த�ொண்டமான்

நகரங்களுக்கிடையேயான
கடுகதி சேவை திங்கள் முதல்
ரயில்வே ப�ொது முகாமையாளர் தெரிவிப்பு

யாழ். விசேட நிருபர்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உப தலைவரும் பிரதமரின் மலையகத்துக்கான ஒருங்கிணைப்பு
செயலாளருமான
செந்தில் த�ொண்டமான் வட
மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரும் தமிழ் தேசிய மக்கள் கூட்டணி
கட்சியின் பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான
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நகரங்களுக்கு
இடையிலான கடுகதி ரயில் சேவைகள்
எதிர்வரும் 8 ஆம் திகதி
முதல் ஆரம்பிக்கப்படும் என
ரயில்வே திணைக்கள ப�ொது
முகாமையாளர் தம்மிக்க ஜயசுந்தர தெரிவித்தார்.
இரவுநேர அஞ்சல்
ரயில் மற்றும்
06

படகு மூலம் 96 Kg கஞ்சாவை
இலங்கைக்கு கடத்த முயற்சி

MPமாருக்கான பாதுகாப்பு வாகனங்களை குறையுங்கள்

பணத்தை மீதப்படுத்த
தயாசிறி ஆல�ோசனை

தமிழகத்தில் ப�ொலிஸாரால் இளைஞர் கைது

அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்புக்காக, பயணிக்கும் வாகனங்களின்
எண்ணிக்கையைக் குறைத்தால், எரிப�ொருளுக்காகச் செலவிடப்படும்
பெருமளவான பணத்தை சேமிக்க முடியும் என இராஜாங்க அமைச்சர்
தயாசிறி ஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார்.
ஜாவத்தை பகுதியில் நேற்றுமுன்தினம் (04) ஊடகங்களிடம் கருத்து
தெரிவித்தப�ோது அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
பாதுகாப்புக்காகத் தமது வாகனத்துக்குப் பின்னால் பயணிக்கும் வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்று
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தமிழகம் - நாகை
மாவட்டம்,
வேதாரண்யம் அருகே இலங்கைக்குப் படகு மூலம்
96 கில�ோகிராம் கஞ்சாவைக் கடத்திச் செல்ல
முயன்ற இளைஞரைத் தமிழக ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
கடத்தலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவிருந்த படகையும் ப�ொலிஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளதாக இந்திய
06

வடமாகாண மக்களின் அன்றாட
வாழ்க்கைக்கு வலு சேர்க்க தமது
பூரண ஆதரவை இராணுவம் வழங்-

கும் என ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜாவிடம் இராணுவ தளபதி
ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா
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30 நீர்த்தேக்கங்களின்
நீர்மட்டம் உயர்வடைவு

காலி, முல்லைத்தீவில் அதிக மழை

30 வருடங்களின் பின்

வந்த 'எயார் பிரான்ஸ்'
100 பயணிகளுடன் இலங்கை வந்தடைவு
மூன்று தசாப்தங்களின்
பின்னர் “எயார் பிரான்ஸ்”
விமான சேவைக்கு ச�ொந்தமான விமானம் ஒன்று
100 பயணிகளுடன் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை நேற்று வந்தடைந்தது.

சீரற்ற காலநிலையால்
இதுவரை ஐவர் மரணம்
ஒருவரை காணவில்லை: இருவருக்கு காயம்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள
சீரற்ற வானிலை காரணமாக நேற்றுவரை ஐவர்
உயிரி ழந்ததுடன், இருவர்
காயமடைந்தனர்.
அ த்தோடு ஒருவர்
காணாமல்போயுள்ளதாக
அன ர்த்த முகாமைத்துவ
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செல்பி எடுக்க முயன்ற
இளைஞர் ரயில் ம�ோதி பலி
வவுனியா கல்லாறு பாலத்தில் க�ோர சம்பவம்

வெள்ளை மாளிகையில்
தீபாவளி க�ொண்டாட்டம்

மூன்று பிள்ளைகளின் தாய்

குத்துவிளக்கேற்றி பைடன் தம்பதி வாழ்த்து

வட்டவளையில் சம்பவம்; இளைஞர் ஒருவர் கைது

வவுனியா - செட்டிக்குளம்
- மெனிக்பாம் கல்லாறு பாலத்தில், செல்பி படம் எடுக்க
முயன்ற இளைஞர் ஒருவர்
புகையிரதத்தில் ம�ோதி உயிரிழந்துள்ளார்.
தல ை மன்னா ரி லி ருந் து
அனுராதபுரம் ந�ோக்கி நேற்று
காலை பயணித்த
ரயில், மெனிக்பாம் 06

அமெரிக்க
ஜனாதிபதி
ஜ�ோ பைடன் வெள்ளை
மாளிகையில் குத்து விளக்கேற்றி
தீபாவளியைக்
க�ொண்டாடினார்.
பல்வேறு
நாடுகளில்
வசிக்கும்
இந்துக்களும்
தீபாவளியை
மகிழ்ச்சியுடன் க�ொண்டாடிய வேளையில் 06

03

பசிலுக்கு எதிரான
நாட்காட்டி வழக்கு
நீடிப்பதா? இல்லையா?
நவம்.11ல் முடிவு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
பசில்ராஜபக்ஷவின்மீதுத�ொடுக்கப்பட்டுள்ள2015ம்ஆண்டுநாட்காட்டிவிநிய�ோக
வழக்கைத�ொடர்ந்து
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வெலிசர வாகன விபத்து;

தந்தை - மகனுக்கு
விளக்கமறியல்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
வெ லி ச ரை யில் இடம்பெற்ற
வாகன விபத்து
த� ொ டர் பி ல்
கைதுசெய்யப்பட்ட 16 வயதான மகன் மற்றும் அவரது
தந்தை ஆகிய�ோர் எதிர்வரும் 19 ஆம்
திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். க�ொழும்பு –
நீர்கொழும்பு
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விக்கல் வீராச்சாமி

ப�ொல்லால் அடித்துக்கொலை
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்
வ ட ்ட வ ள ை
ப�ொலிஸ் பிரிவுக்கு
உட்பட்ட வட்டவளை
மவுன்ஜீன் த�ோட்டத்தில் மூன்று பிள்ளைகளின் தாய் ஒருவர்
ப�ொல்லால்
தாக்கப்பட்டு க�ொலை

தமிழ் கூட்டமைப்ப அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைச்சு இருக்கிறதா
செய்திகள் அடிபடுகுது, உண்மைய�ோ....
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க�ொஞ்சம் ப�ொறுங்கோ, யார் யார்
ப�ோறது எண்டு குத்துப்படுவினம், அப்ப
செய்தி உண்மைய�ோ எண்டு அறியலாம்...!!!

நவம்பர் மாத இதழ்

இப்போது கடைகளில்...
வாசியுங்கள்,
வாசிக்கபாரம்பரியத்துடன்
வாங்கிக் க�ொடுங்கள்
தமிழ்
89 ஆண்டுகால

ஆனந்த விகடன், குமுதம் இல்லை
எனக் கவலை வேண்டாம்
இருக்கவே இருக்கிறது வண்ண வானவில்!
பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்

2
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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

கலாபூஷண அரச விருது விழா 2020

திருமதி அற்புதராணி
காசிலிங்கம்

முபாறக் அப்துல் மஜீத்
இலக்கியம்

அண்ணாமலை
செல்வரத்தினம்

எம்.எம். ம�ொஹம்மட்
இலக்கியம்

திருமதி பவானி
தேவதாஸ்
இலக்கியம்

கனகசபை க�ோபாலன்

அருட்தந்தை டேவிற்
வின்சன் பற்றிக்
இலக்கியம்

திருமதி மாதினியார்
ஆனந்தநடராஜா
இலக்கியம்

பெரியமுத்து வைரன்
வீரபத்திரன்
இசைத்துறை

நடராசா
சிவபாலசுப்பிரமணியம்

மாணிக்கம்
இராஜரெட்னம்
நாடகம்

சின்னத்தம்பி
ப�ொன்னுத்துரை

புவனேஸ்வரி நடராசா
இலக்கியம்

இராயப்பு
திருத்துவராஜா

புசல்லாவ இஸ்மாலிஹா
இலக்கியம்

ஏ.ஆர். நிசார் ரஹீம்
இசை

சுப்பையா ஜெகஜ�ோதி
நாடகம்- காமன்கூத்து

சின்ன வெள்ளையன்
ரஞ்சன்

மேமன்கவி
ஏ.கே.ஏ. ரஸாக்

எஸ்.எம். முஹம்மது
நசுறுதீன்

இசை

இலக்கியம்

இலக்கியம்

சீமான் பத்திநாதன்
பர்னாந்து
நாட்டுக்கூத்து

ஏ.எம். ஜபறுல்லாஹ்கான்
தற்காப்புக் கலை

ம�ொஹமட்
முஹினுடீன் சஹீட்

இசித�ோர் கிறிஸ்ரி அன்ரன்
ஜ�ோன் ப�ொஸ்கோ

நாட்டுக்கூத்து

நாகமுத்து
இரகுநாதன்
இசை

சூசைப்பிள்ளை
அகஸ்ரின்
நாடகம்

0112429367

2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

04.41
11.56
03.17
05.51
07.03
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இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

பிலவ வருடம் ஐப்பசி 20
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

இராசி பலன்கள்

நாகலகம் வீதி நீர்ப் பம்பி நிலையத்துக்கு

உலக வங்கி பிரதிநிதிகளுடன்
ஜனாதிபதி கண்காணிப்பு விஜயம்
க�ொழும்பு - நாகலகம் வீதியிலுள்ள நீர்ப் பம்பி நிலையத்துக்கு நேற்று (05) முற்பகல் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவும் உலக வங்கி பிரதிநிதிகளும் கண்காணிப்பு விஜயம�ொன்றை மேற்கொண்டனர்.
2012ஆம் ஆண்டில் தற்போதைய ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பாதுகாப்பு மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராக இருந்தப�ோது, க�ொழும்பு தலைநகரம் சார்ந்த நகர அபிவிருத்தித் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அதில், 55
உப திட்டங்கள் உள்ளடங்கப்பட்டத�ோடு, நாகலகம் வீதி நீர்ப் பம்பி நிலையத் திட்டமும் அதில்
உள்வாங்கப்பட்டிருந்தது.
க�ொழும்பு நகரில் மழை நீர் நிரம்புவதை தடுத்தல், ஏனைய காலங்களில் வடிகால்களில் நீர்
குறைவதினால் ஏற்படும் அசுத்த நிலைமையைத்
தடுத்தல் என்பன இந்த உப திட்டத்தின் பிரதான
ந�ோக்கங்களாகும். ஒரு செக்கனுக்கு 30 கனமீற்றர்
நீரை களனி ஆற்றுக்கு பாய்ச்சக்கூடிய வகையில்
05 பம்பிகள் மற்றும் ஒரு செக்கனுக்கு 12 கனமீற்றர் அளவு நீரைக் களனி ஆற்றிலிருந்து கால்வாய்க-

பண்டாரவளை பிரதேசத்திலுள்ள சிறுவர்
பராமரிப்பு இல்லம�ொன்றில் 51 பேருக்கு
நேற்று புதிதாக க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அவர்களில் 11 பேர் சிறுவர்கள் என்றும்
ஏனைய�ோர்
அங்கு
பணிபுரிபவர்கள்
என்றும் பண்டாரவளை சுகாதார மருத்துவ
அதிகாரிகள் காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது.

பெரியநீலாவணை விசேட
நிருபர்

அம்பாறை மாவட்டத்தின்
ச�ொறிக் கல்முனை –- சம்மாந்துறை பிரதான வீதியில் கிட்டங்கி ஆற்றங்கரைக்குள் வீசப்பட்ட நிலையில் கிடந்த மூன்று
நாள் மதிக்கத்தக்க சிசு ப�ொலிஸாரினால் நேற்று
(05) மீட்கப்பட்டது.
சம்மாந் து றை ப்
ப� ொ லி ஸ ா ரு க் கு
கிடைத்த இரகசிய
த க வ ல ை ய டு த் து
சம்பவம்
த�ொடர்பாக, சம்மாந்துறை
ப�ொலிஸ்
பிரிவுக்குட்பட்ட சென்னல்

கிராமம் - 01 கிராம சேவையாளர் பிரிவில் வசித்துவரும்
பக்கீர் தம்பி அஸ்பர் (வயது-41)
என்பவர் சந்தேகத்தின் பேரில்
கைது செய்யப்பட்டார்.
குறித்த பகுதிக்கு சந்தேக
நபருடன் விரைந்த ப�ொலிசார்
மற்றும்
அம்பாறை
06
மாவட்ட விசேட

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- - சுகம்

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

பல க�ோணங்களில்
ப�ொலிஸ் விசாரணை
சப்புகஸ்கந்தை - எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு அருகில்,
பயணப் பையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட பெண்ணின் சடலம் குறித்து,
ப�ொலிஸார் பல க�ோணங்களில்
விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
இதற்கமைய, பெண்கள் காணாமல்ப�ோனமை த�ொடர்பில், ப�ொலிஸ்
நிலையங்களுக்குக் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள முறைப்பாடுகள் மற்றும்
தகவல்களின் அடிப்படையில்
விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பயணப்பையிலிருந்து நேற்று
முன்தினம் (04) மீட்கப்பட்ட குறித்த
பெண்ணின் சடலம், உருக்குலைந்துள்ளமையால் ஆள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த முடியாதுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் 73 நீர்த்தேக்கங்களில் 30
நீர்த்தேக்கங்களின் க�ொள்ளளவு 80
வீதத்தை எட்டியுள்ளதாக நீர்ப்பாசன
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இராஜாங்கனை, அங்கமுவ, தெதுரு
ஓயா, தப்போவ மற்றும் வெஹரகல உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களின்
வான்கதவுகள்
திறக்கப்பட்டுள்ளதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீர்
முகாமைத்துவப் பிரிவு பணிப்பாளர்,
ப�ொறியியலாளர் டீ.அபேசி06
றிவர்தன தெரிவித்தார்.

ஆற்றுக்குள் வீசப்பட்ட சிசு மீட்பு;
சந்தேக நபர் ப�ொலிஸாரால் கைது

கடகம் -

பையினுள் கிடந்த சடலம்:

காலி, முல்லைத்தீவில் அதிக மழை

ச�ொறிக்கல்முனை –- சம்மாந்துறை பிரதான வீதியில்

- -	பாராட்டு

கலாநிதி

30 நீர்த்தேக்கங்களின்
சிறுவர் பராமரிப்பு இல்லத்தில் நீர்மட்டம் உயர்வடைவு
பண்டாரவளை 'சுஜாதா செவன' சிறுவர்
பராமரிப்பு இல்லத்திலேயே க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்று ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். முதலில் அங்கு பணிபுரிபவர்கள் சிலருக்கு க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில்
சிறுவர்கள் உட்பட ஏனைய�ோருக்கு மேற்க�ொண்ட என்ரிஜன் பரிச�ோதனை மூலமே
அவர்களுக்கும் வைரஸ் த�ொற்று பாதிப்பு
உள்ளமை
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
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ரிஷபம்

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு

பண்டாரவளை

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

- செலவு

மிதுனம்	 - -	தனம்

ளுக்கு எடுத்துவரக்கூடிய இரண்டு பம்பிகள் இங்கு
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டு தானியங்கி கதவுகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பும் இதில்
அடங்கும்.
முழுமையான திட்டத்துக்கும் 321 மில்லியன்
அமெரிக்க ட�ொலர்கள் செலவிடப்படுவத�ோடு,
உலக வங்கி 213 மில்லியன் ட�ொலர்களை இலகு
கடனாக வழங்கியுள்ளது. இலங்கை அரசாங்கம்
அதற்காக செலவிட்டுள்ள த�ொகை 108 மில்லியன்
அமெரிக்க ட�ொலர்களாகும்.
முழுமையான நிர்மாணப் பணிகளை எதிர்வரும்
ஓரிரு மாதங்களில் நிறைவு செய்ய முடியுமென்று
இத்திட்டத்தின் பணிப்பாளர் ஏ.எம்.துஷாரி, ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட குழுவினருக்கு இத்திட்டத்தின்
முன்னேற்றம் த�ொடர்பாக கருத்துத் தெரிவிக்கும்ப�ோது குறிப்பிட்டார்.
இதற்கு இணையாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட பல
பிரதேசங்களில் 47 கில�ோமீற்றர் வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும். விஹாரமகாதேவி,
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காக்கைத்தீவு கடற்கரை மற்றும்

51 பேருக்கு க�ொர�ோனா

மேஷம்

ஐ.ம. சக்திக்கு ஆயுட்கால
தலைவர் கிடையாது
ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு
ஆயுட்கால
தலைவர் கிடையாது.
கீழ்மட்டம்
முதல்
செயற்குழு
வரை
அனைவரின்
அனுமதியுடனே
கட்சி
தலைமை தெரிவு செய்யப்படுவதாக ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் தெரிவித்தார்.
பெரும்பான்மை
பலத்துடன்
யாருக்கும் தலைசாய்க்காது ஆட்சியமைக்க மக்கள் ஆணையை
க�ோர இருக்கிற�ோமென்றும் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
த�ொலைக்காட்சி
நிகழ்ச்சி
ஒன்றில் கருத்துத் தெரிவித்த
அவர், நல்லாட்சி அரசில் நாம்

வாக்களித்த பல விடயங்களை செய்ய முடியாமல்
ப�ோனதை
ஏற்றுக் க�ொள்கிற�ோம்.
ஜனாதிபதியாக இருந்த
மைத்திரிபால சிறிசேன
எதிரணியில்
இருந்தவர்களுக்கு அதிகாரம்
வழங்கினார்.
எதிர்காலத்தில் எமது
கட்சி அவ்வாறு ஒரு
நிலை ஏற்பட இடமளிக்காது.
சஜித் பிரேமதாசவே எமது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் . கடைசி நேரத்தில் மாற்றம் செய்ய மாட்டோம்.
எமது கட்சி யாப்பின் பிரகாரம்
ஆயுட்கால
கட்சி
தலைமை
கிடையாது.
மக்கள் ஆணைக்கு மாற்றமாக
வேறு நபர்களை ஆட்சிக்06
குள் க�ொண்டு

ப�ொது இடங்களில் தடுப்பூசி க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று பாதிப்பு;
அட்டைகளை கட்டாயப்படுத்தல் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
அடுத்த செயலணி கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ப�ொது இடங்களில் பிரவேசிப்பதற்கு க�ொர�ோனா
வைரஸ்
தடுப்பூசிகளை
பெற்றுக்கொண்ட சான்றிதழ் அட்டைகளை கட்டாயப்படுத்துவது
த�ொடர்பில் அடுத்த க�ொர�ோனா
வைரஸ்
ஒழிப்புக்கான
விசேட செயலணிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படும் என க�ொர�ோனா வைரஸ் கட்-

டுப்பாட்டுக்கான தேசிய
மத்திய
நிலையத்தின்
தலைவர்
இராணுவத்
தளபதி சவேந்திர சில்வா
தெரிவித்துள்ளார்.
அது
த�ொடர்பில் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு
வரும் நிலையில் அடுத்த
செயலணி
கூட்டத்தில்
அது த�ொடர்பில் தீர்மானம்
எடுக்கப்படும்
என்றும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதேவேளை
நாட்டில் இரண்டாவது தடுப்பூசிக-

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 147.24 விற்பனை 154.27
விலை
விலை

ளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளாத நூற்றுக்கு
ஆறு வீதமானவர்கள் காணப்படுவதாகவும் அதனால் தடுப்பூசி அட்டைகளை
கட்டாயப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள ப�ொருத்தமான காலம்
இதுவல்ல என சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்பு அட்டைகளை
கட்டாயப்படுத்துவது
த�ொடர்பில் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும்
கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 159.42 விற்பனை 165.64
விலை
விலை

சிறுவர் ந�ோய் மருத்துவ நிபுணர் தீபால் பெரேரா தெரிவிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றினால் பாதிக்கப்படும் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்து வருவதாக க�ொழும்பு லேடி
ரிஜ்வே ஆஸ்பத்திரியின் சிறுவர்
ந�ோய் சம்பந்தமான விசேட மருத்துவ நிபுணர் தீபால் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் சுகாதார சட்டங்களை

யூர�ோ

உதாசீனப்படுத்தி செயற்பட்டு வருவதாலேயே நிலைமை மாற்றமடைந்து வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் க�ொழும்பு
லேடி ரிஜ்வே ஆஸ்பத்திரியில்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றினால்
பாதிக்கப்பட்ட 7 சிறுவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்
தற்போது 16 சிறுவர்கள் சிகிச்சை
பெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரி-

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

வித்துள்ளார். மேற்படி வைத்தியசாலையில் கடந்த வாரம் நான்கு
சிறுவர்களே க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்று பாதிப்பினால் சிகிச்சை
பெற்று வந்த நிலையில் இந்த
வாரம் அது 16 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சிறுவர்களை
அழைத்துக்க�ொண்டு சுற்றுலா செல்வதை
தவிர்த்துக் க�ொள்ளுமாறு
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தாம் அனைத்து

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 229.44 விற்பனை 237.95
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7370 விற்பனை 1.8063
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

535.46

கட்டார் ரியால்

55.44

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

669.44

சவூதி ரியால்

53.81

வாங்கும் 147.14 விற்பனை 152.04
விலை
விலை

வாங்கும் 272.34 விற்பனை 281.13
விலை
விலை

வாங்கும் 216.28 விற்பனை 224.28
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

524.35

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.95
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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 20ம் நாள் சனிக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 30

குறள் தரும் சிந்தனை
தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
க�ொள்வர் பழிநாணு வார்
பழிக்கு நாணுகின்றவர்கள், தினையளவு
குற்றத்தையும் பனையளவாகக் கருதி, அதைச்
செய்யாமல், தங்களைக் காத்துக் க�ொள்வார்கள்.

மாணவர்களின் பாதிப்புகளை
அனுதாபத்துடன் ந�ோக்குவ�ோம்!

நா

ட்டில் க�ொவிட் த�ொற்று காரணமாக பல
மாதகாலமாக மூடப்பட்டுக் கிடந்த பாடசாலைகளை மீண்டும் திறக்கும் நடவடிக்கை
கட்டம் கட்டமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஆரம்பத்தில் தரம் ஒன்று த�ொடக்கம் தரம் ஐந்து வரையான
வகுப்புகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டன.
அதனை அடுத்து தரம் பத்து, பதின�ொன்று, பன்னிரண்டு, பதின்மூன்று ஆகிய வகுப்புகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஆரம்பமாகின்றன. மாணவர்களின் கல்வி
நடவடிக்கை எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் அனைத்து தரப்பினரும் உறுதியாக உள்ளனர்.
பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் விடயத்தில்
ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் பெற்றோர், நலன்விரும்பிகள் ப�ோன்றோர் எவ்விதம் அவதானத்துடன்
செயற்பட வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தல்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. பாடசாலை சமூகத்துக்கு
மாத்திரமன்றி ஏனைய தரப்பினருக்கும் மாணவர்களின் கல்வி விடயத்தில் பாரிய ப�ொறுப்பு உண்டென்பதை ஒவ்வொருவரும் நினைவில் க�ொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.
கடந்த ஒன்றரை வருடத்துக்கு மேற்பட்ட காலமாக
பாடசாலை மாணவர்களின் கல்வி மிகவும் பின்தங்கிப்
ப�ோயுள்ளது. அத்துடன் அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்கள் மாத்திரமன்றி தனியார் கல்வி நிறுவனங்களும்
முடங்கிப் ப�ோன நிலையிலேயே உள்ளன.
மாணவர்களின் கல்வியை த�ொடர்ந்தும் இவ்வாறே
முடக்க நிலையில் வைத்திருக்க முடியாது. க�ொவிட்
தனிமைப்படுத்தல் முடக்க காலத்தின் ப�ோது அரசாங்க
பாடசாலைகளின் ப�ொதுப் பரீட்சைகளான தரம்-5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை கல்விப் ப�ொதுத்தராதர சாதாரணப் பரீட்சை, க.ப�ொ.த. உயர்தரப் பரீட்சை ஆகியவை
நடத்தி முடிக்கப்பட்டு அவற்றின் பெறுபேறுகளும்
வெளியிடப்பட்டு விட்டன.
ஆனாலும் இப்பரீட்சைகள் த�ொடர்பாக அவற்றுக்கு
த�ோற்றிய மாணவர்கள் மத்தியில் முழுமையான
திருப்தி இல்லை. கற்றல் நடவடிக்கைகளை ஒன்லைன்
கற்பித்தல் மூலம் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யாத
நிலையிலேயே அம்மாணவர்கள் பரீட்சைகளுக்குத்
த�ோற்ற வேண்டி இருந்தது. அப்பரீட்சைகளின் பெறுபேறுகளிலும் சிறிய வீழ்ச்சி நிலையையே காண
முடிந்தது. வகுப்பறை கல்வி முழுமையாக இல்லாத
நிலைமையில் ஒன்லைன் கற்பித்தல் மூலமே அம்மாணவர்கள் பரீட்சைகளை எதிர்கொண்டனர்.
அது ஒருபுறம் இருக்க, பின்தங்கிய கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் வறிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் ஒன்லைன் மூலமான
கல்வியை பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாமல் ப�ோனது பரிதாபமான நிலைமையாகும்.
ஆனாலும் க�ொவிட் த�ொற்று முடக்க நிலைமை
அமுலில் இருந்த காலப் பகுதியில் டியூஷன் வகுப்புகள்
ஒன்லைன் ஊடாக தடையின்றி நடைபெற்றன. வறிய
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஒன்லைன்
ஊடான கல்வியை பெற முடியாத நிலைமைக்கு உள்ளாகினர். கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட பாரபட்சமென்றே
இதனை நாம் கருத வேண்டும்.
இவ்வாறான நிலையில் எமது அயல்நாடான இந்தியா
உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் அரசாங்க பாடசாலைகள்
ஏற்கனவே திறக்கப்பட்டு விட்டன. க�ொவிட் பாதுகாப்பு
அறிவுறுத்தல்களை உரியபடி பேணியவாறு அந்நாடுகளில் அரசாங்க பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
க�ொவிட் பெருந்தொற்றானது மாணவர்களின் எதிர்கால
வாழ்க்கையை பாதிக்கக் கூடாது என்பதே ப�ொதுவான
எண்ணமாக இருந்து வருகின்றது.
இந்நிலையில் இலங்கையிலும் அரசாங்கப் பாடசாலைகள் கட்டம் கட்டமாக மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கின்றன. மாணவர்கள் முழுமையான உற்சாகத்துடன் பாடசாலைக்குச் சென்று வருவதை காண
முடிகின்றது. அதேவேளை ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள்
அங்கம் வகிக்கும் ஓரிரு த�ொழிற்சங்கங்கள் சம்பள
விவகாரத்தை முன்வைத்து ப�ோராட்டங்களை நடத்திய
ப�ோதிலும், இன்றைய காலத்தில் ஆசிரியர்கள் பாடசாலைகளில் கற்பித்தலை முன்னெடுத்து வருவதை
காணக் கூடியதாக இருக்கிறது.
அரசாங்கப் பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படுவது வறிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களைப்
ப�ொறுத்தவரை பெரும் வரப்பிரசாதமென்றே கூற
வேண்டும். வகுப்பறைக் கல்வியும் டியூஷன் கல்வியும்
கிடைக்காத நிலையில், பாடசாலைக் கல்வி மாத்திரமே
அவர்களுக்கான ஒரேய�ொரு வாய்ப்பு என்பதை நாம்
மறந்து விடலாகாது.
இன்றைய நிலையில் ஆசிரியர்களுக்கென்று பாரிய
ப�ொறுப்பு உள்ளது. நாட்டின் முடக்க நிலையினால்
கடந்த ஒன்றரை வருடத்திற்கு மேலாக கல்வியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டிய
பெரும் ப�ொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கே உள்ளது. உலகில்
இலவசக் கல்வியில் முன்னெனியில் திகழ்கின்ற
ஒரேய�ொரு நாடு இலங்கை ஆகும்.
வறுமை காரணமாக மாணவர் எவரும் கல்வி
வாய்ப்பை இழந்து விடக் கூடாது என்ற உயர்ந்த சிந்தனையுடனேயே அன்றைய கல்வி அமைச்சரான அமரர்
கன்னங்கரா இலவசக் கல்வித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அதன் பின்னரே வறிய மாணவர்களும் பல்கலைக்கழகம் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இலங்கையில்
ஏற்பட்டது.
இவற்றை எல்லாம் ஆசிரியர்கள் கவனத்தில்
க�ொள்ள வேண்டியது அவசியம். இலவசக் கல்வியை
மாத்திரமே நம்பி இருக்கும் நாட்டின் பெருமளவான
மாணவர்கள் வீழ்ச்சி நிலைமைக்குச் செல்ல ஆசிரியர்கள் இடமளிக்கலாகாது என்பதே நாட்டு மக்களின்
ப�ொதுவான வேண்டுக�ோளாகும்.
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மூக ஊடகங்களை ப�ொறுத்த
வரையில்
ப�ொறுப்புக்கூறல்
என்னும் சமூகக் கடப்பாடு, கட்டுப்பாடு என்பன கிடையாது. அதி
வேகமான தகவல் பரிமாற்ற த�ொழில்நுட்பங்களின் வருகை இதற்கு மிக
முக்கிய காரணியாகும்.
இவற்றில் திட்டமிட்டு உருவாக்கபட்ட
ப�ொய்யுரைகள், பிழையான
மூலங்கள் க�ொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட செய்திகள், கற்பனை எழுத்துக்கள்
மற்றும் புனையப்பட்ட புகைப்படங்கள், ஓடிய�ோக்கள், வீடிய�ோக்கள்
ஆகியன தேசிய, சர்வதேச மட்டத்தில் பல முரண்பாடுகளை த�ோற்றுவிக்கின்றன.
உதாரணமாக WhatsApp ஊடாக
கிடைக்கப் பெறும் தகவல்கள்
பெரும்பாலும் எங்கிருந்து கிடைகின்றன என்பதனை நமக்கு முதலில்
அனுப்பியவர் கூட அறிந்திருக்க
மாட்டார். அல்லது அச்செய்தியின்
மூலங்கள் (news source), நம்பகத்தன்மை (Credibility) என்பவற்றை
நாம் பரீட்சிக்காமலே பகிர்ந்து விடுகின்றோம்.
ஒரு தனிநபரைய�ோ அல்லது
ஒரு குழுவைய�ோ வெறுப்பூட்டும்
வகையில் செய்திகளை பரப்புதல்
பல்வேறு சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு
காரணமாக அமைகின்றது. சில
நேரம் வன்முறைகளை ஊக்குவிப்பதுடன் பல உயிர்களை காவு க�ொள்வதற்கும் வழிவகுக்கின்றது. இதன் விளைவாகவே சமூகங்களுக்கு இடையிலான
பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன.
கடந்த காலங்களில் பல்லின மக்கள்
வாழுகின்ற
இலங்கையில்
நடைபெற்ற பல பிரச்சினைகளுக்கு மூலமாக
வெறுப்பு பேச்சுக்களே காரணமாக
அமைந்தது.
இவ்வாறான சமூகப் பிரச்சினைகள்,
இனப்பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கான
பிரதான காரணம் சமூக ஊடகங்களில்
பரப்பப்படும் வெறுப்புப் பேச்சுக்களாகும். சமூக ஊடகங்கள் எனப்படுபவை
ஒரு பரந்துபட்ட வலையமைப்பாகும்.
இவற்றில் பதிவிடப்படும் செய்திகளை
உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பார்க்கக்
கூடியதாக உள்ளது. ஆகவே ஊடகங்களில் கருத்துத் தெரிவிக்கும் ப�ோது கவனமாக நடந்து க�ொள்ளுதல் அவசியம்.

சமூக ஊடகம் என்பது

கடிவாளமற்ற பிசாசு!

இனங்களிடையே
முரண்பாடுகளை
ஏற்படுத்தும் வெறுப்புப்
பேச்சுகளைத் தவிர்ப்போம்!
சமூக ஊடகங்களின் செல்வாக்கு
இன்று உலகம் பூராகவும் வியாபித்துக்
காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில்
சமூக ஊடகங்கள் செய்திகளை, தகவல்களை பதிவிடும் ப�ோது, அது சமூகத்தை
பாதிக்குமா பாதிக்காதா என்பதை கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.

எனவே சமூக ஊடகங்கள் மற்றும்
வெகுசன ஊடகங்களின் இயல்புகள்,
செயற்பாடுகள் த�ொடர்பான அறிவு
இன்றைய சூழ்நிலையில் அவசியம்
ஆகின்றது. நாட்டின் அபிவிருத்தி,
நிலையான சமாதானம் , நல்லிணக்கத்தை கட்டியெழுப்புதல் ப�ோன்ற

செயற்பாடுகளின் தாக்கம் இவற்றின் மீது பெரிதும் இருக்கின்றது.
இதனை பிரித்தறியும் யுக்தி காலத்தின் தேவை.
சமூக வலைத்தளங்களை உபய�ோகிக்கும் எவராகினும், எப்பொழுதும்
பிற இனங்களின் கலாசார , மத விழுமியங்களை மதிப்பளித்து செயற்பட
வேண்டியது அவசியம்.
தனிமனிதர் ஒவ்வொருவருக்கும்
சுயக�ௌரவம், மரியாதை நம்மைப்
ப�ோல் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பதை உணர்வுபூர்வமாக
ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும். சமூக
வலைத்தளங்களில் நாம் தெரிவிக்கின்ற அல்லது பகிர்கின்ற விடயங்களுக்கு நாமே ப�ொறுப்புதாரி.
அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு
நாமே ப�ொறுப்பு? எனவே உங்களது
கருத்து அல்லது பதிவு த�ொடர்பாக
உங்களிடம் யாராவது வினா த�ொடுத்தால் அவற்றுக்கு சிறந்த முறையில்
க�ௌரவமான வசனங்களை எழுத்துக்களை பயன்படுத்தியே பதில் அளிப்பது
மிக அவசியம்.
எமக்கு பதிவிடுவதற்கான உரிமை
இருக்கின்றதை ப�ோல் நாட்டில் அமைதி,
சமாதானமான வாழ்க்கை ஆகியவற்றை
உறுதி செய்வதற்க்கான கடமையும் அந்த
உரிமையுடன் இணைந்தே இருக்கின்றது
என்பதை நாம் கவனத்தில் க�ொள்ளுதல்
அவசியம்.
சமூக ஊடகம் என்பது கடிவாளம்
இல்லாத ஒரு பிசாசு என்று கூறுவது முற்றிலும் உண்மை. ஒரு பதிவை இடமுன்னர�ோ அல்லது பகிர முன்னர�ோ சற்று
சிந்திப்போம்!

என்.எம்.சப்னாஸ்...?

இணையவழி கல்வியினால் மாணவர்கள்
முழுமையான பயனைப் பெறுகின்றனரா?

க�ொ

ர�ோனா
காரணமாக
உலகம்
முழுவதும்
உள்ள பாடசாலைகள்,
பல்கலைக்கழகங்கள்
மூடப்பட்டதால் இணையம் வழியாக கல்வி கற்க
வேண்டிய கட்டாயச் சூழல் ஏற்பட்டது.
கற்றல்- கற்பித்தல் எனும் நேரடி வகுப்பறை நிகழ்வில் ஆசிரியரும் மாணவரும்
இணைந்து செயற்படுவது மாறி இணையவழியில் கற்கும் நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்திறன் விருத்தி தென்படுகின்றது.
தகவல் த�ொழில் நுட்பப் பெருவளர்ச்சியில் உலகமே ஒரு சிறிய கைப்பேசிக்குள்
அடங்கி விட்டது என்பதும் உண்மை.
மாணவர்களுக்கு இணையவழிக் கல்விமுறை இன்றைய சூழலில் பெரிதும்
தேவையாகிறது. அனைத்து மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது ஆசிரியர்களுக்கும் இது புதிய சவாலாகவே உள்ளது.
ஆனால் ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினை,
குடும்ப சூழல் ப�ோன்றவற்றினால் பின்தங்கிய மாணவர்களின் நிலை கல்வியிலே கவலைக்கிடமாக உள்ளது.
குறிப்பாக ‘ஸ்மாட் ப�ோன்’ எல்லா
மாணவர்களிடமும் இருக்காத குடும்ப
சூழ்நிலையில் மாணவர்கள் பலர் மனஅழுத்தங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இதனால் அவர்கள் கல்வியில்
பின்தங்கியவர்களாகின்றனர். பலருக்கு
இணைய இணைப்பு எல்லா நேரங்களிலும் கிடைக்கப் பெறாத சூழ்நிலையும்
காணப்படுகின்றது.
கல்வியை இழப்பதனால் குடும்ப
ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினையினால் மாணவர்கள் த�ொழிலாளியாகின்றனர். மேலும்
இணையவழியில் கற்கும் மாணவர்கள்
தங்களின் கற்றல் செயற்பாடுகளின் ப�ோது
த�ொழில்நுட்பக் க�ோளாறுகளால் குறித்த
நேரத்தில் குறிப்பிட்ட விடயங்களை
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாத சூழ்நிலை
ஏற்படுகின்றது. இச்சூழ்நிலை ஆசிரியர்களுக்கும் சிக்கலான சூழ்நிலையாகவே
காணப்படுகின்றது. வகுப்பறைக் கற்றல்,
கற்பித்தலின் ப�ோது ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரையும் நேரடி மதிப்பீடு செய்யக் கூடிய
வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இணைய
வழிக் கற்றலினுடாக மாணவர்களின்
பூரணமான நிலையை அறிய முடியாத
நிலையில்
ஆசிரியர்கள்
உள்ளனர்.
இவற்றை விட பயிற்சிகளையும் மதிப்பீடு செய்வதில் தடை உள்ளது.
மாணவர்கள் தங்களின் கற்றல் செயற்பாடுகளின் ப�ோது தமது சந்தேகங்களை
இணைய வழி கற்றலினூடாக தீர்த்துக்
க�ொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது. சந்தேங்கள் ஏற்படுகின்ற மாணவர்களுக்கான தீர்வுகளை முழுமையாக ஒரு
ஆசிரியரினால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில்
தீர்த்துக் க�ொள்ள முடியாமல் உள்ளது.
இதனாலும் மாணவர்களுக்கு மனஅழுத்தம் ஏற்படுகின்றது. ஆசிரியர்கள் பாரபட்சம் பார்க்கின்றனர் என்ற ஒரு தப்பான
எண்ணம் மாணவர்களின் மனதில் ஏற்படுவதற்கு இடமுண்டு.
மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும்
தலைவலி, கண் பாதிப்பு, மனஅழுத்தம் முதலான உடலியல் பிரச்சினைகள்
ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இடையிடையே
இணையம்
இடைநிறுத்தப்படுவத-

முத்திரைப் பிரய�ோகங்களை பெற்றுக்
க�ொள்வதற்கு தெளிவற்ற நிலை ஏற்படுகின்றது. மாணவர் குருவினூடாக பயிற்சி
பெற்ற விடயங்களை செய்முறையாக
செயற்படுத்துவதற்கு
சந்தர்ப்பங்கள்
குறைவாகவே காணப்படுகின்றன.
எனவே இணையவழிக் கற்றலில்
மூலம் செய்முறையின் முழுமையான பூரணத்துவத்தினை அடைவது இலகுவான
விடயமல்ல என்பது அனுபவ ரீதியான
உண்மையாகும். ஒவ்வொரு மாணவனும் தகுதியுள்ளவனே, அவனுக்குள்
ஒளிந்து க�ொண்டிருக்கும் ஆர்வமான
துறையில் அவனை தகுதியுடையவனாக
வெளிக்கொணர்வதே ஆசிரியரின் சவாலாகும். இந்த விடயங்களை ஒருப�ோதும்
இணையவழிக் கல்வியினூடாக செயற்படுத்த முடியாது. இது மட்டுமன்றி

னால் கற்றலில் கவனச் சிதறல் ஏற்படும்
நிலையும் உள்ளது.
இலங்கையைப்
ப�ொறுத்தவரை
இணையவழி கல்வி முறை பாரிய சவாலாகவே பார்க்கப்படுகின்றது. இதுவரை
காலமும் இலங்கை மாணவர்கள் இக்கல்வி முறை த�ொடர்பான அறிவைய�ோ,
தேவைப்பாட்டைய�ோ
க�ொண்டிருக்கவில்லை. ஆசிரியர்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் இணையக்கல்வி தேவைப்பாடு
கட்டாயமாக தேவைப்படாத ஒன்றாகவே இருந்தது. திடீரென அறிமுகம்
செய்யப்பட்ட இக்கல்வி முறையால்
அதனை எவ்வாறு பெற்றுக் க�ொள்வது,
கலந்து க�ொள்வது, த�ொழில்நுட்ப சாதனங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
என்பது த�ொடர்பில் இன்றுவரை மாணவர்கள் மத்தியில் சிக்கல்கள் உள்ளன.
ஊவா
மாகாணத்தினை
எடுத்துக்
க�ொண்டால் மாணவர்கள் இணையமூடாக கல்வியினைப் பெறுவதற்கு க�ொடிய
விலங்குகள் நடமாடும் ஆபத்தான இடங்களுக்கும் செல்கின்றனர். இதே சூழ்நிலையிலேயே ஆசிரியர்களும் தள்ளப்படுகின்றனர். கிழக்கு மாகாணத்தினை எடுத்துக்
க�ொண்டால் 30 சதவீதமான மாணவர்கள்
மட்டுமே 'ஒன்லைன்' வகுப்புக்களில்
கலந்து க�ொள்கின்றமையும் பின்தங்கிய
கஷ்ட, அதிஷ்ட பிரதேச பாடசாலைகளிலிருந்து
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு
தெரிவாகின்ற மாணவர்களுக்கு இணையவழிக் கல்விமுறையால் கல்வி நிலையானது இன்று கேள்விக்குறியாகியுள்ளதும்
குறிப்பிடத்தக்க விடயங்களாகும்.
2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில்
இருந்து இலங்கையிலுள்ள ஆசிரியர்கள்
கல்விக்காக இணையத்தினூடாக மாணவர்களுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ள முனைகின்றனர். ஆனால் மாணவர்களின் சதவீதமானது 45 ஆகவே காணப்படுகின்றது.
இவ்விடயம் இலங்கை கல்வி மன்றத்தால் நடத்தப்பட்ட மதிப்பாய்வாகும்.
இந்த வகையிலே ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் தேர்ச்சி அடைவு மட்டங்களுக்காக ப�ோராட வேண்டிய நிற்பந்தமும்,
தேவையும் ஏற்படுகின்றது.
பல்கலைக்கழக,
உயர்கல்வியினை
மேற்கொள்ளும் பல மாணவர்களை
ப�ொறுத்தவரையில் ஒரு விரிவுரையாளர்
பல இன்னல்களை எதிர்நோக்குகின்-

இன்றைய க�ொவிட் த�ொற்று
அச்சுறுத்தல் காலத்தில்
ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும்
எதிர்கொள்கின்ற சங்கடங்கள்!
றமை கண்கூடு. விரிவுரைகள் நடத்தப்படும் ப�ோது குறிப்பிடத்தக்க சில மாணவர்கள் தங்களின் ச�ொந்த தேவைகளை
பூர்த்தி செய்யும் ப�ொருட்டு விரிவுரைகளை பதிவுகளில் இட்டுவிட்டு சுயதேவைகளை விரிவுரை நேரத்திலேயே
செய்வதற்கு முற்படுகின்றனர். இதனால்
குறிப்பிட்ட நாட்களில் நடைபெறும்
விரிவுரை முறைகள் அவதானிக்கப்படாமல் இருப்பதும் இது பற்றிய விடயங்களை மீளவலியுறுத்தும் சந்தர்ப்பங்களில்
மாணவர்களுக்கு இவ்விடயங்கள் புது
விடயமாகவே காணப்படுகின்றதையும்
அவதானிக்கலாம்.
ப�ொதுவாக பாடரீதியாக பார்ப்போமானால் செய்முறை கலந்த பாடவிதானத்தில் மாணவர்கள் முழுமையான அடைவுமட்டங்களை அடைய முடியாதுள்ளது.
உதாரணமாக பரதநாட்டியம் என்ற பாடத்தினை எடுத்துக் க�ொண்டால் இங்கு
செய்முறைப் பரீட்சை என்பது க.ப�ொ.த
சாதாரண, உயர்தர மாணவர்களுக்கு
கட்டாயமானதாகும். இந்த செய்முறை
விளக்கங்கள் பரதத்தினைப் ப�ொறுத்த
வரையில் குருவிற்கு அருகாமையில்
இருந்து கற்பதே சிறந்த முறையாகும்.
பண்டைய காலத்தில் குருகுலக்கல்வி
முறை குருசிஷ்ய த�ொடர்பு ப�ோன்ற விடயங்கள் முதன்மையான விடயமாகும். பரதத்தினைப் ப�ொறுத்தவரையில் இன்றும்
பண்டைய பழைமை பேணப்பட்டு வருகின்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
பாடலைப் பாடிக்கொண்டே குருவானவர் அபிநயத்துடனும், பாவத்துடனும்
வெளிக்காட்டப்படும்
உருப்படிகளை
மாணவர்கள் இவ்வாறான இணையவழி
கற்றலின் மூலம் தெளிவு பெறுவது சிரமமாகவுள்ளது. பாடலுக்கு ப�ொருத்தமான

நிகழ்நிலைப் பரீட்சைகள் நடத்தப்பட்டு
வருகின்ற ப�ோது இதில் மாணவர்களின்
தகுதியை கணிப்பிட முடியாதவர்களாக
ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் உள்ளனர்.
சில சமயங்களில் 'ஒன்லைன்' பரீட்சை
நடைபெற்று புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் புள்ளிகளிலே மாணவர்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட வினாக்களை விட
அதிகமான புள்ளி வீதம் பதிவாக்கப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது.
இங்கு விடைகளுக்குரிய தெளிவின்மையும் ஏற்படுகின்றது. இது ப�ோன்ற விடயங்கள் வகுப்பறைக் கற்பித்தலின் ப�ோது
ஏற்படுமிடத்தில் அதனை உரிய நேரத்தில் சரிசெய்து மாணவர்களின் மனஅழுத்தங்களை குறைப்பதற்கான வாய்ப்புக்கள்
ஏற்படும்.
கல்வி வளமே நாட்டின் மிகச்சிறந்த
மனித வளமாகும். இன்றைய சூழலில்
இணைய வழிக்கல்வி மிகமிகத் தேவையாகின்றது. ஆதலால் இணைய வழிக்
கல்வியை
நேரடி
வகுப்பறைக் கல்விக்கு
இணையாகக் க�ொள்ள
முடியாது. இது தற்காலிக தீர்வாகக் க�ொள்ளலாம்.

தர்மபாலன் கீதாஞ்சலி...?
(BA, MA),
நட்டுவாங்கக் கலைமணி,
(ஆசிரியை–பரதநாட்டியம்)

- �ொகுப்பு:
த
எஸ்.அஷ்ரப்கான்...?
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இலங்கைக்கு வந்து சேர்ந்துள்ள
தூரநாடுகளின் விருந்தாளிகள்!
உ
லகில் பறவைகள் குடிபெயர்வு
வருடா வருடம் இடம்பெறும்
நிகழ்வாகும். ஒவ்வொரு
வருடமும் குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில்
இக்குடிபெயர்வு இடம்பெறும். காலநிலை
மற்றும் பருவ மாற்றமே இதற்கு அடிப்படை
காரணமாகும்.

குறிப்பாக குளிர்காலம் ஆரம்பமானதும் பனிப்ப�ொழிவும் இரவு வேளையும் அதிகரிப்பதானது பறவைகளுக்கு உணவு தேடுவதில் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. அதன் விளைவாக
வட, தென் அரைக்கோளங்களைச் சேர்ந்த பறவைகள் வெப்ப வலய நாடுகளாக விளங்கும் பூமத்திய
ரேகை க�ோட்டு பிராந்திய நாடுகளுக்கு வலசை (குடிபெயர்தல்) செல்கின்றன.
வட அரைக்கோளப் பிராந்திய நாடுகளைப் பூர்வீகமாகக் க�ொண்ட பறவைகள் பெருமளவில் வலசை
செல்கின்றன. தென் அரைக்கோள பிராந்தியத்தைச்
சேர்ந்த பறவைகளும் குடிபெயர்கின்றன.
வட அரைக்கோள மற்றும் தென் அரைக்கோள
பிராந்திய பறவைகள் வலசை சென்றடையும்
முக்கிய நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கை உள்ளது.
இலங்கையின் அமைவிடம், இங்கு காணப்படும்
சீத�ோஷண நிலைமை மற்றும் பறவைகளுக்கான
உணவு இதற்குக் காரணம்.
வட அரைக்கோளப் பிராந்தியத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் தங்கள் குடிபெயர்வுக்கென பயன்படுத்திக்

க�ொள்ளும் பறத்தல் பாதைகளில் மத்திய ஆசிய
பறத்தல் பாதை மிகவும் முக்கியமானதாகும். இப்பாதையின் கடைக்கோடியில் இலங்கை உள்ளது. இப்பாதையானது மிகவும் விசாலமானதும் பெரும்பாலும் நிலப்பகுதியைக் க�ொண்டதுமாகும். குறிப்பாக
தென் சைபீரிய மலைத்தொடர், இந்துகுஷ் மலைத்த�ொடர், திபெத் மேட்டு நிலம், இமயமலைத் த�ொடர்
என்பனவும் இப்பாதைக்குள் அடங்கியுள்ளன.
அதனால் இப்பாதையின் ஊடாகப் பயணிக்கும்
பெரும்பாலான பறவைகள் உயர்ந்த மலைகள்,
மேட்டு நிலங்கள் உள்ளிட்ட நிலப்பகுதிகளைக்
கடந்தே குடிபெயர்வை மேற்கொள்கின்றன. அதற்காக அதிகளவிலான சக்தியை அவை செலவிடுகின்றன.
மத்திய ஆசிய பறத்தல் பாதையின் கடைக்கோடியில் அமைந்திருக்கும் இலங்கையானது பூமத்திய
ரேகைக்கோட்டுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக விளங்குவத�ோடு, வருடத்தில் 365
நாட்களும் வெளிச்சமும் பறவைகளுக்கு ஏற்ற
சீத�ோஷண நிலையும் காணப்படும் நாடாகவும்
உள்ளது.
அதன் விளைவாக 'இப்பாதையின் ஊடாகக் குடிபெயரும் பறவைகளில் சுமார் 250 வகையானவை
இந்நாட்டுக்கு வலசை வருகின்றன. அவற்றில் நீர்ப்புலப் பறவைகள் அதிகம் என்றாலும் கூட, நீர்ப்புலம் சாராத பறவைகளும் இங்கு வருகை தரவே
செய்கின்றன. இங்கு வலசை வரும் நீர்ப்புலப் பறவைகள் நீர்நிலைகள், குளங்கள், வயல் வெளிகள்,

யாழ்ப்பாணம், நெடுந்தீவு ஊடாக தென்னிந்தியா,
குஜ்ராத், பாகிஸ்தான், கந்தகார், கஸகிஸ்தான் என்றபடி பயணிக்கின்றது. இது சுமார் 500 கிராம் எடை
க�ொண்ட பறவையாகும்.
இதேப�ோன்று கருங்கடல் முதல் ம�ொங்கோலியா
வரையும், சீனாவின் வட கிழக்கு பிராந்தியத்திலும்
துருக்கியிலும் இனவிருத்தி செய்யும் demoiselle
crane என்ற பறவையும் steppe eagle பறவையும்
இமயமலையைக் கடந்தே இங்கு வருகின்றன.
இவ்வாறு திபெத் மேட்டு நிலம், இமயமலையைக் கடந்து இங்கு வரும் பறவைகள் இமயமலை
மற்றும் திபெத் மேட்டு நிலத் த�ொடரில் ஒட்சிசன்
பற்றாக்குறை நெருக்கடி, அழுத்தம், பனிப்புயல்,
குறைவான வெப்பநிலை என்பவற்றை எதிர்கொள்-

சதுப்பு நிலங்கள், கடற்கரைய�ோரங்கள் சார்ந்த
பிரதேசங்களில் தங்கியிருந்து இரை தேடிக்
க�ொள்கின்றன. இந்நாட்டுக்கு வலசை வரும் நீர்புலப் பறவைகளில் 18 வகையான வாத்துகள்
காணப்படுகின்றன' என்று க�ொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞான பீட பேராசிரியர் சரத் க�ொட்டகம தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கைக்கு வலசை வரும் பறவைகளில்
நீர்ப்புலங்களில் தங்கி இருக்கும் பறவைகள்,
காட்டுப் பறவைகள், கரைய�ோரங்களில் தங்கியிருக்கும் பறவைகள் என்பன காணப்படுகின்ற
ப�ோதிலும், இப்பறவைகள் அனைத்தும் ஒரே
பாதையூடாக இந்நாட்டுக்குள் வந்து சேர்வதில்லை. மாறாக இந்தியாவின் மேற்குக் கரை
ஊடாகவும், இந்தியாவின் கிழக்குக் கரையூடாகவும், அந்தமான் தீவு ஊடாகவும் ஓகஸ்ட் இறுதி
முதல் ஒக்டோபர் இறுதி வரையும் இப்பறவைகள்
நாட்டுக்குள் வந்து சேர்கின்றன.
இலங்கைக்கு வருகை தரும் குடிபெயரும்
பறவைகளில் வட அரைக்கோளப் பிராந்தியத்தின் ரஷ்யா, ஐர�ோப்பிய நாடுகள், சைபீரியா,
ம�ொங்கோலியா உள்ளிட்ட பிராந்தியங்களைச்
சேர்ந்தவை அடங்கியுள்ளன. அவை ஆயிரக்கணக்கான கில�ோ மீற்றர் தூரம் பயணித்தே இங்கு
வருகின்றன. அவற்றில் ஐர�ோப்பாவில் இனவிருத்தி செய்யக் கூடிய ஐர�ோப்பிய பஞ்சுருட்டான்
என்ற பறவையும் (european beater) ஒன்றாகும்.
இப்பறவையின் பெரும் பகுதி ஆபிரிக்க
கண்ட நாடுகளுக்கு வலசை செல்கின்ற ப�ோதிலும்,
இலங்கைக்கும் ஒரு சிறுத�ொகை வருகை தரவே
செய்கின்றது. அவற்றை இந்நாட்டின் தென்கிழக்கு
பிராந்தியத்திலும் யால சரணாலயப் பகுதிகளிலும்
அவதானிக்கலாம் என்று யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் விலங்கியல் துறை விரிவுரையாளர் கஜவதனி பார்த்தூரன் தெரிவிக்கின்றார்.
அதேநேரம் காஷ்மீர் ஈபிடிப்பான் பறவையும்இலங்கைக்கு வலசை வரும் பறவைகளில் ஒன்றாக
உள்ளது. இது இந்தியாவிலிருந்து அதன் மேற்கு
கரைய�ோரத்தின் ஊடாக இங்கு வருகின்றது.
அத்தோடு இமயமலை பிராந்தியத்தில் இனவிருத்தியில் ஈடுபடும் த�ோட்டக்கள்ளன் (indian pitta)
என்ற பறவையும் இங்கு குடிபெயர்ந்து வருகின்றது
என்று குறிப்பிட்டுள்ள விரிவுரையாளர் கஜவதனி,
இப்பறவை மிகவும் அழகானது. அதனால் 'ஆசிய

புவியின் ஒருமுனையில் இருந்து மறுமுனை
வரை ஒரு மாத காலம் பறந்தபடி இலங்கையை
வந்தடைவதும், சில காலம் இங்கு தங்கியிருந்த
பின்னர் புறப்பட்ட அதே இடத்துக்கு மீண்டும்
சென்றடைவதும் குடிபெயரும் பறவைகளின்
வாழ்க்கைக் க�ோலத்தில் மர்மமான விடயம்!

கனடாவில் 87 வயதில் முதுகலை
பட்டம் பெற்ற இலங்கை மூதாட்டி
இ
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வயது மூதாட்டி ஒருவர் கனடாவின் ய�ோர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற
மூத்த மாணவி என்ற பெருமையைப்
பெற்றுள்ளார். வரதலெட்சுமி சண்முகநாதன் என்ற இவர் 4,000
மாணவர்களில் அரசியல் அறிவியலில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவராக
விளங்குகின்றார். அவர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பட்டம் பெற்றார்.

“அரசியல் அறிவியலில் ஏதாவது செய்ய
வேண்டும் என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் லட்சியமாக இருந்து வருகிறது. என் வாழ்நாள்
முழுவதும் நான் அரசியல் மற்றும் அரசியல்
அறிவியலில் ஆர்வமாக இருந்தேன்”என்று
வரதலெட்சுமி சண்முகநாதன் கூறினார்.
சண்முகநாதன்
அப்பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த பட்டதாரி மட்டுமல்ல, கனடாவில்
முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற வயதான பெண்களில் இவரும் ஒருவர் என்று பல்கலைக்கழகத்தின் செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர் தனது 50 களின் நடுப்பகுதியில் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பிர்க்பெக் கல்லூரியில் முதல் பட்டத்தைப் பெற்றார்.
இப்போது பெற்றுள்ளது இரண்டாவது பட்டம்.
ய�ோர்க்கில் இருந்த ப�ோதிலும், தான் பிறந்து
வளர்ந்த இலங்கையில் தனது படிப்பை மையப்படுத்தத் தேர்ந்தெடுத்தார். அவர் தனது பதின்ம
வயதில்
மகாத்மா காந்தியின் க�ொள்கையில்
ஈர்க்கப்பட்டார்.
“நான் இலங்கையில் கவனம் செலுத்தினேன்,
ஏனென்றால் இலங்கை கடந்த 50 ஆண்டுகளாக
செய்திகளில் உள்ளது. இலங்கைக்கு 1948 இல்
சுதந்திரம் கிடைத்தது. அன்றிலிருந்து இலங்கை-

கநாதன் இங்கிலாந்தில் வசித்து வந்தார்.
அங்கு அவர் படித்தார். பின்னர் உயர்நிலைப் பாடசாலையில் ஆங்கிலம், ப�ொருளாதாரம் மற்றும் ஆங்கிலத்தை இரண்டாம்
ம�ொழியாக (ESL) கற்பித்தார்.
பின்னர் சண்முகநாதன் தனது மகள்
அனுசரணை செய்ததை அடுத்து 2004 இல்
கனடா வந்தார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,
மூத்தவர்களுக்கான ய�ோர்க்கின் கல்விக் கட்டணத் தள்ளுபடி ஊக்குவிப்பு பற்றிக் கேள்விப்பட்ட அவர், கற்றல் மற்றும் விண்ணப்பத்தில் தனது ஆர்வத்தைத் த�ொடர முடிவு
செய்தார்.
சண்முகநாதன் 85 வயதில், 2019
இலையுதிர்/குளிர்கால அமர்வில் அரசியல்
அறிவியலில் முதுகலை திட்டத்தில் ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டார்.
"நான் எப்பொழுதும் A அல்லது A
மைனஸைப் பெற விரும்பினேன். எல்லா
வழிகளிலும் எனக்கு A அல்லது A மைனஸ்
கிடைத்தது" என்று அவர் கூறினார்.
சண்முகநாதன் வளாகத்தில் தனது
சக த�ோழர்களிடையே பழக உற்சாகமாக
இருந்த ப�ோதிலும், க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோய் காரணமாக அந்த நேரம் குறைக்கப்பட்டது.
மாறாக தன் மகள், மருமகன் மற்றும் நான்கு
வயது பேரனுடன் வீட்டில் படிப்பதில் பெரும்பகுதியைக் கழித்தார்.
“பி.எச்.டி செய்ய விரும்பினேன், ஆனால் நான்
எம்.ஏ (முதுகலை) செய்ய வந்தேன். ஏனென்றால் நான் அதை முடித்து விட்டு ஏதாவது செய்ய
வேண்டும் என்று நினைத்தேன். இது பற்றி நான்
ஒரு புத்தகம் எழுதப் ப�ோகிறேன்” என்றார் அவர்.
சண்முகநாதனின் புத்தகம் ப�ோருக்குப் பிந்திய
இலங்கை பற்றிய அவரது ஆய்வாக இருக்கும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வாழ்நாளில் இன்னும்
இலட்சியங்களைக்
க�ொண்டுள்ளதாக
கூறுகின்றார்
யின் செய்திகள் எப்பொழுதும் அமைதி மற்றும்
ப�ோர் என்பதாகவே இருக்கும்” என்று அவர்
கூறினார்.
சண்முகநாதன் வட இலங்கையில் பிறந்து,
இளங்கலைப் பட்டம் பெற்று இந்தியாவுக்குப்
பயணம் செய்தார். அங்கு பட்டம் பெற்ற பிறகு,
அவர் இலங்கை திரும்பினார். ஒரு உள்ளூர்
பாடசாலையில் இந்திய வரலாறு மற்றும் ஆங்கிலம் கற்பித்தார். பின்னர் கல்வியில் டிப்ளோமா
பெற்றார்.
கனடாவுக்கு குடிபெயர்வதற்கு முன்பு, சண்மு-
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ஐர�ோப்பிய நாடுகள், ரஷ்யா, சைபீரியா,
ம�ொங்கோலியா, தஜிகிஸ்தான் ப�ோன்ற
பல்வேறு நாடுகளின் பறவைகளுக்கு
வருடத்தில் ஒரு தடவை இலங்கை ச�ொர்க்கபுரி!
காடுகளின் வண்ணம்' என்றும் இது அழைக்கப்படுகின்றது. இப்பறவையை நாட்டின் எல்லா பிராந்தியங்களிலும் அவதானிக்க முடிந்தாலும் மத்திய
மலைநாட்டில் அதிகளவில் காணக் கூடியதாக இருக்கும்' என்றார்.
மேலும் ரஷ்யாவின் அமுர் என்ற பகுதியில் இனவிருத்தியில் ஈடுபடும் அமுர் ராஜாளி (amur falcon)
குளிர்காலத்தில் ஆபிரிக்காவுக்கு குடிபெயரக் கூடியதாகும். இந்தியாவின் ஊடாகப் பயணிக்கும் இப்பறவை அந்நாட்டின் நாகலாந்தில் தரித்து ஒய்வெடுத்து, அராபிய கடலைக் கடந்து ஆபிரிக்காவை
சென்றடையும். இப்பயணத்தின் ப�ோது சில சமயங்களில் பயணப்பாதையை விட்டு விலகி தென்னிந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் கூட வருகை தரக் கூடியதாக உள்ளது அமுர் ராஜாளி. ஆனால் இது அரிதாக
இடம்பெறக் கூடியது.
இதேவேளை ம�ொங்கோலியாவைப் பூர்வீகமாகக்
க�ொண்ட பட்டைத்தலை வாத்துகளும் (barheaded
goose) இங்கு வலசை வருகின்றன. அதுவும்
27,000 அடி உயரமான இமயமலையைக் கடந்து
குளிர்காலத்தில் இப்பறவை வருகை தருகின்றது.
சுமார் 2 கில�ோ கிராம் எடை க�ொண்ட இப்பறவையை மன்னார் மாவட்டத்திலுள்ள க�ோரைக்குளம்
பகுதியில் பெரும்பாலும் அவதானிக்கலாம் என்கிறார் க�ொழும்பு பல்கலைக்கழக சுற்றுசூழல் மற்றும்
விஞ்ஞான பீட பேராசிரியர் சம்பத் செனவிரட்ன.
மத்திய ஆசிய நாடுகளிலும், தஜிகிஸ்தான்,
ம�ொங்கோலியாவிலும் இனவிருத்தி செய்யக் கூடிய
Brown headed gull என்ற பறவை 8,000 கில�ோ
மீற்றர் தூரம் பயணித்து குளிர் காலத்தில் இலங்கைகக்கு வருகை தருகின்றது. திபெத் மேட்டு நிலத்தின் 21,140 அடி உயரத்தையும் இமயமலைத்
த�ொடரின் 18,153 அடி உயரத்தையும் கடந்து
இங்கு வருகை தரும் இப்பறவையும் மன்னார்
பிரதேசத்தில்தான் தரித்து இருக்கும். அதற்குரிய
காலம் முடிவுற்றதும் திரும்பிச் செல்லும் இப்பறவை

வதைத் தவிர்க்க முடியாது. அவ்வாறான சவால்களுக்கு முகம் க�ொடுத்த ப�ோதிலும் வருடா வருடம்
இப்பறவைகள் இங்கு வருகை தருகின்றன என்றால்
குளிர்காலத்தில் அவை தங்கி இருப்பதற்கு ஏற்ற
சீத�ோஷண நிலையை இலங்கை க�ொண்டிருப்பதே
காரணமாகும்.
மேலும்இலங்கைக்கு வருகை தரும் மற்றொரு
பறவையான heuglins gull என்ற பறவை 8,000
கில�ோ மீற்றருக்கு அப்பாலுள்ள ரஷ்யாவின் வடக்கு
சைபீரியாவில் இனவிருத்தி செய்யக் கூடியதாகும்.
இப்பறவை திரும்பிச் செல்லும் ப�ோது 35 நாட்கள்
பயணித்தபடி ஹிந்துகுஷ் மலைத்தொடரைக் கடந்துதான் அங்கு சென்றடைகின்றது.
இவ்வாறு வடஅரைக்கோளப் பிராந்தியத்தில் இனவிருத்தி செய்யும் பல பறவைகள் இங்கு வலசை
வருகின்ற அதேநேரம், தென் அரைக்கோளத்தில்
இருந்தும் பல பறவைகள் இங்கு வருகை தருகின்றன. அவை பெரும்பாலும் கடல் பறவைகளாகும்.
அவற்றை இந்நாட்டின் கடல் பிராந்தியங்களில்
அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். அவற்றில்
அவுஸ்திரேலியாவில் இனவிருத்தி செய்யும் சதைக்கால் குழாய்மூக்கி (flesh footed sheawater) என்ற
பறவை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அதேப�ோன்று அண்டாட்டிக்காவில் இனவிருத்தி செய்யும் பறவைகளும்
இங்கு வலசை வருகின்றன.
ஆகவே இலங்கைக்கு குடிபெயர்ந்து வரும் வட
அரைக்கோள மற்றும் தென் அரைக்கோள பறவைகள் இலங்கையின் பெறுமதியையும் சிறப்பையும் தெளிவாகவே
உணர்ந்திருக்கின்றன.
அவற்றையே வலசை வரும் பறவைகளின்
நடத்தைக்கோலங்கள்
வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன.

மர்லின் மரிக்கார்...?

கல்முனை மேல்நீதிமன்ற நீதிபதியை
பாராட்டி க�ௌரவிக்கும் பெருவிழா

க

ல்முனை மேல்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீநிதி
நந்தசேகரன் நீதிச்
சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதையிட்டு, அவரைப் பாராட்டி
க�ௌரவிக்கும் பெருவிழா
அண்மையில் கல்முனை
சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின்
ஏற்பாட்டில் சாய்ந்தமருது லீ
மெரிடியன் மண்டபத்தில்
நடைபெற்றது.
கல்முனை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்
தலைவர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஐ.எல்.எம்.ரமீஸ்
தலைமையில் இடம்பெற்ற இவ்விழாவில் நீதிபதி
ஸ்ரீநிதி நந்தசேகரன், சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின்
சார்பில் நினைவுச் சின்னம் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார். அத்துடன் கல்முனை மாநகர மேயர் சிரேஷ்ட
சட்டத்தரணி ஏ.எம்.றகீப் விசேட நினைவுச் சின்னம்
வழங்கி க�ௌரவித்து, வாழ்த்துரை நிகழ்த்தினார்.
சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி றைசுல் ஹாதி, நீதிபதி ஸ்ரீநிதி
நந்தசேகரன் தம்பதியினரை ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி,
வாழ்த்துரை நிகழ்த்தி க�ௌரவித்தார். பெண் சட்டத்தரணிகள் சார்பிலும் நீதிபதிக்கு விசேட நினைவுச்
சின்னம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
மேலும், சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளான எம்.எஸ்.

எம்.ஜெமீல், ஏ.எம்.பதுர்தீன், அன்சார் ம�ௌலானா,
ஆரிப் சம்சுதீன், யூ.எம்.நிசார், ஏ.எல்.நதீர், எம்.எஸ்.
எம்.ரஸ்ஸாக், லியாகத் அலி, சாரிக் காரியப்பர்,
கலாநிதி ஏ.எல்.ஏ.கபூர் ஆகிய�ோருடன் கனிஷ்ட சட்டத்தரணிகளான துலாஞ்சலி, பெனாஸிர் ரஹ்மியா,
ராமேஸ்வரி, இயாஸ்தீன் ஆகிய�ோரும் நீதிபதி ஸ்ரீநிதி
நந்தசேகரனின் உன்னதமான நீதிச் சேவைகளை சுட்டிக்காட்டி உரையாற்றினர்.
விழாவின் ஆரம்பத்தில், மறைந்த சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளான எம்.யூ.தாஹா செய்னுதீன், எம்.கே.பேரின்பராஜா ஆகிய�ோருக்கு மரியாதை செலுத்தும்
வகையில் இரண்டு நிமிட ம�ௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு, பிரார்த்தனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கல்முனை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஆரிகா காரியப்பர் நிகழ்வுகளை நெறிப்படுத்தியதுடன் நன்றியுரையும்
நிகழ்த்தினார். சட்டத்தரணி சுஹால்ஸ் பிர்தௌஸ்
வாழ்த்துப்பா வாசித்துக் கையளித்தார்.
இந்நிகழ்வில் கல்முனை, சம்மாந்துறை, அக்கரைப்பற்று மற்றும் ப�ொத்துவில் நீதிமன்றங்களில்
பணியாற்றும் நீதிபதிகள் மற்றும் சட்டத்தரணிகள்
பலரும் பங்கேற்றிருந்தனர்.

எம்.ஐ.சம்சுதீன்...?
(கல்முனை விசேட நிருபர்)
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மன்னார் மாவட்டத்தில் த�ொடர் மழை;
பல குடும்பங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிப்பு

பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அரசாங்க அதிபர் விஜயம்
மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த
சில தினங்களாக பெய்து வரும் கடும்
மழை காரணமாகவும் மாவட்டத்தின் பல பாகங்களிலும் வெள்ளம்
ஏற்பட்டுள்ள காரணமாகவும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் மன்னார் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள பல்வேறு
கிராம மக்கள்
அச�ௌகரியங்களுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளனர்.
மன்னார் மூர் வீதி , உப்புக்குளம் , பள்ளிமுனை , சாந்திபுரம் ,
ச�ௌத்பார் பனங்கட்டுக�ொட்டு ,
எமில் நகர் உள்ளிட்ட பல கிராமங்களில் உள்ள பல வீடுகளில் மழை நீர்
சூழ்ந்துள்ளது.
தலைமன்னார் ஊர்மனை கிராமத்தின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு
கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் மழை
வெள்ளத்தினால் சுமார் 50 குடும்பங்கள் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்-

பெத்தகான
சதுப்பு
நிலப்
பூங்காவை மேம்படுத்துவதும் இத்திட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. உலக வங்கியின் தெற்காசிய
வலயத்தின் உப தலைவர் ஹார்ட்விக் ஷெஃபர் (Hartwig Schafer)

ஆக பதிவாகியுள்ளது. மேலும்,
நேற்று பங்குச்சந்தையின் ம�ொத்த
புரள்வு 5.60 பில்லியன் ரூபாவாக
பதிவாகி உள்ளதாக க�ொழும்பு
பங்குச் சந்தை தெரிவித்துள்ளது.

படும். அதேநேரம், அடுத்த வாரம்
முதல் தட்டுப்பாடின்றி சீமெந்தை
இறக்குமதி செய்ய இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
துறைமுகத்தில்
தேங்கியுள்ள
க�ொள்கலன்களை
விடுவிப்பதற்கான ட�ொலர் ஒதுக்கத்தை வழங்கவும் தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சர்
தெரிவித்துள்ளார்.

சி.வியை சந்தித்தார்...
சி.வி. விக்னேஸ்வரனை யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று சந்தித்து கலந்துரையாடினர். குறித்த சந்திப்பின் பின்
கருத்து தெரிவித்த செந்தில் த�ொண்டமான்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விக்னேஸ்வரன், எமது குடும்பத்துடன்
நெருக்கமாக உறவு உள்ள ஒருவர்.
அவரை நீண்டகாலமாக எனக்கு
தெரியும். அதன் அடிப்படையில்
ஒரு சிநேகபூர்வமான சந்திப்பாகவே
அவரை சந்தித்துள்ளேன்.
அரசியல் ரீதியாக எந்த விடயமும்
நாம் பேசிக் க�ொள்ளவில்லை ஒரு

சினேக பூர்வமாகத்தான் நான் அவருடன் கலந்துரையாடினேன் என
தெரிவித்தார்
குறித்த சந்திப்பு த�ொடர்பில் கருத்துரைத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
சி.வி விக்னேஸ்வரன், எமது நீண்டகால நண்பருடன் சிநேகபூர்வமான
சந்திப்பினை
மேற்கொண்டேன்.
நான்
அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து
விட்டேன் என சிலர் நினைப்பார்கள். ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு
ஒன்றும் பேசவில்லை நாங்கள்
சினேகபூர்வமாக சில விஷயங்களை பேசின�ோம் என்றார்.

தலைமையில், மன்னார் பிரதேச
செயலாளர் எம். பிரதீப் மற்றும்
கிராம சேவையாளர் உள்ளிட்ட
கிராம மக்களின் பிரதிநிதிகள் அப்பகுதிக்கு சென்று பார்வையிட்டனர்.
தேங்கி உள்ள வெள்ள நீரை இன்று
சனிக்கிழமை (6) வெளியேற்றுவதற்கான நடவடிக்கையை கிராம மக்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ள
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

தடுப்பூசி ஏற்றத்தை, இலங்கையர்களுக்கு வழங்க ஆரம்பித்தமை மிக
சிறந்த நடவடிக்கையாகும் என்றும்,
எதிர்காலத்தில் அது ஏனைய தரப்பினருக்கும் வழங்கப்படுமாயின் சிறந்ததாகும் என்றும் இதன்போது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்தச் சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்துள்ள
சுகாதார
அமைச்சர்
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல, ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் ப�ொது இடங்களுக்குத் தடுப்பூசி அட்டையைக் க�ொண்டு
செல்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், அதனை இலங்கையிலும்
நடைமுறைப்படுத்துவது
குறித்து
அவதானம்
செலுத்தப்படுவதாக
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மூன்று பிள்ளைகளின் தாய்...
செய்யப்பட்டுள்ளதாக
தெரிவித்த
ப�ொலிஸார் சந்தேகத்தின் பேரில்
இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இச் சம்பவம் நேற்று முன்தினம்
(04) இரவு 8 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
அயல் குடும்பத்திற்கு, தனது
குடும்பத்திற்கும் ஏற்பட்ட கைகலப்பை விளக்குவதற்கு சென்ற
தாயே இவ்வாறு ப�ொல்லால் தாக்கப்பட்டு இறந்துள்ளார்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் மூன்று
பிள்ளைகளின் தாயான சந்திரசேகரன்
கலாதேவி வயது 57 என தெரிவிக்-

கப்பட்டுள்ளது.சம்பவம்
த�ொடர்பாக சந்தேகத்தின் பேரில் இளைஞர்
ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக
வட்டவளை ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக
நபரை ஹட்டன் நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர்ப்படுத்த
நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
மேலும் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து ஹட்டன்
கைரேகை அடையாள பிரிவு மற்றும்
வட்டவளை ப�ொலிஸார் இணைந்து
மேலதிக விசாரணைகளை மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

நேற்று காலை 8 மணியுடனான
காலப்பகுதியில்
காலி-எல்பிட்டிய
பகுதிலேயே அதிக மழைவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அங்கு 115 மில்லிமீட்டர் மழைவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளதாக
வளிமண்டலவியல்
திணைக்களம்
தெரிவித்துள்ளது. இந்த காலப்பகுதியில் முல்லைத்தீவில் 80 மில்லிமீற்றர்
மழைவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
இதனிடையே மேல், சப்ரகமுவ,
ஊவா, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகா-

ஆற்றுக்குள் வீசப்பட்ட சிசு...
குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர், இராணுவத்தினர், கடற்படையினர் ஒன்றிணைந்து அப்பகுதியில் வீசப்பட்டிருந்த சிசுவை மீட்டெடுத்தனர்.
சந்தேகநபரான பக்கி தம்பி அஸ்பர்
கைது
செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு,
குழந்தையை பெற்றெடுத்த 19 வயதுடைய அவரது மகள் அஸ்வர்
பாத்திமா பாஸ்லூன் ப�ொலிஸாரால்
கைது செய்யப்பட்டு மருத்துவ பரிச�ோதனைகளுக்காக
சம்மாந்துறை
ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 13 வயதுடைய
மற்றொரு மகளான அஸ்பர் பாத்திமா
பத்ரிசா என்பவர் தனது சக�ோதரியை
வைத்தியசாலையில்
அனுமதிப்பதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார்.
தனது மகளுடன் தகாத உறவில்

11 சிறுவர்கள் ,06 பராமரிப்பு சேவையாளர்கள், ஆசிரியர்கள், சிற்றுண்டிச்
சாலை ஊழியர்கள், நீதிமன்ற உத்தர-

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

ஈடுபட்டு பிறந்த குழந்தையையே
இவ்வாறு ஆற்றுக்குள் வீசியதாக
சந்தேக நபர் ப�ொலிசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் இந்த
சம்பவம் குறித்து மேலதிக விசாரணைகளை சம்மாந்துறை ப�ொலிஸார்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்த
சம்மாந்துறை நீதவான் நீதிமன்ற
நீதிபதி ஐ.என்.றிஸ்வான் உயிரிழந்த சிசுவை பார்வையிட்டதுடன்,
பிரேத பரிச�ோதனையை மேற்கொள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார். இதனை
அடுத்து அம்பாறை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு சிசு எடுத்துச்செல்லப்பட்டது. மேலதிக விசாரணைகளை
சம்மாந்துறை ப�ொலிஸார் மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

சிறுவர் பராமரிப்பு...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வின் பேரில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள
சிறுவர்கள் ஆகிய�ோரும் இதில் உள்ளடங்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.(ஸ)

வடக்கு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை...
உறுதியளித்துள்ளார்.
யாழ்ப்பாணத்திற்கு
விஜயம்
மேற்கொண்ட இராணுவ தளபதி
சவேந்திர சில்வா நேற்று முன்தினம் (04) வடமாகாண ஆளுநர்
ஜீவன் தியாகராஜாவை சந்தித்து
கலந்துரையாடினார். அதன் ப�ோது,
வடமாகாண மக்களின் வாழ்வாதா-

ப�ொது இடங்களில் க�ொவிட்...
(04) இடம்பெற்றது. இந்தச் சந்திப்பில், உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் இலங்கைப் பிரதிநிதியும் பங்கேற்றிருந்தார்.
கனடாவில் ப�ொது இடங்களுக்குப் பிரவேசிக்கும்போது, பூரண
தடுப்பூசியேற்றத்திற்கு
உள்ளான
அட்டையைக் க�ொண்டு செல்வது
கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கைக்கான கனேடிய உயர்ஸ்தானிகர்
தெரிவித்துள்ளார்.
த�ொற்றிலிருந்து தாம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், ஏனையவர்களுக்கும் அது
பரவுவதைத் தடுக்கும் ந�ோக்கில் இந்த
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பூஸ்டர் எனப்படும் செயலூக்கி

சூரிச்
சர்வதேச
விமான
சேவையின் எடில்விஸ் விமான
சேவைக்குச் ச�ொந்தமான டபிள்யூ.
கே 64 என்ற விமானம் நேற்று
(05) காலை 7.30க்கு கட்டுநாயக்க
விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது.

ரத்தை வலுப்படுத்துவது த�ொடர்பில் இரு தரப்பினரும் நீண்ட நேரம்
கலந்துரையாடிய ப�ோது, வடக்கு
மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை
வலுப்படுத்த இராணுவம் தனது
பூரண ஆதரவை வழங்கும் என
இராணுவ தளபதி உறுதி வழங்கினார்.

சீரற்ற காலநிலையால்...
மத்திய நிலையம் வெளியிட்டுள்ள
அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கைக்கு அருகில் காணப்பட்ட குறைந்த காற்றழுத்தம் காரணமாக நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக
கடும் மழையுடனான காலநிலை
நிலவியது. இந்த நிலையில், சீரற்ற
வானிலையால் 12 மாவட்டங்களில்
1136 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 4 ஆயிரத்து 364 பேர் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருப்பதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ

மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன், இந்த அனர்த்தத்தினால்
5 உயிரிழப்புக்கள் பதிவாகியுள்ள
நிலையில் இருவர் வெள்ளத்தில் சிக்கியும் இருவர் மின்னல் தாக்குதலுக்கு
உள்ளாகியும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
மேலும், 12 வீடுகள் முழுமையாகவும், 630 வீடுகள் பகுதியளவிலும்
சேதமடைந்துள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

செல்பி எடுக்க முயன்ற ...
கல்லாறு பாலத்தினை அண்மித்த
சந்தர்ப்பத்தில், அந்தப் பாலத்தில்
இரண்டு இளைஞர்கள் செல்பி படம்
எடுக்க முயற்சித்துள்ளனர்.
இதன்போது,
புகையிரதம்
வருவதை அவதானித்த ஓர் இளைஞர்
ஆற்றில் குதித்ததுடன், மற்றைய
இளைஞர் ரயிலில் ம�ோதுண்டு

சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முருங்கன் பகுதியை சேர்ந்த 21
வயதுடைய இளைஞரே விபத்தில்
உயிரிழந்துள்ளதுடன்,
சம்பவம்
த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளைச் செட்டிக்குளம் ப�ொலிஸார்
முன்னெடுத்துள்ளனர்.

வெள்ளை மாளிகையில்...
இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும்
அமெரிக்காவில் அந்நாட்டு ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் தன் மனைவியுடன் வெள்ளை மாளிகையில் குத்து
விளக்கேற்றி தன்னுடைய தீபாவளி
வாழ்த்துக்களைத்
தெரிவித்துக்
க�ொண்டார்.
மேலும் அவர் , இருளிலிருந்து

அறிவு , ஞானம் , உண்மை உள்ளதைத் தான் தீபாவளி நமக்கு நினைவுப்படுத்துகிறது.
அமெரிக்கா
மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள
இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், ஜைனர்கள்,
ப�ொதுமக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகள்’ எனத்
தெரிவித்திருக்கிறார்.

வடக்கிற்கு ப�ோதைப் ப�ொருள்...
பிரிவு ப�ொறுப்பதிகாரி மேனன் தலைமையலான குழுவினர் கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து 52
பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்ட 1562 ப�ோதை
மாத்திரைகளும் 2.5 கிராம் ஹெர�ோயின்,
200 கிராம் கஞ்சா, ஒரு கூரிய வாள் உட்பட
ப�ோதைப்பொருள் விற்பனைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இரு கார்களும் ப�ொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டன.
யாழ்ப்பாணத்தில்
காரில்
வைத்து
ப�ோதைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக குறித்த ப�ொலிஸ் குழுவினரிற்கு
கிடைக்கப்பெற்ற தகவலின் அடிப்படையில்
யாழ்.இராசாவின் த�ோட்டம் வீதியில் வைத்து
அந்த கார் சுற்றிவளைக்கப்பட்டு ச�ோதனையிடப்பட்டதில் 2.5 கிராம் ஹெர�ோயின், 200
கிராம் கஞ்சா, 2 பெட்டி ப�ோதைமாத்திரை-

கள் என்பன
மீட்கப்பட்டன. இதன்போது
முக்கிய சந்தேகநபர் உட்பட மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பிரதான
சந்தேக நபர், யாழ் நகர்ப்பகுதியை சேர்ந்த
(30 வயது) யாஸ் குழு எனும் புதிய வாள்வெட்டு குழுவின் தலைவராவார். அவரிடம்
இருந்து கூரிய வாள் ஒன்றும் ப�ொலிஸாரால்
மீட்கப்பட்டது. இதேவேளை அவரிடம்
நடத்திய விசாரணையில் தனக்கு ப�ோதை
மாத்திரைகளை வவுனியாவை சேர்ந்த நபர்
ஒருவரே தருவதாகவும் அந்த நபர் வடமாகாணம் முழுவதும் ப�ோதைமாத்திரைகளை
விற்பனை செய்யும் பிரதான தரகர் எனவும்
அந்நபர் தற்போது யாழ்ப்பாணத்தில் இருப்பதாகவும் சந்தேகநபர் தெரிவித்ததையடுத்து
குறித்த நபரை யாழ். க�ோவில் வீதியில் வைத்து

இந்த விமானத்தில் 96 வெளிநாட்டவர்கள் நாட்டை வந்தடைந்தனர். அவர்களை வரவேற்க,
இலங்கைக்கான சுவிட்ஸர்லாந்து
தூதுவர் விமான நிலையத்திற்கு
வந்திருந்ததாக
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐ.ம. சக்திக்கு...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

உள்ளிட்ட
பிரதிநிதிகள்,
இராஜாங்க அமைச்சர்களான நாலக்க
க�ொடகேவா மற்றும் ம�ொஹான்
பி. டீ சில்வா ஆகிய�ோருடன் அதிகாரிகள் சிலரும் இச்சந்தர்ப்பத்தில்
இணைந்திருந்தனர்.

30 நீர்த்தேக்கங்களின்...
ளன.மழைநீர் வீட்டிற்குள் புகுந்த
நிலையில் பல குடும்பங்கள் தங்களுடைய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் வீடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளன.குறித்த பகுதி மிகவும் தாழ்வான
பிரதேசம் என்பதால் மழை வெள்ள
நீரை வெளியேற்றுவதில் பாரிய சிரமங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை(5) மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஏ. ஸ்ரன்லி டிமெல்

அரிசி, சீமெந்து தட்டுப்பாடு...
65 ரூபா விசேட பண்ட தீர்வை
வரியை, 25 சதமாகக் குறைத்து,
தனியார் துறைசார் எந்தவ�ொரு தரப்பினருக்கும் அரிசியை இறக்குமதி
செய்ய நிதி அமைச்சர் இடமளித்துள்ளார். சந்தையில் அரிசி விலையைக்
குறைப்பதற்கு இதனூடாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஓரிரு வாரங்கள் ஆகும்போது, தட்டுப்பாடின்றி அரிசி விநிய�ோகிக்கப்-

க�ொவிட்-19 பரவல் காரணமாக
2019 ஆம் ஆண்டு இடைநிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர், சுவிட்ஸர்லாந்தின் சூரிச் விமான நிலையத்திலிருந்து முதல் முறையாகப்
பயணிகள் விமானம் ஒன்று இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளது.

உலக வங்கி பிரதிநிதிகளுடன்...

க�ொழும்பு பங்குச் சந்தை...
இந்த சாதனையை படைத்துள்ளது. அடிப்படையில் நேற்றைய
வர்த்தக முடிவில் க�ொழும்பு பங்குச்
சந்தை
அனைத்து
பங்குகளின்
ம�ொத்த விலை சுட்டெண் 10,632.21

இரு வருடங்களுக்கு பின் சுவிஸிலிருந்து
பயணிகள் விமானம் க�ொழும்பு வருகை

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
ணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை
மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளிலும்
75 மில்லிமீற்றர் மழைவீழ்ச்சி பதிவாகலாம் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.
இதேவேளை, அதிக மழையுடனான
வானிலையால் 07 மாவட்டங்களுக்கு
விடுக்கப்பட்ட மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை த�ொடர்ந்தும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆய்வு நிறுவகம்
தெரிவித்துள்ளது.

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வந்ததே நல்லாட்சி அரசு பின்னடைவதற்கு காரணம்.அதனை அன்றிருந்த இரு தலைவர்களும் தான் ஏற்க
வேண்டும்.
எமது தரப்பில் குறைபாடுள்ளது.
கட்சி தலைமையை தெரிவு செய்வதற்கு செயற்குழு மற்றும் மத்திய
குழுவின் அனுமதி தேவை. வருடாந்தம் கட்சி மாநாட்டில் அனுமதி பெற
வேண்டும்.கட்சி த�ொகுதி ஆதரவாளர்களின் ஆதரவுடனே தலைவர்
தெரிவாக வேண்டும். இவை எமது
கட்சி யாப்பில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.
எவருக்கும் தலைசாய்க்காது
பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியமைக்க மக்கள் ஆணையை க�ோர
இருக்கிற�ோம் என்றார்.

க�ொர�ோனா வைரஸ்...
பெற்றோர்களையும் கேட்டுக் க�ொள்வதாகவும் அவ்வாறு செயற்படாவிட்டால் பாடசாலைகளை திறப்பதில் கூட
நெருக்கடிகள் ஏற்படலாம் என்றும்
அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மக்கள் த�ொடர்ச்சியாக சுகாதார வழிகாட்டல்களையும்
சட்டங்களையும்
உரிய விதத்தில் பின்பற்றாவிட்டால்
இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டில் அனைத்து மக்களும் முகக்

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

கவசம் அணிதல் உள்ளிட்ட சுகாதார
வழிமுறைகளை முறையாகப்பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக மதுபான
உபசரிப்பு நிகழ்வுகள் க�ொர�ோனா
வைரஸ் உருவாவதற்கு உரிய இடங்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ள நிலையில்
அவ்வாறான இடங்களை தவிர்த்துக்
க�ொள்ளுமாறு தாம் அனைவரையும்
கேட்டுக் க�ொள்வதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)

பணத்தை மீதப்படுத்த...
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
யுத்த காலத்தில் இருந்ததைப்
ப�ோன்று,
அமைச்சர்களுக்கும்,
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கும் தற்போது பாதுகாப்பு அவசியமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதிகூட,
தம்முடன்
பயணிக்கும் வாகனங்களின் எண்-

ணிக்கையைக் குறைத்துள்ளதாகத்
தெரிவித்துள்ள அவர், பாதுகாப்பு
வாகனங்களை அதிகளவில் பயன்படுத்தும், அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருப்பார்களாயின், அவர்கள் தற்போதைய
சந்தர்ப்பத்தில் அர்ப்பணிப்பு செய்ய
வேண்டும் என்றும் இராஜாங்க
அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தந்தை - மகனுக்கு...
பிரதான வீதியில் வெலிசர, ப�ொது
மயானத்துக்கு அருகில் நேற்று
முன்தினம் (04) காலை க�ொழும்பிலிருந்து நீர்கொழும்பு நோக்கிப்
பயணித்த அதிச�ொகுசு வாகனம்
ஒன்று, வீதியை விட்டு விலகி, எதிர்
திசையில் பயணித்த இரு ம�ோட்டார்
சைக்கிள்களையும்
முச்சக்கரவண்டிய�ொன்றையும், கார் ஒன்றையும்
ம�ோதி விபத்துக்குள்ளாக்கியது.
விபத்தில் ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
பயணித்த மஹபாகே பகுதியைச்
சேர்ந்த 51 வயதான ஒருவர் சம்பவ
இடத்திலேயே
உயிரிழந்ததுடன்,

மேலும் ஐவர் காயமடைந்தனர்.
விபத்துக்கு காரணமான ச�ொகுசு
வாகனத்தை செலுத்தியதாகக் கூறப்படும் 16 வயது மாணவர் மஹபாகே
ப�ொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டதுடன், வர்த்தகரான குறித்த மாணவரின் தந்தையும் கைதுசெய்யப்பட்டார்.
கைதான இருவரும் நேற்று
வத்தளை நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட வேளையில்
அவர்களை 14 நாட்கள் விளக்கமறியலில் வைக்க நீதவான் உத்தரவிட்டார்.

பசிலுக்கு எதிரான...
முன்னெடுப்பதா,
இல்லையா
என்பது த�ொடர்பில் இறுதி முடிவு
நவம்பர் 11ஆம் திகதி அறிவிக்கப்பட-

வுள்ளது. சட்டமா அதிபர் அறிக்கை
ஒன்றை வெளியிட்டு இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

படகு மூலம் 96 Kg கஞ்சாவை...
ஊடகம�ொன்று தெரிவித்துள்ளது.
கிடைக்கப்பெற்ற இரகசிய தகவலுக்கமைய, வேதாரண்யம் கடல�ோரக் காவல் படையினர் நேற்று (04)
மாலை இரகசிய கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதன்போது கரைய�ோரத்தில்

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்பிடிப் படகிலிருந்து 3 மூட்டைகளில்
ப�ொதியிடப்பட்டிருந்த 96 கில�ோ
கஞ்சா மீட்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் த�ொடர்பில் 33 வயதான
சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நகரங்களுக்கிடையேயான கடுகதி...
வழமையான
நேர
அட்டவணைக்கு அமைய இரவு 7 மணிக்கு
பின்னர்
இடம்பெறும்
ரயில்
சேவைகளுடன், குறுந்தூர ரயில்
சேவைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது த�ொடர்பிலும் கலந்துரையாடி
தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்று
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணக்
கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டதையடுத்து
கடந்த முதலாம் திகதி முதல் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான அலுவலக புகையிரத சேவைகள் மாத்திரம்

ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இருப்பினும்
தற்போது வரையில் இரவு 7 மணிக்கு
பின்னரான தூரப் பிரதேசங்களுக்கான
புகையிரத சேவைகளும், குறுந்தூர
புகையிரத சேவைகளும் வழமை
ப�ோன்று இடம்பெறுவதில்லை.
நடைமுறையில் உள்ள முறைமைக்கு அமைய இரவு 7 மணிக்கு
பின்னர் பயணிகளின் அவசியத்தன்மை கருதி மாத்திரம் புகையிரதங்களை சேவையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாகத் ரயில்வே
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

"ம�ொனுபிரவியர்" க�ொவிட் ...
மேனன் தலைமையிலான குழுவினர் சுற்றி
வளைத்தனர். இதன்போது அவர் பயணித்த
காரில் 50 பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்ட 1550
ப�ோதை மாத்திரைகள் மீட்கப்பட்டதுடன்
அந்த காரையும் ப�ொலிஸார் தம்வசப்படுத்தினர். ப�ோதை மாத்திரைகளை யாழ்ப்பாணத்தில் விநிய�ோகிப்பதற்காக அந்த நபர் அங்கு
வந்திருந்ததாக விசாரணைகளில் தெரியவந்தது. கைது செய்யப்பட்டவர் வவுனியா நெடுங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த 32 வயதுடையவர்
என ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். உயிராபத்தை
தரக்கூடிய அப் ப�ோதை மாத்திரைகள் மற்றும்
ப�ோதைப்பொருள் விநிய�ோகம் த�ொடர்பில்
மேலதிக விசாரனைகளை ப�ொலிஸார் மேற்க�ொண்டுவருவத�ோடு கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர்கள் நீதவான் நீதிமன்றில் முற்படுத்தப்படவுள்ளனர்.

பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்பது
குறித்து சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
நாயகத்திடம் வினவப்பட்டுள்ளது.
ஒளடத உற்பத்தி மற்றும் ஒழுங்குப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன, கடிதம் ஒன்றினூடாக இந்த விடயத்தை வினவியுள்ளார்.
வாய் வழியாக வழங்கப்படும் இந்தத்
தடுப்பு மருந்து, க�ொவிட் த�ொற்றால்
வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்படும் மற்றும் மரணத்திற்கு உள்ளாகும்
நிலையை சுமார் 50 சதவீதம் தடுக்கும்
என மெர்க் ஒளடத நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன
ஜயசுமன அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனால் அந்த மருந்து பல நாடுக-

ளால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, முன்பதிவு
செய்யப்படுவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ம�ொனுபிரவிய(ர்)
மருந்தை, இலங்கையில் க�ொவிட்-19 பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தும்
முறைமை குறித்து, க�ொவிட் நிபுணர்
குழுவின் கருத்தைத் தமக்கு அறியப்படுத்துமாறு சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் இராஜாங்க அமைச்சர்
க�ோரியுள்ளார்.
அதேநேரம், இந்தப் புதிய மருந்தைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவசியத்தன்மை
இருக்குமாயின், அது குறித்து செயற்பட வேண்டிய முறைமை த�ொடர்பில்
ஆல�ோசனை வழங்குமாறும், இராஜாங்க
அமைச்சர் அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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அமரர்.கணபதியின் 30 ஆவது சிரார்த்த தினம்
ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்

மூத்த த�ொழிற்சங்கவாதியும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான
அமரர்.கணபதியின்
30ஆவது சிரார்த்த தினம் நாளை 07.11.2021
ஆம் திகதி அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. இன,மத, ம�ொழிக்கு அப்பால் மக்கள் மனங்களில் அமரர் கணபதி அவருடைய சமூகசேவையால் வாழ்கின்றார். இந்தியா தமிழ்நாடு
சேலம் மாவட்டம் திருச்சங்கோடு எனும்
பூர்வீக இடத்தைச் சார்ந்தவரும். இலங்கையில் நுவரெலியா மாவட்டம் அக்கரபத்தனை ஹ�ோமூட் த�ோட்டத்தில் செங்கோடன் காளியம்மா தம்பதிகளுக்கு மூன்றாவது
பிள்ளையாக 15.05.1941 ஆம் ஆண்டு

பிறந்தார். ஹற்றன் ப�ொஸ்கோ
கல்லூரியில் பயின்றாலும். தான்
பிறந்த ஊரையும் ஊர் மக்களையும்
மறவாது வாழ்ந்து காட்டி மறைந்தவர். மறைந்த மலையக தலைவர்
ச�ௌமியமூர்த்தி த�ொண்டமானுடன் இணைந்து பல அபிவிருத்தி
வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்தார். இலங்கையில் முதலாவது
உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் நுவரெலியா பிரதேச சபை உறுப்பினர்
பதவி இவருக்கு கிடைத்தது. வரலாற்றில் அக்கரபத்தனை பிரதேசத்தில் முதலாவது பிரதேச சபை
உறுப்பினரும் இவரே. அது மாத்திரம் அல்ல

மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்ததில்
வீடு முற்றாக சேதம்

கட் டு க ஸ ்த ோ ட ்டை ,
மெனிக்கும்புர பிரதேசத்தில் நேற்று முன்தினம்
(04) அதிகாலை 1.00 மணியளவில் வீதியின் ஒரு பகுதியுடன் மண்மேடு சரிந்து
வீழ்ந்ததில்
வீட�ொன்று
முற்றாக சேதமடைந்துள்ளது.
அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் தெய்வாதீனமாக
உயிர்தப்பியுள்ளனர். வீட்டில் தாயும் மகனும் உறங்கிக்கொண்டிருந்த வேளையிலேயே மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்துள்ளது.
மண்சரிவு ஏற்பட்ட ப�ோது அவர்கள் வீட்டின் முன் பகுதியில்
உறங்கிக் க�ொண்டிருந்ததாகவும், அதனால் பாதிப்பு ஏதுவும் ஏற்படவில்லையெனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

ஆணொருவரின் சடலம் மீட்பு
தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

சீகிரியா பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் ஐந்து மாடி
சுற்றுலா ஹோட்டல் கட்டடம் ஒன்றின் கீழ் தளத்திலிருந்து ஆணொருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டதாக சீகிரியா பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
தனியார் நிறுவனமொன்றினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும்
மேற்படி சுற்றுலா ஹோட்டலின் கீழ் சடலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அப்பிரதேசம் முழுவதும் கட்டட நிர்மாண
தனியார் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டது.
உயிரிழந்த நபர் முதல் நாள் கட்டடத்தின் மேல் மாடி ஒன்றிலிருந்து கீழே விழுந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் என தம்புள்ள உதவிப்
பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி ஏ.எஸ்.கே.பண்டார சந்தேகம்
வெளியிட்டார்.
உயிரிழந்தவர் குறித்த சுற்றுலா ஹோட்டல் நிர்மாணப் பணிகளை
மேற்கொண்டு வந்தவர்களில் ஒருவர் எனவும் இவர் ஹந்துன்கமுவ
பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த நவரத்ன பண்டா என்பவர் எனவும் அடையாளம் காணப்பட்டிருப்பதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக சீகிரியா பொலிஸார் மேலிதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அக்கரபத்தனை கிராம�ோதய சபை
தலைவராக சைவ மன்ற தலைவராக சமாதான நீதவானாக தான்
இறக்கும் வரை பல சமூக சேவையாற்றி வந்தவர். த�ொழிற்சங்க.
அரசியல். மூலமாகவும்.ஏனைய
சிவில் அமைப்புகள் ஊடாகவும்.
த�ோட்ட மக்களின் துயர் துடைத்தவர். அக்கரபத்தனை பிரதேசத்தில்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
எனும் மாபெரும் த�ொழிற்சங்க
வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர்.
ஆதலால் தான் பல த�ொழிற்சங்க தலைவர்களின் நன்மதிப்பை
பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

த�ோட்ட வீதிகளில்
குவியும் குப்பைகள்
ரியம்
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அ
ம்
ரு
ெ
ப
ள்
்க
மக
ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்

டங்கெல்ட் ப�ொது சுகாதார பிரிவின் ஒஸ்போன் த�ோட்ட பகுதிகளில்
கழிவுகள் முறையாக அகற்றப்படாமையால் மக்கள் பெரும் அச�ௌகரியங்களை அனுபவித்துவருகின்றனர்.
ப�ொகவந்தலாவை பெருந்தோட்ட கம்பனிக்குட்பட்ட மஸ்கெலியா
ப�ொது சுகாதார வைத்திய அதிகார காரியாலயத்துக்குட்பட்ட டங்கெல்ட் ப�ொது சுகாதார பிரிவின் ஒஸ்போன் த�ோட்ட பகுதிகளிலேயே
இவ்வாறு கழிவுகள் முறையாக அகற்றப்படாது உள்ளது.
த�ோட்ட நிர்வாகத்தினால் ந�ோட்டன் ஹற்றன் பிரதான வீதிய�ோரம்
அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுகள் சேகரிப்பு பகுதியில் க�ொட்டப்படும்
கழிவுகள் நிர்வாகத்தினால் நீண்ட காலமாக அகற்றப்படவில்லை.
இதனால் கழிவுகளை நாய்கள் இழுத்துச்சென்று வீதிகளில் ப�ோடுவதனால் பிரதான வீதிய�ோராம் துர்நாற்றம் வீசுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் த�ொற்று ந�ோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளதென
குடியிருப்பாளர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
கழிவுகளை அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டுமெனவும் ஒஸ்போன் பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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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.

`k;ghe;Njhl;il gpuNjr rig
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
,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).
1.

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

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; l r; R
kw; W k;
Jizg; n ghUl; f s; >
]; N fdu;
,ae; j puk; >
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;

nghUl;fs;
kw;Wk;
Foha;
1.9 fl;blg;
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;
Foha;
cl;gl
nfhq;fpwPl;
1.15 `pa+k;
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.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

tu;j;jf cupikahsupd; ngau; : .............................................................................................................
tu;j;jf ngau; : .........................................................................................................................................
tu;j;jf Kftup : .......................................................................................................................................
tu;j;jf gjpT ,yf;fk; : ..........................................................................................................................
njhiyNgrp ,yf;fk; :..............................................................................................................................
njhiyefy; ,yf;fk; : ............................................................................................................................
ntl; gjpT ngau; gjpT ,yf;fk; : ........................................................................................................
toq;f KbAkhd fld; trjp njhlu;gpy; tpguk;
i.
ngWkjp ................................................................................................................................................
ii.
fhyk; ................................................................................................................................................
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;
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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

மாத்தளை மாவட்டத்திற்கு
அண்மையில் உத்திய�ோகபூர்வ
விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த
பெருந்தோட்ட வீடமைப்பு
மற்றும் சமூக வலுவூட்டல்
இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான் மகாத்மா
காந்தி சர்வதேச மண்டபத்திற்கு
விஜயம் செய்து காந்தியின்
சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து க�ௌரவம் செலுத்துவதை படத்தில் காணலாம்.
படம் மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

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

2.

3.

,y

01

02

03

xg;ge;j
,y.
LK-MOA249199CW-RFQ
LK-MOA249216CW-RFQ
LK-MOA249246CW-RFQ

jpl;l ngau;

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
Gypaq;fltytpy;
gz;bjahNfntttpd;
kWrPuikg;G
mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
Gypaq;fltytpy; uk;ngt
njhl;bapd; kWrPuikg;G
mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
guq;fpathbatpy;
Flhntttpd;
kWrPuikg;G

xg;ge;jj;
njhif
kw;Wk;
jpl;lf;
fhyk;

tpiykD
nry;Ygb

9.716 kpy;.
120
ehl;fs;

77 ehl;fs;

7.416 kpy;.
120
ehl;fs;
5.008 kpy;.
120
ehl;fs;

CIDA juk;

tpiykD
gpizj;
njhif
kw;Wk;
nry;Ygb

C7 my;yJ
100>000.00
mjw;F Nky;;
kw;Wk; ePu;g;ghrd 2022/03/11
gzpfs;
C7 my;yJ
75>000.00
mjw;F Nky;;
77 ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd 2022/03/11
gzpfs;
C7 my;yJ
55>000.00
mjw;F Nky;;
77 ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd 2022/03/11
gzpfs;

4.

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;

3>000.00

3>000.00

ஹற்றன் விசேட நிருபர்
3>000.00

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;.

நட்போன் த�ோட்டத்தில்
வெள்ளப்பெருக்கு 71 பேர் பாதிப்பு
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக
த�ொடர்ச்சியாக மலையக பகுதிகளில் கடும் மழை பெய்துவருகின்றது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம்
டயகம நட்போன் த�ோட்டத்தில்
ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக 25ற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள்
வெள்ளத்தினால்
மூழ்கியுள்ளது.
இதனால் பாரிய சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் 25 குடும்பங்களை
சேர்ந்த 71 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்தோடு வீடுகளில் உள்ள
சுவர்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன.
வீடுகளில் இருந்த ப�ொருட்களும்
வெள்ளத்தினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை மக்கள்
நடைபாதைக்கு
பயன்படுத்திய
பாலங்களும் நீரினால் அள்ளுண்டு
ப�ோயுள்ளது.
தற்போது விவசாய காணிகள்
அனைத்தும் கற்கள் நிறைந்து காட்சியளிக்கின்றது. த�ொடர்ச்சியாக இப்பிரதேசத்தில் மழை பெய்து வருவதால்
பெரும் அச�ௌகரியங்களை அனுபவித்துவருவதாக மக்கள் கவலை
தெரிவிக்கின்றனர்.

எனவே உடனடியாக தம்மை பாதுகாப்பான இடங்களில் குடியமர்த்து-

மாறு மக்கள் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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; 2022-0101Mk; 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;

cj;jpNahfj;
jh;fspd;;
vz;zpf;if

Njitahd fhyk;

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;

01.

ghJfhg;G nghWg;ghsh; (OIC)

02.

ghJfhg;G cj;jpNahfj;jh;fs;

12 kzpj;jpahy
Kiwkhw;W
Nritf;fhd
fl;lzk; (&gh)

24 kzpj;jpahy
Kiwkhw;W
Nritf;fhd
fl;lzk; (&gh)

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;
efu rigAld; cld;gbf;if nra;J nfhs;tjw;F Kd; xg;ge;jf; fhyk;
f.
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.
03.

mYtyfk;: 037-4947798 /037-2281275/037-4947850
kpd;dQ;ry;: kuliyauc@gmail.com

njhiyefy; ,yf;fk;: 037-2281114
,izajsk;: www.kuliyapitiya.uc.gov.lk
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நேஸ்பி த�ோட்ட மக்களுடன் இந்திய உதவி
உயர்ஸ்தானிகரின் தீபாவளி க�ொண்டாட்டம்

த�ொடரும் மண்சரிவு அச்சுறுத்தல்

தீபாவளி தினத்தை முன்னிட்டு
நுவரெலியாவுக்கு வருகை தந்திருந்த இலங்கைக்கான கண்டி
இந்திய உதவி
உயர்ஸ்தானிகர்
டாக்டர்
ஆதிரா
நுவரெலியா
நேஸ்பி த�ோட்டத்திற்கு விஜயம்
மேற்கொண்டிருந்தார்.
லயன் த�ொடர் குடியிருப்புக்கு
செல்லும்
பாவனைக்குதவாத
வீதியில் இறங்கி சென்ற உதவி
உயர்ஸ்தானிகர் அங்கு குடியிருப்பு
மக்களின் தீபாவளி பண்டிகை

க�ொண்டாட்டங்களை
பார்வையிட்டார்.
பின்னர் த�ோட்ட மக்களுடன்
தீபாவளி பண்டிகை நிகழ்வுகளில்
கலந்து க�ொண்ட உதவி உயர்ஸ்தானிகர் மற்றும் அவருடைய கணவர்
உட்பட நுவரெலியா பிரதேச
சபை தவிசாளர் வேலு ய�ோகராஜ்
ஆகிய�ோர் த�ொடர் குடியிருப்பில்
வாழும் மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசுகளை வழங்கி வைத்து மகிழ்ச்சி
தெரிவித்தனர்.

நாட்டில் நிலவும் மழையுடனான
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக மலையகத்தில் பல பகுதிகளில் மண்சரிவு
அனர்த்தங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
இதனால் பலர் தமது குடியிருப்புகளை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர்.
அதுமட்டுமின்றி மேலும் பல பிரதேசங்களுக்கு மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில் அக்கரப்பத்தனை
பசுமலை அப்பர்கிரேன்லி த�ோட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக
பெய்த மழை காரணமாக இரண்டு
வீடுகளின் பின்பகுதியில் மண்மேடு
சரிந்து வீழ்ந்து ம�ோசமான பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் இரண்டு வீடுகளிலுள்ள
சுவர்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளதுடன், சமயலறையிலிருந்த ப�ொருட்கள் அனைத்தும் சேதமாகியுள்ளது.
அத்தோடு குடியிருப்பு பகுதிகளில்
வெடிப்புகளும்
ஏற்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு குடும்பங்-

களை சேர்ந்த 8 பேர் உறவினர்களின் வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.
மேலும், இப்பகுதியிலுள்ள 15
வீடுகளுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் இப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
எனவே, சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இவர்களுக்கு மாற்று நடவடிக்கையை ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
பசறை பிரதேச கனவரல்ல மவுசாகல த�ோட்டத்தைச் சேர்ந்த 12
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 41 பேர்
மண்சரிவு அனர்த்தம் காரணமாக
கனவரல்ல
க�ொட்டுஹாதன்ன
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்தில்
தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மவுசாகல த�ோட்ட மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகள் பாரியளவு
மண்சரிவினால் முழுமையாகவும்,
பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்-

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் - பிரான்ஸ் நாட்டு
தூதுவர் சந்திப்பு

ளதை காணமுடிகிறது. இதன்காரணமாக மக்கள் க�ொட்டுஹாதன்ன
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்தில்
பாதுகாப்பாக
தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மக்களுக்கான
அத்தியாவசிய
உலர் உணவு ப�ொதிகள் வழங்கும்
நடவடிக்கைகளை பசறை பிரதேச
செயலாளர் மேற்கொண்டு வருகின்றார்.
கடந்த இரு வாரங்களாக பதுளை
மாவட்டத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக
நிலவுகின்ற மழையுடனான காலநிலையால் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளத�ோடு
மக்கள் பெரிதும் அச�ௌகரியங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
கடும் மழையினால் பசறை பகுதியின் பிபிலேகமை பிரதான வீதியில்
ஏற்பட்ட மண்சரிவினால் ப�ோக்குவரத்து தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக

பசறை பிரதேச ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். இந்த வீதியின் வழியே
செல்லும் பரப்பாவ, பிபிலேகமை,
எத்ப்பட்டிய ப�ோன்ற பகுதிகளுக்கான ப�ோக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே தற்சமயம் நிலவும் சீரற்ற
காலநிலையினால் மலையக பகுதிகளில் மண்சரிவு, மண்மேடுகள்
சரிவு ப�ோன்ற அனர்த்தங்கள் இடம்பெறுவதற்கான அறிகுறிகள் இருப்பின் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் ப�ொது மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இவ்வாறான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உரிய பகுதியை விட்டு
பாதுகாப்பான
பகுதிகளுக்குச்
செல்வது அவசியமாகும் எனவும்
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஆசிரியர்களின் சம்பள உயர்வு
ப�ோராட்டம் நியாயமானது
இராதாகிருஸ்ணன் எம்.பி
நுவரெலியா தினகரன்
நிருபர்

டைய அரசியல் வாழ்வில்
75 வீதமான பகுதியை
கல்விக்காகவும் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் ஆசிரியர்களின்
நலன் சார்ந்த விடயங்களுக்காகவுமே அர்ப்பணித்திருக்கின்றேன்.
இன்று மலையகத்தை
பிரதிநிதித்துவம்
செய்கின்ற
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் என்ற வகையில் இந்த
துறையை சார்ந்த அதிகமான விடயங்களை அறிந்தவன் என்ற வகையிலும் இந்த ப�ோராட்டம் நியாயமானதாகவே இருக்கின்றது.
அரசாங்கம் இந்த விடயத்தை
ஒரு முக்கிய விடயமாக கருத்திற்
க�ொண்டு அவர்களுக்கான நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை பெற்றுக் க�ொடுக்க
முன்வர வேண்டும்.இன்று ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக பெற்றோர்களும்
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதனை நான் வரவேற்கின்றேன் என அவர் தெரிவித்தார்.

ரணைகளின் ப�ொழுது தெரியவந்துள்ளது.
இதுத�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை க�ொஸ்மோதர ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி ப�ொலிஸ்
பரிச�ோதகர் சந்தன அமரரத்ன தலைமையில்
இடம்பெற்று வருகின்றன.

இலங்கைக்கான பிரான்ஸ் நாட்டு
தூதுவர் எரிக் லாவெரடு மற்றும்
த�ோட்ட
வீடமைப்பு
மற்றும்
சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான் ஆகிய�ோருக்கிடையில் சந்திப்பொன்று அமைச்சின் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது ப�ொருளாதாரம் வர்த்தகம், சர்வதேச விவகாரங்களுக்கான
செயலாளர்கள் கலந்துக்கொண்டிருந்-

தனர். மேலும் அமைச்சின் ஊடாக
முன்னெடுக்கப்படும் வீடமைப்பு,
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஆகியவற்றுக்கு பிரான்ஸ் தூதுவர் நன்றி
தெரிவித்தார். தூதரகங்கள் ஊடாகவும் பல்வேறு அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
அதேநேரத்தில்
அமைச்சின்
கீழ் இயங்கும் பிரஜாசக்தி செயற்திட்டத்தினூடாகவும் அமைச்சின்
ஊடாகவும் சிறு நடுத்தர பால் உற்-

பத்தியாளர்களை
ஊக்குவிக்கும்
செயற்திட்ட அறிக்கையை பிரஜாசக்தி செயற்திட்டத்தின் பணிப்பாளர்
இதன்போது கையளித்தார்.
இதன்மூலம் பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலுள்ள சிறு நடுத்தர உற்பத்தியாளர்களை
ஊக்குவிப்பத�ோடு
சுற்றுலா மற்றும் முதலீட்டு துறைக்கு
பிரான்ஸ் அரசு நேரடி பங்களிப்பை
வழங்கும் என பிரான்ஸ் தூதுவர்
தெரிவித்தார்.

இச்சந்திப்பில் அமைச்சின் செயலாளர் டி.பி.ஜீ, குமாரசிரி பிரதமரின்
இணைப்புச் செயலாளர் செந்தில்
த�ொண்டமான், அமைச்சரின் பிரத்திய�ோக செயலாளர் ம�ொஹமட்
காதர்,
பிரஜாசக்தி செயற்திட்டத்தின் பணிப்பாளர் பாரத் அருள்சாமி,
இ.த�ொ.காவின் க�ொழும்பு மாவட்ட
இளைஞரணி அமைப்பாளர் ரகு இந்திரகுமார், தூதரக அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்துக்கொண்டனர்.

ஆசிரியர்களின் சம்பள
உயர்வு ப�ோராட்டம் நியாயமானது அனைத்து தரப்பினரும்
அவர்களுக்கு
ஆதரவளிக்க
முன்வர
வேண்டும் என இராதாகிருஸ்ணன் எம்.பி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுத�ொடர்பில் அவர் கருத்து
தெரிவிக்கையில்,
ஆசிரியர்கள் கடந்த பல நாட்களாக த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து
வருகின்ற நியாயமான ப�ோராட்டத்திற்கு மலையக மக்கள் முன்னியும்
மலையக த�ொழிலாளர் முன்னணியும் முழுமையான ஆதரவை வழங்குகின்றது.
இந்த ப�ோராட்டமானது நியாயமானது. அவர்களுடைய உரிமைசார்ந்த
ஒரு ப�ோராட்டமாகவே இதனை
நான் பார்க்கின்றேன். நான் கடந்த
பல வருடங்களாக அதாவது என்னு-

தெனியாய தினகரன் நிருபர்

யளவில் இரண்டு சந்தேக நபர்களும்
கைது செய்யப்பட்டதாக க�ொஸ்மோதர ப�ொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.
சட்டவிர�ோதமான
முறையில்
இரண்டு பசுமாடுகளையும் மூன்று
எருமை மாடுகளையும் சிறிய ரக
வண்டி ஒன்றில் ஏற்றிக் க�ொண்டு
செல்ல முற்படுகையிலேயே க�ொட்-

டப்பொல பெங்கமுவ சந்தியில்
வைத்து இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் பேருவளை மற்றும் தர்கா நகர்
ப�ோன்ற இடங்களை வசிப்பிடமாக
க�ொண்டவர்கள் எனவும் 26,51 வயதுடைய நபர்கள் என்றும் ஆரம்ப

விசாரணைகளிலிருந்து தெரியவந்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நீண்டகாலமாக க�ொட்டப்பொல பிரதேசத்திலிருந்து சட்டவிர�ோதமான
முறையில் மாடுகளை ஏற்றிச் செல்வதாக ப�ொலிசாருக்கு கிடைத்த தகவலையடுத்தே இச்சுற்றிவளைப்பு

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சந்தேகநபர்கள் ெபாலிஸாரை கண்டதும்
வாகனத்தை விட்டுவிட்டு ஓடிச்
செல்ல முயற்சிக்கையில் ப�ொலிஸாரால் மடக்கிப் பிடிக்கப்பட்டனர்.
51 வயது உடைய சந்தேகநபர்
இதற்கு முன்னரும் இவ்வாறான
செய்கையில் ஈடுபட்டவர் என விசா-

உற்பத்தியும் 45 ஹெக்டயரில் மிளகு
மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான பயன்தரு ஏற்றுமதிக் கலப்பு பயிரினங்களை 130
ஹெக்டயார் நிலப்பரப்பில் உற்பத்தி
செய்வதற்கும் தற்போது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
253,000 மிளகுக் கன்றுகள், 668,000
கறுவாக் கன்றுகள், 375,000 மஞ்சள்
கன்றுகள் என்பவற்றை விவசாயிகளிடையே
பகிர்ந்தளிப்பதற்கான
ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மாத்தளை மாவட்டத்தில் ஏற்றுமதி விவசாயத்தை மேம்படுத்தும்
பொருட்டு அரசாங்கம் 320 இலட்சம்
ரூபா நிதியைப் பெற்றுக் கொடுத்திருப்பதாகவும் சமன்மலீ அமரவங்ஸ

தெரிவித்தார்.
பலசரக்குப் பயிர்ச் செய்கைகளை
சேதனப் பசளையுடன் உற்பத்தி செய்வதற்கு 2000 ஆம் ஆண்டு முதல்
விவசாய ஏற்றுமதி திணைக்களம்
நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது செளபாக்கியத்தின் நோக்கு தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பயிர்ச் செய்கை நடவடிக்கைகளை சேதனப் பசளையை
பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிறகு பலசரக்கு உற்பத்திகளின் போது இரசாயனப் பசளைகள்
பயன்படுத்தப்பட மாட்டாதெனவும்
பணிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.

இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உப தலைவர் செந்தில் த�ொண்டமான் தலைமையில் நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் நிலைமைகள் குறித்து பதுளை மாவட்ட பிரதேச சபை உறுப்பினர்களுடன் விசேட கலந்துரையாடல�ொன்று இடம்பெற்றது. இதன்போது
எடுக்கப்பட்ட படங்களை இங்கு காணலாம்.

சட்டவிர�ோதமான முறையில் பசு, எருமை மாடுகள் கடத்தல்: இருவர் கைது

சட்டவிர�ோதமான
முறையில்
இரண்டு பசுமாடுகளையும் மூன்று
எருமை மாடுகளையும் கடத்தி
சென்ற சந்தேகநபர்கள் இருவர்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நேற்றுமுன்தினம் அதிகாலை 2.45 மணி-

மாத்தளையில் சேதனப்பசளையை பிரதேச சபை உறுப்பினர்களுடன் விசேட கலந்துரையாடல்!
பயன்படுத்தி ஏற்றுமதிப்பயிர் செய்கை
தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்.

மாத்தளை மாவட்டத்தில் சேதனப்பசளையை பயன்படுத்தி ஏற்றுமதிப்பயிர்ச் செய்கையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக
ஏற்றுமதிப்பயிர்கள் திணைக்களத்தின்
மாத்தளை மாவட்டப் பணிப்பாளர்
சமன்மலீ அமரவங்ஸ தெரிவித்தார்.
அரசாங்கத்தின்
செளபாக்கிய
நோக்கு தேசிய வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ் ஏற்றுமதிப்பயிர் செய்கையை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் 46
ஹெக்டயர் நிலப்பரப்பில் கறுவா
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உள்நாட்டு உற்பத்தி சீனியின்
விலை அதிகரிக்கப்படமாட்டாது
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

உள்நாட்டு உற்பத்தி சீனியின்
விலை எக்காரணத்தைக் க�ொண்டும்
அதிகரிக்கப்பட மாட்டாது என
கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி
மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்
ஜனக்க வக்கும்புர தெரிவித்தார்.
உள்நாட்டு சீனி உற்பத்தி அமைச்சர் என்ற வகையில் நான் முன்னரே
தெரிவித்திருந்தேன்.
எவ்வாறாயினும் சீனியின் நிர்ணய விலை
நீக்கப்பட்ட ப�ோதிலும் லங்கா
சத�ொச மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் ஊடாக குறைந்த விலையில்
விற்பனை செய்வதத்தற்கான சகல
ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
நேற்றைய தினம் (04) திருக�ோணமலை-க�ோமரங்கடவல பிரதேசத்தில்
மரமுந்திரிகை செய்கைக்காக 200
ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிர்ச்செய்கை
செய்வதற்கான ஆரம்பகட்ட நிகழ்வில்
கலந்துக�ொண்ட
ப�ோதே
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர்,...

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜனக்க வக்கும்புர

மக்கள் ஒன்றை மட்டும் புரிந்துக�ொள்ளவேண்டும்,
விற்பனை
செய்யப்படுவது என்பது வேறு அபிவிருத்தி செய்யப்படுவது என்பது
வேறு எனவே நாட்டின் எந்த ஒரு
தேசிய வளத்தினையும் விற்பனை
செய்யும் ந�ோக்கம் எமது அரசாங்கத்திற்கு இல்லை.
லங்கா சத�ொச மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஊடாக நாங்கள் ஒரு
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றை
நடைமுறைப்படுத்த உள்ளோம் அத-

நேற்று அட்டாளைச்சேனை
இளைஞர்கள் நியமனம்
ஒரு இலட்சம் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில்

னடிப்படையில் எதிர்வரும் காலங்களில் லங்கா சத�ொச மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் ஊடாக குறைந்த
விலைக்கு அதாவது ஒரு கில�ோ
கிராம் சீனி 125 ரூபாய்க்கு விற்பனை
செய்யப்படும் என்பதை உறுதியாக
தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
இறக்குமதி சீனி விலை அதிகரிக்க
ப்பட்டாலும் உள்நாட்டு சீனியின்
விலை அதிகரிக்கப்படாது என
உறுதியாக கூறுவதாக தெரிவித்திருந்தார்.

வரவு செலவு திட்டத்தின் பின்பு நாடு
பழைய நிலைக்கு திரும்பி விடும்
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

நாட்டில் ப�ொருட்களின் விலைவாசிகள் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் ஆர்பாட்டங்களை முன்னெடுத்தாலும்
இவையெல்லாம்
வரும் வரவு செலவு திட்டத்தின்
பின்பு குறைவடைந்து நாடு பழைய
நிலைக்கு திரும்பி விடும் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட ப�ொது ஜன
பெரமுன கட்சியின் அமைப்பாளர்
பி.சந்திரகுமார் தெரிவித்தார்.
மக்களுக்கு நன்மையை செய்ய
வேண்டுமென நினைத்து பணி செய்பவர் எமது ஜனாதிபதி.
ஜனாதிபதியின்
சுபீட்சித்தின்

ந�ோக்கு
திட்டத்தில்
விவசாய அமைச்சினால்
முன ்னெ டு க ்கப்பட் டு
வரும் வீட்டுத் த�ோட்ட
பயிர்ச்செய்கை
வார
நிகழ்வு
மண்டபத்தடி
விவசாய
விரிவாக்கல்
அலுவலகத்தில் இடம்
பெற்ற ப�ோது அங்கு
கலந்து க�ொண்டு கருத்து
த ெ ரி வி க ்கை யி லேயே
மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
த�ொடர்ந்துரையாற்றிய அவர்,..
ஜனாதிபதியின்
திட்டமானது
நஞ்சற்ற உணவுகளை மக்களுக்கு
பெற்றுக் க�ொடுப்பதாகும்.மட்டக்-

வவுணதீவில் குடியிருப்பை உடைத்து ந�ொருக்கிய காட்டு யானை
மட்டக்களப்பு
வவுணதீவு
பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட ஆயித்தியமலை உன்னிச்சை நெடியமடு 6 ஆம்
கட்டை
பகுதியில்
உள்ள
வீட�ொன்றினை காட்டு யானை
சேதப்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று அதிகாலை 2 மணியளவில் கிராமத்திற்குள் புகுந்த
காட்டு யானை தென்னை உள்ளிட்ட பயன்தரும் மரங்களை

சேதப்படுத்தியுள்ளதுடன், குடியிருந்த வீட்டின் சுவரையும்
உடைத்துள்ளது.
குறித்த வீட்டிற்குள் ஒரு வயது
சிறுமி உள்ளிட்ட 7 பேர் உறங்கிக்கொண்டிருந்த
வேளையிலேயே இச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதுடன், தெய்வாதீனமாக
எந்தவ�ொரு உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலை பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியில்
ஊழியர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி விளையாட்டு உபகரணங்கள்

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்
(அட்டாளைச்சேனை விசேட
நிருபர்)

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி எஸ்.எம்.எம்.
முஷாரபின் முயற்சியினால் அரசாங்கத்தின் ஒரு இலட்சம் வேலை
வாய்ப்பு வழங்கும் திட்டத்தின்
கீழ் அட்டாளைச்சேனை பிரதேச
இளைஞர்களுக்கான
நியமனம்
நேற்று வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒலுவில் அமைப்பாளர் ஏ.ஜே.எம்.அஸ்ஹர் தலைமை-

யில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம்.
எம்.முஷாரபின் இணைப்புச் செயலாளர் யூசுப் நியாஸ், அட்டாளைச்சேனை இணைப்பாளர் எஸ்.எம்.
அறூஸ், அதிபர் அப்துல் ஜப்பார்,
அபிவிருத்தி
உத்திய�ோகத்தர்
ஜஸ்வத் இலாஹி உட்பட பலரும்
கலந்து க�ொண்டு சிறப்பித்தனர்.
இங்கு அட்டாளைச்சேனை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அட்டாளைச்சேனை மற்றும் ஒலுவில் கிராமங்களில் உள்ள ஆறு இளைஞர்களுக்கு
முதல்கட்டமாக இந்நியமனங்கள்
வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

மதுராவின் 'அக்கினிக்
குஞ்சுகள்' நூல் வெளியீடு
மண்டூர் குறூப் நிருபர்

மகுடம் கலை இலக்கிய வட்டத்தின் ஏற்பாட்டில் கவிஞர் ச�ோ.அருளானந்தம் எழுதிய அக்கினிக்குஞ்சுகள் கவிதை நூல் வெளியீடு, மட்டு.
ப�ொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில்
நாளை (07) காலை 10.00 மணிக்கு
இடம்பெறவுள்ளது.
பேராசிரியர் சி.ய�ோகராசா தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்வில் மண்முனை வடக்கு பிரதேச
செயலாளர் வ.வாசுதேவன் பிரதம
அதிதியாகவும் கற்குடா வலய
உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்

ச.தட்சணாமூர்த்தி, மட்டக்களப்பு
தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் வி.ரஞ்சிதமூர்த்தி ஆகிய�ோர் சிறப்பு அதிதிகளாகவும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.
நூலாசிரியர் மன்னனூர் மதுராவிடம் இருந்து ஓய்வு நிலை க�ோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளர் க. டேவிட்
முதற் பிரதி பெறவுள்ளதுடன்,
அதிபர் ச.மணிசேகரன் நூலறிமுகத்தினையும் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற்
கற்கைகள் நிறுவக நாடகத் துறை
விரிவுரையாளர் க.ம�ோகனதாசன்
நூல் விமர்சனமும் ஆற்றவுள்ளார்.

களப்பு
மாவட்டத்தில்
யுத்ததால் பாதிக்கப்பட்ட
வவுணதீவு
பிரதேசத்திற்கு ஜனாதிபதி வரவிருந்தார்.
ஆனால்
தவிர்க்க
முடியாத காரணத்தினால்
அவ்விஜயம் இடம் பெறவில்லை. நிச்சயம் ஒரு
நாள் வருவார். அப்போது
இப்பகுதி பாரிய அபிவிருத்தியடையும் என எனக்கு நம்பிக்கையுள்ளது. இப்பகுதி விவசாயிகளுக்கு தேவையான வாழ்வாதார
உதவிகளை செய்ய நாம் காத்திருக்கின்றேம்.

காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில் கடமையாற்றும் வைத்தியசாலை ஊழியர்களுக்கு பைசர்
தடுப்பூசி பூஸ்டர் நேற்று (5) வெள்ளிக்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.
காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலை வைத்திய அத்தியட்சகர்
டாக்டர் எம்.எஸ்.எம் ஜாபீரின் மேற்-

பார்வையில் இந்த தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டது. காத்தான்குடி ஆதார வைத்தியசாலையில்
கடமையாற்றும்
வைத்தியர்கள் மற்றும் வைத்தியசாலை தாதியர்கள் ஊழியர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
ஏற்கனவே இரண்டு தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொண்ட ஊழியர்களுக்கே இதன் ப�ோதும் மூன்றாவது
பைசர் தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டது.

மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுவின் இணைத்
தலைவருமான சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தனின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
நிதி ஓதுக்கீட்டின் மூலம் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு வாழைச்சேனை
பிரதேச செயலகத்தில்
இடம்பெற்றது.
வாழைச்சேனை பிரதேச செயலக
உதவிப் பிரதேச செயலாளர் திருமதி.
நிருபா பிருந்தன் தலைமையில்

சுகாதார வழிமுறைகளை பேணாத உணவு
விற்பனை நிலையங்களை மூட நடவடிக்கை
வைத்திய கலாநிதி ஜீ. சுகுணன்
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

கல்முனைப் பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்குட்பட்ட
பிரதேசங்களில் சுகாதார நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றாத உணவு கையாளும்
நிலையங்கள் மற்றும் விற்பனை
நிலையங்கள் ப�ோன்றவற்றை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, கல்முனை பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
வைத்திய கலாநிதி ஜீ. சுகுணன்
தெரிவித்தார்.
உணவகங்களில்
பணியாற்றுபவர்கள் முகக்கவசம், கையுறை

ப�ோன்றவற்றை பாவிக்க
வேண்டுமென கேட்டுள்ளார். ப�ொத்துவில், அக்கரைப்பற்று, சம்மாந்துறை
மற்றும் கல்முனை ஆகிய
நகர் பிரதேசங்களிலுள்ள
உணவு கையாளும் நிலையங்கள், ப�ொதுச் சுகாதார
பரிச�ோதகர் குழுவினரால்
பரிச�ோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் ப�ோது உணவகங்கள்
மற்றும் வியாபார நிலையங்களின்
உரிமையாளர்கள், உணவு பரிமாறுவ�ோர் ஆகிய�ோருக்கு சுகாதாரம்
த�ொடர்பான
அறிவுறுத்தல்கள்

வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார்.
உணவு சட்ட விதிமுறைகள்,
நுகர்வோர்
விவகார
சட்டங்கள்
மற்றும் அதன் விதிமுறைகளுக்கு அமைய வேண்டுமெனவும்,
உணவு
தயாரிப்போர்,
உணவு
விநிய�ோகிக்கும் இடம்,
பயன்படுத்தும்
உபகரணம் ப�ோன்றவற்றினை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டுமெனவும் இதனை மீறுபவர்களுக்கெதிராக
சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் தெரிவித்தார்.

இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் வாழைச்சேனை பிரதேச சபையின் தவிசாளர் திருமதி.ச�ோபா ஜெயரஞ்சித்,
பிரதேச சபை உறுப்பினர் எஸ்.தர்மலிங்கம், செலயக உதவித் திட்ட
பணிப்பாளர் எஸ்.கங்காதரன் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது
வாழைச்சேனை
பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட
விளையாட்டுக் கழகங்கள், பாடசாலைகள், ப�ொது அமைப்புக்கள்
மற்றும் ஆலயங்கள் என்பவற்றுக்கு
உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

மதுபான ப�ோத்தல்களுடன்
பெண்ணொருவர் கைது
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை சம்பூர் ப�ொலிஸ்
பிரிவில் உள்ள சேனையூர் பகுதியில்
உள்ள வீட�ொன்றில் அனுமதிப்பத்திரமின்றி சட்டவிர�ோதமாக விற்பனை
செய்யப்பட்டு வந்த சாராயம், பியர்
ப�ோத்தல்களுடன் பெண்ணொருவர்
சம்பூர் ப�ொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதன்போது பியர் ப�ோத்தல்கள்
66, பியர் டின் 49, சீல் சாராயம் 11
ப�ோத்தல்கள் என்பவற்றுடன் 36
வயது பெண்ணே கைதானவராவார்.
சம்பூர் - சேனையூர் பகுதியில் சட்டவிர�ோதமாக சாராயம் மற்றும்
பியர்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சம்பூர் ப�ொலிஸாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற
இரகசிய
தகவலின்
அடிப்படையில் குறித்த வீட்டினை
ப�ொலிஸார் முற்றுகையிட்டு ச�ோதனைக்கு உட்படுத்தியப�ோது சட்டவிர�ோத மது பானங்களுடன் பெண்
கைது செய்யப்பட்டார்.

கல்முனை ஸ்ரீ தரவை சித்திவிநாயகர் ஆலயத்தில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான பஞ்சாங்க கலண்டர் தீபாவளி தினத்தன்று வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது. இது த�ொடர்பான நிகழ்வு நேற்று முன்தினம் ஆலய மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றப�ோது...
(படங்கள்: - நற்பிட்டிமுனை விசேட நிருபர்)
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ஆர்ப்பாட்டங்கள், ஊடக கருத்துக்கள் இரசாயன காணி அமைச்சர் சந்திரசேன
பசளை இறக்குமதியை தூண்டுகின்றன திருக்கோவில் விஜயம்
விளைச்சல் குறைவானால் நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படும்

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

விவசாயிகளால் முன்னெடுக்கப்படும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும்
ஊடகங்களில் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களை வைத்து அரசாங்கம் இரசாயன உரத்தினை இறக்குமதி செய்யும்
என்று எண்ணுகின்றார்கள். இதனை
விட்டு
உங்களிடம் இரண்டு
அல்லது ஐந்து ஏக்கர் இருந்தால்
சேதனப் பசளை, கூட்டுப் பசளை
என்பவற்றை உற்பத்தி பயன்படுத்த
முடியும்.
சேதனப் பசளை, கூட்டுப் பசளை
பயன்படுத்தி விளைச்சல் குறைவானால் அதற்கான நஷ்ட ஈட்டினை

வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது
என
மட்டக்களப்பு
மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினரும், மாவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுவின்
இணைத்
தலைவருமான
சிவநேசதுரை
சந்திரகாந்தன் தெரிவித்தார்.
சேதனப்
பசளை
மற்றும் கூட்டுப் பசளை
மூலம் விவசாய செய்கை செய்வது
த�ொடர்பில் விவசாயிகள் மத்தியில்
எழுந்துள்ள சந்தேக நிலைமைகள்
த�ொடர்பில் நேற்று கருத்து தெரி-

விக்கும் ப�ோதே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,..
உங்கள் கிராமங்களில்
விவசாய திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும்
பயிற்சியில்
கலந்து
க�ொண்டு உங்கள் வயல்களுக்கு
தேவையான
உற்பத்திகளை செய்து
க�ொள்ள
முடியும்.
இதற்கான ஊக்குவிப்பு க�ொடுப்பனவை அரசாங்கம் வழங்கவுள்ளது.
அதனை நீங்கள் பெற்றுக் க�ொள்ள
முடியும்.

காரைதீவு குறூப் நிருபர்

அம்பாறை
மாவட்டத்தில்
திருக்கோவில் பிரதேச செயலகப்பிரிவுக்குட்பட்ட
விநாயகபுரம்
04 கிராமசேவகர் பிரிவில் அரச
காணியில் வசித்து வரும் 11 குடு-

திருக�ோணமலையில் வங்கி
ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தம்பலகாமம் நிருபர்

அரச வங்கி ஊழியர் சங்கத்தினரால்
திருக�ோணமலையில்
கவனயீர்ப்பு ப�ோராட்டம் ஒன்று

நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடற்படைதள வீதியில் ப�ொது
வாகன தரிப்பிடத்திற்கு முன்னால்
மதிய ப�ோசன இடைவேளையின்

நளீம் ஹாஜியார் விளையாட்டு
மைதானம் அபிவிருத்தி

ப�ோதே இப் ப�ோராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.
இலங்கை வங்கி, மக்கள் வங்கி,
சணச வங்கி, தேசிய சேமிப்பு
வங்கி, கிராம அபிவிருத்தி வங்கி,

HDFC வங்கி ஊழியர்கள் பலர்
இதில் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சுல�ோக
அட்டைகயை ஏந்தியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பங்களுக்கு காணி அனுமதி பத்திரம் காணி அமைச்சர் சந்திரசேனவினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு
க�ொள்கைத்திட்டத்தின் கீழ் கிராமத்துக்கு கிராமம் காணி உறு-

திப்பத்திரம் வழங்கும் தேசிய
வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ்
அம்பாறை மாவட்ட திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட விநாயகபுரம் 04 கிராம
சேவகர் பிரிவு காணி உறுதி வழங்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

பரசூட் முறையில் நெற்பயிர்ச் செய்கை;
அக்கரைப்பற்றில் திட்டம் ஆரம்பம்
வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்

நஞ்சற்ற நெற் செய்கையின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் சேதனப்பசளையினை
பயன்படுத்தி பரசூட் முறையில்
நெற்பயிர்ச் செய்கையினை மேற்க�ொள்ளும் செயன்முறை களப்பயிற்சிகள் அக்கரைப்பற்று கிழக்கு
விவசாய விரிவாக்கல் நிலைத்தினால் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
அக்கரைப்பற்று
கிழக்கு
விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்திற்குட்பட்ட த�ோணிக்கல் வயல்
பிரதேசத்தில் இத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய காலகட்டத்தில்
உற்பத்தி செலவினை குறைத்து
அதிக இலாபத்தினை பெற்றுக்க�ொள்ளும் முகமாகவே இத்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றது.
அக்கரைப்பற்று
கிழக்கு

விவசாய விரிவாக்கல் நிலைத்தின்
ப�ொறுப்பதிகாரி
எம்.எஸ்.எம்.
நிப்றாஸ் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் நெற்பாடவிதான
சிரேஸ்ட உத்திய�ோகத்தர் ஏ.ஜ.
ஏ.பெர�ோஸ் மற்றும் விவசாய
விரிவாக்கல் காரியாலயத்தின் உத்திய�ோகத்தர்களான
ரி.ஏ.தசிலா
பிரியதர்சினி,
எம்.ஏ.சில்மியா
உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.
த�ோணிக்கல்
பிரதேசத்தில்
தெரிவு செய்யப்பட்ட நவரெட்ணராஜா எனும் விவசாயின் ஒத்துழைப்போடு அவருக்கு ச�ொந்தமான காணியிலேயே இத்திட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறித்த பிரதேசத்திற்கு இன்று
களவிஜயத்தினை மேற்கொண்ட
உத்திய�ோகத்தர்கள்
பரசூட்
விதைப்பு முறை த�ொடர்பிலான
பயிற்சிகளை
வழங்கியதுடன்
விதைப்பு
நடவடிக்கையிலும்
இணைந்து க�ொண்டனர்.

மர்ஜான் பளீல் எம்.பியுடன் கலந்துரையாடல்
பேருவளை,
சீனன்கோட்டை
நளீம் ஹாஜியார் விளையாட்டு
மைதானத்தின் புனரமைப்பு மற்றும்
அபிவிருத்தி த�ொடர்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீலுடனான முக்கிய கலந்துரையாடல்
இன்று காலை 9.00 மணிக்கு இடம்பெறும்.
பேருவளை,
சீனன்கோட்டை
சன்ரைஸ் விளையாட்டு கழகத்தின்
ஏற்பாட்டில் பிரதேசத்தின் முக்கிய
அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உட்பட

முக்கியஸ்தர்களும் இன்றைய கலந்துரையாடலில் கலந்து க�ொள்வர்.
இதன்போது
விளையாட்டு
மைதான அபிவிருத்தி த�ொடர்பான
மகஜர�ொன்றும்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினரிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளதாக கழக செயலாளர் கிஸான்
ஹாசிம் தெரிவித்தார்.
இக்கலந்துரையாடலில்
மைதானத்தை புனரமைத்தல், நவீனப்படுத்தல் த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்படவுள்ளது.

தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு கண்டி ஸ்ரீ செல்வவிநாயகர் ஆலயத்தில் விசேட சமய வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. ஆலயத்தின் பிரதான அறங்காவலர் கிருஸ்ணமூர்த்தி
க�ோவிந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது. 						
			
(படம்: மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

முல்லைத்தீவு மீனவ அமைப்பு பிரதிநிதிகள்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவுடன் சந்திப்பு

மாங்குளம் குறுாப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்திற்கான விஜயத்தினை மேற்கொண்ட
கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தாவுக்கும்
முல்லைத்தீவு மாவட்ட மீனவ அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளுக்கும்இடையில்
நேற்று முன்தினம் (04) மாலை சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது.
இந்த சந்திப்பானது முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடற்றொழிலாளர்
கூட்டுறவு சங்க சமாச கட்டடத்தில்
இடம்பெற்றது.
இந்த சந்திப்பில் இந்திய இழுவைப்படகுகள் இனி எமது எல்லைக்குள் வராது எனவும் அவ்வாறு
வந்தால் அவை கைது செய்யப்படும் எனவும் அமைச்சர் மீனவர்களுக்கு
உறுதியாக தெரிவித்தார்.
இதேவேளை அண்மையில் மீனவர்கள் மேற்கொண்ட கடல்வழி
ப�ோராட்டம் த�ொடர்பில் இதன்-

ப�ோது கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டன.
இந்திய இழுவைப்படகுகளால்
வலைகள், மீன்பிடி உபகரணங்கள் சேதமாக்கப்பட்ட எமது மீனவர்களின்
வாழ்வாதாரத்தினை
மேம்படுத்த விசேட வாழ்வாதார
திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தவுள்ளதாகவும் அமைச்சர் இதன்-

ப�ோது தெரிவித்தார். முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில் நந்திக்கடல்
உள்ளிட்ட களப்புக்களிலும் கடலிலும்
சட்டவிர�ோத மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்பவர்களை கைது
செய்யுமாறும் அவற்றுக்கான சட்ட
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் கடற்தொழில் நீரியல் வள
திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு உத்-

தரவிட்டத�ோடு ப�ொலிஸாரையும்
குறித்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு தெரிவித்தார்.
அத்தோடு நாளாந்த அறிக்கைகளை
தனக்கு அனுப்பி வைக்குமாறும்
இது த�ொடர்பில் அடுத்து வரும் சில
நாட்களில் முல்லைத்தீவு வருகின்ற
ப�ோது இதன் முன்னேற்றம் த�ொடர்பில் ஆராய்வதாகவும் தெரிவித்தார்.

க�ொரிய குடியரசினால் இலங்கைக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ உபகரணங்களில் ஒரு த�ொகுதி இலங்கைக்கான க�ொரிய நாட்டுத் தூதுவர் சந்துஷ் வூன்ஜின்
ஜிய�ோனினால் மருந்துப்பொருட்கள் உற்பத்தி, விநிய�ோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல்
இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமனவிடம் அமைச்சில் வைத்து கையளிக்கப்பட்ட ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

கந்தளாயில் 8000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு ப�ொட்டாசியம் குள�ோரைட் பசளை வழங்கல்

கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

திருக�ோணமலை
மாவட்டத்தின் கந்தளாய் கமநல சேவைகள்
நிலையத்தினால் பெரும் ப�ோகத்தில் வேளாண்மை செய்கையில்
ஈடுபடும் 8000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு ப�ொட்டாசியம் குள�ோரைட்டு அடங்கிய உர வகைகள்
நேற்று விநிய�ோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கந்தளாய் பிரதேசத்தில் பெரும்
ப�ோகத்திற்கான
வேளாண்மை

செய்கை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளத�ோடு கந்தளாய் குழத்திலிருந்து 22,000 ஆயிரம் ஏக்கர்
செய்கைக்கான நீரும் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
இந்த
நிலையிலே
ஆரம்ப
செயற்பாடுகளுக்காக
ப�ொட்டாசியம் குள�ோரைட் அடங்கிய உர
வகைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.இச்செயற்பாடுகள் கந்தளாய் கமநல சேவை
நிலையம் ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு புத்தளம் மன்னார் வீதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சித்தி
விநாயகர் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற விஷேட பூஜை வழிபாடுகளின் ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட
படங்கள். ஆலய பிரதம குரு சிவஸ்ரீ வெங்கட சுந்தாராம குருக்கள் பூஜை வழிபாடுகளை
நடாத்தி வைத்தார். 				
(படம்: புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)
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தீபத் திருநாளான தீபாவளியை முன்னிட்டு மருதனார்மடம் ஆஞ்சநேயர் க�ோவிலில் ஸ்ரீ லங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன யாழ் மாவட்ட முக்கியஸ்தர் கந்தசாமி கருணாகரன் தலைமையில் விசேட ப�ொங்கல் மற்றும் அபிசேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. வட மாகாண க�ொவிட்
பிரதானி மேஜர் ஜெனரல் ஜெகத் க�ொடிதுவக்கு, வட மாகாண பிரதான செயலாளர் பந்துலசேன, வடமாகாண நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை பணிப்பாளர் திசாநாயக்க, யாழ் மாவட்ட இராணுவ கட்டளை அதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் விக்கிரம சிங்க, வடமாகாண விசேட அதிரடிப்படை அதிகாரி ஆகிய�ோர் இதில் கலந்து க�ொண்டனர். இங்கு "வாழ்வகம் "மாணவ மாணவிகளினதும் இராமநாதன் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளினதும் கலைநிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.

அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் இழுவை

வலைப்படகுகளில் த�ொழிலில் ஈடுபட அறிவுறுத்து
ஆய்வுகளின்
அடிப்படையில்
அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மாத்திரமே உள்ளூர் இழுவை வலை படகுகள் த�ொழிலில் ஈடுபட வேண்டும்
என்று அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். குருநகர் கடற்றொழிலாளர்
சங்கத்தில் நேற்று (05.11.2021) இடம்பெற்ற பிரதேச கடற்றொழிலாளர்களுடனான சந்திப்பின் ப�ோதே கடற்ற�ொழில் அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்தார்.
குருநகர்
பிரதேசத்தில்
சுமார்
400 உள்ளூர் இழுவைப் படகுகள்
த�ொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் சுமந்திரன் சார்ந்த ஒரு பிரிவினர், உள்ளூர் இழுவைப் படகுகள்
தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்ற
கருத்தினை முன்வைத்து வருவதுடன்
கடற்றொழில் அமைச்சருக்கு எதிரான

அளவெட்டி ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வரர் க�ோவிலில் குருதேவர் சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமிகளின் குருபூஜையை முன்னிட்டு விஷேஷ அபிஷேக ஆராதனை - புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

மின்சாரம் தாக்கி மூன்று
பிள்ளைகளின் தந்தை பலி
(நாகர்கோவில் விஷேட நிருபர்)

குற்றச்சாட்டுக்களையும் முன்வைத்து
வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், குருநகர் பிரதேச
கடற்றொழிலாளர்களை
சந்தித்த
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா,
இலங்கையின் கடல் வளத்தை

அழிக்கின்ற
அடிமட்ட இழுவை
வலைப் படகுகளை எந்தக் காரணத்திற்காகவும் அனுமதிக்க முடியாது
எனவும், தற்போது இழுவை வலைப்
படகுகளை பயன்படுத்துகின்ற உள்ளூர்
கடற்றொழிலாளர்கள், கடலின் அடித்-

யாழில் சிறுவர் குழுவால்

வாள்வெட்டு; 10 பேர் கைது
வேலணை குரூப் நிருபர்

யாழில் சிறுவர்களால் நடாத்தப்பட்ட
வாள்வெட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் காயமடைந்ததுடன், சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய 10 சிறுவர்கள் யாழ் குற்றத்தடுப்புபிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த 11ம் திகதி யாழ் நாவாந்துறை பகுதியில் 14 வயது சிறுவன் மேல் 10 பேர்
க�ொண்ட சிறுவர் அணி வாள்வெட்டு
மேற்கொண்டது. இதில் அச்சிறுவன் காயமடைந்ததுடன் யாழ் ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். இது த�ொடர்பில் யாழ்
ப�ொலிஸ் நிலைய குற்றத்தடுப்புபிரிவினரிடம் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டது.
முறைப்பாட்டின்
அடிப்படையில்
விசாரணைகளை மேற்கொண்ட குற்றத்தடுப்புபிரிவினர் சம்பவத்துடன் த�ொடர்புபட்டதாக முறையிடப்பட்ட 10 சிறுவர்களையும் நேற்றைய தினம் கைது
செய்தனர். இதில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் சிறுவர்கள் என்ற
அதிர்ச்சி செய்தியை ப�ொலிஸார் வெளி-

யிட்டதுடன் அவர்கள் அனைவரும் 14
த�ொடக்கம் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்
எனவும் யாழ் நகரப்பகுதி, நாவாந்துறை,
அத்தியடி, நல்லூர் பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் எனவும் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து வாள், கைக்கோடாரி
என்பனவும் ப�ொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். யாழில்
இளைஞர்களின் அடாவடி மற்றும் வாள்வெட்டு
வள்முறைகள் கட்டுப்பாடு
இன்றி நடைபெற்றுவரும் நிலையில்
சிறுவர்கள் கூரிய ஆயுதங்களை உடமையில் வைத்து குழுவாக இணைந்து இப்படிப்பட்ட வாள்வெட்டு வன்முறையில்
ஈடுபட்டமையானது ப�ொலிஸார் மற்றும்
ப�ொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்வலைகளை
ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறித்த கைது நடவடிக்கைகள் யாழ் குற்றத்தடுப்புபிரிவு பதில்
ப�ொறுப்பதிகாரி குமாரபேலி தலைமையில் ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்களான விஜயகாந்த், கபில்தாஸ், செனரத்னா, கஜான்,
ப�ோன்றவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. கைது செய்யப்பட்ட சிறுவர்கள்
அனைவரும் சிறுவர் நீதிமன்றில் முற்படுத்தப்படவுள்ளனர்.

'யாழ் விருது' வழங்கும் நிகழ்வு
யாழ்ப்பாணம் குறூப்
நிருபர்

யாழ் மாநகராட்சி மன்ற
சைவ சமய
விவகாரக்
குழுவால் நடத்தப்படும்
2021ம்
ஆண்டுக்கான
‘நல்லைக் குமரன்’ வெளியீடும் ‘யாழ் விருது’ வழங்கும் நிகழ்வும்
நேற்று
(05.11.2021) நாவலர் மண்டபத்தில் மாநகர ஆணையாளரும் யாழ் மாநகராட்சி
மன்ற சைவசமய விவகாரக் குழுத்தலைவருமான இ.த.ஜெயசீலன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வுக்கு
பிரதம அதிதியாக
யாழ் மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம்
மணிவண்ணனும், சிறப்பு அதிதியாக
உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர்
இ.வரதீஸ்வரனும்
பங்கு பற்றினர்.

அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா

தளத்தினை பாதிக்காத வகையில்
நாரா நிறுவனத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில்
மாத்திரம் த�ொழிலில் ஈடுபட முடியுமெனவும் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கட்டட வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த இளம் குடும்பஸ்தர் ஒருவர்
மின்சாரம் தாக்கியதில் பரிதாபகரமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
கரவெட்டி மேற்கு இராஜகிராமம் பகுதியில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை (05) நண்பகல் இடம்பெற்ற
இச்சம்பவத்தில் அதே பகுதியை
சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான விஜயகுமார் விஜிதரன் (வயது

மண்ணித்தலை சிவன் ஆலயத்தை
பாதுகாப்பதற்குரிய பணிகள் ஆரம்பம்

கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்

மண்ணித்தலை சிவன் ஆலயத்தை பாதுகாப்பதற்குரிய பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய
மரபுரிமைகள், அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய
சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்கவும் யாழ்.
மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், நாடாளுமன்ற குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளரும், யாழ்.
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவருமான அங்கஜன் இராமநாதன் பூநகரி, க�ௌதாரிமுனை பகுதிக்கான விஜயம�ொன்றை நேற்று முன்தினம் மேற்கொண்டனர்.

இவ்விஜயத்தின்போது, 3000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த ச�ோழர்காலத்தைச் சேர்ந்த, மண்ணித்தலை
சிவன் ஆலயத்தை பாதுகாப்பதற்குரிய பணிகள்
ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன. த�ொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் முறையான அகழாய்வு உள்ளிட்ட பணிகளை செயற்படுத்தல்.
தமிழர் வரலாற்றுச் சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும்,
பராமரிக்கும் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடல்.
அருங்காட்சியகங்களிலுள்ள கலைப்பொருட்களுக்கான பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தல், வரலாற்றுச்
சின்னங்களை நகலெடுத்தல், அச்சிடுதல், நுாலாக்குதல் ப�ோன்ற செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதனுாடாக தமிழர் கலாச்சார வரலாற்று

சுகாதாரத் த�ொண்டர்களின்
ப�ோராட்டப் பந்தல் அகற்றல்
கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்

ஆசி உரைகளை நல்லை ஆதீன முதல்வர், வீணாகான குருபீட பீடாதிபதி சிவ
�சபா வாசுதேவக் குருக்கள், செஞ்சொற்
செல்வர் ஆறு திருமுருகன்ஆகிய�ோர்
வழங்கினர். இவ்வாண்டுக்கான ‘யாழ்
விருது’ வாழ்வகத் தலைவர் ஆ. ரவீந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்டது. நல்லைக்குமரன் மலர் 2- 9 மாநகர முதல்வரால் வெளியிடப்பட்டது.

-33) என்பவர் உயிரிழந்தவராவார்.
கட்டட வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த
ப�ோது அங்கிருந்த மின்னொழுக்கில்
தாக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதனையடுத்து அவர் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலைக்குக் க�ொண்டு சென்ற ப�ோது அவர்
ஏற்கனவே
உயிரிழந்துவிட்டதாக
தெரிவிக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம்
த�ொடர்பில் நெல்லியடி ப�ொலிஸார்
மேலதிக விசாரணைகளை மேற்க�ொண்டுள்ளனர்.

சுமார் 8 மாதங்களுக்கு
மேலாக நிரந்தர நியமனம்
கேட்டுப் ப�ோராடி வந்த
சுகாதாரத் த�ொண்டர்களின்
ப�ோராட்டப் பந்தல் வடக்கு
மாகாண ஆளுநரின் உறுதிம�ொழியை அடுத்து நேற்று
முன்தினம் அகற்றப்பட்டது.
இவர்கள், தமக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கக் க�ோரி வடக்கு
மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்துக்கு
முன்னால் தகரப் பந்தல் அமைத்து
இரவு பகலாக ப�ோராடி வந்தனர்.
இந்நிலையில் தமது நிலைமையை

அறிந்து எம்முடன் கலந்துரையாடி
எமது பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதாக
ஆளுநர் உறுதி அளித்ததன் காரணமாக அவரது வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளித்து குறித்த தகரப்பந்தல் அகற்றப்பட்டதாக ப�ோராட்டக்காரர்கள்
தெரிவித்தனர்.

ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்தல் ப�ோன்ற எமது மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வகையில்
இத்திட்டங்களுக்கான முன்மொழிவுகளை, அங்கஜன் இராமநாதன் முன்வைத்திருந்தார்.
இந்நிகழ்வில், தேசிய மரபுரிமைகள், அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்பக்கலைகள் மேம்பாட்டு
அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்
திருமதி நிஷாந்தி ஜெயசிங்க, இலங்கை த�ொல்லியல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் பேராசிரியர்
அநுர மானதுங்க, கிளிந�ொச்சி மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் திருமதி ரூபவதி கேதீஸ்வரன், த�ொல்லியல்
திணைக்கள அதிகாரிகள் மற்றும் த�ொல்லியல்துறையினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

நல்லூரில் கந்தசஷ்டி உற்சவம்
யாழ். விசேட நிருபர்

நல்லூர்
கந்தசுவாமி
ஆலயத்தில்
கந்தசஷ்டி உற்சவம்
நேற்று காலை இடம்பெற்றது.
காலை
இடம்பெற்ற வசந்தமண்டப பூஜையை
அடுத்து
முத்துக்குமார சுவாமி இடப
வாகனத்தில் எழுந்தருளி, உள் வீதியுலா வந்தார்.
க�ொர�ோனா பெருந்தொற்று காரணமாக ஆலயத்தினுள் குறிப்பிட்ட த�ொகை பக்தர்களை இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகளை
அமுல்படுத்தியே உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
கந்தசஷ்டி உற்சவ காலங்களில் காலை, மாலை பூஜைகளை ஆலயத்தின் உத்திய�ோகபூர்வ யூடியூப் சனலில் ஒளிப்பரப்புவதாகவும்,
பக்தர்கள் வீடுகளில் இருந்து வழிபடுமாறு ஆலய நிர்வாக அதிகாரி
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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பில் கேட்ஸுடன் பிரதமர் ம�ோடி சந்திப்பு சீனாவில் பாதிக்கும் அதிகமான மாகாணங்களில் க�ொர�ோனா
கிளாஸ்கோவில் இந்திய பிரதமர்
ம�ோடி, மைக்ரோச�ொப்ட் இணைநிறுவனர் பில் கேட்ஸை சந்தித்து
உரையாடினார்.
இங்கிலாந்தில் அதிக மக்கள்
த�ொகை க�ொண்ட 4-வது நகரும்,
ஸ்கொட்லாந்தின் துறைமுக நகருமான கிளாஸ்கோவில் ஐ.நா. பருவநிலை மாற்ற உச்சி மாநாடு கடந்த
வாரம் நடைபெற்றது.
க�ொர�ோனா நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் இங்கிலாந்து பிரதமர் ப�ோரிஸ்
ஜ�ோன்சன், அமெரிக்க ஜனாதிபதி
ஜ�ோ பைடன் உட்பட 120-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் இந்த
மாநாட்டில் நேரில் கலந்து க�ொண்டு
காலநிலை மாற்றம் த�ொடர்பாக
உரையாற்றினார்கள்.
இந்த மாநாட்டில் இலங்கை
ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய ராஜபக்ஷ
உட்பட இந்திய பிரதமர் ம�ோடியும்
நேரில் பங்கேற்றார்.

இந்த மாநாடு உலகத் தலைவர்களை சந்திக்கும் வகையில் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.
அந்த வகையில் உலக பணக்காரர்களில் ஒருவரும், மைக்ரோச�ொப்ட் இணை- நிறுவனருமான

பில்கேட்ஸை சந்தித்து பிரதமர்
ம�ோடி உரையாடினார். அப்போது
நிலையான வளர்ச்சிக்கான வழிகள்
மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தைக்
குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்
குறித்து உரையாடினர்.

சீனாவில், 24 மணி நேர இடைவெளியில் புதிதாக 80க்கும் அதிகமான�ோருக்குக் க�ொர�ோனா த�ொற்று
அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
சீனாவின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட
மாகாணங்களிலும், வட்டாரங்களிலும் அண்மையில் வைரஸ் பரவியது. சுமார் 600 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களில்
பெரும்பால�ோர்,
ஹெய்லாங்ஜியாங், ஹீபெய் மாகாணங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்.
வைரஸ் பரவலை முறியடிப்பதில்
முறையாகச் செயல்படவில்லை என்பதற்காக ஹீபெய் மாகாண தலைநகர் ஷிஜியாசுவாங் அதிகாரிகள்
மூவர், பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர். இந்த வார ஆரம்பத்தில், அந்த
நகரில் நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது.
எங்கிருந்து வைரஸ் த�ொற்று ஆரம்பித்தது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க

ஐர�ோப்பா மீண்டும் க�ொர�ோனா
மையப்புள்ளியாக மாற வாய்ப்பு
ஐர�ோப்பாவில் பரவலாக க�ொர�ோனாவால்
பாதிக்கப்படுபவர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால்,
அக்கண்டம் மீண்டும் க�ொர�ோனாவின் மையப் புள்ளியாகியுள்ளதாக
உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
ஐர�ோப்பா கண்டம், வரும் பெப்ரவரி மாதத்துக்குள் மேலும் ஐந்து
லட்சம் மரணங்களைச் சந்திக்கலாம் என ஐர�ோப்பாவுக்கான உலக
சுகாதார அமைப்பின் தலைவர்
ஹான்ஸ் க்ளூக் ஒரு பத்திரிகையாளர்
சந்திப்பில் கூறினார்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று எண்ணிக்கை
அதிகரிப்புக்கு ப�ோதுமான அளவுக்கு
தடுப்பூசி செலுத்திக் க�ொள்ளாததை
ஒரு காரணமாக கூறினார் அவர்.
“நாம் நம் செயல்திட்டத்தை மாற்ற
வேண்டும், க�ொர�ோனா அதிகம்
பரவிய பின் எதிர்வினையாற்றுவதற்கு பதிலாக, பரவலைத் தடுக்க
முன்னுரிமை க�ொடுக்க வேண்டும்”
என்றார் ஹான்ஸ்.
கடந்த சில மாதங்களில் ஐர�ோப்பா
முழுக்க
தடுப்பூசி
செலுத்திக்
க�ொள்ளும் வேகம் குறைந்துள்ளது. ஸ்பெயினில் 80 வீத மக்கள்
இரு ட�ோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்
க�ொண்டனர். பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியில் முறையே 68 மற்றும் 66
வீதத்தினர் மட்டுமே இரு ட�ோஸ்
தடுப்பூசி செலுத்திக் க�ொண்டனர்.
மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐர�ோப்பிய
நாடுகளில் எண்ணிக்கை இன்னும்
குறைவாக உள்ளது. ஒக்டோபர் 2021

உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை

நிலவரப்படி, ரஷ்யாவில் 32 வீதத்தினர் மட்டுமே முழுமையாக தடுப்பூசி
செலுத்திக் க�ொண்டுள்ளனர்.
உலக
சுகாதார
அமைப்பின்
ஐர�ோப்பிய பிராந்தியத்தில் க�ொர�ோனாவால்
பாதிக்கப்படுபவர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரிப்புக்கு ப�ொது
சுகாதார தளர்வுகளும் ஒரு காரணமென குற்றம்சாட்டினார் ஹான்ஸ்.
உலக சுகாதார அமைப்பின் ஐர�ோப்பிய பிராந்தியத்தில் மத்திய ஆசியாவின் சில நாடுகளுட்பட ம�ொத்தம்
53 நாடுகள் உள்ளன. இப்பிராந்தியம்
இதுவரை 14 லட்சம் மரணங்களை
பதிவுசெய்துள்ளது.
ஐர�ோப்பாவில்
ப�ோதுமான
க�ொர�ோனா தடுப்பூசி விநிய�ோகம்
மற்றும் சாதனங்கள் இருந்தும், கடந்த

நான்கு வார காலத்தில் க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்கை 55 வீதம் அதிகரித்துள்ளது என க�ொர�ோனாவுக்கான உலக
சுகாதார அமைப்பின் த�ொழில்நுட்ப
தலைவர் மரியா வான் கெர்கோவ்
கூறினார்.
ஐர�ோப்பாவின் இந்த க�ொர�ோனா
த�ொற்று எண்ணிக்கை உயர்வு, உலக
நாடுகளுக்கான எச்சரிக்கை மணி என
அவருடன் பணியாற்றும் முனைவர்
மைக் ரயான் கூறினார்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஜெர்மனியில் 34,000 பேர் க�ொர�ோனாவால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பிரிட்டனில் க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்படுவ�ோரின் தினசரி எண்ணிக்கை
37,000க்கும் அதிகமாக உள்ளது.

க�ொர�ோனா நான்காவது அலை
இறப்பு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கலாம் என்றும், சுகாதார அமைப்பின்
மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம்
என்றும் சுகாதார அதிகாரிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
“நாம் இப்போதே சரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை எனில்,
இந்த நான்காவது அலை அதிக
பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்” என
ஜெர்மனியின் ஆர் கே ஐ இன்ஸ்டிட்டியூட்டைச் சேர்ந்த ல�ோதர் வெய்லர்
கூறினார்.
ஜெர்மனியில் 30 லட்சத்துக்கும்
அதிகமான, 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட
மூத்த குடிமக்கள் இன்னும் தடுப்பூசி
செலுத்திக் க�ொள்ளவில்லை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்பே ஹான்ஸ் குறிப்பிட்டது
ப�ோல க�ொர�ோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஜெர்மனிய�ோடு மட்டும்
முடிந்துவிடவில்லை.
கடந்த வாரத்தில் ரஷ்யாவில்
க�ொர�ோனா மரணங்களின் எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரித்தது.
ரஷ்யாவில் 8,100 பேரும், உக்ரைனில் 3,800 பேரும் உயிரிழந்தனர்.
இருநாடுகளிலும் க�ொர�ோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் க�ொண்டோர் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. உக்ரைனில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில்
27,377 பேர் க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அறிவித்துள்ளது அந்நாட்டு அரசு.

இயலவில்லை. எனவே, முந்திய
வைரஸ் பரவலை விட, தற்போதைய பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவது, சிரமமாக இருக்கலாம் என்று
அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.
வைரஸ் பரவல் இல்லை என்ற

அணுகுமுறையைச் சீனா, தற்போது
கைவிடக்கூடாது என்று அங்குள்ள
சுகாதார அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.
மக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு
அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

அமெரிக்காவில் தனியார் துறை
ஊழியருக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம்
அமெரிக்கா,
தனியார்
துறையில்
பணியாற்றும்
மில்லியன் கணக்கான ஊழியர்கள் ஜனவரி 4ஆம் திகதிக்குள் க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ள வேண்டியது கட்டாயம் என்று காலக்கெடு விதித்துள்ளது.
குறைந்தது சுமார் 100
ஊழியர்களைக்
க�ொண்ட
அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்குப் புதிய விதி ப�ொருந்தும்.
நாட்டின் ஊழியரணியில் சுமார்
மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் அத்தகைய நிறுவனங்களில் வேலை செய்கின்றனர்.
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான
தடுப்பூசித் திட்டம் பற்றி, ஜனாதிபதி
ஜ�ோ பைடன் செப்டம்பரில் அறிவித்தார்.

ஜனவரி நான்காம் திகதிக்குள்
தனியார் துறை ஊழியர்கள் இரண்டாவது தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள
வேண்டும் அல்லது அவர்கள் கட்டாயமாக முகக் கவசம் அணிய
வேண்டும், வாரந்தோறும் வைரஸ்
த�ொற்றுப் பரிச�ோதனையும் செய்துக�ொள்ள வேண்டும்.

தாய்வானுக்கு இராணுவ
உதவியை அதிகரிக்க வகைசெய்யும்
சட்டமூலத்தை,
அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தின் குடியரசுக் கட்சி உறுப்பினர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
அது, சீனாவுக்குச் சினமூட்டக் கூடுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தாய்வானியப் பாதுகாப்புச் சட்டம் எனப்படும் சட்டமூலம்,
2032ஆம் ஆண்டுவரை வருடந்த�ோறும் தாய்வானுக்கு இரண்டு பில்லியன் ட�ொலர் நிதியளிக்க வகை
செய்யும். அதன்மூலம், தாய்வான்
ஆயுதக் க�ொள்முதல் செய்யலாம்,
அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட தற்காப்புச் சாதனங்களை வாங்கலாம்.
ஆனால், அந்த நிதியைப் பெற சில
நிபந்தனைகள் உள்ளது. அமெரிக்கா

வழங்கும் அதே அளவு நிதியைத்,
தாய்வானும் க�ொடுக்க வேண்டும்.
ஆற்றலை மேம்படுத்துவதற்கு இரு
தரப்பும் நீண்ட காலத் திட்டத்தைக்
கூட்டாகச் செயல்படுத்த வேண்டும்.
இரு தரப்பு இராணுவப் பரிமாற்றம், தாய்வான் இராணுவ அதிகாரிகள் அமெரிக்காவில் பயிற்சி
பெறுவது ஆகியவற்றுக்கும் அந்த
சட்டமூலம் வாய்ப்பளிக்கும்.

தாய்வானுக்கு இராணுவ உதவியை
அதிகரிக்க அமெரிக்காவில் சட்டம்

காடழிப்பை நிறுத்துவதற்கு ஹைப்பர்சொனிக் ஏவுகணைகளை உருவாக்குவதில்
இந்தியா, பிரான்ஸ் அடங்கலான நாடுகள் தீவிர கவனம்
இந்தோனேசியா எதிர்ப்பு

2030
ஆம்
ஆண்டுக்குள்
காடுகளை அழிப்பதை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவர வேண்டும் என்ற
உலகளாவிய திட்டத்துக்கு, இந்த�ோனேசியா எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்
த�ொடர்பில்,
120
க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள�ோடு
இணைந்து உறுதிகூறிய சில நாளில்
இந்தோனேசியா தனது நிலையை
மாற்றிக்கொண்டுள்ளது.
காடுகளை அழிப்பதை நிறுத்தும்
திட்டம் நியாயமற்றது என்றும்,
அது இந்தோனேசியாவின் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள�ோடு முரண்படுவதாகவும் அந்நாட்டுச் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
உலகளாவிய இலக்கில் சில
திருத்தங்கள் தேவை என்று, இந்த�ோனேசிய சுற்றுப்புற அமைச்சர்
சிட்டி நூர்பயா பாக்கர் கூறினார்.

காடுகளை அழிப்பதை முற்றாக
நிறுத்தும் இலக்கு, சிஓபீ 26 உச்ச
நிலைச் சந்திப்பின் முடிவில் வெளியிடப்பட்ட உறுதிம�ொழியின் ஒரு
பகுதி அல்ல என்று, இந்தோனேசிய வெளியுறவுத் துணையமைச்சர்
கூறினார்.
உலகின்
மழைக்காடுகளில்
மூன்றில் ஒரு பகுதிக் காடுகள் இந்த�ோனேசியாவில் உள்ளன. உலகின்
மிகப் பெரிய பனை எண்ணெய்
ஏற்றுமதி நாடான இந்தோனேசியாவுக்கு, நிலப் பயன்பாடு முக்கியமானது.
2019 இல் மட்டும், இந்தோனேசியாவில் செம்பனைத் த�ோட்டங்கள்
அமைப்பதற்காக அழிக்கப்பட்ட
வனப்பகுதி, பிற நிலம் ஆகியவற்றின் பரப்பளவு பெல்ஜியத்தைப்
ப�ோன்ற நாடுகளின் பரப்பளவில்
பாதி என்று மதிப்பிடப்படுகிறது.

ஹைப்பர்சொனிக் ஆயுதங்களை
உருவாக்கிவரும் சில நாடுகளில் இந்தியாவும் உள்ளடங்கியுள்ளதாக அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்காக சுயாதீன விடயம் த�ொடர்பான
நிபுணர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள
அறிக்கையில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு சீனா சமீபத்தில் அணு
ஆயுதம் தாங்கிச் செல்லும் ஹைப்பர்சொனிக் ஏவுகணையைப் பரீட்சித்துள்ளதாகவும் அவ்வறிக்கையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா,
ரஷ்யா, சீனா ஆகியவை மிகவும்
மேம்பட்ட ஹைப்பர்சொனிக் ஆயுத
திட்டங்களைக்
க�ொண்டிருந்தாலும், அவுஸ்திரேலியா, இந்தியா,
பிரான்ஸ்,
ஜேர்மனி,
ஜப்பான்
உட்பட பல நாடுகள், ஹைப்பர்சொனிக் ஆயுத த�ொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருவதாக சுயாதீன காங்கிரஸ்
ஆராய்ச்சி சேவையின் புதிய அறிக்-

அமெரிக்க சுயாதீன காங்கிரஸ் அறிக்கையில் தகவல்

கையில் சுட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக 'த
பிரிண்ட்' குறிப்பிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், அவுஸ்திரேலியாவுக்கு அமெரிக்காவும் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவும் இதன் நிமித்தம்
ஒத்துழைப்புக்களை நல்கியுள்ளன.
மேக் 7 ஹைப்பர்சொனிக் குரூஸ்
ஏவுகணையான பிரம்மோஸ் II ஐ
உருவாக்க ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளது. பிரம்ம�ோஸ் II திட்டம் 2017 இல் த�ொடங்கப்பட்டாலும் இது குறிப்பிடத்தக்க

தாமதங்களை எதிர்கொள்வதால் 2025
முதல் 2028 வரையான காலப்பகுதிக்குள் ஆரம்ப செயல்பாட்டு திறனை
அடைவதை இலக்காகக் க�ொண்டு
தற்போது திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது'.
'இந்தியா அதன் ஹைப்பர்சொனிக்
த�ொழில்நுட்ப டெம�ொன்ஸ்ட்ரேட்டர் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இரட்டை
திறன் க�ொண்ட ஹைப்பர்சொனிக்
குரூஸ் ஏவுகணையை உருவாக்கி
வருகிறது. அத்தோடு மேக் 6 ஸ்கிராம்ஜெட்டை 2019 ஜூனிலும் 2020
செப்டம்பரிலும் வெற்றிகரமாகப் பரிச�ோதித்துமுள்ளது.
சுமார் 12 ஹைப்பர் ச�ொனிக்
காற்றாலை சுரங்கங்கள் இந்தியாவிடமுள்ளன. அவை மேக் 13 வரையி-

லான வேகத்தை பரீட்சிக்கும் திறன்
க�ொண்டவை' என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சீனா ஹைப்பர்சொனிக் ஏவுகணைகளை ச�ோதனை செய்ததாக
'பைனான்சியல் டைம்ஸ்' குறிப்பிட்டுள்ள ப�ோதிலும் அதனை சீனா
மறுத்துள்ளது. அது ஒரு ஹைப்பர்ச�ொனிக் வாகனமே அன்றி அணுசக்தி
திறன் க�ொண்ட ஹைப்பர்சொனிக்
ஏவுகணை அல்ல என்று பிரித்தானியாவின் முன்னணி செய்தித்தாள�ொன்று
தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவைப்
ப�ோன்று, பிரான்ஸும் ஹைப்பர்சொனிக் த�ொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்த
ரஷ்யாவுடன் ஒத்துழைத்து ஒப்பந்தம்
செய்துள்ளத�ோடு ஜப்பான் ஹைப்பர்சொனிக் குரூஸ் ஏவுகணையையும்
உருவாக்கி வருகிறது.

நைகரில் ஆயுததாரிகளின் தாக்குதலில் 69 பேர் பலி
இஸ்லாமியவாத கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்தியதாக நம்பப்படும் தாக்குதல் ஒன்றில்
குறைந்தது 69 பேர் க�ொல்லப்பட்டதற்கு நைகரில் நேற்று
வெள்ளிக்கிழமை த�ொடக்கம்
இரண்டு நாள் தேசிய துக்கதினம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாலி
நாட்டுடனான
தென்மேற்கு எல்லைப் பகுதியிலேயே இந்தத் தாக்குதல்
இடம்பெற்றுள்ளது.
இதில் உள்ளூர் மேயர், தற்-

காப்பு ஆயுதக் குழு தலைவர்
ஒருவரும் க�ொல்லப்பட்டிருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
உயிர் தப்பியவர்களை தேடும்
மீட்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை
இடம்பெற்ற இந்தத் தாக்குதலுக்கு எந்தக் குழுவும்
ப�ொறுப்பேற்கவில்லை.
தாக்குதல்தாரிகள் எல்லை
கடந்து மாலி நாட்டுக்குள்
சென்றிருப்பதாக கூறப்படு-

கிறது. அவர்கள் தமது உயிரிழந்தவர்களையும் தம்முடன்
எடுத்துச் சென்றுள்ளனர்.
நைகர் தனது மாலி, புர்கினா
பாச�ோ மற்றும் நைஜீரிய எல்லைகளில் ஜிஹாதி ஆயுதக்
குழுக்களின் அச்சுறுத்தலை
எதிர்கொண்டு வருகிறது.
இவ்வாறான வன்முறைகளில் நாட்டின் தென்மேற்குப்
பகுதியில் 500க்கும் அதிகமானவர்கள் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
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ஐர�ோப்பியர் ஆதிக்கத்தின் அழியாத
நினைவுச் சின்னம் காலி க�ோட்டை
உ
ல்லாசப் பயணிகளின் மனதைக்
கவர்ந்த எமது நாட்டிலுள்ள
அழகான இடங்களின்
அடிப்படை வசதிகளை அபிவிருத்தி
செய்யும் நடவடிக்கையை அரசாங்கம்
ஆரம்பித்துள்ளது. அபிவிருத்தி இலக்கை
ந�ோக்கி பயணிக்கும் வேளையில் உல்லாச
பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் புராதன
நினைவுச் சின்னங்களை பாதுகாத்து அதை
அண்டிய பிரதேசங்களில் சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்கையை
இலகுவாக்கும் திட்டம் சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு
பிரகடனத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பிரகாரம்
இலங்கை முழுவதும் மேற்கொள்ளப்படும்
திட்டத்தில் காலி மாவட்ட அபிவிருத்தித்
திட்டம் பற்றி நாம் இங்கு கருத்தில்
எடுத்துக் க�ொள்வோம்.

அதன்படி இந்தப் பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டம்
ஏழு மாவட்டங்களையும் மற்றும் 14 உள்ளூராட்சி
மன்ற நிறுவனங்களையும் இணைத்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. தேசிய நகரமாக பாரிய நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக காலி க�ோட்டை
அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படுகின்றது. இதனை
மேற்கொள்ளும் ப�ோது காலி நகரத்தின் தனித்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி காலி க�ோட்டை, காலி துறைமுகம்
மற்றும் சமுத்திரத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
செய்யப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் குறித்து
கவனம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. உல்லாசப் பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள உலக மரபுரிமை
நகரமான காலி க�ோட்டை ‘காலி நகரின் இதயம்’
ப�ோன்றது.
காலி க�ோட்டை ப�ோர்த்துக்கேயர் காலத்தில்
ஆரம்பமாகி பின்னர் ஒல்லாந்தர், ஆங்கிலேயர்
காலத்தில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சரித்திரப் பிரசித்தி மிக்க இடமாகும். இதற்கு த�ொல்பொருள்,
வாஸ்து மற்றும் விஞ்ஞான ரீதியாக பெரும் முக்கியத்துவம் உள்ளது. காலி க�ோட்டையை மையமாகக் க�ொண்டு ஏற்பட்டு வரும் சமூக ப�ொருளாதார
கலாசார சூழல் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாரிய காலி நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ்
காலி க�ோட்டைக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்காக உலக வங்கி உதவித்
திட்டத்தின் கீழ் 625 மில்லியன் ரூபா செலவிடப்படவுள்ளதாக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை
தென்மாகாண பணிப்பாளரும் நகர நிர்மாண வடிவமைப்பாளருமான அநுர மெதவல தெரிவித்தார்.
இந்தப் பாதுகாப்பு திருத்த நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளும் ப�ோது இங்குள்ள புராதனமான
கட்டடங்கள் மற்றும் நிர்மாணங்களின் ஆரம்ப திட்ட
வரைபடங்கள் குறிப்பிட்ட நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டு அதனை ஆராய்ந்து த�ொல்பொருளியல்
விதிகளுக்கு அமைய மேற்கொள்வது விசேட அம்சமாகும். வாஸ்து நிபுணர்கள் மற்றும் ப�ொறியியலாளர்கள் ப�ோன்ற துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களின் ஒத்துழைப்பு பெற்றுக் க�ொள்ளப்படும்.
பயிற்சி பெற்ற, பயிற்சி பெறாத த�ொழிலாளர்கள்
இந்த நிபுணர்களின் கீழ் பயிற்சி வேலைத்திட்டங்க-

ளில் ஊடாக பயிற்சிகளை பெற்ற பின்னரே நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
க�ோட்டையைச் சுற்றி கட்டட வேலைகளை மேற்க�ொள்ளும் ப�ோது நவீன மூலப்பொருட்கள் எதனையும் பாவிக்காது பழைய கட்டடக்கலை த�ொழில்நுட்பம் இதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. காலி
க�ோட்டைக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தித்
திட்டங்கள் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளன. முதலாவது கட்டமாக 3.2 கில�ோ மீட்டர் அளவிலான க�ோட்டையைச் சுற்றிய மதில், காவலரண்,
வெடிமருந்து களஞ்சியசாலை என்பன இவ்வாறு
திருத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களின் அலங்கார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
இரண்டாவது கட்டமாக 2000 மீட்டர் நீளமான
பாதையை அமைத்தல், 48000 கன மீட்டர் நிலப்பரப்பை உருவாக்குதல், க�ோட்டை மதில் மற்றும்
பழைய மணிக்கூட்டுக் க�ோபுரம் என்பவற்றை
‘எல்ஈடி பிளஷர்’ உபய�ோகித்து ஒளியூட்டும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படல் என்பனவாகும்.
காலி க�ோட்டையை இரவில் மிகப் பிரகாசமாக காட்சிப்படுத்துவதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
வாங்குகளை அமைத்தல், நினைவு தூபிகளுக்கு
முன்னால் தகவல்கள் அடங்கிய
பலகைகளை
அமைத்தல், ஒல்லாந்து மற்றும் ஆங்கிலேய கால
பீரங்கிகளை மீளுருவாக்கம் செய்து குறிப்பிட்ட
இடங்களில் வைப்பது ப�ோன்றவை மேற்கொள்-

ளப்படவுள்ளன. அதன்படி முப்பத்து ஆறு பீரங்கிகளின் மாதிரி உருக்கள் உருவாக்கப்படவுள்ளன.
அதற்காக மட்டக்களப்பு, திருக�ோணமலை ஆகிய
இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பீரங்கிகளை
ஆராய்ந்து தகவல்கள் திரடப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை காலமும் மக்களுக்குத் திறந்து விடப்படாத வெடிமருந்து பங்கர்கள் மற்றும் நிலத்தடியிலான வெடிமருந்து களஞ்சியங்கள் என்பன
துப்புரவு செய்யப்பட்டு காட்சிக் கூடங்களாக நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கிடைக்கும் நன்மை என்னவென்றால் உல்லாசப் பயணிகளை அதிகளவில் கவர்தல் மற்றும் அவர்களுக்கு
தேவையான அடிப்படை வசதிகளை அபிவிருத்தி
செய்து நாட்டுக்குத் தேவையான அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக் க�ொள்வதாகும்.
தகவல்கள் அடங்கிய காட்சிப் பலகைகள் அமைக்கப்படுவதால் எவரும் தங்களுக்குத் தேவையான
ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள முடியும். காலி க�ோட்டையின் இரண்டு மாதிரிகளை தயாரித்து முக்கியமான
இரண்டு இடங்களில் வைப்பதால் தாம் இருக்கும்
இடம் எது என்பதை உடனடியாக புரிந்து க�ொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் என வாஸ்து நிபுணர்
திர�ௌபதி தஹநாயக்க தெரிவித்தார்.
அண்மையில் நட்சத்திர க�ோட்டை மதில் இடிந்து
விழுந்திருந்தது. தற்போது அனைத்து நடவடிக்கைகள் நூற்றுக்கு 65 வீதம் பூர்த்தி பூர்த்தி அடைந்துள்ளதை அங்கு சென்ற நாம் அவதானித்தோம். இது-

ப�ோர்த்துக்கேயர்,
ஒல்லாந்தர்,
ஆங்கிலேயர்
காலத்து கட்டட
நிர்மாணங்கள்
புதுப்பொலிவு
பெறுகின்றன

பழைமையையும், பாரம்பரியத்தையும்
சிதைந்து விடாமல் பாதுகாக்க பாரிய
செலவில் அரசு மேற்கொள்ளும் திட்டம்
த�ொடர்பாக காலி க�ோட்டை வளாகத்தில் அனைத்து
பாதுகாப்பு திட்டங்களையும் கண்காணிக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் த�ொல்பொருளியல்
பாதுகாப்பு விசேட நிபுணர் நிலான் குரேயிடம்
வினவிய ப�ோது ‘ஒல்லாந்தர்கள் நல்ல வாஸ்து
நிபுணர்கள் மற்றும் ப�ொறியியலாளர்களாக இருந்தாலும் மதிலின் கீழ்ப்பகுதியை நிர்ணயிக்க முடியாமல் 4 மீட்டர் அகலத்தில்தான் அவர்கள் அதனை
அமைத்திருந்தார்கள். இதனை நாம் எவ்வளவு
இருக்க வேண்டும் என ஆராய்ந்ததில் ஆறு மீட்டர்
அகலமே ப�ொருத்தமானது என எமக்குப் புரிந்தது.
ஆனால் ப�ோர்த்துக்கேயர் காலத்தில் அவர்கள்
பாவித்த கலவையை தயாரிப்பது எமக்கு சவாலாக
இருந்தது. இதற்காக உப்பு மணல் மற்றும் கல்துகள், ஓட்டின் துகள்களையே பாவித்திருந்தார்கள்.
எம்மால் சீமெந்து கலவையை பாவிக்க முடியாது.
ஏனென்றால் அவை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து
தனியான அடுக்குகளாக அமையாது.
அதனால் அதற்குச் சமனான அளவையே
உபய�ோகிக்க வேண்டும். அதற்காக நிபுணர்கள்
இணைந்து நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கக் கூடிய
கலவையை தயாரித்துள்ளார்கள். கீழே இருந்து
பார்க்கும் ப�ோது 50 அடி உயரமான மதிலைத்தான் நிரப்பி அமைத்து வருகி ன்றோம். மழைக்
காலத்தில் இந்த மண் நீரை உறிஞ்சி ஈரப்பதம் அதிகரித்து நிறை அதிகரிக்கின்றது. அவ்வேளையில்
மதில் உடையும் சாத்தியமுள்ளது. அதனை தடுக்க
ஜிய�ோ பிரிட்ஜ் த�ொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ளோம். இதனை முற்றாக வெளிநாட்டிலிருந்து
இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்தியுள்ளோம். இது
மீண்டும் உடைந்து விடாதிருக்கவே நவீன த�ொழில்நுட்பத்தை உபய�ோகப்படுத்தியுள்ளோம் .
ஆனாலும் அனைத்தையும் அன்றைய காலத்தைப் ப�ோன்றே சுண்ணாம்பு ஓடு மற்றும் கல்துகள்கள்
கலவையே பயன்படுத்தியுள்ளோம்.
இதனைக் காண வரும் உல்லாசப் பயணிகளுக்கு
ப�ோர்த்துக்கேய, ஒல்லாந்த மற்றும் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் அவரவர் மேற்கொண்ட கட்டட
த�ொழில்நுட்பத்தை வெவ்வேறு வகையில் காலி
க�ோட்டையில் காணக் கூடியதாக இருப்பது இங்கு
காணப்படும் விசேட அம்சமாகும். இதன் அனைத்து
நடவடிக்கைகளும் இம்மாத இறுதிக்குள் நிறைவுபெறும்’ என தெரிவித்தார்.
கடந்த காலங்களில் உடைந்து விழுந்த பழைய
தபால் காரியாலய கட்டடம் அப்போதைய ஓல்லாந்த ஆளுநர் உத்திய�ோகபூர்வ இல்லமாக உபய�ோகிக்க கட்டப்பட்டதாகும். பின்னர் தலைமை
எழுதுவினைஞரின் உத்திய�ோகபூர்வ இல்லமாக
மாறியத�ோடு பிரித்தானியர்கள் காலத்தில் இராணுவத்தின் தலைமை கட்டளையிடும் அதிகாரியின்
உத்திய�ோகபூர்வ இல்லமாக பாவிக்கப்பட்டது. மேற்கிந்திய வர்த்தக கம்பெனியின் தலைமையகமாக
பாவிக்கப்பட்ட இந்த கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் உணவு களஞ்சியப்படுத்தும்
பகுதியாக காணப்பட்டது.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தபால் காரியமாக பாவிக்கப்பட்டத�ோடு, இலங்கையில் முதன்
முதலாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட 5 தபால் காரியாலயங்களில் ஒன்று காலி க�ோட்டைக்குள்ளும் அமைக்கப்பட்டது. பின்னர் தபால் காரியாலயம் மேற்குறிப்-

பிடப்பட்ட இடத்தின் ஒரு பகுதியில் செயல்பட்டது .
1974 ஆம் ஆண்டு த�ொல்பொருள் நினைவிடமாக
பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த கட்டடம் திருத்தப்படாமமையால் உடைந்து விழும் நிலைமை ஏற்பட்டது.
தற்போது அது திருத்தப்பட்டு தபால் அருங்காட்சியகம் மற்றும் விடுமுறை இல்லமாக உபய�ோகப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னர் நாம்
காலியிலிருந்து
பத்தேகம
அமைந்துள்ள பாதையில் செல்லும் வழியில்
அமைந்துள்ள ஹ�ொலுவாக�ொட வயல் பிரதேசத்தை மையமாகக் க�ொண்டு அமைக்கப்பட்டு
வரும் தியதம் உயன விவசாயப் பூங்காவை
அடைந்தோம். இது விவசாயமும் சூழலும் ஒன்றாக
இணைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும் திட்டமாகும்.
13 ஏக்கர் பரப்பு இதற்காக உபய�ோகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. சூழல் த�ொகுதி கவனத்திற் க�ொண்டு
அதாவது உயிரியல் பன்முகத் தன்மை த�ொடர்பாக ஆராய்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் திட்டம் என
இதனை அறிமுகப்படுத்தலாம்.
ஐந்து வருடங்களுக்கும் அதிகமாக தரிசு நிலமாக
காணப்பட்ட வயல்கள் இதற்காக உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்பிரதேசத்தில் வெள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் விவசாயத்தை மேம்படுத்தல்
என்பனவே இத்திட்டத்தின் ந�ோக்கமாகும். இங்கு
விவசாயம் ச�ோஜான் முறை மூலம் மேற்கொள்ளப்படுவத�ோடு த�ோணியை பயன்படுத்தி அறுவடையை மேற்கொள்வது விசேட அம்சமாகும்.
இங்கு பெறப்படும் உணவுப் ப�ொருட்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் உணவுகளுக்கான உணவகம் ஒன்றும் வாகனத் தரிப்பிடமும் அமைக்கப்படவுள்ளன.
இக்கட்டடம் இரண்டு மாடிகளைக் க�ொண்டதாக அமைக்கப்படவுள்ளது. விவசாய உற்பத்திப்
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்யும் பகுதியும், நாற்றுக்களை காட்சிப்படுத்தும் பகுதியும். ஏற்றுமதி
விவசாய பயிர்களை மேம்படுத்த மத்திய நிலையம்
ஒன்றும் இங்கு அமைக்கப்படுவது இத்திட்டத்தின்
அடிப்படை ந�ோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.
அதன்
மூலம் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு உல்லாசப்
பயணிகளுக்கு புதிய அனுபவங்களை பெற்றுக்
க�ொடுத்து அவர்களை கவர்வதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
காலி நகர அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு இணைந்ததாக நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை மூலம் காலி
நகருக்கு அண்மையிலுள்ள பத்தேகம நகரில் பஸ்
நிலையம் ஒன்றும் அமைக்கப்படவுள்ளது. அதற்காக செலவிடப்படும் த�ொகை 42 மில்லியன்
ஆகும்.
இத்திட்டத்தின் 80% வேலைகள் பூர்த்தி அடைந்துள்ளன எஞ்சியுள்ளது நில காட்சிப்படுத்தல் (
Landscape) ஆகும். இத்திட்டத்தின் மூலம் நகரின்
அண்மையில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் மற்றும்
நகருக்கு தினந்தோறும் வருகை தரும் மக்களின்
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக் க�ொடுத்து நகருக்கு பெருமையையும் அலங்காரத்தையும் ஏற்படுத்துவதே எதிர்பார்ப்பாகும்.

-ரசிக்க க�ொட்டுதுரகே...?
தமிழில்:

வீ.ஆர். வயலட்

ம்பாறை மாவட்ட உள்ளூராட்சி
மன்றங்களில் அங்கம் வகிக்கும்
பெண் உறுப்பினர்களுக்கான
'கற்றல் மற்றும் தலைமைத்துவத்தில்
பெண்கள்' எனும் தலைப்பிலான
செயற்திட்டத்தின் நான்காவது அமர்வு
அண்மையில் அம்பாறை ம�ொன்டி
ஹ�ோட்டலில் இடம்பெற்றது.

அ

அம்பாறையில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின்
பெண் உறுப்பினர்களுக்கான கலந்துரையாடல்

சேர்ச் ஃப�ோர் க�ொமன் கிரவுண்ட் (Search for
common ground) நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன், பாதிப்புற்ற பெண்கள் அரங்க நிறுவனத்தின்
ஊடாக இந்த செயற்றிட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.மேற்படி அமர்வு காலை மற்றும்
மாலை நிகழ்வுகளாக இடம்பெற்றது.
காலை நிகழ்வில், இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் கல்முனை பிராந்திய
ஒருங்கிணைப்பாளர் ஏ.சி. அப்துல் அசீஸ் வளவாளராக கலந்து க�ொண்டு 'உள்ளூராட்சி சபை
பெண் உறுப்பினர்களுக்குரிய சட்டங்கள் மற்றும்
வகிபங்குகள்' எனும் தலைப்பில் விளக்கமளித்தார்.
இந்த அமர்வில் அம்பாறை மாவட்ட உள்ளூராட்சி சபைகளின் பெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும்

பெண்களை உறுப்பினர்களாகக் க�ொண்ட சிவில்
சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் கலந்து க�ொண்டனர்.
அதனையடுத்து மாலை அமர்வு - அம்பாறை
மாவட்ட ஊடகவியளாளர்களுக்கும் உள்ளூராட்சி
சபை பெண் உறுப்பினர்களுக்கும்
இடையிலான கலந்துரையாடலாக நடைபெற்றது. இதன்
ப�ோது, 'அரசியலில் பெண்களின் பங்களிப்பும்
கண்காட்சியும்' எனும் தலைப்பிலான கண்காட்சிய�ொன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
உள்ளூராட்சி சபைகளின் பெண் உறுப்பினர்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்களை ஊடகவியலாளர்களுக்கு
காட்சிப்படுத்துவதற்கும், இரு தரப்பினருக்கும் இடையில்
நெருங்கிய வலையமைப்பினை கட்டியமைப்ப-

தற்குமான தளமாக - இந்த அமர்வு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
நிகழ்வின் இறுதியில், ஜூன் 05 ஆம், 06 ஆம்
திகதிகளில் 'பாலினக் கூர் உணர்வுடைய செய்திகளை அறிக்கையிடல்' பற்றிய இணையச் செயலமர்வில் கலந்து க�ொண்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந்த செயலமர்வினை மேற்படி நிகழ்வுகளில்
சேர்ச் ஃப�ோர் க�ொமன் கிரவுண்ட் (Search for
common ground) ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
மேற்படி நிகழ்வுகளில் சேர்ச் ஃப�ோர் க�ொமன்
கிரவுண்ட் (Search for common ground) நிறுவனத்தின் பாலின ஆல�ோசகர் (Gender advisor)
நளினி ரட்ணராஜா, ட�ொக்டர் லவப்பிரதன்
(ஆதார வைத்தியசாலை, அம்பாறை), பாதிப்புற்ற பெண்கள் அரங்க நிறுவனத்தின் (AWF)
இணைப்பாளர் வாணி சைமன், அரசசார்பற்ற
நிறுவன இணைப்பாளர் (NGO Coordinator)
இர்பான் மற்றும் வில் & வேஜ் திட்ட இணைப்பாளர்கள் எனப் பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

றிசாட் ஏ.காதர்...?

(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)
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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

உடைந்த
தேன்கூட்டில்
வடியும் ரசம்

உச்ச பட்சம்

-

இப்போது மிக ம�ோசமான
படித்தரங்கள் உன்னிடம்
எப்பொழுதும்.......,
உனக்கொரு நீதியும்
எனக்கொரு நீயதியும்
வழங்கப்படும் தராசைத்தான்
வழக்கமாக்கி வைத்திருக்கிறாய்.

எனது வனத்து
பூந்தளிர்களின் கனவுகள்
ஈவற்ற க�ோடையில் கருக
வதனமெங்கும் வலி....
உன்னிடம் கையேந்திய நாட்களை சபித்தபடி
மழைக்கான மனுவை
இடம் பெயர்த்த வேண்டியிருக்கின்றது
இன்னொரு திசைக்கு

த�ோற்கடிக்கப்படும்
பந்தயம�ொன்றுக்கு
என்னை உள்வாங்கியது
உன் விசித்திரங்களின்
பெரும் நடிப்பு

இலகுவாய் கடக்க வேண்டிய தூரத்தை
கடினமாக்கி விட்டன
உன்னிடமிருக்கும்
கண்காணிப்பெனும் பூதக் கணிப்பு

விழி சுழலும் பக்கமெல்லாம்
விடாப்பிடியான நிர்ப்பந்தங்கள்
விழி மூடும் ப�ோதெல்லாம்
கன்னம் த�ொட்டு
வழிந்தோடும் விழிநீர்..

இத்தனையின் தாக்கமும்
ம�ொத்தமாக உயிர் வரை ஊடுருவ
எங்காவது விடியல்
காத்திருக்குமென்ற நம்பிக்கையில்
இதமான தென்றலுடனான நகர்தலில்
என் பார்வைக்குள்
அதே மனநிலையுடன்
இன்னும் பலர்
எனக்குத் துணையாக...

வாழ்ந்திட்ட
இத்தனை வருடங்களுக்குள்
எதைத்தான் சாதித்து விட்டோம்
எனும் ஆற்றாமை ஒரு பக்கம்
ஏத�ோ உருப்படியாக
இதையாவது செய்தோமே எனும்
வெற்று சமாதானம் மறுபக்கம்..
-

ஷப்ரா இல்முத்தீன்

-

அட்டாளைச்சேனை

ந�ொடிக்கு ந�ொடி

என்றும் என் த�ோழி நீயாக

வாங்காமம்

-ர�ோஷான் ஏ.ஜிப்ரி-

மூங்கில் குழல்கள் பாடும் இராகம்
துள்ளிக் குதித்த பருவ காலம்
அள்ளி இறைத்த அன்பின் ஞாலம்
குட்டிச் சண்டை ப�ோடும் நேரம்
விழிகள் க�ொடுக்கும் கண்ணீர் பாலம்
நண்பர் கூட்டம் உறவாய் மாறும்
புன்னகை நாட்கள் மனதை வருடும் - அதை
நினைக்க மறந்தால் உயிரும் பிரியும்

என்னவளுக்கு
பிறந்தநாள்
-

எட்டு மணிய�ோ காலை பதித்து
கதிரை ப�ோட்டு அருகில் அமர்ந்து
உன் விழிகள் பேசும் ம�ொழியை அறிந்து
பதிலை க�ொடுக்கா முழித்து நின்று
விளக்கம் க�ொடுக்கும் குரலை கேட்டு
ம�ோகம் க�ொண்ட நாட்கள் பலது

-

என்திருமணம் தந்த முதல்
மணம் நீ
உன் முகம்கண்டு நான்
மன மகிழாத நாள் ஏது?
-

உந்தன் கரத்தால் வலிக்கா அடிகள்
மேனி தாங்கி விழித்த ந�ொடிகள்
மறவேன் நானும் இம்மை வாழ்வில்
அதுப�ோல் இன்பம் கிடைத்தால் வரமே
உண்மை நட்பு என்றால் அதுவே

உன் குறும்புகளை எண்ணி புன்னகைக்க
நாட்கள் ப�ோதாது
ஆங்கிலமே உனக்கு சரலமாகி ப�ோனாலும்
க�ொச்சை தமிழில் நீ க�ோர்க்கும்

ஆனந்தத் துளிகள் அழகாய் பூக்கும்
-

உன் பேனா துளிகள் அதிகம் தானே
எந்தன் தாளில் நிறைந்து இருக்கும்
பாடம் ச�ொல்லும் ஆசான் கேட்டால்
நீ பதுங்கும் அழகை பார்க்க தூண்டும்

உன் ஆடை மேலே பதக்கம் மிளிரும்
உன் சத்தம் கேட்டால் சுவரே நடுங்கும்
தலமைப் ப�ொறுப்பு கையில் கிடைத்தால்
நண்பன் கூட கண்ணில் மறையும்
நீதி தவறா பணிகள் ஆற்றி
எம் நண்பர் கூட்டம் தலையை நிமிர்த்தி
என்றும் பிடித்தாய் மனதில் இடத்தை

-

நீ பேசும் ப�ோது செவிகள் அடைக்கும்
நீ பேசா ப�ோனால் மனது வலிக்கும்
உன் ம�ௌனப் பார்வை என்னைத் தாக்கும்
உலகில் அனைத்தும் அதற்கு சரணும் அடையும்

நீ மயக்கம் க�ொண்ட வேளை அனைத்தும்
எந்தன் உள்ளம் குமுறி க�ொதித்து கிடக்கும்
அருகில் இருந்து ஆறுதல் ச�ொன்னால்
ஆயிரம் கதைகள் தலைமேல் உயரும்

-

நான் களைத்து ப�ோன
நேரம் அறிந்து உன் கரங்கள்
நீட்டும் என் தாகம் தீர்க்க
தவறிப்போயும் யாரும்
தாகம் தீர்த்தால்
உன் மேசை மேலே கண்ணீர்
துளிகள் பூக்கும்
அதை நினைத்து பார்த்தால்
என்னில் இன்று

தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்து
தவித்து ப�ோன கணங்கள் அதிகம்
நட்பு என்றால் எதையும் தாங்கும்
தேற்றும் இதயம் நட்பிலே இருக்கும்
அதை காத்து க�ொள்வது நம்
கரத்திலே இருக்கும்....

-

வசனங்கள் அலாதி அழகானது.
சின்ன சின்ன உன் அசைவுகளில்
ச�ொல்லில் அடங்காத அழகுண்டு
தத்தித் தத்தி தரைத�ொட்ட
உன் பாதங்கள்
தரையில் பாயக்கண்டு
எத்தனை ஆனந்தம் என்னுள் ஓராயிரம்
எண்ணங்கள் வந்து ப�ோகுது
என்னுள் இந்தநாளில்
எல்லாம்வல்ல இறைவனிடம் நீ
நலமாய் இருக்க வேண்டுகின்றேன்.

ஸஹ்ரா மஸாஹீம்
மாத்தளை

ச�ொர்க்கம்
நாலைந்து தென்னை மரம்
நடுவே சிறு மண்குடிசை
பனை மட்டை வரிச்சுக்கள�ோ
சாளரமாய் வீட்டைச்சுற்றி

ஒழுகும் நீரை ஏந்திக்கொள்ள
சட்டி பானை சிரட்டை பேணி
அத்தனையும் படையெடுக்கும்

-

பன்னாடை ஊமல் க�ொண்டு
அடுப்பெரிக்க எழும் புகைய�ோ
வானம் வரை நீண்டு சென்று
முகில்களையே வம்பிழுக்கும்

-

அதிகபட்சம் உக்கியிருக்கும்
ஓலைக்கூரை நீக்கல் வழி
கதிரவனும் கார் முகிலும்
அம்புலியும் எட்டிப்பார்க்கும்

கார்காலம் ஓயும் வரை

ஹெல�ோவின்
இரவு
ஆவிகள் ஆடும்
ஆத்மாக்களின் இரவு
-

-

-

- வேலணையூர்

வன்னித் தமிழ் மறவன்...
இந்திராபுரம்,பளை

மண்தரையில் ஓலைப்பாயை
விரிச்சுப்படுக்க வருமுறக்கம்
குடிசைக்குள் ச�ொர்க்கத்தையே
கூட்டிவந்து குடியமர்த்தும்!

வெய்யிற் கால விழுதுகளாய்
ஊடுருவும் கதிர�ொளிகள்
சாணமிட்ட திண்ணையதில்
நட்சத்திரங்களைத் தருவிக்கும்
-

-

-

-

ரஜிந்தன்.

சூரியனைச்
சுட்டுவிட்டு
சுதந்திரமாக ஆடும்
இரவின் ஆத்மா
எங்கள் நகரம்
எங்கள் நரகமாக
பரிணாமம் அடையும்
ஒக்டோபர் இரவு

மான்புறு மஜ்மா!
-

அகழ்வாரைத் தாங்குகிற நிலம் -தம்மை
இகழ்வாரையும் தாங்கும்!
‘மஜ்மா’ நகரெனும் மாண்புறு பூமி
மனமுவந்தேற்ற முஃமீன்கள் உடலம்
ஆயிரக் கணக்கில அடக்(ங்)கிய பூமி
இந்த மண்பதி ஏற்றுள உடலம்
இகத்தில் இல்லா தகத்தில் நிறைந்துள....

க�ொடுமை நிகழ்ந்ததும்
க�ொன்றொழித்த பல்லோர் தீயில் எரிந்ததும்
முஸ்லிம் ஜனாஸாக்கள் தீப் ப�ோரணையில்
மூலை முடுக்கெலாம் எரித்துப் ப�ொசுக்கியதும்
பாராளுமன்றில் ப�ோராட்டம் எழுந்ததும்
ப�ோராட்டம் அனைத்துமே ‘புஸ்’ வாணமானதும்
‘கனத்தை’ யில் வெண்துணி கட்டியே எதிர்ப்பைக்
காட்டியும்கூடக் கரையாத கல்மனம்....

-

-

-

க�ொர�ோனா பிறந்ததும்

-

-

ப�ௌர்ணமிக் கனவுகளுடன்
நான் நேசிக்கும் இளம்பிறைகளை
இங்கு விட்டுச் செல்கிறேன்
எனது வானத்தை
இருளாக்கி விடாதே!
-

தலை காட்டிவிட்டு மறைந்திடும்
ச�ோகத்தின் ரேகைகள்
காரணமின்றியே க�ொன்றிடும்
கனத்த சில கவலைகள்
காப்பாற்றிய கையையே
க�ொட்டிடும் தேளின் விஷமாய்
சில மறக்கப் படவேண்டிய நினைவுகள்..

-

-

வாழ்வின்மீதான பிடிப்பை
நழுவச்செய்யும் பாவங்களில்
தேர்ந்து விடுகின்றன
உன் அவதானிப்புகளின்

நம்பிக்கை

எண்ணம் விநாடியில்
எதையும் தாண்டும்
க�ொஞ்சம் தாமதித்தால்
எதையும் செய்யும்

-நீ க�ொறித்த திராட்சைக்கொத்து
மீதமிருக்கும் சுவையுடன் இருக்க
புழுத்த மாமிசங்களை
மேய்ந்தலையும் ஈயென ஆனபின்
வறுமையின் தட்டில்
என் கனிக்கூட்டங்கள்
உலரத் த�ொடங்கின
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கலைவாதி கலீல்

சிறுவர்களின்
சினேகமான பேய்க்கால
க�ொஸ்டியூம்கள்
கலகமான
ஊர்வலங்கள்

இழுத்து மூடுவதற்கு முன்
இனிப்புகளை கணக்கிடும்
கனமான நிமிடங்கள்
-

இனிப்புகளை
இதமாக கேட்டு
வீடு வீடாக
விவேகமாக தட்டும்
சிறுவர் கூட்டமும்
பெற்றோர்களும்
இரவினை

-

இது எங்கள் நகரத்தின்
ஹெல�ோவின் இரவு !
- நிதானிதாசன்
(அமெரிக்கா)

(ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் ஒக்டோபர்
31 ஹெல�ோவின் தினமாக
க�ொண்டாடப்படுகிறது)
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நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

ர்
்ப
ம
நவ

08

முதல்

ன
கா
ப
ப்
கா
க
பகாது
ன
கா
ய
க
நம்பிகவ
ன
கா
ை
கு
இே
கு
ற்
தி
த்
பயண
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

கககாழும்பு - கதிரககாமம் அவைகேகாகுசு பயணிகள் பஸ்சேவையில் உஙகளது பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆைம்பியுஙகள்
பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவள அறிய

ஆேனப் பதிவுகளுககு அவையுஙகள்
கககாழும்பு

கதிரககாமம்

ைேதிகள் பே கககாண்ட தஙகுமிடம்
24 மணி நேர நேவை
ைாகனத் தரிப்பிட ைேதி
உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

விசேட

கதிரககாமம்
10% இலிருந்து 25 % ைவை

கழிவு

குளிரூடடப்ெடட அவைகள்
சுற்றுலா ைழிகாடடி
அவை ைேதிகள்
கதிரககாம ்பஸ் தைரிபபிடததிற்கு எதிநர

இ்ையததைளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

6–11–2021

2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

17

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

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

vy;fLt ngUe;Njhl;l epWtdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mghafukhd kw;Wk; kug;gyif kuq;fis ntl;b mfw;Wtjw;fhf Nfs;tp Nfhuy;

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

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; l f; f d; d p>
nfhd;
cl; g l
fyit kuq;fs;

146

kpd;rhu fk;gpf;F ,ila+whd
kuq;fs;

01

50000.00/=

ehye;j
ehye;j
ehye;j
uj;tj;j
uj;tj;j

khq; f ha; >
vopiyg; g hiy>
`tupd;Ef> tl;lf;fd;dp> gQ;R
cl;gl fyit kuq;fs;
gQ;R> Njf;F cl;gl fyit
kuq;fs;
khq;fha;> tl;lf;fd;dp> me;ju>
fnghf;> ky;khu cl;gl fyit
kuq;fs;
my;gPrpah> gQ;R> YDkpnjy;y
cl;gl fyit kuq;fs;
my;gPrpah

1.
68

kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;

02

50000.00/=

17

kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;

03

20000.00/=

48

kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;

04

25000.00/=

47

mghafukhd kuq;fs;

05

10000.00/=

4

tpOe;Js;s fpis kw;Wk;
kuq;fs;

06

5000.00/=

07

25000.00/=

08

25000.00/=

09

25000.00/=

10

25000.00/=

11

10000.00/=

12

50000.00/=

13

5000.00/=

14

25000.00/=

1

kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
kPs; eLiff;fhf fow;wp
mfw;wy;
mghafukhd kuq;fs;

15

5000.00/=

7

mghafukhd kuq;fs;

16

5000.00/=

31

mghafukhd kuq;fs;

17

10000.00/=

8

tpOe;Js;s kuq;fs;

18

10000.00/=

kpy;ythd

,wg;gu;

200

kpy;ythd

,wg;gu;

200

kpy;ythd

,wg;gu;

200

kpy;ythd

,wg;gu;

225

kpy;ythd

tl;lf;fd;d

120

kpy;ythd

kN`hfdp

40

kpy;ythd

kN`hfdp

32

kpy;ythd
kpy;ythd
`g;Gf];
gpl;ba
nryfk
nryfk

nfl;lfhy>
kpnjy;y>
`{ku>
njkl;l cl;gl;l fyit kuq;fs;
gyh
khq;fhs;> Gspa kuk;> gQ;R>
,wg;gu; cl;gl fyit kuq;fs;
nfhl;lk;gh> Gjhypa> ky;khu>
,Afypg;l];
cl;gl
fyit
kuq;fs;
my;gPrpah

tpiy
kD
,y.

50

2.

3.

epu;khzj;jpw;fhf kPsspf;fg;
kjpg;gplg;gl;l
glhj
nryT ntl;
fl;lzk;
jtpu;j;J (&gh)
(&gh)

jpl;l ngau;
fk;g`htpy; rpaj efug;
g+q;fhtpd; epu;khzk;
kw;Wk; g+u;j;jpnra;jy;
fk;g`h –
ngsj;jhNyhf;f
khtj;ijapd;
Kd;nkhopag;gl;l
epyj;Njhw;w Nkk;ghL
kw;Wk; moFgLj;jy;
fz;b> = jyjh
khspifapy; k`kYt
Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; fl;lk; II

223>000>000.00

40>000.00

25>123>100.00

15>383>875.00

7>000.00

4>500.00

tpiykD
jFjpf;fhd tpiykD
xg;ge;jf;
CIDA
gpiz
gpiz
fhyk;
njhif
gjpTj;
nry;Ygbf;
(ehl;fs;)
(&gh)
juk;
fhyk;
2>230>000.00

252>000.00

154>000.00

350

C3 mjw;F
2022 Vg;uy;
Nky;
18
fl;blk;

60

C5 my;yJ
2022 khu;r;
mjw;F
21
Nky;
fl;blk;

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;
03.

04.

05.

06.

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
ehye;j Njhl;lk;
- 066-3682755
jiyik mYtyfk;
- 066-2242522
kpy;ythd NJhl;lk; - 066-3682461
uj;tj;j Njhl;lk;
- 066-3682734
nryf Njhl;lk;
- 066-3669897
`g;Gf];gpl;ba Njhl;lk;
- 066-3669882
cg mYtyfk;
- 011-2698059

07.

•

08.
09.
10.

,lk;ngwhjtuhfTk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s Njitfis g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
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
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;.
,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;.
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;.
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;.
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.
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.
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.

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.

2.

3.
4.

5.
6.

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

Name of Local
Authority

Description of Works & Bid No.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

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;.
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;.
fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs;
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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;.
xg;ge;jj;ij toq;Ftjpy; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.
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;.
Required Bid Security

Required
Grade &
Speciality

Name of
Procurement
Entity

Place of Purchase
of Bidding
Document and
T.P. No.

Bid
Document
Fee
(Rs.)

Bid Security
Amount (Rs.)

Validity
Period

120 Days

C6 & C5,
Building
Construction

Navithanveli
Pradeshiya Sabha

Navithanveli
Pradeshiya Sabha
067-2056878

5,000.00

143,000.00

Namaloya
Pradeshiya Sabha

Namaloya
Pradeshiya Sabha
063-2242106 /
063-2242014

5,000.00

Tenderable
Contract
Bid Amount
Period
(Excluding (Calendar
VAT) (Mn.)
Days)

Place where
Bids should
be deposited &
opened

Bid Validity
Period
up to

14.03.2022

Navithanveli
Pradeshiya Sabha

14.02.2022

108,800.00

14.03.2022

Namaloya
Pradeshiya Sabha

14.02.2022

Navithanveli
Pradeshiya Sabha

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

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

Nintavur
Pradeshiya Sabha

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

9.47

120 Days

C7 & C6,
Nintavur PradeshiBuilding
ya Sabha
Construction

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 Pradeshiya 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

14.30
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,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

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;

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;.

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
ud; n fl; b ahNt
vd; w
Kfthpapy;
trpf; F k;
ntjyuhyyhNf Jkpe;j
gz;lhu uj;ehaf;f (Nj.m.
,y. 8441685180V) mth;fis epakpj;J 2021.08.29Me;
jpfjp
lgps;a +
[anfhb
tof; f hpQh;
kw; W k;
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

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; f sj; j plkpUe; J
mz; i kapy;
ngw; W f; n fhs; s g; g l; l
VAT
rhd; w pjopd;
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

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;

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;)

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.

(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;.

O

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:

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;.

O

,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

O

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

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:

O
O
4.
5.

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;.

3.

xg;ge;jk; toq;fg;gLjw;fhd jFjpf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu;
,lk;ngwhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitia g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

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;.

7.

tpiykD %lg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 91 ehl;fhl;b jpdq;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
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;.
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;.

gl;baypy;

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;
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.

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G> jsj;jpy; 2021.11.15 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F ,lk;ngWk;.

9.

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

,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;.

6.

8.

2.

juk;: C4 kw;Wk; mjw;F Nky;

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;Ftd:
O

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;.

O

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;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;.

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.

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.

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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Nghjdh itj;jparhiy - ,uj;jpdGup

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;

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.
1.

nghUl;fs;

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>
]; n ghQ; r ;
nkj; i j>
nuf; r pd;
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

01.
02.
03.
04.

05.
06.

Bid No.LMSL/SUP/DPC/10/2021
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;.
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
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;)
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;.
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.
Nkyjpf tpguq;fis ngWtjw;F Ntz;Lkhapd; 045-2222261 (307) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;J ngw;Wf;nfhs;s
KbAk;.

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.
01.

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;.

1.

eilKiw

%yk;

2.

3.

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

,y

02

03

04

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;.

05

jpfjp ..............................................

06

07

Section

tpiykDf;Nfhuy;

tlkj;jpa khfhzk;

epWtdj;jpd; ngau;:epWtdj;jpd; Kftup:epWtdj;jpd; njhiyNgrp ,yf;fk;:njhiyefy; ,yf;fk;:cupikahsupd;/ cupikahsu;fspd; ngau;: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:-

House & Property

hPjpapyhd

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrha nraw;jpl;lk;

01.
02.
03.
04.
05.

 Buy & Sell
 Rent or Lease
 Wanted

Nghl;b

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022

- COMMERCIAL PROPERTIES
- APARTMENTS

Njrpa

ர ெ ம் பி ள ் ப ோ் க்
க ை த ் த ொ ழி ல்
பேட்டையில்
தயாரிக்கும்
கம்பனிக்கு
(ஹ�ோமாகம,
பனாக�ொட)
தேர்ச்சியு ள ்ள / தே ர் ச் சி ய ற ்ற
வேலை யாட்கள் அவர்களின் உற்பத்தி பிரிவிற்கு
தேவை. வயது 18-32.
சிறந ்த
சம்பளம்
மற்றும் நன்மைகளுமுண்டு. தயவு செய்து
0778869803 என்ற
இலக்கத்துடன் த�ொடர்பு
க�ொள்ளவும். 069470

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff;; FO>
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;.

01

- HOUSES
- LANDS

300>000.00

tpiykDf;Nfhuy;
elhj;jg;gLk;.

tpz;zg;gg; gbtk;

tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; ..............................................
cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu

Njitg;gLk;
tpiykDg;gpiz &ghtpy;)

fk;gdp cj;juthjj;Jldhd %d;W Gj;jk; Gjpa
lgps; nfg;fs;

gzpg;ghsu;
Nghjdh itj;jparhiy> ,uj;jpdGup.

nghUl;fs;..............................................

gz;lq;fspd; tpsf;fk;

02.

Nritfs;

10. Ma; T $l
fl;bl kpd; gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G
cgfuzq; f s; >
rj; j purpfpr; i r
tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk;
cgfuzq;fs;> itj;jparhiy cgfuzq;fs; kw;Wk;
guhkupj;jy;
kUj;Jt cgfuzq;fis gOJghu;j;jy;
3. mYtyf cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;
11. ryit ,ae;jpuk;> Jzpfis cyu;j;Jk; ,ae;jpuk;>
4. fzpdp gOJghu;j;jy;
Fspu;rhjdg;ngl;b Mfpa kpd; cgfuzq;fis
5. thfdk; gOJghu;j;jy;
gOJghu;j;jy;
6. thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy;
12. kf;fis miof;Fk; cgfuzq;fspd; guhkupg;G
7. rikayiw vupthA mLg;G kw;Wk; vupthA
kw;Wk; goJghu;j;jy;
fl;likg;ig gOJghu;j;jy;
13. jpizf;fs milahs ml;ilia jahupj;jy;
8. Nghf;Ftuj;J (kUe;J> xl;rprd;> Fg;ig)
14. cupikahsu; mw;w rlyq;fis mfw;Wjy;
9. fjpiu gpd;dy;> tu;zk; g+Rjy;> thu;dp\; nra;jy;>
nuf;rpd; kw;Wk; Nghkpf;fh jahupj;jy;
epge;jidfs;:1.
2.

19

xg;ge;j
,y.

jpl;l ngau;

LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
249207- Gypaq;fltytpy;
CW-RFQ Gypaq;flty
njhl;bapd; kWrPuikg;G
LK-MOA- mEuhjGuk;
24997- khtl;lj;jpd;
CW-RFQ Gypaq;fltytpy;
g`ynttpd;
kWrPuikg;G
LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
249202- njkl;lntttpy; t];]
CW-RFQ yfk njhl;bapd;
kWrPuikg;G
LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
249195- njkl;lntttpy;
CW-RFQ fpk;Gy;gl;baht
njhl;bapd; kWrPuikg;G
LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
249223- njfj;jpnghjhdtpy;
CW-RFQ kPn`he;jnttpd;
kWrPuikg;G
LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
249218- njkl;lntttpy;
CW-RFQ cy;gj;nttpd; rPuikg;G

xg;ge;jj;
njhif
kw;Wk;
jpl;lf;
fhyk;

tpiykD
nry;Ygb

CIDA juk;

tpiykD
gpizj;
njhif
kw;Wk;
nry;Ygb

34.044 kpy;. 119 ehl;fs;
345>000.00
C5 my;yJ
210
2022/04/22
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;
12.846 kpy;. 77 ehl;fs;
130>000.00
C6 my;yJ
120
2022/03/11
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;

10.540 kpy;. 77 ehl;fs;
C6 my;yJ
120
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;
38.164 kpy;. 119 ehl;fs;
C5 my;yJ
210
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;
55.519 kpy;. 119 ehl;fs;
C4 my;yJ
270
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;
25.229 kpy;. 119 ehl;fs;
C5 my;yJ
210
mjw;F Nky;;
ehl;;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
gzpfs;
10.915
77 ehl;fs;
C6 my;yJ
LK-MOA- mEuhjGuk; khtl;lj;jpd;
kpy;.120
249191- Gypaq;fltytpy;
mjw;F Nky;;
ehl;fs;
kw;Wk; ePu;g;ghrd
CW-RFQ gz;lhuntttpd;
rPuikg;G
gzpfs;

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
8>000.00

5>000.00

110>000.00
2022/03/11

5>000.00

385>000.00
2022/04/22

8>000.00

560>000.00
2022/04/22

15>000.00

255>000.00
2022/04/22

8>000.00

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.
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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை
nfhOk;gpy; mike;Js;s Ntiyj;jsj;jpw;F

Cth khfhz rig
Cth khfhz rig tptrhak;;> ePh;g;ghrdk;> tpyq;F cw;gj;jp
kw;Wk; ed;dPh; kPd;gpb tptfhu mikr;R

2022Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
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

,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.

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.

ONkrd; gh];khh;
Ocjtpahsh;fs;
Oghh;ngz;lh;
Ojr;R Ntiy/gpsk;gh;/
kpd;dp izg;ghsh;/
nty;bq; Ntiyahl;fs;
cldbahf Njit

khjr; rk;gsk;
80>000 w;F Nky;

jq;Fkpl trjp kw;Wk; njhopyhsh;
fhg;GWjp trjpfs; toq;fg;gLk;.
WORKFORCE SOLUTION COLOMBO

mwptpj;jy;
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; A k;
rl; l j; j pd;
fP o ;
tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;.
jw;NghJ
mur
rhh;gw;w
rq;fkhd ,y. L-171204,d;
fP o ;
gjpT
nra; J s; s
Nfhy;ld; i` gTd;Nlrd;
vd;w ngaiu rpq; gy Nrdh
rq;fk; vd vjph;fhyj;jpy;
ghtpg; g jhf
,yq; i f
muRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
jiyth;>
tz. njkl;lgpl;bNa uj;drphp
`pkp.

0712154366/0777325900
0776759511/0777325890

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;
<LgLk;
njhopy;El;gtpayhsh;fSf;F
murhq;f
iii. Nritapy;
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;
rkh;g;gpg;gjw;F
ifr;rhj;jpLgthpd;
vi. tpiykDf;fisr;
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 202111-26Mk;; 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.
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Friday Hero
வீ

ட்டு பீர�ோவில் கத்தை கத்தையாக பணம் வைத்திருப்பார்கள். ஆனால் அவர்
வீட்டு பீர�ோவில் காச�ோலைகள் கட்டுகள் அடுக்கிவைக்கப்பட்டிருக்கும்.
எல்லாமே ‘பெளண்ஸ்’ ஆனவை.
அதாவது அவையெல்லாம் ‘பாஸ்’
ஆகாத காச�ோலைகள். ஆனால்
இதைப்பற்றியெல்லாம் எப்போதுமே
கவலைப்பட்டதே இல்லை. ‘இவ்வளவு சம்பளம் வேணும்’ என்று
ஒருப�ோதும் கறார் காட்டியதில்லை.
பணமின்றி திரும்பி வந்த காச�ோலைகளைப் ப�ோலவே, வராத சம்பளப் பாக்கிகளைக் கணக்கிட்டாலே,
சென்னை தி.நகர் மாதிரி ஏரியாவில், பெரிய பங்களா வாங்கியிருக்கலாம் என்பார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட
ஒருவர், நம் தமிழ் சினிமாவில் நாயகனாக வலம் வந்திருக்கிறார். இன்றைக்கும் நம் மனங்களில் நின்று
க�ொண்டிருக்கிறார். அவர்... ஜெய்சங்கர். ’மக்கள் கலைஞர்’ ஜெய்சங்கர்.
ஆச்சாரமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஜெய்சங்கர். படிப்பில் கெட்டி.
இறுக்கிப்பிடித்திருந்தால் வக்கீலுக்கு
படித்து
வாதாடியிருந்திருப்பார்.
ஆனால், படிக்கும் ப�ோதே நடிப்பதில் ஆர்வம். ’உன் நடை நல்லாருக்கு. சிரிப்பு செமயா இருக்கு.
பேச்சு ஸ்டைலா இருக்கு. நடிக்கலாமே...’ என்று நண்பர்கள் உசுப்பிவிட, வாய்ப்புக்காக அலைந்தார்.
நடிகர் ச�ோவின் ‘விவேகா பைன்
ஆர்ட்ஸ்’ நாடகக் குழுவில் சேர்ந்து
நடித்தார். சின்னச்சின்ன கதாபாத்திரங்கள்தான். ஆனாலும் தனித்துத்

தெரிந்தார் ஜெய்சங்கர். பின்னர்
கல்கி ஆர்ட்ஸில் சேர்ந்து நடிக்கத் த�ொடங்கினார். ‘அமரதாரா’
எனும் நாடகம், இவரை எல்லோரும் பேசும்படி செய்தது.
இதனிடையே சினிமா வாய்ப்புத் தேடி நடையாய் அலைந்தார். வாய்ப்பு உடனே கிடைத்துவிடவில்லை. இவரின் முகம், நடை,
பேச்சு, வெள்ளந்தியான சிரிப்பு
என்றெல்லாம் பார்த்த இயக்குநர்
ஜ�ோஸப் தளியத், ‘இந்தப் பையன்கிட்ட என்னவ�ோ இருக்கு’ என்று
அழைத்தார்.
வாய்ப்பளித்தார்.
தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக, நாயகனாக அறிமுகமானார். அந்தப் படம்
‘இரவும் பகலும்’.
இதன்
பிறகு
வரிசையாகப்
படங்கள்.
எல்லாமே
சுமாரான
வெற்றியை, சூப்பரான வெற்றியைத்
தந்தன. எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ஜெமினி,
எஸ்.எஸ்.ஆர். என்று க�ோல�ோச்சிக்
க�ொண்டிருந்த காலம் அது.
ஸ்டைலீஷான ரவிச்சந்திரன் ஒருபக்கமும்
சிவாஜியை இமிடேட்
செய்யும் ஏவிஎம்.ராஜனும் வந்துவிட்டிருந்த காலகட்டம்.
ஆனால்
எவர் மாதிரியாகவும் நடிக்காமல்,
புதுமாதிரியாக நடித்தார் ஜெய்சங்கர். இவரின் சுறுசுறுப்பைப் பார்த்துவிட்டு, மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் மாதச்
சம்பளத்துக்கு அவரை வைத்துக்க�ொண்டு, த�ொடர்ச்சியாக படங்கள்
பண்ணியது. ‘வல்லவன் ஒருவன்’,

திரைப்படமும் ‘சிஐடி.சங்கர்’ படமும்
அவரை வசூல்
சக்கரவர்த்தியாக்கிற்று. கத்திச்சண்டை ப�ோட்டு வந்த
காலத்தில், டுமீல் டுமீல் சத்தங்கள்,
க�ோட்சூட், துப்பாக்கி சகிதமாக ஆங்கிலப் பட பாணியில், ஜேம்ஸ்பாண்ட்
கெரக்டரில் பின்னிப்பெடலெடுத்தார்
ஜெய்சங்கர். பின்னாளில், எம்ஜிஆர்
’ரகசிய ப�ொலிஸ் 115’, சிவாஜி ’தங்கச்சுரங்கம்’ மாதிரியான படங்கள்
பண்ணுவதற்கு, இவரின் படங்களே
ஆசையை வளர்த்தன என்பார்கள்.
ஒருபக்கம் ஜேம்ஸ்பாண்ட் படங்கள், இன்னொரு பக்கம், ’பஞ்சவர்ணக்கிளி’
மாதிரியான குடும்பக்
கதைப் படங்கள், நடுவே ’ப�ொம்மலாட்டம்’, ’வரவேற்பு’,
’பூவா
தலையா’ என க�ொமெடி படங்கள்
என ரவுண்டு கட்டி வலம் வந்தார்
ஜெய்சங்கர்.
ஒருகட்டத்தில் சிறிய தயாரிப்பாளர்களெல்லாம் ஜெய்சங்கரை டிக் அடித்தார்கள்.
குறைந்த சம்பளத்தில்,
எந்த டார்ச்சரும் செய்யாமல், ஈக�ோ
எதுவும் பார்க்காமல் மிகுந்த ஒத்துழைப்பு க�ொடுத்து நடித்துக் க�ொடுத்தார். மிகுந்த லாபத்துடன், தயாரிப்பாளர்கள் மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்த
காலம் அது. கேட்கும் சம்பளமும்
குறைவு.
அந்தக் குறைவான சம்பளத்திலும் பாக்கி வைத்தால் அதைக்
கேட்பதுமில்லை. ‘அவங்ககிட்ட இல்லேன்னுதான்
நமக்குத் தரமுடி-

kPsspf;fg;gLk;
gbtf;
tpiykDg;
fl;lzk;
gpizj; njhif
(&gh)
(&gh)

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;
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;

02 ntahq;nfhl tPjpapy; fky; [arpq;f mth;fspd; tPl;Lf; mUfpYs;s
tPjpf;F fhh;gl; ,Ljy;
FUehfy;

tPjpapypUe;J

04 thbtPl;L tPjpapd; fpis tPjpahd N[hrg; Nrh; mth;fspd; tPl;Lf;F
mUfpYs;s tPl;Lf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;

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;

06 [arpq;f khtj;ij tyJ GwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl;
,Ljy;

07 Kjyp khtj;ij KjyhtJ fpis tPjpapd; xU gf;fj;jpw;F tbfhd;
mikj;J ];yg; ,l;L %b tply;

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;

09 126/2 GUy;ygpl;ba> ntyglye;j tPjpapd; Kjyhk; xOq;iff;F
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

10 126/2 GUy;ygpl;ba> mizf;fl;Lf;F nry;Yk; tPjpf;F nfhq;fpwPl;
,Ljy;

11 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw KjyhtJ fpis tPjpf;F
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

12 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw ,uz;lhtJ fpis tPjpf;F
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

13 epy;gdhnfhl Jdf` tPjpapd; ,lJGw %d;whtJ fpis tPjpf;F
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

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

cs;s tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;

17 nfKD khtj;ij tyJGwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl;
,Ljy;

18 nfKD khtj;ij ,lJGwKs;s Kjyhk; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl;
,Ljy;

19 nfKD khtj;ij ,lJGwKs;s ,uz;lhk;; fpis tPjpf;F nfhq;fpwPl;
,Ljy;

20 ePh;nfhOk;G tPjpapy; g`ytj;j tPjpapd; ,Wjpapy; mizf;fl;L tiu
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

vr;.Nf.vd;. ePy; [aNrf;fu>
jiyth;>
efu rig> kpDtq;nfhl.
2021-11-05.

xg;ge;j
fhyk;
ehl;fs;

gjpTj;juk;

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

180
ehl;fs;

C07 &
C06

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

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;.

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4700.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

9800.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

9900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

3600.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

8400.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

9800.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

6900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

3700.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

14900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

6400.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

6800.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

3600.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

4500.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

3900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

19900.00

1000.00

C 9 my;yJ
mjw;F Nky;

6300.00

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;

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(,yq;if &gh)

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;.

1000.00

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;

Nfs;tpg;
gpizapd;
ngWkjp
(,yq;if &gh)

Njitahd
juk; (CIDA)

4900.00

mth;fspd; tPl;Lf;F mUfpYs;s tPjpf;F nfhq;fpwPl; ,Ljy;

15 FUehfy; tPjpapy; nknlKy;y [arpq;f vz;lh;gpiur]; mUfpy;

tpguk;

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

ml;ltiz

tPjpf;F

ngWif mwptpj;jy;
njhlh;
,y.

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;.

mUfpYs;s

‘ஹாய்’ என்று அன்புடன் அழைப்பதை வழக்கமாக்கிக் க�ொண்டார்.
இதில் இன்னும் அவரிடம் நெருங்கினார்கள். மனசுக்கு நெருக்கமாக்கிக் க�ொண்டார்கள்.
ஒருகட்டத்தில், வில்லனாக நடிக்கக்
கேட்டப�ோது, அதற்கும் சம்மதித்தார்.
‘முரட்டுக்காளை’ படத்தில் வில்லனாக நடித்தார்.
அதைத் த�ொடர்ந்து வில்லனாகவும் குணச்சித்திர கெரக்டரிலும் ஏகப்பட்ட படங்கள் செய்தார்.

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.

kpDtq;nfhl efu rig

kfh tpfhu
nfhq;fpwPl; ,Ljy;

தெய்வமே, கடவுளே, தலைவரே
என்றெல்லாம் நடிகர்களை உயரத்தில் வைத்துக் கூப்பிடுவார்கள்,
சினிமாவில். ஆனால்,
ஜெய்சங்கர் அப்படி அழைப்பதை விரும்பவில்லை. எல்லோரையும் த�ோழமையுடன் பார்த்தார். மேற்கத்திய
ஸ்டைலில்,
ஜேம்ஸ்பாண்ட் கெரக்டரில் உலா
வந்தது ப�ோல, மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் முதல் லைட்மேன் வரை
யாரைப்
பார்த்தாலும்
‘ஹாய்’

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; tlkj;jpa khfhzk;

ngWif mwptpj;jy;

03 u[

யாம இருக்காங்க. அவங்களுக்குக்
கிடைக்கும் ப�ோது தரட்டும். கிடைச்சும் தரலையா... பரவாயில்ல’ என்று
அவற்றையெல்லாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளமாட்டாராம் ஜெய்சங்கர்.
வாணிஸ்ரீ, சிஐடி சகுந்தலா, எல்.
விஜயலட்சுமி, ஜமுனா என்று வரிசையாக
பலருடனும் நடித்தார்.
ஜெயலலிதாவை, அந்தக் காலத்தில்
இவருக்கு ஏற்ற ஜ�ோடி என்றார்கள்
ரசிகர்கள். ‘நீ’, யார் நீ’, ‘வந்தாளே
மகராசி,’ ’வைரம்’ என்று வரிசையாக படங்கள் இந்த ஜ�ோடிக்கு
ஹிட்டைக் க�ொடுத்தன.
வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமையில்
படங்கள் ரிலீசாவது அப்போதும்
உண்டு. அந்த
வெள்ளிக்கிழமையில் ஜெய்சங்கர் படம் நிச்சயமாக
ரிலீசாகும். வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று இவரின் படம் ரிலீசாவதால், ஜெய்சங்கருக்கு, ‘ஃப்ரைடே
ஹீர�ோ’, ‘வெள்ளிக்கிழமை நாயகன்’
என்றெல்லாம் இவரைக் க�ொண்டாடினார்கள். தயாரிப்பாளர்கள், தியேட்டர் அதிபர்கள், விநிய�ோகஸ்தர்கள்,
ரசிகர்கள் என எல்லோருக்கும் பிடித்தவராக ஒரு நடிகர் இருப்பது எட்டாவது அதிசயம். ஜெய்சங்கர் அப்படிய�ொரு அதிசயப் பிறவி.
எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, அந்தக் காலத்தில், முதலாளி,
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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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2021 நவம்பர் 6 சனிக்கிழமை

சிறந்த க�ொள்வனவு அனுபவத்தை வழங்க Shopify
உடன் கைக�ோர்க்கும் Big Bad Wolf Books

நாடு முழுவதும் உள்ள புத்தக ஆர்வலர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில், Big
Bad Wolf ((பிக் பேட் வுல்ஃப்) ஒன்லைன்
புத்தக விற்பனை மீண்டும் இலங்கைக்கு
திரும்பியுள்ளது. இம்முறை, இணைய
வர்த்தக (e-commerce) நிறுவனமான Shopify
உடன் இணைந்து, Wolf Pack மிக இலகுவானதும் மறக்கமுடியாத வகையிலுமான
க�ொள்வனவு அனுபவத்தைக் Wolf க�ொண்டுவருகிறது! இது Big Bad Wolf இன் இலங்கைக்கான ஆறாவது வருகை என்பதுடன்,
ஒன்லைன் வழியாக நுழையும் மூன்றாவது
தடவையுமாகும்.
இதற்கான உத்திய�ோகபூர்வ அறிவிப்பு
கடந்த ஒக்டோபர் 28 ஆம் திகதி ஒன்லைன்
மூலமான ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அறி-

விக்கப்பட்டது. Big Bad Wolf Books Sri
Lanka வினது பங்காளரான Pro Read Lanka
(Pvt) Ltd நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் நிஷான்
வாசலதந்திரி, Big Bad Wolf Books இணை
நிறுவுனர்கள் Wolf Books, Jacqueline Ng
மற்றும் Andrew Yap மற்றும் Big Bad Wolf
Books Sri Lanka வின் பங்களாரான Dipak
Madhavan ஆகிய�ோர் ஒன்லைன் மூலம் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
இதன் ப�ோது கருத்து வெளியிட்ட Pro
Read Lanka (Pvt) Ltd நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரும் பங்காளருமான நிஷான் வாசலதந்திரி, “Big Bad Wolf ஒன்லைன் புத்தக
விற்பனையை மீண்டும் இலங்கையில்
நடத்துவதில் நாம் மகிழ்ச்சியடைவத�ோடு,
இம்முறை இணைய வர்த்தக ஜாம்பவான்

ஆன, Shopify இன் உதவியுடன், முழு
ஷ�ொப்பிங் அனுபவமும் திறனாகவும், சிரமமுமின்றியும்,
மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும்
இருக்குமென நாம் நம்புகிற�ோம். இந்த
ஒன்லைன் விற்பனையின் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் Shopify மூலம் நெறிப்படுத்தப்பட்டு த�ொழில்வாண்மை ரீதியாக
கையாளப்படுவதன் மூலம், இலங்கையில் நாடளாவிய ரீதியில் Wolf ப�ொதி
சுமூகமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் சென்றடையும் அனுபவத்திற்கு வழிவகுக்கும்."
என்றார்.
இது தவிர, அனைத்து பிரிவுகள் மற்றும்
வகைகளிலான புதிய புத்தகங்கள் அம்சங்களை Wolf இரசிகர்கள் இம்முறையும் எதிர்பார்க்கலாம். கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை அண்-

‘New 30’ ஐ அறிமுகப்படுத்தும் செலின்
இலங்கையின் ஒரே நியாயமான வர்த்தக உத்தரவாதம்
பெற்ற நெசவு நிறுவனமான
Selyn,
நெசவுத்
துறையில்
மூன்று தசாப்தங்களாக வெற்றி
பெற்றதைக்
க�ொண்டாடும்
வகையில் அவர்களின் ‘New
30’ மேம்பாட்டை ஆரம்பித்துள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு, புள�ொக்செயின் தீர்வுகளை உள்ளடக்கிய நெசவு-எதிர்காலத்தை ந�ோக்கி தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய
முன்னேற்றத்தை Selyn மேற்கொள்ள
உள்ளது, இது அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கண்டறியும்
தன்மை, நெறிமுறை ஆதாரம்,
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மற்றும்
பலவற்றைத்
தெரிவிக்கும்
வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
‘The New 30’ஐ அறிமுகப்படுத்தும் செய்தியாளர் சந்திப்பில்,
ஸ்தாபகரான சாண்ட்ரா வந்துரகல,
இலங்கையில் நெசவுத் த�ொழிலின்
30 வருடங்களை ஒன்றாகக் க�ொண்டாடுவதில் பெருமிதம் க�ொள்வதாகக் குறிப்பிட்டார். "இன்று,
எங்கள் நெசவாளர்கள், கைவினைஞர்கள்,
வடிவமைப்பாளர்கள்
மற்றும் ஊழியர்களின் பயணத்தை
நாங்கள்
க�ொண்டாடுகிற�ோம்,
அவர்கள் தங்கள் இதயங்களையும் ஆன்மாவையும் உருவாக்கி,
இன்று உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளை அடைந்துள்ள
ஒரு இலச்சினையை உருவாக்குகிறார்கள்". செலின் 1991இல் வந்துராகலவால் 15 நெசவாளர்களுடன்

தனது வீட்டில் இருந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இன்று, இந்த நிறுவனம்
இலங்கையின் கிராமப்புறங்களில்
உள்ள 1000க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்களை மேம்படுத்தியுள்ளது.
"நெசவு எங்கள் கலாசாரம்
மற்றும் பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதித்துவமாக இருப்பதால், எங்கள்
சமூகத்தில் உள்ள பெண்களின்
வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும், நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற�ோம்.”
'New 30'இல் செலினின் கைவினைப்பொருட்களின்
நுண்ணிய
துணிகளில் பின்னிப் பிணைந்த
புத்தாக்கமான த�ொழில்நுட்பத்தை

மேம்படுத்துவதன் மூலம் நெசவு
த�ொழிலுக்கு ஒரு அற்புதமான
எதிர்காலத்தைத் திறக்க முடியும்
என்று செலின் நம்புகிறது.
கைத்தறி துணிகள் மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கு உலகளவில் அதிக
மதிப்பை உருவாக்குவதன் மூலம்,
த�ொழில்துறையை
உண்மையிலேயே ஊக்குவிப்பதன் மூலம்,
நெசவை குறைந்த (மெதுவான)
த�ொழில்நுட்பத்தை உயர் த�ொழில்நுட்ப
தீர்வுகளுடன் (புள�ொக்செயின்) இணைத்து, கைவினை
மற்றும் பாரம்பரியத்தை க�ொண்டாடுவதையும் பாதுகாப்பதையும்
நிறுவனம் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது.

ஆசியாவில் பணியாற்றுவதற்கு சிறந்த
100 பணியிடங்கள் வரிசையில்

CBL நெச்சுரல் ஃபுட்ஸ் தெரிவு
இலங்கையின் முன்னணி சேதன
உணவு பதப்படுத்தல் மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில் ஒன்றான
CBL நச்சுரல் ஃபுட்ஸ் (பிரைவட்)

லிமிடெட்,
ஆசியாவில் பணியாற்றுவதற்கு
சிறந்த
100
பணியிடங்களில்
ஒன்றாக
தெரிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறிய
மற்றும்
நடுத்தரளவு நிறுவனங்கள்
பிரிவில் இந்நிறுவனம் Great Place
to Work®இனால்
த ர ப ்ப டு த ்த ப ்ப ட் டுள்ளது.
16 க்கும் அதிகமான ஆசிய மற்றும்
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தைச்
சேர்ந்த நாடுகளிலிருந்து அரை மில்லியனுக்கு அதிகமான ஊழியர்கள்
ஆசியாவின் சிறந்த பணியிடங்கள்
2021 க்காக மதிப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்தனர். கடந்த இரண்டு
வருடங்களில் பிராந்தியத்தில் பணியாற்றுவதற்கு சிறந்த பணியிடங்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த
200க்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் இதில் அடங்கியிருந்தன. நம்பிக்கை, புத்தாக்கம், நிறுவனத்தின்
பெறுமதிகள் மற்றும் தலைமைத்-

துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் அனுபவங்கள்
இந்த ஆய்வில் கவனத்தில் க�ொள்ளப்பட்டன.
அனைவருக்குமான
பணியிட அனுபவத்தை உருவாக்குவதில் நிறுவனங்கள்
எவ்வாறு சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்தன
என்பது
த�ொடர்பிலும் மதிப்பாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதில் சகல ஊழியர்களும்
உ ள ்ள ட க்க ப ்ப ட் டி ருந ்த னர் .
சராசரியாக
ஆசியாவில்
பணியாற்ற சிறந்த பணியிடங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் தத்தமது
நாடுகளில் பணியாற்ற சிறந்த
நிறுவனங்களாக
தெரிவு
செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்
பெற்றுக் க�ொண்ட புள்ளிகளை விட 10% புள்ளிகளை

மித்துள்ளதால் Big Bad Wolf இனது
வெளிப்பாடும் மிகப்பொரிதாகி வருகிறது!
மலேசியாவில் புத்தகங்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள கிடங்கு, கிருமிநீக்கம் செய்யப்பட்டு, கடுமையான
சுகாதார வழிகாட்டல்களை பின்பற்றி
மிக சிறப்பாக பேணப்பட்டு வருகிறது.
அங்கிருந்து அனுப்பும் செயன்முறையின் அனைத்து கட்டங்களும், தூய்மையின் மிக உயர்ந்த தரத்தை கடைப்பிடித்தவாறு, சுகாதார நெறிமுறைகள்
பின்பற்றப்படுவதை உறுதிசெய்வதை
மிக கவனமாக பரிசீலிக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்படும்.
அதே நேரத்தில் அனைத்து புத்தகங்க-

ளும் இரசிகர்களுக்கு பண்டிகைக் காலத்தில் கிடைக்கப்பெறுவதை உறுதிசெய்யும்
வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு

ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும்
நியூட்ரின�ோவேட் லங்கா நிறுவனம்
சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படும் புவக்பிட்டிய ஜயவிரு செவன இல்லத்தில்
வசிக்கும் மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு ஆர�ோக்கியமான உணவுகளை வழங்குவது த�ொடர்பில் சமூக
சேவைகள்
திணைக்களத்துக்கும்
நியூட்ரின�ோவேட் லங்கா பிரைவட்
லிமிடெட்
நிறுவனத்துக்கும்
இடையில் கடந்த வாரம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம�ொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது. அமுனுகும்புரவில்
அமைந்துள்ள
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான த�ொழில்சார் பயிற்சி நிலையத்தில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது.
சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின்
பணிப்பாளர் திரு.சந்தன ரணவீர
ஆராச்சி மற்றும் நியூட்ரின�ோவேட்
லங்கா நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் திருமதி.பத்ரா வர்சபெரும
ஆகிய�ோர் இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த்தில் கைச்சாத்திட்டனர்.
நியூட்ரின�ோவேட் லங்கா நிறுவனம் நியூட்ரிஇனவேட்டிவ் அவுஸ்திரேலியா நிறுவனத்தின் சக�ோதர
நிறுவனம் என்பதுடன், 'நியூட்ரின�ோவேட்
அவுஸ்திரேலியா',
'நியூட்ரின�ோ' மற்றும் 'ஃபைன்
டினர்' ஆகிய உலக வர்த்தக நாமங்களுக்கான ஏக பிரதிநிதியாகும்.
இவை அவுஸ்திரேலியாவின் ரெசிப்பிகள் மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின்

தரத்துக்கு அமைய உற்பத்தி செய்யப்பட்டய மற்றும் காலை உணவுக்கான தானியவகைகளை உள்ளடக்கிய மூன்று பிரதான ஆர�ோக்கிய
அவுஸ்திரேலியாவின் அசல் வர்த்தகநாமங்களாகும். நிறுவனம் சமீபத்திய உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
ஆராய்ச்சியில் நிபுணத்துவத்தைப்
பயன்படுத்தி அனைத்து இயற்கை
ப�ொருட்களுடன் கூடிய குறைந்த
பதப்படுத்தப்பட்ட
ஆர�ோக்கியமான உணவுகளை வீட்டிலுள்ள
குடிமக்களுக்கு த�ொடர்ந்து மற்றும்
இலவசமாக வழங்கி அவர்களின்
ஆர�ோக்கியத்தை
மேம்படுத்துவ-

தற்கு உறுதி அளித்துள்ளது. இந்நிகழ்வில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
கைச்சாத்திட்ட வர்சபெரும குறிப்பிடுகையில், 'சுறுசுறுப்பான மற்றும்
ஆர�ோக்கியமான
வாழ்க்கைக்கு
இலங்கையின் இயற்கையின் புத்தாக்கமான மற்றும் ஊட்டச்சத்து
நிறைந்த உணவுகளுடன் ஒத்துப்ப�ோகும் வகையில் நியூட்ரின�ோவேட்
அவுஸ்திரேலியா என்ற அனுமதியின் கீழ் நியூட்ரின�ோவேட் லங்கா
உணவுப் ப�ொருட்களை இறக்குமதி,
விற்பனை மற்றும் மீள்பொதியிடல்
என்பவற்றை
மேற்கொள்கிறது.'
என்றார்.

தனது கிளைகளை மேலும்
விரிவுபடுத்துகிறது Ideal Finance
தனது வளர்ச்சியின் முக்கிய அங்கமாக Ideal
Finance Limited (IFL) வடக்கு மற்றும் மேற்கு
மாகாணங்களில் முக்கியமான இடங்களில்
நான்கு கிளைகளை திறப்பதன் மூலம் தனது
வலையமைப்பை 17 இடங்களில் விரிவுப்படுத்தியிருக்கிறது.
IFL, புதிய 16 கிளைகளையும் சேர்த்து
நடப்பு நிதியாண்டிற்குள் தனது கிளை வலையமைப்பை இரட்டிப்பாக்க திட்டமிட்டள்ளதாக
முன்னர் அறிவித்தது. அதன்படி சுண்ணாகம,;
நெல்லியடி, ஜா-எல மற்றும் கடுவலை ஆகிய
இடங்களில் புதிய கிளைகளை திறந்துவைத்தது. இங்கு நிலையான வைப்புகள்,குத்தகை
வசதிகள் மற்றும் தங்கக்கடன்கள் ப�ோன்ற நிதித்
தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
Ideal Financeஇன் துணை தலைவர்,அரவிந்த
டி சில்வா, 'முக்கிய கிராமப்புறங்கள், நகரங்கள்
மற்றும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நகர்புற

பகுதிகளில் Ideal Finance’s
சரியான நேரத்தில் தனது
கிளைகளை விரிவுபடுத்துவது
எங்கள் சேவைகளை வாடிக்கையாளர்கள் மிக எளிதாக
அணுக உதவுகிறது. அதேசமயம் நாட்டின் ப�ொருளாதார
மாற்றங்களிலிருந்து
நிறுவனத்தைப் பயனடையச் செய்கிறது மற்றும் கிளை வலையமைப்பை வலுப்படுத்துவது
நிறுவனத்தின் முன்னேற்றத்தினை அடுத்த கட்டத்திற்குக் க�ொண்டுசெல்லும் என
நாங்கள் நமபு; கிற�ோம்' எனக்
கூறினார் . IFL’sஇவ் புதிய கிளைகள் வடக்கு
மற்றும் மேற்கு மாகாணங்களில் அதிக வளர்ச்சி
சாத்தியமுள்ள வர்த்தக மையங்ககளில் திறப்ப-

தன் மூலம் தனது நிலையை
உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவின்
Mahindra
மற்றும் Mahindra Financial
Services Limited (MMFSL)
ரூபா. 2 பில்லியன் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை
செய்ததன் மூலம் இப்போது
58.2% பங்குகளுடன் Ideals
Finance’sஇன் மிகப்பெரிய
பங்குத்தாரராக உள்ளது. இது
IFL நிறுவனத்தின் கீழ் 11 பில்லியன் USDக்கும் அதிகமான
ச�ொத்துக்களைக்
க�ொண்ட
ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின்
ஆதரவைப் பெறுகிறது. இது இலங்கையின்
முழு வங்கித்துறையையும் விட அதிகமாகும்.

'மீண்டும் பள்ளிக்கு' நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன்
சிறுவர்களை வரவேற்கிறது மைல�ோ

அதிகமாகப் பெற்றிருந்தன. பெண்களுக்கு பணியாற்றுவதற்கு சிறந்த 10
பணியிடங்கள் மற்றும் இலங்கையில்
பணியாற்றுவதற்கு சிறந்த 40 பணியிடங்களில் ஒன்றாகவும் CBL நச்சுரல்
ஃபுட்ஸ் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், இவற்றினூடாக ஆசியாவில் பணியாற்றுவதற்கு சிறந்த நிறுவனங்களில்
ஒன்றாக திகழ்வதற்கு ஏதுவாக அமைந்திருந்தது. பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி
ரந்தீவ மலல்சூரிய கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “எமது பணியிட கலாசாரம்
என்பது எமது வியாபார வெற்றியின்
முக்கியமான அங்கமாகும். ” என்றார்.

நெஸ்லே நிறுவனத்தின் உற்பத்தியான
மைல�ோ தனது 'மீண்டும் பள்ளிக்கு' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலமாக, வகுப்பறை அடிப்படையிலான கற்றலுக்கு சிறுவர்கள் மீண்டும் தம்மை
பழக்கப்படுத்திக் க�ொள்வதற்கு உதவியாக
பல செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்துள்ளது.
ஆர�ோக்கியமான தலைமுறையை வளர்ப்பதற்கு உதவும் மைல�ோவின் இலட்சியத்தின்
ஒரு அங்கமாக, இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டமானது,
அனைவரினதும் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை
உறுதி செய்வதற்கு, சிறுவர்கள் பாடசாலையில் இருக்கும்போது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தைப்
பற்றி கற்றுக்கொள்ள உதவியுள்ளது.
நெஸ்லே நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு வகைப்பிரிவு சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளரான
ம�ொஹமட் அலி இது த�ொடர்பில் கருத்து
வெளியிடுகையில், 'கடந்த வருடங்கள் அனைவருக்கும், அதிலும் குறிப்பாக சிறுவர்களுக்கு
மிகவும் சவாலாக அமைந்திருந்தது. பாடசாலைகள் படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் நிலையில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட
வகையில் பாடசாலைக்கு மீண்டும் திரும்பும்

இந்தத் தருணத்தை எங்கள் சிறுவர்களுக்குப்
பாதுகாப்பானதாகவும் அறிவூட்டுவதாகவும்
மாற்றியமைக்க நாம் விரும்புகிற�ோம். ஆர�ோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை
முறையை முன்னெடுக்க சிறுவர்களை எப்ப�ோதும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு வர்த்தகநாமமாக,
புதிய இயல்புநிலையின் சவால்களுக்கு மத்தியில், சிறுவர்களை மீண்டும் பாடசாலைக்கு

வரவேற்பதில் அதிகாரிகளுக்கு
ஆதரவளித்து,
அவர்களின் கல்வி மற்றும்
விளையாட்டில் மேலும்
முன்னேற
அவர்களை
வளப்படுத்துவதில் பங்களிப்புச் செலுத்துவது ஒரு
க�ௌரவமாகும்,' என்று
குறிப்பிட்டார்.
சிறுவர்கள்
மற்றும்
ஊழியர்களின்
பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக சுகாதார அமைச்சின்
கண்டிப்பான வழிகாட்டுதலின் கீழ், 'மீண்டும்
பள்ளிக்கு' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முதல் நிகழ்வு
2021 நவம்பர் 1 அன்று கெலிமடல கனிஷ்ட
பாடசாலையில் நடைபெற்றது. பாதுகாப்பாக
இருக்க தங்கள் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவம்
குறித்து ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்களால் நடத்தப்பட்ட இடைத்தொடர்பாடல் க�ொண்ட
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியுடன் நிகழ்வு ஆரம்பித்தது.
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கிரிக்கெட் சுற்றுப் ப�ோட்டி நிந்தவூர்
ரியல் இம்ரான் அணி சம்பியன்

(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

ஏ.எஸ்.எம் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் அணிக்கு எட்டு பேர் க�ொண்ட
ஐந்து ஓவர்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மென்பந்து கிரிக்கெட் சுற்றுப்
ப�ோட்டியின் இறுதிப் ப�ோட்டி( 22)
பாலமுனை ப�ொது விளையாட்டு
மைதானத்ததில் இடம்பெற்றது.
பிராந்தியத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பண்ணிரெண்டு கழகங்கள்
கலந்து க�ொண்ட இப்போட்டித்
த�ொடரின் இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு
நிந்தவூர் ரியல் இம்ரான் அணியும்
, ஒலுவில் பவர்ஸ்டார் அணியும்
தெரிவு செய்யப்பட்டன.
இறுதிப் ப�ோட்டியில் நாணயச்
சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற ரியல்
இம்ரான் விளையாட்டுக் கழகம்
கழத்தடுப்பை தெரிவு செய்து. ப�ோட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய
ஒலுவில் பவர் ஸ்ட்டார் அணியினர்
4.2 ஓவர் முடிவில் 32 ஓட்டங்களுக்கு
7 விக்கட்டுக்களை இழந்தனர்.

பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய நிந்தவூர் ரியல் இம்ரான் அணியினர் 4.2
ஓவர் முடிவில் 2 விக்கட் இழப்பிற்கு
33 ஓட்டங்களை பெற்று சம்பியனாக
தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
இப்போட்டி த�ொடரின் ஆட்ட நாயகனாக ரியல் இம்றான் கழக வீரர் எம்.
அமான் ஆட்ட நாயகனாகவும், பவர்
ஸ்டார் கழக வீரர் ஏ ஏ.எம்.பாயிஸ்
த�ொடரின் சிறப்பாட்டக்காரராகவும்
தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
எஸ்.எல்.எம்.ஆசிக்
ஆசிரியர்
தலமையில் நடைபெற்ற இறுதிப்
ப�ோட்டி நிகழ்வில் பாலமுனை ரை
ஸ்டார் விளையாட்டுக் கழகத்தின்
தலைவரும் றக்பி பயிற்றுவிப்பாளருமான ஐ.எல்.எம்.பாயிஸ் ஆசிரியர்
பிரதம அதிதியாகவும். ஆர்.சாமில்
ஆசிரியர்,
அட்டாளைச்சேனை
இளைஞர் சம்மளேன தலைவர் சீத்
ஆதம் ,எஸ்.ரி. .நிகாஸ் ஆகிய�ோர்
அதிதிகளாகவும் கலந்து க�ொண்டு
வெற்றிக் கேடயம் மற்றும் பணப்பரிசில்களை வழங்கி வைத்தனர் .

இலங்கை த�ொடருக்கான

மேற்கிந்திய தீவுகள்
டெஸ்ட் அணி அறிவிப்பு
மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட்
அணி தமது இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் விளையாடவுள்ள இரண்டு
ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட டெஸ்ட்
த�ொடரில் பங்கெடுக்கவிருக்கும் 15
பேர் க�ொண்ட தமது வீரர்களை அறிவித்துள்ளது.
எதிர்வரும்
10ஆம்
திகதி
இலங்கை
வரும்
மேற்கிந்திய
தீவுகள் அணி, சர்வதேச கிரிக்கெட்
சபையின் (ஐ.சி.சி. இன்) உலக
டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு
அங்கமாக இரண்டு ப�ோட்டிகள்
க�ொண்ட த�ொடரில் இலங்கை
அணியுடன் ஆடுகின்றது.
ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தினை
அடுத்து
மேற்கிந்திய
தீவுகள்
மற்றும்
இலங்கை
அணிகள்
விளையாடும் இந்த இரண்டு
ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட டெஸ்ட்
த�ொடர் இம்மாதம் 21ஆம் திகதி
ஆரம்பமாகும் நிலையில் இந்த
டெஸ்ட் த�ொடரில் பங்கெடுக்கும்
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின்
டெஸ்ட் வீரர்கள் அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த
மேற்கிந்திய
தீவுகள்
டெஸ்ட்
அணிக்குழாத்தில்
மிக முக்கிய உள்ளடக்கமாக

அறிமுக இடதுகை துடுப்பாட்டவீரர் ஜெரேமி ச�ோல�ோசான�ோ
அமைகின்றார். இதற்கு முன்னர்
மேற்கிந்திய தீவுகளின் ஏ கிரிக்கெட் அணிக்காக ஆடியிருக்கும்
ஜெரேமி, மேற்கிந்திய தீவுகள்
கிரிக்கெட் சபை (CWI) ஒழுங்கு
செய்த தெரிவுப் ப�ோட்டி ஒன்றில்
சிறப்பான ஆட்டத்தினை வெளிப்படுத்தியதனை அடுத்து மேற்கிந்திய

தீவுகள் டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றார்.
கிரைக் ப்ராத்வைட் மூலம் வழிநடாத்தப்படவுள்ள இந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்குழாத்தில்
இப்போது ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தில்
விளையாடிவருகின்ற ர�ொஸ்டன்
சேஸ், ஜேசன் ஹ�ோல்டர் ப�ோன்ற
சகலதுறைவீரர்களுடம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

இவர்கள்
ஒரு
பக்கமிருக்க
ஜெர்மைன் பிளக்வூட், ஷேய் ஹ�ோப்
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்குழாத்தில் முன்னணி துடுப்பாட்டவீரர்களாக காணப்பட, ரஹ்கீம் க�ோர்ன்வால், ஷன�ோன் கேப்ரியல் மற்றும்
கேமர் ர�ோச் ஆகிய�ோர் பந்துவீச்சில்
பலம் சேர்க்கின்றனர். மேற்கிந்திய
தீவுகள் அணி இலங்கை வீரர்களுடனான டெஸ்ட் த�ொடருக்கு முன்னர்
எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
17ஆம் திகதி வரை க�ொழும்பில்
நடைபெறும் மூன்று நாட்கள் க�ொண்ட
பயிற்சிப் ப�ோட்டியில் ஆடவுள்ளத�ோடு, டெஸ்ட் த�ொடரின் ப�ோட்டிகள்
இரண்டும் காலி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறவிருக்கின்றன.
மேற்கிந்திய தீவுகள்
டெஸ்ட் அணி
கிரைக் பராத்வைட்
(அணித்தலைவர்)
ஜெர்மைன் பிளக்வூட்
(உப அணித்தலைவர்)
Nkrumah ப�ோன்னர்
ர�ொஸ்டன் சேஸ்
ரஹ்கீம் க�ோர்ன்வால்
ஜ�ோசுவா டா சில்வா
ஷன�ோன் கேப்ரியல்
ஜேசன் ஹ�ோல்டர்
ஷேய் ஹ�ோப்
கைல் மேயர்ஸ்
வீரசம்மி பெர்மோல்
கேமர் ர�ோச்
ஜய்டன் சீல்ஸ்
ஜெரேமி ச�ோலசான�ோ
ஜ�ோமல் வ�ொர்ரிகன்
சுற்றுத்தொடர் அட்டவணை
பயிற்சிப் ப�ோட்டி – நவம்பர் 14--17
முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டி – நவ.21--25
இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டி –
நவம்பர் 29- - டிசம்பர் 03

விளையாட்டுக்கான புதிய ஐ.நா காலநிலை இலக்குகளுக்கு பிபா கையெழுத்து
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை
நடைபெறும் உலகக் கிண்ணத்துக்கான திட்டங்களைப் பரிசீலித்து
வந்தாலும்,
COP26
காலநிலை
மாநாட்டில் புதிய காலநிலை மாற்ற
இலக்குகளுக்கு உலக கால்பந்து நிர்வாகக் குழுவான பிபா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஐக்கிய
நாடுகளின் கட்டமைப்பு மாநாட்டின் (UNFCCC) ஒரு பகுதியாக
இலக்குகள்
வெளியிடப்பட்டன,
மேலும் 2040 இல் நிகர பூஜ்ஜியத்தை
அடைவது மற்றும் 2030 க்குள் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களை 50% குறைப்பது
ஆகியவை அடங்கும்.
நிகர பூஜ்ஜியம் என்பது ஒரு
வணிகம் அல்லது ஒரு நாடு அது
வெளியிடும் காபனின் அளவிற்கும்
வளிமண்டலத்தில் இருந்து அகற்றும் கார்பனுக்கும் இடையில் ஒட்டும�ொத்த சமநிலையை அடைவது.
ஐர�ோப்பிய கால்பந்து ஆளும்
அமைப்பான யுஇஎஃப்ஏவும் அதிகமான இலக்குகளுக்கு கையெழுத்திட்டுள்ளது, ஆனால் ப�ோமியுலா 1
உடன், ஐ.நாவின் தற்போதைய ரேஸ்
டு சீர�ோ பிரசாரத்தில் நுழையும் நிறுவ-

னங்களின் பட்டியலில் இது இல்லை,
இது முன்னணி நிகர-பூஜ்ஜிய முன்முயற்சிகளின் கூட்டணியாகும்.
11 நாடுகளில் யூர�ோ 2020 திட்டமிடப்பட்டதற்காக Uefa விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது மற்றும்
யூர�ோபா க�ொன்பரன்ஸ் லீக் இந்த பருவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன்
மூலம் க�ொன்டினென்டல் கழக குழு
விளையாட்டுகளின் எண்ணிக்கை
20% அதிகரித்துள்ளது.
சில அமைப்புகளும் செயல்களும்
தாங்கள் கையெழுத்திட்ட க�ொள்கைகளுடன் முரண்படுகின்றன என்று
கால்பந்தில் வளர்ந்து வரும் உணர்வின் ஒரு பகுதியாக இது அமைந்தது.
பிபா, ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் ஒரு உலகக் க�ோப்பையை
நடத்துவதற்கான திட்டங்களைப் பரிசீலிக்கும் அதே வேளையில், 2026
ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா மற்றும்
கனடாவில் நடைபெறும் ப�ோட்டிகளுக்காக 48 அணிகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது
- இவை இரண்டும் கார்பன் உமிழ்வு
அதிகரிப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும்.

ஆனால் பிபா தலைவர் ஜியானி
இன்ஃபான்டின�ோ,
எதிர்கால
ப�ோட்டிகள் உட்பட ஐ.நா.வின்
நிகர- பூஜ்ஜிய ந�ோக்கத்திற்கான தனது
அமைப்பின் உறுதிப்பாட்டை வலியுறுத்தினார்.
காலநிலை மாற்றம் முழு சமூகத்தின் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது,என்று அவர் கூறினார். உலகெங்-

தேசிய மெய்வல்லுநர் ப�ோட்டி ;

நிந்தவூரை சேர்ந்த ஆஷிக்கிற்கு தங்கம்!
(நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்)

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 99வது தேசிய மெய்வல்லுநர் ப�ோட்டிகளில், இலங்கை மெய்வல்லுநர்
அணிக்கும் ப�ொதுநலவாய விளையாட்டு ப�ோட்டிக்கான வீரர்களைத் தெரிவு செய்யும் தகுதிகாண்
தெரிவு, கடந்த சனிக்கிழமை (30)ம் திகதி க�ொழும்பு
சுகததாஸ விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
இதில் இலங்கை இராணுவத்தையும், கிழக்கு மாகாணத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, ஆண்களுக்கான
பரிது வட்டம் வீசுதலில் நிந்தவூர் மதீனா விளையாட்டுக் கழகத்தின் சிரேஷ்ட வீரர் இசட்.ரி.எம். ஆஷிக்,
46.85 மீற்றர் (Personal Best) தூரத்தை எறிந்து தங்க
பதக்கத்தை சுவீகரித்துக் க�ொண்டார்.
இதுவரைக்கும் நடைபெற்ற தேசிய மெய்வல்லுநர்
ப�ோட்டிகளில் கலந்து க�ொண்டு, பரிது வட்டம் வீசுதலில் மூன்றாவது முறையாகவும் தங்கப்பதக்கத்தினைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

அக்கரைப்பற்று ற�ோயல் கிங் விளையாட்டு கழக
கிரிக்கெட் அணிக்கு சீருடை வழங்கி வைப்பு
(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிருபர்)

அக்கரைப்பற்று ற�ோயல் கிங்
விளையாட்டு கழக (ஆர்.கே.எஸ்)
கிரிக்கெட் அணி வீரர்களுக்கு
சீருடை வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு
கழகத்தின் அலுவலகத்தில், அக்கரைப்பற்று பிரதேச இளைஞர் கழக
சம்மேளனத் தலைவர் எம்.எம்.
றுக்சான் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலக
பிரதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஏ.எம். தமீம், அக்கரைப்பற்று இளைஞர் சேவை அதிகாரி சமீலுல்

இலாஹி,
விளையாட்டு
உத்திய�ோகத்தர்
ஏ.இம்று
பஸ்கான், அக்கரைப்பற்று-16
கிராம சேவை உத்திய�ோகத்தர்
லிதர்சன், கழகத்தின் ஆல�ோசகர் கலாபூசணம் நூர்தீன்,
ஐக�ொனிக் யூத்ஸ் அமைப்பின்
தலைவரும், இளைஞர் கழக
சம்மேளனத்தின் பிரதித் தலைவருமான யூ.எல்.தில்ஷான்,
அமைப்பின் ஆல�ோசகர் எம்.
எஸ்.எம்.றிஸ்வான் ஆகிய�ோர்
கலந்து க�ொண்டு கழக உறுப்பினர்களுக்கு புதிய சீருடைகளை வழங்கி வைத்தார்கள்.

கிலும் உள்ள அடிமட்ட மற்றும்
உயரடுக்கு கால்பந்து பாதிக்கப்படுவதால், கால்பந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களிலிருந்து விடுபடவில்லை.
எங்கள் காலநிலை மூல�ோபாயம்
உமிழ்வைக் குறைப்பதன் மூலமும்,
காலநிலை மாற்றத்தை சமாளிப்பதன் மூலமும் நமது கிரகத்தையும்

அழகான விளையாட்டையும் பாதுகாப்பதற்கான எங்கள் திட்டத்தை
வகுக்கிறது.
ரேஸ் டு சீர�ோ பிரச்சாரத்தில் கையெழுத்திடும்போது, பிரீமியர்
லீக் தலைமை நிர்வாகி
ரிச்ச ர்ட்
மாஸ்டர்ஸ்
கூறினார்.
பிரீமியர் லீக் மிகவும்
நிலையான
எதிர்காலத்திற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது.
எல்லா விளையாட்டுகளைப் ப�ோலவே, கால்பந்தாட்டத்திற்கும் மக்களை
ஒன்றிணைக்கும் சக்தி
உள்ளது, மேலும் எங்கள்
பணி மற்றும் காலநிலை மாற்ற இலக்குகளுக்கான ப�ொது அர்ப்பணிப்பு
மூலம், உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து இரசிகர்களை அவர்கள் தங்கள்
ச�ொந்த கார்பன் தடத்தை எவ்வாறு
குறைக்கலாம் என்பதைக் கருத்தில்
க�ொள்ள ஊக்குவிப்போம் என்று
நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.

காலநிலை நடவடிக்கை கட்டமைப்பிற்கான விளையாட்டு மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ப�ோலந்தில்
த�ொடங்கப்பட்டது, ஆனால் குறிப்பிட்ட இலக்குகள் எதுவும் இல்லை,
மாறாக ஒட்டும�ொத்த காலநிலை தாக்கத்தை குறைத்தல் மற்றும் அதிக சுற்றுச்சூழல் ப�ொறுப்பை ஊக்குவித்தல்
உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய க�ொள்கைகளில் கைய�ொப்பமிட்டது.
இது
பங்குதாரர்களை
பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு க�ொண்டு
வருவதற்கான
பரந்த
சவாலின்
அணுகுமுறையை
பிரதிபலித்தது,
எனவே அது வெளிப்படைத்தன்மை
அல்லது ப�ொறுப்புணர்வை உருவாக்கவில்லை. புதன் கிழமையின்
அறிவிப்பின் அர்த்தம், அசல் கட்டமைப்பில்
கைய�ொப்பமிட்டவர்கள் அனைவரும் மறுஒப்பீடு செய்ய
வேண்டும் - மேலும் உறுதிப்பாட்டின்
ஒரு பகுதியாக, இலக்குகளை அடைவதற்கு அவர்கள் எடுக்கும் உறுதியான
செயல்களுக்கான
திட்டங்களைச்
சமர்ப்பிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்,
மேலும் ஒட்டும�ொத்த முன்னேற்றம்
குறித்து ஆண்டுத�ோறும் அறிக்கை
அளிக்கிறார்கள்.
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கால்பந்து சுற்று ப�ோட்டியில் அட்டாளைச்சேனை
சுப்பர் ச�ொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் அணி சம்பியன்
(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)

'சுப்பர்சொனிக் பிரிமியர் லீக்2021' கால்பந்து சுற்றுப் ப�ோட்டியில் அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்ச�ொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் அணியினர் 2:0
என்ற க�ோல்அடிப்படையில் வெற்றியீட்டினர். அட்டாளைச்சேனை
சுப்பர்சொனிக் வ�ொரியர்ஸ் அணியினர் இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுக்
க�ொண்டனர்
அட்டாளைச்சேனை
அஷ்ரப்
ஞாபகார்த்த ப�ொது விளையாட்டு
மைத ா ன த் தி ல் , சு ப ்பர்சொ னி க்
விளையாட்டுக் கழகத் தலைவர்
எம்.ஐ.எம்.அஷ்ரஃப் தலைமையில்
இறுதிப் ப�ோட்டி நடைபெற்றது.
அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்சொனிக்
விளையாட்டுக் கழக கால்பந்து
வீரர்கள் மூன்று அணியினராகப்
பிரிக்கப்பட்டு சுற்றுப் ப�ோட்டியில்
கலந்து க�ொண்டனர்.சுப்பர்சொனிக்
ஸ்ரைகர்ஸ், சுப்பர்சொனிக் வ�ொரியர்ஸ், சுப்பர்சொனிக் அவன்ஜர்ஸ்
ஆகிய மூன்று அணியினரர்களுக்கிடையில் நடைபெற்ற இச்சுற்றுப்
ப�ோட்டியின் இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு
சுப்பர்சொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் மற்றும்சுப்பர்சொனிக்
வ�ொரியர்ஸ்
அணிகள் தெரிவாகின. மிகவும்
விறுவிறுப்பாக
நடைபெற்ற
இறுதிப் ப�ோட்டியில் சுப்பர்சொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த
ஏ.எம்.றிஹாப்,
ஏ.சி.இஜாஸ்
ஆகிய�ோர் க�ோல்களைப் புகுத்தி,
அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தனர். ப�ோட்டியின் சிறந்த வீரராக சுப்-

பர்சொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் அணியைச்
சேர்ந்த
ஏ.ஜே.எம்.இல்ஹாம்
தெரிவு செய்யப்பட்டார். சுப்பர்ச�ொனிக் ஸ்ரைகர்ஸ் அணி வீரர்
ஏ.ஜே.சிப்கார் ம�ொத்தம் 07 க�ோல்களைப் புகுத்தி சுற்றுப்போட்டித்
த�ொடரின் சிறந்த வீரராகத் தெரிவு
செய்யப்பட்டு பரிசு வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார். சிறந்த க�ோல் காப்பாளருக்கான விருதினை எஸ்.ஏ.சாதீர் பெற்றுக் க�ொண்டார். ப�ோட்டி
அறிமுக வீரராக எம்.பிக்ரி களமிறங்கினார்.
அட்டாளைச்சேனை
சுப்பர்ச�ொனிக் விளையாட்டுக் கழக
சிரேஷ்ட
பயிற்றுவிப்பாளர்ஏ.
ஜே.ஹஸ்ஸான் ப�ோட்டி நடுவராகவும், ஏ.ஜே.முஸர்ரப், எம்.நப்லி
ஆகிய�ோர் உதவி நடுவர்களாகவும்
கடமையாற்றினர். பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பைசால் காசிம் பிரதம

அதிதியாகவும், கிழக்கு மாகாண
முன்னாள் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
எம்.எஸ்.உதுமாலெவ்வை
க�ௌரவ அதிதியாகவும், விஷேட
அதிதிகளாக
அனுசரணையாளர்களும் கலந்து கலந்து க�ொண்டு
வெற்றிக் கிண்ணம் மற்றும் பரிசில்களை வழங்கி வைத்தனர்.
விளையாட்டு
உத்திய�ோகத்தர்
எம்.எச்.எம்.அஸ்வத், கழகத்தின்
உப-தலைவரும் முன்னாள் அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை உறுப்பினருமான ஐ.எல்.அப்துல் முனாப்,உப-தலைவர் (சமூக சேவை) எம்.
எப்.நளீர், முன்னாள் செயலாளரும்,அட்டாளைச்சேனை தேசிய
கல்வியியற் கல்லூரி விரிவுரையாளருமான ஏ.ஆர்.எம்.சாதீக், கழக
நிர்வாகிகள், விளையாட்டு வீரர்கள்
ஆகிய�ோர் இந்நிகழ்வில் கலந்து
சிறப்பித்தனர்.
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ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்

ப�ோட்டியை திடீரென ஒத்திவைத்தது ஆஸி
ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் ஆட்சியாளர்கள்
பெண்கள்
கிரிக்கெட்
அணியை தடை செய்யப் ப�ோவதாக
தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் ப�ோட்டியை
திடீரென ஒத்திவைத்தது
அவுஸ்திரேலியா -- ஆப்கானிஸ்தான்
அணிகள் இதுவரை எந்த டெஸ்ட்
ப�ோட்டியிலும்
ம�ோதியதில்லை.
முதல் முறையாக இரு அணிகளுக்கும்
இடையே ஹ�ோபர்ட் நகரில் இந்த
மாதம் ஒரு டெஸ்ட் ப�ோட்டியை நடத்த
திட்டமிடப்பட்டது.
இப்பேட்டியைக் காண ஆப்கானிஸ்தான் இரசிகர்களும், கிரிக்கெட் வீரர்களும் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்த நிலையில், இந்த ப�ோட்டியை
அவுஸ்திரேலியா ஒத்தி வைத்துள்ளது. தலிபான்களே இதற்குக் காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் நாடு தலிபான்கள் வசம்
ப�ோய் விட்டது. கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு
உதவி செய்ய மாட்டோம் என்று ஏற்கனவே தலிபான்கள் கூறி விட்டார்கள். பெண்கள் கிரிக்கெட்
அணியை தடை செய்யப் ப�ோவதாக ஒரு தகவல்
வெளியாகியுள்ளது. கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட எந்த
விளையாட்டுகளிலும் பங்கேற்க மாட்டார்கள்
என தலிபான் மூத்த தலைவர் கூறினர்.
இதையடுத்தே ஆப்கானிஸ்தான் அணியுடனான டெஸ்ட் ப�ோட்டியை அவுஸ்திரேலியா
ஒத்தி வைக்க முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் உயர்
அதிகாரிகள் சிலர் கூறுகையில், பெண்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் தடை விதித்தால்
அந்த நாட்டுடன் கிரிக்கெட் விளையாடுவதில்
அர்த்தம் இல்லை.
இதனால்தான்
ஆப்கானிஸ்தான்
கிரிக்கெட் வாரிய அதிகாரிகளுடன் ஆல�ோசனை
நடத்தி ஹ�ோபர்ட் டெஸ்ட் ப�ோட்டியை தள்ளி
வைத்துள்ளோம் என்றனர். ஆப்கானிஸ்தான்
பெண்கள் கிரிக்கெட் அணிக்கு தடை விதித்தால், அந்த நாட்டு அணியுடனான டெஸ்ட்
ப�ோட்டியை இரத்து செய்ய விரும்புவதாகவும் கூறுகின்றனர்.
ஆப்கானிஸ்தானிலும்
உலகெங்கிலும்
உள்ள பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கான
விளையாட்டை வளர்ப்பதற்கு ஆதரவளிக்க
உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவுஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்கிந்திய தீவு அணிகளுடனான
ப�ோட்டியில் இலங்கைக்கு வெற்றி
ரி 20 உலகக் கிண்ண சுப்பர் 12 சுற்றில்
இலங்கை – மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான ப�ோட்டியில் இலங்கை
கிரிக்கெட் அணி 20 ஓட்டங்களால் வெற்றி
பெற்றிருக்கின்றது.
இப்போட்டியின் வெற்றிய�ோடு இலங்கை
கிரிக்கெட் அணி ரி 20 உலகக் கிண்ண சுப்பர்
12 சுற்றினை இரண்டு வெற்றிகளுடன்
நிறைவு செய்ய, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி
சுப்பர் 12 சுற்றில் மூன்று த�ோல்விகளைப்
பெற்று ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தின் அரையிறுதிப் ப�ோட்டிகளுக்கு தகுதிபெறும் வாய்ப்பினை தமக்கு இன்னும் ஒரு ப�ோட்டி எஞ்சியிருக்கும் நிலையில் இழக்கின்றது.
ரி 20 உலகக் கிண்ண அரையிறுதி வாய்ப்பினை ஏற்கனவே இழந்த இலங்கை அணி
சுபர் 12 சுற்றின் குழு 1 இல் தமது கடைசி
குழுநிலைப் ப�ோட்டியாக மேற்கிந்திய
தீவுகளை எதிர்கொண்டிருந்தது. அபுதாபியில் த�ொடங்கிய ப�ோட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள்
அணியின் தலைவர் கீர�ோன் ப�ொலார்ட்
முதலில் துடுப்பாடும் சந்தர்ப்பத்தினை
இலங்கை அணிக்கு வழங்கியிருந்தார்.
இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தமது கடைசி
குழுநிலைப் ப�ோட்டியில் ஆறுதல் வெற்றிய�ொன்றினைப் எதிர்பார்த்து களமிறங்க,
மேற்கிந்திய தீவுகள் தமது அரையிறுதி
வாய்ப்பினை தக்கவைக்க கட்டாய வெற்றியினை எதிர்பார்த்து இலங்கை வீரர்களுடனான சவாலில் களம் கண்டிருந்தது.
இப்போட்டிக்கான
இலங்கை
அணி
வேகப் பந்துவீச்சாளர் லஹிரு குமாரவிற்குப் பதிலாக பினுர பெர்னாண்டோவிற்கு
வாய்ப்பு
வழங்கியிருக்க,
மேற்கிந்திய
தீவுகள் தமது கடைசிப் ப�ோட்டியில் ஆடிய
அதே அணியினை இலங்கைக்கு எதிராகவும்
களமிறக்கியிருந்தது.
த�ொடர்ந்து நாணயச் சுழற்சி முடிவுகளுக்கு

அமைய முதலில் துடுப்பாடிய இலங்கை
கிரிக்கெட் அணிக்கு குசல் ஜனித் பெரேரா
மற்றும் பத்தும் நிஸங்க ஜ�ோடி சிறந்த
ஆரம்பத்தினை வழங்கியது. இந்நிலையில் இலங்கை அணி 42 ஓட்டங்கள் பெற்ற
நிலையில் இலங்கையின் முதல் விக்கெட்டாக அன்ட்ரூ ரசலின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்த குசல் பெரேரா 21 பந்துகளில் ஒரு
சிக்ஸர் மற்றும் 2 பெளண்டரிகள் அடங்கலாக 29 ஓட்டங்களினைப் பெற்றிருந்தார்.
இதன் பின்னர் இரண்டாம் விக்கெட்டுக்காக ஜ�ோடி சேர்ந்த பெதும் நிஸ்ஸங்க,
சரித் அசலன்க ஆகிய�ோர் 91 ஓட்டங்களை
இணைப்பாட்டமாக பகிர்ந்து இலங்கை
அணியினை வலுப்படுத்தினர்.
இலங்கை அணியின் இரண்டாம் விக்-

கெட்டாக ஆட்டமிழந்த
பெதும் நிஸ்ஸங்க இந்த
ரி 20 உலகக் கிண்ணத்
த�ொடரில் தான் பெற்ற
இரண்டாவது அரைச்சதத்துடன் 41 பந்துகளில்
5 பெளண்டரிகள் அடங்கலாக 51 ஓட்டங்களைப்
பெற்றார்.
அதனை அடுத்து சரித்
அசலன்க, அணித்தலைவர் தசுன் ஷானக்க ஆகிய�ோரின் அதிரடியுடன்
இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் நிறைவில் 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்து
189 ஓட்டங்களைப் பெற்றுக்கொண்டது.
சரித்
அசலன்க
இலங்கை
அணியின்

துடுப்பாட்டம் சார்பில் தன்னுடைய
இரண்டாவது
20க்கு20 அரைச்சதத்துடன்,
41 பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர்
மற்றும் 8 பெளண்டரிகள்
அடங்கலாக 68 ஓட்டங்களை
எடுத்தத�ோடு, இந்த ரி 20
உலகக் கிண்ணத்தில் கூடுதல்
ஓட்டங்கள் பெற்ற வீரராகவும் மாறினார். மறுமுனையில் தசுன் ஷானக்க 14 பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 2
பெளண்டரிகள் அடங்கலாக 25 ஓட்டங்கள்
எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் நின்றிருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் பந்துவீச்சு
சார்பில், அன்ட்ரூ ரசல் 2 விக்கெட்டுக்களையும், டுவெய்ன் பிராவ�ோ ஒரு விக்கெட்டினையும் சாய்த்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னர் ப�ோட்டியின் வெற்றி இலக்காக
நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட 190 ஓட்டங்களை
அடைவதற்கு பதிலுக்கு துடுப்பாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு த�ொடக்கத்திலேயே
பினுர பெர்னாண்டோ 2 விக்கெட்டுக்களைச்
சாய்த்து அழுத்தம் வழங்கினார். இதனால்
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ஒரு கட்டத்தில்
தமது முன்வரிசை வீரர்களான கிறிஸ் கெயில்
மற்றும் ஈவின் லூயிஸ் ஆகிய�ோரினை

ஓய்வறை அனுப்பிய நிலையில் 10
ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுக்களை
இழந்து தடுமாற்றம் காண்பித்தது.
எனினும்
இந்த
தருணத்தில்
அணியினை
வலுப்படுத்திய
நிக�ோலஸ் பூரன் தனது தரப்பினை
சரிவிலிருந்து மீட்க முயற்சி செய்தார்.
எனினும், அவரின் விக்கெட் துஷ்மந்த சமீரவின் பந்துவீச்சில் பறிப�ோனது. நிக�ோலஸ் பூரன் 34 பந்துகளில்
6 ப�ௌண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர்
அடங்கலாக 46 ஓட்டங்களைப்
பெற்ற நிலையில் விக்கெட்டை பறிக�ொடுத்திருந்தார்.
நிக�ோலஸ் பூரனினை அடுத்து
இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சாளர்களான சாமிக்க கருணாரட்ன மற்றும்
வனிந்து
ஹஸரங்க
ஆகிய�ோர்
மேற்கிந்திய
தீவுகள்
அணியின்
துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு நெருக்கடி க�ொடுத்த ப�ோதும், சிம்ரோன்
ஹெட்மேயர் ரி20 சர்வதேசப் ப�ோட்டிகளில் தனது சிறந்த இன்னிங்ஸ்
உடன் அணிக்காக ப�ோராட்டம் காண்பிக்கத்
த�ொடங்கினார்.
பின்னர் ஹேட்மேயரின் ப�ோராட்டமும்
வீணாக மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட்
அணி 20 ஓவர்கள் நிறைவில் 8 விக்கெட்டுக்களை இழந்து 169 ஓட்டங்களை மாத்திரம்
பெற்று ப�ோட்டியில் த�ோல்வியினைத் தழுவியது.
மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் துடுப்பாட்டம் சார்பில் இறுதிவரை ப�ோராட்டம்
காட்டிய சிம்ரொன் ஹேட்மேயர் 54 பந்துகளுக்கு 4 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 8 ப�ௌண்டரிகள்
அடங்கலாக 81 ஓட்டங்களைப் பெற்று ஆட்டமிழக்காமல் காணப்பட்டிருந்தார்.
இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சு சார்பில்
சாமிக்க கருணாரட்ன, பினுர பெர்னாண்டோ
மற்றும் வனிந்து ஹஸரங்க ஆகிய�ோர் தலா
2 விக்கெட்டுக்கள் வீதம் சாய்த்து இலங்கை
அணியின் வெற்றியினை உறுதி செய்தனர்.
ப�ோட்டியின் ஆட்டநாயகனாக இலங்கை
அணியின் சார்பில் சரித் அசலன்க தெரிவாகினார்.
இப்போட்டிய�ோடு இலங்கை அணி ரி 20
உலகக் கிண்ணத்தினை நிறைவு செய்து நாடு
திரும்ப, மேற்கிந்திய தீவுகள் தமது கடைசி
குழுநிலைப் ப�ோட்டியில் அவுஸ்திரேலிய
அணியினை இன்று சனிக்கிழமை (06)
எதிர்கொள்கின்றது.

மருதமுனை றைடர்ஸ் ஹப் நடாத்தும்

விழிப்புணர்வு 150 கி.மீற்றர் சைக்கிள் பேரணி
(பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர் )

முன்னைய காலங்களுடன் ஒப்பிடும்ப�ோது தற்போது வாகன விபத்துக்கள் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றன. இதனை பல்வேறு
ஆய்வுகளும் உறுதி செய்கின்றன. வீதிகளில்
ஏற்படும் விபத்துக்கள் காரணமாக ஆண்டு
ஒன்றுக்கு சுமார் 13.5 இலட்சம் பேர் உலகில்
க�ொல்லப்படுகின்றனர் என்றும், அவர்களில் பெரும்பான்மைய�ோர் இளம் வயதினர்
என்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் சமீபத்திய அறிக்கை கூறுகிறது.
'வீதி விபத்துக்களை தடுப்போம்' எனும்
உன்னத
ந�ோக்கத்தோடு
மருதமுனை
றைடர்ஸ் ஹப் ( Riders hub) சைக்கிளிங்
கிளப் ஏற்பாடு செய்துள்ள மாபெரும் விழிப்புணர்வு சைக்கில் ஓட்ட பேரணி இன்று
சனிக்கிழமை (06) மருதமுனையில் ஆரம்பமாகி சுமார் 150 கில�ோ மீற்ற ர் பயணம்
செய்து ப�ொத்துவில் பிரதேசத்தை சென்றடைந்து நாளை (07) ப�ொத்துவிலில் இருந்து
மருதமுனையை வந்தடையவுள்ளது.
வீதி விபத்துக்கள் இலங்கை ப�ோன்ற
வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும் பாரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளன. இலங்கையில் நாள�ொன்றுக்கு வீதி விபத்துக்களினால்
6 த�ொடக்கம் 8 பேர் உயிரிழப்பதாகவும்,
மூன்று மணித்தியாலங்களுக்கு ஆகக்குறைந்தது ஒரு விபத்தும் ஏற்படுவதாக ப�ொலிஸ்
அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
2011ம் ஆண்டு 2011 ஆகக் காணப்பட்ட
வீதி விபத்துக்கள், 2018ம் ஆண்டு 2500 ஆக
பெருகியிருந்தன. வீதியில் ஏற்படுகின்ற
விபத்துக்களினால் இறப்பவர்களை விட
மூன்று த�ொடக்கம் நான்கு மடங்குக்கு மேற்பட்டோர் காயங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள்

என்றும், இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளானவர்கள் கணிசமான�ோர் நிரந்தரமான அங்கவீனத்திற்கும் அல்லது விசேட தேவையுடையவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் எனவும்,
இவர்களின் வைத்திய சிகிச்சைக்கு மிகுந்த
ப�ொருளாதார சிரமத்திற்கு மத்தியில் பல
க�ோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் அரச நிதி செலவாகின்றன என்றும் அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
க�ொவிட்--19 பெரும்பரவல் த�ொற்று காலத்தில் பெருமளவான க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களை அனுமதிக்க வேண்டியிருக்கின்ற
காலத்தில் வீதி விபத்துக்களினால் பாதிக்கப்பட்ட அதிகமானவர்கள் வைத்தியசாலைகளில் இடப் பற்றாக்குறையை மேலும்
தீவிரம் ஆக்குகின்றன. சமூக, ப�ொருளா-

தார, உடலார�ோக்கியத்திற்கு
சவாலாக
மாறியுள்ள
வீதி
விபத்துக்கள் தவிர்க்கப்பட
வேண்டும்.
அதனால்
ஏற்படும்
உயிரிழப்புகள், காயங்கள், அங்கவீனங்கள்
த வி ர்க்க ப ்ப ட வு ம் ,
கு றைக்க ப ்ப ட வு ம்
வேண்டும். இதற்கு
வாகன சாரதிகள், நடத்துனர்கள், உதவியாளர்கள், பாதசாரிகள் என
அனைவரும் கூட்டுப்
ப�ொறுப்புடையவர்களாக மாறவேண்டும்.
வீதி ஒழுங்குகளை,
சட்டங்களை மதிப்பவர்களாகவும், மீறிச்
செயற்படாதவர்களாகவும்,
எப்போதும்
மற்ற வாகனங்களை முந்தியே செல்லவேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இல்லாதவர்களாகவும், தங்களது வாகனங்களில்
வான�ொலி, த�ொலைக்காட்சி சாதனங்களின்
ஒலியை அளவுக்கதிகமாக அதிகரிக்காதவர்களாகவும், ப�ோதிய நீண்ட நேர ஓய்வின்றியும், ப�ோதைப்பொருட்கள் பாவித்துக்
க�ொண்டும், கையடக்கத் த�ொலைபேசிகளில்
உரையாடிக் க�ொண்டு வாகனங்களை செலுத்தாத வர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
பாதசாரிகளும், வீதி ஒழுங்குகளையும்,
சட்டங்களை மதிப்பவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும். இவ்வாறு இருந்தாலேய வீதி
விபத்துக்களையும், அதன் பாதிப்புகளையும்
தவிர்த்துக் க�ொள்ள முடியும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 6ம் திகதி சனிக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

