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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

நாட்டில  க�ார�ானா  ர�ாச�ா ப�வுது, 
அதிலும் புதிய திரிபு ரே��ா ப�வுதாம்,  
சனதத �ேன�ா� இருக� எசசரிக்� 
விடுக�பபட்டிருககு.....

எது,  எங�ட சனம் �ேன�ா இருக 
கிறரதா, கேள்ளேதத பக�ம் ேந்து 
பாருஙர�ா, திரு�ண விழாவில 
கு்றஞசது 300 ரபருககு ர�லதான்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

வரவு – செலவு திட்டத்தின் 
இரண்டடாம் வடாசிப்பு இன்று

2022ஆம் ஆண்-
டுக்கான வரவு 
– செலவுத்திட்டத்-
தின் இரண்்டகாம் 
வகாசிப்பு மீதகான 
வகாக்ளிப்பு இன்று  (திங்டகிழமை) 
ைகாமல 5 ைணிககு நம்டசெறவுள் -
ளது. ஜனகாதிெதி க்காட்டகாெய

படா்டெடாலலகள் இன்று மீணடும் ஆரம்பம்;

ச்காகரகானகா அச்சுறுத்தலகால் மூ்டப்ெடடி-
ருநத ெகா்டெகாமல்ள் மீண்டும் இன்று (22)  
திறக்ப்ெடும் நிமலயில் கநகாய் அறிகுறி்ள் 
்காணப்ெடுைகாயின் ைகாணவர்மளப் ெகா்டெகா-
மலககு அனுப்ெ கவண்்டகாம் என 
அறிவுறுத்தல் விடுக்ப்ெடடுள்ளது.

02வரு்ட ஆடசியில் ெவடால்களுக்கு மத்தியில்

்்டநத இரண்டு வரு்ட்கால ஆடசிக ்காலத்தில், 
ெவகால்்ளுககு ைத்தியில் குமறவகான வளப் ெயன் -
ெகாடடு்டன் ெகாரிய கவமலத்திட்டங்மள ஜனகாதிெதி 
க்காட்டகாெய ரகாஜெக்ஷ நம்டமுமறப்ெடுத்தி வருகின் -
றகார.  நகாடு பூரகா்வும் செயறெடுத்தப்ெடடு 
வருகின்ற திட்டங்ள் உள்ளிட்ட

பபாரில் இறநதவரகளை 
நிளைவு கூருவதில் தவறில்ளல

கெகாரில் இறநதவர்மள அவர்ளும்டய உறவினர்ள் 
நிமனவு கூருவதில் தவகறதும் இல்மல. ஆனகால் அதமன அர-
சியல் ந்டவடிகம்யகா் முன்சனடுப்ெதுதகான் பிரச்சிமனமய 
உருவகாககி விடுகின்றது என அமைச்ெர ்டகளஸ் கதவகானநதகா 
கூறியுள்ளகார. கிளிசநகாச்சியில் கநறறு இ்டம்செறற நி்ழ்வின் 
பின்னர ஊ்ட்வியலகாளர  ெநதிப்பின்கெகாது ஊ்ட்வியலகாளர 
எழுப்பிய க்ள்விககு ெதிலளிகம்யிகலகய அவர 
இவ்வி்டயத்மத சதரிவித்தகார. ்்டநத ஆடசி

வீடு அல்ல காணி பதளவபய 
மளலயக மககைது பிரச்சிளை

(ஷம்ஸ் ெகாஹிம்)

ைமலய் ைக்ளுககு வீடு 
வழஙகுவமதவி்ட அவர -்
ளுககு செகாநதைகா் ்காணி 
வழங் ந்டவடிகம் எடுக-

்கவண்டும் என இரகாஜகாங் 
அமைச்ெர ஜீவன் சதகாண்-
்டைகான் சதரிவித்தகார. ஒரு 
இலடெம் வீடு்ள் ைமலய்த்-
துககு கதமவப்ெடும் 
நிமலயில் 14ஆயிரம் 

இரு வாரஙகளில் 08 இலட்சம 
சிலிண்டரகள் வநதளடநதை

இநத வகாரத்திறகுள் 08 இலட-
ெத்துககும் அதி்ைகான எரிவகாயு 
சிலிண்்டர்ள் உள்நகாடடு ெந-
மதககு விநிகயகாகிக்ப்ெடும் 
என லிடகரகா ்காஸ் லங்கா நிறு-
வனத்தின் விறெமன ைறறும் 
ெநமதப்ெடுத்தல் ெணிப்ெகாளர 

ஜன் ெத்திரத்ன கநறறு சதரி-
வித்துள்ளகார.

்்டநத ஏழு நகாட்ளில் நிறு -
வனம் ஏற்னகவ 07 இலடெம் 
எரிவகாயு சிலிண்்டர்மள உள்-
நகாடடு ெநமதககு விநி-
கயகாகித்துள்ளது.

காணாமலாககபபடடவரகளை
கண்டுபிடிகக 20 ஆவணஙகள் பதளவ

்காணகாைலகாக்ப்ெட்டவர்மள ்ண்டுபிடிப்ெ-
தற்கான ந்டவடிகம்்மள முன்சனடுப்ெதறகு 
்காணகாைலகாக்ப்ெட்டவர்ளின் உறவினர்ள் 20 
ஆவணங்மள ெைரப்பிக்கவண்டும் என ்காணகா -
ைல்கெகானவர்ள் குறித்த அலுவல்ம் கவண்-
டுக்காள் விடுத்துள்ளது. 

998 kg வவடிவபாருடகள் 
மன்ைாரில் அகபபடடது

இநதியகாவிலிருநது ெட்டவிகரகாதைகா  ் இலஙம்ககு ச்காண்டு 
வரப்ெட்டதகா  ் ெநகதகிக்ப்ெடும் ம்டனசைற சவடிசெகாருட-
்ள்  வீடு ஒன்றிலிருநது செகாலிஸகாரகால் ம்ப்ெறறப்ெட்டன. இது 
சதகா்டரெகா  ் ெநகத்த்தின் கெரில் ஒருவமர செகாலிஸகார ம்து 
செய்துள்ளனர. ்்டறெம்டயினரின் இர்சிய த்வமலத் 
சதகா்டரநது ைன்னகார செகாலிஸ் நிமலய பிரதகான செகாலிஸ்

சிறிதரன் MP க்கு எதிரடாக 
வவுனியடாவில் ஆரப்படாட்டம்

தமிழ் கதசியக 
கூ ட ்ட ம ை ப் பின் 
ெ கா ர கா ளு ைன் ற 
உறுப்பினர சிறீத-
ரனுககு எதிரகா் 
‘்ள்ளவகாககு சிறித-
ரகன ்ல்விமயப் 
ெறறி கெெகாகத’ 
எனக க்காெம் எழுப்பியவகாறு வவுனியகாவில் 
்ண்்டன ஆரப்ெகாட்டம் ஒன்று இ்டம்செறறது. 

அரெடாஙகத்லத அரெடாஙக 
ஊழியரகள் விமரசிக்க தல்ட

அரெகாங் ஊழியர்ள் ெமூ் ஊ்ட-
்ங்ளில் அரெகாங்த்மத விைரசிக்க 
கூ்டகாது என உத்தரவுசவளியகாகியுள்ள-
தகா் த்வல்்ள் சதரிவிககின்றன. அர-
ெகாங்த்திறகு எதிரகான எதிரைமறயகான 
்ருத்துக்ள் சவளியகாவமத தடுப்ெதற -
்கா்கவ இநத உத்தரமவ அரெகாங்ம் பிறப்பித்துள்-
ளது. உள்துமற இரகாஜகாங் அமைச்சு இநத

இலஙம்கககு வரும்க தந்துள்்ள அருஸிய்யத்துல் ்காதிரிய்யா தரீக்கா சர்வததச அமைப்பின் ஆன்மீ்கத் தமலவர் அதி சங -
ம்கககுரி்ய அப்ழலுல் உலைா அல்லாைா அஷ்-ஷெயக ஷ�ாக�ர் மத்கா அஹைத் நாஸிர் ஆலிமை பிரதைரின் ைத விவ்கார 
இமைப்பா்ளர்்க்ளான வை.்கலாநிதி அகரஹாதர ்கஸ்ஸப நா்யக்க ததரர், ்கலாநிதி சிவ ஸ்ரீ பாபு சர்ைா குருக்கள், அஸ-
ஷ்ஸய்யத் ்கலாநிதி ஹ்ஸன் ஷைௌலானா அல்-்காதிரி, அருட் தந்மத சிகஸ�ஸ குருகுலசூரி்ய ஆகித்யார் வரதவறபமதயும 
பிரதைரின் இமைப்புச் ஷச்யலா்ளர் பர்்ஸான் ைன்்ஸஸுர் அருஸிய்யதுல் ்காதிரிய்யா தரீக்காவின் அமைப்பின் வரதவறபு 
குழு தமலவர் முஹயித்தீன் ்காதர் ஆகித்யார் அருகிலிருப்பமதயும ப�த்தில் ்காைலாம.  

அரலெ எதிரத்து நின்று   
எதலையும் ெடாதிக்க முடியடாது

அரமெ எதிரத்து நின்று எதமனயும் 
ெகாதிக் முடியகாது. சிறுெகான்மை ெமூ -
்ைகா் உள்ள நகாம் அரசு்டன் இரகாஜதந-
திர ரீதியில் ்காய்்மள ந்ரத்தி எைது 
கதமவ்மள செறறுக -
ச்காள்ள கவண்டும் என 

மத்திய வஙகி ஆளுநர
யடாழப்படாணம் விஜயம்

இலஙம் ைத்திய வஙகியின் 
ஆளுநர அஜித் நிவகாட ்ப்ரகால் 
கநறறு முன்தினம் (20) யகாழ்ப் -
ெகாணத்தின் சில ெகுதி்ளுககு 
்ண்்காணிப்பு விஜயம் ஒன்மற 
க ை ற ச ் கா ண் ்ட கா ர . 
இலஙம் ைத்திய வஙகி

பதுலை சிலையில் 12 
லகதிகளுக்கு சகடாவிட

தமிழ் அரசியல் கைதிைள் 
விகரவில் விடுதகையாவர்

(வவுனியகா விகெ்ட நிருெர)

அரசியல் ம்தி்ள் விமரவில் விடுதமல செய்யப் -
ெ்டவுள்ளதகா் ஒகர நகாடு ஒகர ெட்டம் ஜனகாதிெதி 
செயலணியின் தமலவர ஞகானெகார கதரர சதரிவித்-
துள்ளகார.  

ஒகர நகாடு ஒகர ெட்டம்  என்ற  ஜனகாதிெதி செய-
லணியினகால் ைக்ள் ்ருத்துக்மள செறும் ந்டவ -
டிகம் கநறறு வவுனியகா ைகாவட்டத்தில்  ஆரம்பிக-
்ப்ெட்டது.

இதில் ெட்டத்தரணி்ள், ைதத்தமலவர்ள், ைகாணவர்ள், 
செகாதுைக்ள் ்ருத்துத் சதரிவித்தகார்ள். செயலணியின் 
தமலவர ஞகானெகார கதரர ஒருநகாடு ஒருெட்டம் சதகா்டரபில் 
இஙகு சதளிவுெடுத்தினகார.

 வவுனியகாவில் இ்டம்செறற ெநதிப்பு சதகா்டரபில்  செய-
ணியின் தமலவர ஞகானெகார கதரர சதரிவித்த ் ருத்து சதகா்டர -

பில்  முன்னகாள் அரசியல் ம்தி செல்வநகாய்ம் அரவிநதன்  
சதரிவிகம்யில்,

இநதக  ்லநதுமரயகா்டலில் அரசியல் ம்தி்ளின் 
விடுதமல, சதகால்செகாருள் திமணக்ளங்ளின் ந்டவ-
டிகம், செௌத்த வி்காரமர்மள அமைப்ெது, எைது ைத 
வழிெகாடு்ள் ைறுக்ப்ெடுவது சதகா்டரெகான பிரச்-
சிமன, ைகாவீரர தினம் சதகா்டரபில் எைது உரிமை

TNA எம்.பிமாருக்கு எதிராை
புைம்்பெயர் தமிழர் பபொர்்ைாடி

ைாமல 5 ைணிககு வாகஷ்கடுப்பு இ�மஷபறும

ப�ாய் அறிகுறிகள் இருபபின் 
மாணவரகளை அனுபப பவண்டாம 

குளறவாை வைப பயன்பாடடுடன்
பாரிய பவளலத்திடடஙகள் முன்வைடுபபு 

ஷபறதறாருககு சு்காதார அமைச்சு அறிவுமர  சந்திை வீரகஷ்காடி MPயின் உமரககு ஜனாதிபதி ஷச்யல்கம வி்ளக்கம 

 அதமன அரசி்யலாககுவதத தவறானது – �க்ளஸ

வவுனியா மககள் ்சநதிபபில் 
ஞாை்சார பதரர அறிவிபபு

சுமந்திரன், ெடாணக்கியனுக்கு எதிரடாக கை்டடாவில் ஆரப்படாட்டம்

உணரந்து செயறப்ட முன்வருமடாறு ஜீவன் அலைப்பு

கடாணடாமல் பபடாைவரகள் குறித்த அலுவலகம் உைவிைரகளுக்கு கடிதம்

சகடாடும்படாவியும் எரிக்கப்பட்டது 
சமூ்க ஊ�்கங்கம்ள ்கண்காணிக்கவும ந�வடிகம்க

அரச தசமவககு அபகீர்த்தி ஏறபடுத்த இ�மில்மல;

தடடுப்படாடு இவவடாரம் முதல் நீஙகுகிைது 

இந்தியடாவிலிருந்து க்டத்திவரப்பட்டதடாக ெந்பதகம்  

இராஜதந்திர ரீதியில் ்காய்கம்ள 
ந்கர்த்த தவணடும

்கண்காணிப்பு ந�வடிகம்க்களுக்கா்க 

பரிதசாதமன்களில் உறுதி்யானது

்ன்டகாவில் தமிழ்த் கதசியக 
கூட்டமைப்பின் ெகாரகாளுைன்ற 
உறுப்பினர்ளகான எம்.ஏ. சுைநதி-
ரன் ைறறும் ரகாெைகாணிக்ம் ெகாணக-
கியன் ஆகிகயகார ்லநதுச்காண்்ட 
நி்ழ்சவகான்றுககு புலம்செயரநத 
தமிழர்ள் இம்டயூறு விமளவித்-
துள்ளனர.

்ன்டகாவில் உள்ள தமிழ்த் 

கதசியக கூட்டமைப்பின் கிமள 
அமைப்பினகால் ஒழுஙகு செய் -
யப்ெடடிருநத இநதக கூட்டம் 
ச்டகாசரகாண்க்டகாவில் கநறமறய 
தினம் இ்டம்செறறது.

எம்.ஏ.சுைநதிரன் கூட்டத்தில் 
உமரயகாறறும்கெகாது ைண்்டெத்தி-
னுள் பிரகவசித்த எதிரப்-
ெகாளர்ள் கூட்டத்திறகு

ெதுமள சிமறச்ெகாமலயில் 12 ம்தி-
்ளுககு ச்காகரகானகா சதகாறறு உறுதிப்ெ -
டுத்தப்ெடடுள்ளது. கநறறு முன்தினம்  
(20) முன்சனடுக்ப்ெட்ட ெரிகெகாத -
மன்ளிகலகய இவர்ளுககு சதகாறறு 
உறுதிப்ெடுத்தப்ெடடுள்ள -
தகா் ெதுமள பிரகதெத்துககு

முமறப்பாடு ைட்டும 
தபாதுைானதல்ல 
எனவும ஷதரிவிப்பு 

06 06 06

06

06

06

06

இர்சாயை உர இறககுமதிககு 
அனுமதி வழஙகபபடவில்ளல 

சநல் ைறறும் ைரக்றி உள்ளிட்ட செரும்கெகா் ெயிரச் செய்-
ம்க்கா் இரெகாயன உரத்மத இறககுைதி செய்ய இதுவமர எநதத் 
தீரைகானமும் எடுக்ப்ெ்டவில்மல என விவெகாய அமைச்ெர ைஹிந-
தகானநத அளுத்்ைக் சதரிவித்துள்ளகார.  

செரும்கெகா் ெயிர்ளுககுத் கதமவயகான தகாவர ஊட்டச் ெத்துக-
்ள் ைறறும் விவெகாய இரெகாயனப் செகாருட்மள இறககு-
ைதி செய்வதறகு அனுைதி வழங்ப்ெ்ட இருப்ெதகா் 

இதுவலர எந்தத் தீரமடாைமும் எடுக்கவில்லல

06

06

06 06 06

06 06

06

06
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“ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்” த�ா்டர்-
பான ஜனாதிபதி தசயலணிக்கு 
தபாதுமக்்களின் ்கருத்துக்்களை ர்கட-
்டறியும் பணி்கள், ரநற்று முன்தினம் 
(20) வவுனியா மாவட்டத்தில் ஆேம் -
பிக்்கபபட்டன. 

ரநற்று (21) யாழபபாணம் வலம் -
புரி மண்டபத்தில் இ�ற்்கானப 
பணி்கள் த�ா்டர்்ந�ன. சட்டத்�ேணி-
்கள், த�ாழில் வல்லுநர்்கள், ம�த் 
�ளலவர்்கள், மாணவர்்கள் மற்றும் 
தபாதுமக்்களுக்குச் சட்டத்ள� சம 
அைவில் தசயற்படுத்துவது த�ா்டர் -
பில் அளனத்துத் �ேபபினரி்டமிரு்ந-
தும் ்கருத்துக்்களை ர்கட்டறிவது, 
இ்ந� ஜனாதிபதி தசயலணியின் 
ரநாக்்கமா்க உள்ைது. இன்று முல்-
ளலத்தீவு மற்றும் கிளிதநாச்சி 
மாவட்ட மக்்களின் ்கருத்துக்்களை 
ர்கட்டறியும் பணி்கள் த�ா்டரும், 
எதிர்வரும் நாட்களில் ஏளனய எடடு 
மா்காணங்களிலும் உள்ை மக்்களின் 
்கருத்துக்்களை ர்கட்டறிய எதிர்பார்த்-

து ள் ை � ா ்க 
த ச ய ல ணி 
அ றி வி த் -
துள்ைது. 

வவுனியா ரபா்கஸ் -
தவவ பகுதியில் அளம்நதுள்ை 
“வ்ட மா்காண ரச�னப பசளை உற்-
பத்தியாைர்்கள் சங்கம்” அலுவல்கத்-
திலும் வவுனியா மாவட்டச் தசயல-
்கத்திலும் இவவாறு ்கருத்துக்்களை 
ர்கட்டறியும் பணி்கள் ரநற்று முன்தி-
னம் இ்டம்தபற்்றன. 

குறித்� பிேர�சங்களைச் ரசர்்ந� 
அளனத்து இன மக்்களையும் பிேதி-
நிதித்துவபபடுத்தும் வள்கயில் வ்ந-
திரு்ந�வர்்கள் �மது ்கருத்துக்்களைத் 
த�ரிவித்�னர். 

நீண்ட்காலமா்கத் �ங்கைது மனங -
்களில் இரு்ந� எணணங்களை 
இ�ன்ரபாது அவர்்கள் தசயலணியி-
்டம் தவளிபபடுத்தினர். 

அத்து்டன், இவவா்றானத�ாரு 
வாயபளப ஏற்படுத்திக் த்காடுத்� 

ஜனாதிபதி 
ர ்க ா ட ்ட ா -

பய ோஜபக்ஷ-
வுக்கு �மது நன்றி-

்களையும் த�ரிவித்துக் 
த்காண்டனர். 

�ங்களுள்டய ்கருத்துக்்களைத் 
த�ரிவித்� தபாதுமக்்களுக்கு ஜனா-
திபதி தசயலணியின் �ளலவர் 
்கலத்கா்டஅத்ர� ஞானசாே ர�ேர் 
பாோடடியர�ாடு, “ஒரே நாடு, ஒரே 
சட்டம்” என்ப�ன் ரநாக்்கத்ள� 
நிள்றரவற்றிக் த்காள்வ�ற்்கா்க �ான் 
அர்பபணிபபு்டன் தசயற்படுவ�ா்க-
வும் த�ரிவித்�ார். 

ரபோசிரியர் ஷா்நதி ந்ந�ன வீே-
சிங்க, அயயம்பிள்ளை ஆன்ந� 
ோஜா உள்ளிட்ட தசயலணியின் 
உறுபபினர்்கள், தசயலணியின் தசய-
லாைரும் ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட 
உ�விச் தசயலாைருமான ஜீவ்நதி 
ரசனாநாயக்்க உள்ளிட்ட பலர் 
்கல்நது த்காணடிரு்ந�னர். 

இலஙள்கக்குள் “ஒரே நாடு, ஒரே 
சட்டம்” என்்ற எணணக்்கருளவ 
தசயற்படுத்துவது த�ா்டர்பில் 
பல்ரவறு �ேபபினர் த்காணடுள்ை 
நிளலபபாடு்கள் மற்றும் ்கருத்து-
்களைக் ்கருத்திற்த்காணடு, தசய -
லணியின் ரநாக்்கத்துக்்களமய 
அவற்ள்ற ஆோய்ந� பின்னர், அ�ன் 
அடிபபள்டயில் இலஙள்கக்கு ஏற்்ற 
வள்கயில் தசயற்திட்ட வளேபு 
ஒன்ள்றத் �யாரிபப�ற்்கா்க, 2021 
நவம்பர் 30ஆம் தி்கதியன்று இ்ந�ச் 
தசயலணி உருவாக்்கபபட்டது. 

'ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்' த�ா்டர்-
பான ஜனாதிபதி தசயலணி

�.தப. எண. 504, 
த்காழும்பு. 
என்்ற மு்கவரிக்கு அல்லது ocol.

consultations@gmail.com என்்ற மின்-
னஞசல் மு்கவரிக்கு, உங்களுள்டய 
்கருத்துக்்கள் மற்றும் ரயாசளன்களை 
அனுபபி ளவக்்க முடியும். இன்று 
மு�ல், �னிபபட்ட முள்றயிலும் இச்-
தசயலணிக்கு ்கருத்து்களைத் த�ரி -
விக்்க முடியும் என்று தசயலாைர் 
அறிவித்துள்ைார்.

'ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்' ஜனாதிபதி சசயலணி

இலஙள்கக்்கான புதிய கியூப 
தூதுவர் Andre Marcolo Gonzalez 
Guardiola:

ர�சிய சு�்நதிே முன்னணியின் 
�ளலவர், அளமச்சர் விமல் வீே -

வஙச ஆகிரயாருக்கிள்டயில் இோ -
ஜ�்நதிே ச்நதிபபு த்காழும்பில் 
உள்ை ள்கத்த�ாழில் அளமச்சில் 
அணளமயில் நள்டதபற்்றது.

மு�லில் புதிய கியூப தூதுவ-

ருக்கு அளமச்சர் �னது வாழத்துக் -
்களைத் த�ரிவித்�ார். ர�சிய சு�்ந -
திே முன்னணியா்க எதிர்்காலத்தில் 
தூதுவருக்கு ர�ளவயான உ�வி-
்களை வழங்க �யாோ்க இருபப�ா்க 

அளமச்சர் த�ரிவித்�ார்.
இலஙள்கக்கும் கியூபாவுக்கும் 

இள்டயிலான நீண்ட்கால நடபு்ற-
ளவப ரபணுவர� �மது ரநாக்்கமா -
கும் என அவர் த�ரிவித்துள்ைார்.

முன்னணிக்கும் கியூபாவுக்கும் 
இள்டயிலான உ்றவு்களை ரமலும் 
வலுபபடுத்� �யாோ்க இருபப�ா்க 
புதிய தூ�ர் கூறியுள்ைார்.

கியூபாவில் த�ன்ளன சாகுபடி 

த�ாழில் வைர்ச்சிக்்கான தூதுவர்,  
அளமச்சரின் உ�விளய ர்காரியுள்ை 
நிளலயில், அளமச்சர், இது த�ா்டர்-
பில் �னது பூேண ஆ�ேளவ வழங-
்கத் �யார் எனவும் த�ரிவித்�ார்.
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எம. ஏ கிமள்களுக்கும விருது்கள் வழங்கப்்பட்ட த்பாது,...  ்படங்கள்: ைாவத்்த்கை தின்கரன் நிரு்பர், அஷ்ரப் ஏ சைத்

அனைத்து மாகாணஙகளிலும் ப�ாதுமககளின் 
கருத்துககனை ககட்டறியும் �ணிகள் ஆரம்�ம்

அமைச்சர் விைல் வீரவன்ச - இலஙமகைககைகான 
புதிய கியூப தூதுவருககிமையிலகான கைலந்துமரயகாைல்



முன்னாள் புத்தளம் 
தி்கரன நிருபர் 
கனாலமனா்னார்

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

லேக்ஹவுஸ் நிறுவன தினக-
ரன் பததிரிககயில் 1988ஆம் 
ஆண்டு காேபபகுதியில்  புத-
்தளம் தினகரன் நிருபராக கட -
கையாற்றி வந்த ஓய்வு பபற்்ற 
அதிபர் எம்.ஐ. அபதுல் ரவூப 
ைாஸ்டர் ஞாயிற்றுககிழகை 
(21)  காகே புத்தளததின் காே-
ைானார்.

ைர்்ஹஹூம் ரவூப ைாஸ்டர் 
ஓய்வு பபற்்ற அதிபர்,  ஒரு 
சி்றந்த நாடக ககேஞர்,  
சிலரஷட லைகட அறிவிப-
பாளர்,  அறிவிபபு துக்றயில் 
அன்னார் ப்தாகுதது வழங்கும் 
லநர்முக வர்்ணகன சுவாரஸ்யம் 
மிகக்தாக அகைநதிருககும். அர-
சியல் லைகடகளில் அரசியல் 
பிரமுகர்ககள நககச்சுகவயாக 
விழிபபதில் அவர் ்தனகபகன 
ஒரு ்தனி இடதக்த பிடித்தவர்.

அன்னாரின் ஜனாஸா லநற்று 
ைாகே புத்தளம் பவட்டுககு -
ளம் கையவாடியில் நல்ேடக-
கம் பெய்யபபட்டது.

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 22 திஙகட்கிழனை

திதி: --திரிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 06.00  -  07.30வனர

பிலவ வருடம - கார்த்தினக 6

இன்னறைய சு்பதினம

22 முதல் 24வனர

ததாழுனக 
நநரம

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 11.58
அஸர்  - 03.20
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.04

நயாகம: அமிர்த-சித்த நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு ்சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல143.01 149.30

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.00

குவைத் டினொர் 665.86

ஓெொன் ரியொல் 522.98

கட�ொர் ரியொல் 55.29

சவூதி ரியொல் 53.68

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.81

நாணய
மாற்று

 நைஷம  - த்பாறுனை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருசசிகம - - நினறைவு

தனுசு  - த்சலவு

ைகரம - - சுகம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தவறறி

பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக ஷவின் பி்றந்தநாகள 
முன்னிட்டு லகாட்கட ெம்புத்தலோக வி்ஹாகர -
யில் லேக்ஹவுஸ் பபாதுஜன பபரமுன ப்தாழிற் -
ெங்கததின் ஏற்பாட்டில் லபாதி பூகஜ நிகழ்வு 
இன்று (22)  நகடபபறும்.  பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜ -
பக ஷவுககான ஆசிர்வா்த பூகஜ காகே 10.00 
ைணிககு சுகா்தார விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுக்ற -
களுககு அகைவாக நகடபபறும் என ஸ்ரீேங்கா 
பபாதுஜன லேக்ஹவுஸ் முற்லபாககு ஊழியர் 
ெங்கத ்தகேவர் ப்தரிவிததுள்ளார்.  

பிரதமருக்கு ஆசி வேண்டி வ�ோதி பூஜை  

அநுரா்தபுரம் ைாவட்டததில் குக்றந்த 
வருைானம் பபறும் 100 குடும்பங்-
களுககு பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜபக ஷ 
்தனது பொந்தப ப்ணததில் குடிநீர் 
வெதிககள ஏற்படுததிக பகாடுத-
துள்ளார்.

பிர்தைரின் பி்றந்த நாகள ஒட்டி 

இந்தத திட்டம் பெயற்படுத்தபபட்-
டுள்ளது. இநநிகேயில் அநுரா்தபு-
ரம் மிரிெபவட்டிய ரஜை்ஹா வி்ஹா-
கரயில் குக்றந்த வருைானம் பபறும் 
05 குடும்பங்களுககு பிர்தைர் ்தனது 
்தனிபபட்ட ப்ணதக்த நன்பகாகட-
யாக வழங்கியுள்ளார்.

பிரதமரின் ச�ோநத நிதியில் 
100 குடும�ங்களுக்கு குடிநீர் ே�தி 
அநுராதபுரத்தில் வறிய குடும்பஙகளுககு உதவி

கண்டி அதிலவக பநடுஞொகே-
யின் மீரிகை மு்தல் குரு்ணாகல் 
வகரயான பகுதி எதிர்வரும் 28 ஆம் 
திகதி ைககள் பாவகனககாக தி்றநது 
கவககபபடவுள்ள்தாகத ப்தரிவிககப-
படுகின்்றது.

ஜனாதிபதி ைற்றும் பிர்தைரின் ்தகே-
கையில் குறித்த வீதி தி்றநது கவக-

கபபடவுள்ள்தாகத ப்தரியவருகி்றது. 
குறித்த வீதியில் மீரிகை, நாகேகமுவ, 
்தம்பபாகக, குரு்ணாகல் ைற்றும் யங்க-
பிட்டிய ஆகிய 5 பவளிலயறும் பகுதி-
கள் உள்ள்தாகவும் கடந்த 2017 ஆம் 
ஆண்டு குறித்த வீதியின் நிர்ைா்ணப 
பணிகள் ஆரம்பிககபபட்ட்தாகவும் 
ப்தரிவிககபபடுகின்்றது.

்கண்டி அதிவே்க செடுஞ�ோஜையின்
ஒரு �குதி மக்்கள் �ோேஜைக்்கோ்க
28இல் ஜனாதி்பதி, பிரதைரினால் திறைந்து னவப்பு

நாட்டில் பகாவிட் ப்தாற்றுககு உள்ளாகி லைலும் 19 
லபர் உயிரிழநதுள்ள்தாக சுகா்தார லெகவகள் பணிபபாளர் 
நாயகம் ப்தரிவித்தார். இவர்கள் அகனவரும் லநற்க்றய 
தினம் உயிரிழந்தவர்களா-
கும்.  

அ்தன்படி, நாட்டில் 
பகாவிட் ப்தாற்றுககு 
உள்ளாகி உயிரிழநல்தாரின் 
எண்ணிககக 14,127 ஆக அதி-
கரிததுள்ளது.  

இல்தலவகள, லநற்று (21) 
லைலும் 508 லபருககு பகாலரானா ப்தாற்று ஏற்பட்டுள்ள்தாக 
இராணுவத ்தளபதி ெலவநதிர சில்வா ப்தரிவித்தார்.  

அ்தன்படி, நாட்டில் இதுவகர அகடயாளம் கா்ணப-
பட்ட பைாத்த ப்தாற்று நபர்களின் எண்ணிககக 556,437 
ஆக அதிகரிததுள்ளது.  

இல்தலவகள, பகாவிட் ப்தாற்றில் இருநது பூர்ணைாக 
கு்ணைகடந்தவர்களின் எண்ணிககக 526,734 ஆக அதிக-
ரிததுள்ளது குறிபபிடத்தககது.     

ச்கோவிட் சதோற்றிைோல்
வமலும 19வ�ர் உயிரிழப்பு  

ெநக்தயில் நிேவும் எரிவாயு ்தட்டுபபாடு அடுத்த சிே நாட்களில் 
முடிவுககு வரும் என நுகர்லவார் விவகார இராஜாங்க அகைச்சு ப்தரி -
விததுள்ளது.  

நாளாந்தம் ஒரு இேட்ெம் வகரயில் எரிவாயு சிலிண்டர்ககள ெந -
க்தககு விநிலயாகிபப்தற்கு அந்தந்த நிறுவ -
னங்கள் நடவடிககக எடுததுள்ள்தாக இரா -
ஜாங்க அகைச்ெர் ேெந்த அழகியவண்்ண 
ப்தரிவிததுள்ளார். 

ெநக்தயில் சீபைநதுககு ஏற்பட்டுள்ள ்தட் -
டுபபாடு அடுத்த இரு வாரங்களில் நிவர்ததி 
பெய்யபபடுபைன இராஜாங்க அகைச்ெர் 
குறிபபிட்டார். 

்தட்டுபபாடு நிவர்ததி பெய்யபபட்ட்தன் 
பின்னர் சீபைநது பபாதிபயான்று 1,275 ரூபா -
வுககு விற்பகன பெய்யபபடும் என அவர் 

கூறியுள்ளார்.  
கடந்த சிே வாரங்களாக ெநக்தயில் எரிவாயு,சீபைநது லபான்்றவற் -

றுககு ்தட்டுபபாடு ஏற்பட்டு வரும் நிகேயில் அ்தகன சீர் பெய்ய 
பல்லவறு முன்பனடுபபுககள அரசு லைற்பகாண்டு வருகி்றது. 

ஆனால் ப்தாடர்நதும் ்தட்டுபபாடு நீடிபபல்தாடு இது ப்தாடர்பில் 
ைககள் விெனம் ப்தரிவிதது வருவது ப்தரிந்தல்த. எரிவாயு விகேகள் 
கடந்த சிே வாரங்களுககு முன்னர் அதிகரிககபபட்டதும் குறிபபிடத -
்தககது.  

எரிேோயு தட்டுப்�ோடு இன்னும சிை  
ேோரங்களில் முடிவுக்கு ேரும   

முல்கேததீவு , கிளிபநாச்சி ைாவட்டங்-
களில் “ஒலர நாடு, ஒலர ெட்டம்” ப்தாடர்-
பான ஜனாதிபதி பெயேணிககு பபாதுைகக-
ளின் கருததுகககள லகட்டறியும் பணிகள்  
வவுனியா ைாவட்டததில்  ஆரம்பிககபபட்ட-
ல்தாடு யாழ்பபா்ணம் வேம்புரி ைண்டபததில் 
லநற்று  இ்தற்கானப பணிகள் ப்தாடர்ந்தன. 

இன்க்ற தினம் (22), முல்கேததீவு ைற்றும் 
கிளிபநாச்சி ைாவட்ட ைககளின் கருததுக-
ககள லகட்டறியும் பணிகள் ப்தாடரவுள்ளது. 
எதிர்வரும் நாட்களில் ஏகனய எட்டு ைாகா-
்ணங்களிலும் உள்ள ைககளின் கருததுகககள 
லகட்டறிய எதிர்பார்ததுள்ள்தாக பெயேணி 
அறிவிததுள்ளது.

வவுனியா லபாகஸ்பவவ பகுதியில் 
அகைநதுள்ள “வட ைாகா்ண லெ்தனப 
பெகள உற்பததியாளர்கள் ெங்கம்” அலுவே-
கததிலும் வவுனியா ைாவட்டச் பெயேகததி-

லும் இவவாறு கருததுகககள லகட்டறியும் 
பணிகள்   இடம்பபற்்றன.  

குறித்த பிரல்தெங்ககளச் லெர்ந்த அகனதது 
இன ைகககளயும் பிரதிநிதிததுவபபடுத-
தும் வககயில் வநதிருந்தவர்கள் ்தைது 
கருததுகககளத ப்தரிவித்தனர். நீண்டகா -
ேைாகத ்தங்களது ைனங்களில் இருந்த 
எண்்ணங்ககள இ்தன்லபாது அவர்கள் 
பெயேணியிடம் பவளிபபடுததினர். அதது -
டன், இவவா்றானப்தாரு வாய்பகப ஏற்ப -
டுததிகபகாடுத்த ஜனாதிபதி லகாட்டாபய 
ராஜபக ஷ அவர்களுககு ்தைது நன்றிககள -
யும் ப்தரிவிததுகபகாண்டனர். 

்தங்களுகடய கருததுகககளத ப்தரிவித்த 
பபாதுைககளுககு ஜனாதிபதி பெயேணி -
யின் ்தகேவர் அதி. வ்ண. கேபகாடஅதல்த 
ஞானொர ல்தரர் பாராட்டிய -
ல்தாடு, 

'ஒவர ெோடு, ஒவர �ட்்டம' சதோ்டர்பில் 
மக்்கள் ்கருததறியும �ணி இன்று

 (எம்.ஏ.அமீனுல்ோ )  

பாராளுைன்்ற உறுபபினர்களுககு 
எவவககயிலும் கருததுகககள 
பவளியிட சு்தநதிரம் உள்ளது 
என்ப்தற்காக சிேர் அவவா்றான 
சு்தநதிரதக்த துஷபிரலயாக பெய்-
துவருவ்தாகவும் இவவா்றான 
பெயற்பாடுகள் ்தைககுைட்டுைன்றி, 
்தைககு வாககளித்த ைகககளயும் 
அவைதிககும் பெயல் எனவும் ெபா-
நாயகர் ைஹிந்த யாபபா அலபவர்-
்தன கவகே ப்தரிவித்தார்.  

அண்கைககாேைாக பாரா -
ளுைன்்ற உறுபபினர்கள் சிேர், 
பாராளுைன்்றததினுள் ்தவ்றான 
நடதக்தககள பவளிபபடுததும் 
ப்தாககககள காட்சிபபடுததினார்-
கள். இவவா்றான ெம்பவங்கள் 

அதிகரிதது வநதுள்ள்தாகவும் இவற்-
க்றக கட்டுபபடுத்த ெட்டங்ககள 
பகாண்டுவரும் எண்்ணம் இல்கே 
எனவும் ெபாநாயகர் ப்தரிவித்தார்.   

கண்டி ஸ்ரீ்தே்தா ைாளிககககு 
விஜயம் பெய்து , அங்கு வழிபாடு-
களில் கேநது பகாண்ட பின்னர், 
ஊடகவியோளர் ைததியில் ெபாநா -
யகர் லைற்கண்டவாறு ப்தரிவித்தார்.  

ப்தாடர்நதுகரயாற்றிய ெபாநாய -
கர் :  

பாராளுைன்்றததிே முக்ற-
லகடாக நடநதுபகாள்வ்தனால் 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர்களினது 
பகௌரவம் கண்ணியம் என்பன 
இல்ோதுலபாகின்்றன ஆகலவ 
லகாவிட் அபாயம் நீங்குகின்்ற 
வகர அகனவரும் ்தனித்தனியாக 
நைது கடகைககளயும் பபாறுபபுக-

களயும் நிக்றலவற்றி, ஒவபவாரு-
வரும் மு்தலில் ்தன்கன ்தான் பாது -
காததுகபகாள்ளல் அவசியைாகும். 
அவவாறு ்தம்கை ைாற்றிகபகாள் -
வ்தன் மூேலை நாடுமுழுதும் மிக 
பயங்கரைாக அச்சுறுததிகபகாண்-
டிருககும் இந்த லகாவிட் லநாயிலி-
ருநது நாமும் எைது நாடும் விடுபட 
முடியும் .  

வரவுபெேவுககான விவா்தததின் 
லபாது நிதியகைச்ெர் பாராளுைன்-
்றததில் இருகக லவண்டும் என்்ற 
ைரபு இல்கே. 

்கருததுத சதரிவிக்கும சுதநதிரதஜத சிை எம.பி்கள்   
துஷ்பிரவ�ோ்கம ச�யேதோ்க ��ோெோ�்கர் குற்்றச�ோட்டு
இது வாககளித்த ைககனள அவைதிககும த்சயல்

 கற்பிட்டி தினகரன் விலஷட நிருபர்

எதிர்வரும் டிெம்பர் ைா்தம் வாகபக-
டுபபுககு வரவுள்ள வரவு - பெேவுத 
திட்டததிற்கு ஆ்தரவாக வாககளிகக 
தீர்ைானிததுள்ள்தாக முஸ்லிம் ல்தசிய 
கூட்டணியின் புத்தளம் ைாவட்ட பாரா-
ளுைன்்ற உறுபபினர் அலிெபரி ரஹீம்  
ப்தரிவித்தார்.

புத்தளம் தில்கேயடி பகுதியில் 
பவள்ளததினால் பாதிககபபட்ட பகுதி-
ககள லநற்று முன்தினம் (13)   ைாகே 
பார்கவயிட வருகக ்தந்த லபாது, ஊட-
கவியோளர்கள் எழுபபிய லகள்விககு 
பதிேளிகககயில் அவர் இவவாறு 
கூறினார்.

அவர் லைலும் ப்தரிவிகககயில்,
பகாலரானா ப்தாற்று கார்ணைாக 

எைது நாடு பே ெவால்களுககு முகம் 
பகாடுததுள்ளது.  இன்று படாேர் 

இல்ோ்த பிரச்சிகன-
லயாடு, பபாருளா்தார 
ரீதியாக எைது நாடு நலி-
வகடநதுள்ளது.

ெவால் மிகக இந்த 
காே கட்டததிலும், 
பபாருளா்தார பநருகக-
டிகளுககும் ைததியில் 
எைது ஜனாதிபதி, பி்தைர் 
ைற்றும் நிதி அகைச்-
ெர் ஆகிலயார் ைககளுககு நிவார்ணம் 
அடங்கிய பட்ஜட் பபாதிகய வழங்கி-
யிருககி்றார்கள்.

எனலவ, 20 ஆவது திருத்த ெட்ட-
மூேததுககு ஆ்தரவு வழங்கியக்தப 
லபாேலவ, 2022 வரவு பெேவு திட்-
டததிற்கும் ஆ்தரவு வழங்க தீர்ைானித-
துள்லளன் என்்றார். புத்தளம் ைாவட்ட 
பாராளுைன்்ற உறுபபினரான அலி-
ெபரி ரஹீம், பாராளுைன்்ற உறுபபினர் 

ரிஷாத பதியுதீகன ்தகே-
வராக பகாண்ட அகிே 
இேங்கக ைககள் காங்கிர-
சின் உறுபபினர் ஆவார்.

அ.இ.ை.கா , ஸ்ரீ.மு.கா 
உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடந்த 
பாராளுைன்்ற பபாதுத ல்தர்்த-
லில் புத்தளம் ைாவட்டததில் 
முஸ்லிம் ல்தசிய கூட்டணி-
யில் ்தனிததுப லபாட்டியிட்-

டதுடன், அதில் பாராளுைன்்ற உறுபபி-
னராக அலிெபரி ரஹீம் ப்தரிவானார்.

அகிே இேங்கக ைககள் காங்கிரஸ் 
்தகேவர் எதிர்க கட்சி வரிகெயில் 
அைர்நதுள்ள நிகேயில், அககட்சி-
யின் உறுபபினரான அலிெபரி ரஹீம், 
20 ஆவது திருத்த ெட்டததுககு ஆ்தரவு 
வழங்கியது மு்தல் அரசுககு ஆ்தரவு 
உறுபபினராக பெயல்பட்டு வருகின்-
்றகை குறிபபிடத்தககது.

2022 ேரவு ச�ைவு திட்்ட ேோக்ச்கடுப்பில்  
அர�ோங்கததுக்கு ஆதரவு ேழஙகுவேன் 

புத்தளம ைாவட்ட ்பாராளுைன்றை உறுப்பினர் அலி்சப்ரி ரஹீம

கடற்பனட நைறதகாணட நதடுதலின் ந்பாது யாழப்்பாணம அரியானல ்பகுதியில் 
னவத்து 68 மில்லியன் ரூ்பா த்பறுைதியான நகரள கஞ்சா மீட்கப்்பட்டுள்ளது. ்பட-
தகான்றில் ைனறைத்து னவககப்்பட்டிருந்த 7 ்பயணப் த்பாதிகளில் இனவ ைனறைத்து 
னவககப்்பட்டுள்ளனத காணலாம.   

பிரதைர்  ைஹிந்த ராஜ்பக ஷவின் பிறைந்த தினத்னத முன்னிட்டு காலி நகாட்னட மீரான் ஜூமஆ ்பள்ளிவா்சலில் நனடத்பறறை விந்சட துஆப்பிரார்த்தனன,காலி ைாவட்ட த்பாதுஜன த்பரமுன 
முஸ்லிம அனைப்்பாளரும துனறைமுக அனைசசின்  ஒருஙகினணப்புச த்சயலாளருைான ராசிக அன்வர் தனலனையில் நனடத்பறறைது.காலிைாவட்ட உலைா ்சன்ப தனலவர் தைாஹைட் 
தைௌலவி துஆப் பிரார்த்தனன த்சயவனதயும பிரநத்ச த்சயலாளர் ஹிைாலி ரத்னவீர காலி த்பாலிஸ் நினலயப் த்பாறுப்்பாளர் கபிலந்சனாதி்பதி உட்்பட   கலந்து தகாணட முககியஸ்தர்-
கனளயும காணலாம.                                 (்படஉதவி: தைாஹைட் ்சஹரான்)
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கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக 
அ்ைத்து வகுப்புகளும் ஆரம்்பம்
நகாட்டிலுள்ள அரசகாஙகப் ்பகாடசகா்ைகளின் 06 

ஆம், 07ஆம், 08 ஆம், 09 ஆம் வகுப்பு -
கள, கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக இன்று  மீண்டும் 
ஆரம்பிககப்்படுகின்்றை. ஏறகைவவ 200 பிள்்ள-
களுககுக கு்்றந்த ்பகாடசகா்ைகளும், அ்த்ைத் 
த்தகாடர்நது ்பகாடசகா்ைகளின் ஆரம்்பப் பிரிவுகளும் 
அ்தன் பின் கல்விப் த்பகாதுத் ்தரகா்தர சகா்தகாரண ்தர 
மறறும் உயர் ்தர வகுப்புகளும் என்்ற்படி கட்டம் கட் -
டமகாக ்பகாடசகா்ை வகுப்புகள, கல்வி நடவடிக்கக-
ளுகககாக ஏறகைவவ ஆரம்பிககப்்பட்டுள்ளை. அந்த 
வ்கயில் எஞ்சியுள்ள ஏ்ைய வகுப்புகளும் இன்று 
மு்தல் கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக ஆரம்பிககப்்படு-
கின்்றை. 

இந்த வகுப்புகளும் ஆரம்பிககப்்படுவவ்தகாடு நகாட்டி-
லுள்ள அ்ைத்து அரசகாஙகப் ்பகாடசகா்ைகளிைதும் 
எல்ைகா வகுப்புகளும் ஒன்்ற்ர வருடத்திறகு பின்ைர் 
கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக ஏக வநர ககாைத்தில் 
இயஙகும் நி்ை்யப் த்பறறுக தககாளகின்்றை. 

2020 ஜைவரியில் உைகிறவக த்பரும் அச்சுறுத்்த -
ைகாக உருதவடுத்்த தககாவிட் 19 த்தகாறறு அவ்தயகாண்டு 
மகார்ச் மகா்த நடுப்்பகுதியில் இநநகாட்டிலும் ்பதிவகாகத் 
த்தகாடஙகியது. அ்த்ைத் த்தகாடர்நது நகாட்டிலுள்ள 
அ்ைத்து ்பகாடசகா்ைகளுககும் மு்தலில் விடுமு்்ற 
வழஙகப்்பட்டு மூடப்்பட்டை. என்்றகாலும் மகாணவர்க-
ளின் கல்வி நைன்க்்ளக கருத்தில் தககாண்டு இப்்பகாட-
சகா்ைக்்ளக கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக மீண்டும் 
தி்றப்்ப்தறககாை முயறசிகள த்தகாடர்நதும் முன்தைடுக-
கப்்பட்டு வந்த வ்பகாதிலும் இத்த்தகாறறு அவவப்வ்பகாது 
தீவிரம்டநது அம்முயறசிகளுககு த்பரும் ்த்டகல் -
ைகாக அ்மந்தை. 

இருந்த வ்பகாதிலும் ்தறவ்பகாது இத்த்தகாறறுககு 
நகா்ளகாந்தம் உள்ளகாவவகாரின் எண்ணிக்கயில் 
வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளவ்தகாடு, நகாட்டின் சைத்த்தகா்கயில் 
த்பரும்்பகுதியிைருககு இத்த்தகாறறின் ்தகாககத்்்தக 
கட்டுப்்படுத்துவ்தறககாை ்தடுப்பூசியும் த்பறறுகதககா -
டுககப்்பட்டிருககின்்றது. இப்பின்புைத்தில் ்பகாடசகா்ைக -
்்ளக கல்வி நடவடிக்ககளுகககாக கட்டம் கட்டமகாகத் 
ஆரம்பிககும் நடவடிக்க கடந்த மகா்தம் த்தகாடஙகப்-
்பட்டது. அ்தன் ஊடகாக ஆரம்பிககப்்படுவவ்தகாடு எல்ைகா 
வகுப்புகளும் ஒவர வநரத்தில் தசயற்படும் நி்ை்ம 
ஏற்படுகின்்றது. 

2020 மகார்ச் மகா்தத்திறகு முன்்்பப் வ்பகான்று 
்பகாடசகா்ைகளின் அ்ைத்து வகுப்புகளும் இயங-
கும் நி்ை்ய ்தறவ்பகாது அ்டநதுள்ள வ்பகாதிலும் 
மகாணவர்கவ்ளகா ஆசிரியர்கள உளளிட்ட ்பகாடசகா்ை 
நிர்வகாகத்திைவரகா 2020 மகார்ச் மகா்தத்திறகு முன்்்பப் 
வ்பகான்று தசயற்பட முடியகாது. மகாணவர்களின் கல்வி 
நைன்க்்ளக கருத்தில் தககாண்டு ்தகான் ்பகாடசகா்ைகள 
மீண்டும் தி்றககப்்பட்டிருககின்்றைவவதயகாழிய இத்-
த்தகாறறு அச்சுறுத்்தல் முழு்மயகாை கட்டுப்்பகாட்்ட 
அ்டநதுவிட்டது என்்ப்தறககாகவல்ை. அ்தகாவது இத் -
த்தகாறறுககு உள்ளகாைவர்க்ளகாக நகா்ளகாந்தம் அ்டயகா-
்ளம் ககாணப்்படு்பவர்களின் எண்ணிக்கயில் ்தகான் 
வீழச்சி ஏற்பட்டிருககின்்றது. 

இவ்தவவ்்ள, இத்த்தகாறறின் தடல்டகா திரிபில் 
மறத்றகாரு து்ண உரு திரிபும் இநநகாட்டில் அ்டயகா-
்ளம் ககாணப்்பட்டிருககின்்றது. இ்த்ை ஸ்ரீ ஜயவர்்தை-
புர ்பல்க்ைககழகத்தின் ஒவவகா்ம, வநகாதயதிர்ப்பு 
மறறும் மூைககூறறு மருத்துவ பீட வ்பரகாசிரியர் சநதிம 
ஜீவவநதிர உறுதிப்்படுத்தி இருககின்்றகார். 

இவவகா்றகாை சூழலில், சுககா்தகார வச்வகள ்பணிப்-
்பகா்ளர் நகாயம் தடகாகடர் அவசை குணவர்ை, விவேட 
சுறறு நிரு்பதமகான்்்ற தவளியிட்டிருககின்்றகார். மகாண -
வர்கள அல்ைது ஆசிரியர்கள உளளிட்ட ்பகாடசகா்ை 
நிர்வகாகத்திைர் எவருகககாவது இத்த்தகாறறுகககாை 
அறிகுறிகள த்தன்்படுமகாயின் அவர்கள எவவகாறு 
்பரகாமரிககப்்பட வவண்டும் என்்ப்தறககாை வழிககாட்டல்-
க்்ள அடிப்்ப்டயகாகக தககாண்ட்தகாக இச்சுற்றறிக்க 
அ்மநதிருககின்்றது. 

அ்தைகால் தககாவிட் 19 த்தகாற்்றத் ்தவிர்த்துக-
தககாளவதில் ஒவதவகாருவரும் உச்ச ்பட்ச கவைம் எடுத் -
துகதககாள்ள வவண்டும். இ்தன் நிமித்்தம் இத்த்தகாறறு 
்தவிர்ப்புகககாை அடிப்்ப்ட சுககா்தகார வழிககாட்டல்க-
்்ளத் த்தகாடர்நதும் க்டபிடித்த்தகாழுகுவது இன்றிய-
்மயகா்த்தகாகும்.   

அவ்தவநரம் இத்த்தகாறறு அச்சுறுத்்தல் ககாரணமகாக 
கடந்த ஒன்்ற்ர வருடஙக்ளகாகப் ்பகாடசகா்ைகள 
மூடப்்பட்டிரு்தந்தகால் மகாணவர்களின் கல்வி நடவ -
டிக்ககளும் ்பகாதிககப்்பட்டிருந்தை. இப்்பகாதிப்்்பக 
கு்்றககும் வ்கயில் சிை வகுப்பு மகாணவர்களுககு 
இ்ணய வழி மூைம் கல்வி நடவடிக்ககள முன்-
தைடுககப்்பட்ட வ்பகாதிலும் ஆசிரியர், அதி்பர்களின் 
த்தகாழிறசஙக நடவடிக்கக்ளகால் அநநடவடிக்கயும் 
்பகாதிககப்்பட்டை. ஆைகாலும் ்பகாடசகா்ையில் கல்வி -
்யப் த்பறறுகதககாளவது வ்பகான்று இ்ணய வழி 
ஊடகாகப் த்ப்ற முடியகாது என்்பது ்தகான் த்பரும்்பகாைகா -
ைவர்களின் கருத்்தகாகும். அ்தைகால் கடந்த ஒன்்ற்ர 
வருட ககாைப்்பகுதியில் ்பகாதிககப்்பட்டுள்ள மகாணவர் -
களின் கல்வி்யச் சீர்மகக வவண்டிய வ்த்வயும் 
்தறவ்பகாது ககாணப்்படுகின்்றது.

ஆகவவ தககாவிட் 19 த்தகாறறு ்பரவு்தல் அச்சுறுத்்தல் 
நிைவிக தககாண்டிருககும் சூழலில் அத்த்தகாறறின் ்பரவு -
்தலுககுத் து்ண வ்பகாககா்த வ்கயில் தசயற்பட வவண்-
டியது ஒவதவகாருவரதும் த்பகாறுப்்பகாகும். அத்வ்தகாடு 
சுககா்தகார வழிககாட்டல்க்்ள ஒழுஙகுமு்்றயகாகப் பின்-
்பறறிய்படி கல்வி்ய வழஙக ஆசிரியர்களும் அவவ-
ழிககாட்டல்களுககு ஏற்ப கல்வி்யப் த்பறறுகதககாள்ள 
மகாணவர்களும் ்தவ்றககூடகாது. அப்வ்பகாது இத்த்தகாறறு 
மீண்டும் ்பரவுவ்தறககாை வகாயப்்்பப் த்பறறுகதககாள -
்ளகாது. அதுவவ சுககா்தகாரத்து்்றயிைர் உளளிட்ட மருத்-
துவ நிபுணர்களின் அபிப்பிரகாயமகாகும். 
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

அறிவு ஆற்றல் ஆகியவறறில் தம்மைக் காட்டிலும சி்றநத 
பெரியவராய் இருபெவரராடு உ்றவுபகாண்டு அவரவழி 
நடபெது மிகபபெரும வலி்மையாக அ்மையும.

்தம்மிற் கபரியார் ்தமரா ஒழுகு்தல்
வன்மயு களல்லாந் ்த்ல

குறள் தரும் சிநதனை

இலங்கை, பாகிஸ்ான் பபாருளா்ார
வர்த்கை்ததில் புதிய உ்த்வகைம்
வரலாற்று ரீதியா� கு்ைந்்த வருமா-

னம் க�ாண்ட நா்டா� இலங்� 
இருந்து வருகிைது. இவவாைான 

கபாருளா்தார நி்ல்ம�ளுககு பல்பவறு 
பரிமாண �ாரணி�ள், �ாரணமா� இருக-
�லாம் என இலங்�க�ான முனனாள் 
பாகிஸ்்தான உயர் ஸ்்தானி�ர் சாத �த்தாக 
க்தரிவித்தார். இது க்தா்டர்பா� அவர் பமலும் 
க்தரிவிக்�யில்,  

 2017 இன ஆசிய அபிவிருததி வஙகி 
அறிக்�யின படி, இலங்� சு்தந்திரம் 
கபற்ைதிலிருந்து இலங்�யின பமாசமான 
கசயல்பாட்டிற்கு இரணடு �ாரணி�ள் கவளிப்-
ப்்டயான பங�ளிப்்ப அளிததுள்ளன.  

 ஒனறு, அடுத்தடுதது வந்்த நிர்வா�ங�ள் 
்தனியார் து்ை்ய விட்டு விலகி, அரசு வழிந-
்டததும் க�ாள்்��ளுககு ஆ்தரவா�,1977 
இல் நாடு கபாருளா்தார ்தாராள மயமாக-
�்லத க்தா்டஙகும் வ்ர க்தா்டர்ந்்தது 
எனைார்.  

இரண்டாவது, 80 �ளின முற்பகுதியில் 
க்தா்டஙகி 2009 வ்ர க்தா்டர்ந்்த ்தமிழ் 
இனப் பிரச்சி்னயானது,வ்ட மா�ாணத்்த-
யும் கிழககு மா�ாணததின கபரும் பகுதி்ய-
யும் இலங்�யின கமாத்த நிலப்பரப்பில் 
மூனறில் ஒரு பங்�யும், ப்தசிய கபாருளா-
்தாரததில் இருந்து 12வீ்தமான மக�்ளயும் 
நீககியது. இது ்தவிர, நாடு முழுவதும் கிளர்ச்சி-
யாளர்�ளின ்தாககு்தல்�ளால் மூனறு ்தசாப்-
்தங�ளா� �டு்மயா� பாதிக�ப்பட்டுள்ளன.  

 மூனறு ்தசாப்்தங�ளா�த திணிக�ப்பட்்ட 
்தமிழ் இனக கிளர்ச்சியானது அ்தன கபாரு-
ளா்தாரததிற்கு கபரும் பாதிப்்ப ஏற்படுததி-
யது. இ்தன மூலம் நாடு அ்தன உயிர்வாழ்வ-
்தற்�ான பபாரில் சிககிகக�ாண்டது. இ்தனால் 
கபாருளா்தார முனனுரி்ம�ள் நீண்ட 
�ாலமா� பின்தஙகிய நி்லயில் �ாணப்பட்-
்டன. மி�வும் மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட இயற்்� 
ஆற்ை்லக க�ாணடுள்ள ஒரு சிறிய தீவு 
நாடு எனை வ்�யில், அ்தன உள்ளார்ந்்த 
சரங�ள் மற்றும் அரசியல் கசலவு�ளு்டன 
அண்்ட நா்டான இந்தியாவிலிருந்்தான 
இைககுமதியின மீது அதி� நம்ப�த்தன்ம 
க�ாணடிருந்்தது.  

 உல�ளாவிய முனனுரி்ம�ள் புவிசார் 
அரசியலில் இருந்து விலகி, புவிசார் கபாரு-
ளா்தாரததிற்கு சமீப �ாலமா� ந�ர்ந்து வரு-

வ்தால், அதி� இ்ணப்பு வசதி�ளு்டன, 
க்தாழில்நுட்ப மற்றும் உள்�ட்்ட்மப்பு வளர்ச்-
சிககு நனறி கசலுததும் வ்�யில், நாட்டின 
க�ாள்்��ள் மற்றும் முனனுரி்ம�ள் அந்-
்தந்்த நாடு�ள் மற்றும் மக�ளின கபாருளா-
்தார வளர்ச்சியில் �வனம் கசலுததுகினைன.   

 பிராந்தியததில் சீனாவினால் கபல்ட் 
அணட் பராட் முனமுயற்சி்ய (பிஆர்ஐ) அறி-
மு�ப்படுததிய்தன மூலம், இலங்� பபானை 
ஏ்ழ பிராந்திய நாடு�ளின கபாருளா்தார 
விருப்பங�ள் பனம்டஙகு பமம்பட்டுள்ளன.  

 ஒருபுைம் கமன்மயான நிபந்்த்ன�ளு-
்டன கூடிய சீனாவின நிதியு்தவி கபாருளா்தார 
வளர்ச்சிக�ான மாற்று வழி�்ள வழஙகி-
யுள்ள நி்லயில், இந்தியா மற்றும் பமற்கு 
நாடு�ளின அச்சுறுத்தல் மற்றும் �ழுத்்த 
கநரிககும் க�ாள்்��ளில் இருந்து அவர்-
�்ள விடுவித்தது.  

 பாகிஸ்்தானும் இலங்�யும் அ்தன சு்தந்-
திர வர்த்த� ஒப்பந்்தததில் 2005 ஜூனில் 
்�கயழுததிட்்டன. அதது்டன இரு நாடு�-
ளுககும் இ்்டயிலான வர்த்த�ம் 2005 இல் 
க்டாலர் 212 மில்லியனில் இருந்து 2017 
இல் க்டாலர் 400 மில்லியனா� உயர்ந்்தது.  

 பாகிஸ்்தானின இலங்�க�ான பிர்தான 
ஏற்றுமதி�ளில் சீகமந்து, ஜவுளி கபாருட்-

�ள் ஆ்்ட மற்றும் துணி வ்��ள், 
மருந்து கபாருட்�ள், அரிசி, சர்க-
�்ர மற்றும் �ாய�றி கபாருட்�ள் 
பபானை்வ அ்டஙகும். அப்தசமயம் 
இலங்� முககியமா� கவற்றி்ல, 
ப்தங�ாய கபாருட்�ள், ப்தயி்ல, 
ரப்பர் கபாருட்�ள் கநளி ்தாள்�ள் 
பபானைவற்்ை பாகிஸ்்தானுககு ஏற்-
றுமதி கசயகிைது.  

 பாகிஸ்்தான, இலங்�ககு 206 
கபாருட்�ளுககு சலு்� வழஙகி-
யுள்ளது. அப்த பநரததில் இலங்� 
பாகிஸ்்தானுககு 102 கபாருட்�-
ளுககு சலு்� வழஙகியது.   

 இரு்தரப்பு வர்த்த�ததில் படிப்படி-
யான அதி�ரிப்பு இருந்்தபபாதிலும், 
அ்்டயப்பட்்ட குறி எமது பரஸ்பர 
திைன�்ள வி்ட மி�க கு்ைவா� 
உள்ளது, இது ஒரு வரு்டததிற்கு 
ஒரு பில்லியன க்டாலருககும் அதி-
�மாகும்.   �ட்டுமானம், ஜவுளி/

ஆ்்ட ்தயாரிப்பு, உற்பததிததிைன, ்த�வல் 
க்தாழில்நுட்பம் மற்றும் அறு்வ சிகிச்்சக 
�ருவி�ள், மினசார கபாருட்�ள், ப்தால் 
கபாருட்�ள், பபரீச்சம்பழம் மற்றும் �ரும்பு 
சர்க�்ர பபானை பாரம்பரியமற்ை து்ை�ள் 
பபானை பச்வ�ளுக�ான உை்வ விரிவுப-
டுத்த பவணடிய அவசியமாகும். சுற்றுலாத 
து்ையில் பயனபடுத்தப்ப்டா்த மி�ப்கபரிய 
சாததியககூறு�ள் உள்ளன, அ்வ இரு 
நாடு�ளின நலனுக�ா�ப் பயனபடுத்தப்ப்ட 
பவணடும். ஒபர நாட்டுக �ண�ாட்சி�்ள 
அதி� மு்ைப்படி அதி�ரிப்பது �ாலததின 
ப்த்வயாகும்.  

 இலங்� மற்றும் பாகிஸ்்தான இ்்டயி-
லான சுற்றுலா இலங்�யின கபாருளா்தா-
ரததின முதுக�லும்பாகும். பாகிஸ்்தானின 
கபாருளா்தாரததிலும் இது ஒரு கபரிய பங-
�ளிப்பா� இருக� முடியும். சுற்றுலாதது்ை 
எனபது சாததியமான ஒனைா� இருந்்த 
பபாதிலும், இரு நாடு�ளினதும் இரு்தரப்பி-
லான சுற்றுலா மி�க கு்ைவா� �ாணப்படுகி-
ைது.   இலங்� ஒரு சிறிய நா்டா� இருந்்தா-
லும், அ்தன அளவு மற்றும் சனதக்தா்�்ய 
வி்ட பலவற்்ை வழங�ககூடியது. பூமியின 
பமற்பரப்பில் உள்ள மி�த க்தான்மயான 
நாடு, ஆ்தாமின சி�ரத்்த ் வததிருப்ப்தா�க 

கூறுகிைது, அஙகு கிறிஸ்்தவர்�ள், முஸ்லிம்-
�ள் மற்றும் யூ்தர்�ள் ஆ்தம் நபி பரபலா�த-
திலிருந்து கவளிபயற்ைப்பட்்டபபாது பூமியில் 
வந்்த்தா� நம்பும் ம்ல. பார்ககும் இ்டகமல்-
லாம் பசு்ம, 5 நட்சததிரங�ள் மு்தல் 1 நட்-
சததிர ப�ாட்்டல்�ள் வ்ர பல்பவறு விருந்-
ப்தாம்பல் ஏற்பாடு�ளு்டன சுற்றிலும் அழ�ான 
�்டற்�்ர�ள் உள்ளன.  

 அனுரா்தபுரம், சிகிரியா, கபாலனனறு்வ, 
�ணடி மற்றும் �ாலி ஆகிய இ்டங�ளில் �ாட்-
சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள நாட்டின வரலாற்று 
மற்றும் க்தால்கபாருள் உ்்ட்ம�ள் அ்தன 
நனகு பராமரிக�ப்பட்்ட நா�ரி� பாரம்பரி-
யத்்த கவளிப்படுததும் வ்�யான அற்பு-
்தங�ளாகும்.  

 எல்லாவற்றிற்கும் பமலா�, இரு நாடு�-
ளும் கவளிநாட்டு பார்்வயாளர்�ள் மற்றும் 
விருந்தினர்�ளுககு விதிவிலக�ா� விருந்-
ப்தாம்பும் மக�ள்க்தா்�யால் ஆசீர்வதிக�ப்-
பட்டுள்ளன.   

 க�ாழும்பில் உள்ள பாகிஸ்்தான உயர் ஸ்-
்தானி�ராலயம் அண்மயில் பாகிஸ்்தானில் 
உள்ள கபௌத்த பாரம்பரியத்்த உள்ள்டக-
கிய அதிநவீன ஆவணப்ப்டத்்த ்தயாரித-
துள்ளது, இது எப்பபாது பவணடுமானாலும் 
இலங்� பிர்தமரால் திைந்து ்வக�ப்படும். 
குறிப்பா� இலங்� மற்றும் உல� கபௌத்த 
மக�ள் க்தா்�யில் இருந்து சமய சுற்றுலா-
விற்கு வருபவாருககு இது கபரும் ஊக�மா� 
இருககும். பமலும் நனகு அறியப்பட்்ட சுற்றுப்-
பயண வழி�ாட்டி�ளி்்டபய மு்ைப்படுத்தப்-
பட்்ட மற்றும் அடிக�டி க்தா்டர்புக�ாள்வ்தற்கு 
இரணடு அரசாங�ங�ளும் நிதியு்தவி மற்றும் 
வசதி�்ள வழங� பவணடும்.  

 பல்பவறு நலன�ள் மற்றும் திைன�்ளக 
�ருததில் க�ாணடு சமூ�ததின அ்னத-
துத ்தரப்பு மக�ளுககுமான �வர்ச்சி�ரமான 
க்தாகுப்பு�ள், சமூ� ஊ்ட� ்தளங�ள் மற்றும் 
இ்ணய்தளங�ள் மூலம் ்தயாரிக�ப்பட்டு 
சந்்்தப்படுத்தப்ப்ட பவணடும்.  

 �வர்ச்சி�ரமான பயண வசதி�ள், ்தஙகு-
மி்ட வசதி�ள் ஸ்ரீலங�ன ஏர்்லனஸ் மற்றும் 
எங�ள் இரு நாடு�ளின ப�ாட்்டல் க்தாழில்-
து்ையினரால் உருவாக�ப்ப்ட பவணடும் 
என குறிப்பிட்்டார்.  

கைாணி மறுசீர்மப்பு ஆ்ைக்குழு தி்ைக்கைள அனுமதியின்றி 
2018இல் 214 ்ப்ர நிரந்ரமாக்கிய்ம ்கைாப் குழுவில் அம்பலம்
�ாணி மறுசீர்மப்பு ஆ்ணக-

குழுவின பதது லட்சம் 
�ாணி உறுதி�்ள வழஙகும் 

நி�ழ்ச்சிததிட்்டததுககு 2018ஆம் ஆணடு 
இ்ணததுக க�ாள்ளப்பட்்ட 214 பணியா-
ளர்�ள் மு�ா்மததுவ பச்வ�ள் தி்ணக-
�ளததின அனுமதி இனறி பச்வயில் 
நிரந்்தரமாக�ப்பட்டிருப்ப்தா� அரசாங�ப் 
கபாறுப்பு முயற்சி�ள் பற்றிய குழுவில் 
(ப�ாப் குழு) க்தரியவந்்தது. அ்மச்சர்வ 

அனுமதியின கீழ் ஒப்பந்்த அடிப்ப்்டயில் 
இவர்�ள் பச்வககு இ்ணததுக க�ாள்-
ளப்பட்்டபபாதும், அ்தன பினனர் 2014ஆம் 
ஆணடு கவளியி்டப்பட்்ட சுற்றுநிருபததுககு 
அ்மய இவர்�்ள நிரந்்தரமாககுவ்தற்கு 
ந்டவடிக்� எடுக�ப்பட்்ட்தா� இஙகு புலப்-
பட்்டது.  

குறிப்பிட்்ட திட்்டகமானறுக�ா�ப் பணியில் 
இ்ணததுக க�ாள்ளப்பட்்டவர்�ள் மு�ா-

்மததுவ பச்வ�ள் தி்ணக�ளததின 
அனுமதி இனறி இவவாறு பச்வயில் நிரந்-
்தரமாககுவதில் பாரிய ்தவறு இ்ழக�ப்பட்-
டிருப்ப்தா�வும், இது ஏ்னய அரசாங� 
நிறுவனங�ளுககுத ்தவைான முனனு்தார-
ணமா� அ்மகிைது எனறும் ப�ாப் குழுவின 
்த்லவர் பபராசிரியர் சரி்த ப�ரத க்தரிவித-
்தார். எனபவ, இது க்தா்டர்பில் அ்மச்சின 
மட்்டததில் உரிய விசார்ண ந்டத்தப்பட்டு 
முழு்மயான அறிக்� ஒரு மா்த �ாலப்ப-
குதிககுள் குழு முனனி்லயில் வழங�ப்ப்ட 
பவணடும் எனறும், இந்்த நி்ல்ம்யத 
திருததுவ்தற்கு உ்டனடியா� ந்டவடிக்� 
எடுககுமாறும் �ாணி அ்மச்சின கசயலா-
ளர் ஆர்.ஏ.ஏ.ப� ரணவக� அவர்�ளுககு 
ப�ாப் குழுவின ்த்லவர் பணிப்பு்ர விடுத-
்தார்.  

�ாணி மறுசீர்மப்பு ஆ்ணககுழுவின 
2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆணடு�-
ளுக�ான �ணக�ாயவாளர் நாய�ததின 
அறிக்� மற்றும் கசயற்றிைன அறிக்� 
குறிதது �்டந்்த 17ஆம் தி�தி பபராசிரியர் 
சரி்த ப�ரத ்த்ல்மயில் ப�ாப் குழு 
ஆராயந்திருந்்தது. இ்தனபபாப்த இவவி்ட-
யங�ள் க்தரியவந்்தன.  

1972ஆம் ஆணடின 01ஆம் இலக� 
�ாணி மறுசீர்மப்புச் சட்்டததுககு அ்மய 

அ்மக�ப்பட்்ட �ாணி மறுசீர்மப்பு 
ஆ்ணககுழுவின ஊ்டா� �ாணி�்ளக 
்�ய�ப்படுததும்பபாது ்�ய�ப்படுத்தப்-
பட்்ட �ாணி�ள் மற்றும் அந்்தந்்த அரசாங-
�ங�ளின �ாலப் பகுதி�ளில் அப்புைப்ப-
டுத்தப்பட்்ட �ாணி�ள் க்தா்டர்பில் சரியான 
்த�வல்�ள் இல்லா்ம பாரிய பிரச்சி்ன 
என ப�ாப் குழுவின ்த்லவர் சுட்டிக�ாட்-
டினார். இதுவ்ர ஏைத்தாழ 17 இலட்-

சம் ஏக�ர் �ாணி�ள் ஆ்ணககுழுவி்டம் 
�ாணப்படுவ்தா�வும், இவற்றின மதிப்பு துல்-
லியமான்தா� இல்்லகயனபதும் இஙகு 
க்தரியவந்்தது. �ாணி�்ளக ்�ய�ப்ப-
டுததும்பபாதும், பல்பவறு அரசு�ளின கீழ் 
�ாணி�்ளப் கபற்றுகக�ாள்ளும்பபாது 
சரியான மு்ையில் அளவி்டல் பணி�ள் 
பமற்க�ாள்ளப்ப்டா்ம இந்நி்ல்மக-
குக �ாரணம் என �ாணி அ்மச்சின கசய-
லாளர் இஙகு க்தரிவித்தார்.  

ஆ்ணககுழுவின பிர்தான கசாததுக-
�ளான இந்்தக �ாணி�ள் க்தா்டர்பில் 
சரியான ்த�வல்�ளும், மதிப்பீடு�ளும் 
ஆ்ணககுழுவி்டம் இருப்பது அவசிய-
மானது எனறும், �ாணி�்ள சரியான 
மு்ையில் அளவீடு கசயது, அதுபற்றிய 
திட்்டவட்்டமான அடிப்ப்்ட ஆவணத்்தத 

்தயாரிப்பது அவசியம் எனறும் குழு சுட்-
டிக�ாட்டியது. இது சம்பந்்தமா� நவீன 
ட்பரான க்தாழில்நுட்பத்்தப் பயனபடுத-
துவ்தற்�ான சாததியககூறு�ள் குறிதது 
வி்ரவான பவ்லததிட்்டத்்த ்தயாரிதது 
ப�ாப் குழுவிற்கு அறிவிககுமாறு அ்தன 
்த்லவர் அ்மச்சின கசயலாளருககுப் 
பணிப்பு்ர விடுத்தார்.  

நவீன க்தாழில்நுட்பத்்தப் பயனபடுததி 
இந்்த நிலங�ளின ்தரவு�்ள டிஜிட்்டல் 
மயமாக� பவணடிய்தன அவசியத்்த 
குழு வலியுறுததியது. இ்தன மூலம் 
பல்பவறு மு்ைப�டு�ள் உட்ப்ட பல பிரச்சி-
்ன�ளுககுத தீர்வு கி்்டககும் என சுட்டிக-

�ாட்டிய குழு, கசயலாளரி்டம் உ்டனடியா� 
்த்லயிடுமாறு பணிப்பு்ர விடுத்தது.  

�ாணி ்�ய�ப்படுத்தல் க்தா்டர்பான 
சில ப�ாப்பு�ள் �ாணாமல் பபாயுள்ள்தா� 
�ாணி மறுசீர்மப்பு ஆ்ணககுழுவின 
்த்லவர் க்தரிவித்தார். இது பபானறு 
கிட்்டத்தட்்ட 200 ப�ாப்பு�ள் �ாணாமல் 
பபானது க்தரியவந்்தது. இது க்தா்டர்பில் 
உ்டனடியா� ஆராயுமாறு அ்மச்சின 
கசயலாளருககு ப�ாப் குழுவின ்த்லவர் 
பணிப்பு்ர  விடுத்தார். கபாதுமக�ளி-
்டமிருந்து ்�ய�ப்படுத்தப்பட்்ட �ாணி-
�ளிலிருந்து உரிய பல்னப் கபற்றுக 
க�ாள்ள வி்னததிைனான மு்ையில் 
பயனபடுததுவ்தற்குப் பதிலா� அவற்்ை 
்தனிநபர்�ளுககு வழஙகுவது பாரிய பிரச்-
சி்னகயனறும், இ்த்னச் சீர் கசயவது 
அவசியமான்தாகும் எனறும் வலியுறுத்தப்-
பட்்டது.  

அதது்டன 1972-1974ஆம் ஆணடு 
�ாலப் பகுதியில் �ாணி மறுசீர்மப்-
புச் சட்்டததின கீழ் ்�ய�ப்படுத்தப்பட்்ட 
�ாணி�ளுககுத திட்்டங�ள் மற்றும் சாற்-
று்தல் சமர்ப்பிக�ப்ப்டா்ம �ாரணமா� 
50 ஏக�ர் �ாணி�்ள வழங�ா்த 260 
�ாணி�ள் �ாணப்படுவ்தா�வும் இஙகு 
க்தரியவந்்தது. இ்தனால் 50 வரு்டங�-
ளா� �ால்தாம்தம்்டந்திருககும் இந்்தச் 
கசயற்பாடு வரலாற்றுப் பிரச்சி்னயா� 
இருப்ப்தால் அடுத்த ஆறு மா்தங�ளுககுள் 
இப்பிரச்சி்ன்யத தீர்ப்ப்தற்கு விபச்ட 
வழிகயான்ை ஏற்படுத்த உரிய ்த்ல-

யீட்்்ட வழஙகுமாறும் ப�ாப் குழுவின 
்த்லவர், அ்மச்சின கசயலாளருககுப் 
பணிப்பு்ர விடுத்தார்.  

ஆ்ணக குழுவின வசம் உள்ள ஏைத-
்தாழ 17 இலட்சம் �ாணி�ள் க்தா்டர்பில் 
பல வரு்டங�ளுககு முனனர் பமற்க�ாள்-
ளப்பட்்ட மதிப்பீட்டுககு அ்மய அவற்றின 
கபறுமதி 676 மில்லியன ரூபா எனக 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது. இந்்த மதிப்பீடு ்தற்-
பபா்்தய �ாலததுககு ஏற்ப சீர் கசயயப்ப்ட 
பவணடும் எனறும் சுட்டிக�ாட்்டப்பட்்டது. 
இந்்த நி்லயில் ஒரு ஏக�ரின கபறுமதி 
சுமார் 500 ரூபாவா� உள்ள்தால், இப்பி-
ரச்சி்ன்ய உ்டனடியா� நிவர்ததி கசயவ-

்தற்கு ப்த்வயான ந்டவடிக்�்ய ஆறு 
மா்தங�ளுககுள் பமற்க�ாள்ளுமாறும் 
குழு பரிந்து்ரத்தது.  

அதது்டன, ஆ்ணககுழுவினால் 
�ாணி�ள் குத்த்�ககு வழங�ப்பட்்ட 
பினனர் அந்்தக �ாணி�்ள வஙகி�ளில் 
அ்டகு ்வதது �்டன கபறுவது சிக�லா-
னது எனறும் இஙகு க்தரியவந்்தது. அத-
து்டன, சில �ாணி�ள் பிரப்தச கசயலா-
ளர்�ளி்டம் ்�யளிக�ப்பட்்ட்தன பினனர் 
பயனுள்ள வ்�யில் பயனபடுத்தப்படுமா 
எனை ப�ள்வி குறிததும் இஙகு �லந்து்ர-
யா்டப்பட்்டது.  

ஆ்ணககுழுவின வசமுள்ள கபறும-
தியான �ாணி�்ள அ்்டயாளம் �ணடு 
அவற்்ைப் பயனுள்ள வி்தததில் அபிவி-
ருததி கசயவ்தற்�ான மாதிரி்யத ்தயாரிப்-
பப்த ்தற்பபா்்தய அவசர ப்த்வ என ப�ாப் 
குழுவின ்த்லவர் சுட்டிக�ாட்டினார். இது 
ப்தசிய முககியததுவம் மிக�து எனப்தால் நில 
அள்வத தி்ணக�ளம் உள்ளிட்்ட ்தரப்பின-
ரு்டன இ்ணந்து உரிய பவ்லததிட்்டத்்தத 
்தயாரிப்ப்தற்�ா� மீணடும் ஒருமு்ை குழு முன-
னி்லயில் அ்ழப்ப்தற்கு எதிர்பார்ததிருப்ப்தா-
�வும் பபராசிரியர் சரி்த ப�ரத க்தரிவித்தார்.  
இககூட்்டததில் அ்மச்சர் மஹிந்்த அமரவீர, 
இராஜாங� அ்மச்சர் இந்திக� அனுருத்த, 
பாராளுமனை உறுப்பினர்�ளான பாட்்டலி சம்-
பிக� ரணவக�, �லாநிதி �ர்்ஷ டி சில்வா, 
இரான விகரமரதன, நளின பண்டார, மதுர 
வி்தானப� ஆகிபயாரும் �லந்து க�ாண்ட-
னர்.  

ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பி்ை 16
பிலவ வரு்டம் �ார்ததி்� மா்தம் 06ம் நாள்  திங�ட்கிழ்ம
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   சில்மியா யூசுப்...  

  50 வரு்டங�ளில் ்�ய�ப்படுத்தப்பட்்ட மற்றும்                   
அப்புைப்படுத்தப்பட்்ட �ாணி�ள் க்தா்டர்பில்                               
்த�வல்�ள் இல்லா்ம பாரிய பிரச்சி்ன  

  ் �ய�ப்படுத்தப்பட்்ட நிலங�ள் க்தா்டர்பான         
200ககும் பமற்பட்்ட ப�ாப்பு�ள் �ாணாமல்                 
பபான்தா�வும் க்தரியவந்்தது  
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ப்பராசிரியர்

ப. புஸபரட்ணம்...?

யாழ்ப்பாண்ப ்பல்கமைக்கழ-
்கம பும்க்படர்ந்திருககும 
இைஙம்கத் தமிழரின் 

ஆதி்காை, இமடக்காை வரைாற்றுககு்ப 
புது வவளிச்சமூட்டி வருவதில வதால -
லியற் ்கண்டுபிடி்பபுக்களுககு முககிய 
இடமுண்டு. அக்கண்டுபிடி்பபுக்களில 
்கலவவட்டுக்கள் நம்ப்கரைான முககிய 
்சான்று்களா்க்ப ்பார்க்க்ப்படுகின்்றன. 
அமவ இைககியங்கமள்ப ப்பால 
விரிவான வரைாற்றுச வ்சய்தி்கமளத் 
தராவிட்டாலும அமவ வரைாற்றுச ்சம -
்பவங்கள் நடந்த ்சை்காைத்திபைபய 
வ்பரும்பாலும  எழுத்ப்பட்டிரு்ப்பதி -
னால  அவற்றில இருந்து அறிய்ப -
்படும வரைாற்றுச வ்சய்தி்கள் நம்ப்க-
ரைானதா்கபவ ்பார்க்க்ப்படுகின்்றன. 
இமவ ஒரு நாட்டில வாழும ்பை இன 
ைக்கள் ்பற்றிய  ்பாரம்பரிய வரைாற்று 
நமபிகம்க்கமள மீளாய்வு வ்சய்வ -
திலும முககிய ்பஙகு வகிககின்்றன. 
இதற்கு திருப்காணைமை ைாவட்டத்தில 
தற்ப்பாது ்கண்டுபிடிக்க்ப்பட்டுள்ள ்கல-
வவட்மடயும உதாரணைா்கக குறி்பபிட -
ைாம. முதலில இக்கலவவட்டு்ப ்பற்றிய 
வ்சய்தி  திருப்காணைமை ைாவட்ட 
பைைதி்க அர்சாங்க அதி்பர் பே.எஸ். 
அருள்ராஜ் என்்பவரால மவத்திய 
்கைாநிதி த.ஜீவராேுககு வதரிய்ப்ப -
டுத்த்ப்பட்டதன்  மூைம அது்பற்றிய 
த்கவல எைககும ்பரிைா்ற்ப்பட்டது. 
அவர்்கள் அனு்பபிய பும்க்ப்படத்மத்ப 
்பார்த்து இக்கலவவட்டின் முககியத் -
துவத்மதத் வதரிந்துவ்காண்ட நாம 
அக்கலவவட்மட ஆய்வு வ்சய்வதற்கு 
வதாலலியற் திமணக்கள்ப ்பணி்ப்பா -
ளர் நாய்கத்தின் அனுைதிமய்ப வ்பற்று 
யாழ்ப்பாண்ப பிராந்திய வதாலலியற் 
திமணக்கள ஆய்வு உத்திபயா்கத்தர்்க-
ளான  ்பா.்கபிைன், வி. ைணிைா்றன் 
ைற்றும முன்னாள் வதாலலியல விரி -
வுமரயாளர் கிரிதரன் ஆகிபயாருடன் 
30.01 2021 அன்று திருப்காண-
ைமை வ்சன்றிருந்பதாம. இந்நிமை-
யில திருப்காணைமை ைாவட்ட வர -
ைாற்றுச சின்னங்கமளக ்கண்டறிந்து 
்பாது்கா்ப்பதில அதி்க அக்கம்றயுடன் 
வ்சயற்்பட்டுவரும  மவத்திய ்கைாநிதி 
த.ஜீவராேூடன் மவத்திய ்கைாநிதி  
அ.ஸதீஸ்குைார்,  கிராை உத்திபயா்கத்-
தர்  நா.்சந்திரப்ச்கரம ைற்றும ப்காை -
ரன்்கடவை பிரபத்ச வ்சயை்க உத்தி -
பயா்கத்தர்  நா.வே்கராஜ் ஆகிபயாரும 
்கலவவட்மட்ப ்படிவயடுககும ்பணியில 
ஆர்வத்துடன் இமணந்து ்பணியாற்றி -
யமை எைககு ைனைகிழமவத் தந்தது-
டன் அச்சைற்்ற சூழநிமையில இக்கல-
வவட்மட்ப ்படிவயடுக்கவும வாய்்ப்பா்க 
இருந்தது.  

இக்கலவவட்டு, திருப்காணைமை 
ந்கரில இருந்து ஏ்றத்தாழ 50 கி.மீ 
வதாமைவில  திருப்காணைமை ைாவட் -
டத்தில தனிநிர்வா்க்ப பிரிவா்க உள்ள 

ப்காைரன்்கடவை பிரபத்சத்தில உள்ள 
முககிய வீதியுடன் இமணந்திருககும 
்காட்டு்ப்பகுதியில ்காண்ப்படுகின்்றது. 
முன்னர் இ்பபிரபத்சம ்கட்டுககுள்ப -
்பற்று நிர்வா்க்ப பிரிவா்க இருந்த ப்பாது 
இந்த இடம குைரன்்கடமவ எனவும 
அமழக்க்ப்பட்டு வந்ததா்கக கூ்ற்ப்படு -
கின்்றது. இஙகுள்ள ்காட்டு்ப்பகுதியில 
்கலவவட்டுடன் அதன் ்சை்காைத்திற்கு -
ரிய அழிவமடந்த சிவாையமும  அதன் 
சுற்்றாடலில அழிவமடந்த ்கட்டட அத் -
திவாரங்களும ்காண்ப்படுகின்்றன. 
அவற்றுள்  அழிவமடந்த சிவாையம 
அபதநிமையில வதாலலியற் திமணக-
்களத்தால ்பாது்காக்க்ப்பட்டிருககின்்றது. 
இவவாையத்திற்கு மி்க அருகிலுள்ள 
சிறு ைமையிபைபய ்கலவவட்டும 
்காண்ப்படுகின்்றது. இமைமையின் 
பைல்பகுதியில திருவாசிப்பான்்ற வட்-
டமும  அதனுடன் இமணந்த ஆவு-
மடயாருடன் கூடிய சிவலிங்கமும 
வ்சதுக்க்ப்பட்டுள்ளன. சிவலிங்கத்திற்கு 
பைலிருககும வட்டம ்சகதி வழி்பாட்டு 
ைரபுககுரிய   ்சக்கரைா்க இருக்கைாம  
என்ப ப்பராசிரியர் வ்பா.இரகு்பதி குறி்ப-
பிடுகின்்றார்.   இககுறியீடு்களுககு 
கீபழ 22 வரி்களில தமிழக ்கலவவட் -
டு்ப வ்பாறிக்க்ப்பட்டுள்ளது. முதல 
இரு வரி்களுமஇ ஏமனயவற்றில சிை 
வ்சாற்்களும ்சைஸ்கிருத கிரந்தத்தில 
இருககின்்றன. ்கலவவட்டின் வை்ப்பக -
்கத்தில உள்ள ்பை எழுத்து்ப வ்பாறி்பபுக-
்கள் ைமையின் பைற்்பகுதியில இருந்து 
கீழபநாககி வழிந்பதாடும நீரினால 
சிமதவமடந்தும வதளிவற்றும ்காண்ப -
்படுகின்்றன. இட்ப்பக்க எழுத்து்ப 
வ்பாறி்பபுக்கள் வதளிவா்கக ்காண்ப்பட்-
டதால ்கலவவட்மட்ப ்படிவயடுத்தவர்-
்கள் ஆர்வமிகுதியால ்பை வ்சாற்்கமள்ப  
்படித்தனர். ஆயினும ்கலவவட்டின் 
ஒரு ்பா்கம வதளிவற்றுக ்காண்ப்பட்ட-
தால அது  கூறும வரைாற்றின் முழு -
மையான உள்ளடக்கத்மத்ப புரிந்து-
வ்காள்ள முடியவிலமை. இதனால 
வதன்னாசியாவின் முதன்மைக ்கல -
வவட்டு அறிஞரும  எனது ்கைாநிதி்ப -

்பட்ட ஆய்வு பைற்்பார்மவயாளருைான 
ப்பராசிரியர் மவ.சு்ப்பராயலுவுக-
கும  தமிழ்க வதாலலியற் தும்றயின் 
முன்னாள் மூத்த ்கலவவட்டு அறிஞ -
ரான ்கைாநிதி சு.இராேப்கா்பாலுககும 
இக்கலவவட்டு்ப ்படி்களின் பும்க்ப்படங -
்கமள அனு்பபி மவத்பதன். அவர்்கள் 
இருவரும ஒருவார ்காைைா்க ்கடும 
முயற்சி வ்சய்து ்கலவவட்டின் வ்பரும -
்பகுதிமய வாசித்து அதன் வா்ச்கத்மத 
தற்ப்பாது எைககு அனு்பபி மவத்துள்ள -
னர். அதன் வா்ச்கம பின்வருைாறு:

1)  க்ஷப்க ஸ்ரீவிமேஙப்கா3ஸவநௌ 
மருப்க3விம்ச0தி ்ப4.

2) ..்ச0கதி ்பரதிஷடா2ம ்கபராத் 
கருதி: ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ     

3)  ேத்தி்கள் ?ஸ ேஸ்ரீகுபைாஸத் -
துங்கப்சாழக ்காலிங்கராயபநன் 
ஈழேை    

4)  ண்டைைான முமமுடிஸப்சாழ-
ைண்டைவைறிந்தும ்கங்கராே 
்காலிங்க வி-

5)   ேயவாகு பத3வற்கு வீராபி4பே-
்கம  ்பண்ணுவித்து அநந்தரம 
அஷட-

6)  ேபநமி பூம்ச ்காைஸங்களில 
ஆதி3பக்ஷத்ரைாய் ஸ்வயமபு4வு -
ைாந திருகப்கா-
7)  ே யி ம ை ஸ யு ம ட ய 

நாயநாமர வத3ண்டன் 
்பண்ணி இன்னாய-

8)  நாற்கு ்ச0ேகதிஸ ்பரதிஷ -
மடயிலைாமையில திருக்கா -
ைகப்காட்ட நா

9)  சசியாமர எழுந்தருளிவித் -
துத் திரு்பரதிஷமட ்பன்ணு-
வித்து நைககு ே்ப

10)  ரா்பதைாய்ஸ வருகி்ற 
்காலிங்கராய்ப ்பற்றில 
ைாநாைத்ேதுஸ நாட்டில ை-

11)  சசி்காேதிஸபுரம இதுககுள் 
நாலூர் பவச்சர்்களுள்-
ளிட்ட நிை-

12)  மும  . . .றிதாயாளமு . . 
.ட்டும  இதில பைபநாககிய        

13)  ைரமும கீபநாககிய கிண-
றுமப்பருடமர நீககி குடி -
ைக்களுள்்பட

14)  இந்நாேசசியார்ககு திரு்ப்ப-
ஸ்படிைாற்றுககும ைண்ட-
்பக வ்காற்று-

15)  ககும்சாந்த்3ராதி3த்தவமரயும 
வ்சலைக ்கடவதா்க ஹஸ்பதா-
த3்கம ்ப-

16)  ண்ணிக குடுத்பதன்இ .  லுள் -
ளாரழிவு ்படாைல

17)  ண்ண..ட்ட ்ப வ்பறுககிவுண்டார்-
்கள் ேஆஸய்

18)  நடத்தவும இதுககு . . . . 
ண்டாகில ்காகம்கயும நாயும

18)  ைா்க . . மடயார்  பி வ்கஙம்கக 
்கமரயிைாயிரங

19)  குரால ்பசுமவக வ்கான்்றா-
ேர்்பாவஙஸ வ்காண்டார்்கள் 
ஆயிரம ்ப3ரா-

20.  ஹைணமரக வ்கான்்றார் 
்பாவேங வ்காண்ஸடார்்கள் 
பைவைாரு 

21.  ைாற்்றம விைஙகுமர்ப்பார் .. 
்காலிங்கராயரின்ேவ்சால்படிஸ 

  22.  த்தியஞ் வ்சய்வார் வ்சய்வித் -
தார் ||

கி.பி.13 ஆம நூற்்றாண்டின் முற்்பகு -
திமயச ப்சர்ந்த இக்கலவவட்டு்ப ்பற்றிய 
தமிழ்க அறிஞர்்களின் வாசி்பபிலிருந்து 
இைஙம்கத் தமிழர் வரைாறு ்பற்றி 
இதுவமர அறிய்ப்படாதிருந்த புதிய 
்பை வரைாற்று உண்மை்கள் வதரிய -
வந்துள்ளன. அமவ ப்சாழர் ஆட்சியிலி -
ருந்து ஐபரா்பபியர் ்காைமவமர தமிழர் 
பிராந்தியங்களின் ஆட்சியுரிமை, 
நிர்வா்க ஒழுஙகு என்்பன தனி்ப ப்பாக -
குடன் வளர்ந்தமைமயக ப்காடிட்டுக 
்காட்டுவதா்க உள்ளன. பைலும யாழ்ப -
்பாண இராசசியத்தின் பதாற்்ற்காை்ப 
பின்னணி, அது பதான்றிய ்காைம, 
பதாற்றுவித்த வம்சங்கள் வதாடர்்பான 
முன்மனய வரைாற்று்ப ்பார்மவமய 
மீளாய்வு வ்சய்வதிலும  வதளிவு்படுத் -
துவதிலும இக்கலவவட்டு அதி்க முககி -
யத்துவம வ்பறுகின்்றது. இக்கலவவட் -
டு்ப ்படிவயடுத்த ்காை்ப்பகுதியிபைபய 
இக்கலவவட்டின் பும்க்ப்படங்கமள 
எனது ஆசிரியர்்களான ப்பராசிரியர் 
்கா.இந்திர்பாைா, ப்பராசிரியர்  சி.்பத் -
ைநாதன், ப்பராசிரியர் வ்பா.இரகு்பதி 
ஆகிபயாருககு  அனு்பபி அவர்்களின் 

்கருத்துக்கமள்ப வ்பற்றிருந்பதன். 
ப்பராசிரியர் இரகு்பதியால ்கலவவட்டின் 
சிை ்பா்கங்கள் வாசிக்க்ப்பட்டு அதற்கு -
ரிய வ்பாருள் விளக்கத்மதயும அவர் 
அவவ்பப்பாது எனககு வதரிய்ப்படுத் -
தியிருந்தார். இந்நிமையில தமிழ்க 
அறிஞர்்களால வ்பருைளவு வாசித்து 
முடிக்க்ப்பட்ட ்கலவவட்டு வா்ச்கத்திற்கு 
பைற்கூறிய அமனவருபை வழஙகிய 
்கருத்துக்கள், விளக்கங்கள் என்்பன 
இைஙம்கத் தமிழர் வரைாற்றிற்கு்ப 
புதிய வ்சய்தி்கமளச வ்சாலவதா்க 

உள்ளன. வதன்னிந்தியாவில நீண்ட -
்காை வரைாறு வ்காண்டிருந்த ப்சாழ 
அரசு தஞ்்சாவூமரத் தமைந்கரா்கக 
வ்காண்டு ்பத்தாம நூற்்றாண்டிலிருந்து 
ஒரு ப்பரர்சா்க எழுசசியமடந்த  ப்பாது 
அவவரசின் வ்சலவாக்கால ்சை்காை 
இைஙம்க வரைாற்றிலும ்பை ைாற்-
்றங்கள் ஏற்்பட்டன. இதனால தமிழ 
நாட்டு அர்ச வம்சங்கமள வவற்றி 
வ்காண்டதன் பின்னர் ப்சாழர், இைங -
ம்கககு எதிரா்கவும ்பமடவயடுத்து 
வந்தனர். இது  முதைாம ்பராந்த்கப்சா -
ழன் ்காைத்தில ஆரமபித்து்ப  பின்னர்  
இராேராேப்சாழன்  ்காைத்தில கி.பி. 
993 இல  இைஙம்கயின் வட்பகுதி 
வவற்றி வ்காள்ள்ப்பட்டது.   கி.பி. 
1012 இல முதைாம இராபேந்திர 
ப்சாழன்  ்காைத்தில இைஙம்க முழு -
வதும  வவற்றி வ்காள்ள்ப்பட்டு புதிய 
தமைந்கரம ேனநாதபுரம என்்ற வ்பய -
ருடன்  வ்பாைநறுமவககு ைாற்்ற்ப -
்பட்டதா்க ப்சாழர்்காைச ்சான்று்களால 
அறிகின்ப்றாம. ப்சாழரின் 77 ஆண்-
டு்காை பநரடி ஆட்சியில அவர்்களது  
நிர்வா்க மும்றபய பின்்பற்்ற்ப்பட்டது. 
இதன்்படி    இைஙம்க முமமுடிச ப்சாழ 
ைண்டைம என்்ற வ்பயமர்ப 
வ்பற்்றதுடன்   வளநாடு, 
நாடு, ஊர் ப்பான்்ற நிர்வா்க 
அைகு்களும இஙகு பின் -
்பற்்ற்ப்பட்டன.  திருப்காண-
ைமையில ைட்டுபை ஐந்து 
வளநாடு்கள் இருந்துள்-
ளன. அத்துடன் ப்சாழரின்  
அரசியல, இராணுவ, 
நிர்வா்க நடவடிகம்க்களின் 
முககிய மையைா்க  திரு-
ப்காணைமை இருந்தமத 
அவர்்களின் ஆட்சிக்காை 
ஆதாரங்களும உறுதி்ப்படுத்-
துகின்்றன.  

வ ்ப ா ை ந று ம வ ம ய த் 
தமைந்கர்கக வ்காண்ட 
ப்சாழரின் ஆட்சி கி.பி.1070 
இல  வீழசசியமடந்தாலும 
ப்சாழரின் ஆதிக்கம, நிர்வா்க மும்ற,  
்பண்்பாடு என்்பன  தமிழர் பிராந்தி-
யங்களில வதாடர்ந்திருக்கைாம  எனக 
்கருதமுடிகின்்றது.  இமத    உறுதி்ப-
்படுத்தும புதிய ்சான்்றா்கபவ ப்காை -
ரன்்கடவைக  ்கலவவட்டுக ்காண்ப்படு -
கின்்றது. வ்பாைநறுமவயில சிங்கள 
ைன்னர்்களின் ஆட்சி ஏற்்பட்டு ஏ்றத்தாழ 
125 ஆண்டு்களின்  பின்னரும தமிழர் 
பிராந்தியங்களில முமமுடிச ப்சாழ 
ைண்டைம என்்ற நிர்வா்க்ப வ்பயரும  
தமிழ நிர்வா்க மும்றயும இருந்தன 
என்்ற புதிய வ்சய்திமய இக்கலவவட்டுத் 
தருகின்்றது. ்கலவவட்டு்ப வ்பாறிக்க்ப -
்பட்ட ்காைத்தில  இ்ப்பகுதியில ப்சாழர் 
ஆட்சிககு்ப வ்பாறு்ப்பா்க மூன்்றாம 
குபைாத்துங்க ப்சாழனது  ்பமடத்தள்ப-
தி்களுள் ஒருவனான   அலைது அர்ச 
பிரதிநிதியான குபைாத்துங்கப்சாழக 
்காலிங்கராயன் இருந்துள்ளான்  என்்ற 
புதிய வ்சய்தியும வதரியவருகின்்றது. 
பைலும இவபன ்கங்கராே்காலிங்க 
விேய்பாகுவிற்கு (்கலிங்கைா்கனுககு)  
்பட்டாபிபே்கம வ்சய்தான் என்்ற அதி -
முககிய புதிய வரைாற்றுச வ்சய்தியும 
இக்கலவவட்டிபைபய முதல மும்றயா-
்கச வ்சாலை்ப்பட்டுள்ளது.

ப்பராசிரியர்.சு்ப்பராயலு இக்கலவவட்-
டில  (வரி்கள் (3-5) வரும “ஸ்ரீகுபைாத்-
துங்கப்சாழக ்காலிங்கராயபநன் ஈழ-
ைண்டைைான முமமுடி ப்சாழைண்டை 
வைறிந்தும ்கங்கராே ்காலிங்க விேய -
வாகு பதவற்கு வீராபிபே்கம”  என்்ற 
வ்சாற்வதாடமர புதிய வ்சய்தி எனக 
குறி்பபிட்டுளார். ப்பராசிரியர் இந்திர -
்பாைா இத்வதாடரில உள்ள ்கங்கராே 
்காலிங்கவிேயவாகு என்்பவன் 1215 
இல வ்பாைநறுமவ அரம்ச வவற்றி 
வ்காண்டு ஆட்சி வ்சய்த ்கலிங்கைா்கன் 
(ைா்கன் ைாப்கான்) என அமடயாள்ப -

்படுத்துகின்்றார்.  அவன் விேய்பாகு 
என்்ற வ்பயராலும  அமழக்க்ப்பட் -
டான் என்்பதற்கு 14ஆம நூற்்றாண்-
டில எழுந்த நி்காய்சஙகிரஹய என்்ற 

சிங்கள இைககியத்-
தில வரும குறி்பம்ப 
முககிய ஆதாரைா-
்கக ்காட்டியுள்ளார். 
இ வ ற் றி லி ருந் து 
இைஙம்கமய வவற்-
றிவ்காண்டு வ்பாைந -
றுமவயில ஆட்சிபு -
ரிந்த ்கலிங்கைா்கன், 
குபைாத்துங்கப்சாழ 
்காலிங்கராயனால 
அபிபே்கம வ்சய் -
ய்ப்பட்டு ஆட்சியில 
அைர்த்த்ப்பட்டவன் 
என்்ற புதிய ஆதாரம 
கிமடத்துள்ளது. இக-

்கலவவட்டில கூ்ற்ப்படும குபைாத்துங-
்கப்சாழக ்காலிங்கராயன் மூன்்றாம 
குபைாத்துங்க ப்சாழன் ஆட்சிக்காைத்-
தில இைஙம்கயில இருந்த ப்சாழ்ப -
்பமடத் தள்பதியா்க அலைது ப்சாழ 
அர்ச்ப பிரநிதியா்க இருந்திருக்கபவண்-
டும. ஏவனனில மூன்்றாம குபைாத்-
துங்க ப்சாழனது  ஆட்சிக்காைத்தில (கி.
பி 1178-- , 1218) அவன் இைஙம்க 

மீது ்பமடவயடுத்து சிை வவற்றி்கமள்ப 
வ்பற்்றதா்க அவனது ்பத்தாவது ஆட்சி -
யாண்டுக ்கலவவட்டுக கூறுகின்்றது. 
இஙப்க ்கலிங்கைா்கன் வ்பாைநறுமவ 

இராசசியத்மத கி.பி.1215 இல 
வவற்றி வ்காண்டான்  எனக கூ்ற்ப்படு -
கி்றது. இதனால குபைாத்துங்கப்சாழ 
்காலிங்கராயனால ்கலிங்கைா்கனுககு 
நடத்த்ப்பட்ட ்பட்டாபிபே்கம மூன்்றாம 
குபைாத்துங்க ப்சாழனது ஆட்சியின் 
இறுதிக  ்காை்ப்பகுதியில நடந்தவதனக 
கூ்றமுடியும. 

வ்பாைநறுமவ இரா்சதானி-
யில நிஸங்கைலைன் ஆட்சிமயத் 
வதாடர்ந்து ்பை குழ்ப்பங்களும, அயல -
நாட்டு்ப ்பமடவயடு்பபுக்களும ஏற்்பட் -
டமத்ப ்பாளி, சிங்கள இைககியங்கள் 
குறி்பபிடுகின்்றன. இந்நிமையில 
ப்சாழ, ப்கரள தமிழ்ப்பமட வீரர்்களின் 

உதவியுடன் இைஙம்கமீது ்பமடவய -
டுத்து வந்த ்கலிங்கைா்கன் 1215 
இல வ்பாைநறுமவ இரா்சதானிமயக  
ம்க்ப்பற்றி 44 ஆண்டு்கள் வமர ஆட்சி 
வ்சய்தான் என்்ற வரைாறு ்காண்ப்படு -
கின்்றது. 

இவனது ஆட்சியில வவறு்ப்பமடந்த 
சிங்கள ைக்களும சிங்கள தமைந்க -
ரும வதற்கு பநாககி இடமவ்பயர்ந்த-
ப்பாது ்கலிங்கைா்கன் தமைமையில 
வடகப்க இன்வனாரு அரசு பதான் -
றியதா்க சூளவம்சம, ராேவவலிய 
முதைான வரைாற்று இைககியங்கள் 
குறி்பபிடுகின்்றன. ஆயினும இக்கலிங-
்கைா்கன் யார்? எந்த நாட்டிலிருந்து 
்பமடவயத்துவந்தவன் என்்பமதயிட்டு 
இதுவமர அறிஞர்்கள் ைத்தியில பவறு-
்பட்ட ்கருத்துக்கபள இருந்துள்ளன.   
சிை அறிஞர்்கள் இவமன  ைபைசியா 
நாட்டிலுள்ள ்கலிங்கத்திலிருந்து ்பமட-

வயடுத்தவன் எனவும கூறியுள்-
ளனர். இந்நிமையில தற்ப்பாது 
கிமடத்துள்ள ்கலவவட்டில 
்கலிங்கைா்கன் ்கஙம்க வம்சத் -
துடனும  ்கலிங்க நாட்டுடனும 
வதாடர்புமடயவன் என்்ற புதிய 
ஆதாரங்கள் கிமடத்துள்ளன. 

ப்சாழர்்கள் தம திருைண 
உ்றவு்களால  கீமழச்சாளுககி-
யரது (பவஙகி அரசு) ்கஙம்க 
வம்சத்துடனும  ்பமடவயடு்பபு -
்கள் மூைம ்கலிங்கநாட்டுடனும 
வதாடர்பு வ்காண்டிருந்தனர் 
என்்பமதக ்கலிங்கத்து்ப்பரணி -
யும  ப்சாழக ்கலவவட்டுக்க -
ளும உறுதி்ப்படுத்துகின்்றன. 

யாழ்ப்பாணத்தில  அர்ச-
மைத்த ஆரியச்சக்கரவர்த்தி -
்களும ்கஙம்க வம்சத்துடன் 
வதாடர்புமடயவர்்கள் என 
அவவரசு வதாடர்்பா்க எழுந்த 
இைககியங்கள் கூறுகின்்றன. 
இவவாதாரங்கமள அடி்ப்பமட -
யா்கக வ்காண்டு யாழ்ப்பாண 

அரசின் பதாற்்றத்மத ்கலிங்கைா்க-
னுடன் வதாடர்பு்படுத்தி  ப்பராசிரியர் 
இந்திர்பாைாவால எழுத்ப்பட்ட அரிய 
்கட்டுமர ஒன்று தற்ப்பாது எைககு 
அனு்பபி மவக்க்ப்பட்டுள்ளது. அக்கட்டு-
மரமய ைக்களுககும ைாணவர்்களுக-
கும ்பயன்்படும வம்கயில இைஙம்க  
ஊட்கங்களில விமரவில பிரசுரைா்க 
இரு்ப்பது இஙகு சி்ற்ப்பா்கக குறி்பபிடத் -

தக்கது.
இக்கலவவட்டின் 8-10 வரி்களில 

வரும “திருக்காைகப்காட்ட நாசசியாமர 
எழுந்தருளிவித்துத் திரு்பரதிஷமட 

்பண்ணுவித்து” என்்ற 
வ்சாற்வதாடர் இ்பபிர-
பத்சத்தில ்சகதிகவ்கன 
தனிகப்காவில(்காைக -
ப்காட்டம)  அமைக்க்ப-
்பட்ட புதிய வ்சய்திமயக 
கூறுவதா்க உள்ளது. 
ப்பராசிரியர் ்பத்ைநா -
தன் இது ப்பான்்ற 
வ்சய்தி இைஙம்கயில 
கிமடத்த பி்ற  தமிழக 
்க ல வ வ ட் டு ்க ளி ல 
இதுவமர ்காண்ப்பட -
விலமை எனக குறி்ப-
பிடுகின்்றார். தமிழ -
்கத்தில இரண்டாம 
இராேராே ப்சாழன் 
்காைத்தில இருந்து 
சிவன் ப்காயிலுககு்ப 
்பக்கத்தில ்சகதிககு 
தனிகப்காயில அமைக-

கும ைரபு இருந்தமை வதரிகின்்றது. 
அமைரபு ்சை்காைத்தில இைஙம்க -

யிலும பின்்பற்்ற்ப்பட்டமைககு இக்கல -
வவட்டு ்சான்்றாகும. ப்காைரன்்கடவை 
சிவன்ப்காயில குபைாத்துங்கப்சாழக 
்காலிங்கராயன் ்காைத்திற்கு முன்ப்ப 
்பன்வநடுங்காைைா்க இருந்திருககின்-
்றது என்்பதும  ்கலவவட்டில வரும 
ஆதிபக்ஷத்ரம என்்ற வ்சாற்வதாடரால  
வதரிகின்்றது.

 ்காலிங்கராயன் ஈழத்மத வவற்றி 
வ்காண்டதற்கும  ்கலிங்கைா்கனுககு்ப 
்பட்டம  சூட்டியதற்கும   பி்றகு    இக-
ப்காயிலுககு வந்து வழி்பட்டு, ்சகதிக்கா்க 
தனிகப்காயில எடு்பபித்து, தனககு 

வ்சாந்தைா்கக கிமடத்த நிர்வா்க்ப 
பிரிவில இருந்து சிை நிைங்கமள 
நிவந்தைா்க வ்காடுத்தமைமய இக-
்கலவவட்டுக குறி்பபிடுகி்றது. இந்த 
நிைங்களுககும  ப்காயில நிர்வா்கத்தி்ற-
கும  உரித்துமடயவர்்களா்க  ஏற்்பாடு 
வ்சய்ய்ப்பட்டவர்்கள் ்காலிங்கராயன் 
வ்சாற்்படி இக்கலவவட்மட வ்பாறித்தி -
ருககி்றார்்கள் என்று வதரிகி்றது.

்கலவவட்டின் ஓம்பமடககிளவியில 
குபைாத்துங்கப்சாழக ்காலிங்கராய -
னின் இந்த ஏற்்பாடு்களுககு்ப ்பங்கம 
வ்சய்்பவர்்கள் ்கஙம்கக ்கமரயில 
ஆயிரம குரால (்கபிமை) ்பசுக்கமள 
வ்கான்்ற ்பாவத்திற்கும ஆயிரம பிரா-
ைணர்்கமளக வ்கான்்ற ்பாவத்திற்கும 
உட்்பட்டு நாயா்கவும ்கா்கைா்கவும பி்ற்ப-
்பார்்கள் எனக குறி்பபிட்டு அவற்றின் 
உருவங்களும  ்கலவவட்டு்ப வ்பாறி்ப -
புககு கீபழ ப்காட்டுருவைா்க வமரய்ப -
்பட்டுள்ளன. 

இக்கலவவட்டால அறிய்ப்படும 
முககிய வரைாற்றுச வ்சய்தி்கபளாடு 
அவற்றில  இடமவ்பற்றுள்ள  சிை வ்பயர் -
்கள், வ்சாற்்கள் வதாடர்்பா்க அறிஞர்்கள் 
கூறும ்கருத்துக்களும விளக்கஙளும 
தமிழர் வரைாறு ்பற்றிய ஆய்வில முக-
கியத்துவம வாய்ந்தனவா்கக ்காண்ப -
்படுகின்்றன. முதலில ‘“ஸ்வயமபுவு-
ைாந திருகப்கா (ணைமை) யுமடய 
நாயநாமர” என ்படிக்க்ப்பட்டமத 
ப்பராசிரியர் இரகு்பதி “ஸ்வயமபுவுைாந 
திருகப்காயிலுமடய நாயநாமர” என்ப 
்படித்திரு்ப்பமத ப்பராசிரியர் சு்ப்பரா -
யலு வ்பாருத்தைானவதன எடுத்துக -
வ்காண்டுள்ளார்.  

இசசிவாையத்தில ்காண்ப்படும சிவ -
லிங்கத்தின் அமை்பபு ஸ்வயமபு என்்ற 
வ்சாலலுககு்ப வ்பாருத்தைா்க  இரு்ப -
்பதினால இக்கலவவட்டு இந்தகப்கா-
யிமைபய குறி்பபிடுகின்்றது என்்பது 
ப்பராசிரியர் இரகு்பதியின் விளக்கைா-
கும. பைலும அவர்  ்கலவவட்டில வரும 
இட்பவ்பயமர “ைசசி்காைபுரம” என 
வாசித்து அது இ்பபிரபத்சத்திற்கு உட் -
்பட்ட ஒரு இடத்தின் வ்பயர் எனக குறி்ப-
பிடுகின்்றார். 

இதில வரும பவச்சார் நிைம என்்பது 
குளத்பதாடு ஒட்டிய ்பயிர் நிைம என்்ற 
வ்பாருளில சிங்களக ்கலவவட்டுக -
்களில வரும பவ்சர(வாவி ்சார்ந்த) 
என்்ற வ்சாலலுடன் வதாடர்புமடயது 
என்்பதும  அவரது ்கருத்தாகும. ப்பரா -

சிரியர் சு்ப்பராயலு 
்கலவவட்டில வரும 
“ ை ா ந ா ை த் து ந ா டு ” 
என்்ற வ்பயர் இஙகுள்ள 
்பரந்த பிரபத்சத்மத 
குறித்த இடைா்க இருக -
்கைாம எனக ்கருது -
கின்்றார்.  இககூற்ம்ற 
வ்பாருத்தைா்க ்கருதும 
ப்பராசிரியர் ்பத்ைநா -
தன் இதற்கு்ப வ்பரி -
யகுளம ்கலவவட்டில 
வரும இமதவயாத்த 
வ்பயமர ஆதாரைா்கக 
்காட்டுகின்்றார்.  இக-
்கலவவட்டில  "்பற்று" 
என்்ற நிர்வா்க்ப பிரிவு 
்பற்றிக கூ்ற்ப்பட்டுள்-
ளது. இ்பவ்பயர் ப்சாழர் 

ஆட்சியில வளநாடு என்்ற நிர்வா்க்ப 
பிரிவிற்குச ்சைைா்க்ப ்பயன்்படுத்த்ப்பட்-
டிருக்க பவண்டும என்ப ப்பராசிரியர் 
்பத்ைநாதன் ்கருதுகின்்றார். ்பற்று என்்ற 
தமிழச வ்சால  சிங்களத்தில "்பத்து" 
என அமழக்க்ப்படுகின்்றது. 

 இசவ்சாற்்கள்  தற்்காைத்திலும 
இைஙம்கயின் ்பை ்பா்கங்களிலும 
நிர்வா்க அைகுச வ்சாற்்களா்க்ப ்பயன்்ப -
டுத்த்ப்படுகின்்றன.

இக்கலவவட்மட்ப ்படிவயடுத்த ப்பாது 
்கடும ைமழயா்க இருந்ததாலும பிற் -
்ப்கல மூன்று ைணிககு்ப பின்னர் 
இஙகுள்ள ்காட்டில யாமன்களின் நட -
ைாட்டம அதி்கைா்க இருககும எனக 
கூ்ற்ப்பட்டதாலும குறுகிய பநரத்திற்குள் 
இக்கலவவட்மடக ்படிவயடுக்க பவண்டி -
யிருந்தது. 

ஆயினும மீண்டும இக்கலவவட்-
மட்ப ்படிவயடுக்கபவண்டியிரு்ப்பதால 
பைலும ்பை  புதிய த்கவல்கள் வவளி-
வரககூடும. 

இவவிடத்தில இக்கலவவட்மட்ப 
்படி்ப்பதற்கும  அதன் வரைாற்று 
முககியத்துவத்மத வவளிகவ்காணர -
வும  உதவிய என் ஆசிரியர்்களுககும  
எனது வதாலலியல ்பட்டதாரி ைாணவர்-
்களுககும ஆய்விடத்மத  அமடயாள்ப-
்படுத்திக ்காட்டிய-
துடன் எமமுடன் 
இமணந்து ்பணி -
யாற்றிய திருப்கா-
ணைமை நண் -
்பர்்களுககும என் 
நன்றி்கள்.

தமிழ் இராச்சியத்தின் ததாற்றம் பறறிய 
அரிய தமிழ் கல்வெட்டு திருமலையில
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்கருத்துத் தெரிவிக்கும... (03ஆம ்பக்்கத் தெொடர்)

வேலைப்பளுவினால் அலைச் -
சர் ேராதிருக்கைாம். சிை முககிய 
்காரணம் நிமித்தம் அேருககு 
வேளியில் வசன்றுேரமுடியும் என 
வ்தரிவித்தார். 

வைலும் நாடு ்கடுலையான வ்பாரு-
ளா்தார வநருக்கடியில் உளளது. உற்-

்பததியின் சரிவு இதுேலர உைகில் 
ேர்த்த்க வ்பாகல்க ைாற்றியுளளது 
என வ்தரிவித்த ச்பாநாய்கர், இ்தலன 
ைக்கள புரிந்து வ்காண்டு வ்பாறுலை-
யுடன் வசயற்்பட வேண்டிய ்தருணம் 
ேந்துளள்தா்கவும் ேலியுறுததியுள-
ளார்.    

'ஒரே நொடு, ஒரே சட்டம'... (03ஆம ்பக்்கத் தெொடர்)

“ஒவர நாடு, ஒவர சடடம்” என் -
்ப்தன் வநாக்கதல்த நிலைவேற்றிக 
வ்காளே்தற்்கா்க ்தான் அர்ப்பணிபபு-
டன் வசயற்்படுே்தா்கவும் வ்தரிவித -
்தார். 

வ்பராசிரியர் ஷாந்தி நந்்தன வீர -
சிங்க, அயயம்பிளலள ஆனந்்த 
ராஜா உளளிடட வசயைணியின் 
உறுபபினர்்கள, வசயைணியின் வசய -
ைாளரும் ஜனாதி்பதியின் சிவரஷட 
உ்தவிச் வசயைாளருைான ஜீேந்தி 
வசனாநாயக்க உளளிடட ்பைர் ்கைந்-
துவ்காண்டிருந்்தனர். 

இைஙல்கககுள “ஒவர நாடு, ஒவர 
சடடம்” என்ை எண்ணக்கருலே 
வசயற்்படுததுேது வ்தாடர்பில் 
்பல்வேறு ்தரபபினர் வ்காண்டுளள 
நிலைப்பாடு்கள ைற்றும் ்கருதது-
்கலளக ்கருததிற்வ்காண்டு, வசய -

ைணியின் வநாக்கததுக்கலைய 
அேற்லை ஆராயந்்த பின்னர், அ்தன் 
அடிப்பலடயில் இைஙல்கககு ஏற்ை 
ேல்கயில் வசயற்திடட ேலரபு 
ஒன்லைத ்தயாரிப்ப்தற்்கா்க, 2021  
நேம்்பர் 30ஆம் தி்கதியன்று இந்்தச் 
வசயைணி உருோக்கப்படடது. 

'ஒவர நாடு, ஒவர சடடம்' வ்தாடர் -
்பான ஜனாதி்பதி வசயைணி

்த.வ்ப. எண். 504, வ்காழும்பு. 
என்ை மு்கேரிககு அல்ைது ocol.

consultations@gmail.com  என்ை 
மின்னஞசல் மு்கேரிககு, உங-
்களுலடய ்கருததுக்கள ைற்றும் 
வயாசலன்கலள அனுபபி லேக்க 
முடியும். இன்று மு்தல், ்தனிப்படட 
முலையிலும் இச்வசயைணிககு ்கருத-
து்கலளத வ்தரிவிக்க முடியும் என்று 
வசயைாளர் அறிவிததுளளார்.

ரநொய் அறிகுறி்கள்...
குறித்த அறிவுறுத்தலை சு்கா்தார 

வசலே்கள ்பணிப்பாளர் நாய்கம் 
லேததியர் அவசை குணேர்்தன 
வ்பற்வைார்்களிடம் வ்காரிகல்க விடுத-
துளளார்.

இவ்தவேலள,
 ைாணேர் ஒருேருககு வ்காவிட-19 

வ்தாற்று உறுதியான்தா்க சந்வ்தகித-
்தாவைா அல்ைது வ்தாற்று உறுதியா-
னாவைா ்பாடசாலை்களில் பின்்பற்ை 
வேண்டிய முலைலை்கள அடஙகிய 
சு்கா்தார ேழி்காடடல் வேளியிடப -
்படடுளளது.

அவோறு ைாணேர் ஒருேர் 
அல்ைது வசலேயாளர் ஒருேர் அலட-
யாளம் ்காணப்படடால், அேர்்க -
லளத ்தனிலைப்படுததுே்தற்்கான 

்தனி இடம் ஒன்று ்பாடசாலை்களில் 
இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப-
்படடுளளது.

அததுடன், ்பாடசாலை்களின் 
நுலைோயிலில் ைாணேர்்கள 
ைற்றும் ஆசிரியர்்களின் உடல்நைம் 
குறிததுக ்கண்்காணிப்பது அததியாே -
சியைாகும்.

ைாணேர் ஒருேருககு வ்தாற்று உறு-
தியானால் உடனடியா்க வ்பற்வைார் 
அல்ைது ்பாது்காேைருககு அறிவிக்க 
வேண்டும்.

அததுடன், அந்்தப ்பகுதிககுப 
வ்பாறுப்பான சு்கா்தார ்தரபபின-
ருககு அறியப்படுததுைாறும் குறித்த 
சு்கா்தார ேழி்காடடலில் குறிபபிடப -
்படடுளளது

குமைவொன வளப்...
்பாரிய வேலைததிடடங்களுக -

்கா்கப ்பயன்்படுததும் ஜனாதி்பதி 
அலுேை்கததின் கீழ் உளள முழுலை-
யான ஊழியர்்கள ைற்றும் ோ்கன 
எண்ணிகல்க என்்பன, நல்ைாடசிக 
்காைததிலிருந்்த ஊழியர் ைற்றும் 
ோ்கன எண்ணிகல்கயில் மூன்றில் 
ஒரு (1/3) ்பகுதியாகும்.

விடயம் இவோறு இருககும் -
வ்பாது, சரியான ்த்கேல்்கள அல்ைது 
்தரவு்கலள ஆயவு வசயயாைல், 
ஜனாதி்பதி அலுேை்கததின் ோ்கனப 
்பயன்்பாடு வ்தாடர்்பா்க ்பாராளு -
ைன்ை உறுபபினர் சந்திை வீரகவ்காடி,  
(19) ்பாராளுைன்ைததில் ஆற்றிய 
உலரயில் குறிபபிடட விடயங்கள 
உண்லைககுப புைம்்பானதும் சரிேர 
ஆயவு வசயயாைலும் முன்லேக்கப -
்படடலே என்்பல்த இஙகு குறிப-

பிட வேண்டும். ஜனாதி்பதி உள-
ளிடட ஜனாதி்பதி அலுேை்கததில் 
வசலே புரிகின்ை எந்்தவோர் அதி-
்காரியும் ோ்கனத வ்தாடரணிலயப 
்பயன்்படுததுேதில்லை என்்பல்த 
வ்பாறுபபுடன் கூை வேண்டும். 

அவ்தவ்பான்று, அதி்காரி்கள ்தைது 
்ப்தவிககுரிய ோ்கனதல்தககூட 
்பயன்்படுத்தாது, ்கடலைககு ஏற்ை 
ேல்கயில் ்படடியலில் உளள ோ்க-
னங்கலளவய குறித்த ்கடலைலய 
நிலைவேற்றுே்தற்்கா்கப ்பயன்்படுத-
துகின்ைனர்.

அ்தனால், சந்திை வீரகவ்காடி உண்-
லையான விடயதல்த அறியாது, 
இவோறு ்தேைான ்த்கேல்்கலள 
முன்லேப்பது ேருந்்தத்தக்க விடய-
ைாகுவைன ஜனாதி்பதி அலுேை்கம் 
சுடடிக்காடடுகின்ைது.

இரு வொேங்களில்...
சமீ்பததிய சீரற்ை ்காைநிலை, ைண் -

வணண்வணய ்தடடுப்பாடு உள-
ளிடட ்காரணி்களால் இைஙல்கயில் 
எரிோயு வ்தலே அதி்கரிதது ேருே-
்தா்க அேர் வ்தரிவித்தார். 

இந்நிலையில் எரிோயு ஏற்றிேந்்த 
்கப்பல் வநற்று நாடடுககு ேந்்தலடந்-
்த்தா்கவும், எரிோயுலே இைககும் 
்பணி்கள ஏற்்கனவே ஆரம்பிக்கப-
்படடுளள்தா்கவும் ஜன்க ்பததிரதன 
கூறினார்.

இவ்தவேலள, ்காஸ் விநிவயா்கம் 
சீரா்க இடம்வ்பை சுைார் 150,000 
சிலிண்டர்்கள வ்தலேப்படுே்தா்க 

எரிசகதி துலை ேடடாரங்கள கூறு -
கின்ைன. சமீ்பததிய ோரங்களில் 
விநிவயா்க வநருக்கடி ்காரணைா்க 
லிடவரா ைற்றும் ைாபஸ் ்காஸ் 
விற்்பலன நிலையங்களில் ேரிலச-
்கள ்காணப்படடன. சந்ல்தககு ேந்்த 
்காஸ் விலரோ்கத தீா்ந்துவ்பானது. 
இது ்பற்ைாககுலைககு ேழிேகுத்தது.

இந்நிலையில் ்பண்டில்கக ்காைத -
ல்தக ்கருததில் வ்காண்டு லிடவரா 
ைற்றும் ைாபஸ் ்காஸ் சந்ல்த்களில் 
இைகுோ்கக கிலடப்பல்த உறுதி 
வசயயுைாறு அரசு ேலியுறுததியிருந்-
்தலையும் குறிபபிடத்தக்கது.

998 kg தவடித்பொருட்்கள் ...
்பரிவசா்த்கர் ்தலைலையில் வசன்ை 

வ்பாலிஸாவர இந்்த வேடிவ்பாருட-
்கலள சனிககிைலை ல்கப்பற்றினர்.

்கடற்்பலடயினர் வ்பாலிஸாருககு 
ேைஙகிய இர்கசிய ்த்கேலைத 
வ்தாடர்ந்து ைன்னார் வ்பாலிஸ் 
நிலைய பிர்தான வ்பாலிஸ் ்பரிவசா்த-
்கர் பிரசாத வஜயதிை்க ்தலைலையில் 
வசன்ை ைன்னார் வ்பாலிஸார்,  சாந்திபு-
ரததில் ஒரு வீடலட முற்றுல்கயிடடு 
வசா்தலனககு உட்படுததியவ்பாது 998 

கிவைா கிராம் வேடி வ்பாருட்கலள 
ல்கப்பற்றினர். இந்தியாவிலிருந்து 
சடடவிவரா்தைா்க ்கடததி ேரப்படட-
்தா்க சந்வ்தகிக்கப்படும் இந்்த வேடி-
வ்பாருள மீன்பிடிக்கா்க ்பாவிக்கப்ப-
டு்பலே என வ்தரிவிக்கப்படுகிைது. 
இது வ்தாடர்பில் 55 ேய்தான ந்பர் 
ஒருேர் சந்வ்த்கததின்வ்பரில் ல்கது 
வசயயப்படடுளளார்.  வைைதி்க 
விசாரலண்கலள வ்பாலிஸார் வைற்-
வ்காண்டு ேருகின்ைனர்.

்பதுமள சிமையில் 12 ...
வ்பாறுப்பான வ்பாதுச் சு்கா்தார 

்பரிவசா்த்கா் பியல் ்பதை வ்தரிவித -
துளளார்.

95 ல்கதி்களுககு வைற்வ்காள -

ளப்படட ்பரிவசா்தலன்களில் 12 
ல்கதி்களுககு வ்தாற்று உறுதிப்படுத -
்தப்படடுளள்தா்கவும் அேர் குறிப-
பிடடுளளார்.

ைத்திய வஙகி ஆளுநர்..
யின் வசௌ்பாககியா ்கடன் திடடத -

தின் கீழ் ்பயனலடந்்த அச்சுவேலி 
ல்கதவ்தாழில் வ்படலட, ேசா -
விளான் இயற்ல்க உர வ்தாடடம் 
உளளிடட சிைேற்லை ்பார்லே-
யிடடதுடன் ்பயனாளி்களுடனும் 
்கைந்துலரயாடினார். 

வநற்று (21) ்காலை இடம்வ்பற்ை  
இைஙல்க ைததிய ேஙகியின் விவசட 
்கைந்துலரயாடலில் ்பஙவ்கற்்ப்தற்-
்கா்க யாழ்ப்பாணம் ேருல்க ்தந்்த 
ைததிய ேஙகி ஆளுநரது விஜயம் 
முககியததுேைான்தா்க ்காணப்படுகி-
ைது.

TNA எம.பிைொருக்கு...
இலடயூறு ஏற்்படுததியிருந்்தனர்.
அததுடன் புைம்வ்பயர்ந்்த ்தமி -

ைர்்கள விடு்தலைப புலி்கள இயக -
்கததிலன ஒத்த வ்காடி்கலளச் சுைந் -
்தோறு ைண்ட்பததிற்கு வேளிவய 
ஆர்்பாடடதல்தயும் முன்வனடுத-
்தனர்.

்தங்களுககு அரசியல் தீர்வுத 
வ்தலே இல்லை என்றும் ்தனித ்தமி -
ழீைவை தீர்ோ்க அலைய வேண்டும் 
என்றும் அேர்்கள வ்காஷம் எழுப -
பிய்தா்க வ்தரிவிக்கப்படுகிைது. 
இ்தன் ்காரணைா்க குறித்த ்பகுதிககு 
வ்பாலிஸார் ேரேலைக்கப்படட்தா்க-
வும் வ்தரிவிக்கப்படுகின்ைது. 

இ்தலன வ்தாடர்ந்து, 45 நிமிடம் 

்தாை்தைாகி குலைோன ைக்கள ்பங-
கு்பற்று்தலுடன் கூடடம் ஆரம்்பைா-
கியுளளது.

இ்தன்வ்பாது,கூடடததில் ைக்கள 
்தைது வ்களவி்கலள ோயவைாழியா்க 
வ்கட்க முற்்படட வ்பாது அ்தலன 
எழுததுமூைைா்க எழுதி ்தருைாறு ஏற் -
்பாடடாளர்்கள வ்தரிவித்த நிலையில் 
அஙகு சற்று ்ப்தற்ை நிலை ஏற்்பட-
டுளளது. ்பை ்பகுதி்களிலிருந்தும் 
கூடடததிற்கு ேருல்க ்தந்துளள 
ைக்கள ்தம்ைால் எழுததுமூைைா்க 
வ்களவி்கலள வினே முடியாவ்தன 
வ்தரிவித்த நிலையில், ோயவைாழி-
யா்க வ்களவி்கலள வ்கட்க பின்னர் 
ஏற்்பாடடாளர்்கள அனுைதிததுளள-

துடன், குலைந்்தளவிைான ைக்கள 
்பஙகு்பற்று்தலுடன் கூடடம் இடம்-
வ்பற்ைது.   இ்தன்வ்பாது ஆர்ப்பாட-
டக்காரர்்கள கூடடம் இடம்வ்பற்ை 
ைண்ட்பததிற்குள நுலைந்து சாணககி-
யன் ைற்றும் சுைந்திரன் ஆகிவயாலர 
அஙகிருந்து வேளிவயறுைாறு குைப -
்பததில் ஈடு்படட்தா்க அஙகிருககும் 
எைது வசயதியாளர் வ்தரிவித்தார்.

இந்்த ்ப்தற்ைைான சூழ்நிலை ்கார -
ணைா்க நி்கழ்ச்சி ஏற்்பாடடாளர்்கள 
ைண்ட்பததிலிருந்து முழுலையா்க 
வேளிவயறியுளளதுடன், ைண்ட்பத-
திலன ஆர்்பாடடக்காரர்்கள ஆககிர-
மிததுளளதுடன் கூடடம் ்ப்தற்ைைான 
சூழ்நிலையில் இடம்வ்பற்ை்தா்கவும் 

அஙகிருந்து கிலடககும் ்த்கேல்்கள 
வ்தரிவிககின்ைன. நாடாளுைன்ை 
உறுபபினர் எம்.ஏ.சுைந்திரன் சிங்கள 
ைக்களுககு ஆ்தரோளரா்க வசயற்்ப-
டுே்தா்கவும் எதிர்ப்பாளர்்கள குற்ைம் 
சுைததினர். ஏற்்கனவே சுைந்திரன் 
இவோறு வேளிநாடு்களில் ்கைந்து-
வ்காண்ட ்பை நி்கழ்வு்களில் இவோ -
ைான எதிர்பபு்கள வேளிப்படுத்தப-
்படடிருந்்தலை குறிபபிடத்தக்கது.

்கடந்்த ோரம் அவைரிக்காவுககு 
விஜயம் வைற்வ்காண்ட ்தமிழ்த 
வ்தசியக கூடடலைபபினால் நிய -
மிக்கப்படட சடட நிபுணர்்கள குழு 
அஙகு சந்திபபு்கலள வைற்வ்காண்டி-
ருந்்தனர்.

வீடு அல்்ல ்கொணி...
வீடு்களுக்கா்க நாம் சண்லட 

வ்பாடுகிவைாம். ஆனால் 150 ேரு-
டங்களா்க அந்்த ைக்களுககு ்காணி 
உரிலை இல்லை எனவும் அேர் குறி -
பிபபிடடார். ேரவு வசைவு திடட 
இரண்டாம் ோசிபபு மீ்தான விோ -
்தததில் உலரயாற்றுல்கயிவைவய 
அேர் இவோறு குறிபபிடடார்.

அேர் அஙகு வ்தாடர்ந்து வ்தரிவிக -
ல்கயில்,

2021 ேரவு வசைவு திடடததில் ்பை 
வேலைதததிடடங்கலள முன்லேத -
்தாலும் வ்காவிட வ்தாற்றினால் நாம் 
நிலனத்த அளவு அேற்லை வசயய 
முடியாைல்வ்பானது. ஒதுக்கப்படட 
நிதியில் அதி்கம் வ்காவிட ்கடடுப-
்பாடடுகவ்க வசைவிடப்படடது. 
ைஸ்வ்கலியாவில் இரண்டு லேத-
தியசாலை்கலள புதுபபிதவ்தாம். 
எைது முன்வனடுபபு்களின் ்காரண-
ைா்க வ்காவிட வ்தாற்ைாளர்்களின் 
எண்ணிகல்கலய 35ேலர குலைக்க 
முடிந்்தது. எைது அலைச்சுககு 

ஒதுக்கப்படடிருந்்த நிதியில் ்பாரிய 
வ்தால்கலய வ்காவிட ்கடடுப்பாட -
டுக்கா்க வசைவிடப்படடாலும் எங -
்களால் முடிந்்த அபிவிருததி்கலள 
வைற்வ்காண்வடாம். வநடுஞசாலை 
அலைச்சின் உ்தவியுடன் ைலைய்கத-
தில் ்பால்த அபிவிருததி திடடங்கள 
ஆரம்பிக்கப்படடுளளன. நீண்ட -
்காைைா்க ைலைய்கததில் வீதி அபி-
விருததி்கள இடம்வ்பைவில்லை. 
்தற்வ்பாது 350ககும் வைற்்படட கிவைா 
மீடடர் நீள வீதிப ்பணி்கள இடம்வ்ப -
றுகின்ைது.

அடுத்த ேருடததுக்கான ேரவு 
வசைவு திடடததில் ்கல்வி, சு்கா்தா -
ரம் ைற்றும் விலளயாடடுததுலை 
என்்பன வ்தாடர்பில் அதி்க ்கேனம் 
வசலுததியுளவளாம். அ்தாேது இந்்த 
மூன்று விடயங்களும் ைலைய்கத-
தில் வீழ்ச்சியலடந்துளள நிலையில் 
இந்்த மூன்றுககும் முககியததுேம் 
ேைஙகினால் நிச்சயைா்க ைலைய-
்கதல்த முன்வனைமுடியும். ைலைய-

்கததில் ஸ்ைாட ேகுபபு உருோக்க 
250 மில்லியன் ஒதுக்கப்படடிருப-
்பது முககிய அம்சைாகும். அர -
சாங்கம் வ்தாடட வீடலைபபுககு 
வேறும் 500 மில்லியன் ரூ்பா ஒதுக -
கியுளள்தா்க எதிர்க்கடசி விைர்சிக-
கிைது. ஆனால் 500மில்லியனுககு 
வைைதி்கைா்கவே வீடலைபபுககு 
இந்்த நிதி ஒதுக்கப்படடிருககின்ைது 
எைது அலைச்சுககு இரண்டாயிரததி 
471மில்லியன் ரூ்பா ஒதுக்கப்படடி-
ருககின்ைது. இந்்த நிதிலய வ்காண்டு 
ைலைய்கததில் வைற்வ்காளளப்படும் 
வேலைததிடடங்கலள விலரவில் 
அறிவிபவ்பாம். வ்காவிட ்காைததில் 
அபிவிருததி இடம்வ்பைவில்லை 
என யாருககும் கூை முடியாது.

ைலையததுககு இருககும் பிர்தான 
பிரச்சிலன வீடலைபபு அல்ை. 
்காணி பிரச்சிலனவயயாகும் ைலைய-
்கததுககு இந்திய அரசாங்கததினால் 
14ஆயிரம் வீடு்கள அலைக்கப்படட 
இருககின்ைன. எைது அரசாங்கததி-

னால் ேருடததுககு ஆயிரம் வீடு -
்கள்தான் நிர்ைாணிக்க முடியும். ஒரு 
இைடசம் வீடு்கள ைலைய்கததுககு 
வ்தலேப்படும் நிலையில் 14ஆயிரம் 
வீடு்களுக்கா்க நாங்கள சண்லட 
வ்பாடடுகவ்காண்டிருககின்வைாம். 
ஆனால் 150 ேருடங்களா்க ோ்கழும் 
அந்்த ைக்களுககு ்காணி உரிலை 
இல்லை.  ஆனால் 30ேருடததுககு 
முன்னர் ேந்்த துலைைாருககு ்காணி 
உரிலை இருககின்ைது. இது எந்்தள -
வுககு நியாயம். எைது ைக்கள நிலனத -
்தால் அேர்்களுககுரிய வீடு்கலள ்கட-
டிகவ்காளள முடியும். அந்்த ேசதி்கள 
அேர்்களுககு இருககின்ைன. என்ைா -
லும் வசாந்்த ்காணியில் வீடு ்கடட -
வேண்டும் என்வை இருககின்ைனர். 

அ்தனால் அந்்த ைக்களுககு வீடு 
ேைஙகுேல்தவிட அேர்்களுககு 
வசாந்்தைா்க ்காணி ேைங்க நடே -
டிகல்க எடுக்கவேண்டும். எைது ்கட-
சியின் இைககும் அந்்த ைக்களுககு 
்காணி வ்பற்றுகவ்காடுப்ப்தாகும்.

சிறிெேன் MP க்கு எதிேொ்க...
்பாராளுைன்ைததில் ேன்னி 

ைாேடட ்பாராளுைன்ை உறுபபினலர 
்தரககுலைோ்க வ்பசியல்தக ்கண்-
டிதது ேன்னி ைாேடட ்பாராளுைன்ை 
உறுபபினரும், ேவுனியா ைாேடட 
அபிவிருததிக குழுத ்தலைேருைான 
குைசிங்கம் திலீ்பனின் ஆ்தரோளர்-
்களும், ஈை ைக்கள ஜனநாய்கக ்கட-
சியினரும் இலணந்து  (20) குறித்த 
்கண்டன ஆர்ப்பாடடதல்த முன்வன-
டுததிருந்்தனர்.

ேவுனியா ைாேடட வசயை்கம் 
முன்்பா்க ்கண்டன ஆர்ப்பாடடம் 

இடம்வ்பற்ைதுடன், அஙகிருந்து ஊர்-
ேைைா்க ்பசார் வீதி ஊடா்க ்பலைய 
்பஸ் நிலையததிற்கு வசன்ை ஆர்ப-
்பாடடக்காரர்்கள, ்தமிழ் வ்தசியக 
கூடடலைபபு ைற்றும் ்தமிழ் வ்தசியக 
கூடடலைபபின் யாழ் ைாேடட ்பாரா-
ளுைன்ை உறுபபினர் சி. சிறீ்தரன் 
அேர்்களுககு எதிரா்க வ்காசங்கலள 
எழுபபியதுடன், ்பாராளுைன்ை உறுப-
பினர் சிறி்தரனின்  வ்காடும்்பாவி 
மீதும் ்தாககு்தல் நடததி அ்தலன 
எரியூடடினர். ஆர்ப்பாடடததில் ஈடு-
்படவடார் ‘்களள ோககு சிறி்தரவன 

்கல்விலயப ்பற்றி வ்பசாவ்த, வீண் 
ோய வ்பச்சு சிறி்தரவன 20 ேருடம் 
ஏைாற்றியது வ்பா்தா்தா, ்களளோககு 
வ்பாடடல்த ஒததுக வ்காண்ட சிறி-
்தரவன ்கல்வி ்பற்றி வ்பசுகிைாயா, 
ைைக்கவில்லை சிறி்தரவன உன் பிர-
வ்தசோ்த வ்பச்லச, ்கணனி துலையில் 
சாதித்த திலீ்பன் எம்.பிலய ்தரககு-
லைோ்க வ்பசாவ்த, ்களள ோககு 
நாய்கவன உனககு என்ன ்தகுதி 
உண்டு திலீ்பன் எம்.பி ்பற்றி வ்பசு-
ே்தற்கு, சிறி்தரவன அபிவிருததி 
உைககு ைடடும் ராஜவ்பா்க ோழ்க-

ல்கயா’ என எழு்தப்படட சுவைா்க 
அடலட்கலள ஏந்தியிருந்்ததுடன், 
வ்காசங்கலளயும் எழுபபியிருந்்தனர். 
இறுதியில் ்பாராளுைன்ை உறுபபினர் 
சிறீ்தரனின் வ்காடும்்பாவி எரியூடடப-
்படடதுடன் ஆர்ப்பாடடக்காரர்்கள 
அஙகிருந்து ்கலைந்து வசன்ைனர். 

குறித்த ஆர்ப்பாடடததில் ஈை 
ைக்கள ஜனநாய்க ்கடசியின் (ஈபிடிபி) 
உளளூராடசி ைன்ை உறுபபினர்்கள, 
பிரவ்தச ைடட இலணப்பாளர்்கள, 
்கடசி ஆ்தரோளர்்கள எனப ்பைரும் 
்கைந்து வ்காண்டனர்.

அேசொங்கத்மெ அேசொங்க ...
உத்தரலே பிைபபிததுளளது.
சமூ்க ஊட்கங்களில் அரசாங-

்கதல்த விைர்சிககும்,  ்கருததுக்கலள 
வேளியிடடால் ஒழுக்காற்று நடே -
டிகல்கலய எதிர்வ்காளளவேண்டியி-
ருககும் என அரசாங்க ஊழியர்்கள 
எச்சரிக்கப்படடுளளனர்.

பிரவ்தச வசயைாளர்்கள,  கிராைவச-
ே்கர்்கள அபிவிருததி உததிவயா்கத-
்தர்்கள உட்பட ்பைர் அரசாங்கதல்த 

விைர்சிப்ப்தற்கு சமூ்க ஊட்கங்கலள 
்பயன்்படுததுகின்ைனர் என்ை குற்ைச்-
சாடலட வ்தாடர்ந்வ்த அரசாங்கததிட -
மிருந்து இந்்த எச்சரிகல்க வேளியா-
கியுளளது.

அரசவசலேககு அ்பகீர்ததிலய 
ஏற்்படுத்தககூடிய ்கருததுக்கலள 
்பதிவிடுவோருககு எதிரா்க ்பை நட -
ேடிகல்க்கலள எடுக்கைாம் என 
வ்தரிவிககும் சுற்றுநிரூ்பவைான்று 

வேளியாகியுளளது. ஏற்்கனவே 
சமூ்க ஊட்கங்களில் ்கருததுக்கலள 
்பதிவு வசய்தேர்்கலள ்கண்டுபிடிப-
்ப்தற்்கா்க ்த்கேல்வ்தாழில் நுட்ப நிபு -
ணர்்களின் உ்தவியுடன் நடேடிகல்க-
்கலள ஆரம்பிததுளள்தா்க உளதுலை 
அலைச்சின் அதி்காரி்கள வ்தரிவித-
துளளனர்.

பிரவ்தச வசயைாளர்்கள ்தங்களிற்கு 
கீழ் ்பணிபுரியும் ஊழியர்்களிற்கு 

இது குறிதது அறிவுறுத்தவேண்டும் 
என உளதுலை அலைச்சு அறிவுறுததி-
யுளளது.

அரசாங்கதல்த விைர்சிககும் ்கருத -
துக்கள அதி்கரிககின்ைன. சிவரஷட 
அலைச்சர்்களும் விைர்சனததிற்கு 
உளளாகின்ைனர். கிராைவசலேயா-
ளர்்கவள அதி்களவு விைர்சனங்கலள 
முன்லேககின்ைனர் என அதி்காரி -
வயாருேர் வ்தரிவிததுளளார்.

அேமச எதிர்த்து நின்று...
ஸ்ரீைங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிரஸ் ்பாரா-

ளுைன்ை உறுபபினர் ஹாபிஸ் நஸீர் 
அஹைட வ்தரிவித்தார்.  

 ேரவு வசைவுத திடட இரண்டாம் 
ோசிபபு மீ்தான ஆைாம் நாள விோ்தத-
தில் உலரயாற்றுல்கயிவைவய அேர் 
இவோறு வ்தரிவித்தார். அேர் வைலும் 
கூறுல்கயில்,  

சஹரானினால் நி்கழ்த்தப்படட 
குண்டுத ்தாககு்தல்்கள ்காரணைா்க 
முஸ்லிம் சமூ்கததிற்கு வ்பரும் பின்-
னலடவு ஏற்்படடுளளது. நல்ைாடசி 
்காைததில் ்தான் இந்்த ்தாககு்தல் இடம்-
வ்பற்ைது என்்பல்த யாரும் ைைந்து-
விடககூடாது. சஹராலன ்பற்றி நூற்-
றுககும் அதி்கைான முலைப்பாடு்கள 
வசயயப்படட வ்பாதும் நல்ைாடசி 
அரசில் யாருவை அ்தலன ்கேனததில் 

வ்காளளவில்லை. அ்தன் விலளவு்க-
லளவய இன்று அனு்பவிககிவைாம் 
என்்பல்த முஸ்லிம் சமூ்கம் விளங-
கிகவ்காளள வேண்டும். தி்கன பிரச்சி-
லனயும் கூட நல்ைாடசி அரசின் ்காைத-
தில் ்தான் நடந்்தது.  

 20 ஆம் திருத்ததல்த நாம் ஆ்தர-
ேளித்த நாளில் இருந்து எங்கலள 
விைர்சிக்கவேன்வை சிை கூடடங்கள 
வசயற்்படடு ேருகின்ைன. முஸ்லிம் 
சமூ்கததின் அரசியல் உரிலை்கலள 
எவோறு வேற்றிவ்காளள வேண்டும் 
என்வைா எவோறு ஜனநாய்க ரீதியிவை 
ராஜ்தந்திரைா்க ்காயந்கர்த்த வேண்டும் 
என்வைா புரிந்துவ்காளளாைலும் 
நாடடின் நிலைலை்கலள உணராை-
லும் வேளியில் இருந்து வேறுைவன 
வ்பசிகவ்காண்டு இருப்ப்தால் எந்்த நன்-

லையும் அலடய முடியாது.   அரலச 
எதிர்தது நிற்்ப்தால் நாம் எ்தலனயும் 
சாதிததுவிட முடியாது. நாடடிவை 
சிறு்பான்லை சமூ்கைா்க உளள நாம் 
அரசாங்கததுடன் இராஜ்தந்திர ரீதியில் 
்காய ந்கர்ததி எைது விடயங்கலள வ்பற்-
றுகவ்காளள வேண்டும். நாம் எந்்த 
இைா்ப வநாக்கததிற்்கா்கவும் இந்்த அர-
சாங்கததுடன் இலணயவில்லை, அர-
சிடமிருந்து எைககு 5 ச்தமும் வ்தலே-
யில்லை, எைது சமூ்கததிற்்கா்க இந்்த 
எம்.பி ்ப்தவிலய கூட தூககி வீச நாம் 
்தயாரா்க இருககிவைாம்.   

நாம் அரசுடன் இலணந்து வசயற்்ப-
டுே்தால் ்தான், எைது சமூ்கம் சார்ந்்த 
்பை விடயங்கலள வ்பசித தீர்க்க 
முடிந்துளளது. அரலச விைர்சிப்ப்தால் 
ைாததிரம் எ்தலனயும் சாதிததுவிட 

முடியாது.நாம் அரசு டன் இலணந்து 
வசயற்்படுகின்ை ்காரணததினால் ்தான், 
எைது சமூ்கம் சார்ந்்த ்பை விடயங-
்கலள வ்பசித தீர்க்க முடிந்்தது.    நாம் 
அரசு டன் இலணந்து வசயற்்படுகின்ை 
்காரணததினால் ்தான், எைது சமூ்கம் 
சார்ந்்த ்பை விடயங்கலள வ்பசககூடிய-
்தா்க உளளது. 

எைது சமூ்கம் மு்கஙவ்காடுககும் 
ஏலனய பிரச்சிலன்கள வ்தாடர்்பா்க-
வும் ஆராயந்து ேருகின்வைாம். ்பை 
இடங்களில் ்காணிப பிரச்சிலன்கள 
உளளன.அது வ்தாடர்பிலும் வ்பச்-
சுோர்தல்த்கள முன்வனடுக்கப்ப-
டுகின்ைன. இந்்த அரசாங்கததுடன் 
ல்கவ்கார்தது எைது வ்தலே்கலள 
பூர்ததி வசயய முயற்சி வசயது ேருகி-
வைாம் என்ைார். 

வேவு – தச்லவு திட்டத்தின் ...
ராஜ்பக்ஷ ்தலைலையிைான 

கூடடணி அரசாங்கததின் 2022ஆம் 
நிதியாண்டுக்கான ேரவு – வசைவுத 
திடடதல்த நிதி அலைச்சர் ்பசில் ராஜ-
்பக்ஷ இம்ைா்தம் 12ஆம் தி்கதி ்பாராளு-
ைன்ைததில் சைர்பபித்தார்.

அ்தலனதவ்தாடர்ந்து, ேரவு – 
வசைவுத திடடததின் இரண்டாம் 
ோசிபபு மீ்தான விோ்தம் 13ஆம் தி்கதி 
ஆரம்்பைாகி, ஏழு நாட்களா்க நலட-
வ்பற்ை நிலையில், இன்று  22ஆம் 
தி்கதி ைாலையுடன் நிலைேலடகிைது. 

அ்தலனதவ்தாடர்ந்து, இரண்டாம் 
ோசிபபு மீ்தான ோக்களிபல்பயடுதது 
நாலள  23ஆம் தி்கதி மு்தல் குழு நிலை-
யிைான விோ்தம் இடம்வ்பைவுளளது. 
இந்்த விோ்தம், சனிககிைலை உளள-
டங்கைா்க டிசம்்பர் 10ஆம் தி்கதி ேலர 

16 நாட்கள விோ்தம் இடம்வ்பைவுள-
ளது. அ்தலனதவ்தாடர்ந்து, ேரவு – 
வசைவுத திடட மூன்ைாேது ோசிபபு 
மீ்தான ோகவ்கடுபபு டிசம்்பர் 10ஆம் 
தி்கதி பிற்்ப்கல் 5.00 ைணிககு இடம்வ்ப-
ைவுளளலை குறிபபிடத்தக்கது.

்கொணொை்லொக்்கப்்பட்டவர்்கமள...
்காணாைைாக்கப்படடேர்்களின் 

குடும்்பத்தேர்்களிற்கு ்தமிழில் 
அனுபபிலேததுளள ்கடி்தததில் 20 
ஆேணங்கலள சைர்பபித்தாவை 
்காணாைைாக்கப்படடேர்்கலள ்கண்-
டுபிடிக்கமுடியும் என ்காணாைல் 
ஆக்கப்படடேர்்கள குறித்த அலுே -
ை்கம் வ்தரிவிததுளளது.

்காணாைல்வ்பானேர்்கள குறித்த 
முலைப்பாடு கிலடததுளளல்த உறு -
திவசயகின்வைாம் என ்தனது ்கடி்தத-
தில் வ்தரிவிததுளள ்காணாைல் -
வ்பானேர்்கள குறித்த அலுேை்கம் 

ஏற்்கனவே சைர்பபிக்கப்படடுளள 
ஆேணங்கள வ்பாதுைானலேயல்ை 
என குறிபபிடடுளளது.

குறிபபிடட ்கடி்தததில் புளளியி-
டப்படா்த ஆேணங்கலள வ்காரு-
கின்வைாம்.  அேற்லை ைாததிரம் 
அனுபபுைாறு வேண்டுவ்காள விடுக -
கின்வைாம் என ்காணாைல்வ்பானேர்-
்கள குறித்த அலுேை்கம் வ்தரிவித-
துளளது.

்காணாைல்வ்பானேர்்கள குறித்த 
அலுேை்கததிற்்கான விண்ணப்பம், 
்காணாைல் வ்பானேரின் வ்தசிய 

அலடயாள அடலட,  ோ்கனச்சாரதி 
அனுைதிப்பததிரம்  ்காணாைல்வ்பா-
னேரின் அலடயாள அடலட இைக -
்கம், பிைபபு அத்தாடசி ்பததிரம், 
உட்பட 20 ஆேணங்கலள ்காணா-
ைல்வ்பானேர்்கள குறித்த அலுேை -
்கம் வ்காரியுளளது.

்காணாைைாக்கப்படடேர்்கள உயி -
ரிைந்து விடடனர் என அேர்்களது 
குடும்்பததினலர ஏற்்கச்வசயயும் 
ைரணச்சான்றி்தழ்்கலள ்காணாைல்-
வ்பானேர்்களின் உைவினர்்கள ஏற் -
றுகவ்காளளவேண்டும் என அரசாங-

்கம் வ்தாடர்ச்சியா்க வேண்டுவ்காள 
விடுதது ேரும் நிலையிவைவய 20 
ஆேணங்கலள ்காணாைல்வ்பானேர்-
்கள குறித்த அலுேை்கம் வ்காரியுள-
ளது.

ைரணச்சான்றி்தழ்்கலள உைவி -
னர்்கள ஏற்றுகவ்காண்டால், குறிப -
பிடட ந்பர் உயிரிைந்துவிடடார் என 
வ்தரிவிதது அேலர வ்தடும் நடே -
டிகல்க்கலள நிறுத்தைாம். வைலும் 
குற்ைோளி்கலள நீதியின் முன் நிறுத -
தும் நடேடிகல்க்கலளயும் ல்கவிட-
ைாம்.

ர்பொரில் இைநெவர்்கமள ...
்காைததில் உயிரிைந்்தேர்்கலள 

நிலனவுகூர்ே்தற்கு அரசாங்கம் 
அனுைதிததிருந்்தது. ்தற்வ்பாழுது 
ைாவீரர் தினதல்த அனுஷடிப்ப-
்தற்கு நீதிைன்ை ்தலடயுத்தரவு்கலள 
வ்பாலிஸார் வ்பற்று ேருகின்ைனர்.

இது வ்தாடர்பில் அலைச்சர் என்ை 
ேல்கயில் என்ன வ்தரிவிககின்றீர்-

்கள என ஊட்கவியைாளர் வினவி-
னார். அ்தற்கு ்பதில் அளித்த அலைச்-
சர், ஆடசிககு ஆடசி ைாற்ைங்கள 
உளளது. இபவ்பாழுது ்பார்ததீர்்கவள-
னில், அந்்த ஆடசிலய வசர்ந்்தேர்-
்கள அன்று அரசாங்கததிற்கு எதிரான 
வ்காசததில் 'நந்தி ஒழி்க'  என்று குறிப-
பிடடிருந்்தார்்கள. நந்தி என்்பது ்தமிழ் 

ைக்களுலடயதும், இந்து ைக்களுலட-
யதும் அஙகீ்கரிக்கப்படட ஒரு ேழி-
்பாடடு சின்னம். ஆனால் இேர்்கள 
நந்தி ஒழி்க என்று வ்பாடடுளளார்்கள. 
அேர்்கள நாடலடயும், ைக்கலளயும், 
்தேைா்க ேழிநடார்த்த முற்்படுே்தா-
்க்தான் அன்று வைற்வ்காண்டிருந்்தார்-
்கள. ஆனால், இைந்்தேர்்கலள அேர்-

்களது உைவு்கள நிலனவுகூர்ேதும், 
அ்தற்்கா்க பிரார்த்தலன வசயேவ்தல்-
ைாம் பிரச்சிலன அல்ை. இல்த ஒரு 
அரசியல் நடேடிகல்கயா்க முன்வன-
டுககும்வ்பாது்தான் பிரச்சிலன்கள 
ேரும், ேந்தும் உளளது. இல்த்தான் 
அன்று மு்தல் நான் வசால்லி ேருகின்-
வைன் என அேர் வ்தரிவித்தார்.

ெமிழ் அேசியல்...
்கள ைறுக்கப்படுேது வ்தாடர்்பான 

பிரச்சிலன வ்தாடர்பில் வ்பசியிருந்-
வ்தன்.  

அபவ்பாது அேரிடம் இருந்து ேந்்த 
்பதிலில் அரசியல் ல்கதி்கள வ்தாடர்-
்பா்க உளவள இருப்பேர்்கள வ்தாடர்-
பில் ஜனாதி்பதி சடடைா அதி்பர் 
திலணக்களததிடம் வ்பசியுளளார். மி்க 
விலரவில் அேர்்கள விடு்தலை வசய-
யப்படுோர்்கள என்று குறிபபிடடார். 
இது வ்தாடர்பில் ஜனாதி்பதி ்தன்னிட-

மும் வ்தரிவித்த்தா்கவும் வ்தரிவித்தார். 
இைஙல்கயில் ்தமிழ் வ்பௌத்தர்்கள 
இருந்துளளார்்கள. ை்காேம்சததில் 
்தமிழ் வ்பௌத்த துைவி்கள இருந்்தலைக-
்கான ஆ்தாரம் உண்டு. ்தமிழ் ைக்களின் 
ேழி்பாடடுக்கான உரிலை ைறுக்கப்ப-
டும் இடங்கலள ்பார்லேயிடுே்தா்க 
வ்தரிவித்தார்.   குருந்தூர் ைலையில்  
்கதிர்்காைம் வ்பான்று இரு ை்தததினரும் 
ேழி்படக கூடிய நிலை ேருே்தலன 
்தான் விருபபுே்தா்க வ்தரிவித்தார். நாம் 

இலணந்து ேழி்பாடு்கலள வைற்-
வ்காளள முடியும் என்றும் குறிபபிட-
டார். ைாவீரர் தினம் வ்தாடர்பில் வ்கட-
டிருந்வ்தன். ்பல்வேறு ்காைங்களிலும் 
ைரணித்த ைாவீரர்்கலள நிலனவு கூர 
உரிலை உளளது எனத வ்தரிவிதவ்தன்.   
இந்்த விடயம் வ்தாடர்பில் ்தான் முழு-
லையா்க ்பதில் வசல்ை முடியாது 
எனவும், இருந்்தாலும் விடு்தலைப 
புலி்கள ஆயு்த ரீதியா்க வைற்வ்காண்ட 
விடயம் ்தேறு. அ்தற்கு அனுைதிக்க 

முடியாது. உங்களுலடய ேலி்கள, 
பிரச்சிலன்கலள புரிந்திருந்்தாலும் 
இ்தற்்கான ்பதிலை ேைங்கக கூடிய 
நிலையில் இல்லை. எங்களுடன் 
வசர்ந்து இேற்லை ைைந்து நீங்கள ்பய-
ணிக்க வேண்டும் எனக கூறினார். 
இல்தவிட பிரச்சிலனயான ்பை விட-
யங்கள இருககின்ைன. சாப்பாடு 
இல்லை, வீடு இல்லை, ்தண்ணீர் 
இல்லை இலே ்பற்றி நாம் ்பார்ப-
வ்பாம் எனத வ்தரிவித்தார்.

இேசொயன உே இைக்குைதிக்கு ...
்பரேைா்க வசயதி வேளியாகியுள-

ளது. உரிய ்தரததில் ்தரைான ்தாேர சத-
து்கலள இைககுைதி வசயய அனுைதி 
ேைங்கப்படும் எனவும் வ்தரிவிக்கப-
்படடிருந்்தது. இது வ்தாடர்பில் தின்க-
ரன் வினவிய்தற்கு ்பதிைளித்தவ்பாவ்த 
அலைச்சர் வைற்்கண்டோறு குறிபபிட-
டார். இரசாயனப ்பசலள இைககுை-
திலய ்தலட வசயயும் நிலைப்பாட-
டில் ைாற்ைமில்லை என்று குறிபபிடட 
அேர்,  வச்தனப்பசலள ்பயன்்பாட-
டுககு வ்தலேயான அலனதது முன்-
வனடுபபு்களும் வ்தாடர்ந்து இடம்வ்ப-
றுே்தா்கவும் வ்தரிவித்தார்.  

இரசாயனப ்பசலள இைககுை-
திலய அரசாங்கம் அண்லையில் 
நிறுததியவ்தாடு வச்தனப்பசலள 
்பயன்்பாடலட ஊககுவிதது ேருகி-

ைது. இ்தற்கு எதிரா்க சிை விேசாய 
அலைபபு்களும் அரசியல் ்கடசி்க-
ளும் எதிர்பபு வ்தரிவிதது ேருகின்-
ைன. ஆனால் அரசாங்கம் இந்தியா-
வில் இருந்து வநவனா லநடரஜன் 
திரே உரதல்த இைககுைதி வசயது 
விேசாயி்களுககு ேைஙகி ேருகிைது. 
ஆனால் இரசாயனப ்பசலள இைககு-
ைதிககு அனுைதி ேைஙகுைாறு சிை 
்தரபபினர் வ்தாடர்ந்து வ்காரிகல்க 
முன்லேதது ேந்்த வ்பாதும் அரசாங-
்கம் வ்தாடர்ந்தும் ஒவர நிலைப்பாட-
டில் உளளது குறிபபிடத்தக்கது. வச்த-
னப்பசலள ஊககுவிபபிற்கு அதி்க 
நிதி ஒதுக்கப்படடுளளவ்தாடு விேசா-
யி்களின் உற்்பததி குலைந்்தால் இைப-
பீடு ேைங்கவும் நடேடிகல்க எடுத-
துளளது வ்தரிந்்தவ்த.  
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jk;Gs;s khefu rig
2022Mk; Mz;bd; 

tuT nryTj; jpl;l mwpf;if
jk;Gs;s khefu rigapd; 2022Mk; Mz;bw;fhd kjpg;gplg;gl;l 

tUkhdk; kw;Wk; nryTfs; mlq;fpa Fiw epug;G tuT 

nryTj;jpl;l mwpf;if 2022.11.23 Kjy; 07 ehs; fhyj;jpw;F 

jk;Gs;s khefu rig mYtyfj;jpy; mYtyf Neuq;fspy; 

nghJkf;fspd; gphprPyidf;fhf jpwe;jpUf;Fk; vd khefu rig 

rl;lthf;fj;jpd; (252Mk; mjpfhuk;) 212(m) gphptpd; fPo; ,j;jhy; 

mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

2021 ek;gh; 19k; jpfjp vr;.vr;.V.B.N[.vr;. Xghj;j

jk;Gs;s khefu rig mYtyfj;jpy;     efu Kjy;th;.

nghJkf;fSf;fhd 
mwptpj;jy; 

1979k; Mz;bd; 48k; ,yf;f (jpUj;jg;gl;l) 

gaq;futhjj; jLg;Gr; rl;lj;jpd; 13k; gpuptpd; 

fPo; MNyhrid rigia epWTjy;; 

,yq;if [dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; [dhjpgjp 

mtu;fshy; 1979k; Mz;bd; 48k; ,yf;f (jpUj;jg;gl;l) 

rl;lj;jpd; gpupT 13 ,d; fPo; fPo;tUk; cWg;gpdu;fs; 

MNyhrid rigf;F epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.

ePjpauru; N[.vd;.b.rpy;th - Xa;T ngw;w gpujk ePjpauru; 

- jiytu; jpU. Rfj fk;yj;- [dhjpgjp rl;lj;juzp Xa;T 

ngw;w nrhyprpl;lu; n[duy; - cWg;gpdu; jpU v.v.Mu;. 

n`a;ad;JLt - Xa;T ngw;w Nky; ePjpkd;w ePjpgjp- 

cWg;gpdu; 

gz;lhuehaf ru;tNjr khehl;L kz;lgk; 4k; ,yf;f 

fl;blj;jpy; 2k; khbapy; miw ,yf;fk; 201,y; MNyhrid 

rigapd; fhupahyak; mikf;fg;gl;Ls;sJ.

jw;nghOJ 1979k; Mz;bd; 48k; ,yf;f gaq;futhj 

jLg;Gr;rl;lj;jpd; fPo; jLj;J itf;fg;gl;Ls;s my;yJ 

fl;Lg;ghl;L cj;juT gpwg;gpf;fg;gl;Ls;s ve;jnthU egu; 

rhu;gpYk; gpujpepjp xUtu; MNyhrid rigapd; Kd; fUj;Jj; 

njuptpf;fyhk; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ. 

ahNuDk; egu; 1979k; Mz;bd; 48k; ,yf;f gaq;futhj 

jLg;Gr;rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fl;Lg;ghl;L cj;jutpd; fPo; 

jLj;Jitf;fg;gl;bUg;gpd; mtuJ gpujpepjp MNyhrid 

rigf;F vOj;J %ykhf my;yJ tha;nkhop rku;g;gzk; 

%ykhf fUj;Jj; njuptpf;fyhk;. 

mt;thW Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w fUj;J njuptpj;jy; 

rk;ge;jkhf MNyhrid rigapd; gjpy; eltbf;if 

mr;rigapd; nrayhsuhy; mwptpf;fg;gLtNjhL mt;twptpg;G 

rk;ge;jkhf Njitg;gLfpd;w Kftup kw;Wk; NtW 

mDg;gf;$ba Kiwfs; cq;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 

tpz;zg;gj;Jld; njspthfTk; Fog;gk; ,d;wpAk; 

rku;g;gpf;FkhW ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

nrayhsu; 

1979k; Mz;bd; 48k; ,yf;f gaq;futhj jLg;Gr; 

rl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;Ls;s MNyhrid rig 

fl;bl ,yf;fk; 04 

miw ,yf;fk; 201 

gz;lhuehaf ru;tNjr khehl;L kz;lgk; 

nfhOk;G 07

njhiyNgrp ,yf;fk; : 0112691671 

njhiy efy; : 0112691671 

kpd;dQ;ry; : advisoryboardpta@gmail.com

2021 etk;gH 24Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 61>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122B256** LKA18222E273** LKA36422K258**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
18,000 18,000 25,000 61,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 etk;gH 24

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 etk;gH 26

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 etk;gH 26

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2021 etk;gH; 24> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 

trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

  gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

 tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; Kjph;r;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrhp cz;bay; 

Kjph;r;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw Vw;GilajhFk;. mjhtJ 2022 

,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk; nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J 

tUfpd;w mYty; ehsd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

gz;lhutis khefu rig
2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT 

nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis Vw;Fk; 
fhyj;jpd; ePbg;G

2021.10.05 Mk; jpfjp jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nla;yp epA]; 

gj;jpupiffspy; ntspahd 2022 Mk; Mz;Lf;fhf tpz;zg;gjhuu;fis 

gjpT nra;Ak; tpsk;guj;jpd; tpz;zg;gq;fis Vw;Fk; ,Wjpj; jpfjp 

2021.12.15 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 tiu ePbf;fg;gLfpwJ. 

NkYk;> NkYs;s jpfjpapy; ntspaplg;gl;l tpsk;guj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; Vida tplaq;fs; mt;thNw 

nry;YgbahFk;.

2021.11.16

gz;lhutis khefu rigapy;.

ifnahg;gkpl;ltu; - [df;f eprhe;j uj;dhaf;f

efu gpjh
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ngWif mwptpj;jy;
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis toq;fy;

fsdpg; gy;fiyf;fofk; ,yq;if

jSfk tshfk; kw;Wk; uhfk kUj;Jt gPl tshfk;
fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpw;F chpj;jhd fl;blq;fs; tpLjpfs;> 

rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; mjd; Rw;Wr; #oy;fis Rj;jpfhpg;Gr; 

nra;jy; Fg;igfis mfw;Wjy; kw;Wk; uhfk tshfj;jpy; cs;s 

kUj;Jt gPlj;jpd; fl;blq;fs; kw;Wk; mjd; Rw;Wr; #oiy Rj;jpfhpg;Gr; 

nra;jy; Fg;igfis mfw;Wjy;fspw;fhf chpj;jhd Jiwapy; 03 

tUlq;fspw;Ff; Fiwahj mDgtKs;s epWtdq;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; 2021.12.14 md;W gp.g. 2.30 tiu 

vd;dhy; Vw;Wf;  nfhs;sg;gLk;.

,t;tpiykD njhlh;ghd Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021.12.07 md;W 

K.g. 10.30 ,w;F jSfk tshfg; gjpthshpd;  mYtyfj;jpy; 

elhj;Jtjw;Fj; jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. tpiykD xd;wpw;fhf 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 2000/-I gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; 

my;yJ kf;fs; tq;fp fsdpf; fpisapd; 055100110667549 vd;w 

fzf;f ,yf;fj;jpw;Fr; nrYj;jpg; gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;J 

tpguf;Fwpg;Gf;fSld; $ba tpiykD khjphpg;gbtq;fis 2021.12.13 

md;W gp.g. 2.30 tiu gpujpg; gjpthsh; (nghJ epUthfk;) ,lk; 

ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld; gy;fiyf;fofg; g+q;fhg; ghJfhg;G 

nghWg;ghshplk; fsdpg; gy;fiyf;fofj;jpd; tshfk; kw;Wk; 

uhfk kUj;Jt gPlj;jpd; gpujpg; gjpthshplk; uhfk kUj;Jt 

gPlj;jpd; tshfj;ijg; ghprPyid nra;tjw;fhd Neuj;ij xJf;fpf; 

nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf 

%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdj; jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J 

Kj;jpiuapl;L mtw;wpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fsdpg; 

gy;fiyf;fof jSfk tshfj;ijr; Rj;jpfhpg;gjw;fhd  tpiykD|

/ fsdpg; gy;fiyf;fof uhfk kUj;Jt gPl tshfj;ijr; Rj;jpfhpg;Gr; 

nra;tjw;fhd tpiykD| vdf; Fwpg;gpl;L 2021.12.14 md;W gp. g. 2.30 

,w;F Kd;dh; fsdpg; gy;fiyf;fof jSfk tshfj;jpd; gpujhd 

ghJfhg;G mjpfhhpapd; mYtyfj;jpd; Kd;dhy; itf;fg;gl;Ls;s 

nghJ epUthfg; gphptpd; ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

xt;nthU cUg;gbf;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. mt;thwd;wp chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; 

ghprPypf;fg;glhky; epuhfhpf;fg;gLk;.

2021.12.14 md;W gp.g. 2.30 ,w;F fsdpg; gy;fiyf;fof jSfk 

tshfj;jpd; gPlhjpgjp FO $l;l kz;lgj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk; 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ  mthpd; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;.

2021.11.22

Nehu;T+l; gpuNjr rig 

2022k; Mz;bw;F tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;
fPo;f;fhl;lg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfs; toq;Fgtu;fisAk; xg;ge;jf;fhuu;fisAk; 2022.01.01k; jpfjp njhlf;fk; 

2022.12.31k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpf;F gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf jifikAila tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; 

cw;gj;jpahsu;fs;> Kftu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rfy tpz;zg;gg;gbtq;fSk; 2021.12.24k; jpfjpf;F Kd; 'jtprhsu;> Nehu;T+l; gpuNjr rig> bad;rpd; grhu;> 

nghfte;jyhit" vd;w Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj;jghypd; %yk; my;yJ Neupy; nfhz;L te;J 

ifaspf;fyhk;. jghy; ciwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2022k; Mz;bw;fhd tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;" vdf; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nritfs; 

toq;fy; kw;Wk; nghUl;fs; tpepNahfj;jpw;fhf jdpj;jdpNa tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpepNahf];ju;fs;

tif 

,y.
tpguk;

kPs; nrYj;jg;glhj 

gjpTf; fl;lzk; 

(&)

01 vy;yh tifahd fhfpjhjpfs;> ,wg;gu; Kj;jpiufs; 1>000.00

02 `hl;ntahu; nghUl;fs; kw;Wk; epwg;G+r;Rf;fs; (vy;yh tifahd `hl;ntahu; 

nghUl;fSk;> epwg;G+r;Rf;fs; kw;Wk; gsgsg;ghf;Fk; jputpak; nghyp\; Kjypad)

1>000.00

03 eyk; fhf;Fk; kw;Wk; Rfhjhu Nritf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; (kio 

Nkyq;fp> G+l;];> gpsh];bf; thspfs;> Jk;Gj;jb> <f;fps;> Fg;ig mfw;Wtjw;Fj; 

Njitahd iftz;b gq;fR nfhy;ypfs; kw;Wk; Vida nghUl;fs;) 

1>000.00

04 tPjp kw;Wk; fl;blg;nghUl;fs; (nkl;ly; fw;fs;> fUq;fy;> rPnke;J> kzy;> 

nrq;fw;fs;> XLfs;> Rz;zhk;G Kjypad)

1>000.00

05 thfd cjpupg;ghfq;fs; (kpd;fyk;> lau;> bA+g; kw;Wk; rfy tpjkhd 

cjpupg;ghfq;fs;)

1>000.00

06 fhupahya jsghlq;fs; (Nkir>ehw;fhyp> mYkhupfs;> Nfhitfs; itf;Fk;

mYkhup> ,Uk;G mYkhup> kw;Wk; Vida jsghlq;fs;)

1>000.00

07 fhupahya cgfuzq;fs; (epow;gpujp ,ae;jpuk;> Nkirf; fz;zp> kbf;fz;zp> 

fzzp cjpupg;ghfq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> epow;gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; 

Vidad

1>000.00

08 tPjp tpsf;F nghUl;fs;> ghJfhg;Gg; gl;b kw;Wk; rfy tpjkhd kpd; nghUl;fs; 1>000.00

09 mDkjp gj;jpu ,yf;fj; jfLfs; 1>000.00

10 tpisahl;L cgfuzq;fs; (fuk;> nr];> fpupf;nfl;> cijg;ge;J> tiyg;ge;J 

kw;Wk; fug;ge;J Mfpatw;Wf;F Njitahd cgfuzq;fs; Vidad)

1>000.00

Nritfs;

tif 

,y.
tpguk;

kPs; nrYj;jg;glhj 

gjpTf; fl;lzk; 

(&)

11 mr;rf Nritfs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; fl;Lk; Ntiyfs; 1>000.00

12 Nkhl;lhu; thfdk;> ,ae;jpuq;fs; jpUj;Jjy; kw;Wk; Nritfs; 1>000.00

13 fhupahya cgfuzq;fisg; gOJ ghu;j;jy; (Nghl;Nlh nfhg;gp ,ae;jpuk;> gpujp 

vLj;jy; ,ae;jpuk;> fzpdp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk; Kjypad)

1>000.00

14 mYtyf jsghlq;fs; gOJghu;j;jy; 1>000.00

15 fl;bl tiugl fiyQu;fis gjpT nra;jy; (fl;bl tiuglq;fs; fPWtjw;F) 1>000.00

xg;ge;jf;fhuu;fs;

tif 

,y.
tpguk;

kPs; nrYj;jg;glhj 

gjpTf; fl;lzk; 

(&)

16 ,ae;jpu cgfuzk; toq;Feu; (Backhoe Loader, Lorries & Wacker Machine) 5>000.00

Fwpg;G:-  gjpT nra;ag;gLk; tpepNahf];ju;fs; nghUl;fis fsQ;rparhiyf;F nfhz;L te;J xg;gilf;f Ntz;Lk;. 

tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs; jq;fis gjpTnra;Ak; NghJ tpz;zg;gg;gbtj;Jld; tpahghu 

gjpTr;rhd;wpjopd; gpujpapidAk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gj;Jld; kPsr; nrYj;jg;glhj Nkw;Fwpg;gpl;l gjpTj; njhifapid 'jtprhsu;> Nehu;T+l; gpuNjr rig" 

vd;w ngaUf;F fhrhf/fhNrhiyahf tpz;zg;gg;gbtj;Jld; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Nkw;Fwpg;gpl;l 

gjpTf;fl;lzq;fs; rku;g;gpf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

Nkyjpf jfty;fSf;F nrayhsiu njhlu;G nfhs;sTk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; :- 052-2267678/052-2267788
K.K. utp 
jtprhsu;> 

Nehu;T+l; gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.gh.)

(khfhz tPjp Nghf;Ftuj;J $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jf tPlikg;G eph;khzj;Jiw 

Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp mikr;R (Nky; khfhzk;)

Vgprpfy; (fyg;G fy;) kw;Wk; fUq;fy; tifis toq;Fjy;
Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; fPo;f;fhZk; epiwNtw;W nghwpapyhsh; gzpkid kw;Wk; gp. nrayf 

gphpTfSf;F Njitahd Vgprp fy; (fyg;G fy;) kw;Wk; tftj;j v];Nghy;l; fsQ;rpaj;jpw;F Njitahd fUq;fy; tiffis 

toq;Ftjw;fhf jpwe;j tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp 

,yf;fk;

tpguk; fUq;fy; 

M3
ABC 

fyg;G fy; 

M3

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

(ntl;thp cld;) 

&.

Nfs;tpg; gpiz ngWkjp

fhrhf 

&.

tq;fp/fhg;GWjp 
%yk;

PRDA/WP/
PRO/2021/53

mtprhtis kp. ngh. 

gzpkid

- 2000 2000.00 32>500.00 65>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/54

nfhOk;G kp.ngh. gzpkid - 3000 2000.00 48>500.00 97>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/55

nkhwl;Lt kp.ngh. gzpkid - 3000 2000.00 48>500.00 97>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/56

epl;lk;Gt kp.ngh. kzpkid - 5000 2000.00 80>850.00 162>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/57

cLfk;nghy kp.ngh. 

kzpkid

- 5500 2000.00 89>000.00 177>850.00

PRDA/WP/
PRO/2021/58

ePHnfhOk;G [hvy tj;jis> 

fl;lhd gp.nr. gphptpw;fhf 

(ePHnfhOk;G kp.ngh. 

gzpkid

- 10945 2000.00 177>000.00 354>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/59

fphpe;jnty kp.ngh. gzpkid - 3000 2000.00 48>500.00 97>000.00

PRDA/WP/
PRO/2021/61

tftj;j v];Nghy;l; 

fsQ;rpaj;jpw;F 

Njitahd fUq;fy; tif 

toq;Ftjw;fhd Nfs;tp 

Nfhuy; (0-5> 5-10> 10-20 

msTfs;)

13400 - 2000.00 192>100.00 384>200.00

02.  ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2021.11.12 Kjy; 2021.12.03 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu Nkw;gb 

Nfs;tpg;gbtf; fl;lzq;fisr; nrYj;jp (mjpfhu rigapd; gjpT nra;j toq;Feh;fs; jtph;j;J) ,t; mjpfhu rigapd; 

ngWifg; gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpiz fhrhf my;yJ tq;fpg; gpiz %yk; ngWif 

Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfSf;F mikthf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nkw;gb ngWiff;F jifik ngWtjw;F Nfs;tpjhuh;fshy; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; 

fk;gdpfs; gjpthsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; 2021.12.06 gp.g. 2.30 ,w;F KbtiltJld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gly; md;Nw me;j 

Neuj;jpNyNa ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiyth;.

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> Nk.kh.)>

,y. 59> nrd; nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G -12.

njhiyNgrp ,y. 011-5676903
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ைத்திய ைா்காணத்தில் 08 ைாதங்களில்

தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

இவ் வருடத்தின் முதல் 08 மாத 
காலப் பகுதியில் மத்திய மாகாணத் -
தில் 11 பபணகள பகாலல பெயயப் 
பட்டிருப்பதுடன்,குறித்த அதத 08 
மாத காலத்தில் 94 சிறுவர் துஷ்பிர -
தயாக ெம்பவஙகளும் பதிவாகியி -
ருப்பதாக மத்திய மாகாண சிறுவர் 
மற்றும் மகளிர் பாதுகாப்புப் பிரிவு 
பதரிவித்துள்ளது.

இவ் வருடம் ஜனவரி முதலாம் 
திகதி பதாடககம் ஆகஸ்ட் மாதம் 
31ஆம் திகதி வலரயிலான முதல் 
08 மாத காலத்தில் இச் ெம்பவங -
கள பதிவாகியிருப்பதாக மத்திய 
மாகாண சிறுவர் மற்றும் மகளிர் 
பாதுகாப்புப் பிரிவிற்குப் பபாறுப் -
பான உதவிப் பபாலிஸ் அதிகாரி 
திருமதி ஜானகி பெனவிரத்ன இத் 
தகவல்கல்ளத் பவளியிட்டார்.

குறித்த 08 மாத காலத்தினுள சிறு -
வர்கல்ளத் தாககிக காயப்படுத்திய 

27 ெம்பவஙகள மத்திய மாகாணத் -
தில் பதிவாகியுள்ளன.மாத்தல்ள 
பபாலிஸ் பிரிவில் சிறுவர்கல்ள 
தாககிக காயப்படுத்திய ெம்பவங -
கள 09மும், கணடி பபாலிஸ் 
பிரிவில் 08 உம் பதிவாகியிருககும் 
நிலலயில், கம்பல்ள பபாலிஸ் 
பிரிவில் அத்தலகய ெம்பவஙகள 
எதுவும் பதிவாகாலம விதெட அம்-
ெமாகும்.

இககாலப் பகுதியில் பபணகள 
மீதான 12 பாலியல் வன்முலைச் 
ெம்பவஙகள பதிவாகியுள்ளன.
இதத காலப் பகுதியில் 11 பபணகள 
பகாலல பெயயப்பட்டிருப்பதுடன் 
இவற்றில் 04 பகாலலச் ெம்பவங-
கள நுவபரலியா பபாலிஸ் பிரிவில் 
பதிவாகியுள்ளன. கணடி பபாலிஸ் 
பிரிவில்  பபணகள கடத்தப்பட்ட 
ெம்பவஙகள 04 பதிவாகியுள்ளன.

இலவ இவ்வாறிருகக,பகாவிட் 
லவரஸ் பரவல் நிலல காரணமாக 
பாடொலலகள மற்றும் தனியார் 

வகுப்புகள என்பன இடம் பபைா-
திருநத பின்னணியில் சிறுவர்கள 
பாலியல் துஷ்பிரதயாகஙகளுககு 
இலககான ெம்பவஙகள பபற்ைார் -
களின் பாதுகாப்பில் பிளல்ளகள 
இருநத காலத்தில் என்பலதயும் இது 
பதாடர்பில் பபற்ைார்கள விதெட 
கவனம் பெலுத்துதல் அவசியம். 

இவ்வாறு பாதிககப்பட்ட சிறு-
வர்கள பலரிடம் இவ் விவகாரம் 
பதாடர்பில் வினவிய தபாது அவர்க-
ளில் பபரும் எணணிகலகயிலாதனா-
ரிடம் பதாலலப்தபசி வெதிகள 
எதுவும் இல்லாதிருநதலம பதரிய 
வநததாகவும்,துஷ்பிரதயாகத்திற் -
குள்ளான சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகள 
பலரும் பாதிககப்பட்டிருப்பது அவர்-
கள தமது தாய அல்லது தநலதயின் 
பதாலலப் தபசிகளின் மூலம் பவளி 
நபர்களுடன் ஏற்படுத்திக பகாணட 
பதாடர்புகளின் மூலம் என்பது 
பதரிய வநதிருப்பதாகவும் அவர் 
தமலும் பதரிவித்தார்.

11 பெண்கள் ப்காலை,12 பெண்கள் 
உடெட 94 சிறுவர் துஷ்பிரயோ்கம் மாத்தல்ள சுழற்சி நிருபர்

நாவுல பிரததெ ெலபயின் 2022 
ஆம் ஆணடுககான வரவு பெலவுத் 
திட்டம் 15 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு -
டன் ஏகமனதாக நிலைதவற்ைப்பட் -
டுள்ளது.

நாவுல பிரததெ ெலபயின் 2022-ம் 
ஆணடுககான வரவு பெலவுத் திட்-
டத்துககான அமர்வு பிரததெ ெலப 
மணடபத்தில் நலடபபற்ைது. இதன்-
தபாது பிரததெ ெலபத் தலலவர் திெநா-
யககவினால் வரவு பெலவுத்திட்ட 
முன்பமாழிவு ெலபயில் முன்லவத்து 
ஆரம்பித்து லவத்தார். இதலனய-
டுத்து வரவு பெலவுத் திட்ட வாக-
பகடுப்பில் உறுப்பினர்கள 15 தபர் 
வரவு பெலவு திட்டத்திற்கு ஆதரவாக 
வாககளித்தனர். ஸ்ரீலஙகா பபாதுஜன 
பபரமுன உறுப்பினர்கள 9 தபரும் ஸ்ரீ-
லஙகா சுதநதிரக கட்சி உறுப்பினர்கள 
இரணடு தபரும் தஜவிபி உறுப்பினர் 
ஒருவரும் ஐககிய ததசியக கட்சிலயச் 
தெர்நத உறுப்பினர்களில் 4 தபரில் 
மூவர் வரவு பெலவுத் திட்டத்திற்கு 
ஆதரவாகவும் வாககளித்தனர். மற்-
றுபமாருவர் ெலபககு ெமுகமளிகக-
வில்லல.

நாவுல பிரததச 
சம்பயின் 2022 ஆம 
ஆண்டுக்கான 
்பட்்ஜட் நிமைதவறைம

ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர்

பபரும் தபாகத்திற்கு ததலவயான 
இரொயன உரம் மற்றும் விவொயத்-
திற்கு ததலவயான ஏலனய இரொ-
யன திரவியஙகல்ள பபற்றுதருமாறு 
தகாரி நுவபரலியாவில் தநற்று விவ -
ொயிகள ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்லை நடத்-
தினர்.

பிரததெ விவொயி-
களுடன் இலணநது 
ததரர்களும் இநத ஆர்ப் -
பாட்டத்லத முன்பனடுத்-
தனர். தபாராட்ட தபர -
ணியானது நுவபரலியா 
காமினி ததசிய பாடொ-
லலககு முன்பாக ஆரம்-
பிககப்பட்டு பதுல்ள 
நுவபரலியா பிரதான 
வீதியினூடாக நுவபர-
லியா தபால் நிலலயத்-
திற்கு முன்பாக பென்ை-
லடநதது.

அஙகு தபாராட்டமானது பதாட 
ர்நது சுமார் இரணடு மணித்தியா-
லயஙகள சுமார் 2000 தபர் வலர 

கலநது பகாணட  இநத ஆர்ப்பாட்-
டத்தில் எதிர்ப்பு தகாஷஙகள எழுப்-
பப்பட்டு, பதாலதகல்ள ஏநதியவாறு 

தபாராட்டம் முன்பன-
டுககப்பட்டது.

இநத தபாராட்டத்-
திற்கு ஆதரவாக நுவ-
பரலியா, கநதபல்ள, 
மீபிலிமான, நானு 
ஓயா ஆகிய நகரஙக-
ளில் உள்ள கலடகல்ள 
மூடி இநத ஆர்பாட்-
டம் முன்பனடுககப்-
ப ட் ட து . இ த ன ா ல் 

நுவபரலியா பபாரு்ளாதார மத்திய 
நிலலயத்தின் பெயற்பாடுகளும் 
தலடபட்டிருநதன.

நுவரரலியாவில் விவசாயி்களின் ஆர்்ப்பாட்்டத்தால் 

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

ெகல பயணிகள முச்ெககர வணடி-
களுககுமான  மீற்ைர் கட்டண நலட-
முலைலய  எதிர்வரும் ஜனவரி 
மாதம் முதல் கட்டாயமாககுவதற்-
கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் தயா-
ரிககப்பட்டுள்ளதாக தபாககுவரத்து 
இராஜாஙக அலமச்ெர் திலும் அமு-
னுகம பதரிவித்தார்.

எதிர்வரும் ஜனவரி 01ஆம் திகதி 
தமல் மாகாணத்தில் இநதச் ெட்டம் 
அமுல்படுத்தப்பட்டு மூன்று மாதங-
களுககுள நாடு பூராகவும் விஸ்த-
ரிககப்பட்டு அதன் பின்னர் மீற்ைர் 
இல்லாத முச்ெககர வணடிகளுககு 
ெட்ட நடவடிகலக எடுககப்படும் 
எனவும் அவர் பதரிவித்தார்.

தநற்று முன்தினம் (20) கணடி நகர 

பஸ் தபாககுவரத்து  தெலவலய  
ஆரமித்து லவத்த பின்னர்  ஊட -
கஙகளுககு கருத்து பதரிவிககும் 
தபாதத அவர் இவ்வாறு பதரிவித்-
தார்.

அஙகு பதாடர்நதுலரயாற்றிய 
அலமச்ெர்:

அலனத்து முச்ெககர வணடி -
கல்ளயும் மீட்டர் டகசிக்ளாக 
மாற்றுவலத கட்டாயமாககும் 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லகச்ொத் -
திடப்பட்டுள்ள தபாதிலும், அது 
பதாடர்பான தவலலத்திட்டம் 
பதாடர்பில் முச்ெககர வணடி ெங -
கஙகளின் பிரதிநிதிகளுககு அறி -
விககப்படும் வலர அது இன்னும் 
பவளியிடப்படவில்லல.

என்றும் அவர் பதரிவித்தார்..
கட்டணத்லத காட்சிப்படுத்து -

வதற்கு மீட்டர்கள இல்லாததால், 
இன்று சில முச்ெககர வணடி 
ொரதிகள  அைவிடும் நியாய -
மற்ை கட்டணஙகள பதாடர்பில் 
பபாது மககளிடமிருநது அடிக -
கடி முலைப்பாடுகள கிலடககின் -
ைன. 

ஆகதவ  இரு தரப்பினலரயும் 
கருத்தில் பகாணடு இநத முடிவு 
எடுககப்பட்டதாகவும், மகக -
ளுககு நம்பகமான மற்றும் தரமான 
தெலவலய வழஙகுவதத இதன் 
தநாககமாகும் எனவும் அலமச்ெர் 
தமலும் குறிப்பிட்டார்.

   - இரா்ஜாங்க அமைசசர் திலும அமுனு்கை

்ஜனவரி முதல் மீறைர் இல்லாத

மாத்தல்ள சுழற்சி நிருபர்

சுபிட்ெத்தின் தநாககு பகாள -
லகககு அலமய நாடு முழுவதும் 
ஒரு இலட்ெம் கிதலா மீட்டர் வீதி 
அபிவிருத்தி பெயயும் தவலல திட்-
டத்தின் கீழ் மாத்தல்ள மாநகர 
ெலபககுட்பட்ட தபாகஹபகாடுவ 
வீதி 9 தகாடி ரூபாய பெலவில் 
காபட் இட்டு அபிவிருத்தி பெயயப்-
படவுள்ளது.

வீதியின் அபிவிருத்திப் பணிகள 
ஆரம்பித்து லவககப்பட்ட நிகழ்வில் 
பிரதம அதிதியாக கலநது பகாணட 
மாத்தல்ள மாவட்ட பாராளுமன்ை 
உறுப்பினரும் மாவட்ட அபிவிருத் -
திக குழுத் தலலவருமான நாலக 
தகாட்தடபகாட இதன் ஆரம்ப 
பணிலய ஆரம்பித்து லவத்தார். இந-
நிகழ்வில் மாத்தல்ள மாநகரெலப 
முதல்வர் எஸ். பிரகாஷ் உட்பட 
பலரும் கலநது பகாணடனர்.

மாத்தலை யொ்கஹப்காடுவ வீதி ஒனெது 
ய்காடி ரூொய் பெைவில் அபிவிருததி

ைமலய்க ்கமல ்பண்்பாட்டு ைன்ைத்தின் ஏற்பாட்டில் இ்டமர்பறை ஊ்ட்கவியலாளர் வரதன் கிருஸணாவின் 'ரவந்து தணியாத பூமி' நூல் ரவளியீட்டு நி்கழ்வில் ஓய்வு நிமல வலயக ்கல்வி்ப ்பணி்ப்பாளரும ்கல்வியியலாளருைான நா்கலிங்கம ஐயா, மூத்த ரதாழிறசங்க வாதி 
ஐயாதுமர ஐயா ஆகிதயார் ர்கௌரவிக்க்ப்பட்்டமதயும ்ப்டங்களில் ்காணலாம.....

முச்சக்கரவண்டி்களுககு 
்சட்ட ந்டவடிக்்க

பொருைா்தார மததிே நிலைேததின 
பெேறொடு்கள் ொதிப்பு

சிறுவர் ைறறும ை்களிர் ்பாது்கா்பபு்ப பிரிவு

தமிழ் முறத்பாககு கூட்்டணியின் தமலவர் ைதனா ்கதணசன் MP  ர்காதரானா ரதாறைால் ்பாதிக்க்ப்பட்டுளளதால் அவர் 
விமரவில் நலம ர்பை ்ஜனநாய்க ைக்கள முன்னணியின் ்கம்பஹா ைாவட்்ட அமை்ப்பாளரும வத்தமள ைாத்பால ந்கரசம்ப 
உறு்பபினருைான சசிகுைார் ைறறும ரசயறகுழு உறு்பபினர்்களின் ஏற்பாட்டில் வத்தமள ஸ்ரீ சிவசு்பரைணிய திருகத்காவிலில் 
யா்க பூம்ஜ நம்டர்பறை பின்னர் எடுக்க்ப்பட்்ட ்ப்டம.

ஈரான் இஸலாமியக குடியரசின் தூதுவர் ஹாரெம அஷ்ஜ -
ஸாரதஹ், ஸ்ரீ லங்கா முஸலிம ்காஙகிரஸ தமலவர் ரவூ்ப 
ஹககீமை தநறறு சந்தித்து சை்கால வி்டயங்கள ்பறறி ்கலந் -
துமரயாடிய த்பாது எடுக்க்ப்பட்்ட ்ப்டம.

்கல்பைாழுலவ அல் அமானில் 
ப்தாழில்வாணலம பெேைமர்வு

பாடொலல கல்வித் 
துலையில் புதிய மாற்ைங-
கல்ள ஏற்படுத்தும் எண-
ணககருவின் கீழ், பாட-
ொலலகளில் பதாழில் 
வாணலமக கல்விககு 
முன்னுரிலம அளிககும் 
வலகயில், பாடொலல 
மட்டத்தில் பதாழில் 
வாணலம ஆசிரியர்கல்ள 
உருவாககும் வலகயிலான 
புதிய திட்டத்தில் பெயல-
மர்வுகல்ள நடத்தும் பெயற்பாடுகள   முடுககிவிடப்பட்டுள்ளன.

பகாவிட் - 19 பதாற்றுப் பரவலால் நாட்டின் கல்வித்துலை பாரிய 
ெவாலல எதிர்பகாணடது. தற்தபாது நிலலலம ஓர்ளவு சீரலடநது காணப்-
படும் நிலலயில், இதற்கலமய ஆரம்ப நடவடிகலகயாக, ( SBATD ) 
"பாடொலல மட்ட பதாழில் வாணலம ஆசிரியர் அபிவிருத்தித் திட்-
டத்லத" முதன்லமப் படுத்தி, ததர்நபதடுககப்பட்ட ஆசிரியர்களுககான பெய-
லமர்வுகள தற்தபாது இடம்பபற்று வருகின்ைன. இதன் ஒரு அஙகமாக, 
கல்பலாழுலவ அல் - அமான் முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில்,  ததர்நபத-
டுககப்பட்ட 11 ஆசிரியர்கல்ள உளவாஙகிய பெயலமர்பவான்று, அண-
லமயில் இடம்பபற்ைது.அதிபர் எம்.ரீ.எம். ஆஸிம் வழிகாட்டலில், முழு 
நாள பெயலமர்வாக நலடபபற்ை இநநிகழ்வின் இறுதியில், இதில் 
பஙதகற்ை ஆசிரியர்களுககு ொன்றிதழ்களும் வழஙகப்பட்டன.
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என்்னை க�ொல்ல 
ப்ல ்தட்ை முறபடட 
பிரபொ�ர்னையே பழி -
ைொங�வில்்ல. மொறொ� 
அைரது மரணத்தில பரி -
்தொபம் ஏறபடடது எனை 
அ்மச்சர் டக்ளஸ் ய்தை -
னைந்தொ க்தரிவித்துள்ளொர்.

கி ளி க � ொ ச சி யி ல 
ய�றறு முன்தினைம் இடம் -
கபறற ்சமுர்த்தி உத்தியேொ�த்்தர்�ளு-
டனைொனை �்லநது்ரேொடலின் யபொய்த 
அைர் இவைொறு க்தரிவித்்தொர்.

அைர் யமலும் க்தரிவிக்�யில, 

அழிவு�ள, இழப்புக-
�ள, இடம்கபேர்வு�ள 
எமககு ைநதிருக�ொது. 
யமலும் ப்ல மடஙகு 
முன் ய னை ற ற � ர ம ொ னை 
ைொழக்�யில �ொங�ள 
இ ருந தி ரு ப் ய ப ொ ம் . 
க�டுகுடி க்சொறய�்ளொது 
என்பது யபொ்ல அது அப்-
படியே யபொய்விடடது.

�டந்த பொரொளுமன்ற 
ய்தர்்தலிலும் கூட ்சந -

திரகுமொர் எம்யமொடு ய்சர்நது ய�ட -
டிருந்தொல �டசிககு 3 ஆ்சனைங-
�ள கி்டத்திருககும். ஆனைொல 
அைருடன் ய்சர்நது ய�டடொல இஙகு 

ைொககு விழொது எனை ேொயரொ கூறியி-
ருந்த நி்்லயில அைர் அ்தறகு எடு -
படடு யபொய்விடடொர். அது அைரு-
்டே விதி. அந்த விதி்ே மதிேொல 
கைல்ல முடியும் என்று �ொன் �ம்பு-
கின்யறன். ஆனைொல அைருககு அது 
முடிேொமல யபொய்விடடது.

கிளிக�ொசசி மொைடடத்தில �டல 
க்தொழிய்லொடு ்சம்பந்தப்படடது மொத்-
திரமல்லொது, ்சமுர்த்தி உள்ளடஙகிே 
்ச�்ல யை்்ல�்்ளயும் யமறபொர்்ை 
க்சய்ேவும், அ்த்னை �ண�ொணிக-
�வும் ைழி�டத்்தவும் விரும்புகின்-
யறன். அது எனைககுரிே ்சடட �ட்ம -
�்ளொ�வும் இருக�்லொம். எனைககுரிே 

அரசிேல �ட்ம�்ளொ�வும் இருக�-
்லொம்.

என்னிடம் பழிைொஙகும் �டை -
டிக்��ள இல்்ல. �ொன் பிரபொ�ர -
்னையே பழிைொங�வில்்ல.

�ொன் உங�ளிடம் எதிர்பொர்ப்பது 
்சடட �ட்ம�ள, மக�ள �ட்ம -
�்்ள மொத்திரயம.இந்த பகுதி மக�-
ளு்டே ைொழைொ்தொரத்்்த உேர்த்்த 
யைணடும். 

குறிப்பொ� ்சமுர்த்தி யை்்லத் -
திடடத்தின் ஊடொ� மொத்திரமல்ல, 
ஏ்னைே அ்மச்சர்�ளு்டே 
யை்்லத்திடடங�ளுடன் ய்சர்த்து 
�ொன் அ்்த யமறக�ொள்ள விரும்பு-
கின்யறன்.

என்னிடம ்பழிவாஙகும நடவடிகம்க்கள் இலமலை;

மன்னைொர் குறூப்  நிருபர்

மன்னைொர் மொைடடத்தில 
க�ொயரொனைொ க்தொறறொ்ளர்�-
ளின் எணணிக்� �ொளுககு 
�ொள அதி�ரித்துச க்சலலும் 
நி்்லயில �டந்த 20 �ொட�-
ளில 423 க�ொயரொனைொ க்தொற-
றொ்ளர்�ள அ்டேொ்ளம் 
�ொணப்படடுள்ளனைர்.

மன்னைொர் மொைடட க�ொயரொனைொ நி்ல -
ைரம் க்தொடர்பொ� மொைடட பிரொந-
திே சு�ொ்தொர ய்ச்ை�ள பணிப்பொ-
்ளர் ்ைத்திேர் ரி.வியனைொ்தன் ய�றறு  
(21) ஞொயிறறுககிழ்ம விடுத்துள்ள 
க�ொயரொனைொ நி்லைர அறிக்�யில 
குறிப்பிடப்படடுள்ளது.

அந்த அறிக்�யில யமலும் குறிப் -
பிடு்�யில,,,

மன்னைொர் மொைடடத்தில 
ய�றறு முநதினைம்  ்சனிககி-
ழ்ம (20) யமலும் புதி்தொ� 
18 க�ொயரொனைொ க்தொறறொ்ளர்-
�ள அ்டேொ்ளம் �ொணப்-
படடுள்ளனைர். �ைம்பர் 
மொ்தம் 1 ஆம் தி�தி க்தொடக-
�ம் 20 ஆம் தி�தி ை்ர 423 
க�ொயரொனைொ க்தொறறொ்ளர்�ள 

அ்டேொ்ளம் �ொணப்படடுள்ளனைர்.
இந்த ைருடம் 2799 க்தொறறொ -

்ளர்�ளும்,மன்னைொர் மொைடடத்தில 
்தறயபொது ை்ர 2816 க்தொறறொ்ளர்-
�ளும் அ்டேொ்ளம் �ொணப்பட-
டுள்ளனைர்.மொைடடத்தில ்தறயபொது 
ை்ர 25 க�ொயரொனைொ மரணங�ள 
நி�ழநதுள்ளனை எனை குறிப்பிடப் -
படடுள்ளது.

மன்னாரில் 20 நனாட்களில் 
423 க்கனார�னா்னா க�னாற்னாளர்கள்

பருத்திது்ற விய்சட நிருபர்

இ்லங்� மத்திே ைஙகியின் ஏற -
பொடடில சிறிே மறறும் �டுத்்தர 
மு்தலீடடொ்ளர்�ளின் பிரசசி்னை�ள 
க்தொடர்பில அறிநது தீர்வு �ொணும் 
விய்சட �்லநது்ரேொடல மத்திே 
ைஙகி ஆளு�ரின் பஙகுபறறு்தலு-
டன் ய�றறு �்டகபறறது.

இநநி�ழவு இ்லங்� மத்திே 
ைஙகியின் பிரொநதிேக கி்்ளயின் 
ஏறபொடடில ேொழப்பொணத்தி -
லுள்ள ்தனிேொர் விடுதியில இடம் -
கபறறது.

ைட பிரொநதிேத்துடன் க்தொடர்பு -

்டே பஙகு்தொரர்�ளின் ஒத்து்ழப்-
புடன் பிரொநதிேத்தின் நி்்லேொனை 
ை்ளர்சசி்ே அ்டை்தற�ொனை 
ஒருஙகி்ணந்த கபொறிமு்ற்ே 
உருைொககு்தல மறறும் சிக�ல�்்ள 
்�ேொளை்தற�ொனை ்சொத்திேமொனை 
தீர்வு�ள மறறும் உத்தி�ள ைழங-
குை்்த ய�ொக�ொ� க�ொணடு இந்த 
விய்சட �்லநது்ரேொடல இடம் -
கபறறது.

இநநி�ழவில இ்லங்� மத்திே 
ைஙகியின் ஆளு�ர் அஜித் நிைொட 
�ப்ரொல, ைடமொ�ொண ஆளு�ர் 
ஜீைன் திேொ�ரொஜொ, ேொழ.மொைடட 
அர்சொங� அதிபர் �ணபதிப்பிள்்ள 

மய�்சன், இ்லங்� மத்திே ைஙகி-
யின் பிரதி ஆளு�ர்�ள, ைஙகி�ளின் 
பிரொநதிே கபொது மு�ொ்மேொ்ளர் -
�ள, சிறிே மறறும் �டுத்்தர மு்தலீட-
டொ்ளர்�ள எனைப் ப்லரும் பஙய�ற-
றனைர்.

இ்தன்யபொது மு்தலீடடொ்ளர்�ளின் 
பிரசசி்னை�்்ளக ய�ரடிேொ� ய�ட -
டறிநது க�ொணட மத்திே ைஙகி 
ஆளு�ர் அ்தற�ொனை தீர்வு�்்ள ைட 
மொ�ொண ஆளு�ர், அர்ச அதிபர்�ள 
மறறும் மறறும் ைஙகி அதி�ொரி� -
ளுடன் யபசி அ்தறகு தீர்வு�்்ள 
ைழங� �டைடிக்� எடுப்ப்தொ� 
க்தரிவித்்தொர்.

ைத்திய வஙகி ஆளுநர் தமலைமையில யாழ்ப்பாணத்தில 

ேொழ. விய்சட நிருபர்

ைலி�ொமம் கிழககுப் பிரய்த்ச 
்ச்பத் ்தவி்சொ்ளர் திேொ�ரொஜொ 
நியரொ்ை இன்று �ொ்்ல நீதிமன்-
றில முன்னி்்லேொகுமொறு மல்லொ-
�ம் மொைடட நீதிமன்றின் �டட்்ள 
அசசுயைலி கபொலி்சொரினைொல ய்சர்ப் -
பிக�ப்படடுள்ளது.

மொவீரர் தினைம் க்தொடர்பில நீதி -
மன்றங�ளினைொல ்த்ட உத்்தரவு�ள 
பிறப்பிக�ப்படடு ைரும் நி்்லயில 
மொவீரர் தினைம் க்தொடர்பில ைழக-
குத் ்தொக�ல க்சய்ேப்படயட இவ 
அ்ழப்புக�டட்்ள ்சமர்ப்பிக�ப்-
படடுள்ளது.

ஒவகைொரு மொவீரர் தினைம் மறறும் 
திேொ� தீபம் திலிபனின் நி்னை-
யைந்தல�ளில ைலி�ொமம் கிழககு 
பிரய்த்ச ்ச்பத் ்தவி்சொ்ளரின் நி்னை -
யைந்தல சு்தநதிரத்திறகு எதிரொ� 
கபொலி்சொர் ைழககு�்்ளத் ்தொக�ல 
க்சய்து ைருகின்ற்ம குறிப்பிடத்்தக -
�து. இம் மு்ற உப ்தவி்சொ்ளர் �பி்ல-
னின் கபேரும் இவ ைழககில ய்சர்க -
�ப்படடுள்ளது.

வலி. கிழக்கு 
பிரதேச சபை 
ேவிசாளருக்கு 
அபழபைாபை

என்் க்கனால்்ல முற்பட்ட பி�்பனா்க�னின 
ம�ணத்தில் ்பரி�னா்பம் ஏற்பட்டது அமைச்சர் 

டக்ளஸ்
நனாளுக்கு நனாள் அதி்கரிக்கும் நி்்ல

சிறிய மறறும் நடுத்�� மு�லீட்டனாளர்களின 
பி�ச்சி்்்கள் க�னா்டரபில் ்க்லந்து்�யனா்டல்

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

கிளிக�ொசசி டிப்யபொ ்சநதியில 
ய�றறு ப�ல இடம்கபறற பொரிே 
விபத்து ்சம்பைத்தில இருைர் �ொே-
ம்டந்த நி்்லயில கிளிக�ொசசி 
்ைத்திே்சொ்்லயில அனுமதிக�ப்-
படடுள்ளனைர்.

விபத்து ய�றறு ப�ல 12 மணிே்ள -
வில இடம்கபறறுள்ளது. பரந்தன் 
தி்்சயிலிருநது கிளிக�ொசசி ��-
ருககுள நு்ழந்த �ன்டர் ைொ�னைம் 
�டடுப்பொட்ட இழநது யபருநது 
நி்்லேத்தில ்தரித்திருந்த முச்சக�ர-
ைணடி மறறும் �ொருடன் யமொதியுள-
்ளது.

இ்தன் யபொது இருைர் �ொேம-
்டந்த நி்்லயில கிளிக�ொசசி ்ைத்-
திே்சொ்்லயில அனுமதிக�ப்படடுள-
்ளனைர்.யமொதுணட �ன்டர் ைொ�னைம் 

பகுதிே்ளவில ய்ச்தம்டந்ததுடன், 
முச்சக�ரைணடி மறறும் �ொர் ஆகிே-
னைவும் ய்ச்தம்டநதுள்ளனை.

விபத்து க்தொடர்பில கிளிக�ொசசி 
கபொலி்சொர் வி்சொர்ண�்்ள முன்-
கனைடுத்து ைருகின்றனைர்.

இய்தயை்்ள �டந்த 15ம் தி�தி 
விபத்து இடம்கபறற பகுதி்ே 
அணமித்துள்ள கிளிக�ொசசி மத்திே 
ம�ொ வித்திேொ்லேம் முன்பொ� 
பொ்த்சொரி �ட்ையில இவைொறொனை-
க்தொரு விபத்தின்யபொது பொட்சொ்்ல 
மொணைர் ஒருைர் உயிரிழநதிருந்தது-
டன் மறறுகமொரு மொணவி படு�ொே-
ம்டநதிருந்தொர்.

அதி�ரித்்த யை�ம், க�ரி்சல �ொர -
ணமொ� இவைொறொனை விபத்துக�ள 
கிளிக�ொசசியில பதிைொகி ைரு -
கின்ற்ம இஙகு குறிப்பிடத்்தக -
�்தொகும்.

கிளிகநனாச்சி டிபர்பனா சந்தியில் ்கன்டர 
வனா்க்ம் ரமனாதி இருவர ்படு்கனாயம்

ைவுனிேொ விய்சட நிருபர்

ஓயர �ொடு, ஒயர ்சடடத்தின் க்சே-
்லணித் ்த்்லைர் ஞொனை்சொர ய்தரர் 
ைடககில மு்த்லொை்தொ� �டத்திே 
கூடடத்தில க்சய்தி ய்ச�ரிக� ஊட-
�ங�ளுககு அனுமதி மறுக�ப்பட -
டுள்ளது.

ைடககு மொ�ொணத்தில மு்த்லொ -
ைது கூடடம் ைவுனிேொ மொைடட 
க்சே்ல� மொ�ொடடு மணடபத்தில 
ய�றறு முன்தினைம் பிறப�ல க்தொடக-
�ம் மொ்்ல ை்ர (20) இடம்கபற-
றது.

இக கூடடத்தில ஒயர �ொடு, ஒயர 
்சடடம் க்சே்லணியின் ்சடடம் 
க்தொடர்பொனை �ருத்்தறியும் கூடடம் 
ஞொனை்சொர ய்தரர் ்த்்ல்மயி்லொனை 
க்சே்லணியின் பஙகுபறறு்தலு-
டன் �்டகபறறது. இ்தன்யபொது 
அ்ழப்பு விடுக�ப்படட ்சமூ� 
மடட உறுப்பினைர்�ளிடம் மடடும் 
ஒயர �ொடு, ஒயர ்சடடம் க்தொடர்-
பொனை �ருத்துக�ள மறறும் ஆய்லொ-
்ச்னை�ள ய�டடறிேப்படடனை.
இ்தன்யபொது குறித்்த �்லநது்ரேொட-
லில க்சய்தி ய்ச�ரிப்ப்தறகு க்சன்ற 
ைவுனிேொ ஊட�விே்லொ்ளர்�ளுககு 
அனுமதி மறுக�ப்படடுள்ளது.

'ஒதர நாடு, ஒதர சட்டம்' 
சசயலணியின் 
கூட்டத்தில் 
கலந்து சகாளள 
ஊ்டகஙகளுக்கு 
அனுமதி மறுபபு

ைவுனிேொ விய்சட நிருபர்

ைவுனிேொ ைடககு பிரய்த்ச 
்ச்பயின் பொதீடு ய்தொற�டிக�ப்பட-
டொலும் கபொருத்்தமொனை ஒருை்ர 
்தவி்சொ்ளரொ� நிேமித்்தொல ்தமிழ 
ய்தசிே மக�ள முன்னைனி ஆ்தரை -
ளிககும் எனை �டசியின் ைவுனிேொ 
மொைடட அ்மப்பொ்ளர் கஜ.மயூரன் 
க்தரிவித்துள்ளொர்.

அைர் இது க்தொடர்பில  ஊட�ங -
�ளுககு அனுப்பி ்ைத்துள்ள அறிக-
்�யில யமலும் க்தரிவிக�ப்பட -
டுள்ள்தொைது,

ைவுனிேொ ைடககு பிரய்த்ச நி்லப்-
பரப்்பயும், அ்தன் பகுதி�்்ளயும் 
்தமிழ பிரதிநிதி ஒருையர க்தொடர்ந-
தும் நிர்ைகிக� யைணடும் என்பதில 
்தமிழ ய்தசிே மக�ள முன்னைணி 
அன்று க்தொடக�ம் உறுதிேொ�யை 

உள்ளது.
அ்தனைடிப்ப்டயிய்ல மு்தன் 

மு்த்லொ� ைவுனிேொ ைடககு பிரய்த்ச 
்ச்ப ்தவி்சொ்ளர் க்தரிவின் யபொது 
்தமிழ ய்தசிே மக�ள முன்னைணி-
யின் மூன்று உறுப்பினைர்�ளும் ்தமிழ 
ய்தசிேக கூடட்மப்புககு ஆ்தரை-
ளித்து ்தவி்சொ்ளர் மறறும் உப ்தவி்சொ-
்ளர் க்தரிவிறகு உ்தவியிருந்தது. 

ஆனைொலும் ்தறயபொ்்தே ்தவி்சொ்ளர் 
பொரபட்சமொ� �டப்பதுடன், மக�ள 
�்லன்்சொர்ந்த விடேங�்்ள முன்கனை-
டுப்ப்தறகும் ்த்டேொ� இருப்ப்தொ� 
எமது �டசி உறுப்பினைர்�ள க்தொடர்ச-
சிேொ� க்தரிவித்து ைந்த நி்்லயில, 
பொதீடடிலும் கு்றபொடு�ள �ொணப்-
படடது. 

அ்தன் �ொரணமொ�யை �ொம் 

அ்த்னை எதிர்க� யைணடிே நி்்ல 
உருைொகிேது. எமது �டசி உறுப் -
பினைர்�ள மடடுமன்றி ஈபிஆர்எல-
எப்  �டசியின் உறுப்பினைர்�ள கூட 
குறித்்த பொதீடடுககு எதிரொ�யை ைொக-
�ளித்திருந்தனைர்.

அத்துடன், ைவுனிேொ ைடககு 
பிரய்த்ச ்ச்பேொனைது கபரும்பொன்-
்மயினைத்்தைர்�ளின் ்��ளுககு 
க்சலை்தறகு ்தமிழ ய்தசிே மக�ள 
முன்னைணி என்றும் இடமளிக�ொது 
என்ப்்த மீ்ள நி்னைவுபடுத்்த விரும் -
புகின்யறொம்.

எனையை, ைவுனிேொ ைடககின் 
நி்ல்ம்ே உணர்நது ்தமிழ ய்தசிே 
கூடட்மப்பு கபொருத்்தமொனை 
ஒருை்ர ்தவி்சொ்ளரொ� முன்கமொ -
ழிநது க்சேறபட யைணடும்.

வவுனியா வ்டக்கு பிரதேச சபையின் ைட்ஜட தோறகடிபபு; 

ஓமந்்த வியைட 
நிருபர்

ை வு னி ே ொ 
பஙகின் மி� 
பழ்ம ைொய்ந்த 
ப ற ண � ட ட � ல  
தூே அ்டக�்ல 
அன்்னை ஆ்லேம் 
மீள குடியேறறத்-
தின் பின் புனைர்மக-
�ப்படடு  மன்னைொர் 
மொைடட ஆேர் 
யபரருட �்லொநிதி இம்மொனுைல 
கபர்னைொணயடொ ஆணட்�ேொல 
(20) அபியை�ம் க்சய்து திறநது 
்ைக�ப்படடது.

பஙகு ்தந்்தயின் ்த்்ல்மயில  
ஏறபொடு க்சய்ேப்படட இந நி�ழவு 

ம்றமொைடட குரு மு்தலைர்�ளு-
டன் இ்ணநது கூடடு திருப்பலி 
ஒப்புக�ொடுக�ப்படட்தன் பின்னைர் 
பறண�டட�ல அ்டக�்ல அன்்னை 
அபியை� விழொ க்சய்து ் ைக�ப்பட-
டது.

வரலாற்று ஆலயம் மீள் 
புனரமைக்கப்பட்டு ைனனார் 
ஆயரால் திறந்து மவபபு

க்பனாருத்�மனா் ஒருவ்� �விசனாள�னா்க நியமித்�னால் ஆ��வு
தமிழ ததசிய ைக்கள் முன்்னனி

“பொ்த்சொரிக �ட்ையில மொணை்ர பொது-
�ொப்யபொம்” எனும் க்தொனிப்கபொருளில 
ைவுனிேொ மு்தல ைடடுகய�ொட்ட ை்ர 
விழிப்புணர்வு க்சேறறிடடம் ய�றறு முன்தி-
னைம் (20) ஆரம்பமொனைது.

இவ யை்்லத்திடடம் ய�றறுக �ொ்்ல 08 
மணிே்ளவில கிளிக�ொசசி மத்திே ம�ொ வித்தி-
ேொ்லேம் முன்பொ� ஆரம்பமொனைது.

கிளி.பீப்பள எனும் பு்லம்கபேர் அ்மப்-
பின் நிதி பங�ளிப்புடன் �லவி, �்லொ்சொர அபி -

விருத்தி அ்மேத்தின் ஒழுங�்மப்பினைொல 
இ்ை முன்கனைடுக�ப்படுகின்றது.

�லவி �்லொ்சொர அபிவிருத்தி அ்மேத்தின் 
ஒழுங�்மப்பில கிளி. பீப்பளின் க்சேற-
திடடமொனை “ைவுனிேொ க்தொடக�ம் ைடடுக-
ய�ொட்ட ை்ர” (V2V) வீதி விபத்துக�்்ள 
கு்றககும் விழிப்புணர்வு ப்தொ்்த�்்ள 
பொட்சொ்்ல முன்பொ� மறறும் மக�ள கூடும் 
கபொது இடங�ளில �ொடசிப்படுத்தும் க்சேற-
றிடடத்தின் ஆரம்ப நி�ழவு ய�றறுக �ொ்்ல 

8.00 மணிககு கிளிக�ொசசி மத்திே ம�ொ வித்தி -
ேொ்லேத்திறகு முன்பொ� �்டகபறறது.

ஆரம்ப நி�ழவில ்ைத்திேர்�ள, அதிபர் -
�ள, ஆசிரிேர்�ள, சிவில அ்மப்புக�ளின் 
பிரதிநிதி�ள, பிரய்த்ச ்ச்ப ்தவி்சொ்ளர் மறறும் 
உறுப்பினைர்�ள எனை ப்லரும் �்லநது க�ொண -
டனைர். அண்மயில விபத்தில உயிரிழந்த 
பொட்சொ்்ல மொணவிககு அஞ்சலி க்சலுத்திே 
பின்னைர் விழிப்புணர்வு ப்தொ்்த�ள நிறுைப்பட-
ட்ம குறிப்பிடத்்தக�து.

"்பாத்சாரிக ்கடமவயில ைாணவமை ்பாது்கா்பத்பாம”

வவுனியனா மு�ல் வடடுக்ர்கனாட்்ட வ்� விழிபபுணரவு (V2V)
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பெ ண்ணாமை வளர்ந்துவிட்்ணால், 
்பணா்பம நி்கழ்கிறது. இந்்த மூன்றில் 
ஓர் ஆமைகூ் இல்்ணா்த ைனி்தர்்கள் 

மி்கவும குமறவு. ஆ்கவவ்தணான் ்பறறறற வணாழ்க்-
ம்கமை இந்து ை்தம வ்பணாதித்தது. ்பறறறறு வணாழ்-
வத்தன்றணால், எல்்ணாவறமறயும விட்டு விட்டு 
ஓடிபவ்பணாய் ைந்நிைணாசி ஆவ்தல்்! “இரு்பது 
வ்பணாதும; வருவது வரட்டும: வ்பணாவது வ்பணா்கட்-
டும: மிஞ்சுவது மிஞ்ைட்டும” என்று ை்னங்க-
ளுக்கு ஆட்்ப்ணாைலிருப்பவ்த ்பறறறற வணாழ்க்-
ம்கைணாகும. ஆமை, தீமைக்கு அடிப்பம்ைணா்க 
இல்்ணா்தவமர, அந்்த ஆமை வணாழ்வில் இருக்-
்க்ணாம என்கிறது இந்து ை்தம. நணான் சிமறசைணா-
ம்யில் இருந்்தவ்பணாது ்கவனிதவ்தன். அஙவ்க 
இருந்்த குறறவணாளி்களில் த்பரும்பணாவ்ணார் 
ஆமைக் குறறணாளி்கவள. மூன்று ஆமை்களில் 
ஒன்று அவமனக் குறறவணாளிைணாக்கியிருக்கி-
றது. 

சிமறசைணாம்யில் இருந்து த்கணாணடு, 
அவன் “முரு்கணா, முரு்கணா!” என்று ்க்தறுகி-
றணான். ஆம, அவன் அனு்பவம அவனுக்கு 
உணமைமை உ்ர்ததுகிறது.

அ்தனணால்்தணான் “்பரமத்பணாருள் மீது ்பறறு 
மவ: நிம்ைறற த்பணாருள்்களின் மீது ஆமை 
வரணாது” என்கிறது இந்துை்தம.

“்பறறு்க ்பறறறறணான் ்பறறிமன அப்பமறப
்பறறு்க ்பறறு வி்றகு” – என்்பது திருக்கு -

றள்.
ஆமை்கமள அறவவ ஒழிக்்கவவணடிை-

தில்ம்.அப்படி ஒழிததுவிட்்ணால் வணாழ்க்ம்க-
யில் என்ன சு்கம? அ்தனணால்்தணான் ‘்தணாைமர 
இம்த ்தணணீர் வ்பணால்ை என்று வ்பணாதித்தது 
இந்து ை்தம. வநரிை வழியில் ஆமை்கள் வளர-
்ணாம. ஆனணால் அதில் ்ணா்பமும குமறவு. 

்பணா்பமும குமறவு. ஆயிரம ரூ்பணாய் கிம்க்-

கும என்று எதிர்்பணார்தது ஐநூறு 
ரூ்பணாய் ைட்டுவை கிம்த்தணால், 
நிமைதி வந்து விடுகிறது. எதிர் -
்பணார்ப்பம்தக் குமறததுக்த்கணாள்: 
வருவது ைனம்த நிமறை மவக்-
கிறது” என்்பவ்த இந்துக்்கள் ்ததது-
வம. எவவளவு அழ்கணான ைமனவி-
மைப த்பறறவனும, இன்தனணாரு 
த்பணம் ஆமைவைணாடு ்பணார்க்-
கிறணாவன, ஏன்?

்ட்ைக்்க்க்்கணான ரூ்பணாய் 
தைணாததுக்்கமளப த்பறறவன்வை-
லும ஓர் ஆயிரம ரூ்பணாய் கிம்க் -

கிற த்தன்றணால் ஓடுகிறணாவன,ஏன்?
அது ஆமை வ்பணாட்் ைணாம்.
அவன் ்பை்ம அவன் ம்கயிலில்ம்; 

ஆமையின் ம்கயிலிருக்கிறது. வ்பணாகின்ற 
வவ்கததில் அடி விழுந்்தணால் நின்று வைணாசிக்கி-
றணான். அபவ்பணாது அவனுக்கு த்தய்வஞணா்ப்கம 
வருகிறது. அனு்பவங்கள் இல்்ணாை், அறி-
வின்மூ்வை, த்தய்வதம்தக் ்கணடு த்கணாள்-
ளும்படி வ்பணாதிப்பது்தணான் இந்து ைதத்ததது-
வம. ‘த்பணாறணாமை, வ்கணா்பம’ எல்வ்ணாவை ஆமை 
த்பறதறடுத்த குழந்ம்த்கள்்தணான்.    
வணாழ்க்ம்கத துைரங்களுக்த்கல்்ணாம மூ்்கணார-
்ம எதுதவன்று வ்தடிப ்பணார்தது, அந்்தத துை-
ரங்களிலிருந்து உன்மன விடு்ப்ச தைய்ை, 
அந்்தக் ்கணார்ங்கமளச சுட்டிக் ்கணாட்டி, உனது 
்பை்தம்த ஒழுஙகு்படுததும வவம்மை, 
இந்து ை்தம வைறத்கணாணடிருக்கிறது.

இந்து ை்தம என்றும ைந்நிைணாசி்களின் ்பணாத-
திரைல்்.

அது வணாழ விருமபுகிறவர்்கள், வணாழ வவணடி -
ைவர்்களுக்கு வழி்கணாட்டி.

வள்ளுவர் தைணால்லும வணாழ்க்ம்க நீதி்கமளப 
வ்பணா் இந்து ை்தமும நீதி்கமளவை வ்பணாதிக்கி -
றது. அந்்த நீதி்கள் உன்மன வணாழமவப்ப்தற-
வ்கைல்்ணாைல் ்தன்மன வளர்தது த்கணாள்வ்தற-
்கணா்க அல்். உ்்கததில் எஙகும நிர்்பந்்தைணா்க, 
தவணமைைணா்க, தூய்மைைணா்க, இருக்கிறது 
என்ற்தறகு அம்ைணாளைணா்கவவ அது ‘திருநீறு’ 
பூைச தைணால்லுகிறது. உன் உ்மபு, வநணாய் 
தநணாடியின்றி ரத்தம சுத்தைணா இருக்கிறது என் -
்ப்தற்கணா்கவவ, ‘குஙகுமம’ மவக்்கச தைணால்-
கிறது. ‘இவள் திருை்ைணானவள்’ என்று 
்கணடுத்கணாணடு அவமள நீ ஆமைவைணாடு 
்பணார்க்்கணாைலிருக்்கப த்பணணுக்கு அது ‘ைணாங-

்கல்ைம’ சூட்டுகிறது. ்தன் ்கண்களணால் ஆ்வனு-
ம்ை ஆமைமை ஒருத்பண கிளறிவி்க்கூ்ணாது 
என்்ப்தற்கணா்கவவ, அவமளத ‘்தம்குனிந்து’ 
ந்க்்கச தைணால்கிறது.

வ்கணாவிலிவ் த்தய்வ ்தரிைன்ம தைய்யும -
வ்பணாது கூ் ்கண வ்கணாம்தைர்்பணால் ைணாய்கிறது. 
அம்த மீட்்க முடிைணா்த ்ப்வீன்னுக்கு, அவள் 
சிரிததுவிட்்ணால் எரியும தநருபபில் எணத்ய் 
ஊறறிைதுவ்பணால் ஆகிறது. “த்பணாம்பமள 
சிரிசைணா வ்பணாசசு; பும்கயிம் விரிசைணாப 
வ்பணாசசு” என்்பது இந்துக்்கள் ்பழதைணாழி. கூடு -
ைணானவமர ைனி்தமனக் குறறங்களிலிருந்து 
மீட்்ப்தறகு, ்தணார்மீ்க வவலி வ்பணாட்டு வமளக்கி-
றது இந்துை்தம. அந்்தக் குறறங்களிலிருந்து 
விடு்பட்்வனுக்வ்க நிமைதி கிம்க்கிறது. அந்்த 
நிமைதிமை உனக்கு அளிக்்கவவ இந்துை்தத 
்தததுவங்கள் வ்தணான்றின.

இன்மறை இமளஞனுக்கு வேக்பிைமரத 
த்தரியும; தேல்லிமைத த்தரியும;வேமஸ்-
்பணாணட் த்தரியும. த்கட்டுபவ்பணான பின்பு்தணான் 
அவனுக்குப ்பட்டினத்தணாமரப புரியும.

ஓய்ந்்த வநரததி்ணாவது அவன் ரணாைகிருஷ் 
ைரைஹமைரின் உ்பவ்தைங்கமளப ்படிப்பணானணா-
னணால், இந்து  ை்தம என்்பது தவறும ‘ைணாமிைணார் 
ை்ம ‘ என்ற எண்ம வி்கிவிடும.

நிைணாைைணான நிமைதிைணான வணாழ்க்ம்கமை 
நீ வைறத்கணாள். உன் ்தணாய் விடிவில் தும் 
வருவது இந்துை்தம. ஆமை்கமளப்பறஇ ்பர-
ைஹமைர் என்ன கூறுகிறணார்? “ஆழமுள்ள 
கி்றறின் விளிமபில் நிற்பவன், அ்தனுள் 
விழுந்துவி்ணாைல் எபவ்பணாதும ேணாக்கிரம்த-
ைணா்க இருப்பம்தபவ்பணால் உ்்க வணாழ்க்ம்கமை 
வைறத்கணாண்வன் ஆைணா்பணாைங்களிஙல் 
அமிழ்ந்து வி்ணாைல் இருக்்க வவணடும” என்-
கிறணார். “அவிழ்தது வி்ப்பட்் ைணாமன, ைரங்க-
மளயும தைடித்கணாடி்கமளயும வவவரணாடு பிடுங-
கிப வ்பணாடுகிறது. 

ஆனணால் அ்தன் ்பணா்கன் அஙகுைத்தணால் 
அ்தன் ்தம்யில் குததிைதும, அது ைணாந்்தைணாகி 
விடுகிறது. அது வ்பணா், அ்க்கிைணாளணா்த ைனம 
வீண எண்ங்களில் ஓடுகிறது” “விவவ்கம 
என்ற அஙகுைத்தணால் அது வீழ்த்தப்பட்்தும 
ைணாந்்தைணாகி விடுகிறது”. என்றணார். அ்க்கிைணாள் -
வ்தன் த்பைவர மவரணாக்ைம. நீ சுத்த மவரணாக்-
கிைனணா்க இரு. ஆமை வளரணாது. உன்மனக் 
குறறவணாளிைணாக்்கணாது, உன் நிமைதிமைக் 
த்கடுக்்கணாது. 

விழிப்பம்ந்்த ஆக்ஞணா ைக்்கரம அதிைணான ்கணாட்சி-
்கமளக் ்கணாட்டுவது்ன் உ்ம்ச சூழ இருக்கும பிரணா-
்்கணாந்்த ைக்திமைக் இன்தனணாருவருக்குக் ்க்ததும 
ஆறறம்யும ்தரும. இந்்தக் ்கதிர்பபு எல்்ணாவி்த-
ைணான அறிைணாமை, தீை கு்ங்கமளயும  அழிதது 
ைணா்த்கனின் சூக்ை உ்ம்த தூய்மைப்படுததும. 
ஆ்கவவ பிந்து வைணா்கததின் ்பயிறசியினணால் எைது 
நுணணு்லில் இருக்கும குை ைமஸ்்கணாரங்கள் எனும 
்ப்வீனங்கமள முறறணா்க நீக்்க்ணாம. இது ஆக் ஞணா 
ைக்்கரததிலிருந்து தவளிப்படும ஒளிப பிர்பணாவததி-
னணால் ஏற்படுவது. மூன்றணாவது ்கணம் விழிப்ப-
ம்ைச தைய்வது என்்ப்தன்  ்தததுவணார்த்த விளக்்கம 
உணமையில் விவவ்கதம்த விழிப்பம்ைச தைய்வ-
்தணாகும. விவவ்கம என்்பது ்பகுத்தறிைக் கூடிை புததி, 
ைரிைணா்க உய்த்தறிைக் கூடிை ்பணபு. இது அமனவரது 
மூமளயிலும உமற நிம்யில் இருக்கிறது. அவன-
்கருக்கு இம்த விழிப்பம்ைச தைய்யும ஆறறல் 
இருப்பதில்ம .் எமமில் ைமறந்திருக்கும இந்்த 
ஞணானதம்த விழிப்பம்ைச தைய்வ்தணால் அது எல்-
்ணாவி்தைணான சுை ந்ங்கள், வ்ப்தங்கள், ்பறறுக்்கள், 
அ்கங்கணாரங்கள், த்பணாறணாமை, எரிசைல்்கள், அளவு 
்க்ந்்த ஆமை்கள், ைனக் குழப்பங்கள் அமனதது 
இல்்ணாைல் ஆக்்கப்படும. 

இதுவவ புரணா்ங்களில் கூறப்படும சிவ்தணாண்வத-
தின் ைமற த்பணாருள் விளக்்கைணாகும. உ்்கம, பிர்பஞ்-

ைம  ஒழுங்கறறு தீை கு்ங்களணால் நிமறயும வ்பணாது 
அ்தன் ஒழுஙம்க நிம்நிறுத்த சிவன் ்தணாண்வம 
எனும ந்னதம்த ஆடி தநறறிக் ்கணம்த திறப-
்ப்தணா்கக் கூறப்படுகிறது. இந்்த தநறறிக் ்கணணின் 
த்பணாறி்கள் தீமை்கமள அழிதது புதிை ஞணானததிறகு 
விததிடும தைை்ணா்கக் கூறப்படுகிறது. 

எைது ்தனி ைனி்த வணாழ்க்ம்கயிலும ைரி, ைமூ்க வணாழ்க்-
ம்கயிலும ைரி எைது முன்வனறறததிறகு வ்தமவைறற, 
அர்த்தைறற ்பணாரம்பரிைங்கள், ்பழக்்க வழக்்கங்கள், 
அழிக்்கப்படு்தல் அவசிைைணாகிறது. இத்தம்கை புரட்சி 
தவறறி த்பறும வ்பணாது ைக்்கள் ஒரு புதுவி்த வணாழ்க்ம்கத 
்தரதம்தப த்பறுகிறணார்்கள். இந்்த அறிவு எைது தநறறிக்-
்கண விழிப்பம்வ்தணால் ஏற்படும ஆறறம்ப ்பைன்்ப-
டுததுவ்தன் மூ்ம ஏற்படும விவவ்கததினணால் ைணாததிரவை 
ைணாதிக்்க முடியும. இந்்த உணமைமை புரணா ங்கள் ்க்தணா-
ரூ்பைணா்க சூக்ை ைணா்க தவளிப்படுததுகிறது. 

்தறவ்பணாது உள்ள துன்்பங்கள் விவவ்கததின் மூ்ம 
ைனி்த ைனததின் சிந்்தமனப வ்பணாக்கிமனயும, ைன 
்பணாஙகிமனயும ைணாறறிைமைப்ப்தன் மூ வ்ை நீக்்க 
முடியும. ்தறவ்பணாது உள்ள ைனநிம  ்சுை ந்ததிற்கணான 
ஆமை்கள், ைனி்தருக்கிம வ்ை வ்ப்தங்கள், ்கணாைம, அ்கங-

்கணாரம, அறைறற சிந்்தமன்கள் அடிப்பம்யி ண்ான முன்-
வனறறம. இமவ எபவ்பணாதும ைனி்தமன துன்்பததில் 
ஆழ்தது்பமவ. உணமைைணான எண்ப புரட்சி என்்பது 
விவவ்க ைக்தியிமன விழிப்பம்ைச தைய்வ்தன் மூ வ்ை 
ைணாததிைைணாகும.

(த்தணா்ரும)
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 ்பணடிட் ஸ்ரீ ரணாம ைர்ைணா ஆசைணார்ைணா  
்தமிழில்: ஸ்ரீ ஸக்தி சுைனன்  

18728) இது எத்தனை சுல�ோகஙகனைக் ககோண்டது?
 81,000 ஸல�ோகஙகள் உன்டயது.
18729) கந்த புரோணததின் கெருனை என்ை?
 ெதிகைட்டு புரோணஙகளில் ெதது புரோணஙகள் சிவ ெரைோைனவ; 

அனவகளில்  கந்த புரோணம் சிறந்தது; ஏகைனில் லவ்தோந்த சித்தோந்த 
சோரஙகனை உள்ை்டக்கியது.  அறம், கெோருள், இன்ெம், வீடு என்னும் 
நோன்கு புருஷோரத்தஙகனையும் எளிதில்  ்தரவல்�து. ைஙக�தன்தச் 
கசய்விபெது; வலிமிக்க கலித துன்ெதன்த நீக்குவது.

18730) கச்சியபெர இது ெற்றி கசபபியது யோது?
“கோந்தம் என்னும் கெருஙக்டல்” — என்று அருளிைோர. 10,346 

ெோ்டல்கனை ஆறு கோண்டஙகைோகவும் 94 ெ்ட�ஙகைோகவும் அவர 
பிரித்தோர.

18731) இன்தச் சுருக்க முடியுைோ?
 சம்ெந்த சரணோ�ய சுவோமிகள் என்ெோர, கந்தப புரோணததிலுள்ை  வர-

�ோறுகனை ‘சுருக்கித க்தோகுத்தல்’ என்னும் யோபெோல் 1049 கசய்யுட்க-
ைோல்  இயற்றி அருளிைோர.

18732) கந்தப புரோணததின் ைஹினை என்ை?
 வ்டகைோழியில் உள்ை ஏழோவது கோண்டைோை உெல்தச கோண்டதன்த 

லகோலைரியபெர  என்ெவர 4347 கசய்யுட்கைோகப ெோடியுள்ைோர; அதில் 
சூரன் மு்தலிலயோரின் முன்னை  வர�ோறும் உருததிரோக்க ைஹினையும், 
விபூதி ைஹினையும், சிவ நோை ைஹினையும்  உைது.

18733) கந்த புரோணததில் உள்ை ஆறு கோண்டஙகள் யோனவ?
உற்ெததி கோண்டம், அசுர கோண்டம் , ைலேநதிர கோண்டம் , யுத்த 

கோண்டம் , ல்தவ கோண்டம், ்தக்க கோண்டம் என்று ஆறு கோண்டஙகள்
இவற்றில் அறுமுகக் க்டவுளின் அவ்தோரம், ல்தவனர அசுரரகள் சினற 

கசய்்த  வர�ோறு, சூரென்ைனை முருகன் கவன்ற வர�ோறு, வள்ளி, 
க்தய்வயோனை திருைணம்,  மு்தலியை உன்டயது.

18734) கந்த புரோணதன்த ்தமிழில் கவளியிட்்டவர யோர?
கந்த புரோணததின் மூ� ெோ்டம் முழுவன்தயும் மு்தலில் யோழ்ப 

ெோணதது  நல்லூர ஸ்ரீ ஆறுமுக நோவ�ர ெதிபபித்தோர. அவலர கந்தபுரோ-
ணதன்த வசை  நன்டயிலும் எழுதி கவளியிட்்டோர.

      வ்க. ஈஸ்வரலிங்கம
்தமிழர் நற்பணி ைன்றத ்தம்வர்
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்க்ணாநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.்க. மவததீஸ்வர குருக்்கள்

மானுடவியல்

ஐயடிகள் கோ்டவரலகோன் கெறு-
்தற்கரி்தோகிய ைோனு்ட சரீரைோைது 
முடிைன்ைரோய் உ�கோணடு 
அறெரிெோ�ைஞ் கசய்யும் 
உயரகெரு ைகினை ்தோஙகு்தற்கு 
முரிய்தோகும். ஆைோல், இச்சரீ-
ரதல்தோடு உயிரக்குள்ை க்தோ்டர-
ெோைது நோகைோரு வி்தைோய்த 
ல்தய்நது ல்தய்நது லெோய் ஒரு கட்-
்டததில் உயிர உ்டன� விட்டு அறு-
தியோக வி�கிலயவி்ட லவணடிய 
அவ�நின�யும் லைல் லைல் எடுக்க 
விருக்குஞ் சரீரநல்தோறும் மீைமீை அபெ-
டிலய நிகழ்நது ககோணடிருக்கும் அநரத்த-

மும், ்தவிரக்கமுடியோ்த வனகயில் உை்தோகும். அங்ஙைம் நின�-
யில்�ோனையோகிய இபகெோய்ம்னைலயோடு கூடிய இந்த உ்டலுயிர 
வோழ்க்னகப ெற்னற, ைைலை, நீ அறவிட்க்டோழிவோயோக. விட்்ட-
தும் ெோம்னெ னவத்தோட்டுந திருக்கரததிைரும் ெரைெதியும் திருமு-
ருகன் ்தநன்தயுைோயுள்ைவரும் திருததினை நகரில் எழுந்தருளி யுள்-
ைவருைோகிய சிவக்ககோழுநதீசனைச் கசன்றன்டவோயோக என்ெது 
அவவோய்னை. அது நோயைோர வோக்கில், "லவந்த ரோயு� கோண்டறம் 
புரிநது வீற்றிருக்குமிவ வு்ட�து ்தன்னைத ல்தய்நதிறநதுகவந 
தூயருழநதிடுமிப கெோக்க வோழ்வினை விட்டிடு கநஞ்லச ெோந்த-
ைஙனகயில் ஆட்டுகந்தோனைப ெரைனைக் க்டற் சூர்தடிநதிட்்ட 
லசந்தன் ்தோன்தனயத திருததினை நகருட் சிவக்ககோழுநதினைச் 
கசன்றன்ட ைைலை" எை வரும்.                                    (க்தோ்டரும்)

கந்தபுராணம்

சததிை நணாரணாை் ரணாயூ என்ற இைறத்பைர்-
த்கணாண் ்ப்கவணான்  ஸ்ரீ ைதை ைணாயி ்பணா்பணா, 
1926ஆம ஆணடு நவம்பர் 23ஆம  தி்கதி 

இந்திைணாவின் ஆந்திரபபிரவ்தைம ைணாநி்ததில் 
அனந்்தபூர்  ைணாவட்்ததிலுள்ள “புட்்்பர்ததி” என்ற 
இ்ததில் த்பத்ததவங்கை ரணாயூ  என்்பவருக்கும  
ஈசுவரணாமைணாவுக்கும எட்்ணாவது குழந்ம்தைணா்கப 
பிறந்்தணார்.

ைதை நணாரணாை் விர்தம இருந்து பிறந்்த்தணால், 
இவரும்ை த்பறவறணார்்கள் இவருக்கு  ைததிை 
நணாரணாை்ன் எனப த்பைர் சூட்டினர். புட்்்பர்ததி-
யில் உள்ள ஒரு  ்பள்ளியில் ்தன்னும்ை ஆரம்பக் 
்கல்விமைத த்தணா்ர்ந்்த அவர், இளம வைதிவ்வை  
்பக்திைணார்க்்கம ைணார்ந்்த நணா்்கம, இமை, ந்னம, 
ைறறும ்கம்த எழுது்தல்  வ்பணான்றவறறில் ஈடு்பணாடு 
த்கணாண்வரணா்க விளஙகினணார்.

அவர் ்படிக்கும த்பணாழுது, ்தன்னும்ை நண-
்பர்்கள் ஏ்தணாவது வ்கட்்ணால் உ்வன அம்த  வரவ-
மழதது நண்பர்்களுக்குக் த்கணாடுப்பணார். இ்தனணால் 
அவமர சுறறி எபத்பணாழுதும  நண்பர்்கள் இருந்து -
த்கணாணவ் இருப்பணார்்கள். ஒரு நணாள் ்தன்னும்ை 
வீட்டில்  இருந்்தவர்்கள் முன், ம்கயில் ்கற்கணடு 
வரவமழதது ்கணாணபித்தணார். இம்தக் ்கண்  அவ -
ரும்ை ்தந்ம்த அவமர ்கணடித்தணார். ஆனணால் 
அவர் நணான்்தணான் “ைணாய் ்பணா்பணா” என்றும,  ‘சீரடி -
ைணாய் ்பணா்பணாவின் ைறுதேன்ைம நணாவன!’ என்றும 
கூறினணார். அவரும்ை  வ்பசசும, தைய்்த அறபு -
்தங்களும ைக்்களிம்வை ்பரவத த்தணா்ஙகிைது. 

அவர் ்ப்ரும  விைக்்க்தக்்க வம்கயில் “விபூதி 
்தரு்தல், வைணாதிரங்கள், ்கடி்கணாரங்கள், லிங்கம”  
வ்பணான்றவறமற வரவமழதது  அறபு்தங்கள் 
நி்கழ்ததிை்தணால்,  ்பக்்தர்்கள் அவமரத வ்தடி  வர 
ஆரமபித்தனர். 

1940 ஆம ஆணடு்களின் பிற்பகுதியில்,  
்பல்வவறு இ்ங்களுக்கு தைன்ற அவர், ்தன்மன 
நணாடிவரும ்பக்்தர்்களுக்கு அருள்  வழஙகி -
னணார். அவரும்ை ஆன்மீ்கததில் அதி்க ஈடு்பணாடு 
த்கணாண் ்பக்்தர்்கள், அவமர  ‘்க்வுளின் அவ்தணா -
ரம’ எனக் ்கருதி, 1944 ஆம ஆணடு அவருக்கு 
வ்கணாயில்்கள்  எழுபபினர். பின்னர் 1954 ஆம 
ஆணடு, அஙகு ஒரு சிறு ைருததுவைமனமைத  
த்தணா்ஙகி, அஙகுள்ள ைக்்களுக்கு இ்வை ைருத -
துவ வைதி அளித்தணார். 

வைலும,  இவரும்ை த்பைரில் ்ப் த்தணாணடு 
நிறுவனங்கள் த்தணா்ங்கப்பட்டு, இ்வைக் ்கல்வி  
ைறறும ைருததுவம, ்பணா்ைணாம்்கள், உைர் -
்கல்வி நிம்ைங்கள், குடிநீர் வழஙகு்தல்  எனப 
்பல்வவறு திட்்ங்களில் வைமவப புரிந்து வருகிறது.

த்கணாழுமபு 12, சில்வர் சிமித (்தட்்ணா-
ரத த்தரு) வீதியிலுள்ள  ஸ்ரீதுர்க்ம்கைம-
ைன் ஆ்ைததின் வரு்ணாந்்த திருவிழணா 
்க்ந்்த 16ஆம தி்கதி  ை்கணா ்க்்பதி 
வஹணாைதது்ன் ஆரம்பைணாகிைது. 

இவவணா்ைததில் ்க்ந்்த  17ஆம  தி்கதி 
மு்தல்   ்கணாம்யும ைணாம்யும விவே் 
அபிவே்க  வஹணாைதது்ன் இ்ட்ைணார்ச-
ைமன நம்த்பறறு வருகிறது. இந்்த  
விவே் அபிவே்க  வஹணாைதது்னணான 
இ்ட்ைணார்சைமன 26ஆம தி்கதி வமர 
நம்த்பறும. 

எதிர்வரும 27ஆம தி்கதி அதி்கணாம் 
6  ைணிக்கு நவவணாததிரணா அபிவே்கமும 
்கணாம் 7.30 ைணிக்கு ்பணால் கு் ்பவனி-
யும  நம்த்பறவுள்ளது. 

்பணால்கு் ்பவனி ்கணாம் 7.30 
ைணிக்கு ்தட்்ணாரதத்தரு முனிசுவணாமி  
ஆ்ைததிலிருந்து ஆரம்பைணாகி நம -்
த்பறும. அ்தமனத த்தணா்ர்ந்து அம்பணா-
ளுக்கு விவே்  அபிவே்கமும ந்த்தப-
்படும. 

அன்று ்கணாம் 11 ைணிக்கு இர்த்ப-
வனி நம்த்பறும.  இர்த்பவனி குவணாரி 
வீதி ைந்தி வமர தைன்று மீணடும ஆ -்
ைதம்த வந்்தம்யும. 

அன்று  பிற்ப்கல் 1 ைணிக்கு அன்-
ன்தணானமும வழங்கப்படும. எதிர்வரும 
28 ஆம தி்கதி  ைணாம் 4.30 ைணிக்கு 
திருவூஞ்ைல் திருவிழணாவும எதிர்வரும 
29ஆம தி்கதி ைணாம்  4.30 ைணிக்கு 
மவரவர் ைம்யும நம்த்பறும.   

அருள் மழை ப�ொழியும்  
�கவொன் சத்ய சொயி�ொ�ொ

துர்க்கயம்்மன் 
ஆலய இர்தபவனி   

க�ொழும்புதட்ொரதகதரு

்கணடி ந்கரில் அமைந்திருக்கும அருள்மிகு ஸ்ரீ ்கதிவரைன் த்பருைணான் ஆ்ைததில் சூரன்வ்பணார் உறைவம அணமையில் நம்த்பறறது. 
(நணாவ்பபிட்டி சுழறசி  நிரு்பர் - டி.வைந்்தகுைணார்)

ஐயடிகள் காடவர்கான் நாயனார
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புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்

மாவீரர் நினனவேந்ல் நிகழ்வுகனை நடத  ் மட்-
டககைப்பில் ஏழு வபருககு நீதிமன்்றம் ்னட உத -்
ரவு பி்றப்பிததுளைது.

ககாககட்டிசவசானை கபாலிஸாரால் மட்டக-
கைப்பு நீதிமன்றில் முன்னேககப்பட்ட வகாரிக-
னகககு அனமோக இந  ்் னட உத்ரவு பி்றப்பிககப்-
பட்டுளைது.

பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள இரா.சாணககியன், 

வகா.கருணாகரம், முன்னாள பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னர் பா.அரியவநததிரன் ் மிழ்த வ்சிய மககள முன்ன-
ணியின் வ்சிய அனமப்பாைர் ்.சுவரஷ், முன்னாள 
வபாராளிகள நடராசா, சுவரஸ், ்ம்பிததுனர, கவேந-
திரன், பட்டிப்பனை பிரவ்ச சனப ்விசாைர் சீ.புஷ்-
பலிஙகம் ஆகிவயாருகவக இவோறு ்னட உத்ரவு 
பி்றப்பிககப்பட்டுளைது.

அ்றகனமோக குறித  ் நபர்கள 20ஆம் திகதி 
க்ாடககம் 27ஆம் திகதிேனர நினனவேந்ல் நிகழ்-
வுகளில் பஙவகறக ் னட விதிககப்பட்டுளைது.

அம்பான்ற சுழறசி நிருபர்

உைக மீனே தினதன  ் முன்டிட்டு 
வ்சிய மீனே ஒததுனழப்பு இயககத-
தின் அனுசரனணயுடன் அம்பான்ற 
மாேட்ட மீனே வபரனேயினால் 
ஏறபாடு கசயயப்பட்ட விழிப்புணர்வு 
நிகழ்வு வநறறு (21) அககனரப்பற-
றில் இடம்கபற்றது. 'மீனே மறறும் 
விேசாய சமூகததின் சமூகப் பாது-
காப்பு, சிறிய அைவிைான உறபததியா-
ைர்களின் கபாருைா்ார பாதுகாப்பு 
மறறும் இயறனகச சூழலின் நல்-
ோழ்னே உறுதி கசயவோம்.' எனும் 
க்ானிப்கபாருளில் வநரடியாகவும் 
இனணயேழியூடாகவும் சுகா்ார ேழி-
முன்றகளுடன் இவவிழிப்புணர்வு 
நிகழ்வு இடம்கபற்றது.

அம்பான்ற மாேட்ட மீனே வபரனே-
யின் இனணப்பதிகாரி வக.இஸ்ஸதீன் 
்னைனமயில் நனடகபற்ற இநநிகழ்வில் 
வபரனேயின் ்னைேர் எம்.எச. முபா்றக 
பிரவ ச் இனணப்பாைர் வக.கணணன் 
உளளிட்ட மீனே குடும்பஙகளின் ்னை-
ேர்கள மறறும் மீனே அனமப்புககளின் 
பிரதிநிதிகள என பைரும் கைநது ககாண-
டனர்.

அம்பாறையில் 
உலக மீனவ தினம

கராட்டகேே குரூப் நிருபர் 

திருவகாணமனை கமாரகேே கபாலிஸ் பிரிவுககுட் -
பட்ட பிரவ்சததில் மதுவபான்யில் வீதிகளில் அட்டகா -
சம் கசய் குற்றசசாட்டின் வபரில் மூன்று சநவ்க நபர் -
கனை வநறறு முன்தினம் இரவு னகது கசயதுளை்ாக 
கபாலிஸார் க்ரிவித்னர்.

இவோறு னகது கசயயப்பட்டேர்கள திருவகாணமனை-
மஹதிவுல்கேே பகுதினயச வசர்ந் 25 ேயது 28 ேயது 
மறறும் 40 ேயதுனடயேர்கள எனவும் கபாலிஸார் க்ரி-
வித்னர். னகது கசயயப்பட்ட குறித் மூன்று சநவ்க 
நபர்கனையும் மஹதிவுல்கேே பிரவ்ச னேததியசானை-
யில்  னேததிய பரிவசா்னனககு உட்படுததிய வபாது 
மது அருநதியனம க்ரியேநதுளை்ாகவும் கபாலிஸார் 
க்ரிவித்னர். னகது கசயயப்பட்ட குறித் இனைஞர்-
கள க்ாடர்பில் ஏறகனவே பை குற்றசசாட்டுகள பதிவு 
கசயயப்பட்டுளை்ாகவும், திருவகாணமனை நீதிமன்றில் 
பை ேழககுகள இடம்கபறறு ேருே்ாகவும் கமாரகேே 
கபாலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.

இருந் வபாதிலும் மூன்று இனைஞர்கனையும் 
கபாலிஸ் பினணயில்  விடுவிககுமாறு இனைஞர்க-
ளின் உ்றவினர்கள வகாரிகனக விடுததிருந் வபாதிலும் 
கபாலிசார் அ்னன நிராகரிததுளைனர்.

கராட்டகேே குறூப் நிருபர் 

திருவகாணமனை ்னைனமயக கபாலிஸ் 
பிரிவில் கடனமயாறறி ேந் ்மிழ் கபாலிஸ் உததி-
வயாகத்கராருேர் ககாவரானா க்ாறறினால் உயி-
ரிழநதுளை்ாக னேததியசானையின் வபசசாைகரா-
ருேர் க்ரிவித்ார்.

இசசம்பேம் வநறறு முன்தினம் இரவு (20)  
இடம்கபறறுளைது.

திருவகாணமனை ்னைனமயக கபாலிஸ் நினை-
யததில் விசாரனண பிரிவில்  கடனமயாறறி ேந் 
ஹப்புத்னை பகுதினயச வசர்ந் 51 ேயதுனடய 
கவணஷன் என்்றனழககப்படும் கபாலிஸ் உததி-

வயாகத்வர இவோறு உயிரிழநதுளை்ாகவும் 
க்ரிய ேருகின்்றது.

திருவகாணமனை கபாது னேததியசானையில் 
உணவு ஒவோனம காரணமாக (19) ஆம் திகதி 
அனுமதிககப்பட்ட நினையில் அேருககு வமற-
ககாளைப்பட்ட அன்டிேன் பரிவசா்னனயில்  
க்ாறறு உறுதி கசயயப்படவில்னை.

ஆனாலும் ஒவோனம காரணமாக சிகிசனச 
கபறறு ேந் நினையில் சிகிசனச பைனின்றி உயி -
ரிழநதுளை்ாகவும் இ்னனயடுதது அேருககு 
வமறககாளைப்பட்ட பிசிஆர் பரிவசா்னன மூைம் 
ககாவரானா க்ாறறு உறுதி கசயயப்பட்ட்ாகவும் 
னேததியசானை வபசசாைகராருேர்  க்ரிவித்னர்.

மதுப�ோதையில் அட்டகோசம் சசயை 
மூன்று இதைஞரகள் தகது

ைமிழ் ச�ோலிஸ் உத்திப�ோகத்ைர 
சகோப�ோனோ சைோற்றில் ம�ணம்

திருக்கோணைமை தமைமைய்க ப்போலிஸ் பிரிவில் ்கடமையோற்றிய

கானரதீவு குறூப் நிருபர் 

கானரதீவு க்ன்பு்ற எல்னையில் ேர-
வேறபு ேனைனே நிர்மாணிப்ப்றகாக 
மூன்று ேருடஙகளுககு முன் அடிககல் 
நடப்பட்டும் இன்னும்; ஒரு சாண கூட 
நகராமல்  அப்படிவய கிடப்பது குறிதது 
கானரதீவு கபாது மககள விசனம் க்ரி-
விககின்்றனர்.

அடிககல் நடப்பட்ட ்டயதன்க கூட 
காண முடியா் நினையிலுளை அந் 
இடததில் வநறறுமுன்தினம் கூடிய கபாது-
மககள இ்றகு தீர்வு காணப்படவேண-
டும் என கருததுனரத்னர்.

்றகபாது அம்பான்ற மாேட்ட 
வமைதிக அரச அதிபரான வே.கேகதீசன் 
கானரதீவு பிரவ்ச கசயைாைராகவிருந் 
2018ஆம் ஆணடு இ்றகான அடிககல் 
நடுவிழா வகாைாகைமாக நனடகபற-
்றது.

கானரதீவு பிரவ்ச சனபத ்விசாைர் 
கி.கேயசிறில் அ்றகான 85 இைட்ச 
ரூபா நிதினய முன்னாள அனமசசர் 
மவனா கவணசனிடமிருநது கபறறு 
பிரவ்ச கசயைகததிடம் ககாடுததிருந-
்ார்.அமுல்படுததும் கபாறுப்பு வீதி 

அபிவிருததி அதிகார சனபயின் நிர்மா-
ணத தினணககைததிடம் ஒப்பனடககப்-
பட்டது.

எனினும் நிருோக நடேடிகனககள கார-
ணமாக ் ாம்மனடநது ேந்து.சுமார் இரு 
ேருட காைமாக இக கட்டுமானப் பணி 
இழுபட்டு ேந்து.

இந  ் நினையில் 2020 நேம்பர் மா்ம் 
16ஆம் திகதி இ்ன் கட்டுமானப் 
பணிகனை மீை ஆரம்பிககு முகமாக 
பிரவ்ச கசயைாைர் ்விசாைர் மறறும் வீதி 
அபிவிருததி அதிகார சனப உயரதிகாரிகள 
கூடி கைததிறகுச கசன்று உரிய இடதன் 

நிர்மாணத தினணக-
கைததிறகு ேழஙகி-
யிருந்னர்.இருந் 
வபாதிலும் இன்று 
ேனர அப்பணி 
ஆ ர ம் ப ம ா க -
வில்னை. அடிககல் 
நடப்பட்ட இடம் 
கூட க்ரியா் 
நினையில் உளைது.

இது க்ாடர்பாக 
அஙகு மககள கருத-
துனரகனகயில்:

3 ேருடததிறகு 
முன்பு அடிககல் நடப்பட்ட வபாதிலும் 
இன்னும் ேரவேறபு ேனையினயக 
காணாமல் கேனையனடகின்வ்றாம். 
ஏனனய சிை ஊர்களில் நினனத் மாதிரி 
இத்னகய ேனையிகனைக கட்டுகி-
்றார்கள.ஆனால் இஙகுமட்டும் ஏகப்-
பட்ட ்னடகள நனடமுன்றகள இருந-
தும்  3 ேருடமாக இழுபட்டு ேருகி்றது 
என்்றால் கேட்கமாகவிருககி்றது. இ்ற-
குப் கபாறுப்பான பிரவ்ச கசயைாைர், 
்விசாைர், வீதிததுன்றயினர் பதிைளிகக 
வேணடும் என்்றனர்.

அடிக்கல் நடப்படட இடம் கூட தெரியாெ 
நிலையில் வரவவற்புவலைவு
நிருவோ்கச்சிக்ககை தோைதத்திற்கு ்கோரணைோம

கல்முனன மாநகர சனபககுட்பட்ட 
நறபிட்டிமுனன கிட்டஙகி  பிர்ான 
வீதியில் கசல்லும் குடிநீர்  குழாய 
உனடநது கடந  ் ஒரு மா்மாக  
குடிநீர் கேளிவயறி ேருகி்றது.

அம்பான்ற  மாேட்டததின் 
கல்முனன மாநகர  சனபககுட்பட்ட 
நறபிட்டிமுனன கிட்டஙகி பிர்ான 
வீதியில் கசல்லும் குடிநீர்  குழாய 
உனடநது கடந  ்ஒரு மா  ்காைமாக  
குடிநீர் வினரயமாகிச கசல்கின்்றது.
எனினும் இவவிடயம் குறிதது 
எவவி  ் நடேடிகனகயும் இதுேனர 
வமறககாளைப்படவில்னை என கபாதுமககள 
குற்றம் சுமததுகின்்றனர்.

வமலும் கல்முனன பிராநதிய  குடிநீர் ேடிகால் 
அலுேைகம் காணப்படுகின்்றதுடன் பிராநதிய அலு-
ேைகததில் வசனேயாறறும் பல்வேறு அதிகாரிகள 
பிர்ான வீதியில் வினரயமாகி ஓடிகககாணடிருக-
கும் குடிநீரினன கணடும் காணா்து வபால் கசல்-

கின்்றனர். இவோறு வினரயமாகிச கசல்லும் குடிநீர் 
வீதியின் கநடுகிலும் ஓடிச கசல்ே்ால் பிர்ான 
வீதியில் பயணிப்வபார் அகசௌகரியஙகனை எதிர்-
வநாககுகின்்றனர்.

எனவே இவோறு குடிநீர் வினரயமாேன  ்சம்பந-
்ப்பட்ட அதிகாரிகள  நடேடிகனக வமறககாளை 
வேணடும் என மககள வகாரிகனக விடுககின்்றனர்.                                       
                                                                   பாறுக ஷிஹான்

குழோய உத்டந்து க்டந்ை ஒரு மோைமோக செளிப�றும் குடிநீர

கராட்டகேே குறூப் நிருபர் 

வபான்ப் கபாருள 
வி ற ப ன ன யி லி ருந து 
விடு்னை கபரும் வ்சிய 
நிகழ்சசி திட்டததின் கீழ் 
தி ரு வ க ா ண ம ன ை யி ல் 
யான் சிறிைஙகா ேனைய -
னமப்பு,எடிக சிறிைஙகா 
அனமப்பின் அனுசனண -
யின் கீழ் புனகயினை 
மறறும் மதுசாரம் 
மீ்ான வ்சிய அதிகார 
சனப(NANA) இவ விழிப் -
புணர்வு வேனைததிட் -
டததினன முன்கனடுததி -
ருந்து. 

தி ரு வ க ா ண ம ன ை 
பிர்ான வபருநது ்ரிப் -
பிடததிடததுககு முன்பா -
கவும் திருவகாணமனை கடறகனரககு முன்பாகவும் 
வநறறு இவ விழிப்புணர்வு கசயறபாடு முன்கனடுக -
கப்பட்டது.

இவ விழிப்புணர்வு வேனைததிட்டததில் சாராயக கம் -
பனிகளின் ்நதிவராபாயஙகளுககு ஏமாறும் ஏமாளிகனை 
மூனை உளை எந் கபண்ான் விரும்புோள? அனனதது 

மகளிர்களுககும் பியர் ேயிறு அற்ற கணேனன கப்ற 
உரினம உணடு என்்ற சுவைாகஙகனை ஏநதிய ேணணம் 
அனமதியாக இனைஞர்களினால் இவ விழிப்புணர்வு 
கசயறபாடு முன்கனடுககப்பட்டிருந்து.

இ்ன்வபாது கபாதுமககளுககு விழிப்புணர்வூட்டும் 
துணடு பிரசுரஙகளும் விநிவயாகிககப்பட்டன.

ப�ோதைச�ோழிப்பிற்கோன விழிப்புணரவு

ைட்டக்களப்பு ்கல்ைடி சிவோனநதோ வித்தியோைய கதசிய 
்போடசோ மையில் இது வமர்கோைமும எதிர்கநோககி வநத 
்கட்டட வசதி இல்ைோத பிரச்சிமனமய தீர்க்க ைத்திய ்கல்வி 
அமை ச்சு சுைோர் ஆறு க்கோடி ரூ்போய் பசைவில் நிர்ைோ-
ணிகப்்பட்ட புதிய மூன்றுைோடிக ்கட்டட பதோகுதிமய இரோை-
கிருஷண மிஷன் இைஙம்க கிமளயின் தமைவர் ஸ்ரீைத் 
சுவோமி அக்ஷய மனநதோஜி ைஹரோஜ் பிரதை அதிதியோ்க 
்கைநது ப்கோண்டுசமபிரதோய பூர்வைோ்க திறநதுமவத்தோர்.

்கோமரதீவு 
ைக்கள் 
விசனம 

(்படங்கள்: ைட்டக்களப்பு சுழற்சி நிரு்பர்)

பாைமுனன கிழககு தினகரன் நிருபர்

ேனாதிபதியினால் அறிமுகப்ப-
டுத்ப்பட்டுளை கசௌபாககியா திட் -
டததின் கீழ் அககனரப்-
பறறு பிரவ்ச கசயைகப் 
பிரிவுககுட்பட்ட பள-
ளிககுடியிருப்பு 2ஆம் 
பிரிவு கிராம வசேகர் 
பரிவில் க்ரிவு கசய -
யப்பட்ட ேறுனமக 
வகாட்டின் கீழ் ோழும் 
கு டு ம் ப த ் ே ர் க ளு க -
கான ோழ்ோ்ார 
உ்விககான ஆடுகள 
ேழஙகி னேககும் 
நிகழ்வு அககனரப்பற -
றில் இடம்கபற்றது.

அககனரப்பறறு பிரவ்ச கசயை -
கததின் திட்டமிடல் பிரதி பணிப் -
பாைர் ஏ.எம்.்மீம் ்னைனமயில் 
இடம்கபற்ற இநநிகழ்வில் அக -
கனரப்பறறு பிரவ்ச கசயைாைர் 
ரீ.எம்.அன்சார், பிரவ்ச சனபயின் 
்விசாைர் எம்.ஏ.்றாசிக உட்பட 

பைர் கைநது ககாணடனர். இததிட் -
டததின் கீழ் க்ரிவு கசயயப்பட்ட 
ஒவகோரு பயனாளிககும் ஒரு 
இைட்சம் ரூபாய கபறுமதியான 

ஆடுகள ேழஙகி னேககப்பட்டன. 
வமலும் இததிட்டததின் கீழ் அக -
கனரப்பறறு ஆலிம் நகர், மறறும் 
இசஙகணிசசீனம ஆகிய கிராம 
வசேகர் பிரிவுகளும் க்ரிவு கசய -
யப்பட்டுளைனம குறிப்பிடத்கக்ா-
கும்.

மட்டககைப்பில் மோவீ�ர நிதனபெந்ைல் நிகழ்வுகதை 
ந்டத்ை சோணககி�ன் உள்ளிட்டெரகளுககும் ைத்ட

அககத�ப்�ற்றில் ெோழ்ெோைோ� 
உைவிககோன ஆடுகள் தக�ளிப்பு

கிணணியா மததிய நிருபர் 

முன்னாள ேனாதிபதி ஆர். பிவரம்ாசவி-
னால் 1981ம் ஆணடு கிணணியாவில்  தி்றநது 
னேககப்பட்ட மாதிரி கிராமததின் கபயர் கல்-
கேட்டு அப்பகுதி இனைஞர்கைால் சீர்கசய-
யப்பட்டு  வநறறு முன்தினம்  மீணடும் மகக-
ளின் பார்னேககு விடப்பட்டது.

கிணணியா பிரவ்ச கசயைக  பிரிவுககுட் -
பட்ட மகாமாறு கிராம வசேகர் பிரிவில்  
1981 ஆம் ஆணடு, கப்பல் துன்ற  முன்னாள 
இராோஙக அனமசசர்  மர்ஹஹூம் எம்.ஈ.எச.
மகரூபின் வகாரிகனகனய ஏறறு, அப்வபா-
ன்ய ேனாதிபதி பிவரம்ாசாவினால் 'மகரூப் 
கிராமம்' என்்ற கபயரில் ஒரு மாதிரி கிராமம் 
தி்றநது னேககப்பட்டது.

அதில் நடப்பட்டிருந் கபயர் கல்கேட்னட 
சுறறி கசடிகளும் கனரயான் புறறுகளும் ேைர்நது 
இருந்னமயால், அது நீணட காைமாக  மன்றக-
கப்பட்டு அழிந் நினையில் காணப்பட்டது. இந் 
நினையிவைவய அந்ப் கபயர் கல்கேட்டு அனமந -

திருந் சுறறுப்பகுதி இனைஞர்கைால் சிரம்ானம் 
மூைம் சீர்கசயயப்பட்டு, கல்கேட்டும் புதுப்பிக-
கப்பட்டு கபாது மககளுககு க்ரியும் ேனகயில் 
னேகக நடேடிகனக எடுககப்பட்டது.

கிண்ணி�ோவில் முன்னோள் ஜனோதி�தி பிப�மைோசோவின் 
ச��ர ச�ோறிககப்�ட்ட கல்செடடு சீர சசய�ப்�ட்டது

மட்டககைப்பு குறூப் நிருபர் 

மட்டககைப்பு இராம 
கிருஷ்ணமிசன் துனண 
வமைாைர் ஸ்ரீமதசுோமி நீை-
மா்ோனந்ா ஜீ எழுதிய, 
உைகின் மு்ல் ்மிழ்ப்வப-
ராசிரியர் முத்மிழ்வித்கர் 
சுோமி விபுைாநந  ் அடிக-
ைாரின் ஆககஙகைடஙகிய 
இரு நூல்களின் கேளியீட்டு விழா மட்டககைப்பு கல்ைடியிலுளை சுோமி-
யின் புனரனமககப்பட்ட சமாதி அனமநதுளை ேைாகததிலுளை மணிமண-
டததில் வகாைாகைமாக நனடகபற்றது. ‘'விபுைாநந்ம்' என்்ற ்மிழ் நூலும்  
'Essay of Swami Vipulanantha' என்்ற ஆஙகிை நூலும் இ்ன்வபாது கேளி-
யிட்டு னேககப்பட்டது. இந  ்நூல்கனை இநதுசமய கைாசார தினணககைம் 
பதிப்பிததிருந்னம குறிப்பிடத்ககது.

1008 பககஙகளுடன் கூடிய '‘விபுைாநந்ம்' ்மிழ் நூலும் 252 பககஙகளு-
னடய 'Essay of Swami Vipulanantha' ஆஙகிை நூலும் இநது சமய கைாசார அலு-
ேல்கள தினணககை பணிப்பாைர் அ.உமாமவகஸ்ேரனினால் இைஙனக 
இராமகிருஷ்ணமிஷன் ் னைேர் ஸ்ரீமத சுோமி அக்ஷராதமானந்ா ஜீ மஹ-
ராஜேஹூககு ேழஙகி கேளியிட்டு னேககப்பட்டது.

விபுலோனந்ை அடிகைோர சைோ்டர�ோன 
இருநூல்கள் செளியீடு

சுவபாமி நீலமபாதவபானநதஜீஎழுதிய
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சூடானின் பதவி கவிழ்ககபபடட
பிரதமர் பதவி்ககுத் திரும்பினார்

சூடானில் கடந்த மா்தம் இடம்-
பெற்ற இராணுவ சதிப்புரட்சியில் 
ெ்தவி கவிழ்ககப்ெட்டு வீட்டு்க 
காவலில் வவ்ககப்ெட்ட பிர்தமர் 
அப்்தல்்ா ஹம்ப்தா்க மீண்டும் ெ்த-
வியில் அமர்்த்தப்ெட்டுள்ார்.  

இராணுவம், சிவில் ்தவ்வர்கள 
மறறும் முன்ாள கி்ர்ச்சி்க குழு்கக-
ளு்ககு இவடயே எட்டப்ெட்ட புதிே 
உடனெடி்கவகயின ஓர் அஙகமாக 
அவ்்தது அரசிேல் வகதிகளும் விடு-
வி்ககப்ெடவுள்்தாக ம்ததிேஸ்தர்-
கள ப்தரிவி்ததுள்்ர்.   

கடந்த ஒ்கயடாெர் 25 ஆம் திகதி 
திடீர் அவசர நிவ்வே அறிவி்த்த 
இராணுவ பெ்ரல், சிவில் ்தவ -்
வமவேயும் ெ்தவியில் இருநது அகற-
றி்ார்.   

இ்த்ால் அந்ாட்டில் இடம்-
பெறறு வரும் ொரிே ஆர்ப்ொட்டங-

களில் ெ்ரும் பகால்்ப்ெட்ட்ர்.    
இநநிவ்யில் கடந்த சனி்ககிழவம 
உடன்ொடு ஒனறு எட்டப்ெட்டு 
ய்றறு ஞாயிறறு்ககிழவம வகச்-
சா்ததிடப்ெட்ட்தாக சூடான உம்மா 
கட்சி ்தவ்வர் ெ்தல்்ா புர்மா ்ாசில் 
உறுதி பசய்துள்ார்.   

இ்தனெடி ்தடு்தது வவ்ககப்ெட்-
டுள் பிர்தமர் மறறும் அவமச்சரவவ 
உறுப்பி்ர்கள விடுவி்ககப்ெட்டு பிர-
்தமர் மீண்டும் ்தமது ெ்தவி்ககு திரும்-
புவார் எனறு அறிவி்ககப்ெட்டுள்து.   

ெ்்ாேக்தவ்த ய்ா்ககி சூடானின 
நிவ்மாறறு அரசாஙக ஆட்சி 
மீண்டும் நிவ்நிறு்த்தப்ெடவுள்து.   

சூடானில் நீண்ட கா்ம் ஆட்சி-
யில் இருந்த ெ்ாதிெதி ஒமர் அல் 
ெஷீர் ெ்தவி கவி்ககப்ெட்ட பின 2019 
ஓகஸட் மா்தம் ப்தாட்ககம் அதிகாரப் 
ெகிர்வு ஏறொட்டில் சூடான இரா-
ணுவம் மறறும் சிவில் ்தவ்வர்கள 
ஆட்சியில் இருந்தயொதும் இரு 
்தரப்பு்ககும் இவடயே முறுகல் அதிக-
ரி்ததிருந்தது. இ்தவ்்த ப்தாடர்நய்த 
கடந்த மா்தம் இராணுவ சதிப்புரட்சி 
ஒனறு இடம்பெற்றவம குறிப்பிட்த-
்த்ககது.     

ககாவிட-19: ஐரராபபா கதாடர்பில்  
உலக சுகாதார அமமபபு கவமல

ஐயராப்ொவில் அதிகரி்தது-
வரும் பகாயரா்ா ப்தாறறு 
சம்ெவஙகள குறி்தது உ்க 
சுகா்தார அவமப்பு கவவ் 
ப்தரிவி்ததுள்து.  

அடு்த்த ஆண்டு மார்ச் 
மா்த்தது்ககுள உட்டி ்ட-
வடி்கவக எடு்ககப்ெடாவிட் -
டால் யமலும் அவர மில்லி-
ேன யெர் ய்ாய்்த ப்தாற்றால் 
உயிரிழ்கக்ாம் எனறு அந்த 
அவமப்பின பிராநதிே ெணிப்-
ொ்ர் ஹானஸ குலுுௗஜ் ப்தரி-
வி்த்தார்.  

முக்ககவசம் அணியவார் 
எண்ணி்கவக அதிகரி்கக யவண்டும்-
அ்தன மூ்ம் ய்ாய்ப்ெரவவ்்க கட்-
டுப்ெடு்த்த முடியுபம் அவர் வலியு-
று்ததி்ார்.  

்தடுப்பூசி யொட்டு்கபகாளவது, 
ொதுகாப்பு ்டவடி்கவககவ் 
அமுல்ெடு்ததுவது ஆகிேவவ 

ய்ாய்ப்ெரவவ்்க கட்டு்ககுள வவ்த-
திரு்கக உ்தவும் எனறு படா்கடர்  
குலுுௗஜ் கூறி்ார்.  

ெயராப்ொவில் ெரவிவரும் 
படல்்டா வவரஸ திரிபு, எதிர்வரும் 
குளிர் கா்்ததினயொது யமாசமாக-
்ாம் எ் எச்சரி்ககப்ெட்டுள்து.  

ஏறக்யவ ெ் ஐயராப்பிே 

்ாடுகள கடுவமோ் ்டவ-
டி்கவககவ் மீண்டும் அமுல்-
ெடு்ததுவது குறி்தது அறிவி்த-
துள்். சி் ்ாடுகள அது 
குறி்ததுப் ெரிசீலி்ககின்ற்.  

கடந்த வார்ததில் பகாவிட்-
19 ப்தாடர்பி்ா் உயிரி-
ழப்புகள அதிகரி்த்த ஒயர 
பிராநதிேமாக ஐயராப்ொ 
உள்து என்ற உ்க சுகா்தார 
அவமப்பு முன்்தாக கூறி -
யிருந்தது. அஙகு உயிரிழப்பு 
எண்ணி்கவக 5 வீ்தம் அதிக-
ரி்ததுள்து.   

குளிர் கா்ம், யொதுமா் 
அ்வு்ககு பகாயரா்ா ்தடுப் -
பூசி பசலு்த்தப்ெடா்தது, ஐயராப் -
பிே பிராநதிே்ததில் பகாயரா்ா-
வின படல்டா திரிபு ெரவுவது 
எ் ெல்யவறு காரணிகள இந்த 
மாபெரும் ெரவலு்ககுப் பின இருப் -
ெ்தாக படா்கடர் குலு்ஜ் கூறி்ார்.    

க�ொவிட்-19 �ட்டுப்ொடு�ளுக்கு எதிரொ�  
ஐரரொப்ொவில் புதிய ஆரப்ொட்்டங�ள்  

ஐ ய ர ா ப் ெ ா வி ல் 
பகாயரா்ா ப்தாறறு சம்-
ெவஙகள அதிகரி்ககும் 
நிவ்யில் புதிே பொது 
முட்ககநிவ் விதிகளு்ககு 
எதிராக ப்்தர்்ாநதில் புதிே 
வனமுவ்றகள பவடி்ததுள-
்்.   

பராட்டாமில் இடம்-
பெற்ற ஆர்ப்ொட்ட்த-
தில் வனமுவ்ற பவடி்த்த 
நிவ்யில் பொலிஸார் 
துப்ொ்ககிச்சூடு ்ட்ததி்ர். 
இ்தறகு அடு்த்த தி்மும் 
யஹகில் வச்ககிளகளு்ககு 
தீ வவ்த்த ம்ககள பொலிஸ 
நிவ்ே்ததின மீது எரியும் 
பொருட்கவ் வீசி்ர்.   

இந்தப் பிராநதிே்ததில் 
பகாயரா்ா ப்தாறறு அதிக-
ரிப்ெது கவவ் அளிப்ெ்தாக 
உள்து எனறு உ்க சுகா்தார 
அவமப்பு குறிப்பிட்டுள்து.   

ய்ாய்்த ப்தாறறு அதிகரிப்ெ்தறகு 
எதிராக ெ் அரசுகள புதிே கட்டுப்-
ொடுகவ் பகாண்டுவநதுள்். 
பிராநதிே்ததின ெ் ்ாடுகளிலும் 
அண்வமே ்ாட்களில் தி்சரி 
ப்தாறறுச் சம்ெவஙகளில் பெரும் 
அதிகரிப்வெ ெதிவு பசய்துள்து.   

இநநிவ்யில் ப்்தர்்ாநதின ெ் 
்கரஙகளின இரண்டாவது ்ா்ாக-
வும் கடந்த சனி்ககிழவம இரவு க -்
வரஙகள பவடி்ததுள்்.   

முக்தவ்த மவ்ற்ககும் ப்தாப்பி-
கவ் அணிந்த க்க்ககாரர்கள யஹ்க 
வீதிகளில் இரு்ககும் வச்ககிளக-
ளு்ககு தீ வவ்த்த்ர். இந்த கூட்ட்த-
தி்வர துர்ததுவ்தறகு க்கமட்ககும் 
பொலிஸார் ்தண்ணீர் பீச்சிேடி்த்த-
ய்தாடு ்ாய்கள மறறும் ்தடிகவ்யும் 
ெேனெடு்ததி்ர். ்கரில் அவசர 

நிவ்வே அறிவி்த்த அதிகாரிகள 
குவ்றந்தது ஏழு யெவர வகது பசய்்த-
்ர்.   

ய்ாோளி ஒருவவர அவழ்ததுச் 
பசல்லும் அம்பு்னஸ வண்டி 
ஒனறின மீது சி்ர் ென்ல்கள 
வழிோக கறகவ் எறிநது ்தா்ககு்தல் 
்ட்ததிே்தாக பொலிஸார் ப்தரிவி்த-
துள்்ர். ஐநது பொலிஸார் காேம-
வடந்த்தாகவும் முழஙகாலில் காேம் 
ஏறெட்ட ஒருவர் அம்பு்னஸ வண்-
டியில் அவழ்ததுச் பசல்்ப்ெட்ட்தா-
கவும் ்கர பொலிஸார் ட்விட்டரில் 
ப்தரிவி்ததுள்்ர்.   

்ாட்டின யவறு ெகுதிகளில் ரசிகர்-
கள வம்தா்்ததிறகுள நுவழந்த்தால் 
இரு முன்ணி கால்ெநது யொட்டி-
கள சிறிது ய்ரம் நிறு்த்தப்ெட்ட். 
புதிே பகாயரா்ா கட்டப்ொடுகள 
காரணமாக ரசிகர்கள வம்தா்்ததிற-
குள அனுமதி்ககப்ெடுவதில்வ் 

எனெது குறிப்பிட்த்த்ககது.    ஒரு-
்ாவ்்ககு முன பராட்டர்டாமில் 
இடம்பெற்ற க்வரம் “ஒரு கூட்டு 
வனமுவ்ற” எனறு ்கர யமேர் கண்-
டி்ததுள்ார். நிவ்வம உயிர் அச்சு-
று்த்தல் பகாண்ட்தாக இருந்த்தால் 
வாவ் ய்ா்ககியும் ய்ராகவும் 
எச்சரி்கவக யவட்டுகவ் பசலு்த்த 
யவண்டி ஏறெட்டது எனறு பொலிஸ 
யெச்சா்ர் ஒருவர் யராய்ட்டர்ஸ 
பசய்தி நிறுவ்்ததிறகு ப்தரிவி்ததுள-
்ார்.   

துப்ொ்ககி்க காேம் காரணமாக 
குவ்றநது மூனறு ஆர்ப்ொட்ட்ககா-
ரர்கள மரு்ததுவமவ்யில் சிகிச்வச 
பெறறு வருகின்ற்ர். இந்த சம்ெவம் 
குறி்தது நிர்வாகம் விசாரவணகவ் 
ஆரம்பி்ததிருப்ெ்தாக அதிகாரிகள 
ப்தரிவி்த்த்ர்.  

பகாவிட்-19 சம்ெவம் முனப்ப்-
யொதும் இல்்ா்த அ்வு்ககு அதிகரி்த-

்தவ்த அடு்தது ப்்தர்்ாந-
தில் கடந்த சனி்ககிழவம 
ப்தாட்ககம் மூனறு வாரங-
களு்ககு ெகுதி அ்வா் 
முட்கக நிவ் அமுல்ெ-
டு்த்தப்ெட்டது. மதுொ் 
கவடகள மறறும் விடுதிகள 
இரவு 8 மணி்ககு மூடப்-
ெட யவண்டும் எனெய்தாடு 
விவ்ோட்டு நிகழச்சிகளில் 
கூட்டம் கூடுவ்தறகு ்தவட 
விதி்ககப்ெட்டுள்து.   

மறுபு்றம் அரசு புதிே 
முட்கக நிவ்வே அறிவி்த-
்தவ்த அடு்தது ஆஸதிரிே 
்தவ்்கர் விேன்ாவில் 
ஆயிர்ககண்ககா்வர்கள 
ஆர்ப்ொட்ட்ததில் ஈடுெட்-
டுள்்ர். அஙகு 2022 
பெப்ரவரியில் ்தடுப்பூசி 
பெறுவவ்த கட்டாேமா்ககு-
வ்தறகு திட்டமிடப்ெட்டுள-

்து. இவவா்றாக சட்டரீதிோ் ்ட-
வடி்கவக எடு்ககும் ஐயராப்ொவின 
மு்தல் ்ாடாக ஆஸதிரிோ உள்து.   

திஙகட்கிழவமயில் இருநது 20 
்ாட்களு்ககு ஆஸதிரிோவில் முட்கக-
நிவ் அமுல்ெடு்த்தப்ெடுகி்றது. அ்த-
திோவசிே கவடகள ்தவிர அவ்்தது 
கவடகளும் மூடப்ெடுவய்தாடு 
ம்ககள வீடுகளில் இருநது ெணிபுரிே 
யகாரப்ெட்டுள்து.   

அரச ஊழிேர்களு்ககு ்தடுப்பூசி 
கட்டாேமா்ககப்ெட்ட்தறகு எதிராக 
குயராசிே ்தவ்்கர் ச்கபரப்பில் ஆயி-
ர்ககண்ககா்வர்கள யெரணி ்ட்த-
தியுள்்ர். ப்தாழில் இடஙகளில் 
்தடுப்பூசி பெற்ற்தறகா் அனுமதிச் 
சீட்டு ்வடமுவ்றப்ெடு்த்தப்ெட்ட-
்தறகு எதிராக இ்த்தாலியின சி் நூறு 
யெர் ஆர்ப்ொட்ட்ததில் ஈடுெட்டுள -்
்ர்.     

கெதர்லாந்தில் 2ஆவது ொளாக கலவரம்

இஸ்ரேலிய குடி்யறியய க�ொன்ற  
பலஸதீன ஆடவர் சுட்டுகக�ொயல

இஸயரலிே குடியேறி ஒருவவர 
பகானறு இரு பொலிஸார் உட்ெட 
யமலும் மூவரு்ககு காேம் ஏறெடு்த-
திே துப்ொ்ககிச் சூடு மறறும் க்ததி்க 
கு்தது ்தா்ககு்தலில் ஈடுெட்ட ெ்ஸ-
தீ்ர் ஒருவவர இஸயரலிே ஆ்ககிர -
மிப்புப் ெவட சுட்டு்கபகான்றது.   

ஆ்ககிரமி்ககப்ெட்ட கிழ்ககு பெரூ -
ச்்ததின ொெல் சில்சி்ா ெவழே 
்கரில் ய்றறு ஞாயிறறு்ககிழவம 
காவ் இந்த சம்ெவம் இடம்பெற-
றுள்து.   

பெரூச்்ததின சுவாெ்த அகதி 
முகாவமச் யசர்ந்த ொதி அபூ ஷ் -
பகய்்தம் என்ற 42 வேது ெ்ஸதீ் 
ஆடவர் ஒருவயர இவவாறு சுட் -
டு்கபகால்்ப்ெட்டுள்ார்.  

இதில் 30 வேதுகளில் உள் 
குடியேறி ்தவ்யில் காே்ததிறகு 
உள்ா் நிவ்யில் அந்த காேம் 

காரணமாக மரு்ததுவமவ்யில் உயி -
ரிழநதுள்ார் எனறு இஸயரல் ஊட -
கஙகள பசய்தி பவளியிட்டுள்்.   

46 வே்தா் மறப்றாரு இஸயர-
லிே குடியேறி ஆெ்த்தற்ற நிவ்யில் 
இருப்ெ்தாகவும் இரு இஸயர -
லிே பொலிஸார் சிறு காே்ததிறகு 
உள்ாகி இருப்ெ்தாகவும் கூ்றப்ெட் -
டுள்து.     

உய்குர் மக�ளுககு ஆதரேவொ�  
லணடன ந�ரில் ஆர்்பபொட்டம்

சீ்ா, உய்குர் முஸலிம்-
கவ் ்டா்ததும் வி்த்ததிறகு 
எதிர்ப்பு ப்தரிவி்ததும் அந-
்ாட்டின சினஜிோங மாகா-
ண்ததிலுள் ்தடுப்பு முகாம்-
கவ் மூடுமாறு யகாரியும் 
பிரி்த்தானிோவின ்ண்ட-
னிலுள் சீ்்த தூ்தர்ததிற-
கும் மனபசஸடரிலுள் 
பகானசியூ்ர் அலுவ்க்த-
திறகும் முனொக ஆர்ப்ொட்-
டஙகள ்டா்த்தப்ெட்டுள-
்்.   

இந்த ஆர்ப்ொட்டஙகளில் நூறறு்க-
கண்ககா்வர்கள க்நது பகாண்டுள-
்ய்தாடு உய்குர் முஸலிம்களு்ககா் 
்தஙக்து ஒருவமப்ொட்வடயும் 
பவளிப்ெடு்ததியுள்்ர். 'சீ்ாயவ 
இ் அழிப்வெ நிறு்தது' எனறும் 
ஆர்ப்ொட்ட்ககாரர்கள யகாஷபமழுப்-
பியுள்்ர்.   ப்தாழிறகட்சி ொராளு-
மன்ற உறுப்பி்ரா் அப்ஸல் கான, 
“உய்குர் ம்ககவ் சீ்ா ்டா்ததும் 
வி்த்ததிறகு எதிர்ப்பு்த ப்தரிவிப்ெ்தற-
காகயவ ்ாஙகள இஙகு கூடியுள-
ய்ாம். அந்த ம்ககள எதிர்பகாண்டுள் 
நிவ்வம பெரிதும் கவவ்ேளிப்ெ-

்தாக உள்து. அவவ ஏறறு்கபகாள்்க-
கூடிே நிவ்வம அல்். இநநிவ -்
வமவே சீ்ா முடிவு்ககு்க பகாண்டு 
வர யவண்டும்” என்றார்.   

உய்குர் முஸலிம்கவ் பவகுெ் 
்தடுப்பு முகாம்களு்ககு அனுப்பு்தல், 
அவர்க்து ம்த ்டவடி்கவககளில் 
்தவ்யிடு்தல், உய்குர் சமூக்ததின 
உறுப்பி்ர்கவ் சி் வவகோ் 
வலு்ககட்டாே மறு கல்வி ்டவடி்க-
வக்ககு அனுப்பு்தல் யொன்ற ்ட-
வடி்கவககளு்ககாக உ்க்ாவிே 
ரீதியில் சீ்ாவு்ககு கண்ட்ஙகள 
ப்தரிவி்ககப்ெட்டுள்்.     

்�ொமொலிய ஊட�வியலொளர்  
தறக�ொயல தொககுதலில் பலி

இஸ்ாமிேவா்த யொராட்ட்க 
குழுவா் அல் ஷொவெ விமர்சி்தது 
வந்த யசாமாலிோவின முன்ணி 
ஊடகவிே்ா்ர் அப்திேசிஸ 
மஹமு்த கு்்த, ்தவ்்கர் பமாகடி-
ஷுவில் ்தறபகாவ் குண்டு்த ்தா்ககு-
்தல் ஒனறில் பகால்்ப்ெட்டுள்ார்.  

அப்திேசிஸ அப்ரிகா எனறும் அறி -
ேப்ெடும் அவர் கடந்த சனி்ககிழவம 
்ண்ெகலில் உணவு விடுதி ஒனறில் 
இருநது பவளியேறிே நிவ்யில் 
இ்்ககு வவ்ககப்ெட்டுள்ார்.   

இந்த்த ்தா்ககு்தலில் அருகில் 
இருந்த இருவர் காேமவடநது மரு்த -
துவமவ்்ககு அவழ்ததுச் பசல்்ப்-
ெட்டுள்்ர்.   

இந்த ஊடகவிே்ா்வர இ்்ககு 
வவ்தது ்தா்ககு்தவ் ்ட்ததிே்தாக 
அல் ஷொப் குறிப்பிட்டுள்து. அவர் 
‘யரடியோ பமாகடிஷு‘ வாப்ாலி -
யில் ெணிோறறி வருகி்றார்.   

யசாமாலிே ய்தசிே ப்தாவ்்ககாட்-
சியின ெணிப்ொ்ர் மறறும் ஓட்டு்ர் 
ஒருவருடன கு்்த இரு்ககும்யொது 

உணவு விடுதி்ககு அருகில் கார் ஒன -
று்ககு முன்ால் ்தறபகாவ்்தாரி 
குண்வட பவடி்ககச் பசய்திருப்ெ-
்தாக ஊடகஙகள பசய்தி பவளியிட்-
டுள்்.   

வகது பசய்ேப்ெட்டிரு்ககும் அல் 
ஷொப் சநய்தக ்ெர்கவ் ய்ர்-
காணல் பசய்து ஒலிெரப்புவதில் 
பெரிதும் அறிேப்ெட்டு வந்த கு்்த -
தின நிகழச்சிகள அதிகமாய்ாவர 
கவர்நதுள்து.   

அல் ஷொப் குழு ஐ.்ா ஆ்தரவு 
அரச துருப்புகளுடன ஒரு ்தசாப்்த்த-
திறகு யம்ாக யொராடி வருகி்றது.     

பிரிடடன் தமட்ககு  
ஹமாஸ் கணடனம்

ெ்ஸதீ் யொராட்-
ட்க குழுவா் 
ஹமாஸ அவமப்வெ 
ெேஙகரவா்த குழுவாக 
பிரிட்டன அறிவி்த்த-
்தறகு அந்த அவமப்பு 
கண்ட்்தவ்த பவளி-
யிட்டுள்து. இந்த 
்தவட மூ்ம் அந்த 
அவமப்பு்ககு ஆ்தரவு 
அ ளி ப் ெ வ ர் க ளு ்க கு 
14 ஆண்டுகள வவர 
சிவ்ற்த ்தண்டவ் விதி்கக முடியும்.  

அடு்த்த வாரம் பிரிட்டன ொரா -
ளுமன்ற்ததில் இந்த்த ்தவடவே 
பகாண்டுவரவிரு்ககும் உளதுவ்ற 
பசே்ா்ர் பிரி்ததி ெயடல், ஹமாஸ 
அரசிேல் மறறும் ஆயு்தப் பிரிவு-
கவ் யவறுெடு்ததி ொர்்கக சா்ததி -
ேம் இல்வ் எனறு குறிப்பிட்டுள-
்ார்.   

ஹமாஸ அடிப்ெவடயில் கடுவம-
ோ் யூ்த எதிர்ப்பு அவமப்பு எனறும் 
யூ்த சமூக்தவ்த ொதுகா்கக யவண்டி 
இருப்ெ்தாகவும் அவர் குறிப்பிட்-
டுள்ார்.   இ்தறகு ெதி்ளி்ககும் 

வவகயில் அறி்கவக ஒனவ்ற பவளி-
யிட்டிரு்ககும் ஹமாஸ அவமப்பு: 
“ெஸதீ் ம்ககளு்ககு எதிரா் (பிரிட் -
டனின) வர்ாறறுப் ொவ்தவ்த சரி 
பசய்வது மறறும் மனனிப்பு்க யகட்-
ெ்தறகு ெதில், ொதி்ககப்ெட்டவர்க-
ளின இழப்பில் ஆ்ககிரமிப்ொ்ர்க-
ளு்ககு ஆ்தரவு அளி்ககி்றது” எனறு 
குறிப்பிட்டுள்து.   

சியோனிச அவமப்பு்ககு ெ்ஸ -
தீ் ்்ஙகவ் வழஙகிே ெல்யொர் 
பிரகட்ம் மறறும் பிரிட்டிஷ் 
அவணவேயே இதில் குறிப்பிட்டு்க 
கூ்றப்ெட்டுள்து.     

தொய்வொன விவ�ொரேம்: லிது்வனியொ  
உடன உ்றயவ தரேமி்றககியது சீன

லிதுயவனிே ்தவ்்கர் வில்-
னியுஸில் ்தாய்வான பசே்்வி-
்ா் தூ்தரகம் ஒனவ்ற தி்றந்த்தறகு 
எதிர்ப்பு்த ப்தரிவி்தது லிதுயவனி-
ோவுட்ா் இராெ்தநதிர உ்றவவ 
சீ்ா ்தரமி்ற்ககியுள்து.   

்தாய்வான என்ற பெேரில் இந்த்த 
தூ்தரக்க கட்டட்தவ்த தி்றப்ெ்தறகு 
லிதுயவனிோ அனுமதி அளி்ததி-
ருப்ெது குறிப்பிட்த்த்கக இராெ்தந-
திர ்டவடி்கவகோக ொர்்ககப்ெடு-
கி்றது.   

்த்து ஆட்பு்்ததின ஓர் அங-
கமாக ்தாய்வாவ் கருதும் சீ்ா 
‘்தாய்வான’ என்ற பெேவர ெேனெ-
டு்ததுவவ்த ்தடு்கக முேனறு வருகி-
்றது.   

“இவ்றவம மறறும் சர்வய்தச உ்ற -
வுகளின அடிப்ெவட அம்சஙகவ் 
ொதுகாப்ெ்தறகாக இரு ்ாடுகளு்க-
கும் இவடயி்ா் இராெ்தநதிர உ்ற-
வுகவ் சீ் அரசு ்தரம் குவ்ற்த்தது” 
எனறு சீ் பவளியு்றவு அவமச்சு 
இது ெறறி பவளியிட்ட அறிவிப்பில் 
குறிப்பிட்டுள்து.   

“இது ப்தாடர்பில் எழும் அவ்்தது 
விவ்வுகளு்ககும் லிதுயவனிே 
அரசு பொறுப்யெறக யவண்டும்” 
எனறும் அந்த அறி்கவகயில் குறிப்பி -
டப்ெட்டுள்து.   

லிதுயவனிோவு்ககா் சர்ககு 
ரயில்கவ் நிறு்ததி இரு்ககும் சீ்ா 
அந்த ்ாட்டு்ககா் உணவு ஏறறுமதி 
அனுமதிவேயும் நிறு்ததியுள்து.   

சீ்ாவின இந்த முடிவவ இட்டு 
வருநதுவ்தாக லிதுயவனிே பவளியு-
்றவு அவமச்சு ப்தரிவி்ததுள்து.     
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உற்பத்தி ப்பொருளொதொரத்்த 
மேம்படுத்த இது உகநத மேரேொகும  

உற்பத்தி ப்பொருளொதொரத்்த மேம்படுத்த 
இது உகநத மேரேொகும. தமிழ் ம்பசும ேககள் 
கட்சி ம்பதம குலம்பதமின்றி புதிய அரசியல -
்ேபப்பொன்்றை உருவொகக முன்வரமவண்-
டும என ேககள் கொங்கிரஸ் த்லவர் ஏ.எல்.
எம.அதொவுல்லொ எம.பி பதரிவித்தொர்.  

வரவு பெலவுத்திட்்ட விவொத்தில் க்டநத 
ெனிககிழ்ே உ்ரயொறறிய அவர் மேலும 
குறிபபிட்்டதொவது,  

ஒரு ேொடு ஒரு ெட்்டம என்று கொலத்்த 
வீணடிககொது அ்னவரும இ்ணநது 
சிங்கள, முஸ்லிம, தமிழ், கிறிஸ்தவ ேக -
களுககு உகநதவற்றை ்பொரொளுேன்றைத்தில் 
ஆரொய்நது முடிவு எடுகக முடியும.   

உற்பத்தி ப்பொருளொதொரத்்த மேம்படுத்த 
இது உகநத மேரேொகும. தமிழ் ம்பசும ேககள் 
கட்சி ம்பதம, குல ம்பதமின்றி புதிய அரசிய -
ல்ேபப்பொன்்றை உருவொகக முன்வரமவண்-
டும. 225 எம.பிகளும வொககளித்த ேகக -
ளுககு என்ன பெய்யப ம்பொகிறீர்கள்?  

ேொகொண ெ்்ப பவள்்ள யொ்ன்யப 
ம்பொன்றைது. எம.பிகளினதும ஜனொதி்பதியின-
தும ஓய்வூதியம நிறுத்தப்ப்ட இருககிறைது. 
அத்ன பெய்மவொம.   

இலங்்கயர்களொக சிங்கள ேககள் எங்கள் 
ெமகொதரர்கள். தமிழ், முஸ்லிம, கிறிஸ்த -
வர்கள் வொழ்கிறைொர்கள். சிறியளவினமர 
உள்ளனர். ேொம ம்பசி எேககு உகநத அரசி -
யல்ேப்்ப அ்ேபம்பொம. பவளிேொடுக -
ளுககு த்லெொய்ககத் மத்வயில்்ல. ேொம 
உகநத யொபப்பொன்்றை ப்பொருளொதொரத்திற-
கொன சிறைநத பகொள்்கத் திட்்டபேொன்்றை 
தயொரிபம்பொம. ஒரு ேொடு ஒரு ெட்்டம என்று 
கொலத்்த வீணடிககொது அ்னவரும 
இ்ணநது சிங்கள, முஸ்லிம. தமிழ், கிறிஸ் -
தவர்களுககு உகநதவற்றை ஆரொய்நது ்பொரொ -
ளுேன்றைத்தினொல் முடிவு எடுககலொம. பிரச்சி-
்னக்ள ம்பசி தீர்பம்பொம. பவளிேொடுகள் 
ஒப்பநதங்கள் ்பறறி எேககுக கூறைத் மத்வ-
யில்்ல.   

ராஜாங்க அமைச்சர் 
ஜீவன் தொண்டைான்  

நுவபரலியொ ேொவட்்டத்தில் ேொத்திரம ேொள் 
ஒன்றுககு 175 பதொறறைொளர்கள் ்பதிவொனொர் -
கள். ப்பொருளொதொர ரீதியில் மிகவும ்பொதிக -
கப்பட்்டடுள்ள அநத ேககள், ்பல்மவறு 
பகொவிட் ேத்திய நி்லயங்களுககு சிகிச் -
்ெககொக அனுப்பப்பட்்டனர். அதனொல் ரம-
ப்பொ்்டயில் உள்ள பதொண்்டேொன் கலொெொர 
நி்லயம ேறறும பதொண்்டேொன து்றைப்ப-
யிறசி நி்லயமும பகொவிட் நி்லயங்களொக 
ேொறறிமனொம. ேஸ்பகலியொவில் இரண்டு 
்வத்தியெொ்லக்ள புதுபபித்மதொம. இவ்-
வொறைொன ே்டவடிக்க்ய மேறபகொண்டு 
பகொவிட் பதொறறைொளர்களின் எண்ணிக-
்க்ய கு்றைகக முடிநதது.  

ப்பருநமதொட்்ட விவகொரம பதொ்டர்்பொக அர -
ெொங்கத்து்டன் ம்பசிப ்பயனில்்ல. ப்பருந-
மதொட்்ட கம்பனிகளு்டமன ம்பெமவண்டும. 
கூட்டு ஒப்பநதத்தில் இருநது இரு தரப -
பினரும பவளிமயறி இருகம நி்லயில், 
்பல்மவறு பிரச்சி்னகள் இ்டமப்பறுகின்-
றைன. ேஸ்பகலியொவில் ்பொரிய அ்டககுமு்றை 
இ்டமப்பறுகின்றைது. இதறகு அரெொங்கமேொ 
எதிர்த்தரபம்பொ கொரணேல்ல. கம்பனிகமள 
இதறகுக கொரணம. கூட்டு ஒப்பநதம இல்லொ -
த்ேயொல் அவர்கள் நி்னத்தவொறு பெயற -
்படுகின்றைனர். ஆனொல் கூட்டு ஒப்பநதம 
மத்வ . என்றைொலும தறம்பொது ேககள் எதிர் -
பகொண்டுள்ள பிரச்சி்ன பதொ்டர்்பொக எதிர்வ-
ரும 22ஆம திகதி இ்டமப்பறை இருககும கலந -
து்ரயொ்டலில் ம்பசுமவொம.  

ே்லயத்துககு ்பல்க்லககழகம 
அ்ேப்பதறகு ப்பொருத்தேொன கொணி 
மதடிகபகொண்டிருககின்மறைொம. ேொங்கள் 
நி்னத்திருநதிருநதொல் கட்்ட்டத்்த 
பகொடுத்து ்பல்க்லககழகம அ்ேத்திருக-
கலொம. ஆனொல் எேது மேொககம அதுவல்ல. 
அ்னத்து வெதிக்ளயும உள்ள்டககிய ்பல் -
க்லககழகம அ்ேப்பமத எேது மேொககம. 
அத்ன அ்ேத்மத தீருமவொம. ே்லய -
கத்துககு ்பல்க்லககழகம வரும. அது 
இலங்்க பதொழிலொளர் கொங்கிரஸினொமல 
உருவொககப்படும அத்ன யொரொலும தடுகக 
முடியொது .  

 ்பழனி தி்காம்பரம எம.பி  (ஐ. ை. ்ச)  
தறம்பொ்தய அரெொங்கம ஆட்சிககு வநது 

குறுகிய கொலத்திறகுள்மளமய ேககள் எதிர்ப -
பி்ன ெம்பொதித்துள்ளது. இநநி்லயில் 
வரவு பெலவு திட்்டம ப்பரிதும எதிர்்பொர்க-

கப்பட்்ட ம்பொதும, ஏேொறறைம தரும 
வரவு பெலவு திட்்டபேொன்மறை ெேர்ப-
பிககப்பட்டுள்ளது.   ேொட்டுப்பறறு 
உள்ளவர்கள் ம்பொன்று ம்பசினொலும, 
ேொட்டுககொன ேல்ல்வ ே்டப்பதொக 
இல்்ல.  

இன்று ப்பரும்பொலொன ேககள் 
அரெ எதிர்பபு ேன நி்லயிமலமய 
உள்ளனர். ெகல து்றை ெொர்நதவர்க-
ளும தேது உரி்ேகளுககொகவும 
மத்வகளுககொகவும, ம்பொரொடும 
நி்ல்ேமய கொணப்படுகின்றைது.  

க்டநத அரெொங்கத்தில் ேொம எடுத்த 
ெகல அபிவிருத்தி ்பணிகளும இன்று 
கி்டபபில் ம்பொ்டப்பட்டுள்ளன. 
எேது ஆட்சியில் ே்லயகத்திறகு 
வரலொறறு முககியத்துவம வொய்நத 
்பணிக்ள முன்பனடுத்மதொம. 
ே்லயகத்தில் புதிய கிரொேங்கள் 
உருவொககப்பட்்டன. பிமரமதெ 
ெ்்பக்ள அதிகரித்மதொம. ே்ல -
யகத்திறகு மெ்வ பெய்ய புதிய 
அதிகொர ெ்்பக்ள உருவொககி -
மனொம. ஆனொல் அவற்றை முன்பன-
டுகக நிதி ஒதுககப்ப்டவில்்ல.  

மதொட்்டத்பதொழிலொளர்களுககு 
ஆயிரம ரூ்பொ அடிப்ப்்ட ெம்ப -
ளம வழங்க மவண்டும என அர-
ெொங்கம வர்த்தேொனி அறிவித்தல் 
பவளியிட்்ட ம்பொதும அரெொங்கத் -
தின் ஏ்னய ெகல வர்த்தேொனிகள் 
ம்பொலமவ இதுவும இன்னும ே்்ட -
மு்றையில் வரவில்்ல. மதொட்்டத் 
பதொழிலொளர்களுககு ெம்பளமும 
கி்்டககவில்்ல. கம்பனிகளின் 
அ்டககுமு்றை அதிகரித்துள்ளது. 
இவற்றைபயல்லொம அரெொங்-
கம கண்டுபகொள்ளவும இல்்ல. 
இன்று ப்பருநமதொட்்ட கொணிகள் 
தனியொர் நிறுவனங்களுககு விறகப -
்படுகின்றைன. இலங்்க ேட்டுமே 
பகொமரொனொ்வ கொரணம கொட்டி 
ேொட்்்ட பின்மனொககி பெல்கின் -
றைது . எனமவ அரெொங்கம ேககளின் 
அபிலொ்ெக்ள தீர்கக மவண்டும. 
எஞ்சிய குறுகிய கொலத்திறகொவது 
ேககள் ஆட்சி்ய ே்டத்த மவண்டும.  

த்சலவராஜா ்கஜஜந்திரன் எம.பி
(ெமிழ் ஜெசிய ைக்கள் முன்்னணி)  

13 ஆவது திருத்தத்்தமயொ ஒற்றையொட்-
சி்யமயொ ேொம ஒரும்பொதுமே தீர்வொக ஏற -
றுகபகொள்ளப ம்பொவதில்்ல. எங்களது உரி -
்ேககு ேொம பதொ்டர்நதும ம்பொரொடுமவொம. 
எனமவ அரசு தனது அணுகுமு்றை்ய ேொறறை 
மவண்டும.   

க்டநத 2009 யுத்தம முடிவுககு பகொண்டுவ -
ரப்பட்்ட பின்னர் இதுவ்ர 13 வரவு பெலவுத் -
திட்்டங்கள் ெேர்பபிககப்பட்டுள்ளன. இ்வ 
அ்னத்தும தமிழ் மதெத்்த முறறைொக புறைகக -
ணித்மத தயொரிககப்பட்டிருநதன. து்றைமுக 
அதிகொரெ்்ப ஊ்டொக வ்டககில் ேயிலிட்டி 
து்றைமுகம அபிவிருத்தி பெய்யப்பட்டு அது 
தமிழ் ேககளி்டமிருநது ்பறித்பதடுககப்பட்டு 
இன்று முழு்ேயொக சிங்கள ேககளி்டம 
்கயளிககப்பட்டுள்ளது. விவெொயத்து்றை, 
வர்த்தகத்து்றை உங்களின் பகொள்்கயினொல் 
அழிககப்படுகின்றைன. இநத வரவு பெலவுத் -
திட்்டத்்த எதிர்த்மத ஆக மவண்டுபேன்றை 
நி்லயில் ேொம உள்மளொம. க்டநத 1948 
ஆம ஆண்டிலிருநது தமிழர்களுககு ெேஷ்டி 
வழங்கினொல், அதிகொரங்கள் வழங்கினொல் 
ேொடு பிரிநது விடுபேனககூறி இனவொதேொக 
பெயற்ப்ட ஆரமபித்திருநதீர்கள். ெேஷ்டி 
பகொடுத்தொல் ேொடு பிளவு ்படும என்றை எண் -
ணத்திலிருநது விடு்படுங்கள். 13 ஆவது 
திருத்தத்்தமயொ ஒற்றையொட்சி்யமயொ ேொம 
ஒரும்பொதுமே தீர்வொக ஏறறுகபகொள்ளப 
ம்பொவதில்்ல. எங்களது உரி்ேககு ேொம 
பதொ்டர்நதும ம்பொரொடுமவொம.   

வலு்சகதி அமைச்சர் 
உெய ்கமைன்பில  

ேொடு தறம்பொது எதிர்பகொண்டுள்ள ப்பொரு-
ளொதொர பேருககடிககு தறம்பொ்தய அரமெொ 
பகொமரொனொ பதொறமறைொ கொரணமில்்ல. 
1955ஆம ஆண்டில் இருநது ேொட்்்ட ஆட்சி 
பெய்துவநத அ்னத்து கட்சிகளுமே இநத 
ப்பொருளொதொர பேருககடிககு ப்பொறுபபு. ேொடு 
்பொரிய பிரச்சி்னககு முகம பகொடுத்துள்ளது. 
.ேொட்டில் ்பணம இல்்ல. ப்டொலர் இல்்ல 

என்்ப்த ேொங்கள் பவளிப்ப்்டயொக பதரி -
வித்து வருகின்மறைொம. அவ்வொறு இல்லொேல் 
ேொட்டில் அவ்வொறைொன பிரச்சி்ன இல்்ல. 
மத்வயொன அளவு ்பணம இருப்பதொக 
ேொங்கள் பதரிவித்துவநதொல் இநதப பிரச்சி-
்னயில் இருநது எேககு பவளியில் வரமு -
டியொது. அதனொல்தொன் க்டநத ஜூன் ேொதம 
ஆரம்பத்திமலமய ேொட்டின் ப்பொருளொதொர 
பிரச்சி்ன பதொ்டர்்பொக பதரிவித்மதன்.   

1955ஆம ஆண்டில் இருநது ேொங்கள் ெேர்ப -
பித்த அ்னத்து வரவு பெலவு திட்்டங்களும 
்பறறைொககு்றை வரவு பெலவு திட்்டங்கமள. 
எேது வருேொனத்்தயும ்பொர்கக பெலவு 
அதிகம. அதனொல் ்பறறைொககு்றை்ய நிரபபிக -
பகொள்ள க்டன் ப்பறமறைொம. அவ்வொறு ப்பறறை 
க்டன்தொன் இபம்பொது ்பொரிய பிரச்சி்ன-
யொகி இருககின்றைது. அதனொல் இநதப பிரச் -
சி்னககு 1955இல் இருநது ஆட்சி பெய்த 
அ்னவரும ப்பொறுபபு கூறைமவண்டும. 
எேது அ்னத்துத் மத்வகளுககும பவளி -
ேொட்டில் இருநது ப்பொருட்க்ள இறைககுேதி 
பெய்யும நி்லமய உள்ளது. ப்பபரவரி 4ஆம 
திகதி சுதநதிர தினத்்த சீனொவில் இருநது 
பகொண்டுவரப்பட்்ட மதசிய பகொடி்ய அ்ெத்-
துத்தொன் பகொண்்டொடுகிமறைொம.   

பகொமரொனொ கொரணேொக இன்்றைய பிரச்-
சி்ன ஏற்ப்டவில்்ல. 2019இல் எேது ப்பொரு-
ளொதொர அபிவிருத்தி மவகம 2 வீதத்துககு 
கு்றைநதுள்ளது. க்டன் வீதம 87வீதத்தொல் 
அதிகரித்துள்ளது. அதுதொன் ப்பொருளொதொர 
வீழ்ச்சிககொன அ்்டயொளம. இநதப பிரச்-
சி்ன எபம்பொதொவது பவடிககமவ இருநதது. 
என்றைொலும பகொமரொனொ கொரணேொக வி்ரவொக 
பவடித்திருககிறைது.  

 2019ஆம ஆண்டு இறைககுேதி பெலவு 
ேறறும ஏறறுேதி வருேொனங்களுககு 
இ்்டயில் வித்தியொெம 8 பில்லியன் ப்டொலர். 
பகொமரொனொ பதொறறு ஏற்பட்்டதனொல் வருேொன 
வழிகள் த்்டப்பட்்டன. அதனொல் யொர் ஆட்சி-
யில் இருநதொலும இநதப பிரச்சி்னககு முகம-
பகொடுகக மவண்டும.  

பகொமரொனொ்வப ்பயன்்படுத்தி அ்னவ-
ரும இ்ணநது அரெொங்கத்்த மதொறகடிப-
்பதறகு ்பதிலொக அ்னவரும இ்ணநது 
பகொமரொனொ்வத் மதொறகடிப்பதறகு 
இ்ணநது பெயற்ப்டமவண்டும. என்றைொலும 

எதிர்ககட்சி பகொவிட் நி்ல்யயும 
ப்பொருட்்படுத்தொது, பகொமரொனொ 
4ஆவது அ்ல்ய ஏற்படுத்தும 
வ்கயில் பெயற்பட்டு வருவது கவ-
்லககுரியது.  
 

அங்கஜன் இராைநாென் 
(்பாராளுைன்்றக குழுக்களின் 
பிரதிதெமலவர்)  

எேது அபிவிருத்தி திட்்டங்கள் 
பதொ்டர்பில் விேர்சிககும தமிழ்கட்-
சிகள் அவர்களின் ேல்லொட்சியில் 
ஏன் இதில் சிறு ்பகுதி்யமயனும 
பெய்யவில்்ல. ேககள் ்பல ெவொல்-
க்ள இன்னல்க்ள ெநதித்துக-
பகொண்டிருககும நி்லயிமலமய 
2022 ஆம ஆண்டுககொன வரவு பெல-
வுத்திட்்டம வநதுள்ளது. உயிர்த்த 
ஞொயிறு தொககுதல், பகொமரொனொ 
அ்லகள், அதிக வி்லவொசி 
உயர்வுகள், ்பதுககல்கள், உணவுப 
்பறறைொககு்றை என இலங்்கயில் 
ேட்டுேன்றி உலகம முழுவதிலும 
பேருககடிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 
இதனொல் ்பொதிககப்பட்டுள்ள எேது 
ேககள் இதறகொன தீர்வுக்ள இநத 
வரவு பெலவுத்திட்்டத்தில் எதிர்-
்பொர்ககின்றைனர். ேககளுககு மேலும 
சு்ேக்ள சுேத்தொேல் இருப்பமத 
இதில் முதல் தீர்வொகும. வழ்ே-
யொன ேககளி்டமிருநது வரிகள் 
மூலம ்பணத்்த எடுத்து அபிவி-
ருத்தித் திட்்டங்களுககு பகொடுககப-
்படும. ஆனொல் இமமு்றை பெொற்ப 
ே்பர்களி்டமிருநது நிதி்ய எடுத்து 
ேககளுககொன அபிவிருத்தித் திட்-
்டங்களுககு பகொடுககப்பட்டுள்-
ளது. ேககளின் வலி்ய, சு்ே்ய 
அறிநது தயொரிககப்பட்்ட வரவு பெல-
வுத்திட்்டேொகமவ இது உள்ளது.  

இத்ன வி்ட க்டநத ஒன்றை்ர 
வரு்டங்களில் இநத அரசும ேொமும 
எேது ேககளுககு பெய்த அபிவி-
ருத்தி ்பணிகள் ஏரொளம. ஒவ்பவொரு 
கிரொேத்துககும 20 இலட்ெம ரூ்பொ 
வீதம ஒதுககப்பட்டு, யொழ் ேொவட்-

்டத்தில் ேட்டும 3100ககும மேற்பட்்ட வீடுகள் 
நிர்ேொணிககப்பட்்டன. யொழ் ேொவட்்டத்தில் 
ஒமர த்ட்வயில் 26 ்பொ்டெொ்லகள் மதசிய 
்பொ்டெொ்லகளொககப்பட்டுள்ளன. கு்டொேொட்டு 
ேககளின் தண்ணீர் பிரச்சி்னககும தீர்வு 
முன் ்வககப்பட்டுள்ளது. ஆயிரககணககில் 
மவ்ல வொய்பபுககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
யொழ் ேொவட்்டத்தில் 16 உற்பத்திககிரொேங்கள் 
உருவொககப்பட்டுள்ளன. ஒவ்பவொரு கிரொே 
மெவகர் பிரிவுகளிலும 20 இ்ளஞர், யுவதி-
கள் ேறறும ப்பண் த்ல்ேத்துவ குடும்பங்-
களுககு சுயபதொழில் ஊககுவிபபு வழங்கப-
்பட்டுள்ளது. யொழ் ேொவட்்டத்தில் 6 ேகரங்கள் 
்பல் ்பரி்பொலன ேகரங்களொக அபிவிருத்திககு 
பதரிவு பெய்யப்பட்டுள்ளன. 30 வி்ளயொட்டு 
்ேதொனங்கள் அபிவிருத்தி பெய்யப்படுகின்-
றைன. இவ்வொறு இன்னும ்பல அபிவிருத்தித் 
திட்்டங்கள் வ்டககில் ேட்டும முன்னடுககப-
்பட்டுள்ளன. முன்பனடுககப்படுகின்றைன.  

க்டநத 2019 ஜனொதி்பதித் மதர்தலில் 
ேொத்த்றை ேொவட்்டத்தில் விழுநத வொககுகள் 
374401. யொழ் ேொவட்்டத்தில் விழுநத வொககு-
கள் 23261. வொககுகளில் வித்தியொெம இருந-
தொலும நிதி ஒதுககீடுகளில் வித்தியொெம 
இல்்லபயன்்பத்ன ேொன் அடித்துக கூறு-
கின்மறைன். 14021 கிரொேமெவகர் பிரிவுகளுக-
கும ெரி ெேேொன நிதி ஒதுககீ்டொக 30 இலட் -
ெம ரூ்பொ ஒதுககப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு 
அறபுதேொன மவ்லத்திட்்டம.  

இன்று வ்டககில் ்பல இ்டங்களில் 
பவள்ளப ்பொதிபபுககள் ஏற்பட்டுள்ளன. 
இங்கு ப்பரும்பொலொன உள்ளூரொட்சிச் 
ெ்்பகள் தமிழ் மதசியககூட்்ட்ேபபி-
னர் வெமே உள்ளன. அவர்கள் ஒழுங்கொக 
மவ்ல பெய்திருநதொல் இநதப ்பொதிபபுககள் 
ஏற்பட்டிருககொது. ஆனொல் அவர்கள் வீதிகள் 
அ்ேப்பதொமலமய பவள்ளப்பொதிபபுககள் 
ஏற்படுவதொக கூறுகின்றைனர். யொழ் ேொேகரத் -
தில் க்டநத வொரம ப்பய்த ே்ழயொல் ஏற -
்பட்்ட பவள்ளம உ்டனடியொக வழிநமதொடி-
யது. யொழ் ேொேகர ெ்்பயினர் இநத வரு்ட 
முற்பகுதியில் வடிகொன்க்ள துபபுரவொககு -
வதறகு ்பல ே்டவடிக்கக்ள எடுத்திருந -
தனர். அதனொல் பவள்ளம உ்டனடியொகமவ 
வழிநமதொடியது. யொழ் ேொேகர ெ்்பககும 
முதல்வருககும உறுபபினர்களுககும களப -

்பணியொளர்களுககும ேன்றி கூறுகின்மறைன். 
யொழ் ேொேகரெ்்ப ம்பொன்று அ்னத்து உள் -
ளூரொட்சி ெ்்பகளும மவ்ல பெய்தொல் நிச் -
ெயேொக எேது பிரமதெங்கள் மேலும அபிவி -
ருத்திய்்டயும.  

எேது அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள் பதொ்டர் -
பில் விேர்சிககும தமிழ்க கட்சிகள் அவர் -
களின் ேல்லொட்சியில் ஏன் இதில் சிறு ்பகு -
தி்யமயனும பெய்யவில்்ல? அவர்கள் 
பெய்தது பவறுேமன கமப்பரலிய. அதொவது 
தேது விருபபு வொககுக்ள எப்படி அதிக -
ரிகக முடியும என்றை திட்்டத்தில் ேட்டுமே 
கவனம பெலுத்தினர், யொழ் கூட்டுறைவுத்து -
்றைககு பகொடுககப்பட்்ட 1000 மில்லியன் 
ரூ்பொ்வககூ்ட இவர்கள் ெரியொக ்பயன்்ப -
டுத்தொது வீணடித்தனர் .  

ஜஜ .வி.பி. ெமலவர் 
அநுரகுைார தி்சாநாய்க எம.பி.  

ேொம ப்பறறுக பகொண்டுள்ள க்டன்க்ள 
ப்பொறுத்தவ்ர ஆண்டு மதொறும 7 பில்லி -
யன் ப்டொலர்க்ள பெலுத்த மவண்டியுள் -
ளது. ஏறறுேதி இறைககுேதிககு இ்்டயி -
லொன ்பொரிய இ்்டபவளி  8 பில்லிய்ன 
விஞ்சியதொக அ்ேநதுள்ளது. எனமவ 
க்டன்க்ளயும இறைககுேதி்யயும ெேொ -
ளிகக 15 பில்லியன்கள் ப்டொலர்கள் 
மத்வப்படுகின்றைன. ஏறறுேதி மூலேொக 
11 பில்லியன் அபேரிகக ப்டொலர்க்ள 
எதிர்்பொர்ப்பதொக நிதி அ்ேச்ெர் கூறினொர். 
இறைககுேதிககு ேட்டுமே 20 பில்லியன் 
ப்டொலர்கள் மத்வப்படுகின்றைன. இத்ன 
ெேொளிகக பதளிவொன மவ்லத்திட்்டங்கள் 
எதுவும முன்்வககப்ப்டவில்்ல.  

ெகல து்றைகளிலும வருவொய் கு்றைவ -
்்டநதுள்ளது. 2020 ஆம ஆண்டு்டன் ஒப -
பிட்டு்கயில் ்பொரிய வீழ்ச்சிபயொன்று இநத 
ஆண்டில் பவளிப்பட்டுள்ளது. இவற்றை 
மீளவும ப்பறறுகபகொள்ளும குறுகிய கொல 
மவ்லத்திட்்டபேொன்று அவசியம. விவ -
ெொயத்து்றையில் ்பொரிய வீழ்ச்சி ஏற்ப்டப -
ம்பொகின்றைது. ஆகமவ ்பொரிய பேருககடிக்ள 
எதிர்பகொள்ளமவண்டியுள்ளது.   

இதுவ்ர கொலேொக ்கயொளப்பட்்ட 
அரசியல், ெமூக, ப்பொருளொதொர பகொள்்க 
இநத ேொட்்்ட முழு்ேயொக ேொெேொககியுள் -
ளது. இத்த்ன கொல ப்பொருளொதொர பகொள் -
்கயும அரசியலும எேது ேொட்்்ட முழு -
்ேயொக ேொெேொககிவிட்்டன.   

ம்பர்்பச்சுவல் நிதியம ெட்்டவிமரொதேொக 
ெம்பொதித்த 850 மகொடி ரூ்பொ்வ மீண்டும 
தி்றைமெரிககு ப்பறறுகபகொள்ள நிதி 
அ்ேச்ெர் ே்டவடிக்க எடுத்துள்ள்ே வர -
மவறகத்தககது,   

விஜ்னா ஜநா்கராெலிங்கம எம.பி 
(ெமிழ் ஜெசியககூட்்டமைப்பு)  

இமதமவ்ள வன்னி ேொவட்்ட அபிவி -
ருத்தித் திட்்டங்கள் பதொ்டர்பில் ேொவட்்ட 
பெயலகங்களில், பிரமதெ பெயலகங்களில் 
ே்டககும கூட்்டங்களில் அ்னத்து ்பொரொளு -
ேன்றை உறுபபினர்க்ளயும அ்ழத்து அங் -
குள்ள அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள் ெம்பநதேொ -
கமவொ, ஏ்னய வி்டயங்கள் பதொ்டர்்பொகமவொ 
எநத வித ஆமலொெ்னகளும ே்டத்தப்படுவ -
தில்்ல. ேொவட்்ட ஒருங்கி்ணபபுக குழுக 
கூட்்டங்க்ளத் தவிர, ேொவட்்ட அபிவிருத்-
திக கூட்்டங்க்ளத் தவிர மவறு எவறறுககும 
எதிர்ககட்சி ்பொரொளுேன்றை உறுபபினர்க்ள 
அ்ழககப்படுவதில்்ல. ஒருங்கி்ணபபுக 
குழுத்த்லவர்கள் தன்னிச்்ெயொக முடிபவ-
டுத்து அரெ அதிகொரிகள் மூலம குறிப்பொக 
தமிழ் மதசியககூட்்ட்ேபபு எம.பி.ககள் 
கலநது பகொள்ள முடியொதவொறு த்்டக்ள 
ஏற்படுத்துகின்றைனர்.  

எதிர்வரும 30 ஆம திகதிவ்ர ஒன்றுகூ -
்டல்களுககு புதிதொக ஒரு த்்ட விதிககப்பட்-
டுள்ளது. ெஜித் பிமரேதொெ த்ல்ேயிலொன 
எதிர்ககட்சியினர் பகொழுமபில் ்பொரிய ஆர்ப -
்பொட்்டபேொன்்றை ே்டத்த இருநததொலும ஒமர 
கல்லில் இரு ேொங்கொய்களொக ேொவீரர் தினம 
தமிழர் ்பகுதிகளில் அனுஷ்டிககப்ப்டவுள்ள -
தொலும இவற்றை புதிய ெட்்டம மூலம வர்த்-
தேொனி ஊ்டொகத் தடுகக முயறசி ே்்டப்பறு -
கிறைது.  

ஆர்ப்பொட்்டங்களில் இலட்ெககணககொன் 
ேககள் ்பங்மகறறை நி்லயில் அங்கு எநதவித 
பகொமரொனொ பதொறறுககளும ஏற்ப்டவில்்ல. 
ஆனொல் வ்டககு,கிழககில் அஞ்ெலி பெலுத்த 
புறைப்படுகின்றை மவ்ளயிமல இவ்வொறைொன 
த்்டகள் ம்பொ்டப்படுகின்றைன.  

பட்ஜட் விவாதம்

்சம்ப நிரு்பர்  

ஷமஸ் ்பாஹிம  

எேககு முன்னர் அரசியல் பெய்த எேது 
த்லவர்கள் ஆட்சியொளர்களு்டன் ெேரெேொக 
ே்டநது ெமூகத்தின் பிரச்சி்னக்ளத் தீர்த் -
துள்ள்த ம்பொன்மறை ேொமும ஜனொஸொ விவ -
கொரம, முஸ்லிம தனியொர் ெட்்டம, ஞொனெொர 
மதரர் த்ல்ேயிலொன ஆ்ணககுழு விவ -
கொரம என ்பல வி்டயங்க்ள ்கயொண்டு 
தீர்த்து வருவதொக ஐககிய ேககள் ெகதி 
்பொரொளுேன்றை உறுபபினர் எச்.எம.எம. 
ஹரீஸ் பதரிவித்தொர். 

கல்மு்ன, வொ்ழச்மெ்ன, மதொபபூர் 
ம்பொன்றை வி்டயங்க்ள ்கயொள மவண் -
டுேொனொல் ேொம அரசின் த்லவர்களு்டன் 
ம்பசித் தொன் எேது பூர்வீக ேகரங்களின் 
மத்வக்ள நி்றைமவறறை முடியும. எதிர் -

வி்ன அரசியல் பெய்தொல் இநத வி்டயங் -
க்ள தீர்ப்பது யொர் எனவும அவர் மகள்வி 
எழுபபினொர்.  

வரவு பெலவுத்திட்்ட 2 ஆம வொசிபபு 
மீதொன விவொதத்தில் மேறறு (20) உ்ரயொற -
றிய அவர் மேலும குறிபபிட்்டதொவது,  

எேககு முன்னர் அரசியல் பெய்த எேது 
த்லவர்கள் சில வி்டயங்க்ள வழிகொட் -
டிச் பென்றுள்ளனர். அன்றிருநத ஆட்சியொ -
ளர்களு்டன் ெேரெேொ க ே்டநது ெமூகத்தின் 
பிரச்சி்னக்ளத் தீர்த்துள்ளனர். இநதப 
்பட்டியலில் ரொசிக ்பரீத், ரீ.பி.ஜொயொ, எம.
சீ.எம.கலீல், ்பதியுதீன் ேஹ்மூத், எம.எச்.
எம அஷ்ரப என ்பலர் இருககிறைொர்கள்.  

பகொவிட்டினொல் இறைககும ேரணங் -

க்ள பு்தப்பது பதொ்டர்்பொன பிரச்சி்ன 
வநதது. மு.கொ எம.பிகள் ேொல்வ்ரயும 
ேககள் கொங்கிரஸ் எம.பிகள் மூவ்ர -
யும 20 ஆவது திருத்தத்திறகு ஆதரவொக 
வொககளிகக அ்ழத்த ம்பொது பகொமரொனொ 
ேரணங்க்ள பு்தப்பது பதொ்டர்்பொன 
வி்டயங்கள் ேறறும பிரொநதிய பிரச்சி்ன -
க்ளப ம்பசி இவறறுககொனத் தீர்வு கொண 
முயன்மறைொம. இது பதொ்டர்பில் ்பல்மவறு 
விேர்ெனங்கள் வநதன. மகொ்ழயொக 
ஒழியொது பின்னர் ஜனொஸொ வி்டயங்க -
்ளத் தீர்த்மதொம. முஸ்லிம தனியொர் 
ெட்்ட வி்டயத்திலும அ்ேச்ெர் அலி ெப -
ரியு்டன் ம்பசி ்பல முன்மனறறைகரேொன 
வி்டயங்க்ள பெய்்கயில் துரதிஷ்்டவெ -

ேொக ஞொனெொர மதரர் த்ல்ேயில் குழு 
அ்ேககப்பட்்டது. இது பதொ்டர்பில் ெமூ -
கத்தில் ஆத்திரமும ஆமவெமும ஏற்பட் -
்டது.  

இது பதொ்டர்்பொக அ்ேச்ெர் அலி ெபரியு-
்டனும உயர்ேட்்டத்து்டனும ம்பசிமனொம. 
இதனொல் ஏற்படும தொககம ்பறறி எடுது்ரத்-
மதொம. அ்ேச்ெர் அலி ெபரி ெொேர்த்தியேொக 
ஜனொதி்பதி ேறறும பிரதேரு்டன் ம்பசிய 
நி்லயில் அநத பெயலணியின் அதிகொரம 
பவகுவொக கு்றைககப்பட்டுள்ளது.  

தறப்பொழுது ேொ்டறுபபு பதொ்டர்்பொன 
பிரச்சி்ன வநதுள்ளது. முஸ்லிம பிரதிநி-
திகள் இது பதொ்டர்பில் ம்பசி வருகின்றைனர். 
ப்பொருளொதொர ரீதியில் ஏற்படும ்பொதிபபு 

்பறறி பதளிவு்படுத்தி வருகிமறைொம. அதில் 
ேல்ல தீர்வு வரும என்றை ேமபிக்க உள்ளது.  
எேது கொணிப பிரச்சி்னகள் ்பறறியும பிரொநதிய 
ரீதியொன விவகொரங்க்ள ்பறறியும ம்பசி வருகி-
மறைொம. இது தவிர கல்மு்ன, வொ் ழச்மெ் ன, 
மதொபபூர் ம்பொன்றை வி்டயங்க்ள ்கயொள மவண்-
டுேொனொல் ேொம அரசின் த்லவர்களு்டன் ம்பசித் 
தொன் எேது பூர்வீக ேகரங்களின் மத்வக்ள 
நி்றைமவறறை முடியும. எதிர்வி்ன அரசியல் 
பெய்தொல் இநத வி்டயங்க்ளத் தீர்ப்பது 
யொர்?  

அரசின் தலைவர்களுடன் ்கைந்துலரயாடியய  
எமது யதலவ்கலை நிலையவறை முடியும்
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன்  நிருபர்

உள்ளூராட்சி ேன்்ற அமேப்புககளின் எதிர்-
கால வரவு செலவு திட்்டஙகளின் மபாது 
ஸ்ரீலஙகா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்கள் வாக -
களிப்பது சதா்டர்பில் கட்சி எவ்வித அழுத்-
தஙகமையும் பிரம�ாகிககாது.  வரவு செலவு 
திட்்டஙகளுககு உறுப்பினர்கள் ஆதரவளிக -
களிககவில்மல என்்றால் அது சதா்டர்பில் 
கட்சி எவ்வித  ஒழுககாற்று ந்டவடிகமகக-
மையும் எடுககாது எனவும்  ஐககி� ேககள் 
சுதந்திர முன்னணியின் செ�லாைர் அமேசெர்  
ேஹிந்த அேரவீர சதரிவித்தார்.

எேது  சதாழில் சென்று அவர்கள் வயிறு 
வை ர்ப்ப தற்கு அனுேதிகக முடி�ாது. உங -
களின்  உரிமேம� நீஙகள் சு�ாதீனோக 
பிரம�ாகியுஙகள் அது உஙகளின் உரிமே.  
அதற்காக கட்சியில் இருந்து எந்த தம்டயும் 
இல்மல என்றும் அமேசெர் சதரிவித்தார்.

மோெடி  ேற்றும்  ஊழமல எதிர்கக 
உஙகளுககு உரிமே உள்ைது. உள் -
ளூராட்சி ேன்்றஙகளில் பல மோெ-
டிகள் இ்டம்சபற்று வருகின்்றன.
சில தமலவர்கள் பணத்திற்காக 
மகச�ழுத்து மபா்ட மவமல செய் -
கின்்றார்கள். அது சதா்டர்பில் நாம் 
தகவல்கமை மெகரித்து வருகின் -
ம்றாம். அதற்கு எதிராக நாம் இலஞெ 
ஊழல் ஆமணககுழுவுககு செல்மவாம். 
நாம் அரொஙகத்தின் பஙகாளி கட்சி  என்று 
இருகக ோட்ம்டாம். இமவகமை நாட்டு ேக -
களுககு சதளிவு படுத்துமவாம். நாம் அரொங -
கத்து்டன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்்டாலும் 
அதமன செய்மவாம். இந்த இ்டத்திற்கு வர 
நீண்ட மநரம் ஆனது எனவும் சதரிவித்தார். 

அனுராதபுரம் ோவட்்ட ஸ்ரீலஙகா சுதந்திர 
கட்சி உள்ளூராட்சி ேன்்ற உறுப்பினர்களு்டன் 
அனுராதபுரம் ோவட்்ட   பிரதான கட்சி அலுவ -

லகத்தில் (19) இ்டம்சபற்்ற விமெ்ட 
கலந்தும்ற�ா்டலின் மபாமத அவர் 
அவ்வாறு சதரிவித்தார்.

உள்ளூராட்சி ேன்்ற  நிறுவனஙக -
ளின் வரவு செலவு திட்்டத்மதயும்  
அதிகாரத்மதயும் பாதுகாககவும் 
அரொஙகம்   தவறு செய்யும் மபாது 
அமேதி�ாக இருககவும் முடி�ாது  
என சதரிவித்த அமேசெர் மதமவப்-

பட்்டால் பதவிம� விட்டு விலகுவது குறித்து 
இருமும்ற ம�ாசிககப் மபாவதில்மல 
என்றும் கூறினார்.

ஸ்ரீலஙகா சுதந்திர கட்சி மதசி� அமேப் -
பாைர் துமிந்த திஸாநா�கக இஙகு சதரிவிக -
மகயில்:- ஸ்ரீலஙகா சுதந்திர கட்சி அரொஙகத்-
து்டன் இருப்பது அமேசசு பதவிகளுகமகா 
மவறு ெலுமககமை எதிர்பார்த்மதா அல்ல.  
ெரி�ான மநரத்தில் ெரி�ான முடிவு  எடுககும் 
என சதரிவித்தார்.

உள்ளூராட்சி ைன்ற வரவு செலவு திட்்டத்தின்்பாது... 

ஸ்ரீ.ல.சு.கட்சி உறுப்பினரகள் வாககளிப்்பது
த�ாடரபில் கட்சி அழுத�ம் தகாடுககாது
அநுராதபுரத்தில் அமைசெர் ைஹிநத அைரவீர

மபருவமை விமெ்ட நிருபர்

2022 ம் ஆணடிற்கான புதி� வரவு 
செலவுத் திட்்டத்தில் இரத்தினககல் 
ஆபரண வி�ாபார ந்டவடிகமகக-
ளில் ஈடுபடும் வர்த்தகர்களுககாக 
அரசினால் முன்சோழி�ப்பட்டுள்ை 
திட்்டஙகமையும் ெலுமககமையும் 
சபரும்பான்மே�ான வர்த்தகர்கள் 
அஙகத்துவம் வகிககும் சீனன்மகாட்ம்ட இரத்-
தினககல் ேற்றும் ஆபரண வர்த்தகர்கள் ெஙகம் 
வரமவற்பமதாடு நிதி�மேசெர் பசில் ராஜபக்ஷ-
மவயும் அவர்கள்   பாராட்டியுள்ைனர்.

அணமேயில் மபருவமைககு உத்திம�ாக-
பூர்வ  விஜ�த்மத மேற்சகாண்ட  இராஜாஙக 
அமேசெர் சலாஹான் ரத்வத்தவினால்   உறு-
தி�ளிககப்பட்்ட ெகல மெமவகமையும் வழங-
கக கூடி� மதசி� இரத்தினககல் ஆபரண 
அதிகாரெமபயின் உத்திம�ாகபூர்வ கிமைக 
காரி�ால�த்மதயும்  இரத்தினககல் பயிற்சி 
மே�த்மதயும் அமேத்துத் தருவது குறித்தும் 
அவர்கள் நன்றிம�சதறிவித்துக சகாண்ட-
னர். மேலும்  அககாரி�ால�ஙகள் வரலாற்றுச 

சி்றப்புவாய்ந்த ெர்வமதெ இரத்தினக-
கல் வி�ாபார மே�ம் அமேந்துள்ை 
பத்மத 'சீனன்மகாட்ம்ட ோணிகக 
மகாபுரத்தில் '(China Fort Gem Tower) 
அமே�வுள்ைமே குறிப்பி்டத்தகக-
தாகும். 

இது சதா்டர்பில் கருத்்டது சதரி-
வித்த சீனன்மகாட்ம்ட  இரத்தினக-
கல் ேற்றும் ஆபரண வர்த்தகர்கள் 

ெஙகத்தின் செ�லாைர்  லி�ாகத் ரஸ்வி, நவம்-
பர் ோதம் 13ம் திகதி இராஜாஙக அமேசெரின் 
விஜ�த்தின்மபாது வாககுறுதி�ளிககப்பட்்ட 
மேற்குறிப்பி்டப்பட்்ட வி்ட�ஙகள் நிதி�மேச-
ெரின் வரவு- செலவுத்திட்்டத்தில் இலஙமகம� 
ோணிகக வி�ாபாரத்தின் மே�ோக அமேக-
கும் திட்்டத்திற்கு உந்துமகாைாக அமேயும் 
எனவும் கருத்துத் சதரிவித்தார். 

சீனன்மகாட்ம்ட இரத்தினககல் ேற்றும் 
ஆபரண வர்த்தகர்கள் ெஙகத்தில் நாட்டின் பல-
ோவட்்டஙகளிலிருந்தும் 1500 இற்கும் மேற்-
பட்்டவர்கள் அஙகத்துவம் வகிககின்்றனர். 
மேலும் இலஙமகயில் அதிகோன ோணிகக 
வர்த்தக அனுேதிப்பத்திரமுள்ை பிரபல 

ோணிகக வி�ாபாரிகமை உள்ை்டககி� இந்த 
ெஙகத்தின் மூலம் இலஙமக, ஆபிரிககா 
உட்ப்ட பலநாடுகளின் சபறுேதிவாய்ந்த 
'ஸமப�ர்' உட்ப்ட சபறுேதிமிகக ோணிகக-
கற்கள் ஏற்றுேதி - இ்றககுேதி மூலம் நாட்டின் 
சபாருைாதாரத்திற்கு பாரி� பஙகளிப்மப 
வழஙகி வருகின்்றனர். 

சீனன்மகாட்ம்ட இரத்தினககல் ேற்றும்  
ஆபரணவர்த்தகர்கள் ெஙகத் தமலவர் பாரா-
ளுேன்்ற உறுப்பினர் ேர்ஜான் பளீல் , நிதி�-
மேசெர் பசில் ராஜபக்ஷவிற்கும், இராஜாஙகஅ-
மேசெர் சலாஹான் ரத்வத்தவிற்கும், தமலவர் 
திரு திலக வீரசிஙகவிற்கும், அமேசசின் 
செ�லாைர் திரு எஸ்.எம். பி�திஸ்ஸ  உட்ப்ட 
அமனத்து ஊழி�ர்களுககும் தனது ேன-
ோர்ந்த நன்றிகமைத் சதரிவித்துக சகாண்டார். 
மேலும் நாட்டின் அந்நி�செலாவணிம�ப் 
சபற்றுக சகாள்வதில் சதாழில்ொர் தும்றமதர்ந்-
தவர்களின் உதவியு்டன் இரத்தினககல் வி�ா-
பாரத்தினூ்டாகநாட்டின் சபாருைாதாரத்மத 
கட்டிச�ழுப்ப பாரி� ஒத்துமழப்பு வழஙகுவ-
தாகவும் அவர் இதன்மபாது உறுதி�ளித்தமே-
கயும் குறிப்பி்டத்தககது.

இரததினககல் வியா்பாரத்� மேம்்படுததும்
அரசின் திட்டத்� எேது சஙகம் வரமவற்கின்்றது
சீனன ் ்காட்ம்ட இரத்தினக்கல் வர்த்த்க ெங்க செயலாளர்  லியா்கத் ரஸ்வி

mk;ghiw nghJ itj;jparhiy

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J 

nfhs;s vjph;ghh;f;Fk; toq;Feh;fs; kw;Wk; fl;blg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;> gjpT 

nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;> gjpT nra;ag;gl;l tpahghu mikg;Gfs; kw;Wk; 

jdpegh;fsplkpUe;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. toq;fy;fs;

01.  kUj;Jt cgfuzq;fs;> rj;jpu rpfpr;ir fUtpfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuz cjphpg;ghfq;fs;

02. gy; itj;jpa cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs;

03.  Ma;T$l cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs;> rpfpr;irg; nghUl;fs; kw;Wk; vjph;tpidg; 

nghUl;fs;

04.  itj;jpa cgfuzq;fSf;F gad;gLj;Jk; fljhrp tiffSk; X-ray, CT Scan 
,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;Jk;; Film Roll tiffs;.

05. kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;

06. ghy;kh tiffs;

07.  fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;> E}yfg; Gj;jfq;fs;

08. fdufg; nghUl;fs; (Hardware Items)
09. kUe;J kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;

10.  Jk;Gj;jb> <h;f;fps;> ryitj; J}s;fs; cl;gl Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; ryitaf 

,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; Fg;igapLk; ciwfs;

11.  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; 

12.  jsghlq;fs;> tPl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; itj;jparhiy cgfuzq;fs;> Jk;G nkj;ijfs; 

kw;Wk; ,wg;gh; fye;j nkj;ijfs;

13. thfd cjphpg;ghfq;fSk; gw;whp tiffSk;> lah; tiffSk; bAg; tiffSk;

14. rPUilj; Jzpfs;> jpiur;rPiyfs; cl;gl Jzp tiffs;

15. fzdpAk; fzdpf;fhd Jizg;ghfq;fSk;

16. vhpnghUs; kw;Wk; cuha;TePf;fp nghUl;fs;

17. rikay; vhpthA kw;Wk; nty;bq; vhpthA

18. kug; nghUl;fs; kw;Wk; kug;gyif tiffs;

19. mr;R fhfpjhjpfs; toq;fy; (mr;R igy; ciw)

20. ug;gh; Kj;jpiu toq;Fjy;

02. Nritfs;

01.  thfd jpUj;jNtiyfs;> Nrh;tp]; nra;jy;> kpd;rhu Ntiyfs; kw;Wk; F\d; ,Ljy; 

kw;Wk; fhg;GWjp nra;jy;

02. Buggy Cart tz;bfspd; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

03. midj;J kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu cgfuzq;fspd;  jpUj;jNtiyfs;

04.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> hpNrh ,ae;jpuq;fs; Nghd;w mYtyf 

cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

05. kUj;Jt cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

06. njhiyNgrpfspd; jpUj;jNtiyfs;

07. ryit ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

03. fl;blq;fs; kw;Wk; gy;NtW xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

 eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (ICTAD) xg;ge;jf;fhuh; gjpT nra;jpUj;jy; 
kw;Wk; gpd;tUk; juj;jpw;fhd Njrpa gpNuuiz Kiwapd; fPo; ,iaGila juk; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpw;fhd fl;bl eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fSf;F kl;LNk tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;.

 jFjpfs; - C9, EM 05 mjw;F Nky; (jpUj;jg;gl;l gjpTnra;jy; tpjpKiwfspd; gpufhuk;)

gjpTf; fl;lzkhf Nkw;gb xt;nthU tFjpf;fhfTk; rkh;g;gpf;Fk; NghJ (xU toq;fy;/
Nritf;fhf) kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh njhifia mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; 

rpwhg;gUf;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; ,iaGila tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2021.11.22Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; itj;jparhiyapd; fzf;fply; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Kj;jpiufs; kw;Wk; 

fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)

tpz;zg;gg; gbtq;fis jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J xl;b rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp NeukhdJ 2021.12.23Mk; jpfjp K.g. 10.25 

kzpahFk; vd;gJld; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 kzpf;F itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; 

Kd;dpiyapy; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh; 

my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsUf;F eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; fl;blg; 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

toq;fy;/Nritapd; nghUl;lhd tpiykDf;fs; nghJthf toq;Feh;fspd; gl;baypypUe;Nj 

Nfhug;gLk; vd;gJld; Njitahd Ntisapy; gjpT nra;ag;gl;l gl;baYf;Fg; Gwk;ghf 

tpiyfisf; NfhUjy; kw;Wk; toq;Feh;fisj; njhpT nra;Ak; chpikia itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpz;zg;gq;fs; 

njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

kUj;Jth; cGy; tpN[ehaf;f>

gzpg;ghsh;>

nghJ itj;jparhiy>

mk;ghiw.
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2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II 
cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

1.  ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; jiyth; rhh;gpy; mjd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy; 

NtiyfSf;fhf  (xg;ge;j ,yf;fk; EW/JCT/02/2021/01) jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

2. ,e;j xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpfs;:

(m) tPjp NtiyfSf;fhd tpNrlj;Jtg;gLj;jg;gl;l C6 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

juj;jpw;fhd ICTAD gjpit tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

(M) 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; toq;fg;gl;l 

nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjo;> $wg;gl;l rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; Njitg;gLk; 

gjpT.

3.  nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; 

njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021-12-01Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd 

$l;lk; ,lk;ngWk; vd;gJld; mjidj; njhlh;e;J jstp[ak; ,lk;ngWk;.

4.  tpiykDg; gpiiz Kwp 200>000.00 &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

epge;jidaw;w tpiykD gpiz KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 2>000.00 &ghitr; (thpfs; cl;gl) nrYj;Jtjd;  Nghpy; 

nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; rptpy; 

nghwpapay; gphptpd; gpujhd nghwpapayhshpdhy; (rptpy;) 21-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-06Mk; 

jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; (,U ehl;fSk; cl;gl) K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00  

kzp tiu tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. ,Nj mYtyfj;jpy; tpiykD Mtzq;fis 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  tpiykDf;fis Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; cs;slf;fp ~~nfhOk;Gj; 

JiwKfj;jpYs;s ‘C’ & ‘D’ AT JCT I & II cs;sf tPjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; (xg;ge;j 

,yf;fk; EW/JCT/02/2021/01)”  vd fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 

gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> Nk/gh gpujhd 
nghwpapayhsh; (rptpy;) ,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> nfhOk;G 01 vDk; Kfthpf;F 

mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s gpujhd nghwpapayhsh; (rptpy;) 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

7.  2021-12-07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,U efy;fspy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld; mjd; gpd; tpiykDf;fs; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ  mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

rKfk; jUkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

10.  VNjDk; Nkyjpf tpguq;fis Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s nghwpapayhshplkpUe;J (JCT)  
ngw;Wf;nfhs;syhk;;  (njhiyNgrp ,y. 011 - 2482878)

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO,
,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fpuhkpa kw;Wk; gpuNjr FbePu; toq;fy; fUj;jpl;lq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fsk;
gpd;tUk; gzpfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

CBO ePu; toq;fy; jpl;lq;fSf;fhf PVC/GI/DI Foha;fs; kw;Wk; nghUj;Jjy;fspd; toq;fy;
fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;wpw;fhf PVC/GI cw;gj;jpahsu;fs;/ toq;Feu;fsplk; ,Ue;J ngWiff; FOtpdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;jg; ngau; jifikfs; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

&ghtpy; 

tpiykD 

gpiz (tq;fp 

cj;juthjk;)

Mtzk; toq;fg;gLk; ,lk; kw;Wk; 

xg;ge;j egu; kw;Wk; tpiykD ,Wjpj; 

jpfjp

1. PVC Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;fspd; toq;fy;

xg;ge;j ,y.: DNCWS/PRO/2021/
PVC/03

PVC Foha; 
cw;gj;jpfs; 

kw;Wk; 

toq;fy;fs;

6>000.00 275>000.00 gzpg;ghsu; (ngWif)> Njrpa r%f 

ePu;toq;fy; jpizf;fsk;> ,y. 1114> 

gd;dpg;gpl;ba tPjp> jytj;Jnfhl

njh.Ng. – 0112774927

tpiykD ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021 brk;gu; 7 md;W> K.g. 10.00

2. GI/DI Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;fspd; toq;fy;

xg;ge;j ,y.:

DNCWS/PRO/2021/GI/03

GI/DI 
toq;fy;fs;

4>000.00 200>000.00

CBO ePu; toq;fy; jpl;lq;fSf;fhd epu;khzg; gzpfs;
fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;wpw;fhf xg;ge;jjhuu;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

# tpguk; Fiwe;jgl;r 

ICTAD  gjpT 
kw;Wk; 

mDgtk;

tpiykD 

gpiz 

ngWkjp 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykD 

nry;Ygbf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

Mtzk; 

toq;fg;gLk; 

,lk; kw;Wk; 

xg;ge;j egu; 

kw;Wk; tpiykD 

,Wjpj; jpfjp

Gj;jsk; khtl;lk;

120

gzpg;ghsu; 

(ngWif)> Njrpa 

r%f ePu;toq;fy; 

jpizf;fsk;> 

,y. 1114> 

gd;dpg;gpl;ba 

tPjp> 

jytj;Jnfhl

njh.Ng.: +9411 
2774927

tpiykD ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

2021 brk;gu; 07 

md;W> K.g. 

10.00

01 Construc  on of 60m3 /12m height Ferrocement water tank in 
Henepola, Madampe in Pu  alam District. DNCWS/PRO/2021/
CV/03/PU/15

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

65>000 3500

02 Construc  on of 60m3 /12m height Ferrocement water tank 
with plant room in Panangoda, Mahawewa in Pu  alam District. 
DNCWS/PRO/2021/CV/03/PU/18

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

75>000 3500

FUehfy; khtl;lk;

03 Construc  on of 6m Dia 8m Depth concrete dug well, 80m3 
Ferro cement ground tank, 60m3 capacity 12m height Ferro 
cement elevated tank, 3m x 3m Pump House in Pothuwila 350, 
Polpithigama in Kurunegala District. DNCWS/PRO/2021/CV/02/
KN/05

C6 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

130>000 5000

04 Construc  on of Pump house, 30m3 Ferrocement elevated 
tank, Fence in Randiya Dahara, Lihinigiriya, Polgahawela in 
Kurunegala District. DNCWS/PRO/2021/CV/04/KN/20

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

90>000 3500

Ky;iyj;jPT khtl;lk;

05 Construc  on of 80m3 – 13m Height Elevated Tank, Dug well, 
3m x 3m Pump house & Valve chamber at Ethavetunuwewa 
Randiya bidu Gramiya CBO, Ethavetunuwewa, Welioya in 
Mullai  vu district. DNCWS/PRO/2021/CV/05/MU/04

C6 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

125>000 4000

kd;dhu; khtl;lk;

06 Construc  on of 60m3 -12m height elevated tank, type 1 
valve chamber in St. Joseph Rural Water Supply Society CBO, 
Achhankulam, Nana  an. DNCWS/PRO/2021/CV/01/MN/01

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

70>000 3500

nghyd;dWit khtl;lk;

07 Construc  on of 20m3 Elevated tank in Samagi Jala Pariboghi 
Samithiya, 239 Alawakumbura, Dimbulagala in Polonnaruwa 
District. DNCWS/PRO/2021/CV/04/PO/04

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

40>000 2500

08 Construc  on of 80m3 Elevated Tank, (6m Dia x 8m) Dug well, 
(3m x 3m) Pump house at Elikimbulawa CBO, Diyabeduma, 
Elahera in Polonnaruwa District. DNCWS/PRO/2021/CV/07/
PO/07

C6 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

125>000 4000

mEuhjGuk; khtl;lk;

09 Construc  on of 3m x3m Pump House, 40m3 capacity Ferro 
cement Elevated tank in 607 Keeriyagaswewa, Kekirawa in 
Anuradhapura District. DNCWS/PRO/2021/CV/02/AN/02

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

25>000 2500

fhyp khtl;lk;

10 Construc  on of Dug well, Pump house, 60m3 Elevated tank, in 
Sisilasa Diyadana, 215 Aluththanayamgoda pahala, Nagoda in 
Galle District. DNCWS/PRO/2021/CV/04/GA/24

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

80>000 3500

fpspnehr;rp khtl;lk;

11 Construc  on work at Urvanikanpa  u water supply society, 
Mukavil, Pachchilaippalli in Killinochchi District. DNCWS/
PRO/2021/CV/03/KI/02

C7 kw;Wk; 
mjw;F Nky

90>000 3500

gJis khtl;lk;

12 Construc  on of Weir intake, 20m3 Ferro cement ground tank, 
Retain wall 2.1m height, Barbed wire fence and  xing gate 
in Seelathenna, Haldummulla in Badulla District. DNCWS/
PRO/2021/CV/02/BA/01

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

45>000 2500

13 Construc  on of Weir intake, 20m3 Ferro cement ground tank, 
Retain wall 2.1m height, Barbed wire fence and  xing gate 
in Murutahinne, Haldummulla in Badulla District. DNCWS/
PRO/2021/CV/02/BA/02

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

40>000 2500

14 Construc  on of Weir intake, 20m3 Ferro cement ground tank, 
Retain wall 2.1m height, Barbed wire fence and  xing gate 
in Nikapotha West, Haldummala in Badulla District. DNCWS/
PRO/2021/CV/02/BA/03

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

40>000 2500

fz;b khtl;lk;

15 Construc  on of Intake well, Pump house, Fence, Gate & 
Drains at Nil Diya Dahara, Gamunupura, Ganga Ihala Korale, 
Gamunupura RWS DNCWS/PRO/2021/CV/07/KA/14

C8 kw;Wk; 
mjw;F Nky;

25>000 2500

NkYs;s tplaj;jpw;fhd nghJ mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs;

1.  Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fsj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lj;jpd; (gzpg;ghsu; ehafk;> Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fsk;> 

,yq;if tq;fpapd; 0007040440 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F) itg;Gr; nra;j urPJ kw;Wk; tpz;zg;gjhuupd; Kftup mr;rplg;gl;l jhspy; 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;jhy; tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

2.  tpiykD Mtzq;fis rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 2021 brk;gu; 06 Mk; jpfjp tiu 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzpf;F ,ilNa 

ngw KbAk; (Mtzq;fis ngWtjw;F njhiyNgrp topahf Kd;Ndw;ghl;il Nkw;nfhs;sTk;) vd;gNjhL tpjpf;fg;gl;l gazf; 

fl;Lg;ghL fhuzkhf itg;G urPJ kw;Wk; Nfhupf;if fbjj;jpd; gpujp xd;iw kpd;dQ;ry; %ykhfTk; (dncwsfortender@gmail.com) 

mDg;gyhk;.

3.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fsj;jpy; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; me;j ,lj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.

4.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2021 brk;gu; 07 Mk; jpfjp K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; jug;gl;Ls;s 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ tpiuJ}ju; %yk; rku;g;gpg;gjw;F my;yJ jpizf;fsj;jpd; 2MtJ khbapy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk;.

5.  gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2021 brk;gu; 07 Mk; jpfjp K.g. 10.15 f;F mNj Kftupapy; 

midj;J tpiykDf;fSk; jpwf;fg;gLk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhJ jpUg;gpj; jug;gLk;.

6.  tpiykD gpizahdJ 2022 Vg;uy; 07 Mk; jpfjp tiu (tpiykD jpwf;fg;gl;ljpy; ,Ue;J Fiwe;jJ 120 ehl;fs;) nry;Ygbahd> 

jytj;Jnfhl> gd;dpg;gpl;ba tPjp> ,y. 1114> Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fs> gzpg;ghsu; ehafj;jpd; ngaUf;F ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa r%f ePu;toq;fy; jpizf;fsk;>

,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba tPjp> jytj;Jnfhl.

2021.11.22

ngWif mwptpj;jy;

nghJ kf;fspd; MNyhridfisg; 
ngw;Wf; nfhs;sy;

,yq;ifapd; Njrpa Rw;Wyhj;Jiwf; nfhs;if
Rw;Wyhj;Jiwapdhy; ,yq;iff;F Njrpa Rw;Wyhj; Jiw nfhs;ifnahd;iwj; 

jahhpf;Fk; fUkj;jpw;fhf eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. epiyNguhd 

Rw;Wyhj;Jiwf; ifj;njhopnyhd;iw Vw;gLj;Jjiy cWjpg;gLj;Jjy; 

vd;w mbg;gilf; nfhs;ifia vjph;ghh;j;J Rw;Wyhj;Jiwia Nkk;gLj;jy; 

kw;Wk; mgptpUj;jp nra;tjw;fhf ,r; Rw;Wyhf; nfhs;ifahdJ cjTk; vd 

vjph;ghh;f;fg;gLtJld; ,jidj; jahhpg;gjw;fhf If;fpa ehLfspd; mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; Njitahd njhopy;El;g cjtpfs; kw;Wk; xj;Jiog;G 

toq;fg;gl;Ls;sJ.

,r; Rw;Wyhj;Jiw nfhs;ifiaj; jahhpf;ifapy; Rw;Wyhj;Jiwf;fhd midj;J 

rl;lq;fs; xOq;F tpjpfs; topfhl;ly;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sd. NkYk; 

Rw;Wyhj;JiwAld; njhlh;Gs;s mur kw;Wk; khfhz rigfis ,izj;Jf; 

nfhz;L fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJld; 

jdpahh; Jiw kw;Wk; Vida Jiw rhh; jug;gpdh; kw;Wk; mth;fspd; 

gpujpepjpfspdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;l fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfSk; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gl;Ls;sd. Rw;Wyhj;Jiwapy; tsq;fis Efh;jy; kw;Wk; njhlh;ghd 

vjph;fhy rthy;fis kpfTk; EDf;fkhf Kfhikg;gLj;Jtjw;fhf Gjpa 

Njrpa Rw;Wyhj;Jiwf; nfhs;ifnahd;iwj; jahhpf;ifapy; Rw;Wyhj;Jiwapd; 

rhj;jpakhd ehd;F (gpujhd) Jiwfspy; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ.

mjd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;Ls;s Njrpa Rw;Wyhj;Jiwf; nfhs;ifapd; tiuT 

nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Rw;Wyhj;Jiwapd; 

cj;jpNahf g+Ht ,izakhd www.tourismmin.gov.lk ,y; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

,J njhlh;ghf cq;fs; fUj;Jf;fs; kw;Wk; gpNuuizfs; 2021.12.22 md;W 

my;yJ mjw;F Kd;dh; jghy; %yk; my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; secretary@
tourismmin.gov.lk ,w;F toq;FkhW  ,jw;fhf MHtKs;sth;fsplk; 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R Nfl;Lf; nfhs;fpd;wJ.

nrayhsh;> Rw;Wyhj;Jiw mikr;R>

,uz;lhk; khb> 

vrl; MNfl; fl;blk;>

,y. 51/2/1> Nahh;f; tPjp> 
nfhOk;G -01.

ngWif mwptpj;jy;
chpik Nfhug;glhj rlyq;fis 
Gijj;jy; - 2022Mk; tUlk;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gphpT - ,uj;jpdGhp

rgufKt khfhzk;> ,uj;jpdGhp gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gphptpd; 

gyhq;nfhl> f`tj;j kw;Wk; v`ypanfhl Mjhu itj;jparhiyfspd; gpd;tUk; 

NtiyfSf;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,iaGila Ntiyfs; ,JthFk;>

• gpurt miwapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; kfg;Ngw;W fopTfs; (khjhe;j 

njhiff;F)

• gpurt miwapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; kw;Wk; rj;jpurpfpr;irafj;jpypUe;J 

mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fUr;rpijT fopTg; nghUl;fs;

• milahsk; fhzg;glhj> milahsk; fhzg;gl;Lk; nghWg;ghspapdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glhj ,we;j rpRf;fspd; rlyq;fs; (myfpw;F)

• milahsk; fhzg;glhj> milahsk; fhzg;gl;Lk; nghWg;ghspapdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glhj KjpNahHfspd;; rlyq;fs; (myfpw;F)

• mg;Gwg;gLj;jg;gLk; jpRg; gFjpfs; kw;Wk; clw; ghfq;fs; (khjhe;j 

njhiff;F)

02.  Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis 2021-11-23Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-07Mk; jpfjp 

e.g. 12.00 kzp tiu 2>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; gpizj; njhif kw;Wk; 

250.00 &gh kPsspf;fg;glhj njhifia gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpw;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 2021-12-08Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L Kbtile;j cldLj;J Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

03.  rfy Nfs;tpfisAk; jiyth;> ngWiff; FO> gpuhe;jpa Rfhjhu  Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfk;> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy;  

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; ,e;j mYtyj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~chpik Nfhug;glhj rlyq;fisg; 

Gijg;gjw;fhd tpiykD|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Nfs;tpia 

tpz;zg;gpf;Fk; epWtdj;jpd; ngaiuAk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. (cjhuzk;: chpik 

Nfhug;glhj rlyq;fisg; Gijg;gjw;fhd tpiykD - Mjhu itj;jparhiy> 

f`tj;j) ePq;fs; my;yJ cq;fshy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

tpguq;fis ,uj;jpdGhp gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpuhe;jpa Rfhjhu  Nritfs; gzpg;ghsh;>

,uj;jpdGhp.

Etnuypah khefu rig

2022Mk; Mz;bw;fhd tuT nryTj; jpl;l 
tiuT mwpf;if

khefu rig fl;lisr;rl;lj;jpd; (mjpfhuk; 252) 212(M) 

gphptpd; gpufhuk; Etnuypah khefu rigapd; 2022Mk; 

Mz;bw;fhd tuT nryTj; jpl;l tiuT mwpf;ifahdJ 2021 

etk;gh; 23Mk; jpfjp Kjy; etk;gh; 29 tiu nghJ kf;fspd; 

ghprPyidf;fhf Etnuypah khefu rig mYtyfk; nghJ 

E}yfk;> khtl;l nrayfk; kw;Wk; gpuNjr nrayfk; Nghd;w 

,lq;fspy; itf;fg;gl;Ls;sd.

,jw;F Nkyjpfkhf vkJ ,izakhd (www.nuwaraeliya.
mc.gov.lk) %yKk; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

gp. b. re;jd yhy; fUzhuj;d

efu Kjy;th;>

Etnuypah khefu rig.

2021.11.19

Hand over your Classifi ed Advertisements to Our nearest Branch Offi  ce

(Only 15 Words)

y¥. 500/-y¥. 300/- y¥. 650/-

Promotional Rates for a Classifi ed Advertisements

Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370  FAX : 025 22 35 411 / Kandy - TEL : 081 22 34 200  FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291  FAX : 047 22 35 291 / Maradana - TEL : 011 2 429 336  FAX : 011 2 429 335

Matara - TEL : 041 22 35 412  FAX : 041 22 29 728 / Nugegoda - TEL : 011 2 828 114  FAX : 011 4 300 860 / Jaff na - TEL : 021 2225361  FAX : 021 22 25 361
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,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Procurement Number: SEA/PD/RES/36-2021

1.  NkNyAs;s ngWiff;fhf Njrpa Nghl;bhPjpapyhd eilKiwapd; fPo; nghUj;jkhd Nrit toq;Fdh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fis jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

2.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; www.energy.gov.lk  vd;w cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpypUe;J ngw;W 

,ytrkhf ghPl;rpj;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; NkNyAs;s ,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 2>000 ,yq;if 

&ghthdJ kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; gzf;nfhLg;gdthdJ 

,yq;if tq;fpapd; 0074944408 (Code 7010) vd;w nlhhpq;ld; rJf;f fpisf;F (Code 453)  nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; > Reference - SEA/PD/RES/36-2021 (Swift Code BCEYLKLX) Mfpad njspthf Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj Nfs;;tpf; fl;lzj;jpd; nuhf;fg;gz itg;Gj;Jz;L my;yJ e-receipt (for on-line 
transfer)  tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;Lld; ,y;yhj tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 15 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 

tpiykDf;fs; 250>000 ,yq;if &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpizAlDk; 2022 Vg;uy; 15 Mk; jpfjptiuAk;; 

tpikD Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;lthW nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fspd; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “SEA/PD/RES/36-2021” vd 

Fwpg;gplg;gl;L ngWifg; gphpT> ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig> ,y. 72> Mde;j FkhuRthkp 

khtj;ij> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpapy; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy;/J}jQ;ry; Nrit/Neub xg;gilg;G 

Mfpadtw;wpy; 2021 brk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F (GMT + 5:30 Time Zone) my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  ehl;bypYs;s Nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh;fspd; Neubahd gq;Nfw;gpd;wp tpiykDf;fs; 

2021 brk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F (GMT + 5:30 Time Zone)  jpwf;fg;gl;L tpiyfs; “Google
Meet”  vd;gjd; %ykhf thrpf;fg;gLk;. ,e;j xd;-iyd; tpiykDf;fs; jpwj;jypy; gq;Nfw;g Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh; tpiykDit mlf;fpAs;s jghYiwapd; ntspg;gf;fj;jpy; kpd;dQ;ry; Kfthp kw;Wk; 

njhiyNgrp ,yf;fk; Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  Nkyjpf tpguq;fs; +94112575030 my;yJ 0762915930 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fis mYtyf 

Neuq;fspy; miog;gjdhy; my;yJ soorislsea@gmail.com Clhf #hpa njhopy;El;gtpay; gpujp 

gzpg;ghsUf;F vOJtjd; %yk;  ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. 

jiyth;>  

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig>

,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G-07.

njhiyNgrp: 94(0) 112575030. njhiyefy;: 94 (0) 112575089   

kpd;dQ;ry;: soorislsea@gmail.com
,izak;: www.energy.gov.lk
22.11.2021               

,uh[hq;fid kw;Wk; kjthr;rp tptrhapfs; epWtdq;fSf;fhd #hpaxspapdhy; ,aq;Fk; ePh; gk;gpfis
toq;fy;> epWTjy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpatw;wpw;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,yf;fk; 650/50 gl;lnftj;j Rjtpy 

tPjp> uzhy ,y; trpf;Fk; Rajapakse
Dewage Amitha Rajapakse (Nj.m.m.  

,y.677471409V) Mfpa ehd; ,yf;fk; 

650/50> gl;lNftj;j Rjtpy tPjp> uzhy 

,y; trpf;Fk; Delgoda Arachchige 
Thamod Dilsham Jayasinghe (Nj.m.m. 

,y. 199917610540 vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;lJk; 2018 [{iy 19Mk; jpfjp 

gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. S. Abeywickrama 
vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

3263 ,f;fKilaJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ ,j;jhy;  ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fspw;Fk; kw;Wk; 

njhlh;Gs;s midtUf;Fk; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;;fspg;gjpy; ngUik nfhs;Nthk;
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ Njrpa tsj;ij ikag;gLj;jp mjw;fhd Nkyjpf nraw;ghl;il Kd;ndLj;Jr; 

nry;tJld; gl;lg;gbg;G> epGzj;Jtk;> $l;LwT vd;gdtw;wpd; Gjpa Nghf;FfisAk; Vw;gLj;Jfpd;wJ. gy;fiyf;fof 

fy;tprhh; jpl;lq;fs; ftdkhf tbtikf;fg;gl;L jq;fs; njhopy toq;Feh;fSf;F ngWkjp Nrh;f;Fk; Njh;r;rp tha;e;j 

Gjpa khzth; guk;giuia Kd;nfhzh;fpd;wJ. Njrpa gy;fiyf;fofq;fspy; Njrpa hPjpapyhd ,g;ghhpa Kaw;rpapy; 

ePq;fSk; XH; mq;fj;jtuhfyhk;. 

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis Cth nty;y];] 

gy;fiyf;fof ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.  

,y. tpsf;fk; tpiykD ,yf;fk; tpiykDg;gpizg;; ngWkjp

01. Mszpaiu Nritia toq;fy; UWU/GA/05/MPS/2021-2022 720>000 &gh

2021.11.22 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.13 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 

3 kzpf;Fkpilapy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk; 10>000 &ghit Cth nty;y];] gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; nrYj;jp 

ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;ilAk; my;yJ 3114820 vd;w ,yq;if tq;fp fzf;fpw;F Neubahf nrYj;jpa gpd;dh;> 

epHthfj;jpw;fhd rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;j gpd;dh;> ve;jnthU 

tpiykDjhuhpdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

tpiykDjhuh; http://www.uwu.ac.lk/procurement/ vd;w gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;Jk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;ayhk;. gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

gjptpwf;fk; nra;Nthh; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fSld; ~~Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;|| vd;w ngahpy; 

10>000 &ghtpw;fhd tq;fp tiuTlndhd;Wld; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf my;yJ gzf;nfhLg;gdTfs; 3114820 vd;w 

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; 3114820 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;glyhk; 

vd;gJld; nuhf;fg;gz gw;Wr;rPl;L/ gztuTj; Jz;L Mfpad tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; 2021.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; mjd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpahdth; (mjpfhukspf;fg;gl;l fbjj;Jld;) tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;. Nfs;tpfs; jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;l mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “UWU/GA/05/
MPS/” vd;w ,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; jiyth;>

ngWiff; FO> Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> griw tPjp> gJis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ Cth nty;y];] gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; 055-2226470 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf epUthfj;jpw;fhd gpujp gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.                    

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Cth nty;y];] gy;;fiyf;fofk;>

gJis. 

22.11.2021

mwptpj;jy;

              kl;lf;fsg;G khefu rig 
2022k; Mz;bw;fhd tuT nryTj;jpl;lk;
kl;lf;fsg;G khefu rig 2022k; Mz;bw;fhf 

r%fkl;l mikg;Gfspd; MNyhridfSld; 

jahhpf;fg;gl;l tuT nryTj;jpl;lk; 2021.11.22k; 

jpfjp Kjy; VO (7) ehl;fSf;F nghJ kf;fspd; 

ghh;itf;fhf ,t; mYtyfj;jpYk;> kl;lf;fsg;G 

nghJ E}yfj;jpYk; itf;fg;gLk; vd;gij khefu 

rig fl;lisr; rl;lk; 252,d; 212(M) gphptpd; 

jhw;ghpag;gb ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jp. rutzgtd;>

nfsut khefu Kjy;th;>

khefu rig> kl;lf;fsg;G.

Nfs;tp miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk;

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F nrhe;jkhd Etnuypa 

tyaj;jpd; gz;izfspy; Fwpj;j fPo;f;fhZk; cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E
njhlH 

,y.

Ntiy tpguk; xg;ge;j ,yf;fk; itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz 

kw;Wk; Nfs;tp nry;Ygbahf;f Ntz;ba 

fhyk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

fhrhf 

vdpy;

tq;fpg; gpiz 

%yk; vdpy;

gpiz 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba fhyk;

01 Etnuypa tyaj;jpd; 

gz;izfSf;F 

gpsh];bf; Crates 
nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/76/(2021) 35>100/- 70200/- 2022.03.28
&. 

3000.00

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfshy; Nkw;gb tplaj;Jld; rk;ge;jg;gl;l ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; 

gbtj;ijg; ghtpj;J Nfs;tpfis rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> tptrhaj;jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj 

Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzq;fisr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il tpij kw;Wk; eLifg; 

nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; epHthf mjpfhhpaplk; rkHg;gpj;J 2021.11.23 Kjy; 2021.12.10 tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fis Fwpj;j Nfs;tpjhuHfs; 1987 ,y 03 

nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPohd gjpthshpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;bUg;gJld;> mjd; gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp 

nra;j gpujpnahd;iw Nfs;tp Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp mwpTWj;jy;fSf;F mikthf jahhpf;fg;gl;Ls;s nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfisAk; ~jiytH> gpuNjr 

ngWiff; FO> tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid| 

vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. rfy Nfs;tpjhuUk; Nkw;gb ml;ltizapy;  D ,d; fPo; Fwpg;gplg;gLkhW 
gpizj; njhifia itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; tq;fpg; gpizapd; %yk; gpiz itg;Gr; nra;tjhapd; 

mjid ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.12.13 Kw;gfy; 10.30 ,w;F KbtiltJld; cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

mt; Ntisapy; Nfs;tp rkHg;gpg;NghH my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;>

Nguhjid. 

2021.11.22

081-2388122

ngaH khw;wk;
,y. 212> ehg;ghty> 

mtprhtisiar; NrHe;j 

K`k;kj; `pY}gH `pY}gH 

MkPdh vDk; ehd; ,dpNky; 

K`k;kj; `pY}gH Mkpdh 

vd;Nw rfy Mtzq;fspYk; 

ifnaOj;jpLNtd; vd;Wk; 

,t;thNw vd; ngaH 

,Uf;Fnkd;Wk; ,j;jhy; 

,yq;if [dehaf 

Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

kf;fSf;Fk; mwptpf;fpNwd;.

Kfk;kj; `pY}gH Mkpdh

UP AAU-8742 Bajaj,  
2014,  Threewheel 
கூடிய விமைக் க்கோரி-
க்ம்கக்கு. வவலி்பல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  ்கோலி வீதி,  
வ்கோழுமபு-03. வ�ோ.க்ப. 
0711 2 10 810 .
 073371
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Mjhu itj;jparhiy - fy;Kid (tlf;F)
2022 Mk; Mz;Lf;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

2022 Mk; Mz;Lf;fhd Mjhu itj;jparhiy - fy;Kid (tlf;F)w;F tpepNahfpf;Fk; nghUl;fSf;Fk; 

NritfSf;Fk; nghUj;jkhd toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;fhf gyNehf;F $l;LwTr;rq;fq;fs; 

gjpT nra;ag;gl;l tpahghu epWtdq;fsplkp;Ue;J toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2021.12.18 Mk; jpfjp gp.g 3.00 kzpf;F Kd; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; “2022 Mk; Mz;Lf;fhd toq;FeHfis gjpT nra;jy;” vd ,lg;gl;L 

itj;jpa mj;jpal;rfh; Mjhu itj;jparhiy - fy;Kid (tlf;F) vd;w Kftupf;F gjpTj;jghy; 

%ykhfNth my;yJ itj;jpa mj;jpal;rfh; fhupahyaj;jpw;Nfh fpilf;ff;$bathW Neubahf 

rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

Njitahd nghUl;fs;;;;;;;;:

njhFjp  

,y.
nghUl;fs; - tpguk;

njhFjp  

,y.
nghUl;fs; - tpguk;

G -1
mYtyf jsghlq;fs; (Nkirfs;> 

fjpiufs;> mYkhhpfs;> kw;Wk; vy;yh 

tifahd mYtyf jsghlq;fSk;)

G-11
guhkupg;G cgfuzq;fs; (xl;L Ntiy kw;Wk; 

nghUj;j Ntiy ,Uk;G mYkpdpak;)

G -2 rikay; vupthA G-12 ghy;kh tiffs;

G-3
mYtyf fhfpjhjpfSk;> vOJ 

fUtpfSk;
G-13

Ma;T$l cgfuzq;fSk; mjw;fhd 

jputpaq;fSk;> kUe;J fl;Ltjw;fhd 

cgfuzq;fSk; kw;Wk; gy; itj;jpaj;jpw;F 

Njitahd cgfuzq;fSk;

G-4
fl;llg; nghUl;fs; 

(Cement Sand, Brick, roofing sheets) kw;Wk; 
mjNdhL njhlHGila nghUl;fs;

G-14
itj;jpa cgfuzq;fSf;fhd fljhrp 

cgfuzq;fSk; X-ray. Scan cgfuzq;fSf;F 

Njitahd fhfpj nghUl;fSk;

G-5 kpd; cgfuzq;fs; G-15
itj;jpa cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpfSk; 

(Medical Equipment & Accessories)

G-6
fzdpfs;> epow;gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 

mjd; cjphpfSk; (Toner, Printers, Riso 
Ink, Ribbon Items & Master Roll)

G-16
thfd cjpupg;ghfq;fSk; gw;wwp tiffSk; 

laH tiffSk; upAg; tiffSk;

G-7 nkj;ij tiffs; G-17
itj;jparhiy Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; 

(Soap, Washing Powder, Battery Nghd;w Vida 

Consumable Items) 

G-8 vhpnghUs; G-18
rPUil tiffSk;> Vida Jzp tiffSk; 

jpiur;rPiyfSk;

G-9
guhkhpg;G cgfuzq;fs; (kpd;> ePH) 

fhl;ntahH nghUl;fs;
G-19

itj;jparhiyapy; ghtpf;fg;gl;l Nghj;jy;fs;> 

fhl;Nghl; kl;ilfs;> Nriyd; Nghj;jy;fs; 

kw;Wk; ntw;Wf;fyd;fs; nfhs;tdT nra;Ak; 

tpepNahfj;jHfs; 

G-10

fopTg; nghUl;fs; Nrfhpf;Fk; igfs; 

(Garbage bags, Grocery bags, All Polythene 
Items, Dustbin) kw;Wk; Vida gpsh];bf; 

nghUl;fs; 

G-20

Fspirg; gf;nfw;Wfs; (Drugs Envelope) 

njhFjp ,y Nritfs; - tpguk;

S -1 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; gOJ ghu;j;jYk; NrHtp]; nra;jYk;;

S -2 mYtyf Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuq;fs; Riso nkrpd;fs; gOJ ghu;j;jYk; NrHtp]; nra;jYk;  

S -3 fzdpfs; gpupd;lh;fs;; gOJ ghu;j;jYk; NrHtp]; nra;jYk;;

S -4 thfdk; Rj;jk; nra;jy; (Servicing of Vehicles)

S -5 thfdk; jpUj;Jjy; (Repairing of Vehicles) 
S -6 ryit ,ae;jpuk; jpUj;jYk; guhkupg;Gk;;

S -7 mr;rbj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; mYtyf Kj;jpiu jahupj;jy;.

S -8 itj;jpa cgfuzq;fs;; jpUj;jYk; guhkupg;Gk;

S -9
cs;sf njhiyNgrp tiyaikg;G guhkupj;jYk; (intercom maintenance) kw;Wk; CCTV fkuhf;fs; 
guhkupj;jYk;

S -10 thArPuhf;fp (A.C) jpUj;jYk; guhkupg;Gk;

S -11 jsghlq;fs; jpUj;Jjy; (Painting, Chair Cushion, Repair work of Furniture)

toq;Feh;fis gjpT nra;tjw;fhf xU nghUs; my;yJ xU njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj itg;Gg;gzk; &gh 500/= 
,id ,yq;if tq;fp fy;Kid fpisapy; “itj;jpa mj;jpal;rfh; Mjhu itj;jparhiy - fy;Kid (tlf;F)” 
vDk; ngaupYs;s fzf;F ,yf;fkhd 7040265 vDk; fzf;fpy; itg;gpyplg;gl;L mjd; itg;G rPl;bid 

tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;

2022 Mk; Mz;Lf;fhd nghUl;fisAk; NritfisAk; nfhs;tdT nra;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l 

toq;Feu;fsplkpUe;J nfhs;tdT nra;tJld; NjitNaw;gbd; ,g;gl;baYf;F ntspapy; nfhs;tdT nra;af;$ba 

mjpfhuk; itj;jpa mj;jpal;rfu; mtu;fSf;F cz;L.

Vw;fdNt jq;fs; tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpl;l epge;jidfSf;F khwhf nghUl;fspd; jd;ikfSf;F Vw;g 

nghUl;fisNah NritfisNah toq;fhtpl;lhy; toq;Feh;fspd; gl;baypypUe;J mtu;fis ePf;Fk; mjpfhuk; 

Mjhu itj;jpa mj;jpal;rfh; mtu;fSf;F cz;L.

Fwpg;G:-  tpahghu gjpT gj;jpuj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;s tpahghu epiyaj;jpd; ngaUf;Nf nfhLg;gdTf;fhd fhNrhiy 

toq;fg;gLk;.

  tpahghu gjpT gj;jpuj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLfpd;w nghUl;fspd; jd;ik fl;lhak; Fwpg;gplg;gl;L ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; ,y;iynadpy; Fwpg;gpl;l nghUl;fSf;fhd tpepNahfg; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gjid 

mwpaj; jUfpd;Nwhk;. 

njhlh;GfSf;F - 0672224602 

gpd;tUk; khjpupapd; mbg;gilapy; tpz;zg;gg;gbtq;fs; jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;

tpepNahf];jh;fs; gjpT 2022  Mjhu itj;jparhiy -fy;Kid (tlf;F)
01. tpahghu epWtdj;jpd; ngah;;  :- 

02. tpahghu epWtdj;jpd; Kftup  :-

03. njhiyNgrp ,yf;fk;   :-

04. njhiyefy; (Fax) ,yf;fk;   :-

05. tpahghu gjpT ,yf;fk;   :-

   (gpujp ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

06. tpahghuj;jpd; jd;ik   :-

07. gjpT nra;ag;gl Ntz;ba nghUl;fs;/Nritfspd; njhFjp :-

08. fld; fhyk; (Credit Period )    :-

njhFjp ,yf;fk; nghUl;fs;/Nritfs; tpguk;

vd;dhy; Nkw;$wg;gl;;;;l tpguq;fs; cz;iknad cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. vitNaDk;  cz;ikaw;wJ 

vd ep&gpf;fg;gl;lhy; vdJ toq;Feu;fSf;fhd gjpT ,uj;Jr; nra;tjid ehd; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd;. 

,j;Jld; vdJ tpahghu epWtdj;jpd; gjpTr;rhd;wpjo; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

tpz;zg;gjhuuJ xg;gk; :- …………………………………..........

jpfjp     :-………………………………………….

mYtyf Kj;jpiu  :-…………………………….....................

itj;jpa mj;jpal;rfu;>

Mjhu itj;jparhiy>

fy;Kid (tlf;F)

Nju;jy; Mizf;FO

toq;fy; kw;Wk; Nrit rk;ge;jkhd toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
Nju;jy;fs; Mizf;FOtpw;F 2022Mk; Mz;by; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s nghUl;fs; toq;fy; kw;Wk; 

Nritfis epiwNtw;Wtjw;F gjpT nra;Js;s cw;gj;jpahsu;fs;/toq;Feu;fs;/Kftu;fs; 

jdpegu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  NkNy Fwpg;gpl;l xt;nthU tif toq;fy; kw;Wk; Nritfis gjpT nra;tjw;F ntt;Ntwhf 

fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

3.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; Nju;jy; nrayfj;jpd; ngWifg; gpuptpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAnkd;gJld; 

xU nghUSf;F kPsr; nrYj;jg;glhj fl;lzkhf &gh 500.00 tPjk; gzkhfr; nrYj;jp gw;Wr;rPl;bidg; 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. fl;lzk; nrYj;Jjy; ,uh[fpupa Nju;jy;fs; nrayfj;jpd; fzf;Fg; 

gpuptpy; 2021 etk;gh;  22 Me; jpfjp njhlf;fk; 2021 brk;gh; 03Me; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 ,ypUe;J gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpf;Fs; nrYj;jg;gl KbAk;.

4.  rupahf G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gg;gbtj;jpid gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpAld; Nju;jy;fs; 

nrayfk;> ruz khtj;ij > ,uh[fpupa vDk; Kftupf;F 2021 brk;gh; 07 Me; jpfjp khiy 2.00 

,w;F Kd;du; ifaspj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbtk; ,lg;gl;l ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; 'toq;fy;/Nrit toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;-2022" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

5.  toq;fy; kw;Wk; Nritfs; njhlu;ghf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fSf;F tpiykDf; NfhUk; 

NghJ Kd;Dupik toq;fg;gl;lhYk;> Njit fUjp Vida toq;Feu;fsplkpUe;Jk; tpiykDf; 

NfhUk; cupik Nju;jy;fs; Mizf;FOtpw;F cupj;jhdjhFk;. NfhUk; NghJ tpiykDf;fis 

toq;fhj my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;Fs; nghUl;fs; Nritfis toq;fhj my;yJ Nfhug;gLk; 

NjitfSf;Fk; juj;jpw;Fk; mikthf toq;fy;fis Nkw;nfhs;shj toq;Feu;fspd; ngau;> Fwpj;j 

toq;fy;/Nritfs; gjpTg; Gj;jfj;jpypUe;J Kd;dwptpj;jypd;wp mfw;wg;gLk;.

rkd; = uj;ehaf;f 

Nju;jy;fs; Mizahsu; ehafk;

Nju;jy;fs; Mizf;FO>

Nju;jy;fs; nrayfk;>

ruz khtj;ij> ,uh[fpupa 

2021.11.22

toq;fy; 

,y. nghUs; tpguk; 

01 vOJnghUl;fs;

02 fbj ciwfs; (mr;rplg;gl;l/mr;rplg;glhj)

03
fhl;Nghl; ngl;bfs; cs;spl;l 

fhl;Nghl;byhd jahhpg;Gfs;

04

nghypj;jPd;> nghypj;jPd; ciw> mr;rplg;gl;l 

nghypj;jPd; ciw kw;Wk; nghypnrf; 

ciw

05
ghJfhg;G ];bf;fu;> Tape , Printed Tape, 
Lock, Plastic Lock

06
,wg;gu; Kj;jpiu tiffs; (,wg;gu;> 

SelfInk, Date Stamp 

07
mYtyf jsghlq;fs; (kuk;> cUf;F> 

nkyikd;)

08
mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu 

cgfuzq;fs;

09

fzdp Server> gpupd;lu;> UPS> ];Nfdu;> 

kbf;fzdp> ky;bkPbah Gnuh[f;lu;> 

NetWork cjpupg; ghfq;fs;> rPb cl;gl 

fzdp Jizg;nghUl;fs; kw;Wk; 

nkd;nghUl;fs;

10

Fsp&l;bfs;> tspr ;r Puhf ;f pfs;> 

kpd;gpwg;ghf;fp> tpuy; milahs 

,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> 

Duplo> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; Nghd;w

cgfuzq;fs;

11 mr;rpLk; Ntiyfs;

12 fl;blg; nghUl;fs;

13
Gifg;glf;fUtp kw;Wk; ghJfhg;G fnkuh 

(b[pl;ly;)

14 njhiyNgrp kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;

15
kpd;rhu/njhlu;ghly; cgfuzq;fs; kw;Wk;

cjpupg;ghfq;fs;

16
jP ghJfhg;G Kiwik kw;Wk; jPaizf;Fk; 

cgfuzq;fs;

17

Rj;jpfupg;G cgfuzq;fs;> PVC/GI Foha; 
cl;gl cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; ePu; Foha; 

cgfuzq;fs;

18

ePu; ,iwf;Fk; ,ae;jpuq;fs;> Water 
Dispenser cl;gl ePu; toq;Fk; 

cjpupg;ghfq;fs; 

19 ngau;g;gyif> Baner jahupj;jy;

20 g;sh];bf; Nfd;];> g;sh];bf; Nghj;jy;fs;

21
jpizf;fs milahs ml;ilfs; 

jahhpj;jy;

22 Nkhl;lhu; thfdq;fs; thliff;F ngwy;

23

lau;> upA+g;>gw;wup cl;gl cjpupg;ghfq;fs; 

kw;Wk; Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs; 

nghUj;Jjy; 

24
czT Fbghdq;fs; toq;fy; (rpw;Wz;b 

cl;gl) 

25

Kff;ftrq;fs;> if Rj;jpfupg;G jputq;fs;> 

iffOTk; jputq;fs;> ntg;gkhdp 

cs;slq;fyhf Rfhjhu ghJfhg;Gf;fhd 

midj;J nghUl;fSk; 

26 mopah ik

27 fl;llq;fs; jpUj;Jjy; kw;Wk; NgZjy;

28
jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 

cgfuzq;fs; jpUj;Jjy; 

29

fzdp toq;Feu;> gpupd;lu;> UPS> ];Nfdu;> 

kbf;fzdp> ky;bkPbah Gnuh[f;lu; 

jpUj;Jjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 

30

Fsp&l;bfs;> tspr ;r Puhf ;f pfs;> 

kpd;gpwg;ghf;fp> tpuy; milahs 

,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> 

Duplo> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; 

jpUj;Jjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

31

njhlu;ghly; cgfuzq;fs; kw;Wk; nfkuh 

Kiwik jpUj;Jjy; kw;Wk; Nrh;tp]; 

nra;jy;

32
cs;sf njhiyNgrp Kiwikapid 

NgZjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

33 fpUkpehrpdp kw;Wk; fiwahd; mopj;jy;

34  Rj;jpfupg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;

35 jdpahu; ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

36

thfdq;fSf;fhd kpd;rhu Kiwik 

kw;Wk;

tspr;rPuhf;fp Kiwikfis jpUj;Jjy; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 

37 thfd jpUj;j Ntiyfs;

38 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

39
njhlh;ghly; cgfuzq;fSld; Kk;nkhop 

Nritfs;

40
fl;llq;fs; cilj;J mfw;Wjy; kw;Wk; 

ghtidf;Fjthj nghUl;fis mfw;Wjy;

41

cs;sf kw;Wk; Njhl;lq;fis 

myq;fupj;jy;> kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;

tpN\l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if Fbaurpd; nghuy];fKt> NtuN`u> 10 Mk; 

iky; fl;il> 400/1/V vd;w ,yf;fj;ijr; Nrh;e;jtUk; 

677151145V  vd;w ,yf;fKila Njrpa milahs 

ml;ilapd; chpikahsUkhfpa fq;nfhltpyNf NuZfh 

ky;fhe;jp Mfpa ehd;> 2017 Xf];l; 15 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 

7381 vd;w tpN\l mw;Nwhzpj;jj;Jt ,yf;fj;ijAKilaJk; 

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhp]; vk;.vd;. gphP]d; 

ngh;zhz;Nlh vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

gz;lhufk> nfhj;jyhty> iwfk; caz> 179/Vr;/01  vd;w 
,yf;fj;ijr; Nrh;e;jtUk; 713180360V  vd;w ,yf;fKila 

Njrpa milahs ml;iliaf; nfhz;ltUkhfpa epye;j 

[hdf Fkhu tpf;ukul;z vd;gtiu vdJ rl;lhPjpapyhd 

mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhf epakpj;J njy;fe;j gjpthsh; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf 

epakpf;Fk; gf;fj;jpy; 28/208 vd;w ,yf;fKila ghfj;jpYk; 

2017.09.14 Mk; jpfjpAk; 5098 vd;w ,yf;fKilaJkhd 

ehl;Gj;jfj;jpy; gjpag;gl;l tpN\l mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 

,J Kjw;nfhz;L ,uj;Jr; nra;ag;gl;L kw;Wk; 

,y;yhnjhopf;fg; gl;Ls;snjd ,yq;if rdehaf 

Nrhrypr Fbaurpw;Fk; Nkw;$wg;gl;l  ,yq;if Fbaurpd; 

murhq;fj;jpw;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

fq;nfhltpyNf NuZfh ky;fhe;jp

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; toq;Feh;.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,yf;fk; 119> gioa fhyp tPjp> N`dKy;y> 

ghze;Jiw vd;w gjpT Kfthpiaf;nfhz;l  

CITY Cycle Industries Manufacturing (Private) 
LimitedMfpa ehk;> nfhOk;G -12 lhk; tPjp ,y. 

117 kw;Wk; 119,y; trpf;Fk; Mohamed Ibrahim 
Ahmed vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk; nfhOk;G 

gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. N.Y. Kunaseelan 
vd;gthpdhy; 2021 [{iy 06Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 6160 ,yf;fKilaJk; 

Nkw;F tya gpujpg;gjpthsh; ehafj;jpd; 

mYtyfj;jpy; 2021 [{iy 14Mk; jpfjp 

mj;jpahak; 263 gf;fk; 64> jpdg;Gj;jf ,yf;fk; 

2467 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJkhd 

tpN\l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 2021 etk;gh; 

03Mk; jpfjp Kjy; nray;tYg; ngWk; tifapy; 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd 

,yq;if rdehaf Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;tJld;  

,jd; gpd;dh; vkJ rhh;ghf mth; Nkw; 

nfhs;Sk; vj;jifa eltbf;iffs; kw;Wk; 

nfhLf;fy; thq;fy;fspw;Fk; ehk; nghWg;G 

jhhpay;y vdTk; NkYk; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwhk;.

CITY Cycle Industries Manufacturing (Private) 
Limited -                                             22.11.2021

2022Mk; Mz;bw;fhf fk;g`h Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; 
gzpkidapy; xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; gOJ ghhj;jy;fs; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;gth;fisg; gjpT nra;jy;
2021 Mz;bw;fhf fPo;f;fhZk; Nritfis toq;Fk; Kfkhf 

Rfhjhju Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; gjpT nra;tjw;F 

tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fs; toq;Feh;fs; 

kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;fs; kw;Wk; Nrit epWtdq;fspypUe;J 

2021.12.13k; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  fl;bl eph;khzk; kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;fSf;fhf rPlh 

(CIDA) epWtdj;jpy; kw;Wk; tpahghu gjpT rhd;wpjopd; 
gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02. Nkhl;lhh; thfd gOJ ghh;j;jy;.

03. Nkhl;lhh; thfd bd;fh; ngapd;l; nra;jy;.

04.  Nkhl;lhh; thfd F\d; nra;jy;/fhgl; nra;jy;/nfdgp 
mikj;jy;.

05. Nkhl;lhh; thfd tspr;rPuhf;fy; mikg;ig gOJghh;j;jy;.

06.  Nkhl;lhh; thfdq;fspd; kpd;rhu mikg;gig gOJghh;j;jy;

07. Nkhl;lhh; thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;.

08.  Nkhl;lhh; thfdq;fspd; tPy; ngyd;]; kw;Wk; vyapd;kd;l; 

nra;jy;.

09. Kr;rf;fu tz;b Nrh;tp]; nra;jy;.

10. Kr;rf;fu tz;b F\d; nra;jy;.

11. Kr;rf;fu tz;b gOJ ghh;j;jy;.

epge;jidfs;:

01.  eph;khzk;> gOJghh;j;jy; kw;Wk; NritAld; rk;ge;jg;gl;l 

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,t; 

mYtyfj;jpw;F kPsspf;fg;glhj &. Mapuk; (&. 1000.00) 

njhifiar; nrYj;jp gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F njhiyNgrp ,yf;fk; 033-2222874I 

mioj;Jg; ngw;Wf;  nfhs;syhk;.

02.  eph;khzq;fs; gOJ ghh;j;jy; Nritfs; rk;ge;jkhf tpiy 

kDf; Nfhuy; gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

kw;Wk; toq;Feh;fsplk; Nkw; nfhs;sg;gLtJld; 

fk;g`h Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; 

Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; NtW xg;ge;jf;fhuh;fs; 

kw;Wk; toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fis NfhUk; 

chpik fk;g`h Rfhjhu Nrit gzpg;ghsUf;F chpaJ.

03.  tpahghu gjpT ,yf;fk; (rhd;wpjopd; gpujpia xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;).

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;>

fk;g`h khtl;lk;.
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fopTg; nghUs; Kfhikj;Jt 
mjpfhu rig (Nk.kh.)

ngWif mwptpj;jy;
Nky; khfhz fopTg; nghUl;fs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigf;F thlif mbg;gilapy; (xU tUl fhyj;jpw;F) 

Ntd; thfdnkhd;iwg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; rPUilfs; ghJfhg;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf kw;Wk; fubadhW kw;Wk; nghn`hutj;j nraw;wplq;fspw;fhf gris nfhs;fyd; ciwfis 

mr;rbg;gjw;fhf Njrpa toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,y. cUg;gb tpguk;
myF 

vz;zpf;if

tpiykDg; 

gbtj; 

njhFjpfs;

01 Ntd; tz;bnahd;W (tUlnkhd;wpw;F 

thlif mbg;gilapy;

,Uf;iffs; 08 ,ul;il tsp 

rPuhf;fpfs;

01 A

02 rPUilfs;

kw;Wk;

ghJfhg;G 

cgufzq; 

fisf; 

nfhs;tdT 

nra;jy;

rPUilfs;

T-Shirt Long 69

B

Sort 258

Shirt Long 23

Short 19

Bottom 217

Trouser (Denim) 96

ghJfhg;G 

cgfuzq;fs;

fk;g+l;]; 94

C

ghJfhg;G ghjzpfs; 86

ghJfhg;G 

if 

ciwfs;

Soft Rubber 952

Soft cloth 1212

Heavy Rubber 1754

ghJfhg;Gf; fz;zhbfs; 56

kio mq;fpfs; 52

Filfs; 63

jiyf;ftrq;fs; 13

njhg;gpfs; (jiy mzp) 81

%f;Ff; ftrq;fs; (vf;bNtlh; 

fhgd; Nyah; cld; $baJ)

2808

03 gris nghjpapLk; ciwfs; 50kg (60x105) cm 30>000 D

2021.11.22 Kjy; 2021.12.13 md;W gp.g. 2.00 tiu ,y. 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vd;w 

KfthpapYs;s Nky; khfhz fopTg; nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; &gh 1>000.00 ,w;fhd 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj'ijr; nrYj;jp ,jw;fhd tpguf; Fwpg;Gfs; mlq;fpa ngWifg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiy kDf;fs; Kj;jpiuaplg;gl;L 2021.12.04 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; fopTg; nghUs; 

Kfhikj;Jt mjpfhu rig nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; my;yJ md;iwa jpdk; gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; KbAk;.

,t;tidj;J toq;fy;fspw;Fkhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pree Bid Meefing) Nky; khfhz fopTg; 

nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; mYtyf tshfj;jpy; 2021.12.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F eilngWk;.

tpiykDj;jpwj;jy; 2021.12.14 md;W gp.g. 2.15 ,w;F Nky; khfhz fopTg; nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig 

mYtyfj;jpy; eilngWtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

fopTg; nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig>

,y 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> (Nk.kh.)

gj;juKy;y.

njhiyNgrp:  011 2092996

njhiyefy;:  011 2092998

2021.11.12

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
`k;ghe;Njhl;il khefu rig

2022Mk; Mz;by; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; 

toq;Feh;fisg; gjpTnra;J nfhs;tjw;fhf 2021-12-27Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,jpy; Mh;tKs;s cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fs; xt;nthU cUg;gbf;Fk; ,iaghd fl;lzq;fis> 

fhNrhiyfs; %yk; my;yJ nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp gjpTnra;J nfhs;syhk;. midj;J tpz;zg;gq;fSk;> 

'khefu Mizahsh;> khefu rig> `k;ghe;Njhl;il" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf 

xg;gilj;jy; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;  vd;gJld; tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> 'toq;Feh;fis gjpTnra;J nfhs;sy; - 2022" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,jw;fhd fhNrhiyfis 

"khefu Mizahsh;> `k;ghe;Njhl;il khefu rig" vd;w ngahpy; vOjg;gly; Ntz;Lk;. ,jw;fhf cq;fshy; 

Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij my;yJ khefu rigapdhy; toq;fg;gLk; 

tpz;zg;gj;ijg; gad;gLj;jyhk; vd;gJld; tpz;zg;gq;fSld; tpahghug; ngah; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpiaAk; 

kw;Wk; thpfSf;fhd gjpTr;rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk;; ,izj;J mDg;Gjy;; Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;
tpz;zg;gf;

fl;lzk;

01 midj;J tifahd vOJ fUtpfs; ($l;ly; ,ae;jpuq;fs;> fzdp> Nlhzh; kw;Wk; 

fhl;hp[;fs; cl;gl)

500.00

02 Jzp tiffs; (rPUilfs;> kio mq;fpfs;> Brh;l;> Xth;Nfhl; Nghd;wit) 500.00

03 lah;> bAg; kw;Wk; ngw;whpfs; (l;uf;lh;> lgs;nfg;> N[rPgP> g]; cl;gl midj;J tifahd 

thfdq;fSf;;fhdit)

500.00

04 Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs; 500.00

05 fzdp ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 

mit rhh;e;j Jizg;ghfq;fs;

500.00

06 mYtyf cgfuzq;fs;> kug;gyif kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs; 500.00

07 kpd;rhu Nritfis toq;Ftjw;fhd Jizg;ghfq;fs; 500.00

08 mr;R Ntiyfs; (mr;rbf;fg;gl;l Mtzq;fs;> gjpNtLfs;> jpfjp Kj;jpiufs;> ,wg;gh; 

Kj;jpiufs; kw;Wk; ngah;g;gyiffs;)

500.00

09 fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 500.00

10 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; ePh; Rj;jpfhpg;G ,urhadg; nghUl;fs; 

(`hgpf;> igNdhy;> FNshhpd; Nghd;wit)

500.00

11 thfd cuha;T ePf;fp vz;nza;fs; 500.00

12 ePh; toq;fy; cgfuzq;fis toq;fy; 500.00

13 rikj;j czT kw;Wk; cyh; czTg; nghUl;fis toq;fy; 500.00

Nritfs;

01 thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];fs; 500.00

02 mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (fzdpfs;> mr;R ,ae;jpuq;fs;> tspr;rPuhf;fpfs;) 500.00

03 cUf;F> kuj; jsghl cgfuzq;fs; kw;Wk; nghJ cgfuzq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; 500.00

04 ICTAD gjpT cs;s xg;ge;jf;fhuh;fis khefu rigapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lq;fSf;fhf gjpTnra;J nfhs;sy; (tPjpfs;> fl;blq;fs; Nghd;wd)

500.00

05 xg;ge;j rq;fq;fs; (fkey mikg;Gf;fs;> fpuhk mgptpUj;jp rq;fq;fs;> rdr%f rq;fq;fs; 

Nghd;wit)

500.00

2021-11-17Mk; jpfjp vk;.Nf.V. mQ;[yh mkhyp

`k;ghe;Njhl;il khefurig mYtyfj;jpy; khefu Mizahsh;

    khefurig> `k;ghe;Njhl;il

Nfs;tpNfhuy; mwptpj;jy; 
fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy; kw;Wk; 

Kl;il rhu;e;j ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

 fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

epHkhzk; kw;Wk; Nritfs; nghUl;L nghUj;jkhd kw;Wk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s 

Nfs;tpjhuu;fsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. Nritfs;

tplak; 

,y
tplak; tpguk;

tpiykD 

ghJfhg;G 

njhif 

(&gh)

tpiykD 

kPsg; ngw 

Kbahj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykD 

toq;Fk; 

fhyk; 

tpiykDj; 

jpwf;Fk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

1.1

ghy; mwpf;ifahsHfs; 

kw;Wk; ghy; 

ghPl;rfHfsJ Nritia 

ngw;Wf;nfhs;Sjy;

- 5000.00

xU 

Mtzj;jpw;F 

&gh 500/- 2021.11.22 

Kjy; 

2021.12.10 

tiu

2021.12.13

K.g. 11.00

1.2

njhlH fy;tp 

epiyaj;jpy; 

gapYeHfSf;fhd 

czT ghdk; toq;Fk; 

Nrit

czTg; gl;bay; 

kw;Wk; Nkyjpf 

tpguq;fs; tpiykD 

Mtzj;jpy; 

cs;slf;fg; gl;Ls;sd. 

50>000

xU 

Mtzj;jpw;F 

2>500

2. epHkhzg; gzpfs; 

tpla 

,y
tplak;

Mff; 

Fiwe;j 

ICTAD 
gjpT

nghwpapa 

yhsuJ 

kjpg;gPL

tpiykD ghJfhg;G 

njhif (&gh)
tpiykD 

kPsg; ngw 

Kbahj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiy kD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiy 

kD 

KbTj; 

jpfjpAk; 

NeuKk;

tq;fp cj;ju 

thjk; Kd; 

itg;gjhapd;

fhR 

nrYj;J 

tjhapd;

2.1

fue;jnfhy;iy 

tpyq;F ghpghyd 

ghlrhiyapd; gR 

kw;Wk; vUik 

myFfis 

tp];jhpj;jy;

C7 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

9,016,743.57 90,500.00 45,250.00
xU 

Mtzj;jpw;F 

&gh 3>000.00

2021.11.22 

Kjy; 

2021.12.10 

tiu

2021.12.13

K.g. 11.00

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsu; gzpkidapy; ,Ue;J mYtyf 

Neuj;jpy; (K.g 9.00 Kjy; gp.g 3.00 kzp tiu) ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;du; fpilf;fj;jf;fjhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ epjpg; gpuptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapDs; ,lyhk;. tpiykDf;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; tplaj;jpd; ngaiu 

njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

03.  Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ,izajsj;ij ghu;itaplTk;. (www.daph.gov.lk)
gzpg;ghsu; ehafk; jiytu; (jp.ngh.nfh.F) 

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

,yf;fk; 1020> 

j.ng.,yf;fk; 13> 081-2385701 ePbg;G: 290/291 
nfl;lk;Ng> Nguhjid.

njhiyNgrp ,y : 081-2388197/081-2385227

081-2388120/081-2388189

fk;g`h gpuNjr rig

Nfs;tp miog;G
2022Mk; tUlj;jpy; ,iwr;rpf; filfs; / 

kPd; filfs; kw;Wk; gpuNjr rigf; fl;blj;jpd; 
fil miwfisf; Fj;jiff;F tply;

01.  fk;g`h gpuNjr rig mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; mike;Js;s Kjyhk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

,iwr;rpf; filfs; kw;Wk; kPd; filfis 2022-01-01 mlk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpy; tpw;gid cupikia Fj;jiff;F tpLtjw;Fk; ,uz;lhk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

ntypNthpa nghJr; re;ijf; fil miwfis 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-08-31Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyj;jpw;F tpw;gid cupikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; 

2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;

02.  jkJ Njrpa milahs ml;iliar; rku;g;gpj;jjd; gpd; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fwpj;j gpizj; 

njhif kw;Wk; Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij (cupa tupfs; rfpjk;) nrYj;jp ,e;j mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Nfs;tp khjpupg; gbtj;jpy; khj;jpuNk tpiyfisr; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2021-12-10Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu khj;jpuNk Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. Nfs;tpg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Fwpj;j fl;lzk; nuhf;fg; gzkhf kl;LNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

03.  Nfs;tpg; gbtq;fs; ,U gpujpfspy; toq;fg;gLk; vd;gJld;> mt;tpU gpujpfisAk; ntt;Ntwhd ,U 

ciwfspy; ,l;L mitfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiu nghwpj;J 'jiytu;> 

fk;g`h gpuNjr rig> n`dudnfhl> KJd;nfhl" vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

my;yJ ,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. tpiyfisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapy; Fwpj;j Nfs;tpapd; ngaiu njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. ,t;Ntisapy; Nfs;tpfisr; rku;g;gpj;Js;s 

Nfs;tpjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; vOj;J %y mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;J nfhs;syhk;. 

Mff;Fiwe;j Nfs;tpj; njhiff;Ff; Fiwthf tpz;zg;gpf;Fk; Nfs;tpjhuu;fspd; Nfs;tpg; gpizj; njhif 

rigf;Fupj;jhf;fg;gLk;. ve;jnthU Nfs;tpfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfupf;Fk; mjpfhuj;ij rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

05.  fle;j tUlq;fspy; Nfs;tpfs; njhlu;ghf mgfPu;j;jpahsu; gl;baypy; cs;slf;fg;gl;Ls;s my;yJ eilKiw 

tUlj;jpy; Nfs;tpfs; njhlu;ghf epYitg; gzk; nrYj;jNtz;ba egu;fSf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; 

toq;fg;gl khl;lhJ.

06.  gpuNjr rig fil miwfis Fj;jiff;Fg; ngWk;NghJ ,iaGila Kw;nfhLg;gdit xU jlitapy; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; %d;W khj thliff;Fr; rkkhd njhifia itg;nghd;whf itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;.

07. Nfs;tp Nfhug;gLk; Mjdj;jpw;fhd khjhe;j kpd;rhuf; fl;lzk; Fj;jifjhuuhy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

lgps;A+. V. uQ;rpj; Fztu;jd> 

jiytu;> 

fk;g`h gpuNjr rig

2021-11-19 

fk;g`h gpuNj rigapy;. 

njhiyNgrp ,y. 033-2222020

2022Mk; tUlj;jpy; Nfs;tpaplg;gLk; ,iwr;rpf; filfs; kw;Wk; kPd; filfspd; ml;ltiz I

tpugq;fs;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

(&gh)

kPsspf;fg;gLk; 

gpiz 

itg;Gj; 

njhif (&gh)

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

(&gh)

01 ntypNtupa nghJr; re;ijapd; gd;wpapiwr;rpf; fil WF03 1,000.00 15,000.00 780,000.00

02 ntypNtupa nghJr; re;ijapd; ML kw;Wk; Nfhopapiwr;rpf; fil WF04 1,000.00 15,000.00 330,000.00

03 ntypNtupa nghJr; re;ijapd; kPd; fil WF08 1,000.00 5,000.00 90,000.00

04 ntypNtupa nghJr; re;ij WF09 1,000.00 5,000.00 90,000.00

05 ntypNtupa nghJr; re;ijapd; fUthl;Lf; fil 1,000.00 3,000.00 36,200.00

ntypNthpa nghJr; re;ijf;F mUfpYs;s re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; fil miwfis Fj;jiff;F tpLjy;

ml;ltiz II

tpugq;fs;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

(&gh)

kPsspf;fg;gLk; 

gpiz 

itg;Gj; 

njhif (&gh)

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

(&gh)

01 ntypNtupa nghJr; re;ij fl;blj; njhFjpapd; 15Mk; ,yf;f 

fil miw
1,000.00 15,000.00 102,000.00

02 ntypNtupa nghJr; re;ij fl;blj; njhFjpapd; 16Mk; ,yf;f 

fil miw
1,000.00 15,000.00 102,000.00

03 ntypNtupa nghJr; re;ij fl;blj; njhFjpapd; 25Mk; ,yf;f 

fil miw
1,000.00 15,000.00 102,000.00

04 ntypNtupa nghJr; re;ij fl;blj; njhFjpapd; 31Mk; ,yf;f 

fil miw
1,000.00 15,000.00 102,000.00

05 ntypNtupa nghJr; re;ij fl;blj; njhFjpapd; 32Mk; ,yf;f 

fil miw
1,000.00 15,000.00 102,000.00
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2021 நவம்பர் 22 திஙைடகிழகம

சுற்றுலா மேற்கிந்திய தீவுகள் 
ேற்றும் இலங்க அணிகளுக்கு 
இ்ையிலான, ஐசிசி டைஸ்ட் சம் -
பியன்ஷிப் ட�ாைருக்கான மு�ல் 
ம�ாட்டி காலி சர்வம�ச கிரிக்டகட் 
்ே�ானத்தில் மேற்று (01) ஆரம்�-
ோனது.ம�ாட்டியில் மு�லில் துடுப் -
ட�டுத்�ாடி்வரும் இலங்க அணி 
இது்வ்ர 3 விக்டகட் இழப்புக்கு 
267 ஓட்ைஙக்ை ட�ற்று துடுப் -
ட�டுத்�ாடிய நி்லயில் மு�ல் 
ோள் ஆட்ைம் நி்ைவுக்கு ்வந்�து..
இலங்க டைஸ்ட் அணியின் 
�்ல்வர திமுத் கருணாரத்ன மேற்று 
(21) �னது 13்வது டைஸ்ட் ச�த்்� 

�திவு டசய�ார. இலங்க ேற்றும் 
மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இ்ையில் 
�ற்ம�ாது இைம்ட�ற்று்வரும் மு�ல் 
டைஸ்ட் ம�ாட்டியில் திமுத் கருணா-
ரத்ன 212 �ந்துகளில் 12 �வுணைரிக -
ளுைன் ச�ம் விைாசினார.

அ�ன்�டி, திமுத் கருணாரத்ன 
�ற்ம�ாது 132 ஓட்ைஙகளுைன் ஆட் -
ைமிழக்காேல் உள்ைார.இலங்க 
அணி சார�ாக ட�த்தும் நிசஙக 56 
ஓட்ைஙக்ையும் ஓச� ,டேத்திவ்ஸ் 
�லா மூன்று ஓட்ைஙகளுக்கு ஆட்ை -
மிழந்�னர.பின்னர ்வந்� �னஞசய 
டி சில்்வா அணியின் �்ல்வர கரு-
ணாரத்னவுைன் இ்ணந்து நி�ான -

ோக ஆடி, அ்ரசச�த்்� �திவு 
டசய�ார. அ்வர 56 ஓட்ைஙகளு-
ைன் ஆட்ைமிழக்காேல் கைத்தில் 
உள்ைார. �ந்து வீசசில் மேற்கிந்திய 
தீவு அணி சார�ாக கப்ரியல் ஒரு விக்-
டகட்ை்ையும் மராஸ்ைன் மசரஸ் 
இரணடு விக்டகட்்ையும் ��ம் 
�ாரத்�னர.

காலியில் இைம்ட�ற்று ்வரும் 
டைஸ்ட் கிரிக்டகட் ம�ாட்டி -
யின் ம�ாது �ந்து கைத்�டுப்பில் 
ஈடு�ட்டிருந்� வீரர ஒரு்வரின் 
�்லக்க்வசத்தில் �ட்ைதில் அ்வர 
்்வத்தியசா்லயில் அனுேதிக்கப் -
�ட்டுள்ைார.

ம�ாட்டியின் 23்வது ஓ்வரின் ோன் -
கா்வது �ந்தில் இலங்க டைஸ்ட் 
அணித்�்ல்வர திமுத் அடித்�ாடிய 
�ந்து மசாரட் டலக் �குதியில் கைத்-
�டுப்பில் ஈடு�ட்டிருந்� டெரமி 
டசாமலாசமனாவின் �்லக்க்வ-
சத்தில் �ட்ைதில் அ்வர இவ்்வாறு 
்்வத்தியசா்லயில் அனுேதிக்கப்-
�ட்டுள்ைார.

காயே்ைந்� வீரர டகாழும்பு 
்்வத்தியசா்ல ஒன்றில் அனுேதிக்-
கப்�ட்டுள்ை�ாக �க்வல்கள் ட�ரி -
விக்கின்ைன.

டெரமி டசாமலாசமனா டைஸ்ட் 
்வாயப்்�ப் ட�ற்ை மு�ல் டைஸ்ட் 
ம�ாட்டி இதுட்வன்�து குறிப்பிைத்-
�க்கது.

ம�ாட்டியின் ோணயச சுழற்சியில் 
ட்வற்றிட�ற்ை இலங்க அணித்�-
்ல்வர திமுத் கருணாரத்ன மு�லில் 
துடுப்ட�டுத்�ாடு்வ�ற்கு தீரோனித்-
துள்ைார.

இந்� ம�ாட்டியில் வி்ையாை -
வுள்ை �திடனாரு்வ்ர, இலங்க 
அணியின் �்ல்வர திமுத் கருணா-
ரத்ன  (20) உறுதிடசயதிருந்�ார. அந்-
�்வ்கயில், நீணை இ்ைட்வளிக்கு 
பின்னர அஞடசமலா டேத்திவ்ஸ் 
மீணடும் அணிக்கு திரும்பியுள்ைது-

ைன், கைந்� காலஙகளில் ம்வகப்�ந்-
துவீசசில் அசத்தி்வரும் துஷேந்� சமீ -
ரவும் அணியில்  இைம்ட�ற்ைனர.

இலங்க அணி – திமுத் கருணா -
ரத்ன (அணித்�்ல்வர), ட�தும் 
நிஸ்்ஸஙக, அஞடசமலா டேதிவ்ஸ், 
ஒச� ட�ரனாணமைா, திமனஷ சந்தி-
ோல், �னன்ெய டி சில்்வா, ரமேஷ 
டேணடிஸ், லசித் எம்புல்ட�னிய, 
சுரஙக லக்ோல் துஷேந்� சமீர, 
பிரவீன் ெயவிக்ரே

இம�ம்வ்ை, மேற்கிந்திய 
தீவுக்ை ட�ாறுத்�்வ்ர, அணித்-
�்ல்வராக கி்ரக் பிராத்்்வட் 
டசயற்�ைவுள்ைதுைன், துடுப்�ாட்ை 
வீரர மெரமி டசாடலன்மஷா டைஸ்ட் 
அறிமுகத்்� ட�ற்ைார.

மே.தீவுகள் அணி – கி்ரக் பிராத்-
்்வட் (�்ல்வர), மெர்ேன் 
பிைக்வூட், குரூோ ம�ானர, ரகீம் 
டகாரன்்வல், மெசன் ம�ால்ைர, 
டகயல் மேயரஸ், ெசூ்வா டி சில்்வா, 
டஷடனான் மகப்ரியல், மொேல் 
்வரிகன், டராஸ்ைன் மசஸ், டெரமி 
டசாடலன்மஷா

ரஞசன் ேடுகல்ல சா�்ன
இந்� ம�ாட்டிக்கான ம�ாட்டி ேடு-

்வராக ரஞசன் ேடுகல்ல நியமிக்கப்-
�ட்டுள்ைார.

மு�ல் ம�ாட்டியில் இ்ணந்து, 
200 சர்வம�ச டைஸ்ட் ம�ாட்டிக-
ளில் ேடு்வராக இருந்� மு�ல் ே�ர 
என்ை ட�ரு்ே்ய ேடுகல்ல  
மேற்று ட�ற்றுள்ைார.

உலக கிரிக்டகட்டின் மூத்� ேடு -
்வரகளில் ஒரு்வராகக் கரு�ப்�டும் 
ேடுகல்ல, உலகில் 100 ேற்றும் 150 
டைஸ்ட் ம�ாட்டிக்ை கைந்� மு�ல் 
ேடு்வர. மூன்று நிகழ்வுக்ையும் 
அ்வரால் �னது �ாயகத்தில் �திவு 
டசயய முடிந்�து என்�து குறிப்பிைத்-
�க்கது.

இன்று ம�ாட்டியின் இரணைாம் 
ோைாகும்.

மேற்கிந்திய தீவு அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் :

இலங்கை அணி நிதான ஆட்டம் 
திமுத் கைருணாரத்ன சதம் குவிப்பு

இரணடு ்வருை இ்ைட்வளிக்குப் பிைகு, 
டரட்புல் (Red Bull) மீணடும் �ைமகாட்ைப் 
ம�ாட்டி்ய அண்ேயில் ஆரம்பித்திருந் -
�து. இப்ம�ாட்டியானது 2021, ே்வம்�ர 06 
ஆம் திகதி டகாழும்பு ம�ாரட் சிட்டி ்வைா -
கத்தில் ே்ைட�ற்ைதுைன், குறித்� கைற்க-
்ரயில் இைம்ட�ற்ை மு�லா்வது நீர வி்ை-
யாட்டுப் ம�ாட்டியாகும்.

மு�ன் மு்ையாக டகாழும்பு து்ைமுக 
ேகரத்தில் இைம்ட�றும் 2021 Red Bull 
Outriggd ம�ாட்டித் ட�ாைரில் �ைமகாட்ைம் 
ட�ாைர�ான வீர வீராஙக்னகள், அ�னு-
ைன் ட�ாைரபு�ட்ை சஙகஙகளின் உறுப்பி -
னரகள், ட�ாழில்சார மீன்பிடிப்�ாைரகள், 
இவ்வி்ையாட்டு ட�ாைரபில் ஆர்வமுள்ை-
்வரகள் ேற்றும் இவ்்வாைான குதூகலம் மிக்க 
அனு�்வத்்� ம�டிச டசல்�்வரகள் உள் -
ளிட்ை �ல்ம்வறு பின்னணி்யக் டகாணை 
70 இற்கும் மேற்�ட்ை ம�ாட்டியாைர-
கள் கலந்து டகாணைனர. இப்ம�ாட்டிக-
்ைக் காண ஏராைோன ட�ாதுேக்களும் 
டகாழும்பு து்ைமுக ேகரத்திற்கு ்வந்திருந்�-
னர என்�து குறிப்பிைத்�க்கது.

ம�ாட்டியாைரகளின் திை்ேக்ை 
மசாதிக்கும் ்வ்கயிலான �்ைகள் �ல-
்வற்்ை உள்ைைக்கிய இந்நிகழ்வுகள் ம�ாட்-

டியாைரகளுக்கு ோத்திரேன்றி �ார்்வயா -
ைரகளுக்கும் �னித்து்வோன அனு�்வோக 
அ்ேந்�து.

Red Bull Outriggd ம�ாட்டியின் ட்வற் -
றியாைரகள் ட�ணகள், 
ஆணகள், கலப்பு பிரிவு 
ம � ா ட் டி க ளி லி ருந் து 
ம�ரந்ட�டுக்கப்�ட்ைனர. 
ேகளிர இறுதிப் ம�ாட்டி -
யில் 'கைனிய' அணியின் 
எல். �ருஷி ட�வ்மினி 
குமர ேற்றும் எஸ். மக. 
நிமேஷிகா ட�மரரா 
(குழு 3) ட்வற்றி ட�ற்றி -
ருந்�னர. ஆை்வருக்கான 
இறுதிப் ம�ாட்டியில் 
'�லலு ட்வ்வ' அணியின் 
டோ�ேட் ெலீல் 
டோ�ேட் ரசான் ேற்றும் 
எம். அஜீஸ் கான் (குழு 25) 
ஆகிமயார ட்வற்றி ட�ற்ை -
னர. கலப்பு இரட்்ையர 
பிரிவு இறுதிப் ம�ாட்டி -
யில் 'கைனிய 9' அணியின் 
ைப்ளியூ.பீ.எஸ். பிரிய-
�ரஷன ேற்றும் பி.எல். 
�ருஷி ட�வ்மினி குமர 

ஆகிமயார ட்வற்றி ட�ற்றிருந்�னர.
Red Bull Outriggd �ைமகாட்ைப் ம�ாட் -

டிகள் மு�ன்மு்ையாக கைந்� 2019 ஆம் 
ஆணடு திய்வன்னா ஓயவில் இைம்ட�ற்றி-
ருந்�து. டகாவிட்-19 ட�ாற்று காரணோக, 
கைந்� 2020 இல் இப்ம�ாட்டிகள் ேைாத்�ப்-
�ைவில்்ல என்�து குறிப்பிைத்�க்கது.

மீண்டும் இ்டம்்பெறும் Red Bull 
Outriggd பெ்டககைாட்டப் கபொடடிகைள்
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