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நாடு முழுவதும் அனுஷ்டிக்க

2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

அரசாங்கம் ஏற்பாடு
வடக்கு , கிழக்கு, மலையகம் உட்பட அனைத்து
மாவட்டங்களிலும் ஸ்ரீலஸ்ரீ
ஆறுமுகநாவலர் பெருமானின் குருபூஜை நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கான
ஏற்பாடுகளை இந்து சமய,
கலாசார

/ ThinakaranLK

06

வரு. 89 இல. 282

19

இரு ட�ோஸ்கள் ஏற்றிய 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு

பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றல் இனி
நடமாடும் சேவை மூலம்
த�ொற்றாளர்களுக்கு Molnupiravir குளிசைகள் வழங்கவும் ஏற்பாடு
கிராம மட்டத்தில் க�ொர�ோனா த�ொற்றலை Molnupiravir Capsule மருந்தை
கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவர
க�ொண்டுவர நடவடிக்கை
அதிக கவனம் செலுத்தவும் பணிப்பு
எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி பணிப்பு
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்கு எதிரான இரண்டாவது
ட�ோஸ் தடுப்பூசியை ஏற்றி
மூன்று மாதங்கள் கடந்த 60
வயதுக்கு மேற்பட்ட அனை-

வருக்கும், நடமாடும் சேவை
மூலம் மூன்றாவது ட�ோஸ்
(Booster) தடுப்பூசியை ஏற்ற
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, சுகாதாரத்துறை 06

இந்தியாவிலிருந்து நாடு திரும்ப விரும்பும்
இலங்கையருக்கு க�ௌரவமான வாழ்வு

பிரதி உயர் ஸ்தானிகரிடம்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தெரிவிப்பு

குறிஞ்சாக்கேணியில்

க�ொர�ோனா த�ொற்றுப் பரவல் காரணமாக தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்தியாவுக்கான விமான
சேவைகளை அதிகரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் விமான
சேவைகள் நிறுவனத்தின் தலைவர்
அச�ோக் பத்திரகே தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு முன்னர் இருந்ததைப் ப�ோலவே ஸ்ரீலங்கன் விமான
சேவையை மீண்டும் நிறுவ உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்06
பிட்டுள்ளார்.

ஈஸ்டர் தின குண்டுத்தாக்குதல்:

பூஜிதவுக்கு எதிரான வழக்கில்
சாட்சியமளிக்க IGPக்கு அழைப்பு
29இல் நீதிமன்றில் ஆஜராகுமாறு உத்தரவு

கடற்படையினரின்
படகுச்சேவைகள்
திருக�ோணமலை, கிண்ணியா குறிஞ்சாங்கேணி
பாலத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடையும் வரை
ஆற்றைக்கடந்து செல்வதற்கு அப்பகுதி மக்களுக்கு
பாதுகாப்பான ப�ோக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குவதற்காக பயணிகள் படகு சேவையை இலங்கை கடற்படை
ஆரம்பித்துள்ளது.
இதன்படி, கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஒரே நேரத்தில் 25 பயணி06
களை பாதுகாப்பாக ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய

அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தினூடாக
ம�ோல்னுபிரவீர் கெப்சூல்களை (Molnupiravir
Capsule) நாட்டுக்கு க�ொண்டுவர நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு, இராஜாங்க அமைச்சர்
06
பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமனவுக்கு,

ப�ோதிய புலனாய்வுத் தகவல்கள்
கிடைத்திருந்த
ப�ோதும்
உயிர்த்த
ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவத்தை தடுக்க
நடவடிக்கை எடுக்காமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுக்கள் த�ொடர்பில் முன்னாள்
ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தரவுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில்
06

அறிக்கைய�ொன்றின் மூலம்,
இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.
அண்மையில்,
மெக்டொனால்ட் உணவகத்தில் ஏற்பட்ட
தீப் பரவலுக்கு, அந்த உணவகத்தில் எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டு
வெடித்தமையே காரணமாகும்
என்றும் அந்த அறிக்06
கையில்

புத்தளத்தில் நீர்த்தேக்க
வான் கதவுகள் திறப்பு

னாய்வு பிரிவின் முன்னாள்
தலைமை
அதிகாரி
சிரேஷ்ட பிரதி ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்த்தன நேற்று முன்தினம் (25)
தெரிவித்துள்ளார்.
அது
த�ொடர்பில் தாம்
06
உடனடியாக

க�ொடும்பாவியை எரிக்கும் செயல்;

எதிர்கால சந்ததியையே
எரிக்கும் செயலாகும்

பாராளுமன்றத்தில் வியாழேந்திரன் உரை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்
இரசாயனப் பசளை க�ோரி ஜனாதிபதி,
விவசாய அமைச்சர் ஆகிய�ோரின் உருவ
ப�ொம்மைகளை
எரித்தாலும்
நாட்டின்
எதிர்கால சந்ததியின் உருவப�ொம்மைகளே
இவ்வாறு எரிகின்றன என்பதை மறந்துவிடக்கூடாதென இராஜாங்க அமைச்சர்
எஸ்.வியாழேந்திரன் தெரிவித்தார். 06

கிடையாதென
இராஜாங்க
அமைச்சர் ர�ொசான் ரணசிங்க
தெரிவித்தார். பாராளுமன்றத்தில் நேற்று விசேட அறிவிப்ப�ொன்றை வெளியிட்ட அவர்
மேலும் குறிப்பிட்டதாவது,
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
06

"யுகதனவி" மின் உற்பத்தி ஒப்பந்தம்

மனுமீதான பரிசீலணைக்கு
5 பேரடங்கிய நீதிபதிகள் குழாம்
கெரவலபிட்டிய
'யுகதனவி' மின் உற்பத்தி
நிலையத்தின்
அரசுக்கு
ச�ொந்தமான பங்குகளில்
40 வீதமானவற்றை அமெரிக்க
நிறுவனத்திற்கு
வழங்க
அமைச்சரவையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தை சவாலுக்குட்படுத்தி தாக்கல்
செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமை மீறல்

06

மக்களை அவதானமாக இருக்க பணிப்பு

கிளிந�ொச்சியில் ப�ொலிஸாரை
தாக்கிய�ோர் க�ொழும்பில் கைது

புத்தளம் மாவட்டத்தில் ஐந்து நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்
மட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் 32 வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்06
துவ மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது.

கிளிந�ொச்சி, தர்மபுரம் பகுதியில்
இரு பிரிவினருக்கிடையே ஏற்பட்ட
தகராறை சமரசம் செய்ய முயன்ற
ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளை தாக்கிய
06 பேர் க�ொழும்பில் வைத்து கைது
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இராஜகிரிய பிரதேசத்திலுள்ள கட்டட நிர்மாணம் நடைபெறும் இடம�ொன்றில் வைத்து இச் சந்தேகநபர்கள் 06
பேரும் நுகேக�ொடை, மேல்மாகாண தெற்கு குற்றத்தடுப்பு
பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப்
பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. தர்மபுரத்தை சேர்ந்த 20 மற்றும்
28 வயதுடைய சந்தேக நபர்களே இவ்வாறு கைது
06
செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

CIDயின் முன்னாள் தலைமை அதிகாரி சாட்சியம்
உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று 08 இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தப்படலாமென
2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
20 ஆம் திகதி பிற்பகல்
04.14 மணிக்கு தமக்கு
புலனாய்வுத்
தகவல்
கிடைத்ததாக அரச புல-

நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பும் ந�ோக்குடன், பல்வேறு துறைகளின்
சேவை நடவடிக்கைகளை வழமை ப�ோன்று
மேற்கொள்ள, அனுமதி வழங்க எதிர்பார்த்திருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.
திருமண வைபவங்கள், சினிமா திரையரங்குகள், உணவகங்கள், ஹ�ோட்டல்06
கள் ப�ோன்றவற்றை சுகாதார வழி

சிறைச்சாலை திணைக்களத்துக்கு புதிதாக இணைத்துக்கொள்ளப்பட்ட சிறைச்சாலை அதிகாரிகள்,
புனர்வாழ்வு அதிகாரிகள் தமது பயிற்சியை நிறைவு செய்து வெளியேறினர். அங்குனுக�ொலபெலஸ்ச சிறைச்சாலை விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வின் ப�ோது பிரதம அதிதியாக நீதி
அமைச்சர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி கலந்து க�ொண்டப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்...

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் எமக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. அவர்கள்
எம்முடன்
இருக்கிறார்கள்.
ஓரிருவர் எம்மை விட்டு செல்வதால் எமக்குப் பிரச்சினை

அரச இரசாயன பகுப்பாய்வு திணைக்களம் அறிக்கை

ஈஸ்டர் தாக்குதல்கள் த�ொடர்பில்
20ஆம் திகதியே தகவல் கிடைத்தது

முகக்கவசம், தடுப்பூசி, இடைவெளி பேணல் த�ொடரும்

ஓரிருவர் செல்வது ஒரு ப�ொருட்டே அல்ல

செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானவை

08 இடங்களில் தாக்குதல் இடம்பெறலாம் என

நாட்டை இயல்பு நிலைக்கு
க�ொண்டுவர அரசு திட்டம்

SLFP யுடன் எமக்கு எந்தவித
பிரச்சினையுமே கிடையாது

Gas சிலிண்டர் வெடிப்பு த�ொடர்பான
இரசாயன செறிமானத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் காரணமாகவே,
கடந்த சில நாட்களில் எரிவாயு
வெடிப்பு ஏற்பட்டதாக ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களில்
எவ்வித உண்மைத் தன்மையும்
இல்லையென அரச இரசாயன
பகுப்பாய்வு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

30/-

இந்தியாவுக்கு
மேலதிகமான
விமான சேவை

அவர்களது பூர்வீக இடங்களில் வாழ ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்
இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் இலங்கை அகதிகளை நாட்டுக்கு அழைத்து வருதல் மற்றும் இந்தியக் கடற்றொழிலாளர்களின் விவகாரம் ப�ோன்ற
பல்வேறு விடயங்கள் த�ொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற நடவடிக்கைள் த�ொடர்பில், சென்னையிலுள்ள இலங்கை உயர்ஸ்தானிகராலயத்திற்கான பிரதி உயர்ஸ்தானிகர் டி. வெங்கடேஸ்வரன்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவை சந்தித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.
மாளிகாவத்தையிலுள்ள கடற்றொழில் அமைச்சில் நேற்று (26) நடைபெற்ற விசேட சந்திப்பிலேயே
இவ் விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக இலங்கையில் இடம்பெற்ற உள்நாட்டுப் ப�ோர் காரணமாக
இடம்பெயர்ந்து
06
சென்று இந்தியாவில்

24பக்கங்கள்
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அரச பாடசாலைகளுக்கு
டிசம்பரில் விசேட விடுமுறை
அரசாங்க பாடசாலை மாணவர்களுக்கு எதிர்வரும் டிசம்பர்
23,24, 25, 26ஆம் திகதிகளில்
கிறிஸ்மஸ் விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின்
செயலாளர் கபில பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.
அதனையடுத்து டிசம்பர் 27
ஆம் திகதி முதல் பாடசாலைகள்
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படு06
மென்றும் அவர் மேலும்

இலங்கை பரீட்சை
திணைக்களத்துக்கு
புதிய ஆணையாளர்
கல்வி அமைச்சின் பாடசாலை
விவகாரங்களுக்கான மேலதிக
செயலாளர் எல்.எம்.டி தர்மசேன
புதிய பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அப் பதவியில் பணியாற்றிய
பீ. சனத் பூஜித நேற்று (26) ஓய்வு
பெற்றதையடுத்து இந்த
06
நியமனம்

விக்கல் வீராச்சாமி

அரசாங்கம் உண்மைகள ஏற்க பழகிக்க�ொள்ள வேணும் எண்டு சிறிதரன் ஐயா
உயர் சபையில தெரிவிச்சிருக்கிறார்....
அவங்க மூட்டை மூட்டையா ப�ொய்
கூறுவத அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ள
பழகின மாதிரிய மனசுல வெச்சு கூறுகிறார�ோ தெரியல...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய விமான ஓடுதளம் மற்றும் ஓடுபாதையை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு நேற்று முன்தினம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் நடைபெற்றது. ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனத்தின் பூரண நிதி அனுசரணையின் கீழ் விமான நிலைய மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் முழு ஆதரவுடன் புதிய விமான ஓடுதளம் மற்றும் ஓடுபாதை நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ்வில் அமைச்சர்களான நாமல் ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரசன்ன
ரணதுங்க ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.
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க�ொழும்பு வடக்கு நிருபர்

'பயங்கரவாத தாக்குதல�ொன்று
நடாத்தப்படலாம் என கிடைக்கப்
பெற்ற தகவலை, பல நாட்களுக்கு
முன்னர் பாதுகாப்பு செயலர் மற்றும்
ப�ொலிஸ் மாஅதிபருக்கு அறிவித்திருந்தேன். எனினும் ஏப்ரல் 20 ஆம்
திகதி வரை தக்குதல் நடாத்தப்படும்
என்ற நம்பிக்கை இருக்கவில்லை.
ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி முற்பகல்
தாக்குதல் நடாத்தப்படும் என்ற
தகவலை, மிக்க ப�ொறுப்புடன்
சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர்
நான் வழங்கிய நிலையில்,அதனை
தடுக்காமைக்கான ப�ொறுப்பினை
என்னால் ஏற்க முடியாது என
முன்னாள் பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்தன தெரிவித்தார்.
21/4 உயிர்த்த ஞாயிறு தின
த�ொடர் தற்கொலை குண்டுத் தாக்குதல்களை தடுப்பதற்கு அல்லது
அதன்
தாக்கங்களை
குறைத்துக் க�ொள்வதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்காமை த�ொடர்பில் குற்றவியல் ப�ொறுப்புச் சாட்டப்பட்டு,
முன்னாள் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர்
பூஜித் ஜயசுந்தர மற்றும் முன்னாள்
பாதுகாப்பு செயலர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோருக்கு எதிராக
தனித்தனியாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இரு வழக்குகளின் பிரதான
சாட்சியாளரான முன்னாள் அரச
உளவுச் சேவையின் பணிப்பாளரும் தற்போதைய மத்திய மாகாண
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபருமான நிலந்த ஜயவர்தன தெரிவித்தார்.
இந்த விவகாரத்தில் த�ொடரப்பட்டுள்ள வழக்குகளை விசாரிக்க
விஷேட ட்ரயல் அட்பார் நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
குறித்த வழக்குகளானது க�ொழும்பு
மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நாமல்
பலல்லே தலைமையிலான, மேல்
நீதிமன்றின் ஆதித்ய பட்டபெதிகே
மற்றும் ம�ொஹம்மட் இஸ்ஸதீன்
ஆகிய�ோர் அடங்கிய நீதிபதிகள்
குழாம் முன்னிலையில் நேற்று முன்-

தினம் (25) மூன்றாவது நாளாகவும்
விசாரிக்கப்பட்டது. இதன்போதே
முறைப்பாட்டாளர் தரப்பின் சார்பிலும், பிரதிவாதியின் தரப்பு குறுக்குக் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தும்
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்தன இவ்வாறு
சாட்சியமளித்தார்.
விசாரணையின் ப�ோது, பிரதிவாதி முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலர்
ஹேமசிறி பெர்ணான்டோ சார்பில்
மன்றில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ம�ொஹான் வீரக�ோன்
எழுப்பிய கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்தன,
'பயங்கரவாத தாக்குதல�ொன்று
நடாத்தப்படலாம் என கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை, பல நாட்களுக்கு
முன்னர் பாதுகாப்பு செயலர் மற்றும்
ப�ொலிஸ் மாஅதிபருக்கு அறிவித்திருந்தேன்.ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி
முற்பகல் தாக்குதல் நடாத்தப்படும்
என்ற தகவலை, மிக்க ப�ொறுப்புடன் சில மணி நேரங்களுக்கு
முன்னர் நான் வழங்கிய நிலையில்,
அதனை தடுக்காமைக்கான ப�ொறுப்பினை என்னால் ஏற்க முடியாது.
ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதிவரை, தாக்குதல் நடாத்தப்படும் எனும் நம்பிக்கை இருக்கவில்லை. இந்த
தாக்குதலுக்கான ஆடைகள் கூட 16
ஆம் திகதியே க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. அப்படி இருக்கையில் எனக்கு 4 ஆம் திகதி கிடைத்த
தகவல் த�ொடர்பில் எவ்வாறு பூரண
நம்பிக்கை க�ொள்ள முடியும்.' என
சாட்சியமளித்தார்.
இதன்போது குறுக்கிட்ட பிரதிவாதி சட்டத்தரணி ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ம�ொஹான் வீரக�ோன்,
உளவுச் சேவை பிரதானியே 20
ஆம் திகதி தான் உளவுத் தகவல் மீது
நம்பிக்கை க�ொள்ள ஆரம்பித்திருப்பின் , மற்றையவர்கள் த�ொடர்பில்
என்ன கூற வேண்டி உள்ளது என
கேள்வி எழுப்பினார்.
'நான் உளவுத் துறை பிரதானியாக
இருப்பினும், நாளை தாக்குதல்

'பயங்கரவாத தாக்குதல�ொன்று
நடாத்தப்படலாம் என கிடைக்கப் பெற்ற
தகவலை, பல நாட்களுக்கு முன்னரே
பாதுகாப்பு செயலர் மற்றும் ப�ொலிஸ்
மாஅதிபருக்கு அறிவித்திருந்தேன்'
நடக்கும் எனக் கூறி ஊரடங்கை
பிறப்பித்தால் தாக்குதல் நடந்தாலும், நடக்காவிட்டாலும் இறுதியில் நானே குற்றவாளியாவேன்.'
என அதற்கு பதிலளித்த சிரேஷ்ட
பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் நிலந்த
ஜயவர்தன குறிப்பிட்டார்.
இந் நிலையில் த�ொடர்ந்தும்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரனி ம�ொஹான்
வீரக�ோனின் குறுக்குக் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த சிரேஷ்ட பிரதிப்
ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்தன தெரிவித்ததாவது,
'2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 ஆம்
திகதி நடந்த தாக்குதலை மையப்படுத்தி, தாக்குதல் ஒன்று நடக்கலாம் என ஏபரல் 4 ஆம் திகதி தகவலளித்த தரப்பே ஏப்ரல் 20 ஆம்
திகதி மாலை 4.12 இற்கு மீளவும்
தகவல் அளித்தது. அந்த உளவுத்
தகவல் த�ொடர்பில் நான் உடனடியாக பாதுகாப்பு செயலர், ப�ொலிஸ்
மாஅதிபரை தெளிவுபடுத்தினேன்.
நாட்டில் ஊரடங்கை பிறப்பித்தோ,
நாட்டை முடக்கிய�ோ அதனை
தடுக்காமை எனது பலவீனமல்ல.
பாதுகாப்பு செயலர்கள் மாதத்துக்கு மாதம் மாறினாலும், அரச
உளவுச் சேவை வழங்கும் உளவுத்
துறை அறிக்கைகளை சரியாக
கையேற்காமையின் ப�ொறுப்பை
நான் ஏற்க முடியாது.
எனக்கு
கிடைக்கும் உளவுத் தகவல்களை

தடுக்காமைக்கான ப�ொறுப்பினை
என்னால் ஏற்க முடியாது.
பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர்
நிலந்த ஜயவர்தன

நான் நேரடியாக பாதுகாப்பு செயலருக்கே வழங்கினேன் என தெரிவித்தார்.
இதன்போது ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ம�ொஹான் வீரக�ோன்,
சாட்சியாளரான சிரேஷ்ட பிரதிப்
ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் நிலந்த ஜயவர்தனவிடம், தேசிய உளவுச்
சேவையில் சேவையாற்றும் 1300
- 1400 பேர் த�ொடர்பில் எவ்வளவு
நிதி செலவிடப்படுகிறது என வினவினார்.
குறித்த கேள்விக்கான பதில்
தேசிய பாதுகாப்புடன் த�ொடர்புபட்டுள்ளதால், அதற்கான பதிலை
வழங்க முடியாது என இதன்போது
சாட்சியாளர் கூறினார்.
இதன்போது நீதிபதிகள் குழாமும்
அந்த கேள்வியை த�ொடுப்பதற்கு
அனுமதி மறுத்தது.
இதனைவிட நேற்று, பிரதி ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரல் சுதர்ஷன டி சில்வாவின் நெறிப்படுத்தலில் சாட்சியமளிக்கும் ப�ோது, சாட்சியாளரான
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மா
அதிபர் நிலந்த ஜயவர்தன தெரிவித்ததாவது,
'தேசிய உளவுச் சேவை என்ற
ரீதியில்
நாம்
முன்னெடுப்பது
உளவுத் துறை நடவடிக்கைகளாகும். நாம் வழங்கும் தகவல்களுக்கு
அமைய நடவடிக்கை முன்னெடுப்பது எமது ப�ொறுப்பல்ல.

மரணித்துள்ள மாகாண சபைகளை புதுப்பிக்காது
புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குங்கள்
பேராசிரியர் இந்துராகாரே
தம்மரதன தேரர்

நாட்டுக்கு
புதிய
அரசியல்
அமைப்பொன்று
தேவை என்ன
நீண்டகாலமாக தேசிய அமைப்புகள் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றன.
1972 குடியரசு அரசியலமைப்புக்கு
பின்னர் நிறைவேற்று ஜனாதிபதி
முறையுடனும் வேறு பல ய�ோசனைகளுடனும் க�ொண்டுவரப்பட்ட அரசியலமைப்பை ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.
ஜயவர்தன முன் வைத்தார். அதில்
இருந்த குறைபாடுகள் அதிலிருந்த
பலவீனங்கள் காரணமாக அந்த அரசியல் அமைப்புடன் நாட்டை முன்னெடுத்து செல்ல முடியாது என்னும்
முடிவுக்கு வர நேரிட்டது. அதனால்
ப�ொது மக்கள், தேசிய அமைப்புகள்,
புத்திஜீவிகள் புதிய அரசியலமைப்பு

ஒன்றை க�ொண்டு வர பரிந்துரை செய்தார்கள். தற்போது அதற்கான தருணம்
ஆகும். ஜனாதிபதியும் அதற்கு தயார்.
அதனால் சமூக ப�ொறிமுறையை
புதுப்பித்தல், அரச ப�ொறிமுறையை
சீரமைத்தல், அரச ப�ொறிமுறையின்
பலவீனங்கள் மற்றும் சம்பள முரண்பாடுகள் ப�ோன்ற அனைத்து விடயங்களையும் கருத்தில் க�ொண்டு தேர்தல்
முறையை மாற்றும் முறையுடன்
நாட்டில் இன முரண்பாடு மற்றும்
வேறு பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் பிரதிநிதிகள்
இல்லாத வகையில் உள்ள அரசியல்
அமைப்பாக தற்போது உள்ள அரசியல் அமைப்பு அறிந்து க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன் பிரகாரம் புதிய அரசியலமைப்புக்கான பாதை திறந்துள்ள
நேரம் இதுவாகும். இந்த அரசியலமைப்பை திருத்த முயற்சிக்கும்

ப�ோதே
தேர்தல்
முறையிலும்
மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அதனால் எமக்குத் தெரியும் தற்போது
பழைய மரணித்த மாகாணசபை
ய�ோசனையை க�ொண்டுவந்து அதன்
தேர்தலை நடத்தி புதிதாக மாகாணசபைகளை அமைப்பது அதனை
உயிர்ப்பிப்பதற்குப் பதிலாக புதிய
அரசியலமைப்பின் கீழ் புதிய உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முறையுடன்
உண்மையான மக்கள் பிரதிநிதிகள்
உருவாகும் முறைய�ொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
நாட்டை மாற்ற வேண்டுமென்றால் அரசியலமைப்பை மாற்றியே
ஆக வேண்டும். அதனால் புதிய அரசியலமைப்பு அவசியமாகும்.ஆனால்
அந்த அரசியல் அமைப்பை மாற்றுவதற்கு முக்கியமான அரசியலமைப்பு
திருத்தங்களை எவ்வாறு செய்வது
என்ற ய�ோசனைகளும் முன்வைக்கப்-

பட வேண்டும். ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்னர் ப�ொதுமக்களிடம்
ஆல�ோசனை பெறப்பட்டது. நானும்
தனிப்பட்ட ரீதியில் எனது ய�ோசனைகளை முன் வைத்திருந்தேன். தேசிய
அமைப்புகள் மூலமும் பல ய�ோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. நாம் அந்த
அரசியல் அமைப்பு த�ொடர்பாக,
நீண்ட கலந்துரையாடலின் பின்னரே
ப�ொதுமக்களின் பிரதிநிதிகள், அறிஞர்களின் கருத்துகளை ஆராய்ந்து
அரசியலமைப்பை தயாரிக்க வேண்டியுள்ளது.
நாட்டை நேசிக்கும்
அதேவேளை எதிர்காலத்துக்கு உகந்த
தேசாபிமான இனவாதமற்ற நாட்டை
உருவாக்க புதிய அரசியலமைப்பை
உருவாக்க வேண்டுமென அன்றும்
நாம் எமது ஒப்புதலை தெரிவித்தோம்
இன்றும் அதனையே. கூறுகின்றோம்
ஆதலால் இதற்கு நாம் ஆதரவு தெரிவிக்கின்றோம்.

ஜனாதிபதி
புதிய
அரசியல்
அமைப்பை ஒரு வருடத்துக்குள்
க�ொண்டு வருவதாக கூறுகின்றார்.
ப�ொதுஜன
பெரமுன
தலைவர்
அடுத்த வருட நடுப்பகுதிக்கு முன்னர்
மாகாணசபை தேர்தலை நடத்தவுள்ளதாக கூறுகின்றார். அவ்வாறென்றால்
எப்படி புதிய அரசியலமைப்பை
க�ொண்டு வர முடியும்? என கேட்ட
கேள்விக்கு பதிலளித்த தேரர்,..
கூட்டு பிரகடனங்களை செய்வதே
அனைவரினதும்
ப�ொறுப்பாகும்.
அதன்படி பார்த்தால் தற்போது நாட்டுக்கு
அவசியமானது மாகாண
சபைகளை க�ொண்டுவந்து மீண்டும்
அமைப்பதல்ல. எதிர்காலத்துக்கான
சிறந்த நாட்டை உருவாக்குவதே
அவசியமான ஒன்றாகும்.
அண்மையில் அதிகரித்த ப�ொருட்களின்
விலை, சம்பள முரண்பாடு, அரச
ப�ொறிமுறையின்
முறைசாரா

தன்மை ப�ோன்றவை பிரச்சினைகளாக உள்ளன. அவற்றை தீர்ப்பதற்கு நீண்டகால ப�ொறிமுறையே
அவசியமான ஒன்றாகும். அதுதான்
புதிய அரசியலமைப்பை க�ொண்டுவரும் ய�ோசனையாகும். அதற்கிடையில் ப�ொருத்தமற்ற மாகாண சபை
ய�ோசனையை மீண்டும் க�ொண்டுவர
கட்சிகளும் தலைவர்களும் ய�ோசனைகளை கூறுவார்களானால் அதற்காக செயல்படுவார்களானால் நான்
அங்கு முறையற்ற தன்மை அதாவது
ப�ொருத்தமற்ற நிலைமை உள்ளதாக
எண்ணுகிறேன். தற்போது புதிய
அரசியலமைப்பு ஒன்றை க�ொண்டு
வருவதே நாட்டுக்கு நல்லது. அதை
விடுத்து மாகாணசபை முறையை
புதுப்பிப்பதல்ல.

தமிழில்: வீ.ஆர். வயலட்

0112429367

2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

25 முதல் 27 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

04.45
11.59
03.21
05.51
07.05
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இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

பிலவ வருடம் - கார்த்திகை 11
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 09.00 - 10.30வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 07.30 - 09.00வரை
ய�ோகம்: அமிர்த-சித்த ய�ோகம்
திதி: -அஷ்டமி

இராசி பலன்கள்

கிண்ணியா நகர சபை தலைவர்
மறைமுகமான ஒரு காரணி
படகு விபத்தில் அறுவர் உயிரிழப்புக்கு

இலங்கை வந்துள்ள அரிஸ்துல் காதிரியா தரிக்கா சர்வதேச அமைப்பின் தலைவர்
சங்கைக்குரிய அஸ்ஷைக் தைக்கா அஹமட் நாசிரை க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வொன்று
க�ொழும்பு மாநகர சபையின் பிரதிமேயர் எம்.ரி.எம். இக்பால் தலைமையில் நடைபெற்றது. அலுவலகத்தில் நினைவுச் சின்னம் வழங்கி க�ௌரவிப்பதையும் அருகில் மாநகரசபை உறுப்பினர் வண. தம்மரங்சி தேரர் இருப்பதையும் படத்தில் காணலாம்.

திருக�ோணமலை – கிண்ணியா,
குறிஞ்சாக்கேணியில்
பாடசாலை
மாணவர்கள் உள்ளிட்ட 06 பேர்
உயிரிழந்த படகுப் பாதை விபத்து
த�ொடர்பில் கிண்னியா நகர சபை
தலைவர் எஸ்.எச்.எம். நளீம் ப�ொலிஸாரால் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் நிலையத்துக்கு விசாரணைக்காக அழைக்கப்பட்ட
அவர்,
விசாரணைகளினிடையே
இவ்வாறு
கைது
செய்யப்பட்டு
திருக�ோணமலை
நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்பட்டார்.இதன்போது
அவரை

கைதான அவருக்கு டிசம்.09 வரை விளக்கமறியல்
எதிர்வரும் 09 ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு திருக�ோணமலை நீதவான் ஐ.பி. ரஸாக் உத்தரவிட்டார்.
இப்படகுப்
பாதை
விபத்து
த�ொடர்பில் முன்னர் மூவர் கைது
செய்யப்பட்டிருந்தனர். அவர்களை
எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 08 ஆம்
திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு திருக�ோணமலை நீதிவான்
நீதிமன்றம் (24) உத்தரவிட்டது.
படகுப் பாதையின் உரிமையாளர், செலுத்துநர் மற்றும் கட்டணம்

வசூலிப்பவர் ஆகிய 30,40,53 வயதுடைய மூவருமே இவ்வாறு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கவனயீனமாக செயற்பட்டு, 06
பேருக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியமை மேலும் 20 பேருக்கு காயமேற்படுத்தியமை த�ொடர்பில் அவர்கள்
மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
இக் குற்றச்சாட்டின் கீழ் 24 ம்
திகதி நீதிமன்றில் ஆஜர் செய்யப்பட்ட அம் மூவரையும் விளக்கமறியலில் வைக்க நீதவான் ஐ.பி.
ரஸாக் உத்தரவிட்டிருந்தார். 06

ஐக்கிய நாடுகள் சபை இலங்கையுடன்
நெருக்கமாகவே செயற்படுகிறது

காலத்திற்கேற்ற சட்டங்களை
அரசு நடைமுறைப்படுத்தும்

ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்பில் உதவிப் ப�ொதுச் செயலாளர் கலீட் கியாரி

வி வ ச ா ய த் து றையை
முன்னேற்றும் வகையில்
காலத்திற்குப்
ப�ொருத்தமான சட்டங்களை வகுக்க
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவித்தார்.
அதேவேளை விவசாய அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் மில்கோ உட்பட
நட்டத்தில் இயங்கி வந்த நான்கு
நிறுவனங்களை இலாபம் ஈட்டும்
நிறுவனங்களாக
முன்னேற்றியுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் மேற்படி
4 நிறுவனங்களும் இந்த அரசாங்கம் ப�ொறுப்பேற்கும் ப�ோது 3198
மில்லியன் ரூபா நட்டம் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, எப்போதும் இலங்கையுடன் நெருக்கமாகவே செயற்படுகின்றதென, அதன் அரசியல் அலுவல்கள், அமைதியைக் கட்டியெழுப்பல் மற்றும் அமைதிச்
செயற்பாடுகள் த�ொடர்பான உதவிப் ப�ொதுச்
செயலாளர் கலீட் கியாரி (Khaled Khiari)
தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவுடன்
நேற்று முன்தினம்(25) ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பின் ப�ோதே கலீட்
கியாரி இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 76ஆவது கூட்டத்தொடருக்கு இணையாக ஜனாதிபதி
மற்றும் ப�ொதுச் செயலாளர் அன்டோனிய�ோ
குட்ரெஸ் (Antonio Guterres)குமி06
டையில் நடைபெற்ற இருதரப்பு

உள்நாட்டு அறுவடையின் ப�ோது
இறக்குமதி நிறுத்தப்பட வேண்டும்
உருளைக்கிழங்கு, வெங்காய உற்பத்தி:

இராதாகிருஷ்ணன் எம்பி அரசாங்கத்திடம் வேண்டுக�ோள்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், 		
ஷம்ஸ் பாஹிம்

மலையக
பகுதிகளில்
உருளைக்கிழங்கு மற்றும்
வெங்காயம்
அறுவடை
செய்யப்படும்
காலங்களில்
வெளிநாடுகளில்
இருந்து அவற்றை இறக்குமதி செய்வதை அரசாங்கம்
நிறுத்த வேண்டும் அது த�ொடர்பில்
வர்த்தக அமைச்சர் கூடுதல் கவனம்
செலுத்த வேண்டும் என்று ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி எம்பி வீ.இராதாகிருஷ்ணன் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
நுவரெலியா
மாவட்டத்தில்
உருளைக் கிழங்கு அறுவடை செய்யப்படுகின்ற ப�ோதும் மாத்தளை
மாவட்டத்தில் பெரிய வெங்காயம்
அறுவடை செய்யப்படும் ப�ோதும்
வெளிநாடுகளிலிருந்து
அவற்றை
இறக்குமதி செய்து எமது உள்ளூர்

விவசாயிகளை
பாதிப்புக்குள்ளாக்க
வேண்டாம்
என்றும் அவர் சபையில்
கேட்டுக்கொண்டார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று
விவசாய அமைச்சு மற்றும்
நீர்ப்பாசன
அமைச்சுக்களுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட குழுநிலை விவாதத்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே அவர்
இதனைத் தெரிவித்தார்.
இங்கு த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய
அவர்:
இலங்கையானது 55 வீதம் விவசாயிகளைக் க�ொண்ட நாடு. இங்கு
உள்ளூர் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டு
வெளிநாட்டிலிருந்து ப�ொருட்களை
இறக்குமதி
செய்யப்படுவதை
குறைக்க வேண்டுமே தவிர வெளிநாட்டில் இருந்து பெருமளவான
ப�ொருட்களை இறக்குமதி
06
செய்வது முறையற்றது.

விவசாயத்துறையை முன்னேற்ற

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

நிறுவனங்களின்
மூலம்
800 மில்லியன் ரூபாவை
இலாபம் ஈட்ட முடிந்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
எதிர்வரும் 2024ம் ஆண்டுக்குள் உருளைக்கிழங்கு,
வெங்காயம்,
செத்தல்
மிளகாய்
ஆகியவற்றில்
தன்னிறைவை ஏற்படுத்தி
இறக்குமதியை முற்றாக
நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளதாவும் அவர் தெரிவித்தார்.
இரசாயனப் பசளை உபய�ோகத்தை தடை செய்வதற்கு ஜனாதிபதி மேற்கொண்ட தீர்மானத்திற்கு
எதிராக பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கின்ற
அதேவேளை அதனூடான பிரதிபலன்கள் த�ொடர்பில் எவரும் தெரிவிக்காமை
கவலையான
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விடயம் என்றும் அவர்

மஹாப�ொல புலமைப்பரிசில்
நம்பிக்கைப் ப�ொறுப்பு நிதியம்
திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு ஒப்புதல்

மஹாப�ொல உயர் கல்விப் புலமைப்பரிசில் நம்பிக்கைப் ப�ொறுப்பு
நிதியச் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கான சட்டமூலம் வர்த்தக அமைச்சுசார் ஆல�ோசனைக் குழுவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி
பந்துல குணவர்தன தலைமையில்
(25) நடைபெற்ற வர்த்தக அமைச்சுசார் ஆல�ோசனைக் குழுக் கூட்டத்திலேயே இதற்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது.

இந்தத் (திருத்த) சட்டமூலத்தின் மூலம் மூன்று முக்கிய
விடயங்கள் திருத்தப்படவுள்ளன. மஹாப�ொல புலமைப்பரிசில் நிதியத்தின் பெயரை
லலித் அத்துலத்முதலி புலமைப்பரிசில் நிதியமாக மாற்றுவது, மஹாப�ொல அறக்கட்டளையின் தலைவர் பதவிக்கு
ஜனாதிபதியால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் ஒருவரை
நியமிப்பது மற்றும் ப�ொதுச்
ச�ொத்துக்கள் சட்டத்தின் கீழ்
இந்நிறுவனங்களை கையாள்வது ப�ோன்ற திருத்தங்கள் மேற்க�ொள்ளப்படவுள்ளதாக அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
இதன்படி, இந்த சட்டமூலம் எதிர்காலத்தில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

நாம் சிங்கள மக்களுக்கு
தமிழக தலைவர்களுடன் க�ோபால் த�ொடர் சந்திப்பு எதிரானவர்கள் அல்ல!
இந்திய மீன்பிடி அமைச்சரையும் சந்தித்தார்

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 143.01 விற்பனை 149.30
விலை
விலை

த�ொடர்புடைய முக்கியஸ்தர்களுடன் நடைபெற்ற
சந்திப்பின் ப�ோதே இவ்விடயங்கள் த�ொடர்பில்
கவனம்
செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய உயர் ஸ்தானிகர் க�ோபால் பாக்லே,
கடந்த ஞாயிறன்று இராமேஸ்வரத்தில் பல்வேறு
மீனவர் அமைப்புக்களின்
பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்து
கலந்துரையாடியுள்ளார்.
இதன்போதே கடற்றொழிலில்
ஈடுபடும்போது
மீனவர்களின் பாதுகாப்பு
முக்கியமானதென அவர்
வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 156.79 விற்பனை 162.96
விலை
விலை

பாராளுமன்றத்தில் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

நாம் சிங்கள மக்களுக்கு
எ தி ரா ன வ ர்களல்ல .
அந்தவகையில் இனங்களுக்கிடையிலான
பிளவுகளை நிவர்த்தி செய்ய
வேண்டுமே தவிர அதனை
அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக் கூடாதென தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் நேற்று
பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’ ஜனாதிபதி செயலணியின் செயற்பாடுகள்

யூர�ோ

- வெற்றி

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்	 - -	தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- சுகம்

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	செலவு

கலாநிதி

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

துப்பாக்கி சூட்டில்
டிங்கல் வசந்த பலி!

சம்பவத்தில் இரு ப�ொலிஸாரும் காயம்

‘சன் சைன் ‘ சுத்தாவின் க�ொலையுடன் த�ொடர்புடைய சந்தேக
நபரான ‘டிங்கல்
லசந்த’
என்றழைக்கப்படும் ஹேவா லுனுகே
லசந்த ப�ொலிஸாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்துள்ளார்.
க�ொலைக்கு
பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்களை மீட்கச்
சென்ற வேளையிலேயே இந்த
சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக
ப�ொலிஸ் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் நிஹால்
தல்துவ தெரிவித்தார்.
கடந்த செப்டெம்பர் மாதம்
03 ஆம் திகதி மாத்தறை –
க�ொடவில பகுதியில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் ‘சன் சைன்’ சுத்தா
என ்ற ழைக்கப்ப டு ம்
அமில பிரசங்க
06

கிளிந�ொச்சி:

57 நாட்களில்
113 மாணவருக்கு
க�ொவிட்
கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

இலங்கை இந்திய மீனவர் பிரச்சினை:

கடற்றொழில்துறையில்
இலங்கை மற்றும் இந்தியாவுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புக்கள்
குறித்து இந்தியா அவதானம் செலுத்தியுள்ளத�ோடு,
கடற்றொழிலில்
ஈடுபடும்போது மீனவர்களின்
பாதுகாப்பு
முக்கியத்துவம் த�ொடர்பில் கவனம்
செலுத்தியுள்ளது.
இலங்கைக்கான இந்திய
உயர்ஸ்தானிகர் க�ோபால்
பாக்லே, இந்தியாவுக்கு
மேற்கொண்டுள்ள விஜயத்தின் ப�ோது இந்திய கடற்ற�ொழில்துறை அமைச்சர்
உள்ளிட்ட
துறையுடன்

மேஷம்

எதிர்காலத்தில்
நாட்டில்
பெரும்
பிரச்சினைகள்
ஏற்படவே வழிவகுக்கும்
அது த�ொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துவது
அவசியமென்றும்
அவர்
சபையில் தெரிவித்தார்.
அதேவேளை
வாக்குகளை இலக்காகக் க�ொண்டு
மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாடுகள்
எதிர்காலத்தில்
ம�ோசமான விளைவுகளுக்கே வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று விவ
சாய அமைச்சின் வரவு செலவுத்
திட்டம் மீதான குழுநிலை
விவாதத்தில் உரையாற்றும் 06

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

கிளிந�ொச்சியில் கடந்த 57
நாட்களில் 113 பாடசாலை
மாணவர்கள் அடங்கலாக 1,452
பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
ஏற்பட்டுள்ளதாக
மாவட்ட
த�ொற்று ந�ோயியலாளர் மருத்துவர் நிமால் அருமைநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று (26) கிளிந�ொச்சியில்
நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு
மூன்றாவது
தடுப்பூசியாக பைசர் தடுப்பூசி
ஏற்றும் பணிகள் இன்று (27)
ஆரம்பிக்கப்படும்

ITN முறைகேடு
குற்றச்சாட்டு:
விசாரணைக்கு
பணிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

சுயாதீன
த�ொலைக்காட்சி
நிறுவனத்தில் (ஐ.ரி.என்) முறை
கேடு நடந்திருப்பதாக தெரிவிக்கும் குற்றச்சாட்டு த�ொடர்பில் விசாரணை நடத்துமாறு
பணித்துள்ளேன் என தெரிவித்த
தகவல் ஊடகத்துறை அமைச்சர்
டளஸ் அழகப்பெரும, குற்றவாளிகளை நான் ஒரு ப�ோதும் பாதுகாக்க மாட்டேன் எனவும் தெரிவித்தார்.
திஸ்ஸ குட்டியாரச்சி எம்பி
எழுப்பியிருந்த வாய்மூல விடை
க்கான கேள்விக்குப் பதிலளித்த
ப�ோதே அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பெரும, இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.26
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7169 விற்பனை 1.7858
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

534.00

கட்டார் ரியால்

55.29

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

665.86

சவூதி ரியால்

53.68

வாங்கும் 145.77 விற்பனை 150.65
விலை
விலை

வாங்கும் 265.16 விற்பனை 273.85
விலை
விலை

வாங்கும் 211.85 விற்பனை 219.78
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.98

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.81
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 11ம் நாள் சனிக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 21

குறள் தரும் சிந்தனை
பல்லார் பகைக�ொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் த�ொடர்கை விடல்
நல்லவர்களின் த�ொடர்பைக் கைவிடுவது என்பது
பலருடைய பகையைத் தேடிக் க�ொள்வதை
விடக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாகும்.

2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

ராவல்பிண்டி வர்த்தக, த�ொழில்துறை
சர்வதேச சாதனை விருதுகள் மாநாடு

க�ொ

ழும்பில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகராலயம், 33வது ராவல்பிண்டி வர்த்தக மற்றும் த�ொழில்துறை
சர்வதேச சாதனை விருதுகள் மற்றும்
பாகிஸ்தான்- இலங்கை வர்த்தக வாய்ப்புகள் மாநாட்டை, பாகிஸ்தானின் மூன்றாவது பாரிய வர்த்தக மற்றும் த�ொழில்துறை சம்மேளனமான ராவல்பிண்டி
வர்த்தக மற்றும் த�ொழில்துறை சம்மேள-

தனது உரையின் ப�ோது, இந்த ஆண்டு
பெப்ரவரி மாதம் பாகிஸ்தான் பிரதமர்
இம்ரான் கான் மேற்கொண்ட இலங்கை
விஜயமானது இரு நாட்டு அரசாங்கங்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான
ஆதரவு மற்றும் நல்லெண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்தது என
நினைவு கூர்ந்தார்.
வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு, கலாசாரம்,
அறிவியல், த�ொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு

அலட்சியம் நீங்கும் வரை
ஆபத்து எம்மை த�ொடரும்!

நா

ட்டில் உச்ச நிலையில் இருந்த க�ொவிட்
த�ொற்றின் மூன்றாம் அலை தணிவு
நிலைக்கு வந்ததையடுத்து ஒட்டும�ொத்த மக்களும் நிம்மதி அடைந்திருந்தனர்.
ஆனால் அந்த நிம்மதியைக் குலைக்கும் வகையில்
கவலை தரும் செய்திகள் தற்போது வெளிவந்து
க�ொண்டிருக்கின்றன. கடந்த ஒரு மாத காலத்துக்கு மேலாக வீழ்ச்சி நிலையில் இருந்த க�ொவிட்
த�ொற்று மீண்டும் அதிகரிக்கத் த�ொடங்கியுள்ளதாக
மருத்துவ வட்டாரங்கள் எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளன.
இந்த எச்சரிக்கையை மக்கள் உதாசீனம் செய்து
விட முடியாது. க�ொவிட் த�ொற்றின் முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் அலைகளை வீழ்ச்சி நிலைமைக்குக்
க�ொண்டு வருவதற்கு நாம் அதிக விலை க�ொடுக்க
வேண்டியிருந்தது. பெறுமதியான ஏராளமான உயிர்களை க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு நாம் பறிக�ொடுத்துள்ள�ோம். ப�ொருளாதாரத்தில் ம�ோசமான பாதிப்புகளை
எதிர்கொண்டுள்ளோம். கல்வி உட்பட பல்வேறு
துறைகளிலும் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் விபரிக்க முடியாதவையாகும்.
நாட்டில் இறுதியாகத் தலைதூக்கிய க�ொர�ோனாவின் மூன்றாம் அலையை தணிவு நிலைக்குக் க�ொண்டு வருவதற்கு ஒட்டும�ொத்த நாடுமே
பெரிதும் ப�ோராட வேண்டியிருந்தது. அந்தப்
ப�ோராட்டத்தில் நாம் ஓரளவு வெற்றி பெறுவதற்கு
சில மாதங்கள் சென்றன. கடந்த மாதம்தான்
நாம் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடத் த�ொடங்கின�ோம்.
ஆனால் அந்த நிம்மதி நீண்ட காலத்துக்கு நீடிப்பதற்கான அறிகுறிகளைக் காண முடியவில்லை.
நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் சமீப தினங்களாக க�ொவிட் த�ொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை
அதிகரித்துக் க�ொண்டு வருகின்றது.
நிபுணர்கள் கூறுகின்ற எச்சரிக்கைகளைப் பார்க்கின்ற ப�ோது க�ொவிட் த�ொற்றின் மற்றொரு அலை
உருவெடுக்கும�ோ என்ற அச்சமே எமக்குத் த�ோன்றுகின்றது. இந்த அதிகரிப்பை நாம் எவ்வாறாவது
கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டியுள்ளது. க�ொவிட்
த�ொற்றாளர்கள் மற்றும் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கையானது தினமும் அதிகரித்தபடி செல்வது
நல்லத�ொரு அறிகுறி அல்ல. இந்த அதிகரிப்பை
மற்றொரு அலைக்கான எச்சரிக்கை அறிகுறியாகவே நாம் எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டியுள்ளது.
இலங்கையில் மாத்திரமன்றி உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் நிலைமை இவ்வாறுதான் தற்பொழுது
உள்ளது. க�ொவிட் த�ொற்றானது தணிவு நிலையில்
சில காலம் காணப்பட்டது. ஆனால் தற்பொழுது
எல்லா நாடுகளிலும் க�ொவிட் த�ொற்று படிப்படியாக
அதிகரித்தபடியே செல்கின்றது. மக்கள் மத்தியில்
கடந்த ஒரு வருட காலத்துக்கு மேலாக அடிப்படை
சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கள் அதிகரித்துக் காணப்பட்டன. ஆனால் க�ொவிட் த�ொற்று நிலைமையில்
தணிவு நிலைமை ஏற்பட்டதும் மக்கள் மத்தியில்
அடிப்படை சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கள் குறைந்தபடியே செல்கின்றன. மக்களின் இந்த அலட்சியப் ப�ோக்குதான் க�ொர�ோனா த�ொற்று அலைகள்
மீண்டும் மீண்டும் தலைதூக்குவதற்குக் காரணமாக அமைகின்றது என்பதுதான் உண்மை.
க�ொவிட் த�ொற்று தணிந்ததும் மக்கள் மத்தியில்
அச்சம் நீங்கி விடுகின்றது. க�ொவிட் த�ொற்று பரவல்
மீண்டும் உருவெடுக்காதென்று மக்களில் பலர்
நம்புகின்றனர். மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்ற
எச்சரிக்கைகளையும் மக்களில் பலர் ப�ொருட்படுத்துவதில்லை. சுகாதாரப் பழக்கவழக்கங்கள், சமூக
இடைவெளி பேணுதல் ப�ோன்றவற்றில் கரிசனை
செலுத்தத் தவறி விடுகின்றனர். சில நாட்கள் கடந்ததும் மற்றொரு அலை அமைதியாகவே உருவெடுத்து
விடுகின்றது. முன்னைய தவறுகளை பாடமாக எடுத்துக் க�ொள்கின்ற மன�ோநிலை நம்மில் பலரிடம்
இல்லை. இவைகளே க�ொவிட் த�ொற்று பரவுதலை
முற்றாக முடிவுக்குக் க�ொண்டு வர முடியாதிருப்பதற்குக் காரணமாக அமைகின்றது.
இவையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க, க�ொவிட் தடுப்பூசியேற்றும் நடவடிக்கையில் முன்னணியில்
திகழும் நாடுகளில் இலங்கையும் ஒன்றாகும். தடுப்பூசி வழங்கும் நடவடிக்கையின் பயனாக க�ொவிட்
த�ொற்று பரவலும், உயிரிழப்புகளும் பெருமளவில்
குறைந்துள்ளன என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
ஆனாலும் தடுப்பூசி ஏற்றிக் க�ொண்டுள்ளோரும்
க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனரென்பதை
ஒவ்வொருவரும் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டியது அவசியம். அதேவேளை தடுப்பூசி ஏற்றிக்
க�ொண்டுள்ளவர்கள் க�ொவிட் த�ொற்றுக்கான காவியாகவும் செயற்பட முடியுமென்பதை மறந்து விட
முடியாது.
க�ொவிட் த�ொற்று பரவல் அதிகரிப்பதற்கு சமூக
இடைவெளி பேணப்படாததே பிரதான காரணமாக
அமைகின்றது. நாட்டில் முடக்க நிலைமை நீக்கப்பட்டதும் மக்களில் பெரும்பாலான�ோர் அனைத்து
ஆபத்தையும் மறந்த நிலையில் வெளியே நடமாடத்
தலைப்படுகின்றனர். க�ொவிட் த�ொற்றும் அதிகரிக்க
ஆரம்பிக்கின்றது. மக்கள் மத்தியில் முதலில் அலட்சியம் நீங்க வேண்டும். அப்போதுதான் க�ொவிட்
ஆபத்தில் இருந்து நாடு விடபட வழியேற்படும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

னத்துடன் இணைந்து கடந்த
23ஆம் திகதியன்று ஏற்பாடு
செய்திருந்தது.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
சர்வதேச
சாதனையாளர்
விருது வழங்கும் விழாவில்
பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டு
பாகிஸ்தானின்
முன்னணி த�ொழில்முனைவ�ோருக்கான
விருதுகளை
வழங்கி வைத்தார்.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ

பாகிஸ்தானின்
முன்னணி
த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கு
பிரதமர் மஹிந்த
விருதுகள்
வழங்கிவைப்பு

ப�ோன்ற பல்வேறு துறைகளில் இரு
நட்பு நாடுகளுக்கும் இடையிலான
பரந்த அடிப்படையிலான நீண்டகால ஒத்துழைப்பை அவரது விஜயம்
மேலும்
வலுப்படுத்தியுள்ளதாக
பிரதமர் சுட்டிக் காட்டினார். பாகிஸ்தானுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான வரலாற்று உறவானது பாகிஸ்தானின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள
பாதுகாக்கப்பட்ட பரந்த மற்றும்
வளமான ப�ௌத்த பாரம்பரியத்தால்
மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
எனவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் புத்தசாசன, மத மற்றும்
கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சுடன்
இணைந்து பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயத்தால் இந்த மாத த�ொடக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட ‘காந்தாரா:
பாகிஸ்தானின் புத்த பாரம்பரியம்’ என்ற
அதிநவீன ஆவணப்படம் குறித்தும் பிரதமர் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
பாகிஸ்தான் பிரதமரின் இலங்கை
விஜயத்தை ஒட்டி, 2021 பெப்ரவரி 24
ஆம் திகதி நடைபெற்ற பாகிஸ்தான் –
இலங்கை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு
மாநாட்டை அடுத்து, க�ொழும்பில்
உள்ள பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகராலயம் ராவல்பிண்டியில் இருந்து பாகிஸ்தானின் சுமார் 100 வர்த்தகப் பிரதிகளுக்கான இலங்கை விஜயம் ஒன்றை
ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
(07ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சைவமும் தமிழும் இலங்கையில் இன்று
நிலைத்திருக்க காரணமானவர் நாவலர்

இ

லங்கையில் தமிழும் சைவமும்
அழிந்து விடாமல் காப்பாற்றுவதற்காக இறுதி மூச்சு வரை பாடுபட்ட நல்லைநகர் ஆறுமுக நாவலர்
பெருமானின் 142ஆவது குருபூஜை
தினம் இன்றாகும். நாவலர் குருபூசை
முன்னிட்டு நாட்டின் பல இடங்களில்
இந்து சமய கலாசார திணைக்களத்தினால் வைபவங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவ்விடத்தில் நாவலர் பெருமானின்
வாழ்வின் இறுதி நிமிடங்கள் பற்றி பலருக்கும் தெரியாத உண்மைகள் உள்ளன.
சைவத்துக்காகவும்
தமிழுக்காகவும்

வெள்ளிக்கிழமை
சிதம்பரம்,
காசி, மதுரை, திருச்செந்தூர்
முதலிய புண்ணியத் தலங்களின்
விபூதியை எடுத்து அணிந்தார்.
தான் அணியும் உருத்திராட்ச
மாலைகளையும்
அணிந்து
க�ொண்டு தன் பூஜை அறையில்
இருந்த கங்கைத் தீர்த்தத்தை பருகினார். சயனிக்கும் இடத்திற்
தலையிற் கைகளைக் கூப்பிய
வண்ணமாகக் கண்களை மூடித்
தியானஞ் செய்தார்.
கார்த்திகை மாதம் 21ம் நாள்
மக நட்சத்திரத்தில் இரவு 10

பெருமானாரின் 142ஆவது
குருபூஜை இன்று நாட்டின்
பல இடங்களில் அனுஷ்டிப்பு
வாழ்ந்த அவர் தனது இறுதி வேளையிலும் கடவுள் பற்றிய சிந்தனையுடனேயே கண்களை மூடினார்.
தனது இறுதிக் காலத்தில் இரண்டு நாட்களாக திருமுறைகளைப் பாடுவத�ோடு
மட்டும் நேரத்தைச் செலவு செய்தார்.
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டவர் புதன்கிழமை எழுந்து
நீராட முடியாதளவு ப�ோய் விட்டது.
வேதாரணியத்து சைவ சிவாச்சாரியாரை அழைத்து நாவலர் நித்திய பூஜை
செய்யும் ஆத்மார்த்த சிவலிங்கமூர்த்திக்கு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. பூக்களைக் கையிலெடுத்து ஒவ்வொன்றாகப்
ப�ோட்டு தன்பாட்டிற் கும்பிட்ட வண்ணமிருந்தார் நாவலர்.
தன்னைச் சூழ இருந்தவர்களைப்
பார்த்து த�ொடர்ந்து திருமுறைகளைப்
பாடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்.
எவரும் நாவலர் பெருமான் காலமாகப் ப�ோகின்றார் என்று கருதவில்லை.

மணியளவில் அன்னாரது உயிர்
பிரிந்தது. இவர் உயிர் பிரிவதற்கு க�ொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்
இவரை அவதானித்த மாணாக்கர்கள்,
சுற்றத்தார்கள் இவருக்குச் சமீபமாகச்
சென்று இவரிடம் சில விடயங்களைக்
கேட்க முற்பட்டனர்.
வித்தியாசாலை விடயமாக என்ன
செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டனர்.
'கைலாசபிள்ளையைக்
கூப்பிடுங்கள்'
என்பதுதான் அவரது கடைசி வார்த்தை.
அதன்பின் அவர் பேசவேயில்லை.
என்ன ச�ொல்ல நினைத்தார் என்று இன்றுவரை தெரியவில்லை.
நாவலர் பெருமான் 56 வயது
பதின�ொரு மாதம் 16ம் நாளில் உலக
வாழ்வை நிறைவு செய்தார். வெள்ளிக்கிழமை இரவு சிவபதமடைந்த நாவலருக்கு சனிக்கிழமை கைலாசப்பிள்ளையார் க�ோயிலுக்கு சமீபமாக உள்ள
அவரது வீட்டில் அந்திமக் கிரியைகள்

நடத்தப்பட்டன. பெருந்திரளான மக்கள்
கூடி நாவலர் பெருமானுக்கு கண்ணீர்க்
காணிக்கை செலுத்தினர். வரணி, கரணவாய் ஆதீனத்தார் முன்னிலையில் வேதாரணியத்து அப்புக் குருக்கள் எனப்படும்
நமச்சிவாய தேசிகரால் அந்தியேட்டி
செய்யப்பட்டு அவரது வீட்டிலும் வண்ணார்பண்ணை க�ோம்பயன் மணற் சுடலையிலும் தேசிகராற் கிரியைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நாவலரது இறுதி ஊர்வலத்திற்காக
பூக்களினால் ஒரு பூந்தேர் செய்யப்பட்டு
பூதவுடல் வைக்கப்பட்டு அதற்குப்
பின்னால் நூற்றுக்கணக்கான அன்பர்கள்
நாவலரது பிரிவுத்துயர் தாங்க முடியாது
அங்கப் பிரதட்சணமாக சுமார் மூன்றரை
மைல் தூரம் சென்று சுடலையை அடைந்தனர் என்பது வரலாற்றில் மறக்கமுடி-

யாத உருக்கமான ஒரு நிகழ்வு.
க�ோம்பயன் மயானத்தில் இராத்திரிவேளை
சந்தனக்கட்டைகள் அடுக்கி ஆயிரக்கணக்கான
மக்கள் கதறியழ நாவலரின் பூதவுடல் அக்கினிய�ோடு சங்கமமாகியது.
'நானுயிர�ோடிருக்கும் ப�ோதே
உங்களுக்காக ஒரு சைவப் பிரசாரகரைத் தேடிக் க�ொள்ளுங்கள். உங்களிடத்துக் கைம்மாறு
பெறுதலை சிறிதும் எண்ணாது
32 வருட காலம் சைவசமய உண்மைகளைப் ப�ோதித்து வந்தேன்'
இவை நாவலரின் கடைசிப் பிரசங்க வாசகங்கள். நாவலரைப்
ப�ோல் நமக்கு யாருளர்?
நாவலரின் வாழ்வு உண்மையானது. நாவலர் பெருமானுக்குப் பல நினைவுச் சின்னங்கள்
இன்று வரை நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. அவர் வாழுங் காலத்தில் அவருக்குச் சிலர் செய்த
இடையூறுகளை நினைந்து நாம்
வெட்கமடைய
வேண்டும்.
அவரால் எம் சந்ததி பெற்ற
பேறுகள் ஏராளம். ஈழநாட்டில்
சைவமும் தமிழும் இன்று நிலைபெற்று
உள்ளதென்றால் அதற்கு இப் புண்ணியவானே முக்கிய காரணம் என்பதை
உணர வேண்டும்.
அப்பெருமகனின்
சரித்திரத்தை,
சிறப்புக்களை சாதனைகளை அனைவரும் முழுமையாக படிக்க வேண்டும்.
சைவப் பாடசாலைகள், சைவ நிறுவனங்கள், அனைத்திலும் நாவலர் நினைவுச்
சின்னங்கள் நிறுவப்பட்டு நாவலர்
பெருமானை மீள நினைப்பதற்கு நாம்
வழி செய்ய வேண்டும்.
(‘சைவத்தமிழர்களின்
கலங்கரை
விளக்கம்’ எனும் நூலிலிருந்து.....)

வி.ரி.சகாதேவராஜா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை
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லங்கையில் வன
அடர்த்தியை அதிகரிப்பதற்கான வேலைத்திட்டம் ஒன்றை விமானப்படைத்
தளபதி எயார் மார்ஷல் சுதர்சன
பத்திரன தலைமையின் கீழ்
இலங்கை விமானப் படையினர்
இலங்கை வன பாதுகப்பு
திணைக்களம், பேராதனை
பல்கலைக்கழக விவசாயபீடம்,
மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆணையகம் மற்றும் மாஸ் கெபிடல்
பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து ஆரம்பித்துள்ளனர். கடந்த 23 ஆம் திகதி
வத்தேகம கெபிளித்த வனப்பகுதியில் 06வது முறையாக வான்
வழிமூலம் விதைகுண்டு வீச்சு
செயற்திட்டம் இடம்பெற்றது.

5

காடுகளை மீளுருவாக்கும்
பாரிய செயல் திட்டம்

விமானப்படை
கட்டளை
வேளாண்மை பிரிவின் கட்டளை
அதிகாரி குருப் கேப்டன் ரஜீவ்
க�ொடிப்பிலி மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் தலைமையில் கட்டுநாயக்க விமானப்படை தளத்தில் அமைத்துள்ள
வேளாண்மை பிரிவினால் இந்த
விதைக்குண்டுகள்
தயாரிக்கப்பட்டன. 2030 ஆம் ஆண்டில்
பசுமை விரிவாக்கத்தை
27%
முதல் 32% ஆக உயர்த்துவதன் மூலம் நாட்டின்
நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்காக இலங்கையின் வன அடர்த்தியை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்கத்தை அடைவதே இத்திட்டத்தின் இலக்காகும்.
இதன்
முதலாவது செயற்திட்டமாக
ரணுறவ தேசிய வனப்பகுதியின் 5 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் சுமார் 5,000 விதைக்குண்டுகளும் , 2 வது கட்டமாக அம்பாறை லகுன
வனப்பகுதியின் 60 வனப்பகுதியில் 67,000
விதைக்குண்டுகளும் 3வது கட்டமாக லகுன
தேசிய பூங்காவில் 2020 டிசம்பர் காலப்
பகுதியில் 25 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 30,000
விதைக்குண்டுகளும் நான்காவது முறையாக
மீண்டும் லகுன தேசிய பூங்காவில் 60 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் 67,000 விதைக்குண்டுகளும் 5
வது முறையாக கெபிளித்த தேசிய வனப்பகுதியில் 75 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 80,000 விதைக்குண்டுகளும் இதுவரை விமானப்படையி-
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ண்ணியா பிரதேசத்தில் உள்ள
மக்கள் அனைவரையும் துயரத்தில்
ஆழ்த்திய நாளாக கடந்த
23.11.2021 ம் திகதி அமைந்துள்ளது.
அதுதான் கிண்ணியா படகு விபத்தில்
சிறுவர்கள் உட்பட 06 பேர் பலியாகிய சம்பவமாகும். யாரும் எதிர்பாராத விதமாக
ஏற்பட்ட இந்ந அனர்த்தம் கிண்ணியாவையே
ச�ோகத்தில் ஆழ்த்திய கறுப்பு தினமாக
வரலாற்றில் பதிவாகியது.
குறிஞ்சாங்கேணி பாலமானது கிண்ணியா
நகரசபை மற்றும் கிண்ணியா பிரதேசசபை
ஆகிய உள்ளூர் அதிகாரசபைக்குட்பட்ட
பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களை இணைக்கின்ற ஒரு முக்கியமான பாலமாகும்.
இப்பிரதேச மக்கள் இப்பாலத்தினூடான
ப�ோக்குவரத்து சேவையையே அதிகமாக
பயன்படுத்துகின்றனர்.
கிண்ணியா குறிஞ்சாங்கேணி பாலம்
அமைந்துள்ள பிரதேசமானது களப்பு சார் பிரதேசமாக உள்ளதுடன் கிண்ணியா பிரதேச
சபைக்குட்பட்ட 1000 க்கு மேற்பட்டோர் தம்
பல்வகையான தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தினந்தோறும் இப்பாலத்தை கடந்தே
வருகின்றனர்.
நீர்
வழிந்தோடக்கூடிய
பாலமாக இக்களப்பு சார் பிரதேசம் உள்ளது.
இப்பாலம் 1977 ஆம் ஆண்டு புதிதாக
புனர்நிர்மானம் செய்யப்பட்டது. அதன்
பின்னர் ஏற்படும் அதிக மழையுடனான
வெள்ளம் காரணமாக பாலம் பல தடவைகள் சேதமாக்கப்படுவதுடன் அவ்வப்போது
திருத்த வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வந்தன.
பல அரசியல்வாதிகளை உருவாக்கிய இப்பிரதேசத்தில் இப்பாலத்தை உரியபடி நிர்மாணிக்க முடியாமை கவலைக்குரிய விடயமாகும். கிராமிய வீதியபிவிருத்தி இராஜாங்க
அமைச்சர் நிமல் லன்சா தலைமையில் இப்பாலத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கான
ஆரம்ப வைபவம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம்
11ஆம் திகதி இப்பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது. களப்பினூடாக பாலம் அமைப்பது
ஏனைய பிரதேசங்களில் பாலம் அமைப்பதனை விட சிரமமானது. காரணம் கடல்
சுற்றாடலியல் விடயங்களை பேணி மக்களின் கடல் வாழ்வாதார த�ொழிலிற்கு பாதிப்பின்றி மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். பாலம் நிர்மாணிக்கும்வரை மாற்று
வழியை பயன்படுத்துமாறு மக்களுக்கு
உரிய முறையில் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக கிண்ணியா பிரதேச செயலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இது
த�ொடர்பான முடிவுகள் எட்டப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் லன்சா
பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். மேலும்
முன்னாள் கிண்ணியா பிரதேச செயலாளர் ம�ொஹமட் கனி இப்பாலத்தால்
பயணம் செய்ய வேண்டாம் என்றும் இது
அபாயத்திற்குரியது என்று காண�ொளி
மூலம் மக்களை அறிவுறுத்தியதையும்
அவதானிக்க முடிந்துள்ளது. இப்பாலத்தால் படகு சேவையை மேற்கொள்ள
வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை அனுமதி
வழங்கவில்லை என்றும் கிண்ணியா நகரசபை தமது அதிகாரத்திற்கப்பால் சென்று
இப்படகு சேவையை மேற்கொள்ள
அனுமதி வழங்கியுள்ளதாகவும் இதுவே
மக்களின் உயிரை காவு க�ொள்ள ஏதுவாக
அமைந்ததாக இராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்படகு சேவை கடந்த சில மாதங்களாக
நடைபெற்று வருகின்றது. பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவசமாகவும் ஏனையவர்களுக்கு கட்டணத்துடனும் இப்படகு சேவை
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது முறையானதா அல்லது
முறையற்றதா என்பது ஒரு புறம் இருக்க

இலங்கை விமானப்
படையினால்
ஆறாவது தடவையாக
வான் வழியாக
விதைகுண்டுகள்

னால் வான் வழிமூலம் வீசப்பட்டுள்ளன.
வீரவெல இலங்கை விமானப்படை தளத்தை
மையமாக க�ொண்டு எம்ஐ 1- 7 ஹெலிக�ொப்டர் உதவியுடன் சுமார் 65,000 விதைக்குண்டுகள் சுமார்70 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் வான்
வழிமூலம் வீசப்பட்டன. இவற்றுள், கூலன்,
வேம்பு, ஆத்தி, நாகை, புளி, பருத்தி, பாலை,
வீரை, மருது, கித்துள் ப�ோன்றவை உள்ளடங்குகின்றன. இந்த திட்டத்திற்கு விமானிகளாக
விங் கமாண்டர் சேனக கூரகமுவ மற்றும்
துணை விமானியாக பிளைட் லேப்ட்டினால்
சுதார அமரதேவ ஆகிய�ோர் செயற்பட்டனர்.

சம்பந்தப்பட்டோர் ப�ொறுப்புடன் செயற்பட்டிருப்பின்
கிண்ணியா பரிதாபத்தை தவிர்த்திருக்க முடியும்!
இப்படகு
ப�ோக்குவரத்திற்கு
உரிய
தரத்தை க�ொண்டதாக காணப்பட்டதா?
ஒரு தடவையில் செல்ல வேண்டிய பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு அங்கிகள் ப�ோக்குவரத்தின் ப�ோது
பயன்படுத்தப்பட்டதா என்ற விடயங்கள்
கவனத்திற் க�ொள்ளப்பட வேண்டியது
முக்கியமானதாகும்.
கிடைக்கப் பெற்ற தவகல்களின்படி
இப்படகு சில வள்ளங்களை சேர்த்தும்
பரல்கள் மற்றும் மரப்பலகைகளை
க�ொண்டும் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது. அத்துடன் குறித்த படகில்
ஒரு தடவையில் 20 பேர் பயணிக்கக்
கூடியதாக இருக்கையில் 30க்கு
மேற்பட்டவர்கள் க�ொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. மேலும் பாதுகாப்பு
அங்கிகளும் வழங்கப்படடிருக்கவில்லை.
இது அபாயகரமான படகு
சேவையாக காணப்பட்டதுடன்
மக்கள் அதனை ப�ொருட்படுத்தாது இப்படகு சேவையால்
பயணம் செய்வது இலகுவானது
என்று நினைத்து பயணம் மேற்க�ொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படகு சேவை குறித்து அனைவரும்
அலட்சியமாக
இருந்தமையே
இவ்விபத்து ஏற்பட மூல காரணமாகும்.
படகு விபத்து ஏற்பட்டதும்
குறித்த இடத்திற்கு ப�ொதுமக்கள், முப்படை, ப�ொலிசார், அரச
அதிகாரிகளும் சென்று மீட்பு
பணிகளை
மேற்கொண்டனர்.
பாடசாலை தினமாக குறித்த நாள்
அமையப் பெற்றதால் பாடசாலை
மாணவர்களும் படகிலே சென்-

குள் நுழைய முற்பட்ட மக்கள் கூட்டத்தை ப�ொலிசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இருப்பினும் பிரதான நுழைவாயில்
கதவை உடைத்து உள்வர முற்பட்டனர்.
ப�ொலிசார் உள்ளே வர விடாது தடுத்தனர் மக்கள். பிரதேச செயலகத்திற்கு
முன்னால் உள்ள மையவாடியிலிருந்தவர்கள் பிரதேச செயலகத்தின் கண்ணாடிகளை கல்லினால் எறிந்து உடைத்தனர்.
பல கற்கள் வீசப்பட்டன. பல கண்ணாடிகள் உடைத்து சேதமாக்கப்பட்டன.
பிரதேச செயலக முன்புற மதிலிலே
காணப்பட்ட அலங்கார மின்குமிழ்கள்
உடைத்து ந�ொருக்கப்பட்டன. இதனால்
பிரதேச செயலகத்திற்கு பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது. மேலும் கிளர்ந்தெழுந்த மக்கள்

ஆக்ரோஷம் ப�ொங்கியெழ ப�ொதுச்
ச�ொத்துகளுக்கும் தனியார் உடைமை
களுக்கும் சேதம் விளைவித்ததும்,
ஊடகவியலாளர்களைத் தாக்கியதும்
விவேகமான செயல்களாவென்பதையும்
சம்பந்தப்பட்டோர் சிந்தித்துப் பார்ப்பது அவசியம்
றுள்ளனர். உயிரிழந்த 06 பேருள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த இரு சக�ோதரிகள் மற்றும்
தாயும் அவரது மகளும் அடங்கியுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது. குறித்த இரு சக�ோதரிகளும் இணை பிரியாத நண்பர்களாகவே
வாழ்ந்துள்ளனர். விபத்திற்கு முன்னர் அச்சிறுமிகளது காண�ொளியை பார்க்கையில்
அனைவருக்கும் கண்ணீர் க�ொட்டும் அவர்களது மழலை வார்த்தைகளின் வெளிப்பாடு.
தனது தந்தைய�ோடு கதைத்த காண�ொளியாக
அது அமையப் பெற்றிருக்கலாம். அவர்கள்

அளவளாவிய விடயம் 'நீண்ட நாட்களுக்கு
பின்னர் பாடசாலை செல்லவுள்ளோம்.
அதுவும் படகு பாதையில் ப�ோகவுள்ளோம்.
மீண்டும் ல�ொக்டவுன் வரும�ோ தெரியல:
ப�ோய்ட்டு வார�ோம்' என்ற வாசகங்களை
க�ொண்டதாக அக்கான�ொளி காணப்படுகின்றது.
மேலும் உயிரிழந்தவர்களுள் முன்பள்ளி
ஆசிரியையும் அவரது 3வயது மதிக்கத்தக்க முன்பள்ளி மாணவனும் காணப்பட்டதுடன் தாய் தனது மகனை அணைத்த-

வாறு உயிரை இழந்த உணர்வுபூர்வமான
சம்பவம் பதிவாகியது. கிண்ணியாவிலே
ச�ோகத்தை ஆழ்த்திய நிகழ்வு இவ்வாறிருக்க
கிண்ணியா இளைஞர்கள் உட்பட ப�ொதுமக்கள் அனைவரும் வீதிக்கு வந்திறங்கியதுடன் க�ோசங்களை எழுப்பியவர்களாக
ஆர்ப்பாட்டங்களை மேற்கொண்டனர்.
இதனால் கிண்ணியாவிலே பாரிய பதற்ற
நிலை ஏற்பட்டது. புஹாரியடி சந்தியிலே
டயர் க�ொழுத்தப்பட்டு கண்டனங்கள்
எழுப்பப்பட்டன. மறுபுறம் கிண்ணியா
வைத்தியசாலை பிரதேசத்திலே பதற்றம்
நிலவியதுடன் மக்கள் கூட்டமும் நிரம்பி
வழிந்தது. கிளர்ந்தெழுந்த மக்களை கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு படை மற்றும்
ப�ொலிசார் கடமையில் இருந்த ப�ோதும்
கட்டுப்படுத்த முடியாத காரியமாகவே
அமைந்திருந்தது.
கிண்ணியா நிலவரங்களை அறியும்
ந�ோக்குடனும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சமன் தர்சனடிபாடிக�ோரள
உடன் மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற
ஏற்பாடாயிருந்த கிரமாத்துடனான கலந்துரையாடல் முன்னேற்ற குழு கூட்டத்தை
மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபரிடம் நடத்துமாறு க�ோரி கிண்ணியாவுக்கு
சென்றார். அரசாங்க அதிபர் கிண்ணியா
பிரதேச செயலகத்திற்கு வருகை தந்தார்.
அதன்போது பிரதேச செயலாளர் எம்.ஏ. அரசாங்க அதிபருக்கு நிலைவரங்களை எடுத்துக் கூறினார்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பின்னர் மக்கள்
கூட்டம் பிரதேச செயலகத்தை ந�ோக்கி
படையெடுத்தது. பிரதேச செயலகத்திற்-

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.த�ௌபீக்கின் வீட்டுக்கும் சேதத்தை ஏற்படுத்தினர்.
வருகை தந்தவர்களது க�ோரிக்கைகளை
முன்வைக்குமாறு அரசாங்க அதிபர் குறிப்பிட்டார். ஏற்பட்ட சம்பவம் இனிமேல்
ஏற்படக் கூடாது. உயிரிழந்தவர்ளது வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களது துக்கத்தில் கலந்து
க�ொண்டு முடியுமான உதவிகளை செய்வதே
அரசாங்க அதிபரின் ந�ோக்கமாக அமைந்திருந்தது. இருப்பினும் மக்கள�ோடு இரண்டற கலந்து செயற்படக் கூடிய வாய்ப்பு
அரசாங்க அதிபரிற்கு கிடைக்கவில்லை.
காரணம் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்து ஆக்ரோசமாக செயற்பட்டமையே ஆகும். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களது க�ோரிக்கைகளை
என்னவென்பதை அறிந்து செயற்பட அரசாங்க அதிபர் தயாராக இருந்தார்.
அரசாங்க அதிபர் உடன் வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினரை த�ொடர்பு க�ொண்டு
க�ோ ரி க்கையை
முன ்வைத்தா ர் .
அதற்கிணங்க
வீதி
அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினர் இரண்டு
வாரங்களுக்குள் இயந்திர படகு சேவையை
மேற்கொள்வதாக
தெரிவித்தனர்.
(22ம் பக்கம் பார்க்க)

எஸ்.எம்.றசீன்...?

(தகவல் உத்திய�ோகத்தர்), மாவட்ட
ஊடகப் பிரிவு, மாவட்ட செயலகம்,
திருக�ோணமலை
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படகு விபத்தில் அறுவர்...
இந்நிலையில் கிழக்கு மாகாண
சிரேஷ்ட பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் கமல் சில்வா, திருக�ோணமலை பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர்
லயனல் குணதிலக்க ஆகிய�ோரின்
நேரடி மேற்பார்வையில் சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் பிரசன்ன
பிரஹ்மனகேயின் வழி நடத்தலில்,
கிண்ணியா
ப�ொலிஸ்
நிலைய
ப�ொறுப்பதிகாரியின் கீழ் மேலதிக
சிறப்பு விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
இதன்போது
நேற்றுமுன்தினம்
கிண்ணியா ப�ொலிஸ் நிலையத்துக்கு
அழைக்கப்பட்ட நகர சபை தலைவர்
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நளீம், அங்கு கைது செய்யப்பட்டார். கைது த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த ப�ொலிஸ் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் நிஹால்
தல்துவ,
‘ 06 பேரின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான சம்பவத்துக்கு மறைமுகமாக
படகுப் பாதையை நடத்திச் செல்ல
அனுமதியளித்துள்ளார். இது த�ொடர்பில் எந்த கவனத்தையும் அவர்
செலுத்தவில்லை.
இவ்வாறான
பின்னணியிலேயே சம்பவத்துடன்
அவருக்கு குற்றவியல் ப�ொறுப்பு
சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டர்
’ என குறிப்பிட்டார்.

நாம் சிங்கள மக்களுக்கு...
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
விவாதத்தில் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய அவர்:
இரசாயன உரத்தை இறக்குமதி செய்வதில்லை என அரசாங்கம் தெரிவித்திருந்தப�ோதும் அரிசி இறக்குமதியை
மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்கிணங்க வெளிநாடுகளில் இரசாயன
உரம் பாவிக்கப்பட்டு நெற்பயிர்ச்செயகை மேற்கொள்ளப்பட்ட அரிசியை
நாட்டுக்கு க�ொண்டு வரப்படுகின்றது என்பதை அரசு ஏன் கவனத்தில்
க�ொள்ளவில்லை.
இரசாயன உர பாவனையை நிறுத்-
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துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் எடுத்திருந்தால் அதனை கட்டம் கட்டமாக
நடைமுறைப் படுத்தி இருக்கலாம்
ஆனால் அரசாங்கம் மேற்கொண்ட
திடீர் முடிவு காரணமாக விவசாய
சமூம் பெரும் பாதிப்புகளையும்
இழப்புகளையும்
எதிர்நோக்கியுள்ளது என்பதை அரசாங்கம் உணர
வேண்டும்.
அது
த�ொடர்பில்
அரசாங்கம்
தமது கூடுதல் கவனத்தை செலுத்த
வேண்டும். விவசாயிகள் பாதிப்படையாத வகையில் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும்
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

காலத்திற்கேற்ற சட்டங்களை...
தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில்
நேற்று
விவசாய மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்களின் வரவு செலவுத் திட்டம்
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மீதான குழுநிலை விவாதத்திற்கு
பதிலளித்து உரையாற்றும் ப�ோதே
அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபை...
சந்திப்பின் பிரதிபலனாகவே, கலீட்
கியாரி இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளார். அன்டோனிய�ோ குட்ரெஸ்சின்
வாழ்த்துகளை ஜனாதிபதிக்கு தெரிவித்த

கலீட், ஐக்கிய நாடுகள் சபை, இலங்கை
த�ொடர்பான விசேட அவதானத்துடன்
நீண்ட காலம் செயற்பட எதிர்பார்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

துப்பாக்கி சூட்டில்...
ஹெட்டிஹேவா க�ொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
விசாரணைகளை
முன்னெடுத்த
ப�ொலிஸார் பிரதான சந்தேகநபராக
‘டிங்கல் லசந்த’ என்றழைக்கப்படும் லசந்த என்பவரை அடையாளப்படுத்தினர்.
எவ்வாறாயினும்
சம்வத்தை அடுத்து தலைமறைவாகியிருந்த டிங்கல் லசந்தவை தேடி
ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்திருந்தனர்.
தலைமறைவாகியிருந்த டிங்கல்
லசந்தவை ப�ொலிஸார் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனர். சந்தேக
நபரிடம் நடத்தப்பட்ட மேலதிக
விசாரணைகளில் அவர் மறைந்திருந்த வீட்டில் க�ொலைக்காக பயன்படுத்திய கைத்துப்பாக்கி மற்றும்
கைகுண்டுகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டமைக்கமைய
சந்தேகநபருடன்
ப�ொலிஸாரும் ஸ்தலத்துக்குச் சென்றனர்.
இதன்போது சந்தேக நபருக்கும்
ப�ொலிஸாருக்குமிடையில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் சந்தேக
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நபர் ப�ொலிஸாரின் துப்பாக்கிச்
சூட்டுக்கு இலக்காகி உயிரிழந்துள்ளார்.
அத்துடன் சந்தேக நபரை கைது
செய்வதற்காக சென்றப�ோது ஏற்பட்ட ம�ோதலில் காயமடைந்த
இரு ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்கள்
களுத்துறை வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
உயிரிழந்துள்ள சந்தேக நபர்
பல்வேறு
குற்றச்
செயல்கள்
த�ொடர்பில் தேடப்பட்டு வந்தவராவார்.
குறிப்பாக
பணத்துக்காக
க�ொலை செய்தல், க�ொள்ளையடித்தல், ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்டவை த�ொடர்பில்
தேடப்பட்ட முக்கிய சந்தேக நபராவார்.
இந்த துப்பாக்கிசூட்டு சம்பவம்
த�ொடர்பில் களுத்துறை மாவட்டத்துக்குப் ப�ொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி
ப�ொலிஸ் மாஅதிபரின் கண்காணிப்பின் கீழ், களுத்துறை குற்ற விசாரணைப்பிரிவினரால் விசாரணைகள்
நடத்தப்பட்டு வருவதாக ப�ொலிஸ்
பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.

இலங்கை பரீட்சை...
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதன்படி, அடுத்த
வாரம் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகமாக எல்.எம்.டி.தர்மசேன கடமைகளைப்

ப�ொறுப்பேற்க உள்ளார். சனத் பூஜித 2017
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல் பரீட்சை
ஆணையாளர் நாயகமாக பணியாற்றி
வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Molnupiravir Capsule மருந்தை...

நாடு முழுவதும்...

அலுவல்கள் திணைக்களம் மேற்க�ொண்டுள்ளதாக அத்திணைக்களம்
தெரிவித்துள்ளது.
திணைக்களம்
வெளியிட்டுள்ள
செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, சைவத் தமிழர்களுக்கென்று ஒரு மதிப்புமிகு அடையாளம் தந்தவர் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
பெருமான். பல்துறை ஆளுமை மிக்க
தீர்க்கதரிசனப் பார்வை க�ொண்ட
பெருமகனார் நமக்காகச் செய்த அரும்பணி சைவத் தமிழுலகம் என்ன
கைம்மாறு செய்தாலும் ஈடாகாது.
இத்தகு பெருமை மிகு பெருமானின் 142 ஆவது குருபூஜை
நன்நாளை இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் நாடு முழுவதும் அனுஷ்டிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள்
செய்துள்ளது.

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் விழாவும்
குருபூஜையும் சேர்ந்த நிகழ்வாக,
இன்று 27 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை,
காலை 9.30 மணிக்கு ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் சபை, ஈழத்துத் திருநெறித் தமிழ் மன்றம், அகில இலங்கை
இந்துமாமன்றம், இந்து வித்தியா
விருத்திச் சங்கம், இலங்கை சைவ
நெறிக் கழகம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட்டில் - இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் அனுசரணைய�ோடு, க�ொழும்பு - பம்பலப்பிட்டி
சரஸ்வதி மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நல்லூர், ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
மணிமண்டபத்திலும்
இன்று 27 சனிக்கிழமை, காலை 8.00
மணிக்கு, ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர்
பெருமானின் குருபூஜை நிகழ்வும்
நடைபெறவுள்ளது.

பாதுகாப்பமைச்சின்
செயலாளர் மற்றும் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர்
ஆகியோருக்கு அறிவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்ததாக க�ொழும்பு
விசேட மூவர் அடங்கிய மேல் நீதிமன்றத்தில் அவர் கூறியுள்ளார்.
உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று
மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலை
தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ், முன்னாள் ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர மற்றும்
முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர்
ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோருக்கு எதிரான வழக்கில் மூன்றாவது நாளாகவும் நிலந்த ஜயவர்த்தன
சாட்சி வழங்கினார்.
ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதி கிடைத்த புலனாய்வுத் தகவலை த�ொலைபேசி
மூலம் ப�ொலிஸ் மாஅதிபருக்கு அறிவித்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
எனினும், அந்தத் தகவல் த�ொடர்-

பில் அவர் அவ்வளவு கவனம்
செலுத்தாமையை அறிந்து க�ொண்டமையினால், பாதுகாப்புச் செயலாளருக்கும் அதனை அறிவித்ததாக
நிலந்த ஜயவர்தன சாட்சியம் வழங்கியுள்ளார்.
ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர்
இந்தத்
தகவலை பாரதூரமாக கவனத்திற்
க�ொள்ளவில்லையென்பது தமக்கு
தெரிந்ததாக பாதுகாப்பு செயலாளரிடம் கூறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதிக்கு முன்னர்
சஹ்ரான்
ஹாசிம்
உள்ளிட்ட
கடும்போக்குவாதிகளால்
தாக்குதல்
மேற்கொள்ளப்படலாமென
கிடைத்த தகவல்கள், 2019 ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதி நடைபெற்ற பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கூட வெளிப்ப டு த்தப்பட வி ல்லையெ ன வு ம்
அதனை மறைத்து வைத்திருக்க

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷநேற்று ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
நேற்று (26) கூடிய க�ொவிட்19
தடுப்புச் செயலணிக் கூட்டத்தின்
ப�ோதே, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷஇந்த
ஆல�ோசனையை
வழங்கியுள்ளார்.
க�ொவிட்19 ந�ோயாளிகளுக்காக,
பிரிட்டன் உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் ம�ோல்னுபிரவீர் வில்லை
(Molnupiravir Capsule) பெற்றுக்-

க�ொடுப்பது த�ொடர்பில் க�ொவிட்19
தடுப்புச் செயலணிக் கூட்டத்தின்
ப�ோது கலந்துரையாடப்பட்டது.
இதன்போதே,க�ொவிட்19 வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகளை நாட்டுக்குக் க�ொண்டு வந்தது ப�ோன்று
அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனத்தினூடாக இந்த வில்லைகளையும்
நாட்டுக்கு க�ொண்டுவர நடவடிக்கை
எடுக்குமாறு, இராஜாங்க அமைச்சர்
பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமனவுக்கு,
ஜனாதிபதி இவ்வாறு ஆல�ோசனை
வழங்கினார்.

கடற்படையினரின்...
பயணிகள் படக�ொன்று இயக்கப்பட்டுள்ளது.
படகில் பயணிகள் பாதுகாப்பாக

ஏறுவதற்கு தற்காலிக இடம�ொன்றும் கடற்படையால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈஸ்டர் தாக்குதல்கள்...
வேண்டிய எவ்வித தேவையும்
தமக்கு இருக்கவில்லையெனவும்
நிலந்த ஜயவர்தன கூறியுள்ளார்.
நாட்டில்
அவ்வேளையில்
நிலவிய அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப அதனை வெளிப்படுத்துவதனால் ஏற்பட முடியுமான அனைத்து
பிரச்சினைகளையும் தாம் எதிர்க�ொள்வதற்கு நேரிடுவதால், அது
த�ொடர்பில் அன்றைய தினம் கலந்துரையாட முயற்சிக்கவில்லையெனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நம்பத்தகுந்த புலனாய்வு தகவல்களை ப�ொறுப்புடன் வழங்கியிருந்த ப�ோதிலும், அதனை தடுத்து
நிறுத்தாமைக்கான
ப�ொறுப்பை
தன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதெனவும் அரச புலனாய்வு பிரிவின்
முன்னாள் தலைமை அதிகாரி நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
புலனாய்வு அதிகாரிகள் என்ற
வகையில், தமக்கு கிடைக்கும்

தகவல்களை உரிய தரப்பினருக்கு
அறிவிக்கும்
செயற்பாட்டையே
தம்மால் மேற்கொள்ள முடியுமெனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படும்
ப�ோது, ஜனாதிபதி இலங்கையில்
இருக்கவில்லை. எனவே, பாதுகாப்பு செயலாளருக்கு நாட்டின்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் பாரிய
ப�ொறுப்பு
வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதி தனக்கு
கிடைத்த அனைத்து புலனாய்வு
தகவல்களையும்
அவ்வேளையிலேயே பாதுகாப்பு செயலாளருக்கு
அறிவித்ததாகவும் நிலந்த ஜயவர்தன கூறியுள்ளார்.
நாமல் பலல்லே, ஆதித்ய பட்டபெதிகே மற்றும் ம�ொஹமட்
இஸடீன் ஆகிய மூவரடங்கிய நீதிபதிகள் குழாம் முன்னிலையில் இந்த
வழக்கு விசாணைக்கு எடுத்துக்க�ொள்ளப்பட்டது.

எதிர்கால சந்ததியையே...
கமத்தொழில் மற்றும் நீர்ப்பாசன
அமைச்சுக்கள் மீதான குழுநிலை
விவாதத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது,
அரிசி உட்பட சிறு தானிய உற்பத்திப் ப�ொருட்கள் இறக்குமதி
செய்யப்படுகின்றன.
ம�ொத்தத்
தேசிய உற்பத்தியில் விவசாயத்தின் பங்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

அதிலிருந்து மீளவே இந்த வரவு
செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.14,021 கிராம சேவகர்
பிரிவுகளுக்கும்
பாரபட்சமின்றி
நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நாடுகள்
முன்னேற கிராமங்கள் முன்னேற்றப்பட வேண்டும். க�ொர�ோனாவால் பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன. உள்ளாடைகளுக்குக் கூட

வெளிநாடுகளில்
தங்கியிருக்கும் நிலை குறித்து வெட்கப்பட
வேண்டும்.எமக்குத்
தேவையானதை நாமே உற்பத்தி செய்யும்
நிலை ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
விவசாய
முன்னேற்றத்துக்கு
72,492 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

விவசாய அமைச்சர், ஜனாதிபதி
ப�ோன்றோரின் உருவப்பொம்மைகள் எரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால்
இது எதிர்கால சந்ததியின் உருவப�ொம்மைகளே
என்பதை எரிக்கப்படுகின்றன. இரசாயன பசளை
பயன்பாட்டால் பாடசாலை மாணவர்களுக்குக் கூட புற்றுந�ோய் ஏற்படுகிறது.

இந்தியாவிலிருந்து நாடு...
தங்கியிருக்கின்றவர்களை
நாட்டுக்கு
அழைத்து
வருவதற்கு
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்ற
நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பாக பிரதி
உயர்ஸ்தானிகரினால் கடற்றொழில்
அமைச்சருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தியாவிலிருந்து
அழைத்து
வரப்படவுள்ள இலங்கையர்களுக்கு
பயண ஏற்பாடுகளை இலவசமாக
வழங்குவதற்கும்
ப�ொருட்களை
எற்றிவருவதற்கும் நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும்
தெரிவித்த பிரதி உயர் ஸ்தானிகர்,
அழைத்து வரப்படுகின்றவர்களின்
செலவுகளுக்காக ஒவ்வொரு குடும்-

பத்தினருக்கும் முதல் கட்டமாக
தலா 30,000 ரூபாய் வழங்குவதற்கு
ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும், அடுத்த வருடம் சுமார் 7,000
குடும்பங்களை அழைத்து வருவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
அழைத்து
வரப்படுகின்றவர்களின் பூர்வீகப் பிரதேசங்களில் சர்வதேச, தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் வீடுகளை அமைத்துக்
க�ொடுப்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இம் முயற்சிகளை வரவேற்ற
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா,

நாட்டுக்கு வருவதற்கு விரும்புகின்ற இலங்கையர், தங்களுடைய
பூர்வீக இடங்களில் மீள்குடியேறி
இயல்பு வாழ்கையை த�ொடர்வதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குவதற்கு தயாராக
இருப்பதாக தெரிவித்ததுடன் இவ்
விடயத்தில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷமற்றும் பிரதமர்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷஆகிய�ோரின்
பூரணமான ஒத்துழைப்பத் தனக்கு
கிடைக்குமெனவும் தெரிவித்தார்.
பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்தியாவின் சிறப்பு முகாம்கங்களிலும் சிறைச்சாலைகளிலும் தடுத்து

வைக்கப்பட் டி ரு க் கின்ற வ ர்கள்
த�ொடர்பாகவும்
அவதானம்
செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று
தெரிவித்த அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா,
கடந்த
மாதம்
முல்லைத்தீவிற்கு
விஜயம்
மேற்கொண்டப�ோது
சிறப்பு
முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் ஒரு பகுதியினரின் உறவினர்கள் தன்னை
சந்தித்தமையை சுட்டிக்காட்டியதுடன், அதுத�ொடர்பாக ஏற்கனவே
இந்திய அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடியுள்ளமையையும் சுட்டிக்காட்டினார்.

பூஸ்டர் தடுப்பூசி...
அதிகாரிகளுக்கு,
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷஆல�ோசனை
வழங்கினார்.
நேற்று (26) கூடிய க�ொவிட்19
தடுப்புச் செயலணிக் கூட்டத்தின்
ப�ோதே, ஜனாதிபதி இந்த ஆல�ோசனையை வழங்கியுள்ளார்.
வைத்தியசாலைகளுக்கு கிளினிக்
செல்லும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட
அனைவருக்கும், அந்த சிகிச்சை

நிலையத்தில் வைத்தே இந்த பூஸ்டர்
தடுப்பூசியை வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்கு
எதிரான இரண்டாவது ட�ோஸ் தடுப்பூசியைச் செலுத்தி ஒருமாதம் கடந்த
த�ொற்றா ந�ோய்களுக்கு இலக்காகியுள்ள 20 வயதுக்கு மேற்பட்ட
அனைவருக்கும், இந்த மூன்றாவது
ட�ோஸ் தடுப்பூசியைச் செலுத்த-

வும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதன்
பிரகாரம், புற்று ந�ோயாளிகள், புற்றுந�ோய்க்கு சிகிச்சை பெறுவ�ோர்,
உறுப்பு
மாற்று
சத்திரசிகிச்சைகளை மேற்கொண்டோர், இரத்த
மாற்று செய்யப்பட்ட ந�ோயாளிகள்,
த�ொற்றா ந�ோய் காரணமாக ந�ோய்
எதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்த அனைவருக்கும், விசேட வைத்திய பரிந்துரைக்கமைய மூன்றாவது ட�ோஸ்

தடுப்பூசி செலுத்தப்படவுள்ளது.
உரிய சிகிச்சை நிலையங்கள்
(கிளினிக்) அல்லது சனிக்கிழமை
நாட்களிலும்,
இத்தரப்பினருக்கான மூன்றாவது தடுப்பூசி ஏற்றல்
பணிகள்
முன்னெடுக்கப்படுமென்று, சுகாதாரச் சேவைகள்
பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட
வைத்திய நிபுணர் அசேல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

உள்நாட்டு அறுவடையின்...
நாட்டில்
முன்னைய காலங்களில் இரசாயன உரம் இல்லாமலேயே விவசாய நடவடிக்கைகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஆனால்
இப்போது அவ்வாறில்லை கேள்வி
அதிகமாக உள்ள நிலையில் இரசாயன உரம் மிகவும் அவசியமாகிறது. ஒரே இரவிலேயே இரசாயன
உரத்தின் இறக்குமதியை நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் மேற்கொண்ட
தீர்மானம் சரியானதல்ல.
அதற்காக நாம் விவசாய அமைச்சரை அல்லது ஜனாதிபதியை
மட்டும் குறை கூற முடியாது.
ஜனாதிபதிக்கு
விவசாயத்துறை
த�ொடர்பில் ஆல�ோசனை வழங்கி-

03ஆம் பக்க த�ொடர்...

யவர் யார் என்று தேடிப் பிடித்து
அவரை தூக்கிலிட வேண்டும்.
குறிப்பாக நுவரெலிய மாவட்ட
விவசாயிகள் உரத் தட்டுப்பாடு
காரணமாக பெரும் பாதிப்பை
எதிர்நோக்கியுள்ளனர். தற்போது
நிலவும் சீரற்ற காலநிலை மற்றும்
உரப் பிரச்சினை காரணமாக மரக்கறிகளின் விலை மிகவும் அதிகரித்து
காணப்படுகின்றது. இந்த உர பிரச்சினைக்கு விரைவாக தீர்வு கண்டு
விவசாயிகளின்
எதிர்பார்ப்பை
நிறைவேற்ற அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும்
அவர் சபையில் கேட்டுக்கொண்டார்.

புத்தளத்தில் நீர்த்தேக்க...
இதன்படி, தெதுரு ஓயா நிர்த்தேக்கத்தின் எட்டு வான் கதவுகள் ஐந்து
அடி வரையும், இராஜாங்கணை
நீர்த்தேக்கத்தின் நான்கு வான் கதவுகள் எட்டு அடி வரையும், இரண்டு
வான் கதவுகள் ஆறு அடி வரையும்,
இரண்டு வான் கதவுகள் நான்கு அடி
வரையும், நான்கு வான் கதவுகள்
இரண்டு அடிவரையும் தப்போவ
நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான் கதவுகள் ஒரு அடி வரையும், இரண்டு

வான் கதவுகள் 06 அங்குலம்
வரையும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், இங்கினிமிட்டிய நீர்த்தேக்கத்தின் 06 வான் கதவுகளும்
இரண்டு அடி வரையும், அங்கமுவ
நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான்
கதவுகள் நான்கு அடி வரையும்
திறக்கப்பட்டுள்ளதாக
புத்தளம்
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலைய கடமை நேர அதிகாரிய�ொருவர் தெரிவித்தார்.

மனுமீதான பரிசீலணைக்கு...
மனுக்கள் மீதான பரிசீலனைக்கு
பிரதம நீதியரசர் தலைமையிலான 05
பேர் கொண்ட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் குழாம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனுக்கள் மீதான பரிசீலனைகள்
எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
பேராயர் மெல்கம் கர்தினால் ரஞ்சித்
ஆண்டகை மற்றும் எல்லே குணவன்ச தேரர், ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ப�ொதுச்செயலாளர் ரஞ்சித்
மத்துமபண்டார, மக்கள் விடுதலை
முன்னணியின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வசந்த சமரசிங்க
மற்றும் இலங்கை மின்சார த�ொழில்நுட்ப சங்கத்தின் ப�ொதுச்செயலாளர்
ரஞ்சன் ஜயலால் பெரேரா ஆகிய�ோ-

ரால் இந்த 03 அடிப்படை உரிமை
மீறல் மனுக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷஉள்ளிட்ட அமைச்சரவை அமைச்சர்கள்
27 பேர், இலங்கை மின்சார சபை,
வெஸ்ட் க�ோஸ்ட் பவர் தனியார்
நிறுவனம், லக்தனவி நிறுவனம்,
இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதிச்சபை, இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம், க�ொள்வனவு செய்யும்
அமெரிக்க நிறுவனம், நிதி,மின்சார,
வலு சக்தி அமைச்சுக்களின் செயலர்கள், அமைச்சரவையின் செயலர்
உள்ளிட்ட 43 தரப்பினர் மனுவின்
பிரதிவாதிகளாக பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.

அரச பாடசாலைகளுக்கு...
தெரிவித்தார்.
க�ொவிட்19 பரவல் காரணமாகப்
பாடசாலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தன.
நாட்டில் க�ொவிட்19 பரவல் குறை-

வடைந்தது.தற்போது பாடசாலைகள் கட்டம் கட்டமாக மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, கல்வி செயற்பாடுகள்
நடைபெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கிளிந�ொச்சியில் ப�ொலிஸாரை...
கிளிந�ொச்சி தர்மபுரம் பகுதியில்
கடந்த ஒக்டோபர் 04 ஆம் திகதி
இடம்பெற்ற
ம�ோதல�ொன்றின்ப�ோதே, இவர்கள் ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளின் கடமைகளுக்கு இடையூறு
விளைவித்து அதிகாரிய�ொருவரை-

யும் தாக்கியுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
தெரிவிக்கின்றனர்.
இச்சம்பவம்
த�ொடர்பில் தேடப்பட்டுவந்த ஆறு
பேரும் இவ்வாறு சுமார் ஒன்றரை
மாதங்களின் பின்னர் இராஜகிரியவில் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Gas சிலிண்டர் வெடிப்பு...
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச் சந்தர்ப்பத்தில், செயல்நிலையிலிருந்த மின்சார உபகரணங்களிலிருந்து வெளியான தீப்பொறிகளும்
அதற்குக் காரணமாகுமென்றும் அரச
இரசாயன பகுப்பாய்வு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு முன்னர், இரத்தினபுரி,
அலவ்வ, வெலிகம உள்ளிட்ட
சில பிரதேசங்களில், இதுப�ோன்று

எரிவாயு கசிவு காரணமாக, ஏற்பட்ட
தீப்பரவல் சம்பவங்கள் அறிக்கையிடப்பட்டன.
இதேநேரம், நேற்று , க�ொட்டாவ
பன்னிப்பிட்டிய பகுதியில் இதுப�ோன்றத�ொரு சம்பவம் பதிவானது.
வீட�ொன்றில் இடம்பெற்ற இந்த
வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு எரிவாயு
கசிவே காரணமாகுமெனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நாட்டை இயல்பு நிலைக்கு ...
காட்டல்களின்
கீழ்
வழமை
ப�ோன்று மீண்டும் செயற்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.
எவ்வாறாயினும், திறக்கப்படும்
இடங்கள் எந்த எல்லைக்குள்ளிருக்க
வேண்டும் என்பது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதியுடன் கலந்துரையாடவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேவேளை,
இந்த
இடங்-

கள் ப�ொதுமக்கள் பாவனைக்காக
வழமை ப�ோன்று திறக்கப்பட்டாலும் கூட, முகக்கவசம் அணிதல்,
பூரண தடுப்பூசிகளைப் பெற்றிருத்தல் மற்றும் சமூக இடைவெளியைப் பேணல் ப�ோன்றன குறித்தும்
கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்
என்றும் அமைச்சர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்தியாவுக்கு...
இதற்கமைய
ஸ்ரீலங்கன்
எயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்திய நடவடிக்கைகள் குறித்து சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்த இதுவே சிறந்த
சந்தர்ப்பமாகுமென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், உலகளாவிய
பயணக் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் மத்தியில் நம்பிக்கையை வளர்க்க இது ஒரு

சிறந்த வாய்ப்பெனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இலங்கையின் மிகப்பெரிய சந்தையாக இந்தியா திகழ்வதாகவும், இந்தியாவுக்கான முழுமையான செயற்பாடுகளை மீள ஸ்தாபிக்க ஸ்ரீலங்கன்
எயார்லைன்ஸ்
அர்ப்பணிப்புடன்
இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பூஜிதவுக்கு எதிரான வழக்கில்...
சாட்சியமளிப்பதற்காக எதிர்வரும்
29ஆம் திகதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் சி.டி
விக்கிரமரத்னவுக்கு அழைப்பாணை
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நேற்று (26)

க�ொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தில்
நாமல் பலல்லே, ஆதித்ய படபெந்திகே மற்றும் ம�ொஹமட் இர்ஷதீன்
ஆகிய மூவரடங்கிய நீதியரசர்கள்
குழாம் முன்னிலையில் எடுத்துக்க�ொள்ளப்பட்டது.

SLFP யுடன் எமக்கு எந்தவித...
சிறிசேன
பாராளுமன்றத்தில்
தெரிவித்த குற்றச்சாட்டை முழுநாடும் கண்டது. சேதனப் பசளை
த�ொடர்பான முடிவை சு.க அமைச்சர்கள் இருக்கையில் அவர்களின்
உடன்பாட்டுடனே இந்தத் திட்டம்
முன்னெடுக்கப்பட்டன.
கூட்டுப்ப�ொறுப்பு இருக்க வேண்டும். அவர்
தெரிவித்த குற்றசாட்டை மறுக்கிறேன்.சேதனப் பசளை விவகாரத்தை
தமது அரசியலுக்காக பயன்படுத்தி
வருகிறார். விவசாயிகள் 50 வீத
சேதனப் பசளைக்கு உடன்பட்டுள்ளனர் என்றார்.
இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழ-

கியவன்ன இது த�ொடர்பில் கருத்துத் தெரிவித்தத�ோடு இந்தப் பிரச்சினையை மேலும் நீடித்துக் க�ொண்டு
க�ொண்டு செல்லத் தேவையில்லை.
யாராவது எம்.பியை பற்றி பேசுவதானால் அவர் சபையில் இருக்கும் ப�ோதே பேச வேண்டும் என
சபை முதல்வர் கூறியிருந்தார்.
எனவே முன்னாள் ஜனாதிபதி
சபையில் இருக்கும் வேளையில்
இந்தப் விடயத்தை பேசியிருந்தால்
அவருக்கும் பதில் வழங்கியிருக்கலாம். இந்த விடயத்தை த�ொடர்ந்தால் எமக்கும் பேச நேரிடுகிறது
என்றார்.
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய வருஷாபிஷேகம்

கற்பிட்டி பனையடி அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் வருஷாபிஷேக நவ�ோத்திர (1008 சத) சங்காபிஷேக விஷேட நிகழ்வுகள் அண்மையில் நடைபெற்றது. புத்தளம் தில்லையடி ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் க�ோயில் பிரதம குருக்கள் பிரம்மஸ்ரீ ச�ோமசுந்தரம் தியாகராஜா குருக்கள் ஆதின கர்த்தா தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் பால்குட பவணி,
மஹா யாகங்கள், வசந்த மண்டப பூஜைகள் என்பன இடம்பெற்றன. அத்துடன், இலங்கையில் வாழும் மூவின மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் எனவும், அனர்த்தங்களிலிருந்து மக்கள் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் எனவும் இதன்போது விஷேட பிரார்த்தனைகளும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
படம்: கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

பாரதநாட்டிற்கு உத்திய�ோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்ட இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
த�ொண்டமான் இந்தியாவின் வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷவர்தன்
ஆகிய�ோருக்கிடையில் விசேட சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றது. இதன்போது பெருந்தோட்ட
மக்கள் எதிர்நோக்கும் ப�ொருளாதாரம், அபிவிருத்தி மற்றும் வாழ்வாதாரம் ப�ோன்ற பலவிடயங்கள் த�ொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டன.

ப�ொலன்னறுவை சிறுநீரக கடும் மழை நீரில் மூழ்கியது கம்பிரிகஸ்வெவ
மனாறுல் உலூம் மஹா வித்தியாலயம்

வைத்தியசாலையில்

அநுராதபுரம் மேற்கு
தினகரன் நிருபர்

ஆளணி பற்றாக்குறை
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

ப�ொலன்னறுவை மாவட்ட சிறுநீரக வைத்தியசாலையில் ஆளணி
பற்றாக்குறை நிலவுவதாக அரச
வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தினர்
தெரிவிக்கின்றனர்.
12 பில்லியன் ரூபாய் செலவில்
16 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள
ப�ொலன்னறுவை
தேசிய சிறுநீரக வைத்தியசாலையில்
வைத்தியர்கள், தாதியர்கள் மற்றும்
சுகாதார அலுவலக பணியாளர்களின்
குறைபாடு காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சேவையினை மேற்கொள்ள
முடியாதுள்ளதாக அரச வைத்திய

அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன இந்த வைத்தியசாலையை நிர்மாணிப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளதுடன். கடந்த
ஜூன் 11 ஆம் திகதி தற்போதய
ஜனாதிபதியினால் வைத்தியசாலை
திறந்து வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இந்த வைத்தியசாலையில் 100
இரத்த
சுத்திகரிப்பு
இயந்திரம்
இருந்த ப�ோதும் வைத்தியர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் சுகாதார அலுவலக
பணியாளர்கள் இல்லாமையினால்
30 இயந்திரங்களை மாத்திரமே உப-

ய�ோகிப்பதாகவும் வைத்திய சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
முதிய�ோர் மற்றும் சிறுவர் சிறுநீரக
ந�ோயாளர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கு 201 கட்டில்கள் இருந்த
ப�ோதும் அலுவலக பணியாளர்கள்
இல்லாமையினால் படுக்கை திறன்
25 ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.
குறித்த வைத்தியசாலைக்கு பணிப்பாளர் ஒருவர் உள்ளிட்ட எண்ணிக்கைக்கான ஒப்புதல் சுகாதார அமைச்சின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ள
ப�ோதும் அதை சுகாதார அமைச்சு
நிறைவேற்ற
தவறியுள்ளதாகவும்
தெரிவித்தனர்.

ஐந்து நீர்த்தேக்கங்களின் 30 வான்
கதவுகள் நேற்றுமுன்தினம் முதல்
(25) திறக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம்
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது.
குறித்த நீர்த்தேக்கங்களில் நீரின்
அளவு
அதிகரித்துள்ளமையால்
இவ்வாறு வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, தெதுரு ஓயா நீர்த்-

ராவல்பிண்டி வர்த்தக, த�ொழில்துறை...
(04ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வர்த்தக அமைச்சர் கலாநிதி
பந்துல குணவர்தன பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டத�ோடு
பிராந்திய ஒத்துழைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய க�ௌரவ அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டார்.
இவ்விழாவில் உரையாற்றிய
வர்த்தக அமைச்சர் இருதரப்பு
வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதில் பாகிஸ்தானின் முன்முயற்சியை வரவேற்றதுடன், இரு
நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால உறவினை சுட்டிக் காட்டினார்.
மேலும், இரு நாடுகளுக்கும்
இடையிலான சுதந்திர வர்த்தக
உடன்படிக்கை இருதரப்பு வர்த்தகத்தை
விரிவுபடுத்துவதற்கு
கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாகவும் எவ்வாறாயினும்,
சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையின் முழு சாத்தியப்பாட்டையும்
உறுதி செய்ய த�ொடர்ச்சியான
முயற்சிகள் தேவை எனவும்
வர்த்தக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியத�ோடு
பாகிஸ்தானுக்கான
இலங்கை ப�ொருட்களின் ஏற்றுமதியை மேம்படுத்தும் வகையில்
இலங்கை வர்த்தக நாமங்கள்
மற்றும் தயாரிப்புகளை மேலும்
அபிவிருத்தி
செய்வதற்கான
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
இலங்கைக்கான பாகிஸ்தானின்
பதில் உயர்ஸ்தானிகர் தன்வீர்
அஹமட் உரையாற்றும் ப�ோது,
பாகிஸ்தானுடன் சுதந்திர வர்த்தக
ஒப்பந்தம் (FTA) செய்து க�ொண்ட
முதல் நாடு என்ற பெருமையை
இலங்கை அனுபவிக்கிறது என்று
சுட்டிக் காட்டியத�ோடு, பாகிஸ்தான்- இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக
உடன்படிக்கைக்கு அமைய, வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டின் உயர்
சாத்தியமுள்ள துறைகளில் கூட்டு
முயற்சிகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதன்
மூலம் இரு நாட்டு உறவுகளை

மேலும் உறுதிப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார். இலங்கையுடனான
உயர் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதாகவும் பதில் உயர்ஸ்தானிகர்
குறிப்பிட்டார்.
வர்த்தகச் செயலர் திருமதி
அஸ்மா கமால், இருதரப்பு வர்த்தகத்தின் சாத்தியமான பகுதிகள்,
சவால்கள் மற்றும் முன்னோக்கி
செல்லும் வழிகள் ஆகியவற்றை
விரிவாக
விளக்கப்படுத்தியத�ோடு இக்கருத்தரங்கில் ந�ோக்கம்
மற்றும் அடைவுகள் குறித்தும்
கருத்துத் தெரிவித்த அவர், எதிர்காலத்திலும் இது ப�ோன்ற நிகழ்வுகளின் முக்கியத்துவத்தினை எடுத்துரைத்தார்.
க�ொழும்பில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின்
வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டுப்
பிரிவானது, இலங்கையில் முதலீட்டாளர்கள், இறக்குமதியாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும்
பாகிஸ்தானிய வர்த்தக சமூகத்தினரிடையே வர்த்தக ரீதியிலான
கலந்தால�ோசனை
ஒன்றையும்
ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
பாகிஸ்தானின் ராவல்பிண்டி
வர்த்தக கைத்தொழில் சம்மேளனம் மற்றும் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் (CCC) மற்றும்
இலங்கை வர்த்தகம் மற்றும்
த�ொழில்துறை
கூட்டமைப்பு
(FCCISL)
ஆகியவற்றுக்கிடையில் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (MoUs) கைச்சாத்திடப்பட்டன. அதே வேளையில்,
மருந்து உற்பத்தி, வாகன மற்றும்
கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளில்
பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கையின் தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒன்பது
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்பட்டன.
இலங்கையில் நிலவும் க�ொவிட்19 விதிமுறைகளின்படி இந்நிகழ்வுகள் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

லாம்
இந்நிலைக்கு
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் த�ொடர்ந்தும்
முகம்கொடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை அறிவிக்கப்பட்ட ப�ோதும் இதுவரைக்கும்
எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என பாடசாலை நிர்வாகம், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்ற�ோர்களும் அங்கலாய்கின்றனர்.

இளவாலை மூதறிஞர் சைவப்புலவர் அமரர் சு. செல்லத்துரையின் சிவகதிப் பிரார்த்தனையும்
"மூலவிருட்சம்" நூல் வெளியீடும்
நாளை (28.11.2021) ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு கீரிமலையிலுள்ள கேணியடி சிவபூமிமடத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.
சிவபூமி
அறக்கட்டளையின்
தலைவர்
செஞ்சொற்செல்வர்
கலாநிதி
ஆறு.
திருமுருகன்
தலைமையில் நடைபெறும் இந்நிகழ்வில்
வரவேற்புரையை
சைவப்புலவர் கு. றஜீபனும்,
நூல் வெளியீட்டுரையை ராஜி
கெங்காதரனும் நூல் நயவுரையை
பா. மகாலிங்கசிவமும் நினைவுரையை
வைத்தியகலாநிதி
த. பேரானந்தராஜா (யாழ்ப்பாணம் ப�ோதனா வைத்தியசாலை)
ஆகிய�ோர் நிகழ்த்தவுள்ளனர்.

நீர்த்தேக்கங்களின் வான் கதவுகள் திறப்பு

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

புத்தளம் குருநாகல் வீதியில் அமைந்திருந்த பழைய தூர்ந்து ப�ோயிருந்த கட்டடங்கள் நகர சபையினால் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டுள்ளன. புத்தளம் நகரபிதா
எம்.எஸ்.எம்.ரபீக்கின் மேற்பார்வையின் கீழ், புத்தளத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும்
அல்பா வர்த்தக மத்திய நிலைய வாகனத் தரிப்பிடங்களுக்குத் தேவையான
காணிகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும் ந�ோக்கில் இவை அகற்றப்பட்டன.
				
படம்: புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

அனுராதபுரம்
மாவட்டத்தில்
பெய்து வரும்
கடும் மழை காரணமாக
கம்பிரிகஸ்வெவ மனாறுல்
உலூம் மஹா வித்தியாலய வளாகம் நீரில் மூழ்கியுள்ளது.
நீண்ட
நாட்களுக்கு
பின்னர் கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்காக பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
முறையான திட்டமிடப்பட்ட வடிகாலமைப்பு வசதிகள் இல்லாமையினால் பாடசாலை வளாகம் நீரில்
மூழ்கியுள்ளது. இதனால்
மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கைகள்
வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும்
பல்வேறு
அசெளகரியங்களுக்கு
முகம்கொடுத்து வருகின்றனர்.
மழை காலம் த�ொடரும் ப�ோதெல்-

சைவப்புலவர் அமரர் சு. செல்லத்துரையின்
சிவகதிப் பிரார்த்தனையும்
"மூலவிருட்சம்" நூல் வெளியீடும்

தேக்கத்தின் 8 வான் கதவுகள் ஐந்து அடி
வரையும், ராஜாங்கன நீர்த்தேக்கத்தின்
4 வான் கதவுகள் எட்டு அடி வரையும்,
இரண்டு வான் கதவுகள் ஆறு அடி
வரையும், இரண்டு வான் கதவுகள்
நான்கு அடி வரையும், நான்கு வான் கதவுகள் இரண்டு அடிவரையும் தப்போவ
நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான் கதவுகள் ஒரு அடி வரையும், இரண்டு
வான் கதவுகள் 6 அங்குலம்
வரையும் திறக்கப்பட்டுள்-

ளன. அத்துடன், இங்கினிமிட்டிய
நீர்த்தேக்கத்தின் நான்கு வான் கதவுகள்
ஒரு அடி வரையும் அங்கமுவ நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான் கதவுகள் நான்கு
அடி வரையும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக
புத்தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலைய கடமை நேர அதிகாரிய�ொருவர் தெரிவித்தார்.
நீர்த்தேக்கங்களின் வான் கதவுகள்

திறக்கப்பட்டுள்ளதால், தெதுரு ஓயா,
ராஜாங்கன, இங்கினிமிட்டிய, அங்கமுவ மற்றும் தப்போவ நீர்த்தேக்கங்களுக்கு அண்டிய தாழ் நிலப் பிரதேசங்களில் வசிக்கும் ப�ொதுமக்களை
அவதானமாக இருக்குமாறு கிராம உத்திய�ோகத்தர்கள் ஊடாக ப�ொதுமக்களுக்கு
அறிவுறுத்தல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.

Nfs;tp Nfhuy;
fzdp kw;W fzdp Jizg;ghfq;fis
nfhs;tdT nra;jy;
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy - fSNghtpy nj`ptis
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy;
,t; itj;jparhiyf;F Njitahd fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fis
nfhs;tdT nra;tjw;F tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (fPo;f;fhZkhW)
01)
02)
03)
04)
05)
06)

Desktop Computers - 25 nos
Laser Printers - 20 nos
USB Pendrives - 25 Nos
Portable Wi - Fi router - 05 nos
External Hard Disk - 10 nos
Wireless access point - 02 nos

(1) ,J gw;wpa Mh;tk; fhl;Lfpd;wth;fs; Nfs;tp Mtzf; fl;lzkhf &. 2>000.00
kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; fl;;lznkhd;iw nfhOk;G njw;F Nghjdh
itj;jparhiyapd; fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld;
jkJ milahs ml;ilia rkh;g;gpj;J 2021.11.26 Kjy; 2021.12.06 tiu rhjhuz
mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,t; itj;jparhiyapd;
epjpg;gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
(2) Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;jy; nfhOk;G njw;F
Nghjdh itj;jparhiy fSNghtpy nj`ptis 2021.12.07 vd;W Fwpg;gpl;L
2021.12.07 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW jiyth;
gpuNjr ngWiff;FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jpa rhiy> fSNghtpy>
nj`ptis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ nfhOk;G
njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2021.12.07 K. g. 10.00 ,w;F fzf;fhsh;
gzpkidapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
(3) Nfs;tp Mtzq;fis 02 gpujpfs; %sg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad;W Fwpg;gpl;L
NtW NtW ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; 02I jdp ciwapy; ,l;L rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
(4) Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt; ,lj;jpNyNa Nfs;tp
tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l
xU gpujp epjpf;F mt;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.
(5) Nfs;tp Mtzq;fis fl;lzq;fs; ,d;wp nfhOk;G
itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; ghPl;rpf;fyhk;.

njw;F

Nghjdh

(6) mur xg;ge;jq;fs; epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy;
ngw;Ws;s egh;fSf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

,lk;

(7) Fwpj;j Nfs;tpfis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf; nfhs;sy;
my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; FOtpw;F chpaJ.
(8) Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsiu
mioAq;fs;
(njh.Ng. ,yf;fk; 011 2763038)

jiyth;>
gpuNjr ngWiff; FO>
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>
fSNghtpy> nj`ptis.
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fpof;F Etufk;gyhj;j gpuNjr rig
ngWif mwptpj;jy;

k`htyp tyaq;fspd; FbNaw;wq;fspy; fhy;tha; kw;Wk;
nghJ cl;fl;likg;G mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

2022Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;Fjy;

,yq;if k`htyp mjpfhu rig
tpiykD mwptpj;jYf;fhd gpw;Nrh;f;if
fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ngWiff;F chpj;jhd 2021.11.05 Mk; jpfjpad;W xg;Nrth; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l
tpiykD mwptpj;jy; njhlh;ghdJ.
xg;ge;j ,yf;fk;

Ntiyf;fhd tpsf;fk;

DDG/TS/CON/HW/ Refurbishment of Spillway
KOT/SCADA/21
Automation PLC & SCADA
System, EIC Office Kotmale
– Kadadora (Estimated value
– Rs.21.3 Mn without VAT,
Contract period – 120 days)

Njitg;gLk; CIDA Jiw
kw;Wk; gjpTj; juk;

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;

EM 1
for Electrical &
Mechanical Services

Rs.5,000.00

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj;jpfjpahdJ 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzp tiuAk;
ePbf;fg;gl;Ls;sJld; tpiykDf;fs; 2021.12.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; toq;fg;gLk;.
tsKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 3 Mk; khbapd; ,yq;if
k`htyp mjpfhurig njhopy;El;g NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ghh;itapLtjw;fhfTk; ghPl;rpg;gjw;fhfTk; http://mahaweli.gov.lk
vd;w
,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;L;s;sd.
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngah; kw;Wk;
,yf;fk; Mfpad njspthf Fwpg;gplg;gl;L 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf
fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if k`htyp mjpfhurig> 9 Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykD jpwj;jy; $l;lkhdJ 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD
jpwj;jy; $l;lj;jpw;F Neubahf gq;Fngw ,ayhjth;fSf;fhf zoom technology %ykhf elhj;jg;gLk;.
%yg;gpujp tpiykD mwptpj;jypYs;s Vida tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfspy; khw;wkpy;iy.
jw;NghJs;s Nfhtpl;-19 njhw;W #o;epiyia jtph;g;gjw;fhf tpiykDjhuh;fs; ,yj;jpudpay; Clfj;ij
ghtpf;FkhW cw;rhfg;gLj;Jfpd;wdh;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F> ,yq;if k`htyp mjpfhurig njhopy;El;g Nritfs; gphpTld; gpd;tUkhW
njhlh;G
nfhs;sTk;.
njhiyNgrp:
011-2689651>
011-2687475.
kpd;dQ;ry;:
ddgts.masl@gmail.com or
mdswrppddigana@gmail.com Division of Major Dams & Reservoir Operations of MASL at Digana on 0812-374383,
0812-374259.

fpof;F Etufk;gyhj;j gpuNjr rigapd; gpd;tUk; Mjdq;fis 2022Mk; tUlj;jpy; ,lf; Fj;jiff;F
toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs; 2021-11-26Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-15Mk; jpfjp tiu toq;fg;gLk;. cq;fSf;Fj;
Njitahdhy; Fwpj;j tpiykDf;fs; kw;Wk; epge;jidfis Nkw;gb jpdq;fSf;fpilapy; mur mYtyf
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 16.00 kzp tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
tpiykDf;fs; 2021-12-15Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fs; md;iwa jpdNk
gp.g. 3.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.
kPd; jl;Lfs;
Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G fly; kPd; jl;L
cdf];ntt re;jpapd; fly; kPd; jl;L
tp[aGu re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L
rpuht];jpGu re;jp fly; kPd; jl;L
neYk;Fsk; rpwpa fhy;tha;f;F mUfpYs;s Fsj;J
kPd; jl;L
Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G Fsj;J kPd; jl;L
Myq;Fsk; Fsj;jpw;F Kd;dhYs;s Fsj;J kPd;
jl;L
Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G Fsj;J kPd; jl;L
[d`pj re;jpapd; kPd; jl;L
gpuNjr rig re;jpapd; kPd; jl;L
ftud;Fsk; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L
ghyhtpFsk; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L
5 fhy;tha; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L
ehr;rhJt re;jp kPd; jl;L
fpwTd; gp];fl; epWtdk; mUfpYs;s Fsj;J kPd;
jl;L

Qhdpf;Fsk; 3Mk; ikf;fy; mUfpYs;s kPd; jl;L
neYk;Fsk; nghpa fhy;tha; mUfpYs;s kPd; jl;L
nkhunfhl re;jpf;F mUfpYs;s kPd; jl;L
,iwr;rpf; filfs;
mj;JUnty;y khl;biwr;rpf; fil
Flh neYngt khl;biwr;rpf; fil
ghw;rhiyfs;
Flh neYk;ngt gpuNjr itj;jparhiy mUfpYs;s
ghw;rhiy
Vidait
[agpk tpLKiw tpLjp
neYk;ngt cg mYtyf rpw;Wz;br;rhiy
ftud;Fsk; nghUshjhu epiyaj;jpYs;s
tpw;gid epiyak;

v];. gP. Fkhujhr
jiyth;>
fp.E.g. gpuNjr rig>
tp[aGu.

kuf;fwp

2021 etk;gh; 25Mk; jpfjp

gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if k`htyp mjpfhu rig.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x

ngWif mwptpj;jy;

fkj;njhopy; mikr;R
Ministry of Agriculture

khtl;l nghJ itj;jparhiy - nghyd;dWit

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 2021Mk; tUlj;jpw;fhd fl;bl eph;khzq;fs;> jpUj;jNtiyfSf;fhf
xg;ge;jf;fhuh;fis epakpj;Jf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F
,iaghf 2021-12-17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

IDA Credit No.: 5873 LK

01. fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

,y.

xg;ge;jj;jpd; / Ntiyapd; ngah;

1

mur xRrytpw;F mUfpypUe;J Rfhjhu Nritfs;
gzpg;ghsh; mYtyfk; tiu itj;jparhiyapd;
Kd;dhy; vy;iyr; Rtiu eph;khzpj;jy;
Mtz
itg; g fnkhd; W f; f hd
fl; b lj; i j
eph;khzpj;jy;

2

xg;ge;j
,yf;fk;

tpiykD
Mtzf;
fl;lzk;

ICTAD
juk;

tpiyf;
Nfhuy; gpiz
Kwpf; fl;lzk;
(&gh)

DGHP/ACC/
F8/20-18/2021

3,500.00

C7 my;yJ
C6

125,000.00

DGHP/ACC/
F8/20-19/2021

3,500.00

C6 my;yJ
C4

400,000.00

ngWif mwptpj;jy;
Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets
and Plastic Crates for Dry Chili Production Program
in Eastern and North Central Provinces

02. kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
vz;zp
f;if

,y.

xg;ge;jj;jpd; / Ntiyapd; ngah;

1
2

02
02

DGHP/ACC/F12/ME/OT.L.30/2021
DGHP/ACC/F12/ME/IR.31/2021

3,500.00
3,500.00

160,000.00
60,000.00

01

DGHP/ACC/F12/ME/OAE.32/2021

3,500.00

100,000.00

4

OPERATION THEATER LAMP (CEILING)
INFANT T-PIECE RESUSCITATOR
OTOACOUSTIC EMMISIONS(OAE)
SCREENER
BALOON PUMP

01

3,500.00

400,000.00

5

PROTABLE X-RAY MACHINE

01

3,500.00

120,000.00

6

PROTABLE ULTRA SOUND SCANER
HIGH END

01

3,500.00

140,000.00

7

MULTIPARA MONITOR HIGH END

10

DGHP/ACC/F12/ME/B.P.33/2021
DGHP/ACC/F12/ME/P.
X-Ray.34/2021
DGHP/ACC/F12/ME/
P.U.S.H.E.35/2021
DGHP/ACC/F12/ME/
MU.MO.H.E.36 /2021

3,500.00

300,000.00

3

Fwpg;gPl;byf;fk;

tpiyf;
tpiykD
Nfhuy; gpiz
Mtzf;
Kwpf; fl;lzk;
fl;lzk;
(&gh)

01. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhf tpiyfisf; NfhUifapy;
50 kpy;ypad; &ghTf;F Fiwe;j eph;khzq;fSf;F gpuhe;jpa Kd;Dhpikahf 05% kw;Wk; CIDA Kd;Dhpik (Regional
Preference) 4/2016(II) mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; toq;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
02. tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> tpiykD Mtzf; fl;lzkhf ,e;j itj;jparhiyapd;
fzf;fhsUf;F gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L my;yJ fJUnty ,yq;if tq;fpapd; fzf;F ,yf;fk;
7040277> DIRECTOR – DISTRICT GENERAL HOSPITAL POLONNARUWA vd;w fzf;fpw;F gzj;ij itg;gpl;L ngw;Wf;nfhz;l
gw;Wr;rPl;Lld; ,iaGila epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
03. tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; NghJ fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; jtpu nfhs;tdT nra;a
cj;Njrpf;Fk; cUg;gbf;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; ngWkjp 05 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;lhy;> tpiykDjhuh; my;yJ
mth; rhh;ghd gpujpepjpnahUth;> cg gpujpepjpnahUth; my;yJ KftnuhUth; my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;lth; nfhOk;G
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhz;l gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
04. ,e;j tpiyf;NfhuYf;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre-Bid Meeting) 2021-12-10Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F nghyd;dWit khtl;l itj;jparhiyapd; 02Mk; khbapy; cs;s ikj;jphpghy rpwpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy;
,lk;ngWk;;. ,jpy; fye;Jnfhs;s cj;Njrpf;Fk; toq;Feh;fs; epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpd; Clhf 2021-12-07Mk;
jpfjpf;F Kd; dghpolonnaruwapro@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F tpz;zg;gpj;J gjpT nra;J nfhs;sy;
Ntz;Lk;.
05. tpiyf;Nfhuy; jdp cUg;gbahf Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; jdp cUg;gbahfNt tpiyf;Nfhuy; kjpg;gPL
Nkw;nfhs;sg;gLk;. tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ gjpyPLfSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; $lhJ
vd;gJld; mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
06. Nkyjpf jfty;fs; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.
07. Mh;tk; nfhz;l kw;Wk; jifikAila tpiykDjhuh;fs; / Kfth;fs; my;yJ ngahplg;gLgth;fshy; gpd;tUk;
Mtzq;fisr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapy; khj;jpuk; Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F tiuag;gl;l fbjj; jiyg;gpyhd vOj;J %yf; fbjk;
i.
ii. Nkw;fhZk;; tifapyhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiy fzf;fhsUf;Fr;
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L
08. nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; 027-2225780 my;yJ 027-2222261 (ePbg;G ,y. 362) vDk;
njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; thapyhf tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2021-1216Mk; jpfjp
tiuapy;
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; flik ehl;fspy; kl;Lk;
nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; ngWif kw;Wk; fpua Kfhikj;Jt gphptpypUe;J tpiykD
Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
09. ngWif Mtzq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cUg;gbapd; ngaiuj; njspthff;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ~~jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nghyd;dWit khtl;l nghJ
itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 2021-1217Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;
vd;gJld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J (md;iwa jpdNk gp.g. 2.00 kzpf;F) nghyd;dWit
khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; cs;s ikj;jphpghy rpwpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ
mjpfhug+h;t gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
10. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;thuhdhy; mij
cWjp nra;Ak; Mtzj;ij epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
11. ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit.
2021-11-25.

1.

2.

fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd; (ASMP) MFnrytpw;fhf 558.63
kpy;ypad; m.I. nlhyUf;F epfuhd flndhd;iw gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgp;tpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J
(IDA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw
Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets and Plastic Crates for Dry Chili Production Program in
Eastern and North Central Provinces vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.
Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets and Plastic Crates for Dry Chili Production Program in Eastern and
North Central Provinces vd;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l ngWif
FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.
xg;ge;j ,yf;fk;

vz;zpf;if

tpiykDg;gpiz
ngWkjp

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

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf
(fSjhtis nfhj;jzp)
[p.I Foha;fis toq;fy;
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU252040-GO-RFB

1900 Nos

160>000.00

5000.00

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf
(fSjhtis nfhj;jzp) g+r;;rp
jLg;G tiyfis toq;fy;
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU252038-GO-RFB

20000 L.M.

110>000.00

5000.00

tl kj;jpa khfhzj;jpw;fhf
gpsh];bf; ngl;bfis toq;fy;
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU251784-GO-RFB

7000 Nos

110>000.00

5000.00

tpsf;fk;

3.

cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk;
tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;.
4. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWifj; jpizf;fsj;jpypUe;J 0777419521 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf
2021.11.26 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.16 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2
kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
5. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd;
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT
KiwikahdJ nraw;wpl;l epjp Kfhikahshplk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
6. tpiykDf;fs; 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.
jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt
jpwf;fg;gLtJld; jw;NghJ ehl;by; epyTk; njhw;W #o;epiy fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; jpwj;jypd; NghJ
rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gl khl;lhh;fs;. tpiykDf;fspd; tpiyfs; tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh;
tpiuthfNt kpd;dQ;ry; Clhf mwptpf;fg;gLk;.
7. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspd; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf Nrh;f;fg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp|
vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU jdp jghYiwapy;
Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; gpd;tUk; nrhw;fs; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. “Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets and Plastic Crates for
Dry Chili Production Program in Eastern and North Central Provinces”.
8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:
jiyth;>
nraw;wpl;l ngWif FO>
tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.
njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521
jpfjp: 26.11.2021.
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

மவுண்ட் ஜீன் த�ோட்டத்தில் பாரிய
மரங்கள் வெட்டப்படுவதாக புகார்
மஸ்கெலியா நிருபர்

வட்டவளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட அரச பெருந்தோட்டயாக்கத்துக்கு உரித்தான, மவுண்ட்
ஜீன் த�ோட்டத்தில் கடந்த ஆறுமாத
காலமாக பாரிய மரங்கள் தறிக்கப்படுவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இத்தோட்டத்தில் கடந்தகாலங்களில் 800 ஏக்கரில் தேயிலைப் பயிர்
செய்யப்பட்டிருந்த ப�ோதும்.
அரசாங்கம்
ப�ொறுப்பேற்ற
பின்னர்
இத்தோட்டம்
சிறிது
சிறிதாக காடாகி தற்போது 110 ஏக்கர்
காணியில் தேயிலைப் பயிர் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆறு மாத காலமாக
த�ோட்ட நிர்வாகத்தால் 600 பாரிய
மரங்கள் வெட்ட பணிப்புரை இருந்தப�ோதும், சுமார் இரண்டாயிரம்
மரங்களுக்கு மேல் வெட்டப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால் த�ோட்டத்திலுள்ள சகல
தேயிலைசெடிகளும் பழுதடைந்து
ப�ோயுள்ளதாக அங்கு பணிபுரியும்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தற்பொழுது த�ோட்டத்தில் 110
த�ொழிலாளர்கள் பணி புரிவதாகவும், இதில் 65 பெண் த�ொழிலாளர்களுக்கும் 45 ஆண் த�ொழிலாளர்களுக்கும் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள்
மாத்திரம் பணி வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். இவ்வாறு

தேயிலை
செடிகள்
அ ழி க ்க ப ்ப டு ம்
பட்சத்தில் எதிர்க ா ல த் தி ல்
மேலும் தங்க ளு க் கு
வேலை -

பெண் உள்ளூராட்சிமன்ற உறுப்பினர்கள் சமூக
அபிவிருத்தியில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்
முன்னாள் எம்.பி திலகராஜ்
பெண் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் சமூக அபிவிருத்தியில்
அதிக ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்
என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
தலவத்துக�ொட
கிராண்ட்
ம�ொனார்ச் விருந்தக மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இம்மாநாட்டில்
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும்
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். அவர் த�ொடர்ந்து அங்கு உரையாற்றுகையில்,
உள்ளூராட்சி மன்றங்களில்
பெண்களுக்கு 25 சதவீத இட
ஒதுக்கீடு எனும் 2018ஆம் ஆண்டு
முதலான ஏற்பாடு நடைமுறைக்கு
வந்தது. இலங்கையின் உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பெண்களின்
பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவு
முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. அந்த
தெரிவு முறையில் குறைப்பாடுகள்
உள்ளப�ோதும் பெண்கள் தமது
தலைமைத்துவ ஆற்றலை வெளிப்-

படுத்த இந்த ஏற்பாடு
வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்த வாய்ப்பைப்
பயன்படுத்தி
ப�ௌதீக
அபிவிருத்தி
விடயங்களைக் காட்டிலும் உள்ளூர்
மட்டத்தில் சமூக அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்களில் பெண் உறுப்பினர்கள்
ஆர்வம் காட்டுதல் அவசியம்.
தூய்மையான அரசியல் கலாசாரம் ஒன்றை கட்டியெழுப்பும்
பணியை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் சுமார் 25 பேர்
அளவில் செயற்பட்டோம். அதில்
பெண் அரசியல் பங்கேற்பை
உறுதி செய்வது ஓர் அம்சமாகும்.
அதேப�ோல மதிப்பாய்வு சம்பந்தமான க�ொள்கை மற்றும் சட்ட உருவாக்கத்தைச் செய்வதிலும் எமது
பங்களிப்பு இருந்தது.
உண்மையில் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களின்
செயற்பாடுக-

ளும்
மதிப்பாய்வுக்கு
உ ட்ப டு த ்த ப ்ப டு த ல்
வேண்டும். பெண் உறுப்பினர்களுக்கு
உள்ளூராட்சி மன்றத்தில் 25
சதவீத இட ஒதுக்கீட்டு
நடைமுறை 2018 ஆம்
ஆண்டில் நடைமுறைக்கு
வந்ததன் பின்னர் அவர்களின் அரசியல் பங்களிப்புக்கு ஒரு
வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மலையக அரசியல் தளத்தில்
உரையாடல் அரங்கம் ஒன்று எனது
தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
உள்ளது. அத்தகைய அரங்கத்தின்
இலச்சினையை,
அரசியலில்
ஆண்- பெண் சமவாய்ப்பை உறுதி
செய்யும் வகையில் வடிவமைத்துள்ளோம். அத்துடன் பெண்
தலைமைத்துவ முன்னெடுப்புகளுக்கு எப்போதும் எமது ஒருமைப்பாட்டையும்
தெரிவிக்கிற�ோம்
எனவும் தெரிவித்தார்.

யின்றி வேறு த�ொழில்களை நாடவேண்டி
வரும் என கவலைதெ ரி வி க் கின்றனர்.
இவ்வாறு
த றி க ்கப் ப டு ம்
மரத்திற்கு
பெ ருந் த�ோட்டநிறுவ ன ங ்கள்
பணம் பெற்ற ப�ோ து ம்
த�ொழிலாளர்கள் எவ்விதமான
க�ொ டு ப ்ப ன வு க ளைய�ோ, நன்மைய�ோ
பெ று வ தி ல்லையெ ன
மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட
மரங்கள் வெட்டப்பட்ட ப�ோதிலும்
அதன் பெறுமதி பல க�ோடி ரூபாவாகும்.
இது குறித்து அரசாங்கம் தகுந்த
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என
மக்கள் க�ோரிக்கை முன்வைக்கின்றனர்.
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க�ொவிட் விழிப்புணர்வு; துண்டுப்பிரசுரங்கள்
செந்தில் த�ொண்டமானிடம் கையளிப்பு

க�ொவிட் விழிப்புணர்வு த�ொடர்பிலான உலக சுகாதார அமைப்பின்
தமிழ் ம�ொழி மூலமான சுவர�ொட்டிகள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்களின்
பிரதிகள் பிரதமரின் இணைப்பு செயலாளர் செந்தில் த�ொண்டமானிடம்
உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.

இலங்கைக்கான உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் கிளையின் அழைப்பின்
பேரில் இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன், பிரதமரின் இணைப்பு
செயலாளர் செந்தில் த�ொண்டமான்,
வைத்தியர் அமல் ஹர்ஷா மற்றும்
யுனிசெப் தலைவர் ஆகிய�ோர் இந்நிகழ்வில் கலந்துக்கொண்டனர்.

லயன்ஸ் கழகத்தின் மூலம் இரத்தினபுரி ப�ோதானா வைத்தியசாலை க�ொவிட் 19 வார்ட்டு
த�ொகுதிக்கு 20 இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான உபகரண ப�ொருட்கள் அண்மையில்
வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடசாலை மாணவியை கடத்தி
துஷ்பிரய�ோகம் செய்ய முயற்சி

தைரியமாக ப�ோராடி தப்பிய மாணவி
பண்டாரவளை, எல்ல கரந்தக�ொல்ல பிரதேசத்தில் பாடசாலை
மாணவி ஒருவரை துஷ்பிரய�ோகம்
செய்ய முயற்சித்த நபர�ொருவரை
மாணவி தைரியமாக எதிர்கொண்டு
தப்பித்த சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.
17
வயதுடைய
பாடசாலை
மாணவியே இவ்வாறு தப்பித்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் (25) பாடசாலைக்குச் சென்றுவிட்டு வீடு திரும்-

பும் வேளையிலேயே அவர் இச்சம்பவத்துக்கு முகங்கொடுத்துள்ளார்.
கிராமத்திற்குச் செல்லும் கிளை
வீதியில், ஸ்கூட்டரில் வந்த ஒருவர்,
வீதியில்
மாணவியை
மறித்து,
தாக்கி, அருகில் உள்ள பாழடைந்த
த�ோட்டத்திற்கு இழுத்துச் சென்றுள்ளார்.
பின்னர், சந்தேகநபர் மாணவியை
துஷ்பிரய�ோகம் செய்ய முயன்ற
ப�ோது, மாணவி சந்தேகநபரின்
முகத்தை கடித்து, கல்லால் முகத்-

தில் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச்
சென்றுள்ளார்.
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
எல்ல
ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்ட பின்னர் சந்தேகநபரை தேடி
ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
குறித்த பிரதேசம் பாழடைந்த
பகுதியாக காணப்படுவதால் கடந்த
காலத்திலும் இதுப�ோன்ற அசம்பாவிதங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக
கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாத்தளை மாவட்டத்தில் புதிதாக 44 பேருக்கு க�ொர�ோனா
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்
குள்ளான�ோரின் எண்ணிக்கை அண்இருவர் மரணம்
மையில் சடுதியாக குறைந்திருந்த
மாத்தளை மாவட்டத்தில் நேற்று
முன்தினம் இரண்டு க�ொர�ோனா மரணங்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையில்
த�ொற்றாளர்களாக 44 பேர் புதிதாக
இனம் காணப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது. மாத்தளை
மாவட்டத்தில் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்-

நிலையில் கடந்த 24 மணித்தியாலத்திற்குள் 44 பேர் புதிய த�ொற்றாளர்களாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதுடன்
அன்றைய தினமே க�ொர�ோனா மரணங்கள் இரண்டு பதிவாகியுள்ளன.
மீண்டும் மாத்தளை மாவட்டத்தில் க�ொர�ோனா பரவுவதை தடுக்கும் ப�ொருட்டு ப�ொதுமக்கள் சமூக

இடைவெளி
மற்றும்
சுகாதார
நடைமுறைகளை உரிய முறையில்
பின்பற்றி செயற்படுவதன் மூலம்
இந்நோயிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் க�ொள்ள முடியும் என மேற்படி
சுகாதார பணிமனை காரியாலயத்தின்
வைத்திய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சிறுவர் பராமரிப்பு
நிலையத்தின்
ஓவியக் கண்காட்சி
பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்

க�ொழும்பு -பதுளை
பிரதான பாதையில்
பயணிப்போர்
அவதானம்
பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்

கடும் மழை காரணமாக க�ொழும்பு
- பதுளை பிரதான வீதி வழுக்கும்
தன்மை க�ொண்டுள்ளதாக ப�ோக்குவரத்து பிரிவினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எனவே வாகன விபத்துக்களை
கட்டுப்படுத்த ப�ொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயற்படுமாறு ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிஸார் எச்சரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.
பலாங்கொடை இம்புல்பே பகுதியிலிருந்து பலாங்கொடை நகர
எல்லை வரையிலும் மாத�ொல வரையுள்ள பகுதியும் அவதான நிலைமை
உள்ள இடங்களாக உள்ளதாக ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மழையுடன் பாதையில் ஏற்பட்டுள்ள ஈரலிப்பு தன்மை காரணமாக
அதிகாலையிலும் மாலை வேளையிலும் மிகவும் அவதானமாக வாகனங்களை செலுத்துமாறு ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிஸார் வேண்டியுள்ளனர்.

சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி க�ொப்பேகடுவவின் இரண்டு வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளை இங்கு காணலாம். ஆளுநர்

காணவில்லை
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

தலவாக்கலை நகரை வசிப்பிடமாக க�ொண்ட சி.முத்துசாமி ஐயர்
(வயது 72) என்பவரை காணவில்லையென அவரது குடும்பத்தவர்
முறைப்பாடு தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 18ஆம் திகதி வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்ற இவர்
இன்று வரை வீடு திரும்பவில்லையென அவரது
குடும்பத்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இவரை கண்டால் உடனே தகவல் வழங்குமாறு
கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். குறித்த நபர் காணமால்ப�ோன இரண்டு தினங்களில் தலவாக்கலை ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் மகனால் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தன்னுடைய தந்தை த�ொடர்பில் தகவல் தெரிந்தவர்கள் உடனடியாக தனது 0766940905, 076 6184984
த�ொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு தகவல் தருமாறும்
க�ோரியுள்ளார்.

ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து ஓய்வு
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

தனது 39 வருட ஆசிரியர்,
அதிபர், கல்விப் பணிப்பாளர்
சேவையில் இருந்து மலர்விழி சுப்பிரமணியம் அண்மையில் ஓய்வு
பெற்றார். விஞ்ஞான, கணித பாட
ஆசிரியராக இராகலை தமிழ் மகா
வித்தியாலயத்தில் தனது ஆசிரியர் த�ொழிலை ஆரம்பித்த இவர்
பின்னர் கந்தபளை மெதடிஸ்கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணியாற்றினார்.
1985ஆம்
ஆண்டு
முதல்
2002ஆம் ஆண்டு வரை பார்க்
தமிழ் வித்தியாலயத்தில் அதிபராக கடமையாற்றி அதன் பின்னர் கந்தபளை மெதடிஸ்ட் கல்லூரியில் பிரதி அதிபராகவும் பின்னர் அதிபராகவும் 2007ஆம் ஆண்டு வரை கடமையாற்றினார்.

2007ஆம் ஆண்டு இலங்கை
கல்வி நிர்வாக சேவைக்கு உள்வாங்கப்பட்ட இவர் நுவரெலியா கல்வி
வலயத்தில் தமது கடமைகளை
ப�ொறுப்பேற்றார்.
சிறிது காலத்தின் பின்னர் நுவரெலியா வலயத்தின் திட்டமிடல் பிரிவுக்கு ப�ொறுப்பான உதவி கல்வி
பணிப்பாளராக
ப�ொறுப்பேற்று
தான் ஓய்வு பெறும் வரை தனது கடமைகளை மிக சிறப்பாக செயற்படுத்தினார்.
மத்திய மாகாணத்திலுள்ள மிக
சிரேஸ்ட
திட்டமிடல்
பிரிவு
கல்வி பணிப்பாளராகவும் கல்வி திட்டமிடல்
துறையில் மிகச் சிறந்த வளவாளராகவும் தான்
ஓய்வு பெறும் வரை மிக சிறப்பாகவும் துடிப்புடனும் செயற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சப்ரகமுவ மாகாண சிறுவர்
பராமரிப்பு
திணைக்களத்தின்
ப�ொறுப்பிலுள்ள பிள்ளைகளின்
திறமைகளை வெளிக்காட்டும்
சித்திர ஓவிய கண்காட்சி கடந்த
23ஆம் திகதி இரத்தினபுரி மாகாணசபை கேட்போர் கூடத்தில்
மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி க�ொப்பேகடுவ தலைமையில் இடம்பெற்றது.
இரத்தினபுரி
கேகாலை
இரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள
சிறுவர் அபிவிருத்தி 16 மத்திய
நிலையங்களில் இருந்து சுமார்
450 பிள்ளைகள் இந்நிகழ்வில்
பங்கு க�ொண்டனர். இவர்கள்
ஐந்து வயதுக்கும் 18 வயதுக்கும்
இடைப்பட்டவர்களாவர்.
பெற்றோர்களினால் நீதிமன்றங்களின் மூலம் ஒப்படைக்கப்பட்ட
பிள்ளைகள் இவ்வாறு 16 மத்திய
நிலையங்களில் தங்கியுள்ளனர்.
சப்ரகமுவ மாகாண சிறுவர் பராமரிப்பு திணைக்களத்தின் மூலம்
இவர்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிகழ்வில் பிள்ளைகளின் கலை கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றதுடன் திறமை
காட்டிய
மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசில்களையும் சான்றிதழ்களையும் மாகாண ஆளுநர்
டிக்கிரி க�ொப்பேகடுவ வழங்கி
வைத்தார்.
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பல பிறழ்வுகளுடனான புதிய க�ொர�ோனா
திரிபு தென்னாபிரிக்காவில் கண்டுபிடிப்பு
உலக நாடுகள் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை

தென்னாபிரிக்காவில் ந�ோய்த் த�ொற்று
அதிகரிப்பதற்கு காரணமானதாகக் கூறப்படும் அதிக எண்ணிக்கையான மரபணு பிறழ்வுகளுடன் புதிய க�ொவிட்-19 திரிபு ஒன்று
கண்டுடிக்கப்பட்டிருப்பதாக
அந்நாட்டு
விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
ஆபிரிக்க பிராந்தியத்தில் ம�ோசமாக
பாதிக்கப்பட்ட நாடாக உள்ள தென்னாபிரிக்காவில் இந்த மாதம் ஆரம்பம் த�ொடக்கம்
தினசரி ந�ோய்த் த�ொற்று சம்பவங்கள் பத்து
மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.
இதனை அடுத்து பிரிட்டன் மற்றும்
இஸ்ரேல் ப�ோன்ற நாடுகள் தென்னாபிரிக்காவுக்கு பயணத் தடை விதித்துள்ளன.
தெற்கு ஆபிரிக்காவின் மேலும் ஐந்து நாடுகளில் இந்த புதிய வைரஸ் திரிபு பற்றிய
கவலை அதிகரித்துள்ளது.
இந்த புதிய திரிபு டெல்டா திரிபை
விடவும் அதிக த�ொற்று க�ொண்டதாகவும்
தற்போதிருக்கு தடுப்பு மருந்துகளை எதிர்க்கும் தன்மை க�ொண்டது என்றும் விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
‘துரதிருஷ்டவசமாக நாம் புதிய திரிபு
ஒன்றை அவதானித்துள்ளோம். அதுவே
தென்னாபிரிக்காவில் கவலை அதிகரிக்கக்
காரணமாகும்’ என்று வைரஸ் மருத்துவ
நிபுணர் டுலிய�ோ டி ஒலிவேரியா கடந்த
வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற செய்தியாளர்
சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
பி.1.1.529 என்று அழைக்கப்படும் இந்த
திரிபு ‘மிக அதிக எண்ணிக்கையான மரபணு
பிறழ்வுகளை க�ொண்டிருக்கிறது’ என்று அவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த திரிபுக்கு உலக
சுகாதார அமைப்பு கிரேக்க பெயர் ஒன்றை
சூட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

‘துரதிருஷ்டவசமாக
இது
த�ொற்று
ந�ோயின் மறுபிறப்பை ஏற்படுத்துகிறது’
என்று அந்த மருத்துவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தென்னாபிரிக்காவில் இருந்து ப�ொட்ஸ்வானா மற்றும் ஹ�ொங்கொங் சென்ற பயணிகளிடமும் இந்த வைரஸ் திரிபு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர் டி
ஒலிவேரியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வைரஸ் திரிபு பற்றி தீவிரமாக
அவதானித்து வருவதாக குறிப்பிட்டிருக்கும் உலக சுகாதார அமைப்பு இதனை
ஒரு திரிபாக பார்ப்பது மற்றும் இது பற்றி
கவலை க�ொள்வது பற்றி ஆராய்வதற்கு

நேற்று முக்கிய கூட்டம் ஒன்றையும் அந்த
அமைப்பு நடத்தியது. ‘ஆரம்பக்கட்ட
ஆய்வில் இந்த வைரஸ் திரிபு பெரும் எண்ணிக்கையிலான பிறழ்வுகளை க�ொண்டிருப்பதை காட்டுவத�ோடு இது பற்றி த�ொடர்ந்து
ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது’
என்று உலக சுகாதார அமைப்பு வெளியிட்ட
அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பெரும் அச்சறுத்தல்
இந்த புதிய திரிபு தீவிர அவதானத்திற்கு
உரியது என்றும் ந�ோய்த் த�ொற்றின் அதிவேகமான அதிகரிப்பு பெரும் அச்சுறுத்தலை

க�ொண்டது என்றும் தென்னாபிரிக்க சுகாதார
அமைச்சர் ஜ�ோ பால்ஹா எச்சரித்துள்ளார்.
தென்னாபிரிக்காவின் தினசரி த�ொற்று சம்பவங்கள் கடந்த புதனன்று 1,200 ஆக இருந்தது. இதுவே இந்த மாத ஆரம்பத்தில் அது
106 ஆக மாத்திரமே இருந்தது.
இந்த புதிய திரிபு கண்டுபிடிக்கப்படும்
முன்னர் பண்டிகைக் காலத்தை ஒட்டி வரும்
டிசம்பர் நடுப்பகுதியில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நான்காவது அலை ஒன்று பற்றி தென்னாபிரிக்காவில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
நாட்டில் 22 புதிய வைரஸ் திரிபு சம்பவங்கள் பதிவாகி இருப்பதாக அரசின் த�ொற்று
ந�ோய்களுக்கான தேசிய நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வர்த்தக மையமாக இருக்கும் ஜ�ொஹன்னஸ்பேர்க் மற்றும் தலைநகர் பிரிட�ோரியா
மற்றும் குவாடெங் உட்கட நாட்டின் மூன்று
மாகாணங்களில் ச�ோதனையில் ந�ோய்த்
த�ொற்று கண்டறியப்படும் எண்ணிக்கை
வேகமாக அதிகரித்திருப்பதாக அந்த நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
பிரிட�ோரியாவில் உள்ள உயர் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றியில் வைரஸ் க�ொத்தணி ஒன்று
ஏற்பட்டிருப்பது கவலை அளிப்பதாகவும்
அது குறிப்பிட்டது.
கடந்த ஆண்டு பீட்டா வைரஸ் திரிபு
த�ொன்னாபிக்காவிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனினும் இந்தியாவில் டெல்டா
வைரஸ் திரிபு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை
அடுத்து அந்த திரிபின் த�ொற்று எண்ணிக்கை
தற்போது சரிந்துள்ளது.
ஆபிரிக்க பிராந்தியத்தில் அதிக பெருந்த�ொற்று பதிவான நாடாக தென்னாபிரிக்கா

உள்ளது. அங்கு 2.95 மில்லியன் த�ொற்று
சம்பவங்கள் பதிவாகி இருப்பத�ோடு 89,657
பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்த புதிய க�ொர�ோனா வைரஸ் திரிபில்
50 மரபணு பிறழ்வுகள் உள்ளன என்றும்,
ஸ்பைக் புர�ோட்டின் இடையில் 30க்கும்
மேற்பட்ட பிறழ்வுகள் இருப்பதாகவும்
மருத்துவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
க�ொர�ோனா தடுப்பூசிகள் இந்த ஸ்பைக்
புரத இழையையே இலக்கு வைக்கின்றன.
அதேப�ோன்று மனிதர்களின் உடலுக்குள்
ஊடுருவ க�ொர�ோனா வைரஸ் இந்த ஸ்பைக்
புரத இழையைத்தான் பயன்படுத்துகின்றது.
மனிதர்களின்
உடல�ோடு
முதலில்
த�ொடர்பு க�ொள்ளும் ரெசப்டாரில் 10
பிறழ்வுகள் உள்ளன. உலகை உலுக்கிய
க�ொர�ோனா வைரஸின் டெல்டா திரிபிலேயே ரெசப்டார்களில் இரண்டு பிறழ்வுகள் மட்டுமே இருந்தன.
க�ொர�ோனா வைரஸை த�ோற்கடிக்க
முடியாத ஒரு ந�ோயாளியின் உடலிலிருந்து
இத்தனை அதிக பிறழ்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
காகிதத்தில் மிகவும் அச்சுறுத்தக் கூடியதாக த�ோன்றும் பல க�ொர�ோனா திரிபுகள், எதார்த்தத்தில் ஒன்றுமில்லாமல்
ப�ோய் உள்ளன. அதற்கு பல உதாரணங்கள்
உள்ளன. க�ொர�ோனா வைரஸின் பீட்டா
திரிபு இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் மிகவும்
அச்சுறுத்தக் கூடியதாக மக்களின் கவலைக்குரியதாக இருந்தது. அத்திரிபு மனிதர்களின்
ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் சிக்காமல்
தப்பிப்பதில் சிறந்து விளங்கியது. ஆனால்
எதார்த்தத்தில் அதிவேகமாக பரவக்கூடிய
டெல்டா திரிபு உலகை தவிக்க வைத்தது.

பல நாட்கள் திருடியவருக்கு ரஷ்ய நிலக்கரி சுரங்க பறக்கும் மர்மப் ப�ொருள்கள்
ஒரு நாள் சிறைத் தண்டனை விபத்தில் 52 பேர் பலி பற்றி பென்டகன் விசாரணை
அமெரிக்காவில்
பல அருங்காட்சியகத் திருட்டுகளைப்
பு ரிந ்த வ ரு க் கு
ஒரு நாள் சிறைத்
தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 9 6 0 க ளி லு ம்
1 9 7 0 க ளி லு ம் ,
அருங்காட்சியகங்களில் பல ப�ொருட்களைத் திருடியதை
78 வயது கேவின்
ஒப்புக்கொண்டார். 2018ஆம் ஆண்டு
தான் திருடிய ஓர் அரியவகைத் துப்பாக்கியை விற்க முயன்றப�ோது அவர் பிடிபட்டுள்ளார். அப்போதுதான் கேவின்
தான் புரிந்த மற்ற திருட்டுகளையும் ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்புக் கேட்டுக்க�ொண்டார்.
பழைய ப�ொருட்களைச் சேகரிக்கும்
ஆர்வத்தில் அவற்றை திருடியதாக
அவர் காரணம் கூறியுள்ளார். அவர்
புரிந்த திருட்டுகளில் பலவற்றுக்குத்
தண்டனை அளிக்கும் காலவரையறை
முடிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஒரு நாள் சிறைத் தண்டனையைத்
தவிர ஓராண்டு வீட்டில் இருப்பது
உட்பட 3 ஆண்டுகள் கண்காணிப்புடன் கூடிய விடுதலையும் 25,000

ட�ொலர் அபராதமும் கேவினுக்கு
விதிக்கப்பட்டது.
அவர் திருடிய ப�ொருட்களுக்குச்
சுமார் 23,000 ட�ொலரையும் திருப்பிக்
க�ொடுக்க வேண்டும்.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை சக்கர
நாற்காலியில் நீதிமன்றத்தின் முன்
ஆஜரான கேவின் தனது திருட்டுகள்
பற்றி எதுவும் கூறாதாப�ோதும் மனவேதனையை வெளிப்படுத்தினார்.
“இந்த அனைத்து பிரச்சினைகளுக்காகவும் வருந்துகிறேன். இது பற்றி
உண்மையில் நான் அப்போது சிந்திக்கவில்லை. இப்போது எல்லாம்
வெளியே வந்துவிட்டது” என்று நீதிமன்றத்தின் முன் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ர ஷ ்யா வின்
சைபீரியாவில்
உள்ள நிலக்கரிச்
சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் குறைந்தது
52 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகக்
தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த விபத்து
கடந்த
பல
தசாப்தங்களில்
இல்லாத அளவுக்கு ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட மிக ம�ோசமான சுரங்க விபத்தாக கூறப்படுகிறது.
நவம்பர் 25ஆம் திகதி, வியாழக்கிழமை, ம�ொஸ்கோவிலிருந்து சுமார்
3,500 கில�ோமீற்றர் த�ொலைவில்
உள்ள லிஸ்ட்வேஸ்னியா என்ற
சைபீரிய சுரங்கத்தில் காற்றோட்டத்துக்காக சுரங்கத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாயிற் குழியில் படிந்திருந்த
நிலக்கரித் துகள்களில் தீ பற்றியதால்
இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.
அவசர உதவி சேவையைச் சேர்ந்த
ஓர் அதிகாரி, சுரங்கத்துக்குள் சிக்கிக்
க�ொண்டவர்களில் யாரும் உயிர�ோடு
இல்லை என ஒரு செய்தி நிறுவனத்தி-

டம் கூறியுள்ளார். லிஸ்ட்வேஸ்னியா
சுரங்கத்தின் பணிப்பாளர் உட்பட
மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக பிராந்திய ஆய்வுக் குழு கூறியுள்ளது. 49 பேர் மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களில் நான்கு பேர் மிக
ம�ோசமான நிலையில் இருக்கின்றனர். ரஷ்யாவில் உள்ள 58 நிலக்கரிச்
சுரங்கங்களில் 34 வீத சுரங்கங்கள்
பாதுகாப்பற்றவை என்று 2016இல்
அந்நாட்டு அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலக்கரிச் சுரங்கத்தில் 2004
ஆம் ஆண்டு மீத்தேன் வாயு வெடிப்பில் 13 பேர் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

அமெரிக்காவின்
பாதுகாக்கப்பட்ட
வான்
பரப்பில்
‘பறக்கும் மர்மப்
ப�ொ ரு ள்க ள் ’
கா ண ப ்ப ட்ட து
த�ொடர்பான தகவல்களைப் பற்றி
ஆராய ஒரு நடவடிக்கைக் குழுவை
அமெரிக்க இராணுவத் தலைமையகமான பென்டகன்
அமைத்துள்ளது.
ஆர்வமூட்டும் ப�ொருள்கள் பற்றி
ஆராய்ந்து, த�ொடர்புடைய அச்சங்களைப் ப�ோக்க இந்தக் குழு உழைக்கும் என்று செவ்வாய்க்கிழமை
பென்டகன் அறிவித்துள்ளது.
இந்த பறக்கும் மர்மப் ப�ொருள்களை இராணுவ விமானிகள் பார்த்துக் குழம்பியுள்ளனர். இவை குறித்து
தகவல்களும் அளித்துள்ளனர்.
பறக்கும் மர்மப் ப�ொருள்கள்
த�ோன்றியதாக வந்த இத்தகைய
144
தகவல்களை
ஆராய்ந்து
உண்மையை
வெளிக்கொண்டுவரும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இராணுவ அறிக்கை ஒன்று
கடந்த ஜூன் மாதம் வெளியானது.

ஆனால், பறக்கும் மரமப் ப�ொருள்
குறித்து எந்த விளக்கத்தையும் அந்த
அறிக்கையால் தர முடியவில்லை.
ஆனால், இந்தப் ப�ொருட்கள்
வேற்றுக் கிரகத்தைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கலாம் என்ற க�ோணத்தை
இந்த அறிக்கை மறுக்கவில்லை.
2004ஆம் ஆண்டு முதல் பறக்கும்
மர்மப் ப�ொருள்களைப் பார்த்ததாக
செய்யப்பட்ட 144 பதிவுகளில் ஒரே
ஒரு நிகழ்வுக்கு மட்டும் விளக்கம்
கிடைத்துள்ளது. மீதி 143 நிகழ்வுகளுக்கும் எந்த விளக்கமும் இல்லை.
இந்தப் புதிய குழுவை உயர் மட்ட
இராணுவ, உளவுத் துறை நிர்வாகிகள் மேற்பார்வை செய்வர்.

இடிந்து விழும் அபாயத்தில்
திரும்பப் பெற பிரான்ஸுக்கு
ஆப்கான்
மரபுரிமை
சின்னம்
பிரிட்டிஷ் பிரதமர் அழைப்பு
ஆங்கிலக் கால்வாயை கடப்போரை

பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ப�ொரிஸ்
ஜ�ோன்சன் ஆங்கிலக் கால்வாயைக் கடக்கும் அனைத்துக்
குடியேறிகளையும் பிரான்ஸ்
திரும்ப
பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறியுள்ளார்.
இங்கிலாந்துக்குச் செல்வதற்காகக் கால்வாயைக் கடக்க
முயன்ற 27 குடியேறிகள் மூழ்கியதைத் த�ொடர்ந்து அவர்
அவ்வாறு கூறினார்.
அந்தச் சம்பவம் த�ொடர்பாகச் சந்தேகத்துக்குரிய 5 ஆட்கடத்தல்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சட்டவிர�ோதமான
முறையில்
கால்வாயைக் கடப்போர் மீண்டும்
பிரான்ஸுக்குத் திரும்ப, அதனுடன்
ஒப்பந்தம் செய்துக�ொள்ள ஜ�ோன்சன்
பரிந்துரைக்கிறார்.
இந்நிலையில், ஆங்கிலக் கால்வாய்

ஒரு மயானமாக மாற அனுமதிக்கப்ப�ோவதில்லை என்று பிரான்ஸ் பிரதமர்
இமானுவல் மக்ரோன் சூளுரைத்துள்ளார்.
கால்வாயில் மனிதக் கடத்தல் சம்பவங்களை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவர,
ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்திடமிருந்து

ஒருங்கிணைந்த
அணுகுமுறையை இருநாட்டுத் தலைவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஆங்கிலக்
கால்வாயைக்
கடக்கும் குடியேறிகளின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஆண்டைக்
காட்டிலும் இவ்வாண்டு மும்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த பிரச்சினை பற்றி பேச
பிரிட்டன் உள்துறை செயலாளர் பிரீதி படேல நாளை
ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரான்ஸ்
உள்துறை அமைச்சர் கெரால்ட்
டார்மனினை சந்திக்கவுள்ளார்.
ஆங்கிலக் கால்வாயில் கடந்த புதன்கிழமை இடம்பெற்ற விபத்து அந்த
கால்வாயில் இடம்பெற்ற ம�ோசமான
விபத்தாக உள்ளது. இதில் ஒரு கரப்பிணி உட்பட ஏழு பெண்கள், மூன்று
சிறுவர்கள் மற்றும் 17 ஆண்கள் உயிரிழந்தனர்.

யுனெஸ்கோவின் புகழ்பெற்ற
உலக மரபுரிமைச் சின்னமாக
விளங்கும் ஆப்கானிஸ்தானின்
க�ோர் மாகாணத்தில் அமைந்திருக்கும் ‘மினாரத் ஒப் ஜம்’
க�ோபுரம் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் இருப்பதாக தலிபான்
அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
‘இந்த க�ோபுரத்தின் நிலை
குறித்து கவனம் செலுத்தத்
தவறினால்,
அது
இடிந்து
விழுவதை விரைவில் காணக்
கிடைக்கும். அது மிகப்பெரிய அவமானமாக அமையும்.
அதனால்
இவ்விடயத்தில்
யுனெஸ்கோ
அதிகாரிகள்
கவனம் செலுத்த வேண்டும்’
என்று க�ோர் மாகாண தகவல்
மற்றும் கலாசாரத் திணைக்களத்
தலைவர் அப்துல் ஹை கூறியதாக ‘ட�ோல�ோ நியூஸ்’ தெரிவித்துள்ளது.

800 வருடங்களுக்கு முன்னர்
கியாசுதீன் க�ோரி மன்னர் காலத்தில் இந்த மினாரத் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.
‘இந்த மினாரத்தை பாதுகாக்கவென கடந்த 20 ஆண்டுகளாகக்
கவனம் செலுத்தப்படவில்லை.
என்றாலும் எதிர்வரும் குளிர்காலத்தில் இது இடிந்து விழுந்து
விடலாமென்று
நாங்கள்
மிகவும்
கவலையடைகிற�ோம்,” என்று சிவில் உரிமை
ஆர்வலர் ஹசன் ஹக்கீம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேவேளை தலிபான்கள்
கடந்த ஓகஸ்ட் நடுப்பகுதியில்
நாட்டைக் கைப்பற்றிய பின்னர்,
ஆப்கானிஸ்தானின்
கலாசார
பாரம்பரியத்தையும் அதன் பன்முகத்தன்மை மற்றும் சர்வதேச
சட்டத்தை முழுமையாகப் பாதுகாக்க ஐ.நா கலாச்சார முகவரகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
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கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணி படகு விபத்து சம்பவத்தின் பின் இலவச படகு சேவையை இலங்கை கடற்படை நேற்று (26) முதல் சேவையை ஆரம்பித்துள்ளது. கிண்ணியா நகர சபை பிரதேச சபையை இணைக்கும் இறங்கு துறையே குறிஞ்சாக்கேணி பாலம் இதில் சுமார் 25
நபர்கள் ஒரே தடவையில் பயணிக்க முடியும். பாதுகாப்பு அங்கிகள் நிறைந்த சேவையாக இச் சேவை காணப்படுகிறது. பால புனர்நிர்மாணம் முடிவடையும் வரை கடற்படையின் படகு சேவை இடம் பெறும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

த�ோப்பூர் பிரதேசத்தில்

T-56 துப்பாக்கியுடன்

ஒருவர் கைது

ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை- த�ோப்பூர் பிரதேசத்தில் T-56 துப்பாக்கி ஒன்றினை
மறைத்து வைத்திருந்த சந்தேகத்தின்
பேரில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கந்தளாய்
சூரியபுர
விஷேட
ப�ொலிஸ் அதிரடிப் படையினருக்கு
நேற்று முன்தினம் இரவு (25) கிடைக்கப்பெற்ற தகவலையடுத்து குறித்த
சந்தேக நபரின் வீட்டை ச�ோதனையிட்ட ப�ோது அவரிடமிருந்து
T-56 துப்பாக்கிய�ொன்று கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் விசேட ப�ொலிஸ் அதிரடிப் படையினர் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர் த�ோப்பூர்-பாலத்தோப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தர்மலிங்கம் ரவீந்திரன்
(46வயது) எனவும் தெரியவருகின்றது.

காத்தான்குடியில் பல
வீதிகள் வெள்ளத்தில் இடமாற்றத்தை நடைமுறைப்படுத்துமாறு
கிழக்கு மாகாண இணைந்த சேவை

ம ட ்ட க ்கள ப் பு
மாவட்டத்தில் பெய்த
அடை மழையினால்
காத்தான்குடியில் பல
வீதிகள் வெள்ளத்தில்
மூழ்கின.
வ டி க ான்க ளு ம்
வெள்ளத்தில் நிரம்பிய
நிலையில் காணப்பட்ட து . இ தை ய டு த் து
வெள்ள நீரை வடிந்தோடச் செய்யும்
வகையில் காத்தான்குடி நகர சபை
தவிசாளர் எஸ்.எச்.அஸ்பர் புதிய காத்தான்குடி த�ோணாக்கால்வாயை துப்புரவு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

ஓட்டமாவடியில் மாணவர்களுக்கு
டெங்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

ஓட்டமாவடி சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி
அலுவலக
பிரிவில்
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
தாக்கம்
மற்றும் தற்போது நாட்டில் மழைகாலம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில்
டெங்கு தாக்கம் வராத வகையில்
வீட்டுச்
சூழலை
சுத்தமாக
வைத்துக் க�ொள்ளுதல் த�ொடர்பில் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்துகளை ஓட்டமாவடி
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் ஓட்டமாவடி

பிரதம செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்

புதிய காத்தான்குடி
தினகரன் நிருபர்

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி எம்.
எச்.எம்.தாரிக்
வழிகாட்டலில்
மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட
ஓட்டமாவடி
சாஹிரா வித்தியாலய மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு பாடசாலையில் நேற்று
வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றது.
ஓட்டமாவடி சாஹிரா வித்தியாலய அதிபர் எம்.அபுதாஹிர் தலைமையில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
மற்றும் டெங்கு தாக்கம் த�ொடர்பில் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை ப�ொதுச்
சுகாதார பரிச�ோதகர் யூ.எல்.எம்.
ஜின்னா வழங்கினார்.

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

காத்தான்குடி நகர சபை சுகாதார
ஊழியர்களைக் க�ொண்டு புதிய காத்தான்குடி த�ோணாக்கால்வாய் துப்பரவு செய்யப்பட்டு வீதியில் தேங்கி
கிடந்த வெள்ள நீர் வடிந்தோடச் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு பெரிய சாதனைகளும்
சிறிய முயற்சியிலும் இடைவிடாத
உழைப்பிலும் தான் படைக்கப்படுகின்றன. அந்தவகையில் இந்திய
சினிமா எனும் பெரும் விருட்சத்தின் அடியில் துளிர்க்கும் எம்மவர்
சினிமாவும் ஒரு பெரும் விருட்சமாக
வளர வேண்டுமானால் இரசிகர்களின்
ஆதரவு எனும் உரமும் இலாபம்
எனும் நீரும் அவசியம் என வைத்திய
கலாநிதி ஜி.சுகுணன் தெரிவித்தார்.
சிப்ஸ் சினிமாஸ் எனும் தயாரிப்பு
நிறுவனத்திற்கூடாக
'கலிகாலன்'
எனும் சிறிய திரைப்படத்தினை தயாரித்துள்ள அவர் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியிடப்படவிருக்கும் இத்திரைப்படம் த�ொடர்பில் கல்முனை
ஊடக மையத்தில் நேற்று முன்தினம்
இரவு இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
மேலும் தனது கருத்தில் ஈழத்துக்
கலைஞர்களின் பாரிய முயற்சியால்
மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் 'கலிகாலன்' ப�ோன்ற திரைப்படங்களை
நாம் ஆர்வத்துடன் சென்று பார்வையிடுவதுடன், எமது கலைஞர்களை
ஊக்கப்படுத்துவது
மட்டுமல்லாமல் எமது கலைஞர்களின் திறமைகளை நாம் பாராட்டுவதன் ஊடாக
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வர்த்தக சினிமா பாரிய வளர்ச்சி காணும்

அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தின்
சர்வதேச ஆய்வு மாநாடு - 2021
கல்லடி குறூப் நிருபர்

பேராசிரியர் ஞானா குலேந்திரன், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் திருமலை
வளாக முதல்வர் பேராசிரியர் வ. கனகசிங்கம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்கலைத் துறைத் தலைவர்
கலாநிதி சுதேஷ் மணிதிலஹே ஆகிய�ோரும் கலந்து க�ொண்டு இணையவழியில் உரையாற்றியிருந்தனர்.
க�ொழும்பு
பல்கலைக்கழகத்தின்
கட்புல ஆற்றுகைகள் கலைகள் உயர்
பட்டப்படிப்புகள் பீடத்தின் பீடாதி-

சத்திலேயே 2023ம் ஆண்டுக்கான
வருடாந்த இடமாற்றத்தினை இலகுவாக செயற்படுத்த முடியுமென
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, 2020,2021 வருடாந்த
இடமாற்றக் கட்டளை கிடைக்கப்பெற்று இதுவரை புதிய சேவை
நிலையத்தில் கடமையை ப�ொறுப்பேற்காத இணைந்த சேவை உத்திய�ோகத்தர்களை எதிர்வரும் டிசம்பர் 31ம் திகதிக்கு முன்னர் புதிய
சேவை நிலையத்தில் கடமையை
ப�ொறுப்பேற்பதற்கு
ஏதுவாக
விடுப்பு செய்வது சம்பந்தப்பட்ட
நிறுவன தலைவரது ப�ொறுப்பாகும்.

வைத்திய கலாநிதி ஜி.சுகுணன் தயாரித்த
'கலிகாலன்' நாளை திரையரங்குகளில்

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சுவாமி விபுலானந்த

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சுவாமி
விபுலானந்த அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தின் இந்த ஆண்டுக்கான சர்வதேச
ஆய்வு மாநாடு மட்டக்களப்பு கல்லடியிலுள்ள அழகியற் கற்கைகள் நிறுவகத்தின் இராசதுரை அரங்கில் நிறுவகத்தின்
இன்னிய அணியினரின் வரவேற்புடன் ஆரம்பமாகியது. கட்புல மற்றும்
த�ொழில்நுட்ப கலைகள் துறையின்
தலைவர் கலாநிதி சு.சிவரெத்தினத்தின் வரவேற்புரையினை த�ொடர்ந்து
சர்வதேச ஆய்வு மாநாட்டின் தலைவர்
கலாநிதி ஜெயரஞ்சினி ஞானதாஸ் அறிமுகவுரையை நிகழ்த்தியிருந்ததுடன்
நிறுவகத்தின் பணிப்பாளர் கலாநிதி
புள�ோரன்ஸ் பாரதி கென்னடி பணிப்பாளர் உரையை நிகழ்த்தியிருந்தார்.
இணையவழி த�ொழில்நுட்பம் ஊடாகவும் நடாத்தப்பட்ட இந்நிகழ்வில்
தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின்
முன்னாள் இசைத்துறைத் தலைவர்

கிழக்கு மாகாண இணைந்த
சேவை
உத்திய�ோகத்தர்களின்
2020, 2021 ஆம் ஆண்டுக்குரிய
வருடாந்த
இடமாற்றத்தினை
நடைமுறைப்படுத்துமாறு, கிழக்கு
மாகாண
பிரதம
செயலாளர்
துஷித.பி.வணிகசிங்க
அறிவித்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பான சுற்று நிருபம்
கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள சகல
அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள்,
பிரதிப் பிரதம செயலாளர்கள்,
திணைக்களத் தலைவர்கள், நிறுவனத் தலைவர்கள் ஆகிய�ோருக்கு

அனுப்பி
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண
சூழ்நிலை காரணமாகவும் மற்றும்
2020,
2021ம்
ஆண்டுக்கான
கிழக்கு
மாகாண
இணைந்த
சேவை உத்திய�ோகத்தர்களின் வருடாந்த இடமாற்றக் கட்டளைகள்
இதுவரை உரிய முறையில் நடைமு றைப்ப டு த்தப்ப ட ா த த ா லு ம் ,
எதிர்வரும் 2022ம் வருடத்திற்கான இடமாற்ற விண்ணப்பங்கள்
க�ோராமல் இருப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
2020,2021ம் ஆண்டுக்கான இடமாற்றக் கட்டளைகளை பூரணமாக
நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பட்-

பதி பேராசிரியர் ச�ௌமிய லியனஹே
சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து க�ொண்டிருந்தார்.
இந்நிகழ்வில் சென்னை கலாசேத்ரா
கலைக் கல்லூரியின் வருகைதரு
பேராசிரியரும், மீனம்பாக்கம் ஏ.எம்.
ஜெயின் கல்லூரியின் இணைப்பேராசிரியருமான முனைவர் சே.இரகுராமன்
தனது ஆதாரசுருதி உரையை பரதமும்
ஆய்வும் என்ற தலைப்பில் இணையவழி மூலமாக நிகழ்த்தினார்.

என்பதில் எந்தவித ஐயமுமில்லை.
அத்தோடு நாளை வெளியாகவுள்ள
'கலிகாலன்' திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் சென்று பார்வையிடுவதுடன் ரசிகர்கள் தமது ஆதரவை
வழங்குவதன் மூலம் மேலும் பல
சினிமாக்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில்
அதிலும் குறிப்பாக மட்டக்களப்பில் இருந்து பல திரைப்படங்கள்
தயாரிக்கப்படுவதற்கும்
மட்டக்களப்பு சினிமா வர்த்தக ரீதியில்
வளர்ச்சி காண்பதற்கும் சினிமா
துறை சார்ந்த ஆர்வலர்கள் மற்றும்
ரசிகர்களின் ஆதரவினையும் மட்டக்களப்பில் இருந்து சினிமாத்துறைக்காக பாரிய பங்காற்றிவரும் கலை-

ஞர்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
தாம் செலவழிக்கும் பணம் திரும்பி
வரும் எனும் நம்பிக்கை மிகவும்
தூர்ந்து ப�ோயிருக்கும் நிலையிலும்
பணத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் த�ொடர்ச்சியாக எம்மை ப�ோன்று
குறுந்திரைப்படங்களை தயாரிக்கின்றனர்.
அந்தவகையில் 'சிப்ஸ் சினிமாஸ்'
எனும் எனது தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கூடாக 'கலிகாலன்' எனும் சிறிய
திரைப்படத்தினை நாளை திரையரங்குகளில் வெளியிட இருக்கின்றோம்.
இத்திரைப்படத்திற்கு மக்கள் பெரும்
வரவேற்பை க�ொடுப்பார்கள் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.

தற்போது மட்டக்களப்பில் சினிமா
வர்த்தக ரீதியில் வெற்றி பெறுவதற்கான காலம் கனிகின்றது என்றே
கூறலாம். மேலும் இதுவரை மட்டக்களப்பு திரையரங்குகளில் மாத்திரம்
திரையிடப்பட்டு வந்த இவ்வகையான சிறிய திரைப்படங்கள் 'கலிகாலன்' திரைப்படத்தின் மூலமாக
அம்பாறை
மாவட்டத்திற்கும்
நகர்ந்திருப்பது இந்த முயற்சிக்குக்
கிடைத்த வெற்றியின் மற்றும�ொரு
சான்றாகும்.
எனது தயாரிப்பில் வெளியாகின்ற
கலிகாலன் குறுந்திரைப்படமானது
மட்டக்களப்பின் பிரபலமான இயக்குநராக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கு. க�ோடீஸ்வரன் என்பவர்
இயக்கியுள்ளர்.இக்குறுந்திரைப்படமானது திரையரங்கு இரசிகர்களைக்
கவரும் விதமான ஜனரஞ்சக சினிமா
பாணியில் சிறந்த கதை, திரைக்கதைகளைக் க�ொண்டு படங்களை
இயக்கி இருக்கின்றார்.
சிறிய திரைப்படங்களாக இருந்தாலும்
அவை
த�ொடர்ச்சியாக
வெளியிடப்படும் ப�ோது ஏனைய
த�ொழிநுட்பக் கருவிகளின் தரமும்
கலைஞர்களின் திறனும் தானாக
மேம்படும் எனும் நம்பிக்கையை
அவர் க�ொண்டுள்ளதை இக்குறுந்திரைப்படத்தில் நாம் காணலாம்
என்றார்.

பாண்டிருப்பில் நாவலர் சிலை திறப்பு
துறைநீலாவணை நிருபர்

சைவத்திற்கும்
தமிழுக்கும்
அளப்பெரிய
த�ொண்டாற்றிய ஸ்ரீலஸ்ரீ
ஆறுமுக
நாவலரின்
த�ொண்டினை
க�ௌரவிக்கும்
வகையில்
கல்முனை
பாண்டிருப்பு நாவலர் வித்தியாலயத்தின் நுழைவாயிலில்
அன்னாரின் சிலை திறந்து
வைக்கப்பட்டது.
கருணை உள்ளம் அறக்கட்டளை
அமைப்பின்
அனுசரணையில்
இச்சிலை வடிவமைக்கப்பட்டது.
இப்பாடசாலை அதிபர் கணேசலிங்கம் தியாகராஜா தலைமையில் இடம்பெற்ற இந் நிகழ்வில்
நேற்று கல்முனை வலயக் கல்விப்
பணிப்பாளர் எஸ்.புவனேந்திரன்
பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்டு
நாவலர் சிலையினை திரை நீக்கம்
செய்து வைத்தார்.
இந் நிகழ்வில் கல்முனை தமிழ்
க�ோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர்
எஸ்.சரவணமுத்து, த�ொழிலதிபரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான
க.பிரகலாதன் ஆசிரிய ஆல�ோசகர்-

களான மா.லக்குணம்,
க . ச ாந ்த கு ம ா ர் , க ருணை
உள்ளம்
அ ற க ்க ட ்டளை
அ மை ப் பின்

பணிப்பாளர் பு.கேதீஸ் துரைவந்தியமேடு அரசினர் தமிழ் கலவன்
பாடசாலை அதிபர் செல்லையா
பேரின்பராஜா
ஓய்வு
நிலை
ஆசிரியை
செல்வி
க.வசந்தி

தலைவர் அ.ரஜிவன், வி.எஸ்.
கே வர்த்தக நிலைய உரிமையாளர் வ.க�ோணேஸ், கல்முனை
நெற் ஊடக வலையமைப்பின்

பாடசாலை நலன்விரும்பி எஸ்.
கமலநாதன் ஆகிய�ோர் க�ௌரவ,
சிறப்பு அதிதிகளாக கலந்து சிறப்பித்தனர்.
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சனிக்கிழமை

வவுனியாவில் நாவலர் குருபூசை
வவுனியாத் தமிழ்ச்
சங்கமும் ஆதி விநாயகர்
ஆலயமும் இணைந்து
நடத்தும் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமானின் குருபூசை இன்று
சனிக்கிழமை
கார்த்திகை மகத்தில் ஆதிவிநாயகர் ஆலய வசந்த
மண்டபத்தில் மாலை
5.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. தமிழருவி
த.சிவகுமாரன்
தலைமையில் நடைபெறும்
இந்நிகழ்வில், நாவலர்
திருவுருவ வழிபாட்டினை ஆலய
பிரதம குரு சிவஸ்ரீ ஜெ.மயூரக் குருக்-

கள் நிகழ்த்த திருமுறை
ஓதப்படும். வரவேற்புரையினை ஆலயத்தின்
செயலாளர் தே.அமுதராஜ்
வழங்குவார்.
தலமையுரையினைத்
த�ொடர்ந்து இடம்பெறும் சிறப்புரைகளில்
“நலம்
பெருக்கிய
நாவலர்” என்றப�ொருளில்
சிவத்தமிழ்ச்
செல்வர் சிவ.கஜேந்திரகுமாரும் “நாவலர்
நற்பணிகள்”
என்ற
ப�ொருளில் சைவமணி
செல்வ.சண்முகமும்
உரையாற்றுவார்கள்.

திருநாவற்குளத்தில் வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர்
புகுந்தமையால் மக்கள் அவதி
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா
திருநாவற்குளத்தில்
வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்தமையால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக ஏற்பட்ட மழை காரணமாக திருநாவற்குளம் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின்
வீடுகளிற்குள் வெள்ளநீர் உட்புகுந்தமையால் பெரும் பாதிப்பிற்குள்-

ளாகியுள்ளனர்.
இதனால் இவ்வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் தற்போது
உறவினர்கள் வீடுகளில் வசித்து வருகின்றனர். அத்தோடு இப்பகுதியின்
பல வீதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதால்
ப�ோக்குவரத்தும் முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறான பிரச்சினை மழைக்
காலங்களில் தமக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஏற்படுவதாக இப்பிரதேச
மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இரணைமடு குளத்தின் நீர்மட்டம் உயர்வு

தீருவில் திடலில் மாவீரர் நாள்
நினைவேந்தல் நடத்த அனுமதி
யாழ்ப்பாணம்
வல்வெட்டித்துறை
தீருவில் திடலில் மாவீரர்நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளுக்கு நகர சபையினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தீருவில் திடலில் மாவீரர் நாள்
நினைவேந்தல்
நிகழ்வுகளை
ஏற்பாடு செய்வதற்கு வடமாகாண
சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர்
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம்
எழுத்து
மூலம் அனுமதி க�ோரி இருந்தார்.
அதற்கு, நகரசபை தலைவர் என்.

செல்வேந்திரா, " தீருவில் திடலை
எந்த நிகழ்வுகளுக்கும் வழங்க
வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளமையால், திடலில் நிகழ்வுகளை
நடத்த அனுமதிக்க முடியாது" என
எழுத்து மூலம் பதில் அளித்து இருந்தார்.
அந்நிலையில், சபை உறுப்பினர்கள் சபையை கூட்டி அது த�ொடர்பில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என
நகர சபை தலைவரிடம் க�ோரியதை

குருநகரில் வீதியில் டயர்
க�ொளுத்திய இருவர் கைது
யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பகுதியில் வீதியில் டயர் க�ொளுத்திய குற்றச்சாட்டில் இருவர் யாழ்ப்பாண ப�ொலிஸாரினால்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
குருநகர் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை டயர்கள் க�ொளுத்தப்பட்டன. சம்பவம் த�ொடர்பில் அறிந்த ப�ொலிஸார்
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து டயர் க�ொளுத்திய சந்தேகநபர்கள் இருவரை கைது செய்ததுடன், வீதியில் எரிந்த டயர்களையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

அடுத்து சபைக்கூட்டம் கூட்டப்பட்ட
ப�ோது, க�ொர�ோனா விதிமுறைகளை
கடைப்பிடித்து, சுகாதார நடைமுறைகளுடன் நிகழ்வினை நடாத்துவதற்கு
அனுமதிப்பது என கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளை ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் பயன்படுத்துவதாயின் அதற்காக மாத்திரமே ப�ொலிசாரிடம்
அனுமதி க�ோருவது எனவும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியாவில் த�ொடர் மழை காரணமாக 31 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 115 பேர்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வவுனியாவில் கடந்த சில

நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகின்றது.
பெய்துவரும் மழையினால் வவுனியா
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 3 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 11 பேரும், வவுனியா தெற்கு
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 1 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேரும், வவுனியா வடக்கு
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 19 குடும்பங்க-

ளுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றும் நிலையங்கள், திகதிகள் பற்றிய விபரங்கள் அந்தந்த பிரதேசங்களிற்குரிய
சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகளால்
அறியத்தரப்படும்.
க�ொர�ோனாவிற்கான
இரண்டு
தடுப்பூசிகளையும்;
பெற்றுக்க�ொண்ட 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் தமது தடுப்பூசி அட்டையை
சமர்ப்பித்து தமக்குரிய மூன்றாவது
தடுப்பூசியை
பெற்றுக்கொள்ள
முடியும்.
தடுப்பூசி அல்லது வேறு மருந்துகளிற்கு ஒவ்வாமை உடையவர்களுக்கு எதிர்வரும் மார்கழி மாதம்
04, 11 ஆம் திகதி சனிக்கிழமைகளில் தடுப்பூசி வழங்குவதற்கு
யாழ் மாவட்டத்தில் யாழ் ப�ோதனா
வைத்தியசாலை மற்றும் பருத்தித்துறை, ஊர்காவற்துறை, தெல்லிப்-

பளை, சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலைகளிலும், கிளிந�ொச்சி,
முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னார்
ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள
மாவட்ட ப�ொது வைத்தியசாலைகளிலும் இத்தடுப்பூசிகள்; வழங்குவதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந் நிலைமைகள் இருப்பதாக
சந்தேகிக்கப்பட்டு தடுப்பூசி வழங்கப்படாது திருப்பி அனுப்பப்பட்டவர்கள் தடுப்பூசி வழங்கும்
நிலையத்தில் உள்ள வைத்திய
அதிகாரியின் பரிந்துரைக் கடிதத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்டு
மேற்குறிப்பிட்ட
வைத்தியசாலைகள் ஏதாவது ஒன்றில் தமக்குரிய தடுப்பூசியை பாதுகாப்பாக
பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என
தெரிவித்தார்.

தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால்
மாங்குளத்தில் மரநடுகை
வவுனியா விசேட நிருபர்

மரநடுகை மாதத்தை முன்னிட்டு
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால்
மாங்குளத்தில் மரநடுகை மேற்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னனியின் தலைவரும், பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான
கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம், அக் கட்சியின் செயலாளரும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான
செல்வராஜா
கஜேந்திரன், சட்ட ஆல�ோசகர்
சட்டத்தரணி காண்டீபன் மற்றும்
கட்சியின் மாங்குளம் பகுதி செயற்பாட்டாளர்கள் இணைந்து வீதிய�ோரத்தில் மரநடுகையில் ஈடுபட்டனர்.
கார்த்திகை மாதம் மர நடுகை

லமாகவும் உயர்வடைந்துள்ளது. அத்துடன் புதுமுறிப்புக்குளம், குடமுருட்டிக்குளம், வன்னேரிக் குளம்
என்பவற்றின் நீர்மட்டம் உயர்வடைந்து வான் பாய்கின்றன.

வவுனியாவில் த�ொடர் மழை காரணமாக
வீடுகள் சேதம்: 115 பேர் பாதிப்பு

60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு
க�ொர�ோனாத் தடுப்பூசி
க�ொர�ோனாத் தடுப்பூசி வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் 60 வயதிற்கு
மேற்பட்டவர்களுக்கு
மேலதிகமாக மூன்றாவது தடவையாக
க�ொர�ோனாத் தடுப்பூசி 29 ஆம் திகதியிலிருந்து வழங்கப்படவுள்ளதாக
வடமாகாண சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி
ஆ.கேதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் தெரிவிக்கையில்
60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில்
ஏற்கனவே சின�ோபாம் தடுப்பூசியை இரண்டு தடவைகள் பெற்றுக்கொண்டவர்கள்
மட்டுமே
இரண்டாவது தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து ஆகக்குறைந்து மூன்று மாத இடைவெளியின் பின் இத் தடுப்பூசியைப்
பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்க-

கிளிந�ொச்சி நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்
கீழுள்ள 36 அடி நீர் க�ொள்ளவு க�ொண்ட
இரணைமடு குளத்தின் நீர்மட்டம் 29 அடி 8
அங்குலமாக உயர்வடைந்துள்ளது. நேற்று
முன்தினம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள நிலவர அறிக்கையின்படி இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
26 அடி க�ொள்ளவு க�ொண்ட கல்மடு குளத்தின் நீர்மட்டம் 25 அடி 10 அங்குலமாக
காணப்படுவதுடன் பிரமந்தனாறுக் குளம்
மற்றும் கனகாம்பிகை குளம் என்பன கடந்த
ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக நீர்மட்டம் உயர்வடைந்து வான் பாய்ந்து வருகின்றன.
இதேப�ோன்று கிளிந�ொச்சி மேற்கு நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள அக்கராயன் குளத்தில் நீர் மட்டம் 22 அடி 5 அங்குலமாகவும் கரியாலை
நாகபடுவான் குளத்தின் நீர்மட்டம் 07அடி 2 அங்கு-

ளைச் சேர்ந்த 66 பேரும், வெங்கல செட்டிகுளம் பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 8
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 35 பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வவுனியா பிரதேச
செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் 3
வீடுகள் பகுதியளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வவுனியா மாவட்டத்தில் 31

தமிழ்ச்சங்கம் நடத்தும்
நாவலர் நினைவரங்கம்
யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச்சங்கம்
முன்னெடுக்கும் நாவலர் நினைவரங்கம் இன்று 27. 11. 2021 சனிக்கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு
யாழ்ப்பாணம் நாவலர் கலாசார
மண்டபத்தில்
நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் செந்தமிழ்ச்சொல்லருவி
ச.லலீசன்
தலைமையில் நடைபெறவுள்ள
இந்நிகழ்வில் நிகழ்விற்கு அனுசரணை வழங்கும் கரிகணன் நிறுவனப் பணிப்பாளர் சிவ.ராஜ்குமார்
தம்பதியர் மங்கள விளக்கேற்றுவர்.
செஞ்சொற்செல்வர் கலாநிதி
ஆறு. திருமுருகன் த�ொடக்கவுரையையும் யாழ். மாநகர ஆணையாளர் த.ஜெயசீலன் வாழ்த்துரையையும் வழங்குவர். தெல்லிப்பழை

பருத்தித்துறை நகரசபை தவிசாளர்
உள்ளிட்ட 17பேர் தனிமைப்படுத்தலில்
யாழ்.விசேட நிருபர்

மாதமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு
வருடந்தோறும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மரநடுகை இடம்பெற்று
வருகின்றது. அந்தவகையில் மரந-

டுகை மாதத்தை முன்னிட்டு கார்த்திகை 26 ஆம் திகதியான நேற்று
(26.11) இம் மரநடுகை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

யூனியன் கல்லூரி உயர்தர வகுப்பு
மாணவன்
ச.அமலஅசாம்
நடையில் நின்றுயர் நாயகன்
நாவலர் என்ற ப�ொருளிலும்
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
உயர்தர வகுப்பு மாணவன் ஜெ.
தவேதன் எழுந்த க�ொழுங்கனல்
என்ற ப�ொருளிலும் உரையாற்றுவர். சுன்னாகம் ஸ்கந்தவர�ோதயக்
கல்லூரித் தமிழாசிரியரும் இந்து
ஆன்மீகப் பிரசாரகருமாகிய க.
கனகதுர்க்கா நாவலர் வழி என்ற
ப�ொருளில் நினைவுப் பேருரையாற்றுவார். தமிழ்ச்சங்கச் செயலாளர் இ.சர்வேஸ்வரா நிறைவுரையையும்
நன்றியுரையையும்
வழங்குவார். சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி நிகழ்வில்
பங்கேற்குமாறு தமிழ்ச்சங்கத்தினர் வேண்டியுள்ளனர்.

யாழ்.பருத்தித்துறை
நகரசபை
உறுப்பினர் ஒருவருக்கு க�ொர�ோனா
த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து பருத்தித்துறை நகர
சபையில் 17 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை
இடம்பெற்ற பருத்தித்துறை நகரசபையின் 2022 ம் ஆண்டுக்கான பாதீட்டு அமர்வில் கலந்து
க�ொண்ட
பருத்தித்துறை
நகர
சபை தவிசாளர், உறுப்பினர்கள்,
மற்றும் இரண்டு உத்திய�ோகத்தர்கள் ஆகிய�ோர் உள்ளடங்கலாக 17

பேர் நேற்றிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இது த�ொடர்பில்
மேலும் தெரியவருவதாவது,
பருத்தித்துறை
நகரசபையின்
2022 ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு
திட்ட வாக்கெடுப்பு இடம் பெற்ற
வேளை அங்கு கலந்து க�ொண்டிருந்த அகில இலங்கை தமிழ்
காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினர்
ஒருவருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
உறுதியானது. இந்நிலையில் அவ்
அமர்வில் கலந்து க�ொண்ட உறுப்பினர்களுடன் ஒரு த�ொழிநுட்ப உத்திய�ோகத்தர், மற்றும் ஒரு எழுதுனர்
ஆகிய�ோர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 115 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் த�ொடர்பாக அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவினர்
மேலதிக தகவல்களை சேகரித்து வருகின்றனர்.

மீன் பிடித்துக்கொண்டு
இருந்த இளைஞன்
மின்னல் தாக்கி பலி
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, இராசேந்திரங்குளம்
குளத்தில் மீன் பிடித்துக்கொண்டு
இருந்த இளைஞன் ஒருவர் மின்னல்
தாக்கி மரணமடைந்துள்ளார்.
நேற்றுக் காலை இடம்பெற்ற இச்
சம்பவம் த�ொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,
வவுனியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கன மழை பெய்து வருவதுடன், அவ்வப்போது இடி மின்னல்
தாக்கமும் ஏற்பட்டு வருகின்றது.
இந்நிலையில் இராசேந்திரங்குளம்
பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் மீன்
பிடித்துக்கொண்டு இருந்துள்ளார்.
இதன்போது அப் பகுதியில் மின்னல்
தாக்கியதில் குறித்த இளைஞன்
சம்பவ இடத்திலேயே மரணமடைந்துள்ளார். இச் சம்பவத்தில் 30 வயது
இளைஞன் ஒருவரே இவ்வாறு மரணமடைந்தவராவார்.

குளக்கரையில் இளம்
குடும்பஸ்தரின் சடலம் மீட்பு
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா இராசேந்திரகுளம் குளப்பகுதியில் மீன்பிடிக்கச் சென்றவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
இச் சம்பவம் குறித்து மேலும் தெரியவருவதாவது,
குறித்த நபர் இராசேந்திரகுளத்தில்
மீன்பிடிப்பதற்காக நேற்று (26.11)
காலை தனது வீட்டில் இருந்து சென்றுள்ளார். நீண்ட நேரமாகியும் வீடுதிரும்பாத நிலையில் அவரது மனைவி
குளத்துப் பகுதிக்குச் சென்று தேடியுள்ளார்.
இதன்போது குளப்பகுதியில் காணப்பட்ட பிட்டியில் சடலமாக கிடந்தமை
கண்டறியப்பட்டது. மின்னல் தாக்கத்தின் காரணமாக இறந்திருக்கலாம்
என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது. குறித்த
சம்பவத்தில் சிவலிங்கம் தினேஷ்குமார் (வயது - 28) என்ற இளம் குடும்பஸ்தவரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டவராவார்.

27–10–2021
27–11–2021

2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

சுவனத்தை
தந்தருள்!

கண்கள்
பனிக்குது

குறிஞ்சாக்கேணி
பாலத்தின் ஓலம்
-

-

இழப்பதற்கு இனி
என்ன இருக்கு
கண்ணீரில் நனைகிறது
பெத்தமனங்கள்
எத்தனை கனவுகள்
எத்தனை கற்பனைகள்
சுமந்துக�ொண்டு
புத்தகப்பையுடன்
சென்ற நீங்கள்
கபனுடையுடன்
திரும்பியதேன�ோ--!

படகு பரிதாபத்தை த�ோற்றுவித்தது
பாலர் பிள்ளைகள் உருக்குலைத்தது
பாடசாலை சீருடை சீர்குலைந்தது
பைகள் உள்ளங்களை வெளிப்படுத்தியது.

ஏடதை கையில் ஏந்தி
எழில் க�ொஞ்சும் காலையில்
வீடதை மறந்து இனியெம்
வீடது பள்ளிதான் என்றெண்ணி;..

-

-

பாவம் மக்கள்
பாலம் இல்லை!
படிப்பு வேண்டி
படகில் பயணம்!

கவலைகள் நிரம்பி வழிந்தது
கடலலை சூழ்ந்து க�ொண்டது
கனவுகளை பறித்த புத்தகம்
கரை ஒதுங்கி க�ொண்டது
கபன் துணியால் அணைக்கப்பட்டது.

காலடி வைத்து படகிலேறி
கடந்திட்ட கடல் பாதை
ஆழத்தை அறியா பிஞ்சுகள்
ஆங்கது படக�ோடு கவிழ்ந்தனரே!

-

உயிரது பிரிந்த ப�ோது
உருகிய நெஞ்சங்கள் க�ோடி
பயிரது விளைய முன்னே
பறித்திட காலம் இதுவ�ோ?

கண்கள் பனிக்குது
கல்புகள் பதறுது
பெற்றதாய்
ப�ொறுப்பாளா--!
இல்லை
பின் சென்றுழைத்த
தந்தை மறுப்பாரா--!
கலைந்த கனவுகள்
இழந்த நிம்மதி
ப�ோன உயிர்
திரும்ப வருமா!
இல்லை
அழுதுதான் பலன்
கிடைக்குமா!
-

வழிநடத்தவும்இ வழிகாட்டவும்
வழிகள் தெரியாது
தலைமைத்துவம்
குறைபாட்டை அறியாது
வன்முறை ஏற்படுத்தியது
சூழலை மாசுபடுத்தியது
வணக்கத்தின் வழிபாட்டின்
அருகே நிகழ்ந்தது
அரங்கேற்றி வைக்கப்பட்டது
ஜூவாலை கருகே தகர்ந்தது.

பெரிதுவத்துப் பெற்ற
பிள்ளை
பிஞ்சிலே இழந்ததை
விஞ்சியே விசும்பலாமா--!
நித்திரை இழந்து
நிம்மதி கலைந்து
வளர்த்த கண்மணிகள்
கிள்ளைம�ொழியுடன்
அன்ன நடை பயின்ற
விதம்
அனைத்தும் மறந்து
விடுமா--!
-

உயிர்கள் பற்றிய உணர்வுகள்
நாளை மறக்க நேரிடும்
வாதிடும் அறிவுகளிடத்தில்
எனக்கும் பேச தகுதியுமில்லை
வேரிடம் நான் வளர்த்து க�ொள்ளவுமில்லை
ஒன்றாலும் ஒன்றுமில்லை
யதார்த்த நிலையின்
பூச்சியத்தில் ஆரம்பமாகும்.

அல்லாஹ்
தந்த பரிசை
அவனே திருப்பிட்டான்
நாமும் வாடலாமா
தினமும் இதையேற்க
வாய்ப்பைத் தருவானா--!

குறிஞ்சாகேணி ஆறு
குடித்த உயிர�ோ ஏழு!
மூன்று வயது சிறுமி முதல்
முப்பது வயது முன்பள்ளி ஆசிரியை
எழுபது வயது வய�ோதிபரையும்
முழுதாய் முழுங்கிவிட்டது ஆறு!!
பள்ளி செல்வோர் உயிரை
பாதியிலே பறித்த எமன்!

கண்களில் வடியும் நீரை
கடலுக்கே விட்டுச் செல்வோம்.
புண்களாய் இதய மாச்சே
பிரிந்ததை எண்ணி எண்ணி!

தேர்ந்தேடுத்த பிரதிநிதிகளை
அன்றைய ஆதரவு
பிழை ச�ொல்லியது
ஆர்ப்பாட்டத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது
இன்றைய த�ொந்தரவு
சரி செய்யாது
மனங்களை மாற்றிக் க�ொண்டது
குணங்களில் த�ொற்றிக் க�ொண்டது.

-

-

விண்ணுலகம் சென்று விட்டார்கள்
வீடு திரும்பாது
மண்ணுலகம் பற்றி க�ொள்வார்களை
ஏடு விரும்பாது
வீண் ப�ோகாது பிரார்த்தனைகள்
எம் வாழ்வில் நிலைக்கட்டும்.

-

இனம் புரியாத
ச�ோகம்!

கிண்ணியா மட்டுமன்றி
முழு நாட்டு மக்களும்
க�ோரச் சம்பவத்தின்
ச�ோகத்தின் பிடியில்!

யாருக்கு ஆறுதல் ச�ொல்ல
யதார்த்தம் இங்கு என்ன?
சேருமிடம் மண் என்றாலும்
செதுக்கிய பாதை தவறே;
-

-

இதை விதி என்பதா
மதி கெட்ட செயல் என்பதா?
-

உயர்ந்தவன் அல்லாஹ் உந்தன்
உள்ளத்தின் கருணை தன்னால்
பயணித்து மரணித்த மக்களுக்கு
பயன்தரும் சுவனத்தை தந்துவிடு!
-

ஏ எம் கஸ்புள்ளா

உயிர் நீத்தோரை
இறைவன் ஏற்பானாக!
இனம் புரியாத ச�ோகம்
இதயத்தில் இழைய�ோடுகிறது!-கவியரசி

(குறிஞ்சக்கைணிப் படகுப் பாதையில்
பயணித்து மரணித்த சக�ோதர,
சக�ோதரிகளுக்கு இக்கவிதை சமர்ப்பணம்)

எஸ்.ஏ.இஸ்மத் பாத்திமா
பஸ்யால

ஓடிப்போனவளின் ஊர்
நீண்ட இடைவேளைக்குப் பின்
ஊருக்கு வந்திருந்த அவளிடம்
நிறையப் பேசியது ஊர்
-

-

ஓடிப்போனவள் ஊருக்குத்
திரும்பியிருந்ததில்
பெருமைப்பட்டுக்கொள்ள
முடியாவிட்டாலும்
முகஸ்துதிக்காக காணும் முகங்கள்
முறுவலித்துப் ப�ோயின

மபாஸ்

நாளை மஹ்ஸரில்
எம்குழந்தை சந்திக்க
ஏற்ற வழி தருவாயா
எங்கள் நாயகம்
முகம்மது பெயரால்
கேட்கிற�ோம்
இதை ஏற்பாயா--!

-

-

காறி உமிழ்வதற்காக
காத்துக்கொண்டிருந்த நிமிஷம�ொன்றில்
வாராதிருந்துவிட்ட
அவளுக்காக சேமித்துவைத்திருந்த
எச்சில்களை விழுங்கிக்கொண்டு
முகம்திருப்பிப் ப�ோன
முகங்களில் த�ொலைந்திருந்த
பிரகாசத்திற்கு அவளால்
மறுமலர்ச்சிக் க�ொடுக்கமுடியவில்லை.

த�ோப்பூர் சிராஜூதீன்

பலூன்காரி

நற்பிட்டிமுனை, கல்முனை.

உள்ளத்தைக் கவர்ந்த
பேச்சுக்கள்
உறவுகளை ஈர்த்த
நடத்தைகள்
உணவுத்தட்டுக்கள்
குறுங்கவிகள்
சாலைத�ோறும்
ப�ோராட்டம் த�ொடர்கிறது
பயணிகள் ஜாக்கிரதை!
திறந்த வாசலில்
தீ மூட்டப் படுகிறது
வீதி விபத்து !
-திடீர் விபத்து
விரும்பிக்கொள்ளாத பயணம்
உயிர் பிரிதல் !
கனவிலே
நினைவுன் வந்து செல்கிறது
மரண பயம்!

ஓடுகாலி உருப்படாம ப�ோனவ
வெட்கமில்லாமல் திரும்பி
வந்திருக்கா பாரு என்றுத்
திட்டித்தீர்க்க சந்தர்ப்பம் வைக்காமல்
குழந்தைக் குட்டிய�ோடு மகிழ்ச்சியாய்
இருப்பதை எண்ணி விட்ட
பெருமூச்சிகளின் அனல்காற்று
அவளின் தேகம் தீண்டியதை
உணராமலும் இல்லை.

காலியான கல்யாணம்

டூடூடூடூடூடூடூடூடூடூடூடூடூடூ

கவிச்சுடர்

ஏ எம் கஸ்புள்ளா

ப�ோனவளை எண்ணிப் புகையும் ஊரில்
இவ இனி ஊருக்கு வரகூடாது
வந்தா இவளைபார்த்து பிள்ளைங்க
கெட்டுப்போகும் என்றும்இ
இவ இனி ஊருக்கு வந்து ப�ோகணும்
வந்தாதான் ஓடிப்போனாலும்
உயர்வா வாழலாம் என்பதை பிள்ளைங்க
கற்றுக்கொள்ளும் என்றும் பட்டிமன்றம் .

அவளை மாதிரி எவன�ோடாவது
ஓடிப்போயிருந்தா நானும் என்று
நப்பாசை வைத்த முதிர்கன்னிகளின்
ஆதங்கத்தையும் யூகித்திருந்தாள்
-

மூச்சுக்காற்றை
த�ொலைத்து
வயிற்றை
நிரப்புமவள்
கண்ணீரை
மறைத்து
புன்னகைகளை
விற்றுக் க�ொண்டிருப்பவள்
-

-

இரகசிய தாலிகட்டியவள் மகன்
பகிரங்கமாய் ஒருத்திக்கு
கட்டிய தாலிய�ோடு ஊருக்கு
சம்மந்தியாகிப் ப�ோனவள் ப�ோய்விட்டாள்.

ச�ோதிகா.ரெ
(ஆகிஷா)
க�ொக்குவில்.

விருப்பப் பட்டவன�ோடே
ப�ோயிருந்தாலும் பரவாயில்லை
கண்ணுக்குத்தெரியாத
இடத்தில் உன்னைப்போல வாழ்ந்திட்டுப்
ப�ோயிருப்பா ..பாவி மக
எங்களைத் தவிக்க விட்டுடுட்டுப்
ப�ோயிட்டாளே என்று துக்கித்த
அம்மாக்களின் துயரத்தையும்
மீட்டுவிட்டாள் ..

-

-

என்றாலும் காதலிக்கவில்லை
என்பதற்காக க�ொலையும்
காதல் கைகூடவில்லை என்று
தற்கொலையும் .
பணமின்றி வாழ்வில்லா பரிதாபமும்
பாலியல் வன்கொடுமைஇ
ஓடிப்போதல் என்று என்றும்போல
ஊர் அவ்வப்போது பரபரப்பு நிரம்பிய
செய்தித்தாளாக இருக்கிறது.
ஒருநாளின் முடிவில் ஒன்று தீர
மற்றொரு செய்திக்காக காத்திருக்கும்
நம்மை ஏமாற்றாமல்.

பழசை எல்லாம் மறந்துட்டு
ஓடிப்போனவ மகனுக்கு
ப�ொண்ண க�ொடுக்கப் ப�ோறாங்க
உலகம் உருப்பட்ட மாதிரிதான் ..
காதுபடவே கச்சேரிகளும்
நிகழ்ந்தேறின ..
-

மெய்யன் நடராஜ்
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள அரூஸிய்யதுல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் உலக ஆன்மிகத் தலைவர் அப்ழலுல் உலமா தைக்கா அஹ்மது நாஸிர் ஆலிம், இலங்கையின் முதல் அறபுக் கல்லூரியான மத்ரஸதுல் பாரி அறபுக் கல்லூரியில் அமைந்துள்ள புகாரிப் பள்ளிவாசலுக்கு வருகை தந்தார். அவரை சிறுமிகள் கஸீதா பாடி வரவேற்பதையும் ஊர் பிரமுகர்கள், உலமாக்கள், முஹிப்பீன்கள் ஊர் வலமாக அழைத்து வருவதையும் அருகில் பிரதமரின் முஸ்லிம் விவகார ஆல�ோசகர் அஸ்ஸெய்யத்
ஹஸன் ம�ௌலானாவையும் படங்களில் காணலாம். 																	
(படங்கள்: வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

ப�ொலனறுவை தேசிய சிறுநீரக வைத்தியசாலை
முழுமையாக செயற்படுவதில் இடையூறுகள்

மருத்துவர்கள், உத்திய�ோகத்தர்கள் பற்றாக்குறை

கற்பிட்டி விநாயகர் ஆலயத்தில்
சங்காபிஷேக பூஜை

அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவிப்பு

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

ப�ொலனறுவை மாவட்டத்தில் ரூ.
12 பில்லியன் செலவில் 16 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில்
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள ப�ொலனறுவை தேசிய சிறுநீரக வைத்தியசாலையில் வைத்தி-

அநுராதபுரத்தில்;
121 வாகன
விபத்துகளில்
124 பேர் மரணம்
(கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்)

அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில்
இவ்வருடம் ஜனவரி முதலாம்
திகதி முதல் ஒக்டோம்பர் 31
ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியினுள் இடம்பெற்ற 121
வாகன விபத்துக்களில் 124 பேர்
மரணமடைந்துள்ளதாக அநுராதபுரம் மாவட்ட க�ோட்டப்பிரிவு
ம�ோட்டார் வாகன ப�ொறுப்பதிகாரி ம�ொகம்மட் நியாஸ் தெரிவித்தார்.
இந்த வாகன விபத்துக்களில்
அதிகமான விபத்துக்கள் அநுராதபுரம் ப�ொலிஸ் பிரிவில்
இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 21
விபத்துக்களில் 21 பேர் மரணமடைந்துள்ளதுடன், அதற்கு அடுத்தபடியாக ந�ொச்சியாகம ப�ொலிஸ்
பிரிவில் 15 வாகன விபத்துக்களில்
15 பேரும் மதவச்சி ப�ொலிஸ்
பிரிவில் 12 விபத்துக்களில் 12
பேரும் மரணமடைந்துள்ளனர்.
கெகிராவ ப�ொலிஸ் பிரிவில் 09
விபத்துக்களில் 11 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

யர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் சுகாதார
அலுவலக
பணியாளர்களின்
குறைபாடு காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சேவையினை மேற்கொள்ள
முடியாதுள்ளதாக அரச வைத்திய
அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மேற்படி வைத்தியசாலையை நிர்மாணிப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளதுடன் கடந்த ஜூன்
11 ம் திகதி தற்போதைய ஜனாதிபதியினால் வைத்தியசாலை வைபவ
ரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த வைத்தியசாலையில் 100
குறுதி பெருக்க இந்திரம் இருந்த
ப�ோதும் வைத்தியர்கள் , தாதியர்கள்
மற்றும் சுகாதார அலுவலக பணியாளர்கள் இல்லாமையினால் 30 இயந்திரங்களை மாத்திரமே உபய�ோகிக்க
முடிவதாகவும் வைத்திய சங்கத்தினர்
தெரிவிக்கின்றனர்.
முதிய�ோர் மற்றும் சிறுவர் சிறுநீரக
ந�ோயாளர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்-

குவதற்கு 201 கட்டில்கள் இருந்த
ப�ோதும் அலுவலக பணியாளர்கள்
இல்லாமையினால் படுக்கை திறன்
25 ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர். குறித்த வைத்தியசாலைக்கு பணிப்பாளர் ஒருவர் உள்ளிட்ட எண்ணிக்கைக்கான ஒப்புதல்
சுகாதார அமைச்சின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளப�ோதும் அதை சுகாதார
அமைச்சு நிறைவேற்ற தவறியுள்ளதாகவும் சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிறுநீரக
ந�ோய்த்தொற்றுகள்
அறுவை சிகிச்சை அரங்கை இயக்கத்தவறியுள்ளதனால்
காலப்ப�ோக்கில் இயந்திரங்களில் சிக்கல்
ஏற்படலாம் என்றும் வைத்திய
சங்கத்தினர்
கவலை
தெரிவித்துள்ளனர்.

புத்தளம் மாணவர்கள் 11 பேர்
ஜனாதிபதி விருதுக்கு தகுதி

பாடசாலை சமூகம் பாராட்டு
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

கல்பிட்டி பிரதேச செயலகத்தில்
அண்மையில் நடைபெற்ற சுற்றாடல் முன்னோடி மாணவர்களுக்கான
நேர்முக தேர்வில் கல்பிட்டி அல்
அக்ஸா தேசிய பாடசாலையின் 06
மாணவர்களும், பள்ளிவாசல் துறை
முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய 05
மாணவர்களும் ஜனாதிபதி விருது
பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
தேசிய ரீதியிலான இப்போட்டியில் புத்தளம் மாவட்டத்தில்
இவ்விரு பாடசாலை மாணவர்கள்
மாத்திரமே
தெரிவாகியுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜனாதிபதி விருதுக்கு தெரிவாகிய
சுற்றாடல் முன்னோடி மாணவர்கள். கல்பிட்டி அல் அக்ஸா தேசிய
பாடசாலை:
எம்.எம்.நபீஸ்,
ஏ.எம்.அஸாம்,
ஜே.எப்.ரிஸ்கா,
எம்.எஸ்.சம்லா
பானு, எம்.டீ.எப்.தீஸா, ஏ.எப்.
அப்ஹா ஆகிய�ோர்.

பள்ளிவாசல்துறை முஸ்லிம் மகா
வித்தியாலயம் : டீ.எப். தஸ்லிமா,
எம்.எச்.எப்.அப்ரோஸ்,
என்.எப்.
நதா, வை.எப்.ஸஜீயா, எம்.எஸ்.
ஸரபா பானு ஆகிய�ோர்.
இம்மாணவர்கள்
ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் ஜனாதிபதி மாளிகையில் இவ்வருட இறு-

தியில் பதக்கம் அணிவித்து கெளரவிக்கப்படவுள்ளனர்.
இந்த ஜனாதிபதி விருதுகள் மூலம்
இம்மாணவர்கள் புத்தளம் மாவட்டத்துக்கும், வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர்களுக்கும் மற்றும்
க�ோட்டக்கல்விப்பணிப்பாளர்களுக்கும்
பெருமையை பெற்றுத்தந்துள்ளனர்.

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

கற்பிட்டி பனையடி அருள்மிகு
ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் வருடாந்த வருஷாபிஷேக நவ�ோத்திர
(1008) சங்காபிஷேக விஷேட நிகழ்வுகள் நேற்று முன்தினம் (24) நடைபெற்றது.
புத்தளம் தில்லையடி ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் க�ோயில் பிரதம
குருக்கள் பிரம்மஸ்ரீ ச�ோமசுந்தரம் தியாகராஜா குருக்கள் ஆதின

கர்த்தா தலைமையில் இடம்பெற்ற
நிகழ்வில் பால்குட பவணி, மஹா
யாகங்கள், வசந்த மண்டப பூஜைகள்
என்பன இடம்பெற்றன.
அத்துடன், இலங்கையில் வாழும்
மூவின மக்களும் ஒற்றுமையாக
வாழ வேண்டும் எனவும் அனர்த்தங்களில் இருந்து மக்கள் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் எனவும்
இதன்போது விஷேட பிரார்த்தனைகளும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

காட்டு யானையுடன் ம�ோதி
விபத்து; ஒருவர் உயிரிழப்பு
சிறைச்சாலைக்கு ச�ொந்தமான வான்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

க�ொழும்பு மெகசீன் சிறைச்சாலைக்குச் ச�ொந்தமான வான் ஒன்று
காட்டு யானையில் ம�ோதி விபத்துக்குள்ளானதில்
சிறைச்சாலை
உத்திய�ோகத்தர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக சீகிரிய ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் கடந்த 22 ஆம் திகதி
அதிகாலை தம்புள்ள ஹபரனை
பிரதான வீதியின் திகம்பத்தான பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக விசாரணைகளை
மேற்கொண்டுவரும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். சம்பவத்தில் சாரதி உள்ளிட்ட மேலும்

மூன்று உத்திய�ோகத்தர்கள்
காயமடைந்துள்ளனர் என ப�ொலிஸார்
மேலும் குறிப்பிட்டனர். மெகசீன்
சிறைச்சாலையில் கடமை புரியும் 44
வயதுடய சிறைச்சாலை பாதுகாப்பு
உத்திய�ோகத்தர் ஒருவரே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
சிறைக் கைதிய�ொருவரை மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் ஒப்படைத்து விட்டு மீண்டும் க�ொழும்பு
ந�ோக்கி வரும் ப�ோது வான் காட்டுயானையில் ம�ோதி வீதியை விட்டு
விலகி மதில் ஒன்றின் மீது ம�ோதியதில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

தெதுரு ஓயாவின் வான் கதவுகள் திறப்பு
கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

தெதுரு ஓயாவின் 8 வான் கதவுகள்
நேற்று திறக்கப்பட்டுள்ளதாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
குறித்த நீர்த்தேக்கத்தின் நீரின் அளவு
அதிகரித்துள்ளமையால் இவ்வாறு

வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக
நீர்ப்பாசன திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இவ்வாறு குறித்த நீர்த்தேக்கத்தின்
வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், செக்கனுக்கு 28000 கன அளவு
நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

வெலிகம நகர சபையின்
பட்ஜெட் நிறைவேற்றம்

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

தர்காநகர் முஅய்யதுல் இஸ்லாம் அரபுக் கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்காக மூன்று தசாப்தங்களுக்கு மேலாக அளப்பரிய பங்களிப்புச் செய்த முன்னாள் நிர்வாக சபை உறுப்பினர் மர்ஹூம் அன்ஸார் ஹாஜியார் மற்றும் கலாபீடத்தின் வளர்ச்சிக்காக உதவிய த�ொழில் அதிபர்களான மர்ஹூம்களான ஸேம் ரிபாய் ஹாஜியார், இஸ்மத் ஹாஜியார் ஆகிய�ோரின் சேவைகளை நினைவு கூரும் நிகழ்வும் கத்தமுல் குர்ஆன் தமாம் மற்றும் துஆப் பிரார்த்தனை
வைபவமும் அண்மையில் கலாபீட மண்டபத்தில் நிர்வாக சபை பதில் தலைவர் ஏ.ஆர்.எம் பதியுத்தீன் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் மூலம் இரு மின்விசிறிகள் மற்றும்
பணத்தொகையும் இந்தநிகழ்வின் ப�ோது சங்கப�ொருளாளர் ம�ௌலவி அப்துல் முனாப் (முஅய்யதி) கலாபீட அதிபர் ம�ௌலவி எம். அஸ்மிகான் (முஅய்யதி) யிடம் இந்தநிகழ்வின் ப�ோது கையளிப்பதையும் துஆ பிரார்த்தனை நடைபெறுவதையும் அருகில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.எம். அஸ்லம் உட்பட முக்கிய பிரமுகர்களையும் படங்களில் காணலாம்.
(படங்கள்: பேருவளை விசேட நிருபர்)

வெலிகம நகரசபையின் 2022ம்
ஆண்டிற்கான
வரவு
செலவுத்
திட்டம் 5 மேலதிக வாக்குகளால்
நிறைவேறியது.
வெலிகம நகரசபையின் தலைவர்
திருமதி யமுனா காந்திபுஞ்சிஹேவா
வரவு-செலவுத் திட்டத்தை சபையில்
சமர்ப்பித்தனர்.
வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக 11 வாக்குகள் கிடைக்கப்பெற்றன. எதிராக 6 வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டன. ஐ.தே.கட்சி உறுப்பினர்
பி.கே.ஸி. விமலசூரியா வாக்கெடுப்பில் கலந்துக�ொள்ளவில்லை.
இதன்படி 5 வாக்குகளால் வரவுசெலவுத் திட்டம் நிறைவேறியது.
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எந்த இனத்திற்கும் பாதிப்பு இன்றி
மகாவலி காணிகள் பகிரப்படும்

இந்தவருடத்தில் 20 ஆயிரம் காணி உறுதிகள் வழங்க நடவடிக்கை -

ம

காவலி வலய காணிகளை
வழங்குவது எந்த இனத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படாதவகையில் முன்னெடுக்கப்படும்.
இந்த வருட இறுதிக்குள் 20 ஆயிரம்
காணி உறுதிகள் வழங்கப்படும் என
ராஜாங்க அமைச்சர் சிரிபால கம்லத்
தெரிவித்தார்.
தைக்தொழில்,
நீர்ப்பாசன
அமைச்சுக்கள் மற்றும் ராஜாங்க
அமைச்சுக்கள் மீதான குழுநிலை
விவாதத்தில் உரையாற்றிய அவர்
மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.
மகாவலி எல் வலயம் த�ொடர்பாக சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்தார். மகாவலி
காணிகள் வழங்குகையில் எந்த
இனத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு வழங்கப்படும். இதனை
அரசின்
காணிக்கொள்கைக்கு
அமைய பிரதேச செயலக பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ள இருக்கிற�ோம்.
எமது
அமைச்சிற்கு
நாட்டின்
மூன்றில் இரண்டு பகுதிக்கு சேவையாற்ற நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வருடம் டிசம்பர் இறுதிக்குள் மகாவலி வலயங்களில் உள்ள
20 ஆயிரம் காணி உறுதிகள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
2 வருடங்களில் காணி உறுதிகள்
வழங்க இருக்கிற�ோம். 2023 இல்
இதனை நிறைவு செய்ய இருக்கிற�ோம்.
3,28, 690 காணித்துண்டுகள் பகிரப்பட்டுள்ளன. 1,98,195 பேருக்கு
அனுமதிப்பத்திரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 40 ஆயிரம் காணிகளின்
பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன்:
(தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
எம்பி)
வடக்கின்
பல்வேறு
பிரதேசங்களிலும்
மக்களின்
பூர்வீக
பயிர்ச்செய்கை நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மட்டக்களப்பிலும் மைலத்தனை பகுதியிலும்
தமிழ் மக்களின் காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரசாங்கம்
அது த�ொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.
அதேவேளை ப�ோதிய உரம்
இன்றி விவசாயிகள் கஷ்டப்படுகின்றனர்.
நாட்டு எரு பசளைக்காக அரசாங்கம் 3000 ரூபாய் வழங்கி வரும்
நிலையிலும் சிலருக்கு மட்டுமே
அந்த க�ொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டுள்ளன. அனைவருக்கும் அந்த
க�ொடுப்பனவு வழங்குவது உறுதி
செய்யப்பட வேண்டும்.
தற்போது இரசாயன உரம் இறக்குமதி செய்வதற்கு தனியார் துறையினருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
எனினும்
விவசாயிகள்
என்ன

விலையில் அவற்றை பெற்றுக்
க�ொள்ள முடியும் என்பது தெரியாமலுள்ளது.
வடபகுதியில் விவசாயிகள் தாம்
கஷ்டப்பட்டு மேற்கொண்டுள்ள
உற்பத்திப் ப�ொருட்களை விற்பனை
செய்வதற்கு சந்தை வாய்ப்புக்கள்
இல்லாமல் உள்ளது.
அரசாங்கம் அது த�ொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
என்னை
சந்தித்த
விவசாயி
ஒருவர் தம்மிடம் 20 ஆயிரம் கில�ோ
மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளதாகவும்
அதனை சந்தைப்படுத்துதற்கு வழியில்லாமல் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். 30 ரூபாவிற்குக் கூட
அதனை விற்பனை செய்து க�ொள்ள
முடியாத நிலை காணப்படுவதாகவும் நியாய விலையில் அதனை
விற்பனை செய்வதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உரிய நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்
தெரிவித்தார். இவ்வாறு பல விவசாயிகள் சந்தை வாய்ப்பின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சபை நிருபர்கள்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

அனுர குமார திசாநாயக்க:
(மக்கள் விடுதலை முன்னணி
எம்பி)
ஆளும் கட்சியின் குப்பைகளை
ஆளும் கட்சியினரே கிளரும் ப�ோது
பல்வேறு விடயங்கள் வெளியில்
வந்து க�ொண்டிருக்கின்றன.
விவசாயத்துறை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே சபையில்
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால
சிறிசேன த�ொடர்பில் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார்.
அதேப�ோன்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அதற்கு
முன்னர் பதவியில் இருந்த ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ த�ொடர்பிலும்
குற்றம் சுமத்தினார்.
அவர் விமானங்களை பாவித்த
முறைமை,
ஹெலிக�ொட்பர்களை பாவித்த விதம் குறித்தும்
தெளிவாக குறிப்பிட்டார். இராஜாங்க அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர
தற்போதைய ஜனாதிபதி எவ்வாறு
மக்களின் நிதியை துஷ்பிரய�ோகம்
செய்கின்றார் என்ற விடயங்களையும் சபையில் கூறினார்.
சபையில் இருந்து க�ொண்டு நாம்
நடப்பவற்றை பார்த்துக் க�ொண்டிருக்ககின்றோம். இதன்மூலம் இந்த
நாட்டிற்கு என்ன சாபக்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்துக�ொள்ள
முடிகிறது.
இந்த குப்பைகளை மேலும் கிளறினால் அதிகமாக நாற்றம் வீசும்
என்பதையும் மேற்படி இரு தரப்பினரும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
இதனால் இந்த குப்பைகளை
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மூடிவிடுவார்கள். அதற்கான ப�ொது
இணக்கப்பாடு ஒன்றினை எட்டுவார்கள் என்பது எமக்குத் தெரியும்.

நாட்டில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்
சபையில் அதாவுல்லா எம்பி தெரிவிப்பு

எ வ் வாறெனினும் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மூலம் அப்பாவி நாட்டு
மக்களே பாதிக்கப்படுகின்றார்கள்
என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

வீ. இராதாகிருஷ்ணன்:
(ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம்பி)
விதை உருளைக் கிழங்குகளை
வெளிநாடுகளிலிருந்து
அதிக
விலைக்கு இறக்குமதி செய்வதை
விடுத்து உள்நாட்டிலுள்ள பண்ணைகளில் அவற்றை உற்பத்தி செய்ய
அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.
நுவரெலியா உட்பட மத்திய
மாகாணத்தில்
உருளைக்கிழங்கு
உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆறு விவசாயப் பண்ணைகள் உள்ளன. அதனை
முழுமையாக உபய�ோகித்து விதை
உருளைக்கிழங்குகளை
உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கு
கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
தற்போது 50 கில�ோ விதை உருளைக்கிழங்கு இருபத்தி மூவாயிரம்
ரூபாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அதற்கிணங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு கில�ோவை உற்பத்தி செய்வதற்கு நூறு ரூபா விவசாயிகளுக்கு
செலவாகிறது. அவர்கள் அதனை

150 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்ய
வேண்டும்.
அதேவேளை இங்கு உருளைக்கிழங்கு அறுவடை நடைபெறும்
காலங்களில் வெளிநாட்டு உருளைக்கிழங்கு இறக்குமதி செய்யப்படும். ஆனால் உள்ளூர் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்பை எதிர்நோக்க
நேரிடும. விவசாயிகளின் வருமானமும் பெரிதும் பாதிக்கப்படும்.
நாட்டில் உரத் தட்டுப்பாடு நிலவுகின்ற ப�ோதும் நுவரெலியா
ப�ோன்ற இடங்களில் திருட்டுத்தனமாக மிக அதிகமான விலைக்கு
உரம் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அவ்வாறு விற்பனை செய்யப்படும் உரங்களும் தரமானல்ல. அவை
கலப்படமாகவே உள்ளது. அந்த
வகையில் சுமார் 10,000 ரூபாய்க்கு
உரத்தை
க�ொள்வனவு
செய்து
எவ்வாறு
விவசாயத்தை
மேற்க�ொள்ள முடியும் என விவசாயிகள்
கேள்வி எழுப்புகின்றனர். விவசாய
அமைச்சர் இது த�ொடர்பில் கவனம்
செலுத்த வேண்டும்.

இராஜாங்க அமைச்சர்
சசீந்திர ராஜபக்ஷ
அடிப்படையற்ற

அப்பட்ட-

மான குற்றச்சாட்டுகளே மக்களுக்கு
இரசாயன உரம் வழங்குவதில்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
வரலாற்றில் ஒருப�ோதும் இல்லாதவாறு உள்ளூரில் உற்பத்தி
செய்யக்கூடிய விவசாய உற்பத்திப்
ப�ொருட்கள் தற்போது இறக்குமதி
செய்யப்படாமல் உள்நாட்டிலேயே
உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன.
அதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ளது.
நாட்டில்
இரசாயன
உரப்
பாவனையை நிறுத்தி சேதனப்
பசளை மூலமான உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் பாரிய சவாலை ஜனாதிபதி என்னிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.
நாட்டு
மக்களை
ந�ோயற்ற
ஆர�ோக்கியமான பிரஜைகளாக உருவாக்குவதற்கு இது சிறந்த திட்டமாக அமைந்துள்ளது.
எனினும் இந்தத் திட்டத்தை சீர்குலைப்பதற்கு பல சக்திகள் திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றன. எத்தகைய சவால்களை
எதிர்கொள்ள நேர்ந்தாலும் சேதனப்
பசளை திட்டத்தை வெற்றிகரமாக
முன்னெடுப்பதற்கு சகல நடவடிக்கைகளும் அரசாங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அடுத்த
ப�ோகத்திற்குத்
தேவையான சேதனப் பசளை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு
விவசாயிகளுக்கு வழங்க இருக்கிற�ோம். உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய 22 கிருமிக�ொல்லிகளுக்கு
அனுமதி வழங்க இருக்கிற�ோம்.
தனியார் துறைக்கு தேவையானால்
இரசாயனப் பசளை இறக்குமதி
செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உலக அளவில் யூரியா விலை அதிகரித்துள்ளது. 3 மாதங்களாக திட்டமிட்டு இந்திய அரசின் தலையீட்டுடன் நென�ோ நைட்ரிஜன் தருவிக்க
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் எம்மீது ப�ொய்க்குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படுகிறது.இந்திய
விமானப்படை
இலவசமாக
அவற்றை எடுத்து வந்தன. அதற்கு
நாம் நன்றி 4 கூட ச�ொல்லவில்லை.
சகல விவசாய நிலங்களிலும் பயிற்செய்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவையான பசளை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்போகத்தில் எந்த
குறையும் இன்றி அறுவடையை
பெறுவ�ோம்.

நளின் பண்டார எம்.பி
(ஐ.ம.ச)
6 இலட்சம் ஹெக்டயார் நிலத்தில் விவசாயம் செய்திருக்கும் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான உரத்தை
அரசாங்கம் எப்போது வழங்கப்போகின்றது.
அரசாங்கம்
இரசாயன
உரத்தைத் தடைசெய்து விடுத்திருந்த

- கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின்
காலத்தில் விவசாயத்துறை பெரும்
முன்னேற்றம் கண்டது விவசாயிகளை பலப்படுத்திய தலைவராக
அவரை குறிப்பிடமுடியும்.
தற்போது நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தி,நீண்டகால இரசாயன உர
பிரச்சினை அதன் மூலம் ஏற்படும்
ந�ோய்கள் பற்றி பேசப்பட்டு வருகின்றன. இரசாயன உரத்திற்கு பதிலாக
சேதன பசளையை ஊக்குவிப்பதற்கு
அமைச்சரவையில் கலந்துரையாடப்பட்டு ஜனாதிபதி அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
அதற்கான ப�ொறுப்பு அமைச்சர்களான மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே
சசீந்ர ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே நிலையில்
உலகில் உணவு நெருக்கடி ஏற்படலாம் என்றும் ஆருடம் கூறப்படுகின்றது. இத்தகைய சவால்களை
எதிர்கொள்வதற்கு சிறந்த வேலைத்திட்டங்கள் அவசியம் என்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

வர்த்தமானி அறிவிப்பை வாபஸ்
பெற்றுக்கொண்டு இரசாயன உரம்
இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால்
இதுவரை அந்த வர்த்தமானி அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்படவில்லை.
அத்துடன் இந்த காலப்பகுதியில்
6 இலட்சம் ஹெக்டயாரில் விவசாயம்
செய்யப்பட்டிருப்பதாக
விவசாய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டுக்கு உரம் கொண்டுவந்து
விநியோகிப்பதற்கு இன்னும் 2
மாதங்கள் வரை செல்லும். தனியார்
துறையினரே உரம் கொண்டுவர
இருக்கின்றது. அதனால் தற்போது
விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு உரிய
நேரத்துக்கு உரம் கிடைக்கப்போவதில்லை.

ரஞ்சித் மத்துமபண்டார:
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எம் பி.
இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி
செய்யப்பட்டுள்ள நென�ோ யூரியா
திரவ உரம் அதிக விலைக்கு க�ொள்வனவு
செய்யப்பட்டுள்ளமை
த�ொடர்பில் அரசாங்கம் விசாரணை
மேற்கொள்ள வேண்டும். இரசாயன
உர இறக்குமதி த�ொடர்பில் அரசாங்கத்தினால் அவசரமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானம் காரணமாக
நாட்டில் பெரும் உணவு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள நேரும்.
உரத்தட்டுப்பாடு மற்றும் இரசாயன உரத்தின் அதிகரித்து விலை
காரணமாக ச�ோளம் பயிர்ச் செய்கை
விவசாயிகள் மூன்றில் ஒரு வீதமான�ோரே இம்முறை ச�ோளம் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனால் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.

சி. வி. விக்னேஸ்வரன் எம். பி
அரசாங்க ஊழியர்கள் அரசாங்கத்திற்கு சுமையாக உள்ளனர்
என்று அரச தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.
இம்முறை வரவு
செலவு திட்டத்தில் பாதுகாப்பு
அமைச்சுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எவரது பாதுகாப்புக்கு இந்தளவு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என நாம் கேட்கின்றோம்.
நாட்டில் இப்போது எந்த பயங்கரவாதமும் கிடையாது. இத்தகைய
செயற்பாடுகள் அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காகவே மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன. அவை ஒரு ப�ோதும்
மக்கள் நலனுக்கானதல்ல.
யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு எந்தவித நலன்கள்
த�ொடர்பிலும்
இந்த
அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தவில்லை.
அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

ஆசிரியர், அதிபர் சம்பள முரண்பாட்டை தீர்க்க
வரவு செலவு திட்டத்தில் மேலதிகமாக 31 மில்லியன் ரூபா
ஆசிரியர், அதிபர் சம்பள முரண்பாட்டை தீர்ப்பதற்கான அமைச்சரவை உப குழுவின் அறிக்கைக்கு
அமைய, பிரதமர், நிதி அமைச்சர்
மற்றும் ஆசிரிய த�ொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடி தீர்வை வழங்குவதற்கு இம்முறை வரவுசெலவுத்திட்டத்தில் மேலதிகமாக 31 மில்லியன்
ரூபாய்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக
கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்-

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், 	
ஷம்ஸ் பாஹிம்

சேதனப் பசளை த�ொடர்பில்
கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகின்ற
நிலையில் பால் உற்பத்தி த�ொடர்பிலும் அரசாங்கம் அதிக கவனம்
செலுத்த வேண்டும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லா பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
ஆட்டுப்பால், ஒட்டகப்பால் ஆகியவற்றை எம்மால் பெற முடியாவிட்டாலும் பசுப் பாலை பெறக்கூடிய
சகல வசதிகளும் எமது நாட்டில்
உள்ளன.
தேவையான சிறந்த புல் வயல்கள்,
அதற்கான விவசாயிகளும் எமது
நாட்டில் உள்ளனர். அதேவேளை
மாட்டிலிருந்து பால் மட்டுமன்றி
உரம்,சாணம், சிறுநீர் என பல்வேறு
தேவைகளுக்கும் உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
அதனைக் கவனத்தில் க�ொண்டு
விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த
அலுத்கமகே நாட்டில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கு விரிவான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
எமது நாட்டில் சிறந்த மழைவீழ்ச்சி ப�ோதிய தண்ணீர் காணப்படுகின்ற நிலையிலும் தண்ணீரையும்
பணம் க�ொடுத்து வாங்கும் நிலை
காணப்படுகின்றது அதேப�ோன்று
பால் ஒரு க�ோப்பையை எமது எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு நாம் பெற்றுக்க�ொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.

பட்ஜட் விவாதம்

ராஜாங்க அமைச்சர் சிரிபால கம்லத்

தன தெரிவித்தார். கடந்த 24 ஆம்
திகதி நடைபெற்ற கல்வி அலுவல்கள்
பற்றிய அமைச்சுசார் ஆல�ோசனைக்
குழுக்கூட்டத்திலேயே
அமைச்சர்
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
அதேப�ோன்று, உயர்தர பெறுபேறுகளுடன் த�ொடர்புடைய Z Score
தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்த அமைச்சர், ஆசிரியர்,
அதிபர் சம்பள முரண்பாடு காணப்படும்
நிலையில் க.ப�ொ.த. (சாதாரண தர)
பெறுபேறுகளை
வெளியிடுவதில்
இருந்த தடைகள் நீங்கியுள்ளதாகத்
தெரிவித்தார்.
மேலும், க�ொவிட் 19 த�ொற்று
ந�ோய் காரணமாக பிற்போடப்பட்ட
க.ப�ொ.த. (உயர் தர) பரீட்சை, தரம்
5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மற்றும்
க.ப�ொ.த. (சாதாரண தரம்) பரீட்சைகளுக்கான தினங்கள் தற்பொழுது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். அதற்கமைய, 2022
ஜனவரி மாதத்தில் தரம் 05 புலமைப்-

பரிசில் பரீட்சையையும், பெப்ரவரி
முதலாம் வாரத்தில் க.ப�ொ.த. (உயர்
தரம்) பரீட்சையையும், மே மாதம் 23
ஆம் திகதி க.ப�ொ.த. (சாதாரண தர)
பரீட்சையையும் நடத்துவதற்கு தற்ப�ொழுது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையின்
சட்டத்தை
பாடசாலை பாடத்திட்டத்தில் ஒரு
பாடமாக உள்ளடக்குவது த�ொடர்பான பாராளுமன்ற உபகுழுவினால்
நியமிக்கப்பட்ட
த�ொழில்நுட்பக்
குழுவின் அறிக்கை இராஜாங்க
அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்தவினால் ஆல�ோசனைக் குழுவின்
அனுமதிக்க சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இதன்போது கருத்துத் தெரிவித்த
இராஜாங்க அமைச்சர், பாடசாலை
பாடத்திட்டத்தில் தற்போது 6ஆம்
தரம் முதல் 9ஆம் தரம் வரை கட்டாயப் பாடமாக உள்ள குடியுரிமைக்
கல்வி பாடத்தை இந்த சீர்திருத்தங்களுக்குப் பிறகு சட்டம் மற்றும்
குடியுரிமைக் கல்வியாக மாற்ற உத்-

தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாக
தெரிவித்தார். இத்தொழில்நுட்பக் குழுவின்
அறிக்கையின்படி,
பாடசாலை
பாடத்திட்டத்தில் சட்டத்தை ஒரு
பாடமாகச்
சேர்ப்பதன்
மூலம்,
மாணவர்களிடையே சட்டம் குறித்த
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாமை மற்றும்
தண்டனையின் விளைவுகள் பற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட உரிமைகள் பற்றிய புரிதலை ஏற்படுத்துதல்,
சட்டம் இயற்றுதல் மற்றும் சட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்தும் ப�ொறிமுறை
த�ொடர்பில் புரிதலை ஏற்படுத்துதல்,
ஒரு நாகரிக சமுதாயத்தில் சட்டத்தால்
நிறுவப்பட்ட கடமைகள் மற்றும்
ப�ொறுப்புகள் பற்றிய புரிதலை ஏற்படுத்துதல் ப�ோன்ற திறன்களை வளர்ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உத்தேச கல்விச் சீர்திருத்தங்களில்,
சிறுவயது முதல் உயர்தரம் வரை எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய கல்விச் சீர்திருத்-

தங்கள், த�ொழிற்கல்வி த�ொடர்பான
கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி சீர்திருத்தங்கள் என மூன்று பகுதிகளாக தயாரிக்கப்பட்ட க�ொள்கைக்
கட்டமைப்பு த�ொடர்பான இறுதி
அறிக்கை 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
மாதம் வெளியிடப்பட்டதாக இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்தார். அதில் ப�ொதுக்
கல்வி குறித்து எவரும் கருத்து தெரிவிப்பதற்கான டிஜிட்டல் தளம் 2021
மார்ச் 28ஆம் திகதி ஜனாதிபதியின்
தலைமையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார். அது
த�ொடர்பில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள
2400 கருத்துக்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை தேசிய
கல்வி ஆணைக்குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இங்கு கருத்துத் தெரிவித்த திறன்கள் அபிவிருத்தி, த�ொழில் கல்வி,
ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்கல் இராஜாங்க அமைச்சர் சீதா அரம்பேப�ொல, தேசிய பல்கலைக்கழகம்
இல்லாத ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நகர பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக குறிப்பிட்டார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் க�ொள்கைப் பிரகடனத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள 1000 தேசிய
பாடசாலை
வேலைத்திட்டம்
த�ொடர்பில் இங்கு நீண்ட நேரம்
கலந்துரையாடப்பட்டது.
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

க�ொவிட்- -19 ந�ோயாளர்களுக்கு

வீட்டு அடிப்படையிலான பராமரிப்பு

தீர்வுகளை வழங்கும் 1390 திட்டம்
க�ொவிட்-19 ஒருங்கிணைந்த வீட்டு
அடிப்படையிலான பராமரிப்புத் தீர்வு,
சுகாதார அமைச்சினால் (MOH) கருத்துருவாக்கம் செய்யப்பட்டு திறம்பட
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், கடந்த
வாரம் 100,000 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட க�ொவிட்19 ந�ோயாளர்களுக்கான சிகிச்சையை
வெற்றிகரமாக
முன்னெடுத்துள்ளது.
இந்த முயற்சிக்கு உலக சுகாதார
அமைப்பு, அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் (GMOA) ஆகியவை ஆதரவினை வழங்கியதுடன் டயல�ொக்
ஆசிஆட்டா பிஎல்சி, இலங்கை வங்கி
மற்றும் Wavenet இன்டர்நெஷனல்
(பிரைவட்) லிமிட்டட் ஆகியவற்றால்
இயக்கப்பட்டது.
1390 - கட்டணமற்ற மும்மொழியிலான துரித இலக்கம் மற்றும் ந�ோயாளர்
மேலாண்மை அமைப்பு என்பன, PCR/
RAT பரிச�ோதனைகளில் த�ொற்றுறுதியான ந�ோயாளர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தவாறான பராமரிப்புக்களை நிர்வகிக்க

ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல்
தளத்தினூடாக
ச ெ யல ்ப டு த் து வ தி ல்
சுகாதார அமைச்சிற்கு
(MOH)
ஆதரவளிப்பதற்காக த�ொடங்கப்பட்டது. கட்டணமற்ற 1390
துரித இலக்கம் மற்றும்
ஏனைய
அனைத்து
இணைப்புத்
தேவைகளுக்கும்
டயல�ொக்
ஆசிஆட்டா
பிஎல்சி
அனுசரணை வழங்குகிறது, ந�ோயாளர்
மேலாண்மை அமைப்பிற்கு Wavenet
இன்டர்நெஷனல் (பிரைவட்) லிமிட்டட் அனுசரணை வழங்குவதுடன்,
அழைப்பு மையமானது இலங்கை வங்கியின் அனுசரனையில் செயற்படுகிறது.
ந�ோயாளர் மேலாண்மைத் திட்டமானது
சிறப்பு மருத்துவ ஆல�ோசகர்களால்
வழிநடத்தப்பட்டது. தனிப்பட்ட பராமரிப்பு/ கவனிப்பை வழங்க சுகாதார
அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 600

க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் GMOA இன் ஒருங்கிணைப்புடன் நியமிக்கப்பட்டனர்.
1390 ஒருங்கிணைந்த வீட்டு அடிப்படையிலான பராமரிப்புத் திட்டத்தின்
வெற்றிகரமான
செயல்பாடானது,
க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயின் உச்சக்கட்டத்தின் ப�ோது, வைரஸின் புதிய புறழ்வுகளின் பரவலுடன் மருத்துவமனைகளின் பராமரிப்பு அமைப்புகளுக்கான
மேலதிக சுமையைக் குறைத்துள்ளது.

மத்திய வங்கியின் LANKA QR அமுலாக்கத்திற்கு
ஆதரவாக கைக�ோர்த்துள்ள சம்பத் வங்கி
நாட்டில் LANKAQR அடிப்படையிலான க�ொடுப்பனவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும்,
பயன்படுத்துவதற்கும் அதன்
நீண்ட கால முயற்சிகளைக் கட்டியெழுப்புவதில், சம்பத் வங்கியானது நாட்டின் முன்னணி
பல்வகைப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான னுயஅசழ குழுமத்தில் LANKAQR
க�ொடுப்பனவுகளை
ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன்களுக்கு
தற்போது வழிக�ோலியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள Damro
காட்சியறைகள்
இப்போது
LANKAQR ஐப் பயன்படுத்தி
பணமில்லா மற்றும் த�ொடுகை
இல்லாத க�ொடுப்பனவுகளை ஏற்கத் த�ொடங்கும். சம்பத் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள்
மற்றும் பிற வங்கிகளில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் உள்ளிட்ட வாடிக்கையாளர்கள் PoS திரைகளில் த�ோன்றும் இந்த தனித்துவமான ஞசு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்து, LANKAQR வசதி க�ொண்ட
கட்டணத் தீர்வுகளான ளுயஅpயவா றுநீயல
ப�ோன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி பணம், அட்டைகள் அல்லது க�ொடுப்பனவு முனையங்களைத்
த�ொடாமல் பணம் செலுத்தலாம்.
சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகர்கள் மற்றும்
நுகர்வோர் மத்தியில் LANKAQR க�ொடுப்பனவுகளை பிரபலப்படுத்தும் ந�ோக்கில் இலங்கை

பண்டாரகமவில் 15 மில். ட�ொலர் முதலீட்டில்
மருத்துவ சாதனங்கள் தயாரிப்பு த�ொழிற்சாலை

மத்திய வங்கியின் LANKAQR த�ொடர்பான நாடு
தழுவிய ஊக்குவிப்புப் பிரச்சாரமான 'LankaQR
Janagathakaranaya' ஆரம்ப நிகழ்வு அண்மையில்
இலங்கை மத்திய வங்கியின் வளாகத்தில் இடம்பெற்ற சமயத்தில் இந்த கூட்டாண்மை த�ொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
டிஜிட்டல் க�ொடுப்பனவுகளை துரிதப்படுத்துவதன் மூலம் பணம் மூலமாக மேற்கொள்கின்ற
க�ொடுப்பனவுகளைக் குறைக்கின்றத�ொரு சமூகத்தை உருவாக்கும் அரசாங்கத்தினதும் இலங்கை
மத்திய வங்கியினதும் குறிக்கோளுக்கு ஆதரவளிக்கும் சம்பத் வங்கியின் த�ொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Hatchக்கு Global Startup
Awards 2021விருது
இலங்கையின் இணைந்து பணியாற்றும்
பகுதியும், ஆரம்பநிலை வர்த்தகங்களின்
அமைவிடமும்
ஊக்குவிப்பகமுமான
Hatch, உலகின் சிறந்த இணைந்து பணியாற்றும் பகுதிக்கான விருதை வென்றுள்ளது. Global Startup Awards 2021 நிகழ்வில்

நிதி அமைச்சரால்
திறந்து வைப்பு
U.K, Flexicare குழுமத்தின் துணை நிறுவனமான Flexicare Lanka நிறுவனம் இலங்கையில் மருத்துவப் ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
நிலையத்தை பண்டாரகமவில்
திறந்து வைத்துள்ளது. 15 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்
முதலீட்டில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இது, புதிய புத்தாக்க
மருத்துவ சாதனங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு த�ொழிற்சாலையாகும்.
தற்போதுள்ள 150 பணியாளர்களுடன் நாட்டில் அதன் முதல்கட்ட நடவடிக்கைகளை அது
ஆரம்பித்துள்ளது.
பண்டாரகமவில் அண்மையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான திறப்பு விழாவில், பிரதம அதிதியாக
கலந்து க�ொண்ட நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவினால் Flexicare உற்பத்தி த�ொழிற்சாலை,
உத்திய�ோகபுூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில், கெளரவ விருந்தினர்களாக இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் சாரா ஹல்டன் (Sara Hulton) மற்றும்
சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர்
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல மற்றும் விசேட

அ தி தி யாக
முன்னாள்
சு காதா ர
அ மைச்ச ர்
ட�ொக்டர் ராஜித சேனாரத்ன, Flexicare
Lanka நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை
உறுப்பினர்கள், ஊடக நிறுவன பிரதிநிதிகள்
உள்ளிட்ட பல்வேறு கெளரவ விருந்தினர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றிய பிரதம அதிதி பசில் ராஜபக்ஷ கருத்துத்
தெரிவிக்கையில், உலகளாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ சாதன உற்பத்தி

ஆர�ோக்கிய துவாய் விநிய�ோகத்தின் மூலம்

மாதவிடாய் ஆர�ோக்கியத்தை
இயல்பாக்கும் Fems Aya

முன்னணி பெண்கள் சுகாதார வர்த்தக நாமமான Fems, கடந்த
2021 மார்ச் மாதத்தில், மாதவிடாய் சுகாதாரம் மற்றும் ஆர�ோக்கிய
நடைமுறைகள் குறித்து பெண்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் மற்றும்
மலிவான விலையில் ஆர�ோக்கிய துவாய்களை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தும் ஆகிய இரு தனித்துவமான குறிக்கோள்களுடன் ஒரு
புதிய பயணத்தை ஆரம்பித்தது. அதன் முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த முடிவுகளை விட சிறப்பான பெறுபேறுகளை வழங்கியிருந்த நிலையில்,
ஒரு பெரு நிறுவன முன்னோடி எனும் வகையில் Hemas, நிறுவனம்
அதன் ந�ோக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்த, Fems Aya ஆர�ோக்கிய
துவாய்களை அதன் முழு ஊழியர்களுக்கும் இலவசமாக விநிய�ோகிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தியது. இதில் ஆண்களும் பங்குபெறும்
வகையில் அவர்களின் நேரடியான உறவினர்கள் மற்றும் த�ொழில்முறை ரீதியான த�ொடர்பாளர்களிடையே விநிய�ோகிக்கும் ப�ொருட்டு
அவர்களுக்கும் அதனை வழங்கியிருந்தது. மலிவான மற்றும் உயர்தர
மாதவிடாய் சுகாதாரப் ப�ொருட்களுக்கான அணுகலை ந�ோக்காகக்
க�ொண்டு, மாதவிடாய் த�ொடர்பான தவறான கருத்துகளை நீக்கும்
வகையில் இந்நிகழ்வுகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தன.
மாதவிடாய் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அதனை நாடு முழுவதுமுள்ள கணிசமான அளவிலான பெண்களை சென்றடைவதனையும் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு
MJF Foundation, ARKA Initiative, Sarvodya பெண்கள் அமைப்பு
மற்றும் Sarvodaya Fusion ப�ோன்ற ஒரே எண்ணம் க�ொண்ட அமைப்புகளுடன் Fems Aya இம்முயற்சியை முன்னெடுத்தது.
மாதவிடாய் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய தெளிவூட்டலை ஏற்படுத்தி அது த�ொடர்பான கட்டுக்கதைகளை தகர்ப்பது
காலத்தின் தேவையாக இருந்தது.

நிறுவனமான Flexicare நிறுவனத்திற்கு,
குறிப்பாக உலகளாவிய த�ொற்றுந�ோய்க்கு
மத்தியில் இலங்கையில் தனது முதலீட்டுத்
தெரிவை மேற்கொண்டமை த�ொடர்பில்
எனது மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
Flexicare இன் உயிர் நிலைபேறுத்தன்மை
மற்றும் உயிர்காக்கும் தயாரிப்புகள் எமது
ச�ொந்த நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு,
உலக அளவில் மக்களின் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் ப�ோவதைக்
காண்பதில் எமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியும்
பெருமையும் தருகிறது” என்றார்.

கெளரவ விருதை வென்றுள்ளது. இலங்கையின் அல்லது தெற்காசிய நிறுவனம�ொன்று
இவ்விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட முதல் சந்தர்ப்பமாகும்.
இலங்கையின் ஆரம்பநிலை கட்டமைப்புக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
மைல்கல்லாக இது அமைந்துள்ளது.
ஆரம்பநிலை வர்த்தகங்களுக்கு வேகமான
வளர்ச்சியைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு,
இணைந்து பணியிடப்பகுதி க�ொண்டிருக்க வேண்டிய சேவைகள், ஆதரவு
மற்றும் வளங்கள் மற்றும் உலகில் நேர்த்தியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய
கலாசாரம் மற்றும் சுூழல் ஆகியவற்றை
உருவாக்க அவசியமான புத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அம்சங்கள் ப�ோன்றவற்றின்

உலக கழிப்பறை தினத்தை
க�ொண்டாடிய ஹார்ப்பிக்
உலகில் பெயர்பெற்ற நுகர்வோர்
பண்ட பெருநிறுவனமான Reckitt
இன் வர்த்தக நாமமான கழிப்பறை
கிருமிநாசி ஹார்ப்பிக் உலக கழிப்பறை
தினத்தை
முன்னிட்டு மீரிகம
ஆதார வைத்தியசாலையின் துப்பரவு
உ ட்கட்டமைப் பு
வசதிகளைப்
புனரமைத்து,
மறுசீரமைத்தது. நாள�ொன்றுக்கு 750 முதல்
1000 பேர் வரையா ன வ ர்க ளு க் கு
சேவையாற் று ம்
ஆதார
வைத்தியசாலையாக
இது
காண ப ்ப டு கி ற து .
“Harpic:
Mission
Wellbeing”
என்ற
த�ொனிப் ப�ொருளில் நவம்பர் 19ஆம்
திகதி உலக கழிப்பறை தினம் க�ொண்டாடப்பட்ட நாளில் புனரமைக்கப்பட்ட வசதிகள் உத்திய�ோகபூர்வமாகக்
கையளிக்கப்பட்டன.
உள்ளூர் சுகாதாரத் துறையினரைப்
பலப்படுத்துவதற்கு இதுப�ோன்ற ஒத்துழைப்புக்களை வழங்க ஹார்ப்பி
உற்பத்திகளை உள்நாட்டில் விநிய�ோகிக்கும் Reckitt Sri Lanka நிறுவனம்
பல வருடங்களாக உள்நாட்டு சுகாதார
அதிகாரிகளுடன் கைக�ோர்த்துள்ளது.
2017ஆம் ஆண்டு முதல் மக்களின்
வீடுகளில் உள்ள கழிப்பறைகளை புனரமைப்பதற்காகக அவர்கள் பணியாற்றியிருப்பதுடன், வருடத்துக்கு 150
குடும்பங்கள் வீதம் கடந்த நான்கு வருடங்களில் 600ற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் இதன்மூலம் நன்மையடைந்துள்ளன.
ப�ொது துப்பரவு வசதிகளுக்கான

பிரகாரம் இந்த விருதுக்காக இணைந்து
பணியிடம் தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தது.
பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச நிலைகள்
ஆகிய இரண்டு சுற்றுகளிலிருந்து Hatch
தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், 18000
விண்ணப்பங்கள் வரை இதில் கிடைத்திருந்தன. இறுதிப்போட்டியில் ஐந்து உலகத்தரம்
வாய்ந்த ப�ோட்டியாளர்களுடன் ப�ோட்டியிட்டு, தமக்கான விருதை Hatch வெற்றியீட்டியிருந்தது. உலகின்
எதிர்காலத்துக்கு ப�ொருத்தமான தீர்வுகளை வழங்கும்
நிறுவனங்களை
கெளரவிக்கும் வகையில் Global
Startup விருதுகள் அமைந்திருப்பதுடன்,
கடந்த
தசாப்த
காலப்பகுதியில்
UiPath, Zendesk, Supercell,
Turbine மற்றும் Grab
ப�ோன்ற நிறுவனங்களை கெளரவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Hatchஐப் ப�ொறுத்தமட்டில், கடந்தகாலங்களில் முன்னெடுத்திருந்த பணிகளுக்காக சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
Hatchஇன் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியும் இணை ஸ்தாபகருமான பிருந்தாசெல்வதுரை ஞானம் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், மூன்று குறுகிய ஆண்டுகாலப்
பகுதியில்,
த�ொழில்முயற்சியாண்மை
மற்றும் புத்தாக்கம் ப�ோன்றவற்றுக்கான
அடித்தளத்தை ஏற்படுத்திக்கொடுப்பது
த�ொடர்பான எமது ந�ோக்கம் மற்றும்
முயற்சிகளுக்கு சர்வதேச அளவில் கெளரவிப்புக்கிடைத்துள்ளமைக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றோம்.

Allianz உடன் இணைந்து தனது

அர்ப்பணிப்பு இத்துடன் நிறைவடையவில்லை. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக அவர்கள் சிவன�ொளிபாத மலையில் உள்ள
ப�ொது குளியலறையில் துப்புரவுத்

வாடிக்கையாளர்களுக்கு
‘MercedesProtect’ இனை
வழங்குகிறது DIMO

திட்டத்தை நடத்தி 600,000 யாத்ரீகர்களுக்கு வசதிகளை வழங்கியுள்ளனர்.
Reckitt Sri Lanka இன் சந்தைப்படுத்தல் தலைவர் ஷமிந்த பெரேரா
இந்த முயற்சி
குறித்துக் கருத்துத்
தெரிவிக்கையில்,:
"சுகாதாரமான
இடத்தில் ஒரு வர்த்தகநாமமாக,
அனைத்து குடிமக்களின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதி
செய்வதில் நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்ள�ோம் ; இந்த ஆ ண்டு த�ொனி ப்ப ொரு ள் மற்றும் எங்கள் நிறுவன நெறிமுறைகளுடன் இணைந்து, இந்தப்
புனரமைப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.
எதிர்காலத்தில் சுகாதார மற்றும்
சுதேச மருத்துவ சேவைகள் அமைச்சுடன் இணைந்து இது ப�ோன்ற முன்முயற்சிகளில் பங்குபெற நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்” என்றார்.

இலங்கையில் உள்ள முன்னணி
பல்வகை கூட்டு நிறுவனங்களில்
ஒன்றான DIMO, அதன் Mercedes-Benz
வாடிக்கையாளர்களுக்காக பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ம�ோட்டார்
காப்புறுதித் திட்டமான ‘MercedesProtect’
இனை அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Mercedes-Benz இன் உலகளாவிய
காப்புறுதி பங்காளரான Allianz உடன்
இணைந்து, DIMO வின் பெருமைக்குரிய Mercedes-Benz வாடிக்கையாளர்களுக்கு
சிறந்ததை வழங்கும் ந�ோக்கில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
MercedesProtect ஆனது, வாகன உரிமையாளரின் பூச்சிய பங்களிப்பு அடிப்படையிலான காப்புறுதி வசதியாகும். வாகனக்
காப்புறுதியின் ப�ோதான க�ோரல்களின்
(insurance claims) ப�ோது, உரிமையாளரின்
கணக்கின் பகுதியை முழுமையாக விட்டுக்கொடுத்து, 'விபத்து பழுதுபார்த்தலை
முற்றிலும் பூச்சிய செலவில்' வழங்குகிறது. இத்திட்டத்தில், ம�ோட்டார் காப்புறுதி க�ோரலின் விபத்து த�ொடர்பான
பழுதுபார்த்தலில், வாடிக்கையாளர் எந்தவ�ொரு பகுதியையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. இதன் மூலம், புகழ்பெற்ற

Mercedes-Benz வாகனங்களுக்கான சிறந்த
பாதுகாப்புத் தீர்வாக MercedesProtect
அமைகின்றது.
இந்த காப்புறுதித் திட்டம், உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து 5 வருடங்களுக்குக் குறைவான வாகனங்களுக்கு ப�ொருந்தும் என்பதுடன், வாகனத்தின் அனைத்து உடல் மற்றும் பூச்சு
பழுதுபார்ப்புகள், சேவைகள் யாவும்
Mercedes-Benz இனது விசேட மையமான
DIMO 800 இனால் பிரத்தியேகமாக
கையாளப்படுகின்றன. அனைத்து பழுதுபார்த்தல் பணிகளும் Mercedes-Benz AG
பழுதுபார்த்தல் வழிகாட்டல்களை இறுக்கமாக பின்பற்றியவாறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இலங்கையில் Mercedes-Benz
வாகனங்களுக்கான ஒரே அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் DIMO என்பதுடன், தென்கிழக்கு ஆசியா முழுவதிலும் உள்ள
வாகன உடல் மற்றும் பூச்சு பழுதுபார்ப்புகளுக்கான Mercedes-Benz AG சான்றளிக்கப்பட்ட, Mercedes-Benz AG பயிற்சி பெற்ற
பழுதுபார்த்தல் வல்லுநர்கள் குழுவைக்
க�ொண்ட, ப�ொது விநிய�ோகஸ்தர்
சேவை மையத்தையும் அது க�ொண்டுள்ளது.

Nfs; t p mwptpj; j y;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;
Supply and Installation of Main Fire Wall
for Sri Lanka Rupavahini Corporation

tup mwtPL - 2022
01.

khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 235(I) ge;jpapd; tpjpKiwfSf;F mikthf
,e;jkhefu rig 2022 tUlj;Jf;fhd tupf; fl;lz ml;ltizia jahupj;J
Fwpg;gpl;l efu rig mYtyfj;jpy; itj;Js;snjdTk; ,e;j ml;ltizia
nghJ kf;fs; guPl;rpf;fyhk; vdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Tender Number: 85/16.12.2021

02.

NkYk; khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; 230k; ge;jp gpufhuk; mjpy; mlq;fpAs;s
tpjp KiwfSf;F mikthf ePu;nfhOk;G khefu rigapy; 2022 tUlj;Jf;fhf
fPo;
fz;lthW
tupf;fl;lzq;fis
mwtpl
jPu;khdpf;fg;gl;Ls;snjdTk;
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

nfhOk;G-07> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F Main
Fire Wall I toq;fy; kw;Wk; epWTtjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> jumq;fPfhuk;
ngw;w Kfth;fs;> mjpfhuk; ngw;w tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; tpw;gidahsh;fs;
MfpNahhplkpUe;J ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdkhdJ Nfs;tpfis
miof;fpd;wJ.

03.

ePu;nfhOk;G epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk;
tu;j;jf ];jhgdq;fSf;Fk; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W tPjKk; (13%)
kw;w vy;yh tPLfs; kw;Wk; vy;yh tpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp
kw;Wk; rpwpa tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapy; MW tPjKk; (6%)
mwtplg;gLk;.

2021.12.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf vOj;J
%ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ,yq;if &gth`pdp
$l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J epajpfs;> epge;jidfs;>
msTf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

nfhr;rpf;fil epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk;
tu;j;jf ];jhgdq;fspd; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W (13%) tPj tupAk;>
NtW vy;yh tPLfs; kw;Wk; vy;yhtpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp>
kw;Wk; rpwpa tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapy; 7% tPj tupAk;>
mwtplg;gLk;.

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500 &ghit ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F
nrYj;jpa gpd;dh;> ngwf;$ba gbtq;fspNyNa Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;. ngWif mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzj;ij ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

04.

05.

06.

jyhN`d epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk; tu;j;jf
];jhgdq;fspd; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W (13%) tPj tupAk;> kw;w vy;yh
tPLfs; kw;Wk; vy;yh tpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp kw;Wk; rpwpa
tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapd; 7% tPjKk; mwtplg;gLk;.
2022 Mz;by; KjyhtJ> ,uz;lhtJ> %d;whtJ> ehd;fhtJ jtizfspy;
tupfl;lzq;fs; KiwNa khu;r; 31> [{d; 30> nrg;nlk;gu; 30> kw;Wk; brk;gu; 31
Mfpa jpfjpfspy; my;yJ mjw;F Kd;G efu rig mYtyfj;jpy; nrYj;jp
Kbf;fg;gl Ntz;LnkdTk; mt;thW nrYj;jg;glhj vy;yh tupfl;lzq;fSf;Fk;
khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 255 (m)> 11> 111 ge;jpfspd; gpufhuk; nrhj;jpd;
jd;ik gpufhuk; gjpide;J (15%) tPjKk; kw;Wk; ,UgJ (20%) tPj fl;lzq;fSk;
Nkyjpfkhf mwtplg;gLnkd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

07.

khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; 230(I) kw;Wk; (4) tpjpapd; fPo; mikr;ruhy;
jahupf;fg;gl;l rl;l jpl;lq;fs; gpufhuk; tUlhe;j tupf;fl;lzk; 2022 [dtup
31k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G nrYj;jg;gl;lhy; 10% fopTk; %d;W khj
fl;lzq;fis KjyhtJ khjj;jpNyNa nrYj;jpdhy; 5% fopTk; toq;fg;gLnkd
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

08.

cq;fshy;
nrYj;jg;gLk;
tupf;fl;lzk;
cq;fs;
ed;ikf;fhfNt
cgNahfpf;fg;gLtjhy; cq;fs; tupf;fl;lzq;fs; cupa Neuj;jpy; nrYj;jp
cq;fsJ gq;fspg;ig rigf;F ngw;Wj;jUk;gb jatha; Ntz;LfpNwhk;.

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfspy; 2021.12.16 Mk;
jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
jiyth;> ngWif FO> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> Rje;jpu rJf;fk;>
nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W
gp.g. 3 kzpapd; gpd;dh; cldbahfNt Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

2021/04Mk; fhyhz;bw;fhd thpf;fl;lz
thp nrYj;Jk; ,Wjpj; jpfjp> 2022/01Mk; fhyhz;bw;fhf
5% fopT ngWjy; kw;Wk; 2022 ehd;F fhyhz;LfSld;
rk;ge;jg;gl;l KOikahd thpf;fl;lz njhifia xNu
Kiway; nrYj;jp 10% fopT ngw;Wf; nfhs;sy;

rk;gs rigfs; fl;lisr;rl;lk;
mwptpj;jy;
njq;F cw;gj;jpj; njhopy;
njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr;
rl;lj;jpd; 30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L
,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPHkhdq;fis
mt;tl;ltizapw; $wg;gl;ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa
fl;lisr; rl;lj;jpd; (136-Mk; mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

1.

Nkw;$wpa cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2021Mk; Mz;L brk;gH khjk; 08Me; jpfjp
ez;gfy; 12.00 kzpf;F Kd;djhf rigj; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2.

11Mk; ghfk;
rk;gs rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 6Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jypy; tpthpf;fg;gl;Ls;s
njq;F cw;gj;jp njhopYf;Fhpa eltbf;iffspd; Fwpj;j rpy nra;KiwfSf;Fg;
nghUe;JtdTk; Jz;L Ntiyf;FhpadTkhd fPnoy;iyr; rk;gs tpfpjq;fs; gpd;tUkhW:
nra;Kiwfs;
cyh;j;jpa Njq;fha; g+ cw;gj;jp
Njq;fha;fis chpj;jy;
rpul;ilfis mfw;Wjy;
Nky; Njhy; rPTjy;
Njq;fha;g; gUg;igf; fOTjYk; cilj;jYk;
cyh;j;Jjy; (Rakhftd;wp)
rpW Jz;Lfshf;Fjy; %yk; cyh;j;Jjy;
rypj;njLf;Fk; tifg;gLj;jYk;
milj;jYk; ngl;bfSf;F
milahskpLjYk;

tpfpjk;

&.r.

100 fha;fSf;F
1000 fha;fSf;F
1000 fha;fSf;F
1000 ,whj;jYf;F
1000 ,whj;jYf;F
1000 ,whj;jYf;F
1000 ,whj;jYf;F
120-130 ,whj;jy;
tiuahd ig xd;wpw;F

541.00
375.00
375.00
327.00
256.00
345.00
290.00
23.00

Fbirj; ifj;njhopyhftd;wp NtW tifapy; Jk;G> fapW Mfpa cw;gj;jp nra;jy;
&.r.
kl;il mbj;jy; (fpsh;j;jpa gpd; <u epiw) me;jh; xd;wpw;F
236.00
kl;ilfisg; gphpj;jYk; Rj;jg;gLj;jYk;
(<uepiw)
me;jh; xd;wpw;F
236.00
nkj;ij Jk;G Rj;jg;gLj;jYk; fha itj;jYk;

me;jh; xd;wpw;F

202.00

rpg;gkhf;FjYk; rpyph;j;j Jk;ig fpsh;j;jYk;>
rpg;gkhf;FjYk;

me;jh; xd;wpw;F

192.00

gha;fs;

rJu

232.00

gpd;dy; gha;fs;

rJu mb xd;wpw;F

211.00

rpyph;j;j Jk;ig rpf;Fthq;FjYk; $l;LjYk;

me;jh; xd;wpw;F

628.00

gha;fspd; cw;gj;jpAk; gpd;dYk;:
mb xd;wpw;F

111Mk; ghfk;
Neu Ntiyf;fhd Mff; Fiwe;j rk;gsk;
',jNdhLs;s 1-Mk; epuypw; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s njhopyhsh;fSf;F rhjhuz Ntiy
ehnshd;wpw;F Vw;GilajhfTs;s Neu Ntiyf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;> II
- Mk; epuypYs;s Nenuhj;j gphptpy; jug;gl;Ls;s tpfpjkhFk;."
epuy; Ntiyahsh;
tFg;G
01. cyh;j;jpa Njq;fha; cw;gj;jp nra;tjpy; fq;fhzp xUtUf;F
02. Njq;fha; vz;nza; cw;gj;jp nra;tjpy; Ntiyahs; xUtUf;F
(Mz; my;yJ ngz;)
03. ,io cw;gj;jp nghUl;fisAk;
18 tajpw;F Fiwe;j
Jk;G cw;gj;jp nghUl;fisAk; nra;tjpy; Ntiyahsh; xUtUf;F
(Mz; my;yJ ngz;)
04. Jk;G> rpyph;j;j Jk;G cw;gj;jp
fq;fhzp xUtUf;F

epuy; II tpfpjk;
&.r.
595.00
574.00

500.00
500.00

ml;ltiz
khtl;lk;
gpuNjrr; nrayfg;
gphpT
fpuhk mYtyh;
gphpT
fpuhkk;
fhzpapd; ngah;
tiugl ,yf;fk;

Jz;L ,yf;fk;
tp];jPuzk;

: khj;jis
: yf;fy
: ,y. E387>
k`ynfhl;Lt
gphpT
: k`ynfhl;Lt
: gdnty;yhthba
: g+.g+.t.,y. 21>
Fiw epug;gp
,y. 78> gj;jpu
,y. 38
: 1499> 1500
: J.,.1499-10.4271
n`f;lah;
J.,.1500-3.0647
n`f;lahh;
v];. tp[aFkhh;>
gpuNjr nrayhsh;>
yf;fy.

vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/7/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 13/99/FR/89

,q; F
fP N o
fhl; l g; g l; b Uf; F k;
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia
nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s mu
rhl;rpahh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;.
Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if
[dehaf
Nrh\yprf;
FbauR
mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz

$Wk;

ml;ltiz
njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1949Mk; Mz;L Vg;uy;
khjk; 30Me; jpfjpa 9971Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;;l
mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;L> fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;lthwhfTk;>
2019Mk; Mz;L rdthp khjk; 30Me; jpfjpa 2108/35Mk; ,yf;f mjptpNrl
th;j;jkhdpapd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;lthwhdJkhd jPHkhdq;fs;;> mt;
ml;ltizapd; IIMk; kw;Wk; IIIMk; ghfq;fSf;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfq;fis
gjpyPL nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

,q; F
fP N o
fhl; l g; g l; b Uf; F k;
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia
nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;
nfhs;s
murhl; r pahh;
vz; z papuf; f pwhh; f s; .
Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if
[dehaf
Nrh\yprf;
FbauR
mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo;
mwptpj;jy;

,t; mwptpj;jy; 2021.11.25Mk; jpfjp jpdfud; 21 Mk; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l
NghjpYk; mjpy; jtWfs; ,Ug;gjhy; kPz;Lk; gpuRhpf;fg;gLfpwJ

nkn`tugpnar
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G 05>
2021Mk; Mz;L 11 khjk; 24Me; jpfjp

vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/12/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 13/96/FR/85

2021.11.22Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

nfhOk;G khefu rig

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp
jiytH>
njq;F cw;gj;jpj;
njhopYf;fhd rk;gsr; rig.
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fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo;
mwptpj;jy;

jiyth;/ngWif FO>
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>
Rje;jpu rJf;fk;>
nfhOk;G-07.

N.B.R.V. gu;zhe;J
khefu rig Mizahsu;>
khefu rig> ePu;nfhOk;G.

mj;jifa Ml;Nrgiz xt;nthd;Wk; Ml;Nrgizf;fhd fhuzq;fisf;
$w;nwhd;iw cilajha; vOj;Jthapyhfr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.
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ePu;nfhOk;G khefu rig
khefu rig fl;lis rl;lj;jpd;
235 (1) tpjpapd; fPohd mwptpj;jy;

2021/04Mk; jtiz
2021/04Mk; fhyhz;bw;fhf nrYj;j Ntz;ba thpf;fl;lzk; thp 2021 brk;gh;
31k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; ,t; mYtyfj;jpw;F fpilj;jy; Ntz;Lk;.
2021.12.31k; jpfjpf;Fg; gpd;dh; 2021/04Mk; fhyhz;bw;fhf Nkw;nfhs;Sk;
nfhLg;gdTfs; rhh;ghf FbapWg;Gr; nrhj;J kw;Wk; jhpR epyj;jpw;fhf
fhyhz;bd; thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 15%ck; Vida nrhj;Jf;fSf;F
20% Mf jz;lf; fl;lzk; mwtplg;gLk;.

2022 rfy jtizfs;/2022/01Mk; jtiz
2022 [dthp 31 my;yJ mjw;F Kd; 2022 rfy jtizfSf;Fk;
nfhLg;gdtpw;fhf Mz;bd; KO thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 10% fopthf
toq;fg;gLk;.
4. 2022 [dthp 31 my;yJ mjw;F Kd; 2022/01 fhyhz;L rhh;ghf Nkw;nfhs;Sk;
nfhLg;gdTfSf;F fhyhz;bd; thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 5% fopthf
toq;fg;gLk;.
thpf;fl;lz thp nrYj;jf; $ba Kiw
5. efu rig tshfj;jpy; mikf;fg;gl;Ls;s thpf;fl;;lz fUk gPlk; kw;Wk;
fhrhsh; fUk gPlk; thuj;jpy; rfy mYtyf ehl;fspYk; kw;Wk; mur
tpLKiw jpdk; my;yhj rdpf;fpoik ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g.
4.00 tiu jpwf;fg;gLk;. fhrhsh; fUk gPlj;jpw;F fhR> fhNrhhiy> fld;
ml;il (Credit Card) %yk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;Sk; trjpfs;
toq;fg;gl;Ls;sJ.
6. nfhOk;G efu vy;iyf;Fs; mike;Js;s ,yq;if tq;fp kw;Wk; kf;fs;
tq;fp fpis (efu kz;lgf;fpis jtph;e;j) %yk; thpf;fl;lz thp nrYj;j
KbAk; mj;Jld; mq;F efu rigapdhy; tq;fpf;F toq;fpAs;s khjphpg;
gj;jpuq;fis kl;Lk; ghtpj;J thpf;fl;lz thp nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j
khjphpg; gj;jpuq;fis ghtpf;fhkypUj;jy; kw;Wk; khjphpg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gpl
Ntz;ba rfy tplaq;fSk; rhpahf g+Hj;jp nra;ahjpUj;jy;
Nghd;w
fhuzq;fspdhy; fhR Kiwahf fzf;fpy; ,lg;glhik gw;wp efu rigapdhy;
nghWg;Gf; $wg;glkhl;lhJ.
7. nfhOk;G khefu rigapd; cj;jpNahfg+Ht ,izaj;jskhd www.
colombo.mc.gov.lk Clhf Nritf; fl;lzkpd;wp xd;iyd; (online) Kiwapy;
thpf;fl;lz thpia nrYj;Jk; trjp nra;ag;gl;Ls;sJ.
8. nfhOk;G
efu
rigf;F
nre;jkhd
fPo;f;fhZk;
mYtyfj;jpy;
cUthf;fg;gl;Ls;s thpf;fl;lz fUk gPlk; kw;Wk; fhrhsh; fUk gPlj;jpy;
thuj;jpd; rfy mYtyf ehl;fspYk; K. g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu
thpf;fl;lz thp nrYj;Jtjw;F trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sJ.
I. khtl;l mYtyfk; ,y. 4 - nuhgh;l; Fzth;jd khtj;j> fpUyg;gd
9. nfhkh;ry; tq;fpapy; fzf;F cs;s thp nrYj;Jgth;fSf;F tiyaikg;gpd;
Clhf nfhOk;G khefu rigf;F thpf;fl;lzthp nrYj;Jk; trjpfs;
fhzg;gLk;.
fhNrhiy %yk; thpf;fl;lz thp nrYj;Jk;NghJ fPo;f;fhZk; tplaq;fs;
gw;wp ftdk; vLj;jy; Ntz;Lk;.
10. ~khefu nghUshsh;> nfhOk;G khefu rig| ngaUf;F fhNrhiy
vOjg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; ~nfhLf;fg;gLgthpd; fzf;fpw;F khj;jpuk;|
vd;W vOjg;gly; Ntz;Lk;.
11. rft fhNrhiyfspdJk; gpd;gf;fk;
(m) thpf;fl;lz fzf;F ,yf;fk;
(M) nrYj;Jgthpd; ngah; kw;Wk; Kfthp
(,) nrhj;J ,yf;fk;> tPjp> gphpT
(<) nfhLg;gdT nrYj;jg;gLtJ ve;j fhyhz;bw;F vd;gJTk; Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;.
12. fhNrhiyfs; khwpa gpd;dNu cj;jpNahf g+Ht gw;Wr; rPl;L tpepNahfpf;fg;gLk;.
3.

NtW tplaq;fs;
13. jghy; %yk; mDg;gg;gLk; fhNrhiyfs; tq;fp epiyahd fl;lisapd;
fPo; nfhLg;gdTfs; Nkw;gb ,y. 1> 3 kw;Wk; 4,y; Fwpg;gplg;gLk; Fwpj;j
jpdk; my;yJ mjw;F Kd; ,e;j mYtyf j;jpw;F fpilf;FkhW khefu
nghUshsh;> khefu nghUshsh; jpizf;fk;> nfhOk;G khefu rig> j. ng.
108> efu kz;lgk;> nfhOk;G 07 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
14. thpf;fl;lz thp gw;wpa njhlh;Gfs;
njhiyNgrp ,y. 011 2693136> 011 4360847 (fzf;fhsh; thpf;fl;lzq;fs;)
kpd;dQ;ry; acc02@colombo.mc.gov.lk/ acc07@colombo.mc.gov.lk
,izaj;jsk;: www.colombo.mc.gov.lk
rl;lj;juzp Nuh\dP jp]hehaf;f>
khefu Mizahsh;>
nfhOk;G khefu rig.

khtl;lk;
gpuNjrr; nrayfg;
gphpT
fpuhk mYtyh;
gphpT
fpuhkk;
fhzpapd; ngah;
tiugl ,yf;fk;

Jz;L ,yf;fk;
tp];jPuzk;

: khj;jis
: yf;fy
: ,y. E389A>
fq;fN`d;ty
gphpT
: fq;fN`d;ty
: Mur;rpnjnthy
: g+.g+.t.,y. 21>
Fiw epug;gp
,y. 77> gj;jpu
,y. 37
: 1497
: J.,.1497-0.5098
n`f;lahh;
v];. tp[aFkhh;>
gpuNjr nrayhsh;>
yf;fy.

2021.11.22Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo;
mwptpj;jy;
vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/18/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G
,y. LD05/2001/FR/131

,q; F
fP N o
fhl; l g; g l; b Uf; F k;
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia
nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s mu
rhl;rpahh;
vz;zpapUf;fpwhh;fs;.
Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if
[dehaf
Nrh\yprf;
FbauR
mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.
ml;ltiz
khtl;lk;
gpuNjrr; nrayfg;
gphpT
fpuhk mYtyh;
gphpT
fpuhkk;
fhzpapd; ngah;
tiugl ,yf;fk;

Jz;L ,yf;fk;
tp];jPuzk;

: khj;jis
: yf;fy
: ,y. E385>
gpl;lty
gphpT
: gpl;lty
: gjdfla
: g+.g+.t.,y. 21>
Fiw epug;gp
,y. 79> gj;jpu
,y. 39
: 1502
: J.,.1502-0.2615
n`f;lahh;
v];. tp[aFkhh;>
gpuNjr nrayhsh;>
yf;fy.

2021.11.22Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;
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ngah; khw;wk;

rPjhtf gpuNjr rig - `q;nty;y

fhj;jhd;Fb - 02> Ch; tPjp>
,y-197/1 I Nrh;e;j Kfk;kkJ
G`hh;jPd; mg;Jy;yh mk;ohy;
Mfpa ehd;> (gpwg;G gjpT
,yf;fk; : (116/2003-06-12)
25/11/2021 njhlf;fk; Kfk;kJ
G`hh;jPd; mg;Jy;yh mg;ohy;
vd vdJ ngaiu khw;wpf;
nfhz;Nld; vd;gij ,j;jhy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf;
FbauRf;Fk;> ngJ kf;fSf;Fk;
mwpaj; jUfpd;Nwd;.
Kfk;kJ G`hh;jPd;
mg;Jy;yh mg;ohy;

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fisg;
gjpT nra;J nfhs;sy; - 2022
2022Mk; Mz;bd; gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf
vjph;ghh;j;jpUf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fs;/ mq;fPfhuk; ngw;Ws;s njhz;lh; mikg;Gf;fs;/ toq;Feh;fs;
kw;Wk; cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 2021.12.27 md;W gp.g. 3.00 tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
midj;J tpz;zg;gq;fSk; jk; epWtdk; (,Ug;gpd;) Kfthp kw;Wk; Vida tpguq;fSld; gjpTj;jghypy;
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpw;fikthf Nkw;gb tpz;zg;gg;gbtj;ijj; jahhpj;Jf;
nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspy; ~toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg;
gjpT nra;jy; - 2022| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb tpz;zg;gg;gbtj;ij vkJ www.
seethawaka.ps.gov.lk vd;w ,izaj;jpy; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.
,jw;fhf &gh 1000.00 ,w;fhd gbtf;fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhf ~jiyth;>
rPjhtf gpuNjr rig| vd;w ngaUf;F tiuag;gl;l fhNrhiynahd;W cq;fs; tpz;zg;gj;Jld;
Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

clgyhj gpuNjr rig

,jw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;s MHtKs;s toq;Feh;fs; rPjhtf gpuNjr rig mjpfhug; gphptpy;
Fwpg;gplg;gLk; epiyaq;fspw;F gz;lq;fis Vw;wp ,wf;fp xg;gilj;jy; Ntz;Lnkd typAWj;Jfpd;Nwd;.
midj;J xg;ge;jf;fhuh;fSk; &gh 1000.00 ,w;fhd njhifiag; gjpTf;fl;lzkhf (gbtf;fl;lzk;)
nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; tpz;zg;gpf;Fk; xg;ge;jg; ngWkhdj;jpw;Fr; rkkhd ngWkjpr;
rhd;wpjo; xd;W gpuNjr nrayhshplk; ngw;W tpz;zg;gq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. rpj;jpfukhd
xg;ge;jf;fhuh; vd;gjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ICTAD (CIDA)
epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ngWkjpr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fj;Njitapy;iy.
toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;:

1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; vOJfUtpfs;
kpd;rhug; gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
kur;rhkhd;fs;
mr;R eltbf;iffs;
Rfhjhu cgfuzq;fs; ($l;LkhWfs; Jk;Gj;jbfs; ,Nuf;iffs; tz;bfs; kz;ntl;bfs;>
rty;fs;)
ifj;njhopy; cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> nrq;fy;> Fg;igfs; mOj;jg;gl;l nfhq;fpwPl;
Gnshf; fw;fs; ,Uk;G> rPnke;J gyiffs;> guhs> hPg;g GI Foha;fs;> th;zg;g+r;R tiffs;
v];ng];Nlh];> ePh;f;Foha;fs; Nghd;wit)
`pa+k; Foha;fs;
njhw;W ePf;fpfs; kw;Wk; xslj tiffs;
Nghf;Ftuj;J eltbf;iffspw;fhf (Ntd;> nyhwp> g+k;l;uf;)
rPUilj;Jzpfs; kw;Wk; rpfpr;irfspw;fhd Jzp tiffs;
Nghf;Ftuj;J cgfuzq;fs; (lah;> bAg; Nghd;wit)
,ae;jpu cgfuzq;fs; (Nlhrh;> kz; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> tPjp jfh;g;G ,ae;jpuq;fs; fy;
cUisfs; Nghd;wit)
ngah;g;gyiffs;/gjhiffisj; jahhpj;jy;
fzdp Jiz cUg;Gf;fis toq;fy; kw;Wk; Nrit nra;jy;
rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs; (ifAiwfs;> Kf%bfs;> kio mq;fpfs;> fk;g+l;];>
rg;ghj;J g+l;];)
jhh; kw;Wk; Nfhyh]; toq;fy;
tpisahl;Lg; gz;lq;fs;
fz;zhbfs; kw;Wk; fz;zhbg; gz;lq;fs;
thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; thfdq;fspd; Nrh;tpR Ntiyfs;
jPaizg;Gf; fUtpfs;
nghypj;jPd; ciwfs;/cu ciwfis toq;fy;
epy msitr; Nritfs;
L.P. Gas
rl;lj;juzpfs; Nritfs;
xypngUf;fpr; Nritfs;
Kd;fyit nfhq;fpwPl; (Ready Mis) toq;fy;

gpd;tUk; xg;ge;jg; ngWkhdk; kw;Wk; CIDA juj;jpw;fikthf gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
njh.
,y.

xg;ge;jg; ngWkhdk;

CIDA juk;

01

02 kpy;ypad;fspw;Ff; Fiwthd

C9 my;yJ C8

02

02 kpy;ypad;fspw;F Nky; kw;Wk; 05 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ
Fiwe;j

C8 my;yJ C7

2.

3.
4.

clgyhj gpuNjr
Nritfs; ngw;Wf;
gjpT nra;tjw;fhf
2021-12-31Mk; jpfjp

rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk;;
nfhs;tjw;fhf 2022Mk;; tUlj;jpy; toq;FeHfisg;
tpz;zg;gq;fs; ,e;j mwptpj;jy; gpuRukhd jpfjp Kjy;
tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,iaGila tplaq;fspd; gpufhuk; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F MHtk;
fhl;;Lk; epWtdq;fs; kw;Wk; egHfs; xt;;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf
jq;fshNy jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; gjpTf; fl;lzkhfpa
500.00 &ghitAk; NritfSf;F 750.00 &ghj; njhiff;fhd fhRf;
fl;lis my;yJ fhNrhiyia jiytH> / nrayhsH> clgyhj gpuNjr
rig> vy;gpl;ba> mlghNf> fk;gis vDk; Kftupf;F gjpTj; jghyp;y;
mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; my;yhtpbd; Nehpy; nfhz;L te;J
xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; ~toq;FeHfs; gjpT nra;jy; - 2022|
vdf; Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fs; 0812352218 njhiyNgrp Clhf tprhupj;J
mwpe;J nfhs;s KbAk;.
2021-11-27Mk; jpfjp
clgyhj gpuNjr rigapy;.

01.

fl;blg; nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fy;> $iuj;
jfL> m];ng];l]; rPl;> Vida epHkhz nghUl;fs;)

02.

Rfhjhu cgfuzq;fs;> Fg;ig tz;b> tPy;ngNuh> rty;>
kz;ntl;b> Ks;S> jhr;rp> fj;jp> Jk;Gj;; jb> tpsf;FkhW kw;Wk;
Vidait.

03.

fzdp
kw;Wk;
mr;Rg;nghwp
Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

04.

kug; nghUl;fs; kw;Wk;
(tPl;L / mYtyf)

05.

mYtyf cgfuzq;fs;> tpisahl;Lg; nghUl;fs;

06.

tPjp tpsf;F kw;Wk; midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs;>
,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

07.

ePH cgfuzq;fs;.

08.

fhfpjhjpfs;

09.

midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;.

cl;gl

cUf;F

cgfuzq;fs;

10

Gnshf;> ,wg;gH Kj;jpiufs; Nghd;wd
ngaHg; gyif. ,yf;fj;
(gpj;jis/ fUq;fy;.)

jfL>

midj;J

ngdH>

Qhgfr;

fzdp

05 kpy;ypaDf;F Nky; kw;Wk; 10 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ
Fiwthd

C7 my;yJ C6

rpd;dq;fs;

04

10 kpy;ypaDf;F Nky; my;yJ 25 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ
Fiwthd

C6 my;yJ C5

12.

irf;fps;> tz;b> thpg;gz ,yf;fj;; jfL.

13.

rPUil kw;Wk; Vida Jzp tiffs;.

05

25 kpy;ypaDf;F Nky; kw;Wk; 50 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ
Fiwthd

C5 my;yJ C4

14.

laH> upAg; ,wg;gH nghUl;fs; kio mq;fpfs;> ifAiw.

15.

fk;G+l;];> rg;ghj;J kw;Wk; Njhw; nghUl;fs;.

16.

G];]y;yht jfdr;rhiyf;Fj; Njitahd vupthia ,iaGila
,lj;jpw;F toq;;Fjy;.

17.

,Uk;G> cUf;F> KWf;Ff;fk;gp> Nghd;w midj;;J cNyhfg;
nghUl;fs;

18.

Nkhl;lhH thfd cjpupg;ghfq;fs;.

19.

nfhq;fpuPl; cw;gj;jpfs; (J}z;fs;> kyh;r; rhbfs;> Fg;igj;
njhl;bfs; cl;gl midj;J tifahd nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;)

20.

kUe;Jfs; toq;Fjy; (kUe;J tiffs;> nrdpilrh; cl;gl
Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;)

21.

Jz;Lf; fy; toq;fy;.

22.

fz;zhb kiwg;Gfs; kw;Wk; fz;zhb toq;Fjy;.

23.

kl;ghz;lg;; nghUl;fs; toq;Fjy;.

24.

Fg;igfis Nrfhpg;gjw;fhd nfhk;Ngh];l; igfs; toq;Fjy;.

NuhdpNah ,ae;jpu jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik
ngw;w njhopy; epGzHfs;.

03

jl;lr;Rg; nghwp jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w
njhopy; epGzHfs;.

04

Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

05

jr;Rj; njhopy; epWtdk; kw;Wk; ku Miy mDgtKs;s jr;R
njhopyhsHfs;.

06

cNyhfg; nghUl;fs;> ,Uk;G kw;Wk; cUf;ifg; gad;gLj;jp
nghwpapay;; uPjpahd Ntiyfs; nra;af; $ba epWtdk; kw;Wk;
jifik ngw;w njhopy; epGzHfs;.

07

fl;bl kpd;rhu Kiwik mikj;jy; jifik ngw;w njhopy;
epGzHfs;.

08

nty;bq; njhopy; epWtdk; kw;Wk; epGzHfs;.

toq;Fehpd;/xg;ge;jf;fhuhpd; epWtdj;jpd; ngah;:
toq;Fehpd;/xg;ge;jf;fhuhpd; epWtdj;jpd; Kfthp:
njhiyNgrp ,yf;fk;:
I.
epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk;:
II. ifj; njhiyNgrp ,yf;fk;;:
kpd;dQ;ry; Kfthp:
njiyefy; ,yf;fk;:
tpahghug; gjpT ,yf;fk;:
tpahghuj;jpd; jd;ik:
gjpT nra;J nfhs;sg;gl Ntz;ba gz;lq;fs;/ Nritfspd; tFjp:
fzf;F eilKiwg;gLj;jg;gLk; tq;fpapd; ngah;:
fld; trjp toq;ff; $ba fhy vy;iy:
rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhunud cWjpg;gLj;jf; $ba Mtzq;fs;
ICTAD epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; mg;gjpT ,yf;fk;
tl; (VAT) thp ,yf;fk; (,Ug;gpd;)
gjpTf;fhd tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &gh 1000.00 (vjph; fhyj;jpy; murpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
VNjDk; gbtf;fl;lzk; njhlh;ghf thp tpjpf;fg;gbd; mt;thpfSk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.)

09

fzdp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;Ak; epWtdk; me;j
mwpTs;s jifik ngw;w epGzHfs;.

10

laHfis kPs epug;Gk; epWtdk;.

11

fduf thfdk; toq;fy; (ngNfh ,ae;jpuk;> Gy; NlhrH)

12

jfdr;rhiy njhlh;ghd Ntiyfs; nra;af; $ba epWtdk;
kw;Wk; mDgtKs;s jifik ngw;w epGzHfs;.

13

fhzpfs; msj;jy; rk;ge;jkhd jifik ngw;w epGzHfs;.

14

ePH; Nkhl;lhH jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w
epGzHfs;.

15

kjpg;gPL nra;ag;gl;l epakf; FwpaPLfSf;F mikthf epHkhzk;;
kw;Wk; Nrit toq;ff; $ba jifik ngw;w xg;ge;jf;fhuHfs;.

16

xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd;gpwg;ghf;fp
njhlHghly; cgfuzq;fs; toq;Fjy;

17

thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; (Ntd; thfdk;>
Kr;rf;fu tz;b> nfg; thfdk;> nyhwpfs;> Mfpad.)

18

ijaw;fhuh; Nrit toq;fy;.

Nkw;gb njhifia nuhf;fg;gzkhf/ ,yf;f ................ fhNrhiyahfr; nrYj;JtJld; vd;dhy;/
vq;fshy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; midj;Jk; rhpahditnadTk; rPjhtf gpuNjr rigapd;
jiythpdhy; tpLf;fg;gLk; epge;jidfspd; gpufhuk; gz;lq;fs;/ Nritfis toq;Ftjw;F
kw;Wk; xg;ge;jq;fis epiwNtw;Wtjw;Fr; rk;kjk; njhptpg;gJld; mjw;fhf toq;FenuhUtuhf/
xg;ge;jf;fhunuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;SkhW jatha; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

19

Gifg;glq;fs; gpNuk; ,Ljy;.

20

Fg;ig Nghf;Ftuj;J buhf;lH> bnuapyH kw;Wk; if tz;bfspd;
jpUj;jNtiyfs;

21

czT ghdq;fs; Nghd;wd toq;fy;.

22

ryit Nritfs; njhlh;ghd jFjptha;e;j epGzh;fs;.

8.

rPjhtf gpuNjr rig
................ Mz;by; toq;Feh;/xg;ge;jf;fhuh; xUtuhfg; gjpT nra;J
nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

jiyth;>
rPjhtf gpuNjr rig.

2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if
Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd;
mYtyfj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.
lhf;lh;. lg;spA. Nf. tpf;ukrpq;`
gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if Njrpa itj;jpa rhiy>
nfhOk;G -10.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G 10

vOJ fUtpfis toq;fy;
,yq;if
Njrpa
itj;jparhiyf;Fg;
vOJ
gjhh;j;jq;fis
toq;Ftjw;fhf
Nfhug;gLfpd;wJ.

gpd;tUk;
tpiykDf;

1. Nghy; nghapd;l; Ngdhf;fs; kw;Wk; Vida Ngdh
tiffs;/
Nfhit
ciw
tiffs;/
jl;lr;Rf;
fhfpjq;fs; kw;Wk; Vida fljhrp tiffs;/ CR
Books kw;Wk; Vida Gj;jf tiffs;/ fbj ciwfs;
cl;gl vOJ fUtpfs; 60 tiffs;.
,jw;fhff; jifikAs;s gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdq;fs;
kw;Wk; jdpegh;fs; tpz;zg;gpf;fyhk;. kPsspf;fg;glhj
&gh 2>500.00 ,w;fhd itg;Gj; njhifia ,yq;if
Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jp
2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy; toq;fy; gphptpy;
,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtq;fisg;
ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk;
Ntisapy; khjphpfSk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gpd;dh;
Kd;itf;fg;gLk; khjphpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.
2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F Njrpa itj;jpa
rhiyapd;
gpujhd
fzf;fhshpd;
mYtyfj;jpy;
tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

Nritfs; - gjpTf; fl;lzk; &gh 750.00

02

7.

kPsspf;fg;glhj &gh 6>500.00 ,w;fhd fl;lzj;ijr;
nrYj;jp 2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy;
K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,yq;if Njrpa
itj;jpa rhiyapd; toq;fy; gphptpy; ,jw;fhd
epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fisg;
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

lhf;lh;. lg;spA. Nf. tpf;ukrpq;` jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff;FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

thfd jpUj;jNtiyfs;
kw;;Wk; epGzHfs;)

6.

2022 kw;Wk; 2023 Mfpa 02 tUlq;fspy; nfhOk;G
,yq;if
Njrpa
itj;jparhiyapd;
kpd;rhu
nyhz;lhpapy;
Jzp
Jitf;Fk;
fUkj;ij
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf
Fwpj;j
Jiwapy;
mDgtKs;s njhopyhsh;fisf; nfhz;Ls;s murpy;
gjpT nra;ag;ngw;Ws;s egh;fsplkpUe;J my;yJ
epWtdq;fspypUe;J
,jw;fhd
tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.

toq;Fjy;

01

5.

kpd;rhu nyhz;lhpapy;
Jzp Jitf;Fk; xg;ge;jk;

mYtyf cgfuzq;fs; - gjpTf; fl;lzk; &. 500.00

03

Nkw;gb toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;/ xg;ge;jq;fs; xt;nthd;wpw;Fk; jdpj;jdpahd
tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhfj; jdpj;jdp gbtf; fl;lzk;
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
gjpTf;Fj; jifikAs;s midj;J toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fs; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;
vd;gJld; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; nghJthf 06 khj fhyj;jpDs; khw;wk; milahky;
epiyahd epiyikapy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
toq;Feh;fs; 30 ehl;fspw;fhd fld; vy;iyapd; mbg;gilapy; gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; Nritfs;
toq;Ftjw;F cld;gLjy; Ntz;Lk;.
gjpT nra;J nfhs;tjw;fhfr; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;
1) toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fs; ,g;gjpTf;fhf jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
2) xd;Wf;F Nkw;gl;l Nritfspw;fhfg; gjpT nra;a ehbdhy; xt;nthU Nritf;fhfTk;
gbtf;fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
3) $l;Lj;jhgdk; xd;nwdpd; mjw;fhf rl;lkhf;fg;gl;l rhd;wpjo;
4) jdpegh; tpahghunkhd;nwdpd; mjd; gjpTr; rhd;wpjo;
5) fk;gdpnahd;nwdpd; fk;gdpahfg; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s rhd;wpjo;
Njitahd re;jh;g;gq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fspw;Fg; Gwk;ghf
NtW toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf tpiy
kDf;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; chpik rPjhtf gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.
gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fifapy; Fwpj;j gz;lq;fs; my;yJ Nritfis
vthplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;tnjd;gjid epr;rapf;Fk; jPHkhdk;
kjpg;gPl;Lf; FOnthd;wpd;
ghpe;Jiwapd; gpufhuk; ngWiff; FO kw;Wk; jiythpdhy; re;jh;g;gj;jpw;Nfw;wthW
jPHkhdpf;fg;gLk;.
toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh; rigf;F toq;fg;gl
Ntz;ba Nritfs; mth;fsplkpUe;J khj;jpuk; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lnkd;w chpik
mth;fSf;F ,Uj;jy; $lhJ.
khjphp tpz;zg;gg;gbtk;:-

ngWif mwptpj;jy;

jiytH>
clgyhj gpuNjr rig.

11.

93 epge;jidfs;
1.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk;
jifik ngw;w epGzHfs; gjpT nra;jy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G 10

kw;Wk;

Nrit

nra;jy;

(epWtdk;

,ae;jpuk;

kw;Wk;

tpiykDf; Nfhuy;
rpw;Wz;br;rhiyia
eilKiwg;gLj;jy; - 2022
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) - fk;gis
fk;gis Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) 2022Mk; Mz;by;
rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf tpahghug; ngaH
gjpT nra;jypd; fPo; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s mur epWtd
my;yJ mur itj;jparhiynahd;wpy; %d;W tUlq;fspw;F
Nkw;gl;l mDgtKs;s> rpw;Wz;br;rhiy xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J>
gpuhe;jpag; ngWiff; FOj;jiythpdhy; 2021.12.17 md;W K.g.
10.30 tiu tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.
02. 2021.11.26 Kjy; 2021.12.15 tiu thu Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.00 - gp.g. 2.00 ,ilg;gl;l fhyj;jpy; fk;gis> Mjhu
itj;jparhiy mYtyfj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf> tpahghug;
ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W
kw;Wk; Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpnahd;W> kw;Wk;
kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhd &gh 2>000.00 ,w;fhd
njhifia
fk; g is>
Mjhu
itj; j parhiyapd;
fzf;fhsUf;F nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
nghJ 172 gw;Wr;rPl;L Nghd;wit rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
03. 2021.12.17 md;W K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH
fpilf;ff; $bathW. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ
,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpYs;s
ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;.
tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky;
%iyapy;> 'fk;gis> Mjhu itj;jparhiyapd; (Nghjdh)
rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy; - 2022" vd;W
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
04. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 2021.12.17 md;W
K.g. 10.30 ,w;F ,t; itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd;
mYtyfj;jpy;
mit
jpwf;fg;gLk;.
mt;Ntisapy;>
tpiykDjhuH
my;yJ
mthpd;
mjpfhuk;
ngw;w
gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jpfjp:
tpz;zg;gjhuhpd; ngah;:
tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;
kw;Wk; cj;jpNahf Kj;jpiu

Breaking
boundaries

The Country’s
largest
recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk

05. mYtyf Neuq;fspd; ,ytrkhf tpiykDg; gbtq;fis
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. tpiykD njhlHghd ,Wjpj;
jPHkhdk;> gpuhe;jpag; ngWif FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh)
fk;gis.

Nfs;tp miog;G (IFB)

Nfs; t pf; f hd miog; G (IFB)

Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;

kpy;ydpa gpuNjr rigapd; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; ,ae;jpuq;fs;
ngWif> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhl;Ljy;

tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; tptrha ,ae;jpuq;fis
nfhs;tdT nra;tjw;fhd ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;fhf fPo;f;fhZk; tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; tptrha ,ae;jpuq;fis
nfhs;tdT nra;jy; rk;ge;jkhf jifikahd toq;Feiuj; Njh;e;njLg;gjw;fhf vd;dhy; jifikAs;s
Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpguk;

msT

tq;fp gpiz
%yk;

fhrhf
itg;Gr;
nra;tjhapd;

kpy;ydpa gpuNjr rig rhh;ghf ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; cUg;gbfis toq;Fjy;>
nfhz;Lte;J xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhl;LjYf;F jFjpAk; jifikAk; nfhz;l
Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
Nfs;tp njhlh; ,y

cUg;gb tpguk;

Nfs;tpg; gpiz

nry;YgbahFk; fhyk;

kPssp;f;fg;
glhj
fl;lzk;

MPS/02/05/MSW/2021

01 NO. degraded MSW Sieving Machine
with Conveyors

&.100>000.00

2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/CM/2021

01 NO. medium size crusher Machine
300-400 kg-hour

&.20>000.00

2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/2WT/2021

01 NO. 4x2 wheel Tractor

&.30>000.00

2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/4WT/2021

01 NO. 4x4 wheel Tractor

&.35>000.00

2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

02 NO. 3.5 Ton Tipping Trailer

&.10>000.00

2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

kPsspf;fg;glhj
njh.
,y.
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01

tpij ney; Rj;jpfhpg;Gr; nra;Ak;
,ae;jpuk; (nghpaJ)

01

110,000.00

55,000.00

3,000.00

02

tpij ney; Rj;jpfhpg;Gr; nra;Ak;
,ae;jpuk; (rpwpaJ)

05

14,000.00

7,000.00

1,000.00

03

kuKe;jphpif tpij kuj;jpypUe;J
Ntwhf;Fk; ,ae;jpuk;

03

90,000.00

45,000.00

3,000.00

01. khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp ,uh[hq;f mikr;rpdhy; ,e;j nraw;wpl;lj;jpw;F epjp toq;fg;gLk;.

04

kuKe;jphpif ntspg;Gwk; mfw;Wk;
,ae;jpuk;

03

36,000.00

18,000.00

1,000.00

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; %yk; Nfs;tpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

05

kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;

03

27,000.00

13,500.00

1,000.00

06

kz;ntl;b Ks;S

4000

65,000.00

32,500.00

2,000.00

07

g+ thspfs;

4000

43,000.00

21,500.00

1,000.00

08

ug;gh; N`h]; (50 mb)

4000

134,000.00

67,000.00

3,000.00

09

fWg;G nghypj;jpd;

20000
fpNyh

102,000.00

51,000.00

3,000.00

10

gpsh];bf; $il

3000

53,000.00

26,500.00

2,000.00

11

tprpWk; ePH toq;fy; mikg;G

2321

8,500,000.00

4,250,000.00

30,000.00

12

,uz;L rf;fu buf;lh;

13

40,000.00

20,000.00

1,000.00

13

ghJfhg;G kid

02

82,000.00

41,000.00

2,500.00

14

thA iugy;

21

18,000.00

9,000.00

1,000.00

15

GI Foha;

374

27,000.00

13,500.00

1,000.00

MPS/02/05/TT/2021

03. kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. VnjDk;
njspTgLj;jy; (,Ug;gpd;) kpy;ydpa gpuNjr rigapd; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhiyNgrp : 034-2252170> 0342207271
04. xU Mtzj; njhFjpf;F &.1000/- kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;G
2021 etk;gh; 26 Kjy; 2021 brk;gh; 09 tiu mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F
,ilapy; kpy;ydpa gpuNjr rigapd; jiytUf;F fk;gdpapd; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %y
Ntz;Ljiy rkh;g;gpj;J kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
05. Nfs;tp gpizf;fhf Fwpj;j ngWkjpia Nkw;gb ml;ltizapy; fhzg;gLkhW kpy;ydpa gpuNjr
rigapy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L my;yJ ml;ltizapy; fhzg;gLk; ngWkjp
kw;Wk; jug;gl;Ls;s nry;YgbahFk; fhyj;Jld; jiyth;> gpuNjr rig kpy;ydpa" vd;w ngahpyhd
Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; tpjj;jpy; epge;jidaw;w kw;Wk; NfhUk; NghJ nrYj;j Ntz;ba
Nfs;tpg; gpiz Nfs;tpAld; ,ize;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;> tq;fpg;gpiznahd;iw 1988 ,y 30
tq;fpfs; rl;lj;jpd; fPo; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fp
%yk; khj;jpuk; tpepNahfpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; nfs;tpg; gpiznahd;iw
,ize;jpuhj ve;j Nfs;tpAk; epuhfhpf;fg;gLk;.

01. ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fs;/ gpujpepjpfs; my;yJ ngah; Fwpg;gpLk;
gpujpepjpfSf;F 2021.11.29 Kjy; 2021.12.20 tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Cth
khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;F vOj;J%y tpz;zg;gk; kw;Wk; xt;nthU tFjpfSlDk; rk;ge;jg;gl;l
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;G Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Njitahd
jifikfs; Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
02. ,U gpujpfSldhd Nfs;tp Mtzq;fis 2021.12.21 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; fpilf;FkhW 'khfhz gzpg;ghsh;>
Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> uj;tj;j khtj;j> gJis" vd;w Kfthpf;F rkh;g;gpf;fyhk;. my;yJ
Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff;
fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
03. 202.12.21 gp.g. 2.30 ,w;F Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fs Nfl;Nghh; $lj;jpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ
mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
04. ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf jfty;fis Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy;
mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng.,y. 05522223108 (nghJ).

06. ,U gpujpfSld; Kiwahf g+h;j;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; mjid cs;spl;L mDg;gg;gLk;
ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg;ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij njspthf Fwpg;gpl;L> 2021
brk;gh; 10 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> 'jiyth;> gpuNjr rig> kpy;ydpa
vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J my;yJ $hpah; Nrit %yk;
mDg;Gtjw;F my;yJ kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.
07. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjp K.g.10.00 ,w;F KbtiltJld;> mJ
cldbahf jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; nfs;tpjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l
gpujpepjpf;F rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.
08. ve;jf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJ.
rQ;rPt Fyjpyf;f
jiyth;
kpy;ydpa gpuNjr rig
kpy;ydpa
njhiyNgrp - 034-2252170
2021.11.25

jiyth;>
mikr;ruit ngWiff;FO/
mikr;R ngWiff;FO>
Cth khfhz tptrha mikr;R>
uj;tj;j khtj;j>
gJis.

mNrh]pNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp
,y. 89> i`l;ghh;f; Nfhh;dh; nfhOk;G-02. njhiyNgrp: 2687158/2687265/2682493 njhiyefy;: 2688760
kpd;dQ;ry;: info@amf.lk ,izajsk;: www.amf.lk
2021 nrg;lk;gh; 30 Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd Kf;fpa epjpapay; juTfs; fzf;fha;T nra;ag;glhjit
&gh kpy;ypad;

01.04.2021 Kjy;
- 30.09.2021**tiu

tl;b tUkhdk;

1,066

583

tl;br; nrytpdk;

(781)

(382)

285

201

13

-

111

23

(441)

(171)

33

(34)

Njwpa tl;b tUkhdk;
th;j;jf eltbf;iffspypUe;jhd

,yhgk;/(el;lk;)

Vida tUkhdk;
njhopw;ghl;L nrytpdq;fs; (ngWkjp ,og;G ePq;fyhf)
ngWkjp ,og;G

01.04.2020 Kjy;
- 30.09.2020*tiu

1

20

tUkhd thp #

(30)

(19)

thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;)

(29)

1

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;)

# kiwKf thpfs; (epjpapay; Nritfs; kw;Wk; VAT Nghd;wd) kw;Wk; Neub thpfs; (Nfhh;g;gNul; tUkhd
thpfs;) cl;gl

2021 nrg;lk;gh; 30Mk; jpfjpad;Ws;sthW Kf;fpa epjpapay; juTfs;
&gh kpy;ypad;
nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; tq;fp kPjpfs;

30/09/2021**,y;
cs;sthW
fzf;fha;T
nra;ag;glhjit

752

30/09/2020*,y;
cs;sthW
fzf;fha;T
nra;ag;glhjit

547

mur gpizaq;fs; njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J
tu Ntz;bait

4,597

337

fld;fs; (njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J
tuNtz;bait ePq;fyhf)

8,024

3,969

gq;Fhpik %yjdj;jpYs;s KjyPLfs;

52

1,160

Mjdq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fspy; KjyPlfs;

89

85

nrhj;Jf;fs;> nghwpfs; kw;Wk; rhjdq;fs;

1,085

90

Vida nrhj;Jf;fs;

1,220

1,215

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;

15,819

7,404

882

1,517

-

-

11,159

4,484

1,017

-

395

170

13,453

6,171

611

56

89

89

1,659

1,086

7

2

2,366

1,233

nkhj;jg; gq;Filik kw;Wk; nghWg;Gfs;

15,819

7,404

xU gq;fpw;fhd Njwpa ngWkjp (&gh)

271.51

189.36

nghWg;Gf;fs;
tq;fpfSf;F nrYj;j Ntz;bait
njhlh;ghd jug;gpdUf;F nrYj;jNtz;bait
thbf;ifahsh;fsplkpUe;jhd itg;Gf;fs;
Vida fld;ghLfs;
Vida nghWg;Gf;fs;
nkhj;jg; nghWg;Gf;fs;
gq;Fhpik %yjdk;
$wg;gl;l %yjdk;
epajp xJf;F epjpak;
gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha;fs;
Vida xJf;Ffs;
nkhj;jg; gq;Filik

njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;w Fwpfhl;bfs;
tplak;
xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%)
mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk;
nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk;
itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk;
fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)
nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk;
Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk;
ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk;
xJf;F ghJfhg;G tpfpjk;
,yhgj;jd;ik (%)
Njwpa tl;b ,yhgk; (i)
nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; (ii)
gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; (iii)
tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk;
jputj;jd;ik (%)
Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;f jputr; nrhj;J (Fiwe;jgl;rk; 100%)
ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs;
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;
fpisfspd; vz;zpf;if
ntspthhp nfhLfld; jukply;
fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l xOq;FKiwg;gLj;jy; jz;lq;fs;
njhif (&gh kpy;ypad;)
xOq;FKiwg;gLj;jy; itg;Gf; fl;Lg;ghLfs;
nkhj;j itg;Gf;fs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;)
itg;Gf;fspd; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L
Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
itg;Gf;fis Klf;Fjy;
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;ghLfs; fl;Lg;ghLfs;
nkhj;j fld;ghLfs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;)
fld;ghLfs; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy;
khjk;/ fhyhz;L/Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
fld;ghLfspd; Klf;fk;
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;toq;fy; fl;Lg;ghLfs;
nkhj;jf; fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay; kPjhd
cr;r vy;iy (&.kpy;)
fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/ Mz;L
xd;wpw;F (&.kpy;)
Gjpa nfhLfld; trjpfis toq;Fjy; mj;Jld;/ my;yJ Vw;fdNt cs;s
nfhLfld; trjpfspd; jtizf; fhyj;ij ePbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfs;
NtW VNjDk; xOq;FKiwg;gLj;jy; fl;Lg;ghLfs;
jaTnra;J Fwpg;gplTk;

(1962,y; $l;bizf;fg;gl;lJ)
30/09/2021 ,y; cs;sthW**
cz;ikahdJ
NjitahdJ
12.76%
7%
12.65%
11%
21.20%
10%

30/09/2020 ,y; cs;sthW*
cz;ikahdJ
NjitahdJ
4.35%
6.5%
5.36%
10.5%
28.00%
10%

25.2%
9.6%
43.8%
62.1%

8.0%
2.4%
8.6%
70.1%

4.0%
-0.4%
-2.8%
115.4%

5.4%
0.5%
0.1%
84.7%

489.0%
41.8%

335.0%
15.0%

12
[SL](B+) (stable)

2
[SL](B+) (NegaƟve)

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

Vw;Gilajy;y

fhl;lg;gl;Ls;s Gs;sptpguq;fs; mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpapd; ngWNgWfs; kl;LNk.
mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp mjd; Jiz epWtdkhd Mh;gpNfh gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpAld; 2021 Vg;uy;
01Mk; jpfjpad;W ,izf;fg;gl;lJ. md;iwa jpdk; Kjy; Mh;g;gpNfh igdd;]; fk;gdp gpvy;rp ntspNaw;Wtij epWj;jpaJ kw;Wk;
mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp kPjKs;s epWtdkhfj; njhlh;fpd;wJ. 2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjpad;Ws;sthW
fhl;lg;gl;Ls;s Gs;sptpguq;fs; xd;wpizf;fg;gl;l epWtdj;jpd; ngWNgWfs;.
(i) tl;b tUkhdk; Fiwthd tl;br; nryTfs; kw;Wk; tl;b rk;ghjpf;Fk; nrhj;Jf;fspd; tpfpjk;
(ii) ruhrhp nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf thpf;F Kd;ida ,yhgk; (tUlhe;jk;)
(iii) rhuhrhp gq;Fhpikapd; rjtPjkhf thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk; (tUlhe;jk;)
*
**

cWjpg;gLj;jy;:
fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s mNrh]pNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpapd; rpNu\;l cjtpg; nghJ Kfhikahsh; epjp>
epiwNtw;W mYtyh;> ,df;f mjpfhhp Mfpa ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

gpujhd

(m) Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; tiutpyf;fzq;fSld; ,zq;fpr; nry;Yk;
tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.
(M) ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUg;git jtph;e;j Vidait> chpkk;ngw;w
epjpf; fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.
Nf.Nf.m gpurq;fpfh
rpNu\;l cjtpg; nghJ Kfhikahsh; epjp
epy;kpdp fUzhjpyf;f
,df;f mjpfhhp.

b.nk.m.rNy
gpujhd epiwNtw;W mYtyh;.
jpfjp : 25/11/2021
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மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களத்துடன் கைக�ோர்க்கும் ஸம் ஸம் பவுண்டேஷன்
2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

மத்திய மாகாணப் பாடசாலைகளில் கல்விப்
ப�ொதுத்தராதர சாதாரண தரத்தில் கல்வி பயிலும்
சுமார் 10,000 மாணவர்களின் சாதாரண தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை மேம்படுத்துவதற்கான
விசேட வேலைத்திட்டம் ஒன்றை மத்திய மாகாண
கல்வித் திணைக்களம் முன்னெடுத்துள்ளது.
ELAP
(Emergency
Learning
Assistance
programme) எனும் இத் திட்டத்தின் முதலாவது
கட்டமாக 21 நிலையங்களில் 1050 மாணவர்களுக்கு பரீட்சையில் சித்தியடைய விஷேட பயிற்சி
வழங்கும் இந்த திட்டத்திற்கு ஸம் ஸம் நிறுவனம்
அனுசரணை வழங்குகிறது.
இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நேற்று முன்-

தினம் மத்திய மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. இந் நிகழ்வில் மத்திய
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் அமரசிறி பியதாச,மேலதிக கல்விப் பணிப்பாளர்கள், ஸம் ஸம் நிறுவனத்தின் தலைவர் முப்தி.யூசுப் ஹனிபா மற்றும்
ஸம் ஸம் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களும் கலந்துக�ொண்டனர்.
2013 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட ஸம் ஸம் நிறுவனமானது இலங்கையின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் கல்வி, சமூக நல்லிணக்கம், சுகாதாரம் மற்றும்
நல்வாழ்வு, வாழ்வாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
ஆகிய பகுதிகளில் 'மதங்களைக் கடந்த மனிதநேயம்' என்ற கருப்பொருளின் கீழ் இயங்கும் பதிவு
செய்யப்பட்ட இலங்கை சமூக சேவைகள் அமைப்பாகும்.
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விசேட பயிற்சி பட்டறை

க�ொள்ளுப்பிட்டியில் உள்ள
அ லு வலகம் ஒன்றிற்கு
ஒ ரு வாரத்தில் 03
நாட்கள் 02 மணித்தியால
வேலைக்கு
பெண் தேவை. T.P.
0777385979.076037

Breaking
boundaries

ஹ�ோமாகம,பனாக�ொடயிலுள்ள ரெம்பின்பேர்க்
கைத்தொழில்
உற்பத்திக் கம்பனிக்கு பயிற்சியுள்ள/ பயிற்சி இல்லாதவர்கள் அவர்களின் நீர்ப்பாதுகாப்பு தயாரிப்புஉற்பத்திப்
பிரிவிற்கு
க்கள் நீச்சல் குளங்கள்,
தே வை . வயது
கூரையுடனான
குளி18 - 32. பிறிதான
யலறைக்கான இரசாசலு
கைகளுடன்
யனங்கள்
Epoxy
சம்பளம். தயவு செய்து
உள்ளக,
வ�ௌியக
0778869803
பெயின்ட்கள்.
Reg
R14121 CIDA SP
என்ற
இலக்கத்திற்கு
அழைப்பைக் க�ொடுக்க0132. 071-7955307,
வும்.
074292
0777673528.074476
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www.observerjobs.lk

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் சகல
வைத்தியசாலைகளினதும்
பிரதான
வைத்திய அதிகாரிகள், ஆரம்ப சிகிச்சை
பிரிவு வைத்தியர்கள் மற்றும் ப�ொது
சுகாதார வைத்தியர்களின் பங்களிப்புடன் விசேட பயிற்சி பட்டறை ஒன்று
அனுராதபுரம் க�ோல்டன் மெங்கோ
விழா மண்டபத்தில் அண்மையில்
இடம்பெற்றது.
இதன் ப�ோது வைத்தியசாலைகளுக்கு தேவையாகவிருந்த Ventillator,
Bipap, Ecg, Autoclave உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன்.

அதன் பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல்
த�ொடர்பிலான
பயிற்சி இடம்பெற்றது. மேலும் அனுராதபுரம் ப�ோதனா
வைத்தியசாலை இருதய ந�ோய் விசேட
வைத்திய நிபுணர் அஜித் வன்னியாராச்சி மற்றும் வடமத்திய மாகாண
பிரதான வாழ்க்கை த�ொழில்நுட்ப
ப�ொறியியலாளர் தேசப்பிரிய வன்னிநாயக்க உள்ளிட்ட வளவாளர்கள் கலந்து
க�ொண்டனர். மாகாண சுகாதார சேவை
பணிப்பாளர் பேராசிரியர் சிசிர சிறிவர்தன உள்ளிட்ட விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் குழுவினரும் இதில் கலந்து
க�ொண்டனர்.

gz;lhutis khefu rig

gz;lhutis khefu rigf;F nrhe;jkhd nrhj;Jf;fis
Fj;jiff;F tply; - 2022 Mk; Mz;L
gz;lhutis khefu rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nrhj;Jf;fis
2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 (me;j ,U jpdq;fSk; cs;slq;fshf) jpfjp tiuahd xU tUlj;jpw;F
Fj;jiff;F tpLtjw;F Fj;jiff;fhuh;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf 2021.12.17Mk; jpfjp K.g.10.00 tiu
nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs;> 18 tajpw;F Nkw;gl;l ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J kw;Wk; gjpT
nra;ag;gl;l fk;gdpfs; cl;gl Vida epWtdq;fspy; ,Ue;J ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.
02. ngWif Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis 2021.11.26 Kjy; 2021.12.16 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu gz;lhutis khefu rigapy; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk;
kPsspf;fg;glhj Nfs;tp khjphpg; gj;jpu fl;lzj;ij nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfs;tp
epge;jidfs; mlq;fpa tpz;zg;gq;fis Kiwahf g+h;j;jp nra;J cWjp nra;j gpd;dh;
NtWNtwhf Fwpg;gpl;L ( mtw;wpd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; nrhj;jpd;
tpguj;ijAk; Fwpg;gpl;L) Nkw;gb ,U gpujpfisAk; xU ciwapy; ,l;L Nkw;gb ciwapd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; nrhj;jpd; tpguj;ijAk; fl;lhakhf Fwpg;gpl;L
nghwpapl;L 2021.12.17 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> 'ngWiff;FOtpd;
jiyth;> khefu rig> g+q;fh tPjp> gz;lhutis" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk;
my;yJ khefu rigapd; khefu Mizahshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. NkYk; jghypy; Vw;gLk; njhiyjy; kw;Wk; jhkjk; gw;wp
khefu rig nghWg;Gf;$w khl;lhJ mj;Jld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fSk;
epuhfhpf;fg;gLk;.
ml;ltiz
ngWif itg;G njhif
njhlh;
,y

Fj;jiff;F tpLjYld;
rk;ge;jg;gl;l nrhj;Jf;fs;
gw;wpa tpguk;

Fiwe;jgl;r
ngWif Nfs;tp
(thp ,d;wp)

01

rpy;yiw re;ij

02

nkhj;j re;ij

03

Ntd; epWj;Jkplk; mUfpy;
nghJ kyry$lk;

kPsspf;fg;gLk;
itg;Gj; njhif
&.rjk;

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tp khjphpg;
gj;jpu fl;lzk;
&. rjk;

2>211>000.00

100>000.00

50>000.00

4>235>000.00

100>000.00

50>000.00

396>000.00

10>000.00

5>000.00

03. 2021.12.17 K.g.10.00 ,w;F gpd;dh; cldbahf gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpy;
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth;
tUif je;J mjid ghprPypf;fyhk;. NkYk; ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis gz;lhutis
khefu rig mYtyfj;jpw;F tUifje;J my;yJ ,y: 057-2222275 vd;w njh.Ng ,yf;fj;ij
mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
epge;jidfs;
01. ngWif Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpz;zg;gjhhpapd; Njrpa
milahs ml;il/rhujp mDkjpg;gj;jpuk;/nry;YgbahFk; flTr;rPl;il fl;lhakhf rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
02. nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis xU nrhj;jpw;F Nky;
tpz;zg;gpf;Fk; NghJ tpz;zg;gq;fis NtWntwhf ngw;Wf;nfhs;tJld; mjw;fhf ml;ltizapy;
Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp khjphpg; gj;jpuf; fl;zj;ij NtWNtwhf nrYj;Jjy;
Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;gb Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;gb ,yf;fk; 02 Mk;
ge;jpapy; Fwpg;gplkhW nraw;gLjy; Ntz;Lk;.
03. nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ml;ltizapy; xt;nthU ,yf;fj;Jld; nrhj;Jf;fSf;fhf
rkh;g;gpf;fg;gLk; mjp$ba Nfs;tpapy; ,Ue;J Fiwe;j Nfs;tp tiu ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJld;>
mjw;fhf kPsspf;fg;gLk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s itg;nghd;W Nfs;tpjhuuhy;
,yq;ifapy; nry;YgbahFk; njhifapy; khefu rigapy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk;
gw;Wr;rPl;L gpujpapid tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;gb itg;gpw;fhf
fhR nrYj;Jjy; 2021.12.16 gp.g.3.00 ,w;F Kd; ,lk;ngwy; Ntz;Lk;.
04. ngWif tpz;zg;gj;ij g+h;j;jp nra;Ak; NghJ Nfs;tpjhuuhy; Fwpg;gplg;gLk; jpUj;jq;fs; ,Ug;gpd;
mtw;iw mth;fsJ FWfpa xg;gj;ij ,l;L cWjp nra;J ,Ug;gJld; VNjDk; jpUj;jq;fis
Nkw;nfhs;Sk; NghJ bngf;]; ghtpj;jy; $lhJ.
05. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Fiwe;jgl;r Nfs;tpf;F
Fiwthf Nfs;tpj; njhif Fwpg;gplg;gl;bUg;gpd; Nkw;gb tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLtJld;>
kPsspf;fg;gLk; itg;G rigf;F chpajhf;fg;gLk;.
06. tpz;zg;gjhhpfs; gz;lhutis khefu rigf;F vjpuhf ve;j ePjpkd;wj;jpYk; ve;j tpjj;jpYk;
rl;lhPjpahd tpguq;fis Nkw;nfhs;shj xUtuhf ,Ug;gJld; ,jw;F Kd; nrhj;Jf;fis
Fj;jiff;F ngw;W Fj;jif epge;jidfs; kw;Wk; ngWif rl;lq;fis kPwhjtuhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;. VNjDk; fhuzq;fshy; Nfs;tpfis toq;fpa gpd;dh; mt;thwhd tplaq;fs; cWjp
nra;ag;gl;lhy; Nfs;tp toq;fg;gl;bUg;gpDk; mjid ,uj;Jr; nra;J gpiz itg;G rigf;F
chpajhf;fg;gLk;.
07. Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs; ,jw;F Kd;G fil miwfis Fj;jiff;F tpLtjw;F
gz;lhutis khefu rigapd; Nfs;tp Nfhuypd; %yk; Kiwahf fil miwfs; my;yJ
nrhj;Jf;fis Fj;jiff;Fg; ngw;W ,Ug;gpd; cld;gbf;ifg; gpufhuk; ntw;wpfukhf
xg;ge;j
epge;jidfis g+h;j;jp nra;J gz;lhutis khefu rigapd; ek;gpf;ifia rpijf;fhj xUtuhf
,Ug;gJld; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gjhhpfs; 2021 etk;gh; 30 tiu ve;j
epYitiaAk; gz;lhutis khefu rigf;F nrYj;Jtjw;F ,y;yhj xUtuhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
08. xt;nthU Fj;jif nrhj;Jf;fSf;Fk; rkh;g;gpf;fg;gLk; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs;
kjpg;gPl;Lf;
FOtpw;F
rkh;g;gpf;fg;gLtJld;>
mf;
FOtpd;
ghpe;Jiuf;F
mikthf
Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpjhuh; tplaj;jpy; ngWif FOtpd; jPh;khdk; kw;Wk; kfh rigapd;
jPh;khdj;ij mwptpg;gJld;> Nkw;gb mwtpj;jypd; gpd; xU thuj;jpw;Fs; rkh;g;gpj;Js;s tUlhe;j
Nfs;tpj; njhifapy; 03 khjj;jpw;F rkkhd njhifia khefu rigapy; itg;Gr; nra;jy;
Ntz;Lk;. mjd;gpd;dh; efu rigAld; Fj;jif cld; gbf;iff;F tuy; Ntz;Lk;.
09. Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh; xg;ge;jk; xd;wpw;F tUtjw;F Kd;dh; Nkw;gb itg;Gr; nra;ag;gLk;
njhiff;F Nkyjpfkhf kpFjp Nfs;tpj; njhifapy; 10% ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gb gpizKwp 2023.01.31 tiu nry;YgbahtJld; mjid khefu
Jizahshpd; ngahpy; itj;jy; Ntz;Lk; ,y;iynadpy; Nkw;gb 10% njhiff;F rkkhd
njhifia gz;lhutis khefu rigapy; ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; njhifapy; itg;Gr;
nra;jy; Ntz;Lk; KOf; Nfs;tpj; njhifiaAk; xNu Kiwapy; nrYj;Jtjhapd; Nkw;gb njhif
my;yJ gpizKwpia itj;jy; mtrpakpy;iy.
10. jw;NghJ gz;lhutis khefu rigf;F nrhe;jkhd fil miwfs; my;yJ NtW gpiz
Kwpiag; ngw;Wf;nfhz;Ls;s tpz;zg;gjhhpfshy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w ngWif tpz;zg;gq;fis
ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJ mth;fshy; Fwpj;j gpizKwp rhh;ghf nrYj;j Ntz;ba Fj;jif
my;yJ thlif njhifia ngWif Vw;Wf;nfhs;Sk; jpdj;jpw;F Kd;G KbtilAk; khjk; tiu
epYitapd;wp nrYj;jp ,Ug;gpd; kl;LNk.
11. Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpjhuh;fSf;F mwptpj;j gpd;dh; Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd;G Fwpj;j
epjpia itg;Gr;nra;J
xg;ge;jk; xd;wpw;F tuy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mtuhy; Nkw;gb fhir
nrYj;jhJ xg;ge;jk; xd;wpw;F cl;gbd; mtuhy; itf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; itg;G
rigf;Fhpajhf;fg;gLk;.
12. re;ij thlif Nrfhpf;Fk; NghJ ,yj;jpudpay; Clfj;ij gad;gLj;jp gw;Wr;rPl;il tpepNahfpj;jy;
fl;lhak; MtJld;> Nfs;tp toq;fg;gl;l gpd;G [dthp 01 Mk; jpfjp Kjy; Nkw;gb Clfj;ij
ghtpj;J gw;Wr;rPl;Lf;fis tpepNahfpf;fg;gLtJld;> mt;thW ,y;iynadpy; gz;lhutis efu
rigapdhy; nghUj;jkhd 04 ,ae;jpuq;fs; toq;fg;gLtJld;> mjw;fhd nryTfs; cq;fshy;
rigapy; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.
13. ,e;j epge;jidfSf;F Nkyjpfkhf Nfs;tp ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk;
epge;jidfSf;Fk; Nfs;tpjhuh; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
14. fpilf;Fk; Nfs;tpfspy; nghUj;jkhd Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ rfyijAk; epuhfhpf;Fk;
KOikahd chpik ngWiff;FO kw;Wk; kfh rigf;F chpj;jhtJld; mj; jPh;khdq;fs;
,Wjpj;jPh;khdkhFk;.
2021.11.23 Mk; jpfjp
khefu rig

xg;gk; - [hdf;f ep\he;j uj;dhaf;f>
efu Kjy;th;/ngWiff; FOtpd; jiyth;

எல்லவெவ பிரதேசத்தில் சமுதாய குடிநீர் திட்டத்திற்கு அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன
அடிக்கல் நட்டி வைத்த ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.
			
படம்:- அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

கற்பிட்டி மாணவர்கள்
ஜனாதிபதி விருதுக்கு தெரிவு
கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

பட்ட இரண்டு பாடசாலைகளில் சுற்றாடல்
க�ோட்டக் முன்னோடி மாணவர்கள் 11 பேர் ஜனாதிபதி
வலயத்துக்குட்- விருதுக்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.
கற்பிட்டி பிரதேச செயலகத்தில் நடைபெற்ற
சுற்றாடல் முன்னோடி மாணவர்களுக்கான
நேர்முக தேர்வின் ப�ோதே குறித்த மாணவர்கள்
தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கற்பிட்டி அல் அக்ஸா தேசிய பாடசாலையில்
இருந்து 6 மாணவர்களும் பள்ளிவாசல்துறை
முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில் இருந்து 5
மாணவர்களுமாக 11 மாணவர்கள் ஜனாதிபதி
விருது பெறுவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
தேசிய ரீதியிலான இப்போட்டியில் புத்தளம்
மாவட்டத்தில் இவ்விரு பாடசாலை மாணவர்கள் மாத்திரமே தெரிவாகியுள்ளனர்.
இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
வினால் அடுத்த மாதம் அளவில் பதக்கம் அணிவித்து கெளரவிக்கப்படவுள்ளதாக புத்தளம்
வலய சுற்றாடல் முன்னோடி ஆணையாளர்
gy;fiyf;fofj;jpy;
பாறூக் பதீன் ஆசிரியர் தெரிவித்தார்.
கற்பிட்டி
கல்வி

tpiykDf; f Sf; f hd miog; G (IFB)
fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt
gy;fiyf;fofk; (GWUIM) af;fy

af;fy> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt
(GWUIM) AC2 fl;blj;jpd; kWrPuikg;G kw;Wk; Nkk;ghLfs;

01. tl; cl;gl 11 kpy;ypad; &gh (tl; cl;gl gjpndhU kpy;ypad;) kjpg;gplg;gl;l
Njhuhakhd nryitf; nfhz;lJk; fPo; tpgupf;fg;gl;lthWkhd af;fy> fk;g`h
tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM) AC2 fl;blj;jpd; kWrPuikg;G
kw;Wk; Nkk;ghLfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk;
,Ue;J fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fof (GWUIM) JizNte;ju;
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.
fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM) (Njhuhakhd
gug;gsT 75 m2) jw;NghJs;s ehd;F khb fl;llj;jpy; ,lkspg;gjw;F nfhq;fpwPw;
Ntiyfs;> fl;Lkhd Ntiyfs;> rhe;jply;> tz;zg;g+r;R> jiu Kbj;jy;fs;> ePu;f;
fhg;G> mYkpdpak; Ntiyfs;> fl;likg;G cUf;F Ntiyfs; kw;Wk; $iu Ntiyapd;
gFjpAld; epu;khzj;jpd; FiwghL nghWg;Gf; fhyj;jpd;NghJ g+u;j;jp nra;jy; kw;Wk;
guhkupj;jNyhL> jw;NghJs;s ehd;F khb fl;blj;jpd; kWrPuikg;G kw;Wk; Nkk;ghLfis
,e;j Ntiy nfhz;bUf;Fk;.
af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM)
,e;jj; jsk; mike;Js;sJ.
gzp toq;fg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 90 ehl;fhl;b jpdq;fspy; midj;J NtiyfisAk;
g+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;.
02. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.
,e;j ngWifapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLtjw;fhd gzpapd; kjpg;gplg;gl;l ngWkjp 50.0
kpy;ypad; &ghTf;F fPo; (tl; kw;Wk; Vida tupfs; jtpu;j;J) ,Uf;Fk; tiu 04/2016
(iii) Mk; ,yf;f nghJ epjp Rw;WepUgj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW gpuhe;jpa Kd;Dupik
kw;Wk; CIDA ju Kd;Dupik nghUe;Jk;.
03. xg;ge;jk;
toq;fg;gLtjw;fhd
jifikf;F>
ntw;wpfukhd
tpiykDjhuu;
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; fl;bl epu;khzg; gpuptpy; C5 kw;Wk;
C6 juj;jpy; CIDA cld; gjpT nra;Jk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
04. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;Ftd;
a) fle;j Ie;J (5) Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epu;khzg; gzpfspd; ruhrup
Mz;Lg; Gus;T Fiwe;jJ tl; cl;gl 68.0 kpy;ypad; &gh (mWgj;J vl;L
kpy;ypad;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
b) jw;NghJs;s fl;blj;jpw;fhf (Njhuhakhd gug;gsT 75 m2) vQ;rpa NtiyfSf;F
,izahf mjid xj;j gz;G> ngWkjp kw;Wk; rpf;fw;ghl;bd; Fiwe;jJ %d;W
(3) fl;blq;fis epu;khzpj;j mDgk; kw;Wk; fle;j Ie;J (5) Mz;L fhyj;jpy;
Fiwe;jJ 11.0 kpy;ypad; &gh gzpia 90 ehl;fhl;b jpdq;fSf;Fs; g+u;j;jp
nra;jpUj;jy; my;yJ cr;r ngWkjp jpl;lj;ij msnthj;j fhyj;jpy; g+u;j;jp
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (,e;jj; NjitfSf;F ,zq;f> Fiwe;jJ 70%
Ntiyfis g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;).
c) ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPohd ve;j xU Kw;nfhLg;gdTfisAk; jtpu;j;J xg;ge;jf;
flg;ghl;bd; jputr; nrhj;Jfs; kw;Wk;/ my;yJ epfu fld; trjpfspd; Fiwe;jgl;r
njhif 11.0 kpy;ypad; &ghTf;F (gjpndhU kpy;ypad;) FiwahjpUj;jy; Ntz;Lk;.
05. 2021.11.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.15 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g.
10.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr
kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; (GWUIM) mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD
Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.
06. tl; cl;gl 7>500.00 &gh khj;jpukhd (&gh Vohapuj;J Ie;E}W) kPsspf;fg;glhj
fl;lzj;ij nrYj;jp 2021.11.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.17 Mk; jpfjp tiu ve;j
xU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 10.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuapy; af;fy> fz;b tPjp>
fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fof> nghJ epu;thfg; gpupT> cjtpg;
gzpg;ghsUf;F
vOj;J%y
tpz;zg;gk;
xd;iw
rku;g;gpj;J
Mu;tKila
tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd
njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gLjy;
Ntz;Lk;.
07. Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2021.12.21 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 my;yJ
mjw;F Kd;du; ,q;F fpilg;gjw;F cjtpg; gjpthsu;> nghJ epu;thfg; gpupT> fk;g`h
tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;> fz;b tPjp> af;fy vd;w Kftupf;F
gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp
RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; 2MtJ khbapy; Gjpa epu;thff; fl;blj;jpd;
gjpthsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ljy;s
Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk;
KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpw;F
tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;fyhk;.
08. tpiykD 2022.03.22 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
09. tpiykDf;fshdJ epiyahd gbtq;fs; gpupT II ,y; cs;slf;fg;gl;l (epge;jidaw;w>
khw;wKbahj kw;Wk; NfhUk;NghJ ngwj;jf;f) tpiykD gpiz tbtj;ij gad;gLj;jp
njhopy; toq;FeUf;F Vw;f KbAkhd ,yq;ifapy; cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp
xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; 2022.04.19 Mk; jpfjp tiu
nry;Ygbahdjhf &gh 110>000.00 (&gh E}w;W gj;J Mapuk;) tpiykD gpiz
xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
10. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F af;fy> fz;b
tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; 2MtJ khbapy; Gjpa
epu;thff; fl;blj;jpd; $l;l miwapy; ,lk;ngWk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpy;
gq;Nfw;gJ fl;lhakhFk;.
11. Nkyjpf tpguq;fSf;F af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt
gy;fiyf;fof> nghJ epu;thfg; gpupT> cjtpg; gjpthsiu njhlu;Gnfhs;sTk; (njh.:0332223784/ 0332215821/ 0332222748)
njhopy;El;g njspTgLj;jy;fSf;fhf:- 0332231681
jiytu;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;>
fz;b tPjp> af;fy.
2021.11.27

சம்பந்தப்பட்டோர் ப�ொறுப்புடன்...
(05ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அடுத்த க�ோரிக்கையாக குறிஞ்சாக்கேணி
பிரதேசத்திலிருந்து பாடசாலை மாணவர்களை
ஏற்றவும் மீள பாடசாலையிலிருந்து வீடுகளுக்கு அழைத்து வர இலங்கை ப�ோக்குவரத்து
சபை பேரூந்து சேவைய�ொன்றை அடுத்த
நாள் த�ொடக்கம் நடத்துமாறு க�ோரப்பட்டது.
குறித்த க�ோரிக்கையும் உடன் அரசாங்க அதிபரால் நிறைவேற்றி க�ொடுக்கப்பட்டது. விபத்து
ஏற்பட்ட அடுத்த தினமே பஸ் சேவை செயற்படுத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். இருப்பினும் குறித்த பஸ் சேவையை
மக்கள் நடாத்த இடமளிக்கவில்லை என
தகவல் வெளிக்கொணரப்பட்டது. இதற்கு
காரணமாக இன்னும் பிரத்தியேக பஸ் சேவை
தேவை என பிரதேச மக்கள் க�ோரியமையே
இதற்கு காரணமாகும். அரசாங்க அதிபர்
என்ற வகையில் கலந்துரையாடலில் கலந்து
க�ொண்ட பிரதிநிதிகள் ஒரு பஸ் சேவையை
வழங்குமாறு க�ோரியதனால் ஒரு பஸ் சேவை
அரசாங்க அதிபரால் ஏற்படுத்தி க�ொடுக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு பிரத்தியேக பஸ் சேவை
தேவையெனின் அக்கோரிக்கையை முறைப்படி அரசாங்க அதிபருக்கு தெரியப்படுத்தினால் அந்த விடயமும் சாத்தியமாகலாம்.
அடுத்த விடயமாக இழப்பீடுகள் பற்றியும்
கலந்துரையாடப்பட்டது. அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு இதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்க�ொள்வதாக அரசாங்க அதிபர் இதன்போது
தெரிவித்தார். அரசாங்க அதிபர் என்ற அடிப்படையில் மக்களது நியாயமான க�ோரிக்கைகளை செவிமடுத்து மக்களது உணர்வுகளை
புரிந்து செயற்பட்டமை உண்மையில் முக்கியமான விடயமாகும்.
இருப்பினும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்ட மக்கள் கூட்டம் பல மணித்தியாலயங்களுக்கு மேல் பிரதேச செயலகத்திற்கு
முன்னால் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மக்களது க�ோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து க�ொள்வது
அரசாங்க அதிகாரிகளின் கடமையாக அமைவத�ோடு உரிய நடவடிக்கைக்காக செயற்படுவதும் அவர்களது ப�ொறுப்பாகும். அதன்படி
அரசாங்க அதிபர் அதற்கிணங்க செயற்பட்டார். இருப்பினும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் உணர்வை கட்டுப்படுத்த முடியாமல்
பிரதேச செயலக ச�ொத்துக்களை சேதப்படுத்தி
செயற்பட்டமை நியாயமா? என்பதனை அலசி
ஆராய வேண்டியுள்ளது.
இப்படகு சேவைக்கும் பிரதேச செயலகத்திற்கும் எவ்வித த�ொடர்பும் காணப்படவில்லை என்றே கூறப்படுகின்றது. படகு
சேவைக்காக அனுமதி கிண்ணியா நகர
சபையே வழங்கியுள்ளது என்ற விடயத்தை
சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய தேவையுள்ளது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டவர்களின் ந�ோக்கம் என்னவென்று ஊகிக்க முடியாத
புதிராகவே அமைந்திருந்தது. அங்கு வேறு
வகையான அரசியல் ந�ோக்கங்களும் காணப்பட்டதா என்பதனை ஆராய வேண்டியுள்ளது. அரசாங்க அதிபருடன் கலந்துரையாடி
நிலைமையை சுமுகமாக தீர்க்க ப�ொருத்தமான
குழுவின் பிரதிநிதிகள் இதன் ப�ோது முன்வராமை கவலைக்குரிய விடயமாகும்.
ப�ொதுச்சொத்துக்களை பேணி பாதுகாக்க
வேண்டிய
ப�ொறுப்பு
அனைவருக்கும்
உள்ளது. இது இவ்வாறிருக்க குறித்த சம்பவத்தை செய்தி சேகரித்து உலகறியச் செய்ய
சென்ற ஊடகவியலாளர்களும் தாக்கப்பட்டு
அவர்களது ஊடக உபகரணங்களும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து ஊடகவியலாளர் ஒருவர்
கிண்ணியா ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு செய்துள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. மேலும் சுதந்திர ஊடக இயக்கமும் கிண்ணியாவில் செய்தி
சேகரிக்க சென்ற ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டமையை வன்மையாக கண்டித்துள்ளது.
மக்களின் பிரச்சினைகளை வெளிக்கொணரச்
செய்பவர்களான ஊடகவியலாளர்களை தாக்குவதனை விட அவர்களை மக்கள் பாதுகாக்க
வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இடங்களுக்கு சென்று தமக்கே உரித்தான
பிரச்சினைகளை முன்வைப்பது மக்களின்
ப�ொறுப்பாக அமைகின்றது.
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பாஜகவின்
ஆணவத்தை
விவசாயிகள்
முதல்முறையாக இந்தியாவில் ஆண்களை விட
ப�ோராட்டம் என்றும் நினைவூட்டும்

பெண்களே எண்ணிக்கையில் அதிகம்! ஆய்வில் தகவல்
இந்தியாவில்
முதல்முறையாக
ஆண்கள் எண்ணிக்கையை விட
பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக
இருப்பதாக தேசிய குடும்ப சுகாதார
ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்தியாவில் 2019-–- 21 ஆண்டுகளுக்கான தேசிய குடும்ப சுகாதார
ஆய்வு-5 நடத்தப்பட்டுள்ளது. 2 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட குடும்ப
சுகாதார ஆய்வின் முடிவுகளை
மத்திய சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்
முக்கிய
அம்சங்கள்
வருமாறு:* 88.6 சதவீத குழந்தைகள் ஆஸ்பத்திரிகளில் பிறந்துள்ளன. முந்திய
ஆய்வில் இது 78.9 சதவீதமாக இருந்தது. இது இந்தியா ஆஸ்பத்திரிகளில்
குழந்தைகள் பிறப்பதை ந�ோக்கி
இந்தியா முன்னேறி செல்கிறது என்பதற்கு சான்றாக அமைகிறது.
* இந்தியாவில் முதல்முறையாக
ஆண்களின் எண்ணிக்கையை விட
பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. 1,000 ஆண்களுக்கு
1,020 பெண்கள் என்கிற அளவுக்கு
பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியா, வளர்ந்த
நாடுகளுடன் சேருகிறது.
* பெரும்பாலான மாநிலங்களில் ஆண்களை விட பெண்கள்
எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.
ஆனால் ஆண்களை விட பெண்கள்

எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள மாநிலங்களாக குஜராத், மராட்டியம், அருணாசலபிரதேசம், அரியானா, மத்திய
பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளன.
* குழந்தைகள் பிறப்பை ப�ொறுத்தவரையில், 2015-–16-ல் 1,000 ஆண்
குழந்தைகளுக்கு 929 பெண்குழந்தைகள் என இருந்தது. இது 2019-–20-ல்
1,000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு 929
பெண் குழந்தைகள் என்ற அளவுக்கு
அதிகரித்தது.
* ஐந்தில் நான்கு தாய்மார்கள்
அதாவது 78 சதவீத தாய்மார்கள் பிர-

இந்தியாவில் இருந்து தடுப்பூசிகளை
ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி
ப�ோ து ம ா ன
கை யி ரு ப் பு
இ ரு ப ்ப த ா ல் ,
க�ோ வி ஷீ ல் ட் ,
க�ோவேக் சின்
த டு ப் பூ சி க ளை
வணிக ந�ோக்கத்துடன் ஏற்றுமதி
செய்ய மத்திய
அரசு அனுமதி
அளித்துள்ளது.
இந்தியாவில்,
ஹை த ர ா ப ா த் தில் உள்ள பாரத்
பய�ோடெக் நிறுவனம் ‘க�ோவேக்சின்’ தடுப்பூசியை உற்பத்தி செய்து
வருகிறது. புனேவில் உள்ள சீரம் நிறுவனம், ‘க�ோவிஷீல்ட்’ தடுப்பூசியை
உற்பத்தி செய்து வருகிறது. சீரம்
நிறுவனம் தன்னிடம் 24 க�ோடியே
89 இலட்சம் க�ோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் இருப்பதாகவும்,
நாள்தோறும் கையிருப்பு அதிகரித்து
வருவதாகவும் சமீபத்தில் மத்திய
அரசிடம் தெரிவித்தது.
அதுப�ோல், க�ோவேக்சின் தடுப்-

பூசி
கையிருப்பும்
அதிகமாக
உள்ளது.
எனவே, க�ோவிஷீல்ட், க�ோவேக்சின் தடுப்பூசிகளை வணிக ந�ோக்கத்துடன் ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய
அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதுதவிர, ஐ.நா. ஆதரவுடன் நடக்கும்
‘க�ோவாக்ஸ்’ என்ற சர்வதேச தடுப்பூசி திட்டத்துக்கும் இந்திய தடுப்பூசிகள் வினிய�ோகிக்கப்பட்டு வருவது
குறிப்பிடத்தக்கது.

சபரிமலையில் தரிசனம் செய்ய
தினமும் 45 ஆயிரம் பேருக்கு அனுமதி

சபரிமலையில் தரிசனம் செய்ய
தினமும் 45 ஆயிரம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். கூடாரங்கள்
அமைத்தும் பக்தர்கள் தங்கலாம்
என கேரள தேவஸ்தான துறை
அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சபரிமலையில் மண்டல பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்டு தினமும்
சிறப்பு பூஜை நடந்து வருகிறது.
அங்கு தினமும் 30 ஆயிரம் பக்தர்கள் ஒன்லைன் முன்பதிவு மூலம்
தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு
வருகிறார்கள்.
இந்தநிலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் அடிப்படை வசதி த�ொடர்பாக
கேரள தேவஸ்தான துறை அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் எருமேலி,
நிலக்கல் மற்றும் பம்பை ஆகிய
பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு
பணிகளை மேற்கொண்டார்.
த�ொடர்ந்து பம்பை நுணங்கார் தற்காலிக பாலம் கட்டும் பணிகளை
செய்த பிறகு அவர் ஆல�ோசனை
கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். இதைய-

டுத்து அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது.சபரிமலையில் தரிசனம் செய்வதற்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு அடிப்படையில் தினசரி 40 ஆயிரம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதே
ப�ோல் உடனடி முன்பதிவு மூலமாக
தினசரி 5 ஆயிரம் பக்தர்கள் கூடுதலாக அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பம்பை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்தால் அதில் குளிக்க
பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
சபரிமலை வரும் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு பிறகு பம்பையில் தங்கி
ஓய்வு எடுக்க வசதியாக அங்குள்ள
அறைகளை ஒழுங்கு படுத்தும்
பணி நடைபெற்று வருகிறது. 300
வாடகை அறைகள் ஏற்கனவே தயார்
நிலையில் உள்ளது. இந்தநிலையில்
மேலும் 200 அறைகள் தயாராகி வருகிறது. விரைவில் சபரிமலை சன்னிதானத்தில் பக்தர்கள் தங்கி ஓய்வு
எடுப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்படும்.

சவத்துக்கு பிந்தைய பராமரிப்பை
பிரசவித்த 2 நாட்கள் வரையில் டாக்டர்கள், தாதிகள் உள்ளிட்ட சுகாதார
பணியாளர்கள் மூலம் பெற்றுள்ளனர். முந்திய ஆய்வில் இது 62.4 சதவீதமாக இருந்துள்ளது. இது பிரசவத்தின்போதும், அதற்கு பின்னரும்
குழந்தைகள் இறப்பை தடுக்கும்.
* ம�ொத்த கருத்தரிப்பு விகிதம்,
ஒரு பெண்ணுக்கு 2 குழந்தைகள்
என்கிற அளவை எட்டி உள்ளது.
முந்திய ஆய்வில் இது 2.2 ஆக
இருந்து இருக்கிறது. இது பெண்கள்

கருத்தரிப்பு காலத்தில் குறைவான
எண்ணிக்கையில் குழந்தை பெறுகின்றனர்,
குடும்பக்கட்டுப்பாடு,
சற்றே தாமதமாக திருமணம் செய்தல்
ப�ோன்ற அறிவினை பெண்கள்
க�ொண்டுள்ளனர் என்பதை காட்டுகிறது.
* குழந்தைகள் பிறப்பு பதிவை
ப�ொறுத்தமட்டில் 5 வயது வரையில்
பதிவு செய்வது 89.1 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. முந்திய ஆய்வில் இது
79.7 சதவீதம் ஆகும்.
* 41 சதவீத குடும்பங்களில்
குறைந்தது
ஒருவராது
சுகாதார
காப்பீடு செய்துள்ளனர். முந்திய
ஆய்வில் இது 28.7 சதவீதமாக இருந்துள்ளது. தற்போது திருமணமான
15-–49 வயது பெண்களில் மூன்றில்
இருபங்கினர் அதாவது 66.7 சதவீதத்தினர் கருத்தரிப்பை தள்ளிப்போட
அல்லது கட்டுப்படுத்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறைகளை (கருத்தடை
முறைகள்) பயன்படுத்துகின்றனர்.
* நாட்டில் தற்போது திருமணமான 15-–49 வயது பெண்களின்
குடும்ப கட்டுப்பாட்டு தேவை 9.4
சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இது
2015-–16-ல் 12.9 சதவீதமாக இருந்துள்ளது.
* 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலை கடந்த
ஆய்வில் இருந்து இந்த ஆய்வில்
ஓரளவு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.

அன்னா ஹசாரே
மருத்துவமனையில் அனுமதி
சமூக
ஆர்வலர்
அன்னா ஹசாரே நெஞ்சுவலி காரணமாக புனே
ம ரு த் து வ ம னை யி ல்
அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் முன்னோடியாக
இருந்த சமூக ஆர்வலர்
அன்னா ஹசாரே. சமூகப்
பி ர ச் சி னை க ளு க ்கா க
அவ்வப்போது உண்ணாவிரதப் ப�ோராட்டங்களில் ஈடுபடுவார்.
புனேவில் இருந்து 87 கி.மீ.
த�ொலைவில் உள்ள மகாராஷ்டிராவின் அகமது நகர் மாவட்டத்தில்

உள்ள ராலேகான் சித்தி
கிராமத்தில் தங்கி வருகிறார்.
இந்நிலையில்,
அன்னா
ஹசாரேவுக்கு
நேற்று திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் உடனடியாக
புனேவிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
தற்போது அன்னா ஹசாரேவின் உடல் நிலை சீராக உள்ளது
என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அன்னா ஹசாரே பூரண குணமடைய
வேண்டும் என முதல் மந்திரி உத்தவ்
தாக்கரே தெரிவித்துள்ளார்.

பாலியல் க�ொடுமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வரை நாகரிகத்தையும், பண்பாட்டையும் பற்றிப் பேசுவதில் எந்தப் ப�ொருளும் இல்லை என
முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச
தினத்தைய�ொட்டி, முதல்-அமைச்சர்
மு.க.ஸ்டாலின் காண�ொலி செய்தி
ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில்
வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூலமாக தான்
அத்துமீறிய நபர்களை சட்டத்தின்
முன் நிறுத்த முடியும் என்று அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அந்த காண�ொலியில் அவர்
கூறியிருப்பதாவது;“சமீபகாலமாக நாம் அதிகம் கேள்விப்படும் செய்தி ஒன்று என்னை அதிகமான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிக்கொண்டு வருகிறது. பெண்கள்,
குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறையும் அதைத் த�ொடர்ந்து அவர்கள்
தற்கொலை செய்து க�ொள்வதுமான
செய்தியைக் கேள்விப்படும் ப�ோது
உண்மையைச்
ச�ொல்லவேண்டுமென்றால் அவமானமாக இருக்கிறது.
அறத்தையும்
பண்பாட்டையும்
அதிகம் பேசும் ஒரு சமூகத்தில் கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் முன்னேறிய ஒரு நாட்டில் அறிவியலும்,
த�ொழில் நுட்பமும் வளர்ந்த காலக்கட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட கேவலமான, அருவருப்பான செயல்களும்
நடக்கத்தான் செய்கின்றன என்பது
வெட்கித் தலைகுனிய வைக்கிறது.
இவற்றைப் பற்றிப் பேசாமல்
இருக்க
முடியாது,
இருக்கவும்
கூடாது! விட்றாதீங்கப்பா என்று
அந்தக் குழந்தைகள் கதறுவது என்
மனதிற்குள் ஒலிக்கிறது. பள்ளிகளில்,
கல்லூரிகளில், பணிபுரியும் இடங்களில் ப�ொது வெளிகளில் பெண்களும், குழந்தைகளும் பாலியல்
வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். அதில் சில சம்பவங்கள்தான்
வெளியில் வருகிறது. மற்றவை அப்படியே மறைக்கப்படுகிறது.

அரை நூற்றாண்டு காலத்துக்கு
முன்னால் தலைவர் கலைஞர், ஒரு
படத்தில், “மனச்சாட்சி உறங்கும்
சமயம் பார்த்துத்தான் மனக்குரங்கு
ஊர் சுற்றக் கிளம்புகிறது” என்று எழுதினார். அப்படி மனச்சாட்சியற்ற
மனிதர்களால் பெண் பிள்ளைகள்
பாலியல் சீண்டல்களுக்கு உள்ளாக்கப்படும் க�ொடுமைக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைக்கும் வரை நாம் நாகரிகத்தையும், பண்பாட்டையும் பற்றிப் பேசுவதில் எந்தப் ப�ொருளும் இல்லை.
சக உயிராக பெண்ணைப் பார்க்கும்
எண்ணம் த�ோன்றாத வரை இதனைத்
தடுக்க முடியாது.
உடல் ரீதியாக ஒரு பெண்ணின்
விருப்பத்துக்கு மாறாகச் செய்யப்படும் வெளிப்படையான பாலியல்
சீண்டல்களுக்கு எதிராக எத்தனைய�ோ
சட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்தச் சட்டங்களுக்கு முன்னால் நிறுத்தப்பட்டு
இத்தகைய நபர்கள் கடுமையாக கண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று நான் இந்த
நேரத்தில் உறுதி அளிக்கிறேன்.
இப்படியான பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படும் பெண்கள்,
குழந்தைகள் அதைப்பற்றி வெளிப்படையாகப் புகார் தருவதற்கு முன்
வர வேண்டும். பள்ளியின் ஆசிரியர்களிடம், தலைமை ஆசிரியரிடம்,
பெற்றோர்களிடம், சக அதிகாரிகளிடம், நிர்வாகத்திடம் புகார்களைத் தர
வேண்டும். அந்தப் புகார் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவர்களும்
தயங்கக் கூடாது.
புகாரை வாங்கினால் பள்ளியின்
பெயர் கெட்டுப் ப�ோகும் என்று
பள்ளி நிர்வாகமும், தனது மகளுக்கு
நடந்ததை வெளியில் ச�ொன்னால்
ஊரார் தவறாகப் பேசுவார்கள் என்று
பெற்றோரும் நினைக்கக் கூடாது.
அப்படிச் செய்தால் அது உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்துக்குச் செய்யும்
மாபெரும் துர�ோகமாக ஆகிவிடும்.
பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் பெண், உளவியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்படுகிறார். உடல்
வலிய�ோடு உள்ளத்து வலியும் ஏற்படுகிறது. அவமானம் அடைகிறார்.

விவசாயிகளின்
ப�ோராட்டம்
ஓராண்டு நிறைவைய�ொட்டி, தலைவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டவண்ணம் உள்ளனர்.
மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள்
கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 26ம் திகதி
டெல்லியின் பல்வேறு எல்லைகளில் ப�ோராட்டம் த�ொடங்கினர்.
ப�ோராட்டம் த�ொடங்கி நேற்றுடன்
ஓராண்டு
நிறைவடைந்துள்ளது.
இதைய�ொட்டி தற்போது வேளாண்
சட்டங்கள் திரும்ப பெறப்படும் என
மத்திய அரசு கூறி உள்ள நிலையில் ,
விவசாயிகளின் ப�ோராட்டம் குறித்து
தலைவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை
பதிவிட்டவண்ணம் உள்ளனர்.
இதுபற்றி காங்கிரஸ் கட்சியின்
ப�ொதுச்செயலாளர்
பிரியங்காகாந்தி கூறுகையில், விவசாயிகளின்
அசைக்க முடியாத சத்யாகிரகம்,
700 விவசாயிகளின் உயிர்த்தியாகம்

மற்றும் இரக்கமற்ற பா.ஜ.க.வின்
ஆணவத்துக்காக இந்தப் ப�ோராட்டம் நினைவுகூரப்படும் என்று தெரிவித்தார். இந்தியாவில் விவசாயிகள்
எப்போதும் ப�ோற்றப்படுகிறார்கள்,
ப�ோற்றப்படுவார்கள் என கூறிய பிரியங்கா காந்தி, விவசாயிகள் ப�ோராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியே இதற்குச் சான்று என்றார்.

டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற
அரசியலமைப்பு தின நிகழ்ச்சியை
14
எதிர்க்கட்சிகள்
புறக்கணித்துள்ளன.
75-வது சுதந்திர ஆண்டை முன்னிட்டு அரசியலமைப்பு தினம்
நேற்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தின்
மைய மண்டபத்தில் உற்சாகத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் க�ொண்டாடப்பட்டது. காலை 11 மணிக்கு
ஜனாதிபதி ராம்நாத் க�ோவிந்த் இந்த
க�ொண்டாட்டத்தைத்
த�ொடங்கி
வைத்தார்.
மேலும் துணை ஜனாதிபதி, பிரதமர், மக்களவைத்தலைவர், அமைச்சர்கள், எம்.பி.க்கள் மற்றும் பிற
பிரமுகர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து
க�ொண்டனர். இதையடுத்து ஜனாதிபதி உரைக்குப், பின் அரசியல் சாசனத்தின் முன்னுரையை அவருடன்
நேரலையில் படிக்க நாட்டு மக்கள்
அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்பின் ‘அரசியலமைப்பு ஜனநாயகம்’ குறித்த இணையவழி வினாடிவினாவை ஜனாதிபதி த�ொடங்கி
வைத்தார். மேலும் அரசியலமைப்பின் முன்னுரையை 23 ம�ொழிகளில்
(22 அதிகாரபூர்வ மற்றும் ஆங்கிலம்)

வாசிப்பது த�ொடர்பான இணைய
ப�ோர்டல் சேவை நேற்று முதல்
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் டெல்லியில்
நேற்று நடைபெற்ற அரசியலமப்பு
தின நிகழ்ச்சியை புறக்கணிப்பதாக
காங்கிரஸ், திமுக, திரிணாமூல் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட
14 கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன. ஏற்கனவே நேற்றுமுன்தினம் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆல�ோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து
க�ொள்ளப்போவதில்லை என முடிவு
எடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் 14
எதிர்கட்சிகளும் அரசியலமப்பு தின
நிகழ்ச்சியில் கலந்து க�ொள்ளப்போவதில்லை என அறிவித்திருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஊக்கம் குறைகிறது, நம்பிக்கை
தளர்ந்து ப�ோகிறது, சக மனிதர்கள்
மீதே வெறுப்பு வளர்கிறது, ஆண்கள்
மீதே க�ோபம் அதிகம் ஆகிறது, கல்வியில�ோ வேலையில�ோ கவனம்
செலுத்த முடியாதவராக ஆகிறார்.
அந்தப் பெண்ணின் அனைத்துச்
செயல்பாடுகளுமே இதனால் தடைபடுகிறது. அவரது எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிறது.
இத்தகைய சரிவுகளில் இருந்து
பெண் குலத்தை காக்க வேண்டிய
கடமை நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. இதை மற்ற அனைத்துப் பிரச்னைகளையும் விட மிக முக்கியமான
பிரச்சினையாக தமிழ்நாடு அரசு கருதுகிறது. பாலியல் த�ொல்லைகள்,
சீண்டல்கள் குறித்த புகார்கள் வந்ததும் உடனடியாக அரசு நடவடிக்கை
எடுத்து வருகிறது. நீங்களே கடந்த
சில நாட்களாக அதனைச் செய்திகளில் பார்த்துக்கொண்டு வருகிறீர்கள்.
உண்மைக் குற்றவாளிகள் யாராக
இருந்தாலும் அவர்களைச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டனை
பெற்றுத் தர இந்த அரசு தயங்காது.
*
குழந்தைகளுக்கான
உதவி
எண் 1098 அரசின் நடைமுறையில்
உள்ளது. எந்தக் குழந்தையாக இருந்தாலும் தனக்கு ஒரு பாதிப்பு என்றால்
1098 என்ற எண்ணுக்கு உடனடியாக
தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். இரகசியம் காத்து, அதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சமூகநலன் மற்றும்

மகளிர் உரிமைத் துறைக்கு நான் உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
* அதேப�ோல் சென்னை டி.பி.ஐ.
அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும்
செயல்படும் கல்வித் தகவல் மையம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உளவியல் பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்கள்
பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார்கள்.
பாலியல் வன்முறை த�ொடர்பாக
மாணவர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் புகார்களுக்கு, தக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள்.
* குழந்தைகளின் பாதுகாப்பினை
பள்ளிகள் உறுதி செய்ய சுய தணிக்கைப் பட்டியல் பள்ளிக் கல்வித்துறையால் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
* பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள்தடுப்பு
பிரிவு தலைமையகத்தில் இணையதளக் குற்றப்பிரிவு (சைபர் கிரைம்)
காவல்நிலையம் அமைக்கப்பட்டு
காவல் துறையால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
* பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத்
த�ொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்காக நிதியம் ஒன்று
செயல்படுகிறது.
* ப�ோக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் முறையாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன. மாநிலம் முழுவதும் 16
மாவட்டங்களில் ப�ோக்சோ நீதிமன்றங்கள் அமைந்துள்ளது. மேலும், 4
மாவட்டங்களில் நிறுவ ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வழக்குகளையும் விரைந்து முடித்து
உண்மைக்
குற்றவாளிகளுக்குத்
தண்டனை பெற்றுத் தர உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
* குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கு முழுமையாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்து உள்ளது.
* குழந்தைப் பாதுகாப்பு குறித்து
சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு, இந்தியாவிலேயே
முதன்முதலாகத்,
தமிழ்நாடு மாநில குழந்தை பயிற்சி
மையம் யுனிசெப் உதவியுடன்
செயல்பட்டு வருகிறது.

டெல்லியில் அரசியலமைப்பு தின
நிகழ்ச்சி; 14 எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணிப்பு

“வாழ்ந்து தான் ப�ோராட வேண்டும்; தயவு செய்து
உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள வேண்டாம்”
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2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழமை

19 வயதுக்குட்பட்ட

டிவிஷன் - 3 அரையிறுதி
ப�ோட்டியில் ம�ோதும்
யாழ். மத்திய கல்லூரி அணி
இலங்கை பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையிலான U19 டிவிசன் 3
ப�ோட்டித்தொடரின், எந்தேரமுல்ல
சென். ஜ�ோசப் கல்லூரி அணிக்கு
எதிரான ப�ோட்டியில், 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்ற யாழ்.மத்திய கல்லூரி அணி
அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
க�ொழும்பு க�ோட்டை ஆனந்த
சாஸ்திராலயா
மைதானத்தில்
நடைபெற்ற இந்த ப�ோட்டியில்,
அணிக்கு தலா 38 ஓவர்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்தப்போட்டியின்
நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற
சென். ஜ�ோசப் கல்லூரி அணி
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடுவதற்கு
தீர்மானித்தது.
அதன்படி, களமிறங்கிய சென்.
ஜ�ோசப் கல்லூரி அணியின் சார்பாக,
வின�ோத் வீரசேகர 12 ஓட்டங்களையும், டளஸ் குணசேகர 12
ஓட்டங்களையும் அதிகபட்சமாக
பெற்றுக்கொடுக்க, 27.4 ஓவர்கள்
நிறைவில், 61 ஓட்டங்களை மாத்-

திரம் பெற்று, சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. யாழ். மத்திய
கல்லூரி
அணிசார்பாக,
அஜய்
மற்றும் வியாஸ்காந்த் ஆகிய�ோர்
தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த இந்துஜன், கவிதர்ஷன் மற்றும் க�ௌதம்
ஆகிய�ோர் தலா ஒவ்வொரு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பின்னர் பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய யாழ். மத்திய கல்லூரி
அணியின்
சார்பாக,
சாரங்கன்
மற்றும் விதுஷன் விக்கெட்டுகளை
விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட,
10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் யாழ். மத்திய கல்லூரி அணி
வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டது.
இதில், சாரங்கன் 31 ஓட்டங்களையும், விதுஷன் 17 ஓட்டங்களையும்
ஆட்டமிழக்காமல் பெற்றுக்கொண்டனர். இந்த ப�ோட்டியில் வெற்றிபெற்ற யாழ்.மத்திய கல்லூரி அணி
இன்று 27ம் திகதி அரையிறுதிப்ப�ோட்டியில் விளையாடவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓமானில் நடைபெறவுள்ள
புதிய லெஜண்ட்ஸ் த�ொடர்
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பிரகாசித்த முன்னாள் வீரர்கள் விளையாடும் புதிய லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட்
த�ொடர் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதத்தில் ஓமானில் நடைபெறவுள்ளது.
இலங்கை, பாகிஸ்தான், அவுஸ்திரேலியா
மற்றும்
இந்தியா
ப�ோன்ற
நாடுகளை
சேர்ந்த
முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்கள் முதல் லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட்
த�ொடரில் விளையாடியிருந்தனர்.
மேற்குறித்த நாடுகளை சேர்ந்த
முன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களை உள்ளடக்கி, மூன்று
அணிகள்
உருவாக்கப்படவுள்ளன. இதில், இந்தியா, ஆசியா
மற்றும் உலக கிரிக்கெட் பதின�ொ-

ருவர் என்ற மூன்று அணிகள்
விளையாடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின்
முன்னாள் தலைமை பயிற்றுவிப்பாளராக செயற்பட்டு, பதவிக்காலம் நிறைவுக்கு வந்துள்ள ரவி
சாஸ்திரி இந்த த�ொடருக்கான
ஆணையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த புதிய லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் த�ொடர் ஜனவரி மாதம்
நடைபெறவுள்ளதுடன், ப�ோட்டிகள் அனைத்தும் அல் அமெரட்
கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் இருந்து
மஹமதுல்லாஹ் ஓய்வு
பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணியினை ரி
20 ப�ோட்டிகளில் வழிநடாத்தும் சகலதுறை
வீரரான மஹமதுல்லாஹ், டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
கடைசியாக பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட்
அணி, சிம்பாப்வேயுடன் விளையாடிய
டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் அவ்வணி 220 ஓட்டங்களால் வரலாற்று வெற்றிய�ொன்றினை
பதிவு செய்ய பங்களிப்புச் செய்திருந்த மஹமதுல்லாஹ் குறித்த டெஸ்ட் ப�ோட்டியில்
ஆட்டமிழக்காமல் 150 ஓட்டங்கள் பெற்று,
டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் தனது சிறந்த இன்னிங்ஸினையும் பதிவு செய்திருந்தார்.
இதனையடுத்து பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட்
அணிக்கு த�ொடர்ந்தும் டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் பங்களிப்புச் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையிலையே, மஹமதுல்லாஹ்
தனது திடீர் ஓய்வினை அறிவித்திருக்கின்றார்.
மஹமதுல்லாஹ்வின் திடீர் ஓய்வு பங்களாதேஷ் அணியின் ரசிகர்களுக்கு பெரும்
அதிர்ச்சியினை
ஏற்படுத்தியிருப்பத�ோடு
அது தனக்கும் வருத்தத்தினை தருவதாக

மஹமதுல்லாஹ் அவரின் உத்திய�ோகபூர்வ பேஸ்புக் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
”உயர்ந்த நிலைமை ஒன்றுக்கு ப�ோக
நான் எப்போதும் விரும்பிய ப�ோதும்,
இதுதான் எனது டெஸ்ட் வாழ்க்கையினை
நிறைவு செய்வதற்கு சிறந்த தருணம் எனக்
கருதுகின்றேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான்
டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பிய ப�ோது எனக்கு

ஆதரவு வழங்கிய பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட்
சபையின் தலைவருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
அத�ோடு, எனது ஆற்றல் மீது நம்பிக்கை
வைத்த அணி வீரர்களுக்கும், எனது அணி
ஊழியர்களுக்கும் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். பங்களாதேஷ் அணிக்காக டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் விளையாடியது
பெருமையாக இருப்பதுடன், அந்த ஞாபகங்களை த�ொடர்ந்து என்னுடன் வைத்திருப்பேன்.”
மஹமதுல்லாஹ் டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில்
இருந்து ஓய்வு பெற்ற ப�ோதும், பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் அணியினை த�ொடர்ந்து
ஒருநாள் மற்றும் ரி 20 ப�ோட்டிகளில் பிரதிநிதித்துவம் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
கடந்த 2009ஆம் ஆண்டில் பங்களாதேஷ்
அணிக்காக டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் அறிமுகமாகியிருந்த மஹமதுல்லாஹ் இதுவரையில்
33.49 என்கிற துடுப்பாட்ட சராசரியுடன்
3,000 ஓட்டங்கள் வரை குவித்திருப்பத�ோடு,
43 விக்கெட்டுக்களையும் கைப்பற்றியிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புஷ்பகுமார Jaffna Kings அணியின்
பயிற்றுவிப்பாளராக இணைவு
இலங்கை தேசிய கிரிக்கெட் அணியினை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய
முதுமுதலிகே
புஷ்பகுமார Jaffna Kings அணியின் சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதற்கு முன்னர் Jaffna Kings அணியின்
சுழற்பந்துவீச்சு பயற்றுவிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த சஜித் பத்திரண 19 வயதுக்குற்பட்ட இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின்
சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டமையினாலேயே இவ்வாறு புதிய
சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்றுவிப்பாளர் ஒருவர்
Jaffna Kings அணிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முதுமுதலிகே புஷ்பகுமார 2019ம்
ஆண்டிலிருந்து குவைட் இராச்சியத்தின்
பிரதான கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளராகவும், குவைட் கிரிக்கெட் அபிவிருத்தி முகாமையாளராகவும் பணியாற்றி வருவதுடன்
அவரது பயிற்றுவிப்பின் கீழ் குவைட் தேசிய
கிரிக்கெட் அணி பெரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.

குவைட் தேசிய அணி ஆசிய கிண்ணத்திற்காக தகுதிபெற்றமை முதுமுதலிகே புஷ்பகுமாரவின் பயிற்றுவிப்பின் கீழ் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
Jaffna Kings உரிமம் குறித்து வெளியி-

டப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், “Jaffna Kings
என்பது லங்கா பிரீமியர் லீக்கில் பங்கேற்கும் ஒரு உரிமம் க�ொண்ட கிரிக்கெட் அணியாகும்.
அவ்வணியின் உரிமையாளராக இலங்கையில் பிறந்த பிரித்தானியாவின் த�ொழிலதிபரான அல்லிராஜா சுபாஸ்கரன் திகழ்கின்றார்.
இவர் லைகா குழும நிறுவனங்களின் நிறுவுனரும் தலைவருமாவார்.
லைகா குழுமமானது ஒரு பிரித்தானிய பன்னாட்டு நிறுவனமாகும். இது
த�ொலைத்தொடர்பு,
ப�ொழுதுப�ோக்கு,
பயணம் மற்றும் சுற்றுலா, உடல்நலம்,
ஊடகம், த�ொழில்நுட்பம், நிதிச் சேவைகள்,
சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விருந்தோம்பல்
ஆகியவற்றில் அதன் தயாரிப்புகள் மற்றும்
சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் வலுவான முன்னிலையுடன் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் தனது
வணிகங்களை பல்வகைப்படுத்தி வருகின்றது.“ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளர்
பரீட்சையில் சாஜித் வாஹிட் சித்தி
நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்

இலங்கை கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் நடாத்தப்பட்ட கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளர் தரம் 1 (ICC Level 1
Coach) பரீட்சையில் நிந்தவூர்-2 ம் பிரிவைச் சேர்ந்த அப்துல்
வாஹிட் சாஜித் சித்தியடைந்துள்ளார்.
கடந்த வாரம், மட்டக்களப்பு வெபர் மைதானத்தில் நடாத்தப்பட்ட கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளர் (ICC Level 1 Coach)
தரம் 1 பரீட்சையில் நிந்தவூர் லகான் விளையாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் பங்கு பற்றியிருந்தார்
இப்பரீட்சையில், கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து 24 வீரர்கள்
பங்குபற்றியிருந்தனர். இதில் நிந்தவூர் பிரதேசத்தில் இருந்து
இப் பரீட்சைக்கு த�ோற்றி சித்தி அடைந்த முதலாவது நபரும்
இவர் ஆகும்.
இதன் மூலம் லகான் விளையாட்டு கழகத்திற்கும் தான்
பிறந்த மண்ணுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். இவர் NCC
கழக உறுப்புரிமையையும் க�ொன்ட ஒரு வீரர் என்பதுடன், நிந்தவூர் அல் அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலையின் கடின பந்து பயிற்றுவிப்பாளர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 27ம் திகதி சனிக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

