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மலையகத்திை தமிழ் பேசும் தாதியர்,  
சுகாதார அதிகாரிகள் அவசியம் பதலவ 
எண்டு வடிபவல் ஐயா சலேயிை கவலைப்-
ேட்டிருக்கிறார்.....

 நல்ை விஷயம்தான், ஆனா ஐயா 
அஞ்சு வருஷமா சுகாதார பிரதி அலமசசரா 
இருநதப்ே இத ேத்தி கவனிசசதா ேதிவுகள் 
எதுவும் இல்லை.. !!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்

நோட்டில நிதி சநருககடி 
நி�வு்வதை கோரணஙகோட்டி 
அரெோஙகம் அதைத்து துதை-
கதையும் மூடி விடவிலத� 
எை ெதப முைல்வரும் கலவி 

அதைசெருைோை திலைஷ் 
குண்வரைை போரோளுைன்ைத்-
தில சைரிவித்ைோர.

ஜைோதிபதி லகோட்டோபய ரோஜ-
பக ஷவின் சிைநை ்வழிகோட்டல 
மூ�ம் அதைத்து 
துதைகதையும்

நிதி நெருக்கடி மிகு ்காலத்திலும் 
்கல்வித்துறைககு அதி்க நிதி 
அரசு பபாறுப்புடன் பசயறபடுவதா்க தினேஷ் பதரிவிப்பு

   கிளிசநோசசி ைோ்வட்டத்தில உளை 
சபோருத்ைைோை கோணிகள அதைத்-
திலும் பிரலைெ ைககள வி்வெோய நட-
்வடிகதககதை லைறசகோள்வைறகு 
லைத்வயோை நட்வடிகதககதை 

லைறசகோளளுைோறு ெம்பநைபபட்ட 
அதைசெரகளுககு ஜைோதிபதி லகோட்-
டோபய ரோஜபக ஷவிைோல பணிபபுதர 
விடுககபபட்டுளைது.  கிளி-
சநோசசி ைோ்வட்டத்தில 

கிளிநொச்சி ்காணி்கறை மக்களிடம்   
ற்கயளிப்பதற்கு உத்தரவு  
டக்ளஸின் ன்காரிகம்கககு 
ஜோதிபதி பசவிசாய்ப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                  
ஷம்ஸ் போஹிம்

எரிசபோருள வித�யில கடநை 
கோ�ஙகளில திருத்ைம் லைறசகோள -
ைோை கோரணத்திைோல  கடநை பத்து 
ைோைஙகளில ைோத்திரம் 7ஆயிரம் 
லகோடி ரூபோ நட்டத்தை எதிரசகோளை 
லநரநதுளைைோக சபறலைோலிய ்வைத்-
துதை அதைசெர உைய கம்ைம்பி� 

போரோளுைன்ைத்தில சைரி-
வித்ைோர.

அைதைக க்வைத்தில 
சகோண்டு எரிசபோருள 
வித�யில ைோறைஙகதை 
லைறசகோளை ல்வண்டிய 
நிரபபநைம் ஏறபட்டுளைைோக-
வும்  அதைசெர ெதபயில சைரி - வித் -
ைோர. போரோளுைன்ைத்தில லநறறு, 
்வோய்மூ� விதடகளுககோை விைோக -

கள ல்வதையில எதிரகட்சியிைர 
எழுபபிய லகளவிககுப பதி�ளிககும் 
லபோலை அ்வர இைதை சைரிவித்ைோர.

அது சைோடரபில அ்வர லைலும் 
சைரிவிகதகயில:

ெபபுகஸ்கநதை எண்சணய் 
சுத்திகரிபபு நித�யம் 52 ஆண்-

டுகள பதைதையோைது. அைதை 
எ்வருககும் விறபதை செய்்வ-

ைறகு இது்வதர எநை தீரைோைமும் 
லைறசகோளைபபடவிலத�.

 உ�கில ்வைரசசியதடந -
துளை  ைறலபோதைய

அதைத்துப போடெோத�களுககும் 
2022 ஆம் ஆண்டின் முை�ோம் ை்வதண 
ஏபரல ைோைம் 18 ஆம் திகதி 
ஆரம்பிககபபடும் என்று 

முதலாம் தவறை்கள் 
ஏபரல் 18 இல் ஆரம்்பம்

 2022ஆம ஆண்டுக்காே பாடசாமல

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

 சகோழும்பு வீதிகசைஙகும் பட்டஙகளுககோை ெோன்றிைழ் -
கதை ்வைஙகும் கலவி நிறு்வைஙகள கோணபபடும் நித�யில 
அ்வறறின் ைரத்தை உறுதி செய்து பலகத�ககைக 
ைோனியஙகள ஆதணககுழுவின் கீழ் அ்வறதை

்படடங்கள் வழஙகும் 
்கல்வி நிறுவனங்கள்  

வீதி்களில் ைலிந்து னபாய் ்காணப்படும

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம்

ைட்டககைபபு ைோ்வட்டத்தின் 
நிர்வோக கட்டதைபபில லகோரதைப-
பறறு ைத்தி பிரலைெ செய�-
கம் ைறறும் லகோரதைபபறறு

்பாராளுமன்றில் மு.்கா எம்.பிககும் 
சந்திர்காந்தனுககுமிறடயில் தரக்கம்

தமிழ், முஸ்லிம கிராை எல்மலப் பிரச்சிமே;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

 15 இ�ட்ெம் ைககள லைோட்டத்துதை சைோழித�  ைட்டுலை 
நம்பியிருநை கோ�ம் ைோறைம் சபறறு ைறலபோது ைத�யகம் கல -
வித்துதையில சபரும் முன்லைறைம் கண்டுளைது எை 
இ.சைோ. கோ. எம்.பி ைருைபோண்டி ரோலைஸ்்வரன்

ததாடடத் நதாழிறல மடடுதம
ெம்பியிருந்த ்காலம் இன்றில்றல
ைமலய்கம ்கல்வித்துமையில் பபரும முன்னேறைம
 -சமபயில் ைருதபாண்டி ரானைஸ்வரன் பபருமிதம

எரிவாயு சிலிணடர நவடிப்பறத தடுக்க 
பின்்பற்ை தவணடிய ெறடமுறை்கள்  

 லிடனரா Gas நிறுவேம வி்ளக்கைளிப்பு

ைமிழ் முறலபோககு கூட்டணி ஒரு பதிவு 
செய்யபபட்ட அரசியல கட்சியோக லைரைல 
ஆதணககுழுவிைோல அஙகீகரித்து ஏறறுக-
சகோளைபபட்டுளைது. “லடோரச த�ட்” என்ை 
மின்சூள சின்ைம் கூட்டணியின் அதி-
கோரபூர்வ சின்ைைோக 

தமிழ் முற்த்பாககு கூடடணி 
அரசியல் ்கடசியா்க நதரிவு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   ஷம்ஸ் போஹிம்

ைஹிநை ெைரசிஙகவின் இரோஜிைோைோ கோரணைோக 
ச்வறறிடைோகவுளை போரோளுைன்ை உறுபபிைர பைவிககு 
ைஞ்சு �லித் ்வரணகுைோர நியமிககபபட்டுளைோர.   

ைஞ்சு �லித் ்வரணகுைோர களுத்துதை ைோ்வட்டத்-
தில ஸ்ரீ�ஙகோ சபோதுஜை சபரமுைவின் ெோரபில கடநை 
சபோதுத் லைரைலில லபோட்டியிட்டோர என்பது குறிபபி-
டத்ைககது.   இநை நித�யில லநறதைய திைம் பிரதி 
ெபோநோயகர ரஞ்சித் சியம்ப�ோபிட்டிய முன்னித�யில 
ைஞ்சு �லித் ்வரணகுைோர பைவிப பிரைோணம் செய்து 
சகோண்டோர.   

�லித் ்வரணகுைோரவின் போரோளுைன்ை 

மஹிந்த சமரசிங்கவின்   
இடத்திற்கு மஞ்சு வரைகுமார   
பாராளுமன்ற உறுப்பினரா� ெததியபிரமாணம்

 புதுடிலலிககு விஜயம் லைறசகோண்டுளை 
நிதி அதைசெர பசில ரோஜபக ஷ, இநதியப பிர-
ைைர நலரநதிர லைோடிதய ெநதிகக உளைைோக 
இநதிய ஊடகசைோன்று சைரிவித்துளைது.

அத்துடன், சிலரஷ்ட அதைசெரகதையும், 
பசில ரோஜபக ஷ ெநதிகக உளைைோக -
வும் சைரிவிககபபட்டுளைது.

இந்திய பிரதமர தமாடிறய 
சந்திககிைார ்பசில் ராஜ்பக ஷ

இந்தியாவிறகு உத்தினயா்கபூர்வ விஜயத்மத னைறப்காண்டுள்்ள நிதி அமைச்சர் பசில் 
ராஜபக ஷ,  னேறறு (01)   இந்திய நிதியமைச்சர் ஸ்ரீைதி நிர்ைலா சீதாராைமே புதுடில்-
லியில் சந்தித்து இருோடடு பபாரு்ளாதார விடயங்கள் பதாடர்பில் ்கலந்துமரயாடுவமத-
யும இந்தியாவிற்காே இலஙம்கயின் உயர்ஸ்தானி்கர் மிலிந்த பைாைப்காடவும படத்தில் 
்காணப்படுகிைார். 

03

ொடடில்  HIV  தொயாைர 
நதாற்கயில் திடீர அதி்கரிபபு
அரச தகவல் திணைககளம் அறிகணக

TNA பிரவதெ ெ்ப  உறுப்பினர் 
வேற்று  ெடலமா� மீட்பு   

யோழ். ்வலிகோைம் கிைககு ைமிழ் 
லைசிய கூட்டதைபபின் பிரலைெ 
ெதப உறுபபிைர சுபபிரை-
ணியம் சி்வபோ�ன்

உ்றங்கிய நி்லயில் 
தீயில் சிக்கி சிறுமி பலி  

ச ்வ லி க ை , 
ச்வச்வசகைர -
்வத்ை பிரலைெத்-
தில வீசடோன்று 
தீபபிடித்து எரிந-
ை தி ல 
சிறுமி 

இந்திய ஊட்கம பசய்தி பவளியீடு

எரிபபாருள் விமலயில் ைாறைம னைறப்காள்்ளாமையிோல்;

10 மாதஙகளில் மட்டும 
7000 பகாடி ரூபா நட்டம

 �டநத பதது மாதங்�ளில் ஏற்பட்ட 
ேட்டத்த �ருததிற்  ச�ாண்டு எரிசபாருள் 

வி்லயில் மாற்்றம் வமற்ச�ாள்்ள 
வேண்டிய நிர்ப்பநதம்  
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'மின்சூள்'  சின்ேத்மதயும வழஙகி அஙகீ்காரம  
்கல்வியமைச்சு சுறைறிகம்க பவளியீடு

சேலி�ம  
வீசடானறில் 
அனர்ததம்

எரி்வோயு சிலிண்டரகள ச்வடிபபதை 
ைடுபபைறகு பின்பறை ல்வண்டிய நதடமு-
தைகள குறித்து லிட்லரோ நிறு்வைம் விைகக-
ைளித்துளைது.  

சிலிண்டரில எரி்வோயு எவ்வைவு இருந-

ைோலும் சரகுல�ட்டர மூ�ம் ஒரு ெரியோை அைத்வ 
ைோன் ச்வளிலயறறும். யோரிடத்திலும் ை்வைோை 
எண்ணம் இருநைோல எரி்வோயு சிலிண்டரின் 
போ்வதை அதிகரிகக அதிகரிகக எரி்வோயு 
ச்வளி்வரும் அைவு அதிகரிககும்

பாராளுமன்றத்தில் அமமச்சர் உதய கமமமபில ததரிவிப்பு

பிரச்சிமேககு
தீர்வு ்காண்பதா்க 
அமைச்சர் சைல் 
ராஜபக ஷ உறுதி  
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இஸ்லாமிய நலாடுகளின் தூதுவர்-
கள் மற்றும் உயர்ஸ்லானிகர்களுக்கு 
இடையி்லான சந்திப்பலான்று பிர -்
மர் மஹிந்் ரலாஜபக்ஷ ்ட்டமயில் 
நநற்று முன்தினம் இரவு ்கலாழும்பு 
ஷங்கிரில்்லா ந�லாடைலில் நடை-
்பற்்றது.

்வளிவிவகலார அடமசசர் நபரலா-
சிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸின் அடைபபின் 
நபரில் இவ்விநசை சந்திபபும் இரவு 
விருந்துபசலாரமும் இைம்்பற்்றது. 
இ்ன்நபலாது வருடகத் ் ந்திருந்் தூது-
வர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்லானிகர்களு-
ைன் பிர்மர் நடபு ரீதியலாக க்ந்துடர-
யலாடினலார்.

்கலாவிட-19 ்்லாற்று நிட்டமடய 
கடடுபபடுத்துவ்ற்கு இ்ங்டக அர-
சலாங்கம் நமற்்கலாணை துரி் ்சயற்-
பலாடடிற்கு வருடகத்்ந்திருந்் தூது-

வர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்லானிகர்கள் 
பலாரலாடடு ்்ரிவித்்னர். 

இஸ்லாமிய நலாடுகளுைனலான இரு-
்ரபபு உ்றடவ ்்லாைர்ந்து நபணு்ல் 
மற்றும் பரஸபர ்சயற்பலாடுகள் 
மற்றும் திடைங்கள் ஊைலாக இ்ங்டக-
யின் ்பலாருளலா்லார நமம்பலாடடிற்கு 
பங்களிபபு ்சயவது ்்லாைர்பில் 
இ்ன்நபலாது தூதுவர்கள் கருத்து ்்ரி-
வித்்னர்.

்்லாற்று நிட்டமக்கு சவலால்கடள 
்வற்றி ்கலாணடு இ்ங்டகயின் 
்பலாருளலா்லாரத்ட் கடடி்யழுபபுவ-
்ற்கு ்ற்நபலாட்ய அரசலாங்கம் நமற்-
்கலாணடுவரும் முயற்சிகள் ் ்லாைர்பில் 
்வளிவிவகலார அடமசசர் நபரலாசிரி-
யர் ஜீ.எல்.பீரிஸ இ்ன்நபலாது ்்ளி-
வுபடுத்தினலார்.

இ்ங்டகயின் ்பலாருளலா்லாரத்ட் 
கடடி்யழுபபுவ்ற்கு இஸ்லா-

மிய நலாடுகளின் ஒத்துடைபபிடன 
்்லாைர்சசியலாக எதிர்பலார்பப்லாக 
இ்ன்நபலாது பிர்மர் மஹிந்் ரலாஜ-
பக்ஷ,தூதுவர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்லா-
னிகர்கள் மத்தியில் குறிபபிடைலார். 

இஸ்லாமிய நலாடுகடள பிரதிநிதித்து-
வபபடுத்தும் இ்ங்டகயின் 15 தூது-
வர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்லானிகர்கள் 
இசசந்திபபில் க்ந்து ்கலாணைனர்.

ஓமலான், ப்ஸதீன், குடவத், சவுதி 

அநரபியலா, மந்சியலா, கைலார், துருக்கி, 
ஈரலான், லிபியலா, ஐக்கிய அரபு இரலாசசி-
யம், இந்ந்லாநனசியலா மற்றும் எகிபது 
ஆகிய நலாடுகளுக்கலான இ்ங்டக தூது-
வர்கள் மற்றும் மலாட்தீவு, பங்களலா-

ந்ஷ், பலாகிஸ்லான் ஆகிய நலாடுகடள 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தி அந்நலாடுக-
ளின் இ்ங்டக உயர் ஸ்லானிகர்கள் 
ஆகிநயலார் இசசந்திபபில் க்ந்து 
்கலாணடிருந்்னர்.

இஸ்லாமிய நலாடுகளின் தூதுவரகள்,
உயரஸ்லானிகரகள் பிர்மருடன் சந்திப்பு

ப்பாதுஜன ப்பரமுன கட்சியின் ஊடக ைத்திய நிமையத்தின் நான்கு ஆண்டுகள் பூர்த்திமய முன்னிட்டு நநற்று முன்தினம கட்சியின் ஊடக ைத்திய நிமையத்தில் நமடப்பற்்ற நிகழ்வில் நிதியமைசசர் ்பஷில் ராஜ்பக் ஷ ைஙகள விளக்நகற்றுவமையும ஊடக ைத்திய நிமைய உறுப் -
பினர்கமளயும ்படத்தில் காணைாம.

்பம்பைப்பிட்டி 
ஸ்ரீ கதிநரஷன் 
ஆையத்தில் இந்து 
கைாசார திமணக்க-
ளத்தினால் பிரைைர் 
ைஹிந்ை ராஜ்பக் 
ஷவுக்கும நாட்டு 
ைக்களுக்கும 
நைன் நவண்டி 
விநசட பூமஜ 
வழி்பாடுகள் பசய்-
யப்்பட்டன.அைன் 
பைய்வீக பிரசா-
ைத்திமன அைரி 
ைாளிமகயில்  
மவத்து பிரைைரி-
டம  சிவஸ்ரீ ராைச-
சந்திர குருக்கள் 
்பாபுசர்ைா மகய-
ளிப்்பமை ்படத்தில் 
காணைாம.

இைஙமகக்கு உத்திநயாகபூர்வ விஜயத்மை நைற்பகாண்ட ஆன்மீகத் ைமைவர் அஷபஷய்க் அப்ைலுல் உைைா கைாநிதி மைக்கா 
அஹைத் நாஸிர் ஆலிம நநற்று ்பயணைானார். அன்னாமர வழியனுப்பி மவக்கும முகைாக பகாழுமபு நாராநேன்பிட்ட அக்ந்பாதி 
விகாமரயின் விகாராதி்பதி பகாழுமபு ைாநகர சம்ப உறுப்பினர் அதி சஙமகக்குரிய கைாநிதி கைகை ைமைாரன்சி நாயக நைரர், பிரை-
ைரின் முஸ்லிம சைய ைற்றும கைாசார விவகாரஙகளுக்கு ப்பாறுப்்பான இமணப்்பாளர் அல்-ோஜ் அஸ்-பெய்யத் கைாநிதி ேென் 
பைௌைானா ஆகிநயார் கைந்து பகாண்ட ந்பாது பிடிக்கப்்பட்ட ்படம.

வைக்கில் பல்நவறு சமூக மற்றும் 
உடகடடுமலான பணிகடள முன்்ன-
டுத்் சமூகநசலாதியும் தியலாகி அ்றக் -
்கலாடை நிதிய ஸ்லாபக ்ட்வர் 
தியலாகி வலாமந்வன் தியலாநகந்தி-
ரனின் 70 வது பி்றந்் தினத்ட் 
முன்னிடடு யலாழில் ப் நிகழ்வுகள் 

நடை்பறுகி்றது. மலாவடை ஒருங்கி-
டைபபலாளர் கந்்சலாமி கருைலாகரன் 
்ட்டமயில் இந்நிகழ்வு இைம்்ப-
றும். வைக்கில் பல்நவறு உடகட-
டுமலான அபிவிருத்திகடள நமற்-
்கலாணடு சமூகத்திற்கு எணைற்்ற 
நசடவகடள நமற்்கலாணடுள்ளலார்.

யாழில் தியாகி வாமதேவன் தியாதேந்திரனின்
70வது பிறந்ேதினம் நிேழ்வுேள்

சிவன�லாளிபலா்மல் யலாத்திலர 
ன்லாடரபலா� க்ந்துலரயலாடல்
மஸ்கலியலா தினகரன் விநசை நிருபர்

சிவ்னலாளிபலா்மட் பருவகலா் 
யலாத்திடர ஆரம்பிபபட் முன்-
னிடை க்ந்துடரயலாைல்  நநற்றுக் 
கலாட் 10 மணிக்கு   சிவ்னளிபலா் 
மட்க்கு  ்பலாறுபபலான  சபரகமுவ 
பல்கட்க்கைக நவந்்ர்  ்பங்கநவ-
்்ம்மின்ன ந்ரர்  ்ட்டமயில்,   
நல்் ்ணணி சுகலா்லார அத்தியடசகர்  
நகடநபலார் கூைத்தில்  நடை்பற்-
்றது.

க்ந்துடரயலாைலில் நுவ்ரலிய 
மலாவடை அரச அதிபர், அம்பகமுவ 
பிரந்ச ்சய்லாளர், �ற்்றன் வ்ய 
்பலாலிஸ அத்தியடசகர், மஸ்க-
லியலா பிரந்ச சடபயின் ்விசலாளர், 
�ற்்றன், வடைவடள, கினிகத் -
ந்டன, ்பலாலிஸ நிட்ய ்பலாறுப-
பதிகலாரி,  நநலாடைன் ்பலாலிஸ 
நிட்ய ் பலாறுபபதிகலாரி, நபலாகவலாந் -

்்லாவ ்பலாலிஸ 
நநலார்வூட, மஸ-
்கலியலா, நல்் 
்ணணி நபலான்்ற 
்பலாலிஸ நிட்ய 
்பலாறுபபதிகலாரி -
கள்,  ரக்கலாடு கிரலா-
மத்தில் உள்ள 
அதிரடிபபடையி -
னர், மவுசலாகட் 
சந்தியில் உள்ள 
இ ர லா ணு வ த் தி -
னர்,  டவத்திய 
அதிகலாரி மற்றும்  
்பலாது சுகலா்லார 
அ தி க லா ரி க ள் , 
கிரலாம நசவகர்கள், ந்சிய நீர் வடி-
கலா்டமபபு அதிகலாரிகள,  வன பலாது-
கலாபபு,மின்சலாரத்துட்ற,  ்னியலார் 
நபருந்து மற்றும் அரசு நபருந்து அதி -
கலாரிகள்,பலாவடனயலாளர் பலாதுகலாபபு 

அதிகலார சடப அதிகலாரிகள் மற்றும் 
நல்் ்ணணீர் வர்த்்கர்கள், விடுதி 
உரிடமயலாளர்கள்,  சிவ்னலாளிபலா் 
மட்க்கு  ்பலாருடகடளக் ்கலாணடு 
்சல்நவலார் ஆகிய அடனவரும் 
க்ந்து ்கலாணைனர்.  

இதில் க்ந்து ்கலாணடு 
நபசிய நுவ்ரலியலா 
மலாவடை அரச அதிபர்

2021/ 2022 ஆம் ஆணடுக்-
கலான சிவ்னலாளிபலா்மட் 
பருவகலா்ம் யலாத்திடர 
எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி 
்பௌர்ைமி தினம் ஆரம்-
பமலாக உள்ளது.இ்ற்கலான 
ஏற்பலாடுகடள  இரத்தினபுரி 
கல்்பலாத்்லாவி் ரஜமகலா 
விகலாடரயின் ந்ரரினலால்  
ஏற்பலாடு ்சயயபபடடு வரு-
கி்றது. 

 எதிர்வரும் 17ஆம் ந்தி 
வரும் சுப நநரத்தில் இரத்தினபுரி 
கல்்பலாத்் ரஜம�லா வி�லாடரயில் 
இருந்து மூன்று வழிகளில் சுவலா-
மிகள் ஊர்வ்மலாக ்கலாணடு வர 
ஏற்பலாடு ்சயயபபடடுள்ளன.



இலங்கையில் கைடந்த 
சில வருடஙகைளாகை எயிட்ஸ் 
ந�ாயால் பாதிககைபபட்ட-
வரகைளின் எண்ணிக்கை 
படிபபடியாகை அதிகைரித்து 
வருவ்தாகை அரசாஙகை ்தகைவல் 
தி்ைககைளம் த்தரிவித்துளளது.  

உலகை எயிட்ஸ் தினத்்்த முன்-
னிட்டு ந�ற்று  (01)  அரசாஙகை 
்தகைவல் தி்ைககைளம் விடுத்துளள 
அறிக்கையிநலநய இவவாறு த்தரி-

விககைபபட்டுளளது.  ஏ்னய 
�ாடுகைளுடன் ஒபபிடு்கை-
யில் எமது �ாட்டில் எயிட்ஸ் 
த்தாற்்ாளரகைளின் எண்-
ணிக்கை அதிகைரித்து வருவ -
்தாகைவும் த்தரிவிககைபபடுகி-

்து. ‘சமத்துவமின்்மககு முடிவு 
கைட்டுஙகைள, எயிட்்ஸை முடிவுககுக 
தகைாண்டு வாருஙகைள'  என்பது்தான் 
இந்த ஆண்டு எயிட்ஸ் 
தின கைருபதபாருளாகும்.   

(நலாரன்ஸ் தசல்வ�ாயகைம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்)

எரிவாயு கைல்வ மாற்்ம் கைாரை -
மாகை எரிவாயு சிலிண்டர தவடிபபுச் 
சம்பவஙகைள இடம்தபறுகின்்்தா 
என்பது குறித்தும்   ஜனாதிபதி நிய-
மித்துளள குழுவின் அறிக்கை்ய 
இரு வாரஙகைளில் தபற்று அ்தன் 
பரிநது்ரகை்ள �்டமு்்பபடுத்-
துவது குறித்தும் ந�ற்று �்டதபற்் 
விநசட  வரத்்தகை அ்மச்சு சார 
ஆநலாச்னக குழுவில் ஆராயப-
பட்டது.

கைடந்த சில �ாட்கைளுககு முன்னர 
இருநது இடம்தபறுகின்் எரிவாயு 
சிலிண்டர தவடிபபுச் சம்பவஙகைள 
த்தாடரபில் சம்பந்தபபட்ட ்தரப-
புககைளின் கைருத்துககை்ளப தபற்றுக 
தகைாளவ்தற்கும் அ்தற்கைான தீரவுகை-
்ளப தபற்றுகதகைாளளும் ந�ாககி-
லும் வரத்்தகை அ்மச்சுசார ஆநலா-
ச்னக குழுவின் விநசட கூட்டம் 
பாராளுமன்றில்   ந�ற்று (01) �்ட-
தபற்்து.

 வரத்்தகை அ்மச்சர  பநதுல 
குைவர்தன ்த்ல்மயில்  இந்தக  
கூட்டம் �்டதபற்்ந்தாடு  இதில் 
இராஜாஙகை அ்மச்சர லசந்த அழகி-

யவண்ை, எதிரககைட்சித் ்த்லவர 
உளளிட்ட அ்மச்சரகைளும்  கைலநது-
தகைாண்டனர.

எரிவாயு சிலிண்டர தவடிபபு சம் -

பவஙகைள த்தாடரபில்  எதிரககைட்சியி-
னர பாராளுமன்்த்தில்    எழுபபிய 
நகைளவிகைள த்தாடரபிலும் இ்தனு-
டன் த்தாடரபுபட்ட ஏ்னய ்தரபபி-

னரகை்ளயும் இ்ைத்துக தகைாண்டு 
கைலநது்ரயாடும் ந�ாககிலும் வரத்-
்தகை அ்மச்சுசார ஆநலாச்னக 
குழுவின் இந்த விநசட கூட்டம் 
�டத்்தபபட்டது.

  வரத்்தகை அ்மச்சு,  கூட்டு்வுச் 
நச்வகைள,  சந்்தபபடுத்்தல் அபி-
விருத்தி மற்றும் நுகைரநவார 
பாதுகைாபபு இராஜாஙகை
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
யேரம

 யைஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ய்பாட்டி

சிமைம - - தசலவு

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - சுகம

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - யகா்பம

யயாகம: அமிர்த-சிதத யயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல154.48 160.62

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.52 232.08

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7356 1.8048

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல144.42 149.28

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.33 271.99

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல213.00 220.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல140.10 146.33

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.11

குவைத் டினொர் 666.41

ஓெொன் ரியொல் 524.04

கட�ொர் ரியொல் 55.08

சவூதி ரியொல் 53.78

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.92

நாணய
மாற்று

01 முதல் 03 வனர

சுபஹ்  - 04.47
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.23
மஃரிப்  - 05.53
இஷா  - 07.07

இந்தியாவுக்கான இலங்னகயின் பிரதி உயர்்ஸதானிகர் கலாநிதி துனரசாமி தவங்-
கயட்ஸவரன், பிரதைர் ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷனவ சந்திதது தசன்னனயில் உள்ள பிரதி 
உயர்்ஸதானிகராலய தசயற்பாடுகள் குறிதது கலந்துனரயாடிய ய்பாது எடுக்கப்பட்ட 
்படம.

அடுத்த 15 நாட்களுக்கு 
புதிய சு்கா்தார வழிமுறை 
தகைாவிட்-19 ்வரஸ் த்தாற்று 

நி்ல்மககு மத்தியில் புதிய தபாது-
்மபபடுத்்தலின் கீழ் �ாடு வழ-
்மககு திரும்பியுளள நி்லயில் 
ந�ற்று (01) மு்தல் எதிரவரும் 15 
ஆம் திகைதி வ்ர பின்பற்்பபட 
நவண்டிய புதிய சுகைா்தார வழிகைாட்-
டல்கைள சுகைா்தார நச்வகைள பணிப-
பாளர �ாயகைத்தினால் தவளியிடப-
பட்டுளளன.  

அ்தற்கை்மய திருமைஙகைளின்-
நபாது மண்டபத்தின் தகைாளளளவில் 
மூன்றில் ஒரு பகுதியினர என்் 
ரீதியில் ஆகைககூடியது 200 நபர 
கைலநது தகைாளள அனுமதி வழஙகைப-
பட்டுளளந்தாடு, பரந்த தவளிகைளில் 

இடம்தபறும் திருமைஙகைளுககு 250 
நபர கைலநது தகைாளவ்தற்கு அனுமதி 
வழஙகைபபட்டுளளது.  

அத்ந்தாடு தி்ரயரஙகுகைளில் 
ஆசன எண்ணிக்கையில் 75 ச்தவீ்த-
மாநனாருககு பஙகுபற்் அனுமதி 
வழஙகைபபட்டுளளது. வி்ளயாட்-
டுககை்ள �டத்துவ்தற்கு அனுமதி 
வழஙகைபபட்டுளள நபாதிலும், பார-
்வயாளரகைளுககு அனுமதி வழங-
கைபபடவில்்ல.  

மண்டபஙகைளில் �டத்்தபபடும் 
ஏ்னய ்வபஙகைளுககு அதிகைபட்-
சம் 100 நபருககு அனுமதி வழஙகைப-
பட்டுளளந்தாடு, பரந்த தவளிகைளில் 
150 நபர கைலநது தகைாளள அனுமதி 
வழஙகைபபட்டுளளது. விற்ப்ன 
நி்லயஙகைள, மருந்தகைங-
கைள, பல்தபாருள 

நேற்று முதல் 
அமுலாகியது 

எரிவாயு சிலிணடர் தவடிபபு ததாடர்பில்

விசேட அறைச்சு ோர் ஆச�ாேறை 
கூடடததில் சநற்று கூடி ஆராய்வு

 எரிவாயு கலவவ மாற்்றம் காரணமா எனவும் அவதானிப்பு 
 ஜனாதிபதி நியமிதத குழுவின் பரிந்துவரகவை செயற்படுததவும் முடிவு

நநல் ேநற்தப்படுத்தல் 
ேற்பக்கு புதிய ்தற�வர் 

த�ல் சந்்தபப-
டுத்்தல் ச்பயின் 
்த்லவராகை நீல் 
டி அல்விஸ் நிய-
மிககைபபட்டுள -
ள்தாகை விவசாய 
அ்மச்சு த்தரி-
வித்துளளது.

இ்தற்கைான நியமனக கைடி்தம் 
விவசாய அ்மச்சர மஹிந்தானந்த 
அளுத்கைமநகைவினால் புதிய ்த்ல -
வரிடம் ந�ற்று (01) கைா்ல த�ல் 
சந்்தபபடுத்்தல் ச்பயின் பிர்தான 
அலுவலகைத்தில் ்வத்து ்கையளிக-
கைபபட்ட்தாகை விவசாய அ்மச்சு 
த்தரிவித்துளளது.

இ்தற்கு முன்ன்தாகை பிரந்தச தசய-
லாளர, அரசாஙகை அதிபர மற்றும் 
தபாது நிரவாகை அ்மச்சின் தசய-
லாளராகைவும் நீல் டி அல்விஸ் ப்தவி 
வகித்துளள்ம குறிபபிடத்்தககைது. 

ோட்டின் ்பல ்பகுதிகளில் மின் துணடிபபு

29ம் திகைதி �ாட்டின் 
பல பகுதிகைளில் ஏற் -
பட்ட மின் துண்டிப-
பிற்கு சதி முயற்சிகைள 
கைாரைமாகையிருககைலாம் 
என இலங்கை மின்சார 
ச்பயின் ்த்லவர 
எம்.எம்.சி தபரடி -
ைான்நடா தபாலிஸில் மு்்பபாடு 
தசய்துளளார. சதிமுயற்சி இடம் -
தபற்்்தா என விசார்ைகைள இடம் -

தபறும் அந்தநவ்ள 
இது குறித்து தபாலி-
ஸைாரிடம் மு்்பபாடு 
தசய்துளள்தாகை அவர 
குறிபபிட்டுளளார.

இலங்கை மின்சார 
ச்பககும் உளநளயும் 
தவளிநயயும் உளள 

பலர மின்துண்டிபபு குறித்து கைவ்ல 
தகைாண்டுளள்தாகை அவர 
த்தரிவித்துளளார. 

வரலாறறின் முதல் தடனவயாக  

வரலாற்றின் மு்தல் ்தட்வயாகை 
யாழ்.  மா�கைரச்ப அமரவு தசங -
நகைாலுடன் மா�கைர மு்தல்வர மணி -
வண்ைன் ்த்ல்மயில் �்டதபற் -
்து.  

மா�கைர மு்தல்வர வி. மணிவண் -
ைனின் நவண்டுநகைாளுககு அ்மய 
அண்்மயில் குகைப்தம்டந்த 
�ல்லூர கைந்தசுவாமி ந்தவஸ்்தானத் -
தின் 10ஆவது நிரவாகை அதிகைாரி 
குகைஸ்ரீ குமார்தாஸை மாபபாை மு்த -
லியாரின் நி்னவாகை �ல்லூர கைந்தசு -

வாமி ந்தவஸ்்தானம் யாழ். மா�கைர 
ச்பககு தசஙநகைால் ஒன்றி்ன 
வழஙகியது.  

�ல்லூர கைந்தசுவாமி ந்தவஸ்்தா -
னத்தின் 11ஆவது நிரவாகை அதிகைாரி 
குமநரஷ் சயந்தன குமார்தாஸ் 
மாபபாை மு்தலியாரின் வடிவ -
்மபபில் உருவாககைபபட்ட தசங -
நகைாலுடன் வரலாற்றில் மு்தல் ்தட -
்வயாகை ந�ற்்்ய மா�கைர அமரவு 
மா�கைர மு்தல்வர ்த்ல்மயில் 
�்டதபற்்து.  

நவம்பர் 29 ேம்பவததிற்கு 
ேதி முயற்சி்கள் ்காரணைா? 
CIDயில் மின்சார ்பை தபைவர் முபைபைசாடு

யாழ். ைாந்கர ேற்பக்கு 
புதி்தா்க நேஙச்கால்  

நாடடில் HIV சநாயாளர் 
ந்தாற்கயில் திடீர் அதி்கரிபபு 

அரெ தகவல் திவணககைம் அறிகவக

ோவலர் கலாொர மண்டபம் சதா்டர்பான 
இவணந்த செயற்பாடு வரநவற்கததககது

�ாவலர கைலாசார மண்டபம் 
த்தாடரபாகை எதிரகைாலத்தில் இநது 
சமய, கைலாசார அலுவல்கைள தி்ைக-
கைளத்தினதும் யாழ். மா�கைர ச்பயின-
தும் இ்ைந்த தசயற்பாட்டுககைான 

முன்தமாழிவு வரநவற்கைத்்தககைது 
என அ்மச்சர டகளஸ் ந்தவானந்தா  
த்தரிவித்துளளார.

 இநது சமய, கைலாசார அலுவல்-
கைள தி்ைககைளத்தின் அபிவிருத்-

திச் தசயற்பாடுகைள த்தாடரபாகை, 
குறிபபாகை இநது ஆலயஙகைளின் 
அபிவிருத்தி மற்றும் பரிபாலனச் 
தசயற்பாடுகை்ளச் தசழு-
்மபபடுத்துவ்தற்கைான 

அபைச்ர் டக்ளஸ் ததவசானநதசா ததரிவிபபு 

வா்கைங்களின் விற� அதி்கரிபபு;
சி� நிறுவைங்கள் தீர்ைாைம

 வாகைனஙகைளின் வி்ல்ய அதிகை-
ரிககை வாகைன ்தயாரிபபாளரகைள தீரமா-
னித்துளள்தாகை இநதிய ஊடகைஙகைள 
தசய்தி தவளியிட்டுளளன.

பல ்தயாரிபபு நிறுவனஙகைளின் 
்த்லவரகை்ள நமற்நகைாள கைாட்டி 
தவளி�ாட்டு ஊடகைஙகைள இ்த்னத் 
த்தரிவித்துளளன. வாகைன உற்பத்-
திககு பயன்படுத்்தபபடும் மூலப-

தபாருட்கைளின் வி்லநயற்்ம் கைாரை-
மாகைநவ வாகைனஙகைளின் வி்ல்ய 
அதிகைரிககை ந�ரிட்டுளள்தாகை அவரகைள 
த்தரிவித்துளளனர.

எவவா்ாயினும், இந்த வரு-
டத்தில் �ான்கைாவது ்தட்வயாகை 
வாகைனஙகைளின் வி்ல அதிகைரிககைப-
பட்டுளள்தாகை த்தரிவிககைபப-
டுகி்து.

கிரிகசகட் நூதனொவல மீணடும் தி்றப்பு
ஸ்ரீ லஙகைா கிரிகதகைட் நூ்தனசா்ல 

தபாதுமககைளின் பார்வககைாகை 
மீண்டும் தி்ககைபபட்டுளளது.

அ்தற்கை்மய, பிரதி திஙகைட் 
கிழ்ம மு்தல் சனிககிழ்ம வ்ர 
கைா்ல 09.00 மணியிலிருநது மா்ல 
05.00 வ்ர பார்வயாளரகைளுககைாகை 

குறித்்த நூ்தனசா்ல தி்நதிருககு-
தமன ஸ்ரீ லஙகைா கிரிகதகைட் நூ்தன-
சா்ல நிரவாகைம் அறிவித்துளளது.

சுகைா்தார விதிமு்்கை்ள பின்-
பற்றி இந்த �டவடிக்கைகைள முன்-
தனடுககைபபடுவ்தாகைவும் நூ்தன-
சா்ல நிரவாகைம் அறிவித்துளளது.

லிடசரா Gas 
நிறுவைததின் 
விசேட அறிவிபபு

எரிவாயு சம்பந்தமான சிககைல்-
கைள இருககுமாயின் 1311 என்் 
அவசர இலககைத்துககு அ்ழககு-
மாறு லிட்நரா எரிவாயு நிறுவனத் -
தின் ்த்லவர த்தரிவித்துளளார.

எரிவாயு சிலிணடர்கள் தவடிபபு சம்பங்கள் 

�ாடளாவிய ரீதியில் பதிவாகும் 
எரிவாயு சிலிண்டரகைள தவடிபபு 
சம்பவஙகைள த்தாடரபாகை உடனடி -
யாகை விசார்ைகை்ள ஆரம்பிபப-
்தற்கைான �டவடிக்கைகை்ள எரிசகதி 
அ்மச்சு �டவடிக்கைதயடுககை 
நவண்டும். எரிவாயுககைள த்தாடர-
பில் மககைளுககு விழிபபுைரவு �ட-
வடிக்கைகை்ளயும் முன்தனடுககை 
நவண்டுதமன இலங்கைத் த்தாழி-
லாளர கைாஙகிரஸின் உபத் ்த்லவ-
ரும் பிர்தமரின் இ்ைபபுச் தசயலா-
ளருமான தசநதில் த்தாண்டமான் 
த்தரிவித்துளளார.

கைடந்த 48 �ாட்கைளில் 11 சம்பவங -
கைள இவவாறு பதிவாகியுளளன. 
இ்தனால் எரிவாயு்வப பயன்படுத்-
தும் மககைள மத்தியில் அச்சம் ஏற்பட்-
டுளளது. உடனடியாகை இது 
குறித்்த விசார்ைகை்ள

உடைடியா்க விோரறண்கள் 
ஆரமபிக்்கப்பட சவண்டும
தசந்தில் ததாணடைான் யகாரிக்னக
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ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன ப�ரமுன தலலலையில் 
�ல அரசியல் ்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்து ஆட் -
சியலைத்துள்்ளன. ப�காதுஜன ப�ரமுன 

்ட்சியின் ப்காள்ல், க்காட்�காடு்ள் ைற்றும் கேலலத் 
திட்்டங்ளு்டன் உ்டன்�காடு ்ண்டுள்்ள ்ட்சி்க்ள  
அலேயகாகும். ்்டந்த 2020 இல் நல்டப�ற்்ற ப�காதுத் -
கதரதலல ப�காதுஜன ப�ரமுன தலலலையில் இந்த 
்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்து எதிரப்காண்டு மூன்றிலிரண்டு 
ப�ரும்�கான்லை ப�ற்று ஆட்சியலைத்திருக்கின்்றன. 
ப�ரமுன தலலலையிலகான அரசகாங்த்தில் கூட்்டணிக் 
்ட்சி்ளின் தலலேர்ளும் உறுப்பினர்ளும் அலைச்-
சர்்ளகா்வும் இரகாஜகாங் அலைச்சர்்ளகா்வும் �தவி-
்ல்ள ேகிக்கின்்றனர. 

பேவகேறு ப்காள்ல், க்காட்�காடு்ல்ளக் ப்காண்-
டுள்்ள ்ட்சி்ள் ப�ரமுன தலலலையில் ஒன்றி -
லைந்து ஆட்சியலைத்துள்்ள க�காதிலும் நகாட்டினதும் 
ைக்்ளினதும் நலன்்ல்ள முன்னிலலப்�டுத்திகய 
அலே ஒன்றிலைந்து பசயற்�ட்டு ேருகின்்றன. 

பேவகேறு ப்காள்ல் க்காட்�காடு்ல்ளக் ப்காண்்ட 
்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்துள்்ள க�காதிலும், அக்்ட்சி்ள் 
அலனத்தும் ப�ரமுன ்ட்சியின் ப்காள்ல், க்காட்�காடு -
்ளின்�டிகய பசயற்�்ட கேண்டும் என்றில்லல. கூட்்ட -
ணியில் அங்ம் ேகிக்கும் எல்லகாக் ்ட்சி்ளும் தத்தம் 
ப்காள்ல் க்காட்�காடு்ளு்டன் பசயற்�டுேதற்்கான உரி -
லை்ல்ளக் ப்காண்டிருக்கின்்றன. 

இந்த நிலலயில் இக்கூட்்டணியில் அங்ம் ேகிக்கும் 
்ட்சி்ளின் ஒரிரு உறுப்பினர்ள் ைத்தியில் அவேப்-
க�காது ்ருத்து முரண்�காடு்ள் ஏற்�டுகின்்றன. இம்மு-
ரண்�காடு்ல்ள எதிரணிலயச் கசரந்த சிலர 'ப�ரமுன 
கூட்்டணிக் ்ட்சி்ள் ைத்தியில் பி்ளவு ஏற்�ட்டு விட்்டது, 
அரசகாங்ம் வீழ்ச்சியல்டந்து விடும்" என்று ்ருது-
கின்்றனர. ஆனகால் ஜனநகாய்ம் பதகா்டரபில் க�காதிய 
பதளிலேப் ப�ற்றிரகாதேர்க்ள இேர்ள் என்�தில் ஐய-
மில்லல. ஏபனனில் ஜனநகாய் நகாப்டகான்றில் கூட்்டணி 
என்�கத பேவகேறு ப்காள்ல் க்காட்�காடு்ல்ளப் பிரதி-
நிதித்துேப்�டுத்தும் ்ட்சி்ளின் ஒன்றிலைேகாகும். �ல 
்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்திருந்தகாலும் பிரதகான ்ட்சியின் 
ப்காள்ல், க்காட்�காட்ல்டத்தகான் அலனத்துக் ்ட்சி -்
ளும் பின்�ற்்ற கேண்டும், அதற்கு ஏற்�கே பசயற்�்ட 
கேண்டும் என்்ற விதியுமில்லல. ஒவபேகாரு ்ட்சியும் 
தத்தம் ப்காள்ல், க்காட்�காடு்ல்ளப் க�ணிய�டி ஒன்றி-
லைந்து பசயற்�டுேது கூட்்டணியின் �ண்�காகும். 

ஜனநகாய்ப் �காரம்�ரியத்லதக் ப்காண்டுள்்ள நகாடு-
்ளில் அரசியல் ்ட்சி்ள் கூட்்டணி அலைத்து ஆட் -
சியலைப்�து ேழலையகானது. இது ஜனநகாய்த்தின் 
�ண்�கா் ைகாத்திரைல்லகாைல் ஜனநகாய்த்லதப் �லப்-
�டுத்தும் பசயற்�காடு்ளில் ஒன்்றகா்வும் வி்ளஙகு-
கின்்றது. இவேகாறு கூட்்டணி அலைத்து ஆட்சியலைக்-
கும் எல்லகா நகாடு்ளிலும் கூட்்டணிக் ்ட்சி்ளுக்கு 
இல்டயில் ்ருத்து முரண்�காடு்ள் ஏற்�டுேது ேழலை-
யகானது. ஏபனனில் பேவகேறு ப்காள்ல் க்காட்�காடு-
்ல்ள ப்காண்டுள்்ள ்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்திருப்�தன் 
பேளிப்�காக்ட அதுேகாகும். 

�காரகாளுைன்்ற ஜனநகாய் ஆட்சி முல்றலையின் 
தகாய்ைகா் வி்ளஙகும் பிரித்தகானியகாவில் கூ்ட �ல 
அரசியல்  ்ட்சி்ள் ஒன்றிலைந்து கூட்்டணி ஆட்சி 
அலைத்த சந்தரப்�ங்ளிலும், உலகின் மி்ப் ப�ரிய 
ஜனநகாய் நகா்டகா் வி்ளஙகும் இந்தியகாவிலும் �ல ்ட்-
சி்ள் இலைந்து கூட்்டணி ஆட்சி அலைத்த சந்தரப்-
�ங்ளிலும் கூ்ட இவேகா்றகான ்ருத்து முரண்�காடு்ள் 
ஏற்�ட்டிருக்கின்்றன. ஏபனனில் ஒவபேகாரு ்ட்சியும் 
தம் ப்காள்ல் க்காட்�காடு்ல்ளப் பிரதிநிதித்துேப்�டுத்-
திய�டி ஆட்சியில் அங்ம் ேகிப்�து சுட்டிக்்காட்்டப்�்ட 
கேண்டிய வி்டயைகாகும். 

அந்த ேல்யில் இந்நகாட்டில், 1956 இல் ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் ்ட்சி தலலலையில் முதன் முதலில் கூட்்டணி 
ஆட்சியலைக்்ப்�ட்்டது. அகதக�கான்று 1970_ -77 
்காலப் �குதியிலும் கூட்்டணி ஆட்சி அலைந்தது. அதன் 
பின்ேந்த ்காலங்ளிலும் இந்நகாட்டில் கூட்்டணி ஆட்-
சி்ள் அலைந்துள்்ளன. அந்த ஆட்சி்ளிலும் ்ருத்து 
முரண்�காடு்ள் இருந்துள்்ளன. அக்்ருத்து முரண்�காடு-
்்ளகால் கூட்்டணியில் பி்ளவு ஏற்�்டவும் இல்லல, ஆட்சி 
வீழ்ச்சியல்டயவுமில்லல. 

அந்த அடிப்�ல்டயில் ஸ்ரீ.ல.ப�கா. ப�ரமுன தலல-
லையிலகான அரசியல் அங்ம் ேகிக்கும் கூட்்டணிக் 
்ட்சி்ளின் அங்த்தேர ஒரிருேர ைத்தியில் ்ருத்து 
முரண்�காடு்ள் ஏற்�்டகே பசய்கின்்றன. அதற்்கா் 
அம்முரண்�காடு்்ளகால் கூட்்டணியில் பி்ளகேகா அல்லது 
அரசகாங்த்தில் பி்ளகேகா ஏற்�ட்டு விட்்டது என்று அரத்த-
ைகா்காபதன பேகுஜன ஊ்ட் அலைச்சர ்ட்ளஸ் அழ்ப் -
ப�ருை குறிப்பிட்டிருக்கி்றகார. 

அதுதகான் உண்லை. இந்த அரசகாங்த்தில் அங்ம் 
ேகிக்கும் ப�ற்க்றகாலிய அலைச்சர உதய ்ம்ைன்பில-
வுக்கு எதிரகா் எதிரக்்ட்சியினகால் நம்பிக்ல்யில்லகாப் 
பிகரரலை �காரகாளுைன்்றத்திற்குக் ப்காண்டு ேரப்�ட்-
்டது. அப்பிகரரலைலய கூட்்டணியில் அங்ம் ேகிக்-
கும் எல்லகாக் ்ட்சி்ளும் ஒன்றிலைந்கத கதகால்வி-
யு்றச் பசய்தனகேபயகாழிய, அேர ஸ்ரீ.ல.ப�ரமுன 
அங்த்தேரற்்றேர என்்ற�டி பசயற்�்டவில்லல. 

அகதக�கான்று அரசகாங்த்தின் கூட்்டணிக் ்ட்சி்ளின் 
ஒரிரு அங்த்தேர்ள் ைத்தியில் ்ருத்து முரண்�காடு-
்ள் நிலவிய க�காதிலும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்்கான 
ேரவு பசலவுத் திட்்டத்தின் இரண்்டகாேது ேகாசிப்பு மீதகான 
விேகாதம் மூன்றிலிரண்டு ப�ரும்�கான்லையு்டன் 
நில்றகே்ற கூட்்டணி ்ட்சி்ளும் அேற்றின் அங்த்த -
ேர்ளும் ஒன்றிலைந்து ஆதரேளித்தனர. 

அதுகே ஜனநகாய்த்தின் பேளிப்�கா்டகாகும். ஆ்கே 
கூட்்டணி ஆட்சியின் ஜனநகாய்ப் ப�ருைகானங்ல்ளப் 
புரிந்து ப்காள்்ளகாது ைனப்�கால் குடிப்�தில் எவவித பிர-
கயகாசனமும் இல்லல என்�லத எதிரணியினர புரிந்து 
ப்காள்்ள கேண்டும். அதுகே இன்ல்றய கதலேயகாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயேரதன ைகாேத்லத, ப்காழும்பு- - 10

த�கால் ப�ட்டி இலக்்ம் : 834
பதகாலலக�சி இலக்்ம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப�க்ஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்�ர மு்காலையகா்ளர : 2429321
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ஹிஜ்ரி ேரு்டம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பில்ற 26
பிலே ேரு்டம் ்காரத்தில் ைகாதம் 16ம் நகாள்  வியகாழக்கிழலை

பிரண்டிக்ஸ் ஏழாவது தடவவயாகவும்   
ஆண்டின் சிறநத ஏற்றுமதியாளராக ததரிவு

ஒமிக் ேரான் வவரஸிலிருநது பாதுகாப்பு 
தபறுவதற்கு புதிய தடுப்பூசி அவசியம்

இல ங ் கை யின் 
முன்்னணி ஆ்ை 
உ ற ்ப த் தி ய ா ள ர ா ்ன 

பிரண்டிக்ஸ், ஆண்டின் சிறந்த 
ஏறறுமதியாளராகை 7ஆவது 
்தை்வயாகைவும் 2019/20 
மறறும் 2020/21 கைாலப் ்பகு -
திகைளுக்கைா்ன 24ஆவது ஜ்னா-
தி்பதி விருதுகைள் வழஙகும் 
நிகைழ்வில் த்தரிவு தெயயப்-
்பட்டிருந்தது. 2019/20 கைாலப் 
்பகுதிக்கைாகை இந்த விரு்்த 
பிரண்டிக்ஸ் சுவீகைரித்திருந்தது. 
ஏறறுமதி அபிவிருத்தி ெ்்ப-
யி்னால் ஒழுஙகு தெயயப்்பட்-
டிருந்த இந்த நிகைழ்வு, ஜ்னாதி-
்பதி ககைாட்ைா்பய ராஜ்பக் ஷ 
்த்ல்மயில் இைம்த்பறறது. 
நிறுவ்னத்தின் 60000 க்கும் 
அதிகைமா்ன ஊழியரகைளின் ்பங-
கைளிப்பினூைாகை இந்தக் கைாலப் 
்பகுதியில் ெகைல பிரிவுகைளிலும் 
உயர ஏறறுமதியாளராகை நிறு -
வ்னம் க்தசிய த்பாருளா்தாரத் -
துக்கு ்பஙகைளிப்புச் தெயதிருந -
்தது.   

2019/20 கைாலப் ்பகுதிக்கைா்ன பிர்தா்ன 
விருதுக்கு கமலதிகைமாகை, பிரண் -
டிக்ஸ் சுவீகைரித்்த ஏ்்னய விருதுகைளில் 
‘Contributor from the Regions to the 
Export Supply Chain’, ‘Best Performing 
Exporter in Emerging Markets’ எனும் 
முக்கிய விருதுகைள் மறறும் ‘Best Exporter 
Award – Apparel – Large Category’ எனும் 
பிரிவு விருதும் அைஙகியிருந்த்ன.   

 2020/21 கைாலப்்பகுதியில், ‘Contributor 
from the Regions to the Export Supply 
Chain’ எனும் முக்கிய விரு்்த பிரண்-
டிக்ஸ் ்கைப்்பறறிக் தகைாண்ைது. கமலும், 
பிரண்டிக்ஸின் கூட்டு முயறசி ்பஙகு -
்தாரரா்ன InQube Global நிறுவ்னம் 
மு்தல் மு்றயாகை 2019/20 ஆண்டுக் -
கைா்ன வளரநது வரும் ஏறறுமதியாளராகை 
‘Emerging Exporter of the Year’ எனும் 
முக்கிய விரு்்த சுவீகைரித்்தது.   

பிரண்டிக்ஸ் குழும பிர்தம நி்ற-
கவறறு அதிகைாரி அஷரப் ஒமார கைருத்துத் 
த்தரிவிக்்கையில், “பிரண்டிக்ஸ் நிறுவ்ன 
விழுமியஙகைளில் மதிப்பு, ஒன்றி்ைவு, 
குழுநி்ல தெயற்பாடு மறறும் சிறப்பு 
க்பான்ற த்பறுமதிகைள் உள்ளைஙகி -
யுள்ள்ன.

இ்வ எமது 60,000 ஊழியரகைள் 
அைஙகிய அணி்ய உலகைப் புகைழ் த்பறற 
வரத்்தகை நாமஙகைளுக்கைா்ன தீரவுகை்ள 

நாளாந்தம் ்தயாரிப்்ப்தறகு ஊக்குவிப்்ப -
்தாகை அ்மநதுள்ளது. இன்று ஆ்ைஉற-
்பத்தித் து்றயின் முன்க்னாடியாகை பிரண் -
டிக்ஸ் திகைழ்வ்தறகு வழிககைாலியிருந்த 
்பல முயறசியாளரகைளுக்கும் புத்்தாக்கை-
மா்ன சிந்த்்னயாளரகைளுக்கும் எமது 
தவறறி்ய நாம் ெமரப்பிக்கின்கறாம். 
க்தசிய த்பாருளா்தாரத்துக்கு ்பஙகைளிப்பு 
வழஙகி, ஆயிரக் கைைக்கைா்னவரகைளின் 
வாழ்வா்தாரஙகை்ள கமம்்படுத்தி, நி்ல-

க்பறா்ன அபிவிருத்தி்ய 
முன்த்னடுத்துச் தெல்வ்தறகு 
்பஙகைளிப்பு வழஙகை முடிநதுள்-
ள்்தயிட்டு நாம் மகிழ்ச்சிய -
்ைகின்கறாம்” என்றார.   

ஏறறுமதித் து்றக்கும், 
நாட்டின் த்பாருளா்தார அபி -
விருத்திக்கும் ஏறறுமதி நிறுவ -
்னஙகைள் ஆறறும் ்பஙகைளிப்்்ப 
தகைௌரவித்து ஜ்னாதி்பதியி-
்னால் வழஙகைப்்படும் மிகைவும் 
த்பரு்மக்குரிய விரு்தாகை 
ஜ்னாதி்பதி ஏறறுமதி விருது-
கைள் அ்மநதுள்ள்ன.

2019/20 மறறும் 2020/21 
கைாலப்்பகுதிகைளுக்கைா்ன விரு -
துகைள் இரு பிர்தா்ன பிரிவுகை -
ளின் கீழ் வழஙகைப்்பட்டிருந -
்ததுைன், 12 ஒட்டுதமாத்்த 
விருதுகைள் மறறும், 53 பிரிவு 
ொர விருதுகைளும் ஒவதவாரு 
நிதியாண்டுக்கைாகைவும் ்தயா -
ரிப்புகைள் மறறும் கெ்வகை -
ளுக்கைாகை வழஙகைப்்பட்டிருந -
்த்ன.   

'புத்துைரவா்ன தீரவுகை்ள 
வழஙகும் புத்துைரவா்ன நாம்' எனும் 
த்தானிப்த்பாருளுக்கை்மய இயஙகும் 
இலங்கையின் ஆ்ை த்தாழிறது்ற-
்யச் கெரந்த முன்்னணி நிறுவ்னமாகை 
Brandix திகைழ்கின்றது. உலகைப் புகைழ் 
த்பறற வரத்்தகை நாமஙகைளுக்கு 50 வரு-
ைஙகைளுக்கு கமலாகை ஆ்ை உற்பத்தி-
கை்ள இநநிறுவ்னம் வழஙகியுள்ளது-
ைன், ஒன்்பது நாடுகைளில் 60,000க்கும் 
அதிகைமா்ன ஊழியரகை்ளக் தகைாண்டுள் -
ளது. பிராநதியத்தின் நி்லக்பறா்ன 
ஆ்ை உற்பத்தியாளராகைத் திகைழும் ்பய -
ைத்்்த முன்த்னடுக்கும் Brandix, ்த்னது 
ெகைல தெயற்பாடுகைளிலும் மறறும் ெகைல 
்பஙகைாளரகைளிலும் மாறறத்்்த ஊக்கு-
விக்கை எதிர்பாரக்கின்றது. 

Brandix ்பறறி கமலும் அறிநது தகைாள்ள 
www.brandix.com எனும் இ்ையத்்த-
ளத்்்தப் ்பாரக்கைவும்.

க�ொகரா்னா ்வரஸ் ்பரவல் 
த ்த ா ை ங கி ய தி ல் 
இருநது, புதிய மாறு்பா-

டுகைள் மறறும் பிறழ்வுகைள் த்தாைரநது 
தவளிப்்பட்டு வருகின்ற்ன. இதுவ்ர 
கைண்ைறியப்்பட்ை மாறு்பாடுகைளில் 
தைல்ைா மாறு்பாடு அ்்னத்திலும் 
மிகைவும் ஆ்பத்்தா்னது எ்ன நிரூபிக்கைப்-
்பட்டுள்ளது. இப்க்பாது புதிய COVID 
மாறு்பாடு Omicron உலகில் கைால்்பதித் -
துள்ளது. த்தன்்னாபிரிக்கைாவில் மு்தலில் 
கைண்ைறியப்்பட்ை பி.1.1.529 என்ற இந்த 
மாறு்பாடு மிகைவும் ஆ்பத்்தா்னது எ்னக் 
கூறப்்படுகிறது. த்தன்்னாபிரிக்கைாவில் 
ககைாவிட் கநாயாளிகைளின் எண்ணிக்்கை 
திடீதர்ன அதிகைரித்து வருவ்தால், புதிய 
மாறு்பாடு அதிகை ்பரவும் வீ்தத்்்தக் 
தகைாண்டுள்ளது என்று நிபுைரகைள் நம்பு-
கின்ற்னர. 

உலகை மருத்துவ நிபுைரகைள் ெமீ்பத்தில் 
இந்த புதிய ்வரஸ் பிறழ்வின் ்பல்கவறு 
குைஙகை்ளப் ்பறறியும், ்தறக்பாதுள்ள 
்தடுப்பூசிகைளின் முன்க்னறறத்்்த அது 
எவவாறு ்பாதிக்கைலாம் என்்ப்்தப் ்பறறி -
யும் விவாதித்துள்ளாரகைள். உலகை சுகைா்தார 
நிறுவ்னம் ஒமிக் கரா்்ன கைவ்லக்குரிய 
மாறு்பாைாகை அறிவித்துள்ளது. வல்லுநர-
கைள் இந்த வி்ரவா்ன ்தாவ்ல ஒரு கைவ -
்லயா்ன கைாரணியாகை ்பாரக்கிறாரகைள். 
கைவ்லயின் மாறு்பாைா்னது '்பரவு்தல் 
அதிகைரிப்பு, மிகைவும் கைடு்மயா்ன கநாய' 
ஆகிய ஆ்பத்துகை்ளக் தகைாண்டுள்ளது. 

த்பரும்்பாலா்ன தகைாவிட் ்தடுப்பூசிகைள் 
்வரசின் ஸ்்்பக் புர்தத்திறகு எதிராகை 
எதிரப்புெக்தி்ய உருவாக்குவ்தறகைாகை 
உருவாக்கைப்்பட்டிருப்்ப்தால், ஸ்்்பக் 
புர்தத்தில் உள்ள ்பல பிறழ்வுகைள் ்தடுப்பூ-
சிகைளின் தெயல்திறன் கு்றவ்தறகு வழி -
வகுக்கும். புதிய மாறு்பாடு க்தான்றிய 
த்தன்்னாபிரிக்கைாவில் தகைாவிட்-19 த்தாற -
றாளரகைளின் எண்ணிக்்கை திடீதர்ன அதி -

கைரித்்தது உண்்ம்தான். ஆ்னால் ஒமிக் 
கரான் அதிகைமாகை ்பரவக் கூடியது என்று 
கூறுவ்தறகு எந்தத் ்தரவுகைளும் கி்ைக் -
கைவில்்ல என்றாலும், அ்தன் ஸ்்்பக் 
புர்தம் அது ்பரவும் வீ்தத்்்த அதிகைரிக்கைக் 
கூடும் என்று நிபுைரகைள் நம்புகின்ற்னர.

்தறக்பா்்தய நி ்லவரப்்படி, 
SARs-COV-2 ்வரஸின் மிகைவும் ஆ்பத் -
்தா்ன விகைாரமா கை  தைல்ைா மாறு்பாடு 
த்தாைரகிறது. நிபுைரகைளின் கூறறுப்்படி, 
ஓமிக்ரான்  மாறு்பாட்டிறகும் தைல்ைா 
விகைாரத்திறகும் இ்ைகய குறிப்பிைத் -
்தக்கை கவறு்பாடுகைள் எதுவும் இல்்ல. 
கைாயச்ெல், த்தாண்்ை வலி, கொரவு, 
்த்லவலி மறறும் கைடு்மயா்ன ெந்தரப் -
்பஙகைளில் மூச்சுத் திைறல், மாரபு வலி 
க்பான்ற ஒகர மாதிரியா்ன அறிகுறிகை்ள 
இரண்டும் தவளிப்்படுத்துவ்தாகை நம் -
்பப்்படுகிறது. இருப்பினும், WHO இன் 
கூறறுப்்படி, 'Omicron' உைன் மீண்டும் 
கநாயத்த்தாறறு ஏற்படுவ்தறகைா்ன அதிகை 
ஆ்பத்து இருக்கைலாம் என்று ஆரம்்பத் 
்தரவு த்தரிவிக்கிறது. அ்தாவது, இ்தறகு 
முன்பு தகைாவிட்-19 கநாயால் 
்பாதிக்கைப்்பட்ைவரகைள் இந்த மாறு -
்பாட்டின் மூலம் எளி்தாகை மீண்டும் 
கநாயத்த்தாறறுக்கு ஆளாகைலாம்.  

தகைாகரா்னா ்வரஸின் ்பர-
வ்லத் ்தடுப்்பதில் தகைாவிட் 
்தடுப்பூசிகைள் முக்கிய ்பஙகைாறறு -
வ்தால் புதிய மாறு்பாடுகைள் அது 
சீராகைச் தெயல்்படுவ்்த கைடி்ன -
மாக்குகின்ற்ன. புதிய தகைாவிட் 
மாறு்பாடு ஒமிக் கரான் உைல்நலக் 
கைவ்லயின் முக்கிய ஆ்தாரமாகை 
மாறியு ள்ளது, ஏத்னனில் இது 
ஸ்்்பக்  புர்தத்தில் 30+ பிறழ்வு -
கை்ள க் தகைாண்டுள்ளது என்று 
கூறப்்படுகிறது. இது கி்ைக்கைக் 
கூடிய COVID ்தடுப்பூசிகை்ள 
கு்றவா்ன தெயல்திறன் தகைாண்-

ை்தாகை மாறறக் கூடும். 
்தடுப்பூசிகைள் ்வரஸில் 
இருக்கும் ஸ்்்பக் புகராட்-
டீன்கை்ளப் த்பாறுத்து 
உருவாக்கைப்்பட்ை்ன என்்ப -
்்தக் கைருத்தில் தகைாண்டு, 
அ்்தக் கைண்ைறிநது நடுநி -
்லயாக்கை, ஸ்்்பக் புர்தத்-
தில் உள்ள ்பல பிறழ்வுகைள் 
்தடுப்பூசிகைளுக்கு புதிய 
மாறறஙகை்ள அ்ையா-
ளம் கைாண்்ப்்த கைடி்னமாக்-
குகின்ற்ன. 

புதிய மாறு்பாடுகைளுக்கு 
புதிய ்தடுப்பூசிகைள் உரு-
வாக்கைப்்பை கவண்டு-
தமன்று மருத்துவ நிபு -
ைரகைள் கூறுகிறாரகைள். 
்வரஸ்கைள் மாறறத்திறகு 
உட்்பட்ை்வ என்்ப்தால், 
SARs-COV-2 ்வரஸ் கவறு -
்பட்ை்தல்ல. ்தறக்பா்்தய 
நிலவரப்்படி, உலகைம் 
முழுவதும் ்பல தகைாவிட் 
வ்கைகைள் உள்ள்ன. 
இன்ஃப்ளூயன்்ா கநாய-
கை்ளப் க்பாலகவ COVID 

்தடுப்பூசிகை்ளயும் புதுப்பிக்கை 
கவண்டிய அவசியம் இருக்கை -
லாம் என்று நிபுைரகைள் நம்புகின்-
ற்னர. 

இநநி்லயில் ஒமிக் கரான் 
வ்கை ்தடுப்பூ சி அடுத்்த ஆண்டு 
த்தாைக்கைத்தில் ்தயாராகை இருக் -
கும் என்று தமாைர்னா அறிவித்-
துள்ளது. ஆ்னால் ்தடுப்பூசிகை-
்ளத் ்தவிர, சுகைா்தார வல்லுநரகைள் 
மறறும் நிபுைரகைள் மக்கைள் விழிப் -
புைன் இருக்கை அறிவுறுத்துகி -
றாரகைள். சுகைா்தார அதிகைாரிகைள் 
கைண்கைாணிப்்்ப விரிவு்படுத்்த 
கவண்டும், தகைாவிட் ்பரிகொ -
்த்்ன நி்லயஙகை்ள அதிகைரிக்கை 
கவண்டும். மக்கைள் முகைக்கைவ-
ெம் அணிவது, ெமூகை இ்ைதவ-

ளி்ய ்பராமரிப்்பது மறறும் ஆகராக்கிய -
மா்ன ்கை சுகைா்தாரத்்்த கை்ைப்பிடிப்்பது 
க்பான்றவற்ற தெயய கவண்டும்.

புதி்தாகைப் ்பரவி வரும் வீரியமிக்கை 
ஒமிக் கரான் , ஏறதகை்னகவ தகைாகரா்னா 
்பாதிப்பில் இருநது மீண்ைவரகை்ள குறி-
்வத்து ்தாக்குவ்தாகை ்தகைவல் தவளியாகி 
உள்ளது.ஒமிக் கரான் ்வரஸ் ்தாக்கியவர-
கைளுக்கு கொரவு, இகலொ்ன ்த்ெ வலி, 
த்தாண்்ை அரிப்பு, வரட்டு இருமல் 
மறறும் இகலொ்ன கைாயச்ெல் அறிகுறிகைள் 
த்தன்்படும் எ்ன த்தன்்னாபிரிக்கை மருத்து -
வரகைள் கூறியுள்ள்னர. 

இந்த ்வரஸ் ்தறக்பாது 17 நாடுகைளில் 
்பரவியுள்ள்தாகை கூறப்்படுகிறது. இது 
மிகைவும் கைவ்லயளிக்கும் விையமாகும். 
ஒமிக் கரான் ்வரஸ் வி்ரவாகை ஒருவரி-
ைம் இருநது மறதறாருவருக்கு ்பரவும் 
்தன்்ம உ்ையது என்றும் ்தடுப்பூசி -
கைள் இந்த ்வர்ுக்கு எதிராகை கு்றந்த 
அளகவ தெயலாறறுவ்தாகைவும் கூறப்்படு -
கிறது. இந்த ் வரஸின் கைாரைமாகை உலகை 
நாடுகைள் ்பலவும் அச்ெத்துக்கு ஆளா -
கியுள்ள்ன. கை்னைா, அவுஸ்திகரலியா, 
தஜரமனி, இஙகிலாநது உள்ளிட்ை 12 
நாடுகைளில் ஒமிக் கரான் தகைாகரா்னா 
்வரஸ் ்பரவியுள்ளது.

ஜனொதிபதி தலைலையில் 
விருது வழங்கும் நி�ழ்வு

அடுதத ஆண்டு
கதொடக�ததில்
பொவலனககு
வந்து விடும்

கருத்து முரண்பாடுகள் நிலவுவது
பிளவு என்ற அரத்்தத்்்த ்தரபாது!

கெரந்த நிலத்தின் ்தன்்மயால் நீரா்னது கவறு்பட்டு அந்த நிலத்தின்
்தன்்ம்ய அ்ைநது விடும். அது க்பால மக்கைளின் அறிவும்,
்தாஙகைள் கெரந்த இ்னத்தின் ்தன்்ம்யப் த்பறற்தாகி விடும்.

நிலத்தியல்�கால் நீரதிரிந் தற்்றகாகும் ைகாந்தரக்கு
இனத்தியல்� தகாகும் அறிவு
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பாராளுமன்றத்தில் விசேட பிசரரணை 
ஒனண்ற ேமர்ப்பித்து உணரயாற்றுணையில் 
அவர் கூறியதாவது:

மடடகைளப்பு மாவடடத்தில் உருவாகைப்-
படட 12 பிரசதே சேயலைஙைளில் 9 தமிழ் 
சபருமபானணம பிரசதே சேயலைஙைளாை-
வும 3 முஸ்லிம சபருமபானணம பிரசதே 
சேயலைஙைளாைவும அணமகைப்படடன. 
இதன சபாது பிரசதே சேயலை வாரியாை 
மடடகைளப்பு மாவடடத்தில் ேனத்சதாணை 
விகிதாோரத்திற்கு ஏற்ப ைாணி பகிர்்நதளிக-
ைப்படடிரு்நதது.

இதணனத் சதாடர்்நது நிருவாைத்தில் 
முஸ்லிம மகைள் பல்சவறு பிரச்சிணனை-
ளுககு முைமசைாடுத்து வ்நதுள்ளனர். இ்நதக-
ைால ைடடத்திசல புலிைளின ஆதிகைத்தின 

மத்தியில் அவர்ைள் நிர்வாை ரீதியில் பல 
இனனல்ைணளயும தணடைணளயும அனுப -
வித்து வ்நதனர். அதன பினபு ஜூன மாதம 
03ஆம திைதி1999 ஆம ஆண்டு மண்ற்நத 
ரடைசிறி விகரமநாயகை உள்ளூராடசி 
அணமச்ேராை இரு்நத சபாது பனமபாலன 
ஆணைககுழு ஜனாதிபதியாைவிரு்நத ே்ந -
திரிைாவினால் அணமகைப்படடது. அ்நத 
எல்ணல நிர்ையககுழுவின அறிகணை 
2000ம ஆண்டு 13ம திைதி அஷரப் மரணிப் -
பதற்கு 02 மாதத்திற்கு முனபு அணமச்ேர-
ணவயில் ேமர்ப்பிகைப்படடது.  

இதனபடி மடடகைளப்பு மாவடடத்தில் 
புதிதாை உருவாகைப்படட இரண்டு பிரசதே 
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பிரசதே சேயலாளர் பிரிவுைளும எல்ணல 
நிர்ையம சேயயப்படடு வர்த்தமானியில் 
பிரசுரம சேயயப்படடது. ஆனால் மடடகை-

ளப்பு மாவடடத்திசல பரி்நதுணரகைப்படட 
சைா்றணளப்பற்று மத்தி பிரசதே சேயலைம, 
சைா்றணளப்பற்று சதற்கு பிரசதே சேயலைம 

ஆகிய இ்நத இரண்டு பிரசதே சேயலைஙை-
ளும  வர்த்தமானி சேயயப்படவில்ணல.

பனமபாலன ஆணைககுழவின சிபாரிசு 
மடடகைளப்பு மாவடடத்தில் பூரைமாை 
நணடமுண்றப்படுத்தப்படடால் மாவடடத்-
தில் ைாைப்படும இன விகிதாோரத்திற்கு 
ஏற்ப ைாணி பகிர்்நதளிகைப்படும. (2020 
ஆண்டின மாவடடச் சேயலைத்தின புள்ளி 
விபரவியல் ணைசயடடின தைவல்ைளின -
படி)

ஆனால் தற்சபாது மடடகைளப்பு 
மாவடட அரே நிர்வாைத்தின விணளவாை 
மாவடட முஸ்லிமைளின ைாணிைள் ைப -
ளீைரம சேயயப்படடுள்ளன. இ்நத ேட -
டவிசராதமான சேயற்பாடு நிறுத்தப்பட 
சவண்டும. ைட்நத ைால தணலணமைள் 
விடட தவறுைள் ஆகியவற்றின ைாரை -
மாை பாதிகைப்படட மகைளுககு இ்நத 
உயரிய ேணப மூலமும இதற்கு சபாறுப்-
பாை இருககின்ற அணமச்ேரின ஊடாைவும 
தீர்வு கிணடகை சவண்டும என நான சவண்-

டுசைாள் விடுககினச்றன.
இ்நத மாவடடத்தில் முனனர் பதவி 

வகித்த அரசியல் தணலணமைள் ைாலப் பகு -

தியிலாவது இ்நத பனனமபலான ஆணைக-
குழுவின பரி்நதுணரணய வர்ததமானி சவளி-
யிடப்படுவதற்கு நடவடிகணை எடுத்திருகை 
சவண்டும.

மடடகைளப்பு மாவடடத்தின ைட்நத 
ைால தணலணமைள் முஸ்லிம பிரசதேஙை-
ளுககு இணழகைப்படட அநீதிைணளக ைண்டு 
சைாள்ளாமல் இரு்நததா? அல்லது தடுத்து 
நிறுத்த திராணியற்று இரு்நததா? என்ற ே்ந-
சதைம எமககு எழு்நதுள்ளது. இ்நத மாவட-
டத்தின ேடடவிசராத நில அபைரிப்புகைணள 
இவவாறு எல்சலாரும பார்த்துக சைாண்டு 
ஏன இரு்நதார்ைள் எனறு எனககு விளங-
ைவில்ணல. யாருககும பய்நது இதணன 
சபோமல் இருகை சவண்டிய சதணவ 
இல்ணல. ஓர் இனத்திற்கு ஓரவஞேணன ைாட -
டப்படுவது இனியும சபாறுத்துக சைாள்ள 
முடியாது. அவேரமாை இதணன முடித்து 
ணவத்து மடடகைளப்பு மாவடடத்தில் முஸ் -
லிமைளின இனப்பரமபலுகசைற்ப நிலபுலங-
ைணள நீதியாை வழஙகி ணவகை இ்நத உயரிய 
ேணபயில் சபாறுப்பு வாய்நத மகைள் பிரதிநி -
திைள் என்ற வணையில் சைாரிகணை விடுககி -
ச்றன.

வடககில் மடடுவில் எனச்றாரு கிராமம 
உண்டு. அதணனச் சுருகைமாை ‘மடடு’ 
எனறும அணழப்பர். சில ஊடைஙைள் மட -
டகைளப்ணபக குறிககும சபாழுது 'மடடு 
மாைாைத்தில்' எனகின்றனர். இ்நத குழறு -
படிணய நாம சுடடிகைாடட சவண்டியுள் -
ளது.   

சைாலசனாலியவாதிைளான டச்சுகைாரர், 
மடடகைளப்பு எனபணத தமது சமாழியில் 
Batticaloa என்றார்ைள். பினபு அது Batti என-
்றாயிற்று.   

அண்ணமயில் சதாணலகைாடசியில், அறிக -
ணையாளர் (Presenter) மடடகைளப்பு சநயர் 
ஒருவரின பாடடு ஒனண்ற சபாடும 
சபாழுது, 'அ்நத சநயர் Batti ணயச் சேர்்நத -
வர்' என்றார். தமிழ்ப் சபயர்ைணள, இடங-
ைணளச் ேரியாை உச்ேரிகைத் சதரியாதவர்ை-
ளும, மினனியகை ஊடைஙைளில் வலம 
வருகின்றனர்.   

இது சபாலசவ, யாழ்ப்பாைம என்ற 
தமிழ்ப் சபயணரக கூ்றாமல் தாஙைள் Jafna 
ணவச் சேர்்நதவர்ைள் எனறு கூறுகின்றனர்.
இது சவடிகணை அல்லவா?   

மடடகைளப்பு பிரசதேம பூர்வீைக குடி -
யிருப்புக கிராமஙைணள உள்ளடககியது. 
சதால்சபாருள் ைண்டுபிடிப்புைள் ைண்டுபி -
டிகைப்படடுள்ளன. 13ஆம நூற்்றாண்டுககு 
முனனர் இரு்நது வ்நத ைல்சவடடுகைள் 

அதிைம. இவவிதம இலஙணையின வடமாைா-
ைத்திலும நிண்றய உள்ளன.   

இனி நான, மடடகைளப்பில் 11 ஆண்டு -
ைள் வாழ்்நத சேயதிணயக குறிப்பிட விரும -
புகிச்றன. எனது த்நணதவழி உ்றவினர்ைள், 
திருசைாைமணலணயச் சேர்்நதவர்ைள். எனது 
தாயவழி உ்றவினர்ைள் மடடகைளப்பு மாநை-
ரத்ணதச் சேர்்நதவர்ைள். எனது த்நணதயாரின 
உ்றவினர்ைள் வடககில் ை்நதசராணட என்ற 
ஆயவுநிணல பிரசதேத்ணதச் சேர்்நதவர்ைள்.   

எனது தாயவழி உ்றவினர்ைள் யாழ்ப்பா-
ைம நல்லூர் அத்தியடிணயச் சேர்்நதவர்ைள். 
எனது பாடடனார் ஒரு புணையிணலத் தரைர். 

டச்சுக ைாலத்தில் சைரளாவுககும, யாழ்ப்பா-
ைத்திற்குமிணடசய புணையிணல வியாபாரம 
நட்நதது. எனது அமமமமா சைரளத்ணதச் 
சேர்்நதவர். ஆணையால, நான ஒரு Hybrid. 

அதாவது Dna சோதணனயில், நாமஅணனவ-
ருசம ைலப்பு இரத்தம சைாண்டவர்ைள்.   

*  நான முதற் தடணவயாை 1980 அளவில் 
தமிழைம சேன்ற சபாழுது திருச்சிக -
குத்தான சேனச்றன. அஙகிரு்நது 
சிவைஙணைககு பஸ் மூலம சபாய, 
ைவிஞர் மீராணவச் ே்நதித்சதன. அவர் 
ஒரு மனித மாணிகைம. அவர் தனது 
துவிச்ேகைரவண்டியில் எனது பாரமான 
சூடசைணே ஏற்றினார். இருவரும நட்நது 
சேனச்றாம. மதுணரகைான பஸ்ஸில் 
எனணன ஏற்றி விடடார். அஙகு சமாைன 
வீடடில் ேணமயல் ருசி. அவர்ைள் பிராம-
ைக குடுமபத்தினர்.   

எனககு சபயர் ஞாபைமில்ணல. இரு 
மதுணர எழுத்தாள நண்பர்ைளும, நானும 
திருசநல்சவலி வழியாை நாைர்சைாவிலுககுச் 
சேனச்றாம. சு்நதரராமோமி அவர்ைளின இல் -
லத்திற்குப் சபாய அவவீடடில் தஙகியிரு்ந -
சதன.   

சு்நதர ராமோமி அவர்ைள் 'ைாைம' என்ற 
அணமப்பில் எனணனச் ே்நதிப்பதற்ைாை 
எழுத்தாளர் ே்நதிப்ணப ஏற்பாடு சேயதிரு்ந -
தார். அஙகு சதவேைாய குமார் உடபட பல 
நாைர்சைாவில் எழுத்தாள நண்பர்ைள் வ்நதி-

ரு்நதனர். அவர்ைள் விணடசபற்றுப் சபாகும 
சபாது “நாஙைள் சபாயிடடு வரடசட” 
எனறு கூறினர். எனககு ஆச்ேரியமாை இரு்ந-
தது. “நீஙைள் யாழ்ப்பாைமா?" எனறு நான 
வினவிய சபாது "இல்ணல" என்றார்ைள்.   

தமிழைத்திற்கும சைரளாவுககும இணடசய-
தான நாைர்சைாவில் இருககி்றது. இது ைாட -
டுவது எனனசவன்றால், யாழ்ப்பாை மக-
ைளில் பலர் நாைர்சைாவில் பகுதியிலிரு்நது 
வ்நதவர்ைள் எனபதாகும.   

தமிழை எழுத்தாளர்ைணள நான முனபின 
அறி்நதிருககிவில்ணல. அவர்ைளிற் பலர், 
எனணன இலஙணை வாசனாலி மூலம அ்ற்ந-
திரு்நதனர். சு்நதரராமோமி அவர்ைள் கூட 
எனணன வாசனாலி நிைழ்ச்சிைள் மூலம 
அறி்நது ணவத்திரு்நதார்.  

*  இலஙணையின சைாழுமபு, சபராதணன, 
ைண்டி, ைாலி, ைதிர்ைாமம, ைல்முணன, 
அகைணரப்பற்று, ஏ்றாவூர் சபான்ற இடங -
ைளுககுச் சேனறிருககிச்றன. மாணலதீவு 
மாசல, ஓமான மஸ்ைட, இ்நதியாவின 
திருச்சி, மதுணர,  சேனணன, புதுடில்லி, 
சைால்சைாத்தா, உணடப்பூர், முமபாய, 
ராஜஸ்தான, சபஙைளூர், ணமசூர், 
சைாயமபுத்தூ ர், சேலம சபான்ற இடங -
ைளுககு ம சபாய வ்நதுள்சளன. பினபு 
ைலிசபார்னியா, நியூசயார்க, சிைாசைா, 
சினசினாடடி, ணதவான, சிஙைப்பூர், 
மசலசியா, சடாககிசயா சபான்ற 
இடஙைளில் நான சபற்்ற அனுபவங -
ைள் ஏராளம. ஒனச்ற குலம, ஒருவசன 
சதவன என்ற அடிப்பணடயில்தான 
எனது பார்ணவைள் அணமகின்றன.

ைட்டக்்களப்பு ைாவட்டத்தில் ்க்டந்த ்காலத்-
தில் இ்டம்்பற்ற எல்மல நிர்்ணயம 
்்தா்டர்்பான ஒழுங்கீனங்்கள் ைறறும 
்காணிப்்பகிர்வில் இ்டம்்பற்ற அநீதி்க-
ளுக்கு முடிவு ்கடடுவது்டன் ஆம்ணக்குழு 
ஒன்ம்ற நியமித்து இந்த ்சய்ற்பாடு்களு-
்டன் ்்தா்டர்புள்ளவர்்களுக்கு எதிாரா்க சட்ட 
ந்டவடிக்ம்க எடுக்்க வவண்டும என ைட்டக்-
்களப்பு ைாவட்ட ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் 
ஹாபிஸ் நசீர் அஹைட ்பாராளுைன்்றத்தில் 
வவண்டுவ்காள் விடுத்்தார்.

கிழக்கு ைா்கா்ணம நீண்்ட்்தாரு
நிலப்்பரப்பு. திருவ்கா்ணைமல,
ைட்டக்்களப்பு, அம்பாம்ற ஆகிய 

ைாவட்டங்்கமள உள்ள்டக்கியது. மட்டக்களப்பும் நானும்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் எல்்லை நிர்ணய
ஒழுங்கீனங்்களுககு தீரவு ்கா்ணப்்ப்ட வவண்டும்

ஹாபிஸ் நசீர அஹமட எம்.பி வவண்டுவ்காள்

சபாணத என்றால் எனன? 
அதன விபரீதம எப்படிப்பட -
டது எனபணத அறியாமசலசய 
சபாணத பாவணனயில் மாை-
வர்ைள் ஈடுபடுகின்றார்ைள். 
சபாணத எனபது தனனிணல 
ம்றகைச் சேயதல், உடல்-உள 
பாதிப்புகைணள ஏற்படுத்தல் என-
பனவாகும. சபாணதணய பயன-
படுத்தியதும ஒருவன தனது 
அறிணவ இழககின்றான, உடல் 
பலவீனமணடகின்றது, உள்ளம 
சைடடு விடுகின்றது, தனனால் 
உறுதியாை நிற்ை முடியாமல் ஆடி 
அணே்நது விழுகின்றான. அதன 
பினனர் தனககு ஏற்படும எ்நத -
சவாரு விடயத்ணதப் பற்றியும 
அறியாமல் இருககின்றான.   

மாைவர்ைள் மற்றும இணளஞர் -
ைள் சபாணத பாவணனககு ஆளாகுவ-
தற்குப் பிரதான ைாரைஙைள் வீடடுச் 
சூழல், ேமூை சூழல், குடுமபப் பிரச்-
சிணன, சபாடடி சூழலுககு முைம-
சைாடுகை முடியாணம, ஊடைஙைள் 
சபான்றணவயாகும.  

வீடடுச் சூழலிரு்நது பல பிள்ணள-
ைள் சபாணதப் பாவணனககு ஆளாக-
குகின்றார்ைள். த்நணத சிைரட புணைப் -
பவராை இரு்நதால், அ்நத சிைரடணட 
வாஙகுவதற்கு பிள்ணளயிடம பைம 
சைாடுத்து வாஙகிக சைாள்கி்றார். 
அ்நதப் பிள்ணள த்நணதயுணடய 
புணைத்தணலப் பார்த்து நாளணடவில் 
அதணன திருடடுத்தனமாை புணைகை 
ஆரமபிககின்றது. வீடடில் விரு்நது -

போரத்தின சபாது மது பாவிகைப்ப -
டும சபாது பிள்ணளயும அதற்கு ஈர்க-
ைப்படுகின்றது.   

வீடடுச் சூழலில் ைண்டு பழகிய 
சபாணத சபாருடைணள பிள்ணள -
ைள் நாளணடவில் ேமூை சூழலில் 
ேை சதாழர்ைளுடன பழகிக சைாள்ள 
முணனககின்றது. சிலசவணள 
வீடடுச் சூழலில் அணவ இல்லாவிட-
டாலும ேமூை சூழலில் அணவ விற்ப-
ணனககு இருககுமாயின சபாணதககு 
ஆளாகி விடுவார்ைள்.  

 குடுமபத்தில் எல்லாப் பிள்ணள -
ைளிடமும சபற்ச்றார் ேரிேமமான 
அனபு, பாேம ைாடடி அரவணைகை 
சவண்டும. தாழ்வு மனப்பானணம 
வளர விடாமல் ைாத்துக சைாள்ள 
சவண்டும. சபற்ச்றாரிடம உரிய 

அனபும அரவணைப்பும கிணடக-
ைாத ே்நதரப்பத்தில் பிள்ணளைள் தஙை-
ளுககு ஏற்படட ைவணலணய சபாகை, 
சபாணதணய பயனபடுத்தி தீர்வு 
ைாை முணனகின்றனர். அதுசபால் 
சபற்ச்றாரிணடசய பிரச்சிணனைள் 
ஏற்படுமாயின அல்லது சபற்ச்றார் 
பிரி்நது வாழ்வார்ைளாயின அதனால் 
பாதிப்பணடபவர்ைள் பிள்ணளைள் 
ஆவர். அப்பிள்ணளைள் விரகதி ைார-
ைமாை சபாணதககு அடிணமயாகுவ-
தற்கு இடமுண்டு.   

பாடோணல வாழ்கணையில் ஏற் -
படும ேவால்ைளுககும சபாடடிை-
ளுககும முைம சைாடுகை முடியா-
மல் சதால்வி மனப்பானணமககு 
ஆளாகும சபாது சிலர் சபாணதணய 
நாடுகின்றனர்.   

சமசல கூ்றப்படட ைாரணி-
ைளுககு உட்நணதயாை இருப்-
பசத ஊடைஙைளாகும.ைாதல் 
சதால்வி, குடுமபத் தைராறு, 
வாழ்வில் சதால்வி, சவணல -

யினணம, விரகதி, நண்பர்ைளு-
டன விரிேல் சபான்ற ைாடசிை -
ளில் ைதாநாயைன நாடக கூடிய 
முதல் தீர்வு சிைசரட புணைப்பது, 
மது அரு்நதுவது எனபதுதான 

இ்நத சினிமா மற்றும நாடைஙைளில் 
ைாடடப்படுகின்றது.  

பிள்ணளைள், மாைவர்ைள் மற்றும 
சபரியவர்ைள் சபாணதககு அடிணம -
யாகும சபாது குடுமபத்திலும ேமூ -
ைத்திலும பல்சவறு பிரச்சிணனைள் 
உருவாகின்றன. குடுமபத்திற்குள் 
ஒற்றுணம குணல்நது விடுகின்றது. 
அவநமபிகணை ஏற்படுகின்றது. 
முரண்பாடுைள் சதாற்்றம சபறுகின-
்றன. வீைான சேலவுைளால் வறுணம 
ஏற்படுகின்றது. குடுமபத்திற்சைனறு 
இரு்நத மரியாணத, சைௌரவம இழக-
ைப்படுகின்றது. இதனால் மனச்-
சோர்வு ஏற்படடு விரகதி நிணலககுச் 
சேல்கின்றனர். பிள்ணளைளுணடய 
எதிர்ைால ைனவுைள், இலடசியங -
ைள் நாேமாகின்றன. புத்தைஙைணள 

சும்நது சேல்ல சவண்டியவர்ைள் பல் -
சவறுபடட சநாயைணள சும்நதவர்ை-
ளாை நடமாட ஆரமபிககின்றார்ைள்.   

சபாணதககு அடிணமயானவர்-
ைணள அணடயாளம ைாணும வழி:  

பிள்ணளைள் பழைக கூடிய புதிய, 
பணழய நண்பர்ைணள அணடயா-
ளம ைாை சவண்டும. ஆரமபத்-
தில் பிள்ணள பழகிய நண்பர்ைள் 
யார்? அவர்ைளுடன சமற்சைாள்-
ளும நடபு எத்தணையது? ஏற்படடு 
வரும மாற்்றம எத்தணையது? என-
பணதசயல்லாம சபற்ச்றார் அறிய 
சவண்டும. அவர்ைளது சேல்சபான 
பாவணன எத்தணையது? அதிைமாை 
சபசுபவர்ைள் யார்? எனபணதயும 
அறிய சவண்டும. சிலசவணள 
பிள்ணள அல்லது மாைவன பணழய 
நண்பர்ைளின நடபு சமாேமானது 
எனக ைருதி புதிய நண்பர்ைணள 
சதடிக சைாள்ளலாம. அல்லது 
பணழய நண்பர்ைளின சதாடர்ணப 
விட புதிய நண்பர்ைளின சதாடர்-
பால் திணே மாறியும சபாைலாம. 
இதில் சபற்ச்றார் அவதானமாைச் 
சேயற்பட சவண்டும.   

பாடோணலககு சபாகும சநரம, 
சமலதிை வகுப்புககு சபாய வரும 

சநரம, இதில் ஏற்படும மாற் -
்றஙைள், சபாழுதுசபாககுைளில் 
இரு்நது ஒதுஙகிக சைாள்வது, நல்ல 
பழகை வழகைஙைணள குண்றத்துக 
சைாள்வது, விருப்பான நல்ல விட-

யஙைளில் ஆர்வம 
குண்ற்நது வருவது, 
விணளயாடடில் நாட-
டமில்லாமல், சுத்தம 
சபைாமல் இருப்பது, 
வாயில் துர்வாணட 
வீசுவது சபான்ற விட-
யஙைள் ைாைப்படுமா-
யின சபற்்றார் உடசன 
ைவனம சேலுத்த 
சவண்டும.  

வீடடில் சினனச் 
சினனப் சபாருட -
ைள் அல்லது பைம 
ைாைாமல் சபாவது, 
படிப்பில் ஆர்வம 
குண்றவது, அடிகைடி 
ம்றதி ஏற்படுவது, 
பதற்்றமாைவும ஆக -

சராக்ஷமாைவும நட்நது சைாள்வது 
சபான்ற நடத்ணதைள் ைாைப்படுமா -
னால் சபற்ச்றார் ைண்டிப்பாை பிள் -
ணளைள் விடயத்தில் மிை அவதானம 
சேலுத்த சவண்டும. பிள்ணளயின 
மீது அதிை அனபு ைாடடி ஏமா்நது 
சபாைாமலும, அதிை சைாபத்ணத -
யும சவறுப்ணபயும ைாடடி விலைல் 
ஏற்படடு விடாமலும அவதானத்து -
டன நட்நது பிள்ணளயின வாழ்ணவ 
சீர் சேயய முணனய சவண்டும. 
எல்லா பிரச்சிணனக -
கும தீர்வு உண்டு. 
அதணன ேரியாை 
சதடிக சைாள்ளசவ 
வழி ைாை 
சவண்டும.

-சி.அருள்வநசன்...?
(கல்வியியல் பட்டதாரி,  

கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்)

இளவயதினரின் ந்டத்்தைக வ்காலைத்தில் 
ஏற்படும் சிறுசிறு மாற்றங்்க்ள
அவதைானிப்்பதும், அதைற்கான
்கார்ணங்்க்ள தைாமதைமின்றிக
்கண்்டறிந்து உ்டன் தீரவு ்காண்்பதும்
ப்பறவ்றாரின் முககிய ்க்ட்ம

வ்பா்தைப் ்பழக்கத்தில் சிககி சீரழிந்து வி்டாமல்  
மா்ணவர சமுதைாயத்்தை ்காப்்பாற்ற வவண்டும்!

அலசல்
வ்க.எஸ்.

சிவகுமாரன்

ைா்ணவர்்கள் 
வ்பாம்தக்கு
அடிமையாகும

பிரச்சிமன இன்று ்பலராலும
வ்பசப்்படுகின்்றது. தி்ட்காத்திரைா்க
ஆவராக்கியைா்க, ஆளுமை-
யுள்ளவர்்களா்க வளர்வ்தறகு 
வ்பாம்த ைறறும தீய ந்டத்ம்த 
்கள் ்தம்டயா்க இருக்கின்்றன 
என்்பம்த ைா்ணவர்்கள்
உ்ணராைல் இருக்கின்்றார்்கள்.
எந்த்வான்ம்றயும
அனு்பவித்துப் ்பார்க்்க 
வவண்டும என்்ற ஆவலும 
ஆமசயும சில வநரம
அவர்்களது அழிவுக்வ்க
்கார்ணைாகி விடுகின்்றது. 
நண்்பர்்களு்டன் ்பழகும வ்பாது 
சி்கரட பும்கத்்தல், ைது்பானம 
அருநது்தல் என்்ற ்பழக்்கத்து்டன் 
ஆரம்பைாகி இறுதியில் எல்லா 
வ்பாம்தக்கும அடிமையாகி
விடுகின்்றார்்கள்.
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கிளிந�ாச்சி காணிகமை...
கடந்த காலஙகளில் பயிர்செய்க மேற்காள்-

ளபபடட காணிகளில் ஒரு பகுதியும், பயிரச் ்செய -
்கக்குப ்பாருத்தோன ஒரு பகுதி காணிகளிலும் 
விவசொய நடவடிக்்க மேற்காள்ள முடியா்ே 
்்தாடரபாக அ்ேச்செர டக்ளஸ் ம்தவானந்தாவி -
னால் மேற்காள்ளபபடட முன்னடுபபுக்க்ள 
்்தாடரநது ஜனாதிபதியினால் குறித்த பணிபபு்ை 
விடுக்கபபடடுள்ளது.  

 அ்தனடிபப்டயில், எதிரவரும் வாைஙகளில் 
சுோர 2119 ஏக்கர காணிகள் விவசொய நடவடிக்-
்ககளுக்காகவும், 850 ஏக்கர காணிகள் மேச்செல் 
்த்ைக்காகவும் ்கயளிக்கபபடவுள்ளது.  

 கடந்த கால யுத்த சூழல் காைணோக கிளி்நாச்சி 
ோவடடததில் பல்லாயிைம் ஏக்கர விவசொய நிலங -
களும் மேயச்செல் ்த்ைகளும் ்கவிடபபடடன.  

இநநி்லயில், வனவளப பாதுகாபபு ேறறும் 
வனஜீவைாசிகள் பாதுகாபபு ்்தாடரபான தி்ணக்-
களஙகளினால் கணிசெோனளவு விவசொய நிலங -
களும் மேயச்செல் ்த்ைகளும் பாதுகாக்கபபட 
மவண்டிய பிைம்தசெஙகளாக அ்டயாளபபடுத்தப-
படடிருந்தன.  

 இ்தனால் பிைம்தசெ ேக்கள் ்பருேளவில் பாதிக்-
கபபடடதுடன நாடடிறகு ்பாருளா்தாை நன்ே-
க்ள ஏறபடுத்தக் கூடிய விவசொய நடவடிக்்கக-

ளிலும் பாதிபபு ஏறபடடிருந்தது.   இநநி்லயில், 
குறித்த விடயம் ்்தாடரபில் அவ்தானம் ்செலுத-
திய அ்ேச்செர டக்ளஸ் ம்தவானந்தா, ஜனாதிபதி, 
து்ைசொர அ்ேச்செரகள் ேறறும் அதிகாரிகளுடன 
்்தாடரச்சியாக கலநது்ையாடல்க்ள மேற-
்காண்ட நி்லயில், ஜனாதிபதியினால் மேறகு-
றித்த பணிபபு்ை விடுக்கபபடடுள்ளது.  

குறித்த விடயம் ்்தாடரபாக அ்ேச்செர டக்ளஸ் 
ம்தவானந்தாவினால் ஜனாதிபதி ேறறும் து்ைசொர 
அ்ேச்செரகளுக்கு செேரபபிக்கபபடட ஆவணத -
தில், க்ைச்சி பிைம்தசெ ்செயலக பிரிவில் 1299 
ஏக்கர காணிகளும் கண்டாவ்ளப பிைம்தசெ 
்செயலக பிரிவில் 280 ஏக்கர காணிகளும், பச் -
சி்லபபள்ளி பிைம்தசெ ்செயலக பிரிவில் 453 
ஏக்கர காணிகளும் பூநகரி பிைம்தசெததில் 87 
ஏக்கர காணிகளும் வன வளம் ேறறுே வனஜீ -
வைாசிகளுக்கும் பாதிபபு ஏறபடா்த வ்கயில் 
விவசொய நடவடிக்்ககள் மேற்காள்ளப 
்பாருத்தோன காணிகளாக அ்டயாளபபடுத-
்தபபடடுள்ளது.  

 அம்தமபானறு, கிளி்நாச்சி ோவடடததி்ன 
மசெரந்த சுோர 850 ஏக்கர காணிகள் மேயச்செல் 
்த்ைக்குப ்பாருத்தோனது எனவும் அ்டயாளப -
படுத்தபபடடுள்ள்ே குறிபபிடத்தக்கது.

நிதி ந�ருக்கடி மிகு காலத்திலும...
சொததியோன்தாக முன்னடுததுச் ்செல்ல 
முடிநதுள்ளது எனறும் அவர ்்தரிவித-
்தார.

 காலஙகாலோக தீரக்கபபடா்த பல 
பிைச்சி்னகளுக்கு எேது அைசொஙகம் 
தீரவு காண மநரநதுள்ளது எனப்்த சுட-
டிக்காடடிய அ்ேச்செர, கல்விதது்ை 
முனமனறைததிறகாக பாரிய நடவடிக் -
்கக்ள மேற்காண்டுள்ள்தாகவும் 
செ்பயில் ்்தரிவித்தார.

பாைாளுேனைததில் மநறறு கல்விய-
்ேச்சு, கல்வி ேறுசீை்ேபபு திைந்த பல் -
க்லக்கழகஙகள் இைாஜாஙக அ்ேச்சு, 
்்தாழிற கல்வி ஆைாயச்சி ேறறும் புத-
்தாக்கஙகள் இைாஜாஙக அ்ேச்சு, அை்ந-
றிப பாடசொ்லகள் கல்வி   இைாஜாஙக 
அ்ேச்சுக்கள் மீ்தான வைவு ்செலவுத-
திடட குழுநி்ல விவா்தததில் உ்ையாற-
றும் மபாம்த அ்ேச்செர திமனஷ் குணவர-
்தன இவவாறு ்்தரிவித்தார.

 விவா்தததில் ்்தாடரநதும் உ்ையாற -
றிய அ்ேச்செர:

கல்வி அ்ேச்சொனது பாடசொ்ல 
கல்வி மு்தல் பல்க்லக்கழக கல்வி 

வ்ை சிைந்த கல்வி்ய ்பறறுக் ்காடுப -
ப்தறகு உரிய கவனம் ்செலுததியுள்ளது. 
நாடடின சிைந்த பிை்ஜகளாக ோணவர-
க்ள உருவாக்குவ்தறகான செகல நடவ-
டிக்்ககளும் மேற்காள்ளபபடடு வரு-
கினைன.நாடடில் இலவசெ கல்விக்கான 
செடடம் ்காண்டுவைபபடடு நூறு வரு -
டஙகள் நி்ைவ்டகிைது. இத்தருணத-
தில் அ்னவரும் ஒனறி்ணநது எேது 
எதிரகால செந்ததியான பிள்்ளகளுக்கு 
சிைந்த அறி்வப ்பறறுக் ்காடுதது 
அவரக்ள சிைந்த பிை்ஜகளாக உரு-
வாக்குவ்தறகு அரபபணிபபுடன ்செயறப -
டமவண்டும்.

பததிரி்ககளில் ்வளியிடுவது மபால் 
செடடஙகள் உருவாக்கபபடுவதில்்ல. 
கல்விய்ேச்்செ ்பாருத்தவ்ை ்்தாடர 
மபச்சுவாரத்்தகள் நடத்தபபடடு பாைா-
ளுேனைததில் செேரபபிக்கபபடடு பாைா-
ளுேனை அனுேதியுடமனமய செடடஙகள் 
ந்டமு்ைபபடுத்தபபடும்.

சுபிடசெததின மநாக்கு ்காள்்க திட -
டததிறகிணஙக கல்விதது்ை செம்பந்த-
ோன நிறுவனஙகளுக்கு பயிறசிக்ள 

வழஙகுவது உடபட பல்மவறு நடவடிக் -
்ககள் எதிரகாலததில் முன்னடுக்கப-
படவுள்ளன.

நாடடில் நிலவிய ்காமைானா ்வைஸ் 
பைவல் காைணோக பாடசொ்ல ோண -
வரக்ளயும் பல்க்லக்கழக ோணவரக -
்ளயும் பாதுகாபப்தறகாகமவ நாம் பாட -
சொ்லக்ள மூடிமனாம். நாம் கடந்த 21 
ஆம் திகதிமய பாடசொ்லகள் உததிமயாக -
பூரவோக திைக்கபபடடன. எதிரகாலததி -
லும் செரவம்தசெ நாடுகளின நி்ல்ே்ய 
கருததிற ்காண்டு உரிய நடவடிக்்ககள் 
மேற்காள்ளபபடும்.

ம்தசிய பாடசொ்லகள் ்்தாடரபில் 
முக்கிய கவனம் ்செலுத்தபபடடுள்ள 
நி்லயில் கிைாமிய பாடசொ்லக்ள 
முனமனறறுவ்தறகும் ஆசிரியர,அதிபரக-
ளுக்கான பயிறசிக்ள வழஙகுவ்தறகும் 
இம்மு்ை வைவு ் செலவுத திடடததில் நிதி 
ஒதுக்கபபடடுள்ளது. கல்விதது்ை்ய 
முனமனறறுவ்தறகான பாரிய நிதி ோகா -
ணசெ்பகளில் உள்ளது. அ்தனமூலம் 
ஒருஙகி்ணந்த ்செயறபாடுகள் முன்ன -
டுக்கபபட மவண்டும் எனைார.

முதலாம தவமைகள்...
கல்வி அ்ேச்சு ்வளியிடடுள்ள சுறை-
றிக்்கயில் குறிபபிடபபடடுள்ளது.  

இ்தறக் ேவாக 2021ஆம் ஆண்டின 
பாடசொ் லகளின மூனைாம் ்தவ்ண 2022 
ஆம் ஆண்டு ஏபைல் ோ்தம் 8 ஆம் திகதியு-
டன முடிவ்டகிைது.  2021 ஆம் ஆண்-
டுக்கான பாடசொ் ல பரீட ச்ெகள் ந் ட-
்பறும் திகதி ேறறும் அைசெ பாடசொ் லகள் 
ேறறும் அைசெ அஙகீகாைம் ்பறை ்தனியார 
பாடசொ் லகளின பாடசொ் ல ்தவ்ண 
முடிவ்டவது ்்தாடரபில் கல்வி அ்ேச்-
சின ் செயலாளர மபைாசிரியர கபில ் பமைைா 
கடந்த 26 ஆம் திகதி விடுததுள்ள சுறைறிக்-

க்யில் இவவாறு ்்தரிவிக்கபபடடுள்-
ளது.  அ்னதது ோகாண பிை்தே ச்ெயலா-
ளரகள், ோகாண கல்வி ச்ெயலாளரகள், 
ோகாண, வலய ேறறும் பிைம்தசெ கல்விப 
பணிபபாளரகள் ேறறும் அதிபரகளுக்கும் 
,பிரிமவனாக்களுக்கும் இந்த சுறைறிக் க 
அனுபபபபடடுள்ளது.  அ்தனபடி, 2021 
ஆம் ஆண்டிறகான ்தைம் 5 புல்ேபபரிசில் 
பரீட ச்ெ, 2022 ஜனவரி ோ்தம் 22 ஆம் திகதி 
ந் ட்பறும்.  க.் பா.்த உயர்தைப பரீட ச்ெ 
்பபைவரி ோ்தம் 7 ஆம் திகதி மு்தல் ோரச் 
ோ்தம் 5 ஆம் திகதி வ ை் ந் ட்பைவுள்-
ளது. க.் பா.்த சொ்தாைண ்தைப பரீட ச்ெ மே 
ோ்தம் 23 ஆம் திகதி மு்தல் ஜூன ோ்தம் 1 
ஆம் திகதி வ ை் ந் ட்பைவுள்ளது.  

பாடசொ் லகள் ஆைம்பிக்கபபடட 
பினனர 10 ேறறும் 11 ஆம் வகுபபுக-
ளின கறைல் ேறறும் கறபித்தல் ச்ெயல் 
மு ை்் ய ந் டமு ை்பபடுததுவ்தற-
கான அததியாவசிய கறைல் உள்ளடக்கம் 
குறித்த வழிகாடடு்தல்களில் ்வளியி-
டபபடட ED/01/44/01/01-2 ேறறும் 

2021-.11.-09 திகதியிடட கடி்தம் இைதது 
ச்ெயயபபடும். ்தறமபா் ்தய ்தைஙகளில் 

உரிய பாடததிடடஙக் ள உள்ளடக்குவ-
்தறகு மபாதிய கால அவகாசெம் உள்ள்தால், 
அந்தப பாடததிடடஙக்ள முழு்ே-
யாக உள்ளடக்குவ்தறகு நடவடிக்்க 
எடுக்கபபடடுள்ள்தாகவும் இந்த சுறை-
றிக்்கயில் ்்தரிவிக்கபபடடுள்ளது.  
2021 கிறிஸ்துேஸ் பண்டி்கக்காக 
அ்னதது பாடசொ்லகளும் டிசெம்பர 
ோ்தம் 23 ஆம் திகதி அனறு விடுமு்ை 
வழஙகபபடும். அந்த விடுமு்ையின 
பினனர டிசெம்பர ோ்தம் 27ம் திகதி பாட-
சொ்லகள் ஆைம்பிக்கபபடும். க.் பா.்த 
உயர்தைப பரீட ச்்ெ ய நடததுவ்தறகாக 
அ்னததுப பாடசொ் லகளும் 2022 ப்பை-
வரி ோ்தம் 3ஆம் திகதி விடுமு ை் வழஙகப-
படும். எவவாைாயினும், இந்த பரீட் செ ய 
நடததுவதில் ஆைம்ப பிரிவு வகுபபுகளுக்கு 
விடுமு ை் வழஙகாேல் இருக்க தீரோனிக்-
கபபடடுள்ளது.  க.் பா.்த உயர்தைப பரீட் செ 
முடிவ ட்ந்த்தன பினனர ோரச் ோ்தம் 07 
ஆம் திகதி பாடசொ் லகள் மீண்டும் ஆைம்-
பிக்கபபடும்.  சிததி ை புத்தாண்டுக்காக 
ஏபைல் ோ்தம் 9 ஆம் திகதி மு்தல் ஏபைல் 
ோ்தம் 17 ஆம் திகதி வ ை் பாடசொ் லக-
ளுக்கு விடுமு ை் வழஙகபபடும்.  முஸ்-
லிம்களுக்கான மநானபு காலஙகளில் ஏபைல் 
ோ்தம் 1 ஆம் திகதி மு்தல் மே ோ்தம் 3 ஆம் 
திகதி வ ை் முஸ்லிம் பாடசொ் லகளுக்கு 
விடுமு ை் வழஙகபபடடு, மே ோ்தம் 4 
ஆம் திகதி மீண்டும் ஆைம்பிக்கபபடும். 
2021 க.் பா.்த க.் பா.்த சொ்தாைண ்தை ோண-
வரகளின கல்வியாண்டு 2022 ஏபைல் ோ்தம் 
18 ஆம் திகதியுடன முடிவ்டகிைது.  

தமிழ் முற்்பாக்கு கூட்டணி...
அறிவிக்கபபடடுள்ளது. இது ்்தாடரபான 
கடி்தத் ்த ம்தர்தல் ஆ்ணக்குழு ஆ்ண-
யாளர நிேல் புஞ்சிமேவா, ்தமிழ் முற-
மபாக்கு கூடடணியின ச்ெயலாளர செநதிைா 
சொபடருக்கு அனுபபி ் வததுள்ளார.   

இதுபறறி கூடடணி ்த லவர ேமனா 
எம்பி ஊடகஙகளுக்கு கூறியுள்ள்தாவது,  

2015 வருடம் ஜூன 3ம் திகதி க்ாழும்-
பில் ந் ட்பறை நிகழ்வில், ஜனநாயக 
ேக்கள் முனனணி, ்்தாழிலாளர ம்தசிய 
முனனணி, ே்லயக ேக்கள் முனனணி 
ஆகிய மூனறு கடசி ்த்லவரகளால் 
்க்யழுததிடபபடட புரிநதுணரவு 
ஒபபந்தததின மூலம் ஆைம்பிக்கபபடட 
்தமிழ் முறமபாக்கு கூடடணி இனறு 
ஆறு ஆண்டுக்ள கடந்த நி்லயில், 
இ்டயில் இைண்டு பாைாளுேனை ம்தர-
்தல்கள், ஒரு ஜனாதிபதி ம்தர்தல், ஒரு உள்-
ளூைாடசி ேனை ம்தர்தல் ஆகியவற்ை 
்வறறிகைோக எதிர் காண்டு இநநாட-
டின ம்தசிய அைஙகில் ்தவிரக்க முடியா்த 
ஒரு அைசியல் இயக்கோக வளரநது, 
இனறு ம்தசிய ம்தர்தல் ஆ்ணக்குழுவி-

னால் அதிகாைபூரவோக அஙகீகரிக்கபபட-
டுள்மளாம்.  ்தமிழ் ேக்க்ள பிைதிநிதித-
துவம் ச்ெயயும் கடசிகள், ்தமிழ் மபசும் 
ேக்க்ள பிைதிநிதிததுவம் கடசிகள், 
ம்தசிய அைஙகில் ஒனறுமசெை மவண்டும் 
எனை மபைவா இனறு ்தமிழ் முஸ்லிம் 
ேக்கள் ேனஙகளில் ஆழோக மவரூனறி 
இருபப்்த நானறிமவன. எேது ேக்க-
ளின இந்த ேன உணரவுக்கு உயிர 
்காடுதது முழு நாடடுக்கும் முன -
ோதிரியாக நாம் இனறு நிறகிமைாம்.   
“ஒறறு்ே நி்லக்க மவண்டும்” 
என எதிரபாரத்த ்பருநதிைளான  
ேக்கள் ேததியில், இது “ம்தர்தல் 
வ்ையிலான உைவு”, ஆகமவ ம்தர-
்தல்கள் முடிந்த பின உ்டநது 
விடும், உ்டய மவண்டும் எனறு 
எதிரபாரத்த விமனா்தோனவரக -
ளும் நம் ேததியில் இருந்தாரகள்,  
இருக்கிைாரகள். அவரக்ள நாம் 
இனறு ஏோறறி இருக்கிமைாம் எனப-
்்தயும் ேகிழ்ச்சியுடன ்்தரிவிதது 
்காள்கிமைன எனைார.  

்தாட்டத் நதாழிமல ைடடு்ை...
பாைாளுேனைததில் ் ்தரிவித்தார.

ே்லயக கல்வி வீழ்ச்சியுறை காலம் 
ோறி ்தறமபாது பல்மவறு து்ைகளிலும் 
படித்த ே்லயக இ்ளஞர, யுவதிகள் 
சிைபபாக பிைகாசிபபது ேகிழ்ச்சி ்தருகிைது 
எனறும் அவர ் ்தரிவித்தார.

 ேஹிந்த ைாஜபக் ஷ ஜனாதிபதியாக 
ப்தவி வகித்த காலததிமலமய கல்வித து ை 
உள்ளிடட ே் லயகததின அ்னதது து ை-
களும் முனமனறைம் அ ட்ந்தது என ்்தரி-
வித்த அவர, அபமபாதிருந்த கல்வி அ ே்ச்-
செர சுசில் பிமைேஜயந்த மபானறு ்தறமபா் ்தய 
கல்வி அ ே்ச்செரும் ே் லயக  கல்விதது-

ை்க்கு ் பரும் ஒதது ழப் ப வழஙகுவார 
எனை நம்பிக் கயுண்டு எனறும் அவர ் ்தரி-

வித்தார.  பாைாளுேனைததில் மநறறு   இடம்-
ப்றை கல்வி அ ே்ச்சு ேறறும் நானகு 

இைாஜாஙக அ ே்ச்சுக்களின நிதி ஒதுக்கீடு 
மீ்தான குழுநி ல விவா்தததில் உ் ையாற-
று கயிமலமய அவர இவவாறு ்்தரிவித-
்தார.  இஙகு ்்தாடரநதும் உ் ையாறறிய 
அவர,ே் லயக கல்வியில் ஒருகாலததில் 
நாம் வீழ்ச்சி கண்டிருந்த மபாதிலும் இனறு 
அந்த நி ல் ேகள் ோறைம் ப்றறுள்ளன. 
பல து ைகளில் எேது செமூகம் ்தறமபாது 
வீறுந் ட மபாட கல்விமய காைணம். அ்தறகு 
முனனாள் அ ே்ச்செர ஆறுமுகன ்்தாண்ட-
ோன உள்ளிடட எேது ்த லவரகள் முன-
்னடுத்த மவ ல்ததிடடமே காைணோகும் 
எனைார.

்பட்டஙகள் வழஙகும...
்காண்டு வருவ்தறகான  நடவடிக்்க-
கள் முன்னடுக்கபபட மவண்டும்  
என ஸ்ரீலஙகா  முஸ்லிம் காஙகிைசின 
்த்லவர ைவூப ேக்கீம் எம்.பி பாைாளு-
ேனைததில் ் ்தரிவித்தார.

 பாரிய செவால்க்ள எதிர்காள்ள 
மநரும் கல்வி அ்ேச்சுக்கு இம்மு்ை 
வைவு ்செலவுத திடடததில் ஒதுக்கபபட-
டுள்ள நிதி எவவி்தததிலும் மபாதுோன-
்தாக இல்்ல எனறும் அவர ்்தரிவித-
்தார.

 கல்விதது்ைக்கு ஒதுக்கபபடடுள்ள   
நிதியானது பாடசொ்லகளின ்பயரப 
பல்கக்ள அ்ேபப்தறகு கூட 
மபாதுோன்தாக இல்்ல எனறும்  அவர 
்்தரிவித்தார.

அ்தறகிணஙக கல்வி அ்ேச்சொனது 
எதிரகாலததில் ்பரும் செவால்க்ள 
எதிரமநாக்க மநரிடும் எனறும் செ்பயில் 
்்தரிவித்த அவர,  செரவம்தசெ நிதி உ்தவிக-
ளுடன கல்விய்ேச்்செ முன்னடுத-
துச் ்செல்வது ்்தாடரபிமலமய கவனம் 
்செலுத்தபபடடுள்ள்தாகவும்  ்்தரிவித-
்தார. பாைாளுேனைததில் மநறறு இடம்-
்பறை கல்வி அ்ேச்சு உள்ளிடட  
மூனறு இைாஜாஙக அ்ேச்சுக்கள்  
மீ்தான வைவு ்செலவு திடட குழுநி்ல 
விவா்தததில் உ்ையாறறு்கயிமலமய 
அவர இவவாறு ் ்தரிவித்தார.

விவா்தததில் ்்தாடரநதும் உ்ையாற-
றிய அவர,

்காவிட ்்தாறறு காைணோக எதிர-
காலததில் பல்மவறு பிைச்சி்னக-
ளுக்கு முகம்்காடுக்கமவண்டிவரும் 
எனப்்த நிதிய்ேச்செர ்பசில் ைாஜ-
பக் ஷ புரிநது ்காண்மட  வைவு ்செலவு 
திடடத்்த செேரபபிததுள்ளார.

  பிைச்சி்னகளுக்கு தீரவுகாணும் 
வ்கயில் பிமைை்ணகள் இல்்ல. 
குறிபபாக கல்வி அ்ேச்்செ எடுததுக்-
்காண்டால்  எந்த விடயஙகளுக்கு 
முனனுரி்ே வழஙகமவண்டும் எனை 
்்தளிவு இல்லாேல் எடுக்கபபடட தீர-
ோனோகமவ பாரக்க முடிகிைது.

உயரகல்விக்கு ஒதுக்கபபடடிருக்கும் 
நிதியானது 80வீ்தம் வ்ை ்வளிநாடு-
கள் மூலம் கி்டக்கும் நிதியாகும். 

எனினும் பாதுகாபபு அ்ேச்சுக்கு 
முழு்ேயாக உள்நாடடு நிதிமய ஒதுக்-
கபபடடிருக்கினைது.

 மேலும்  கூடிய ்்தா்க்ய கிைாே 
ம்தர்தல் ்்தாகுதிகளின அடிபப்டத 
ம்த்வகளுக்கு ஒதுக்கபபடடிருக்கின-
ைது. இலங்க மபானை நாடடுக்கு, 
அடிபப்ட ம்த்வகளுக்கு அதிக நிதி 
ஒதுக்கி ்பாருளா்தாை பிைச்சி்னயில் 
இருநது மீளமுடியாது எனறும் அவர 
மேலும் ்்தரிவித்தார.

10 ைாதஙகளில் ைடடும ...
்்தாழிநுடபததுடன ஒபபிடும்மபாது 

இது 52 ஆண்டுகள் ப்ழ்ேயான 
்்தாழிநுடப மு்ை்ேயுடன இயங-
குகினை நிறுவனோகும். அ்த்னக் 
்காண்டு நடததுவம்த மிகவும் கடின-
ோக உள்ளது. ஆகமவ செபபுகஸ்கந்்த 
எண்்ணய சுததிகரிபபு நி்லயத்்த 
விறகும் எந்த மநாக்கமும் எேக்கு 
கி்டயாது.50 நாடகளுக்கு இந்த நி்ல-
யத்்த மூடமவ தீரோனிக்கபபடடது, 
ஆனால் அ்தறகுள் மீண்டும் அ்த்ன 
இயல்பு நி்லக்கு  ்காண்டுவை முயற-
சிக்கினமைாம்.

அம்தமபால் எரி்பாருள் வி்லயில் 
ோறைஙக்ள ்செயய மவண்டிய நிரப-
பந்தததில் நாம் ்தறமபாது உள்மளாம், 

கடந்த காலததில் இதில் ோறைஙக்ள 
்செயயா்த காைணததினால் கடந்த இறுதி 
பதது ோ்தஙகளில் ோததிைம் 7 ஆயிைம் 
மகாடி ரூபா நடடம் ஏறபடடுள்ளது. 

எனமவ வி்ல ோறைம் மேற்காள்-
ளபபட மவண்டும் அல்லது தி்ைமசெ-
ரியின மூலோக நிவாைணம் ்பறறுக் 
்காடுக்கபபட  மவண்டும். அது ் ்தாடர-
பில்  நிதிய்ேச்செரிடம் மகாரிக்்க-
்யான்ை முன்வததுள்மளாம். 

எவவா்ைனினும்,  கடந்த ஆறு 
ோ்தஙகளில் எரி்பாருள் வி்லயில் 
ோறைம் மேற்காள்ளா்த  உலகின ஒமை 
நாடு இலங்க எனப்்தயும்  ்்தரி-
விக்க விரும்புகினமைன எனறும் 
அ்ேச்செர மேலும் ்்தரிவித்தார.

உறஙகிய நிமலயில்..
ஒருவர உயிரிழநதுள்ள்தாக ்்தரிவிக்-
கபபடுகினைது.  மநறறு முனதினம் (30) 
இைவு இடம்்பறை இந்த தீ விபததில் 8 
வயது சிறுமி ஒருவர உயிரிழநதுள்ள்தாக 
்பாலிஸார ் ்தரிவிததுள்ளனர.  

வீடடில் உள்ள ஒரு அ்ையில் தீ 
விபதது ஏறபடடு வீடடின மேறகூ ை் 
எரிநது நாசெோனது.  

வீடடின அ்ையில் உைஙகிக் ்காண்-
டிருந்த சிறுமி தீ விபததில் சிக்கி உயி-
ரிழநதுள்ள்தாக ்பாலிஸார ்்தரிவிக்-
கினைனர.  அவைது பாடடியும், 13 வயது 
செமகா்தரியும் அருகில் உள்ள அ்ையில் 
தூஙகிக் ்காண்டிருந்த மபாது,   வீட்ட 

விடடு ்வளிமய ஓடிவநது உயிர ்தபபி-
ய்தாக ்பாலிஸார ்்தரிவித்தனர.  செம்ப-
வம் ்்தாடரபில் அறிவிக்கபபடடவுடன 
்வலிகே ்பாலிஸார தீ்ய அ்ணக்க 
ோத்த்ை தீய்ணபபு வாகனஙக்ள 
வைவ்ழததுள்ளனர. தீ விபததுக்கான 
காைணம் இதுவ ை்யில் ்்தரிய வை-
வில்்ல எனவும் ் ்தரிவிக்கபபடுகிைது.  

வீடடில் இருந்த எரிவாயு சிலிண்டர, 
எரிவாயு அடுபபு அல்லது ேறை உபக-
ைணஙகளுக்கு எந்த மசெ்தமும் ஏறபட-
வில்்ல என ் பாலிஸார ் ்தரிவித்தனர.  

்வலிகே ்பாலிஸார மேலதிக விசொை-
்ணக்ள மேற்காண்டு வருகினைனர. 

�ாவலர் கலாசார ைண்ட்பம... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
வழிமு்ைகள், நாவலர கலாசொை ேண்-
டபததின புன ை்் ேபபு ேறறும்  இநது 
செேய, கலாசொை அலுவல்கள் தி்ணக்களம் 
ேறறும் யாழ் ோநகை செ ப இ்ணநது 
கூடடு முயறசியில் நாவலர கலாசொை ேண்-
டபம் ்்தாடரபான பணிக் ள முன்ன-
டுத்தல் மபானை விடயஙகள் ்்தாடரபாக, 
புத்தசொசென, செேய ேறறும் கலாசொை விவகா-
ைஙகளுக்கான அ்ேச்செர பிை்தேர ேகிந்த 
ைாஜபக்செவின இநது ே்த விவகாைஙகளுக்-
கான இ்ணபபாளர கலாநிதி இைாேச் செந-
திைக் குருக்கள் பாபு செரோ ேறறும்  இநது 
செேய, கலாசொை அலுவல்கள் தி்ணக்களத-
தின பணிபபாளர திரு. அ.உோேமகஸ்வ-
ைன ஆகிமயார  அ்ேச்செர டக்ளஸ் ம்தவா-
னந்தா் வ அ்ேச்சின அலுவலகததில் 
செநதித்தனர.  இந்த மவ்ளயிமல நாவலர 
கலாசொை ேண்டபம் ்்தாடரபாகப பிைஸ்்தா-
பிக்கபபடட மவ்ள மேறபடி விடயததி-
்னத ் ்தரிவித்தார.

மேலும், இந்த விடயம் ்்தாடரபாகக் 
கூறு க்யில், இநது செேய, கலாசொை அலு-
வல்கள் தி்ணக்களததிறகு முழு உரி்ே-
யு்டய நாவலர கலாசொை ேண்டபத் ்தத 
்தறமபாது  யாழ்.ோநகை செ ப நிரவாகமே 
பைாேரிதது வருகினை நி்லயில், சில 

முைண்பாடுகள் நிலவிய மபாதும்  அ்த ன 
இரு நிரவாகமும் இ்ணநது பைாேரிபபது 

்்தாடரபாக எடுக்கபபடட  தீரோனத் ்தப 
்பரிதும்  வைமவறகிமைன எனைார.

 எதிரவரும் ஆண்டு நாவலரின இருநூ-
ைாவது பிைந்த ஆண்டு. இந்த ஆண்டிமல 
புதுப்பாலிமவாடு கூடிய்தாகச் ச்ெயற-
பாடுகள் அ்ேயமவண்டும் எனறும் 
அ்தறகுக் கி்டததிருக்கினை இந்த வாயப-
பி்னச் சிைந்த மு்ையிமல பயனபடுத-
திக் காள்ள மவண்டும் எனறும் குறிபபிட-
டார. 

மேலும், ச்ெவ  செேய ேறுேலரச்சியின 
்தந் ்தயான நாவலர ்பருோனுக்கு  
இபபடி ஒரு விழா எடுபப்தறகும் வைப-
மபாகினை ஆண்டி்ன நாவலர ஆண்டா-
கப பிைகடனம் ச்ெயவ்தறகும் ்தயாைாக-
வுள்ள நாடடின பிை்தேர ேகிந்த ைாஜபக்செ  
அவரகளுக்கும் நாம் நனறி கூைக் கட்ேப-
படடுள்மளாம் எனறும் இந்தக் கடடத-
தில் நி்லயறிநது கூடடாக இ்ணநது 
்செயறபடுவ்தறகான தீரோனததிறகு 
இநது செேய, கலாசொை அலுவல்கள் 
தி்ணக்களததுக்கும் யாழ். ோநகை 
செ்பக்கும் எனது பாைாடடுகள் எனறு 
்்தரிவித்தார.

�வம்பர் 29 சம்பவத்திறகு... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
மினசொைசெ்ப ஊழியரகமள இ்தறகு 
காைணம் என சிலர மு்ைபபாடு ்செய-
கினைனர என அவர ்்தரிவிததுள்-
ளார. அம்தமவ்ள இது வழ்ேயான 
விடயம் என சிலர ்்தரிவிததுள்ளனர 
எனவும் அவர குறிபபிடடுள்ளார.

இது பாைதூைோன விடயம். இது 
குறிதது விசொை்ணகள் இடம்்பை-
மவண்டும் என ் பாதுேக்கள்,  ஊழியர-

கள்,  அதிகாரிகள் என பலர மவண்டு-
மகாள் விடுததுள்ளனர எனவும் அவர 
்்தரிவிததுள்ளார. இலங்க மினசொை-
செ்பயின ்த்லவர எனை வ்கயில் 
எனக்கு விசொை்ணக்ள மேற-
்காள்வ்தறகான அதிகாைம் இல்்ல. 
இ்தனால் நான ்பாலிஸாரிடம் 
மு்ைபபாடு ்செயதுள்மளன எனவும் 
அவர ் ்தரிவிததுள்ளார.

அடுத்த 15 �ாடகளுக்கு... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
அஙகாடிகள் ஒமை மநைததில் மூனறில் 
ஒரு பகுதியினர ோததிைமே உட-
்செல்ல முடியும்.  

சி்க அலஙகாை நி்லயஙகளுக்கு 
முன அனுேதி ்பறறு மநைத்்த ஒதுக்-
கிக் ்காண்டு ்செல்ல மவண்டும். 
்பாருளா்தாை ேததிய நி்லயஙகள் , 
வாைாந்த செந்்தகள், நடோடும் வியா-
பாரிகள் உரிய வழிகாடடல்க்ள பின-
பறறி அ்தனபடி ் செயறபட மவண்டும்.  

ே்த வழிபாடடு ஸ்்தலஙகளில் பக்்தர-
கள் சுகா்தாை அ்ேச்சினால் ்வளியி-
டபபடடுள்ள வழிகாடடல்க்ள பின-
பறை மவண்டும். செம்மேளனஙக்ள 

நடததும் மபாது சுகா்தாை வழிகாடடல்-
கள் பினபறைபபட மவண்டும் என-
பம்தாடு , இவறறுக்கு அதிகபடசெம் 
150 மபர ோததிைமே கலநது ்காள்ள 
முடியும்.  கல்விப ்பாதுத ்தைா்தை 
சொ்தாைண்தைம் ேறறும் உயர்தை பரீட-
்செகளுக்காக ம்தாறைவுள்ள ோண-
வரகளுக்காக ோததிைம் மேலதிக 
வகுபபுக்க்ள நடத்த முடியும். இ்தன 
மபாது 50 செ்தவீ்தோமனார ோததிைமே 
கலநது ் காள்ள முடியும். இ்வ ்தவிை 
்்தாழிறசொ்லகளிலும் சுகா்தாை விதி-
மு்ைகள் பினபறைபபட மவண்டும் 
எனறு ்்தரிவிக்கபபடடுள்ளது.  

வாகனஙகளின் விமல... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர
இ்த்ன ோருதி சுஸுகி ேறறும் 

ேமேநதிைா நிறுவனஙகளின ்த லவர-
கள் உறுதி ச்ெயதுள்ளனர.இ்தனி்டமய, 
வாகன வி்ல உயரவு, செந் ்தயில் வாக-

னஙகளின வி்லயில் குறிபபிடத்தக்க 
்தாக்கத் ்த ஏறபடுததும் எனறு ேஹிந-
திைா நிறுவனததின பிை்தான நி்ைமவறறு 
அதிகாரி வீஜய நக்ைா ் ்தரிவிததுள்ளார.

உ்டனடியாக விசாரமைகள்... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
எரிசெக்தி அ்ேச்சு ஆைம்பிக்க 
மவண்டும். எரிவாயுக்கள் ்வடிபப்தற-
கான காைணத்்த கண்டரிவதுடன, எரி-

வாயுக்கள் குறிதது ேக்களுக்கு மபாதிய 
விழிபபுணரவு நடவடிக்்கக்ளயும் 
முன்னடுக்க மவண்டும்.

�ாடடில் HIV ்�ாயாைர்... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
2020 ஆம் ஆண்டில், நாடடில் 

363 புதிய எயிடஸ் மநாயாளிகள் 
இனஙகாணபபடட்தாகவும் 2019 

இல் பதிவான மநாயாளிகளின எண் -
ணிக்்க 439 ஆகும் எனவும் ்்தரி-
விக்கபபடுகினைது.   

வி்ச்ட அமைச்சுசார்... 03ஆம் பக்கத ்்தாடர 
அ்ேச்சு,  திைனகள் அபிவிருததி,  
்்தாழில்கல்வி,  ஆைாயச்சி ேறறும் 
புத்தாக்க இைாஜாஙக அ்ேச்சு,  
இலங்க ்பாலிஸ்,  பாவ்ன-
யாளர அலுவல்கள் அதிகாைசெ்ப,  
அளவீடடு அலகுகள்,  நியேங -
கள் ேறறும் மசெ்வகள் தி்ணக் -
களம்,  லிடமைா எரிவாயு நிறுவ -
னம்,  லாஃபஸ் எரிவாயு நிறுவனம்,  
இலங்க ்தைநிரணய கடட்ளகள் 
நிறுவனம்,  இலங்க ஒததியல்பு 
ேதிபபீடடுக்கான ்தைா்தை அஙகீ -
காை செ்ப,  இலங்க ்பறமைா -
லியக் கூடடுத்தாபனம்,  எரிசெக்தி 
அ்ேச்சு ேறறும் அைசெ பகுபபாய -
வுத தி்ணக்களம் ஆகியவறறின 
பிைதிநிதிகள் கலநது்காண்டிருந்த -
னர. இது ்தவிைவும் ஸ்ரீ ஜயவரத்தன -

புை பல்க்லக்கழகததின மபைாசிரி -
யர டபிள்யூ.டி.டபிள்யூ.ஜயதிலக 
ேறறும் ்ோைடடு்வ பல்க்லக்க -
ழகத்்தப பிைதிநிதிததுவபபடுததி 
மபைாசிரியர.ஷாந்த வல்்பாலமக,  
்பறமைாலியதது்ை நிபுணர 
நிேல்.டி.சில்வா ஆகிமயாரும் இக் -
கூடடததில் பங்கடுததிருந்தனர. 

எதிரக்கடசித ்த்லவர செஜித பிமை -
ே்தாசெ அ்ேச்சுசொர ஆமலாசெ்னக் 
குழுவில் பல்மவறு மகள்விக்ள 
முன்வததிருந்ததுடன எழுததுமூ -
லம் அவறறுக்குப பதில் வழஙகுோ -
றும் மகாரிக்்க விடுத்தார.

எரிவாயு சிலிண்டரகளில் ஏற -
படும் ்வடிபபுச் செம்பவஙகள் 
குறிதது அ்னததுத ்தைபபினரின -
தும் கருததுக்களும் ்பைபபடடன. 

்பாராளுைன்றில் மு.கா எம.பிக்கும...
்்தறகு பிைம்தசெ ்செயலக பிரிவுகளில் 
முஸ்லிம் கிைாேஙகளின எல்்ல-
கள் விஸ்தீைணஙகளில் திடடமிடட 
மு்ையில் ோறைஙகள் ஏறபடுத-
்தபபடடு முஸ்லிம்களுக்கு ்பரும் 
அநீதி இ்ழக்கபபடடுள்ள்தாக ஸ்ரீ-
லஙகா முஸ்லிம் காஙகிைஸின எம்.பி. 
ோபிஸ் நஸீர அேேடடினால் பாைா-
ளுேனைததில் ்காண்டுவைபபடட 
்தனிநபர பிமைை்ணயின மபாது ஸ்ரீ-
லஙகா முஸ்லிம் காஙகிைஸ் எம்.பிக்க-
ளுக்கும் ்தமிழ் ேக்கள் விடு்த்லப 
புலிகள் கடசியின ்த்லவரும் ேடடக்-
களபபு ோவடட எம்பி.யுோன சிவமந-
செது்ை செநதிைகாந்தனுக்குமி்டயில் 
்தரக்கம் ஏறபடடது.

 மகாை்ளபபறறு ேததி பிைம்தசெ ் செய-
லகம் ேறறும் மகாை்ளபபறறு ்்தறகு 
பிைம்தசெ ்செயலகம் எனபன ்்தாடரபி-
மலமய இந்த பிமைை்ண ்காண்டுவ-
ைபபடடது. இந்த பிமைை்ணக்கு ஆ்த-
ைவாக ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் காஙகிைஸ் 
்த்லவர ைவூப ேக்கீம்  ேறறும் ேரிஸ் 
எம்.பி. ஆகிமயாரும் உ்ையாறறியிருந-
்தனர. திடடமிடட வ்கயில் முஸ்லிம்-
களின காணிகள், நிலஙகள், ஆளு்க 
எல்்லகள் கபளீகைம் ்செயயபபடுவ-
்தாக இவரகள் செ்பயில் சுடடிக்காடடி-
யதுடன, ேடடக்களபபு ோவடட அைசெ 
அதிபரகளாக இருந்தவரகள் மீதும் 
ோவடட ்செயலகம் மீதும் குறைச்சொட-
டுக்க்ள முன்வத்தனர.

இந்த பிமைை்ண மீது விடு்த்லப 
புலிகள் கடசியின ்த்லவரும் ேட-
டக்களபபு ோவடட எம்.பி.யுோன 
சிவமநசெது்ை செநதிைகாந்தன உ்ை-
யாறறும்மபாம்த ்தரக்கம் ஏறபடடது. 
செநதிைகாந்தன எம்.பி. மபசு்கயில், 
முஸ்லிம் காஙகிைஸ் எம்.பி.க்கள் 
வா்ழச்மசெ்ன ்்தாடரபில் ்காண்டு 
வந்த பிமைை்ண அபபடடோக 
இனவா்த ரீதியானது. இந்த பிமைை-
்ண்ய ்காண்டு வந்த எம்.பி.க்கள் 
எவரும் வா்ழச்மசெ்ன்ய மசெரந-
்தவரகள் அல்ல. நான அஙகு பிைநது 
வளரநது அைசியல் ் செயபவன.

இ்தனமபாது இ்டயில் எழுந்த 
நசீர எம்.பி. நானும் ேடடக்களப்ப 
மசெரந்தவன ்தான எனக்கூறி மேலும் 
ஏம்தா கூை முறபட செ்பக்கு ்த்ல்ே-
்தாஙகிய உறுபபினர அ்தறகு இடே-
ளிக்க வில்்ல. இம்தமபானறு ேரீஸ், 
ேக்கீம் எம்.பி.க்களும் இ்டயி்ட-
யில் சில கருததுக்க்ள முன்வத-
துக்்காண்டிருந்தனர.

இறுதியில் இ்தறகு பதிலளிதது 
மபசிய அ்ேச்செர செேல் ைாஜபக்க்ஷ, 
ேடடக்களபபு ோவடடததின உள்ளூர 
நிரவாகததில் முஸ்லிம்களுக்கு அநீதி 
இ்ழக்கபபடடுள்ள்தாக கூைபபடும் 
குறைச்சொடடுக்கள் ்்தாடரபில் புதி்தாக 
அ்ேக்கபபடடுள்ள எல்்ல நிரணய 
குழுவின ஊடாக தீர்வ காணமுடி-
யும் எனைார.

இந்திய பிரதைர் ்ைாடிமய இந்திய பிரதைர்...
இைண்டு நாடகளுக்குள் இந்தச் செந -

திபபுகள் இடம்்பைவுள்ளன.
நிதி அ்ேச்செர பசில் ைாஜபக் ஷ மநறறு 

முனதினம் (30) இநதியாவுக்கு விஜயம் 
மேற்காண்டார.

நிதி அ்ேச்செைாக ப்தவிமயறை்தன 
பினனர, அவர மேற்காள்ளும் மு்த-
லாவது உததிமயாகபூரவ ்வளிநாடடு 

விஜயம் இதுவாகும்.மு்தலீடு ேறறும் 
மேம்படுத்தபபடட சுறறுலா பரிோறைங-
கள் மூலம் இநதியாவிடமிருநது முக்கிய-
ோன ் பாருளா்தாை உ்தவிக்ள  ் பறுவ-
்தறகான வாயபபுள்ள்தாக ்காழும்பின 
அதிகாைபூரவ வடடாைஙக்ள மேற-
மகாள்காடடி இநதிய ஊடகம் ஒனறு 
்செயதி ் வளியிடடுள்ளது.

TNA பிர்தச சம்ப  உறுப்பினர் ...  
(வயது 51) செடலோக மீடகபபட-
டுள்ளார.   குறித்த நபர சொவகச்மசெரி 
- ்தனஙகிளபபு, அறுகு்வளியில் 
வீடு ஒனறிலிருநது ்வளிநாடடவர 
ஒருவரு்டய ்்தனனம் காணி்ய 
குத்த்கக்கு எடுதது பைாேரிதது வந்த 
நி்லயில் இவவாறு செடலோக மீடகப-
படடுள்ளார.   

இந்த நி்லயில் வீடடில் நடோடட-

மில்லா்த்்த அவ்தானித்த அயல்வீட-
டுக்காைர, வீட்ட எடடிப பாரத்த-
மபாது துரநாறைம் வீசியுள்ளது.  இது 
குறிதது உடனடியாக சொவகச்மசெரி 
்பாலிஸாருக்கு அவர ்தகவல் வழங-
கியுள்ளார.   இ்தனடிபப்டயில் 
ஸ்்தலததிறகு வி்ைந்த சொவகச்மசெரி 
்பாலிஸார செம்பவம் ்்தாடரபான 
விசொை்ணக்ள ஆைம்பிததுள்ளனர.  

எரிவாயு சிலிண்டர் நவடிப்்பமத தடுக்க...
எனபது ்தவைான கருத்தாகும்.  

எரிவாயு சிலிண்டரில் கசிகிை்தா என-
ப்்தப பரிமசொ்த்ன ்செயது பாரக்க 
சீல் ்பாறிக்கபபடட பகுதி்ய அகற-
றுவ்தறகு முனனர சீல் ்பாறிக்கப-
படடுள்ள சுறறுபபகுதிக்கு செவக்காை 
நு்ைக்ள விசிை மவண்டும்.  

அ்தன பினனர எரிவாயு கசிகிை்தா 
எனறு பாரக்க மவண்டும்.  

எரிவாயு அடுப்ப திைபப்தறகு 
முனனர எரிவாயு சிலிண்ட்ை திைநது 

செவக்காை நு்ைக்ளச் செகல இடஙக-
ளுக்கும் விசிறி எரிவாயு கசிவு ஏறபடு-
கினை்தாக என பரிமசொ்த்ன ்செயது 
பாரக்க மவண்டும். அ்தனபினனர 
்தான எரிவாயு அடுப்ப மூடட 
மவண்டும்.  

எரிவாயு சிலிண்டர எனபது ்வடி-
குண்டு அல்ல எனவும், எந்த அழுத-
்தத்்தயும் ்தாஙகும் வ்கயில் அ்வ 
வடிவ்ேக்கபபடடுள்ள்தாகவும் 
அவர ்்தரிவிததுள்ளார.

ைஹிந்த சைரசிஙகவின்...   
உறுபபினர ப்தவி குறிதது ம்தர்தல் 

்செயலகம் வரத்தோனி அறிவித்தல் 
ஒன்ையும் ்வளியிடடுள்ள்ே 
குறிபபிடத்தக்கது.  
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ைன்ார் ைாவட்டத்தில் 
60 வயதுக்கு மைற்பட்ட 
இரண்டு தடுப்பூசிகமை-
யும ப்பறறு மூனறு ைாதம 
நிமைவம்டநதவர்களுக்-
கா் மூனைாவது பூஸ்டர் 
தடுப்பூசி பசலுத்தும 
ந்டவடிக்மக ைன்ாரில் 
மநறறு புதனகிழமை (01) 
காமை பதா்டக்கம 
முனப்டுக்கப்்படடு 
வருகினைது.
( ைன்ார் குறூப் நிரு்பர்)  

வவுனியா விசேட நிருபர்  

வவகுேன ஊடக அமைச்சின் வழி-
நடத்தலில் ்தகவல் அறியும் உரிமை 
வ்தாடர்பாக அரோஙக நிறுவனஙக-
ளின் ்தமைவர்கமை அறிவூட்டும் 
இரு நாள் வேயைைர்வு வகாழும்பில் 
இடம்வபற்றது.  

வவகுேன ஊடக அமைச்சின் வழிந-
டத்தலில் ஏப்ரியல் இமைஞர் வமை-
யப்பின் நிதியு்தவியில் 2016 ஆம் 
ஆண்டின் 12ஆம் இைகக ்தகவைறி-
யும் ேட்டம் வ்தாடர்பில் அரோஙகத-
தின் அமனதது அமைச்சுககள் ைறறும் 
அ்தன் கீழ் இமைககப்பட்ட நிறுவ-
னஙகளின் ்தகவல் உததிசயாகத்தர்கள் 
100 சபரிறகு ்தகவல் அறியும் உரிமை 
ேட்டம் குறிதது வ்தளிவுபடுததும் 

இருநாள் வேயைைர்வு 2021 நவம்பர் 
ைா்தம் 29 ைறறும் 30 ஆம் திகதிகளில் 
வகாழும்பு 03 வைன்டரீனா   ச�ாட்-
டலில் நமடவபற்றது.  

இ்தன்சபாது, “அரசு ைறறும் பிர-
மைகளிறகிமடசய ்தகவல் பரிைா்றப்-
படுவ்தன் மூைம் அரோனது ்தைது பிர-
மைகளுககு சேமவ வேயவ்தறகான 
ேமூக வபாறுப்மப வவளிப்பமட-

யாக வேயவ்தறகாக ்தகவல் 
ேட்டதம்த பயன்படுத்தல் 
வ்தாடர்பில் அமனதது அரே 
உததிசயாகத்தர்கமையும் 
வ்தளிவுபடுத்தல் ைறறும் 
அ்தறகான தீர்வு ்தகவல் 
ேட்டதம்த வ்தாடராக 
ஏ ற பு ம ட ய ்த ா க கு வ ்தன் 
ஊசட சைறவகாள்ை 

முடியும் “ என வவகுேன ஊடக 
அமைச்சின் வேயைாைர் ைகத பீ. 
ையவீர வ்தரிவித்தார்.    இச்வேயை -
ைர்வில் வைவாைர்கைாக ்தகவல் 
அறியும் உரிமை ஆமைககுழுவின் 
முன்னாள் பணிப்பாைர் நாயகம் 
பியதிஸ்ஸ ரைசிஙக ைறறும் ேட்டத -
்தரணி ைகத லியனாரச்சியும் கைந்து 
வகாண்டனர்.  

ஆரியகுளம் மகிழ்வூட்டும் 

திடல் திறப்பு விழா இன்று
யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ். ைாநகர மு்தல்வர் விஸவலிஙகம் 
ைணிவண்ைனின்   "தூய நகரம்" திட்டததிறகு 
அமைவாக தியாகி அ்றகவகாமட நிறுவனததின் 
வாைச்தவன் தியாசகந்திரனின் நிதியு்தவியுடன் 
புனரமைககப்பட்ட ஆரியகுைம் ைகிழ்வூட்டும் 
திடல் தி்றப்பு விழா இன்று வியாழககிழமை (2) 
ைாமை 5.30 ைணிககு நமடவப்றவுள்ைது.  

யாழ் ைாநகர மு்தல்வரின் ்தமைமையில் 
நமடவப்றவுள்ை இந்நிகழ்வில், பிர்தை விருந்-
தினராக வடககு ைாகாை ஆளுநர் ஜீவன் 
தியாகராைாவும், சி்றப்பு விருந்தினர்கைாக 
தியாசகந்திரன் அர்ச்சுனா ைறறும் நிைாஜினி 
தியாசகந்திரனும் கைந்து வகாள்ைவுள்ைனர்.   

சைலும், ைாநகர ேமப உறுப்பினர்கள், ைாநகர 
ேமப ஆமையாைர். ைாநகர ேமப உததிசயாகத-
்தர்களும் கைந்துவகாள்ைவுள்ைனர்.  

இந்நிகழ்வில் இமேக கமைஞர்களுககான 
வகௌரவிப்பு இடம்வப்ற உள்ைச்தாடு, சக.பி.
குைரன் பஞேமூர்ததி குழுவினரின் நா்தேங-
கம், வாை சவடிகமககள், ்தண்ணீர் விசி்றல் 
சபான்்ற நிகழ்வுகளும் நமடவப்றவுள்ைன. 

தகவல் அறியும் உரிமம ததாடர்ாக 
அரச நிறுவனஙகளுக்கு அறிவூட்டுதல்  

அப்புத்தமை நகரிலும எரிவாயு

பதுமை தினகரன் விசேட நிருபர்  

அப்புத்தமை நகரில் சநறறு பகல் இடம்-
வபற்ற எரிவாயு சிலிண்டரில் கசிமவ 
வ்தாடர்ந்து ைககள் வபரும் ப்தட்டததுடனும், 
பீதியுடனும் காைப்படுகின்்றனர்.அப்புத்தமை 
நகரசை வபரும் பரபரப்பு அமடந்துள்ைது.
அப்புத்தமை நகரின் உைவகவைான்றிறகு, 
சநறறு புதிய எரிவாயு சகஸ சிலிண்டவரான்று 
வகாண்டு வேல்ைப்பட்டது. குறிப்பிட்ட உை -
வகததில் அவ் எரிவாயு சிலிண்டமர இயகக 
ஆரம்பிககு முன், உைவக உரிமையாைர் ேவர்க-
கார நீமர சிலிண்டர் மீது ்தடவியதும், எரிவாயு 
கசிவு ஏறபடுவது கண்டுப்பிடிககப்பட்டது. 

உடனடியாக அவ் எரிவாயு சிலிண்டமர, 
உைவக உரிமையாைர் எரிவாயு சிலிண்டர் 
வகாள்வனவு வேய்த கமடககு வகாண்டு வேன்று 
ஒப்பமடததுள்ைார்.இச் வேயதி பரவத வ்தாடங -
கியதும், ஏறகனசவ எரிவாயு சிலிண்டர்கமை 
வபறறுக வகாண்டவர்களும், எரிவாயு சிலிண்-
டர்கமை பரிசோ்தமனகமை வேயய ஆரம்பித-
துள்ைனர். 

சிலிணடரகளில் வாயு 
கசிவு சம்்வஙகள்

Nfs;tpkDf; Nfhuy;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpyf;fk; nra;ag;glyhk;.

1 2 3 4 5 6

gpupT kw;Wk; 
fpis

Nfs;tp kD ,yf;fk; kw;Wk; 
nghUs; tpsf;fk;

Nfs;tp kD KbTj; 
jpfjp kw;Wk; Neuk; 

Nfs;tp kD Mtzk; thq;Fk; ,lk; kw;Wk; njhlu;G ,yf;fk; Nfs;tp kD Mtzj;jpd; tpiy 

Nfs;tp kD tif

r.Ngh.Nf.(ICB )/ Nj.Ngh.
Nf.(NCB)

Nritfs;

gpwg;ghf;fy;
(kd;dhu; 
fhw;whiy 
kpd;Dw;gj;jp 
epiyak;)

MC/DGM/PROC/2021/003
kd;dhu; fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp 
epiyaj;jpw;fhd rhujp kw;Wk; 
vupnghUSldhd gazpfs; Ntd; 
(Van) xd;wpid thliff;F 
vLg;gjw;fhdNfs;tp kD Nfhuy;.

23/12/2021
14:30kzpf;F

jiyik nghwpapayhsu; mYtyfk;> jk;ggtdp fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp 
epiyak;> ,yq;if kpd;rhu rig> eLf;Flh> kd;dhu;> 41000.   njh. 
,y.: 023 2031020
kw;Wk; gpujpg; nghJ Kfhikahsu; mYtyfk; (kfhtyp tshfk;)>
,y. 42> mk;gpl;ba tPjp> fz;b> 20000.
njh. ,y.: 081-2224568

&. 1,000/=
midj;J fl;lzq;fisAk; kf;fs; tq;fpapd; 
(jiyikaff; fpis) kfhtyp tshf 204-2002-
30085-134 vd;w Nrkpg;G fzf;fpw;F kf;fs; 
tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; gzk; 
nrYj;jg;gl;L tq;fpr; rPl;il rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

Njrpa Nghl;b Nfs;tp 
kD 

(NCB)

Nkw;gb nfhs;Kjy; FOtpd; jiytu;> ,yq;if kpd;rhu rigapd; rhu;ghf> ru;tNjr/Njrpa Nghl;b Nfs;tp kDtpd; mbg;gilapy; Nkw;$wg;gl;Ls;s nghUl;fs;> fl;Lkhdq;fs; kw;Wk; NritfSf;F rhj;jpakhd toq;Feu;fsplkpUe;J 
%lg;gl;l Nfs;tp kDf;fis ,g;NghJ miof;fpwhu;. kpd;rhu rigaplkpUe;J thq;fg;gl;l Nfs;tp kD Mtzq;fspy; kl;LNk tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. filrp tupirapy; toq;fg;gl;l ,izg;gpypUe;J 'jfty; efy;" 
(Vyj;jpw;F my;y) ,id ('Information copy' not for bidding) gjptpwf;fk; nra;ayhk;.
Nfs;tp kD Mtzq;fs; tUq;fhy kDjhuu; my;yJ mtu;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w Kftu;fSf;F kl;LNk toq;fg;gLk;. Njitahd re;ju;g;gq;fspy; mtu;fs; 1987 Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;jr; rl;lk; vz; 3 ,d; mbg;gilapy; 
gjpT nra;ag;gl Ntz;Lk;.

Nfs;tp kD Mtzq;fspd; xt;nthU njhFg;gpw;Fk; NkNy cs;s ml;ltizapd; 6 Mk; tupirapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia nrYj;jp> Nfs;tp kD KbtilAk; jpfjpf;F ,uz;L ehl;fSf;F Kd;G tiu ve;j Ntiy ehl;fspYk; 
0900 kzpKjy; 1500 kzp tiu ,.kp.r. apd; gpujpg; nghJ Kfhikahsu;/jiyikg; nghwpapayhsuplk; vOj;Jg;G+u;t Nfhupf;ifiar; rku;g;gpg;gjd; %yk;> Nfs;tp kD Mtzq;fis ve;jnthU tUq;fhy kDjhuNuh my;yJ mtu;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w KftNuh ngw;Wf;nfhs;syhk;. nghJ Kfhikahsu;> ,.kp.r.apd; ngaupy; gzk; my;yJ tq;fp tiuNthiyahf (Bank Draft) gzk; nrYj;jg;glNtz;Lk;.

ntspehl;L ,uh[je;jpu J}jufq;fs;/tu;j;jf Mizf;FOf;fs; vOj;Jg;G+u;t Nfhupf;ifia rku;g;gpj;jhy; Nfs;tp kD Mtzq;fspd; jfty; efy;fis ,ytrkhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp kD Mtzq;fis tUq;fhy kDjhuu; 
my;yJ mtu;fspd; Kftu;fs; rk;ge;jg;gl;l gp.ngh.K/j.ngh. (DGM/CE) mYtyfj;jpy; ,ytrkhf Ma;T nra;ayhk;.

Nfs;tp kD Nfhuy; Kbtile;j gpd;du; Vyjhuu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;> tupir 9 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspy; Vyk; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd Nfs;tp kDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;

Vy Mtzq;fis toq;fpa ,.kp.r. apd; me;je;j gp.ngh.K/j.ngh. ,lkpUe;J> Vy ,Wjpj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;du; midj;J tpsf;fq;fSk; Nfhug;glyhk;

  * ICB – International Competitive Bidding (ru;tNjr Nghl;b Nfs;tp kDf;Nfhuy;)

  * NCB – National Competitive Bidding (Njrpa Nghl;b Nfs;tp kDf;Nfhuy;).

nghJ Kfhikahsh;

,yq;if kpd;rhu rig

tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> 

$l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; 

tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> fpof;F khfhzk;.

fpof;F khfhz tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> 
$l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpd; 
ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; gpd;tUk; tplak; njhlu;ghd ngWiff;fhd Nfs;tp 
Nfhug;gLfpd;wJ.

Nfs;tp ,y. tpguk; vz;zpf;if

GOSL/EP /06/AC/F/5/Pro/02 tptrha ,U rf;fu if ,ae;jpuk; 
gpul;L fyg;igAld;

32

Nkw;gb Nfs;tp NfhuYf;fpzq;f fpof;F khfhz tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil 
cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; 
tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpd; kPd;gpbg; gpuptpypUe;J gbtq;fisg; ngw;W 
G+uzg;gLj;jp rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,jw;fhf ,yq;if tq;fp> jpUNfhzkiy 
gpujhd fpisapy; (fpis ,y: 006) nrayhsu;> tptrha mikr;R vd;w ngaupy; 
fzf;F ,y> 005849124 ,w;F kPsspf;f Kbahj itg;Gg; gzkhf &gh 1>000.00 
nrYj;jp mg;gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fis 2021.12.02 njhlf;fk; 
2021.12.21 tiu mYtyf flik ehl;fspy; (fhiy 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 
kzptiu) mikr;rpypUe;J ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

Nfs;tpfs; %lg;gl;l ciwapypl;L 2021.12.21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kjy; 
fpilf;ff; $bajhf jiytu;> mikr;R ngWiff;FO> tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil 
cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; 
tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> jpUNfhzkiy vDk; 
Kftupf;F gjpTj;jghy; %yk; my;yJ Neubahf rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (jghy; 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky;%iyapy; xg;ge;j ,yf;fj;ijAk; mjd; cgjiyg;igAk; 
vOjp mDg;gTk;).

Nfs;tp Mtzq;fs; 2021.12.21 Mk; jpfjp gp.g. 2.01 kzpf;F jpUNfhzkiy> 
fd;dpahtPjp> tNuhjaefupy; mike;Js;s fpof;F khfhz tptrha> ePu;g;ghrd> 
fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT 
toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpy; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhf Nfs;tpfhuu; 
my;yJ mtu;fsJ gpujpepjpfs; cupa mj;jhl;rp Mtzj;Jld; gq;Fgw;w KbAk;.

Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuj;jpy; jpUNfhzkiy fd;dpahtPjp> tNuhjaefupy; 
mike;Js;s fpof;F khfhz tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> 
kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd 
mikr;rpy; ,ytrkhf ghu;itaplyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis fd;dpahtPjp> tNuhjaefu; jpUNfhzkiy fpof;F khfhz 
tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp 
kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpd; gpujk fzf;fhsuplk; 
mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp ,y : 026 - 2220393
njhiyefy; ,y : 026 - 2222025

fyhkjp gj;kuh[h> 

jiytu; ngWiff;FO> 

tptrha> ePu;g;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> 

kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; 

tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> fpof;F khfhzk;. 

fd;dpahtPjp> tNuhjaefu;> jpUNfhzkiy.

Nfs;tp Nfhuy;
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,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 
NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;
tpiykDg;
gpizj; 
njhif

ngNrt         
mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;
%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CES/FP/05/
PT/6222(civil)

04 Nos. Cell Fenders for Island 
B/W

30,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/
PT/6240(EL)

120 Nos. Status Indicator Led 
Lamp Assembly for Spreaders

20,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/06/
PT/6243(EL)

100 Nos. Normally Close 
Inductive Proximity Switches for 
JCT Cranes

20,000.00 1,000.00 2022.01.06 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05PT/ 
6237(EL)

100 Nos. Kokosha Receptacles 
for Reefer Sockets

35,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/
PT/6250(EL)

100 Nos. Reefer Socket Interior 
assembly for Reefer Sockets of 
ECT

40,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6251(EL)

50 Nos. of PG6A Tacho 
Generators for the Transfer 
Cranes of JCT

40,000.00 1,000.00 2022.01.11 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/20/025

01 No. Automated Computer 
System Monitoring Software 
Tool & Licenses for SLPA

30,000.00 1,000.00 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/20/
PT/07/002

Chemical Suits 40,000.00 1,000.00 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/13/59

Motor Tyres 21.00X25 40 PLY 
Tubeles – 15 Nos.

100,000.00 3,500.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/17/059

35MM2  CU/XLPE/PVC 4 Core 
Power Cables

45,000.00 1,000.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/13/060

100 Nos. Motor Tyres 1000X20 
16 PLY (Cross PLY)

35,000.00 1,000.00 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 
xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 
rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 
cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 
Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j        Ie;J (5) tUlq;fSf;F 
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 brk;gh; 3 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 
gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk; gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; 
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; 
njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

mur kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdq;fspd; gjtpfSf;F ngau; 

Fwpg;gplg;gl;l/epakpf;fg;gl;l Ml;fspd; jFjp gw;wp 

Muha;tjw;fhd ,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; 

cau; gjtpfs; gw;wpa FO 

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cau; gjtpfs; gw;wpa FO gpd;tUk; gjtpfs; njhlu;ghf ngau; 

Fwpg;gplg;;gl;l/epakpf;fg;gl;ltu;fspd; jFjpfis MuhAk;: -

,y. ngau; kw;Wk; tpyhrk; gjtp

1.
jpU.k`pe;j Gj;jjhr rkurpq;f ,yf;fk;.  

53/2> nlhupq;ld; gpNs];> nfhOk;G 07

mnkupf;fh kw;Wk; nkf;rpNfhTf;fhd 

,yq;ifapd; J}Jtuhf ngau; 

Fwpg;gplg;gl;ltu;

2

jpU. vk;. k`pe;j rhypa> 126/2vg;> 
k`hNghjp khtj;ij> g`y 

fuf`Kd> fltj;j

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

3
jpU. rpwpdpky; ngNuuh> 125 V> 

khf;Nftpl;l> [h-vy

N`hl;ly; nltyg;gu;]; (yq;fh) 

gpvy;rpapd; jiytuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

4

jpU. V.vy;.V.V. rpwptu;jd> ,yf;fk;. 

28/38> 'mYj;tj;j" gLtd;Jlht tPjp> 

`Gfy tf;nty;y

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt 

epWtfj;jpd; jiytuhf 

epakpf;fg;gl;ltu;

5

jpU. =khy; tpN[Nrfu> ,yf;fk;. 

67/38> g;upk;Nuh]; ghu;f;> nkhup]; tPjp> 

fGN`d;nghy> ntypgj;j> mf;kPkd> 

fhyp

mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltu;

 

Nkw;Fwpg;gpl;l ngau; Fwpg;gplg;gl;l/epakpf;fg;gl;l egu;fs; njhlu;gpy; vtNuDk; my;yJ 

ve;jNthu; mikg;Gk; fUj;Jf;fisj; njuptpf;f tpUk;gpdhy; Kiwahff; ifnahg;gkpl;L> 

'nrayhsu;> cau; gjtpfs; gw;wpa FO> FOg; gzpafk;> ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;> = 

[atu;jdGu Nfhl;Nl" vd;w tpyhrj;jpw;F 2021 brk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd;du; fpilf;ff;$ba tifapy; gjpTj; jghypy; ,d;Nwy; njhiyefy; ,y. 011-2777300 

Clhf my;yJ highposts_c@parliament.lk vDk; kpd;mQ;ry; Kftupf;F mDg;gpitf;fyhk;.

mt;ntOj;J %y fUj;Jf;fSf;F Nkyjpfkhf tha;%y fUj;Jf;fisAk; Kd;itf;FkhW 

FOtpdhy; gzpf;fg;glyhk;. ,e;j tpsk;guk; ghuhSkd;w ,izaj;jsj;jpYk; ,lk;ngw;Ws;sJ 

(www.parliament.lk).

FOr; nrayhsu; 

ghuhSkd;wr; nrayhsu; ehafk;.

,yq;ifg; ghuhSkd;wk; 

= [atu;jdGu Nfhl;Nl. 

2021 brk;gu; 02 Mk; jpfjp



ஒமிக்ரோன் க�ோ்ரோனோ க�ோற்று திரிபின் 
வீரியம் மற்றும் அ�ன் �டுப்பூசி போது�ோப்்ப 
�டுககும் திறன் பற்றிய நிச்சயமற்ற �ன்்மககு 
மத்தியில் அகமரிக�ோவுக�ோன விமோனப் பய-
ணங�ளில் க�ோவிட்–19 பரி்்சோ�்ன விதி�ள் 
தீவிரப்படுத்�ப்பட்டிருப்ப்�ோடு பல நோடு�-
ளும் �மது எல்்ல �ட்டுப்போடு�்ை ்மலும் 
�டு்மயோககியுள்ைன.   

பயணக �ட்டுப்போடு�்ை விரிவுபடுத்துவ-
�ோ� ஜப்போன் மற்றும் க�ோஙக�ோங நோடு�ள் 
அறிவித்திருப்ப்�ோடு அசசுறுத்�ல் உள்ை நோடு-
�ளின் பயணி�ளுககு ம்லசியோ �ற்�ோலி� 
�்ை விதித்துள்ைது. ஏற்�ன்வ கவளிநோட்ை-
வர�ள் நோட்டுககுள் வருவ�ற்கு �்ை விதித்-
திருககும் ஜப்போனில் ்நற்று இரணைோவது 
ஒமிக்ரோன் திரிபு ்சம்பவம் பதிவோகியுள்ைது.   

ஏ்னய நோடு�ளிலும் புதிய ்சம்பவங�ள் 
பதிவோ� ஆரம்பித்துள்ைன. சிட்னியில் பல 
இைங�ளுககு பயணித்� ஒருவருககு இந� 
புதிய திரிபு க�ோற்றியிருககும் வோய்ப்பு உள்-
ை�ோ� அவுஸ்தி்ரலியோ குறிப்பிட்டுள்ைது. 
க�ோற்றுககுள்ைோன நபர கபரிய இ்்ச நி�ழ்சசி 
ஒன்றில் �லநது க�ோணடிருப்ப�ோ� கைன்-
மோரக குறிப்பிட்டுள்ைது.   

எனினும் கபோதுப்ப்ையோன பயணத் 
�்ை�ள் இந� ்வரஸ் திரிபு உலக�ஙகும் 
பரவுவ்� �டுக�ோது என்றும் அது வோழ்க்� 
மற்றும் வோழ்வோ�ோரத்தில் கபரும் சு்ம்ய்ய 
ஏற்படுத்தும் என்றும் உல� சு�ோ�ோர அ்மப்பு 
குறிப்பிட்டுள்ைது. பதிலோ� உைல்நி்ல ்சரியில்-
லோ�வர�ள், அசசுறுத்�ல் ஏற்பைககூடியவர�ள் 
அல்லது 60 வயது அல்லது அ�ற்கு ்மற்பட்ை-
வர�ள் மற்றும் �டுப்பூசி ்போைோ�வர�ள் அச-
சுறுத்�ல் க�ோணை பகுதி�ளுககுச க்சல்வ்� 
ஒத்தி்வககும்படி அந� அ்மப்பு அறிவுறுத்-

தியுள்ைது. முன்ன�ோ� கமோைரனோ மருநது உற்-
பத்தி நிறுவனத்தின் �்ல்ம நிரவோ� அதி�ோரி 
இந� திரிபு பற்றி எச்சரிககும் வ்�யில் �ருத்-
துககூறிய நி்லயில் �ைந� க்சவவோயன்று 
நிதிச ்சந்��ள் வீழ்சசி �ணை்�ோடு ்நற்று 
பு�ன்கிழ்மயும் மு�லீட்ைோைர�ள் நிச்சமற்ற 
சூழ்ல்ய கவளியிட்டுள்ைனர.   

க�ோ்ரோனோ க�ோற்றுககு எதிரோ� �டுப்பூசி 
கபறுவ�ற்கு உல�ைோவிய சு�ோ�ோர அதி�ோரி-
�ள் மீணடும் ஒரு மு்ற வலியுறுத்தியுள்ைனர.   

“எமது சிறந� �ற்போது�ோப்போ� க�ோைரந-
தும் �டுப்பூசி்ய உள்ைது” என்று பிரிட்ைன் 
சு�ோ�ோர அ்மச்சர ்சோஜித் ஜோவிட், ஸ்்� 
நியூஸ் க�ோ்லக�ோட்சிககு க�ரிவித்�ோர.   

“அது ்போதுமோன க்சயல்திறன் இன்றி 
இருக�லோம் என்பது உண்ம்ய. அது 
பற்றி இன்னும் எமககு உறுதியோ� க�ரியோது. 
ஆனோல், அது தீவிரமோன ்நோய் நி்லககு 
எதிரோ� க�ோைரநது க்சயல்திறன் க�ோணை�ோ� 
இருக� வோய்ப்பு உள்ைது” என்று அவர குறிப்-
பிட்ைோர.   

இநநி்லயில் இஙகிலோநதில், கபோதுப் 
்போககுவரத்து வோ�னங�ள், �்ை�ள், வங-
கி�ள், முடிதிருத்தும் இைங�ள் ்போன்றவற்-
றில், மீணடும் மு�க�வ்சம் அணிவது �ட்ைோ-
யமோக�ப்பட்டுள்ைது. ஒமிக்ரோன் ்வரஸ் 
திரி்ப �ட்டுப்படுத்தும் ்நோககில், ்மலும் 
சில �ட்டுப்போடு�ளும் மீணடும் நைப்புககு வந-

துள்ைன. இதுவ்ர, பிரிட்ைனில் 11 ்பரிைம் 
ஒமிக்ரோன் ்வரஸ் திரிபு அ்ையோைம் 
�ோணப்பட்டுள்ைது. அந� எணணிக்� அதி�-
ரிக�ககூடும் என, பிரிட்டிஷ் அர்சோங�ம் எதிர-
போரககிறது.  

புதுவ்�க கிருமி்யப்பற்றி ்மல் விவரம் 
கி்ைககும்வ்ர அ�ன் பரவ்லத் �டுப்பதும் 
�ட்டுப்படுத்துவதும் மி� முககியம் என, அது 
�ருதுகிறது.   

�டுப்பூசி கபற்றவர�ளின் இரத்�த்தில் புதிய 
்வரஸ் திரி்ப எதிரப்ப�ற்கு ்போதுமோன 
உைல் எதிரப்புச ்சகதி இருககிற�ோ என்ப்� 
�ணைறியும் ஆய்வுகூை ்்சோ�்ன முடிவு�ள் 
அடுத்� சில வோரங�ளில் கி்ைக�ப்கபறும் 
என்று ஐ்ரோப்பிய மருநது�ள் நிறுவன நி்ற-
்வற்று பணிப்போைர எமிர குக க�ரிவித்துள்-
ைோர.   

வரும் டி்சம்பர 13 ஆம் தி�தி க�ோைக�ம் 
ஐநது மு�ல் 11 வயது சிறுவர�ளுககு �டுப்பூசி 
வழஙகும் திட்ைத்்� ஐ்ரோப்பிய ஒன்றியம் 
ந்ைமு்றப்படுத்�ப்பைவுள்ை்ம குறிப்பி-
ைத்�க�து.  

்ப்சர மருநது உற்பத்தி நிறுவனத்துைன் 
இ்ணநது �யோரிககும் �டுப்பூசி ஒமிக்ரோனில் 
இருநது �டு்மயோன ்நோய் நி்ல்மககு 
எதிரோ� வலுவோன போது�ோப்்ப அளிககும் 
என்று ப்யோஎன்கைன் �்ல்ம நி்ற்வற்று 
அதி�ோரி நம்பிக்� க�ரிவித்துள்ைோர.   

புதிய க�ோ்ரோனோ ்வரஸ் திரிபுககு பதில் 
நைவடிக்�யோ� பிரிட்ைன் மற்றும் அகம-
ரிக�ோ கூடு�ல் �டுப்பூசி வழஙகும் பூஸ்ைர திட்-
ைத்்� விரிவுபடுத்தியுள்ைன.   

�ைந� வோரம் க�ன்னோபிரிக�ோவில் மு�ல் 
மு்ற �ணடுபிடிக�ப்பட்ை பல எணணிக்�-
யோ� மரபணு பிறழ்வு�்ைக க�ோணை ஒமிக-

்ரோன் திரிபு �ற்்போது பல நோடு�ளுககும் பரவி 
உள்ைது. இதில் புதி�ோ� ்சவூதி அ்ரபியோ, 
்நஜீரியோவிலும் க�ோற்றுச ்சம்பவங�ள் பதி-
வோகியுள்ைன.   

பி்ரசிலில் மு�ன்மு்றயோ� இருவருககு 
ஒமிக்ரோன் திரிபு அ்ையோைம் �ோணப்பட்டுள்-
ைது. லத்தீன் அகமரிக� நோடு�ளில் பி்ரசிலில்-
�ோன் மு�ன்மு்ற புதுவ்� ்வரஸ் உறுதி 
க்சய்யப்பட்டுள்ைது. எனினும் க�ன்னோபிரிக-
�ோவில் ஒமிக்ரோன் வ்� ்வரஸ் �ணைறியப்-
படுவ�ற்கு முன்்ப அது ஐ்ரோப்போவில் இருந-
��ோ�ப் புதிய ��வல்�ள் கவளியோகியுள்ைன.  

ஒமிக்ரோன் திரி்ப பற்றித் க�ன்னோபிரிக�ோ 
அதி�ோரப்பூரவமோ� அறிவிப்ப�ற்கு முன்ன்ர, 
கந�ரலோநதில் அது இருவரிைம் அ்ையோைம் 
�ோணப்பட்ை�ோ� அநநோட்டு அதி�ோரி�ள் க�ரி-
வித்துள்ைனர. அவர�ளில் ஒருவர கவளிநோடு�-
ளுககுப் பயணம் ்மற்க�ோள்ைோ�வர.  

புதிய க�ோ்ரோனோ திரிபுககு எதிரோ� சுமோர 56 
நோடு�ளில் பயணக �ட்டுப்போடு�ள் அமுல்ப-
டுத்�ப்பட்டிருப்ப�ோ� உல� சு�ோ�ோர அ்மப்பு 
குறிப்பிட்டுள்ைது.   

உறுப்பு நோடு�ள் கபோதுப்ப்ையோ� �ட்டுப்-
போடு�்ைக க�ோணடுவநதிருப்பது ஏற்றத்�ோழ்-
்வ்ய அதி�ரிககும் என்று உல� சு�ோ�ோர 
அ்மப்பின் �்லவர கைட்்ரோஸ் அ�கனோம் 
�ப்ரி்யசுஸ் குறிப்பிட்டுள்ைோர.  

அகமரிக�ோவுககு வரும் விமோனப் பயணி-
�ள் அ்னவரும் புறப்படுவ�ற்கு ஒரு நோ்ைக-
குள் க�ோவிட்-19 க�ோற்று இல்்ல என்ப்� 
உறுதி க்சய்யும் பரி்்சோ�்ன முடிவு�்ை �ோட்-
டுவ�ற்கு புதிய �ட்டுப்போடு க�ோணடுவரப்பட்-
டுள்ைது. முன்ன�ோ� புறப்படுவ�ற்கு முன்னர 
மூன்று நோட்�ளுககுள் எடுக�ப்பட்ை ் ்சோ�்ன 
முடிவு�்ை �ோணபிக� வ்சதி இருந�து.     

உயரநதுவரும் பணவீக�ம் 
உல�ைவில் வோழ்க்�ச க்சலவு-
�்ை உயரத்தியுள்ை நி்லயில், 
உலகின் வோழ்வ�ற்கு அதி� 
க்சலவு க�ோணை ந�ரோ� இஸ்்ர-
லின் கைல் அவிவ மு�லிைத்்� 
பிடித்துள்ைது.

தி எக�ோனமிஸ்ட் ்சஞ்சி்�-
யின் கபோருைோ�ோர புலனோய்வு 
பிரிவினோல் ்மற்க�ோள்ைப்பட்ை 
ஆய்வின்படி இந� இஸ்்ரலிய 
ந�ரம் ஐநது இைங�ள் முன்்னறி 
மு�ல் மு்றயோ� மு�ல் இைத்்�ப் 
பிடித்துள்ைது.   

உல�ைோவிய வோழ்க்�ச க்சலவு 
குறியீடு, 173 ந�ரங�ளில் கபோருட்-
�ள் மற்றும் ்்ச்வ�ளுககு அகம-
ரிக� கைோலரில் வி்ல ஒப்பிைப்-
பட்டு க�ோகுக�ப்படுகிறது.

இஸ்்ரலிய நோணயமோன ்்சக�ல் 
அகமரிக� கைோலருககு எதிரோ� 
வலுப்கபற்றது.

அ்�்போன்று ்போககுவரத்து 
மற்றும் மளி்� கபோருட்�ளின் 

வி்ல அதி�ரிப்பு கைல் அவிவ ந�ர 
்வ�மோ� முன்னி்லககு வருவ�ற்கு 
�ோரணமோகியுள்ைது. போரிஸ் மற்றும் 
சிங�ப்பூர இரணைோவது இைத்்� 
பகிரவ்�ோடு அ�்ன அடுத்து சூரிவ 
மற்றும் க�ோஙக�ோங �ோணப்படு-
கின்றன. நியூ்யோரக ஆறோவது இைத்-
திலும் கஜனீவோ ஏழோவது இைத்தி-
லும் உள்ைன.   

உலகில் மி�க கு்றந� க்சலவு 
க�ோணை ந�ரோ� சிரிய �்லந�ர 
ைமஸ்�ஸ் பதிவோகியுள்ைது.

அகமரிக�ோவின் மிசசி-
�ன் மோநிலத்தில் உள்ை உயர 
போை்சோ்ல ஒன்றில் இைம்-
கபற்ற துப்போககிச சூட்டில் 
மூன்று மோணவர�ள் க�ோல்-
லப்பட்ை்�ோடு ஆசிரியர 
ஒருவர உட்பை ்மலும் 
எட்டுப் ்பர �ோயம்ைந�-
னர.  

இதில் 16 வயது சிறுவன் 
மற்றும் 14 மற்றும் 17 வயது 
சிறுமி�ள் க�ோல்லப்பட்டிருப்-
ப�ோ� கபோலிஸோர க�ரிவித்�னர. இ்� 
போை்சோ்லயின் 15 வயது மோணவன் 
ஒருவ்ன இந� �ோககு�்ல நைத்திய-
�ோ� ்சந்�கிக�ப்படுவ�ோ� குறிப்பிட்-

டிருககும் கபோலிஸோர, ஒரு நோ்ைககு 
முன்ன்ர எடுத்து வந� �னது �ந்�-
யின் ்�த் துப்போககி்ய பயன்படுத்தி 
இந�த் �ோககு�்ல நைத்தி இருப்ப�ோ� 

க�ரிவித்�னர. போை்சோ்லககு 
கபோலிஸோர அ்ழக�ப்பட்ை 
ஐநது நிமிைத்திற்குள் இந� 
மோணவன் கபோலிஸோரிைம் 
்சரண்ைநதுள்ைோன். �ைந� 
க்சவவய்ககிழ்ம இைம்-
கபற்ற இந�த் �ோககு�லின்-
்போது ்ம்்ச�ளுககுக கீழ் 
ஒளிநதுக�ோணை�ோ� மோண-
வர�ள் குறிப்பிட்டுள்ைனர. 
�ோககு�லுக�ோன ்நோக�ம் 
இன்னும் �ணைறியப்பை-

வில்்ல என்றும் �டுப்புக �ோவலில் 
இருககும் மோணவன் ்ப்ச மறுப்ப�ோ�-
வும் க்சய்தியோைர ்சநதிப்பு ஒன்றில் அதி-
�ோரி�ள் குறிப்பிட்ைனர.
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ஹ�ொன்டுரொஸின் முதல் ஹெண்  
ஜனொதிெதியொகிறொர் கொஸ்டரொ

கிடரககத்தில் தடுப்பூசி  
ஹெறொவி்்ொல் அெரொதம்

ஒமிகடரொன் வைரஸ திரிபு:  
ெடயொஎன்ஹ்க நம்பிகவக

அஹெ. உயர் ெொ்சொவையில்  
துப்ெொககிச் சூடு: மூைர் ெலி

உைகில் ஹசைவுமிகக  
நகரம் ஹ்ல் அவிவ்

ஒமிக்ரோன் திரிபு ்ேலும் பல நோடுகளில்  
பரவல்: எல்்லக கட்டுபபோடுகள் தீவிரம்  
உைக சுகொதொர அவெப்பு புதிய அறிவுவர

ஹகொவி்–19 ெொத்திவரககு அஹெரிககொவில் ஒப்புதல்

கி்ரக�த்தில் 60 வயதுககு 
்மற்பட்்ைோர க�ோவிட்–19 
�டுப்பூசி கபறுவது �ட்ைோய-
மோக�ப்பைவுள்ைது. அவவோறு 
�டுப்பூசி கபற மறுப்்போருககு 
ஜனவரி நடுப்பகுதியில் இருநது 
மோ�த்திற்கு 113 கைோலர அபரோ-
�ம் விதிக�ப்படும் என்று பிர�-
மர கிரியோ்�ோஸ் மிட்்்சோைகிஸ் 
க�ரிவித்துள்ைோர.

இந� பணம் கி்ரக� சு�ோ�ோர 
�ட்ை்மப்புககு வழங�ப்பை-
வுள்ைது. அநநோட்டில் மருத்துவ-
ம்ன�ளில் அனுமதிக�ப்படு்வோர 
அதி�ரித்து சு�ோ�ோர �ட்ை்மப்பு 
கநருக�டிககு உள்ைோகியுள்ை்ம குறிப்-
பிைத்�க�து.

கி்ரக�த்தில் மக�ள் க�ோ்�யில் 63 
வீ�மோன 11 மில்லியன் மக�ள் முழு-
்மயோ� �டுப்பூசி கபற்ற்போதும், 60 
வயதுககு ்மற்பட்ை 520,000ககும் 
அதி�மோனவர�ள் இன்னும் �டுப்பூசி 
கபறவில்்ல என்று �ரவு�ள் �ோட்டு-
கின்றன.

“60 வயதுககு ்மற்பட்ை கி்ரக�ர-
�ள் மு�ல் ஊசி்ய கபறுவ�ற்�ோன 
முன்பதி்வ ஜனவரி 16ககு முன் 
்மற்க�ோள்ை ்வணடும்” என்று பிர�-
மர கவளியிட்ை அறிவிப்பில் கூறப்பட்-
டுள்ைது.   

இந�த் திட்ைம் போரோளுமன்றத்தின் 
ஒப்பு�்ல கபற ்வணடி இருந�்போ-
தும் இ�ற்கு எம்.பிக�ள் ஆ�ரவளிப்-
போர�ள் என்று நம்புவ�ோ� அவர குறிப்-
பிட்ைோர.

்ப்சர–ப்யோஎன்கைக நிறுவ-
னங�ளின் க�ோவிட் –19 �டுப்பும-
ருநது ஒமிக்ரோன் ்வரஸ் திரிபு 
�டு்மயோ�ப் போதிக�ப்படுவதிலி-
ருநது வலுவோன போது�ோப்பு அளிக-
�ககூடும் என ப்யோஎன்கைக 
நிறுவனத்தின் �்ல்ம நிரவோ� 
அதி�ோரி உ�ர ்சோஹின் கூறியுள்-
ைோர.   

�டுப்பூசியின் க்சயல்திற்ன 
ஒமிக்ரோன் போதிககுமோ என்ப்�க 
�ணைறிய ஆய்வு�ள் ந்ைகபறு-
வ�ோ� அவர கூறினோர. அ�ன் மூலம், 
புதிய �டுப்புமருநது ்�்வப்படுமோ 
என்ப்� நிரணயிக�லோம் என்றோர 
அவர. ்மம்படுத்�ப்பட்ை �டுப்பு-
மருந்� உருவோககும் பணி�ளில் 
�ற்்போது ப்யோஎன்கைக ஈடுபட்டுள்-
ைது. எனினும் அது ்�்வப்படுமோ 
என்பது இன்னும் க�ரியவில்்ல 
என்று ்சோஹின் குறிப்பிட்ைோர.   

பூஸ்ைர என்ற மூன்றோவது �டுப்பூசி-
்யப் ்போட்டுகக�ோள்வதும் ஒமிக-
்ரோன் திரிபுககு எதிரோ�ப் போது�ோப்பு 

அளிக�லோம் என்று அவர குறிப்பிட்-
ைோர. ்ப்சர, ப்யோஎன்கைக நிறுவ-
னங�ள் ஆல்போ, கைல்ைோ ஆகிய வ்� 
்வரஸ் திரிபு�ளுககு எதிரோ� �டுப்பும-
ருந்� ஏற்�ன்வ உருவோககிவிட்ைன. 
அ்வ ்்சோதிக�ப்பட்டு வருகின்றன.   

இ�ற்கி்ையில் ஐ்ரோப்பிய ஒன்றிய 
மருநது ஒழுஙகுமு்ற ஆ்ணயம், 
ஒமிக்ரோன் ்வரஸுககு எதிரோன �டுப்-
புமருநதுககு 3 மு�ல் 4 மோ�ங�ளுக-
குள் ஒப்பு�ல் அளிக�ப்பைலோம் என்று 
க�ரிவித்துள்ைது.

க�ோன்டுரோஸ் ்�ர�லில் ஆளும் 
�ட்சி ்�ோல்வி்ய ஒப்புகக�ோணடி-
ருககும் நி்லயில் அநநோட்டின் மு�ல் 
கபண ஜனோதிபதியோ� சி்யோமோரோ 
�ோஸ்ட்்ரோ நியமிக�ப்பை வோய்ப்பு 
ஏற்பட்டுள்ைது. �ைந� நவம்பர 28 
ஆம் தி�தி ந்ைகபற்ற ்�ர�லில் 
இைது்சோரி லிப்்ர �ட்சியின் ்வட்போ-
ைரோன �ோஸ்ட்்ரோ �னது ்போட்டியோ-
ை்ர விைவும் 20 வீ� புள்ளி�ைோல் 
முன்னி்ல கபற்றிருப்ப�ோ� ஆரம்-
பக �ட்ை முடிவு�ள் க�ரிவிககின்-
றன.   

அவரது கவற்றி வலது்சோரி ்�சிய 
�ட்சியின் 12 ஆணடு ஆட்சி்ய 
முடிவுககுக க�ோணடுவருவ�ோ� 

உள்ைது. அந� ஆட்சி மு்ற்�டு�ள் 
மற்றும் ஊழல் குற்றச்சோட்டு�ளுககு 
மு�ம்க�ோடுத்�்ம குறிப்பிைத்�க-
�து.   இ�ன்படி  ஜனோதிபதி  ஜுவோன் 
ஓரலன்்ைோ க�ரனோன்ைஸுககு பதி-
லோ�்வ �ோஸ்ட்்ரோ புதிய ஜனோதிபதி-
யோ� ்�ரவு க்சய்யப்பட்டுள்ைோர.   

க�ரனோன்ைஸின் ்ச்�ோ�ரர 
்போ்�க�ைத்�ல் குற்றச்சோட்டில் 
அகமரிக�ோவில் சி்ற ்வக�ப்பட்டி-
ருககும் நி்லயில் அவர ் போ்� வரத்-
��த்தில் ஈடுபடுவ�ோ� குற்றச்சோட்-
டுககு மு�ம்க�ோடுத்�ோர. “்போ்� 
்சரவோதி�ோரம் மற்றும் ஊழல்” படுகு-
ழியில் இருநது நோட்்ை மீட்கைடுப்ப-
�ோ� �ோஸ்ட்்ரோ உறுதி அளித்துள்ைோர.

க�ோவிட்–19 ்வரஸ் க�ோற்றோல் 
அதி�ப் போதிப்புககு ஆைோகும் ்சோத் -
தியமுள்்ைோருககு கமரக நிறுவனத் -
தின் மோத்தி்ர மூலம் சிகிச்்சய -
ளிக� அகமரிக�ச சு�ோ�ோர நிபுணர 
குழு ஒப்பு�ல் அளித்துள்ைது.  

்வரஸ் க�ோற்றோல் போதிக�ப் -

பட்்ைோருககு ்மோல்னுபிரவீர 
மோத்தி்ர மூலம் சிகிச்்சயளிப்பது 
எளி்மயோனது. ஒமிக்ரோன் உட் -
பைப் புதி�ோ� உருமோறும் ்வரஸ் -
�ளுககு எதிரோன க்சயல்திறன் 
க�ோணை�ோ� அந� மோத்தி்ர �ரு -
�ப்படுகிறது.  

்மோல்னுபிரவீர மோத்தி்ரககு 
பிரிட்ைன் ஏற்�ன்வ ஒப்பு�ல் 
அளித்துவிட்ைது.  

்வரஸ் க�ோற்று அறிகுறி க�ரிய -
வந�தும் 5 நோள் அந� மோத்தி்ர்ய 
எடுத்துகக�ோள்ை ்வணடும். மருத் -
துவம்னயில் அனுமதிக�ப்படு -

வ்�யும் ்நோயோளி�ள் உயிரிழப் -
ப்�யும் மோத்தி்ர போதியோ�க 
கு்றப்ப�ோ�க கூறப்படுகிறது.  

அவ்சர�ோலத்தில் மோத்தி்ர்யப் 
பயன்படுத்� அகமரிக�ோ வி்ரவில் 
ஒப்பு�ல் அளிககும் என்று க�ரிகி -
றது.



10 2021 டிசம்பர் 2 வியாழக்கிழமை2–12–2021

காதலை மட்டுமலை காமதலதயும் 
முகம்சுழிகக செய்ாமல ரசிககும்்படி்ாக 
்ாததவரகள் ச்பண்புைவரகள்...   

எட்டு வருடங்களா்க உதிரம் க்காடுத்து 
உயிர் ்காக்கும் கெண்..

பவதாரணி ராஜசிங்கம்

'உதிரம் க�ொடுத்து உயிர் �ொப்பொம்' 
எனும் குருதிகக�ொடை பணி 
ம�த்்ொன ்ேடையொகும். 
இச்ேடையொனது ்ொனத்தில் சிறந் 
்ொனமொ�வும் �ரு்பபடுகினறது. 
அந் ைட�யில், 'உதிரம் க�ொடுத்து 
உயிர் �ொப்பொம்' எனும் உனன்மொன 
பணியில் ்ங�டை அர்பபணித்துக 
க�ொண்டுளை மனி்ொபிமொன 
்ேடையொைர்�ள ்ங�ைது 
உயி்ரொடைமொன கேயல்பொடு�ள 
க்ொைர்பில் தின�ரனுக�ொ� 
மனம் திறககினறனர்.

நாம ைனிதநநய ைனப்பாங்-
ந�ாடு இருந்துக�ாண்டு 
அடுததவரின் உயிர் �ாக்� 

முன்வர நவண்டும. ஒருமுமை இரதத-
தானம கசயத பின்னர் அடுதத சந்தர்ப-
்பம எபந்பாது வரும என்ை அவா எனக்-
குள் உருவாகின்ைது என்கிைார் கிழக்கு 
்பல�மைக்�ழ� வர்தத� மு�ாமைத-
துவ பிரிவு ்பட்டதாரியும ்பகுதிநநர விரி-

வுமரயாளருைான �நேசன் சு�ன்யா.
ைட்டக்�ளபபு, �ளுதாவமளமயச் 

நசர்ந்த சு�ன்யா தனது ்பல�மைக்�ழ -
�க் �ாைததில 21ஆவது வயதிநைநய 
இரதததானம கசயய கதா்டங்கியிருக்-
கிைார்.

தறந்பாது 28 வயமத எடடிபபிடித-
திருக்கும அவர்,  இரதததானம எனும 
உன்னதப ்பணி ்பறறி நைலும கூறும�-
யில,

நான் ்பல�மைக்�ழததில ்பயின் -
றுக�ாண்டிருந்தந்பாது ைாேவர்�ள் 
என்ை வம�யில சமூ�ததிற�ான எைது  
்பங்�ளிபபு) எனும சமூ�ப ்பணியில 
ஈடு்படடிருந்நதன். 

இந்நிமையில எனது ்பட்டப்படிபபின் 
இரண்்டாவது வரு்டததில இரதததான 
மு�ாகைான்று ந்டதத ஏற்பாடு கசய-
யப்படடிருந்தது. அதில ்பல�மைக்�ழ -

�ததின் ஏமனய பீ்டங்�மளச் நசர்ந்த 
ைாேவர்�ள், விரிவுமரயாளர்�ள் 
என்று குருதிக்க�ாம்டயாளர்�ள் ்பைர் 
்பங்கு்பறறியிருந்தனர். அபந்பாநத 
நானும முதறத்டமவயா� இரதததானம 
கசயவதறகு உந்தப்படந்டன்.

அடுததவரின் உயிமரக் �ாக்� நவண் -
டுகைன்ை ஆர்வம எனக்கு சிறு வயது 
முதறக�ாண்ந்ட இருந்து வந்தது.

�ஷ்டததிலிருபந்பாருக்கு என்னால 
்பே உதவி கசயய முடியாத நிமை 
இருந்தந்பாதும, ை�ததான தானைான 
இரதததானதமத என்னால கசயயைா-
கைன்று உேர்ந்நதன்.

எனது வீட்டாருக்குத கதரிவிக்�ாை -
நைநய நான் முதற த்டமவயா� இரதத-
தானம கசயநதன். இதில ஆதை திருபதி-
மயயும உேர்ந்நதன்.

பின்னர் இந்த வி்டயதமத எனது வீடடி-
லுள்நளாருக்கு கதரியப்படுததியந்பாது, 
எனது சந�ாதரர்�ளும இரதததானம 
கசயயத கதா்டங்கினர். இதனால நான் 
மி�வும ைகிழ்ச்சியம்டந்நதன்.

வி்பதது�ள் கதா்டர்்பான த�வல -
�மள கசயதி�ளில �வனிக்குமந்பாது 
எைது குருதிக்க�ாம்டயின் க்பறுைதி 
இன்னும அதி�ம என்று நதான்றும.

்பல�மைக்�ழ�ததின் ஒவகவாரு 

வரு்டாந்த நி�ழ்விலும நாம விருமபி 
இரதததானம கசயது வந்நதாம.

நாம இரதததானம கசயயுமந்பாது 
எைது உ்டலில ஒரு புதுவிதைான இரதத 
உருவாக்� �ட்டமைபபு கசயற்படு -
கின்ைது.

4 ைாதங்�ளுக்கு ஒருமுமை இரத -
ததானம கசயவது நலைது எனவும 
இதனால புதிய இரதத கசல�ள் உருவா-
குவதா�வும கூைப்படுகின்ைது. இரதததா-
னம கசயவதால எைது உ்டல நிமையும 
ஆநராக்கியைம்டகின்ைது.

எனது குருதிக்க�ாம்டயால இன, ைத, 
கைாழி, சிறிநயார்,  க்பரிநயார்,  ஆண், 
க்பண் என்ை அமசங்�மளக் �்டந்து 
எலநைாரும ்பயனம்டகின்ைார்�ள் 
என்்பது எனக்கு ைகிழ்ச்சி தருகின்ைது.

எனது இரததம எந்த வங்கிக்கு 
ந்பாகின்ைது, யாருக்கு ்பயன்்ப்டப 

ந்பாகின்ைது என்்பமவ கதா்டர்பில 
அறிய எனக்கு விருப்பமிலமை.

ஆனால, எலநைாரும ைனிதர்�நள 
என்ை அடிப்பம்டயில யாநரா நதமவப-
்பாடும்டய ஒருவரது நதமவமய பூர்ததி 
கசயய எனது இரததம உதவி கசய-
கின்ைது. அந்த ைனநிமைநய எனக்கு 
நிமைமவத தருகின்ைது.

சை �ாைததில ைனித சமூ�ைானது, 
்பால, ்பருவம, இன, ைத, கைாழி ந்பதத -
தினால நவறு்படடிருக்கின்நைாம.

ஆனால, அதிதீவிர சிகிச்மசப 
பிரிவில அனுைதிக்�ப்படடுள்ள 
நதமவப்பாடுள்ள எந்த நநாயாளிக்கும 
எனது இரததம ந்பாயச் நசர்ந்து, அவர் 
உயிர் பிமழக்� முடிகின்ைது என்ைால 
அமதவி்ட ஆதை திருபதி எனக்கு 
நவகைான்றும நதமவயிலமை.

இந்நிமையில இன, ைத, கைாழி, 
பிரநதச, ்பால நவறு்பாடு �்டந்த 
உயிமரக் �ாப்பாறறும உன்னதைான 
இரதததானப ்பணியில நவறு்பாடின்றி 
அமனவரும இமேந்துக�ாள்ள 
நவண்டுகைன்்பநத எனது அவா.

இரதததானம கதா்டர்்பான விழிப -
புேர்வு ்படடிகதாடடி  கதா்டங்கி 
அமனதது தரபபினமரயும கசன்ை-
ம்டய நவண்டும.

இரதததானம கசயவதினால எைது 
உ்டலநிமைக்கு ்பாதிபபு இலமை என்ை 
வி்டயமும சமூ�தமத கசன்ைம்டய 
நவண்டும என்கிைார் சு�ன்யா.

இரதத வங்கிப பிரிவின் மவததிய 
அதி�ாரி கீர்ததி�ா ைதனழ�ன்

இரதததானம கசய்பவர்�ள்  சமூ�த -
தில க�ௌரவிக்�ப்ப்டவும  ைதிக்�ப்ப்ட-
வும நவண்டியவர்�ள் என, ைட்டக்�ளபபு 
ந்பாதனா மவததியசாமையினும்டய 
இரதத வங்கிப பிரிவின் மவததிய 
அதி�ாரி கீர்ததி�ா ைதனழ�ன் கதரிவிக்-
கின்ைார்.

இரதததானம அளிக்கும கசயல -
முமை ்பறறி மவததிய அதி�ாரி கீர்த -
தி�ா சறறு விவரிததுச் கசான்னார்.

இைங்ம�யிலும ்பலநவறு்பட்ட 
நநாய�ளினால பீடிக்�ப்பட்ட நநாயா-
ளி�ள் �ாேப்படும நிமையில,  அந் -

நநாயாளி�ளுக்கு குருதித நதமவப்பாடு 
அததியாவசியைான ஒன்ைா� உள்ளது.

இந்நிமையில, இைங்ம�யிலுள்ள 
ச�ை இரதத வங்கி�ளும தாைா� 
விருமபி முன்வந்து இரதததானம 
அளிப்பவர்�ளில; ைாததிரநை தங்கியி-
ருக்கின்ைன.

க்பாதுவா� ைருந்து�மள ைருந்த�ங் -

�ளில வாங்குவது ந்பாை இரதததமத 
ைருந்த�ங்�ளில வாங்� முடியாது.

உை� நாடு�நளாடு ஒபபிடும�யில 
இைங்ம�யில சு�ாதார நசமவ முறறி-
லும இைவசைா� கிம்டக்கின்ைது.

ஆம�யால,  எந்தவித எதிர்்பார்பபும 
இலைாைல நநாயாளி�ளுக்கு சிகிச்மச 
அளிக்� நவண்டிய நிமையில அரச சு�ா -
தாரததுமையினராகிய நாம உள்நளாம.

இந்நிமையில ைக்�ள் தாைா� முன்-
வந்து வழங்கும குருதியினால இன் -
கனாருவரின் உயிமரக் �ாப்பாறை முடி-
கின்ைது.

இந்த  விழிபபுேர்வு இன்னமும 
ைக்�ள் ைததியில ஏற்படுததப்பட்டால 
ஆர்வமும தியா� சிந்மதயும உள்ள 
அமனவரும இரதததானம கசயவதறகு-
ரிய வாயபபு ஏற்படும.

க�ாநரானா மவரஸ் கதாறறுக் 

�ாரேைா� இரதததான மு�ாம�மள 
ந்டதத முடியாைல; ந்பானநவமளயில 
இரதததானம கிம்டப்பதில சறறு பின்ன -
ம்டவு எதிர்நநாக்�ப்பட்டது.

வி்பதது�ள், தைசீமியா, புறறுநநாய 
உள்ளிட்ட நநாய�ளுக்கும  ை�பந்பற-
றினால ஏற்படும இரததபந்பாக்ம� 
ஈடுகசயவதறகும இரததம நதமவப்ப -
டுகின்ைது.

இந்தத நதமவப்பாடு இரதததானம 
கசய்பவர்�ளினாநைநய பூர்ததி கசய -
யப்படுகின்ைது.

ைனிதர்�ள் அமனவரினதும இரத -
தம சிவபபு நிைம என்்பமதத தவிர, 
அதறகு இனம, கைாழி, ்பால நவறு்பா -
டு�ள் இலமை.

இரதததானம கசய்பவர்�ளும 
இனம, ைதம, கைாழி, ்பால நவறு்பாடு -
�மளக் �்டந்து ைனிதநநயம என்கின்ை 
நநாக்கிநைநய இரதததானம கசயகின் -
ைார்�ள். இதனால இவர்�ள் உன்னத 
ஸ்தானதமதப க்பறை தியாகி�ள் 
என்நை நான் �ருதுகின்நைன்.

குருதிக்க�ாம்டயாளர்�ள் இரதத 
வங்கிக்கு நநரடியா� வந்து இரதததா -
னம கசயவதும சமூ� நசமவ அமைப -
பு�ள் ைறறும ஆர்வைர்�ளால இரதத -
தான மு�ாம�ள் ந்டததப்படுமக்பாழுது 
அங்கு வந்து இரதததானம கசயவதும 
இ்டமக்பறுகின்ைது.

அந்த வம�யில, இந்த வரு்டத -
தின் நவம்பர் வமரயான �ாைப்பகு -
தியில ைட்டக்�ளபபு இரதத வங்கிக்கு 
சுைார் 900 ந்பர் தன்னார்வதது்டன் 
நநரடியா� வந்து இரதததானம கசய -
திருக்கின்ைார்�ள். நைலும, சுைார் 
2,000 ந்பர் இரதததான மு�ாம�ளில 
இமேந்துக�ாண்டு இரதததானம 
கசயதுள்ளனர்.

இரதததானம கசயவதில 80 சத -
வீதம ஆண்�ளா�வும 20 சதவீதம 
க்பண்�ளா�வும �ாேப்படுகின்ைனர்.

இநதநவமள, ஒரு குருதிக் க�ாம்ட -
யாளியி்டமிருந்து ஒரு த்டமவயில 
450 மிலலிலீறைர் (1 ம்பந்து) இரத -
ததமத க்பை முடியும. ஒரு க�ாம்டயா -
ளி்டமிருந்த க்பைப்படும ஒரு ம்பந்து 
இரதததமத 3 நநாயாளி�ளுக்கு 
்பயன்்படுததுகின்நைாம.

குருதிக் க�ாம்டயாளி ஒருவர் 
ஒரு த்டமவ இரதததானம கசயது 4 
ைாதங்�ள் பூர்ததியம்டந்த பின்னர் 

திரும்பவும இரதததானம கசயயைாம.
உண்மையில இரதததானம கசய்ப -
வர்�ள் க�ௌரவிக்�ப்ப்ட நவண்டும. 
அவர்�ள் என்கைன்றும நன்றி கூரப -
்ப்ட நவண்டும. 15 அலைது 20 த்ட -
மவ�ள் இரதததானம கசயத தியா�ச் 
கசமைல�ளும சமூ�ததில இருக்கின் -
ைார்�ள்.

இரததக் க�ாம்டயாளி�மளக் கூட -
டிமேதது ஒரு கசயல அணிமய 
உருவாக்கினால, ைனிதநநய ச� வாழ் -
வுக்கும சமூ� ஐக்கியததிறகும அது 
உறுதியான அததிவாரைா� இருக்கும.

ைட்டக்�ளபபு ைாவட்ட மவததியசா -
மை�ளில அனுைதிக்�ப்படும அவசர 
நநாயாளி�ளுக்�ான இரததத நதமவ -
�ளில சுைார் 40 சதவீதம ைாததிரம -
தான் உள்ளுர் இரததக் க�ாம்டயாளி -
�ளி்டமிருந்து கிம்டக்கின்ைது. ஏமனய 
60 சதவீதம கவளி ைாவட்ட க�ாம்ட -
யாளி�ளின் இரததம மூைநை பூர்ததி 
கசயயப்படுகின்ைது. இதுவும இன, 
ைத, கைாழி, ்பால, பிரநதச நவறு்பா -
டு�ள் �்டந்து, ைனிதாபிைான தியா -
�ததிறகு ஒரு தம்டயலை என்்பமதப 
்பமைசாறறி நிறகின்ைது என்கிைார் 
அவர். தன்னார்வைர்�மளத தவிர, 
்பலநவறு க்பாது அமைபபு�ளும சமூ -
�நசமவ நிறுவனங்�ளும நதமவ -
யானந்பாது இரதததானம கசயவதில 
முமனபபுக் �ாடடுகின்ைன.

அந்த வம�யில ஏைாவூரிலும ைனி -
தநநயம ந்பணும ைாக்பரும இரதத -
தான மு�ாம�ள் ஏற்பாடு கசயயப்பட -
்டதா� இஸ்ைாமிய ஐக்கிய ஒன்றியம 
கதரிவிததது.

சமீ்ப �ாைங்�ளில அந்த அமைப -
பினால ந்டததப்பட்ட 4 இரதததான 
மு�ாம�ளிலும தைா 150 ந்பருக்கு 
நைற்பட்ட ஆண்�ளும க்பண்�ளுைா -
�க் �ைந்துக�ாண்டு இரதததானம 
கசயத இரதததமத ைட்டக்�ளபபு 
இரதத வங்கிக்கு வழங்கியதா� அந்த 
அமைபபு கதரிவிததுள்ளது.

இதில வரநவற�ததக்� வி்டயைா -
னது, இரதததானம கசயய முன்வ -
ருநவாரில முஸ்லிம க்பண்�ளும 
யுவதி�ளும 60 சதவீதததிறகு நைற -
்படந்டாரா� உள்ளனர் என்று க்பாது 
அமைபபு�ள் கதரிவிக்கின்ைன.

இநதநவமள மு�ம கதரியாத 
யாநரா உைவு�ள் இன, ைத, கைாழி, 
்பால, பிரநதச நவறு்பாடு�ள் ்பாராது 
தானைா� அளிதத இரததததினால 
தாம உயிர் வாழ்வதா�வும உயிருக்�ா� 
ஊசைாடிக் க�ாண்டிருந்த நவமளயில 
தங்�ளுக்கு தானைா� இரதததமத 
வழங்கிய நைன்மைக்குரிய �ருமே 
உள்ளங்�ள்  ந்பாறறுதலுக்குரியவர்-
�ள் என்றும 
அவசர சிகிச்மச 
ந வ ம ள யி ல 
இ ர த த த ா ன த -
மதப க்பறைவர்-
�ள் கதரிவிக்-
கின்ைனர்.

ஆர்.சுகந்தினி...?

�நேசன் சு�ன்யா - (குருதிக் க�ாம்டயாளி)

்மிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் 
நீங்ாத இடம்பெற்்ற ஒளவவ 
எனும புலவர்வளபெற்றி எழு -

தியிருந்தன். ஒளவவவய தவிரத்து 
நாம ்பெண்புலவர்வள வரிவைபபெ-
டுத்த முடியாது. ்பொதுவா் ்பெண் 
புலவர்ளா்ட்டும எழுத்தாளர் -
ளா்ட்டும அவர்ள் வ்யாள்கின்்ற 
்ைாற்்ள், உணரசி்வள ்வளிபபெ -
டுத்தும ்தானி, அதற்்்ன அவர -
்ள் ்ாட்டும உவவை்ள் 
என்பென ஆண் எழுத்தாளர்ளி-
லிருநது ்வறுபெட்டதா்்வ 
அவைநதுள்ளது.   

ஒளவவவய ்பொறுத்தைட்-
டில் இ்த ்பெயர ்்ாண்ட 
பெல புலவர்ள் இருநததா் 
நாம அறி்வாம. ைங்்ாலத் -
தில் வாழ்நததா் அறியபபெடும 
இருவர தவிர 12 ஆம நூற்்றாண்-
டில் வாழ்நத ஔவவயாரும 
உள்ளார. நைது வாழ்க்வ்க்கு 
்தவவயான அ்ற்நறி நூல்் -
ளான ஆத்திசூடி, ்்ான்வ்ற 
்வநதன், நல்வழி, மூதுவர, அை-
தி்்ாவவ ்பொன்்ற நூல்்வள 
இயற்றியுள்ளார. இநத ்ருத் -

துக்்ள் இன்றுைட்டுைல்ல 
இன்னும பெலநூற்்றாண்டு்ளுக்கும 
ைனிதை மூ்ம பின்பெற்்ற ்வண்டிய 
ஒழுக்் ் நறி்ளா் அவைநதுள்ளன.  

“ஐநதில் வவளயாதது ஐமபெதில் 
வவளயாது” என்்ற பெழ்ைாழிக்கு 
ஏற்்றவாறு குழநவத்ள் ைனதில் 
நிவலக்குமபெடியா் இலகுவா் ்ருத்-
துக்்வள முன்வவக்கின்்றார. ஒரு 
்பெண்ணா், எதிர்ால ைமூ்த்தின் 

தூணா் சி்றார்்ள உள்ளனர என்பெ-
தவன அறிநது அவர்ளுக்கு முன்னு-
ரிவை அளித்து ்ைாற்்வள ்ைதுக்கி 
இவணத்து நூலாற்றினார. இளம 
பெருவத்தி்ல்ய ைனபபொடம ்ைய்து 
ைனதில் நிவலநிறுத்திக் ்்ாள்ளும 
வவ்யில் சிறுசிறு ்ைாற்்்றாடர -்
ளால் எளிவையா் அவைநத ஆத்திச் -
சூடி இன்றுவவர சிறுவர்ளுக்்ான 

முதல் அறிவுவரயா் 
அவைநதுள்ளது. ஆத் -
திச்சூடியின் அடிபபெ -
வடயி்ல்ய அ்ரவ -
ரிவைவய குழநவத்ள் 
நிவனவில் ்்ாள்கின்்ற -
னர என்பெது ைறுபபெதற் -
கில்வல.  

ஒளவவயாரின் இன் -
னு்ைாரு நூலா் “நல் -
வழி”அவைநதுள்ளது. 
்பெயரி்ல்ய ்நறிவய 
்்ாண்டதா் அவைநத 
இநத நூல் ைாதாரண 
ைக்்ளுக்கு ைட்டுைன்றி 
ஆட்சியாளர்ளுக்கும 
நல்வழி கூறுகின்்ற 

நூலா் அவைநதுள்ளது. அநத வதரி -
யமும ்தளிவும அன்வ்றய ்ால -
்ட்டத்தி்ல ்பெண்்ளிடம இருந -
தது என்பெதற்கு இது்வ ைான்று.  

ஔவவயார ைையநூல்்வள 
யாத்தபுலவரா் அவைநதுள்ளார. 
14ஆம நூற்்றாண்டில் வாழ்நத புல -
வரா் இவர அவடயாளபபெடுத் -
தபபெடுகின்்றார. “விநாய்ர அ் -
வல்”,”ஔவவ கு்றள்” என்னும 

இவரது நூல்்ள் ஆதா -
ரைா் உள்ளன.முற்்ா -

லத்தில் இவ்றவ்ன இ்றங -
கிவநது தன்னுடன் ்பெசியதா் 

புலவர்ள் இயற்றும பொைாவல -
்ள் அதி்ம. அவற்றில் விநாய -
்்ர ஒளவவயிடம தன்வனப -
பொட பெணித்ததா்வும அதன் 
வழிவநத்த இநத ்ைய்யுளா் -
வும அவைநதுள்ளது.   

சுட்டபெழம ்வண்டுைா? சுடா -
தபெழம ்வண்டுைா? என்று 
முரு்ன் வினவியதுவும, துமபிக் -

வ்யால் தூக்கிச்்ைன்று வ்லா -
யத்தில் விநாய்ர இ்றக்கியதா் 
கூ்றபபெடுவதும இநத ஒளவவயா -
வர்ய ஆகும.   

இபபெடி ஒளவவ என்்ற ்பெயர -
தாஙகிய பெல புலவர்ளும 

வாழ்வியல், பெண்பொடு, ஒழுக் -
்ம, ்ாதல், ்பொர, அ்றவழி, 
அறிவுவர, வழிபபெடுத்தல் , பெக்தி -
்நறி என பெலதரபபெட்ட ்ளஙகிளி -
லிருநதும தைது ்ைய்யுட்்வள யாத் -
துள்ளனர. ்ாதவல ைட்டுைல்ல 
்ாைத்வதயும மு்மசுழிக்்ச் ்ைய் -
யாைல் ரசிக்குமபெடியா் யாத்தவர -
்ள் ்பெண்புலவர்ள். 

்பெண்்ளுக்குரிய நுண்ணிய 
உணரவு்வள எழுத்தின்வழி ்ாட் -
டியவர்ள். எத்தவன உயரநத ைனி -
தராய் இருநதாலும தயங்ாைல் 

தம்ருத்துக்்வள ்ைாழிநதவர்ள் 
்பெண்பொற்புலவர்ள். அன்வ்றய 
்ாலத்தவர்ள் இவவாறு இருபபின் 
நவீன ்பெண் ்விஞர்ள் எழுத்தின் 
வீரியம இன்னும எழுச்சி்பெற்றிருக்-
கும என்பெதில் ஐயமில்வல. 



யாழ். விசேட நிருபர்   

வாழ்வில் ஒன்றிணைந்த ்தமபதி 
ோவிலும ஒன்றிணைந்த மனண்த 
உருக்கும ேமபவம ோவகசசேரி - 
ேரோணை வடக்கில் இடம்பற்றி-
ருக்கின்்றது.   

மணனவியின் பிரிணவ ்தாஙக 
முடியா்த ஏக்கத்தில் சிை மணி-
சேரத்தில் கைவனும உயிரிழந-
திருக்கின்்றார். ்தமபதியினரின் 
ேடைஙகள் ஒன்்றாக ்தகனம்ேய்-
யபபடடது.

ேரோணை பகுதிணய சேர்ந்த 
கதிரசவலு முருசகேர் (வயது 93) 
அவருணடய மணனவி முருசகேர் 
்தஙகமமா (வயது93) ஆகிசயாசர 
இவவாறு உயிரிழநதுள்்ளனர்.   

அச்தசவண்ள கடந்த இரண்டு 
மா்தஙகளுக்கு முன்னரும ோவகச-
சேரி பகுதியில் ்காசரானா ்்தாற்-
றுக்கு உள்்ளான 87 வய்தான 
மணனவி உயிரிழந்த சோகத்தில் 
97 வய்தான கைவனும உயிரிழந-
திருந்தார் என்பதும குறிபபிடத்-
்தக்கது.   

ஓமநண்த விசேட நிருபர்  

வவுனியாவில்  சேற்று அதிகாணை 
அதிக்ளவான பனி மூடடம காைப-
படட்தால் ோரதிகள் வாகனஙகண்ள 
்ேலுத்துவதில் ்பரும இணடயூறு-
கண்ள ேநதித்்தனர்.  

வவுனியா ேகர்பபு்றம உடபட 
அணனத்து இடஙகளிலும அதிக-
்ளவான பனி மூடடம காைபபட-
டது. இ்தன் காரைமாக பாடோணை 
மாைவர்கள், சவணைக்கு 
்ேல்சவார், வாகனசோரதிகள் 

எனப பைரும சிரமஙகண்ள எதிர்-
்காண்டிருந்தனர்.   

ஏ9 வீதி உடபட வவுனியாவில் 
வீதியால் ்ேன்்ற வாகனஙகள் 
காணை 7.30 மணிவணர ஒளிணயப 
பாய்சசியபடி ்ேன்்றண்த அவ்தா-
னிக்கக் கூடிய்தாக இருந்தது.   

அண்ணமக்காைமாக அதிக்ளவு 
மணழயுடன் கூடிய காைநிணை வவு-
னியாவில் காைபபடட சபாதிலும 
்தற்சபாது அதிக பனி மூடடமாக 
காைபபடுகின்்றணம குறிபபிடத்-
்தக்கது.  

(மன்னார் குறூப, ்தணைமன்னார் 
விசேட நிருபர்கள்)

'ஒமிக்சரான்' திரிபு ணவரஸ் 
இைஙணகயிலும பரவி உள்்ள்தா 
என்ப்தற்கான ்்தாடர் பரிசோ்த-
ணனகள் மற்றும ஆய்வு ேடவடிக்-
ணககள் சமற்்காள்்ளபபடடு வரு-
கின்்ற நிணையில் வடமாகாைத்தில் 
மன்னார் உள்ளிடட பகுதிகளில் 
பீ.சி.ஆர்.மாதிரிகள் சேகரிக்கபபடடு 
ஜயவர்்தனபுர பல்கணைக்கழகத்தில் 
ஆய்வுக்காக அனுபபி ணவக்கபபட 
உள்்ளது என மன்னார் மாவடட 
பிராநதிய சுகா்தார சேணவகள் பணிப-
பா்ளர் ணவத்தியர் ரி.விசனா்தன் ்்தரி-
வித்்தார்.  

-மன்னார் மாவடட பிராநதிய 
சுகா்தார சேணவகள் பணிமணனயில் 
சேற்று பு்தன்கிழணம (01) இடம-
்பற்்ற ஊடக ேநதிபபின் சபாச்த 

அவர் அவவாறு ்்தரிவித்-
்தார்.   

-அவர் சமலும ்்தரிவிக்-
ணகயில்,   

மன்னார் மாவடடத்தில் 
சேற்று முநதினம ்ேவ-
வாய்க்கிழணம (30) சமலும 
புதி்தாக 15 ்காசரானா 
்்தாற்்றா்ளர்கள் அணட-
யா்ளம காைபபடடுள்்ள-
ச்தாடு, 2 ்காசரானா மரைஙகள் 
நிகழ்நதுள்்ளன. -மாவடடத்தில் 
்தற்சபாது வணர 28 ்காசரானா மர-
ைஙகள் நிகழ்நதுள்்ளன. கடந்த 
மா்தம உயிரிழந்த ஐவரில் இருவர் 
எவவி்த ்தடுபபூசிணயயும ்பற்றுக் 
்காள்்ளவில்ணை. -மற்ண்றய இருவர் 
இரண்டாவது ்தடுபபூசிணய ்பற்று 
3 மா்தஙகள் கழிநதுள்்ள்தாக காைப-
படுகின்்றது.  

-சமலும 60 வயதிற்கு சமற்பட-

சடார் 2 ்தடுபபூசிகண்ளயும 
்பற்று மூன்று மா்தஙகள் 
கழிநதிருந்தால் அவர்களுக்-
கான பூஸ்டர் ்தடுபபூசிகள் 
வழஙகும ேடவடிக்ணககள் 
்தற்சபாது மன்னார் மாவட-
டத்தில் ஆரமபிக்கபபட-
டுள்்ளது.   

-எனசவ 60 வயதிற்கு 
சமற்படசடார் 2 ்தடுபபூசி-

கண்ளயும ்பற்று மூன்று மா்தஙகள் 
கழிநதிருந்தால் சுகா்தார ணவத்திய 
அதிகாரி பிரிவுகளில் ்தடுபபூசி வழங-
கும நிணையஙகளுக்குச ்ேன்று 
பூஸ்டர் ்தடுபபூசிகண்ள ்பற்றுக் 
்காள்்ள முடியும.   

-மன்னார் மாவடடத்தில் ேவமபர் 
மா்தத்தில் ்டஙகு சோயின் ்தாக்க-
மும அதிகரித்து காைபபடுகின்்றது.  

 காய்சேல் ஏற்படும சபாது சுய சிகிச-
ணேகண்ள ்ேய்து ்காள்்ளாமல் உட-

னடியாக ணவத்தியோணைகளுக்கு 
அல்ைது ணவத்தியர்களிடம ்ேன்று 
்தமது பரிசோ்தணனகண்ள சமற்-
்காள்்ள சவண்டும. -சுய சிகிசணேணய 
்தவிர்த்து உடனடியாக ணவத்தியோ-
ணைகளுக்கு அல்ைது ணவத்தியர்க-
ளிடம ்ேன்று ்தமது பரிசோ்தணன-
கண்ள சமற்்காள்்ள சவண்டும.  

்தற்சபாது ேர்வச்தே அ்ளவில் கரி-
ேணனணய ்ேலுத்தி உள்்ள 'ஒமிக்-
சரான்' என்கி்ற வணக திரிவுணடய 
ணவரஸ் இைஙணகயிலும பரவி 
உள்்ள்தா என்ப்தற்கான ்்தாடர் பரி-
சோ்தணனகள் மற்றும ஆய்வு ேட-
வடிக்ணககள் சமற்்காள்்ளபபடடு 
வருகின்்றது.   

 ்பாதுமக்கள் ஒன்று கூடும நிை-
ணமகண்ள ்தவிர்த்து சுகா்தார விதிமு-
ண்றகண்ள உரிய முண்றயில் கணடபி-
டிக்க சவண்டும என அவர் சமலும 
்்தரிவித்்தார்.  
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மாந்தை கிழக்கு மாணவர்களின்
ப�ாக்குவரத்து நெருக்்கடி 
முல்ணைத்தீவு குறூப நிருபர் 

முல்ணைத்தீவு மாநண்த கிழக்கு 
மாைவர்களின் சபாக்குவரத்து 
்ேருக்கடி ்்தாடர்பாக இன்று (02) 
மாவடடச ்ேயைகத்தில் ேணட்ப-
்றவுள்்ள சபாக்குவரத்து துண்றயின-
ருடனான கைநதுணரயாடலில் ஆரா-
யபபட உள்்ள்தாக முல்ணைத்தீவு 
மாவடடச ்ேயைா்ளர் க.விமைோ-
்தன் ்்தரிவித்்தார். 

 மாநண்த கிழக்கில் பாடோணை-
களுக்கு ்தனியார் சபருநதில் ்ேல்-
கின்்ற மாைவர்கள் பாடோணை 
முடிந்தவுடன் வீடு திருமப முடி-
யா்தது ்்தாடர்பாக சகடட சபாது 
மாைவர்கள் வீடு திருமப முடியாது 

இருபபது ்்தாடர்பாக 
்தனக்கு முண்றபபாடுகள் 
கிணடக்கவில்ணை. ஊடக 
வழியாகத்்தான் ்தகவணை 
அறிநது ்காண்சடன். 
ோண்ள (இன்று 02) சபாக்-
குவரத்து துண்றயினரு-
டன் கைநதுணரயாடல் 
இடம ்ப்றவுள்்ளது. 
இக்கைநதுணரயாடலில் 
இவவிடயம ்்தாடர்பாக 
ஆராயபபடும எனவும ் ்தரிவித்்தார்.

 மாநண்த கிழக்கில் இருநது பை 
பாடோணைகளுக்கு காணையில் 
மாைவர்கண்ள ஏற்றுகின்்ற ்தனியார் 
சபருநது பாடோணை முடிந்தவு-
டன் மாைவர்கண்ள ஏற்்றா்த்தன் 

காரைமாக ்பற்-
ச்றார்கச்ள ்தமது பிள்-
ண்ளகண்ள வீடுகளுக்கு 
அணழத்து வருகின்்ற 
்ேருக்கடி ்்தாடர்கின்-
்றது. பாடோணை முடிந-
்தவுடன் மாைவர்கண்ள 
ஏற்்றக் கூடிய ்தனியார் 
சபருநது சேணவ இடம 
்ப்ற சவண்டும என்பது 
்பற்ச்றார்களின் சகாரிக்-

ணகயாகும. ்காசரானா ்்தாடஙகு-
வ்தற்கு முன்னர் ்தனியார் சபருநது 
பாடோணை முடிந்தவுடன் மாைவர்-
கண்ள வீடுகளுக்குத் திருமபக் கூடிய 
வணகயில் சேணவயில் ஈடுபடடணம 
குறிபபிடத்்தக்கது.  

சிவிலியன்்களின் நதைாழில் உரி்ம்ய 
இராணுவத்தினர தைடுக்்க முடியாது

ஓமநண்த விசேட நிருபர்  

அரசியைணமபபு ேட-
டத்தின் உறுபபுணர 14 
இன் கீழ் சிவிலியன்க-
ளுக்கு இருக்கும ேட-
டபூர்வமான ்்தாழில் 
்ேய்யும உரிணமணய 
்தடுபப்தற்கு இராணு-
வத்தினருக்கு அதிகாரம 
வழஙகபபடவில்ணை என 
இைஙணக மனி்த உரிணம-
கள் ஆணைக்குழுவினால் 
இராணுவத்தினருக்கு அறி-
வுறுத்்தபபடடுள்்ளதுடன் 
அவவா்றான ேடவடிக்ணக 
சிவிலியன்களின் அடிப-
பணட உரிணம மீ்றல்க்ளாக கரு்தபப-
டும என ்்தரிவிக்கபபடடுள்்ளது.  

கடந்த வியாழக்கிழணம (30) 
ஆணைக்குழுவின் திருசகாைமணை 
பிராநதிய காரியாையத்தில் இடம-
்பற்்ற விோரணைகண்ள அடுத்ச்த 
குறித்்த அறிவுறுத்்தல் வழஙகபபட-
டுள்்ளது,  

இவ விடயம ்்தாடர்பில் சமலும 
்்தரியவருவ்தாவது,  

புல்சமாடணட பகுதியில் ்ேஙகற் 
சூணழ ேடாத்தி வந்த 4 பிள்ண்ள-
கள் ்காண்ட குடுமபஸ்்தர் ஒருவர் 
ோன்கு வருடமாக குசே்வளி 
பிரச்தே ேணபயின் அனுமதிணய 
்பற்று அவருணடய உ்றவினர் ஒரு-
வரின் காணியில் சிறிய்ளவிைான 
்ேஙகல் சூணழ ஒன்றிணன ேடத்தி 
வநதுள்்ளார். எனினும அபபகுதியில் 
நிணை்காண்டுள்்ள இராணுவத்தி-
னருக்கும அவருக்கும இணடயில் 
எழுந்த ்தனிபபடட பிரசசிணனகண்ள 
அடுத்து அக் குடுமபஸ்்தர் ்்தாழில் 

்ேய்யும இடத்திற்கு ்ேன்்ற இரா-
ணுவத்தினர் அவணர ்்தாடர்சசியாக 
அசசுறுத்தி வநதுள்்ளதுடன் அவணர 
குறித்்த ்்தாழில் ்ேய்யும பகுதியில் 
இருநது ்பாருடகண்ளயும, ்்தாழி-
ணையும அபபு்றபபடுத்துமாறு ்்தரி-
வித்துள்்ளனர்.  

அபபகுதியில் சுமார் 15 ேபர்கள் 
்ேஙகல் சூணழ ோடாத்தி வருகின்்ற 
சபாதிலும குறித்்த குடுமபஸ்்தர் 
்தமணம மடடும இராணுவத்தினர் 
்்தாழில் ்ேய்யாது ்தடுபப்தாக 
அசேமணடந்த குடுமபஸ்்தர் புல்-
சமாடணட ்பாலிஸ் நிணையத்தின் 
கவனத்திற்கு விடயத்ண்த ்காண்-
டுவந்த சபாதும அவர்க்ளால் 
சபாதுமான ேடவடிக்ணக எணவயும 
எடுக்கா்த்தனால், அவவிடயத்-
திணன இைஙணக மனி்த உரிணமகள் 
ஆணைக்குழுவின் திருசகாைணை 
காரியாையத்திற்கு முண்றபபாடாக 
கடந்த சம 2021 ்காண்டு வநதிருந-
்தார்.  

இ ம மு ண ்ற ப ப ா டு  
ஆணைக்குழுவினால் விோர-
ணைக்கு எடுத்துக்்காள்்ளப-
படட சபாச்த   'சிவிலியன்-
களுக்கு அரசியைணமபபு 
ேடடத்தின் கீழ் உள்்ள ேடட 
பூர்வ ்்தாழில் அடிபபணட 
உரிணமணய இராணுவத்தி-
னர் ்தடுக்க முடியாது' என 
அறிவுறுத்்தபபடடுள்்ளது  

இவவிோரணைக்கு பாதிக்-
கபபடடவர் ோர்பில் ேட-
டத்்தரணி அமானுல்ைா 
ச்தான்றியதுடன் வா்தங-
கண்ள முன்ணவத்திருந்தார். 
பிரதிவாதிகள் ்தரபபில் 
புல்சமாடணட அரிசிமணை 

இராணுவ முகாமின் ்பாறுபபதி-
காரி, 62 பணடபபிரிவின் ்தணைணம 
அதிகாரி, இராணுவ ்தணைணமய-
கத்தின் ேடடத்்தரணி சபான்ச்றார் 
ச்தான்றியிருந்தனர். 

ஆணைக்குழு ோர்பில் விோரணை 
உத்திசயாகஸ்்தர்கள், பிராநதிய 
இணைபபா்ளரும ேடடத்்தரணியுமா-
கிய ஆர்.எல்.வேந்தராஜா ஆகிசயார் 
கைநது ்காண்டனர்.  

விோரணையின் இறுதியில் இரு-
்தரபபிலும எடடபபடட இைக்-
கபபாடடிற்கு அணமய குறித்்த 
முண்றபபாடு ேமரேபபடுத்்தலின் 
அடிபபணடயில் முடிவுக்கு ் காண்டு 
வரபபடடதுடன்   குடுமபஸ்்தரது 
்்தாழில் ேடவடிக்ணகக்கு இராணு-
வத்தினரால் எவவி்த ்தடஙகல்களும 
ஏற்படுத்்தபபடாது என இறுதியில் 
எழுத்து மூைமான ஆவைம ்பற்று 
் க ா ள் ்ள ப ப ட ட ்த ண ன ய டு த் து   
முண்றபபாடு முடிவுக்கு ்காண்டுவ-
ரபபடடது.  

இனமறைய ைாவட்ட சசயலக கூட்டத்தில் ஆராயப்படும  

இலங்கை மனித உரி்மகைள் ஆ்ைக்குழு அறிவுறுத்து 

ஒப�நதை ்காலம் நி்ைவ்ைநதும்
�ாலம் பூரத்தியா்கா்மயால் சிரமம்

(பரந்தன் குறூப நிருபர்)

முல்ணைத்தீவு பரந்தன் ஏ-35 
வீதியின் புளியம்பாக்கணை ேநதி 
மற்றும உணடயார்கடடு ஆகிய பகு-
திகளில் உள்்ள இரு பாைஙகளின் 
ஒபபந்த காைம நிண்றவணடந்தசபா-
தும அ்தன் கடடுமானப பணிகள் 
நிண்றவு ்ப்றா்த்தால் சபாக்குவரத்-
துக்களில்  இடர்பாடுகள் ்்தாடர்-
கின்்றன.

ஏ-35 வீதியின் 12 வது கிசைாமீடட-
ரில் அணமநதுள்்ள மு்தைாவது பாைம 
மற்றும 25 கிசைாமீடடரில் அணமந-
துள்்ள இரண்டாவது பாைம என்பது 
புனரணமபபுக்கு ்்தரிவு ்ேய்யப-
படடு அ்தற்கான சவணைகள் ஆரம-
பிக்கபபடடு இதுவணர நிண்றவு 
்ப்றா்த நிணையில் காைபபடுகின்-
்றன. வீதிகள் மற்றும ்ேடுஞோணை 

அணமசசின் கீழ்  வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ேணபயினால் முன்்னடுக்-
கபபடடு வருகின்்ற குறித்்த பாைஙக-
ளின் கடடுமான பணிகள் இதுவணர 
முழுணம ்ப்றா்த நிணையில் காைப-
படுகின்்றன.  ஏ-9 வீதிக்கு அடுத்-
்தபடியாக அதிக சபாக்குவரத்து 

்ேரிேல் ்காண்ட வீதியாக காைப-
படும சமற்படி வீதியில் இருக்கின்்ற 
குறித்்த பாைஙகண்ள விணரவாக 
புனரணமபப்தற்கு அதிகாரிகள் ேட-
வடிக்ணக எடுக்க சவண்டும என்று 
பல்சவறு ்தரபபினரும சகாரிக்ணக 
விடுத்துள்்ளனர்-.

மன்னார மாவடைத்தில் 'ஒமிக்பரான்' ்வரஸ்   
�ரிப�ாதை்ன்க்ை முன்நனடுக்்க ெைவடிக்்்க

பிராந்திய சுகைாதார சே்ைகைள் பணிபபாளர் ்ைத்தியர் ரி.விச�ாதன்   

வவுனியாவில் 
அதி்க �னி மூடைம்  

ந�ண�ாரணியத்்தை ஆரம்பிக்கும்
ந�யற்திடைம் முல்்லத்தீவில் ஆரம்�ம்

மாஙகு்ளம குறூப நிருபர்   
 
ேமூக அணமபபுகளினூடாக 

்பண்ோரணியத்ண்த ஆரமபிக்கும 
்ேயற்திடடமானது இநது கைாோர 
அணமசசின் ஒத்துணழபபுடன் வட-
மாகாைத்தில் மு்தன் முண்றயாக முல்-
ணைத்தீவு மாவடடத்தில் ேணட்பற்-
்றது.  

புதுக்குடியிருபபு பிரச்தே ்ேய-
ைகத்திற்குடபடட ்்தரிவு ்ேய்-
யபபடட அ்ற்ேறிப பாடோணை 
ஆசிரியர்களுக்கான ேமூக ோரணிய 
்தணைவர் பயிற்சி கடந்த வாரம 

இைஙணக ்ேஞசிலுணவசேஙகம 
முல்ணைத்தீவுக் கிண்ளயில் ேணட-
்பற்்றது.   

மூன்று ோடகண்ள ்காண்ட இவ 
வதிவிட பயிற்சி ்ேறியில் அ்ற்ே-
றிபபாடோணைகள் மற்றும மண்றக்-
கல்விணயச சேர்ந்த ்்தாண்டர் ஆசிரி-
யர்கள் கைநது்காண்டனர். இசேமூக 
ோரணிய ்தணைவர் பயிற்சியின் சபாது 
ோரணிய கற்ணக்ேறி மடடுமல்ைாது 
்தணைணமத்துவ தி்றன்கள், வாழ்க்-
ணகத்தி்றன்கள், சுற்்றாடல் பாது-
காபபு, மு்தலு்தவி சபான்்ற பல்சவறு 
விடயஙகள் கற்பிக்கபபடடன.  

வாழ்விலும் �ாவிலும் 
ஒன்றி்ணநதை 
தைம்�தியர

�ாை�ா்ல அதி�ர அ்ைநதைதில் மாணவனின் ந�விப�்ை �ாதிபபு  
யாழ். விசேட நிருபர்   

காணரேகர் பாடோணை்யான்-
றில் அதிபர் ்தாக்கியதில் க.்பா.்த. 
ோ்தாரை ்தரத்தில் பயிலும மாைவர் 
ஒருவரின் ்ேவிபபண்ற பாதிக்கபபட-
டுள்்ளது.   

ேமபவம ்்தாடர்பில் ்பாலிஸார் 
விோரணைகண்ள முன்்னடுத்துள்்ள-
துடன் மாகாை கல்வி அணமசசின் 
அறிவுறுத்்தலில் ஒழுக்காற்று விோர-
ணையும ேணட்ப்றவுள்்ள்தாக அறிய 
முடிகி்றது. கடந்த ்வள்ளிக்கிழணம 
அதிபரின் ்தாக்கு்தலுக்கு உள்்ளான 

நிணையில், காதில் ஏற்படட வலி கார-
ைமாக மாைவன், யாழ்பபாைம 
சபா்தனா மருத்துவமணனயில் கடந்த 
ேனிக்கிழணம அனுமதிக்கபபடடுள்-
்ளார். அஙகு மருத்துவ சோ்தணனயில் 
மாைவனின் ஒரு காதின் ் ேவிபபண்ற 
பாதிக்கபபடடுள்்ளணம கண்டறியப-
படடுள்்ளது. 

ேமபவம ்்தாடர்பில் ேடட மருத்-
துவ அதிகாரியின் விோரணைகள் 
இடம்பற்்றது. அத்துடன், ேமபவம 
்்தாடர்பில் முண்றபபாடடிணனப 
்பற்்ற யாழ்பபாைம சபா்தனா மருத்-
துவமணன ்பாலிஸார் சமைதிக 

விோரணைகண்ள முன்்னடுக்குமாறு 
ஊர்காவற்றுண்ற ்பாலிஸாருக்கு 
அறிக்ணகயிடடுள்்ளனர்.  

சமலும ேமபவம ்்தாடர்பில் 
அறிந்த வடக்கு மாகாை கல்வி 
அணமசசு உரிய விோரணைகண்ள முன்-
்னடுத்து அறிக்ணகயிடுமாறு அதிகாரி-
களுக்கு பணித்துள்்ளது.  கடந்த ்வள்-
ளிக்கிழணம மாைவணன அணழத்்த 
அதிபர் காற்ேடணட ்பாக்்கற்றுக்-
குள் ணககண்ள ணவத்திருக்குமாறு ் ்தரி-
வித்துவிடடு 7 ்தடணவகள் காதுகளில் 
அண்றநதுள்்ளார் என்று விோரணைக-
ளில் ்்தரிவிக்கபபடடுள்்ளது.   



அக்குறணை குறூப் நிருபர்

தெலதெனிய -கும்புக்்கந்துணற 
முஸ்லிம் கிராமத்திலுள்ள பழுெ-
ணைந்ெ தொங்கு பாலத்ணெ மத்திய 
மா்காை ஆளுநர் நநரடியா்க தென்று 
பார்ணவையிட்டு தபரும் அனர்த்ெங்-
்கள ஏறபைாெவைாறு நைவைடிக்ண்க 
எடுக்கும் படி ெனது அதி்காரி்களுக்கு 

உத்ெரவிட்ைார். நமறபடி தொங்கு 
பாலம் விக்நைாரியா நீர் நெக்்கம் 
்காரைமா்க நீரில மூழ்கிய பகுதியில 
உள்ள கும்புக்்கந்துணற மறறும்  ஹிஜ்-
ராபுர பிரநெெ மக்்களுக்கு நபாக்குவை-
ரத்துச் தெயய அணமக்்கப்பட்ைது. 
இது சுமார் 35 வைருைங்்கள பணைணம-
யானது. 105 அடி நீ்ளமும் சுமார் 100 
அடி உயரமும் த்காணைது.

ஹறறன் விநெை நிருபர்

மணலய்கப் பகுதியில ்கைந்ெ சில 
தினங்்க்ளா்க எரிவைாயு ்கசிவு மறறும் 
எரிவைாயு அடுப்பு தவைடிப்பின் ்காரைமா்க 
மக்்கள மத்தியில பாரிய அச்ெம் நொன்றி-
யுள்ளன. எனநவை இது குறித்து உைனடி-
யா்க ெரியான தீர்விணன தபறறுக்த்கா-
டுத்து தபாது மக்்கள பாது்காப்பிணன 
உறுதிப்படுத்ெ நவைணடும் என மக்்கள 
ந்காரிக்ண்க விடுக்கின்றனர்.

நநறறு (01) ெலவைாக்்கணல தபாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்பட்ை ெலவைாக்ணல  நமல-
த்காத்மணல புதிய வீைணமப்பு திட்ை பகு-
தியான நவைாக்்கர்ஸ் பகுதியில ந்கஸ் 
அடுப்பு ஒன்று தவைடித்துள்ளது

நெநீர் ெயாரிப்பெற்கா்க ந்கஸ் அடுப்-
பிணன மூட்டிவிட்டு பின்னர் தவைளியில 
தென்ற நபாது குறித்ெ அடுப்பு தவைடித்-
துள்ளொ்கவும் அெனால அடுப்பு முழு-
ணமயா்க நெெமணைந்துள்ளொ்கவும் 
இதில எவைருக்கும் எவ்விெ பாதிப்பும் 
ஏறபைவிலணல என தபாலிஸார் நமற-
த்காணை ஆரம்ப்கட்ை விொரணையில 
தெரியவைந்துள்ளன.

இநெ நவைண்ள நநறறு முன்தினம் 
திம்புலல பத்ெணன தபாலிஸ் பிரிவுக்-
குட்பட்ை பத்ெணன தபயத்திலி நொட்-

ைத்திலும் எரிவைாயு அடுப்பு ஒன்று 
தவைடித்துள்ளது.

ெனது ெந்ணெயும் ொயும் தவைளியில 
தென்றுள்ள நிணலயில பாைொணல 
மாைவி ஒருவைர் நெநீர் ெயாரிப்பெற-
்கா்க ந்கஸ் அடுப்பிணன நபாட்டுவிட்டு 
தொணலக்்காட்சிப் பார்த்துக் த்காணடு 
இருந்ெ நபாது குறித்ெ ெம்பவைம் இைம்-
தபறறுள்ளது.

அத்நொடு ஹறறன் த்காழும்பு பிரொன 
வீதியில மலலிணயப்பூ பகுதியில 
அணமந்துள்ள நெநீர் ்கணைதயான்றில  
எரிவைாயு குைாய தபாருத்ெப்பட்டுள்ள 
பகுதி தவைடித்து சிெறியதில எரிவைாயு 
அடுப்பு உட்பை ்கணையின் உைவு பண-
ைங்்களும் நெெமணைந்துள்ளன.

இந்ெ தவைடிப்பு ெம்பவைங்்கள ்காரை-
மா்க தபாது மக்்கள மத்தியில பாரிய ஒரு 
அச்ெம் நொன்றியுள்ளன. இெனால சிலர் 
ெணமயல எரிவைாயு த்காள்கலன்்கண்ள 
தவைளியில ணவைத்து ெணமத்து வைருவைொ்க-
வும் இன்னும் சிலர் அச்ெம் ்காரைமா்க 
எரிவைாயு முடிந்ெ நிணலயிலும் அெணன 
வைாங்்காது பலநவைறு அவைஸ்ணெ்களுக்கு 
மு்கம் த்காடுத்து வைருவைொ்கவும் தெரிவிக்-
்கப்படுகிறது. எனநவை பாது்காப்பிணன 
உறுதி தெயயுமாறு மக்்கள  ந்காரிக்ண்க 
விடுக்கின்றனர். 
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மணலய்கத்தில அணணமக்்கால-
மா்க எரிவைாயு தவைடிப்பு ெம்பவைங்-
்கள அதி்கரித்துள்ளன. இது மி்க ்கவை-
ணலக்குரிய விையமா்கவும், ்கைந்ெ 
மூன்று தினங்்களுக்குள ஹறறன், 
ெலவைாக்்கணல, த்காட்ை்கணல உள-
ளிட்ை பகுதி்களில பதிவைாகியுள-
்ளன. ஆ்கநவை இவ்வைாறான ெம்ப-
வைங்்கள நணைதபறுவைெணன ெடுத்து 
நிறுத்துவைெறகு அரொங்்கம் உைன் 
நைவைடிக்ண்க எடுக்்க நவைணடும் 
என முன்னாள மத்திய மா்காை 
ெணப உறுப்பினரும் இலங்ண்க 
தொழிலா்ளர் ்காங்கிரஸின் உப 
ெணலவைருமான ்கைபதி ்கை்கராஜ் 

தெரிவித்ொர். எரிவைாயு அடுப்பு 
தவைடிப்பு தொைர்பா்க  நநறறு 
ஹறறனில நணைதபறற ஊை்க ெந்-
திப்பில நபாது ்கருத்து தெரிவித்ெ 

நபாநெ அவைர் இவ்வைாறு தெரிவித்-
ொர்.

தொைர்ந்து நபசிய அவைர்,..
மணலய்கத்ணெ  தபாறுத்ெ்ளவில 

தபரும்பாலான மக்்கள தொைர் 
குடியிருப்புக்்களிநலநய வைாழ்ந்து 
வைருகின்றனர். இவ்வைாறான ஒரு 
சூழ் நிணலயில தவைடிப்பு ெம்பவைம் 
ஒன்று ஏறபட்ைால முழு தொைர் 
குடியிருப்பிணனநய அது அழித்து 
விடும். ஆ்கநவை இவ்வைாறான ெம்-
பவைங்்கள மக்்கண்ள அச்சுறுத்துவைொ-
்கநவை அணமந்துள்ளன.

தபாரு்ளாொர தநருக்்கடிக்கு 
மத்தியில வைாழும் இம்மக்்களின் 
பாது்காப்ணப அரசு உறுதி தெயய 
நவைணடும்.

நல்லதண்ணி ப�ொலிஸ் நில்லய சொர்ஜன்ட் சட்லமொக மீட்பு

மண்சரிவு ஆ�த்துள்ள மொத்தல்ள பிரததசஙகளில 
கொரீயம் அகழ்வதறகொன அனுமதி இரத்து

தகொதுலமமொ வில்ல அதிகரிப்பு மககல்ள   
தமலும் ப�ொரு்ளொதொர சுலமககு தளளியுள்ளது

USAID SCORP அமைப்பின் உதவியில்

அககுறலை நகரில ஏற�டும் ப்வள்ள 
அனரத்தத்லத தடுகக பசயறறிட்டம்

ததொட்ட குடியிருப்புகளில

எரிவாயு வவடித்ால்
வெரும் ஆெதது
அரசு உரிய நட்வடிகலக எடுகக த்வண்டும் -கை�தி கைகரொஜ்

க�ாழுமபு ைாந�ரசம்ப ைற்றும �னேடிய உயர்்ஸதானி�ார் �ாரியாலயத்துடன் இமைந்து UNFPA அமைப்பின் ஏற்்பாட்டில் எைது 
நாட்டில் ்பாலிே அடிப்்பமடயிலாே வன்முமைக்கு எதிராே உல�ளாவிய கசயற்்பாட்டின் ஓர் அங�ைா� நி�ழகவான்று இடமக்பற்ைது .
இந்நி�ழவில் இராஜாஙங� அமைசசர் ஜீவன் கதாணடைான் சிைப்பு அதிதியா� �லந்து க�ாணடு உமரயாற்றும ன்பாது,...

நலலெணணி தபாலிஸ்  நிணல-
யத்தில தபாலிஸ் ொர்்ஜன்ைா்க 
்கைணமயாறறிய ஒருவைர், ்கைணம-
்கள முடிந்து த்கலிஓயா பிரநெெத்-
திலுள்ள ெனது வீட்டுக்குத் திரும்-
பிய நிணலயில ்காைாமல நபான 
அவைரது ெைலம், ம்காவைலி ்கங்ண்க-
யிலிருந்து மீட்்கப்பட்டுள்ளொ்க 
நபராெணன தபாலிஸார் தெரிவித்-
துள்ளனர்.

இவ்வைாறு ெைலமா்க மீட்்கப்பட்-
ைவைர் 3 பிளண்ள்களின் ெந்ணெயான 
55 வையதுணைய ெமரநாயக்்க என்று 
தபாலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

(29) ஆம் தி்கதி ெனது ்கைணம-
்கண்ள முடித்துக்த்காணடு த்கலிஓயா 
ந்கருக்கு வைருண்க ெந்ெ அவைர், அதி்க 
மணை ்காரைமா்க வீட்டுக்கு வைரு-
வைெறகு ொமெமாகும் என வீட்ைா-
ருக்கு அணலநபசி ஊைா்க அறிவித்ெ 

பின்னர், அவைருைனான தொைர்பு 
துணடி க்்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெ 
நிணலயில நநறறு  (30) இராணுவைத்-
தினரின் உெவியுைன் நபராெணன 
தபாலிஸார் ம்காவைலி ்கங்ண்கயில 
நெடுெல நைவைடிக்ண்கணய முன்தன-
டுத்ெ நபாது, குறித்ெ ொர்்ஜனின் 
பயைப் ணப ்கணடுபிடிக்்கப்பட்-
டுள்ளதுைன், இன்று (1) அவைரது ெை-
லமும் மீட்்கப்பட்டுள்ளது.

ெம்புள்ள தின்கரன், மாத்ெண்ள சுைறசி நிருபர்்கள

மாத்ெண்ள, அம்பன் ்கங்ண்கக் ந்காரண்ளப் 
பிரநெெ தெயல்கப் பிரிவில மணெரிவு ஆபத்து 
நிலவும் புஸ்ஸலல என்ற பிரநெெத்தில ்காரீயம் 
அ்கழ்வு நமறத்காளளும் தபாருட்டு த்காழும்-
பில அணமந்துள்ள புவியியல மறறும் சுரங்்க 
அ்கழ்வு தெயறபாடு  தொைர்பான முன்னணி 
நிறுவைனத்துக்கு வைைங்்கப்பட்டிருந்ெ அனுமதிப் 
பத்திரத்ணெ இரத்துச் தெயவைெறகு மாத்ெண்ள 
மாவைட்ை சுறறாைல பாது்காப்பு ெட்ை அபிவி-

ருத்தி ஒருங்கிணைப்புக் குழு தீர்மானம் நமற-
த்காணைது.

நமறபடி பிரநெெத்தில மண ெரிவு ஆபத்து 
்காைப்படுவைொ்க மாவைட்ை நெசிய ்கட்ைை ஆயவு 
ணமயம் அறிக்ண்க ெமர்ப்பித்திருந்ெ நிணலயில 
அம்பன் ்கங்ண்கக் ந்காரண்ள பிரநெெ தெயலா்ள-
ரின் அனுமதிணயக் கூை தபறாமல இவ்வைாறு 
்காரீய அ்கழ்வு நைவுடிக்ண்க்களுக்்கான அனுமதிப்-
பத்திரம் வைைங்்கப்பட்டுள்ள விவை்காரம் மாத்ெண்ள 
மாவைட்ை நமலதி்க தெயலா்ளர் இஷான் விந்ஜதி-
லக்்க ெணலணமயில மாத்ெண்ள மாவைட்ை தெயல-

்கத்தில திங்்கட் கிைணம இைம்தபறற மாத்ெண்ள 
மாவைட்ை சுறறாைல பாது்காப்பு ெட்ை அபிவிருத்-
திக் குழுக் கூட்ைத்தின் நபாது தவைளியானது. 

குறித்ெ புஸ்ஸலல என்ற பிரநெெம் மணெரிவு  
ஆபத்து மிகுந்ெதென நெசிய ்கட்ைை ஆயவு 
ணமயம் அறிக்ண்க தவைளியிட்டிருந்ெ நிணலயிலும் 
புவியியல மறறும் சுரங்்க அ்கழ்வு தெயறபாட்டு 
அலுவைல்கம் இவ் அனுமதிப் பத்திரத்ணெ வைைங்கி-
யிருப்பொ்க, அம்பன் ்கங்ண்க ந்காரண்ளப் பிரநெெ 
தெயலா்ளர் ஹர்ஷ நெனாதீர இென் நபாது தெரி-
வித்ொர்.

மாவைத்ெ்கம தின்கரன் நிருபர்

USAID SCORP அணமப்பின் உெவிநயாடு அக்கு-
றணை பிரநெெ ெணப மறறும் அக்குறணை பிரநெெ 
தெயல்கம் மறறும் சிவில அணமப்புக்்கள இணைந்து 
அக்குறணை ந்கரில ஏறபடும் தவைள்ள அனர்த்ெத்ணெ 
ெடுக்கும் தெயறறிட்ைம் ஒன்ணற நமறத்காணடு வைரு-
வைொ்க அக்குறணை பிரநெெ ெணபயின் ெவிொ்ளர் 
இஸ்திஹார் இமாமுதீன் தெரிவித்துள்ளார்.  

அடிக்்கடி அக்குறணை ந்கரில ஏறபடும் பீங்்கா 
ஓயா தவைள்ளப்தபருக்ண்க ்கட்டுப்படுத்துவைெற-
்கான விநெை ்கலந்துணரயாைல USAID SCORP 
அணமப்பின் தெயறதிட்ை பணிப்பா்ளர் ட்ரிவிஸ் 
்கார்டினர் மறறும்  அங்்கத்ெவைர்்கந்ளாடு  அக்கு-
றணை பிரநெெ தெயல்கத்தில இைம்தபறறது. 
அதில ்கலந்து த்காணை அக்குறணை பிரநெெ 
ெணபயின் ெவிொ்ளர் இஸ்திஹார் இமாமுதீன் ஊை-

்கங்்களுக்கு ்கருத்து தெரிவிக்கும் நபாது அவைர் 
இவ்வைாறு தெரிவித்ொர். அவைர் தொைர்ந்து ்கருத்து 
தெரிவிக்ண்கயில,.. 

ஆறறினுள தவைள்ளப் தபருக்கினால நெர்ந்திருக்-
கும் நெறு்கண்ள அப்புறப்படுத்தி ஆறறின் நீநராட்-
ைத்ணெ ஒழுங்குபடுத்துவைென் ஊைா்க  இந்ெ 
தவைள்ள அனர்த்ெத்ணெ முடிவுக்கு த்காணடுவைரக்-
கூடிய இச்தெயறறிட்ைம் டிெம்பர் மாெம் இறுதிப் 
பகுதியில ஆரம்பிக்்கப்பை இருக்கின்றது.

USAID SCORP அணமப்பின் உெவிநயாடு அக்-
குறணை பிரநெெ ெணப, அக்குறணை பிரநெெ 
தெயல்கம், அக்குறணை ்ஜம்மியதுல உலமா, 
அக்குறணை வைர்த்ெ்க ெங்்கங்்கள உட்பை சிவில 
அணமப்புக்்கள இணைந்ெ வைண்கயில இந்ெ தெயற-
றிட்ைம் தெயறபடுத்ெப்பைவுள்ளது.  

அக்குறணையின் புவியியல ெணரத்நொறற அம்-
ெங்்கள குறித்தும் ்கைந்ெ அனர்த்ெங்்களின் நபாது 

நமறத்காள்ளப்பட்ை அறிக்ண்க்கள குறித்தும் இந்ெ 
்கலந்துணரயாைலில ஆராயப்பட்டுள்ளது.

இந்ெப் பிரச்சிணனணய முறறிலுமா்க முடிவுக்கு 
த்காணடு வைரும் வைண்கயில குறுகிய ்கால, நீணை 
்கால திட்ை வைணரபு்கண்ள உருவைாக்கி தெயறபடுத்ெ 
நவைணடி இருக்கிறது. கூடிய விணரவில தெயற-
படுத்ெ எதிர்பார்த்துள்ள இந்ெ குறுகிய ்கால திட்-
ைமானது அக்குறணை பிரநெெத்தின் தவைள்ள 
பிரச்சிணனக்கு முழுவைதுமான தீர்விணன தபறறுக் 
த்காளவைெறகுரிய ்காத்திரமான அத்திவைாரமா்க 
அணமயுதமன அவைர் தெரிவித்ொர்.

இந்ெ ்கலந்துணரயாைலின் நபாது  அக்குறணை 
பிரநெெ தெயலா்ளர் திருமதி குமாரி அநபசிங்்க, அக்-
குறணை ்ஜமியத்துல உலமா ெணலவைர் தமௌலவி 
சியாம்.வைர்த்ெ்க ெங்்க தெயலா்ளர் நஸ்லான் உட்பை 
அங்்கத்ெவைர்்கள, அரெ உத்திநயா்கத்ெர்்கள என 
பலரும் ்கலந்து த்காணடிருந்ெனர். 

ஜோதி்பதியிோல் முன்கேடுக்�ப்்பட்டுளள கிராைத்தின் எழுசசி னவமலத்திட்டத்தின் 
கீழ ஜோதி்பதி கசய�த்திோல் ஏற்்பாடு கசயயப்்பட்ட சப்ர�முவ ைா�ாை ்பாடசாமல 
ைாைவர்�ளுக்கு வாசிப்பு நூல்�ள வழஙகி மவக்கும நி�ழவு கதஹினயாவிட்ட பிரனதச 
சம்பயின் ன�ட்ன்பார் கூடத்தில் இடமக்பற்ைது. நி�ழவில் ்பாராளுைன்ை உறுப்பிேர் சுதத் 
ைஞ்சுல, சப்ர�முவ ைா�ாை சம்பயின் முன்ோள உறுப்பிேர் அஜித் சாமிந்த. கதஹி-
னயாவிட்ட பிரனதச சம்ப தமலவர் துமிது சாமிந்த  உட்்பட அரச அதி�ாரி�ளும �லந்து 
க�ாணடேர்.                                        (படம்: காவத்தை தினகரன் விசேட நிருபர்)

குமபுக்�ந்துமை

35 ்வருடஙகள �லைலமயொன பதொஙகு
�ொ்லத்லத திருத்த நட்வடிகலக

ைமலய�த்தில்

எரி்வொயு அடுப்பு ப்வடிப்பு
சம்�்வஙகள அதிகரிப்பு
உடன் நடவடிக்ம� எடுக்குைாறு க்பாதுைக்�ள ன�ாரிக்ம�

ந்காதுணமமா விணல அதி்கரிக்்கப்பட்ைணமயா-
னது பாமர மக்்கண்ள ்கடுணமயா்க பாதிப்புக்குள்ளாகி-
யுள்ளது என இலங்ண்கத் தொழிலா்ளர் ்காங்கிரஸின் 
உப ெணலவைர் தெந்தில தொணைமான் தெரிவித்துள-
்ளார். ந்காதுணம மா விணல அதி்கரிப்பு தொைர்பில 
்கருத்து தவைளியிட்டுள்ள தெந்தில தொணைமான், 
ந்காதுணமமா விணல அதி்கரிக்்கப்பட்டுள்ளணம 
ொொரை பாமர மக்்கண்ள நிணலகுணலயச் தெயதுள-
்ளது. அவைர்்களுக்கு இந்ெ விணல அதி்கரிப்ணப ஒரு-
நபாதும் எதிர்த்காள்ள முடியாது.  

அத்தியாவைசிய தபாருட்்கள உட்பை மக்்களின் 
வைாழ்க்ண்க தெலவு அதி்கரித்துள்ள நிணலயில 
ந்காதுணம மா விணல அதி்கரிப்பு மக்்கண்ள நமலும் 

தபாரு்ளாொர தநருக்்கடிக்கு ெளளியுள-
்ளதுைன், தபருந்நொட்ை மக்்களின் 
வைாழ்விலும் அதி்க பாதிப்ணப ஏறபடுத்-
தியுள்ளது.  

நொட்ைத் தொழிலா்ளர்்கள ெங்்க்ளது 
நா்ளாந்ெ உைவின் தபரும் பகுதியிணன 
ந்காதுணம மாவின் மூலநம பூர்த்தி 
தெயது வைருகின்றனர்.  

இவ்வைாறான சூழ்நிணலயில இவைர்-
்கள ெறநபாது அதி்கரிக்்கப்பட்ை 
மாவின் விணல ்காரைமா்க நமலும் 
நமலும் தபாரு்ளாொர சுணமக்கு ெள்ளப்படுவைது-
ைன், தபாருட்்களின் விணல அதி்கரிப்பு ஈடுத்கா-

டுக்்க முடியாெ நிணல ஏறபட்டுள்ளணம 
இம்மக்்களின் வைாழ்வியலில தபரும் 
பாதிப்ணப ஏறபடுத்தியுள்ளது.  

தபாருட்்களின் விணல அதி்கரிப்பு ஈடு-
த்காடுக்்க முடியாெ சூைலில ந்காதுணம 
மாவின் விணல அதி்கரிப்பு நமலும் 
தபரும் தநருக்்கடி்கண்ள ஏறபடுத்தியுள-
்ளது. இந்ெ விணல அதி்கரிப்ணப உைன-
டியா்க குணறக்்க ந்காதுணம மாவிணன 
அரசு த்காளவைனவு தெயது மக்்களுக்கு 
குணறந்ெ விணலயில விநிநயா்கம் 

தெயய நவைணடுதமன தெந்தில தொணைமான் 
ந்காரிக்ண்க விடுத்துள்ளார்.  
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(பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்)   

ஊடகவியலோளர்கள் சுதந்திரமோ-
கச் பெயறெடுெவர்கள், அவர்களள 
யோரும் தோஙகள் விரும்பும் விதத் -
திறகு ஏறெ பெயறெடுத்த முடியோது. 
மககளுககோன நீதி மறுககபெடும் 
ஒவபவோரு ெந்தர்பெஙகளிலும், 
அவறளறை, தோன் ெோர்ந்த ஊடகத்தின் 
வோயிலோக பவளிபெடுத்துவதறகு 
ஊடகவியலோளர்களுககு பூரண உரி -
ளமயும் சுதந்திரமும் உண்டு.   

 அண்ளமயில் திருபகோணமளல-
யிலும், முல்ளலத்தீவிலும் ஊடக-
வியலோளர்கள் மிகவும் பமோெமோகத் 
தோககபெட்டுள்ளோர்கள். இவறறுககு 
கிழககு ஊடகவியலோளர் ஒன்றியம் 

( கிழககு ஊடக மன்றைம்) தனது வன்-
ளமயோன கண்டனத்ளதத் பதரிவிக-
கின்றைது.   

 கடந்த வியோழககிழளம (25) 
திருபகோணமளலயிலும், ெனிககி-
ழளம(27) முல்ளலத்தீவிலும் ஊட -
வியலோளர்கள் மிகபமோெமோக தோக-
கபெட்டளமககு கிழககு ஊடக 
மன்றைம் கண்டனம் பதரிவித்து 
ஞோயிறறுககிழளம விடுத்துள்ள 
அறிகளகயிபலபய இவவோறு குறிப-
பிடபெட்டுள்ளது. அதில் பமலும் 
பதரிவிககபெட்டுள்ளதோவது,   

 சுதந்திரமோகச் பெயறெடும் 
ஊடகவியலோளர்களள ஆயுதஙக-
ளளக பகோண்டும், அச்சுறுத்தல் 
பெோன்றை ஏளனய விளடயஙகளளக 

பகோண்டும் அடித்து அடகக முற -
ெடும் பெயலோனது பெனோ முளன-
யுடன் பேரடியோக பெோரோடும் திறை-
னறறைவர்கள் என்ெளதபய சுட்டி 
நிறகின்றைது. கருத்துககளள கருத்துக -
களோல் தோன் பவல்ல பவண்டும்.   

ஊடகவியலோளர்கள் உள்ளளத 
உள்ளெடி மககளுககு பவளிககோட்-
டுெவர்கள். அதளன தடுகக முறெடு-
ெவர்களள ஊடகத்துளறை அளமச்சு 
தகுந்த ேடவடிகளக எடுகக 
பவண்டும். அண்ளமயில் திருபகோ -
ணமளலயிலம், முல்ளலத்தீவிலும் 
தோககபெட்டு ெோதிககபெட்டுள்ள 
ஊடகவியலோளர்களுககு நீதிளயப 
பெறறுக பகோடுகக பெோலிெோரும் அர-
ெோஙகமும் பின்வோஙகககூடோது.   

நீதியை பெற்று ப�ொடுக� அரசு 
பின்னிக� கூடொது - கிழக்கு ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம  

பதோபபூர் குறூப நிருெர் 

திருபகோணமளல  பவருகல் 
பிரபதெ ெளெயின் 2022 ஆம் ஆண்-
டுககோன வரவு பெலவுத் திட்டம்  
தவிெோளரினோல் திஙகட்கிழளம 
(29)  ெளெயில்  ெமர்பபிககபெட்ட 
நிளலயில், வரவு பெலவுத் திட்டம் 
பதோல்வியளடந்துள்ளது.

 தமிழ்  பதசிய கூட்டளமப -
பின் வெமுள்ள பவருகல் பிரபதெ 
ெளெயின் 2022 ஆம்  ஆண்டுககோன 
வரவு பெலவுத் திட்டம்  தவிெோளர் 
க.சுந்தரலிஙகத்தினோல்  ெளெயில் 
ெமர்பபிககபெட்டது. பமோத்த 
உறுபபினர்கள் 13 பெரில் 06  உறுப -
பினர்கள் ஆதரவோகவும், 07 உறுபபி -

னர்கள் எதிரோகவும் வோககளித்து ஒரு  
பமலதிக வோககினோல் பவருகல் 
பிரபதெ ெளெயின் வரவு பெலவுத் 
திட்டம்  பதோறகடிககபெட்டது.

இதன்பெோது தமிழ் பதசிய 
கூட்டளமபபின் 02  உறுபபினர் -
கள், ஐககிய பதசிய கட்சியின் 02 
உறுபபினர்கள், அகில இலஙளக  
மககள் கோஙகிரஸின் 01 உறுபபி -
னர், சிறிலஙகோ சுதந்திர கட்சியின் 
01  உறுபபினர், ஆனந்த ெஙகரியின் 
உதய சூரியனின் ஒரு உறுபபினரு -
மோக எழுவர்  பவருகல் பிரபதெ 
ெளெயின் 2022 ஆம் ஆண்டுககோன 
வரவு பெலவுத் திட்டத்திறகு  எதிரோக 
வோககளித்திருந்தளம குறிபபிடத்-
தககது.

பெரு�ல் பிரதேச சயெ ெரவு 
பசலவுத் திடடம் தேொற்�டிப்பு

(ஒலுவில் விபெட நிருெர்)  

பகோவிட்-  தனிளமபெடுத்தல் நிளலயமோக 
பெயறெட்டு வந்த அட்டோளளச்பெளன பதசிய 
கல்வியியற கல்லூரி கல்வி ேடவடிகளககளுக-
கோக மீள ளகயளிககபெட்டுள்ளதோக, அட்டோ-
ளளச்பெளன பதசிய கல்வியியற கல்லூரியின் 
பீடோதிெதி பக. புண்ணியமூர்த்தி பதரிவித்தோர்.
ேோட்டில் அதிகரித்து கோணபெட்ட பகோவிட்- 
பதோறறு கோலபெகுதியில் அட்டோளளச்பெளன 
பதசிய கல்வியியற கல்லூரிளய தனிளமபெடுத்-
தல் நிளலயமோக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஒக-
படோெர் மோதம்10ஆம் திகதி முதல் பெயறெட்டு 
வந்தது.  

தறபெோது பதசிய கல்வியியற கல்லூரி 
வளோகம் ேவம்ெர் மோதம் 22ம் திகதி  இரோணு-

வத்தினரோல் மீள ளகயளிககபெட்டுள்ளதோக 
பதரிவித்தோர்.

கல்லூரியின் நிர்வோக ேடவடிகளககள் ஆரம்-
பிககபெட்டுள்ளதோகவும், கல்வியியற கல்லூரி 
இறுதியோண்டு ெயிலுனர்களுககோன கறளக 
பேறிகள் பூர்த்தியளடந்துள்ளதோகவும், ெயிலு-
னர்கள் ெோடெோளலகளில் உள்ளக கறபித்தல் 
ெயிறசிககு அனுமதிககபெடவுள்ளதோகவும் 
பதரிவித்தோர்.

கல்வியியற கல்லூரிககு இளணககபெட்-
டுள்ள புதிய ெயிலுனர்களுககோன கறபித்தல் 
பெயறெோடுகள் ஆரம்பிபெது பதோடர்ெோக, 
இதுவளர தீர்மோனிககபெடவில்ளலபயனவும், 
கறபித்தல் பெயறெோடுகள் ஆரம்பிபெது பதோடர்-
ெோன கலந்துளரயோடலின் பின்னபர தீர்மோனிக-
கபெடுபமனவும் பதரிவித்தோர்.

அடடொயைசதசயை �ல்வியிைற் �ல்லூரி 
�ல்வி நடெடிகய�க�ொ� மீை ய�ைளிப்பு

- பீடாதி்பதி கக. புண்ணியமூர்த்தி

நிந்தவூர் அதி்பர்கள் சஙகம இமைநது  முன்்ாள் ைாகாை கல்விப் ்பணிப்்பாளர் எம.
ரீ.ஏ.நிசாமுக்கு ஏற்பாடு சசய்த ்பாராட்டு விழாவில், முகாமைத்துவத்திறகா் பிரதிக் கல்விப் 
்பணிப்்பாளர் முகமைட் ச்பௌஸ் நிம்வுப்்படிகம வழஙகுவம்தயும, அருகில் கல்வி அதிகா-
ரிகள் நிற்பம்தயும ்படத்தில் காைலாம.               (்படம;நறபிட்டிமும் தி்கரன் நிரு்பர்) --------------------------------------------------------------  

(புதிய கோத்தோன்குடி தினகரன் ,பெரிய-
பெோரதீவு தினகரன் நிருெர்கள்)  

மட்டககளபபு மோவட்டத்தி-
லுள்ள உள்ளுரோட்சி மன்றைஙகளில் 
ெல வருடஙகளோக தறகோலிக, 
அளமய மறறும் ெதிலீட்டு அடிபெ-
ளடயில் பெளவயோறறும் ஊழியர்-
களுககு நிரந்தர நியமனம் வழஙகு-

மோறு வலியுறுத்தி புதன்கிழளம (01) 
ஆர்பெோட்டஙகள் ேளடபெறறைன. 
மண்முளனப ெறறு பிரபதெ ெளெ 
மறறும்   கோத்தோன்குடி ேகர ெளெக-
ளுககு முன்னோல் ஒன்று கூடிய தற-
கோலிக, அளமய மறறும் ெதிலீட்டு 
அடிபெளடயில் பெளவயோறறும் 
ஊழியர்கள் இந்த கவனஈர்பபு ஆர்ப-
ெோட்டத்தில் ஈடுெட்டனர்.  

ஆறு வருடஙகளுககு பமலோக தற-
கோலிக, அளமய மறறும் ெதிலீட்டு 
அடிபெளடயில் பெளவயோறறும் 
ஊழியர்களுககு நிரந்தர நியமனம் 
வழஙகுமோறு இதன் பெோது வலியு -
றுத்தபெட்டது.  

மண்முளனப ெறறு பிரபதெ 
ெளெககு முன்னோல் இடம் பெறறை 
இக கவனஈர்பபு ஆர்பெோட்டத்தின் 

பெோது, அவர்களது பகோரிகளகக -
ளடஙகிய மகஜளர மண்முளனப 
ெறறு பிரபதெ ெளெ தவிெோளர் டி.த -
யோனந்தனிடம் ளகயளித்ததுடன், 
இதில் பிரதி தவிெோளர் எஸ்.சுந்த -
ரலிஙகம் உட்ெட பிரபதெ ெளெ 
உறுபபினர்களும் கலந்து பகோண்ட -
னர்.  

இதன் பெோது இந்த அரளெ ேம் -

புகின்பறைோம், எமது பெளவககு 
மதிபெளியுஙகள், இன்னும் கோல 
நீடிபபு பவண்டோம், இந்த அரசி -
னோல் மட்டுபம இந்த நியமனத்ளத 
தர முடியும், இது எமது நியோய -
மோன பகோரிகளகயோகும் என்ென 
பெோன்றை வோெகஙகள் எழுதபெட்ட 
சுபலோகஙகளள ஆர்பெோட்டத்தில் 
ஈடுெட்படோர் தோஙகியிருந்தனர்.  

ைட்டு ைாவட்ட உள்ளூராட்சிைன்்றஙகளில் கடமையாறறும ்தறகாலிக

லக்ச்பாஹர 
நிறுவ்த்திறகு   
கச்தம் ்பசமள 
மகயளிப்பு  
கந்தளோய் தினகரன் நிருெர்   

திருபகோணமளல கந்தளோய் சிவில் 
ெோதுகோபபு திளணககளத்தினோல் கந்த-
ளோய் லகபெோஹர நிறுவனத்துககு 63 
பமட்ரிக பதோன் ெதபெடுத்தபெட்ட 
பெதளன ெெளள திஙகட்கிழளம (29) 
ளகயளிககபெட்டது.  

கந்தளோய் பிரபதெத்திலுள்ள விவெோ-
யிகளுககு வழஙகபவன இப ெெளள 
ளகயளிககபெட்டுள்ளது. ஏறனபவ ேோற-
ெதோயிரம் கிபலோ கிரோம் பெதன ெெளள 
வழஙகி ளவககபெட்டுள்ளதோக லக-
பெோஹர நிறுவனத்தின் கந்தளோய் கிளள 
முகோளமயோளர் பதரிவித்தோர்.  

பாடசாலைக்கு   
உபகரணஙகள் 
லகயளிப்பு  

(நிந்தவூர் குறூப நிருெர்)   

நிந்தவூர் பிரபதெ ெளெயின் உதவித் 
தவிெோளர் ளவ.எல்.சுளலமோபலவ-
ளவயின் முயறசியினோல்  நிந்தவூர் 
அல்-மினோ ெோடெோளலககு , ெோடெோளல 
உெகரணஙகள் திஙகட்கிழளம (29) 
ளகயளிககபெட்டது.   

ெோடெோளல அதிெர் எம்.எச். 
ரோபிஹு, விடுத்த பவண்டுபகோளிறகு 
அளமவோக, உதவித் தவிெோளரினோல்  
இவ உெகரணஙகள் வழஙகி ளவக-
கபெட்டன. இதில் ெோடெோளல அலு-
வலகத்திறகுத் பதளவயோன தளெோட 
வளககள், ஒலிபெருககி ெோதனஙகள் 
மறறும் பிரிண்டர் உள்ளிட்ட பெோருட்-
கள் வழஙகி ளவககபெட்டன.   

இந் நிகழ்வில் கல்முளன வலயக 
கல்விப ெணிபெோளர் எஸ். புவபனந்தி-
ரன், கல்முளன கல்வி வலய ஆரம்ெ 
பிரிவு உதவிக கல்விப ெணிபெோளர் 
ஏ.எம். ரஸீன் உள்ளிட்ட ெோடெோளல 
ஆசிரியர்கள், மோணவர்கள் என ெலரும் 
கலந்து பகோண்டனர்.   

ஆசிரிைர் ெயிற்சி �லொசொயல  
மொணெர்�ளுககு அன்டிஜன்   
மட்டககளபபு குறூப நிருெர்  

மட்டககளபபு அரசினர் ஆசிரியர் ெயிறசி கலோெோளல ஆசிரிய 
மோணவர்களுககு திஙகட்கிழளம (29) அன்டிஜன் ெரிபெோதளன-
கள் பமறபகோள்ளபெட்-
டன.  

ம ட் ட க க ள ப பு 
சுகோதோர ளவத்தியதிகோரி 
படோகடர் எஸ்.கிரிசு-
தனின் பமறெோர்ளவ-
யில், பெோது சுகோதோர 
ெரிபெோதகர் ரீ.மிதுன்-
ரோஜ் தளலளமயிலோன 
பெோது சுகோதோர ெரிபெோதகர்களினோல் இபெரிபெோதளனகள் 
பமறபகோள்ளபெட்டன.  குறித்த ஆசிரியர் ெயிறசி கலோெோளல-
யிலிருந்து ெரீட்ளெபயோன்றிறகுத் பதோறறைவுள்ள 120 ஆசிரிய 
மோணவர்களுககு இவ அன்டிஜன் ெரிபெோதளனகள் பமறபகோள்-
ளபெட்டன.  கல்லூரி அதிெர் எம்.சி.ஜூளனத் முன்னிளலயில் 
ஆசிரியர் மோணவர்களுககு அன்டிஜன் ெரிபெோதளனகள் 
பமறபகோள்ளபெட்டளம குறிபபிடத்தககது.  

(பெரியநீலோவளண விபெட நிருெர்)  

அம்ெோளறை மோவட்டத்தின் 
கல்முளன பெோலிஸ் பிரிவுககுட்-
ெட்ட பெரியநீலோவளண பிரபத-
ெத்தில் புதிய பெோலிஸ் நிளலயம்  
திஙகட்கிழளம (29) திறைந்து ளவக-
கபெட்டது.  

 சுபீட்ெத்தின் பேோககு பதசிய 
பவளலத்திட்டத்தின் கீழ், 20வது 
புதிய பெோலிஸ் நிளலயமோக இந்த 
பெோலிஸ் நிளலயம் திறைந்து ளவக-
கபெட்டுள்ளது.  

கல்முளன பெோலிஸ் நிளல-
யத்தின் பெோறுபெதிகோரி பக.எச். 
சுஜித் பிரியந்த தளலளமயில் ேளட-
பெறறை இந்த நிகழ்வில், அம்ெோளறை 
மோவட்டத்திறகு பெோறுபெோன பிரதி 
பெோலிஸ் மோ அதிெர் எஸ்.எம்.ளவ. 
பெனவிரத்ன (DIG) பிரதம அதிதி -
யோக கலந்து பகோண்டு பெோலிஸ் 
நிளலயத்ளத திறைந்து ளவத்தோர்.  

கிழககு மோகோண விபெட பிரதிப 
பெோலிஸ் மோஅதிெர் ெட்டத்தரணி 
எல்.பக.டபளியு. கமல் சில்வோவின் 
வழிகோட்டலுககு அளமய ேளட-

பெறறை இத் திறைபபு விழோவில், 
அம்ெோளறை மோவட்டத்திறகு பெோறுப-
ெோன சிபரஷட பெோலிஸ் அத்தியட்-
ெகர் ஆர்.எம்.டி.பஜயந்த ரத்ேோயகக, 
கல்முளன வடககு பிரபதெ பெயலோளர் 
ரி.பஜ அதிெயரோஜ், கல்முளன உதவிப 
பெோலிஸ் அத்தியட்ெகர் டி. எச்.டி.எம்.
எல்.வுத்திக உட்ெட மத்திய முகோம், 

ெவளககளட, ெோய்ந்தமருது, பெோலிஸ் 
நிளலய பெோறுபெதிகோரிகள், பெரிய-
நீலோவளண விபெட அதிரடிபெளட 
முகோம் பெோறுபெதிகோரி, கடறெளடயி-
னர், இரோணுவ அதிகோரிகள், ெர்வ மதத்-
தளலவர்கள், அரெ அதிகோரிகள், சிவில் 
ெமூகத்தினர் என ெலர் இதில் கலந்து 
பகோண்டனர்.  

பெரிைநீலொெயண பிரதேசத்தில்
பெொலிஸ் நியலைம் திறந்து யெப்பு  

(திருகபகோவில் தினகரன் நிருெர்)
 
திருகபகோவில் பிரபதெ பெயலோ -

ளர் பிரிவில் ெமுர்த்தி குடும்ெஙக-
ளளச்  பெர்ந்த 150 மோணவர்களுககு 
கல்வி பமம்ெோட்டுககோன சிபபதோர  
புலளமப ெரிசிலுககோன  கோபெோளல 
வழஙகி ளவககபெட்டுள்ளது.

இந்நிகழ்வு  திருகபகோவில் பிரபதெ 
பெயலக ெமூர்த்தித் தளலளம முகோ-
ளமயோளர் பி.ெரமோனந்தம்  தளல-
ளமயில் பிரபதெ பெயலக பகட்பெோர் 
கூடத்தில் இடம்பெறறைது.

இதன்பெோது  அரசினோல் வழங-
கபெடும் ெமுர்த்தி குடும்ெஙக-
ளளச் பெர்ந்த உயர்தர மோணவர்கள்  
தஙகள் உயர்தர கல்விளய சிறைபெோக 
முன்பனடுககும் பேோககுடன், இப 
புலளமப ெரிசில் திட்டத்தின் கீழ்  
கோபெோளலகள் வழஙகி  ளவககப-
ெட்டன.

அந்தவளகயில் திருகபகோவில் பிர -
பதெத்தில் சுமோர்  150 மோணர்களுககு 
சுமோர் 23 இலட்ெம் ரூெோவுககோன 
கோபெோளலகள் வழஙகி  ளவககபெட்-
டுள்ளதுடன், மோணவர் ஒருவருககு 

தலோ 15 ஆயிரம் என முதலோம்  வரு -
டத்திறகோன கோபெோளலகள் வழஙகி 
ளவககபெட்டுள்ளன.

இந்நிகழ்வில்  திருகபகோவில் 
பிரபதெ பெயலோளர் ரீ.கபஜந்திரன் , 
உதவிப பிரபதெ பெயலோளர்  பக.ெ -
திபெகரன், உதவித் திட்டமிடல் 
ெணிபெோளர் எம்.அபனோஜோ , கணக-
கோளர்  ஏ.அரெபரத்தினம், தம்பிலு-
வில் விேோயகபுரம் ெமுர்த்தி வஙகி 
முகோளமயோளர்கள்,  ெமுர்த்தி அபிவி-
ருத்தி உத்திபயோகத்தர்கள்  என ெலர் 
கலந்து  பகோண்டனர்.

திருகத�ொவில் பிரதேசத்தில் 150 
மொணெர்�ளுககு புலயம ெரிசில்

ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் 
வழங்குமாறு ்கவனஈரப்பு ப�ாராட்டம்
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(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர்  பிரதேசத்தில் டெங்கு 
த�ோயோளர்கள் இதுவரர 36 தபர் 
இனங்கோணபபட்டுள்ளனர்.  இந்நி-
ரையில் இக்கிரோம சூழலில் வசிப-
தபோர்கள், டபோது சுகோேோர போதுகோபபு  
வழிகோட்ெல்கரள மிக கட்ெோயமோக 
பின்பற்றுமோறு டபோது மக்களுக்கு 
அறிவித்ேல்  விடுக்கபபட்டுள்ளேோக, 
மூதூர் சுகோேோர ரவத்திய அதிகோரி 
எம்.பி.எம்.ஹில்மி  டசவவோய்க்கி-
ழரம (30) டேரிவித்ேோர். 

மூதூர் அக்கரரசதசரன கிரோம  
தசவகர் பிரிவிலும் ஏரனய பகுதி-
களிலுமோக டெங்கு த�ோயோளர்கள்   
இனங்கோணபபட்டு வருகின்்றனர். 
இசசூழலில் டெங்கு நுளம்புகள் 
டபருகுவேற்கோன  கோரணியோக வீட்டு 
கூரர பீலிகள், சைரவ இயந்திரம், 
நீர் தேங்கும் இெங்கள்,  நீர் பரல்-

கள், போவரனக்கு உேவோே கழிவுப 
டபோருட்களில் இருந்தும் டெங்கு  
நுளம்புகளின் டபருக்கம் அதிகரிக்கக் 
கூடிய நிரைரம கோணபபடுகின்்றது.

தமலும்  ஒவடவோரு குடியிருபபோ-
ளர்களும் ேமது குடியிருபபு டவளிசசூ-
ழரைப தபோல்  வீட்டின் உட்சூழரை-
யும் தூய்ரமயோக ரவத்துக் டகோள்ள 
தவண்டும். நுளம்புகள்  டபருக்க 
கோரணமோன கழிவுப டபோருட்கரள  
அகற்்ற தவண்டும்.

 அத்துென்  பல்தவறு டபோது 
அரமபபுக்களின் பங்களிபதபோடும் 
சிரமேோனப பணிகள் பல்தவறு  பகுதி-
களில் தமற்டகோள்ளபபட்டு கழிவுகள் 
அகற்்றபபடுகின்்றன. 

அைட்சிய  தபோக்கில் உள்ள குடியி-
ருபபோளர்கள் மீது உரிய �ெவடிக்ரக 
எடுக்கபபெவுள்ளேோக  டபோது மக்-
களுக்கு அறிவித்ேல்  விடுக்கபபட்-
டுள்ளது.

மூதூர் பிரதேசத்தில் டெங்கு த�ோயை

கட்டுப்படுத்ே இறுககமோன அறிவிபபு
- சுகாதார மைத்திய அதிகாரி ஹில்மி

(கல்முரன விதசெ நிருபர்)

கல்முரனப  பிரோந்தியத்தில் 
டகோவிட்-19 ஒழிபபுத் திட்ெத்ரே 
தமம்படுத்தும் டபோருட்டு  உைக 
வங்கி நிதியுேவியின் கீழ், டகோவிட்-
19 ேடுபபூசி மருந்துகரள  போதுகோப-
பேற்கோக ஒரு டேோகுதி குளிர்சோேனப 
டபட்டிகள் சுகோேோர அரமசசினோல்  
வழங்கி ரவக்கபபட்டுள்ளன.

இவற்ர்ற இபபிரோந்தியத்-
திலுள்ள 13 பிரதேச  சுகோேோர 
ரவத்திய அதிகோரி கோரியோை-
யங்களுக்கும் பிரோந்திய சுகோேோர 
தசரவகள்  பணிமரன நிர்வோகத்-
தின் கீழுள்ள 04 ஆேோர ரவத்தியசோ -
ரைகளுக்கும் ரகயளிக்கும்  நிகழ்வு  
புேன்கிழரம (01) பணிமரன மண்-
ெபத்தில்  �ரெடபற்்றது.

பிரோந்திய  சுகோேோர தசரவகள் 
பணிபபோளர் டெோக்ெர் ஜீ.சுகுணன் 
ேரைரமயில் இெம்டபற்்ற  இந்-
நிகழ்வில், பிரதிப பணிபபோளர் 
டெோக்ெர் எம்.எம்.வோஜித், பிரோந்-
திய  சுகோேோர தசரவகள் பணிம -
ரனயின் திட்ெமிெல் ரவத்திய 
அதிகோரி டெோக்ெர்  எம்.சி.எம்.
மோஹிர் உட்பெ பிரதேச சுகோேோர 
ரவத்திய அதிகோரிகள் மற்றும்  
குறித்ே ரவத்தியசோரைகளின் அத்-
தியட்சகர்களும் உத்திதயோகத்ேர்க-
ளும்  பங்தகற்றிருந்ேனர்.

கல்முரன பிரோந்தியத்தில் 
டகோதரோனோரவக்  கட்டுபபடுத்துவ-
ேற்கோக பல்தவறு தவரைத்திட்ெங் -
கள் டவற்றிகரமோக  முன்டனடுக்கப-
பட்டு வருகின்்ற நிரையில், உைக 
வங்கி நிதியுேவி திட்ெத்தின்  கீழ் 

டகோவிட்-19 ேடுபபூசி மருந்துகரள  
போதுகோபபேற்கோக எமது  பிரோந்தி-
யத்திற்கும் குளிர்சோேனப டபட்டி -
கரள வழங்குவேற்கு �ெவடிக்ரக  
தமற்டகோண்ெ சுகோேோர அரமச -

சுக்கு, பிரோந்திய சுகோேோரத்துர்ற-
யின் சோர்பில்  �ன்றிரயயும் போரோட் -
ரெயும் டேரிவித்துக் டகோள்வேோக 
டெோக்ெர் ஜீ.சுகுணன்  இேன்தபோது 
குறிபபிட்ெோர்.

ககாவிட் தடுப்பூசி ைருந்துகமை ்பாதுகாக்க;
(கோரரதீவு குறூப நிருபர்)

�ோவிேன்டவளி  அன்னமரை 
மகோ வித்தியோையத்தில் (தேசிய 
போெசோரை) கெந்ே கோைங்களில் 
பணியோற்றிய  அதிபர் 
மற்றும் ஆசிரியர்க-
ளுக்கோன தசரவ�ைன் 
போரோட்டு விழோ  டசவ-
வோய்க்கிழரம (30)
அதிபர்  சீ.போைசிங்கன் 
ேரைரமயில் �ரெடபற்-
்றது.

இப போெசோரை-
யில்  கெரமயோற்றிய 
முன்னோள் அதிபர் �ோ.பி-
ரபோகர், ஆசிரியர்களோன 
ஆ.குணதசகரன்,  ச.விம-
ைசசந்திரன், பி.வி.குணடரட்ண , தி.சி-
வகுமோர், திருமதி எஸ்.ரஜனிகோந்த், 
திருமதி வி.ேயோசீைன் ஆகிதயோர் 
போரோட்டிக் டகௌரவிக்கபபட்ெனர்.

தசரவ�ைன் போரோட்டு விழோவிற்கு  
பிரேம அதிதியோக சம்மோந்துர்ற 
வைய உேவிக் கல்விப பணிபபோ-
ளரும் போெசோரை  தமம்போட்டுத் 
திட்ெ இரணபபோளருமோன வி.ரி.
சகோதேவரோஜோ கைந்து சி்றபபித்ேோர்.

போரோட்ெபபடும்  அரனத்து 
முன்னோள் அதிபர் ஆசிரியர்களின் 
கெந்ேகோை தசரவகள் பணிகள் 

பற்றி  பிரதிஅதிபர் திருமதி நிைந்-
தினி ரவிசசந்திரன்  தசரவ �யபபு -
ரரயோற்றினோர். போரோட்ெபபட்ெவர்-
களும் உரரயோற்றினர்.

முன்னேோக அதிதி உள்ளிட்ெ 
அதிபர் ஆசிரியர்கள் மோரைசூட்ெப -
பட்டு போண்ட் வோத்தியம் சகிேம் 
அரழத்து வரபபட்ெனர்.

பிரதி அதிபர்  திருமதி நிைந்தினி 
ரவிசசந்திரனின் ஒழுங்கரமபபில், 
சிதரஸ்ெ ஆசிரியர்  என்.தகோடீஸ் -
வரனின் ட�றியோள்ரகயில் �ரெ -
டபற்்ற இவவிழோவில், முன்னோள் 
அதிபர்  ஆசிரியர்கள்  டபோன்னோரெ -
தபோர்த்ேபபட்டு  வோழ்த்துபபத்திரம் 
வோசித்து வழங்கபபட்ெரம குறிபபி-
ெத்ேக்கது. 

தசயை�லன் ்போரோட்டு விழோ

 மட்ெக்களபபு விதசெ நிருபர்

கிரோமிய  டபோருளோேோரத்ரே 
தமம்படுத்தும் த�ோக்கில், டபண்கள் 
ேரைரமேோங்கும்  குடும்பங்களின் 
வோழ்வோேோர தமம்போட்டிற்கோக, 
மண்முரன தமற்கு பிரதேச  டசயை-
கத்திற்குட்பட்ெ ட�ல்லூர் கிரோமத்-
தில் போரம்பரிய பன்போய்  பின்னும் 
ட�சவு நிரையத்ரே மீண்டும் ஆரம்-
பிபபேற்கோன கள விஜயத்ரே ேமிழ் 
மக்கள் விடுேரைப புலிகள் கட்சி-
யின்  டபோதுச டசயைோளர் பூபோை-
பிள்ரள பிரசோந்ேன் மற்றும் கிழக்கு 
மோகோண கிரோமிய  டேோழில் அபிவி-
ருத்தி உேவிப பணிபபோளர் கி.இ-
ளங்தகோவன் ஆகிதயோர்  புேன்கி-
ழரம (01)  தமற்டகோள்ளபபட்ெனர்.

 கெந்ே 5 வருெங்களோக பரோமரிபபு 
இன்ரமயினோல் தசேமரெந்துள்ள 
ட�சவு  நிரையத்தின் நிரைரமரய 
பன்போய் பின்னும் டேோழிைோளர்கள் 

மட்ெக்களபபு  மோவட்ெ போரோளு-
மன்்ற உறுபபினர்   சிவதனசதுரர 
சந்திரகோந்ேனின் கவனத்திற்கு 
டகோண்டு டசன்்றேற்கு  அரமய, 
அவரின் ஆதைோசரனக்கிணங்க 
ேமிழ் மக்கள் விடுேரைப புலிகள் 
கட்சியின்  டபோதுச டசயைோளர் பூபோ-
ைபிள்ரள பிரசோந்ேன்  உள்ளிட்ெ 
குழுவினர் விஜயம் டசய்து  தசேம-
ரெந்துள்ள நிரையத்ரே மீண்டும் 
இயங்க ரவபபேற்கோன சோத்தியவள 
ஆய்வுகரள  தமற்டகோண்ெனர்.

கள விஜயத்தின் பின்பு கிழக்கு 
மோகோண  கிரோமிய டேோழில் அபி-
விருத்தி உேவிப பணிபபோளர் இது 
பற்றி கருத்துத்  டேரிவிக்ரகயில், ேங்-
களது திரணக்களத்தின் கீழ் உள்ள 
மர்றந்து டசல்லும்  போரம்பரிய 
பன்ட�சவு நிரையமோனது இயங்-
கோது இருபபது டேோழிைோளர்களின்  
விரனத்தி்றன் குர்றவதேோடு, அவர்-

களின் வோழ்க்ரகக்கோன வோழ்வோேோர 
உேவி இல்ைோமல்  இருபபது கவ-
ரையளிக்கின்்றது.

அத்தேோடு எமது சூழலில்  கிரெக்-
கும் பன்ரன  மூைபடபோருளோக 
பயன்படுத்தி பின்னபபடும் போய்கள்  
டசயற்ரகயோன போய்கரளப போர்க்கி-
லும் சுகோேோர தமம்போடு கூடியது மட்-
டுமல்ைோமல்,  தவரையற்்ற இளம் 
யுவதிகளுக்கு தவரைவோய்பபும் 
கிரெக்கும் எனத் டேரிவித்ேோர்.

்போய் பின்னும் ட�சவு நியலைத்யே
மீண்டும் ஆரம்பிகக கள விஜைம்

பிரதேச சசயலாளராக 
நியமனம்
ஆரரயம்பதி 
தினகரன் 
நிருபர் 

ஏ ்ற ோ வூ ர்  
பற்று டசங்-
கைடி பிரதேச டசயைோளரோக தக 
ேனபோைசுந்ேரம் புேன்கிழரம 
(01) முேல்  நியமிக்கபபட்-
டுள்ளோர்.

இவர் ஆரரயம்பதி மற்றும் 
வோகரர கிரோன், வோரழசதசரன  
தகோரரளப பற்று பிரதேச டசய-
ைோளரோகவும்,  முல்ரைத்தீவு 
தமைதிக அரசோங்க  அதிபரோக-
வும் கெரமயோற்றி ேற்தபோது 
ஏ்றோவூர் பற்று டசங்கைடி பிரதேச  
டசயைோளரோகவும்  கெரமயிரன 
டபோறுபதபற்றுள்ளோர்.

 இவர் ேனது தசரவக்   கோைப -
பகுதியில் அந்ேந்ே பிரதேச மக் -
களின் �ன்மதிபரபப டபற்்ற 
ஒருவர்   என்பதும்  குறிபபிெத் -
ேக்கது.

தேராசிரியராக 
சேௌசர் நியமனம்

(கல்முரன மத்திய தினகரன் நிருபர்)

இைங்ரக  டேன்கிழக்கு பல்கரைக்க-
ழக  அரசியல் விஞ்ோன துர்ற ேரைவர்  
எம்.ஏ.எம். டபௌசர் மிக இளம் வயதில் 
தபரோசிரியரோகப பேவியுயர்ரவப  டபற்-
றுள்ளரம பல்கரகைக்கழக வரைோற்-
றில் முன்மோதிரியோக அரமந்துள்ளது.

கெந்ே 25- ஆம் திகதி முேல் அமுலுக்கு 
வரும் வரகயில் இப பதிவியுயர்வு 
வழங்கபபட்டுள்ளரம குறிபபிெத்ேக்-
கது.இப பேவியுயர்வின் மூைம்  கரை, 
கைோசோரப பீெத்தின் இரண்டு தபரோ-
சிரியர்கரளக் டகோண்ெ ஒதரடயோரு 
துர்றயோக அரசியல் விஞ்ோனத்துர்ற 
திகழ்கின்்றது.

டேன்கிழக்கு  பல்கரைக்கழகத்-
தின் அரசியல் விஞ்ோனத் துர்றயில் 
விதேெ கற்ரகயிரனப பூர்த்தி  டசய்ே 
தபரோசிரியர் எம்.ஏ.எம்.டபௌசர் அத்து-
ர்றயில் முேல் வகுபபு  பட்ெத்திரனப 
டபற்்ற முேைோவது மோணவர் என்்ற டபரு-
ரமரயப  டபற்றுக்டகோண்டிருக்கி்றோர்.

புதிய கோத்ேோன்குடி தினகரன் நிருபர்  

மட்ெக்களபபு மத்தி கல்வி வையத்-
தின் கோத்ேோன்குடி கல்விக் தகோட்ெத்தி-
லுள்ள கர்பைோ அல்மனோர் வித்-
தியோைய அதிபரர உெனடியோக 
போெசோரைரய விட்டு இெமோற்-
றுமோறு தகோரி மோணவர்களும் 
டபற்்றோர்களும் திங்கட்கிழரம 
(29) கோரை ஆர்பபோட்ெடமோன்-
றில் ஈடுபட்ெனர்.  

அப போெசோரையில் கல்வி 
கற்கும் மோணவர்களும் டபற்-
த்றோர்களும் குறித்ே போெசோரை-
யின் அதிபரர இெமோற்றுமோறு 
தகோரி சுதைோகங்கரள ேோங்-
கியவோறு ஆர்பபோட்ெத்தில் 
ஈடுபட்ெனர்.  குறித்ே அதிபர் 
மோணவர்கரள தினமும் ஏசி மன 
உரளசசலுக்கு உள்ளோக்குவேோக 
ஆர்பபோட்ெத்தில் ஈடுபட்தெோர் 
டேரிவித்ேனர்.  

போெசோரை வளங்கரள 
போதுகோக்கோே அதிபரர உெதன 
இெமோற்்றம் டசய்யுங்கள், 
போெசோரையில் டகோவிட் டேோற்றுக்கு 
எதிரோக �ெவடிக்ரக எடுக்கோே அதிபரர 
உெதன இெமோற்்றம் டசய்யவும் என்பன 
தபோன்்ற வசனங்கள் எழுேபபட்ெ 
சுதைோகங்கரள ஆர்பபோட்ெத்தில் ஈடு-

பட்தெோர் தகோசங்கரள எழுபபினர்.  
போெசோரையில் கற்பிக்கும் ஆசிரிரய-
டயோருவருக்கு குறித்ே அதிபர் கோரைக் 
கூட்ெத்தில் மோணவர்கள் மத்தியில் ஏசி 

அவமோனபபடுத்தியேோகவும், டவள்ளம் 
கோரணமோக போெசோரை மோணவர்கள் 
வழரமயோக டசல்லும் வழி தசரும் 
சகதியுமோக கோணபபடுவேோல் போெசோ-
ரைக்கோன மற்்றய நுரழவோயிரை தி்றக்-

கோமல் அதிபர் மூடி ரவத்திருந்ேேோக 
மோணவர்களின் கல்விரய சீரழிபபேோக 
டபற்த்றோர் டேரிவித்ேனர்.  

சம்பவத்ரே அறிந்ே கோத்ேோன்குடி 
டபோலிஸோரும் இங்கு வருரக 
ேந்திருந்ேனர்.  

இங்கு வருரக ேந்ரே கோத்-
ேோன்குடி தகோட்ெக்கல்விப 
பணிபபோளர் எம்.எம்.கைோவு-
தீன் இது விெயம் டேோெர்பில் 
மட்ெக்களபபு மத்தி வையக் 
கல்விக் கல்விப பணிபபோளர் 
கைோநிதி எஸ்.எம்.எஸ்.உமர் 
டமௌைோனோவின் கவனதுக்கு 
டகோண்டு வந்ேோர்.  

இரேயடுத்து வையக் 
கல்விப பணிபபோளரின் �ெவ-
டிக்ரகயின் கீழ் மட்ெக்களபபு 
மத்தி வையக் கல்வியலுவகத்-
தின் நிருவோகத்துக்கு டபோறுப-
போன பிரதிக் கல்விப பணிபபோ-
ளர் எம்.ரமீஸ் ேரைரமயில் 
இப போெசோரைக்கு வருரக 
ேந்ே அதிகோரிகள் குழு ஆர்ப-
போட்ெத்தில் ஈடுபட்ெ டபற்-

த்றோருென் தபசசுவோர்த்ரேயில் ஈடுபட்டு 
ஆர்பபோட்ெத்ரே முடிவுக்கு டகோண்டு 
வந்ேதுென், மூன்று வோரங்களுக்குள் 
இேற்கோன தீர்விரன டபற்றுத்ேருவேோக-
டேரிவித்ேனர்.  

அதி்பயர இெமோற்றுமோறு தகோரி   
மோணைர்கள்,ட்பற்தறோர் ஆர்ப்போட்ெம்  

இரண்டு  இைட்-
சம் குடும்பங்களின் 
மரனப டபோருளோ-
ேோரத்ரே வலுபப-
டுத்தும் வரகயில்  
பிரதேச டசயைகங்-
கள் தேோறும் டேரிவு 
ட ச ய் ய ப ப ட் ெ 
ப ய ன ோ ளி க ளு க் -
கோன   வழிகோட்ெல் 
ஆ த ை ோ ச ர ன க ள் 
வழங்கபபட்டு வருகின்்றது.

அந்ே  வரகயில் அட்ெோரளச-
தசரன பிரதேசத்தில் டேரிவு டசய்யப-
பட்ெ பயனோளிகளுக்கோன  பயிற்சி 
வழிகோட்ெல் டசயைமர்வு புேன்கி-
ழரம (01) அபிவிருத்தி உத்திதயோகத்-
ேர் எம்.எம்  சித்தி �ளீரோ ேரைரம-
யில் �ரெடபற்்றது. 

சிறு  டேோழில் அபிவிருத்தி பிரிவின் 
ஏற்போட்டில் அட்ெோரளசதசரன 
பைத�ோக்கு  கூட்டு்றவுச சங்கத்தின் 
கூட்ெ மண்ெபத்தில் இெம்டபற்்ற 

இந்நிகழ்வில், பிரேம  அதிதியோக 
அட்ெோரளசதசரன பிரதேச டசயைக 
உேவிப பிரதேச டசயைோளர் திருமதி 
�ஹீஜோ  முசோபிர் கைந்துடகோண்டு 
சி்றபபித்ேோர். இங்கு  சமுர்த்தி திட்ெ 
முகோரமயோளர் என்.ரி.மசூர் மற்றும்  
உத்திதயோகத்ேர்கள்  பைரும்  வள-
வோளர்களோக பங்தகற்று திட்ெத்தின் 
த�ோக்கங்கரளயும், பயிற்சி  வழிகோட்-
ெல்கரளயும் வழங்கினர். இந்நிகழ்-
வில் டேரிவு டசய்யபபட்ெ பயனோளி-
கள்  கைந்துடகோண்டு சி்றபபித்ேரம 
குறிபபிெத்ேக்கேோகும்.

பிரதேச டசைலகங்கள் தேோறும்  
ைழிகோட்ெல் ஆதலோசயன

புதிய கோத்ேோன்குடி தினகரன் நிருபர்  

கோத்ேோன்குடி மீடியோ தபோரத்தின் 
அங்கத்ேவர்களுக்கு புதிய ரீ தசர்ட் 
(தமைங்கி) வழங்கி ரவக்கும் 
நிகழ்வு  ்ோயிற் -
று க் கி ழ ர ம 
(28) கோத்ேோன் -
குடியில் இெம் 
டபற்்றது.  

ஐக்கிய அரபு 
அ மீ ர க த் தி ல் 
டேோழில் புரியும் 
ப ோ ை மு ர ன -
ரயச தசர்ந்ே 
சமூக டசயற்-
போட்ெோளர் அல் -
ஹோபிழ் ஏ.ஜி.
எம். ரஊப கோனின் உேவியுென் 
கோத்ேோன்குடி மீடியோ தபோரத்தின் 
சின்னம் மற்றும் டபயர் அசசிெப -
பட்ெ இந்ே ரீ தசட் வழங்கும் 
ரவபவம், கோத்ேோன்குடி மீடியோ 
தபோரத்தின் ேரைவர் எம்.எஸ்.

எம்.சஜி ேரைரமயில் �ரெடபற்-
்றது.  இதில் கோத்ேோன்குடி மீடியோ 
தபோரத்தின் டசயைோளர் எம்.ரி.எம்.
யூனுஸ், டபோருளோளர் எஸ்.ஏ.தக.

பழீலுர் ரஹமோன் உட்பெ தபோரத்-
தின் அங்கத்ேவர்கள் கைந்து டகோண்-
ெனர்.  

இேன் தபோது கோத்ேோன்குடி மீடியோ 
தபோரத்தின் உறுபபினர்களுக்கு புதிய 
ரீ தசட் வழங்கி ரவக்கபபட்ெது.  

கோத்ேோன்குடி மீடிைோ த்போரத்தின்
அங்கத்ேைர்களுககு புதிை ரீ தசட்  

கிண்ணியா அலிகார் ைகா வித்தியாலய  ஆரம்பப்பிரிவு ைாணைர்களுக்கு  இமலக்கஞ்சி ைழங்கும நிகழ்வு கசவைாய்க்கிழமை (30) இடமக்பற்றது. சூரங்கல்  ஆயுர்்ைத மைத்திய -
சாமல  கடாக்டர் றிஸைானின் அனுசரமணயில்  இந்நிகழ்வு இடமக்பற்ற ்்பாது. (்படம; ்தாப்பூர் குறூப் நிரு்பர்)

கல்முனை பிராந்திய னைத்தியசானைகளுக்கு
குளிரசாதை பெட்டிகள் னகயளிப்பு



தனியார் பல்கலைக்கழ்கங்கள் மற்றும் தனியார் பாட -
சாலை்கலை முலைபபடி ஒழுஙகுபடுத்துவதற்்கான புதிய 
சடடம் ஒனலை க்காண்டுவருவதற்கு நடவடிகல்க எடுக-
்கபபடடுள்ைதா்க ்கலவி அலமசசர் தினனஷ் குணவர்தன 
பாராளுமனைத்தில கதரிவித்தார்.  

 அநத சடடமூைம் பாராளுமனைத்தில சமர்பபிக்கப-
படடு பாராளுமனை அஙகீ்காரத்துடன நலடமுலைபப-
டுத்தபபடும் எனக குறிபபிடட அவர் அது கதாடர்பில 
பல்கலைக்கழ்க மானியங்கள் ஆலணககுழுவுடன னபச-
சுவார்த்லத நடத்தபபடடு உள்ைதா்கவும் அலமசசர் கதரி-
வித்தார்.  

அனதனவலை, நாடடில உள்ை பல்கலைக்கழ்கங்கலை 
சர்வனதச தரத்திற்கு உயர்த்துவனத ்கலவி அலமசசின 
னநாக்கம் எனறும அவர் கதரிவித்தார்.  

பாராளுமனைத்தில னநற்று ்கலவியலமசசின வரவு 
கசைவுத் திடடம் மீதான குழுநிலை விவாதத்தில உலர-
யாற்றும் னபானத அவர் இவவாறு கதரிவித்தார்.  

 அது கதாடர்பில னமலும் கதரிவித்த அலமசசர்:  
உயர் ்கலவித்துலையில பலனவறு முனனனற்ை்கரமான 

கசயற்திடடங்கலை முனகனடுக்க நடவடிகல்க எடுக்கப-
படடுள்ைது.  அதற்்கான நிதி உதவிலயப கபற்றுக க்காள் -
வதற்்கா்க உை்க வஙகியுடன னபசசுவார்த்லத நடத்தபபட -
டுள்ைது.   னதசிய பாடசாலை திடடம் ்கலவியலமசசின 
முககிய இடத்லத வகிககும் ஒரு திடடமாகும். அதற்கி-
ணங்க நாடைாவிய 125 பிரனதச கசயைாைர் பிரிவு்களில 
னதசிய பாடசாலை்கலை அலமபபதற்கு நடவடிகல்க 
எடுக்கபபடடுள்ைது. ஆயிரம் பாடசாலைத் திடடத்தின 
கீழ் அலனத்து பாடசாலை்களுககும் கதாழிலநுடபத்லத 
கபற்றுக க்காடுபபதற்கு நடவடிகல்க எடுக்கபபடும்.  

க்காழும்பு பல்கலைக்கழமானது 100 வருடங்கள் 
பழலம வாயநத ஒரு பல்கலைக்கழ்கமாகும். அதற்கு சர் -
வனதச ரீதியில கபரும் மதிபபு உள்ைது எனறும் அலமச -
சர் னமலும் கதரிவித்தார்.  

எஸ்.ஸ்ரீதரன  
 (தமிழ் னதசிய கூடடலமபபு எம்பி)  
்கலவித்துலையில னபாதிய ஆைணி்கள் இலலை. ்கல -

வியலமசசுககு நாம் கசலகினைனபாது தமிழ் கமாழியில 
னபச முடியாதுள்ைது. னவறு அலமசசுக்களிலும் இனத 
நிலைதான.  

 இது ஒரு பாரிய பிரசசிலனயாகும். தமிழ் கமாழிககு 
சம அநதஸ்து வழஙகி இநதப பிரசசிலனலயத் தீர்க்க அர -
சாங்கம் நடவடிகல்க எடுக்க னவண்டும்.   

இைஙல்கயின ்கலவி நிர்வா்க னசலவயிலும் தமிழ் 
கமாழிமூை ஆைணி பற்ைாக குலை நிைவுகினைது. 
வடகல்க எடுத்துபபார்த்தால இைஙல்க ்கலவி நிர்வா்க 
னசலவயில 238 னபருக்கான னதலவ உள்ைது.  

அஙகு தற்னபாது உள்ைவர்்களின கமாத்த கதால்க 
136. இனனும் 102 னபருககு அஙகு கவற்றிடம் உள்ைது.  

 இைஙல்க அதிபர்்கள் னசலவயில 1212 னபருககு 
வடககு மா்காணத்தில கவற்றிடம் உள்ை நிலையில 
அஙகு 972 னபனர நியமிக்கபபடடுள்ைனர். இனனும் 240 
னபருககு கவற்றிடம் உள்ைது. அனதனபானறு இைஙல்க 
ஆசிரியர் னசலவயில .இனனும் 1299 னபருககு கவற்றி -
டங்கள் உள்ைன. இது ்கலவி ரீதியான கபரும் விழுக்கா -
டாகும். 

ஊட்கத்துலை அலமசசர் டைஸ் அழ்கபகபரும
க்கானரானாவினால மாணவர்்கள் கபரிதும் பாதிக்கப -

படடார்்கள். அலமசசரலவ உபகுழுவின பரிநதுலரக -
்கலமய வரவு கசைவுத்திடடத்தில நிதி ஒதுக்கபபடடு 
அதிபர் ஆசிரியர் பிரசசிலனககுத் தீர்வு ்காணபபடடது. 
ஜனாதிபதி,பிரதமர், ்கலவி அலமசசர், நிதி அலமசசர் 
ஆகினயார் மாணவர்்களுக்கா்க ல்கன்கார்த்து கசயற்பட -
டார்்கள். இநத நிலையில பாடாசாலை்கள் மீை ஆரம்பிக -
்கபபடடுள்ைன.  

 ஆரம்ப ்கலவி கபறுவதில உள்ை குலைபாடு ்காரண -
மா்க பை மாணவர்்களின ்கலவி கசயற்பாடு்கள் பாதிக -
்கபபடுகினைது. ஆரம்பத்தில இருநனத மாணவர்்களின 
குலைபாடு்கலை தீர்பபது அவர்்களின ்கலவித்தரத்லத 

உயர்த்தும். 20 ஆயிரத்திற்கும் னமற்படட முனபள்ளி 
ஆசிரியர்்களின தரத்லத உயர்த்தவும் வழி்காடடவும் 
னவண்டும்.   

மாணவர்்களின ்கலவித் தரத்லத னமம்படுத்துவ -
தா்க இருநதால ஆசிரியர்்களின தரத்லதயும் உயர்த்த 
னவண்டும். 19 ்கலவியியல ்கலலூரி்கலையும் பல்க -
லைக்கழ்கங்கைா்க தரமுயர்த்த னவண்டும். எதிர்்காைத் -
தில உருவாகும் அலனத்து ஆசிரியர்்கலையும் பயிற்ைப -
படட படடதாரி ஆசிரியர்்கைா்க மாற்ை னவண்டும். இநத 
இைகல்க அலடவதற்கு நாம் முயை னவண்டும். அது 
எமது நாடடின எதிர்்காைத்திற்கு கசயயும் முதலீடாகும்.   

பாடசாலை்களுககு புனராடனபன இலணபபு வழஙகு -
வதற்்கா்க 600 மிலலியன ஓதுக்க அலமசசரலவ அனுமதி 
வழஙகியுள்ைது. ஒனலைன ்கலவிலய முலையா்க முன -
கனடுத்தால அதன பயலன எடட முடியும்.  

பல்கலைக்கழ்கத் கதரிவின னபாது தற்கபாழுது ்காணப -
படும் மாவடட ன்காடடாமுலையில பாரிய முரண்பாடு 
்காணபபடுகிைது. வடககிலும் அநத நிலைலம உள்ைது. 
்கஷ்ட பிரனதசங்கைா்க 16 மாவடடங்கள் அலடயாைங 
்காணபபடடாலும் ஏலனய மாவடடங்களில சமமான 
வசதி்கள் அற்ை பாடசாலை்கள் குறித்த மாவடடத்தில 
உள்ைது ்கவனிக்கத்தக்கது. க்காழும்பு மாவடடத்தில 
ஆனநத, னராயல, விசாக்கா னபானை பாடசாலை்களில 
்காணபபடும் வசதி ்கலவி அலமசசர் பிரதிநிதித்துவப -
படுத்தும் அவிஸ்்ாகவலை இன�ாமா்கம, ்கடுகவை 
னபானை பாடசாலை்களுககுக கிலடயாது. இ்டபுள்ளி 
அடிபபலடயில கதரிவில மாவடட ன்காடடாவுககுப 
பதிைா்க பாடாசாலை மடடத்தில பல்கலைக்கழ்கங்க -
ளுககு மாணவர்்கலை கதரிவு கசயவது உ்கநதது.  

தற்கபாழுது 55 வீதம் மாவடட ன்காடடா அடிபபலட -
யிலும் 5 வீதம் ்கஷ்ட பிரனதச அடிபபலடயிலும் கதரிவு 
நலடகபறுகிைது. இதலன மாற்றி னதசிய மடட திைலம 
அடிபபலடயிைான கதரிலவ 50 ஆ்கவும் மாவடட 
பாடசாலை அடிபபலடயிைான கதரிலவ 50 வீதமா்க -

வும் மாற்ை னவண்டும். இவவாறு அலனத்து மாணவர்்க -
ளுககும் சமமான சநதர்பபம் வழங்க னவண்டும்.  

நான ்கலவி அலமசசரா்க இருநத னபாது விடுத்த 
ன்காரிகல்கப படி க்கானரானா ்காைத்தில 43 ஆயிரம் 
மாணவ மாணவி்கள் புத்த்கம் எழுதினார்்கள். இதற்்கா்க 
நிதி ஒதுககி அவற்லை கவளியிட நடவடிகல்க எடுக்க 
னவண்டும்.  

ராஜாங்க அலமசசர் சீதா அரம்னபகபாை  
பாடசாலை மற்றும் பல்கலைக்கழ்க ்கலவிககு னமை -

தி்கா்க கதாழிற்பயிற்சி எவவைவு முககியம் எனறு 
சிநதித்துள்னைாமா? அதற்்கா்க எனன முககியம் வழங -
்கபபடடது. சிங்கபபூர், மனைசியா னபானை நாடு்கள் 
கதாழிலபயிற்சி கபற்ைவர்்களின பங்களிபலபயும் 
கபற்னை முனனனறின. ்கடநத ்காைத்தில கதாழிற்பயிற் -
்கா்க ்கடநத ்காை அரசு்கள் பங்களித்துள்ைன. ல்கத் -
கதாழில துலைககு ஏற்ை பயிற்சி வழங்கபபடவிலலை 
எனறும் கதாழிற்பயிற்சி்கள் இற்லைபபடுத்தபபட -
விலலை என விமர்சனம் கசயயபபடுகிைது.  

பல்கலைக்கழ்க மாணவர்்களுககு ம்ககபாை புை -
லமபபரிசில உதவி வழஙகினாலும் கதாழிற்பயிற்சிககு 
அவவாறு உதவி கிலடக்கவிலலை. அதனால கதாழிற் -
பயிற்சி கபறுவபவர்்களுககு புைலமபபரிசில வழஙகும் 
திடடகமானலை ஆரம்பித்துள்னைாம். கதாழிற்பயிற்சி 
கபற்ைவர்்களுககு சானறிதழ் வழஙகுவது கதாடர்பில 
தாமதம் ்காணபபடுகிைது. பரீடலச எழுதி 5, 6 வருடங -
்கைா்க ்காத்திருககும் நிலை ்காணபபடடது.  

கவளிநாடடு னவலைவாயபபின னபாது பயிற்ைபபட -
டவர்்கலை உருவாக்கத் னதலவயான பயிற்சித் திடடம் 
ஆரம்பிக்கபபடடுள்ைது.  

கபண்்கலை பைபபடுத்தும் திடடங்களும்  ஆரம்பிக -
்கபபடடுள்ைன. பாடசாலை ்கலவிலய நிலைவு கசயத 
கபண்்களுககு கதாழிற்பயிற்சி வழங்க இருககினைாம். 

வி. ராதாகிருஷ்ணன எம்.பி (ஐ.ம.ச) 
 1978 இல தான னதாடடபபாடசாலை்கலை அரசாங -

்கம் கபாறுபனபற்ைன. 1981 இன பினனர் னதசிய ரீதியில 
இலணக்கபபடடன. 1983 ்கைவரத்தின ்காரணமா்க 
வடககு பகுதி ஆசிரியர்்கள் னதாடடப பாடசாலை்களில 
இருநது கசனைதால ஆசிரியர் பற்ைாககுலை ஏற்படடது. 
1977 இல கசௌமியமூர்த்தி கதாண்டமான அலமசசரா்க 
வநத பினனர் படிபபடியா்க பாடசாலை்கள் அபிவிருத்தி 
கசயயபபடடன.   

்கலவி அலமசசின கசயற்பாடு்கள் விரிவாக்கபபட 
னவண்டும்.  

சநதிரி்கா அம்லமயார் ஜனாதிபதியா்க இருநத ்காைத் -
தில 3000 ஆசிரியர்்கள் நியமிக்கபபடடனர். ரணில விக -
கிரமசிங்க பிரதமரா்க இருநத ்காைத்தில னமலும் 3000 
ஆசிரியர்்கள் நியமிக்கபபடடார்்கள். இவர்்கள் ஆசிரிய 
உதவியாைர்்கைா்க இவர்்கள் நியமிக்கபபடடார்்கள். 10 
ஆயிரம் ரூபா தான இவர்்களுககு வழங்கபபடுகிைது. 
அனறிருநத முதைலமசசர் படடதாரி ஆசிரியர்்கலை நிய -
மித்ததால ஆைணி இலைாமல னபானது. அதனால இநத 
உதவி ஆசிரியர்்கள் பாதிக்கபபடடுள்ைனர்.   

 க்காடட்கை ஆசிரியர் ்கைாசாலைக்கான இருமா -
டிக்கடடட பணி இலடநடுவில தலடபபடடுள்ைது. 
அதலன பூர்த்தி கசயய அலமசசு நடவடிகல்க எடுக்க 
னவண்டும்.  

அருகிலுள்ை பாடசாலை சிைநத பாடசாலை திடடத் -
தின கீழ் ஆரம்பித்த பை பாடசாலை்களின நிர்மாணப -
பணி்கள் பாதியில ல்கவிடபபடடுள்ைன. அவற்லை 
நிலைவு கசயய னவண்டும்.  

அதிபர்்கள் ்கலவி நிருவா்க னசலவ   
ஓயவு கபறும் வயது 65 வயது வலர நீடிக்கபபடடுள் -

ைது. மலைய்க பாடசாலை்களிலும் தமிழ் பாடசாலை -
்களிலும் அதி்க ஆசிரிய கவற்றிடங்கள் ்காணபபடுகின -
ைன. எனனவ இது கதாடர்பா்க சுற்றுநிருபத்லத 2020 
முதல அமுைாகும் வல்கயில கவளியிடடால அனுபவ -
முள்ை ஆசிரியர்்கலை மீண்டும் இலணத்துக க்காள்ை -

ைாம். கபருநனதாடடப பாடசாலை்களுககு நலைாடசி 
்காைத்தில 2 ஏக்கர் ்காணி வழங்கபபடடது. அதலனத் 
கதாடர்நது முனகனடுக்க னவண்டும். பல்கலைக்கழ்கம் 
அலமக்க அடிபபலட பணி்கள் முனகனடுக்கபபடடுள் -
ைது. அதலன கதாடர்நது கசயற்படுத்த னவண்டும்.  

சிவனநசதுலர சநதிர்காநதன   
(கபாது ஜன கபரமுன எம்பி)  
 எழுத்தறிவித்தவன இலைவன ஆவான எனபது எமது 

முதுகமாழி. அதற்கிணங்க ்கலவி மனித வாழ்வில மி்க 
முககிய இடத்லத வகிககினைது.  

நாடைாவிய ரீதியில கதாண்ணூற்று ஒனபது ்கலவி 
வையங்கள் ்காணபபடுகினை நிலையில மடடக்கைபபு 
மாவடடத்தில 11 வையங்கள் உள்ைன. அவற்றில 
்கலகுடா உடபட இரண்டு ்கலவி வையங்கள் மி்கவும் 
பினதஙகிய நிலையினைனய ்காணபபடுகினைன. அஙகு 
84 பாடசாலை்கள் இயஙகுகினை நிலையில 390 ஆசிரி -
யர்்களுக்கான பற்ைாககுலை நிைவுகிைது.  

ஆசிரியர் பற்ைாககுலை தூரப பிரனதச பாடசாலை்கள் 
சம்பநதமான னபாககுவரத்து பிரசசிலன்கள் மாணவர்்கள் 
்கலவியில பினனலடலவ ஏற்படுத்தியுள்ைது. இதனால 
்கலவிப கபாதுத் தராதரம், உயர்தரம் மற்றும் சாதாரண -
தரம் மாணவர்்களின கபறுனபறு்கள் மி்க பினதஙகிய 
நிலையினைனய ்காணபபடுகினைன.  

இைவசக ்கலவி கிலடக்க னவண்டிய கிராமங்க -
ளுககு அது கசனைலடயவிலலை எனபலத குறிபபிட 
னவண்டும்.  

அரச நிறுவனங்கள் சுலம எனகினை நிலையில மனித 
வைங்கலை சரியா்க பயனபடுத்தி அதன மூைம் முழுலம -
யான பயலனப கபற்றுக க்காள்வது அவசியம்.  

 
இம்ரான மஹ்ரூப எம்.பி(ஐ.ம.ச)  
மரத்திற்குக கீழ் வகுபபு்கள் நலடகபறும் நிலை எமது 

பிரனதச பாடசாலை்களில ்காணபபடுகிைது. ்கடநத 
2 வருடங்கைா்க கிழககில ஆசிரியர்்களின வருடாநத 
இடமாற்ைம் நலடகபைவிலலை. இதில அரசியல 
்கைநதுள்ைதா்க எனை சநனத்கம் ்காணபபடுகிைது .மருத் -
துவபீடத்திற்கு கசலலும் கதால்க குலைக்கபபடடுள் -
ைது. ்கடநத ஆடசியில புதிதா்க 3 பீடங்கள் ஆரம்பிக -
்கபபடடன. இதற்கு எனன ்காரணம் என ்கண்டறிநது 
நிவர்த்தி கசயய னவண்டும். 1000 ஆயிரம் னதசியபபா -
டசாலை திடடம் பற்றி கதரிவிக்கபபடடது. மா்காண 
பாடசாலை்கலை னதசிய அரசின கீழ் க்காண்டுவரு -
வதன பினனணி எனன? ஏகனனைால மா்காண சலப 
முலைலய ஒழிபபது கதாடர்பா்க பரவைா்க னபசபப -
டுவதால இநத சநனத்கம் எழுகிைது. கபயர்பபைல்க 
மாத்திரம் மாறுவதால எநதப பயனுமிலலை. ்கலவிககு 
அதி்க நிதி ஒதுக்கபபடடுள்ைதா்க கதரிவிக்கபபடடா -
லும் உயர்்கலவி மற்றும் நிறுவனங்களுககும் இநத நிதி 
கசைவிடபபடும். 

ராஜாங்க அலமசசர் சுசில பினரம் கஜயநத்   
உயர் தரப பரீடலசயில முழு பாடவிதானத்லத -

யும் உள்ைடக்க னவண்டியுள்ைதால அதில மாற்ைம் 
கசயய முடியாது. தற்கபாழுதுள்ை கபாதுவா்க ்கலவி 
முலைலய 21 ஆம் நூற்ைாண்டிற்கு ஏற்ைவாறு மாற்று -
தல உயர்்கலவி மறுசீரலமபபு வர்த்த்க சநலதககு ஏற்ப 
கதாழிற்பயிற்சி முலைலய மாற்றுதல ஆகிய விடயங -
்கள் உள்ைடககிய க்காள்ல்க இநத வருட இறுதிககுள் 
சமர்பபிக்கபபட இருககிைது.  

குலைவா்க ்கற்பிபனபாம், அதி்கமா்க ்கற்்கவிடுனவாம் 
எனை னநாககினை சிை நாடு்கள் கசலகினைன. ஆனால 
நாம் அதி்கமா்க ்கற்பித்து குலைவா்க ்கற்்க விடுகி -
னைாம். சிங்கபபூர் ்கலவி மறுசீரலமபபில கவற்றி ஏற் -
படடதற்கு கபாறுபபுககூைல பிரதானமாகும். அஙகு 
ஆசிரியர்்களுககு அதி்க சம்பைம் வழங்கபபடுகிைது. 
பினைாநதிலும் சிைநத ்கலவி நிலை ்காணபபடுகிைது. 
கபாதுப பரீடலச வலர ஆசிரியர் தான மாணவலன 
மதிபபீடு கசயகிைார். எனனவ ஆசிரியரின தரமும் 
உயர் மடடத்தில இருக்க னவண்டும்.  
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-  அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்்தே

தனியார் பாடசாலைகள்,  பலகலைககழகஙகலை
முலைபபடி ஒழுஙகுபடுதத புதிய சடடம்

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம,ஷமஸ் ்பாஹிம  

(னைாரனஸ் கசலவநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

அரச ஊழியர்்களின ஓயவு கபறும் 
வயது 65 வயது வலர நீடிக்கபபடடுள்ைது. 
மலைய்க பாடசாலை்களிலும் தமிழ் பாட-
சாலை்களிலும் அதி்க ஆசிரிய கவற்றிடங-
்கள் ்காணபபடுவதால இது கதாடர்பா்க 
சுற்றுநிருபத்லத 2020 முதல அமுைாகும் 
வல்கயில கவளியிடடால அனுபமுள்ை 
ஆசிரியர்்கலை மீண்டும் பாடசாலை்க-
ளுககு இலணத்துக க்காள்ை முடியும் என 

வி.ராதாகிருஷ்ணன எம்.பி (ஐ.ம.ச) கதரி-
வித்தார்.   ்கலவி மற்றும் ்கலவி ராஜாங்க 
அலமசசுக்கள் மீதான குழுநிலை விவாதத்-
தில உலரயாற்றிய அவர்,   

 ரணிலவிககிரமசிங்க பிரதமரா்க இருநத 
்காைத்தில 3000 னபர் ஆசிரிய உதவியாைர்-
்கைா்க நியமிக்கபபடடார்்கள். 10 ஆயிரம் 
ரூபா தான இவர்்களுககு வழங்கபபடு-
கிைது. அருகிலுள்ை பாடசாலை சிைநத 
பாடசாலை திடடத்தின கீழ் ஆரம்பித்த 
பை பாடசாலை்களின நிர்மாணபபணி-

்கள் பாதியில ல்கவிடபபடடுள்-
ைன. அவற்லை நிலைவு கசயய 
னவண்டும்.  

 அரச ஊழியர்்களின ஓயவு 
கபறும் வயது 65 வயது வலர நீடிக்கபபட-
டுள்ைது. மலைய்க பாடசாலை்களிலும் 
தமிழ் பாடசாலை்களிலும் அதி்க ஆசிரிய 
கவற்றிடங்கள் ்காணபபடுகினைன. 
எனனவ இது கதாடர்பா்க சுற்றுநிருபத்லத 
2020 முதல அமுைாகும் வல்கயில கவளி-
யிடடால அனுபமுள்ை ஆசிரியர்்கலை 

மீண்டும் இலணத்துக க்காள்ைைாம். 
கபருநனதாடடப பாடசாலை்களுககு நல-
ைாடசி ்காைத்தில 2 ஏக்கர் ்காணி வழங-
்கபபடடது. அதலனத் கதாடர்நது முன-
கனடுக்க னவண்டும். பல்கலைக்கழ்கம் 
அலமக்க அடிபபலட பணி்கள் முனகன-
டுக்கபபடடுள்ைது. அதலன கதாடர்நது 
கசயற்படுத்த னவண்டும்.  

சுற்றுநிருபத்தை மாற்றி அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்க்்ள உளவாங்க வவண்டும்

கல்வி அமைச்சின் மைலதிக செயலாளராக
தமிழர் ஒருவமர நியமிகக மவண்டும்  

வி.ராதாகிருஷ்ணன் எம்.பி

க்காழும்பு வீதி்ககைஙகும் படடங்க-
ளுக்கான சானறிதழ்்கலை வழஙகும் ்கலவி 
நிறுவனங்கள் ்காணபபடும் நிலையில 
அவற்றின தரத்லத உறுதி கசயது பல்க-
லைக்கழ்க மானியங்கள் ஆலணககுழு-
வின கீழ் அவற்லை க்காண்டு வருவதற்-
்கான நடவடிகல்க்கள் முனகனடுக்கபபட 
னவண்டும் என ஸ்ரீைங்கா முஸ்லிம் ்காஙகிர-
சின தலைவர் ரவூப �ககீம் எம்பி பாராளு-
மனைத்தில கதரிவித்தார்.  

பாரிய சவால்கலை எதிர்க்காள்ை னநரும் 
்கலவி அலமசசுககு இம்முலை வரவு 
கசைவுத் திடடத்தில ஒதுக்கபபடடுள்ை 
நிதி எவவிதத்திலும் னபாதுமானதா்க 
இலலை எனறும் அவர் கதரிவித்தார்.  

 ்கலவித்துலைககு ஒதுக்கபபடடுள்ை நிதி-
யானது பாடசாலை்களின கபயர்ப பைல்க-
்கலை அலமபபதற்கு கூட னபாதுமானதா்க 
இலலை எனறும் அவர் கதரிவித்தார்.  

அதற்கிணங்க ்கலவி அலமசசானது 
எதிர்்காைத்தில கபரும் சவால்கலை எதிர்-
னநாக்க னநரிடும் எனறும் சலபயில கதரி-
வித்த அவர்   

சர்வனதச நிதி உதவி்களுடன ்கலவி-
யலமசலச முனகனடுத்துச கசலவது 

கதாடர்பினைனய ்கவனமம் 
கசலுத்தபபடடுள்ைதா்கவும் 
கதரிவித்தார்.   பாராளுமன-
ைத்தில னநற்று இடம்கபற்ை 
்கலவி அலமசசு உள்ளிடட 
மூனறு இராஜாங்க அலமச-
சுக்கள் மீதான வரவு கசைவு 
திடட குழுநிலை விவாதத்தில 
உலரயாற்றுல்கயினைனய அவர் 
இவவாறு கதரிவித்தார்.  

விவாதத்தில கதாடர்நதும் 
உலரயாற்றிய அவர்,  

க்காவிட கதாற்று ்காரணமா்க எதிர்்காைத்-
தில பலனவறு பிரசசிலன்களுககு மு்கம்-
க்காடுக்கனவண்டிவரும் எனபலத நிதிய-
லமசசர் பசில ராஜபக்ஷ புரிநது க்காண்னட 
வரவு கசைவு திடடத்லத சமர்பபித்துள்-
ைார்.  

 பிரசசிலன்களுககு தீர்வு்காணும் 
வல்கயில பினரரலண்கள் இலலை. குறிப-
பா்க ்கலவி அலமசலச எடுத்துகக்காண்-
டால எநத விடயங்களுககு முனனுரிலம 
வழங்கனவண்டும் எனை கதளிவு இலைா-
மல எடுக்கபபடட தீர்மானமா்கனவ பார்க்க 
முடிகிைது.  

உயர்்கலவிககு ஒதுக்கபபட-
டிருககும் நீதியானது 80வீதம் 
வலர கவளிநாடு்கள் மூைம் 
கிலடககும் நிதியாகும்.   

எனினும் பாது்காபபு அலமச-
சுககு முழுலமயா்க உள்நாடடு 
நிதினய ஒதுக்கபபடடிருக-
கினைது.  

னமலும் கூடிய கதால்கலய 
கிராம னதர்தல கதாகுதி்களின 
அடிபபலடத் னதலவ்களுககு 

ஒதுக்கபபடடிருககினைது. இைஙல்க 
னபானை நாடடுககு, அடிபபலட னதலவ-
்களுககு அதி்க நிதி ஒதுககி கபாருைாதார 
பிரசசிலனயில இருநது மீைமுடியாது.   

கிராமிய கபாருைாதாரத்லத ்கடடிகய-
ழுபப முலையான னவலைத்திடடம் 
இலலை. ்கலவி அலமசசுககு ஒதுககியி-
ருககும் நிதி மூைம் சவால்களுககு மு்கம்-
க்காடுக்க முடியாது. கவளிநாடடு மாண-
வர்்கலை நாடடுககு அலழத்து ்கடடணம் 
அைவிடும் ்கலவி நிறுவனங்களிடமிருநது 
நிதி திரடடும் ்கடநத்காை னவலைத்திட-
டத்லத அரசாங்கம் மீண்டும் ஆரம்பித்-
திருககினைது. ்கலவித் துலைமூைம் 

வருமானம் னதடிகக்காள்ைனவ முயற்சிக-
்கபபடடிருககினைது.   ்கலவித்துலைககு 
னதசிய வருமானத்தில 6வீதம் ஒதுககுவ-
தா்க கதரிவிக்கபபடடாலும் எநத ்காைத்-
திலும் அவவாறு ஒதுக்கபபடுவதிலலை. 
2.5வீதம் வலரனய ஒதுக்கபபடுகினைது. 
க்காழும்பில வீதி எஙகும் படடசசானறி-
தழ் வழஙகும் ்கலவிக ்கலட்கலை ்காண 
முடிகினைது.  

இநத ்கலவி நிறுவனங்களின தரத்லத 
உறுதிபபடுத்தனவண்டும். பல்கலைக-
்கழ்க மானியங்கள் ஆலணககுழுவின 
கீழ் இவற்லை க்காண்டுவர நடவடிகல்க 
எடுக்கனவண்டும். னமலும் நாடடில இடம்-
கபற்ை இயற்ல்க அனர்த்தங்கள் ்காரண-
மா்க பை பாடசாலை்களின ்கடடிடங்கள் 
பாதிக்கபபடடுள்ைன.  அநத ்கடடிடங-
்கள் பாவலனககு கபாருத்தமிலலை என 
கதரிவிக்கபபடடிருககினைது. அரசாங்கம் 
ஆயிரம் னதசிய பாடசாலை்கலை அலமக்க 
திடடமிடடிருககினைது. ஆனால ்கலவி 
அலமசசு ஒதுக்கபபடடிருககும் நிதி 
பாடசாலை்களுக்கான கபயர் பைல்க-
்கலை அலமபபதற்ன்க னபாதுமானதாகும் 
எனறும் அவர் னமலும் கதரிவித்தார்.  

வீதி்கள எஙகும் ்காணபபடும் பட்டங்க்்ள வழஙகும்
்கல்வி நிறுவனங்களின் தைரம் உறுதி செயயபப்ட வவண்டும்  

்கலவி அலமசசுககு நிய-
மிக்கபபடும் னமைதி்க 
கசயைாைர்்களில ஒருவ -
ராவது தமிழரா்க இருக்க 
னவண்டும். அபனபாதுதான கமாழி ரீதியான பிரசசிலன்களுககு 
தீர்லவ கபற்றுகக்காள்ை வசதி ஏற்படும் என தமிழ் னதசிய கூட-
டலமபபு எம்பி எஸ். ஸ்ரீதரன னநற்று பாராளுமனைத்தில கதரி-
வித்தார்.  

்கலவி அலமசசு. உயர்்கலவி அலமசசு, னதசிய ்கலவி நிறுவ-
்கம்,பரீடலசத்திலணக்கைம், ்கலவி கவளியீடடு திலணக்கைம் 
ஆகியவற்றில தமிழ் கமாழி மூைமான கசயற்பாடு்கள் மி்க 
னமாசமா்க பாதிக்கபபடடுள்ைதா்கவும் அவர் கதரிவித்தார்.  

பாராளுமனைத்தில னநற்று இடம்கபற்ை ்கலவி அலமசசுக -
்கான நிதி ஒதுககீடடு குழுநிலை விவாதத்தில உலரயாற்றுல்கயி-
னைனய அவர் இவவாறு கதரிவித்தார்.  

 அது கதாடர்பில அவர் னமலும் கதரிவிகல்கயில  
அரசாங்க ஊழியர்்களின ஓயவூதிய வயகதலலை 65 ஆ்க அறி-

விக்கபபடடுள்ைது. ஒருவல்கயில இதலன நலை விடயமா்க 
பார்க்கைாம். ஆனால 20-22 வருடங்கைா்க ஆசிரியரா்க நியமனம் 
கபறும் ஒருவர் தனது வாழ் நாளில 55 வயது,60 வயது வலர 
உடலரீதியான உலழபலப வழஙகி அவர் ஓயவு கபறும் ்காைத்-
தில ஓயவு கபற்றுகக்காள்ை முடியாத நிலை உருவாகியுள்ைது  

அதற்கிணங்க நாடடில இயற்ல்க மரணம் எயதுபவர்்களின 
எண்ணிகல்கலயப பார்ககும்னபாது 65 வயதுககுள் இயற்ல்க மர-
ணத்லத அலடபவர்்கள் அனந்கமானவர்்கள் ஆசிரியர்்கைா்கனவ 
உள்ைனர்.  

அரச உத்தினயா்கத்தர்்களில ஆசிரியர்்கள்தான அதி்கம் பாதிக-
்கபபடுபவர்்கைா்க இருககினைார்்கள்.எனனவ ஓயவூதிய வயலத 
55 வயதா்க நிர்ணயித்து விரும்பினால 65 வயது வலர னசலவ 
கசயய முடியும் எனை திடடனம சிைநததும் இநத நாடடுககு 
கபாருத்தமானதுமா்க அலமய முடியும்  

2020 மார்ச மாதத்திற்கு பினனர் பைர் ஓயவு நிலைககு அனுப-
பபபடடுைள்னர். 55 வயதினை அவர்்கள் ஓயவுககு விண்ணப -
பித்து அவர்்கள் 5 வருடங்களுககு னமலும் நீடிபபு ன்கடடு 60 
வயதினைனய அவர்்கள் வீடு்களுககு கசனறுள்ைார்்கள். ஆனால 
தற்னபாது ஓயவு கபறும் வயது 65 என அறிவிக்கபபடடுள்ைது. 
அபபடியானால 2020 ஆம் ஆண்டினை க்கானரானாலவ ்காரணம் 
்காடடி னவலை கசயய முடியாது ஓயவு கபற்ை ஓயவூதியக்காரர்-
்களும் தாங்கள் 65 வயது வலர னசலவயாற்ை விரும்புவதா்க 
விண்ணபபித்தால அவர்்கலையும் 65 வயதுவலர னசலவ கசய-
வதற்கு அரசாங்கம் அனுமதிக்க னவண்டும். அதுதான யதார்த்தம் 
எனறும் சிறிதரன எம்பி னமலும் கதரிவித்தார்.  

சிறிதரன் எம்பி 



(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

அரசாஙகததின் "சசௌபாக்கிய 
ச்தக்்ம" வேலைததிட்டததின் கீழ் 
புத்தளததில் மூன்று வீடுகளுக்கு 
அடிக்கறகள் ந்டபபட்டன.

இவ்வீடுகள் ஒவ்சோன்றும் ்தைா 
ஆறு ைடசம் ரூபா சசைவில் நிர்்மா -
ணிக்கபப்டவுள்ளன.  இேறறுக்கு 
அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு வநறறு 
பு்தன்கிழல்ம (01) காலை இ்டம் -
சபற்றது.

அதிவ்ம்தகு ஜனாதிபதி வகாட -
்டாபய ராஜபக்ஷ ்மறறும் பிர்த்மர் 

்மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிவயாரின் 
ஆவைாசலனயின் வபரில், புத்தளம் 
்மாேட்ட பாராளு்மன்்ற உறுபபினர் 
சிந்தக அ்மல்  ்மாயாதுன்னவின்  
நிதி ஒதுக்கீடடில் இந்த வீடுகள் 
அல்மக்கப ப்டவுள்ளன.

புத்தளம் மு்தைாம், ஐந்தாம், 
ஏழாம் ேட்டாரஙகளில் பாராளு -
்மன்்ற உறுபபினர் சிந்தக அ்மல் 
்மாயாதுன்ன பிர்த்ம அதிதியாக 
கைநது சகாண்டு, அடிக்கறகலள 
நடடு லேத்தார்.

ஸ்ரீ ைஙகா சபாதுஜன சபரமுன -
வின் புத்தளம் மு்தைாம் ேட்டார 

அல்மபபாளர் எஸ். இஸ்்ஸதீன், 
ஐந்தாம் ேட்டார அல்மபபாளர் 
எம்.ரிஸ்ோன் ்மறறும் ஏழாம் 
ேட்டார அல்மபபாளர் லிபடி 
ஜ்மால்தீன் ஆகிவயார் பாராளு -
்மன்்ற உறுபபினரி்டம் விடுத்த 
வேண்டுவகாளுக்கிணஙக இந்த 
வீடுகள் நிர்்மாணிக்கபப்டவுள்ளன.

இவ்தவேலள, புத்தளம் ்தம்ப -
பன்னியில் இருபது  இைடசம் 
ரூபா சசைவில் சகாஙரீட பால்தக் -
கான அடிக்கல்லையும் பாராளு -
்மன்்ற உறுபபினர் நடடு லேத்தார்.
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சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு திட்டத்தின் கீழ்
புத்்தளத்தில் புதிய வீடுகளுக்கு அடிக்கல்

 (ச்தஹிேலள கல்கில்ஸ விவே்ட 
நிருபர்)  

இைஙலக ஒலிபரபபுக் கூடடுத்தா -
பன ஆனந்தச்மரவகான் ்மண்்டபத -
தில், க்டந்த ஞாயிறறுக்கிழல்ம (28) 
நல்டசபற்ற

இலச நிகழ்ச்சியில், ்மக்கள் பாது -
காபபு அல்மச்சர் ரியர் அடமிரல்  
சரத வீரவசகர பிர்த்ம அதிதியாகக் 

கைநது சகாண்்டார்.  அபுஉலப்தா 
்மவ்ஜஜூத ்தலைல்மயில் நல்ட -
சபற்ற, இநநிகழ்வில் சிறுமி ஒருத -
திக்கு, அல்மச்சர்  பரிசு ேழஙகுே -
ல்தயும்

 ஜனசா நைன்புரித ்தலைேர்,ச்தா -
ழிைதிபர், ்மறறும் ச்தஹிேலள 
கல்கிலச ்மாநகர சலப உறுபபினர் 
சரினா முஸ்்தபாவும்  காணபபடு -
கின்்றனர்.  

அநுராதபுரம ைாவட்ட மைலதிக அரசாஙக அதி்பராக சிமரஷ்ட நிருவாக மசமவ உத்திமயா -
கத்தரான விஜய வனசிஙக, நியமிக்கப்படடுள்ார். இவர், மேற்று அரசாஙக அதி்பர் அலு-
வலகத்தில் தனது க்டமைகம் ப்பாறுபம்பற்்றம்பாது பிடித்த ்ப்டம.   

(்ப்டம:- அநுராதபுரம தினகரன் நிரு்பர்)     

பகாழுமபிலுள் இந்திய தூதுவர் அலுவலகத்தில் அரசியல் ஆமலாசகராக ்பணியாற்-
று்பவரும முதன்மை அதிகாரியுைான திருைதி ்பாணுபிரகாமை அணமையில் புத்தகப 
பூஙகா நிறுவுேர், புரவலர்  ஹாசிம உைர், ைரியாமத நிமித்தைாக சந்தித்துக் கலந்துமர-
யாடினார். இசசந்திபபில் ைணமவ அமசாகனும கலந்து பகாண்டார்.

ஊ்டக ்சஙகஙகளள 
உருவோக்க திட்டம்
(தி்றபபலன தினகரன் நிருபர்)

 
அநுரா்தபுர ்மாேட்டததில் உள்ள 

பா்டசாலைகலள வகநதிர்மாகக் 
சகாண்டு  ஊ்டகச் சஙகஙகலள 
உருோக்கும்  திட்டம் முன்சனடுக்-
கபபடடுள்ளது.வ்தசிய சிறுேர் பாது -
காபபு அதிகார சலப, இவ்வேலை 
திட்டதல்த முன்சனடுததுள்ளது.

பிலழயில்ைா்த சி்றந்த ஊ்டகப 
பயிறசிலய  சிறுேர்கள் ்மததியில் 
ஏறபடுததிக் சகாடுபபவ்த இ்தன் 
பிர்தான வநாக்க்மாகும். இ்தறகாக 
்மாேட்டததில் உள்ள அலனதது 
பா்டசாலைகளிலும் இவ்ோ்றான 
ஊ்டக சஙகஙகலள உருோக்கவுள்-
ள்தாக வ்தசிய சிறுேர் பாதுகாபபு 
அதிகார சலபயின் அநுரா்தபுர 
்மாேட்ட உததிவயாகத்தர் ்மவகநதிர 
தி்ஸாநாயக்க ச்தரிவிததுள்ளார்.

இ்தன் மு்தற கட்ட வேலைத-
திட்டம் அநுரா்தபுரம் அளுதசேே 
கு்மார விததியாையததில் ஆரம்பிக் -
கபபடடுள்ளது. பா்டசாலையின் 
ஊ்டக சமூகததிறகு வ்தலேயான 
காகி்தாதிகள் ்மறறும் உபகரணஙகள் 
இ்தன்வபாது ேழஙகபபட்டன. 

இந நிகழ்வில், அநுரா்தபுர 
்மாேட்ட சசயைாளர் காரியாைய 
ஊ்டகபபிரிவின் சசய்தி உததிவயா-
கத்தர் உடப்ட அதிகாரிகள் பைர்  
கைநது சி்றபபித்தனர்.

இள்ச நிகழ்ச்சியில் 
சிறுமிக்கு போரோடடு

அநுரோ்தபுரம் மோவட்டத்தில் �வம்பரில் 
ஒன்பது ககோவிட மரணஙகள் பதிவு
(அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்)

அநுரா்தபுரம் ்மாேட்டததில் 
க்டந்த  நேம்பர் ்மா்தததில் ்மாததிரம், 
ஒன்பது சகாவிட ்மரணஙகள் பதிோ-
கியுள்ள்தாக ்மாேட்ட ச்தாறறு வநாய் 
பிரிவின் விவே்ட லேததியர் வ்தஜன 
வசா்மதிைக்க ச்தரிவித்தார். ச்தாறறு 
வநாய் பிரிவின் ேவே்ட லேததியலர 
ச்தா்டர்பு சகாண்டு ்மாேட்டததின் 
்தறவபா்தய சகாவிட நிைல்மகலள 
வினவியவபாவ்த அேர் இவ்ோறு 

ச்தரிவித்தார். அதது்டன் சசன்்ற 
்மா்தததில் ்மாததிரம் 6400 க்கும் அதி-
க்மான ச்தாற்றாளர்கள் அ்டயாளம் 
காணபபட்டது்டன்,  நாசளான்றுக்கு 
250 ச்தா்டக்கம் 300 ேலரயான ச்தாற-
்றாளர்கள் பதிோகிய்தாகவும் அேர் 
ச்தரிவித்தார். நபம்பர் ்மா்தததின் 
கல்டசி மூன்று நாடகளில் 300 க்கும் 
அதிக்மான ச்தாற்றாளர்கள் பதிோகி-
னர்.

அநுரா்தபுரம் நகர எல்லை, சநாச்சி-
யாக்ம, ்மததிய நுேரகம் பகுதி,  ்தைாே 

உள்ளிட்ட பகுதிகளிவைவய இேர்-
கள் பதிோகியுள்ளனர். பா்டசாலை 
ஆரம்பிக்கபபட்ட பின்னர் இதுேலர 
450 க்கும் அதிக்மான பா்டசாலை 
்மாணேர்களும் 155 க்கும் அதிக்மான 
அதிபர் ஆசிரியர்களும் சகாவிட 
ச்தாறறினால் பாதிக்கபபடடுள்ளனர் 
என்றும் அேர் குறிபபிட்டார். 

இம்்மாேட்டததில், இதுேலர 345 
சகாவிட ்மரணஙகள் இ்டம்சபற-
றுள்ளது எனவும் லேததியர் வ்தஜன 
வசா்மதிைக்க வ்மலும் ச்தரிவித்தார்.

ஜம்இயயத்துல் உலமோவின்    
நபருவளள வலய மோ்தோந்த கூட்டம்
(அஜோத பாஸி)

ஜம்இய்யததுல் உை்மாவின் 
வபருேலள ேைய ்மா்தாந்த கூட்டம் 
நாலள ்மறுதினம் (04)  சனிக்கிழல்ம 
்மாலை 3.45 ்மணிக்கு வபருேலள 
்மரு்தாலன யாஸிர் அரபாத ஜும்ஆ 
பள்ளிோசலில் நல்டசப்றவுள்ளது.   

வபருேலள ேைய ஜம்இய்யத -
துல் உை்மாவின் ்தலைேர் அஷ்-

சேய்க் சபௌசுல் அைவி (்ம்தனி) 
்தலைல்மயில் நல்டசப்றவுள்ள இக் -
கூட்டததில், முக்கிய வி்டயஙகள் 
ச்தா்டர்பாக கைநதுலரயா்டபப்ட-
வுள்ளது. எனவே, இவ்ேையதல்தச் 
வசர்ந்த அலனதது அஙகத்தேர்களும் 
்தே்றாது கைநதுசகாள்ளு்மாறு ேைய 
சசயைாளர் அஷ்சேய்க் முபதி 
முர்ஸி (நளீமி) வகடடுள்ளார்.   

வ்மறபடி கூட்டம் ச்தா்டர்பான 

அலழபபி்தழ் 'ேட்ஸப' ஊ்டாக 
அலனதது அஙகத்தேர்களுக்கும் 
அனுபபி லேக்கபபடடுள்ள்தாகவும் 
சசயைாளர் வ்மலும் ச்தரிவித்தார்.   

அகிை இைஙலக ஜம்இய்யததுல் 
உை்மாவின் களுததுல்ற ்மாேட்ட 
்தலைேர் அஷ்சேய்க் அபதுர் 
ரஹ்மான் (பஹஜி) இநநிகழ்வில் 
விவே்ட பிரமுகராக கைநது சி்றப-
பிபபார்.   

ந்தனும் போலும் 
கலந்த வ்சந்த 
கோனஙகள்
“வ்தனும் பாலும் கைந்த ேசந்த 

கானஙகள்” நிகழ்ச்சி, இம்்மா்தம் 
(05) ஞாயிறறுக்கிழல்ம ்மாலை 6 
்மணிக்கு இைஙலக ஒலிபரபபு கூடடு-
்தாபன ஆனந்த ச்மரவகான் ்மண்்டபத-
தில் இ்டம்சப்றவுள்ளது. கலைநிைா 
்மன்்றததினரின் ஏறபாடடில் நல்ட-
சபறும் இநநிகழ்ச்சி, வநரலையாக-
வும் ஒலிபரபபபப்டவுள்ளது.

பாசில், கவிக்க்மல், ரஜினி வீனஸ், 
அக் ேரா இலசக்குழுக்களின் இனிய 
இலசயில் பலழய, இல்டக்காை 
பா்டல்கள் அரஙவக்ற உள்ளன.

புரேைர் ஹாஸிம் உ்மர் முன்னிலை 
ேகிபபது்டன், கலை்மா்மணி  
சபான்்மனச் சசம்்மல் ்தாஜ்மஹான்  
நிகழ்வுக்கு ்தலைல்ம ேகிக்கி்றார். 
கைாநிதி விநாயகமூர்ததி ஜனகன் 
பிர்த்ம அதிதியாக இதில், கைநது 
சி்றபபிக்கின்்றார்.

 கலைஞர்கள், கவிஞர்கள், இைக்-
கிய ஆர்ேைர்கள் ்மறறும் ஊ்டக அதி-
திகளும் கைநது சகாள்ளவுள்ளனர்.

பயன்படுத்்தபப்டோதிருந்த சிலிண்டர் 
கவடிபபு; போதிபபுக்கள் எதுவும் இல்ளல

(கறபிடடி தினகரன் விவே்ட நிருபர்)

பாைாவி கரம்லப ஹஜூ்தா பள்ளி 
வீதியில் அல்ஹஜூ்தா பாைர் பா்ட -
சாலைக்கு முன்பாக உள்ள உணே -
கததில், பயன்படுத்தபப்டாதிருந்த  
வகஸ் சிலிண்்டரில் கசிவு ஏறபடடு  
முழுல்மயாக  சேடிததுச்சி்தறியது. 
இச்சம்பேம் வநறறு நிகழ்ந்தது. 
இதில், எவ்வி்த வச்தஙகளும் இ்டம் -
சப்றவில்லை.

சம்பேம் இ்டம்சபற்ற வபாது 
குறித்த உணேகததின் உரில்மயாளர் 
்மாததிரவ்ம இருநதுள்ளார்.

 உணவுப பண்்டஙகலள ்தயாரித -
துக் சகாண்டிருந்த வபாது, சல்மய -
ைல்றயில் திடீசரன சேடிபபுச் சம் -
பேம் இ்டம்சபற்ற்தாக வஹாட்டல் 
உரில்மயாளர் கூறினார். வ்மலும், 

அடுபபிலிருநது சரகுவைட்டலர 
கழறறிய வபாது சல்மயல் எரிோயு 
சிலிண்்டரில் தீபபிடித்தது்டன், 
சபாஙகிய நிலையில் குமிழ்கள் 
சேளிவய ேந்த்தாகவும் அேர் 
கூறினார். க்டந்த இரண்டு நாடக -
ளுக்கு முன்னரும், சிறிய அளவில் 
இவ்ோறு சேடிபபுச் சம்பேம் 
இ்டம்சபற்ற்தாகவும் அேர் குறிப -
பிட்டார்.

நபோரோட்டம் �ள்டகபற்ற புத்்தளம் 
பகுதிக்கு அதிகோரிகள் விஜயம்

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

   
புத்தளததில், சேள்ளபபிரச்சி -

லனக்கு தீர்வு காணு்மாறு ரயில் 
பால்த க்டலேக்கருகில் ச்தா்டர்நது-
வபாராட்டம் ந்டத்தபபட்ட்தால் அதி-
காரிகள் அவ்வி்டததுக்குச் சசன்று 
நிலைல்மகலள அே்தானித்தனர்.

்மாேட்ட சசயைாளர், பிரவ்தச 
சசயைாளர் ்மறறும் அனர்த்த முகா -
ல்மததுே ்மததிய நிலைய அதிகாரி -
கள், புலகயிர்த திலணக்கள அதிகாரி-
கள் உடபட்ட பை ்தரபபினர் அஙகு 
விஜயம் சசய்்தனர்.   

நகரபி்தா எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் 
்மாேட்ட சசயைாளரி்டம் ்மக்க-
ளின் வபாராட்டம் ்மறறும் சேள்ள 
அனர்த்த காரணிகள் என்பேறல்ற 
விபரித்தார்.

இல்தத ச்தா்டர்நது, ்மாேட்ட 
சசயைாளர்,  புத்தளம் ்மாேட்ட 

பாராளு்மன்்ற உறுபபினர் அலி 
சபரி ரஹீம் ்மறறும் உயரதிகாரிகள் 
சகாண்்ட குழுவினர் பை பகுதிகளுக் -
கும் சசன்று நிலைல்மகலளப பார் -
லேயிட்டனர்.

இ்தன்பின் ்மாேட்ட சசயைகததில் 

கூட்டமும் இ்டம்சபற்றது. அநுரா்த-
புர வீதிலய ஊ்டறுதது அேசர்மாக 
கால்ோய் அகழ வேண்டும் என்்ற 
வகாரிக்லகலய நகரபி்தா எம்.எஸ்.
எம்.ரபீக்

உடப்ட நகரசலப உறுபபினர்கள் 

இதில் முன்லேத்தனர். இக்வகாரிக்-
லகலய ஏறறுக் சகாண்்ட ்மாேட்ட 
சசயைாளர் இ்தறகான பணிபபுலரக-
லளயும் விடுத்தார்.

நகரபி்தாவின் அறிவுறுத்தலுக் -
கல்மய நகர சலபயால் வீதிலய 
அகழும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப-
படடு, ஆறு பாரிய ்ம்தகுகள் சபாருத-
்தபபடடுள்ளன.   

நகரசலப உறுபபினர்கள் உததி-
வயாகத்தர்கள் ஊழியர்கள் சபாது 
்மக்கள் உடப்ட பைரின் பஙகளிப-
வபாடு, இந்த சோைான பணிகள் 
சேறறிகர்மாக ந்டாததி முடிக்கபபட-
்டன.   

இ்தன் மூைம் புத்தளம் ்மணல் -
குன்று, கல்டயாகுளம் ச்மகி 
்மாேதல்த உடப்ட பை பகுதிகளி-
லும் வ்தஙகிக் கி்டக்கும் சேள்ள நீர் 
விலரோக சேளிவயறிக் சகாண்டி -
ருக்கின்்றது.   

ஹம்போநந்தோடள்ட மோ�கர ்சளப படஜட
09 நமலதிக வோக்குகளோல் கவறறி
(ஹம்பாநவ்தாடல்டகுறூப நிருபர்)  

ஹம்பாநவ்தாடல்ட ்மாநகர 
சலபயின் 2022 ஆம் ஆண்டிறகான 
ேரவுசசைவுத திட்டம் ஒன்பது 
வ்மைதிக ோக்குகளினால் நில்ற -
வேற்றபபட்டது. ஹம்பாந-
வ்தாடல்ட ்மாநகர சலப வ்மயர் எராஜ 
ரவீநதிர பிரணாநது வநறறு (01) 
இல்தத ச்தரிவித்தார்.  

ஹம்பாநவ்தாடல்ட ்மாநகர 
சலபயின் (2022)  ேரு்டததிறகான 
ேரவுசசைவுத திட்டம் வ்மயர் எராஜ 
ரவீநதிர பிரணாநதுோல் சலபயில் 

ச்மர்பிக்கபபட்டது. இ்தறகு 
ஸ்ரீைஙகா  சபாதுஜன சபரமுன 
முன்னணி ்மறறும் ஐக்கிய ்மக்கள் 
சு்தநதிர கூட்டல்மபபு என்பனேற-
றின் 11 உறுபபினர்கள் ஆ்தரோக 
ோக்களித்தனர்.  

ஐக்கிய வ்தசியக் கடசியின் எதிர் -
கடசித ்தலைேர் ்மறறும் ்மக்கள் 
விடு்தலை முன்னனியின்  உறுப -
பினர் ஒருேர் உடப்ட ச்மாத்தம் 
இரண்டு வபர் எதிராக ோக்களித -
்தனர். ஐக்கிய வ்தசியக் கடசியின் 
ஏலனய ஏழு உறுபபினர்களும் ோக்-
களிபபில் கைநதுசகாள்ளவில்லை. 

ஐயபப பக்்தர்களுக்கு ந்தளவயோன 
உ்தவிகளள இ.க்தோ.கோ வழஙகும்
(சகாழும்பு வகாடல்ட தினகரன் 
நிருபர்)

இநதியா சசல்லும் ஐயபப பக்்தர் -
களுக்கு வ்தலேயான உ்தவிகலள 
இைஙலக ச்தாழிைாளர் காஙகிரஸ் 
ஸ்்தாபக ்தலைேர் ்மல்றந்த சசௌமி-
யமூர்ததி ச்தாண்்ட்மான்,  ்மல்றந்த 
முன்னாள் ்தலைேர் ஆறுமுகன் 
ச்தாண்்ட்மான் காைம் ச்தா்டக்கம் 
இன்று ேலர சசய்து ேருே்தாக பிர-
்த்மரின் இலணபபுச் சசயைாளர் 
சசநதில் ச்தாண்்ட்மான் ச்தரிவித-
்தார்.

இைஙலகக்கு விஜயம் சசய்துள்ள 
இநதியாவின் வகரளாலேச் வசர்ந்த 
ஐயபப வ்மல்சாநதி எம்.என்.சரஜிகு -
்மார் நம்வபாதிரி உள்ளிட்ட குருசாமி-

களுக்கும் சசநதில் ச்தாண்்ட்மானுக்-
குமில்டவய விவச்ட சநதிபசபான்று  
திஙகடகிழல்ம  ்மாலை ்மட்டக்குளி 
இைஙலக ச்தாழிைாளர் காஙகிரஸ் 
உப ்தலைேர் கவணசமூர்ததியின் 

இல்ைததில் நல்டசபற்றது. இச்சந -
திபபின்வபாது இைஙலகயிருநது 
இநதியா சசல்லும் ஐயபப பக்்தர்-
களுக்கு அஙகு சசய்ய வேண்டிய 
உ்தவிகள், இைஙலக அரசாஙகம் 

ேழஙகியுள்ள இைேச வீசா ்மறறும் 
ஏலனய  வி்டயஙகள் குறிததும் 
விரிோக கைநதுலரயா்டபபட்டன.

இச்சநதிபபில், அகிை இைஙலக 
குருசாமி ஒன்றியததின் ்தலைேர் 
ஆறுமுகம் ரவீநதிரன், சசயைாளர் 
சுபபிர்மணியம் ரவி சாமி ்மறறும் 
இைஙலக ச்தாழிைாளர் காஙகிர-
ஸின் உப ்தலைேர் கவணசமூர்ததி 
ஆகிவயார் கைநது சகாண்்டனர்.

இ்தன்வபாது, சசநதில் ச்தாண் -
்ட்மான், இ.ச்தா.கா உப ்தலைேர் 
கவணசமூர்ததி ்மறறும் இநதியா -
வின் வ்மல்சாநதி எம்.என்.சரஜிகு -
்மார் நம்வபாதிரி ஆகிவயார்  அகிை 
இைஙலக குரு்மார் ஒன்றியததின-
ரால் சபான்னால்ட வபார்ததி சகௌர -
விக்கபபட்டனர்.
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cs;@uhl;rp kd;w mwptpj;jy;
,uj;jpdGhp khefu rig

tiuTg;ghjPL - 2022
khefu rig epajpr;rl;lj;jpd; 252Mk; mj;jpahaj;jpd; fPo; 212 (M) Mk; 

gphptpd; gpufhuk; ,uj;jpdGhp khefurigapd; 2022 epjptUlj;Jf;Fhpa 

tiuTg;ghjPL 2021 jpnrk;gH khjk; 01Mk; jpfjp ,Wjp ftdj;jpw;fhf 

rkHg;gpf;fg;gLtJld; nghJkf;fs; ghprPyidf;nfd 2021 bnrk;gH 

khjk; 02Mk; jpfjp njhlq;fp 7 ehl;fs; tiu ,uj;jpdGhp khefu 

rig fhhpahyaj;jpy; jpwe;Jitf;fg;gl;bUf;Fk; vd;gij ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

khefu rig MizahsH>

,uj;jpdGhp

khefu rig fhhpahyak;>

2021 bnrk;gH 01

ngUe;Njhl;l ifj;njhopy;fs; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; epUthfj;jpd; 

fPOs;s Tl;rapl; (Woodside)  mur ngUe;Njhl;lj;jpypUe;J 

mfw;wg;glf;$ba gyif kuq;fs; 479 I tpw;gid nra;tjw;F 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;;wd. mt;thwhd 

tpiyfSf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; mlq;fyhf Nfs;tp Mtzq;fs; 

nfhOk;gpYs;s mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgd gpujhd 

mYtyfj;jpypUe;J my;yJ fy;gp`py;y ngUe;Njhl;lj;jpy; 

mike;Js;s gpuNjr mYtyfj;jpy; 2000 &ghitr; nrYj;jp 

2021.12.06 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.22 Mk; jpfjp tiuAk; gp.g. 

1 kzp tiuAk; tpiyf;F ngw;Wf; nfhs;syhk;. mt;thwhd 

Mtzq;fs; nfhOk;gpYs;s gpujhd mYtyfj;jpYs;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; 2021.12.22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F Kd;duhf 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mNj ehsd;W gp.g. 2 kzpf;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

2021.12.22 gp.g. 1 kzpf;F gpd;dh; ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;dpl;L 

Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ vd;gJld; ve;jnthU 

tpiyiaAk; my;yJ tpiyapd; gFjpiaAk; my;yJ Vw;Wf; 

nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd ,uj;Jr; nra;tjw;fhd 

chpikia ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ vd;gJld; mJNt ,Wjpj; 

jPh;khdkhFk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> kPuhdpah njU>

nfhOk;G-12.

jpfjp: 2021.11.30     

njhlh;GfSf;F: 0115-921463

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

tpiykD jpUj;jk;

mwptpj;jy;
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapy; kpd; gpwg;ghf;fp 

,ae;jpuj;jpw;fhd miwia eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,yf;fk; : Q-262/21
2020.08.12 md;W ,g;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiykD 
mwptpj;jy; njhlh;ghdJ.

6>7>8 kw;Wk; 10Mk; ge;jpfs; gpd;tUkhW jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wnjd 
jaTnra;J ftdpf;fTk;.

06.  2021.12.22 md;W 09.00 kzpKjy; 15.00 kzp tiu 
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

07.  2021.12.23 md;W 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 
tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fs; 2021.12.23 Kjy; 2022.03.23 tiu nry;YgbahFjy; 
Ntz;Lk;.

10.  2021.12.15 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 
eilngWk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l tpsk;guj;jpd; Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; 
vt;tpjkhw;wKkpy;iy.

jiyth; - ngWiff;FO>
= [ath;jdGu 
nghJ itj;jparhiy
jsgj;gpl;ba 

Nrjdg; gris cw;gj;jp Cf;Ftpg;G kw;Wk; toq;fy; 
xOq;FWj;jy;fs; kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpaq;fs;> 
Nrjd czTfs;> kuf;fwpfs;> goq;fs;> kpsfha;> 
ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;Fg; gapu;r;nra;if 

Cf;Ftpg;G> tpijfs; cw;gj;jp kw;Wk; cau; 
njhopy;El;g tptrha ,uh[hq;f mikr;R

mwptpj;jy;! 
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

ngWif miog;G toq;Feu;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
Nkw;gb tplak; njhlu;ghf 01.12.2021 Me; jpfjp jpdfud; nra;jpg; 
gj;jpupif ntspaplg;gl;Ls;s mwptpj;jy; njhlu;ghdJ. 

mwptpj;jypy; 01 tJ ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
'xU tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F &gh 1>000.00 tPjkhf kPsr; nrYj;jg;glhj 
itg;Gg; gzj;ijf; fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd 
fhupahyaj;jpd; rpwhg;gu; gpupTf;F my;yJ cupa fkey mgptpUj;jp 
khtl;l mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;" vd;gJ>  xU tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F &gh 
1>000.00 tPjkhf kPsr; nrYj;jg;glhj itg;Gg; gzj;ijf; fkey 
mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; gpujhd fhupahyaj;jpd; rpwhg;gu; 
gpupTf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk; vdj; jpUj;jk; nra;ag;gLfpd;wJ.

fkey mgptpUj;jp Mizahsu; ehafk;> 

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> 

,y. 42 Nru; khu;f]; ngu;dhe;J khtj;ij> nfhOk;G-07.
njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2674480

njhiyNgrp ePbg;G ,yf;fk; 303
02.12.2021

2022 Mk; tUlj;jpw;fhd murhq;f kUj;JtkidfSf;F rikf;fhj 

czTg;nghUl;fis toq;fYf;fhd tpiyf; Nfs;tp Nfhuy; gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfk;> kl;lf;fsg;G

fpof;F khfhzk; 

1.  kl;lf;fsg;G gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyf epu;thfj;jpw;Fl;gl;l 
gpd;tUk; itj;jparhiyfSf;F 01.01.2022 njhlf;fk; 31.12.2022 (,U ehl;fSk; cl;gl) 
tiuahd xUtUl fhyj;jpw;F rikf;fhj czTg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhd 
tpz;zg;gq;fs; ,yq;ifg; gpui[fshd toq;Feu;fsplkpUe;J Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 
,y

epWtdk;
kPsspf;fj; 

jf;f itg;Gg; 
gzk; (&gh)

nrhj;Jr;  
rhd;wpjo;  

ngWkjp (&gh) 

01 Mjhu itj;jparhiy> thior;Nrid 150>000.00 300>000.00 

02 Mjhu itj;jparhiy> fSthQ;rpf;Fb 100>000.00 350>000.00 

03 Mjhu itj;jparhiy> fhj;jhd;Fb 75>000.00 400>000.00

04 Mjhu itj;jparhiy> VwhT+u; 75>000.00 200>000.00 

05 khtl;l itj;jparhiy> Miuak;gjp 50>000.00 250>000.00 

06. khtl;l itj;jparhiy> fy;yhW 30>000.00 150>000.00 

07 gpuNjr itj;jparhiy> nrq;fyb 30>000.00 150>000.00 

08 gpuNjr itj;jparhiy> re;jpntsp 20>000.00 100>000.00 

09. gpuNjr itj;jparhiy> thfiu 15>000.00 75>000.00 

10 gpuNjr itj;jparhiy> fubadhW 20>000.00 100>000.00 

11 gpuNjr itj;jparhiy> kPuhNthil 25>000.00 125>000.00 

12 gpuNjr itj;jparhiy> fjpuntsp 12>000.00 60>000.00 

13 gpuNjr itj;jparhiy> khtbNtk;G 15>000.00 75>000.00 

14 gpuNjr itj;jparhiy> kz;lgj;jb 15>000.00 75>000.00

15 gpuNjr itj;jparhiy> kfpobj;jPT 20>000.00 100>000.00 

16 gpuNjr itj;jparhiy> gOfhkk; 15>000.00 75>000.00 

17 gpuNjr itj;jparhiy> kz;^u; 12>000.00 60>000.00 

18 gpuNjr itj;jparhiy> ehtw;fhL 8>000.00 40>000.00 

19 gpuNjr itj;jparhiy> ghyKid 7>000.00 35>000.00 

20 gpuNjr itj;jparhiy> JiwePyhtiz 15>000.00 75>000.00 

21 gpuNjr itj;jparhiy> nrl;bghisak; 15>000.00 75>000.00 

22 cs ey Gdu;tho;T epiyak;> khtbNtk;G 16>000.00 80>000.00 

23. MAu;Ntj Mjhu itj;jparhiy> GJf;FbapUg;G 25>000.00 150>000.00 

24 khtl;l MAu;Ntj itj;jparhiy> VwhT+u; 15>000.00 100>000.00 

25 MAu;Ntj fpuhkpa itj;jparhiy> Xe;jhr;rpklk; 7>000.00 50>000.00 

2.  gpd;tUk; Mtzq;fis rku;g;gpj;J xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj itg;Gf; 
fl;lzkhf &gh 1>000.00 nrYj;jp tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fis gpuhe;jpa Rfhjhu 
Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyff; fzf;fhsuplk; 02.12.2021 Mk; jpfjpapypUe;J 
22.12.2021 Mk; jpfjp ez;gfy; 12.00 - kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. fhNrhiyfs; 
Vw;fg;glkhl;lhJ.

 a.  tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;jpidg; ngWtjw;fhd Nfhupf;if fbjk; 

 b.  xt;nthU itj;jparhiyf;Fk; G 170 gbtj;jpy; NkYs;s ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nrhj;J rhd;wpjOf;fhd njhiff;fhf cupj;jhd itj;jparhiy 
mike;jtplj;J my;yJ xg;ge;jf;fhuu; trpf;Fkplj;J gpuNjr nrayhsupdhy; 
toq;fg;gl;l rhd;wpjo;. ,r;rhd;wpjohdJ toq;fg;gLk; jpfjpapypUe;J 06 khjq;fSf;F 
nry;YgbahFk; jd;ikapUj;jy; Ntz;Lk;. 

 c. czT toq;fYld; njhlu;Gila tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;

3.  tpiyf; Nfs;tpahdJ 23.12.2021 K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; 
tifapy; jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; 
mYtyfk;> kl;lf;fsg;G vd;w Kftupapy; gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf 
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. jghYiwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; cupj;jhd itj;jparhiyapd; ngau; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuupd; 
ngau; vd;gd jdpj;jdpahf njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. fpilf;fg;ngWk; 
tpiykDf;fs; %ba gpd;du; md;iwa jpdk; cldbahfj; - jpwf;fg;gLk;.

4.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpy; mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
njhiyNgrp ,yf;fk; 065 2222997

5.  tpiykDf;fs; njhlu;ghd ngWiff;FO jPu;khdNk ,WjpahdjhFk;.

jiytu; 
gpuhe;jpa ngWiff;FO 
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfk;  
kl;lf;fsg;G. 
njhiyNgrp ,yf;fk;:- 065-2222997

[hvy gpuNjr rig

2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiuapy; [h-vy gpuNjr 

rigf;Fhpj;jhd ,iwr;rpf; filfs;> uhfk nghJ kyry$l Kiwikfs; kw;Wk; uhfk 

thfdj; jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;

,e;j gpuNjr rigapd; mjpfhu gpuNjrj;jpw;Fl;gl;l uhfk cg mYtyfg; gpuNjrj;jpy; 
mike;Js;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rigf;Fhpj;jhd ,iwr;rpf; fil> uhfk 
nghJ kyry$l Kiwik kw;Wk; uhfk thfdj; jhpg;gplj;ij  Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 
(2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpw;fhf) Kj;jpiuf; Fwp 
nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; 2021-12-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,iaGila Nfs;tpg; gbtk;> Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhd 5000.00 &gh kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 
10000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021-12-17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu 
[h-vy gpuNjr rigapd; fe;jhidapy; mike;Js;s gpujhd mYtyfj;jpy; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021-12-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
epiwTWk; vd;gJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis efy; gpujp kw;Wk; %yg; 
gpujp vd ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd;  ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
,iaGila Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2021-12-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; 
nrayhsh;> [h-vy gpuNjr rig> fe;jhid vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 
my;yJ gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; my;yJ KOikaw;w Nfs;tpg; gbtq;fis epuhfhpf;Fk; 
KOikahd chpikia [h-vy gpuNjr rigapd; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk; Kiw kw;Wk; rfy mwpTiufSk; Nfs;tpg; gbtj;Jld; 
,izf;fg;gl;Ls;sd.

Nkyjpf tpguq;fSf;Fj; njhlh;Gnfhs;sTk;.
011-2239566
011-2232501

jiyth;>
[h-vy gpuNjr rig>
fe;jhid.

2021-11-29Mk; jpfjp
[h-vy gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy;.

ml;ltiz

njh. 
,y.

tpguq;fs;
Nfs;tpg; 
gbtf; 

fl;lzk; &gh

Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif &gh

Fiwe;j 
gl;rf; Nfs;tp 

&gh

01.
uhfk nghJr; re;ijapd; 02Mk; 

,yf;f khl;biwr;rpf; fil
5000.00 47>700.00 954>000.00

02. uhfk nghJ kyry$l Kiwik 5000.00 46>250.00 925>000.00

03.
uhfk thfdj; jhpg;gplk; (07 

ehl;fSf;F)
5000.00 39>000.00 780>000.00

04.
uhfk thfdj; jhpg;gplk; (05 

ehl;fSf;F)
5000.00 18>000.00 360>000.00

njd; khfhz rig

ngWif mwptpj;jy;
njd; khfhz gpujhd nrayfk;

tf;nty;y Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; 
gapw;rp epWtdj;jpw;F czT toq;Fjy;

tpiyf;Nfhuy; ,y. SPC/CS/NCB/06
njd; khfhz gpujhd nrayfj;jpw;F ,izthd fhyp 
tf;nty;yapy; mike;Js;s Kfhikj;Jt mgptpUj;jp 
kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpw;F 2022-01-01Mk; jpfjp Kjy; xU 
tUl fhyj;jpw;F czit toq;Ftjw;F NghJkhd epjp 
trjp kw;Wk; ,iaGila Jiwapy; jFjp kw;Wk; mDgtk; 
nfhz;l epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,jd;nghUl;lhd Nkyjpf tpguq;fis cs;slf;fpa 
ngWifg; gbtq;fis 2021-12-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-
12-14Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 
kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; 
kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp 
fhyp v];.vr. j`ehaf;f khtj;ijapy; mike;Js;s 
njd; khfhz gpujhd nrayfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
my;yhtpl;lhy; njd; khfhz gpujhd nrayhsupd; 
ngaupy; ,yq;if tq;fpapy; Ngzg;gLk; 1587305 vDk; 
fzf;fpyf;fj;jpw;F 1000.00 &ghit itg;Gr; nra;J> 
me;jg; gw;Wr;rPl;il ,e;j mYtyfj;jpd; 0912242697 
vDk; njhiyefy; ,yf;fj;jpw;F mDg;gpNah my;yJ 
procurementplan1@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 
Kftupf;F mDg;gpNah ngWif gbtj;ij gjpTj; 
jghypy; ePq;fs; tutioj;Jf;nfhs;syhk;.

03.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDg; gbtq;fis 
2021-12-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 
tifapy; nrayhsu;> gpujhd nrayfk;> v];.vr;. 
j`ehaf;f khtj;ij> fhyp vDk; Kftupf;F gjpTj; 
jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Neupy; nfhz;L te;J 
gpujhd nrayfj;jpd; toq;fy; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
gjpNtl;by; gjpTnra;J mq;F itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fisj; jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; 'Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; 
gapw;rp epiyaj;jpw;F czT toq;Ftjw;fhd tpiykD" 
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021-12-
16Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; 
vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpz;zg;gjhuu; my;yJ mtuJ 
mjpfhuk; tha;e;j gpujpjpepnahUtu; fye;Jnfhs;syhk;. 
jhkjkhf rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

05.  ngWiff; FOtpd; jPu;khdNk ,Wjpj; jPu;khdkhFk; 
vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Mu;.rP. j nrha;rh> 
gpujhd nrayhsu;> 
gpujhd nrayfk;> 
njd; khfhzk;. 
2021-11-30

Nkyjpf tprhuizfSf;F: 
njhiyNgrp ,y.: 091-4944016/091-4946368 
,izajsk;: www.cs.sp.gov.lk

tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

ngWif mwptpj;jy;
tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd 

,lg;gug;GfSf;F ghJfhg;Gr; Nritfis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykD Nfhuy; - 2022

nfhOk;G 07> gpypg; Fzth;jd khtj;ij> 09Mk; ,yf;fj;jpy; 
mike;Js;s tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd> 
nfhOk;G 7> Rje;jpu khtj;ij> 33Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s gioa 
tpLjp> tpisahl;Lr; rq;ff; fl;blk;> nlhhpq;ld; tpisahl;luq;F>  
100/10Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s ghh;itahsh; $lk;> 100/08Mk; 
,yf;fj;jpy; mike;Js;s hPl; mtd;a+ tpLjp> hPl; mtdpa+Tf;F mUfpy; 
cs;s thfdj; jhpg;gplk;> ngypaj;j B.V. uh[gf;\ tpisahl;L 
fl;blj; njhFjp>  khj;jiw nfhl;ltpy khtl;l tpisahl;Lf; fl;blj; 
njhFjp> nghyd;dWit khtl;l tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp>  
fSj;Jiw tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp> fpspnehr;rp tpisahl;Lf; 
fl;blj; njhFjp> ,uj;jpdGhp khtl;l tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp> 
khj;jis khtl;l tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp> gpq;fphpa khtl;l 
tpisahl;Lf; fl;blj; njhFjp> fhyp khtl;l tpisahl;Lf; fl;blj; 
njhFjp kw;Wk; Jd;tj;j tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjpNghd;w 
,lq;fSf;fhd ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykDf; Nfhuypd; fPo; tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

(02)  tpisahl;Lj;Jiw mikr;rpd; ,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s 
tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpd; 
rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj 7>500.00 &gh njhifiar; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ngWifg; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;jjd; 
gpd; 2021-12-02Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-21Mk; jpfjp tiuahd 
(K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) mYtyf ehl;fspy; 
,iaGila ngWif Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(03)  rfy tpiykDjhuh;fSk; kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
ve;jnthU th;j;jf tq;fpapYk; tpisahl;L mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l 
200>000.00 ngWkjpahd tpiykD fhg;nghd;iw (gpiz 
Kwpnahd;iw) 1Mk; ,izg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd;  gpufhuk; 
tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jg; gpiz Kwp 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 119 ehl;fSf;F          
(2021-12-22Mk;; jpfjp Kjy; 2022-04-19Mk; jpfjp tiu) 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

(04)  chpa khjphpg; gbtj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis 
~~%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp|| vd ,U gpujpfspy; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. ,e;j tpiykDf;fis 2021-12-22Mk; jpfjp K.g. 
11.00 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLk; 
tpiykDf;fis gzpg;ghsh; ehafk;> tpisahl;L mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsk;> ,y. 09> gpypg; Fzth;jd khtj;ij> nfhOk;G 
07 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nehpy; nfhz;L 
te;J xg;gilf;fg;gLk; tpiykDf;fis tpisahl;L mikr;rpd; 
,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s tpisahl;L mgptpUj;jpj; 
jpizf;fsj;jpd; eph;thff; fpisapy;; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

(05)  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy; ghJfhg;Gr; Nritfis 
elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhd tpiykD|| vdf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021-12-22Mk; jpfjp K.g. 11.00 
kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; md;iwa 
jpdk; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; 
fye;Jnfhs;syhk;.

(06)  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fs; tiuapy; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>
tpisahl;L mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;>
,y. 09> gpypg; Fzth;jd khtj;ij> 
nfhOk;G 07.
njhiyNgrp: 011-2697934
njhiyefy;;: 011-2695822
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; N`hkhfk> gpl;bgd> 
njhopy;El;gg; gPlj;jpy;  gy;fiyf;fof tstpd; neLfpYk; 

jw;NghJs;s vy;iyr; Rtiu khzth; tpLjp tiu tp];jhpj;jy;

IFB No. CW/RE/FOT/26/2021

1.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiythpdhy; gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s tifapy; ntl; thpapd;wp 15.28 

kpy;ypad; &gh kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 

gy;fiyf;fof tstpd; neLfpYk; jw;NghJs;s vy;iyr; Rtiu N`hkhfk> gpl;bgd> 

njhopy;El;gg; gPlk;> khzth; tpLjp tiu tp];jhpj;jy;  NtiyfSf;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkp;Ue;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

  ,t;Ntiyfspy; msTg; gj;jpuj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; vy;iyr; Rth; 

Ntiyfs;       cs;slq;Ffpd;wd. eph;khzf; fhyk; 180 ehl;fshFk;.

2.  Nfs;tp Nfhuy; Njrpa jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; nraw;ghl;bw;fika 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. NkYk; ,e;jg; ngWifapd; fPo; nra;ag;gLk; Ntiyfspd; 

kjpg;gPl;Lg; ngWkjp (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) 50 kpy;ypad; &ghTf;Ff; 

Fiwthf ,Ug;gjdhy;> 04/2016(iii)Mk; ,yf;f nghJ epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; 

gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;. NkYk; 2020-

10-09Mk; jpfjpa 03/2020Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; mur 

njhopy;Kaw;rp Nghl;b mbg;gilapyhd Nfs;tpf;fhf Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; 

Ntisapy; me;j mur njhopy;Kaw;rpf;fhf Vida xg;ge;jf;fhuh;fistpl 5% 

Kd;Dhpik epjp kjpg;gPl;bd;NghJ kl;Lk; toq;fg;gLk;.

3. jifikfs; njhlh;ghd Njitg;ghLfs;: (Mtz rhl;rpfis ,izj;jy; Ntz;Lk;)

 i.  Nfs;tpjhuhpdhy; Nfs;tp Mtzj;jpd; (jifikj; jfty;fs; kw;Wk; Nfs;tpg; 

gbtk;) 4tJ njhFjpapy; Ntz;lg;gLk; tpguq;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

 ii.  CIDA gjpT – C6 kw;Wk; C5 fl;bl eph;khzj;Jiw> kjpg;gpLk; Ntisapy; 

nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 iii.  Nfs;tpjhuhpdhy; ,iaGila xg;ge;jj;jpy; <LgLj;jg;gLk; gpujhd epue;ju 

Copah;fs; rfyhpdJk; tpguq;fs; (Copah; Nrkyhg epjp cl;gl) toq;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpjhuhpdhy; Copah;fis ehl;rk;gs mbg;gilapy; 

Nrh;g;gjhdhy; ,iaGila epWtdj;jpypUe;J tpLtpg;gjw;fhd tpUg;gj;ij 

ntspg;gLj;jp ngw;Wf;nfhz;l fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4. jFjpj; Njitg;ghLfspy; cs;slq;Fgit:

 i.  Nfs;tp Nfhug;gLk; ehs; kw;Wk; xg;ge;jk; toq;fg;ngWk; ehl;fspy; Nfs;tpjhuh; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  fle;j 4 tUlq;fSf;Fs; 12 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwahj xg;ge;jg; ngWkjp 

nfhz;l ,jw;Fr; rkkhd tifapy; Mff; Fiwe;jJ 3 xg;ge;j mDgtk;. 

(Mtzr; rhl;rpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

 iii.  Fiwe;jgl;rk; 4.5 kpy;ypad; &gh jput nrhj;Jf;fs; Fwpj;j xg;ge;jj;jpw;fhd 

Kw;gzk; jtph;e;j my;yJ fld;trjpfis (xg;ge;jf; flg;ghLfs; 

xJf;fg;gl;ljd; gpd;) g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. (Mtzr; rhl;rpfisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.)

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis cjtpg; gjpthsh;> %yjdk; kw;Wk; 

jpl;lkply; fpis> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil – 
njhiyNgrp: 011-2803195> njhiyefy;: 011-2803185 vDk; ,yf;fq;fs; Clhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 4.30 

kzp tiuapy;;; Nfs;tp Nfhuy; gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  2021-12-01Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-15Mk; jpfjp tiu K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; kPsspf;fg;glhj 4>000.00 &gh fl;lzj;ijr; 

gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jtjd; Nghpy; Mq;fpy 

nkhopapy;  mr;rbf;fg;gl;l KOikahd Nfs;tp Nfhuy; gbtj; njhFjpnahd;iw  

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; 

fpis cjtpg; gjpthsUf;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

7.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 2021-12-16Mk;; jpfjp  gp.g. 2.30 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpw;F efy; gpujpAld; 

Nfs;tpia xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwTw;w cldLj;J  Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

8. 2022-03-17Mk; jpfjp tiu Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  rfy Nfs;tpfSlDk; 229>000.00 &gh (,uz;L ,yl;rj;J ,Ugj;njhd;gjhapuk;; 

&gh) ngWkjpahd Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; 

gpiz KwpahdJ = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cg Nte;jhpd; ngahpy; 

tiuag;gl;lJk; 2022-04-14Mk; jpfjp tiu nry;YgbahjYy; Ntz;Lk;.

10.  2021-12-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F N`hkhfk> gpl;bgd> njhopy;El;g gPlj;jpd; 

rig miwapy;; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy;> nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; xg;gilg;gjw;fhd 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthp:

 cjtpg; gjpthsh;>

 %yjd Ntiyfs;; kw;Wk; jpl;lkply; fpis>

 = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

 fq;nfhltpy> ENfnfhil.

 njhiyNgrp: 011-2803195

jiyth; - jpizf;fsg; ngWiff; FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

2021-11-22

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)

Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 

fk;gdp ngaH khw;wk; 

n r a ; a g ; g l ; L s ; s n jd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida 

ngaH: 

If;nfhdpf; Gnuhg;gHb 

Lntd;b /igt; 

(gpiutl;) ypkpl;lk;

gjptpyf;fk;: PV 00232531
ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 

jpfjp: 2021.08.11

gjpT Kfthp: 

790> `t;nyhf; tPjp> 

nfhOk;G 06

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

If;nfhdpf; l;u];l; 

(gpiutl;) ypkpl;lk;

fk;gdp nrayhsHfs;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 
,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)
Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 
fk;gdpapd; ngaH khw;wk; 
n r a ; a g ; g l ; L s ; s n jd 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida 
ngaH: 

If;nfhdpf; Gnuhg;gHb 
Lntd;bj;hP (gpiutl;) 
ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: PV 00232529
ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 
jpfjp: 2021.10.09

gjpT Kfthp: 

100/1 = [atHjdGu 
khtj;ij> uh[fphpa

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

vy; X vy; rP ,d;nt];l; 
kd;l; N`hy;bq;]; td; 
(gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsHfs;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)

Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 

fk;gdpapd; ngaH khw;wk; 

n r a ; a g ; g l ; L s ; s n jd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida 

ngaH: 

rpq;f Gnuhg;gHb njHBd; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: PV 00229969
ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 

jpfjp: 2021.07.28

gjpT Kfthp: 

100/1 = [atHjdGu 

khtj;ij> uh[fphpa

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

mapnfhdpf; Gnuhg;gHb 

Lntd;b vapl; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsHfs;

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)

Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 

fk;gdp ngaH khw;wk; 

n r a ; a g ; g l ; L s ; s n jd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida 

ngaH: 

If;nfhdpf; Gnuhg;gHb 

Lntd;b rpf;]; (gpiutl;) 

ypkpl;lk;

gjptpyf;fk;: PV 00232532
ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l 

jpfjp: 2021.08.12

gjpT Kfthp ,y: 

100/1 = [atHjdGu 

khtj;ij> uh[fphpa

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

vy; X vy; rP gpd;NfhHg;; 

(gpiutl;) ypkpl;lk;

fk;gdp nrayhsHfs;

mf;fiug;gw;W - 7 nghw;nfhy;yu; 

tPjpiag;gpwg;gplkhff; nfhz;l 

nry;yj;Jiu uf;\yh  Njrpa 

milahs ml;il ,y. 965133607 V) 
Mfpa ehd;> vdJ nrhe;j tpUg;gj;jpd; 

Ngupy; Gdpj ,];yhk; kjj;ijj; jOtp 

vdJ ngaiu ghj;jpkh uf;r\hdh 

vd khw;wpf;nfhz;Nld; vd;gijAk; 

,dpNky; vdJ rfy Mtzq;fspYk; 

j];jhNt[_fspYk; ,g;ngaiuNa 

Fwpg;gpLNtd; vd;gijAk; ,j;jhy; = 

yq;fh FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

- njupag;gLj;Jfpd;Nwd;.

ghj;jpkh uf;r\hdh -

135> nts;sg;ghJfhg;G tPjp> 

mf;fiug;gw;W 15

ngah; khw;wk;

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kp`pe;jiy

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

2022/2023 ghJfhg;Gr; Nrit Vw;ghLfs;

1.  ghJfhg;G Nrit Vw;ghLfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila 
tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; rhu;gpy; jpizf;fs 
ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 tshfk; 01 - kp`pe;jiy tshfk;
 tshfk; 02 - tptrha gPlk; kw;Wk; kUj;Jt gPlk;

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

3.  tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngWtjw;F tpiykDjhuu;fs; 
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikfspy; cs;slq;Ftd;
I.  tpiykDjhuu;fs; 2021 Mk; Mz;bw;fhf ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL xg;ge;jk; toq;fg;gLk; Neuj;jpy; 2022 Mk; Mz;Lf;fhf 
nry;Ygbahd gjpit ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

II.  tpiykDjhuu;fs; mur gy;fiyf;fofq;fspy; mDgtk; cl;gl mur epWtdq;fs;> 
jpizf;fsq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rl;luPjpahd rigfs; my;yJ ghupa 
msthd jdpahu; epWtdq;fSf;F fle;j %d;W Mz;L fhyj;jpy; (2018> 2019> 
2020 Mz;Lfs; cl;gl) ghJfhg;G Nrit toq;fpa mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; 
Ntz;Lk;. (tshfk; 1 ,w;F xt;nthU epWtdq;fspYk; gzp Neuk; xd;wpy; 
80 ,w;F Fiwahj kw;Wk; tshfk; 02 ,w;F 70 ,w;F Fiwahj ghJfhg;G 
Copau;fis gzpaku;j;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)

5.  thu ehl;fspy; 025-2266781 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; ,yq;if u[ul;l 
gy;fiyf;fofj;jpd; epu;thf/ rpNu\;l cjtpg; gjpthsuplk; ,Ue;J Nkyjpf 
tpguq;fis ngw KbAk;. 

6.  nuhf;fg;gzkhf 12>500 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp K.g. 09:00 
njhlf;fk; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilNa rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 2021.12.02 njhlf;fk; 
2021.12.21 tiu epu;thf/ rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F Nfhupf;if fbjk; xd;iw 
rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT 
nra;a KbAk;. 

7.  tpiykD Mtzq;fspd; gpujpfis http://www.rjt.ac.lk/news/?cat=1 vd;w 
gy;fiyf;fof ,izajsj;jpy; ,Ue;J jutpwf;fk; nra;aTk; KbAk; vd;gNjhL 
mEuhjGuk;> kf;fs; tq;fpapd; gy;fiyf;fof fzf;F ,yf;fk; 0081-1-001-8-1725841 
,w;F 06 ,yf;fj;jpy; cs;s) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; tq;fp urPJld; Nru;j;J fPo; 
Fwpg;gplg;gl;lthW rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2021.12.22 md;W gp.g. 02.00 f;F tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTWk;. Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.12.22 md;W gp.g. 02.00 my;yJ mjw;F Kd;du; 
fPOs;s Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ gjpthsupd; mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjd; %yk; Nru;j;jy; Ntz;Lk;. 
jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDtpd; tpiykDjhuu;fs; my;yJ 
gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mNj jpdk; gp.g. 02.00 ,w;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l tu;j;jf 
tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l tshfk; 01 ,w;F 260>000/- kw;Wk; tshfk; 02 ,w;F 
240>000/- &gha; tpiykD gpiz xd;iw nfhz;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD 
gpizahdJ 2022.03.30 md;W tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd;gb fk;gdpfs; gjpthsu; 
jpizf;fsj;jpy; gjpT xg;ge;jj;jpd; gpujp tpiykDTld; ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;
jpizf;fs ngWiff; FO
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
kp`pe;jiy
2021.12.02   

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kpfpe;jiy

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Jg;GuT Nrit Vw;ghL – 2021/2022
01.  mEuhjGuk;> Gspaq;Fsk;> tptrha gPlj;jpw;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; 
rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

02.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

03.  tpiykDTld; gpd;tUk; Mtzq;fSk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 I. Jg;GuT Nrit Vw;ghl;bw;fhd nry;Ygbahd tu;j;jfg; gjpT.

 II.  fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW mjid xj;j mstpy; Jg;GuT 
Nrit toq;fypy; (2018> 2019> 2020 Mk; Mz;Lfs; cs;slq;fpa) %d;W 
Mz;L mDgtj;ij ep&gpf;Fk; Mtzq;fs;.  

tstpd; 
ngau;

jFjp kw;Wk; mDgtk;

2022-03-30 
tiu 

nry;Ygbahd 
tpiykD 

gpiz (&gh)

kPsspf;fg;glhj 
tpiykD 
fl;lzk; 
(&gh)

mEuhjGuk; 
Gspaq; 
Fsk; 
tptrha 
gPlk;

gzp Neuk; xd;wpy; Fiwe;jJ 20 
Ngiu gzpaku;j;jy; my;yJ 
100f;Fk; mjpfkhd Copau;fisf; 
nfhz;l epWtdk; xd;whf 
tpiykDjhuu; Jg;GuT Nrit 
toq;fypy ; mDgtj;ij 
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.  

75>000.00 5000.00

04.  tpiykD gpiz xd;iw nfhz;ljhf tpiykD ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykD gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzj;jpy; NkYs;s 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021.12.02 md;W njhlf;fk; 2021.12.22 
md;W tiu Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzpf;F ,ilNa 
rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F (nghJ epu;thfk;)  vOj;J%y tpz;zg;gk; 
xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 
nfhs;tdT nra;ayhk;. thu ehl;fspy; 025-2266781 vd;w njhiyNgrp 
,yf;fj;jpd; %yk; u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; 
(nghJ epu;thfk;) ,lkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

06. 2021.12.23 md;W 14.00 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;.

07.  tpiykDf;fs; fPOs;s Kftupf;F 2021.12.23 md;W 14.00 kzp my;yJ 
mjw;F Kd;du; gjpTj; jghy; %yk; my;yJ ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof> 
gjpthsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjd; 
%yk; ,U gpujpfSld; fpilg;gjw;F tifnra;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 
tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 
ngw;w gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2021.12.23 md;W 14.00 kzpf;F 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiytu;
jpizf;fs ngWiff; FO
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;
kpfpe;jiy
2021.12.02

gj;jpupf;if mwptpj;jy;

1964 Mk; Mz;bd; 28 ,y fhzp 
vLj;jy; (jpUj;jk;) rl;lg;gb 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jy; 
rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7(1) k; 

gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y:- 3/7/5/49
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y
:- 4-3/8/2017/PC/391 
,jd; fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; 
tpguq;fSf;fhd fhzpfis muRf;F 
vLj;Jf;nfhs;tjw;F vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
Nkyjpf tpguq;fSf;F ,y 2248/60> 
2021.10.08 jpdj;Jf;Fhpa ,yq;if Nrh\
ypr Fbaurpd; mjptpN\lkhd tu;j;jkhdg; 
gj;jpupf;ifia ghu;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khtl;lk;  - Etnuypah

gpuNjr nrayfg; gpupT - tyg;gid

fpuhk cj;jpNahfj;ju; 
gpupT  -  513 D ,`y 

gd;dy

fpuhkj;jpd; ngau;  - ,`y gd;dy

tiugl ,y  - TopoPP 15
gpupT ,y  -  3204> 3205> 3206> 

3209> 3214> 3216> 
3217> 3218> 3220> 
3223> 3224> 3225>

      3228> 3230> 3233 
Mu;.V.tpN[rpq;f 
gpuNjr nrayhsu;> 
tyg;gid.

Kftup - gpuNjr nrayfk;
tyg;gid epy;jz;lh`pd;d
jpfjp: 2021.11.22

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,y 
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb 
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 
rl;lk; (460MtJ mj;jpahak;)
7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;.

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; :- 
4-3/11/2019/H/25
vdJ ,yf;fk; :- BER/4/5/2/82

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; fPo; murpw;F 
xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;b 
fPo;f;fhZk; fhzpia Ml;rp 
cupikia fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 
fPo; vLf;f cs;sij nghJ kf;fSf;F 
ehd; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F ,y kw;Wk;. 2021/ 08/5 
jpfjp cila ,yq;if rdehaf 
Nrh\ypr Fbaurpd; mjp tpNr\ 
tu;j;jkhdpg; gj;jpupifiag; ghu;f;fTk;.

cg ml;ltiz
khtl;lk; - fSj;Jiw.

gpuNjr nrayfg; gpupT - NgUtis 

fpuhk Nrtfu; gpupT - 748 nghy;nfhLt

fpuhkj;jpd; ngau; - ey;yN`d

tiugl ,y - K.gp.f. 4834

fhzpj; Jz;L ,yf;fk; -  fhzpj;Jz;L ,y 
01 

fhzpapd; gpukhzk; -  n`f;nlahu; 
0.0230

vk;. ud;[d; gp ngNuuh 
gpuNjr nrayhsu;
NgUtis 

04 Mk; jpfjp NgUtis gpuNjr 
nrayfj;jpy;

No.99 ,D.S.Senanayaka 
veediya ,Kandy



 மண்முனைப்பற்று பிரதேச சசய-
லகமும் கலாசார அதிகார சன்பயும் 
இனைந்து நடத்திய மண்முனைப-
்பற்று பிரதேச இலக்கிய விழா கடந்ே 
வாரம் சிறப்பாக நனடச்பற்றது. 
மண்முனைப்பற்று பிரதேச சசயலா-
ளர் திருமதி ந.சத்தியாைந்தி ேனல-
னமயில் ஆனரயம்்பதி நந்ேதகா்பன் 
கலாசார மண்ட்பத்தில் இடம்ச்பற்ற 

நிகழ்விற்கு பிரேம அதிதியாக மட்-
டக்களபபு மாவட்ட சசயலாளர் 
தக.கருைாகரன் கலந்து சகாண்டு 
சிறபபித்திருந்ோர்.  

அதிதிகள் வரதவற்பினை 
சோடர்ந்து, மஙகள விளக்தகற்றலு-
டன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிகழ்வில் 
ேமிழ்த்ோய் வாழ்த்து ்பாடப்பட்டது. 
வரதவற்புனர, வரதவற்பு நடைம் 

மற்றும் பிரதேச சசயலாளரின் 
ேனலனம உனர என்்பை இடம்ச்பற்-
றை.  

 அேனைத் சோடர்ந்து புதிய 
மனழத் தூறல் -5 நூலாைது பிரதேச 
சசயலாளரிைால் சவளியிட்டு னவக்-
கப்பட்டதுடன், நூலின் முேற் பிரதி 
பிரேம அதிதியாக கலந்து சகாண்ட 
மாவட்ட அரசாஙக அதி்பர் தக.க-

ருைாகரன் அவர்களுக்கு வழஙகி 
னவக்கப்பட்டது. அேனைத் 
சோடர்ந்து ஏனைய சிறபபு மற்றும் 
சகௌரவ அதிதிகள் உள்ளிட்ட கனல-
ஞர்களுக்கும் பிரதேச சசயலாளரி-
ைால் நூலின் பிரதிகள் வழஙகி னவக்-
கப்பட்டை.  

 சோடர்ச்சியாக 5 ஆவது ேடனவ-
யாக இடம்ச்பற்று வரும் இலக்கிய 

விழாவில் இவவாண்டிற்காை இலக்-
கிய துனறக்காை சகளரவம் மூத்ே 
இலக்கியவாதியாை ச.க.ச்பான்ைம்-
்பலம் அவர்களுக்கு பிரேம அதிதியாக 
கலந்து சகாண்ட மாவட்ட அரசாஙக 
அதி்பர் தக.கருைாகரன் அவர்களி-
ைால் வழஙகி னவக்கப்பட்டது. 
சுகாோர முனறப்படி இடம்ச்பற்ற 
நிகழ்வினை ஆனரயூர் கலாமன்றம், 

இலஙதகஸவரா இனசக்குழு மற்றும் 
இராமகிருஷை மிசன் ்பாடசானல 
மாைவர்கள் உள்ளிட்ட கனலஞர்க-
ளின் கனலப்பனடபபுக்கள் அலஙக-
ரித்திருந்ேதுடன், நிகழ்வில் கலந்து 
சகாண்டு ேமிழ் சமாழி வாழ்த்துப-
்பாவினை ்பாடிய மாைவர்களுக்கும் 
அதிதிகளால் ்பரிசில்கள் வழஙகி 
னவக்கப்பட்டை.  

 அத்தோடு குறித்ே நிகழ்வில் 
சிறபபு அதிதியாக தகாட்டக்கல்வி 
அதிகாரி எஸ.தில்னலநாேன் கலந்து 
சகாண்டிருந்ேதுடன், உேவிப 
பிரதேச சசயலாளர் திருமதி எல்.
விதவகாைந்ேராஜா, நிருவாக உத்தி-
தயாகத்ேர், கிராம உத்திதயாத்ேர்க-
ளுக்காை நிர்வாக உத்திதயாகத்ேர், 
கிராம உத்திதயாகத்ேர்கள், கலாசார 
அதிகாரசன்பயின் உறுபபிைர்கள் 
உள்ளிட்ட மட்டுப்படுத்ேப்பட்டள-
விலாதைார் கலந்து சகாண்டு நிகழ்-
வினை சிறபபித்திருந்ேைர்.  
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இலங்கையின் ஒரேய�ொரு மீனொட்சி அம்மன் ஆல�த்தில் 
உலகின் அரிதொன நொகைலிஙகை ்மேம நடும ்ைபைம
இலஙனகயிலுள்ள ஒதரசயாரு மீைாட்சி-

அம்மன் ஆலயமாை அம்்பானற மாவட்டத்-
தின் வரலாற்றுப பிரசித்தி ச்பற்ற மடத்ேடி 
மீைாட்சிஅம்மன் ஆலயத்தின் மகா குடமு-
ழுக்கு னவ்பவம் அடுத்ே வருடம் (2022) 
மார்ச் மாேமளவில் நனடச்பறும். அேற்காை  
ச்பாதுக்கூட்டம் எதிர்வரும் டிசம்்பர் மாேம் 
19ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழனம நனடச்பற-
வுள்ளது.

டிசம்்பர் மாேம் 19ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்-
கிழனம நனடச்பறவுள்ள ச்பாதுக்கூட்டத்-
திற்கு அம்்பானற மாவட்டத்திலுள்ள சகல 
ேமிழ்க் கிராமஙகளிலுமுள்ள மீைாட்சிஅம்-
மன் அடியார்கள் கலந்து சகாள்ள முடியும் 
எைவும் அன்னறயதிைம் அவர்களிலிருந்து 
மகாகும்்பாபிதசகக்குழு உள்ளிட்ட ்பல உ்ப-
குழுக்களும் சேரிவு சசய்யப்படுசமைவும் 
ஆலய ்பரி்பாலைசன்பத் ேனலவர் கி.சஜயசி-
றில் அறிவித்ேல் விடுத்ோர்.

வரலாற்றுப பிரசித்தி ச்பற்ற மடத்ேடி 
மீைாட்சிஅம்மன் புதிய ஆலயத்தின் மகா-
கும்்பாபிதசகத்னேசயாட்டிய முகபபுக் 
தகா்பரத்திற்காை அடிக்கல் நடும் னவ்பவம் 
சவள்ளியன்று நனடச்பற்றது. இதேதவனள 
உலகில் அரிோகக் கினடக்கின்ற  நாகலிஙக 
மரத்தின் கன்று  வரலாற்றுப பிரசித்தி ச்பற்ற 
மடத்ேடி மீைாட்சிஅம்மன் புதிய ஆலயத்-
தில் சவள்ளியன்று நடப்பட்டது.

ஆலய ்பரி்பாலை சன்பத் ேனலவர் கிருஷ-
ைபிள்னள சஜயசிறில் ேனலனமயில் இடம்-
ச்பற்ற மரம் நடும்  னவ்பவத்தில்  ஆலய 
ஆதலாசகர் வி.ரி.சகாதேவராஜா உள்ளிட்ட 
நிருவாக சன்ப உறுபபிைர்களும் கலந்து 
சகாண்டார்கள்.

பிரேமகுரு சிவஸ்ரீ சண்முக மதகஸவரக் 
குருக்களின் வழிகாட்டலில் ஆலய ்பரி்பா-
லை சன்பத் ேனலவர் கிருஷைபிள்னள 
சஜயசிறில் மரத்னே நட்டு னவத்ோர்.

நாகலிஙக மரத்தின் மகினம ்பற்றி ஆலய 
்பரி்பாலை சன்பத் ேனலவர் கிருஷை-
பிள்னள சஜயசிறில் அஙகு சேரிவிக்னகயில், 
"நாகலிஙகம் சேன்ைசமரிக்காவின் வட்ப-
குதி சவப்பவலய அசமரிக்கா சேன் கரிபி-

யன் ்பகுதிகனளத் ோயகமாகக் சகாண்டது. 
இது 30-_35 மீட்டர் உயரம் வனர வளரக் 
கூடியது.இலஙனகயின் சில ்பகுதிகளிலும் 
நாகலிஙக மரஙகள் காைப்படுகின்றை. 
சிஙகள சமாழியில் இது சல் எை அனழக்கப-
்படுகிறது. 

இம்மரத்தின் ்பழம் முற்றி ்பழுக்க 
1 வருடம் முேல் 18 மாேம் வனர கூட 
ஆகலாம். இம்மரத்தின் இனல மற்றும் ்பழங-
களிலுள்ள ்போர்த்ேஙகள் எதிர் உயிரியாக 
சசயல்்பட்டு தோல் உடலின் சமன்னம-
யாை ்பகுதிகளில் வளரும் பூஞனச ்பக்டீரியா 
கிருமிகனள அழிக்கின்றை. இேன் ்பட்னட 
மதலரியா சுரத்னே நீக்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகி-
றது. இேன் உலர்ந்ே ்பழஙகள் கீதழ விழுந்து 
ேனரயில் ்பட்டு சவடித்து ச்பரும் சத்ேத்னே 
ஏற்்படுத்தும். ஆகதவ தகாயில்களில் சகாள்-
னளயர்கள் புகாமல் இருக்க ்பாதுகாபபின் 
அனடயாளமாக நாகலிஙக மரஙகள் தகாயில்-
களில் வளர்க்கப்படுகின்றை.

இேன் இனலகனள னமயாக அனரத்து 
பூஞனச கிருமியால் தோன்றும் சசாறி 
சிரஙகு, ்படர் ோமனர, ்பனட உள்ள இடஙக-
ளில் ேடவ குைமுண்டாகும். இேன் பூவின் 
லிஙகம் த்பான்ற ்பகுதினய அனரத்து புண்-
களின் தமல் ேடவ புண்கள் ஆறும். இேன் 

இனலகள் நுண்கிருமிகனள அழிக்கும் 
ஆற்றல் சகாண்டோல் இவற்னற சமன்று 
சாபபிட ்பல் மற்றும் ஈறு இனடசவளியில் 
ேஙகியுள்ள கிருமிகனள சவளிதயற்றி ்பல்வ-
லினய குனறக்கின்றை. ்பற்கள் சசாத்னேயா-
காமல் ேடுக்கின்றை" என்றார்.

ஜைாதி்பதியின் 1 இலட்சம் கிதலாமீற்-
றர் வீதிஅபிவிருத்தி தவனலத்திட்டத்தின்-
கீழ் வரலாற்றுப பிரசித்தி ச்பற்ற மடத்ேடி 
மீைாட்சிஅம்மன் ஆலயத்திற்கு சசல்லும் 
வீதி சகாஙகிறீட் வீதியாக புைர்நிருமாைம் 
சசய்யப்படவிருக்கின்றது. நீண்ட காலமாக 
இவவீதி புைரனமக்கப்படாமல்  தூர்ந்து 
த்பாய் த்பாக்குவரத்திற்கு ச்பாருத்ேமில்லா-
ேோக இருந்ேது. அவவீதினய1இலட்சம் 
கிதலாமீற்றர் வீதி அபிவிருத்தி தவனலத் திட்-
டத்தின் கீழ் புைரனமக்க ஏற்்பாடாகியுள்ளது.

மண்முனைப்பற்று பிரதேச சசயலகத்தின்  
ஐநேதாவது இலக்கிய விழதா

எம்.எஸ்.எம்.நூர்தீன்  
(புதிய கதாத்ேதான்குடி திைகரன் நிரு்பர்)  

நதாவுல - அம்்பை பிரேதாை 
வீதியிலுள்ள ்பதாலத்னே 
புைரனமக்க நடவடிக்னக
மாத்ேனள சுழற்சி நிரு்பர்

மாத்ேனள மாவட்டத்தின் நாவுல பிரதேச 
சசயலாளர் பிரிவிற்குட்்பட்ட நாவுல - 
அம்்பை பிரோை வீதியின் நீண்டகாலமாக 
புைர்நிர்மாைம் சசய்யப்படாமல் தசேம-
னடந்ே நினலயில் காைப்படும் ்பாலத்னே 
புைர் நிர்மாைம் சசய்வேற்காை நடவடிக் -
னககள் தமற்சகாள்ளப்பட்டு வருவோக 
பிரதேச சன்ப ேனலவர் சைத் ேசநாயக்க 
சேரிவித்ோர்.

த்பாவசேன்ை நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கே -
வுகள் திறக்கும் த்பாது ஏற்்படும் நீர்மட்டம் 
உயர்வோல் மனழக்காலத்தில் ஏற்்படும் 
சவள்ளத்திைாலும் அடிக்கடி மூழ்கும் இப 
்பாலத்தின் கட்டுமாைத்துக்கு ்பலத்ே தசேம் 
அனடந்து காைப்படுகிறது.

சவள்ளம் ஏற்்படும் நினலயில் ்பாலத்தின் 
நீர்மட்டம் ்பாலத்தின் ்பல அடிக்கு உயர்வ-
னடவோல் இப்பானேயில் த்பாக்குவரத்து 
முற்றாக ேனட்படுகிறது

இேனைக் கருத்திற் சகாண்டு இப்பா -
லத்னே துரிேகதியில் நிர்மாணிக்க அனமச்-
சர் ஜைக ்பண்டார சேன்ைதகான் உரிய நட-
வடிக்னககனள தமற்சகாண்டுள்ளார் எை 
சேரிவித்ே பிரதேசசன்ப ேனலவர் சைத் ேச-
நாயக்க இபபிரதேசத்தில் உள்ள ஓ்பல்கள, 
நலியாகந்ே, ச்பாறகசகாள்ள  கிராம தசவகர் 
பிரிவுகனளச் தசர்ந்ே மக்கள் இேன் மூலம் 
ச்பரிதும் நன்னம அனடய உள்ளைர் எை 
தமலும் அவர் சேரிவித்துள்ளார்.

காமைதீவு குறூப் நிரு்பர் 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fWth> fpuhk;G kw;Wk; ntw;wpiy 

mlq;fyhd njhlh;Gs;s ifj;njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Cf;Ftpj;jy; 

njhlh;ghd rpwpa gaph;fspd; mgptpUj;jpf;fhd ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdk;
02 njhFjp mYtyfj;ij eph;khzpg;gjw;fhd Njrpa 

Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; - PR-28426
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdkhdJ mjdJ ngytj;j gzpkidf;fhf 02 njhFjp 

mYtyfj;ij eph;khzpg;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,j;jhy; miof;fpd;whh;. 

1. 2021 brk;gh; 21 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-04> nky;Nghh;d; 

mntd;A> 27 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdj;jpw;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;iw tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; 

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

2. tpiykDjhuuhdth; kPsspf;fg;glhj gzitg;Gj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fg;glhtpbd;> mt;thwhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

3. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; ICTAD ,d; rp-7 gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. tpiykDf;fs; Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwnahd;wpy; Neubahf my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; 

2021 brk;gh; 22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F gpe;jhky; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> 

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghh;d; mntd;A> nfhOk;G-04 vd;w 

Kfthpia te;jiljy; Ntz;Lnkd;gJld; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Tender for 
the Construction of 02 Block Office PR 28426”  vd;w  nrhw;fs; njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ  mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;F ngw;wyhk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

5. midj;J tpiykDf;fSk; 100>000 ,yq;if &gh (xU ,yl;rk; ,yq;if &gh) ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; kjpg;gPL nra;ag;gl;l 

MFnryT xt;nthd;Wk; 4.0 kpy;ypad; ,yq;if &ghthFk;. 

6. 2021 brk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F ngytj;j Nfl;Nghh; $lj;jpy; tpiykDf; 

$l;lnkhd;W eilngWk;. 

7. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) 

epWtd nfhs;tdT KfhikahyhplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp: +9411 2505558.  
miyNgrp: +94 0719803859. njhiyefy;: +9411 2500674.    kpd;dQ;ry;: chandana@isci.lk

jiyth; - jpizf;fs ngWiff; FO>

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahh;) epWtdk;>

,y. 27> nky;Nghh;d; mntd;A> 

nfhOk;G-04.
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43 ஆவது ஒப்சரவர- SLT ம�ொபிமெல் 
பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரரகெளுககெொன விருது 
வழங்கும் விழொ மகெொழும்பு பணெொரநொயககெ 
்சரவதே்ச �ொநொட்டு �ணெபத்தில் எதிரவரும் 
14 ஆம் திகெதி �ொலை 5.30 �ணிககு இெம்மப-
றவுள்ளது.

இதே  ஆணடில் எட்டு �ொேங்கெளில் நலெ-
மபறும் ஒப்சரவர-SLT ம�ொபிமெல் பொெ்சொலை 
கிரிகமகெட்ெரஸ் ஒஃப தி இயர ம�கெொ த�ொ இது-
வொகும்.

ஒப்சரவர-SLT ம�ொபிமெல் ஆணடின் சிறநே 
பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரரகெளின் 43 வருெ வர-
ைொற்றில் ஒதர வருெத்திற்குள இரணடு நிகெழ்ச்சி-
கெள இெம்மபற்றதில்லை.

ஆனொல் 42வது அப்சரவர-SLT ம�ொபிமெல் 
ஆணடின் சிறநே பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரர-
கெள, மகெொவிட்-19 மேொற்றுதநொய் கெொரண�ொகெ 
கெெநே ஆணடு முேல் இநே ஆணடு ஏபரல் 
வலர ஒத்திலவககெபபட்ெேொல், பொெ்சொலை 
கிரிகமகெட் ஆரவைரகெள இநே ஆணடு 
�ற்மறொரு ம�கெொ த�ொலவ அனுபவிககும் 
அரிய வொய்பலபப மபறுவொரகெள.

உைகெ்ளொவிய மேொற்றுதநொய்கெளின் கெொரண-
�ொகெ அனு்சரலணயொ்ளரகெல்ள கெணடுபிடிபபது 
கெடின�ொகெ இருநேேொல், கிரிகமகெட்டுககெொன 
அல�பலபக கெட்டுபபடுத்தும் பொெ்சொலை கூெ 
- SLSCA, அேன் வருெொநே விருது விழொலவ 
கெெநே இரணடு ஆணடுகெ்ளொகெ நெத்ே முடிய-
வில்லை.

ஆனொல் SLT Mobitel ஒரு உணல�யொன 
மபருநிறுவன பிரலையொகெ மிகெவும் கெடின�ொன 
கெொைகெட்ெங்கெளில் ேனது வொககுறுதிலய நிலற-
தவற்றியது, எட்டு �ொே இலெமவளியில் மில்-
லியன் கெணககெொன ரூபொய்கெல்ள ம்சைவழித்து 
இரணடு ம�கெொ நிகெழ்வுகெளுககு நிதியளித்ேது.

43வது ஒப்சரவர- SLT ம�ொபிமெல் ஆணடின் 
சிறநே பளளித் துடுபபொட்ெ வீரரகெள எதிரவ-
ரும் 14 ஆம் திகெதி இறுதி ம்சய்யபபட்ெொலும், 
இறுதி முடிவு பங்தகெற்பொ்ளரகெளின் எண-
ணிகலகெ - ேற்தபொலேய எணணிகலகெலய விெ 
அதிகெரிககு�ொ அல்ைது குலறயு�ொ என்பது 
அடுத்ே �ொேம் முடிவு ம்சய்யபபடும். மகெொவிட்-
19 நிலைல�.

்சணதெ ஒப்சரவர �ற்றும் SLT ம�ொபிமெல் 
ஆகியலவ பொெ்சொலை கிரிகமகெட்டிற்கு அேன் 
மேொெரச்சியொன ஆேரலவயும் அரபபணிபலப-
யும் கெொட்டுவேொல், ஒப்சரவர-SLT ம�ொபிமெல் 
ஆணடின் சிறநே பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரர-
கெல்ள இலெயூறு இல்ைொ�ல் நெத்ே முடிநேது. 
இது தபொன்ற நிகெழ்வுகெள உட்பெ அலனத்து 
வில்ளயொட்டு நெவடிகலகெகெளும் ஸ்ேம்பிே�-
லெநேன

கெடின�ொன பருவத்திற்குப பிறகு பொெ்சொலை 
கிரிகமகெட் வீரரகெள ேங்கெள பொரொட்ெத்ேககெ ்சொே-
லனகெளுககு அங்கீகெொர�ொகெ ஓரிரு விருதுகெல்ள 
மவல்வது மிகெவும் முககியம். இது அவரகெளின் 
்சொேலனகெல்ளப பொரொட்டுவது �ட்டு�ல்ைொ-
�ல், மபரிய லீககில் அடிமயடுத்து லவபப-
ேற்கு ஒரு மபரிய உத்தவகெ�ொகெவும் இருககிறது.

 ்சணதெ ஒப்சரவர �ற்றும் எஸ்.எல்.டி 
ம�ொபிமெல் ஆகியவற்றின் அரபபணிபபு 
�ற்றும் அரபபணிபபு கெொரண�ொகெ, பொெ்சொலை 

கிரிகமகெட் வீரர-
கெல்ள மிகெவும் 
முககியத்துவம் 
வ ொ ய்ந ே ே ொ கெ க 
கெருதும் தபொது,   
அேன் விருது 
நி கெ ழ் ச் சி ல ய 

ேலெயின்றி நெத்ே முடிகிறது.
அநே �கெத்ேொன அரபபணிபபு தப்சபப-

டும்தபொது,    ஸ்ரீைங்கெொ மெலிமகெொம் குழு�த்-
தின்  ேலை வரு�ொன மரொஹொன் மபரனொண-
தெொவுககு நன்றி கூறபபடும். மபரனொணதெொ 
வில்ளயொட்டின் சிறநே 
ஊககு விபபொ்ளர �ற்றும் 
இைங்லகெயின் அம�ச்சூர 
பெதகெொட்ெ ்சங்கெத்தின் 
முன்னொள ேலைவர �ற்றும் 
தேசிய ஒலிம்பிக குழுவின் 
முன்னொள துலணத் 
ேலைவர.

1988 ஆம் ஆணடு ஒப்சர-
வர பொெ்சொலை துடுபபொட்ெ 
வீரருககெொன விருலே மவன்-
றேன் பின்னர, இைங்லகெ-
யின் முன்னொள ேலைவர 
்சனத் ையசூரய, கெெநே 2013 
�ற்றும் 2021 ஆம் ஆணடுகெளில் (ஏபரல் �ொேம் 
நலெமபற்ற) ஒப்சரவர SLT ம�ொபிமெல் 
ஆணடின் சிறநே பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரர-
கெள நிகெழ்ச்சியில் இரணடு முலற பிரே� அதிதி-
யொகெ கெைநது மகெொணெொர.

அவர ேனது கிரிகமகெட் வொழ்கலகெலய 
�ொத்ேலற புனிே த்சரதவஷியஸ் கெல்லூரியில் 
ஒரு பொெ்சொலை �ொணவரொகெத் மேொெங்கினொர.  
மவளி �ொவட்ெ ஒப்சரவர பொெ்சொலை கிரிக-

மகெட்ெர விருலே மவன்ற-
லேத் ேவிர, ையசூரய த�லும் 
இரணடு மபறு�தியொன விரு-
துகெல்ள மவன்றொர - 1988 இல் 
அதே ஆணடில் சிறநே துடுப-
பொட்ெ வீரர �ற்றும் சிறநே 
்சகெை துலறவீரர மவளி �ொட்-
ெவம் ஆகியன வொகும்

ேனது கிரிகமகெட் வொழ்க-
லகெயின் ஆரம்ப கெொைங்கெல்ள 
நிலனவு கூரநே ையசூரய, 
கெடின�ொன பொெ்சொலைகெளுக-
கிலெயிைொன கிரிகமகெட் 
பருவத்தின் முடிவில் மவகு-
�தியொகெ இது ேனககு ஒரு 
சிறநே உணரலவத் ேநேேொகெக 

கூறினொர. "இன்லறயலேப தபொைல்ைொ�ல், 
சிறநே பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரரகெளுககு 
மவகு�தி அளிககெ இதுதபொன்ற நிகெழ்ச்சிகெள 
எதுவும் இல்லை" என்று ையசூரய கூறினொர. 
ஒப்சரவர பொெ்சொலை கிரிகமகெட்ெர ஒஃப தி 
இயர விருலே மவன்றது ஒரு பொெ்சொலைச் 
சிறுவன் கிரிகமகெட் வீரரொகெ மிகெவும் விரும்பபப-
டும் ேருணம் என்றொர.

உயர விருது மபற்ற பிறகு ேனககு கிலெத்ே 
உத்தவகெமும் ஊககெமும் அ்ளபபரியது என்றொர. 
மூன்று ே்சொபேங்கெளுககு முன்னர ேனது மபரு-
ல�யொன ேருணத்லே நிலனவு கூரநே அவர, 
ேனது பொெ்சொலையின் அபதபொலேய அதிபர 
ஜி.எல்.கெைபபதி �ற்றும் இ்ளம் வயதில் ேனது 
பொெ்சொலை வொழ்கலகெலய வ்ளரபபேற்கு உறு-
துலணயொகெ இருநே பயிற்சியொ்ளர ையனல் முன-
சிங்கெ ஆகிதயொருககு நன்றி மேரிவித்ேொர.

ஒப்சரவர ஆணடின் சிறநே பெ்சொலை கிரிக-
மகெட் வீரர விருலே மவன்ற சிை �ொேங்கெளுக-
குப பிறகு, ையசூரயொ இைங்லகெ 23 வயதுக-
குட்பட்ெ அணிககெொகெ வில்ளயொடி வ்ள�ொன 
அறுவலெ ம்சய்ேொர. அடுத்ே ஆணடு டி்சம்பர 
26, 1989 இல் ம�ல்தபொரனில் நெநே அவுஸ்-
திதரலியொவுககு எதிரொகெ இைங்லகெககெொன ஒரு 
நொள தபொட்டிககெொன அறிமுகெத்தில் அது முககிய 
பங்கு வகித்ேது.

அவர இைங்லகெ அணியின் மவற்றிகெர�ொன 
தபொமியுைொவின் முககிய அங்கெ�ொகெ �ொறினொர. 
ைூன் 28, 2011 அன்று அவர ஒருநொள தபொட்-
டிகெளில் இருநது ஓய்வு மபற்றதபொது,   அவர 
445 ஒருநொள தபொட்டிகெளில் 13,480 ஓட்ெங்கெள 
குவித்துள்ளொர, 28 ்சேங்கெள �ற்றும் 68 அலர்ச-
ேங்கெள வி்ளொசி னொ ர. ஒருநொள தபொட்டிகெளில் 

323 விகமகெட்டுகெல்ளயும் லகெபபற்றியுள்ளொர. 
அவர ேனது மேொழில் வொழ்கலகெயின் ஆரம்ப 
கெொைத்தில் வலரயறுககெபபட்ெ ஓவரகெள கிரிக-
மகெட் வீரரொகெ முத்திலர குத்ேபபட்ெொலும், 
அவர ேனது ேகுதிகெல்ள மெஸ்ட் ஆட்ெத்திலும் 
நிரூபித்ேொர. 1997 இல் இநதியொவுககு எதிரொகெ 
ையசூரயவின் சிறநே 340 ஓட்ெங்கெள, அநே 
தநரத்தில் மெஸ்ட் தபொட்டிகெளில் இைங்லகெ 
துடுபபொட்ெ வீரர ஒருவரின் அதிகெபட்்ச ேனிப-
பட்ெ இன்னிங்ஸ் ஆனது.

110 மெஸ்ட் தபொட்டிகெளில், ையசூரய 40.07 
என்ற கெவரச்சிகெர�ொன ்சரொ்சரியுென் 14 ்சேங்கெள 

�ற்றும் 31 அலர்சேங்கெள உட்பெ 6,973 ஓட்-
ெங்கெள குவித்துள்ளொர. ஒரு மெஸ்ட் வீரரொகெ 
அவரது ்சகெைதுலற வீரரொகெ  98 விகமகெட்டுகெள 
�ற்றும் 78 பிடிகெள அெங்கும்.

பின்னர தேரவொ்ளரகெளின் ேலைவரொகெ ஆன 
ையசூரய, ஒரு நல்ை கிரிகமகெட் வீரர மவற்றிகெர-
�ொன வீரரொகெ �ொறுவேற்கு நிலறய தநரம் ஒதுககெ 
தவணடும் என்று ேொன் உணரகிதறன் என்றொர.

“இ்ளம் பொெ்சொலை கிரிகமகெட் வீரரகெள 
வில்ளயொட்டில் கெவனம் ம்சலுத்ே தவணடும், 
அேனொல் அவரகெள ேங்கெள இேயங்கெல்ள 
மவளிபபடுத்தினொல் மவற்றிகெள வரும். எனது 
வொழ்கலகெலயத் மேொெங்கும் தபொது நொன் இவ்-
வ்ளவு தூரம் ம்சன்று இைங்லகெ கிரிகமகெட்டுககு 
இவ்வ்ளவு மவற்றிலய அலெதவன் என்று 
நொன் நிலனககெதவ இல்லை. இேற்மகெல்ைொம் 
எனது கெடின உலழபபு �ற்றும் அரபபணிபபு-
ேொன் கெொரணம்” என்றொர ையசூரய.

“ேற்தபொலேய பொெ்சொலை தபொட்டி 
அல�பபு நல்ைதும் மகெட்ெதும் கெைநேேொகெ 
இருககிறது. மவளி�ொவட்ெங்கெளில் உள்ள 
சிை உயர�ட்ெ பொெ்சொலை அணிகெளுககு 
மகெொழும்பு முன்னணி பொெ்சொலைகெளுககு 
எதிரொகெ வில்ளயொடுவேற்கெொன வொய்பலப வழங்-
கியுள்ளது. அநே தநர�லறயொன அறிகுறிலயத் 
ேவிர, கிரிகமகெட்டின் தபொட்டித்திறன் �ற்றும் 
ேரம் குறித்து சிை கெவலைகெள உள்ளன, அலவ 
சிை தபொட்டிகெளில் இழககெபபடுகின்றன, 
”என்று அவர கூறினொர.

“இபதபொது பொெ்சொலை கிரிகமகெட் தபொட்-
டிகெள அதிகெம். ஒருபருவத்தின் தபொது ஒரு 
அணி மகெௌரவிககெ பை தபொட்டிகெள உள்ளன. 
அது வில்ளயொட்டுககு நல்ைேல்ை. எங்கெள 
பொெ்சொலை கிரிகமகெட் ேரத்லே த�லும் த�ம்-
படுத்ே பொெ்சொலை கிரிகமகெட் அல�பபுககு 
ஒரு மபரிய மபொறுபபு �ற்றும் மபரிய பங்கு 
உள்ளது, ”என்றும்  கூறினொர.

"உைகின் �ற்ற ேரங்கெளுென் ஒபபிடுலகெயில், 
அது இருநே நிலையில் இருநது முன்தனற்றம் 
அலெயவில்லை. நொம் இருநே புளளியில் 
இருநது த�லும் த�தை ம்சல்வேற்குப பதிைொகெ 
அது தேககெ�லெநதுள்ளது. நொம் அதில் தீவிர 
கெவனம் ம்சலுத்ே தவணடும்,” என்று அவர 
த�லும் கூறினொர. “இரணடு முேல் மூன்று 
ே்சொபேங்கெளுககு முன்னர ந�து நொட்டின் 
பொெ்சொலை கிரிகமகெட் அல�பபு உைகிதைதய 
சிறநேேொகெக கெருேபபட்ெது. உேொரணத்திற்கு, 
அபதபொது இநதியொ ந�ககு மிகெவும் கீதழ இருந-
ேது. ஆனொல் இபதபொது,   இநதியொ ஒரு நல்ை 
19 வயதுககுட்பட்ெ கெட்ெல�பலபக மகெொண-
டுள்ளது, இது இ ல்ளஞரகெளுககும் இநதிய 
தேசிய அணிககும் ஊககெ�ளிககும் திறன் 
மகெொணெது .  �ற்ற இரணடு மெஸ்ட் நொடுகெள 
ேங்கெள  இல்ளஞர அணிகெளில் மபரும் முன்-
தனற்றங்கெல்ளச் ம்சய்துள்ளன. எதிரகெொை ்சவொல்-
கெல்ள எதிரமகெொளளும் வலகெயில் எங்கெ்ளது 
உத்திகெல்ள �ொற்றி, தபொட்டிலய �றுசீரல�ககெ 
தவணடும்” என்றும்  கூறினொர.

'பாடசாலை கிரிக்கெட், நலைதும் ்கெட்டதும் கெைந்தது'

ரத�ஷ் ம�ணடிஸின் அபொர 
பநதுவீச்்சொல் த�ற்கிநதிய தீவுகெள 
அணிலய 253 ஓட்ெங்கெளுககு �ட்-
டுபபடுத்திய இைங்லகெ அணி இரண-
ெொவது இன்னிங்ஸில் முன்னிலை 
மபற துடுபமபடுத்ேொடி வருகிறது.   

கெொலி ்சரவதே்ச ல�ேொனத்தில் 
நலெமபற்று வரும் இரணெொவது 
மெஸ்ட் தபொட்டியின் மூன்றொவது 
நொ்ளொன தநற்று இரணெொவது இன்-
னிங்லஸை ஆரம்பித்ே இைங்லகெ 
அணி ஆட்ெதநர முடிவின்தபொது 21 
ஓவரகெளில் 46 ஓட்ெங்கெளுககு 2 விக-
மகெட்டுகெல்ள இழநதுள்ளது.   

அணித்ேலைவர திமுத் கெருணொ-
ரத்ன 6 ஓட்ெங்கெளுென் ரன் அவுட் 
ஆனதேொடு அடுத்து வநே ஓ�ே மபர-
னொணதெொவும் 14 ஓட்ெங்கெளுென் 

ரன் அவுட் ஆகினொர. இநநிலையில் 
ஆட்ெதநர முடிவின்தபொது மபதும் 
நி்சங்கெ 21 ஓட்ெங்கெளுெனும் ்சரித் 
அ்சைங்கெ 4 ஓட்ெங்கெளுெனும் கெ்ளத்-
தில் உள்ளனர.  

இைங்லகெ அணி முேல் இன்னிங்-
ஸில் 49 ஓட்ெங்கெ்ளொல் பின்ேங்கிய 
நிலையிதைதய ேனது இரணெொவது 
இன்னிங்லஸை ஆரம்பித்திருநேது. 
இநநிலையில் அநே அணி ்சவொைொன 
மவற்றி இைகமகெொன்லற நிரணயிப-
பேற்கு வலுவொன துடுபபொட்ெம் 
ஒன்லற மவளிபபடுத்ே தவணடி 
உள்ளது.   

முன்னேொகெ 69 ஓட்ெங்கெளுககு 
ஒரு விகமகெட்லெ இழநே நிலையில் 
தநற்று ேனது முேல் இன்னிலஸை 
மேொெரநே த�ற்கிநதிய தீவுகெ-

ளுககு ரத�ஷ் ம�ணடிஸ் ்சவொல் 
மகெொடுத்ேொர.    35 ஓட்ெங்கெல்ள 
மபற்ற நிகுரொ மபனலர வீழ்த்திய 
ம�ணடிஸ் �த்திய வரில்ச விகமகெட்-
டுகெல்ள அடுத்ேடுத்து ்சொய்த்ேொர. �று-
புறம் ைசித் எம்புல்மேனிய சிறபபொகெ 
ஆடி வநே அணித்ேலைவர கிமரய்க 
பிரத்மவயிட்லெ 72 ஓட்ெங்கெளுென் 
தபொல்ட் ம்சய்ேொர.   

இேன்மூைம் த�ற்கிநதிய தீவுகெள 
அணி 104.2 ஓவரகெளில் 253 ஓட்ெங்-
கெளுககு ்சகெை விகமகெட்டுகெல்ளயும் 
பறிமகெொடுத்ேது.   

இதில் ரத�ஷ் ம�ணடிஸ் இன்-
னிங்ஸ் ஒன்றில் ேனது சிறநே பந-
துவீச்ல்ச பதிவு ம்சய்து 70 ஓட்-
ெங்கெளுககு 6 விகமகெட்டுகெல்ள 
வீழ்த்தினொர.     

2ஆவது இன்னிங்ஸில் முன்னிலை   
பெற இைங்லகை அணி துடுபெபாட்டம்

 ரமேஷ் மேண்டிஸ் அபார பந்துவீச்சு 
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