
89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

டைம்ஸ் உயர்-
கல்வி நிறுவனங்-
களின் தரவரிடைக-
ளின் ்ப டி , 
ப்பராதடன 

வியாழேந்திரனும் செந்திலும் 
ஆழ�ாெனை செரிவிப்பு

இலங்டகயின் மூதத எழுததாளர் நந்தினி பைவியர் 
தமது 72வது வயதில் திருபகாணமடலயில் காலமா -
னார். கைந்த சில நாடகளாக சுகவீனமுற்றி -
ருந்த அவர் பநற்று காடல காலமானதாக 
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என்ன, தலைவர் ஊடகஙகளுக்கு 
எழுதி்ன அறிக்லககள எலைலாம் 
கிழிச்சுகிழிச்சு எறிகிறலார், லைசுை அப்படி 
செய்ய மலாடடலாலே....

அதுவலா, சிலறச்ெலாலை விவகலாேதலத 
லவச்சு 22 அறிக்லககள த்யலார் செயதலார். 
ஆ்னலா அநத அலமச்ெர் ேலாஜி்னலாமலா 
செயததலாை எலைலாதலதயும் லகலா்பமலா  
கிழிச்சு எறிகிறலார்...!!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

     1932 - 2021

இரண்ாவது கா�ாணடில்

ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி 
12.3 வீதமொக அதிகரிப்பு
இவவாண்டின் இரண்ைாவது 

காலாண்டில் ப்பாருளாதார வளர்ச்சி 
12.3 ைதவீதமாக அதிகரிததுளளதாக 
மததிய வங்கியின்   ஆளுநர் அஜித 
நிவாட கபரால் பதரிவிததுளளார்.  

இந்த ஆண்டின் முதல் காலாண்-
டில் ப்பாருளாதார வளர்ச்சி 
08 ைதவீதமாக இருந்தது. 

ச�ாதுப் �ாதுகாப்பு அனைசெர் ெரத்வீரழெகர  

முறைப்�ொடு கிறைததொல்
ப�ொஹொன் மீது நைவடிகறக

பவலிககடை  மற்றும் அநுராத -
புரம் சிடைச்ைாடலகளில் இைம்-
ப்பற்ை ைம்்பவங்கள குறிதது முடைப -
்பாடு அளிககப்படைால் 'சிடை 
நிர்வாகம் மற்றும் டகதிகளின் 
மறுவாழ்வு' முன்னாள இராஜாங்க 
அடமச்ைர் பலாஹான் ரதவததவுககு 
எதிராக நைவடிகடக எடுக-
கத தயாராக உளளதாக 

ொக்குெல் ந்த்திய ழெரர் சொ்ர்பில்

பிரதமரது ஊைக
பிரிவின் விளககம்
ப்பாது சுகாதார ்பரிபைாதகர் மீது தாககுதல் நைததியதாக 

கூைப்படும் ்பல்லப்பதபத நந்த ரதன பதரர்   பிரதமரின் 
ஆபலாைகராக ்பதவி வகிககவில்டல என பிரதம -
ரின் ஊைக பிரிவு அறிவிததுளளது.

உ�கில் சிைநத முதல்

ழ�ராெனை 
வளாகத்துக்கும் இ்ம்

சவளிநாடுகளிலிருந்து நாடு திரும்பும் இ�ஙனகயர்கள் 

ப வ ளி ந ா டு க ளி லி ரு க கு ம் 
இலங்டகயர்கள மீண்டும் நாட-
டுககு திரும்பும்ப்பாது அவர்க-
ளின் தனிப்படை ்பாவடனககாக 

பகாண்டுவரும் ப்பாருடகளுககு 
புதிதாக வடரயடைகள எதுவும் 
விதிககப்பைவில்டல என நிதி 
அடமச்சின் பையலாளர் எஸ். 

ஆர். ஆடடிகல பதரிவிததார்.  
இலங்டக மததிய வங்கியி-

னால் 623 ப்பாருட-
கடள இைககுமதி 

ெனினைப்�டுத்ெல் விடுதி ழைாெடி ெடுத்து நிறுத்ெம்

சவளிநாடுகளிலிருந்து வருழவார் இரு ெடுப்பூசிகனளயும் ச�ற்றிருந்ொல்

முழுடமயாக தடுபபூசிடய 
ப்பற்றுகபகாண்ை இலங்டக-
யர் நாடடுககு வருடகததரும் 

ப்பாது பிசிஆர் பைாதடனககாக  
பஹாடைலில் தங்க பவண்டிய 
அவசியமில்டலபயன சுகாதார 

அடமச்ைர் பகஹலிய ரம்புக-
பவல்ல பதரிவிததுள-
ளார்.   

ஐ.நொ அமர்வில் ஜனொதி�தி
விளககமொக எடுததுறரப்�ொர்

பலாரன்ஸ் பைல்வநாயகம்  

நாடடின் மனித உரிடம பதாைர்பில் அரைாங்கம் 
பமற்பகாண்டுளள முன்பனற்ைகரமான நைவடிக-
டககள பதாைர்பில் ஜனாதி்பதி பகாடைா்பய ராஜ-
்பக ஷ ஐககிய நாடுகள ைட்ப மாநாடடு 

அமர்வில் உடரயாற்ைவுளளதாக 

நாட்டில் ைனிெ உரினை சொ்ர்பி�ாை முனழைற்்றம்

கப்�ல் ப�ொககுவரதது ஆரம்பிகக
புதுச்பசேரி முத�றமச்சேருைன் ப�ச்சு

இலங்டக – காடரககால் இடைபய 
கப்பல் ப்பாககுவரதடத ஆரம்பிகக புதுச்-
பைரி முதலடமச்ைருைன் இலங்டக-
யின் இராஜாங்க அடமச்ைர்  

இ�ஙனகக்கும் கானரக்காலுக்கும் இன்ழய

இ�ஙறக மனித உரிறமகள்
ஆறைககுழு சுயொதீன விசேொரறை

பவலிககடை மற்றும் அநுராத-
புரம் சிடைச்ைாடலகளில் இைம்-
ப்பற்ை ைம்்பவம் பதாைர்பில் 
இலங்டக மனித உரி-
டமகள ஆடணககுழு 

சவலிக்கன், அநுராெபுரம் சின்றசொன�கள் ெம்�வம்

ஐபரொப்பிய ஒன்றிய குழு   
27 இல் இ�ஙறக விஜயம் 
பலாரன்ஸ் பைல்வநாயகம்

ஐபராபபிய ஒன்றியததின் விபைை பிரதிநி -
திகள குழுபவான்று எதிர்வரும் 27 
ஆம் திகதி இலங்டகககான 

GSP + ெலுனக நீடிப்பு விவகாரம்

இ்றக்குைதி வனரயன்றகள் சொ்ர்பில் நிதியனைசசு விளக்கம்
இலங்டகயின் சிறு மற்றும் நடுததர 

அளவிலான பதாழில் முயற்சிகளுககு 
ஊககமளிப்பதற்கு அபமரிககாவி-
னால் 40 மில்லியன் பைாலர் கைனு-
தவி வழங்கப்படடுளளது.  

இககைன் பதாடக ைர்வ-
பதை முதலீடு மற்றும் 

சிறு ைற்றும் நடுத்ெர சொழில் முயற்சிகளுக்காக

இ�ஙறகககு அபமரிககொ  
40 மில். பைொ�ர் கைனுதவி  

03
ஜைாதி�தி ென�னையில் கூடி ஆராய்ந்து முடிவு

தனிறமப்�டுததல் ஊரைஙகு

நீடிப்�தொ? இல்ற�ய?

இன்று இறுதி தீர்மொனம்

PCR �ரிபசேொதறன பசேயத பின்னர்
பஹொடைல்களில் தஙகதபதறவயில்ற�

தனிப்�டை �ொவறனககு எடுததுவரும்
ப�ொருடகளுககு எநத தறையுமில்ற�

சி� நாடுகளின 
ெவ்றாை கருத்துகள் 

குறித்தும் கவைம் - �லித் 
வீரதுஙக செரிவிப்பு 

பவளிப்புை ப�ொறிமுறையின்
அவசியம் பதறவயறைது
சவளிவிவகார அனைசசின செய�ாளர் ஜயநாத் சகா�ம்�ழக   

எைது உள்நாட்டு  பிரசசினைகளுக்கு தீர்வு காண�ெற்கு

பலாரன்ஸ் பைல்வநாயகம்   

எமது உளநாடடுப பிரச்சிடனக-
ளுககு தீர்வு காண்்பதற்கு பவளிப -

புை ப்பாறிமுடை ஒன்றின் அவசி -
யம் கிடையாபதன  பதரிவிததுளள 

பவளிவிகார அடமச்சின் பையலாளர் 
ப்பராசிரியர் ஜயநாத பகாலம்்பபக,  

அவவாைான ப்பாறிமுடைபயான்டை 

தயாரிப்பதற்கு ஐககிய 
நாடுகள மனித உரிடமகள 
ப்பரடவககு எததடகய அதி-
காரமும் வழங்கப்பைவில்-
டலபயன்றும் பதரிவிததார்.

அவவாைான பதடவ நாட -
டிற்கு ஒரு ப்பாதும் அவசிய -
மில்டலபய -
னவும் 

சவளியக ச�ாறிமுன்றனய 
ெயாரிக்க ஐ.நா. ைனிெ உரினைகள் 
ழ�ரனவக்கு எத்ெனகய அதிகாரமும் 

இல்ன�
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�ல்கற�ககழகஙகள்

அநுராதபுரம சிமைசொமலயில் உள்்ள தமிழ் அரசியல் ம்கதி்கள் விடுதத வவண்டு-
வ்காம்ள அடுதது வேறமைய தினம அஙகு விஜயம செயத விம்ளயாட்டுததுமை அமைச-
ெர் ோைல் ராஜபக ஷ ம்கதி்கம்ள ெந்திதது உமரயாடினார். தங்கம்ள விொரமை செயது 
விமரவா்க விடுவிக்க ஏறபாடு செயயுைாறு அக ம்கதி்கள் முனமவதத வ்காரிகம்கககு 
செவிைடுதத அமைசெர், விமரவா்க அதற்கான ேடெவடிகம்க்கம்ள எடுபபதா்க உறுதிய -
ளிததார்.

மூதத எழுததொளர்   
நநதினி பசேவியர்

கொ�மொனொர்
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விஹாரமாதேவி பூங்ா, தியதே உயன மற்றும் 
பனா க்ாட தபாதிருக்ாராமவில் ேடுப்பூசி வழங்லின் தபாது...

நடமாடும் ேடுப்பூசி ஏற்்றல்

DownLock 

்படெங்கள்: சுதத் ைலவீர



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மன்்ோர் கடற்படுககயிலுள்ள எரிச்போருள 
மறறும் எரி்வோயு அகழப்பட்டு விற்பக் செய்-
யப்படுமோ்ோல நோடு எதிர்சகோண்டுள்ள ச்வளி -
நோட்டுக் கடக்ப ல்போன்று மூன்று மடங்கு 
்வருமோ்தகதை ச்பறறுக் சகோள்ள முடியும் எ் 
ச்பறலறோலிய ்வ்ள அபிவிருததி அகமசெர் உதைய 
கம்மன்பி� சதைரிவிததுள்ளோர்.  

இ�ங்ககயில மன்்ோர் மறறும் கோல்வரி கடற-

்படுககயின் ஆழமில�ோதை கடற்ப -
ரபபில எரிச்போருள ்வ்ள ஆய்க்வ 
இ�க்கோகக் சகோண்டு முதைலதைடக்வ-
யோக விமோ்ம் மூ�ம் துகற ெோர்்நதை 
தைரவுகக்ள லெகரிக்கும் கண்கோணிபபு 
செயற்போடுகள தைறல்போது ஆரம்பிக்-
கப்பட்டுள்ளதைோகவும் அகமசெர் சதைரி -
விததுள்ளோர்.  

கட்டுநோயக்க விமோ் நிக�யததில 
இடம்ச்பறற ஊடகவிய�ோ்ளர் ெ்நதிப -

பின் ல்போலதை அ்வர் இதைக்த சதைரி -
விததுள்ளோர்.  

மன்்ோர் கடற்படுககயில மோததி-
ரம் மெகு எண்சணெய் 2 பிலலியன் பீப-
்போய்கக்ள ச்பறறுக்சகோள்ள முடியும். 
மெகு எண்சணெய் ஒரு பீப்போயின் 
விக� 75 அசமரிக்கன் சடோ�ரோக 
கணெக்கிடப்படுமோ்ோல 150 பிலலி -
யன் அசமரிக்கன் சடோ�ர் 
ச்பறுமதியோ் 

உ�ர்்நதை இஞ்சி, உளு்நது 
மறறும் ்பக் ெர்க்ககர ஆகிய -
்வறகற நோட்டிறகு கடததை முயற-
சிததை 20 அடி சகோளக�க் 
சுங்க தைடுபபு பிரிவின் அதிகோரி-
கள ்பறிமுதைல செய்துள்ளதைோக 
சுங்க பிரதி ்பணிப்போ்ளரும் 
ஊடக ல்பசெோ்ளருமோ் சுதைத தை 
சில்வோ சதைரிவிததுள்ளோர்.   

இ்நதை சகோளக�ன் 23,150 
கில�ோ கிரோம் நிகறகய உகட-
யதைோக இரு்நதைதுடன், ெ்நலதைகத -
திறகுரிய சகோளக�ன் கட்நதை 
12 ஆம் திகதி சகோழும்க்பச 
லெர்்நதை சதைோழி�தி்பரோல இ்நதி-
யோவிலிரு்நது நோட்டிறகு இறக்கு -
மதி செய்யப்பட்டுள்ளது.   

இ்நதை சகோளக�ன் ஒருசகோட-

்வததை RCT சகோளக�ன் யோர்டில 
கண்டுபபிடிக்கப்பட்டதுடன், 
2,474 கில�ோ உ�ர்்நதை இஞ்சி, 
2,465 கில�ோ உளு்நது மறறும் 
248 கில�ோ ்பக் ெர்க்ககர 
ல்போன்ற்வறகற சுங்க அதிகோ -
ரிகள இதைன் ல்போது ்பறிமுதைல 
செய்துள்ள்ர்.   

உ�ர்்நதை இஞ்சி, உளு்நது 
மறறும் ்பக் ெர்க்ககர 
ஆகியக்வ

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

ெக� ெர்்வலதைெ நோடுகளுடனும் ெமமோ் நி்ப்ந -
தைக்களுடன் நட்புறவுடன் செயற்படு்வலதை 
அரெோங்கததின் லநோக்கமோகும். நடுநிக� ச்வளி-
நோட்டுக் சகோளகககய பின்்பறறி உ�க்ளோவிய 
ரீதியில நோட்டுக்கு ச்பறறுக்சகோள்ளக்கூடிய 
அக்தது ந�ன்கக்ளயும் உசெ அ்ளவில ச்பற -
றுக்சகோள்வதைறகு நட்வடிக்கக எடுப்பலதை ஜ்ோ -
தி்பதியின் நிக�ப்போடோகும் எ் ஜ்ோதி்பதியின் 
ஊடகப ல்பசெோ்ளர் கிங்ஸ்லி ரதநோயக்க சதைரிவித-
துள்ளோர்.  

மக்களின் ்வோழ்வோதைோரதகதை கட்டிசயழுப -
்பவும் நோட்டில நிக�யோ் அபிவிருததிகய 
முன்ச்டுததுச செல்வதைறகும் அது ்வோய்ப-
்போக அகமயும் என்்பலதை ஜ்ோதி்பதியின் நம்-

பிக்கக எ்வும் சதைரிவிததை அ்வர் சதைோடர்்நது 
சதைரிவிக்ககயில, இ�ங்கக ச்வளிநோட்டுக் 
சகோளகககய முன்ச்டுததுச செலலும் ல்போது 
லதைசிய ்போதுகோபபு சதைோடர்பில முக்கிய க்வ்ம் 
செலுதது்வதைறகு ஜ்ோதி்பதி நட்வடிக்கககக்ள 
லமறசகோண்டுள்ளோர்.   

அலதைல்போன்று பிரோ்நதிய மறறும் ெமுததிர பிர -
லதைெங்களின் ்போதுகோபபு சதைோடர்பிலும் முக்கிய 
க்வ்ம் செலுததைப்படும். அ்நதை நட்வடிக்ககக-
ளில இ்நதியோ ல்போன்ற பிரோ்நதிய நோடுகளுடன் 
இ�ங்கக மிக சநருக்கமோக செயற்படும்.   

ச்போரு்ளோதைோர, இரோஜதை்நதிர நட்வடிக்ககக-
ளின்ல்போது ச்போரு்ளோதைோர இ�க்குகள சதைோடர்-
பில க்வ்ம் செலுததைப்படும்.   

நோட்டுக்கு கிகடக்கும் முதைலீடுகள 
மறறும் சுறறு�ோததுகற, 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 செபசடம்பர் 17 செள்ளிக்கிழனை

திதி: --ெஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00ெனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00ெனர

இன்னறைய சு்பதினமச�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - செலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - செறறி

ைகரம - - ச்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல155.06 161.22

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல233.54 242.12

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.0162 2.0969

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல147.27 152.17

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல272.65 281.42

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.41 222.38

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல143.50 149.80

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 530.50

குவைத் டினொர் 665.22

ஓெொன் ரியொல் 519.49

கட�ொர் ரியொல் 54.93

சவூதி ரியொல் 53.32

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.44

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.07
அஸர்  - 03.14
மஃரிப்  - 06.11
இஷா  - 07.21

பிலெ ெருடம -புரட்டாதி 01

1 இலட்சத்து 20 ஆயிரம்   
'ஸ்புடனிக்-வி' தடுப்பூசிகள்

லலொஹொன் மீது ்சட்ட ந்டவடிக்்க; 
்சட்டத்தரணிகள் ்சஙகம் ககொரிக்்க

இரண்டோ்வது தைடுபபு 
மரு்நதுக்குத லதைக்வயோ் 
1 இ�ட்ெதது 20 ஆயிரம் 
'ஸ்புட்னிக்-வி' தைடுபபூசிகள 
எதிர்்வரும் திங்கட்கிழகம 
இ�ங்கககய ்வ்நதைகடய 
உள்ளதைோக சுகோதைோர அகமச-
ெர் சகலிய ரம்புக்ச்வல� 
சதைரிவிததைோர்.   

ஸ்புட்னிக்- வி தைடுபபூசி-
யின் முதை�ோ்வது லடோகெ 
ச்பறறுக்சகோண்ட கண்டி மோ்வட்ட மக்-
களுக்கு தைடுபபூசியின் இரண்டோ்வது 
லடோஸ் ்வழங்கப்படவுள்ளது. 3 நோட்க-
ளுக்குள இ்நதை தைடுபபு ஊசிகக்ள ஏறறி 
முடிக்க எதிர்்போர்ப்பதைோகவும் சுகோதைோர 

அகமசெர் சதைரிவிததைோர்.  அத-
தியோ்வசிய மரு்நது ச்போருட்-
களுக்கு எ்நதை தைட்டுப்போடும் 
இலக�. லதைக்வயில�ோ-
மல நிதிகய செ�விட்டு 
மரு்நதுகக்ள க்ளஞ்சியப-
்படுததி க்வக்க ல்வண்டிய 
லதைக்வயும் இலக�. சுபீட்-
ெததின் சதைோக�லநோக்கு 
சகோளககப பிரகட்த-
திறகு அகமய எதிர்்வரும் 

நோன்கு ்வருடங்களுக்குள நோட்டிறகு 
லதைக்வயோ் அக்தது மரு்நதுகக்ள-
யும் உளநோட்டில�லய உற்பததி செய்ய 
நட்வடிக்கக எடுப்பதைோக சுகோதைோர 
அகமசசு   குறிபபிட்டுள்ளது.  

திங்களன்று ோட்னட ெந்�னடயும

ஜனொதிபதியின் ஊ்டகப் கபச்சொளர் லதரிவிப்பு

இலங்கைக்கு அ்ைத்து நலனகை்ையும்  
பெறுவதே ஜைாதிெதியின நி்லபொடு

நடுநி்ல லவளிநொடடுக் லகொள்்க்ை பின்பற்றிநீடிப்பதொ? இல்லை?
இன்று இறுதி தீர்்ொனம்

ஞொன்சொர கதரரின் கூற்று லதொ்டர்பில 
விரிவொன வி்சொர்ை அவசிைம்
கதந�ாலிக்க திருச்ென்ப ச்பாலிஸைா அதி்பரிடம நெண்டுநகாள் 

ெட்டவிநரா�ைாக எடுததுெரப்பட்ட

இஞ்சி, உளுந்து, ்சர்க்க்ர பறிமுதல
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில மீண்டும் மதை அடிப்பகட-
்வோதிகளின் ்பயங்கர்வோதை தைோக்குதைலகள 
இடம்ச்பற�ோம் எ் ச்போது ்ப�லெ்ோ 
அகமபபின் ச்போதுசசெய�ோ்ளர் க�சகோட 
அதலதை ஞோ்ெோர லதைரர் சதைரிவிததுள்ளகம 
சதைோடர்பில விரி்வோ்தும் முகறயோ்து-
மோ் விெோரகணெகக்ள முன்ச்டுக்குமோறு 
கதலதைோலிக்கத திருசெக்ப ச்போலிஸ்மோ 
அதி்பருக்கு ல்வண்டுலகோள விடுததுள்ளது.  

சகோழும்பில லநறறு இடம்ச்பறற செய்-
தியோ்ளர் ெ்நதிபபின்ல்போது கதலதைோலிக்க 
திருசெக்பயின் சதைோடர்்போடல ்பணிப்போ-
்ளர் சிறில கோமினி ச்பர்்ோண்லடோ அடிக -
்ளோர் இவ்வோறு சதைரிவிததைோர்.  

கதலதைோலிக்கர்களுக்கு எதிரோக தைோக்கு-
தைலகள லமறசகோள்ளப்படவுள்ளதைோக 
ஞோ்ெோர லதைரர், ல்பரோயர் கர்தி்ோல 
சமலகம் ரஞ்சித ஆண்டககயிடம் 
2017ஆம் ஆண்டு சதைரிவிததிரு்நதைதைோக 
அ்வர் தைறல்போது சதைரிவிதது ்வரு்வதைோகவும் 
அதைக் முறறோக நிரோகரிப்பதைோக சிறில 
கோமினி ச்பர்்ோண்லடோ அடிக்ளோர் லநறறு 
சதைரிவிததைோர்.

எ்நதைச்வோரு ெ்நதைர்ப்பததிலும் அவ்வோறோ
்சதைோரு தைக்வக�லயோ எசெரிக்கக -
கயலயோ ஞோ்ெோர லதைரர் கர்தி்ோல 
சமலகம் ரஞ்சித ஆண்டககயிடம் 
அபல்போது சதைரிவிததிருக்கவிலக� 
என்்பகதை சிறில கோமினி ச்பர்்ோண்லடோ 
அடிக்ளோர் குறிபபிட்டோர்.                                               (ஸ)

எதிர்்வரும் 21ஆம் 
திகதியுடன் நோட்கட 
சுகோதைோர கட்டுப்போடு-
களுடன் திறக்க நட்வ-
டிக்கக எடுக்கப்படும் 
ெோததியப்போடுகள அதிக-
மோக உள்ளதைோகவும், அது 
சதைோடர்பில தீர்மோனிக்க 
இன்று ச்வளளிக்கிழகம 
ஜ்ோதி்பதி தைக�கம-
யில கூடும் சகோவிட் கட்-
டுப்போட்டு செய�ணி கூட்டததில 
சுகோதைோர,க்வததிய அதிகோரிகளின் 
்பரி்நதுகரகள ஜ்ோதி்பதியிடம் 
ககயளிக்கப்படும் எ்வும் சகோவிட் 
செய�ணியின் பிரதைோனி இரோணு்வத -
தை்ள்பதி சஜ்ரல ெல்வ்நதிர சில்வோ 
சதைரிவிததைோர்.   

நோட்டில நகடமுகறயில உள்ள 
தைனிகமப்படுததைல ஊரடங்கக நீக்-
கு்வது குறிதது அரெோங்கம் ஆரோய்்நது 
்வருகின்ற நிக�யில, செய�ணியின் 
தீர்மோ்ம் குறிதது கருதது சதைரிவிக்-
கும் ல்போலதை அ்வர் இதைக் கூறி்ோர்.   

சகோவிட் க்வரஸ் ்பர்வக� கட் -
டுப்படுததைல்வ நோடு நோன்கு ்வோரங்-
கள முடக்கப்பட்டது. நீண்ட கோ� 

முடக்கமோகல்வ இதைக் 
நோம் கருதுகின்லறோம். 
தைறல்போது க்வரஸ் சதைோற-
றோ்ளர்களின் எண்ணிக்கக 
கணிெமோக குகற்வகட்ந-
துள்ளது. ஆ்ோல இரண் -
டோயிரததிறகு அதிகமோ் 
சதைோககயோகல்வ தைரவுக-
ளில ச்வளிப்படுகின்றது. 
அலதைல்போல சகோவிட் 
மரணெங்களின் எண்ணிக்-

ககயும் நூறறு ஐம்்பதிறகு அண்ணெ்ள -
்வோ் சதைோககயோக ்பதி்வோகியுள்ளது. 
ஆகல்வ இவ்வோறோ் நிக�கமக-
க்ளயும் நோம் கருததில சகோளகின்-
லறோம்.   

கட்நதை ச்வளளிக்கிழகம ஜ்ோதி -
்பதி தைக�கமயில கூடிய சகோவிட் 
கட்டுப்போட்டு செய�ணிக்கூட்டத-
தில நோட்டில நகடமுகறயில உள்ள 
தைனிகமப்படுததைல ஊரடங்கக 
லமலும் எவ்வ்ளவு கோ�ததிறகு நீட்-
டிப்பது என்்பது குறிதது தீர்மோ்ம் 
எடுக்கப்பட்டது. அதைறககமயல்வ 
எதிர்்வரும் 21ஆம் திகதி ்வகரயில 
தைனிகமப்படுததைல ஊரட 
ங்கக நீடிக்கவும் 

ச�ோஹோன் ரத்வததை-
வி்ோல புரியப்பட்ட  
கடுகமயோ் தைண்ட -
க்க்குரிய குறறச-
செயலகள குறிதது 
உடன் நட்வடிக்கக-
கக்ள லமறசகோள -
ளுமோறு ெட்ட மோஅ -
தி்பர் மறறும் ெட்ட 
அமு�ோக்க அதிகோரிகள உள்ளடங்க -
�ோ் அக்தது துகறெோர் அதிகோரிக -
க்ளயும் இ�ங்கக ெட்டததைரணிகள 
ெங்கம் லகட்டுக் சகோண்டுள்ளது.  

ச�ோஹோன் ரத்வததை மீதைோ் குற -
றசெோட்டுகள சிகறசெோக�கள முகோ -
கமதது்வம் மறறும் பு்ர் ்வோழவு 
இரோஜோங்க அகமசெருக்கோ் நம்பிக் -

கககய அ்வர் இழப-
்பது மட்டுமன்றி, 
்ப ோ ர ோ ளு மன் ற த தி ல 
எ்நதை ஒரு தைக�கம 

ச்போறுபபுகக்ளயும் ஏறறுக்சகோள-
ளும் தைகுதிகயயும் இழக்கிறோர் 
என்றும் இ�ங்கக ெட்டததைரணிகள 
ெங்கம் சதைரிவிததுள்ளது.

 இ�ங்கக ெட்டததைரணிகள ெங்கம் 
லநறறு அறிக்ககசயோன்கற ச்வளி-
யிட்டுள்ளது.  

இ�ங்கக ெட்டததைரணிகள ெங்கத -

தின் செய�ோ்ளர் ரஜிவ அமரசூரிய 
ககசயழுததிட்டு அனுபபிக்வத -
துள்ள அறிக்ககயில லமலும் சதைரி-
விக்கப்பட்டுள்ளதைோ்வது,  

இ�ங்கக ெட்டததைரணிகள ெங்-
கமோ்து, சிகறசெோக�கள முகோ -
கமதது்வம் மறறும் பு்ர்்வோழவு 
மறறும் இரததி்க்கல, ஆ்பரணெ 
சதைோழிலதுகற இரோஜோங்க அகமச-
ெர் ச�ோஹோன் ரத்வததை சதைோடர்்நதும் 
அரெோங்கததில தைக�கமத -
து்வ ச்போறுபபுகள

ோட்டில் மீண்டும அடிப்பனடொதிகளின் �ாக்கு�ல்!

�னியார் னெததியொனலயில் னகக்குண்டு மீட்பு விெகாரம: ைன்னார் எரிச்பாருள் அகழ்வு மூலம:

லவகு்தி லபறுவதற்கொக  
ந்டத்தப்பட்ட நொ்டக்ொம்! லவளிநொடடுக்கு ல்சலுத்த கவண்டிை க்டன்  

கபொன்று 3்்டஙகு வரு்ொனம் லபற முடியும்
சகோழும்பு நோரலஹன்பிட்டியில 

உள்ள தைனியோர் க்வததியெோக�-
யின் கழி்வகறயிலிரு்நது ககக் -
குண்டு ஒன்று மீட்கப்பட்ட ெம்்ப்வம் 
சதைோடர்பி�ோ் விெோரகணெகளில 
ெ்நலதைக ந்பர் ஒரு்வர் ககது செய்யப-
்பட்டுள்ளோர்.   

நோரலஹன்பிட்டி ச்போலிஸோர், 
சகோழும்பு சதைறகு குறற விெோரகணெ 
பிரிவு ஆகிய்வறறுடன் இகணெ்நது 
சகோழும்பு குறறத தைடுபபுப பிரிவி-
்ர் முன்ச்டுததை விெோரகணெகளில 

ெ்நலதைக ந்பர் ககது செய்யப்பட்டுள-
்ளோர்.   

ககது செய்யப்பட்ட்வர், 
திருலகோணெமக�

கடன்சுனைனய குனறைக்க முற்பட்டெர் னகது
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�னினைப்படுத�ல் ஊரடங்கு

ஜனாதி்பதி �னலனையில் கூடி ஆராய்ந்து முடிவு

இந்திைொவிலிருந்து
இறக்கு்தி;
சுஙகப்பிரிவு அதிரடி

ெட்ட ைாஅதி்பர் உட்்பட
அதிகாரிகளிடம நெண்டுநகாள்
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க�ொவிட் க�ொற்று பரவலை �ட்டுப்-
பொட்டுக்குள் க�ொண்டு வருவ -
�ற்�ொ� �னிலைப்படுத�ல் 

ஊரடங்கு உத�ரவு க�ொடர்ச்சியொ� நலடமுலைப்படுத-
�ப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்ல�யில், உணவுப் கபொருட்�-
ளின் விலை�ளும் ைலை பபொை உயர்ந்து விட்டன. 
ஊடரடங்கு உத�ரலவ �ங்�ளுக்கு சொ��ைொ�ப் பயன்-
படுததிக் க�ொண்ட வர்த��ர்�ள், உணவுப் கபொருட்�-
ளின் விலை�லை �ொங்�ைொ�பவ உயர்ததிக் க�ொண்-
டுள்ைனர்.

ஒருபுைததில் கைொத� வியொபொரி�ள் பைர் �ங்�ைது 
�ைஞ்சியங்�ளில் மூலடமூலடயொ� கபொருட்�லை 
பதுக்கிக் க�ொண்டனர். கபொருட்�ளுக்கு கசயற்ல�-
யொன �ட்டுப்பொட்லட ஏற்படுததிக் க�ொள்வ�ன் மூைம், 
சந்�ர்ப்பம் வருகின்ை பபொது க�ொள்லை இைொபம் ஈட்-
டைொம் என்பது அவர்�ைது எண்ணைொ� இருந்�து. 
அவவொறு பதுக்கி லவக்�ப்பட்ட சீனி உட்பட கபருந்-
க�ொல� உணவுப் கபொருட்�ள் நு�ர்பவொர் பொது�ொப்பு 
அதி�ொர சலப அதி�ொரி�ைொல் ல�ப்பற்ைப்பட்டலை 
குறிப்பிடத�க்�து.

ைறுபுைததில் சில்ைலை வியொபொரி�ள் பைரின் சுய -
நைன் மிக்� நடவடிக்ல��ள்... க�ொழும்பு பபொன்ை 
பிர�ொன ந�ரங்�ளில்�ொன் வியொபொரி�ள் பைரின் 
க�ொள்லை இைொப வியொபொர நடவடிக்ல��ள் அதி�ம். 
ைரக்�றி�ள், பழங்�ள் ைற்றும் உபஉணவுப் கபொருட்-
�லை �ொங்�ள் விரும்பிபடி கூடு�ல் விலை�லை நிர் -
ணயிதது அவர்�ள் ஈட்டிய க�ொள்லை இைொபம் மி� 
அதி�ைொகும். வொ�னங்�ளில் வீதிவீதியொ� உணவுப் 
கபொருட்�லைக் க�ொண்டு வந்து விற்பலன கசய்யும் 
அவர்�ள் ஊரடங்கு �ொைததில் ஈட்டுகின்ை இைொபம் 
அநீதியொனது.

கைொத� வியொபொரி�ளின் பதுக்�ல் பபொன்ை சட்டவி-
பரொ� கசயற்பொடு�லை திடீர் பசொ�லன மூைம் �ண்-
டுபிடிதது சட்ட நடவடிக்ல� பைற்க�ொள்ை முடிகின்ைது. 
ஆனொல் வீதி�ளில் வியொபொரம் கசய்பவொர் ைற்றும் 
சிறிய �லட�லை லவததிருப்பபொரின் க�ொள்லை 
இைொப கசயற்பொடு�ளுக்கு எதிரொ� நடவடிக்ல� 
பைற்க�ொள்வக�ன்பது இயைொ� �ொரியம். அவவொறு 
திடீர்ப் பரிபசொ�லன�ள் பைற்க�ொள்வ�ொனொல் கபருை-
ைவொபனொலர ல�து கசய்ய பவண்டியிருக்கும். அவர் -
�ைது அநீதியொன வியொபொரம் க�ொடர்ந்து க�ொண்பட 
கசல்கின்ைது.

க�ொபரொனொ பபரிடர் �ொைதல� வொய்ப்பொ�ப் பயன்-
படுததியபடி குறுகிய �ொைததினுள் கபரும் பணம் 
ஈட்டுபவர்�ள் இவர்�ள்�ொன். அதுவும் க�ொபரொனொ 
முடக்�ததினொல் வருைொனம் பொதிக்�ப்பட்டுள்ை ைக்�ளி-
டமிருந்து�ொன் இவவொைொன வியொபொரி�ள் க�ொள்லை 
இைொபம் சம்பொதிக்கின்ைொர்�ள். ைக்�ளும் ைனம் புழுங்-
கியவொறு பவறு வழியின்றிபய அதி� விலை க�ொடுதது 
உணவுப் கபொருட்�லை வொங்� பவண்டியுள்ைது.

சிறு வியொபொரி�ள் பைர் பைற்க�ொள்கின்ை 
க�ொள்லை இைொப வியொபொரம் குறிதது முக்கியைொன 
விடயகைொன்லை இங்கு குறிப்பிட பவண்டியுள்ைது. 
பிர�ொன ந�ரங்�ளில் ைொததிரபை இவவொறு அதி� 
விலையில் உணவுப் கபொருட்�லை விற்பலன கசய்ய 
முடிகின்ைது. கிரொைங்�ளில் உள்ை ைக்�லை இை -
குவில் ஏைொற்ை முடியொது. கிரொைங்�ளிபைபய இவ-
வொைொன உணவுப் கபொருட்�ள் விலைச்சல் கசய்யப்-
படுவ�ொல் அங்க�ல்ைொம் நியொயைொன விலையில் 
கபொருட்�லை வொங்கிக் க�ொள்ை முடிகின்ைது.

கிரொைங்�ளில் விலைகின்ை ைரக்�றி, பழங்�ள் 
பபொன்ை பைவி�ைொன உணவுப் கபொருட்�ள் ந�-
ரங்�ளுக்கு விற்பலனக்கு வருகின்ை பபொது�ொன் 
விலை�ள் பைைடங்கு அதி�ரிக்கின்ைன. கிரொைங்�-
ளில் உள்ை கசய்ல�யொைர்�ளிடமிருந்து மி�வும் 
குலைந்� விலைக்ப� �ொைடிக்குச் கசன்று உணவுப் 
கபொருட்�லை கைொத� வியொபொரி�ள்  க�ொள்வனவு 
கசய்கின்ைனர். கிரொைங்�ளில் இருந்து பநரடியொ�க் 
க�ொள்வனவு கசய்யப்படுகின்ை இப்கபொருட்�ள் பநரடி-
யொ� ந�ரங்�ளுக்கு வந்து பசருவதில்லை.

இரண்டு மூன்று வியொபொரி�ளிடம் ல�ைொறிய 
பின்னபர ந�ரங்�ளில் உள்ை ைக்�ளின் �ொைடிக்கு 
அப்கபொருட்�ள் வந்து பசருகின்ைன. அவவொறு ந� -
ரங்�ளுக்கு வந்து பசருகின்ை உணவுப் கபொருட்�ளின் 
விலை�ள் ஐந்�ொறு ைடங்கு விலை அதி�ரிதது விடு -
கின்ைன. இ�ற்�ொன உ�ொரணைொ� பப்பொளிப்பழதல�க் 
கூைைொம். அநுரொ�புரம் கிரொைப் பகுதி�ள் பபொன்ை பிர-
ப�சங்�ளில் கசய்ல�யொைர்�ளிடம் இருந்து ஒரு கிபைொ 
இருபது ரூபொவுக்கும் குலைவொ� க�ொள்வனவு கசய் -
யப்படுகின்ை பப்பொளிப்பழம் க�ொழும்பில் ஒரு கிபைொ 
150 ரூபொ வலர விற்பலன கசய்யப்படுகின்ைது.

‘இைொபம் இன்றி வியொபொரம் இல்லை’ என்பது 
உண்லை. ஆனொல் இத�லன ைடங்கு க�ொள்லை 
இைொபம் ஈட்டுவது நியொயமில்லைகயன்பல� வியொபொ-
ரி�ள் ஒவகவொருவருபை புரிந்து க�ொள்ை பவண்டியது 
அவசியம். இவவிடயததில் நு�ர்பவொர் பொதிக்�ப்படு-
வது ஒருபுைமிருக்�, கிரொைங்�ளில் உள்ை உற்பததியொ-
ைர்�ளின் நிலைலை�ொன் பரி�ொபம். அங்குள்ை ப�ொட்-
டங்�ளில் இரவுப�ைொ� அயரொது பொடுபட்டு பயிர்ச் 
கசய்ல�யில் ஈடுபடுகின்ை அவர்�ளுக்கு கிலடப்பப�ொ 
சிறிய க�ொல� பணம் ைொததிரபை.

அவர்�ைது உலழப்புக்ப�ற்ை வருைொனம் கிலடப்-
பதில்லை. அவர்�ள் க�ொடர்ந்தும் வறுலையிபைபய 
வொடுகின்ைனர். ஆனொல் அவர்�ளின் உற்பததிப் 
கபொருட்�லை வொங்கி விற்பலன கசய்கின்ை வியொ-
பொரி�ள் ஈட்டுகின்ை வருைொனபைொ மி�வும் அதி�ம். 
இவவொறு உற்பததியொைர்�ளுக்கும், நு�ர்பவொருக்கும் 
பொதிப்லப ஏற்படுததுகின்ை க�ொள்லை இைொப வியொ-
பொரதல� முடிவுக்குக் க�ொண்டு வந்�ொல் ைொததிரபை 
உற்பததியொைர்�ளின் வறுலை நிலைலை நீங்கும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ன ைொவதல�, க�ொழும்பு- - 10
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அகில இந்திய மாநில சபாநாயகரகள்
மாநாட்டின் நூற்ாண்டு ககாண்்ாட்்ம்
இந்தியொவின் பைொக் சபொவினொல் 

வீடிபயொ க�ொழில்நுட்பம் மூைம் 
�டந்� 15 ஆம் தி�தி ஏற்பொடு 

கசய்யப்பட்டிருந்� அகிை இந்திய சபொநொய-
�ர்�ள் ைொநொட்டில் இைங்ல�யின் சபொநொய-
�ர் ைஹிந்� யொப்பொ அபபவர்�ன க�ௌரவ 
விருந்தினரொ�க் �ைந்து க�ொண்டு உலர-
யொற்றினொர்.

அகிை இந்திய சபொநொய�ர்�ள் 
ைொநொட்டின் நூற்ைொண்லடக் குறிக் -
கும் வல�யிலும், ஒவகவொரு வரு-
டமும் கசப்கடம்பர் ைொ�ம் 15ஆம் 
தி�தி க�ொண்டொடப்படும் சர்வப�ச 
ஜனநொய� தினதல� ஒட்டிய�ொ�வும் 
‘பயனுள்ை ைற்றும் அர்த�முள்ை ஜன-
நொய�ததிற்கு சட்டவொக்�ததின் பங்கு’ 
எனும் க�ொனிப்கபொருளில் இந்� ைொநொடு 
ஏற்பொடு கசய்யப்பட்டிருந்�து.

இந்திய பைொக் சபொவின் சபொநொய�ர் ஓம் 
பிர்ைொ �லைலை �ொங்கிய இந்� கைய்நி-
�ர் ைொநொட்டில் அலனததுப் பொரொளுைன்-
ைங்�ளின் சங்�ததின் �லைவர் டியுகரட் 
பச்கசக்ப�ொ ைற்றும்  ஒஸ்ரியொ, �யொனொ, 
ைொலைதீவு, சிம்பொபப, கைொங்ப�ொலியொ 
ைற்றும் நபீபியொ ஆகிய நொடு�ளின் சபொநொ-
ய�ர்�ளும் உலரயொற்றியிருந்�னர்.

இந்திய ைொநிைங்�ளின் சட்டைன்ை சபொநொ-
ய�ர்�ள் பைரும் வீடிபயொ க�ொழில்நுட்பததி -
னூடொ� இம்ைொநொட்டில் இலணந்திருந்�னர். 
இைங்ல� பொரொளுைன்ைததின் கசயைொைர் 
நொய�ம் �ம்மி� �சநொயக்�வும் இம்ைொநொட் -
டில் �ைந்து க�ொண்டிருந்�ொர்.

நவீன யு�ததில் இரு நொடு�ளுக்குமிலட-
யிைொன கபொருைொ�ொர ைற்றும் ஜனநொய� 
ஒததுலழப்பு மி�வும் முக்கியைொனக�ன்-
பல� சபொநொய�ர் �னது உலரயின் பபொது 

சுட்டிக்�ொட்டியிருந்�ொர். “இைங்ல�ப் பொரொ-
ளுைன்ைம் ஆசியொவில் வயது வந்�வர்-
�ள் வொக்�ளிப்ப�ற்�ொன உரிலையின் கீழ் 
க�ரிவு கசய்யப்பட்ட மி�வும் பலழலையொன 
பொரொளுைன்ைைொகும். உைகின் மி�ப் கபரிய 
ஜனநொய�ம் என்ை வல�யில் இந்தியொவின் 
சட்டப்பபரலவ பல்பவறு ை�, பல்லின சமூ-
�ததில் எவவொறு கசயற்படுகின்ைது என்பது 
அயல்நொடொன எைக்கு ைொததிரைன்றி ஜன -
நொய� ஆட்சியின் விற்பனர்�ளுக்கும் ைதிப் -
புமிக்� பொடங்�லை வழங்குகிைது”என சபொ-
நொய�ர் குறிப்பிட்டொர்.

2015ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பிர�ைர் 
நபரந்திரபைொடி �னது வரைொற்று முக்கியதது-
வம் வொய்ந்� விஜயததின் பபொது இைங்ல� 
பொரொளுைன்ைததில் உலரயொற்றியிருந்�ொர். 
அது இரு நொடு�ளுக்குமிலடயிைொன உைவு-
�லை பைப்படுததியது எனவும் சபொநொய�ர் 
க�ரிவித�ொர்.

கபொதுைக்�ளின் பங்�ளிப்பு ைற்றும் பொரொ-

ளுைன்ை கசயற்பொடு�ளில் கபொதுைக்�ளின் 
ஈடுபொடு�லை அதி�ரிக்கும் பநொக்கில் திைந்� 
பொரொளுைன்ைம் என்ை க�ொள்ல�லய 
இைங்ல� பொரொளுைன்ைம் ஏற்றுக் க�ொண்-
டுள்ைது என்பல�யும் சபொநொய�ர் �னது 
உலரயின் பபொது சுட்டிக்�ொட்டியிருந்�ொர்.

“புதி�ொ� உருவொக்�ப்பட்ட க�ொடர்பொடல் 
திலணக்�ைததின் ஊடொ� கபொதுைக்�லைச் 
கசன்ைலடவ�ற்கு பொரொளுைன்ைம் அண்-
லையில் நடவடிக்ல� எடுததுள்ைது. பொரொ-
ளுைன்ை கசயற்பொடு�ள் பற்றிய அறிலவ 
வைர்ப்ப�ற்கும், ஜனநொய�தல� ைக்�ள் 
ைததியில் வைர்ப்ப�ற்கும் குறிப்பொ� ஜனநொ-
ய�ததின் க�ொடிலய ஏந்�க் கூடிய எதிர்�ொை 
சந்�தியினரொன பொடசொலை ைொணவர்�லை 
இைக்�ொ�க் க�ொண்டு இவற்லை விஸ்�ரிக்� 

எதிர்பொர்ததுள்பைொம்” என்று சபொநொய-
�ர் க�ரிவித�ொர்.

“��வைறியும் சட்டம் நலடமுலைக்-
குக் க�ொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் குழுக்-
�ளின் கசயற்பொடு�லை அறிக்ல�-
யிட ஊட�ங்�ளுக்கு அனுைதி வழங்� 
இைங்ல� பொரொளுைன்ைம் தீர்ைொனித-
�துடன், அதி� கவளிப்பலடத�ன்லை 
ைற்றும் கபொறுப்புக் கூைலுக்கு வழி-
வகுக்�க் கூடிய வல�யில் பொரொளு-
ைன்ை ஜனநொய�தல� பைப்படுததும் 
முலைலய பநொக்கிய நடவடிக்ல�யொ� 

இது அலைந்துள்ைது”எனவும் சபொநொய�ர் 
�னது உலரயில் பைலும் க�ரிவித�ொர்.

சபொநொய�ர் பைலும் குறிப்பிடுல�யில், 
“சம்பந்�ப்பட்ட அலைச்சுக்�ளின் கீழ் வரும் 
பல்பவறு விடயங்�ள் க�ொடர்பில் அலைச்சர்-
�ளுடன் பநரடியொ�க் �ைந்துலரயொடுவ�ற்-
�ொன சந்�ர்ப்பதல� பொரொளுைன்ை உறுப்பி-
னர்�ளுக்கு வழங்�க் கூடிய துடிப்பொன குழு 
முலைலைலய இைங்ல�ப் பொரொளுைன்ைம் 
க�ொண்டுள்ைது”என்ைொர்.

க�ொவிட்-19 சவொல்�ளுக்கு ைததியில் சு�ொ-
�ொரப் பொது�ொப்பு அச்சுறுத�லைக் �வனத-
தில் க�ொண்டு பொரொளுைன்ை அைர்வு நொட்�ள் 
குலைக்�ப்பட்டொலும் வைலையொன பொரொளு-
ைன்ை அைர்வு�ள் க�ொடர்ந்து இடம்கபற்று 
வருவ�ொ�வும் அவர் க�ரிவித�ொர்.

ஆபரொக்கியைொன ைனி� வொழ்வின் 
ஜீவநொடியொ� சுத�ைொன நீர் 
உள்ைது.  ப�சிய நீர் வழங்�ல் 

வடி�ொைலைப்புச் சலபயொனது �னது 270 
நீர் சுததி�ரிப்பு நிலையங்�ளிலிருந்து 
343இற்கு பைற்பட்ட நீர் வழங்�ல் திட் -
டங்�ளின் ஊடொ� 24 இைட்சததிற்கு பைற் -
பட்ட நீர் இலணப்பு�ளுக்கு பொது�ொப்பொன 
குடிநீலர க�ொடர் �ண்�ொணிப்பின் ஊடொ� 

வழங்கி வருகின்ைது. சர்வப�ச, ப�சிய �ர 
நிர்ணயங்�ளுக்ப�ற்ப க�ொவிட் சவொலுக்கு 
ைததியிலும் இச்பசலவ பைற்க�ொள்ைப்படு -
கின்ைது.

ஒரு அைகு நீலர (1000 லீற்ைர்) சுத-
தி�ரிதது விநிபயொகிப்ப�ற்�ொ� சலபக்கு 
ரூபொ 50 இற்கு பைற்பட்ட க�ொல� கசை-
விடப்படுகிைது. ஆனொல் பொவலனயொைர்�-
ளிடமிருந்து ஒரு அைகுக்�ொன �ட்டணைொ� முலைபய சொ�ொரண பொவலனயொைரொயின் 

12.00 ரூபொவும், சமுர்ததி பயனொளியொயின்   
05.00 ரூபொவும் (கபொருத�ைொன வரி�ளு-
டன்) அைவிடப்படுகின்ைது. இ�லன கசைவி-
டப்படும் க�ொல�யுடன் ஒப்பிட்டு பொர்க்கும் 
பபொது வீடு�ளுக்�ொன நீர் ஒரு சலுல� �ட்-
டணததிபைபய வழங்�ப்படுகிைது எனைொம்.

ப�சிய நீர் வழங்�ல் சலப சுத�ைொன 
நீலர கபொதுைக்�ளுக்கு வழங்குவ�ற்�ொ� 
வருடொந்�ம் ரூ. 20,000 மில்லியனுக்கு 
பைற்பட்ட கபரும் க�ொல� பணததிலன  
கசைவு கசய்கிைது. (இயக்கு�ல் ைற்றும் 
பரொைரிப்பு, மின்சொரம், எரிகபொருள், இரசொய-
னம், உதிரிப்பொ�ங்�ள் க�ொள்வனவு)  

அததியவசிய பசலவ என்ை அடிப்பலட-
யில் க�ொவிட் இடர்நிலைக்கு ைததியிலும் 
அவவப்பபொது ஏற்படும் அவசர திருத� பணி-
�லையும் இரவு ப�ல் பொரொது பைற்க�ொண்டு  
ப�சிய நீர் வழங்�ல் வடி�ொைலைப்புச் சலப 
பணியொற்றி வருகின்ைது.

நீர் பொவலனயொைர்�ளில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
க�ொல�யினர் �ைது நீர்க் �ட்டணதல� உரிய 

பவலையில் கசலுததி வரும் நிலையில், 
கபரும்பொைொபனொர் �ொைம் �ொழ்ததிபய 
கசலுததுகின்ைனர். �ற்பபொல�ய நிலையில் 
நீர் வழங்�ல் வடி�ொைலைப்புச் சலபக்கு 
நீர் பொவலனயொைர்�ைொல் கசலுத�ப்பட 
பவண்டிய ரூ. 750 ப�ொடி நிலுலவயொ� 
உள்ைது. அப� பநரம் கசலுத� பவண்டிய 
ரூ. 5000.00 இற்கு 
பைற்பட்ட க�ொல�யில் 
ஒரு வருட �ொைைொ� 
ஒரு ச�தல�பயனும் 
கசலுத�ொ� 39,000 
பொவலனயொைர்�ள் 
உள்ைனர்.  

(17ம் பக்�ம் பொர்க்�)

அம்பொலை ைொவட்டததின் அலனத-
துப் பிரப�சங்�ளிலும் சு�ொ�ொரத 
துலையினருடன், கபொலிஸொர், 

பலடயினர், பிரப�ச க�ொபரொனொ கசயணி-
�ள், அனர்த� மு�ொலைததுவ குழுக்�ள் 
உள்ளிட்ட க�ொபரொனொவுடன் சம்பந்�ப்பட்ட 
�ரப்பினர்�ள் இரவு ப�ைொ� க�ொவிட் ஒழிப்பு 
பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர்.

இறுக்�ைொன சு�ொ�ொர பொது�ொப்பு நலட-
முலை�லை முலையொ�ப் பின்பற்றுைொறு 
கபொதுைக்�ள் க�ொடர்ந்தும் அறிவுறுத�ப்-
பட்டு வருகின்ைனர். இது க�ொடர்பில் சு�ொ�ொர 
லவததிய அதி�ொரி�ள், அரச அதி�ொரி�ள், 
சம்பந்�ப்பட்ட துலைசொர் உததிபயொ�த�ர்�ள், 
கபொலிஸொர், ப�ொவிட் 19 கசயைணி�ள், 
சைய நிறுவனங்�ள் ஆகிபயொரின் பகிரங்� 
ஒலிகபருக்கி அறிவித�ல்�ள் விடுக்�ப்பட்டு 
வருகின்ைன. துண்டுப் பிரசுரங்�ள், ல�பய-
டு�ள் என்பனவும் விநிபயொகிக்�ப்பட்டு வரு-
கின்ைன.

கபொதுைக்�ளின் பொது�ொப்பு க�ொடர்பில் 
க�ொடர்ந்தும் தீவிர �வனம் கசலுத�ப்பட்டு 

வருகின்ைது.கபொதுைக்�லைக் �வரும் வல�-
யிைொன விழிப்புணர்வு வீடிபயொக்�ள் கவளி-
யிடப்பட்டும், வீதிபயொர விைம்பரங்�ள். 
ப�ொல��ள், ஸ்டிக்�ர்�ள் என்பன �ொட்சிப்ப-
டுத�ப்பட்டும் வருகின்ைன.

இததிட்டததின் கீழ், அக்�லரப்பற்று அனர்த� 
மு�ொலைததுவக் குழுவினொல், ப�ொவிட் 19 
லவரஸ் க�ொற்று பரவல் �ட்டுப்பொடு, பொது-
�ொப்பு க�ொடர்பொன அறிவுறுத�ல்�ள், ஆபைொ-
சலன�ள், சு�ொ�ொர வழி�ொட்டு�ல்�ள் அடங்-
கிய சுைொர் இரண்டலர நிமிடங்�ைடங்கிய 
விழிப்புணர்வுக் �ொகணொளிகயொன்று �யொ-
ரிதது கவளியிடப்பட்டுள்ைது.

இக்�ொகணொளிக்கு அக்�லரப்பற்று 

ஆயிஷொ முஸ்லிம் ை�ளிர் �ல்லூரி ைொணவி 
கஜஸ்ரின் ஜஸொ அைல் சிைப்பொ� குரல் 
க�ொடுததுள்ைொர்.

அக்�லரப்பற்று சு�ொ�ொர லவததிய 
அதி�ொரி ைற்றும் அக்�லரப்பற்று அனர்த� 
மு�ொலைததுவக் குழுவினொல் �யொரிக்�ப்-
பட்டு கவளியிடப்பட்டுள்ை இக்�ொகணொ-
ளிலய கபற்ைொர் வட்சப் குழுைங்�ளுடொ� 
பொடசொலை ைொணவர்�ள் பொர்லவக்கு பசர்க்-
குைொறு அக்�லரப்பற்று வையக் �ல்விப் 
பணிப்பொைர் ஏ.எல்.எம்.�ொசிம் ச�ை பொடசொ-
லை�ளின் அதிபர்�லையும் ப�ட்டுள்ைொர். 
பைலும், அக்�லரப்பற்று ைொந�ர சலப, அக்-
�லரப்பற்று அனர்த� மு�ொலைததுவக் குழு 

என்பன சு�ொ�ொர விதிமுலை�ள், வழி �ொட்டு-
�ல்�லை உள்ைடக்கிய கபனர்�ள், பபொஸ்டர்-
�லை கவளியிட்டுள்ைன.

இ�லன �ொட்சிப்படுததும் பணி ைொந�ர 
மு�ல்வர் அ�ொஉல்ைொஹ் அஹைட் சகி 
�லைலையில் அண்லையில் அங்குரொர்ப்ப-

ணம் கசய்து லவக்�ப்பட்டது. இந்நி�ழ்வில் 
அக்�லரப்பற்று சு�ொ�ொர லவததிய அதி�ொரி 
கடொக்டர் எப்.எம்.ஏ.�ொ�ர் உள்ளிட்ட முக்கியஸ்-
�ர்�ள் �ைந்து க�ொண்டனர்.

இப�பபொன்று, நிந்�வூர் சு�ொ�ொர லவததிய 
அதி�ொரி கடொக்டர் பறூஸொ நக்பர் ைற்றும் நிந்-
�வூர் க�ொவிட் கசயைணியினர் இலணந்து 
வீதிபயொர விழிப்புணர்வுப் ப�ொல� �ொட்சிப்ப-
டுததியுள்ைனர்.

�ொலரதீவு சு�ொ�ொர லவததிய அதி�ொரி 
கடொக்டர் �ஸ்லிைொ பசீர் கபொதுைக்�ளுக்கு 
அதி�ம் நன்லை பயக்கும் க�ொபரொனொ விழிப்-
புணர்வு அறிவுறுத�ல்�ள், கடங்குபநொய் 
பொது�ொப்பு அறிவுறுத�ல்�ள் அடங்கிய ப�ொ-
ல��லை �ொலரதீவு பிரப�ச நல்லிணக்� 
ைன்ைததின் அனுசரலணயுடன் �ொட்சிப்படுத-
தியுள்ைொர்.

முடக்க நிலைலைலை வாய்ப்ா்க
்ைன்டுத்தி க்காளலளை இைா்ம்!

பிழை இல்லாதவறழறைத் தனது குழறைகள்
நீங்குமளவுக்குக் கறறுக் ககலாள்ள வவண்டும்.
கறறை பிறைகு அதன்படி நடக்க வவண்டும்.

�ற்� �சடைக் �ற்பலவ �ற்ைபின்
நிற்� அ�ற்குத ��

எம்.எஸ்.எம்.சறூக்...?
(சிரேஷட சமூ்கவிைைாளைார், பிோந்திை 

மு்காலைைாளைர் ்காரிைாைைம்)
ரேசிை நீர் வழங்கல் வடி்காைலை்பபுச் 

சல், அக்கலே்ப்ற்று

தேசிய நீர் வழங்கல் வடி்காலமைப்புச் சமையின்
அர்ப்ைணிப்ைான தசமவமய உணர்ந்து, ்கட்டணதமே
சசலுததுவது ைாவமனயாளர்்களின் ்க்டமை

-ஐ.எல்.றிஸொன்...?
(அடடாலளைச்ரசலை ைத்திை நிரு்ர்)

அம்பாற் மாவட்்த்தில் ககாவிட்
விழிப்புணரவுப் பணிகள் தீவிரம்

்காசணாளி, ைோம்க்கள், ஸ்டிக்-
்கர்்கள், வீதிதயார விளமைரங்கள் 
ஊ்டா்க ைக்்களுக்கு அறிவுமர்கள்

ககாவிட் கநருககடிககு மத்தியிலும்
தற்கயதுவுமின்றி நீர விநியயாகம்

ச்கௌரவ விருந்தினரா்க சைாநாய்கர்  
ைஹிந்ே யாப்ைா அதைவர்ேன உமர
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லண்டன், பா�ஸ் நகரங்க�லுள்ள �த்�யா 
மன்றங்க�ல் 1860 ஆம் ஆண்�ல் ெபரும் புக-
�ட்�ய ெபான்னம்பலம் அருணாசலத்�ன் 
தாய்மாமனாரான ேசர். முத்துக்குமாரசுவா�-
�ன் கண்கா�ப்�ேலேய இவர் ெகாழும்-
�ல் வளர்ந்தார். ெகாழும்பு ேறாயல் அக்கட� 
அதாவது தற்ேபாதுள்ள ேறாயல் கல்லூ��ல் 
தனது கல்�ையத் ெதாடர்ந்தார். இங்கு கல்� 
கற்ற ேபாது  1870 இல் இரா� புலைமப்ப�-
�ைலயும் ெபற்று, லண்டன் ேகம்��ஜ் பல்க-
ைலக்கழகத்�ன் �ைறஸ்ட் கல்லூ��ல் கைல-
மா�ப் பட்டம் ெபற்றார்.

பவுண்ேடஷன் புலைமப்ப��ைலப் ெபற்று 
க�தத்�லும் புராதன இலக்�யத்�லும் �றந்த 
�த்�கைளப் ெபற்றார். 1870 இல் ஆங்�ல சர்வ-
கலாசாைலப் புலைமப்ப�ைசப் ெபற்று ேகம்�-
�ட்�லுள்ள  �ைறஸ்ட் கல்லூ��ல் உயர்தரம் 
கல்� ெபறச் ெசன்றார்.  

1883 ஆம் ஆண்�ல் மா�ப்பாையச் ேசர்ந்த 
நம�வாயம் முத�யா�ன் புதல்�-
யான ெசார்ணம் என்பவைரத் �ரு-
மணம் ெசய்தார். அவர்களுக்குப் 
புதல்வர்கள் மூவரும் புதல்�கள் 
ஐவருமாக எட்டுக் குழந்ைதகள் 
�றந்தனர். மூத்த �ள்ைளயான பத்-
மநாபன் என்பவர் தம் தகப்பனார் 
இநப்பதற்கு முன்ேபா காலமானார். 
இைளய புதல்வரான இராமநாதன் 
1939 ஆம் ஆண்�ல் காலமார். 
மற்ைறய புத்�ரர்தான் ேசர் அரு-
ணாசலம் மகாேதவா. ேசர் அருணா-
சலம் அவர்க�ன் புதல்�களுள் இருவரான 
�ம� மேகஸ்வ� ெசகரச�ங்கமும், �ரும� 
மேனான்ம� �பத்மநாதனும் இவர் இறப்ப-
தற்கு முன்ேப காலஞ்ெசன்று �ட்டார். �ம� 
பத்மாவ� பரராஜ�ங்கம், �ரும� �வானந்தம் 
தம்ைபயா, �ரும� சுந்த� நடராஜா ஆ�ேயார் 
ஏைனய புதல்�யராவர்.

ெபான்னம்பலம் அருணாசலம் இங்�லாந்-
�ல் ப�ஸ்டர் ஆகவும் 1875 ஏப்ர�ல் ��ல் 

ேசைவ உத்�ேயாகத்ேதர்�ல் �த்� ெபற்ற 
முதல் இலங்ைகயராகவும் இலங்ைக �ரும்-
�னார். 1913 ஆம் ஆண்டு வைர அரசாங்க 
ேசைவ�ல் பல்ேவறு உயர் பத�கைள வ�த்-
தார். முத�ல் அரசாங்க அ�பர் அலுவலகத்-
�ல் ப�யாற்�ய இவர் கண்� காவல்துைற 
��மன்றத்�லும் ெதாடர்ந்து இலங்ைக�ன் 
பல பகு�க�லுமுள்ள ��மன்றங்க�லும் 
அலுவலராகப் ப�பு�ந்தார். இவ்வனுப-
வம் காரணமாக மட்டக்களப்�ல் மாவட்ட 
��ப�யாகக் கடைமயாற்றும் சந்தர்ப்பமும் 
இவருக்குக் �ைடத்தது. இவ் அனுபவத்-
ைதப் பயன்படுத்� ‘��ல் சட்டச் சுருக்கம்’ 
என்ற நூைல இவர் எழு�னார்.

மாவட்ட ��ப� பத� வ�த்த காலத்�ல்-
தான் அப்ேபாது ேதசா�ப�யாக இருந்த ேசர் 
ஆர்தர் ேகார்டன் இவைரப் ப�வாளர் நாய-
கமாக (1888-1902) �ய�த்தார். பல்ேவறு 
நுணுக்கங்களுடனான கு�சன ம�ப்�ட்டு 
முைற�ைன அ�முகப்படுத்�னார். இப்-
பத�ைய வ�த்த காலத்�ேலேய சட்ட 

சைப�ல் உத்�ேயாகப்பற்றற்ற உறுப்�னராக-
வும் �ளங்�னார்.

1913 ஆம் ஆண்டு தனது 60 ஆவது வய�ல் 
அருணாசலம் அரசாங்க ேசைவ��ருந்து ஓய்வு 
ெபற்றார். இவரது அரசாங்க ேசைவையப் 
பாராட்� ஐந்தாம் ேஜார்ஜ் மன்னர் பங்�ங்-
ஹாம் அரண்மைன�ல் ைவத்து இவருக்கு ேசர் 
பட்டம் வழங்�னர்.

அரசுப் ப��ல் இருந்து ஓய்வு ெபற்றைதத் 

ெதாடர்ந்து அருணாசலம் அர�ய�ல் 
நுைழந்தார். சட்ட �ரூபண சைப�ல் 
ேசர் ெபான். இராமநாதனுக்குப் �ன் 
உறுப்�னராக இருந்தார். அரசாங்க 
ேசைவ�ல் ப�யாற்றும் காலத்�-
ேலேய சுயராஜ்ய (தன்னாட்�) உணர்-
வால் உந்தப் ெபற்றார்.

1915 ஜனவ� 29 ஆம் �க� ெதா�லாளர்க-
�ன் ேமம்பாட்�ற்காக சமூக ேசைவ சங்கத்-
�ைன உருவாக்�னார். அதன் தைலவராகவும் 
ெபாறுப்ேபற்றார். 1915 ஆம் ஆண்டு �ங்கள, 
முஸ்�ம் கலவரத்ைதத் ெதாடர்ந்து ேத�ய 
இயக்க அர�ய�லும் தன்ைன ஈடுபடுத்�னார். 
1917 மற்றும் 1918ஆம் ஆண்டு �சம்பர் மாதங்-
க�ல் ேத�ய இயக்க அர�யலுக்காக இரு மாநா-
டுகைள ஒழுங்கு ெசய்தார்.

 1919 ஜ�ன் 25 ஆம் �க� இலங்ைகத் 
ெதா�லாளர் ேசமா�ருத்�ச் சங்கத்ைத 
உருவாக்�னார். இதன் தைலவராக அருணா-
சலமும் ெசயலாளராக ெப�.சுந்தரமும் பத-
�ேயற்றனர். இச்சங்கம் 1920 இல் இலங்-
ைகத் ெதா�லாளர் சம்ேமளனமாக ெபயர் 
மாற்றம் ெசய்யப்பட்டது.

1919 �சம்பர் 11 இல் அருணாசலத்�ன் 
முயற்��னால் இலங்ைக�ன் முதலாவது 
ேத�ய இயக்கமான இலங்ைகத் ேத�ய காங்-
�ரஸ் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் முதலா-
வது தைலவராகவும் 1919 முதல் 1922 வைர 
ெபான்னம்பலம் அருணாசலேம ஏகமனதா-
கத் ெத�வு ெசய்யப்பட்டார். த�ழர்கைள 
ேத�ய காங்�ரசுடன் இைணப்பதற்கான 
ேபச்சுவார்த்ைத�ல் இவேர நடுவராகத் 
ெதா�ற்பட்டார். எழுத்து வ��ல் ஒப்பந்-
தம் ஒன்றும் ைகச்சாத்�டப்பட்டது.

1921 ஆம் ஆண்டு ம�ங் அர�யல் �ர்�-
ருத்தத்�ன் அ�ப்பைட�லான ேதர்த�ல் 
ெகாழும்பு த�ழ்ப் �ர���த்துவத்ைத ேசர். 
ேஜம்ஸ் ��ஸ்,  சமர�க்�ரம ேபான்ற �ங்க-
ளத் தைலவர்கள் வழங்�ய வாக்குறு�கைள 
�ைறேவற்றாததால் இலங்ைகத் ேத�ய காங்-
�ர��ருந்து ெவ�ேய�னார். 1921 ஓகஸ்-
�ல் த�ழர் அைடயாள அர�யைல �ைல-

�றுத்தும் வைக�ல் த�ழர் மகாஜன சைபைய 
உருவாக்�னார். அதன் தைலைமப் ெபாறுப்ைப-
யும் ஏற்றுக் ெகாண்டார்.

அவர் 1924 ஆம் ஆண்டு ஜனவ� 9 ஆம் �க� 
தனது 71 ஆவது வய�ல் மதுைர �னாட்�யம்-
மன் ஆலயப் �ரேதசத்�ல் காலமானார். இவரது 
மைறவானது ஈடு ெசய்ய மு�யாதெதான்றா-
கும். இவரது ஈமக்��ையகள் பல மக்க�ன் 
முன்�ைல�ல் ெகாழும்பு ெபாது மயானத்�ல் 
�ைறேவ�ன.

1930 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 3 ஆம் �க� அர-
சாங்க சைப ைமதானத்�ல் (தற்ேபாைதய ஜனா-
�ப� ெசயலகம்) ேதசா�ப�யால் அருணாசலத்-
�ன் ெவண்கலச்�ைல �றந்து ைவக்கப்பட்டது. 
இவரது உருவப்படங்கள் ேறாயல் கல்லூ� 
சமூக ேசைவச் சங்கம், இலங்ைகத் ேத�ய காங்-

�ர�ன் தைலைம அலுவலகம் என்பவற்�ல் 
�றந்து ைவக்கப்பட்டன. ேபராதைனப் பல்க-
ைலக்கழக மண்டபம் ஒன்�ற்கு அருணாசலத்-
�ன் ெபயரும் சூட்டப்பட்டது.

இவர் இயற்�ய சமய நூல்கள் வருமாறு:
*A Revel in Bliss – தாயுமான சுவா�கள் 

பாடல்க�ல் �லவற்�ன் ெமா�ெபயர்ப்பு, 
1895.

*A Few Hymns of Manikka Vachaka and 
Thayumanavar – �. யூ. ேபாப் அவர்களுடன் 
இைணந்து ெமா�ெபயர்த்த மா�க்கவாசக�ன-
தும்தாயுமானவ�னதும் பாடல்கள், ெசன்ைன, 
1897.

*Studies and Translations from the Tamil - ஆய்-
வுகளும் ெமா�ெபயர்ப்புகளும், ெசன்ைன.

*Studies and Translations, Philosophical 
and Religious - கட்டுைரத் ெதாகு�, முதற் 
ப�ப்பு:1937, மறு ப�ப்பு: 1981.

*ெபான்னம்பலம் அருணாசலம் அவர்க�ன் 
��ய ச�த்�ரச் சுருக்கம், நவா�யூர் க. ேசாம-
சுந்தரப் புலவரால் ெசய்யுள் நைட�ல் எழுதப்-
பட்டுள்ளது.. (சுேதச நாட்�யம், யாழ்ப்பாணம், 
1928)

இைவ த�ர �ருக்ேகாைவயார், கல்லாடம், 
�ருமுருகாற்றுப்பைட, ஞானவா�ட்டம், புறநா-
னூறு என்பவற்��ருந்தும் ெமா�ெபயர்ப்புச் 
ெசய்துள்ளார்.

ஒழுக்கம், உைழப்பு, �றைம முத�ய 
எல்லாக் குணநலங்களும் ஒருங்ேக அைமயப் 
ெபற்ற, பல துைறக�ல் ஈடுபட்டுைழத்த 
உத்தமர் அவராவார். அர�யல் ஞா�க்குத் 
ேதைவயான எல்லாக் குணா�சயங்களும் 
ெகாண்டவர். இலங்ைக வரலாற்�ல் பல்ேவறு 
பத�கைள வ�த்து மக்க�ன் வாழ்க்ைக எழுச்-
�க்காக அர்ப்ப�ப்புடன் ெசயலாற்�ய இலங்-
ைக�ன் ேத�ய தைலவரான ேசர் ெபான்னம்ப-
லம் அருணாசலம் என்றும் மைறயாத ெசாத்து 
ஆகும்.

இலங்ைக�ன் ேத�ய �ரர்க�ல் 
முக்�யமானவர் ேசர் ெபான்னம்-
பலம் அருணாசலம் ஆவார். யாழ் 

மா�ப்பாையச் ேசர்ந்த ேகட் முத�யார் 
என அைழக்கப்பட்ட ெபான்னம்பல
முத�யாருக்கும் ெசல்லாச்� அம்ைமயா-
ருக்கும் (ேசர் முத்துக்குமாரசுவா��ன் 
சேகாத�) மூன்றாவது மகனாக 1853 
ஆம் ஆண்டு ெசப்ெடம்பர் மாதம் 14 ஆம் 
�க� அவர் �றந்தார். குமாரசா�
முத�யார், ேசர். ெபான். இராமநாதன் 
ஆ�ேயார் இவரது சேகாதரர்கள்.

இலங்ைகத் ேதசத்தின் மாெபரும்
ெசாத்து ேசர் ெபான். அருணாசலம்

-சந்�ரேசகரன் �தரன்...
(ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம்)

இவர் தனது ஆரம்பக் கல்�ைய களுவாஞ்-
�கு� சரஸ்வ� �த்�யாலயம், பட்�ருப்பு 
மத்�ய மகா�த்�யாலயம் ேத�ய பாடசாைல 
ஆ�யவற்�ல் கற்று தனது கைலமா�ப் 
பட்டப் ப�ப்ைப ேபராதைன பல்கைலக்கழகத்-
�ல் ெவ�வா�யாக �ைறவு ெசய்தார். அர�யல் 
�ஞ்ஞானத்துைற�ல் முதுமா� பட்டத்ைத-
யும், இந்து தர்மா��யர் பட்டத்ைதயும் ெபற்றுக் 
ெகாண்டார். பட்டப்�ன் கல்� �ப்ேளாமா, 
பாடசாைல முகாைமத்துவ �ப்ேளாமா, �ேசட 
ப�ற்றப்பட்ட �வசாய ஆ��யர்  என்பைவ-
யும் இவரது தைகைமகளாகும்.

ம�ழூர்முைன சக்� �த்�யாலயம், 
கல்முைன உெவஸ்� உயர்தர பாடசாைல, 
எரு�ல் கண்ண� மகா�த்�யாலயம் ஆ�ய-
வற்�ல் இவர் ஆ��யராக கடைமயாற்�யுள்-
ளார். எரு�ல் கண்ண� மகா�த்�யாலயத்�ல் 
அ�பர் ேசைவ�ல் இைணந்து, இறு�யாக   பட்-
�ருப்பு ேத�ய பாடசாைல�ல் ப�யாற்�னார்.  

இவர் தனது பாடசாைலக் கல்�ச் ேசைவக் 

காலத்�ல், �வசாயம் மற்றும்   உயர்தரத்�ற்கு 
அளைவ�யலும் �ஞ்ஞானமுைறயும் �றப்-
பாக கற்�த்து பல மாணவர்கைள பல்கைலக்க-
ழகங்களுக்கு அனும� ெபற ைவத்துள்ளார்.

கல்� ெவ��ட்டுத் �ைணக்களத்�னால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் பு�ய பாடநூலாக்க 
ப��ல் எழுத்தாளராகவும், ப�ப்பா��யராக-
வும் கடைமயாற்�யுள்ளார். மற்றும் 2005ஆம் 
ஆண்டு முதல் ேத�ய கல்� �றுவகத்�னால், 
நடத்தப்படு�ன்ற கல்�மா� பட்டக்கற்ைக 
ெந��ன் பகு�ேநர ��வுைரயாளராக கட-
ைமயாற்�ய ேபாது இலங்ைக கல்� �ருவாக 
ேசைவ அ�கா�கள், அ�பர்கள்,  ஆ��ய 
ஆேலாசகர்கள், ஆ��யர்கள் ேபான்ேறாருக்கு 
ஆசானாக இருந்து கற்�த்தார்.

இக்கற்ைக ெந��ன்  �ைடத்தாள் ம�ப்-
�ட்டாளராகவும், ஆ��யர் ப�ற்�க் கலா-
சாைல�ன் இறு� �ைலப் ப�ட்ைச�ன் 
�ைடத்தாள் ம�ப்�ட்டாளராகவும் கடைம-
யாற்�யுள்ளார். இலங்ைக �றந்த பல்கைலக்க-
ழகத்�னால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் பட்டப்�ன் 
கல்� �ப்ேளாமா கற்ைக ெந��ன் ஆ��ய உத-
�யாளராகவும் ஆ��யர்கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய்து கடைமயாற்�யுள்ளார்.

ேத�ய �ஞ்ஞான மன்றத்�னால் நடத்தப்-
பட்ட ஆராய்ச்�ப் ேபாட்��ல் ஐந்து நட்சத்�ர 
�ரு�ைனப் ெபற்றதுடன் சு�டன் நாட்�னால் 
நடத்தப்பட்ட ‘STOCHHOLM JUNIOR WATER 
PRIZE 2020’ எனும் சர்வேதச �ஞ்ஞான 
ஆராய்ச்�ப் ேபாட்��ல் ஆ�யா�ேல ஒேர 

நாடாக இப்பாடசாைல�ன் மூலமாக இலங்ைக 
ெத�வு ெசய்யப்பட்டது இவரது காலத்�ேலேய 
ஆகும்.  

இவர் கைல இலக்�ய எழுத்தாக்கப் ேபாட்-
�க�ல் ேத�ய, மாகாண, மாவட்ட, மட்டங்-
க�ல் ெவற்��ட்� ப��ல்கைளயும் �ருதுக-
ைளயும் ெபற்றுள்ளதுடன் பல நூல்கைளயும் 
ெவ��டு ெசய்துள்ளார். குரு �ர�பா �ரபா, 
கைலச்சுடர், ஐந்து நட்சத்�ர �ருது ேபான்ற 
இன்னும் பல �ருதுகைள தமதாக்� ெகாண்ட-
வராவார்.

களுவாஞ்�கு� மட்/பட்/பட்�ருப்பு மத்�ய மகா�த்�யாலயத்�ல் (ேத�ய 
பாடசாைல) இலங்ைக அ�பர் ேசைவ வகுப்பு – 1 இல் �ருவாகத்�ற்குப்
ெபாறுப்பான �ர� அ�பராக கடைமயாற்�ய நாராயண�ள்ைள நாேகந்�ரன்

முப்பது வருட கல்�ச் ேசைவ��ருந்தும் 16.09.2021 அன்று ஓய்வு ெபற்றார். பட்டிருப்பு ம.ம.வி பிரதி அதிபர்
நாேகந்திரன் அரச ேசைவ ஓய்வு

வ.சக்�ேவல்...
(ெப�யேபார�வு �னகரன் �ருபர்)

இந்த மு�வானது அைனத்து உறுப்பு நாடுக-
ளாலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டு 159 நாடுக�ல் 
நைடமுைறக்கு வந்தது . இதன் முக்�யமான 
எ�ர்பார்ப்பு உல�ல் சுகாதார �ைலயங்க-
�ல் அதாவது அரச மற்றும் த�யார் சுகாதார 
ேசைவகைள ெபறும் மக்களுக்கு பாதுகாப்-
பான சுகாதார ேசைவகள் வழங்கப்படுவைத 
உறு�ப்படுத்த ேவண்டும் என்பதாகும். 
இதற்கான ��ப்புணர்ைவ உலக சுகாதார 
�றுவனமும் சர்வேதச அைமப்புக்களும் 
எல்லா நாடுக�லும் ஏற்படுத்த ேவண்டும் 
என்பதுவும் ேநாக்கமாகும்.

இதன் அ�ப்பைட�ல் உல�ல் முதன் 
முைறயாக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இத்-
�னத்�ல் உலகளா�ய ���ல் �கழ்வுகள் 
நைடெபற்றன. உலக சுகாதார �றுவனத்�ன் 
தைலைமயகம் அைமந்துள்ள ெஜ�வா நகரத்�ல் 
�ைனவாலயம் அைமத்து, ெசம்மஞ்சள் �ற ஒ� 
�பம் ஏற்� ஆரம்ப �கழ்வுகள் இடம்ெபற்றன.

இேதேவைள ெஜ�வா�ல் மட்டுமன்� உல-
ெகங்�லுமுள்ள எண்பது நகரங்க�லும் இேத 
ேபான்ற �கழ்வுகள் நைடெபற்றன. இவ்வாறு 
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்�ல்தான் உலகளா�ய 
���ல் இது �ரபல்யப்படுத்தப்பட்டாலும் 
இங்�லாந்து நாட்�ல் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்-
��ருந்ேத ேநாயாளர் பாதுகாப்புக்கான அ�ப்-
பைட ஆய்வுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வந்துள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கதாகும்.

இவ்வாறு ெவவ்ேவறு நாடுகளும் இதற்கான 
�ேசட �னத்ைத �ரகடனம் ெசய்து வந்துள்ள-

ைமைய அவதா�க்கலாம். கடந்த வருடமும் 
(2020 ெசப்டம்பர் 17) இேத நாள் இரண்டாவது 
தடைவயாக உலக ேநாயாளர் �னம் அனுஷ்�க்-
கப்பட்டது. கடந்த வருடத்�ன் ெதா�ப்ெபா-
ருளாக ‘ேநாயாளர் பாதுகாப்பு, ேசைவயாளர் 
பாதுகாப்பு’ என்பதாக அைமந்து உலெகங்கும் 
இது �ைனவூட்டப்பட்டது. சுகாதார �றுவனங்-
க�ல் கடைமயாற்றும் சகல ஊ�யர்க�னதும் 
பாதுகாப்பு உறு�ப்படுத்தப்பட ேவண்டும் 
என்பேத கடந்த வருடத்�ன் எண்ணக்கருவாகக் 
ெகாள்ளப்பட்டது. அந்த வைக�ல் எமது நாட்-
�லும் சுகாதார அைமச்சும் , �ைணக்களமும் 
ேவைலத்�ட்டங்கைள முன்ெனடுத்�ருந்தைம 
கு�ப்�டதக்கது.

இவ்வருடமும் இேத �னத்�ல் கு�ப்�ட்ட 
ேநரத்�ல் ஒ� �ளக்குகள் ஏற்� இந்�கழ்ைவ 

�ர�த்தப்படுத்துமாறு உலக சுகாதார �றுவனம் 
சகல சுகாதார �றுவனங்கைளயும் சகல நாடுக-
ைளயும் ேவண்�க் ெகாண்டுள்ளது. இதற்காக 
அைமக்கப்படும் கட்டடங்கள் காலாகாலமாக 
கவ�க்கப்பட்டு �ைனவு நாள் அனுஷ்�க்க-
வும் சம்பந்தப்பட்ட �கழ்வுகைள நடத்தவும் 
எ�ர்பார்ப்புக்கள் �ைனவூட்டப்படவும் உத�-
யாக இருக்கும் என்பது உலக சுகாதார �றுவ-
னத்�ன் எ�ர்வுகூறல் ஆகும்.

இந்த வருடத்�ற்கான ெதா�ப்ெபாருள் 
‘பாதுகாப்பான தாய்ைமக்கும் �சுவுக்குமான 
பராம�ப்பு’ என்பதாகும் . இது உலக சுகாதார 
�றுவனத்�ன் மூலம் சகல பங்காளர்கைளயும் 
ஊக்கு�க்கும் �ட்டத்�ல் ப�ந்துைரக்கப்-
பட்ட ‘பாதுகாப்பானதும் ெகௗரவமாவதுமான 

குழந்ைதப்ேபறுக்கு நடவ�க்ைக எடுப்ேபாம்’ 
என்பைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டதாகும் 
உலகளா�ய ���ல் நாெளான்றுக்கு ஏறத்தாழ 
80 கர்ப்��ப் ெபண்கள் தடுக்கப்படக் கூ�ய 
காரணங்களால் இறந்து ேபா�றார்கள். குழந்-
ைதப்ேபறு மற்றும் கர்ப்�� சம்பந்தப்பட்ட 
�லைமக�ல் 6700 �சுக்கள் நாளாந்தம் மர-

�க்�ன்றன. இது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 
குழந்ைதக�ன் மரணங்க�ன் சுமார் அைர-
வா�யாகும்  

முழு உல�லும் ஒவ்ெவாரு வருடமும் 
இரண்டு �ல்�யன் குழந்ைதகள் இறந்ேத 
�றக்�ன்றன. பாதுகாப்பற்ற சுகாதார பராம-
�ப்பு வழங்கப்படுவதானாேலேய இந்த இறப்-
புக்கள் �கழ்வதால், பாதுகாப்பான , தரமான 
ேசைவைய வழங்குவதன் ஊடாக இவற்ைற 
த�ர்த்துக் ெகாள்ள மு�யுெமன ஆய்வுகள் 
சுட்�க் காட்டு�ன்றன. இதற்கு நன்கு ப�ற்றப்-
பட்ட சுகாதார ஊ�யர்களும் உபகரணங்களும் 
அவ�யமாகும்.

இவ்வருடத்�ற்கான இலக்குகள்:
01. கர்ப்��த் தாய்க�னதும் �சுக்க�ன-

தும் பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்தக் கூ�ய உலக-
ளா�ய ��ப்புணர்ைவ அ�க�த்தல் (�ேசட-
மாக குழந்ைதப்ேப�ன் ேபாது)

02. இதற்காக பல்ேவறுபட்ட பங்காளர்கைள 
ஒன்�ைணத்து, �ைனத்�றனானதும் புத்தாக்க-
மானதுமான �ட்டங்கைள வைரதல்.

03. கர்ப்��த் தாய்மார்களுக்கும் �சுக்களுக்-
கும் பாதுகாப்பு ேவண்� அைனத்து பங்காளர்-
கைளயும் அைழத்து உடன�யானதும் ��த்து 
�ைலக்கக் கூ�யதுமான ப�கைள முன்ென-
டுத்தல்.

14. �ரசவத்�ன் ேபாது தாய்மா�னதும், �சுக்-
க�னதும் பாதுகாப்புக்காக �றந்த வ�முைற-
கள் பற்� ப�ந்துைரப்பு ெசய்தல்.

கு�ப்�ட்ட �னத்�ல் இைணயவ� மற்றும் 
ேநர� �கழ்வுகைள நடத்� இத்�னத்ைத 
�ைனவு கூருமாறு உலக சுகாதார �றுவனம் 
வ�காட்�யுள்ளது. ெகா�ட் - 19  ெதாற்றுைக 
காலமாதலால், சுகாதார வ�முைறகைள ேபண 
ஆேலாசைன வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

உலக ேநாயாளர் பாதுகாப்பு �னத்ைத முன்-

�ட்டு ெபாருத்தமான �கழ்வுகைள ஏற்பாடு 
ெசய்வது எமது கடைமயாகும். �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�யாளர் ப�மைன-
க�ல் இயங்�வரும் தர மற்றும் பாதுகாப்பு 
(Quality & Safety unit) ���னதும், தாய் 
மற்றும் ேசய் நல (Matemal & Child Health 
Unit) ���னதும் ஒன்�ைணந்த வ�காட்ட-
�ல், சுகாதார ைவத்�ய அலுவலகங்க�லும், 
ைவத்�யசாைலக�லும் இந்த �கழ்வுகள் நடத்-
தப்பட மு�யும். இ�ல் முக்�யமாக சுகாதார 
ைவத்�ய அ�கா�களும், ைவத்�ய ெபாறுப்-
ப�கா�களும் ெபாதுச் சுகாதார மாதுக்களும் 
பங்ெகடுத்து �கழ்வுகைள ஒருங்�ைணக்க 
ப�ந்துைர ெசய்யப்பட்-
டுள்ளது.

இது  சம்பந்தமான 
ேமல�க தகவல்கைள 
உலக சுகாதார இைண-
யத்தளத்�ல் www.who.
org எனும் முகவ��ல் 
ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்.

உலக சுகாதார �றுவனத்�ன் 
உலக சுகாதார ஒன்றுகூடல்
72 வது மாநாடு கடந்த 

2019 ஆம் வருடம் ேம மாதத்�ல்
நைடெபற்ற ேவைள�ல் WHO 72.6 
எனும் வைர�ன் �ரகாரம் ெசப்டம்பர் 
மாதம் 17 ஆம் �க�ைய உலக ேநாயாளர் 
பாதுகாப்பு �னமாக அ��த்தது.

உலக ேநாயாளர்
பாதுகாப்பு தினம் இன்று

ஒழுக்கம், உைழப்பு, திறைம முதலிய 
எல்லாக் குணநலங்களும் ஒருங்ேக 
அைமயப் ெபற்ற, பல துைறகளில் 
ஈடுபட்டு உைழத்த உத்தமர்

மக்களுக்கு பாதுகாப்பான சுகாதார ேசைவகள்
வழங்கப்படுவது உறுதிப்படுத்தப்பட ேவண்டும்

ெடாக்டர்.
எம்.�.அப்துல் வா�த்...

(�ர�ப் ப�ப்பாளர்) �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர்

அலுவலகம், கல்முைன.
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இலஙமகைக்கு அசைரிக்கைகா...  
அனைவனையும் உள்ளடக்கிய 
ப�ொரு்ளொதொை வ்ளர்ச்சினய ஊக்கு-
விப�தற்ொ் சணச அபிவிருத்தி 
வங்கி, டீ.எஃப.சி.சி வங்கி மறறும் 
ததசிய அபிவிருத்தி வங்கி ஆகிய 
வங்கி்ளுக்கு அபமரிக்் சர்வததச 
அபிவிருத்தி நிதிக்கூட்டுத்தொ�ைம் 
வழங்கும் 265 மில்லியன் படொலர் 
நிதியின் ஒரு �குதியொகுபமன்று 
இலங்ன்யிலுள்ள அபமரிக்் தூதை-
்ம் பதரிவித்துள்ளது.  

எஸ்.டி.பி. வங்கியொைது இலங்ன் 
முழுவதிலுமுள்ள சிறு மறறும் நடுத்-
தை அ்ளவிலொை பதொழில் முயறசி -்
ளுக்கு 5,00,000 ரூ�ொ முதல் 01 மில்-
லியன் ரூ�ொ வனை 1,400 இறகும் 
அதி்மொை ் டன்்ன்ள வழங்் இநத 
40 மில்லியன் படொலர்்ன்ளப �யன்-
�டுத்தும். டீ.எஃப.சி.யின் ம்ளிர் 
முயறசியின் ஒரு அங்்மொ் அக்்ட -
னில் ஆ்க்குனைநதது 40 சதவீதம் 
ப�ண்ளுக்கு பசொநதமொை அல்லது 

ப�ண்ன்ள வலுவூட்டும் ஒரு தயொ-
ரிபபு அல்லது தசனவனய வழங்கு-
கின்ை வர்த்த்ங்்ளுக்கு வழங்்ப-
�டும். அவறறுள �ல ்டன்்ன்ள 
உல்லொவிய ப்ொவிட்-19 ப�ருந -
பதொறறிைொல் �ொதிக்்ப�ட்டுள்ள 
இலங்ன் வர்த்த்ங்்ளுக்கு உதவி 
பசய்யும் என்றும் அபமரிக்் தூதை -
்ம் தமலும் பதரிவித்துள்ளது.  

இநத ்டன் பதொன்னய ன்ய -
ளிக்கும் நி்ழ்வில் ்லநது ப்ொணடு 
உனையொறறிய இலங்ன்க்்ொை 
அபமரிக்் தூதுவர் அபலய்ைொ 
படபலிட்ஸ், இநத நிதி இலங்ன -்
யிலுள்ள சிறு மறறும் நடுத்தை வர்த்த-
்ங்்ளுக்கு ப்ொவிட்19 பதொறறுக்கு 
பின்ைைொை ப�ொரு்ளொதொை மீட்சினய 
தநொக்கிய அவர்்்ளது �யணத்தில் 
உதவுவது மொத்திைமின்றி, அது 
இலங்ன் ப�ண்ள, அவர்்்ளது 
வர்த்த்ங்்ள வ்ளர்வதறகும் உதவும்' 
என்று குறிபபிட்டொர்.  

ச்பகாருளகாதகார ெளர்ச்சி.......
எவவொைொயினும் ப்ொவிட்19 �ை -
வலொல் ஏற�ட்டுள்ள சவொலுக்கு 
மத்தியில் ப�ொரு்ளொதொை வ்ளர்ச் -
சினய பதொடர்நதும் உயர்மட்டத் -

தில் த�ணுவதத அைசொங்்த்தின் 
தநொக்்மொகுபமை மத்திய வங்கி -
யின் ஆளுநர் தமலும் பதரிவித் -
துள்ளொர்.

கைப்பல் ப்பகாக்குெரத்து ஆரமபிக்கை...
வியொதழநதிைன், பசநதில் பதொணட-
மொன் ஆகிதயொர் ஆதலொசனை நடத்-
தியுள்ளைர்.  

புதுச்தசரி சட்டபத�ைனவக்கு 
தநறறு முன்திைம் (15)   பசன்றி-
ருநத பிைதமர் மஹிநத ைொஜ�க்ஷவின் 
இனணபபுச் பசயலொ்ளர் பசநதில் 
பதொணடமொன் மறறும் இைொஜொங்் 
அனமச்சர் சதொசிவம் வியொதழநதிைன் 
ஆகிதயொர் புதுச்தசரி முதல்வர் ைங் -்
சொமினய சநதித்து ் லநதுனையொடிைர்.  

பசநதில் பதொணடமொன் மறறும் 
வியொதழநதிைன் ஆகிதயொர்   புதுச்-
தசரி சட்டபத�ைனவக்கு பசன்றுள-
்ளைர். அங்கு நனடப�றை இநத 
ஆதலொசனை கூட்டத்தில் புதுச்தசரி 
அனமச்சர் சநதிை பிரியங்்ொ, அைசு 
பசயலொ்ளர் ஆகிதயொர் உடன் இருந-
தைர்.  

இதன்த�ொது இலங்ன் மறறும் 

்ொனைக்்ொல் மீைவர்்ள பிைச்சி-
னைக்கு சுமூ்த் தீர்வு ்ணடு நல்-
லுைனவ வ்ளர்ப�து பதொடர்�ொ் 
த�ச்சுவொர்த்னத நனடப�றைதொ் 
ப த ரி வி க் ் ப � ட் ட து . அ த் து டன் 
்ொனைக்்ொல் இலங்ன் இனடதய-
யொை ்ப�ல் த�ொக்குவைத்து பதொடங்-
குவது பதொடர்�ொ்வும் ஆதலொசனை 
நடத்தப�ட்டதொ் பதரிவிக்்ப�ட்-
டுள்ளது.

அணனமயில் ்டல் எல்னலப 
�குதியில் ்ொனைக்்ொல் மீைவர்்ளுக்-
கும் இலங்ன் மீைவர்்ள மறறும் 
்டறப்ொளன்ளயர்்ள இனடதய 
தொக்குதல் சம்�வங்்ள நனடப�றறு 
்ொயங்்ளுக்கு உள்ளொகி சிலர் மருத்து-
வமனையில் அனுமதிக்்ப�ட்டிருந-
தைர். இநநினலயிதலதய தறத�ொது 
த�ச்சுவொர்த்னத நனடப�றறு வருகி-
ைது.

பிரதைரது ஊடெகை...
பிைதமரின் ஊட் அறிக்ன்யில் 

பதரிவிக்்ப�ட்டுள்ளதொவது,
ப்க்கிைொனவ சு்ொதொை னவத்திய 

அதி்ொரி அலுவல்த்தின் ப�ொது 
சு்ொதொை பிதசொத்ர் மீது தொக்குதல் 
நடத்தியதொ்க் கூைப�டும் �ல்ல-
ப�த்தத நநதைதை ததைர்  பிைதம-
ரின் ஆதலொச்ைொ் �தவி வகிப -
�தொ் பவளியொகும் பசய்தி்ள 

உணனமக்கு புைம்�ொைனவயொகும்.  
நநதைதைததைர் தறத�ொது   பிைதமரின் 
ஆதலொச்ைொ்தவொ அல்லது பிைதமர் 
அலுவல்த்தில் தவறு எநதபவொரு 
�தவினயதயொ வகிக்்வில்னல.  இது 
பதொடர்�ொை தமலதி் விசொைனண -
்ன்ள ப்க்கிைொனவ ப�ொலிஸொர் 
முன்பைடுத்து வருகின்ைைர், எை 
பதரிவிக்்ப�ட்டுள்ளது.

உலகில் சிறநத முதல்... 
�ல்்னலக்்ழ்ம் பதொடர்நது மூன் -
ைொவது ஆணடொ் உலகின் முதல் 
500 �ல்்னலக்்ழ்ங்்ளில் இடம் -
பிடித்துள்ளது.    
2022 ஆம் ஆணடுக்்ொை தைவரி -
னசயில், சுமொர் 100 நொடு்ன்ளச் 

தசர்நத 1,600 �ல்்னலக்்ழ்ங்்ள 
இநத தைவரினசயில் தசர்க்்ப�ட் -
டுள்ளை.த�ைொதனை �ல்்னலக் -
்ழ்ம் இலங்ன்யின் முதன்னம 
�ல்்னலக்்ழ்மொ் தி்ழ்கின்ைனம 
குறிபபிடத்தக்்து.  

ஐ.நகா அைர்வில் ஜனகாதி்பதி...
ஜைொதி�தியின் சிதைஷட ஆதலொச-

்ர் லலித் வீைதுங்் பதரிவித்தொர்.  
அதததவன்ள அது பதொடர்பில் 

முன் னவக்்ப�டும் தவைொை ்ருத்-
துக்்ன்ள சரி பசய்வது பதொடர்பிலும் 
அவர் ்வைம் பசலுத்துவொபைன்றும் 
அவர் பதரிவித்தொர்.   ப்ொதைொைொ 
னவைஸ் சூழ்நினலயொல் �ொதிக்்ப-
�ட்டுள்ள நொட்னட மீணடும் ்ட்டி-
பயழுபபுவது, �ொதிக்்ப�ட்டுள்ள 
ப�ொரு்ளொதொைம் மறறும் சமூ்ரீதி-
யொை வீழ்ச்சினய சரி பசய்வதறகு 
தமறப்ொள்ளப�ட தவணடிய நடவ-
டிக்ன்்ள பதொடர்பிலும் அவரின் 
உனையின் த�ொது ்வைம் பசலுத்தப-
�ட உள்ளது.   மொநொட்டில் ்லநது-
ப்ொளளும் அைச தனலவர்்ள ஐக்கிய 
நொடு்ள சன� பசயலொ்ளர் நொய்த்னத 
தனித்தனிதய சநதிப�தறகு சநதர்ப-
�ங்்ள ஏற�டுத்தப�ட்டுள்ளதுடன் 
ஜைொதி�தி த்ொட்டொ�ய ைொஜ�க்ஷ 
அவருடன் முக்கிய �ல விடயங்்ன்ள 
உள்ளடக்கிய த�ச்சுவொர்த்னதனய 

முன்பைடுப�ொர். அத்துடன் மொநொட்-
டில் ்லநது ப்ொளளும் இலங்ன்க்கு 
ஆதைவொை �ல்தவறு நொடு்ளின் அைச 
தனலவர்்ன்ள சநதிக்கும் ஜைொதி�தி 
அநத தனலவர்்ளுடன் முக்கியமொை 
த�ச்சுவொர்த்னத்ன்ள முன்பைடுப-
�ொர் என்றும் ஜைொதி�தியின் ஆதலொ-
ச்ர் பதரிவித்தொர்.   ஜைொதி�தி ஊட் 
னமயம் ஏற�ொடு பசய்திருநத வொைொநத 
பசய்தியொ்ளர் மொநொடு தநறறு சூம் 
பதொழில்நுட்�ம் ஊடொ் நனடப�றை-
துடன் அநத ஊட்வியலொ்ளர் மொநொட்-
டில் ்லநதுப்ொணடு ்ருத்துக்்ன்ள 
பதரிவிக்கும் த�ொதத ஜைொதி�தியின் 
சிதைஷட ஆதலொச்ர் லலித் வீைதுங்் 
இவவொறு பதரிவித்தொர்.  

அது பதொடர்பில் அவர் தமலும் 
பதரிவிக்ன்யில்;  

இம்முனை ஐக்கிய நொடு்ள சன� 
அமர்வில் இைணடு முக்கிய விட-
யங்்ள பதொடர்பில் உனை்ள நனட-
ப�ைவுள்ளை. ப்ொதைொைொ னவைஸ் 
பதொறறு �ொதிபன� எதிர்தநொக்கியுள்ள 

நொடு்ள அநத �ொதிபபிலிருநது தமது 
நொடு்ன்ள மீ்ளக் ்ட்டிபயழுபபுவது 
எவவொறு என்�து பதொடர்பில் இதன்-
த�ொது முக்கிய ்வைம் பசலுத்தப�ட்-
டுள்ளது.  

சில நொடு்ள தமொசமொை �ொதிபபு-
்ன்ள எதிர்ப்ொணடுள்ளை. அநதவ-
ன்யில் எமது நொடு பதொடர்பில் நொம் 
சிைப�ொ் விடயங்்ன்ள முன்னவக்் 
முடியும். முக்கியமொ் தடுபபூசி்ன்ள 
வழங்கும் பசயற�ொடு்ளில் முதல் 
�த்து நொடு்ளில் இலங்ன் உள்ளடக்-
்ப�ட்டுள்ளது.   வ்ளர்ச்சியனடநது 
வரும் நொடு என்ை வன்யில் இது நொம் 
ப�றறுக்ப்ொணடுள்ள ப�ரும் பவற-
றியொகும் என்�னதக் குறிபபிடலொம்.  

நொட்டின் ப�ொரு்ளொதொைம், சமூ் 
ரீதியில் அனடநதுள்ள வீழ்ச்சி ஆகி-
யவறனை மீ்ளக் ்ட்டிபயழுபபுவது 
எவவொறு என்�து பதொடர்பில் ஜைொ-
தி�தியொல் விடயங்்ள முன்னவக்-
்ப�டவுள்ளை.   அதததவன்ள, 
்ொலநினல மொறைம் பதொடர்பில் 

�ல்தவறு நொடு்ளும் மு்ங்ப்ொடுக்் 
தநர்நதுள்ள பநருக்்டி்ள பதொடர்-
பில் இங்கு ஆைொயப�டவுள்ளை. 
அவறறுக்கு முனையொை நடவடிக்ன -்
்ள முன்பைடுக்்ப�டொத ்ொைணத்-
திைொல் அனவப�ரும் �ொதிபபு்ன்ள 
ஏற�டுத்தியுள்ளை என்�தொல் அநத 
விடயம் பதொடர்பில் முக்கிய ்வைம் 
பசலுத்தப�டவுள்ளது.  அத்துடன் 
மக்்ளின் வொழ்வொதொைத்துடன் சம்-
�நதப�ட்ட அவர்்்ளது உரினம்ள 
மறறும் எவவொறு அவறனை சீர் பசய்து 
ப்ொளவது என்�து பதொடர்பில் த�சப-
�டவுள்ளை.   எமது ஜைொதி�திக்கு 
மி் முக்கியமொை சநதர்ப�ம் இதுவொ-
கும். ்டநத ்ொலங்்ளில் நொட்டில் 
மனித உரினம சம்�நதமொை �ல்தவறு 
முன்தைறை்ைமொை நடவடிக்ன்்ள 
தமறப்ொள்ளப�ட்டுள்ளை. அனவ 
பதொடர்பில் பதளிவு�டுத்தவும் முன் 
னவக்்ப�டும் தவைொை ்ருத்துக்-
்ன்ள சரி பசய்வதறகும் இநத சநதர்ப-
�ம் முக்கியமொைதொகும்.  

ஐபரகாபபிய ஒன்றிய குழு...   
விஜயபமொன்னை தமறப்ொள்ளவுள-
்ளது.

இலங்ன்க்்ொை ஜி.எஸ்.பி 
பி்ளஸ் வரிச்சலுன்னய நீடிப�து 
பதொடர்பில் அநத குழு இலங்ன -்
யில் முக்கிய த�ச்சுவொர்த்னத்ன்ள 
தமறப்ொள்ளவுள்ளதொ் பவளிவிவ-
்ொை அனமச்சின் பசயலொ்ளர் த�ைொசி-
ரியர் ஜயநொத் ப்ொலம்�த் பதரிவித்-
தொர்.

பதொடர்நது எதிர்வரும் அக்தடொ-
�ர் 4 ஆம் தி்தி வனை  இலங்ன -்
யில் தங்கியிருக்கும்   ஐதைொபபிய 
ஒன்றியத்தின் பிைதிநிதி்ள ஜைொதி -
�தி த்ொட்டொ�ய ைொஜ�க்ஷ, பிைதமர் 
மஹிநத ைொஜ�க்ஷ மறறும் பவளி -
விவ்ொை அனமச்சர் ஜீ. எல் பீரிஸ் 
உளளிட்ட முக்கியஸ்தர்்ன்ளயும்  
சநதித்து த�ச்சுவொர்த்னத்ன்ள நடத் -
தவுள்ளைர் என்றும் அவர் பதரிவித்-

தொர்.
ஜைொதி�தி ஊட் னமயம் ஏற�ொடு 

பசய்திருநத பசய்தியொ்ளர் மொநொடு 
தநறனையதிைம் சூம் பதொழில்நுட்-
�ம் மூலம் ஏற�ொடு பசய்யப�ட்டி-
ருநததுடன் அநத மொநொட்டில் ்ருத்-
துக்்ன்ளத் பதரிவிக்கும் த�ொதத 
பவளிவிவ்ொை அனமச்சின் பசயலொ-
்ளர் இவவொறு பதரிவித்தொர்.

�யங்்ைவொத தனடச்சட்டம் 

பதொடர்பில் ஐதைொபபிய ஒன்றியம் 
அதன் ்வைத்னத பசலுத்தியுள்ள 
நினலயில் அநத சட்டத்தில் திருத்தம் 
பசய்வதறகு   அைசொங்்ம் தீர்மொைம் 
தமறப்ொணடுள்ளதொ்வும் அவர் 
பதரிவித்தொர். அது பதொடர்�ொை 
�ரிநதுனை்ன்ள முன்னவப�தற-
்ொை அனமச்சைனவ உ� குழு ஒன்று 
நியமிக்்ப�ட்டுள்ளதொ்வும் அவர் 
தமலும் பதரிவித்தொர்.

இலஙமகை ைனித உரிமைகைள்...
சுயொதீை விசொைனண்ன்ள ஆைம்பித்-
துள்ளது.    அதன் 3 பிைொநதிய ஒருங்-
கினணபபு அதி்ொரி்ள ஊடொ் இநத 
விசொைனண்ள முன்பைடுக்்ப�ட்-
டுள்ளதொ் அநத ஆனணக்குழு பதரி-
வித்துள்ளது.   

 ்டநத 12 ஆம் தி்தி, சினைச்சொ-
னல்ள மு்ொனமத்துவம் மறறும் 
சினைக்ன்தி்ள புைர்வொழ்வளிபபு 
முன்ைொள இைொஜொங்் அனமச்சர் 
பலொஹொன் ைத்வத்தத உளளிட்ட 

குழுவிைர் பவலிக்்னட மறறும் 
அநுைொதபுைம் சினைச்சொனல்ளுக்கு 
பசன்று அங்குள்ள தமிழ் அைசியல் 
ன்தி்ன்ள அச்சுறுத்தியதொ் குறைம் 
சுமத்தப�ட்டது.   

 இநத சம்�வத்திறகு எதிர்க்்ட்சி 
தனலவர் மறறும் தமிழ்த்ததசிய 
்ட்சி்ளின் பிைதிநிதி்ள தங்்்ளது 
எதிர்பபினை பவளியிட்டனதயடுத்து 
பலொஹொன் ைத்வத்தத சினைச்சொனல-
்ள மு்ொனமத்துவம் மறறும் சினைக்-

ன்தி்ள புைர்வொழ்வளிபபு இைொ-
ஜொங்் அனமச்சு �தவியில் இருநது 
விலகிைொர்.     இநத நினலயில் 
குறித்த சம்�வம் பதொடர்பில் மனித 
உரினம ஆனணக்குழுவின் அதி்ொரி-
்ள அநுைொதபுைம் சினைச்சொனலக்கு 
தநறறு தநரில் பசன்று ஆைொய்நதிருந-
தைர்.   

 அத்துடன் இநத சம்�வம் பதொடர்-
பில், சம்�நதப�ட்ட அனைவருக்கும் 
வி்ளக்்மளிக்் அனழபபு விடுக்்ப�-

டும் எை இலங்ன் மனித உரினம 
ஆனணக்குழு பதரிவித்துள்ளது.   

 இதததவன்ள இநத சம்�வத்துக்கு 
ஐக்கிய நொடு்ளின் இலங்ன்க்்ொை 
வதிவிட பிைதிநிதி ஹைொ சிங்்ர் ட்-
விட்டரில் ்ணடைத்னதப �திவு 
பசய்தொர்.    அப�திவில் மணதடலொ 
உடன்�டிக்ன்க்கு அனமய சினைக்-
ன்தி்ளுக்கு �ொது்ொப�ளிப�து அை-
சொங்்த்தின் ்டனம எைவும் அவர் 
சுட்டிக்்ொட்டியுள்ளொர்.   

மூத்த எழுத்தகாளர்...   
பதரிவிக்்ப�ட்டுள்ளது. யொழ்ப�ொ-
ணம் பதன்மைொட்சி மட்டுவினல பிைப-
பிடமொ  ்ப்ொணட அவர், தமது ஆைம்� 
்ல்வினய மட்டுவில் ் ல்வயல் னசவப-
பிை்ொச வித்தியொசொனல, மட்டுவில் 
அைசிைர் தமிழ்க்்லவன் �ொடசொனல, 

சுழிபுைம் விக்தடொரியொக் ்ல்லூரி, 
வதிரி திரு இருதயக் ்ல்லூரி ஆகிய-
வறறில் ்றைொர்.     இதனையடுத்து 
அவர் யொழ்ப�ொணம் பதொழில்நுட்�க் 
்ல்லூரியிலும் �யின்ைொர்.   இலங்ன் 
்ம்யூனிஸ்ட் ்ட்சியின் வொலி� சங்் 

இயக்்த்தில் இனணநது பசயற�ட்ட 
அவர் இலக்கியத்துனை மறறும் சமூ்ச் 
பசயற�ொடு்ளிலும் முன்நின்று பசயற-
�ட்டவைொவொர்.     1967 ஆம் ஆணடும் 
எழுத்துத்துனையில் தடம்�தித்த அவர் 
்வினத, சிறு்னத, நொவல், �த்தி, விமர்-

சைக்்ட்டுனை ஆகிய துனை்ளில் தமது 
ஆளுனமனயச் பசலுத்தியுள்ளொர்.  அவ-
ருனடய �த்தி எழுத்துக்்ள மறறும் ்ட்-
டுனை்ள சில வ.ததவச்ொயம், தொவீது 
கிறிஸ்தைொ ஆகிய ப�யர்்ளிலும் 
பவளிவநதுள்ளை.   

PCR ்பரிபெகாதமன... 
இநத ந�ர்்ளின் வருன்யின் 

பின்ைர் �ணடொைநொயக்் சர்வததச 
விமொை நினலயத்தில் அவர்்ள 
சு்ொதொை அனமச்சிைொல் பிசிஆர் 
தசொதனைக்கு உட்�டுத்தப�டுவர் 
எைவும் அவர் பதரிவித்தொர்.   

இது பதொடர்�ொை புதிய திட்டம் 
அடுத்த வொைம் ஆைம்பிக்்ப�டும். 
பிசிஆர் �ரிதசொதனை முடிவு்ள 
எதிர்மனையொ் இருபபின் அவர்்ள 
வீட்டுக்கு பசல்ல அனுமதிக்்ப�டு -
வர்.   

பவளிநொட்டிலிருநது வரு�வர் -

்ளுக்்ொை விடுதி்ளிலுள்ள தனி -
னமப�டுத்தல் நினலயங்்ளில் 
அதி்்ளவு ்ட்டணம் வசூலிக்கும் 
பசயற�ொடு தடுத்து நிறுத்தப�ட் -
டுள்ளது.

 பவளிநொடு்ளிலிருநது வரு�வர் -
்ளுக்கு பிசிஆர் �ரிதசொதனை பசய்-
யப�ட்டு அதன் முடிவு்ள கினடக்-
கும் வனையில் அவர்்ள விடுதி்ளில் 
தங்்னவக்்ப�ட்டு வநதைர்.   

இவவொறு தங்் னவக்்ப�டும் 
விடுதி்ளில் அதி் ்ட்டணம் அை -
விடும் தமொசடியொை பசயற�ொடு -

்ள பதொடர்பில் பசய்தி்ள ஊடொ் 
பவளிக்ப்ொணடு வைப�ட்டை.   

இத் தனினமப�டுத்தல் விடுதி-
்ளில் இடம்ப�றும் இவவொைொை 
தமொசடி பதொடர்பில் ஜைொதி�தி 
த்ொட்டொ�ய ைொஜ�க்ஷ ்வைம் 
பசலுத்தியதுடன், அது பதொடர்பில் 
நடவடிக்ன் எடுக்குமொறு சு்ொதொை 
அனமச்சருக்கு அறிவுறுத்தல் வழங் -
கியிருநதொர்.   

அதற்னமய, பவளிநொடு்ளிலி -
ருநது இலங்ன் வரும் உளநொட்டு 
மறறும் பவளிநொட்டு �யணி -்

ளுக்கு விமொை நினலயத்திதலதய 
பிசிஆர் �ரிதசொதனை பசய்து சில 
மணி தநைத்துக்குள அவர்்ன்ள வீடு-
்ளுக்கு அனுபபி னவக்் அைசொங் -
்ம் தீர்மொனித்துள்ளதொ் சு்ொதொை 
அனமச்சர் பதரிவித்துள்ளொர்   

முழுனமயொ் தடுபபூசினய ப�ற -
றுக்ப்ொணட இலங்ன்யர் நொட்டுக் -
குள வருன்த்தரும் த�ொது பிசிஆர் 
�ரிதசொதனைக்்ொ் ஒரு தஹொட்-
டலில் தங்் தவணடிய அவசிய -
மில்னலபயை சு்ொதொை அனமச்சர் 
ப்பஹலிய பதரிவித்துள்ளொர்.   

முமறப்பகாடு கிமடெத்தகால்...
ப�ொதுப �ொது்ொபபு அனமச்சு பதரி-
வித்துள்ளது.   

்டநத ஞொயிறறுக்கிழனம (12) 
பவலிக்்னட மறறும் அனுைொதபு -
ைம் சினைச்சொனல்ளுக்குள வலுக் -
்ட்டொயமொ் நுனழநததொ் குறைம் 
சொட்டப�ட்ட ைத்வத்த தநறறு தைது 
�தவியில் இருநது விலகிைொர். அவர் 
மதுத�ொனதயில் தைது நண�ர்்ள 
குழுவுடன் சினை வ்ளொ்த்திறகுள 
நுனழநததொ்க் கூைப�டுகிைது, 

அதத தநைத்தில் அவர் அனுைொதபுைம் 
சினையில் இைணடு ன்தி்ன்ள துப -
�ொக்கி முனையில் மிைட்டியதொ்வும் 
குறைம் சொட்டப�ட்டுள்ளது.   

இநத விவ்ொைம் குறித்து ்ருத்து 
பதரிவித்த ப�ொது �ொது்ொபபு 
அனமச்சர், ரியர் அட்மிைல் சைத் வீை -
தச்ை, இது பதொடர்�ொ் முனைப -
�ொடு அளித்தொல், சம்�வங்்ள 
குறித்து அவருக்கு எதிைொ் தைது 
அனமச்ச்ம் நடவடிக்ன் எடுக்கும் 

எை கூறிைொர்.   ப�ொலிஸ் தினணக்-
்்ளம் தைது அனமச்ச்த்தின் கீழ் 
வருவதொ்க் கூறிய அவர், சினை 
வ்ளொ்ங்்ளுக்குள ஆயுதங்்ன்ளப 
�யன்�டுத்துவதறகு எதிைொ் அனமச்-
ச்ம் நடவடிக்ன் எடுக்் முடியும் 
என்ைொர்.   

"அவர் �யன்�டுத்திய துப�ொக்கி, 
உரிமம் ப�றைதொ் நொன் நினைக் -
கிதைன். எவவொைொயினும், இநத 
சம்�வங்்ள பதொடர்�ொ் யொைொவது 

முனைப�ொடு அளித்தொல், சட்டப�டி 
நொங்்ள அதறகு எதிைொ் நடவடிக்ன் 
எடுக்் முடியும், ”என்று அனமச்சர் 
வீைதச்ை தமலும் குறிபபிட்டொர்.     
பவலிக்்னட மறறும் அனுைொதபுைம் 
சினைச்சொனல வ்ளொ்த்தில் நடநத 
சம்�வங்்ளுக்கு ப�ொறுபத�றை 
பலொஹொன் ைத்வத்த தநறறுமுன்தி -
ைம் தைது 'சினை நிர்வொ்ம் மறறும் 
ன்தி்ளின் மறுவொழ்வு இைொஜொங்் 
அனமச்சர் �தவினய துைநதொர்.  

தனிப்படடெ ்பகாெமனக்கு எடுத்துெரும...
பசய்வதறகு விதிக்்ப�ட்டிருக்கும் 
வனையனை, பவளிநொடு்ளிலிருநது 
நொட்டுக்கு வரு�வர்்ள ப்ொணடுவ-
ரும் ப�ொருட்்ளும் உள்ளடக்குவ-
தொ் பதரிவிக்்ப�டுவது பதொடர்பில் 
குறிபபிடுன்யிதலதய இவவொறு 
பதரிவித்தொர்.  

இது பதொடர்�ொ் அவர் பதொடர்நது 
பதரிவிக்ன்யில், அத்தியொவசிய-
மறை ப�ொருட்்ள எை பதரிவித்து 
623 ப�ொருட்்ன்ள இைக்குமதி பசய்-
வதறகு மத்திய வங்கி நி�நதனை-
்ன்ள விதித்துள்ளது. இநத விட-

யத்னத ஒரு சிலர் தவைொ் வி்ளங்கிக் 
ப்ொணடுள்ளைர் என்�னத அவர்்ள 
பதரிவிக்கும் ்ருத்துக்்ளில் இருநது 
பதளிவொகிைது.  

குறிப�ொ், பவளிநொடு்ளில் 
பதொழிலுக்கு பசன்றிருக்கும் இலங்-
ன்யர்்ள மீணடும் நொட்டுக்கு 
திரும்பும்த�ொது, ்டநத ்ொலங் -்
ன்ளபத�ொன்று படொபி, பசொக்லட் 
த�ொன்ை இனிபபு வன்்ள மறறும் 
பதொனலக்்ொட்சி த�ொன்ை இலத்திை-
னியல் ப�ொருட்்ன்ள ப்ொணடுவை 
முடியொது எை ஒரு சிலர் பதரிவித்து 

வருவதனை சமூ் வனலத்த்ளங்்ள 
ஊடொ்க் ்ொண முடிகிைது.  

பவளிநொடு்ளிலிருநது வரு�-
வர்்ள நொட்டுக்கு ப்ொணடுவரும் 
ப�ொருட்்ளுக்கு ஏற்ைதவ விதிக்்ப-
�ட்டிருக்கும் நி�நதனை்ள அல்லொ-
மல் புதிதொ் தவறு எநத வனையனை-
யும் விதிக்்ப�டவில்னல. மத்திய 
வங்கியிைொல் விதிக்்ப�ட்டிருக்கும் 
நி�நதனைக்கும் பவளிநொடு்ளில் 
இருப�வர்்ள நொட்டுக்குவரும்-
த�ொது ப்ொணடுவரும் ப�ொருட்்ளுக்-
கும் எவவித பதொடர்பும் இல்னல.  

அத்துடன் மத்திய வங்கியிைொல் 
623 ப�ொருட்்ளுக்கு விதிக்்ப�ட்டி-
ருக்கும் நி�நதனை்ள இைக்குமதி 
பசய்யப�டும் ப�ொருட்்ளுக்கு மொத்-
திைமொகும். நொட்டுக்குள இருக்கும் 
அநநியச் பசலொவணினய தடுத்துக் 
ப்ொளவதத இதன் தநொக்்மொகும். 
அதைொல் பவளிநொடு்ளிலிருநது 
வரும்த�ொது தமது �ொவனைக்்ொ் 
ப்ொணடுவரும் இனிபபுப ப�ொருட்-
்ள மறறும் இலத்திைனியல் ப�ொருட்-
்ளுக்கு இநதக் ்ட்டுப�ொடு உள்ள-
டக்்ப�டவில்னல என்ைொர். 

செளிபபுற ச்பகாறிமுமறயின்...
அதததவன்ள நொட்டின் உள்ள  ் சட்ட 
்ட்டனமபபின் மூலம் நொட்டின் 
அனைத்துப பிைச்சினை்ளுக்கும் தீர்வு 
்ொண முடியுபமன்றும் அவர் பதரிவித்-
துள்ளொர். ஜைொதி�தி ஊட  ் னமயம் 
ஏற�ொடு பசய்திருநத பசய்தியொ்ளர் 
மொநொடு தநறறு சூம் பதொழில்நுட்�த்-
தின் மூலம் நடத்தப�ட்டது. இச் பசய்-
தியொ்ளர் மொநொட்டில் ்லநதுப்ொணடு 
்ருத்து பதரிவிக்கும் த�ொதத அவர் 
இவவொறு பதரிவித்தொர்.   

பஜனிவொ மனித உரினமப த�ை-
னவயின் குறைச்சொட்டுக்்ள, ஐக்கிய 
நொடு்ள சன� அமர்வு மறறும் இலங்-
ன்யின் பவளிநொட்டுக் ப்ொளன் 
ஆகிய விடயங்்ன்ள உள்ளடக்கிய-
தொ  ் தநறனைய தமற�டி பசய்தியொ்ளர் 
மொநொடு நனடப�றைது.   

ஜைொதி�தியின் ஊட்ப த�ச்சொ்ளர் 
கிங்ஸ்லி ைத்ைொயக்், ஜைொதி�தியின் 
சிதைஷட ஆதலொச்ர் லலித் வீைதுங்் 
ஆகிதயொரும் �ங்த்றை இச் பசய்தியொ-
்ளர் மொநொட்டில் பவளிவிவ்ொை அனமச்-
சின் பசயலொ்ளர் தமலும் பதரிவிக்ன -்
யில்:     இம்முனை ஐக்கிய நொடு்ள 
மனித உரினம்ள த�ைனவக் கூட்டத்-
பதொடரின் த�ொது அதன் ஆனணயொ்ளர் 
நொய்ம் மிச்பசல் ப�ச்சலட் டிைொல் 
முன்னவக்்ப�ட்ட வொய்பமொழி மூல 
அறிக்ன்யின் த�ொது ்ொணொமறத�ொ-
தைொருக்கு நட்டஈடு வழங்்ல், எல்.
ரி. ரி. ஈ. சினைக் ன்தி்ன்ள விடுவித்-
தல், �யங்்ைவொத தனடச் சட்டத்னதத் 
திருத்தல் உளளிட்ட �ல விடயங்்ள 

பதொடர்பில் இலங்ன  ் அைசொங்்ம் 
முன்பைடுத்த நடவடிக்ன்்ளுக்குப 
�ொைொட்டு்ன்ளத் பதரிவித்திருநதனம 
மகிழ்ச்சிக்குரியது.   மனித உரினம-
்ளுக்குள மனைநதிருநது இலங்ன -்
யின் உள்ள  ் விடயங்்ளில் தனலயீடு 
பசய்வனத சீைொ, ைஷயொ, ஜப�ொன், 
வடப்ொரியொ, பதன்ப்ொரியொ, �ொகிஸ்-
தொன், ஈைொக், பவனிசியூலொ உளளிட்ட 
15 நொடு்ள எதிர்த்து இலங்ன்யுடன் 
ன்த்ொர்த்து நின்ைை.     மனித உரினம-
்ன்ளப �ொது்ொத்தல், நல்லிணக்்த்-
னதப பின்�றைல், �யங்்ைவொதத்னத 
ஒழித்தல் த�ொன்ை விடயங்்ளில் அை-
சொங்்ம் ப்ொணடுள்ள ப�ொறுபபுணர்வு 
அநத நொடு்ளின் விதசட �ொைொட்டுக்கு 
இலக்்ொகியுள்ளை.     பிைொநதியத்தி-
லுள்ள ஏனைய நொடு்ளுடன் ஒப-
பிட்டுப �ொர்க்குமிடத்து இலங்ன் 
அனமதியொை நொடொ  ் வி்ளங்குகிைது. 
�யங்்ைவொதத்னத ஒழித்தல், அடிப-
�னடவொதத்னதப �ைபபும் தீவிைவொ-
தத்னத ஒழித்தல் த�ொன்தை நொட்டு 
மக்்ளினடதய சமொதொைம் மறறும் 
நல்லிணக்்த்னதக் ்ட்டிபயழுபபுதல் 
த�ொன்ைவறறில் இலங்ன்யின் பவளி-
நொட்டுக் ப்ொளன  ் சிைப�ொைதொகும். 
அநதக் ப்ொளன்யின் அடிப�னடயில் 
பசயற�ட்டு அதி்ொைப த�ொட்டி்ளில் 
சிக்கிக்ப்ொள்ளொது முன்தைொக்கி ந்ர்-
வதத இலங்ன்யின் தநொக்்மொகும்.     
இநநொட்டின் அனமவிடம் பதொடர்பில் 
அதி  ் அவதொைத்துடன் அைசொங்்ம் 
பசயற�ட்டு வருகின்ைது என்ைொர்.

சலகாஹகான் மீது... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)
ப்ொணடிருப�தற்ொை தன்னம 

பதொடர்பில்   ்டுனமயொ  ் விைக்திய-
னடநதுள்ளது.    பலொஹொன் ைத்வத்த, 
தறப�ொழுது சினைச்சொனல்ள மு்ொ-
னமத்துவம் மறறும் புைர்வொழ்வு இைொ-
ஜொங்  ் அனமச்சர் �தவியிலிருநது 
வில  ் தீர்மொனித்திருநதொலும் இைத்தி-
ைக்்ல், ஆ�ைண பதொழில்துனை இைொ-
ஜொங்  ்அனமச்சர் �தவியிலிருநது வில-
்வில்னல என்�னதயும் இலங்ன் 
சட்டத்தைணி்ள சங்்ம் சுட்டிக்்ொட்டு-

கிைது.    பலொஹொன் ைத்வத்தவிைொல் 
புரியப�ட்ட இக்்டுனமயொை தணட-
னைக்குரிய குறைச்பசயல்்ள குறித்து 
உடன் நடவடிக்ன்்ன்ள தமறப்ொள-
ளுமொறு சட்ட மொஅதி�ர் மறறும் சட்ட 
அமுலொக்  ் அதி்ொரி்ள உள்ளடங் -்
லொை அனைத்து துனைசொர் அதி்ொரி -்
ன்ளயும்  இலங்ன  ் சட்டத்தைணி்ள 
சங்்ம் த்ட்டுக்ப்ொளகிைது ,   என்றும் 
அவவறிக்ன்யில் பதரிவிக்்ப�ட்-
டுள்ளது.

செகுைதி ச்பறுெதறகைகாகை... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)

உபபு பவளினய தசர்நத 26 வய-
தொைவைொவொர். னவத்தியசொனல-
யிலிருநது �ணப �ரிசில் ப�றும் 
தநொக்கில் இவவொறு குணனட னவத்-
துவிட்டு, அது பதொடர்பில் த்வல் 
அளித்துள்ளதொ் விசொைனண்ளில் 
குறிபபிட்டதொ் ப�ொலிஸொர் கூறிைர்.   
சநதத் ந�தை குணடு பதொடர்பில் 
முதல் த்வனல அளித்துள்ளதொ -்
வும் பதரிவித்த ப�ொலிஸொர், முன் -
பைடுத்த விசொைனண்ளில் அவதை 
குணனட குறித்த இடத்துக்கு எடுத்து 
வநதனம பதொடர்பில் த்வல்்ள 

பவளிப�டுத்தப�ட்டுள்ளதொ்வும் 
பதரிவித்தைர்.   நிர்மொண நடவடிக்-
ன்்ன்ள முன்பைடுக்கும் நிறுவ-
ைம் ஒன்றின் ஊழியைொை சநதத் 
ந�ர், னவத்தியசொனலயில் முன்பை-
டுக்்ப�டும் நிர்மொண �ணி்ளுக்-
்ொ் அங்கு ்டநத 12 நொட்்ளுக்கு 
முன்ைர் தவனலக்கு வநதவர் எை 
விசொைனணயில் பதரிய வநதுள்ளது. 
்டும் ்டன் சுனமயிைொல் �ொதிக்்ப -
�ட்டுள்ளதொ் கூைப�டும் சநதத் 
ந�ர், �ணம் ப�றும் தநொக்கில் நொட-
்மொடியதொ் குறிபபிட்டுள்ளொர்.  

நீடிப்பதகா? இல்மலய?... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)

அதன் பின்ைர் நொட்னட திைக்் முன்-
பைடுக்கும் நடவடிக்ன்்ள குறித்தும் 
ஜைொதி�தி வலியுறுத்தியிருநதொர். அதற -்
னமய சு்ொதொை னவத்திய தைபபின் �ரிநது-
னை்ன்ள அவர் முன்னவக்குமொறும் வலி-
யுறுத்தியிருநதொர்.   

நொடு திைக்்ப�டுவதறகு முன்ைர் 
வலுவொை சு்ொதொை வழிமுனை்ன்ள 
நனடமுனைப�டுத்தியொ் தவணடும் எை 
சு்ொதொை தைபபிைர் கூறியுள்ளைர். அதற -்

னமய அவர்்ளின் �ரிநதுனை்ள சு்ொதொை 
�ணிப�ொ்ளரிடம் ன்யளிக்்ப�ட்டுள்ள-
தொ்வும் பதரிவிக்்ப�ட்டுள்ளது.   

இநத �ரிநதுனை்ன்ள பவளளிக்கி-
ழனம (இன்று) ஜைொதி�தி தனலனமயில் 
கூடும் ப்ொவிட் ்ட்டுப�ொட்டு பசயல-
ணிக்கூட்டத்தில் சு்ொதொை �ணிப�ொ்ளரி-
ைொல் ஜைொதி�தியிடம் ஒப�னடக்்ப-
�டும். அதற்னமயதவ தீர்மொைங்்ள 
எடுக்்ப�டும்.   

இலஙமகைக்கு அமனத்து... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)

பவளிநொட்டு தவனலவொய்பபு்ள 
பதொடர்பில் அனைத்து வசதி்ன்ளயும் 
ப�றறுக் ப்ொடுப�தறகு நடவடிக்ன் 
எடுக்்ப�ட்டுள்ளது.   

அனைத்து நொடு்ளுடனும் ஒத்துனழபபு-
டன் பசயற�டுவதறகு நடவடிக்ன  ்எடுக்-
்ப�ட்டுள்ளதுடன் எநத வன்யிலும் 
நொட்டுக்கு �ொதிபபு ஏற�டும் வன்யில் 
பசயற�டப த�ொவதில்னல என்�து 
பதொடர்பிலும் ஜைொதி�தி அனைவருக்கும் 
பதளிவு�டுத்தியுள்ளொர்.   

2015 மொர்ச் 15 ஆம் தி்தி ஐக்கிய நொடு்ள 
சன� மனித உரினமப த�ைனவயில் நினை-
தவறைப�ட்ட தயொசனைனய நீக்குவதறகு 
ஜைொதி�தி தனலனமயிலொை அைசொங்்ம் 
தீர்மொனித்தது.    ்டநத அைசொங்்த்தின் 
்ொலத்தில் தமற�டி தயொசனை நினைதவற-

ைப�ட்டு நொட்டுக்கு அது �ொரிய �ொதிபன� 
ஏற�டுத்தியது.    யுத்தக் குறைம் பதொடர்பில் 
சர்வததச நொடு்ளின் பிைதிநிதி்ன்ள ஒன்றி-
னணத்துக் ப்ொளவது,விதசட சட்டங்்ன்ள 
இயறறுவது மறறும் விதசட நீதிமன்ைத்னத 
ஸ்தொபிப�து பதொடர்பிலும் நொட்டுக்குப 
ப�ரும் �ொதிபபு ஏற�டும் வன்யிலொை 
விடயங்்ள அநத தயொசனையில் உள்ளக்-
்ப�ட்டிருநதை. அதறகு அபத�ொனதய 
அைசொங்்ம் இணக்்ம் பதரிவித்திருநதது.   

ப�ொறுபபுக்கூைல் மறறும் ்ொணொமற-
த�ொதைொர் பதொடர்�ொை விடயங்்ள பதொடர்-
பில் ஆைொய்நது �ரிநதுனை்ன்ள முன்னவப-
�தறகு சிதைஷட நீதி�தி்ள குழு ஒன்றும் 
நியமிக்்ப�ட்டுள்ளது என்றும் ஜைொதி�தி-
யின் ஊட்ப த�ச்சொ்ளர் தமலும் பதரிவித்-
தொர்.(ஸ)  

செளிநகாடடுக்கு ... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)

மசகு எணனணனய ப�றறுக்-
ப்ொள்ள முடியும். அததத�ொன்று 
எரிவொயு ்ை அடி 9 ட்ரில்லியன் 
அங்கு ்ொணப�டுகிைது. அது 117 
பில்லியன் ரூ�ொ ப�றுமதியொைது. 
இைணனடயும் ்ணக்கிட்டுப 
�ொர்த்தொல் பமொத்தமொ் 267 பில் -
லியன்அபமரிக்்ன் படொலனைப 
ப�றறுக்ப்ொள்ள முடியும். அதில் 
50 வீதம் முதலீட்டொ்ளர்்ளுக்கு 
வழங்்ப�ட்டொலும் அைசொங்்ம் 
மீதம் 50 வீதமொ் 133.5 பில்லியன் 
படொலர்்ன்ள வருமொைமொ் ப�ற-
றுக்ப்ொள்ள முடியும். அைசொங்்ம் 
மறறும் அைச நிறுவைங்்ள 47 
பில்லியன் அபமரிக்்ன் படொலர் -
்ன்ள ்டைொ் பசலுத்த தவண-
டியுள்ள நினலயில் அதுத�ொன்ை 

மூன்று மடங்கு வருமொைத்னத 
அைசொங்்ம் இதன் மூலம் ப�ற -
றுக்ப்ொள்ள முடியும் என்றும் 
அனமச்சர் பதரிவித்துள்ளொர். 
இலங்ன் எரிப�ொருள அ்ழ்வில் 
ஒரு முக்கிய திருப�த்னத அனடந-
துள்ளது.  

அடுத்த மொதம் ப�ட்தைொலியம் 
பதொடர்�ொை சட்டம் �ொைொளு -
மன்ைத்தில் நினைதவறைப�ட்ட 
பின்ைர் ப�ட்தைொலிய அபிவி-
ருத்தி அதி்ொை சன� ஒன்று நிறு -
வப�ட்டு அதன் மூலம் உடை -
டியொ்தவ எரிப�ொருள அ்ழ்வு 
நடவடிக்ன்்ளுக்்ொ் முதலீட் -
டொ்ளர்்ன்ள வைவனழப�தறகு 
எதிர்�ொர்த்துள்ளதொ்வும் அவர் 
தமலும் பதரிவித்துள்ளொர்.(ஸ) 

இஞ்சி, உளுநது, ... (03ஆம் �க்்த் பதொடர்)

தனடபசய்யப�ட்ட இைக்கு-
மதி வன்யின் கீழ் நொட்டிறகு 
ப்ொணடு வைப�ட்டுள்ளது. 
குதினைப �ருபன�ப த�ொல 
இனவ ன�்ளில் மனைத்து னவக் -
்ப�ட்டிருநததொ்வும் அவர் 
பதரிவித்தொர்.    பமொத்த சநனத 
மதிபபு ரூ�ொ 64,17,467 எைவும் 

்ணிக்்ப�ட்டுள்ளது.    இச் சட்ட-
விதைொத இைக்குமதியொல் அைசொங்-
்ம் 18,38,636 ரூ�ொ இைக்குமதி 
வரினய இழநதுள்ளதொ்வும் பதரி -
விக்்ப�டுகிைது.    இது பதொடர் -
பில் தமலதி் விசொைனண்ள 
முன்பைடுக்்ப�டும் எை சுங்் 
தினணக்்்ளம் அறிவித்துள்ளது. 
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1.  nff;fpuht gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nff;fpuht nghJ tHj;jf 

re;ij fl;blj; njhFjpapd; jiukhbapy; 34 fil miwfs; kw;Wk; Nky; khbapy; 10 fil miwfis 

Nfs;tp %yk; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  2021.09.14 Kjy; 2021.10.04 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s 

nrhj;Jf;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; &gh ,uz;lhapuk; (&. 2000.00) kw;Wk; 

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gf; fl;lzk; &gh gj;jhapuk; (&. 10>000.00)I nrYj;jpa gpd;G Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Nfs;tpjhuHfSf;fhd mwpTWj;jy;fis nff;fpuht gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  2021.10.05k; jpfjp K.g. 10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; 

md;Nw K.g. 10.30 ,w;F gpuNjr rig mYtyfj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;.

4.  Fiwe;jgl;r Nfs;tpf;F Fiwthf rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; gpiz itg;Gj; 

njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;. mj;Jld; Nfs;tpfis toq;Fjy; gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; 

FOtpw;F chpaJ.

5.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; Fwpj;j mjpfhhpfsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 njhlHGfs; njh.Ng. ,yf;fk; 025 2264275> 025 2264273

jiytH>

gpuNjr rig ngWiff; FO>

nff;fpuht gpuNjr rig

2021.09.10k; jpfjp

Nfs;tp mwptpj;jy;

nff;fpuht gpuNjr rig - nff;fpuht

njhlH 

,y

fil 

miw

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

jiu khb fil miw

1 A1 15,000

2 A2 17,500

3 A3 16,500

4 A4 16,500

5 A5 16,500

6 A6 16,500

7 A7 16,500

8 A8 16,500

9 A9 17,500

10 A10 16,500

11 A11 16,500

12 A12 16,500

njhlH 

,y

fil 

miw

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

13 A13 16,500

14 A14 16,500

15 A15 16,500

16 A16 15,000

17 A17 17,500

18 A18 16,500

19 A19 16,500

20 A20 16,500

21 A21 16,500

22 A22 16,500

23 A23 16,500

24 A24 17,500

njhlH 

,y

fil 

miw

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

25 A25 16,500

26 A26 16,500

27 A27 16,500

28 A28 16,500

29 A29 16,500

30 A30 16,500

31 A31 14,250

32 A32 14,250

33 A33 14,250

34 A34 14,250

Kjyhk; khb fil miw

1 B1 11,000

2 B2 13,500

3 B3 10,000

4 B4 10,000

5 B5 10,000

6 B6 10,000

7 B7 10,000

8 B8 10,000

9 B9 11,000

10 B10 13,500

kf;fs; tq;fp
nfhl;lhQ;Nrid fpis

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; 

Mz;bd; 29Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd jPu;khdk;

tu;j;jf tsTld; $ba ngWkjpahd njd;de; Njhl;lj;jpd; Vytpw;gid

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tpguk;
Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lj;jpy; mSj;FW NfhuNsapd; Jdf` gj;Jtpy; fl;lhd gpuNjr rig 

vy;iyfspDs;Sk; fl;lhd gpuNjr nrayhsu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w nfhz;lfk;Ky;y fpuhk 

mYtyu; gpupT 93 ,Ds; nfhz;lfk;Ky;y fpuhkj;jpy; mike;Js;sJk;> 'GSf`tj;j" vd 

miof;fg;gLtJk; mwpag;gLtJk;> cupkk; ngw;w epymsitahsu; lg;s;A+. v];. v];. ngNuuh 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2014 xf;Nlhgu; 29 Me; jpfjpa 7608/1 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 1" vd milahskplg;gl;lJk; gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk; nrhy;yg;gl;l 'fhzpj;Jz;lk; 1  gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F 

ypl;b rpy;thtpd; fhzp> fpof;F tpkyrpwp ngu;zhd;Nlhtpd; fhzp> njw;F fhzpj;Jz;lk; 4 (6.00 

kPw;wu; tPjpf;fhf xJf;fg;gl;lJ) kw;Wk; Nkw;F fhzpj;Jz;lk; 2; gug;gstpy; ,J> gapu;r;nra;iffs; 

kw;Wk; mjd;NkYs;s vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J xU Vf;fiu (01 V. 00W. 00Ng.)> kWngau; 0.40469 

n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJld; ePu;nfhOk;G fhzpg; gjptfj;jpy; H 197/42 ,d;fPo; gjpTnra;ag;gl;Lk; 
cs;sJ.

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lj;jpy; mSj;FW NfhuNsapd; Jdf` gj;Jtpy; fl;lhd gpuNjr rig 

vy;iyfspDs;Sk; fl;lhd gpuNjr nrayhsu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w nfhz;lfk;Ky;y fpuhk 

mYtyu gpupT 93 ,Ds; nfhz;lfk;Ky;y fpuhkj;jpy; mike;Js;sJk;> 'GSf`tj;j" vd 

miof;fg;gLtJk; mwpag;gLtJk;> cupkk; ngw;w epymsitahsu; lg;s;A+. v];. v];. ngNuuh 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2014 xf;Nlhgu; 29 Me; jpfjpa 7608/1 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 2 " vd milahskplg;gl;lJk; gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk; nrhy;yg;gl;l 'fhzpj;Jz;lk;" 2  gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F 

gpupl;n[l; ngu;zhd;Nlh kw;Wk; ypl;b rpyth MfpNahupd; fhzp> fpof;F fhzpj;Jz;lk; 1 kw;Wk; 4 

(6.00 kPw;wu; tPjpf;fhf xJf;fg;gl;lJ)> njw;F fhzpj;Jz;lk; 3 kw;Wk; R+upah Nyd;l; Nry;]; ,w;Fupa 

fhzpj;Jz;lk; 1 ,d; vQ;rpAs;s gFjp kw;Wk; Nkw;F \pupahdh ngu;zhd;Nlhtpd; fhzp gug;gstpy; 

,J> gapu;r;nra;iffs; kw;Wk; mjd;NkYs;s vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J xU Vf;fu; kw;Wk; ,uz;L         

W}l;fis (01V. W}02. 00Ng.)> kWngau; 0.60703 n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJld; ePu;nfhOk;G 

fhzpg; gjptfj;jpy; H 268/36 ,d; fPo; gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lj;jpy; mSj;FW NfhuNsapd; Jdf` gj;Jtpy; fl;lhd gpuNjr rig 

vy;iyfspDs;Sk; fl;lhd gpuNjr nrayhsu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w nfhz;lfk;Ky;y fpuhk 

mYtyu; gpupT 93 ,Ds; nfhz;lfk;Ky;y fpuhkj;jpy; mike;Js;sJk;> 'GSf`tj;j" vd 

miof;fg;gLtJk; mwpag;gLtJk;> cupkk;ngw;w epy msitahsu; lg;s;A+.v];.v];.ngNuuh 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2014 xf;Nlhgu; 29 Me; jpfjpa 7608/1 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 3" vd milahskplg;gl;lJk; gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk; nrhy;yg;gl;l "fhzpj;Jz;lk; 3" gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F 

fhzpj;Jz;lq;fs; 2 kw;Wk; 4 (6.00 kPw;wu; tPjpf;fhf xJf;fg;gl;lJ)> fpof;F fhzpj;Jz;lk; 4 (6.00 

kPw;wu; tPjpf;fhf xJf;fg;gl;lJ) tpkyrpwp ngu;zhd;Nlhtpd; fhzp kw;Wk; <.v];. rg;guhkLtpd; 

fhzpj;Jz;lk; B> njw;F rg;guhkLtpd; fhzpj;Jz;lk; B kw;Wk; R+upah Nyd;l; Nry;]; ,w;Fupa 

fhzpj;Jz;lk; 1 ,d; vQ;rpAs;s gFjp kw;Wk; Nkw;F fhzpj;Jz;lk; 2 gug;gstpy; ,J> 

gapu;r;nra;iffs; kw;Wk; mjd;NkYs;s vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J Xu; Vf;fu; kw;Wk; gj;njhd;gJ jrk; 

xd;W G+r;rpak; Ngu;r;Rf;fis

(01V. W}.00. 19.10Ng.)> kWngau; 0.045299 n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJld; ePu;nfhOk;G fhzpg; 

gjptfj;jpy; H 328/12 ,d; fPo; gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.

nry;topAupikAlDk; fhzpapd; kPJk; mjd; neLfpYkhf

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lj;jpy; mSj;FW NfhuNsapd; Jdf` gj;Jtpy; fl;lhd gpuNjr rig 

vy;iyfspDs;Sk; fl;lhd gpuNjr nrayhsu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w nfhz;lfk;Ky;y fpuhk 

mYtyu; gpupT 93 ,Ds; nfhz;lfk;Ky;y fpuhkj;jpy; mike;Js;sJk;> 'GSf`tj;j" vd 

miof;fg;gLtJk; mwpag;gLtJk;> cupkk; ngw;w epymsitahsu; lg;s;A+.v];.v];.ngNuuh 

vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2014 xf;Nlhgu; 29 Me; jpfjpa 7608/1 Mk;. ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 4" vd milahskplg;gl;lJk; gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd 

mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk; nrhy;yg;gl;l "fhzpj;Jz;lk; 4  gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F 

fhzpj;Jz;lk; 1> fpof;F J\hu ngu;zhd;Nlhtpd; fhzp kw;Wk; fhzpj;Jz;lk; 5 (6.00 kPw;wu; 

tPjpf;fhf xJf;fg;gl;lJ)> njw;F fhzpj;Jz;lk; 3 kw;Wk; Nkw;F fhzpj;Jz;lk; 3 kw;Wk; 

fhzpj;Jz;lk;; 2 gug;gstpy; gaph; nra;iffs; ,J kw;Wk; mjd;NkYs;s vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J 

,Ugj;J ,uz;L jrk; ,uz;L G+r;rpak; r;Rf;fis (00V. 00W}. 22.20Ng.)> kWngau; 0.05614 

n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJld; ePu;nfhOk;G fhzpg; gjptfj;jpy; H197/43 ,d; fPo; 

gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo; 2021 xf;Nlhgu; 2Mk; jpfjp 

K.g. 11.30 kzpf;F kf;fs; tq;fp> ,y. 185> N[hu;[; Mu; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-13 vDk; Kftupapy; vd;dhy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

njhiyNgrp ,y. 011-4613568> 011-4613547 

Mjdj;jpw;Fg; gpuNtrpf;Fk; top:

ePu;nfhOk;G efuj;jpw;F mz;ikapYs;s njy;tj;j re;jpapy; tyJ gf;fkhfTs;s fpk;Gshgpl;ba 

tPjpapy; Rkhu; 5 fp.kP. tiu nry;Yk; NghJ tUk; fpk;Gshgpl;ba re;jpapy; ,lJGwk; jpUk;gp fl;bay 

tPjpapy; Rkhu; 750 kPw;wu; tiu nrd;W tyJ GwkhfTs;s nfhz;lfk;Ky;y tPjpf;Fg; gpuNtrpj;J 

kPz;Lk; 750 kPw;wu; tiu nry;Yk;NghJ (fp];l; njhopw;rhiyapd; gpujhd EiothapypypUe;J Rkhu; 

600 kPw;wu;) ,lJ Gwk; cs;s tPis tPjpapy; Mjdk; mike;Js;sJ. (,e;j Mjdj;jpy; ud;FUy;yh 

gl;lhR njhopw;rhiy mike;Js;sJ)

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021-08-13Mk; jpfjpa murhq;f tu;j;jkhdp kw;Wk; 2021-08-13Mk; jpfjpa 

jpdkpd kw;Wk; nla;yp epA+]; gj;jpupiffisg; ghu;f;fTk;.

nfhLg;gdT Kiw:

Vytpw;gid Kbtpy; ntw;wpfukhd nfhs;tdthsuhy; gpd;tUk; tifapy; nfhLg;gdTfisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

01. nfhs;tdT tpiyapy; 10% 

02. cs;@uhl;rp mjpfhurigf;fhd tupahf cs;@uhl;rpf;F 1% 

03.  Vyjhuupd; juFj; njhifahf tpw;gid tpiyapd; 2 1/2% 

04.  vOJtpidQu; kw;Wk; $TNthu; fl;lzkhf 2000.00 &gh 

05. rfy Nghf;Ftuj;Jr; nryTfs; vd;gdthFk;.

nfhs;tdT tpiyapd; kpFjp 90% njhifia tpw;gid ehs; Kjy; 30 ehl;fSf;Fs; kf;fs; tq;fp 

nfhOk;G tlf;F gpuhe;jpa Kfhikahsu; mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. mt;thW mg;gzj; 

njhifia 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jhtpl;lhy; Vw;fdNt nrYj;jpa 10% njhifia kPz;Lk; 

nrYj;jhkYk; tplTk; Mjdj;ij kPz;Lk; tpw;gid nra;Ak; cupikia tq;fp jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

njhiyNgrp:  94(0)112344982-5> 2327847-8

  94(0)112430148 (RM) 94(0)112344985 (Loan) 
'fpq;];tpt; nurpld;];"      Vu;tpd; ngNuuh> 

282/3> 5Mk; khb>       rkhjhd ePjthd;> Vyjhuu;> 

Nfhl;Nl tPjp> ENfnfhl.     ePjpkd;w Mizahsu;> kjpg;gPl;lhsu;> 

njhiyNgrp: 071-8021206      rj;jpagpukhzk; nra;j nkhopngau;g;ghsu;

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

thlif mbg;gilapy; nraw;wpl;l mYtyfj;ij elhj;jpr; 
nry;tjw;fhf tPnlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;sy;

rpak;gyhz;Lt gpuNjr nrayhsh; gphptpd; nfhl;bahfy gpuNjrj;jpy; cj;Njr #hpa 

rf;jp epiyaj;jpypUe;J 20 fp.kPw;wUf;Fs; gpd;tUk; trjpfisf; nfhz;l tPnlhd;iw 

thlif mbg;gilapy; nraw;wpl;l mYtyfkhf elhj;jpr; nry;tjw;fhf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

Njitg;ghLfs;

1.  kpd;rhu kw;Wk; Foha; ePh; trjpfs; rfpjk; gpujhd tPjpf;F mUfhikapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

2.  Mff; Fiwe;jJ ,uz;L thfdq;fs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l thfdq;fis epWj;jp 

itg;gjw;fhd trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mff; Fiwe;jJ 4 miwfs; kw;Wk; 2 Fspayiwfs; (Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs; 

rfpjk;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  rikayiwnahd;W> trpf;Fk; miw kw;Wk; cztUe;Jk; miwAld; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

5.  tPl;bd; nkhj;j gug;gsT Mff; Fiwe;jJ 2500 rJu mb mjw;F Nky; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

6.  xU tUl fhyj;jpw;Fj; NjitahfTs;sJ vd;gJld; Njitahdhy; ,d;Dk; xU 

tUl fhyj;jpw;F ePbg;gjw;fhd ,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~rpak;gyhz;Lt gpuNjrj;jpy; thlif 

mbg;gilapy; tPL|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J ngWifg; gphpT> ,yq;if 

epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig> ,y. 72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G 

7 vDk; Kfthpf;F 2021 xf;Nlhgh; 7Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy;> fLfjp jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fye;Jnfhs;tjw;F tpUk;Gk; 

gpujpepjpfs; my;yJ tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy; fhyk; Kbtile;j 

cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; mYtyf Neuj;jpy; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rig>

72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij>

nfhOk;G 7.

njhiyNgrp ,y. 0112575030 / 0718085472 njhiyefy;: 0112575089

kpd;dQ;ry; Kfthp: info@energy@gov.lk
,izajsk;: www.energy.gov.lk

epjp mikr;R

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G
(rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;)

01/10/2021 Kjy; 30/09/2023 tiuahd fhyj;jpw;F nraw;ghl;L NritfSf;fhd  nghWg;G kjpg;gPL kw;Wk; 
Vida NritfSf;fhd  ngWif

NITF/ADMIN/COM/AV/2021/001
NITF 2006Mk; Mz;L 28Mk; ,yf;f Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjp rl;lj;jhy; epWtg;gl;lJ> mjidj; njhlh;e;J 

2007Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjp (jpUj;jk;) rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lJ. ,yq;if fhg;GWjp 

xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpdhy; xOq;FgLj;jg;gl;ltuhfTk; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l / chpkk;ngw;w nghJf; fhg;GWjp Nrit 

toq;Feuhf NITF fUjg;gLfpd;wJ. NITF epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; gq;fspg;G fhg;GWjpj; jpl;lq;fs; %yk; vjph;ghuhj 

cly;ey ,lh;fs;> jdpg;gl;l tpgj;Jfs; kw;Wk; nrhj;Jf;fSf;F Vw;gLk; Nrjq;fSf;F vjpuhf ed;ikfs; kw;Wk; ghJfhg;ig 

NITF toq;Ffpd;wJ. NITF mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lk;> ghuhSkd;w cWg;gpdh;fSf;fhd kUj;Jt fhg;GWjpj; 

jpl;lk;> nghJthd fhg;GWjpj; jpl;lq;fs;> ,yq;ifapy; nghJ fhg;GWjpahsh;fSf;F 30% fl;lha kPs; fhg;GWjp kw;Wk; Ntiy 

epWj;jq;fs;> fytuq;fs;> rptpy; fytuq;fs;> kw;Wk; gaq;futhj epjpaj;jpd; rl;l ghJfhg;G vd;gtw;iw nraw;gLj;jpAs;sJ. ,J 

tptrha fhg;GWjpj; jpl;lk; kw;Wk; Njrpa ,aw;if mdh;j;j fhg;GWjpj; jpl;lq;fisAk; nraw;gLj;jpAs;sJ.

,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; ngWif topfhl;b eilKiwapd; fPo; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; 

MNyhrfh; epWtdq;fspypUe;J tpiyf;Nfhuy;fs; miof;fg;gLfpd;wd. xU fzf;fpay; epWtdj;jpd; $l;likg;G kw;Wk; xU 

rl;l epWtdj;Jld; mDkjpf;fg;gLfpd;wJ.

2021 mf;Nlhgu; 28Mk; jpfjp tiu> Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; ngahpy;  tiuag;gl;l tq;fp tiuT %yk; 

kPsspf;fg;glhj tpiyf;Nfhuy; fl;lzkhd 10>000.00 ,yq;if &gh my;yJ 50 USD nrYj;jpa gpd;> fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghUj;jkhd tq;fpf; fzf;FfSf;Fr; nrYj;jpajd; gpd; Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;> 4 tJ khb> ,y. 95> 

Nrh; rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;ij> nfhOk;G 2 vDk; KfthpapypUe;J   KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 09:00 

kzpj;jpahyk; Kjy; 15:00 kzpj;jpahyk;  tiu Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis NITF (www.nitf.lk), 
epjp mikr;R (www.treasury.gov.lk), my;yJ ntspehl;L tptfhu mikr;R (www.mfa.gov.lk) vd;gtw;wpd; ,izajsq;fspypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;.  tpiykDf;fSld; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; nrYj;jpa tq;fp tiuitr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fSld; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpw;fhd itg;Gr; rPl;il ,izj;jy; Ntz;Lk;. ,J 

,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

,y. &ghTf;fhd tq;fpf; fzf;F USD f;fhd  tq;fpf; fzf;F

tq;fpapd; ngah; kf;fs; tq;fp kf;fs; tq;fp

fpis jiyikaYtyfk; jiyikaYtyfk;

fzf;fpd; ngah; Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak; Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;

fzf;fpyf;fk; 033-1001-0-0000061 033-4-021-4-2467951
Swift Code PSBKLKLX PSBKLKLX

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fbj ciwapy; cs;spl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~01/10/2021 Kjy; 

30/09/2023 tiuahd fhyj;jpw;F nraw;ghl;L NritfSf;fhd nghWg;G kjpg;gPL kw;Wk; Vida NritfSf;fhd  ngWif|| 

vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L  2021 xf;Nlhgh; 29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp ,yq;ifapd; epiyahd Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; xd;wpy; Nehpy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk; my;yJ $hpah; Nrit %yk; my;yJ ];Nfd; nra;ag;gl;l gpujpfis 

kpd;dQ;rypd; (actuary_proc@ni  .lk) Clhf> nfhOk;G 02> ,y. 95> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 04Mk; khb> Njrpa 

fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytUf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. mjd; 

gpd;dh; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;l ,uz;L thuq;fSf;Fs; vt;tpjj; jpUj;jKk; ,y;yhky; tpiykDf;fspd; %yg; gpujpiar; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;L ,uz;L thu fhyj;jpDs; vt;tpj jpUj;jq;fSkpd;wp tpiykDf;fspd; %yg; gpujp rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. (2021 etk;gh; 12Mk; jpfjp)

nraw;ghl;L epWtdq;fs;; my;yJ cj;jpNahfg+h;t mq;fPfhuf; fbjj;Jldhd mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; 

rKfj;Jld; virtual meeting Clhf nfhOk;G 02> ,y. 95> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> 4Mk; jsj;jpYs;s Njrpa 

fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; gzpg;ghsh; rig miwapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

$l;lj;jpy; tpiykDjhuh;fspd; ngah;fs; kw;Wk; tpiyfis NITF mwptpf;Fk;.

fbj nkhop%yk; Mq;fpykhFk;. vt;thwhapDk; Nkw;gb Mtzq;fs; Mq;fpyk; jtph;e;j NtW VNjDk; nkhopapy; ,Ue;jhy; 

mj;jifa Mtzq;fSld; rhd;wspf;fg;gl;l Mq;fpy nkhopngah;g;Gk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j nkhopngah;g;G ,Wjpahff; 

fUjg;gLk; vd;gJld; toq;fg;gl;l jfty;fis tpsf;Ftjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk;.

rfy tpiykDjhuh;fSk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehspypUe;J ITB` gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpd; gpufhuk; 105 

ehl;fSf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpia toq;Fjy; Ntz;Lk;.

 

Mu;tKs;s jug;gpdu; gpd;tUk; egh;fisj; njhlh;Gnfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba  egu; :  Kfhikahsh; - eph;thfk; kw;Wk; kdpjtsk;

 Neub njhiyNgrp : +94 112026699
 nry;yplg; Ngrp : +94 777328460
 njhiyefy; : +94 112338778 
 kpd;dQ;ry; :  lasantha@ni  .lk

 jiytu;

 jpizf;fs ngWiff; FO>

 Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpak;>

 ,y. 95> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

 nfhOk;G 02.

 ,yq;if.
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அட்டாளைச்சேளை திைகரன் நிருபர்

அட்டாளைச்சேளை ்கடாணடா -
வதளதை பிர்தைசேததில் வீசிய மினி 
சூறடாவளி கடாரணமடாக அபபகுதி -
யின் களர்யடாரப பிர்தைசேஙகளில் 
பல்்வறு ்தைசேஙகள் ஏறபடடுள்ை-
தைடாக பிர்தைசே மககள் கவளை ததைரி -
விககின்றைர்.

்ேறறு முன்திைம் (15) மடாளை 
்வளையில் வீசிய பைததை கடாறறு -
்ைடாை சுழல் கடாறறு மினி சூறடாவ-
ளியடாக மடாறி அட்டாளைச்சேளை 
பிர்தைசே தசேயைகப பிரிவின் கீழுள்ை 
்கடாணடாவதளதை பகுதிகளில் பல்்வ -
றடாை ்சேதைஙகளை உண்டு பண்ணி-
யுள்ைது.

்கடாணடாவதளதை பிர்தைசேஙகளில் 
நிர்மடாணிககபபடடிருநதை மீைவ 

வடாடிகள் சிை இம்மினி சூறடாவளி 
கடாரணமடாக பைததை ்சேதைததிறகுள்ைடா-
கியுள்ைை. சிை மீைவ குடிளசேகளின் 
கூளரகள் பைததை கடாறறின் கடாரண-
மடாக சுககுநூறடாகியுள்ைை. மீைவக 
குடிளசேகளில் இருநதை தபறுமதி 
மிகக க்றதறடாழில் உபகரணஙக -
ளும் இதைைடால் ்சேதைமள்நதுள்ை-
தைடாக படாதிககபபட் மீைவர்கள் ததைரி-
விககின்றைர்.

இ்தை்வளை, ்கடாணடாவதளதை 
பிர்தைசேததில் உள்ை சிை மககள் குடி-
யிருபபு மளைகளுககுககும் படாதிப -
புககள் ஏறபடடுள்ைதைடாக ததைரிய வரு-
கின்றது. குடியிருபபு மளைகளின் 
கூளரகளுககும் ்சேதைம் ஏறபடடுள்ை-
தைடாக சேம்பநதைபபட் தைரபபிைர் ததைரி-
விககின்றைர்.

க்றகளரப பகுதியில் பைததை 
கடாறறு வீசி வருவதைைடால் களர்யடா-
ரப பகுதியில் நிறுததி ளவககபபடடி-
ருநதை ப்குகள் மறறும் வள்ைஙகள் 
சிைவறறுககும் ்சேதைம் ஏறபடடுள்ை-
தைடாகவும் க்றதறடாழிைடாைர்கள் ததைரி-
விககின்றைர்.

க்நதை சிை திைஙகைடாக அம்படாளற 
மடாவட்ததில் கடாைநிளை சீரின்-
ளமயடால் மீைவத ததைடாழிலில் ஈடு-
படடுள்ைவர்கள் தைமது ததைடாழில் 
ே்வடிகளககளில் ஈடுப் முடியடாதை 
நிளை ஏறபடடுள்ைதைடாகவும் பைததை 
கடாறறின் கடாரணமடாக க்ைளைகள் 
சுமடார் பதது அடிககு ்மதைழுவதைடா-
கவும் இதைைடால் தைமது வடாழவடாதைடாரம் 
படாதிககபபடடுள்ைதைடாகவும் மீைவர்-
கள் ததைரிவிககின்றைர்.

அட்டாளைச்சேளை ்�டாணடாவதளதையில்

ஒலுவில் கிழககு திைகரன் நிருபர்

ஒலுவில் துளறமுகததிலுள்ை குளற-
படாடுகளைக ்ேரடியடாகப படார்ளவ-
யிடடு கண்்றியும் முகமடாக ்ேறறு 
முன்திைம் களர்யடாரப படாதுகடாபபு 
மறறும் தைடாழ நிை இரடாஜடாஙக அளமச-
சேர் தமடாஹடான் பிரியதைர்சேை டி சில்வடா 
விஜயம் தசேயதைடார்.

இதைன்்படாது ஒலுவில் துளறமுகத-
தில் மண் மூ்பபட் பகுதிகளை 
இரடாஜடாஙக அளமசசேர் படார்ளவயிட் 
பின்ைர் ஒலுவில் துளறமுக அதிகடா-
ரிகள் மறறும் களர்யடாரம் ்பணல் 
மறறும் களர்யடார மூைவை முகடா-
ளமததுவத திளணககைததின் அதிகடா-
ரிகளு்ன் இது வி்யமடாக கைநதுளர-
யடாடிைடார். 

துளறமுகதளதை மீை இயஙக ளவப-
பதைறகடாை ே்வடிகளககளை மீைவர்-
களுககு ஏறபடுததிக தகடாடுககைடாம்.
ஆைடால் ஒலுவில் பிர்தைசேததின் க்ை-
ரிபபு வி்யததிளை உ்ைடியடாக கட-
டுபபடுததுவதைறகடாை ்வளைகளை 

தசேயய ்வண்டும். 
ஆக்வ இபபிர்தைசே மககளின் 

்தைளவயிளை நிவர்ததி தசேயவ்தைடாடு 
துளறமுகததில் மூ்பபடடுள்ை 
மண்ணிளை அகறறுவதைறகடாை ே்வ-
டிகளககளை க்றதறடாழில் மறறும் 
நீரியல்வை அபிவிருததி அளமசசு 
்மறதகடாள்ை ்வண்டும்.

இதைன் பின்ைர் ஒலுவில் ததைன்கிழக-
குப பல்களைககழகததின் பின்பகுதி  

க்ைரிபபு கடாரணமடாக மிக்மடாசேமடா-
கப படாதிககபபடடு இருநதைது.களர-
்யடாரப படாதுகடாபபு மறறும் தைடாழ நிை 
அபிவிருததி இரடாஜடாஙக அளமசசின் 
நிதி ஒதுககீடடின் மூைம் க்ைரிப-
பிளை தைடுபபதைறகடாை ்வளைததிட-
்ஙகள் முன்தைடுககபபடடுள்ைை.

இவ்வளைததிட்ஙகளையும் 
இரடாஜடாஙக அளமசசேர் ்ேரில் தசேன்று 
படார்ளவயிட்டார்.

ஒலுவில் துளைமு�ததின் குளைபடாடு�ளை 
்ேரடியடா�ப் படாரளவயி் சசேன்ை அளைசசேரமினி சூறாவளி

மயில்களின் வரு -
ளகயிைடால் தவறறுக-
கடாணிகள் வயல்தவ-
ளிகளில் உள்ை விசே 
ஜநதுககளின் ே்மடாட-
்ம்  குளறநதுள்ைது. 
அம்படாளற மடாவட்த-
தில்  ்வைடாண்ளம 
தசேயளக  அறுவள் 
நி ள ற வ ள ்ந து ள் ை 
நிளையில் தபரும்-
்படாக தசேயளக ஆரம்பமடாக உள்ை 
நிளையில்   கடாளை முதைல் மடாளை 
வளர  மயில்களின் ே்மடாட்ம் அதி-
கரிததுள்ைது.

இநநிளையில் மககளிைடால் 
ளகவி்பபடடுள்ை தவறறுககடா-
ணிகள் வயல் தவளிகளில் உள்ை  
விசேஜநதுககைடாை படாம்புகள், 
பூரடாண்கள், ்தைள்கள், ேண்டுகள், 
விசேபபூசசிகளின் ததைடால்ளை மயில் -
கூட்ஙகளின் வருளகயிைடால் 
குளறவள்நதுள்ைது்ன் விசேஜந -
துககளின் ே்மடாட்ஙகளும்  மயில்-
களின் விகடாரமடாை சேததைஙகளிைடால் 
மடடுபபடுததைபபடடுள்ைதைடாக விவ-
சேடாயிகள் மகிழசசி ததைரிவிததைைர்.

குறிபபடாக ேல்ைபடாம்பு உள்ளிட் 
விளதைபபு கடாைஙகளில் விசேஜநதுகக-
ளின் ே்மடாட்ம் அதிகரிதது கடாணப-
பட் ்படாதிலும் இபபகுதிககு எண்-
ணிகளகயறற மயில் கூட்ஙகள் 
வருளக தைநது விசேஜநதுககளை கட-
டுபபடுததி ்வடள்யடாடி வருவ -
தைடாக அவர்கள் குறிபபிட்ைர்.

மயில் கூட்ஙகளின் வருளகயி -
ைடால் அம்படாளற மடாவட்ததின்  
தபரிய நீைடாவளண, ஒலுவில் ,அட-
்டாளைச்சேளை ,மததியமுகடாம் 
,ேடாவிதைன்தவளி, சேவைககள்,சேம்-
மடாநதுளற  பகுதிகளில் விசேஜநதுகக-
ளின் குளறவள்நதுள்ைளம குறிப -
பி்ததைககது.படாறுக ஷிஹடான்

அமபடாளையில் ையில்�ளின் ே்ைடாட்ததைடால் 
விசேஜந்துக�ளின் சதைடால்ளலை குளைவு

மட்ககைபபு குறூப நிருபர்

தைனிளமபபடுததைல் ஊர்ஙகுச 
சேட்தளதைப பயன்படுததி அனும -
திப பததிரமின்றி மண் அகழவில் 
ஈடுபட் இருவளர ளகது தசேயதுள்-
ைதைடாக மட்ககைபபு மடாவட் குறற 
விசேடாரளணப பிரிவு தபடாறுபபதிகடாரி 
ஐ.பி.பண்்டார ததைரிவிததைடார்.

்ேறறு முன்திைம் (15)ஏறடாவூர் 
தபடாலிஸ் பிரிவிறகுடபட் புன்-
ைககு்டா பிர்தைசேததில் கிள்ககப-
தபறற தைகவதைடான்றின் அடிபபள -்

யில் மடாவட் சி்ரஷ் தபடாலிஸ் 
அததியடசேகர் சுதைத மடாசிஙகவின் 
வழிகடாட்லில் மடாவட் குறற விசேடா -
ரளணப பிரிவு அதிகடாரிகள் தபடாறுப-
பதிகடாரி பண்்டார தைளைளமயில் 
்மறதகடாண்் திடீர் சுறறி வளைப-
பின்்படாது  சேட்வி்ரடாதைமடாை 
முளறயில் மணல் அகழநது தகடாண்-
டிருநதை நிளையில் இருவளரக ளகது 
தசேயதைது்ன் அகழவிறகுப பயன்ப-
டுததிய தபக்கடா இயநதிரமும் மீட-
கபபட்து.

ஊர்ங்கு ்ேரததில் ைண் அ�ழந்தை 
இருவர ள�து; சபக்�டா இயந்திரம மீடபு

சேவைககள் குறூப 
நிருபர்

ஸ்ரீ ை ங க டா 
முஸ்லிம் கடாஙகி-
ரஸின் ஸ்தைடாபகத 
தைளைவர் அளமசசேர் 
மர்ஹஹூம் எம்.எச.
எ ம் . அ ஷ ர ப பின் 
21வது நிளை்வந-
தைல் நிகழவு சுகடாதைர 
ே ள ் மு ள ற க கு 
அளமவடாக, மட-
டு ப ப டு த தை ப ப ட -
்வர்களின் பஙகு 
பறறுதைலு்ன் சேம் -
மடாநதுளறயில் ்ேறறு(16) இ்ம்-
தபறறது.

இதைளை நிளைவுகூரும் வளகயில் 
சேம்மடாநதுளற ்வர்கள், விழுதுகள் 
சேமூக ்மம்படாடடு அளமபபின் 
ஏறபடாடடில் கததைமுல் குர்ஆனும், 
துஆப பிரடார்ததைளையும் சேம்மடாந-
துளற பிர்தைசே சேளபயின் முன்ைடாள் 
தைவிசேடாைர் ஐ.எம்.இபறடாகீம் தைளை-
ளமயில் ேள்தபறறது.

நிளை்வநதைல் உளரயிளை 
முன்ைடாள் சேம்மடாநதுளற பள்ளிவடா -

சேல் ேம்பிகளகயடாைர் சேளப தைளைவர் 
தமௌைவி ஏ.சீ.எம்.புஹடாரி நிகழததி-
யது்ன், துஆப பிரடார்ததைைையிளை 
தமௌைவி ஏ.எம்.இர்படான் நிகழததி-
ைடார்.

இநநிகழவில்; ஸ்ரீைஙகடா 
முஸ்லிம் கடாஙகிரஸின் பிரதி தசேய -
ைடாைர் மன்சூர்.ஏ கடாதைர், முன்ைடாள் 
பிர்தைசே சேளப உறுபபிைர்கள், கட -
சியின் உயர் பீ் உறுபபிைர்கள், 
உைமடாககள், உள்ளிட்்டார் கைநது 
தகடாண்்ைர்.

ைர்ஹூம எம.எச.எம.அஷரப்பின் 21வது 
நிளை்வந்தைல் சேமைடாந்துளையில்

்சேதைை விவசேடாயததிறகு 
்தைளவயடாை உர உறபததிளய விரி -
வுபடுததும்  அரசின் திட்ததிறகு 
அளமய கிழககு மடாகடாண ஆளுேர் 
அனுரடாதைடா யஹம்பததின்  கருததின் 
்பரில் மடாகடாண விவசேடாய ் சேளவகள் 
மததிய நிளையஙகளுககு தகடாம் -
்படாஸ்ட  மூைபதபடாருடகளை துண் -
்டாககும் இயநதிரஙகளை வழஙகும் 
ஆரம்ப நிகழவு மடாகடாண  பிரதைம 
தசேயைடாைர் துசிததை பி வணிகசிஙக 
தைளைளமயில் ்ேறறு(16) மடாகடாண 
விவசேடாய  பணிபபடாைர் கடாரியடாையத-
தில் ேள்தபறறது.  

திரு்கடாணமளை, மட்ககைபபு 
மறறும் அம்படாளற ்படான்ற  மடாவட-
்ஙகளுககு முதைறகட் ே்வடிகளக -
யடாக பகிர்நதைளிககபபட்  இயநதி-
ரஙகளின் எண்ணிகளக 44 ஆகும். 
அதைறகடாக ஐம்பததி ஐநது இைடசேம்  
ரூபடாய தசேைவு தசேயயபபடடுள்ைது. 
திரு்கடாணமளை மடாவட்ததில் 
14 விவசேடாய  நிளையஙகளுககும், 
மட்ககைபபு மடாவட்ததுககு 11-
ம் மறறும் அம்படாளற  மடாவட்த-
துககு 10-ம் எை இநதை இயநதிரஙகள் 
பகிர்நதைளிககபபட்ை. தைற்படாது  
தகடாம்்படாஸ்ட உறபததி ்மறதகடாள் -

ைபபடும் மடாகடாணஙகளில் உள்ை 9 
சிவில்  படாதுகடாபபு தசேயைணிகளுக -
கும் இவ இயநதிரஙகள் பகிர்நதைளிக-
கபபட்ை.   

்சேதைைப பசேளைளய பிரபைபப-
டுததும் முகமடாக ஜைடாதிபதி ்கடாட -
்டாபய  ரடாஜபகசே கிழககு மடாகடாணத-
துககடாக ஒதுககிய நிதியின் மூை்ம 
இவ இயநதிரஙகள்  விளைககு 
வடாஙகபபடடுள்ைை. மடாகடாணததில் 
உள்ை அளைதது விவசேடாய மததிய  
நிளையஙகளுககும் இயநதிரஙகளை 
தபறறுகதகடாடுகக ஆளுேர் ே்வ -
டிகளக எடுதது  வருகின்றடார்.   

இவ இயநதிரஙகள் வழஙகபபட் 
பின்ைர் விவசேடாய மததிய நிளையஙக-
ளின் கண்கடாணிபபின்  

கீழ அளைதது விவசேடாய சேஙக பிர -
திநிதிகளும் தகடாம்்படாஸ்ட உர உற-
பததிளய ்மறதகடாள்ை அவறளற 
உப்யடாகிகக முடியும்.   

இநநிகழவில் முன்ைடாள் மடாகடாண 
அளமசசேர் ஆரியவதி கைபபததி,  
ஆளுேரின் தசேயைடாைர் எல்.பி. மதைேடா -
யகக, மடாகடாண விவசேடாய பணிபபடா-
ைர் கைடாநிதி எஸ்  எம் உ்சேன் ஆகி -
்யடாரு்ன் மறறும் பைரும் கைநது 
தகடாண்்ைர்.       

கிழக்கு விெொய ைத்திய நிமையங்களுக்கு   

கல்முளை வி்சே் நிருபர்

கல்முளைப பிரடாநதிய சுகடாதைடார 
்சேளவகள் பணிமளைககுடபட் 
அன்ைமளை பிர்தைசே ளவததியசேடா-
ளையில் மருததுவர்கள் தைஙகுவதைற-
கடாை விடுதிதயடான்று ்ேறறு (16) 
திறநது ளவககபபட்து.

ளவததியசேடாளையின் ளவததிய 
தபடாறுபபதிகடாரி ்டாக்ர் அனுர 
பண்்டார தைளைளமயில் ேள்தபறற 
இநநிகழவில் கல்முளை பிரடாநதிய 

சுகடாதைடார ்சேளவகள் பணிபபடாைர் 
்டாக்ர் ஜி. சுகுணன் அதிதியடாகக 
கைநது இதைளைத திறநது ளவததைடார்

இவளவததியசேடாளையில் நீண்் 
கடாைமடாக புைரளமபபின்றி ளகவி-
்பபடடிருநதை பளழய விடுதிக கட-
்்ம், பிரடாநதிய சுகடாதைடார ்சேளவகள் 
பணிபபடாைர் ்மறதகடாண்் ே்வ -
டிகளகயின் பயைடாக புைரளமபபு 
தசேயயபபட்் இவவிடுதி திறநது 
ளவககபபடடிருககிறது. அதது்ன் 

விடுதிககுத ்தைளவயடாை சேகை வசேதி-
களும் ஏறபடுததைபபடடுள்ைை.

தூர இ்ஙகளில் இருநது வரு-
கின்ற ளவததியர்கள் தைஙகுவதைற -
தகை இவளவததியசேடாளையில் விடு -
திதயடான்று இல்ைடாதைதைன் கடாரணமடாக 
இஙகு நியமிககபபடுகின்ற ளவததி-
யர்கள், குறுகிய கடாைததினுள் இ்-
மடாறறம் தபறறுச தசேல்வதைடால், ளவத-
தியசேடாளை சீரடாக இயஙக முடியடாதை 
நிளைளம இருநது வநதைது. 

அன்ைைளலை ளவததியசேடாளலையில் ைருததுவர விடுதி திைப்பு

க�ாம்பாஸ்ட் மூலபகபாருட்�ளை   
துண்ாக்கும இயந்திரங�ள் பகிரந்்தளிபபு

திருமளை மடாவட் வி்சே் நிருபர்

ஸ்ரீைஙகடா முஸ்லிம் கடாஙகிரஸின் 
முன்ைடாள் அளமசசேரும் ஸ்தைடாபகத 
தைளைவர் மர்ஹஹும் எம்.எச.எம் அஷ -
ரபபின்  21வது நிளைவுதிைம் (16) 
திரு்கடாணமளை மடாவட் பிரதைடாை 
முஸ்லிம் கடாஙகிரஸ் கடாரியடாையம் 
கிண்ணியடாவில் இ்ம் தபறறது.

திரு்கடாணமளை மடாவட்  படாரடா -
ளுமன்ற உறுபபிைரும் முஸ்லிம் 
கடாஙகிரஸின் ்தைசிய அளமபபடாை -
ருமடாை எம்.எஸ் ததைௌபீக தைளை-
ளமயில் ேள்தபறற இநநிகழவில் 
மதைரசேடா மடாணவர்களிைடால் குர்ஆன் 
ஓதி தைமடாம் ளவபவமும் இ்ம்தபற -
றது.இதைளையடுதது மர்ஹஹும் எம்.
எச.எம். அஷரப நிளைவுளர ்பசசு-
களும் இ்ம்தபறறது.இநநிகழவில் 

உைமடாககள் மறறும் அரசியல் பிரமு-
கர்கள் உடப் பைர் கைநது தகடாண்-
்ைர்.இதைன் ்படாது குர் ஆன் தைமடாம் 
ளவபவததில் ஈடுபட் மடாணவர்க-
ளுககு குர்ஆன் பிரதிகளும் படாரடாளு-
மன்ற உறுபபிைரடால் வழஙகிளவக-
கபபட்ை.

திரு்கடாணமளை மடாவட் படாரடா -
ளுமன்ற உறுபபிைரும் ்தைசிய 
அளமபபடாைருமடாை எம்.எஸ் . 
ததைௌபீக இஙகு கருதது ததைரிவிகளக-
யில் :- 

மர்ஹஹும் அஸ்ரப என்பவர் ஒரு 
மடாமனிதைர். அவர்களைப பின்பறறி 
தைற்படாது உள்ை படாரடாளுமன்ற உறுப -
பிைர்கள் அளமசசேர்களும் தசேயல்-
ப் ்வண்டும்.ஏதைனில் அவர் ஒரு 
முன்மடாதிரியடாை அரசியல்வடாதியடாக-
வும் இருநதைடார்.

ைர்ஹும எம.எச.எம அஷரளப இன்ளைய 
அரசியல் வடாதி�ள் பின்பறை ்வண்டும
எம்.எஸ் த�ௌபீக் எம்.பி



கம்பளை நிரு்பர்

சுத்தமான குடிநீர் என்பது  சில ்பகு -
திகளில் வசிக்கும மக்களுக்கு அனு்ப-
விக்க முடியா்த ஒரு ஆடம்பரம ப்பா 
ருைாகவவ இருந்துவருகின்றளம 
வவ்தளனக்குரிய விடயமாகும. 
அதுவும இலஙளகயில் நீர்வைம 
நிரமபிய மளலயகததில் மக்கள் சுத-
்தமான குடிநீளர ப்பறுவ்தற்கு ்பல 
வருடஙகைாக மக்கள் வ்பாராடிவரு-
கின்றனர். அந்்தவளகயில் வேவா-
வேடட ராத்தஙபகாட வ்தாடட 
மக்கள் சுத்தமான குடிநீர் வசதியினறி 
20 வருடஙகளுக்கு வமல் ்பல்வவறு 
இனனல்களுக்கு முகம பகா டுததுவ-
ருகின்றனர்.

ேஙகுராஙபகத்த பிரவ்தச பசய -
லகததுக்குட்படட ்பகுதியிவலவய 
வேவாபேடட  ராத்தஙபகாட 
வ்தாடடம அளமந்துள்ைது. ராத-
்தஙபகாட வ்தாடடததில் சுமார் 60 
குடும்பஙகள் வளர  வாழ்கின்றனர். 
சுத்தமான  குடிநீர்  என்பது அவர் -
களின நீணடகால வகாரிக்ளகயாக 
இருந்துவருகின்றது. ராத்தஙபகாட 
வ்தாடடததில்  ஆரம்பததில் சுமார் 
25 குடும்பஙகவை இருந்துள்ைன. 
இ்தனால் அப்பகுதியில் இயற் -
ளகயாக அளமந்திருந்்த நீர் ஊற் -
றிலிருந்து வரும ்தணணீளரவய 
நீணடகாலமாக அவர்கள் ்பயன -
்படுததி வந்துள்ைனர். எனினும 

காலபவ்பாக்கில் குடும்பஙகளின 
எணணிக்ளக அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
குடிநீருக்கான வ்தளவயும அதிகரித -
துள்ைது. எனினும இயற்ளகயாக 
அளமந்்த ஊற்றிலிருந்து வரும நீர் 
அவர்களின அன்றாட வ்தளவகளை 
நிள்றவவற்றிக் பகாள்ை வ்பாதுமா -
ன்தாக இல்ளல என மக்கள் ப்தரி -
விக்கின்றனர்.வவறு வழியில்லாமல் 
இருப்பள்த பகாணடு பெடுொடக -
ைாக இப்பகுதி மக்கள் வாழ்ந்து வரு -
வ்தாக ப்தரிவிக்கின்றனர்.  

அதுமடடுமினறி  ஊற்று  நீரிளன 
மடடும ெமபியிருப்ப்தால் அதிக 
வ்றடசியான காலஙகளில் நீரினறி 
பசால்பலாணா துயரஙகளை அனு -
்பவிதது வருவ்தாக மக்கள் ப்தரிவிக் -
கின்றனர்.   வமலும அதிக மளைகா -
லஙகளில்  சில சமயஙகளில் வசறு 
கலந்்த  நீளர ்பருகவவணடிய நிளல 
ஏற்்படுவ்தாகவும மக்கள் ப்தரிவிக் -
கின்றனர். இ்தனால் அததியாவசிய 
வ்தளவகளைப பூர்ததிபசயவ்தற்கு 
கூட ப்பரும சிரமமாக இருப்ப்தாக 
வ்தாடட மக்கள் உள்ைக்குமு்றல் -
களை பவளிப்படுததியுள்ைனர்.

இது ப்தாடர்பில் ்பல ்தடளவகள் 
சம்பந்்தப்படட அதிகாரிகளிடம 
வகாரிக்ளக விடுததும இதுவளர எந் -
்தவி்த தீர்வு எடடப்படவில்ளல என 
மக்கள் அஙகலாயக்கின்றனர்.

எனவவ, ்தமக்கான குடிநீர் திட -
டதள்த ஏற்்படுததிக்பகாடுக்குமாறு 
ராத்தஙபகாட வ்தாடட மக்கள் 
வகாரிக்ளக விடுக்கின்றனர்.
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20 வருடங்கள்: குடிநீரின்றி அல்லற்படும்
ராத்தங்்காட த்தாடட மக்கள் 
அனு்பவிக்்க முடியாத  
ஆடெம்பரம ச்பா ருளா்க 
ைாறிவிடடெதா சுததைான குடிநீர்?

மஸபகலியா ப்பாலிஸ பிரிவிற் -
குட்படட  ஆர்.பி.வக பிைாண-
வடஷனின பிரவுன ஷீக்  வ்தாடட 
குயினஸவலணட பிரிவு மக்கள் 
்தமக்கு நிரந்்தர வீடுகளை அளமதது 
்தருமாறு வகாரிக்ளக விடுததுள்ைனர். 
கடந்்த மார்ச் மா்தம  11ஆம திகதி 20 
குடியிருபபுகளை வசர்ந்்த லயன குடி-
யிருபபு  மினசாரக் வகாைாறு காரண-
மாக  தீ  ்பற்றி எரிந்து சாம்பலானது.

இ்தனால் அந்்த 20 லயன வீடுக -
ளில்  வாழ்ந்்த 83 வ்பர் நிர்க்கதிக்குள்-
ைாகினர். அபவ்பாது  இவர்களை 
வ்தாடட நிர்வாகம  குயினஸவலனட 
்பாடசாளலயில்  ்தற்காலிகமாக 
்தஙக ளவத்தது.  சுமார் இரணடு 

வாரம ்தஙகிய பினனர்  ்பாடசாளல 
மீணடும தி்றக்கப்படடு வகுபபுகள் 
ெடத்தப்பட வவணடிய சூழ்நிளல-
யில் இவர்களை  சிறு குடிளசக-
ளில்  மீணடும குடிவயறினர்.

அந்்த சிறு குடிளசயில் சளமதது 
உணணுவவ்தாடு ்தாய, ்தந்ள்த,பிள்-
ளைகளுடன  கடந்்த ஆறு மா்த 
காலமாக   ்தஙகியிருந்்தனர். இந்நி -
ளலயில் ்தற்வ்பாது வ்தாடட நிர்வா-
கம  டிரஸட நிறுவனத்தால் வைஙகப-
்படட புதிய கூளர ்தகடுகள் மூஙகில் 
மரஙகள் என்பவற்ள்ற வைஙகி கூடா-
ரஙகள் அளமதது  பகாள்ளுமாறு  
்பணிததுள்ைது.

எது எப்படியாயினும  கடந்்த 

்பல ்தசாப்தஙகைாக ்பணிபுரிந்்த 
ப்தாழிலாைர்களுக்கு  நிரந்்தர 
வீடுகளை கடடிக் பகாடுக்க வவண-
டியது  வ்தாடட நிர்வாகததின-
தும  இனள்றய அரசாஙகததின -
தும  ப்பாறுப்பாகும.

்தற்வ்பாது அளமக்கப்படடுள்ை 
்தற்காலிக பகாடடில்களில் வ்தாடடத 
ப்தாழிலாைர்கள் மிகவும   சுகா்தா-
ரமற்்ற நிளலயில் வாழ்கின்றனர். 
்பாடசாளல பசல்லும மாணவர்க-
ளுக்கும  ளகக்குைந்ள்தகளை  ளவத-
திருக்கும ்தாயமார்களுக்கும அவவா -
்றான குடிளசகளில் ்தஙக  முடியா்த 
நிளல வ்தானறியுள்ை்தாக குற்்றச் -
சாடடு முனளவக்கின்றனர்.

கடந்்த மார்ச் மா்தம 11 ஆம திகதி 
தீ ்பரவியள்த அடுதது அரசியல்-
வாதிகள்,ப்தாணடு நிறுவனஙகள்,-
வ்தாடட நிர்வாகம என ்பலரும  ஒரு 
வார காலம  ப்தாடர்ந்து வந்து உ்தவி 
பசய்தனர். அ்தனபினனர்  எந்்த ஒரு 
நிறுவனவமா அல்லது அரசியல்-
வாதிகவைா முன வந்து எஙகளை 
்பார்க்கவில்ளல என மக்கள் அஙக-
லாயகின்றனர். இதுகுறிதது ்தற்வ்பா-
ள்தய அரசு முனவந்து வீடளமபபு 
திடடதள்த உருவாக்கி ்பாதிக்கப-
்படட 20 குடும்பஙகளுக்கும ்தனித-
்தனி வீடுகள் கடடி பகாடுக்குமாறு 
ப்பருந்வ்தாடட அளமச்சிடம மக்கள் 
வவணடுவகாள் விடுக்கின்றனர்.

தற்காலி் க்காட்டில்ள் வேண்காம்
நிரநதர வீடு்ளை அளைத்து தகாருங்ள்

குயின்ஸ்லேண்ட் பிரிவு மக்கள் ்்கோரிக்்க

ேற்்றன விவசட நிரு்பர்

பகாடடகளல பிரவ்தசததில் அதிக-
ரிதது வரும பகாவரானா ப்தாற்றிளன 
கடடுப்படுத்த பிரவ்தச மக்களுக்கு 
சுமார் ஐந்து லடசம ரூ்பா ப்பறுமதி-
யான  இலவச முகக் கவசஙகளை 
ப்பற்றுக்பகாடுக்க ெடவடிக்ளககள் 
எடுக்கப்படடுள்ை்தாக பகாடட-
களல பிரவ்தசசள்பயின ்தளலவர் 
ராஜமணி பிரசாத ப்தரிவித்தார்;.

பகாடடகளல பிரவ்தசசள்பயின 
மா்தாந்்த கூடடம கடந்்த (14) பகாட-
டகளல பிரவ்தசசள்பயில் வகடவ்பார் 
கூடததில் ெளடப்பற்்றது.

இந்்த கூடடததில் ஆளும மற்றும 
எதிர்கடசிகளை வசர்ந்்த 16 உறுபபி-
னர்களில் 14 வ்பர் கலந்து பகாணடி -
ருந்்தனர். அவர் இஙகு ப்தாடர்ந்து 
கருதது ப்தரிவிக்ளகயில் பகாடட -
களல  பிரவ்தசததில் பகாவரானா 
ப்தாற்று ்பரவல் அதிகரிதது வருவ-
்தாகவும இ்தற்கு பிர்தான காரணம 
மக்கள் சரியாக முகக்கவசம அணி-
யாளமயும அலடசிய வ்பாக்கில் 
இருப்ப்தனால் ப்தாற்று ்பரவல் அதி-
கரிததுள்ை்தாக சுகா்தார பிரிவினர் 
அளடயாைம கணடுள்ைனர். இந்நி-
ளலயில் மக்களை ்பாதுகாக்கின்ற 
ப்பாறுபபு பிரவ்தச சள்பக்கு இருப-
்ப்தனால் ஐம்ப்தாயிரம வ்பருக்கு  
சுமார் ஐந்து லடசம ப்பறுமதியான 
இலவச முக்ககவசம ப்பற்றுக்பகா-
டுக்க  வவணடும என்ற பிவரரளண 
பகாணடுவரப்படடுள்ைது. இ்தளன 
ஆளும மற்றும எதிர்கடசி அஙகத-
்தவர்கள் ஏகமன்தாக நிள்றவவற்றி-
யுள்ைனர்.

பகாடடகளல அதிகார சள்ப 
பிரவ்தசததுக்குட்படட ்பகுதிக-
ளில் இதுவளர சுமார் 842 வ்பர் 

பகாவரானா ப்தாற்றுக்குள்ைாகியி-
ருப்ப்தாகவும 46 வ்பர் இதுவளர மர -
ணமளடந்துள்ை்தாகவும ்தரவுகள் 
ப்தரிவிக்கின்றன. ஆகவவ மக்களை 
ப்தளிவுப்படுத்த வவணடிய 
ப்பாறுபபு உறுபபினர்கைாகிய ெம 
அளனவருக்கும உள்ைது. பகாடட-
களல பிரவ்தசததில் வ்பாகாவத்த,-
்பாமஸடன,வடடபகாட உள்ளிடட 
்பல ்பகுதிகளுக்கு ்தடுபபூசிகள் 
ப்பற்றுக்பகாடுக்க முடியா்த நிளல 
ஏற்்படடது. அ்தளன ப்தாடர்ந்து 
இராஜாஙக அளமச்சர் ஜீவன ப்தாண-
டமான நுவபரலியா ்பாராளுமன்ற 
உறுபபினர் எம.ரவமஸவரன ஆகி -
வயாரின கவனததிற்கு பகாணடு 
வந்்தள்த ப்தாடர்ந்து அந்்த பிரச் -
சிளன தீர்க்கப்படடுள்ைது. இ்தன்ப-
யனாக இதுவளர பகாடடகளல ்பகு-
தியிலுள்ை 41 ஆயிரதது 16 வ்பருக்கு 
இதுவளர ்தடுபபூசிகள் ப்பற்றுக்-
பகாடுக்கப்படடுள்ைன. இது 65 ச்தவீ-
்தம எனவும 20 வயதுக்கு வமற்்பட-
டவர்களுக்கு மாததிரம ்தற்வ்பாது 
்தடுபபூசிகள் ப்பற்றுக்பகாடுக்கப்பட 
வவணடியுள்ை்தாகவும இது 35 ச்தவீ-
்தம எனவும அவர் இ்தனவ்பாது சுட-
டிக்காடடினார். 

இலேவச மு்கக்கவசங்க்ை
பெற்றுகப்கோடுக்க நடவடிக்்க

பத்தளை ஆறறில 
ஆணின் ச்லம் மீட்பு

(ேற்்றன சுைற்சி நிரு்பர்)

திமபுள்ை ்பத்தளன ப்பாலிஸ 
பிரிவுக்குட்படட படவவான நீர் -
வீழ்ச்சிக்கு நீர் வைஙகும ்பத்தளன 
ஆற்றில் ஆணின சடலம ஒனறு மீட -
கப்படட்தாக திமபுள்ை ்பத்தளன 
ப்பாலிஸார் ப்தரிவித்தனர்.

சடலமாக மீடகப்படடவர் பகாட -
டகளல வூடடன ்பகுதிளய வசர்ந்்த 
60 வயதுளடய ஏ.்தஙகவவல் என 
அளடயாைம காணப்படடுள்ைார்.

இவவாறு சடலமாக மீடகப்பட-
டவர் கடந்்த 9ஆம திகதி மு்தல் 
காணாமல் வ்பாயவிடட்தாக 
ப்பாலிஸ நிளலயததில் அவரது 
உ்றவினர்கைால் முள்றப்பாடு 

்பதிவு பசயதுள்ை நிளலயிவலவய 
இவவாறு சடலமாக மீடகப்படடுள்-
ைார்.

எனினும, குறித்த ஆணின மரணம 
ப்தாடர்்பாக ்பலவகாணஙகளில் 
ப்பாலிஸார் விசாரளணகளை முன -
பனடுததுள்ைனர்.

நுவபரலியா நீதிமன்ற நீ்தவானின 
மரண விசாரளணகளின பினனர் 
சடலம ளவததிய ்பரிவசா்தளனக்காக  
ஆ்தார ளவததியசாளலக்கு அனுபபி 
ளவக்கப்படடுள்ை்தாக ப்பாலிஸார் 
ப்தரிவித்தனர்.

இச்சம்பவம ப்தாடர்்பாக வமலதிக 
விசாரளணகளை திமபுள்ை ்பத்தளன 
ப்பாலிஸார் வமற்பகாணடு வருகின-
்றனர்.

வொடடன பிரிடஜ் நிரு்பர் 

ப்பாகவந்்தலாளவ ்பகுதியில் சட-
டவிவரா்தமாக கசிபபு உற்்பததியில் 
ஈடு்படடு வந்்த ஐவர் ப்பாகவந்்த-
லாளவ ப்பாலிஸாரால் ளகது பசய -
யப்படடுள்ைனர்.

இச்சம்பவம வெற்றுமுனதினம 
பு்தனகிைளம மாளல இடம ப்பற்்ற-
்தாக ப்பாகவந்்தலாளவ ப்பாலிஸார் 
வமலும ப்தரிவித்தனர்.

ப்பாகவந்்தலாளவ ப்பாலிஸாரி-
னால் வமற்பகாள்ைப்படட சுற்றிவ -
ளைபபில் வ்பாது ப்பாகவந்்தலாவ 
ஓல்டி வ்தாடட ்பகுதியிலும மற்றும 

ப்பாகவந்்தலாளவ பகர்க்கஸ-
வவால்ட மததிய பிரிவு வ்தாடடப 
்பகுதிகளிவலவய  இந்்த ஐவரும 
ளகது பசயயப்படடவ்தாடு கசிபபு 
உற்்பததிக்காக ்பயன்படுத்தப்படட 
உ்பகரணஙகளையும ப்பாலிஸார் 
ளக்பற்றியுள்ைனர்.  சந்வ்தக ெ்பர்க-
ளிடமிருந்து ஒரு இலடசம மில்லி 
லீற்்றர் வகாடா ளகப்பற்்ற்படட்தாக 
ப்பாலிஸார் ப்தரிவித்ததுடன ளகது 
பசயயப்படட சந்வ்தக ெ்பர்களையும 
ேற்்றன நீ்தவான நீதிமனறில் முன-
னிளல்படுத்தவுள்ை்தாக ப்பாகவந்்த-
லாளவ ப்பாலிஸார் ப்தரிவித்தனர்.

்கசிப்பு உற்ெத்தி பசய்த ஐவர் ்்கது
அவசர்கோலே நலேனபுரி அ்மப்பினோல்
மருத்துவ உெ்கரணங்கள் வழங்கல்

கலோ ப்தல்வ்தாடளட அவச -
ரகால ெலனபுரி அளமபபினால் 
பிரவ்தச மக்களை பகாவரானா 
ப்தாற்றிலிருந்து ்பாதுகாப்ப்தற்கான 
்பல்வவறு நிகழ்ச்சித திடடஙகள் 
ஏற்்பாடு பசயயப்படடு முனபனடுக் -
கப்படடுவருகின்றது.

இ்தன ஒர் அஙகமாகவவ ப்தல் -
வ்தாடளட ளவததியசாளல மற்றும 

்பள்வைகம ளவததியசாளலக்கான 
ஒக்சிசன சிலிணடர்கள் வைஙகப -
்படடன.  இந்நிகழ்வு கடந்்த 15ஆம 
திகதி பசபடம்பர் மா்தம 2021 ெளட -
ப்பற்்றது. 

வமலும, இபபிரவ்தசததில் கிரா -
மவாரியாக உருவாக்கப்படட 
கிராமிய கணகாணிபபு குழுக்களுக் -
கான ஒக்சி மீற்்றர், மாஸக், ்பாது -

காபபு ஆளடகள் (PPE Kit) மற்றும 
ஏளனய மருததுவ உ்பகரணஙகள் 
வைஙகப்படடன. 

இந்்த ப்பறுமதி வாயந்்த ப்பாருட -
களை வைஙகுவ்தற்கு ஸ்ரீலஙகா பிர -
்தர்ஸ அளமபபு, ப்தல்வ்தாடளட 
கடடரியனஸ மற்றும அல்ோஜ் 
ஜமீல் ஆகிவயார் உ்தவி புரிந்துள்ை -
னர்.

செதனப ்பெமள செங்காய 
உற்பததியில் அதி்க விமளசெல்
மாத்தளை சுைற்சி நிரு்பர்

மாத்தளை மாவடடததில் வச்தனப 
்பசளைளய ்பயன்படுததி உற்்பததி 
பசய்த ப்பரிய பவஙகாயததில்  அவமாக 
விளைச்சல் கிளடததுள்ை்தாக விவ-
சாயிகள் ப்தரிவிக்கின்றனர். இமமா-
வடடததில் ்தமபுள்ளை, கவலபவல, 
சீகிரியா, ொவுல, அம்பண, வ்தவேுவ  
ஆகிய பிரவ்தசஙகளில் பசயளக ்பண-
ணப்படட ப்பருமைவு பவஙகாய 
நிலஙகளுக்கு இமமுள்ற விவசாயி-
கள் வச்தனப ்பசளை ்பயன்படுததிவய 
ப்பரிய பவஙகாய உற்்பததியில் ஈடு்பட-
டுள்ைனர். ஏக்கர் ஒனறுக்கு 1250 மு்தல் 
1500 கிவலா என்ற அடிப்பளடயில் 
வச்தனப ்பசளை  ்பயன்படுத்தப்படடுள்-
ை்தாக ப்தரிவிக்கப்படுகி்றது. ்தற்வ்பாது 
அறுவளட பசயயப்படடு வரும 
ப்பரிய பவஙகாயததிற்கு நிர்ணயிக்கப-
்படட விளலளய அரசினால் விதிக்கப-
்படடுள்ை்தால் விவசாயிகள் ெனளம 
அளடயவுள்ைனர். ்தற்வ்பாது ஒரு கிவலா 
பவஙகாயம 110 மு்தல் 120 ரூ்பா வளர 
்தமபுள்ை ப்பாருைா்தார மததிய நிளல-
யததில்  பகாள்வனவு பசயயப்படடு 
வருகின்றது.
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  ைர்லின் ைரிக்்கார்...

 அபதுல்காஹ்...

அருள் மறையாம் அல் குர்ஆ-
னின் முதலாவது அத்தியா-
யம் சூரா பாத்திஹாகும். 

இது ஏழு வசனங்கறைக் க்காண்ட 
ஒரு அத்தியாயம். 6666 வசனங்கறைக் 
க்காணடுள்ை இக்குர்ஆன் 114 அத்தி -
யாயங்கறை 30 ஜுஸுவு்கைா்க க்காண-
டுள்ை பபாதிலும் சூரா பாத்திஹாறவத் 
தான் அல்லாஹ் இதன் ஆரம்ப அத்தியா -
யமா்க அறமத்திருக்கின்ைான். இதன் 
ஊ்டா்க இவவத்தியாயத்தின் ம்கத்துவ-
மும் சிைப்பும் கதளிவாகின்ைது. 

குறிப்பா்க அல் குர்ஆன் இநத அத்தி -
யாயத்தின் சிைப்றப எடுத்தியம்பியுள்-
ைபதாடு முஹம்மத் (ஸல்) அவர்்களும் 
இச்சூராவின் சிைப்பு்கறை பல சநத-
ரப்பங்களில் எடுத்துக்கூறியுள்ைர்்கள். 
குறிப்பா்க ஐபவறைத் கதாழுற்கயில் 
பிரதானமா்க ஒதப்ப்ட பவணடிய ஸுரா 
இது. இச்சூரா ஒதப்ப்டாவிட்டால் 
கதாழுற்கபய நிறைபவைாது என்று 
நபி(ஸல்) அவர்்கள் கூறியுள்ைார்்கள். 
(ஆதாரம்: பு்காரி, முஸ்லிம்) . பமலும் 
இவவத்தியாயத்தின் ஒவகவாரு வச-
னத்றத ஒதும் பபாதும் அல்லாஹ் 
அதற்கு பதிலளிப்பதா்கவும் அன்னார் 
குறிப்பிடடுள்ைார்்கள். 

பமலும் அல் குர்ஆனின் நுறை-
வாயிலாவும், முழுக் குர்ஆனுக்்கான 
மு்கவுறரயா்கவும் இவவத்தியாயம் 
விைஙகுகின்ைது என்று அல் குர்ஆன் 
விரிவுறரயாைர்்கள் குறிப்பிடடுள்ைனர். 

உணறமயில் இநத அத்தியாயம் 
முழுக் குர்ஆனுக்கும் முன்னுறர என்ப-
தில் மாற்றுக் ்கருத்துக்கு இ்டமில்றல. 
முழுக் குர்ஆனும் உள்ை்டக்கியுள்ை 
வி்டயங்கள் சுருக்்கமா்கவும் நுணுக்்கமா-
்கவும் இநத ஏழு வசனங்களின் ஊ்டா்க 
முன்றவக்்கப்படடுள்ைன. குறிப்பா்க 
ஒரிறைக் ப்காடபாடு, மறுறம நம்-
பிக்ற்க, அல்லாஹ்வின் தூது ஆகிய 
மூன்றையும் முழுக் குர்ஆனும் உள்ை்டக்-
கியுள்ைது.  அதாவது இஸ்லாமிய க்காள்-
ற்கயின் அடித்தைங்கறையும் மனித 
உணர்வு்கைதும் ஆர்வங்கைதும் அடிப்-
பற்ட அம்சங்கறையும்  இநத அத்தியா-
யம் சாரம்சமா்கக் க்காணடிருக்கின்ைது. 

இநத அத்தியாயத்தின் ஆரம்ப வசனங-
்கள் அல்லாஹ்வின் கபயர் க்காணடு 
ஆரம்பமாவபதாடு உல்கம் உள்ளிட்ட 
முழு பிரபஞசத்திலுள்ை அத்தறன வஸ்-
து்களுக்கும் அல்லாஹ் தான் அதிபதி, 
அவன் தான் உரிறமயாைன்  என்பறத 
எடுத்துக்்காடடுகின்ைது. அவன் தான் 
பு்கழுக்கும் ம்கத்துவத்துக்கும் கசாந-
தக்்காரன். அவறனப் பு்கழ்நது துதித்து 
நன்றி கசலுத்த பவணடும்.  அத்பதாடு 
அவனது இரணடு முக்கிய பணபு்கள் 
சுடடிக்்காட்டப்படுகின்ைன.  அபதபந-
ரம் மறுறம நாளின் இருப்பு உறுதிப்-
படுவபதாடு அநநாளின் அதிபதியும் 

முழு அதி்காரத்தின்  கசாநதக்்காரனும் 
அல்லாஹ் தான் என்பது எடுத்தியம்பப்-
படடிருக்கின்ைது. இதற்்கடுத்த வசனம், 
அடியான் தன்றன அல்லாஹ்வி்டம் 
முழுறமயா்க ஒப்பற்டப்பது கதா்டர்-
பில் எடுத்துக்கூறுகின்ைது. இறுதியா்க 
பநர்வழிறயக் ்காடடுமாறு ப்காரிக்ற்க 
முன்றவக்்கப்படுகின்ைது. ஆனாலும் 
அது ப்காரிக்ற்கபயாடு மாத்திரம் நின்று 
வி்டாது அநபநர்வழி ்காட்டல் எவவாைா-
னது? எத்தற்கயதானது? என்பறதயும் 
குறிப்பிடடு ப்காரும் ்கட்டறமப்றபயும் 

க்காணடிருக்கின் -

ைன. அதாவது இவவத்தியாயத்தின் இறு-
திப்பகுதி மனிதனின்  பநர்வழி்காட்டல் 
ப்காரிக்ற்கயா்க அறமநதிருக்கின்ைது. 

இபதபவறை இநத ஏழு வசனங்களும் 
ஆரம்பம் முதல் இறுதி வறரயும் ஒன்-
று்டன் ஒன்று கதா்டர்புபட்டதா்கவும் 
்கன்கச்சிதமான கபாறுத்தப்பாடற்டக் 
க்காண்டதா்கவும் மி்கவும் நுணுக்்கமான 
ஓழுங்கறமப்றபக் க்காண்டதா்கவும்  
விைஙகுகின்ைன. குறிப்பா்க இநத அத்-
தியாயம் மூன்று பிரதான பகுதி்கைா்க 
உள்ைது. அவற்றில் ஒன்று அல்லாஹ்-
றவப் பு்கழுதல், இரணடு அடியான் 
தன்றன அல்லாஹ்வி்டம் ஒப்பற்டத்-

தல், மூன்று அல்லாஹ்-
வி்டம் பநர்வழி்காட்டல் 

ப்காரிக்ற்கறய முன்றவத்தல் 
ஆகியனவாகும். இநத பகுதி்களும் 

கூ்ட ஒன்பைாக்டான்று கதா்டர்புபட்ட-
தா்கபவ இருக்கின்ைது. 

அநத வற்கயில் இவவத்தியாயத்தின் 
முதல் மூன்று வசனங்களும் அல்லாஹ்-
வின் கபயறரக்க்காணடு ஆரம்பமா-
்கவபதாடு அவறனப் பு்கழ்வறதயும், 
அறனத்துப் பு்கழும் அவனுக்ப்க உரியன 
என்பறதயும் அவனது முக்கிய பணபு்க-
றையும் எடுத்தியம்புகிைது. இவவசனங-
்கள் பு்கைப்படுபவனின் தகுதி, ஆற்ைல், 
பணபு, திைன் என்பவற்றை கவளிப்ப-
டுத்தி நிற்கின்ைன. உணறமயில் உல்கம் 
உள்ளிட்ட இப்பிரபஞசத்றதயும் அவற்-
றிலுள்ை பற்டப்பு்களின் ஒழுஙகு்கறை-
யும் திட்டமி்டலு்டன் கூடிய நுணுக்-
்கங்கறையும் பநாக்கும் எநதகவாரு 
மனிதனும் இயல்பா்கபவ அல்லாஹ்-
றவப் பு்கைபவ கசயவான். அவனில் 

இயல்பா்கபவ பு்கழுவதற்கும் 
நன்றி கசலுத்துவதற்-

குமான உணர்வு 

்காணப்படுகின்ைது.   இவவத்தியாயத்-
தின் இரண்டாவது பகுதி 'உன்றனபய 
வணஙகுகின்பைாம். உன்னி்டபம உதவி 
பதடுகின்பைாம்' என்பதன் ஊ்டா்க தமது 
இயலாறமறயயும் எதிர்பார்ப்றபயும் 
அல்லாஹ்வி்டம் முன்றவப்பதற்்கான 

ஆரம்பமா்க உள்ைது. இதன் ஊ்டா்க 
அடுத்து மனிதன்  ஏபதா ப்காரிக்ற்கறய 
முன்றவக்்கப்பபாகிைான் என்பறத 
முன்கூடடிபய புரிநது க்காள்ை முடிகின்-
ைது. உணறமயில் மனிதன் எநதகவாரு 
உதவிறயயும் அல்லாஹ்வி்டம் தான் 
ப்கட்க பவணடும். அதுபவ அல்லாஹ்-
வி்டம் விருப்பமும் ஆகும். அதறனபய 
இநத வசன அறமப்பும் கவளிப்படுத்தி 
நிற்கின்ைன. அத்பதாடு நில்லாமல் அல் 
குர்ஆனின் பின்வரும் வசனங்களும் 
அதறன  எடுத்தியம்புகின்ைன.  

'உங்கள் இறைவன் கூறுகின்ைான். 
'நீங்கள் (உங்களுக்கு பவணடியறவ 
அறனத்றதயும்) என்னி்டபம ப்களுங-
்கள். நான் உங்களுற்டய பிரார்த்த-
றனறய அஙகீ்கரித்துக் க்காள்பவன்'. 
(அல் குர்ஆன் 40:60)

(நபிபய) உங்களி்டம் என்னு -
ற்டய அடியார்்கள் என்றனப் பற்றிக் 
ப்கட்டால் (அதற்கு நீங்கள் கூறுங்கள்) 

நிச்சயமா்க நான் சமீபமா்கபவ இருக் -
கின்பைன். (எவரும்) என்றன அறைத்-
தால் அநத அறைப்பாைரின் அறைப்-
புக்கு விற்டயளிப்பபன். ஆதலால் 
அவர்்கள் என்னி்டபம பிரார்த்தறன 
கசயயவும்.என்றனபய நம்பிக்ற்க 
க்காள்ைவும். (அதனால்)  அவர்்கள் பநர்-
வழிறய அற்டவார்்கள். (அல் குர்ஆன் 
2:186)

உணறமயில் உதவி, ஆதரறவ அல்-
லாஹ்வி்டம் தான் ப்கார பவணடும். அந-
தடிப்பற்டயில் ஸுரா பாத்திஹாவின் 
இறுதிபகுதி உதவி ப்காரும் ஒழுங்ககில் 
அறமநதிருக்கின்ைது, அநத உதவி-
யானது மனிதனின் ஈருல்க வாழ்வின் 
விபமாசனத்திற்கும் சுபீடசத்திற்கும் இன்-
றியறமயாததாகும்.  அது தான் பநர்வழி-
்காட்டல் ப்காரிக்ற்கயாகும். மனிதனின் 
வறரயறுக்்கப்பட்ட இவவுல்க வாழ்வுக் 
்கட்டத்றத ஈருலகிலும் சுபீடசம் கபைக்கூ-
டிய வற்கயில் அறமத்துக் க்காள்வதற்கு 
இவவழி்காட்டல் மி்கவும் அவசியம்.  இது 
மனிதனின் இருப்புக்கும் வாழ்வுக்குமான 
அறனத்து பதறவ்களிலும் தறலயாய 
பதறவயாகும். அதனால் தான் இக்ப்காரிக்-
ற்கக்கு முன்னுரிறம அளிக்்கப்படடிரு-
்கக்கின்ைது. இது கதா்டர்நதும் ப்காரப்ப்ட 
பவணடிய பதறவயும் கூ்ட. அதனால் 
தான் ஒவகவாரு கதாழுற்கயிலும் ஒதப்-
ப்ட பவணடிய அத்தியாயமா்க அல்லாஹ் 
இதறன ஆக்கி றவத்திருக்கின்ைான். 
இதன் ஊ்டா்கக் கிற்டக்்கப்கபறும் வழி-
்காட்டல், பநர்வழி்காட்டல் என்ை திருப்-

திறய மனதில் ஏற்படுத்தி்டவும் அநத 
வழி்காட்டலில் ஆறசயும் ஆர்வமும் 
ஏற்படடி்டவும் வழி வகுக்்க பவணடும். 
அத்பதாடு அப்பாறதயில் எதிர்படும் ்கஷ்-
்டங்கள் சிரமங்கறை இலாசாக்கி றவக்கு-
மாறும் ப்காரவும் பவணடும். 

அபதபநரம் அநத பநர்வழி்காட்டலா-
னது, அல்லாஹ்வி்டம் அஙகீ்கரிக்்கப்பட-
்டதா்கவும் இம்றம மறுறம வாழ்வின் 
கவற்றிக்கு உத்தரவாதமளிக்்க கூடியதா்க-
வும் இருக்்க பவணடும். அது இறைத்தூதர்-
்கள், நபிமார்்கைது வழியா்கவும் அவர்்கள் 
அறைத்த வழி்காட்டலா்கவும், இறைபந-
சர்்கள் நல்லவர்்கள் ந்டநத பாறதயா்கவும் 
அல்லாஹ் அருள் புரிநதவர்்களின் பாறத-
யா்கவும்  இருக்்கவும் பவணடும். 

அத்பதாடு அப்பாறத அல்லாஹ்வின் 
ப்காபத்றத சம்பாத்தித்தவர்்கைதும் அதற்கு  
உள்ைானவர்்கைதும் பாறதயா்கபவா சத்தி-
யத்றத அறிநதும் வழிக்கடடு பபானவர்-
்கைதும் பாறதயா்கவும் இருக்்கக்கூ்டாது. 
அதாவது சத்தியத்றத அறிநத பிைகும் அதி-
லிருநது வழி பிைழ்நதவர்்கபை இறைவ-
னின் ப்காபத்திற்கு உள்ைானவர்்கைாவர். 
அபதபநரம் சத்தியத்றத அறிநது க்காள்ை 
தவறி வழிப்கடடில் மூழ்கிக் கி்டப்பவர்்கள் 
வழிதவறியவர்்கைாவர்.

இவவாறு பரநத அர்த்தத்றதக் 
க்காண்டா்க இக்ப்காரிக்ற்க அறமநதி-
ருக்கின்ைது.  அல்லாஹ்றவ ஆசானா்கக் 
க்காணடிருக்கும் இக்குர்ஆனின் முதல் அத்-
தியாயமான பாத்திஹா பார்ப்பதற்கு பிரார்த்-
தறன வடிவத்றதக் க்காண்டதா்க இருநத 
பபாதிலும் மனிதனின் குரல் வடிவில் 
அறமநதிருப்பது தனித்துவ அம்சமாகும். 

இநத அத்தியாயத்தின் படி, மனிதன் 
வாழ்றவயும் கசயற்பாடு்கறையும் இநத 
ஒழுஙகில் அறமநது க்காள்ை பவணடும் 
என்ை கசயதி வைங்கப்படடிருக்கின்ைது.  

அதனால் மனிதன் எல்லா சநதர்ப்பத்தி-
லும் அல்லாஹ்றவ சார்நதிருக்்க பவணடி-
யவனான். ஏகனனில் ஒவகவாரு வினா-
டியும் அல்லாஹ்வின் அருடக்காற்ட்கள் 
அறனத்து பற்டப்புக்்கள் மீதும், குறிப்பா்க 
மனிதர்்கள் மீதும் கபாழிநத வணணமுள்-
ைன. அதனால் ஒவகவாரு கசயலின் ஆரம்-
பத்திலும் இறுதியிலும் அல்லாஹ்றவப் 
பு்கழுவது இஸ்லாமிய ்கணபணாட்டத்-
தின் அடிப்பற்ட அம்சங்களில் ஒன்ைா்க 
விைஙகுகின்ைது.  அதனால் அவன் தம் 
பதறவ்கள், எதிர்பார்ப்பு்கள் அறனத்றத -
யும் அல்லாஹ்வி்டபம முன்றவத்து 
ப்கார பவணடும். 

அதற்்கான  ஒழுஙற்கயும் வழி்காட-
்டறல  இநத அத்தியாயம் வைஙகிக் 
க்காணடிருக்கின்ைது.   நபி(ஸல்) அவர்-
்களின் பிரார்த்தறன்களின் ஒழுஙகும் 
இநத அத்தியாய வடிவில் அறமநதிருப்-
பறத அவதானிக்்கலாம். 

ஆ்கபவ எமது பதறவ்கறையும் 
எதிர்பார்ப்பு்கறையும் சூைா பாத்திஹா -
வின் ஒழுஙகில் அல்லாஹ்வி்டம் முன் -
றவத்து அவனது அருறையும் ்கருறண-
றயயும் கபற்றுக்க்காள்பவாம்.

உல்க வாழ்வு வறரயறுக்்கப்பட-
்டதான பபாதிலும் மறு உல்க 

வாழ்வு வறரயறை அற்ைதாகும். 
ஆனாலும் அவவாழ்வுக்கு தயாராவதற்-
்கான இ்டமா்கவும் வாழ்வுக் ்காலமா்க-
வும் உல்க வாழ்வு விைஙகிக் க்காணடி -
ருக்கின்ைது. இதறன அல் குர்ஆனும் 
நபிகமாழி்களும் மி்கவும் கதளிவா்க 
எடுத்தியம்பிக் க்காணடிரு்கக்கின் -
ைன. அதற்குத் பதறவயான வழி்காட -
்டல்்கறையும் வைஙகிக் 
க்காணடிருக்கின்ைன.

அதனால் மறு உல்க 
வாழ்வின் கபறுமதிறய -
யும் முக்கியத்துவத்றத -
யும் உணர்நதுள்ைவர்்கள் 
அதற்ப்கற்ப இநத உல்க வாழ்றவ 
அறமத்துக் க்காணடு மறு உல்க வாழ் -
வுக்்கான தயார்படுத்தல்்கறை பமற் -
க்காள்கின்ைார்்கள்.  

அநத வற்கயில் இவவுல்க வாழ்வுக் 
்காலத்தில் சுவர்க்்கத்தில் பபரீச் -
சம் மரக்்கன்று்கறை நடுவதற்குரிய 
வழி்காட்டல்்கறையும் நபி (ஸல்) 
அவர்்கள் வைஙகியுள்ைார்்கள். இது  
சிரமபமா ்கஷ்்டபமா அற்ை வி்டயம். 
ஆனால் கபருமதிமிகு ம்கத்துவம் 
மிக்்க ்காரியம். 

அது தான், 'ஸுப்ஹானல்லாஹில் 
அழீம் வபி ஹம்திஹி ' (ம்கத்துவம் 
மிக்்க அல்லாஹ்றவ துதிப்பபதாடு  
அவறனப் பு்கழ்நது பபாற்றுகின் -
பைன்) என்று எவகராருவர் (அல் -
லாஹ்வுக்்கா்க) குறிப்பிடுகின்ைாபரா 
அவருக்்கா்க சுவர்க்்கத்தில் ஒரு 
பபரீச்சம் மரக்்கன்று ந்டப்படும்' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்்கள் கூறியுள் -
ைார்்கள். 

(ஆதாரம்: திர்மிதி). 
இபதபவறை 'அபூ -
தாவூத்'தில் வந -
துள்ை ஒரு அறிவிப் -
பில், இபத துதிச் 
கசாற்்கறை எவகரா -

ருவர் ்காறலயிபலா மாறலயிபலா 
100 த்டறவ கமாழிநதால் அவர் 
அற்டநதுக்காள்ளும் நன்றம்கறைப் 
பபான்று எநதப் பற்டப்பும் நன்றம -
்கறைப் கபற்றுக்க்காள்ைாது' என்று 
பதிவாகியுள்ைது.

ஆ்கபவ சுவர்க்்கத்தில் பபரீச்சம் 
மரக்்கன்று்கறை தினமும் அதி்கமதி-
்கம் நடடிடுவதிலும் எநதப்பற்டப்பும் 
கபற்றிராத நன்றம்கறை அற்டநதிடு-
வதிலும் இநத தூய துதிச்கசால்்கறை 
க்காணடு முயற்சிப்பபாம். 

மு  ஸ்லிம ெமூ்த்தின் 
மி் முக்கிய ்கா்்ட்-
டெம தகான் நபி (ஸல) 

அெர்்ளும அெர்்ளது ததகாழர்்ளும 
ெகாழ்நத ்கா்்ட்டெைகாகும. இதமை நபி 
(ஸல) அெர்்ள் சிற்நத நூறறகாண்டு 
என்று சி்காகித்து கூறியுள்ளகார்்ள். அக்-
்கா்த்தில ெகாழ்நத ஸஹகாபி ச்பண்ை-
ணி்ள் எப்படி இரு்நதகார்்ள் என்்பதமை 
்பகார்க்கின்ற யகாரும இஸ்்காம பிறத்பகாக்-
்காைது. முஸ்லிம ச்பண்்ள் பிறத்பகாக்்கா-
ைெர்்ளகா் இரு்நதகார்்ள் என்று குறிப-
பிடெதெ ைகாட்டெகார்்ள். ச்பண்ணுரிமைமய 
த்பகாரகாடிப ச்பறறுக்ச்காண்டெ இன்மறய 
ைனித இை ெர்காறறில எவ்வித ஆர்ப-
்பகாட்டெங்ளுமின்றி இஸ்்காம ச்பண்-
ணிைத்துக்்காை உரிமை்மள ெழஙகி-
யுள்ளது. அெறமற அக்்கா் ச்பண்்ள் 

எவ்ெகாறு ்பயன்்படுத்தியுள்ளகார்்ள் என்்ப-
தமை நகாம ்ண்டெமடெய முடியும.

்லவித்துமற
நபி (ஸல) அெர்்ளின் ைமைவியரில 

ஒருெரகாை ஆயிஷகா (ரழி) அெர்்ள் ஒரு 
சிற்நத ்லவியிய்காளரகா்க் ்காணப்பட்-
டெகார். அெர் 2210 ஹதீஸ்்மள அறிவித் -
துள்ளகார்்ள். அதி்ைகாை ஹதீஸ்்மள 
முதல ச்பண்ைணியகா் அெர் ்ருதப்ப-
டுகிறகார். 350 க்கும தைற்பட்டெெர்்ள் 
அெரிடெம ஹதீஸ்்மள ்றறு அறிவித்-
துள்ளகார்்ள். அெரது த்நமத அபூ ்பக்்ர், 
உைர், இபனு உைர், அபூ ஹுமரரகா, அபூ 
மூஸகா அஷ்அரி, அபதுல்காஹ் இபனு 
அப்பகாஸ், அமர் இபனுல ஆஸ் (ரழியல-
்காஹு அன்ஹும) த்பகான்ற ஸஹகா்பகாக்-
்ள் ஆயிஷகா (ரழி) அெர்்ளின் ைகாணெர்-
்ளகாெர்.

ஆயிஷகா (ரழி) அெர்்ள் ஹதீஸ் துமற-
யுடென் பிக்ஹ், தபஸீர், இ்க்கியம, ் விமத, 
மெத்தியம த்பகான்ற துமற்ளிலும பு -்
மையுள்ள ஒருெரகா் விளஙகிைகார். 

சுைகார் 40க்கும தைற்பட்டெ ஸஹகாபி 
ச்பண்்ள் 6797 ஹதீஸ்்மள அறிவித்-
துள்ளகார்்ள். அதை்ைகாை ஹதீஸ்்மள 
அெர்்ளிடெமிரு்நது ஆண் ஸஹகா்பகாக்்தள 
ச்பறறுள்ளகார்்ள்.

ஆயிஷகா, உமமு ஸ்ைகா, ஸபியயகா 
பின்த் ஹுயய, ஹபஸகா பின்த் உைர், 
மஸைப பின்த் ஜஹ்ஷ், அஸ்ைகா பின்த் 
அபீ்பக்்ர், உமமு அதியயகா (ரழியல-
்காஹு அன்ஹுன்ை) த்பகான்ற ச்பண் 
ஸஹகா்பகாக்்ள் ைகார்க்் தீர்பபு ெழங்க் 
கூடியெர்்ளகா்வும இரு்நதுள்ளகார்்ள். 
அதை்ைகாை ஆண்்ள் அெர்்ளிடெமி-
ரு்நது ைகார்க்்த் தீர்பபு்மள ச்பறறுள்-
ளகார்்ள். 

சைகாழி, இ்க்கியம, ்விமத த்பகான்ற 
துமற்ளிலும ஸஹகாபி ச்பண்்ள் தடெம 
்பதித்துள்ளகார்்ள். ஆயிஷகா, ்ன்ஸகா, 
அர்ெகா பின்த் ஹகாரிஸ், ையமூைகா பின்த் 
அபதல்காஹ், ஸபியயகா பின்த் அபதுல 

முத்தலிப, உைர் (ரழி)யின் ைமைவியகாை 
ஆதி்கா பின்த் மஸத் (ரழியல்காஹு 
அன்ஹுன்ை) த்பகான்தறகார்்மள இதறகு 
உதகாரணைகா்க் குறிபபிடெ்காம.

மெத்தியத் துமற
மெத்தியதுமறயில ஈடு்பட்டெ ஸஹகாபி 

ச்பண்்மளயும நகாம ்காண்காம. அெர்-
்ள் ஆண்்ளுக்கும மெத்தியம செய-
துள்ளகார்்ள். ்காயங்ளுக்கு ைரு்நதிடெல, 
ைருத்துெ ்பரிதெகாதமை்மள செயதல, 
முதலுதவிப ்பணி்மள முன்சைடுத்தல 
ைறறும தகாதி்ளகா்வும ்பணியகாறறியுள்-
ளகார்்ள். குறிப்பகா் யுத்தத்தில ்காயப-
்பட்டெெர்்ளுக்கு ததமெயகாை மெத்திய 
்பணியிமை அெர்்ள் தைறச்காண்டுள்-
ளகார்்ள்.  

உமமு அதியயகா என்ற அன்ெகாரிப 

ச்பண், 'நகான் நபி (ஸல) அெர்்ளுடென் 
ஏழு யுத்தங்ளில ்பணியகாறறியுள்தளன். 
அெர்்ளின் ச்பகாருட்்மள ்பகாது்காப -
த்பன், உணவு ெமைத்துக் ச்காடுபத்பன், 
்காயப்பட்டெெர்்ளுக்கு ைரு்நதிடுதென். 
தநகாயகாளி்மள ் ெனித்துக் ச்காள்தென்' 
என்று கூறியுள்ளகார்்ள். (ஆதகாரம: 
முஸ்லிம). இெர் ெத்திர சிகிசமெ ெகார்்நத 
்பணி்மளயும செயதுள்ளகார்்ள்.

ைதீைகாவின் தம்ெர் ஸஃத் இபனு 
முஆத் (ரழி) அெர்்ள் ்காயைமடெ்நத 
த்பகாது ைஸ்ஜிதுன் ந்பவிக்கு அரு்காமை-

யில ரும்பதகா அல அஸ்்மி (ரழி) என்ற 
செலெ்நத ச்பண்ைணியகால அமைக்்ப -
்பட்டு அெரது செ்வில நிர்ெகிக்்ப்பட்டுக் 
ச்காண்டிரு்நத கூடெகாரத்துக்கு எடுத்துச 
செலலுைகாறு ்பணித்தகார்்ள். சநருக் -்
ைகா் இரு்நது அெரது சு்த்மத விெகாரித்-
துக் ச்காள்ெதற்கா் கூடெகாரத்துக்கு எடுத் -
துச செலலுங்ள் என்றகார்்ள். (ஆதகாரம: 
பு்காரி -463). இது இஸ்்காமிய ெர்காற-
றில உருெகாை முதல ைருத்துெ மு்கா-
ைகா்க் ்ருதப்படுகிறது. இது 'ரும்பதகா-
வின் கூடெகாரம' என்தற அமழக்்ப்பட்டெது. 
இஙகு ்ப் ஸஹகாபி ச்பண்்ள் ்பணியகாற -
றியுள்ளகார்்ள். 

அதி்காரபூர்ெைகாை ச்பகாறுப்பகாை 
விடெயங்ள்
ெ்நமதயில நி்வுகின்ற ்பதுக்்ல, 

தைகாெடி, ெசெரவு்மள.. தடுத்து அமைதி -
யகாை சூழம் ஏற்படுத்துெதற்காை ஒழுங -
்மைபபு ்காணப்பட்டெது. இது ஹிஸ்்பகா 
என்று அமழக்்ப்படுகிறது. உைர் (ரழி) 
அெர்்ள் ்கா்த்தில இவ்செகாழுஙகுக்கு 
ச்பகாறுப்பகா் ஷி்பகாஃ பின்த் அபதல்காஹ் 
(ரழி) அெர்்ள் நியமிக்்ப்பட்டெகார். இது 

மி ் வு ம 
அதி்காரமுள்ள 
ஒரு ச்பகாறுப்பகாகும. 
இதமை நவீை ்கா்த்-
தில ெர்த்த் அமைசெரின் 
்பணிதயகாடு ஒபபிடெ்காம.

இெர் ஜகாஹிலியய ்கா்த்தித் 
எழுத ெகாசிக்்த சதரி்நத ஒருெரகா்வும 
்றபிப்பெரகா்வும ைருத்துெம ெகார்்நத 
விடெயங்ளில ஈடு்படு்பெரகா்வும ்காணப-
்பட்டெகார். எறுமபுக் ் டியகால ஏற்படும ஒவ்ெகா -
மைக் ்காயங்ள் சதகாடெர்பில மெத்தியம 
சதரி்நத ஒருெரகா்வும விளஙகியுள்ளகார். 

இஸ்்காமிய ெர்காறறில முதல ஆசி -
ரியரகா் இெர் ்ருப்படுகிறகார். உைர் 
(ரழி) அெர்்ளின் ை்ள் ஹபஸகா (ரழி)  
அெர்்ள் இெரிடெதை எழுத ெகாசிக்்க் ்ற-
றுள்ளகார். (அல இஸகா்பகா பீதமயீஸிஸ் 

ஸஹகா்பகா, இபனு ஹஜர் அல அஸ் -்
்கானி, முஸ்தத்ரக் அல ஹகாகிம, தஹ்தீ-
புத் தஹ்தீப, தஹ்தீபு ்ைகால)

ஸமரகா பின்த் நுமஹக் (ரழி) என்ற 
ச்பண்ைணி ெ்நமதயில நடெைகாடுெகார். 
ஒழுஙகு்மள தநரடியகா் ் ெனிக்்க் கூடிய-
ெரகா் இரு்நதகார். அெரது ம்யில ஒரு ் மெ 
்காணப்பட்டெது. அதன் மூ்ம ச்பண்்ளின் 
வியகா்பகாரத்ததகாடு சதகாடெர்்பகாை தீமை்மள 
தடுத்து நிறுத்துெகார். (அல இஸ்தீஆப பீ 
ைஃரி்பதில அஸ்ஹகாப, இபனு அபதில ்பர்) 

அல குர்ஆன் அபூ ்பக்்ர் (ரழி) அெர்்ள் 
்கா்த்தில சதகாகுக்்ப்பட்டெது. பின்ைர் 
அது உைர் (ரழி) அெர்்ளிடெம இரு்ந-
தது. அெர் ைரணைமடெ்நதமதத் 
சதகாடெர்்நது அெரின் ை்ளும நபியின் 
ைமைவியுைகாகிய ஹபஸகா (ரழி) அெர்-
்ளிடெம ம்யளிக்்ப்பட்டெது. உஸ்ைகான் 

(ரழி) அெர்்ள் ்கா்த்தில அதமை எடுத்தத 
்ப் பிரதி்மள எடுத்தகார்்ள். 

அ்நத ்கா்த்தில முழு உ்கிலும 
ஒதரசயகாரு குர்ஆன் பிரதி ைட்டுதை ்காணப-
்பட்டெது. அதமை ்பகாது்காக்் ஒரு ச்பண் 
தகான்  சதரிவு செயயப்பட்டெகார். அதமை 
்பகாது்காப்பதறகு எ்நத ஆணும சதரிவு செய-
யப்படெவிலம .் இதன் ஊடெகா் உைர் (ரழி) 
அெர்்ள் ஒரு ச்பண்ணிடெம ச்பகாறுபம்ப  
ெழஙகி தெறு செயது விட்டெகார்்ளகா? 
ச்பண் என்ற ஒதர ்காரணத்திைகால 
அதமைப ்பகாது்காக்் அெரகால முடியகாது 
த்பகாய  விட்டெதகா?. இல்தெ இலம். 
உஸ்ைகான் (ரழி) அெர்்ள் அல குர்ஆ -
மைப பிரதி்ள் எடுத்து விட்டு அதமை 
மீண்டும அெரிடெம தகான் ஒப்பமடெத்தகார்-
்ள்.

இப்படியகா் சிறப்பகாை நூறறகாண்-
டில ெகாழ்நத ச்பண்ைணி்ளிடெம நகாம 
்றறுக்ச்காள்ெதறகும உணர்்நது 
ச்காள்ெதறகும நிமறயதெ உள்ளை. 
இெறமற நகாமும ்றறு உணர்ெததகாடு 
ச்பண்்ள் சதகாடெர்்பகாை இஸ்்காத்தின் 
்பகார்மெ ்பறறிய தபச்பண்ணங்மளயும 
்மளதெகாம. 

சமூக முன்னேற்றத்தில் ஸஹாபி 
பெணகளின வகிொகம்

அஷ். யூ.த். றமீஸ் எம.ஏ ...
 (ெமூ்வியல)

சுவர்ககத்தில் ்ெரீசசம் 
மர்ககனறுகள் நடு்வாமா ?

அல்லாஹ்விடம் உதவி 
ததடும் ஒழுங்கு
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என்னும் நூலில் குறிப்பிடப்்படுகின்்றது.  
அன்று அந்தப் ்ப்தவி விக்ரமசிங்க என 
அழைக்கப்்பட்டிருந்தது. 

க்கோட்ழடழை ஆணட த்தோன்  ஜுவோன்  
்தரம்போலவின் அ்ரச சழ்பயில் இருந்த 
ஒக்ர ஒரு க்போரத்துகக்கைர  என்்பது  
்கலோநிதி  டிககிரி அக்பசிங்கவின் ்கருத்்தோ-
கும். 1603ல் க்கோட்ழடழைப் பிடிககும் 
யுத்்தத்தின்க்போது இழைத் ்தழலழம 
வைஙகிை சீகமோன், த்தோன் தஜ்ரன்கமோ 
்தள்பதியுடன் இலஙழ்கககு வந்த ்ப்றங-
கிைோவோர. கி்ரோமவோசி ஒருவர ்கோட்டிை 
வழியில் தசன்று க்கோட்ழடககுள் 
நுழையும் க்போது அஙகு எந்த ஒரு சிங்கள-
வரும் ்கோைப்்படவில்ழல. அது அ்ரசனின்  
்தநதிக்ரோ்போைம்  என அறிநது  ்கோலிைோன 
க்கோட்ழடழை1603  த்பப்்ரவரி 2ஆம் 
தி்கதி ழ்கப்்பற்றினோர. 

இக்தகவழள சிங்கள இ்ரோணுவம்  
்தளம்பிட்டிைவில் உள்ள க்போரத்துக்கை 
இ்ரோணுவத்ழ்த  ்தோக்க ்தைோ்ரோகி வருவ-
்தோ்க த்தோன் தஜ்ரனிகமோ அறிந்த்தனோல்  
சீகமோழன  ்பழடப் பிரிவு்களுடன் அஙகு 
தசல்லுமோறு கூறிை்தோல் வி்ரகதிைழடந்த 
சீமோன் க்போரத்துகக்கை இ்ரோணுவத்ழ்த 
விட்டு சிங்கள இ்ரோணுவத்துடன் இழைந-
்த்தோ்க கூ்றப்்படுகின்்றது.  (்கலோநிதி 
மித்றன்கடோ ஓக்பகச்க்ர)

கிரிதைல்கல  ஞோன விமல க்த்ரர,ழ்க-
யில் வோள் ஏநதி நிற்்பவர சீகமோன் என்றும்  
அவரின் ்கோலடியில் கிடப்்பவர ்ரன்த்த்க-
்ரோல என்றும் குறிப்பிடுகி்றோர. 

இ ்ரத்தினபுரி  ம்கோ சமன் க்தவோலை 
சரித்தி்ரம் ்தம்்பத்தனிை யு்கம் 
வழ்ர நீணட்தோகும்.அது இ்ரண-

டோவது ்ப்ரோககி்ரம்போகு.(கி.பி 1236-1271) 
அ்ரசன் ்கோலத்தில் மு்தலழமசசர ஆரிை 
்கோமக்தவோல் நிரமோணிக்கப்்பட்டது. 
ஆனோல் இன்று   ஆ்ரம்்ப்கோல சமன்க்தவோ-
லைழவ  ்கோை முடிைோது.

‘’சமன் சிரித்்த’’ என்னும் நூலில் க்தவோ-
லைம் அழமக்கப்்படுவ்தற்கு முன்னர 
்கோணியில் ச்ப்ர்கமுவ வி்கோழ்ர என்னும் 
த்பைரில் புணணிை ்தலம் ஒன்று ்கோைப்-
்பட்டுள்ளது. வி்கோழ்ரழை கசரந்த  சீல-
வஙச  என்னும் க்த்ரர  சிவதனோளி்போ்த 
மழலயில் ழவத்து ்கணட ்கனவிற்கு 
அழமை அஙகு ஒரு த்போநதில் ்கோைப்-
்பட்ட சமன் ்கடவுளின் சிழலழை வி்கோ-
ழ்ரககு த்கோணடுவநது பூழஜ்கள் நடத்திை-
்தோ்க நோகடோடி ்கழ்த்கள் கூறுகின்்றன. 

அன்று ஆரிை ்கோமக்தவ  அழமசசர 
்தனககு இ்ரத்தினக்கற்்கள் அதி்கமோ்க 
கிழடத்்தோல் மூன்்றடுககு க்கோயில் 
ஒன்ழ்ற ்கட்டுவ்தோ்க கநரத்திக்கடன் 
ழவத்து அந்த கநரத்திக ்கடழன நிழ்ற-
கவற்்றகவ க்தவோலைழவ அழமத்்த்தோ-
்கவும் அ்தழன நடத்திச தசல்வ்தற்கு  
கி்ரோமங்கழளயும் மற்றும் ்ப்தவி்கழள-
யும், ஆ்ப்ரைங்கழளயும் அளித்்த்தோ்க 
கூ்றப்்படுகின்்றது. 1415 ல் ஏைோவது ்ப்ரோக-
கி்ரம்போகு அ்ரசன்  ஆரிை ்கோமக்தனுவின் 
க்ப்ரனோன நீல த்பருமோளுககு 25,000  
தவள்ளிக்கோசு்கள் வைஙகி க்கோயிழல  
திருத்தியுள்ளோர. க்ப்ரோசிரிைர  தமன்டிஸ் 
க்ரோ்கன  அ்ரசன் நீல த்பருமோளுககு 
்பஸ்நோைக்க மற்றும் ்பணடோ்ரநோைக்க ்ப்த-
வி்கழளயும் வைஙகியுள்ள்தோ்க குறிப்பிடு-
கின்்றோர.

இவவோ்றோன சரித்தி்ரத்ழ்த த்கோணட  
சமன் க்தவோலை வளோ்கத்தில் ்கோைப்்ப-
டும் பு்ரோ்தன சிழ்தவு்களில்  புத்்த த்கோள்-
ழ்கககு மி்கவும் மோறு்போடோன ்கல்தவட்-
டு்கள்    ்கோைப்்படுவது அழனவருககும் 
ஆசசரிைத்ழ்த ஏற்்படுத்துகின்்றது. 
இவற்றில் க்போரத்துக்கை வீ்ரன் ஒருவன்  
்கோலோல்  சிங்கள வீ்ரன் ஒருவழன மிதிக-
கும் ்கோட்சி ்கோைப்்படுகின்்றது.  அ்தற்-
்கோன குறிப்பு த்தளிவில்லோ்த க்போரத்துக-
க்கை தமோழியில் ்கோைப்்படுகி்றது. அதில் 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளது என்னதவன்்றோல் 
க்போரத்துகக்கை்ரோன சீமோன் பிஙகஞோ என்-
்பவக்ர என்றும் அவர சிங்கள அ்ரசனின் 
லஸ்கிரிஞஞோ ்பழடழை ்தழலழமழை  
வகித்்த்தோ்கவும் ்ப்ரஙகிக க்கோட்ழட 

க்போரத்துகக்கைர்களோல் சமன் க்தவோலை  
்தழ்ரமட்டமோக்கப்்பட்ட கவழளயில் அ்தன் 
ஆ்ப்ரை ்களஞசிைசோழல த்போறுப்ழ்ப வகித்-
்தவர  அவ்ரோவோர. 

ஆனோல் சப்்ர்கமுவ நோகடோடி ்கழ்த்களுககு 
அழமை இந்த ்கல்தவட்டில்  இருப்்பது கவறு 
ைோருமல்ல  க்போரத்துகக்கைர்கள் அநக்தோ-
ணிகைோ  ்பக்ரநது என அழைக்கப்்பட்ட ‘குரு-
விட்ட  ்ரோல’. 1603ல்  க்போரத்துகக்கைர்கள் 
உடன் நடந்த  யுத்்தத்தில் மி்கவும் சி்றப்்போ்க 
க்போரிட்டு ருவோன்தவல்ல க்கோட்ழடழை 
மீட்டக்தோடு பின்னர ச்ப்ர்கமுவ மற்றும் 
மோத்்தழ்ற க்போன்்ற ்பகுதி்கழளயும் க்போரத்துக-
க்கைரின் பிடியிலிருநது மீட்டவர.

எவவோ்றோயினும் இந்த த்ப்ரஹ்ரோவின் 
பின் நோடு மீணடும்  தி்றக்கப்்பட்ட பின்னர 
சமன் க்தவோலைத்திற்கு தசல்லும் ்பக்தர்கள்  
மற்றும்  ்கல்விப்  ்பயில்்பவர்கள் இந்த ்கல்-
தவட்ழடயும் அதில் குறிப்பிடப்்பட்டுள்ள 
விடைங்கழளயும்  ்கோைலோம்.

16 வை்தோன  ஏைோவது ்ப்ரோககி்ரம்போகு 
அ்ரசன் 1412 ல் அ்ரச  ்ப்தவிழை ஏற்று 1453 
்கல்தவட்தடோன்ழ்ற இ்ரத்தினபுரி சமன் 
மஹோ க்தவோலைவுககு ்கல் ஒழல ஓன்ழ்ற 
அளித்துள்ளோன். அதில்  எசல த்ப்ரஹ்ரோ 
்பற்றிை குறிப்பு்கள் உள்ளன. 

‘’த்ப்ரஹ்ரோவுககு  நூற்றி ஐம்்பது  த்கோத்து 
்பசழசைரிசி,  100 க்தங்கோய்கள், விளககு 
பூழஜக்கோ்க  ஆயி்ரம் க்தங்கோய்கள் ,மற்றும் 

அ்ரச திழ்ற கசரியிலிருநது சந்தனம், ்பசழச, 
்கற்பூ்ரம் ,்பன்னீர, ஆழட அணி்கலன்்கள், 
்போத்தி்ரங்கள் க்போன்்ற அழனத்து பூழஜ 
த்போருட்்களும் வைங்கப்்பட கவணடும் 
என்றும்  த்ப்ரஹ்ரோவின் க்போது சமன் 
க்தவோலை பூழஜ்களில் ்கலநது த்கோள்வ -
்தற்கு முன்னர க்போதி பூழஜழை  கமற் -
த்கோள்ள கவணடும்.’’  என்ன குறிப்பு  அதில் 
உணடு.

்தற்க்போழ்தை சமன் க்தவோலை இ்ரணடோ -
வது இ்ரோஜசிங்க அ்ரசனோல் ்கட்டப்்பட்டது 
என கூ்றப்்படுகின்்றது. ்பல நூற்்றோணடு ்கோல 
சரித்தி்ரத்ழ்த உழடை இ்ரத்தினபுரி க்தவோல -
ைத்திற்கு தசல்லும் அழனவரும் பு்ரோ்தனம் 
மிக்க ்கல்தவட்டு்கழளயும் சிற்்பங்கழளயும் 
இன்றும் ்கோைமுடியும்.

பந்துல குணரத்ன.
தமிழில் வீ.ஆர். வயவட்

சமன் தேவாலயவின்
கல்வட்டுகள் கூறும் 
்ெரஹராவின் 
சரித்திரஙகள்
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�சமன் ததவாலய வளாகததில் 
காணபபடும் புராத்ன 
சிததவுகளில்  புதத 
ககாளதகக்கு மிகவும் 
மாறுபாடா்ன கல்கவட்டுகள 
காணபபடுவது அத்னவருக்கும் 
ஆசசரியததத ஏறபடுததுகின்்றது. 
இவறறில் தபார்ததுதகய வீரன் 
ஒருவன்  காலால்  சிஙகள 
வீரன் ஒருவத்ன மிதிக்கும் 
காட்சி காணபபடுகின்்றது.� 

கண்டியில் இரத்த்தான நிகழ்வும் 
உலருணவு ப�ாதிகள் வழஙகலும்

மோவத்்த்கம தின்க்ரன் நிரு்பர

ஸ்ரீலங்கோ சு்தநதி்ரக ்கட்சியின் 70 
வது ஆணடு நிழ்றழவ முன்னிட்டு 
்கணடியில் இ்ரத்்த்தோன நி்கழ்வுடன் 
உலருைவுப் த்போதி்கள்  மற்றும் 
த்கோக்ரோனோ மு்கக்கவசங்கள் வைஙகி 
ழவக்கப்்பட்டன,

ஸ்ரீலங்கோ சு்தநதி்ரக ்கட்-
சியின் 70 வது ஆணடு 
நிழ்றழவ முன்னிட்டு 
நோட்டில் ழவத்திைசோழல-
யில் நிலவும் இ்ரத்்தப் ்பற்-
்றோககு குழ்றழை நிவரத்தி 
தசயயும் வழ்கயில் ்கணடி 
மோவட்டத்தில் ைட்டிநு-
வ்ர  க்தர்தல் த்தோகுதியில் 
விகசட இ்ரத்்த்தோன  நி்கழ்வு-

டன் உலருைவுப் த்போதி்கள் வைஙகி 
ழவக்கப்்பட்டன.  ்கணடி மோவட்ட 
ஸ்ரீலங்கோ சு்தநதி்ரக ்கட்சியின் பி்ர்தோன 
அழமப்்போளர ச்ரத்்த ஏக்கநோை்க ்தழல-
ழமயில் இடம்த்பற்்றது.

்கணடி ஐ. எம். எஸ். ்கல்வி நிழல-
ைத்தின்  ்பணிப்்போளரும் ்கணடி 
ஸ்ரீலங்கோ சுநதி்ரக ்கட்சியின்  க்தர்தல் 
த்தோகுதி அழமப்்போளர சிசி்ர விககி-
்ரமசிங்க,்கணடி மோவட்ட ஸ்ரீலங்கோ 

சு்தநதி்ரக ்கட்சி  அழமப்்போ-
ளர சிவ்போலன் உள்ளிட்ட  
முககிை அ்ரசிைல் பி்ர்கமு்கர-
்கள் இதில் ்கலநது த்கோணட-
னர.

சு்கோ்தோ்ர வழிமுழ்றககு 
அழமை சுமோர 150  க்பர 
அளவில் மட்டுப்்படுத்்தப்-
்பட்ட எணணிகழ்கயிலோ-
னவர்கள் நி்கழ்வில் ்கலநது 
த்கோணடனர.

க.கபா.த உயர்தரததில் சாதத்ன பதடதத 
25 தபருக்கு த�ாட்புக் கம்பியூட்டர்கள

்க.த்போ.்த உைர்த்ர ்பரீட்ழச-
யில் த்பரும் சோ்தழன ்பழடத்து 
்பல்்கழலக்கை்க அனுமதிழை 
த்பற்றுள்ள 25 மோைவர்க-
ளுககு தசலிஙக்கோ ழலஃப் நிறு-
வனம் ்பல்துழ்ற கநோட்புக ்கம்-
பியூட்டர்கழள அன்்பளிப்்போ்க 
வைஙகி உள்ளது. இன்ழ்றை 
்கோல்கட்டத்தில் இழைை வழி 
்கல்வி முழ்ற வைழமைோகி 
உள்ள நிழலயில் இந்த மோை-
வர்கள் ்தமது உைர ்கல்விழைத் 
த்தோடரும் வழ்கயில் அவர்க -
ளுககு இந்தக ்கம்பியூட்டர்கள் 
அன்்பளிப்புச தசயைப்்பட்டுள்-
ளன.

ஆயுள் ்கோப்புறுதித் ்தழலவர்க -
ளோன தசலிஙக்கோ ழலஃப் நிறுவனத் -
தின் பி்ரைோம புலழமப் ்பரிசில் திட்-
டத்தின் 20வது வருட நிழ்றழவக 
த்கோணடோடும் வழ்கயில் இந்த அன்-
்பளிப்புக்கள் வைங்கப்்பட்டுள்ளன. 

இந்த 25 மோைவர்களும் தசலிஙக்கோ 
ழலஃப்பிடமிருநது ஏற்்கனகவ 
்தலோ 1,44,000 ரூ்போ த்பறுமதிைோன 
புலழமப் ்பரிசிழல தவன்்றவர்கள். 
2019 ்க.த்போ.்த உைர்த்ரப் ்பரீட்ழச-
யில் ்தத்்தமது மோவட்டங்களில் 

சி்றந்த த்பறுக்பறு்கழள தவன்-
்றழமக்கோ்க அந்தப் புலழமப்்ப-
ரிசில்்கள் அவர்களுககு வைங-
்கப்்பட்டுள்ளன.

Lenovo IdeaPad D330 இ்தன் 
நவீன ஆற்்றல், தசைற்்போடு 
மற்றும் இலகுவோன ்போ்ரம் 
என்்பனவற்ழ்றக ்கருத்திற் 
த்கோணடு தசலிஙக்கோ ழலஃப் 
இந்தத் த்தரிழவச தசயதுள்-
ளது. ச்கல சு்கோ்தோ்ர ரீதிைோன 
்போது்கோப்பு விதிமுழ்ற்கழள-
யும் ்கழடப்பிடித்து கிழள்கள் 
மட்டத்தில் இடம்த்பற்்ற நி்கழ்-
வு்களின் க்போது இழவ உரிை 
மோைவர்களிடம் ழ்கைளிக்கப் -

்பட்டன.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் தசலிஙக்கோ 

ழலஃப் இதுவழ்ர 2887 மோைவர-
்களுககு தமோத்்தம் 167 மில்லிைன் 
ரூ்போ த்பறுமதிைோன புலழமப் ்பரி-
சில்்கழள வைஙகி உள்ளது.

ஜனாதி்பதியின் ெைய ைற்றும கலாொர விெகாரஙகளுக்கான ெர்ெதேெ ஆதலாெகர் ெண. 
கலாநிதி த்பாோசகாடெ ென்திை நாயக தேரமர அணமையில் தேசிய ஐக்கியத்துக்கான 
ெர்ெ ைே கூடடெமைபபின் முஸ்லிம விெகாரத்துக்கான ேமலெர் அல்-ஹாஜ் அஸ்-செயயத்  
கலாநிதி ஹென் சைௌலானா அல்-காதிரி ெந்தித்ோர். இந்ே ெந்திபபு களனிய,ைானல்ெத்-
மேயில் அமைந்துள்ள ச்பௌத்ே ஆயவுகளுக்கான நாகானந்ோ ெர்ெதேெ நிறுெனத்தில் 
இடெமச்பற்்றது. இசெந்திபபின் த்பாது தேசிய இன ைே நல்லிணக்கத்துக்கான எதிர்கால 
தெமலத்திடடெஙகமள ்பற்றி விதேடெ கலந்துமரயாடெல் ஒற்ம்ற தைற்சகாணடெனர்.

கசால்வதத கசயபவர் மர்்ான் பளீல் சர்பான் முஸம்மில் கபருமிதம்
அஜவோத் ்போஸி 

க்பருவழள ந்க்ர சழ்ப 
பி்ரக்தசத்திற்குட்்பட்ட ்கன்-
்கோனஙத்கோட வீதி, தஜமீல் 
ஹோஜிைோர மோவத்ழ்த, 
ஜோபிர எவனியூ வீதி,  
தசயக ்போஸி மோவத்ழ்த 
ஆகிை நோன்கு வீதி்கழள-
யும் ்கோ்பட் வீதிைோ்க புன-
்ரழமப்பு தசயது ்தந்த 
்போ்ரோளுமன்்ற உறுப்பினர 
மரஜோன் ்பளீலுககு  எனது 
பி்ரக்தச மக்கள் சோர்போ்க நன்றி்கழள 
த்தரிவிப்்ப்தோ்க பி்ரக்தச த்போறுப்்போ-
ளரும்  ந்க்ர சழ்ப கவட்்போளருமோன 
சமூ்க கசழவைோளர   சர்போன் முஸம்-
மில் த்தரிவித்்தோர. 

்கடந்த க்தர்தல் ்கோலத்தில்  எனது 
க்தர்தல் கமழட்களில் வோககுறுதி 
வைஙகிை கமற்்படி வீதி்கள்,  இன்று 
்கோ்பட் வீதி்களோ்க புன்ரழமப்பு 
தசயது மக்களுககு ழ்கைளிக்கப்்பட்-
டுள்ளன.  அன்று வைஙகிை வோககு-

றுதிழை ்போ்ரோளுமன்்ற உறுப்பினர 
மரஜோன் ்பளீல் இன்று  நிழ்றகவற்றி-
யுள்ளோர. அக்தக்போல்,  எஞசியுள்ள  
தநௌ்பல் ஜோபிர மோவத்ழ்த வீதிழை-
யும் விழ்ரவோ்க ்கோ்பட் இட்டுத்்தருவ-
்தோ்க அவர உறுதிைளித்துள்ளோர. 

கமலும் மரஜோன் ்பளீலின் ்போ்ரோளு-
மன்்ற பி்ரகவசம் எமது ஊரின் த்போற்-
்கோலம். ்கோ்ரைம்  எமது மோவட்டத்தி-
லுள்ள 08 முஸ்லிம் ்போடசோழல்கள் 
இன்று க்தசிை ்போடசோழலைோ்க ்த்ர-

முைரத்்தப்்பட்டுள்ளழம எமது சமூ-
்கத்தின் ்கல்வித்துழ்றககு கிழடத்்த 
த்பரு தவற்றிைோகும். அக்தக்போல், 
ஊரிலுள்ள நளீம் ஹோஜிைோர விழள-
ைோட்டு ழம்தோனம் ச்கல வசதி்களும் 
த்கோணட ழம்தோனமோ்க எமது  ்போ்ரோ-
ளுமன்்ற உறுப்பின்ரோல் அபிவிருத்தி 
தசயைப்்படவுள்ள நற்தசயதிழையும் 
இசசந்தரப்்பத்தில் கூறிழவககிக்றன். 

இன்னும் ்பல கவழலத்திட்டங்க-
ழளயும் எமது ஊருககும் எமது மக-

்களுககும் தசயவ்தற்கு ்போ்ரோளுமன்்ற 
உறுப்பினருடன் ்கலநதுழ்ரைோடியுள்-
களன். அ்தழனயும் இந்த த்கோக்ரோனோ 
த்தோற்று குழ்றவழடந்ததும் முன்-
தனடுக்கவுள்ளக்தோடு, கமலும் 
புதிை கவழலத்திட்டங்கழள முன்-
தனடுத்து சீனன்க்கோட்ழட பி்ரக்த-
சத்ழ்த எவவி்த கவறு்போடு்களுமின்றி 
அைகு்படுத்்த திட்டமிட்டுள்களோம்  
எனவும் சர்போன் முஸம்மில் இ்தன்-
க்போது கமலும் த்தரிவித்்தோர.
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2021 செபசடெம்பர் 17 செள்-
ளிக்கிழமை

தலைமன்னார் விஷேட நிருபர் 

மன்னார் மனாவடடத்தில் நனா்னாட -
டனான சுகனாதனார லவத்திய அதிகனாரி 
பிரிவுக்குள்  ககனாஷரனா்னாவுக்கனா் 
இரணடனாவது தடுப்பூசிகள் ஷபனாட 
தவறியவர்களுக்கு இறுதி  சநதர்ப் -
பம் வழஙகப்படுவதனாக நனா்னாட -
டனான சுகனாதனார லவத்திய அதிகனாரி 
ரூபன  கைம்ஷபட கதரிவித் -
துள்்னார்.

தறகபனாழுது மன்னார் மனாவடடத்-
தில்  கவளியில் கசல்ஷவனார் மீது 
ககனாஷரனா்னா தடுப்பூசிகள் ஷபனாடப்-
படடுள்்தனா எ் புதனகிழலம  
(15.09.2021) முதல் தீவிரமனாக ஷசனாத-
ல்க்கு உடபடுத்தப்படடு வருகின -
ற்ர்.

இநத  நிலையில் நனா்னாடடனான 
சுகனாதனார லவத்திய அதிகனாரி பிரிவில் 
இதன அதிகனாரி  லவத்திய கைனாநிதி 

ரூபன கைம்ஷபட இப் பகுதி 
மக்களுக்கு விடுத்திருக்கும்  
ஷவணடுஷகனாளில் கடநத 
ஆகஸ்ட மனாதம் 25.08.2021 
அனறும் அதறகு முனல்ய 
திகதிகளிலும் தமக்குரிய 
முதைனாவது லபசர் தடுப் -
பூசியில்ப் கபறறுக்-
ககனாணடு  இதுநனாள் வலரயில் 
தஙகளுக்கனா் இரணடனாவது லபசர் 
தடுப்பூசியில் கபறறுக்ககனாள்்  
தவறியவர்களுக்கு இறுதி சநதர்ப்-
பம் வழஙகப்படவுள்்து. இவர்க -
ளுக்கனாக  எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி  
திஙகடகிழலம   கனாலை 8 மணி 
கதனாடக்கம் நணபகல் 12 மணிவலர 
முருஙகன சுகனாதனார லவத்திய  
அதிகனாரி அலுவைகத்தில் இத் தடுப்-
பூசியனா்து வழஙகப்பட இருப்பதனாக 
அவர்  கதரிவித்துள்்னார்.

அத்துடன எநதகவனாரு தடுப்பூசியி -

ல்யும் இதுநனாள்  வலரயில் 
கபறறுக்ககனாள்்னாத 30 
வயதிறகு ஷமறபடட எவ -
ரனாயினும் தஙகளுக்கனா்  
சிஷ்னாபனாம் தடுப்பூயில்-
யும் தமது அலுவைகத்தில் 
கபறறுக்ககனாள்் முடியும் 
எ்வும்  ஷமலும் கதரிவித்-
துள்்னார்.

தறகபனாழுது உள்் நிலையில் 
சம்பநதப்படட  ஒவகவனாருவரும் 
இத் தடுப்பூசிகல் கபறறுக்ககனாள்-
வது தலையனாய கடலமயனாக இருப் -
பதனால்  இவ வனாய்ப்பில் தவற -
விட ஷவணடனாம் எ்வும் ஷகடடுக் 
ககனாணடுள்்துடன  இது  கதனாடர்-
பனாக கதனாடர்புககனாள்் ஷவணடுமனா-
்னால் 0770879680,  0232050389 
எனற கதனாலைஷபசி இைக்கஙக-
ளுடன கதனாடர்பு  ககனாள்்ைனாம் 
எ்வும் கதரிவித்துள்்னார்.  

க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி�ள் ர�ொட

சனாவகசஷசரி விஷசட நிருபர் 

எ்து  மக்கல் வனாழ லவக்க யனார் 
பின்னால் ஷபனாகஷவணடுமனா்னாலும் 
அதறகு நனான தயனாரனாக  இருக்கிஷறன 
எ் யனாழ் மனாவடட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகிலைப்புக்  குழுத்தலைவ-
ரும், பனாரனாளுமனற உறுப்பி்ருமனா் 
அஙகஜன இரனாமநனாதன  கதரிவித்-
துள்்னார். 

யனாழில் இடம்கபறற ஊடக 
சநதிப்பு ஒனறின ஷபனாஷத அவர்  
இதல்த் கதரிவித்திருநதனார். இது 
கதனாடர்பனாக ஷமலும் அவர் கருத்து  
கதரிவிக்லகயில்; எ்து மக்கள் 

வனாழ உகநத பிரஷதசமனாக  
எமது பிரஷதசத்லத மனாறற 
ஷவணடும். 

எ்து மக்களின அடிப்ப-
லடத் ஷதலவகள், கபனாரு -
்னாதனார அபிவிருத்தி, கல்வி 
வ்ர்சசி இலவ அல்த்தி-
ல்யும்  முனக்டுக்க யனார் 
வழிகனாடடியனாக இருநதனா-
லும் அவர்களின பின்னால் நனான  எவ-
வ்வு தூரத்திறகு ஷவணடுமனா்னா-
லும் கசல்ஷவன. என மக்கள் வனாழ 
ஷவணடும்.  அதுஷவ என பிரதனா் 
ஷநனாக்கம்.  விமர்ச்ஙகல்க் 

கணடு அஞச மனாடஷடன. 
முதலில்  மக்களின அன-
றனாடப் பிரசசில்லயத் 
தீர்த்து அதன பின்ஷர 
நீணட கனாைப்  பிரசசில்-
லயப் பனார்க்க ஷவணடும்.  
யனார் பின்னால்  நினறு மக்க -
ளின ஷதலவகல்ப் பூர்த்தி 
கசய்ய முடியுஷமனா அவர்-

களின பின்னால்  நினறு மக்களுக்-
குத் ஷதலவயனா்வறலற கபறறுக் 
ககனாடுக்க ஷவணடியது ஒரு மக்கள்  
பிரதிநிதியின கடலம எ் ஷமலும் 
அவர் கதரிவித்திருநதனார். 

மக்களை வாழ ளவக்க யார் பின்ால் ப�ா்க
பவண்டுமா்ாலும் அதற்கு நான தயார்தவறியவர�ளுக்கு 

இறுதி சநதரப்�ம்
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி ரூபன் லெம்பட்

யாழ். அபிவிருத்தி ஒருங்கிவைப்புக் குழுத் தவெைர் அங்கஜன் இராமநாதன்

ஓமநலத விஷேட நிருபர்

வவுனியனாவில் 5 ஷபர் 
ககனாஷரனா்னா  கதனாறறி்னால் ஷநறறு 
முனதி்ம் மரைமலடநத்ர்.

குறித்த நபர்களில் இருவர் திடீர் 
சுகவீ்ம் கனாரைமனாக வவுனியனா 
லவத்தியசனாலையில் அனுமதிக் -
கப்படட்ர்.  அவர்களிறகு  முன-
க்டுக்கப்படட பிசிஆர் பரிஷசனா-
தல்யிை ககனாஷரனா்னா கதனாறறு 

உறுதிப்படுத்தப்படடது.
இவர்கள்   லவத்தியசனாலையின 

ககனாஷரனா்னா விடுதியில் அனும-
திக்கப்படடு சிகிசலச கபறறு -
வநத நிலையில் மரைமலடநத-
்ர். ஏல்யவர்கள்  சுகவீ்ம் 
கனாரைமனாக வீடுகளில் மரைம-
லடநதிருநத்ர். அவர்களுக்கு  
முனக்டுக்கப்படட பரிஷசனாத-
ல்யில் ககனாஷரனா்னா கதனாறறு 
உறுதிப்படுத்தப்படடது.

வவுனியொவில் 5 ர�ர  
க�ொர�ொனொவிற்கு �லி

யனாழ்.விஷசட நிருபர் 

யனாழ்ப்பனாைத்தில் குழநலத பிர -
சவித்த நிலையில் கபணகைனாரு -
வர்  ககனாவிட-19 ஷநனாயி்னால் உயி-
ரிழநதுள்்னார்.

யனாழ்ப்பனாைம்  ஷபனாத்னா மருத்-
துவமல்யில் சிகிசலச கபறறு 
வநத அ்கவடடி வடக்லகச 
ஷசர்நத 42  வயதுலடய சதீஸ்கு-
மனார் அபினினி எனற தனாயனாஷர 
உயிரிழநதுள்்னார்.

அவரது கபண குழநலத நை -
முடன யனாழ்ப்பனாைம் ஷபனாத்னா 
மருத்துவமல்யில் மருத்துவக் 
கணகனாணிப்பில் உள்்தனாக கதரி -
விக்கப்படுகிறது.

“கடநத  8ஆம் திகதி குறித்த  
கர்ப்பிணிப் கபண உடல்நைக் 
குலறவு கனாரைமனாக  சிகிசலசக் -
கனாக யனாழ்ப்பனாைம் ஷபனாத்னா 

மருத்துவமல்யில் ஷசர்க்கப்பட -
டுள்்னார்.

அவருக்கு ககனாவிட- 19 சிகிசலச 
விடுதியில் மருத்துவக் கணகனா-
ணிப்பு  முனக்டுக்கப்பட-
டுள்்து. அவருக்கு அனலறய 
தி்ஷம கபண குழநலத  பிறந-
துள்்து.

தனாயனாருக்கு கதனாடநது சிகிசலச 
வழஙகப்படடு வநத  நிலையில் 
ஷநறறு  முனதி்ம் புதனகிழலம 
அவர் உயிரிழநதுள்்னார்” எனறு 
மரை  விசனாரலையில் கதரிவிக் -
கப்படடது.

சம்பவம் கதனாடர்பில் யனாழ்ப் -
பனாைம் ஷபனாத்னா மருத்துவ -
மல் திடீர் மரை விசனாரலை 
அதிகனாரி நமசிவனாயம் பிஷறம்கு -
மனார் விசனாரலைகல் முனக் -
டுத்தனார்.

யொழப்�ொணத்தில் குழந்த பி�சவித்த
தொய் க�ொர�ொனொவொல் உயிரிழப்பு!

யனாழ்.விஷசட நிருபர் 

பருத்தித்துலற   ஆதனார 
லவத்திய சனாலை  கவளிஷநனா -
யனா்ர் பிரிவில் ஷசர்க்கப்படட 
15 மனாதஙகள்  நிரம்பிய கபண 
குழநலத உயிரிழநதுள்்து.  இக் -
குழநலதக்கு  ககனாவிட- 19 கதனாற -
றுள்்லம  உறுதிப்படுத்தப்பட -
டுள்்து.

உடுப்பிடடிலயச ஷசர்நத ஒரு 
வயதும் 3  மனாதஙகளும் நிரம் -
பிய குழநலத புலரக்ஷகறிய 
நிலையில் ஷநறறு புதனகிழலம   
மநதிலக ஆதனார மருத்துவமல் 
கவளிஷநனாயனா்ர் பிரிவில் ஷசர்க் -
கப்படட நிலையில்  உயிரிழந-
தது.

குழநலதயின சடைத்தில் 
கபறப்படட மனாதிரிகளின  
அடிப்பலடயில் யனாழ்ப்பனாைம் 

ஷபனாத்னா மருத்துவமல்யில் 
முனக்டுக்கப்படட பிசிஆர்  பரி-
ஷசனாதல்யில்  கதனாறறு உள்்லம 
உறுதிப்படுத்தப்படடது.

அத்துடன,  மநதிலக ஆதனார 
மருத்துவமல் ககனாவிட-19 
சிகிசலச பிரிவில் சிகிசலச 
கபறறு  வநத வல்கவடடித்து-
லறலயச ஷசர்நத 78 வயதுலடய 
ஆண ஒருவரும்,  வல்கவடடித்-
துலறலயச ஷசர்நத 72 வயது 
கபணணும்  உயிரிழநதுள்்்ர்.

அஷதஷவல்  பருத்தித்துலற 
திக்கத்தில் கடநத  கசவவனாய்க் -
கிழலம  நள்ளிரவு சடைமனாக  
மீடகப்படட 56 வயதுலடய 
கபணணின சடைத்தில் முனக்-
டுக்கப்படட பரிஷசனாதல்யில்   
கதனாறறுள்்லம உறுதிப்படுத்தப்-
படடது.  

மநதி்�யில் உயிரிழநத 15 மொத 
குழந்தக்கும் க�ொர�ொனொ

யனாழ்.விஷசட நிருபர் 

யனாழ். கநல்லியடி இரனாஜகிரனா-
மத்தில் இரு ஷகனாஷ்டிகளுக்கி-
லடயில் ஷநறறு முனதி்ம் இரவு 
இடம்கபறற ஷமனாதலில் 15 ஷபர் 
லகது கசய்யப்படடு கபனாலிஸ் 
பிலையில் விடுதலை கசய்யப்-
படட்ர். எனினும் அவர்களுக்கு 
எதிரனாக பருத்தித்துலற நீதவனான நீதி-

மனறில் வழக்கும் பதிவு கசய்யப்-
படடுள்்து. ஷநறறு புதனகிழலம  
இரவு இரு ஷகனாஷ்டிகள் ஷமனாதலில் 
ஈடுபடடிருக்கினற்ர். 

இதல்யடுத்து சம்பவ இடத்-
திறகு கசனறிருநத கபனாலிஸனார் 
ஷமனாதலுடன சம்பநதப்படட  சந-
ஷதகத்தில் 15 ஷபலர லகது கசய்-
துள்்துடன, அவர்களிடம் வனாக்கு-

மூைத்லதயும்  பதிவு கசய்துவிடடு 
கபனாலிஸ் பிலையில் விடுதலை 
கசய்துள்்்ர்.

 ககனாஷரனா்னா  அபனாயம் கனாரை-
மனாகஷவ கபனாலிஸ் பிலை வழங -
கப்படடஷபனாதும், பருத்தித்துலற 
நீதவனான நீதிமனறில் வழக்கு 
தனாக்கல் கசய்யப்படடுள்்தனாக 
கபனாலிஸனார் கூறியுள்்்ர்.

கெல்லியடி இ�ொஜகி�ொமத்தில்
ரமொதல் 15 ர�ருக்கு எதி�ொ� வழக்கு

ஓமநலத விஷேட நிருபர் 

வவுனியனா மனாவடடத்திலுள்் 
சிவில் பனாதுகனாப்பு உத்திஷயனாகத்த-
ருக்கு புதிய  வீகடனானலற நனககனா-
லடயனாக சிவில் பனாதுகனாப்பு திலைக் -
க்த்தின பணிப்பனா்ர்  நனாயகம் 
ஷமஜர் கஜ்ரல் ரஞசன ைமனாஷே-
வனால் வழஙகி லவக்கப்படடது. 

கடுலமயனா் கபனாரு்னாதனார 
கநருக்கடியிலிருநது வனாழும் சிவில் 
பனாதுகனாப்பு உத்திஷயனாகத்தருக்கு 
வவுனியனா மனாமயிைஙகு்ம் பகுதி -
யில் கடடப்படட புதிய  வீகடனானறு 

ஷநறறு (14) வழஙகி லவக்கப்பட-
டது. 

சிவில் பனாதுகனாப்பு பலடயின நிதி 
மறறும் கதனாழிைனா்ர் பஙகளிப்புடன 
புதிய வீடடின கடடுமனா்த்துடன 
ஒப்பலடப்பு கசய்யப்படடது. 

இந நிகழ்வில் வவுனியனா சிவில் 
பனாதுகனாப்பு தலைலமயகத்தின 
கடடல் அதிகனாரி கைப்டி்னட 
ஷகைல் சூரிய அஸ்மடை மறறும் 
சிவில் பனாதுகனாப்பு பலடயின மூத்த 
த்பதிகள் எ் பைரும் கைநது 
ககனாணடிருநத்ர்.

வவுனியாவில் சிவில் �ாது்காப்பு  
உத்திபயா்கத்தருககு வீடு ள்கயளிப்பு

பருத்தித்துலற விஷசட நிரூபர்

யனாழ்  மனாநகர சலபயின அடுத்த வர -
வு-கசைவுத் திடடத்தின ஷபனாது எவ -
வனாறனா் அபிவிருத்தி  திடடஙகல் 
ஷமறககனாள்வது எனபது கதனாடர்பனாக 
ஷநறறு முனதி்ம் விஷசடமனாக கைந-
துலரயனாடப்படடது.   

யனாழ்  மனாவடட கசயைகத்தில்   
இடம்கபறற இநத  கைநதுலர-
யனாடலில் யனாழ் மனாவடட அரச 
அதிபர் கைபதிப்பிள்ல் மஷகசன, 
யனாழ் மனாவடட  ஒருஙகிலைப்புக் 
குழுவின  இலைத் தலைவர் நனாடனா-
ளுமனற உறுப்பி்ர் அஙகஜன  இரனா-
மநனாதன, மனாநகர சலப முதல்வர்  

விஸ்வலிஙகம் மணிவணைன, 
யனாழ் மனாநகர  ஆலையனா்ர், நகர 
அபிவிருத்தி அதிகனாரசலபயின உத்-
திஷயனாகத்தர்களும் கைநது  ககனாண-
ட்ர். 

இதனஷபனாது   அடுத்த வருடத் -
திறகனா் மனாநகரசலப படகஜடடின 
ஷபனாது எவவலகயனா்  ஷவலைத்-
திடடஙகல் ஷமறககனாள்் முடியும் 
எனபது கதனாடர்பனாக பல்ஷவறு கருத் -
துக்கள்  பரிமனாறப்படடதுடன குறிப்-
பனாக பூஙகனாக்கள், லமதனா்ஙகள், 
கபனாதுச சநலதகள்  ஷபனானறவறலற  
அபிவிருத்தி கசய்வது கதனாடர்பிலும் 
கைநதுலரயனாடப்படடது.

மாந்கரசள� �ட்ஜெடடில் ்சயயவுளை
திட்டங்கள குறித்து ஆராயவு

கரகவடடி தி்கரன நிருபர்  

 ஷபரனின லசக்கிளில் பயணித்த 
மூதனாடடி ஒருவர் தவறி வீழ்நது 
மயஙகியதில் பரிதனாபகரமனாக உயி-
ரிழநதனார். ககனாடிகனாமம், மநதுவில் 
கிழக்லகச ஷசர்நத கபனானனுத்துலர 
ஆலசயம்மனா எனனும் 80 வயது-
லடய மூதனாடடிஷய இவவனாறு உயி -
ரிழநதவரனாவனார். அவர் மநதுவிலில் 
உள்் மகளின வீடடில் இருநது 

ஷபரனின லசக்கிளில்  இரணடனாவது 
மகளின வீடு ஷநனாக்கிப் பயணித்த 
ஷவல் வீதியில் தவறி வீழ்நதலம-
யனால்  மயக்கம் அலடநதுள்்னார். 

அவர் உட்டியனாக சனாவகசஷசரி 
லவத்தியசனாலையில் ஷசர்க்கப்படட-
ஷபனாது ஷமைதிக  சிகிசலசக்கனாக யனாழ்ப்-
பனாைம் ஷபனாத  ் லவத்தியசனாலைக்கு 
மனாறறப்படடனார்.  எனினும், அஙகு 
சிகிசலச பைனினறி உயிரிழநதனார். 

ர��னின் ்சக்கிளில் �யணித்த  
மூதொட்டிவீழநது மயங்கி ம�ணம்

புதுக்குடியிருப்பு விஷசட நிரூபர்

முல்லைத்தீவு  மனாவடடத்தில் 
உயிரிழநத ககனாஷரனா்னா கதனாறறனாளி 
ஒருவரின உடைத்தில் திருஷகனாை-
மலைக்குக்   ககனாணடு கசனற ஷபனாது 
ஊர்தி முல்லைத்தீவு- ககனாக்கு்னாய் 
வீதியில்  விபத்துக்குள்்னாகியுள்்து.

இதனஷபனாது சனாரதி படுகனாயம-
லடநதுள்்துடன வனாக்ம் தடம்பு -
ரணடு ஷசதத்திறகுள்்னாகியுள்்து.

கிளிகநனாசசி  மனாவடட மருத்துவ -
மல்க்கு கசனாநதமனா் வனாக்ம் 
ஒனறில் முல்லைத்தீவு  மனாவடடத்-
தில் உயிரிழநத கபணணின உடைம் 
நீணட நனாடக்னாக எரியூடடப்பனாத  
நிலையில் வவுனியனா ஷபனானற கவளி -
மனாவடடஙகளுக்கு ககனாணடு கசனறு  

திரும்பிக்ககனாணடுவநத நிலையில்  
திருஷகனாைமலையில்  எரியூடடுவ-
தறகனாக எடுத்து கசனற ஷபனாது இநத 
விபத்து  (15.09.21)    இடம்கபற-
றுள்்து.

முசசக்கர வணடியும் சடைம்  ஏறறி 
கசனற ஊர்தியும் ஷமனாதிக்ககனாணட 
விபத்தில் கனாயமலடநத சனாரதி முல் -
லைத்தீவு  மனாவடட மருத்துவமல -்
யில் அனுமதிக்கப்படடுள்்துடன

விபத்து கதனாடர்பில் முல்லைத் -
தீவு கபனாலிஸனார் விசனாரலைகல் 
ஷமறககனாணடு வருகினறனார்கள். 
குறித்த சடைத்தில் திருஷகனாை-
மலை ககனாணடு கசல்வதறகனா் ஏற-
பனாடுகள் மருத்துவமல் நிர்வனாகத்-
தி்னால் ஷமறககனாள்்ப்படடுள்்து.

்்காபரா்ா உ்டளை ்்காண்டு ்சன்ற
ஊர்தி வி�த்து சாரதி ்காயம்!

ஓமநலத விஷேட நிருபர்

வவுனியனா ஓமநலத மனாளிலக பகு-
தியில் யனால்யின சடைம் ஒனறு 
மீடகப்படடுள்்து.

குறித்த  பகுதியில் யனால்யின 
சடைம் ஒனறில் அவதனானித்த 
கபனாதுமக்கள் அது கதனாடர்பனாக  
கபனாலிஸனாருக்கும், வ்ஜீவரனாசிகள் 
திலைக்க்த்திறகும் தகவல் வழங-
கியிருநத்ர்.

சம்பவ இடத்திறகு கசனற 
கபனாலிஸனார் மறறும் வ்ஜீவரனாசி-

கள் திலைக்க்த்தி்ர் யனால்யின 
சடைத்தில் மீடடுள்்துடன விசனா-
ரலைல் முனக்டுத்து வருகினற-
்ர்.

ஓமநளத மாளிள்க �குதியில்  
யாள்யின ச்டைம்

சனாவகசஷசரி விஷசட நிருபர் 

கதனமரனாடசி- வரணி  குடமியன 
பகுதியில் உள்் கனாணிகயனானறில் 
இருநது கவடிக்கனாத நிலையில்  
கில்ஷமனார் உள்ளிடட சக்திவனாய்நத 
கவடிகபனாருடகள்  வியனாழக்கிழலம 
அலடயனா்ம்  கனாைப்படடுள்்். 
இதுகதனாடர்பனாக ககனாடிகனாமப் 
கபனாலிஸனாருக்கு வழஙகப்படட  தக -
வலையடுத்து கபனாலிஸனார் கவடி -
கபனாருடகல் மீடபதறகனா் நட-
வடிக்லககல்  முனக்டுத்து 

வருவதுடன ஷமைதிக விசனாரலை-
கல்யும் முனக்டுத்து வருகினற-
்ர்.

வரணியில் சகதி வாயநத ்வடி்�ாருட்கள மீடபு
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2.       

  

                                

1             2            3           

 

 

• 3,4 Mfpa tpdhf;fspy; cs;s milg;Gfspy; ,Uf;Fk; $l;lj;Jld; Nru;g;gjw;F  

kpfg;nghUj;jkhd cUitj; njupT nra;f. 

 

3.   

 1  2  3   

 

4. 

  1  2  3  

 

 5. gpd;tUk; cUf;fis mtjhdpj;J mJ njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; tpdhf;fSf;Fupa 

tpiliaj;njupT nra;f. 

 

                                 

     A      B                                                             
A, B Mfpa cUf;fspilNa vj;jid NtWghLfs; cs;sd? 

1. 5   2. 4   3. 6 

 

• gpd;tUk; tpdhf;fspy; cs;s %d;W milg;Gf;fspy; xd;W mjw;Fupa 

cUf;fSf;F Vw;g Vida cUf;fspypUe;J NtWgLfpwJ mt;tilg;igj; njupT 

nra;f. 

6. 

1  2   3   

 

 

7. 

  1   2  3   

 

 

 

 

8. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd cUitj;njupT nra;f. 

     ------------------------ 

 

1.  2.   3.  

 

• gpd;tUk; vz;Nfhyq;fis mtjhdpj;J ,ilntspf;F tuNtz;ba tpiliaj; 

njupT nra;f. 

9.   

    22       18      80     16       12      56     21      14      -----   

 

  1. 50  2. 60  3. 70 

                 

10.  60    4    42    3  36    2  

      15      14    ----- 

   

1. 15  2. 18  3. 16  

11. xU fbfhuj;jpd; kzpj;jpahy Ks;Sf;Fk; epkpl Ks;Sf;Fk; ,ilNaAs;s 

Nfhzk;  nrq;Nfhzj;ij  tpl Fiwthf ,Uf;Fk; re;ju;g;gj;ijf; fhl;Lk; Neuk; 

vJ? 

1. gp.g 5.10  2. K.g 6.20  3. gp.g 7.00 

12. 2011 Mk; Mz;L khu;fopkhjk; 30 Mk; jpfjp Gjd;fpoik vdpd; mt;tUlj;jpd;    

1Mk;jpfjp vd;d fpoik? 

1. jpq;fl;fpoik 2. rdpf;fpoik 3. tpahof;fpoik 

 

 

8. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd cUitj;njupT nra;f. 

     ------------------------ 

 

1.  2.   3.  

 

• gpd;tUk; vz;Nfhyq;fis mtjhdpj;J ,ilntspf;F tuNtz;ba tpiliaj; 

njupT nra;f. 

9.   

    22       18      80     16       12      56     21      14      -----   

 

  1. 50  2. 60  3. 70 

                 

10.  60    4    42    3  36    2  

      15      14    ----- 

   

1. 15  2. 18  3. 16  

11. xU fbfhuj;jpd; kzpj;jpahy Ks;Sf;Fk; epkpl Ks;Sf;Fk; ,ilNaAs;s 

Nfhzk;  nrq;Nfhzj;ij  tpl Fiwthf ,Uf;Fk; re;ju;g;gj;ijf; fhl;Lk; Neuk; 

vJ? 

1. gp.g 5.10  2. K.g 6.20  3. gp.g 7.00 

12. 2011 Mk; Mz;L khu;fopkhjk; 30 Mk; jpfjp Gjd;fpoik vdpd; mt;tUlj;jpd;    

1Mk;jpfjp vd;d fpoik? 

1. jpq;fl;fpoik 2. rdpf;fpoik 3. tpahof;fpoik 

 

 13. tpupf;fg;gl;l rJuKfp xd;wpd; vjpnujpu; Kfq;fspd; njhlu;Gf;fika 

ntw;wplj;jpw;Fg;nghUj;jkhd tpiliaj; njupT nra;f. 

     9           

 12  8  3 ------  1. 10  2. 7  3. 8 

 

14.     ,t;tbtj;ijg; ngWtjw;F Njitahd Mff;Fiwe;j   

    Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if ahJ? 

1. 3  2. 4  3. 2 

 

15. Gj;jfk; xd;wpd; tpiy &gh 95.00 MFk;. Gj;jfj;ijg; Nghd;W ,Uklq;F  

tpiyAilaJ ngd;rpy;ngl;b MFk;. ngd;rpy;ngl;biag; Nghd;W ,Uklq;F tpiy     

Gj;jfg;ig MFk;. ,k;%d;iwAk; thq;Ftjw;F Njitahd gzk; vt;tsT? 

  1. &gh 525.00  2. &gh 665.00  3. &gh 375.00 

16. fy;tpf;fz;fhl;rp xd;W Gjd;fpoik Muk;gpj;J njhlu;e;J 10 ehl;fs; eilngw;wJ 

vdpd; fz;fhl;rp Kbtile;j jpdk; ahJ? 

1. nts;spf;fpoik 2. tpahof;fpoik 3. rdpf;fpoik 

 

17. fl;lj;jpDs; fhzg;gLk; vz;fspy; ehd;fpdhy; kPjpapd;wp tFgLk; vz;fisj; 

njupT nra;f. 

1. 564, 688 
2. 266, 688 
3. 564, 266 

 

18. 400 ,d; fhy;thrpapd; miuAld; 15 If; fopj;jhy; tUk; tpil ahJ? 

  1. 45  2. 35  3. 15 

19. 6 kdpju;fs; 5 ehl;fspy; nra;Ak; Ntiyia 3 kdpju;fs; vj;jid ehl;fspy; 

nra;J Kbg;gu;? 

1. 10 ehl;fs;  2. 15 ehl;fs;  3. 20 ehl;fs; 

 

20.  gpd;tUk; cUtpy; cs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;ifahJ? 

 

1. 8  2. 9  3. 10 

 

 

 

564 266 

274 688 

21. khztndhUtd; 77 Mk; gf;fj;jpypUe;J 85Mk; gf;fk;  tiu thrpj;jhd; vdpd; 

mtd; thrpj;j gf;fq;fs; vj;jid? 

1. 9  2. 10  3. 11 

22. fPNo vOjg;gl;Ls;s thf;fpaj;jpy; rupahf vOjg;gl;Ls;s thf;fpaj;ijj; njupT 

nra;f 

  1. vkf;F Kau;r;rpAk; gapw;rpAk; mtrpakhFk;. 

  2. vkf;F Kaw;rpAk; gapw;rpAk; mtrpakhFk;. 

  3. vkf;F Kaw;rpAk; gapr;rpAk; mtrpakhFk;. 

• gpd;tUk; njhlu;ig mtjhdpj;J 23, 24tpdhf;fSf;F tpilfisj; njupT nra;f. 

czTfs;, jhdpak;, gaW, fpoq;F 
       23. A  Fwpj;J epw;gJ 

C        1. jhdpak; 2. gaW  3. fpoq;F   

     B                                                          A  24. B Fwpj;J epw;gJ  

       1. gaW 2. jhdpak; 3. fpoq;F 

 

25.  ,e;ehd;F ml;ilfisAk; VNjh xU tifapy; 

xOq;FgLj;jpdhy; rupahf mikAk; xOq;F ahJ?  
      

    A      B        C       D    1. BDCA 2. CBDA 3. DBCA 

 26. gpd;tUk; ghlypd; ,ilntspf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy njupT nra;J NfhbLf. 

   fhfk; te;J fiue;jpl;lhy; - ehd;  

   …A………..NrhW itj;jpLNtd; 

   jhfk; vd;W tUNthu;f;F – ehd; 

   …B……….je;J kfpo;e;jpLNtd; 

 A,B f;Fg; nghUj;jkhd nrhw;fs; KiwNa 

1. ifg;gpbr;, jz;zPu; 2. jz;zPu;, ifg;gpbr; 3. ifgpb, jz;zPu; 

 

27. fPNo jug;gl;ltw;Ws; nghUj;jkhd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

  1. taypd;, jNgyh 2. kpUjq;fk;, ehj];tuk;  3. ifj;jhsk;, Nkhu;rpq; 

இணைந்த கல்விச் சேணை 18.09.2021
புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாத்ாள் - 01 - --

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

திருைதி ்ஷ்னி ய�ாய்கந்திரன்
யரா�ல் ்கல்லூரி, ச்காழுமபு - 07
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இணைந்த கல்விச் சேணை

(15ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

-  ்பகுதி- -1புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாத்ாள் --

 ்பகுதி--2புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாத்ாள்  --

34. 998, 361, 475, 823, 248 Mfpa vz;fis VWtupirg;gLj;Jk; NghJ ,uz;lhk; 

vz;zpdJk; ehd;fhk; vz;zpdJk; eLtpy; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; KiwNa 

1. 7,9  2. 8,9  3. 6,2 

• gpd;tUk; jfty;fisf; nfhz;L 35,36 Mfpa tpdhf;fSf;F tpil jUf. 
 

    
            &.180.00    &.330.00 

35. Njhlk;gok; xd;wpdJk; md;dhrpg;gok; xd;wpdJk; tpiy ahJ? 

  1. &gh 130.00  2. &gh 150.00  3. &gh 120.00 

36. Njhlk;gok; 5 ,dJk; md;dhrpg;gok; 3 ,dJk; tpiy ahJ? 

  1. &gh 510.00  2. &gh 540.00  3. &gh 480.00 

37. khztndhUtd; jdJ tPl;bypUe;J tlf;Fj; jpir Nehf;fp 100m J}uk; nrd;W 

mq;fpUe;J tyJ gf;fk; jpUk;gp 50m nrd;W gpd;du; tyJ gf;fkhf 100m 

nrd;whd;.jw;NghJ mtdJ tPl;bw;F vj;jpirapy; vj;jid kPw;wu; J}uj;jpy; 

epw;fpd;whd;?  

1. Nkw;F, 50m  2.fpof;F, 100m  3. fpof;F, 50m 

 

38. utpf;F jw;NghJ taJ 8 MFk;. mtDila je;ijapd; taJ utpapd; tajpd; 

ehd;F klq;fpYk;  ghu;f;f MW $bajhFk;. ,d;Dk; ehd;F Mz;Lfspy; 

utpapdJk; je;ijapdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

1. 12, 42  2. 12, 40  3. 16, 38 

39. mlk;gd; nfhbAk; jpuz;lhy; kpLf;F vDk; gonkhopapd; fUj;J ahJ? 

1. tplhKaw;rp gyd; jUk;. 

2. gyrhypAk; Njhy;tpailayhk;. 

3. Xw;WikNa gyk;. 

40. ciuahliy thrpj;J rupahd xOq;fpy; ,lk;ngWk; tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

m. M! kpfTk; mofhd rl;il   M. Mk; vdf;F kpfTk; tpUg;gk;                                    

,. cz;ikahfth! ,J GjpaJ my;y  <. eP ,ij tpUk;Gfpwhah?                                     

c. MdhYk; ,J mofhdJ 

1. m<cM,  2. m,c<M  3. cM,<m 

 

34. 998, 361, 475, 823, 248 Mfpa vz;fis VWtupirg;gLj;Jk; NghJ ,uz;lhk; 

vz;zpdJk; ehd;fhk; vz;zpdJk; eLtpy; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; KiwNa 

1. 7,9  2. 8,9  3. 6,2 

• gpd;tUk; jfty;fisf; nfhz;L 35,36 Mfpa tpdhf;fSf;F tpil jUf. 
 

    
            &.180.00    &.330.00 

35. Njhlk;gok; xd;wpdJk; md;dhrpg;gok; xd;wpdJk; tpiy ahJ? 

  1. &gh 130.00  2. &gh 150.00  3. &gh 120.00 

36. Njhlk;gok; 5 ,dJk; md;dhrpg;gok; 3 ,dJk; tpiy ahJ? 

  1. &gh 510.00  2. &gh 540.00  3. &gh 480.00 

37. khztndhUtd; jdJ tPl;bypUe;J tlf;Fj; jpir Nehf;fp 100m J}uk; nrd;W 

mq;fpUe;J tyJ gf;fk; jpUk;gp 50m nrd;W gpd;du; tyJ gf;fkhf 100m 

nrd;whd;.jw;NghJ mtdJ tPl;bw;F vj;jpirapy; vj;jid kPw;wu; J}uj;jpy; 

epw;fpd;whd;?  

1. Nkw;F, 50m  2.fpof;F, 100m  3. fpof;F, 50m 

 

38. utpf;F jw;NghJ taJ 8 MFk;. mtDila je;ijapd; taJ utpapd; tajpd; 

ehd;F klq;fpYk;  ghu;f;f MW $bajhFk;. ,d;Dk; ehd;F Mz;Lfspy; 

utpapdJk; je;ijapdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

1. 12, 42  2. 12, 40  3. 16, 38 

39. mlk;gd; nfhbAk; jpuz;lhy; kpLf;F vDk; gonkhopapd; fUj;J ahJ? 

1. tplhKaw;rp gyd; jUk;. 

2. gyrhypAk; Njhy;tpailayhk;. 

3. Xw;WikNa gyk;. 

40. ciuahliy thrpj;J rupahd xOq;fpy; ,lk;ngWk; tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

m. M! kpfTk; mofhd rl;il   M. Mk; vdf;F kpfTk; tpUg;gk;                                    

,. cz;ikahfth! ,J GjpaJ my;y  <. eP ,ij tpUk;Gfpwhah?                                     

c. MdhYk; ,J mofhdJ 

1. m<cM,  2. m,c<M  3. cM,<m 

 

khjpup tpdhj;jhs; 

gFjp – 11 

 

01. gpd;tUk; ghliy thrpj;J tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 
 

,Utpsf;fhk; xU tpsf;fhk; ntz;zpyhNt 
,uhf;fhyj; njhspnfhLg;gha; ntz;zpyhNt 
 
#upad;Ngha; kiwe;jgpd;Gk; ntz;zpyhNt   

 J}anthsp gug;gpLtha; ntz;zpyhNt 
 
japu;f;flypy; ntz;nza;Nghy ntz;zpyhNt 
jdptpRk;gpw; wto;e;jpLtha; ntz;zpyhNt 
 
ngz;fs; Kfk; Nghy;tUtha; ntz;zpyhNt 
gpiwahfp tsu;e;jpLtha; ntz;zpyhNt 
 
 

1. ghlypy; ,Utpsf;F vd Fwpg;gplg;gLgit vit? 

………………………………………………………. 
2. fjputd; vd;gjw;F nghUj;jkhd nrhy;iy vOJf? 

……………………………………………………… 
3. ghlypYs;s cau;jpiz ngz;ghy; nrhy; vJ? 

……………………………………………………… 
4. J}anthsp vd;gijg; gpupj;njOJf. 

……………………………………………………… 

5. “japu;;f;flypy; ntz;nza;Nghy” vd;gjpYs;s ctkhdk; ahJ? 

……………………………………………………… 
 

02. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd tpidr; nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J 
njupT nra;f. 
 

1. ehd; vdJ jk;gpAld; ghlrhiyf;Fr;……………. 
( nrd;Nwd; , nrd;Nwhk;) 

2. kuq;fs; rupe;J………………( tpOe;jJ, tpOe;jd) 

3. me;jpthdk; nre;epwkhff;………………………….. 
( fhzg;gl;lJ , fhzg;gl;ld)  

 03. rupahf vOj;Jf; $l;lg;gl;Ls;s nrhy;iyj; njupT nra;J mjd; fPo; 
NfhbLf. 
 

  1. (1) Kar;rp (2) Kau;r;rp  (3) Kaw;rp  (4) Kaw;r;rp 

  2. (1) rtu;f;fhuk; (2) rTf;fhuk; (3) rtw;fhuk; (4) rtu;f;fhwk; 

04. fPNo jug;gl;Ls;s njhdpkuig G+uzg;gLj;Jf. 

     gR fjWk; vd;gJ Nghy Me;ij…………………………………… 

05. gonkhopf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy G+uzg;gLj;Jf. 

    rpj;jpuKk; ifg;gof;fk; …………………………….ehg;gof;fk;. 

06. jug;gl;Ls;s nrhw;nwhlUf;Fupa jdpr;nrhy;iy Gs;spf; Nfhl;bd; kPJ 
vOJf. 

    mwpQu;fs; thjpLk; fsk;……………………………………………. 

07. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT 
nra;f. 

1. fkyhTk; tpkyhTk; Njrpa fPjj;ijg; ………………………….                       
( ghbdhs; , ghbdhu;fs;) 

2. Ik;gjhtJ Mz;bd; ,Wjpaapy; vLf;fg;gLk; tpoh…………….           
( itutpoh, nghd;tpoh) 

3. mts; ,dpikahfg; ghbdhs;. ,q;F mts;vd;gJ……………..      
( glu;f;if xUik , jd;ik gd;ik ) 

08. ,ilntspapy; tuNtz;ba nrhy;iy G+uzg;gLj;Jf. 

 nghd;G+r;nrhupAk;……………………..nrOe;jhjpiwf;Fk; 

 ed;G+jyj;Njhu;f;F ed;dpoyhk;. 

09. ghliy thrpj;J mJ njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; tpdhtpw;F tpil vOJf. 

  rpd;dQ;rpW tpy;yha;f; fz;ljk;kh – gpd;du; 

     nrk;nghw;Flk; NghNy Njhd;Wjk;kh 

  vd;d mjprak; ghuhak;kh - <Njhu; 

      ,e;jpu rhyNkh $whak;kh 

,g;ghlypy; tUk; ctikj;njhliu vOJf?........................................... 

03. rupahf vOj;Jf; $l;lg;gl;Ls;s nrhy;iyj; njupT nra;J mjd; fPo; 
NfhbLf. 
 

  1. (1) Kar;rp (2) Kau;r;rp  (3) Kaw;rp  (4) Kaw;r;rp 

  2. (1) rtu;f;fhuk; (2) rTf;fhuk; (3) rtw;fhuk; (4) rtu;f;fhwk; 

04. fPNo jug;gl;Ls;s njhdpkuig G+uzg;gLj;Jf. 

     gR fjWk; vd;gJ Nghy Me;ij…………………………………… 

05. gonkhopf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy G+uzg;gLj;Jf. 

    rpj;jpuKk; ifg;gof;fk; …………………………….ehg;gof;fk;. 

06. jug;gl;Ls;s nrhw;nwhlUf;Fupa jdpr;nrhy;iy Gs;spf; Nfhl;bd; kPJ 
vOJf. 

    mwpQu;fs; thjpLk; fsk;……………………………………………. 

07. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT 
nra;f. 

1. fkyhTk; tpkyhTk; Njrpa fPjj;ijg; ………………………….                       
( ghbdhs; , ghbdhu;fs;) 

2. Ik;gjhtJ Mz;bd; ,Wjpaapy; vLf;fg;gLk; tpoh…………….           
( itutpoh, nghd;tpoh) 

3. mts; ,dpikahfg; ghbdhs;. ,q;F mts;vd;gJ……………..      
( glu;f;if xUik , jd;ik gd;ik ) 

08. ,ilntspapy; tuNtz;ba nrhy;iy G+uzg;gLj;Jf. 

 nghd;G+r;nrhupAk;……………………..nrOe;jhjpiwf;Fk; 

 ed;G+jyj;Njhu;f;F ed;dpoyhk;. 

09. ghliy thrpj;J mJ njhlu;ghf Nfl;fg;gLk; tpdhtpw;F tpil vOJf. 

  rpd;dQ;rpW tpy;yha;f; fz;ljk;kh – gpd;du; 

     nrk;nghw;Flk; NghNy Njhd;Wjk;kh 

  vd;d mjprak; ghuhak;kh - <Njhu; 

      ,e;jpu rhyNkh $whak;kh 

,g;ghlypy; tUk; ctikj;njhliu vOJf?........................................... 

21. khztndhUtd; 77 Mk; gf;fj;jpypUe;J 85Mk; gf;fk;  tiu thrpj;jhd; vdpd; 

mtd; thrpj;j gf;fq;fs; vj;jid? 

1. 9  2. 10  3. 11 

22. fPNo vOjg;gl;Ls;s thf;fpaj;jpy; rupahf vOjg;gl;Ls;s thf;fpaj;ijj; njupT 

nra;f 

  1. vkf;F Kau;r;rpAk; gapw;rpAk; mtrpakhFk;. 

  2. vkf;F Kaw;rpAk; gapw;rpAk; mtrpakhFk;. 

  3. vkf;F Kaw;rpAk; gapr;rpAk; mtrpakhFk;. 

• gpd;tUk; njhlu;ig mtjhdpj;J 23, 24tpdhf;fSf;F tpilfisj; njupT nra;f. 

czTfs;, jhdpak;, gaW, fpoq;F 
       23. A  Fwpj;J epw;gJ 

C        1. jhdpak; 2. gaW  3. fpoq;F   

     B                                                          A  24. B Fwpj;J epw;gJ  

       1. gaW 2. jhdpak; 3. fpoq;F 

 

25.  ,e;ehd;F ml;ilfisAk; VNjh xU tifapy; 

xOq;FgLj;jpdhy; rupahf mikAk; xOq;F ahJ?  
      

    A      B        C       D    1. BDCA 2. CBDA 3. DBCA 

 26. gpd;tUk; ghlypd; ,ilntspf;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy njupT nra;J NfhbLf. 

   fhfk; te;J fiue;jpl;lhy; - ehd;  

   …A………..NrhW itj;jpLNtd; 

   jhfk; vd;W tUNthu;f;F – ehd; 

   …B……….je;J kfpo;e;jpLNtd; 

 A,B f;Fg; nghUj;jkhd nrhw;fs; KiwNa 

1. ifg;gpbr;, jz;zPu; 2. jz;zPu;, ifg;gpbr; 3. ifgpb, jz;zPu; 

 

27. fPNo jug;gl;ltw;Ws; nghUj;jkhd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

  1. taypd;, jNgyh 2. kpUjq;fk;, ehj];tuk;  3. ifj;jhsk;, Nkhu;rpq; 

28. tupir xd;wpy; Nkup Kd;dhypUe;J ghu;f;Fk; NghJ 9 tJ khztpahfTk; gpd;dhy; 

,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 8 tJ khztpahfTk; epd;whs; vdpd; mt;tupirapy; 

vj;jid Ngu; epd;wdu;? 

1. 18   2. 16   3. 17 

• njhopw;rhiy xd;wpy; xUehs; cw;gj;jp nra;ag;gl;l gog;ghdg; Nghj;jy;fs; gw;wpa 

tiuG fPNo jug;gl;Ls;sJ. ,jidf;nfhz;L 29,30 tpdhf;fSf;F tpiliaj;                

njupTnra;f. 

   mg;gps;ghdk;  

 

 ,q;Fs;s KOg;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if 120 MFk;. 

khk;gog;             Njhlk;gog;ghdk;                                                                        

ghdk;  

29.  ,q;F tpw;gid nra;ag;gl;l mg;gps;g;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 30  2. 60  3. 15 

30. khk;gog;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 75  2. 100  3. 115 

31. tpky; xNu msthd MW <u;f;Fj; Jz;Lfis itj;jpUe;jhd; vdpd; mtdhy; 

cUthf;ff;$ba jpz;k cU vJ? 

1. rJuKfp  2. ehd;Kfp  3. cUis 

32. gj;njhd;gjhapuj;J Ie;E}w;W VO vd;Dk; vz;zpy; cs;s ,yf;fq;fis gpd;dhy; 

,Ue;J Kd;dhy; vOJk; NghJ fpilf;Fk; vz; ahJ? 

1. 19507  2. 75019  3. 70591 

33. rJutbtf; fljhrp xd;iw ehd;fhf kbj;J glj;jpy; fhl;lg;gl;lthW %d;W 

Jisfs; ,lg;gl;Ls;sJ. 

 

              

 

        cU – 1   cU – 2  cU – 3 

,f;fljhrpia kPz;Lk; tpupf;Fk; NghJ Njhd;Wk; tpjj;ijf; fhl;Lk; tpil ahJ? 

1.               2.              3.           

 

 

                                  

                                                                    

28. tupir xd;wpy; Nkup Kd;dhypUe;J ghu;f;Fk; NghJ 9 tJ khztpahfTk; gpd;dhy; 

,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 8 tJ khztpahfTk; epd;whs; vdpd; mt;tupirapy; 

vj;jid Ngu; epd;wdu;? 

1. 18   2. 16   3. 17 

• njhopw;rhiy xd;wpy; xUehs; cw;gj;jp nra;ag;gl;l gog;ghdg; Nghj;jy;fs; gw;wpa 

tiuG fPNo jug;gl;Ls;sJ. ,jidf;nfhz;L 29,30 tpdhf;fSf;F tpiliaj;                

njupTnra;f. 

   mg;gps;ghdk;  

 

 ,q;Fs;s KOg;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if 120 MFk;. 

khk;gog;             Njhlk;gog;ghdk;                                                                        

ghdk;  

29.  ,q;F tpw;gid nra;ag;gl;l mg;gps;g;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 30  2. 60  3. 15 

30. khk;gog;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 75  2. 100  3. 115 

31. tpky; xNu msthd MW <u;f;Fj; Jz;Lfis itj;jpUe;jhd; vdpd; mtdhy; 

cUthf;ff;$ba jpz;k cU vJ? 

1. rJuKfp  2. ehd;Kfp  3. cUis 

32. gj;njhd;gjhapuj;J Ie;E}w;W VO vd;Dk; vz;zpy; cs;s ,yf;fq;fis gpd;dhy; 

,Ue;J Kd;dhy; vOJk; NghJ fpilf;Fk; vz; ahJ? 

1. 19507  2. 75019  3. 70591 

33. rJutbtf; fljhrp xd;iw ehd;fhf kbj;J glj;jpy; fhl;lg;gl;lthW %d;W 

Jisfs; ,lg;gl;Ls;sJ. 

 

              

 

        cU – 1   cU – 2  cU – 3 

,f;fljhrpia kPz;Lk; tpupf;Fk; NghJ Njhd;Wk; tpjj;ijf; fhl;Lk; tpil ahJ? 

1.               2.              3.           

 

 

                                  

                                                                    

28. tupir xd;wpy; Nkup Kd;dhypUe;J ghu;f;Fk; NghJ 9 tJ khztpahfTk; gpd;dhy; 

,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 8 tJ khztpahfTk; epd;whs; vdpd; mt;tupirapy; 

vj;jid Ngu; epd;wdu;? 

1. 18   2. 16   3. 17 

• njhopw;rhiy xd;wpy; xUehs; cw;gj;jp nra;ag;gl;l gog;ghdg; Nghj;jy;fs; gw;wpa 

tiuG fPNo jug;gl;Ls;sJ. ,jidf;nfhz;L 29,30 tpdhf;fSf;F tpiliaj;                

njupTnra;f. 

   mg;gps;ghdk;  

 

 ,q;Fs;s KOg;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if 120 MFk;. 

khk;gog;             Njhlk;gog;ghdk;                                                                        

ghdk;  

29.  ,q;F tpw;gid nra;ag;gl;l mg;gps;g;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 30  2. 60  3. 15 

30. khk;gog;ghdg; Nghj;jy;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

  1. 75  2. 100  3. 115 

31. tpky; xNu msthd MW <u;f;Fj; Jz;Lfis itj;jpUe;jhd; vdpd; mtdhy; 

cUthf;ff;$ba jpz;k cU vJ? 

1. rJuKfp  2. ehd;Kfp  3. cUis 

32. gj;njhd;gjhapuj;J Ie;E}w;W VO vd;Dk; vz;zpy; cs;s ,yf;fq;fis gpd;dhy; 

,Ue;J Kd;dhy; vOJk; NghJ fpilf;Fk; vz; ahJ? 

1. 19507  2. 75019  3. 70591 

33. rJutbtf; fljhrp xd;iw ehd;fhf kbj;J glj;jpy; fhl;lg;gl;lthW %d;W 

Jisfs; ,lg;gl;Ls;sJ. 

 

              

 

        cU – 1   cU – 2  cU – 3 

,f;fljhrpia kPz;Lk; tpupf;Fk; NghJ Njhd;Wk; tpjj;ijf; fhl;Lk; tpil ahJ? 

1.               2.              3.           

 

 

                                  

                                                                    

(13ஆம ்பக்்கத ச்ாடெர்)

10. gpd;tUk; thf;fpaj;ij vOj;JtOf;Fr;  nrhy;yhf khw;wp vOJf. 
 

ehd; Njj;jz;zp Fbr;Nrd;……………………………………………. 
 

11. gpd;tUk; kuGj;njhlupd; fUj;ij vOJf. 

1. G+rpnkOFjy; ……………………………………. 

2. fz;zhapUj;jy; ………………………………….. 

12. gpd;tUk; xt;nthU $w;Wk; rupahapd; ( rup ) vdTk; gpioahapd;       
( gpio ) vdTk; vOJf. 

1.khztu;fs; jq;fs; flikfisr; nrt;tNd nra;jhu;fs;.(………..) 

2.njd;id kuj;jpypUe;J Njq;fha;fs; tpOe;jJ.(………..) 

 

13. glq;fSf;Fg; nghUj;jkhd Mq;fpyr; nrhy;iy vOJf. 

 

                         

…………………                    …………………….. 

14. fPNo jug;glLs;s Mq;fpy thf;fpaj;jpy; cs;s ntw;wplj;jpw;Fg; 
nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;f. 

Where…………( is / are ) the playground. 

15. gpd;tUk; thf;fpak; Mq;fpyj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij Mq;fpyj;jpy; 
vOJf. 

1. ,J vdJ ghlrhiy ………………………….. 

2. kPz;Lk; thUq;fs;.……………………………… 

16. rpq;fsj;jpy; jug;gl;Ls;s nrhy;iyj; jkpopy; vOJf. 

 1. fGlh ………………………. 2. tj;Ju ……………………… 

 

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

திருைதி ்ஷ்னி ய�ாய்கந்திரன்
யரா�ல் ்கல்லூரி, ச்காழுமபு - 07
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06.  

  

                       1.epwe;jPl;lg;glhj gFjpia gpd;dj;jpy; jUf….. 

                    2.epwe;jPl;lg;gl;l gFjpia jrkj;jpy; vOJf?...... 

 

07. xU ghj;jpuj;jpy; 4l 825ml ePUk; ,d;ndhU ghj;jpuj;jpy; 5l 375ml ePUk;  
,Ue;jJ vdpd; nkhj;j ePupd; msT ahJ? 

………………………………………………. 

08. 30 khk;goq;fspy; 2/6 gq;F gOjile;Jtpl;lJ. kPjKs;s goq;fs; 
vj;jid? 

…………………………………………………… 

09. 

              ,e;Neuj;ij rhjhuz Neukhf vOJf. ……………… 

10. XV vDk; cNuhkd; ,yf;fj;ij Mf;Ftjw;F ehd;F <u;f;Fj; Jz;Lfs;      

Njit vdpd; XIX ,jid Mf;Ftjw;F vj;jid <u;f;Ffs; Njit? 

…………………………………………………….              

11. Xd;wpd; tpiy &gh 45.00 tPjk; 5 Gj;jfq;fis thq;fpf; nfhz;L &gh 
500.00 ehzaj;jhnshd;iwf; nfhLj;jhy; kPjpahf fpilf;Fk; gzk; 
vt;tsT? 

…………………………………………. 
 

12. rpWtd; xUtDf;F jpdKk; fhiyapYk; khiyapYk; czthf ehd;F 
tpRf;Nfhj;Jf;fs; toq;fg;gLfpd;wd ,jw;fhf 72 tpRf;Nfhj;Jfs; 
vj;jid ehl;fSf;Fg; NghJkhdJ?  
 

 ………………………………………….. 
 
 

13. utpapd; jhapd; epiw  utpapd; epiwapd; ,U klq;fhFk;. jhapd; epiw 
55 kg 500g  vdpd; utpapd; epiw ahJ? 
 

  …………………………………………. 
 

19:15 

06.  

  

                       1.epwe;jPl;lg;glhj gFjpia gpd;dj;jpy; jUf….. 

                    2.epwe;jPl;lg;gl;l gFjpia jrkj;jpy; vOJf?...... 

 

07. xU ghj;jpuj;jpy; 4l 825ml ePUk; ,d;ndhU ghj;jpuj;jpy; 5l 375ml ePUk;  
,Ue;jJ vdpd; nkhj;j ePupd; msT ahJ? 

………………………………………………. 

08. 30 khk;goq;fspy; 2/6 gq;F gOjile;Jtpl;lJ. kPjKs;s goq;fs; 
vj;jid? 

…………………………………………………… 

09. 

              ,e;Neuj;ij rhjhuz Neukhf vOJf. ……………… 

10. XV vDk; cNuhkd; ,yf;fj;ij Mf;Ftjw;F ehd;F <u;f;Fj; Jz;Lfs;      

Njit vdpd; XIX ,jid Mf;Ftjw;F vj;jid <u;f;Ffs; Njit? 

…………………………………………………….              

11. Xd;wpd; tpiy &gh 45.00 tPjk; 5 Gj;jfq;fis thq;fpf; nfhz;L &gh 
500.00 ehzaj;jhnshd;iwf; nfhLj;jhy; kPjpahf fpilf;Fk; gzk; 
vt;tsT? 

…………………………………………. 
 

12. rpWtd; xUtDf;F jpdKk; fhiyapYk; khiyapYk; czthf ehd;F 
tpRf;Nfhj;Jf;fs; toq;fg;gLfpd;wd ,jw;fhf 72 tpRf;Nfhj;Jfs; 
vj;jid ehl;fSf;Fg; NghJkhdJ?  
 

 ………………………………………….. 
 
 

13. utpapd; jhapd; epiw  utpapd; epiwapd; ,U klq;fhFk;. jhapd; epiw 
55 kg 500g  vdpd; utpapd; epiw ahJ? 
 

  …………………………………………. 
 

19:15 

                                                                      
14. rupahd tpilia vOJf. 

 

 

1. cU A ,dJk; cU B ,dJk; nkhj;j ePsk; ahJ? 
………………………… 

2. cU A ia tpl cU B vt;tsthy; $bajhFk;? 
………………………….. 
 

15. filnahd;wpy; 5 ehl;fspy; tpw;gid nra;ag;gl;l khk;goq;fspd; msT 

kg ,y; jug;gLfpd;wJ. ,tw;iwf; nfhz;L fPo;tUk; tpdhf;fSf;F tpil 
jUf. 
 

( 1 kg ,y; cs;s goq;fspd; vz;zpf;if 4 MFk;) 

 
1. tpahof;fpoik tpw;gid nra;ag;gl;l goq;fs; vj;jid?  

……………………… 
2. Ie;J ehl;fspYk; tpw;gid nra;ag;gl;l nkhj;jg; goq;fs; 

vj;jid?....................... 

      (15x2= 30) 
 
 
 
 
 

 
• gpd;tUk; tpdhf;fSf;Fupa rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

 

01. “vdJ cs mikjpia vdJ tPl;lhUf;Fk; vd;dhy; gfpu;e;jspf;f KbAk;. 
xU ey;y gps;isahf ,Uf;f vd;dhy; KbAk;. vy;yhtw;wpYk; vd;dhy; 

ntw;wp ngw KbAk;.” ,e;j vz;zk; cs;sj;ij ,jg;gLj;Jk; 
nraw;ghLfspy;  vj;jidahk; gbKiwf;F cupaJ? 

 
1. cs;sj;ijj; jsu;j;Jjy;  2. kdTWjp   3. Gpuhu;j;jid 

           

02. xU Fwpj;j fhyj;jpy; khj;jpuk; G+g;g+f;Fk; jhtuq;fs; mlq;fpAs;s 
tpiliaj; njupTnra;f. 

1. njd;id, thio, nrt;tuj;ij  
2. KUq;;;if, ,Yg;ig, njd;id 
3. ghiy, nrt;tuj;ij, ehty; 
 

03. gpuhzpfshy; jhtuq;fSf;F Vw;gLk; jPikfspy; xd;W 
1. tpj;Jf;fis guk;gyilar; nra;a cjTjy; 
2. G+f;fspd; kfue;jr; Nru;f;iff;F cjTjy;. 
3. Gpuhzpfs; jhtug;gFjpfis cz;Zjy;. 
 

04. ,yq;if mur ,yr;ridapy; nrsghf;fpaj;ij Fwpg;gjw;fhf 
gad;gLj;jg;gl;Ls;s FwpaPL vJ? 
 

1. new;fjpu;   2. ju;kr;rf;fuk;  3. epiwFlk; 
 

05. ehk; jdpahfg; gad;gLj;Jk; cgfuzk; my;yhjJ gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 

1.     2.  3.  
 
 

06. “ePq;fs; Fg;igfis vupg;gjhYk; epyj;jpy; nte;ePu; nfhl;LtjhYk; ehDk; 

vdJ FQ;RfSk; ,we;J tpLNthk;” vdf;$Wk; gpuhzp vJ? 
 

1. kz;GO  2. Jk;gp  3. Esk;G 
 
 

07. czT, ghdq;fshf kl;Lkd;wp xsljq;fshfTk; gad;gLj;Jk; 
jhtuq;fis nfhz;l  tpil ahJ? 
 

1. fhl;bYg;ig, mfj;jp  

2. MlhNjhil, ngUk;gpuk;G  

      3. nghd;dhtiu, tpy;tk; 

08. Ntk;G, thif vd;gd G+f;Fk; khjq;fs; KiwNa, 

       1. gq;Fdp, Mtzp  

  2 .rpj;jpiu, Mdp  

2. itfhrp, Ig;grp 
 

09. kfhtyp gha;tJk; ,e;ehNl…… vDk; ghly; vt;tifg;ghlyhFk;? 
 

 1. Njrg;gw;Wg;ghly;  2. mUtpntl;Lg;ghly; 3. njhopw;ghly;. 

 

10. gpd;tUk; cUf;fspy; kPs;Row;rpf;F cl;gLj;jf;$baJ vd;gjidf; fhl;Lk;  
cU vJ? 

 

1.  2.  3.  

 

11. cld; czTfs; , vz;nza; kw;Wk; kpsfha; mjpfk; mlq;fpa 
czTfis cz;gjdhy;  Vw;gLk; Neha; vJ? 
 
 

1. ePupopT  2. ,UjaNeha; 3. ,ug;igaow;rp  

 

 

10. gpd;tUk; thf;fpaj;ij vOj;JtOf;Fr;  nrhy;yhf khw;wp vOJf. 
 

ehd; Njj;jz;zp Fbr;Nrd;……………………………………………. 
 

11. gpd;tUk; kuGj;njhlupd; fUj;ij vOJf. 

1. G+rpnkOFjy; ……………………………………. 

2. fz;zhapUj;jy; ………………………………….. 

12. gpd;tUk; xt;nthU $w;Wk; rupahapd; ( rup ) vdTk; gpioahapd;       
( gpio ) vdTk; vOJf. 

1.khztu;fs; jq;fs; flikfisr; nrt;tNd nra;jhu;fs;.(………..) 

2.njd;id kuj;jpypUe;J Njq;fha;fs; tpOe;jJ.(………..) 

 

13. glq;fSf;Fg; nghUj;jkhd Mq;fpyr; nrhy;iy vOJf. 

 

                         

…………………                    …………………….. 

14. fPNo jug;glLs;s Mq;fpy thf;fpaj;jpy; cs;s ntw;wplj;jpw;Fg; 
nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;f. 

Where…………( is / are ) the playground. 

15. gpd;tUk; thf;fpak; Mq;fpyj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij Mq;fpyj;jpy; 
vOJf. 

1. ,J vdJ ghlrhiy ………………………….. 

2. kPz;Lk; thUq;fs;.……………………………… 

16. rpq;fsj;jpy; jug;gl;Ls;s nrhy;iyj; jkpopy; vOJf. 

 1. fGlh ………………………. 2. tj;Ju ……………………… 

 17. “ehl;by; Vw;gl;l njhw;WNehapdhy; kf;fspd; md;whl tho;f;ifapy; 

Vw;gl;Ls;s ghjpg;G” vDk; jiyg;gpy; %d;W thf;fpak; vOJf.           
( vOtha; gadpiyj; njhlu;Gk; vOj;Jf;$l;lYk; rupahf mika 
Ntz;Lk;) 

   

1………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 

 

• jug;gl;Ls;s ntw;wplq;fspy; tpilfis vOJf. 

 

01. 9099 ,t;ntz;iz vOj;jpy; vOJf.  

…………………… 

02. jug;gl;Ls;s cNuhkd; vz;zpw;F Ke;jpa gpe;jpa vz;fis vOJf. 

………XVIII……… 

03. vz;Nfhyj;ij mtjhdpj;J mLj;J tUk; ,U vz;fisAk; vOJf. 

68, 77, 86, ….. , ….. 

04. ,g;ngl;bapYs;s vz;fSs; ehd;fpdhy; kPjpapd;wp tFglf;$ba 

               vz;fs; vit? 

               ……………… , ……………… 
 
 

05. ,t;TUtpy; cs;s 

01. tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ?………… 

02. nrt;tf Kfq;fspd; vz;zpf;if ahJ?……. 

0 

364    232 

627    483 

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

திருைதி �ஷ்னி ய�ொய்கந்திரன்
யரொ�ல் ்கல்லூரி, ச்கொழுமபு - 07

(16ஆம ்பக்்கம ்பொர்க்்க)
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19. ,yq;ifapy; cs;s ,aw;ifj;JiwKfk; vJ? 
 

1. nfhOk;Gj;JiwKfk;          
2. jpUNfhzkiyj;JiwKfk;  
3. fhypj;JiwKfk; 

20.#Oy; NeakhdJ, rpf;fdkhdJ, jiuapy; nry;Yk;. 

1.    2.       3.                  
 

20. kfhNrdd;, jhJNrdd; MfpNahuhy; mikf;fg;gl;l Fsq;fs; KiwNa 
ahit? 

1. kpd;Ndupahf;Fsk; , fyhthtp   
2. mgathtp , fyhthtp 
3. jp];]thtp , grtf;Fsk;  
 

21. “ghujNjrj;jpy; gpwe;jpUg;ghuhdhy; mtu; xU nja;tk; Nghd;W 

Nghw;;wg;gl;bUg;ghu;” ,t;thW jpU vk;. v]; mNd vd;gtu; $wpdhu;. 
,f;$w;W ahUf;Ff; $wg;gl;lJ? 
 

1. fyhepjp Mde;j FkhuRthkp 
2. Mju;rp fpshf; 
3. fyhepjp rp. lgps;A. lgps;A fd;dq;fuh 

 
22. czitj;jahu; nra;Ak; NghJ Rj;jj;ijg; NgZtjw;fhf mzpag;gLtJ 

vJ? 
 
1. Nkirtpupg;G 2. Vg;ud; 3. jpiur;rPiy 

23. Nahfl; , ghy; , japu; Nghd;wtw;iw thq;Fk;NghJ ftdpf;f Ntz;baJ 
vJ> 

1. cw;gj;jpj; jpfjp 2. nghUspd; epiw 3. fhyhtjpj;jpfjp 
 

24. nghUnshd;iw ,Wf;fkhfg; gw;wpg; gpbf;fTk; fk;gp Nghd;wtw;iw 
ntl;lTk; gad;gLk; cgfuzk; vJ? 
 

1. FwL  2. ths;  3. muk; 
 

19. ,yq;ifapy; cs;s ,aw;ifj;JiwKfk; vJ? 
 

1. nfhOk;Gj;JiwKfk;          
2. jpUNfhzkiyj;JiwKfk;  
3. fhypj;JiwKfk; 

20.#Oy; NeakhdJ, rpf;fdkhdJ, jiuapy; nry;Yk;. 

1.    2.       3.                  
 

20. kfhNrdd;, jhJNrdd; MfpNahuhy; mikf;fg;gl;l Fsq;fs; KiwNa 
ahit? 

1. kpd;Ndupahf;Fsk; , fyhthtp   
2. mgathtp , fyhthtp 
3. jp];]thtp , grtf;Fsk;  
 

21. “ghujNjrj;jpy; gpwe;jpUg;ghuhdhy; mtu; xU nja;tk; Nghd;W 

Nghw;;wg;gl;bUg;ghu;” ,t;thW jpU vk;. v]; mNd vd;gtu; $wpdhu;. 
,f;$w;W ahUf;Ff; $wg;gl;lJ? 
 

1. fyhepjp Mde;j FkhuRthkp 
2. Mju;rp fpshf; 
3. fyhepjp rp. lgps;A. lgps;A fd;dq;fuh 

 
22. czitj;jahu; nra;Ak; NghJ Rj;jj;ijg; NgZtjw;fhf mzpag;gLtJ 

vJ? 
 
1. Nkirtpupg;G 2. Vg;ud; 3. jpiur;rPiy 

23. Nahfl; , ghy; , japu; Nghd;wtw;iw thq;Fk;NghJ ftdpf;f Ntz;baJ 
vJ> 

1. cw;gj;jpj; jpfjp 2. nghUspd; epiw 3. fhyhtjpj;jpfjp 
 

24. nghUnshd;iw ,Wf;fkhfg; gw;wpg; gpbf;fTk; fk;gp Nghd;wtw;iw 
ntl;lTk; gad;gLk; cgfuzk; vJ? 
 

1. FwL  2. ths;  3. muk; 
 

25. epwf; fljhrpj; Jz;Lfis rpWrpW Jz;Lfshf fpopj;J xl;Ltjd; %yk; 
Mf;fg;gLk; Mf;fk; vJ? 
 

1. my;gdh  2. nfhyh[;  3. Xupfhkp 
 

26. vk;kjj;jtu;fs; Njhrq;fis ePf;fpf; nfhs;tjw;fhf gpupj; Xjpa ePiuj; 
njspf;fpd;wdu; 
 

1. jkpou;fs;  2. fpwp];jtu;fs;  3. ngsj;ju;fs; 
 

27. ePyepwj;ijAk; kQ;rs; epwj;ijAk; fyg;gjdhy;  ngwg;gLk; tu;zk; 
 

1. gr;ir   2. kQ;rs;   3. nrk;kQrs; 
 

28. ehk; ghjq;fis itj;J elf;Fk; NghJ Kjypy; epyj;jpy; gLk; gFjp 
vJ? 
 

1. tpuy;gFjp   2. Fjpfhy; 3. eLg;gFjp 

 

29. ,t;tyq;fhuj;jpd; ngau; vd;d? 
 

                                     
 

1. nfhb myq;fhuk; 
2. gyhnghj;jp myq;fhuk; 
3. G+q;nfhb myq;fhuk; 

 

 

07. czT, ghdq;fshf kl;Lkd;wp xsljq;fshfTk; gad;gLj;Jk; 
jhtuq;fis nfhz;l  tpil ahJ? 
 

1. fhl;bYg;ig, mfj;jp  

2. MlhNjhil, ngUk;gpuk;G  

      3. nghd;dhtiu, tpy;tk; 

08. Ntk;G, thif vd;gd G+f;Fk; khjq;fs; KiwNa, 

       1. gq;Fdp, Mtzp  

  2 .rpj;jpiu, Mdp  

2. itfhrp, Ig;grp 
 

09. kfhtyp gha;tJk; ,e;ehNl…… vDk; ghly; vt;tifg;ghlyhFk;? 
 

 1. Njrg;gw;Wg;ghly;  2. mUtpntl;Lg;ghly; 3. njhopw;ghly;. 

 

10. gpd;tUk; cUf;fspy; kPs;Row;rpf;F cl;gLj;jf;$baJ vd;gjidf; fhl;Lk;  
cU vJ? 

 

1.  2.  3.  

 

11. cld; czTfs; , vz;nza; kw;Wk; kpsfha; mjpfk; mlq;fpa 
czTfis cz;gjdhy;  Vw;gLk; Neha; vJ? 
 
 

1. ePupopT  2. ,UjaNeha; 3. ,ug;igaow;rp  

 

 

12. Mjpfhy kdpju;fs; gad;gLj;jpa njhlu;ghly; Kiwfs; mlq;fpa tpil 
vJ? 

      1. $f;FuypLjy;, Kuriwjy; 

      2. nra;jpj;jhs;, nfhbairj;jy;  

      3. jPf;Ftpay; %l;ly;, fbjk; 

 

13. vkJ ehl;bYs;s ngupJk; gioik tha;e;jjhf fUjg;gLtJ 
gpd;tUtdtw;Ws; vJ? 
 

      1.ehfkuk;   2. ngUf;fkuk;  3. Ntg;gkuk; 

 

14. cNyhff;fuz;b kPJs;s ePiu nkOFjpupr; Rthiyapy; #lhf;Fk; NghJ 
eilngWtJ. 
 

  1. fuz;b cUFjy;   2. ePu; Fspu;r;rpailjy;  3. ePu; Mtpahjy; 

 

15. fz;zhbg; ghj;jpuk; xd;wpy; Fspu;ghdj;ij Cw;Wk; NghJ ahJ epfOk;? 

      1. ghj;jpuk; #lhFjy; 

      2. ghj;jpuj;ijr;Rw;wp ePu;j;Jspfs; Njhd;Wjy; 

      3. Fspu;ghdk; fl;bahjy; 

16. gapu;r;nra;iff;Fg; ghjfk; nra;Ak; gpuhzpfs; mlq;fpa tpilapd; fPo;f; 
NfhbLf. 

      1. jj;J,ntl;b kapu;f;nfhl;b  2. kz;GO, Me;ij   3. ej;ij, NjdP 
 

17. ,yq;iff;Nf cupj;jhd KiyA+l;b gpuhzp vJ? 
 
 1. fhl;Lf;Nfhop  2.fytj;jd;   3.nfhk;GXzhd; 

 
18. eLiff;F cfe;j tpj;njhd;iw vt;thW ,dk;fhzyhk; 

1. Nkw;Nwhy; cupe;jpUj;jy; 
2. G+r;rpapd; jhf;fk; ,Uj;jy; 
3. tpj;J Kjpu;r;rpaile;jpUj;jy; 

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

நரம்பு இசைக்கருவி்கள்

யொழ்

ைணடெலின்

சித்�ொர்

வீமை கிற்ொர்ெயலின்

(1) ஆத்திரக்்கொரனுக்கு புத்தி ைத்திைம
 சிந�மனக்கு க்கொ்பம இமடெயூ்ொ்க அமையும.

(2) குற்முள்்ள செஞ்சு குறுகுறுக்கும
 ைனெொடசி உறுத்திக் ச்கொணகடெயிருக்கும.

(3) ெொண ஏ் முழம ெறுக்கும
 உயர்ச்சிமய மிஞ்சிய �்ளர்ச்சி
 

(4) துஷடெமரக் ்கணடெொல் தூர விலகு
 தீமைமய ச�ரிநது ச்கொணடெதும விலகு�ல் ென்று.

(5) நிம்குடெம �்ளம்பொது
 ்கற்றிந�ெர் (தி்மையுள்்ளெர்) அடெக்்கைொ்க இருப்பொர்.

(6) ்கடுகு சிறி�ொனொலும ்கொரம ச்பரிது
 சிறிய�ொயினும சி்பபு உள்்ளது.

(7) ்கொக்ம்கக்கும �ன்குஞ்சு ச்பொன்குஞ்சு
 ஒவசெொருெருக்கும அெரெர் பிள்ம்ள்கக்ள ச்பறுைதி மிக்்கெர்.

(8) குபம்பயிகல கிடெந�ொலும குன்றிைணி ைங்கொது
 ஏழ்மையில் ெொடினொலும உயர்நக�ொர் பு்கழ் கும்ெதில்மல.

(9) ்கழும� அறியுைொ ்கறபூர ெொெமன?
 உயர்ெொன விடெயங்கம்ள அறிவீனர் புரிநது ச்கொள்்ள ைொடடெொர்்கள்.

(10) நிழலின் அருமை செயிலில் ச�ரியும
 ஒன்றின் அருமைமய ைறச்ொரு ெந�ர்ப்பத்திகலகய உைர முடியும.

பழம�ொழி்களும் அர்த்தமும்

திருைதி �ஷனி கயொக்கநதிரன்
கரொயல் ்கல்லூரி, ச்கொழுமபு - 07
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ச�ொவிட் செருக்�டிக்கு
ைத்தியிலும... (04ம ்பக்�த் ச�ொடெர்)
இவ்வாறவான நிலையில் த�வாடர்ந்து நீர் 

்ழங்கல் மேறத்கவாள்து மி்கவும் ச்வாைவான 
ஒனறவா்க உள்ளது என சலையின தைவாது மு்கவா -
லேயவா்ளரினவால் அணலேயில் த�ரிவிக்கப்-
ைட்டிருந்�து.  

�றமைவாது �னிலேப்ைடுத�ல் ஊரடஙகு 
அமுலில் இருப்ை�னவால் ்ஙகி்கள ேறறும் 
�ைவாை்கங்களின மசல்்கள ேட்டுப்ைடுத�ப்-
ைட்ட அ்ளவில் உள்ள�னவால், ைவா்லனயவா-
்ளர்்களில் தைரும்ைவாைவாமனவார் ைவாது்கவாப்ைவான 
முலறயில் �ேது வீடு்களில் இருந்�்வாமற நீர் 
்கட்டணங்கல்ள சலையின www.waterboard.
lk எனனும் இலணயத�்ளம் அல்ைது ல்கய-
டக்கத த�வாலைமைசி விணணப்ைததின 
(Mobile Apps) மூைமும் (NWSDB SelfCare 
App/ SMART pay app) எதுவி� மேைதி்க ்கட்-
டணம், மேர விரயம், இ�ர சிரேம் இனறி 
தசலுததிக த்கவாள்�ற்கவான ்சதி்கல்ள சலை 
ஏறைடுததியுள்ளது. இது குறித� மேைதி்க �்க-
்ல்்கல்ள 0112623623 எனற த�வாலைமைசி 
இைக்கததின மூைேவா்கவும் அறிந்து த்கவாள்ள 
முடியும்.

மேலும் நிதி நிறு்னங்கள அறிமு்கப்ைடுத-
தியுள்ள Mobile Apps ேறறும் இலணய ்ஙகி 
மசல்்கல்ளயும் ையனைடுததி ைவா்லனயவா -
்ளர்்கள �ேது நீர் ்கட்டணங்கல்ள தசலுததிக 
த்கவாள்ள முடியும் (ேக்கள ்ஙகி, இைஙல்க 
்ஙகி உட்ைட)

அததுடன சலையின பிர�வான ்கவாரியவாையங -
்களிலுள்ள ்கவாசவா்ளர் ்கருேபீடங்களிலும் ்வார 
ேவாட்்களில் தசலுத�ைவாம். �றமைவாது ேவாடு 
பூரவா்கவும் ைவா்லனயவா்ளர்்களின ேைன ்கருதி 
�ற்கவாலி்கேவா்க ஏறைவாடுதசயயப்ைட்டுள்ள ேட-
ேவாடும் ்கவாசவா்ளர் ்வா்கனங்களிலும் ேறறும் நீர் 
்ழங்கல் திட்ட ்கவாரியவாையங்களில் ஒழுஙகு 
தசயயப்ைட்டுள்ள �ற்கவாலி்க ்கவாசவா்ளர் ்கருேபீ-
டங்களிலும் தசலுததிக த்கவாள்ளைவாம். இ�ன 
மைவாது த்கவாவிட் சு்கவா�வார ்ழிமுலற்கல்ளப் 
மைணி தசலுததிக த்கவாள்�ற்கவான ஒழுங-
கு்களும் தசயயப்ைட்டுள்ளன. உரிய அறிவு-
றுத�ல்்களுகம்கறை ைவா்லனயவா்ளர்்கள �ேது 
நீர்க ்கட்டணங்கல்ள தசலுததிக த்கவாளளு-
ேவாறு ம்ணடப்ைடுகினறனர். இ�ன மைவாது 
்கலடப்பிடிக்க ம்ணடிய சமூ்க இலடத்ளி, 
சு்கவா�வார ேலடமுலற்கல்ள முலறயவா்க மைணு-
ேவாறும் தைவாதுேக்கள ம்கட்டுக த்கவாள்ளப்ைடு-
கினறனர்.      

தினமும் த�வாலைமைசி ைவா்லனக்கவா்க 
நூறு அல்ைது ைை நூறு ரூைவாக்கள மீளநிரப்-
ைப்ைடுகினறன. ஆனவால் ேவாம் ையனைடுததிய 
எேது ஆமரவாககியததுககு துலணநிறகினற 
ேறறும் சலுல்கக ்கட்டணததில் ்ழங்கப்ை-
டும் நீருக்கவான ்கட்டணதல� தசலுதது்தில் 
அைட்சியேவா்க இருப்ைது எந்�வி�ததிலும் 
நியவாயேவா்கவாது எனை�லன ைவா்லனயவா்ளர்-
்கள நிலனவில் த்கவாள்ள ம்ணடும்.

ைவா்லனயவா்ளர்்கள �ேக்கவான நீர்ப் ைட்டி -
யல் நிலுல்்கள ைட்டியல் கிலடக்கப் தைற -
றவுடன ்கட்டணதல� தசலுதது்�ன மூைம் 
1.5 ச�வீ� ்கழிவிலன தைறறுக த்கவாள்ள முடி-
்ம�வாடு �வாே�ேவாகும் நிலுல்்களுககு 2.5 
ச�வீ�ம் மேைதி்கேவா்க அறவிடப்ைடும்.  

மேலும் உங்க்ளது நீர்ப்ைட்டியல் குறித� 
முலறப்ைவாடு்கள, த�ளிவினலே ்கவாணப்ைடு-
மிடதது அ்றறுக்கவான தீர்வு்கல்ள நீர்ப்ைட்-
டியலின பினைக்கததில் உள்ள த�வாலைமைசி 
இைக்கங்களுககு அலழப்பிலன மேற-
த்கவாணடு   தீர்வு்கல்ள தைறறுக த்கவாள்ள 
முடியும்.

1.  உங்க்ளது நீர்ப்ைட்டியல் ைறறிய �்க -
்ல்்கல்ளப் தைறறுக த்கவாள்�றகு 
0719399999 எனும் இைக்கததிறகு 
உங்கள நீர்ப் ைட்டியல் ்கணககிைக்கத -
திலன (நீர்ப்ைட்டியலின இடதுைக்க 
மேல் மூலையில் உள்ளது) xx / xxx / 
xxx/ xxx/  ேவாதிரியின பிர்கவாரம் குறுந்�்க -
்ல் (SMS) அனுப்பு�ல்

2.  உங்க்ளது நீர்ப் ைட்டியலை மினனஞசல் 
மூைம் தைறறுக த்கவாள்�றகு மேறைடி 
0719399999 இைக்கததிறகு நீர்ப் ைட்டி -
யல் ்கணககிைக்கததுடன ((xx/xx/xxx/
xxx/xx ேவாதிரியின பிர்கவாரம்) உங்கள 
மினனஞசல் மு்க்ரிலய (xx/xx/xxx/
xxx/xx example@gmail.com எனும் ேவாதி -
ரியின பிர்கவாரம் குறுந்�்க்ல் அனுப்-
பு�ல்

மேமை உள்ள இை்ச மசல்்கல்ள நீங்கள 
தசயறைடுததி அல்்களின ையன்கல்ள 
தைறறுக த்கவாளளுேவாறும் நிலனவூட்டுகின -
றமறவாம்.

த்கவாமரவானவா த�வாறறிலிருந்து ைவாது்கவாப்புப் 
தைறு்�ற்கவா்க ேவா்ளவாந்�ம் ைை �டல்்கள 
ல்க்கல்ள ்கழுவு்�றகும் உடலை சுத�ம் 
தசய்�றகும் ஆலட்கல்ள துல்ப்ை�றகும் 
ஆவி பிடிப்ை�றகும் சுத�ேவான நீரின ம�ல -்
யவானது இனறியலேயவா��வாகும். சுத�ேவான 
நீலர ேக்களுககு ்ழஙகி ே்கத�வான ைணி 
மேறத்கவாணடு்ரும் ம�சிய நீர் ்ழங்கல் 
்டி்கவாைலேப்புச் சலையின நிதி நிலைலய 
்கருததிற த்கவாணடு  ைவா்லனயவா்ளர்்கள �ேது 
்கடலேலய உணர்ந்து �வாம் ைவாவித� நீருக -
்கவான ்கட்டணதல� தசலுத� ம்ணடியது 
அ்ர்்களின �லையவாய தைவாறுப்ைவாகும்.

அக்கரைப்பற்று சு்காதாை பிரிவில் நடமாடும் சேரை ஊடா்க தடுபபூசி 
ஒலுவில் விமசட நிருைர்

அக்கலரப்ைறறு சு்கவா�வார ல்ததி-
யதி்கவாரி பிரிவில் 60 ்யதுககு மேற -
ைட்ட்ர்்களுககும், விமசட ம�ல் -
யுலடய்ர்்களுககும் ேடேவாடும் 
மசல் ஊடவா்க த்கவாவிட்19 �டுப்பூசி 
த�வாடர்ந்து ்ழங்கப்ைட்டு ்ரு்�வா்க, 
அக்கலரப்ைறறு சு்கவா�வார ல்ததியதி -
்கவாரி டவாகடர் எப்.எம்.ஏ. ்கவா�ர் த�ரி-
வித�வார்.

அக்கலரப்ைறறு சு்கவா�வார ல்ததியதி-
்கவாரி பிரிவு்களில் மு�ைவா்து �டுப்பூசி 
97 வீ�மும், இரணடவா்து �டுப்பூசி 
80 வீ�மும் ஏறறப்ைட்டுள்ள�வா்கவும், 
இது ்லர சுேவார் 36 ஆயிரம் �டுப்பூசி -
்கள ஏறறப்ைட்டுள்ள�வா்கவும் த�ரிவித -
�வார்.

இது ்லர எந்� �டுப்பூசியும் 
தைறறுக த்கவாள்ளவா� 30 ்யதுககு 
மேறைட்ட ச்கைரும் �டுப்பூசியிலன 
தைறறுக த்கவாளளுேவாறும், இது 

த�வாடர்ைவான விைரங்கல்ள சு்கவா�வார 
ல்ததியதி்கவாரி, தைவாதுச் சு்கவா�வார ைரி-
மசவா�்கர்்கள ேறறும் கிரவாே மச்்கர்்கள 
ஆகிமயவாருடன த�வாடர்பு த்கவாணடு 
மேைதி்க �்க்ல்்கல்ள தைறறுக த்கவாள-
்ளைவாதேன த�ரிவித�வார்.

த்கவாவிட்- 19 �டுப்பூசி எவவி� ைக -
்கவில்ளவு்களும் ஏறைடவாத�னவும், 
இது ்லர �டுப்பூசி தைறறுக த்கவாள-
்ளவா�்ர்்கள பீதியலடயவாேல்  �ங்களுக-
்கவான �டுப்பூசி்கல்ள தைறறுக த்கவாள-
ளுேவாறு ம்கட்டுள்ளவார்.

�டுப்பூசிலய தைறறுக த்கவாள்�றகு 

தைவாது ேக்கள மி்கவும் ஆர்்ததுடன 
்ருல்க �ந்து �ங்களுக்கவான இரணடவா -
்து �டுப்பூசியிலன தைறறுக த்கவாண -
ட�வா்க த�ரிவித�வார்.

மைவாககு்ரதது ்சதி்கள இல்ைவா� 
பின�ஙகிய பிரம�சங்களுககு ேக்க -
ளின ்கவாைடிககுச் தசனறு �டுப்பூசி 
்ழங்கப்ைட்டு்ரு்�வா்கவும் த�ரி-
வித�வார்.

எதிர்்கவாைததில் கிலடக்கப்தைறும் 
�டுப்பூசி்கள கிரேேவான முலறயில் 
்ழங்கப்ைடுதேனவும், தைவாது ேக்கள 
அலன்ரும் �வாேதிக்கவாது �டுப்பூசிலய 

தைறறுக த்கவாளளுேவாறும்  ம்கட்டுள-
்ளவார். ஜனவாதிைதி த்கவாவிட்-19 விமசட 
�டுப்புச் தசயைணியினவால் ்ழங்கப்-
ைட்டுள்ள அஸட்ரவாதசதனக்கவா மு�ைவா-
்து �டுப்பூசி �றமைவாது 60 ்யதுககு 
மேறைட்ட்ர்்களுககு ஏறறப்ைட்டு 
்ரு்�வா்கவும்  த�ரிவித�வார்.

இது்லரயில் அக்கலரப்ைறறு 
சு்கவா�வார ல்ததியதி்கவாரி பிரிவில் 836 
மைர் த்கவாவிட்-19 த�வாறறவா்ளர்்க்ளவா்க 
இனங்கவாணப்ைட்டுள்ளம�வாடு, 17 ேர -
ணங்களும் சம்ைவிததுள்ள�வா்கவும் 
த�ரிவித�வார்.

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig

fiuNahug; ghJfhg;G kw;Wk; jho;epyq;fs; mgptpUj;jp 

2008 ,y.35 rl;lj;jpd; fPo; cUthf;fg;gl;Ls;s fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhu rigapd; 

epue;ju Copah; Fohkpy; fPo;f;fhZk; gjtpf;fhf jifikAs;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Ntiy tpguk;

2008 ,y 35 fly;rhh; khriljy; jtph;g;G rl;lj;jpd; fPo; mjpfhu rigf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s 

Ntiyfis epiwNtw;Wjy; 

gjtp - cjtp Kfhikahsh; (rl;lk;) (MM 1-1) gjtpfs; (01) - nfhOk;G

ntsp tpz;zg;gjhhpfisr; Nrh;j;Jf;nfhs;sy; 

(m) fy;tp/njhopy;rhh; jifikfs;

  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l rl;lk; gw;wpa 

gl;lj;Jld;  cah; ePjpkd;w rl;lj;juzpahf ,Uj;jy; 

kw;Wk;

(M) mDgtk;

 rl;lj;juzpahf 03 tUl Nrit mDgtk;

NtW jifikfs;

  gjtpapd; nghWg;Gf;fis tpisjpwDs;s tpjj;jpy; epiwNtw;Wtjw;fhf NghJkhd 

mstpyhd

 1. Mq;fpynkhop gw;wpa tpNrl jpwik

 2. fzdp ghtid gw;wpa tpNrl jpwik

taJ :  22 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F $ba tanjy;iy nghUe;jjhJ.

rk;gs msT : MM 1-1-2016 - &.53,175-1375X10-1910X15-&.95,575/-
(Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUg ,y 02/2016 ,d; gpufhuk;)

nghJ

(m) rfy tpz;zg;gjhhpfSk;

 1. ,yq;if gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2.  gjtpf;fhf xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis Kiwahf epiwNtw;Wtjw;F ehl;bd; 

vg;ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;F Njitahd cly; kw;Wk; cs jifikiaf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 3. rpwe;j ey;nyhOf;fk; cilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(M) jifikfis g+h;j;jp nra;jpUf;f Ntz;ba fhyg;gFjp

  Nritf;F/gjtpf;F epakpg;gjw;F tpz;zg;gpg;gjw;F Njitahd jifikfis g+h;j;jp 

nra;jjhf Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJ tpz;zg;gjhhp Nkw;gb gjtpf;Fj; Njitahd 

jifikfis tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp rfy tpjj;jpYk; g+h;j;jp 

nra;jpUg;gpd; kl;LNk

(,) epakdj;jd;ik

  gjtp epue;jukhdJ> Copah; Nrkyhg epjp (EPF) rhh;ghf Copauhy; nrYj;jg;gLk; 

10% ,w;F Nkyjpfkhf mjpfhu rigapdhy; 15% gq;fspg;Gk; Copah; nghWg;G epjpak; 

(ETF) rhh;ghf 3% Nkyjpf gq;fspg;Gk;. 

tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy;

  mjpfhurigapd; epakd mjpfhhpapdhy; epakpf;fg;gLk; rig xd;wpdhy; elj;jg;gLk; 

vOj;J %y my;yJ fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj;Njh;tpd; %yk; mjpfhu rigapd; 

Nrh;j;Jf; nfhs;Sk; Kiwikapd; gpufhuk; Nrh;j;Jf;nfhs;sg;gLth;. mur jpizf;fsk;> 

mur $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; epajpfs; rigfspy; Nritapy; <Lgl;Ls;s 

tpz;zg;gjhhpfspd; tpz;zg;gq;fs; jkJ epWtdq;fspd; jiyikapd; Clhf 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhhpapd; KOikahd RajuT kw;Wk; Fwpj;j 

rhd;wpjo;fspd; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg;gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; ,izf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

  mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l ew;rhd;wpjo;fs; 02 cld; cwtpduy;yhj 

ghpe;Jiug;gth;fs; ,Uthpd; ngah;fs; kw;Wk; gpwg;G rhd;wpjo;> fpuhk mjpfhhp 

rhd;wpjo;> nghyp]; mwpf;if> rfy fy;tpr; rhd;wpjo;fs;> NtW jifikfisg; g+h;j;jp 

nra;Ak; rhd;wpjo;fspd; Nghl;Nlhg;gpujpia ,izj;J tpguq;fSld; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2021.10.01Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 

jiyth;> fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig> ,y.177> ehty tPjp> ehuN`d;gpl;l 

nfhOk;G - 05 ,w;F gjpTj;jghypy; kw;Wk; hrdmepa@gmail.com vd;w kpd;dQ;rypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. khjphp tpz;zg;gk; www.mepa.gov.lk ,iza jsj;jpd; %yk; 

gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. tpz;zg;gj;ij cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; kw;Wk; kpd;dQ;ry; nra;jpapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia njspthf 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Neh;Kfj;; Njh;tpw;fhf Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nkw;gb 

Nghl;Nlhg; gpujp %yk; rkh;g;gpf;fg;gLk; rhd;wpjo;fspd; %yg;gpujpia rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

  jghypy; fhzhkw; NghFk; my;yJ jhkjkhfpf; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; gw;wp vkJ 

mjpfhu rigapdhy; nghWg;Ngw;fg;glhJ

jiyth;>

fly;rhh; #oy; ghJfhg;G mjpfhurig

,y.177> ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G - 05. 

ntw;wplq;fs;

2021 nrj;njk;gH 22Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 39>500 kpy;ypad; 

&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

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

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

Iv];Ivd;* LKA09121L240 LKA18222C251** LKA36422I237**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
10,000 13,000 16,500 39,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 nrj;njk;gH 22

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 nrj;njk;gH 24

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 nrj;njk;gH 24

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd : 2021 nrj;njk;gH 22

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;  Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

Kjph;TfSf;Ffpilapyhd njhiffis kPs;xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU 

Kjph;Tf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j 

njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ 

Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrhryprf; FbauR

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

     nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH
toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

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

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

,ypUe;J nraw;ghl;bw;FtUk; nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J tUfpd;w 

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

2022Mk; tUlj;jpDs; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nritfs;> 

nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; 

tpz;zg;gjhuh;fsplkp;Ue;J tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. Rakhfj; jahhpj;Jf; 

nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;jpy; ngah;> Kfthp> tpahghuj;jpd; jd;ik> jifik kw;Wk; 

Vida tpguq;fisf; Fwpg;gpl;L gjpTf; fl;lzk; rfpjk; gjpTj; jghypy; vdf;F mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf; fl;lisfis ~~nrayhsh;;> gd;dy gpuNjr rig|| 

vd;W vOjp mDg;Gjy; Ntz;Lk;.   gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis 

Vw;Wf;nfhs;sy;; 2021-11-30k; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 

- 2022Mk; tUlk;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

 toq;fy;fs; gjpT fl;lzk;

1. kpd;Dgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (tPjp tpsf;FfSf;fhd 

 gFjpfSld;) 1500.00

2. mYtyf cgfuzq;fs; - kuk;> cUf;Fj; jsghlq;fs; 1000.00

3. fhfpjhjpfs;> mr;rbf;fg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs;> Gj;jfq;fs; 1000.00

4. thfd cjphpg;ghfq;fs; lah;> ba+g; kw;Wk; gl;lwpfs; 1000.00

5. ePh;f; Foha; NtiyfSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; 

 Jizg;nghUl;fs; 1000.00

6. thfd mDkjpg;gj;jpu jfLfs;> thpg;gzj; jfLfs;> thfd ];bf;fh;fs; 1000.00

7. Rfhjhu gphptpw;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkpehrpdpj; jputq;fs; 1000.00

 (fk;g+l;];> ifAiwfs;> nghypj;jPd; cl;gl)

8. E}yfg; Gj;jfq;fs; 1000.00

9. ifj;njhopYf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> fputy;> 

 rPnke;J> jhh;> gphpkpf;];> rpwpa fw;fs;) 1000.00

10. tPjpg; guhkhpg;G cgfuzq;fs; (jhr;rp> ,Uk;G Vzp> Nuf;if> tPy;gNuh>

 gpuk;Gf; $il> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; Nghd;wd) 1000.00

11. rPUilj; Jzpfs;> Kd;gs;sp rPUilfs; (Jzp> rhhp> njhg;gpfs;> igfs;> 

 jz;zPh; Nghj;jy;fs;> Filfs; cl;gl) 1000.00

12. tpisahl;Lg; nghUl;fs; 1000.00

13. rfy tifahd Foha;fs;> fk;gpj; J}z;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs; 1000.00

14. rfy tifahd Jk;G cw;gj;jpfs; kw;Wk; ,wg;gh; cw;gj;jpfs; 

 (<h;f;fps;> gpu];> fhgl;) 1000.00

15. rfy tifahd epwg;g+r;Rfs; 1000.00

16. tpsk;gug; gyiffs; 1000.00

17. eha;fSf;fhd fOj;Jg; gl;bfs; 1000.00

18. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; mr;R ,ae;jpuq;fSf;Fj; Njitahd 

 ik kw;Wk; Nlhdh; toq;fy; 1000.00

19. vhpthA (L.P) 37.5 fp.fpuhk; 
20. elkhLk; kyry$lk; 1000.00

21. fd;W tiffs; (go tiffs;> kuf;fwp> kyh;fs;> %ypiffs;> Fk;Gf;> 

 kP Nghd;w Vida nrbfs;) 1000.00

22. kyh;r; rhbfs; 1000.00

23. mg;gpahrf; nfhg;gpfs; 1000.00

24. kpd;gpwg;ghf;fp 1000.00

25. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; 1000.00

26. jpiur; rPiyfs; 1000.00

27. tPl;Lj; jsghlq;fs; 1000.00

28. fzdp kw;Wk; ,izajsk; 1000.00

29. MAh;Ntj xg;gidg; nghUl;fs; 1000.00

30. Nty;bq; Ntiyfs;> mwptpj;jy; gyiffs; 1000.00

31. czT ghdq;fs; toq;Fjy; 1000.00

32. itgt kz;lgq;fis toq;Fjy; 1000.00

33. ngd;rp nghUl;fs; 1000.00

 Nritfs;

1. thfdq;fis Nrh;tp;]; nra;jy; kw;Wk; thfd jpUj;j Ntiyfs;

 (mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; my;yJ mjw;fz;ikapy; mike;jpUj;jy; 

 Ntz;Lk;) 1000.00

2. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

 (fzdp> Gifg;glg; gpujp> jl;lr;Rg;nghwp> NuhzpNah ,ae;jpuk;) 1000.00

3. ,wg;gh; Kj;jpiu ntl;Ljy;> tpsk;guk; kw;Wk; gjhiffs; mr;rply; 1000.00

4. lah; kw;Wk; ba+g;fis kPs epug;Gjy; 1000.00

5. Nghf;Ftuj;jpw;fhd thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (buhf;lh;> nyhwp> 

 bg;gh; 1> 2> 3 fpa+g;> xU fp.kPw;wh; kw;Wk; 1 fp.kPw;wUf;F Nkw;gl;lit

 fSf;fhd thlif> jz;zPh; gTrh;fs; 3000-5000 yPl;lh;> 8-10 njhd; 

 tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuk;> ntf;fh;> bNuyUldhd buhf;lh;) (gNfh 30W JCB) 1000.00
6. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wjy; 1000.00

7. gj;jphpiffs;> Nghj;jy; kw;Wk; rpije;j nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

8. kuj; jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1000.00

9. rl;lr; Nrit kw;Wk; epy msitr; Nritfs; 1000.00

10. xypngUf;fpfs; kw;Wk; nfhz;lhl;lq;fSf;fhd nghUl;fis 

 thliff;F toq;Fjy; 1000.00

11. jr;R Ntiy Nkrd; Ntiy> cUf;fpnahl;Lk; Ntiy> ePh;f;Foha;

 njhopy;El;gr; Nrit> cs;sf njhiyNgrp Nrit 1000.00

12. mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy; 1000.00

13. ePhpiwf;Fk; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; 1000.00

14. fzdp tiyaikg;gply; 1000.00

15. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy; 1000.00

 xg;ge;jf;fhuh;fs;

1. xU ,yl;rk; &gh (100000.00) Kjy; 500000.00 tiuahd NtiyfSf;fhd 

 xg;ge;jf;fhuh;fs; 2000.00

2. &gh 500000.00 Kjy; 1000000.00 tiuahd NtiyfSf;fhd 

 xg;ge;jf;fhuh;fs; 3000.00

3. &gh 1000000.00f;F Nkw;gl;l NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs; 4000.00

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;;gpf;Fk; rfy toq;Feh;fSk; 

Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;fhf tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa 

gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Njitahd Ntisfspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; my;yJ xg;ge;jf;fhuh;fisj; 

jtph;e;j Vida toq;Feh;fsplkp;Ue;J toq;fy; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

mjpfhuj;ij rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fis flik Neuq;fspy; mYtyfj;jpy; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

njhiyNgrp: 037-2246069 vy;.vk;.v];.Nf. uQ;[pj; yq;rfhu>

2021-09-15Mk; jpfjp jiyth;>

gd;dy gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy;. gd;dy gpuNjr rig.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

gd;dy gpuNjr rig
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ePh;g;ghrd mikr;R

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyNfhuy;

1.  gpd;tUk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Ntiy tpguq;fspd; gpufhuk; jFjp kw;Wk; jifikAs;s 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l  tpiykDf;fis ePHg;ghrd gzpg;ghsH ehafk; 

miof;fpd;whH. 

ml;ltiz ,y. 01

tpiyf; 

Nfhuy; 

,y.

toq;fy; tpguq;fs;
vz;

zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj itg;G 

(&gh)

tpiyf; 

Nfhuy; 

nry;Ygb 

ahf 

Ntz;ba 

fhyk;

tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwpj; njhif

(&gh)

gpiz Kwp 

nry;Ygbf; 

fhyk;

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/020

ckhXa fPo;g; 

gputhf mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lj;jpw;F 

tYNtw;wg;gl;l fk;gpfis 

(RB 500)  toq;Fjy; 

500
 Metric 

Tons
25,000.00

2022 
[dthp; 

07Mk; 

jpfjp 

tiu

1,500,000.00

2022 
ngg;uthp 

05Mk; 

jpfjp tiu

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/022

ituq;fis JisapLk; 

Crp kw;Wk; JisapLk; 

Jizg;ghfq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

 Lots 15,000.00 1,000,000.00

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/023

vy;Nyntt ePh;j;Njf;f 

nraw;wpl;lj;jpw;F fOtpa / 
Mw;W kziy toq;Fjy;

5,000m3 8,000.00 300,000.00

2.  nfhtpl; 19 njhw;W epiyik fhuzkhf Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

gpd;tUk; tq;fpf; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jpa tuTg; gw;Wr;rPl;Lld; nfhOk;G 07> ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> 230Mk; ,yf;fj;jpYs;s ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>  ePHg;ghrd gzpg;ghsH ehafk; (xg;ge;jq;fs; 

kw;Wk; ngWiffs;) mYtyfj;jpw;F my;yJ  epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; (%yg; gpujp) vOj;J %ykhd  

tpz;zg;gnkhd;iw kpd;dQ;ry; Clhf (idprocurement1@gmail.com / njhiyefy;: 011-2582677) rkHg;gpg;gjd; 

Nghpy; 2021 nrg;nlk;gh; 17Mk; jpfjp Kjy; 2021 xf;Nlhgh; 07Mk; jpfjp tiuahd  Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

 ml;ltiz ,y. 02 

tq;fp tpguq;fs; tq;fp tuTj; Jz;L 

kw;Wk; Ntz;LNfhs; 

fbjk; mDg;Gjy;

tpiykD Mtzq;fs; toq;Fjy;

tq;fp kw;Wk; 

fpis

ngah; fzf; 

fpyf;fk;

kpd;dQ;ry; Kfthp ,lk;

,yq;if tq;fp 

jg;uNgd; fpis

ePh;g;ghrd 

gzpg;ghsh; 

ehafk;

7042385 idprocurement1@gmail.
com

mry; Ntz;LNfhs; fbjj;ijr; rkh;g;gpj;jjd; 

gpd; jaT nra;J njhiyNgrp %yk; 

njhlh;G nfhz;L tpiykD Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;sTk;. 

011-2582677
011-2581162 - Icom-217

ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; - 071-8008066
njhiyefy; ,y. - 011-2582677

3. gpd;tUk; 03Mk;; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW tpiykDf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

 ml;ltiz ,y. 03 

tpiykD 

,yf;fk;

toq;fy; tpguq;fs; elhj;Jk; top jpfjp Neuk;

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/020

ckhXa fPo;g; gputhf mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lj;jpw;F tYNtw;wg;gl;l fk;gpfis 

(RB 500)  toq;Fjy; Zoom Meeting 
njhopy;El;gj;jpd; 

Clhf

2021 

nrg;nlk;gh; 

27Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 

kzp

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/022

ituq;fis JisapLk; Crp kw;Wk; 

JisapLk; Jizg;ghfq;fisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

K.g. 11.00 

kzp

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2021/023

vy;Nyntt ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lj;jpw;F 

fOtpa / Mw;W kziy toq;Fjy;

gp.g. 1.00 

kzp

4.  tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd tpiykDg; gpizKwpnahd;W (tpiykD Mtzj;jpy; 

jug;gl;Ls;s tbtj;jpNyNa) tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. VjhtJ tpiykD 

nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiz Kwp ,y;yhky; ,Ue;jhy; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjpyspf;fhjit 

vdf; fUjg;gl;L epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  ,e;j ,ae;jpu / cgfuzq;fSf;fhf (vy;Nyntt ePh;j;Njf;f nraw;wpl;lj;jpw;F fOtpa / Mw;W kziy 

toq;Fjy; vDk; tpiyf;NfhuYf;F ,J Vw;Gilajy;y - IFB/ID/GOSL/NCB/2021/023)   eph;zapf;fg;gl;l 

tbtikg;gpy; cw;gj;jpahsh;fspd; Kfth; vd;gjw;fhd mq;fPfhpf;fg;gl;l fbjj;Jld; tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpiykDf;fs; gjpyspf;fhjit vdf; fUjg;gLk;.

6.  tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fspYk; tpiykDjhuh; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

7.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis 2021 xf;Nlhgh; 08Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F  Kd;duhff; fpilf;Fk; 

tifapy;> nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij 230Mk; ,yf;f ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 3Mk; 

khbapYs;s gpujhd epjpaply; mYtyhpd; 311Mk; ,yf;f miwapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy;> jiytH> jpizf;fs ngWiff;FO vd 

Kfthpapl;L Nkw;gb Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2021 xf;Nlhgh; 08Mk;;  jpfjp gp.g. 

2.00 kzpf;F  %lg;gl;L mjd; gpd;dH cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. fbjciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; (IFB 
No.) Mfpatw;iw jaT nra;J vOjTk;. 

8.  Ra tpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fspd; ngWiff;fhf jpl;ltl;lkhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpapy; 

mYtyfk; %lg;gl;bUg;gpd;> mLj;JtUk; Ntiy ehspy; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L mNj Neuk; 

kw;Wk; ,lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

9.  jpizf;fs ngWiff; FOtpd; KbNt ,Wjp KbthFk;. xU tpiykDit my;yJ vy;yh tpiykDf;fisAk; 

jkJ nrhe;j tpUg;gg;gb Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij jpizf;fsg; ngWiff;FO 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

10.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jftiy ePHg;ghrd gzpg;ghsh; (xg;ge;jk; kw;Wk; ngWif) 

mth;fsplkpUe;J 011-2582897/011-2582677 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; my;yJ ePh;g;ghrdg; nghwpapayhsh; 

(xg;ge;jk; kw;Wk; ngWif) / ngWifg; gphpT mth;fsplkpUe;J 011-2582677 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

nghwpapayhsH Nf.b.vd;. rpwpth;jd>

ePHg;ghrd gzpg;ghsH ehafk;>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07    

2021-09-17Mk; jpfjp.

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; 
- tlf;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@h; 

mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; fPohd  $l;l mwptpj;jy;

tlf;F khfhz cs;@uhl;rp 

Mizahsuhfpa khpajh]; gw;wpf; 

bwQ;rd; Mfpa vd;dhy; 2012 Mk; 

Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@u; mjpfhu 

rigfs; Njh;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

66(v) gphptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;l 

jj;Jtq;fspd; gpufhuk; tlf;F 

khfhzj;jpw;Fs; mike;Js;s kd;dhh; 

gpuNjr rigapd; jtprhsiu Njh;e;njLg;g 

jw;fhd $l;lk; 2021.09.29Mk; jpfjp fhiy 

10.30 kzpf;F kd;dhh; gpuNjr rigapd; 

kz;lgj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

khpajh]; gw;wpf; bwQ;rd;>

cs;@uhl;rp Mizahsh;>

tlf;F khfhzk;

cs;@uhl;rp jpizf;fsk;

tlf;F khfhzk;> 

KjpNahh; ,y;y tshfk;>

A9 tPjp> ifjb>

aho;g;ghzk;.

17.09.2021

ngWif jpdj;ij ePbj;jy;

nghJ itj;jparhiy - fSj;Jiw 2021

2021.09.03Mk; jpfjp jpdkpd/ nlapypepa+];/ 
jpdfud; gj;jphpiffspy; gpuRukhd fSj;Jiw 

nghJ itj;jparhiyf;F Njitahd fzdp kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;Ak; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; jpdk; 2021.09.23 K.g. 10.30 tiu 

ePbf;fg;gLtjhf jaTld; mwptpf;fpNwd;.

  Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fs; 2021.09.22k; jpfjp 

tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

nghJ itj;jparhiy - fSj;Jiw.

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; epHkhzk;> fl;blg; nghUl;fs;> njhopw;rhiy Nkk;gLj;Jjy; 
,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  fPNo tpghpf;fg;gLk; NtiyfSf;F jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; rhHghf> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ 

miof;fpd;whH.

Ntiyapd; tpguk;

kjpg;gplg;gl;l 

nryT (&gh. 

kpy;ypad;)

xg;ge;j 

fhyk; 

(ehl;fs;)

CIDA juk; tpiykDg; 

gpiz (&)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&)

1 f`tj;jtpy; khtl;l njhopy; 

mYtyfj;ij GJg;gpj;jy; 

(xg;ge;j ,y: 04-03-14-2021/CT57)

4.6 64 C8, C7, C6 
my;yJ 

C5

70>000.00 1500.00

2 `k;ghe;Njhl;il> rky; uh[gf;\ 

MAHNtj itj;jparhiyapy; 

ghJfhg;G $lj;ij epHkhzpj;jy; 

rikayiu gpuNjrj;jpy; cs;s 

fopg;giuiag; GJg;gpj;jy; 

(xg;ge;j ,y: 04-03-14-2021/CT58)

7.2 91 C7, C6 
my;yJ 

C5

80>000.00 2500.00

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. (NCB) ,g; 
ngWiff;fhd kjpg;gplg;gl;l nryT &. 50 kp. FiwAk; ,lj;J nghJ epjp Rw;Wep&g ,y. 04/2016(iii) kw;Wk; 
03/2020 ,y; Fwpg;gplg;gLk; gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik nghUe;Jk;.

3.  xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk; 

ngwhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;. kw;Wk; tpiykD %lg;gLk; jpdk; tiu nry;YgbahFk; epHkhz ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA) cld; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpfkhf gjpT toq;fg;gLk; jpdk; 

tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpfj; jftiy fhyp> mg;gHbf;rd; tPjp ,y. 10 fl;blq;fs; jpizf;fs 

gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J (tyak; 06) ngw;W tpiykDf;Nfhuy;  Mtzq;fis mNj Kfthpapy; 

ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiu ghPl;rpf;fyhk;.

 njhlHgpyf;fq;fs; gpd;tUkhW:

 njhiyNgrp : 091-2222583

 njhiyefy; : 091-2234838

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dH 2021.09.17Mk; 

jpfjpapypUe;J 2021.09.30Mk; jpfjp tiu K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiu fhyp> mg;gHbf;rd; tPjp> ,y. 

10> fl;blq;fs; jpizf;fs gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; 

%yk; MHtKs;s tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

6.  2021.10.01Mk; jpfjp K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;gjhff; fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ gjpTj; jghypy; jiytH> jpizf;fs ngWiff;FO> fl;blq;fs;jpizf;fsk;> 

2Mk; khb> ~nrj;rphpgha| gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%baTld; gj;juKy;y ~nrj;rphpgha| 2Mk; khb> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> xg;ge;jf; fpisapy; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

7.  tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J my;yJ ve;jnthU ePbf;fg;gl;l fhyg; gFjpapypUe;Jk; 

77 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW mike;Js;s tpiykDg; gpizKwpnahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

   tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 09Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

    fl;blq;fspd; gzpg;ghsH ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

    220>000.00 &gh njhiff;fhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

    2022.01.13k; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

    tpiykDf;Nfhuy; jutpd; 16.2Mk; cgthrfj;jpy; Rl;bf;fhl;bAs;sthW KftH epiyiankhd;wpdhy; 

toq;fg;gl;bUj;jy;.

9.  ghJfhg;G Nrhjidf;fhf> tpiykD %lg;gLk; Neuj;jpw;F Fiwe;jgl;rk; 1 kzp Neuj;jpw;F Kd;G ~nrj;rphpgha| 

tshfj;jpw;F gpuNtrpf;FkhW tpiykDjhuHfs; mwpTWj;jg;gLfpd;wdH.

nghwpapayhsH M.H.M. ,];khapy;

fl;blq;fs; gzpg;ghsH ehafk;

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

2Mk; khb> ~nrj;rphpgha|> gj;juKy;y.
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kf;fs; tq;fp 
fpis     : fsdpa

fld; ngw;wtu;    : ehty n`l;bMur;rpNf FRk; gpupaju;rdp

toq;fg;gl;l njhifAk; jpfjpAk; : &gh 6>500>000.00 - 08.06.2008

th;j;jkhd tpiy    : &gh 10>000>000.00

1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 

rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd jPu;khdk;. 

1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 

rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd jPu;khdk; kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rigahy; 2020.07.30.jpfjp 

eilngw;w mtu;fsJ $l;lj;jpy; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;lnjd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR B.v];.Nyhud;]; mtu;fshy; 31.05.2018 k; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

12314 ,yf;fk; nfhz;l <l;L Kwpapd; gpufhuk; tUkjpahd nfhLg;gdtpy; nrYj;jf; flikg;gl;ltwhd 

ehty n`l;bMur;rpNf FRk; gpupaju;rdp vd;gth; jtiz jtwpAs;sikahYk; Fwpg;gpl;l Kwpapd; fPo; 

jw;NghJ Ik;gj;jp ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gj;jp xd;gjpdhapuj;J ehD}w;wp VO &gha; Ik;gj;jp MW rjk; 

(&gh.5>259>407.56) gzj;njhif jw;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahf tuNtz;bAs;sJ. NkYk; 

Ik;gj;jp ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gj;jp xd;gjpdhapuj;J ehD}w;wp VO &gha; Ik;gj;jp MW rjk; 

(&gh.5>259>407.56) gzj;njhiff;fhf 08.09.2020 k; jpfjpapypUe;J Vyk; nra;ag;gLk; jpfjp tiu 19.5% 

tUlhe;j tl;bAld; NkYk; kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; '29L' gpuptpd; gpufhuk; mwtplg;glNtz;ba 

gzq;fSk;> fl;lzq;fSk; NkYk; VjhtJ nfhLg;gdTfs; ngwg;gl;L ,Ug;gpd; mit ePq;fyhf 

Fwpg;gpl;l Ik;gj;jp ,uz;L ,yl;rj;J Ik;gj;jp xd;gjpdhapuj;J ehD}w;wp VO &gha; Ik;gj;jp MW 

rjk; (&gh 5>259>407.56) gzj;njhiffis mwtpLtjw;F nfhOk;G cj;juT ngw;w Vyjhuu; nrhf;kd; 

rkutpf;uk vd;gtu;fspdhy; Fwpg;gpl;l ,yf;fk; 12314 nfhz;l Kwpapd; gpufhuk; Fwpg;gpl;l tq;fpf;F 

<Litf;fg;gl;Ls;s MjdKk; tsTfSk; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk; vd kf;fs; 

tq;fpg; gzpg;ghsu; rig 1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; mjw;Fwpj;jhf;fg;gl;l jpUj;jg;gl;lthwhd 

1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jhy; mjw;Fupj;jhf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; fPo; ,j;jhy; 

jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ.

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tptuzk;
Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> rpaNd Nfhuis mjpfhup gj;Jt fsdpa gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; 

fsdpa gpuNjr rig vy;iyf;Fs; ,yf;fk; 266> jytJN`d;gpl;l njw;F fpuhk Nritg; gpuptpy; 

jytj;JN`d;gpl;l njw;F

fpuhkj;jpy; mike;Js;s kpnjy;yf`Fk;Gu> kpy;yf`Fk;Gu my;yJ FUd;dhd;nryhNf Fk;Gu kw;Wk; 

kpy;yf`Fk;Gu vDk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsu; Nf.B.lg;spA+.B.ngNuuh mtu;fshy; 

27.08.2015k; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l ,yf;fk; 15197 vDk; tiuglj;jpy; fhzg;gLk; 2D vdg;gLk; 
gpupf;fg;gl;l fhzpj;Jz;bd; vy;iyfshf tlf;fpy; 219/2014 tiuglj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ,yf;fk; 

3A>2A kw;Wk; 2C nfhz;l fhzpj;Jz;LfSk; fpof;fpy; 219/2014 tiuglj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ,yf;fk; 

R3 ,d; (6 kPl;lu; mfyk; nfhz;l ghij) nfhz;l fhzpj;Jz;Lk; njw;fpy; 219/2014 tiuglj;jpy; 

fhl;lg;gl;Ls;s ,yf;fk; 2E nfhz;l fhzpj;Jz;L kw;Wk; Nkw;fpy; cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

Nf.B.[P.tPurpq;f mtu;fspdhy; mse;J jahupf;fg;gl;l ,yf;fk; 2740 nfhz;l tiuglj;jpy; fhzg;gLk; 

,yf;fk; 1 nfhz;l fhzpj;Jz;Lk; vy;iyfshf mike;j xd;gJ jrk; ,uz;L Ie;J Ngu;r;r]; 

(00V.00W}.9.5Ng) tprhykhd fhzpAk; mjw;Fl;gl;l kuq;fs;> gapu;r; nra;iffs;> fl;blq;fs; 

rfyJkhFk;. ,e;jf; fhzp fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; ,yf;fk; G 205/94d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

NkYk; Fwpg;gpl;l tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ghij xJf;fPL cupikAk;.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb

kf;fs; tq;fp 

gpuNjr jiyik mYtyfk; 

,y: 131> fz;b tPjp>

ngYk;k`u>

KJd;nfhil

gpuNjr Kfhikahsu; 

fk;g`h

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR B.v];.Nyhud;]; mtu;fshy; 31.05.2018 k; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

12314 ,yf;fk; nfhz;l Kwpapd; gpufhuk; Mjdj;jpd; tpguq;fs; rupghu;f;fg;gl;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fp>

gpuNjr jiyik mYtyfk;>

,y: 131> fz;b tPjp>

ngYk;k`u>

KJd;nfhil

rl;l mYtyu;

fLtis khefu rig

1.  fLtis khefu rigf;F mj;JUfphpa> NghNuapy; cj;Njr jfdr;rhiyia eph;khzpg;gjw;F jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fLtis khefu 

rigapd; rhh;gpy; fLtis khefu rig Mizahsh; miof;fpd;whh; vd;gJld; ,jd; kjpg;gPl;Lf; fpuak; 

mz;zsthf 35.0 kpy;ypad; &gha;fshFk;. (ntl; thpapd;wp)

2.  jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; jfTj;jpwd; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiyf; 

Nfhuy; 

,y.

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

CIDA 
gjpTj; 

juk;

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (,y. 

&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk;

kPsspf;fg; 

glhj tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk; (,y. 

&gh)

tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

1

khefu rigf;F 

mj;JUfphpa> 

NghNuapy; cj;Njr 

jfdr;rhiyia 

eph;khzpj;jy;

C 05 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

400>000.00
270 

ehl;fs;
10>000.00 119 ehl;fs;

3.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; %yk; tpiyfs; Nfhug;gLk;.

4.  tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fLtis> Gjpa fz;b tPjp> fLtis khefu rig> khefu 

nghwpapayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 0112579793) kw;Wk; thu ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy; khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021-09-21Mk; jpfjp 

Kjy; 2021-10-11Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; fLtis> 

Gjpa fz;b tPjp> fLtis khefu rig> khefu MizahsUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; 

nra;tjd; Nghpy; fLtis> Gjpa fz;b tPjp> fLtis khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpypUe;J 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  xU Ntiyj;jsg; ghprPyid 2021-09-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fLtis khefu rigapd; khefu 

Mizahsh; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;ijj; njhlh;e;J NghNu kahdj;jpy;; 

,lk;ngWk;.

7.  rfy tpiykDf;fSlDk; 400>000.00 ,y. &gh ngWkjpahd  fLtis> fLtis khefu rig> khefu 

Mizahsh; ngahpy; toq;fg;gl;l gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j gpiz KwpahdJ 

fPh;j;jp tha;;e;j tq;fp my;yJ fhg;GWjp epWtdnkhd;wplkpUe;J ngwg;gl;ljhfTk; epge;jidaw;w Nfhhpf;if 

cj;juthjkhfTk; 2022-02-08Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis 2021-10-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fLtis khefu rigapd;> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. KbTWj;jy; 

Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

rQ;[Pt ge;JfPh;j;jp>

khefu Mizahsh;>

fLtis khefu rig>

fLtis.

njhiyNgrp: 0112-579793/ 0112-571200
2021-09-15.

fLtis khefu rigf;F mj;JUfphpa> NghNuapy; cj;Njr jfdr;rhiyia eph;khzpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
 fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R

rgufKt khfhz rig

rgufKt khfhz njhopy; topfhl;b kw;Wk; MNyhrid epiyaq;fs; kw;Wk; 

ghlrhiy nraw;ghl;L miwfSf;F jfty; njhopy;El;gk; (IT) rhh;e;j 
cgfuzq;fs; kw;Wk; nrtpg;Gy cgfuzq;fis toq;Fjy;

01.  rgufKt khfhzj;jpd; ghlrhiy rhh;e;j cah; fy;tpf;Fj; Njitahd gpd;tUk; cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhf fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;rpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 1. ghlrhiy nraw;ghl;L epiyaj;jpw;F

njh.

 ,y.

tpguq;fs; cUg;gbfs; vz;zpf;if Nfs;tpg; gpiz Kwp 

(,yq;if &ghapy;)

01 ghlrhiy nraw;ghl;L miwj; 

njhFjpfs;

Laptop Computer 500

890>000.0002 Access Point (Wi ) 12

03 Charging Rack 12

 2. njhopy; topfhl;b kw;Wk; MNyhrid epiyaj;jpw;F

njh.

 ,y.

tpguq;fs; cUg;gbfs; vz;zpf;if Nfs;tpg; gpiz Kwp 

(,yq;if &ghapy;)

01 jfty; njhopy;El;gk; (IT) rhh;e;j 
cgfuzq;fs; toq;Fjy;

Printer 22 890>000.00

02 Audio System 12 2>000.00

03 Desktop Computers 60 90>000.00

04 U.P.S. (650 VA) 60 3>000.00

i. nfhz;L te;J xg;gilf;f Ntz;ba ,lk;: xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLk; ehs; Kjy; 120 ehl;fSf;Fs;

ii. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; (NCB) Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

iii.  01Mk; ,yf;f nghjpapd; rfy cUg;gbfSf;Fk; tpiyfis toq;Fjy; Ntz;Lk;. Vida cgfuzq;fs; 

fPo; cs;s rfy cgfuzq;fSf;Fk; my;yJ Nfs;tpjhuh; jkJ tpUg;gj;jpd; gpufhuk; xU cUg;gbf;F 

my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;ltw;Wf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

02.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s  Nfs;tpjhuh;fs; rgufKt khfhz rigapd; fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; 

fyhrhu tptfhu mikr;rpypUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; (njhiyNgrp ,y. 

045-2222542 / 045-3466960) 2021-09-21Mk; jpfjp Kjy; 2021-10-15Mk; jpfjp tiuapyhd Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.;00 kzp tiuapy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

03.  2021-09-21Mk; jpfjp Kjy; 2021-10-15Mk; jpfjp tiuapyhd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.;00 kzp tiuapy; gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %y Ntz;LNfhs; xd;iw tpLj;J 1Mk; ,yf;fg; nghjpf;F 

3500.00 &gh kw;Wk; 2Mk; ,yf;f nghjpf;F 2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jp Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-09-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F rgufKt khfhz fy;tp> jfty; 

njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;rpd; $l;l kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;. nfhtpl; 19 njhw;W 

epiyikapdhy; md;iwa jpdk; ,e;j $l;lj;ij Neubahf elj;j Kbahky; Nghdhy; kl;Lk; Zoom 

njhopy;El;gj;jpd; Clhf eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpNyNa elhj;Jtjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

,e;jf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; epWtdq;fs; jq;fsJ epWtd fbjj; jiyg;gpy; mjpfhuk; 

tha;;e;j mjpfhhp %yk; 2021-09-27Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd; njhiyefy; %yk; (njhiyefy; 

,yf;fk;: 045-2228042) my;yJ kpd;dQ;ry; (edusabaram@gmail.com) Clhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. $l;lk; 

njhlh;ghd (Zoom Link) jfty;fs; cq;fSf;F kpd;dQ;ry; nra;ag;gLk;.

05.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 2021-10-18Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; 

Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ,e;j mikr;rpd; gpujhd fzf;fhshpd; miwf;F 

Kd;dhy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtjd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~jfty; 

njhopy;El;gk; (IT) rhh;e;j cgfuzq;fs; toq;Fjy;-2021|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. (Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; fye;Jnfhs;tjhdhy; mjd; nghUl;L fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;)

 Nfs;tpfis mDg;g Ntz;ba Kfthp:

 nrayhsh;>

 fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R>

 rgufKt khfhz rig>

 Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

06.  ehl;by; epyTk; COVID 19 Neha; guty; njhw;W fhuzkhf Nfs;tp jpwf;fg;gLtjw;F eph;zapf;fg;gl;l jpdj;jpy; 

rgufKt khfhz rig tsT rhh;e;j mYtyf Ntiyfisr; nra;a Kbahky; gazf; fl;Lg;ghLfs; 

tpjpf;fg;gl;lhy; kl;Lk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehspy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhJ vd;gJld;> 

,e;j Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtjhdJ gazf; fl;Lg;ghLfs; ePf;fg;gl;ljd; gpd; tUk; KjyhtJ flik 

ehSf;F mLj;j ehspy;; (kPz;Lk; mur mYtyfq;fs; jpwf;fg;gl;L ,uz;lhtJ ehspy;) K.g. 11.00 kzp 

tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J jpwf;fg;gLk;.

07. midj;J Nfs;tpfSk; 2022-02-15Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

08.  Nfs;tpAld; ,q;F 2021-10-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz 

Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. me;j gpiz Kwp ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l 

tq;fpnahd;wpypUe;J  ~~nrayhsh;> fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R> rgufKt 

khfhz rig> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp|| vDk; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l Kwpnahd;wpd; %yk; my;yJ 

mikr;rpw;F ~~jfty; njhopy;El;gk; (IT) rhh;e;j cgfuzq;fs; toq;Fjy;-2021 gpiz Kwpj; njhif|| vd 

Nfs;tpjhuhpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpiar; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 

Nkw;nfhs;syhk;.

09.  ,e;j Nfs;tp Nfhuy; njhlh;gpy; vOk; ve;jnthU tplak; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdk; ngWiff; FOtpd; 

jtprhsiur; rhUk;.

 jiyth;>

 ngWiff; FO>

 nrayhsh;>

 fy;tp> jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R>

 rgufKt khfhz rig>

 Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

 2021-09-17.

tpiykDf;Nfhuy; fhy vy;iyia ePbj;jy;

 murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;                             

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; 

fPo;f;fhZk; cUg;gbfis toq;Ftjw;fhf ,yq;if toq;Feh;fsplk; 

my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F tpLf;fg;gLk; 

mwptpj;jy;.

Nfhit 

,yf;fk;
tpguk;

S.I.2021/27 Three Knife Trimmer for perfect Binding Machine
(BQ No - 470)

  

2021.04.29Mk; jpfjp gpuRukhd Three Knife Trimmer for perfect Binding 
Machine (BQ No - 470) nfhs;tdT nra;jy; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;wJ 
vdTk;> ,t; cUg;gbia 2022Mk; Mz;by; nfhs;tdT nra;a 

jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdpf;fTk;

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

8.30 njhlf;fk; gp.g. 4.15 tiu 011-2694898 njhiyNgrp ,yf;fj;jpy;  

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fq;fhdp ypadNf

jiytH> ngWiff;FO 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

,y. 118> 

lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08.

njhiyNgrp/njhiyefy; : 011-2694898

,izajsk;    : www.documents.gov.lk   

2021.09.10
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/
PT/6201(MAR)

01 No. Digital Peak Pressure Gauge 35,000.00 1,000.00
21-10-2021

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/
PT/6202(MP)

01 Nos. 50Ton Twin Lift Spreader for 
STS Cranes at JCT 500,000.00 12,500.00

21-10-2021

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6204(EL)

250 M 24 Core Spreader Cable for 
Yard Cranes 40,000.00 1,000.00

26-10-2021

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6219(EL)

90 Nos. Alkaline Storage Batteries for 
Substation at JCT Substation 35,000.00 1,000.00

26-10-2021

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/
PT/6225(EL)

Cables for Festoon System of IHI 
Cranes 95,000.00 1,000.00

28-10-2021

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/21/
PT/07/55

Spares for FDC 500G 4Ton Top Lift 
Trucks  - 14 65,000.00 1,000.00

11-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/04/053

2475 Nos. Leather shoes 75,000.00 1,000.00
11-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/01/053

Cloth Polyester Brown Suiting 7700 M 50,000.00 1,000.00
11-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/15/053

50 Nos.Dry Charge Battery 12V 200 
AMPH        20,000.00 1,000.00

12-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/09/029

Profile Cutter (OXY – FUEL) 60,000.00 1,000.00
12-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/16/055

16 Nos. Cylindrical Roller Bearing 
NJ232-(E-XL-M1) 24,000.00 1,000.00

12-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/02/54

Spares for Scania DSI 1474 Engines of 
Pilot 11,12,and 13 27,500.00 1,000.00

13-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/02/016

50 Nos. Microsoft Office 2019 
(Standard) Software Licenses 40,000.00 1,000.00

13-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/02/57

Spares for UD Nissan Prime Movers 98,000.00 1,000.00
13-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/20/
PT/07/054

300 Len. MS Angle 75X75X8mm 5.8M 21,500.00 1,000.00
14-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/07/010

01 No.Wlan Controller 30,000.00 1,000.00
14-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/15/055

100 Nos. Flood Lamp 100W LED 40,000.00 1,000.00
15-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/
PT/09/005

Luggage Scanners 100,000.00 3,500.00
15-10-2021

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; 

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; 

nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; 

xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; 

Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ %d;W (3) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2021 nrg;nlk;gh; 

17Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; 

ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2482638 

njhiyefy; ,y.   : 2381652> 2370443

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; 

Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp 

rl;lj;jpd; 29tJ (<) gpuptpd; fPohd 

Kd;nkhopT Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhFk;
2021.01.29Mk; jpfjp elj;jg;gl;l kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapd; $l;lj;jpy; 

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 

29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29(<) gpuptpd; fPo; gpd;tUk; Kd;nkhopT 

Vfkdjhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ vd;gJ ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;ngdpfs; rl;lj;jpd; fPo; xOq;fhff; 

$l;bizf;fg;gl;lJk; gjpT ,yf;fk; PV2653 nfhz;l kw;Wk; gj;juKy;y> gpujhd 

tPjp> 42/2Mk; ,yf;fKila ,lj;jpy; jkJ gjpT nra;ag;gl;l mYtyfk; 

mike;Js;sJkhd fk;ngdpahd WFZ btnyhg;kd;l; fd;l;nuf;lu;]; md;l; 

,Q;rpdpau;]; (gpiuNtl;) ypkpl;ll; vd;w fk;ngdp nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhup]; 

vr;.B.vd;.gpNukjhr mtu;fshy; vOjp rhd;WgLj;jg;gl;l 2017 etk;gu; 8Mk; jpfjpapl;l 

,yf;fk; 2706 nfhz;l <l;L Kwpapd; kPJ mwtpLtjw;Fs;s nrYj;jPLfisr; 

nrYj;jj; jtwpAs;sjhy; jw;nghOJ Nkw;gb Kwpapd; kPJ &gh mWgj;njhU 

kpy;ypad; ,UE}w;W njhd;D}w;W Iahapuj;J ,UE}w;W Kg;gj;J Ie;J rjk; Ie;J 

(&.61>295>235.05) gzj; njhifAk; mjd; kPJ Nkyjpf tl;bAk; kf;fs; tq;fpf;F 

mwtpLtjw;F epYitahfTk; fpilf;f Ntz;bajhfTk; cs;sJ.

kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig 1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; 

jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; %yk; 

mtu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fspd; fPo; &gh mWgj;njhU kpy;ypad; 

,UE}w;W njhd;D}w;W Iahapuj;J ,UE}w;W Kg;gj;J Ie;J rjk; Ie;J 

(&.61>295>235.05) Nkw;Fwpg;gpl;l gzj; njhifAk; 2020.12.31Mk; jpfjp Kjy; tpw;gid 

jpfjp tiu &gh mWgJ kpy;ypad; vz;E}w;W gjpNdohapuj;J ,Ugj;J xd;gJ rjk; 

njhd;D}w;W ,uz;L (&. 60>817>029.92) gzj; njhifapd; AWPLR+ 4.5% tPjk; 

Nkyjpf tl;bAk; fl;lzKk; kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29(X) gpuptpd; fPo; mwtplf;$ba 

njhifAk; mjd; gpd;du; VNjDk; xU njhif nrYj;jg;gl;bUe;jhy; mijf; fopj;J 

- mwtpl;Lf; nfhs;Sk; nghUl;L ,jd; fPNo ml;ltizapy; tpupthf tpguq;fs; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhup]; vr;.B.vd;. gpNukjhr mtu;fshy; 

vOjp rhd;WgLj;jg;gl;l 2017 etk;gu; 8Mk; jpfjpapl;l ,yf;fk; 2706 nfhz;l 

Nkw;Fwpg;gpl;l <l;L Kwpapd; %yk; tq;fpf;F <Litj;j MjdKk; tsTk; ,yf;fk; 

146/3 fy;Njuh G+q;fh> Jl;LnfKZ tPjpf;F mg;ghy; nfh`{ty vd;w ,lj;jpy; 

tjpAk; mjpfhuk; ngw;w Vy tpw;gidahsu; ly]; nfyhl; mtu;fs; %yk; gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,j;jhy; Kd;nkhope;J Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

Nky; khfhzj;jpy; nfhOk;G khtl;lj;jpy; N`thfk; Nfhwis gy;Nygj;Jttpy; 

fLnty gpuNjr nrayf gpuptpy; gj;juKy;y njw;F 492 gP fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpuptpy; gj;juKy;iyapy; mike;Js;s KjyhtJ xOq;if ,lJgf;fk; (nguFk; 

khtj;ij) [ae;jpGu tup kjpg;gPl;L ,yf;fk; 15 nfhz;l gj;juKy;y ghk; mjhtJ 

FUe;Jtj;j vd;w fhzpf;F mjpfhuk; ngw;w epy msitahsu; jpU. rp. j v];. 

Fzjpyf;f mtu;fshy; jahupf;fg;gl;l 2009.10.06Mk; jpfjpapl;l ,yf;fk; 3709 

nfhz;l khjpupg;glj;jpy; nyhl; 1 (mjpfhuk; ngw;w epy msitahsu; jpU. rp. j 

v];. Fzjpyf;f mtu;fshy; jahupf;fg;gl;l 1991.08.23Mk; jpfjpapl;l ,yf;fk; 1834 

nfhz;l khjpupglj;jpy; rpj;jupf;fg;gl;l nyhl; 1,d; kW msitahFk;) vd 

milahskplg;gl;l gpupj;J xJf;fg;gl;l KO fhzpg; gFjpf;F vy;iyfs; tlf;fpw;F 

,yf;fk; 1834 nfhz;l Nkw;Fwpg;gpl;l khjpupg;glj;jpy; rpj;jupf;fg;gl;l nyhl; 2> 

fpof;fpw;F ,yf;fk; 1834 nfhz;l Nkw; Fwpg;gpl;l khjpupglj;jpy; rpj;jupf;fg;gl;l nyhl; 

2> njw;fpw;F jp];] khtj;ij kw;Wk; Nkw;fpw;F nguFk; khtj;ij Mfpa 

vy;iyfSf;Fs; mike;Js;s ,yf;fk; 3709 nfhz;l Nkw;Fwpg;gpl;l khjpupglj;jpw;F 

mikthf gu;r;r]; gjpdhW jrk; vl;L MW (V.0> W}.0> g.16.86) msitf; nfhz;Ls;s 

KO fhzpg;gFjp kw;Wk; mjpy; mike;Js;s kuQ; nrb nfhb gapu;r;nra;iffs; 

kw;Wk; fl;blq;fs; vd;gtw;iw cs;slf;fpajhFk;. ,J N`hkhfk fhzp gjpthsu; 

mYtyfj;jpy; B 1272/59 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb

............................................................................

gpujpg;nghJ Kfhikahsu; (mwtPLfs;)> 

kf;fs; tq;fp mwtPLfs; gpupT> 

10tJ khb> jiyik mYtyf fl;blk;> 

,yf;fk; 75> =Pkj; rpw;wk;gyk; V. 

fhHbdu; khtj;ij> 

nfhOk;G-2. 

2020.12.31

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT>  th;j;jfk;> tPlikg;G 
eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; fpuhkpa 

mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

,uj;kyhid eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp 
epiyaj;jpw;Fj; Njitahd jsghlq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

Nfs;tp ,y. PRDA/WP/PRO/2021/33

,e;j mjpfhu rigapd; ,uj;kyhid eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; Muha;r;rp epWtdj;jpw;Fj; 

Njitahd jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

toq;Feh;fsplkpUe;J jpwe;j Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpr; RUf;fk;

cUg;gbfs; nuhf;fg; 

gz gpiz 

Kwp (&gh)

tq;fpg; 

gpiz Kwp 

(&gh)

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 8>000.00 15>000.00

#hpa rf;jpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

18>000.00 35>000.00

ntapy; kiwg;Gfs;> [d;dy; jpiur;rPiyfisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

5>000.00 10>000.00

,iza trjpfs; kw;Wk; fzdp Kiwik 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

4>000.00 8>000.00

gapw;rp epiyaj;jpw;Fj; Njitahd jsghlq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

15>000.00 30>000.00

02.  ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapid 2021.09.17Mk; jpfjpapypUe;J 

2021.10.03Mk; jpfjp tiu ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fis mjpfhu rigapd; www.prda.
wp.gov.lk vd;w ,iza jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. ,jw;fhd 

Nfs;tpg; gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhf my;yJ tq;fp / fhg;GWjp gpiz Kwp %yk; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F Nfs;tp Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F 

mikthf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,e;jg; ngWiff;Fj; jifik ngWtjw;F 5.0 kpy;ypad; &ghit tpQ;Rk; Nfs;tpj; 

njhiff;F Nfs;tpjhuhpdhy; 1987 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpg; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpTr; 

rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; 2021-10-04Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp 

vd;gJld;   mt;NtisapNyNa ,t;tYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

05.  ,e;epfo;tpy;  Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J 

nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL> nfhOk;G -12.

njh. ,yf;fk; 011-5676903
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Nky; khfhzj;ij cUthf;Ftjw;fhd nraw;wpl;lk;

jpz;kf; fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt gpujhd jpl;lk;

Nky; khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig

Nky; khfhzj;jpd; fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; Nky; khfhz jpz;kf; fopT 

Kfhikj;Jt gpujhd jpl;lk; (,jd; gpd; ~~Nkw;F - fopTg;nghUs; tiugl jpl;lk; (West-Waste Map 
project)|| vdf; Fwpg;gplg;gLk;) cUthf;Fk; jpl;lj;jpw;fhf nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s nf];Ngt> fujpad 

Nrjdg; grisj; jpl;lj;jpd; cj;Njr kWrPuikg;Gj; jpl;lj;jpw;fhf milahsk; fhzg;gl;Ls;s gpd;tUk; 

,ae;jpuq;fis toq;Ftjw;F NghJkhd jpwd;fisf; nfhz;l fPh;j;jp tha;e;j cs;ehl;L toq;Feh;fs; 

/ tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Nky; khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt Nfs;tpr; rigapd; jiyth; 

,j;jhy; miof;fpd;whh;.

1. nfhs;tdT nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; ,ae;jpuq;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

,y. ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; 

Mtzj; 

njhFjp

01. Heavy-duty Degraded MSW Sieving Machine (Trommel) 02 Set A

02. Four-wheel tractor above 60HP equipped with front end 
loading bucket with minimum 2 tons load capacity 02 Set B

03. Skid Steer Loader with forklift attachment with 2.5 tons 
minimum load capacity 01 Set C

04. Double shaft Shredding machine with 3-4 tons per hour 
capacity 01 Set D

05.
Semi-automatic Compost Weighing and Bagging machine 
with minimum 7.5 tons per hour bagging capacity and scaling 
ability to weight range from 5kg to 50 kg

01 Set E

02.  tpguf;Fwpg;Gfis cs;slf;fpa tpiykD Mtzq;fis gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt 

khtj;ij> ,y. 204> Gjpa khfhz rig fl;blk;> 1Mk; jsk;> Nky; khfhz fopTg;nghUs; 

Kfhikj;Jt mjpfhu rig> West-Waste Map project, nraw;wpl;l KfhikahshplkpUe;J 2021 

nrg;nlk;gh; 17Mk; jpfjp Kjy; 2021 xf;Nlhgh; 04Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 

2.00 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,y. 

204> Gjpa khfhz rig fl;blk;> 1Mk; jsk;> Nky; khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu 

rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2021 xf;Nlhgh; 05Mk; jpfjp cs;@h; Neuk; gp.g. 2.00 

kzp tiuapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;splyhk;. rfy tpiykDf;fSlDk; xt;nthU tpiykD 

Mtzj;jpYk; jug;gl;Ls;s topfhl;bapd; gpufhuk; epge;jidaw;w Nfhhpf;if tpiyf; Nfhuy; gpiz 

cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; rKfk; 

je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpT 

nra;ag;gl;Ls;s gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

04.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021 nrg;nlk;gh; 27Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gpd;tUk; Zoom 
link Clhf Zoom njhopy;El;gj;jpd; Clhf ,lk;ngWk;.

  Meeting ID : 824 3223 9319
  Password  : 173618

05.  Nfs;tpr; rigahd KOikahd tpiyf;Nfhuy; my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia jd;dfj;Nj  nfhz;Ls;sJ.

nraw;wpl;l Kfhikahsh;>

Nky; khfhzj;ij cUthf;Ftjw;fhd nraw;wpl;lk;>

jpz;kf; fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt gpujhd jpl;lk;> 

Nky; khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig>

1Mk; jsk;> ,y. 204> Gjpa khfhz rigf; fl;blk;>

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

kpd;dQ;ry; : naofumi.sato@exri.co.jp / akifumi.kanachi@exri.co.jp
njhiyNgrp : 0769620365/ 0710994732

jiytu;> 

tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahu;) 

tiuaWf;fg;gl;l gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak; 

fl;Lehaf;f

Vu;Nghu;l; & VtpNa\d; ru;tPr]; (= yq;fh) (gpiuNtl;) ypkpnll;

Vyk; vz;: 037/T/2021

Vyj;jpd; miog;G
rg;is> epWty;> Nrhjid kp\dpq; kw;Wk; Ml;NlhNkl;ll; Nghu;lhu; 

fl;Lg;ghl;L Nfl; rp];lj;jpd; guhkupg;Gf;fhf 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy;> fl;Lehaf;f

rPkhd;> Vh;Nghu;l; & VtpNa\d; ru;tPr]; (= yq;fh) (gpiuNtl;) ypkpnll; rg;is> ,d;];lhNy\d;> 

nl];bq;> fk;kp\d; kw;Wk; fhnkz;Nl\d; igNahu;l; fhu;bd; guhkupg;G

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy;> jFjpahd kw;Wk; jFjp tha;e;j Vyjhuu;fsplkpUe;J 

fl;Lehaf;f. ru;tNjr Nghl;b Vyk; (Irpgp) eilKiw %yk; Vyk; elj;jg;gLk;.

rYiffs; Vbvy; Mtzj;jpy; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. fl;Lehaf;f Kg;gJ Mapuk; (&.30>000/) 
my;yJ E}w;W Ik;gj;ije;J Aidnll; ];Nll;]; lhyu;fs; (Av];b 155) nuhf;fkhf gzk; nrYj;Jk; 

NghJ M/g;\pay; ,izajsk; jpUk;gg;ngw Kbahj Vyf; fl;lzk;> mjpfhuG+u;t Nfhupf;iff; 

fbjj;Jld; Nru;j;J> Vyjhuuhy; toq;fg;gLfpwJ. tpiykD Mtzk; ,uT 9.00 kzp Kjy; 

khiy 3.00 kzp tiu toq;fg;gLk;. ve;j Ntiy ehspYk; 26.10.2021 ,ilg;gl;l Vyjhuu;fs; Vy 

Mtzj;ij mNj Kftupapy; ,ytrkhf Ma;T nra;ayhk;. Kiwahf G+u;j;jp nra;ag;gl;l Vyq;fs;> 

tpepNahfr; rq;fpyp Nkyhz;ikg; gpupT tpkhd epiyak; & tpkhd Nrit (=yq;fh) (gpiuNtl;) 

ypkpnll; Kftupf;F gjpT nra;ag;gl;l jghy; %yk; mDg;gg;gl Ntz;Lk;. gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

tpkhd epiyak; fl;Lehaf;f my;yJ ,e;j

Nehf;fj;jpw;fhf toq;fg;gl;l nlz;lu; ngl;bapy; Nkw;fz;l Kftupapy; my;yJ gpw;gfy; 2.00 kzpf;F 

nlghrpl; nra;a Ntz;Lk;. md;W 27.10.2021

kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fpahy; toq;fg;gl;l tq;fpapd; cj;juthjj;jpy; xU kpy;ypad; 

vl;L E}whapuk; (1>800.000/-) &gha;f;F ,izahd Vyg; ghJfhg;G kw;Wk; kj;jpa tq;fpahy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l kw;Wk; jiytu;fs;> tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd NritfSf;F (,yq;if) 

(jdpahu;) tiuaWf;fg;gl;l rYifAld; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. Vyk; Kbtile;j ehspypUe;J  

E}w;W vd;gJ (180) ehl;fSf;F Vy ghJfhg;G nry;YgbahFk;

xU Vy tpsf;ff; $l;lk; fhiy 10.00 kzpf;F 11.10.2021 khehl;L miwapy; 04 tJ> Gjpa epu;thfp 

fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; eilngWk;. 

jaTnra;J vq;fs; tiyj;jskhd www.airport.lk Ig; ghu;f;fTk;. NkYk; tptuq;fSf;F.

NkYk; VNjDk; jfty; toq;fy; toq;fy;fs; Nkyhz;ik mYtyfj;jpypUe;J njhiyNgrp vz;. 

2264103.

gj;jphpif mwptpj;jy;
vdJ FwpaPl;L vz; : 6/3/7/13/11

fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L vz; : LD/05/2007/MV/108I

1964 ,y.28 fhzp RtPfhpf;Fk; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPo; 

jpUj;jk; nra;ag;gl;l fhzp RtPfhpf;fg;gLk; rl;lj;jpy; 

460tJ mj;jpahak;.

7tJ mj;jpahaj;jpd; fPo; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,q;F fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzp nkhuf`fe;j /fSfq;if 

mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fs; njhlh;ghf ,y.2240/15> 
2021.08.10 Mk; jpfjp ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

mjp tpN\l frhl; gj;jphpifia ghh;f;fTk;.

khtl;lk;    : khj;jis 

gpuNjr nrayhsh; gphpT  : ehcy

fpuhk Nrit mYtyh; gphpT : fk;gwt

Ch; ngah;    : fk;gwt

fhzpapd; ngah;    :  mjp tpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;lJ gpufhuk;

msT    :  mjp tpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;lJ gpufhuk;

,yf;fk;    :  9213>9216>9217>9219>9222>9223>

9226>9230>9233>9235>9243>9246>

9248>9249>9250>9251>9254.

jpl;l ,yf;fk;    :  tiugl ,y. 20> cs; 

tiugl ,y 185> jhs; 

,y.254

Kfthp    : gpuNjr nrayfk;> ehcy

jpfjp 2021.09.13 

rpe;jf ,yq;frpq;f 

fhzp RtPfhpg;G mjpfhhp>

ehcy gpuNjr nrayhsh;.jpfjp : 2021.09.13

Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd Nfhupf;if (EOI)
Njapiy epyq;fspy; Njapiy fj;jupg;Gfis (fj;jupf;fg;gl;l fpisfs;) 

Gijg;gjw;fhd mfop ,ae;jpuq;fspd; (Trenching Machines) tbtikg;G> Nkk;gLj;jy; 

my;yJ ,wf;Fkjp> khw;wpaikj;jy; kw;Wk; mwpKfk;

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyakhdJ Njapiy Muha;r;rpf;fhd Kd;Ndhb epWtdkhf ,Ug;gNjhL 

,yq;ifapy; Njapiy njhopy; Jiwapd; cw;gj;jpj; jpwd;> juk; kw;Wk; epiyj;jd;ikia NgZtjw;F Njitg;gLk; 

tpQ;Qhd mwpT kw;Wk; njhopy;El;gq;fis cUthf;fy; kw;Wk; gutyhf;fiy ,yf;fhff; nfhz;l xNu mur 

mikg;ghfTk; cs;sJ.

Njapiyj; Njhl;lq;fspy; fhyepiy khw;wj;jpd; jhf;fk; ,yq;ifapy; Njapiy njhopy; Jiwapd; epiyj;jd;ikia 

NgZtjpy; gpujhd rthy;fspy; xd;whf milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. Njapiy kz;zpy; mNrjd nghUl;fspd; 

cs;slf;fj;ij mjpfupg;gjd; %yk; kz;zpd; MNuhf;fpaj;ij mjpfupg;gJ> fhyepiy khw;wj;jpd; jhf;fj;ij 

jzpg;gjw;F ek;gpf;if jUk; %Nyhghak; vd fz;lwpag;gl;Ls;sJ. Njapiy Gju; tupirfSf;F ,ilapy; 

ntl;lg;gLk; mfopfspy; Njapiy fj;jupg;Gfis (ntl;lg;gl;l fpisfs;) Gijg;gjd; %yk; ,jid mila 

KbAkhf cs;sJ. 

Njapiy Gju;fs; 3 njhlf;fk; 4 Mz;LfSf;F xUKiw fj;jupf;fg;gLtNjhL ,jdhy; Rkhu; 12 nkl;upf; 

njhd;fs; fj;jupg;Gfs; fpilf;fg;ngWk;. ,itfis Gju; tupirfSf;F ,ilNa ntl;lg;gLk; Mokw;w mfopfspy; 

Gijf;f KbAk;. ,jw;fhf> Njapiy Jiwfspy; ntl;lg;gl;l fpisfis Gijg;gjw;F Mokw;w mfopfis 

Njhz;Ltjw;F nghUj;jkhd ,ae;jpuk;/fis tbtikj;jy;> Nkk;gLj;jy; kw;Wk; mwpKfk; nra;a KbAkhd 

Mu;tKila jug;Gfis ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak; NjLfpwJ.

jpl;lk;

NkYs;s xg;gil gpd;tUk; jpl;lj;jpd; xU gFjpahFk;;
kz; mNrjd nghUs; gw;wpa tpopg;Gzu;it Vw;gLj;JtJ njhlu;gpy; fhyepiy khw;w jzpg;G eltbf;if xd;whf 

Njapiy epyq;fspy; Njapiy fj;jupg;Gfis Gijg;gjw;fhf mfop ,ae;jpuk;/fspd; Nkk;ghL kw;Wk; tsu;r;rp (GL 
386).
TRI cs;sPLfs;

• midj;J gpd;dzp jfty;fSf;Fk; mZfiy toq;Fjy;.

• TRI %ykhd ,J rhu;e;j Ke;ija gzp njhlu;ghd jftYf;fhd mZfiy toq;fy;.

• Njapiyj; Jiwapy; njhlu;Gila gq;Fjhuu;fSld; Ngr;Rthu;j;ijfSf;fhd trjp.

• fUj;J tbtikg;Gfspd; kjpg;gPL.

• Kd;nkhopag;gl;l Gjpa Kd;khjpupfspd; Nrhjid kw;Wk; mjd; fsr; Nrhjidf;fhd trjp.

• ntw;wpfukhd tpz;zg;gjhuu;fSld; Ngr;Rthu;j;ij mbg;gilapy; epjp cjtp. 

Kd;nkhopag;gl;l mfop ,ae;jpuj;jpw;fhd mbg;gil msTUf;fs; kw;Wk; nray;jpwd;

• ntl;Lk; mfopapd; mfyk; 30 nr.kP. kw;Wk; Mok; 22-30 nr.kPw;wUf;F ,ilapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

•  120 nr.kP. nfhz;l Njapiy tupirfSf;F ,ilapyhd ,ilntspapy; Njapiy tupirfSf;F ,ilapy; 

,ae;jpuj;jpw;F nraw;gl Rkhu; 60 nr.kP. ,Uf;Fk; epiyapy; Njapiy Gju; tupirfSf;F ,ilNa 

ifahs> efu;j;j kw;Wk; nraw;gl ,yFthf ,Uj;jy;.

• xUtupdhy; ,af;f KbAkhd ,ae;jpukhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

•  ,ae;jpuj;jpdhy; xU ehspy; xUtuhy; Rkhu; 62 kP. (200 mb) ePsj;jpw;F Njhz;Ltjw;F KbAkhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk; (Mf;f msT).

•  10% njhlf;fk; 50% rupTld; ngUk;ghYk; rha;e;j epyg;gug;Gfspy; ,yFthf ifahSjy; kw;Wk; 

,af;Fjy;.

•  ,ae;jpuk; kpf mjpf vil nfhz;ljhf ,Uf;ff; $lhJ vd;gNjhL gyjug;gl;l Mdhy; Njapiy 

epyq;fspy; fbdkhd kz;zpy; mfopfis Njhz;Ltjw;F NghJkhd rf;jp tha;e;jjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

• jsq;fspy; kpd;rhu trjp fpilf;fg;ngwhJ vd;gjhy; ,ae;jpuk; vupnghUs; rf;jpia nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. 

• nryT Fiwe;jJ kw;Wk; rpwe;j Mf;fj; jpwd;.

cUthf;Feupd; nghWg;Gfs;

• nghUe;jf;$ba epyg;gug;Gfs; kw;Wk; rupTfspy; gpd;dzp Muha;r;rpia elj;Jjy;.

• gq;Fjhuu; Nehf;Ffs; kw;Wk; tpUk;gpa gz;Gf;$Wfis ngWjy;.

•  fye;JiuahlYf;fhd tbtikg;G fUj;Jfis cUthf;Fjy; kw;Wk; jpl;lj;ijj; njhlu Gupe;Jzu;T 

xg;ge;jk;.

• Kd;khjpup tbtq;fspd; epu;khzk; kw;Wk; Nrhjid.

• TRI cld; fye;jhNyhrpj;J tzpf uPjpahd Muk;gj;ij cUthf;Fjy;.

• ePz;lfhy $l;bizT cld;gbf;ifia cUthf;Fjy;.

• cj;juthjj;ijf; Fwpg;gpLjy; kw;Wk; tpw;gidf;Fg; gpd;duhd Nrit Vw;ghLfs;.

Nju;T eilKiw kw;Wk; Nkk;ghl;L gbfs;

1. fpilf;fg;ngWk; EOI ,id FWfpa gl;bayply;.

2.  gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuu;fSf;F toq;fg;gl;l Kd;nkhopTf;fhd tpupthd Nfhupf;iff;fhd gjpy;fspd; 

kjpg;gPL.

3. njhlu;r;rpahd Gupe;Jzu;T xg;ge;jj;jpw;F toptFf;Fk; ntw;wpfukhd fUj;JfSf;fhd Muk;g tpUJ.

4. ,Wjpahd ePz;lfhy $l;bizT cld;gbf;if.

TRI ,izajsj;jpy; (www.tri.lk) gl;bayplg;gl;lthW Njitahd jfty; kw;Wk; tpguq;fSf;F NghJkhd gjpy;fs; 

mbg;gilapy; FWfpa gl;bay; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tbtj;jpyhd EOI ,id 2021.10.18 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fPNo 

ifnaOj;jpl;L gjpTj; jghy; my;yJ kpd;dQ;ry; (director@tri.lk) %yk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Njitnadpy; Nkyjpf njsptpid> njhiyNgrp: 0094 714245855> 0094 522258201> kpd;dQ;ry;: (vsidha@yahoo.com)> 

jythf;fiy> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;> MNyhrid kw;Wk; tpupthf;fg; gpupT> jiytu;> jpU tp.v];. 

rpjhfudplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

gzpg;ghsu;

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

nrapd;l; $k;g;];

jythf;fiy.

ngUe;Njhl;lj;Jiw mikr;R

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

mw;Nwhzpj; jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,y. 08/1> ypadNf khtj;ij> ehty Nwhl;> uh[fphpa 

vd;Dk; ,lj;ijr; NrHe;j Rgrpq;` Kjpad;NryhNf 

gpkhyp rj;Jhpf;fh Rgrpq;` my;yJ Rgrpq;f Kjpad;Nr 

why`hkpNf gpkhyp rj;Jhpf;fh jk;kpl;l njy;nfhl 

(Njrpa milahs ml;il ,y. 788643080V) Mfpa ehd; 

gpurpj;j nehj;jhhp]; I.M.G. <hpanfhy;y mtHfshy; 

vOjp tiuag;gl;l ,y. 5080 nfhz;lJk; 14.02.2012 

jpfjpAilaJkhd tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtg; gj;jpuk; 

%yk; vd;dhy; re;jyq;fht ~re;jpufphp| vd;Dk; ,lj;jpy; 

tjpAk; Rgrpq;` Kjpad;NryhNf yypj; re;jpu Rgrpq;` 

(Nj.m.,y. 470450516V)  vd;gtUf;F toq;fg;gll tpNrl 
mw;Nwhzpj;jj;Jtg; gj;jpuk; ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopf;fg;gLfpwJ vd;gij ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; 

jUfpNwd;. Fwpj;j ,uj;Jr; nra;jyhdJ 2021Mk; Mz;L 

nrg;nlk;gH khjk; 01Me; jpfjpapypUe;J eilKiwf;F 

tUtNjhL Fwpj;j jpfjpapypUe;J vdJ ngahpYk; 

vdf;fhfTk; Fwpj;j Rgrpq;` Kjpad;NryhNf yypj; 

re;jpu Rgrpq;` vd;gtuhy; nra;ag;gl;l rfy fhhpaq;fSk; 

vd;id fl;Lg;gLj;jNth my;yJ nghWg;ghf;fNth khl;lhJ 

vd;gijAk; mwpaj; jUfpNwd;.

(Rgrpq;` Kjpad;NryhNf gpkhyp rj;Jhpf;fh Rgrpq;` 

my;yJ Rgrpq;f Kjpad;Nr why`hkpNf gpkhyp rj;Jhpf;fh 

jk;kpl;l njy;nfhl) (jj;Jtk; toq;fpatH)



சீனாவை எதிர்காள்ளும் 
முயற்சியாகப் பார்ககப்படும், 
ைரலாற்று மு்ககியம் ைாய்ந்த 
ஆசிய பசிபி்க பாதுகாப்பு ஒப்ப்ந-
்தம் ஒனவறை அ்ெரி்ககா, பிரிட்-
டன ெற்றும் அவுஸ்திரரலியா 
ஆகிய நாடுகள் அறிவித்துள்்ளன. 

இ்தனமூலம் அ்ெரி்ககா 
ைழங்கும் ்்தாழில்நுட்பத்வ்த 
பயனபடுத்தி, அவுஸ்திரர-
லியா மு்தல் முவறை அணு ச்கதி 
ைல்லவெ ்பற்றை நீரமூழ்கி்க கப்-
பல்கவ்ள உருைா்ககவுள்்ளது.

ஆ்ககஸ் எனறு அவழ்ககப்ப-
டும் இ்ந்த்க கூட்டுத் திட்டம், 
்சயற்வக நுண்ணறிவு, குைாண-
டம் ்்தாழில்நுட்பங்கள் ெற்றும் 
வசபர ்்தாழில்நுட்பம் ஆகிய-
ைற்வறையும் ்காணடிரு்ககும்

இ்நர்தா-பசிபி்க பகுதியில் 
சீனாவின ை்ளர்நது ைரும் ்சல்-
ைா்ககு ெற்றும் இராணுைப் பரைல் 
குறித்து மூனறு நாடுகளும் கைவல 
்காணடுள்்ளன.

இ்ந்த உடனபாட்டில் பங்ரகற்ப்தற்-
காக, பிரானஸ் நாட்டால் ைடிைவெ்க-
கப்படும் நீரமூழ்கிவய உருைா்ககும் 
ஒப்ப்ந்தத்வ்த அவுஸ்திரரலியா 
இரத்து ்சயதுள்்ளது.

அவுஸ்திரரலிய கடற்பவட்ககு 12 
நீரமூழ்கி்க கப்பல்கவ்ள உருைா்கக 
பிரானஸ் 50 பில்லியன அவுஸ்திரர-
லிய ்டாலர ெதிப்பிலான ஒப்ப்ந-
்தத்வ்தப் ்பற்றைது. இது அவுஸ்தி-
ரரலியாவின மிகப்்பரிய ஆயு்தத் 
்த்ளைாட ஒப்ப்ந்தொகும்.

ஆனால் இ்ந்த ஒப்ப்ந்தப்படி நீர-
மூழ்கிகவ்ள உருைா்ககுை்தற்கான 
்த்ளைாடங்கள் ்பரும்பாலும் உள்-
நாட்டிரல ்பறை ரைணடும் எனப-
்தால், இ்ந்தத் திட்டம் ்தாெ்தொகி்க 
்காணடிரு்ந்தது.

இ்ந்த நிவலயில்்தான அ்ெரி்கக 
ஜனாதிபதி ரஜா வபடன, பிரிட்-

டன பிர்தெர ரபாரிஸ் ரஜானசன, 
அவுஸ்திரரலியப் பிர்தெர ஸ்்காட் 
்ொரிசன ஆகிரயார ஆ்ககஸ் எனறை 
்பயரில் புதிய கூட்டுத் திட்டம் 
பற்றிய அறி்கவகவய ்ைளியிட்ட-
னர.

“ஆ்ககஸின கீழ் மு்தல் முயற்சியாக 
, அணுச்கதி மூலம் இயங்கும் நீரமூழ்-
கி்க கப்பல்கவ்ள அவுஸ்திரரலியா 
்பறுை்தற்கு உ்தவி ்சயரைாம்” 
எனறு அ்ந்த அறி்கவகயில் கூறைப்பட்-
டுள்்ளது.

“இ்ந்த்க கூட்டு முயற்சி இ்ந-
ர்தா-பசிபி்ககில் ஸ்திரத்்தனவெவய 
ஊ்ககுவி்ககும். நெது நலனகளு்க-
கும் ெதிப்பு்ககும் உ்தவும் ைவகயில் 
பயனபடுத்்தப்படும்” எனறு அ்ந்த 
அறி்கவக கூறுகிறைது.

“அவுஸ்திரரலியாவின பவடத் 
திறைவன ஒரு குறிப்பிட்ட, அவடய்க 
கூடிய கால அ்ளவு்ககுள் ரெம்படுத்தி 
அவ்தப் பயனபாட்டு்ககு்க ்காணடு 
ைருைர்த இ்ந்த்க கூட்டுத் திட்டத்-
தின ரநா்ககொகும்” எனறு அ்ந்த 
அறி்கவக ரெலும் கூறுகிறைது.

இருப்பினும் அணு ஆயு்தெற்றை 

நாடாக நீடித்திருப்பதில் அவுஸ்திரர-
லியா உறுதியாக இரு்ககும் எனறும் 
அதில் ்்தளிவுபடுத்்தப்பட்டுள்்ளது.

வசபர திறைனகள், ்சயற்வக நுண-
்ணறிவு, “கடலு்ககு அடியில் கூடு்தலா-
கத் திறைன” ஆகியைற்றிலும் இ்ந்த்க 
கூட்டு முயற்சி கைனம் ்சலுத்துை-
்தாக அ்ந்த அறி்கவக கூறுகிறைது.

இ்ந்த மூனறு நாடுகளும் இயற்-
வகயான கூட்டாளிகள் எனறும், 
இ்ந்த்க கூட்டணி முன எப்ரபாவ்த-
யும் விட ்நரு்ககொக ை்நதிருப்ப-
்தாகவும் பிரிட்டன பிர்தெர ரபாரிஸ் 
ரஜானசன கூறினார.

“இ்ந்த்க கூட்டு நெது நாட்டு நலன-
கவ்ளப் பாதுகாப்ப்தற்கும், ெ்கக-
வ்ள்க கா்ககவும் இனறியவெயா்தது” 
எனறு அைர ்்தரிவித்்தார.

அணவெயில் பிரிட்டனின எச்.
எம்.எஸ் ராணி எலிச்பத் விொனம் 
்தாங்கி்க கப்பல் இ்நர்தா - பசிபி்க 
பிரா்நதியத்து்ககு அனுப்பப்பட்டது. 
இதில் அ்ெரி்கக இராணுைத்தின-
ரும் உபகர்ணங்களும் இரு்ந்தன.

இ்நர்தா- பசிபி்க பிரா்நதியம் பயங்க-
ரைா்த அச்சுறுத்்தல்கவ்ள்க ்காணட, 

தீர்ககப்படா்த ்தகராறுகள் நீடித்தி-
ரு்கக்க கூடிய, ரொ்தல் ஏற்படும் 
ஆபத்துகள் நிவறை்நதிரு்ககும் ஒரு 
பகுதியாகும் எனறு பிரிட்டன, 
அ்ெரி்கக, அவுஸ்திரரலிய்க 
கூட்டறி்கவக கூறுகிறைது.

“இது வசபரஸ்ரபஸ் உள் -
ளிட்ட புதிய பாதுகாப்பு அச் -
சுறுத்்தல்களில் முனனணியில் 
உள்்ளது” எனறும் அதில் குறிப் -
பிடப்பட்டுள்்ளது.

பிரிட்டன, அ்ெரி்ககா 
ெற்றும் அவுஸ்திரரலிய 
நாட்டின ்தவலைரகள் வீடிரயா 
்கானபரனசிங் முவறையில் ஒரர 
ரநரத்தில் பங்ரகற்று கூட்டுத் 
திட்டம் குறித்து அறிவித்திருப் -
பது, இ்ந்த உடனபாட்டின மு்க -

கியத்துைத்வ்த உ்ணரத்துகிறைது.
எனினும் இ்ந்த உடனபடி்க -

வகவய ்பாறுப்பற்றை ஒனறு எனறை 
சீனா கணடித்துள்்ளது. “பிரா்நதியத் -
தின அவெதி ெற்றும் ஸ்திரத்வ்தன -
வெவய ் பாருட்படுத்்தா்த்தாகவும் 
ஆயு்தப்ரபாட்டிவய தீவிரப்படுத் -
துை்தாகவும் இ்ந்த உடனபடி்கவக 
உள்்ளது” எனறு சீன ்ைளியு -
றைவு அவெச்சின ரபச்சா்ளர சரைா 
லிஜியன ்்தரிவித்துள்்ளார. 

இ்ந்த நாடுகள் “பனிப்ரபார 
ெனநிவல ெற்றும் பாரபட்சொன 
சித்்தா்ந்தத்வ்த” ்காணடிருப்ப்தாக 
்ைாஷிங்டனில் உள்்ள சீன தூ்தர -
கம் குற்றைம்சாட்டியுள்்ளது.  

ெறுபுறைம் இ்ந்த ஒப்ப்ந்தத் -
்தால் அவுஸ்திரரலியாவுட -
னான நீரமூழ்கி்க கப்பல் கட்டும் 
ஒப்ப்ந்தத்வ்த இழ்நதிரு்ககும் 
பிரான்ஸும் ரகாபத்வ்த ்ைளி -
யிட்டுள்்ளது. “இது உணவெயில் 
முதுகில் குத்தும் ்சயல்” எனறு 
பிரானஸ் ்ைளியுறைவு அவெச்சர 
ஜீன யி்ைஸ் ரல ட்ரியன குறிப் -
பிட்டுள்்ளார.   
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ஆப்கானிஸ்்தானின பஞ்ச்ஷீர 
ொகா்ணத்தில் ெனி்த உரிவெ மீறைல்-
கள் இடம்்பற்றுள்்ள்தாகத் ்்தரிவி்க-
கப்படும் குற்றைச்சாட்டுகவ்ள ்தலிபான-
கள் ்தவலவெயிலான அரசின ்தகைல் 
ெற்றும் கலாசார பிரதியவெச்சர ஜபி-
யுல்லா முஜாஹித் ெறுத்துள்்ளார. 

பஞ்ச்ஷீர ொகா்ணத்தில் ்தலிபான 
ரபாராளிகள் எவ்வி்தொன ரபார்ககுற்-
றைத்திலும் ஈடுபடவில்வல. ெனி்த உரி-
வெகள் கணகாணிப்பகம் பஞ்ச்ஷீர 
ொகா்ணத்திற்கு ்சனறு அவனத்து 
குற்றைச்சாட்டுகவ்ளயும் விசாரி்கக 
அனுெதி ைழங்கப்படும். ஆனாலும் 
ெனி்த உரிவெகள் கணகாணிப்பகம்  
வீழ்ச்சியவட்ந்த நபரான எதிரியின 
புவனயப்பட்ட ்தகைல்கவ்ளப் பரப்-
பவும், பாரபட்சொக ்சயல்படவும் 
கூடாது எனறும் அைர குறிப்பிட்ட-
்தாக ‘காொ பிரஸ் ஏ்ஜனஸி’ ்்தரி-
வித்துள்்ளது.

ஆப்கானிஸ்்தானின காபுல் அர-
சாங்கம் கட்ந்த ஓகஸ்ட் 15 ஆம் திகதி 
்தலிபானகளிடம் வீழ்ச்சியவட்ந்த 
பினனர அைரகளு்ககு எதிராகப் 

ரபாராடும் ர்தசிய எதிரப்பு முனன-
ணியின ரகாட்வடயாக பஞ்ச்ஷீர 
ொகா்ணம் வி்ளங்கியது. அம்முன-
னணியின ரபாராளிகளு்ககு ஆப்கா-
னிஸ்்தானின ெவறை்ந்த ்கரில்லா 
்த்ளபதி அஹெத் ஷா ெசூத்தின ெகன 
அஹெத் ெசூத் ்தவலவெ ்தாங்கியுள்-
்ளார. 

அஹெத் ெசூத் ெற்றும் அம்ருல்லா 
சரலஹ ்தவலவெயிலான ர்தசிய 
எதிரப்பு முனனணியின ரகாட்வட-
யாக பஞ்ச்ஷீர ொகா்ணம் இரு்ந்த-
ர்தாடு, அம்ருல்லா சரலஹ ்தனவன 
்தற்காலிக ஜனாதிபதியாக அறிவித்்த-
வெயும் ்்தரி்ந்தர்த.

்்தன ்காரியாவுடனான 
இரு ்தரப்பு உறைவை முற்றிலும் 
முறித்து்க ்காள்்ளப்ரபாை்தாக 
ைட ்காரியா மிரட்டல் விடுத்-
துள்்ளது.

சில ெணி ரநர இவட்ைளி-
யில் இரு ்காரியா்ககளும் ஏவு-
கவ்ணச் ரசா்தவனவய நடத்தி 
முடித்்த பினனர ைட ்காரியா 
அவ்ைாறு எச்சரித்துள்்ளது.

பிரயாங்யாங் மீது, ்்தன 
்காரியா ்்தாடர்நது அைதூறு 
கூறினால், பதிலடி நடை-
டி்கவககவ்ள எதிர்காள்்ள 
ரநரிடும் எனறு ைட ்காரியத் 
்தவலைரின சரகா்தரி கிம் ரயா ரஜாங் எச் -
சரித்்தார.

்்தன ்காரியா கட்ந்த பு்தனகிழவெ 
மு்தனமுவறை, நீரமூழ்கி்க கப்பலில் 
இரு்நது ஏவுகவ்ணவயப் பாயச்சிச் 
ரசாதித்்தது.

ைட ்காரியாவின தூணடு்தவல ்தடு்க-
கும் ைவகயில் அ்ந்தப் பயிற்சி அவெ்ந -
திருப்ப்தாகத் ்்தன ்காரிய ஜனாதிபதி 
மூன ரஜ இன பாராட்டியிரு்ந்தார.

முனன்தாக, ைட ்காரியா 2 ஏவுகவ்ண-
கவ்ள்க கடலில் பாயச்சியது.

சீன ்ைளியுறைவு அவெச்சர, ைாங் யீ 
்்தன ்காரியா ்சனறுள்்ள ரைவ்ளயில் 
ைட ்காரியா ஏவுகவ்ணவயப் பாயச்சி -
யுள்்ளது. அ்ந்தப் பய்ணம் குறித்து ைட 
்காரியா ெகிழ்ச்சியாக இல்வல எனபவ்த 
அது குறிப்ப்தாக ைல்லுநரகள் கூறியுள்்ள -
னர.  

இர்தரைவ்ள இரயில் ஏவுகவ்ண 
முவறைவெ மூலம் ைட ்காரியா 
ஏவுகவ்ண ரசா்தவனவய ரெற்்காணடி -
ருப்பது குறித்து ஐ.நா கைவல ்ைளியிட் -
டுள்்ளது. 

அவுஸ்திரரலியாவில் 1990களில் 
சிவறையிலிரு்நது ்தப்பிய ஆடைர, 
சுொர 30 ஆணடுகளு்ககுப் பினனர 
சர்ணவட்நதுள்்ள்தாக அ்நநாட்டு்க 
்பாலி்ார ்்தரிவித்துள்்ளனர.

1992ஆம் ஆணடு, ரம்பம், கம்பி 
்ைட்டு்க கருவி ஆகியைற்வறை்க 
்காணடு, சிட்னி நகரின ைட்ககுப் 
பகுதியில் இரு்ந்த சிவறையிலிரு்நது 
அைர ்தப்பிய்தாக நம்பப்படுகிறைது. 
அப்ரபாது அைரு்ககு 35 ையது.

அைவரத் ர்தடிப் பிடி்கக முடிய -
வில்வல எனறு நியூ சவுத் ரைல்ஸ் 
ொநில ்பலி்ார கூறினர.

்தவட ்சயயப்பட்ட ்சடிவய 
ை்ளரத்்த 2 குற்றைச்சாட்டுகளு்ககாக 
அைரு்ககுச் சிவறைத் ்தணடவன 
விதி்ககப்பட்ட்தாக சிட்னி 
ரொரனிங் ்ஹரல்ட் ்சயதி நிறுை -

னம் குறிப்பிட்டது. இ்நநிவலயில் 
கட்ந்த ஞாயிற்று்ககிழவெ, அ்ந்த 64 
ையது ஆடைர சிட்னி நகரில் உள்்ள 
்பாலிஸ் நிவலயத்திற்குச் ்சனறு 
சர்ணவட்ந்தார. அைர வீடில்லா-
ெல் திரி்ந்த்தாக ்டயலி ்டலிகி-
ராப் ்சயதி நிறுைனம் கூறியது.

சிவறையிலிரு்நது ்தப்பிய்தற்காக 
அைர மீது குற்றைஞ்சாட்டப்பட்டுள்-
்ளது. அைரு்ககுப் பிவ்ண ெறு்ககப்-
பட்டது.

சவூதி அரரபி -
யாவில் உள்்ள 
பி ர ெ ா ண ட ெ ா ன 
ஒட்டகச் சிற்பம் ைர -
லாற்று்ககு மு்நவ்தய 
க ா ல க ட் ட த் வ ்த ச் 
ரசர்ந்தது என கண -
டறியப்பட்டுள்்ளது.

அல் ஜவ்ப் எனறை 
பாவலைனப் பகு -
தியில் கட்ந்த 
2018ஆம் ஆணடு 
பி ர ெ ா ண ட ெ ா ன 
ஒட்டகச் சிற்பம் 
கணடுபிடி்ககப்பட் -
டது. இங்கு பிர -
ொணடொன கழுவ்த, குதிவரகளின 
சிற்பங்களும் கணடுபிடி்ககப்பட் -
டன. இவை சுொர 2 ஆயிரம் ஆண -

டுகளு்ககு மு்நவ்தய்தாக இரு்கக -
லாம் எனறு கணி்ககப்பட்டிரு்ந்தது.

ரஜார்தானில் உள்்ள பணவடய 
நகரொன ்பட்ராவில் உள்்ள எச்சங் -
களுடன, ஒட்டகச் சிற்பங்கள் ஒத் -

துப்ரபான்தாரலரய அவை 
2 ஆயிரம் ஆணடு பழவெ -
யானது எனறு ஆராயச்சியா -
்ளரகள் கணித்திரு்ந்தனர. 

ஆனால் இ்ந்தச் சிற்பங்கள் 
7 ஆயிரம் மு்தல் 8 ஆயிரம் 
ஆணடுகள் ்்தானவெயான -
்தாக இரு்ககலாம் எனறு விஞ் -
ஞானிகள் ்தற்ரபாது ்்தரி -
வித்துள்்ளனர. அப்ரபாது 
இ்ந்தப் பாவலைனப் பகுதி 
நீர நிரம்பிய, குளிரான 
இடொக இரு்நதுள்்ளது. 

இ்ந்தத் ்த்ளத்தில் இரு்நது 
9 வெல் ்்தாவலவில் உள்்ள 
ரசரட் எனறு அவழ்ககப்ப -

டும் கற்கவ்ள்க ்காணரட இ்ந்த சிற் -
பங்கள் ்சது்ககப்பட்டிருப்ப்தாக 
ஆராயச்சியா்ளரகள் ்்தரிவித்துள் -
்ளனர.  

இஸ்லாமிய அரசு 
குழுவின சஹாரா பிரா்நதிய 
்தவலைர பிரானஸ் துருப்பு -
க்ளால் ்கால்லப்பட்ட்தாக 
அ்நநாட்டு ஜனாதிபதி எொ-
னுரைல் ெ்கரரான ்்தரி-
வித்துள்்ளார. 

சஹாரா பிரா்நதியத்திற்-
கான ஐ.எஸ் குழுவை 
2015 ஆம் ஆணடு அத்னன 
அபூ ைலீத் அல் சஹராவி 
நிறுவினார. அ்ந்தப் பிரா்ந-
தியத்தில் இடம்்பற்றை 
பல ்தா்ககு்தல்களு்ககு இ்ந்த்க குழு 
மீது குற்றைம்சாட்டப்படுகிறைது. 
இதில் 2020 ஆம் ஆணடு பிரானஸ் 
்்தாணடு ஊழியரகள் ்கால்லப்-
பட்ட ்தா்ககு்தலும் அடங்கும். 

ச்ஹலில் இடம்்பறும் பயங்-
கரைா்த்க குழு்ககளு்ககு எதிரான 

ரபாராட்டத்தில் சஹராவியின 
ெர்ணம் ெற்்றைாரு மு்ககிய ்ைற்றி 
எனறு ெ்கரரான ்்தரிவித்துள்்ளார. 
ச்ஹல் பிரா்நதியொனது ரெற்கில் 
்சனகலில் இரு்நது கிழ்ககில் 
ரசாொலியா ைவர சஹாரா பாவல-
ைனத்தின ்்தன பகுதிவய உள்்ள-

ட்ககிய மூனறு மில்லியன 
சதுர கிரலாமீற்றைர பகுதி-
யாகும். 

எனினும் சஹராவி 
்கால்லப்பட்ட இடம் 
ெற்றும் ரைறு எ்ந்த விபரம் 
பற்றியும் ெ்கரரான குறிப்-
பிடவில்வல. 

எனினும் பிரானஸின 
பரரகன பவட நடைடி்க-
வகயினரபார்த அைர 
் க ா ல் ல ப் ப ட் ட ்த ா க 
பிரானஸ் ்ைளியுறைவு 

அவெச்சர பிர்ளாரனஸ் பாரலி-
யின, ட்விட்டர பதிவில் கூறைப்பட் -
டுள்்ளது. இ்ந்த பவட நடைடி்கவக 
ொலி, வநகர, சாட் ெற்றும் புரகினா 
பாரசாவை உள்்ளட்ககிய சரஹல் 
பிரா்நதியத்தில் ஐ.எஸ் குழுவு்ககு 
எதிராக இடம்்பற்று ைருகிறைது.  

அமெரிக்கா, அவுஸ்திரேலியகா, பிரிட்டன் இட்டரய
சீனகாடை எதிரம்காள்ள புதிய பகாது்காப்பு ஒப்பந்தம்

அணுசக்தி நீர்மூழ்கியை உருவாக்குகிறது ஆஸி

பஞ்ச்ஷீர ெகா்காண உரிடெ மீறல்ள 
குறறச்்காடட்ட ்தலிபகான்்ள ெறுப்பு

சிடறயிலிருநது ்தப்பியைர
30 ஆண்டு்ளின் பின் ்ேண்

‘்ஹகாேகா’ ஐ.எஸ் ்தடைைர 
பிேகான்ஸ் ்தகாககு்தலில பலி

்வூதியின் ஒட்ட் சிறபம் 
ைேைகாறறுககு முநதியது

ம்தன் ம்காரியகாவு்டனகான உறடை
துண்டிப்ப்தகா் ை்டககு எச்்ரிகட் 4 சுறறுைகாப் பயணி்ள

விண்மைளிப் பயணம்
விண்ைளி வீரரகள் 

அல்லா்த நால்ைர மு்தல் 
முவறை விண்ைளி்ககு 
சுற்றுலா அனுப்பப்பட்டுள்-
்ளனர. அைரகவ்ள ஏற்றிய 
்ரா்க்கட் பிர்ளாரிடாவில் 
இரு்நது ரநற்று புறைப்பட்டது.

அ்ெரி்ககாவின ஷிப்ட் 
4 ரபெனஸ் நிறுைனத்தின 
்தவலைர ரகாடீஸ்ைரர ஜாரிட் 
ஐச்க ரென ்தவலவெயிலான 
4 ரபர ்காணட குழுவினரர 
இ்ந்த விண்ைளி பய்ணத்-
தில் ஈடுபட்டுள்்ளனர. அைர-
கள் ்சனறை  விணகலத்திற்கு 
இனஸ்பிரரஷன-4 எனறு 
்பயரிடப்பட்டுள்்ளது.

புர்ளாரிடாவில் உள்்ள 
ரகப் ்கன்ைரல் விண்ை -
ளித் ்த்ளத்திலிரு்நது ரநற்று 
ஸ்ரபஸ் எ்கஸ் நிறுைனத்-
தின பால்கன என. 9 எனறை 

்ரா்க்கட் விணணில் சீறிப் 
பாய்ந்தது.

்ரா்க்கட் விணணில் 
பாய்ந்த 12 நிமிடங்களில் 
அ்தன 2ஆைது அடு்ககு ்தனி -
யாகப் பிரி்நது, ் ைற்றிகரொக 
புவியின நீள்ைட்டப்பாவ்த்க-
குள் விணகலம் நுவழ்ந்தது.

பூமியிலிரு்நது 575 கி.மீ 
உயரத்தில் இ்ந்த விணகலம் 
அடுத்்த 3 நாட்களு்ககுச் சுற்றி 
ைரும். ெணி்ககு 27,300 கிரலா 
மீற்றைர ரைகத்தில் சீறிப்பாயும் 
இ்ந்த விணகலம், 90 நிமிடங் -
களு்ககு ஒருமுவறை பூமிவய 
முழுைதுொக சுற்றிைரும்

3 நாட்கள் விண்ைளி 
பய்ணத்திற்கு பினனர அட்-
லாணடி்க கடலில் பால்கான 
்ரா்க்கட் ்ைற்றிகரொகத் 
்தவரயிறைங்கும் எனத் ்்தரி -
வி்ககப்பட்டுள்்ளது.
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கே: இலங்ேயில் முஸ்லிம் 
தனியார் சட்டம் ததா்டர்பி-

லான கேச்சுகேளும் ேருத்துக-
ேளும் சில ோலம் கேசுப்-
ேடும், பினனர் கி்டப்பிகல 
கோ்டப்ேடும்.ஆனாலும் 
அண்மையில் இவ்வி-
வோரம் சற்று சூடு-
பிடித்திருககின்றது. 
இது ததா்டர்பில் 
உஙேள் ேருத்து?  

இலஙமகை முஸ்லிம ெமூகைத்-
திற்கு ்பரம்பமர ்பரமமரயாகை 
இருந்து ெந்்த கைாதி நீதிைன்ற 
ெடடெ சீர்திருத்்தத்தில் முஸ்-
லிமகைளுக்கு அநீதி இமழக்-
கைப்படடு விடும என்ற அசெ 
நிமல த்தானறியுள்்ளது.  

முஸ்லிம ெமூகைம ்தஙகைளு-
மடெய விொகைம விொகைரத்து 
விடெயஙகைம்ள ைாெடடெ நீதி 
ைன்றஙகைளில் ெைர்பபித்து 
நீதி தகைடகை தெண்டுசைன்ற 
சில ்பரபபுமரகைள் ்பரப்பப்படு-
கின்றன.  

எனினும இ்தன ெரலாற்று ரீதி-
யிலான பிரசசிமனகைள் அல்லது 
அ்தமன உரிய கைாலத்தில் நிம்ற-
தெற்றிக் சகைாள்்ள முடியாமை 
த்பானமைக்கைான அடிப்பமடெக் 
கைாரணஙகைள் ைற்றும அெற்றுடென 
பும்தந்திருக்கும ய்தார்த்்தஙகைம்ள 
கைண்டெறிந்து சகைாள்ெ்தற்கைான 
த்தமெப்பாடடில் ெம்பந்்தப்படடெ-
ெர்கைள் உண்மையான தீர்சொன-
றுக்கு கைெனத்ம்தச செலுத்துெ்தன 
மூலதை ெரியான மும்றயில் நியா-
யைான கைாதி நீதிைன்ற ெடடெ சீர்திருத்-
்தத்ம்தப ச்பற்றுக் சகைாள்்ள முடியும. 
அத்த ெையம ்தற்கைால அரசியல் 
சூழமல கைருத்திற் சகைாண்டு ச்பாறுபபு 
ொயந்்த அமைசெர் ்தமலயில் த்பாடொைல் 
ஏமனய அரெ அமைசெரமெக் குழுவினர்கை-
ளிடெம நியாயத்ம்த வி்ளக்கிக் கூறி அ்தமன உள்-
ொஙகைச செயது நீடித்து நிமலத்திருக்கும இந்்தப 
பிரசசிமனக்கு நிரந்்தர தீர்மெப ச்பற்றுக் சகைாள்-
்ளலாம என்ற நமபிக்மகை எனக்கு இருக்கி்றது.  

முஸ்லிம ்தனியார் ெடடெ விெகைாரம அமைசெ-
ரமெக் குழுவில் விொதிக்கைப்படடு ெடடெ ெல்லு-
னரிடெம இருக்கின்றது. அெர் அ்தமன ெர்த்்தைா-
னியில் செளியிடடெ்தன பினனர் மீண்டும ஒரு 
மும்ற அமைசெரமெக் குழுவில் விொ்தத்திற்கு 
எடுக்கைப்படடு மீ்ளவும ெர்த்்தகைைானியில் பிரசுரம 
செயயப்படும. அ்தற்குப பி்றகு ்தான ்பாராளு-
ைன்ற விொ்தத்திற்கு ெரும.   

அந்்த ெர்த்்தைானிக்கு எதிராகை உயர்நீதி ைன-
்றத்தில் ெழக்குத் ்தாக்கைல் செயது அ்தமன ெொ-
லிடெவும முடியும. எனதெ இது முடிந்து விடடெ 
விடெயைல்ல.நைக்கு தநரம கைாலம இருக்கி்றது.
எனதெ இது ்பற்றி முஸ்லிம ைக்கைள் அமன-
ெரும ச்தளிொகை சிந்தித்து ஒரு முடிவு எடுக்கை 
தெண்டும.மு்தலாெ்தாகை கைாதிநீதிைன்றஙகைள் ஏன 
அமைக்கைப்படடென என்பம்த ச்தளிொகை வி்ளஙகிக் 
சகைாள்்ள தெண்டும.   

கே: முஸ்லிம் தனியார் ோதிநீதி-
மைன்றத்தின ேயன எனன?  

கைாதிநீதிைன்றஙகைள் எல்லாம விொகைரத்துக்கைாகை 
ஏற்்படுத்்தப்படடெமெ அல்ல.இ்தன மு்தல் ்பணி 
திருைணத்தில் பிணக்குகைள் ஏற்்படும த்பாது பிரச-
சிமனகைம்ள தீர்த்து மெப்ப்தற்கைாகை ஏற்்படுத்்தப-
்படடெ்தாகும. அெர்கைம்ள ெைா்தானப்படுத்தி ஒனறு 
தெர்த்து மெக்கின்ற ்பணிகைம்ளதய செயகின்றன.   

அதுவும இயலா்த ்படெத்தில் விொகைரத்து 
தநர்ந்்தால் இஸ்லாமிய மும்றப்படி சகைாடுக்கைல் 
ொஙகைல் பிரசசிமனகைம்ளத் தீர்த்்தல், பிள்ம்ளப 
்பராைரிபபுக்கைாகை கைடடெணஙகைள் த்பான்றெற்ம்றப 
ச்பற்றுக் சகைாடுப்பத்த இ்தன பிர்தான ்பணியா-
கும.ஆனாலும ஒரு சில கைாதிநீதிைன்றஙகைள் 
ெரியாகை செயற்்படெ வில்மல என்பது உண்மை.  

இ்தனால் சில ச்பண்கைள் ஆண்கைள் ்பாதிக்கைப-
்படடிருக்கைலாம என்பது நாம அறிந்்த உண்மை. 
ஆனாலும எல்தலாரும ்தெறு இமழப்பெர்கைத்ளா 
அல்லது முஸ்லிமகைளுக்கு சகைாடுமை செய்பெர்-
கைத்ளா அல்ல. இந்்த கைாதிநீதிைன்றஙகைள் ஆரம்ப 
மு்தல் இனறு ெமரயிலும சீர்திருத்்தஙகைளுடென 
தைற்சகைாள்்ளப்படடு ெருகின்றன.அல்லாஹ்தஅ-
லாவுக்குப ்பயந்து அறிவுடென இஸ்லாமிய ைார்க்கை 
விழுமியஙகைம்ள உணர்ந்து தெமெ செயயப்படு-
கின்றன.  

கே: தனியார் முஸ்லிம் விவாே 
விவாேரத்துச் சட்ட மூலத்தில் 

ோணப்ேடும் கு்்றோடுேள் எனன?  

இதில் எந்்தவி்தைான ்பாரிய கும்ற்பாடுகைளும 
இல்மல.கைாதிநீதிைன்றஙகைளில் சில பிரசசிமன-
கைள் இருக்கின்றன.சிலர் ்தெறு செயதிருக்கைலாம,-
இலஞெம ொஙகியிருக்கைலாம, ச்பண்கைம்ள 
அமலக்கைழித்திருக்கைலாம ெழக்குகைம்ள கைாலம 
்தாழ்த்தி த்பாடடிருக்கைலாம த்பான்ற குற்்றசொடடு-
கைள் இருக்கின்றன.  

ஆனால் எல்லா கைாதிநீதிைன்றஙகைளிலும 
அவொறு நடெப்பதில்மல. இந்்த விெகைாரம ச்தாடெர்-
பில் மிகை நீண்டெ ெருடெஙகை்ளாகை ெடடெ ெமரபுகைம்ள 
தைற்சகைாண்டு ெரும ெடடெத்தும்ற அறிஞர்கைத்ளா-
டும, கைாதிநீதி்பதிகைத்ளாடும ைற்றும அமெ ச்தாடெர்-
பில் ஈடு்பாடு கைாடடும எைது மெ. எம. எம. ஏ. த்பர-
மெயின முக்கியஸ்்தர் என்ற ெமகையிலும அது 
ச்தாடெர்பில் நனகு அறிந்்தென என்ற ெமகையில் 
அ்தமன விைர்ெனம செயெ்தற்கும கும்ற்பாடு-
கைளும இல்மல என்பம்த எனனால் அழுத்்தம 
திருத்்தைாகை கூ்ற முடியும.  

விெகைாரத்து எனறு ெரும த்பாது மூனறு 
அல்லது நானகு ைா்தஙகைளில் விொரமண 
செயது சி்றப்பான கைண்கைாணிபபுடென தீர்பபு ெழங-
கைப்படும.கைாதிநீதிைன்றஙகைளில் பிமழகைள் நடெந்-
திருந்்தால் கைாதிநீதிைன்ற ஆமணக்குழு எனறு 
சொல்லுகின்ற சுயாதீனைான குழு நீதி அமைச-
சுக்கு கீதழ ்தான இருக்கி்றது.எனதெ பிமழ செய-
்பெர்கைம்ள ்தடுப்ப்தற்கைான அதிகைாரம நீதி அமைச-
சுக்கு உள்்ளது.  

கே: இநத விவோரம் ததா்டர்-
பில் அகில இலங்ே ்வ. 

எம். எம். ஏ. கேர்வ முனதனடுககும் 
கவ்லத் திட்டம் எனன?  

2020 - 12- 31 ஆம திகைதி நீதி அமைசெர் 
அலி ெபரியினால் ெக்பு ெம்பத் ்தமலெர் ெபரி 
ஹலீமடீன ்தமலமையில் சீர் திருத்்தக் குழு நிய-
மிக்கைப்படடெது. குறிபபிடடெ சீர்திருத்்தக் குழுவின 
அறிக்மகை ெைர்பபிக்கைப்படெ முனனதர 2021 -03-
08 ஆம திகைதி ்பல்தார திருைணம, கைாதிநீதிைன்ற 
மும்றமை ்தமடெ செயயப்படெ தெண்டும எனறு 
அமைசெரமெயில் ஒரு தீர்ைானம சகைாண்டு-
ெரப்படடுள்்ளது.அ்தமனத் ச்தாடெர்ந்து 21-06- 
2021 ஆம திகைதி சீர்திருத்்தக் குழுவினர் அறிக்-
மகையிமன நிம்றவு செயது மகையளித்்தார்கைள். 
எனினும அமைசெரமெயில் ஒரு தீர்ைானம 
எடுக்கைப்படடெம்த அடுத்து சீர்திருத்்தக் குழுவில் 
இருந்து அ்தற்கைான எதிர்பபுக்கைள் எழுந்்தன.அகில 
இலஙமகை ஜமமியயதுல் உலைா ெம்பயின செய-
லா்ளர் சைௌலவி அர்கைம நூருல் அமீன, ெடடெத்்த-
ரணி ரிஸ்கி ஹபீப ஆகிதயார் சீர்திருத்்தக் குழுவில் 
இருந்து செளிதயறினர்.அெர்கைள் அமைசெரமெ-
யின தீர்ைானத்திற்கு எதிராகை செளிதயறினார்கைள்.  

அமைசெரமெயின தீர்ைானத்ம்த ஏற்றுக் 
சகைாள்்ளா்த சிவில் அமைபபுக்கைள் ெமூகை அமைப-
புக்கைள், பிரொர அமைபபுகைள் எல்தலாரும இந்்த 
விெகைாரத்தில் மீண்டும ஒனறு்படடு இது ெம்பந்்த-
ைாகை அமனெரும கைலந்துமரயாடி அமைசெரமெ-
யின தீர்ைானத்திற்கு முகைமசகைாடுத்து எதிர்பபுத் 
ச்தரிவிக்கின்ற விடெயத்தில் முமனபபுடென செயற்-
்படெ தெண்டும என்ற நிமலப்பாடடில் உள்்ளனர். 
இவதெம்ளயில் ஜமமியயதுல் உலைாவும மெ. 
எம. எம. ஏ இயக்கைமும ஒதர நிமலப்பாடடிமனக் 
சகைாண்டிருந்்தன. எனினும குறிப்பாகை ஜமமியய-
துல் உலைா ஒரு விடெயத்தில் ைாத்திரம அ்தாெது 
ச்பண்கைள் கைாதிமயநியமிக்கைக் கூடொது எனறு கூறி 
ெருகி்றது. ஆனால் மெ. எம. எம. ஏ. ச்பண்கைள் 
கைாதிமயநியமிக்கைலாம எனறு கூறுகி்றது. அது 
மூனறு த்பர் சகைாண்டெ ஒரு யூரி ெம்பயிமன உரு-
ொக்கி ஒரு குழுவில் இரண்டு ச்பண்மணயும 
ஒரு ஆமணயும தெர்த்து குழுொகை அமைக்கை 
தெண்டும என்ற ஒரு ெமரபிமன மெ. எம. 
எம. ஏ இயக்கைம சகைாடுத்திருந்்தது. அந்்த கைருத்தி-
தலதய ச்தாடெர்ந்தும இருந்து ெருகி்றது.   

கே:  சமைோலத்தில் உஙேள் 
அ்மைப்பு எடுத்துள்்ள ந்டவடிக-

்ேேள்?   

//சிவில் அமைபபுக்கைள் அமனத்தும ஒனறு 
்படடு அரசுக்கு அழுத்்தஙகைள் சகைாடுத்்தல் 
தெண்டும. அ்தற்கைான முயற்சிகைளில் ெம்பந்்தப-
்படடெ அமைபபுக்கைளுடென தெர்ந்து செயற்்படடுக் 
சகைாண்டிருக்கினத்றாம. இந்்த விெகைாரம குறித்து 
ெமூகைத்திற்கு ்ப்தலளிக்கும கைடெப்பாடும ச்பாறுப-
புக் கூ்றலும சிவில் ெமூகைத்திற்கும முக்கிய ்பஙகு 
உண்டு. அந்்த சநறிமும்றயிமன உணர்ந்து 
ெம்ளக்கைாைல் செற்றி கிமடெக்கும என்ற உறுதியு-
டென செயற்்படடுக் சகைாண்டிருக்கினத்றாம.  

அத்ததெம்ள அரெ ்தரபபினர்கைள் ைத்தியில் 
ொ்தகைைான ைாற்்றத்ம்த ஏற்்படுத்்த கூடிய ெமிக்-
மஞயிமன நீதி அமைசெர் அலி ெபரி ெமீ்பத்-
தில் ெமூகை ெமலத்்த்ளத்தில் ்பதிவிடடெ கைாசணா-
ளியிமன ்பார்த்்த த்பாது அதில் நல்லச்தாரு 
ெமிக்மஞ ச்தன்படுகி்றது. நீடித்துள்்ள இந்்தப 
பிரசசிமனக்கு நியாயபூர்ெைான தீர்மெயும 
்தைது கைாலத்தில் கைாலம ்தாழ்த்்தாைல் ச்பற்றுக் 
சகைாடுக்கை தெண்டும என்ற ்தைது உறுதியான 
நிமலப்பாடமடெயும அறிந்து சகைாள்்ளக் கூடிய-
்தாகை இருந்்தது.  

கே: இது தற்தசயலாே ்ே 
கூ்டாமைல் கோனால்?..  

முஸ்லிமகைளுமடெய ்தனியார் ெடடெ மும்றமை-
யிமன அெர்கைள் ைாற்றுொர்கை்ளாயின குறிப்பாகை 
முஸ்லிம விொகை, விெகைாரத்து விடெயஙகைளில் 
ச்பாது நீதி ைன்றஙகைளுக்குச செல்ல தெண்டிய 
நிமலமை ஏற்்படும.ஏற்சகைனதெ ஒரு ரூ்பாய 

செலவில்லாைல் இலெெைாகை கிமடெக்கைப ச்பற்-
றிருந்்த தெமெமய ச்பரும ்பணம செலுத்தி 
முடிக்கை தெண்டி ெரும.   

கைாதி நீதிைன்றஙகைளுக்குச செனறு குறுகிய 
கைாலத்தில் முடித்துக் சகைாள்்ள தெண்டிய ெழக்-
குகைள் எல்லாம ெருடெக் கைணக்கில் இழு்படும 
நிமலமை ஏற்்படும.   

இது ச்பாது நீதி ைன்றத்திற்கு செல்லும த்பாது 
அந்்த ெழக்கிற்கு ைனுத் ்தாக்கைல் செயய ைடடும 
ரூ்பா 25,000 செலொகும. ெருடெக் கைணக்கில் 
ெழக்குகைள் செல்லும. ஒவசொரு ெருடெமும 
்பணம செலவு செயய தெண்டும. அத்த தநரத்-
தில் இரகைசியஙகைள் எல்லாம ்பகிரஙகைைாகை த்பெ 
தெண்டிய ஒரு நிமலமை ஏற்்படும. இது்தான 
நாம எதிர்சகைாள்்ளக் கூடிய ்பாரிய விம்ளவு-
கைள்.நீதிைன்றஙகைளில் ொ்தபபிரதிொ்தஙகைள் 

ஆராயப்படுதையனறி இரு ்தரப-
பினமரயும ெைா்தானப்படுத்தும 
முயற்சிகைள் தைற்சகைாள்்ளக் 
கூடிய ொயபபுக்கைள் இல்மல. 
இப்படி ்பல்தரப்படடெ பிரசசிமன-
கைம்ள நாஙகைள் எதிர்தநாக்கை 
தெண்டி ெரலாம.   
எனதெ நாஙகைள் அமனெ-

ரும கைருத்து முரண்்பாடுகைம்ளத் 
்தவிர்த்து சில விடடுக் சகைாடுபபுகைளு-

டென முஸ்லிம ெமூகைத்திற்குப ்பா்தகைமில்லாைல் 
நீதிமய நிமலநாடடெ த்தமெயான நிறுென ரீதியி-
லான ைாற்்றஙகைம்ள செயய அர்ப்பணிபபுடென 
்பாடு்படெ தெண்டி இருக்கி்றது.  

கே: அரச தரப்பினரின தற்கோ-
்தய ேருத்து எனன?  

ஜனாதி்பதிக்கு ஒரு ைகைஜர் மகையளித்்ததுடென 
தைலும நாஙகைள் இது ச்தாடெர்பில் சிதரஷடெ 
அமைசெர்கைம்ளச ெந்தித்த்தாம.நீதி அமைசெரும 
ஆ்தரெளித்்தால் ஒரு ொ்தகைைான முடிமெ இலகு-
வில் ச்பற்றுக் சகைாள்்ளலாம என்ற நமபிக்மகையு-
டென இருக்கினத்றாம. எனதெ இந்்த நாடடில் எப-
ச்பாழுதும ெடடெத்ம்தப பின்பற்றி நடெக்கைக் கூடிய 
ஒரு ெமூகைைாகைதெ நாஙகைள் இருந்து சகைாண்டி-
ருக்கினத்றாம.   

ஒரு நல்லிணக்கைப்பாடடின மூலைாகை குர்ஆன 
ஹதீஸ் ெழிமும்றகைளுக்கு ஏற்்ப உரிமைகைம்ள 
விடடுக் சகைாடுக்கைாைல் எவொ்றாெது த்பாராடிப 
ச்பற்றுக் சகைாள்்ள தெண்டும என்ற நிமலப்பாட-
டில் இருக்கினத்றாம.  

ஆயினும நாஙகைள் வித்தியாெைான த்பாராட-
டெஙகைம்ள நடெத்்தக் கூடியெர்கைள் அல்லர். முஸ்-
லிமகைள் எபச்பாழும ொத்வீகைைான மிகை அமைதி-
யான மும்றயில் ச்பாறுமையுடென எ்தமனயும 
தகைடடுப ச்பற்றுக் சகைாள்கின்றெர்கை்ளாகைதெ 
இருந்து ெருகின்றனர். விதெடெைாகை ஹூம்தபியா 
உடென ்படிக்மகையிமன நாஙகைள் கைருத்தில் 
சகைாள்்ள தெண்டும.நாஙகைள் இந்்த விடெயத்ம்தக் 
மகையாளும த்பாது எைக்கு ொ்தகைைான த்பறு-
த்பற்ம்ற ஏற்்படுத்்த உ்தவும எனறு நான அமன-
ெமரயும தகைடடுக் சகைாள்்ள விருமபுகினத்றன.  

கே: இநத விவோரம் ததா்டர்பில் 
முனனி்லயில் இயஙகும்           

பிரதான சிவில் அ்மைப்புகேள் 
குறித்து கூறுவீர்ே்ளா?  

அகில இலஙமகை ஜமமியயதுல் 
உலைா ெம்பயின செயலா்ளர் சைௌலவி 
அர்கைம நூருல் அமீன, மெ. எம. எம. 
ஏ. த்பரமெ பிரதிநிதிகை்ளான த்தசியத் 
்தமலெர் ெஹீட எம. ரிஸ்மி, முனனாள் 
்தமலெர் தகை. டீன, செயலா்ளர் ொபித் 
ெொத், முஸ்லிம கைவுனசிலின பிரதிநி-
திகை்ளான என. எம. அமீன, ஹில்மி 
அஹைட, சூ்றா கைவுனசிலின பிரதிநிதி-
கை்ளான டி. தகை. அசூர், ஜாவிட யூசுப, 
அல் முஸ்லிைாத் ச்பண்கைள் அமைப-
பின பிரதிநிதி சடொக்டெர் ைரீனா ்தாஹா 
மு்தலிய அமைபபுக்கைள் ொர்ந்்த பிரதிநி-
திகைள் ஒனறு தெர்ந்து “சிவில் தெவிஸ் 
எமலனஸ் ” சிவில் ெமூகை கூடடெமைபபு 
என்ற ஒனம்ற ஆரமபித்துள்த்ளாம.

அக்கூடடெமைபபுக்கு ஜனாதி்பதி ெடடெத்்த-
ரணி ்பாயிஸ் முஸ்்த்பாமெ ்தமலெராகை 
நியமித்துள்த்ளாம.அெருமடெய ்தமல-
மையில் முயற்சிகைம்ள தைற் சகைாண்டுெ-
ருகினத்றாம. கிவ. சீ. கைனகைரடணம குழு, 
சடொக்டெர் ்பாரூக் குழு, சடொக்டெர் ெஹாப-
தீன, நீதியரெர் ெலீம ைர்சூக் த்பான்ற-
ெர்கை்ளால் முஸ்லிம ்தனியார் ெடடெத்தில் 
சீர்திருத்்தம சகைாண்டுெருெ்தற்கைாகை 
கைடெந்்த 70 ெருடெஙகை்ளாகை முயற்சிகைள் 
தைற்சகைாள்்ளப்படடென.   

கே: இது ஏன இவ்வ்ளவு ோலமும் 
ேவனத்தில் தோள்்ளப்-

ே்ட வில்்ல.இப்தோழுது அ்மைச்சர் 
அலி சப்ரி- ோலத்தில் மைடடும் தேரும் 
ேரேரப்ோே கேசப்ேடுகி்றது எனேது 
ேற்றி?  

அமைசெரமெயில் முன மெத்துள்்ள அறிக்-
மகைக்கு எதிராகை எவொறு செயற்்படுெது என்பது 
்பற்றி ்பல மும்ற அைர்ந்து சிவில் அமைபம்பச 
ொர்ந்்த ்பல புத்திஜீவிகைள், தும்ற ொர்ந்்தெர்கை ம்ள 
சகைாண்டு ்பல்தெறு்படடெ கைலந்துமரயாடெ ல்கைம்ள 

நடொத்தி மு்தன மு்தலில் அமைசெமர ெந்தித்து 
அெரிடெம இது ெம்பந்்தைாகை ஒரு புரிந்துணர்-
தொடு இந்்த விடெயத்ம்த எவொறு தீர்த்துக் சகைாள்-
்ளலாம எனறு த்பசிதனாம.   

இந்்தக் கைலந்துமரயாடெலின த்பாது இறுதியாகை 
எல்லா விடெயஙகைளும எனனுமடெய மகையில் 
இல்மல.அமைசெரமெயில் 30 த்பர் இருக்கின-
்றார்கைள் நான ைடடும ்தான முஸ்லிம. முடியுைாகை 
இருந்்தால் சிதரஷடெ அமைசெர்கைள், ஜனாதி்பதி, 
பிர்தைர் இது த்பான்ற தூதுெர்கைம்ளச ெந்தித்து 
இ்தன மூலைாகை கைலந்துமரயாடி ஏத்தா ஒரு 
ெமகையில் நீஙகைள் அழுத்்தத்ம்தக் சகைாடுத்து 
முயற்சி செயயுஙகைள் எனறு எஙகைளிடெம அெர் 
கூறிய அறிவுமரக்கு இணஙகை நாஙகைள் ்பாகிஸ்-
்தான தூதுெமரச ெந்தித்த்தாம.  

எவொ்றாயினும நாஙகைள் அெர்கைளுமடெய 

மும்றமைதயாடு திடடெத்ம்த ஒபபிடடுப ்பார்க்கும 
த்பாது நாஙகைள் உடென்படடெ ்பல விடெயஙகைள் இருந்-
்தன. ஆனாலும ்பல்தார திருைணத்ம்த ்தமடெ 
செய்தல், கைாதி மும்றமையில் சிலெற்ம்ற நீக்கு-
ெது ச்தாடெர்பில் எஙகை்ளால் ஏற்றுக் சகைாள்்ள முடி-
யாைல் இருந்்தது.  

நல்லாடசி அரொஙகைத்தில் இந்்தப பிரசசி-
மனமய அனத்ற தீர்த்து இருக்கைலாம. ஆனால் 
அனறு இருந்்த அரசியல்ொதிகை்ளால் முடிக்கை இய-
வில்மல. அனறு ்பாராளுைன்ற குழுவிடெம ஒப்ப-
மடெக்கைப்படடெது. அெர்கைளுக்கிமடெதய உடென்பாடும 
ஒற்றுமையும இல்லாைல் ஒரு இறுதித் தீர்ைானத்-
திற்கு ெரமுடியவில்மல. அனறு இருந்்த பிர்தைர் 
இ்தற்கு ெரியான ஒத்துமழபபு ெழஙகை வில்மல 
என்பது்தான உண்மை.  

்பலைான அரசு இருந்்த கைாலகைடடெத்தில் இந்்த 
விடெயத்ம்த அனத்ற தீர்த்து இருக்கை தெண்டும. 
அ்தற்கு இனறுள்்ள முஸ்லிம அரசியல் ்தமலமை-
கைள் ்தான ச்பாறுபபுக் கூ்ற தெண்டும. இனம்றய 
அரசின ஒதர நாடு ஒதர ெடடெம என்ற தகைாட்பாட-
டிற்கு கீதழ முஸ்லிம ்தனியார் ெடடெத்திற்கு கைெனம 
செலுத்்தப்படடெது.  

கே: முஸ்லிம் தனியார் சட்ட 
வ்ரபில் ்வ. எம். எம். ஏ. 

கமைற்தோண்ட முயற்சி?  

நீதி அமைசெர் அலி ெபரிமய மெ. எம. எம. ஏ. 
குழுவி ெந்தித்து முஸ்லிம விொகைம விொகைரத்து 
ெம்பந்்தைாகை தீர்வு கைாணும விடெயம ச்தாடெர்பில் 
கைலந்துமரயாடெப்படடெது.  

நாஙகைள் ்தயாரித்்த அறிக்மகைமய அெரிடெம 
மகையளித்த்தாம.அதில் ஒரு சில விடெயஙகைம்ள 
அமடெயா்ளம கைாடடி ைக்கைளுடென கைலந்துமரயாடி 
சீர்திருத்தி மூனறு ைா்தத்தில் அெர் மகைளிக்கைச 
சொனனார்.ெற்று ்தாைதித்து அந்்த அறிக்மகைமய 
நாஙகைள் மகையளித்த்தாம. உரிய அறிக்மகையிதல 
மிகை அழகைான மும்றயில் எல்லாப பிரசசிமன-
கைளுக்கும தீர்வு கைாணும ெமகையில் மெ. எம. 
எம.ஏ இன ெமரபு அெரிடெம மகையளிக்கைப்படடெது.   

அ்தற்கிமடெதய இந்்த சீர்திருத்்தத்ம்த செயெ-
்தற்கைாகை 31-12-2020 நீதி அமைசெர் அலி ெபரி-
யால் ெக்பு ெம்பயின ்தமலெர் ெடடெத்்தரணி ெபரி 
ஹலீமடீன ்தமலமையில் ஒரு சீர்திருத்்தக் குழு 
நியமிக்கைப்படடெது.அதில் திருைண ெயச்தல்மல,-
திருைணப்பத்திரத்தில் ச்பண் மகைசயாப்பமிடு்தல்,-
ச்பண் கைாதி ச்தாடெர்பில் ஆராய குழுவுக்கு ்பணிக்-
கைப்படடெது.   

அந்்தக் குழுவிதல மெ. எம. எம.ஏயால் மகைய-
ளிக்கைப்படடெ அறிக்மகைமயயும ஜமமியயதுல் 
உலைா ெம்பயின அறிக்மகைமயயும அமைசெர் 
நியமித்்த குழுொல் ஆராயப்படடெ்தாகை எஙகைளுக்கு 
ச்தரியெந்்தது.  

கே: இஸ்லாமிய சட்ட திட்டம் 
ததா்டர்ோன வரலாறு?  

100 ெருடெஙகைளுக்கு முனனர் இருந்து 
முஸ்லிம ெமூகைம அனு்பவித்து ெந்்த குறிப்பாகை 
ஆஙகிதலயர் ெருமகைக்கு முனனர் இருந்த்த ஒல்-
லாந்்தர் கைாலத்திதலதய இலஙமகை முஸ்லிமகைள் 
கைலாொரம ைற்றும ைரபு ரீதியான இஸ்லாமிய ெடடெ 
திடடெஙகைம்ளப பின ்பற்றி ெந்்தார்கைள். ஆரம்பத்-
தில் இந்த்தாதநசியாவில் இருந்து அறிமுகைப்படுத்-
்தப்படடெ அல் ்பகைாயா என்ற ஒரு மும்றமைமயப 
பின ்பற்றி ெந்்தாலும கைாலப த்பாக்கில் ஆஙகி-
தலயர் ெருமகைதயாடு 1806 ஆம ஆண்டிற்கு 
பினனர் முஹமைதியயன ெடடெம எனறு இருந்்தது 
. அ்தன கீழ் எஙகைளுக்கு உரிமைகைள் ெழஙகைப-
்படடென. பினனர் 1929 ஆம ஆண்டுகைளுக்குப 
பிற்்படடெ கைாலத்தில் செனரல் சைதரஜ் ஓடியனஸ் 
இந்்த மும்றமைகைளின ஊடொகை ஒரு ெடடெ திடடெம 
1929 ஆம ஆண்டு இலஙமகையில் சகைாண்டு 
ெரப்படடொலும அ்தனடிப்பமடெயில் எஙகைளுமடெய 
உரிமைகைள் ்பாதுகைாக்கைப்படடு ைரபு ரீதியாகை அந்்த 
உரிமைகைம்ள நாஙகைள் அனு்பவித்து ெந்த்தாம.  

முனதனார்கை்ளான ஜஸ்டிஸ் அக்்பர், டி. பி. 
ஜாயா, எம. எல். எம. ஹனி்பா த்பான்ற   

ச்பருந்்தமலெர்கைள் ச்தாடெர்சசியாகை எடுத்்த 
முயற்சியின கைாரணைாகை 1951 ஆம ஆண்டு 
முஸ்லிம ்தனியார் ெடடெம அமுல்்படுத்்தப்படடெது.
அதில் விொகைம, விொகைரத்து ்பராைரிபபு த்பான்ற 
விடெயஙகைள் உள்்ளடெக்கைப்படடிருந்்தன. நீதிைன்ற 
மும்றயும ெழஙகைப்படடிருந்்தன.  

அந்்த ெமகையில் உலகை நாடுகைளிலும இத்த 
மும்றமைகைள் மிகைவும சி்றப்பாகை பின்பற்்றக் 
கூடிய நிமலயிதலதய உள்்ளன.ஆனால் கைாதி 
மும்றமை குடும்ப பிணக்குகைம்ளத் தீர்த்துக் 
சகைாள்ெ்தற்கும இணக்கைப்பாடடுக்கு சகைாண்டு 
ெருெ்தற்கும ைரபு ரீதியாகை ச்தாடெர்ந்து பின்பற்்றப-
்படடு ெந்திருக்கி்றது.  

64 கைாதி நீதிைன்றஙகைள் இந்நாடடில் உள்்ளன. 
இருந்்தாலும கைாலத்திற்கு கைாலம ஒரு சில கும்ற-
்பாடுகைள் த்பெப்படடு ெந்திருக்கின்றன. அந்்தந்்த 

கைால கைடடெத்தில் அவெபத்பாது நீதிச தெமெ 
ஆமணக்குழு த்தமெக்கு ஏற்்ப ்தகுதி ொயந்்தெர்-
கைம்ள ச்தரிவு செயெ்தற்கு ்தெறியிருக்கின்றது.   

அ்தன கைாரணைாகை ஒரு சில கைாதி ைார்கைள் 
செயயக் கூடிய பிமழகை்ளால் கைாதி நீதிைன்றங-
கைள் மீது குற்்றச ொடடுகைள் முனமெக்கைப்படடு 
ெந்திருக்கின்றன.இ்தனால் ்பல விொ்தஙகைளும 
ஆயவுகைளும ச்தாடெர்ந்து நடெத்்தப்படடு சீர்திருத்்தம 
செயய தெண்டும என்ற நிமலப்பாடடில் அமனெ-
ரும இருந்்தார்கைள்.  

1956 ஆம ஆண்டில் இருந்து ்பல குழுக்கைள் 
ச்தரிவு செயயப்படடு ஆதலாெமனகைளும ஆய-
வுகைளும செயது ெந்்தார்கைள். குறிப்பாகை ்பாரூக் 
கைமிடடி, ெஹாபதீன கைமிடடி எனறு ஆரம்ப கைாலத்-
திதல இருந்்த இந்்த குழுக்கைளுக்கும 2008 
ெமரயிலும எந்்தவி்தைான தீர்ைானமும எடுக்கை 
முடியாைல் த்பானமை ைக்கைளின ஒத்துமழபபின-
மையினால் ஆகும.   

எனதெ 2009 ஆம ஆண்டு இருந்்த நீதி 
அமைசெர் மிலிந்்த சைாரசகைாடெ ஒரு குழுமெ 
அமைத்்தார்.நீதியரெர் ெலீம ைர்சூக் ்தமலமை-
யில் மிகை நீண்டெ ெருடெத்திற்கு பி்றகு 2018 ஆம 
ஆண்டு ஒரு அறிக்மகைமய ெைர்பபித்்தது.ஆனால் 
அந்்தக் குழுக்குள்த்ள அந்்த அறிக்மகைமய 
ஏற்றுக் சகைாள்்ளா்த ்பல முரண்்பாடுகைள் ஏற்்பட-
டென.10 அமெஙகைளில் முரண்்பாடுகைள் ஏற்்படடென. 
திருைண ெயச்தல்மல. கைாதி நீதி்பதிகைளின ச்தரி-
வு,ச்பண்கைாதி நியைனம, ைணபச்பண் ்பத்திரத்தில் 
மகையிடு்தல் த்பான்றன.இறுதியாகை அந்்தக் குழு 
இரண்டொகை பி்ளவு்படடெது.ெலீம ைர்சூக் ்தமலமையி-
லும ஒரு குழுவும ஜனாதி்பதி ெடடெத்்தரணி ்பாயிஸ் 
முஸ்்தா்பாமெ ்தமலெராகைக் சகைாண்டெ குழுவும 
ஜமமியயல் உலைா ெம்பத் ்தமலெர் ரிஸ்வி முபதி 
்தமலமையில் இனனுசைாரு குழுவும ஆரமபிக்-
கைப்படடெது.அந்்த குழுக்கைளுக்கிமடெதய கைாணப்படடெ 
பி்ளவுகைம்ள அமடெயா்ளம கைண்டெ மெ. எம. எம. 
ஏ த்பரமெ, முரண்்பாடுகைம்ள உடென்படெ மெப-
்ப்தற்கைாகை 2018-09-10 ஆம திகைதி சைனடெரினா 
தஹாடடெலில் ஒரு கைருத்்தரஙமகை நடெத்தியது.   

அதில் 136 த்பர் கைலந்து சகைாண்டிருந்்தனர். 
ெடடெத்்தரணிகைள்.உலைாக்கைள். கைாதிைார்கைள், தும்ற-
ொர்ந்்தெர்கைள் கைலந்து சகைாண்டெனர்.அந்்தக் கைருத்-
்தரஙகில் இனம்றய நீதி அமைசெர் அலி ெபரி 
பிர்தான த்பசொ்ளராகை கைலந்து சகைாண்டொர்,அனறு 
இருந்்த உடென்பாடுகைளுக்கு முரண்்படடெெர்கைம்ள 
உடென்படெ மெப்ப்தற்கு அெர் செயற்்படடொர்.
அந்்தக் கைருத்்தரஙகு மெ. எம. எம. த்பரமெ-
யின முனனாள் ்தமலெர் தகை. டீன ்தமலமை-
யில் நமடெச்பற்்றது.இனம்றய ்தமலெர் அனறு 
செயலா்ளர். இனம்றய செயலா்ளர் ெடடெத்்தரணி 
ொபீர் ெொத்தும இருந்்தார். ஒருஙகிமணப்பா-
்ளர் குழுவில் முனனாள் ெவூதி அதரபியாவின 
தூதுெர் சிதரஷடெ ெடடெத்்தரணி ஜாவிட யூசுப அக்-
கைருத்்தரஙமகை நடெத்தினார். ஓர்ளவு உடென்பாடுகைள் 
எடடெப்படடொலும. அந்்த இரண்டு குழுக்கைளுக்கி-
மடெதய ஒரு சில முரண்்பாடுகைள் கைாணப்படடென.   

இந்நிகைழ்வில் மெ. எம. எம. ஏ. த்பரமெ ஒரு 
அறிக்மகையிமனயும உத்த்தெ ெமரபிமனயும 
அனறு இருந்்த நீதி அமைசெர் ்தல்தா அதுசகைா-
ர்ளவிடெம மகைளித்்தது. அத்த த்பானறு முஸ்லிம 
ெைய கைலாொர ்த்பால் தும்ற அமைசெர் எம. எச. 
ஏ. ஹலீம, அமைசசின செயலா்ளர், அமைசெர்-
கைள். ்பாராளுைன்ற உறுபபினர்கைள் அமனெரும 
ச்தளிமெப ச்ப்றக் கூடிய ெமகையில் எமெ. ஏம. 
எம. ஏ த்பரமெ அனறு செயற்்படடெது.  

ஓடடுசைாத்்த முஸ்லிம ெமூகைமும ஜனாஸா 
அடெக்கைம ச்தாடெர்பில் செயற்்படடெது த்பால் ்பரம-
்பமர ்பரம்பமரயாகை இருந்து ெந்்த முஸ்லிம 
்தனியார் ெடடெம ்பறித்பாகைக் கூடொது என்ற விடெ-
யத்திலும ஒருமித்்த கைருத்தில் இருந்து செயற்்ப-
டுெம்தப ்பார்க்கின்ற த்பாது ைனதிற்கு ஆறு்தல் 
அளிக்கின்றது. இந்்த விடெயத்தில் முஸ்லிம ்பாரா-
ளுைன்ற உறுபபினர்கைளுக்கு ்பாரிய ச்பாறுபபு 
இருக்கின்றது.    

முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்;

நீடித்து நிலைத்திருக்கக கூடிய 
தீர்வுககு சிவில் சமூ்க
கூட்டலைப்பு நம்பிகல்க

தநர்கைாணல்:
இக்பால் அலி...?

ஸ்லிம ்தனியார் ெடடெ விெகைாரம
ச்தாடெர்பில் அகில இலஙமகை
மெ. எம. எம. ஏ த்பரமெயின 

த்தசியத் ்தமலெர் ெஹீட எம. ரிஸ்மி
தினகைரனுக்கு ெழஙகிய செவவி

மு
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இந்த ஆண்டின் இறுதியிலும், அடுத்த 
ஆண்டும் நடைபெறவுள்ள த்தசிய மற்றும் 
சர்வத்தச ரீதியிலான பமய்வல்லுநர தொட் -
டிகளின் அட்ை்வடைடய இலஙடக பமய -
்வல்லுநர சஙகம் ப்வளியிட்டுள்ளது.

இதில் பகாத�ானா ட்வ�ஸ் கா�ைமாக 
ஒததிட்வககபெட்ை இந்த ஆண்டுககான 
99ஆ்வது த்தசிய பமய்வல்லுநர சம்பியன்-
ஷிப ப்தாைரின் இ�ண்ைா்வது அததியா -
யம் ஒகதைாெர மா்தம் 30ஆம், 31ஆம் 
திகதி நடைபெறும் என அறிவிககபெட் -
டுள்ளது.

எதிர்வரும் ந்வம்ெர மா்தம் ஆசிய 
இட்ளதயார பமய்வல்லுநர சம்பியன்-
ஷிப ப்தாைருககான ்தகுதிகாண் தொட்-
டியும், டிசம்ெர மா்தம் த்தசிய மற்றும் 
சுபெர பமய்வல்லுநர குழாம்களில் 
இைம்பெற்றுள்ள வீ�ரகளின் திறடம-
கட்ள மீளெரிசீலடன பசயகின்ற 
ப்தரிவுப தொட்டிபயான்றும் நைதது்வ-
்தற்கு திட்ைமிைபெட்டுள்ளது.

 2022ஆம் ஆண்டுககான த்தசிய 
பமய்வல்லுநர சம்பியன்ஷிப ப்தாைர 
ஏப�ல் 8ஆம், 9ஆம் மற்றும் 10ஆம் 
திகதி நடைபெறவுள்ளதுைன், த்தசிய 

கனிஷை பமய்வல்லுநர சம்பியன்ஷிப 
ப்தாைர தம மா்தம் 9ஆம் திகதி மு்தல் 12ஆம் 
திகதி ்வட� நடைபெறும் என அறிவிககபெட்-
டுள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டு பெப�்வரி மா்தம் 11ஆம், 
12ஆம் திகதிகளில் ஆசிய உள்ளக பமய்வல் -
லுநர ப்தாைர கஸகஸ்்தானில் நடைபெறவுள -
்ளதுைன், அத்த மா்தம் ஆசிய விட்ளயாட்டு 
விழாவுககான ்தகுதிகாண் தொட்டிகள நடை -
பெறவுள்ளடம குறிபபிைத்தககது.

 சர்வத்தசப தொட்டிகட்ளப பொறுத்தமட்-
டில் மாரச் மு்தலாம் திகதி மு்தல் 4ஆம் திகதி 
்வட� குட்வததில் ஆசிய இட்ளதயார பமய -
்வல்லுநர சம்பியன்ஷிப ப்தாைரும், மாரச் 
18ஆம் திகதி மு்தல் 20ஆம் திகதி பசரபியா -
வில் உலக உள்ளக பமய்வல்லுநர ப்தாைரும் 
நடைபெறவுள்ளன.

 ஆசிய இட்ளதயார பமய்வல்லுநர ப்தாைர 
ஜுன் மா்தம் ப்தன்பகாரியாவிலும், உலக 
பமய்வல்லுநர சம்பியன்ஷிப ப்தாைர ஜுடல 
மா்தம் அபமரிககாவிலும், பொதுநல்வாய 
விட்ளயாட்டு விழா ஆகஸ்ட் மா்தம் இஙகி-
லாநதிலும், ஆசிய விட்ளயாட்டு விழா பசப -
ைம்ெர மா்தம் சீனாவிலும் நடைபெறவுள-
்ளடம குறிபபிைத்தககது.

அட்டவணைணை வவளியிட்டது 
இலஙணகை வெயவல்லுநர் சஙகைம்

2021-2022 இறகைகான வெயவல்லுநர்

இலஙடக இருெதுககு -20 கிரிக -
பகட் ப்தாைரில் சில வீ�ரகள ப்தன்-
னாபிரிககாவுககு எதி�ாக முழு 
அரபெணிபபுைன் அல்லது த்வண்-
டுபமன்தற தமாசமான ொணியுைன் 
விட்ளயாடிய்தாக சில ஊைகஙகளின் 
குற்றச்சாட்டுகட்ள இலஙடக கிரிக -
பகட் கடுடமயாக மறுததுள்ளது.

இவ்வாறான வீ�ரகள குறிதது 
இலஙடக கிரிகபகட்  அணி நிர்வா -
கததிைம் இருநது எந்த புகாரும் பெற -
வில்டல. 

ப்தன்னாபிரிககாவுககு எதி�ான 
ஒருநாள ப்தாைரில் விட்ளயாடிய 
அத்த அணி விட்ளயாடி  ப்வற்றி 
பெற்றது என்ெட்த இலஙடக கிரிக -
பகட் ப்தரிவிததுள்ளது.

ப்தன் ஆபிரிககாவுககு எதி�ான 
ஒருநாள ப்தாைட� 2-−1 என்ற கைக -
கில் இலஙடக ப்வன்றது மட்டுமல்-
லாமல், உலகக கிண்ை கிரிகபகட் 

தொட்டிககான தந�டித ்தகுதிககு 
சூபெர லீககில் தொனஸ் புளளிகள 
ெட்டியலில் மு்தலிைதட்தப பிடித -
்தது.

அண்டமக காலஙகளில் இலஙடக 
அணி சரியான ொட்தயில் பசன்று 
ெல குறிபபிைத்தகக ப்வற்றிகட்ள 

ெதிவு பசயதுள்ளது என்ெட்த கிரிக-
பகட் �சிகரகள உைரநது ஏற்றுக-
பகாண்டுள்ளனர.

எனத்வ, ரி 20 உலகக கிண்ைத -
துககு இலஙடக ்தயா�ாகி ்வரும் 
நிடலயில், இதுதொன்ற ்த்வறான 
பசயதிக்ளால் அந்த அணி குழபெத -
தில் இருககககூடும் என்ெ்தால், எதிர-
காலததில் இதுதொன்ற ்த்வறான 
பசயதிகட்ள ப்வளியிடு்வட்தத 
்தவிரககுமாறு இலஙடக கிரிக-
பகட் (எஸ்எல்சி) ஊைகஙகளுககு 
தகாரிகடக விடுததுள்ளது.

இத்தடகய ்த்வறான அறிகடக -
கட்ள ப்வளியிடு்வது, அணியில் 
உள்ள திறடமகள மீது அரபெணிபபு 
மற்றும் ஆர்வமுள்ள வீ�ரகளுககு 
உ்ளவியல் ரீதியான ்தாககதட்த ஏற்ெ -
டுததும் என்று இலஙடக கிரிகபகட் 
ப்வளியிட்டுள்ள அறிகடகயில் ப்தரி-
விககபெட்டுள்ளது.

இலஙணகை அணி வீரர்கைள் வ�கா்டர்்காகை 
ஊ்டகைஙகைளில் வவளிைகான குற்றசசகாடடுகைள்

இலங்கை கிரிக்கைட் ச்ை மறுப்பு
இ�ண்டு இலஙடக கிரிகபகட் வீ�ர-

கள அணியின் ப்வற்றிககு இடையூறு 
பசய்த்தாக குற்றம் சாட்ைபெட்டுள்ள-
்தால், அடுத்த 24 மணி தந�ததிற்குள 
த்தரவுக குழு உயரமட்ை எஸ்எல்சி 
அதிகாரிகட்ளச் சநதிதது வி்வாதிக-
கபெடும் என்று எஸ்எல்சியின் மூத்த 
அதிகாரி ஒரு்வர கூறினார.

கணிசமான ஒழுககதட்த உரு்வாக -
கும் அத்த த்வட்ளயில் இ்ளம் வீ�ரக-
ளின் ஆற்றல்மிகக ஆட்ைததின் மததி-
யில் ப்வற்றிகளின் மததியில் இருந்த 
இலஙடக கிரிகபகட் அணிககு இந்த 
இ�ண்டு வீ�ரகளும் ்தஙகள திறடம -
களுககுத த்தட்வயான அதிகெட்ச 
ெஙகளிபடெ ்வழஙகவில்டல என்று 
குற்றம் சாட்ைபெடுகிறது. 

இந்த இ�ண்டு வீ�ரகளின் 
தமாசமான பசயல்திறன் மற்றும் 
தசாம்தெறித்தனமான பசயல்திறன் 
க்வனிககபெட்டுள்ள்தால், எதிரகால 
நை்வடிகடக குறிதது கிரிகபகட் குழு 
மூத்த அதிகாரிகளுககும் த்தரவுக 
குழுவினருககும் இடைதய இந்த 
வி்வா்தம் நைத்தபெை உள்ளது.

இ்தற்கிடையில், கிரிகபகட் ்வட் -
ைா�ஙகள கூறுடகயில், சர்வத்தச 
அ்ளவில் ெைம் சம்ொதிககும் ஒரு 
பிரீமியர லீக 20 -20 தொட்டிககு காய-
மில்லாமல் க்வனமாக விட்ளயாை 

த்வண்டும் என்று எதிரொரத்த ஒரு 
வீ�ர கா�ைமாக மற்பறாரு பி�ச்-
சிடன எழுநதுள்ளது.

எஸ்ட்�ா க்வர மற்றும் க்வர 
பொயிண்டின் மிகவும் ெ�ெ�பொன 
இைஙகளில் ெநட்த ட்வததிருந்த 
இந்த வீ�ர, ெநட்த உளத்ள ட்வகக 
்வாயபபு தகட்ெ்தால், இலஙடக 
கிரிகபகட் அணிககு அதிகெட்சம் 
கிடைபெதில் சி�மம் இருபெ்தாக 
கூறபெடுகிறது. மிட் ஆஃப மற்றும் 
மிட் ஓன் மற்றும்  எல்டலககு 
அருகில்.

மிகவும் பி�காசமான எதிரகாலம் 
பகாண்ை இந்த வீ�ர, க்ளததில் காய-
மடைந்தால் ்வ�விருககும் பிரீமியர 
லீகடக இழகக தநரிடும் என்று க்வ -
டலபெடு்வ்தாக அறியபெடுகிறது.

இ்தற்கிடைதய, ப்தன்னாபிரிககா -
வுககு எதி�ான கடைசி ரி 20 தொட்-
டியில் துடுபொட்ை வீ�ரகள சரியாக 
தசட்வ பசயயவில்டல என்று 
இலஙடக ரி 20 கிரிகபகட் ்தடல்வர 
்தசுன் ஷனகக ஊைகஙகளுககு ப்தரி-
வித்தார. "எஙகள துடுபொட்ை வீ�ர-
கள எதிரொரத்த தசட்வடய அளிகக-
வில்டல. 

துடுபொட்ைவீ�ரகளின் தசரகடக 
எதிரொரத்த அ்ளவுககு ப்வற்-
றிபெறவில்டல. இட்த விை 

நீஙகள பொறுபபுைன் விட்ளயாை 
த்வண்டும். உலகக கிண்ைததுககு 
இன்னும் குடறந்த தந�தம உள்ளது. 

எனத்வ, எதிரகாலததில் நாம் 
மிகவும் வித்வகமாகவும் திட்ைமி-
ைவும் த்வண்டும் ”என்று ்தாசுன் 
ஷனககா கூறினார.

இலஙடக அணியின் ்தடல்வர 
கூறினார: "ெல்தலகதல டம்தானத-
தில் ஆடுக்ளஙகளில் ெநட்த அடிப-
ெது கடினம் அல்ல; எஙக்ளால் சு்தந-
தி�மாக மதிபபெண் பெற முடிந்தது. 
ஆனால் பித�ம்தாசா ்தட�பொட்த-
யின் திருபெஙகள அதிகரித்தன. சமீ -
ெததில் முடி்வடைந்த இலஙடக ரி  
20 லீககில் சிறபொக துடுபொட்ைம் 
பசய்த தொதிலும், ஆடுக்ளஙகள 
விததியாசமாக நைநது பகாண்ைன.

ப்தன்னாபிரிககாவுககு எதி�ான 
இருெதுககு -20 ப்தாைட� இலஙடக 
இழந்தாலும், உலகக கிண்ை 
அணியில் எந்த மாற்றமும் இருக-
காது என்று அ்வர கூறினார. 

ஐககிய அ�பு இ�ாச்சியம் மற்றும் 
ஓமானில் அடுத்த மா்தம் நடைபெ -
றவுள்ள ரி  20 உலகக கிண்ைத-
தில் வீ�ரகள சிறபொக விட்ளயாை 
ப்தாைரநது ஆ்த�்வளிகக த்வண்டிய-
்தன் அ்வசியதட்த அ்வர ்வலியுறுததி-
னார.

அடுத்த 24 மணிநேரததில் சிறந்த ்தரத்்த 
வழஙகைகா்த இரண்டு இலங்கை கிரிக்கைட் 
வீரரகைள் குறிதது உயரமட்்ட கைலநது்ரயகா்டல்

எதிர்வரும் அகதைாெர 
மற்றும் ந்வம்ெர மா்தங-
களில் ஐககிய அ�பு 
இ�ாச்சியததில் ஆ�ம்ெ -
மாகவுள்ள ஐசிசி ரி 20 
உலகககிண்ை தொட்-
டிகளுககான இலஙடக 
அணியில் இரு்வர உொ -
ட்தயடைநதுள்ளனர.

 ஆ�ம்ெ துடுபொட்ை 
வீ�ர குசல் ஜனித பெத��ா, மற்றும் 
சகலதுடற வீ�ர லஹிரு மதுஷஙக 
ஆகிதயார உொட்தககு உள்ளான-
்தாக பசயதிகள ப்வளியாகியுள்ளன.

்தடசபபிடிபபு கா�ைமாக குசல் 
ஜனித பெத��ா அ்வதிபெடு்வ்தாக-
வும் இ்வர உலக கிண்ை தொட்டிக-
ளில் விட்ளயாை முடியா்த நிடலடம 
உரு்வாகும் எனவும் எமது விட்ள-
யாட்டு. பகாம் ்த்ளததுககு பசயதிகள 
கிடைத்தன.

இது மாததி�மல்லாமல் சகல -
துடற ஆட்ைககா�ர  மதுஷஙக 

த்தாளெட்டை உொட்த-
யால் அ்வதிபெடுகிறார, 
இ்வரும் உலகககிண்-
ைதட்த ்த்வற விடும் 
நிடலககு ்தள்ளபெட்டி-
ருககிறார .

இ்வரகள இரு்வருககும் ெதிலாக 
மாற்று வீ�ரகள 2 தெட� இடைகக 
த்வண்டிய த்தட்வ உரு்வாகியுள்ளது.

புதியவரகைள் இருவ்ர நசரககை ே்டவடிக்கை

இலங்கையின் உலகைககிண்்ண அணியில் 
இ்டம்பிடித்த இருவருககு உைகா்்த

்தலிொன் தீவி�்வாதிகளுககு அஞ்சி 
ஆபகான் கால்ெநது அணிடயச் 
தசரந்த 32 வீ�ாஙகடனகள ொகிஸ்-
்தானில் குடும்ெதத்தாடு ்தஞ்சம-
டைந்தனர. அ்வரகளுககு மனி்ததநய 
அடிபெடையில் உைனடி விசா ்வழங-
கபெட்ைது.ஆபகானிஸ்்தாடனத 
்தலிொன் தீவி�்வாதிகள கட்டுப -
ொட்டுககுள பகாண்டு்வநதுள்ளனர. 
கைந்த முடற ஆட்சிடயப தொல் 
இல்லாமல் இந்த முடற பெண்க -
ளுககுக கல்வி உரிடம, த்வடலககுச் 
பசல்லும் உரிடம ்வழஙகபெடும் 
என்று ்தலிொன் தீவி�்வாதிகள ப்தரி-
விததிருந்தனர.

ஆனால், ்தஙகள நிடலபொட்டி-
லிருநது திடீப�ன மாறி, பெண்கள 
த்வடலககுச் பசல்லவும், ஆை -
்வரகளுைன் தசரநது கல்வி ெயில-
வும் ்தடை விதித்தனர. குறிபொக, 
பெண்கள விட்ளயாட்டுப தொட்டிக-
ளில் ெஙதகற்க ்தலிொன் தீவி�்வாதி-

கள ்தடை விதிததுள்ளனர.
மகளிர கிரிகபகட், கால்ெநது உள -

ளிட்ை அடனதது விட்ளயாட்டுகளி-
லும் பெண்கள ெஙதகற்கக கூைாது 
என்று ்தடை விதித்த ்தலிொன்கள, 
ஆண்கள ெஙதகற்கத ்தடையில்டல 
என்றும் ப்தரிவிததுள்ளனர.

இநநிடலயில் ஆபகானிஸ்்தா-
டனச் தசரந்த ஜூனியர மகளிர கால் -
ெநது அணிடயச் தசரந்த வீ�ாஙக-
டனகள கத்தாருககுப ெயிற்சிககாகச் 
பசல்ல திட்ைமிட்டிருந்தனர.

காபூல் விமான நிடலயததில் 
கைந்த மா்தம் 26-ம் திகதி மனி்த ப்வடி-
குண்டு ்தாககு்தல் நைந்தது. இந்தத 
்தாககு்தலில் அபமரிகக வீ�ரகள 13 
தெர பகால்லபெட்ைனர. ஆபகன் 
மககள 170 தெர காயமடைந்தனர.

இந்தத ்தாககு்தலுககுப பின் நி�ா-
்த�்வாக இருந்த கால்ெநது வீ�ாஙக-
டனகள 32 தெர, எஙகு பசல்்வது 
எனத ப்தரியாமல் ்தவித்தனர. அது -

மட்டுமல்லாமல் விட்ளயாட்டில் 
பெண்கள ெஙதகற்கத ்தடை விதித-
்த்தால், கால்ெநது வீ�ாஙகடனகளுக-
குப பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்ெட்ைது.

இட்தயடுதது, பிரிட்ைடனச் 
தசரந்த அடமதிககான கால்ெநது 
எனும் ப்தாண்டு நிறு்வனம் ஆபக-
டனச் தசரந்த 32 கால்ெநது வீ�ாங-
கடனகள, அ்வரகளின் குடும்ெத -
்தார அடன்வட�யும் ொதுகாபொக 
அனுபபி ட்வத்தது.

ஆபகானிஸ்்தான் வீ�ாஙகடனக-
ளுககு மனி்ததநய அடிபெடையில் 
அ�சும் உைனடியாக விசா ்வழஙகி 
அ்வரகளுககு அடைககலம் அளித -
துள்ளது. ்தற்தொது பெஷா்வரில் 
கால்ெநது ்தடலடம அலு்வலகததில் 
்தஙகியுள்ள கால்ெநது வீ�ாஙகடன-
கள 32 தெர அ்வரகளின் குடும்ெத்தா -
ரும் லாகூருககு அடழததுச் பசல்லப-
ெை உள்ளனர.

ஆபகைகான் ஜூனிைர் ெகைளிர் கைகால்்ந்து அணி
குடும்்த்�காடு ்காகிஸ�கானில் �ஞசம்

சர்வத்தச கிரிகபகட் தெ�ட்வ 
நைததும் உலகககிண்ை டுப்வன்டி 
டுப்வன்டி ப்தாைர ்வருகிற அக-
தைாெர-  ந்வம்ெர மா்தஙகளில் 
ஐககிய அ�பு இ�ாச்சியததில் இைம்-
பெறவுள்ளது. இ்தற்கான இநதிய 
கிரிகபகட் அணியின் விெ�ம் ப்வளி-
யிைபெட்டுள்ளது. வி�ாட் தகாலி 
்தடலடமயில் 15 தெர பகாண்ை 
அணி வி்வ�ம் அறிவிககபெட்ைது.

 அணி விைரம் 
விராட ேைாலி (்தக�வர்), ேராஹித் 

ெர்மா (பிரதி ்தக�வர்), ேை.எல் 
ராகுல், சூர்ேகுமார் ோ்தவ், ரிஷப 
்பந்த் (விக்கைடைாப்பா்ளர்), இஷான் 
கிஷன் (விக்கைட ைாப்பா்ளர் ) ஹர்திக் 
்பாண்டிோ, ரவீந்திர ஜே்டஜா, ராகுல் 
ெஹார், ரவிச்ெந்திரன் அஷ்வின், 
அக்ஸர் ்படே்டல், வருண் ெக்ைரவர்த்தி, 
ஜஸ்பிரித் புமரா, புவேனஷ்வர் குமார், 
முைமது ஷமி.

அணியில் கைகாததிருப்பு வீரரகைள் 
ஸ்ேரோஸ் ஐேர், ஷர்துல் ்தாக்கூர், 

தீ்பக் ொஹர் ஆகிதயார தசரககப-
ெட்டுள்ளனர.

ரி 20 உலகைக 
கிண்்ணததுககைகான 
இநதிய அணி அறிவிப்பு
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