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தேர்தலுக்கு முன்னர் MCC ஜனாதிபதி வாழ்த்து
ஒப்பந்தம் குறித்த தீர்மானம்
21 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த வீரர்

முத்தையா முரளிதரனுக்கு

ஜனாதிபதியே இறுதி முடிவினை எடுப்பார் என்கிறார் ஜீ.எல். பீரிஸ்

பாராளுமன்ற
தேர்தலுக்கு முன்னர் MCC ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் உரிய
தீர்மானம் எடுக்கப்படும்.
ஆனால் ஜனாதிபதியே இறுதி
தீர்மானத்தை எடுப்பார். ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்திடுவ-

தற்கும், நிராகரிப்பதற்கும் பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மை
ஆதரவு
அவசியமற்றது என ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் தவிசாளர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ்
தெரிவித்தார்.

ப�ொதுஜன பெரமுன அலுவலகத்தில் நேற்று திங்கட்கிழமை
இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர்
சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு
உரையாற்றும் ப�ோதே அவர்
மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் குறிப்பிடுகை-

யில், நல்லாட்சி அரசாங்கம்
ஆரம்பத்தில் இருந்து
MCC
ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் இரகசிய
தன்மையை பேணியது.
2017 மற்றும் 2018 ஆம்
ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒப்பந்தத்தின் முதலிரு
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ETI, த பினான்ஸ் வைப்பாளர்கள் த�ொடர்பில்
ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள அறிவுறுத்தல்
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21 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப் பெறுமதியான
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் முத்தையா முரளிதரன்
என உலகின் மிகவும் பிரபல்யமான சஞ்சிகையான விஸ்டன் (Wisden) சஞ்சிகையினால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இவருக்கு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இலங்கைக்கு பெருமை சேர்ப்பதற்காக முத்தையா முரளிதரன்
எப்போதும் தன்னை
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SLPP தேர்தல் பிரசாரம்
ஜூலை 03 இல் ஆரம்பம்
நாடு தழுவிய ரீதியில் கூட்டங்கள் – செயலர் சாகர

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் கலந்து க�ொள்ளும்
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டம்
ஜூலை 3ஆம் திகதி முதல் நாடு தழுவிய ரீதியில்
நடைபெறும்.
ஜனாதிபதியின் க�ொள்கைத்திட்டங்களை செயற்படுத்தும் பலமான அரசாங்கத்தை அமைப்பது
த�ொடர்பில் மக்கள் கவனம் செலுத்தவேண்டும் என
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் ப�ொதுச் செயலாளர் சாகர
காரியவசம் தெரிவித்தார்.
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நாட்டிற்குள் வரும் அந்நிய செலாவணியை
அதிகரிப்பதே அரசின் பிரதான ந�ோக்கம்
அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன

இலங்கையிலிருந்து ஏனைய நாடுகளுக்கு
அந்நிய செலாவணி பெருமளவில் செல்வதை
கட்டுப்படுத்துவதுடன் நாட்டிற்கு வரும்
அந்நிய செலாவணியை அதிகரிப்பதன்
மூலம் க�ொவிட் 19 வைரஸ் த�ொற்று பரவலின் காரணமாக நிலவும் ப�ொருளா-

ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன மற்றும் சுதந்திரக் கட்சி முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள், உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்கள் கலந்து க�ொண்ட
கூட்டம் நேற்று தெஹிவளை சஹ்ரான் வரவேற்பு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. பிரதம அதிதியாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கலந்து
க�ொண்டார். இந் நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்ட ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஆகிய�ோரையும் படத்தில் காணலாம். 
(அஸ்ரப் ஏ.சமத்)

தார நிலையைக் கருத்தில்கொண்டு அதனை முகாமைத்துவம் செய்வதே அரசாங்கத்தின் ந�ோக்கமாகும்
என்று அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.
இதில் நாட்டிற்கு அப்பால் வெளிநாடுகளில் பெருமளவில் மேற்கொள்ளப்படும் அந்நிய செலாவணி பரிமாறலை குறைப்பதற்கும் நாட்டிற்கு வரும் 06

MCC த�ொடர்பான முழுமையான

அறிக்ைக நாளைய தினகரனில்...

பல்வேறு அழுத்தங்கள் வந்தப�ோதிலும் வெளியேறினால் மீண்டும்
முஸ்லிம் மக்கள் என்றும் எங்களுடன்
முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள்,
உறுப்பினர்கள் மத்தியில்
பிரதமர் மஹிந்த

அஸ்ரப் ஏ சமத்

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்று ஒருப�ோதும் நாங்கள் ச�ொல்லவில்லை.
அன்றும் எம்மோடு இருந்த முஸ்-

லிம்கள் இன்றும் எம்மோடுதான்
இருக்கிறார்கள். எவ்வித அழுத்தங்கள் வந்தாலும் அவர்கள் என்னுடன் தான் இருக்கின்றனர். அதனால்
த�ொடர்ந்து புரியாணி, வட்டிலப்பம் கிடைத்து வந்தது. நேற்று

தெஹிவளை சஹ்ரான் மண்டபத்தில்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி
தலைமையில் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுன மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியிலுள்ள முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள், வேட்பாளர்கள்
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இ.த�ொ.காவில் இடமில்லை
வந்து ப�ோக இது பஸ்தரிப்பிடமல்ல
இலங்கை
த�ொழிலாளர்
காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறினால் இனி மீண்டும்
உள்ளே வரமுடியாது.
எல்லோரும்
வந்துப�ோக
இலங்கை

முல்லைத்தீவு மீனவர் எதிர்கொண்ட வாக்களிப்பு நேரத்தை
பல பிரச்சினைகளுக்கு சுமுக தீர்வு அதிகரிப்பதா? இல்லையா?
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கு மீனவ சமூகம் நன்றி தெரிவிப்பு
முல்லைத்தீவு மாவட்ட
க ட ற ் ற ொ ழி ல ா ள ர் கள்
எதிர்கொண்ட
பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு
சுமுகத்
தீர்வு காணப்பட்-

டுள்ளதாக கடற்றொழில் மற்றும்
நீரக வள மூலங்கள் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்தார்.
முல்லைத்தீவு, கரைத்துறைப்பற்று பிரதேச செயலகத்தில்

நேற்று நடைபெற்ற கடற்றொழிலாளர்கள் சார் கலந்துரையாடல்
த�ொடர்பாக கருத்துத் தெரிவிக்கும்
ப�ோதே அவர் இதனைத் தெரிவத்தார். குறித்த கலந்துரையாடலில்,
வெளிச்சம் பாய்ச்சி மீன் 06

தேர்தல் ஆணைக்குழு இன்று தீர்மானிக்கும்

எம். ஏ. எம். நிலாம்
வாக்களிப்பு நேரத்தை அதிகரிப்பதா? இல்லையா? என்பது குறித்து
இறுதி தீர்மானம் எடுப்பதற்காக
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இன்று

கூடுகிறது. இன்று இந்த சந்திப்பு
இடம்பெறுமென ஆணைக்குழுவின்
உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய நிலைமையை கருத்திற்கொண்டு ஒரு மணித்தியாலம்
மேலதிகமாக வாக்களிப்பு
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த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ் பஸ்
தரிப்பிடம் அல்ல என காங்கிரஸின் ப�ொதுச் செயலாளரும்
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவின் நுவரெலியா மாவட்ட
வேட்பாளருமான
06

12 துப்பாக்கிகளுடன்
ஹ�ோமாகமவில்
ஒருவர் கைது
ஹ�ோமாகம பிட்டிபன பகுதியில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பில்
பன்னிரண்டு ரி56 ரக துப்பாக்கிகள்
ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன் சந்தேக
நபர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பாதாள உலக குழு உறுப்பினரான தற்போது சிறையில் உள்ள ககன
என்பவரின் உதவியாளரே
06

மகேந்திரன் குறித்த ப�ொறுப்பு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு; முகக்கவசங்களில் தேர்தல் பிரசாரம்;
ரணில் விலகவே முடியாது 30,000 இளைஞர் காத்திருப்பு தவிர்க்குமாறு கட்சிகளிடம் க�ோரிக்கை
முன்னாள் அமைச்சர் சம்பிக்க குற்றச்சாட்டு

முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரன் த�ொடர்பிலான ப�ொறுப்பை ரணில் விக்கிரமசிங்கவே ஏற்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க கூறியுள்ளார். அவரை நியமிப்பதற்கு
நாம் எதிர்ப்பு வெளியிட்ட ப�ோது தனிப்பட்ட
ரீதியில் அவர் த�ொடர்பான ப�ொறுப்பை
முன்னாள் பிரதமர் ஏற்றார்.
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில்
பணிபுரியும் சுமார் 20 ஆயிரம் இலங்கையர்கள் தமது த�ொழில் வாய்ப்புகளை இழந்துள்ளதுடன் அவர்கள்
பெரும் நெருக்கடிக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலை-

வாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்தது.
அவ்வாறு நெருக்கடிகளுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ள இலங்கையர்கள் அந்தந்த நாட்டிலுள்ள இலங்கை தூதரகங்களுடன்
த�ொடர்புக�ொண்டு
முறைப்பாடுகளை முன்வைக்குமாறு
பணியகத்தின் மேலதிக ப�ொது முகாமையாளர் மங்கள ரன்தெனிய தெரிவித்தார்.
06

தேர்தல் வன்முறை கண்காணிப்பு நிலையம் கண்டனம்

அரசியல்வாதிகள் சிலர் தங்களின்
விருப்பு எண்களையும் கட்சி சின்னங்களையும் ப�ொது மக்களிடையே
விநிய�ோகிக்கும்
முக்கவசங்களில்
அச்சிடும் நடவடிக்கையை தேர்தல்
வன்முறை கண்காணிப்பு நிலையம்
கண்டித்துள்ளது. இது குறித்து கருத்து

தெரிவித்துள்ள அந் நிலையத்தின்
தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மஞ்சுல
கஜநாயக்க, சுகாதார அவசரகால நடவடிக்கைகளின் ப�ோது அரசியல் நன்மைகளைப் பெற முயற்சிப்பதை அரசியல்வாதிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என
கேட்டுக் க�ொண்டார்.
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உலக செய்திகள்

சீனாவில் கன மழையால் மேலும் 12 பேர் உயிரிழப்பு
சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தில்
கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கில்
சிக்கி 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும்
10 பேர் மாயமானதாகவும் தகவல்
வெளியாகி உள்ளது.
மியானிங் கவுண்டியில் பெய்த
கனமழையால் விவசாய நிலங்கள்,

வீதிகள், பாலங்கள், மேலும் பல கட்டுமானங்கள் சேதமடைந்தன. இதில் 10
ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர்
வீடுகளை இழந்த நிலையில், யிஹாய்
என்ற இடத்தில் தற்காலிக கூடாரங்கள்
அமைக்கும் பணி முழு வீச்சில் நடை-

பெற்று வருகிறது.
இதேப�ோன்று சீனாவின் ஹூபே
மாகாணத்தில் பெய்த கனமழையால்,
ஒன்றரை மீற்றர் உயரத்துக்கு வெள்ள
நீர்
கட்டுமானங்களுக்குள்
புகுந்தது. 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட
மக்கள் இதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், மீட்பு பணி தீவிரப்படுத்-

க�ொர�ோனா த�ொற்று உயிரிழப்பு
அரை மில்லியனைத் தாண்டியது
உலகெங்கும் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றினால் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அரை மில்லியனைத் தாண்டியுள்ளது. இதில் மூன்றில் இரண்டு
பங்கினர்
அமெரிக்கா
மற்றும்
ஐர�ோப்பாவில் பதிவாகியுள்ளனர்.
இதன்படி உத்திய�ோகபூர்வ உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 500,390 ஆக
உயர்ந்திருப்பத�ோடு
10,099,576
வைரஸ் த�ொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவில் 125,747
பேரும், பிரேசிலில் 57,622 பேரும்
பிரிட்டனில் 43,550 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தேசிய நிர்வாகங்கள் மற்றும் உலக
சுகாதார அமைப்பின் தரவுகளை
மேற்கோள்காட்டி ஏ.எப்.பி செய்தி
நிறுவனம் இந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. எனினும் இந்த எண்ணிக்கை உண்மையான பாதிப்பு
எண்ணிக்கையின் ஒரு பகுதியாக
இருக்கக் கூடும் என்று நிபுணர்கள்

நம்புகின்றனர்.
பல நாடுகளிலும்
தீவிரமான சம்பவங்கள் மாத்திரமே
ச�ோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்-

றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேவேளை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவுற்ற 24 மணி நேரத்தில்

அமெரிக்காவில் மேலும் 288 பேர்
க�ொவிட்-19 பாதிப்பினால் உயிரிழந்திருப்பதை ஜ�ோன்ஸ் ஹ�ொப்கின்ஸன் பல்கலைக்கழக தரவுகள்
காட்டுகின்றன. அந்நாட்டில் ந�ோய்த்
த�ொற்று எண்ணிக்கை த�ொடர்ந்து
தீவிரமாக இருக்கும் நிலையில்
அதனை கட்டுப்படுத்த ப�ோராடி
வருகிறது.
உலகின் மிகப்பெரிய ப�ொருளாதார நாடான அமெரிக்காவில்
2.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான
க�ொர�ோனா த�ொற்று சம்பவங்கள்
பதிவாகியுள்ளன.
ல�ொஸ் ஏஞ்சல்சில் மதுபானக்
கடைகள் மற்றும் மேலும் ஆறு
கலிப�ோர்னிய கவுன்டி பகுதிகளை
மீண்டும் மூடுவதற்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அண்மைய முடக்க நிலை
தளர்வு அமெரிக்காவில் வைரஸ்
த�ொற்று மீண்டும் அதிகரிப்பதற்கு
காரணமாகியுள்ளது.

கைக் குண்டுகள் மற்றும் துப்பாக்கிகளைக் க�ொண்டே தாக்குதல்தாரிகள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்தக் கட்டடம் உயர் பாதுகாப்பு
வலயத்தில் இருப்பத�ோடு இங்கு

பல தனியார் வங்கிகளின்
தலைமை ய கங்க ளு ம்
உள்ளன.
“இரு
தாக்குதல்தாரிகள்
வாயிலிலேயே
க � ொ ல்ல ப ்ப ட ்ட த � ோ டு
மேலும் இருவர் காயமடைந்த நிலையில் உள்ளே
நுழைந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டப�ோது அங்கு வைத்து
க�ொல்லப்பட்டனர்” என்று
எதி செய்தியாளர்களிடம்
தெரிவித்தார்.
இதன்போது கட்டடத்திற்குள் இருந்தவர்கள் பின்புறக் கதவினால்
வெளியேற்றப்பட்டதாக
பாகிஸ்தான் த�ொலைக்காட்சி செய்தி
வெளியிட்டுள்ளது.

சீனாவில் சிறிய அளவிலான க�ொர�ோனா வைரஸ்
குழுமம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து சுமார்
400,000 மக்கள் பாதிக்கும்
வகையில் தலைநகர் பீஜிங்கிற்கு அருகாமையில் உள்ள
பகுதியில்
கடுமையான
முடக்கநிலை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைநகருக்கு
அருகில்
ஹெபெய்
மாகாணத்தில்
அன்சின் கவுன்டி பகுதியிலேயே
இந்த கட்டுப்பாடு க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
கடந்த
ஆண்டு
இறுதியில்
சீனாவில் இந்த ந�ோய்த் த�ொற்று
ஆரம்பித்த நிலையில் அந்நாடு

பாக். பங்குச் சந்தையில்
தாக்குதல்: ஏழு பேர் பலி
பாகிஸ்தானின் வர்த்தக
மையமாக உள்ள கராச்சி
நகரில் பங்குச் சந்தை கட்டடத்தில் துப்பாக்கிதாரிகள்
நேற்று நடத்திய தாக்குதலில் குறைந்தது ஏழு பேர்
க�ொல்லப்பட்டனர்.
இதில் ஒரு ப�ொலிஸார்
மற்றும் இரு காவலர்கள்
க�ொல்லப்பட்டிருப்பத�ோடு நான்கு தாக்குதல்தாரிகளும்
சம்பவ
இடத்திலேயே க�ொல்லப்பட்டதாக மீட்புச் சேவை
தலைவர் பைசால் எதி தெரிவித்துள்ளார். இரு ப�ொலிஸார் உட்பட
மேலும் ஏழு பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

றிக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்கள்
இடம்பெற்று வரும் நிலையில்
இது நிறவெறியை தூண்டும்
வகையில் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் வலுத்தன.
இதனை அடுத்து டிரம்ப் தனது
ட்விட்டர் பக்கத்தில் இருந்து அந்த
வீடிய�ோவை அவசரமாக நீக்கியுள்ளார். அந்த வீடிய�ோவில் இடம்பெற்ற ‘வெள்ளையின அதிகாரம்’
என்ற வார்த்தையை டிரம்ப் கேட்க-

பேஸ்புக்கை புறக்கணிக்கும்
நிறுவனங்கள் அதிகரிப்பு
வெறுப்புக் கருத்துகளை கட்டுப்படுத்த தவறியதாகக் குற்றச்சாட்டுக்கு
உள்ளாகி இருக்கும் பேஸ்புக் சமூக
ஊடகத்திற்கு விளம்பரங்களை வழங்குவதை புறக்கணிக்கும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றன.
சிவில் உரிமைக் கூட்டமைப்பு ஒன்றினால் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கும்
இந்த பிரசாரத்தில் பேஸ்புக்கிற்கு
விளம்பரம் அளிப்பதை புறக்கணிக்க
பெரு நிறுவனங்களுக்கு அழுத்தம்

க�ொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதில் பெப்சிக�ோ நிறுவனம்
பேஸ்புக் சமூகத் தளத்தில் விளம்பரம் செய்வதைத் தற்காலிகமாய் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. அந்தத்
தற்காலிக நிறுத்தம் ஜூலை மாதம்
முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீடிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
பிரபல துரிய உணவு நிறுவனமான
ஸ்டார் பக்ஸ் நிறுவனமும் பேஸ்புக்
உள்ளட்ட சமூக வலைத்தளங்களில்
விளம்பரங்கள்
வெளியிடுவதை
நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.
பேஸ்புக்கில் ஆறாவது மிகப்பெரிய விளம்பரங்கள் செய்யும் நிறுவனமாக ஸ்டார் பக்ஸ் உள்ளது.
ஏற்கனவே பென் அன்ட்
ஜெர்ரிஸ், யுனிலிவர் உள்ளிட்ட
பெரு நிறுவனங்கள் பேஸ்புக்கில் விளம்பரம் செய்வதை அண்மையில் நிறுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது பேஸ்புக்கிற்கு பெரும்
இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு சீனாவில் ஜூன் மாதம் ஆரம்பம் த�ொடக்கம் பெய்துவரும் கடும்
மழையால் இடம்பெறும் வெள்ளம்
மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் இதுவரை
78 பேர் வரை உயிரிழந்திருப்பதாக
அவரச முகாமைத்துவ அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஸ்காண்டினேவிய நாடுகளில்
அதிக அணுக் கதிர்வீச்சு பதிவு

ஸ்காண்டினேவியா
நாடுகளில்
பதிவாகி இருக்கும் அணுக் கசிவுப்
ப�ொருள் தமது அணு உலையில்
இருந்து வரவில்லை என்று ரஷ்யா
மறுத்துள்ளது.
வளிமண்டலத்தில்
வழக்கமான
அளவை விடவும் அதிகமான அணுக்
கதிர்வீச்சு பதிவாவதாக பின்லாந்து,
ந�ோர்வே மற்றும் சுவீடன் நாடுகளின்
அணுப் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பகங்கள் அறிவித்துள்ளன.
தரவுகளை அவதானித்த பின் அந்த
அணுப் ப�ொருள் மேற்கு ரஷ்யா
திசையில் இருந்து வந்ததாக நெதர்லாந்து ப�ொதுச் சுகாதார அமைப்பு
குறிப்பிட்டுள்ளது.
எரிப�ொருள் உறுப்பு ஒன்றில் ஏற்-

பட்டிருக்கும் சேதத்தால் இந்த கதிர்வீச்சு பதிவாக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது.
எனினும் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கும்
ரஷ்ய
அணுசக்தி
அமைப்பு, வட மேற்கு லெனின்
கிரேட் மற்றும் க�ோலாவில் உள்ள
இரு அணு உலைகளும் வழக்கம்ப�ோல் செயற்படுவதாகவும் எந்தக்
கசிவும் பதிவாகவில்லை என்றும்
தெரிவித்துள்ளது. அணு உலை
குறைபாடு, பணியாளர்கள் கவனக்
குறைவு ஆகிய காரணங்களால்
இதற்கு முன், 1986 இல் ச�ோவிட்
ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட செர்னோபில் அணு உலையில் மிகப் பெரிய
அளவில் அணு விபத்து ஏற்பட்டது.

அதனை கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவந்தது. எனினும் இரண்டாம்
அலைத் தாக்கம் ஒன்றை தவிர்ப்பதற்கு அங்கு கடும் நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் அன்சின் கவுன்டி

பகுதி முழுமையாக மூடப்பட்டு கட்டுப்பாட்டுக்குள்
க � ொ ண் டு வர ப ்ப டு வதாக
கடந்த
ஞாயிற்றுக்கிழமை
அதிகாரிகள் அறிவித்தனர்.
அத்தியாவசிய ஊழியர்கள்
மாத்திரமே வெளியே வர
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தேவைக்காக ஒரு நாளைக்கு
வீட்டில் இருந்து ஒருவர் மாத்திரம் வெளியே வர அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பீஜிங்கில் அண்மையில் ஏற்பட்ட
ந�ோய்த் த�ொற்றுடன் த�ொடர்புபட்டு
இந்தப் பிராந்தியத்தில் 18 சம்பவங்கள் பதிவானதை அடுத்தே இந்த
கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவில் 400,000 பேர் மீது
கடும் முடக்கநிலை அமுல்

நிறவெறி க�ோசத்தை ட்விட் செய்த ட�ொனால்ட் டிரம்ப்
வெள்ளையின அதிகாரம் பற்றி
க�ோசம் எழுப்பும் தமது ஆதரவாளர்களின் வீடிய�ோ ஒன்றை அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட�ொனால்ட்
டிரம்ப் மறு ட்விட் செய்த
நிலையில் பின்னர் அதனை நீக்கியுள்ளார்.
புள�ோரிடாவில் டிரம்ப் ஆதரவுப் பேரணி ஒன்றிலேயே இந்த
க�ோசம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் நிறவெ-

தினகரன்

நிறவெறிக்கு எதிரான நடவடிக்கை:

மிசிசிப்பி மாநில க�ொடியின்
சின்னத்தை நீக்க ஒப்புதல்

வில்லை என்று; அவரின் செய்தித்
த�ொடர்பாளர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இனவெறியை
ஊக்குவிக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு ஏற்கனவே ட�ொனால்ட் டிரம்ப் மீது
உள்ளது. பிரிட்டன் தீவிர வலதுசாரிகள் பகிர்ந்த க�ோபமூட்டக்கூடிய வீடிய�ோவை 2017ஆம்
ஆண்டு டிரம்ப் பகிர்ந்தார். இது
அப்போதே சர்ச்சையானது.

அமெரிக்காவின்
மிசிசிப்பி
மாநிலக் க�ொடியில் இருக்கும் கூட்டமைப்பு சின்னத்தை நீக்குவதற்கு

அடையாளமாகவே பலரும் பார்க்கின்றனர். இதனைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அண்மைய நிறவெ-

அந்த மாநில எம்.பிக்கள் தீர்மானம்
ஒன்றை நிறைவேற்றியுள்ளனர்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால் அதனை சட்டமாக அமுல்படுத்துவதற்கு தாம்
கைய�ொப்பம் இடுவதாக அந்த
மாநிலத்தின் குடியரசுக் கட்சியைச்
சேர்ந்த ஆளுநர் டேட் ரீவ்ஸ் முன்னதாக கூறியிருந்தார்.
இந்தக் கூட்டமைப்பு சின்னத்தை
தமது மாநிலக் க�ொடியில் பயன்படுத்தும் கடைசி மாநிலமாக மிசிசிப்பி உள்ளது.
இந்த சின்னத்தை ஒரு இனவாத

றிக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களில்
விவாதங்கள் வலுத்தன.
அமெரிக்க சிவில் யுத்தத்தில்
(1861–65) த�ோல்வி அடைந்த அடிமைகளை வைத்திருந்த மாநிலங்களே இந்த சின்னத்தை பயன்படுத்தி
வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில்
சட்டமன்றத்தில்
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இது
த�ொடர்பில் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டப�ோது சின்னத்தை அகற்றுவதற்கு ஆதரவாக 91–23 வாக்குகள்
பதிவாகின. பின்னர் அது செனட்டில்
37–14 என வெற்றிபெற்றது.

க�ொர�ோனா ந�ோய் அறிகுறிகளில்
மேலும் மூன்று அறிகுறிகள் சேர்ப்பு

க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கான அறிகுறிகளின் பட்டியலில் மேலும் 3 அறிகுறிகளை அமெரிக்காவின் ந�ோய்
கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம்
சேர்த்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி
மூக்கு
ஒழுகுதல்

அல்லது
மூக்கடைப்பு,
வாந்தி
வருவது ப�ோன்ற உணர்வு, வயிற்றுப்
ப�ோக்கு ஆகியனவும் அறிகுறிகளாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்கனவே காய்ச்சல், இருமல்,
சுவாசத் திணறல், ச�ோர்வு, உடல்
வலி,
தலைவலி,
மணம்-சுவை
அறியும் திறன் இழத்தல், த�ொண்டை
வலி ஆகியன க�ொர�ோனா அறிகுறிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
“இந்தப் பட்டியலில் அனைத்து
சாத்தியமான ந�ோய் அறிகுறிகளும்
உள்ளடக்கப்படவில்லை.
க�ொவிட்-19 பற்றி எமக்கு மேலும்
தெரியவரும்போது ந�ோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் இந்தப்
பட்டியலை த�ொடர்ந்து புதுப்பிக்கும்” என்று அது குறிப்பிட்டுள்ளது.
அவற்றில் ஆளுக்கு தகுந்தாற்ப�ோன்று அறிகுறிகளும், ந�ோயின்
தாக்கமும் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்ட 2 முதல் 14 நாட்களில் அறிகுறிகள் தெரியும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

26ம் திகதி முதல் 30ம் திகதி வரை

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை
சுபஹ் லுஹர்	 அஸர்	 மஃரிப் இஷா	 -

04.34
12.15
03.42
06.30
07.47

தினகரன் விளம்பரம் 0112429367 				

இன்றைய சுபதினம்

பக்கம் 3
சார்வரி
வருடம்

ராகுகாலம்	 : 	மாலை : 03.00 − 04.30வரை
ஆனி 15
சுபநேரம்	 : காலை : 07.30 − 09.00வரை
ய�ோகம்: சித்த மரணய�ோகம்
நட்சத்திரம்: சுவாதி அதிகாலை 04.11
திதி: -தசமி

விற்பனை பிரிவு 0112429444, 0112429378 			

ஆசிரியபீடம் editor.tkn@lakehouse.lk

நாணயமாற்று
அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்
வாங்கும் 125.16 விற்பனை 130.91
விலை
விலை

ETI மற்றும் த பினான்ஸ் வைப்பாளர்களுக்கு

நியாயத்தை பெற்றுக் க�ொடுக்குமாறு
மத்திய வங்கிக்கு ஜனாதிபதி பணிப்பு
பிரச்சினைக்குள்ளாகி
இருக்கும் ETI மற்றும் த பினான்ஸ் நிறுவனங்கள் த�ொடர்பில் இன்றே
சட்ட ஆல�ோசனைகளைப் பெற்று
வைப்பாளர்களுக்கு நியாயத்தைப்
பெற்றுக் க�ொடுக்குமாறு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மத்திய
வங்கி அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை
விடுத்தார்.
ஜனாதிபதி அலுவலகம் மத்திய
வங்கி, திறைசேரி மற்றும் வைப்பாளர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய
குழுவ�ொன்றை அமைத்து எதிர்கால செயற்பாடுகளை கண்காணிக்குமாறும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார்.
ஈரிஐ மற்றும் த பினான்ஸ்
வைப்பாளர்களுக்கு நிதியை மீள

வழங்கும் வழிகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக நேற்று (29) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற
கலந்துரையாடலின் ப�ோது ஜனாதிபதி இதனைத் தெரிவித்தார். ஈரிஐ
நிறுவனத்தின் க�ொடுக்கல் வாங்கல்கள் த�ொடர்பாக ஆராய்வதற்கு
ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவ�ொன்று
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய
வங்கி இந்நிறுவனங்கள் த�ொடர்பாக முன்னெடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
இவ்விரு
நிறுவனங்களிலும்
06 இலட்சத்திற்கும் குறைவான
பெறுமதியுடைய
வைப்புகளை க�ொண்டுள்ளவர்களுக்கு

க�ொடுப்பனவுகளை
வழங்கும்
நடவடிக்கை
முதற்கட்டமாக
மேற்கொள்ளப்படும். இரு நிறுவனங்களுக்கும்
ச�ொந்தமான
அனைத்து
ச�ொத்துக்களையும்
கையகப்படுத்தியேனும் ஏனைய
வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நியாயத்தை பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமென ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
அடுத்த நிதிச்சபைக் கூட்டத்தின்போது மக்களின் முறைப்பாடுகள் மற்றும் மனக் குறைகளை
ஆராய்ந்து அதிகபட்ச தீர்வுகளை
வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
பேராசிரியர்
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கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 133.23 விற்பனை 139.06
விலை
விலை

யூர�ோ
வாங்கும் 205.44 விற்பனை 213.08
விலை
விலை

ஐப்பான் யென்
வாங்கும் 1.7013 விற்பனை 1.7715
விலை
விலை

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்
வாங்கும் 131.46 விற்பனை 133.83
விலை
விலை

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்
வடமாகாண ஆளுநர் பி.எஸ்.எம். சார்ள்ஸ் நேற்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை சந்தித்த ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம். வடக்கில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை மற்றும் இந்திய
சட்ட விர�ோத படகுகளின் வருகை என்பன குறித்து இதன் ப�ோது ஆராயப்பட்டது.

அரசியல் பழிவாங்கல் த�ொடர்பில்
2000 முறைப்பாடுகள் பதிவு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால்
நியமிக்கப்பட்டுள்ள
அரசியல் பழிவாங்கல் த�ொடர்பாக
ஆராயும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினால் 18 விஷேட விசாரணைகளுக்கான சாட்சியங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் உயர்

அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
2015 ஜனவரி எட்டாம் திகதி
முதல் 2019 நவம்பர் 16ஆம் திகதி
வரை இடம்பெற்றுள்ள அரசியல்
பழிவாங்கல் த�ொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில்
மேற்படி ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு
நியமிக்கப்பட்டது.
அதற்கிணங்க
மேற்படி ஆணைக்குழு வில் 06

ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் சார்பில் தமது கூற்றை வாபஸ் பெறப்போவதில்லையென
ஆஜராக முடியாது
நீதிபதி பிலபிட்டியவுக்கு எதிரான வழக்கு

சட்டமா அதிபர் நீதிமன்றுக்கு அறிவிப்பு
இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ள
மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி கிஹான்
பிலபிட்டிய தாக்கல் செய்யப்பட்ட
ரீட் மனு விசாரணையில் பதில்
ப�ொலிஸ்மா அதிபர் சார்ப்பில்
தன்னால் ஆஜராக முடியாது என
சட்டமா அதிபர் நீதிமன்றத்திற்கு
அறிவித்துள்ளார்.
சட்டமா அதிபரின் அறிவுறுத்தல்களை பதில் ப�ொலிஸ் மா அதிபர்
பின்பற்றாத காரணத்திற்காக இந்த
தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக
சட்டமா அதிபரின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அரச சட்டத்தரணி நிஷார ஜய-

ரத்ன தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன்
ராமநாயக்கவின் சர்ச்சைக்குரிய குரல்பதிவு சம்பவத்தில் மேல் நீதிமன்ற
நீதிபதி கிஹான் பிலபிட்டியவும்
சந்தேக நபராக குறிப்பிடப்ட்டுள்ளார்.நுகேக�ொடை நீதவான் நீதிமன்றில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் இந்த வழக்கு விசாரணையை
இடைநிறுத்தி மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடையுத்தரவு
ஒன்றை பிறப்பித்திருந்தது.
கிஹான்
பிலபிடியவினால்
தாக்கல் செய்யப்பட்ட
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மின்சார சபையின் 50 க�ோடி ரூபா விவகாரம்;

மின்சாரசபை தலைவர் தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள முன்னாள்
அமைச்சர் ஒருவருக்கு சூரியசக்தி
மின் உற்பத்தி நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான 50 க�ோடி ரூபாவை
பெற்றுக் க�ொடுத்ததாக தாம் தெரிவித்த கூற்று உண்மையானது என்றும்
அந்தக் கூற்றை வாபஸ் பெறப்போவதில்லை எனவும் இலங்கை மின்சார
சபையின் தலைவர் ப�ொறியியலாளர்
விஜித ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணா-

சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடைமுறை;
அலட்சியம் செய்யாது கடைப்பிடிக்கவும்

நாயக்க நேற்று முன்தினம் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றின் ப�ோது
நான் கூறிய மேற்படி கூற்று த�ொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார்.
நான் தெரிவித்த கூற்றை வாபஸ்
வாங்குமாறும் அல்லது அதன் உண்மைத்தன்மையை வெளியிடுமாறு
அவர் அதன்போது கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்.
அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையிலேயே மின்சார சபையின் தலைவர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
மேற்படி 50 க�ோடி ரூபா பெற்றுக்கொடுத்தமை மின்சார சபையின்

பெரிய ரகசியம் ஒன்றல்ல என்பதை
குறிப்பிட்ட அவர், மேற்படி நிதியை
பெற்றுக் க�ொடுத்தமை த�ொடர்பில்
சம்பந்தப்பட்டவர் நன்கு அறிவார்
என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதேவேளை, இது த�ொடர்பில்
கருத்து தெரிவித்துள்ள முன்னாள்
அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க,
மின்சார சபை தலைவரின் மேற்படி
கூற்றின்
உண்மைத்தன்மையை
அவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும்
எனக் கேட்டுக் க�ொண்டிருந்தார்.
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் சூரியசக்தி
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குறித்து ஊடகவியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ப�ோதே
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து பேசிய அவர்,...
ப�ொது சுகாதார அதிகாரிகள் ,
சுகாதார ஊழியர்கள், முப்படையினர் உட்பட அனைத்து பங்காளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து
க�ொண்டார். எமது நாட்டில் கடைசியாக இரண்டு மாதங்களுக்கு
முன்னர் கடைசியாக க�ொவிட்-19
வைரஸ்சால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையர் பதிவானார்.
ஆனால் வெளிநாட்டு வருகைகள் காரணமாக த�ொடர்ந்து அவ்வப்போது வைரஸ்சால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பதிவாகின்றனர்.
அவர்கள் பெரும்பாலும் இலங்கையின் சக�ோதரர்கள், ஜனாதிபதி
மற்றும் அரசாங்கத்தின் தலையீட்-

டால் திருப்பி அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
அவர்களை அதிகபட்ச சுகாதார
நடைமுறைகளுக்கு அமைவாக கவனித்துக் க�ொள்வது நமது கடமையாகும்.
படையினரால் நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து தனிமைப்படுத்தல் மையங்களிலும் அவர்களை
கண்கானித்து க�ொள்வதில் முழுமையாக ஈடுபடுகின்றன.
எனவே, நாம் அன்றாட சுகாதார
நடைமுறைகள் குறித்து
நன்கு
விழிப்புடன் இருப்பதுடன், நமது
சமூகத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக அந்த வழிகாட்டுதல்களைத்
த�ொடர வேண்டியது அவசியம்
என்று இராணுவ தளபதி லெப்டினன் ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா
குறிப்பிட்டார்.

சஜித் பலவீனமான தலைவர்
குற்றம் சாட்டுகிறது ஜே.வி.பி
ஹரீனை காட்டிக் க�ொடுத்துள்ளதாக பிமல் தெரிவிப்பு
பேராயர் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித்
த�ொடர்பில் ஹரீன் பெர்ணான்டோ
தெரிவித்த கருத்துக்களால் உருவான
சர்ச்சை, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பலவீனமான தலைவர் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது என ஜே.வி.பியின்
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
ஹரீன்பெர்ணான்டோ தான் தெரிவித்த கருத்துக்களில் உறுதியாக
காணப்பட்ட ப�ோதிலும் சஜித் பிரேமதாச அவரை, பேராயரை சந்திப்ப-

தற்காக இழுத்துச் சென்றுள்ளார் என
பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
ஹரீன்
பெர்ணாண்டோ
பேராயரை விமர்சித்து உரையாற்றிய
பின்னர் அவருக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் வெளியாகின. எனினும்
ஹரீன் தனது நிலைப்பாட்டினை
மேலும் உறுதியாக்கி மற்றும�ொரு
அறிக்கையை வெளியிட்டார். அந்த
அறிக்கையில் பைபிளை மேற்கோள்
காட்டினார் என பிமல் ரத்நாயக்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஹரீன் பெர்ணான்டோ தான் தெரிவித்தது உண்மையா ப�ொய்யா என்ப-

தற்கு அப்பால் தான் தெரிவித்ததை
உறுதியாக நம்பினார் என ஜே.வி.
பியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனினும் இந்த பிரச்சினைக்கு
தீர்வு காணப்பட்டு விட்டதாக சஜித்
பிரேமதாச ஊடகங்களிற்கு தெரிவித்துள்ளார்.இதன் மூலம் சஜித் பிரேமதாச தான் க�ொள்கைகளை அடிப்படையாக க�ொண்ட அரசியலை
பின்பற்றவில்லை. மக்களை கவரும்
ஜனரஞ்சக அரசியலை பின்பற்றுகின்றார் என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுவிஸ் பிராங்க்
வாங்கும் 192.13 விற்பனை 200.13
விலை
விலை

அமெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும் 183.78 விற்பனை 188.48
விலை
விலை

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

பஹரின் டினார்

492.89

குவைத் டினார்

604.76

ஓமான் ரியால்

483.44

கட்டார் ரியால்

50.67

சவூதி ரியால்

49.61

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

50.66

விருப்பு வாக்குகளுக்காக சக
வேட்பாளர்களுடன் ப�ோட்டி
தவிர்க்குமாறு SLPP யினருக்கு பிரதமர் ஆல�ோசனை
கட்சியில் ப�ோட்டியிடும்
ஏனைய வேட்பாளர்களுக்கு
விருப்பு வாக்குகளை வழங்க
வேண்டாம் எனக் கூறி
தேர்தல் பிரசாரங்களில் ஈடுபட
வேண்டாம் என பிரதமர் மகிந்த
ராஜபக்ச, ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன
பெரமுனவின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
'அவருக்கு விருப்பு வாக்கு
இருக்கின்றது, அவருக்கு
வழங்க வேண்டியதில்லை.
எனக்கு விருப்பு வாக்கை
தாருங்கள்' எனக் கூறி சில
வேட்பாளர்கள் விருப்பு வாக்கு
ப�ோட்டியில் ஈடுபட்டிருப்பது
த�ொடர்பாக தனக்கு தகவல்
கிடைத்துள்ளதாகவும் பிரதமர்
தெரிவித்துள்ளார்.
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ஒமானிலிருந்து 288 பேர்
நேற்று நாடு திரும்பினர்

ப�ொது மக்களிடம் இராணுவத் தளபதி வேண்டுக�ோள்

க�ொவிட்-19 தடுப்பு சுகாதார
அதிகாரிகளின் நடைமுறைகளான
முகக் கவசங்களை அணிதல், சமூக
இடைவெளியை பேணல், கை
கழுவுதல் ப�ோன்றவற்றைத் த�ொடருமாறு ப�ொது மக்களிடம் இராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல்
சவேந்திர சில்வா வேண்டுக�ோள்
விடுத்துள்ளார்.
நாட்டில் க�ொவிட் 19 பரவுவதை
வெற்றிகரமாக
கட்டுப்படுத்துவதற்கு ப�ொதுமக்கள் அளித்த ஆதரவுக்கு க�ொவிட் 19 பரவலை தடுப்பதற்கான தேசிய செயல்பாட்டு
மையத்தின் தலைவரும் பாதுகாப்புத் பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல்
சவேந்திர சில்வா நன்றி தெரிவித்தார். நாட்டில் பரவிவரும் க�ொவிட்19
கட்டுப்பாட்டுப்
பணிகள்

வாங்கும் 226.36 விற்பனை 234.30
விலை
விலை

மூன்று மாதங்களின் பின்னர் பாடசாலைகள் நேற்று திறக்கப்பட்டத�ோடு ஆசிரியர்கள்
சுகாதார முறைகளை பின்பற்றி பாடசாலைகளுக்கு வருவதை படத்தில் காணலாம்.
(படம்: சமந்த வீரசிறி)

அரசாங்கம் வருடாந்தம்
100 மில். ரூபா செலவு
யானை – மனித ம�ோதலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

யானை – மனித ம�ோதலைக் கட்டுப்படுத்துவது த�ொடர்பில் விசேட
த�ொழில்நுட்ப
சாதனம�ொன்று
கண்டுபிடிக்கப்
பட்டுள்ளதுடன்
ம�ொறட்டுவை
பல்கலைக்கழக
த�ொழில்நுட்பவியலாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மேற்படி த�ொழில்நுட்ப சாதனம் நேற்று அமைச்சர்
எம்.எஸ். சந்திரசேனவின் முன்னிலையில் பரீட்சித்துப் பார்க்கப்பட்டது.
விசேட ஒலி த�ொழில்நுட்ப
வகையான இந்த த�ொழில்நுட்ப
சாதனமானது யானைகள் இருக்கும்
இடத்தை எளிதாக கண்டுபிடிக்க உதவுவதாக வன ஜீவராசிகள் த�ொடர்பானஅமைச்சர் எம்.எஸ். சந்திரசேன
தெரிவித்தார்
யானை – மனித ம�ோதலைக் கட்டுப்படுத்துவது த�ொடர்பில் அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைளை
மேறக�ொண்டு வரும் நிலையில்
ம�ோதலை நிவர்த்திப்பதற்கு வருடம�ொன்றுக்கு 100 மில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமான த�ொகை செல-

விடப்படுவதாக வன ஜீவராசிகள்
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
யானை – மனித ம�ோதலால் கடந்த
இரண்டு வருட காலப்பகுதியில் 260
க்கும் அதிகமான யானைகளும் 150
மனிதர்களும்
உயிரிழந்துள்ளதாக
சூழலியலாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். முறையற்ற அபிவிருத்தித் திட்டங்களே இந்த நெருக்கடி நிலைக்கு
காரணமாகியுள்ளதாக அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
காட்டு யானை பிரச்சினை இந்தளவு உக்கிரமடைந்துள்ளமைக்கு
காரணம் என்ன? யானைகள் கிராமங்களுக்குள் நுழைவதா அல்லது
யானைகளின் வாழ்விடம் மனித
வாழ்விடமாக
மாற்றப்படுவதா?
எனஅவர்களிடம் எழுப்பப் பட்டகேள்விக்குப் பதிலளித்த சூழலியலாளர்கள், கடந்த 20 வருடங்களுக்குள்
மனித நடவடிக்கைகளால் நாட்டில்
அதிகளவு வனப்பகுதி அழிவடைந்துள்ளது. முறையற்ற அபிவிருத்தித்
திட்டங்கள் மற்றும் பயிர்ச்செய்கை
நிலப்பரப்பு அதிகரிக்கப்பட்டமை
இதில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது
என்றனர்.
(ஸ)

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
காரணமான ஒமான் நாட்டில்
சிக்கியிருந்த 288 பேர் நேற்று
(29) நாடு திரும்பியுள்ளனர்.
�லங்கன் விமான
சேவைக்கு ச�ொந்தமான
விஷேட விமானம் மூலம் 288
பேரும் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.
நேற்று அதிகாலை 4.30
மணியளவில் குறித்த விமானம்
மஸ்கட் நகரிலிருந்து கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை
வந்தடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவர்கள் அனைவரும் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில்
பீ.சீ.ஆர் பரிச�ோதனைகளுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

க.ப�ொ.த. (சா/த) பரீட்சை;
மீள் பரிசீலனை
விண்ணப்பத் திகதி
ஜுலை 17 வரை நீடிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க.ப�ொ.த. சாதாரண தரப்
பரீட்சைக்குத் த�ோற்றிய மாணவர்கள் தமது பெறுபேறுகளை
மீள் பரிசீலனை செய்வதற்கான
விண்ணப்ப காலத்தை பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. அதற்கிணங்க கடந்த
ஏப்ரல் 27ம் திகதி வெளியிடப்பட்ட பரீட்சை பெறுபேறுகளுக்கு இணங்க மீள்
பரிசீலனைக்கு விண்ணப்பிக்க
விரும்பும் மாணவர்கள் எதிர்வரும் ஜுலை 17ம்திகதி அல்லது
அதற்கு முன் தமது விண்ணப்பங்களை அனுப்ப முடியும்.
விண்ணப்பங்களை
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சார்வரி வருடம் ஆனி மாதம் 16ஆம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1441 துல்கஃதா பிறை 08

குறள் தரும் சிந்தனை
பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு
காலம் உணர்ந்து அதற்கேற்பச் செயல்படுதல்,
அந்த நற்செயலின் வெற்றியை நழுவவிடாமல்
கட்டிப்பிணிக்கும் கயிறாக அமையும்.

அரசியல் நாகரிகத்தை மீறும்
வார்த்தைப் பிரய�ோகங்கள்!

எ

மது நாடு இப்போது பரபரப்பான அரசியல்
சூழலுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறது. விரைவில்
நடைபெறப் ப�ோகின்ற ப�ொதுத் தேர்தல் மீதே அனைவரின் கவனமும் இப்போது குவிந்திருக்கிறது. அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் மாத்திரமின்றி மக்களிடமும்
தற்போது தேர்தல் பரபரப்பு குடிக�ொண்டு விட்டது.
இலங்கையில் க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு
இப்போது பெருமளவில் குறைந்து விட்டது. சமூகத்
த�ொற்று என்பது தற்போது எமது நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதில்லை. வெளிநாடுகளில் இருந்து
வருவ�ோரில் சிலரே க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே
ப�ொதுத் தேர்தலை சீராக நடத்தி முடிப்பதற்கு உகந்த
சூழ்நிலை தற்போது த�ோன்றியுள்ளது.
ஜனநாயக நாட�ொன்றைப் ப�ொறுத்த வரை
தேர்தல் என்பது அந்நாட்டின் குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அடிப்படை உரிமையாகும். பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டுள்ள நிலைமையில் ப�ொதுத்
தேர்தலை நடத்தாமல், காலத்தை இழுத்தடித்தபடி
செல்வது முறையல்ல. அது ஜனநாயக மீறலாகும்.
க�ொர�ோனா பாதிப்பு பெருமளவில் குறைந்துள்ள
இன்றைய நிலைமையில் ப�ொதுத் தேர்தலை இனிமேலும் தாமதிக்காமல் நடத்துவதே முறையானதாகும். எனவேதான் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறப்
ப�ோகின்றது.
ஆனாலும் ப�ொதுத் தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளிலும், வாக்களிப்பின் ப�ோதும் பலத்த கட்டுப்பாடுகள் பின்பற்றப்படவிருக்கின்றன. தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவினாலும், சுகாதாரப் பிரிவினராலும்
கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவையெல்லாம் முறையாகப்
பின்பற்றப்படுவது அவசியம். க�ொர�ோனா விடயத்தில்
மக்களின் பாதுகாப்பு கருதியே இத்தகைய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மீறுவ�ோர்
மீது சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழு தயங்கப் ப�ோவதில்லை. ப�ொலிசாரும்
தங்களது கடமையை மேற்கொள்ளப் பின்னிற்கப்
ப�ோவதில்லை.
எனவே நடைபெறப் ப�ோகின்ற தேர்தல் விடயத்தில்
அனைத்துத் தரப்பினரும் அறிவுறுத்தல்களை உரியபடி கடைப்பிடித்து நடந்து க�ொள்வது அவசியம்.
வேட்பாளர்கள் தமது பிரசார நடவடிக்கையின் ப�ோது
எத்தனை பேருடன் செல்ல முடியும்? தேர்தல் ப�ொதுக்
கூட்டத்துக்கு எத்தனை பேரை அனுமதிக்க முடியும்?
துண்டுப் பிரசுரங்களை விநிய�ோகிக்க முடியுமா?
இவை த�ொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் இம்முறை
தேர்தலில் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கு க�ொஞ்சமேனும் இடமளித்து விடக் கூடாதென்பதற்காகவே இவ்வாறான கண்டிப்பான ஏற்பாடுகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவுறுத்தல்களை
எவரும் அலட்சியம் செய்து விடலாகாது.
இவையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க, தேர்தல் பிரசாரங்களின் ப�ோது அரசியல்வாதிகள் சிலரின் வார்த்தைப்
பிரய�ோகங்கள் கவலையையும் வெறுப்பையும் தருகின்றன. வாக்காளர்களைக் கவருவதற்காகவும்,
வாக்கு வங்கியைப் பெருக்கிக் க�ொள்வதற்காகவும்
எதிரணியினரில் சிலர் வரம்பு மீறிய முறையில் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதை அவதானிக்க முடிகின்றது. அரசியலுக்காக எதனையும் பேசலாமென அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் ப�ோலும்.
நாட்டில் இனவாத பரபரப்பு தணிந்து வருகின்ற
வேளையில், எதிரணி அரசியல்வாதிகளில் சிலர்
ப�ொறுப்பற்ற கருத்துகளை உதிர்த்து விடுகிறார்கள்.
இக்கருத்துகள் மக்கள் உள்ளங்களில் வீணான
எதிர்மறை தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன.
இனங்களுக்கிடையே குர�ோதத்தை வளர்ப்பதற்கு
இக்கருத்துகள் வழியமைத்தும் விடுகின்றன. அரசியல்வாதிகளில் பலர் இதுபற்றியெல்லாம் சிந்திப்பதில்லை. அவர்களது குறிக்கோள் வாக்கு வங்கி மட்டுமேயாகும்.
மத நிந்தனை, மதத் தலைவர்கள் மீதான அவமதிப்பு ப�ோன்றவையெல்லாம் பல்லின சமூகங்கள் வாழ்கின்ற நாட�ொன்றுக்குப் ப�ொருத்தமானவையல்ல. இவ்வாறு ப�ொருள்படுகின்ற விதத்தில்
நேரடியாகவ�ோ மறைமுகமாகவ�ோ கருத்துகளை
வெளியிடுவது ஆர�ோக்கியமான அரசியல் அல்ல.
இவ்வாறான வார்த்தைப் பிரய�ோகங்கள் இனங்களுக்கிடையே வெறுப்பை மேலும் வளர்க்கவே உதவுமென்பது உண்மை.
இனமுரண்பாடு காரணமாக கடந்த காலத்தில் மிக
ம�ோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நாடு இலங்கையென்பதை
நாம் மறந்து விடலாகாது. முப்பது வருட கால யுத்தம்
ஒருபுறமிருக்க, அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலும் இனங்களுக்கிடையேயான குர�ோதங்களால் எமது நாடு
பாதிப்புகளைச் சந்தித்து வந்துள்ளது. அத்தகைய
குர�ோதங்களை மென்மேலும் வளர்க்கும் விதத்தில்
எதிரணியினர் செயற்படுதல் தவறாகும்.
அதுவும் எமது நாடு தற்போது ப�ொதுத் தேர்தலை
எதிர்கொண்டுள்ள இவ்வேளையில் இன, மத ரீதியில்
குர�ோதங்களை விதைக்கும் விதத்தில் எவரேனும்
கருத்துகளை வெளியிடுவார்களானால் அது மிகப்
பெரும் தவறாகும்.
மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இழந்துள்ள அரசியல் அணிகள் மத்தியில் இருந்தே மக்களிடையே
வெறுப்பை வளர்க்கும் கருத்துகள் வெளிவருவதைக்
காண முடிகின்றது. இனவாத, மதவாத கருத்துகளை
வெளியிடும் அரசியல்வாதிகள் விடயத்தில் மக்கள்
மிகுந்த அவதானமாக இருப்பது அவசியம்.
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நம் தேசத்துக்கு எதிரான சூழ்ச்சி

இன்னுமே ஓய்ந்து விடவில்லை

‘இ

லங்கைக்கு எதிரான உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சூழ்ச்சிகளைத் த�ோற்கடிப்போம்’
என்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேற்றுமுன்தினம் (28ஆம் திகதி) வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தனது
அறிக்கையில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது;
சங்கைக்குரிய மகா சங்கத்தினரே,
அனைத்து
சமயத்
தலைவர்களே,
இலங்கை வாழ் மக்களே, நண்பர்களே,
இந்த நாட்டில் 1970 ஆம் ஆண்டு
ச�ோஷலிச அரசாங்கம�ொன்று ஆட்சிக்கு வந்த ப�ோது அது ரஷ்யா, சீனா
ப�ோன்ற நாடுகளின் தலையீட்டுடன்
உருவாக்கப்பட்ட
அரசாங்கம்
என
யாரும் கூறவில்லை. அதே ப�ோன்று
1977 ஆம் ஆண்டு முதலாளித்துவ அரசாங்கம�ொன்று அதிகாரத்தைப் பெற்றுக்
க�ொண்ட ப�ோது அது அமெரிக்கா, பிரித்தானியா ப�ோன்ற நாடுகளின் தலையீட்டுடன் உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம் என
நாம் கூறவில்லை.
எனினும் 2015 ஜனவரி மாதம் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலின் ப�ோது
வரலாற்றில் நாம் ஒருப�ோதும் காணாத
அளவில் வெளிநாட்டுத் தலையீடுகள்
காணப்பட்டன. 2009 ஆம் ஆண்டு நாம்
யுத்தத்தை வெற்றி
க�ொண்ட பின்பு
இந்த நாட்டு அரசியலில் வெளிநாடுகள்
கடுமையாக தலையீடு செய்யத் த�ொடங்கின. எமது நாட்டிற்கு எதிரான வெளிநாட்டு சக்திகள் நாம் அந்த யுத்தத்தினை
வெற்றி க�ொள்வோம் என ஒருப�ோதும்
நினைக்கவில்லை.
2010 ஜனாதிபதித் தேர்தலின்
ப�ோதுதான் முதலாவது இந்த தலையீடு
இடம்பெற்றது. எனினும் இந்த நாட்டு
மக்கள் அந்த முயற்சியை தீர்மானமிக்க
வகையில் த�ோற்கடித்தனர். எனினும்
2015 வரை த�ொடர்ச்சியாக அந்த சூழ்ச்சி
செயற்பட்டது. 2015 இல் ஐக்கிய
தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ப�ோட்டியிலிருந்து விலகி ப�ொது வேட்பாளர் ஒருவரைப் ப�ோட்டியிடச் செய்ய வேண்டும்
எனத் தீர்மானித்தார். அவர் யார் என்பதை
நீங்கள் அறிவீர்கள்.
2015 இல் நல்லாட்சி அரசாங்கம்
ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு எதிரி இராணுவம�ொன்று இலங்கையை ஆக்கிரமித்து
அதிகாரத்தைப் பிடித்துக் க�ொண்டது
ப�ோன்ற ஒரு நிலைமையே ஏற்பட்டது.
நாட்டைப்
பிரிப்பதற்கு
எதிரான
ம�ொத்த தேசியவாத முகாமையும் அவர்கள் தாக்கினர். இந்த நாட்டையும், நாட்டினரையும் பாதுகாக்கின்ற மகாசங்கத்தினரை அடிபணியச் செய்வதற்காக
பிரதான பிக்குமாரைப் ப�ொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களின் அடிப்படையில் சிறையிலடைத்தனர். விகாரைகளில் உள்ள
யானைகளின் பின்னாலேயே அவர்கள்
அதிகம் துரத்திச் சென்றனர்.

நல்லாட்சியின் சபாநாயகர் மேற்க�ொண்ட
நடவடிக்கைகளுக்கு
கைதட்டி, ஆரவாரத்துடன் உற்சாகமூட்டி ஒத்துழைப்பு வழங்கியமை
உங்களுக்கு
நினைவிருக்கும்.
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் த�ோல்வியடைந்த ப�ோதிலும் சூழ்ச்சியாளர்கள் தமது வேலையைக் கைவிடவில்லை என்பதை நாம் நன்கு
புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
அரசியல் விடயங்களின் ப�ோது
எப்போதும் பெரிய பிம்பத்தை
மனதில் இருத்திக் க�ொள்ளுமாறு
நான் ப�ொதுமக்களின் வேண்டிக்
க�ொள்கிறேன். நாம் நாடு என்ற
வகையில் எதிர்நோக்கியுள்ள சவாலுக்கு அமைவாக அரசியல்ரீதியாக
முக்கிய விடயங்கள் யாவை, முக்கியமல்லாத விடயங்கள் யாவை
என்பதைப் பிரித்தறிய முடியாவிடின் நாம் அழிந்து விடுவ�ோம்.
ஆறுமுகம் த�ொண்டமான் அவர்களின் மரண வீட்டில் சமூக
இடைவெளி சரியாகப் பின்பற்றப்பட்டதா, 2011 இல் யாராவது
கிரிக்கட் ப�ோட்டி ஆட்ட ம�ோசடியில் ஈடுபட்டார்களா ப�ோன்ற
விடயங்கள் த�ொடர்பாக பலர் பலவாறான விடயங்களைக் கூறலாம்.
எனினும் அவை அரசியல்ரீதியாக
முக்கியமானவை அல்ல.
2019 நவம்பர் மாதம் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்கு
வந்த பின்பு நாம் எதிர்நோக்க

‘அனைத்து சதிமுயற்சிகளையும் முறியடிக்க
மக்களின் பலமான ஆணை எமக்கு அவசியம்’
தேர்தலில் வெற்றி பெற்றமையினால்,
அத்திட்டத்தை இறுதி வரை நிறைவேற்ற
முடியாமல் ப�ோனது. எனினும் உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சூழ்ச்சியாளர்கள்
தமது வேலையைக் கைவிடவில்லை.
புதிய ஜனாதிபதி பதவியேற்று சில நாட்களினுள் மேற்கத்தேய தூதரகம�ொன்றில்
பணியாற்றும் பெண்ணொருவர் கடத்தப்பட்டு, விசாரணைக்குட்படுத்தப்பட்டார்
என அரங்கேற்றப்பட்ட ப�ொய்யான நாடகத்தை நாம் அனைவரும் கண்டோம்.
புதிய அரசாங்கத்திற்கு மூச்சு விடுவதற்கு
கூட இடமளிக்க இந்த சூழ்ச்சியாளர்கள்
தயாரில்லை என்பது அதன் மூலம் தெளிவானது.
2015 இல் இந்த நாட்டின் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய நல்லாட்சி சூழ்ச்சியாளர்கள் தமது வெளிநாட்டு முதலாளிமாருக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிப் பத்திரமே
2015 ஒக்டோபர் மாதம் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கையின் இணை அனுசரணை-

யாளர்களை அழைப்பதற்கு, விசாரணைகளை நடத்துவதற்கு அதிகாரமுடைய
நியாயதிக்க சபையாகும். அதன் அதிகாரிகளுக்கு எந்தவ�ொரு இராணுவ முகாம்,
ப�ொலிஸ் நிலையம், சிறைச்சாலையையும் ஆணைப்பத்திரமின்றி ச�ோதனை
செய்து எந்தவ�ொரு ஆவணத்தையும்
அல்லது ப�ொருளையும் தமது ப�ொறுப்பிலெடுக்க முடியும். அரச இரகசியங்கள்
சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்குப் புறம்பாயினும், உளவுப் பிரிவினர், இராணுவத்தினர் உட்பட அனைத்து அரச நிறுவனங்களும் இந்த காணாமற் ப�ோன ஆட்கள்
பற்றிய அலுவகத்திற்கு முழுமையான
ஒத்துழைப்பினை வழங்குவது சட்டப்படி கடமையாகும்.
2018 மார்ச் மாதம் மகா சங்கத்தினரின் கடுமையான எதிர்ப்பினையும்
கருத்திற் க�ொள்ளாது காணாமற் ப�ோகச்
செய்வதற்கு எதிரான சர்வதேச சாசனத்தை இலங்கையில் வலுப் பெறச்
செய்வதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டின் 05
ஆம் இலக்க சட்டத்தை
நல்லாட்சியாளர்கள் நிறைவேற்றினர். உண்மையில்
இதன் மூலம் காணாமற்
ப�ோனவர்களைத் தேடுவது
இ ட ம்பெ று வ தி ல ் லை .
இலங்கை இராணுவ அங்கத்தவர்களை வேட்டையாடும் பணியே இதன் மூலம்
செய்யப்படுகிறது. இந்தச்
சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையினுள்
காணாமலாக்குதல�ொன்றைச்
செய்தார்
என
சந்தேகிக்கப்படும்
நபர�ொருவரை
வெளிநாட�ொன்றுக்கு நாடு கடத்தி,
அவருக்கு எதிராக அந்த
நாட்டில் வழக்குத் த�ொடர
முடியும். அல்லது சர்வதேச
குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில்
ஒப்படைக்க முடியும்.
2018 ஓகஸ்ட் மாதம், குற்றவியல் செயற்பாடுகளில்
பரஸ்பர உதவிகளை வழங்கும் சட்டத்தில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் க�ொண்டு
வந்த 24 -ம் இலக்கத் திருத்தச் சட்டம்
மூலம் வெளிநாட�ொன்றுக்கு அல்லது
சர்வதேச
குற்றவியல்
நிதிமன்றத்திற்கு இலங்கையினுள் அவர்களுக்குத்
தேவையான சந்தேக நபர்களை அல்லது
சாட்சியாளர்களைக் கண்டறிய முடியும்,
அந்த வழக்குகளுக்குத் தேவையான
சாட்சிகளை இலங்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கான ப�ொறிமுறையை
உருவாக்கலாம். ஐக்கிய நாடுகளின்
மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் , இலங்கையில் ப�ோர்க் குற்றங்களைச் செய்ததாக சந்தேகிக்கும் இராணுவ அங்கத்தவர்களுக்கு எதிராக தத்தமது நாடுகளில்
'யுனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்' எனும் எண்ணக்கருவின் கீழ் வழக்குத் த�ொடருமாறு
மேற்கத்தேய நாடுகளிடம் ஏற்கனவே
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
2019 ஜனாதிபதித் தேர்தலில் நல்லாட்சியாளர்கள் வெற்றி பெற்றிருப்பின்,
இந்த அனைத்தையும் செயற்படுத்தி
இலங்கையைத் தீர்த்துக் கட்டியிருப்பார்கள். இந்த உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு
சூழ்ச்சிகளைத் தீர்மானமான முறையில்
த�ோற்கடிக்க எமக்கு மிகவும் பலமான
மக்கள் ஆணைய�ொன்று தேவைப்படுகிறது. 2018 இன் இறுதியில் நல்லாட்சி
அரசாங்கம் இரண்டாகப் பிளவுற்று வீழ்ச்சியடைந்து க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது தாம்
உருவாக்கிய அந்த அரசாங்கத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக மேற்கத்தேய தூதரகங்களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் பாராளுமன்றத்தில் அதிதிகள் மாடத்தில் அமர்ந்தவாறு,

‘கருணா க�ொலைகளைச் செய்வதைக் கைவிட்-–
டுள்ள ப�ோதிலும், நல்லாட்சியாளர்கள் நாட்டைப்
பிளவுபடுத்துவதைக் கைவிடவில்லை. அதனை
நாம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும்
கருணா கூறியவை த�ொடர்பாக தற்போது சீ.ஐ.டீ.
யினரால் விசாரணைய�ொன்று நடத்தப்படுகிறது.
எனவே சிறிய பிம்பத்தை அவதானித்தவாறு,
பெரிய பிம்பத்தை நாம் சிறிதளவேனும் மறந்து
விடுவ�ோமாயின் அழிவுதான் ஏற்படும்’
ப�ௌத்தர்களின் பெரஹரா கலாசாரத்தை அகற்றுவதே அதன் ந�ோக்கமாகும்.
தீவிரவாதத்தைத் த�ோற்கடித்து
நாட்டைக் காத்த இராணுவப் படையினைச் செயலிழக்கச் செய்வதற்காக கீழ்
மட்ட இராணுவ வீரர் முதல் பாதுகாப்பு
பதவிநிலைப் பிரதானி வரை தெரிவு
செய்யப்பட்ட முப்படை அங்கத்தவர்களைக் கைது செய்து, ப�ொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் பல
வாரங்களாக, பல மாதங்களாக, பல வருடங்களாக சிறையிலடைத்து ப�ொய்யாக
வழக்குகளைத் த�ொடர்ந்தனர்.
இவர்கள் படைவீரர்கள் அல்ல, இவர்கள் திருடர்கள், க�ொலைகாரர்கள் என்ற
கருத்தை இலங்கை மக்களின் உள்ளங்களில் பதித்து, உலகம் முழுவதும்
அதனைப் பிரசாரம் செய்வதற்காகவே
அவர்கள் அவவாறு செய்தனர்.
தேசியவாத முகாமை சார்ந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு வழங்க முடியுமான
சகல தண்டனைகளையும் வழங்கினர்.
விசாரணை ஆணைக்குழுக்களை நியமித்தனர். ப�ொலிசுக்கு வரவழைத்தனர்.
பல மாதங்கள் விளக்கமறியலில் வைத்தனர். ப�ொய்யாக வழக்குகளைத் த�ொடர்ந்தனர். இந்த நாட்டின் தேசியவாத
முகாமை முழுமையாக அழித்து, புதிய
அரசியலமைப்பொன்றை நிறைவேற்றி,
நாட்டைப் பிரித்து ஒரு முடிவைக் காண்பதற்காகவே இந்த அனைத்தையும் செய்தனர். யுத்தத்தினால் செய்ய முடியாமல்
ப�ோனதை இவ்வாறு அரசியல் நடவடிக்கைகள் மூலம் செய்ய முயற்சித்தனர்.
2019 நவம்பர் மாதம் நாம் ஜனாதிபதித்

யுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட 30/1 பிரேரணையாகும். இலங்கை இராணுவத்தினர்
ப�ோர்க் குற்றங்களை செய்தனர் என்பதை
ஏற்றுக் க�ொள்வதையே அதன் மூலம்
முதலில் செய்தனர். அதன் பின்னர் அந்த
ப�ோர்க் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்காக
வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் மற்றும் வழக்குரைஞர்களை உள்ளடக்கிய விசேட நீதிமன்றம�ொன்றை அமைப்பதற்கு உடன்பட்டனர்.
நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்றைத்
த�ொடர்வதற்குப் ப�ோதிய சான்றுகள்
இல்லாத ப�ோதிலும், மனித உரிமை
மீறல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் இராணுவ அங்கத்தவர்களை நிர்வாகரீதியான செயல்முறைய�ொன்று மூலம் சேவையிலிருந்து
அகற்றும் ப�ொறுப்பையும் அவர்கள்
ஏற்றுக் க�ொண்டனர். இலங்கை முப்படையினரின் உயிர்ப்பினை மழுங்கடித்து,செயலிழக்கச் செய்வதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
30/1 பிரேரணையின் பிரதான வாக்குறுதிகளை கூறியது ப�ோன்றே செயற்படுத்த முடியாமற் ப�ோயினும், அவற்றை
வேறு வழிமுறையில் செயற்படுத்துவதற்கு நல்லாட்சி அரசாங்கம் புதிய சட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளது. 2016
ஓகஸ்ட் மாதம் பாராளுமன்றத்தில்
விவாதிப்பதற்கேனும் இடமளிக்காது,
நல்லாட்சியாளர்கள் காணாமற் ப�ோன
ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகச் சட்டத்தைப்
பலாத்காரமாக நிறைவேற்றினர். 'அலுவலகம்' எனக் கூறினாலும் உண்மையில்
அது, அழைப்பாணையிடுவதற்கு, சாட்சி-

வேண்டியேற்பட்ட பாரிய பிரச்சினையே
க�ொவிட்- 19 த�ொற்று ஆகும். அந்த
பாரிய பிரச்சினைக்கு சிறப்பாக முகங்க�ொடுத்தோமா என்பதுதான் இங்கு முக்கியமாகும். க�ொவிட்- 19 த�ொற்றினைக்
கட்டுப்படுத்துவதில் உலக நாடுகள் மத்தியில் நாம் முன்னிலை வகிக்கிற�ோம்
என்பதை நான் தெளிவாகக் கூறுகிறேன்.
நியுசிலாந்து கூட எமக்குப் பின்னாலேயே உள்ளது.
2003 சார்ஸ் ந�ோயின் பாதிப்பின்
மூலமே வியட்நாம், ஹ�ொங்கொங்,
தாய்வான் ப�ோன்ற நாடுகள் க�ொவிட்–
19 ப�ோன்ற ந�ோய்களை எவ்வாறு
கட்டுப்படுத்துவது என்பதைக் கற்றுக்
க�ொண்டன.
எமக்கு அவ்வாறான பெரிய அனுபவங்கள் எதுவுமின்றியே நாம் க�ொவிட்19 த�ொற்றினை இந்தளவு கட்டுப்படுத்தியுள்ளோம். வெளிநாட்டிலிருந்து
வரும் த�ொற்றுடைய ஒருவர் சமூகத்திற்குச் சென்றால் மாத்திரமே இங்கு
க�ொவிட்_19 பரவல் மீண்டும் ஏற்படும். நல்லாட்சிக் கும்பல் அதிகாரத்தில்
இருந்திருப்பின் அவர்கள் க�ொவிட்- 19
த�ொற்றினை இவ்வாறு கட்டுப்படுத்தியிருப்பார்களா?
நாம் முக்கியமான விடயங்கள் யாவை,
முக்கியமற்ற
விடயங்கள்
யாவை
என்பதை சரியாகப் புரிந்து க�ொண்டு,
எப்போதும் பெரிய பிம்பம் த�ொடர்பாக
சிந்தித்தால் மாத்திரமே எமது மக்களால்
வெற்றி பெற முடியும்.
கருணா அம்மான் புலிகள் அமைப்பில்
இருந்த ப�ோது இராணுவ முகாம்களைத்
தாக்கி ஆயிரக்கணக்கான இராணுவத்தினரைக் க�ொலை செய்ததாக கூறியதாக
நல்லாட்சி எதிர்க்கட்சியினர் துள்ளிக்
குதிப்பதை நாம் அண்மையில் அவதானித்தோம். பெரிய பிம்பத்தை மறைத்து,
வேறு விடயங்களைப் பெருப்பித்துக்
காட்டுவது எவ்வளவு இலகு என்பது
அதன் மூலம் வெளிப்படுகிறது.
2005 நவம்பர் மாதம் நான் ஜனாதிபதியான பின்பு, நாம் புலிகள் அமைப்பினை
முழுமையாக
அழித்தொழித்தோம்.
கருணா அக்காலத்தில் தீவிரவாதத்தையும், பிரிவினைவாதத்தையும் கைவிட்டு,
புலிகள்
அமைப்பிலிருந்து
விலகி,
இராணுவ உளவுப் பிரிவுக்கு அடிபணிந்தமையினால் அவர் புலிகள் அமைப்புடன் அழிந்து ப�ோகவில்லை. பிரபாகரனின் சடலத்தை இனங்காண்பதற்கு நாம்
கருணாவையே அனுப்பி வைத்தோம்.
‘கருணா இவ்வாறு கூறினார். அதனால்
உங்களது பெறுமதியான வாக்கினை நல்லாட்சித் தரப்பினருக்கு வழங்குங்கள்’
என்று க�ோரும் குழுவினர் செய்தவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.
இவர்கள் 1989 இல் தீவிரவாதிகளின்
மனதை வெற்றி க�ொள்வதற்காக முட்டாள்தனமாக பல ஆயுத ல�ொறிகளையும், பணம் நிரம்பிய பல க�ோணிப்
பைகளையும் புலிகள் அமைப்புக்கு
வழங்கினர்.
அதன் பின்பு புலிகள் அந்த ஆயுதங்களைக் க�ொண்டே எம்மைத் தாக்கினர்.
2002 இல் அவர்கள் யுத்த நிறுத்த ஒப்பந்தம் மூலம் வடக்கு, கிழக்கு ஆகிய
இரண்டு மாகாணங்களையும் பிரபாகரனுக்கு எழுதிக் க�ொடுத்தனர்.
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில்
நாட்டைப் பிரிப்பதற்காக புதிய அரசியலமைப்பொன்றை வரைவு செய்தனர்.
அதன் பின்பு அந்த பிரிவினைவாத அரசியலமைப்பின் க�ோட்பாடுகள் அனைத்தையும் 2019 ஜனாதிபதித் தேர்தல்
க�ொள்கைப் பிரகடனத்திலும் உள்ளடக்கினர்.
(06ஆம் பக்கம் பார்க்க)

தினகரன்
'க�ொர�ோனாவினால் வீழ்ச்சிய
டைந்துள்ள ப�ொருளாதாரத்தை
மீட்டெடுக்கும் சக்தி அரசாங்கத்
துக்கு உள்ளது' என்று கூறுகின்
றார் ப�ோக்குவரத்து சேவைகள்
முகாமைத்துவ, மின்சாரம்
மற்றும் மின்வலு அமைச்சர்

மகிந்த அமரவீர.
கேள்வி: பல வருடங்கள் ஹம்பாந்தோட்டை மக்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்து பாராளுமன்றத்துக்கு சென்ற நீங்கள், பிரபலமான
அமைச்சுப் பதவிகளையும் வகித்தீர்கள். இந்தக் காலப் பகுதியில் உங்களைத் தெரிவு செய்த மக்களுக்கு
நியாயமாக இருந்தீர்கள் என எண்ணுகின்றீர்களா?
பதில்: நான் செய்த அபிவிருத்தித்
திட்டங்களை ந�ோக்கினால் நான்
எனது மக்களுக்கு நியாயமாக இருந்துள்ளேன் என்பது புரியும். அதனால்தான் அவர்கள் எம்மை பாரா-
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யுத்தம் த�ொடராமல் தடுத்ததன்
மூலம் ஏராளமான உயிர்களைப் பாதுகாத்திருக்கின்றேன்.
இது த�ொடர்பில் எவருமே
கண்டுக�ொள்வதாக இல்லை.
நாட்டில் இன்று சமாதானமாக மக்கள் வாழ்கின்றனர்
என்றால் அதற்கு நானும்தான் காரணம்' என்று தமிழர்
ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணியின்
தலைவர் கருணா அம்மான்
எனப்படும் விநாயகமூர்த்தி
முரளிதரன் குறிப்பிட்டார். தினகரனுக்கு வழங்கிய பேட்டியில்
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
கேள்வி: அம்பாறை மாவட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளைச்
சிதறடிக்கும் நிகழ்ச்சி நிரலிலேயே
நீங்கள் களமிறங்கியுள்ளதாக தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைமைவேட்பாளர் விமர்சிக்கின்றாரே?
பதில்: கவிந்திரன் க�ோடீஸ்வரன்
இம்முறை வாக்குப் பலம் இல்லாதவர். அவருடைய கேள்விக்கான
பதிலை வருகின்ற பாராளுமன்றத்
தேர்தலில் மக்கள் க�ொடுப்பார்கள்.
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பினை
உருவாக்கியவன் நானே. இவர்கள் எல்லோரும் நான் ப�ோட்டுக்
க�ொடுத்த மேடையில் நின்று எனக்கு
எதிராக விமர்சனங்கள் செய்வதற்கு
என்ன அருகதையுள்ளது? நான்
வேறுமனே தேர்தல் காலங்களில்
வெள்ளை வேட்டியை கட்டிக்
க�ொண்டு 'நான்தான் தழிழன்' என்று
தேர்தல் காலத்தில் வெறும் வார்த்தை
பேசுபவன் அல்லன்.நான் கூவித் திரிகின்ற சேவல் அல்ல. எலும்பினாலும் தசையினாலும் இரத்தம் சிந்தி
தமிழ் மக்களுக்காகப் ப�ோராடியவன்
என்ற முறையில் வடக்கு, கிழக்கில்
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க�ொர�ோனாவினால் வீழ்ந்த ப�ொருளாதாரத்தை
மீட்டெடுக்கும் சக்தி அரசாங்கத்துக்கு உள்ளது
எனக்குப் ப�ொருந்தாது. பாராளுமன்றத்தில் கடந்த நாட்களில் நடந்த
சம்பவங்களை நீங்கள் கண்டீர்கள்.
அவ்வேளையில் எனது நடத்தையையும் மக்கள் கண்டார்கள். நான் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து 29 வருடங்களாகி விட்டன. என் மீது எவ்வித
குற்றச்சாட்டும் சுமத்தப்படவில்லை.
மக்களின் க�ௌரவத்தை பாதுகாத்துள்ளேன்.

அமைச்சர் மகிந்த அமரவீரவுடன் சந்திப்பு
ளுமன்றத்துக்கு அனுப்புகிறார்கள்.
எமது கடமை அவர்களின் குரலை
பாராளுமன்றத்துக்கு
க�ொண்டு
செல்வதாகும். அதேப�ோல் எமக்கு
வாக்குகளை அளித்தவர்கள் அவமானப்படாத வகையில் மக்கள்
பிரதிநிதிகளாக க�ௌரவத்தை பாதுகாத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். நான்
அதனை நன்றாக செய்துள்ளேன்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினராக,பிரதி
அமைச்சராக, அமைச்சராக மாவட்டம் முழுவதும் பாரிய அபிவிருத்தித்
திட்டங்களை நான் செய்துள்ளேன்.
கேள்வி: வாக்களித்த மக்களின்
கெளரவத்தை
காப்பாற்றினேன்
என்று கூறினீர்கள். ஆனால் மக்களின் கருத்து பாராளுமன்றத்தில் 225
பேரும் வேண்டாம் என்பதல்லவா?
பதில்: ஒட்டும�ொத்தமாக இந்தக்
குற்றச்சாட்டைச்
சுமத்துகிறார்கள். சஹரான் குண்டு வெடிப்பை
செய்த வேளையிலும் 225 பேருக்கும் குண்டை வைத்தால் நல்லது
எனக் கூறினார்கள். பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற தவறுகள் காரணமாகவே அவ்வாறு கூறினார்கள்.
யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில்தான் இருந்தார்.
அதுரலிய ரத்ன தேரரும் இருந்தார்.
அதேப�ோல் நன்றாக வேலை செய்த
பலர் இருக்கின்றார்கள். அனைவர்
மீதும் குற்றஞ் சாட்டுவது தவறு.
சில அணியினர் செய்த தவறால்
அனைவர் மீதும் மக்கள் குற்றம்
சுமத்துகிறார்கள். நான் தவறு செய்யவில்லை. இந்தக் குற்றச்சாட்டு

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

கேள்வி: உங்களது 29 வருட கால
பாராளுமன்ற வழ்க்கையில் மூன்று
ஜனாதிபதிகளின் கீழ் சேவை செய்துள்ளீர்கள். ஜனாதிபதி க�ோட்டாபயராஜபக்ஷவின் நிர்வாகம் பற்றி
என்ன எண்ணுகிறீர்கள்?
பதில்: சந்திரிகா குமாரதுங்க அம்மையார், மஹிந்தராஜபக்ஷ, மைத்திரிபால சிறிசேன ஆகிய மூன்று
தலைமைகளின் கீழ் நான் பணி
புரிந்துள்ளேன். அவர்கள் நாட்டுக்கு
சேவை செய்தார்கள். நல்லது ப�ோல்
குறைகளும் உள்ளன. அந்நியர்கள் 71
வருடங்களாக மாறி மாறி நிர்வாகம்
செய்த இந்த நாட்டை அபிவிருத்தியடைய செய்ய முடியாமல் ப�ோனது.
நிர்வாகம் மாறினாலும் நாட்டை
ஒரே மாதிரியாகவே ஆண்டார்கள்.
அரசசேவை, ப�ொருளாதாரம் இவை
அனைத்தும் ஒரே மாதிரியே நிர்வாகிக்கப்பட்டு வந்தன. ஜனாதிபதி
அதை நன்றாகப் புரிந்து க�ொண்ட
தலைவராவார். மக்கள் சிஸ்டம் மாற்றத்தையே வேண்டினார்கள்.
கேள்வி: க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
நாட்டின் ஜனாதிபதியான ப�ோது
நாடு இராணுவ ஆட்சிக்கு செல்லும்
என்ற பயத்தை சிலர் ஏற்படுத்தினார்கள். தற்போது அமைச்சு செயலாளர்கள் மற்றும் அரச நிறுவனத் தலைவர்களாக இராணுவ அதிகாரிகளை
நியமித்துள்ளமை த�ொடர்பாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதல்லவா?
பதில்:
நிறுவனம�ொன்றை
சரியான
முறையில்
நிர்வாகம்
செய்ய வேண்டியது அரச தலைவர்களின் ப�ொறுப்பாகும். இராணு-

வத்தினரா, ப�ொலிஸாரா
சிவில்
சேவையாளர்களா, மக்கள் பிரதிநிதிகளா என்ற காரணத்தை
விட நம்பிக்கை மற்றும்
செயல்திறனை ஆராய்ந்து
அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. நியமிக்கப்பட்டவர்கள்
சரியாக
வேலை
செய்யாவிட்டால் அவர்களை நீக்கி
விட்டு
புதியவர்களை
நியமிக்கவும் ஜனாதிபதி
தயங்க மாட்டார்.
கேள்வி: சஜித் பிரேமதாசவை
பிரதமராக்கி,
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவுடன் நாட்டை
ஆட்சி செய்ய ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி அதிகாரத்தைக் கேட்கிறது. இந்த
எதிர்பார்ப்பு குறித்து நீங்கள் என்ன
கூற விரும்புகிறீர்கள்?
பதில்: நகைச்சுவையாகவுள்ளது.
சஜித்தினால் பக்கத்தில் கூட வர
முடியாது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ப�ோராட்டம் சிறிக�ொத்தவின்
அதிகாரத்தைப் பிடிப்பதேயாகும்.
சிறிக�ொத்தவின்
அதிகாரத்தைப்
பிடிக்கவே முடியாத நிலைமையே
சஜித்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது
வேட்பாளர்களும் வெளியேறி வருகின்றார்கள்.
கேள்வி: க�ொவிட் 19 த�ொற்று காரணமாக உலக ப�ொருளாதாரம் பாதிப்படைந்துள்ளது. இது இலங்கையை
எவ்வாறு பாதிக்கும்?
பதில்:
நாம்
மாத்திரமல்ல,
உலகமே இந்த த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ப�ொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. நாம் மக்களுக்குத் தேவையான
சலுகைகளை வழங்குவத�ோடு ப�ொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை
எடுத்து வருகின்றோம். இந்தப் பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுத்து ப�ொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் சக்தி அரசாங்கத்திடம் உள்ளது.
கேள்வி: பலரின் வாழ்வாதார
வழிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களின் ப�ொருளாதாரத்தை உயர்த்த
அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் எவை?

துறை, கட்டட நிர்மாணப்
பணிகளை மேற்கொள்ள
வேண்டியது அவசியமாகும். அதற்காகத்தான் 4%
வட்டிக்கு கடன் வழங்கும்
முறையை க�ொண்டு வந்துள்ளோம். மக்கள் மேற்க�ொள்ளும்
வியாபார
நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தவே உதவி செய்ய
வேண்டும்.
கேள்வி: இ.ப�ோ.ச ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க
முடியாத நிலைமை ஏன் ஏற்பட்டது?
பதில்:
கொர�ோனா
நிலைமை காரணமாக மக்களுக்கான ப�ோக்குவரத்து
சேவையை
இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து சபையே

மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பைக்
க�ொண்டிருந்தார்கள். அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் இம்முறை தேர்தலில்
மக்களின் ப�ொறுப்பென்ன?
பதில்: ஜனாதிபதி க�ோட்டாபயராஜபக்ஷவுக்கு வாக்களித்தவர்கள்
ப�ோன்று வாக்களிக்காதவர்களும்
தற்போது அவர்களுடன் இணைந்துள்ளார்கள்.
யாரும் எதிர்பாராத வகையில்
அவர் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்கின்றார். க�ொவிட் 19 த�ொற்றின்
ப�ோது எடுத்த முடிவுகள் உலகை
ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளன. அவரிடமிருந்த அனுபவத்தைக் க�ொண்டு
நிலைமையை உரியபடி முகாமைத்துவம் செய்தார். அதேப�ோன்று நாட்டையும் அபிவிருத்திப் பாதையில்
இட்டுச் செல்வார் என்ற நம்பிக்கை
நாட்டு மக்களிடம் உண்டு.
கேள்வி:
ஹம்பாந்த�ோட்டை மக்களுக்கு இவ்வேளையில் வழங்கவுள்ள செய்தி
என்ன?
பதில்: மக்கள் என் மீது
வைத்த நம்பிக்கையை ஒருப�ோதும் மீற
மாட்டேன்.
எல்லா
சந்தர்ப்பங்களிலும்
நான் அவர்களுக்காக ஆஜராகியுள்ளேன்.
அதேப�ோன்று வாக்களிப்பின் க�ௌரவத்தையும் அன்று
முதல் இன்றுவரை பாதுகாத்துள்ளேன்.
எதிர்காலத்தில்
மக்களின் க�ௌரவத்தையும் பாதுகாப்பேன் என்னும் உறுதியை நான்
வழங்குகின்றேன்.
ஊழல், வன்முறை, அரச ச�ொத்து
துஷ்பிரய�ோகம் என்பன இடம்பெறாத
தூய
அரசாட்சிக்காக
எல்லா
அர்ப்பணிப்புக்களையும்
செய்வேன். அதே ப�ோன்று ஹம்பாந்தோட்டை
மாவட்டத்தின்
எஞ்சிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களை நிறைவேற்றவும், மக்களின்
வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் எதிர்காலத்திலும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவேன்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ப�ோராட்டம் சிறிக�ொத்தவின்
அதிகாரத்தைப் பிடிப்பதேயாகும். சிறிக�ொத்தவின்
அதிகாரத்தைப் பிடிக்கவே முடியாத நிலைமையே
சஜித்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது வேட்பாளர்களும்
வெளியேறி வருகின்றார்கள்
பதில்: ப�ொருளாதாரத்தை சீர்செய்யத் தேவையான நடவடிக்கைகளைப் பற்றி ஜனாதிபதி கலந்துரையாடியுள்ளார்.
அது பற்றி வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
த�ொழில்களை ஆரம்பிக்க சலுகைகளை வழங்க வேண்டியது அவசியமாகும். அதற்குத் தேவையான
திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. உதவியளித்து இந்த ப�ொருளாதாரத்தை உருவாக்க முடியாது. ஆரம்பத்தில் உதவிகள் அளித்து, கடன்
தவணையை தாமதப்படுத்தி, லீஸிங்
தவணையை தாமதப்படுத்தின�ோம்.
தற்போது முதலீட்டுத்துறை, கைத்த�ொழில்துறை, உல்லாசப் பயணத்-

மேற்கொள்ள
வேண்டியிருந்தது.
அக்காலப் பகுதியில் இ.ப�ோ.சவுக்கு
1700 மில்லியன் நட்டமேற்பட்டது.
இதனை இலங்கை ப�ோக்குவரத்து
சபையால் தாங்குவது சிரமமாகும்.
100 டிப்போக்கள் நட்டத்திலேயே
இயங்குகின்றன. தற்போது நாம்
அதனை 19 இனால் குறைத்துள்ள�ோம்.
க�ொர�ோனா
நிலைமை இல்லாவிட்டால் இன்று இலாபம் பெற்றிருப்போம். ஆனால் சம்பளம்
வழங்க முடியாத நிலைமை உருவாகவில்லை. நாம் எவ்வாறேனும் சம்பளத்தை வழங்கின�ோம்.
கேள்வி: க�ோட்டாபயராஜபக்ஷ
நாட்டின் ஜனாதிபதியாக்கும் ப�ோது

துமிந்த சம்பத்...
தமிழில்:

வீ.ஆர்.வயலட்

யுத்தத்தை த�ொடர விடாமல் தடுத்ததன் மூலம்
ஏராளமான உயிர்களைப் பாதுகாத்துள்ளேன்

எங்கும் எனக்கு வரவேற்பு உள்ளது
என்பதைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள
முடியாதவர்தான்
இந்த
தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைமை
வேட்பாளர்.
ேகள்வி:
நாவிதன்வெளியில்
நீங்கள் கூறிய கருத்து தென்னிலங்கையில் எதிர்ப்பலைகளை ஏற்படுத்தியது. அந்தக் கருத்து உங்களை
விசாரணை செய்யுமளவிற்குச் சென்றிருக்கின்றது. அத்துடன் நீங்கள்
கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தப்படுகின்றதே?
பதில்: நாவிதன்வெளியில் நான்
கூறியவற்றை சர்ச்சைக்கு உரியதாக்கியவர்கள் ஆளும் கட்சியை சிக்கலுக்குள்ளாக்குவற்கான
ந�ோக்கம்
க�ொண்டவர்களாவர். அவ்வாறான
நடவடிக்கையாகவே இந்த பரபரப்பை என்னால் பார்க்க முடிகின்றது. எனக்கும் ஆளும் கட்சியினருக்கும் உள்ள உறவிற்குள் விரிசலை
ஏற்படுத்துவதற்கான சதியாக கூட
இருக்கலாம் என்றுதான் நான் கருதுகின்றேன். அரசியல் மேடைகளில்
உரையாற்றுவது பெரிதுபடுத்தப்படுவது ஒர் ஆர�ோக்கியமான விடயமாகாது.
கேள்வி: அண்மைக் காலத்தில்
நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்துகள் தேர்தல் காலத்தில் விடுதலைப்
புலிகளை பிரசாரப் ப�ொருளாக
பயன்படுத்த விளைவதாகத் தெரிகின்றதே?

பதில்: தேர்தல் கால
மேடைகளில் பலதையும்
கதைக்கின்ற
காலம்தான்
இது. அவற்றையெல்லாம்
கணக்கிலெடுத்து பழி தீர்க்கின்ற எண்ணம் க�ொண்டவர்களை நாம் மாற்றியமைக்க
முடியாது. நாம்தான் மாறிக்
க�ொள்ள வேண்டும்.
கேள்வி: சர்வதேச மனித
உரிமை கண்காணிப்பகம்
உள்ளிட்ட பல மனித உரிமைஅமைப்புகள்
யுத்தக்
குற்றம் த�ொடர்பில் நீங்கள்
விசாரணை
செய்யப்பட
வேண்டும்
என்று வலியுறுத்துதை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள்?
பதில்: சர்வதேச மனித உரிமை கண்காணிப்பகங்களைச் சேர்ந்தோரும் ஆர்வலர்களும் பல குற்றச்சாட்டுகளை
என் பக்கம் முன்வைக்கின்றனர்.
இதனை எதிர்த் தரப்பினர் பக்கமும்
சுமத்த வேண்டும். நான் மாத்திரம் ப�ோராட்டத்தை நடத்தியவன்
அல்லன். நானும் ஒருவன் என்ற
வகையில் என்னுடைய தனிப்பட்ட
வாழ்க்கையின் மீது குற்றச்சாட்டைத்
திணிக்கின்றனர். ஏன் யுத்தகாலத்தில் இழப்புக்கள் இடம்பெறவில்லையா? எல்லாப் பக்கங்களிலும்
இழப்புகள் ஏற்பட்டன என்பதுதான்
உண்மை. த�ொடர்ந்து யுத்தம் இடம்பெறாமல் எத்தனைய�ோ உயிர்க-

'நாவிதன்வெளியில் நான் கூறியவற்றை சர்ச்சைக்கு
உரியதாக்கியவர்கள் ஆளும் கட்சியை சிக்கலுக்குள்ளாக்குவற்கான
ந�ோக்கம் க�ொண்டவர்களாவர். அவ்வாறான நடவடிக்கையாகவே
இந்த பரபரப்பை என்னால் பார்க்க முடிகின்றது. எனக்கும் ஆளும்
கட்சியினருக்கும் உள்ள உறவிற்குள் விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கான
சதியாகக் கூட இருக்கலாம் என்றுதான் நான் கருதுகின்றேன்'

முரண்பட்டிருந்ததில்லை. 'என்னால்
ப�ோராட்டத்தைத் த�ொடர்ந்து நடத்துவதற்கு முடியாது. நாங்கள் இப்போரட்டத்தில் இருந்து விலகிக் க�ொள்ள
வேண்டும்' என்று முடிவெடுத்து
நான் ஒதுங்கிக் க�ொண்டேன். புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் எங்கள்
ப�ோராளிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கு திட்டமிட்ட ப�ோது, நான்
அவர்களை வீடுகளுக்கு அனுப்பியது துர�ோகமென்று யாராவது கருதினால் நான் என்ன செய்வது?
கேள்வி: சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ள
நிலையில் ப�ொதுஜன பெரமுனவிலிருந்து நீங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தடன்

ளைப் பாதுகாத்திருக்கின்றேன். இது
த�ொடர்பில் எவருமே கண்டுக�ொள்வதாக இல்லை. நாட்டில் இன்று
சமாதானமாக மக்கள் வாழ்கின்றனர்
என்றால் அதற்கு நான்தான் காரணம்.
இன்று வடக்கு, கிழக்கில் வங்கிகள்,
நிதி நிறுவனங்கள், லீசிங் நிறுவனங்கள் திறக்கப்பட்டு, வாகனங்கள் கடனுக்கு பெறப்பட்டு, இலங்கையில்
இரவு பகலாக ஓடித் திரிவதற்கான
சுதந்திரம் உள்ளது. வங்கிகளில்
தேவையான கடன் பெற்று அடுக்குமாடிக் கட்டடங்களும் கட்டி வியாபாரங்களை அச்சம் இன்றி செய்வதற்கான பூரண சுதந்திரத்தினை பெற்றுக்
க�ொடுத்துள்ளேன். நாட்டின் அபிவிருத்தியினை
கட்டியெழுப்பி,
வளமான நாட்டிற்கு உதவியிருக்கின்றேன் என்பதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகின்றேன்.
கேள்வி: விடுதலைப் புலிகள்
அமைப்பிலிருந்து
வெளியேறிய
காலம் முதல் ‘துர�ோகி’ பட்டத்தை
சுமந்து வரும் நீங்கள், தற்போது
அவர்களையும் யுத்தக் குற்றவாளிகளாக்கி விட்டதாக விமர்சிக்கப்படுகின்றதே?
பதில்: நான் துர�ோகியாக எப்ப�ோதும் இருந்தது இல்லை. நான்
யாரையும் காட்டிக் க�ொடுத்ததும்
இல்லை. நான் புலிகள் இயக்கத்
தலைவருடனும்
எவ்விதத்திலும்

இணைந்து பணியாற்ற முடியும்
என்று கருதுகின்றீர்களா?
பதில்: நிச்சயமாக, பலமான கட்சியுடன்தான் இணைந்து பணியாற்றுவேன். அதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு
இடமில்லை. எவ்வாறான பிரச்சினைகள் தலைதூக்கினாலும் நான்
இன்றைய க�ொள்கையில் இருந்து
மாறப் ப�ோவதில்லை. மக்களுக்கான
அபிவிருத்தியை தங்குதடையின்றி
செய்வதற்கு ஆயத்தமாகவுள்ளேன்.
எதிர்ப்பு அரசியல�ோ, சரணாகதி
அரசியல�ோ செய்ய மாட்டேன்.
உரிமைக்கான குரலாக செயல்படுவேன்.
கேள்வி: தமிழ்த் தேசியக் கூட்ட-

'மக்கள் இன்று சமாதானமாக
வாழ்வதற்கு காரணமானவர்களில்
நானும் ஒருவன்' என்கிறார்
கருணா அம்மான்
ஜனாதிபதி,பிரதமர்
உங்களுடன்
பேச்சுகளைநடத்தியிருந்தார்களா?
இல்லை,
நீங்கள்
அவர்களை
த�ொடர்பு க�ொண்டீர்களா?
பதில்: ப�ொதுஜன பெரமுனவில்
நான் அங்கத்துவம் பெறவில்லை.
எனவே நான் அதில் இருந்துவிலகிக் க�ொள்வதற்கு அவசியமில்லை.
ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகிய�ோர்
இந்நாட்டின் தலைவர்கள் ஆவர்.
அவர்கள் என் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்கள். அது ப�ோன்று நானும்
அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன். நாட்டின் தலைவர்கள் என்ற
முறையில் அவர்கள் உரையாடுவார்கள். தேவை ஏற்படும் ப�ோது நானும்பேசிக் க�ொள்வேன்.
கேள்வி: தற்போது உங்களுக்கு
எதிராக ப�ோர்க் க�ொடிகள் எழுந்துள்ள
நிலையில்,
தேர்தலின்
பின்னர் ராஜபக்ஷ அணியினருடன்

மைப்பினை உருவாக்கியது விடுதலைப் புலிகள்தான் என்றும் நீங்களே
அதற்கு சாட்சியம் என்றும் தாங்கள்
கூறுகின்ற ப�ோதும், தமிழ்க் கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் அதனை
மறுக்கின்றனவே?
பதில்: உண்மையில் இதற்கான
பதிலை முன்பு தந்திருக்கின்றேன்.
இந்த தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு
எதனை ஏற்றிருக்கின்றது? ஆயுதம்
தூக்கியது பிழை என்றவர் சுமந்திரன்.பின்னர் தன்னை க�ொலை
செய்ய வந்ததாகக் கூறி முன்னாள்
ப�ோராளிகளை சிறைக்கு அனுப்பியவர். இவ்வாறு விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தின் வலியை உணராதவர்கள்
எதைத்தான் ஏற்கப் ப�ோகின்றனர்?
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அதிகாரம் இல்லாமலேயே
அனைத்திலும் முன்னேற்றம்

அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச பெருமிதம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

பாராளுமன்ற அதிகாரம் இன்றி
க�ொர�ோனா த�ொற்றை கட்டுப்படுத்திய ஜனாதிபதிக்கு பாராளுமன்ற அதிகாரத்துடன் நாடு முகங்கொடுத்துள்ள
ஏனைய சவால்களை வெல்வது மிக
இலகுவானது என தேசிய சுதந்திர
முன்னணி தலைவர் அமைச்சர் விமல்
வீரவன்ச தெரிவித்தார்.
கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில்
ஆதரவு வழங்காத தரப்பினர் கூட
இன்று அவரை பாராட்டுகின்றனர்.
ப�ொதுத் தேர்தலில் அத்தகையவர்களும் ஆதரவுவழங்க முன்வந்துள்ளதாக கூறிய அவர் சிங்கள,தமிழ்,

முஸ்லிம் சகலரது ஒத்துழைப்புடன்
புதிய அரசாங்கம் உருவாக வேண்டும்
என்றும் கூறினார்.
நேற்று நடைபெற்ற ஊடக மாநாட்டில் கருத்துத் தெரிவித்த அவர்,
க�ொர�ோனாவினால் 11 பேர் மாத்திரமே உயிரிழந்துள்ளனர். அதில் ஒருவரது மரணம் த�ொடர்பில் சந்தேகம்
உள்ளது. ஏனைய 10 பேரும் வ�ௌிநாடுகளில் இருந்து க�ொர�ோனா த�ொற்றுடன் வந்து இங்கு இறந்தவர்களாகும்.
எமது நாட்டில் வைத்து க�ொர�ோனா
த�ொற்றி எவரும் இறக்கவில்லை.இது
உலக சாதனையாகும். வேறு எந்த
நாட்டிலும் இவ்வாறு சாதனை நிகழ்த்-

நியாயத்தை பெற்றுக்...
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டப்ளியு.டி.லக்ஷ்மன்
உறுதியளித்தார். மத்திய வங்கியின் குறைபாடுகளை சரிசெய்து மக்களை நேரடியாக பாதிக்கும் பிரச்சினைகளை
தீர்ப்பதற்கும் நிறுவனத்தின் க�ௌரவத்தையும் ப�ொறுப்பையும் உறுதி
செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
தெரிவித்தார்.
ஈரிஐ மற்றும் த பினான்ஸ் நிறுவ-

னங்களின் ச�ொத்துக்களை கண்டறிந்து வழக்கு த�ொடராது அதனை
கையகப்படுத்தி மக்களுக்கு ச�ொந்தமான நிதியை மீளளிக்குமாறு ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார். நிதி நிறுவனங்களுக்கு கடனை செலுத்துவதிலிருந்து
விலகிக்கொள்பவர்களுக்கு எதிராகவும் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மின்சார சபையின்...
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மின் உற்பத்தி நிலையத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக 50 க�ோடி ரூபாவை
பெற்றுக்
க�ொண்டுள்ளதாக
தற்ப�ோதைய மின்சாரத்துறை அமைச்சர்
முன்னிலையில் மின்சார சபையின்
தலைவர் மேற்படி கூற்றை வெளியிட்டுள்ளார். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் மின்சாரத் துறைக்கு
ப�ொறுப்பான அமைச்சர்கள் மூவர்

அரசியல் பழிவாங்கல்...
இதுவரை 2000 முறைப்பாடுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது டன்
அவற்றில் 97 முறைப்பாடுகளுக்கான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜனாதிபதி
ஆணைக்குழுவின்
விசேட ப�ொலிஸ் பிரிவின் மூலம்
அந்த விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன என்றும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்படி ஆணைக்குழுவின் நட-

செயற்பட்டனர். அதில் என்னுடன்
பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க, ரஞ்சித்
சியம்பலாபிட்டியவும்
துறைசார்ந்த
அமைச்சர்களாக
செயற்பட்டனர்.
அதனை கருத்தில் க�ொண்டு மேற்படி
விவகாரம் த�ொடர்பில் முறையான விதத்தில் கேள்விகளை முன் வைக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)
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வடிக்கைகளை
விரைவுபடுத்தும்
வகையில் ஆறு மாத காலங்கள்
வர்த்தமானி மூலம் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
எனினும் கடந்த அரசாங்கத்தின்
காலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 2000
அரசியல் பழிவாங்கல் சம்பவங்கள்
உள்ள நிலையில் மேற்படி காலத்தை
மேலும்சில மாதங்கள் நீடிப்பதற்கு
நேரிடலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.			
(ஸ)

விருப்பு வாக்குகளுக்காக சக...
தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் சட்டவிதிகள் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினரின் ஆல�ோசனைகளுக்கு அமைய
தேர்தல் பிரசாரங்களை மேற்கொள்ளும் விதம் சம்பந்தமாக ப�ொதுஜன

பெரமுனவின் வேட்பாளர்களுக்கு
விளக்குவதற்காக அலரி மாளிகையில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் ப�ோதே பிரதமர் இவ்வாறு
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

க.ப�ொ.த. (சா/த) பரீட்சை;...
பரீட்சைகள் திணைக்களத்துக்கு
பதிவுத் தபால் மூலம் அனுப்ப
வேண்டும் என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் பீ. சனத் பூஜித தெரிவித்துள்ளார்.
அது த�ொடர்பான மாதிரி படிவம�ொன்று கடந்த ஜுன் 26ம்
திகதி தேசிய பத்திரிகைகளிலும்
பரீட்சைகள்
திணைக்களத்தின்
உத்திய�ோகபூர்வ
இணையத்த-
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ளத்திலும் (www.doenets.lk) பார்வையிட முடியும். விண்ணப்பப்
பத்திரத்தை முழுமையாகப் பூரணப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் என்றும்
தேலதிக விபரங்களைப் பெற்றுக்க�ொள்ள 012785231, 0112785216,
0112784073 மற்றும் அவசர இலக்கமான 1911க்கும் த�ொடர்பு க�ொண்டு
அறிய முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 		
(ஸ)

ப�ொலிஸ் மாஅதிபர் சார்பில்...
ரீட் மனுவினை பிரதானமான பரிசீலனை செய்ததன் பின்னர் அதனை
விசாரணைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ள
அனுமதியளித்து.
மேன்முறையீட்டு
தலைமை
நீதிபதி ஏ.எச்.எம்.டீ. நவாஸ் மற்றும்
ச�ோஹித ராஜகருணா ஆகிய நீதிபதிகள் குழாமினால் இந்த இடைக்காலத் தடையுத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி இந்த மனு த�ொடர்பில்
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சமர்ப்பிப்புக்களை
முன்வைக்குமாறு தெரிவித்து பிரதிவாதிகளாக
பெயரிடப்பட்டுள்ள நுகேக�ொடை
நீதவான் எம்.எம்.மிஹால், பதில்
ப�ொலிஸ்மா
அதிபர்
மற்றும்
சட்டமா அதிபருக்கு நீதிமன்றினால்
அழைப்பாணை விடுத்திருந்தது.
இந்த
நிலையிலே
பதில்
ப�ொலிஸ்மா
அதிபர்
சார்பில்
ஆஜராக முடியாது என சட்டமா
அதிபர் நேற்று அறிவித்துள்ளார்.

நம் தேசத்துக்கு எதிரான...
கருணா க�ொலைகளை செய்த
காலத்திலும், அதன் பின்பும், இன்று
வரையும் நல்லாட்சித் தரப்பினரின்
நிகழ்ச்சி நிரல் நாட்டைப் பிளவுபடுத்துவதாகும். கருணா க�ொலைகளைச் செய்வதைக் கைவிட்டுள்ள
ப�ோதிலும்,
நல்லாட்சியாளர்கள்
நாட்டைப்
பிளவுபடுத்துவதைக்
கைவிடவில்லை. அதனையே நாம்
இங்கு புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும் கருணா கூறியவை
த�ொடர்பாக தற்போது சீ.ஐ.டீ.
யினரால் விசாரணைய�ொன்று நடாத்தப்படுகிறது. எனவே சிறிய பிம்பத்தை அவதானித்தவாறு, பெரிய
பிம்பத்தை நாம் சிறிதளவேனும்
மறந்து விடுவ�ோமாயின் அழிவு
தான் ஏற்படும். அதனால் தான் எப்ப�ோதும் சிறிய பிம்பத்தை ந�ோக்காது,
பெரிய பிம்பம் த�ொடர்பாகவே
அவதானம் செலுத்த வேண்டும்
என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன்.
சிறிய சில்லறை விடயங்களின்
அடிப்படையில்
வாக்களிப்போமாயின், எமது நாடு, நாட்டினம்,
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சமயம், கலாசாரம், எதிர்கால சந்ததியினரின் எதிர்காலம் அனைத்தும்
இல்லாமற் ப�ோய் விடும். இந்த
நாட்டை யாரால் சிறப்பாக ஆட்சி
செய்ய முடியும், ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவர்கள் யார், யாரால் தீவிரவாதத்தை
ஒழித்து மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த முடியும், தேர்தல்களை
உரிய காலத்தில் நடத்தி ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்தக் கூடியவர்கள்
யார், எதிர்கால சந்ததியினரால் சுதந்திரமாக வாழ முடியுமான, பெருமையடைய முடியுமான இலங்கையைக் கட்டியெழுப்பக் கூடியவர்கள்
யார்? ப�ோன்றவை த�ொடர்பான
கேள்விகளையே மக்கள் எப்போதும்
தம்மைத்தாமே கேட்டுக் க�ொள்ள
வேண்டும். இவற்றுக்கான பதில்
யாது என்பதை நான் கூற வேண்டியதில்லை. அதனை சகல இலங்கையரும் அறிவார்கள்.
நன்றி.
உங்கள் அனைவருக்கும் மும்மணிகளின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கட்டும்.

தப்படவில்லை. கடற்படையிலும்
ஆயிரம் பேருக்கு வரை க�ொர�ோனா
த�ொற்றினாலும் எவரும் இறக்கவில்லை.
இலங்கையில் மரணவீதம் தசம
அளவிலே உள்ளது. உலக நாடுகளுடன்
ஒப்பிடுகையில்
நாம்
முன்னிலையில்
இருக்கிற�ோம்.
இலங்கையை ப�ோன்று வேறு நாடு
இருந்தால் காண்பிக்குமாறு சவால்
விடுகிறேன்.
பாராளுமன்றத்தின் ஒத்துழைப்பு
இன்றி க�ொர�ோனா சவாலை த�ோற்கடித்தது ப�ோன்று எம்.சீ.சீ ஒப்பந்தம்
உட்பட ஏனைய சவால்களையும்

ஜனாதிபதி வெல்வார். திருட்டுத்தனமாகவே எம்.சீ.சீ ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. இரு ஒப்பந்தங்கள் ஏற்கெனவே
செய்யப்பட்டுள்ளதாக
நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையில்
கு றி ப் பி ட ப்ப ட் டு ள ்ள து . அ மை ச் சரவைக்கோ
ஜனாதிபதிக்கோ
தெரியாது ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது.
இவற்றை
மாற்றியமைக்க
பலமான பாராளுமன்ற அதிகாரம்
தேவை. கடந்த தேர்தலில் ஜனாதிபதிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காத தரப்பினரும் இம்முறை ம�ொட்டு சின்னத்திற்கு
வாக்களிக்க உள்ளனர் என்றார்.
(பா)

12 துப்பாக்கிகளுடன்...
இவ்வாறு 12 துப்பாக்கிகளுடனும்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
விசேட அதிரடிப்படையினருக்கு
கிடைத்த
இரகசிய
தகவலுக்கு
அமையவே இந்த தேடுதல் நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், மேல் மாகாணத்தில்
பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடு-

பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் 729
பேரை ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
மேல் மாகாண பிரதிப் ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர் தேசபந்து தென்னக�ோன்
தலைமையில் சிறப்பு குற்றத்தடுப்பு
பிரிவினரே இச் சுற்றிவளைப்பை
மேற்கொண்டுள்ளனர்.

தேர்தலுக்கு முன்னர்...
பகுதிகள்
கைச்சாத்திடப்பட்டு
அதற்கான ஆரம்பகட்ட நிதியும்
பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளதாக
அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஆனால் இவ்விடயங்கள் ஏதும்
அக்காலக் கட்டத்தில் பாராளுமன்றத்திலும்,
அமைச்சரவையிலும்
பேசப்படவில்லை. M.C.C. ஒப்பந்தம் த�ொடர்பில் ஆராய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால்
கடந்த ஜனவரி மாதம் நால்வர்
அடங்கிய குழு நியமிக்கப்பட்டது.
குழுவினர்
மீளாய்வு அறிக்கையை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை
(25 ) ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பித்திருந்தார்கள்.
மீளாய்வு
அறிக்கையினை மக்கள் முழுமையாக

அறிந்துக்
க�ொள்ள
வேண்டும்
என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டதற்கு
இணங்க
மீளாய்வு
அறிக்கை
இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றம்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
M.C.C.
ஒப்பந்தம்
த�ொடர்பிலான தகவல்களை மறைக்க
வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்துக்கு
கிடையாது. ப�ொதுத் தேர்தலுக்கு
முன்னர் ஒப்பந்தம்
த�ொடர்பில்
உரிய தீர்மானம் எடுக்கப்படும். ஒப்பந்தை கைச்சாத்திடவும், நிராகரிக்கவும் பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மை ஆதரவு
ஒன்றும் அவசியமில்லை. ஜனாதிபதியே இறுதி தீர்மானத்தை எடுப்பார்.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு; ...
க�ொர�ோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக தற்போது பெருமளவிலான நிறுவனங்கள் மத்திய
கிழக்கு நாடுகளில் மூடப்பட்டுள்ள
நிலையில் இலங்கை பணியாளர்கள்
தமது சம்பளத்தையும் பெறமுடியாத
நிலையில் உள்ளனர்.
மேலும் சில நிறுவனங்களில் சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியையே வழங்கி
வருகின்றன. அத்துடன் பெருமளவிலானவர்கள் மேலதிக நேர
வேலைகளை இழந்துள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை கடந்த ஏப்ரல், மே
மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக செல்வதற்கு சுமார் 30,000 பேர் பெரும்
எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் க�ொண்-

டுள்ளனர். இந்நிலையில் அந்நாடுகளில் க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு
த�ொடர்வதால்
அவர்களுக்கானவேலைவாய்ப்புகளும் இல்லாமல்
ப�ோகலாம் என அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். இலங்கையர்களுக்கு மீண்டும்
வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்
க�ொடுப்பதற்கு
வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு பணியகம் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுடன் தலையீடு
செய்து நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்
என அவர் தெரிவித்தார்.
அதேவேளை சம்பளத்தை இழந்துள்ள இலங்கை பணியாளர்கள்
த�ொடர்பில் அங்குள்ள தூதுவர்கள்ஊடாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். 		
(ஸ)

பல்வேறு அழுத்தங்கள்...
கலந்து க�ொண்ட கூட்டத்தில்
பிரதம அதிதியாகக் கலந்து க�ொண்டு
உரையாற்றுகையிலேயே
பிரதமர்
மகிந்த ராஜபக்ச இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து அவர் அங்கு உரையாற்றுகையில்,..
அன்று
றிசாத்
பதியுத்தீன்
ச�ொப்பிங் பேக்குடன் வடக்கில்
இருந்து வந்தவா் இன்று ல�ொறியுடன் செல்லும் அளவுக்கு வட கிழக்கில் அமைதியான சுழநிலையை ஏற்படுத்தித்துக் க�ொடுத்தோம்.அன்று
மூதூர் வாழ்ந்த முஸ்லிம் மக்களை
விடுதலைப்புலிகள் 2 மணித்தியாலங்களுக்குள்
விரட்டி கந்தளாய்
துரத்திவிட்டார்கள்.அன்று நாங்கள்
முஸ்லிம்களிடம் ச�ொன்னோம். ஒரு
கிழமைக்குள் உங்களை மீள முதூருக்கு குடியமார்த்துவ�ோம் என்று.
அதேப�ோல் புலிப்பயங்கரவாதத்தை
முடித்து மீளவும் மூதூரில் முஸ்லிம்களை குடியமர்த்தின�ோம்.இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஹம்பாந்தோட்டை வரையிலான எந்தப்
பிரதேசங்களுக்கும் மக்கள் எங்கும்
அச்சமின்றி
சென்று வரக்கூடிய
சூழ்நிலையை நாங்கள் ஏற்படுத்தின�ோம். நாங்கள் ஒருப�ோதும் தமிழ்
மக்களுடன் சண்டையிடவில்லை.
புலிப்பயங்கரவாதிகளுடன்
தான்

ப�ோரிட்டு
பயங்கரவாதத்தினை
அழித்து நாட்டில் சமாதானத்தினை
ஏற்படுத்தின�ோம்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய ராஜபக்ச
ஜனாதிபதி தலைமையில் உலகில்
எங்குமில்லாதவாறு
பாதுகாப்புப்
படையினா் ப�ொலிஸார் மற்றும்
சுகாதார அமைச்சும் இணைந்து
தான் க�ொடிய க�ோர�ோனா த�ொற்று
ந�ோயை
வெற்றி க�ொண்டோம்.
அது ஏனைய நாடுகளுக்கு ஒரு
முன் உதாரணமாக உள்ளது. அந்த
கெடுபிடியில் தான் முஸ்லிம்களது
க�ொர�ோனா ந�ோயளிகள் இறந்தவர்களின் உடலை புதைப்பதா அல்லது
எரிப்பதா என்ற பிரச்சினை எழுந்தது.
இவ்விடயத்தினை ரவூப் ஹக்கீம்
தான் பெரிது படுத்தினார். அதன்
பின்னா் அலி சப்றி தலைமையில்
சில முஸ்லிம் குழுவ�ொன்று இது
பற்றி என்னைச் சந்தித்து பேசினார்கள். அதனை நான் சுகாதார
அமைச்சா் பவித்திரா வனினியராச்சி
மற்றும் வைத்திய அதிகாரிகள் விஞ்ஞானிகள் கூடி அவர்களது தகவல்
அறிக்கையின் படியே அது நடைபெற்றது. அவர்கள் எரிப்பதனையே
உறுதிபடுத்தினர். அதனை மீறி அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் அவ்விடயத்தில் கையடிக்கவில்லை என்றார்.

அடுத்த மாதம் மணமுடிக்க இருந்தவர்
நீர்வீழ்ச்சியில் தவறி விழுந்து மரணம்

நீரில் மூழ்கிய யுவதி உயிருடன் மீட்பு
திருமணத்திற்கு
முன்னரான
புகைப்படப் பிடிப்பின் ப�ோது
லக்கல சேரஎல்ல நீர்வீழ்ச்சியில்
தவறி வீழ்ந்த இளைஞர் ஒருவர்
உயிரிழந்துள்ளார். அவருடன் நீரில்
மூழ்கிய யுவதி காப்பாற்றப்பட்டுள்ளார்.
அடுத்த மாதம் 14 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள திருமணத்திற்கு முன்னேற்பாடாக புகைப்படம் எடுப்பதற்கு நேற்று லக்கல செரஎல்ல
நீர்வீழ்ச்சிக்கு இவர்கள் இருவரும்
சென்றிருந்தனர்.
புகைப்படம் எடுக்கும் ப�ோது

வாக்களிப்பு...

நேரத்தை அதிகரிப்பது குறித்து ஆல�ோசிக்கப்படும்.எனினும் இதுவரை அது
தொடர்பில் இறுதி தீர்மானம் எட்டப்படவில்லை.

இவர்கள் இருவரும் நீர்வீழ்ச்சியில்
தவறி வீழ்ந்துள்ளனர்.
அருகிலிருந்தவர்கள்
யுவதியை
காப்பாற்றியுள்ளதுடன் இளைஞன்
நீரில் மூழ்கி காணாமல் ப�ோயுள்ளார்.
இளைஞனை தேடும் பணிகள்
நேற்று இடம்பெற்றத�ோடு நேற்று
பிற்பகல் சடலம் மீட்க்கப்ட்டது.
குருணாகலையை சேர்ந்த 27 வயது
இளைஞரே இவ்வாறு இறந்துள்ளார்.
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணை
நடத்துகின்றனர்.

முத்தையா ...
அர்ப்பணித்துள்ளார். அவரது இந்த
சாதனைக்குத் அவரை நான் மனதார
வாழ்த்துகின்றேன் என்றும் கூறியுள்ளார்.

வெளியேறினால்...
ஜீவன் த�ொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார். தலவாக்கலை நகரில்
நேற்று நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசார
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார்.
த�ொடர்ந்துரையாற்றிய அவர்,....
என்னை
இந்தியாவிலிருந்து
இறக்குமதி செய்ததாக பலர் கூறுகிறார்கள். என்னை அப்படி ச�ொல்பவர்களுக்கு நான் ஒன்றை ச�ொல்கி-

றேன், நான் மலையகத்தை சேர்ந்த
இளைஞன். 'கருப்பையா கங்காணியின் க�ொள்ளுப் பேரன்' என்று
கூறினார்.
மேலும், சிலர் நம்மிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்த முனைகின்றனர்.
நான் பதவிக்காக ஆசைப்படுபவன்
இல்லை.
பதவிகள் நம்மை தேடி வர
வேண்டும். பதவிகளை தேடி நாம்
ப�ோகக் கூடாது என்றார்.

முல்லைத்தீவு மீனவர்...
பிடித்தலை தடை செய்தல்,
அனுமதிக்கப்பட்ட வலைகளைப்
பயன்படுத்தி த�ொழிலில் ஈடுபட
அனுமதித்தல்,
வெளிமாவட்ட
மீனவர்களைக் கட்டுப்படுத்தல்,
க�ொக்குளாய் கடல் நீரேரியில்
இயந்திரப் படகு பயன்டுத்தி மீன்
பிடித்தலைத் தடை செய்தல்,
உள்ளூர்
மீனவர்களுக்கு
கடலட்டை பிடிக்கும் அனுமதி வழங்கல் ஆகிய பிரச்சினைகள் கலந்துரையாடப்பட்டதாக அமைச்சர்
குறிப்பிட்டார்.
மேலும், கரைவலை த�ொழிலில்
ஈடுபடுவ�ோருக்கு நிரந்தர அனுமதி
வழங்கல், நந்திக் கடல் மற்றும்
நாயாறு ப�ோன்ற நீர் நிலைகளைப்
புனரமைத்தல் உட்பட முல்லைத்-

தீவு மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும்
பல்வேறு பிரச்சினைகள் கலந்துரையாடப்பட்டதாகத் தெரிவித்த
அவர், அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றிற்கு சுமுகமான தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார்.
இதேவேளை, சுருக்கு வலைப்
பயன்பாடு ப�ோன்ற தீர்வு காணப்படாத விடயங்களுக்கு, அடுத்த வாரமளவில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்
மற்றும் கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் முல்லைத்தீவு உதவிப் பணிப்பாளர் ஆகிய�ோர் தலைமையில் கூடி
ஆராய்ந்து பெரும்பாலானவர்களின்
கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து சமூகமான தீர்வினைக் காணுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

முகக்கவசங்களில் தேர்தல்...
மேலும்
அரசியல்வாதிகள்
இத்தகைய
நடவடிக்கைகளில்
இருந்து விலகி சரியான முறையில்
தேர்தல்
பிரசாரத்தை
நடத்த
வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
சில தரப்பினர் தங்களது விருப்ப
எண்களையும் கட்சி சின்னங்களையும் முக்கவசங்களில் அச்சிட்டுள்ளதை அவதானித்தோம்.

இது ஏமாற்றமளிக்கிறது. சுகாதார
நெருக்கடியின் ப�ோது இத்தகைய
நடவடிக்கைகளை நாம் தவிர்க்க
வேண்டும்.
இது ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளால் வாக்காளர்கள் திகைத்துப்
ப�ோவார்கள். எனவே, வேட்பாளர்கள் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டுமென்றும் கூறினார்.

SLPP தேர்தல்...
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் காரியாலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக் க�ொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர்
மேலும்
குறிப்பிடுகையில்,
ப�ொருளாதாரத்தை
முன்னேற்றும் சிறந்த திட்டங்களை
வகுத்தே ப�ொதுஜன பெரமுன
தேர்தல் பிரசாரங்களை முன்னெடுத்துள்ளது.
தேசிய உற்பத்திகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவது அரசாங்கத்தின்
க�ொள்கையாக காணப்படுகிறது.

ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில்
ப�ொதுஜன பெரமுன வெளியிட்ட
தேர்தல் விஞ்ஞாபனம்
முழுமைப்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
சுற்றுச் சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தேர்தல் பிரசார
கூட்டங்கள் இடம்பெறும்.
ஜனாதிபதியின் க�ொள்கைகளை
செயற்படுத்தும்
அரசாங்கம்
த�ோற்றம் பெற வேண்டும் என்பதில் மக்கள் கவனம் செலுத்த
வேண்டும்.
ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி பாராளுமன்றத்தில்
நிலையான அரசாங்கம் அமைப்பது அவசியமாகும் என்றார்.

மகேந்திரன் குறித்த...
அதிலிருந்து
அவருக்கு
தப்ப
முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
களுத்துறை பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் கூட்டம�ொன்றில்
உரையாற்றிய அவர்,
அர்ஜுன மகேந்திரனை நியமிப்பதற்கு ரணில் விக்கிரமசிங்க அமைச்சரவை
பத்திரம்
சமர்ப்பித்தார்.
அதற்கு நானும் ராஜித சேனாரத்னவும்
எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். ஆனால்
தான் அவர் த�ொடர்பான முழுப்ப�ொறுப்பையும் ஏற்பதாக ரணில்

விக்கிரமசிங்க கூறினார். 2015 ஆரம்பத்திலேயே பிணை முறி ம�ோசடி
நடந்தது. விசாரணை நடத்துமாறு
நாம் க�ோரின�ோம். ஆனால் எதுவும்
செய்யாமல் ரணில் விக்கிரமசிங்க
கேட்டு வாங்கிக் க�ொண்டார்.
2016 இல் அர்ஜுன மகேந்திரனின் பதவிக் காலம் முடிந்த ப�ோது
மீண்டும் நியமிக்க நாம் எதிர்ப்பு
தெரிவித்தோம். திரும்பவும் ம�ோசடி
நடந்தது.ஜனாதிபதிக்கு
அழுத்தம்
க�ொடுத்து அவரை நியமிப்பதை
நிறுத்தின�ோம்.

நாட்டிற்குள் வரும் அந்நிய...
அந்நிய செலாவணியை அதிகரிப்பதிலுள்ள
இடையூறுகளை
குறைப்பதற்கும் நிதி , ப�ொருளாதார மற்றும் க�ொள்கை அபிவிருத்தி
அமைச்சர் என்ற ரீதியில் பிரதமரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
வழங்கியுள்ளது.
இதற்கமைவாக
நாட்டிற்கு
அப்பால்
வெளிநாடுகளுக்கு
பெருமளவில் செல்லும் அந்நிய
செலாவணியை வரையறுப்பதற்கு
அமைவான உத்தரவுகளை உள்ளடக்கி வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவிப்பின் காலத்தை
2020 ஜுலை மாதம் 2ஆம் திகதி

த�ொடக்கம் மேலும் 6 மாத காலத்திற்கு நீடிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கமைவாக அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு எந்தவித தடையுமில்லை.
இருப்பினும் தேவையற்ற இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை த�ொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்படும்.
இதேப�ோன்று
நாட்டிற்குள்
அந்நிய செலாவணி வருவாயை
மேம்படுத்துவதற்காக
மிக
தேவையான தெளிவான நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு இதன்
ஊடாக ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்-

பட்டு வருகின்றன. விசேட வைப்பீட்டு கணக்கு மூலம் நாட்டில்
வெளிநாட்டு செலவாணி பணத்தை
ஊக்குவிப்பதற்காக தேவையான
நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக இதற்கு முன்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகளை
முன்னெடுக்கும்
ப�ோது
தற்ப�ோதுள்ள சில சட்டங்களிலுள்ள
விதிமுறைகளில் சில வரையறை
மற்றும் இடையூறுகள் காணப்படுகின்றன.
அதற்கமைவாக
இவற்றை
தீர்ப்பதற்காக 2017ஆம் ஆண்டு
இலக்கம் 12 இன் கீழான வெளிநாட்டு செலவாணி சட்டத்தின் 29

ஆவது சரத்தின் கீழ் த�ொடர்புபட்ட
விதிமுறைகளுக்கு
அமைவாக
2020.04.02 மற்றும் 2020.04.08
வர்த்தமானி அறிவிப்பின் மூலம்
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டவற்றில்
திருத்தத்தை மேற்கொள்ள அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.
இதற்கமைவாக,
வெளிநாடுகளிலுள்ள
இலங்கையர்களுக்கும்
நாட்டில் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு விரும்பும் வெளிநாட்டு
முதலீட்டாளர்களுக்கும்
இந்த
விசேட வைப்பீட்டுக் கணக்கில்
அந்நிய செலவாணியை வைப்பீடு
செய்வதிலுள்ள தடையை குறைத்துக்கொள்ள முடியும்.
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அவல வாழ்வுக்கு
முடிவு எப்போது?

CP BGZ-5564 Yamaha
FZ S, 2018 motor
cycle.
கூடிய
விலைக்கு. வெலிபல்
பிணான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு -03 , த�ொ.
பே. 0711 210810.
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gjptpyf;fk; : PV 102751
fk;gdp nrayhsh;fs;

க

டந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின்
கிரான் பிரதேச செயலாளர்
பிரிவிலுள்ள முறுத்தானை மற்றும்
பிரம்படித்தீவு ஆகிய கிராமங்களில்
வீடமைப்புத் திட்டங்கள் ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டன.
அன்றைய அரசில் வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அமைச்சராக
சஜித் பிரேமதாச இருந்த வேளையில்
தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையின்
கீழ் கம்உதாவ தேசிய வீடமைப்பு திட்டத்தினால் மேற்படி வீடமைப்புத் திட்டங்கள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன.
ஆனால் இந்த வீடமைப்புத் திட்டங்கள் இன்னும் நிறைவு செய்யப்படாமையால் அவ்வீடுகளுக்குரிய மக்கள்
பல்வேறு அச�ௌகரியங்களுக்கு முகம்
க�ொடுத்து வருகின்றனர்.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கிரான்
பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள முறுத்தானை மற்றும் பிரம்படித்தீவு ஆகிய
இரு கிராமங்களும் மிகவும் பின்தங்கியவை ஆகும்.
இக்கிராமங்களில் வசிப்போர் விவசாயத் த�ொழிலையே மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். அங்குள்ள குடும்பங்கள்

மிகவும் வறிய நிலையில் வாழ்ந்து வருகின்றன.
தேசிய வீடமைப்பு அதிகார
சபையின் கீழ் ‘கம்உதாவ’ தேசிய வீடமைப்பு திட்டத்தின் மூலம் வீடுகள்
திருத்தம் மற்றும் புதிய வீடுகள் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன.
முறுத்தானை மற்றும் பிரம்படித்தீவு ஆகிய பின்தங்கிய கிராமங்களின்
மக்கள்
அடிப்படை வசதிகளற்ற
நிலையில் வறுமையுடனேயே வாழ்ந்து

முறுத்தானை, பிரம்படித்தீவு
மக்களின் நீண்ட நாள் ஏக்கம்
வருகின்றனர்.
முறுத்தானை கிராமத்தில் 38 புதிய
வீடுகளை நிர்மாணிக்கும் வேலைகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், 14 வீடுகளின்
திருத்த வேலைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
பிரம்படித்தீவு கிராமத்தில் 39 புதிய
வீடுகளை அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், 20 வீடுகளின்

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
mk;gyhq;nfhil> Nghftj;j> ,yf;fk;
31,y; trpj;jtUk;> jw;NghJ ntypf;fil
rpiwr;rhiyapy; ,Ug;gtUkhd `f;fpdp
m]q;f j rpy;th (Nj.m.m.,y. 722163362V)
Mfpa
vd;dhy;
mk;gyhq;nfhil>
Nghftj;j>
,yf;fk;
31,y;
trpf;Fk;
Njyj; R[Pth kNdhhp j nrha;rhtpw;F
(Nj.m.m.,y. 766862861V) toq;fg;gl;L
vdJ
mw;Nwhzpj;
jj;Jtjhuuhf
epakpf;fg;gl;l jpU. uh[; n`l;bahur;rp
%yk; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 308
kw;Wk; 2017.12.20 jpfjpAila epakdk;
,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;wJ.
`f;fpdp m]q;f j rpy;th

ஒரு முக்கியமான தகவல் தமிழக அரசியலை வட்டமடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
ச.ம.க தலைவர் தனது கட்சியை ம�ொத்தமாகவே கலைத்து விட்டு பா.ஜ.கவில் சேர
ப�ோவதாக ச�ொல்லப்பட்டு வருகிறது.
பா.ஜ.க எப்படி, கவுண்டர் சமுதாய வாக்குகளை ஓரளவு தக்க வைத்து க�ொண்டுள்ளத�ோ, அதேப�ோல நாடார்களின் வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளது. அதேசமயம், இந்த
வாக்குகளின் எண்ணிக்கையை வலுப்படுத்தவும், பெருக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
அதனால்தான் சசிகலா புஷ்பாவிடம்,
க�ொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள நாடார் சமுதாயத்தின் வாக்குகளை அள்ளுவதற்கு ஏற்கனவே ஒரு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; njhpT nra;ag;gl;l tpLjpfspy;
fl;by; %l;ilg;g+r;rpfis mfw;Wtjw;fhf Nrit
toq;FdnuhUtiu njhpT nra;jy;
Contract No.: USJP/EIS/03/PC/02/2020
1.

2020 Mk; Mz;by; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l tpLjpfspy;
fl;by; %l;ilg;g+r;rpfis mfw;Wtjw;fhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd;
rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

2.

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

3.

2020 [_d; 30 Mk; jpfjpapypUe;J 2020 [_iy 14 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU
Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; = [ath;jdGu
gy;fiyf;fof jhgdq;fs;/ jfty; kw;Wk; NritfSf;fhd cjtp gjpthshplkpUe;J
Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiyg; ngw;W (njhiyNgrp:
011-2802856) fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
ghPl;rpf;fyhk;.

4.

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l tpLjpfspy; fl;by;
%l;ilg;g+r;rpfis mfw;Wtjw;fhd chpkj;ij fkj;njhopy; jpizf;fsj;jpypUe;J
ngw;Wf; nfhz;l tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia
ngw;Wf; nfhs;th;.

6.

2020 [_d; 30 Mk; jpfjpapypUe;J 2020 [_iy 14 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy
ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf
Mapuk; &ghit (1>000 &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT
nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ gy;fiyf;fof rpwhg;gh; fUkgPlj;jpy; nuhf;fg;
gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.
= [ath;jdGu gy;fiyf;fof epUthf fl;blj;jpd; gpujhd rig miwapy; 2020 [_
iy 08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.
,e;j $l;lj;jpy; gq;FngWk; tpiykDjhuh;fs; khj;jpuNk ,e;Nehf;fj;jpw;fhd
tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;.

7.

2020 [_iy 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F = [ath;jdGu gy;fiyf;fof
epUthf fl;blj;jpd; gpujhd $l;l miwapy; tpiykDf;fs; %lg;gLk;.

8.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk;> tpsf;fk; kw;Wk; jpwf;Fk;
jpfjp Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tp %Lk; jpfjpahd 2020 [_iy 15 Mk;
jpfjpad;W Nfs;tp %Lk; Neukhd K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf
ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fof jhgdq;fs;/jfty; kw;Wk;
NritfSf;fhd
cjtp gjpthsUf;F fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy;
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s
~~Nfs;tpg; ngl;bapy;|| Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J jhkjkhd tpiykDf;fSk;
epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa tpiykDjhuUf;F jpUg;gp mDg;gg;gLk;.
ve;jnthU jhkjj;jpw;Fk; jghypy; mDg;gg;gl;l rhd;Wfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.
tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuk; Kbe;j gpd;dh;> cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; (xt;nthU
tpiykDjhuUf;Fk; xU gpujpepjp vd;w Kiwapy; ,e;epfo;tpy; gq;F ngw;wyhk;.

9.

10. 2020 xf;Nuhgh; 15 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;
Ntz;Lk;.
11. gy;fiyf;fofj;jpw;F tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; kPsspf;fg;gLk;
tpiykDg; gpizahf 40>000 &ghit tpiykDjhuh;fs; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R

mikr;R jiyik mYtyfj;jpy; juTr; Nrkpg;gfj;Jld;
ru;tu; miw tbtikg;G> toq;fy;> epWTjy;
xg;ge;j ,y.: HP/HI/H/2018/02
1.

mikr;R jiyik mYtyfj;jpy; juTr; Nrkpg;gfj;Jld; ru;tu; miw tbtikg;G>
toq;fy;> epWTjYf;fhd nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk;
,Ue;J Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R rhu;gpy; mikr;R
ngWiff; FO “C1” (MPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs;
jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

2.

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

3.

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; tpiykDjhuu; 2007 ,d; 7Mk;
,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; fPo; xUq;fpizf;fg;gl;ltuhfTk; gjpTnra;ag;gl;l
xg;ge;jk; xd;wpw;fhf PCA3 rhd;wpjio ngw;wtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.

kPsspf;fg;glhj 3>500.00
2020.07.13Mk; jpfjp tiu
vOj;J%yf; Nfhupf;if
,lkpUe;J Mu;tKila
tpiykD Mtzq;fspd;

tpiykDf;fis jpwj;jy;:
epUthf fl;blj;jpd; gpujhd rig miw>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy>
ENfnfhl.
jiyth;/ jpizf;fs ngWiff; FO>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
19.06.2020

&gh fl;lzj;ij nrYj;jp 2020.06.30 njhlf;fk;
K.g. 9.30 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu Ntiy ehl;fspy;
xd;iw rku;g;gpj;J Nkyjpfr; nrayhsu; (ngWif)
tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd
KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.

tpiykD Mtzq;fis fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;f KbAk;.

6.

njhopy;El;g Kd;nkhopT kw;Wk; epjp Kd;nkhopT (tpiykD rku;g;gpg;G gbtk;
kw;Wk; tpiy ml;ltiz) ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
Fwpj;j fbj ciwfspy; ~njhopy;El;g Kd;nkhopT| kw;Wk; ~epjp Kd;nkhopT|
vd njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; (nghJ ngWif Kiwapd; ,ul;il
fbjTiw Kiw gpd;gw;wg;gly; Ntz;Lk;). Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l
njhopy;El;g kw;Wk; epjp Kd;nkhopTfs; njhlu;Gila ,U Kj;jpiuaplg;gl;l
fbj ciwfspy; ~mry;| kw;Wk; ~efy;| vdf; Fwpg;gpl;L mit ,uz;ilAk;
Kj;jpiuaplg;gl;l fbj ciwapy; ,l;L ntt;Ntwhd fbj ciwfspd; ,lJ
gf;f Nky; %iyapy; ~ngWiff;fhd tpikDtpd; ngaiu| Fwpg;gpl;L 2020.07.14
md;W K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd;du; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F
my;yJ nfhOk;G -10> = rq;fuh[ khtj;ij> ,y. 26> 2MtJ khb> (nkb
`T]; fl;blk;) Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;rpd;
ngWifg; gpupT> $l;l miw vd;w Kftupapy; itf;fg;gl;bUf;Fk; tpiyNfl;Gg;
ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

7.

midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l
tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l 275>000.00 ,yq;if &gh tpiykDg;
gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ 119
ehl;fSf;F nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz njhopy;El;g
Kd;nkhopTld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

8.

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2020.07.07 md;W K.g. 10.00f;F nfhOk;G -10>
rq;iff;Fupa gj;Njfk tpkytd;r Njuu; khtj;ij> Rtrpupgha> Rfhjhuk; kw;Wk;
RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R> gzpg;ghsupd; (Rfhjhu jfty;)
mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

9.

Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30
njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu nfhOk;G -10> = rq;fuh[ khtj;ij> ,y. 26> 2
MtJ khb> Nkyjpfr; nrayhsuplk; (ngWif) ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis
ngwyhk; (njh. 011-2112713/ 011-2112717)

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthpfs; gpd;tUkhW:
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;jy;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhf
tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis xg;gilj;jy;.

இதற்கு உதாரணம் ச�ொல்ல வேண்டுமென்றால், ச�ௌகிதார் என்பதற்கு ‘பாதுகாவலர்கள் அல்ல திருடர்கள்' என்று ராகுல்காந்தி அன்று இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம்
ச�ொல்லி விமர்சித்திருந்தார்.
அப்போது சரத்குமார் ‘ம�ோடி கள்வர்தான், மக்களின் மனம் கவர்ந்த கள்வர்'
என்றார். அப்போதிருந்தே ஒரு இணக்கம்
இருந்திருக்கவே கூடும்.
தற்போது க�ொர�ோனா ஒருபக்கம் இருந்தாலும், தேர்தலுக்கு தங்களை ஒவ்வொரு
கட்சியும் தயார் படுத்தி வருகிறது.அந்த
வகையில் சரத்குமார் பா.ஜ.கவுக்கு தாவும்
தருணம் வந்துவிடும் என்றே தெரிகிறது.
ஒருவேளை பா.ஜ.கவில் சரத்குமார் இணை-

ngWif mwptpj;jy;

jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; ,Wjpj; jPh;khdk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

cjtpg; gjpthsh;
jhgdq;fs; (jfty; kw;Wk; Nritfs; gphpT)>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy> ENfnfhl.

வருகின்றனர்.
அத்தோடு க�ொர�ோனா வைரஸ்
அச்சம், டெங்கு அபாயம் மற்றும்
காலநிலை மாற்றங்களால் அவர்கள்
சிரமப்படுகின்றனர்.
தங்களது பிள்ளைகளை பாதுகாப்பாக பராமரிக்க
முடியாத அச்சத்தில் அவர்கள் வாழ்கின்றனர்.
ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் ஜனாதிப-

தியின் நாட்டை கட்டியெழுப்பும் ‘சுபீட்சமான ந�ோக்கு’ என்னும் த�ொனிப்பொருளில் கிராமத்துக்கு ஒரு வீடு எனும்
திட்டத்தில் தேசிய வீடமைப்பு அதிகார
சபையினால் வீடுகள் அமைக்கப்பட்டு
வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில் வீடுகள் இல்லாமல்
இருக்கும் தங்களது பரிதாப நிலையைக்
கருத்தில் க�ொண்டு, இடைநடுவில்
கைவிடப்பட்டுக் கிடக்கும் வீடமைப்புப் பணிகளை மீள ஆரம்பிக்குமாறு
இம்மக்கள் க�ோருகின்றனர்.
பல குடும்பங்கள் மரக்கறி பயிர்ச்
செய்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
மேலும் பலர் கூலித் த�ொழிலையே
பிரதான த�ொழிலாக மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். அவர்கள் தற்போது வருமானம் இழந்து ப�ொருளாதார ரீதியாக
கஷ்டப்படுகின்றனர். தங்களது வீட்டுத்
திட்டம் முற்றுப் பெற்றாலேயே அச்ச-

அரைகுறையில்
கைவிடப்பட்டுள்ள
வீடமைப்புத் திட்டம்
மின்றி நிம்மதியுடன் வாழ முடியுமென
அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
எனவே இடைநடுவில் நிறுத்தப்பட்ட வீட்டுத் திட்டத்தை மீண்டும்
ஆரம்பித்து தங்களது துன்பத்தைத்
தீர்த்து வைக்குமாறு அம்மக்கள் க�ோருகின்றனர்.

எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

பா.ஜ.க பக்கம் தாவுவதற்கு தயாராகிறார் சரத்குமார்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

5.

திருத்த வேலைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ஆனால் அனைத்து வேலைகளும்
இடைநிறுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே
காணப்படுகின்றன.
இதன் காரணமாக முறுத்தானை
மற்றும் பிரம்படித்தீவு ஆகிய கிராமங்களில் வசிக்கும் மேற்படி மக்கள்
இப்போது உரிய தங்குமிட வசதியின்றி அல்லல்படுகின்றனர். அம்மக்கள் தங்குவதற்கு வீடுகள் இன்றி
தற்காலிக க�ொட்டில்களில் பல்வேறு
இடர்பாடுகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:
jiytu;
mikr;R ngWiff; FO “C1”
Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R
(nkb `T]; fl;blk;)
2MtJ khb> ,y. 26
= rq;fuh[ khtj;ij
nfhOk;G 10.

வதாக இருந்தால், மிகப் பெரிய பதவி,
அல்லது ப�ொறுப்பை எதிர்பார்க்கக் கூடும்
என்றும் தெரிகிறது.காரணம், சரத்குமாருக்கென்று ஒரு வங்கி உள்ளது.
தேர்தலில் இவர் நிற்கும் ப�ோதெல்லாம்
இவரது சமூகம் இவரை கைவிடுவதில்லை.
மேலும் அவர் அரசியல் அறிவு உள்ளவர். த�ொடர்ச்சியாக பல அரசியல் நிகழ்வுகளையும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறார். இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
பிரதமரிடம்
தனிப்பட்ட
முறையில்
நெருக்கம் உள்ளவர். அதனால் பா.ஜ.கவில் இணைவது என்பது நிறைய சாதகங்களை ஏற்படுத்தக் கூடும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.

கருத்துக்கணிப்பு என்ற ப�ோர்வையில்
மக்களிடம் தனிப்பட்ட தகவல் திரட்டல்
- விழிப்பாக செயற்படுமாறு அறிவுறுத்தல்
ப�ொதுத் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு என்ற ப�ோர்வையில் சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக ப�ொதுமக்களிடம் தனிப்பட்ட விவரங்களை திரட்டும்
நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக
இலங்கை தகவல் த�ொழில்நுட்ப சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
ப�ொதுத்தேர்தல் த�ொடர்பில் கருத்துக்கணிப்பு
மேற்கொள்வதாகவும் சில குழுக்களின் அங்கத்துவம் த�ொடர்பில் ஆராய்வதாகவும் தெரிவித்து
சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக முன்னெடுக்கப்படும் விளம்பரங்கள் ஊடாக இவ்வாறு ப�ொதுமக்களின் தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன.
அது த�ொடர்பில் விழிப்புடன் செயற்படுமாறு
மேற்படி சங்கம் நாட்டு மக்களை கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளது.

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;Nfhuy;

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gphpT)
gfpuq;f tpiykD 4323T

thA toq;fy; njhFjpnahd;iw
ΈGAS SUPPLY SYSTEMΉ toq;fp>
epWtp> ghPl;rpj;J kw;Wk; nraw;gLj;jp
xg;gilj;jy;
,yq;if
ngw;Nwhypa
$l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if>
jpizf;fs
ngWiff;FOj;
jiythpdhy;
cs;@h;
toq;Feh;fsplkpUe;J
tpiykDf;
NfhUk;
gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguf;
Fwpg;G kw;Wk; epge;jidfSf;fikthf NkNy
Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;iw toq;Fjy;> epWtp ghPl;rpj;J
,aq;fr; nra;J kw;Wk; xg;gilg;gjw;fhf Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.
ve;jnthU
tpiykDjhuUk;
tpiykDf;fis
rkh;g;gpg;gjhdhy; &. 20>000.00 kPsspf;fg;gLk;
gpizj;njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf;
fl;lzkhd &. 1>000.00 njhifiaAk; 2020
[{iy 20Mk; jpfjp 1500 kzp tiu mYtyf
jpdq;fspy;
,yf;fk; 609> nlhf;lh; nldp];lh;
B
rpy;th
khtj;ij>
nfhOk;G-09
vd;w
Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf;
$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpy; 5Mk;;
khbapYs;s> fhrhshpw;F my;yJ Rj;jpfhpg;G
gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdpapYs;s
fhrhshpw;F
fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg; gzkhfr;
nrYj;j Ntz;Lk;.
tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpYs;s epge;jidfs;
kw;Wk; tpguf; Fwpg;Gf;fs; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk;
vd;w
,izaj;jsj;jpy;
www.dgmarket.com
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk;
tpiykDg;
gj;jpuq;fis
fPNoAs;s
cj;jpNahfj;jhplkpUe;Jk;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykDf;fs;
jpizf;fs
ngWiff;FOj;
jiythpdhy; 2020 [{iy 22Mk; jpfjp 1430
kzp tiu nghWg;Ngw;fg;gLtJld;> cldbahf
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT khehl;L kz;lgj;jpy; mit
jpwf;fg;gLk;.
Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j> fsdp;.
njh.Ng: 011-2400110
kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk
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tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;
(,yq;if) fk;gdp
gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l fPNo jug;gl;Ls;s tpiyf;Nfs;tp Nfhuy;fs;
njhlHgpyhd ,Wjpj; jpfjp gpd;tUkhW fhl;lg;gl;Ls;sJ.

tpiyf;
Nfs;tp
,yf;fk;
058/T/2019

065/T2019
067/T/2019

088/T/2019

091/T/2019

116/T/2019
154/T/2019
002/T/2020

014/T/2020

tpiyf;
Nfs;tp
Nfhuy;fis
cUg;gb
epiwT
nra;atpUe;j
jpfjp
fl;Lehaf;f>
gz;lhuehaf;f
rHtNjr
2020.03.31
tpkhdepiyaj;jpw;F rHtH fzdp toq;Fjy;.
(Supply of Server Computers at Bandaranaike
International Airport, Katunayake)
fhw;Wg;gjdhf;fpfis toq;Fjy;> ,izj;jy;
2020.03.31
kw;Wk; nraYhpikaspg;G
fl;Lehaf;f>
gz;lhuehaf;f
rHtNjr
2020.04.08
tpkhdepiyaj;jpd;> ke;jhiufis eLtjw;Fj;
Njitahd
jhtu
CLGio
topf;fUtp
fl;likg;gjw;fhf
(Construction of Poly Tunnel for Orchid Plantation
at Bandaranaike International Airport, Katunayake)
gyhyp
rHtNjr
tpkhd
epiyaj;jpw;F
2020.03.31
ifalf;fj;jf;f
jP
tpirf;
Foha;g;nghwp
toq;Fjy;
(Supply of 01 No. Portable Fire Pump for Jaffna
International Airport, Palaly)
fl;Lehaf;f>
gz;lhuehaf;f
rHtNjr
2020.03.24
tpkhdepiyaj;jpd; rq;f fsQ;rparhiyf;F
10 njhd;fisf; nfhz;l Scissor Hoist xd;iw
toq;Fjy;>
,izj;jy;>
Njuha;T
kw;Wk;
nraYhpikaspg;G.
Supply, Installation, Testing & Commissioning
of 10 Ton Scissor Hoist at Bonded Warehouse at
Bandaranaike International Airport, Katunayake)
gyhyp aho;g;ghzk;> rHtNjr tpkhdepiyaj;jpd;
2020.04.08
gjtpazpapdUf;fhf jq;Fkplk; mikj;jy;
fhw;Wr;rPuhf;fpfis toq;Fjy;> nghUj;Jjy;
2020.03.31
kw;Wk; nraYhpikaspg;G
fl;Lehaf;f>
gz;lhuehaf;f
rHtNjr
2020.04.01
tpkhdepiyaj;jpw;F
Gj;jk;
Gjpa
gazpg;
nghjpfisf;
nfhz;L
nry;tjw;fhd
1000
js;Stz;bfis
toq;Fjy;
kw;Wk;
Vw;Wf;nfhs;sy;.
(Supply & Acceptance of 1,000 Nos. Brand New
Passenger Baggage Trolleys for Bandaranaike
International Airport, Katunayake)
fl;Lehaf;f>
gz;lhuehaf;f
rHtNjr
2020.03.25
tpkhdepiyaj;jpw;F 55" kw;Wk; 32" Industrial
Displays kw;Wk; THIN CLIENT fzdpfis
toq;Fjy;

tpiyf;
Nfs;tp
Nfhuy;fis
epiwT
nra;Ak;
Gjpa jpfjp
2020.07.28

Muk;g
tpiyf;
Nfs;tp
Fwpj;J
$Lk; jpfjp
---

2020.07.21

---

2020.07.28

2020.07.15

2020.07.21

---

2020.07.28

2020.07.15

2020.07.29

2020.07.15

2020.07.21

---

2020.07.29

---

2020.07.29

---

,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fs; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if)
fk;gdpapd; www.airport.lk vd;w ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; %yk; my;yJ 011-2264103/ 011-2264101 vd;w
njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) fk;gdp
gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>
fl;Lehaf;f
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ப�ொதுஜன பெரமுன, சுதந்திர கட்சி,
முஸ்லிம் பிரமுகர்கள் - பிரதமர் சந்திப்பு

ப�ொதுசன பெரமுன, ஸ்ரீல.சு.கட்சிகளில் பாராளுமன்றத் தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும் வேட்பாளர்கள்
க�ொண்ட முஸ்லிம் அமைப்பின்
கூட்டம் நேற்று தெஹிவளையிலுள்ள சஹ்ரான் வரவேற்பு மண்டபத்தில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி
சப்றி தலைமையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச, முன்னாள்
அமைச்சர் சுசில் பிரேம் ஜயந்த,
காமினி ல�ொக்குகே, பேராசிரியர்
ஜீ.எல்.பீரிஸ், முன்னாள் அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபா, உள்ளூராட்சி
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரமுகர்களும் கலந்து க�ொண்டிருப்பதை
காணலாம்.

படங்கள்: அஸ்ரப் ஏ சமத்

நாட்டுக் கூத்துக் கலையைப் ப�ோன்று

அருகி செல்லும் மத்தளம் கட்டும் த�ொழில்

ம

ட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
மத்தளம் (பேச்சு வழக்கில் மத்தாளம்) கட்டும் த�ொழிலில்
ஈடுபட்டு வருபவர்களின் வாழ்வாதாரம் தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அத்தொழிலை நம்பி
குடும்ப சீவியத்தை நடத்துபவர்கள்
மிகுந்த சிரமங்களை எதிர்நோக்குகின்றனர்.
மட்டக்களப்பு,
க�ொக்கட்டிச்ச�ோலை பகுதியில் பாரம்பரியத்
த�ொழிலான
மத்தாளம் கட்டும்
த�ொழிலில் சிலர் பரம்பரை பரம்பரையாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது க�ொர�ோனா த�ொற்று காரணமாக மத்தாளம் கட்டுவதற்குரிய
மூலப்பொருட்களைப்
பெறுவது
உட்பட பல்வேறு விடயங்களில் சிரமங்களுக்கு முகம்கொடுத்து வருவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
“நாங்கள் பரம்பரையாக இந்த மத்தளம்கட்டும் த�ொழில்தான் செய்து
வருகிற�ோம். மத்தாளம் செய்வதற்கு
நல்ல பலாமரம் தேவை. இல்லாவிட்டால் மஞ்சவண்ணா மரம் தேவைப்படும். பலாமரத்தில் மத்தளம் செய்-

தால்தான் நல்ல உறுதியாக இருக்கும்.
இப்போது பலா மரம் கிடைப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது. மத்தளம் செய்ய
மரம் கிடைத்தாலும் அதற்கு மான்,

மரை, குரங்கு ப�ோன்ற விலங்குகளின் த�ோலைப் பெற்றுக் க�ொள்வது
சிரமமாக இருக்கிறது. காட்டில்
இயற்கை மரணம் அடைகின்ற

த�ொழிலை ஊக்குவிக்க வேண்டியது
அனைவரதும் கடமையாகும். மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட சிலரால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் இத்தொழிலை
இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கும் ச�ொல்லிக் க�ொடுக்க
வேண்டும் என்பது இராசலிங்கத்தின்
விருப்பமாகும்.
முதலில் ஒரு பலாமரத்தின் அடிப்பகுதியை அறுத்து எடுத்த பின்னர்
அதனை வெட்டி, உருண்டையாக்கி
குத்தி குடைய வேண்டும். அதன்பின்னர் இருபக்கமும் மிருகங்களின் பதப்படுத்தப்பட்ட த�ோலைக் க�ொண்டு
இறுக்கமாகக் கட்ட வேண்டும்.

அதன் இரு பக்கங்களையும் உச்சப்
பகுதி, உடுக்கைப் பகுதி என்று வெவ்வேறாக ச�ொல்கின்றார்கள்.
ஒரு மத்தளம் கட்டுவதற்கு ஒரு வாரம்
செல்கின்றது. இதற்கான செலவும்
கூடுதலாகும். பலா மரத்தின் அடிப்
பகுதி ஒன்றை வெட்டி வீட்டுக்குக்
க�ொண்டு சேர்க்கும் வரை அதற்கான
செலவு 10,000 ரூபா ஆகின்றது. பின்னர்
மரத்தை த�ோண்டும் கூலி 6000 ரூபா,
மான் அல்லது மரை ப�ோன்ற விலங்கின் ஒரு அடித்தோல் 1000 ரூபா, மத்தளத்திற்கு முத்திரைக்கட்டு கட்டுவதற்கு
4500ரூபா.
இவ்வாறு ம�ொத்தமாக 21,500 ரூபா
வரை செலவாகின்றது. ஆனால் ஒரு

கிழக்கில் பாரம்பரியமாக த�ொழில்
செய்து வரும் த�ொழிலாளர்களுக்கு
கைக�ொடுத்து உதவுவது அவசியம்

விலங்குகளின் த�ோலை எடுப்பதற்கும் சட்டம் இடம் க�ொடுப்பதில்லை. இதனால் மத்தளம்
கட்டும் த�ொழில் செய்யும் பலர்
இந்தத் த�ொழிலை விட்டு கூலித்
த�ொழில்களுக்குப் ப�ோய் விட்டார்கள். அரசாங்கம் மத்தளம்கட்டும் எங்களைப் ப�ோன்ற த�ொழிலாளர்களுக்கு
உதவுவதற்கு
முன்வர வேண்டும். காட்டில்
இயற்கை மரணம் அடைகின்ற
குரங்கு, மான், மரை ப�ோன்றவற்றின் த�ோல்களை பெற்றுத்
தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்” என்கிறார் மத்தளம்
கட்டும் த�ொழிலில் ஈடுபடும்
க.இராசலிங்கம் என்பவர்.
அருகி வரும் இசைக்கருவிகளில் ஒன்றாக மத்தளம்
உள்ளது. இந்த மத்தளம் கட்டும்

மத்தளம் 25,000 ரூபாவுக்கு விற்பனை
செய்யப்படுகின்றது. மத்தளங்களின்
அளவைப் ப�ொறுத்து பெரியது, சிறியது
என அதன் அளவிற்கு விற்பனை செய்கின்றனர்.
உண்மையில் இத்தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் காலத்தையும் நேரத்தையும் வீணாக்குகின்றார்களே தவிர
பெரிய இலாம் ஈட்ட முடியாதுள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் க�ொண்டு அருகி
வரும் பாரம்பரிய மத்தளக் கைத்தொழிலை இலகுபடுத்தி, அதனை இலாபம்
ஈட்டும் த�ொழிலாக மாற்றுவதற்கு அரசாங்கமும், அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். இந்தத் த�ொழிலில்
ஈடுபட்டு வரும் ப.கதிர்காமநாதன் என்பவர் இப்படிக் கூறுகின்றார்.
“எங்களுக்குப் பிறகு இந்தப் பாரம்பரிய த�ொழிலைச் செய்வதற்கு எவரும்
இல்லை. இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தளம் கட்டும் த�ொழிலை ஒரு ஆத்ம திருப்திக்காவது பழக வேண்டும். அருகி வரும்
இத்தொழிலை
இளைஞர்களுக்கு
ச�ொல்லிக் க�ொடுக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நாங்கள்
ச�ொல்லிக் க�ொடுக்கத் தயாராக இருக்கிற�ோம். காடுகளில் இயற்கையாக
உயிரிழக்கும் மிருகங்களின் த�ோலை
பெற்றுத் தர அரசு உதவ வேண்டும்.”
நாட்டுக் கூத்து என்பது கிழக்கில்
அருகிச் செல்லும் கிராமிய கலைவடிவம் ஆகும். முன்னொரு காலத்தில் கிராமங்களில் பிரதான கலையாக நாட்டுக்
கூத்து விளங்கியது. இன்று இளைய
தலைமுறையினருக்கு இக்கலை பற்றி
அடிய�ோடு தெரியாது. இக்கலைக்கு
புத்துயிர் க�ொடுக்க வேண்டுமானால்
மத்தாளம்
கட்டும்
த�ொழிலுக்கு
கைக�ொடுப்பது முக்கியம். அரச,அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் இதற்கு உதவ
முன்வர வேண்டும் என்பதே மத்தளம் தயாரிப்போரின் க�ோரிக்கையாகும்.

துஜியந்தன்
பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்

வடக்கு செய்திகள்

தினகரன்
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நல்லாட்சியிலும்
அபிவிருத்திகள்
பாடசாலை சுகாதார நைடமுறைகளை
முன்னெடுக்கப்படவில்லை

கண்காணிக்க விசேட குழு அமைப்பு

பாடசாலை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி தகவல்
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

பாடசாலைகளில் சுகாதார நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதை கண்காணிப்பதற்கு பாடசாலை மட்டத்தில்
விசேட குழு நியமிக்கப்படவுள்ளதாக பாடசாலை சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி நித்தியானந்தா தெரிவித்தார்.
க�ொவிட் 19 வைரஸ் தாக்கத்தின்
காரணமாக கடந்த 105 நாட்களாக
பாடசாலைகள்
மூடப்பட்டிருந்த
நிலையில் நாடுபூராகவும் நேற்றைய
தினம் பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
எனினும்
பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டதன்
பின்னர் பின்பற்றப்பட வேண்டிய
சுகாதார நடைமுறைகள் த�ொடர்பில்
யாழ்ப்பாண பாடசாலை சுகாதார
வைத்திய அதிகாரி ஊடகங்களுக்கு
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில்,
பாடசாலையினை மீள சுத்திகரித்து
கிருமித் த�ொற்று நீக்கும் நடவடிக்கைகள் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு வார காலம் சுகாதார நடைமுறைகளை
பின்பற்றுவதற்கான
செயற்பாடுகள் ஆசிரியர்களால் முன்னெடுக்கப்படும்.
முக்கியமாக கை சுகாதாரம், சமூக

இடைவெளி ப�ோன்றவற்றுக்குரிய
செயற்பாடுகள் பாடசாலை மட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும்
இது த�ொடர்பில் ஆசிரியர்களுக்கான
செயற்றிட்டங்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுடனும் கலந்துரையாடல்களும்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களை பாடசாலைக்கு அனுப்பும்
ப�ோது அவர்கள் எவ்வாறு சுகாதார
நடைமுறைகளை
பின்பற்றுவது
என்பது த�ொடர்பிலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறவுள்ளோம்.
இக் காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் அனைவரும் பாடசாலைக்கு
வரும் ப�ொழுது முகக் கவசங்களை
கட்டாயமாக அணிந்து வருவது-

டன் பாடசாலை சுற்றாடலுக்கு
பிரவேசிக்கும் முன்னர் பாடசாலையின் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கைகழுவும் இடத்திற்கு சென்று தமது
கைகளினை சுத்தமாக்கிக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
அதேப�ோல்
பாடசாலைக்கு
வரும்பொழுது முக கவசம் அணிய
வேண்டும். அதேப�ோல் மீண்டும்
வீட்டுக்கு செல்லும்போதும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும். பாடசாலைக்குள் வரும்பொழுது அவர்கள்
கைகளை கழுவுதல் வேண்டும்.
வகுப்பறை, பாடசாலை வாசலில்
தமது முகக் கவசங்களை கழற்றி
பாதுகாப்பாக
வைத்துக்கொள்ள
வேண்டும்.
ஒரு மீட்டர் இடைவெளிக்கு
அமைவாக பாடசாலைகளின் வகுப்பறைகளை அமைக்குமாறு நாங்கள்
பரிந்துரை செய்துள்ளோம். குறிப்பாக இது நகர பாடசாலைகளுக்கு
ப�ொருத்தமில்லாதாக
இருக்கக்
கூடும். ஆனால் கிராமப்புற பாடசாலைகளில் முன்னெடுக்குமாறு அதிபர்களுக்கு ஆல�ோசனைகளை வழங்கியுள்ளோம்.
பாடசாலைகளில் மாணவர்கள் சுகவீனமுற்றால் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்கு ஏற்பாடுகள் பாடசாலை

மட்டத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. இதற்கான ஒரு தனி
அறையும் அமைக்குமாறு நாங்கள்
பாடசாலை அதிபரிடம் பரிந்துரை
செய்துள்ளோம்.
அதேப�ோல் நாம் பெற்றோர்களுக்கு இன்னொன்றை கூறிக்கொள்ள
விரும்புகின்றேன். இந்த காலகட்டத்தில் பாடசாலைகளில் சிற்றுண்டிச்
சாலைகள் திறக்கப்பட மாட்டாது.
அதேப�ோல் மாணவர்களுக்கு பெற்ற�ோர்கள் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட
உணவினை வழங்கி பாடசாலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
அதேப�ோல் மாணவர்கள் ஏனைய
மாணவர்களுடன்
உணவைப்
பகிர்ந்து க�ொள்வதற்கும் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. குடிநீரும் அவர்கள்
குடிநீர் க�ொண்டு வருதல் வேண்டும்.
அது சுத்தமான நீராக இருப்பது
மிகவும் சிறந்தது.
சுகாதார குழுவினர் ஒரு கிழமைக்கு ஒருமுறை பாடசாலைகளில்
விஜயம் செய்து பாடசாலையின்
சுகாதாரம் த�ொடர்பில் அறிக்கைகளை எங்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள்.
இதை விட மேலதிகமாக ப�ொது
சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் வாரத்துக்கு
ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை
மேற்பார்வை செய்வார்கள் என்றார்.

மன்னார் குறூப் நிருபர்

நாட்டில் கடந்த காலத்தில் காணப்பட்ட
நல்லாட்சி அரசில் கூட
மன்னார் மாவட்டத்தில் பல்வேறு
கிராமங்களில் எவ்விதமான அபிவிருத்திகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
இது மக்களை ஏமாற்றத்துக்கு
உள்ளாக்கிய செயல் என தமிழ்
மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் வன்னி
மாவட்ட வேட்பாளர் சிவசக்தி
ஆனந்தன் தெரிவித்தார்.
மன்னாரில்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பின்
ப�ோதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். மேலும் அவர் கூறுகையில்,
மன்னாரில்
கிராமப்புறங்களில்
வாழும்
மக்களுக்கான
குடிநீர்
பிரச்சினை, பாதைகள் சீர்செய்யப்படாமை, வீட்டுத் திட்டங்கள்

வழங்கப்படாமை ப�ோன்ற பல பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படாமல் உள்ளன.
இவ்வாறான நிலையிலேயே ஜனாதிபதி தேர்தல், பாராளுமன்ற தேர்தல்,
மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி
மன்ற தேர்தலுக்கு மக்கள் முகங்க�ொடுத்து வருகின்றனர். கடந்த
ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பு மைத்திரிபால சிறிசேனவுக்கு ஆதவு வழங்கியிருந்த
ப�ோதும் இக் கிராமங்களில் மக்களுக்கான அபிவிருத்தி பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை.
கடந்த 20 வருடங்களாக தமிழ்
மக்களை ஏமாற்றிவரும் தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்பை மக்கள்
நன்றாகவே
உணர்ந்துள்ளார்கள்.
எனவே இம்முறை கூட்டமைப்புக்கு
வாக்களிக்க முடியாது என்பதை
மக்கள் தெளிவாக கூறிவருகின்றார்கள் என்றார்.

மாலையுடன்

திருவிழாக்கள்
நிறைவு

க�ோப்பாய் நிருபர்

தென்மராட்சி பிரதேச செயலகத்தை இரண்டாகப்
பிரித்து அபிவிருத்தியை மேற்கொள்வோம்

மல்லாவியில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற லயன்ஸ் கழகம் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வின் ப�ோது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்... 

உத்தேச மின் கட்டணம்
செலுத்த தேவையில்லை
சுண்டுக்குளி நிருபர்

அங்கஜனது க�ோரிக்கையை
த�ொடர்ந்து அமைச்சர்
அமரவீர அறிவிப்பு

இலங்கை மின்சார சபையினால்
அனுப்பப்படும்
உத்தேச மின் வாசிப்பு பட்டியல் கட்டணத்தை ப�ொதுமக்கள் செலுத்த தேவையில்லை என சிறிலங்கா சுதந்திர
கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொர�ோனா காலப் பகுதியில்
மின் வாசிப்பு கட்டணத்திற்காக
இலங்கை மின்சார சபை கடந்தகால
பட்டியல் த�ொகையை அடிப்படையாக வைத்து உத்தேச மின் பற்றுச்
சீட்டை
பாவனையாளர்களுக்கு
வழங்கினர். இக் குறித்த நடைமுறை
மூலம் யாழ். கிளிந�ொச்சி மாவட்ட
மக்கள் அச�ௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகியத�ோடு அதனை முழுமையாகச் செலுத்த இயலாத நிலையில்
பலர் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களை
எதிர்நோக்கியிருந்தனர்.
குறித்த விடயம் த�ொடர்பில் அங்கஜன் இராமநாதனின் கவனத்திற்கு
க�ொண்டு
வரப்பட்டதையடுத்து
பயணிகள் ப�ோக்குவரத்து முகாமைத்துவ மின்வலு மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவிடம் குறித்த விடயம் த�ொடர்பாக
த�ொலைபேசி மூலம் நேரடியாக

உரையாடினார்.
இந்நிலையில்
இலங்கை மின்சார சபையினால்
ஒரே தடவையில் வழங்கும் மின்
பட்டியலை நிறுத்துமாறும் மின்
வாசிப்பு கட்டணம் த�ொடர்பில்
பாவனையாளர்களின் வீடுகளுக்கு
சென்று அந்தந்த மாதத்திற்கு மின்
வாசிப்பு அலகுகளை கணக்கிடுமாறும் அமைச்சரிடம் க�ோரிக்கை
விடுத்தார். இதனையடுத்து அமைச்சர் அமரவீர மக்களின் குறித்த பிரச்சினை த�ொடர்பில் தானும் அறிவதாகவும் தாங்கள் முன்வைத்த
க�ோரிக்கைக்கு இணங்க உத்தேச
மின் வாசிப்புப் பட்டியலை நிறுத்துமாறு இலங்கை மின்சார சபையின்
அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். அத்தோடு
செலுத்தப்படாத மாதங்களுக்கான
மின் பட்டியல் க�ொடுப்பனவுகளுக்கு ஜனாதிபதி பிரதமருடன் கலந்துரையாடி மானியம் மற்றும் கால
அவகாசத்தையும் பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கு அமைச்சர் அமரவீரவிடம்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

வடக்கு - தெற்கு உறவு
பாலமாக செயற்படுவேன்
கேணல் ரட்ணபிரிய
வவுனியா நிருபர்

வடக்கையும்
தெற்கையும்
இணைக்க உறவுப் பாலமாக நான்
செயற்படுவேன். எந்த சந்தர்பத்திலும் வன்னி மக்களுடன் நான் இருப்பேன். அதில் எதுவித மாற்றமும்
இல்லை என்று ப�ொதுஜன பெரமுனவின் வன்னி மாவட்ட வேட்பாளர்
கேணல் ரட்ணபிரிய பந்து தெரிவித்தார்.
வவுனியா
குருமன்காட்டில்
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் கட்சி
காரியாலத்தை நேற்றைய தினம்

திறந்து வைத்து கருத்து தெரிவிக்கும்
ப�ோதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
மேலும் கூறுகையில்,
வடக்கையும்
தெற்கையும்
இணைக்க கூடிய உறவுப்பாலமாக
நான் செயற்படுவேன். எந்த சந்தர்பத்திலும் வன்னி மக்களுடன் நான்
இருப்பேன். அதில் எதுவித மாற்றமும் இல்லை. வடக்கில் அரசியல்
புரட்சியிலே மாபெரும் மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துவ�ோம். குறிப்பாக இரண்டிற்கு மேற்பட்ட ஆசனங்களை
எமது கட்சி பெற்றுக்கொள்ளும்
என்றார்.

(படங்கள் புதுக்குடியிருப்பு குறூப் நிருபர்)--

க�ொர�ோனா த�ொற்று அச்சம்
காரணமாக யாழ்.குடாநாட்டு
க�ோவில்களின் வருடாந்த திருவிழாக்கள், அலங்கார உற்சவகங்கள் என்பன நடைபெற்றாலும் மாலைப் ப�ொழுதாகும்
ப�ோது நிறைவு பெற்று விடுகின்றன.
திருவிழாக்கள் கடந்த ஆண்டுகள் ப�ோல் அல்லாது மிக
எளிமையாக நடத்தப்படுகின்றன. திருவிழாக்களில் அதிக
மக்கள் கலந்து க�ொள்வதை
தவிர்ப்பத�ோடு மாலை 6.30
மணியுடன்
திருவிழாக்கள்
நிறைவுறுத்தப்பட்டு வருகின்றது. க�ோவில்களில் இந்த
முறை ஒலிபெருக்கி பாவனையும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சாவகச்சேரி நகரசபை உறுப்பினர்
சரசாலை நிருபர்

தென்மராட்சிப் பிரதேச செயலகத்தை இரண்டாகப் பிரித்து அபிவிருத்தி
வேலைத்திட்டங்களை
அதிகரிப்போம் என சாவகச்சேரி
பிரதேச சபை உறுப்பினர் தி.தங்கவேலு தெரிவித்தார்.
நேற்று முன்தினம் கைதடிப்
பகுதியில் நடைபெற்ற ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சியின் தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டம் ஒன்றில் கலந்துக�ொண்டு உரையாற்றிய ப�ோதே
அவர் இதனைத் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் கூறுகையில்,
60 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை
க�ொண்ட, பாரிய நிலப்பரப்பு
மற்றும் சனத்தொகையை உள்ளடக்கிய தென்மராட்சி பிரதேச
செயலகத்தினை
இரண்டாகப்

பிரிக்கும் பட்சத்தில் அபிவிருத்தி
மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றை அதிகரித்து எமது பிரதேசத்தைக் கட்டியெழுப்ப முடியும்.
அபிவிருத்தி
ந�ோக்கில்
முன்னாள்
விவசாயப்
பிரதி
அமைச்சரும் சுதந்திரக் கட்சியின்
யாழ்.மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளருமான அங்கஜன் இராமநாதன் தென்மராட்சிப் பிரதேச
செயலகத்தை இரண்டாகப் பிரிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்க�ொண்டுள்ளார்.
எனவே விரைவில் தென்மராட்சிப் பிரதேச செயலகம் சாவகச்சேரி மற்றும் க�ொடிகாமம் ஆகிய
இரு பிரதேச செயலகங்களாகப்
பிரிக்கப்படும்.
சாவகச்சேரி பிரதேச செயலக
எல்லைக்குள் 32 கிராம அலுவலர்

பிரிவுகளும்,க�ொடிகாமம் பிரதேச
செயலர் பிரிவுக்குள் 28 கிராம
அலுவலர் பிரிவுகளும் உள்ளடக்கப்படும்.
இதனை விட மேலும் பல அபிவிருத்திகள்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.
தேர்தலின் பின்னர் ஒவ்வொரு
கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும்
புதிய அரசாங்கத்தின் சப்ரி கமக்
திட்டத்தின் இரண்டாம் பாகமான
30
இலட்சம்
ரூபாவுக்கான
வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.
தற்போது சப்ரி கமக் திட்டத்தில் 20 இலட்சம் ரூபாய்க்கான
வேலைத்திட்டங்கள் தென்மராட்சியின் சகல கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் நடைபெற்று வருகின்றன.

எமக்காக தமிழரசு கட்சி கனடாவில்
சேகரித்த பல க�ோடி ரூபா பணம் எங்கே?
தென்னமரவாடி மக்கள் கேள்வி
புதுக்குடியிருப்பு நிருபர்

தென்னமரவாடி கிராமத்துக்காக
கனடாவில் தமிழரசுக் கட்சி சேகரித்த பணத்துக்கு என்ன நடந்தது
என தென்னமரவாடி மக்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.
இது த�ொடர்பாக அம் மக்கள்
மேலும் கூறுகையில்,
தமிழரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த
மாவை
சேனாதிராசா,
ஆர்ன�ோல்ட் மற்றும் கிழக்கு மாகாண
விவசாய அமைச்சர் துரைராஜசிங்கம் ஆகிய�ோர் கடந்த 2017 ஆம்
ஆண்டு கனடாவில் நிதி சேகரிக்-

கும் நடைபயணத்தில் கலந்துக�ொண்டு தென்னமரவாடி கிராமத்திற்காக நிதி சேகரித்தார்கள்.
ஆனால் நிதி சேகரிகப்பட்ட
ப�ோதும் இன்றும் எமது கிராமம்
எதுவித அபிவிருத்தியும் அற்ற
நிலையில் நாம் அநாதைகளாக
விடப்பட்டுள்ளோம்.
எமது
பெயர் ச�ொல்லி சேர்க்கப்பட்ட
நிதிக்கு என்ன நடந்தது என்பது
தெரியவில்லை.
வடக்கு, கிழக்கின் எல்லை
கிராமமான
தென்னமரவாடி
கிராமத்தினை
பலப்படுத்த
வேண்டும்.
தமிழ்
மக்களின்

எல்லைக் கிராமங்களை பலப்படுத்தி மக்களை குடியேற்றி
வேலைவாய்ப்பினை க�ொடுக்க
வேண்டும் என்று க�ோரியே பல
க�ோடி ரூபா நிதி சேகரிக்கப்பட்டது.
ஆனால் தற்போதுவரை ஒரு
அபிவிருத்தி சங்க கட்டடத்தை
தவிர வேறெதுவும் அமைக்கப்படவில்லை.
எனவே எமக்காக, எமது பெயர்
கூறி சேர்க்கப்பட்ட பல க�ோடி
ரூபா பணத்துக்கு என்ன நடந்தது
என்பதை அவர்கள் கூற வேண்டும்
என அம் மக்கள் தெரிவித்தனர்.

கிணற்றை

ஆழப்படுத்த

இறங்கியவர்
உயிரிழப்பு
புதுக்குடியிருப்பு நிருபர்

முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் கிணறு ஆழப்படுத்த இறங்கிய இருவரில்
அமுக்கம் காரணமாக ஒருவர்
உயிரிழந்துள்ளதுடன் மற்றும�ொருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இச் சம்பவம் நேற்று காலை
நேசன் குடியிருப்பு 01ஆம் வட்டாரத்தில் இடம்பெற்றதுடன்
24 வயதான ஆ.றதுர்யன் என்பவரே உயிரிழந்துள்ளார்.
கடும் வறட்சி காரணமாக
நேசன் குடியிருப்பு பகுதி மக்களின் கிணறுகள் வற்றி காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில்
கிணறுகளை மேலும் ஆழப்படுத்தும் நடவடிக்கையில்
மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.
சுமார் 50 அடி ஆழம் க�ொண்ட
கிணற்றில் இருந்து குடிதண்ணீரினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக
மேலும் ஆழப்படுத்த முற்பட்ட
ப�ோதே இந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்துள்ளது.
இதன்போது கிணற்றில் இறங்கியவர்கள் மயக்கம் அடைந்த
நிலையில் அருகில் உள்ளவர்களின் உதவியுடன் கிணற்றிற்குள்
வேப்பம் இலைகள் கட்டி இறக்கப்பட்டு ஒருவர் உயிருடன்
மீட்கப்பட்டுளது மற்றையவர்
உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெறவேண்டும் ஒட்டகச் சின்னத்தில் ப�ோட்டியிடும்

நாம் ஒரு ஆசனத்தைப் பெறுவ�ோம்

யதார்த்தத்தை உணர்த்தினார்
அமைச்சர் டக்ளஸ்

தமிழ் மக்களுடைய அரசியல்
தீர்வு என்பது தென்னிலங்கையுடன் ஏற்படுத்திக் க�ொள்ளும் தேசிய
நல்லிணக்கத்தினூடாக
மாத்திரமே சாத்தியமாகுமென தெரிவித்த
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, சர்வதேசத்தினூடாக அரசியல் உரிமைகளை பெற்றுக் க�ொள்ள முடியும்
என்பது வெறும் பித்தலாட்டம்
எனவும் தெரிவித்தார்.
வட மாகாண ஜனநாயக ப�ோக்கு-

வரத்து ஊழியர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களை நேற்று சந்தித்து கலந்துரையாடிய ப�ோதே அமைச்சர் இதனை
தெரிவித்தார். மேலும்,“அழுதாலும்
பிள்ளையை அவளே
பெறவேண்டும்” என்பது ப�ோல
எமது பிரச்சினையை நாங்கள் தேசிய
நல்லிணக்கத்தின் ஊடாகவே தீர்த்துக் க�ொள்ள முடியும்.இதைவிடுத்து
எமது பிரச்சினைக்கான தீர்வை
வேறு யாரிடமும் எதிர்பார்க்க முடி-

பேருவளை தேர்தல் த�ொகுதியில்

யாதென்றார்.இங்கு பேசிய அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா:
சக கட்சிகள் கூறுவது ப�ோன்று
சர்வதேசத்தின் ஊடாக எதனையும் பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாது.
சர்வதேச நாடுகள் அனைத்தும்
தங்களது நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையிலேயே செயற்படும். எவ்வாறெனினும், சர்வதேச நாடுகளை
சாமர்த்தியமாக கையாள வேண்டும்
எனக் குறிப்பிட்ட அமைச்சர்,இட்-

வேட்பாளர், வீரய்யா மதன்
(உக்குவளை விஷேட நிருபர்)

லிக்கு சட்ணியைப் ப�ோல சர்வதேசத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்
எனவும் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அரசாங்கத்துக்கு முழு ஆதரவு வழங்கி
உரிமைகள், தேவைகளை பெறுவ�ோம்

ப�ொதுஜன பெரமுன
அம�ோகவெற்றி பெறும்

–வேட்பாளர் மர்ஜான் பளீல்

பிரதேச சபை உறுப்பினர் எம்.ஆர்.எம்.ருஸ்தி
எம்.பாஸி ஸுபைர்

தேர்தல் காலம் வந்துவிட்டால் தர்காநகரின் பிரச்சினைகளை பேசிப் பேசி,வாக்குகளைப் பெற்றகாலம் மாறிவிட்டது. இன
ஒற்றுமை சுபீட்சமான எதிர்காலம், முஸ்லிம்களின் அபிலாசைகளை வென்றெடுப்பது
என்பதுவே இன்றைய காலத்தின் தேவையாகும்.
பேருவளை தேர்தல் த�ொகுதியில் பிரபல
சமூகசேவையாளர் முன்னாள் நகரபிதா,
மர்ஜான் பளீலுக்கு தேசியபட்டியல் வழங்கப்படவுள்ளது.இது, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ஆகிய�ோர் பேருவளை முஸ்லிம் மக்களுக்கு
செய்தபெரும் க�ௌரவமாகும்.
இதன் காரணத்தால் தர்ஹா நகரைச் சேர்ந்த
த�ொழில் அதிபர்கள் சமூகநலன் விரும்பிகள் எனப்பலர் ப�ொதுஜன பெரமுனவின்
ம�ொட்டுச் சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க முன்வந்துள்ளதாக பேருவளை பிரதேச சபை
உறுப்பினர் எம்.ஆர்.எம்.ருஸ்தி தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில் மர்ஜான் ஹாஜியாரின் மூலமாக இப்பிரதேச கல்வி அபிவிருத்தி, சுகாதாரம் மக்களின் தேவைகளை

மாத்தளை மாவட்டத்தில் ஒட்டகச் சின்னத்தில் ப�ோட்யிடும்
சுயேச்சைக் குழு 03 இம்முறை ஒரு
ஆசனத்தைப் பெறும் என்று வேட்பாளர், வீரய்யா மதன் தெரிவித்தார்.
மாத்தளை தேர்தல் த�ொகுயின்
வாரியப�ொல பகுதியில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில்
உரையாற்றும் ப�ோதே வேட்பாளர்
வீரய்யா மதன் மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த
அவர்: மாத்தளை மாவட்டத்தில்
ஐம்பதாயிரம் தமிழ் வாக்காளர்கள்
இருந்தும் ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜனபெரமுனவில் ஒரு தமிழ் வேட்பாளரைய�ோ சுமார் 54000 முஸ்லிம்
வாக்காளர்களில் ஒரு முஸ்லிம்
வேட்பாளரைய�ோ
நிறுத்தாமல்
தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் வாக்குகளை கேட்பது எந்த வகையில்
நியாயம். இதே வேளை ஸ்ரீலங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுனவில் பங்காளி

(அஜ்வாத் பாஸி )

நிறைவேற்றிக்
க�ொடுத்தல்
எனப் பல்வேறு வேலைத்
திட்டங்களை இவர் மூலம்
பெற்றுக் க�ொள்ள அரிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. பேருவளை
தேர்தல் த�ொகுதியில் ப�ோட்டியிடும் பியல் நிசாந்த கூட தர்ஹாநகர்
முஸ்லிம் மக்களின் கல்விக்காகப்
பாடுபடப்போவதாகக் கூறியுள்ளார்.
எனவே தர்ஹா நகர மக்கள் எம்முடன்
இணைந்து செயற்பட வேண்டும்.
முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமைப்பட
வேண்டும். இதனையே எமது மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் செய்து காட்டினர். முஸ்லிம்கள் மிகவும் நிதானத்துடன் செயற்பட்டு
ப�ொதுஜன பெரமுன வாக்களித்து வெற்றியின் பங்காளர்களாக வேண்டியது காலத்தின்
தேவையாகும். பேருவளை தேர்தல் த�ொகுதியில் ஒரே சமயத்தில் ஆர்.ஜி சமரநாயக
மற்றும் எம்.ஏ பாகிர் மாக்கார் ஆகிய�ோர்
பாராளுமன்றம் சென்றவரலாறு இருக்கின்றது. அதுப�ோல் இம்முறை தேர்தலில் ப�ொது
ஜன பெறமுன கட்சி மூலம் பியல் நிசான்தவும் மர்ஜான் பளீல் அவர்களும் ஒரே கட்சியில் பாராளுமன்றம் செல்வது திண்ணம்
என்றார்.

எதிர்வரும் ப�ொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு
தினகரன் 'தேர்தல்களம்' எனும் பகுதியை
ஆரம்பித்துள்ளது. தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும்
வேட்பாளர்கள் தமது தேர்தல் கூட்டங்கள் த�ொடர்பான செய்திகளை election.tkn@
lakehouse.lk
எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு
அனுப்பி வைக்கலாம்.

முஸ்லிம் சமூகம் சுயமாக
சிந்தித்து
ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கத்துக்கு
முழுமையான
ஆதரவை
வழங்கினாலே சமூகத்தின் உரிமைகளையும் தேவைகளையும்
நிவர்த்தி செய்து க�ொள்ள முடியுமென ப�ொதுஜன பெரமுன தேசிய
பட்டியல் வேட்பாளர் மர்ஜான் பளீல்
தெரிவித்தார்.
களுத்துறை நகர சபை முன்னாள் எதிர்க்
கட்சித் தலைவர் இல்யாஸ் தலைமையில்
இடம்பெற்ற முஸ்லிம் பிரமுகர்களுடனான
சந்திப்பு அண்மையில் (26) களுத்துறையில்
இடம்பெற்றது. இதில் கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றும்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ந்து உரையாற்றிய அவர்,
முஸ்லிம் சமூகம் அரசியல் தலைவர்களால் ஐ.தே.கவுக்கு அடகுவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து நாம் மீண்டு வெளியே
வர வேண்டும். அப்போதுதான் எமது பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு க�ொண்டு வர முடியும்.
முஸ்லிம் சமூகம் கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் முழுமையான ஆதரவை ஐ.தே.கவுக்கு
வழங்கிய ப�ோதிலும்

அதாஉல்லாவை த�ோற்கடித்து
கல்குடா தமிழர்களின்
சத்திய அரசியலை ஒழிக்க முயற்சி
ஆயிரம் ரூபா அரசியல் முஸ்லிம்களுக்கு ஆபத்து

(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

மக்களின் வறுமையைப் பயன்படுத்தி வாக்குகளைச் சூறையாட
முயல்வதும்,
ப�ொதிகளை வழங்கி ஏமாற்றுவதும் முஸ்லிம் சமூக அரசியலை
மலினப்படுத்தும் செயலென,தேசிய
காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள்
அமைச்சருமான
ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா தெரிவித்தார்.
தேசிய காங்கிரஸின் பாலமுனை
மத்திய குழுவினர் ஏற்பாடு செய்த
தேர்தல்
பிரச்சாரக்
கூட்டம்,
பாலமுனை அமைப்பாளர் கே.எல்.

உபைதுல்லா தலைமையில் (28)
நடந்தது. இதில் கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றிய அவர்:
முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமை,அபிவிருத்தி அரசியல் இன்று வெறும்
உணவுப் ப�ொதிகளுக்காக விலை
பேசப்படுகிறது.
மறைந்த
பெருந்தலைவர்
மர்ஹூம் அஷ்ரஃபால் எவ்வளவு
பெரிய உயர்ந்த இலட்சியத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்
காங்கிரஸ் இன்று திரும்புமிடம்,
தென்படும் பகுதியெல்லாம் "கிப்லாவாக" (த�ொழும் திசை) நினைத்துக் க�ொண்டு செயற்படுகிறது. இது
ப�ோதாது என்பதற்காக வன்னியிலிருந்து வந்த தலைமையும் எம்மை
ஏமாற்ற
வந்துள்ளதுதான்
இன்றுள்ள கவலை.உணவுப் ப�ொதிகள்,
வாளிகள் தையல் இயந்திரங்களை
வழங்கி எமது மக்களை இவர்கள்
ஏமாற்றப் பார்க்கின்றனர்.ஏழைகள்
என்பதற்காக எமது தாய்மார்களை
இவர்களால் த�ொடர்ந்தும் ஏமாற்ற
முடியாது.
ஆயிரம் ரூபா ப�ொதிகளை வழங்கி,க�ோடி ரூபா பெறுமதியான எமது
உரிமைகளையும்
பாதுகாப்பையும் இத்தலைமைகள் த�ொலைத்து
விட்டன.இது பெரும் குற்றமாகும்.

கட்சியாக இருக்கும் இ.த�ொ.கவும்
தங்கள் கட்சி சார்பாக ஒரு வேட்பாளரையேனும் முன்னிறுத்தவில்லை.
இதனால் இவர்களின் ஆதரவு மக்களிடம் சரிவடைந்து செல்கின்றது.
கடந்த காலங்களில் எமது வாக்குகளைப் பெற்றுச் சென்ற பலர் எமது
சமூகத்தை கறிவேப்பிலையாகவே
பாவித்தனர்.
இது
வரைகாலமும்
பெரும்பான்மை அரசியல் கட்சிகளுக்கு
எமது சமூக அரசியல் தலைவர்களும் அரசியல்வாதிகளும் ச�ோரம்ப�ோய் வருவதே வரலாறாகி வருகிறது.
எமக்காக எதுவும் நடக்கவில்லை.
இதனால் தெளிவு பெற்ற நாம்
தமிழ், சிங்கள முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ
வேட்பாளர்களை ஒட்டக சின்னத்தில் களமிறக்கியுள்ளோம்.
மாத்தளை
மாவட்ட
தமிழ்,
முஸ்லிம் உறவுகள் நன்றாக சிந்தித்து செயல்பட்டால் எம்மால்,ஒரு ஆசனத்தை கைபற்ற முடியும்
என்றார்.

சத்தியத்தை அழிப்பதற்காக மயில்
கட்சியினர் இன்று ஆயிரம் ரூபாக்களை வழங்கி வருகின்றனர். நல்லாட்சி அரசின் நாயகர்கள் என
மார்பு தடடித் திரிந்த இவர்கள், எமது
மக்களின் வாக்குகளை காரணமில்லாமல் இல்லாத�ொழித்தனர்.அதாஉல்லாவை இல்லாத�ொழிக்கவே,
தங்கள் அதிகாரங்களை இவர்கள்
பாவித்தனர்.அரசியலில் அதாஉல்லாவை ஒழித்து, சத்திய அரசியலை
இல்லாமல் செய்யலாம் என இத்தலைவர்கள் கனவு காண்கின்றனர்
கடந்த
பாராளுமன்றத்திலே
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் என்றும் அகில
இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் என்றும்
எத்தனை எம்.பிக்கள் இருந்தனர்.
அதிகாரத்தில் இருந்த அத்தனை
பேரும் சாதித்தவைகள் என்ன?
அமைச்சுப் பதவிகளை வைத்துக்க�ொண்டே அவர்களால் சாதிக்க முடியவில்லை.
முஸ்லிம் சமூதாயத்திற்கு எதிராகவும், நாட்டினுடைய இறைமைக்கு
எதிராகவும்,
பாராளுமன்றத்திலே
எத்தனை முறை கைகளை உயர்த்தினர்.விளையாட்டு அரசியல் செய்யும்
முஸ்லிம் தலைமைகளை இத்தேர்தலுடன் வழியனுப்ப வேண்டும்
என்றார்.

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ முஸ்லிம்கள்
மீதுள்ள நம்பிக்கையால், தேசிய பட்டியல்
எம்.பியை எனக்கும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி ஸப்ரிக்கும் வழங்க முன்வந்துள்ளார். இதன் மூலமாக எமது மாவட்ட முஸ்லிம்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை
பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். இதுதான்
பிரதமரின் எதிர்பார்ப்பு. அதற்காக இத்தேர்தலில் முஸ்லிம்கள் ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசுக்கு பூரண ஆதரவு வழங்க
முன்வர வேண்டும்.
எதிர்க் கட்சியிலிருந்து க�ொண்டு எமது
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியாது.
எமது பாடசாலைகளில் ப�ௌதீக வளப்பற்றாக்குறைகள் மற்றும் இன்னோரன்ன
குறைபாடுகள்
அதிகளவில்
உள்ளன.
இவைகளை நிவர்த்திக்க இத்தேர்தலில் அதிகாரத்தை பெற்றுத்தாருங்கள்.
இதனையும் நாம் தவறவிடுவ�ோமானால் எமது சமூகத்தின் எதிர்காலத்திற்கு
நாமே தடையை ஏற்படுத்திய குற்றத்திற்கு
ஆளாவ�ோம். இதை சிந்தித்து எமது சமூகம்
இத்தேர்தலில்
செயற்பட
வேண்டும்.
பெரும்பான்மை சமூகங்கள் கூட இன்று
ஒற்றுமைப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆட்சியிலுள்ள அரசாங்கத்திற்கு எமது சமூகமும்ஆதரவு வழங்குவதே காலத்தின் தேவையாகும்
என்றார்.

அரசியல் பலத்தை அதிகரிக்க
மக்கள் தீர்மானித்து விட்டனர்
வேட்பாளர் சட்டத்தரணி ந.கமலதாசன்
(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு
இம்முறை நான்கு ஆசனங்களை
வென்றெடுக்கும் என்று, தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வேட்பாளர் சட்டத்தரணி ந.கமலதாசன் தெரிவித்தார்.
வாழைச்சேனை பேத்தாழையிலுள்ள தனது இல்லத்தில் நேற்று
(29) திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து
க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
இங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த
அவர்:
தமிழர்களின் உரிமை த�ொடர்பான பிரச்சினை எழுந்த ப�ோது,
ஜனநாயக ரீதியிலான ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்கவே தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

ஆயுத ரீதியான ப�ோராட்டத்தால்
பெற முடியாததை, ஜனநாயக அரசியலால் பெற முடியும் என்பதுதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்
நம்பிக்கை.இந்த
நம்பிக்கையாலே நானும் அரசியலில் களமிறங்கியுள்ளேன். தமிழ் தேசிய கூட்-

டமைப்புக்குள்ள மக்கள் பலத்தின்
அடிப்படையில் இம்முறை மூன்று
ஆசனங்களை வெல்ல முடியும்.
எனினும் தமிழர்களின் அரசியல்
பலம் அதிகரிக்கப்பட
வேண்டும் என்பதை தமிழர்கள் உணர்ந்துள்ளதால் நான்கு
ஆசனங்களைப்
பெறுமளவிற்கு
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பலமடைந்துள்ளது.தமிழ்
தேசிய
கூட்டமைப்பு மூன்று கட்சிகளை
ஒருங்கமைத்து உருவாக்கப்பட்ட
கட்சியாகும்.
இதன் தலைமைகள் எடுக்கும்
தீர்மானங்களுக்கு அனைவரும் கட்டுப்பட்டு நடப்பர்.
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான ப�ொதுஜன பெரமுன
முன்னணிஆட்சி அமைக்கக் கூடிய
சூழல் ஏற்பட்டால் புதிய அரசி்யலமைப்பு த�ொடர்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் எமது கட்சி
தயாராகவுள்ளது என்றார்.

ராஜபக்ஷக்களால் மாத்திரமே நாட்டை நிர்வகிக்க முடியுமென்பது நிரூபணம்
(மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னெடுக்கும் அபிவிருத்தி
மற்றும் க�ொள்கைத் திட்டங்களை
உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்த இத்தேர்தலில் மூன்றிலிரண்டு
பெரும்பான்மையை
அரசுக்கு
வழங்க வேண்டுமென்று, முன்னாள்

பிரதியமைச்சர் ர�ோஹன திஸாநாயக்க தெரிவித்தார். மாத்தளை எம்.
சி. வீதியில் இடம்பெற்ற ஸ்ரீ லங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுன தேர்தல் கூட்டத்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே அவர்
மேற்கண்டவாறு
தெரிவித்தார்.
இங்கு உரையாற்றிய முன்னாள் பிரதியமைச்சர்:
மிகப்பலமான
அரசாங்கத்தை

ராஜபக்ஷக்கள் அமைக்கப்போவது
உறுதியாகிவிட்டது.
மாத்தளை மாவட்ட மக்களும்
இந்த
வெற்றியில்
பங்களிக்க
வேண்டும்.
நல்லாட்சி அரசாங்கம் நாட்டை
அபிவிருத்தி செய்வதாகக் கூறிக்
க�ொண்டு பாரிய க�ொள்ளையில்
ஈடுபட்டது.மட்டுமல்ல க�ொள்ளை-

–முன்னாள் பிரதியமைச்சர் ர�ோஹன திஸாநாயக்க
யர்களைக் காப்பாற்றவும் இவர்கள்
முயற்சித்துள்ளனர்.
இதனாலே
இந்த அரசாங்கத்தை படு ம�ோசமாக
மக்கள் த�ோற்கடித்தனர். இவர்களின் ஆட்சியில் நாடு குட்டிச்

சுவராக்கப்பட்டது. இந் நாட்டை
வழிநடத்திச் செல்வதற்கு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபே ராஜபக்ஷ, பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரைத்
தவிர வேறு எவராலும் முடியாது.

எனவே எதிர்வரும் தேர்தலில்
மாத்தளை மாவட்டத்தில் சகல இன
மக்களும் ஸ்ரீ லங்கா ப�ொதுஜன
முன்னணியை ஆதரிக்க வேண்டும்
என்றார்.

தினகரன்
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ஜனாதிபதி தேர்தலில் விட்ட
தவறை எதிர்வரும் பாராளுமன்றத் தேர்தலில் நாங்கள்
சரிசெய்து விட வேண்டும்.
அத்துடன், ப�ோலியான
சுயநலவாத அரசியலுக்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்து
எமது சமுதாயம் க�ௌரவமாக வாழ வேண்டும்
என ஆசைபடுகின்றேன்.
நிச்சியமாக எமது தமிழ்/
முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்வரும்
ப�ொதுத் தேர்தலில் ஆளும்
கட்சிக்கு வாக்களித்து அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக
வேண்டும் என BIA SYED
FOUNDATION (FOUNDER)
எம்.ஷாஜஹான் செய்யத்
தெரிவித்தார்.
தினகரனுக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வியிலேயே
அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்,...

அத்துடன்,
ப�ோலியான சுயநலவாத அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து எமது சமுதாயம் க�ௌரவமாக வாழ வேண்டும்
என ஆசைபடுகின்றேன். நிச்சியமாக
எமது தமிழ்/ முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்வரும் ப�ொதுத் தேர்தலில் ஆளும் கட்சிக்கு
வாக்களித்து அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக
வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இது எமது உரிமை. ஜனாதிபதி, ப�ொதுஜன
பெரமுன அரசு 5 வருடங்கள் ஆட்சியிலிருக்கும் ப�ோது நாம் இதர கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் பிரச்சினையே உருவாகும் தவிர
எந்தவித பயனும் ஏற்படாது. அதனால் எமது
வாக்குகளை சிதறடிக்காமல் வெற்றி பெறும்
கட்சிக்கு அளிப்பதன் மூலம் அபிவிருத்தியில்
பங்காளியாகிக் க�ொள்வோம்.

கேள்வி: ப�ொதுஜன பெரமுனவில் இம்முறை
முஸ்லிம்கள் ப�ோட்டியிடவில்லையே, ஏன்
கட்சி முஸ்லிம்களை ஒதுக்கிவிட்டதா?

பதில்: இல்லை. முற்றிலும் தவறான கூற்று.
சில மாவட்டங்களில் முஸ்லிம்கள் ப�ோட்டியிடவில்லை. ஆனால் கண்டி மாவட்டத்தில்
பாரிஸ் ஹாஜியார் ப�ோட்டியிடுகிறார். அம்பாறையில் முஸ்தபா, வன்னி மாவட்டத்தில்
காதர் மஸ்தான் ஆகிய�ோர் ப�ோட்டியிடுகிறார்கள். அத்தோடு அதாவுல்லாவின் தேசிய
காங்கிரஸ் இணைக்கட்சியாக ப�ொதுஜன
பெரமுனவுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ளது. இம்முறை தேசியப்பட்டியலில் சட்டத்-
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வகிக்க
வில்லை.
ஆனால் சுமார்
15 வருடங்கள் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபயவுடன்
நெருங்கிப் பழகியுள்ளார். மறைமுகமாக அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார். நல்ல
திறமைசாலி, தூர ந�ோக்குக்
க�ொண்டவர். எதையும் சவாலாக
ஏற்றுக்கொள்ளும் திறமையுள்ளவர்.
புன்னகையுடன் சமாளிகக் கூடியவர்.
அவர் இன்னொரு ஏ. சி. எஸ். ஹமீட் என்று
கூட ச�ொல்லலாம். இவர் செல்வந்தரானபடி-

எம்.ஷாஜஹான் செய்யத்

குகளைச் சேகரிப்பதற்குத்தான் சிறுபான்மை
அங்கத்தவர்களை ப�ோட்டியிட வைக்கிறார்கள். ஆகவே இவர்களுக்கு வாக்களிப்பதன்
மூலம் பெரும்பான்மை சமூகத்திலிருந்து ஒருவர்தான் வெல்லுவாரே தவிர எம்மவரல்ல.
அதனால்தான் நாங்கள் நேரடியாக ஆளும்
கட்சியில் வெற்றி பெறும் ப�ோட்டியாளருக்கு
வாக்கை அளித்து நிரந்தரப் பங்காளியாக
வேண்டிய கடமைப்பாடு எழுந்துள்ளது.

கலந்துரையாடியவர்:

கேள்வி: மாத்தளை மாவட்டத்திலும் கண்டி

எம்.சதுர்தீன்

மாவட்டத்திலும் சுயேச்சைக் குழுக்கள் ப�ோட்டியிடுகின்றன.இவை வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா? ஒரு அங்கத்தவரையாவது பெற
முடியுமா?

(மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)
கேள்வி: நீண்டகால அரசியலில் ஓர் முதிர்ச்-

பதில்: இல்லை. நிச்சியமாக முடியாது. கண்டி
மாவட்டத்தில�ோ, மாத்தளை மாவட்டத்தில�ோ
ப�ோட்டியிடும் சுயேச்சைக்குழு வெற்றிபெறுவதற்காக ப�ோட்டியிட வில்லை. இவர்கள்
எமது சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகளை
சிதறடிக்கவே களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே மக்களை
ஏமாற்றி வருகின்றனர். ப�ொதுஜன பெரமுனவின் ஆதரவுடனே அவர்கள்
களம் இறங்கியுள்ளதாக கூறுகின்றனர்.உண்மைக்குப் புறம்பானது.
ப�ொதுஜன பெரமுனவில் நான்
இருக்கிறேன். எனக்கு உறுதியாகக் கூற முடியும். ப�ொதுஜன
பெரமுனவுக்கும் இந்தக் குழுக்களுக்கும் எந்தத் தொடர்பும்
இல்லை என்று. இருந்தாலும்
இதன் பின்னணியில் ஒரு வர்த்தக அரசியல்வாதி இருப்பதாக
மக்கள் கூறிகின்றனர்.
தமிழ்/ முஸ்லிம் மக்கள் இன்று
அரசாங்கத்துடன் கைக�ோர்க்கத் தயாராகவுள்ளனர். தவிர இந்த சுயேச்சைக்
குழுக்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என நம்புகிறேன்.எமது சமூகம் தூர

சியடைந்த அரசியல்வாதியாக ஐ. தே. கவில்
இருந்து ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியில் ஏன் 
சேர்ந்தீர்கள்?

பதில்:'நான் உயர்தரம் படிக்கும்போது ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜே. ஆர். ஜயவர்தனவின்
கையால் 1 ரூபாவை க�ொடுத்து அங்கத்துவப்படிவத்தை பெற்று ஐ. தே. க.வில் சேர்ந்தேன்.
சுமார் 38 வருடங்கள் ஐ. தே. க. உயர்பீட உறுப்பினராக இருந்தேன். தேர்தலிலும் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றுள்ளேன்.ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ அரசியலில் ஈடுபடவுள்ளார் என்பதை அறிந்தவுடன் அவருடன்
இணைந்து எமது சமுதாயத்துக்காக சேவை
செய்ய ப�ொதுஜன பெரமுனவில் இணைந்து
க�ொண்டேன்.

கேள்வி: ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
தமிழ், முஸ்லிம் மக்களின் அடிப்படை
அபிலாஷைகளை தீர்த்து, இன ஒற்றுமையை
சீர்படுத்துவார் என்று நம்புகின்றீர்களா? அவ்வாறானால் அவருக்கு வாக்களிக்காத தமிழ்/
முஸ்லிம் மக்களுக்கு அவர் எவ்வாறு இதை
சாத்தியப்படுத்தப் ப�ோகிறார்.

பதில்:'கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் க�ோட்டாபய ராஜாபக்ஷவுக்கு தமிழ்/ முஸ்லிம்
மக்கள் 5% அல்லது 6% வாக்குகளை மட்டுமே

ப�ொதுஜன பெரமுன அமைப்பாளர்
கல்விமான், அரசியல் ஆய்வாளர்,
சமூக சேவையாளரான

தரணி அலிசப்ரிக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும்.
இவை அனைத்தையும் வைத்து பார்த்தால் 6
அல்லது 7 முஸ்லிம்கள் ஆளும் கட்சியில்
பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களாகவும்
மூன்று கபினட் அமைச்சராகவும், பிரதி
அமைச்சர்களாகவும் வர வாய்ப்பு
உண்டு.

கேள்வி:கண்டியில் பாரிஸ்
ஹாஜியார் வெற்றிபெறுவாரா
நீங்கள் அவரைப்பற்றி
என்ன கூற விரும்புகிறிர்கள்?
பதில்:நான் அவருடன் சுமார்
இரண்டு மாதங்கள் கண்டி
மாவட்டத்தில் சேவை செய்கிறேன். அக்குரணை, மடவளை,
உடத்தலவின்ன, கல்ஹின்ன
ப�ோன்ற முஸ்லிம்கள் செறிந்து
வாழும் பிரதேசங்களில் அவருக்கு
பாரிய செல்வாக்குள்ளது. அரசியலுக்கு
அப்பால், அவரின் சமூக சேவைகளின்
நிமித்தம் மக்கள் அவருக்கு ஆதரவளிக்க
தயாராகவுள்ளனர். மேலும் இவர் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜக்ஷவடன் மிக நெருக்கமா-

கட்சிக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்று நம்புகின்றேன்.மேலும் நல்லாட்சியின் 4 வருடங்கள் எதையும் உறுப்படியாக செய்யவில்லை.
அந்த நான்கு வருடங்களும் முஸ்லிம்கள்
அனுபவித்த இன்னல்கள் இலங்கை வரலாற்றில் எப்போதுமே அழியப�ோவதில்லை.இவை
அனைத்தும் சஜித்/ ரணில் ஆட்சியில்தான்
நிகழ்ந்தது.

கேள்வி:'மாமனிதன் அஷ்ரபுடன் 10 நிமிடங்கள்’ என்று நீங்கள் கூறும் அந்த இரகசியம்
என்ன?
பதில்: 1987 ஆம் ஆண்டு நான் க�ொழும்பில்
உயர் கல்வி கற்றுக் க�ொண்டிருக்கும் சமயத்தில் ஐக்கிய மாணவர்களின் ஒன்றியத்தின்
செயலாளராக இருந்தேன். அகில இலங்கை
ரீதியிலும் எமது அமைப்பில் மாணவர்கள்
அங்கத்துவம் பெற்று இருந்தார்கள்.அப்போது
தான் மர்ஹூம் அஷ்ரப்பின் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில்
சகல மாணவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்தக் கூட்டத்தில் நானும் கலந்து
க�ொண்டேன். இக்கூட்டத்தில் விசேட அதிதியாக அதாவுட செனவிரத்ன கலந்து கொண்டிந்தார்.
நிகழ்வில் அஷ்ரப் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் என பெயர் சூட்டவுள்ளதாக ஆரம்ப
உரையில் கூறினார்.
அப்போது எனக்கு இந்த பெயர் பிழையாக
தென்பட்டது. நான் உடனே எழுந்து அவரது
உரையின் பின் இந்த கட்சி 'ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம்
காங்கிரஸ்' என்று பெயரிடப்பட்டால் ஓர் இனத்திற்கான இனவாத கட்சியாக சித்தரிக்கப்படும்
எனவும் பல பிரச்சினைகளுக்கு முகம்கொடுக்க
வேண்டிவரும் எனவும் கூறி இக்கட்சிக்கு
'ஸ்ரீலங்கா தேசிய காங்கிரஸ்' 'ஸ்ரீலங்கா ஐக்கிய
காங்கிரஸ்' 'ஸ்ரீலங்கா மக்கள் காங்கிரஸ்' என
பெயரிடலாம் என ஆல�ோசனை முன் ம�ொழிந்தேன். உடனே அஷ்ரப் அவர்கள் ஆவேசமாக
எழுந்து நின்று என்னை பார்த்து நீங்கள் யாரு-

யால் எல்லாவற்றுக்கும் அரசிடம் கையேந்தத் தேவையில்லை. அவரின் தனிப்பட்ட
செலவில் அபிவிருத்தி பணிகளை பூர்த்தி
செய்யக் கூடியவர். மேலும் இவருடன்
திறமைமிக்க இளம் குழுவ�ொன்று கண்டி
மாவட்டத்தில் இவரது வெற்றிக்காக வேலைசெய்கின்றனர். எனவே இவர் மக்களுக்காக
சேவை செய்ய ஆர்வமுள்ள ஆளுமையுள்ள
நல்ல தலைவர் என்பதை என்னால் உறுதியாகக் கூற முடியும்.

கேள்வி:மாத்தளை மாவட்டத்தில் முஸ்லிம்
பிரதிநிதி ஒருவரை ப�ொதுஜன பெரமுன
சார்பில் இம்முறை தேர்தலில் ஏன் களமிறக்கவில்லை என்று கூற முடியுமா?
பதில்:2015 ஆம் ஆண்டு ப�ோட்டியிட்ட
வழங்கியுள்ளனர்.அவர் தமது பதவிப்பிரமாண நிகழ்வில் இதை வெளிப்படையாக
குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த நிகழ்வில் நானும்
கலந்துக�ொண்டேன். அவர் கூறியது முற்றிலும்
உண்மை. நான் இந்த நாட்டு மக்களின் ஜனாதிபதி. ஒரு இனத்திற்கு மாத்திரமல்ல.நான்
இனவாதி அல்ல. இதுதான் உண்மை. இதில்
கபடம�ோ, வஞ்சகம�ோ இல்லை. அதன்படி
எதிர்வரும் பாராளுமன்றத் தேர்தலில் விட்ட
தவறை நாங்கள் சரிசெய்து விட வேண்டும்.

னவர். அத்தோடு நல்ல மனிதர். மக்களைக்
கவரும் இயல்புடையவர்.

கேள்வி: இதுவரையில் எதுவித அரசியல்
அனுபவமும் இல்லாத பாரிஸ் ஹாஜியார்
கண்டி மாவட்டத்தில் முஸ்லிம் தமிழ் மக்களின் அபிவிருத்திக்கு எவ்வாறு தலைமை
தாங்கப் ப�ோகிறார்?

பதில்:அவர் ஒரு பிரதேச சபையில் கூட பதவி

பெரமுன வேட்பாளர் 27,000 வாக்குகளை
மட்டுமே பெற்றார்.அவர் தான் இம்முறையும் ப�ோட்டியிட முன்வந்தார். பல கட்சிகள்
ஒன்றிணைந்துள்ள ப�ொதுஜன பெரமுனவில்
வாய்ப்பு க�ொடுப்பதில் பல சிக்கல்கள் உருவாகின.கூட்டணியில், சேர்ந்தவர்களுக்கு இடம்
ஒதுக்கும் ப�ோது முஸ்லிம் ஒருவரை களமிறக்க முடியாமல் ப�ோய்விட்டது.
ஐ. தே. க., சஜித் அணி, ஜே. வி. பி. ப�ோன்ற
கட்சிகள் ம�ொத்த வாக்குத் த�ொகைக்கு வாக்-

ந�ோக்கு சிந்தனையுள்ளவர்கள் என்பதால் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் அதை நிரூபிப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்.

கேள்வி: தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்கு நீங்கள்
என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள்?
பதில்: இன்று எம் மக்கள் வேகமாகவும்,
அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்க கூடியவர்களாக உள்ளார்கள்.இரவு விழுந்த குழியில் பகலில் விழ
மாட்டார்கள்.எதையும் செய்ய முடியாத எதிர்க்-

டையத�ோ பேச்சை கேட்டுவிட்டு வந்து இங்கு
குழப்ப முயற்சிக்கின்றீர்கள் என க�ோபப்பட்டார்.எனக்கு மேலும் அங்கு இருக்க விருப்பமில்லாமையினால் ஐக்கிய மாணவர்கள்
ஒன்றிய அனைத்து அங்கத்தவர்களும் வெளிநடப்பு செய்தோம். அதன் விளைவை அவர்
பின்னர் சந்தித்தார். இல்லையென்றால் இந்த
காங்கிரஸ் அகில இலங்கை ரீதியில் ஆலமரம்
ப�ோல் வளர்ந்திருக்கும் அல்லவா. இது தான்
'அந்த பத்து நிமிடம்' அவரை அதன்பின் சந்திக்கவேயில்லை. அவரது விபத்துவரை.
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ஞானஸ்நானத்தின் மூலமான

இறை ஆற்றலை உணர்த்தும்
திருமுழுக்கு
ய�ோவானின்
பிறப்பு
உடன்படிக்கையை நாம் வாழ்வில்
முறையாகப் பின்பற்றுகிற�ோமா?

அருட்பணி பிரதீப் அடிகளாரின்
மறையுரையிலிருந்து....

ஞா

னஸ்நானத்தின் மூலம் நாம்
கடவுளுடன்
மேற்கொள்ளும்
உடன்படிக்கையை
வாழ்க்கை
முழுவதும்
முறையாக பின்பற்றி அதன் மூலமான
பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்வதே
கடவுளின் விருப்பமாகிறது.
எனினும் மனித வாழ்வில் நாம் கடவுளுடன் வாழ்க்கையை த�ொடர்வதா?
அல்லது சாத்தானுடன் வாழ்க்கையை
த�ொடர்வதா என்பதை நாமே தீர்மானிக்கிற�ோம்.
கடவுள�ோடு பயணிக்கும் வாழ்வில்
அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எமக்கு
கிடைக்கின்றன. ஆனால் குறுகிய ந�ோக்கங்களுக்காக நாம் தேர்ந்தெடுக்கும்
சாத்தானுடனான பயணம் எமது வாழ்க்கையை அதள பாதாளத்திற்கு இட்டுச்செல்லும் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.
நாம் ஒரு நேர்முகத்தேர்வுக்கு முகம்
க�ொடுத்த பின்னர் எமது கையில் நியமனக் கடிதம் கிடைக்கும்போது அதனைக்
கண்டுநாம் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சம்பளம்
உள்ளிட்ட த�ொழிலுக்கான நிபந்தனைகளை அதன்பின்னரே நாம் வாசித்து அறிகிற�ோம்.அதில் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய
நிபந்தனைகள் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
அதேப�ோன்று புனித பவுல் ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் கடவுளால் எமக்கு தரப்படும் நிபந்தனைகள் த�ொடர்பில் வேதாகமத்தின் ஊடாக தெளிவுபடுத்துகின்றார்.
ஞானஸ்நானம் தண்ணீரில் மூழ்கி,அல்லது நீரை தலையில் ஊற்றி அல்லது எந்த
விதமாக நடைபெறுகின்றது என்பதல்ல

முக்கியம். அந்த ஞானஸ்நானத்தின்
மூலம் நாம் கடவுளின் பிள்ளைகளாக தெரிவுசெய்யப்பட்டிருக்கின்ற�ோம். கடவுளுக்கும் நமக்கும்
இடையில் ஒப்பந்தம் மேற்க�ொள்ளப்படுகின்றது என்பதே
முக்கியம்.
வாழ்க்கையை
ஒரு
வர்த்தகம்
ப�ோன்றது
என குறிப்பிடும்போது.
அதில் நாம் மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்தம் முக்கியமாகிறது.
இங்கு
ஞானஸ்நானத்தின் ப�ோது கடவுளுக்கும் நமக்கும்
இடையில் சில நிபந்தனைகளுடன் ஒரு
ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
அந்த ஒப்பந்தத்தை நாம் சரிவர நிறைவேற்றுகிற�ோமா என்பதிலேயே எமது
வாழ்க்கையின் வெற்றி தங்கியுள்ளது
என்பதை புனித பவுல் நமக்கு எடுத்துக்
காட்டுகிறார்.
கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையிலான
உடன்படிக்கையின்
பிரதிபலனாக
எமக்கு புதிய வாழ்க்கை, நிலையான
வாழ்க்கை கிடைக்கின்றது.
அதேப�ோன்று ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் நாம் திவ்விய நற்கருணையை
பெற்றுக் க�ொள்ளும்போது கிறிஸ்து அதனூடாக அவரது உடலையும் இரத்தத்தையும் எமக்கு தருகின்றார்.
அது எமது வாழ்க்கையின் பெலனாகிறது. எம்மை புதுப்பித்து பலப்படுத்துகிறது. இது திருப்பலியின் ஊடாக எமக்குக்
கிடைக்கின்ற பெரும் பாக்கியம்.
அதே ப�ோன்று எமது இவ்வுலக
வாழ்வின் முடிவில் எமக்கு நித்திய
வாழ்வை அவர் பரிசாக வழங்குகின்றார்.
இதுப�ோன்ற பல நன்மைகள், பிரதிபலன்கள் ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் நாம்
கடவுள�ோடு செய்துக�ொள்ளும் உடன்படிக்கையின் பிரதிபலன்களாகின்றன.
மனிதர்கள�ோடு
மேற்கொள்ளும்
உடன்படிக்கைகள் எந்தளவு உண்மையானவை, உறுதியானவை என நாம்
பார்த்தால் நாம் உடன்படிக்கை செய்து
க�ொள்பவர் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்போது ஏதாவது வகையில் எம்மை
ஏமாற்றிவிட்டு அதை முழுதுமாக சுருட்-

டிக்கொள்வார். கடவுள�ோடு நாம் செய்து
க�ொள்ளும் உடன்படிக்கை அவ்வாறானது அல்ல அது உண்மையானதும்
நேர்மையானதுமாகும். அதில் இரு தரப்பினருக்கிடையிலும் நம்பிக்கை கட்டியெழுப்பப்படுகிறது.
நாம் இறுதிவரை அந்த நம்பிக்கையை
பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதையே
கடவுள் எம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றார்.
எனினும் மனித வாழ்வில் கடவுளுடனான உடன்படிக்கையை நாம் பின்பற்றி
வாழும் நிலையில் அதன் மூலம் எமக்கு
பிரதிபலன்கள் கிடைக்கும்போது நாம்
எம்மை உலகமயமாக்கிக் க�ொள்கின்ற�ோம்.
கடவுளை மறந்து விடுகின்றோம்.
அல்லது கடவுளுடன் செய்த உடன்படிக்கையை மறந்து மனம் ப�ோன ப�ோக்கிலே
எமது வாழ்க்கையை இட்டுச் செல்கின்றோம். கடவுளுடன் நாம் செய்த
உடன்படிக்கையை மீறுகின்றோம்.அந்த
உடன்படிக்கையின் நிபந்தனைகளைப்
பின்பற்றத் தவறி விடுகின்றோம்.
நாம் கடவுளின் உடன்படிக்கையை
மீறும் ப�ோது உலகப் பிரகாரமாக
இணைந்துக�ொள்ளும் மற்றைய நபர்
சாத்தான். சாத்தானுடன் நாம் செயற்படும்போது பாவத்தில் விழுகிற�ோம்.
அதன் பிரதிபலன் எமது வாழ்க்கை அதள
பாதாளத்தில் விழுந்துவிடுகிறது.
நாம் சிந்திக்க வேண்டிய இரண்டு விடயங்கள் உள்ளன.
நாம் கடவுளுடன் செய்துக�ொண்டுள்ள
உடன்படிக்கையை மீறாமல் அதனை
முறையாக பின்பற்றுகிற�ோமா? அல்லது
அதை மீறி எம்மை பாவ வழிக்கு இட்டுச்
செல்வதற்காக எப்போதும் எதிர்பார்த்து
காத்துக் க�ொண்டிருக்கின்ற சாத்தானை
பின்பற்றுகிற�ோமா?
நாம்
தேர்ந்து
க�ொள்ளும் வழி எது?
எமது வாழ்க்கைப பயணத்தை நாம் கடவுளுடன் த�ொடர்கின்றோமா? அல்லது
கடவுளின் ஸ்தானத்தில் தம்மை இருத்திக்கொண்டு எம்மை பாவ வழியில்
அலைக்கழிக்கும் சாத்தானுடன் எமது
வாழ்க்கைப் பயணத்தை த�ொடர விரும்புகின்றோமா? சிந்திப்போம்.

பு

னித
திருமுழுக்கு
ய�ோவானின்
பிறந்தநாள் கடந்த ஜூன் 24ம்
திகதி
சிறப்பிக்கப்பட்டதைய�ொட்டி
திருத்தந்தை
பிரான்சிஸ் அவர்கள் தமது
மறைக்கல்வி
உரையின்
இறுதியில் அப்புனிதரைக்
குறித்து
சில கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துக�ொண்டார்.
புனித
திருமுழுக்கு
ய�ோவானின் பிறந்தநாளை
சிறப்பிக்கும் வேளையில்,
நற்செய்தியை எடுத்துரைக்கும் துணிவை இப்புனிதரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்க�ொள்ள வேண்டும் என்றும்
நம்மிடையே உள்ள வேற்றுமைகளின் நடுவே ஒருங்கிணைப்பையும்
நட்பையும் வளர்ப்பதன் வழியே
நம் நற்செய்தி அறிவிப்பு
இன்னும் நம்பத் தகுந்ததாக மாறும் என்றும் திருத்தந்தை எடுத்துரைத்தார்.
இ த் தி ரு ந ாள ை ய � ொட் டி
திருத்தந்தை
வெளியிட்ட
செய்தியில்
"வயதில்
முதிர்ந்த
பெற்றோரிடமிருந்து
திருமுழுக்கு
ய�ோவான் பிறந்தது கடவுள்
மனித அறிவையும் சக்தியையும் கடந்தவர் என்பதைச் ச�ொல்லித்தருகிறது.
இறைவனின் மறையுண்மைக்கு முன் பணிவுடன்
அமைதி காக்கவும் அவரை
நம்பவும்
நாம்
கற்றுக்க�ொள்ளவேண்டும்" என தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த ஜூன் 24ம் திகதி புனித
திருமுழுக்கு ய�ோவானின் பிறந்த

எல். செல்வா...

நாள் சிறப்பிக்கப்பட்ட வேளையில்
உர�ோம் நகரில் உள்ள புனித ஜ�ோன்
இலாத்தரன் பெருங்கோவிலில் ஒரு
சிறப்புத் திருப்பலியை கர்தினால்
அஞ்சேல�ோ
தே
த�ொனாத்திஸ் அவர்கள் தலைமையேற்று
நடத்தினார்.
உர�ோம்
மறைமாவட்ட ஆயரான திருத்தந்தை
பிரான்சிஸ்
அவர்களின்
பிரதிநிதியாக இம்மறைமாவட்டத்தின் தலைமை
ப�ொறுப்பை
ஏற்றுள்ள கர்தினால் தே
த�ொனாத்திஸ் அவர்கள்
இம்மறைமாவட்டத்தில் அருட்பணியாளர்களாக 25,
50, 60 ஆண்டுகளை
நிறைவு
செய்துள்ள
அருட்பணியாளர்களுடன் இணைந்து இந்த
நன்றித் திருப்பலியை
நிறைவேற்றினார்.

மறையுண்மையை மையப்படுத்தி
க�ொண்டாடப்படும்

கத்தோலிக்க திருவிழாக்கள்

வ

ழிபாட்டு ஆண்டு முழுவதும்
க�ொண்டாடப்படும் விழாக்களில்
பெரும்பாலானவை இயேசுவின்
வாழ்வில�ோ புனிதர்களின் வாழ்வில�ோ
நிகழ்ந்தவற்றின் நினைவுகளாக அமைந்துள்ளன.
இயேசுவின் பிறப்பு, திருமுழுக்கு, உரு

மாற்றம், உயிர்ப்பு, விண்ணேற்றம் என
அவரது வாழ்வின் பல நிகழ்வுகளை நாம்
விழாக்களாக க�ொண்டாடுகிற�ோம்.
ஒரு சில விழாக்கள்மட்டுமே ஒரு
கருத்தை அல்லது ஒரு மறையுண்மையை
மையப்படுத்தி அமைந்துள்ளன. அவற்றில் கடந்த 14ம் திகதி ஞாயிறு நாம் தூய்-

மைமிகு மூவ�ொரு கடவுளின் விழாவைக்
க�ொண்டாடின�ோம்.
அதேவேளை, கடந்த ஞாயிறு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தஉடல் மற்றும் இரத்தம் என்ற
மறையுண்மையை விழாவாகக் க�ொண்டாடின�ோம்.
இவ்விரு விழாக்களும் கத்தோலிக்கத் திருச்சபையின் மிக முக்கியமான
மறையுண்மைகள்.
இவ்விரு மறையுண்மைகளுக்கும்
'தூய்மைமிகு' என்ற அடைம�ொழியை
வழங்கியுள்ளோம்.
திருஅவையின் வரலாற்றை திருப்பிப்பார்த்தால் இவ்விரு 'தூய்மைமிகு'
மறையுண்மைகளும்
'விவாதங்கள்
மிகுந்த'மறையுண்மைகளாக விளங்கின என்பதை உணரலாம்.
பல நூற்றாண்டுகளாக இவ்விரு
மறையுண்மைகளைய�ொட்டி கேள்விகளும் விவாதங்களும் எழுந்துள்ளன.
மூவ�ொரு கடவுள் என்ற மறையுண்மையை தன் அறிவுக்குள் அடக்கிவிடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த புனித
அகுஸ்தினாரைகேள்விப்பட்டுள்ளோம்.
நம் கடவுள் 'எப்படி' மூன்று ஆட்களாய்
அதே நேரம் ஒரே கடவுளாய் இருக்கமுடியும் என்ற கேள்வி புனித அகுஸ்தினாரையும் இன்னும் பல இறையியல் மேதைகளையும் ஆட்கொண்டது.
இந்தக் கேள்விக்கு பதில் அளிப்பதில் கருத்து வேறுபாடுகளும் ம�ோதல்களும் எழுந்தன. கடற்கரையில் குழந்தை
வடிவில் வானதூதரைச் சந்தித்த அனுபவம் புனித அகுஸ்தினாரை அறிவிலும்
பணிவிலும் வளர்த்தது. எனவே அவர்
"அன்பைக் காணமுடிந்தால் மூவ�ொரு
கடவுளையும் காணமுடியும்" என்ற அற்புதக் கூற்றை பல தலைமுறைகளுக்கு
பாடமாக விட்டுச்சென்றார். நாம் க�ொண்-

டாடும் கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திரு இரத்தம் என்ற மறையுண்மையில் அப்ப, இரச
வடிவில் கிறிஸ்து எப்படி பிரசன்னமாகியிருக்க முடியும் என்ற கேள்வி பல விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. 'எப்படி' என்ற
கேள்வி நற்செய்தியிலும் ஒலிக்கிறது.

(ய�ோவான் 6:51-52)
இயேசு யூதர்கள் கூட்டத்தை ந�ோக்கிக்
கூறியது: “விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி
வந்த வாழ்வு தரும் உணவு நானே. இந்த
உணவை எவராவது உண்டால் அவர்
என்றுமே வாழ்வார். எனது சதையை உணவாகக் க�ொடுக்கிறேன். அதை உலகு வாழ்வதற்காகவே க�ொடுக்கிறேன்.”
“நாம் உண்பதற்கு இவர் தமது சதையை
எப்படிக் க�ொடுக்க இயலும்?” என்ற வாக்குவாதம் அவர்களிடையே எழுந்தது.
இவ்வுலகம் வாழும் ப�ொருட்டு
தன்னையே ஒரு க�ொடையாக வழங்கப்ப�ோவதாக இயேசு கூறியதை சரியாகப்
புரிந்துக�ொள்ளாமல் இது எப்படி இயலும்
என்ற வாக்குவாதத்தை யூதர்கள் துவக்கினர். அன்று எழுந்த 'எப்படி' என்ற வாக்கு-

வாதம் பல நூற்றாண்டுகளாக திருஅவை
வரலாற்றில் பல்வேறு வடிவங்களில்
என்ற கேள்வியாக விவாதமாக வலம்வந்துள்ளது.
கேள்விகளால் மறையுண்மைகளை
கூறுப�ோடும் முயற்சிகளைக் கைவிட்டு
அந்த உண்மைக்குமுன் பணிவுடன் மண்டியிட்டு வணங்குவதே மனிதர்களுக்கு நலம்
என்பதை புனிதர்கள் நமக்கு
உணர்த்திச் சென்றுள்ளனர்.
மறையுண்மைகளை அறிவுக்குள் அடக்கிவிடும் முயற்சியில்
எழுப்பப்படும் 'எப்படி' என்ற
கேள்விக்குப் பதில் இந்த மறையுண்மைகள் 'ஏன்' நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் புரிந்துக�ொள்வது மேல் என்பதை
புனித அகுஸ்தினார் ப�ோன்ற
புனிதர்கள் புரிந்துக�ொண்டனர்.
இயேசுவின் பிரசன்னம்
எப்படி அந்த அப்ப இரச
வடிவில் உள்ளதென்பதைக் கூறும் இறையியல் விளக்கங்கள் பல நூல்களாக வெளிவந்துள்ளன. ‘எப்படி’ என்ற கேள்விக்குப்
பதிலாக ஏன் நம் இறைமகன் இயேசு அப்ப
இரச வடிவில் நம்முடன் தங்கியுள்ளார்
என்பதை உணர்ந்து க�ொள்வது நமக்குப்
பயனளிக்கும்.

ஜெர�ோம் லூயிஸ்...
இறைமகன் ஏன் அப்ப இரச வடிவில்
தன் பிரசன்னத்தை இந்த உலகில் விட்டுச்சென்றார்? அப்பமும் இரசமும் இஸ்ரயேல்
மக்கள் தினமும் உண்ட எளிய உணவாக
இருந்ததால் அவற்றின் வழியே தன்
பிரசன்னத்தை விட்டுச் செல்ல இயேசு
(மிகுதி அடுத்த வாரம்)
விழைந்தார்.

தினகரன்
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மீண்டும் பாராளுமன்றம்
அனுப்பி என்ன பயன்
வெள்ளைச்சாமி மகேந்திரன்

ருத்திகள் முன்னெடுக்கப்படாத நிலையில்
அதனை முன்னெடுப்பதற்காக அரச கட்சி
சார்பாக தேர்தலில்
இறங்க வேண்டியிருந்தது. எமது மாவட்டத்தைப்
ப�ொறுத்தவரை தமிழ் தேசியக்
கூட்டமைப்பே அதிக
வெற்றிகளை அப்போது
பெற்றது. அந்தக் கட்சிக்கே நாமும் காலம்
காலமாக வாக்களித்து
வந்திருந்தோம். ஆனால்
அவர்கள் எமது மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்யாமையால்; நான்
நேரடி அரசியலில் இறங்க
வேண்டி ஏற்பட்டது.
எமது
மக்களது
தேவைகளை கேட்டறிந்து,
அவை த�ொடர்பில் எதுவும்
செய்யப்படாத நிலையில் நான்
அரசியலில்
இறங்கினேன்.
ஆளும் கட்சியுடன் இணைந்-

பா

ராளுமன்றத்தில் கடந்த 10,
20 வருடங்களாக இருந்து
மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யாதவர்களை மீள பாராளுமன்றம் அனுப்புவதால் என்ன பயன். இதனால் மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என வவுனியா
தெற்கு தமிழ் பிரதேச சபையின் முன்னாள்
உபதவிசாளரும், ப�ொதுஜன பெரமுனவின்
வன்னி மாவட்ட வேட்பாளருமான வெள்ளைச்சாமி மகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
தினகரன் பத்திரிகைக்கு வழங்கிய விசேட
பேட்டியிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் வழங்கிய செவ்வியின் முழுமையான
வடிவம் வருமாறு,
கேள்வி: பிரபல வர்த்தகரான தாங்கள்
வன்னி மாவட்டத்தில் அரசியலில் இறங்கியமைக்கான காரணம் என்ன?
பதில்: வன்னி மாவட்டத்தில் 2011ஆம்
ஆண்டு உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில்
சுதந்திரக் கட்சியின் வெற்றிலை சின்னத்தில் ப�ோட்டியிட்டேன். அப்போது எமது
கிராமம் உட்பட பல கிராமங்களில் வீதிகள்
மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் என அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளக் கூடிய அபிவி-

வீட்டு திட்டப் பிரச்சினை,
காணிப் பிரச்சினை, கிராம
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
ப�ோதாமை, விதவைகளுக்கான வாழ்வாதாரப்
பிரச்சினை என பல பிரச்சினைகளுக்கு முகம்
க�ொடுத்துள்ளார்கள். அரசினால் வழங்கப்படும்
திட்டங்கள் கூட சரியான
முறையில் எமது மக்களுக்கு கடந்த காலங்களில்
சென்றடையவில்லை.

தால் தான் அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தலாம்.
எமது மக்களுக்கு தேவையானவற்றைப்
பெற்றுக் க�ொடுக்கலாம் எனக் கருதியே
நான் ப�ோட்டியிட்டு மக்கள் ஆணையையும்
பெற்றேன்.
கேள்வி: கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலில்
ப�ோட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தீர்கள்.
இதன் மூலம் உங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்திகள் எவை?
பதில்: நான் சுதந்திரக் கட்சி ஊடாக ப�ோட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றேன். என் மீதும்,
கட்சி மீதும் க�ொண்டிருந்த நம்பிக்கை
காரணமாக மக்கள் வாக்களித்து வெற்றி
பெறச் செய்தார்கள். வன்னி மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸ்தான்
ஊடாகவே அரசியலில் இறங்கி தேர்தலில்
வெற்றி பெற்றேன்.
பிரதேச சபைக்கு தெரிவாகி எமது பிரதேச
சபையில் உள்ள வளங்களைக் க�ொண்டு
பல வேலைகளை செய்தோம். இருப்பினும் எமது சபையில் வளங்கள் குறைவாக
இருந்தமையால் பல வேலைகளை சபை
ஊடாக செய்ய முடியவில்லை. சுதந்திரக
கட்சி ஆட்சிக் காலத்தில் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் காதர் மஸ்தான் சிறிது காலம்
பிரதி அமைச்சராகவும் இருந்தார். அவரின்
ஊடாக வீதி அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட பல
வேலைகளை செய்திருந்தேன். தற்போதும்
பல வீதிகளின் திருத்த வேலைகளுக்கான
அனுமதிகள் கிடைத்துள்ளன.
கேள்வி: தாங்கள் பெரும்பான்மை
கட்சியுடன் இணைந்து ப�ோட்டியிடுகின்றீர்கள். அது த�ொடர்பில் மக்களின்
மனநிலை எப்படி உள்ளது?
பதில்: முன்னர் ஒரு கால கட்டத்தில்
பெரும்பான்மையாக கூட்டமைப்பை ஆதரித்தவர்கள் உண்டு. இருந்தும் தற்போது
ஆளும் கட்சியை விரும்புகிறார்கள். அபிவிருத்தி மற்றும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய
ஆளும் கட்சி அவசியம் என எண்ணுகிறார்கள்.
தற்போதைய அரசாங்கம் பல வேலைத்திட்டங்களை செயதுள்ளது. தற்போதைய
ஜனாதிபதி மீதும் மக்களுக்கு நம்பிக்கையுள்ளது. கடந்த அரசாங்கத்தில் ஆட்சியில்
இருந்தவர்கள். அப்போது மக்களுக்கு
எதுவும் செய்யாமல் எதிர்வரும் காலத்தில்
செய்வோம் எனக் கூறுகிறார்கள்.
அவர்கள் அப்போதே செய்யவில்லை.
அதனால் இனியும் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு இல்லை. அவர்கள

தங்கள் ஆட்சியை தக்க வைத்த காலங்களே அதிகம். மக்களுக்கு சேவை செய்தது
குறைவு. ஆனால் தற்போது அப்படியல்ல. மக்களுக்காக அரசாங்கம் செயற்படுகின்றது. தற்போதைய ஜனாதிபதியின்
ஆட்சியை நிறையவே மக்கள் விரும்புகின்றனர். அவருடைய சேவை நிறைவாக
இருப்பதனால், மக்கள் எமது கட்சியை ஆதரிக்கிறார்கள். இதனால் நாம் பெரும் வெற்றியைப் பெறுவ�ோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
கேள்வி: உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில்
வெற்றி பெற்ற பின் வவுனியா தெற்கு
தமிழ் பிரதேச சபையின் உப தவிசாளராக
செயற்பட்டிருந்தீர்கள். அந்த பதவியை
விடுத்து தற்போது பாராளுமன்ற தேர்தலில் இறங்கியமைக்கான காரணம்
என்ன?
பதில்: பிரதேச சபை ஊடாக குறிப்பிட்ட
பகுதிக்குள், வரையறுக்கப்பட்ட சேவைகளையே செய்ய முடிந்தது. ஆனால் மக்களுக்கான தேவை அதிகமாக இருந்தது.
இந்த நிலையில் மக்களது க�ோரிக்கைக்கு
அமைவாக எமது சுதந்திர கட்சி என்னை

மூவின சமூகங்களுடனும்
பழகும் சந்தர்ப்பம்
கிடைத்தது. தற்போதும்
கூட அவர்களது
இன்ப, துன்பங்கள் என
பலவற்றிலும் கலந்து
க�ொண்டு நெருக்கமாக
இன, மத வேறுபாடின்றி
வாழ்ந்து வருகின்றோம்.
ப�ோட்டியிடுமாறு க�ோரியது.
பலர் எமது கட்சியில் ப�ோட்டியிட விண்ணப்பித்த ப�ோதும் சுதந்திர கட்சி ஊடாக
எனது பெயர் ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சிக்கு
வழங்கப்பட்டு அதன் ஊடாக களம் இறங்கியுள்ளேன். கட்சியும், மக்களும் என்னை நம்புகிறார்கள். அதனால் பாராளுமன்ற தேர்தலில் ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியில் வன்னி
மாவட்டத்தில் ஏழாம் இலக்கத்தில் ப�ோட்டியிடுகின்றேன். மக்கள் தமது தேவைகளை
பூர்த்தி செய்ய எனக்கு அங்கீகாரம் தருவார்கள் என நம்புகின்றேன்.
கேள்வி: வன்னி மாவட்டத்தில் மூவினங்களையும் சேர்ந்த மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அவர்களுடனான த�ொடர்பு
எப்படி உள்ளது?
பதில்: சிறுவயதில் இருந்து நான் வன்னி
மாவட்டத்திலேயே வாழ்கின்றேன். அத்துடன் நீண்டகாலமாக வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுகின்றமையாலும், மூவின சமூகங்களுடனும் பழகும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
தற்போதும் கூட அவர்களது இன்ப, துன்பங்கள் என பலவற்றிலும் கலந்து க�ொண்டு
நெருக்கமாக இன, மத வேறுபாடின்றி
வாழ்ந்து வருகின்றோம். இதனால் தமிழ்
மக்கள் மட்டுமன்றி சிங்கள, முஸ்லிம்
சக�ோதர மக்கள் கூட எனக்கு வாக்களிப்பார்கள்.
கேள்வி: வன்னி மாவட்டத்தில் மக்கள்
எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் என்ன?
பதில்: வன்னி மாவட்டத்தில் யுத்தம்
முடிவடைந்து 10 வருடங்கள் கடந்துள்ள
ப�ோதும் தமது வாழ்வாதாரத்தை க�ொண்டு
நடத்த முடியாத வறுமைக் க�ோட்டிற்கு உட்பட்ட மக்கள் வாழ்கிறார்கள். வீட்டு திட்டப்
பிரச்சினை, காணிப் பிரச்சினை, கிராம உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ப�ோதாமை, விதவைகளுக்கான வாழ்வாதாரப் பிரச்சினை
என பல பிரச்சினைகளுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளார்கள். அரசினால் வழங்கப்படும்
திட்டங்கள் கூட சரியான முறையில் எமது
மக்களுக்கு கடந்த காலங்களில் சென்றடையவில்லை. இதனை ஆளும் கட்சியின்

ஊடாக எதிர்காலத்தில் செயற்படுத்துவதற்கே மக்களிடம் ஆணை
கேட்கின்றோம்.
கேள்வி: க�ொவிட்19 தாக்கத்தின் பின்
தேர்தல் த�ொடர்பாக மக்களது மனநிலை
எவ்வாறு உள்ளது
பதில்: க�ொர�ோனா தாக்கம் காரணமாக
தமது அன்றாட வாழ்க்கையை க�ொண்டு
நடத்த
மக்கள்
கஷ்டப்படுகிறார்கள்.
தேர்தல் மீதான அக்கறை மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது. ஆனாலும் மக்களது

நேர்காணல்-

கி.வசந்தரூபன்
வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கும், தற்ப�ோதைய நிலைமைகளை மாற்றுவதற்கும்
ஒரு உறுதியான அரசாங்கம் தேவை. அவ்வாறான அரசாங்கத்தை உருவாக்க வேண்டுமானால் நிச்சயமாக தேர்தல் நடைபெற
வேண்டும். ஆகவே தேர்தல் தற்போது
தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என மக்கள் கருதுகிறார்கள்.
கேள்வி:
வன்னி
மாவட்டத்தில்
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சிக்கு மக்கள்
மத்தியில் வரவேற்ப்பு உள்ளதா?
பதில்: எமது ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய
ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோரை மக்கள் விரும்புகிறார்கள். அவர்களது அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களை மக்கள் விரும்புகிறார்கள்.
அதன் காரணமாக தற்போது ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சி மீதான ஆர்வம் மக்களுக்கு
அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அடுத்து வரும்
பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மை பெற்று மக்களுக்கான ஒரு
ஆட்சியை க�ொண்டு நடத்த மக்கள் ஆணை
தருவார்கள். அதற்கு வன்னி மாவட்ட மக்களும் கைக�ோர்ப்பார்கள்.
கேள்வி: வன்னி மாவட்டத்தில் எதிர்காலத்தில் எவ்வாறான அபிவிருத்தி திட்ங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என கருதுகிறீர்கள்?
பதில்: யுத்தத்தினால் பாதிப்படைந்து
உடமைகளை இழந்துள்ள மக்களுக்கு நிரந்தரமான வீட்டுத் திட்டங்களை பெற்றுக்
க�ொடுக்க வேண்டும். அத்துடன் முன்னைய
அரசினால் வழங்கப்பட்டு இன்னும் பூரணப்படுத்தப்படாத
நிலையில்
உள்ள
வீட்டுத்திட்டங்களை பூரணப்படுத்துவதற்கான செயற்திட்டங்களை முன்னெடுக்க
வேண்டும்.
வதிவிட
ஆவணங்களை
பெற்றுக்
க�ொடுக்க வேண்டும். 1990 ஆம் ஆண்டு
வன்னியில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவில் முகாம்களில் வாழும் மக்களை மீள
வன்னியில் குடியமர்த்த வேண்டும். கல்வி
கற்ற இளைஞர், யுவதிகளுக்கு அவரவர்
தகுதிக்கேற்ப நிரந்தர வேலைவாய்ப்பை
பெற்றுக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
கிராம வீதிகள் பல புனரமைக்கப்பட
வேண்டியுள்ளது. மக்களது த�ொகைக்கேற்ப
கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். எமது கிராமங்களில் உள்ள பாடசாலைகளில் காணப்படும் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை பூர்த்தி
செய்ய வேண்டும்.
பின்தங்கிய பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது.
சனத்தொகைக்கு ஏற்றவாறு ப�ோக்குவரத்து சேவையை விரிவுபடுத்த வேண்டும்.
கிராமங்களில்
முதிய�ோர்
ஓய்வூதியக்
க�ொடுப்பனவை இலகுவாக பெற உப
அஞ்சல் அலுவலகங்களை கிராம மட்டத்தில் அமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு மக்களுக்கான பல தேவைப்பாடுகள் உள்ளன.
அதனை முன்னெடுக்க வேண்டும்.
கேள்வி: வவுனியா தவிர்ந்த மன்னார்
மற்றும்
முல்லைத்தீவு
மக்களின்
மனநிலை தற்போது எப்படி உள்ளது?
பதில்:
வவுனியாவைக்
காட்டிலும்
மன்னார், முல்லைத்தீவு மாவட்ட மக்களின் ப�ொருளாதாரம் பின்தங்கிய உள்ளது.
அதனை மேலும் விருத்தி செய்ய வேண்டும்.
அதனை விருத்தி செய்யக் கூடிய ஒரு அரசாங்கம் வேண்டும். அதனை இந்த தேர்தலில் உருவாக்கி தமது தேவைகளை பெற
வேண்டும் என மக்கள் எண்ணுகிறார்கள்.

கேள்வி: வன்னியை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த 20,
10 வருடங்களாக பாரளுமன்றத்தில்
அங்கம் வகித்த ப�ோதும்; அவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்ற
குற்றச்சாட்டு மக்கள் மத்தியில்
உள்ளதே?
பதில்: நீண்டகாலமாக இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடாக மக்களுக்கு சரியான திட்டங்கள் செல்லவில்லை. சென்ற அரசில் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம்
கிடைத்தது.
மைத்திரி - ரணில் இணைந்து செயற்பட்ட ப�ோது கூட்டமைப்பு முண்டு
க�ொடுத்திருந்தது. 14 பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களை க�ொண்டவர்களாக ரணில்
ஆட்சிக்கு பங்களித்தார்கள். ஆனால் மக்களுக்கான நல்ல திட்டங்களை க�ொண்டு வரவில்லை. 14 பேரும் ஒன்றாக கூடி தமிழ் மக்களுக்கு தாங்கள் பெற்றுக் க�ொடுக்க கூடிய
தீர்வு என்ன?,
எதற்காக அரசாங்கத்துடன் இணைந்திருக்கின்றோம் என்று சிந்திக்கவில்லை. ஏன்

பெரும்பான்மையாக
கூட்டமைப்பை
ஆதரித்தவர்கள்
உண்டு. இருந்தும்
தற்போது
ஆளும் கட்சியை
விரும்புகிறார்கள்.
அபிவிருத்தி மற்றும்
தேவைகளை பூர்த்தி
செய்ய ஆளும் கட்சி
அவசியம் என
எண்ணுகிறார்கள்.
அந்த அரசாங்கத்திற்கு முண்டு க�ொடுத்தார்கள் என்பது மக்களுக்கு தெரியாது. அந்தக்
காலத்தில் அரசாங்கத்திடம் இருந்து பல
திட்டங்களை பெற்று அதனை மக்களுக்காக
செய்திருக்க முடியும். அரசியல் கைதிகளின்
விடுதலை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்
பிரச்சினை என்பவற்றுக்காக மக்கள் ப�ோராடுகிறார்கள்.
அவர்களுக்கான ஒரு தீர்வைப் பெற்றுக்
க�ொடுக்கவில்லை. அந்த மக்களுக்காக
எதுவுமே செய்யவில்லை. அப்படியானவர்களை மீள அனுப்புவதால் என்ன பயன்
என்பதை மக்கள் அறிந்துள்ளார்கள்.
கேள்வி: வவுனியாவில் அமைக்கப்பட்ட ப�ொருளாதார மத்திய நிலையம்
மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையம்
என்பன கடந்தகால மக்கள் பிரதிநிதிகள்
விட்ட தவறால் ப�ொருத்தமற்ற இடத்தில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கூறுகிறார்கள். நீங்கள் ஒரு வர்த்தகர் என்ற
அடிப்படையில் அதனை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: தமிழ் மக்களின் உரிமைக்காக
ப�ோராடுகிற�ோம் என்று கூறி தமிழ் மக்களின் வாக்கினைப் பெற்று ஆட்சிக்கு சென்ற
பிரதிதிநிதிகள் மத்தியில் ஏற்பட்ட குழப்பம்
தான் இந்த நிலைக்கு காரணம். அத்துடன்
மாகாண சபை தேர்தலில் தமிழ் மக்கள்
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு நல்லத�ொரு வாய்ப்பை வழங்கியிருந்தார்கள்.
இருந்தும் வடக்கில் க�ொண்டுவரப்பட்ட
நல்ல அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பல முறையான
திட்டமிடல் இல்லாமல் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு கூட்டமைப்பு மக்கள் பிரதிநிதிகளும், வடமாகாண சபையுமே காரணம். குறிப்பாக வவுனியா ப�ொருளாதார மத்திய நிலையம்
அமைப்பதற்கு அனைவராலும் விரும்பப்பட்ட இடம் தாண்டிக்குளம்.
இதில் அமைத்திருந்தால் வர்த்தக ரீதியாக
வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும், விவசாயிகளின்
சந்தை வாய்ப்புக்கும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். இது சாதாரண மனிதன் கூட ய�ோசிக்க
கூடிய சிந்தனை. ஆனால் பலர் வாக்களித்து
க�ொடுத்த அதிகாரத்தை அவர்கள் தவற விட்டுள்ளார்கள். அது தற்போது மதவுவைத்தகுளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அது தமிழ்
மக்களுக்கு பெரியத�ொரு இழப்பாகும். அத்துடன் புதிய பேருந்து நிலையம் தூர இடங்களுக்கான சேவைக்காகவும், பழைய பேருந்து
நிலையம் உள்ளூர் சேவைக்காகவும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே வர்த்தகர்களினதும்,
மக்களினதும் க�ோரிக்கை. ஆனால், பழைய
பேருந்து நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளமையால்
அதனைச் சுற்றி உள்ள தமிழ் வர்த்தகர்கள்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
அவர்களது பாதிப்பு த�ொடர்பில் வடக்கு
மாகாண சபையைய�ோ அல்லது கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள�ோ
கவனம் செலுத்தவில்லை. எனவே இவை
எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு தீர்வாக மக்கள்
இந்த தேர்தலைப் பயன்படுத்தி வன்னியில்
ப�ொதுஜன பெரமுனவின் கரங்களை பலப்படுத்த எமக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.

மட்டக்களப்பு ஆற்றுவாயை
வெட்டுவதற்கு அனுமதி மறுப்பு
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கிழக்கு செய்திகள்

மீனவர்களின் எதிர்காலம், பாழாகி குடி நீர் பிரச்சினை ஏற்படுமென்றும் அறிவிப்பு

(புதிய காத்தான்குடி தினகரன்,
மட்டக்ளப்பு குறூப் நிருபர்கள்)

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வரட்சி நிலைமை மற்றும்
மீனவர்களின் நிலையைக் கருத்திற்க�ொண்டு ஆற்றுவாயை வெட்டுவதற்கு அனுமதியளிக்க முடியாதென
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் திருமதி கலாமதி பத்மராஜா
தெரிவித்தார்.
மட்டக்களப்பு
ஆற்றுவாய்
பகுதியை அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிலர் வெட்டியதையடுத்து,இது த�ொடர்பில் ஆராயும்
கூட்டம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் திருமதி கலாமதி பத்மராஜா,அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அர-

சாங்க அதிபர் ஜெகதீஸன் ஆகிய�ோர்
தலைமையில் இக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
அம்பாறை மாவட்டத்தில் பெய்த
மழையால், சில பகுதி வயல்கள்
நீரில் மூழ்கியுள்ளதாகவும், மட்டக்களப்பு ஆற்றுவாயை வெட்டி
நீரை வெளியேற்ற உதவுமாறும்
அம்பாரை மாவட்ட நீர்ப்பாசன
திணைக்களம்
மட்டக்களப்பு
மாவட்ட செயலகத்திடம் வேண்டுக�ோள் விடுத்திருந்தது.
இது த�ொடர்பில் மட்டக்களப்பு
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தலைமையில், நேற்று கூடி ஆராயப்பட்டது. எவ்வாறாயினும்
தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஆற்றுவாயை வெட்ட முடியாதுள்ள
நிலைமைகள் அதிகாரிகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதால்,

கந்தளாய் வீதிகளில்
மாடுகளின் த�ொல்லை
(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)

திருக�ோணமலை
கந்தளாய்
பிரதான வீதிகளில் கட்டாக்காலி
மாடுகளின் த�ொல்லை அதிகரித்து
வருவதாக மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்.
கந்தளாய் பிரதேச சபைக்குட்பட்ட கந்தளாய் நகரின் பிரதான வீதிகளிலே, மாடுகளின் த�ொல்லைகள்
அதிகரித்துள்ளன.
இரவு வேளைகளில் வீதிகளில்
தூங்கும் இந்த மாடுகள் மலம்
கழித்து அசுத்தப்படுத்துவதாகவும்
ப�ொது மக்கள் விசனம் தெராவிக்கின்றனர். கண்டி, மற்றும் க�ொழும்புக்குச் செல்லும் பிரதான பாதையில்
இம்மாடுகள் உலவுவதால் பயணிக-

பெண்கள்
தலைமைத்துவ
பயிற்சி
நற்பிட்டிமுனை தினகரன் நிருபர்

முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி
செயல் முன்னணி, கல்முனைக்
கிளையின் அனுசரணையில் ஏற்பாடு
செய்துள்ள 13 மாதகால பெண்கள்
தலைமைத்துவப் பயிற்சி மிகவிரைவில் இடம்பெறவுள்ளது.
பெண்கள் வலுவூட்டலை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட இந்த பயிற்சிநெறியில் 18 முதல் 29 வயதிற்குட்பட்ட�ோர் பங்குபற்ற முடியுமென பயிற்சி
இணைப்பாளர் திருமதி ஹபீலா தெரிவித்தார்.
பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட கழகங்கள்,சங்கங்கள் அமைப்புகளில் அங்கத்துவம் பெற்று சமூகப்பணிகளில்
ஈடுபடுவ�ோர் இந்த தலைமைத்துவ
பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
விண்ணப்ப கடைசித் திகதி ஜூலை 02
எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

ளும் பெரும் அச�ௌகரியங்களுக்கு
உள்ளாகின்றனர்.
இதனால் இரவு பகல் வேளைகளில் வீதி விபத்துக்களும் ஏற்படுகின்றன. அண்மையில் இரவு
வேளையில் கட்டாக்காலி கால்நடை
ஒன்றில் ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
சென்ற ஒருவர் ம�ோதி விபத்துக்குள்ளானதில் அவர், உயிரிழந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
கட்டாக்காலி மாடுகளை கட்டுப்படுத்துமாறு கந்தளாய் பிரதேச
சபையால் கால்நடை உரிமையாளர்களுக்கு பல தடவைகள் அறிவித்தும் எந்தவிதமான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை,
எனவும் ப�ொது மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மூதூர் பிரதேச இந்து குருமார் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மூதூர் சஹாயபுரம் மாணிக்க விநாயகர் அறநெறிப்
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
சங்கத்தின் தலைவர் சிவசிறி
இ.பாஸ்கரன் குருக்களின் தலைமையில் நேற்றுமுன்தினம் (28) இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
இதன்போது வறிய குடும்பத்தைச்

டத்தைச் சேர்ந்த சிலர் நேற்றிரவு மட்டக்களப்பு ஆற்றுவாவிக்கு வந்து
அதனை வெட்ட முற்பட்டதால்,
முறுகல்நிலை ஏற்பட்டது. இதைத்
த�ொடர்ந்து ப�ொலிஸார் மற்றும் மட்டக்களப்பு மாநகர சபை முதல்வரின் தலையீட்டால் அது முடிவுக்கு

ஓய்வுபெற்ற சிரேஷ்ட
அதிகாரிகளுக்கு பிரியாவிடை
(அம்பாறை சுழற்சி நிருபர்)-

அட்டாளைச்சேனை பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றிவந்த நிலையில்,ஓய்வு பெற்ற சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உதவியாளர் ஒருவருக்கும்
மற்றும் சாரதியாக பணியாற்றி வந்தவருக்குமான பிரியாவிடை வைபவம்
அண்மையில் (23) பிரதேச செயலக
கூட்ட மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
பிரதேச செயலாளர் ஜே.லியாகத்
அலி தலைமையில் நடைபெற்ற
இவ்வைபவத்தில், உதவி பிரதேச
செயலாளார் எம்.ஏ.சி. அகமட் நசீல்,
கணக்காளர் எம்.றிபாஸ், நிருவாக
உத்திய�ோகத்தர் ஆர்.எம்.நழீல்,கிராம
உத்திய�ோகத்தர்களுக்கான நிருவாக
உத்திய�ோகத்தர் ஏ.நழீஹ் மற்றும்
பிரதேச செயலக உத்திய�ோகத்தர்கள்
ஊழியர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.

சுமார் 30 வருடகால முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையை மேற்க�ொண்டு ஓய்வுநிலை அடைந்த
கே.எல்.எம்.பைசல் மற்றும் சாரதியாக 23 வருடங்கள் பணியில் ஈடுபட்டு ஓய்வுபெற்ற எஸ்.ஐ.ஆதம்லெப்பை ஆகிய�ோரின் சேவையைப்
பாராட்டி ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி
க�ௌரவிக்கப் பட்டதுடன், வாழ்த்துப்
பத்திரமும்,
அன்பளிப்பு
ப�ொருட்களும் இதன் ப�ோது வழங்கப்பட்டன.
அரச சேவையை ப�ொறுப்புடனும்,
நம்பிக்கையுடனும் மிகவும் காத்திரமாக செய்து வந்த இரு ஊழியர்களையும் முன்னுதாரணமாகக் க�ொண்டு
ஏனைய ஊழியர்கள் தமது கடமைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப்
பிரதேச செயலாளர் லியாகத்அலி
இதன் ப�ோது தெரிவித்தார்.

ஒருவருக்குள்ள பெயர் இன்னொருவருக்கு
இருப்பதை தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்

கிழக்கு மாகாண
மேலதிகப் பணிப்பாளர்
அலுவலக வளாகத்தில்
விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள்
(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிருபர்)

வீதி
விபத்துக்கள்,ப�ோதைப்
ப�ொருள் பாவனை, வைரஸ் தாக்கம்
என்பவற்றை தடுக்கவும், இனங்களுக்கிடையில் சகவாழ்வை ஏற்படுத்தும் ந�ோக்கிலும் விழிப்புணர்வு சுவர்
ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.
வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின்
கிழக்கு மாகாண மேலதிகப் பணிப்பாளர் அலுவலக வளாகத்தில் இந்த
ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.
வீதிப் ப�ோக்குவரத்து ஒழுங்கு
விதிகளை
கடைப்பிடிக்காததால்,
விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புக்களும்
அதிகரித்துள்ளன.அதே
ப�ோன்று ப�ோதைக்கு அடிமையாவ�ோரின் த�ொகையும் அதிகரித்துள்ளது.இது த�ொடர்பில் விழிப்பூட்டவே இந்தச் சுவர் ஓவியங்கள்
வரையப்பட்டுள்ளன.
வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகார
சபையின் கிழக்கு மாகாண மேலதிகப் பணிப்பாளர், ஐ.எல்.ஏ.பாரியே இந்த விழிப்புணர்வு திட்டம்
ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளார். வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் பணிபுரியும் ஊழியர் எம்.ஐ.எம்.ஜெலீல்
(எழுகவி ஜெலீல்) எனும் ஓவியரின்
ஒத்துழைப்புடன் அக்கரைப்பற்றில்
அமைந்துள்ள வீதி அபிவிருத்தி
அதிகார சபையின் வளாக சுவர்களில்
கருத்தாளமிக்க இந்த சுவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.

வரலாற்று சிறப்புமிக்க உகந்தமலை முருகன் ஆலயத்தின் வருடாந்த சங்காபிசேகம்
நேற்று முன்தினம் ஆலயபிரதம குரு சிவஸ்ரீ சீதாராம் குருக்கள் முன்னிலையில், ஆலயத்தலைவர் சுதுநிலமே திசாநாயக்க தலைமையில் வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில்
அதிகளவான பக்தர்கள் கலந்து க�ொண்டனர்.
(படம்: காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர்
அ.இ. மக்கள் காங்கிரஸில் இணைவு

ஈ.பி.டி.பி விளக்கம்
ஒருவருக்குள்ள பெயர் வேறு பலருக்கும் இருக்கும் என்பதை தேர்தல்
ஆணைக்குழு
அறிந்திருக்கவில்லையா என,தேர்தல் ஆணைக் குழுவுக்கு ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
நடைபெறவுள்ள
நாடாளுமன்ற
தேர்தலில் கிழக்கு மாகாணத்தின்
திருக�ோணமலை மற்றும் அம்பாறை
ஆகிய மாவட்டங்களில் ப�ோட்டியிடும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின்
வேட்பாளர் பட்டியலில் தங்கராசா
புஸ்பராசா என்ற பெயர் இரண்டு
மாவட்ட வேட்பு மனுக்களிலும்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இத்தகைய
ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சுட்டிக்-

அறநெறிப்பாடசாலை
மாணவருக்கு அன்னதானம்

(த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்)

ஆற்றுவாயை
வெட்டுவதற்கு
அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட
முடிவு, அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கும் தெரியப்படுத்தப்பட்டது.
இதையும் மீறி அம்பாறை மாவட்-

க�ொண்டு வரப்பட்டது. ஆற்றுவாய் என்பது இயற்கையான ஒரு
பகுதி. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்படும்ப�ோதே இது த�ொடர்பில் சிந்திக்க
முடியும்.
தற்போது மிகவும் வரட்சியான
காலநிலை நிலவுவதால், 5000க்கும்
மேற்பட்ட மீனவர்கள் மட்டக்களப்பு வாவியை நம்பியே உள்ளனர்.
இந்நிலையில்
ஆற்றுவாயை
வெட்டினால் பாதிப்புகள் ஏற்படும்
ஆபத்துக்களும் உள்ளன. மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தற்போது குடிநீர்
பிரச்சினையை எதிர்நோக்கியுள்ளதால் ஆற்றுவாய் வெட்டுவது,குடிநீர் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும்
என்றும் மட்டக்களப்பு அரசாங்க
அதிபர் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

தினகரன்

சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள், மாணவர்களுக்கான
அப்பியாச க�ொப்பிகள் வழங்கப்பட்டதுடன் அன்னதானமும் வழங் கப்பட்டது. இதில் அறநெறி மாணவர்களின் பஜனைகளும் இடம்பெற்றன.
நீண்ட காலமாக மூதூர் பிரதேச
இந்து குருமார் சங்கமானது மூதூரில்
உள்ள வறிய குடும்பங்களை இணங்கண்டு, பல சமூக நல செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

காட்டி தேர்தல் ஆணைக்குழு அந்த
வேட்புமனுக்கள், தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு மீறிய செயற்பாடு என்று சுட்டிக்காட்டி ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியுடன் விளக்கம் க�ோரியிருந்ததுடன்
வியாக்கியானமும் செய்திருந்தது.
இந்நிலையில் திருக�ோணமலையிலும் அம்பாறையிலும் ஒரே பெயரை
உடைய வேட்பாளர்கள் பட்டியலில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது
உண்மைதான்.
ஆனாலும் அப்பெயர்கள்
இரண்டும் வெவ்வேறான நபர்களுடையது. இதை வேட்பாளர் பட்டியலுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்த தேசிய
அடையாள அட்டை இலக்கங்களூடாக தீர்வைக் கண்டிருக்க முடியும்.

அத்துடன் அந்த விண்ணப்பத்தில்
தங்கள் திணைக்களத்திலுள்ள தேர்தல்
தேருநர் இடாப்பினூடாக உறுதி
செய்து க�ொள்ளப்பட்ட பிரதியும்
இணைக்கப்பட்டிருந்தது என தேர்தல்
ஆணைக்குழுவுக்கு ஈ.பி.டி.பி சுட்டிக்காட்டியிருந்தது.
ஒருவருக்கு இருக்கும் பெயர்
இன்னொருவருக்கு இருப்பது வழமையானது என்றும் இதைக்கூட
தேர்தல் ஆணைக்குழு ஆராய்ந்து
பாராமல் அரசியல்வாதிகளின் ஆதாரமற்ற முறைப்பாட்டை மட்டும்
வைத்து விளக்கம் க�ோரியிருப்பது
வேடிக்கையாக உள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

கிழக்கு மாகாண சபை முன்னாள்
உறுப்பினர் ஆர்.எம்.அன்வர் திருக�ோணமலை தேர்தல் த�ொகுதிக்கான அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைப்பாளராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.இவருக்கான நியமனக் கடிதத்தை,கட்சியின்
தேசிய அமைப்பாளரான முன்னாள்
பிரதி அமைச்சர் அப்துல்லாஹ்
மஹ்ரூப் நேற்று முன்தினம் (28)

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் இம்முறை ப�ொதுத்
தேர்தலில் முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் மாணிக்கம்
உதயகுமார் தமிழ் தேசியக்
கூட்டமைப்பில் ப�ோட்டியிடுகின்றார்.
அரசாங்க
நிர்வாக
சேவையில் முதிர்ந்த அனுபவம் க�ொண்டவர் இவர்,
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல
பிரதேசங்களிலும் பிரதேச செய-

லாளராக கடமையாற்றியவர். மட்டக்களப்பு மாநகர
சபையின் ஆணையாளராக
இருந்த காலத்தில் மாநகரத்தை அழகுபடுத்தி தூய்மையான நகரமாக்கியவர்.
அரசாங்க
அதிபராக
இருந்த காலத்தில் அரசினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட
அபிவிருத்திகளை
சரிவர
செயற்படுத்தியவர்
உதயகுமார்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மூதூர் தள வைத்தியசாலையில் கடந்த சனிக்கிழமை (27) இரத்ததான நிகழ்வு இடம்பெற்றது. மூதூர் அல்முபஷ்ஸிறா சமூகசேவை அமைப்பு ஏற்பாடு செய்த இந் நிகழ்வில்
பலர் கலந்து க�ொண்டு இரத்தானம் வழங்கினர். கலந்து க�ொண்ட ஒருவர் இரத்ததானம்
வழங்குவதைக் காணலாம். 			
(படம்: த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்)

(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையின்
அம்பாறை மாவட்ட ப�ொறுப்பதிகாரி என்.எம். சப்றாஸ் தெரிவித்தார்.
கட்டுப்பாட்டு விலையை மீறி
கூடுதல் விலைக்கு அத்தியவசியப்
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்வதாகக் கிடைத்த தகவலையடுத்து இப்-

பிரதேசங்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டதால் இந்த வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக
சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
வர்த்தக நிலையங்களில் விலைப்பட்டியலை
காட்சிப்படுத்தாமை,
கட்டுப்பாட்டு விலையை விட
கூடுதல் விலைக்கு ப�ொருட்களை
விற்பனை செய்தமை, நுகர்வுக்குப் ப�ொருத்தமில்லாத ப�ொருட்-

தமிழ் கூட்டமைப்பில் ப�ோட்டியிடும்
முன்னாள் அரச அதிபர் உதயகுமார்

(கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்)

மாலை கிண்ணியாவில் வைத்து
வழங்கினார். இதன்போது, நகர
சபை உறுப்பினர் ஏ.எம்.மஹ்தீ,
மூதூர் த�ொகுதிக்கான பிரச்சார செயலாளராகவும்,முன்னாள் குச்சவெளி
பிரதேச சபை உறுப்பினர் சல்மான்
பாரிஸ் குச்சவெளிக்கான மத்திய
குழு தலைவராகவும் கிண்ணியா
குறிஞ்சாக்கேணி பிரதேச சபை
உறுப்பினர் அஸ்மி, கிண்ணியா
பிரதேச சபையின் பிரச்சார செயலாளராகவும் நியமனம் பெற்றனர்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை மீறிய வர்த்தகர்களுக்கு அபராதம்

அம்பாறை மாவட்டத்தில் நுகர்வ�ோர் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை மீறி
வியாபாரம் செய்த ஐம்பது வர்த்தகர்களுக்கு,இரண்டு இலட்சம் ரூபா
அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
இம்மாதம்
மேற்கொள்ளப்பட்
நடவடிக்கையின் ப�ோதே இவர்கள்

களை
காட்சிப்படுத்தியமை,காலவதியான ப�ொருட்கள் மற்றும்
தரமற்ற ப�ொருட்களை விற்பனை
செய்தமை,
மின்
உபகரணங்களுக்கான கட்டுறுதிக் காலத்தை
வழங்காமை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட வர்த்தகர்களுக்கெதிராகவே, நீதிமன்றில் வழக்குத்
தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தினகரன்

30–06–2020
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp Neuj;ij ePbj;jy;

jpUNfhzkiyapYs;s epiwNtw;wjpfhhp
Xa;T tpLjpfisg; Gduikj;jy;
(xg;ge;j ,y: SLPA/P&D/T/05)
1.

,J 'jpUNfhzkiyapYs;s epiwNtw;wjpfhhp Xa;T tpLjpfisg; Gduikj;jy;" njhlh;ghf 2020 khh;r; 05Mk;
jpfjp nla;yp epa+];> jpdkpd kw;Wk; jpdfud; gj;jphpiffspy; gpuRukhd kw;Wk; SLPA ,izaj;jsj;jpy;
ntspahd ePbg;G mwptpj;jy; njhlh;ghdJ (xg;ge;j ,y: SLPA/P&D/T/05)

2.

Kd;ida tpsk;guj;jpw;fikthf jpUNfhzkiyapYs;s epiwNtw;wjpfhhp Xa;T tpLjpfisg; Gduikj;jy;
njhlh;ghf> Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis> ngWiff;FOj; jiyth; rhh;ghf ,yq;if JiwKf
mjpfhu rig nghWg;Ngw;Fk;. (xg;ge;j ,y: SLPA/P&D/T/05) nfhtpl; 19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf
tpiykDf;fis nghWg;Ngw;Fk; jpfjp 2020.07.21 md;W 14.00 kzp tiu ePbg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ.
kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzkhd &. 1>000.00 (thpfs; cs;spl;lJ) nrYj;jg;gLtjd; %yk; nfhOk;G-01>
nya;ld; ng];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf mjpfhu rig> jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpd;
gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gbtq;fspNyNa 2020.07.20 tiu tpiykDf;fs;
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

3.

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fis nfhOk;G-01> nya;ld; ng];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf
mjpfhu rig> jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphpT> gpujhd nghwpapayhshplk; (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp)
,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.

midj;J tpiykDjhuh;fSk; gpd;tUk; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
m. fPNo toq;fg;gl;Ls;s tpNrlj;Jtk; kw;Wk; juj;jpd; fPohf eph;khzpg;Gg; gapw;Wtpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp
epiyaj;jpy; (,f;lhl;/rPlh) gjpitf; nfhz;bUj;jy;
,f;fhl; gjptpd; Njitg;ghL:
tpNrlj;Jtk;: fl;blk;
juk;: rP 6 my;yJ mjw;F Nkw;gl;lJ
M. nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; fPohf tpiykDjhuh;fspd; gjpT.

5.

tpiykD %lg;gLk; jpfjpapypUe;J tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

6.

tpiykDf;fs; &. 120>000.00 tpiykDg; gpiznahd;wpdhy; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

7.

tpiykDg; gpizahdJ> tpiykD nry;Ygbj; jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; 28 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;
Ntz;Lk;.

8.

tpiykD rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp Neuk; 2020.07.21 md;W 14.00 kzp tiuahFk;.

9.

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; KbT Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf nfhOk;G-01> nya;ld;
ng];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if JiwKf mjpfhu rig> jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpd; gpujhd
nghwpapayhshpw;F gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

10. Nkw;gb Kfthpapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;ljd; gpd;dh; mit cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.
11. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykD jpwf;fg;gLk; epfo;tpy;
fye;Jnfhs;SkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.
12. Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; njspTWj;jy;fs; njhlh;ghf nfhOk;G-01> nya;ld; ng];bad; tPjp> ,y. 45> ,yq;if
JiwKf mjpfhu rigapd; gpujhd nghwpapayhsiu (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp) tpiykDjhuUf;F
njhlh;G nfhs;syhk;. (njh.Ng. 011-2325575).
jiyth;>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
Nk/gh gpujhd nghwpapayhsh; (jpl;lkply; kw;Wk; mgptpUj;jp)
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> nya;ld; ng];jpad; tPjp>
nfhOk;G-01.
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இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி அம்பாறை மாவட்ட முஸ்லிம் பிரதேச
ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம்
முக்கிய தீர்மானம்
திருமலைக் கூட்டத்தில்

(அன்புவழிபுரம் தினகரன்
நிருபர்)

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் திருக�ோணமலை மாவட்டக்
கிளைக்
கூட்டத்தில்
முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறை
வேற்றப்பட்டுள்ளன.
திருக�ோணமலை மாவட்ட
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் மாவட்டக்கிளை கூட்டம்
நேற்று முன்தினம் (28) மாலை
தமிழ் தேசிக் கூட்டமைப்பின்
தலைவர்
இரா.சம்பந்தனின்
இல்லத்தில்
நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் தமிழ் தேசியக்
கூட்டமைப்பின்
தலைவர்
இரா.சம்பந்தன்
மாவட்டக்கிளை தலைவரும் பாராளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளருமாகிய ச.குகதாசன் மற்றும்

ஏனைய வேட்பாளர்கள் எனப்
பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
எதிர்வரும் தேர்தலில் கட்சியின்
செயற்பாடுகளை
எவ்வாறு முன்னெடுப்பதென
இங்கு ஆராயப்பட்டன.
சம்பந்தன் ஐயாவின் வெற்றிக்கு ஒன்று பட்டு உழைத்து
தமிழர் அரசியல் நலன் பாதுகாக்க உறுதியுடன் செயற்படுவதென்றும்
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
காலத்தின் தேவை அறிந்து
செயற்பட்டு தமிழ் மக்களின்
பிரச்சினையை தேசியம் முதல்
சர்வதேசம் வரை எடுத்துரைக்க
கூடிய முன்னாள் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சம்பந்தன் ஐயாவை
வெற்றி பெற வைப்பதன்
அவசிய் பற்றியும் உணர்த்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தினகரன்
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ப�ொதுஜன பெரமுனவின்

(பெரியநீலாவணை விசேட
நிருபர்)

ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியின்
அம்பாறை மாவட்ட முஸ்லிம்
பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர்களுடனான கலந்துரையாடல் நேற்று
(29) ஒலுவில் தனியார் வரவேற்பு
மண்டபத்திறி நடைபெற்றது.
கட்சியின்
அம்பாறை
மாவட்ட முஸ்லிம் பிரதேசங்களுக்கான அமைப்பாளர் எஸ்.
எம்.எம்.இர்ஸாட்
தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், முன்னாள் அமைச்சரும்
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியின்
அம்பாறை மாவட்ட வேட்பாளருமான சட்டத்தரணி சிரியாணி
விஜயவிக்கிரம பிரதம அதிதியாக
கலந்து க�ொண்டார்.
எதிர்வரும்
பாராளுமன்ற
தேர்தலில், முன்னெடுக்கப்பட

வேண்டிய வேலைத் திட்டங்கள்
த�ொடர்பாக இங்கு விரிவாக ஆராயப்பட்டது.மேலும் ப�ொதுஜன
பெரமுன கட்சியின் எதிர்கால
செயற்பாடுகள் மற்றும் பிரதேசமட்ட அபிவிருத்தி வேலைத்
திட்டங்கள் த�ொடர்பிலும் இங்கு
கலந்துரையாடப்பட்டன.
நிகழ்வின்
இறுதியில்
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியின்
அம்பாறை மாவட்ட முஸ்லிம்
பிரதேச
ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு தேர்தல் த�ொடர்பான
வேலைத்திட்டம் அடங்கிய வழிகாட்டல் ஆவணங்களும் அதிதியால் வழங்கப்பட்டன. இதில்
கட்சியின் கிழக்கு மாகாண
ஆல�ோசகர்
எம்.ஏ.ஆசாத்,
மாவட்ட குழுத் தலைவர் எம்.
எல்.எம்.பரீட் - பரீன் உட்பட
முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

வாளால் வெட்டிய
இருவர்
ப�ொலிஸாரால் கைது
(த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்)

திருக�ோணமலை
சம்பூர்
ப�ொலிஸ்
பிரிவிற்குட்பட்ட
சம்பூர் பிரதேசத்தில் ஒருவரை,வாளால் வெட்டிய குற்றச்சாட்டில்
கைது செய்யப்பட்ட இருவர்
கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
இதையடுத்து இவ்விருவரையும்
ஜுலை 02 வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார்.
வெட்டுக்
காயங்களுக்குள்ளான நபர் மூதூர் தள வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இச்சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய மேலும் நான்கு சந்தேக
நபர்களை கைது செய்யவுள்ளதாக ப�ொலிஸார் நீதி மன்றத்தில்
தெரிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்குத் தாக்கம் அதிகரிப்பு
(பெரியப�ோரதீவு தினகரன்
நிருபர்)

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் டெங்கு அபாயம் அதிகரித்து வருகின்றது. கடந்த ஜுன்
12 ஆந் திகதி த�ொடக்கம் ஜுன்
19 ஆம் திகதி வரை 20 பேர்
டெங்கு ந�ோய் தாக்கத்திற்கு
உள்ளாகியுள்ளனர்.
இவர்கள் சிகிச்சை பெற்று
வீடு
திரும்பியுள்ளதாகவும்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஏறாவூர் சுகாதார வைத்திய
அதிகாரிபிரிவில் 08 பேரும்
ஓட்டமாவடி
சுகாதார
வைத்திய அதிகாரி பிரிவில்
இதுவரை 05 டெங்கு ந�ோயாளர்களும்
அடையாளம் காணப்பட்டுள் ளனர்.
இது ப�ோன்று க�ோறளைப் பற்று மத்தி
வாழைச்சேனை பிரிவில் 3 ந�ோயாளர்களும், ஆரையம்பதி பிரிவில் 2
ந�ோயாளர்களும்,
வாழைச்சேனை
மற்றும் களுவாஞ்சிக்குடி பிரிவுகளில்

தலா ஒருவருமாக ம�ொத்தம் 20 பேர்
மாவட்டத்தில் இனங் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இருப்பினும் வாகரை, செங்கலடி,
மட்டக்களப்பு,
வவுனதீவு,
காத்தான்குடி, வெல்லாவெளி, கிரான்
ஆகிய சுகாதார வைத்திய அதிகாரிப்

பிரிவுகளில் டெங்கு ந�ோயாளர்கள் எவரும் இனங்காணப்படவில்லை. மேலும் கடந்த
சில
வாரங்களில்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு
ந�ோயினால் எந்த ஒரு மரணங்களும் பதிவாகவில்லையென
வைத்தியர்
வே.குணராஜசேகரம் தெரிவித்தார். ம�ொத்தமாக
கடந்தவாரம் 20 பேர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு
த�ொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளதுடன்
நாட்டில் ப�ொதுவாக டெங்கு
ந�ோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
ஏறாவூர்மற்றும் ஓட்டமாவடி
பிரதேச மக்கள் சற்று விழிப்புடன் செயல்பட்டு வீடுகளில் தேங்கி
கிடக்கின்ற குப்பைகள், நீர் தங்கியுள்ள இடங்களை சுத்தம் செய்து,
டெங்கு நுளம்புகள் பெருகுவதற்கு
இடம் க�ொடுக்காத வகையில் துப்பரவாக வைத்துக் க�ொள்ளுமாறு
கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
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தூர இடங்களுக்கான
பஸ் சேவைகள்
மீண்டும் ஆரம்பம்
த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

க�ொர�ோனா
த�ொற்றுக்
காரணமாகவும், ஊரடங்குச்
சட்டம் அமுலாக்கப்பட்டதாலும் தூரப்பகுதிகளுக்கு இடை
நிறுத்தப்பட்டிருந்த
மூதூர்
ப�ோக்குவரத்துச் சாலையின்
பஸ்சேவைகள் நேற்று முன்தினம் (29) மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக மூதூர் சாலையின்
முகாமையாளர்
அப்துல்
லத்தீப் ந�ௌபீர் தெரிவித்தார்.
அந்த வகையில் இரவு 8.30
மற்றும் இரவு 11.00 மணிக்கு
மூதூரிலிருந்து
க�ொழும்புக்கான பஸ் சேவையும், மாலை
3.00 மணிக்கு திருக�ோணமலையிலிருந்து அக்கரைப்பற்று
வரையிலான பஸ்சேவையும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
மூதூர் சாலையின் முகாமையாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.

உதவி செய்வதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட தடையே
என்னை தேர்தலில் ப�ோட்டியிட வைத்தது
வன்னி மக்கள் காப்பகத்தின் தலைவர்
வவுனியா நிருபர்

வன்னி மாவட்டத்தில் யுத்தத்தால்
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாம் மேற்க�ொண்ட உதவித் திட்டங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட தடைகளே மக்களுக்கு
உதவி செய்வதற்கு அரசியல் பலம்
அவசியம் என்பதை உணர்த்தியது என
வன்னியில் தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும்
வன்னி மக்கள் காப்பகத்தின் தலைவர்
நீல் சாந்த தெரிவித்தார்.
வவுனியாவில் நடைபெற்ற மக்கள்
சந்திப்பின் ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
குறிப்பிட்டார். மேலும் கூறுகையில்,
நான் அரசியலுக்கு வரவேண்டும்,
ச�ொத்துக்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும்
என்ற எண்ணம் எனக்கில்லை. என்னிடம் இருக்கும் ச�ொத்துக்கள், த�ொழில்
வாய்ப்புக்கள் எனது குடும்பத்திற்கு
ப�ோதுமானது.

எனது
ச�ொந்த
வருமானத்திலிருந்து வன்னியில் பல கிராமங்களில்
குடிநீர் இன்றித் தவிக்கும் மக்களுக்கு
தேவையான குழாய்க்கிணறுகள், சிறுநீரக ந�ோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் த�ொகுதிகள், பாடசாலை மாணவர்களுக்கு
கற்றல் உபகரணங்கள், இலவச கல்வி
நடவடிக்கைகள், முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு உதவிகள் என்பன கடந்த
இரண்டு வருடங்களாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அத்துடன் பின்தங்கிய கிராமங்களிலுள்ள வசதியற்ற சுயத�ொழில்
மேற்கொண்டுவரும்
பெண்களுக்கு
சுயத�ொழில் வழிகாட்டி செயற்பாடுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றேன்.
இவ்வாறு பல்வேறு தேவைகளுக்காக
எனது ச�ொந்த நிதிகளை செலவு செய்துள்ளேன் என்றார்.
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19

சுகாதாரத்துறையின்
கண்காணிப்புடன்
பாடசாலைகள் மீளத் திறப்பு
யாழ்ப்பாணம் குறூப், பருத்தித்துறை
விசேட நிருபர்கள்

க�ொவிட்-19 த�ொற்று வைரஸ் பரவல் காரணமாக,
மூடப்பட்டிருந்த அனைத்து பாடசாலைகளும்
நேற்று முதல் கட்டமாக திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்விசாரா
ஊழியர்கள் மற்றும் பாடசாலை நிர்வாக ஊழியர்கள்
மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்
என, கல்வி அமைச்சு அறிவித்திருந்தது.
இக்காலப் பகுதியில் பாடசாலைகளை சுத்தம்
செய்தல், கிருமி நீக்கம் செய்தல், பாட அட்டவணைகளை திருத்தம் செய்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என கல்வி அமைச்சு
ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையின் கிருமி
த�ொற்று நீக்கி விசுறும் அணியினர் சகல பாடசாலைகளிலும் கிருமித் த�ொற்று நீக்கி விசுறும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அத்துடன் யாழ்ப்பாணத்தில்
உள்ள சகல பாடசலைகளையும் கண்கானிப்பதற்காக ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள், ப�ொலிஸார் சென்றிருந்தனர்.--
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cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;
fpof;F khfhzk;
2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@H mjpfhu rigfs;
NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd $l;l mwptpj;jy;

ifj;njhopy; Vw;Wkjp kw;Wk; KjyPl;L Cf;Ftpg;G mikr;R

,yq;if Nrjd juj;jpw;fikthf (SLS 1324:2018)
Nrjd rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;s gapHr; nra;ifahsHfSf;F/
gjdpLgtHfSf;F epjpAjtp toq;fy;
cs;ehl;L gapHr;nra;ifahsHfs; kw;Wk; gjdpLgtHfSf;F ,yq;if Nrjd juk; mjhtJ SLS 1324:2018 mikthf>
Nrjd rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;tjw;F> Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig %yk; epjpAjtp epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;W
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ. SLS 1324:2018 Nrjd rhd;wpjo; toq;fy; njhlHghf ju mq;fPfhur; rigapd; mDkjpiaf;
nfhz;Ls;s rhd;wpjo; toq;Fk; epWtdnkhd;wpd; %yk; Nrjd rhd;wpjo; ngw;Wj;jug;gLk;.
Fwpf;Nfhs;
1. rpwpastpyhd fkj;njhopyhsHfs; kj;jpapy; ,yq;if Nrjd juj;ij (SLS 1324:2018) Cf;Ftpj;jy;
2. Nrjdg; gapHr;nra;if/ gjdpLk; jahhpg;Gfs; Fwpj;j juj;jpw;fikthf cw;gj;jp nra;jy;> gjdpLjy; kw;Wk; Nygps;
,Ltij jpl;lkply;
3. Nrjd jahpg;Gf;fs; njhlHghf gapHr;nra;ifahsHfis Cf;Ftpg;gjd; %yk;> cw;gj;jpj;jpwd; kw;Wk; tUkhdj;ij
Nkk;gLj;jy;.
4. gapHr;nra;if epyj;jpypUe;J re;ij tiuahd toq;fy;fs; kw;Wk; ngWkjp NrHg;Gfspy; ntspg;gilj; jz;ikia
Vw;gLj;jy;.
5. Vw;Wkjp tHj;jfk; njhlHghfj; Njitg;gLk; Nrjd juj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> Vw;Gilajhf cs;@H Nrjd
fkj;njhopyhsHfs;/ gjdpLgtHfspd; epiyia Nkk;gLj;jy;.
6. ,yq;if Nrjd juk; SLS 1324:2018 njhlHghf> Vw;Wkjpr; re;ijfspy; gu];gu mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;sy;.
epjpAjtp ngw;Wj;jug;gLk; gapH tpisnghUl;fs;:
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s jahhpg;Gfs; Nrjdkhf gaphpLtjw;F kw;Wk;
fkj;njhopyhsHfs; kw;Wk; gjdpLgtHfSf;F tpz;zg;gpf;f KbAk;.
Y
Y
Y

mhprp
Y gotiffs;
%ypifr; nrbfs;
Y jhdpaq;fs;
Njq;fha; cs;sPL njhlHghd jahhpg;G Y gr;irf; fPiu tiffs;.

gjdpLtjw;F

MHtq;

Y kuKe;jphpif
Y thridj; jputpaq;fs;

fhl;Lk;
Y

,yq;if

kuf;fwp

Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rigapdhy; Nrjd rhd;wpjo; toq;Fk; nraw;ghl;by; (SLS 1324:2018 gpufhuk;) Vw;gLk; ghprPyidr;
nryT> tsT ghprPyid kw;Wk; rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Vw;gLk; mbg;gilr; nryT vd;gd ngw;Wj;jug;gLk;.
tpz;zg;gq;fis> Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig ,izaj;jskhd www.srilankabusiness.com (Under 'announcement') ,ypUe;J
ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs; njhlHghf> jpUkjp> v];.vk;.B kJkhypia mioAq;fs; (ePbg;G 235> 011-230070511) kpd;dQ;ry;: madhumali@edb.gov.lk
tpz;zg;gq;fs;> 2020 [{iy 17 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH gjpTj; jghypy; gzpg;ghsH> fkj;njhopy; Vw;Wkjpg; gphpT>
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig> ,yf;fk; 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G - 02 ,w;F mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

fpof;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa ehfuhrh kzptz;zd;
Mfpa vd;dhy; 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@H mjpfhu
rigfs; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 66(v)Mk; gphptpd; fPo;
vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; gpufhuk; fpof;F khfhzj;jpd;
jpUNfhzkiy khtl;lj;jpYs;s jk;gyfhkk; gpuNjr rigapd; jtprhsH
kw;Wk; mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s MiyabNtk;G gpuNjr rigapd;
jtprhsH MfpNahH Nfl;L tpyfpaikapd; fhuzkhf Vw;gl;Ls;s
ntw;wplj;jpw;F Gjpa jtprhsHfis NjHe;njLg;gjw;fhd $l;lq;fs;
gpd;tUkhW elhj;Jtjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ. vd;gjid ,j;jhy;
mwpaj;jUfpd;Nwd;. NkYk; ,f;$l;lq;fs; njhlHghd mwptpj;jy; vd;dhy;
2182/2Mk; ,yf;f 2020.06.29Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf Nrhryprf;
Fbaurpd; tHj;jkhd gj;jphpifapy; (mjp tpNrlk;) tpLf;fg;gl;Ls;sJ
vd;gjidAk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.
cs;@uhl;rp kd;wj;jpd;
ngaH
jk;gyfhkk; gpuNjr
rig
Miyab Ntk;G
gpuNjr rig

$l;lk; elhj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
2020.07.20 fhiy 10.00
kzp
2020.07.21 gpw;gfy; 02.00
kzp

eh. kzptz;zd;
cs;@uhl;rp MizahsH>
cs;@uhl;rp jpizf;fsk;>
fpof;F khfhzk;.

$l;lk; eilngWk; ,lk;

Breaking
boundaries

The Country’s
largest
recruitment
database

jk;gyfhkk; gpuNjr rig
rgh kz;lgk;
MiyabNtk;G gpuNjr
rig rgh kz;lgk;

For
jobseekers

jFjpAs;s tpz;zg;gjhuHfisj; njhpT nra;tJ NeHKfj; NjHT rignahd;wpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

jiytH>
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig>
,yf;fk;. 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 011-2300705-11, ngf;];: 011-2347872
www.srilankabusiness.com

www.
observerjobs.
lk
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க�ொர�ோனா பரிச�ோதனையை

வீடுகளிலேயே செய்து க�ொள்ளலாம்
- புதிய கருவி உருவாக்கம்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றை
கண்டறியவும் ஒரு கருவியை இனி
வீடுகளில் வாங்கி வைக்கும் நிலை
வெகுத�ொலைவில்
இல்லை.
ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் இது
உண்மைதான், நம்புங்கள். டெல்லி
ஐ.ஐ.டி. உருவாக்கும் புதிய கருவி
வரப்போகிறது.
காய்ச்சல்
இருக்கிறதா
என்று
கண்டறிய
தெமாமீட்டர்களை
வீடுகளில் வைத்திருக்கிற�ோம்.
இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை
அறிவதற்கு வீடுகளில் குளுக்கோ
மீட்டர்கள் உள்ளன.
இதயத்தில்
இருந்து
வருகிற
இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவை
கண்டறிவதற்கு ஆக்சி மீட்டரையும்
வீடுகளில் வாங்கி வைக்கத் த�ொடங்கி
விட்டோம்.
இந்த வரிசையில் க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றை கண்டறியவும் ஒரு
கருவியை இனி வீடுகளில் வாங்கி
வைக்கும் நிலை வெகுத�ொலைவில்
இல்லை. ஆச்சரியமாக இருந்தாலும்

இது உண்மைதான், நம்புங்கள்.
இந்தியாவில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றை கண்டறிய கடந்த 24 மணி
நேரத்தில் 2 இலட்சத்து 31 ஆயிரத்து 95
மாதிரிகள் பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை
இந்தியாவில்
82
இலட்சத்து 27 ஆயிரத்து 802
மாதிரிகள் பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனாலும் கூட, உலக நாடுகளிலேயே
க�ொர�ோனா
பரிச�ோதனை
மிக
குறைவான அளவில் நடைபெறுகிற
நாடு இந்தியா என்ற குற்றச்சாட்டு
இன்னும் த�ொடர்ந்து நிலவத்தான்
செய்கிறது. இந்தியாவில் க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றை கண்டறிவதற்கான
ச�ோதனை இன்னும் சவாலாகத்தான்
இருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத
உண்மை.
வளர்ந்த நாடான அமெரிக்காவில்
3
க�ோடியே
4
இலட்சத்து
ஆயிரத்து 644 மாதிரிகள் இதுவரை
பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த
நாட்டின் மக்கள் த�ொகை ஏறத்தாழ
33 க�ோடி. வளர்ந்து வருகிற நாடான

மக்களிடம் இருக்கும் க�ொஞ்சம்
பணத்தையும் அரசு பிடுங்குகிறது
-ப.சிதம்பரம்
பெற்றோல்,
டீசல்
விலை உயர்வு குறித்து
க ருத்து தெரிவித்துள்ள
ப .சிதம்பரம், மக்களிடம்
இருக்கும்
க�ொஞ்சம்
ப ணத்தையும்
அரசு
பி டு ங் கி க்க ொ ள்வதாக
குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
பெற்றோல்,
டீசல்
விலை
உயர்வைக்
கண்டித்து நாடு முழுவதும்
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நேற்று
ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தப்பட்டது.
பல்வேறு இடங்களில் ப�ோராட்டம்
நடத்தியவர்களை ப�ொலிஸார் தடுத்து
நிறுத்தி கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில்,
பெற்றோல்,
டீசல் விலை உயர்வு குறித்து

கருத்து தெரிவித்துள்ள
முன்னாள்
மத்திய
மந்திரி ப.சிதம்பரம், 21
நாள் பெற்றோல், டீசல்
விலையை
உயர்த்தி,
ஞாயிறு
மட்டும்
விடுமுறை
தந்து
நேற்று மீண்டும் விலை
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது
என கூறி உள்ளார்.
மக்கள்
கைகளில்
பணம் இல்லை, இருக்கின்ற க�ொஞ்சம்
பணத்தையும்
அரசு
பிடுங்கிக்
க�ொள்கிறது. ம�ோடி அரசு ஏழை,
நடுத்தர மக்களுக்கு விர�ோதமான
அரசு என்பதற்கு வேறு என்ன ஆதாரம்
வேண்டும்? என்றும் ப.சிதம்பரம்
கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இந்தியாவில் 82 இலட்சத்து 27
ஆயிரத்து 802 மாதிரிகள் மட்டுமே
பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய
நாட்டின் மக்கள் த�ொகை சுமார் 130
க�ோடி. 130 க�ோடி மக்கள் த�ொகையை
க�ொண்டுள்ள ஒரு நாட்டில் இன்னும்
பரிச�ோதனை அளவு 1 க�ோடியைக்கூட
இன்னும் எட்ட முடியவில்லை.
இந்தியாவில்
தற்போது
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
த�ொற்றை
கண்டறிவதற்கு
நடத்தப்படுகிற
பரிச�ோதனை
ஆர்.டி.பி.சி.ஆர்.
என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்கான
மரபணு ப�ொருள் கண்டறியப்படுகிது.
இந்த
பரிச�ோதனையை
ப�ொறு
த்தமட்டில், பரிச�ோதனைக்கூடங்களில்
மட்டுமே செய்ய முடியும். இதன்
முடிவு வருவதற்கு சில மணி நேரம்
காத்திருக்க வேண்டும். இதில் மாதிரியை
சேகரிப்பது, கையாளுவது கூட ஆபத்தான
ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
இனி வரும் நாட்களில் க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரிச�ோதனையை
எளி

க�ொர�ோனாவை
கட்டுப்படுத்த
ஊரடங்கு மட்டுமே தீர்வு அல்ல என்பதால், ஊரடங்கை நீட்டிக்க முதல்வரிடம் பரிந்துரை செய்யவில்லை
என மருத்துவ நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு
நாளையுடன் முடிவடைய உள்ள
நிலையில், மருத்துவ நிபுணர் குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆல�ோசனை மேற்க�ொண்டார்.
அப்போது,
தமிழகத்தில்
க�ொர�ோனா த�ொற்று அதிகரித்து வருவதால், ந�ோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், ஊரடங்கை நீட்டிக்கலாமா?
அல்லது கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிக்கலாமா? என்பது குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர்

செய்தனர். கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவரும்
முன்னாள் முதல்வருமான சித்தராமையா, தனது
வீட்டில் இருந்து ஆதரவாளர்களுடன் சைக்கிளில்
சென்று மின்ஸ்க் சதுக்கத்தில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில்
பங்கேற்றார்.
டெல்லியில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள், எம்.பி.க்கள்
சார்பில் அந்தக் கட்சியின் தலைவர்கள் குடியரசுத்
தலைவர் ராம்நாத் க�ோவிந்த்தைச் சந்தித்து மனுவை
கையளித்தனர்.

திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ஒதுக்கீடு
அடிப்படையில் ரூ.300 டிக்கெட் ஒன்லைனில் வெளியீடு
அடுத்த மாதத்துக்கு (ஜூலை)
ஒடுக்கீடு அடிப்படையில் ரூ.300
டிக்கெட் தினமும் 9 ஆயிரம்
வழங்கப்பட உள்ளன. அதற்காக
திங்கட்கிழமை ரூ.300 டிக்கெட்
திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான
இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகின்றது.
திருப்பதி
ஏழுமலையான்
க�ோவிலில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்
செய்ய
அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது
க�ோவிலில்
டைம்
ஸ்லாட்
ட�ோக்கன், ரூ.300 டிக்கெட் ஆகியவற்றில் சென்று பக்தர்கள் சாமி
தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அதில் டைம் ஸ்லாட் ட�ோக்கன்கள் நேரிலும், ஒன்லைன்
மூலமும் பெற்றுக் க�ொள்ளலாம்.
ரூ.300 டிக்கெட் மட்டும் ஒன்லைனில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த-

நிலையில் அடுத்த மாதத்துக்கு
(ஜூலை) ஒடுக்கீடு அடிப்படையில் ரூ.300 டிக்கெட் தினமும் 9
ஆயிரம் வழங்கப்பட உள்ளன.
அதற்காக திங்கட்கிழமை ரூ.300
டிக்கெட்
திருமலை-திருப்பதி
தேவஸ்தான இணையதளத்தில்
வெளியிடப்படுகின்றன.
இலவச தரிசனத்தில் செல்லும்
பக்தர்களுக்கு தினமும் 3 ஆயிரம்
டைம் ஸ்லாட் ட�ோக்கன்கள்

முறையின்
அடிப்படையிலானது.
இந்த திட்டம் வெற்றிகரமானதாக
அமைந்து விட்டால், க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றினை விரைவாக
கண்டுபிடித்து சிகிச்சை பெறுவதற்கு
விரைவான, வலுவான, மலிவான
பரிச�ோதனை கருவி கிடைத்து விடும்.
தற்போது மேற்கொள்ளப்படுகிற
ஆர்.டி.பி.சி.ஆர்.
பரிச�ோதனை
முறையில் மாதிரியை சேகரிப்பதிலும்,
கையாள்வதிலும் உள்ள ஆபத்து
இதில் குறைந்துவிடும் என்கிறார்
டெல்லி
ஐ.ஐ.டி.
இரசாயன
ப�ொறியியல் துறை பேராசிரியர்
அனுராக் எஸ். ரத்தோர். இதுபற்றி
அவர் கூறுகையில், ஐ.ஜி.ஜி. மற்றும்
ஐ.ஜி.எம்.
அடிப்படையிலான
எலிசா மதிப்பீடுகள் மற்றும் வீட்டு
அடிப்படையிலான
பரிச�ோதனை
கருவிகளை உருவாக்குவதின் மூலம்
இந்த ஆபத்தை குறைக்க முடியும்
என்று குறிப்பிட்டார்.
இதுபற்றி
அவர்
த�ொடர்ந்து
கூறும்போது, க�ொர�ோனா வைரசில்

ஸ்பைக், என்வலப், மெம்ப்ரான்,
நியுக்ளிய�ோகேப்சிட்
என்ற
புரதச்சத்துக்கள்
உள்ளன.
எங்கள்
பரிச�ோதனை
கருவி,
மைக்ரோபிளேட் அடிப்படையிலான
என்சைம்
இம்யூன�ோஅஸ்ஸே
த�ொழில்நுட்பத்தை
க�ொண்டதாக
இருக்கும் என்று கூறினார்.
இந்த புதிய பரிச�ோதனை கருவி
என்ன
விலையில்
கிடைக்கும்
என்பதை அவர் குறிப்பிடவில்லை.
அதே நேரத்தில் தற்போது வழக்கத்தில்
உள்ள பரிச�ோதனை கருவியை விட
மலிவான விலையில் கிடைக்கும்
என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இருப்பினும் இதில் ஒரு மாத
காலத்தில் உறுதியான சில முடிவுகளை
பெற வேண்டியதிருக்கிறது என்றும்
கூறினார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரிச�ோதனை
செய்து க�ொள்வதற்கு இந்த கருவி
மட்டும் வந்து விட்டால், க�ொர�ோனா
த�ொற்றை கண்டறிவது மிக மிக
அவசியம்.

ஊரடங்கை நீட்டிக்க முதல்வரிடம் மருத்துவ
நிபுணர் குழு பரிந்துரை செய்யவில்லை

பெற்றோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து
நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம்
பெற்றோல், டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து
நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் நேற்று
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சர்வதேச சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலை
நிலவரம் மற்றும் அரசு விதிக்கும் வரிகளுக்கு
ஏற்ப இந்தியாவில் பெற்றோல், டீசல் விலையை
தினந்தோறும்
எண்ணெய்
நிறுவனங்கள்
மாற்றியமைக்கின்றன. தற்போது மசகு எண்ணெய்
விலை கணிசமாக குறைந்தப�ோதும், உற்பத்தி
வரியை மத்திய அரசு உயர்த்தியதால் த�ொடர்ந்து
பெற்றோல், டீசல் விலையை எண்ணெய்
நிறுவனங்கள் உயர்த்தி வருகின்றன. இதற்கு
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின்
தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அதிகரித்து வரும் பெற்றோல்,
டீசல் விலை உயர்வுக்கு எதிராகவும், விலை உயர்வை
திரும்பப்பெற உத்தரவிடக் க�ோரியும் காங்கிரஸ்
கட்சி சார்பில் நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசு
அலுவலகங்கள் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்
என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி நேற்று நாடு
முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
டெல்லியில் மத்திய அரசு அலுவலகம் முன்பு
ப�ோராட்டம் நடத்திய காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் மற்றும்
த�ொண்டர்களை ப�ொலிஸார் தடுத்து நிறுத்தி கைது

மையாக
வீடுகளிலே
செய்து
க�ொள்ளத்தக்க
வகையில்
ஒரு
எளிய கருவியை கண்டுபிடிக்கும்
முயற்சியில்
டெல்லி
ஐ.ஐ.டி.
ஆராய்ச்சியாளர்களும், புனே தேசிய
இரசாயன
ஆய்வுக்கூடத்தினரும்
இணைந்து முழுவீச்சில் செயல்பட்டு
வருகிறார்கள்.
இந்த
கருவியைக்
க�ொண்டு
தனிப்பட்ட நபர்கள் வீடுகளிலேயே
பரிச�ோதனை செய்து க�ொள்ளலாம்.
இதில் விரைவான முடிவும் தெரிய
வந்து விடும்.
இந்த கண்டுபிடிப்பு திட்டம்,
அறிவியல் மற்றும் த�ொழில் ஆராய்ச்சி
கவுன்சில் (சிஎஸ்ஐஆர்) அமைப்பின்
வழிகாட்டலில் செய்யப்படுகிறது.
இதற்கு மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம்
நிதி உதவியும் அளித்துள்ளது.
இந்த கருவியானது இன்னும் ஒரு
மாத காலத்தில் வந்து விடும் என்ற
எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த
திட்டம்,
‘எலிசா’
அடிப்படையிலான ந�ோய் அறிதல்

திருப்பதியில் உள்ள விஷ்ணு
நிவாசம், சீனிவாசம், மாதவம்
ஆகிய விடுதிகளிலும், அலிபிரியில் உள்ள ஸ்ரீதேவி காம்ப்ளக்சிலும் வழங்கப்பட உள்ளன. அதில்
சாமி தரிசனம் செய்யும் பக்தர்கள்
ஒருநாள் முன்கூட்டியே வந்து
டைம் ஸ்லாட் ட�ோக்கனை பெற
வேண்டும். இந்தத் தகவலை திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

ஆல�ோசனை நடத்தினார்.
ந�ோய் தாக்கம் அதிகம் உள்ள
சென்னை உள்ளிட்ட 5
மாவட்டங்களில் முழு முடக்கத்தை நீட்டிக்கவேண்டுமா?
என்பது குறித்தும் ஆல�ோசிக்கப்பட்டது. இந்த ஆல�ோசனையின்போது, கள நிலவரம் குறித்து மருத்துவ நிபுணர்
குழு விளக்கமாக தெரிவித்தது. அடுத்து மேற்கொள்ள
வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
குறித்தும் முதலமைச்சரிடம்
பரிந்துரை செய்துள்ளது.
பின்னர் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது:ஊரடங்கு மட்டுமே க�ொர�ோனாவுக்கு தீர்வு அல்ல. எனவே, ஊர-

சீன நிறுவனங்களுடன்
செய்திருந்த ஒப்பந்தத்தை
இரத்து செய்தது பீகார்
கங்கை
நதிக்கு
குறுக்கே
மகாத்மா
காந்தி
பாலம்
கட் டு ம ா ன ப்
பணிகளுக்காக
சீன
நி று வ ன ங்க ளு டன்
செய் தி ருந ்த
ஒ ப ்பந ்தத்தை
பீகார் அரசு இரத்து
செய்துள்ளது.
இது
குறித்து
பீகார் மாநில சாலைப் ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்
நந்த் கிஷ�ோர் கூறுகையில்,
“பாட்னாவில்
கங்கை நிதியின் குறுக்கே 5 கி.மீ த�ொலைவுக்கு
பாலம் கட்ட 2900 க�ோடி ஒப்பந்தத்தை இரு
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கி இருந்தோம்.
அந்த இரு நிருவனங்களும் சீனாவின் ‘சைனா
ஹார்பர் எஞ்சினியரிங் கம்பெனி,
ஷான்க்ஸி
ர�ோட் பிரிட்ஜ் கம்பெனி ஆகிய நிறுவனங்களுடன்
கூட்டு வைத்து இந்த திட்டத்தை செயற்படுத்த
இருந்தன. நாங்கள் இந்த இரு சீன நிறுவனங்கள்
இல்லாமல் திட்டத்தை செயற்படுத்த க�ோரின�ோம்.
அதற்கு அந்த இரு நிறுவனங்களும் மறுத்ததால்
ஒப்பந்தத்தை இரத்து செய்துள்ளோம். எனத்
தெரிவித்துள்ளார்.

டங்கை
நீட்டிக்க
முதல்வரிடம்
பரிந்துரை செய்யவில்லை. தமிழகம் முழுவதும் பரிச�ோதனைகளை
அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கூறி
உள்ளோம். சென்னையைப்போன்று
பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் திருச்சி,

மதுரை, வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் பரிச�ோதனைகளை அதிகரிக்கும்படி கூறி
உள்ளோம்.
பாதிப்பு இரட்டிப்பாகும் வேகம்
குறைந்திருப்பது ஆறுதல் அளிக்கிறது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
ஊரடங்கு நீட்டிப்பு வேண்டாம்.
காய்ச்சல் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தனிமைப்படுத்திக் க�ொள்வது
அவசியம். சுவை, மணம் தெரியாதவர்கள் காய்ச்சல் மையம் சென்று பரிச�ோதனை செய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் 80 சதவீதம் பேருக்கு லேசான
அறிகுறிதான் இருப்பதால் பயப்பட
வேண்டாம். மக்கள் அடர்த்தி அதிகம்
உள்ள பகுதிகளில் க�ொர�ோனா பரவல்
அதிகமாக இருக்கும். எனவே மக்கள்
ஒத்துழைப்பு அவசியம்.

தெலுங்கானா உள்துறை
அமைச்சருக்கு க�ொர�ோனா

தெ லு ங்கா ன ா
உள்துறை
அமைச்சர் முகமது மஹ்மூத்
அலிக்கு க�ொர�ோனா
த�ொற்று பாதிப்பு உறுதியானது. இதனையடுத்து ஐதராபாத்தில்
உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஐதராபாத்தின்
க�ோஷாமஹாலில் ஜூன் 25ம் தேதி 'ஹரிதா
ஹராம்' என்னும் மரம் நடும் நிகழ்ச்சியில், தெலுங்கானா டிஜிபி மகேந்தர் ரெட்டி உள்ளிட்ட காவல்துறை
உயரதிகாரிகளுடன்,
உள்துறை
அமைச்சர் மஹ்மூத் அலி பங்கேற்றிருந்தார். கடந்த 4 நாட்களாக
அவருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
அறிகுறி இருந்துள்ளது. இந்நிலையில், நேற்றிரவு காய்ச்சல் மற்றும்
மூச்சுத்திணறல் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்-

டார். அங்கு அவருக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று
உ று தி ய ா ன தை
அடுத்து மருத்துவமனையில்
சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அவரது உடல்நிலை
தற்போது சீராக உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை
அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த வாரம் அமைச்சரின் பாதுகாவலர்கள் 4 பேருக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இதற்கு முன்னதாக தெலுங்கானாவில்
ஆளும்
தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியை
சேர்ந்த 3 எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று கண்டறியப்பட்டது. அங்கு அமைச்சர் ஒருவர்
க�ொர�ோனா த�ொற்றால் பாதிக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

'ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டு
விட்டோம�ோ'; குழப்பத்தில் ச�ோனியா
இந்திய - சீன எல்லைப் பிரச்னை
த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சண்டை வரும�ோ,
இல்லைய�ோ; இந்த விஷயத்தில்,
ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு
இடையே, தினமும் சண்டை நடந்து
க�ொண்டிருக்கிறது.
ராகுல், தன் வழக்கமான பாணியில்,
'இந்திய
எல்லையை
சீனாவிற்கு
க�ொடுத்து விட்டார், ம�ோடி' என,
'டுவிட்டரில்' தினந்தோறும் கண்டபடி
விமர்சித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார். 'ப�ொய்
ச�ொல்வதே, ராகுலின் வழக்கம்' என,
பா.ஜ., பதிலடி க�ொடுப்பத�ோடு நிறுத்தாமல், வேற�ொரு வேலையையும் செய்துள்ளது.
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த ப�ோது,
அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர்,
அந்தோணி, பார்லிமென்டில், ஒரு கேள்-

விக்கு பதில் ச�ொன்னதை,
'வீடிய�ோ'வாக வெளியிட்டுள்ளது. 'பாகிஸ்தானும்,
சீனாவும் நம் நிலத்தை
ஆக்கிரமித்து
விட்டன'
என, புள்ளி விபரத்தோடு,
காங்., அமைச்சர் பேசிய
வீடிய�ோ, இப்போது வலம்
வந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
இதற்கு பதில் ச�ொல்ல முடியாமல், ச�ோனியா தவித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறார்.
இன்னொரு பக்கம், சீனாவிலிருந்து
காங்கிரசுக்கு கிடைத்த நிதி உதவி
த�ொடர்பான புள்ளி விபரங்களையும்,
பா.ஜ.,வினர் பட்டியலிட்டு வருகின்றனர். இதை எதிர்கொள்ள முடியாமல்,
ஏதேத�ோ ஒப்புக்கு பதில் ச�ொல்லி வருகின்றனர், காங்., தலைவர்கள். 'இப்படி

கண்டமேனிக்கு சீனா விவகாரத்தில் பேச வேண்டாம்'
என ராகுலுக்கு, சில சீனியர்
தலைவர்கள்
எடுத்துச்
ச�ொன்னார்களாம்.
ஆனால்
ராகுல�ோ,
'ம�ோடிக்கு எதிரான என்
ந டவ டி க்கைக ளு க் கு ,
கட்சி சீனியர் தலைவர்கள்
ஆதரவு தர மறுக்கின்றனர்'
என, மற்ற சீனியர்களிடம்
குற்றம் சாட்டியுள்ளாராம். பிரியங்காவும், சக�ோதரருக்கு ஆதரவாக கட்சியின்
ஆல�ோசனைக் கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார். 'சீனா விவகாரத்தில் ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்டு விட்டோம�ோ...'
என, ச�ோனியா குழப்பத்தில் இருப்பதாக மூத்த தலைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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300 ஓட்டங்கள் எடுத்தால் இங்கிலாந்து
அணியை வீழ்த்த முடியும்
இங்கிலாந்து த�ொடரில் வெற்றி
பெற வேண்டுமென்றால் நாங்கள்
300 ஓட்டங்களுக்கு மேல் சேர்க்க
வேண்டும் என அசார் அலி தெரிவித்துள்ளார்.
3 டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று 20
ஓவர் ப�ோட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்
அணி நேற்று லாகூரில் இருந்து தனி
விமானத்தில் இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்டு சென்றது. டெஸ்ட் அணியின்
தலைவர் அசார் அலி, துணைத்தலைவர் பாபர் அசாம், முன்னாள்
தலைவர் சர்ப்ராஸ் அகமது உட்பட
20 வீரர்களும், தலைமை பயிற்சியாளர் மிஸ்பா உல்-ஹக், மருத்துவ
அதிகாரி உட்பட 11 பேரும் சமூக
இடைவெளியுடன்
விமானத்தில்
அமர்ந்து பயணித்தனர். முதற்கட்ட

ச�ோதனையில் க�ொர�ோனா பாதிப்புக்குள்ளான 10 வீரர்கள் கழற்றி
விடப்பட்டனர்.
பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இங்கிலாந்தில் 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள். அந்த நடைமுறை முடிந்ததும் ஜூலை 13-ம் திகதியில் இருந்து
பயிற்சியை த�ொடங்குவார்கள். ரசிகர்கள் இன்றி நடக்க உள்ள இந்த
ப�ோட்டித் த�ொடருக்கான அட்டவணை அதிகாரபூர்வமாக இன்னும்
வெளியிடப்படவில்லை.
முன்னதாக வீடிய�ோ க�ொன்பரன்ஸ் மூலம் பாகிஸ்தான் கேப்டன்
35 வயதான அசார் அலி நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:மீண்டும் கிரிக்கெட் ப�ோட்டி
த�ொடங்க இருப்பது உற்சாகம் அளிக்-

கிறது. வீரர்களும் களம் காண ஆர்வமுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஊரடங்கு காலத்தில் ‘வாட்ஸ்அப்’ குரூப்
மூலம் எங்களுக்குள் த�ொடர்பை
உருவாக்கி, வீட்டிலேயே பயிற்சி
மேற்கொண்டு த�ொடர்ந்து உடல்தகுதியை பேணுவதில் கவனம்
செலுத்தின�ோம். அடிக்கடி மருத்துவ
பரிச�ோதனை என்பது இப்போது
விளையாட்டில் ஒரு அங்கமாகி
விட்டது. அது ப�ோக ப�ோக பழகி
விடும். அதனால் அது ஒரு பிரச்சினை அல்ல.
இந்த கடினமான காலக்கட்டத்தில்
கிரிக்கெட் மூலம் மக்களை மகிழ்விக்க முயற்சிப்போம்.
இங்கிலாந்து த�ொடர் எப்போதும் சவால் மிக்கது. கடந்த (2016-ம்
ஆண்டில் 2-2 என்று சமன்), (2018-ம்

ஆண்டில் 1-1 சமன்) இரண்டு சுற்றுப்
பயணங்களில்
விளையாடியது
ப�ோன்று மீண்டும் சிறப்பாக செயல்பட முயற்சிப்போம்.
முந்தைய உள்நாட்டு டெஸ்டுகளில் எங்களது வீரர்களில் நிறைய
பேர் சதம் அடித்தனர். அதே நம்பிக்கையுடன் இங்கிலாந்துக்கு பயணிக்கிற�ோம். இங்கிலாந்தில் ஓட்டம்
எடுப்பது எப்போதும் கடினம்தான்.
ஆனால் எங்களது துடுப்பாட்ட வீரர்கள் 300 மற்றும் அதற்கு மேல் ஓட்டங்கள் குவித்து விட்டால் இங்கிலாந்தை
வீழ்த்த முடியும் என்று நம்புகிறேன்.
அலஸ்யர் குக் ஓய்வு பெற்ற பிறகு
இங்கிலாந்தின் த�ொடக்க வரிசை பலவீனமாக காணப்படுகிறது. த�ொடக்க
வரிசைக்கு சில ஜ�ோடிகளை பயன்படுத்தி பார்த்து, இப்போது-

பாகிஸ்தான் அணி தலைவர்
அசார் அலி நம்பிக்கை
தான் க�ொஞ்சம் சரியாகி இருக்கிறது.
ஆனாலும் த�ொடக்க வரிசை துடுப்பாட்டவீரர்கள் குறித்து அவர்களுக்கு
இன்னும் முழுமையான நம்பிக்கை
வரவில்லை. இதை சாதகமாக பயன்படுத்திக் க�ொள்ள முயற்சிப்போம்.
எங்களது வேகப்பந்து வீச்சில்
நல்ல முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிற�ோம். வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷாகீன்
ஷா அப்ரிடி பந்து வீசும் விதம் எந்த
அணிக்கும் நெருக்கடியை க�ொடுக்கும். இதேப�ோல் நசீம் ஷா அதிக
வேகத்துடன் வீசக்கூடியவர். முகமது
அப்பாஸ் அனுபவம் வாய்ந்தவர். அத்துடன் திறமையான இளம் வீரர்களும்
இருக்கிறார்கள். இவர்களால் இங்கிலாந்தின் எந்த துடுப்பாட்ட வரிசையையும் சீர்குலைக்க முடியும்.
பந்தை தேய்ப்பதற்கு எச்சிலை

பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டு
இருப்பதை பின்னடைவாக பார்க்கவில்லை. ‘டியூக்’ வகை பந்தில்
நிறைய மெழுகு பூசப்பட்டு இருக்கும். அதனால் நீண்ட நேரம் பந்தின்
பளபளப்பு தன்மை மாறாது. அது மட்டுமின்றி வியர்வையால் பந்தை பளபளப்பாக்க முடியும்.
இங்கிலாந்தும் வலுவான பந்துவீச்சை க�ொண்டுள்ளது என்பதில்
சந்தேகமில்லை. அதுவும் உள்ளூர்
சூழலில் அபாரமாக பந்து வீசுவார்கள். ஆனால் ஜாப்ரா ஆர்ச்சரை நீங்கலாக பார்த்தால் ஜேம்ஸ் அண்டர்சன்,
ஸ்டூவர்ட் பிராட், கிறிஸ் வ�ோக்ஸ்,
பென் ஸ்டோக்ஸ் உள்ளிட்டோரின்
பந்து வீச்சை நாங்கள் ஏற்கனவே
சந்தித்து வெற்றியும் பெற்றிருக்கிற�ோம்.

21ஆம் நூற்றாண்டின்

மதிப்புமிக்க வீரராக முரளி

உலகில் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்திய இலங்கை அணியின் முன்னாள்
நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் முத்தையா
முரளிதரன் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் மிக
மதிப்புமிக்க வீரராக விஸ்டன் கிரிக்கெட்
மாதாந்த சஞ்சிகை அறிவித்துள்ளது.
உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் பகுப்பாய்வு
நிறுவனமான CricViz உடன் இணைந்து
விஸ்டன் சஞ்சிகை 21 ஆம் நூற்றாண்டின் 30
முன்னணி டெஸ்ட் வீரர்களின் பட்டியலை
வெளியிட்டுள்ளது.
அதில்
முரளிதரன்
முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார்.
“நாம் 2000ஆம் ஆண்டில் இருந்த
தரவுகளை சேகரித்தோம். எனவே இது

2000-/2020 ஆம் ஆண்டுகளுக்கானதாக
அமையும்” என்று விஸ்டன் கிரிக்கெட்
சஞ்சிகையின்
சந்தைப்படுத்தல்
பணிப்பாளர் சாம் ஸ்டோவ் தெரிவித்தார்.
“முரளியின் ம�ொத்தம் 800 டெஸ்ட்
விக்கெட்டுகளில் 2000 ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி 1 ஆம் திகதி த�ொடக்கம்
2010 ஆம் ஆண்டு வரை அவர் 85
ப�ோட்டிகளில் 573 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்தியுள்ளார். இந்தக் காலப்பிரிவில்
அவரை விடவும் முன்னிலையில்
இருக்கும் ஒரே ஒருவர் ஜேம்ஸ்
அன்டர்ஸர் ஆவார். அவர் (2000-/2020)
151 ப�ோட்டிகளில் 584 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்தியுள்ளார்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
“CricViz இன் ‘ப�ோட்டி தாக்கம்’ பற்றிய
வடிவம் வீரர்களின் பங்களிப்பு பற்றி புதிய
தெளிவை தருகிறது. அதன்படி டெஸ்ட்
கிரிக்கெட்டில் இதுவரையான காலத்தில் 21
ஆம் நூற்றாண்டின் மிக மதிப்புமிக்க வீரராக
இலங்கை சுழற் பந்துவீச்சாளர் முத்தையா
முரளிதரன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
முரளியின் திறமைக்கு எண்கள் மாத்திரமன்றி,
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக டெஸ்ட்
கிரிக்கெட்டில் அவரது நிகரற்ற தாக்கத்தை
வெளிப்படுத்துவதாகவும் CricViz வடிவம்
ஆழமாக ஆராய்வதாக உள்ளது” என்று
விஸ்டன் கிரிக்கெட் மாதாந்த சஞ்சிகையின்
ஆசிரியர் ஜ�ோ ஹார்மன் தெரிவித்தார்.

மேற்கிந்திய தீவுகள் தலைமைப்

பயிற்சியாளர் சுய
தனிமைப்படுத்தலில்
இங்கிலாந்தில் மரணமடைந்த ஒருவரின் இறுதிக் கிரியைகளில் கலந்துக�ொண்ட
மேற்கிந்திய
தீவுகள்
கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பில் சிம்மோன்ஸ் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை மாத ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்து – மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகள்
ஐ.சி.சி. இன் உலக டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப்பிற்காக ம�ோதும் மூன்று ப�ோட்டிகள் க�ொண்ட டெஸ்ட் த�ொடர்
இங்கிலாந்து மண்ணில் ஆரம்பமாகின்றது. ஆனால், க�ொவிட்-19 எனப்படும் க�ொர�ோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல்
இன்னும் இருப்பதன் காரணமாக இந்த
டெஸ்ட் த�ொடரில் விளையாட ஒரு
மாதத்திற்கு முன்னரே, இங்கிலாந்துக்குச் சென்றுள்ள மேற்கிந்திய தீவுகள்
அணியின் வீரர்களும், அதன் பயிற்சியாளர்களும், தற்போது மன்செஸ்டர்
நகரில் தங்கி பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர்.
நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்க,
இங்கிலாந்தில் தங்கியிருக்கும் மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட் அணியின்
தலைமைப் பயிற்சியாளரான பில்
சிம்மோன்ஸ் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (26) மரணமடைந்த நபர் ஒருவரின் இறுதிக் கிரியைகளில் பங்கேற்றிருந்தார். சிம்மோன்ஸின் இந்த
நடவடிக்கை அவருக்கு க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு
ஒன்றினை உருவாக்கியிருப்பதன் காரணமாகவே சுயதனிமைப்படுத்தலுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது மன்செஸ்டர் நகரில் தான்
தங்கியுள்ள ஹ�ோட்டல் அறைக்குள்
சுயதனிமைப்படுத்தலுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ள பில் சிம்மோன்ஸ்,
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று த�ொடர்பான இரண்டு பரிச�ோதனைகளுக்கு
முகம் க�ொடுத்த பின்னர், எதிர்வரும்
வியாழக்கிழமை (ஜூலை 02) மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட் அணிக்கு பயிற்சிகளை வழங்க முடியும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இதேநேரம்
பில்
சிம்மோன்ஸ்
இல்லாத காலப்பகுதியில் மேற்கிந்திய
தீவுகள் அணியினர் பெற்றுவரும் பயிற்சிகளில் எந்தவித தடங்கல்களும் ஏற்படாது என அவ்வணியின் இளம் வேகப்பந்துவீச்சாளரான அல்ஷாரி ஜ�ோசப்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அது (அதாவது சிம்மோன்ஸ் இல்லாதது) எங்களது பயிற்சிகளில் குழப்பங்கள் எதனையும் ஏற்படுத்தாது.”
எங்களுக்கு, எங்களது வேலைகளைச் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. நாங்கள் எங்களது பயிற்சிகளை
த�ொடர்ந்து மேற்கொள்கின்றோம். எங்களிடம் மிகப் பெரிய பயிற்றுவிப்பாளர்கள் த�ொகுதி ஒன்று இருக்கின்றது.
அத�ோடு, அவர்கள் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் துணையாக இருக்கின்றனர். எனவே, யாருக்கும் இது ஒரு
பெரிய பிரச்சினையாக இருக்காது.”

இந்த பகுப்பாய்வு பற்றி விளக்கிய
CricViz பகுப்பாய்வாளர் பிரெட்டி வைல்ட்
கூறியதாவது, “முரளி மற்றும் கிளென் மெக்ராத்
இந்த பகுப்பாய்வில் மிகவும் பயனுள்ள இரு
பந்துவீச்சாளர்களாக உள்ளனர். இந்த ஆய்வில்
யார் சிறந்தவர் என்று தீர்மானிக்காமல்
வீரர்கள் செலுத்திய தாக்கம் பற்றியும் நாம்
ஆய்வு மேற்கொண்டோம். ஒரு சுழற்பந்து
வீச்சாளராக அவர் நீண்ட ஓவர்களை வீசியது
டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த
இலங்கையர்களுக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பமாக
அமைந்தது” என்றார்.
கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு தனது கன்னி
டெஸ்ட்
ப�ோட்டியில்
களமிறங்கிய
முத்தையா முரளிதரன் ம�ொத்தம் 133 டெஸ்ட்
ப�ோட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். குறிப்பாக,
இந்த ஆய்வுக்கு உட்பட்ட 2000 ஆம் ஆண்டு
ஜனவரி 1 ஆம் திகதி த�ொடக்கம் அவர்
ஓய்வுபெற்ற 2010 ஆம் ஆண்டு வரையான
காலத்தில் அவரது பந்துவீச்சு சராசரி 20.92
என்பத�ோடு 5 விக்கெட்டுகளை 50 தடவைகள்
வீழ்த்தியுள்ளார்.
2000 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அவர்
ஆடிய 84 ப�ோட்டிகளில் இலங்கை அணி 40
ப�ோட்டிகளில் வெற்றியீட்டி இருப்பத�ோடு
17 ப�ோட்டிகளை சமன் செய்துள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே,
இலங்கை
அணி 27 ப�ோட்டிகளிலேயே த�ோல்வியை
சந்தித்துள்ளது.

சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி
ஆடுவதே க�ோலியின் பலம்

- விக்ரம் ரத�ோர்

சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி ஆடுவதே விராட்
க�ோலியின் பலம் என்று இந்திய துடுப்பாட்ட பயிற்சியாளர் விக்ரம் ரத�ோர் கூறினார். இந்திய கிரிக்கெட்
அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்சியாளரும், முன்னாள்
வீரருமான விக்ரம் ரத�ோர் ‘பேஸ்புக்’ மூலம் நடந்த
உரையாடலின் ப�ோது கூறியதாவது:இந்திய அணியின் தலைவர் விராட் க�ோலி குறித்த
வியப்புக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், ஆட்டத்தின் மீது அவருக்கு உள்ள அர்ப்பணிப்பு தான். உலகின்
சிறந்த துடுப்பாட்ட வீரராக ஜ�ொலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடினமாக உழைக்கிறார். நான் பார்த்தமட்டில்,
மிக கடினமான உழைக்கக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் வீரர்
அவர் தான்.
அதுமட்டுமின்றி சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி தனது ஆட்டபாணியை விரைவில் மாற்றிக்கொள்வது அவரது மிகப்பெரிய பலமாகும். அவர் ஒரே மாதிரியாக விளையாடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அல்ல. அணியின் தேவைக்கு தக்கபடி
தனது துடுப்பாட்டத்தை மாற்றிக்கொள்வார். டெஸ்ட்,
ஒரு நாள் மற்றும் 20 ஓவர் ப�ோட்டி என்று ஒவ்வொரு
வடிவிலான ப�ோட்டிகளிலும் வெவ்வேறு விதமான
ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்.
இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக, 2016-ம் ஆண்டு
ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் த�ொடரில் 4 சதங்களுடன் 40 சிக்சர்களை அடித்து ந�ொறுக்கினார். அப்போது
அவர் சூப்பர் பார்மில் இருந்தார். அந்த ஐ.பி.எல். முடிந்ததும் இந்திய அணி மேற்கிந்திய தீவுக்கு சென்று விளையாடியது. ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் 2 மாதங்கள் அதிரடி ஜாலம்
காட்டிய
அவர் அதன் பிறகு நடந்த மேற்கிந்திய தீவு
த�ொடரில் முதல் டெஸ்டிலேயே
இரட்டை சதம் அடித்தார்.
ஆனால் இதில் ஆச்சரியமான
ஒன்று, ஒரு பந்தை கூட அவர் சிக்சருக்கு தூக்கியடிக்கவில்லை. இது
ப�ோன்று வெவ்வேறு வடிவிலான
ப�ோட்டிகளில் ஆடும் ப�ோது துடுப்பாட்ட அணுகுமுறையை அதற்கு
ஏற்ப மாற்றிக்கொள்வது எல்ல�ோராலும் செய்ய முடியாது.
அது தான் அவரது பலம்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2020 ஜூன் மாதம் 30ம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

தினகரன்

30–06–2020

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை
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26

தினகரன்

30–06–2020

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

"A" Negative
ICRA Lanka

31.03.2020,y; Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhd fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpf; $w;Wf;fs;
2020 khh;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j tUlj;jpw;fhd tUkhdf; $w;W
Mapuk; &gha;fspy;

2020 khh;r; 31Mk; cs;sthwhd epjpapay; rhjdq;fspd; mstPl;L mbg;gilapyhd gFg;gha;T

elg;G fhyg;gFjp
31-03-2020
(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida fhyg;gFjp
31-03-2019
(fzf;fha;thfhjJ)

tl;b tUkhdk;
5,948,912
(3,145,067)
tl;br; nrytpdq;fs;
Njwpa tl;b tUkhdk;
2,803,846
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk;
243,430
fl;lzk; kw;Wk; juF nrytpdq;fs;
(75,595)
Njwpa fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk;
167,835
tpahghuk; %ykhd Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;)
,yhgk; (el;lk;) kPjhd Njwpa epahag; ngWkjp:
,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpr; nrhj;Jf;fs;
,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpg; nghWg;Gfs;
,yhgk; (el;lk;) kPJ epjpr; nrhj;Jf;fis milahsk; fhzy;:
,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjp
khw;wpaikf;fg;gl;l nryT
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjp
Vida njhopw;ghl;L tUkhdk; (Njwpa)
2,100
nkhj;j njhopw;ghl;L tUkhdk;
2,973,781
ngWkjp Fiwg;G fl;lzq;fs;
(722,685)
Njwpa njhopw;ghl;L tUkhdk;
2,251,096
Mszpr; nryTfs;
(1,426,043)
(133,516)
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdT
Vida nrytpdq;fs;
(251,284)
epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.$.t.> DRL kw;Wk; Nj.f.thpf;F Kd;duhd njhopw;ghl;L ,yhgk;/el;lk;
440,253
epjpapay; Nritfs; kPjhd ngWkjp $l;lg;gl;l thp
(240,304)
fld; kPs;nrYj;Jif thp
epjpapay; gzpfs; kPjhd Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thp
epjpapay; Nritfs; kPjhd ng.$.t.> DRL kw;Wk; Nj.f.thpf;Fg; gpd;duhd njhopw;ghl;L ,yhgk;/el;lk;
199,950
,iz kw;Wk; Jiz epWtd gq;Ffspd; ,yhgk;
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ el;lk;
199,950
thpr; nrytpdq;fs;
(156,169)
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / el;lk;
43,781
gfph;e;jspf;fj;jf;f ,yhgk;:
gq;Fhpikahsh;fs;
43,781
fl;Lg;ghlw;;w Mh;tk;
xU gq;fpd; kPJ <l;ba gq;fpyhgk;

Mapuk; &gha;fspy;

6,039,304
(3,203,488)
2,835,817
188,325
(71,239)
117,087
2,268
2,955,171
(714,862)
2,240,309
(1,352,747)
(90,548)
(383,569)
413,445
(221,589)
(55,852)
(29,545)
106,459
106,459
(132,209)
(25,750)
(25,750)
-

0.08

rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ,yhgk;
rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd ePh;j;j ,yhgk;

m. tq;fp - elg;G fhyg;gFjp

-

2020 khh;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhd tphpthd tUkhdf; $w;W
tq;fp
elg;G
fhyg;gFjp

Mapuk; &gha;fspy;

Kd;ida
fhyg;gFjp

31.103.2020
(fzf;fha;thfhjJ)

31.03.2019
(fzf;fha;thfhjJ)

43,781
-

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk; / (el;lk;)
tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs;
ntspehl;Lr; nraw;ghL kPjhd ghpkhw;wy; tpj;jpahrk;
fhRg; gha;r;ry; vy;iy kPjhd Njwpa ,yhgk;/(el;lk;)
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l KjyPLfspy; cs;s fld; fUtpfs; kPjhd ,yhgk;/(el;lk;)
,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; cs;s fld; fUtpfs; (Fwpg;gplg;gl;lit)
fop: tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; nrytpdq;fs;
tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs;
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l KjyPLfspy; cs;s gq;Filik fUtpfspd; khw;wk;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; tbtikf;fg;gl;l epjpg; nghWg;Gfs; kPjhd; tq;fpapd;
nrhe;j fld; ,lh;fhg;G khw;wj;jpy; epaha ngWkjp gfph;e;jspg;gpy; khw;wk;
Copaj;Jf;F gpw;gl;l fhyg;gFjpf;fhd Copah;fSf;fhd eyd;Ghpa gzpf;nfhilapd; kPs;-mstPLfs;
Nkyjpf kPs; kjpg;gPLfspd; khw;wk;
,iz kw;Wk; $l;L epWtdq;fspd; gq;Ffspy; ,yhgk;
Copah; flg;ghLfs; kPjhd gpw;Nghlg;gl;l thpj; jhf;fq;fs;
fop: tUkhdf; $w;Wf;F kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs; rk;ge;jkhd thpr; nrytpdq;fs;
fhyg;gFjpf;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy;
fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j Vida tphpthd tUkhdk;
gfph;e;jspf;fg;glf;$bait:
jha; gq;Filikahsh;
fl;Lg;ghlw;w Mh;tk;

(25,750)
-

-

-

-

-

-

-

43,781

-

(25,750)

43,781
-

(25,750)

-

2020 khh;r; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd epjp epiyik $w;W
elg;G fhyg;gFjp
31.03.2020
(fzf;fha;thfhjJ)

Mapuk; &gha;fspy;

Kd;ida tUlk;
31.03.2019
(fzf;fha;thdJ)

nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;
topj;Njhd;wy; epjpf; fUtpfs;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs;
- mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp
- tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp
khw;wpaikf;fg;gl;l fpuaj;jpy; epjpapay; nrhj;Jfs;
- fld;fSk; Kw;gzq;fSk;
- fld;fs; kw;Wk; Vida fUtpfs;
Vida tphpthd tUkhdk; Clhd epahag; ngWkjpapd; mstplg;gl;l epjpapay; nrhj;Jfs;
Jiz epWtdq;fspy; KjyPLfs;
$l;L epWtdq;fs; kw;Wk; ,iz epWtdq;fspy; KjyPLfs;
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; chpik
ed;kjpg;G kw;Wk; mUtr; nrhj;Jf;fs;
gpw;Nghlg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs;
Vida nrhj;Jf;fs;

123
-

2,750,187
9,798,242
123
-

136,244,757
46,491,031
2,290
1,201,962
794,768
44,970
696,316
3,849,160

136,205,641
45,664,745
2,290
1,228,420
855,183
45,356
696,316
2,732,424

nkhj;j nrhj;Jf;fs;

201,537,378

199,978,929

25,374,540
-

22,050,009
-

-

-

152,883,643
2,077,875
2,236,115
156,169
3,803,038
-

149,599,829
4,707,853
2,236,115
448,881
5,970,920
-

nkhj;jg; nghWg;Gfs;
gq;F %yjdk;
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; / xJf;fg;gl;l %yjdk;
epajpr; rl;l xJf;f epjp
Vida tphpthd tUkhd xJf;fk;
gpbj;J itf;fg;gl;l tUtha;fs;
Vida xJf;fq;fs;

186,531,379

185,013,607

8,047,230
744,451
2,449,077
3,765,241

8,047,230
742,261
2,421,534
3,754,296

gq;FjhuUf;fhd nkhj;j gq;Fhpik
fl;Lg;ghlw;w <LghL
nkhj;j gq;Fhpik
nkhj;j gq;Fhpik kw;Wk; nghWg;Gfs;

15,005,999
15,005,999
201,537,378

14,965,322
14,965,322
199,978,929

440,395

230,706

2,717
276

2,732
276

nghWg;Gf;fs;
tq;fpfSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;bait
Mf;f epjpapay; fUtpfs;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epjpapy; nghWg;Gfs;
- mstplg;gl;l epahag;; ngWkjp
- tbtikf;fg;gl;l epahag;; ngWkjp
khw;wpaikf;fg;gl;l epjpapay; nghWg;Gfs;
- itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait
- fld; gpiz chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait
- Vida fld;ghl;lhsh;fSFr;; nrYj;j Ntz;bait
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs;
,isg;ghw;W eyd;Ghp cgfhuk;
eilKiwapYs;s thp nghWg;Gfs;
gpw;Nghlg;gl;l thp nghWg;Gfs;
Vida nghWg;Gfs;
Jiz epWtdq;fSf;F nrYj;j Ntz;bait

vjph;ghuh nghWg;Gfs; kw;Wk; flg;;ghLfs;
tpQ;Qhgd jfty;fs;
epue;ju Copah;fspd; vz;zpf;if
fpisfspd; vz;zpf;if

1,442,758
10,769,242
-

2020 khh;r; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd flg;ghLfs;> vjph;ghuhjitfs; kw;Wk; ngWkjp Fiwg;G>
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fspd; gFg;gha;T
tq;fp

elg;G
Kd;ida
tUlk;
fhyg;gFjp
31.12-2019
31.03.2020
(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)

Mapuk; &gha;fspy;

cw;gj;jp hPjpapy; nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk;
Kw;gzq;fs;
cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;
jtizf; fld;fs;
thliff; Fj;jiffs;
mlF Kw;gzk;
kPs; fld;fs;
ypa ,RW
Copah; fld;fs;
itg;Gfs; kPjhd fld;fs;
SME
cg nkhj;jk;
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;
Nkyjpfg; gw;W
jtizf; fld;fs;
cj;juthjq;fs;
gpizaq;fs;
Vida fld;fs; (Fwpg;gpl;lit)
cg nkhj;jk;
nkhj;jk;
cw;gj;jp hPjpapy; flg;ghLfs; kw;Wk;
vjph;ghuhjitfs;
cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;
cj;juthjq;fs;
gpizaq;fs;
cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs;
Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplg;gl;lit)
Vida vjph;ghuhjitfs;
(cz;bay; nfhs;tdT)
cg nkhj;jk;
cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;
cj;juthjq;fs;
gpizaq;fs;

98,706,821
870,628
14,618,440
20,586,721
44,123
3,791,610
6,713,922
131,880
145,464,147

99,322,779
888,834
13,644,437
20,389,888
45,089
3,699,556
6,564,153
138,814
144,693,551

145,464,147

144,693,551

137,988
302,407

139,743
92,831

440,395

232,573

-

tq;fp

elg;G
Kd;ida
tUlk;
fhyg;gFjp
31.12-2019
31.03.2020
(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)
440,395
232,573

Mapuk; &gha;fspy;

cgNahfpf;fg;glhj fld; trjpfs;
Vida flg;ghLfs; (Fwpg;gplTk;)
Vida vjph;ghuhjitfs; (cz;bay; nfhs;tdT)
cg nkhj;jk;
nkhj;jk;
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; kPjhd
epiyfs; hPjpahd ngWkjp Fiwg;G>
flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs;
nkhj;jf; fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;>
flg;ghLfs; kw;Wk; vjph;ghuhjitfs;
fop: 1k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G
2k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G
3k; epiyapd; fPo; jpul;ba ngWkjp Fiwg;G
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;> flg;ghLfs;
kw;Wk; vjph;ghuhjitfspd; Njwpa ngWkjp
tUlj;jpDs; ngWkjp Fiwg;gpd; efh;Tfs;
1k; epiyapd; fPo;
tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G
Vida efh;Tfs;
31-03-2020,y; ,Wjp kPjp
2k; epiyapd; fPo;
tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G
Vida efh;Tfs;
31-03-2020,y; ,Wjp kPjp
3k; epiyapd; fPo;
tUkhdf; $w;Wf;fhd fl;lzk;/(kPs; gjpT)
fhyg;gFjpf;fhd gjptopg;G
01-04-2019,y; ,izf;fg;gl;l LDB tq;fp kPjpfs;
Vida efh;Tfs;
31-03-2020,y; ,Wjp kPjp
nkhj;j ngWkjp Fiwg;G SLFRS 9 ,d; fPo;

145,904,542

144,926,124

1,375,529
1,453,402
5,551,697
137,523,913

1,548,421
1,328,104
4,790,789
137,258,810

(172,892)
1,375,529

532,169
1,548,421

125,298
1,453,402

399,311
1,328,104

760,908
-

1,470,157
1,801,375
(33,816)

5,551,697

4,790,789

8,380,629

7,667,314

2019 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd itg;Gfspd; gFg;gha;T
tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

elg;G
Kd;ida
fhyg;gFjp
tUlk;
31.03-2020
31-12-2019
(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)

cw;gj;jp tif - cs;ehl;L ehzak;
Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F)
Nrkpg;G itg;Gfs;
epiyahd itg;Gfs;
Vidait (Fwpg;gplg;gl;lit)
cg nkhj;jk;

56,844,526
96,039,117
152,883,643

55,950,780
93,649,049
149,599,829

cw;gj;jp tif - ntspehl;L ehzak;
Nfhuy; itg;Gfs; (eilKiwf; fzf;F)
Nrkpg;G itg;Gfs;
epiyahd itg;Gfs;
Vidait (Fwpg;gplg;gl;lit)
nkhj;jk;

AC

FVPL

FVOCI

nkhj;jk;

1,442,758
10,769,242

-

-

1,442,758
10,769,242

136,244,757
46,491,031
2,124,689
197,072,478

123
123

2,290
2,290

123
136,244,757
46,491,031
2,290
2,124,689
197,074,891

jPh;epjpf; fpuaj;jpy;
(Amortized Cost)

nkhj;jk;

nghWg;Gfs;
tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait
Mf;f epjpapay; fUtpfs;
epjpapay; nghWg;Gfs;
- thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait
- fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait
- toq;fg;gl;l fld; gj;jpuq;fs;
Vida nghWg;Gfs;

25,374,540
152,883,643
2,077,875
3,688,005

25,374,540
152,883,643
2,077,875
3,688,005

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;

184,024,062

184,024,062

Mapuk; &gha;fspy;

M. tq;fp - Kd;ida fhyg;gFjp (fzf;fha;thdJ)
Mapuk; &gha;fspy;
nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs;
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy;
gq;Filik fUtpfs;
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;
fld; fUtpfs;
gq;Filik fUtpfs;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs;

AC

FVPL

FVOCI

nkhj;jk;

2,750,187
9,798,242

-

-

2,750,187
9,798,242

136,205,641
45,664,745
1,633,842
196,052,658

123
123

2,290
2,290

123
136,205,641
45,664,745
2,290
1,633,842
196,055,071

jPh;epjpf; fpuaj;jpy;
(Amortized Cost)

Mapuk; &gha;fspy;

nkhj;jk;

nghWg;Gfs;
tq;fpfSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait
Mf;f epjpapay; fUtpfs;
epjpapay; nghWg;Gfs;
- thbf;ifahsh;fSf;F nrYj;jg;gl Ntz;bait
- fld; gpiza chpikahsh;fSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait
- Vida nghWg;GfSf;Fr; nrYj;j Ntz;bait
toq;fpa fld; gj;jpuq;fs;
Vida nghWg;Gfs;

22,050,009
-

22,050,009
-

149,599,829
4,707,853
4,954,271

149,599,829
4,707,853
4,954,271

nkhj;j epjpapay; nghWg;Gfs;

181,311,961

181,311,961

2020 khh;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhd fhRg; gha;r;ry; $w;W
tq;fp
Mapuk; &gha;fspy;

elg;G fhyg;gFjp
31.03.2020
(fzf;fha;thfhjJ)

Kd;ida fhyg;gFjp
31.03.2019
(fzf;fha;thfhjJ)

440,253

413,445

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;
thpf;F Kd;duhd ,yhgk;
rPuhf;fq;fs;:
thpf;F Kd;duhd ,yhgj;jpy; mlq;fpAs;s fhry;yh tplaq;fs;
njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wq;fs;
njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;wq;fs;
KjyPl;Lj; njhopw;ghLfspype;jhd Njwpa ,yhgk;
$l;L kw;Wk; ,iz epWtdg; gq;Ffspd; ,yhgk;
Jiz kw;Wk; ,iz epWtdq;fspypUe;jhd gq;fpyhgk;
,yhgk; kw;Wk; el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy; epjpr; fUtpfspypUe;jhd Njrpa ,yhgk;/(el;lk;)
Vida kPs; tifg;gLj;jy;fs;
tiuaWf;fg;gl;l eyd;Ghpj; jpl;lq;fSf;Fr; nrYj;jpa gq;fspg;G
epjpg; gzpfs; kPjhd thp
nrYj;jpa thp
njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd / (gad;gLj;jpait) Njwpa fhR
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
Mjdk;> nghwpfs;> cgfuzq;fspd; nfhs;tdT
mUtr; nrhj;Jf;fspd; Njwpa nfhs;tdT
epiyahd itg;Gfspy; KjyPL (%d;W khjq;fSf;F Nkw;gl;lit)
Mjdk;> nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; tpw;gid %ykhd ngWiffs;
gq;Fr;re;ij KjyPl;L tpw;gidapy; Njwpa ngWiffs;
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhR (gad;gLj;jpait)
epjpapay; eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;
toq;fg;gl;l rhjhuz %yjdg; gq;fpypUe;jhd Njwpa ngWiffs;
nraw;ghl;L Fj;jif tl;br; nrytpdq;fs;
nraw;ghl;L Fj;jif fl;lzk; kPsr; nrYj;jy;fs;
Vida fld;ghLfspypUe;J Njwpa ngWiffs;
fld; gj;jpuq;fs; kPJ nrYj;jpa tl;b kw;Wk; fld; gj;jpuq;fis kPsr; nrYj;Jjy;
epjpapay; eltbf;iffspypUe;J Njwpa fhR
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; Njwpa mjpfhpg;G/(FiwT)
tUlj;jpd; Muk;gj;jpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;
fhyg;gFjpapd;; KbtpypUe;j fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspd; xg;gPL
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkhd kPjp tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;
%d;W khjq;fSf;Ff; Fiwthd epiyahd itg;Gfs;
tq;fpfspypUf;Fk; rhjfkw;w kPjp

881,899
(1,155,851)
4,911,212
(22,372)
(238,080)
(321,182)
4,495,879

886,086
1,472,157
(1,223,798)
(27,383)
(263,497)
(437,850)
819,160

(7,655)
(23)
8,033,763
9
8,026,094

(93,086)
(2,173)
9,490,247
9,394,987

(35,847)
(66,819)
(2,595,080)
(2,697,746)
9,824,226
34,584,741
44,408,967

(133,178)
(133,178)
10,080,969
9,639,017
19,719,986

1,442,758
10,769,242
34,151,410
(1,954,443)

1,131,694
9,046,555
9,728,495
(186,758)

44,408,967

19,719,986

2020 khh;r; 31k; jpfjp Kbtile;j fhyg;gFjpf;fhd gq;Fhpik khw;wq;fspd; $w;W
$wg;gl;l %yjdk;/ xJf;fg;gl;l
%yjdk;

Mapuk; &gha;fspy;

rhjhuz rhjhuz
thf;Fhpik thf;Fhpik
gq;Ffs;
mw;w
gq;Ffs;
01/01/2020 ,y; cs;sthwhd kPjp (Muk;g kPjp)
fhyg;gFjpf;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/(el;lk;) (Njwpa thpapy;)
Vida tphpthd tUkhdk; (Njwpa thpapy;)
tUlj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;
mq;fPfhpf;fg;gl;l Neubahd gq;Fhpik>
gq;Fhpikahsh;fSldhd nfhLf;fy; thq;fy;fs;
gq;Fhpik
xJf;fg;gl;l %yjd mjpfhpg;G / gq;F tpepNahfk;
gq;F tpUg;g gfphe;jspg;G
Nghd]; toq;fy;
chpik toq;fy;
fhyg;gFjpapDs; xJf;fq;fSf;F khw;wg;gl;lit
Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;G
gq;Fhpikahsh;fSf;fhd gq;fpyhgk;
jiyik mYtyfj;jpw;F khw;wg;gl;l ,yhgk;
Mjdk;> nghwpj;njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fspd;
kPs;kjpg;gPL kPjhd ,yhgk; / (el;lk;) (fpua
Kiw Vw;fg;gl;lJ)

xJf;fq;fs;
nkhj;jk;

epajpfs; Vida
xJf;fg;
rl;l
tphpthd
gl;l
xJf;f
tUkhd
%yjdk;
epjp
xJf;fk;

-

- 8,047,230

742,262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,189
-

-

-

2,189
744,451

-

-

gq;FhpikahsHfSldhd nkhj;j nfhLf;fy; thq;fy;fs;

-

-

31-03-2020,y; cs;sthwhd kPjp (,Wjp kPjp)

-

- 8,047,230

jf;f
itj;j
tUtha;

fl;Lg;
ghlw;w

nkhj;j

<LghL

gq;Fhpik

Vida
xJf;fq;
fs;

2,421,534 3,754,295 14,965,322
43,781
43,781

-

43,781
43,781

-

-

-

(13,134)
(3,104)
-

10,945
-

-

14,965,322

-

43,781
43,781

-

-

(3,104)
-

-

(3,104)
-

(16,238)
10,945
(3,104)
2,449,077 3,765,241 15,005,999

-

(3,104)
15,005,999

-

-

2020 khh;r; 31k; jpfjpad;Ws;sthwhd njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs; (xOq;FgLj;jg;gl;l mwpf;ifaply; mbg;gilapy;)
tq;fp
31.03.2020,y;
31.12.2019,y;
cs;sthW
cs;sthW
(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)
xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik (Mapuk; &gha;fspy;)
nghJg; gq;Filik mLf;F 1 (Tier I)
mLf;F 1 (Tier I) %yjdk;
nkhj;j mbj;js %yjdk;
xOq;FgLj;jy; %yjd tpfpjk; (%)
nghJg; gq;Filik mLf;F 1 %yjdk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 7%)
mLf;F 1 %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 8.5%)
nkhj;j %yjd tpfpjk; (Mff; Fiwe;j Njit 12.5%)
me;epa tpfpjk; (Leverage ratio) (Mff; Fiwe;j Njit 3%)
xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; (Mapuk; &gha;fspy;)
epajpr; rl;l jputr; nrhj;Jf;fs; tpfpjk; % (Fiwe;j Njitg;ghL 20%)
cs;ehl;L tq;fp myFfs; (%)
fly; fle;j tq;fp myFfs; (%)
nkhj;jf; ifapUg;gpd; cah; juj;jpyhd jputepiyr; nrhj;J - &gh |000
jputepiy KOj;jOty; tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%)
&gha; (%)
rfy ehzak; (%)
Njwpa epiyahd epjp tpfpjk; (%) (Mff; Fiwe;j Njit 100%)
nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; Jiwap;d; juk;)
nkhj;j nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; % (Njwpa Ia tl;bapy;)
Njwpa nraw;glhj Kw;gzq;fspd; tpfpjk; % (Ia tl;bapdJk; Vw;ghLfspdJk; NjwpaJ)
,yhgj; jd;ik
tl;b vy;iy %
nrhj;Jf;fspd; kPjhd jpUk;gy;; (thpf;F Kd;), %
%yjdj;jpd; kPjhd jpUk;gy;; %

13,986,179
13,986,179
21,018,544

14,223,587
14,223,587
21,227,845

10.47%

10.90%

10.47%
15.73%
6.89%

10.90%
16.27%
6.84%

44,898,390
30.39%
7,612,422

46,699,452
32.38%
9,127,224

150.00%
144.00%

167.00%
104.00%

12.08%
6.22%

9.63%
4.25%

5.59%
0.40%

6.61%
0.65%

1.17%

3.36%

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:

tq;fp

Mapuk; &gha;fspy;

nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditfs;
kj;jpa tq;fpapYs;s kPjp
tq;fpfspYs;s ,Ug;Gfs;
,yhgk; my;yJ el;lk; Clhf epahag; ngWkjpapy;
gq;Filik fUtpfs;
fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;
fld; fUtpfs;
gq;Filik fUtpfs;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;j epjpapay; nrhj;Jf;fs;

elg;G
Kd;ida
fhyg;gFjp
tUlk;
31.03-2020
31-12-2019
(fzf;fha;thfhjJ) (fzf;fha;thdJ)
152,883,643

149,599,829

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpiar; Nrh;e;j
gpujhd epiwNtw;W mYtyH kw;Wk; epjp jpl;lkply; gpujhdp Mfpa fPo;
ifnahg;gkplg;gl;l ehq;fs; $l;lhf mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:
(m) ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;l tbtq;fSf;fpzq;fNt
Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.
(M) ,f;$w;Wf;fspy; cs;slq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;lit jtph;e;j
Vidait fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.
gp.v];. vjphp#hpa
(xg;gk;) gpujhd epjpapay; mjpfhhp
2020-06-29

uP. Ffd;
(xg;gk;) gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp
2020-06-29

தினகரன்

30–06–2020

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

27

28

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

30–06–2020

தினகரன்

தினகரன்

30–06–2020

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

bNul; gpdhd;]; md;l; ,d;nt];l;kd;l; gPvy;rp
fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjpf;$w;Wf;fs;

2020 khh;r; 31,y; Kbtile;j tUlj;jpw;fhd

(,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 2006Mk; Mz;bd; 02Mk; ,yf;f epjp epWtd topfhl;bapd; gpufhuk; gpuRhpf;fg;gLfpd;wJ)

tphpthd tUkhdf; $w;W

Mapuk; &gha;fspy;

tUkhdk;
tl;b tUkhdk;
tl;br; nrytpdq;fs;
Njwpa tl;b tUkhdk;
Vida nraw;ghl;L tUkhdk;
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk;
fld;fs; kw;Wk; ngWiffs; kPjhd ngWkjp Fiwg;G
- jdpg;gl;l ngWkjp Fiwg;G
- $l;L ngWkjp Fiwg;G
Vidait (,yhgk; my;yJ el;lj;jpD}lhd epahag; ngWkjpapy; epjpf;
fUtpfspypUe;jhd Njwpa el;lk;)
Njwpa nraw;ghl;L tUkhdk;
Mszpr; nryTfs;
ngWkhdj; Nja;T kw;Wk; fld; jPh;g;gdT
Vida nryTfs;
epjpf; fl;lzq;fs; kPjhd ngWkjp Nrh; thptpjpg;Gf;F Kd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk;
epjpf; fl;lzq;fs; kPjhd ngWkjp Nrh; thp kw;Wk; Nj.f.t.
fld; kPs;nrYj;Jif thp
thpf;;F Kd;duhd ,yhgk;
thpr; nrytpdq;fs;
gUtj;jpw;fhd ,yhgk;
Vida tphpthd tUkhdk; / (nryTfs;)
,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; kPJ vg;NghJNk kPs;tifg;gLj;jg;glhj tplaq;fs;
,isg;ghw;W ed;kjpg;Gf; nfhilfs; kPjhd cz;ikahd ,yhgk;/(el;lk;)
,isg;ghw;W ed;kjpg;Gf; nfhilfs; kPjhd gpw;Nghlg;gl;l thpapd; jhf;fk;
epahag; ngWkjp xJf;fj;jpd; efh;Tfs; (FVOCI fUtpfs;)
Fwpg;gplg;glhj gq;Filik gpizaq;fs;
FVOCI apYs;s epjpf; fUtpfs; - epahag; ngWkjpapy; Njwpa khw;wk;
FVOCI apYs;s epjpf; fUtpfs; kPJ gpw;Nghlg;gl;l thpapd; jhf;fk;

01/04/2019
Kjy;
31/03/2020
tiu
“SURS
fzf;fha;thdJ”
3,091,144
2,868,895
(1,329,734)
1,539,161
222,249
1,761,410

01/04/2018
Kjy;
31/03/2019
tiu
“SURS
fzf;fha;thdJ”
2,632,644
2,536,684
(917,303)
1,619,381
95,960
1,715,341

(18,891)
(671,711)

(22,087)
(169,393)

,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; kPJ kPs;tifg;gLj;jf;$ba jw;NghJs;s my;yJ
,Uf;ff;$ba tplaq;fs;
murhq;fg; gpizaq;fs;
tUlj;jpy; ntspg;gLj;jg;gl;l epahag; ngWkjpapy; ,yhgk;/(el;lk;)
FVOCI apYs;s epjpf; fUtpfs; kPJ gpw;Nghlg;gl;l thpapd; jhf;fk;
gUtj;jpw;fhd Vida tphpthd tUkhdk;> Njwpa thpapy;
gUtj;jpw;fhd nkhj;j tphpthd tUkhdk;
xU gq;fpw;fhd gq;fpyhgk;
rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil tUkhdk; (&gh)
rhjhuz gq;nfhd;wpw;fhd fyg;G tUkhdk; (&gh)
milg;Gf; Fwpf;Fs; cs;s ,yf;fq;fs; fopg;gijf; Fwpf;Fk;

17,896

(1,513)

1,088,704
(220,493)
(39,473)
(307,435)
521,303
(82,582)
(35,428)
403,293
(44,800)
358,493

1,522,348
(242,959)
(29,315)
(256,122)
993,952
(172,964)
(41,166)
779,822
(155,942)
623,880

(3,056)
856

96
(27)

112
(32)
(2,120)

1,341
(376)
1,034

119
(33)
(2,034)
356,459

(32)
9
1,011
624,891

6.31
6.31

10.98
10.98

epjp epiyikfspd; $w;W
&gh Mapuq;fspy;

31-03-2020y;
cs;sthW
&gh

nrhj;Jf;fs;
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs;
kPs;nfhs;tdT xg;ge;jq;fs;
tq;fp kw;Wk; Vida epjp epWtdq;fspYs;s ,Ug;Gfs;
fld;fs; kw;Wk; ngwNtz;baitfs; - Fj;jif
fld;fs; kw;Wk; ngwNtz;baitfs; - thliff; nfhs;tdT
fld;fs; kw;Wk; ngwNtz;baitfs; - Vida fld;fs;
Vida tphpthd tUkhdj;jpd;; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l epjpr;
nrhj;Jf;fs;
,yhgk; my;yJ el;lj;jpd; Clhf epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l
epjpr; nrhj;Jf;fs;
nrhj;Jf;fs; kw;Wk; fUtpfs;
Gyg;glhj nrhj;Jf;fs;
gad;ghl;L nrhj;Jf;fspd; chpikfs;
tUkhd thp ngWiffs;
gpw;Nghlg;gl;l nrhj;J thpfs;
Vida nrhj;Jf;fs;
nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;
nghWg;Gfs;
tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;bait
thbf;ifahsh;fSf;Fr; nrYj;jNtz;bait
Vida nghWg;Gfs;
,isg;ghw;W gzpf;nfhilf;fhd Vw;ghLfs;
Fj;jifg; nghWg;Gfs;
gpbj;J itf;fg;gl;l thp nghWg;Gfs;
eilKiw thp nghWg;Gfs;
nkhj;j nghWg;Gfs;
gq;F %yjdk;
$wg;gl;l %yjdk;
epajpr;rl;l xJf;f epjp
gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha;fs;
Vida xJf;fq;fs;
nkhj;j gq;F%yjdk;
nkhj;j gq;F %yjdk; kw;Wk; nghWg;Gfs;

njhpe;njLf;fg;gl;l njhopw;ghl;Lr; Rl;bfs;

31-03-2019y;
cs;sthW
&gh

353,891
137,263
64,716
9,293,904
215
157,324

591,483
125,371
13,337
8,930,570
949
296,223

63,169

58,797

156,563

4,515

74,948
18,849
14,653
25,535
189,174
84,787
10,634,991

71,185
23,216
181,126
67,010
10,363,782

6,552,592
1,604,120
384,425
23,007
10,681
4,574
8,579,399

5,786,043
2,131,348
542,563
13,675
3,628
179,712
8,656,969

247,001
184,116
1,623,365
1,110
2,055,592
10,634,991

247,001
166,192
1,292,677
943
1,706,813
10,363,782

(xOq;FgLj;jy; mwpf;ifgLj;jypd;gb)

Mapuk; &gha;fspy;

31-03-2020y;
cs;sthW

31-03-2019y;
cs;sthW

xOq;FgLj;jy; %yjdg; NghJik
mbg;gil %yjdk; (mLf;F 1 %yjdk;)> &. |000

1,869,451

1,528,005

nkhj;j %yjd mbj;jsk; &. |000

1,869,451

1,528,005

nrhj;Jf;fs; tpfpjhrhuk; (Mff; Fiwe;j Njitg;ghL 6.5%)

14.6%

13.1%

nkhj;j ,lh; epiwNaw;wg;gl;l
nrhj;Jf;fs; tpfpjhrhuk; (Mff; Fiwe;j Njitg;ghL 10.5%)

14.6%

13.1%

128.1%

80.1%

874,355

343,812

%yjd ika ,lh; epiwNaw;wg;gl;l

nkhj;j itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd
%yjd epjpak; (Mff; Fiwe;j Njitg;ghL 10.5%)
nrhj;Jf;fspd; juk; (fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk;)
jpuz;l nraw;glhf; fld;fs; &. |000
jpuz;l nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; %

8.5%

3.6%

Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; %

0.6%

-0.6%

16.1%

19.0%

,yhgj;jd;ik (%)
tl;b vy;iy

3.8%

8.7%

17.4%

36.5%

Njitahd Mff; Fiwe;j jput nrhj;Jf;fs;

161,346

213,766

,Ug;gpy; cs;s jput nrhj;Jf;fs;

656,287

790,301

Njitahd Mff; Fiwe;j murhq;f gpizaq;fs;

165,663

104,861

,Ug;gpy; cs;s murhq;f gpizaq;fs;

198,451

187,226

409

379

6

6

nrhj;Jf;fspypUe;jhd tUtha; (thpf;F Ke;jpa)
gq;F %yjdj;jpypUe;jhd tUtha; (thpf;Fg; gpd;)
xOq;FgLj;jy; jputj;jd;ik (&. `000)

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;
Copah;fspd; vz;zpf;if
fpisfspd; vz;zpf;if

TRADE FINANCE & INVESTMENTS PLC
Subsidiary of COMMERCIAL CREDIT & FINANCE PLC
No. 459, Union Place, Colombo 02.
Telephone: 2688421/ 2688422/ 2698818/ Fax: 269226
e-mail: info@tfil.lk web: www.tfil.lk

mj;jhl;rpg;gLj;Jif:
bNul; gpdhd;]; PLCIr; Nrh;e;j gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp kw;Wk; fzf;fhsh; Mfpa fPo; ifnahg;gkplg;gl;l
ehq;fs; $l;lhf mj;jhl;rpg;gLj;JtjhtJ:
,yq;if
kj;jpa
tq;fpahy;
ghpe;Jiuf;fg;gl;l
tiutpyf;fzq;fs;
tbtq;fSf;fpzq;fNt Nkw;$wg;gl;l $w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

kw;Wk;

ghpe;Jiuf;fg;gl;l

xg;gk;
vy;.V.N[.vg;. nkhuha];
Kfhikj;Jtg; gzpg;ghsh;/ gpujk epiwNtw;W mjpfhhp>
2020 [_d; 29Mk; jpfjp

xg;gk;
Mh;.b.Mh;.a+. tpN[rpq;f>
fzf;fhsh;
2020 [_d; 29k; jpfjp

fpisfs;:
aho;g;ghzk;
fpspnehr;rp
kl;lf;fsg;G
ePh;nfhOk;G
khutpy
khspfhtj;ij

njhiyNgrp:
njhiyNgrp:
njhiyNgrp:
njhiyNgrp:
njhiyNgrp:
njhiyNgrp:

(021)-2221898>
(021)-2280108>
(065)-2229100>
(031)-2235222>
(032)-2059526>
(011)-2333533>

(021)-2221900
(021)-2280110
(065)-2229101
(031)-2235200
(032)-2059527
(011)-2333104

$l;bizg;Gj; jpfjp: 1978 [dthp 05
Gjpa fk;gdpg; gjptpyf;fk;: PB 445
,yq;if kjpg;gPL : BBB
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kfhtyp> fkj;njhopy;> ePh;g;ghrdk; kw;Wk;
fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R

,yq;if kfhtyp mjpfhu rig
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gy;Jiw mikr;R

nghJkf;fs; mwpe;Jnfhs;tjw;F

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
CONSTRUCTION OF WET TRAINING FACILITY FOR
MAHAPOLA PORTS & MARITIME ACADEMY
xg;ge;j ,y: SLPA/CD/MPMA/CP

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gJ njhlh;ghd
,Wjp Neuj;ij ePbg;Gr; nra;jy;
1.

tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fis toq;fy; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;
njhlh;ghd ,Wjp Neuk; gpd;tUkhW kPs; ghprPyid nra;ag;gLfpd;wJ.
cUg;gb

Kd;ida
jpfjp

Gjpa
jpfjp

tpiykD Mtzq;fis toq;Ftjw;fhd ,Wjp Neuk;

2020.07.07

2020.07.21

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gJ njhlh;ghd ,Wjp Neuk;

2020.07.08

2020.07.22

2.

Vida midj;J epge;jidfSk; khw;wk; nra;ag;glhJ epiyj;jpUf;Fk;.

3.

ve;jnthU
Nkyjpf
tpguq;fisAk;
Nkw;gb
KfthpapYs;s
gpujhd
nghwpapayhshplkpUe;J (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;Gfs;) ngw;Wf;nfhs;syhk;.
(njh.Ng: 011-2380517).

jiyth;>
jpizf;fsg; ngWiff;FO (,yq;if JiwKf mjpfhu rig)
Nk/gh gpujhd nghwpapayhsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikg;Gfs;)
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> nya;ld; ng];bad; tPjp>
nfhOk;G-01.

,yq;if
kfhtyp
mjpfhu
rigapdhy;
Kfhikj;Jtk;
nra;ag;gLk;
gpuNjrj;jpDs; #hpa rf;jp cw;gj;jp nra;tjw;fhd nghUj;jkhd fhzpnahd;W
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. ,yq;if kpd;rhu rigapdhy; #hpa rf;jp cw;gj;jpf;fhd
KjyPl;lhsh;fisj; Njh;e;njLg;gjw;F tpiykDf;fs; Nfhug;gLk; Ntisapy;
,e;jf; fhzpia KjyPl;lhsh;fSf;Fg; ngw;Wf;nfhs;s ,aYkhd tifapy;
nraw;gLtjw;F
,yq;if
kfhtyp
mjpfhu
rig
eltbf;iffis
Nkw;nfhz;Ls;sJ. ,e;jf; fhzpfs;; ntypfe;j> nghyd;dWit> vk;gpypg;gpl;ba>
nj`paj;jfz;ba> `k;ghe;Njhl;il Nghd;w gpuNjrq;fSf;F mz;ikapYs;sJ.
,e;jf; fhzpfspd; gad;ghl;Lf; fl;lzkhf KjyPl;lhsh;fspdhy; ,yq;if
kpd;rhu rigapdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; KOj; njhifapd; 6% njhifia
,yq;if kfhtyp mjpfhu rigf;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,e;jf; fhzpg;
gad;ghl;by; #hpa rf;jp cw;gj;jpapd; nghUl;L cq;fSf;Fk;; cj;NjrkpUe;jhy;
fhzp mike;Js;s ,lk; kw;Wk; Vida epge;jidfs; njhlh;ghd jfty;fis
gpd;tUk; mYtyfq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
01.

02.

,y. 500> B.gP. [ah khtj;ij> nfhOk;G-10 (03Mk; khb> njhopy;El;g
Nritg; gphpT) njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2696436
,y. 11> [htj;j tPjp> nfhOk;G-05 (kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jpug; gphpT)
njhiyNgrp ,y. 011-2505675)

Breaking
boundaries

The Country’s
largest
recruitment
database

For
jobseekers

,jw;Fg; Gwk;ghf ,e;jj; jfty;fis www.mahaweli.gov.lk vDk; ,yq;if
kfhtyp mjpfhu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if kfhtyp mjpfhu rig.

www.observerjobs.lk

தினகரன்
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rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;Nfhuy;

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gphpT)
gfpuq;f tpiykD 4322T

n[l; vhpnghUs; mdy; xl;rpNaw;w
ghPl;rpj;jnyhd;iw JET FUEL THERMAL
OXIDATION TESTER toq;fy;
,yq;if
ngw;Nwhypa
$l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg;
gphpT>
rg;Gf];fe;j>
fsdp>
,yq;if>
jpizf;fs
ngWiff;FOj;
jiythpdhy; cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J my;yJ
ntspehLfspYs;s
mth;fspd;
mjpfhuKs;s
Vw;Wkjpahsh;fsplkpUe;J
my;yJ
mth;fspd;
mjpfhuk; toq;fg;gl;l cs;@h; gpujpepjpfsplkpUe;J
tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tpguf; Fwpg;G kw;Wk; epge;jidfSf;fikthf NkNy
Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;iw toq;Ftjw;fhf Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.
ve;jnthU
tpiykDjhuUk;
tpiykDf;fis
rkh;g;gpg;gjhdhy; &. 50>000.00 kPsspf;fg;gLk;
gpizj;njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf;
fl;lzkhd 3>500.00 njhifiaAk; 2020 [{iy
20Mk; jpfjp 1500 kzp tiu mYtyf jpdq;fspy;
,yf;fk; 609> nlhf;lh; nldp];lh; B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-09
vd;w
Kfthpapy;
mike;Js;s
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd
mYtyfj;jpy; 5Mk;; khbapYs;s> fhrhshpw;F
my;yJ Rj;jpfhpg;G gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdpapYs;s
fhrhshpw;F fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg;
gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.
tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpYs;s epge;jidfs;
kw;Wk; tpguf; Fwpg;Gf;fs; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk;
www.dgmarket.com
vd;w
,izaj;jsj;jpy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk;
tpiykDg;
gj;jpuq;fis
fPNoAs;s
cj;jpNahfj;jhplkpUe;Jk;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykDf;fs;
jpizf;fs
ngWiff;FOj;
jiythpdhy; 2020 [{iy 22Mk; jpfjp 1430
kzp tiu nghWg;Ngw;fg;gLtJld;>
cldbahf
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT khehl;L kz;lgj;jpy; mit
jpwf;fg;gLk;.
Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j> fsdp;.
njh.Ng: 011-2400110
kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk
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Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; mwptpj;jy;

,yq;if Gifapuj Nritfs;

1980/81/82 tUlq;fspy; jdpahH kakhf;fg;gl;l Glitf;
ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpw;Fhpa rf;jptY jpl;lq;fspy;
10 tUlq;fSf;Ff; Fiwthd Nritf; fhyj;Jld; $ba
njhopyhsHfSf;F (Mz;/ ngz;) el;l<L toq;fy;.

ngWif mwptpj;jy;

,e;j el;l<l;Lj; njhifia toq;Fk; eltbf;iffs; Kbj;J itf;fg;gl Ntz;bAs;sjhy;>
2017.12.31Mk; jpfjpf;F Kd;dH el;l<l;ilg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gpj;J
,Jtiu mjidg; ngw;Wf;nfhs;shj> el;l<l;bw;F chpj;Jila egh;fs; ,Ug;gpd;>
2020.07.15Mk; jpjfpf;F Kd;dH fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mtzq;fis nfhOk;G 10>
khspfhtj;ij> nrayhsH mYtyff; fl;blk;> 3Mk; khbapy; mike;Js;s Glitf;
ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpw;Fr; rkHg;gpj;J jkf;F chpj;jhd el;l<l;Lj; njhifiag;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;SkhW mwptpf;fpd;Nwd;. mt;thwpy;iynadpy;
me;jnjhifia murhq;f tUkhdj;jpw;F NrHj;Jf; nfhs;sg;gLnkd;gij mwptpj;Jf;
nfhs;fpd;Nwd;.
2020.07.15Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dH rkHg;gpf;fg;gLk; Ntz;Ljy;fs; nghWg;Ngw;fg;gl khl;lhJ.
nfhz;Ltug;gl Ntz;ba Mtzq;fs;:1.

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsj;jhy; toq;fg;gLk; epakdf; fbjj;jpd; %yg; gpujp

2.

rf;jp tYj;jpl;lk;> jdpahH kakhf;fg;gl toq;fg;gl;l epakdf; fbjj;jpd; %yg; gpujp

3.

Njrpa milahs ml;ilapd; Nghl;Nlh gpujpnahd;W.

gzpg;ghsH
3Mk; khb>
Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk;
nrayhsH mYtyff; fl;blk;>
khspfhtj;ij>
nfhOk;G 10>
njhiyNgrp ,yf;fk;:- 0113054493

,yq;if Gifapuj Nritf;F Fish Plates, Bolts & Nuts fis
toq;Ftjw;fhd ngWif
ngWif ,y. SRS/F. 7694
01. ,yq;if Gifapuj Nritf;fhd Fish Plates, Bolts & Nuts fspd; ngWif njhlHghf>
cw;gj;jpahsHfs;/ toq;FdHfsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis>
,yq;if Gifapuj Nritfs; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; (caHkl;lj;jpyhdJ)
jiytH nghWg;Ngw;ghH. tpiykDjhuHfs; jkJ tpiykDf;fis NeubahfNth
my;yJ xU mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; %yk; jkf;F mjpfhuk; toq;fg;gLk;>
,yq;ifapy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s xU ju mq;fPfhuk; ngw;w KftH ClhfNth
rkHg;gpf;f Ntz;Lk;.
cUg;gb ,y
01
02
03
04
05
06

tpguf;Fwpg;G
Fish Plates 90(A) Lbs. (06 Holed)
Fish Bolts & Nuts 90(A) Lbs.
Fang Bolts & Nuts 7 ½” x ¾”
Bridge Hook Bolts & Nuts 13”x ¾”
Crossing Bolts & Nuts 6 ½ x 7/8”
Crossing Bolts & Nuts 8”x 7/8”

njhif
5,000 Pairs
20,000 Nos.
10,000 Nos.
2,000 Nos.
3,000 Nos.
5,000 Nos.

02. xU kPsspf;fg;glhj Mtzf;fl;lzkhd &. 10>000.00I my;yJ mjw;Fr; rkkhd
,yFtpy; gzg;ghpkhw;wk; nra;aKbAkhd ehzaj;jpy;> nrYj;Jtjd; %yk;>
Gifapuj fsQ;rparhiy mj;jpal;rfH mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;
gbtq;fspNyNa> 2020.08.12 md;W gp.g. 3.00 tiu (,yq;if Neug;gb) tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
03. Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs;> fPNoAs;s cj;jpNahfj;jUf;F
jghypy; my;yJ Neubahf mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gjpTj;

jiytH>
jpizf;fsg; ngWiff; FO (caHkl;lj;jpyhdJ)>
,yq;if Gifapuj Nritfs;>
Gifapuj fsQ;rparhiy mj;jpal;rfH mYtyfk;>
xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 10
04. tpiykDf; NfhUk; Mtzq;fis> Gifapuj
mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.
njhiyNgrp ,yf;fk;
ngf;]; ,f;fk;
kpd;dQ;ry;
,izaj;jsk;

:
:
:
:

crhj;Jiz vz;: SRS/F. 7694

fsQ;rparhiy

mj;jpal;rfhpd;

2438078/ 2436818
2432044
srs.slr@gmail.com
www.railway.gov.lk
jiytH>
jpizf;fsg; ngWiff; FO>
(caH kl;lj;jpyhdJ)
,yq;if Gifapuj Nritfs;.
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
kpd; tpepNahfj; jil
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu
tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy;
gp.g. 5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2020 [{iy khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;
2

fhyp
1

[_iy 09
`phpk;Gu tPjp kw;Wk; xOq;if> fpj;Jsd;gpl;ba tPjp> Gjpa xOq;if>
kltyKs;s> nlhhpq;ld; nlu];> ghlrhiy xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

2.

[_iy 17

3

nfhOk;G tPjp> fYnty;y> ky;tj;ij tPjp> n[apy; tPjp> nlk;gps]; tPjp>
fe;Njtj;j tPjp> k`Nkhju> hpr;kd;l; `py; tPjp (gFjp)> mNgRe;ju tPjp>
k`Nkhjutj;j> Gj;jrpq;f tPjp> Xrdhnfhl (gFjp)> rpak;gyf`tj;j
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

1

khjk;gfk>

FyPnfhl

tPjp

(gFjp)>

kUjhid tPjp> vynjhl;l tPjp> gyg;gpl;ba Nkhju Njthy tPjp>
ntypfe;jKy;y tPjp> gyg;gpl;ba ];Nl\d; tPjp> gpu`;kdtj;j> fhyp tPjp
(gFjp)> ntyptj;j> ntyptj;Jnfju> EUfy> FUept] tPjp> FUtpj;ahya
tPjp> Nutj;j tPjp> fy;ke;Jt> fy;kd;nfhl> tp[auj;d tPjp> rpq;fs K];ypk;
kpj;JU khtj;ij> ntypju> kUjhid tPjp> Njthy tPjp> gP. Mh;. j rpy;th
khtj;ij> fgpdhtyt;t tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

3

[_iy 09
nghy;tj;j tPjp> Nghugh> `y;tj;Ju> uj;d#hpa khtj;ij> gPhp]; ntj khtj;ij>
jPufe;j khtj;ij> Gj;jjhj khtj;ij> jy;f];nfhl tPjp> gpd;dJt> Xt fe;j>
vy;gpl;ba tPjp> nfukpdpa> JLNtnfhl> gj;jpuh[ tPjp> gpd;dJt> nghf;Fz tPjp>
b];dp tPjp> EfJLt tPjp> gQ;QhNyhf;f khtj;ij> gp.vr;.Mh;. Rkzjhr khtj;ij>
ngdpad> fSthJKy;y> tj;Jnfju> rPdpnfhl> `Pndl;ba tPjp (gFjp)> ngj;jptj;j>
b.V.Nf b rpy;th khtj;ij> me;jnjhy tPjp> guf`njhl;l> tp`hunfhl> tLKy;y>
fe;Njnfhl> nfukpdpa tPjp> ehf` nlk;gps; tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vy;gpl;ba tPjp>
k`fuht tPjp> FUe;Jtj;j tPjp (gFjp)> tj;Jnfju – gyg;gpl;ba tPjp (gFjp)>
`Pndl;ba tPjp> k`fuht tPjp> Me;jhnjhy tPjp (ghUnjhl;l gpuNjrk;)>
njy;f`tj;j> kfye;Jt> tlhJt> etuj;dnfhl> ];Nl\d; tPjp> rPdpnfhl>
nlk;gs; tPjp> tst;tj;j> =gjp khtj;ij> Me;njhy tPjp>
FUe;Jtj;j>
guf`njhl;l> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

[_iy 15
xNyfk tPjp> tp[a khtj;ij (gFjp)> kahd tPjp> fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;

5

6

[_iy 21

7.

,lk;njhl;l> Njtnfhl kj;jpa tPjp> Njtnfhl> kp`pe;J khtj;ij>
nghd;dJt> me;jutj;j> RJntypf;fl> FyPnfhl> khjk;Ng tPjp> jpk;Gy;Jt>
ntd;dKy;y tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

[_iy 23

2

[_iy 28
JLNtnfhl tPjp> nfukpdpa tPjp> tj;JNunfju kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 08

[_iy 08> 29

[_iy 15
fhyp tPjp [pe;Njhl;l ghyj;jpypUe;J g+]h ,uhZt Kfhk; re;jp tiu>
fLUg;Ng tPjp> fe;jy tPjp> Nf.a+.b. khtj;ij> tj;Juhtpy tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

4

5

4

[_iy 29
fhyp tPjp Fkhufe;j re;jpapypUe;J g+]h re;jp tiu> g+]h ,uhZt
Kfhk; tPjp> Fkhufe;j> Gjpa fe;jy tPjp> fe;jy tPjp> gl;bnjhu tPjp>
nlk;gps; tPjp> fLUg;Ng tPjp> Njhypfe;j tPjp> fg;GKy;y tPjp> Xthfe;j>
tpN[uj;d khtj;ij> uj;fk re;jp> N`nfhl> lhf;lh; jpyf;fuj;d
khtj;ij> njhlq;nfhl tPjp> uj;fk efug; gpuNjrk;> jPfy;y gpuNjrk;>
B.rP. tPjp> Rth;zN[hjp khtj;ij> njhle;Jt efuk;> g+]h nlk;gs;
tPjp> [aNrd khtj;ij>
gs;spagpl;ba tPjp> gug;GJt> nkhunfhy
tPjp> fuhNtnfhl> Rq;f tPjp> fd;dq;nfhl tPjp> tp[afk> nkhud;JLt
tPjp> fl;Ljk;Ng> g+]h guztj;j> uzgdhnjdpa tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;;

5

2

6

nghy;nfhl;Lt tPjp> Nfhk]; gpNs];> Mde;jhuhk tPjp> NghjpUf;fhuhk
tPjp> uhtj;jhtj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7

[_iy 23 K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu
gz;lhuehaf;f khtj;ij (gFjp)> rpwpghuhknkdpNfGu> [djh gpNs];> b
nrha;rh tPjp> tPuGud;mg;Gfk kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

2

[_iy 10

2

N`d tPjp> kuf;fytj;j> ngh;dhz;Nlh gpNs];> Nrh;fpa+yh; tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

3

[_iy 20> 22 - 20Mk; jpfjp K.g. 8.30 Kjy; K.g. 11.30 tiu> 22Mk;
jpfjp gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

4

3

[_iy 22
fhyp tPjpapy; jYtj;j re;jpapypUe;J nuhf;yd;l; tPjp re;jp tiu> al;lnjhy
tPjp (gFjp)> khgpl;ba> jpaynfhl> nrd;l; tpd;rd;l; tPjp> ,e;jphpy;ynfhl
kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk
1.

[_iy 03> 20
gQ;Qhde;j khtj;ijapy; kh];]y re;jpapypUe;J mk;Nggpl;ba re;jp tiu>
Mhpatd;r khtj;ij> fd;dd;nfhl> fNduhg tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7

4

[_iy 14

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa
1

[_iy 08

2

[_iy 09 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

ghlrhiy xOq;if> ghlrhiy mtd;a+ kw;Wk; fpis tPjpfs;
Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ruz khtj;ij> jh;kghy gpNs];> rg;Gky; gpNs];
kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 09
Nfhl;Nl tPjp
thYGy;yptj;j>
tPjpfs;

4

[_iy 15

5

[_iy 15 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
= [ath;jdGu tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp
tiu> Nwhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

6

[_iy 16> 30
nkhuf];Ky;y tPjp> mUNdhja khtj;ij> xNgNrf;fuGu> tpisahl;L
ikjhd tPjp> ntarf;fpa khtj;ij>
4Mk; xOq;if> ehzhaf;fhu
khtj;ij> nkhuf];Ky;y FNu khtj;ij> nkhuf];Ky;y ];Btd; gpNs];>
uh[fphpa tPjp (gFjp)> Nfhj;jkp gpNs];> t[putd;r khtj;ij> Gjpa
nfhyd;dht tPjp (gFjp)> xNgNrf;fu fpurd;l;> ];fe;j Njthy tPjp> rpy;th
xOq;if> gPhp]; khtj;ij> rdr khtj;ij> jk;krhyht khtj;ij kw;Wk;
fpis tPjpfs;

7

[_iy 29
ehty tPjp (gFjp)> muypa fhh;ld;];> kpy;yf`tj;j> ehty ghlrhiy
xOq;if> uj;dN[hjp khtj;ij> FzNrf;fu fhh;ld;]; kw;Wk; fpis
tPjpfs;

8

[_iy 30
uh[fphpa tPjp> kjpd;dhnfhl tPjp> rpy;td; Nyd;> jh;kghy gpNs];> a+.<.
ngNuuh khtj;ij> v];. lgps;a+. ngNuuh khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhnyhd;dht/ nty;yk;gpl;ba
1

[_iy 02
Nrjtj;j tPjpapy; fYghykapypUe;J njhl;lyq;f tiu> gJy;ytj;j>
nfud;njdpa tPjp> njhl;lyq;f> etNyhf;fGu> ntn`unfhnly;y (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;;

2

[_iy 03
mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjpapy; fYghykapypUe;J fl;Lngnyy;y re;jp
tiu> c];tj;j tPjp> `y;Ky;y> fl;Lngnyy;y> fl;Lngnyy;y nlk;gs;
tPjp> nfhl;Ltpy tPjp> nfhl;Ltpy nlk;gs; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 06
fsdpejPfk tPjp> fsdpejPfk> uk;ahtPu khtj;ij> mjpfhuk; khtj;ij>
ntNytj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;;

4

[_iy 10
mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jpapypUe;J Gj;fKt tiu>
mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> ntd;dtj;j>
nfhl;Ltpy (gFjp)> nty;yk;gpl;ba re;jp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5

[_iy 10> 31
mtprhtis tPjpapy; nfhl;bfhtj;ij re;jpapypUe;J Gj;fKt re;jp tiu>
k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

6

[_iy 13
fl;Lngy;nyy (gFjp)> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjpapy; fl;Lngy;nyy
re;jpapypUe;J nfh`pytj;j re;jp tiu> gpuz;bahtj;j tPjp (gFjp). rj`k;
khtj;ij> nlhdhy; ngNuuh khtj;ij> ntd;dtj;j (gFjp)> nfh`pytj;j
(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

7

[_iy 17
mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp re;jp
tiu> xUnfhltj;j> ey nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; gpNs];> Y}f];
tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>
FUdpahtj;j>
fk;gpnfhl;Lttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhl;bfhtj;j/ nfhj;jl;Lt
1

[_iy 07
mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> ehf`nty
tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp> nfhl;bfhtj;j – Ibvr; tPjp> ky;Gu>
gl;lye;jN`d> ehf`tj;j tPjp (gFjp)> njy;f`tj;j tPjp> fy;nfhl;Lt
tPjp> nfhul;Lt tPjp> k`tj;j tPjp> Ibvr; re;jp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 17

2

[_iy 14

3

[_iy 14

[_iy 21

tPuky; khtj;ij> nlhdhy;l; ngNuuh khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;
mk;gjiy tPjp (gFjp)> T.C tPjp (gFjp)> fpj;rpwpNktd; tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

4

[_iy 20
Ibvr; tPjp (gFjp)> fhkpdp tPjp> gphpntdh tPjp (gFjp)> rhyKy;y> tp[a
tPjp> khzpf;fKy;y (gFjp)> [_d;nfhl nfhyd;dht> Ky;ytj;j tPjp>
nfg;ngl;bnghy khtj;ij (gFjp)> nlud;]; b rpy;th khtj;ij> [ae;jp
khtj;ij> nfhyd;dht tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 24
ehty tPjp (gFjp)> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> ENfnfhl g]; epiyak;>
Rg;gh; khh;f;fl;> ENfnfhl efuk;> ];Nl\d; tPjp> nuapy;Nt mtd;a+>
fpUyg;gid tPjp> Nrh;r; tPjp> rKj;uhNjtp khtj;ij> ];lhd;yp jpyf;fuj;d
khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

(gFjp)> a+.<. ngNuuh khtj;ij> 4Mk; xOq;if>
Nruk; khtj;ij> xNgNrf;fuGu (gFjp) kw;Wk; fpis

gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ntypf;fl re;jp> ghh;f; xOq;if (gFjp)>
ghuhSkd;w tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

Nfhl;Nl tPjpapy; [{gpyp Ngh];l;bypUe;J #l; `T]; tiu> ];Nld;yp
jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [{gpyp
Ngh];l;> ehftpfhu tPjp (gFjp)> Njthy tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij>
u[k`htpfhu tPjp (gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
u[k`htp`hu tPjp> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij> kpfpe;J khtj;ij>
FaPd;]; Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[ khtj;ij> vf;rj; tPjp>
k`tj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5

[_iy 30
nj`ptis tPjp (ngg;gpypahd)> rpwpky; khtj;ij (gFjp)> tp`hu khtj;ij
(ngy;yd;tpy)> kAu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ];Nld;yp jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> [_gpyp
Ngh];l;> vf;tj;j tPjp> [akq;fs tPjp> ehftpfhu tPjp> u[ khtj;ij>
Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

fhyp tPjp (gFjp)> kfy;fe;j> [duh[Gu> mSj;N`d> GGytj;j> GGye;j
Nyd;l; Nry;> mk;gyd;nghy> rhk khtj;ij> FUe;Jtj;j> kuf;fytj;j>
N`d tPjp> nuhf;yd;l; tPjp> ngh;dhz;Nlh gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 23
nj`ptis tPjp> kahd tPjp (gFjp)> NjthyKy;y> rhk khtj;ij> 1k;
xOq;if> ghlrhiy xOq;if> nuhgh;l; my;tp]; khtj;ij> &gd; ngNuuh
khtj;ij> ghry; khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 07
ngg;gpypahd tPjp (gFjp)> Rgj;jpuhuhk tPjp> i`nyty; tPjp (gFjp)>
fd;rgh re;jp> rpwpy; b rpy;th khtj;ij> i`nyty; tPjp (gFjp)>
[k;Gf];Ky;y tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> [k;Gf];Ky;y khtj;ij>
1k;> 2k;> 3k;> 4k;> 5k; kw;Wk; 6k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjp

N`d tPjp> nuhf;yd;l; tPjp> jptpahfy nlk;gs; tPjp> kuf;fytj;j (gFjp)>
GGye;j> GGytj;j> [duh[Gu> gh;dhe;J gpNs]; (gFjp)> mYj; N`d>
khfy;fe;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

6

ENfnfhl

gahfy/ kf;nfhd
1

[_iy 16
nfk;g]; tPjp> [P.vr;. ngNuuh khtj;ij> uj;jdg;gpl;ba 1Mk; xOq;if>
gioa nf];ght tPjp (gFjp)> Nrhuj khtj;ij (gFjp)> = Ngkhde;j
khtj;ij> nlk;gs; tPjp> nkj;nrtd kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 06
fhyp tPjpapy; ghze;Jiw nfhtpNrth epiyaj;jpypUe;J jy;gpl;ba ghyk;
tiu> netpy; ngNuuh khtj;ij> neYk; khtj;ij> rKj;u khtj;ij> =
nkj;jhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp) ghypf;fh tPjp> fy;ntl;b Nkhju tPjp>
Nrh;fpAyh; tPjp> rq;fhde;j tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> md;dhrpfl khtj;ij>
nkjnty tPjp> [ae;jp khtj;ij> [{gpyp tPjp> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj;
jpl;lk;> rPyhde;j tPjp> nuhgh;l; rpy;th khtj;ij> kPf`Nfhtpy; tPjp>
ny];yp Fzth;jd khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> gphpntdh tPjp> ypypad;
rpy;th khtj;ij> cNghrpj;jpuhk tPjp> ruzghy khtj;ij> `pf;f`tj;j>
nkjgd;ry tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 19

[_iy 08

5

[_iy 06
jpg;ngj;j tPjp (gFjp)> cnghrpj;jhuhk tPjp> nkjntypf;fl> gphpntdh tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 16

fhyp tPjpapy; kzpf;$z;L NfhGuk; Kjy; nfj;jhuhk tPjp tiu> Gifapuj
epiya tPjp> ruze;j khtj;ij> fpufup tPjp> rpy;th tPjp> Fl;nrl; tPjp>
gioa tPjp> itj;jparhiy tPjp> nrndtpuj;d gpNs];> tpN[uj;d gpNs];>
`py; ];l;hPl;> kg+h; fpurd;l;> khpf;fhh; tPjp> Nrhdf tPjp> tpf;fpukrpq;f
gpNs];> J}t nlk;gs; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lnty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk;
xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G – gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry;
khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 21
fhyp tPjpapy; fl;Lngj;japypUe;J nghy;nfhl;Lt tPjp re;jp tiu>
FLtKy;y tPjp> nuhy;yp ngh;dhz;Nlh khtj;ij> fl;Lngj;j tPjp> [{gpyp
tPjp> nghy;nfhl;Lt tPjp> 04Mk; xOq;if> uhtj;jhtj;j Nfhk]; gpNs];>
Mde;jhuhk tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> uhtj;jhtj;j tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

8

[_iy 11> 30

[_iy 16 K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu

ghze;Jiw

,RW cad> fpj;Jyht> ynfh];tj;j> my;tp];tj;j> g];tj;j> ypd;ld;tj;j>
vl;ltpy tPjp> vl;ltpytj;j> nfKD khtj;ij> J}t Njthya tPjp>
hpr;kd;l;tj;j> rkfp khtj;ij> fl;LFUYf`ye;j> muypa cad> RtNrth
khtj;ij> rhak;tj;j> Nuhay; ghh;f;> ,RW cad 11> gyhnjhl;l
gyhj;njhl;lapypUe;J re;jpapypUe;J Gy;Nyh;l;ld; tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 14> 21 - 14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

[_iy 15
Ntufk tPjp (gFjp)> vk;.<. FNu khtj;ij (gFjp)> fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;

4

nrha;rh tPjp> Kj;JFkhud khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> nlk;gs; tPjp>
rpukjhd khtj;ij> uhtj;jhtj;j tPjp> uhtj;jhtj;j 1Mk;> 2Mk; kw;Wk;
3Mk; xOq;iffs;.> md;jphp]; rpy;th khtj;ij (gFjp)> [dj;jp[a
khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw/ thj;Jt
1

[_iy 14

[_iy 09 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp> ey;ytj;j>
fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jg;ghtj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

fhyp tPjp (gFjp)> rhh;;s;]; gpNs];> ,lk> 1k;> 6k; kw;Wk; 8k; xOq;iffs;>
Nrh;r; tPjp> nfndhd; N[fg; khtj;ij (gFjp)> Nyb vy;tpd; nrha;rh tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 22
gj;Njfk tPjp Gifapujf; flitapypUe;J eyq;f];njdpa tiu> Nrhuj
khtj;ij> kpy;y Ntty tPjp> [pdNrd khtj;ij> vnfhlnfhl tPjp>
tLnfhl tPjp> N[hd; rpy;th khtj;ij> fpu`e;jpnfhl tPjp> N[hk`e;jpnfhl>
k`tj;j tPjp> FUe;Jtj;j> RJnty;y tPjp> = Rkq;fs tPjp> nghy;tj;ij>
mkuNrd khtj;ij (gFjp)> fhyp tPjpapy; `pf;fLt gPr; N`hl;lypypUe;J
`pf;fLt re;jp tiu kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 14 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu
vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij> rhh;s;]; nrha;rh gpNs]; (gFjp)> fe;jyd
2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> fy;gpl;l`hnfhl tPjp> nrd; md;jdP];
tPjp> nkl;bfe;j tPjp> Gyf;f`njhl;Lnghy tPjp> u];fpd; gh;dhe;J
khtj;ij> ry;f`h tPjp> MNyhf;fgpl;ba tPjp> Nfhtpy tPjp> ngh;hp
xOq;if> ,`y ,e;jpngj;j> g`y ,e;jpngj;j> Rgj;uhuhk tPjp kw;Wk;
xOq;if> FNu xOq;if> gpNurp]; tPjp> gz;lhuehaf;f khtj;ij> u];fpd;
ngh;dhz;Nlh khtj;ij> 6k; xOq;if> gpy;Nkhhpa tPjp> rq;fkpj;j khtj;ij>
N[hd; rhKnty; khtj;ij> 2k; xOq;if> rpy;th xOq;if> tpisahl;L
ikjhd tPjp> nkz;b]; tPjp> gk;kl;Lt tPjp> jPg;ghde;j tPjp> jPg;ghde;jGu>
i` ];$y; tPjp (gFjp)> vl;th;;l; xOq;if (gFjp)> RFdhde;j khtj;ij>
gpu[hrhyht khtj;ij> 3k; xOq;if> [_gpyp tPjp> ngy;Nkhhpa tPjp> [_gpyp
xOq;if> nkhul;LKy;y gpNs];> gpNukuj;d tPjp (gFjp)> Mde;jhuhk tPjp
(gFjp)> [arphp khtj;ij> nrha;rh tPjp> N`dtj;j tPjp> Mhpatd;r
khtj;ij (gFjp)> Nuhrky;nfhl;L tPjp> N[hd; b rpy;th tPjp> jg];dhuhk
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

njhlq;nfhl tPjpapy; Nghg;Ngnfhl re;jpapypUe;J udgd;dnjdpa tiu>
gs;spagpl;ba tPjp> tpN[uj;d khtj;ij> Nghg;Ng tPjp> fe;Njnfhl tPjp>
fl;Ljk;Ng tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs

3

[_iy 09
khspfht tPjp (gFjp)> mDu khtj;ij> rkfp khtj;ij> tp[a khtj;ij>
nghUgd tPjp (gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij> Nyb fj;jhpd; khtj;ij (gFjp)
kw;Wk; fpis tPjpfs;;

gj;Njfk tPjpapy; gpd;fe;japypUe;J n`d;dnjhl;l tiu> rpwpfJu tPjp>
NguJLt tPjp> tpj;ahth;jd tPjp> RJnkl;ba> n`d;dnjhl;l kw;Wk; fpis
tPjpfs;

2

[_iy 02
mq;Fyhd flw;fiu tPjp> Ydht tPjp> g`pdnjhl;Lnghy tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

`pf;fLt
1

3

[_iy 21

nkhul;Lt

[_iy 09
nj`ptis tPjp (gFjp)> Nyf; tPjp> itj;jparhiy tPjp (gFjp)> glhNlhgf`htj;j> rprpy khtj;ij> nguFk; khtj;ij> tj;Njfnfju tPjp>
rkfpGu khtj;ij> tj;Njnfju xOq;if> tp[a khtj;ij> kp`pe;J khtj;ij> nfKD khtj;ij> kPf`tj;j tPjp> tPu khtj;ij> [djh khtj;ij> tj;Njnfju xOq;if> FKJ khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

10 [_iy 27 K.g. 8.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu
jPdnfhl> jh;fh tPjp> [hgPh; khtj;ij (gFjp)> esPk; `h[pahh; khtj;ij>
eTgh; khtj;ij> gpl;lnty tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> mk;ngd;gpl;ba>
gpd;N`d> fUzhNrdGu> ntjnfhl tPjp> fNduhg tPjp> njdpa – tyju>
gd;tpy tPjp> ntynfjutj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

fhyp tPjp (gFjp)> xNyfk tPjp> nuhgh;l; nrha;rh khtj;ij> Rr;rpjhuhk
nlk;gs; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7

2

[_iy 20 K.g. 11.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu

kq;fs tPjp> kUjhid gFjp> kUjhid tPjp (gFjp)> gz;lhutj;j>
ey;yN`d tPjp> Rq;f ,y;y tPjp> guzfil> mQ;ry; mYtyf tPjp>
=epthr tPjp> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 02> 16
gioa nf];ght tPjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;>
me;jphp]; khtj;ij> #hpaky; khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 20 K.g. 8.30 Kjy; K.g. 11.30 tiu

fhyp tPjp (gFjp)> gQ;Qhde;j tPjp> k];]y Njthyak; tPjp>
rKj;
khtj;ij> gs;spthry; tPjp> muhgp tPjp> jf;fpah tPjp> khpf;fhh; tPjp kw;Wk;
fpis tPjpfs;

9

1

[_iy 13 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

NgUtis efuk;> Rq;f tPjp> (gFjp) rPdd; Nfhl;il> ngNuuh khtj;ij>
nrd;. Md;]; tPjp> fy;nghj;j tPjp> fd;dq;nfhl> fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk;
fpis tPjpfs;

8

nghuy;y];fKt

[_iy 13

fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il ghyk;>
fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> ntypg;gd;d
tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> nuapy;Nt mtd;a+>
rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 07

gioa nfhl;lht tPjp> n[];nty; gpNs];> ngq;fphptj;j tPjp> Fthhp tPjp>
vjphprpq;f tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> tpkytj;j tPjp> tpf;fpukuj;d
khtj;ij> tpN[Nrf;fu khtj;ij> ngq;fphptj;j khtj;ij> Ukrpq;f
khtj;ij> kahd tPjp> Gtdfgh khtj;ij> ngq;fphptj;j 2k; kw;Wk; 3k;
xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 06> 27

fhyp tPjpapy; fYthNkhju ghyj;jpypUe;J Fl;nrl; tPjp tiu> g+h;tdhuhk
tPjp> rPyhde;j khtj;ij> rpukjhd khtj;ij> irkd; rpy;th khtj;ij
kw;Wk; fpis tPjpfs;

6

[_iy 28

[_iy 06 K.g. 8.00 Kjy; e.g. 12.00 tiu

fUzhNrdGu> gpd;N`d> ghjnfhl> nuhl;hpNfhtj;j> mf;Fu];]>
mk;Nggpl;ba> Nfhtpytj;j> fNduhg> la]; tj;j> rhku cad kw;Wk;
fpis tPjpfs;

[_iy 06
k`Ug;g> kPf];tj;j> tst;tj;j>
J}ttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

4

5

mk;gyhq;nfhl

6

kj;Jfk tPjp (gFjp)> kp`phpngd;d tPjp> kpypl;lhp tPjp> kPdhr;rpfe;j> Gjpa
tPjp> gpujhd tPjp> kd;#h; tPjp> N\f; ng];]p khtj;ij> FUe;Jtj;j tPjp>
fbatj;j> gj;jpuh[nfhl tPjp> g`ytj;j> khh;fl; tPjp> jh;fh efh;> n[k;
tPjp> mk;gf`h re;jp> itj;jparhiy tPjp> rkfp khtj;ij> khpf;fhh; tPjp>
nlk;gs; tPjp> rk;rk; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 21
vr;. Nf. vl;kd;l; khtj;ij (gFjp)> ehf`htj;j gpNs];> k`tj;j>
ky;jpNg 3k; xOq;if> N`yp tPjp> vj;jpypnfhl tPjp> fGn`d;nghy>
kpy;ypJt> rJ[d tPjp> nkhhp]; tPjp> nrk;rd; uh[gf;r tPjp> gpuTd;]; tPjp
(gFjp)> yGJt kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 06
fe;Njtpfhu tPjp (gFjp)> Njthy tPjp> ntjKy;y> fe;Njtpfhu tPjp>
=gj;jpa tPjp> Nyhl;l]; tPjp> Gjpa tPjp> ,];dGs;Ns tPjp. fUzhuj;d
tPjp> fy;N`d tPjp> rhtpah tPjp> ]h`puh tPjp> v];.vk;. tPjp> N\f; kjhuh
tPjp> fbatj;j tPjp> ntypg;gpl;ba> rk;RjPd; khtj;ij> jh;fh efuk; kw;Wk;
fpis tPjpfs;

5

[_iy 21
Gj;fKt tPjp> nfKD khtj;ij> ntjNftj;j> ngNuuh khtj;ij kw;Wk;
fpis tPjpfs;

தினகரன்
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fsdp
1

2

[_iy 29

k`u/ fphpgj;nfhl
1

[_iy 08
fz;b tPjpapy; fhy re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl re;jp tiu> njk;gpypf];Ky;y
tPjp> kpj;uhde;j tPjp> itj;jparhiy tPjp> fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk;>
fphpgj;nfhl re;jp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

[_iy 17
vy;gpl;ba tPjp> Nghf`tj;j> nfGy;y tPjp> tpj;jpahya xOq;if>
gl;lngj;jpnfjutj;j> 2k; FWf;F tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> gl;lngj;jpKy;y>
nfe;nj tPjp> = epf;Nfj;juhk tPjp> rP.B.rP. gh;dhe;J khtj;ij> flw;fiu tPjp>
Nkjhde;j tPjp> n`g;GKy;y tPjp> nkjnfhl tPjp> Rfj;jtj;j> ud;njhk;Ng>
Mh;.<. b rpy;th khtj;ij>
nfG vy tPjp> xNyfk tPjp> nuhgh;l; nrha;rh
khtj;ij> Mh;jh; nrha;rh khtj;ij> NguJLt> nts;stj;ij> nkhn`hl;btj;j>
Fzhde;j khtj;j> cj;jkfhd khtj;ij> rphpNrd khtj;ij> Rq;f tPjp>
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

jYg;gpl;ba tPjp (gFjp)> ];Nl\d; tPjp> uh[rpq;f khtj;ij> = uhFy khtj;ij>
nuapy;Nt tPlikg;Gj; jpl;lk;> MNyhf;fgpl;ba tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl/ khNghy/ tj;jis
1

[h-vy
1

ePHnfhOk;G

2

2

1

2

3

[_iy 10

[_iy 10> 21 - 10Mk; jpfjp e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu
nfhOk;G tPjp (gFjp)> [_l; gpNs]; (fNlhy;nfNy) jyJt tPjp> ky;tj;j tPjp>
fpwp];Nlhgh; tPjp> FaPd;]; tPjp> nrd; Nghy;]; tPjp> ehuh tPjp> kpuh[; tPlikg;Gj;
jpl;lk;> epf;fy]; khh;f]; khtj;ij> mSj;tj;j> 4Mk; kw;Wk; 5Mk;
xOq;iffs;> fpwp];l; j fpq; tPjp> N[hrg; th]; khtj;ij (gFjp)> gpNah
khtj;ij> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> Gjpa g]; epiyak;> njy;Jt tPjp> Nghytyhd>
nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nghg; Nghy; khtj;ij> FaPd; vyprngj; khtj;ij>
ky;tj;jp tPjp (gFjp)> nrd; N[hrg; tPjp (gFjp)> kpDtq;nfhl tPjp> nfhd;td;l;
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6

1

2

3

4

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy;
K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa
eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr;
nra;tjw;F ,yq;if kpd;rhu rig jpl;lkpl;Ls;sjdhy;
kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs;
mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

5

fhyp
1

[_iy 21
fd;dk;gpl;ba tPjp> kf;FSt Gjpa xOq;if> ntjnfjutj;j> RJ[d tPjp> 1k;
kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> tpy;rd; tPlikg;Gj; jp;l;lk;> njd;fy;nfhl tPjp>
k`nfjutj;j> [hkpy; khtj;ij> = Rgj;uhuhk khtj;ij> vr;.Nf. vl;kd;l;
khtj;ij> Nrh;fpAyh; tPjp> [hkpy; khtj;ij> nkhhp]; tPjp> gz;lhuehaf;f
khtj;ij> Nfhd;f` tPjp> jdpnghy;f` 1k; xOq;if> nkh`pjPd;tj;j>
kypj;Jt Gjpa xOq;if> gz;lhuehaf;f gpNs]; (gFjp)> khj;jiw tPjp (gFjp)>
jf;fpah tPjp kw;Wk; xOq;if> mg;Jy; t`hk; khtj;ij> rkfp khtj;ij>
`phpk;Gu tPjp> Nfhd;f` tPjp> mg;gh; bf;rd; tPjp> Nyhth; bf;rd; tPjp (gFjp)>
kFSt Gjpa xOq;if> nty;rd;Gu> irdh fhh;ld;> tf;nty;y tPjp (gFjp).
jy;Ngh;l; lTd; 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> gpujhd tPjp (gFjp)> xUg;Gtj;j>
xy;fl; khtj;ij> fhkpdp khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

1

[_iy 17
kUjhid tPjp> vynjhl;l tPjp> gyg;gpl;ba Nkhju Njthy tPjp> ntypfe;jKy;y
tPjp> gyg;gpl;ba ];Nl\d; tPjp> gpu`;kdtj;j> fhyp tPjp (gFjp)> ntyptj;j>
ntyptj;Jnfju> EUfy> FUept] tPjp> FUtpj;ahya tPjp> Nutj;j tPjp>
fy;ke;Jt> fy;kd;nfhl> tp[auj;d tPjp> rpq;fs K];ypk; kpj;JU khtj;ij>
ntypju> kUjhid tPjp> Njthy tPjp> gP. Mh;. j rpy;th khtj;ij> fgpdhtst;t
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

[_iy 07
Nkhju tPjp> nfhuynty;y 1k;> 2k;> 3k;> 4k; kw;Wk; 5k; xOq;iffs;>
Fzth;jdhuhk tPjp> ngh;dhz;Nlh khtj;ij> gpNurh; mtd;a+> nkhul;Lnty;y>
1k; xOq;if> nrd; gPl;lh;]; tPjp kw;Wk; xOq;if> gpuhd;rp];Nfh khtj;ij>
[d[a khtj;ij> kftpjhd xOq;if> J}ttj;j> N`h;gh;l; b nky; khtj;ij>
fq;frphpGu> nfhuy;ynty;y tPjp> rpwpah gpNs];> Rrd;j rpwpuj;d khtj;ij>
hpth; irl; fhh;ld;];> nfhuNdyp]; gpNs];> nrd; ikf;fy; [{gpyp tPjp> flw;fiu
tPjp> Gifapuj epiya tPjp> re;jpuh khtj;ij> jPtuept] gpNs];> Nkngahh;
fhh;ld;];> Mrphp gpNs];> ghlrhiy xOq;if> Nghjp khtj;ij> [djh
khtj;ij> vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Gjpa fhyp tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl
1

[_iy 07
fhyp tPjpapy; nkhul;Lt ghyj;jpypUe;J Nyf; biut; tPjp tiu> jk;k[l
khtj;ij> Qhdtpky tPjp> vl;th;l; ngdbf;l; khtj;ij> ffa;`y tPjp>
re;jpuNrf;fu tPjp> gioa fhyp tPjp> rpwpkj;jpa tPjp>
klfp];] tPjp>
n`hNuJLt kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

3

[_iy 07

[_iy 29 K.g. 8.30 Kjy; K.g. 9.30 tiu

[_iy 06
ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa ENf tPjp re;jpapypUe;J
n`e;jiy re;jp tiu>
nlk;gs; tPjp (gFjp)> Jl;L nfKD khtj;ij> UDA tPlikg;Gj; jpl;lk;>
nfhlf;fJUtj;j> njyq;fghj;j tPjp> = tpf;fpuk khtj;ij> ntyp ghu> tpkyh
rpwpth;jd khtj;ij> (gFjp)>
fy;ahzp khtj;ij kw;Wk; xOq;if (gFjp)>
xypaKy;y> = Rjh;khuhk tPjp> Ngh;s; ghh;f;> nrd; Nkhp]; tPjp> nrd;
nrg];jpad; tPjp> my;tp]; lTd; tPjp> n`e;jiy tPjp ePh;nfhOk;G tPjpapypUe;J
,yq;if kpd;rhu rig tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> N`f;fpj;j tPjp kw;Wk;
xOq;if> nrd; Md;]; Nrh;r; tPjp fpis tPjpfs;

[_iy 06
Gjpa ENf tPjp> Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp) ENf tPjp re;jpapypUe;J Gjpa
fsdp ghyk; tiu> Rt];jpf;fh fhh;ld;];> gioa ENf tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp>
njy;fe;Njtj;j> ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa fsdp ghyj;jpypUe;J Ngypanfhl
Gjpa ENf tPjp re;jp tiu> guhf;fpuk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 06
Jl;LnfKD khtj;ij kw;Wk; xOq;if> Gjpa ENf tPjp> gioa ENf tPjp>
ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> kPf`tj;j tPjp> kphp];tj;j xOq;if> = Fzuj;d
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

fe;jhid
1

[_iy 07
Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> Mdpahfe;j
itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y tPjp> Gifapuj epiya
tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng
khtj;ij (gFjp) FUNftj;j (gFjp)> b kn]ndl; tPjp> fNzKy;y Nrh;r; tPjp>
[ae;jp khtj;ij> [arphpfk> nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp>
gl;lfk tPjp> cYNghuz tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)> ntypFUe;Jtj;j>
gl;lfk tlf;F> fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij>
nghy;gpj;jpKf;fyhd tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp>
kFy;nghf;Fz tPjp> nrha;rh nte;Njrptj;j> etNyhf;ffk> vyh`ptj;j (gFjp)>
Eff`tj;j> nrd;l;uy; gpdhd;]; tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

[_iy 07
ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J hpyTy;y tiu> Mdpahfe;j
kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> ghj;jpkh tPjp> nrd; [_l; khtj;ij>
rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X tPjp> Ithp fhh;ld;];> Nrh;fpa+yh; tPjp>
njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy tPjp> neJUgpl;ba> Nghf`njhl;Lnghy tPjp>
nrg];jpad; tPjp> gpNah khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr
khtj;ij> `y;Ng khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp)> hpyTy;y re;jp> gd;jypad;
khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;> c];tj;j>
tPjp khtj;ij> `{ZNftj;j> [a#hpa tPjp> Nyhh;l;]; gpNs];> Njthy tPjp>
Nltpl; nrha;rh khtj;ij> Nuhkpay; tj;j> tst;tj;j> ghj;jpkh khtj;ij>
fe;jhid Nrh;r; tPjp> fe;jhid khh;f;fl; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 07
ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl Nrh;r; tPjp>
Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; khtj;ij> rkfp
khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

[_iy 07
Mdpahfe;j tPjp> GQ;rpanty;y> kFy;nghf;Fz> Vrpad; gpdhd;]; tPlikg;Gj;
jpl;lk;> Mdpahfe;jtj;j> FUY cad> nrd; me;jdP]; khtj;ij> nrha;rh
tj;j> yp;d;ld; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

rPJt
1

[_iy 20
fhyp tPjpapy; gs;spKy;y re;jpapypUe;J tyhd re;jp tiu> tyhd =eptr
khtj;ij> FzNrd khtj;ij> FkhuJq;f khtj;ij> [{gpyp tPjp> jk;khde;j
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 13
ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> nfhd;lu;l; gpNukepuj;d khtj;ij> <hpaf`tj;j tPjp
(gFjp)> nfhuf;ff`tj;j> nty tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

2

[_iy 13
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> nty ghu (gFjp)> rPJt Gifapuj epiya tPjp>
rknu]; khtj;ij> Rfj;jhuhk tPjp> gz;lhutj;j> Kfyd;fKt> Kdpjhr
FkhuJq;f khtj;ij> <hpaf` tPjp> gghFUtj;j> Ng];iyd; tPjp> vj;tj;j tPjp>
ntypq;ld;tj;j tPjp> rpak;gyf` tPjp> tj;Njt tPjp> gPl;lh; tPjp> mYj;N`d
tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> [arphp khtj;ij> ruz khtj;ij> thYtj;j tPjp>
Nrdhehaf;f tPjp> mKd tPjp (gFjp) njhl;Lnghy tPjp> HPT tPlikg;Gj;
jpl;lk;> jh;rd khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 13
nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> nty ghu (gFjp)> rPJt tpNy[; (gFjp)> mghd;]; tPjp>
ePh;nfhOk;G tPjpapy; rPJt re;jpapypUe;J mk;gyd;Ky;y tiu>
b];by;yhp tPjp>
mKd tPjp>
Kdpjhr FkhuJq;f khtj;ij (gFjp)> jk;gj;JNu Vhpah> kp\d;
`T]; tPjp> Gjpa b];byhp tPjp> ];Nl\d; tPjp> vyfe;j tPjp> vl;LNyhtpl;l tPjp>
mSj;tj;j> nfh];f`tj;j tPjp> nkjnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

ePHnfhOk;G
1

[_iy 13
kahd tPjp> nlhd; ngh];Nfh khtj;ij> ngNuuh ,lk;> ml;epa+]; tPjp> whkpd;
khtj;ij> Gdpj me;NjhdpahH tPjp> khHf; tPjp> Gdpj nrg];jpad; ,lk;>
Nkhpad; ,lk;> nkhrpwh xOq;if> Gdpj me;NjhdpahH 1Mk; xOq;if> gpu[h
Nrth kz;ly tPjp (gFjp)> ghj;jpkh tPjp> rpyhgk; tPjpapy; ghj;jpkh tPjp
re;jpapypUe;J yhrH]; tPjp re;jp tiu> yhruh tPjp (gFjp)> mNgrpq;NfGu>
kd;rd; ,lk;> md;lHrd; tPjpapy; fdy; tPjpapypUe;J kahd tPjp tiu> Nwhrhp
tPjp> gPw;wH nkz;b]; tPjp> nkhirwh xOq;if> ngNuuh gpNs];> Nwhrwp tPjp
re;jpapypUe;J gpuTd;]; tiu> Ytp]; gpNs];> Nyhh;l;]; khtj;ij kw;Wk; fpis
tPjpfs;.

[_iy 20

nfnry;tj;j/ nfhuy;ynty;y

[_iy 21
khj;jiw tPjp> fl;Lnfhl tPjp> ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> mf;Fnu];] tPjp>
fl;Lnfhl gs;spthry; tPjp> khfhyp> fpy;Ngl; xOq;if> cLfk tPjp (gFjp)
njtl;l> Nrh;fpa+yh; tPjp> khftj;j tPjp> fpNshrd;gh;f; tPjp> fy;Nftj;j>
k`ypatj;j> jygpl;ba> Nfhd;f` tPjp> tpN[Fy#hpa khtj;ij> fq;fhuhk
tPjp> ngl;bfytj;j> gpujhd tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

[_iy 20

n`huz tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k; FWf;Fj;
njU> [dg;gphpa khtj;ij> Nfhd;f`tj;j> ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij>
[ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th tPjp> Fzjpyf;f tPjp> =ah
khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> rpwpy; N[d;]; khtj;ij (gFjp)> ngNuuh tPjp>
FyJq;f tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp (gFjp)> tyhd gioa tPjp (gFjp)>
jk;khde;j tPjp (gFjp)> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;> Mhpauj;dhuhk tPjp>
tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp>
ngh;dhz;Nlh tPjp> nrhykd; khtj;ij>
gz;lhuehaf;f khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> k`tj;j> [dcjhdfk;khda>
murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> [a[d
khtj;ij>
cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J khtj;ij> rhe;jp
khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> nghf;Fz tPjp> nfKD
khtj;ij> g`d;fk> `hKNftj;j> ngNuuh khtj;ij> jk;khde;j khtj;ij>
jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> [_gpyp xOq;if> ngf;Nffk tPjp>
mk;gyd;Jt> fy;JNl> Nghf` tPjp> entl;ba tPjp> gPhp]; khtj;ij>
nte;Njrptj;j> J}t tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

uhkrpq;f

Ngypanfhl/ khNghy/ tj;jis

[_iy 20

gpujhd tPjp (gFjp)> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> khh;f;fl; tPjp (gFjp)> rhfu
khtj;ij> Fl;nrl; tPjp> gPhp]; khtj;ij> xUnty tPjp> Mh;.v];. gh;dhe;J
khtj;ij> jh;krhyht tPjp> Nrh; ypNah gh;dhe;J khtj;ij> nlhd; irkd;
Fzth;jd khtj;ij> Fzuj;d tPjp> Fzhde;j tPjp> nrha;rh tPjp (gFjp)>
];Nlrd; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

njy;Jt tPjp> Nghytyhd> nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nghg; Nghy; khtj;ij> FaPd;
vyprngj; khtj;ij>
ky;tj;jp tPjp (gFjp)> nrd; N[hrg; tPjp (gFjp)>
kpDtq;nfhl tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

(gFjp)>

fz;b tPjp (gFjp)> fphpgj;nfhl re;jp> Nfhd;f`tj;j tPjp> gphpd;]; xOq;if>
khnfhy tPjp> nfKD khtj;ij> ghj;jpa khtj;ij> ghj;jpkh khtj;ij>
njk;gpypf];Ky;y kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 16

n`huz tPjp (gFjp)> fhyp tPjp (gFjp)> gpujhd njU (gFjp)> fpNw]; gPhp];
khtj;ij> Fzuj;d tPjp> NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp];
khtj;ij> epky khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = Nkj;jhee;j
khtj;ij (gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F tPjp> j nrha;rh tPjp
(gFjp)> Rre;j khtj;ij (gFjp)> 7k; FWf;Fj; njU> j nrha;rh tPjp (gFjp)>
ghypfh tPjp> [ajpyf;f tPjp> jh;krhyht tPjp> [dg;gphpa khtj;ij> ];Nl\d;
tPjp> rhfu khtj;ij> Mh;.v];. gh;dhe;J khtj;ij> xUty tPjp> rpwpy; N[d;];
khtj;ij (gFjp)> khh;fl; tPjp (gFjp)> Fl; n\l; tPjp> gPhp]; khtj;ij> Nrh;
ypNah ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nlhd; irkd; Fzth;jd khtj;ij> Fzth;jd
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

tPjp

k`u/ fphpgj;nfhl

[_iy 16

n`huz tPjp (gFjp)> ftpuh[ khtj;ij> nrhykd; khtj;ij (gFjp)> rkfp
khtj;ij> ftpuh[ khtj;ij> nkhutpd;d tPjp> fYNjnty tPjp> rkfp
khtj;ij> RJnty;y tPjp (gFjp)> ntNyfNl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 17

[_iy 21

2

[_iy 07

= nkj;jhde;j tPjp> Nkhjutpy tPjp> Nkhjutpy ifj;njhopy; fl;blj;njhFjp>
,wg;gh;tj;j tPjp> Nkhjutpy tPlikg;Gj; jpl;lk;> Rdhkp tPlikg;Gj; jpl;lk;
kw;Wk; fpis tPjpfs;

nrd; N[hrg; tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp (gFjp)> Fntd;bad; khtj;ij (gFjp)>
nrd; N[hrg; tPjpapy; ky;tj;j tPjpapypUe;J fpwPd; ghh;f; tiu> fpwp];Nlhgh; tPjp
(gFjp)> B.v];. Nrdehaf;f tPjp> fpwPd; tPjpapy; ngsj;j epiyak; tiu> re;ijf;
fl;blj;njhFjpapd; gP kw;Wk; rP Gnshf;Ffs;> nj`pky;tj;j tPjp> gpNud;l;tj;j>
uh[gf;\ GNuhl;Nt kw;Wk; fpis tPjpfs;

7

[_iy 07

<hpantl;ba

FUFyht tPjp (gFjp)> fphpnkl;bahfhu Nrh;r; tPjp> G\;ghuhk tPjp> nrd;
me;jdP]; khtj;ij> rpwpth;jd tPjp> g`ytj;j tPjp> rPtsp khtj;ij> njy;Ng
re;jp> uhfk tPjp (gFjp)> rpiwr;rhiy tPjp>
rj`k; khtj;ij> ujdghy
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw

Ntgl tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> nfhd;td;l; tPjp> tpkhdg;gil Kfhk; tPjp> MNt
khpah khtj;ij> Fzuj;d khtj;ij> gPl;lh; gPhp]; khtj;ij> uh[rpq;f
khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5

1

[_iy 07

vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij> rhh;s;]; nrha;rh gpNs]; (gFjp)> fe;jyd 2Mk;
kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> fy;gpl;l`hnfhl tPjp> nrd; md;jdP]; tPjp>
nkl;bfe;j tPjp> Gyf;f`njhl;Lnghy tPjp> u];fpd; gh;dhe;J khtj;ij>
ry;f`h tPjp> MNyhf;fgpl;ba tPjp> Nfhtpy tPjp> ngh;hp xOq;if> ,`y
,e;jpngj;j> g`y ,e;jpngj;j> Rgj;uhuhk tPjp kw;Wk; xOq;if> FNu xOq;if>
gpNyrp]; tPjp> gz;lhuehaf;f khtj;ij> u];fpd; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> 6k;
xOq;if> gpy;Nkhhpa tPjp> rq;fkpj;j khtj;ij> N[hd; rhKnty; khtj;ij> 2k;
xOq;if> rpy;th xOq;if> tpisahl;L ikjhd tPjp> nkz;b]; tPjp> gk;kl;Lt
tPjp> jPg;ghde;j tPjp> jPg;ghde;jGu> i` ];$y; tPjp (gFjp)> vl;th;;l; xOq;if
(gFjp)> RFdhde;j khtj;ij> gpu[hrhyht khtj;ij> 3k; xOq;if> [_gpyp
tPjp> [_gpyp xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 07> 17 - 07Mk; jpfjp kw;Wk; 17Mk; jpfjpfspy; gp.g. 3.00 Kjy;
5.00 tiu

[_iy 10> 21 - 21Mk; jpfjp gp.g. 3.00 Kjy; 5.00 tiu

;

[_iy 10

fhyp tPjp (gFjp)> gPhp]; khtj;ij> b nky; khtj;ij> Nf.N[.V. rpy;th
khtj;ij> Gifapuj epiya tPjp (gFjp)> ngHdhz;Nlh gpNs];> nkhul;Lnty;y
1k; xOq;if> gpNurh; khtj;ij> gpNurh; 1k; xOq;if> nrg];jpad; khtj;ij> b
nky; xOq;if (gFjp)> njhl;Lnghy tPjp> nkhul;Lt gpujhd tPjp kw;Wk; fpis
tPjpfs;

[_iy 29 K.g. 8.30 Kjy; K.g. 9.30 tiu
fz;b tPjp (gFjp)> Kjpad;rNftj;j>
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

Gjpa fhyp tPjp (gFjp)> nthl;rd; gPhp]; khtj;ij> ];Nlrd; tPjp> b nky;
xOq;if> tPuGud;dg;G u[ khtj;ij> Nfhy;tp]; khtj;ij> c];tj;j 1k; kw;Wk;
2k; xOq;iffs;> c];tj;j Nrh;fpAyh; tPjp> nkhul;Lnty;y> gpud;rp];Nfh
xOq;if> nrg];jpad; khtj;ij> Kuhtj;j> gpNurh; khtj;ij>
gh;dhe;J
khtj;ij> njy;f`tj;j> nrd; gPl;lh;]; tPjp kw;Wk; xOq;if> 1k; kw;Wk; 2k;
xOq;iffs;> gp.vk;. gh;dhe;J khtj;ij> gp.vk;. gh;dhe;J khtj;ij 2k;> 3k;> 4k;>
5k; kw;Wk; 6k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhOk;G tPjpapy; nrd; Md;]; tPjp> tp[a tPjp> kq;fs tPjp> uh[rpq;f tPjp>
guhf;fpuk tPjp kw;Wk; xOq;if> rP. vk;;. gh;dhe;J khtj;ij> gPhp]; khtj;ij>
Fuz 1Mk;> 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> Fzuj;d khtj;ij> [_l;
khtj;ij> nfg;ngl;bnghy khtj;ij> uztpU khtj;ij> fhkpdp tPjp> uj;d tPjp>
u[ khtj;ij> tP.rP. b rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

1

2

nkhul;Lt

nrd; N[hrg; tPjp Gifapuj flitapypUe;J Rq;f ,y;y tPjp tiu> Rq;f ,y;y
tPjp> Kjpy;ah]; tPjp (gFjp)> 2k;> 3k; kw;Wk; 5k; FWf;Fj; njUf;fs; (gFjp)>
nrd; Nkhp]; tPjp> fpNuz;l; tPjp (gFjp)> ypd;ld; xOq;if>
gz;lhuehaf;f
rJf;fk;> uh[gf;r GNuhl;Nt ngl;Nuhy; n\l;bypUe;J fpuhd;;l; tPjp tiu>
N[hd;]; tPjp (gFjp)> nguil]; tPjp> nld;rpy; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 10

fhyp tPjp k`t];fLitapypUe;J fSj;Jiw kzpf;$z;L NfhGuk; tiu>
jPufe;j khtj;ij> n`huz tPjp> nlk;gps; tPjp> ntypnfhl> tpN[uhk khtj;ij>
tpNtfhuhk tPjp> nfKD khtj;ij> fe;Nj gd;ry tPjp> a+.rp. tPlikg;Gj; jpl;lk;>
kahd tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> et nef;Nuhjuhk tPjp> nfhl;lk;g`tj;j>
Rgrhjf khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> FkhuJq;f
khtj;ij> ny];yp ngNuuh khtj;ij> Qhdtpyr khtj;ij> Rkq;fs khtj;ij
(gFjp)> njhl;Lnghy khtj;ij (gFjp)> gioa tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;

[_iy 07
[_l; gpNs];> ghjh; gpNah khtj;ij (gFjp)> fpwp]; j fpq; tPjp (gFjp)> N[hrg;
th]; khtj;ij (gFjp)> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> jy;Jt tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis
tPjpfs;

fsdp

fhyp tPjp (24Mk; iky; fy;Yf;F mUfpYs;s gFjp)> k` t];fLt> [ae;jp
khtj;ij (gFjp)> khh;ikl; N`hl;ly; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 08
fyvypa tPjp> RJnty;y tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh
khtj;ij> kL Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r
tpyh> neYk;tpy tPjp>
jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> ,e;njtpl;ba
tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp>
Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> tdty kahd tPjp> Ntty Nrh;r; tPjp. Ntty
kahd tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> nfhd;td;l; tPjp> Rfe;j khtj;ij>
[{gpyp khtj;ij> nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba
tPjp> hPl;lh khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> fyvypa>
nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij> vf;fKj;J
khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> Nrhtp]; khtj;ij>
neJUgpl;ba>
thrdh gpNs];> [a#hpa khtj;ij> ntypFUe;Jtj;j> neJUgpl;ba tPjp>
ghj;jpkh khtj;ij> rkfp khtj;ij> me;Njhdp [ath;jd khtj;ij> ngNuuh
khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> fg;gpj;jhtj;j> nrd; me;jdP];
tPjp> njhl;Lnghy tPjp> kp`pe;J khtj;ij> gl;lfk tPjp> lTz;`{l;> nrd;
re;jpuh gpNs];> ePh;nfhOk;G tPjpapy; ntypfk;gpl;batpypUe;J hpyTy;y re;jp
tiu> gpujhd tPjp> gioa ePh;nfhOk;G tPjp (gFjp)> Md;]; tPjp> fg;Gtj;j
];Nl\d; tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

1

[_iy 05
];Nld;yp jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> ngytj;j tPjp>
vjphpnfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw / thj;Jt

[_iy 29
vthptj;j> gp\g; tPjp> `_Zg;gpl;b ];Nl\d; tPjp> fhe;jp khtj;ij> = [ae;jp
khtj;ij> Flh vjd;l tPjp> uh[rpq;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

1

[_iy 14
fhyp tPjpapy; `pf;fLt gPr; N`hl;lypypUe;J Fkhufe;j re;jp tiu> mkuNrd
khtj;ij> tTyhnfhl tPjp> gd;dd;nfhl tPjp> Ntty kpy;y tPjp> RJnty;y
tPjp> Nrhju khtj;ij> eyf];njdpa> gj;Njfk tPjp (gFjp)> gd;dk;nfhl>
tTyhnfhl> nfhltj;j> ehpfk tP.rP. tPjp> yPdtj;j> Ntty;nfhl tPjp> kpy;y
tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs

[_iy 29

[_iy 20

ENfnfhl

`pf;fLt
1

39

fhyp tPjp (gFjp)> = tpkyhuhk tPjp> QhdNrd khtj;ij> FkhuJq;f Kdpjhr
khtj;ij> n`d;wpf; gPhp]; khtj;ij>
tp[a tPjp> nghJNrth khtj;ij>
tj;jy;nghy tPjp> rq;fhde;jh tPjp> njhl;ltj;j tPjp> uhrpf; tPjp> ,g;wh`pk; tPjp>
Nahdf khtj;ij> fpk;nghj;j tPjp> tj;jy;nghy ntj khtj;ij> tj;jy;nghy
tpisahl;L ikjhdj;jpw;F mUfpy; cs;s tPjp> kPhpatj;j tPjp> njhl;Lnghy
tPjp> kp`pe;J khtj;ij> tp[a khtj;ij> fyPgh tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 17
fhyp tPjpapy; jh;khNrhf;f fy;Y}hpapypUe;J `hp];re;jpu lah; Nth;f;]; tiu>
gl;lnge;jpKy;y> re;jputhr tPjp> kfhtpj;jpahya> ];Nl\d; tPjp> fSj;Jiw
tPjp> flw;fiu tPjp (gFjp)> 5k; FWf;Fj; njU> tpf;fpuk#hpa tPjp> `pNutj;j>
Cuhtj;j> fq;fhuhk tPjp> Mde;j uh[fUzh khtj;ij> nef;Nuhjhuhk
khtj;ij> nty;yk;gl> khjk;ig> gpujhd tPjp> ngul; re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

[_iy 22
`Pd;fe;j tPjp> tj;jis – k`u tPjp jYg;gpl;ba ghyj;jpypUe;J k`u re;jp
tiu> Gdpj me;jdP]; khtj;ij> [afj; khtj;ij> Mrphp khtj;ij> kp`pe;J
khtj;ij> nrf;Ftj;j> Nfhg;gptj;j tPjp> = epf;Nfj;jhuhk tPjp> fz;b tPjpapy;
k`u re;jpapypUe;J fphpgj;nfhl ghyk; tiu> vf;]j; khtj;ij> rpwpkh
gz;lhuehaf;f khtj;ij> gq;fshtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

4

3

[_iy 15
tj;jis – k`u tPjp (gFjp)> gpd;dnkj tPjp> rpYkpd khtj;ij> kq;fs
khtj;ij> nuhgh;l; khtj;ij> nfhq;fpnjhl;l tPjp> Gdpj khpahs; tPjp> tpb tPjp>
gPhp]; khtj;ij> rd; gpsth; fhh;ld;];> nrg];jpad; khtj;ij> Kh;jpDFU
khtj;ij> N[hd; fPy;]; tPlikg;Gj; jpl;lk;> yd;rpahtj;j> vd;NluKy;y tPjp>
nte;Njrptj;j> fhkpdp fUzhuj;d khtj;ij> Gdpj [_l; khtj;ij>
kpy;yf`tj;j> nrdtpuj;d khtj;ij> fpwp];l; j fpq; tPjp> jYg;gpl;ba tPjp
(gFjp)> jYg;gpl;ba tPjp> ntbfe;j tPjp> mf;gh; lTd;> Nuh];tpyh fhh;ld;];>
gs;spatj;j> Jl;LnfKD khtj;ij> vd;NluKy;y> Nehh;ld; gpNs];>
Nfhd;f`tj;j> muypa fhh;ld;];> rkfp khtj;ij> nguFk;gh khtj;ij> =
[ae;jp khtj;ij> [{k;kh k];[pj; tPjp> tp[agh khtj;ij> Mde;j khtj;ij>
Fzhde;j tPjp> guhf;fpuk khtj;ij> tp`hu khtj;ij> kAu khtj;ij kw;Wk;
fpis tPjpfs;

4

[_iy 17
nghy;tj;j tPjp> Nghugh> `y;tj;Ju> uj;d#hpa khtj;ij> gPhp]; ntj khtj;ij>
jPufe;j khtj;ij> Gj;jjhj khtj;ij> jy;f];nfhl tPjp> gpd;dJt> Xt fe;j>
vy;gpl;ba tPjp> nfukpdpa> JLNtnfhl> gj;jpuh[ tPjp> nghf;Fz tPjp> b];dp
tPjp> EfJLt tPjp> gQ;QhNyhf;f khtj;ij> gp.vr;.Mh;. Rkzjhr khtj;ij>
ngdpad> fSthJKy;y> tj;Jnfju> rPdpnfhl> `Pndl;ba tPjp (gFjp)>
gj;jptj;j> b.V.Nf b rpy;th khtj;ij> tp`hunfhl> tLKy;y> fe;Njnfhl>
nfukpdpa tPjp> ehf` nlk;gs; tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vy;gpl;ba tPjp> k`fuht
tPjp> FUe;Jtj;j tPjp (gFjp)> tj;Jnfju> rPdpnfhl> `Pndl;ba tPjp (gFjp)>
gj;jptj;j> b.V.Nf b rpy;th khtj;ij> me;jnjhy tPjp> guf`njhl;l>
tp`hunfhl> tLKy;y> fe;Njnfhl> nfukpdpa tPjp> ehf` nlk;gps; tPjp>
njhl;ltj;j tPjp> vy;gpl;ba tPjp> FUe;Jtj;j tPjp (gFjp)> tj;Jnfju gyg;gpl;ba
tPjp (gFjp)> `Pndl;ba tPjp> k`fuht tPjp> Me;jhnjhy tPjp (ghUnjhl;l
gpuNjrk;)> njy;f`tj;j> kfye;Jt> tlhJt> etuj;dnfhl> ];Nl\d; tPjp>
rPdpnfhl tPjp> nlk;gs; tPjp> tst;tj;j> =gj;jp khtj;ij> Me;jhnjhy tPjp>
FUe;Jtj;j> guf`njhl;l> kahd tPjp
kw;Wk; fpis tPjpfs;

Gjpa `_Zg;gpl;ba tPjp> nfKD khtj;ij> Qhdtpkyhuhk tPjp> njNdhtpl;l
tPjp> rPtsp khtj;ij> Nfhl;lhga tPjp (gFjp)> Yk;gpdp tPjp kw;Wk; xOq;if>
gpud;rtj;j> Ntty;Jt tPlikg;Gj; jpl;lk;> Ntnty;Jt tPjp (gFjp)> nkz;b];
tj;j> aNrhjuh khtj;ij> rhfNgh khtj;ij> Ntty;Jt> k`tj;j tPjp> rurtp
khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2020 ஜூன் 30 செவ்வாய்க்கிழமை

2

[_iy 13
md;lHrd; tPjp (gFjp)> fPHj;jprpq;f tPjp> fHj;jpdhy; FNu khtj;ij>
nghnyhq;nfh khtj;ij> wPl;lh tPjp> Ytp]; ,lk; (gFjp)> flw;fiu njU
(gFjp)> nrg];jpad; tPjp> N[hrg; ngHzhz;Nlh khtj;ij> #hpa tPjp> my];
tPjp (gFjp)> yf;\;kd; khtj;ij> flw;fiu tPjpapy; fhsp NfhapypypUe;J
Nfhl;il tpisahl;L ikjhdk; tiu> Kj;Jkhhpak;kd; tPjp> mrug;gh tPjp>
tp];fpwPd; khtj;ij> gs;spthry; tPjp> 2k;> 3k; kw;Wk; 5k; FWf;Fj; njUf;fs;>
Nrh;fpAyh; tPjp> gpujhd tPjp (gFjp)> nry;gp tPjp> fpq; N[hh;[; tPjp> ];Btd;
tPjp> ngy;gh;> khq;Fspa tPjp> nu[pdh tPjp> epf;nfhyhjpNt tPjp> rpwpth;jd
gpNs];> nkhdhf;Nfhfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> khh;bd; tPjp> khq;Fspa tPjp>
kPd;gpb tPlikg;Gj; jp;l;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3

[_iy 13
rpyhgk; tPjp (gFjp)> Nrhz;l]; tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> gioa rpyhgk; tPjp>
kd;nrd; gpNs];> nfdy; tPjp kw;Wk; xOq;if> nrg];jpad; tPjp> ukzp
khtj;ij> mdhtp xOq;if> ngh;dhz;Nlh khtj;ij> gpujhd tPjp (gFjp)>
fpwPd;]; tPjp (gFjp)> uh[gf;r GNuhl;Nt (gFjp)> b FW}]; tPjp (gFjp)> ypNah
b FW}]; tPjp (gFjp)> re;ijf; fl;blj; njhFjp V kw;Wk; gp Gnshf;Ffs;> nrd;
gPl;lh;]; Nyd;> ypd;ld;]; Nyd;> fpNud;l; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;.
vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb
jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.
jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhu tpepNahfj;ij kPz;Lk;
toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G topfspy;
ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.
,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy;
Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>
411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
njhiyNgrp: 011 2371625 Jhpj ,yf;fk;: 1910
Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izaj;jsj;jpYk;
fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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Nfs;tp Nfhuy;
Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R

murhq;f itj;jparhiyfspy; mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;jy; - 2020/2021
01. Rfhjhu Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;rpd; mikr;R ngWiff;FO “C1" jiytupdhy; 2020/2021Mk;
Mz;bw;fhf fPo;f;fhZk; itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fspy; mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;Ak;
Nritia njhlHr;rpahf elhj;jpf; nfhz;L nry;yf;$ba xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
02. ,jd;nghUl;L MHtk; fhl;Lk; jug;gpdh; xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l itj;jparhiyfSf;F Rfhjhuk;
kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;rpd; jiyikf; fzf;fhsuplk; kPsr; nrYj;jg;glhj fPNo ml;ltizapy;
me;je;j itj;jparhiyf;F cupj;Jilajhf Fwpg;gpl;bUf;Fk; njhifia Nfs;tp Mtzf;; fl;lzkhfr;
nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %y Ntz;LNfhs;> Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpiaAk;
rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 2020-06-30Mk;; jpfjp njhlf;fk; 2020-07-20Mk;; jpfjp tiu nghJthd mYtyf ehl;fspy;
K.g. 9.30 kzp njhlf;fk; gp.g. 2.00 kzp tiuahd fhyg; gFjpapy; Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs;
mikr;rpd; ngWifg; gpuptpy; ,Ue;J ngWif Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
nrhj;Jf;fs;
rhd;wpjopd;
ngWkjp
&gh

tUlhe;j
kjpg;gPl;Lj;
njhif
&gh

Nfs;tp
Mtzq;fs;
fl;lzk;
&gh

Njrpa ,uj;j gupkhw;w epiyak;> ehuN`d;gpl;l
nghJ itj;jparhiy> fSj;Jiw
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy - uhfk
GdUj;jhgd itj;jparhiy - uhfk
Ky;Nyhpah - ,yf;fk; II itj;jparhiy
nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy> Ky;Nyhpah
Rthr Neha; njhlh;ghd Njrpa itj;jparhiy - ntypriw
j nrha;rh ngz;fs; itj;jparhiy - nfhOk;G 08
Njrpa kdr; Rfhjhu epiyak; - mq;nfhil> kw;Wk;
Ky;Nyhpah jhjpah; ghlrhiy
khtl;l itj;jparhiy - fe;jhid
fhry; tPjp kfspH; itj;jparhiy
mNgf;\h itj;jparhiy - k`ufk
Njrpa fz; itj;jparhiy> nfhOk;G
Njrpa njhw;WNeha; epWtdk; (I.b.vr;) mq;nfhil
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> fSNghtpy
wp[;Nt mk;ikahH rpWtH itj;jparhiy - nfhOk;G10
fhr Neha;f; fl;Lg;ghL kw;Wk; khh;G Neha; njhlh;ghd
Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lk;
• Njrpa raNuhf ,urhad $lk; - ntypriw
• fk;g`h khtl;l khh;G rpfpr;irafk; - ntypriw
FLk;g Rfhjhug; gzpafk;
tha; Rfhjhu epWtdk;> k`ufk
,yq;if Njrpa gy; itj;jparhiy (Nghjdh) - nfhOk;G 07
khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> `k;ghe;Njhl;il
- Gjpa itj;jparhiy
nghJ itj;jparhiy> rpyhgk;
rpwpkhNth gz;lhuehaf;f rpWth;fSf;fhd (tpNrl)
itj;jparhiy - Nguhjid

150,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00

880,800.00
24,498,000.00
51,965,702.55
2,522,400.00
1,802,400.00
7,221,240.00
4,609,200.00
6,837,600.00

1,000.00
3,500.00
12,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

150,000.00

6,974,400.00

1,000.00

300,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00
150,000.00

2,190,000.00
33,433,800.00
15,993,000.00
3,332,400.00
6,050,000.00
26,000,000.00
2,328,000.00
152,928.00

1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00

150,000.00
150,000.00
500,000.00

240,000.00
555,000.00
1,828,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00

500,000.00

57,624,300.00

12,500.00

500,000.00

12,378,000.00

3,500.00

500,000.00

167,670.00

1,000.00

24

Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh)> fk;gis

300,000.00

2,299,317.30

1,000.00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

nghJ itj;jparhiy> Nffhiy
Nghjdh itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba
jhjpah; ghlrhiy> FUehfy;
Nghjdh itj;jparhiy> aho;g;ghzk;
nghJ itj;jparhiy - jpUNfhzkiy
nghJ itj;jparhiy - nghnyhd;dWit
nghJ itj;jparhiy - Etn uypah
Mjhu itj;jparhiy> fe;jsha;
Nghjdh itj;jparhiy> k`Nkhju
Nghjdh itj;jparhiy> mDuhjGuk;
nghJ itj;jparhiy> nkhduhfy
Nghjdh itj;jparhiy> FUehfy;;
nghJ itj;jparhiy> gJis
nghJ itj;jparhiy> ,uj;jpdGup
Nghjdh itj;jparhiy> Fspahg;gpl;b

500,000.00
500,000.00
150,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

18,444,000.00
29,212,800.00
175,800.00
26,000,000.00
3,099,600.00
26,430,000.00
9,090,000.00
3,304,200.00
13,245,333.00
41,736,000.00
5,691,720.00
43,374,000.00
9,541,800.00
11,749,212.00
10,000,000.00

3,500.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

njh.
,y.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

itj;jparhiyapd; ngaH

03. xU itj;jparhiyia tplTk; $Ljyhd vz;zpf;iff;F Nfs;tpfs; rkHg;gpf;f vjpHghHg;gjhapd; mjw;fhf
ntt;NtW Nfs;tp Mtzq;fs; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; xt;nthU epWtdk; / itj;jparhiyapd;
nghUl;L ntt;Ntwhd Nfs;tp Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
04. ,e;j xg;ge;jj;jpd; nghUl;L mbg;gilj; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
I.

murhq;fj;jpdhy; mDkjpf;fg;gl;l r%f mikg;Gfs; cupj;Jila gpuNjrj;jpd; gpuNjr
toq;fpa gjpTr; rhd;wpjo;.

II.

Jzpfisr; ryit nra;jy;;> cyu itj;jy;; kw;Wk; mOj;Jk; tpahghunkhd;W elhj;jpf; nfhz;L nry;yy;
gw;wpa gpuNjr fpuhk cj;jpNahfj;juplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l rhd;wpjo; (gpuNjr nrayhsupd;
Nknyhg;gk; ,lg;gl;lJ)

III.

tpz;zg;gpf;Fk; itj;jparhiyapd; ryit nra;a Ntz;ba Jzpfspd; nfhs;sstpw;F Vw;g Jzpfis
cyu itg;gjw;fhd trjpfs; cs;snjd;gij cWjp nra;Ak; rhd;wpjo;

IV.

Jzpfisr; ryit nra;Ak;; ,lk; kw;Wk; cyHj;Jk; ,lk; cupj;JilajhFk; gpuNjr nghWg;G Rfhjhu
cj;jpNahfj;jupdhy; toq;fg;gl;l Jzpfisr; ryit nra;Ak;; kw;Wk; cyHj;Jk; ,lk; gw;wpa jFjpr;
rhd;wpjo;.

V.

Kd; mDgtk; njhlh;ghf fle;j 03 tUl fhyj;ij cs;slf;fpa rhd;wpjo;.

nrayhsH

(nghJ itj;jparhiy kw;Wk; Nghjdh itj;jparhiyf;F tpz;zg;gpf;Fk; NghJ khjnkhd;Wf;F 500
Jzpj;Jz;LfSf;Ff; $Ljyhd vz;zpf;ifia ryit nra;Ak;; epWtdnkhd;W/ epWtdq;fspdhy;
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l mDgtk; gw;wpa rhd;wpjnohd;W/ rhd;wpjo;fs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.)

•
VI.

Vida midj;Jj; jifikfSk; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Nrit mDgtk; khj;jpuk; ,y;yhj Gjpa
tpz;zg;gjhuh;fs; ,jw;fhf Kd;tUthuhdhy; mth; 15% nrayhw;Wif gpiz itg;Gr; nra;tjw;F
,zq;Ftjd; fPo; ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

xt;nthU itj;jparhiyapd; nghUl;Lk; gpd;tUk; tifapy; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba ngWkjpr;
rhd;wpjo;fspd; ngWkjp 02Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; jug;gl;Ls;s ml;ltizapy; Fwpg;gpg;gl;Ls;sJ. Nfs;tpfs;
toq;fg;gLk; ehs; Kjy; 06 khj fhyj;jpw;Fr; nry;YgbahFk; ngWkjpr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
m)

Nghjdh itj;jparhiy kw;Wk; nghJ itj;jparhiy xd;Wf;fhf &gh 500>000.00

M)

Mjhu itj;jparhiy kw;Wk; khtl;l itj;jparhiy xd;Wf;fhf &gh 300>000.00

,)

Rfhjhu epWtdk;> jhjpah; ghlrhiy xd;Wf;fhf kw;Wk; Vida &gh 150>000.00

VII.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig %yk; toq;fg;gl;l Rw;whly; mDkjpg; gj;jpuk;;.

VIII.

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; gpuptpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjo;
(me;je;j itj;jparhiyf;fhf ntt;Ntwhf ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gjpTr; rhd;wpjo;fs; rkHg;gpj;jy;
Ntz;Lk;.

05. KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba I – VIII tiuahd midj;J rhl;rp Mtzq;fisAk;
Kiwahf rhd;Wg;gLj;jp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;J mDg;gg;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;
vd;gJld; Fwpj;j Mtzq;fs; gpd;dh; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.
06. Nfs;t;p Mtzq;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfj; jahupf;fg;gl;L ,uz;L ciwfspy; ,l;L me;j ciwfs;
,uz;ilAk; jdp ciwnahd;wpy; ,l;L Kj;jpiuapl;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “ ………………………………………
itj;jparhiyf;fhf 2020-07-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;glTs;s 2020/ 2021Mk; Mz;bw;fhd
mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;Ak; ngWif" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
07. G+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis 2020-07-21Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dH
fpilf;ff; $bajhf jiytH> mikr;R ngWiff; FO “C1"> Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs;
mikr;R> (Gjpa fl;blk;)> ngWifg; gpupT> 2Mk; khb> ,yf;fk; 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G 10 vDk;
Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ me;j Kftupapy; mike;Js;s ngWifg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;.
08. 2020-07-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jJk; cldbahf mt;tplj;jpNyNa
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F
me;jr; re;jHg;gj;jpw;F rKfkspf;f mDkjp toq;fg;gLk;.
09. murhq;fj;jpd; xg;ge;j epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhH gl;bayplg;gl;Ls;s egh;fSf;F ,e;jg; ngWiff;fhf
Kd;tu KbahJ.
10. rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpia KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk;; my;yJ epuhfupf;Fk;
cupikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
11. Nfs;tp Mtzq;fs; ,ytrkhf Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;rpd; ngWifg; gpuptpy;
guPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;;rpd; ngWifg;
gphptpd; 011-2112717/ 0112112714 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.
jiytH>
mikr;R ngWiff;FO “C1" >
Rfhjhuk; kw;Wk; RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;R>
ngWifg; gphpT> 2Mk; khb>
,yf;fk; 26> = rq;fuh[ khtj;ij>
nfhOk;G 10.
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