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ெகாேரானா ெதாற்  பரவைல கட் ப்ப த்த நாெடங்கும் 
ஊரடங்கு அ ல்ப த்தப்பட்டி ந்ததால் பாடசாைலக ம் டப்பட்டி ந்தன. இைத சாதகமாகப் பயன்ப த்திக்ெகாண்ட 
ஒ  சில ஆசிரியர்கள் இந்த காலத்தில் ெப ம் பணம் ஈட்டிய சம்பவங்கள் பாடசாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிறேக தற்ேபா  
ெவளிவர ஆரம்பித் ள்ளன. வெரலியா மாவட்டத்தின் கல்வி வலயம் ஒன்றில் உயர்தர பாடசாைலெயான்றில் சாதாரண 
தரம் பயி ம் மாணவர்க க்கு பிரதானமான  நான்கு பாடங்களின் பரீட்ைச வினாத்தாள்கைள பிரத்திேயகமாக ெபற் த் 
த வதாக அக்கல் ரியின் பிரதி அதிபர் ஒ வர் யற்சி எ த் ள்ளார். 
அதன் படி ஒ  மாணவரிடமி ந்  1500 பாய் பணத்ைத அவர் அறவிட்டி க்கிறார். குறித்த பாடசாைலயில் சுமார் 90 

மாணவர்கள் சாதாரண வகுப்பில் கல்வி கற்  வ கின்றனர். எனி ம் பணம் அறவிடப்பட்ட பின்னர் மாணவர்க க்கு 
வினாத்தாள்கள் ஒன் ம் கிைடத்தி க்கவில்ைல. 
இ  ெதாடர்பாக வகுப்பாசிரியர்கள் குறித்த பிரதி 
அதிப க்கு அ த்தங்கள் ெகா க்கேவ 2018 ஆம் 
ஆண்  ெவளிவந்த பரீட்ைச வினாத்தாள்கைள 
மாணவர்க க்கு  வழங்கி சமாளித் ள்ளார். இ  குறித்  
பாட ஆசிரியர்க ம் மாணவர்களின் ெபற்ேறார்க ம் 
தம  க ம் அதி ப்திைய ெவளிப்ப த்தியேதா   
பாடசாைலகள் டப்பட்டி ந்ததால் ைறப்பா  
ெசய்வதற்கு வழியின்றி அைமதி காத்  விட்டனர். 
பாட வினாத்தாள்கைள மிக ம் குைறந்த ெசலவில் 
அச்சிட்  ெகா ப்பதற்கான சகல வளங்க ம் 
குறித்த பாடசாைலயில் காணப்பட்டா ம் கூட 
அந்த பிரதி அதிபர் ெவளியிடங்களில் அச்சிட்  
அதற்கான கணக்குகைள காட்டி சில ெபற்ேறார்கைள 
சமாளித் ள்ளார். மாணவர்களிடமி ந்  பணம் 
வசூலிப்பதில் இதற்கு ன்ன ம் இவர் மீ  பல 
ைறப்பா கள் ன்ைவக்கப்பட்டி ந்தா ம் கூட 

கல் ரி அதிபர் அ  குறித்  எந்த நடவடிக்ைகக ம் 
எ ப்பதில்ைல என் ம் குறித்த பணத்தில் அவ க்கும் 
பங்கி க்கலாம் என் ம் இப்ேபா  கல் ரி 
ஆசிரியர்க ம் ெபற்ேறார்க ம் பகிரங்கமாக 
ேபசும் அள க்கு நிைலைம ற்றிப்ேபா ள்ளதாகத் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . ெகாேரானா காலத்தில் பல ம் 
ெதாழில் வாய்ப் கைள இழந்தி ந்தனர். அதில் குறித்த 
மாணவர்களின் பல ெபற்ேறார்க ம் அடங்குவர். 
இந்நிைலயில் ைமயான ேவதனத்ைத ம் வாங்கிக் 
ெகாண்  இவ்வா  அப்பாவி மாணவர்களிடம் 
பணம் அறவிட்    ஏமாற்  ேவைலகைள ெசய்  
வ ம்  இப்படியான ஆசிரியர்களால் ஏைனய 
நல்லாசிரியர்க க்கும் அவப்ெபயர் என குறித்த 
சம்பவத்ைத ேகள்வி ற்ற கல்வி ச கத்தினர் தம  
அதி ப்திைய ெவளிப்ப த்தி ள்ளனராம்.
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2020 ஜூைல01, தன்கிழைம
இல 1/3, காமினி ேபக்கரி கட்டிடம், 

 2 ஆம் பிரதான வீதி, அட்டன்.
ெதாைலேபசி: 051 7388100/101
ெதாைலநகல்: 051 7388102,
இெமயில்: hatton@virakesari.lk

மலர்: 12                  இதழ்: 11

2019ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
பிரசாரங்கள் இனவாதத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்  
ன்ென க்கப்பட்டதாக அப்ேபா  விமர்சனங்கள் எ ந்தன. 

ஆனால், ேதர்தல் டி கள் ெவளிவந்த பின்னர் அ  உண்ைமயா 
என்  சி பான்ைமயினர் சிந்திக்க ேவண்டியி ந்த . ஆனா ம் 
சி பான்ைமயினர் கூட வாக்களித்த  என்னேவா ெப ம் 
பான்ைமயின ேவட்பாளர் ஒ வ க்குத் தான் என்ற விடயத்ைதப் 
பற்றி எவ ம் ேபசியி க்கவில்ைல.
இந்நிைலயில் சி பான்ைமயினரின் வாக்குகள் இல்லா  இந்த 

நாட்டில் ஜனாதிபதி ஒ வைர ெதரி  ெசய்ய டி ம் என்ற பிரசாரம் 
அதற்குப் பின்னர் பரவலாக ன்ென க்கப்பட்ட . ஜனாதிபதி 
ேதர்தல் எ ம் ேபா  நா  வ ம் ஒேர ெதாகுதியாகேவ 
பார்க்கப்ப ம். எனி ம் ெபா த் ேதர்தல் அப்படியல்ல, குறித்த 
ெதாகுதியில் வாழ்ந்  வ ம் மக்களின் பிரதி ஒ வர் ெதரி  
ெசய்யப்பட்  அம்மக்களின் பிரச்சிைனகைள நாடா மன்றில் 
ேபசுபவராக இ த்தல் அவசியம். 
கடந்த வ ம் இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்த க்குப்பிறகு 

எதிர்வ ம் ஓகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் திகதி இடம்ெபற ள்ள 
நாடா மன்றத் ேதர்தல் மிக ம் க்கியத் வம் வாய்ந்ததாக 
இ ப்பதற்கு க்கிய காரணம் இத்ேதர்தலில் சி பான்ைம பிரதி 
நிதித் வம் பா காக்கப்படல் ேவண் ம் என்பதாகும். 
ஏெனனில் ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலத்தில் ேபான்  

எதிர்வ ம் நாடா மன்றத் ேதர்தலி ம் சில இனவாத சக்தி 
களால் இனரீதியான பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்ப வதாக ைற 
ப்பா கள் ெதரிவிக்கப்பட்  வ கின்றன. கூ தலாக சி பான்ைம 
மக்கள் ெசறிவாக வாழ்ந்  வ ம் பிரேதசங்களில் ெப ம்பான்ைம 
மக்கள்  ெப ம்பான்ைமயின ேவட்பாளர்க க்கு மட் ேம 
வாக்களிக்க ேவண் ம் என்  சிலரால் விஷம பிரசாரங்கள்  
ன்ென க்கப்ப வதாகத் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
இ  சி பான்ைம மக்களின் அரசியல் இ ப் க்கு அபாயமாகும். 

ஏெனனில் வடக்கு கிழக்கு தவிர்ந்த சி பான்ைம மக்கள் ெசறிவாக 
வாழ்ந்  வ ம் ேதர்தல் ெதாகுதிகளில் ேதசிய கட்சிகளிேலேய 
சி பான்ைம ேவட்பாளர்கள் ேபாட்டியி கின்றனர். ேம ம் 
ெப ம்பான்ைம கட்சிக க்கும் சின்னங்க க்கும்   வாக்களிப்பதில் 
சி பான்ைம மக்க க்கு என் ம் பிரச்சிைனகள் இ ந்ததில்ைல. 
இந்நிைலயில் இனவாத பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்ப மாயின் 
ேதசிய கட்சிகளில் ேபாட்டியி ம் சி பான்ைம ேவட்பாளர்கள் 
சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒ  சில வாக்குகளால் பிரதிநிதித் வத்ைத 
இழக்கும் அபாயம் உள்ள . 
இதன் காரணமாக ேதசிய கட்சிகளில் ெவவ்ேவறாக ேபாட் 

டியி ம் சி பான்ைம கட்சிகள் தமக்கிைடேய ள்ள அரசியல் 
ெதாழிற்சங்க ேபதங்கைள ஒ க்கி ைவத்  விட்  தம  
பிரதிநிதித் வத்ைத பா காக்கும் வைகயில் ெசயற்படல் 
அவசியம். ஏெனனில் ெப ம்பான்ைம கட்சிகள் சில இடங்களில் 
தம  கட்சிக க்கு வாக்குகைள ேசகரிப்பதற்கும் தமிழ் வாக்கு 
கைள சிதறடிப்பதற்கும் சி பான்ைம ேவட்பாளர்கைளேய களமிற 
க்கி ள்ளன. இந்த விடயங்கைள உணர்ந்  சூதானமாக ெசயற்பட 
ேவண்டியம் ெபா ப்  சி பான்ைம ேவட்பாளர்க க்கு உள்ள . 
ேதசிய கட்சிகளில் ேபாட்டியிட்டா ம் சி பான்ைம மக்களின் 

பிரதிநிதித் வத்ைத தக்க ைவத் க் ெகாள்வதற்கும் ேவைல 
த்திட்டங்கைள ன்ென ப்பதற்கும் அைத விட அந்த மக்க க்கு 
அரசியல் ரீதியான பா காப்ைப வழங்குவதற்கும்   நாடா மன்ற 
பிரதிநிதித் வம் மிக ம் அவசியமாகும். ஆகேவ குறித்த 
பிரேதசத்தில் கடந்த காலங்களில் அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 
ன்ென ப்பதில் அக்கைறேயா  ெசயற்பட்ட பிரதிநிதிகைள 

ெதரி  ெசய்ய ேவண்டிய  காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வம் 
பற்றி சிந்திக்க ேவண் ம்

நாகா– அட்டன்

இந்திய வம்சாவளி மக்கள் ெசறிந்  
வாழ்ந்  வ ம் வெரலியா,ப ைள 
மற் ம் இரத்தின ரி மாவட்டங்களில் 
இனரீதியான பிரசாரங்கள் இரகசியமான 
ைறயில் ன்ென க்கப்பட்  வ வதாக 

ெதரிவிக்கப்ப கின்றன.  
ஆனால்,  ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்களால்  
இைவ ன்ென த்  ெசல்லப்படவில்ைல 
என் ம் இதற்காக ஒ  கு வினர் இயங்கி 
வ வதாக ம் சில பிரேதசங்களில் உள்ள 
தமிழ் மக்கள் சுட்டிக்காட்டி ள்ளனர். 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலத்தில் இவ்வா  
பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்பட்டதாக 
ேதர்தல் டிந்த பிறகு ெபா பலேசனா 
ெசயலாளர் ஞானசார ேதரர் ஊடகங்க க்குத் 
ெதரிவித்தி ந்தைம க்கிய விடயம். 
ெதன்னிலங்ைக உட்பட நாட்டின் பல 
பாகங்களி ம் அைமந் ள்ள ெபளத்த 
விகாைரக க்குச் ெசன் , ஜனாதிபதியாக 
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸைவ ஏன் ெதரி  
ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் அதன் 
க்கியத் வம் பற்றி ம் தான் தனிப்பட்ட 

ரீதியாக ேபசியி ந்தைமைய அவர் 
கூறியி ந்தார். ஆனால் அந்த பிரசாரங்களின் 
பின்ேன ஒ  ேதைவ இ ந்த . அ  
நிகழ்ச்சி நிர க்குட்பட்ட . இரண்  
பிரதான ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்கள் 
களமிறங்கியி ந்த அந்த சூழ்நிைலயில் 
சிங்கள மக்கள் யா க்கு வாக்களிக்க 
ேவண் ம் என்ற பரப் ைரயாக அ  
அைமந்த . ஆகேவ அதில் குற்றம் ேதட 
டியா . 

இந்நிைலயில் மைலயக மக்களின் 
பிரதிநிதித் வத்ைத இல்லாமலாக்க பல 
ெவளிமாவட்ட ேவட்பாளர்க ம் இம் ைற 
களமிறங்கி ள்ள சூழ்நிைலயில் உள் ரி ம், 
ெப ம்பான்ைம மக்கள் ெப ம்பான்ைம 
ேவட்பாளர்க க்கு மட் ேம வாக்களிக்க 
ேவண் ம் ேபான்ற இனவாத பிரசாரங்கள் 
ெப ம் பாதிப்ைபேய தரப்ேபாகின்றன. 
இனரீதியான பிள கைள ஏற்ப த் ம் அேத 
ேவைள குறித்த பிரேதசங்களில் தமிழ் 
சிங்கள மக்களிைடேய பல தசாப்தங்களாக 
நிலவி வ ம்  ரிந் ணர்ைவ ம் 
நட்ைப ம் ஒற் ைமைய ம் குைலக்கும் 
ெசயற்பாடாக ம் இ  அைம ம் என்பதில் 
சந்ேதகங்களில்ைல. 

ஏெனனில் வெரலியா மற் ம் ப ைள 
மாவட்டங்களில் ஆரம்ப காலங்களிலி ந்ேத 
தமிழ் மக்கள் ெப ம்பான்ைம இன 
ேவட்பாளர்க க்கு தம  ஆதரைவ நல்கி 
வந்தி க்கின்றனர். ெப ம்பான்ைம 
கட்சிகளில் ேபாட்டியி ம் தமிழ் சிங்கள 
ேவட்பாளர்க க்கும் ஒேர தடைவயில் 
ஆதரைவ வழங்கும் வர்க்கத்தினராக குறித்த 
மாவட்ட தமிழர்கள் விளங்குகின்றனர்.  கடந்த 
காலங்களி ம் இ  பல ேதர்தல்களில் 
இடம்ெபற்  வ ம் விடயமாகும். 
இந்நிைலயில் இந்த வரலாற்ைற மறந்  
விட்  இனரீதியான பிள கைள 
ஏற்ப த் வ  ைறயல்ல. 
இந்த அபாயத்ைத ெப ம்பான்ைமயின 
கட்சிகளில் ேபாட்டியி ம் தமிழ் 
ேவட்பாளர்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இ  குறித்  தாம் ேபாட்டியி ம் கட்சிகளின் 
ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்களிடம் 
ெதளி த்த ேவண் ம். அைத விட 
அவர்க க்குத் ெதரியாமேலேய இவ்வா  
தம  பிரேதசத் க்குள் எந்த இனவாத 
சக்திகளாவ  ஊ வியி ந்தால் அ  
குறித்  ேதடிப்பார்த்தல் அவசியம். இனவாத 
பிரசாரங்கைள ன்ென த்தல் ேதர்தல் 
சட்டங்கைள மீ ம் ெசயல் என்பதற்கு 
அப்பாற்பட்  ச கங்க க்கிைடயில் 
ரண்கைள ஏற்ப த் ம் ஒன்  என்ப  மிக 
க்கியம்.

அ  மட் மல்லா  பல வ டங்களாக 
இனங்க க்கிைடயில் நிலவி 
வ ம் ஒற் ைமைய சீர்குைலக்கும் 
ெசயற்பாடாக ம் விளங்குகிற . இ  
ெதாடர்பில் இைளஞர் வதிக ம் 
அக்கைற ெகாள்ளல் அவசியம். ஏெனனில் 
வெரலியா மற் ம் வெரலியா 
மாவட்டங்களில் உள்ள தற்கால இைளஞர் 
வதிகளிட ம்  இனம்,மதம் ,ெமாழிக்கு 
அப்பாற்பட்ட ஒ  நட்   நில வைத நாம் 
அவதானித்  வ கின்ேறாம். இதில் ஒ  சிலர் 
அரசியைல ற்றாக வி ம்பாதவர்களாக ம் 
விளங்குகின்றனர். ஆகேவ அவர்க க்கும் 
இ  ெதாடர்பில் ஒ  ச க ெபா ப்  
இ ப்பைத ம க்க டியா . மட் மன்றி 
ேமற்குறித்த இரண்  மாவட்டங்களி ம்  
இம் ைற பிரதான கட்சிகள் சார்பாக ேதசிய 
கட்சிகளில் ேபாட்டியி ம் தமிழர்களில்  
க்கியமாக இைளஞர்க ம் இ க்கின்றனர். 

எனேவ இ  குறித்  விழிப்பாக இ க்க 
ேவண்டிய  க்கியமாகும்.  
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பானா. தங்கம்
   ஆயிரம் பா சம்பள உயர்ைவப் பற்றி ெப ந்
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் கவைலப்படா ம ம்  
நிைனக்கா ம ம் இ க்கும் ேபா  இ.ெதா.கா. 
மாத் திரம் அதிக அக்க ைற ேயா  அைத அடிக்கடி 
பிரஸ்தா பிப்ப ம்  பிர த மைர சந் திப்ப ம் அறிக்ைக 
வி  வ  மாக இ ந்  வ  வ  உைழக்கும் மக்கள் 
மீ  ெகாண் ள்ள பற்ைற ம் பாசத்ைத ம் எ த் க் 
காட்  வ தாக அைமந் ள்ள . ஏெனன்றால் கடந்த 
5 வ  டங்க க்கு ேமலாக இந்த 1000 பா ேகாரிக்
ைகைய ைகவி டாமல் ெதாடர்ந்  வலி  த்தி வ ம் 
ஒேர ெயா  ெதாழிற்சங்க மாக இ.ெதா.கா. தான் 
இ ந்  வ  கின்ற . இ.ெதா.கா. ன்ைவத்த 
ஆயிரம் பா ேகாரிக்ைக கூட்  ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத் தி ம் ஏைனய இரண்  ெதாழிற்சங்க 
அைமப்  க ேளா  கலந்  ேபசாமல் தன் னிச்ைச யாக 
ெவளி யிட்ட அறி விப்பாகும். அ  ஒ  ெகௗரவப் 
பிரச் சி ைன யாக உ  ெவ த்  இன்  வைர ேபசப்
பட்  வ  கின்ற .

    அந்த ேநரத்தில் ஆயிரம் பா சம்பள உயர்  
சாத் தி யப்ப டா  என்  கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்
சாத் தி ம் இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத் ெதாழி லாளர் 
சங்கத்தின் ெபா ச் ெசய லா ள ராக இ ந்த அமரர் 
ேக. ேவலா தம் க த்  ெவளி யிட் டி ந்தார். அதன் 
பிறகு இரண்  கூட்  ஒப்பந்தங்கள் ெசய்  ெகாள்
ளப்பட் ம் 1000 பா எட்டாத கனி யாேவ இ ந்  
வ  கின்ற . ஆனா ம் ஆயிரம் பா ேகாரிக்ைக 
ெதாடர்ந் ம் வலி  த்தப்பட்ேட வ  கின்ற . அமரர் 
ஆ  கன் ெதாண்டமான் காலத்தில் ன்ைவக்கப்
பட்ட ேகாரிக்ைகைய அவ ர  தல்வர் ஜீவன் ெதாண்
டமான் காலத் தி லா வ  ெபற் க் ெகா த்தால் 
நல்ல  என்  மக்கள் எதிர்பார்க் கின்றார்கள். 
அேத ேநரம்  இன்  சகல ெபா ட்களின் விைல வா
சி ம் பல  ம டங்கு அதி க ரித் ள்ள நிைலயில் ஐந்  
வ  டங்க க்கு ன்னர் தீர்மா னிக்கப்பட்ட ஆயிரம் 
பா ேபா மா என்  ேகள்வி ேகட்கா த வர்க ம் 

இ க்கத் தான் ெசய் கின்றார்கள். ெசால்  வ  
இல கு வான விடயம்: அைத நைட  ைறயில் ெசய்  
காட்  வ  எவ்வ ள  சிர ம மான ெசயல் என்ப தற்கு 
ஆயிரம் பா விவ காரம் ஓர் உதா ர ண மாக இ ந்  
வ  கின்ற .

           
  கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ன்  

ெதாழிற்சங்கங்கள்
 
  ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்களின் சம்பள உயர்  
ெதாடர்பாக த லா ளிமார் சம்ேம ள னத் க்கும் 
ன்  ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் இைடயில் கூட்  

ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்ளப்பட்  வ  கின்ற . அத்
ேதா  ெதாழி லா ளர்கள்  நலன் சார்ந்த மற்  ெமா  
ஒப்பந்த ம் ெசய்  ெகாள்ளப்ப  கின்ற . இந்த 
ஒப்பந்தங்களில் கம்ப னிகள் சார்பாக த லா ளிமார் 
சம்ேம ள ன ம் ெதாழிற்சங்கங்கள் சார்பில் இ.ெதா.
கா, இ.ேத.ேதா.ெதா.சங்கம் மற் ம் ெப ந்ே தாட்டத் 
ெதாழிற்சங்கக் கூட்ட ைமப்  ஆகி யன ைகச்சாத்
திட்  வ  கின்றன. வழ ைம யாக சம்பள உயர்  
ெதாடர்பான ேபச் சு வார்த்ைதகள் நைட ெப ம் ேபா   
நியா ய மான சம்பள உயர்  கிைடக்க ேவண்  ெமன 

வலி  த்தி கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத் தி டாத 
ஏைனய ெதாழிற்சங்கங்கள் கவன ஈர்ப் ப் ேபாராட்
டத்ைத நடத்  வ ம் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்வ ம் 
வர லா றாக இ ந்  வந் ள்ள . அவ்வாேற ஆயிரம் 
பா ேகாரிக்ைகைய இ.ெதா.கா. ன்ைவத்த ேபா  

ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்ப ட லாம், எதிர்ப் கள் கிளம்
பலாம் என்  எதிர்பார்க்கப்பட்ட .

    ஆனால்  அப்படி எ ம் நடக்க வில்ைல. 
அேத ேநரம் ஆயிரம் பாைவ இ.ெதா.கா. ெபற் க் 
ெகா க்க ேவண் ம், அதற்கு ரண ஆத ர  
வழங்கத் தயா ராக இ க் கின்ேறாம் என்  தமிழ் 
ற்ே பாக்கு கூட்டணி தைல வர்க ளான மேனா 

கேணசன், பழனி திகாம்பரம், வீ. இரா தா கி ஸ்ணன் 
ஆகிேயார் அறிக்ைககள் விட்ட ேதா  நின்  
விடாமல் அைத வலி  த்தி தல வாக்கைல  நகர 
சைப ைமதா னத்தில் மாெப ம் சத் தி யாக் கி ர கத்
ைத ம் நடத் தி யி ந்தார்கள். மைல ய கத்தில் மாத் தி ர
மல்லா  தைல நகர் ெகா ம் பி ம் சத் தி யாக் கி ரகப் 
ேபாராட்டம் நடத்தப்பட் டி ந்த . நாட ளா விய ரீதியில் 
பல்ேவ  அைமப்  க ம் ஆயிரம் பா வழங்கப்பட 
ேவண்  ெமன கவன ஈர்ர்ப்  நட வ டிக்ைக களில் ஈ
பட்  வந்த ைத ம் மறந்  விட டி யா .

 2018 இல் இடம்ெபற்ற ேபாராட்டங்கள்
   
 ஆயிரம் பாைவ ெதாழிற்சங்கங்கள் ெபற் க் 
ெகா க்க ேவண் ம் என் ம்  கம்ப னிகள் அைத 
வழங்க ன்வர ேவண் ம் என் ம்  அர சாங்கம் 
அதற்கான அ த்தத்ைத பிர ேயா கிக்க ேவண் ம் 
என் ம் ெகா ம்  காலி கத் திடலில் தைல ந கரில் 
ெதாழில் ரி ம் மைல யக இைள ஞர்கள் “ஒக்
ேடாபர் 24”என்ற ெபயரில் மாெப ம் தன்ென ச்சிப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத் தி யி ந்தார்கள். இத்த ைகய 
ேபாராட்டங்கள் சூடி பி டித்  வந்த ேநரத்தில் 2019 
ஜன வரி மாதத்தில் அப்ே பா ைதய பிர தமர் ன் னி
ைலயில் 700 பா அடிப்பைட சம்ப ளத் க்கு  திடீ
ெரன கூட்  ஒப்பந்தம் ைகச்சாத் தி டப்பட்ட . இ  
மக்களின் ேபாராட்ட உணர்  கைள ம ங்க டித்  
ெகாச்ைசப்ப த் திய ெசய லா கேவ க  தப்பட்ட . 
ஆனால், 2019 ஆம் ஆண்  ெசய்  ெகாள்ளப்பட்ட 
ஒப்பந்தத்தில் இ.ெதா.கா. மற் ம் இ.ேத.ேதா.ெதா. 
சங்கம் ஆகிய இரண்  அைமப் கள் மாத் தி ரேம 
ைகச்சாத் திட் டி ந்தன. மற்  ெமா  ெதாழிற்சங்க
மான  ெப ந்ே தாட்டத் ெதாழிற் சங்கக் கூட்ட ைமப்  
இதில் உடன்பா  இல்ைல கூறி ைகச்சாத் தி 
வைத தவிர்த் க் ெகாண் டி ந்த ைம ம் குறிப்
பிடத்தக்க .

  ஆயிரம் பா ேகாரிக்ைக ம் 
பிர த ம டன் சந் திப் ம்

 
  ஆயிரம் பா ேகாரிக்ைக ேதர்தல் காலத்தில் 
ன்ைவக்கப்ப  வ தாக சிலர் கூ  கின்றார்கள். 

ஆனால்,  ஐந்  வ  டங்க க்கு ன்ைவக்கப்பட்ட 
ேகாரிக்ைக என்  இ.ெதா.கா. நிதிச் ெசய லாளர் 
எம். ராேமஸ்வரன் கூறி ள்ளார். அ  உண்ைம
யாக இ ந்தா ம், ஜனா தி பதித் ேதர்தல் காலத்தில் 
ஆயிரம் பா ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் என்  
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்ஸ கூறி யி ந்தார். 
ைத மாதத்தில் ஆயிரம் கிைடக்கும் என்  கூறிய 
ஆ  கன் ெதாண்ட மான், சித் திைரப் த்தாண்  
பரி சாக ெதாழி லா ளர்களின் ைககளில் தவ ம் 
என்  கூறி ய ேதா   “ெகாேரானா” வந்  விட்டதால் 
தலில் மக்களின் உயிைரப் பற்றித் தான் கவ ைலப்

பட ேவண் ம் என்  கூறி யி ந்தார். அதன் பிறகு 
எதிர்பா ராத வித மாக அவரின் திடீர் மைற  ஏற்பட்
டைதத் ெதாடர்ந்  மீண் ம் இ.ெதா.கா. பிர த ம டன் 
சந் திப்  கைள ேமற்ெ காண்  வ  கின்ற .

 சம்பள உயர்வில் கூட்  ஒப்பந்த 
சங்கங்க க்கு சம்பந்த மில்ைலயா ?

  
ெப ந்ே தாட்டத் ெதாழி லா ளர்களின் சம்பள 
உயர்ைவத் தீர்மா னிக்கும் சக் தி க ளாக இ.ெதா.கா, 

இ.ேத.ேதா.ெதா. சங்கம் மற் ம் ெப ந்ே தாட்டத் 
ெதாழிற்சங்கக் கூட்ட ைமப்  ஆகிய ன்  அைமப்
கள் இ க் கின்றன. ஆகக் குைறந்த  இரண்  
அைமப்  க ளா வ  ைகெயாப்பம் இட்டால் அ  
ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட தாக இ க்கும். ஆனால்  சம்
பள உயர்  ெதாடர்பாக பிர த ம டன் ேபச் சு வார்த்
ைதகள் நைட ெப ம் ேபா   இ.ெதா.கா. வினர் மாத்
தி ரேம கலந்  ெகாள் கின்றார்கள். ஏைனய இரண்  
அைமப்  களின் பிர தி நி திகள் யா ம் ெசல்வ தில்ைல. 
அவர்க க்கு இ.ெதா.கா. அைழப்  வி க் கின்றதா 
இல்ைலயா அல்ல  அைழப்  வி த் ம் அவர்கள் 
கலந்  ெகாள்ள ன்வ  வ தில்ைலயா என்ற ேகள்
வி ம் எ  கின்ற . கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்
தி  வ தற்கு அங் கீ காரம் ெபற் ள்ள ன்  ெதாழிற்
சங்க அைமப் கள் இ க்கும் ேபா   இ.ெதா.
கா. மாத் திரம் சம்பள உயர்  ெதாடர்பான டி 
க ைள ம் ேபச் சு வார்த்ைத க ைள ம் ேமற்ெ காள்ள 
டி மா? இ  எந்த வைகயில் அங் கீ க ரிக்கப்ப ம்? 

ஏற்க னேவ ன்  அைமப் கள் ேபச் சு வார்த்ைதயில் 
கலந்  ெகாள் ம் ேபா  இறங்கி வராத கம்ப னிகள் 
தனி ெயா  ெதாழிற்சங்க மாக இ.ெதா.கா. மாத் திரம் 
கலந்  ெகாள்வைத ஏற் க் ெகாள் மா? அ  
கூட்  ஒப்பந்தத் ெதாழிற்சங்கங்க க்கு இைடயில் 
ஒற் ைம இல்ைல என்  எம  பல வீ னத்ைத 
எ த் க் காட்  வ தாக அைம யாதா? அத்ே தா , 
கூட்  ஒப்பந்தத் ெதாழிற்சங்கங்கள் இரண்ைட ம் 
றக்க ணித்  ெசயற்ப  வ தாக குற்றம் சுமத்த மாட்
டார்களா?

    அேத ேநரம்  2019 ஆம் ஆண்  ெசய்  ெகாள்
ளப்பட்ட சம்பள உயர்  ெதாடர்பான கூட்  
ஒப்பந்தம் அ த்த ஆண்  அதா வ  2021 ஆண்  

ஜன வரி மாதத் டன் நிைற  ெபற ள்ள . இரண்  
வ  டங்க க்கு ஒப்பந்தம் அ லில் இ க்கும் 
ேபா , அதற் கி ைடயில் திய ஒப்பந்தம் ெசய்  
ெகாள்ள ம்  சம்பள உயர்ைவ வழங்க ம் கம்ப
னிகள் இணக்கம் ெதரி விக் குமா? ெதாழி லா ளர்
களின் சம்பள உயர் க்கு அர சாங்கம் மானியம் 
வழங்க ன்வந்தால் ஏைனய ைற கைளச் சார்ந்த
வர்கள் கடந்த அர சாங்கத்தின் காலத்தில் தமக்கும் 
மானியம் வழங்க ேவண் ம் என்  ேகாரி ய  
ேபால ேகட்க மாட்டார்களா? ேதர்தல் காலத்தில் 
ெந க்கடிக்கு ஆளாக அரசாங்கம் வி ம் மா என்  
பலவா  ேகள்விகள் எ கின்றன.

    ேம ம், திய ஒப்பந்தத்தின் லம் சம்பள 
உயர்  வழங்க டி ம் என்றால் அ  2021 
ஆண்டில் தான் சாத்தியமாகும். அந்த ேநரத்தில் 
கூட கம்பனிகள் இப்ேபா  கிைடக்கும் அடிப்பைட 
சம்பளத்தில் 20 வீதத்ைத மாத்திரேம வழங்க 
டி ம் என்  கூறலாம். அவ்வா  பார்த்தால் 140 

அதிகரித்  அடிப்பைட சம்பளமாக 840 பாைவ 
ன்ைவக்கலாம். ஏைனய ெகா ப்பன கேளா  

1000 அல்ல  அதற்கு ேமல் கிைடக்கலாம் என்  
எதிர்பார்க்கலாம். அதற்கிைடயில் ஓகஸ்ட் மாதம் 
பாரா மன்றத் ேதர்த க்கு ன்னர் ஆயிரம் 
பா சம்பள உயர்  கிைடக்குமாயின் அ  

ெதாழிலாளர்க க்கு மகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த் வதாக 
அைம ம் என்பதில் ஐயமில்ைல.      

  இ.ெதா.கா. மாத்திரம் .1000 ஐ ெபற் க் ெகா க்குமா?இ.ெதா.கா. மாத்திரம் .1000 ஐ ெபற் க் ெகா க்குமா?
கூட்  ஒப்பந்தத் ெதாழிற்சங்கங்கள் ேவண்டாமா?
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ேநர்காணல் : பானா. தங்கம்

  ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியின் ேநரடி ேவட்பா ள
ராக வ ெர லியா மாவட்டத்தில் களம் இறங் கி ள்ள 
அட்டன் – டிக்ே காயா நகர சைப உ ப் பினர் எஸ்.ேகச
வ ர்த்தி ( ேகசவன் ) 35 ஆயி ரத் க்கும் அதி க மான 
வாக் கு கைளப் ெபற்  பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ராகத் 
தமிழர் ஒ வர் ெதரி வாகக் கூடிய வாய்ப்  இ ப்ப தா
க ம்  தாம் அவ்வா  ெதரி  ெசய்யப்ப ம் ேபா   
பத வி ேயற்ற 100 நாட்களில் வ ெர லியா மாவட்டத்தில் 
உள்ள க் கிய நக ரங்களில் “செதாச” பல்ெ பா ள் விற்
பைன நிைலயம் மற் ம் “ஒசு சல” அரச ம ந்தகம் ஆகி
ய வற்ைற நி வி மக்களின் ேதைவ கைள நிைற ேவற்றப் 
ேபாவ தா க ம் ெதரி வித்தார்.
    “சூரி ய காந்தி” க்கு அவர் வழங் கிய ேநர்காணலின் 
ேபாேத ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்தார். அவ  ட னான 
ேநர்காணல் விபரம் வ  மா ..

ேக:   பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி ம் பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி ம் 
உங்களின் அர சியல் பிர ேவசம் எவ்வா  அைமந்உங்களின் அர சியல் பிர ேவசம் எவ்வா  அைமந்
த ?த ?

 அர சியல் ஈ  பா  பாட சாைல காலத் தி லி ந்ேத ஏற்
பட்ட ஒன்றாகும்.1989 இல் அமரர் ெப.சந் தி ர ேச கரன் 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணிைய ஆரம் பித்த ேபா  அவ
ேரா  ன் னின்  பா  பட்ேடன். அத்ே தா   1994 இல் 
சந் தி ர ேச கரன் பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட் டி யிட்ட 
ேபா  அவரின் ெவற் றிக்கு க  ைம யாக உைழத்ேதன். 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின் ெசயற்பாட்டில் அதி
ப்தி ஏற்பட்டதால் 1999 இல் அதி லி ந்  விலக ேநர்ந்

த .
    அதன் பிறகு இ.ெதா.கா. டன் ெந க்க மாக இ ந்  
அதன் ெசல்வாக்ைக அட்டன் நகரில் வளர்த்ெத த்   
ஐ.ேத.க.வின் யாைன சின்னத்தில் 2000 ஆம் ஆண்  
அட்டன் டிக்ே காயா நகர சைபத் ேதர்தலில் ெவற்றி 
ெபற்ேறன். இ.ெதா.கா. மக்கள் மீ  அக்கைற ெகாள்
ளாமல் ெசயற்பட்ட ேபாக்கின் கார ண மாக அதி லி ந்  
விலகி சிறி  காலம் அர சி ய லி லி ந்  ஒ ங் கி யி
ந்ேதன். பின்னர் ஐ.ேத.க.வின் வ ெர லியா – மஸ்ெக

லியா ெதாகுதி அைமப்பா ள ம் ன்னாள் எம்.பி.  மான  
ேக.ேக.பிய தா ஸவின் ேவண்  ேகா க்கு இணங்க 2005 
தல் ஐ.ேத.க.ேவா  இ ந்  வ  கிேறன். அவரின் 

தைல ைம யி லான “இலங்ைக ெதாழி லாளர் சங்கத்தின்” 
ைணப் ெபா ச் ெசய லா ள ராக உள்ள ேதா   ஐ.ேத.க. 

வின் நிைற ேவற் க் கு வின் வ ெர லியா மாவட்ட 
தமிழ்ப் பிரி க்கு ெபா ப்பான ேமல திக கா ைம யா ள
ரா க ம் ெசயற்பட்  வ  கிேறன். மைல ய கத்தில் ேநரடி 
அர சியல் ெசய்யா விட்டா ம் களத்தில் இ ந்  வ  வ
தால், 2018 உள்  ராட்சி மன்றத் ேதர்தலில் அட்டன் 
– டிக்ே காயா நகர சைபத் ேதர்தலில் ஐ.ேத.க.வின் ேநரடி 
ேவட்பா ள ராக ேபாட் டி யிட்  டன்பார் வட்டா ரத்தில் 
ெவற்றி ெபற்  உ ப் பி ன ராக ெதரி  ெசய்யப்பட்  
ேசைவ ெசய்  வ  கிேறன்.
ேக:  உங்களின் பதவிக் காலத்தில் எத்த ைகய உங்களின் பதவிக் காலத்தில் எத்த ைகய 
ேசைவகள் இடம்ெபற் ள்ளன?ேசைவகள் இடம்ெபற் ள்ளன?
நான் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ரா கேவா  மாகாண சைப 
உ ப் பி ன ரா கேவா இல்லாத நிைல யி ம் கூட ஐ.ேத. 

கட் சிைய பிர தி நி தித் வப் 
ப த்தி பாரா  மன்ற உ ப் பி
ன ராக இ ந்த ேக.ேக. பிய தாஸ 
ஊடாக பிர த மரின் “கம்ெப
ர லிய” ேவைலத் திட்டத்தின் 
ஊடாக கணி ச மான ேவைலத் 
திட்டங்கள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்
ள்ளன. ெகாங் கிரீட் பாைதகள், 

வடிகான் வச திகள், பாட சா ைல க
க்குத் ேதைவ யான வளங்கள் 
த லா னைவ ெபற் க் ெகா க்

கப்பட் ள்ளன. அட்டன் நகர 
சைப அமர்  களில் எத்த ைனேயா 
பிரச் சி ைன கைள சுட்டிக் காட்டி 
வந் ள்ேளன்.  

ேக:  பாரா  மன்றத் ேதர் பாரா  மன்றத் ேதர்
தலில் ஐ.ேத.க.வின் ெவற்றி தலில் ஐ.ேத.க.வின் ெவற்றி 
வாய்ப்   வ ெர லியா மாவட்டத்தில் எவ்வா  வாய்ப்   வ ெர லியா மாவட்டத்தில் எவ்வா  
உள்ள ?உள்ள ?
   வ ெர லியா மாவட்டத்தில் மிக ம் பிர கா ச மா கேவ 
இ க் கின்ற . ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியின் சார்பில் 
தமிழர் ஒ வர் உட்பட ன்  ேபர் ெவற்றி ெபறக் கூடிய 
வாய்ப் ம் காணப்ப  கின்ற . அதில் நான் 35 ஆயி ரத்
க்கும் அதி க மான வாக் கு கைளப் ெபற்  ெதரி வாகக் 

கூடிய சந்தர்ப்ப ம் இ க் கின்ற . 

ேக:    நீங்கள் ெவற்றி ெபற்  பாரா  மன்றம் நீங்கள் ெவற்றி ெபற்  பாரா  மன்றம் 
ெசல் ம் ேபா  எத்த ைகய அபி வி த்திப் பணிெசல் ம் ேபா  எத்த ைகய அபி வி த்திப் பணி
கைள ன்ென க்கத் திட்ட மிட் ள் ளீர்கள்?கைள ன்ென க்கத் திட்ட மிட் ள் ளீர்கள்?
     மைல ய கத்தில் உள்ள சனத் ெதாைகயில் 30% 
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க ளாக இ க் கின்றார்கள். ஏைன
ய வர்கள் ேதாட்டங்க க்கு ெவளிேய நகர்ப்  றங்க க்கு 
வந்  விட்டார்கள். அவர்களில் அர சாங்க உத் தி ேயா கத்
தர்கள், சி  வர்த்த கர்கள், ேதாட்ட ேசைவ யா ளர்கள் த
லா ேனா ம் அடங் கு கி றார்கள். அவர்க க்கான ேவைல 
வாய்ப் கள், குடி யி ப்  வச திகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

    சஜித் பிேர ம தாஸ வீட ைமப்  அைமச்ச ராக இ ந்   
நா   வ ம் வீட ைமப் த் திட்டத்ைத ேமற்ெ காண்  
வந்த ேநரத்தில் வ ெர லியா மாவட்டத்தில் எ ம் இடம்
ெப றாமல் றக்க ணிக்கப்பட் டி ந்த . பாரா  மன்றத்தில் 
மைல ய கத்ைதப் பிர தி நி தித் வப்ப த் திய ஒ வர் கல்வி 
இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக ேதசிய ரீதியில் நிய மனம் 
ெபற் ம் அவரால் ஒ  பாட சா ைலையக்  கூட ேதசிய 
பாட சா ைல க ளாக தர  யர்த்த டி ய வில்ைல.  குடிநீர், 
மின்சாரம் த லா ன வற்ே றா  ஆசி ரியர் பற்றாக் கு ைற ம் 
நில  கின்ற .

   வ ெர லியா மாவட்டத்தில் 318 தமிழ் ெமாழி லப் 
பாட சா ைலகள் உள்ளன. மத் திய மாகா ணத்தில் அைமச்ச
ராக இ ந்த வ ம் சரி யான அக்கைற ெச த்த வில்ைல.  

   அட்டன் ைஹலண்ட்ஸ் கல் ரி  கல்  ரியின் 125 
ஆவ  ஆண்  விழாவில் பிர தம அதி தி யாகக் கலந்  
ெகாண்ட ன்னாள் ஜனா தி பதி கல்  ரிக்கு காணி 
ஒன்ைறப் ெபற் க் ெகா ப்ப தற்கான “கடிதம்” ஒன்ைற 
அதி ப ரிடம் ைகய ளித் தி ந்தார். ஆனால்  காணிக்கான 
உ திப் பத் தி ரத்ைதப் ெபற் க் ெகா க்க அர சி யல்

வா திகள் இ  வைர நடவ டிக்ைக எ க்
க வில்ைல. இந்த ஒ  பிரச் சி ைனைய 
ன்ைவத்ேத 2000 ெபற்ே றார்களின் 

வாக் கு கைளப் ெபற் க் ெகாள்ேவன் என்ற 
நம் பிக்ைக இ க் கின்ற .

    அட்டன் நக ரத்தில் ச க அக்கைற 
ெவகு வாகக் குைறந் ள்ள . எனேவ  
அட்டன் நக ரத் க்கு என்ேற தனி யான 
“ேதர்தல் விஞ்ஞா பனம்” ஒன்  தயா ரிக்கப் 

                  பட் ள்ள .  
     மைல ய கத்தில் தல வாக்ெ கால்ைல 
நக ரி லி ந்  டய கம நகரம் வைரயில் 13 
ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆனால்  ன்  “செதாச” விற்பைன 
நிைல யத்ைதக் கூட ஒ  வ ரா ம் திறக்க 
டி ய வில்ைல. அட்டன் நகரில் “செதாச” 

விற்பைன நிைல யத்தில் ெபா ட்கைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள மக்கள் நீண்ட வரி
ைசயில் காத் தி ந்  வாசற்ப டிைய அண்
மிக்கும் ேபா  ெபா ட்கள் இல்லாமல் 
ெவ ங்ைக ேயா  தி ம்பி வந்த சம்ப வங்
க ம் இடம்ெபற் ள்ளன. ம ந்த கங்களில் 
கூ  த லான விைல ெகா த்  மக்கள் 
ம ந்  வைக கைளப் ெபற் க் ெகாள்ள 
ேவண் டிய நிைலயில் இ க் கின்றார்கள். 
அரச ம ந்த க மான “ஒசு சல” வ ெர லியா 
மாவட்டத்தில் ஒன்  கூட கிைட யா .

    டிக்ே காயா கிளங்கன் ஆதார ைவத்
தி ய சாைல இந் திய அர சாங்கத்தின் நிதி  த வி டன் 
அைமக்கப்பட்  இந் தியப் பிர தமர் ேமாடி யினால் திறந்  
ைவக்கப்பட் ள்ள . அவைர வர ேவற்கும் நிகழ்வில் 
தம  கட் சி களின் ெகாடி கைளப் ேபாட் க் ெகாள்வதில் 
ேபாட்டி ேபாட் க் ெகாண்ட மைல யகத் தைல ைமயில் 
அந்த ைவத் தி ய சா ைலக்கு ேம ம் வச தி கைள ெசய்  
ெகாண் க்கத் தவறி விட்டார்கள். ெவளி ேநாயாளர் 
பிரி க்கு வ ைக த ம் ேநாயா ளர்கள் அமர்ந் தி க்க 
இ க்ைக வசதிகள் எத ைன ம் ெசய்  ெகா க்க 
அக்கைற காட்ட வில்ைல. ஒ  கட் டிலில் இரண்  
ேநாயா ளர்கள் ப த் தி க்க ேவண் டிய அவல நிைல ம் 
காணப்ப  கின்ற . இவற்ைற ெயல்லாம் நிவர்த்தி ெசய்  
ெகா ப்ேபன்.
ேக:    சஜித் பிேர ம தாஸ வ ெர லி யாவில்  சஜித் பிேர ம தாஸ வ ெர லி யாவில் 
வீட ைமப் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்தாமல் இ ந்தவீட ைமப் த் திட்டத்ைத ஏற்ப த்தாமல் இ ந்த
தாக சுட்டிக் காட் ம் நீங்கள் பழனி திகாம்பரம் தாக சுட்டிக் காட் ம் நீங்கள் பழனி திகாம்பரம் 
கடந்த அர சாங்கத்தில் அைமச்ச ராக இ ந்த கடந்த அர சாங்கத்தில் அைமச்ச ராக இ ந்த 
ேபா  ஆயிரக்கணக்கான வீ  கைளக் கட்டிக் கிராேபா  ஆயிரக்கணக்கான வீ  கைளக் கட்டிக் கிரா
மங்கள் அைமத்தாேர?மங்கள் அைமத்தாேர?

   அமரர் சந் தி ர ேச கரன் அைமச்ச ராக இ ந்  தனி 
வீட் த் திட்டத்ைத ன்ென த்  வந்ததற்குப் பிறகு 
திகாம்பரம் அைமச்சராக இ ந்  தனி வீ கைளக் 
கட்டிக் ெகா த்தைத நான் ம க்கவில்ைல. சஜித் 
பிேரமதாஸ வெரலியா க்கு எைத ம் ெசய்யவில்ைல 
என்பைதேய சுட்டிக் காட்டிேனன்.

 ேக:    நைடெபற ள்ள பாரா மன்றத்  நைடெபற ள்ள பாரா மன்றத் 
ேதர்தலில் ஐ.ேத.க.ஆட்சியைமக்கும் என்ற ேதர்தலில் ஐ.ேத.க.ஆட்சியைமக்கும் என்ற 
நம்பிக்ைக இ க்கின்றதா?நம்பிக்ைக இ க்கின்றதா?
  வெரலியா மாவட்ட ெபா த்ேதர்தல் வரலாற்றில் 
இ வைர சுேயச்ைச கு  ெவற்றி ெபற்றதில்ைல. 
இம் ைற வாக்குகைள சிதறடிக்கேவ பலர் 
ேபாட்டியி கின்றார்கள் என்பைத மக்கள் உணர்ந்  
ெகாண்  வாக்களிக்க ேவண் ம் என்  தலில் 
ேகட் க் ெகாள்கிேறன். அேதேநரம் ஐ.ேத.க. 
ெவற்றி ெபற்  ஆட்சி அைமக்காவிட்டா ம் எதிர்க் 
கட்சியிலி ந்  நியாயமான ேசைவகைள ெசய்ய 
டி ம்.

gjtpf;F te;J 100 ehl;fspy; 
rnjhr> xRry epWtg;gLk; 
வ ெர லியா மாவட்ட ேவட்பாளர் எஸ்.ேகச வ ர்த்தி கூ  கிறார்
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பஞ்சாட்சரம் ேஜான் டிலக்சன்
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம்.

ெகாரோ னா விற்கு மத் தியில் சிக் கிய நாடா 
மன்றத் ேதர்தைல எப்ே பா  நடத்  வ  என்பைத  சரி
யாக தீர்மா னிக்க டி யாத நிைல காணப்பட்ட . பல 
எதிர்பார்ப் க்க க்கு மத் தியில் நாடா  மன்ற ேதர்தல் 
எப்ே பா  நைட ெப றப்ே பா கின்ற  என்பதில் ேவட்
பா ளர்க ம்  வாக்கா ளர்க ம் ஆர்வ மாக இ ந்தனர்.  
ேதர்தல் தினம் மற் ம் நாடா  மன்றம் கைலக்கப்பட்
ட ைமைய சவா க் குட்ப த்தி உயர் நீதி மன்றத்தில் 
ம க்கள் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டன. இவ்வா  தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்ட அைனத்  ம க்க ைள ம் 02.06.2020 
அன்  உயர் நீதி மன்றம் தள்  படி ெசய்த . 
அத்ே தா  ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் ேவட்  ம க்

கைள இரத்  ெசய்  மா  ேகாரி தாக்கல் ெசய்யப்
பட்ட ம  வி ைன ம் உயர் நீதி மன்றம் 09.06.2020 
அன்  நிரா க ரித்த . இதைனத் ெதாடர்ந்  ெபா  ேதர்
த க்கான ேவட்பாளர் வி ப்  இலக்கங்கள்அடங் கிய 
வர்த்த மானி  09.06.2020 ஆம் திகதி ெவளி யா ன .  
ெபா த் ேதர்தல் எதிர்வ ம் ஓகஸ்ட் மாதம் 05 ஆம் 
திகதி நடத்தப்ப ம் என ேதசிய ேதர்தல்கள் ஆைணக்
கு வின் தவி சாளர் மஹிந்த ேதசப் பி ரிய உத் தி ேயாக 
ர்வ அறி விப்ைப ெவளி யிட்டார்.
அைதத்ெ தா டர்ந்   ஒவ்ெ வா  ேவட்பா ள ம் பிர

சார ேவட்ைடக்கு தங்கைள ஆயத்தப்ப த்திக் ெகாண்
டனர். தங்க ள  பிர சா ரங்கைள பல ஊட கங்க க்கு 
ஊடாக ேமற்ெ காள்ள ஆரம் பித்தனர். அச்சு ஊட கங்
க ளான பத் தி ரி ைககள்,சஞ் சி ைககள், பதா ைதகள், சுவ
ெராட் டிகள், ண் ப் பி ர சு ரங்கள், சிறிய ெசய்தி ெவளி
யீ கள்,  ஊடா க ம்  இலத் தி ர னியல் ஊட கங்க ளான 
ெதாைலக்காட்சி, வாெனாலி, இைணயம் மற் ம் ச க 
வைல த ளங்கள் ஊடா க ம் ேவட்பா ளர்கள்  தங்க ள  
பிர சா ரங்கைள ன்ென த்  வ  கின்றனர். 
ேதர்தல் பிர சார நட வ டிக்ைக யா ன  ெபா  மக்களின் 

மனைதக் கவ ம் வைகயில் இடம்ெபற்
வாக் கு கைளப் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ேம தவிர 

ெபா  மக்களின் மனதில் ெவ ப் பிைன ஏற்ப த்தி 
வாக்குச் சரி விைன ஏற்ப த் ம் வைகயில் அைமயக் 
கூடா .  
எனி ம் எதிர்வ ம் ெபா த்ேதர்தலில் சில இடங்

களில் ன்ென க்கப்பட்  வ ம் பிர சார நட வ டிக்
ைககள் கஞ் சு ழிக்க ைவப்ப தா க ம் உணர்  கைள 
ண்டி விடக் கூ டி ய தா க ம் இ க் கின்ற . 

பார தியார் சிைலயில் 
சுவ ெராட் டிகள்

  சில தினங்க க்கு ன்னர் யாழ். நல் ர் அர ச டிப்
ப கு தியில் இடம்ெபற்ற பிர சார சம்பவம் கண் டிக்கத்தக்
க தாகும். வீதியின் மத் தியில் அைமந் ள்ள,  தமிழ்க் 
கவி பார தி யாரின் சிைலையச் சுற்றி ெபா  ஜன ெபர

 னவின் ேதர்தல் பிர சார சுவ ெராட் டிகள் ஒட்டப்பட்
டன. இைத கண்  ெவகுண்ெட ந்த மக்கள் அவற்ைற 
அகற் றி னா ம் கட்சி சுவ ெராட் டிகள் பார தி யாரின் 

சிைல மீ  ஒட்டப்பட்டன. இவ்வா  ஒ  பிர சார 
நட வ டிக்ைக இடம்ெபற்றைத தமிழ் ஊடகம் லம் 
அறிந்த  பிர தமர் மஹிந்த  அங்கு ஒட்டப்பட்ட சுவ
ெராட் டி கைள உட ன டி யாக அகற்  மா  உத்த ர விட்ட
ேதா  சிைல அைமக்கப்பட் டி ந்த ேமைடையச் சுற்றி  
வர்ணம் சப்பட ேவண் ம் என் ம் பணித்தார்.   
ெதாடர்ந்   சுவ ெராட் டிைய ஒட் டிய  ேவட்பாளர் 

இர ேவா  இர வாக சிைலயில் ஒட்டப்பட் டி ந்த சுவ
ெராட் டிைய அகற்றி வர்ணம் சி சிைல யிைன
ெம  ேகற் றி ள்ளார். 

குளிர்பான ேபாத்தல்களில் 
வ  னியா வடக்கு ெந ங்ேகணி பகு தி யி ள்ள 

வர்த்தக நிைலயம் ஒன்றில் வித் தி யா ச மான ைறயில் 
பிர சாரம் அறி  கப்ப த்தப்பட் டி ந்த . 

 அதா வ  
அங்கு விற்கப்
ப ம்   குளிர்
பான ேபாத்
தல்களில் 
காணப்ப ம் 
ெபயர், காலா வ
தி யாகும் திகதி  
உற்பத்தி திகதி, 
விைல ேபான்ற
வற்ைற மைறத்  
அதில்  தமிழ் 
கட்சி ஒன்றின்  
ேவட்பாளர்  
ஒ  வ ர  பிர சார 
ஸ்டிக்கர்கள் 
ஒட்டி விற்பைன ெசய்யப்பட்   வ  வ தாக ெபா  
மக்க ளி ட மி ந்   வ  னியா பாவ ைன யாளர் அதி
கார சைபக்கு ைறப்பா  ஒன்  கிைடத்த .அதன் 
படி இந்த பிர சாரம் டி க்கு ெகாண்  வரப்பட்ட . 

ஆனால் குறித்த ேவட்பா ளேரா இதற்கு தன  கண்ட
னங்கைள ெவளிப்ப த் தி ள்ளார். 
அதா வ  தனக்குத் ெதரி யாமல் தன  அர சியல் 

எதி ரிகள் இவ்வா  தனக்கு அவப்ெபயர் ஏற்ப த்த 
ேவண் ம் என்ப தற்காக ெசய்  விட்டனர் என அவர் 
அறிக்ைக வி த் ள்ளார். 

கக் கவ சத்தில் பிர சாரம்
ெகாேரானா காலத்தில் கக் கவ சங்கள் பிர ப ல மா

ன  ேபான்  அதி ம் ேதர்தல் பிர சார நட வ டிக்ைககள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன.  சுகா தார அவ ச ர கால 

நட வ டிக்ைக களின் ேபா  அர சியல் நன்ைம கைள ெபற 
யற் சிப்பைத அர சி யல்வா திகள் தவிர்த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம் என ேதர்தல் வன்  ைற கைள கண்கா ணிப்
ப தற்கான நிைல யத்தின் ேதசிய ஒ ங் கி ைணப்பாளர் 
ெதரி வித் ள்ளார். 

  இவ்வா றான பிர சார நட வ டிக்ைககள் மக்கள் 
மத் தியில் வாக்குச் சரி வி ைனேய ஏற்ப த்தக் கூ ம். 
பாட சா ைலகள், ம த்  வ ம ைனகள் மத வழி பாட்  
ஸ்தலங்கள், பண்பாட்ைட ெவளிப்ப த் ம் மர  ரிைமச் 
சின்னங்கள்,  அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற நி  வ னங்
களின் மதில் சுவர்கள்  கட்ட டங்கள் ேபான்ற வற்றில் 
சுவ ெராட் டிகள் ஒட்  வைத ற்றாக தைட ெசய்ய 
ேவண் ம்.  ேவட்பா ளர்க க்குத் ெதரி யாமல் ேவட்பா
ளர்களின் ஆத ர வா ளர்க ளினால் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் 
இத்த ைகய ெசயற்பா  மக்கள் மத் தியில் ேவட்பாளர் 
மீ  ெவ ப் பிைன ஏற்ப த்தி ேவட்பாளர்க க்கு 
வாக்குச்சரிவிைன ஏற்ப த் கின்ற .  
ஆகேவ, தற்ேபாைதய காலத்திற்கு தகுந்த 

வைகயில் சுகாதார மற் ம் ச க இைடெவளியிைனப் 
ேபணி மட் ப்ப த்தப்பட்ட ைறயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரசார நடவடிக்ைகயின் 
ேபா  ேவட்பாளர்க ம் ேவட்பாளர்களின் 
ஆதரவாளர்க ம் மிகுந்த ெதளி ட ம்  
அவதானத் ட ம் ெசயற்பட்   மக்களிடம் சிறந்த 
அபிப்பிராயத்ைத ஏற்ப த்தி  மக்களின் ஆதரவிைனப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத அைனவரின ம் 
எதிர்பார்ப்பாகும்.



08                       July 01, 2020                  kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

கடந்த வாரம் வெரலியா மாவட்ட  ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினரான  மயில்வாகனம் திலகராஜா 
பற்றிய தகவல்கைளப் பகிர்ந்தி ந்ேதாம். இவ்வாரம் 
ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் தைலவ ம் வெரலியா 
மாவட்ட ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பின ம்  
அைமச்ச மான பழனி திகாம்பரம் பற்றிய தகவல்கைளப் 
பகிர்ந் ெகாள்கிேறாம். ன்னாள் அைமச்சர்  
திகாம்பரம்  மைலயக அரசியல் தளத்தில் மறக்கப்பட 
டியாதெதா  நபராக தன்ைன அைடயாளப்ப த்திக் 

ெகாண் ள்ளைமையக் காணலாம். 
ன்னாள் அைமச்சர்   பழனி திகாம்பரம்   வெரலியா 

மாவட்டத்தில் மடக்கும் ைர ேதாட்டத்தில் 1967 – 
01 – 10ஆம்  திகதி பிறந்தவர். இவரின் பாடசாைலக் 
கல்வியிைன தலவாக்கைல தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் 
கற் ள்ளார். அத்ேதா  மடகும் ர ேதாட்டத்தின் சிறந்த 
கரப்பந்தாட்ட வீரர்களில் ஒ வராக ம் திகழ்ந்தவர். 
தம  கல்விைய இைடந வில் விட் விட்  ஏைனய 
மைலயக இைளஞர்கைளப் ேபாலேவ ெகா ம்ைப ேநாக்கி 
கன டன்  றப்பட்டார். பின்னர் தன  விடா யற்சியால் 
ெகா ம்பில் பல இன்னல்க க்கும் மத்தியில் தன்ைன 
ெவற்றிகரமான நபெரா வராக மாற்றிக்ெகாண்டார். 
ஆைட இறக்குமதி ைறயில் தன்ைன ஈ ப த்தி 
அவற்ைற நாெடங்கி ம் விநிேயாகிக்கும் பணியில் தடம் 
பதித்தார்.  தன  அரசியல் வாழ்க்ைகக்கு ன்னதாகேவ 
மைலயக ச கம் குறித்த அக்கைற டன் ெசயற்பட்டேதா  
ெகா ம்பில் உள்ள பல நி வனங்களில் பலைர 
ேவைலக்கும் ேசர்த் விட்டவர். அரசிய க்கு வ வதற்கு 
ன்னேர   சுகேபாகமான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்த ஒ வராக 

இ ந்தேதா  அரசியைல பயன்ப த்தி சம்பாதிக்கும் 
எண்ணத்ைத ைகவிட்டி ந்தவராவார். எனி ம் அரசியல் 
ெசயற்பா களின் ஊடாக மைலயக மக்க க்கு 
தன்னாலான பங்களிப்பிைன வழங்க ேவண் ம் என்ற 
பாரிய எதிர்ப்பார்ப் டன் 2004 ஆம்  ஆண்டில் மைலயக 
மக்கள் ன்னணியின் ஊடாக மத்திய மாகாண சைபத் 
ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்றார். பின்னர் அங்கு 
ஏற்பட்ட சிற்சில க த்  ரண்பா களின் காரணமாக 
அங்கி ந்  ெவளிேயறி  2009 ஆம் ஆண்   ஐ.ேத.கவில் 
ேபாட்டியிட்  மீண் ம் மாகாண சைப உ ப்பினரானார். 
2010 ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசிய ன்னணியில் 
ேபாட்டியிட்  தன் தடைவயாக நாடா மன்றம்  
ெசன்றார். ேதசிய பட்டியலில் ஏற்பட்ட சர்ச்ைச 
காரணமாக அங்கு சில காலம் சுேயச்ைசயாக 
இயங்கினார். 2014 இல்  ஆ ம் ஐக்கிய மக்கள் 
சுதந்திர கூட்டைமப்பில் இைணந்  ேதசிய ெமாழிகள் 
மற் ம் ச க ஒ ைமப்பாட்  பிரதியைமச்சராக 
நியமிக்கப்பட்டார். எனி ம் நான்கு மாதங்களில் 
அதிலி ந்  விலகி ஜனாதிபதி ேவட்பாளர் ைமத்திரிக்கு 
ஆதரவளித்  2015 ஆம் ஆண்  தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் சார்பில் ஐ.ேத.க.வில் ேபாட்டியிட்  
105,528  வி ப்  வாக்குகள் ெபற்  நாடா மன்றம் 
ெசன்   ைமத்திரி அரசாங்கத்தில்   மைலயக திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  மற் ம் ச க அபிவி த்தி 
அைமச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். அவர  மிகப்ெபரிய 
சாதைனயாக ைகவிடப்பட்டி ந்த  ெதாழிலாளர் ேதசிய 
சங்கத்திைன  ெபா ப்ேபற்   அதற்கு உர ட்டி   
மைலயகத்தில் அ வைர ஆதிக்கம் ெச த்தி வந்த 
இ.ெதா.கா.விற்கு சவால்வி ம் வைகயில்  மாற்  
ெதாழிற்சங்கத்ைத உ வாக்கியைமையக் கூறலாம்.  
அரசியலில் வீ நைட ேபாட்டா ம் இன் ேம மிக ம் 
எளிைமயாகப் பழகக்கூடிய பண்பிைணக் ெகாண்டவராக  
அவர்   விளங்குவ  அவர  பலமாகும்.
ேம ம் இவர் கடந்த பத்தாண் க க்கும் ேமலாக 

பாரா மன்ற உ ப்பினராக ம், பிரதி அைமச்சராக ம் 

அைமச்சராக ம் 
பதவி வகித் ள்ளேதா  
மைலயக ச கத்தின் 
ன்ேனற்றத்தில் 

தனக்ெகன தனியிடம் 
ஒன்ைற தக்க
ைவத் க்ெகாண் ள்ளார். 
‘திகா அண்ணண்’ என ெசல்லமாக அைழக்கும் 
அள க்கு மிக ம் எளிைமயான ஒ வர். பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின் பாரா மன்றத்திற்கு வ ைக தந் ள்ள 
(பாரா மன்ற கூட்டத் ெதாடர்களின் ேபா ) நாட்களின் 
அடிப்பைடயில் ெமாத்த உ ப்பினர்கள் ெதாைகயில் 183 
ஆவ  இடத்திைனப் பிடித் ள்ளார். அதாவ  2015 – 2019 
ஆம் ஆண் வைர சுமார் 194 நாட்கள் பாரா மன்றம் 
கூடி ள்ளேதா  இவர் சுமார் 43 நாட்கள் சைப அமர் களில் 
பங்குபற்றி ள்ளார். மைலயக மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் குறிப்பிடத்தக்க 
அமர் களில் பங்ெக த்த உ ப்பினராக இவைரக் 
குறிப்பிட டி ம். 
இதன்கீழ் நைடெபற்ற பல்ேவ  விவாதங்களில் இவர் 

கடந்த வ டத்தில் மாத்திரம் சுமார் 10 தைலப் களில் 
கலந் ெகாண்  க த் க்கைளப் பகிர்ந் ள்ளார். இவரின் 
க த் ப் பகிர் க க்கு வழங்கப்பட்ட ள்ளிகளின் 
அடிப்பைடயில் பார்க்கும்ேபா  ஓரி  விவாதங்க க்கு 
சராசரி ள்ளிக க்கு ேமலாக (31 – 69) ெபற் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 
ேம ம் இவர் உைரயாற்றி ள்ள விவாத தைலப் களில் 

தலா ஒன்  வீதம் ெதாழிலாளர் மற் ம் ெதாழில் 
ெதாடர்பாக ம், நலன் ரி மற் ம் ச க ேசைவகள் பற்றி ம், 
நல்லிணக்கம் மற் ம் மீள் குடியமர்த்தல், நகர திட்டமிடல், 
உட்கட்டைமப்  மற் ம் ேபாக்குவரத்  பற்றி ம், இயற்ைக 
வளங்கள் மற் ம் சூழல் ஆகிய தைலப் களில் பங்குபற்றி 
க த் க்கைளப் பரிமாறி ள்ளார். இதைன பார்க்கும்ேபா  
இவர் மக்களின் ெதாழில் மற் ம் உரிைமசார்ந்த விடயங்கள் 
குறித்  அதிக கரிசைன டன் ெசயற்பட் ள்ளைமைய 
காண டிகின்ற . இவர் பாரா மன்றத்தில் 
உைரயாற்றி ள்ள விடயங்க ம் திகதிக ம்

 அட்டவைண 1

இதற்கு அப்பால் மைலயக அரசியல் வரலாற்றில் 
மிக நீண்டகால இைடெவளிக்குப் பின்னர் ெபா த் 
ேதர்தல் ஒன் க்கான ேதர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒன்றிைன 
2015ஆம் ஆண்  ேதர்தலில் ெவளிட்டார். அதில் 
மைலயக மக்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என 
எதிர்ப்பார்த்த 23 விடயங்கைள உள்ளடக்கியி ந்தைம 
க்கியமானதாகும். இதில் லயன் ைறக்கு ற் ப் ள்ளி 

ைவத்தல், மைலயக ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் நில 
உரிைமயிைன உ திப்ப த்தல், உள் ராட்சி 
மன்றங்களின் விஸ்தரிப் ...
ெதாடர்ச்சி 10 ஆம் பக்கம்...

இ க்கூரான்

ஹன்சாட் 
இல  

ேபசிய 
திகதி

ேபசிய விடயம் பக்க இல

271 – 2 2019/04/24 நீதி மற் ம் நியாயம் 37

270 –17 2019/04/03  ேவ  84

270 – 17 2019/04/03 ெதாழில் மற் ம் ெதாழில்வாய்ப் 55,103,19,93

269 – 5 2019/03/09 ெபா ளாதாரம் மற் ம் நிதி 37

267 – 7 2019/01/24    ெதாழிலாளர் மற் ம் ெதாழில் 
வாய்ப்

25

 263 –12 2018/10/12  ஆ ைக, நி வாகம் மற் ம் 
பாரா மன்ற விவகாரம் 47

263 –6 2018/09/19 ஆ ைக, நி வாகம் மற் ம் 
பாரா மன்ற விவகாரம்

68

அபிவி த்தி எண்ணிக்ைக
வீடைமப் த் திட்டங்கள் (நிைற ) 323 கிராமங்கள்

வீடைமப் த் திட்டங்கள் (ஆரம்ப கட்டம்) 113 கிராமங்கள்

இந்திய வீடைமப் த் திட்டம் (நிைற ) 59 கிராமங்கள்

1000 இந்திய வீடைமப் த் திட்டம் ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ள

காணி உரித் க்கள் (பசுைம மி) சுமார் 10000 வைர 
வழங்கப்பட் ள்ள

த்திைர ெவளியீ காணி உரித் க்கான 
ேதசிய நிகழ்  மற் ம் சி.வி. 
ேவ ப்பிள்ைளயின் 100 ஆவ  
ஜனன தின நிைன

ெதாழிற் பயிற்சி அபிவி த்தி ஹட்டன் ல்ேபங்க் ெதாழில் 
பயிற்சி நிைலய அபிவி த்தி

பிரேதச சைப விஸ்தரிப் மஸ்ெகலியா, ேநார் ட், 
ெகாட்டகைல, அக்கரப்பத்தைன 
(2017.10.31 வர்த்தமானி 
ெவளியிடப்பட்  2017.11.01 
தல் நைட ைறப்

ப த்தப்ப கின்ற .

பிரேதச ெசயலகங்கள் ஐந்  பிரேதச ெசயலகங்கைள 
10 ஆக அதிகரிக்கும் 
வர்த்தமானி 2019.10.29 
ெவளியிடப்பட்டேதா  
2020.03.01 
நைட ைறப்ப த்தல் 
(தைடப்பட் ள்ள )

பிரேதச சைப சட்டத் தி த்தம் 2018.09.19 
நிைறேவற்றப்பட்டைம (33ஆம் 
சரத்  தி த்தப்பட்ட )

வீதி அபிவி த்தி எேபாட்ஸ்லி, உடரதல்ல, 
கிேறட் ெவஸ்டன், ெவலிஓயா, 
ெதேரசியா உட்பட 50 இற்கும் 
ேமற்பட்ட ேதாட்டப் பாைதகள் 
கார்பட் பாைதகளாக மாறியைம

விைளயாட்  ைமதானம் மஸ்ெகலியாவில் இர  பகல் 
விைளயாடக்கூடிய ைமதானம் 
அைமத்தைம உள்ளிட்ட ேம ம் 
பல ைமதானங்கள் னரைமப்

விைளயாட்  உபகரணங்கள் பலேகாடி பா ெப மதியான 
விைளயாட்  உபகரணங்கைள 
பகிர்ந்தளித்தைம

நலன் ரித் திட்டங்கள்
கூைரத்தக கள், கூடாரங்கள், 
க்குக் கண்ணாடிகள், கற்றல் 

உபகரணங்கள், கதிைரகள் 
ேபான்றன வழங்கியைம

சுகாதார ேசைவ கிளங்கன் ஆதார 
ைவத்தியசாைலக்கு அதி 
நவீன அம் லன்ஸ் வண்டி 
வழங்கியைம

நீர் வசதி (குடிநீர் மற் ம் கழிவைறகள்) ேதாட்டப் றங்க க்கு 
சுத்தமான குடிநீைரப் 
ெபற் க்ெகா க்கும் கமாக 
வnரியாவில் 130 நீர் 
வழங்கல் திட்டங்க ம் 7300 
கழிவைறக ம் சுமார் 14 
மில்லியன் அெமரிக்க ெடாலர் 
நிதியில் வி த்தி ெசய்தைம

கல்வி அபிவி த்தி மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டப் 
பாடசாைலகளில் காணப்பட்ட 
பல்ேவ பட்ட குைறகைள 
நிவர்த்தி ெசய் ள்ளேதா  
கட்டட வசதிகைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகா த் ள்ளைம 
(தலவாக்கைல ெசன். 
ெபற்ரிக் கல் ரிக்கு ேப ந்  
ெபற் க்ெகா த்தைம)

ஹட்டன் நகர் அபிவி த்தி 450 மில்லியன் பாய்கள் 
ெசல  ெசய்யப்பட்டைம

வி 2019ஆம் ஆண் க்கான 
சிறந்த ேமம்பாட் க்கான ேதசிய 
வி திைன ஹட்டன் ல்ேபங்க் 
ெதாழில்பயிற்சி நிைலயம் 
ெபற் க்ெகாண்டைம. 
ேகாப் கு வின் பரிந் ைரயின் 
கீழ் வி  வழங்கும் நிகழ்வில் 
831 நி வனங்க டன் 
ேபாட்டியிட்  ெவள்ளி 
வி திைனப் ெபற்றைம 
(அைமச்சு)

பாலங்கள் மைலயகத்தில் உள்ள பல 
பாலங்கைள னரைமத் ள்ளைம

சி வர் நிைலய அபிவி த்தி
140 சி வர் நிைலயங்கள் 110.3 
மில்லியன் பாய்கள் ெசலவில் 
னரைமக்கப்பட்டைம

கிராம எ ச்சித் திட்டங்கள் 246 அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
நிைற  (203.5 மில்லியன்)
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ைரசாமி நடராஜா

ெகாேரானா அச்சத்திற்கு மத்தியில் பாரா மன்றத் 
ேதர்தல் களம் சூ பிடித்  வ கின்ற .ேவட்பாளர்கள் 
ெவற்றிைய உ திப்ப த்திக் ெகாள்வதில்  
ச்சுடன் ெசயற்பட்  வ கின்றனர். வாக்காளர்களின் 

வாக்குகைள எப்படியாவ  ெபற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கில் ஒவ்ெவா  ேவட்பாள ம் 
பகீரதப் பிரயத்தனத்தில் ஈ பட்  வ கின்றனர். 
இதனிைடேய மைலயக வாக்காளர்கள் சிலரிடம் 
ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்கைள ஆதரிக்கின்ற ஒ  
ேபாக்கு காணப்ப கின்ற .இந்த நிைலைமயான  
பல்ேவ  பாதக விைள கைள ம் ஏற்ப த் ெமன் ம், 
மைலயகத்தவர்கள் தம  அைடயாளத்ைத ம், 
இ ப்ைப ம் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள தம  
பிரதிநிதிக க்ேக வாக்களிப்ப  மிக ம் 
அவசியமாகும் என் ம் சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள . 
 நா  22 ஆவ  நாடா மன்றத் ேதர்த க்கு  
தயாராகிக் ெகாண்டி க்கின்ற . 
இத்ேதர்தலில் ெபா ஜன ெபர னவிற்கும், 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கும் இைடேய ெப ம் 
ேபாட்டி காணப்ப ம் என்  ஐ.ேத.க.வின் 
தைலவ ம், ன்னாள் பிரதம மான ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ெதரிவித்தி ந்தார்.எனி ம் ெபா ஜன 
ெபர ன மற் ம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ேபான்ற 
கட்சிகளிைடேயதான் ெப ம் ேபாட்டி நிைல 
காணப்ப ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
இத்ேதர்தலில் சி பான்ைமயினர் அதி ம் குறிப்பாக 
மைலயக மக்கள் விழிப் டன் ெசயற்பட்  தம  பிரதி 
நிதித் வத்ைத தக்க ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
  இந்தத் ேதர்தலில் நாம் அவதானமாகச் ெசயற்படா  
ேகாட்ைட வி ேவாமாக இ ந்தால் அரசியல் 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகளி ம் எம்மவர்களின்  
ஆதிக்கம் இழக்கப்ப கின்ற நிைல ஏற்ப ம். 
ஒவ்ெவா  ச கத்தினரிட ம் நான், என  ச கம் 
என்ற உணர்  காணப்பட ேவண் ம். ச கத்ைத 
கட்டிெய ப் வதற்கான க்திகள் குறித்  சிந்திக்க 
ேவண் ம். இதற்கான வாய்ப் கைள மைலயகத்ைதச் 
ேசர்ந்த ஒவ்ெவா  குடிமக ம் ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம். ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்கைள எம்மில் 
சிலர் ஆதரிக்கின்ற. ஒ  ேபாக்கு காணப்ப கின்ற . 

இ  மிக ம் 
ஆபத்தான ஒ  
விடயமாகும்  
இ  எம  
அைடயாளத்ைத ம், 
இ ப்ைப ம் 
ேகள்விக்குறியாக்கி 
வி ம்.இ  குறித்  
நாம் ஆழமாகேவ 
சிந்திக்க ேவண்டிய 
ஒ  ேதைவ 
காணப்ப கின்ற .  
இந்திய வம்சாவளித் 
தமிழ் மக்கள் தம  
இன உணர்விைன 
விட் க் ெகா த்ததன் 
விைளவாக மக்கள் 
ெதாைகயில் நாம் 
இன்  மிக ம் 

பின்தள்ளப் பட்டி க்கின்ேறாம்.அறிந்ேதா அறியாமேலா 
இ  நடந்தி க்கின்ற .ெதாைகமதிப் ப் படிவத்தில் 
இந்தியத் தமிழர் என்பதற்கு பதிலாக இலங்ைகத் 
தமிழர் என்  பதிவிட்டதனால் சனத்ெதாைக வீழ்ச்சி 
நிைல எம  ச கத்திற்கு ஏற்பட்டி க்கின்றன.

சனத்ெதாைகயில் வீழ்ச்சி

   1981 காலப்பகுதியில் இந்திய வம்சாவளி 
தமிழர்களின் ெதாைக எட்  இலட்சத்  
ப்பதாயிரமாக இ ந்த . இ  நாட்டின் ெமாத்த 

சனத்ெதாைகயில் 5.1 வீதமாகும். 2001 ஆம் ஆண்டின் 
கணக்ெக ப்பின்படி இவர்களின் எண்ணிக்ைக எட்  
இலட்சத்  55 ஆயிரத்  891 ஆக இ ந்த .இ  
நாட்டின் ெமாத்த சனத்ெதாைகயின் 5.08 சதவீதமாகும். 
இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் தம்ைம இலங்ைகத் 
தமிழர் என்  மாற்றிப் பதிவிட்டதால் இந்த வீழ்ச்சி 
நிைல ஏற்பட்ட .இதைன ேபராசிரியர், கலாநிதி ஏ.எஸ்.
சந்திரேபாஸ் தன  ெலான்றில்   சுட்டிக்காட்டி 
இ க்கின்றார். 
மைலயக ச கத்தின் சனத்ெதாைகயில் காணப்ப ம் 
வீழ்ச்சி நிைலயான  நிதி ஒ க்கீ , வளப்பகிர் , 
அரசியல் பிரதிநிதித் வம், உரிைமகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளல் ேபான்ற பல விடயங்களி ம் 
தாக்கம் ெச த் வதாக உள்ள  என்பைத ம் 
கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 
    ெப ம்பான்ைம அரசியல்வாதிகள் அவர்கள  
ச க ேமம்பா  குறித்  சிந்தித் , ெசயலாற்றி 
வ கின்றார்கள்.ேதசிய பிரச்சிைனக ம் அவர்கள  
ச கம் சார்ந்த பிரச்சிைனக ம் அவர்க க்கு ஆயிரம் 
இ க்கின்றன. இதனிைடேய அவர்கள் எம  மக்களின் 
பிரச்சிைனகளில் கவனம் ெச த் வார்களா ? அல்ல  
அவர்கள் சார்ந் ள்ள இன உணர்  எம்மவர்களின் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்விைனப் ெபற் க் ெகா க்க 
இடமளிக்குமா? என்ப  குறித்  சிந்திக்க ேவண் ம்.
    கடந்த கால ேதர்தல்களின் ேபா ம் நாம் இன 
உணர் , ச க ேமம்பா  என்பவற்ைறக் க த்தில் 
ெகாள்ளாமல்  ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்க க்கு 
சாதகமாக ெசயற்பட்டதன் காரணமாக மைலயக 
ச கத்தின் பிரதிநிதித் வ வீழ்ச்சிக்கு அ  
உந் சக்தியான  என்பதைன ம ப்பதற்கில்ைல. 

ெப ம்பான்ைம இனவாத சக்திகளிைடேய மைலயக 
மக்கைள எப்படி ம் விைலக்கு வாங்கி விட டி ம் 
என்ற தப்பான ஒ  எண்ணம் காணப்ப கின்ற . 
இதனால் தான் இவர்கள் அற்ப ச ைககைள 
எம்மவர்க க்கு வழங்கி ெப மதிமிக்க வாக்குகைள 
கவர்ந்  ெகாள்கின்றனர். எம்மில் சிலர் வாக்கின் 
ெப ைமயறியா  அற்ப ச ைகக க்கு அடிபணிந் , 
மதிமயங்கி தன  வாக்கிைன ெப ம்பான்ைம 
ேவட்பாளர்களிடம் தாைர வார்த்  வி கின்றனர். 
இ  பிைழயானதாகும் என்பேதா  எதிர்வ ம் 
பாரா மன்றத் ேதர்தலில் இத்தைகய பிைழயான  
நடவடிக்ைககைள மாற்றியைமக்க ற்ப தல் 
ேவண் ம்.
   மைலயக ச கத்ைதச் ேசர்ந்த ல் விகள், 
ெபா  நலைனக் காட்டி ம் சுய நலைன அதிகமாக 
ேநசிக்கின்றவர்களாக, சிலர் ேபரினவாதிகளின் 
வைலயில் வீழ்ந் ள்ள நிைலயில், மைலயக 
ச கத்ைத ம் அவர்களிடம் அடகு ைவத்  
வயி  வளர்க்க யல்கின்றனர். இத்தைகேயாைர 

மக்கள் இந்தத் ேதர்தலில் ெதளிவாக 
இனங்கண்  ேவர க்க ேவண் ம். 
மைலயக ச கத்ைதக் காட்டிக் ெகா த்  
ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்க க்கு 
வாக்குகைள ெபற் க் ெகா க்கின்ற 

கலாசாரத்தினால் எம  ச கத்தின் அபிவி த்தி 
தைடப்ப வேதா  ேதசிய ரீதியி ம் பாதக 
விைள கள் பலவற் க்கும் கம் ெகா க்க ேவண்டிய 
நிைல ஏற்ப கின்ற .
 ெமாழி உணர்  அல்ல  ெமாழிப் பற்றிைன இழந்  
இன்  சிங்கள ெமாழிச் ெசாற்கைள உள்ளீர்த் க் 
ெகாண்டி க்கின்ேறாம். ெமாழி ரிைமயின் 
தனித் வத்திைன நாம் உணர்ந்  ெகாள்வதாக இல்ைல. 
எமக்ேக உரிய  கலாசார, பண்பாட் , வி மியங்கைள 
மறந்  பிற இன கலாசாரங்களில் கவரப்பட்  
எம்ைம நாேம ெதாைலத் க் ெகாண்டி க்கின்ேறாம். 
இைவெயல்லாம் எம  இ ப்ைப ம், 
அைடயாளத்ைத ம் ேகள்விக்குறியாக்கும் 
விடயங்கேளயாகும். இந்த வரிைசயில் அரசியல் 
பிரதிநிதித் வத்திைன ம் இன்ெனா வ க்கு விட் க் 
ெகா ப்ேபாமானால் நமக்கு நாேம மண்ைண வாரிப் 
ேபாட் க் ெகாள்வதற்கு ஒப்பான ெசயலாக இ  
அைமந் வி ம் என்பதைன ம ப்பதற்கில்ைல.
  மைலயக அரசியல் பிரதிநிதித் வங்களிடம் 
இம்மக்களின் அபிவி த்தி க திய ஒ  நிகழ்ச்சித் 
திட்டம் இ த்தல் ேவண் ம். இப்பிரதிநிதித் வங்களின் 
பிைழயான ேபாக்கின் காரணமாகேவ மக்கள் 
ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்கைள ஆதரிக்கின்ற 
பிைழயான கலாசாரம் ேமெல ந்தி க்கின்ற  
என்பைத ம் மறந்  விடலாகா . தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் 
வாக்காளர்கைள கவராததன் காரணமாக இ  
நிக கின்ற . தம்ைம நம்பி வாக்களித்த மக்கள் தம்ைம 
சந்திப்பதற்கான ஏற்பா கைள ம், பிரச்சிைனகைள 
ெவளிப்ப த் வதற்கான களத்திைன ம் 
மைலயக அரசியல்வாதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்க 
ேவண் ம். ெவ மேன ேதர்தல் காலத்தில் மட் ம் 
வாக்காளர்களிடம் கும்பி  ேபா வதால் பயனில்ைல. 
மைலயக மக்களிைடேய நம்பகத்தன்ைமைய 
அரசியல்வாதிகள் கட்டிெய ப்ப ேவண் ம்.
  நாம் தைலநிமிர்ந்  வாழ்வதற்கு உரிைமகள் 
பல ம் அவசியமாகும். இத்தைகய உரிைமகைள 
உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள அரசியல் பிரதிநிதித் வம் 
இன்றியைமயாததாகும். இந்நிைலயில் ெப ம்பான்ைம 
ேவட்பாளர்கைள ஆதரிப்பைத வி த்  எம  
பிரதிநிதித் வத்ைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள நாம் 
உ தி ண ேவண் ம். 

,Ug;ig cWjpg;gLj;j
vk;ktUf;Nf thf;fspf;f Ntz;Lk;
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08 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

இந்த ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்ைத ன்னி த்தி 
பல்ேவ  ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த் ள்ளார். 
2015ஆம் ஆண்  ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் ஐக்கிய 
ேதசிய ன்னணிக்கு ஆதரவளித்தேதா  ைமத்திரிபால 
சிறிேசன அரசாங்கத்தில் அைமச்சுப் பதவி ஒன்றிைனப் 
ெபற் க்ெகாண்  அரசாங்கத்தின் நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் தன் ைறயான 500 இற்கும் 
அதிகமான தனி வீ கைளக் கட்டிக்ெகா த்தேதா  
அதற்கு பசுைம மி எ ம் உரித்  பத்திரம் ஒன்ைற ம் 
ெபற் க்ெகா த்தார். 
கடந்த நான்கைர வ டங்களில் அைமச்சின் 

நிதியிைன மிக ம் சிறப்பான வைகயில் 
ைகயாண்  பல்ேவ  அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 
ன்ென த் ள்ளார். இ வைர வெரலியா 

மாவட்டத்திற்கு மாத்திரம்  வைரய க்கப்பட்டி ந்த 
பல்ேவ  அபிவி த்தித் திட்டங்கைள அதற்கு அப்பால் 
கண்டி, மாத்தைள, ப ைள, ேககாைல, இரத்தினப் ரி, 
ெமானராகைல, கு நாகல், க த் ைற, காலி மற் ம் 
மாத்தைற ஆகிய மாவட்டங்க க்கும் விஸ்தரித்த 

ெப ைம ன்னாள் அைமச்சர் பழனி திகாம்பரத்ைதேய 
சா ம்.
இங்கு ஒ  பக்கத்தில் குறிப்பி வ  கடினமாக 

இ ப்பி ம் மிக க்கியமான அபிவி த்தி மற் ம் 
உரிைமசார் விடயங்கைள மாத்திரம் இங்கு குறிப்பிட 
எண் கின்ேறாம். 

 இவரின் அபிவி த்தி ெசயற்பா கைளப் 
பார்க்கும்ேபா  அைமச்சர் ஒ வராக கடந்த 
நான்கைர வ டங்களில் சாதித் க் காட்டியைவ 
ஏராளம். தனக்குக் கிைடத்த ெபா ப்பிைன சரிவர 
நிைறேவற்றி அதன் லம் மைலயக மக்க க்கு 
தன்னாலான ேசைவயிைன வழங்கி வ வேதா  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு நியாயமான சம்பள 
உயர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்பதில் 
எப்ேபா ம் ைனப் டன் ெசயற்ப வேதா  
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் இ ந்  பா 2500 வீதம் 
இரண்  மாதங்கள் ெபற் க்ெகா த்தைமைய இங்கு 
சுட்டிக்காட் தல் ேவண் ம்.  
அ த்தவாரம் மற் ெமா  மக்கள் பிரதிநிதியின் 

ெசயற்பா கள் குறித்த தகவல்க டன் சந்திப்ேபாம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்குள்ளான 
836 கடற்பைடயினர் இ வைரயில் ரணமாக 
குணமைடந் ள்ளதாக கடற்பைட ேபச்சாளர் 
ெதரிவித் ள்ளார்.
இலங்ைகயில் 2042 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள .
ெகாேரானா ெதாற் க்கு உள்ளானவர்களில் தற்ேபா  வைர 1678 ேபர் ரணமாக குணமைடந்  

வீ  தி ம்பி ள்ளனர்.  தற்ேபா  ெதாடர்ந்  353 ேபர்  ைவத்தியசாைலகளில் தங்கி சிகிச்ைச 
ெபற்  வ கின்றனர். இேதேவைள 40 ேபர் ெகாேரானா ெதாற்  சந்ேதகத்தில் ைவத்திய 
கண்காணிப்பில் உள்ளனர். இவர்களில் 11 ேபர் உயிரிழந் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

ெபா  
இடங்களில் 
கக்கவசம் 

அணியாதவர்கைள 
14 நாட்கள் தனிைமப்
ப த்த க்கு 
அ ப் வதற்கு 
நடவடிக்ைக எ க்கப்
பட ள்ள . 
இதன்படி கடந்த திங்கட்கிழைம  தல் நா  ராக ம் 
கக்கவசம் அணியாதவர்கள் ெதாடர்பாக விேசட 

அவதானம் ெச த்தப்பட் ள்ளதாக ெபாலிசார் 
அறிவித் ள்ளனர். 
கடந்த 26 ஆம் திகதி ேமல் மாகாணத்தில் 

ெபா  இடங்களில் 19,0000 ேபர் ேசாதைனக்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ள டன் அவர்களில் 67000 
ேபர் கக்கவசம் அணியா  இ ந் ள்ளதாக 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . இதைன ெதாடர்ந்ேத இ  
ெதாடர்பான நடவடிக்ைககள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன.
ெபா  இடங்களில் கக்கவசம் அணியாமல் நடமாடிய 

சுமார் 1,214 நபர்கள் இ வாரங்கள் தனிைமப்ப த்தல் 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கும் வைகயில் 
அறி த்தப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸார் ெதரிவிக்கின்றனர். 
ெபாலிஸ் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டைத அ த்  ச க 

இைடெவளிகைள கைடப்பிடிப்ப  மற் ம் ெபா  
இடங்களில் கக்கவசம் அணிவதன் க்கியத் வம் 
ெதாடர்பாக ெபா  மக்க க்கு விழிப் ட் ம் வைகயில் 
ேமல் மாகாணத்தில் ெபாலிஸார் விேஷட நடவடிக்ைகயிைன 
ன்ென த் ள்ளனர். இேதேவைள  கக்கவசம் 

அணியாமல் நடமாடிய 
1280 ேப க்கு  அறி ைர 
வழங்கி அவர்க க்காக 
கக்கவசங்கைள ம் 

ெபாலிஸார் 
வழங்கி ள்ளனர். 
இேதேவைள, ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவைல 
கட் ப்ப த் வதற்காக 
சுகாதார வழி ைறகைள 
பின்பற்றத்தவறிய சுமார் 
7,000 நபர்கள் எச்சரிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டனர்.

2020 ஆம் ஆண்  பாரா மன்ற ேதர்தலின் வாக்ெகண் ம் நடவடிக்ைக 
ஓகஸ்ட் மாதம் 6 ஆம் திகதி காைல 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்ப ம் என 
ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தைலவர் ெதரிவித் ள்ளார்.
அதனடிப்பைடயில் தலாவ  ேதர்தல் டி  6 ஆம் திகதி பிற்பகல் 4 

மணிக்கு வழங்கப்ப ம் என ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

ΨகЖகவசС அaயா˙ſХ 
14 நாЛகЦ

தǻைமРபΡНதХ

ெகாேரானா  ெதாФ ˇΪОΤ 
1678 ேபУ  ΜணС

ΨதலாவΤ ேதУதХ Ψſί 6 ஆС  க

ைகப்படம் எ க்கச் 
ெசன்ற (wedding preshoot) 

இளம்ேஜாடி ஒன்  தவறி வி ந்ததில் இைளஞன் உயிரிழந்த நிைலயில் வதி காப்பாற்றப்பட் ள்ளார்.
லக்கல ெபாலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பிரேதசத்தில் உள்ள நகல்ஸ் பகுதியில் அைமந் ள்ள ேசர எல்ல 

எ ம் இடத்திேல இந்த சம்பவம் இடம்ெபற் ள்ள . கு ணாகல் பகுதிைய ேசர்ந்த 27 வய ைடய 
இைளஞன் ஒ வேர இவ்வா  உயிரிந் ள்ளார்.
அ த்த மாதம் தி மணம் ெசய்ய ள்ள இவர்கள், தம  ெபற்ேறா டன், கு ணாகல் 

பிரேதசத்திலி ந்  லக்கல ரிவஸ்டன், நக்கிள்ஸ் ேபான்ற பிரேதசங்களில் ைகப்படம் எ ப்பதற்காக 
ெசன் ள்ளனர். ரிவஸ்டன் பிரேதசத்திலி ந்  12 
கிேலாமீற்றர் ரத்தில் அைமந் ள்ள இ க்கு ர, ேசர 
எல்ல நீர்வீழ்ச்சியில் ைகப்படம் எ க்க இவர்கள் 
யற்சித் க்ெகாண்டி ந்த ேவைளயில், திடீெரன்  குறித்த 

இைளஞ ம் வதி ம் நீரில் வ க்கி வீழ்ந் ள்ளனர். 
இதைனத் ெதாடர்ந்  குறித்த வதி அங்கு வந்தவர்களினால் 

ΧைகРபடெமΡЖகИ ெசПற ேஜாſ
 தவ  ΗЧОத Х  இைளஞП பˇ!

நாங்கள் ஆட்சியைமத்தால் ஒேர நாளில் 3,000 
இரா வத்தினைர ெகாைல ெசய்ததாக கூறிய க ணா 
அம்மாைன ன் ெகாண்  நி த் ேவாெமன ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
தைலவர் சஜித் பிேரமதாச ெதரிவித் ள்ளார். 
ேதர்தல் பிரசாரக் கூட்டெமான்றில் கலந்  ெகாண்  உைரயாற் ைகயில்  

அவர் ெதரிவித் ள்ளதாவ , எங்க ைடய நாட்  பிரதமரின் 
ெசயற்பா கைள பார்க்கும் ேபா  அவர் நாட்டின் அபிவி த்தி 
ெதாடர்பாக ஒ  வார்த்ைதக் கூட ேபசுவதில்ைல.  அதற்கு பதிலாக 
வி தைலப் லியினராக இ ந்த க ணா அம்மாைன நல்லவராக்கும் 
ெபா ப்ைப ஏற் ள்ளார் என ெதரிவித் ள்ளார். 

நாЗகЦ ஆЛżயைமНதாХ 
கΪணாைவ சЛடНΤЖΜ ΨП ǺΫНΤேவாС

சஜித் பிேரமதாச
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எம். ெசல்வ ராஜா  

ப  ைளக்கு அண்ைம யி ள்ள இங்
கு  காமம் ெப ந்ே தாட்டப் பி ரிவில் 
காடாக்கப்பட்   ைகவி டப்பட் டி க்கும்  
ேதயிைலக் காணிைய மீள ம் ெசயற்ப
த்த இலங்ைகத் ெதாழி லாளர் ஐக் கிய 
ன்னணி  ன்வந் ள்ள .

காடாக்கப்பட்   ைகவி டப்பட் டி க்கும் ஐந்  ெஹக்
டயர் ேதயிைலக் காணிைய வளப்ப த் ம் வைகயில் 
இலங்ைகத் ெதாழி லாளர் ஐக் கிய ன்னணி  குறிப்
பிட்ட காட் டிைன அழித்  ேதயிைலக் காணிைய மீட்க  
சிர ம தான ெசயற்பா ெடான் றிைன கடந்த வாரம்  ேமற்
ெகாண்ட .
இச் சி ர ம தான ெசயற்பாட்டில் இலங்ைகத் ெதாழி

லாளர் ஐக் கிய ன்னணி ேதசிய ெதாழி லாளர் 
சங்கம்,இலங்ைக ெதாழி லாளர் காங் கிரஸ், உள் ளிட்ட 
ெதாழிற்சங்க அங்கத் தி னர்கள் 130 ேப ம் கட்சி, 
ெதாழிற்சங்க ேபதங்க க்கப்பால் ச க ரீதியில் ஒன் றி
ைணந்  சிர ம தானப் பணி கைள ேமற்ெ காண் டி ந்தனர். 
இப் பணியில் ெபண் ெதாழி லா ளர்கேள கூ  த லாக 

பங்ேகற் றி ந்தனர். காடாக்கப்பட்ட இத் ேதயிைலக் 
காணியில் பன்றி, சி த்ைதப் லிகள்  குரங் குகள்,பாம்
கள் இ ப்ப தா க ம்  ெதாழி லா ளர்கள் கூறினர். 
மிகுந்த எச்ச ரிக்ைக டன் ெதாழி லா ளர்கள் காட் டிைன 
அழித் , ேதயிைலச் ெசடி கைள மட்டப்ப த்தி சுத்தப்
ப த் தினர். ெதாழி லா ளர்கள் அக்காட் டிற் குள் ளி ந்த 
குள விக் கூ ெடான் றிைன ைக ஏற்ப த்தி அகற் றினர்.   
ேம ம், அங் கி ந்த பாரிய மர ெமான்றில் இ க்கும் 

குள விக் கூ  கைள அகற்ற ம் ேதாட்ட நிர்வாகம் நட
வ டிக்ைக கைள எ த்  வ  கின்ற .
பலாங்ெ காைட பிளாண்ேடசன் கம்ப னியின் 

ெபா ப்பில் கிளன் அல்பின் ேதயிைல ெப ந்ே தாட்
டத்தின் இங் கு  காமம் பிரிவில் காட ழித்  ேதயிைலச் 
ெசடி கைள வளப்ப த் ம்  இச் சி ர ம தா னப்ப ணியில் 
சுமார் ன்  ெஹக்டயர் ேதயிைலக் காணி சீர ைமக்கப்
பட்ட . 
இன் ம் ஒ  வாரத்தில் இத் ேதயிைலச் ெசடிகள் 
லம் ேதயிைலத் தளிர்கைளக் ெகாய்ய டி  ெமன்   

ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் ெதரி வித்தனர். இத்ேத
யிைலத் ேதாட்டப் பிரிவின் ஒ  பகுதி காடாக்கப்பட்
ட தினால் ெதாழி லா ளர்கள் ஏைனய ெதாைல வி ள்ள 
ேதயிைலத் ேதாட்டப் பிரி  க க்கு அ ப்பப்பட்ேட  
ெதாழில் ெசய்  வந்தனர். 

இந் நிைல யிைன மாற்றி இேத 
ேதாட்டப் பிரிவில் ெதாழி லா
ளர்கள் ெதாடர்ந் ம் ெதாழிலில் 
டவ்  ப  வ தற்ேக  ேமற்படி 

சிர ம தானப் பணி ேமற்ெ காள்ளப்
பட் டி ந்த . ெதாடர்ந்  வ ம் 
ஞாயி  தினங்களில் சிர ம தானப் 
பணிகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்   

காடாக்கப்பட் டி க்கும் ேதயிைலக் காணிைய வளப்ப
த் ம் நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  ெமன் ம் 

ெதரி விக்கப்பட்ட . கடந்த 21ஆம் திகதி  இடம்ெபற்ற 
இவ் ஆரம்ப சிர ம தானப் பணியில் ேதாட்ட பிரதி 
கா ைம யாளர் லித்த ெதளிந்த ெகாட, கள ேமற்பார்

ைவ யாளர் எய்ச்.எம். குண தி லக்க ஆகி ேயா ம் கலந்  
ெகாண் டி ந்தனர்.

ேதாட்ட பிரதி கா ைம யாளர் லித்த ெதளிந்த ெகாட 
அங்கு உைர யாற்  ைகயில்  “ேதாட்ட மக்கைள பிர தி நி
தித் வம் ெசய் ம் ெதாழிற்சங்க ெமான்   எம் டன் 
ெதாடர்  ெகாண்   எங்க ைள ம் ெதாழி லா ளர்க
ைள ம் இைணத் க்ெ காண்   இத்த ைகய சிர ம தானப் 
பணிைய ேமற்ெ காள்வ  வர ேவற்கத்தக்க விட ய
மாகும். ெதாழி லா ளர்க க்கும் எமக்கும் இைணப் ப் 
பால மாக அத் ெதாழிற்சங்கம் ெசயற்ப  கின்ற . 
ேதாட்டத்ைதப் பா  காக்க ேவண்  ெமன்ற நல் ேநாக்கத்
டன் ெசயற்ப ம் இப்ப ணிக்கு எம  ஆத ர  என் ம் 

உண் . நாம ைன வ ம் இைணந்  இத் ேதாட்டத்ைத 
வளப்ப த்திக் ெகாள்ள பா  ப ேவாம். குள விக் கூ  
அச் சு த்தல்க ளி லி ந்   ெதாழி லா ளர்கைளப் பா
காக்க ம்  ஆக்கப் ர்வ நட வ டிக்ைக கைள எ ப்ேபன்” 
என் ம் கூறினார்.இச் சிர ம தா னத் திற்கு ஏற்பாட்டா ள

ரான  இலங்ைக ெதாழி லாளர் ஐக் கிய ன்னணியின் 
நிதிச் ெசய லாளர் இரா. சேலா ப ராஜா தம  ைரயில்  
“எம  தைலவர் எஸ். சதா சி வத்தின் சிந்த ைனக்க ைமய  
இச் சிர ம தானப் பணிைய ேமற்ெ காள் கின்ேறாம். 
ெப ந்ே தாட்டங்கள் காடாக்கப்ப  வைத எம்மால் 
எவ்வ ைக யி ம் அ  ம திக்க டி யா . ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்கேள  எம  ச  கத் திற்கு அைட யா ள ம்  
இ ப்  மாகும். 

ெவளி யார்கள் ெப ந் ேதாட்டங்கைள ைகய கப்ப
த் ம் வைகயில்  ேதாட்டக் காணி கைள அப க ரித்  

வ ம் இன்ைறய காலக்கட்டத்தில்  எம  ெதாழி லா
ளர்கள் காடாக்கப்பட் டி க்கும் ேதயிைலக் காணி கைள 
சுத்தப்ப த்தி  அதைன வளப்ப த்தி வ  கின்றனர். 
ேதயிைலக் காணி ெவ  மேன இ ந்தால் தாேன  
ெவளி யார்கள் பிர ேவ சித்  ேதயிைலக் காணிைய 
ைகய கப்ப த்  கின்றனர். அக்கா ணியில் ேதயி ைலைய 

வளப்ப த் தினால்  எந்த ெவா  ெவளி யா ம் 
ேதாட்டங்க க்குள் பிர ேவ சிக்க டி யா .
ெப ம் பரப்ப ள விைனக் ெகாண்ட வள

மான ேதயி ைலையக் ெகாண்ட  இங் கு 
காமம் ேதாட்டம். ஏற்க னேவ பல  ஏக்கர் 
ேதயிைலக் காணி யிைன பல்ேவ  ேவைலத் திட்
டங்க க்ெகன்  பறி ெகா த்  விட்   சிறி த ள  
பரப் பிைன இத்ே தாட்டப் பிரி  ெகாண் ள்ள . 
இத ைன ம் பறி ெகா த்  விட்டால்  இங் கு 
காமம் ேதாட்ட மக்கள் ர் வீ க மாக பா  காத்  
வந்த இத் ேதாட்டேம இல்லா  மைறந்  வி ம். 
இதைன எம்மால் அ  ம திக்க டி யா .
ஜன வ சம நி  வன கட் டிடத் ெதாகுதி கிரா

மிய வீட ைமப் த் திட்டம் ைகத்ெ தாழில் அபி
வி த்திப் ேபட்ைட  ஆைடத் ெதாழிற்சாைல  ஊவா 
– ெவல்லஸ்ஸ பல்க ைலக்க ழகம் என்  பல  ஏக்கர் 
ெகாண்ட வள மான ேதயிைலக் காணிகள் அர சினால் 
சுவீ க ரிக்கப்பட்  விட்டன. ப ைள மாந க க்கு அண்
ைமயில் இத்ே தாட்டப் பிரி  இ ப்பதால் இச் சுவீ க ரிப்
க்கள் இடம்ெபற் ள்ளன.
 இந் நி ைலயில் இத் ேதாட்டப் பிரிவில் ேம ம் 

காணிகள் காடாக்கப்பட்டால்  இத் ேதாட்டத்ைத நம் பி யி
க்கும் ெதாழி லா ளர்களின் வாழ்வா தா ரங்கள் ேகள் விக்

கு றி யாகி வி ம்.
ஆகேவ தான் எம  ெதாழிற்சங்கத்தின் லம் 

இத்த ைகய சிர ம தானப் பணி கைள ேமற்ெ காண் டி க்
கின்ேறாம். இப்பணி ெமன்ேம ம் ஏைனய ெப ந்
ேதாட்டங்க க்கும் விஸ்த ரிக்கப்ப ம்” என்றார். 

rpukjhdk; %yk; Rj;jg;gLj;jpa njhopyhsu;fs;
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இந்த வாரம் 
அக்கரப்பத்தைனையச் 
ேசர்ந்த யஸ்மின் 

வி ம்பிக்ேகட்ட  

வசீகரா திைரப்படப் 
பாடல் 
பிரசுரமாகிற .

நீங்கள் வி ம் ம்  திய, இைடக்கால மற் ம் பைழய 
பாடல்கைள 051–7388101 என்ற இலக்கத்திற்ேகா, hatton@virakesari.
lk என்ற  
E–mail கவரிக்ேகா அல்ல  தபால் லேமா அ ப்பி 
ைவக்கலாம்.

நான் வி ம்பிய பாடல்,
சூரியகாந்தி, இல.1/3, காமினி ேபக்கரி கட்டடம்,

இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.

படம் :வசீகரா 

இைச :S.A.ராஜ்குமார்

பாடியவர் :ஹரிஹரன், சாதனாசர்கம்

பாடல் வரி : நா. த் குமார்

ெநஞ்சம் ஒ  ைற நீ என்ற
கண்கள் ம ைற பார் என்ற
ெநஞ்சம் ஒ  ைற நீ என்ற
கண்கள் ம ைற பார் என்ற
ெரண்  கரங்க ம் ேசர் என்ற
உள்ளம் உனக்குத் தான் என்ற
சத்தமின்றி உத கேளா த்தம் எனக்கு 
தா என்ற
உள்ளம் என்ற கத கேளா உள்ேள 
உன்ைன வா என்ற
நீ தான் நீ தான் எந்தன் உள்ளம் திறந்
உள்ேள உள்ேள வந்த தல் ெவளிச்சம்
நீ தான் நீ தான் எந்தன் உயிர் கலந்
ெநஞ்ைச ெநஞ்ைச ெதாட்ட தல் 
ஸ்பரிசம்
கன்னம் என் ம் தீ அைணப்  
ைறயில்

உன் த்தம் தாேன பற்றி ெகாண்ட 
தல் தீ

கிள் ம் ேபா  எந்தன் ைகயில் 
கிைடத்த
 உன் விரல் தாேன நா ம் ெதாட்ட 
தல் 

உன் பார்ைவ தாேன எந்தன் ெநஞ்சில் 
தல் சலனம்

அன்ேப என் ம் நீ அல்லவா
கண்ணால் ேபசும் தல் கவிைத
கால ள்ள காலம் வைர
நீ தான் எந்தன் தல் குழந்ைத
ெநஞ்சம் ஒ  ைற நீ என்ற
கண்கள் ம ைற பார் என்ற
காதல் என்றால் அ  வின் வடிவம்
ஆனால் உள்ேள அ  தீயின் உ வம்
காதல் வந்தால் இந்த மி ந ம் 
பத்தாம் கிரகம் ஒன்றில் பாதம் பர ம்  
காதல் வந்  ெநஞ்சுக்குள்ேள ைழ ம்
ஒ  தட்பெவப்ப மாற்றங்க ம் நிக ம்
காதல் வந்  கண்ைண தட்டி எ ப் ம்
அ  ஊசி ஒன்ைற உள் க்குள்ேள 
அ ப் ம்
இந்த காதல் வந்தால் இைல கூட மைல 
சுமக்கும்
காதல் என்ற வார்த்ைதயிேல
ஒன்றாய் ேசர்ந்  நாம் ெதாைலேவாம்
காதல் என்ற காற்றினிேல
சி ேபால நாம் அைலேவாம்

ெநஞ்சம் ஒ  ைற நீ என்ற  
கண்கள் ம ைற பார் என்ற
ெரண்  கரங்க ம் ேசர் என்ற  
உள்ளம் உனக்குத தான் என்ற  
சத்தமின்றி உத கேளா த்தம் எனக்கு 
தா என்ற  
உள்ளம் என்ற கத கேளா உள்ேள 
உன்ைன வா என்ற

நடிைக வனிதாைவ, பீட்டர் ேபால் ஞாயிற் க்கிழைம தி மணம் ெசய் ெகாண்ட நிைலயில், அவரின் தல் மைனவி ெபாலிஸ் நிைலயத்தில் ைறப்பா  ெகா த் ள்ள  பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள .
விஜய்யின் சந்திரேலகா படத்தின் லம் தமிழ் சினிமா க்கு கதாநாயகியாக அறி கமானவர் வனிதா. நடிகர் விஜயகுமாரின் மகளான இவர், பீட்டர் ேபால் என்பவைர கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம கிறிஸ் வ ைறப்படி தி மணம் ெசய்  ெகாண்டார். இந்நிைலயில் பீட்டர் ேபால் மீ  வடபழனி ெபாலில் நிைலயத்தில், அவரின் தல் மைனவி எலிசெபத் ெஹலன் கார் அளித் ள்ளார். பீட்ட டன் தி மணமாகி தமக்கு 2 குழந்ைதகள் இ க்கும் நிைலயில் ைறயாக விவாகரத்  அளிக்காமல், அவர் வனிதாைவ தி மணம் ெசய்ததாக கார் ெதரிவித் ள்ளார். க த்  ேவ பா  காரணமாக, கடந்த 7 ஆண் களாக பிரிந்  வாழ்ந்  வ ம் நிைலயில், வனிதாைவ பீட்டர் தி மணம் ெசய் ள்ளதாக ம், ைறயாக விவாகரத்  அளித்த பின்னேர வனிதாைவ தி மணம் ெசய்  ெகாள்ேவன் என பீட்டர்ேபால் ஏற்கனேவ கூறியதாக ம், அவர் அைத பின்பற்றாமல் வனிதாைவ தி மணம் ெசய்ததாக ம் எலிசெபத் ெஹலன் அந்த கார் ம வில் 

குறிப்பிட் ள்ளார். இந்த விவகாரம் பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள . 

வǻதா – ΏЛடУ ேபாХ ΪமணС சУИைசǾХ

காவல் 
ைறைய 

ெப ைமப்ப த்தி 
5 படம் 
எ த்ததற்காக மிக 
மிக ேவதைனப்
ப கிேறன் என்  
இயக்குநர் ஹரி 
அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.
சாத்தான்குளம் 

விவகாரம் 
குறித்  ஏற்கனேவ பல ேகாலி ட் பிரபலங்கள் 
க த்  கூறிய நிைலயில் தற்ேபா  
இ குறித்  இயக்குநர் ஹரி அறிக்ைக ஒன்ைற 
ெவளியிட் ள்ளார் அந்த அறிக்ைகயில் அவர் 
கூறியி ப்பதாவ , சாத்தான்குளம் சம்பவம் 
ேபால் இனி ஒ  ெகா ரம் நடந் விட கூடா . 
இதற்கு ஒேர வழி குற்றவாளிக க்கு அதிகபட்ச 
தண்டைன வழங்குவேத. காவல் ைறயில் 
உள்ள சிலரின் அத் மீறல் அந்த ைறையேய 
களங்கப்ப த்தி ள்ள ! காவல் ைறைய 
ெப ைமப்ப த்தி 5 படம் எ த்ததற்காக 
ெவட்கப்ப கிேறன்!” என்  இயக்குநர் ஹரி 
அந்த அறிக்ைகயில் ெதரிவித் ள்ளார்.

ேவதைன
Р

பΡźேறП
 

இயக்குநர் 
ஹரி சினிமா வாய்ப்  ேதடி ேமாசடி நபர்களிடம் 

ெபண்கள் ஏமாற ேவண்டாம் என்  நடிைக 
ர்ணா கூறி ள்ளார்.
ேகரளாவில் நடிைக ர்ணாைவ தி மணம் 

ெசய்வதாக ஏமாற்றி பணம் பறிக்க யன்ற 
ேமாசடி கும்பைல ெபாலிஸார் ைக  
ெசய் ள்ளனர். இந்த நிைலயில் நடந்த சம்பவம் 
பற்றி ர்ணா ெதரிவித் ள்ளைம வ மா ,

“எங்கள் உறவினர்களின் நண்பர்கள் லம் 
தன  ெபயர் அன்வர் என்  ெசால்லி எங்கள் 
கு ம்பத்தின டன் அந்த நபர் அறி கமானார். 
என  ெபற்ேறார்கள், அன்வர் ெபற்ேறார் சேகாதரி, சேகாதரி மகள் 
எல்ேலாரிட ம் ேபசிேனாம். எங்கள் வீட் க்கும் வந்தனர். அவர்கள் 
பற்றிய விவரங்கைள ேகட்ட ம் பதில் ெசால்லாமல் வீட்டில் இ ந்  
ெவளிேயறி விட்டனர்.
அதன்பிறகுதான் ேபானில் பணம் ேகட்டார்கள். பணம் ெகா க்க 

ம த்த ம் மிரட்டினார்கள். வீட்டில் இ ந்  ெவளிேய வ ம்ேபா  
பார்த் க்ெகாள்கிேறாம் என்  எச்சரித்தனர். ெபரிய நடிைக என்  
நிைனத்  விட்டாயா. ேமைட நிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்கிறாய் 
இல்ைலயா? பார்த் க்ெகாள்கிேறாம் என்றனர். 
என்ைனேபால் ேவ  யா ம் பாதிக்க கூடா  என் தான் 
கார் அளித்ேதன்.
பலர் இவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட  இப்ேபா  

ெவளிச்சத் க்கு வ கிற . சினிமா அழகியலான உலகம். 
பட வாய்ப்  வாங்கி த கிேறன் என்  பலர் வ வார்கள் 
அவர்களிடம் 
எச்சரி
க்ைகயாக 
இ க்க 
ேவண் ம். 
பல இளம் 
ெபண்கள் 
ெகாச்சியில் அைற எ த்  
தங்கி நடிைகயாகும் கனேவா  சினிமா 
வாய்ப்  ேத கிறார்கள். யார் வாய்ப்  வாங்கி 
த வதாக அ கினா ம் அவர்கைள பற்றி ேதாழிகள் 
லம் நன்றாக விசாரித்  ெதரிந்  ெகாண்  டி  

எ ங்கள்.” இவ்வா  ர்ணா கூறினார்.

நடிைக ர்ணா
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உன்ைன ஒன்  ேகட்ேபன் உண்ைம 
ெசால்ல ேவண் ம்
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதான் ம்… என்ன பாட ேதான் ம்
உன்ைன ஒன்  ேகட்ேபன் உண்ைம 
ெசால்ல ேவண் ம்
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதான் ம்… என்ன பாட ேதான் ம்

காதல் பாட்  பாட காலம் இன் ம் 
இல்ைல
தாலாட்  பாட தாயாகவில்ைல
உன்ைன ஒன்  ேகட்ேபன் உண்ைம 
ெசால்ல ேவண் ம்
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதான் ம்

நிலவில்லா வானம் நீரில்லா ேமகம்
ேபசாத ெபண்ைம பாடா  உண்ைம
கண்ைண ெமல்ல ம் தன்ைன 
எண்ணி வா ம்
ெபண்ைண பாட ெசான்னால் என்ன 
பாட ேதான் ம்
உன்ைன ஒன்  ேகட்ேபன் உண்ைம 
ெசால்ல ேவண் ம்
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதான் ம்

தனிைமயில் கானம் சைபயிேல ேமானம்
உற தான் ராகம் உயிெரல்லாம் பாசம்
அன்  ெகாண்ட ெநஞ்சில் அ பவம் 
இல்ைல
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதாண் ம்
உன்ைன ஒன்  ேகட்ேபன் உண்ைம 
ெசால்ல ேவண் ம்
என்ைன பாட ெசான்னால் என்ன பாட 
ேதான் ம்… என்ன பாட ேதான் ம்

படம் : திய பறைவ
இைச : எம். எஸ். விஸ்வநாதன்
பாடல் : பி. சுஷீலா

ேபட்ட, மாஸ்டர் 

ேபான்ற 

படங்களில் 

நடித்  

பிரபலமான நடிைக மாளவிகா 

ேமாகனன், நயன்தாராைவ விட 

அதிகம் சம்பளம் வாங்குவதாக 

கூறப்ப கிற .ரஜினிகாந்தின் ேபட்ட' படத்தில் 

சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் 

மாளவிகா ேமாகனன். தற்ேபா  விஜய் 

ேஜாடியாக மாஸ்டர் படத்தில் நடித்  

வ கிறார். ஒ  படத்திேலேய விஜய் டன் 

நடிக்கும் அள  உயர்ந்தைத சக நடிைககள் 

ெபாறாைமயாக பார்க்கின்றனர். மாஸ்டர் 

திைரக்கு வ ம் ன்ேப அவ க்கு ெபரிய 

பட்ெஜட் படங்களில் நடிக்க வாய்ப் கள் 

வ கின்றன. இந்தநிைலயில் இந்தி படெமான்றில் நடிக்க 

மாளவிகா ேமாகனைன ஒப்பந்தம் ெசய் ள்ளனர். இந்த 

படத்ைத ரவி உத்யவார் இயக்குகிறார். இவர் மைறந்த 

ஸ்ரீேதவி நடித்த 'மாம்' படத்ைத இயக்கியவர் என்ப  

குறிப்பிடத்தக்க . இந்தி படத்தில் மாளவிகா ேமாகனன் 

அதிரடி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக ம், 

இதற்காக ெகாேரானா ஊரடங்கில் சண்ைட பயிற்சிகள் 

கற்  வ வதாக ம் கூறப்ப கிற . 

ஊரடங்கு டிந்த ம் படப்பிடிப்ைப ெதாடங்க 

உள்ளனர். இந்த படத்தில் நடிக்க மாளவிகா 

ேமாகன
க்கு .5 ேகாடி சம்பளம் ேபசி இ ப்பதாக 

தகவல் ெவளியாகி உள்ள . தமிழில் நயன்தாரா ஒ  

படத் க்கு .4 ேகாடி சம்பளம் வாங்குகிறார். அைத 

மாளவிகா ேமாகனன் ந்திவிட்டார் என்கின்றனர்.

சிவகார்த்திேகயன் படத்தில் இ ந்  

ெவளிேயற்றப்பட்ட
தாக வந்த ெசய்திக்கு நடிைக ரகுல் 

பிரீத் சிங் காட்டமாக பதில் அளித் ள்ளார்.

இன்  ேநற்  நாைள பட இயக்குநர் ரவிக்கு
மார் 

இயக்கத்தில் சிவகார்த்திேகயன்
, இஷா ேகாபிகர், ர

குல் 

பிரீத் சிங், ேயாகி பா  உள்ளிட்ேடார் நடி
ப்பில் உ வாகி 

வ ம் படம் அயலான். 

அயலான் படப்பிடிப்பில் கலந்  ெகாள்ள ரகுல் பிரீத் 

சிங் ம ப்பதாக ம், ெகாேரானாைவக்
 காரணம் காட்டி 

அவர் படப்பிடிப்பி
ல் கலந்  ெகாள்ள ம ப்பதாக ம், 

அதனால் படத்திலி ந்  அவைர ெவளிேய
ற்ற 

படக்கு  டி  ெசய்தி ப்பதாக ம் ெசய்திகள் 

ெவளியான . அதற்கு இயக்குநர் மற் ம் ரகுல் பிரீத் 

சிங் இ வ ம் ம ப்  ெதரிவித் ள்ளனர்.

ரகுல் பிரீத் சிங் தன  ட்விட்டர் பதிவில்
, இப்ேபா  

யார் படப்பிடிப்  நடத் கிறார்கள் என்  என்னிடம் 

ெசால் ங்கள். நான் படப்பிடிப் க்கு ெசல்ல மிக ம் 

ஆவலாக உள்ேளன் என் ம், வதந்தி பரப் ேவா க்கு 

காட்டமாக ம் பதிலளித் ள்ளார்.

அயலான் இயக்குநர் ரவிக்கு
மார் தன  ச கவைலதள 

பதிவில், வதந்திகைள ெவளியிட 

ேவண்டாம். மீண் ம் ரகுல் 

பிரீத் சிங் உடன் இைணந்  

படப்பிடிப்ைப ெதாடங்க 

அைனவ ம் ஆவலாக 

உள்ேளாம்” என்  

கூறி ள்ளார்.

தமிழ் 

சினிமாவில் ன்னணி நடிகராக 

வலம் வ ம் விஜய் ெஹாலி ட் 

நடிகைர பின்பற்றி வ கிறார்.

விஜய் ரசிகர்கள் அவர  

ஸ்ைடல் உைட என பல 

விஷயங்கைள அப்படிேய 

பின்பற் வ  வழக்கமான 

ஒன் தான். அ ேபால மற்ற சினிமாத் ைறகளில் 

நட்சத்திரங்களாக இ க்கும் நடிகர்கள் ெசய் ம் 

விஷயங்கைள நம் நாட்டில் உள்ள நடிகர்கள் 

பின்பற் வ ம் ஆச்சரியமான விஷயம் அல்ல.

 தற்ேபா  விஜய் ெசன்ைன நீலாங்கைரயில் பீச் 

ஹ ைஸ மீண் ம் கட்டி வ கிறார். அந்த வீ  பிரபல 

ெஹாலி ட் நடிகர் டாம் க் ஸ் ைவத் ள்ள பீச் ஹ ஸ் 

ேபாலேவ கட்டப்பட்  வ கிற  என கூறப்ப கிற .

 ஒ ைற அெமரிக்கா ெசன்ற விஜய், ெஹாலி ட் 

நடிகர் டாம் கு ஸ்ன் பீச் ஹ ைஸ பார்த்  

வியந் ள்ளார். அ ேபாலேவ தற்ேபா  தான் கட்டி 

வ ம் வீட்ைட வடிவைமக்க கூறி ள்ளார் விஜய் என் ம் 

ெசால்லப்ப கிற .

ெஹாˇφЛ நſகைர 
ǼПபФΫС ˙ஜТ

வரலாற்  படங்களில் நடித்  
பிரபலமான நடிைக மாப்பிள்ைள பார்த்  
விரக்தி அைடந்  இ க்கிறாராம்.
படங்களில் நடிப்பைத குைறத் க் 

ெகாண்  தி மணத்திற்கு தயாரான 
நடிைகக்கு எத்தைனேயா 
மாப்பிள்ைளகைள பார்த் ம், 
ஒ  மாப்பிள்ைள ம் 
அைமயவில்ைலயாம்.  
அவ க்கு பிடித்தால் அம்மா, 

அப்பா க்கு பிடிக்கவில்ைலயாம். அம்மா, 
அப்பா க்கு பிடித்தால், இவ க்கு 
பிடிக்கவில்ைலயாம். ஏறக்குைறய 
நடிைகக்கு விரல் வித்ைத நடிகரின் 
ஜாதகமாம். இதனால், நடிைக விரக்தி 
அைடந்  இ க்கிறாராம்.

விரக்தியில் நடிைக

źΞ 
źΞ
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11 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

இலங்ைக ெதாழி லாளர் ஐக் கிய ன்னணி அைமப்
பாளர் காளி த்  ெசல்வ குமார் ேபசு ைகயில்  “ஊவா 
பல்க ைலக்க ழ கத் திற்கும் இங் கு  காமம் ேதாட்டப் பி
ரி வி லி ந்  65 ஏக்கர் வள மான ேதயிைலக் காணி 
சுவீ க ரிக்கப்பட் ள்ள . இச் சுவீ க ரிப்பின் ேபா   இங்
கு  காமம் ேதாட்ட இைளஞர்  வ திகள் 50 ேப க்கு  
ஊவா பல்க ைலக்க ழ கத்தில் கல் வி சாரா ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் வழங் கு வ தாக சம்மந்தப்பட்ட வர்களால் 
உ தி கூறப்பட்ட .
ஆனால் பல்க ைலக்க ழகம் அைமத்த பின்  உ தி 

கூறப்பட்ட ெதாழில்வாய்ப் க்கள் பற்றி ெதாடர் 
ெமௗனம் ஏற்பட் டி க் கின்ற . எந்த நன்ைம ம்  

பய ம் எம்மக்க க்கு கிைடக்க வில்ைல. பல  
ஏக்கர் ேதயிைலக் காணி இத் ேதாட்ட மக்கைள விட்  
பறி ேபா னதால் அம் மக்களின் வாழ்வா தா ரங்கள் 
ெபரி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. இம்மக்க ைள ம்  
இத்ே தாட்டத்தில் எஞ் சி ள்ள ேதயிைலக் காணி கைள 
பா  காக்க ேவண் டிய பாரிய ெபா ப்  எம்ைமச் சார்ந்
த தா க ள்ள ” என்றார்.
ெதாழிற்சங்க ெமான்  ேமற்ெ காண்ட இப்பணி  

ஏைனய ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் ன் உதா ர ண மாக 
இ ந்  வ  கின்ற . இப்ப ணிைய ெதாடர்வ தற்கு  
கட்சி ெதாழிற்சங்க ேபதங்களின்றி ெதாழிலாளர்கள் 
ச க ரீதியில் ஒன்றிைணந்  ெசயற்ப வதற்கு  
ஏகமனதாக தீர்மானித் ள்ளனர். எம  ேதசம்  எம  
உைழப்  எம  உற்பத்தி என்ற ெதானிப் ெபா ளில்  

இச்சிரமதான ேவைலத்திட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற . அத் டன் இத் ேதாட்டத்திேலேய   ஊவா 
மாகாண ஆ நரின் உத்திேயாகப் ர்வ வி தி ம் 
இ ந்  வ கின்ற . ெகா ம்பிலி ந்  ப ைள வ ம் 
ஜனாதிபதி  பிரதமர் ஆகிேயார் ஓய்  எ ப்பதற்கு 
இவ்வி திக்ேக வ கின்றனர். இவ் வி தி சகல 
வசதிக டன் கூடியதாகேவ இ ந்  வ வ ம் 
குறிப்பிடத்தக்க . இச்சிரமதானப் பணியின் நிைறவில் 
ெதாழிலாளர்க க்கு கக் கவசங்க ம்  ெபண் 
ெதாழிலாளர்க க்கு இ ப்பிற்கு கீழாக அணி ம் 
பா காப்  உைடக ம் வழங்கப்பட்டன என்ப  
க்கிய விடயமாகும். 

எம  நாட்டிற்ேக உரித்தான வரிப்பணத்ைத 
ெதாடர்ந் ம் பிரித்தானியா, அெமரிக்கா ைகயிைல 
நி வனத்திற்கு தாைரவார்த் க் ெகா க்காமல் 
அரசாங்கத்திற்கு  ெபற் க் ெகா க்க,  இம் ைற 
பாரா மன்றத்திற்கு ெதரிவாகப்ேபாகும் 
ேவட்பாளர்க க்காவ   டி மா?
உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட ெகாேரானா 
ெதாற்றினால் இலங்ைக பாரிய ெபா ளாதார 
ெந க்கடிகைள சந்தித் ள்ள . நாட்டின் 
உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி, ஏற் மதி வ மானம் 
வீழ்ச்சியைடந்தைம, சுற் லாப் பயணிகளின் 
வ ைக தைட பட்டைமயினால் ஏற்பட்ட வ மான 
வீழ்ச்சி, அந்நிய ெசலாவணியில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி 
ேபான்றைவ நாட்டின் ெபா ளாதார பின்னைடவிற்கு 
பிரதான காரணங்கள் என்ப   குறிப்பிடத்தக்க . 
இவ்வாறான ேநரடி காரணிகளினால் பாரிய நிதி 
ெந க்கடிக்கு ஆளாகியி க்கும் எம  நா  
ைறயான  சிகெரட் வரிக்ெகாள்ைகெயான்  

இன்ைமயினால், சிகெரட் உற்பத்தி  நி வனத்தின் 
லம் கிைடக்கப்ெபற்றி க்க ேவண்டிய 

ெப ந்ெதாைக வரிப்பணத்ைத இழந் ள்ள . 
அதாவ  கடந்த 05 வ டங்க க்குள்  
அரசாங்கத்திற்கு கிைடக்க  ேவண்டிய பாய் 100 
பில்லியன்கைள இழந் ள்ள . 
இலங்ைக அரசாங்கமான , ெதற்கு அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலைய நிர்மாணிப்பதற்கு பாய் 100 
பில்லியன்கைள ெசலவழித் ள்ள , விமான நிைலய 
அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய நிர்மாணிப்பதற்கு 
பாய் 39 பில்லியன்கைள ெசலவழித் ள்ள , 

ெமாரகாஹாகந்த நீர்த்ேதக்கத்தின் ெமாத்த 
கட் மாணத்திற்காக பாய் 91 பில்லியன்கைள 
ெசலவழித் ள்ள . எம  நாட்டில் சிகெரட்டிற்கான 
ைறயான வரிக்ெகாள்ைகெயான்  இ ப்பின் 

சீன நாட்டிடேமா அல்ல  பிற நா களிடேமா 
கடன்கைள ெபற் க் ெகாள்ளாமால் இ  ேபான்ற 
அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் பலவற்ைற 
எம  நாட்டிற்குள் ெசயற்ப த்தியி க்கலாம். 
எனி ம் பிரித்தானியா, அெமரிக்கா ைகயிைல 
நி வனத்திற்கு பயனளிக்கும் வைகயில் சிகெரட் 
விைல அதிகரிப்  மற் ம் வரி அறவிடப்ப ம் 
அள  ேபான்ற தீர்மானங்களினால் எம  நாட்டிற்கு 
கிைடக்கப்ெபறேவண்டிய ெப ந்ெதாைக பணம் 
இழக்கப்ப கின்ற  என்ப  திண்ணம். கடந்த கால 
அரசாங்கங்களினால் இைழக்கப்பட்  வந்த தவ  
ெதாடர்ந் ம் இ ந்  வ கின்றைம 

குறிப்பிடத்தக்க . இலங்ைகயில் சிகெரட் நி வனம் 
ஏகேபாக உரிைமையக் ெகாண் ள்ளைமயினால், 
சிகெரட்டின் சந்ைத விைல மற் ம் வரி ஆகியவற்ைற 
2005ஆம் ஆண்  வைர அரசாங்கத்தால் ைறயான 
ைறயில் நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட . 

இலங்ைக ைகயிைல நி வனம் எ ம் ெபயரில் 
இயங்கும் ைகயிைல நி வனத்தின் 84.13 வீதமான 
பங்குகள் பிரித்தானியா மற் ம் அெமரிக்கா 
ைகயிைல நி வனத்திற்கு ெசாந்தமானைவ ஆகும். 
சிகெரட்டிற்கான ைறயான விைல நிர்ணயம், 
வரிக்ெகாள்ைக ேபான்றன இல்லாத காரணத்தினால் 
கடந்த சில ஆண் களாக, அெமரிக்கா மற் ம் 
பிரித்தானியா ைகயிைல நி வனத்திற்கு 
இலாபம் அதிகரித்த விதம் கீழ்வ ம் வைரபடத்தில் 
காட்டப்பட் ள்ள . 

சரியான விைல நிர்ணயம், வரிக்ெகாள்ைக இல்லாத 
காரணத்தினால் இலங்ைக மக்களிடம் இ ந்  
அெமரிக்கா மற் ம் பிரித்தானியா ைகயிைல 
நி வனங்கள் ெப ந்ெதாைக பணத்ைத 
சூைறயா கின்றன.  இதன் காரணமாக எம  
நாட்டிற்கு ெசாந்தமாக ேவண்டிய பணம் ஏைனய 

வல்லரசு நா க க்கு ெசல்கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 
இவ்வாறான தவ க க்கு 
அரசியல்வாதிகள் காரணமாகின்றனரா? 
அல்ல  நிதியைமச்சின் அதிகாரிகளின் 
அசமந்தப் ேபாக்குகள் காரணமா? என 
ேகள்விெய ப்பப்பட ேவண் ம். இதற்கு 

மத்திய வங்கி மற் ம் திைறேசரி ஆகியைவ ம் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் ம்.
மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்ப ம் அரசாங்கமான  
நாட்டிற்கு நன்ைம பயக்கக்கூடிய ெபா ளாதாரக் 
ெகாள்ைகைய உ வாக்க ேவண் ம். 
ேம ம் ெவளிநாட்  நி வனங்களிற்கும் ஏைனய 
வணிக உலகிற்கும் ேதைவயான விதத்தில்  நாட்டின் 
வளங்கள் சூைறயாடப்ப வதைன த த்த மாகும். 
வரி ெதாடர்பான தீர்மானங்கள் எ க்கும் ேபா , 
ெபா  மக்களின் பணத்தில் சார்ந்தி க்கும் 
நிதியைமச்சின் அதிகாரிகள் மற் ம் அரசியல்வாதிகள் 
தமக்குள்ள பிரதான ெபா ப்ைப ெதாடர்ந் ம் 
றக்கணித்  வந் ள்ளைம ெதளிவாகின்ற . 
நைடெபறவி க்கும் ெபா த்ேதர்தலில் 
ேபாட்டியி ம் ேவட்பாளர்க ம், அரசியல் 
கட்சிக ம் இந்த நிைலைமைய மாற்றியைமப்பதற்கு 

எவ்வாறான நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேபாகின்றனர் என்பைத ெபா  மக்க க்கு 
ெதளி ப்ப த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால் இந்த 
விடயத்ைத ைமயமாக ைவத்  தீர்மானம் எ க்கும் 
குறிப்பிட்ட அள  வாக்காளர்கள் இ  ெதாடர்பில் 
அவதானமாக  இ க்கின்றனர்;.

எமΤ நாЛΡ வǿРபணНைத ஏП அОǺய 
நாΡகέЖΜ தாைர வாУЖக ேவМΡС? 

ெவவ்ேவ  நிதியைமச்சர்களின் ஆட்சிகாலத்தில், 
சிகெரட் உற்பத்தி மற் ம் ைகயிைல நி வனம் ெபற்ற இலாபம்

(ம சாரம் மற் ம் ேபாைத ெபா ள் தகவல் நிைலயம்)
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  வெரலியா மாவட்டத்தில் பல்ேவ  அபிவி த்தி 
திட்டங்கைள ெசய்த  ஐக்கிய ேதசிய கட்சி அரசாங்கேம 
என  வெரலியா மாவட்ட ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 
பாரா மன்ற ேவட்பாளர் வடிேவல் த்திரசிகாமணி 
ெதரிவித்தார்.

 வெரலியா கன்டரி  ஹ ஸ் சுற் லா வி தியில்  
கடந்த திங்கட்கிழைம நைடெபற்ற ஊடகச் 
சந்திப்பில் அவர் க த்  ெதரிவிக்ைகயில் அன்  
ேதாட்டப் ற பாடசாைலகைள ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்ற பின்னேர மைலயகத்தில் கல்வி 
வளர்ச்சியைடந்த . இன்  ஆசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்கள், 
நீதிபதிகள், ைவத்தியர்கள் என பல ைறகளில் எம்மவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள்.
நான் மனிதவள ெபா ப்  நிதியத்தின் தைலவராக 

2019 டிசம்பர் வைர இ ந்த ேபா  7000 வீ கைள 
அைமத்ேதன். அதில் 4000 வீ கள் ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
அரசாங்கத்தினா ம் 3000 வீ கள் இந்திய அரசாங்கத்தின் 
நிதி உதவி ட ம் அைமக்கப்பட்ட . ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
இவ்வ டம் ஓகஸ்ட் மாதம் வைர ஆட்சியில் இ ந்தி ந்தால் 
தற்ேபா  கட்டப்பட் க்ெகாண்டி க்கின்ற 3000 வீ கைள 
கட்டி டித்தி ப்ேபாம். ஐ.ேத. க. ஆட்சி காலத்திேலேய 
ெப ந்ேதாட்ட ெதாழிலாளர்க க்கு 7 ேபர்ச் காணிகள் 
வழங்கப்பட்டன.  இதற்கு ன்னர் எந்த அரசாங்கத்தினா ம்  
ெதாழிலாளர்க க்ெகன தனியான காணிகள் நிரந்தரமாக 

வழங்கப்படவில்ைல. வெரலியா 
மாவட்டத்திற்கு மாத்திரம் 10 மில்லியன் 
அெமரிக்க ெடாலர்கள் சுத்தமான குடிநீர் 
திட்டத்திற்கு ஒ க்கப்பட்ட . 
அேதேபால் 10 ஆயிரம் அெமரிக்க 

ெடாலர் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்  100 
குழந்ைத அபிவி த்தி நிைலயங்கைள அைமத்ேதன் . அன்  
பிரேதசைபகளி டாக ேதாட்டப்பகுதிக க்கு ேவைல ெசய்ய 
டியாமல் இ ந்தைத மாற்றியைமத்  ெப ந்ேதாட்டப் 

பகுதிக க்குள் பிரேதச சைபகளி டாக அபிவி த்திகைள 
ன்ென க்க வழிெசய்த  ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 

அரசாங்கேம. ஐக்கிய ேதசிய கட்சி அரசாங்கம் ேதாட்டங்கைள 
ெபா ப்ேபற்ற பின்னர் சம்பள நிர்ணய சைபயின் ஊடாக 
சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட . 1977 ஆம் ஆண்  வர  
ெசல  திட்டத்தில் ெதாழிலாளர்கக க்கு 25 சதவீத சம்பள 
உயர்  வழங்கினார்கள். அப்ேபா  ஜனாதிபதியாக ேஜ.ஆர்.
ெஜயவர்த்தன இ ந்தார். 

  இவற்ைற எல்லாம் ெசய்வதற்கு காரணம் ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சி ஆட்சியில் இ ந்தைமயினாேலேய. தைல இல்லாமல் 
வால் ஆட டியா . மைலயகத்தில் 1992 ஆம் ஆண்  தல் 
இன் வைரயி ம் 17,000 வீ கள்  ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 
ஆட்சி காலத்திேல தான் அைமந்த .  

மைலயக 
ேதУதХ களС– 2020

 தமிழ் ேபசும் மக்களின் பாரா மன்றப் பிரதிநிதித் வத்ைத 
இல்லாமலாக்குவதற்கு  ராஜபக்ஸக்கள் ன்ென க்கும் 
சூழ்ச்சி அரசிய க்கு ரணில் விக்கிரமசிங்க ம் 
ைணேபா ள்ளார். எனேவ  இந்த இ  தரப் க க்குேம 

மக்கள் தக்க வைகயில் பாடம் கட்ட ேவண் ம்  என்  
ஜனநாயக மக்கள் ன்னணியின் பிரதித் தைலவ ம்  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கண்டி மாவட்ட ேவட்பாள மான 
ேவ குமார் ெதரிவித்தார்.கண்டியில் நைடெபற்ற ேதர்தல் 
பிரசார கூட்டெமான்றில் அவர் உைரயாற் ைகயில்  " 
2019 நவம்பரில் நைடெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தலின் ேபா  
இனவாதத்ைத விைதத்   சிங்கள, ெபௗத்த மக்களின் 
உணர் கைளத் ண்டிேய  ெபா ஜன ெபர ன வாக்குகைள 
திரட்டிய . சிங்கள ெபௗத்த வாக்குகளாேலேய தான் 
ெவற்றிெபற்றதாக பதவிேயற்  நிகழ்வில் ஜனாதிபதி 
க த்  ெவளியிட்டி ந்தார். சமாளிப் க்காக இைணந்  
பயணிக்க தமிழ் ேபசும் மக்கள் ன்வர ேவண் ம் என ம் 
அைழப்  வி த்தார். ஆனால் இன்  என்ன நடக்கின்ற ? 
தமிழ்,  ஸ்லிம் மக்களின் வாக்குகள் ேதைவயில்ைல 
என ம்  அவர்களிடம் ைகேயந்தமாட்ேடாம் என ம் ராஜபக்ஸ 
காமி ள்ள சிலர்  கூ கின்றனர். அ மட் மல்ல தமிழ் 

ேபசும்  மக்களின் பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதித் வத்ைத ஒ  சில 
மாவட்டங்களில் இல்லா  ெசய்வதற்கும் 
ேம ம் சில மாவட்டங்களில் 
ஏற்கனேவ இ ந்தைத குைறப்பதற்கும் 
ராஜபக்ஸக்கள் சதித்திட்டம் 
தீட்டி ள்ளனர். இதன்காரணமாகேவ 
தமிழ்ேபசும் மக்களின் வாக்கு வங்கிகள் 

உள்ள பகுதிகளில் கூ தலாக தமிழ்ேபசும் ேவட்பாளர்கள் 
களமிறக்கப்பட் ள்ளனர். இந்த சூழ்ச்சி அரசிய க்கு தமிழ் 
ேபசும் ேவட்பாளர்க ம் ஆதர  வழங்குகின்றைமயான  
ெவட்கித்தைலகுனிய ேவண்டிய விடயமாகும். வரலா  
ஒ ேபா ம் உங்கைள மன்னிக்கா . ம றத்தில் 
ஐக்கிய ேதசியக்கட்சியி ம் சிலைர ேபாட்டியிடைவத்  
ராஜபக்ஸக்களின் சூழ்ச்சித்திட்டத் க்கு பக்க பலமாக 
இ ந் வ கிறார் ரணில்.எம  குரல்வைளைய நசுக்குவதற்கு 
ற்ப ம் ராஜபக்ஸக்க க்கும்  ரணிலின் சகாக்க க்கும் 

ஆகஸ்ட் 5 ஆம் திகதி தக்கபாடத்ைத கட் ேவாம்."  என்றார்.

 " இலங்ைகத்  ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸூக்கும், ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ெபர ன டன் இைணந்  வெரலியா 
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியி ம் ஏைனய 
தமிழ்க்கட்சிக க்குமிைடயில் எவ்வித 
ெதாடர் ம் கிைடயா . காங்கிரஸ் ஐந்  
ேவட்பாளர்கைள மட் ேம நி த்தி ள்ள . 
எனேவ, ேபாலி 
ேவட்பாளர்களின் 
பிரசாரங்கைள 
மக்கள் 
நம்பக்கூடா ." 
 என்  
இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸின் 
நிதிச்ெசயலாளர் 
ம தபாண்டி 
ராேமஷ்வரன் ெதரிவித்தார். 
ெகாத்மைலயில் இடம்ெபற்ற 
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் ேபசும் 
ேபா     

" இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸூடன் எமக்கு 
ெதாடர்பி க்கின்ற   எனேவ, 
எதிர்காலத்தில் இைணேவாம் 
எனக்கூறி சிலர் மக்களிடம் 
வாக்குேகட்கின்றனர். ேம ம் சிலர் 
இரண்  வாக்குகைள எங்க க்கு 
தா ங்கள் என ெகஞ்சுகின்றனர். 
வெரலியா மாவட்டத்தில் ேபாட்டியி ம் 

ெதாழிற்சங்கங்க டன் எமக்கு எவ்வித 
ெதாடர் ம் கிைடயா . கட்சிையவிட்  
ெவளிேயறியவர்கைள தற்ேபா  
இைணத் க்ெகாள் ம் எண்ண ம் 
இல்ைல.  
ெபா ச்ெசயலாளர் ஜீவன் 

ெதாண்டமான், நான் உட்பட ஐந்  
ேவட்பாளர்கேள காங்கிரஸின் சார்பில் 
ேபாட்டியி கின்ேறாம்.  கடந்த 
ஐந்தாண் க க்கு ன்னர்தான் ஆயிரம் 
பா ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத்ேதாம். 

ஐக்கிய ேதசியக்கட்சிேய அதைன த த்  
நி த்திய . இந்த அரசாங்கத்தின்கீழ் 
சம்பள உயர்  ேபச்சுவார்த்ைத 
ெவற்றிகரமாக டிவைடந் ள்ள . 
நாைள ைகெயாப்பமிட்டால் கூட ஆயிரம் 
பா கிைடத் வி ம். ஆனால், நாம் 

அவசரப்படமாட்ேடாம்.  ஏெனனில் 
ேமலதிகமாக இரண்  கிேலா 
ெகா ந்ைத ம், இறப்பைர ம் 
ேகா கின்றனர். அந்த ேகாரிக்ைகைய 
நாம் ஏற்கவில்ைல. மக்க க்கு எவ்வித 
சுைம ம் அதிகரிக்காத வைகயில் சம்பள 
அதிகரிப்ைப ெபற் க்ெகா ப்பேத எம  
ேநாக்கம். அதற்காகேவ நிதானமாக 
ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம்.  

தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணியின் சார்பில் 
பாரா மன்றத் க்கு 9 உ ப்பினர்கள் ெதரிவாகும் 
வைகயில் வாக்களித் , ற்ேபாக்கு கூட்டணிைய 
மைலயக மக்கள் இம் ைற ம் பலப்ப த்த ேவண் ம் 
என்  கூட்டணியின் பிரதித் தைலவ ம், மைலயக மக்கள் 
ன்னணியின் தைலவ மான ன்னாள் அைமச்சர் 

ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் ெதரிவித்தார். 
ெகாத்மைலயில்  அன்  இடம்ெபற்ற மக்கள் 

சந்திப்பில் கலந்  ெகாண்    அவர் ேம ம் 
கூறியதாவ .  இலங்ைகயில்  அதிக  தமிழ்ப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட கட்சியாக தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  விளங்குகின்ற . சுமார் 14, 15 உ ப்பினர்கள் 
ெதரிவாவார்கள். கூட்டைமப் க்கு அ த்தப்படியாக 
அதிக தமிழ் உ ப்பினர்கைளக்ெகாண்ட கட்சி தமிழ் 
ற்ேபாக்கு கூட்டணியாகும்.  இம் ைற எட்  பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கைள ெவன்ெற க்கும் ேநாக்கில் ேதர்தலில் 
ேபாட்டியி கின்ேறாம். இவ்வா  எட்  ேபர் ெதரிவானால் 
ஒ  ேதசியப்பட்டிய ம் கிைடக்கும். அப்ேபா  ற்ேபாக்கு 

கூட்டணியின் சார்பில் 9 ேபர் பாரா மன்றம் 
ெசன்  விடலாம்.ெபரிய கட்சி என்ற 
அந்தஸ்த் ம் கிைடக்கும். எனேவ, தமிழ் 
ற்ேபாக்கு கூட்டணிைய மைலயக மக்கள் 

பலப்ப த்தேவண் ம்.  சஜித் பிேரமதாசைவ 
எதற்காக ஆதரிக்கின்ேறாம் என்பதற்கு 
பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில 

விடயங்கைள குறிப்பி கின்ேறன். மைலயக மக்க க்கு 
ரணசிங்க பிேரமதாஸேவ வாக்குரிைம வழங்கினார். ஜனசவிய  
திட்டத்ைத அ ல்ப த்தினார். பாடசாைல மாணவர்க க்கு 
இலவச சீ ைட, கம் தாவ திட்டம் என மக்க க்காக பல 
ேசைவகைள ெசய் ள்ளார். இதன்காரணமாகேவ அவரின் 
மகனான சஜித் பிேரமதாஸைவ ஆதரிக்கின்ேறாம். அவ ம் 
சிறப்பாக ெசயற்படக்கூடியவர். வெரலியா மாவட்ட மக்கள் 
ெதாைலேபசி சின்னத் க்கும் எம  கூட்டணியில் ேபாட்டியி ம் 
வ க்குேம வாக்களிக்கேவண் ம்.

 ΨФேபாЖΜЖ δЛடaைய இСΨைறΩС மЖகЦ பலРபΡНத ேவМΡС
ேவட்பாளர் இராதாகி ஷ்ணன்
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  ேவட்பாளர் ராேமஷ்வரன்  

அட்டன், மஸ்ெகலியா, வெரலியா நி பர்கள்



   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

கு ம்பத்தில் இ ந்த 
குழப்பங்கள் அைனத் ம் 
நீங்கும். அரசாங்க 

அதிகாரிக க்குப் பதவி உயர்  
ேதடி வரக்கூ ம். சுப காரியங்கள் 
நைடெப வதற்கான வாய்ப் கள் 
வரப்ேபாகிற . 

எந்த காரியத்ைத ம் 
டிக்க அவசரம் 

காட்ட ேவண்டாம். 
நிைனத்தைத சாதிக்க ெபா ைமயாக 
இ ங்கள். உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு, இடமா தல் 
கிைடக்கும். 

சுப நிகழ்ச்சிகளில் 
ஏற்பட்டி ந்த தைடகள் 

விலகி நன்ைம உண்டாகும். 
உத்திேயாகத்தில் இ ப்பவர்க க்கு 
பதவி உயர் , இடமாற்றம் 
கிைடப்ப  தாமதமாகலாம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள்,

எ த்த காரியங்கள் 
அைனத்தி ம் 

சிந்தித் ச் ெசயல்ப வதால், 
உங்களின் அச்சங்கள் குைற ம். 
சுபகாரிய தைடகள் விலக 
வழிவகுக்கும். 

எைத நிைனத் ம் 
நீங்கள் அதிகம் 

கவைலப்படத் ேதைவயில்ைல. 
நண்பர்களால் சில ெதால்ைலகள் 
ஏற்பட வாய்ப் ண் . ெதாழில் 
ைறயில் இ ப்பவர்கள் அதிக 

அைலச்சைல சந்திக்க ேநரி ம்.

தன லாபம் 
உண்டாகும். சில க்கு பதவி 
மாற்றேமா அல்ல  கூ தல் 
வ மானேமா கிைடக்கலாம். 
கு ம்பத்தில் ெபா ளாதார தைட 
ஏற்படலாம். 

சில க்கு அரசாங்க 
விஷயங்கள் 
தாமதமாகும். 

உத்திேயாகத்தில் இ ப்பவர்க க்கு, 
உயர் அதிகாரிகளின் ஆதர ம், 
அரவைணப் ம் உண் . ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் ். 

சில அ கூலமான 
பலன்கள் ஏற்ப ம் 

வாரம் இ . மி சம்பந்தமான 
விஷயங்களில் சாதகமான நிைல 
வந்  ேச ம். அரசுத் ைறயில் 
இ ந்  வந்த ெந க்கடி நிைல 
மா ம். 

உண , உைட, 
வாழ்க்ைகத் 

ைண ேபான்ற அைனத்தி ம் 
இ ந்  வந்த தைடகள் நீங்கும். 
உத்திேயாகம் பார்க்கும் 
ெபண்க க்கு இடமாற்றம் 
ஏற்படலாம். 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு, 

பதவி உயர்  அல்ல  வி ம்பிய 
இடமாற்றம் கிைடக்கும். நீண்ட 
காலமாக நைடெபறாமல் தைடபட்  
வந்த பணிகள் இப்ேபா  சு கமாக 
டி ம். 

உத்திேயாகத்தில் 
திய மா தல்கள் 

உண்டாகும். ஆேராக்கியத்தில் சற்  
கவனம் ேதைவ. எைதச் ெசய்தா ம், 
கு ம்ப சூழ்நிைலகைள மனதில் 
நி த்தி ேயாசித்  ெசய் ங்கள். 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு, இடமாற்றம் 
மற் ம் பதவி உயர்  
தாமதமாகலாம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
நல்ல ன்ேனற்றம் காண்பார்கள். 
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மாைல  ெபான்னாைட ஏற்க ம ப் :மாைல  ெபான்னாைட ஏற்க ம ப் :
தி ந் மா இனிேமல் கல்விச் ச கம் ?தி ந் மா இனிேமல் கல்விச் ச கம் ?

    பத விக்கு யார் வந்தா ம் ந்திக் ெகாண்  ஓடிச் 
ெசன்  மாைல அணி விப்ப ம்  ெபான்னாைட ேபார்த்  வ ம் 
கல்விச் ச  கத்தின் வழ ைம யாக இ ந்  வ  கின்றதாம். 
இதற்ெகன்ேற சிலர் காத் தி ப்பார்களாம். பத விக்கு வ
கின்ற வர்கைள எப்ப டி யா வ  “காக்கா” பிடித் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  சில இய லா ைம க ம்,  ஊழல் ேபர்வ ழி க ம் 
ேமற்ெ காண்  வ ம் இத்த ைகய நட வ டிக்ைக கைள உண்
ைம யான  ேநர்ைம யான தகுதி நிைறந்த வர்கள் வி ம்பாமல் 
இ ந்தா ம்  மற்ற வர்கைளப் ேபால தாங்க ம் ெசய்யத் தவ
றினால் அதி கா ரத்தில் உள்ள வர்களின் சீற்றத் க்கு ஆளாக 
ேவண்டி வ ேம  என்ற ரீதியில் ஒத் த ேவண் டிய நிைலயில் 
இ ந்  வ  கின்றார்களாம். இவர்க க்ெகல்லாம் பாடம் 
கட் ம் வைகயில் அண்ைமயில் ஒ  சம்பவம் இடம்ெபற் ள்
ளதாம்.  

 ேசவல் அணியில் தி தாக நிய மனம் ெபற் ள்ள ஒ வர் 
கல்விச் ச  கத்ைத அைழத்  தன  ேதர்தல் பிர சா ரத்ைத 
ன்ென க்க ஏற்பா  ெசய் தி ந்தாராம். 
அவர்  கம் என்ப தா ம்  அர சியல் அதி கா ரத் க்கு 
வந்  வி வார் என்ப தா ம்  ன் கூட் டிேய “ைகயில்” 
ேபாட் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற ஆர்வத்தில் ஐம்ப க்கும் 
ேமற்பட்ட வர்கள் மாைலகள்,  ெபான்னா ைடகள் சகிதம் 
“கி வில்” காத் தி ந்தார்களாம். “உயி ரான”   க ம் 
சைபக்கு வந்  ேசர்ந்தாராம். அவைர ெகௗர விக்க தயா ரான 
ேபா  “எனக்கு மாைல ெபான்னாைட எ ம் ேவண்டாம்: 
இவற்ைற கட  க்குத் தான் அணி விக்க ேவண் ம்: எனக்கு 
அல்ல” என்  கூறி ஏற்க ம த்  விட்டாராம். கல்விச் ச
கத்தின் கங்களில் “கரி” சப்பட்டைத நிைனத்  ெவட்கித் 
தைல குனிய ேநர்ந்ததாம். கற் பிக்கும் ெதாழிைல ேமற்ெ காண்
ள்ள வர்க க்ேக ஓர் இளவல் பாடம் கற் பித்  விட்டேத 

என்  ேவதைன ெகாண்டார்களாம். 
அ  மட் மா ஐந்  ஆயிரம் ெசல  ெசய்  உயர்ந்த ரக 
ெபான்னா ைட ம், மல் லி ைகப்  மாைல ம் வாங்கி வந்
ததில் எந்த வித பய ம் இல்ைலேய என்  ஒ வர் சலித் க் 
ெகாண்டாராம். சைபயில் அமர்ந் தி ந்த இன்ெ னா  அதிபர் 
எ ந்  அந்த “வாரிைச” பார்த்  “ேசர்” என்  விளித்   ேபச 
ஆரம் பித்தாராம். உடேன “ேசர் உங்கள் வய ெதன்ன” என்  
இளவல் ேகட்க  Forty six  என்  அதிபர் ஆங் கி லத்தில் பதில் 
கூறி ய ம் எனக்கு வய  Twenty  six  என்  கூறி தய  
ெசய்  என்ைன “ேசர்” என்  யா ம் அைழக்க ேவண்டாம்  
தம்பி என்ேறா  என  ெபயைர ெசால் லிேயா கூப் பிட்டால் 
ேபா ம் என்  பளிச் என்  கன்னத்தில் அைறந்த  ேபால 
கூறி விட்டாராம். அைன வ ர  கங்க ளி ம் அச  வழிந்
ததாம். இன்ெ னா  அதிபர் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத “உங்கள் 
ெகாள்  தாத்தா ேபாட்ட பிச்ைசயால் தான் நாங்கள் உயிர் 
வாழ்ந்  ெகாண் டி  கின்ேறாம்” என்  “பிச்ைச பிச்ைச” 
என்  பிதற்றிக் ெகாண் டி ந்த  எல்ே லா க்கும் எரிச்சைல 
ஏற்ப த் தி யி ந்ததாம். ஔைவப் பாட் டியார் சி  வ னாக வந்த 

கப் ெப  மா னிடம் பாடம் கற்ற  ேபால  ஒ  இள வ லிடம் 

பாடம் கற் க் ெகாண்ட கல்விச் ச  கத் தினர்  அர சி யல்வா தி
களின் கால்களில் சர ணா க தி யாகும் ேகவ லத் க்கு இனி ேம
லா வ  ற் ப் ள்ளி ைவப்பார்களா? அேத ேநரம்  மரி யாைத 
ேவண்டாம் என்  ம த்த  அர சியல் தந் தி ரமா அல்ல  
உண்ைம யி ேலேய கூறி ய  தானா என்பைத இனிேமல் தான் 
பார்க்க ேவண் ம் என்  அங்கு வி ந்  சாப் பி ம் ேபா  
ேபசிக் ெகாண்டார்களாம்!

ெசய்த ேவைல களின் பட் டியல் ெவளி யீெசய்த ேவைல களின் பட் டியல் ெவளி யீ
   நாலைர ஆண் கள் அைமச்சுப் ெபா ப்ைப வகித்த 
ேபா  எத்த ைகய ேவைலத் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்
ட ன, எவ்வ ள  நிதி ஒ க்கப்பட்ட   எங்ெகங்ேக அபி
வி த் திகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்டன ேபான்ற விப ரங்கைள 
படங்க ேளா  பத் தி ரிைக வடிவில் அச் சிட்  மக்கள் மத்
தியில் விநி ேயா கிக்க ற்ே பாக்கு கூட்டணி தயார் நிைலயில் 
உள்ளதாம். பிேரம த் திரன் அணியில் ேபாட் டி யி ம் ன்  
ேவட்பா ளர்களின் ெசயற்பா  க ம் இதில் அடங் கி ள்ளதாம். 
ெசய்த ேவைல கைள ஆதா ரத் டன் ெவளி யி ம் ேவட்பா
ளர்களின் ற்ே பாக்கு அணிைய பாராட்டத்தான் ேவண் ம். 
அேதேபால்  ஏைனய அணி களில் ேபாட் டி யி ம் ேவட்பா ளர்
க ம் தாம் ெசய்த ேசைவ கைள பட் டியல் ப த்தி மக்கள் 
மத் தியில் சமர்ப் பிக்கத் தயாரா என்  ேகள்விக் கைண க ம் 
ெதா க்கப்பட்  வ  கின்றதாம். அேத ேநரம்  ஊவா நாய
க னான “தாமைர குமாரன்” தம  அபி வி த்தி ேவைலகள் 
அடங் கிய பட் டி யைல அம்மன் சந் நி தியில் ைவத்  ஜித்  
மக்க ளிடம் ைகய ளித்  வ  கின்றாராம். ெசய்த வர்கள் 
ணிந்  ெசால்லலாம்: ெசய்யா த வர்க ம் ெசால்லத்தாேன 

ேபாகின்றார்கள்!  
அைமச்சுப் பத விைய ெப  வ  அைமச்சுப் பத விைய ெப  வ  

ெவட்கக் ேகடாம் ?ெவட்கக் ேகடாம் ?
    எதி ர ணியில் வாக் கு கைளப் ெபற் க் ெகாண்  ஆ ம் 
கட் சியில் அைமச்சுப் பத விையப் ெபற் க் ெகாள்ள யற் சிப்
ப  ெவட்கக் ேகடான விடயம் என்  மாகாண உ ப் பி ன ராக 
இ ந்த ேவட்பாளர் ஒ வர் கூறி ள்ளாராம். தாம் அங்கம் 
வகிக்கும் ேசவல் அணி யினர் இன்ைறய பிர தமர் ஜனா தி
பதித் ேதர்தலில் தன் த லாக ேபாட் டி யிட்ட ேநரத்தில் 
அவ க்கு எதி ராக ெசயற்பட்  பச்ைசக் கட் சிக்கு இலட்சக் 
கணக்கான வாக் கு கைளப் ெபற் க் ெகா த்  விட்   அவர் 
ெவற்றி ெபற்ற பிறகு அைமச்சுப் பத வி கைள ெபற் க் 
ெகாண்டைத மாத் திரம் கண் ணியம் நிைறந்த ெசயல் என்  
கூற வ  கி றாரா? வார்த்ைத கைள ெவளி யி  வ தற்கு ன்னர் 
சிந் தித் ப் ேபச ேவண் ம் அல்லவா? அண்ைமயில் “மேனா
கர” நாய க க்கு அர சியல் க வரி ெகா த்த  ேசவல் தான் 
என்  அறிக்ைக விட்ட தற்கு  “கு  வான சாமியார்” பதி லடி 
ெகா த் தி ந்த ைத ம் மறந்  விட் ப் ேபச லாமா என்  சிலர் 

  க் கின்றார்களாம்.      
  
ேவட்பாளர் ேவண்டாம் என்  மக்கள் கூச்சல் ?ேவட்பாளர் ேவண்டாம் என்  மக்கள் கூச்சல் ?
   அடிக்கடி கட்சி மா  வதில் சாதைன பைடத்த “மணி யான” 
ஒ  ேவட்பாளர் ேதாட்டங்க க்கு வந்  வாக்கு ேகட்பைத 

மரக்கறி மாவட்ட மக்கள் வி ம்ப வில்ைலயாம். அண்
ைமயில் பச்ைச அணியின் சார்பில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி
ந்த பிர சாரக் கூட்டம் ஒன்றில் கலந்  ெகாள்ளச் ெசன்ற 

அவைர ேபசக் கூட மக்கள் 
அ  ம திக்க வில்ைலயாம். 
யார் ேவண்  மா னா ம் 
ேபசுங்கள்  அவர் மட் ம் 
ேபசக் கூடா  என்  கண்
டிப்பாகக் கூறி விட்டார்
களாம். பத வியில் இ ந்த 
ேபா   மக்கைளப் பற்றி 
நிைனக்காமல் “ைக ட் ” 

ெப  வைத மட் ம் குறிக்ே கா ளாகக் ெகாண் டி ந்த வர்கள்  
மீண் ம் வாக்கு ேகட்க வ ம் ேபா   மக்கள் பார்த் க் 
ெகாண்  சும்மா இ ப்பார்களா? கட் சியில் ஒ ங்காக 
இ ந் தி ந்தால் இன்  ேயாகம் நிைறந்த ராஜ க்கு அடித்
ள்ள அதிர்ஷ்டம் அவ க்கு அல்லவா கிைடத் தி க்கும். 

அடிக்கடி “தா  கின்ற வர்க க்கு” மக்கள் பாடம் கட்டா மலா 
ேபாவார்கள்?

ெமாட் க்கு வாக்க ளித்தால் ெமாட் க்கு வாக்க ளித்தால் 
அைமச்சர் கிைடப்பார் ?அைமச்சர் கிைடப்பார் ?

   சாதா ரண உ ப் பி னர்கள் ேதைவ என்  நிைனத்தால் 
பிேரம த் திரன் அணிக்கும் பச்ைச அணிக்கும் மக்கள் 
வாக்க ளிக்க ேவண் ம்: அைமச்சர் ஒ வர் ேதைவ என்றால் 
“ெமாட் க்கு” வாக்க ளிக்க ேவண் ம் என்  ஊவா நாய க
னான கப் ெப மான் கூறி ள்ளாராம். ஆல ம ரத்ைதத் 
தாங்கிப் பிடிக்கும் தனியார் வாெனாலி நிகழ்ச்சி ஒன்றின் 
ேநர்கா ணலின் ேபாேத இவ்வா  ெதரி வித் ள்ளாராம். ேசவல் 
அணியில் மரக்கறி மாவட்டத்தில் இ ந்  தான் கூ  த லான 
உ ப் பி னர்கள் ெதரி  ெசய்யப்ப  வார்கள்  அவர்களில் ஒ
வ க் குத்தான் அைமச்சு கிைடக்க ேவண் ம் என்  ெப ம் 
எதிர்பார்ப்ேபா  களம் இறங் கி ள்ள நிைலயில்  க க்கு 
அ ள் பாலிக்க இடம் ெகா ப்பார்களா? அல்ல  ஆட்சி 
அைமப்ப வர்கள் ேசவல் அணியில் உள்ள எல்ே லா க்கும் 
அைமச் சு கைள வாரி வழங்கி வி  வார்களா? யா  ைடய 
கன  பலிக்கும் என்  பார்ப்ேபாேம!

அப ரி மி த மான கணிப்பில் ேதர்தல் பிர சாரம் ?அப ரி மி த மான கணிப்பில் ேதர்தல் பிர சாரம் ?
   ேதர்தல் காலத்தில் மக்கைள கவர்வ தற்காக ேவட்பா
ளர்கள் ”கலர் கல ராக” ெபாய்கைளக் கூ  வ  ஒன் ம் 

 ைம யான விடயம் அல்ல. இ ந் ம் “ரீல்” கணக்கில் 
பட் டி யைல நீட்  வ தான் சகிக்க டி யாமல் இ க் கின்
றதாம். தைல ந கரில் ேபாட் டி யி ம் மேனா கர நாயகன் சில 
ேநரங்களில் நைகச் சுைவ மன்னனாக மாறி வி கின்றாராம். 
தம  ற்ேபாக்கு அணியில் ேபாட்டியி ம் ஜனநாயக 
கட்சிக்கு மாவட்டங்கள் ேதா ம் கிைடக்கும் வாக்குகளின் 
அடிப்பைடயில் தாேம அதிக ெசல்வாக்கு உைடயவர் என்  
கூறி வ கின்றாராம். அேதேபால்  மரக்கறி மாவட்டத்தில் 
ேபாட்டியி ம் மாயக் கண்ணன் தம  அணியிலி ந்  பத்  
உ ப்பினர்கள் ெதரி  ெசய்யப்ப வ  நிச்சயம் என்  
ஒ  கு ைடைய அவிழ்த்  விட் ள்ளாராம். யார் 
யார் ெவற்றி ெப வார்கள் என்ற பயத்தில் ேவட்பாளர்கள் 
இ க்கும் ேபா  இத்தைகய அபரிமிதமான கணிப் ம் 
பிரசார ம் ேதைவதானா? நீதிபதிகளான மக்கள் தான் தீர்ப்  
வழங்க ேவண் ம்!,t;thu uhrpg;gyd; ,t;thu uhrpg;gyd; 
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உலகளவில் 
ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
எண்ணிக்ைக ஒ  
ேகாடிையக் கடந் ள்ள  
என ேவர்ல்ேடா மீற்றர் கணக்கின்படி ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . இதில் 
அதிகபட்சமாக அெமரிக்காவில் 26 இலட்சம் ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர், 
அதாவ  நான்கில் ஒ பங்கு பாதிப்  அெமரிக்காவில் ஏற்பட் ள்ள .
கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவின் ஹான் நகரில் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பாதிப்  கண்டறியப்பட்ட . அ த்த 6 மாதத் க்குள் உலகளவில் ஒ  ேகாடி 
ேபர் இந்த ெகா ர ைவஸின் பாதிப் க்கு இலக்காகி ள்ளனர்.
ேவர்ல்ேடா மீட்டர் 

கணக்கின்படி, உலகளவில் 
ெகாேரானாவில் 
பாதிக்கப்பட்ேடார் 
எண்ணிக்ைக10,412,343ஆக 
உள்ள . இதில் 
குணமைடந்ேதார் எண்ணிக்ைக 
56 இலட்சத்  67 ஆயிரத்  
665 ஆக உயர்ந் ள்ள . 
உயிரிழந்ேதார் எண்ணிக்ைக 5 இலட்சத்  8 ஆயிரத்  228 ஆக 
அதிகரித் ள்ள .
ஒட் ெமாத்த ெகாேரானா பாதிப்பான ஒ  ேகாடியில் ன்றில் இ  
பங்கு ேம மற் ம் ஜூன் மாதங்களில்தான் இ ந் ள்ள  என ஆய் கள் 
ெதரிவிக்கின்றன
கடந்த மார்ச் மாதம் 1.90 இலட்சம் ேபர் உலகளவில் உயிரிழந்தி ந்தார்கள், 

இத்தாலி, ஸ்ெபயின், பிரான்ஸ் நா களில் மார்ச் மாதம் ெகாேரானா பாதிப் ம், 
உயிரிழப் ம் உச்சத்தில் இ ந்த , அதன்பின் உலகில் பல நா களி ம் 
ேம, ஜூன் மாதங்களில் பாதிப் ம், உயிரிழப் ம் அதிகரித்தைதய த்  ஒ  
ேகாடிைய எட்டி ள்ள .
உலகில் ெமாத்தம் 38 நா கள் ெகாேரானா பாதிப்பிலி ந்  மீண் ள்ளன. 

அந்த வைகயில் அெமரிக்கா ெகாேரானாவால் மிக ம் ேமாசமாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கைலக்கழக ஆய்வின்படி 
அெமரிக்காவில் ெகாேரானாவில் பாதிக்கப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 25 
இலட்சத்ைதக் கடந் ள்ள .
அெமரிக்காவில் இ வைர 26 இலட்சத்  81 ஆயிரத்  811 ேபர் 

பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இ வைர ஒ  இலட்சத்  28 ஆயிரத் 783 ேபர் 
உயிரிழந் ள்ளனர்.
ெதன் அெமரிக்க நா களான பிேரஸில், ெப , சிலி ஆகிய நா களி ம் 

ெகாேரானா பாதிப்  தீவிரமைடந் ள்ள . இந்த 3 நா களி ம் ேசர்த்  
20 இலட்சத் க்கும் அதிகமான ெகாேரானா ேநாயாளிகள் உள்ளனர். 
இதில் பிேரஸிலில் மட் ம் 13 இலட்சத்   70 ஆயிரத்  488 ேபர் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர், 58 ஆயிரத்  385 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர்.

ஒΪ ேகாſைய கடОத ஒΪ ேகாſைய கடОத 
ெகாேரானா ெதாФறாளУக П ெகாேரானா ெதாФறாளУக П 

எМaЖைகஎМaЖைகஅெமரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ைப ைக  ெசய்ய பிடியாைண 
பிறப்பித் ள்ள ஈரான் அரசு அவைர ைக  ெசய்வதற்கு 
உத மா  “இன்டர்ேபால்” என அைழக்கப்ப ம் 
சர்வேதச குற்றவியல் ெபாலிஸ் அைமப் க்கு ேகாரிக்ைக 
ைவத் ள்ள .
ஈரா டனான அ சக்தி ஒப்பந்தத்தில் இ ந்  விலகுவதாக அெமரிக்க ஜனாதிபதி 

ட்ரம்ப் கடந்த 2018ஆம் ஆண்  ேம மாதம் அறிவித்தார். அதைனத் ெதாடர்ந்  ஈரான் மீ  
பல்ேவ  ெபா ளாதார தைடகைள விதித்தார். இந்த விவகாரத்தில் இ  நா க க்கும் 
இைடேய ேமாதல் உ வான .
இந்த சூழலில் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஈராக் தைலநகர் பாக்தாத்தில் அெமரிக்க 

இரா வத்தின் ஆளில்லா விமானம் நடத்திய ஏ கைண தாக்குதலில் ஈரானின் இரா வ 
தளபதி காசிம் சுைலமானி ெகால்லப்பட்டார்.
ஜனாதிபதி ட்ரம்பின் அறி த்தலின் ேபரிேலேய இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக 

அெமரிக்க இரா வம் ெதரிவித்த . இதனால் இ  நா க க்கும் இைடயிலான ேமாதல் 
ேம ம் வ த்த .
இந்த நிைலயில் இரா வத் தளபதி காசிம் சுைலமானி ெகால்லப்பட்ட  ெதாடர்பாக 

அெமரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் உட்பட 30 க்கும் ேமற்பட்ேடார் மீ  ெகாைல 
மற் ம் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்ைட ஈரான் அரசு பதி  ெசய் ள்ள .
ேம ம் இந்த வழக்கில் ட்ரம்ைப ைக  ெசய்ய பிடியாைண 
பிறப்பித் ள்ள ஈரான் அரசு அவைர ைக  ெசய்வதற்கு உத மா  
“இன்டர்ேபால்” என அைழக்கப்ப ம் சர்வேதச குற்றவியல் ெபாலிஸ் 
அைமப் க்கு ேகாரிக்ைக ைவத் ள்ள .
அ மட் மின்றி ட்ரம்ப் உள்ளிட்ேடார் தப்பிச் ெசல்லாமல் இ க்க, 

சிவப்  அட்ைட ேநாட்டீஸ் உத்தரைவ பிறப்பிக்க ேவண் ம் என இன்டர்ேபாலிடம் 
ஈரான் அரசு ேகட் க் ெகாண் ள்ள .அேதசமயம் டிரம்ப்பின் பதவிக்காலம் டிந்த 
பிறகும் இந்த வழக்கில் அவர் மீதான விசாரைண ெதாட ம் என்பைத ஈரான் அரசு 
ெதளி ப த்தி ள்ள .

அெமǿЖக ஜனா ப ைய அெமǿЖக ஜனா ப ைய 
ைகΤ ெசТΩமாΫ ஈராП ைகΤ ெசТΩமாΫ ஈராП ேகாǿЖைகேகாǿЖைக

பங்களாேதஷில் ஒ  படகுடன் மற்ெறா  படகு ேமாதி 
விபத் க்குள்ளானதில் 32 ேபர் உயிரிழந்தனர்.
பங்களாேதஷின் டாக்கா நகரில் உள்ள ரிகங்கா ஆற்றில், 

ஆட்கைள ஏற்றிெகாண்  மார்னிங் ேபர்ட் என்ற படகு 
ன்ஷிகஞ்ச் என்ற பகுதியில் இ ந்  டாக்கா ேநாக்கி ெசன்  

ெகாண்டி ந்த . அப்ேபா  எதிர்பாராத விதமாக ேமா ர் 2 என்ற மற்ெறா  படகுடன் 
ேமாதி கவிழ்ந்த .
தகவலறிந்த மீட்  பைடயினர் மீட்  பணியில் ஈ பட்டனர். அதற்குள் 32 ேபர் நீரில் 
ழ்கி உயிரிழந்தனர். அவர்கள் உடல்கைள மீட்  பைடயினர் மீட்டனர். ேம ம் சிலர் 

உயிரிழந்தி க்கலாம் என அஞ்சப்ப வதால் ேத தல் பணி நைடெபற்  வ கிற .
கவிழ்ந்த படகில் 100 ேபர் வைர பயணம் ெசய்யலாம் என் ம், விபத்  நடந்தேபா  

50 ேபர் பயணம் ெசய்ததாத உயிர் பிைழத்த ஒ வர் ெதரிவித் ள்ளார்.

பЗகளாேதЩ படΜ ˙பНΤ; 32 ேபУ உǾǿழРΧபЗகளாேதЩ படΜ ˙பНΤ; 32 ேபУ உǾǿழРΧ
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தி தாகப் பிறந்த குழந்ைத க
க்கு ெபா  வாக ஏற்ப ம் 

ேதால் பிரச் சி ைனகைள 
இங்ேக பார்க்கலாம்
தி தாகப் பிறந்த குழந்

ைத க க்கு சரி யான 
ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி 
இல்ைலெயன்றால். குழந்ைதகள் ெதாற்  ேநாய்களால் 
பாதிக்கப்ப  கின்றனர். இ  குழந்ைதயின் ேதால் 
பிரச் சி ைனகள் உட்பட பல்ேவ  உடல்நலப் பிரச் சி ைன
கைள ஏற்ப த் ம். தி தாகப் பிறந்த குழந்ைத க க்கு 
அடிக்கடி ஏற்ப ம் ேதால் பிரச் சி ைனகள் என்ன?   
என்ப  பற்றி இனி பார்ப்ேபாம்.

கப்ப
கப்ப  ெபரி ய வர்க க்கு மட்  மல்ல, தி தாகப் 

பிறந்த குழந்ைத க ம் வரலாம். தி தாகப் பிறந்த 
குழந்ைதக்கு க ப்ைபயில் உள்ள தாய்வழி ேஹார்
ேமான்க ள் கார ண மாக கப்ப  இ க்கலாம். இதனால் 
கவ ைலப்பட ஒன்  மில்ைல. காரணம், இ  ேபான்ற 
கப்ப  குழந்ைத பிறந்த சில வாரங்கள் அல்ல  

மாதங்க க்குள் தானா கேவ மைறந்  வி ம்.

 வறண்ட மற் ம் ெமல் லிய ேதால்
வறண்ட மற் ம் ெமல் லிய ேதால் ெப ம்பா ம் 
தி தாகப் பிறந்த குழந்ைத க க்கு காணப்ப  ம். அ  
உங்கள் குழந்ைதயின் ேதால் நல்ல நிைலயில் இல்ைல 
என்  அர்த்த மல்ல. வழக்க மாக, உரிக்கப்ப  கின்ற 
ச மம், க ப்ைபயில் இ க் கும்ே பா  குழந்ைதயின் 
உடைலப் பா  காக்க உத ம் ேதாலின் ெவளிப் ற 
அ க்கு ஆகும். எனேவ, இ  மிக ம் இயற்ைக
யா ன  மற் ம் சிறப்  கவ னிப்  ேதைவ யில்ைல. 
இ ப் பி ம், இந்த நிைல ேமம்ப ட வில்ைல என்றால், 
உங்கள் குழந்ைதக்கு ஏேத ம் ஒ  ஒவ்வாைம அல்
ல  ஒ  பக் டீ ரியா ெதாற்  கார ண மாக ஏற்ப ம் 
ேதால் பிரச் சிைனயாக இ க்கலாம்.

க்கு மற் ம் கத்தில் 
ெவள்ைள பிளாக்ெஹட்ஸ்

பிளாக்ெஹட்ஸ் தி தாகப் பிறந்த குழந்ைத க க்கும் 
ெசாந்த மா ன , உங்க க்குத் ெதரி ம். இந்த 
பிளாக்ெஹட்ஸ் ெபா  வாக க்கு மற் ம் குழந்
ைதயின் கத்தி ம் ேதான் ம். ம த் வ அடிப்ப
ைடயில், இந்த நிைல மிலியா என்  அைழக்கப்ப  கி
ற . இந்த மிலியா ேதால் அ க்கின் கீழ் திரட்டப்பட்ட 
ெகராட்டின் விைள வாகும். தி தாகப் பிறந்த 50% 
குழந்ைத களில் மிலியா ஏற்ப  கி ற  மற் ம் பிறந்த 13 
மாதங்க க்குள் அைவ தானா கேவ மைறந்  வி ம். 
குழந்ைதயின் எண்ெணய் சுரப் பிகள் ெபரி தா கும்
ேபா ,   இந்த பிளாக்ெஹட்ஸ் மைறந்  வி ம்.

மஞ்சள் ேதால்
உங்கள் குழந்ைதயின் ேதால் மஞ்சள் நிறமா? 
இன் ம் பீதி அைடய ேவண்டாம். இந்த பிரச் சி ைன 
ெப ம்பா ம் தி தாகப் பிறந்த குழந்ைத களில் 
ஏற்ப  கின்றன. உண்ைமயில், இந்த நிைல 10 
பிறந்த குழந்ைத களில் 6 ேப க்கு ஏற்ப  கி ற . 
ேம ம், குழந்ைத ன் கூட் டிேய பிறந்தால், அ  
பிறக்கும் ேபா  மஞ்சள் ேதாைலக் ெகாண்
டி க்கும். காரணம், குழந்ைதயின் கல் லீரல் 
அதன் உடல் ெசயல்பா  கைளச் ெசய்வதில் 
இன் ம் சரி யா க வில்ைல. இதனால், கல் லீ
ரலால் வடி கட்டப்பட ேவண் 
டிய மஞ்சள் ெபா  ளான பிலி பின் 
உண்ைமயில் இரத்தத்தில் ைழந்  
ச  மத்தின் ேமற்ப ரப்  மஞ்சள் 
நிற மாக மா  கி ற .
சாதா ரண சூழ் நி ைல களில், 
குழந்ைதயின் 

மஞ்சள் ேதால் பிறந்த 24 மணி ேநரத் திற்குப் 
பிறகு ேதான் ம் மற் ம் 7-10 நாட்களில் 
மைறந் வி ம். இ ப்பி ம்,குழந்ைதயின் 
ேதால் நன்றாக வரவில்ைல 
என்றால், இ  குழந்ைதயின் பிற 
சிக்கல்கைளக் குறிக்கலாம்.

ேதைவயான ெபா ட்கள்

ண்  - ஒ  பல்,
இஞ்சி - சிறிய ண்  (சுத்தம் ெசய்  ெகாள்ள ம்),
ேதங்காய் வல்  - 3 ேடபிள்ஸ் ன்,
காய்ந்த மிளகாய் - 5,
ளி  -  சிறிதள  ,
எண்ெணய்  - ஒ  டீஸ் ன்,
உப்  - ேதைவக்ேகற்ப.

ெசய் ைற:

ெவ ம் வாணலிைய சூடாக்கி, பயைற நன்கு 
வாசம் வ ம் வைர வ த் க் ெகாள்ள ம். ண் , 
இஞ்சி, ேதங்காய் வல், காய்ந்த மிளகாய், ளி 
ஆகியவற்ைற எண்ெணய் விட்  தனிேய வ த் க் 
ெகாள்ள ம்.ஆறியபின், பய , உப்  ேசர்த் , 
சிறிதள  தண்ணீர் விட்  ெகட்டியாக அைரக்க ம்.

சத்தான பச்ைசப்பய  ண்  ைவயல் தயார் 

ேமக்கப்ைப நீக் கு வ தற்கு ேதங்காய் எண்ெணய் அல்ல  பாதாம் 
எண்ெணய் பயன்ப த்தலாம். அைவ ேமக்கப்ைப அகற்  வ ேதா  ச  மத்

திற்கு த்  ணர்  அளிக்கும். ேமக்கப்ைப அகற் றி ய ம் சில  ைடய ச மம் 
ஈரப்ப த மின்றி வறட் சி யா கி வி ம். அப்ே பா  இந்த எண்ெணய் வைக களில் 

ஏதா வ  ஒன்ைற ெகாண்  மசாஜ் ெசய்யலாம். ேமக்கப் ைடப்பான்களில் சில 
ளி எண்ெணய் ஊற்றி ‘ேமக்கப்’ைப நீக்க ேவண் ம். ேமக்கப்ைப  வ  மாக 

அகற் றிய பிறகு ச  மத்தில் சிறி த ள  எண்ெணய் ேதய்த்  விட்  காைலயில் கத்ைத 
நன்றாக க வி வி  வ  ச  மத்தில் ஈரப்பதம் தங் கு வ தற்கு வழி வைக ெசய் ம்.

ேமக்கப்ைப நீக் கு வ தற்கு கற்றாைழ ெஜல்ைல பயன்ப த்தலாம். அ  ச  மத்தில் ஈரப்ப தத்ைத தக்
க ைவக்கும். ேமக்கப் ைடப்பானில் சிறி த ள  கற்றாைழ ெஜல் தடவி ச  மத்ைத சுத்தப்ப த் ங்கள். 
அ  எளிதில் ேமக்கப்ைப நீக் கி வி ம். கற்றாைழ ெஜல்ைல கத்தில் தடவி மசாஜ் ெசய்  வ  வ ம் 
ச  மத் திற்கு நல்ல .

பஞ் சில்  சில ளிகள் ேதைன ம், ேபக்கிங் ேசாடா ைவ ம் கலந்  ச  மத்தில் தடவி நீக்க ேவண் ம். 
அ  எளிதில் ேமக்கப்ைப நீக்கி கத்ைத சுத்தப்ப த் தி வி ம். லிப்ஸ்டிக் பயன்ப த்  ப வர்கள் உதட்டில் 
இந்த கல ைவைய சலாம்.

கண் இைமகளில் ேபாடப்ப ம் ேமக்கப்ைப நீக் கு வ தற்கு பாைல உப ேயா கிக்கலாம். ப த்தி பஞ் சுைவ 
பந்  வாக உ ட்டி அதைன பாலில் ஊற ைவத்  சில ளி பாதாம் எண்ெணய் கலந்  கண்கைள சுற்றி 
தடவி வரலாம். கத் திற்கும் பயன்ப த்தலாம். பால் ச  மத் க்கு ேதைவ யான ஈரப்ப தத்ைத தக்க ைவப்
ப ேதா  மட்  மல்லாமல் ச  மத் திற்கு அத் தி யா வ சி ய மான ஊட்டச்சத் க்க ைள ம் வழங்கும் தன்ைம 
ெகாண்ட .

ேராஸ் ேவாட்டைர ெகாண் ம் கம், உதட்டில் சப்பட் டி க்கும் ேமக்கப்ைப அகற்றலாம். அ  
ச ம ைளகளில் படிந்தி க்கும் ரசாயனத்ைத அப் றப்ப த்திவி ம். அதன் பிறகு ஈரப்பதத்ைத 
தக்கைவக்கும் தன்ைம ெகாண்ட கிரீைம ச மத்தில் சேவண் ம்
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பாபாகிஸ்தானில் ெடலிவரி ைபயனிடம் 
தி டிய தி டர்கள் அவர் கதறி அ வைத 
பார்த்  ெபா ட்கைள தி ம்ப ெகா த்த சம்பவம் 
ஆச்சர்யத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள .
பாகிஸ்தானின் கராச்சி பகுதியில் வீ  ஒன்றில் 

உண   ெகா க்க ெசன்றி க்கிறார் ெடலிவரி 
ைபயன் ஒ வர். உண  ெடலிவரி ெசய் விட்  
தன  வாகனத்ைத எ க்க ெசன்றேபா  ைபக்கில் 
வந்த இ வர் அவைர மைறத் ள்ளனர். ைபக்கில் 
இ ந்  இறங்கி கத்திைய காட்டி மிரட்டிய நபர்   

   ெடலிவரி ைபயனிடமி ந்த ெபா ட்கைள 
ேகட்  மிரட்டி ள்ளார்.
அவர்களால் அதிர்ச்சியைடந்த ெடலிவரி ைபயன் 

அவர்கள் ேகட்டபடிேய ெபா ட்கைள அவர்களிடம் 
ெகா த் ள்ளார். ஆனால் தன  ெபா ட்கைள 
அவர்கள் மிரட்டி பறித்  ெசல்வைத தாங்க 

டியாமல் கதறி அழ ெதாடங்கி ள்ளார். ெடலிவரி 
ைபயன் அ வைத கண்  தாங்க  டியாமல் 
அவர  ெபா ட்கைள தி ம்ப ெகா த்த தி டர்கள் 
அவைர கட்டியைணத்  ஆ தல் கூறிவிட்  
அங்கி ந்  ெசன்  விட்டனர். இந்த சம்பவம் 
அங்கி ந்த சிசிடிவி ெகமராவில் பதிவாகி ள்ள . 
இந்த வீடிேயா இைணயத்தில் தற்ேபா  ேவகமாக 
பரவி வ கிற .

அ தாபியில் உள்ள பல்கைலக்கழகங்கள் சார்பில் 
ப்பரிமாண பிரதிெய த்தல் (3டி பிரிண்டிங்) ைறைய 

பயன்ப த்தி கத ப் கள் மற் ம் ககவசங்கள் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ளன

இ  குறித்  அந்த பல்கைலக்கழகங்கள் சார்பில் 
கூட்டாக ெவளியிடப்பட் ள்ள ெசய்திக்குறிப்பில் 
கூறப்பட்டி ப்பதாவ :
ெகாேரானா ெதாற்  ன்ெனச்சரிக்ைகயாக 
பயன்ப த்தப்ப ம் கத ப் கள் மற் ம் ககவசங்கள் 
அமீரக பல்கைலக்கழகங்கள் சார்பில் ப்பரிமாண 
பிரதிெய த்தல் ைறயில் குைறந்த ெசலவில் 
தயாரிக்கப்பட் ள்ள .

ப்பரிமாண பிரதிெய த்தலின் அடிப்பைட 
ட்பமான  ஒ  குறிப்பிட்ட ‘ெரஸின்’ ேபான்ற 

திரவத்தின்மீ  ெவவ்ேவ  விதமான அைலவரிைசகளில் 
ேலசர் ஒளிக்கற்ைறகைள பாய்ச்சும்ேபா  அந்த திரவம், 
திட வடிவத்ைத அைடந் வி ம்.
ஒ  கணினியில் ககவசம் அல்ல  கத ப் களின் 
வைரபடம் ப்பரிமாண வடிவத்தில் இ க்கும். அந்த 

கணினியில் பிரத்திேயக 3டி பிரிண்டிங் எந்திர ம் 
இைணக்கப் பட்டி க்கும். அந்த எந்திரம் 
இயங்கும்ேபா , கணினியில் உள்ள ப்பரிமாண 
வைரபடத் க்கு ஏற்ப பிளாஸ்டிக் மற் ம் ெரசின் 
கலந் ள்ள கலைவைய ெகாண்  அந்த க வி 
ககவசம் அல்ல  கத ப் கைள தாமாகேவ 

வடிவைமத் க்ெகாள்கிற .
இந்த ெதாழில் ட்பத்தில் அ தாபியில் உள்ள 
அல் அய்ன் அமீரக பல்கைலக்கழகம், அ தாபி 
நி ேயார்க் பல்கைலக்கழகம் ஆகியைவ இைணந்  
இந்த கத ப்  மற் ம் ககவசங்கைள 
உ வாக்கி ள்ளன. இந்த ககவசமான  
என் 95 ககவசத்ைத மாதிரியாக ெகாண்  
உ வாக்கப்பட் ள்ள .

இதைன மீண் ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம். தற்ேபா  
தின ம் 500 ககவசங்கைள தயாரிக்க டிகிற . 
என் 95 ேபான் ள்ள உ தியான ககவசத்ைத 22 
திர்ஹா க்கு விற்பைனக்கு அளிக்க டி ம். அேதேபால 
கத ப் கைள 15 திர்ஹா க்கு விற்பைன ெசய்ய 
டி ம். இைவகைள இரசாயன ெபா ட்கைள ெகாண்  

சுத்தப்ப த்தினா ம் இதன் தன்ைம மா வதில்ைல. 
கி மி நீக்கம் ெசய்  மீண் ம் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ம் 
டி ம்  என்  இவ்வா  அதில் கூறப்பட் ள்ள .

Kg;gupkhz gpujpnaLj;jy;

 Kiwapy; Kfftrq;fs;

இத்தாலி 
நாட்டில் 
உள்ள பீசா 
நகரில் உள்ள 
ஐரீப்பிய வி 
ஈர்ப்  ைமயத்தில் 
வானியல் 
ஆய்வில் 
விஞ்ஞானிகள் 
ஆய்வில் ஈ பட்டேபா , 800 ஒளி ஆண் கள் 
ெதாைலவில் திய ெபா ள் ஒன்  
கண் பிடிக்கப்பட்ட .அந்தப் ெபா ள் 
க ந் ைளயாகேவா நட்சத்திரமாகேவா 
இ க்கலாம் என ெதரிவித் ள்ளனர்.

விண்ெவளியில் விண்ெவளியில் 
கண்டறியப்பட்டகண்டறியப்பட்ட

 திய மர்மப் ெபா ள்! திய மர்மப் ெபா ள்!

Ϊſயைத ெகாΡНΤ 
ΪО ய ΪடУகЦ
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இப்படத்திற்கு 
ெபா த்தமான 
வர்ணம் தீட்டி, 
கூப்பைன 
நிரப்பி 

தபாலட்ைடயில் 
ஒட்டி 06.07.2020 
இற்கு ன்  

வர்ணம் 
தீட் ேவாம், 
சி வர் பகுதி, 
சூரியகாந்தி, 

இல 1/3, காமினி 
ேபக்கரி கட்டிடம், 
இரண்டாம் 
பிரதான வீதி, 
அட்டன். 

என்ற கவரிக்கு 
அ ப்பி 
ைவ ங்கள்.

ெபயர ்: ...............................................
தரம் : ................................................
பாடசாைலயின் ெபயர ்:  ...............................
.........................

வУணС ΊЛΡேவாС

ேஹவாெஹட்ட 
ராஹத் ங்ெகாடையச் 
ேசர்நத மேனாகரன் 
சகுந்தலாேதவி 
தம்பதிகளின் 

ெசல்வப் தல்வன் 
கபிலாஷன் தன  
நான்காவ  

பிறந்தநாைள வ ம் 
03.07.2020 அன்  
ெகாண்டா கிறார்.

இவைர அன்  அம்மா 
அப்பா மற் ம் 

உற்றார் உறவினர்கள் 
பல்லாண்  காலம் வாழ 
வாழ்த் கிறார்கள்.

வத்தைள விக்ரம 
மாவத்ைதைய 
ேசர்ந்த நிரஞ்சன் 

விேனா தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் 
நிரஞ்சன் யாதவ் 
தன  எட்டாவ  

பிறந்தநாைள நாைள 
02.07.2020 அன்  
ெகாண்டா கிறார்.

இவைர அன்  அம்மா 
அப்பா மற் ம் 

உற்றார் உறவினர்கள் 
பல்லாண்  காலம் வாழ 
வாழ்த் கிறார்கள்.

எம்.எஸ்.எஸ்.பர்வின்,
தரம் 8T,ெசன்.

அந்ேதானிஸ் மகளிர் 
கல் ரி கண்டி. 

எம்.ஐ.எம்.இஷான்,
தரம் 3,அேசாகா 
வித்தியாலயம், 
கண்டி.

தி.மி ந்தா,
தரம் 1,

ெவரல்லபத்தன த.வி.

ஆர்.சமிக் ஷா,
ைஹெலவல் சர்வேதச 

பாடசாைல 
அட்டன்

எஸ்.ஸ்ரீயந்தி,
தரம் 5

/ெசன்ெறகுலஸ் 
த.வி. லிந் ைல.

எஸ்.சுேபஷி க்கா,
ெகாரின் சி வர் 

பராமரிப்  நிைலயம்,
தலவாக்கைல.

ஆர்.உமர், தரம்1A,
ஜாமி ல் அஸ்ஹர் 
மத்திய கல் ரி 
உடதலவின்ன.

ச.வர்ஷினி,
U.K.G.,

திலின த் .

பி. க் ஷயா,
ேலாகி ன்பள்ளி 
பாடசாைல,
தலவாக்கைல

ஆர்.சம்ரின்,
தரம் 3 A,
ம்பில்ட் த.ம.வி.

எச்.ஷேரான்,தரம் 2D
/ெகாட்டகைல தமிழ் 
வித்தியாலயம்.

எம்.எஸ்.நப்லா,
தரம் 5T, ெசன்.

அந்ேதானிஸ் மகளிர் 
கல் ரி கண்டி

ஆ.நிேவதிகன்,தரம் 
2, னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா 

கல் ரி,அட்டன்.

சூர்.பவணிதா,
ம்பில்ட்..

க.ஜேனாஷா,
தரம் 4 A,

ேநார் ட் ஆரம்ப 
பிரி .

ப.ம க் ஷினி,தரம் 4
ெபாகவான கில்லார்னி 

த.வி,
ெபாகவந்தலாைவ.

ெசனன் எஸ்ேடட் 
G.T.பிரிைவ ேசர்ந்த 
கனகசிவம் ராேஜஸ்வரி 

தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் 
ேமாகீஷன் தன  

ன்றாவ  
பிறந்தநாைள கடந்த 
29.06.2020 அன்  
ெகாண்டாடினார்.

இவைர அன்  அம்மா 
அப்பா மற் ம் 

உற்றார் உறவினர்கள் 
பல்லாண்  காலம் வாழ 
வாழ்த் கிறார்கள்.
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  எம்.ெசல்வராஜா 

ப ைள மாவட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக கடந்த நான்கு வ டங்களாக 
என்னால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேசைவக க்கு 
ேமல் இம் மாவட்ட தமிழ் பிரதிநிதிகள்  
எவராவ  ேசைவயாற்றி அவர்கள் அதைன 
ஆதாரப் ர்வமாக நி பித்தால் இத்ேதர்தலில் 
ேபாட்டியி வதிலி ந்  நான் வாபஸ் ெபற 
தயாராக ள்ேளன். இதைன ெபா ப் டன் 
ன்ைவக்கிேறன் என  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 

ப ைள மாவட்ட ேவட்பாளர் அ. அரவிந்தகுமார் 
குறிப்பிட்டார். ன்னாள் எம்.பியான  
அ.அரவிந்தகுமார்,  பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
இ ந்த கடந்த நான்கு வ டங்களாக,  மக்க க்கு 
ஆற்றிய ேசைவகள் அடங்கிய “விபரக்ெகாத் ப் 
பதிேவ ” ப ைள ெராக்கில் ஸ்ரீ காளியம்மன் 
ேதவஸ்தானத்தில் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைமயன்  
ெவளியிட்  ைவக்கப்பட்ட . அைதய த்  
இடம்ெபற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் 
அவர் ெதரிவித்த க த் க்கள் இங்கு ெதாகுத்  
தரப்ப கின்ற . 
   நான் பாரா மன்ற உ ப்பினராக இ ந்த 
நான்கு வ டங்களில் என்னால் இயன்ற 
வைரயில்  ப ைள மற் ம் ெமானராகைல 
மாவட்ட மக்க க்கு பாரிய ேசைவகைள 
ேமற்ெகாண் ள்ேளன். அச் ேசைவகள் குறித்   
பத்திரிைக வடிவில் வடிவைமக்கப்பட்ட 24 
பக்கங்கைளக் ெகாண்ட “விபரக்ெகாத் ப் 
பதிேவ ” ஒன்ைற ெவளியிட் ள்ேளன். 
இச் ேசைவகைள அரச மற் ம் அரச 
சார்பற்ற வைகயி ம்  என  கு ம்பத்தினர் 
லமாக ம் தனிப்பட்ட வைகயி ம் 

ேமற்ெகாண்டி க்கின்ேறன்.  
ஆதாரமாக நி பிக்க ேவண் ம்

ப ைள மாவட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகள் 
மற் ம் சுேயச்ைச கு க்கள் ஆகியவற் டனான 
தமிழ் ேவட்பாளர்கள் எவராவ  என்னால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேசைவகைள விட  
கூ தலாக ெசய்தி ப்பார்கேளயானால்  அவர்கள் 
அதைன ஆதார ர்வமாக நி பிக்க ேவண் ம். 
அவ்வைகயில்   
நி பிப்பார் 
கேளயானால்  
ேதர்தல் 
ேபாட்டியி 
லி ந்  
நான் வாபஸ் 
ெபற ம் தயாரா 
க ள்ேளன்.
தற்ேபா  
ஆட்சி ெசய் ம் 
ஸ்ரீலங்கா 
ெபா ஜன 
ன்னணி 

அ த்  வ ம் ேதர்தலில் ன்றிலிரண்  அதிகப் 
ெப ம்பான்ைம பலத்ைத ெப ேவாெமன்   
மார் தட் கிறார்கள். தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில்  

ெப ம்பான்ைம பலம் ெப வ  
சாத்தியமற்றதாகும். தற்ேபா  அக்கட்சியினர் 113 
ஆசனங்கைளப் ெப ேவாெமன்  கூ கின்றனர். 
ஆனால், என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி  ேதர்தலி ம் ெவற்றி ெபற்  
ஆட்சியைமக்கும்.  அதனடிப்பைடயில் சஜித் 
பிேரமதாஸேவ பிரதமராவார். ஆகஸ்ட 5 ஆம்  
திகதி நைடெப ம் ெபா த்ேதர்தலில்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியின் ஆட்சிேய மல ெமன்  
மிகத் ெதளிவாக ம் உ தியாக ம் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.

சஜித் டன் ஏன் கூட்டணி?
கடந்த ேதர்தலில் ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியிேலேய ேபாட்டியிட்டீர்கள். ெவற்றி ம் 
ெபற்றீர்கள். ஆனால் இம் ைற ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி ஊடாக ேபாட்டியி வ  ஏெனன்  பல ம் 
வினா எ ப் கின்றனர். ஐக்கிய மக்கள் கட்சி 
மீ  மக்களின் ஏேகாபித்த ஆதர  ெமன்ேம ம் 

அதிகரித் க்ெகாண்டி க்கின்ற . ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தியின் தைலவர் சஜித் பிேரமதாஸ  ஜனரஞ்சக 
இனவாதமற்ற தைலவராக  மக்களினால் 
ஏகமனதாக  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ளார். 
இந்நிைலயில்  எம  ச க பிரதிநிதித் வங்கைள 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் மானால்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி ஊடாகேவதான் ேபாட்டியிட 
ேவண்டி ள்ள .

  இம்மாவட்டத்தில்  
23 வீதம் தமிழர்கள்,  8 
வீதம் இஸ்லாமியர்.  31% 
சதவீதத்தினர் சி பான்ைம 
ச கத்தினராவார். 
இவ்வைகயில்  
சி பான்ைம ச கப் 
பிரதிநிதித் வங்கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் மானால்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியினால் 
மட் ேம டி ம்.
 19ஆவ  தி த்தச் 
சட்டம் எம  

நல்லாட்சியின் ேபா  ெகாண் வரப்பட்ட . 
அச்சட்டத்ைத மாற்ற ேவண் ெமன்  
ஆட்சியாளர்கள் கூ கின்றனர்  

ஜனாதிபதிெயா வ க்கு இ  ைறக்கு ேமல் 
ேபாட்டியிட டியா . ெபாலிஸ், ேதர்தல், 
நி வாக ேசைவ ஆகியவற் க்கான சுயாதீன 
ஆைணக்கு க்கள் நியமித்தைம, ஆகியன இவ்  
ஆட்சியாளர்க க்கு தைடகளாக இ க்கின்றன.
சர்வதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதியின் 
அதிகாரங்கள் குைறக்கப்பட் ள்ளன. 
பாரா மன்றத்ைத கைலக்க ேவண் மானால் 
நான்கைர  வ டங்க க்கு பின்னேர 
ஜனாபதியினால் கைலக்க டி ம். 
பாரா மன்றத்திற்கு அதிகாரம் 
அதிகரிக்கப்பட்டி க்கின்ற . அதிகார ெவறி,  
தனி நபர் ஆட்சி, சர்வதிகாரப் ேபாக்கு, ஜனநாயக 
விேராத ெசயல்பா கள் ஆகியவற் க்கு 
எதிரானதாகேவ  19ஆவ  தி த்தச் சட்டம் 
இ ந்  வ கின்ற .
ஆட்சியாளர்கள் கூ வ  ேபான்  19ஆவ  
தி த்தச் சட்டம் அகற்றப்பட்  விடக்கூடா .   
ஐக்கிய மக்கள் கட்சியின் தைலவர் சஜித் 
பிேரமதாஸவின் தந்ைதயான  ஆர்.பிேரமதாஸேவ  
எம  மக்க க்கான பிரஜா ரிைமையப் 
ெபற் க்ெகா த்தார். அவ் விசுவாசத்ைத எம  
மக்கள் அவர  மகன் சஜித் பிேரமதாஸவிற்கு 
வழங்கிக்ெகாண்டி க்கின்றனர்.
 அவ்விடயத்தில் எம  மக்கள் உ தியாக 
இ ந்  வ கின்றனர். ேதாட்டங்கள் ேதா ம்  

நா ம் தம்பி 
வடிேவல் 
சுேரஸூம்  
ெசல் ம் ேபா   
மக்கள் எம்ைம 
அன்ேபா  
வரேவற்கின்றனர். 
நாமி வ ம்  
இயன்ற 
வைரயில் பாரிய 
அபிவி த்தி 
ேவைல 
த்திட்டங்கைள 

ேமற்ெகாண்டி க்கின்ேறாம். ேம ம் 
எம  பணி ெதாடர  ெதாைலேபசி 
சின்னத்திற்கும் இலக்கம் 01 இலக்கம்  09 
ஆகியவற்றிற்கும் ள்ளடிகைளயிட்  
எம்ைம மீண் ம் பாரா மன்றத்திற்கு 
எம்மக்கள் அ ப் வார்கெளன்ற அபார 
நம்பிக்ைக டன் இ ந்  வ கின்ேறாம். எம  
விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப குைறந்த  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக ெதரி  ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம். இவ் இலக்ைக அைடவ  
கடினமானெதன்றா ம் தற்ேபா  இ க்கும் 
எண்ணிக்ைகையயாவ  தக்க ைவத் க்ெகாள்வ  
காலத்தின் ேதைவ ம் அவசிய மாகும்.  
 

vd;id tpl NtW vtuhtJ mgptpUj;jpfis 

Nkw;nfhz;bUg;gjhf ep&gpj;jhy;

ேதУதˇХ இΪОΤ ˙லźЖெகாЦźேறП
அ.அரவிந்த்குமார் சவால்
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
இல- 549                     

1. ெசய் ம் ெதாழி க்கு வழங்கப்ப ம் கூலி.
6. வாைழ மரத் தார். (தி ம்பி ள்ள )
8.  ஞாபகம் வ ேத ஞாபகம் வ ேத பாடைல 
எ திய ெதன்னிந்திய பாடலாசிரியர்.
13. ட்ைட திறக்க உத வ .
16. அதிகாரம் ஆங்கிலத்தில். (தி ம்பி ள்ள )
23. ஆதவன் ேவ  ெபயர். (குழம்பி ள்ள )
33. ரஜினிகாந்த் நடித்த திைரப்படங்களில் 
ஒன் .
38. பாலில் ெசய்யப்ப வ .
41. இ  நா ட்  க்கு ம்,  வீ ட்  க்கு ம் ேக  என்பர்.
43. .... சு ங்குதல் ெபண்டிர்க்கழகு.
47. ெபண்களின் கண்க க்கு உவைமயாக 
இந்த மலைர கூ வர்.

1. ைதப்பதற்கு இ  அவசியம்.
3. தீயவன் (குழம்பி ள்ள )
4. இவர் வீட்  கட் த் தறி ம் கவி பா ம். (குழம்பி ள்ளார்)
6. வீதி. (தைலகீழ்)
7. ேதயிைல ேதாட்டங்களில் பணி ரிபவர்களின் உயி க்கு 
ஆபத்தாக  இ  மாறி ள்ள . (குழம்பி ள்ள )
09. ஒ ங்கு என்  ெசால்லலாம். ( குழம்பிவ ம் இ  4 
எ த்ைத ெகாண்ட .
26. ேநா .
27. மனிதனின் இயல் கேளா  ஒத் ப்ேபாகும் விலங்கு. 
(குழம்பி ள்ள )
29. உபகாரம். (தைலகீழ்)
35. க வழிபாட் டன் ெதாடர் ைடய ஒ  ஆட்டம். 
(குழம்பி ள்ள )
38. இந்திய பிரதமர்.

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்
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776655

3232

11 22 33

88

4343

99

44

1414

77665511 22 33

88

1515

99 1111

44

1010 1414

2222

ேகா

Τ

சா ஆ

Ω

У

ஊ

Ж

ைம

ż

த

С П

Χ த

П

ல П ந

ǽைதைக

Н У

Х˙

ம Χ

Х ˇ

த

ர

சП

வ

அ

2626

3535

4444

3838

4747

3737

4343

வ

2828

3434

2727

4545

2525

3838

551

4242

4444

3636

2626

4242

1313

4141

28282727

3939

3333

1111

3535

4141

2525

4747

4040

3434

2323

1919

தி மதி. சிவசுந்தரம் – மஸ்ெகலியா.
வி.கி ர்ஷிகா – வெரலியா.
சின்ைனயா ெசல்வராஜ் – ெகா ம்  – 11.
எஸ்.அஷ்மீத்தா – ேஹால் க்.
சி.திவ்யா – இரத்தின ரி.
தி மதி. மலர் பரமானந்தம் – அட்டன். 
ஆர்.மரியேபடில்லா – இரஜெவல.
தி மதி. சியாமளா சிவகுமார் – அட்டன். 
இராேஜந்திரன் ஜயந்திமாலா  – சல்லாைவ.
தி மதி சந்திரா ரவீந்திரன் – அட்டன்.
அ.சந்தியாேகா – கண்டி.
த்ைதயா ெசாக்கன் – ெபாகவந்தலாைவ. 

கஸ் ரி களியெப மாள் – கண்டி. 
ஆர்.ஹபினயா – ேநார் ட்.
தி மதி. ேலாேகஸ்வரி தனபாலன்  – அட்டன். 
தி மதி ஸாபியா மனாஸிர் – ேபசாைல.
வி.அக்னயா – அட்டன். 
தி மதி கதீஸ்வரி ரவி – அட்டன்.
ேகா.பிேறமாவதி – ஊர்காவற் ைற.

3030

4040

4848 4949

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

கு க்ெக த் ப்ேபாட்டி – 551கு க்ெக த் ப்ேபாட்டி – 551
சூரியகாந்தி, இல 1/3,சூரியகாந்தி, இல 1/3,

காமினி ேபக்கரி கட்டிடம், 2ஆம் பிரதான வீதி, அட்டன்.காமினி ேபக்கரி கட்டிடம், 2ஆம் பிரதான வீதி, அட்டன்.

பிரசுரமாகி ள்ள கூப்பைன நிரப்பி தபால் அட்ைடயில் ஒட்டி 
எதிர்வ ம் 08.07.2020 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் அ ப்பி ைவக்க ம்.                                           

2929

2323

3939

1313

1616

3636

4646

3333 2929

4848 4949

21212020

2424

12121010

1818

4545
4646

31 32

2424

2121202019191717

2222

3030

18181616

பரிசு ெப ேவார்

ΨதலாС பǿΞ

இரМடாС பǿΞ

Ϊம . வசО  நடராஜா,Ϊம . வசО  நடராஜா,
ெராżЛட ΗடைமРΧН ЛடС,ெராżЛட ΗடைமРΧН ЛடС,

 C C––5 Η , இல 28,5 Η , இல 28,
ெகாЛடகைல.ெகாЛடகைல.

Ϊம  மா.லЖЪமணП,Ϊம  மா.லЖЪமணП,
37/1, ேகாХР Η ,37/1, ேகாХР Η ,

கைன,கைன,
இரஜவைல.இரஜவைல.

1717

1212

1515

3131

3737



                                                       July 01, 2020                                                                    23kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

WWE 
எனப்ப ம் மல் த்தப் 

ேபாட்டியில் பங்ேகற்  உலகப் கழ் ெபற்ற ’த 
அண்டர்ேடக்கர்' தன  ஓய்ைவ அறிவித் ள்ளார். 

ஆனால், தி அண்டர்ேடக்கேரா அல்ல  WWE நிர்வாகேமா 
அதிகார ர்வமாக ஓய்  குறித்த அறிவிப்ைப ெவளியிடவில்ைல.

’’ரிங்கிற்குள் தி ம்பி வர வி ப்பமில்ைல’’ என தி அண்டர்ேடக்கர் கூறி ள்ள 
நிைலயில், ச க வைலதளங்களில் பல ம் அவைர பற்றி கழ்ந்  வ கின்றனர்.
மார்க் காலேவ என்ற நிஜப்ெபயைர ெகாண்ட 55 வயதான தி அண்டர்ேடக்கர், ் 

கடந்த 30 ஆண் களாக WWE ேபாட்டியில் பங்ேகற் ள்ளார். ’த ெடட்ேமன்’ என்ற 
பட்டப்ெபயைரக் ெகாண்ட இவரின் வாழ்க்ைக வரலா  குறித் , ‘தி லாஸ்ட் ைரட்’ எ ம் 

ஆவணப்படம் அண்ைமயில் ெவளியான .
சமீபத்தில் தனக்கும், ஏ.ேஜ ஸ்ைடல்ஸ−க்கு இைடேய நடந்த WWE ேபாட்டி குறித் ம் த 

அண்டர்ேடக்கர் க த்  ெதரிவித் ள்ளார். இந்த ேபாட்டியின் டிவில் ஏ.ேஜ ஸ்ைடல்ைஸ 
ைதத் விட் , தன  இ சக்கர வாகனத்தில் த அண்டர்ேடக்கர் கிளம்பிச் ெசல்வார்.
‘’அ  ஒ  மிகச்சிறப்பான த ணம். ஒ வர் ஓய்  ெப ம்ேபா   தி ப்தி கிைடக்க 

ேவண் ம் என்றால், இ ேபான்றெதா  த ணம் கிைடக்க ேவண் ம்’’ என்கிறார் அவர்.
’’நான் ரிங்கிற்கு ெவளிேயதான் நிைறய நல்ல விஷயங்கைளச் ெசய் ள்ேளன் அைத 

ெதாடர்ந்  ெசய் ம் இடத்திற்கு நான் இ தியாக வந் ள்ேளன்’’ என கூறி ள்ளார் தி 
அண்டர்ேடக்கர்.கைடசி WWE ேபாட்டியில் எதிராளிைய ைதத் விட் , இ சக்கர 

வாகனத்தில் த அண்டர்ேடக்கர்  கிளம்பிச் ெசல்வார்
கைடசியாக ஒேர ஒ  ைற ேபாட்டியில் கலந் ெகாள்வ  குறித்  ேயாசித்  வ வதாக ம், 

ஆனால், அதற்கு காலம்தான் பதில் ெசல் ம் என ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.
அண்டர் ேடக்கர் 3 ைற Heavy weight Champion, 6 ைற Tag Team Champion மற் ம் ராயல் 

ரம் ள் உள்ளிட்ட ேபாட்டியில் ெவற்றி ெபற் ள்ளார்.
1987ஆம் ஆண்  உலகத்தர சம்பியன்ஷிப் மல் த்த ேபாட்டியில் கலந் ெகாண்  தன  மல் த்த 

வாழ்க்ைகைய த அண்டர்ேடக்கர் ெதாடங்கினார். பின்னர் 1990களில் இ ந்  WWE ேபாட்டிகளில் 
பங்ேகற்  வ கிறார்.
WWE ேபாட்டிகளில் ன்ேனாடி என த அண்டர்ேடக்கர் அைழக்கப்ப கிறார். 1992இல் நடந்த 

சவப்ெபட்டியில் எதிராளிைய ைவத்  ட் ம் ேபாட்டி, 1996ல் நடந்த உயி டன் ைதக்கும் ேபாட்டி 
ேபான்றவற்றின் தல் ேபாட்டிகளில் தி அண்டர்ேடக்கர் பங்ேகற் ள்ளார்.

பங்களாேதஷ் அணியின் இலங்ைகச் சுற் ப்பயணம் 
ஒத்தி ைவக்கப்பட் ள்ள .
ெகாேரானா அச்சு த்தல் காரணமாகப் பல்ேவ  

கிரிக்ெகட் ெதாடர்கள் ஒத்தி ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
இந்நிைலயில் ஜூைல மாதம் பங்களாேதஷ் 
அணி இலங்ைகக்குச் ெசன்  3 ெடஸ் களில் 
விைளயாட இ ந்த . அந்தத் ெதாடர் தற்ேபா  ஒத்தி 
ைவக்கப்பட் ள்ள .

அேதேபால 
ஓகஸ்டில் 
பங்களாேதஷ் 
 நி சிலாந்  
அணிக க்கு 
இைடயிலான ெடஸ்ட் 
ெதாட ம் ஒத்தி 
ைவக்கப்பட் ள்ள .

எங்கள் வீரர்கள் சர்வேதச கிரிக்ெகட் ெதாடர்களில் 
பங்ேகற்பதற்கான சூழல் தற்ேபா  இல்ைல என 
பங்களாேதஷ் கிரிக்ெகட் வாரியம் எங்க க்குக் கடிதம் 
எ தி ள்ள . வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈ பட டியாத 
சூழலால் இந்த நிைல உள்ளதாகக் கூறி ள்ள . எனேவ 
ஜூைல மாதம் நைடெப வதாக இ ந்த ெடஸ்ட் ெதாடர் 
ஒத்தி ைவக்கப்ப கிற . எப்ேபா  நைடெப ம் என்ப  
பின்னர் அறிவிக்கப்ப ம் என இலங்ைக கிரிக்ெகட் சைப 
தகவல் ெவளியிட் ள்ள .

ண்கைள ெபண்களாக மாற் ம் ேபஸ் 
ஆப் ெசயலி தற்ேபா  ச க வைலதளங்களில் 
பிரபலமாகி வ ம் நிைலயில் கிரிக்ெகட் வீரர்க ம் 
இதற்கு தப்பவில்ைல.
இைணய உலகத்தில் ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தில் 

ஒவ்ெவா  விதமான அப்ளிேகசன்கள் பிரபலமாக 
இ ந்  வ கின்றன. அந்த வைகயில் தற்ேபா  
ஆண்கள் கத்ைத ெபண்களாக மாற் ம் ‘ேபஸ் ஆப்’ 
ெசயலி பிரபலமாக இ ந்  வ கிற . பல ம் தங்கள் 
கத்ைத ெபண்ணாக மாற்றி ச க வைலதளங்களில்

பதிவிட்  ட்ெரண்டாக்கி வ கின்றனர்.
இந்த ேபஸ் ஆப் ெசயலி கிரிக்ெகட் வீரர்கைள ம்

விட்  ைவக்கவில்ைல. பிரபல கிரிக்ெகட் வீரர்
வராஜ் சிங் இந்திய அணி வீரர்கள் அைனவைர ம் 
ெபண்ணாக மாற்றி அவர  இன்ஸ்டாகிராம் 
பக்கத்தில் பதிவிட் ள்ளார். இந்திய அணி 
ேகப்டன் விராட் ேகாலி, ேதானி, ம்ரா என 
ெமாத்த அணிைய ம் ெபண்ணாக மாற்றி 
அவர் ெவளியிட் ள்ள ைகப்படம் 
இைணயத்தில் ைவரலாகி வ கிற . 
அந்த பதிவில் அவர் “இதில் யாைர 
உங்கள் ேகர்ள் பிெரண்டாக 
ேதர்ந்ெத ப்பீர்கள்?” என்  
ேகட் ள்ளார்.

 பЗகளாேதЩ – இலЗைக
ெடЪЛ ெதாடУ இரНΤ

தல் நிைல ெடன்னிஸ் வீரர் ேஜாேகாவிச்ைச ெதாடர்ந்  
அவர  பயிற்சியாளர் இவானிெசவிச்சும் ெகாேரானாவினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்.

 ேஜாேகாவிச்சின் பயிற்சியாள ம், 2001ஆம் ஆண்  
விம்பிள்டன் ெடன்னிஸ் ேபாட்டியில் சம்பியன் பட்டம் 
ெவன்றவ மான 48 வய  ன்னாள் வீரர் ேகாரன் 
இவானிெசவிச் (குேராஷியா) திதாக ெகாேரானா 
ெதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்  இ க்கிறார்.
இ  ெதாடர்பாக இவானிெசவிச் தன  இன்ஸ்டாகிராம் 

பதிவில், ‘கடந்த10 நாட்களில் எனக்கு நடத்தப்பட்ட 2 
ம த் வ பரிேசாதைனகளில் ‘ெநகட்டிவ்’ (ெகாேரானா 
இல்ைல) என்  டி  வந்த நிைலயில், தற்ேபா  நடத்தப்பட்ட 
ேசாதைனயில் எதிர்பாராதவிதமாக ெகாேரானா ெதாற்  
இ ப்ப  ெதரியவந் ள்ள . எனக்கு ேநாய்க்கான 
அறிகுறி எ ம் இல்ைல. என  உடல்நிைல நன்றாகேவ 
இ க்கிற . என் டன் ெதாடர்பில் இ ந்தவர்க ம், 
அவர்கைள சார்ந்தவர்க ம் கூ தல் கவனத் டன் 
இ க்கும்படி ேகட் க்ெகாள்கிேறன். நான் ெதாடர்ந்  
சுய தனிைமப்ப த் தைல 
கைடப்பிடிப்ேபன். ெகாேரானா 
ெதாற் க்கு ஆளான 
அைனவ ம் பாதிப்பில் 
இ ந்  விைரவில் மீண்  
வர வாழ்த் கிேறன்’ என்  
குறிப்பிட் ள்ளார்.

ேஜாேகா˙ИżП பǾФżயாளΪЖΜС 
ெகாேரானா ெதாФΫ

 21 ஆம் 
ற்றாண்டின் 

மிகப் 
ெப மதியான  
ெடஸ்ட் 
கிரிக்ெகட் 
வீரர் 
த்ைதயா 
ரளிதரன்  

என உலகில் 
மிக ம் 
பிரபல்யமான 
சஞ்சிைகயான விஸ்டன் சஞ்சிைகயினால் 
ெபயரிடப்பட் ள்ள . இதற்கு இவ க்கு  
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸ வாழ்த்  
ெதரிவித் ள்ளார். இலங்ைகக்கு ெப ைம 
ேசர்ப்பதற்காக த்ைதயா ரளிதரன் 
எப்ேபா ம் தன்ைன  
அர்ப்பணித் ள்ளார்.
அவர  இந்த 
சாதைனக்குத் 
அவைர நான் மனதார 
வாழ்த் கின்ேறன் என்  
கூறி ள்ளார்.

21 ஆС ФறாМſП 
żறОத ΗரУ

 Ψர ЖΜ ஜனா ப  வாЧНΤ
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