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2020 ஜூைல 08 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: 12

 ெகாேரானா ெதாற்  அபாயம் இன் ம் எம  நாட்டில் 
ைமயாக நீங்கவில்ைல என்ப  அைனவ ம் அறிந்த 

விடயம். இந்நிைலயில்  ெபா த்ேதர்தல் இடம்ெபற இன் ம் 28 
நாட்கேள இ க்கும் நிைலயில் ேதர்தல் பிரசார நடவடிக்ைககள்  
சுகாதார நைட ைறகைளப் பின்பற்றி    ன்ென த் ச் ெசல்ல 
ப்ப கின்றதா என்ற ேகள்வி எ ந் ள்ள . 
நாெடங்கி ம் தற்ேபா  ேதர்தல் பிரசார ெசயற்பா கள் 

கட்சிகளா ம் ேவட்பாளர்களா ம் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்றன. பிரசார ெசயற்பா கள் எவ்வா  ன்ென க்கப்படல் 
ேவண் ம் என்ப  பற்றிய அறி த்தல்கள் சுகாதார அைம 
ச்சின் பரிந் ைரகளின் படி ேதர்தல் ஆைணக்கு வால் ேவட்பா 
ளர்க க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆயி ம் அைவ பின்பற்றப்ப வதாகத் ெதரியவில்ைல. அ  

குறித்  சுகாதார பிரிேவா அல்ல  ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு ேவா 
கண்காணிக்கின்றனவா என்ப  பற்றி ம் ெதரியா ள்ள . 
மைலயக ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் இடம்ெபற்  வ ம் 
பிரசாரக் கூட்டங்கைளப் பார்க்கும் ேபா  கலந்  ெகாள் ம் 
மக்கள் கக்கவசங்கைள அணிந்தி ந்தா ம் ேவட்பாளர்கள் 
எவ ேம கக்கவசங்கள் இன்றிேய வ ைக த கின்றனர். 
மட் மன்றி கூட்டங்க க்கு வ ம் ேபா ம் கூட்டம் டிந்  
ெசல் ம் ேபா  ஆதரவாளர்களின் ைககைள ெதாட் , ேபசி ஏன் 
சில சந்தர்ப்பங்களில் கட்டியைணத் ம் தம  அரசியைல ெவளி 
ப்ப த் கின்றனர் சில ேவட்பாளர்கள்.
இ  மிக ம் ஆபத்தான ெசயற்பாடாகும். ஆதரவாளர்களில் 

பலர் தினந்ேதா ம் நாட்டின் பல இடங்க க்கு ெசன்  
வ கின்றவர்களாக ம் இ க்கின்றனர். அேத ேவைள ேவட்பா 
ளர்க ம் தம  ெசாந்த ேதைவக க்கும் ேதர்தல் அ வல் 
க க்குமாக தைலநகர் ெசன்  வ கின்றனர். தைலநகரின் பல 
பகுதிகள் இன் ம் ஆபத்  வலயங்களாக இ ந்  வ வைத 
ம ப்பதற்கில்ைல. 
ஆனா ம் ேதர்தைல நடத்தி விட ேவண் ம் என்ற டிவில் 

அரசாங்கம் சில தளர் கைள ஏற்ப த்தியி ந்தா ம் கூட ெபா  
மக்கள் மிகக் கவனமாக இ க்க ேவண்டியவர்களாக உள்ளனர். 
அதி ம் ேதர்தல் பிரசாரங்கள் இடம்ெப ம் இடங்க க்கு அநாவசி 
யமாக அவர்கள் ெசல்வைத தவிர்த் க்ெகாள்ளல் க்கியமான .
ெபா  இடங்களில் கூட்டங்கைள நடத் வைத இயன்றவைர 

தவிர்த்  ஊடகங்கள் வாயிலாக பிரசாரங்கைள ன்ென க்கும்படி 
ேதர்தல் ஆைணக்கு  ெதரிவித் ள்ள . மட் மன்றி வீ க க்கு 
பிரசார நடவடிக்ைகக க்கு ெசல்ேவாரின் எண்ணிக்ைக ன்றாக 
வைரய க்கப்பட்டி ந்தா ம் அைத எந்த கட்சியின் ேவட்பா 
ளர்க ம் பின்பற் வதாகத் ெதரியவில்ைல.
ேதர்தல் ெந ங்கும் த வாயில்  ெதாற்றாளர்களின் எண்ணி 

க்ைக அதிகரித்தால் வாக்களிப்பவர்களில் பாரிய வீழ்ச்சி 
ஏற்ப ம் அபாயம் உள்ள . ஏெனனில் 14 நாட்கள் கட்டாய 
தனிைமப்ப த்தலில் இ ப்பவர்க க்கு வாக்களிக்க டியா  
ேபாகும். ஆகேவ ேவட்பாளர்க ம் ஆதரவாளர்க ம் இ  குறித்  
அவதானமாக நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத வலி  
த் கிேறாம்.

ேதர்தல் பிரசாரங்க ம்
சுகாதார நைட ைறக ம்

சி.சி.என்

‘சுவெராட்டிகள் 
ேதைவயில்ைல, 
ஏெனன்றால் ஜனாதிபதித் 
ேதர்தலில் நான் 
அவற்ைற பயன்ப த்தி 
யி க்கவில்ைல.  அேத  
ேநரம் ேவட்பாளர்கள் 
எவ ம் ெபாய்யான 
வாக்கு திகைள வழங்க 
ேவண்டாம். நீங்கள் 
உண்ைமயாக மக்க க்கு 
ேசைவயாற்றியவர்களாக 
இ ந்தால் அவர்கள் 
நிச்சயம் உங்கைள 
பாரா மன் க்கு ெதரி  
ெசய்வர்  அேதேவைள என  படங்கைள 
பிரசாரத் க்கு பயன்ப த்த ேவண்டாம்’ 
இவ்வா   கடந்த வாரம், ெபா ஜன ெபர ன 
ேவட்பாளர்க க்கு மட் மல்லா  ஏைனய 
கட்சி ேவட்பாளர்க க்கும் அறி த்தல் 
வி த்தி ந்தார் ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ஸ.
சுவெராட்டிகள் மற் ம் பதாைதகைள 
பயன்ப த் தல் ேதர்தல் சட்ட விதி ைறகளின் 
படி குற்றமாகும். அைத ஜனாதிபதி தான் கூற 
ேவண் ம் என்றில்ைல, ஆனால் அவர் கூறிய 
இரண்டாவ  விடயம் க்கியமான . அதாவ  
ேவட்பாளர்கள் ெபாய்யான வாக்கு திகைள 
வழங்க ேவண்டாம் என்  கூறி ள்ளார்.
தன  ெபயைர ைவத்  வாக்கு திகைள 
வழங்க ேவண்டாம் என்பைத அவர் 
அ த்தம் தி த்தமாக கூறி ள்ளார். ஆனால் 
ஜனாதிபதி ேதர்தல் காலகட்டத்தில் தான் 
ேவட்பாளராக ெசயற்பட்ட ேபா  வழங்கிய 
வாக்கு திகைள ஏேனா ஜனாதிபதி இப்ேபா  
மறந்  ெசயற்ப கிறாேரா என்  ேகள்வி 
எ ப்பத் ேதான் கிற . அதில் பிரதானமான  
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப வதாகக் 
கூறப்பட்ட ஆயிரம் பா நாட்சம்பளமாகும். 
ேதர்தல் டிந்  9 மாதங்கள் கடந்த 
நிைலயில் இன் ம் அந்த வாக்கு தி 
இ பறியாகிக்ெகாண்  தான் இ க்கின்ற . 
ெசான்னைத ெசய்பவர் என்ற ெப ைம 
ெகாண் ள்ள ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய இந்த 
விடயத்தில் அக்கைற காட்டியி க்கவில்ைலேயா 
என ெதாழிலாளர்கள் ேயாசிக்கத் 
ெதாடங்கி ள்ளனர். ஆகேவ, அவர் 
ேபாட்டியிட்ட கட்சி சார்பில் எதிர்வ ம் 
நாடா மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் 
ேவட்பாளர்கள்  வழங்கும் வாக்கு திகளில் 
எந்தள க்கு  உண்ைம இ க்கும் என்   
ேயாசிப்ப  சகஜமான  தாேன? 
இன்  மைலயகத்தின் அைனத்  கட்சிக ம் 
தம  தனித்தன்ைமைய இழந்  ேபரினவாத 
கட்சிக டன் இைணந்  அந்த கட்சிகளின் 
சின்னங்களிேலேய ேபாட்டியி கின்றன. 
அ  தவிர்க்க டியாத சம்பவமாக 

ேபாய்விட்ட . அேதேவைள ேபாட்டியிட்  
ெவற்றியீட்டினா ம் அவர்கள் ெகா க்கும் 
ஏதாவெதா  ெபா ப்ைப வாங்கிக்ெகாண்  
ேபசாமல் ேபாய்விட ேவண் ம். ஏெனன்றால் 
அப்படியான சூழ்நிைலகேள இப்ேபா  
இ க்கின்றன.
ேபரம் ேபசும் சூழல் ைமயாக 
இல்லாமலாக்கப்பட் ள்ள . இ  

ைமயான அரசியல் சரணாகதியாகும். 
தா ம் அப்படியான நிைலைமக்கு ெசன்ற  
மட் மல்லா  மக்கைள ம் ேபரினவாத 
கட்சிகளிடம் அடகு ைவத்  விட்டனர் 
மைலயக அரசியல்வாதிகள். நாடா மன்றத் 
ேதர்தலில் சரி ஒ  கூட்டணிைய அைனத்  
கட்சிக ம் ஒன்றிைணந்  ஏற்ப த்தியி ந்தால் 
மைலயக பிரேதசங்களிலி ந்  குைறந்த  
12 இற்கும் குைறயாத பிரதிநிதிகைள 
நாடா மன் க்கு அ ப்பியி க்கலாம். 
ஆனால், இங்கு சுயநல அரசிய ம் மக்கள் மீ  
உண்ைமயான அக்கைறயின்றிய ெசயற்பா கள்  
தைலவிரித்தா வதால் அ  குறித்  
ேபசிப்பயனில்ைல. 
இந்நிைலயில் ஜனாதிபதியின் 
அறி த்தல்கைள ம் மீறி சகஜமாக ெபாய் 
வாக்கு திகைள வழங்கும் ெசயற்பா கள் 
இடம்ெபற்  தான் வ கின்றன. ஆனால், 
இைதெயல்லாம் நம்பிக்ெகாண்டி க்கும் காலம் 
மைலேயறி விட்ட  என்ற உண்ைம இ  
வைர சில ேவட்பாளர்க க்கு ெதரியவில்ைல 
என்ப  தான் ஆச்சரியமான விடயம்.  
வ டங்க க்கும் ேமல் இன் ம் ஒன்றைர 
இலட்சம் வைரயிலான லயன் குடியி ப் களில் 
வாழ்ந்  வ ம் ெதாழிலாளர்கைள இனி ம் 
ெபாய் கூறி ஏமாற்ற டி மா என்ப  பிரதான 
ேகள்வி. ஆகேவ ஜனாதிபதி கூறினா ம் 
கூறாவிட்டா ம் இங்கு எந்த நம்பிக்ைக த ம் 
வாக்கு திக ம் எ படப் ேபாவதில்ைல. 
கூறப்ேபானால் ஜனாதிபதி ேதர்தல் காலத்தில் 
ஜனாதிபதியால் கூறப்பட்ட வாக்கு திேய 
இன் ம் நிைறேவற்றப்படவில்ைல எ ம் 
ேபா  சாதாரண நாடா மன்ற உ ப்பினராக 
யற்சி ெசய் ம் ஒ வர் கூ ம் வாக்கு திகைள 

இந்த மக்கள் எவ்வா  நம் வர்? 
  

[dhjpgjp Nju;jy; 
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நிேவதன்

எதிர்வ ம்  நாடா  மன்றத் 
ேதர்தலில் ப ைள மாவட்டத் க்
கான தமிழ் பிர தி நி தித் வம் குறித்  
பல்ேவ  க த்தா டல்கள் இடம்ெபற் 
வ  கின்றன. ப  ைளயில் உள்ள தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் உரி ைம கைள ெவல்
லக் கூ டிய, பா  காப் பிைன  உ  திப்
ப த்தக் கூடிய தைல ைமத்  வத்ைத 
மக்கள் எதிர்பார்க் கின்றார்கள். குறிப்
பாக ெப ம்பான்ைம  ச  கத் தி னரின் 
அச் சு த்தல்க க்கு மிகத் ைதரி ய மாக 
கங்ெ கா க்கக் கூடிய தைல ைமத் 

வத்தின் அவ சியம் குறித்த சிந்தைன 
மக்கள் மத் தியில் எ ந் தி க் கி ற . 
அேத ேவைள, இ  வைர கால ம் 
ஏமாற்  அ ர சியல் நடத் தி ய வர்கைளப் 
றந்தள்  வ தற்கும் அபி வி த்தித் 
திட்டங்கைள ன்ென த்த வர்க

க்கு ன்  ரிைம வழங் கு வ தற்கும் 
ைனந் தி க் கி றார்கள்.
ப ைள மாவட்டத்தில் தன்ைன 
விட  ேச ைவ யாற் றி ய வர்கள் எவ ரா வ  
இ ந்தால் ெபா த் ேதர்தல் ேபாட் டி யி
லி ந்  வில கு வ தாக ன்னாள் எம்.
பி ம், ஐக் கிய மக்கள் சக்தி ேவட்பா ள 
மான அ.அர விந்த குமார் அண்ைமயில் 
அறி வித் தி ந்தார்.
அதற்குப் பதி ல ளித்த இலங்ைக  
ெதாழி லாளர் காங் கி ரஸின் ஊவா 
மாகாண ன்னாள் உ ப் பினர் ஆ
கம் சிவ லிங்கம், அ.அர விந்த கு மாைர 

விட  ெசந்தில் ெதாண்டமான் பல்ேவ  
ெசயற் திட்டங்கைள ன்ென த் ள்
ள தா க ம் அதற்கான ஆவ ணங்கைள 
ெவளி யி ட ள்ள தா க ம் ெதரி வித்தார்.

 ைம யான விப ரங்கைளப் பார்த்த
டன் அர விந்த குமார் விலகத் தயாரா 

என ம் அவர் சவால் வி த் தி க் கிறார்.  
இ  ெதாடர்பில் அவர் சூரி ய காந்
திக்கு க த்  ெவளி யி  ைகயில், ஒ  
மாகாண சைப அைமச்ச ராக இ ந்  
ஊவா மாகா ணத்தில் ெசந்தில் ெதாண்
டமான் ஆற் றிய பணி க க்கு நிக ராக 
ேவ   எ வ ம் ெசய்ய வில்ைல.
உதா ரணம் ஒன்ைறச் ெசால்வ தானால் 
ஊவா மா கா ணத்தில் வீதி அபி வி த்
திக்கு மாத் திரம் 6 ஆயி ரத்  410 மில்
லியன்  பா க்கும்  ேமற்பட்ட நிதி 
ஒ க்கப்பட்  பணிகள் நிைற வ ைடந்
ள்ளன. ெசந்தில் ெதாண்ட மானின் 

தனிப்பட்ட  யற் சியின் கார ண மாக 
ஆசிய அபி வி த்தி வங் கி யி லி ந்  

வீதி   ன ர ைமப் க்கு 4 ஆயி ரத்  695 
மில் லியன் பாய் கிைடக்கப்ெபற்ற . 
இதற்கா க  அவர் ஆசி ய  அ பி வி த்தி 
வங் கியின் உயர் அதி கா ரி க டன் பல
சுற் ப் ேபச் சு வார்த்ைத கைள நடத் தி
யைத நான் அறிேவன். 
இ  ஒ  உதா ரணம் மாத் திரம் தான். 
கல்வி, சுகா தாரம், உட்கட்ட ைமப் , 
கால்நைட, கூட்  ற , நீர்ப்பா சனம் 

ேபான்ற ஏைனய ைற
களில் ெசந்தில் ெதாண்
டமான் ன்ென த் ள்ள 
திட்டங்கள் ஏராளம் 
உண் . அர விந்த குமார் 
ஒ  பாரா  மன்ற உ ப்
பி ன ராக இ ந்  ெசய்ய 
டி யாத பல்ேவ  

ெசயற் திட்டங்கைள 
ெசந்தில் ெதாண்டமான் 
மாகா ண ச ைபயில் இ ந்  
ன்ென த் தி க் கிறார். 

அதைன மக்கள் நன்க
றிவர். அதனால் தான்  மக்கள் மத் தியில் 
அவ க்கான ெசல்வாக்கு அதி க ரித்  
வ  கி ற .
ப ைள மாவட்டத் தி ள்ள பிர ேதச 
சைப உ ப் பி னர்களில் 85 வீத மாேனார் 
ெசந்தில் ெதாண்ட மா க்கு ஆத ர  
வழங் கி ள்ளனர். விவ சா ய ேதாட்டத் 
ெதாழி லாளர் காங் கி ரஸின் தைலவர் 
கி ஷ்ண சாமி உள் ளிட்ட மாற் க் கட்
சி களின் அைமப்பா ளர்கள், ேதாட்டத் 
தைல வர்களின் ஆத ர ம் ெப  கி வ 
கி ற .
அத் டன்  நா க்கு நாள் இைள ஞர்
களின் ஆத ர ம் ெசந்தில் ெதாண்ட மா
க்கு அதி க ரித்  வ  கி ற . தற்

ேபா ைதய அர சாங்கத்தில் அைமச்சுப் 
பத விையப் ெபற் க்ெ காள்ளக் கூடிய 
சகல தகு தி க ம் ெசந்தில் ெதாண்ட
மா க்கு உண் . ஆதலால் அவைர 
ெவற் றி ெபறச் ெசய்வ தற்கு ப ைள 
மக்கள் தீர்மா னித் ள்ளார்கள்.
ப ைள மக்க க்கு ணிச்சல் மிக்க 
தைல வேர அவ சியம். எம  மக்க க்
கான உரி ைம கைளப் ெபற் க்ெ கா
க்கக் கூடிய ைதரி ய மான தைல ைமத்
 வத்ைத ெசந்தில் ெதாண்டமான் 

வழங் கி வ  கிறார். அவ ர  கரங்கைள 
பலப்ப த்த ேவண் டிய ெபா ப்  
மக்க க்கு இ க் கி ற  எனத் ெதரி வித்
ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பான ஆவ ணங்கைள 
ெசந்தில் ெதாண்ட மானின் ஊடகப் 
பிரி  சூரி ய காந் திக்கு அ ப் பி ைவத்
ள்ள . ப ைள மாவட்டத்தில் கடந்த 

ஆட்சிக் காலத்தில் வீ ,வீதி அ பி வி
த்தி, கலா சா ர மண்ட பங்கள் ஆகி ய

வற் க்கு அடிக்கல் நாட் டி ய வர்கள் 
ெப ம்பா லான ெசயற் திட்டங்கைள 
ன்ென க்க வில்ைல. இ  குறித்  

மக்கள் ெப ம் அதி ப் தியில் காணப்ப
 கின்றனர். 
இந்த வி டயம் இம் ைற ேதர்தலில் 
ெப ம் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் 
என்பதில் ஐய மில்ைல. இேத ேவைள, 
ெதாழி லா ளர்க க்கான சந்தாப்பணம் 
குறித்த ெசந்தில் ெதாண்ட மானின் 
க த் க்கு மக்கள் மத்தியில் வரேவற்  
காணப்ப கிற .
சந்தாப் பணத் க்கான வர ெசல  
விபரங்கள் காட்டப்படேவண் ம் 
என ம் எதிர்காலத்தில் சந்தாப்பணம் 
ெபற் க்ெகாள்ளாத ெதாழிற்சங்கமாக 
இலங்ைக  ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸ 
மாற் வதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக ம் 
ெசந்தில் ெதாண்டமான் 

ெதரிவித்தி ந்தார்
 இந்தநிைலயில் ப ைளயில் ேதர்தல் 
களத்தில் தமிழ் ேவட்பாளர்களில் 
யாைரத் ெதரி ெசய்வ  என்பதில் 
மக்கள் சிந்திக்கேவண்டி ள்ள  
என் ம் ஊவா மாகாண சைப 
உ ப்பினர் ஆ.சிவலிங்கம் 
ெதரிவித் ள்ளார். 

பாராέமПற உΫРǼனைர ˙ட பாராέமПற உΫРǼனைர ˙ட 
அ க அǼ˙ΪН கைள அ க அǼ˙ΪН கைள 

ஊவா˙Х  ΨПெனΡНதவУ  ஊவா˙Х  ΨПெனΡНதவУ  
ெசО Х ெதாМடமாПெசО Х ெதாМடமாП

 

ஆயிரம் பாைய விட்டால் மைலயகத்தில் ேவ  பிரச்சிைனகள்  
இல்ைலயா?     
–ஜீவன் ெதாண்டமான்
    
ஆǾரமாǾரС ǼரИżைனகЦ இΪЖźПறன ΊУНΤ ைவЖகН தாП எவΪС 

இХைல.

ேதர்தல் காலத்தில் ெபாய் வாக்கு திகைள வழங்க ேவண்டாம்
– ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய

நீங்கள் கூறிய ஆயிரம் பா வாக்கு திக்கு என்னாச்சு ஜனாதிபதி அவர்கேள?

கண்டி மாவட்ட ெதாழிலாளர்கைள விட வெரலியா மாவட்ட 
ெதாழிலாளர்களின் நிைல மிக ேமாசமாக உள்ள
– த்ைதயா பிரபாகரன்

அப்ேபா கண்டி மாவட்ட ேதாட்ட ெதாழிலாளர்கள் ஆயிரம் பா நாட்சம்பளம் 
ெப கிறார்கேளா….

இ.ெதா.கா. க்கு மீண் ம் ஒ  தடைவ அரசியல் பலத்ைத வழங்குங்கள்
– கணபதி கனகராஜ்

பலம் இ ந்த ேநரத்தி ம் ஆயிரம் பாய் கிைடக்கவில்ைலேய? 

அ த்த 10 ஆண் க க்கு ெமாட்  ஆட்சி ெதாட ம் மைலயகத்தில் ம மலர்ச்சி 
ஏற்ப ம்

– ம தபாண்டி ராேமஷ்வரன்

அந்த 10 ஆண் க க்கும் ஆயிரம் பாய் பிரச்சிைன ம் ெதாட ம்…. 
அப்படித்தாேன? 

  ெசாПனாУகЦ....          ெசாПனாУகЦ....          
                              ெசாПனாУகЦ.ெசாПனாУகЦ.........
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ேதவபாலன்

‘மைலயக மக்கள் 
ன்னணியிலி ந்  என்ைன யா ம் 

நீக்க டியா   நாேன இன் ம் 
பிரதி ெபா ச்ெசயலாளர். அேத 
ேவைள பாரா மன் க்குச் ெசன்  
கட்சிைய ைகப்பற் ேவன் என்  
சுேயட்ைச கு  இலக்கம் ஒன்றின்  
ேவட்பாளர் அ ஷா சந்திரேசகரன் 
சூ ைரக்க ம பக்கம்  மைலயக 
மக்கள் ன்னணியின் தைலவ ம்  
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ேவட்பாள மான 
ேவ.இராதாகி ஷ்ணேனா, அ ஷா 
பணம் வாங்கிக்ெகாண்  எம  
வாக்குகைள சிதறடிக்கேவ இத்ேதர்தலில் 
ேபாட்டியி கின்றார் என்  குண்ைட 
க்கிப் ேபாட்டி க்கிறார்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் கமாக 

தலவாக்கைல பகுதியில் ேதர்தல் பிரசார  
கூட்டெமான்றில் ேபசியி ந்த அ ஷா, தான் அவ்வா   
பணம் வாங்கியைத கூறியவர்கள் ஆதாரத் டன் 
நி பித்தால் இந்த ேதர்தலில் ேபாட்டியி வதிலி ந்ேத 
விலக்கிக்ெகாள்வதாக ம் அவ்வா  நி பிக்க 
தவறினால் மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவர் விலகிக்ெகாள்ளத் தயாரா என்  ேகள்வி 
எ ப்பியி ந்தேதா  மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
உயர்பீட உ ப்பினர்கள்  பணத் க்கு விைல ேபாய் 
விட்டார்கள் என் ம் பதிலடி ெகா த்தி ந்தார். 
இந்த ைற தைலவர் அைமதி காக்க,  அ ஷாவின் 

இடத் க்கு தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டி க்கும் 
பதில் பிரதி ெபா ச்ெசயலாளர் ேபராசிரியர் 
விஜயசந்திரன், வாய் திறந்தி க்கிறார்.  ‘மைலயக 
மக்கள் ன்னணிெயன்ப  தனிக்கு ம்பத் க்குரிய 
கட்சி கிைடயா . அ  மைலயக மக்க க்கான 
கட்சியாகும் " மைலயக மக்கள் ன்னணியின் இ  
பிரதான அைமப் களான க ன்சில், மத்தியகு  
ஆகியன தற்ேபாைதய தைலவ க்கு விைல ேபாய் 
விட்டதாக அ ஷா சந்திரேசகரன் ெதரிவித் ள்ளார். 
மைலயக மக்கள் ன்னணியின் உயர்பீட 
உ ப்பினர்கள் எவ க்கும் விைல ேபாககூடியவர்கள் 
அல்லர். ெகாள்ைகயின் அடிப்பைடயி ம், மைலயக 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்காக ம் 
ஒன்றிைணந்தவர்கள். மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவராக இ ந்த சாந்தினி சந்திரேசகரன் 2015 
ஆம் ஆண்  உயர்பீடம் எ த்த டி க்கு எதிராக 
ெசயற்பட்  மஹிந்த ராஜபக்ஸ க்கு ஆதர  
வழங்கி, மைலயக மக்கள் ன்னணிைய ேதாற்கடிக்க 
யற்சித்தார்.அ ஷாவின்  தாயார் அன்  ெசய்த 

பிைழைய இன்  அ ஷா ெசய்  வ கிறார். அவர் 
வெரலியா மாவட்டத்தில் தனித்  ேபாட்டியிட்  

மைலயக மக்கள் ன்னணிைய ேதாற்கடிக்கும் 
ேநாக்கில் ெசயற்ப கிறார்’  என்  சரமாரியாக 
குற்றச்சாட் கைள சுமத்தி ள்ளார் விஜயச்சந்திரன்.

ஒேர கட்சிையச் ேசர்ந்தவர்கள் ேதர்தல் காலத்தில் 
பிரிந்  நின்  ெசயற்ப வதற்கு இ  தரப்பிலி ந் ம் 

காரணங்கள் ெசால்லப்பட்  வ கின்றன. ஆனால், 
அைதெயல்லாம் ஒ  பக்கம் ைவத்  விட்  
பார்க்கும் ேபா , சி  பிள்ைளகள் ேபான்  மாறி 
மாறி க த் க்கைள கூறி  வ வதான  மக்கைள 
கஞ்சுழிக்க ைவத் ள்ள .
 குறிப்பாக மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 

தற்ேபாைதய தைலவ ம் ேவட்பாள மான 
ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் அ ஷா மீ  ஆதாரமற்ற 
வைகயில் குற்றச்சாட் க்கைள சுமத்தி வ வ  அவர  
அரசியல் அ பவத் க்கு அழகல்ல. இ.ெதா.கா என்ற 
மாெப ம் அைமப்பில் அரசியல் ெசய்  மாகாண 
தமிழ்க் கல்வி அைமச்சராகி  பின்  கட்சியிலி ந்   
ெவளிேயறி மைலயக மக்கள் ன்னணிைய 
கட்டிெய ப்பி, தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி என்ற 
அைமப்பின் பங்காளி கட்சியாகி, பாரா மன் க்கு 
இரண்டாவ  தடைவயாக ெதரி  ெசய்யப்பட்  
இராஜாங்க அைமச்சர் பதவி ம் வகித்தவர் இப்ேபா  
திர்ச்சியற்ற நிைலயில் க த் க்கைள ெதரிவித்  

வ வதாக விமர்சனங்கள் ன்ைவக்கப்பட்  
வ கின்றன.
வயதி ம் அரசியல் அ பவத்தி ம் அ ஷா 

சந்திரேசகரைன விட எங்ேகா இ க்கும் 
ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் அவைர விமர்சிக்கும் 
வைகயில் க த் க்கைள ெதரிவிப்பதன் லம் 
அ ஷா க்கு இலவசமாக மக்கள் ஆதரைவ ம் 
அ தாபத்ைத ம் ெபற் க்ெகா த்  வ கிறார் 
என அவர  ஆதர  தரப்பிலி ந்ேத க த் க்கள் 
ெவளிவந் க்ெகாண்டி க்கின்றன. அேத ேவைள 
தனிேய ஒ  ெபண்ணாக  சகலைத ம் எதிர்த்  
நின்  சவா க்கு கங்ெகா த்  வ கிறார் 
அ ஷா. ஏெனன்றால் சட்டரீதியாக அவர் இன் ம் 
மத்திய கு  உ ப்பினர் மட் மன்றி அவேர 
பிரதி ெபா ச்ெசயலாளராக ம் இ க்கின்றார். 
கட்சியின் அ மதியின்றி சுேயச்ைசயாக ேதர்தலில் 

ேபாட்டி ம் டிைவ 
எ த்த காரணத்தினாேலேய 
அவைர கட்சியின் 
ெசயற்பா களிலி ந்  
தற்காலிகமாக இைட 
நி த்தி ைவத்தி ப்பதாக  
தைலைமத் வம் 
அறிவித்தி ந்த .
ஆனால், இங்கு உற்  ேநாக்க 

ேவண்டிய மற் ேமார் விடயம் 
என்னெவனில் அ ஷா 
சந்திரேசகரன் சுேயட்ைசயாக 
எதிர்வ ம் நாடா மன்றத் 
ேதர்தலில் களமிறங்குவதாக 
அறிவித்த நாள் ெதாடக்கம் 
கட்சியின் தைலவர் மட் ேம 
அ  குறித்  விமர்சன ரீதியாக 
க த் க்கைள ெவளியிட்  
வ கிறார். 
மத்திய கு ைவச் ேசர்ந்த 

ேவ  குறிப்பிடத்தக்க சிேரஷ்ட 
உ ப்பினர்கள் எவ ம் 
அவைரப்பற்றி இத்ேதர்தல் 
பிரசார காலகட்டத்தில் எ ம் 
ேபசியி க்கவில்ைல.  கடந்த 
வாரம் பிரதி ெபா ச்ெசயலாளர் 
ேபராசிரியர் விஜயசந்திரன் 
ஊடகங்க க்கு ேபசியி ந்தார். 
அதாவ  மத்திய கு  மற் ம் 
உயர்மட்ட கு வினர்கள் 
விைல ேபாய் விட்டார்கள் 
என்ற அ ஷாவின் க த் க்கு 
ம ப்  ெதரிவிப்பதாகேவ அ  

இ ந்த . ஏெனன்றால் இவ ம் அக்கு வில் ஒ வர்.  
அேத ேவைள மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
சிேரஷ்ட உ ப்பினர்களில் ஒ வரான ப ைள மாவட்ட 
ன்னாள் எம்.பி. அரவிந்த்குமார் கூட ேநர்காணல் 

ஒன்றில், அ ஷா மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
ெவற்றிக்கு அச்சு த்தலாக இ ப்பாரா என்ற 
ேகள்விக்கு, ‘ நான் அப்படி நிைனக்கவில்ைல ‘ என்  
ஒேர வார்த்ைதயில் பதில் கூறி டித் க்ெகாண்டார். 

  கட்சியின் சில க்கியஸ்தர்கள் அ ஷா க்கு 
மைற கமாக ஆதர  வழங்குகிறார்கேளா என்ற 
சந்ேதகங்க ம் எழாமலில்ைல. எனி ம் சிேரஷ்ட 
அரசியல் அ பவஸ்தரான ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் 
இத்ேதர்தல் காலத்தில் தன  ெவற்றி குறித்த 
ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பதற்கு தகுந்த 
வி கங்கைள வகுப்பைத வி த்   ஒ  
சுேயட்ைச கு  ேவட்பாளைர சாடி வ வ  
அவர் பக்கம் உள்ள பலகீனங்கைள காட்டி 
நிற்பதாக சுட்டிக்காட்டப்ப கின்ற .   அேத 
ேவைள சவால்க க்கு மத்தியில் மைலயக மக்கள் 
ன்னணிைய ஜனநாயக வழிக்கு ெகாண்  

வ வ டன் அைத மக்களின் அைமப்பாக 
மீண் ம் மாற் ேவன் என்ற சூ ைர டன் 
களத்தில் இறங்கியி க்கும்  அ ஷாவிற்குப் 
பின்னாள் இைளஞர் குழா ம் மைலயக மக்கள் 
ன்னணியின் ஆரம்ப கால ெசயற்பாட்டாளர்க ம் 

அணிவகுத்  நிற்பைத ம் ம க்க டியா . 
ஆனால், ெவளி அவதானிப் கள் அப்படியில்ைல. 
மைலயகத்தின் ஒ  சிேரஷ்ட கட்சிக்குள் ஏற்பட் ள்ள 
பிள க ம்  க த்தாடல்க ம்  வாக்குகைள 
சிதறடிக்கச்ெசய் ம் அேத ேவைள  கட்சி சார்பில் 
எந்த உ ப்பின ம் ெதரிவாகாமல் ேபாகும் அபாயம் 
குறித் ம் ேபசப்ப கின்ற . ஆகேவ இ  குறித்  
இ தரப்பின ம் உணர்ந்  ெசயற்ப வார்களா? அைத 
அவர்கேள தீர்மானிக்க ேவண் ம்.
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   ேதசிய ரீதியி ம் மைலயகத்தி ம் 
பாரா மன்றத் ேதர்தல் ெதாடர்பான 
பிரசாரங்கள் சூ  பிடிக்கத் ெதாடங்கி ள்ளன. 
ேதர்த க்கு இன் ம் 28 நாட்கள் உள்ள 
நிைலயில் அரசியல் கட்சிகள் பிரசாரப் 
பணிகளில் ம் ரமாக ஈ பட்  
வ கின்றன. கடந்த காலங்கைளப் ேபால  
சுவெராட்டிகள் ஓட்ட டியாத நிைலயில் 
வாக்காளர்கைள ேநரில் சந்தித் ப் ேபசுவதில் 
ேவட்பாளர்கள் ஆர்வம் ெகாண் ள்ளார்கள்.    
“ெகாேரானா” காரணமாக ெபா  மக்களின் பா காப்  
க தி ஆயிரக் கணக்கான மக்கைள திரட்டி 
பிரம்மாண்டமான கூட்டங்கைள நடத் வதற்குத் 
தைட விதிக்கப்பட் ள்ளதால் ஆங்காங்ேக 
சி  சி  கூட்டங்கைளக் கூட்டி பிரசாரங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. இதனால்  அரசியல் 

கட்சிக ம் சுேயட்ைசக் கு க்க ம் ெப மள  
வாகனங்கைள வாடைகக்கு அமர்த்தி ள்ளன. 
ேவட்பாளர்களின் இலக்கங்கள் ஒட்டப்பட்ட 
வாகனங்கள் ஓடித் திரிவைத ம்,  சூறாவளிப் 
பிரசாரங்கள் இடம்ெபற்  வ வைத ம் அவதானிக்க 
டிகின்ற .
   அத்ேதா , பத்திரிைககள், வாெனாலிகள், 

ெதாைலக்காட்சிகளில் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்  
பிரசாரங்கள் இடம்ெபற்  வ கின்றன. ச க வைலத் 
தளங்களில் அவ்வப்ேபா  ேநரடியாக நிகழ் கள் 
ெதாடர்பான பதி கள் உட க்குடன் ெவளிவந்த 
வண்ணம் உள்ளன.

 ேதżயЖ கЛżக П ǺைலРபாΡ
    ஆ ம் ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன இந்தத் 

ேதர்தலில் ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம 
பலத் டன் ஆட்சிக்கு வந்  விட ேவண் ம் என்ற 
ேநாக்கத்தில் அதன் பிரசாரங்கைள ன்ென த்  
வ கின்ற . ஜனாதிபதித் ேதர்தைலப் ேபால  
சிங்கள மக்களின் ெப ம்பான்ைம வாக்குக டன் 
அரசாங்கம் அைமய ேவண் ம் என்ற நிைலப்பாட்டில் 
ெப ம்பான்ைம ேவட்பாளர்கள் இ ந்  
வ கின்றார்கள். இ ந் ம்  தமிழ், சிங்கள மக்களின் 
ஆதர  இன்றி ஆட்சியைமக்க டியா  என்  பிரதமர் 
மகிந்த ராஜபக்ஸ கூறி வ கின்றார். எப்படியாவ  
ெப ம்பான்ைம பலத் டன் வந்  விட ேவண் ம் 
என்பதில் அவர் காய் நகர்த்தல்கைள ேமற்ெகாண் ம் 
வ கின்றார்.

    அரசாங்கத் க்கு ன்றில் இரண்  
ெப ம்பான்ைம பலத்ைத வழங்கக் கூடா  
என்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சித் தைலவர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க கூறி வ கின்ற நிைலயில்  அேத 
நிைலப்பாட்ைடக் ெகாண் ள்ள சஜித் பிேரமதாஸ 
தைலைமயிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஐ.ேத.க. 
ைவ விட கூ தலான ஆசனங்கைளப் ெபற்  
விட ேவண் ம் என்  ேகாதாவில் இறங்கி ள்ள .     
அரசாங்கத்ைத தீர்மானிக்கும் சக்தி தமிழ், ஸ்லிம் 
மக்களின் ைககளிேலேய தங்கி ள்ள  என்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ம், ஸ்ரீ லங்கா ஸ்லிம் 
காங்கிரஸ−ம் கூறி வ கின்றன. அேதேபால்  ேதசிய 
மட்டத்தில் ஒ வைரெயா வர் வைசபாடி வ கின்ற 
கலாசார ம் அதிகரித்  வ கின்ற . ெதன்னிலங்ைக 
மற் ம் வடக்கு  கிழக்குக்கு அப்பால் மைலயகத்தில் 
ேதர்தல் பிரசாரம் ேவகமாக இடம்ெபற்  வ கின்ற .

 இ.ெதா.கா. ˙П ǼரசாரС
    கடந்த ெபா த் ேதர்தலில் ன்  

ேவட்பாளர்கைள நி த்தி இரண்  ேபைர ெவற்றி 
ெகாண்ட இ.ெதா.கா. இம் ைற வெரலியா 
மாவட்டத்தில் ஐந்  ேவட்பாளர்கைள ஸ்ரீ லங்கா 

ெபா ஜன ெபர ன கட்சியில் களம் இறக்கி ள்ள . 
அதன் ெபா ச் ெசயலாளராக நியமிக்கப்பட் ள்ள 
ஜீவன் ெதாண்டமா க்கு அதிகப்படியான 
வாக்குகைளப் ெபற் க் ெகா க்கும் ேநாக்குடன் 
இரண்  கட்டங்களாக பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற . வெரலியா பிரேதசத்தில் ஏ.பி. 
சக்திேவல், ஏ. பிலிப்குமார் ஆகிேயா டன் ஜீவன் 
ெதாண்டமா க்கு வாக்குகள் ேகட்கப்பட்  வ வ  
ேபால  அம்பக வ பிரேதசத்தில் எம். ராேமஸ்வரன், 
கணபதி கனகராஜ் ஆகிேயார் ஜீவன் ெதாண்டமாைன 
தன்ைமப்ப த்தி வாக்கு ேசகரிக்கும் பணியில் 

ஈ பட்  வ கின்றார்கள்.
   தைலவர் ஒ வர் இல்லாமல் இ.ெதா.கா.  

ேதர்தலில் ேபாட்டியி வ  இ ேவ தன் ைறயாக 
இ ந்தா ம் ெப ம் எதிர்பார்ப்ேபா  களத்தில் 
இறங்கி ள்ள . மைறந்த தைலவர் ஆ கன் 
ெதாண்டமா க்கும் மக்க க்கும் இைடெவளி 
ஏற்பட இைடயில் இ ந்த சிலேர காரணம் என் ம் 
அவர்கள் தான் ட் க் கட்ைட ேபாட்  தைலவைர 
சந்திக்க விடாமல் ெசய்தி ந்தார்கள் என் ம் 
ஜீவன் ெதாண்டமான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டி 
வ கின்றார். 
இ  சில க்கு தர்மசங்கடமாக இ ந்தா ம் அவர் 

கூ வதில் உண்ைமயாக இ க்கலாம் என் ம் 
கூறப்ப கின்ற . எ  எப்படிேயா இனிேமல் இ.ெதா.
கா. வின் எதிர்காலம் எப்படி அைம ம் என்பைத 
ேதர்தல் டிந்த பிறகு உணர்ந்  ெகாள்ளக் கூடியதாக 
இ க்கும்

    ேம ம்  கடந்த ைற ப ைள 
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிடாமல் ெபா த் ேதர்தல் 
நடவடிைகக க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த ெசந்தில் 
ெதாண்டமான் இம் ைற ேபாட்டியி கின்றார். கண்டி 
மாவட்டத்தில் கடந்த ேதர்தலில் இ.ெதா.கா. அதன் 
ேவட்பாளர்கைள நி த்தியி க்கவில்ைல. எனி ம்  
இந்த ைற பாரத் அ ள்சாமி ேபாட்டியி கின்றார். 
இந்த மாவட்டங்களின் ேதர்தல் நிைலவரம் 
எப்படி அைம ம் என்ப ம் ெப ம் எதிர்பார்ப்ைப 
ஏற்ப த்தி ள்ள .

 தǽЧ ΨФேபாЖΜ δЛடa ǼரசாரС
   ெகா ம்  மாவட்டத்தில் கடந்த ேதர்தலில் 

ஐ.ேத.க. டன் இைணந்  ேபாட்டியிட்ட தமிழ் 

ற்ேபாக்கு கூட்டணி தைலவர் மேனா 
கேணசன் ெவற்றி ெபற்றி ந்தார். இந்தத் 
ேதர்தலில் சஜித் பிேரமதாஸவின் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியில் மேனா கேணசன்,  ஜனகன் 
ஆகிேயார் ேபாட்டியி கின்றார்கள்.     
அேதேபால் வெரலியா மாவட்டத்தில் 
கடந்த ேதர்தலில் ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியில் ன்  ேவட்பாளர்கைள களம் 
இறக்கி ெவற்றி கண்ட தமிழ் ற்ேபாக்கு 
கூட்டணியில்  இந்தத் ேதர்தலில் பி. 
திகாம்பரம், வீ. இராதாகி ஷ்ணன் 
ஆகிேயாேரா  எம். உதயகுமார் 

ேபாட்டியி கின்றார்.  இந்தத் ேதர்தலில் தாங்கள் 
இ வைர ெசய் ள்ள அபிவி த்திப் பணிகைள 
ன்ைவத்  மக்களிடம் வாக்குகள் ேகட்கும் 

ேவைலத் திட்டத்ைத ஆரம்பித் ள்ளார்கள். 
அதற்கு ஏற்றாற் ேபால  ன்னாள் அைமச்சர்கள் 
திகாம்பரம், இராதாகி ஷ்ணன் மற் ம் உதயா 
ஆகிேயாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அபிவி த்திப் 
பணிகள்   பத்திரிைக வடிவில் அச்சிட்  ெபா  
மக்கள் மத்தியில் விநிேயாகம் ெசய்  வ கின்றார்கள்.    
கண்டி மாவட்டத்தில் கடந்  ைற ஐ.ேத.க. வில் 
ெவற்றி ெபற்ற ேவ  குமார் இம் ைற ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியில் தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி 
ேவட்பாளராகப் ேபாட்டியி கின்றார். ப ைள 
மாவட்டத்தில் கடந்த ேதர்தலில் ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி சார்பில் ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்ற தமிழ் 
ற்ேபாக்கு கூட்டணி ேவட்பாளர் ஏ. அரவிந்த்குமார்  

இம் ைற ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ேவட்பாளராக 
ேபாட்டியி கின்றார். ெசன்ற ைற ஐ.ேத.க. வின் 
ேநரடி ேவட்பாளராக ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்ற 
வடிேவல் சுேரஷ்  இம் ைற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் 
ேபாட்டியி கின்றார்.  

    அத்ேதா   இம் ைற தமிழ் ற்ேபாக்கு 
கூட்டணி சார்பில் இரத்தின ரி மாவட்டத்தில் 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் ேபாட்டியி ம் சந்திரகுமார் 
ெவற்றி ெபறக் கூடிய வாய்ப்  இ ப்பதாக ம் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .  

 ேவЛபாளУகέЖΜ ஒΪ ேவМΡேகாЦ !
   மைலயகத்தில் ேபாட்டியி ம் ேவட்பாளர்க க்கு 

ஒ  பணிவான ேவண் ேகாைள வி க்க ேவண்டிய 
ேதைவ உள்ள . ேவட்பாளர்கள் தாங்கள் ெபா  
மக்க க்கும் ச கத் க்கும் இ  வைர ெசய் ள்ள 
ேசைவகைள சுட்டிக் காட்டி வாக்குகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள யற்சிப்பதில் தவ  இல்ைல. அேதேபால்  
இனிேமல் எத்தைகய ேசைவகைள ெசய்யப் 
ேபாகின்றார்கள் என்  கூறி ம் வாக்கு ேகட்கலாம். 
அைத வி த்  ஒ வைரெயா வர் தனிப்பட்ட 
ைறயில் தாக்கிப் ேபசிக் ெகாண் ம். அநாவசியமாக 

விமர்சித் க் ெகாண் ம்  வன் ைறகைளத் ண்டி 
விட் ம் அநாகரிகமான ைறயில் நடந்  ெகாள்ள 
ேவண்டாம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .

   இன்  எம  ச கத்தில் கல்வி கற்றவர்களின் 
ெதாைக நா க்கு நாள் அதிகரித்  வ கின்ற .   
அவர்களிடம் ெபாய்யான வாக்கு திகைள வழங்கி 
ஏமாற்றி விடலாம் என்  யா ம் தவறாக எைட 
ேபாட்  விட ேவண்டாம். இம் ைற வெரலியா 
மாவட்டத்தில் 40 ஆயிரம் ேபர் திய வாக்களர்களாக 
பதியப்பட் ள்ளார்கள்.   அவர்கள் தான் மைலயக 
அரசியைல தீர்மானிக்கும் சக்தி பைடத்தவர்களாக 
இ ப்பார்கள் என்  எதிர்பார்க்கலாம். அேதேநரம்  
ேபாலிகைள கண்  ஏமாந்  விடாமல் ச கத்ைதப் 
பா காத் க் ெகாள்ள ேவண்டிய பாரிய ெபா ப்  
இைளஞர்களிடம் இ ப்பைத ம் மறந்  விடக் 
கூடா .        

ζΡ ǼſНΤ 
வΪС 

ேதУதХ களС !

பானா. தங்கம்
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யார் அரசாங்கத்ைத அைமக்கப் 
ேபாகின்றார்கள் என்ப  இன் ம் 
28 நாட்களில் ெதரியப்ேபாகின்ற .  
எவ்வாறாயி ம் இந்த ேதர்தல் 
சி பான்ைம மக்க க்கு மிக ம் 
சவால் மிக்கெதா  ேதர்தல் என்பைத 

யா ம் ம ப்பதற்கில்ைல. குறிப்பாக 
வெரலியா, ப ைள, கண்டி, 

இரத்தின ரி ேபான்ற மாவட்டங்களில் 
ேபாட்டியி ம் எம  ேவட்பாளர்களில் 
யார் ெவற்றி ெபறப்ேபாகின்றார்கள் 
அல்ல  யார் மண்ைணக் கவ்வப் 
ேபாகின்றார்கள் என்ப  அவர்களின் 
பிரச்சிைனயாக மாறியி க்க மைலயக 
மக்கைளப் ெபா த்தமட்டில்   அ  
கத்திேமல் நடப்பதற்கு சமனாகும். 
இல்ைலேயல் கரணம் தப்பினால் 
மரணம் என்ற கைதயாகேவ 
உள்ள . இதற்குப் பிரதான காரணம் 
இலங்ைகயில் தற்ேபா  ஆட்சி ெசய் ம் 
அரசாங்கத்தின் சி பான்ைம மக்களின் 
அடக்கு ைற ெசயற்பா களாகும். 
ஒ றம் எம  வாக்குகைள இலக்கு 
ைவத்  தமிழ் ேவட்பாளர்கைள 
களத்தில் இறக்கி ள்ளேதா  ம றம் 
சிங்கள ேபரினவாதக் க த்திைன 
ெப ம்பான்ைம ச கத்திற்குள் விைதத்  
வாக்கு ேவட்ைடயா ம் ைகங்கரியத்தில் 
அவர்கள் ஈ பட் ள்ளார்கள். இந்த 
ேவட்ைடயில் சி பான்ைம ச கத்ைத 
பலிெகா ப்பதற்கும் ஒ  தரப்பினர் 
தயாராகி வ கின்றார்கள். அவர்கள் 
கண்ைணத் திறந் ெகாண்  குளத்தில் 
குதிக்கச் ெசால்கிறார்கள். 
இலங்ைகயில் கடந்த நான்கைர 

ஆண் களில் எமக்கு மட் மன்றி  
நாட்டின ம் மக்கள் ஒ  சு கமான 
வாழ்க்ைகயிைன வாழ்ந்தார்கள். அந்த 
ஆட்சியில் மக்கள் பயமின்றி தம  
க த் க்கைளக் கூற ம் அரசாங்கத்ைத 
விமர்சிக்க ம் ெசய்தார்கள். ஆனால் 
கடந்த ஏ மாதக் காலத்தில் இந்நிைல 
படிப்படியாகக் குைறந்  வ வைதக் 

காண டிகின்ற . ஊடகங்க ம் 
கூட தம  சுதந்திரத்ைத இழந்  
ஒ  கட் க்குள் ெசயற்ப ம் நிைல 
ேதான்றி ள்ள . அரசாங்கத்தின் இயக்கப் 
ெபாறி ைறயின் சாரதிகளாக  இரா வ 
அதிகாரிகள்  மாறிவ கின்றனர். 
எப்படிேய ம் ஆட்சியிைன பிடித் விட 
ேவண் ம் என் ம், தமக்கு ஏற்றவா  
அரசியலைமப்பிைன வைளத் ெகாள்ள 

ேவண் ம் எ ம் எண்ணத்தில் 
தற்ேபாைதய அரசாங்கம் ெசயற்பட்  
வ கின்ற . இச்ெசயற்பா கள் 
அைனத் ம் ஒ றம் ெப ம்பான்ைம 
மக்கள் மத்தியில் பாதிப்பிைன 
ஏற்ப த்தியி ந்தா ம் உள் ர 
அவர்க க்கு தாங்கள் மற்ைறயவர்கைள 
அடக்கி ஆ கின்ேறாம் எ ம் 
மகிழ்ச்சியில் இதைன தட்டிக்ேகட்க ம் 
இல்ைல என்ப  ெவளிப்பைட. அேதேநரம் 
சி பான்ைம ச கங்களான இலங்ைகத் 
தமிழர், இந்திய வம்சாவளித் தமிழர், 
ஸ்லிம்கள் இந்த ெசயற்பாட்டிைன 

க ைமயாக விமர்சித்தேபா ம் 
அவர்களால் அதைன ெவற்றிெகாள்ள 
டியவில்ைல.
இந்தப் பின்னணியில் தற்ேபா  

இடம்ெபறப்ேபாகும் நாடா மன்றத்  
ேதர்தலில் சி பான்ைமச் ச கங்கள் தம  
பிரதிநிதிகைள தக்கைவத் க்ெகாள் ம் 
அரசியல் வி கங்கைள வகுத்  
ெசயற்பட ேவண்டிய நிைலயில் 
உள்ளன. அதில் இலங்ைகத் 
தமிழர் மற் ம் ஸ்லிம் மக்களின் 
பாரா மன்றப் பிரதிநிதித் வத்ைதப் 
பா காத் க் ெகாள் ம் வைகயில் 
அவர்களின் ேதர்தல் நடவக்ைககைள 
ேமற்ெகாண் ள்ளேபா ம் 
மைலயகத் தமிழர்கள் இ க்கின்ற 
பிரதிநிதித் வத்ைத ம் இழக்கச் 
ெசய் ம் வைகயில் தம  ேதர்தல் 
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்  
வ வேதா  ேபரினவாத சக்திக க்கு 
ண் ெகா க்கும் ெசயற்பா களில் 

ஈ பட்டி ப்ப  வ ந்தத்தக்க  
விடயமாகும். வடக்கு மற் ம் 

கிழக்கிைனப் ெபா த்தமட்டில் 
ெப ம்பா ம் தமிழ்ப் பிரதிநிதிகேள 
அதிகம் ெதரிவாவர். இதனால் 
அவர்க க்கு எத்தைன கட்சிகள் 
ேபாட்டியிட்டா ம் பரவாயில்ைல. 
அேதேநரம் ஸ்லிம்கைளப் 
ெபா த்தமட்டில் சில இடங்களில் 
கூட்டாக ம், சில இடங்களில் தனித் ம் 
ேபாட்டியி கின்றார்கள். ஆனால்  இந்திய 

வம்சாவளித் தமிழர்கள் எல்லா 
இடங்களி ம் ெப ம்பான்ைமக் 
கட்சிக டன் இைணந்ேத 
ேகட்கின்றனர் என்ப ம் இங்கு 
குறிப்பிட்  ஆகேவண் ம். 

  ம றம் தமிழர்களின் 
வாக்குகள் தமக்குத் 
ேதைவயில்ைல. அவர்கைள 
எங்களிடம் ைகேயந்த ெசய்ேவாம் 
என விமல் வீரவன்ச ேபான்ேறார் 
கூச்சலிட மைலயகத்தின் 
மிகப்ெபரிய ெதாழிற்சங்கங்களில் 
ஒன்றான இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட,  சில  
அரசியல்வாதிகள் அவர்க க்கு 
வாக்குக் ேகட்  பிரசாரம் 
ெசய்கின்றனர். 
இந்நிைலயில் ேம மாதம் 

திடீெரன ன்னாள் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ஆ கன் 
ெதாண்டமானின் மைறைவத் 
ெதாடர்ந்  அவரின் தல்வர் 
ேதர்தலில் களமிறக்கப்பட் ள்ளார். 
இவ க்கு இ.ெதா.காவினர் 
ஆதர  வழங்க எவ்வித தர்க்க 

ரீதியான காரண ம் இல்லாவிட்டா ம் 
அ தாப அடிப்பைடயில் வாக்களிக்க 
எண்ணி ள்ளனர் என்ப  மட் ம் 
உண்ைம. எனி ம் இச்ெசயற்பா  
எம  ேகாடரிைய எ த்  
நாேம காைல ெவட்டிெகாள்வ  
ேபான்றதாகும். காரணம் இந்த 
அ தாப வாக்குகளினால் ஜீவன் 
ெவற்றி ெபற்றா ம் ெபறாவிட்டா ம் 
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 
ேபரினவாதிக க்கு தீனிேபா ம் 
வாக்குகளாகேவ இ க்கப்ேபாகின்றன 
என்பதில் மட் ம் மாற் க்க த் க்கு 
இடமி க்க டியா . அவர்களால் 
ெவல்ல டியாத மாவட்டத்ைத 
இவ்வாறானவர்கைள ைவத்  
ெவற்றிெப ம் வி கத்ைத இவர்கள் 
நைட ைறப்ப த் கின்றார்கேள அன்றி 
இங்கு பிரதிநிதிகைள அதிகரிக்க 
ேவண் ம் என்ற எவ்வித ேதைவ ம் 
அவர்க க்கு இல்ைல என்பைத மட் ம் 
ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.   இதன் 
லம் இ.ெதா.கா. உள்ளிட்ட ேபரினவாத 
காம்களில் ேபாட்டியி ம் ஸ்ரீலங்கா 

ெபா ஜன ெபர னவின் கவர்க க்கு 
அளிக்கப்ப ம் வாக்குகள் எந்த 
வைகயில் மைலயக மக்க க்கு உதவப் 
ேபாகின்றன? 
அேதேபான்  சில மாவட்டங்களில் 

எம  ச கம் குைறவான 
பிரதிநிதித் வத்ைத ம், சில 
இடங்களில் பிரதிநிதித் வம் இன்றி ம் 
இ க்கும் நிைலயில் சிலர் அரசியல் 
வியாபாரத்திற்கான கூலிப்பைடகளாக 
ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் நிைலைமக ம் 
காணப்ப கின்றன. உதாரணமாக 

கண்டி, ெகா ம் , கம்பஹா மற் ம் 
இரத்தின ரி ேபான்ற மாவட்டங்களில் 
ஒ  பிரதிநிதிையேய ம் ெப வ  
சிரமமாக இ க்கும்ேபா  அங்கு பல 
கட்சிகளில் பலர் வாக்கு ேவட்ைடயில் 
ஈ ப கின்றனர். இவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்கள் ேபரினவாதத்திற்கு 
சார்பாக ெசயற்ப கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க . அதற்கு அப்பால் 
வெரலியா மாவட்டத்ைதப் 

ெபா த்தமட்டில் பல சுேயட்ைசக் 
கு க்கள் இம் ைற ேபாட்டியி வேதா  
இவர்கள் குைறந்தபட்சம் 25,000 – 50,000 
இைடப்பட்ட வாக்குகைள (ெமாத்தமாக) 
ெபற் க்ெகாள்வர். எனி ம் இவர்களால் 
ஒ  ஆசனத்ைதேய ம் ெபற டியா . 
இதனால் இ  ெப ம்பான்ைம 
ச கத்திற்கான வாய்ப்பாக 
அைமந் வி ம் அபாயம் இ க்கிற . 
இவர்க க்கு வாக்களிப்பவர்கள் 
உண்ைமயில் அ தாபத்திற்காகேவ 
வாக்களிக்கப்ேபாகின்றார்கேள அன்றி 
ேவ  ெபரிய காரணங்கள் இல்ைல. 
ேம ம் கடந்த ஏ  மாதங்களாகேவ 

அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள் 
ச தியாக அதிகரித்த வண்ணம்  
இ க்கின்ற  இந்த ஏ  மாதக் காலத்தில் 
அளிக்கப்படாத எவ்வித ச ைகக ம் 
ேதர்தலின் பின்னர் நிைறேவற்றப்ப மா 
என்ப ம் ேகள்விக்குரிேய. ஆகேவ 
ெப ந்ேதாட்டங்கைள சூழ வா ம் மக்கள் 
தம  வாக்குகைளச் ெச த் வதற்கு 
ன்னர் ஒ ைறக்கு பல ைற 

ேயாசித் ப் பார்த்  பயன்ப த்த 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் எம  இ ப்  
ெப ம் பாதிப்பான ஒன்றாக மா ம் 
என்பதில் ஐயமில்ைல. 
இதற்கும் ேமலாக அரசாங்க 

உத்திேயாகத்தர்க ம் இவ்விடயத்தில் 
மிக ம் கரிசைன டன் ெசயற்பட 
ேவண்டிய த ணம் இ வாகும். 
குறிப்பாக எதிர்வ ம் வாரம் தபால் ல 
வாக்களிப்  நைடெபற உள்ளேதா  
இதில் தாங்கள் யா க்கு வாக்களிக்கப் 
ேபாகின்ேறாம் என்ப  மிக ம் 
க்கியமானதாகும். அரசாங்க 

உத்திேயாகத்தர்கைளப் ெபா த்தமட்டில் 
கடந்த அரசாங்கத்தால் பல ச ைககள் 
வழங்கப்பட்டன. எனி ம் தற்ேபாைதய 
அரசாங்கம் அதற்கு எதிர்மாறாகேவ 
ெசயற்ப வைதக் காண டிகின்ற . 
இவர்கள் தற்ேபா  சுயாதீனமாக 
பணி ெசய்ய டியாதள க்கு 
கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளார்கள். 
இவர்களின் சம்பளங்கள் அரசாங்க 
ெசல க க்காக அறவிடப்ப ம் நிைல 
ேதான்றி ள்ள . பல்ேவ  இ க்கமான 
நைட ைறகள்  ஏற்ப த்தப்ப கின்றன.   
இந்த பின் லத்தில் அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்க ம் அ தாபம் 
காட்டப்ேபாய் ஆபத்தில் 
மாட்டிக்ெகாள்ளக்கூடிய வாய்ப்  உள்ள . 
இதைன சரியாகப் ரிந் ெகாண்  
வாக்களிக்க ேவண் ம். 

 இங்கு அ தாபம், பாவ 
ண்ணியங்கள் க்கியமா ? ெகௗரவமாக 
எதிர்க்கட்சியில் பிரதிநிதிகளாக இ ப்ப  
சரியா  அல்ல   ஆ ம் கட்சியில் 
அடிைமகளாக இ ப்ப  சரியா  என்பைத 
மக்கள் தான் தீர்மானிக்க ேவண் ம்.

இ க்கூரான்
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ைர சாமி நட ராஜா
                                
மைல யக மக்கள் உள் ளிட்ட சி
பான்ைம மக்க க்கு  சம கா லத்தில் 
நைட  ைறயில் உள்ள விகி தா சார பிர தி
நி தித் வ ேதர்தல் ைற மிக ம் சிறந்த 
ஒன்றாக க  தப்ப  கின்ற . எனி ம்.
இம்மக்கள் இத  டாக எந்த ள  சாதக 
விைள  கைளப் ெபற் க் ெகாண்டார்கள் 
என்ப  ேகள்விக் குறி யா கேவ உள்ள . 
இ  ஒ  ற மி க்க இத்ேதர்தல் ைற 
உட்கட் சிக் குள்ேள ம், ெவளி ேய ம் 
ேபாட்டி சல்கைள ஏற்ப த்தி இ க்
கின்ற . இதன் எதி ெரா லிைய சம கால 
பாரா  மன்றத் ேதர்தலின் ேபா ம் 
எம்மால் அவ தா னிக்கக் கூடி ய தாக 
உள்ள . குறிப்பாக மைல யக கட் சி
களின் ேவட்பா ளர்கள் சிலர் வ ெர
லியா மாவட்டத்தில்  தமக்கு மட் ேம 
வாக்க ளிக் கு மா  இப்ே பா  பிர சாரம் 
ெசய்  வ  கின்றனர். இந் நி ைல யா ன  
மைல ய கத்தின் அர சியல் பிர தி நி தித்
வ வீழ்ச் சிக்கு இட் ச் ெசல்வ ேதா , 

கட் சி களின்  ஐக் கி யத் க்கும் குந்த க மாக 
உள்ள தாக த் தி ஜீ விகள் சுட் டிக்காட்டி 
இ க் கின்றனர். ேம ம்  ேவ  பகு தி கைளக் காட்
டி ம் மைல ய கத்தின் இத ய மாக விளங்கும் வ ெர
லி யாவில் இம்மக்களின் பிர தி நி தித் வம் உரி ய வா  
தக்க ைவக்கப்ப தல் ேவண் ம்.      பிர தி நி தித் வ 
வீழ்ச்சி ஏற்ப ம் நிைலயில் எம  குரல் ஓங்கி ஒலிப்
ப தற்கும், எம  உரி ைம கைள ெவன்ெற ப்ப தற்கும் 
அர சியல் அ த்தம் ேபாதாத நிைலயில் பாதக விைள
கள் ஏற்ப ம்.
 ேமெல ந்  வ ம் இன வாத நட வ டிக்ைக க
க்கு  மத் தியில் மைல யக மக்கள்  தம  அர சியல் 

பிர தி நி தித்  வத் திைன உ  திப்ப த்திக் ெகாள்ள
வில்ைல யாயின் எதிர்காலம் சூனி ய ம ய மா கி வி ம் 
என்ப ைத ம் ம ப்ப தற் கில்ைல. ஆனால், ஒவ்ெவா  
உ ப் பி ன ம் தான் ெவற்றி ெபற்றால் ேபா ம் என்ற 
ேநாக்கில் ஏைன ய வர்கைள ம ங்க டிக்கும் ெசயற்பா

 க ளி ேலேய ஈ  பட்  வ  கின்றனர்.    
  இலங்ைகயில் 1978 ஆம் ஆண்  யாப்பின் 
ஊடாக விகி தா சாரத் ேதர்தல் ைறக்கு வித் தி டப்
பட்ட .  உட்கட் சிக் குள்ேள ம், ெவளி ேய ம் 
இத்ேதர்தல் ைற பல பிரச் சி ைன கைள ேதாற்  வித்
தி க் கின்ற . வாக்கு கணிப் பீட்  ைற சிக்க லாக 
உள்ள ேதா  பாமர மக்கள் வாக்க ளிக்க மிக ம் சிர
மப்ப  கின்றனர்.
  பிர தி நி தித் வ ைறயின் கீழ் ேவட்பா ளர்கள், 
நிய மனப் பட் டியல் அடிப்ப ைடயில் இடம் ெப
வதால் ேவட்பாளர் சுதந் திரம் பாதிக்கப்ப  கின்ற .
விகி சார ேதர்தல் ைறயின் கீழ் வி ப்  வாக்கு 
ைற காணப்ப ம் நிைலயில், இம்  ைற யா ன  

ஒேர கட் சியின் ேவட்பா ளர்கள் மத் தியில் ேபாட்டி, 
ெபாறாைம மற் ம் சச்ச ர  க ைள ம் ஏற்ப த்தி வ
கின்ற .இதன் ெவளிப்பா  கேள எதிர்வ ம் பாரா 
மன்றத் ேதர்த லி ம் எதி ெரா லிப்ப தைன அவ தானிக்க் 
கூடி ய தாக உள்ள . இத ன டிப்ப ைடயில் உட்கட் சிக்
குள்ேளேய இப்ே பா  குத் , ெவட் க்கள் இடம் 
ெபற் க் ெகாண் டி க் கின்றன. ஒேர கட் சியில் பல 
தமிழ் ேவட்பா ளர்கள் ேபாட் டி யி  கின்ற நிைலயில், 
ன்  வி ப்  வாக் கு க ள் தனக்கு மட் ேம ஒ  

வி ப்  வாக் கிைன அளிக் கு மா  சில ேவட்பா
ளர்கள் பிர சாரம் ெசய்  வ  வ தைன அறியக் கூடி ய
தாக இ க் கின்ற .  
   கட் சி களில் ஒேர ெயா  தமிழ் ேவட்பாளர் 
ேபாட் டி யி  கின்ற நிைலயில் அவ க்கு மட் ேம 

ஒ  வி ப்  வாக் கிைன அளிப்ப  ெபா த்த
மாகும்.எனி ம் தமி ழர்கள் பலர் ேபாட் டி யி  கின்ற 
நிைலயில் கட்டா ய மாக ன்  வி ப்  வாக் கு க
ைள ம்  வ க்கும்  அளிப்ப  மைல யக மக்களின் 
இ ப்  மற் ம் அர சியல் பிர தி நி தித்  வத் திைனப் 
பா  காத் க் ெகாள்ள உந்  சக் தி யாகும் என்   ேபரா
சி ரியர் எஸ்.விஜ யச்சந் திரன் கூ  கிறார். 
  கட் சி களின் ேவட்பாளர் பட் டி யலில் தனிேய 
தமிழர் ஒ வர்  இடம்ெபற் ள்ள நிைலயில் நாம் 
ஒ  வி ப்  வாக் கிைன அவ க்கு வழங் கி
விட்  ஏைனய இரண்  வி ப்  வாக் கு க ைள ம் 
மாற்  இன ேவட்பா ளர்க க்கு  வழங் கு ேவா மாக 
இ ந்தால் அ  எமக்கு பாதிப் பிைன ஏற்ப த்  வ
தாக அைம ம். வ ெர லி யாவில்  ன்  அல்ல  
அதற்கு  ேமற்பட்ட ேவட்பா ளர்கள் பட் டி யலில் 
இடம்ெப ம் நிைலயில் தனித்த னி யாக வாக்கு ேசக
ரிப்பில் ஈ  ப  வார்க ளாக இ ந்தால் அ  தமி ழர்
க ளின்  பி ரதிநிதித்  வத்ைதக் குைற வ ைடயச் ெசய்
வ தா கேவ அைம ம். பாரா  மன்றத் ேதர்தைலப் 
ெபா த்தவைரயில் வி ப்  வாக்கு க் கிய இடத்
திைனப் ெப  கின்ற .   வ ெர லி யா க்கு ெவளி
ேய ம், நாம் இத்ேதர்தைலப் ெபா த்த வைரயில் 
ெவவ்ேவ  அ  கு  ைற க ைள ம் பின்பற்ற ேவண்
டிய நிைலைம காணப்ப  கின்ற . வ ெர லி யாவில் 
ஆ ம் கட்சி மற் ம் எதிர்கட்சி என்ப வற்றின் 
ஊடாக ஐந்  அல்ல  அதற்கும் கூ  த லான தமிழ்ப் 
பிர தி நி தித்  வங்கள் ெபறப்பட்  வந் தி க் கின்றன. 
இத ன டிப்ப ைடயில் நாம் ேநாக் கு கின்ற ேபா   இம்
ைற பாரா  மன்றத் ேதர்த லி ம் ஆ ம் கட்சி 

மற் ம் எதிர்க்கட் சி களின் ஊடாக ஆ  பிர தி நி திகள் 
ெதரி வாகும் வாய்ப்  காணப்ப  கின்ற . இந்த 
நிைலயில், ஆ ம் அல்ல  எதிர் தரப் பினர் யாராக 
இ ப் பி ம் தனித்த னி யாக வாக்கு ேசக ரிக் கின்ற 
பணியில் ஈ  ப  வார்க ளாக இ ந்தால் அ  பாதிப்
பிைன ஏற்ப த்  வ தா கேவ அைம ம். 
  ன்  தமிழ் ேவட்பா ளர்க க்கும்  ஐக் கி யத்
டன் ன்  வி ப்  வாக் கிைன அளிக்கும்  இந்த 

ஒற்  ைமத்தன்ைம சில கட் சி க ளிடம் காணப்ப டா
ைமைய அவ தா னிக்க  கூடி ய தாக உள்ள . ெபா  
ஜன ெபர  னவின் வ ெர லியா மாவட்ட ேவட்
பாளர் பட் டி யலில் ன்  ெப ம்பான்ைம யி ன ம், 
எட்  தமி ழர்க ம் இத்ேதர்தலில் கள மி றங்கி இ க்

கின்றார்கள். இந் நி ைலயில் ன்  ெப ம்பான்ைம 
ேவட்பா ளர்க க்கும்  தங்கு தைட யின்றி ெப ம்
பான்ைம மக்களின் வாக் குகள் கிைடக்கும். எனி ம் 
தமிழ்ப் பிர தி நி தி கைளப் ெபா த்த வ ைரயில் வாக்குச் 
சிதறல் ஏற்ப டக் கூ டிய அபா ய க ர மான ஒ  நிைல 
காணப்ப  கின்ற . ெபா  ஜன ெபர  னவில் ன்  
ெப ம்பான்ைம ேவட்பா ளர்க ம் அதிக வாக் கு
கைளப் ெபற்  பாரா  மன்றத் திற்கு ெதரி  ெசய்யப்
ப  வார்க ளாக இ ந்தால் தமிழ் ேவட்பா ளர்களின் 
பிர தி நி தித் வம் பாதிப்ப ைடயக் கூ ம்.
    வ ெர லி யாவில் ேபாட் டி யி ம் சஜித் பிேர
ம தாஸ தைல ைம யி லான ஐக் கிய மக்கள் சக் திக்கு 
ெப ம்பான்ைம யி னரின் வாக் குகள் குைற வ ைடயக் 
கூ ம்.இந் நி ைலயில் ஐக் கிய மக்கள் சக் தியில் ெவற்றி 
ெப ம் வாய்ப் ள்ள தமிழ் ேவட்பா ளர்கள் வ க்கு 
எம்ம வர்கள் வாக்க ளிக் கின்ற ேபா  அக்கட் சியின் 
ஊடாக நிச்ச ய மாக ன்  பிர தி நி தித்  வங்கைள 
நாம் ெபற் க் ெகாள்ளக் கூடி ய தாக இ க்கும்.
இைத வி த்  தனி வி ப்  வாக்கு குறித்  யாரா
வ  எந்தக் கட் சியில் இ ந்தா வ  சிந் திப்பா ராக 
இ ந்தால் அவர்கள் ச  கத்ைதப் பற்றி அல்லா  சுய
நல சிந்தைன ெகாண்ட வர்க ளா கேவ இ ப்பர். இ  
குறித்  வாக்கா ளர்கள் விழிப் டன் ெசயற்ப தல் 
ேவண் ம். 
ெவற்றி ெபறாத ேவட்பா ளர்க க்கு அளிக்கும் 
வாக் குகள் வீண் இேத ேவைள ேவட்பா ளர்க ளி ைடேய 
குேராத உணர் கள், காழ்ப்  ணர்ச் சிகள் காணப்பட்
டா ம் வாக்கா ளர்கள் இவற்ைற க த்தில் ெகாள்
ளா  ர ேநாக் குடன் ன்  ேவட்பா ளர்க க்கு 
வி ப்  வாக் கிைன வழங்க ன்வர ேவண் ம். 
இரண்  தரப்  க ளி ம் பிர தா ன மா ன வர்க க்கு, 
ெவற்றி ெப  வ தற்கு வாய்ப் ள்ள வர்க க்ேக 
வாக்கா ளர்கள் வாக்க ளிக்க ேவண் ம். பிர பல்ய மல்
லாத, ெவற்றி ெப ம் வாய்ப் பில்லாத ேவட்பா ளர்க
க்கு, வாக்கா ளர்கள் வாக்க ளிப்பதால் எவ் வி த மான 

பய ம் கிைட யா  என்ப ைத ம் விளங்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் டி ய  மிக ம் அவ சி ய மாகும்  ெபா  ஜன 
ெபர  ன விேல இந்த நிைல காணப்ப  கின்ற .
கண்டி, மாத்தைள, இரத் தி ன ரி ,ேககாைல ேபான்ற 
மாவட்டங்கைள எ த் க் ெகாண்டால் இந்த அ  கு
ைற என்ப  வித் தி யா ச மாக காணப்ப ம்.

kiyaf kf;fs; ahUf;F kiyaf kf;fs; ahUf;F 

thf;fspf;f Ntz;Lk;?thf;fspf;f Ntz;Lk;?

ெதாடர்ச்சி 16 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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ெகாேரானா ெதாФறாளУக П 
எМaЖைக 2077 ஆக உயУί 

க Уகாம கОதǻП வΪடாОத
உФசவН Х பЗேகФக தைட

ஜனா ப ǾП ΧைகРபடНைத
பயПபΡНத ΨſயாΤ

2020 ஆம் ஆகஸ்ட் மாதம் 5 ஆம் 
திகதி இடம்ெபற ள்ள ெபா த் ேதர்தலில் 
வாக்களிப்பதற்கான கால எல்ைலைய ஒ  மணி 
ேநரத்தால் நீடிக்க தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதாக 
ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தைலவர் மஹிந்த 
ேதசப்பிரிய ெதரிவித் ள்ளார்.

அதனடிப்
பைடயில் காைல 
7 மணி தல் 
பிற்பகல் 4 மணி 
வைரயில் வாக்களிப்
பதற்காக 
வழங்கப்பட்டி ந்த 
கால எல்ைலைய 

காைல 7 மணி தல் பிற்பகல் 5 மணி வைரயில் 
நீடிக்க தீர்மானித் ள்ளதாக ம் அவர் 
ெதரிவித் ள்ளார்.

தி மண ைவபவங்களில் கலந்  ெகாள்ேவாரின் எண்ணிக்ைக 
அதிகரிக்கப்பட் ள்ளதாக சுகாதார அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள .

இ  ெதாடர்பாக சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட ைவத்திய நி ணர் 
அனில் ஜாசிங்கவினால் ெவளியிடப்பட்ட 

ஊடக அறிக்ைகயில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ளதாவ , 
ைவபவ மண்டபங்களில் உள்ள ஆசன 
எண்ணிக்ைகயில் 50 சதவீதமாேனார் அல்ல  
ஆகக்கூடிய வைகயில் 300 ேப க்கு (மணமகன் 
உள்ளிட்ட கு , மணமகள் உள்ளிட்ட கு , 
இைசக்கு  மற் ம் ஏைனய கைலஞர்கள் 
அடங்கலாக) குைறந்த எண்ணிக்ைகயில் தி மண 
ைவபவத்தில் கலந்  ெகாள்வதற்கு 2020 ஜ−ைல 
6ஆம் திகதி (ேநற்  ன்தினம்)ெதாடக்கம் அ மதி 
வழங்கப்ப கின்ற .
இேதேபான்  தி மண ைவபவத்தில் கலந்  ெகாள்வேவா க்கு இைடயில் 1 மீற்றர் 

இைடெவளிைய கைடபிடிப்பதற்கு நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
ைவபவ மண்டபங்களில் கலந் ெகாள்வதற்காக இதற்கு 
ன்னர் வழங்கிய சுகாதார ஆேலாசைனகள் இதற்கும் 

ஏற் ைடயதாகும் என்  அந்த அறிக்ைகயில் ேம ம் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

வாЖக ЖΜС ேநரС ΌſРΧ Ϊமண ைவபவЗக Х கலОΤ 
ெகாЦேவாǿП எМaЖைகǾХ மாФறС

இலங்ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்
குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக 2077 ஆக அதிகரித் ள்ள .
இேதேவைள, ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்குள்ளானவர்களில் 

1,917 ேபர் ரணமாக குணமைடந்  வீ க க்கு 
தி ம்பி ள்ளதாக சுகாதார அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள . அதில் 888 
கடற்பைட வீரர்க ம் உள்ளடங்குவதாக ம் கடற்பைட ேபச்சாளர் ெதரிவித் ள்ளார்.
தற்ேபா , 148 ேபர் ைவத்தியசாைலகளில் சிகிச்ைச ெபற்  வ வ டன் 

இ வைரயில் 11 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர்.

கதிர்காம கந்தனின் வ டாந்த  உற்சவத் க்கு 
பக்தர்கள் பங்ேகற்ப  தைட ெசய்யப்பட் ள்ளதாக  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களம் ெதரிவித் ள்ள .  ெகாவிட் 
19 பரவைல கட் ப்ப த் ம்  ேநாக்கில் இந்த தீர்மானம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
வ டாந்த கதிர்காம 
உற்சவமான   எதிர்வ ம் 21 
ஆம் திகதி தல் ஓகஸ்ட்  
4 ஆம் திகதி வைக 
இடம்ெபற ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க . பிரித்தானியாவின் ெகாேரானா ைவரஸின் பா காப்பற்ற 

நா களின் பட்டியலில் இலங்ைக ம் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள .
பிரித்தானிய ெவளி ற  மற் ம் ெபா நலவாய அ வலகம் என்பன  கடந்த 

வாரம் தன  நாட்  பிரைஜக க்கான உலகளாவிய சுற் லா அறி த்தைல 
ப்பித்  ெவளியிட்டன.

இதன்படி அ ஸ்திேரலியா, ெதன் ெகாரியா, மேலஷியா, நி ஷிலாந் , 
சிங்கப் ர், பிரான்ஸ், கிரீஸ், இத்தாலி மற் ம் ேஜர்மனி ஆகியைவ பிரித்தானியர்கள் 

பயணிக்க பா காப்பான நா களாக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளன.
எனி ம் ெகாேரானா 

ைவரைஸ கட் க்குள் ெகாண்  
வந் ள்ள இலங்ைகைய தம  
நாட்டவர்க க்கு சுகாதார 
ரீதியாக பா காப்பற்ற 
நாடாக பிரித்தானியா 
அறிவித் ள்ள .

ǼǿНதாǻயா˙П பாΤகாРபФற
நாΡகЦ பЛſயˇХ இலЗைக

ஐந்  கிேலாகிராம் எைட ைடய ேகா ைம மா பக்கற்றின் விைலைய 5 
பாவால் அதிகரிப்பதற்கு பிறிமா நி வனம் தீர்மானித் ள்ள .

5 கிேலாகிராம் பக்கற்றிைன ெபாதியி வதற்கான ெசல  அதிகரித் ள்ளதால் 
விைல அதிகரிக்கப்பட் ள்ளதாக பிறிமா நி வனம் குறிப்பிட் ள்ள .

5 źேலா மா˙П ˙ைல அ கǿРΧ

எதிர்வ ம் ெபா த் ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் 
ேவட்பாளர்கள் பிரசார நடவடிக்ைகக க்காக தன  
ைகப்படங்கைள பயன்ப த்தக்கூடாெதன ஜனாதிபதி 

ேகாட்டாபய ராஜபக் ஸ உத்தரவிட் ள்ளார்.
அ ேபான்  பா காப்  ேசைவகள், அரச ேசைவகள், 

கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள் மற் ம் நியதிச்சட்ட நி வனங்களில் 
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள அரச ஊழியர்கள் எவ ம் அரசியல் 
பணிகளில் ஈ படக் கூடாெதன் ம் ஜனாதிபதி குறிப்பிட் ள்ளார்.
இம் ைற ெபா த் ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் அேபட்சகர்கள் 

தம  பிரசார நடவடிக்ைககளில் ஜனாதிபதியின் ைகப்படங்கைள 
பயன்ப த் வதாக ம் இரா வம் மற் ம் அரச அதிகாரிகைள 
சம்பந்தப்ப த்திக் ெகாள்வதாக ம் பல்ேவ  நியமனங்கைள 
ெபற் த் த வதாக குறிப்பி வதாக ம் தகவல்கள் கிைடத் ள்ளதாக 
ஜனாதிபதியின் ெசயலாளர் பீ.பி.ஜயசுந்தர அைனத்  ஆ நர்கள், 
அைமச்சின் ெசயலாளர்கள், மாவட்ட மற் ம் பிரேதச ெசயலாளர்கள், 
கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள், நியதிச்சட்ட நி வனங்களின் 
தைலவர்கள் மற் ம் ஏைனய ைறத் தைலவர்க க்கு  
அ ப்பி ைவத் ள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட் ள்ளார்.
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ேநர்காணல் :  எம்.ெசல்வராஜ்

இன வா தி க டன் ட்டி ேமாதிக் ெகாண்   
நா ம் அண்ணன் அர விந்த கு மா ம் 
ப ைள மாவட்டத்தில் ெசயற்பட் க் ெகாண் டி
க்கும் ேபா  சில விஷ மிகள் தமி ழர்க ளாக 

இ ந்  ெகாண்   தமிழ் பிர தி நி தித்  வங்
கைள இல்லா ெதா ழிப்ப தற்கு ெசயற்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்றனர். அத் டன் ெப ம்பான்
ைம யின ேவட்பா ளர்க க்கு வக்கா லத்  
வாங்கிக் ெகாண்  அவர்களின் ஏஜன்  க ளா
க ம் இ ந்  வ  கின்றனர்.

 இத்த ைக ய வர்கள் ேமற் கூ றிய இன வா தி
கைள விட ெகா  ர மா ன வர்க ளா கேவ உள்
ளனர். இவர்கள் தமிழ் மக்களின் ேரா கி க
ளா கேவ க  தப்ப  வ ெரன்  ஐக் கிய மக்கள் 
சக் தியின் ப ைள மாவட்ட ேவட்பா ள ம்  
ன்னாள் இரா ஜாங்க அைமச்ச  மான 

வடிேவல் சுேரஸ் குறிப் பிட்டார். எதிர்வ ம் 
ெபா த்ேதர்தல் நிைல ைமகள் பற்றி சூரி ய
காந்தி பத் தி ரி ைகக்கு அவர் வழங் கிய ேநர்
காணல் விபரம் வ  மா . 

 ேகள்வி : உங்கள் அர சியல் பிர
ேவசம் பற்றி ?   

  2004 ஆம் ஆண்டில் அர சி யலில் பிர ேவ சித்   
ப ைள மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ராேனன். 
என  காலத்தில்  ப ைள மாவட்டத் திற்கு தல் 
ைற யாக பிரதி சுகா தார அைமச்சுப் பதவி கிைடத்

த ைம ம் எனக்ேக யாகும். அதன் பின்னர்  ஊவா 
மாகாண தமிழ்க்கல்வி அைமச்ச ரா க ம்  அைதத் 
ெதாடர்ந்  கு  கிய காலம் ெப ந்ே தாட்ட இரா
ஜாங்க அைமச்ச ரா க ம் இ ந்  வந்ேதன்.  

 ேகள்வி: மைல ய கத்தில் தைல
ைமத்  வத் க்கான ெவற் றிடம் 
ஏற்பட் ள்ளதா? 
மைல ய கத்தின் ரட்சித் தைல வ ெரன்  க  தப்

பட்ட ெப. சந் தி ர ேச கரன் 53 வய தி ம் இ.ெதா.
கா. தைலவர் ஆ  கன் ெதாண்டமான் 55 
வய தி  மாக   எம்ைம விட்  பிரிந்  விட்டனர். 
அதனால் மைல யகத் தைல ைமத்  வத் திற் கு ரிய 
ெவற் றிடம் இ ந்  வ  வ  உண்ைமதான். அவ் 
ெவற் றி டத்ைதப் ர்த்தி ெசய்ய  எம  மக்கள் தீர்
மா னித்  விட்டனர். அத் தைல ைமத்  வத் திற்கான 
சகல தைக ைம க ம் எனக்கு இ ப்ப தாக உணர்
கின்ேறன். அத் தைல ைமத்  வத்ைத ஏற்பவர் சகல 
கலா வல்ல வ னாக இ க்க ேவண் ம். தைலவர் 
என்ற பட்டத்ைத விட ச கத் தைல ைமத்  வத்தின் 
அவ சியத் ேதைவ தற்ே பா  இ ந்  வ  கின்ற . 
இத் ேதர்தல் டிந்த ம்  அத்த ைல ைமத்  வத்ைத 
ெபா ப்ேபற்க எனக்கு வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம்.

  ேகள்வி : மைல ய கத்தின் எம  
ச கம் சார்பான பாரா  மன்ற 
பிர தி நி தித் வம் குறித்  கூ  வீர்
களா? 

   16 ேபர் மைல ய கத்தின் எம  ச கம் சார்
பாக பாரா  மன்றத்தில் பிர தி நி தித் வம் ெசய்ய 
ேவண் ம். ஆனால்,  கடந்த ேதர்தலில் ஒன்ப  

ேபர் மட் ேம எம்ம வர்கள் பாரா  மன்றத் திற்கு 
ெசன் றி ந்தனர். மிகுதி ஏ   ேபைர நாம் தாைர 
வார்த் க் ெகா த்  விட்   ெவ  மேன இ க்
கின்ேறாம். வட கி ழக்ைகப் ெபா த்த வ ைரயில் 
அவர்கள் 10.3 வீத மாக உள்ளனர்.  அம்மக்கள் 
சார்பாக 22 ேபர் பிர தி நி தித் வம் ெசய்  வ  வ  
ைற யாக இ ந்  வ  கின்ற . ஸ்லிம் ச

கத்ைதப் ெபா த்த வ ைரயில் அவர்கள் 10.1 வீத மா
க ள்ளனர். ஆனால் அவர்களின் விகி தா சா ரத் திற்கு 
கூ  த லா கேவ பாரா  மன்ற பிர தி நி தித்  வங்கள் 
இ ந்  வ  கின்றன. இ  வர ேவற்கக் கூ
டிய விட ய மாகும்.
எம  மைல யக ச  கத்ைதப் 

ெபா த்த வ ைரயில் தனக்கு ஒ  
கண் ேபானா ம்  மற்ற வ க்கு  
இ  கண்க ம் ேபாக ேவண்

 ெமன்ற நிைல இ ந்  வ
கின்ற . நாட் டி ம் 
இன வாதம் தைல வி ரி 
த்தா  கின்ற . 
ஆகேவ,  எம  

ச கப் பிரதி நி தித்
 வங்கைளப் 

பா  காக்க கூடி ய  அக்கைறைய ெச த்தி ெசயற்
ப ம்படி இ  கரங்கள் கூப்பி ேகட் க்ெ காள்
கின்ேறன்.

  
ேகள்வி : ப ைள மாவட்டத் தி
லி ந்   எத்தைன தமிழ்ப் பிர தி
நி திகள் பாரா  மன் க்கு ெதரி
வாவர் என்  நிைனக் கின் றீர்கள்? 
அறிந்ேதா  அறி யா மேலா பல்ேவ   தவ கள் 

இடம்ெபற் றி க்கலாம். ஆைக யினால்  எம்ைம
விட் ப் பிரிந்  ெசன்ற வர்கள்  மீள ம் எம் டன் 
இைணந்  இம் மாவட்டத்தின் தமிழ்ப் பிர தி நிதித் 
வங்கைள ஏற்ப த்த ெசயற்ப  மா  உரி ைம டன் 
ேகட் க்ெ காள் கின்ேறன். எம  வாக்கா ளர்  மக்
கைளப் ெபா த்த வ ைரயில்  மிக ம் ெதளி வா கேவ 
இ ந்  வ  கின்றனர். ஆைக யினால் வர லா  
காணாத சாத ைனைய எம  மக்கள் நிைற ேவற் 
வார்க ெளன்ற பலத்த நம் பிக்ைக எனக் குண் . 
அர சியல் உரிைம, அர சியல் அபி வி த்தி,அர

சியல் ச ைக என்ற  ன்  விட யங்கள் உள்ளன.  
இவற்றில் உரிைம மற் ம் அபி வி த்தி அர சியல் 
என்ைனச் சார்ந்த . ன்றா வ தான ச ைக அர சி
யலில் சிலர் ஈ  பட் க் ெகாண் டி க் கின்றனர். 
வ ெர லியா மாவட்டத்ைதப் ேபான்ற தல்ல  
ப ைள மாவட்டம். இம்மா வட்டத்தில் எம  ச கப் 
பிர தி நிதித்  வங்கைள ெபற் க் ெகாள்வ ெதன்ப  
குதிைரக் ெகாம்பா க ேவ ள்ள . 
அத்த ைடகள் அைனத்ைத ம் எம  மக்கள் தகர்த்

ெத றிந்   என்ைன ம் அண்ணன் அர விந்த கு மா
ைர ம் ெவற்றி ெபற ைவப்பார்கள். எம  மக்கள் 

மக்கள் எம் மி  வ க்கும் வழங்கும் ஆத ர  மற் ம் 
வர ேவற்  ஆகி ய வற்றில்  எம  ெவற்றி ஊர் ஜி த மா
கி ள்ள . 

அ த்த மாதம் 5 ஆம்  திகதி நைட ெப ம் ேதர்
தலில் ெதாைல ேபசி சின்னத்தில் இலக்கங்க ளான 
ஒன் ம்,  ஒன்ப ம் ஆகக் கூ தல் வாக் கு கைளப் 
ெபற்  த லி  இடங்களில்  அேமா க மாக ெவற்றி 
ெப  ப வர்கள் நாமி  வ  ேம யாகும்.  ஆனால்  இம் 
ைற வித் தி யா ச மா னேதார் ேதர்த லாகும். இத்

ேதர்தல் ச கம் மற் ம் இனம் சார்ந்த ேதர்த லாகும். 
பல்ேவ  ெக  பி டிகள், இன வாதம், வாக் கு கைள 
சித ற டிக்கும் ெசயற்பா கள் ஆகி ய வற்றின் 
மத் தியில் எம்மில் இ வர் ெவற்றி ெப  வ  
சவா லாகும்.    ஆனால் ெவற்றி ெபற்  ஆட் சி ய
ைமப்ப  நாம் தான். ப ைள மாவட்டத்தில் எம தி 
வரின் ெவற்றி உ தி. 

ேகள்வி :  ெப ந்ே தாட்டத் ெதாழி
லா ளர்களின் சம்பள உயர்  
விடயத்தில்  என்ன நிைலபாட்டில் 
இ ந்  வ கின்றீர்கள்?
இ த்தடிக்கப்பட் க் ெகாண்டி ந்த 

சம்பள உயர்  தற்ேபா   “ ச்சாண்டி” கா
ட்டப்பட் க்ெகாண்டி க்கின்ற .  ஆயிரம் 
பாய்  சம்பள உயர்  தற்ேபாைதய நிைலக்கு 

ேபா மானதல்ல.   இ  குறித்   எம  கட்சியின் 
தைலவர் சஜித் பிேரமதாஸவிடம் ேநரடியாக 
ெதளி ப்ப த்தி ள்ேளன். ேதர்த க்குப் பின் 
சஜித் பிேரமதாஸ பிரதமரான ம் வாழ்க்ைகச் 
ெசல  உயர்விற்கைமய ம்  அவர் ஏற்கனேவ 
கூறிய 1500  என்ற சம்பள உயர்விற்கு அப்பால் 
நியாயமான சம்பள உயர்ைவ ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ெபற் க்ெகா ப்ேபன்.  

ேபர் மட் ேம எம்ம வர்கள் பாரா  மன்றத் திற்கு
ெசன் றி ந்தனர். மிகுதி ஏ   ேபைர நாம் தாைர 
வார்த் க் ெகா த்  விட்   ெவ  மேன இ க்
கின்ேறாம். வட கி ழக்ைகப் ெபா த்த வ ைரயில் 
அவர்கள் 10.3 வீத மாக உள்ளனர்.  அம்மக்கள் 
சார்பாக 22 ேபர் பிர தி நி தித் வம் ெசய்  வ  வ  
ைற யாக இ ந்  வ  கின்ற . ஸ்லிம் ச

கத்ைதப் ெபா த்த வ ைரயில் அவர்கள் 10.1 வீதமா
க ள்ளனர். ஆனால் அவர்களின் விகி தா சா ரத் திற்கு 
கூ  த லா கேவ பாரா  மன்ற பிர தி நி தித்  வங்கள்
இ ந்  வ  கின்றன. இ  வர ேவற்கக் கூ
டிய விட ய மாகும்.
எம  மைல யக ச  கத்ைதப் 

ெபா த்த வ ைரயில் தனக்கு ஒ
கண் ேபானா ம்  மற்ற வ க்கு  
இ  கண்க ம் ேபாக ேவண்

 ெமன்ற நிைல இ ந்  வ
கின்ற . நாட் டி ம்
இன வாதம் தைல வி ரிரி
த்தா  கின்ற . 
ஆகேவ,  எம  

ச கப் பிரதி நிநிதி திதித்த்த்த்த்த்
 வங்கைளப்ளப் 
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கிகிகிகி கிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகிகி ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ள்ளளளளளளளளளள ..

தǽ ழУக ளாக இΪОΤ ெகாМேட தǽЧ வாЖ Μ கைள தǽ ழУக ளாக இΪОΤ ெகாМேட தǽЧ வாЖ Μ கைள 
ζைற யா Ρ ப வУகЦ  இன வா  கைள ˙ட ேமாச மா ன வУகЦ ζைற யா Ρ ப வУகЦ  இன வா  கைள ˙ட ேமாச மா ன வУகЦ 
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இந்த வாரம் 
அக்கரப்பத்தைனையச் ேசர்ந்த 
அ ள்ெஜயம் வசந்தப்பிரியா 

வி ம்பிக்ேகட்ட  

நீ வ வாெயன திைரப்படப் 
பாடல் பிரசுரமாகிற .

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

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

இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.

பார்த்  பார்த்  கண்கள் த்தி ப்ேபன்
நீ வ வாய் என த்  த்  ன்னைக 
ேசர்த் ைவப்ேபன் நீ வ வாய் என
ெதன்றலாக நீ வ வாயா 
ஜன்னலாகிேறன் தீர்த்தமாக நீ 
வ வாயா ேமகமாகிேறன்
வண்ணமாக நீ வ வாயா 
க்களாகிேறன் வார்த்ைதயாக நீ 

வ வாயா கவிைத ஆகிேறன்
நீ வ வாய் என நீ வ வாய் என
பார்த்  பார்த்  கண்கள் த்தி ப்ேபன்
நீ வ வாய் என த்  த்  ன்னைக 
ேசர்த் ைவப்ேபன் நீ வ வாய் என
கைரகளில் ஒ ங்கிய கிளிஞ்சல்கள் 
உனக்ெகன தினம் தினம் ேசகரித்ேதன்
கு த ம் விகட ம் நீ படிப்பாெயன
வாசகன் ஆகி விட்ேடன்
கவிைத ேலா  ேகாலப் த்தகம்
உனக்காய் ேசமிக்கிேறன்
கனவில் உன்ேனா  என்ன ேபசலாம்
தின ம் ேயாசிக்கிேறன்
ஒ  காகம் காஎன கைரந்தா ம்
உன் பாசம் பார்க்கிேறன்
நீ வ வாய் என நீ வ வாய் என
பார்த்  பார்த்  கண்கள் த்தி ப்ேபன்
நீ வ வாய் என த்  த்  ன்னைக 
ேசர்த் ைவப்ேபன் நீ வ வாய் என
எனக்குள்ள ேவதைன நில க்குத் 
ெதரிந்தி ம் நில க்கும் ேஜாடியில்ைல
எ திய கவிைதகள் உைன வந்  
ேசர்ந்திட கவிைதக்கும் கால்கள் 
இல்ைல உலகில் ெபண் மக்கள்  
ேகாடியாம் அதிேல நீ யாரடி?
ச காய் அன்ேப நான் காத்தி க்கிேறன்
எங்ேக உன் காலடி?
மணி சரி பார்த்  தினம் வழி பார்த்
இ  விழிகள் ேதய்கிேறன்
நீ வ வாய் என நீ வ வாய் என
பார்த்  பார்த்  கண்கள் த்தி ப்ேபன்
நீ வ வாய் என
த்  த்  ன்னைக 

ேசர்த் ைவப்ேபன்
நீ வ வாய் என ெதன்றலாக நீ 
வ வாயா ஜன்னலாகிேறன்
தீர்த்தமாக நீ வ வாயா ேமகமாகிேறன்
வண்ணமாக நீ வ வாயா 
க்களாகிேறன்

வார்த்ைதயாக நீ வ வாயா கவிைத 
ஆகிேறன் 
நீ வ வாய் என நீ வ வாய் என
நீ வ வாய் என நீ வ வாய் என

படம் : நீ வ வாய் என
இைச : எஸ்.ஏ.ராஜ்குமார்
பாடலாசிரியர்: ஆர்.ரவிசங்கர்
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

ெதன்னிந்திய 

சினிமாவில் ன்னணி 

நடிைகயாக வலம் வ ம் 

தமன்னா ெதாகுப்ப
ாளராக 

களமிறங்க இ க்கிறார்.

ெதன்னிந்திய சினிமாவில் 

ன்னணி ஹீேராயின்களில் 

ஒ வராக இ ப்பவர் தமன்னா. 

தற்ேபா  ைகவசம் 2 படங்கள் 

ைவத்தி க்கும் தமன்னா 

விைரவில் ஒ  டாக் ேஷாவில் 

ெதாகுப்பாளராக பணியாற்ற 

ேபாகிறார் என ெசய்தி பரவி 

வ கிற .

  தயாரிப்பாளர் அல்
 அரவிந்த்  

ஆரம்பித் ள்ள ஆஹா என்ற ஒ  

ஓடிடி தளத்திற்காக தான் இந்த 

ேஷாவிைன நடத்த உள்ளனர். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் ெத ங்கு 

சினிமாவின் ன்னணி ஹீேராவான 

அல்  அர்ஜ−ன் மற் ம் தமன்னா 

ஆகிேயார் தான் இைணந்  

ெதாகுத்  வழங்க உள்ளனர்.

 இந்த நிகழ்ச்சியிைன 

நடத் வதற்காக தமன்னாவிற்கு ஏ  

இலட்சம் பாய் ஒ  எபிேசா க்கு 

சம்பளமாக வழங்கப்பட உள்ள  

என் ம் தகவல் பரவி வ கிற .

தமிழ் திைர லகின் ன்னணி இை
சங்கர் ராஜா, தனக்கு தற்ெகாைல எண்ண
தமிழ் திைர லகின் ன்னணி இைச

சங்கர் ராஜா, அண்ைமயில் ச க வைல
கலந் ைரயாடினார். அப்ேபா  ரசிகர் ஒ
ஏற்பட்ட மிகப்ெபரிய அச்சம் என்
எப்படி?” என்  

அஜித் டன் நடிக்க ேவண் ம் 
என்ற ஆைச உள்ளதாக நடிகர் ெநப்ேபாலியன் அண்ைமயில் 
ெசவ்வியில் ெதரிவித் ள்ளார்.
தமிழ் திைர லகில் நண்பர்களால் ‘’மாவீரன்” என்  ெசல்லமாக 

அைழக்கப்ப பவர், ெநப்ேபாலியன். நடிகர், 
ெதாழிலதிபர் என இவ க்கு இரண்  கங்கள். 
மகனின் உடல் நலன் க தி அெமரிக்காவில் 
குடிேயறி விட்டார். அங்ேக ெசன்ற பிறகும் அவர் 
திைர லைக மறக்கவில்ைல. ‘ெடவில்ஸ் ைநட்’ 
என்ற ‘ஹாலி ட்’ படத்தில் நடித்  இ க்கிறார்.
அந்த படத்ைத விளம்பரப்ப த் ம் 
வைகயில் ெநப்ேபாலியன் வீடிேயா ேகாலில்  
ெதரிவித் ள்ளார். இந்நிைலயில், அஜித் 
பற்றி ெநப்ேபாலியன் ஒ  ேபட்டியில் 
கூறி உள்ளார். அவர் கூறியதாவ : தமிழ் 
சினிமாவில் பல்ேவ  நடிகர்க டன் 
நடித்  விட்ேடன், அஜித் உடன் தான் 

இன் ம் நடிக்கவில்ைல. அவ டன் 
நடிக்க ேவண் ம் என்ற ஆைச உள்ள . ஆனா, 

வில்லனாக மட் ம் நடிக்க மாட்ேடன். ெபாசிட்டிவான 
கதாபாத்திரம் ெகா த்தால் அவ டன் நடிக்க தயார்" என 
ெநப்ேபாலியன் கூறி ள்ளார்.

–ெநப்ேபாலியன்
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இந்த வாரம் தலவாக்கைலையச் ேசர்ந்த 

தி மதி.பாலகி ஷ்ணன் வி ம்பிக்ேகட்ட  

பாைவ விளக்கு திைரப்படப் பாடல் 
பிரசுரமாகிற .

காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா ெதய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா ெதய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….
காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா ெதய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா ெதய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா….
கலாய சாம்ராஜ்ய தீபேம
கலாய சாம்ராஜ்ய தீபேம

சிரித்த கத்ேதா  நிைனவில் ெகாஞ்சும் 
பெம
கலாய சாம்ராஜ்ய தீபேம

சிரித்த கத்ேதா  நிைனவில் ெகாஞ்சும் 
பேம
ம்தாஜ்ேஜ… ஏ..ஏ..
ம்தாஜ்ேஜ த்ேத என் ேபகேம
ம்தாஜ்ேஜ த்ேத என் ேபகேம

ேபசும்  மதிேய என் இதய கீதேம
ேபசும்  மதிேய என் இதய கீதேம
என் ம் இன்பேம ெபாங்கும் வண்ணேம
என்ைன ெசாந்தம் ெகாண்ட ெதய்வேம
என் ம் இன்பேம ெபாங்கும் வண்ணேம
என்ைன ெசாந்தம் ெகாண்ட ெதய்வெம
அன்பின் அ தேம அழகின் சிகரேம
ஆைச வடிவேம உலகின் அதிசயேம
அன்பின் அ தேம அழகின் சிகரேம
ஆைச வடிவேம உலகின் அதிசயேம
காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா
அதன் ஜீவியமா ெதய்வீக காதல் சின்னமா
காவியமா…. என்னா ம் அழியாத 
நிைலயிேல
காதல் ஒன்ைறேய தான் நா ம் இந்த 
உலகிேல
என்னா ம் அழியாத நிைலயிேல
காதல் ஒன்ைறேய தான் நா ம் இந்த 
உலகிேல
கண் ன்ேன ேதான் ம் அந்த கனவிேல…
கண் ன்ேன ேதான் ம் அந்த கனவிேல
உள்ளம் கலந்தி ேத ஆனந்த உணர்விேல
உள்ளம் கலந்தி ேத ஆனந்த உணர்விேல
கனியில் ஊறி ம் சுைவைய மீறி ம்
இனிைம த வ ண்ைம காதேல
கனியில் ஊறி ம் சுைவைய மீறி ம்
இனிைம த வ ண்ைம காதேல
காலம் மாறி ம் ேதகம் அழியி ம்
கைதயில் கவிைதயில் கலந்ேத வா ேவாம்
காலம் மாறி ம் ேதகம் அழியி ம்
கைதயில் கவிைதயில் கலந்ேத வா ேவாம்
காவியமா ெநஞ்சின் ஓவியமா....

படம் : பாைவ விளக்கு
இைச :ேக.வி.மகாேதவன்
பாடல் :ெஜயராமன், பி. சுஷீலா
வரிகள் : ஏ.ம தகாசி.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ேநரடி இைசநிகழ்ச்சியின் ‘வான் வ வான்...’ 
என ‘காற்  ெவளியிைட’ பாடைல ரம்மியமான குரலில் பாடி மயக்கிய 
அதிதி ராவ் ைஹதரி, வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் 
‘ெஜயி ’க்காக த ஷ−டன் ேசர்ந்  ‘காத்ேதா  காத்தாேனன்... கண்ேண 
உன் ச்சாேனன்...’ என பாடியி க்கிறார்.
மணிரத்னத்தின் ‘ெபான்னியின் ெசல்வன்’, டான்ஸ் மாஸ்டர் பி ந்தா 

இயக்குநராக இ க்கும் ‘ேஹ சினாமிகா’ ேபான்ற படங்க ம்  அதிதி ராவ் 
ைகவசம் உள்ளன. அந்தவைகயில் ெதன்னிந்திய சஞ்சிைக ஒன் க்கு 

அவர் வழங்கிய ெசவ்வியிலி ந் ,
எங்க கு ம்பேம ஒ  இைசக்கு ம்பம். அம்மா அ ைமயா 
பா வாங்க. ெராபஷனல் ஸிங்கர். அதிகாைலல எ ந்தா, 
தம் ரா தாலாட் ம். தம் ரா ம் ைக மா அம்மா 
பாடிக்கிட்டி ப்பாங்க. அவங்கைளப் பார்த்  நா ம் 
சாதகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ேடன்.

இப்ப என் குரைல எல்ேலா ம் பாராட்டறாங்க. 
இந்த பாராட்  அம்மா க்குத்தான் 
ேபாக ம்... கூடேவ என்ைனப் பாடகியா 
அறி கப்ப த்தின ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 
சா க்கும்!

நான் பிறந்த  ைஹதராபாத்தில். 
வளர்ந்த  ம்ைபல. பாட்டி, 
அம்மாேவாட கு ம்பம் எல்லாம் 
ைஹதராபாத்லதான் இன்ன ம் 
இ க்காங்க. எங்க பாட்டி, எ த்தாளர்! 
இப்ப வைர அ ல எங்க க்குப் ெப ைம. 
ம்ைபலதான் ஸ்கூல், காேலஜ் டிச்ேசன். 

மம் ட்டி சாேராட ‘பிரஜாபதி’ மைலயாளப் 
படத் ல அறி கமாேனன்.
ைஹதராபாத்தில் பிறந்தா ம் ெத ங்கு 

சரளமா ேபச வரா . ‘காற்  ெவளியிைட’ 
என் வாழ்க்ைகல ெபரிய தி ப் ைன. 
மணிரத்னம் சார் ஒபீஸ்ல இ ந்  ேபான் 
வந்த ம் அவைரப் ேபாய் சந்திச்ேசன். 
ெரண் ,  சீன் ெசால்லி நடிக்கச் 
ெசான்னாங்க. அன்  மாைலேய அந்தப் 
படத் ல கமிட் ஆகிட்ேடன்! அன்  எ த்த 
ேபாட்ேடா ஷூட்ைடதான் பர்ஸ்ட் க்கா 
ெவளியிட்டாங்க. மறக்க டியாத நாள் அ ... 
மறக்கேவ வி ம்பாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ... 
என்ைனத் ேதடி வ ம் வாய்ப் கள் எல்லாேம 

சந்ேதாஷமான . ெபரிய இயக்குநர்களின் 
படங்களில் நடித்தி க்ேகன். அ ேவ ெபரிய 
பாக்கியம். 
சில க்கு அதிக சம்பளம் வாங்குவ தான் 
சக்சஸ். ேவ  சில க்கு வி கள் அதிகம் 
வாங்குவ . எனக்கு அப்படியில்ைல. ஒ  
ெபரிய இயக்குநர் என்ைன நம்பி தன் படத்தில் 
நடிக்க ைவக்கறேத ெபரிய ெகௗரவம். 
அந்த வைகல, சஞ்சய்லீலா பன்சாலி, 
மணிரத்னம் மாதிரி ெபரிய இயக்குநர்கள் 
படங்களில் நான் நடிச்சி க்ேகன். நான் 

ெராம்ப அதிர்ஷ்டசாலி!

ைசயைமப்பாளராக இ க்கும் வன் 
ணம் வந்ததாக கூறி ள்ளார்.
சயைமப்பாளர்களில் ஒ வரான வன் 
லதளம் வாயிலாக ரசிகர்க டன் 
ஒ வர் ‘அண்ணா, உங்கள் வாழ்க்ைகயில் 
ன? நீங்கள் அதிலி ந்  மீண்ட  
ேகட்டி ந்தார். அதற்கு பதிலளித்த 
வன், “இஸ்லாம் மதத்ைத ஏற் க் 
ெகாள்வதற்கு ன் எனக்கும் 
தற்ெகாைல எண்ணங்கள் வந்த . 
ஆனால் அைதெயல்லாம் கடக்க 
இஸ்லாம் எனக்கு உதவிய ” 
என்  ெதரிவித் ள்ளார்.
கடந்த 2014ஆம் ஆண்  
வன் இஸ்லாமிய 
மதத்திற்கு மாறினார். 
ேம ம், தன  ெபயைர 
அப் ல் காலிக் என 
மாற்றிக்ெகாண்டார். 

2015ஆம் ஆண்  
ஷாப் ன் நிஷா 
என்பவைர 
இஸ்லாமிய 

ைறப்படி 
தி
மணம் 
ெசய்  

ெகாண்டார். 
இந்த தம்பதிக்கு 

ஒ  ெபண் குழந்ைத 
உள்ள .

ெபாலி ட்டில் வாரிசு நடிகர்கள் 
தன் ைடய பட வாய்ப் கைள த த்ததாக 
பிரபல நடிைக டாப்சி கூறியி க்கிறார்.
இ குறித்  டாப்சி ெதரிவித் ள்ளாவ , 

சினிமாவில் பிரபலமாக இ ப்பவர்களின் 
கு ம்பத்தில் இ ந்  வ பவர்க க்கு 
ெதாடர் கள் அதிகம் கிைடக்கிற . 
இதனால் சினிமா வாய்ப் கைள எளிதாக இதனால் சினிமா வாய்ப் கைள எளிதாக 
ெபற்  வி கின்றனர். ஆனால் ெவளியில் ெபற்  வி கின்றனர். ஆனால் ெவளியில் 
இ ந்  வ ம் நடிகர் நடிைககள் இ ந்  வ ம் நடிகர் நடிைககள் 
பிரபலங்க டன் அறி கமாக ம் பிரபலங்க டன் அறி கமாக ம் 
ெதாடர் கைள உ வாக்க ம் அதிக ெதாடர் கைள உ வாக்க ம் அதிக 
நாட்கள் ேதைவப்ப ம். நாட்கள் ேதைவப்ப ம். 

 இயக்குர்கள் ெவளியில் இ ந்   இயக்குர்கள் ெவளியில் இ ந்  
வ பவர்கைள நடிக்க ைவப்பதற்கு வ பவர்கைள நடிக்க ைவப்பதற்கு 
பதிலாக தனக்கு ெதரிந்தவர்கைளேய பதிலாக தனக்கு ெதரிந்தவர்கைளேய 
நடிக்க ைவக்கின்றனர். நான் வாரிசுகள் நடிக்க ைவக்கின்றனர். நான் வாரிசுகள் 
ஆதிக்கத்தினால் சில பட வாய்ப் கைள ஆதிக்கத்தினால் சில பட வாய்ப் கைள 
இழந்  ேவதைனப்பட்ேடன். இ ேபான்ற இழந்  ேவதைனப்பட்ேடன். இ ேபான்ற 
குள படிகள் ஏற்ப வதற்கு ரசிகர்க ம் குள படிகள் ஏற்ப வதற்கு ரசிகர்க ம் 
காரணம். காரணம். 
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ப ைள நி பர்

ப ைள மாவட்ட பாரா மன்றத்ேதர்தலில் 
தமிழ் வாக்காளர்கள் தம  ச கத்திற்கான 
ேவட்பாளர்கைள ெதரி ெசய் ெகாள்ள டியாத 
நிைலயிைன எதிர்ேநாக்கி ள்ளனர்.  தமிழ் 
வாக்குகள் சிதறப்ப வதற்கான சூழேல ெவகுவாகக் 
காணப்ப கின்றன.  
வாக்காளர் அட்ைடகளில் இரண்டாவ  இடத்தில் 
ஐ.ேத.க. யாைன சின்ன ம்  நான்காவ  இடத்தில் ேதசிய 
மக்கள் சக்தியின்  மணிக்கூ  சின்ன ம் ஒன்பதாவ  
இடத்தில் ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ன்னணி யின் ெமாட்  
சின்ன ம்  பதிெனாராவ  இடத்தில் ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தியின்  ெதாைலேபசி சின்னம் என்ற வைகயில் 
க்கிய அரசியல் கட்சிகள் இ ந்  வ கின்றன.
தமிழ் மக்களின் சிலைரத் தவிர ெப ம்பாலான 
மக்க க்கு தாம் வாக்களிக்கப் ேபாகும் கட்சிைய ம் 
சின்னத்ைதயம் ேதடிப் பிடிப்பெதன்ப   இலகுவான 
ெசயற்பாடல்ல. குறிப்பாக காலா காலமாக ஐ.ேத.க. 
க்கும் யாைன சின்னத்திற்குேம வாக்களித்  

பழக்கப்பட்ட நிைல ேதசிய மக்கள் சக்தி, ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி என்ற ெபயர்களிேலேய  த மாற்றம் 
உள்ள .  ெதாைலேபசி சின்னம் என்ப ம்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி என்ப ம்  திய கட்சியாக ம் திய 
சின்னமாக ம் விளங்குகின்றன. அ த்  ஒன்பதாவ  
இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ன்னணி – ெமாட்  
சின்னம் உள்ள . இ  மக்க க்கு குழப்பத்ைத 
ஏற்ப த் வதாகேவ உள்ளன. 
ப ைள மாட்டத்ைதப் ெபா த்த வைரயில் 5:3:1 என்ற 
வைகயில் அரசியல்கட்சிகளின் ஆசனத்ெதரி கள் 
இடம்ெப வதற்கான வாய்ப் க்கேள அதிகமாக ள்ளன. 
இவற்றில் அதிகூடிய பட்சம் இ  தமிழர்கைள ெதரி  
ெசய்ய ேவண்டிய  காலத்தின் ேதைவயாக இ ந்  
வ கின்ற . ஏைனய தமிழ் ேவட்பாளர்கள் அ த்  
வ ம் மாகாண சைபத்ேதர்தலில் களம் இறங்கி 
ெவற்றி ெப ேவாெமன்ற ஆ த டன் ேதால்விகைள 
சுதாகரித் க்ெகாண்  ெசயல்பட ேதைவ ம் உள்ள . 

  ப ைள மாவட்டம் சார்பாக ஒன்ப  
உ ப்பினர்கைளத் ெதரி  ெசய்வதற்கு 288 ேபர் 
ேவட்பாளர்களாக களம் இறங்கி ள்ளனர். இவர்கள் 12 
அரசியல் கட்சிகள் மற் ம் 12 சுேயட்ைசக் கு க்கள் 
சார்பாக ம் ேபாட்டியிட ள்ளனர். இவ் அரசியல் 
கட்சிகளில் தமிழ் ேவட்பாளர்கள் 23 ேப ம்,  சுேயட்ைசக் 
கு க்களில் தமிழ் ேவட்பாளர்கள் 37 ேப மாக 60 தமிழ் 
ேவட்பாளர்கள் இ ந்  வ கின்றனர். இவர்களில் 15 ேபர் 
தமிழ் ெபண் ேவட்பாளர்களாவர். மாவட்டத்தின் ஸ்லிம் 
ேவட்பாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 17 ஸ்லிம் 
ேவட்பாளர்க ம்,  ெபண் ஸ்லிம் ேவட்பாளெரா வ ம் 
உள்ளடங்கி ள்ளனர். இம்மாவட்டத்தில், அரசியல் 
கட்சிகள்   சார்பி ம்  ெப ம்பான்ைமயினப் 
ெபண்கள் எட் ப் ேப ம் சுேயட்ைசக் கு க்கள் 
சார்பில் 21 ேப மாக   ெமாத்தமாக 29 ெபண்கள் 
ேதர்தலில்  களமிறங்கி ள்ளனர். ப ைள மாவட்டத்தில் 
மகியங்கைன  விய ைவ , பசைற,ப ைள, ஹாலி
எைல, ஊவா – பரனகைம, ெவலிமைட, பண்டாரவைள, 
ஹப் த்தைள ஆகிய ஒன்ப  ேதர்தல் ெதாகுதிகளி ம் 
தலா ஒவ்ெவா வர் வீதம் ஒன்ப  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைளத் ெதரி  ெசய் ம் வைகயில் ப ைள 
மாவட்ட பாரா மன்றத் ேதர்தல் இடம்ெபற ள்ள .
மகியங்கைன – 105,150, விய ைவ – 54,995, பசைற 

– 67,195, ப ைள – 59,353, ஹாலிஎைல – 74,785, 
ஊவா – பரனகைம – 66,278, ெவலிமைட – 80482, 
பண்டாரவைள – 89,861,ஹப் த்தைள – 70,066 
என்ற வைகயில் 6, 68, 166 ேபர் வாக்காளர்களாக 
ெமாத்தமாக ள்ளனர்.(6,68,166) இவர்களில் ஒ  
இலட்சத்  இ பத்தாறாயிரம் தமிழ் வாக்காளர்களாக ம்  

ஐம்பதாயிரத்ைத அண்மித்த ஸ்லிம் வாக்காளர்க ம் 
இ ந்  வ கின்றனர்.
இத்தமிழ் வாக்காளர் ெதாைகயில் 36 ஆயிரம் 
வாக்காளர்கள் ெதாழில் நிமித்தம் ெவளி மாகாணங்கள் 
மற் ம் ெவளிநா களில் ெதாழில் ெசய்பவர்களா ம்  
வாக்களிக்க வி ம்பாத விரக்தியைடந்தவர்களாக ம் 
காணப்ப கின்றனர். 90 ஆயிரம் வாக்காளர்கேள 
வாக்களிப்பவர்களாக இ ந்  வ கின்றனர். இவ் 
வாக்குகைள இலக்கு ைவத்   அரசியல் கட்சிகளில் 
23 ேப ம்  சுேயட்ைசக் கு க்களில் 37 ேப மாக 60 
தமிழ் ேவட்பாளர்கள் இ ந்  வ கின்றனர். இவர்களில் 
15 ேபர் தமிழ்ப் ெபண் ேவட்பாளர்களாவர். களம் 
இறங்கியி க்கும் தமிழ் ேவட்பாளர்களில் ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான அ.அரவிந்தகுமார், 
வடிேவல் சுேரஸ், ன்னாள் ஊவா மாகாண அைமச்சர் 
ெசந்தில் ெதாண்டமான், ன்னாள் ஊவா மாகாண 
சைப உ ப்பினர் எம். சச்சிதானந்தன்,  ன்னாள் 
இராஜாங்க அைமச்சர் ேக. ேவலா தத்தின் தல்வரான 
ேவலா தம் பிரதீப்ராஜ் ஆகிேயார்  மக்களால் நன்கு 
அறியப்பட்டவர்களாக உள்ளனர்.   
ப ைள மாவட்டத்தில் ஏற்கனேவ எம  ச கம் சார் 
இ  பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ ந்  வந்தனர். 
அவ்வி வ ம் ச கத்திற்கு ைமயான ேசைவகைள 
வழங்க டியா  ேபானா ம்  இயன்றளவில் 
ெசய் ள்ளனர். அவர்களின் காலப் பகுதியில் எம  
ச கத்திற்கு ஏற்பட்டி ந்த பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கு 
ஓரளவிலாயி ம் தற்காலிகத் தீர்விைனப் ெபற் க் 
ெகா த்த டன்  ச கத்திற்கு பா காவலர்களாக 
இ ந்  வந் ள்ளைத ம் ம க்கேவா மைறக்கேவா 
டியா . அத் டன் தமிழ் வாக்காளர்களில் 

கணிசமானவர்கள் தமிழ் ேவட்பாளர்கள் மீ  அதி ப்தி 
ெகாண்   ெப ம்பான்ைமயின ேவட்பாளர்க க்கு 
வாக்களிக்கும் நிைல ம் இ ந்  வ ம் கசப்பான 
உண்ைமைய ம் இங்கு கூற ேவண்டி ள்ள .
ேம ம்  ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில்  50 பா  சம்பள உயர்   
1000  பாய் சம்பள உயர்  என்ற விடயங்க ம் 
ெப ந்தாக்கங்கைள ஏற்ப த்தேவ ெசய் ம்.

இனரீதியான ேவட்பாளர்கள் விபரம்
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர ெபா ஜன ன்னணி பட்டியலில் 
பத்  ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்க ம், ஒ  ெபண் 
ேவட்பாள ம், ஒ  தமிழ் ேவட்பாள மாக பன்னி வர் 
அடங்கி ள்ளனர். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி பட்டியலில் 
ஒன்ப  ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்க ம், இ  
தமிழர்க ம், ஒ  ஸ்லி ம் அடங்கி ள்ளனர். 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பட்டியலில் ஒன்ப  
ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்க ம்,இ  தமிழர்க ம்,  
ஒ  ஸ்லி ம் அடங்கி ள்ளனர். ேதசிய மக்கள் சக்தி 
பட்டியலில் பத்  ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்க ம், ஒ  
தமிழ ம்,  ஒ  ஸ்லி ம் அடங்கி ள்ளனர். இம் ன்  
கட்சிகளி ம் ெபண் ேவட்பாளர்கள் எவ மில்ைல. 
ஆனால்  ஏைனய ஸ்ரீலங்கா சமத் வக் கட்சி,  ேசாஷலிச 
சமத் வக் கட்சி, லிபரல் கட்சி,  எம  மக்கள் சக்தி, 
சிங்கள தீப ேதசிய ன்னணி, ஸ்ரீலங்கா ெதாழில் 
கட்சி, ஐக்கிய இட சாரி ன்னணி,  ஜனநாயக 
ஐக்கிய ேதசிய ன்னணி மற் ம் தமிழ் ேவட்பாளர்கள் 
அடங்கிய ன்  சுேயட்ைசக் கு க்கள் ஸ்லிம் 
ேவட்பாளர்கள் அடங்கிய சுேயட்ைசக் கு ெவான்   
ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்கைள ன்னிைலப்ப த்திய 
எட்  சுேயட்ைசக் கு க்கள் ஆகியவற்றில் ெபண் 
மற் ம் இன சமத் வ அடிப்பைடயில் ேவட்பாளர்கள் 
உள்ளடக்கப்பட்டி க்கின்றனர்.

ஸ்லிம் ச கம்
 ப ைள மாவட்டத்தில் ஐம்பதாயிரம் 
வாக்காளர்கைள அண்மித்த ஸ்லிம் வாக்காளர்கைள 
ன்னிைலப்ப த்திய வைகயில் 17 ஸ்லிம் 

ேவட்பாளர்க ம் ஒ  ெபண்  ஸ்லிம் ேவட்பாள ம் 

களம் இறங்கி ள்ளனர்.அரசியல் கட்சிகள் சார்பாக ஆ  
ஸ்லிம் ேவட்பாளர்க ம், ஸ்லிம் சுேயட்ைசக் கு  

சார்பாக பதிெனா  ஸ்லிம் ஆண் ேவட்பாளர்க ம்,  
ெபண் ேவட்பாளர் ஒ வ ம் உள்ளடங்கி ள்ளனர். 
ப ைள மாவட்டத்தின் ஸ்லிம் வாக்காளர்கள் 
நன்கு சிந்தித் ச் ெசயற்ப வார்கேளயானால் 
தம  ச க பிரதிநிதித் வெமான்றிைன 
இம் ைறயாவ  ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள டி ம். 
இதைன க த்திற்ெகாண்  ஸ்லிம் வாக்காளர்கள் 
ஒன்றிைணந்  ெசயற்படல் ேவண் ம். 

ஸ்லிம் ச கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
பாரா மன்றத் ேதர்தலில் ப ைள மாவட்டம் சார்பாக 
எவ ம் ெதரிவாகாமலி ப்ப ம்  ஊவா மாகாண 
சைபயில் அேத நிைல ெதாடர்வ ம்  அச் ச கத்திற்கு 
ஏற்ப ம் ெப ம் பின்னைடவாகுெமன்பைத ம்  
அச்ச கம் உணர ேவண் ம். அதற்காக 
சி பான்ைமயினரில் ஸ்லிம்க ம் தமிழர்க ம் 
பிரிந்  நிற்க ேவண் ம் என்ப  அர்த்தமல்ல. 
இவர்கள் நிைனத்தால் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  
ரிந் ணர் டன் ஒ  தமிழ க்கு சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கலாம். 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர ெபா ஜன ன்னணி 
பட்டியலில் ெபண் ஒ வ க்கு பிரதிநிதித் வம் 
வழங்கப்பட்டி கின்ற . ஆனால் ஸ்லிம் ேவட்பாளர் 
எவ ம் உள்ளடக்கப்படவில்ைல. ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி,  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, ேதசிய மக்கள் சக்தி 
ஆகிய ன்  பிரதான அரசியல் கட்சிகளில் ெபண் 
ேவட்பாளர்கள் எவ ம் உள்ளடக்கப்படவில்ைல.
ெபளத்த பிக்குகள்
ேம ம்  ப ைள மாவட்ட பாரா மன்றத் ேதர்தலில் 
ன்  ெபௗத்த பிக்குக ம்  அரசியல் கட்சி சார்பில் 

களம் இறங்கி ள்ளனர். அத் டன் அரசியல் கட்சிகள் 
சார்பில் எட் ப் ெப ம்பான்ைமயினப் ெபண்க ம் 
சுேயட்ைசக் கு க்கள் சார்பில் இ பத்ெதா  
ெபண்க மாக 29 ெப ம்பான்ைமயினப் ெபண்கள் களம் 
இறங்கியி க்கின்றனர்.
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ப ைள மாவட்டப் பட்டியலில் 
தன்ைம ேவட்பாளராக உபாலி சமரவீர ம்  அவர  

சேகாதரர் ரவி சமரவீர, சஜித் தைலைமயிலான 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தன்ைம ேவட்பாளராக ம் 
இ ந்  வ கின்றனர். அேதேபான்  ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி ப ைள மாவட்டப் பட்டியலில் 
ேவலா தம் பிரதீப்ராஜ் ேபாட்டியிட அவர  சேகாதரன் 
ேவலா தம் திேனஸ் வெரலியா மாவட்டத்தில் 
சஜித் தைலைமயிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பாக 
ேபாட்டியி கின்றாெறன்ப ம்  இங்கு குறிப்பிடத்தக்க . 
ஒேர கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த பலர் ஒேர பிரேதசத்தில் 
ெவவ்ேவ  கட்சிகளில் ேபாட்டியி வைதப்ேபான்  
மாவட்டம் தாண்டி ம் இந்த கைத ெதாடர்கிற . 
ப ைள மாவட்ட சி பான்ைம வாக்குகள் சிதறா  
இ ப்பதற்கு சி பான்ைம ேவட்பாளர்க க்கு மத்தியில் 
ஒ  ரிந் ணர்  அவசியமாகிற . அைத ெகாண்ேட 
அவர்கள் பிரசாரங்கைள ன்ென க்க ேவண்டி ள்ள . 

ப ைள மாவட்டத்தில் தமிழ் பிரதிநிதிகைள 
ெதரி  ெசய்ய ேவண்டிய கட்டாயம் உள்ள
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மைலயக ேதУதХ களС– 2020

மக்களின் ேதாழனாக இ ந்  மைலயக 
மக்க க்கான ேசைவகைள ெதாடர்ந் ம் 
ன்ென ப்ேபாம்  என்  மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 

தைலவ ம், ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் வெரலியா மாவட்ட 
ேவட்பாள மான ேவ. இராதாகி ஷ்ணன் ெதரிவித்தார். 
அட்டன் எேபாட்சிலி ேதாட்டத்தில் இடம்ெபற்ற பிரசார 

கூட்டத்தில் கலந்  ெகாண்  உைரயாற் ம் ேபாேத அவர் 
இவ்வா  ெதரிவித்தார். அவர் ேம ம் ெதரிவித்ததாவ ,

 கடந்த காலங்களில் நைடெபற்ற ெபா த்ேதர்தலில் நம்மவர்கள் 
யாைனக்ேக வாக்களித்தார்கள். இம் ைற யாைன சின்னம் 
இல்ைல. அ  காட் க்குேபாய்விட்ட . எனேவ, ெதாைலேபசிக்கு வாக்களிக்க ம். 
சஜித் பிேரமதாஸ பிரதமரானால்தான் நாங்கள் அைமச்சராக டி ம். எனேவ, தலில் 
ெதாைலேபசிக்கு வாக்களித் விட்  ன்  வி ப்  வாக்குகைள ம் தமிழ் ற்ேபாக்கு 
கூட்டணி உ ப்பினர்க க்கு அளிக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

 திகாம்பரம், உதயகுமார், இராதாகி ஷ்ணன் ஆகிய வ ம் மைலயக மக்க க்கு 
கூ தல் ேசைவகைள ெசய் ள்ேளாம். கண்டியில் இ ந்  வாக்கு ேகட் வந் ள்ளனர். 
ேம ம் சில ம் வ கின்றனர். இவர்க க்கு வாக்களிப்பதால் எ ம் 
நடக்கப்ேபாவதில்ைல.  தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணிதான் இலங்ைகயி ள்ள இரண்டா  
ெபரிய தமிழ்க்கட்சியாகும். 6 பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் எம்வசம் இ ந்தனர். 
ன்  அைமச்சுகள் கூட வழங்கப்பட்டி ந்தன. அவற்றின் லம் நாம் ேசைவெசய்  

காட்டிேனாம். அச்ேசைவகைள ெதாடர எமக்கு வாக்களி ங்கள் என்றார். 

கடந்த நான்கு 
வ டங்களாக ஆயிரம் பா 
பற்றி மட் ேம கைதத்  வ கிறார்கள்  இவ்வா  கைதத்  
ஏைனய பிரச்சிைனகைள டிமைறத் விட்டனர். ஆயிரம் 
பாைவத் தவிர எமக்கு ேவ  பிரச்சிைனகள் இல்ைலயா?  

இைளஞர், வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்  இ க்கின்றதா?   
வீ  கட்டிக்ெகா த்ேதாம் என்கின்றனர். ேவைலயிண்ைம 
பிரச்சிைனக்கும், வீட் ப்பிரச்சிைனக்கு இ க்கும் ெதாடர் தான் 
என்ன? என ேகள்வி எ ப்பினார் இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 

காங்கிரஸின் ெபா ச்ெசயலாள ம் வெரலியா மாவட்ட ேவட்பாள மான  ஜீவன் 
ெதாண்டமான் ெதரிவித்தார். ண் ேலாயா ேபர்ேலன்ட்ஸ் ேதாட்டத்தில்   நைடெபற்ற 
ேதர்தல் பிரசாரக்கூட்டத்தில்  அவர் உைரயாற் ைகயில் , " மைலயகத்தில் 
குைறகூ ம் அரசியல் கலாசாரத்ைத மாற்றியைமக்க ேவண் ம். சாக்கைட அரசியைல 
சுத்தப்ப த் வதற்காக இைளஞர்கள் களத்தில் இறங்கேவண் ம். அரசியலில் 
நடிப்பவர்க டன் இைணந்  ெசயற்பட டியா . அடிமட்ட ெதாண்டர்க க்காக 
காங்கிரஸின் கத  திறந்ேத உள்ள . நிச்சயம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ேவாம்."  என்  " 
ஆயிரம் பா சம்பளத்ைத வழங்குவதற்கு கம்பனிகள் இணக்கம் ெதரிவித் விட்டன. 
ஆனால், நிபந்தைனகள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. அந்த நிபந்தைனகைள எம்மால் 
ஏற்க டியா .  ன்  மாதங்க க்கு 100  பா ெகா ப்பனைவ வழங்கினர்.
இதனால் நி ைவ சம்பளத்ைத இழக்கேவண்டிய நிைல ஏற்பட்ட . எனேவ, நாம் 
நிபந்தைனைய ஏற்  ைகெயாப்பமிட்டால் இவர்க க்கும், எங்க க்கும் வித்தியாசம் 
இல்லாமல் ேபாய்வி ம். ஆயிரம் பாைவ விட ேவ  பல பிரச்சிைனகள் மைலயகத்தில் 
இ க்கின்றன. 

  ேதர்தல் காலத்தில் மட் ம் அல்ல அதற்கு ன்னர் களத் க்குெசன்  நான் 
மக்க க்கு ேசைவெசய் ள்ேளன்.  மைலயகத் க்கு பல்கைலக்கழகம் அைமப்பதற்கு 
நடவடிக்ைக எ த் ள்ேளாம். எம  பிள்ைளகள் பாடசாைலக்ேக ெசல்வதில்ைல, 
பல்கைலக்கழகத்ைத ைவத்  என்ன ெசய்வ  என சில அரசியல்வாதிகள் 
ேகட்கின்றனர்.  அவர்கள் ஆட்சியில் இ க்கும்ேபா  சிறப்பாக இ ந்த திட்டங்கைள 
மக்க க்காக நாம் ன்ென க்கும்ேபா  விமர்சிக்கின்றனர்.
மைலயக அரசியல்வாதிகள் என்  ஒன்றிைணந்  ெசயற்ப கின்றார்கேளா 

அன்  தான் மைலயகம் ன்ேன ம். இ தான் உண்ைமயான விடயம்.  நீங்கள் 
தைலைமத் வத்தில் இ க்கின்றீர்கள். இைணந்  ெசயற்ப வதற்கு அைழப்  
வி க்கலாம் தாேன என நீங்கள் ேகட்கலாம். ங்குபவைன எ ப்பலாம். ஆனால், 
ங்குபவன் ேபால் நடிப்பவைன எ ப்ப டியா  என என  தந்ைத அடிக்கடி கூ வார்.
  அப்பா இ க்கும்ேபா  சந்திரேசகர டன் இைணந்  ெசயற்பட்டார். அப்பா, 

ஐயா, சந்திரேசகரன் ஆகிய வ ம் ஒன்றாக இ க்கும்ேபாேத தனிவீட் த்திட்டம் 
மைலயகத் க்கு வந்த .  காங்கிரஸின் கத  அடிமட்ட ெதாண்டர்க க்காக திறந்ேத 
உள்ள .   ஆனால், கில் குத்திவிட்  ெசன்றவர்க க்கு இடமில்ைல."  என்றார்.

வெரலியா மாவட்டத்தில் தமிழ் ற்ேபாக்கு 
கூட்டணியின் ெவற்றி உ திெசய்யப்பட் ள்ள . 
அதைன ெப ம் ெவற்றியாக மாற்றேவண்டிய ெபா ப்  
மக்க ைடய . எனேவ, ெதாைலேநாக்குடன் சிந்தித்  
ெதாைலேபசி சின்னத் க்கு வாக்களிக்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்  என்  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
வெரலியா மாவட்ட ேவட்பாள ம்  ெதாழிலாளர் ேதசிய 

சங்கத்தின் பிரதித் தைலவ மான எம். உதயகுமார் ெதரிவித்தார்.
அட்டன் எேபாட்சிலி ேதாட்டத்தில் இடம்ெபற்ற தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணியின் 

பிரசார கூட்டத்தில் அவர் ெதாடர்ந்  உைரயாற் ைகயில் " ெவ மேன ைககைள 
வீசிக்ெகாண்  அல்லாமல் மைலயகத் க்கு ஆக்கப் ர்வமான ேசைவகைள 
ெசய் விட்ேட மக்கள் ன்னிைலயில் வாக்குேகட்  வந் ள்ேளாம். 2015 தல் 2019 
வைரயான காலப்பகுதிேய மைலயகத் க்கு ெபாற்காலமாகும். 40 ஆண் க க்கு 
ேமல் ெசய்யப்படாதி ந்த பல விடயங்கைளக்கூட நான்கைர வ டங்களில் 
ெசய்த ெசயல் வீரர்கள் என்பதைன தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி உ ப்பினர்கள் 
உ திப்ப த்தி ள்ளனர்.
தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி என்ப  ேதர்த க்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கூட்டணி 

அல்ல. அ  மைலயக மக்க க்கான கூட்டணி. உரிைமகைள ெவன்ெற ப்பதற்கான 
அரசியல் இயக்கமாகும். எம்மால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டங்கைளக்கூட ெதாடர்ந்  
ன்ென க்க டியாத நிைலயிேலேய ஆ ங்கட்சி பக்க ள்ள இன்ைறய மைலயக 

அரசியல்வாதிகள் இ க்கின்றனர் ஓகஸ்ட் 5 ஆம் திகதி நைடெப ம் ேதர்தலில் 
ெவற்றிெபற்  நாம் அைமச்சுப்பதவிகைள ெபற்ற பின்னர் அபிவி த்திகள் ெதாட ம் 
என்பைத கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். நான்கைர வ டங்களில் எம்மால் பல ேசைவகைள 
ெசய்ய டிந்தால் இன் ம் ஐந்தாண் கள் கிைடத்தால் எவ்வள  ேசைவகைள 
மக்க க்கு வழங்கக்கூடியதாக இ க்கும். எனேவ. வாய்ச்ெசால் வீரர்க க்கு 
அல்லாமல் ெசயல்வீரர்க க்ேக மக்கள் வாக்களிக்கேவண் ம். வெரலியா 
மாவட்டத் க்குதான் அதிகம் சுற் லாப்பயணிகள் வ வார்கள். இந்தத்ேதர்தலி ம் 
சில சுற் லாப்பயணிகள் ேபாட்டியி கின்றனர். ேதர்தல் டிவைடந்த ம் 
அவர்கள் ெசன் வி வார்கள். எனேவ, ற்ேபாக்கு கூட்டணிக்கு நம்பிக்ைக டன் 
வாக்களிக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். கிைடத்த வாக்குரிைமைய வீணடிக்கா  
உரிய வைகயில் பயன்ப த் ங்கள்."  என்றார்.

இ.ெதா.கா.ίЖΜ ΐМΡெமாΪ Ψைற 
அரżயХ பலНைத வழЗΜЗகЦ 

 
      
எம  தைலவர் இ க்கும்ேபா  இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 

காங்கிரஸ் ெவற்றிநைடேபாட்ட . அவர் இல்லாத நிைலயிேலேய 
இம் ைற ேதர்தைல எதிர்ெகாள்கின்ேறாம். எனேவ  இ.ெதா.
கா. க்கு மீண் ெமா ைற அரசியல் பலத்ைத வழங்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்."  என்  இ.ெதா.கா.வின் உப தைலவ ம்  
வெரலியா மாவட்ட ேவட்பாள மான கணபதி கனகராஜ் 

ெதரிவித்தார்.
 ண் ேலாயா ேபர்ேலன்ட்ஸ் ேதாட்டத்தில்  இடம்ெபற்ற ேதர்தல் பிரசாரத்தின் 

ேபா , மக்கள் மத்தியில் அவர் ெதாடர்ந்  ேபசுைகயில்,   
" எங்கள  தைலவர் ஆ கன் ெதாண்டமான் இல்லாத நிைலயிேலேய இம் ைற 

இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் ேதர்தைல சந்தித் ள்ள . நாங்கள் எதிர்பாராத 
விதமாக தைலவர் எம்ைமவிட்  பிரிந்தி ந்தா ம், எங்க க்ெகல்லாம் ெதம் த வ  
ேபால் தம்பி ஜீவன் தைலைமேயற்  வழிநடத்தி வ கிறார். அத் டன்  இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸ பலப்ப த் வதற்காக இைளஞர்க ம்  மக்க ம் இன்  
அைலகடெலன அணிதிரண் ள்ளனர். இன் ம் 50 ஆண் க க்கான அடித்தளத்ைத 
இந்த ேதர்தல் ேபாடவி க்கின்ற . எனேவ  இ  மிக க்கிய ேதர்தலாகும்.
எங்களின் தைலவரின் ஆ ைம மிகப்ெபரிய . அதைன எவரா ம் நிரப்ப டியா . 

அவரின் ேபரம்ேபசும் சக்தி பல ைடய . அதைனைவத் க்ெகாண்  இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் ெவற்றிநைடேபாட்ட . ெதாழில்வாய்ப்   இ ப்  என 
எமக்கு பல பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அவற்ைற தீர்ப்பதற்கு பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதித் வம் அவசியம். இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரேஸ உரிைமகைள 
ெவன் க்ெகா த் ள்ள . ஆகேவ  மீண் ெமா  அரசியல் பலத்ைத வழங்குமா  
மக்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். 15 இலட்சம் மைலயகத் தமிழர்க க்கு 
வழிகாட் கின்ற மாவட்டமாக வெரலியா மாவட்டம் இ ப்பதால் இங்கி ந்  
கூ தல் பிரதிநிதிகள் பாரா மன்றம் ெசல்லேவண் ம். தம்பி ஜீவன் தைலைமயில் 
எம  உ ப்பினர்கள் ஐவைர ம் ெதரி ெசய்  பாரா மன்றம் அ ப் மா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்."   

   கணபதி கனகராஜ்  மЖக П ேதாழனாக இΪОΤ மைலயக 
அǼ˙ΪН ைய ΨПெனΡРேபாС

ேவ.இராதாகி ஷ்ணன்

எமΤ ெவФ  Υவெரˇயா˙Х 
உΫ  ெசТயРபЛΡ ˙ЛடΤ

எம்.உதயகுமார்

ஆǾரС ρபாைவН த˙ர மЖகέЖΜ 
ேவΫ ǼரИżைனகЦ இХைலயா ?

ஜீவன் ேகள்வி

அட்டன், மஸ்ெகலியா, நி பர்கள்



ஸ்ெகாட்லாந்  
நாட்டில் மைழயில் 
இ ந்  நாைய பா காக்க 
குைட பிடித்தப்படி 
நின்ற காவலைர ரியல் 
ஹீேரா என பலர் 
பாராட்டி வ கின்றனர். 
காவல் ைற என்றாேல 
அ  ஸ்ெகாட்லாந்  
தான். உலகளவில் 
ஸ்ெகாட்லாந்  
ெபாலிஸார் கழ்ெபற்  
விளங்க அவர்கள  
ப்பறி ம் திறன் 
மட் ம் காரணம் 
அல்ல, அவர்களின் 
மனிதாபிமான ம் தான் 
க்கிய காரணம்.

ஸ்ெகாட்லாந்   
ெபாலிஸார் மட் மல்ல, 
அந்நாட்டில் காவலர்களாக ேவைல பார்க்கும் 
அைனவ ேம மனிதாபிமானம் மிக்கவர்கள் 
என்பைத நி பித் ள்ள  ச கவைலதளங்களில் 
ைவரலாகி இ க்கும் இந்த ைகப்படம். 
கிளாக்ெகௗவ் நகைரச் ேசர்ந்த ேடவிட் 
ெசர்ரி என்பவர் தன  நாய் ப்ெரட்டிைய 
அைழத் க்ெகாண்  கைடக்கு ெசன்றார். 
கைடயி ள் நாைய அைழத்  ெசல்ல அ மதி 
இல்ைல என்பதால், அதைன ெவளிேய 
இ க்க ெசய் விட்  உள்ேள ெசன் விட்டார். 
ப்ெரட்டி ம் தன  எஜமான் உத்தர படி 
சமத் பிள்ைளயாக சூப்பர் மார்க்ெகட்டின் 
ெவளிேய உட்கார்ந்தி ந்த . 
அப்ேபா  திடீெரன மைழ ெபய்யத் ெதாடங்கி 
விட்ட . இதனால் அந்த நாய் மைழயில் நைனய 

ஆரம்பித்த . 
இைதப்பார்த்த 
சூப்பர் மார்க்ெகட் 
காவலர் ஈதன் 
டியர்ேமன், தன  
குைடைய விரித்  
நாய்க்கு ேமல் 
பிடித்தார். இதனால் 
ப்ெரட்டி மைழயில் 
நைனயாமல் 
தப்பித்த . ஆனால் 
அந்த காவலர் 
தனக்கு குைட 
பிடிக்காமல் 
மைழயில் 
நைனந்தபடி 
நின்றி ந்தார்.
இந்த காட்சிைய 
ரத்தில் இ ந்  
ைகப்படம் 

எ த்த ஒ வர், அதைன தன  டிவிட்டர் 
பக்கத்தில் பதிவிட்டார். அேதா  காவலர் ஈதன் 
டியர்ேமனின் மனிதாபிமானத்ைத ம் அவர் 
பாராட்டியி ந்தார். இைதப்பார்த்த மற்றவர்க ம் 
ஈதைன 'ரியல் ஹீேரா' என பாராட்டி வ கின்றனர். 
மைழயில் நைனயாமல் இ க்க நாய்க்கு 
குைட பிடித்த காவலர் ஈதனின் ைகப்படம் 
ச கவைலதளங்களில் ைவரலாகி ள்ள . 
இந்த ைகப்படத்ைத 1.5 இலட்சம் ேபர் ைலக் 
ெசய் ள்ளனர். 20,000 ேபர் ரீவீட் ெசய் ள்ளனர். 
காவலர் ஈத க்கு ப்ெரட்டியின் சார்பாக அதன் 
தலாளி ேடவிட் ெசர்ரி ம் நன்றி ெதரிவித்  

டிவீட் ெசய் ள்ளார் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .

   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

 உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
இடமாற்றம், ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் தங்கள் 

ைறயில் சி  ன்ேனற்றம் 
காண்பார்கள். ெபண்க க்கு மனத் 
தி ப்தி உண்டாகும். சிலர் திடீர் 
தி ப்பங்கைளச் சந்திப்பீர்கள்.

ெதாழில் 
ெசய்பவர்க க்கு, 
வியாபாரம் சுமாராக 

நைடெபற்றா ம், வ மானம் 
பாதிக்கா . கு ம்பத்தில் கணவன்
மைனவி இைடேய ஒற் ைம 
உண்டாகும்.

எந்த காரியத்ைதத் 
ெதாடங்கினா ம், 
நிதானமாக 

ெசயல்ப ங்கள். உத்திேயாகத்தில் 
எதிர்பார்த்த ச ைககள் கிைடக்கா . 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள், 
ஓரள  வளர்ச்சி காண்பார்கள். 
ெச த் ங்கள்.

  உத்திேயாக 
ஸ்தர்க க்கு நிைனத்த 

காரியம் நிைறேவ வதில் தாமதம் 
ஏற்ப ம். ெதாழில் ெசய்பவர்கள், 
தங்கள் ைறயில் சுமாரான லாபத்ைத 
அைடவர். ெபண்க க்கு யா ம் 
மகிழ்ச்சி த வதாக அைம ம்.

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்கள், 

அ வலக ரீதியான நன்ைமகள் 
எைத ம் எதிர்பார்க்க டியா . 
வியாபாரத்தில் ெபரிய லாபம் 
இ க்கா . கணவன் மைனவி 
இைடேய ஒற் ைம பலப்ப ம்.

உங்கள் யற்சிகள் 
அைனத் ம் அ கூலமாக மா ம். 
உத்திேயாகத்தில் இ ப்பவர்கள், 
இடமாற்றம், பதவி உயர்  
கிைடக்கும் . கு ம்பத்தில் கணவன் 
மைனவி இைடேய கனி ம் 
பாச ம் ெப கும்.

சரளமான 
பணப் ழக்கம் 
மகிழ்ச்சிைய 

அதிகரிக்கும். உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு, அ வலகத்தில் 
எதிர்பார்த்த ச ைககள் கிைடக்கும். 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள், ஒற் ைம 
பலப்ப ம்

உத்திேயாக 
ஸ்தர்க க்கு, 

அ வலகம் ெதாடர்பான எல்லா 
விஷயங்க ம் நல்லதாகேவ 
நைடெப ம். ெதாழில் ெசய்பவர்கள், 
படிப்படியான வளர்ச்சிைய ம், 
ேபாதிய வ மானத்ைத ம் ெபற்  
மகிழ்வீர்கள்.

சில சங்கடங்கள் 
ஏற்ப ம் 

வாரம் என்பதால், கவனமாக 
ெசயல்ப ங்கள். எந்த காரியத்ைதச் 
ெசய்வதாக இ ந்தா ம் ஒ  
ைறக்கு பல ைற ேயாசித் ச் 

ெசய் ங்கள். 

உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
வி ம்பியபடி, 

இடமாற்றம், பதவி உயர்  
கிைடக்க வாய்ப் ண் . ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
ஓரள  ன்ேனற்றம் காண்பார்கள். 

எதி ம் 
ெபா ைமயாக 
நடந்  ெகாள்வ  

நல்ல . ெபண்க க்கு சி  குைற 
இ க்கத்தான் ெசய் ம். கு ம்பத்தில் 
கலகலப்பான சூழ்நிைல 
காணப்ப ம்.

சேகாதரர் வழியில் 
தைடபட்  வந்த 

காரியங்கள் நல்லபடியாக 
நடந்ேத ம். உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு திடீர் இடமாற்றம் 
கிைடக்கக்கூ ம்.. ஆேராக்கியத்தில் 
அக்கைற காட் ங்கள்
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ஒேர நா Х இைணயН Х 
Ǽரபலமான காவலУ

9 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

ஏெனன்றால் தமிழ் ேவட்பா ளர்கள் இங்கு கட் சி களில் ஓரி
 வேர காணப்ப  கின்றனர்.ப ைள மாவட்டத்தில் இதில் 

மாற்ற ள்ள .இந்த இடங்களில் தமிழ் ேவட்பா ளர்க க்கு 
ஒ  வி ப்   வாக் கிைன  அளித்  விட்   ஏைனய இ  
வி ப்   வாக் கு க ைள ம்  மாற்  இனத்ைதச் ேசர்ந்த ேவட்
பா ளர்க க்கு அளிப்பதன் கார ண மாக தமிழ் பிர தி நி தித் வம் 
இல்லா  ேபாகும் அபாய நிைலைம காணப்ப  கின்ற . 
எம்ம வர்கள் மாற்  இன ேவட்பா ளர்க க்கு இத்த ைகய 
இடங்களில் வி ப்  வாக் கு கைள அளிப்பதால் எம  ேவட்பா
ளர்கள் ெபற் க் ெகாள் ம் வாக் கு களின் எண் ணிக்ைகையக் 
காட் டி ம் மாற்  இன ேவட்பா ளர்கள் அதி க மான வாக் கு
கைளப் ெபற் க் ெகாள் ம் ஒ  நிைல உ  வாகும்.இதனால் 
தமிழ் ேவட்பா ளர்கள் றந்தள்ளப்ப வர்.
  எனேவ, வ ெர லி யா விற்கும் ெவளியில் தமிழ் ேவட்
பா ளர்கள் ஓரி வர் ேபாட் டி யி  கின்ற நிைலயில் ேமல திக 
வி ப்  வாக் கிைன ேவ  இன ேவட்பா ளர்க க்கு ெச த்
தாமல் இ ப்ப  நாம் எம  பிர தி நி தித்  வத் திைனப் பா
காத் க் ெகாள்வ தற்கு உந்  சக் தி யாக அைம யலாம். 
 மைல யக மக்களின் அர சியல் பிரதிநிதித் வத்திைன 
ம ங்கடிக்கச் ெசய்வதற்கு பல்ேவ  ைகங்கரியங்கள் 
இனவாதிகளால் ன்ென க்கப்ப கின்றன. பிள்ைளைய ம் 
கிள்ளிவிட்  ெதாட்டிைல ம் ஆட் ம் பணியில் 
இனவாதிகளின் ெசயற்பா  அைமந்தி க்கின்ற .இதைன 
எம்மவர்கள் சரியாக விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இனவாதிகளின் பிைழயான ெசயற்பா க க்கு எம்மவர்கள் 
பலிக்கடாவாகி விடக்கூடா . வெரலியா மாவட்டத்ைத 
க்கிய இலக்கு ைவத்  இனவாதிகள் காய் நகர்த் ம் 

நிைலயில் இங்குள்ள சில ேவட்பாளர்களின் தனிவாக்கு 
நடவடிக்ைக இனவாதிக க்கு ைண ேபாவதாகேவ 
அைம ம் என்ப ம் ம க்க டியாத உண்ைமயாகும்.
  அரசியல் ஆதிக்கத்ைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்வதன் 
லமாக பல்ேவ  சாதக விைள கைள ம் எம்மவர்கள் 

ெபற் க் ெகாள்ள டி ம்.  இதைன க த்திற் ெகாண்  
வாக்காளர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் ெபா ப் டன் வாக்களிக்க 
ேவண் ம். இேதேவைள ேவட்பாளர்க ம் பிள கைள 
ேவர த்  ச க அபிவி த்திையக் க த்தில் ெகாண்  
ெபா நல ேநாக்குடன் ஐக்கியத் ட ம், விட் க் 
ெகா ப் ட ம் ெசயற்ப வ  அவசியமாகும்.
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இந்தியாவின் மராட்டிய மாநிலத்ைதச் 
ேசர்ந்த ெசல்வந்தர் ஒ வர் தங்க கக் 
கவசம் அணிந்  அைனவைர ம் 
வியப்பில் ஆழ்த்தி ள்ளார்.
ெகாேரானா கி மிப் பரவைலத் 

த ப்பதற்காக கக்கவசம், கக்காப்  
ேபான்றவற்ைற உலக மக்கள் 
அணிகின்றனர்.
பல்ேவ  வடிவங்கள், தரங்களில் 
கக்கவசங்கள் கிைடக்கின்றன. 

சிலர் ைகக்குட்ைட, ப்பட்டா, ண் , ந்தாைன 
என தங்களிடம் இ ப்பைதேய கக்கவசமாகப் 
பயன்ப த் வைதக் காண டிகிற . 
இந்நிைலயில், மகாராஷ்டிர மாநிலம் ேனையச் ேசர்ந்த 

சங்கர் குேரட் என்பவர் தங்கத்தினால் கக்கவசம் தயாரித்  
அதைன அணிந்  வ கிறார்.
இந்திய பாய் 2.89 இலட்சம் ( 7 இலட்சம் இலங்ைக 
பா) மதிப் ள்ள இந்த கக்கவசத்தில் சிறிய ைளகள் 

இடப்பட் ள்ளன. இதனால் சுவாசிப்பதில் அவ க்கு 
பிரச்சிைன இல்ைல.
ஆனால், ெகாேரானா ேநாய்த்ெதாற்றில் இ ந்  

பா காக்க இந்த கக்கவசம் உத மா என்ப  
சந்ேதகம்தான் என்கிறார் சங்கர்.
தங்க நைககள் மீ  மிகுந்த ஆர்வம் ெகாண்ட சங்கர், தங்க 
கக்கவசத் டன் காணப்ப ம் ைகப்படங்கைள ஏ.என்.ஐ 

ெசய்தி நி வனம் ெவளியிட் ள்ள .
இந்த ைகப்படங்கள் ச க வைலதளங்களில் ெவளியாகி 

பரவலாக பகிரப்ப கிற .
இந்தியாவில் ெகாேரானா கி மித்ெதாற்றால் 

பாதிக்கப்பட்ேடாரின் எண்ணிக்ைக 6.5 லட்சத்ைத ெந ங்கி 
உள்ள நிைலயில், 18,655 ேப க்கு ேமல் உயிரிழந் ள்ளனர்.
ேனயில் மட் ம் சுமார் 6000 ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர், 

274 ேபர் மரணம் அைடந் ள்ளனர் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .

7இலЛசС ெபΫம யான 7இலЛசС ெபΫம யான 
தЗக ΨகЖகவசС அaΩС இО யУதЗக ΨகЖகவசС அaΩС இО யУ

உலகம் வ ம் 
ெகாேரானா பரவியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 1 ேகாடிேய 
17 இலட்சத்  32 ஆயிரமாக 
அதிகரித் ள்ள . குறிப்பாக 
அெமரிக்காவில் மட் ம் 30 
இலட்சம் ேப க்கு ெகாேரானா 
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
சீனாவில் ஹூேபய் 

மாகாணம் கான் நகரில் 
கடந்த ஆண்  டிசம்பர் 
மாதம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
கண் பிடிக்கப்பட்ட . இந்த 
ைவரஸ் தற்ேபா  உலகின் 
213 நா க க்கு பரவி ெப ம் 
மனித ேபரழிைவ ஏற்ப த்தி வ கிற .
இந்த ைவரஸூக்கு த ப்  ம ந்  கண் பிடிக்க விஞ்ஞானிகள் 

தீவிர யற்சி ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். ஆனா ம் ெகாேரானாவின் 
தாக்கம் நா க்கு நாள் அதிகரித் க்ெகாண்ேட ெசல்கிற .
இந்நிைலயில், உலகம் வ ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பரவியவர்களின் எண்ணிக்ைக 1 ேகாடிேய 17 இலட்சத்  32 ஆயிரமாக 
அதிகரித் ள்ள .
தற்ேபாைதய நிைலவரப்படி, 1 ேகாடிேய 17 இலட்சத்  32 ஆயிரத்  

169 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . 
குறிப்பாக அெமரிக்காவில் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 30 இலட்சத்ைத கடந் ள்ள .
ைவரஸ் பாதிப்  உ தி ெசய்யப்பட்டவர்களில் 45 இலட்சத்  

9 ஆயிரத்  319 ேபர் சிகிச்ைச ெபற்  வ கிறனர். சிகிச்ைச 
ெப பவர்களில் 58 ஆயிரத்  777 ேபரின் நிைலைம கவைலக்கிடமாக 

உள்ள . 
ைவரஸ் பாதிப்பில் இ ந்  66 இலட்சம் ேபர் 
குணமைடந் ள்ளனர். ஆனா ம், ெகாேரானாவால் 
இ வைர 5 இலட்சத்  40 ஆயிரத் க்கும் அதிகமாேனார் 
உயிரிழந் ள்ளனர்.

உடலால் ஒட்டிப்பிறந் , 
அ ைவசிகிச்ைச லம் பிரிக்காமல், 
உலகில் நீண்டகாலம் வாழ்ந்த இரட்ைட 
சேகாதரர்கள் (வய  68)கடந்த 4ஆம் 
திகதி அெமரிக்காவில் உயிரிழந்தனர். 

 ேரானி, ேடானி கால்யன் 
என்ற ெபயர் ெகாண்ட உடலால் 
ஒட்டிபிறந்த இரட்ைட சேகாதரர்கள் 
அெமரிக்காவின் ஓஹிேயா மாநிலத்தில் 
உள்ள பீவர்கிரீக் எ ம் இடத்தில் 
கடந்த 1951ஆம் ஆண்  அக்ேடாபர் 

28ஆம் திகதி பிறந்தனர். இ வரின் 
வயிற் ப்பகுதி ம் பிறந்ததில் 
இ ந்ேத ஒட்டி இ ந்த , அ ைவ 
சிகிச்ைச லம் பிரித்தால் யாேர ம் 
ஒ வர் இறக்க ேநரி ம் என்பதால், 
இ வைர ம் அப்படிேய ம த் வர்கள் 
விட் விட்டனர்.
ேரானி, ேடானி கால்யன் 

இ வ ம் உடல் ஒட்டிய 
சேகாதரர்களாேவ வாழ்ந்  
வந்தனர். உலகிேலேய 
நீண்டகாலம் வா ம் உடலால் 
ஒட்டிய இரட்ைட சேகாதரர்கள் 
எ ம் ெப ைம டன் 
தங்களின் 63 ஆவ  
பிறந்தநாைள கடந்த 2014 ஆம் 
ஆண்  ெகாண்டாடினார்கள்.
ேரானி, ேடானி கால்யான் இ வ ம் 

தாங்கள் வளர்ந்தபின் பிைழப் க்காக 
சர்க்கஸில் நடிப்ப ம், தி விழாக்கள், 
பண்டிைககளில் வலம் வந் , மக்கைள 
ஈர்த்  பணம் ஈட்டிய வாழ்ந்  வந்தனர். 
இ வரின் வ மானத்தால்தான் 
நீண்டகாலம் கு ம்பத்ைத நடந்த 
டிந்த  என்  இ வரின் மற்ெறா  

சேகாதரர் ஜிம் கால்யான் ெதரிவித்தார்.
ேடட்டன் நகரில் உள்ள மக்கள் 

இ வரின் நிைலைய அறிந்  
நிதிதிரட்டி, வீட்ைட த்தாக்கம் 
ெசய் , ேதைவயான அடிப்பைட 
வசதிகைள ெசய்  ெகா த்தனர். 
இவர்கள் ெவளிேய ெசன்  
வ வதற்காக பிரத்திேயகமாக ஒ  
சக்கர வாகனத்ைத ம் உ வாக்கிக் 
ெகா த்தனர்.இந்நிைலயில் வய  

ைம காரணமாக கடந்த 6 
மாதங்களாக ேரானி, ேடானி கால்யான் 
இ வ ம் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்  
வீட்டிேலேய இ ந்த நிைலயில் கடந்த 
4ஆம் திகதி உயிரிழந்தனர் என்  
கு ம்பத்தினர் ெதரிவித் ள்ளனர்.

ஒЛſРǼறОத சேகாதரУகЦ 
உǾǿழРΧ

நீண்டகாலம் வாழ்ந்த

ஜப்பானில் ெதன்ேமற்குப் பகுதியில் ஏற்பட்ட 
க ைமயான ெவள்ளப்ெப க்கு காரணமாக 44 
ேபர் பலியாகி ள்ளனர்.
இ குறித்   சர்வேதச ஊடகங்கள் ெவளியிட்ட 

ெசய்தியில், ''ஜப்பானின் கி ஷ− மாகாணத்தில் 
க ம்மைழ காரணமாக பல இடங்களில் 
மண்சரி ம், ெவள்ளப்ெப க்கும் ஏற்பட் ள்ள . 
இதன் காரணமாக 44 ேபர் பலியாகி ள்ளனர். பலர் 

மாயமாகி
ள்ளனர். 
மாயமான
வர்கைள 
மீட்கும் 
யற்சியில் 

அதிகாரிகள் ஈ பட் ள்ளனர்.
க ம்மைழ காரணமாக நாகசாகி, சாகா 

ேபான்ற பகுதிகளி ம் ன்ெனச்சரிக்ைக 
வி க்கப்பட் ள்ள . சுமார் 1 இலட்சத் க்கும் 
அதிகமானவர்கள் ேவ  பா காப்பான 
இடங்களில் இடம்ெபயர்ந் ள்ளனர். 
ஆயிரத் க்கும் அதிகமானவர்கள் காம்களில் 
தங்க ைவக்கப்பட் ள்ளனர்” என்  
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

அெமǿЖகா˙Х 30 இலЛசНைத தாМſய 
ெகாேரானா ெதாФறாளУக П எМaЖைக 

அெமரிக்கா   30,40,006
பிேரஸில்   16,26,071
இந்தியா    6,97,413  
ரஷ்யா   6,87,862
ெப    3,05,703
ஸ்ெபயின்   2,98,869
சிலி   2,98,557
பிரித்தானியா   2,85,768
ெமக் ஸிேகா   2,56,848
ஈரான்   2,43,051
இத்தாலி   2,41,819
பாகிஸ்தான்   2,31,818
ச தி அேரபியா   2,13,716

க்கி   2,06,844
ெதன் ஆபிரிக்கா   2,05,721

நா கள்நா கள் எண்ணிக்ைகஎண்ணிக்ைக

ஜРபாǻХ ெவЦளС
44 ேபУ பˇ!
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இஞ்சி காரத்தன்ைம உணர்ைவ 
நமக்கு ெகா த்தா ம் அ  உடல் 
நலத் திற்கு மிக ம் நல்ல . 
 
இஞ்சி சா  குடித்  வந்தால் ைர
யீரல் சுத்த மாகும். சளிைய ஒழித்  
வி ம். வா த் ெதால்ைல என்பேத 
வரா . ேதைவ யில்லாத ெகா ப்ைப 
கைரத்  வி ம்.

இஞ் சி சா  எ த் , அதில் ேதன் 
கலந்  குடித்  வந்தால் ெசரி மான 
மண்ட லத்ைத சீராக ெசயற்ப ம்.

  
இஞ் சிைய தி னா ேவா  ேசர்த்  
ைவ ய லாக்கி சாப் பிட பித்தம், அஜீ 

ரணம்,வாய் நாற்றம் தீ ம். சு  
சு ப்  ஏற்ப ம்.
 
இஞ்சி சா டன், ெவங்காய சா  
கலந் , காைலயில் ஒ  கரண்டி 
வீதம், ஒ  வாரம் குடித்  வர, நீரி
ழி  குைற ம்.
 
இஞ்சி சா , எ  மிச்ைச சா , 
ெவங்காய சா  ன்ைற ம் 
கலந்  ஒ  ேவைள சாப் பிட்  வர, 
ெதாடக்கத்தில் உள்ள ஆஸ் மா, 
இைரப் , இ மல் குணமாகும்.

*மித மான உண  எ ங்கள். கீைர, 
பழ வ ைககள், காய்க றிகள் அதிகம் 
எ த் க் ெகாள் ங்கள்.

*மா ளம் பழம், ெகாய்யா பழம் அடிக்
கடி உணவில் எ த் க் ெகாள் ங்கள். 
அதிக காரம், ெத வில் விற்கும் சுத்த
மில்லாத பண்டங்கள் வாங்கி உண்

ணா தீர்கள்.

*சாப் பி ம் ன் ைககைள நன்கு 
க  ங்கள். ெவளியில் ெசன்  வீ  
தி ம் பினால் வீட் டிற்குள் ைழ ன் 
ைக, கால் கத்ைத சுத்தம் ெசய்  
விட்  வீட் டிற்குள் ெசல் ங்கள்.

*காைல, மாைல இ  ேவைள 
குளிக்கலாம்.

*வாரம் ஒ நாள் 6 மிளைக நன்கு 
க்கி ஒ  டம்ளர் சூ  நீரில் 

ேபாட்  குடிக்க ம்.

* வீட்டில் குளியல் அைற, கழி வ ைற
கைள சுத்த மாக ைவக்க ம். ப க்கும் 
தைல யைன உைற, ேபார்ைவ வாரம் 

ஒ  ைற ைவத்  சுத்த மாக
 ைவக்க ம்.

* உணவகங்களில் சாப் பி ம் 
ெபா  ெவந்நீர் ேகட்  குடிக்க ம்.

* ஒவ்ெ வா  நா ம் என் ஆேராக்
கியம் வளர்ந்  ெகாண்ேட இ க் கி
ற  என்  ஆழ் மனதில் அடிக்கடி 

கூ ங்கள்.

* தின ம் காைல, மாைல நிமிர்ந்  
கண்கைள டி 15 நிமி டங்கள் 
இயல்பாக நடக்கும் ச்ைச மட் ம் 
கவனித்  தியானி ங்கள். எந்த 
ைவரஸ−ம், கி மி ம் உங்கைள 
அண்டா .

* ேவப்பிைல, ம தாணி இைல, 
இரண்ைட ம் எ த்  அத டன் 
சி  ண்  வசம்  ேசர்த்  ைம 
ேபால் அைரத்  தைலக்குத் 
ேதய்த்  குளித்  வந்தால், ேபன், 
ெபா கு நீங்கும். டி உதிர்வ  
குைற ம். ெவட்  நீங்கும்.

* பன்னீர், ேராஜா ெமாட் க்கைள 
எ த் , அ  ழ்கும் அள  
சூடான தண்ணீர் விட் , ஒ  
மணி ேநரம் ஊற ைவக்க ம். பின் 
அந்த நீைர வடிகட்டி கத்தில் 
சி அைரமணி ேநரம் ஊறிய பின் 
ைடத்  எ க்க ம். இவ்வா  
ெசய்தல் ப க்கள் நாளைடவில் 
மைற ம்.

 

* சந்தனக் கட்ைடைய பன்னீர் 
விட்  
இைழத்  
கத்தில் 

தடவி 
வந்தால், 
ப க்களி 
னால் 
ஏற்பட்ட 
வ க்கள் 
நாளைடவில் மைற ம்.
 
* தின ம் உடற்பயிற்சி 
ெசய்ய ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய் ம்ேபா  ெவளிேய ம் 
வியர்ைவயினால், 
வாரங்களில் உள்ள 
அ க்கு நீக்கி 
ப க்கள் வராமல்  
த க்கலாம்.

 ெசய் ம் ைற

வரம் ப ப் , 
கடைல ப ப்ைப சுத்
த மாக க வி இரண்  
மணி ேநரம் ஊற ைவக்க 
ேவண் ம்.  பின் ஒ  
மிக்சி  ேகாப்ைபயில் 
ேசர்த்  ஐந்  காய்ந்த 
மிளகாய், 1/2 ேதக்க ரண்டி 
ேசாம் , ேதைவ யான அள  
உப்  ஆகி ய வற்ைற ம் 
ேசர்த் , தண்ணீர் ஊற்றாமல் 
ஒன் னி ரண்டாக அைரத்  
ெகாள்ள ம். 
பிறகு அைரத்த மாைவ ஒ  
பாத்திரத்தில் ேசர்த் , அத டன் 
ந க்கி ைவத் ள்ள ெவங்காயம், 
பச்ைச மிளகாய், க  ேவப் பிைல, 
இஞ்சி, ைநசாக  விய பீட் ட் 
ஆகி ய வற்ைற ேசர்த்  நன்றாக 
பிைசந்  ெகாள்ள ம். அ ப்பில் ஒ  
கடாய் ைவத்  அவற்றில் எண்ெணய் 
ஊற்றி எண்ெணய் நன்கு சூேட றி
ய ம், பிைசந்  ைவத் ள்ள மாைவ 
எ த்  சிறிய சிறிய வைட யாக தட்டி, 
எண்ெணயில் ேபாட்  ெபான்னிறமாக 
ெபாரித்  எ க்க ம்.

ேதைவ யான ெபா ட்கள்:
வரம் ப ப்  – 1/4 கப்
கடைல ப ப்  – 1/2 கப்
காய்ந்த சிவப்  மிளகாய் – 5
ேசாம்  – 1/2 ேதக்க ரண்டி
கல் உப்  – ேதைவ யான அள
இஞ்சி – சிறி த ள  ெபாடி தாக ந க் கி ய
ெபரிய ெவங்காயம் – 2
பச்ைச மிளகாய் ெபாடி தாக ந க் கி ய  – 2
பீட் ட் – 1 (ைநசாக சீவிக்ெ காள்ள ம்)
க  ேவப் பிைல – சிறி த ள  ெபாடி தாக ந க்
கி ய  ,
எண்ெணய் – 1/2 லிட்டர்
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பாயில் சுற் ச்சூழல் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய 
ேமம்ப த் ம் விதமாக 
ெசயல்ப த்தப்பட் ள்ள 
உலக கண்காட்சி 
வளாகத்தில் 
பிரமாண்டமாக 
உ வாகும் ‘டிஸ்ட்டிரிக் 
2020’ என்ற நகர 
கட்டைமப்  திட்டத்திற்கு 
பாய் சி ெதாழில் 

வளர்ச்சி மற் ம் 
கம்ம  பின் ராஷித் 

கண் பிடிப்  நிதியம் 
ஆகியைவ ஆதரவளிக்க 
ரிந் ணர்  ஒப்பந்தம் ெசய் ள்ளன. 
பாயில் அ த்த ஆண்  

நைடெபற உள்ள எக்ஸ்ேபா 
உலக கண்காட்சி வளாகத்தில் 80 
சதவீத கட் மாணங்கள் மீண் ம் 
ெபா மக்க க்காக பயன்ப த்தப்பட 
உள்ளன. இதற்காக அைனத்  
தரப்பின ம் ஒன்றாக வசிக்கும் 
வைகயில் திய சுற் ச்சூழல் 
அைமப்பாக உலக கண்காட்சி 
வளாகத்தில் திய நகரமான  
கட்டைமக்கப்பட்  வ கிற .

நவீன ெதாழில் ட்ப கட்டைமப்  
மட் மல்லாமல் சுற் ச்சூழைல 
பா காக்கும் விதத்தில் அைனத்  
மாற்  ெதாழில் ட்பங்களின் 
அடிப்பைடயில் இந்த நகரமான  
கட்டைமக்கப்ப கிற . குறிப்பாக 
சுற் லா மற் ம் பயணம், சரக்கு 
ேபாக்குவரத் , கல்வி, கட் மாணம், 
இைணயதள ேசைவகள், ெசயற்ைக 
ண்ணறி  ெதாழில் ட்பம், ெபரிய 

தர தளம் உள்ளிட்ட ைறகள் மற் ம் 
ெதாழில் ட்பங்களில் ெபா ளாதார 
ேமம்பா  ஏற்பட இந்த திட்டம் ெபரிய 
தளமாக ெசயல்ப ம்.‘டிஸ்ட்டிரிக் 2020’ 
என்ற ெபயரில் பிரமாண்டமாக 

உ வாகும் இந்த நகரம் 
எதிர்காலத்தில் பாயில் வசிக்கும் 
மக்க க்கு திய பரிமாணத்ைத 
அளிக்கும். இந்த திட்டத்தில் 
2 இலட்சத்  60 ஆயிரம் ச ர 
மீட்டரில் உலக கண்காட்சி 
வளாகத்தில் அைமக்கப்பட் ள்ள 
ைமயப்பகுதி கட் மாணத்ைத சுற்றி 
உள்ள .
பாயின் ெதற்கு பகுதியில் அல் 

மக் ம் சர்வேதச விமான நிைலயம் 
அ கில் இ  அைமந் ள்ள  
குறிப்பிடத்தக்க . இதன் லம்    

விமான நிைலயம் மற் ம் ைற கம் 
ேபான்றவற்ைற எளிதில் அைட ம் 
வைகயில் ேபாக்குவரத்  வசதி 

ஏற்ப த்தப்ப கிற .
இந்த நகரத்தில் ெமாத்தம் 
1 இலட்சத்  45 ஆயிரம் 

ேபர் வசிக்க டி ம். ேம ம் வர்த்தக 
நி வனங்கள், ேஹாட்டல்கள், கல்வி 
நி வனங்கள், ம த் வமைனகள் 
உள்ளிட்ட அைனத் ம் இந்த 
வளாகத்தில் அைமய உள்ளன.
ேமற்படி வளாகம்2022ஆம் ஆண்  
மார்ச் மாதம் உலக கண்காட்சி 
நிைறவைடந்த ம் அேத ஆண்டில் 
அக்ேடாபர் மாதம் ெபா மக்கள் 
மற் ம் வர்த்தக பயன்பாட்டிற்கு 
ைகயளிக்கப்பட உள்ள .

ஒ  இராட்சத நீல நிற கல் காரணமாக 
இைளஞெரா வர் ஒேர இரவில் ேகாடீஸ்வரராகி 
உள்ளார். இந்த ெசய்தி உலகம் க்க ெபரிய 
அளவில் ைவரலாகி உள்ள . தான்ேசனியா 
உலகில் இ க்கும் ஏழ்ைமயான நா களில் 
ஒன் . அங்கு இ க்கும் சுரங்கங்களில் மரகத 
கற்கள் ெதாடங்கி தங்கம் வைர நிைறய 
ைகயி ப் கள் உள்ளன. இ ந்தேபா ம் இந்த 
மரகத கற்கள், ைவரம், தங்கம் எல்லாம் அங்ேக 
அதிகம் கடத்தப்ப கின்றன. இதனால் அந்த 
நாட்டின் வள ம் அதிகமாக சுரண்டப்ப கிற . 
இந்த கடத்தைல த ப்பதற்காக அந்த நாட்டில் 

சுரங்கங்கைள 
சுற்றி ெபரிய 
அளவில் சுவர்கள் 
எ ப்பப்பட் ள்ளன. 
அேதா  அங்கு 
2018இல் இ ந்  தனியார் 
சுரங்கம் ஆரம்பிக்க அ மதி 
அளிக்கப்பட் ள்ள . 
இதனால் அங்கு 
பல ம் தங்கள் வீட்டின் 

பின் றத்திேலேய சுரங்கங்கைள அைமத்  
குழிகைள ேதாண்டி வ கிறார்கள். 
இதில் அவ்வப்ேபா  தங்கம், ைவரம் கிைடக்கும். 
இப்படி தங்கள் வீட்  ெகால்ைலயில் உள்ள 
சுரங்கங்களில் கிைடக்கும் ெபா ட்கைள 
இவர்கள் அரசிடம் விற்  அதற்கு சன்மானம் 
ெப வ ம் வழக்கம். இப்படித்தான் ஒ வர் 
தான்ேசனியாவில் ஒேர நாள் இரவில் ேகாடீஸ்வரர் 
ஆகி ள்ளார். அதன்படி தான்ேசனியாைவ ேசர்ந்த 
சன்னி  ைலசார் என்பவர் தன் ைடய வீட்டின் 
பின் றத்தில் ெபரிய சுரங்கம் ஒன்ைற  அைமத்  
அங்கு தங்கம், ைவரம் ேதடி வ கிறார்.
இந்த நிைலயில் கடந்த வாரம் அந்த இைளஞர் 

ைலசா க்கு க  நீல நிறத்தில் இரண்  
மகரதகற்கள் கிைடத் ள்ளன. இதில் ஒ  கல் 
10 கிேலா ம், இன்ெனா  கல் 5 கிேலா ம் 
இ ந் ள்ள . தான்ேசனியாவில் கிைடத்த 
மிகப்ெபரிய மரகத கல் இ தான் என்கிறார்கள். 
இதன் மதிப்  இந்திய பாயில் 25 ேகாடி 
பாய் ஆகும்.
இந்த நிைலயில் கடந்த வாரம் தான்ேசனியா 
அரசு இந்த மரகத கல்ைல ைலசாரிடம் 
இ ந்  ெபற் க்ெகாண்ட . அவ க்கு 
25 ேகாடி பாைய அந்நாட்  அரசு 
வழங்கிய . இதன் லம் ஒேர நாள் இரவில் 
இரண்  கற்கள் லம் ைலசார் ேகாடீஸ்வரர் 
ஆகி ள்ளார். அவ க்கு அந்நாட்ைட 
ேசர்ந்த அரசியல் 
தைலவர்கள்  
வாழ்த்  ெதரிவித்  
வ கிறார்கள்.

xNu ,utpy; NfhB];tuuhd xNu ,utpy; NfhB];tuuhd 

ΤபாǾХ ‘ſЪЛſǿЖ 2020’ ΤபாǾХ ‘ſЪЛſǿЖ 2020’ 
உலக கண்காட்சி வளாகத்தில் உ வாகும் பிரமாண்ட நகரம்உலக கண்காட்சி வளாகத்தில் உ வாகும் பிரமாண்ட நகரம்

விேந
ாத 

விேந
ாத 

உலக
ம்

உலக
ம்
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இப்படத்திற்கு 
ெபா த்தமான 
வர்ணம் தீட்டி, 
கூப்பைன 

நிரப்பி தபாலட்ைடயில் 
ஒட்டி 13.07.2020 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.
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ெபயர ்: ...............................................
தரம் : ................................................
பாடசாைலயின் ெபயர ்:  ........................
................................

ΙனН அமாǻ சாЛ,தரС 
2,ப ΩΊП மக У 
கХσǿ கМſ.

ச.வУ˚ǻ,U.K.G,
ˇனΨНΤ 
அЛடП

ſனாЪ ˙நாயЖ,
மΡХ΅ைம.

ெப.ேயாஹாП,நХலாயП 
பாலУ பாடசாைல 
நாவலРǼЛſ.

ஆУ.தЖ ஷП,தரС 
7A,எХபட த.˙,
ெபாகவОதலாைவ.

ப.ſேலாஜனா,தரС 
3,ேலாź தǽЧ 
˙Н யாலயС.

எС.எЪ.எЪ.பУ˙П, தரС 
8 T,அОேதாǻЪ மக У 

கХσǿ கМſ.

ஆУ.சСǿП,தரС 3 
D,ΧτСǼХЛ த.ம.˙.

மЪெகˇயா.

எЪ.ΞேபżЖகா,
ெகாΒП żΫவУ பராமǿРΧ 
ǺைலயС தலவாЖகைல.

Μ.żவராகவП,தரС 
3B,Χǻத ேஜாП 

ெபாЪேகா கХσǿ.

ஆУ.உமУ,தரС 1A,ஜாǽΩХ 
அЪஹУ பாடசாைல 
உடНதல˙Пன.

ஆ.Ǻேவ கП,தரС 
2D,Χǻத ேஜாП 

ெபாЪேகா கХσǿ. 

ஆУ.பவaНதா,
மЪெகˇயா.

ஆУ.Ǽர Ж ஷா,தரС 7 
E,ைஹலМЛЪ கХσǿ 

அЛடП.

ஆУ.சǽЖ ஷா,தரС 
5,ைஹெலவХ சУவேதச 
பாடசாைல அЛடП.

ேகா.ǽΤП,தரС 
03A,ைஹெலவХ சУவ 
ேதச பாடசாைல அЛடП.

எС.எЪ.எР.நРலா,தரС 
5T,ெசП அОதǻЪ 

மக У கХσǿ கМſ.

ெப.ந П,
தரС 4,źலΦź த.˙.

சாǽமைல.

˙.ந˙ПஷாП,தரС 
5A,வЛடவைள தǽЧ மகா 

˙Н யாலயС.

ஸப.மΤЖ ˚ǻ,தரС 
4,ெபாகவான źХலாУǻ 

ெபாகவОதலாைவ.

ż.ΔПலźஷாП,தரС 
3B,ேநாУφЛ த.˙.

ேநாУφЛ.

எ.ெட˙П ெஜУஷП,தரС 
3B,Χǻத ேஜாП 

ெபாЪேகா கХσǿ.

Ǽ.ஜΦஷா,தரС 
2B,ΜЛெரЪЛ 

ெகாПெவПЛ Υவெரˇயா

டிக்ேகாயா காசல்ற்றிையச் ேசர்ந்த 
ஜசிந்தன், அசாந்தினி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் பவிேகஷ் ேசம் 
ெஜானவிக் தன  தலாவ  
பிறந்தநாைள 08.07.2020 இன்  
ெகாண்டா கிறார் இவைர அன்  
அம்மா, அப்பா மற் ம் உற்றார் 
உறவினர்கள் பல்லாண்  காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

டிக்ேகாயா வார்லி டிவிஷைனச் 
ேசர்ந்த ெராபட், திேரசா 

தம்பதிகளின் ெசல்வப் தல்வன் 
ஒலிவர் ேஜா தன  ஏழாவ  
பிறந்தநாைள கடந்த 07.06.2020 
அன்  ெகாண்டாடினார். இவைர 
அன் , அம்மா அப்பா மற் ம் 

உற்றார் உறவினர்கள் பல்லாண்  
காலம் வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

தலவாக்கைல நா ஓயா 
டிவிஷைனச் ேசர்ந்த ேஜாதிேவல், 

ேயாகராணி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வி திஷாந்தினி தன  
பன்னிெரண்டாவ  பிறந்தநாைள   
எதிர்வ ம் 12.07.2020 அன்  
ெகாண்டா கிறார் இவைர அன்  
அம்மா, அப்பா மற் ம் உற்றார் 
உறவினர்கள் பல்லாண்  காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

ெதேமாதர நாவில F.D.ையச் 
ேசர்ந்த நமஸ், பிரியா தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன்  கபிஸ்டன் 
தன  ஐந்தாவ  பிறந்தநாைள 
கடந்த 05.07.2020 அன்  

ெகாண்டாடினார். இவைர அன்  
அம்மா அப்பா மற் ம் உற்றார் 
உறவினர்கள் பல்லாண்  காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

வர்ணம் தீட் ேவாம்



   

ேதர்தல் காலத்தில் ேவட்பாளர்கள் ெசய் ள்ள ேசைவகள்  
ெசய்யப் ேபாகும் ேவைலத் திட்டங்கைள ைவத்  வாக்கு 
ேகட்பைத வி த்  சி பிள்ைளத் தனமான பிரசாரங்கள் 
இடம்ெபற்  வ கின்றனவாம். இதில் அவர்களின் 
“இேமஜ்” பாதிக்கப்ப கின்ற  என்பைத மறந்  விட்  
ஒ வைர ஒ வர் வைச பா வ தான் ேவடிக்ைகயாக   

   இ க்கின்றதாம். 
ணிச்சலாக மரத்ைத 

ெவட் ம் ஆ தத்ைத ைகயில் ஏந்தி ள்ள 
ெபண்மணி தன்மீ ள்ள குற்றச் சாட் கைள 

நி பித்தால் ேதர்தலில் ேபாட்டியி வதிலி ந்  விலகிக் 
ெகாள்ளப் ேபாவதாக சூ ைரத்  வ கின்றாராம். அதற்கு 
பதில் ெகா க்கும் வைகயில் தன் ைடய அைமச்சில் 
அந்தப் ெபண்மணி ேவதனம் ெபற்றைத ேகவலமாகக் கூறி 
அவமானப்ப த்தி ள்ள பக்குவம் நிைறந்த அ பவசாலி 
எனக் கூறிக் ெகாள் ம் ன்னணி தைலவரான ன்னாள் 

இராஜாங்கம் “சவாேல சமாளி” என்  இ ப்பைத வி த்   
அவ ம் வரிந்  கட்டிக் ெகாண்  வார்த்ைதகைள உகுத்  
வ வ  ேவதைனயாக இ க்கின்றதாம். அரசியலி ம் 
ேபாட்டியி ம் பக்குவம் காட்டாமல் சி பிள்ைளத் தனமாக 
திட்டித் தீர்த் க் ெகாள்கின்ற அநாகரிகம் இனிேம ம் 
ேவண்டாம் என்பைத இ சாரா ம் உணராவிட்டால் 
ேதர்தல் டிந்த பிறகு “கைறபடிந்த அத்தியாயம்” 
ஆரம்பமாகும் என்பைத மறந்  விடக் கூடா  என்  சிலர் 
எச்சரிக்ைக வி க்கின்றார்களாம்.  
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ஆசிரியத் ெதாழில் னிதமான  என்  
கூ வார்கள். அ ம் னிதர்களின் ெபயர் 
ெகாண்ட கல் ரிகளில்  கடைமயாற் வ  
இன் ம் னிதமான விடயம் ஆகும். 
இவ்வா     பிரதான நகர்    கல் ரியில்  
கடைமயாற் ம் இரண்டாவ  அதிபர் 
ஒ வர்  “ெகாேரானாைவ” விட 
ெகா ைமயானவர் என ெபற்ேறார்களால் 
வர்ணிக்கப்பட்  சபிக்கப்ப ம் அள க்கு 
அவல நிைலக்கு ஆளாகி ள்ளாராம். 
ைவரஸ் பரவிய காரணத்தால் ன்  
மாதங்க க்கு ேமலாக பாடசாைலகள் 
டப்பட்டி ந்த ேநரத்தில் மாணவர்களின் 

நலன் க தி அர்ப்பணிப்ேபா  பல 
ஆசிரியர்கள் தம  ெபா ப்ைப உணர்ந்  
ெசயற்பட் ள்ளார்கள். ஆனால்  இந்தக் 
கல் ரியில் உள்ளவேரா சாதாரண 
தரத்தில் உள்ள மாணவர்க க்கு 
பிரத்திேயகமாக வினாப்பத்திரங்கைள 
எ த் க் ெகா ப்பதாகக் கூறி சுமார் 
100  மாணவர்களிடமி ந்  தலா 1500 
பா வீதம் ஒன்றைர இலட்ச பாைவ 

வசூல் ெசய் ள்ளாராம். பாடசாைல 
டிக் கிடக்கும் ேபா   மாணவர்கள் 

படிக்க ேவண் ேம என்ற அக்கைறயில் 
ெபற்ேறா ம் ேகட்ட பணத்ைதக் 
ெகா த்தி ந்தார்களாம். ஆனால்  
நான்கு பாடங்க க்கு பணம் வசூல் 
ெசய்யப்பட் ம் வினாப்பத்திரங்கள் 
கிைடக்கவில்ைலேய  காரணம் என்ன 
என்  பாட ஆசிரியர்கள் அதிபரிடம் 
வினவத் ெதாடங்கினார்களாம். அதிபர் 
தமக்கு ஒன் ம் ெதரியா  எனக்கு அ த்த 
நிைலயில் உள்ள அதிபரிடம் வினவிப் 
பா ங்கள் என்  கூறி விட்டாராம். விடயம் 

ெபரிதாகி வி ேமா என்  அஞ்சிய 
அந்த இரண்டாவ  அதிபர் உடனடியாக 
வினாப்பத்திரங்கைள வழங்கி ள்ளார். 
ஆனால் ேதடிப்பார்த்ததில்   2018 ஆம் 
ஆண் க்குரிய வினாப்பத்திரத்ைத 
வழங்கி மாணவர்கைள ம்  
ெபற்ேறார்கைள ம் ஏன் ஆசிரியர்கைள ம் 
கூட ஏமாற்றி விட்ட ெசய்தி ெதரிய 
வந்ததாம். “ெகபினட்” அைமச்சரான 
பரம்ெபா ள் ெபயர் ெகாண்ட ஒ வர் 
அந்தக் கல் ரிக்கு வகுப்பைற வசதிகைள 
ெசய்  ெகா க்க ேகாடிக் கணக்கான 
பா பணத்ைத ஒ க்கிக் ெகா த் ம் 

அைதப் பயன்ப த்த எவ க்கும் 
திராணியி க்கவில்ைல.   உயர்தர 
வகுப் க்கு மாணவர்கைள  அ மதிக்க 
“ெகபினட்” வாங்கித் த மா  ஈ  
இரக்கமின்றி ெபற்ேறாைர இம்சித்  வ ம் 
ேபா  அவ க்கு அ த்த நிைலயில் உள்ள 
பிரதி அதிபேரா பைழய வினாப்பத்திரைதக் 
ெகா த்  இலட்சக் கணக்கில் பணம் 
சம்பாதித்  வ கின்றாராம். குைறந்த 
ெசலவில் வினாப்பத்திரங்கைளத் 
தயார் ெசய்ய கல் ரியில் ேபா மான 
வளங்கள் இ ந் ம் ெபற்ேறாரிடம் 
ெகாள்ைளயடிப்ப  சரிதானா? நாட்டின் 
தைலவர் “ெகாேரானாைவ” கட் ப் 
ப த்த உரிய நடவடிக்ைக எ த்த  
ேபால  கல் ரிகளில் நடமா ம் “ெகாடிய 
ெகாேரானா” அதிபர்க க்கு எதிராக 
நடவடிக்ைக எ க்கப்ப மா? சீலம் 
என்றால் ஒ க்கம். அ  சில க்கு 
ெபயரில் மட் ேம உள்ளதாக கல்வி 
ச கத்தினேர ேபசிக்ெகாள்கின்றனர்.  

இரத்தின ரி மாவட்டத்தில் இம் ைற 
தமிழர் ஒ வர் உ ப்பினராகத் ெதரிவாகக் 
கூடிய வாய்ப்  அதிகமாக உள்ளைம 
மகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தி ள்ளதாம். கடந்த 
ைற பச்ைசக் கட்சியில் ேபாட்டியிட்ட 
ற்ேபாக்கு ேவட்பாளர் சந்திர குமாரன் 
ப்பதாயிரம் வாக்குகள் எ த்தி ந்த 

ேநரத்தில் தனித் ப் ேபாட்டியிட்ட ேசவல் 
ேவட்பாளர் ெவ ம் ஐந்  ஆயிரம் 
வாக்குகள் மாத்திரேம ெபற்றி ந்தாராம். 
தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வத்தின் ெவற்றி 
வாய்ப்  தட்டிப் பறிக்கப்பட்டி ந்ததாம். 
ஆனால்  இம் ைற அரசியல் கட்சிகள் 
சிந்தித்  ெசயற்பட் ள்ளதாக திலகம் 
ைவத் ள்ள ராஜா பாராட்டி ேசவல் 
அணிக்கு நன்றி ெதரிவித் ள்ளாராம். 
ஆமாம்  ேசவல் அணி இம் ைற அந்த 

மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிடவில்ைலயாம். 
அேதேபால்  “ெமாட் ” அணி ம் 
சி பான்ைம ேவட்பாளர் யாைர ம் 
நி த்தவில்ைலயாம். எனேவ  மேனாகர 
நாயகன் அணிையச் ேசர்ந்த சந்திர 
குமார க்கு வாய்ப்  பிரகாசமாக 
இ க்கின்றதாம். அவர் ெவற்றி ெபற்றால் 
கால் ற்றாண் க்கு ன்னர் ேதசியப் 
பட்டியல் லம் நியமனம் ெபற்ற 
“ராஜ க்கு” அ த்தபடியாக மக்களால் 
ெதரி  ெசய்யப்பட்ட ெப ைம கிைடக்கும் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதாம். 
சி பான்ைம ச கம் இ ேபால 
சிந்தித்  ெசயற்ப மாயின் எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் பிரதிநிதித் வம் 
காக்கப்ப வ  நிச்சயம் அல்லவா?

அதிர்ஷ்டம் ரதிஷ்டம் இரண் ம் கலந்த 
நிைலயில் ேதர்தலில் ேபாட்டியிட ம்  
கட்சியில் ெபா ப்  வகிக்க ம் வாய்ப்  
கிைடக்கப் ெபற்ற ஒ வர் அரசியலில் 
அரிச்சுவடி படிப்பதற்கு ன்னேர ஆ டம் 
கூறத் ெதாடங்கி ள்ளாராம். தைலநகரில் 
ேபாட்டியி ம் மேனாகர நாயகன் 
ேதால்வியைடவ  உ தி என்  ஊடகம் 
ஒன்றில் ெதரிவித் ள்ளாராம். தைலநகரில் 
தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வம் தக்க ைவக்கப்பட 
ேவண் ம் என்பதில் சி பான்ைம 
ச கங்கள் ேபதங்கள்,  ரண்பா க க்கு 
அப்பால் ஒன் பட்  நிற்கின்றார்கள். இந்த 
ேநரத்தில் ெப ம்பான்ைமக் கட்சிகள் 

கூட அதற்கு ட் க் கட்ைடயாக இ க்க 
வி ம்பாமல் மேனாகர க்கு ேபாட்டியாக 
எந்த ேவட்பாளைர ம் நி த்தாமல் 
உள்ளைத ம் பாராட்டத் தாேன ேவண் ம். 
அைத வி த்   தமிழர் ஒ வர் ெவற்றி 
ெபறமாட்டார் என்  ேநற்  வந்தவர் 
ஆ டம் கூ வ  ேவடிக்ைகயாக ம் 
ெவ ப்பாக ம் இ க்கின்றதாம். 
மைலயகத்தில் ேபாட்டியி ம் அவ க்கு 
தைலநகர ேவட்பாளரின் ேதால்வி  
மீ  அப்படி என்னதான் சந்ேதாஷேமா 
ெதரியவில்ைலயாம்!   

   மா  வாங்குவதற்கு ன்னேர 
எத்தைன  லீற்றர்  பால் கறக்கும் என்  
கணக்கு பார்ப்ப  ேபால  ேதர்தல் 
டிவதற்கு ன்னேர ேவட்பாளர் ஒ வர் 

அைமச்சு ஒன்ைற குறி ைவத்  தம  
ஆதரவாளர்களிடம் கூறி வ கின்றாராம். 
மரக்கறி மாவட்டத்தில் ேபாட்டியி ம் 
அந்த “இரத்தின நாயகன்” வீ கைள 
அைமத் க் ெகா க்கும் அ த்த 
அைமச்சர் தாேன என்  ெப ம்பான்ைம 
மக்களிடம் பிரசாரம் ெசய்  ஆதர  
ேத கின்றாராம். இைடக்கால 
அரசாங்கத்தில் கூட இராஜாங்கேம 

கிைடத்தி ந்த நிைலயில் 
ேதர்த க்குப் பிறகு “ெகபினட்” 
கிைடக்கும் என்  
கனவில் மிதந்  
வ கின்றாராம். 
எப்படியாவ  
சி பான்ைம 
ச கத்ைத சீரழித்  
ெப ம்பான்ைமக்கு 
வீ கள் வழங்க 
ேவண் ம் என்  அவர் 
கா கின்ற கன  
பலிக்குமா என்பைத ம் 
பார்ப்ேபாேம!

   அைமச்சரைவ தைலவ க்கு 
ஆேலாசகராக ள்ள மரக்கறி 
மாவட்டத்தின்  “ெமாட் ” அணி 

ேவட்பாளரான சதா 
சிவனின் நாமத்ைத 
உச்சரிக்கும் ஒ வர் 
இந்த மாவட்டத்தில் 
சி பான்ைமயின் 
ெப ம்பான்ைமையக் 
குைறக்கும் வைகயில் 
ெமாட்  அணியில் 
எட்  ேவட்பாளர்கள் 
நி த்தப்பட் ள்ளதாக 
ெதரிவித் ள்ளாராம். 

அதில் ஒ வர் தா ம் என்பைத மறந்  

விட்டாேரா என்  ச க ஆர்வலர்கள் 
ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்களாம். 
உண்ைமயிேலேய ச கத்தின் மீ  
அக்கைற ெகாண்டவராக இ ந்தால்  
வாக்குகைளப் பிரிப்பதில் எனக்கு 
உடன்பா  இல்ைல என்  கூறி 
ேதர்தலில் ேபாட்டியி வைத தவிர்த் க் 
ெகாண்டி க்க ேவண் ம். ஆனால்  
அப்படி எ ம் ெசய்யாமல் “ெமாட் ” 
க்கு ட்  ெகா த்  விட்  இப்ேபா  
குைறகூ ம் அவ ம் ெப ம்பான்ைமயின் 
சூழ்ச்சிக்கு உடந்ைதயாக இ ப்பைத 
மறந்  விட்  ேபசலாமா? “கிரிக்ெகட்” 
தம்பிையப் ேபாட்டேத வாக்குகைள 
உைடப்பதற்காகத் தான் என்  அவர் 
குற்றம் சுமத் வதில் நியாயம் இ க்க 
டி மா?  

 மரக்கறி மாவட்டத்தில் ேதர்தல் 
காலத்தில் வானத்திலி ந்  மைழ 
ெகாட்ேடா ெகாட்  என்  ெகாட்டி 
வ கின்ற ேநரத்தில் ேவட்பாளர்கள் 
சிலரிடமி ந்  பணம் ெகாட்ேடா ெகாட்  
என்  ெகாட்டத் ெதாடங்கி ள்ளதாம். 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவித்  
இைளஞர்க க்கு வாழ்  
அளிக்கப் ேபாவதாக கூ கின்ற சில 
ேவட்பாளர்கள் பணத்ைத தாராளமாக 
வாரி இைறத்  வ கின்றார்களாம். 
ஐந்  பத்  என்  ஆயிரங்கள் 
ள்ளி விைளயாடி வ கின்றனவாம். 

இதனால் நா க்கு நாள் ெசல்வாக்கு 
அதிகரித்  வ வ  ேபான்ற மாைய ம் 
ஏற்பட் ள்ளதாம். “பணம் பாதாளம் 
வைர மாத்திரமல்ல பாரா மன்றம் 
வைர ம் பா ம்” என்  ெமாழி 
கூறப்ப கின்றதாம். அ மட் மா 
குறிப்பிட்ட ஒ  ேவட்பாளரின் ெவற்றிக்கு 
உைழப்பதற்காக  கு ம்ப ேம 
நட்சத்திர வி ந்தகத்தில் காமிட்  
பிரசாரம் ெசய்யப்பட் ம் வ கின்றதாம். 
டி  எப்படி அைம ம் என்பைத ம் 

பார்க்கத் தாேன ேபாகின்ேறாம்?

மாகாண மத்தியில் உள்ள கல்வித் 
திைணக்களத்திலி ந்  தமிழ் ெமாழி 
லப் பாடசாைலக க்கு அ த்த த்  
ன்  சுற்  நி பங்கள் அ ப்பி 

ைவக்கப்பட் ள்ளனவாம். தலாவ  
சுற்றில் மாணவர்கள் “ ெராஜக்ட்” 
தயாரித்  அைத “ைபண்ட்” ெசய்  
தமக்கும் ஒ  பிரதிைய ைவத் க் 
ெகாண்  அ ப்பி ைவக்க ேவண் ம் 
என்  கூறப்பட்டி ந்ததாம். அ த்  வந்த 
சுற்றில் படங்கள் வைரயப்பட்டி ந்தால் 
அவற்ைற “ஸ்ேகன்” ெசய்  அைத ம் 
இைணத்  அ ப்பி ைவக்க ேவண் ம் 

என்  அறி த்தப்பட்டி ந்ததாம். 
இ தியாக வந்த சுற்றில் சாதாரணமாக 
“ஸ்ெடப்ளர்” ெசய்  அவற்ைற 
பாடசாைலகளில் ஒப்பைடக்க ேவண் ம் 
என்  ேகாரப்பட்டி ந்த்தாம். இதனால் 
மாணவர்கள் ஒ  “ ெராஜக்ட்” ெசய்ய 
ஆயிரம் பா க்கு ேமல் ெசல  ெசய்  
நஷ்டப்பட் ள்ளார்களாம். ஒ  சுற்  
நி பத்ைத ஒ ங்காக அ ப்பி ைவக்கக் 
கூட தமிழ் ெமாழி ல அதிகாரிகள் 
திைணக்களத்தில் கிைடயாதா? 
மாணவர்கைள குழப்பியடித்  
கஷ்டப்ப த்தலாமா?

“ெகாேரானாைவ” ˙ட “ெகாΡைமயான” அ பУகЦ ? இரН னΧǿǾХ தǽЧ ேவЛபாளУ ெவФ  ெபற வாТРΧ !   

அரżயХ அǿИΞவſ பſЖΜС ΨПனேர ஆρடС δΫźறாராС ?

ΗΡகЦ அைமЖΜС அைமИசராக இரН ன நாயகП ?

தǽЧ “ΞФΫǺΪபЗகளாХ” மாணவУகέЖΜ நЩடС ?

żΫபாПைமைய  ΅УΜைலРபதாக  ΅ΫźПறாУ  żவС ?

பணС ெகாЛேடா ெகாЛΡ எПΫ ெகாЛΡźПறதாС ?

żΫǼЦைளН தனமான ǼரசாரЗகЦ ேதைவ தானா?
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1. உலகில் மிகப்ெபரிய கண்டம்.
5. கட ளால் பைடக்கப்பட்ட தல் மனிதன்.
8. ேதவேலாக ெபண்களில் க்கியமானவர்.
12.வாழ்க்ைகைய ெகாண்  ெசல்வதற்கு இ  
அவசியம்.
18. படகு
22. ஆடம்பரம் என்  கூறலாம்.
27. உண  ேதைவப்ப ைகயில் ஏற்ப ம் 
உணர் . (தி ம்பி ள்ள )
33. பங்களாேதஷ் தைலநகர்.
37. ேமகம் (தி ம்பிவ ம் இதில் கைடசி எ த்  
இல்ைல)
40. தங்கத்ைத நி க்கும் அளவீ . 
(குழம்பி ள்ள )
43. றவிகள் உ த் ம் உைடயின் நிறம்.
46. சர்வேதச ரீதியில் வழங்கப்ப ம் உயரிய 
வி . (குழம்பி ள்ள )

1. ெதாடக்கம்.
2. குத்  படத்தின் கதாநாயகன். (கைடசி எ த்  இல்ைல)
3. கார்த்தியின் திைரப்படெமான் .(தைலகீழ்)
5. தமிழ் மாதங்களில் ஒன் .
6. எந்ேநர ம்  (தைலகீழ்)
7. வெரலியா மாவட்டத்தில் ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் 
ன்னாள் அைமச்சர். (குழம்பி ள்ள )

18.காதணி.
24. ஊட்டச்சத்  நிைறந்த உண  ெபா ள். 
(குழம்பி ள்ள )
27. குழப்பம் என்  கூறலாம்.
33. விஜய் ேதவரெகாண்டா நடித்த திைரப்படங்களில் 
ஒன் . (தைலகீழாய் உள்ள )
37. பழங்களில் ஒன் .

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்

பாராட்  ெப ேவார்
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எஸ்.ெசல்வராஜா – ப ைள.
ேக.ஹஜந்தினி – ெகாட்டகைல.
தி மதி ெஜனிேமரி ஸ்ரீதரன் – அட்டன்.
இரா.இந் மதி – நாவலப்பிட்டி.
ெச.கனகசைப – கம்பைள.
தி மதி வசந்தி நடராஜா – ெகாட்டகைல.
எஸ்.அஸ்மீத்தா – அக்கரப்பத்தைன.
குமாரசாமி நிரஞ்சன் கி ஷிக்கா – லிந் ைல.
சி.திவ்யா – இரத்தின ரி.
வி.டி ஷான் – வட்டவைள.
ப.ேதவநாயகி – அட்டன்.
எஸ்.ெரங்கநாதன் – ம ல்சீைம.
ஏ.ேஜ.பாத்திமா பஸ்னா – ெகாடிக்காவத்த.
தி மதி வசந்தி நடராஜா – ெகாட்டகைல. 
தி மதி பத்மா அெலக்ஸாண்டர் – ெகாட்டகைல.
அ.சந்தியாகு – கண்டி.
தி மதி ைபசுல்  அமீனா – ல்ேலரியாவ.
ஆர்.ஹபினயா – ேநார் ட்.
ேகா.பிேறமாவதி – ஊர்காவற் ைற.
ஆர்.பிரதிக் ஷா – ெகாட்டகைல.
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பிரசுரமாகி ள்ள கூப்பைன நிரப்பி தபால் அட்ைடயில் ஒட்டி 
எதிர்வ ம் 13.07.2020 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் அ ப்பி ைவக்க ம்.                                           
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ஆУ.சźதரa,ஆУ.சźதரa,
இல: 161, அЛடП Η ,இல: 161, அЛடП Η ,

வЛடவைள.வЛடவைள.

V.M.Gopal,V.M.Gopal,No: 49/15 ,No: 49/15 ,Rosita Housing Scheme, Rosita Housing Scheme, Kotagala.Kotagala.
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ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்பட்  சிகிச்ைச ெபற்  
வந்த ஷயிட் அப்ரிடியின் 
மைனவி மற் ம் மகள் 
இ வ ம் அதில் இ ந்  
மீண் ள்ளனர்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

பாகிஸ்தானில் மிகேவகமாக 
பரவி வந்த நிைலயில் அந்த 
நாட்  ன்னாள் கிரிக்ெகட் 
வீரரான ஷஹிட் அப்ரிடி அவர  
மைனவி மற் ம் மக க்கும் 

ெதாற்  ஏற்பட்ட . 
இதைனய த்  
அவர்கள் 
அைனவ ம் சிகிச்ைச 
அளிக்கப்பட்  
வந்தனர். இதில் 
அப்ரிடி தலிேலேய 
குணமாகிவிட்ட நிைலயில் 
தற்ேபா  அவர  
மைனவி ம் மக ம் ரண 
குணமாகி ள்ளனர்.
இ குறித்  அப்ரிடி தன  

டிவிட்டர் பக்கத்தில் ‘என  
மைனவி மற் ம் மக க்கு 
நடத்தப்பட்ட ேசாதைனயில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  இல்ைல என்ற 
டி  வந் ள்ள . உங்கள் 

பிராத்தைனக்கும் ஆதர க்கும் 
நன்றி’ எனத் ெதரிவித் ள்ளார்.

ைக  ெசய்யப்பட்ட இலங்ைக கிரிக்ெகட் அணி 
வீரர் குசல் ெமன்டிஸிற்கு பிைண வழங்கப்பட் ள்ள .
பாணந் ைற நீதவான் நீதிமன்றில் ேநற்  
ன்தினம் (06) ன்னிைலப்ப த்தப்பட்ட அவர், தலா 

1 மில்லியன் பாய் ெப மதியான 2 சரீர பிைணயில் 
வி விக்கப்பட் ள்ளார்.
பாணந் ைற வடக்கு ெபாலிஸ் பிரி க்குட்ட 

பைழய காலி வீதி ெஹாேர ட் வ பகுதியில் கடந்த 
ஞாயிற் க்கிழைம அதிகாைல 5 மணியளவில் கார் 
ஒன்  பாதசாரி மீ  ேமாதி விபத்  ஏற்பட் ள்ளதாக 

ெபாலிஸா க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற தகவ க்கைமய 
விசாரைணகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 
இதன் ேபா  ெமாரட்  பகுதியிலி ந்  

பாணந் ைற ேநாக்கிச் ெசன்ற கார் பாதசாரி மீ  
ேமாதி ள்ள டன் ப காயமைடந்த பாதசாரி 
பாணந் ைற ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்
பட்டதன் பின்னர் உயிரிழந் ள்ளார்.  இதைனய த்  
காரின் சாரதியான கிரிக்ெகட் வீரர் குசல் ெமண்டீஸ் 
ைக  ெசய்யப்பட்டார். இந்நிைலயிேலேய குசல் 
ெமண்டிஸ் பிைணயில் ெசல்ல அ மதிக்கப்

பட் ள்ளார். 
ெஹாேர வ 
பகுதியில் 
இடம்ெபற்ற 
இந்த 
விபத்தில் 
ெகாரகாெபால 
பகுதிையச் 
ேசர்ந்த 3 பிள்ைளகளின் தந்ைதயான 64 வயதான 
ஒ வேர விபத்தில் உயிரிழந்தவராவார்.

ΜசХ ெமПſЪ ǼைணǾХ ˙Ρ˙РΧ

இலங்ைக, ஐக்கிய அர  இராச்சியம், 
நி ஸிலாந்  ஆகிய கிரிக்ெகட் சைபகள் ஐ.பி.
எல். ேபாட்டிகைள நடத்த ன் வந் ள்ள , 
ஆனால், தல் ன் ரிைம இந்தியாவில் 
நடத்தேவ வழங்கப்ப வதாக பி.சி.சி.ஐ. 
ெபா ளாளர் ெதரிவித் ள்ளார்.
உலககிண்ண டி20 ெசப்ெடம்பரில் நடக்கா  

என்பதால் அந்த காலக்கட்டத்தில் ஐ.பி.எல். 
ேபாட்டிகைள நடத்த திட்டமிட்  வ வதாக 

பி.சி.சி.ஐ. மீ  க ம் 
விமர்சனங்கள் எ ந்  
வ கின்றன.
பி.சி.சி.ஐ. ெபா ளாளர் அ ண் மால் 

கூ ம்ேபா , “நி ஸிலாந் ,  ஐக்கிய அர  
இராச்சியம், இலங்ைக ேபான்ற வாரியங்கள் ஐ.பி.
எல். நடத்த ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளன. ஆனால் 
ன் ரிைம ேபாட்டிகைள இந்தியாவில் 

நடத்தேவ வழங்கப்ப கிற ” என்றார்.

ஐ.Ǽ.எХ. ேபாЛſைய நடНத 
˙ΪСΧС Ǻπ˛லாОΤ

ெகாேரானா˙ˇΪОΤ ெகாேரானா˙ˇΪОΤ 
ΐМட  அРǿſ ΜΡСபСΐМட  அРǿſ ΜΡСபС
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