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2020 ஜூைல 15 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: 13

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றின் இரண்டாம் கட்ட அைல 
பர வைத ம் அ  ச க  பரவலாகும் ன்  த ப்பதற்கான 
யற்சிகைள ம் ன்ென ப்பதில் சுகாதார ைற மட் மன்றி 

ெபா மக்களின் ஒத் ைழப் ம் அவசியம் என சுட்டிக்கா 
ட்டப்பட் ள்ள .
நாட்டில் ஓரள க்கு தணிந்தி ந்த ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற்  கடந்த வாரத்திலி ந்  மீண் ம் தன  அதிகரிப்ைப 
காட்டி ள்ள . ேதர்தல் ஒன் க்கு நாட்  மக்கள் தயாராக 
இ க்கும் இக்காலகட்டத்தில் மக்கள் மத்தியில் அச்சத்ைத ம் 
பதற்றத்ைத ம் இ  ஏற்ப த்தி ள்ள  என்ேற கூற ேவண் ம்.
ேதர்தல் பிரசார நடவடிக்ைககள் மற் ம் ஏைனய 

அ வல்க க்கு மத்தியில் ெபா  மக்கள் ஓரள க்கு 
ெகாேரானாைவ மறந்ேத இ ந்தனர். மட் மன்றி எவ்வள  
தான் சுகாதார பிரி ம் ேதர்தல் ஆைணக்கு வின ம், ேவட்பா 
ளர்க க்கும், மக்க க்கும் சுகாதார நைட ைறகைளப் பின்ப 
ற் ம் படி கூறினா ம் அைத இ சாரா ம் ெபா ட்ப த்தாத 
நிைலைமகேள ேதான்றி ள்ளன.
இ  ச கப் பரவைல அதிகரிக்கும் ஒ  காரணியாக 

விளங்குகிற . ேதர்தல் காலத்தில் சுகாதார நைட ைறகள் 
பின்பற்றப்ப வதில்ைல என்ற விடயத்ைத கடந்த வாரம் 
ஆசிரியத் தைலயங்கத்தில் நாம் சுட்டிக்காட்டியி ந்ேதாம். 
தற்ேபா  இந்த அபாயம் காரணமாகேவ ஜனாதிபதி கலந்  
ெகாள்ளவி ந்த ேதர்தல் பிரசார கூட்டங்க ம் ன்  
தினங்க க்கு இரத்  ெசய்யப்பட்டி ப்பதாகத் ெதரிகின்ற . 
இேதேவைள ெகாேரானா ேபரழி க்குள் நா  தள்ளப்ப ம் 

அபாய நிைலைம ேதான்றி ள்ளதாக அரச ம த் வ அதிகாரிகள் 
சங்கம் க ம் விசனத்ைத ெவளிப்ப த்தி ள்ளனர். ஏெனனில் 
கடந்த ெவள்ளிக்கிழைமயிலி ந்  24 மணித்தியாலங்க க்குள் 
340 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்பட் ள்ள , ஆரம் 
பத்திேலேய ேதர்தைல காரணங்காட்டி ஊரடங்ைக தளர்த் ம் 
ெசயற்பா க க்கு ம த் வ சங்கத்தினர் தம  அதி ப்திைய 
ெவளிப்ப த்தியி ந்தனர் என்ப   க்கிய விடயம். 
ேம ம், பாடசாைலகள் ஆரம்பிக்கும் திகதிகள்  அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டி க்கின்றதாயி ம் கடந்த வாரத்திலி ந்  
திடீெரன ஏற்பட்ட இந்த  மாற்றம் காரணமாக இன் ம் இரண்  
வாரங்க க்கு பாடசாைலகைள ஆரம்பிப்பைத ஒத்தி ைவக்க 
லாமா என அரச தரப்பினர் ேயாசித்  வ கின்றனர். 
ச கப்பரவைல த ப்பதற்கு சுகாதார அைமச்சு நடவடிக்ைக 

எ த்  வ வதாக அைமச்சர் பவித்ரா அறிவித்தி க்கும் அேத 
ேவைள இரண்டாவ  ெகாேரானா அைல பரவினால் அதன் 
தீவிரம் மிக ேமாசமாக இ க்கும் என் ம் கட் ப்ப த் வதி ம் 
சிக்கல் நிைலைமகள் இ ப்பதாக இலங்ைக ெபா  சுகாதார 
பரிேசாதகர்கள் சங்கம் ெதரிவித் ள்ள . 
இந்த க த் க்கள் அரசாங்கத்ைத சிந்திக்க ைவத் ள்ளன. 

இக்கட்டானெதா  ேநரத்தில் ேதர்த க்கான திகதிைய ம் 
தீர்மானித்  விட்  அதற்கு இன் ம் ன்  வாரங்கேள உள்ள 
நிைலயில் மக்களின் உயிர்ப் பா காப்  குறித்  ேயாசிக்க 
ேவண்டிய ேதைவ அரசாங்கத் க்கு உள்ள .
எ  எப்படிெயன்றா ம் ேதர்தல் காலங்களில் கூட்டங்கள் 

கூ வைத தவிர்க்க டியா  என்றா ம் உரிய சுகாதார 
வழி ைறகைள பின்பற்றினால் ச கப் பரவைல கட் ப்ப த்த 
சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. இதற்கு ெபா  மக்களின ம் ேவட்பாள 
ர்களின ம் ஒத் ைழப்ேப மிக அவசியமாக உள்ள  என்பைத 
சுட்டிக்காட் கிேறாம். 

ச கப் பரவைல  த க்க  
ஒத் ைழப்  அவசியம்

கிழக்கின் ெதால் 
ெபா ட்கைள 
பா காப்ப 
தற்ெகன, 
பா காப்  
ெசயலாளைர 
தைலவராகக் 
ெகாண்  
ஜனாதிபதியால் 
உ வாக்கப்பட்ட 
ெசயலணியில் 
அங்கம் வகிக்கும் 
எல்லாவல 
ேமதானந்த 
ேதரர்,  தி க்ேகா 
ேணச்சரம் 
மற் ம் நல் ர் 
ஆலயங்கள் 
ெதாடர்பில் 
ெவளிப்ப  
த்தி ள்ள க த் க்கள்    
ைசவர்கள் மத்தியில் க ம் 
விமர்சனங்கைள ம்,ேவதைனைய ம் 
ஏற்ப த்தி ள்ள . 
அ ராத ர காலத்  ேகாகண்ண என்ற 
விகாைர அைமந்தி ந்த இடத்திேலேய 
ேகாேணச்சரம் அைமந் ள்ளதாக ம் 
நல் ர் கந்தசுவாமி ஆலயத்ைத 
ச மல்குமார என்ற இளவரசேர 
கட்டியதாக ம் அவர் க த் த் 
ெதரிவித்தி ந்தார். 
ன்னதாக ஜனாதிபதி இந்த 

ெசயலணிைய அைமக்கும் ேபாேத 
இ  சி பான்ைமயினரின் வரலாற்ைற 
சிைதக்கும் அல்ல  மாற்றியைமக்கும் ஒ  
காரியத் க்காக ம், ெப ம்பான்ைமயினர் 
அத் மீறி  வரலாற்  சிறப் மிக்க 
இடங்கைள ைகப்பற் வதற்குமான ஒ  
ெசயற்பாேட என க த் க்கள் ன் 
ைவக்கப்பட்டன. இதற்குப் பிரதான 
காரணம் ேமற்படி ெசயலணியில்  தமிழ் 
அல்ல  ஸ்லிம் உ ப்பினர்கள் எவ ம்  
உள்ளடக்கப்பட்டி க்கவில்ைல. 
இதற்கு ன்னர் ஒ  பத்திரிைக ேநர் 
காணலின் ேபா   வடக்கு கிழக்கு 
தமிழர்களின் ர்வீக பகுதியல்ல 
எனேவ வி தைல லிகளின் தைலவர் 
பிரபாகரனின் பதாைதைய க்கிப் 
பிடிக்காதீர்கள் என எல்லாவல ேமதானந்த 
ேதரர் ெதரிவித்தி ந்தைம க்கிய விடயம்.
ஜனாதிபதி ெசயலணியின் 
உ ப்பினர்கள் அடங்கிய வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் கடந்த 8 ஆம் திகதி 
ெவளியாகியி ந்த . எனி ம் பின்னர் 
இதில் தமிழ் , ஸ்லிம் உ ப்பினர்கள் 
இைணத் க்ெகாள்ளப்ப வார்கள் 
என் ம் அவர்களின் ெபயர்கைள 
பரிந் ைர ெசய் ம்படி ஜனாதிபதி 
ேகட்டி ப்பதாக ம் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா ஊடகங்க க்கு 
அறிவித்தி ந்தார்.  இலங்ைகயில் 
அைமந் ள்ள வரலாற்  சிறப்  

மிக்க தலங்களில் 
ேகாேணச்சர ம், நல் ர் 
கந்தசுவாமி ேகாயி ம் 
க்கியமானைவ. 

இதில் ேகாேணச்சரம்  
தி ஞானசம்பந்தரால் 
பாடல் ெபற்ற 
தி த்தலமாகும். 
இராமாயண 
இதிகாசத்ேதா  
ெதாடர் ைடய பல 
இடங்களில் ேகாணச்சரம் 
மிக க்கியமான .
இந்நிைலயில்  தற்ேபா  
ைசவ ஆலயங்கள் இ ந்த 
இடங்கள் எல்லாம் 
ெபளத்த விகாைரகேள 
ஆரம்பத்தில் இ ந்தன 
என்ற வரலாற்ைற 
திரி ப த் ம் கைதகள் 
அண்ைமக்காலமாக 

அவிழ்த்  விடப்பட்  வ கின்றன. 
இதற்கு ெசயலணியின் தைலவரான 
பா காப்  ெசயலாளேரா அல்ல  
ெசயலணிைய அைமத்த ஜனாதிபதிேயா 
எந்த க த் க்கைள ம் இ  வைரயில் 
ெதரிவிக்கவில்ைல.ேதர்தல் டிந்த டன்  
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸ 
அதிகமாக ெபளத்த உயர் பீடங்கைள 
அடிக்கடி சந்தித்  வ ம் ஒ வராக 
விளங்கினார். இலங்ைகயின் எதிர்கால 
அரசியல் நடவடிக்ைககைளக் கூட ெபளத்த 
பீடங்களின் தைலவர்கைள சந்தித்  
ஆேலாசைன ெபற்  வந்தார். 
இந்த ெசயலணி அைமக்கும் விவகாரம் 
கூட அவர்களின் ஆேலாசைனயாகத்தான் 
இ க்கும் என்பதில் எந்த 
சந்ேதகங்க மில்ைல. ஜனாதிபதி 
அறிவித்தபடி சி பான்ைம உ ப்பினர்கள்   
இந்த ெசயலணிக்குள் ேசர்க்கப்பட்டா ம் 
அவர்கள் வாய் டி ெமளனமாகேவ 
இ க்க ேவண்டியதாகவி க்கும். 
அேத ேநரம் வரலாற் , மற் ம் 
ெதான்மம்,ஆராய்ச்சி ேபான்றவற் டன்  
ெதாடர் ைடயவர்கள் இந்த ெசயலணிக்குள் 
உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம் என் ம் 
க த் க்கள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
பல சந்தர்ப்பங்களில் இலங்ைகயில் 
வாழ்ந்  வ ம் சி பான்ைம மக்கைள 
அவமதிக்கும் வைகயி ம் வரலாற்ைற 
திரி ப த் ம் வண்ணம் ேபரினவாத 
க த் க்கைள கூறி வ ம் எல்லாவல 
ேமதானந்த ேதரர் ேபான்றவர்கைள 
இவ்வாறான ெசயலணிக்குள் ஜனாதிபதி 
இைணத் க்ெகாள்வதற்கான பின்னணி 
அைனவ ம் அறிந்த ஒன்ேற.    
இலங்ைகயின் எல்லா மக்க க்குமான 
ஜனாதிபதியாக இ ப்ேபன் என்  
தன  பதவி பிரமாண நிகழ்வில் 
உைரயாற்றியி ந்த ஜனாதிபதி இப்ேபா  
ேபரினவாதிக க்கு தீனி ேபா ம் வைகயில் 
ெசயற்பா கைள ன்ென த்தி ப்ப  
ேவதைனயான விடயேம. 

tuyhw;iw  jpupGgLj;Jk;
nrayzp cWg;gpdu;
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ேதசியன்
நாட்டில் ெகாேரானா இரண்டாம் அைல குறித்த 
பதற்றம் மக்கள் மத்தியில் உ வாகி ள்ள . இதற்கு 
பிரதான காரணம் கடந்த ெவள்ளிக்கிழைமயிலி ந்  
திடீெரன அதிகரித்த ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக. 
இதன் காரணமாக ஒ  வாரத் க்கு பாடசாைல க்கு 
திடீர் வி ைறைய அரசாங்கம் அறிவித் ள்ள . அேத 
ேவைள  ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதமர் அங்கம் வகிக்கும்  
ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன ம் 3 நாட்கள் ேதர்தல் 
பிரசார நடவடிக்ைககைள ஒத்தி ைவத்த . எனி ம் 
அதற்கு தல் நாள் வைர ஜனாதிபதி கலந்  ெகாண்ட 
ேதர்தல் பிரசார கூட்டங்கள் குறித்  எதிர்த்தரப்பினர் 
விமர்சனங்கைள ன்ைவத்  வ கின்றனர்.
அதாவ  ெபா ஜன ெபர னவின் ேதர்தல் 
பிரசார கூட்டங்களில் ேவட்பாளர்கள் தன  படத்ைத 
பயன்ப த்த ேவண்டாம் என அறிவித்தி ந்தார் 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய. பின் எப்படி அவர் 
பிரசாரங்களில் கலந்  ெகாள்ளலாம் என்  ேகள்வி 
எ ம்பிய . மட் மல்லா  கண்டி ,நாவலப்பிட்டி 

பகுதிகளில் அவர் கலந்  ெகாண்ட ேதர்தல் பிரசார 
கூட்டங்களில் எந்த வித சுகாதார வழி ைறக ம் 
ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பின்பற்றப்படவில்ைல. 
மிக ம் ெந க்கடியாக சி  குழந்ைதகைள ம் சுமந்  
ெகாண்  கூட்டமாக நின்  ஜனாதிபதிக்கு ஆதர  
ெதரிவித்தனர் மக்கள். அ  மட் மன்றி ஜனாதிபதி பல 
சந்தர்ப்பங்களில் தன  ஆதரவாளர்க டன் ெசல்பி ம் 
எ த் க்ெகாண்டார். இ ம் விமர்சனங்கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ள . 
அைனவ க்கும் ன்மாதிரியாக இ க்க ேவண்டிய 
நாட்டின் தல் குடிமகன் என்ற அந்தஸ்த் ம், 
ெகளரவ ம் ெபற்ற ஜனாதிபதி இவ்வா  நடந்  
ெகாள்ளலாமா என்  விமர்சனங்கள் ச க 
ஊடகங்களில் பரவின. ஆகேவ ெகாேரானா ெதாற்  
ேவைளயில் ஜனாதிபதி சுகாதார விதிகள் மட் மன்றி 
ேதர்தல் சட்ட விதிகைள ம் மீறி விட்டாரா என 
ேகள்விகள் பறந்தன. இதன் காரணமாகேவ திடீெரன 
கட்சியின் ேதசிய அைமப்பாளர் பஸில் ராஜபக்ஸ 
அ த்த ன்  நாட்க க்கு தீர்மானிக்கப்பட்டி ந்த 
ெபா ஜன ெபர னவின் ேதர்தல் பிரசார கூட்டங்கைள 
இரத்  ெசய்தார். இந்த கூட்டங்களில் ஜனாதிபதி 
மற்றம் பிரதமர் ஆகிேயார் கலந்  ெகாள்ளவி ந்தைம 
க்கிய விடயம்.

ரணிலின் ஆதங்கம்
இேதேவைள நாட்டில் திடீெரன அதிகரித்த 
ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்களின் 
எண்ணிக்ைகயால் 
குஷியான ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சியின் 
தைலவர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க, 
இரண்டாம் 
ெகாேரானா அைல 
பரவல் பற்றி நா ம் 
உலக சுகாதார 
ஸ்தாபன ம் 
எச்சரித்தி ந்ேதாம். ஆனால்,எவ ம் ேகட்கவில்ைல. 
இப்ேபா  ஆபத்  தைல க்கி ள்ள . எனேவ 
ேதர்தைல ஒத்தி ைவப்ப  குறித்  ஆேலாசிக்க 
ேவண்டி ள்ள . இைத ேதர்தல் ஆைணக்கு ேவ 
தீர்மானிக்க ேவண் ம் என்  கூறி ள்ளார். எதிர்வ ம் 

ெபா த்ேதர்தேலா  ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
இல்லாமல் ேபாய்வி ம் என்ற அச்சம் 
ரணி க்கு ேதான்றி ள்ளதாக பல ம் கூறி 
வ கின்றனர். கிட்டத்தட்ட 90 வீதமான 
ஆதரவாளர்கள் சஜித்தின் பக்கம் இ ப்பதால் 
எவ்வா  இந்த ேதர்தலில் கங்ெகா ப்ப  
என்  கவைலயாக இ ந்த ரணில் இந்த 
ெகாேரானாைவ ைவத்  சரி இன் ம் 
ெகாஞ்ச காலம் ேதர்தைல தள்ளி ைவக்க 
டி மா என்  எண் கிறாரா? 

ேதர்தல் ஆைணக்கு  
தைலவ க்கும் ெந க்கடி

இேதேவைள நாட்டில் மீண் ம் 
ேதான்றி ள்ள ெகாேரானா அச்சத்தால் 

ெந க்கடியிலி ப்ப  நாேம என்  ேதசிய ேதர்தல் 
ஆைணக்கு வின் தைலவர்  மஹிந்த ேதசப்பிரிய 
கவைல ெவளியிட் ள்ளார். தற்ேபாைதய ெகாேரானா 
சூழ்நிைலயில் கட்சிகளின் ேவட்பாளர்கள் எவ்வா  
நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம் மற் ம் பிரசார 
நடவடிக்ைககள் எவ்வா  ன்ென க்கப்படல் 
ேவண் ம் என்ப  குறித்த சுகாதார அறி த்தல்கைள 
ஜ−ன் மாதம் 3 ஆம் திகதிேய ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்கு  ெவளியிட்டி ந்த . எனி ம் அ  
இன் ம் வர்த்தமானிப்ப த்தப்படாததால் எவ ேம 
அைத பின்பற் வதில்ைல என அவர் கவைல 
ெவளியிட் ள்ளார். இதற்கு ன்பதாக சபாநாயகர் 
க ெஜயசூரிய கூட இந்த அறி த்தல்கள் 
வர்த்தமானிப்ப த்தப்படல் ேவண் ம் என்  
ேகாரிக்ைக வி த்தி ந்தார். அரசாங்கம் ஏன் 
இதில் தாமதத்ைத காட் கிற  என்ப  பலரின் 
ேகள்வியாக ம் இ க்கின்ற . 
குறித்த வர்த்தமானியான  கடந்த மாதம் 

22 ஆம் திகதி ெவளியிடப்ப ம் என சுகாதார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங்க 
ஊடகங்க க்கு ெதரிவித்தி ந்த ேபாதி ம் 
அவ்வா  இடம்ெபறவில்ைல.  இ  ெதாடர்பான 
ஆவணம் சட்டமா அதிபர் திைணக்களத் க்கு 

அ ப்பப்பட்  தற்ேபா  அதற்கான அ மதி 
கிைடத் ள்ளதாக சுகாதார அைமச்சு இப்ேபா  
ெதரிவித் ள்ளைம க்கிய விடயம்.  இேதேவைள 
தற்ேபாைதய நிைலைமகைள அவதானித்ேத ஓகஸ்ட் 
மாதம் ேதர்தல்கள் இடம்ெப வைத கூற டி ம் என  
ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தைலவர் கூறி ள்ளைம 
ேதசிய கட்சிகளிைடேய கலக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . 
தற்ேபா  தபால் ல வாக்களிப் கள் ஆரம்பித் ள்ள 
நிைலயில் 5 ஆம் திகதி ேதர்தல் இடம்ெப மா 
இல்ைலயா என்ப  குறித்  இப்ேபா  ஒன் ம் கூற 
டியா  என்  அவர் ெதரிவித் ள்ளார். 

ெகாட்டகைலயில் இரா வ காம்? 
ெகாேரானா ெதாற்  விவகாரம் இவ்வா  இ க்க 
ெகாட்டகைலயில் பல்கைலக்கழகம், விமானநிைலயம் 
என்ற கைதகைள எல்லாம் தாண்டி தற்ேபா  
இரா வ காம் 
அைமக்கப்பட 
ள்ளதாக 

மைலயக மக்கள்
ன்னணியின் 

தைலவ ம் 
ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தியின் 
ேவட்பாள மான 
ேவ.இராதா 
கி ஷ்ணன் ஒ  
குண்ைடத் க்கிப் 
ேபாட்டி க்கிறார். 
ெகாட்டகைலயில் இடம்ெபற்ற பிரசார  நிகழ்ெவான்றில் 
அவர் க த் த் ெதரிவிக்கும் ேபா  ஜனாதிபதி 
ேதர்தலின் ேபா  நாம் சஜித் பிேரமதாஸ க்கு 
ஆதரவளித்ேதாம்.   
ஆனால், ரதிர்ஷ்டவசமாக அவரால் ெவற்றி ெபற 
டியாமல் ேபான . பா காப்ைப ன்னிைலப்ப த்தி 

பிரசாரம் ெசய்ேத ெமாட்  தரப்  ெவற்றிெபற்ற . 
பா காப்  பற்றி கைதத்தவர்கள் இன்  
ெகாட்டகைலயி ம் இரா வ காெமான்ைற 
அைமப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ த் ள்ளனர். 
இவ்வா  இரா வ காம் அைம மானால் அ  
மக்க க்கு இைடஞ்சலாகேவ அைம ம். இரவில் 
நடமாடினால் உள்ேள ேபாட் வி வார்கள். 
ெபாலிஸாரிடம் சரி, உண்ைமைய எ த் கூறிவிட்  
வந் விடலாம். ஆனால், இரா வம் வந்தால் 
அவ்வா  ெசய்ய டியா . சிவில் நிர்வாகத் க்கும், 
இரா வ நிர்வாகத் க்குமிைடயிலான ேவ பா  
இ தான். அத் டன், அைமச்சுக க்கான 
ெசயலாளர்கள், திைணக்கள தைலவர்கள் என 
எல்லாப்பதவிக க்கும் இரா வ அதிகாரிகள் 
நியமிக்கப்பட்  வ கின்றனர். இவ்வா  
படிப்படியாக நா  இரா வ ஆட்சிைய ேநாக்கி 
ெசன் க்ெகாண்டி க்கின்ற . ேபாதாகுைறக்கு 
மைலயகத் க்கும் காம் வரப்ேபாகின்ற . இதைன 
த த்  நி த்த ேவண் மானால் எம  ஆட்சி 
உ வாகேவண் ம். என்  அவர் கூறி ள்ளைம 
சலசலப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள . 

Ξகாதார ˙ Ψைறகைள ம Жக˙Хைலயா ஜனா ப ?Ξகாதார ˙ Ψைறகைள ம Жக˙Хைலயா ஜனா ப ?
ேதУதைல ஒН  ைவЖΜமாΫ ரaХ ேகாǿЖைகேதУதைல ஒН  ைவЖΜமாΫ ரaХ ேகாǿЖைக
ெபாΤНேதУதХ Ξகாதார ˙ Ψைறக П வУНதமாǻ எРேபாΤ?ெபாΤНேதУதХ Ξகாதார ˙ Ψைறக П வУНதமாǻ எРேபாΤ?
ெகாЛடகைலǾХ இராΣவ ΨகாС?ெகாЛடகைலǾХ இராΣவ ΨகாС?

ேதசிய அரசியல்
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உலகளாவிய ரீதியில் “ெகாேரானா” என் ம் ெகாவிட் 
– 19 இலட்சக் கணக்கான உயிர்கைளப் பலி ெகாண் ம்  
ேகாடிக் கணக்காேனா க்கு ெதாற்ைற ஏற்ப த்தி ம் 
ெபா ளாதரத்ைத ம்,  மக்களின் அன்றாட இயல்  
வாழ்க்ைகைய ம் பாதித்  வ ம் படலம் ெதாடர்ந்  
ெகாண்ேட இ க்கின்ற . எம  நாட்டில் 2500 க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் ெதாற் க்குள்ளாகி அதில் 1500 க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் குணமாகி ம்,800 க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் ம் இ க்கின்ற  ேபாதி ம்  
நா க்கு நாள் ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகரித் க் ெகாண்ேட வ கின்ற . கந்தக்கா  
னர்வாழ்  ைமயத்தில் மாத்திரம் ஒேர நாளின் 300 

க்கும் ேமற்பட்ேடார் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்கு 
ஆளாகி ள்ளார்கள்.

    அரசியல் கட்சிகள் பிரசார நடவடிக்ைககளில் 
ைனப்ேபா  ஈ பட்  வ கின்றன. கடந்த 

காலங்கைளப் ேபால ெபா க் கூட்டங்கைள நடத்தி 
மக்கள் பலத்ைதக் காட்ட டியாத நிைலயில் ஆங்காங்ேக 
சி  சி  கூட்டங்கைள ம் மக்கள் சந்திப் கைள ம் 
நடத் வதற்கும் வீ  வீடாகச் ெசன்  பிரசாரம் 
ெசய்வதற்கும் ேதர்தல் ஆைணக்கு  அ மதி 
வழங்கி ள்ள . ெகாேரானா காரணமாக சுகாதார 
நைட ைறைய தவறாமல் பின்பற்ற ேவண் ம் என்  
க ைமயான எச்சரிக்ைக வி க்கப்பட் ள்ள . 
கக் கவசம் அணியாமல் ெவளியிடங்க க்கு 

வ பவர்க க்கு 2500 பா அபராதம் 
விதிக்கப்பட ள்ள .

  பிரசாரத்தில் பிரதம ம் ஜனாதிபதி ம்
    நாட்டில் ெகாேரானா நிைலைம காரணமாக ேதர்தல் 

பிரசாரங்களின் ேபா   சுகாதார வழி ைறகைள 
கட்டாயம் பின்பற்ற ேவண் ம் என்  ேதர்தல் 
ஆைணக்கு  கண்டிப்பாகத் ெதரிவித்தி ந்த ேபாதி ம் 
நாட்டின் தைலவர்களான ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ஸ மற் ம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஸ ஆகிேயார் 
தம  பிரசாரக் கூட்டங்களில் ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் 
அறி த்தல்கைள மீறி விட்டார்கேளா என்  ேகட்கும் 
வைகயில் அவர்களின் ெசயற்பா கள் அைமந்தி ந்தைத 
அவதானிக்கக் கூடியதாக இ ந்த .

   அவர்கள் கலந்  ெகாண்ட கூட்டங்களில் 
மக்கள் ெந க்கமாக குவிந்தி ந்தார்கள். அங்கு 
ச க இைடெவளிையக் காண டியவில்ைல. 
ஒ  கட்டத்தில் ஜனாதிபதி கலந்  ெகாண்ட 
கூட்டத்தில் மக்கேளா  ேசர்ந்  ‘ெசல்பி” எ த் க் 
ெகாண்டைத ம் காணக்கூடியதாக இ ந்த . ேதர்தல் 
காலத்தில் மக்க க்கு ன் தாரணமாக இ க்க 
ேவண்டிய தைலவர்கேள ேதர்தல் ஆைணக்கு வின் 
அறி த்தல்கைள அலட்சியம் ெசய்வதாக 
விமர்சனங்க ம் எ ந் ள்ளன.

   இந்நிைலயில், ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன 
ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதமர் தைலைமயில் 
நைடெபறவி ந்த அதன் ேதர்தல் பிரசாரக் 
கூட்டங்கைள 13 ஆம் திகதி தல் 15ஆம் திகதி வைர 
தற்காலிகமாக இைடநி த்தி ைவத் ள்ளதாக ேதசிய 
அைமப்பாளர் பஸில் ராஜபக்ஸ ெதரிவித் ள்ளார். 
ேவட்பாளர்களின் சிறிய, ெபரிய கூட்டங்க ம் இரத் ச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன.  

   ன்னாள் பிரதமர் ரணில் ேவண் ேகாள்
   ெபா த் ேதர்த க்கு திகதி நிர்ணயிக்கப்பட்  

வர்த்தமானி அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்ட பிறகு 
ெகாேரானா காரணமாக ேதர்தல் ஒத்திைவக்கட்டி ந்த . 
இப்ேபா  மீண் ம் ெகாேரானா ெதாற்  பரவி 
வ வதால் ேதர்தைல நடத்த டியா  விட்டால் இ தி 
ேநரத்தில் ஒத்தி ைவக்காமல்   அரசாங்கம் ேதர்தல் 
ஆைணக்கு ேவா  ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி இப்ேபாேத 
தீர்மானம் எ க்க ேவண் ம் என்  ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சித் தைலவர் ரணில் விக்ரமசிங்க ேவண் ேகாள் 
வி த் ள்ளார்.

 சஜித் பிேரமதாஸ க த்
    ெபா த் ேதர்தலில் அரசாங்கம் ன்றில் இரண்  

ெப ம்பான்ைமையப் ெபற்  விட ேவண் ம் ெசயற்பட்  
வ கின்ற . அேதேநரம்  ெகாேரானா ெதாற்றின் 
இரண்டாவ  அைல ேதான்றி பாதிப் கள் ஏற்ப மாயின் 
அதற்கான ெபா ப்ைப அரசாங்கேம ஏற் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தைலவர் சஜித் 
பிேரமதாஸ ேகட் ள்ளார்.

   ேம ம் சில நா கள் ெகாேரானாவால் 

ெபா ளாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட தம  மக்க க்கு 
ெப மள  நிதிகைள வழங்கி வ கின்ற ேபாதி ம் 
இலங்ைக அரசாங்கம் மாதாந்தம் 5 ஆயிரம் பா வீதம் 
இரண்  மாதங்க க்கு 10 ஆயிரம் பாைவ வழங்கி 
விட்  நி த்திக் ெகாண் ள்ளதாக ம் கூறி ள்ளார்.

 ேதர்தல் நிச்சயம் நடக்கும்
  நாட்டில் எத்தைகய ேமாசமான நிைல ஏற்பட்டா ம் 

ேதர்தைல நடத்தி டித்  விட ேவண் ம் என்பதில் 
அரசாங்கம் குறியாக இ ப்ப  ேபால ஏைனய 
கட்சிக ம் எதிர்பார்த்த வண்ணம் உள்ளன. காரணம் 
ஸ்திரமான அரசாங்கம் இல்லாவிட்டால் நாட்டின் 
ெபா ளாதாரம் இன் ம் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்  
வி ம். அரச இயந்திரம் இயங்காவிட்டால் நிர்வாகம் 
சீர்குைலந்  வி ம் என்பைத எல்ேலா ம் உணரத் 
ெதாடங்கி ள்ளார்கள். அத்ேதா , அரசியல் கட்சிகள் 
ெப மள  ெசல  ெசய்  பிரசாரங்கைள ன்ென த்  
வ கின்றன. அேநகமாக இ திக் கட்ட பிரசாரத் க்குத் 
தயாராகி வ கின்றன.

   இந்நிைலயில் ேதர்தைல ஒத்தி ைவத் , மீண் ம் 
ேதர்தைல நடத்தினால் பாரிய ெசலைவ எதிர்ெகாள்ள 
ேநரி ம். அரசாங்கம் ேதர்தைல ஒ ைற ஒத்தி 
ைவத்த ேபா   700 ேகாடி ெசல  ஏற்ப ம் என் ம் 
மதிப்பிடப்பட்டி ந்த ெதாைக இரண்  மடங்காக 
அதாவ  1400 ேகாடியாக அதிகரித் ள்ள . அேத 
நிைலதான் அரசியல் கட்சிக க்கும் ஏற்ப ம் என்பதால் 
இன் ெமா  ேதர்தல் ஒத்தி ைவப்ைப யா ம் வி ம்ப 
மாட்டார்கள் என்பேத உணைமயாகும்.   

மைலயகத்தில் ேதர்தல் களம்
   ெகாேரானா அச்சு த்த க்கு மத்தியில் 

இடம்ெபற்  வ ம் ேதர்தல் பிரசாரங்களில் மைலயகம் 
மாத்திரம் சைளத்த  அல்ல என்பைத எ த் க் 
காட் ம் வைகயில் சகல பிரேதசங்களி ம் கூட்டங்கள் 
இடம்ெபற்  வ கின்றன. குறிப்பாக ேதயிைல 
மைலக்குச் ெசன்  ேவைலத் தளத்தில் ெகா ந்  
பறிக்கும் சேகாதரங்களிடம் குசலம் விசாரித்  
தமக்கு வாக்களிக்குமா  ேவட்பாளர்கள் ேகாரி 
வ கின்றார்கள். குளவி ெகாட் க்கு இலக்காகி 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்ப வர்கைள 
ெசன்  பார்க்காதவர்கள், ேதாட்டங்களில் இடம்ெப ம் 
அமங்கல நிகழ் கைள எட்டி ம் பார்க்காதவர்கள் 
எல்லாம் வாக்குகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக மைல 
மைலயாக ஏறி வந்  சந்திக்கத் ெதாடங்கி ள்ளார்கள் 
என்  விமர்சிக்கப்பட்டா ம், ேதர்தல் வந்ததால் 
நிைலைம மாறி ெதாழிலாளர்கைள ேநரில் வந்  
சந்தித்  கும்பி  ேபாட்  வாக்கு ேகட்கும் அள க்கு 
வந் ள்ளைம சந்ேதாசம் அளிப்பதாக கூ கின்றவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள்.

    இைளஞர்க க்கு கிரிக்ெகட் உபகரணங்கள், 
டீ ேசர்ட் கள் தாராளமாக கிைடத்  வ வேதா , 
ேதர்த க்கு நாள் ெந ங்க ெந ங்க வாகனங்கள் வலம் 
வ ம் ெசயற்பா கள் அதிகரித்  வ கின்றன. 

    ேதர்தலில் ெவற்றி, ேதால்வி சகஜமான . 
ேதர்தல் காலத்தில் மக்கள் ெதாழிற்சங்க ரீதியாக 
பிள  பட்டி ந்தா ம், ேதர்தல் டிந்த பிறகு ஒேர 
ேதாட்டத்தில் ஒன்றாகப் பழகி நல்ல  ெகட்ட களில் 
கலந்  ெகாண்  ஒ வர் கத்ைத ஒ வர் பார்த் க் 
ெகாள்ள ேவண்டிய நிைலைம நிச்சயமாக வ ம். அந்த 
ேநரத்தில் இன்  வந்  வாக்கு ேகட்கும் ேவட்பாளர்கள் 
ஓடி வந்   உதவப் ேபாவதில்ைல என்பைத உணர்ந்  
ெகாண்  ஒற் ைமயாக இ க்கப் பழகிக் ெகாண்டால் 
ஆேராக்கியமான ச கமாக என் ம் விளங்கலாம். 
அதற்கு இந்தத் ேதர்தல் அடித்தளமாக அைமய ேவண் ம் 
என்  எதிர்பார்ப்ேபாம். 

பானா தங்கம் ΨПΦதாரணமாக இΪЖக 
ேவМſய தைலவУகЦதைலவУகЦ
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இ க்கூரான்

எதிர்வ ம் ஓகஸ்ட் மாதம் 05 ஆம் 
திகதி பாரா மன்றத்திற்கான ேதர்தல்கள் 
நைடெபற ள்ள நிைலயில் அரசியல் 
கட்சிகளின் ேதர்தல் 
பிரசாரங்க ம் ெகாேரானா 
ேவகத்திற்கு தீவிரமாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. இதில் எந்த 
கட்சி ம் சைளத்தவர்கள் 
அல்ல என்ற வைகயில் 
தம  ேதர்தல் பிரசாரங்கைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். 
சில கட்சிகள் நாெளான் க்கு 
200 வைரயான 
கூட்டங்கைள நடத்தி 
வ கின்றன. அேதேவைள 
தற்ேபாைதய நிைலயில் 
ெகாேரானா ற்றாக 
கட் ப்ப த்தப்பட்ட  ேபான்ற மாையைய 
மக்களிடத்ேத ஏற்ப த்தி ேதர்தல் வியாபாரம் 
சிறப்பாக ன்ென க்கப்ப கின்ற . 
தற்ேபாைதய ஆ ங்கட்சியான  மக்களின் 
மனங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்ப வதற்கு 
ன்னதாகேவ எவ்வாேற ம் ஆட்சிையக் 

ைகப்பற்றி விடேவண் ம் என்பதில் குறியாக 
இ க்கின்ற . 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் மீதான 
நம்பிக்ைக படிப்படியாக குைறந்  வ வைத 
அண்ைமக்கால க த் க் கணிப் கள் 
ெவளிக்காட் கின்றன. குறிப்பாக அவர்கள் 
ஆட்சிக்கு வ வதற்காக கட்டவிழ்த் விட்ட 

பல்ேவ  ெபாய்க ம், வாக்கு திக ம் 
நிைறேவற்றப்படாத நிைலயில் அன்றாட 
வாழ்வாதாரத்திற்குத் ேதைவயான 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் உட்பட 
அைனத்  ெபா ட்களின ம் விைலகள் 
ச தியாக அதிகரித் ள்ளைம மற் ம் 
அரசாங்க ஊழியர்கைள அரசாங்கம் நடத் ம் 
விதம் என்பன இவ்வாறான ெசல்வாக்கு 
வீழ்ச்சிக்கு ைண ரிந் ள்ள . இதனால் 
அரசாங்கத்தின் மீதான ெவ ப்  அதிகரிக்கும் 

ன்னதாகேவ ேதர்தைல 
நடத்தி அரசாங்கத்ைத 
பலமானதாக மாற்றிக் 
ெகாண்  ெசல்லேவ 
எதிர்ப்பார்க்கின்ற . 
இதனால் ெகாேரானாவின் 
தாக்கம் பற்றி 
அலட்டிக்ெகாள்ளா  
ேதர்தல் பிரசாரங்களில் 
ஈ பட்  வ கின்ற .
நாட்டின் ஜனாதிபதி 
ேதர்தல் சுவெராட்டிகள் 
மற் ம் ைகேய  
களில் தன  படத்ைத 

பிரசுரிக்க ேவண்டாம் என் ம் தாங்கள் ெசய்த 
ேவைலகைள ன்னி த்தி வாக்குகைளப் 
ெபற் க் ெகாள் ங்கள் என் ம் குறிப்பிட்  
விட்  ேதர்தல் பிரசாரப் பணிகளில் ஈ பட்  
வ கின்றைமைய காண டிகின்ற .  
இந்நிைலயிைன ன்னாள் ஜனாதிபதி 
ைமத்திரிபால சிறிேசன டன் ஒப்பி ைகயில் 
அவர் யா ைடய ேதர்தல் பிரசாரங்க க்கும் 
ெசல்லா  தன்ைன ஒ  ந நிைலத் 
தைலவராக பார்த் ெகாண்டார். ஆனால் 

தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அதிகாரத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பதற்காக ேதர்தல் பிரசாரங்களில் 
ஈ பட்  வ வ  ேபான்  ெதரிகிற .  
ம றம் ெகாேரானாைவ 
கட் ப்ப த்த ஜனாதிபதி 
சிறப்பான சில நடவடிக்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டி ந்தா ம் இரண்டாம் 
அைல ஏற்ப வதற்கு அரசாங்கேம 
காரணமாக இ ந்  வ கின்றைம 
வ த்தப்பட ேவண்டிய விடயமாகும். 
கடந்த ன்  மாதங்களாக மக்கள் 
நடமாட்டங்கள் கட் ப்ப த்தப்பட்  
ேபாதிய பா காப்  நைட ைறகள் 

ன்ென க்கப்பட்டன. எனி ம் கடந்த மாதம் 
தல் இதில் தளர் கள் ஏற்ப த்தப்பட்  

மக்களின் இயல்  வாழ்க்ைகக்கு 
வழிேயற்ப த்தப்பட்டதாக குறிப்பிட்டி ந்தார். 
எனி ம் இத்தளர் கள் ஏைனய நா க டன் 
ஒப்பி ைகயில் மிக ம் பரந் பட்டதாக 
அைமந்தி ந்த . அதாவ  மக்கள் 
நாட்டின் எப்பாகத்திற்கும் எந்ேநரத்தி ம் 
ெசன் வர டி ம் என்ற அள க்கு இ  
இலகுப த்தப்பட்ட . இந்த நடவடிக்ைகயின் 
பின்னணியில் ேதர்தல் நடவடிக்ைகேய 
பிரதானமானதாக இ க்கிற . 
ஆனா ம் இதில் அரசாங்கத்ைத மட் ம் குைற 
கூற டியா ள்ள . ஏெனனில் எதிர்த்தரப்  
அரசியல் கட்சித்தைலவர்க ம் எந்த சுகாதார 
விதி ைறகைள ம் பின்பற்றா  ேதர்தல் 
பிரசாரக் கூட்டங்களில் கலந்  ெகாண்  
வ கின்றனர். அவர்கள் சரி ன் தாரணமாக 
நடந்  ெகாள்ளவில்ைல. 
அேதேபான்  ேதர்தல் நடவடிக்ைகயின் 
ேபா  பின்பற்றப்பட ேவண்டிய ஒ க்க 
வி மியங்கள் மற் ம் சுகாதார நைட ைறகள் 
யாைவ? என்ப  குறித்  சுகாதாரத் ைறயின் 
பணிப்பாளர் தைலைமயிலான கு  பல 
பரிந் ைரக டன் கூடிய ஆவணம் ஒன்ைற 
தயாரித்  ேதர்தல் ஆைணக்கு விடம் ஜ−ன் 
மாதம் 02 ஆம் திகதி ஒப்பைடத் ள்ளேதா  
அதைன வர்த்தமானி பத்திரிைகயில் 
ெவளியிட்  அதைன உ திப்ப த்த ேவண் ம் 
என ேகாரப்பட்ட .
 எனி ம் இதைன ெசய்ய ேவண்டிய 
அரசாங்கம் ஆவணம் வழங்கப்பட்  ஒ  
மாதம் நிைறவைடந்த நிைலயி ம் அதைன 
வர்த்தமானியில் ெவளியி வைத தவிர்த்  
வ கின்றைமைய காண டிவேதா  இதைன 
ேதர்தல் ஆைணயாள ம் ெவளிப்பைடயாகேவ 
கூறியி ந்தார். 

nfhNuhdhit fz;L nfhs;shj

Nju;jy; tpahghuk;

ேதர்தல் சுவெராட்டிகள் மற் ம் 

ைகேய களில் தன  படத்ைத 

பிரசுரிக்க ேவண்டாம் என்  

குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி ேதர்தல் 

பிரசாரங்களில் பங்ெக த்  

வ கிறார். ன்னாள் 

ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால 

சிறிேசனேவா யா ைடய ேதர்தல் 

பிரசாரங்க க்கும் ெசல்லா  

தன்ைன ஒ  ந நிைலத் தைலவராக 

ெவளிப்ப த்தியைத இங்கு குறிப்பிட 

ேவண் ம். 

ெதாடர்ச்சி 16 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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ெபாΤேபாЖΜவரН Х 
ேமФெகாЦέС ˙யாபார 
நடவſЖைக ǺΫНதС

ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவ க்கு மத்தியில் 

அைனத்  அரச மற் ம் தனியார் 
பஸ்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
பல்ேவ  விற்பைன 
நடவடிக்ைககைள உடனடியாக 
நி த் வதற்கு நடவடிக்ைக 
ேமற்ெகாள் மா  ேபாக்குவரத்  
ேசைவகள் காைமத் வ 

அைமச்சர் மஹிந்த அமரவீர ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  ஆைணக்கு  மற் ம் 
இலங்ைக ேபாக்குவரத்  சைபக்கு 
ஆேலாசைன வழங்கி ள்ளார்.

சில நடமா ம் 
வியாபாரிகளால் 
சுகாதார ைறகைள 
பின்பற்றா  
விற்பைன 
நடவடிக்ைககளில் 
ஈ ப வதாக 
பயணிகளிடமி ந்  
ேபாக்குவரத்  
காைமத் வ 

அைமச்சுக்கு 
ைறப்பா கள் 

கிைடத் ள்ளதாக ம் அைமச்சர் 
குறிப்பிட்டார்.
ரயில்ேவ திைணக்களத்தினால் 

கடந்த மார்ச் மாதத்திலி ந்  
ரயிலில், நடமா ம் வியாபாரிகள் 
பிரேவசிப்பைத த க்க நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட்டி ந்த .
சில நடமா ம் வியாபாரிகளால் 

தனியார் மற் ம் இலங்ைக 
ேபாக்குவரத்  சைபக்கு 
ெசாந்தமான பஸ்களில் உண  
ெபா ட்கள், குடிநீர் ேபாத்தல்கள் 
மற் ம் பழவைககள் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றன.
எனேவ, அவர்களால் சுகாதார 

பா காப்  வழி ைறகள் 
ைறயாக பின்பற்றாமல் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ,த்தைகய 
வியாபார நடவடிக்ைககளால் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
பரவக்கூடிய சாத்தியம் அதிகளவில் 
காணப்ப வதாக ேபாக்குவரத்  
அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள .

ெவளி
நா களில் 

சிக்கி ள்ள 
இலங்ைகயர்கைள 
நாட் க்கு 
அைழத் வ ம் நடவடிக்ைக தற்காலிகமாக இைட 
நி த்தப்பட ள்ள .
ெவளிநாட்  ெதாடர் கள் ெதாடர்பான ஜனாதிபதியின் 

ேமலதிக ெசயலாளர் எட்மிரல் ஜயநாத் ெகாலம்பேக இதைன 
கூறினார்.
நாட்டில் உள்ள தனிைமப்ப த்தல் மத்திய நிைலயங்களில் 

காணப்ப ம் இடப்பற்றாக்குைறைய கவனத்தில் ெகாண்ேட 
இந்த தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்ளதாக அவர் ெதரிவித்தார்.
கந்தக்கா  னர்வாழ்  மத்திய நிைலயத்தில் அதிகளவான 

ெகாவிட் 19 ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டைத 
ெதாடர்ந்  அவர்க டன் ெந ங்கி பழகியவர்கள் தற்ேபா  
தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

வாக்களிப்பதற்காக ேகாரிக்ைக வி க்கும் 
எந்தெவா  நப க்கும் வி ைற வழங்கப்பட 

ேவண் ம் என ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு  
ெதரிவித் ள்ள .
அதனடிப்பைடயில் ேசைவ ெசய் ம் இடத்தில் 

இ ந்  வாக்குச்சாவடி உள்ள ரத்தின் 
அடிப்பைடயில் வி ைற வழங்க ேவண் ம் என 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .

40 கிேலா மீற்ற க்கு குைறவாயின் அைரநாள் 
வி ைற ம், 40 தல் 100 கிேலா மீற்றர் இ ப்பின் 
ஒ  நாள் வி ைற ம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
அத் டன் 100 தல் 150 கிேலா மீற்றர் 
ரமாயின் ஒன்றைர நாள் வி ைற ம் 150 

கிேலா மீற்ற க்கு அதிகமாயின் இரண்  நாள் 
வி ைற ம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .

ெவ நாЛſάЦளவУகைள 
அைழНΤவΪС நடவſЖைக 

தФகாˇமாக இைடǺΫНதС
வாЖக РபதФகான ˙ΡΨைற

இலங்ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற் க்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக 2646 

ஆக அதிகரித் ள்ள .
இேதேவைள, ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற் க்குள்ளானவர்களில் 1,981 ேபர் ரணமாக 
குணமைடந்  வீ க க்கு தி ம்பி ள்ளதாக சுகாதார 
அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள . 
இந்நிைலயில் இராஜாங்கைன பகுதிையச் ேசர்ந்த 

16 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  இ ப்ப  உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக இரா வத் தளபதி ஷேவந்திர 
சில்வா ெதரிவித் ள்ளார். 
இதன்படி கந்தக்கா  னர்வாழ்  மத்திய நிைலயம் 

உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ெகாேரானா ெதாற்  உ திப்ப த்தப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 519 ஆக உயர்வைடந் ள்ளதாக ம் 
ேம ம் 800 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளதாக ம் இரா வத்தளபதி 
ெதரிவித் ள்ளார். 
ெகாேரானாவால் தற்ேபா , 654 ேபர் 

ைவத்தியசாைலகளில் சிகிச்ைச ெபற்  வ வ டன் 
இ வைரயில் 11 ேபர் உயிரிழந் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

ெகாேரானா ெதாФறாளУகЦ 
2646 ஆக அ கǿРΧ

ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவைல 
கட் ப்ப த்த ஊரடங்கு சட்டம் மீண் ம் அ ல்ப த்தப்படமாட்டா . சுகாதார 
பா காப்  அறி த்தல்கள் மாத்திரேம பலப்ப த்தப்ப ம் என தகவல் ெதாடர்பாடல் 
மற் ம் உயர்கல்வி அைமச்ச ம் அைமச்சரைவ ேபச்சாள மான பந் ல குணவர்தன 
ெதரிவித் ள்ளார். 
கந்தக்கா  னர்வாழ்வளிக்கும் மத்திய நிைலயத்தில் அைடயாளம் காணப்பட்ட 

ெகாவிட் 19 ைவரஸ் ெதாற்றாளர்களினால் ச க ெதாற்  ஏற்பட வாய்ப்பில்ைல.
இ  குறித்  ெபா மக்கள் அச்சம் ெகாள்ள ேவண்டாம் என்  அவர் குறிப்பிட் ள்ளார். அரசாங்கம் ெபா ப்பற்ற 

விதமாக ெசயற்ப கிற  என அரசாங்க ம த் வ சங்கத்தினர் ன்ைவக்கும் குற்றச்சாட் கைள ஏற் க்ெகாள்ள டியா . 
ஒவ்ெவா  தரப்பின ம் மா ப்பட்ட ெகாள்ைககைள தற்ேபாைதய ெந க்கடியான நிைலயில் ன்ைவக்கிறார்கள்.  
அைனத்  தரப்பினர  க த் க்க க்கும் ெசவி சாய்த்தால் 
எதைன ம் ைறயாக ெசயற்ப த்த டியா . ஆகேவ 
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவைல அரசாங்கம் கட் ப்ப த் ம். 
மக்கள் அச்சம் ெகாள்ள ேவண்டாம் என்றார்.

ஊரடЗΜ சЛடС ΐМΡС அΨХபΡНதРபடமாЛடாΤ
உயர்கல்வி அைமச்சர் பந் ல குணவர்தன

ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் தைலவர் 

பாரா மன்ற ேதர்தைல பிற்ேபாடப்ப ம் 
சாத்தியக்கூ கள் தற்ேபா  இல்ைல. ெகாேரானா 
எச்சரிக்ைகயான  நா   வ ம் வி க்கப்பட்டால் 
மட் ேம ேதர்தைல பிற்ேபா வ  ெதாடர்பாக 
சிந்திக்க ேவண்டிேயற்ப ம் என்  ேதர்தல்கள் 
ஆைணக்கு வின் தைலவர் மஹிந்த ேதசப்பிரிய 

ெதரிவித் ள்ளார். 
இ  குறித்  

அவர் ேம ம் 
ெதரிவித் ள்ளதாவ ,  
ெவளிநா களில் 
இங்கு 
வ ேவார் 
மத்தியில் 
மிக ம் 

எச்சரிக்ைகயாக இ க்க ேவண் ம் என்ப  
ெதாடர்பில் எச்சரிக்ைக வி க்கப்ப கின்ற . 
அதனால் அைனவ ம் சுகாதார 
வழி ைறக க்கு அைமவாக நடந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம் என கூறி ள்ளார். 

ேதУதைல ǼФேபாΡС
சாН யЖδΫகЦ இХைல
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ேகாட்ைடையப் பா  காக்க 
இரா வ காமா ?

    கைல ெகாட் ம் நக ரத்ைத அண் மித்  இரா வ 
காம் அைமக்க திட்ட மி டப்பட் ள்ள தாக மண்ெவட்டி 

நாயகன் அறிக்ைக வி த் ள்ளாராம். இங்கு விமான 
நிைலயம் அைமக்கத் திட்ட மிட் டி ந்த தாக மைறந்த 
தைலவர் கூறி யி ந்தார். அ த்  பல்கைலக்கழகம் 
அைமயப் ேபாவ
தாகக் கூறப்பட்  
வந்த . இப்ே பா  
இரா வ காம் 
அைமயப் ேபாவ
தாகத் ெதரி விக்
கப்ப  கின்ற . 
ஒ  ேவைள 
ேசவல் அணியின் 
“ேகாட்ைட” என்  
வர் ணிக்கப்ப ம் 
பிர ேத சத்ைத “காப்பாற் ம்” ேநாக்கத்தில் பா  காப்ைப  
பலப்ப த்த ஏற்பா  ெசய்யப்ப  கின்றேதா? ஏற்க னேவ  
மரக்கறி மாவட்டத்தில் சில க் கிய இடங்களில் காவல் 
அரண்கள் அைமக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் அ த்த அரண் 
இங்கு அைம ய ள்ளதாம். நாட்டின் க் கிய ெபா ப் 
கைள இரா வம் வகிக் கின்ற ேநரத்தில் இ  ஒன் ம் 

 ைம யான விடயம் அல்லேவ!

அஞ்சல் வாக்க ளிப் க்கு 
அம்ம ணிகள் பிர சாரம் !

   அஞ்சல் ல வாக்க ளிப்பில் ேசவல் உற  க க்கு 
வாக்க ளிக் கு மா  ைகேப சியில் குரல் பதி  ஒன்  கல்விச் 
ச  கத் தி ன க்கு வந் தி ந்ததாம். எங்ேகேயா ேகட்ட குர
லாக இ க் கின்றேத என்  ஆச்ச ரி யப்பட் க் ெகாண் டி
ந்த ேநரத்தில் அ  ன்னாள் உயர் பீட சிங்கத்தின் கர்ச்

சைன என்ப  ெதரிய வந்ததாம். அன் ம் இன் ம் என் ம் 
தன்ைம யான இடத் தில இ க்கும் அவர் ேதர்தலில் 

ெவற்றி ெபற டி யா விட்டா ம் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி 
கின்ற வர்க க்கு ஒத்தா ைச யாக இ ந்  வ  கின்றாராம். 
இ  இப்படி இ க்க, உயர் பீட கல்வி நிைல யத்தில் அதி
ப க்கு இரண்டாம் நிைலயில் உள்ள அம்மணி ேவட்பா ள
ராக களம் இறங் கி ள்ள தம  பிராண நாயகன் ராஜாவின் 
கல்விப் பணிைய சிலா கித்  “ெமாட் ” மலர்வ தற்கு 
“இனிய ெமாழி” ேபசி சகாக்க ளிடம் பிர சாரம் ெசய்  
வ  கின்றாராம். ேதேவந் தி ரனின் ைண வியா ம் பச்ைச 
ைம தட ங்கள் என்  பிர சா ரத்தில் இறங் கி ள்ளாராம். 
“ெகாேரானா” வால் கல்வி நிைல யங்கள் டப்பட் ள்
ளதால் அம்ம ணிகள் ேதர்தல் பிர சா ரத்ைத க்கி விட 
அ  ைம யான சந்தர்ப்பம் கிைடத் ள்ளதாம். பிர சா ரத்தின் 
ேபா  கு மிச் சண்ைட வராமல் பார்த் க் ெகாண்டால் 
நல்ல  என் கி றார்களாம் பார்ைவ யா ளர்கள்!.   

ேவட்பா ளர்கள் இ  வ க் கி ைடயில் 
ரிந்  ணர் ம் பகிர்ந்த ளிப் ம் ?

    நைட ெப ற ள்ள ேதர்தலில் பட் டி யைல நிரப்  வ தற்காக 
கட் சிகள் சில ேவட்பா ளர்களின் ெபயர்கைள ேபாட் ள்
ள னவாம். ேதர்தலில் ெவல்லப் ேபாவ தில்ைல என்ப  
ெதரிந் தி ந் ம் கட் சி க க்கு வாக் கு கைளப் ெபற் க் 
ெகா க்கும் பணியில் அந்த “டம்மி” ேவட்பா ளர்கள் ஈ
பட்  வ  கின்றார்களாம். அவ்வா  ேவைல ெசய்தால் 
தான் அ த்  வ  கின்ற ேதர்தல்களில் “டிக்ெகட்” 
கிைடக்கும் என்ற நம் பிக்ைகயில் களம் இறங் கி ள்ளார்
களாம். இதில் மிக ம் த் தி சா லித்த ன மான ேவட்பாளர் 
ஒ வர் மரக்கறி மாவட்டத்தில் ேபாட் டி யி  கின்றாராம். 
நீலக் கட் சியின் அைமப்பா ள ரான அவர் பிர சித்தி ெபற்ற 
மைல ய டி வா ரத்தில் உள் ர் மன்றம் ஒன்றின் உ ப் பி ன
ரா க ம் உள்ளாராம். இந்த ைற ெமாட்  சின்னத்தில் 
“டம் மி யாக” ேபாடப்பட் ள்ள அவர்  அேத சின்னத்தில் 
ேபாட் டி யி ம் “சி த்ைதகள் தைல வரின்” ெபயர் ெகாண்ட 
ேவட்பா ள ேரா  ெந க்க மாக உள்ளாராம். தான் ெவற்றி 
ெப  வ  சாத் தி ய மல்ல என்பதால்  அவ க்கு தன  ஒ  
சில ஆயிரம் வாக் கு கைள தாைர வார்த் க் ெகா க்க இர
க சி ய மாக சம்மதம் ெதரி வித் ள்ளாராம். எவ்வ ள  ெபரிய 
“ ரிந்  ணர் ” என்  அவ ர  ஆத ர வா ளர்கள் ெப  ைம
யாகப் ேபசிக் ெகாண்ட ேநரத்தில் “ேசாழியன் கு மி 
சும்மாவா ஆ ம்” என்  ஒ வர் ஒ  ேபா  ேபாட்   
எல்லாம் “பகிர்ந்த ளிப் ” தான் என்றாராம். ன்ே னார்கள் 
“காசா ேலசா” என்  சும்மாவா ெசான்னார்கள்?  இந்த 
ேநரத்தில்  மாவட்டம் தாவி வந்த  கத் க்கு இங்கு 
அறி கம் தரக் கூடா  என்  “ஆைன கன் ைமந்தன்” 
கல்வித் ைற சார்ந்த வர்க க்கு எச்ச ரிக்ைக வி த்  
வ  கின்றாராம். ன்  கட் சிகள் தாவிய பிறகு ேசவ லிடம் 

அைடக்கலம் குந் ள்ள நீங்கள் எங்கள் சுதந் தி ரத்தில் 
ைகைவக்க ேவண்டாம் என்  சிலர் பதி லடி ெகா த்  
வ  கின்றார்களாம்.

பரம்ப ைரக்கு அப்பால்  
கும்ப ைரக்கு அதிர்ஷ்டம் ?

   பாரம்ப ரியம் மிக்க ெதாழிற்சங்க அைமப்பில் பரம்ப
ைரக்ேக க் கி யத் வம் ெகா த்  தைலைம வகித்  
வந்த ேநரத் தில், அண்ைமயில் மைறந்த ஆ  ைமக்குப் 
பிறகு  அந்த இடத்ைத அலங்க ரிக்க மடக் கும்பைர 
ைமந்தன் ஒ  வ க்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்க ள்ள தாக 
தக வல்கள் ெதரி விக் கின்ற னவாம். அந்த அைமப் க்கு 
உள்ேள வந்  ஒட்டிக் ெகாண்ட வர்கள்  ெவளிேய 
ெசன்  உள்ேள வந்த வர்கள் என சில க் கி யஸ்தர்கள் 
இ ந்தா ம் “ஒன்ேற குலம் ஒ  வேன ேதவன்” என்  
ெகாள்ைக மாறாமல் இ க்கும் ஈஸ்வரப் ெப மான் ஏக ம
ன தாக ஏற் க் ெகாள்ளப் படலாம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப

 கின்றதாம். ேதர்தல் டிந்த பிறகு சுப மங்களம் பாடப்ப
ட ள்ளதாம். எ  எப்படி அைமந்தா ம் “ெமயின் சுவிட்ச்” 
என்னேவா இளவல் ைகயில் தான் இ க் குமாம்.    

ஆன் மிக தலங்கள்  ஊடாக வாக்கு 
ேசக ரிக்க ஸ் தீ  ?

   ேதர்தல் காலம் என்றாேல அல் ம் பக ம் பா  பட 
ேவண் ம்: தில்  ல்  ெசய்ய ேவண் ம்: அப்ே பா  
தான் ெவல் ம் வாய்ப்  அதி க ரிக்கும் என்பார்கள். 
அதற்கு அைமய சில ேவட்பா ளர்கள் பஞ்சப் பாட்  பாடிக் 
ெகாண்ேட ேதர்தலில் ேபாட் டி யி  வைத ெப  ைம யாகக் 
ெகாண்  களம் இறங் கி ள்ளார்களாம். வசதி பைடத்த 
ேவட்பா ளர்கள் ஆ , அம் , அசத்த லான வாகனப் ேபரணி 
சகிதம் பிர சாரப் பணி களில் ஈ  பட்  வ ம் நிைல யில், 
சாதா ரண வாகனம் ஒன்ைற வாட ைகக்கு அமர்த்தி பிர சா
ரத்ைத ேமற்ெ காண்  வ ம் ன்னாள் மாகாண உ ப் பி
னான அந்த ேவட்பாளர்  தம  எதிர்காலம் “பளிச்ெசன் ” 
பிர கா ச மாக இ க்க ேவண் ம் என்ப தற்காக தாம் 
சார்ந் ள்ள சம யத்தின் ஊடாக வாக் குகள் ேசக ரிக்கும் 
யற் சிைய ன்ென த்  வ  கின்றாராம். ஆல யத்தின் 

“கு  மார்கள்” தந்ைத யாக இ ந்  அவ க்கு ஆசி 
வழங்கி ஆல யத் க்கு வ  கின்ற மக்க ளிடம் வாக்க ளிக் கு
மா  ேகாரி வ  கின்றார்களாம். சட்டப்படி ேதர்தல் குற்றம் 
என்றா ம் கா ம் கா ம் ைவத்த  ேபால  காரி யத்ைத 
கச் சி த மாக ேமைட ேயற்றி வ  கின்றார்களாம்.

தைல தப் பினால் தைல ைம யகம் வச மாகும் ?
   கட் சி களின் தைல ைம க ைள ம் தைல ைம ய கங்க ைள ம் 
ைகப்பற் ம் ைகங்க ரி யங்கள் நாட்டில் இடம்ெபற்  வ
கின்றன. பச்ைசக் கட்சி இரண்டாகப் பிள  பட் ள்ள 
நிைலயில் அல்ல  பிரித்  ைவத்   க் கி ய மான “சிலர்” 
ேவடிக்ைக பார்த் க் ெகாண் டி க் கின்ற ேநரத்தில்  
மக்கள் சக்தி எங்க ளிடம் தான் இ க் கின்ற ,  ேதர்தலில் 
கூ  த லான ஆச னங்கைளக் ைகப்பற் றிய பின்னர் பச்ைசக் 
கட் சியின் தைல ைம ய கத்ைத நிச்சயம் ைகப்பற் ேவாம் 
என்  சூ ைர வி த் ள்ளார்களாம். ேதசியக் கட் சியின் 
நிைல அவ்வா  என்றால்  மைல யகக் கட் சி யி ம் அேத 
நிைலப்பா  தான் காணப்ப  கின்றதாம். ன்ன ணியில் 
இ ந்  ெகாண்ேட தன்ன ணிக்கு மக்கைள திரட் ம் 
பணியில் சுய இச்ைச டன் களம் இறங்கி கர்ச் சித் க் 
ெகாண் டி க்கும் ெபண்மணி ேதர்தலில் ெவன்ற பிறகு 
ன்ன ணிைய ைகப்பற்றி ன்ன ணிக்கு வரப் ேபாவ தாக 

சவால் விட் ள்ளாராம். டிந்தால் பார்க்கட் ம் என்  
பர மாத்மா அறி யில் ெகாண் ள்ளாராம். எல்லாம் அவன் 
ெசயல்: ேதர்தல் டி யட் ேம பார்ப்ேபாம்!

தைல ந கரில் ஏட் டிக்குப் ேபாட் டி யாக 
மைல யகக் கட் சி களின் கூட்டங்கள்!

    மைல ய கத்தில் பல ேவட்பா ளர்கள் ேபாட் டி யிட்டா ம் 
அவர்கைளத் தீர்மா னிக்கும் சக் தி யாக தைல ந கரில் 
ெதாழில் ரி ம் மைல யக இைள ஞர்கள் தான் இ க் கின்
றார்கள். இந்த உண்ைமைய உணர்ந்  தன் த லாக 
அவர்கைள மதித்  சந் திப்ைப ஏற்ப த்தி தமக்கு ஆத ர  
த  மா  ேகாரி யவர் “உயர்ந்த” தைல வ ரான ன்னாள் 
தனி வீட்  அைமச்சர் என்பைத யா ம் ம க்க மாட்
டார்களாம். அவர் ெவற்றி ெபற்  நிைறய ேசைவ கைள 
வழங் கி ள்ளதால் இந்த ைற ம் இைள ஞர்கைள 
சந் தித்  உரி ைம ேயா  ஒத்  ைழப்  ேகட்கத் தீர்மா னித்
ள்ளாராம். ேசவல் அணி யினர் ெபரிய மண்டபம் ஒன்றில் 

இைளஞர் சந் திப் க்கு ெபரிய ஏற்பா கள்  ெசய் ள்ளார்
களாம். ன்னணி தைல வரின் வாரி சான அ  ராக அம்ம
ணி ம் அேத பாணியில் இைள ஞர்கைள சந் தித்  ஆத ர  
திரட்ட “அட்ரஸ்” திரட்டி வ  கின்றாராம். மைல ய கத் க்கு 
வந்  ேதர்தல் பிர சா ரங்கைள ேகட்க ம் பார்க்க ம் 

டி யாத நிைலயில் உள்ள இைள ஞர்கைள ேநர டி யாக சந்
தித்  பிர சாரம் ெசய்வ  பாராட்டத் தக்க விடயம் நல்ல  
தாேன! இைள ஞர்களின் சக்தி எத்த ைக ய  என்பைத சரி
யான ைறயில் எ த் க் காட்ட ேவண் டி ய  அவர்களின் 
ெபா ப்பாகும் என்பைத மறந்  விடக் கூடா . ச
கத்தின் நலைன எண்ணி சரி யாக வழி ந டத்த ேவண் ம்!

ேதர்தல் ெசல க்கான பணத்தில் 
கட ைன ம் அைடக்கலாம்!

   அர சியல் கட் சி களில் ேபாட் டி யி ம் தமக்கு ஆத ர  தர 
ேவண்டி வாக் குகள் ேசக ரிப்பில் ம்  ர மாக ஈ  பட்  
வ  கின்றார்களாம். அவர்கள் பிர சாரம் ெசய்வ தற்கு 
வச தி யாக வாக னங்கைள வாட ைகக்கு அமர்த்த ம் சாப்
பா  த லான ெசல  க க்கா க ம் பணம் தார ள மாகத் 
தரப்ப  கின்றதாம். மைல யகக் கட்சி ஒன்றின் அைமப்
பாளர் தான் கடன் வாங் கிய ஒ  வ ரிடம் தய வாகக் கூறி
னாராம். “எலக்சன்” ெசல க்கு “கலக்சன்” கிைடக்கும். 
ஒ  இலட்ச பா கடைன இந்த மாசத் ல ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமா அைடச் சி ேவன் என்றாராம். வாக் குகள் 
ேசக ரிக்க ேவட்பா ளர்கள் பண ம் ேதைவ யான வச தி க
ைள ம் ெசய்  ெகா க்கும் ேபா  கடைன அைடத் க் 
ெகாள் ம் நய வஞ்ச கர்க ம் இ க்கத் தாேன ெசய் கின்
றார்கள். இவர்கைள நம்பி அர சியல் ெசய்தால் எப்படி 
ன்ன ணியில் ெவற்றி ெபற டி ம் என்பைத ெசால்ல ம் 

ேவண் மா?

ேதர்தல் கல வ ரங்கள் காவல்
 ைறயில் ைறப்பா கள் !

    ேதர்தல் காலம் வந்  விட்டாேல கல வ ரங்கள் ைகக
லப் கள் சகஜம் என்ப  நி  ப ண மாகி வ  கின்றதாம். 
ேசவல் கூவிக் ெகாண் ம் மயில் அகவிக் ெகாண் ம் 
இ க் கின்ற ேநரத்தில் ேகாட ரி ம் மண்ெவட் டி ம் 
யா க்கு பலம் இ க் கின்ற  என்பைத எ த் க் காட் ம் 
வைகயில் ஆத ர வா ளர்கள் மத் தியில் கல வ ரங்கள் ஏற்பட்  
காவல் ைறயில் ைறப்பா  ெசய் ம் அள க்கு விடயம் 
ெசன் ள்ளதாம். ேகாட ரிைய ைகயில் ஏந் தி ள்ள அம்
மணி ன்னைர விட வீரா ேவ ச மாக பிர சா ரத்ைத க்கி 
விட்  வ  கின்றாராம். மண்ெவட்டி நாய க ம் “ெபா த்
த  ேபா ம் ெபாங்கி எ  மேனா கரா” என்  சினிமா 
பாணியில் சீறத் ெதாடங் கி ள்ளாராம். ேதர்த க்கு சில 
வாரங்கேள  இ க் கின்ற நிைலயில் இன் ம் என்ெனன்ன 
சுவா ரஷ்யங்கள் இடம்ெப ம் என்ப ைத ம் பார்க்கத் 
தாேன ேபாகின்ேறாம்!

எ  நடந்தா ம் தலில் நிற்கும் 
அக் கினி த் திரன் !    

   ஊவாவின் டி சூடா மன்னன் என்  தம்ைம வர்
ணித் க் ெகாள் ம் அக் கினி த் திரன் இந்தத் ேதர்தலில் 
எப்ப டி யா வ  ெவற்றி வாைக சூடி விட ேவண் ம் உ  தி
யாக பா  பட்  வ  கின்றாராம். அதற்கு வ  ேசர்க்கும் 
வைகயில் அந்த மாகா ணத்தில் அடிக்கடி உைழக்கும் 
மக்களின் ேபாராட்டங்கள்,  ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்ெபற்  
வ  வதால் அவற்றில் தல் ஆளாக கலந்  ெகாண்  
குரல் ெகா ப்ப தி ம் அறிக்ைக வி  வ தி ம் அைனத்
க்கும் ேமலாக மக்க ேளா  ேசர்ந்  ேபாரா ம் வீரம் 

ெகாண்ட வ ரா க ம் அக் கினி த் திரன் காணப்ப  கின்
றாராம். அவர் கலந்  ெகாள் ம் எல்லா நிகழ்  க ம் 
உட க் குடன் ச க வைலத் தளங்களில் பதி ேவற் ம் 
ைகங்கரிய ம் தைடயின்றி இடமெபற்  வ கின்றதாம். 
பாரா மன்றத்தில் மீண் ம் “அக்கினி பிரேவசம்” 
ெசய்ய ஒ  வீரம் மிக்க த்திரைன மக்கள் அ ப்பி 
ைவப்பார்களா?    

குமார க்கு ைகெகா க்க 
குமாரர்கள் தயார் ?

   த்த பகவானின் னித தந்தம் உள்ள மாவட்டத்தில் 
ேபாட்டியி ம் ேவலா தம் தாங்கிய குமாரனின் 
ெவற்றிக்கு  கடந்த ேதர்தலில் இளம் குமாரன்க ம் 
குமாரிக ம் ெபரி ம் காரணமாக இ ந்தார்களாம். 
அவரின் தனியார் கல்விக் கூடத்தில் பயின்  
வந்த ற் க் கணக்கான இளவட்டங்கள் அவைர 
ெவற்றி ெபறச் ெசய்வதற்கு தம  ெபற்ேறார் 
உற்றார், உறவினர்களின் வாக்குகைள ெபற் க் 
ெகா த்தி ந்தார்களாம். குமாரன் ெவற்றி ெபற்  
பாரா மன்றம் ெசன்ற ேபாதி ம், கற்பித்தல் ெதாழிைல 
ைகவிடாமல் மாணவர்கேளா  உறைவப் ேபணி வந்த 
காரணத்தால் இந்த ைற ம் அவர் ெவற்றி ெபறக் கூடிய 
வாய்ப்  இ க்கின்றதாம். தனியார் கல்வி நி வனம் 
என்றா ம் எல்ேலா க்கும் இனியாராக விளங்கும் 
குமாரன் மிக ம் நம்பிக்ைகேயா  இ க்கின்றாராம்.
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இந்த வாரம் 
நாவலப்பிட்டிையச் ேசர்ந்த 

குேபந்திரன் வி ம்பிக்ேகட்ட  

ெமல்லதிறந்த  கத  
திைரப்படப் பாடல் 
பிரசுரமாகிற .

வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத வா ெவண்ணிலா 
உன்ைனத்தாேன வானம் ேத ேத
ேமலாைட டிேய ஊர்ேகாலமாய் 
ேபாவேதன்
ேமலாைட டிேய ஊர்ேகாலமாய் 
ேபாவேதன்
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
லா லாலா லாலலா லா லாலா லாலலா
லாலாலலா லாலாலலா
கம் பார்க்க நா ம் டியாமல் நீ ம்

திைர ேபாட்  உன்ைன மைறத்தாேல 
பாவம்
ஒ  ைறேய ம் ஹா ஹா
தி கம் கா ம் ெஹ ெஹ
வரம் தரம் ேவண் ம் ேஹா ேஹா
எனக்க  ேபா ம் ெஹ
எைனச்ேசர ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ
எைனச்ேசர எதிர்பார்த்ேதன்
ன்னம் ஏ  ெஜன்மம் ஏங்கிேனன்

வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
ேமலாைட டிேய ஊர்ேகாலமாய் 
ேபாவேதன் ேமலாைட டிேய 
ஊர்ேகாலமாய் ேபாவேதன்
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன லால 
லால லால லா
மலர் ேபான்ற பாதம் நடக்கின்ற ேபா ம்
நிலம் ேபால உன்ைன நான் தாங்க 
ேவண் ம்
இைடயினிலா ம் ஹா ஹா
உைடெயன நா ம் ெஹ ெஹ
இைண பிரியாமல் ேஹா ேஹா
ைண வர ேவண் ம்.. ெஹ..

உனக்காக ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
உனக்காக பனிக் காற்ைற
தினம்  ேபாக ேவண்டிேனன்
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
வா ெவன்ன்ன்ன்னிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத
ேமலாைட டிேய ஊர்ேகாலமாய் 
ேபாவேதன்ேமலாைட டிேய 
ஊர்ேகாலமாய் ேபாவேதன்
வா ெவண்ணிலா உன்ைனத்தாேன 
வானம் ேத ேத வா ெவண்ணிலா 
உன்ைனத்தாேன வானம் 
ேத ேத

படம் : ெமல்ல திறந்த  கத
இைச : இைளயராஜா
பாடலாசிரியர்: வாலி
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், 
எஸ்.ஜானகி.

நடிகர் விஜய் ேச பதி, கிரிக்ெகட் வீரர் 
த்ைதயா ரளிதரன் வாழ்க்ைக வரலா  

படத்தில் நடிக்க சம்மதித்த  ஏன் என்ப  குறித்  
சமீபத்திய ேபட்டியில் கூறி ள்ளார்
இலங்ைக கிரிக்ெகட் அணியின் ன்னாள் 

வீரர் த்ைதயா ரளிதரன் வாழ்க்ைக வரலாற்  
படத்தில் விஜய் ேச பதி நடிக்கிறார். ெடஸ்ட் 
அரங்கில் தன் ைறயாக 800 விக்ெகட் கைள 
ைகப்பற்றியவர் ரளிதரன். இதனால் இந்த 
படத்திற்கு 800 என ெபயரிடப்பட் ள்ள . 
எம். எஸ். ஸ்ரீபதி எ தி இயக்குகிறார். தமிழில் 

உ வாகும் இந்த படத்ைத, தார் ேமா ஷன் பிக்சர்ஸ் 
நி வனத் டன் இைணந் , ெத ங்கு நடிகர் ராணா 
டகுபதி தயாரிக்க உள்ளார். 
இந்த படம் குறித்  விஜய் ேச பதி 

ெசவ்விெயான்றில் ெதரிவித் ள்ளதாவ , நான் 
சி வயதில் இ ந்ேத கிரிக்ெகட் 
பார்த்ததில்ைல. இைத நான் த்ைதயா 
ரளிதரனிடேம கூறிேனன், அதற்கு 

அவர், இந்த படத்தில் நடிக்க சரியான 
தகுதி இ தான் என ெசான்னார். ேம ம் 
இப்படத்திற்காக உடல் எைடைய 
குைறக்க உள்ளதாக ம், ஆனால் அ  
சற்  கடினமாக இ ப்பதாக ம் விஜய் 
ேச பதி கூறி ள்ளார்.

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

'Ψர தரனாக நſЖக 'Ψர தரனாக நſЖக 
சСம НதΤ ஏП?'  சСம НதΤ ஏП?'  

கவிஞர் ைவர த்  
தன  பிறந்தநாைள 
ன்னிட்  உ க்கமான 

கவிைத ஒன்ைற தன  
விட்டர் பக்கத்தில் ேஷர் 

ெசய் ள்ளார்.
கவிஞர் ைவர த்  

கடந்த 13 ஆம் திகதி 
தன  66ஆவ  பிறந்த 
நாைள ெகாண்டாடினார். 
இதைன ன்னிட்  
பிரபலங்கள் பல ம் 
அவ க்கு வாழ்த்  
ெதரிவித்தனர். இேதேபால் 
ரசிகர்க ம் கவிஞர் 
ைவர த் க்கு அவர  
வரிகள் லமாகேவ 
வாழ்த்  கூறினர். இந்நிைலயில் கவிஞர் ைவர த் , தன  
விட்டர் பக்கத்தில் உ க்கமான கவிைத ஒன்ைற ேஷர் 

ெசய் ள்ளார். அதில் அவர் ெதரிவித்தி ப்பதாவ ,

என் ஐம்பதாண்
இலக்கிய வாழ்க்ைகயில்
எ  எளிெதனில்... எ வ .
வயித்தில் நீ சுமந்த ஒண்  
ைவர த்  ஆயி ச்சு.. 
வஞ்சகம்  சூழ்ச்சி
ெபாறாைம  ெபாய்ப்பழி
இவற்ைறக் கடப்ப .
கடந்தால் வாழ்  ெச ைம ம்;
மன்னிக்கும் ேபா தான் ைம ம்.

ைமைய ேநாக்கி...

இவ்வா  உ க்கமாக பதிவிட் ள்ளார்.

மணிரத்னம் இயக்கிய காற்  ெவளியிைட, 
ெசக்க சிவந்த வானம், உதய நிதியின் ைசக்ேகா 
படங்களில் நடித் ள்ள அதிதிராவ் திைர லகில் 
வாரிசு நடிகர்கள் ஆதிக்கத்ைத ம் பட 
வாய்ப் க்காக ப க்ைகக்கு அைழப்பைத மீ 
வில் நடிைககள் ெவளிப்ப த் வ  பற்றி ம் 
க த்  ெதரிவித் ள்ளார். 
அவர் கூறியதாவ , “சினிமாவில் ப க்ைகக்கு 

அைழப்ப  பற்றி பலர் ேபசுகிறார்கள். 
திைர லகில் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒ  
பிரச்சிைன உள்ள . சிலர் இதில் இ ந்  தப்பி 
வி கின்றனர். அப்பாவி நடிைககள் சிக்கி 

ெகாள்கிறார்கள். என  அ
காரணமாக இதில் நான் சிக்காமல் தப்பி விட்ேடன். வாரிசுகள் ஆதிக்க
ைறயி ம் இ க்கிற .
கு ம்பத்தினர் குறிப்பிட்ட ைறயில் இ ந்தால் வாய்ப் கள் எளித

வி ம். மற்றவர்கள் கீேழ வி ந்தால் பாதிப்  அதிகமாக இ க்கும். வ
குைறவாக இ க்கும். இதில் யாைர ம் குைற ெசால்வதற்கு இல்ைல
ெபயர் மரியாைதைய சம்பாதிக்க ேவண்டிய  க்கியம்.
நா ம் வாரிசு நடிக ம் நடித் ள்ள படங்கைள பார்க்கிறவர்கள் 

என்னிடம் நீ சிறப்பாக நடித் ள்ளாய் என்  ெசால்வேதா  
விட்  வி வார்கள். ஆனால் வாரிசு நடிகரிடம் 
உங்கள் நடிப்  உலகத்திேலேய சினிமா 
சரித்திரத்திேலேய சிறந்த நடிப்பாக 
இ ந்த  என்  கழ்ந்  
தள் வார்கள்.” இவ்வா  
அதிதிராவ் 
கூறி ள்ளார்.

வாǿΞ நſகУகέЖΜவாǿΞ நſகУகέЖΜ
żǻமா˙Х ΨЖźயНΤவСżǻமா˙Х ΨЖźயНΤவС

அதிதி ராவ்

ைவரΨНΤ ǼறОதநா Х
உΪЖகமான ப ίஉΪЖகமான ப ί
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இந்த வாரம் கண்டிையச் ேசர்ந்த 

எம்.மேனாகரி வி ம்பிக்ேகட்ட 

நாேடாடி திைரப்படப் பாடல் 
பிரசுரமாகிற .

அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவர் இ ந்தார் அவர் இ ந்தார்
என் அ ேக
அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவர் இ ந்தார் என் அ ேக
அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவர் இ ந்தார் என் அ ேக
நான் அைடக்கலம் தந்ேதன் என் அழைக
நீ அறிவாேய ெவண்ணிலேவ

அந்த ஒ  நாள் ஆனந்தத் தி னாள்
இன்  நிைனத்தால் என்ெனன்ன சுகேமா?
பாதி விழிகள் டிக் கிடந்ேதன்
பாதி விழிகள் டிக் கிடந்ேதன்
பாைவ ேமனியிேல
நீ பார்த்தாேய ெவன்ணிலேவ

அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவள் இ ந்தாள் என் அ ேக நான்
அைடக்கலம் ெகாண்ேடன் அவள் அழைக
நீ அறிவாேய ெவன்ணிலேவ

வா ம் நதி ம் மாறாமல் இ ந்தால்
நா ம் அவ ம் நீங்க்காமல் இ ப்ேபாம்
ேசர்ந்  சிரிப்ேபாம் ேசர்ந்  நடப்ேபாம்
ேசர்ந்  சிரிப்ேபாம் ேசர்ந்  நடப்ேபாம்
காதல் ேமைடயிேல நீ
சாட்சியடி ெவன்ணிலேவ

அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவர் இ ந்தார் என் அ ேக நான்
அைடக்கலம் ெகாண்ேடன் அவள் அழைக
நீ அறிவாேய ெவன்ணிலேவ

ஆ ம் கனிைய ஆடாமல் ஏ த்தான்
வா ம் மலைர வாடாமல் ெதா த்தான்
ஆ ம் கனிைய ஆடாமல் ஏ த்தான்
வா ம் மலைர வாடாமல் ெதா த்தான்
சூடிக் ெகா த்தான் பாடி டித்தான்
பாைவ ேமனியிேல நீ
பார்த்தாேய ெவன்ணிலேவ
ஆஆஆஆஆஆ

அன்ெறா  நாள் இேத நிலவில்
அவர் இ ந்தார் என் அ ேக
நான் அைடக்கலம் ெகாண்ேடன் அவள் 
அழைக
நீ அறிவாேய ெவன்ணிலேவ 

திைரப்படம்: நாேடாடி
வரிகள்: கவிஞர் கண்ணதாசன்
இைச: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
பாடிேயார்: டி.எம். ெசௗந்தரராஜன், பி. 
சுசீலா

சினிமாவின் 
ன்னணி நடிைகயாக 

விளங்கி வந்தவர் 
ரகுல் ப்ரீத் சிங். தமிழில் 
ெவளிவந்த தீரன் அதிகாரம் 
ஒன்  படத்தின் ெவற்றி மட் ம் 
தான் இவ க்கு ைகெகா த்த . 
அைதய த்  ெவளிவந்த 
ேதவ், என்.ஜி.ேக
என ெதாடர் ேதால்வி 
அைடந்ததால். ேகாலி ட் 
பக்கம் தைலகாட்டாமல் 
ேடாலி ட்டிற்கு பறந் விட்டார்.
இந்நிைலயில் தன  
வ ங்கால கணவர் குறித் ம் 
அவர் எப்படிெயல்லாம் 
இ க்கேவண் ம் என 
ெசவ்விெயான்றில் 
ெதரிவித் ள்ளார். அதில்,  
என்ைனவிட அவர் 
மிக ம் உயரமான நபராக 
இ க்கேவண் ம். எந்த 
அளவிற்கு என்றால், நான் 
ஹீல்ஸ் அணிந்தி ந்தா ம் 
அவைர நிமிர்ந்  தான் பார்க்க 
ேவண் ம்.
அவர் மிக ம் த்திசாலியான 
நபராக இ க்கேவண் ம். 
வாழ்வில் ஏேத ம் இலட்சியத்ைத 

அைடயேவண் ம் என ேநாக்கத் டன் 
இ ப்பவராக இ த்தல் மிக ம் அவசியம் 
என்றார்.

 ஐЪவУயாராТ 
ΜΡСபНΤЖΜ 
ெகாேரானா

கணவர் அபிேஷக் பச்சைன ெதாடர்ந்  அவர  
மைனவி ம் ெபாலி ட் நடிைக மாக ஐஸ்வர்யா ராய்க்கும் 
அவர்கள  மகள் ஆரத்யா பச்ச க்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
பிரபல ெபாலி ட் நடிகர்களான அமிதாப் பச்ச க்கும் 

அவர  மகன் அபிேஷக் பச்ச க்கும் ெகாேரானா ெதாற்  
இ ப்ப  உ தி ெசய்யப்பட்ட .
இைதய த் , அவர்கள் இ வ ம் ம்ைப நானாவதி 

ம த் வமைனயில் அ மதிக்கப்பட்  சிகிச்ைச ெபற்  
வ கிறார்கள். 
அவர  கு ம்பத்தின க்கும் பரிேசாதைன 

நடத்தப்பட் ள்ள . அவர்கள் இ வ ம் ெகாேரானா 
ெதாற்றில் இ ந்  விைரவில் குணமைடய ேவண் ம் 
என  திைரப்பிரபலங்கள் பல ம் விட்டரில் பதிவிட்  
வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில், அபிேஷக் பச்சனின் மைனவி  ஐஸ்வர்யா ராய் மற் ம் மகள் ஆரத்யா க்கும் ெகாேரானா 
பரிேசாதைன டி கள் ெவளியாகி உள்ளன. அதன்படி அவர்கள் இ வ க்கும் ெகாேரானா இ ப்ப  
உ தியாகி உள்ள .அேதேபால் அமிதாப் பச்சனின் மைனவி ெஜயா பச்ச க்கு ெகாேரானா பாதிப்  

இல்ைல என ெதரியவந் ள்ள .

விஜய் படத்தில் அப்படி ஒ  கதாபாத்திரத்தில் 
நடித்ததற்காக தற்ேபா ம் வ ந் வதாக நடிைக 
அக் ஷரா க டா ெதரிவித் ள்ளார்.
உயர்தி  420 படம் லம் தமிழ் 
திைர லகில் நடிைகயாக 
அறி கமானவர் அக் ஷரா க டா. 
அதன் பிறகு விஜய்யின் ப்பாக்கி 
மற் ம் அஜித்தின் ஆரம்பம் 
ேபான்ற படங்களில் சிறிய 
கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். 
பின்னர் அதர்வாவின் இ ம் க் 
குதிைர, ெஜயம் ரவியின் 
ேபாகன், ஜீவாவின் சங்கிலி 
ங்கிலி கதவ திற, உள்ளிட்ட 
படங்களில் நடித்தார்.
இந்நிைலயில் ப்பாக்கி 
படத்தில் நடித்ததற்காக 
தான் வ த்தப்ப வதாக 
அக் ஷரா அண்ைமயில் 
ெசவ்விெயான்றில் 

ெதரிவித் ள்ளார். ேம ம் அவர் 
கூறியதாவ , எனக்கு ப்பாக்கி 
படத்தில் நடந்த ஒேர நல்ல 

விஷயம் விஜய், கதாஸ், சந்ேதாஷ் சிவன் ஆகிேயார  அறி கம் 
கிைடத்த . மற்றபடி அந்த படத்தில் எனக்கு என்ன கதாபாத்திரம் 
ெகா த்தி ந்தார்கள். 
அப்படி ஒ  கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததற்காக நான் வ த்தப்ப கிேறன், 
யா டன் நடித்ேதன் என்பதற்காக அல்ல. காஜல் அகர்வாலின் 
ேதாழியாக நடிக்க தான் என்ைன அைழத்தனர். ஆனால் படத்தில் 
அப்படி இல்ைல. இ ந்தா ம் எனக்கு அ  பற்றி எந்தவித ேகாப ம் 
இல்ைல. இப்ேபா ம் அவர்கள் கூப்பிட்டால் நான் நடிக்க தயாராக 
உள்ேளன், என கூறி ள்ளார்.

அதிர்ஷ்டம் 
கம் எல்லா 

தாக கிைடத்  
வாரிசுக க்கு 

. ஒவ்ெவா வ ம் 

அக் ஷரா க டா



14                            July 15, 2020                                kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

                       
ைர சாமி நட ராஜா

  மைல யக ச  கத் தினர் இந்த நாட்டில்    
தனித் வம் மிக்க வர்க ளாக விளங் கு கின்றனர்.
மிக நீண்ட வர லா  அவர்க க்கு இ க் கின்
ற . எனி ம் இம்மக்களின் வர லாற் க்கும், 
வாழ்க்ைக அபி வி த் திக்கும் இைடேய 
அதி க ரித்த விரிசல் நிைல காணப்ப  கின்
ற  என்ப ைத ம் ம ப்ப தற் கில்ைல.இந் நி
ைலயில் மைல யக மக்களின் நிைல ைம கைள 
சுட் டிக்காட்டி அவர்களின் பிரச் சி ைன க க்கு 
தீர் விைன ெபற் க் ெகா க்கும் ேநாக் கி லான 
எ த்தா ளர்களின் பங்க ளிப்  றந்தள்ளி விட 
டி யாத ஒன்றாகும். இவ்வா  இம்மக்கள் 

ெதாடர்பில் எ  தப்பட்ட  ல்களின் விப ரங்
கைள ஆய் க்கு உட்ப த்தி அந்த ல்களில் 
குறிப் பி டப்பட் ள்ள விட யங்களின் சாராம்சத்
திைன  வில் ன் ைவக்கும் யற்
சியில் ேபரா சி ரியர் ேசா.சந் தி ர ேச கரன் மற் ம் 
கலா நிதி இரா.ரேமஷ் ஆகிேயார் ெவற்றி கண் டி க் கின்
றார்கள். 
   இத ன டிப்ப ைடயில் இக்கற்ற றி வா ளர்கள் இ  வ ம் 
இைணந்  எ  தி ள்ள 'இலங்ைகயில் மைல யகத் 
தமி ழர்கள். ல் விபரப் பட் டியல்' என் ம் லின் 
ெவளி யீட்  விழா எதிர்வ ம் சனிக் கி ழைம (18) 
காைல 10 .00 மணிக்கு, ெகா ம்  தமிழ்ச் சங்கத்தில் 
இடம்ெபற உள்ள .ேபரா சி ரியர் மா.ெச. க்ைகயா 
தைல ைமயில் இடம்ெப ம் இந் நி கழ்வில் கனடா, இந்
திய ர் வீக இலங்ைகத் தமிழர் ேபர ைவயின் தைலவர் 
ேஜ.ெஜய்ஹிந்த் ராஜ் வர ேவற் ைர நிகழ்த் வார்.  
ேபரா சி ரியர் ைத.தனராஜ் ல் அறி க உைரைய 
நிகழ்த் வார் . ேபரா சி ரியர் ஏ.எஸ்.சந் தி ரேபாஸ், ச க 
அபி வி த்தி நி  வக நிைற ேவற் ப் பணிப்பாளர் 
ெப. த்  லிங்கம் ஆகிேயார் ல் மதிப் பீட்  ைரைய  
நிகழ்த் வர். லா சி ரி யர்க ளான  ேபரா சி ரியர் ேசா.சந்
தி ர ேச கரன் , கலா நிதி இரா.ரேமஷ் ஆகிேயார் ஏற் ைர 
வழங் குவர்.
  இந் லின் க் கி யத் வம் மற் ம் ச க ஆய்வா ளர்
க க்கு அ  ைக ெகா க்கும் விதம் என்பன குறித்  
லா சி ரி யர்கள் கூறிய சில க த் க்கைள இங்கு 

ெதாகுத் த் த  கின்ேறன்.
 ேபரா சி ரியர் ேசா.சந் தி ர ேச கரன்
 மைல யக மக்களின் க் கிய லாக இ  அைமந்
ள்ள . ற் க்க ணக்கான ல்கைள பட் டியல்ப த் 

வ  ற்பட் டியல் எனப்ப ம். எனி ம் ல் விபரப் 
பட் டியல் என் ம்ே பா  ஒவ்ெ வா  லி ம் என்ன 
விட யங்கள் ெசால்லப்பட் ள்ளன என்ப  குறித் ம் 
விளக்கும் நிைல காணப்ப  கின்ற .இந்த வைகயில் 
இ ,  ல் விபரப் பட் டியல் வைகையச் சார்ந்த தாகும்.
இந்த சிந்த ைனைய நான் ன்ைவத்த ேபா  கலா நிதி 
ரேமஷ் இதைன சாத் தி யப்ப த்த  அர்ப்ப ணிப் டன் 
ெசயற்பட்டார். சுமார் இ   தமிழ், ஆங் கில ல்
கைள நாம் எம  ேதடலின் ேபா  கண்ட றிந்  இ க்
கின்ேறாம். ைன க ைதகள் , நாவல்கள் என்ப வற்ைற 
நாம் எம  ஆய்வில் ேசர்த் க் ெகாள்ள வில்ைல. மைல
யக மக்கள் குறித்த ஆய்  ல்கள் மட் ேம க த்தில் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. மைல யக மக்களின் ச க, 
ெபா  ளா தார,கல்வி, கலா சார விட யங்கள் குறித்  ல் 
ஆய்வில் ன் னிைலப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
     1960  களின்  பின்னர் மைல ய கத்தில் படித்த வர்கள் 
ெவளி வரத் ெதாடங் கினர்.பல விரி  ைர யா ளர்க ம் 
இதில் உள்ள டங் கு கின்றனர். இவர்கள் தம  மக்கள் 
குறித்த ல்கைள ெவளி யி  வதில் ஆர்வம் காட் டினர்.
ஆங் கில ல்க ம் இக்கா லத்தில் ெவளி வந்தன. படித்
த வர்கள் மைல யக மக்கள் பற்றி சிந் தித்  ல்கைள 
எ தத் ெதாடங் கி ய ைம யா ன   மைல யக மக்களின் வர
லாற்றில் ஒ  தி ப்   ைன யாக அைமந்த . 19 ஆம் 

ற்றாண்டில் இத்த ைகய நிைல விரி  ெபற வில்ைல.
மைல யக மக்கைள ைமயப்ப த்தி ஆங் கில ல்கைள 
எம்ம வர்க ேளா  ெவளி நாட்ட வர்க ம்  எ தி இ க்
கின்றார்கள். இதில் பல விட யங்கள் குறிப் பி டப்பட் ள்
ளன. கலா நிதி பட்டத் திற்காக சமர்ப் பிக்கப்பட்ட   பல 
ஆய்ேவ கள் த்த க மாக ெவளி வந் தி க் கின்றன. இந் தி
யாைவச் ேசர்ந்த ேபரா சி ரியர் சகா ேதவன்,  ேபரா சி ரியர் 
ெகாடி கார,  கலா நிதி ெவசும்ெப ம ேபான்ற வர்கள் 
மைல யக மக்கள் குறித்  பல காத் தி ர மான ல்கைள 
எ  தி ள்ளனர்.ேபரா சி ரியர் குமாரி ெஜய வர்த்தனா 
ெதாழிற்சங்க வளர்ச்சி ெதாடர்பாக எ தி இ க் கின்றார்.  
ேகா.நேட ைசயர் குறித்  விப ரங்கள் மற் ம் ச க அபி
வி த் தியில் அவரின் பங்க ளிப்  என்ப ன ம் எம  
லில் குறிப் பி டப்பட் ள்ளன.

  மைல ய கத்தின் மீ  இ ந்த சர்வ ேதச அக்க ைறைய 
ஆங் கில ல்கள் படம் பிடித் க் காட்  வ தாக உள்ளன. 
இவற் டன் அரச சார்பற்ற நி  வ னங்கள் பல ம் மைல
யக மக்களின் மீ  பல்பக்க பார்ைவ யிைனச் ெச த்தி 
ல்கைள ெவளி யிட் டி க் கின்றன. 1974 இல் இலங்ைக 

இந் தியர் வர லா  என்ற ஒ  த்த கத்ைத நான் எ தி 
இ ந்ேதன். ேபரா தைனப் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் இ ந்ேத 
நான் அதைன எ  திேனன். அந்த ைல  எ  
ைகயில் அதற்கு ன்ன தாக ெவளி வந்த மைல யக 
ல்கள் குறித்  நான் கவனம் ெச த்தி இ ந்ேதன். 

அடிக் கு றிப் க்க ளாக நான் என  த்த கத்தில் இந்
ல்கைளக் குறிப் பிட் டி க் கின்ேறன். இதன்ே பாேத 

மைல யக ல்கள் ெதாடர்பில் ஒ  விப ரப்பட் டி யைல 
ேமற்ெ காள்ள ேவண் ம் என்ற எண்ணம் உத ய மா ன .
இத்த ைகய என  எண்ணத் திற்கு கலா நிதி ரேமஷ் ன்
னின்  இப்ே பா  உ க்ெ கா த் ள்ளைம சிறப்பாகும்.
அவ க்கு என  பாராட் க்கள்.
  மைல யக த் தி ஜீ விகள் சம கா லத்தில் அல்ல  எதிர் 
காலத்தில் மைல யக மக்கள் குறித்த ஆய்வில் ஈ  ப

 வார்கள்.ஒவ்ெ வா  ச  கத் தி ம் இ  நடந் தி க்
கின்ற .அெம ரிக்காவில் உள்ள க ப் பி னத்த வர்களின் 
வர லாற்ைற அவ் வி னத்ைதச் சார்ந்த சம கால இைள
ஞர்கள் ஆராய்வதில் ஈ  பா  காட்டி வ  கின்றனர்.
இவ்வாேற எம்ம வர்கள் ஆய்வில் ஈ  ப  ைகயில் 
நாம் எ  திய ல் அவர்க க்கு ைக ெகா க்கும்.
மிக அண்ைமக்காலம் வைர யான ல்கள் எம  ஆய்
க்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளைம குறிப் பி டத்தக்க தாகும். 

அமரர் ெசௗமி ய ர்த்தி ெதாண்டமான், அமரர் சந் தி ர ேச
கரன் ேபான்ற வர்களின் வாழ்க்ைக வர லாற்  ல்கள் 
குறித் ம் கவனம் ெச த்தி இ க் கின்ேறாம்.
 கலா நிதி இரா.ரேமஷ்
   உள் நாட் டி ம் ெவளி நாட் டி ம் ஒவ்ெ வா  பாடத்  
ைறக்கும் ல் விபரப்பட் டியல் தயா ரிக் கின்ற ஒ  
ைற காணப்ப  கின்ற .உதா ர ண மாக இலங்ைகயில் 

இன ரண்பா  என்றால் அ  குறித்  
விரி வான ஒ  ற்பட் டியல் காணப்ப 
கின்ற . ல் பட் டி யலில் பல ல்க
ளி ம் சாராம்சம் உள்வாங்கப்ப ம்.
குறித்த ல் ெவளி யி டப்பட்ட ஆண் , 
லா சி ரி யரின் ெபயர், உள்ள டக்கம் 

என்ன?, லின் தைலப்  என்  பல்
ேவ  விட யங்க ம் ல் பட் டி யலில் 
உள்ள டங்கும்.இவ்வா றான  ைம
யான ஒ  ல் பட் டியல் மைல யக 
மக்கைளப் ெபா த்த வ ைரயில் இ  
நாள்வைர காணப்ப ட வில்ைல. இ  
ெதாடர்பான யற் சிகள் கடந்த காலங்
களில் ேமற்ெ காள்ளப் பட்ட ேபா ம் 
அ  ர ணத் வம் ெபற வில்ைல.ேபரா
சி ரியர் கார்த் தி ேகசு சிவத்தம்பி உள்
ளிட்ட பலர் மைல யக மக்கள் ெதாடர்
பாக ெவளி யி டப்பட் ள்ள  ல்கைளத் 
ெதாகுப்ப தற்கு யற் சி கைள ேமற்
ெகாண் டி ந்தனர்.
   இத னி ைடேய நா ம் ேபரா சி ரியர் 
ேசா.சந் தி ர ேச கரன் அவர்க ம் மைல
யக மக்களின் அர சியல், ெபா  ளா தார, 
ச கம் குறித்  எ  தப்பட்ட ல்
களின் விபரப் பட் டி யைல உ  வாக்க 
ேவண் ம் என்ற யற் சியில் கடந்த 

ன்றாண்  கால மாக ஈ  பட்ேடாம்.இந்த காலப்ப கு
தியில் நாங்கள் பல ல்கைள ேதடிக் கண்  பி டித்  
ேசக ரித்ேதாம்.இந்தப் பணி இப்ே பா  ர்த் தி ய ைடந்
ள்ள .இலங்ைக மற் ம் ெவளி நா  களில் மைல யக 

மக்கள் குறித்  எ  தப்பட்ட தமிழ், ஆங் கில ல்கள் 
எம  கவ னத்ைத ஈர்த்தன. ற் க்கு 95 வீத மான 
ல்கள் எம  ல் பட் டி யலில் உள்வாங்கப்பட் ள்

ளன.கடந்த 150 வ ட கால மாக மைல யக மக்கள் 
ெதாடர்பாக  ெவளி யி டப்பட்ட ல்கள் ேதடித் ெதாகுத்
தி ப்ப  ஒ  மிகப்ெப ரிய யற் சி யாகும் என்ேற 
நாம் க   கின்ேறாம்.பல்க ைலக்க ழக மாண வர்கள், 
ஆசி ரி யர்கள், மைல யக மக்களின் நலன்கைள ேப  ப
வர்க க்கு இந் ல் மிக ம் பய ள்ள தாக. அைம ம் 
என்பைத ம ப்ப தற் கில்ைல.
  மைல ய கத்தில் ஆய் க் கலா சா ரத்ைத ேமம்ப த்த 
ேவண் ம் என்ப ம் இந்    வாக்கத்தின் பிறி ெதா  
ேநாக்க மாகும்.இந்த ைல ஆங் கி லத்தில் நாம் ெவளி
யிட் டி ந்தால்  ெவளி நாட்ட வர்க ம், மாற்  இனத்
த வர்க ம் எம  இனத்த வர்கைளப் பற்றி விளங்கிக் 
ெகாள்ள ஒ  வாய்ப்  கிைடத் தி க்கும்.எனி ம் நாம் 
இந் ைல தமிழில் ெவளி யிட்டதன் ேநாக்கம் மைல
யக ச  கத்தில் ஆய் க் கலா சா ரத்ைத ேமம்ப த்த 
ேவண் ம் என்ப தற்கா க ேவ யாகும்.ச  கத்தில் உள்ள 
இளம் ஆய்வா ளர்கைள ஊக் கு வித்  அவர்க க்கு 
வழி காட் டி யாக நாம் இ க்க ேவண் ம் என்பேத எம  
ேநாக்க மாகும்.
   இேதேவைள கன டாைவச் ேசர்ந்த இந் திய ர்
வீக இலங்ைகத் தமிழர் ேபரைவ இலங்ைகயில் 
மைலயகத் தமிழர்கள் ல் விபரப்பட்டியல் என் ம் 
இந்த ைல ெவளியிட ன்வந் ள்ள மக்கான 
காரணத்ைத அதன் தைலவர்,ெஜய்ஹிந்த் ராஜ் 
பின்வ மா  விளக்கிக் கூறினார்.எம  அைமப்  
மைலயக மாணவர்களின் கல்வி அபிவி த்தி க தி 
காத்திரமான பங்காற்றி வ கின்ற . இதற்ெகன 
பல்ேவ  ன்ென ப் கைள ம் நாம் ேமற்ெகாண்  
வ கின்ேறாம். இதைன நாங்கள் ஒ  மிக க்கிய 
ச கப் பணியாக க கின்ேறாம்.ஆய்வின் லமாக 
அபிவி த்தி என்ப  பிரதானமான ஒ  விடயமாகும்.
இதனடிப்பைடயில் ஆய் கைள ேமற்ெகாண்  
மைலயக ச கத்ைத அபிவி த்திப் பாைதக்கு இட் ச் 
ெசல்ல ேவண் ம். அந்த வைகயி ம் இந்த ல் 
க்கியத் வம் ெபற்  விளங்குகின்ற .உலகளாவிய 

ரீதியில் இந்த த்தகத்ைத ன்ெகாண்  ெசல்ல எம  
அைமப்  உ தி ண் ள்ள  என்பைத ம் இங்கு 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன் என் ம் ெஜய்ஹிந்த் ராஜ் 
ெதரிவித்தார். 
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மைலயக ேதУதХ களС– 2020

அரżயХ Β யான Ǽர Ǻ НΤவЗகேள அவżயС
(ப ைள நி பர் )
எம  ச கத்தினர் அரசியல், ெதாழிற்சங்க ேபதங்கைள மறந்   

ச க ரீதியில் ப ைள மாவட்டத்தில் இ  தமிழ் பிரதிநிதித் வங்கைள 
ஏற்ப த் வதில்  திடசங்கற்பம் ண் ள்ளனர். இதைன எம் மக்கள் 
கடந்த 2015ஆம் ஆண்  ெபா த் ேதர்தலி ம் ேமற்ெகாண்டி ந்தனர். 
அ த்த மாதம் 5 ஆம்  திகதி நைடெப ம் ெபா த் ேதர்தலி ம்  எம  
ச கப் பிரதிநிதித் வம் ெவற்றி உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளெதன்   ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தியின் ப ைள மாவட்ட ேவட்பாளர் அ. அரவிந்தகுமார் குறிப்பிட்டார்.  
அப் த்தைளப் பகுதியின் தங்கமைல  சர்வட்டி, தம்ேபத்தைன, பிட்டரத்மைல ஆகிய 

ெப ந்ேதாட்டங்களில் ேதர்தல் பிரசாரக்கூட்டங்களில் கலந்  ெகாண்   அவர் 
ேபசுைகயில் “எம  ச கத்திற்கு அரசியல் ரீதியிலான பிரதிநிதித் வங்கள் மிக 
மிக அவசியேமயாகும். இதைன எம  மக்கள் ரணமாகேவ உணர்ந் ள்ளனர். இவ் 
விடயத்தில் எம  மக்கள் தவறிைழப்பார்கேளயானால்  அவர்கள் அரசியல் ரீதியிலான  
அனாைதகளாகி வி வெரன்பைத ம்  எம் மக்கள் அறிவர். 2010 /2015 ஆகிய 
காலப்பகுதியில் ப ைள மாவட்டத்தின் பாரா மன்ற தமிழ்ப்பிரதிநிதித் வமின்றி  
எம் மக்கள் எதிர்ேநாக்கிய அவல விைள கைள அவர்கள் அ பவ ரீதியாகேவ 
அ பவித் ள்ளனர். இந் நிைலயிைன சுதாகரித் க்ெகாண்  எம்மவர்கள் கடந்த 

2015ஆம் ஆண்  ெபா த்ேதர்தலில் சரியான 
டிவிைன ேமற்ெகாண்   இ  தமிழ் 

பிரதிநிதித் வங்கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண்  
சாதைன பைடத்தனர். இச் சாதைன 
லம் எம்மக்கள் சிறந்த பயன்கைள ம் 

ெபற்றனர்.  நாட்ைட  ஆ ம் தரப்பின் 
ெப ம்பான்ைம ச கத்ைதச் சார்ந்த  
அரசியல்வாதிகேள என  ெவற்றிைய 
ெவளிப்பைடயாக ெதரிவித்  வ கின்றனர். 
என  ெவற்றி டன் எம  ச கம் சார் 
ஒ வைர ம்  ெவற்றி ெபற ைவத்  
அவைர ம் பாரா மன்றம் கூட்டிச் 
ெசல்லேவண் ெமன்பேத  என  ேபரவா. 
எம்மக்க க்கு என்ைனப்பற்றி ம் ெதரி ம். 
அடாவடித்தனமான அரசியைலேயா  
மக்கைள மதிக்காத நிைலயிைனேயா 
ெவ மேன ஆடம்பரங்கைளேயா  
ஆர்ப்பாட்டங்கைளேயா நான் 
ன்ென ப்பதில்ைல என்றார். 

 எதிர்வ ம் நாடா மன்றத் ேதர்தல் பணிக க்காக பாடசாைல சிற் ழியர்கைள 
தம  ேதர்தல் பிரசார பணிக க்காக சில ேவட்பாளர்கள் ஈ ப த்தி வ வதாக 
கல்வி ச கத்தினர் விசனம் ெதரிவித் ள்ளனர். 
குறித்த சிற் ழியர்கள்  பாடசாைல காவல் கடைமகளி ம் ஈ பட்  

வ பவர்களாக இ க்கின்றனர். இவர்கள் மாகாண பாடசாைலக க்ெகன நியமனம் 
ெபற் ள்ள அரச ேசைவயாளர்கள் பிரிவிேலேய அடங்குகின்றனர். இவர்கள் 
நிரந்த ஓய் தியத் க்குரியவர்கள். இவர்களில் பல க்கு குறித்த ேவட்பாளர்களாக 
இ ப்பவர்கள்  நியமனங்கைளப் ெபற் க்ெகா த்தவர்களாக இ ப்பதால்  அவர்கள் 
தாமாகேவ ன்வந்  வீ  வீடாகச் ெசன்  பிரசாரங்களில் ஈ பட்  வ கின்றனர்.   
ஒ  சிலர்  க ல்களில் எதிர்க்கட்சி ேவட்பாளர்கைள க ைமயான வார்த்ைதகளால் 
வைச பாடி ம் வ வ  குறித்  ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு க்கு ைறப்பா  
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
குறித்த சிற் ழியர்கள் பணிக்கு வரா  இவ்வா   பிரசாரங்களில் ஈ பட்  

வ வதால் உயர்தர பாடசாைலகளில் இவர்களின் பணிைய அதிபர்க ம் 
ஆசிரியர்க ேம ெசய்  வ கின்றனர். காைல ேவைளயில்  வாயிற்  கத கைள 
திறப்பதிலி ந்  மாைல அவற்ைற டி விட்  ெசல்வ  வைர ஆசிரியர்கள் 
இப்பணிைய ெசய்கின்றனர். சனி ஞாயிற் க்கிழைமகளி ம் இவர்கள் வ ைக 
தராத காரணங்களினால்  பாடசாைலகளின் காவல் கடைமகளில் இைட  
ஏற்பட் ள்ளதாகத் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . அரச ேசைவயாளர்கள் ேதர்தல் 
காலத்தில் எந்த வித ெசயற்பா களி ம் ஈ படக்கூடா  என்ற அறிவிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில் குறித்த சிற் ழியர்களில் சிலர் இவ்வா  நடந்  ெகாள்வ  குறித்  
ஆதாரங்க டன் ேதர்தல் ஆைணக்கு க்கு அறிவிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் இன் ம் 
சில தினங்களில் அவர்க க்கு எதிராக ஒ க்காற்  விசாரைணகள் இடம்ெப ம் 
என் ம் சில அதிபர்கள் ெதரிவித் ள்ளனர். அேதேவைள இந்த நியமனங்கைள 
தமக்குப் ெபற் த்தர உதவிய அரசியல் பிர கர்கள் தமக்கு க ம் அ த்தங்கைள 
வழங்கி வ வதாேலேய ேவ  வழியின்றி தாம் இதில்  ஈ பட்  வ வதாக சில 
சிற் ழியர்கள் ெதரிவித் ள்ளைம க்கிய விடயம்.

 தǽழУ  ஒΪவைர இரН னΧǿ 
மாவЛடН ˇΪОΤ பாராέமПறС அΦРΧேவாС

 (எஸ்.இராமர்) 
எதிர்வ ம் பாரா மன்ற ேதர்தலில் இரத்தின ரி மாவட்டத்தில் தமிழ் ற்ேபாக்கு 

கூட்டணி சார்பாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் ஊடாக ேபாட்டியி ம் ஒேர ஒ  தமிழ் 
ேவட்பாளரான எம். சந்திரகுமாைர இம் ைற வாக்களித்  ெவற்றி ெபறச் ெசய்வதன் 
லம் சி பான்ைமயினரின் குைறகைள பாரா மன்றத்தில் ஒலிக்க ெசய்ய டி ம் என 

பலாங்ெகாைட  பிரேதச சைப உ ப்பினர்  எம்.நிரஞ்சன் குமார் ெதரிவித்தார்.
  இ  குறித்  அவர் ெதரிவிக்ைகயில்  கடந்த பாரா மன்ற ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட 

சந்திரகுமார் ப்பதாயிரம் வாக்குகைள ெபற்ற ேபாதி ம் பாரா மன்றத்திற்கு 
ேபாக டியாத நிைல ஏற்பட்ட . ஆனால், இம் ைற அவ்வா  இல்ைல. இரத்தின ரி 
மாவட்ட தமிழ் வாக்காளர் ெதாைக அதிகரித்  காணப்ப வதால் நிச்சயம் அவைர 
ெவற்றி ெபற ெசய்ய டி ம். எனேவ நம  உரிைமகைள ெவன்ெற க்க எம்ைம 
பற்றி நன்கு அறிந்தவரான எம். சந்திரகுமாைர பாரா மன்றத்திற்கு அ ப் ேவாம். 
இதற்கு இம்மாவட்டத்தி ள்ள அைனத்  தமிழர்க ம் ன் வரேவண் ம் என் ம் அவர் 
ேகட் க்ெகாண்டார்.   

żΫபாПைமǾனǿП பாΤகாРைப உΫ  ெசТய 
இ.ெதா.கா உΫРǼனУகέЖΜ வாЖக ΩЗகЦ

இன்  இந்திய வம்சாவளி மைலயக மக்கள் வாழ்ந்  வ ம் 
இரத்தின ரி, க த் ைற, ேககாைல' மாத்தைள ஆகிய 
மாவட்டங்களில் கடந்த காலங்களில்  பாரா மன்ற பிரதிநிதிகள் 
இல்லாவிட்டா ம் கூட இ.ெதா.கா.வின் தைலவர் ஆ கன் 
ெதாண்டமான் அப்பிரேதச மக்க க்கு உரிய பா காப்ைப 
உ திப்ப த் வதில் ன்னின்றார். இப்ேபா  அவர் இல்ைல எனேவ அப்பிரேதச 
மக்க க்காக குரல் ெகா ப்பதற்கு ஏைனய மாவட்டங்களில் அரசாங்கத் டன் 
இைணந்  ேபாட்டியி ம் இ.ெதா.கா ேவட்பாளர்க க்கு மக்கள் ஆதரவளித்  
அவர்களின் கரங்கைள வ ப்ப த்த ேவண் ம் என ப ைள மாவட்ட ெபா ஜன 
ெபர ன ேவட்பாளர் ெசந்தில் ெதாண்டமான்  ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார். 
இ  குறித்  பண்டாரவைளயில் இடம்ெபற்ற மக்கள் சந்திப்பில் அவர் 

உைரயா ைகயில் கடந்த ஜனாதிபதி ேதர்தலில் சஜித் 55 இலட்சம் 
வாக்குகைளப்ெபற்றார். இதில் 15 இலட்சம் வாக்குகள் தமிழ் ேதசிய 
கூட்டைமப்பி ைடய . இதில் மிகுதியாக இ க்கும் 40 இலட்சம் வாக்குகைள 
சஜித் ம் ரணி ம் பிரிக்கப்ேபாகின்றனர். ஆகேவ 20 இலட்சம் வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ேபாகின்றவர்களா அல்ல  69 இலட்சம் வாக்குகைளப்ெபற்ற 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபயவா இங்கு பிரதானமாக இ க்கப்ேபாகின்றவர் என்பைத மக்கள் 
சிந்திக்க ேவண் ம். ெபா ஜன ெபர னவின் ெவற்றிைய எவ ம் அைசத் ப்பார்க்க 
டியா . தனிநபர்கள் தமக்காக பாரா மன்றம் ெசல்வதில்ைல. அந்த ச கம் சார்ந்த 

ெபா ளாதாரம் , உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி மற் ம் ச க பா காப்  ஆகியவற்ைற 
உ திப்ப த்தேவ அங்கு ெசல்கின்றனர். ஆகேவ ஆ ங்கட்சிக்கு வாக்களித்தால் 
மட் ேம இைவ எல்லாவற்ைற ம் ெபற டி ம். எதிர்க்கட்சி வரிைசயில் வீேண 
உட்கார்ந்தி ந்  காலத்ைத ஓட்ட டியா . எனேவ யா க்கு வாக்களிக்க ேவண் ம் 
என்ப  குறித்  மக்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். 

ஹாலிஎல பகுதியின் ெராக்கெதன்ன ெப ந்ேதாட்ட ெதாழிற்சாைல கடந்த பல காலங்களாக டப்பட்டி ப்பைத கண்டித்   
திங்கட்கிழைமயன்  ேதாட்ட காைமத் வத்திற்ெகதிராக ெதாழிலாளர்களினால் ேபாராட்டம் ஒன்   ன்ென க்கப்பட்ட .  
இதற்கு தீர் கா ம் வைகயில் இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் சங்கத்தின் ெபா ச்ெசயலாள ம், ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
ப ைள மாவட்ட ேவட்பாள மான வடிேவல் சுேரஷ், ேதாட்ட காைமத் வத் டன் ேபச்சுவார்த்ைதயிைன ேமற்ெகாண்ட ேபாதி ம் 
பயன்கிைடக்கவில்ைல. இைதய த்  ேவட்பாளர் வடிேவல் சுேரஷ்  ெதாழிலாளர்க டன் வீதியில் அமர்ந்  ேபாராட்டத்தில் ஈ ப வைத 
படங்களில் காணலாம்.        படங்கள்: ப ைள நி பர்

ேதУதХ பaக Х ஈΡபΡС  பாடசாைல żФς˘யУகЦ 
˙சனС ெதǿ˙ЖΜС கХ˙ சοகН னУ  



   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

சிக்கனமாகச் ெசல  
ெசய்வதன் லம் 
பணப் பிரச்சிைனகைள 

சமாளிக்கலாம். உத்திேயாக 
ஸ்தர்களில் சில க்கு ெபா ப்பான 
பதவிகள் கிைடக்கலாம். 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு, 
அ வலக 

விஷயங்களில் தி ப்திகரமான 
ேபாக்கு ெதன்ப ம். சக 
ஊழியர்கைள அ சரித் ச் 
ெசல் ங்கள். 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்களில் 
சில க்கு இடமாற்றம், 

பதவி உயர்  ேபான்ற நற்பலன்கள் 
கிைடக்கக்கூ ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள் படிப்படியான 
வளர்ச்சிையக் காண்பார்கள். 

ைதரியத்ேதா  
ெசயல்ப ம் 

நாள். கு ம்ப வ மானத்ைத 
உயர்த் ம் யற்சியில் அக்கைற 
ெச த் வீர்கள். நீடித்த ேநாயிலி ந்  
நிவாரணம் கிைடக்கும். 

உத்திேயாக 
ஸ்தர்க க்கு உயர் 

அதிகாரிகளின் ஆதர  இ ந்தா ம், 
எதிர்பார்த்த ச ைககள் கிைடக்குமா 
என்ப  சந்ேதகம்தான். கு ம்பம் 
கலகலப் ம், சலசலப் மாக நடந்  
வ ம்.

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு இடமாற்றம், 
பதவி உயர்  கிைடப்பதில் இ ந்  
வந்த தைடகள் அக ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
உைழப்பிற்ேகற்ற வ மானத்ைதப் 
ெப வார்கள். 

உத்திேயாகஸ 
்தர்க க்கு, 
அ வலகத்தில் 

ைவத்த ேகாரிக்ைககள் நிைறேவற 
இப்ேபாைதக்கு வாய்ப்  இல்ைல. 
இ ப்பி ம் யற்சிைய ைகவிட 
ேவண்டாம். ெதாழில் ெசய்பவர்கள், 
அைடவார்கள். 

ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், 

தங்கள் ைறயில் ன்ேனற்றமான 
ேபாக்ைக ம், நல்ல 
வ மானத்ைத ம் ெப வார்கள். 
கு ம்பத்தில் கு கலத்திற்குக் 
குைறவி க்கா .

நற்பலன்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக 

நைடெப ம் வாரமாக இந்த வாரம் 
அைம ம். உத்திேயாகஸ்தர்க க்கு, 
அ வலகத்தில் தி ப்திகரமான 
நிைல ெதன்ப ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு 

எதிர்பார்த்தபடி இடமாற்றம், பதவி 
உயர்  அைமயக்கூ ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
நல்ல ன்ேனற்றம் காண்பார்கள். 

உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
அ வலக விஷயங் 
களில் தி ப்திகரமான 

ேபாக்ைக காண்ப  கடினம். 
என்றா ம் ெபா ைமயாக உங்கள் 
அன்றாடப் பணிகளில் கவனம் 
ெச த்தி வா ங்கள். 

சகப்பணியாளர்கைள 
அ சரித் ச் 

ெசன்றால், ேதைவயற்ற 
பிரச்சிைனகள் வரா . ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
ன்ேனற்றமான ேபாக்ைக 

காண்பார்கள். 
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வீ  வீடாக யாசகம் ெபற்  
பா 50,000 பணத்ைத யாசகர் 

ஒ வர் ெகாேரானா நிவாரண 
நிதிக்காக 10000 வீதம் 5ஆவ  
ைறயாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் 

வழங்கி ள்ளார். இந்த யாசகர் 
த் க்குடி மாவட்டம் 

ஆலங்கிண  பகுதிைய ேசர்ந்த 
ல்பாண்டியனாவார். இவ க்கு 
இ  மகன்கள், ஒ  மகள் என 3 
பிள்ைளக டன் வாழ்ந்  வந்த 
நிைலயில் அவர  மைனவி 
இறந்தபின்  ெபா ேசைவயில் 
ஈ படத்ெதாடங்கினார்.

பல்ேவ  பகுதிக க்கு ெசன்  
யாசகம் ெபற்  அந்த பணத்ைத 
பள்ளிகள், ஆதரவற்ேறார் 
இல்லங்க க்கு வழங்கி உதவி 
ெசய் வ கிறார். இந்நிைலயில் 
கடந்த மார்ச் மாதம் ம ைரக்கு வந்த 
நிைலயில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் 
அரசு பள்ளியில் தங்கியபடி ம ைரயின் 
பல்ேவ  பகுதிக க்கு ெசன்  யாசகம் 
ெபற்  வ கிறார்.
இவ்வா  யாசகம் ெபற்ற 10 ஆயிரம் 
பணத்ைத கடந்த ேம மாதம் ெகாேரானா 
நிவாரண நிதிக்கு வழங்கினார். 
அைதத்ெதாடர்ந்  நான்கு ைற பா 10000 
வீதம் ெமாத்தமாக இ வைர  பா 50000 
பணத்திைன ெகாேரானா நிவாரண நிதியாக 
மாவட்ட ஆட்சியர் டி.ஜி.வினய்யிடம் 
வழங்கினார்.

இவர் ஏற்கனேவ யாசகம் ெபற்  யல் 
நிவாரண நிதி உள்ளிட்ட பல்ேவ  நிவாரண 
உதவிகைள ெசய்தவராவார் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .யாசகம் ெபற்ற பணத்ைத 
அரசுக்கு நிதியாக வழங்கிய ல்பாண்டியனின் 
ேசைவைய அைனத்  தரப்பின ம் பாராட்டி 
வ கின்றனர். ஆண் ேதா ம் காமராஜர் 
பிறந்தநாளான கல்வி வளர்ச்சி நாளில் 
பள்ளிக க்கு உதவிெசய்வைத வழக்கமாக 
ெகாண்ட ல்பாண்டியன், தற்ேபா  
ெகாேரானா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்ப ம் 
ஏைழ எளிேயா க்கு உத ம் வைகயில் நிதி 
வழங்கி வ கிறார். ெதாடர்ந்  இந்த ஆண்  

வதி ம் வசூல் ெசய்  ெகாேரானா 
நிவாரண நிதி அளிப்ேபன் என ெதரிவித்தார்.

ΗΡ Ηடாக யாசகС ெபФற ρ.50,000 பணНைத 

ெகாேரானா ǺவாரணН ФΜ வழЗźய யாசகУ

9 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

இந்த ஆவணம் வர்த்தமானியில் 
பிரசுரிக்கப்பட்டி ப்பின் ேதர்தல் பிரசாரக் கூட்டங்களில் 
பங்குபற் ம் மக்களின் ெதாைக 100 ேப க்கு 
வைரயைற ெசய்யப்பட்டி க்கும் என்பேதா  ச க 
இைடெவளி ம் சரிவர ேபணேவண்டி ஏற்பட்டி க்கும். 
ஆனால், தற்ேபாைதய நிைலயில் அதைன ெசய்தால் 
கூட்டங்க க்கு மக்கைள ெகாண் வர டியா  
என்பதற்காகேவ இவ்வா  ெசய்யப்பட் ள்ளேதா 
என்ற சந்ேதகம் அரசாங்கம் மீ  எ வைத தவிர்க்க 
டியா ள்ள .  
இதற்கும் ேமலாக கட் ப்பா கைள 
விதிக்கச் ெசய்த நாட்டின் ஜனாதிபதிேய 
கட் ப்பா கைள மீறி ெசயற்பட்டைமைய ம் 
சில நாட்க க்கு ன்னர் ஊடகங்கள் ஊடாக 
ெவளிக்ெகாண் வரப்பட்டி ந்தைமைய 
மறந் விடலாகா . எம  ஜனாதிபதியின் ேதர்தல் 
பிரசாரங்க க்காக ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டி ந்த 
கூட்டங்களில் 1000 இற்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் கலந்  
ெகாண்டேதா  எவ்வித ச க இைடெவளிக ம் 
பின்பற்றப்படவில்ைல என்பைத இங்கு குறிப்பிட்  
கூ தல் ேவண் ம். ம றம் ஜனாதிபதி   மக்க டன் 
ேசர்ந்  சுயபடம் (ெசல்பி) எ த் க்ெகாண்டைம ம் 
குறிப்பிடத்தக்க . இவ்வா  ெசயற்பட்டைமயான  
மக்கள் மத்தியில் ெகாேரானா பற்றிய அச்சத்ைத 
இல்லா  ெசய்ய காரணமாகி ள்ள . ெபா ப் க்கூற 
ேவண்டிய தைலவர்கேள ெபா ப்பிைன மீ ம்ேபா  
சாதாரண ெபா மக்கள் மட் ம் அதைன கைடப்பிடிக்க 
ேவண் ம் என எதிர்ப்பார்ப்ப  எவ்வைகயில் 
நியாயமாகும்? 
இவ்வா  உயர் மட்டத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் 
தங்கள  வாக்கு பலத்ைதக் காண்பிப்பதற்காக ெபா  
மக்களின் உயி டன் விைளயா கின்றனர். இ  
ஏற் க்ெகாள்ளக் கூடிய விடயமல்ல. நாட்டில் உள்ள 
அைனவ க்கும் சட்டம் ஒ வாேர இ க்க ேவண் ம். 
ஆட்சியாளர்க க்கு ஒ வா ம் ெபா மக்க க்கு 
ேவெறா வா ம் இ ப்ப  ெபா த்தமற்ற ஒன்றாகும். 
இதைன நாட்டின் ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட ஆ ம் தரப்  
மிக ம் கவனத் டன் ைகயாளேவண் ம் என்பேதா  
ன்மாதிரியாக ம் ெசயற்பட ேவண் ம் என்பேத 

ெபா  மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்பாகும். 



                                                              July 15, 2020                                                               17kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

ெகாேரானாவாХ 
575,601 ேபУ பˇ!

ேநபாளத்தில் ெபய்  வ ம் க ம்மைழயால் பல்ேவ  
இடங்களில் ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் நிலச்சரி கள் 
ஏற்பட்டதன் விைளவாக 60 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர். ேம ம் 41 
ேபர் மாயமாகி ள்ளனர். 
ேநபாளத்தில் கடந்த 4 நாட்களில் மட் ம் ஏராளமான 

இடங்களில் ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் நிலச்சரி  
ஏற்பட் ள்ள . ேச ம், சகதி ம் சரிந்  வீ கள் மீ  
வி ந்ததில் பலர் உயிரிேரா  ைதந்தனர். மீட்  பணிகள் 
நைடெபற்  வ கின்றன. 
ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் நிலச்சரி  ஏற்பட்ட பகுதிகளில் 

இ ந்  இ வைர 60 ேபரின் உடல்கள் மீட்கப்பட் ள்ளன. 41 
ேபைரக் காணவில்ைல என ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 

தǽழக ΨதХவУ எடРபாſЖΜ
ெகாேரானா ெதாФΫ இХைல 

ΨகЖகவசС அaОத 
அெமǿЖக ஜனா ப

தலைமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  இல்ைல என்  தமிழக அரசு 
அறிவித் ள்ள .
தமிழகத்தில் 

நா க்கு நாள் 
அதிகரித்  வ ம் 
ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்
பட்டவர்களின் 
எண்ணி
க்ைக ம் உயர்ந்த 
வண்ணம் உள்ள . 
இ ப்பி ம் 
குணமைடேவாரின் 
எண்ணிக்ைக ம் கணிசமாக உயர்ந் ள்ள .
தமிழக அைமச்சர்கள் தங்கமணி, ெசல் ர் 

ராஜூ, ேக.பி.அன்பழகன் உள்ளிட்ேடார் ெகாேரானா 
ெதாற்  காரணமாக சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் தலைமச்சர் எடப்பாடி 

பழனிசாமி மற் ம் அவர  காம் அ வலகத்தில் 
பணியாற்றிய அைனவ க்கும் ேநற்   ன்தினம் 
ெகாேரானா பரிேசாதைன நடத்த .
பரிேசாதைன டிவில் தலைமச்சர் எடப்பாடி 

பழனிசாமி மற் ம் அவர  காம் அ வலகத்தில் 
பணியாற் ம் அைனவ க்கும் ெகாேரானா ெதாற்  
இல்ைல என கண்டறியப்பட் ள்ள .
இைதய த்  தலைமச்சர் எடப்பாடி 
பழனிசாமிக்கு ெகாேரானா ெதாற்  இல்ைல 
என்  தமிழக அரசு அறிவித் ள்ள .

உலகம் வ ம் ெகாேரானா 
பரவியவர்களின் எண்ணிக்ைக 1 ேகாடிேய 

32 இலட்சத்  40 ஆயிரத்  427 ஆக 
அதிகரித் ள்ள . குறிப்பாக அெமரிக்காவில் 
மாத்திரம் 34 இலட்சத்  79 ஆயிரத்  483 ேப க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
சீனாவில் ஹூேபய் மாகாணம் ஹான் நகரில் 

கடந்த ஆண்  டிசம்பர் மாதம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
கண் பிடிக்கப்பட்ட . இந்த ைவரஸ் தற்ேபா  
உலகின் 215 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 32 இலட்சத்  40 ஆயிரத்  427 ேப க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ைவரஸ் பாதிப்  உ தி ெசய்யப்பட்டவர்களில் 

49 இலட்சத்  57 ஆயிரத்  319 ேபர் சிகிச்ைச 
ெபற்  வ கிறனர். சிகிச்ைச ெப பவர்களில் 59 
ஆயிரத்  195 ேபரின் நிைலைம கவைலக்கிடமாக 
உள்ள . 
ைவரஸ் பாதிப்பில் இ ந்  77 இலட்சம் ேபர் 
குணமைடந் ள்ளனர். ஆனா ம், ெகாேரானாவால் 
இ வைர 5 இலட்சத்  75 ஆயிரத்  601 ேபர் 
உயிரிழந் ள்ளனர். 

மரЗகைள கЛſРǼſЖΜС 
இЪேரˇயУகЦ

உங்கள் அன் க்குரியவர்கைள அரவைணக்க 
டியாத கவைலயா? அைத விட் விட்  ங்காவில் 

உள்ள மரத்ைத கட்டிப்பிடி ங்கள் என்  இஸ்ேரல் 
அதிகாரி ெதரிவித் ள்ளார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் தற்ேபா  உலகத்ைதேய 

அச்சு த்தி வ கிற . இ வைர த ப்  ம ந்  
கண் பிடிக்கப்படவில்ைல. இதனால் மக்கள் 
தங்கைன தற்காத் க் ெகாள்ள ச க இைடெவளிைய 
கைடபிடிக்க ேவண் ம். ைகக்ெகா க்கக் கூடா  
என வலி றத்தப்பட் ள்ளனர்.

இதனால் தமக்கும் மிக ம் ேவண்டியவர்களிடம் 
அன்ைபக்காட்ட அவர்கைள கட்டிப்பிடிக்கேவா, 
ைகக்ெகா க்கேவா, அ கில் நின்ற ேபசேவா 
டியாமல் மக்கள் த மா கிறார்கள். இதனால் மன 

அ த்தத்திற்கு உள்ளாகும் நிைல உள்ள .
இந்த மன 

அ த்தத்தில் 
இ ந்  
ெவளிேய 
வர மக்கள் 
ங்காவிற்குச் 
ெசன்  
அங்குள்ள 
மரங்கைள 
கட்டிப்பிடித்  
அன்ைப 
ெவளிப்
ப த் ங்கள், 
ச்ைச நன்றாக 

இ த்  
வி ங்கள் என்ற 

இஸ்ேரலிய ங்கா அதிகாரி ஒ வர் மக்களிைடேய 
பிரசாரம் ெசய்  வ கிறார். ேம ம் உலக மக்க ம் 
இைத ெசய் ங்கள் என ச க வைலதளங்கள் லம் 
இந்த ெசய்திைய பரப்பி வ கிறார்.

அெமரிக்க ஜனாதிபதி ெடானால்ட் ட்ரம்ப் 
தல் ைறயாக கக்கவசம் அணிந்  

ெகாண்  ெபா ெவளியில் ேதான்றியைம 
பரபரப்பாக ேபசப்பட்ட .

 ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய்த்ெதாற்  பரவத் 
ெதாடங்கியதிலி ந்  இ வைரயிலான 
காலத்தில் அெமரிக்க ஜனாதிபதி ெடானால்ட் 
ட்ரம்ப் தல் ைறயாக கக்கவசம் அணிந்  
ெகாண்  ெபா ெவளிக்கு வந் ள்ளார்.

 அெமரிக்க தைலநகரான ெவாஷிங்டனி ள்ள 
இரா வ ம த் வமைன ஒன்றில் 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள இரா வ வீரர்கள் 
மற் ம் சுகாதார பணியாளர்கைள நலன் 
விசாரிப்பதற்காக ெசன்றேபாேத ட்ரம்ப் தல் 
ைறயாக கக்கவசம் அணிந் ள்ளார்.
 இ குறித்  ெவள்ைள மாளிைகயிலி ந்  

ம த் வமைனக்கு றப்ப வதற்கு 
ன்னர் ேபசிய ட்ரம்ப், "நான் எப்ேபா ம் 
கக்கவசங்க க்கு எதிராக இ ந்ததில்ைல. 

ஆனால், அைத அணிவதற்கு தகுந்த ேநர ம், 
இட ம் உள்ளதாக நான் நம் கிேறன்" என்  
அவர் ெதரிவித்தார்.

 ன்னதாக, வ ம் நவம்பர் நைடெபற ள்ள 
ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் தன்ைன எதிர்த்  
ேபாட்டியி ம் ஜனநாயக கட்சிைய ேசர்ந்த 
ேஜா ைபடைன கக்கவசம் அணிந்ததற்காக 
ேகலி ெசய்த ட்ரம்ப், தான் கக்கவசம் 
அணியப்ேபாவதில்ைல என்  
கூறியி
ந்தைம 

குறிப்பிடத்
தக்க .
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நாம் அன்றாடம் சைமய க்கு உபேயாகிக்கிற காய்கறிகளில் 
ஒளிந்தி க்கும் அழகுத் தன்ைமைய ம் ெதரிந்  ெகாள்வேதா ..
சைமய க்குப் ேபாக அதில் தினம் ஒ  பகுதிைய அழகுக்கும் 
பயன்ப த்தலாேம.. 

ெகரட்: விட்டமின் ஏ அதிக ள்ள காய்கறி இ  ச மத்ைத 
ெமன்ைமயாக்கும் தன்ைம ெகாண்ட . ெகரட்ைட பால்விட்  
வி தாக அைரத் , கத் க்கு ேபக் மாதிரிப் ேபாட் க் 
க வினால், நிறம் கூ ம். ெகரட் சாற் டன், ேதன் கலந்  கத்தில் 
ேபாட்டா ம் நிறம் கூ ம்.

உ ைளக் கிழங்கு: இதன் சா  எ த்  க ம் ள்ளிகளின் 
ேமல் தடவ. அைவ மைற ம். கண்க க்கடியில் உள்ள 
க வைளயங்கள் மைற ம். உ ைளக் கிழங்ைக ேவக ைவத் , 
மசித்  அத் டன் இரண்  ஸ் ன் பால், நான்கு ளிகள் ேதன் 
கலந்  கத்தில் தடவினா ம் நிறம் கூ ம்.

ட்ைடக்ேகாஸ்: 
எக்கச்சக்க தா ப் ெபா ட்கள் அடங்கிய  இ . இைத 
நன்றாக ேவகவிட் , அந்தத் தண்ணீரீல் கம் க வினால், 
கம் மாசு ம வின்றி பளபளக்கும்.

தினா: இதன் சாற் டன், சம அள  தண்ணீர் 
கலந்  ப க்களின் ேமல் ேபாட, அைவ 
விட்டால் ேபா ம் என ஓ ம். 
க ம் ள்ளிக ம் மைற ம்.

ெகாத்தமல்லி:

தினம் இரவில் இைதக் 
ெகாஞ்சம் கசக்கி, அந்தச் 
சாற்ைற உத களில் 
தடவி வர, லிப்ஸ்டிக் 
ேபாடாமேலேய உங்கள் 
உத கள் சிவப்பாகும்.

ெசர் விகள் ஸ்பாண்ட லிசிஸ்“ என்ற க த்ெத ம்  
ேதய்மானம் சமீப காலங்களில் மிக ம் அதி க ரித் தி க்
கி ற . இ  க த்தில் உள்ள சவ் ம், எ ம்  க ம் 
ேதய் கிற ஒ  நிைல. பலரின் நாட்பட்ட வலிக்கு இ  
கார ண மாக இ க் கி ற . 

க த்தில் 2 எ ம்  க க்கு இைடேய சவ்  ேபான்ற 
ெபா ள் உண் . சில ேநரங்களில் அந்த எ ம்  
அதீத வளர்ச் சியால் த் திக்ெ காள் ம். இந்தத் 

த்தி ெகாள் ம் பகுதி, க த்தில் இ ந்  ெவளி
வ  கிற நரம்  மண்ட லத்ைத அ த் ம். சில ேநரங்
களில் தண்  வ ட ம் அ த்தப்ப டலாம். இந்த ேநரங்
களில் ைக மட்  மல்லாமல் கா ம் பாதிக்கப்ப டலாம். 
தின ம் இவ்வா  க த்ைத தவ றான நிைலயில் 
ைவப்பதால், ேதய்  நிைல ஏற்ப டலாம். அதிக 
ேவைலப்ப  உள்ள வர்கள், விைள யாட்டில் அதிக 
கவனம் ெச த்  ப வர்கைள இ  பாதிக்கலாம். வய  

ஆக  ஆக இ  அதி க ரிக்கும். 60 வய  ஆகும் ேபா  
அைன வ க் குேம எக்ஸ்ேர எ த் ப் பார்த்தால், க த்ெத
ம்  ேதய்மானம் காணப்பட வாய்ப்  உண் .

இ  அல்லாமல் ேவ  சில 
கார ணங்க ளா ம் க த்ெத
ம்  ேதய்மானம் ஏற்ப டலாம். 

அதி க மாக உடல் ப மன், 
உடற்ப யிற் சிேய ெசய்யாமல் 
இ ப்ப , கன மான ெபா ட்
கைள க் கு வ , க த்ைத 
அடிக்கடி ன்பின் அைசப்ப , 
வைளப்ப , க த்தில் அடி ப

 வ , சி  வயதில் அடி பட்  
கவ னிக்காமல் விட்  வி  வ , 
க த்  தண்  வட அ ைவ 
சிகிச்ைச, க த்தில் இ க் கிற 
சவ்  பி ங் குதல், க த்தில் வாத 
நீர் வ  வ , க த்தில் கனத்
தன்ைம குைற கிற ேநாய் 
ேதான்  வ  ேபான்றைவ 
அந்த கார ணங்கள்.
இந்த ேநாய்க்கான அறி கு
றிகள் ெம  வாக ேதான் ம். 
சில ேநரம் திடீ ெரன்  க ம் 
வலிைய உண்டாக்கும். வலி 
ேலசா ன தா கேவா, 
க  ைம யா ன தா கேவா 
இ க்கும். க த்ைத அைசக்க 
டி யாமல் ேபாகும். ைக தைச களில் 

பலம் குைற ம். ைகைய க் கு 

வதில் சிரமம் ஏற்ப ம். ணிைய பிழி வதில் சிரமம் 
ஏற்ப ம். ைககளில் தைசகள் இ கிப் ேபாகும். 
ைககளில் மரத் ப் ேபாகும் தன்ைம ஏற்ப ம். 
சில க்கு தைலவலி ஏற்படலாம். நடக்கும்ேபா  
தள்ளாட்டம் வரலாம். பதற்றமான சூழ்நிைலகளில் 
சி நீர், மலம் கட் ப்பாடின்றிப் ேபாகும். தண் வடம் 
பாதிக்கப்பட்டி ந்தா ம் இவ்வா  வ ம்.

ேதைவ யான ெபா ள்கள் 
இட்லி  3, கட ைல மா   2 ேமைஜக்க
ரண்டி ,ெபரிய ெவங்காயம்  1
பச்ைச மிளகாய்  1 ,கறி ேவப்
பிைல, உப்   சிறி   தண்ணீர்  2 
ேமைஜக்க ரண்டி,  ெபாரிப்ப தற்கு 
எண்ெணய் ேதைவ யான அள  

 

ெசய் ைற 
இட் லி கைள  உதிர்த்  ைவக்க ம். 
ெவங்காயம், பச்ைச மிளகாய், கறி
ேவப் பிைல ன்ைற ம் ெபாடி தாக 
ந க்கி ைவக்க ம்.
ஒ  வாய கன்ற பாத் தி ரத்தில் 
உதிர்த்  ைவத் ள்ள இட்லி, ந க்கி 
ைவத் ள்ள ெவங்காயம், பச்ைச 
மிளகாய், கறி ேவப் பிைல, கட ைல

மா , உப்  எல்லா
வற்ைற ம் ஒன்றாக 
கலந்  அத டன் 
இரண்  ேமைஜக்க

ரண்டி தண் ணீ ம் ேசர்த்  பிைசந்  
சிறிய உ ண்ைட க ளாக உ ட்டி 
ைவக்க ம்.
அ ப்பில் கடாைய ைவத்  
எண்ெணய் ஊற்றி சூடா ன ம் கடாய் 
ெகாள் ம் அள க்கு உ ண்ைட
கைள ேபாட ம் ஒ  றம்  ெவந்
த ம் ம  றம் தி ப்பி ேபாட ம். 
இ   ற ம் நன்கு ெவந்த ம் 
எ க்க ம்

அரிசி, ப ப்  வைககைள பத்திரப்ப த்தி 
ைவக்கும்ேபா , சிறி  காய்ந்த 

ேவப்பிைலகைள ேபாட்  ைவத்தால், 
, ச்சிகள் வரா .

பீங்கான் தட் கள், கண்ணாடிப் ெபா ட்கள் பீங்கான் தட் கள், கண்ணாடிப் ெபா ட்கள் 
ேபான்றவற்ைற வரிைசயாக அ க்கும்ேபா  ேபான்றவற்ைற வரிைசயாக அ க்கும்ேபா  
கீறல் விழாமல் இ க்க ஒவ்ெவா  தட்டின் கீறல் விழாமல் இ க்க ஒவ்ெவா  தட்டின் 
இைடயி ம் டிஷ்  ேபப்பைர ைவத்  இைடயி ம் டிஷ்  ேபப்பைர ைவத்  
வி ங்கள். ஒன்ேறா  ஒன்  உைடயாமல் வி ங்கள். ஒன்ேறா  ஒன்  உைடயாமல் 

தட் கள் பா காப்பாக இ க்கும்.தட் கள் பா காப்பாக இ க்கும்.

காய்கறி ெவட் ம் பலைகயி ள்ள கைறைய காய்கறி ெவட் ம் பலைகயி ள்ள கைறைய 
ேபாக்க ஒ  எ மிச்சம் பழத்தின் சாைற ேபாக்க ஒ  எ மிச்சம் பழத்தின் சாைற 
பிழிந்  கைற உள்ள இடங்களில் ேதய்த்  பிழிந்  கைற உள்ள இடங்களில் ேதய்த்  
அைர மணி ேநரம் ஊற ைவத்  பிறகு அைர மணி ேநரம் ஊற ைவத்  பிறகு 

க வினால் பலைக பளிச்ெசன்  ஆகிவி ம்.க வினால் பலைக பளிச்ெசன்  ஆகிவி ம்.
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ஓமன் நாட்டின் எல்ைலைய ஒட்
டி ள்ள அல் அய்ன் பகு தியில் 
மலகத் என்ற இடத்தில் அல் சார 
என்ற 100 ஆண் கள் பைழ ைம
யான மரம் கண்  பி டிக்கப்பட் . 
இந்த மரம் பாைற க க்கு 
இைடேய வளர்ந் ள்ள . ெபா
வாக இந்த வைக மரம் ராசல் 
ைகமா பகு தியில் மட் ேம வளரக் 
கூடி ய . அல் அய்ன் பகு தியில் 
வளர்ந் ள்ளன. இந்த மரம் குறித்த 
தகவல் நீண்ட கால மாக ெதரி
யாமல் இ ந் ள்ள .
இந்த மரத்தின் இைல கைள 
ெபா  மக்கள் தண் ணீரில் ெகாதிக்க 
ைவத்  ம த் வ பயன்பாட்
க்கு பயன்ப த் தி ள்ளனர். 

இத்த க வைல சுற் ச் சூழல் 
ஆய்  மற் ம் வன ேமம்
பாட்  ஏெஜன்சி 2003ஆம் 
ஆண்  ெவளி யி டப்பட்
ள்ள தக வலில் ெதரி விக்

கப்பட் ள்ள .இ  குறித்  அ  தாபி சுற் ச் சூழல் 
ஏெஜன் சியின் ெபா ச் ெசய லாளர் டாக்டர் ேஷக்கா 
சலீம் அல் தாகிரி கூறி ய தா வ :

இந்த மரத்தின் எண் ணிக்ைகைய எவ்வா  அதி க ரிக்க 
டி ம் என்ப  குறித்  பல்க ைலக்க ழ கங்களில் 

ஆய்  நடத்தப்பட்  வ  கி ற . இதில் ெவற்றி 
கிைடக்கும் பட்சத்தில் குறிப் பிட்ட சில இடங்களில் 
இந்த மரங்கைள வளர்க்க யற்சி ேமற்ெ காள்ளப்
ப ம். இந்த மரத்தில் ஜன வரி, ெபப்ர வரி மாதங்
களில் க்கள் க்கும். மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்

களில் காய்கள் காய்க்கும்.அமீ ரகம் தவிர ஆ பி ரிக்க 
நா கள், எகிப் , ஏமன், ேஜார்டான், பலஸ் தீனம் 
உள் ளிட்ட நா  க ளி ம் இந்த மரம் வள ரக் கூ டி
ய . இதைன எகிப்  நாட்  மக்கள் னி த மாக 
க தி வந் ள்ள  வர லாற்  ஆய் கள் லம் 
ெதரிந்  ெகாள்ளலாம். அமீ ரகம் மற் ம் ஓமன் 
ஆகிய நா  களில் மிக ம் சிறிய அள வி ேலேய 
இந்த மரங்கள் இ ந் ள்ளன. அமீரகத்தில் இந்த 
மரங்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகரிக்க நடவடிக்ைக 
எ க்கப்ப ம். இவ்வா  அவர் கூறினார்.

எல்ேலா ம் ேஹாட்டல்களில் 
சாப்பி ங்கள், பில்ைல அரேச 
ெச த் ம் என அரசு அதிரடியாக 
அறிவித் ள்ளதால் ெபா  மக்கள் 
மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்
பிரித்தானியாவில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் தாக்கம் ெகாஞ்சம் 

ெகாஞ்சமாக 
குைறந்  வ ம் நிைலயில் அந்நாட்டில் 

ஊரடங்கு விதி ைறகைள தளர்த்த அந்நாட்  அரசு 
டி  ெசய் ள்ள . ேம ம் பிரித்தானியாவில் 

மிக ம் இலாபகரமாக நடந்  வந்த ேஹாட்டல் ைற 
மற் ம் சுற் லாத் ைற ப வீழ்ச்சி அைடந்த 
காரணத்தால் இந்த இரண்  ைறகைள ம் 
மீட்க அரசு ஒ  சில அதிரடி அறிவிப் கைள 
ெவளியிட் ள்ள . அவற்றில் ஒன் தான் 
பிரித்தானியாவில் உள்ள மக்கள் அைனவ ம் திங்கள் 
தல் தன் வைர ன்  நாட்கள் ேஹாட்டலில் 

சாப்பிட் க் ெகாள் ங்கள் என் ம் அவ்வா  நீங்கள் 

சாப்பி ம் 
பில்லில் 50வீதத்ைத அரசு 

ெச த்திவி ம் என்  ெதரிவித் ள்ள . இதனால் 
மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர்.ெகாேரானா 
ைவரஸ் தாக்கம் காரணமாக ேஹாட்ட க்கு 
வர மக்கள் தயங்குவதாக ம் இந்த அறிவிப்  
காரணமாக அைனவ ம் ேஹாட்ட க்கு வர 
வாய்ப்பி ப்பதாக ம் இதனால் ேஹாட்டல் ைற 
மீண் ம் வளர்ச்சி அைட ம் என்  பிரித்தானிய 
அரசு இவ் அறிவிப்ைப ெவளியிட்ட  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க
ேஹாட்டல்கள், ேப உள்ளிட்ட அைனத் க்கும் 
இந்த ச ைக உண்  என்பதால் ேஹாட்டல்களில் 
ெபா மக்கள் குவியத் ெதாடங்கி ள்ளனர். இந்த 
ச ைக வ ம் ஒகஸ்ட் இ தி வைர உண்  என்  
பிரித்தானிய அரசு அறிவித் ள்ள .

! 

வட்ஸ் ஆப், 
ெமசஞ்சர் 
மற் ம் 
இன்ஸ்டாகிராம் 
ஆகிய 
ன்ைற ம் 

ஒன்றாக்கிட 
ேபஸ் க் 
நி வனம் டி  ெசய் ள்ள .
ேபஸ் க்கின் கிைள நி வனமான வட்ஸ் ஆப் மற் ம் 
இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியன ஒன்றிைணந்  ன்  
ஆப்களின் நண்பர்க ட ம் எளிைமயாக சாட் 
ெசய் ம் வசதிைய ேபஸ் க் நி வனம் ெகாண் வர 
உள்ள . இதன் லம் வட்ஸ் ஆப்பில் மட் ேம 
நீங்கள் இ ந்தா ம், இன்ஸ்டாகிராம் நண்பர் 
ஒ வ டன் உைரயாடலாம் எனத் ெதரிகிற .
ஆனா ம் இந்த வசதி அ த்த ஆண் தான் 
நைட ைறக்கு வ ம் என ெசால்லப்ப கிற .
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உலகில் தின ம் எண்ணற்ற மாற்றங்க ம், 
கண் பிடிப் க ம் உ வாகி வ கின்றன. 
இந்நிைலயில் ஆபிரிக்க நா களில் ஒன்றாக 
ெகன்யாவில் உலகிேலேய தன் ைறயாக 
வணிக ரீதியிலான ப ன் வழி இைணயதள ேசைவ 
ெதாடங்கப்பட் ள்ள .
இந்நிைலயில், ெகன்யாவில் உள்ள பாரிங்ேகாவில் 
உள்ள கிராமங்க க்கு ப ன்கள் லமாக 
அதிவிைரவான 4 ஜி ேசைவைய கூகுள் 
நி வனத்தின் தாய் நி வனமான ஆல்பாெபட்டின் 

டன், ெகன்ய ெதாைலெதாடர்  நி வனம் 
இைணந்  ேமற்ெகாண் ள்ள .
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டில் வீசிய யல் காற் க்குப் 
பிறகு சுமார் 2 லட்சத்  50 ஆயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்ட மக்கள் இைணயதளம் வழிேய 
இைணய ப ன்கள் மற் ம் .எஸ் ெடலமாக் 
ஆப்ேரட்டர்கைளப் பயன்ப த்தி ள்ளனர்.
இதனால் ஏராளமான மக்கள்
பயனைடந் ள்ளதாக தகவல் ெவளியாகிற . 
இந்த ேயாசைன ெதாழில் ட்பத்தில் பின் தங்கிய 
கிராமங்கங்களில் ஒ  மாற்றத்ைத உ வாக்கலாம் 
என ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . இந்தப் திய 

யற்சிைய பல ம் பாராட்டி வ கின்றனர்.
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இப்படத்திற்கு ெபா த்தமான வர்ணம் தீட்டி, 
கூப்பைன 

நிரப்பி தபாலட்ைடயில் ஒட்டி 20.07.2020 இற்கு 
ன்  

வர்ணம் தீட் ேவாம், சி வர் பகுதி, 
சூரியகாந்தி, இல 1/3, காமினி ேபக்கரி 
கட்டிடம், இரண்டாம் பிரதான வீதி, 

அட்டன். 
என்ற கவரிக்கு அ ப்பி ைவ ங்கள்.

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

எஸ்ஆ பி அஸ்வினி,
தரம் 6,இ/கனகநாயகம் 
த.ம.க.பலாங்ெகாைட

ஆர்.பவணிதா,
ம்பில்ட்,

மஸ்ெகலியா.

தி.மி ந்தா,தரம் 
1,ெவரல்பத்தன 
த.வி,ம ல்சீைம.

எஸ்.சுேபசிகா,ெகாரீன்  
சி வர் பராமரிப்  

நிைலயம்.

எஸ்.
சுகிர்தன்,தரம்9,ஸ்ரீ/
இராமகி ஷ்ணா,ம.க.

க.தீபக்,தரம் 7C,
டி.எஸ்.கல் ரி 
ெபாரைள.

ேம. ஷா வாரகா, 
U.K.G.

சிமிர்னா பாலர் 
பாடசாைல

ஆர்.உமர்,தரம்1A,
க/ஜாமி ல் அஸ்ஹர் 
மத்தியா கல் ரி.

ச.வர்ஷினி,U.K.G.
திலின த்  
அட்டன்

.யஷீர் கிறிஸ் 
தரம்2, னிெவஞ்சர்
சர்வேதச பாடசாைல. 

எம்.எஸ்.எப்.
நப்லா,தரம் 5T,ெசன்.
அந்தனிஸ்.மகளிர் 

கல் ரி.

ஆர்.நிேவதிகன்,தரம் 
2D, னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா கல் ரி.

பி. க் ஷயா,ேலாகி 
ன்பள்ளிபாடசாைல
தலவாக்கைல.

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

ேலா.ெஷேரானி 
இேமஷா,

ைலலண்ட் கல் ரி.

எச்.ஷேரான்,தரம் 
2D, /ெகாட்டகைல 

த.வி.

ஆர். ஜிக் ஷன்,தரம் 
3B,எல்பட த.வி.
ெபாகவந்தலாைவ.

எம்.எஸ்.பர்வின்,தரம் 
8T,ெசன்.அந்தனிஸ் 
மகளிர் கல் ரி

ேசா.ெஹமனயா,தரம் 
2C, ளியாவத்ைத 
ஆ.த.வி.டிக்ேகாயா.

எம்.ஐ.எம்.இஷான்,
தரம்3,அேசாகா 

வித்தியாலயம் கண்டி.

பி.ம க் ஷினி,தரம் 4,
ெபாகவான 

கில்லார்னி த.வி.

வர்ணம் தீட் ேவாம்

எஸ்.ரக் ஷிகா ந.ேமானிஸ்காந்

ஆர்.த ணி

பன் ர் 
டிவிஷன் அட்டைனச் ேசர்ந்த 

சுதாகர், இலங்ேகஸ்வரி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்லி ரக் ஷிகா தன  ஒன்பதாவ  
பிறந்தநாைள கடந்த 09.07.2020 அன்  

ெகாண்டாடினார் இவைர அன்  அம்மா, அப்பா 
மற் ம் உற்றார் உறவினர்கள் பல்ாண் காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.
இல 82/08 

ெராசிட்டா வீடைமப்  
திட்டம் ெகாட்டகைலையச் ேசர்நத 

நகுேலந்திரன், பிரியதர்ஷினி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் ேமானிஸ்காந் தன  

ஆறாவ  பிறந்தநாைள கடந்த 03.07.2020 அன்  
ெகாண்டாடினார்.இவைர அன்  அம்மா, அப்பா 
மற் ம் உற்றார் எறவினர்கள் பல்லாண் காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

U.P.G.டிவிஷன் 
பம்பெகால்ல 

பலாங்ெகாைடையச் ேசர்ந்த ரேமஷ், 
சித்திரகலா தம்பதிகளின் ெசல்வப் தல்வி த ணி 
தன  இரண்டாவ  பிறந்தநாைள எதிர்வ ம் 
17.07.2020 அன்  ெகாண்டா கின்றார்.இவைர 
அன்  அம்மா, அப்பா மற் ம் உற்றார் 
உறவினர்கள் பல்லாண் காலம் வாழ 

வாழ்த் கிறார்கள்.



                                                              July 15, 2020                                                          21kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

இன்ைறய காலகட்டத்தில்  
சட்டப்படியான  பதி  
தி மணங்கள்  அதிகரித்த 
வண்ணேம இ ந் வ கின்றன. இ  
வரேவற்கக்கூடிய ஒ  ன்ேனற்றம் 
என்றா ம் கூட   அதனால் 
ெபற்ேறார்கள் கங்ெகா த்  வ ம் 
ன்பங்கள் ெவளியில் ெசால்ல 
டியாத அளவிற்கு ேசாகமாக 

இ க்கின்ற . 
18 வயைத கடந்த டன் பதி த் தி மணம் 

ெசய்யலாம் என்ப  சட்டமாகும். இ ந் ம் 
18 வ டங்கள் பிள்ைளகைள  வளர்த்ெத த்த 
ெபற்ேறார்க க்குத் ெதரியாமல் அண்ைமக்காலமாக 
இவ்வா  பதி  தி மணங்கள் இடம்ெபற்  வ வ   
ஒ  வைகயில் ச க பிரச்சிைனயாகும். 

  பாடசாைலயில் கற்கும் ேபாேத இவ்வாறான 
விடயங்கள் இடம்ெப கின்றன. 18 வயைத 
ர்த்திெசய்த ஆ ம் ெபண் ம் அேத வயைத 

உைடய சாட்சியாளர்கள் இ வ ம் இைணந்  
இவ்வாறான சம்பவங்க க்கு ைண ேபாகின்றனர். 
இன்  ெதாழில் நி வனங்களின் ெதாழில் வழங்கும் 

ேபா  ெபாலிஸ் சான்றிதழ்,கிராமேசவகர் 
சான்றிதழ்,சமாதானநீதிவான் சான்றிதழ், 
பாடசாைலஅதிபரின் நற்சான் பத்திரம், 
கு ம்ப உ ப்பினர் அல்லாதவர்களின் 
சான்றிதழ் என அைனத் ம் ேகட்ேட 
ெதாழில் வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால் 
பல்லாண்  காலம் வாழேவண்டிய 
தம்பதியின க்கு 18 வயைத  மட் ேம 
பார்ப்ப  ேவதைனயான ஒன்றாகும். 
அண்ைமக்காலமாக மைலயகத்தின் 

பல பகுதிகளில் இவ்வா  இடம்ெபற்  
வ கின்ற . குறிப்பாக அட்டன் 
பிரேதசத்தில் இவ்வா  நைடெப வ  
அட்டன் வாழ் ெபற்ேறார்கள் மத்தியில் 
ெப ம் ேசாகத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . 

18 வய வைர ெபற்ேறார்கள் 

எந்தள க்குச் சிரமப்பட்  
தம  பிள்ைளகைள 
வளர்ெத க்கின்றார்கள் 
என்பைத உண ம் ன் 
பதி த் தி மணம் என்ற 
ஆவணத்தில் ைகெயாப்பம் 
இட்  தங்களின் வாழ்க்ைகைய 
சிைதத் க் ெகாள்கின்றார்கள். 

18 வயைத ர்த்திெசய்தால் 
சட்டப்படிதி மணம் 

ெசய் ைவக்க டி ம். ஆனால் எதிர்காலத்தில் 
ஏற்ப ம் பாதிப் க்கைள கவனத்திற் 
ெகாள்ளேவண் ம். அதற்கிணங்க அவசரப்பட்  
இவ்வாறான காரியங்களில் இறங்கும் மாணவர்க க்கு 
அறி ைரயாக சில 
விடயங்கள் இங்கு 
தரப்ப கின்றன. 

• பாடசாைலகாலத்தில் 
ஏற்ப ம் காதல் 
என்ப அறியாத 
ப வக் காதல் 
இதைனபதி த் தி மணம் 
வைரெகாண் ெசல்வ  

எதிர்காலத்தில் 
பாதிப்ைபஏற்ப த் ம் 
என்பைத கவனத்தில் 
ெகாள்ளேவண் ம். 

• நவீன கத்தில் 
18 வயைத 
அைடந்த டன்  
தி மணம் டிப்ப  
உளரீதியில் 
ஒத் ப் ேபாகாத 
விடயமாகும். 

• 18 வயதில் 
வீட்டா க்கு 
ெதரியாமல் 
பதி த் தி மணம் 
ெசய் ெகாள் ம் 

ேபா  இ வ க்கும் ெதாழில் இ க்கின்றதா 
என்பைத கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 

• வாழ்க்ைகைய சிறப்பாகக் ெகாண்  ெசல்ல 
உளரீதியில் தயாராகிவிட்டார்களா என்பைத 
கவனத்திற் ெகாள்ளேவண் ம்.

• வீட்டா க்குத் ெதரியாமல் நைடெப கின்ற  
என்ப  ெதரியவந்தால் ச க நன்ைம 
க திவீட்டா க்கு ெதரிவிக்க யற்சிகள் 
ெசய்யேவண் ம்.

• ஒத்த வய ைடய சாட்சியாளர்கைள ைகெயாப்பம் 
இட அ மதிக்காமல் ச க அந்தஸ் ள்ளவர்களின் 
ன்னிைலயில் நைடெப வைத 

உ திப்ப த்தேவண் ம்.
(இவ்விடயத்தில் தி மண பதிவாளர்கள் சற்  

மனிதாபிமானமாக  சிந்தித்தால் இளம்ப வத்தினரின் 
எதிர்காலத்ைத சுபீட்சமாக்கலாம்) 

• 18 வயைத ர்த்தி ெசய்தால் பதி  தி மணம் 
ெசய்யலாம் என்ப  சட்டமாக இ ந்தா ம் அ மட் ம் 
சட்டம் அல்ல. பதி த்தி மணம் ெசய் க் ெகாள்ள 
வி ம் கின்றர்களின் ெபயர், கவரி விபரத்ைத 

ெபா  இடத்தில் 14 நாட்கள் 
காட்சிப்ப த்தேவண் ம் 
என்பைத ம் கவனத்திற் 
ெகாள்ளேவண் ம். (இ  
எத்தைன இடங்களில் 
நைட ைறயில் உள்ள  
என்ப  ெதரியவில்ைல) 

• பதி த் தி மணம் 
டிந்தப் பிறகு ெபற்ேறார்கள் 

ப ம்பா  ெதாடர்பாக ைகெயாப்பம் இ பவர்க ம், 
அதைன நடத்திைவப்பவர்க ம் உணர் ப் ர்வமாக 
சிந்திக்கேவண் ம்.

• பிள்ைளகள் அறியாதப் ப வத்தில் தவ கள் 
ெசய்பவர்கள் என்பைத உணர்ந் , தவ கைள சுட்டிக் 
காட்டி தி த்தேவண் ம். 

• ெபற்ேறார்களின் வி ப்பப்படி  நைடெபற்றால் 
அவர்களின் எதிர்காலம் நன்றாக இ க்கும் என்பைத 
உணர ைவக்க ேவண் ம்.

• தனிேய 18 வயைத மாத்திரம் எ ேகாளாக எ க்கக் 
கூடா . 
இவ்வாறான விடயங்கள் ச கத்தில் அதிகரித்  

வ கின்ற . இதைன  த ப்பதற்கு ச கம் சார்ந்  
சிந்திக்க ேவண் ம்.  

                                        மேகஷி  –அட்டன்

சЛட Β யான இளவயΤ ΪமணЗகЦ  
ஏФபΡН  வΪС சοக ǼரИżைனகЦ

அண்ைமக்காலமாக மைலயகப் 
பிரேதசங்களில் சட்ட ரீதியான 
இளவய  தி மணங்கள் 

அதிகரித்  வ கின்றன. 18 வயைத 
கடந்த பல கல்வி கற்  வ ம் 
மாணவர்கள் ெபற்ேறா க்குத் 
ெதரியாமல் நண்பர்களின் 
சாட்சி ைகெய த் டன் பதி  

தி மணங்கள் ெசய்  வ கின்றனர். 
பின்னர் காரணமில்லா  

பிரிகின்றனர். இ  தற்ேபா  
ஒ  ச கப் பிரச்சிைனயாக 
உ ெவ த் ள்ள . 

 இலங்ைக மைலயக மன்றத்தின் 
ெபா க்கு  கூட்ட ம்,உயர்மட்ட 
உ ப்பினர்க க்கான ஒன்  கூட ம்  
கடந்த 12 ஆம் திகதி காைல இலங்ைக 
மைலயக மன்றத்தின் தைலைம 
காரியாலயத்தில் இடம்ெபற்ற .
இந்த ஒன் கூடலில் பல க்கிய 

விடயங்கள் கலந்தாேலாசிக்கப்பட்டன.
இலங்ைக மைலயக மன்றத்தின் தைலவர் 

சிவன் ரவிசங்கர் எதிர்கால திட்டங்கள் 
குறித் ம், ெகாள்ைககள் குறித் ம் 
விளக்கமளித்தார்.
இதைனத் ெதாடர்ந்  மன்றத்தின் ெசயலாளர் 

சுப்ைபயா வசந்தராஜ்  இலங்ைக மைலயக 
மன்றத்தின் ெசயற்பா கள் குறித்  தம  

க த் க்கைள ெவளியிட்டார். அதன் பின்னர்   
மன்றத்திற்கான ேதசிய அைமப்பாளராக 
ெபாறியியலாள ம், மாத்தைள மாவட்ட 
ன்னாள்  அைமப்பாள மான ராைசயா 

பிரதீப்குமார் , ஊடகம் மற் ம் பரப் ைரக்கான  
ெபா ப்பாளராக ன்னாள் வெரலியா  
மாவட்ட ெபா ப்பாளர் ஆதிசிவம் அஜந்தன் 
மற் ம் ெபண்கள் பிரிவின் ெபா ப்பாளராக 
ன்னாள் மக்கள் ெதாடர்பாள ம், வெரலியா  
மாவட்ட ெபண்கள் பிரவின் தைலைம 
ெபா ப்பாள மான ேரகா ராேஜந்திரன், 
இைண ெபா ளாளராக ன்னாள் 
இரத்தின ரி ெபண்கள் பிரிவின் தைலைம 
ெபா ப்பாளர் விஷ் குமார் த ஷா ம், 
அச்சக ெபா ப்பாளராக ெமேடாலினா ம்   
நியமிக்கப்பட்டனர். ேம ம் மாத்தைள 
மாவட்டத்திற்கு திய அைமப்பாளராக 
ஷ்பகுமா ம் வெரலியா  மாவட்டத்திற்கு 
திய அைமப்பாளராக விஜயகாந் ம் 
நியமிக்கப்பட்டனர்.

  மன்றத்தின் உயர்மட்ட கு  
உ ப்பினர்கள் தம  கிைளகள் குறித்த 

ெசயற்பா கள் ெதாடர்பி ம், எதிர்கால 
திட்டங்கள் ெதாடர்பி ம் தம  க த் க்கைளத் 
ெதரிவித்தனர்.

இலЗைக மைலயக மПறН П 
ெபாΤЖΜή δЛடΨС, ஒПΫ δடάС 
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
இல- 551                     

1. உலக அதிசயமான பிரமிட்கள் அைமந் ள்ள 
நா .
6. ஜனகனின் மகள்.
8.ெபா ள் அல்ல  ெசாத் .
15. மரக்கறிகளில் ஒன் . (குழம்பி ள்ள )
20. ஒட் வதற்கு உத வ . (தி ம்பி ள்ள )
24. இவர்க க்கு ல் ம் ஆ தம். 
(குழம்பி ள்ள )
31. அச்சு ஊடகம்.
36. நிலத்தில் வள ம் ஒ  வைகத்தாவரம். 
(தி ம்பி ள்ள )
43. படிவம் என்  ெசால்லலாம்

1. பைகவன்.
2. ேகாள்.
4. உள்ளைத உள்ளவாேற அறிவைதப் பற்றிய 
ெகாள்ைக. (குழம்பி ள்ள )
10. இலங்ைகயில் உள்ள மிகப்ெபரிய 
சரணாலயம். (குழம்பிவ ம் இதில் கைடசி 
எ த்  இல்ைல) (5 எ த் க்கைள ெகாண்ட )
20. நிரல். (குழம்பி ள்ள )
21. விேராதி. (குழம்பி ள்ள )
26. ெநற்றி ெபாட் . (குழம்பி ள்ள )
29. அழியாத ெசல்வம்.
37. காயம்.

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்

பாராட்  ெப ேவார்
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தி மதி. ஸ்டினா ேமரி ெசபஸ்டியன் – இராகைல.
எம்.லக்ஸ்மன் – ரெஜெவல.
கஸ் ரி கரியெப மாள் – கண்டி.
தி மதி உஷா ேதவி ேஜான்சன் – ெகா ம்  05.
வி.அக்னயா – அட்டன்.
பத்மா அெலக்ஸான்டர் ெகாட்டகைல.
ஆர்.மரியேபடில்லா – ரஜெவல.
வ.அபிலாஷினி – மாத்தைள.
தி மதி ேஜாதில மி – கம்பைள.
எஸ்.ெசல்வராஜா – ப ைள.
இரா.இந் மதி – நாவலப்பிட்டி.
சி.திவ்யா – இரத்தின ரி.
அ.சந்தியாகு – கண்டி.
ஆர்.ஹபினயா – ேநார் ட்.
சின்ைனயா ெசல்வராஜ் – ெகா ம்  – 11.
இராேஜந்திரன் ஜயந்திமாலா  – சல்லாைவ.
தி மதி சந்திரா ரவீந்திரன் – அட்டன்.
தி மதி கதீஸ்வரி ரவி – அட்டன்.
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பிரசுரமாகி ள்ள கூப்பைன நிரப்பி தபால் அட்ைடயில் ஒட்டி 
எதிர்வ ம் 24.07.2020 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் அ ப்பி ைவக்க ம்.                                           
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உலக źМணНைத ெவПற Ǽறேக ΪமணС

யார் சிறந்த தைலவர் கங்குலியா, ேதானியா 
என்பைதக் கணிக்க பல்ேவ  அள ேகால்கைள 
ன் ைவத்  ஸ்டார் ஸ்ேபார்ட்ஸ், ஈ.எஸ்.பின் கிரிக் 

இன்ேபா இைணந்  நடத்திய க த் க்கணிப்பில் 
பங்குெபற்றவர்களில் ன்னாள் இந்திய வீரர் 
கி ஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந் ம் ஒ வர்.
இவேரா  ெதன் ஆபிரிக்க ன்னாள் தைலவர் 

கிேரம் ஸ்மித், குமார் சங்கக்கார, ெகௗதம் கம்பீர் 
ஆகிேயா ம் கலந்  ெகாண்  வாக்களித்தனர்.
இதில் கங்குலி, ேதானி குறித்  கி ஷ்ண

மாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் கூறியதாவ , கடினமான 
நிைலைமகளில் கங்குலி ெடஸ்ட் ேபாட்டிகைள 
ெவல்லத் ஆரம்பித்தார். அவர  தைலைமயில்தான் 
இங்கிலாந்ைத இங்கிலாந்தில் வீழ்த்த டி ம். 
அ ஸ்திேரலியாைவ அங்கும் பாகிஸ்தாைன 
பாகிஸ்தானி ம் வீழ்த்த டி ம் என்ற மன 
உ திைய இந்திய அணி ெபற்ற . இந்த 
நம்பிக்ைக கங்குலி லம் கிைடத்த .
கங்குலி இந்திய அணியின் மன அைமப்ைபேய 

மாற்றினார். பிறகு பிரமாதமான ஒ  ெவற்றி 
அணிைய உ வாக்கி தட்டில் ைவத் , ‘ேதானி, 
இேதா அ ைமயான அணிைய அளித் ள்ேளன், 
நாங்கள் ெதாடங்கியைத நீங்கள் ெதாடர 
ேவண் ம்’ என்றார்.
ேதானிையப் ெபா த்தவைர 2011 

உலகக்கிண்ண சம்பியன்ஸ் ட்ராபி, 2007 டி20 
உலகக்கிண்ண என்  ஒ நாள், டி20யில் 
ேதானியின் தாக்கம் தைலவராக மிகப்ெபரிய . 
தைலவராக மட் மல்ல, வீரராக, விக்ெகட் 
கீப்பராக ெபரிய தாக்கம் ெச த்தி ள்ளார், இதைன 
மறந்  விட ேவண்டாம். இவ்வா  கூறினார் 
கி ஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த்.

ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் 
இளம் வீரரான ரஷிட் கான் தங்கள் 
அணி உலகக்ேகாப்ைபைய 
ெவன்றபிறகுதான் தி மணம் 
ெசய் ெகாள்ேவன் என 
அறிவித் ள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் 

சுழல்பந்  வீச்சாளரான 
ரஷிட்கான் மிகக்குைறந்த 
வயதிேலேய உலகளவில் சிறந்த 

பந் வீச்சாளர் என்ற சாதைனகைள 
நிகழ்த்திக் ெகாண்  வ கிறார். 
சர்வேதசக் கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகளில் 
மிகக்
குைறந்த வய  மற் ம் ேபாட்டிகளில் 
100 விக்ெகட்கைள வீழ்த்திய 
பந் வீச்சாளர் என்ற சாதைனைய 
தன் வசம் ைவத் ள்ளார். தற்ேபா  
ஆப்கான் அணியின் ஒ  நாள் 
ேபாட்டிக க்கான தைலவராக 
இ ந் வ ம் அவரின் தி மணம் 
எப்ேபா  என ேநர்காணல் ஒன்றில் 
ேகட்கப்பட்ட .

அதற்கு பதிலளித்த 21 வய  
ரஷிட்கான் ‘ தலில் ஆப்கானிஸ்தான் 
அணி உலகக்கிண்ணத்ைத 
ெவல்லட் ம். அதன் பின்ேப 
என் தி மணம்.’ எனக் கூறினார். 
ஆப்கான் அணி உலகக் 
கிரிக்ெகட் அரங்கில் கத் க்குட்டி 
அணிதான். கடந்த ஆண் தான் 
உலகக்ேகாப்ைப தகுதிச்சுற் களில் 
ேதறி உலகக்ேகாப்ைபயிேலேய 
ைழந் ள்ள . அதற்குள் ேகாப்ைபக் 
கனவா என பல ம் ரஷித்காைன ேகலி 
ெசய்ய ஆரம்பித் ள்ளனர்.

கЗΜˇயா, ேதாǻயா żறОத தைலவУ?

ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷிட் கான்ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷிட் கான்
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