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கΫРΧ” பЛſ எ УРΧЖΜ மН ǾХ 
“இΪபΤ” சமУРபணС ?

ஒΪЗźைணРΧ δЛடН Х 
ஒП ைணОத ΤΪவЗகЦ !

பத˙ைய ˙ЛΡЖ 
ெகாΡНத ΨПனa 

நாயகС !

சாРபாΡ மЛΡС 
வழЗΜС 

ெசயலமУίகЦ ?

“இΪபΤ” 
இήப  

ΊУОத ǼПனУ 
“இைணίகЦ”

    எதிர்க்கட்சியினரின் “க ப் ” பட்டி அணிந்த 
எதிர்ப் ப் ேபாராட்டத் க்கு மத்தியில் அரசியலைமப்பின் 

“இ ப ” தி த்தம் ேநற்  நாடா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
நீதி அைமச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த தி த்தத் க்கு 

எதிராக ஒ  வார காலத்தில் சவா க்கு உட்ப த் ம் 
நீதிமன்ற வழக்ைகத் தாக்கல் ெசய்ய டி மாம். நீதிமன்றம் 
ன்  வார காலத்தில் விசாரைண நடத் மாம். இந்தத் 

தி த்தத் க்கு எதிர்க்கட்சிகள் மாத்திரமன்றி ஆ ங்க 
கட்சியி ம் எதிர்ப் கள் கிளம்பி ள்ளனவாம். அடா  மைழ 
ெபய்தா ம் விடாமல் கூட்டம் நடத் வ  ேபால, எத்தைன 
எதிர்ப் கள் வந்தா ம் தி த்தம் நிைறேவ மா இல்ைலயா 
என்பைத ம் விைரவில் பார்த்  விடலாம்.   

  மரக்கறி மாவட்டத்தின் 
அபிவி த்திக்கான ஒ ங்கிைணப்  கு வின் 
கூட்டம் கடந்த வாரம் இடம்ெபற்றதாம். 
அதில் மாவட்டத்தின் மன்ற உ ப்பினர்கள், 
அைமச்சர்கள் அைனவ ம் கலந்  
ெகாண்டார்களாம். ஒ  காலத்தில் க ைமயான 
கபாவைனகைளக்  காட்டி, கு க் கூட்டத்ைத 

கவைலக்கிடமாக மாற்றிய க்கிய ள்ளிகள் 
சிலர் ேதால்வி கண் ம், காணாமற் ேபா ம் உள்ள 
நிைலயில் சில கங்களின் வ ைகேயா  
கு க் கூட்டம் கைள கட்டி காணப்பட்டதாம். 
எதி ம் தி மாக இ ந்தவர்கள், இ  

வங்களாக திகழ்ந்தவர்கள், ைககலப்பில் 
ஈ பட்டவர்கள் எல்லாம் பைழய சம்பவங்கைள 

மறந்  அதிசயிக்கத்தக்க 
வைகயில் ெகாஞ்சிக் 
குலாவி, மனம் விட் ப் 
ேபசி அகமகிழ்ந்  
ேபானார்களாம். 
இந்த ெசயற்பா  
ெப ம்பான்ைம 
ச கத் க்கு 
எதிர்காலத்தில் 
எ த் க் காட்டாக 
அைமய ேவண் ம். 

சி பான்ைம உ ப்பினர்கள் அபிவி த்திக்கு 
க்கியத் வம் ெகா த்  இைணந்  

ெசயற்ப கின்றார்கள் என்ற அச்சம் இ க்க 
ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதாம். 
அ  ெதாடர ேவண் ம் என்பேத எல்ேலார  
வி ப்ப ம் ஆகுமாம். கட்சிப் பாகுபா  
இல்லாமல் ஜனாதிபதியின் ெசயற்திட்டத்ைத 
ன்ென க்கப் ேபாவதாக சகல ம் 
சூ ைரத் ள்ளார்களாம். ெதாடர்ந்  
அவதானிக்கத் தாேன ேபாகிேறாம் !   

    இ தி ச்சு 
வைர கிைடத்த பதவிைய 
விட் க் ெகா க்காமல் ஒட்டிக் 
ெகாண் ள்ள ெப ம்பான்ைம 
அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் 
மண்ெவட்டி கட்சியின் 
ெசயலாளர் நாயகம் 
பதவிைய வகித்தவர் மிக ம் 
ெப ந்தன்ைம டன் தம  
ெபா ப்ைப சந்திர க்கு 
விட் க் ெகா த் , பிரதித் 
தைலவர் பதவிைய ஏற் க் 
ெகாண் , அந்தக் கட்சியின் 
ஸ்தாபகர் சந்திர க்கு ெப ைம 
ேசர்த் ள்ளாராம். 
அ த்தவர்க க்கும் 

சந்தர்ப்பம் வழங்க ேவண் ம் 
என்ற ேநாக்கம் பாராட்டத் 
தக்க  தாேன! வாரிசுகள் தான் 
சகல ெபா ப் களி ம் வலம் 
வர ேவண் ம் என்  சிலர் 
டித் க் ெகாண்டி க்கும் 

ேநரத்தில் நிதிக்குப் ெபா ப்பாக 
ன்னணியின் சிேரஷ்ட 

உ ப்பினரான கி ஷ்ணைன, 
கி ஷ்ணன் நியமித் ள்ளாராம். 
இ தாேன ஜனநாயகம் என்  
ஏைனய கட்சியினர் கழாரம் 
சூட்டி ள்ளார்களாம். 
இத்தைகய விட் க் ெகா ப்  

ெப ம்பான்ைம கட்சிகைளச் 
ேசர்ந்தவர்க க்கு வந்தி ந்தால் 
அரசியல் ஆேராக்கியமாக 
இ ந்தி க்கும் என்  ெபா ள் 
படக் கூடியதாக எங்க க்கும் 
பதவி வகிக்க ஆைச இ க்காதா 
என்  ஒ  நியாயமான 
ேகள்விைய ம் நைகச்சுைவயாக 
ன்ைவத்தி ந்தாராம் மரக்கறி 

பிரேதச சைபயின் ன்னாள் 
தைலவர் ஒ வர். எல்ேலா ம் 
விட் க் ெகா த்தால் நல்ல  
தான்: வி வார்களா?

   
அரசாங்க பாடசாைல 

ஆசிரியர்க க்கு கல்வி சம்பந்தமான 
ெசயலமர் கைள நடத் வதற்கு 
கல்வியைமச்சு பாரிய நிதிைய ஒ க்கி 
வ கின்றதாம். அதில் பங்குபற் ம் 
ஆசிரியர்க க்கு ெகா ப்பன ம் வழங்க ேவண் மாம். 
ஆனால், ெதாப்பி நகர வலயத்தில் ெசயலமர்வில் கலந்  
ெகாள்கின்றவர்க க்கு சாப்பாட்  “பார்சல்” மாத்திரம் 
வழங்கப்ப கின்றதாம். ேநரடியாக பணத்ைதக் ெகா ப்பைத 
விட “பார்சல்”  வழங்கும் ேபா  “ெகாமிஷன்” கிைடக்கும் 
என்ற நல்ெலண்ணம் தான் காரணமாம். இ ந்தா ம் 
ஏற்பட்டாளர்களின் ஏமாற்  ேவைலக க்கு ற் ப் ள்ளி 
ைவக்கும் ைகங்கரியங்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றனவாம். சாப்பாட்  “சப்ைள” யாளர்கள் விைரவில் 
விசாரைணக்கு கம் ெகா க்க ேவண்டி வ மாம்.

 
 அரசியலைமப்பின் “இ ப ” ஓவர்கள் ஆட்டத்தின் இ பறிகள் தீர்ந்த பிறகு 

எதிரணியி ள்ள சில உ ப்பினர்கள் அரசில் அங்கம் வகிக்கப் ேபாவ  உ தியாகி 
வ கின்றதாம். சி பான்ைமக்கு “பாதகம்” வந்தால் எதிர்ப்ேபாம் என்  கூ கின்றவர்கள் 
“சாதகம்” எைவ என் ம் கூற ேவண் ம் அல்லவா? சாதகேமா, பாதகேமா “எங்கள் தைலவர்கள் 
அைமச்சர்களாக வர ேவண் ம்” என்பேத வாக்களித்த மக்களின் ஏேகாபித்த டிவாக 
இ க்கின்றதாம். மக்களின் ேசைவ தாேன மேகசன் ேசைவ என்பதால் மக்களின் வி ப்பத்ைதப் 
ர்த்தி ெசய்ய ேவண்டிய நிைலயில் தைலவர்கள் இ க்கின்றார்களாம். எனேவ, மைலயகத்தில் 
ேபாட்டி அரசியல் மாறி, அபிவி த்தி அரசியல் ன்ென க்கும் காலம் ெந ங்கி வ கிற  
என்  நம்பலாம் ேபால் ெதரிகிற  அல்லவா?  

ேபராசிரியர் ேசா.சந்திரேசகரன், கலாநிதி இரா.
ரேமஷ் ஆகிேயார் இைணந்  ெதாகுத் ள்ள இலங்ைக 
மைலயகத் தமிழர்கள்  ல் விபரப் பட்டியல் என்ற லின் 
அறி க விழா எதிர்வ ம் 26ஆம் திகதி சனிக்கிழைம 

.ப. 9.30 மணிக்கு அட்டன் நகரசைப மண்டபத்தில் 
இடம்ெபற ள்ள .

     ல் அறி க விழாவின் வரேவற் ைரைய 
ெகாட்டகைல ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாைலயின் 
விரி ைரயாளர் எம். அகில ம், தைலைம ைரைய கல்வி 
அைமச்சின் ெப ந்ேதாட்ட கல்விப் பிரி  பணிப்பாளர் 
சு. ரளிதர ம் நிகழ்த்த ள்ளனர். லின் அறி க 
உைரைய ெகாட்டகைல  ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாைலயின் 
விரி ைரயாளர் ெஜ. சற்கு நாத ம், வாழ்த் ைரையப் 

அட்டன் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஸ்ரீதர ம், 
ல் மதிப்பீட் ைரைய ேபராதைனப் பல்கைலக்கழக 

தமிழ்த் ைற சிேரஷ்ட விரி ைரயாளர் எம். எம். 
ெஜயசீல ம் நிகழ்த்த ள்ளனர். 
மைலயக ச கத்தில் ஆய் ம் அபிவி த்தி ம் 

என்ற தைலப்பில் சிறப் ைரைய ேபராசிரியர் ைத. 
தனராஜ−ம், சமகால மைலயகத்தின் ஆய்  யற்சிகள் 
என்ற தைலப்பிலான சிறப் ைரைய ேபராசிரியர் ஏ.எஸ். 
சந்திரேபாஸூம் நிகழ்த்த ள்ளனர். ஏற் ைரகைள 
ேபராசிரியர் ேசா.சந்திரேசகரன், கலாநிதி இரா.ரேமஷ் 
ஆகிேயா ம் நன்றி ைரைய ஏ.சி.ஆர். ேஜா ம் 
நிகழ்த்த ள்ளனர்.

Х  அ Ψக˙ழா
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வெரலியா  மற் ம் அட்டன்  கல்வி 
வலயங்களின்  கீழ் வ ம்  சில  பாடசாைலகளில் 
மாணவர்கைள க ைமயாக தண்டைனக்குட்ப த் ம் 
சம்பவங்கள் அதிகரித்  வ வதாக ெபற்ேறார்களால் 
விசனம் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .  பாடசாைலகளில் 
மாணவர்கைள உடல் ரீதியாக தண்டிப்பதற்கு 
அரசாங்கத்தால் தைட விதிக்கப்பட்டி க்க 
ேபாதி ம் அைத அலட்சியப்ப த் ம் விதமாக 
சில ஆசிரியர்க ம் அதிபர்க ம் நடந்  
ெகாள்வதாக சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள . கடந்த 
வாரம் தலவாக்கைல பிரேதச  பாடசாைலெயான்றில் 
தரம் 8 இல் கல்வி கற்கும் மாணவர் ஒ வைர 
பாட ஆசிரியர் ஒ வர் தைலயில் க ைமயாக 
தாக்கியதால் அவர் க ம் சுகவீன ற்  சிகிச்ைசக்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளார். இதைனயறிந்த குறித்த 
கல் ரியின் பகுதி தைலவராக கடைமயாற் ம் 
ஆசிரியர்,  கீேழ வி ந்ததால் இந்த பாதிப்  
ஏற்பட்டதாக ைவத்தியரிடம் கூ ம்படி குறித்த 
மாணவரின் ெபற்ேறாைர ேகட் ள்ளார். ேம ம் 
இேத கல் ரியில் தரம் 10 இல் கல்வி பயி ம் ஒ  
மாணவ ம் சில வாரங்க க்கு  ன்  ஆசிரியரால் 

தாக்கப்பட்  ைவத்தியசாைலயில் சிகிச்ைச ெபற்  
வீ  தி ம்பி ள்ளார் எனத் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
அேத ேபான்  சில வாரங்க க்கு ன்  அட்டன் 
கல்வி வலய பாடசாைல ஒன்றில் மாணவர் ஒ வைர 
குறித்த கல் ரி அதிபர் தாக்கியதால் அம்மாணவன் 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்  பின்னர் 
கிசிச்ைசக க்குப் பிறகு வீ  தி ம்பி ள்ளார். 
ெபற்ேறாரினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

ைறப்பாட் க்கு அைமய அதிபர் ைக  
ெசய்யப்பட்  நீதிமன்றில் ஆஜர்ப த்தப்பட்டதில் 
அவர் பிைணயில் வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளார். 
அவர் மீ  வழக்கு ெதாடரப்பட் ள்ள . ேமற்படி   
அதிபைர இடமாற்றம் ெசய்யக்ேகாரி பிரேதச மக்கள் 
ெதாடர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதால் அக்கல் ரிக்கு 
திய அதிபர் ஒ வர் நியமிக்கப்பட் ள்ளைம 
க்கிய விடயம். மாணவர்கள் இவ்வா  

தாக்கப்ப வ  பற்றி ெபற்ேறார்கள் ைறப்பா  
ெசய்வதற்கு ன்வ வதில்ைல எனத் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . இவ்வாறான அதிபர்,
ஆசிரியர்கள் ெதாடர்பில் வலயக்கல்வி பணிமைன 
அதிகாரிகள் அக்கைற எ க்க ேவண் ம் என 
சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள . 

தலவாЖகைல, அЛடП Ǽரேதச 
பாடசாைலக Х மாணவУகைள 
தМſЖΜС சСபவЗகЦ அ கǿРΧ

அ த்த வாரம் தல் 'ெநஞ்சில் நிைறந்த 
நீங்காத நிைன கள்' என்ற அ பவப் பகிர்  
ெதாடர் சூரியகாந்தியில் ெவளிவர ள்ள . 
ஊடகத் ைறயில் 50 வ டங்கைள கடந்  இன் ம் 
எ திக்ெகாண்டி க்கும் சிேரஷ்ட ஊடகவியலாளர் 
பானா தங்கம், தான் சந்தித்த அரசியல் பிர கர்கள்,
கல்வியிலாளர்கள் மற் ம் பிர கர்கைளப் பற்றிய 
தன  அ பவங்கைள பகிர்ந்  ெகாள்கிறார்.

அΡНத வாரС ΨதХ...!
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2020 ெசப்ெடம்பர் 23, 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: 23

அரசாங்கத்தால் ெகாண்  வரப்பட ள்ள 20 ஆவ  
தி த்தச் சட்டத் க்கு அரசாங்கம் பக்கமி க்கும் ெப ம்பான்ைம 
உ ப்பினர்கேள தம  அதி ப்திைய ம் விமர்சனங்கைள ம் 
ன் ைவத்  வ கின்றனர். தற்ேபா  அதிகாரத்திலி க்கும் 

ெபா ஜன ெபர ன அரசாங்கத்தின் பிரதான தைலவர்களான 
ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட அவர்களின் கு ம்ப உ ப்பி 
னர்க க்கு சாதகமாக இந்த சட்டம் அவசர அவசரமாக ெகாண்  
வரப்பட ள்ளதாக சிவில் மற் ம் மனித உரிைம ெசயற் 
பாட்டாளர்கள் கூறி வ கின்றனர்.
ேம ம் 19 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்தி ள்ள பல ஜனநாயக 

அம்சங்கள் ெகாண்ட விடயங்கள் நீக்கப்ப மாயின் அ  சர்வாதி 
காரத் க்கு வழிவகுத்  வி ம் என்ற அச்சம் ெவளியிடப்பட்  
வ கின்ற . இந்த தி த்தச்சட்டம் உள் ரில் மட் மல்லா  
சர்வேதசத்தின் விமர்சனங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கி ள்ளைம க்கிய 
விடயம்
மீண் ம் நா  ராஜபக்ஸக்களின் கத் க்கு ெசன்  வி ேமா 

என்ற அச்சம் ஜனநாயகத்ைத வி ம் பவர்களிடம் எ வ  சக 
ஜேம.  
இந்நிைலயில் ன்றிலிரண்  ெப ம்பான்ைம டன் இந்த 

தி த்தச்சட்டத்ைத நாடா மன்றில் சட்டமாக்குவதற்கு அரசாங் 
கத்தரப்  எம்.பிக்கேளா அல்ல  அைமச்சர்கேளா ஆதர  தராத 
பட்சத்தில் எதிர்த்தரப்பிலி க்கும் சி பான்ைம எம்.பிக்களின் ஆத 
ரைவ ெபற் க்ெகாள் ம் யற்சிகளில் அரசாங்கம் இறங்கி  
ள்ளதாகத் ெதரிகிற .
குறிப்பாக தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் 

6 உ ப்பினர்க ம் இதற்கு தயாராக இ ப்பதாகேவ ெதரிகின்ற . 
இ  ெதாடர்பான ெசய்திகள் ஊடகங்களில் வந்  ெகாண்டி 
க்கின்ற த வாயில் அதற்கு ம ப்  எ ேம அவர்கள் தரப்பில் 

ெதரிவிக்கப்படவில்ைலெயன்ப  க்கிய விடயம். 
இந்நிைலயில்  19 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்தி ள்ள சகல 

அம்சங்கைள ம்  நீக்கா  அதில் தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம் 
என ஆரம்பத்தில் க த் த் ெதரிவித்தி ந்த தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணி ஜனநாயகத் க்கு விேராதமாக ம் சர்வாதிகார 
ேபாக்குைடய விடயங்கைள உள்ளடக்கிய 20 ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத் க்கு ஆதரவளிக்க ேபாகின்றதா என்ற ேகள்வி எ ந் ள்ள .
ஏெனனில் ஜனாதிபதி மற் ம் ெபா த்ேதர்தல் காலத்தில் 

ெபா ஜன ெபர னைவ க ைமயாக விமர்சித்  பிரசாரங்களில் 
ஈ பட்ட ேமற்படி அைமப்பின் கட்சி உ ப்பினர்கள் எந்த 
அடிப்பைடயில் இந்த தி த்தச்சட்டத் க்கு ஆதரவளிக்க 
ற்ப கின்றார்கள் என்பைத பகிரங்கமாக அறிவிக்க ேவண்டி 

யவர்களாக உள்ளனர். இ  அவர்க க்கு வாக்களித்த மக்கைள 
காட்டிக்ெகா ப்பதற்கு ஈடான விடயம். ஆற்ைற கடக்கும் வைர 
அண்ணன் தம்பி அதற்குப்பிறகு நீ யாேரா நான் யாேரா என்ற 
கைதயாகேவ இ  உள்ள . எதிர்த்தரப்பிலி ந்  ேபாட்டியிட்டா ம் 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி உ ப்பினர்களின் கடந்த கால 
ேசைவகைள க த்திற்ெகாண்ேட மக்கள் அவர்க க்கு வாக்களித்  
கடந்த ைற இ ந்த அேத நாடா மன்ற பிரதிநிதித் வத்ைத 
தக்க ைவக்க உதவினர்.
தற்ேபா  எதிர்த்தரப்பிலி ந்  ெகாண்  சில ச ைகக க்காக 

இவர்கள் விைல ேபாகப்ேபாகின்றார்கேளா என்ற ேகள்வி 
இவர்க க்கு வாக்களித்த மக்களிடத்ேத எ வ  நியாயமானேத. 
அவ்வா  20 ஆவ  தி த்தச்சட்டத் க்கு ஆதவளிப்பதன் லம் 
இவர்க க்கு வாக்களித்த மக்க க்கு என்ன அபிவி த்திகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள டி ம் என்பைத ம் குறித்த சட்டம் சி பான்ைம 
மக்க க்கு எவ்விதத்தி ம் பாதிப்பிைன ஏற்ப த்தா  என்ற 
உத்தரவாதத்ைத ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி தைலவர் 
உள்ளிட்ட அதில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சித்தைலவர்கள் வழங்கு 
வார்களா? 

20 ஆவ  தி த்தச்சட்டத் க்கு 
ஆதரவளிக்கும் காரணத்ைத கூ வார்களா ? 

திய அரசாங்கம் 20 ஆவ  
தி த்தச்சட்டத்ைத ெகாண்  வர சகல 
விதங்களி ம் யற்சித்  வ ம் அேத 
ேவைள  ம பக்கம் மாகாண சைபக க்கு 
ெபா ப்பாக ள்ள இராஜாங்க அைமச்சர் 
சரத் வீரேசகர மாகாண சைப ைறைய 
இல்லாமலாக்குவேத தன  தல் பணி 
என்ற ேநாக்கில் இனவாத க த் க்கைள ம் 
ன்ைவத் க் ெகாண்  ம் ரமாக அதில் 

ஈ பட்  வ கிறார். 
1987 ஆம் ஆண்  இந்தியாவின் தைலயீட்டில் 
அதிகார பரவலாக்கல் என்ற அம்சத்தில் ெகாண்  
வரப்பட்ட இம் ைறயின் கீழ் இ வைர மாகாண 
சைபக க்கு வழங்கப்படாத இரண்  அம்சங்கள் 
காணி மற் ம் ெபாலிஸ் அதிகாரம் ஆகிய 
இரண்டாகும்.
உண்ைமையக் கூறப்ேபானால் தமிழர்கள் 
அதிகளவில் வாழ்ந்  வ ம் வடக்கு கிழக்கு 
மற் ம் மத்திய மாகாணங்க க்கு இந்த 
ைறயால் என்ன பயன் கிைடத்த . என்ப  

இங்கு எழக்கூடிய பிரதான ேகள்வியாகும்.  
இலங்ைகைய ஒன்ப  கூ களாக பிரித்தேத இந்த 
மாகாண சைப ைறயால் நாட் க்கு ஏற்பட்ட 
பாதகமான அம்சம் என இராஜாங்க அைமச்சர் 
கூ கிறார்.
இந்நிைலயில் மாத்தைள, கண்டி, மற் ம் 
வெரலியா மாவட்டங்கைளக் ெகாண்டி க்கக் 

கூடிய மத்திய மாகாண சைப ம் ப ைள 
மாவட்டத்ைத உள்ளடக்கி இ க்கும் ஊவா 
மாகாண சைப ம்  குறித்த மாவட்டங்க க்கு 
தி ப்தியளிக்கக் கூடிய விதத்தில் கடந்த 
30 வ டங்களாக அபிவி த்திகள் 
இடம்ெபற் ள்ளனவா என்  ஆராய்ந்  பார்க்க 
ேவண்டிய சூழல் எ ந் ள்ள . ஏெனனில் இந்த 
மாகாணசைபகளால் கடந்த ன்  தசாப்தங்களில் 
என்ன நல்ல விடயங்கள் இடம்ெபற் ள்ளன 
என்ப  குறித்  அறிக்ைக சமர்ப்பிக்குமா  
இராஜாங்க அைமச்சர் சரத் வீரேசகர 
கு ெவான்ைற நியமித் ள்ளார்.
மத்திய, ஊவா மாகாண சைபகைள  
ெபா த்தவைர ஆரம்பித்த காலம் ெதாடக்கம் 
மாகாண தமிழ்ப்பாடசாைலக க்கு 
தமிழ்க் கல்வி அைமச்சு என்ற விடயம் 
கிைடத்  வந்த . இைடயில் சில காலங்கள் 
அ  வி பட்டி ந்தா ம் பின்னர் அ  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டி ந்த . குறித்த மாகாண 
அதிகாரங்க க்குள் வ ம் பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் கணிசமான 
உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூடியதாக 
இ ந்தா ம் இதில் அரசியல் தைலயீ  
இ க்கவில்ைல என்  தி ப்திப்பட் க்ெகாள்ள 
டியா . தமக்கு ேதைவயான அதிபர் 

ஆசிரியர்களிலி ந்  தம  அரசியல் 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேதைவயான 

பாடசாைலகள் வைர அைனத்ைத ம் இந்த 
தமிழ்க் கல்வி அைமச்சு தன  கட் ப்பாட்டில் 
ைவத்தி ந்தைத ம க்க டியா . 
ேம ம் தமிழர் பாரம்பரியத்ைத 
ெவளிக்ெகாண ம், தக்க ைவத் க்ெகாள் ம், 
பா காக்கும் தமிழ் சாகித்ய விழாக்க ம் 
இடம்ெபற்  வந்தைத கூறலாம். அேத 
ேவைள மாகாண பாடசாைலகைள மாகாண 
கல்வி அைமச்ேச ெபா ப்ேபற்பதால் 
இப்பிரேதசங்களில் ேதசிய பாடசாைலகள் 
அைமவதற்கு அ ம் ஒ  தைடயாகேவ 
விளங்குவைத ம் ஏற்கத்தான் ேவண் ம். 
எனி ம்  மாகாண அைமச்சின் 
கீழ் பாடசாைலக க்கு கட்டங்கள், 
ெப ந்ேதாட்டப்பகுதி வீதி அபிவி த்தி 
மற் ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகள், விவசாயம் 
மற் ம் சி  ைகத்ெதாழில் சார்ந்த ெதாழிற் ைற 
அபிவி த்திக ம் இதில் அடங்குகின்றன. 
தமிழ் மாகாண சைப உ ப்பினர் ஒ வ க்கு 
ஒ க்கப்ப ம் நிதி வ மாக குறித்த 
மக்க க்ேக ெசலவிடப்ப கின்ற . 
மாகாண சைபக க்கான நிதிைய மத்திய 
அரசாங்கேம ஒ க்குகிற  என்றா ம்  மாகாண 
சைபகள் இல்லா  ேபாய்விட்டால் மத்திய 
அரசாங்கமான  ேநரடியாக குறித்த ைறக க்கு 
இவ்வாறான நிதிைய ஒ க்குமா என்ப  
ேகள்விக்குறிேய. இ ப்பி ம் இந்த மாகாண 
சைபகளின் கீழ் வ கின்ற சில ைறகளில் உள்ள 
குைறபா கைள சுட்டிக்காட்டல் அவசியம். 
மாகாண சுகாதார திைணக்களத்தின் கீழ் 
வ ம் ைவத்தியசாைலகளின் குைறபா கள் 
கண்  ெகாள்ளப்ப வதில்ைல. குறிப்பாக 
வெரலியா,மாத்தைள மாவட்டங்களில் உள்ள 

ைவத்தியசாைலகளின் குைறபா கள் கடந்த 
30 வ டங்களாகேவ தீர்க்கப்படவில்ைல. 
அதிகமாக ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் சுகாதார 
ேசைவகைளப்ெப ம் வெரலியா 
மாவட்டத்திலைமந் ள்ள மஸ்ெகலியா, 
ெபாகவந்தலாைவ, டிக்ேகாயா கிளங்கன் 
ைவத்தியசாைலகளில் இன் ம் ேபாதிய 
வளங்கள் இல்ைல. ைவத்தியர்கள் மற் ம் 
தாதியர் பற்றாக்குைறகள் நில கின்றன. அேத 
ேபான்  விவசாயம் மற் ம் நீர்ப்பாசனங்கள் 
ெதாடர்பான அைமச்சுக்கள் ெப ம்பான்ைம 
உ ப்பினர்கள் வசம் அல்ல  தலைமச்சர் 
வசேம இ க்கின்றன. எனேவ மைலயக மக்கள் 
ெதாடர்பில் கடந்த 30 வ டங்களாக மாகாண 
சைபகளினால் என்ன நன்ைமகள் இடம்ெபற்றன 
என்ப  ஆய் க்குரிய .

மாகாண சைப ைறயால்  மாகாண சைப ைறயால்  
மைலயகம் கண்டெதன்ன?மைலயகம் கண்டெதன்ன?

குறிப் : இ  ெதாடர்பான ஆேராக்கியமான 
க த் க்கள் வரேவற்கப்ப கின்றன. 
க த் க்கைள தபால் லமாகேவா அல்ல  
Hatton@virakesari.lk  என்ற மின்னஞ்சல் 
கவரிக்ேகா அ ப்பி ைவக்கலாம்.

  
 ஆ–ர்
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பானா. தங்கம்
  
  மைலயக ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் 
அபிவி த்திப் பணிகைள நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள 
TRUST என்  ெசால்லப்ப ம் ெப ந்ேதாட்ட மனிதவள 
அபிவி த்தி நிதியத்தின் ((PHDT) ஊடாகேவ ெசயற்பட 
ேவண்டி ள்ள . லயன் குடியி ப் க க்கு கூைரத் 
தகரங்கள் மாற் வ  உட்பட எந்தெவா  ேவைலத் 
திட்ட ம் “ட்ரஸ்ட்” நி வனம் தான் ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற . இதற்கு ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
நிதியத்ைத வழங்கி வ வேதா , அரசாங்கத்தின் நிதி ம் 
கிைடத்  வ கின்ற .

    ெப ந்ேதாட்டங்கள் தனியார் மயப்ப த் வதற்கு 
ன்னர் 1991 ஆம் ஆண்  ெதாழிற்சங்கங்க ம், 

ெப ந்ேதாட்டத் ைற அைமச்சராக அன்  இ ந்த பா 
க ணாதிலக ம் இைணந்  ஒன்ப  அம்சக் ேகாரிக்ைக 
அடங்கிய தீர்மானம் ஒன்ைற ெகாண்  வந்தி ந்தார்கள். 
அதில் ஒன்  தான் எதிர்காலத்தில் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளப் பிரச்சிைனகைள கூட்  ஒப்பந்தத்தின் 
லம் தீர்த்  ைவத்தல் ஆகும். இரண்டாவதாக 

ெதாழிலாளர்களின் ச க நலன் ரி சம்பந்தமான 
வீடைமப்  தலான விடயங்கள் ஆகும்.

    அவற்ைற அடிப்பைடயாகக் ெகாண்  
“ெப ந்ேதாட்ட மனிதவள அபிவி த்தி நிதியம்”

 (  PLANTATION  HUMAN  DEVELOPMENT TRUST 
 PHDT) உ வாக்கப்பட்ட . அந்த அைமப் க்கு 
கம்பனிகள் 10% நிதிைய வழங்கும். அத்ேதா   
அரசாங்கத்தின் நிதி ம் வழங்கப்ப ம். அதன் 
ஊடாக ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் வீடைமப் , 
சி வர் அபிவி த்தி நிைலயங்கள்,  ச க நல 
உத்திேயாகத்தர் நியமனம், சி வர் பாராமரிப்  நிைலயப் 
ெபா ப்பாளர்கள நியமனம் அவர்க க்கான பயிற்சிகள் 
தலான அபிவி த்திப் பணிகள் ன்ென க்கப்ப ம். 

ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் எந்தெவா  நியமனத்ைத ம் 
வழங்க டியா , ஆனால், சிபாரிசுகைள ேமற்ெகாள்ள 
டி ம் என்ற நிைலைம இ ந்  வந்த .

    இந்த அைமப்  தான் ேதாட்டங்களில் வீடைமப் த் 
திட்டத்ைத ேமற்ெகாள் ம் ேபா  ேதைவயான 
காணிையப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்கும் ெபா ப்பாக 
இ ந்  வ கின்ற . சில ேநரங்களில் அைமச்சின் 
ேவைலத் திட்டங்கள் தாமதமாவதற்கும், ெவற்றி 
ெப வதற்கும் இந்த நி வனத்தின் ெசயற்பா கேள 
காரணமாக ம் இ ந்  வ கின்றன.

 அதிகார சைபயின் ேதைவ
    இலங்ைகயில் பல்ேவ  அபிவி த்தி சைபகள் 
உள்ளன. மகாவலி அபிவி த்தி அதிகார சைப, காணி 
அபிவி த்தி அதிகார சைப, ெதங்கு உற்பத்தி அதிகார 
சைப, விவசாய அபிவி த்தி அதிகார சைப தலானைவ 
அவற்றின் பணிகைள தங்கு தைடயின்றி விைரவாக 
நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்கு இந்த அதிகார சைபகள் 
ஊடாக தீர்மானம் எ த்  தகுந்த ஏற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்ளக் கூடியதாக இ க்கின்றன. அத்தைகய ஓர் 
அதிகார சைப மைலயக மக்க க்கும் ேதைவ என்பைத 
ெப ந்ேதாட்ட ச க மாமன்றம் 2010 ஆம் ஆண்  
ஐக்கிய நா கள் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண்  
வந்தி ந்த . அதன் ஊடாக ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான ேவைலத் திட்டங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்ய 
டி ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய ம் ன்ைவத்தி ந்த . 

அைத ஏற் க் ெகாண்ட ஐக்கிய நா கள் சைப இலங்ைக 
அரசாங்கத் க்கு அ ப்பி ைவத்தி ந்த அறிக்ைகயில் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு அதிகார சைப வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பைத வலி த்தியி ந்த .

   

எனி ம், 2015 ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றம் 
ஏற்பட்  ரணில் விக்கிரமசிங்க தைலைமயில் 
அைமந்த அரசாங்கத்தில் மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் 
ச க அபிவி த்தி அைமச்சராக இ ந்த பழனி 
திகாம்பரம் மைலயகத் க்கான அபிவி த்தி அதிகார 
சைபையக் ெகாண்  வ வதில் ைனப்பாக 
ெசயற்பட்ட காரணத்தால் 
நாடா மன்றத்தில்  அதிகார 
சைப ெகாண்  வரப்பட்  
சட்டமாக்கப்பட்டி ந்த .  
அன்ைறய தினம் நாடா மன்ற 
பார்ைவயாளர் கலரியில் மைலயக 
மக்கள் ெப மள  வ ைக 
தந்தி ந்தார்கள்.  

 
 அதிகார சைபயின் 
குறிக்ேகாள்கள்

  * ெப ந்ேதாட்டப் 
பிராந்தியத்தில் ச க, 
ெபா ளாதார, கலாசார மற் ம் 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி 
லம் ெபயர் குறிக்கப்பட்ட 

இடப்பரப் களில் உள்ள 
ெப ந்ேதாட்ட ச கத்தினைர 
ச க நீேராட்டத் க்குள் 
ேசர்ப்பைத உ திப்ப த் தல்.

    *ெப ந்ேதாட்ட ச கத்தினர் ேதசிய அபிவி த்தி 
ெசய் ைறக்கு பங்களிப்  ெசய்வைத இயலச் 
ெசய் ம் ெபா ட்  ச க ரீதியி ம், ெபா ளாதார 
ரீதியி ம் அவர்க க்கு அந்தஸ்ைத அளித்தல்.   
அதிகார சைபயான  இச்சட்டத்தின் கீழான அதன் 
தத் வங்கைள ம் கடைமகைள ம் பணிகைள ம் 
பய ள்ள வைகயில் பிரேயாகிப்பதற்கும், 
நிைறேவற் வதற்கும் அதைன இயலச் ெசய்வதற்கு 
ஓர் அரசாங்கத் திைணக்களம், உள் ரதிகார சைப, 
ஒ  பகிரங்கக் கூட் த்தாபனம் அல்ல  ேவ  
ஏேத ம் தனியார் அல்ல  பகிரங்க நி வனம் 
உள்ளடங்கலாக எவ ட ம் ஒப்பந்தங்கைள அல்ல  
உடன்படிக்ைககைள ெசய்  ெகாள் தல்.

    *இலங்ைகயி ள் அல்ல  இலங்ைகக்கு ெவளிேய 
உள்ள  ஆட்களிடமி ந்  அல்ல  கு க்களிடமி ந்  
காசாக அல்ல  ேவ  வைகயாக மானியக் ெகாைடகைள 
அல்ல  நன்ெகாைடகைள ஏற் க் ெகாள்ளலாம் 

என்ப டன் இச்சட்டத்தின் கீழான அதன் 
பணிகைள நிைறேவற் வதி ம் அவற்ைறப் 
பயன்ப த்தலாம்.

   *அதிகார சைபயினால் 
தீர்மானிக்கப்படக் கூடியதாக ஏேத ம் 
அரச வங்கியில் அல்ல  அரச நிதி 

நி வனத்தில் நடப் , ேசமிப்  அல்ல  ைவப் க் 
கணக்குகைளத் திறந்  ேபணலாம். அதிகார சைபயின் 

ேநாக்கங்க க்காக 
உடனடியாகத் 
ேதைவப்படாத 
எைவேய ம் நிதிகைள 
அரச வங்கிகளி ம் அரச 
நிதி நி வனங்களி ம் 
தலீ  ெசய்யலாம்.

  அதிகார சைபயின் 
பணிகள்

1. அைமச்சரின் 
கலந்தாேலாசைன டன் 
ெபயர் குறிக்கப்பட்ட 
இடப்பரப் களில் 
திய கிராமங்களின் 
அபிவி த்திக்காக 
அரசாங்கத்தின் 
திட்டங்கைள ம், 
நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கைள ம் 
க த்திட்டங்கைள ம் 
அ லாக்குதல்.

2.  அதிகார சைபயின் 
குறிக்ேகாள்கைள எய் ம் வைகயில் பணியாற் ைகயில் 
ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத்தி ள்ள ேவ  ேதசிய 
மாகாண மற் ம் மாவட்ட மட்ட கவராண்ைமக டன் 
ஒ ங்கிைணத்தல்.

3. திய கிராமங்களின் அபிவி த்திக்காக 
அரசாங்கத் திட்டங்கைள ம் நிகழ்ச்சி மாற்றம் க த் 

திட்டங்கைள வகுதைமப்பதி ம், 
அ லாக்குவதி ம் 
ெப ந்ேதாட்டப் பிராந்தியத்தி ள்ள 
ச க அடிப்பைடயிலான 
ஒ ங்கைமப் களின் 
பங்குபற் ைகைய உ திப் 
ப த் தல்.

4. ேதாட்டங்களில் உள்ள 
வீ களின் சட்டப்படியான 
குடியி ப்பாளர்க க்கு அத்தைகய 
வீ களின் ெசாத்தாண்ைமைய 
வழங்குவதற்காக உ திகள் 
வழங்குவைத ேமற்ெகாள் தல்.

5.  இைளஞர்க க்கு அவர்களின் 
கல்வி அபிவி த்திக்காக 
ன்றாம் நிைல மற் ம் 

உயர்கல்வி நி வனங்க க்குள் 
பிரேவசிப்பதற்கு உதவி வழங்க

  அதிகார சைப அ லாக 
ேவண் ம்

      மைலயக மக்க க்கு நன்ைம பயக்கக் 
கூடிய அதிகார சைப கடந்த அரசாங்கத்தில் 
உ வாக்கப்பட் ள்ள . அதற்கான தைலவர் மற் ம் 
பணிப்பாளர் சைப ம் ஏற்ப த்தப்பட்டி ந்த . 
ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் அதில் மாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ள . ஆனால், அதிகார சைபைய 
மாற்றேவா இல்லாமற் ெசய்யேவா டியா . எனேவ, 
அதன் பயன்கைள எம  மக்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா க்க ேதாட்ட வீடைமப்  உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
பிரதியைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் ஆக்க ர்வமான 
யற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய  அவசியமாகும். 

அைமச்சின் ேவைலத் திட்டங்கைள நிைறேவற் வதற்கு 
“ட்ரஸ்ட்” நி வனத்தின் தயைவ நாடி நிற்காமல், தாேம 
டிெவ த்  விைரவாக ெசய்  டிப்பதற்கு “அதிகார 

சைபைய” உரிய ைறயில் அ ல்ப த்தி பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ளலாம்.

“அ கார சைப” அ காரξУவமாக “அ கார சைப” அ காரξУவமாக 
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அட்டன் நகர சைப எல்ைலக்குள் இ ந்த 
சில கு ம்பங்கள் பிரேதச சைப எல்ைலகள் மீள் 
நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட ேபா  அம்பக வ 
மற் ம் ேநார் ட் பிரேதச சைபக க்கு 
உள்வாங்கப்பட் ள்ளன. இதனால் அந்த மக்கள் 
பல்ேவ  சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வ வதாக 
சுட்டிக் காட்டப்பட்  வ கின்ற . எனேவ  
அவர்கைள மீண் ம் அட்டன் நகர சைபக்கு 
உள்வாங்க நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என . 
அட்டன் – டிக்ேகாயா நகர சைபயின் மாதாந்த 
கூட்டத்தில் தைலைம வகித் ப் ேபசும் ேபா  
நகர பிதா எஸ். பாலச்சந்திரன் ெதரிவித்தார்.  
இதன் ேபா  க த் த் ெதரிவித்த தற்ேபாைதய 
உ ப்பின ம் ன்னாள் நகர சைப தைலவ மான 
டாக்டர் அழக த்  நந்தகுமார், நாம் ஆட்சியில் 
இ ந்த ேபா  இ  ெதாடர்பில் தைலநக க்கும் 
வெரலியா க்கும் ெசன்  பாதிப் க்கைள எ த் க் 

கூறிேனாம். ஆனால் அதற்கு நீங்கள் எவ ம் 
ஒத் ைழப்  தரவில்ைல. ஆனால் இப்ேபா  
நீங்கள் ஆட்சியில் இ க்கும் ேபா  பாதிப்  பற்றி 
ேபசுகிறீர்கள் என்  கூறினார். தைலவர் உட்பட 13 
உ ப்பினர்கள் கலந்  ெகாண்ட ேமற்படி அமர்வின் 
ெதாகுப்  இங்கு தரப்ப கின்ற .

நகர பிதா எஸ்.பாலச்சந்திரன்
    “ெகாேரானா” காரணமாக கடந்த சில 
மாதங்களாக தைடப்பட்டி ந்த நகர சைபயின் 
அபிவி த்திப் பணிகள் தற்ேபா  ரிதமாக 
இடம்ெபற்  வ கின்றன. அட்டன் பஸ் தரிப்  
நிைலயத்தில் காணப்ப ம் குப்ைபகைள 
அகற்ற ம்  மலசல கூடங்கள் அைமக்க ம் 
ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் நிதிையப் ெபற் க் 
ெகா க்க பிரதியைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
உ தியளித் ள்ளார்.
    கழி  காைமத் வம் ெதாடர்பாக வீ  
வீடாகச் ெசன்  விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த 
கு ெவான்  விைரவில் நியமிக்கப்பட ள்ள . 
ேம ம் தி மண மண்டபங்களில் ேசகரிக்கப்ப ம் 
குப்ைபகைள அகற் வதற்கு குறிப்பிட்ட ஒ  
ெதாைக கட்டணம் அறவிடப்பட ள்ள .

ச்சக்கர வண்டிகள் பதி
    எம  நகரில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
ச்சக்கர வண்டிகைள பதி  ெசய்வதற்கான 

நடவடிக்ைககள் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்  தல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . எனி ம்  அதன் 
பிறகு 2018 ஆண்  வைர சிலர் பதி க்கான 
வ டாந்த கட்டணத்ைத ெச த்தாமல் இ ந்தார்கள். 
அவர்க க்கு கால அவகாசம் தரப்பட்  சுமார் 20 
இலட்ச பா வைரயில் வசூல் ெசய்யப்பட்  நகர 
சைபக்கு வ மானம் ெபறப்பட் ள்ள . அேதேபால்  
இந்த ஆண்டின் ற்பகுதியில் “ெகாேரானா” 
காரணமாக சில மாதங்கள் ச்சக்கர வண்டிகள் 
ேசைவயில் ஈ படாம ம் வ மானத்ைத ஈட்டிக் 
ெகாள்ள டியாம ம் இ ந் ள்ளன. எனேவ 
அவர்க க்கு உத ம் வைகயில் 2020 ஆம் 
ஆண் க்கான வ டாந்த பதி க் கட்டணத்தில் 
ச ைகைய வழங்க உ ப்பினர்களின் ஆேலாசைன 
ெபறப்பட ள்ள . ேம ம் 2019 ஆம் ஆண்  
இ தி வைரயில் 248 ச்சக்கர வண்டிகள் பதி  
ெசய்யப்பட்  நி ைவகள் ெச த்தப்பட் ள்ளன. 
இன் ம் 79 வண்டிகள் நி ைவைய ெச த்தாமல் 
உள்ளன. நகர சைபயின் ஊடாக 179 ச்சக்கர 
வண்டி சாரதிக க்கு அைடயாள அட்ைடகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. அேதேநரம் நி ைவகைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள உபதைலவர் தைலைமயில் கு  
ஒன்  அைமக்கப்பட்  வசூல் ெசய்யப்பட ள்ள . 
அந்தக் கு  நகரில் எந்ெதந்த இடங்களில் 
வாகனங்கைள நி த் வ  என்ற டிைவ ம் 
ேமற்ெகாள் ம்.

அட்டன் பஸ் டிப்ேபா
      சுமார் 70 – 80 ஆண் க க்கு ன்னர் 
அட்டன் நகர பஸ் டிப்ேபா ஆலமரச் சந்தியில் 
சிறிய இடத்தில் இயங்கி வந் ள்ள . இந்த 
இடம் 1018 இல் எம்.ஆர். ெபர்னாண்ேடாவிடம் 
10 ஆண் கள் குத்தைகக்கு ெபறப்பட்டி ந்த . 
பின்னர் காமினி திஸாநாயக்க காலத்தில் பஸ் 
டிப்ேபா ெசப்பனிடப்பட்ட .1993 இல் ன்னாள் 
நகர பிதா அமரர் அ சாலி காலத்தில் 2 ஏக்க க்கு 
சற்  அதிகமான காணி ெபறப்பட்டி ந்த . 
இப்ேபா  நகர அபிவி த்தி பற்றி சிந்திக்கும் 
ேபா   எதிர்காலத்தில் பஸ்தரிப்  நிைலயத்ைத 
ேவ  இடத் க்கு மாற்றப்பட ேவண் ம் என்ற 
க த்  நில கிற . அ த்கம மற் ம் மல்லியப்  
பகுதிகளில் இரண்  இடங்கைளத் ெதரி  ெசய்  
அங்கு பஸ்தரிப்  நிைலயங்கைள அைமப்ப  
நல்ல  என்ற ேயாசைன ம் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
இ  ெதாடர்பாக ஆழமாக சிந்தித்  டிெவ க்க 
ேவண் ம்.

எல்ைலகள் மீள் நிர்ணயம்
     2015 ஆம் ஆண்  பிரேதச சைப எல்ைலகள் 
மீள் நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட ேபா  அட்டன் 
நகர சைபயில் இ ந்த ஆரியகம, ெபான்னகர், 
வில்பிரட் ரம், ேகம்ப்ெவளி தலான 
வட்டாரங்களில் இ ந்த சில கு ம்பங்கள் 
அம்பக வ, ேநார் ட் பிரேதச சைபகேளா  
ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. இ ந் ம் இன்  வைர 
நகர சைபயின் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாண்  
வ கின்றார்கள். நகர சைபக்கு வரிப்பண ம் 

ெச த்தி வ கின்றார்கள். அவர்களின் 
குப்ைபக ம் நகர சைபக்கு தான் வந்  ேசர்கின்றன. 
அவர்கள் சட்ட ரீதியாக நகர சைப டன்  மீண் ம் 
இைணத் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசய்யத் தவ ம் ேபா  பாடசாைல கட்டிட 
நிர்மாணத் க்கான அ மதி  தலானவற்றில் அந்த 
மக்கள் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்ள ேவண்டிய நிைல 
ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். அத்ேதா   நகர 
சைபயின் சனத்ெதாைக குைறந்  விடக் கூடிய 
ஆபத் ம் காணப்ப கின்ற .
  எனேவ  சைபயில் உள்ள 16 உ ப்பினர்க ம் 
ஒன்றிைணந்  ெசயற்ப வ  ேபால  எல்ைல மீள் 
நிர்ணயத்தில் வி பட் ப் ேபான மக்க க்காக ம் 
குரல் ெகா த்  அவர்கைள மீண் ம் எம  
சைபேயா  இைணத் க் ெகாள்ள ஒத் ைழக்க 
ேவண் ம். அதற்கான நடவடிக்ைககைள ெதாடர்ந்  
ன்ேன ப்ேபாம்.

  
உப தைலவர் ஏ.ேஜ.எம். பாமிஸ்

 எம  சைபயின் உ ப்பினராக ள்ள டாக்டர் 
நந்தகுமார் நகர பிதாவாக இ ந்த ேபா   
உள் ராட்சி மன்ற எல்ைல மீள் நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்ட . உ ப்பினர்கைள அைழத் க் 
ெகாண்  ெகா ம் க்கும், வெரலியா க்கும் 
ெசன்  எம  சைபக்கு ஏற்படப் ேபாகும் 
பாதிப் கள் ெதாடர்பாக சுட்டிக் காட்டினார். 
ஆனால், அதற்குப் ெபா ப்பான அதிகாரிகள் கண்  
ெகாள்ளேவயில்ைல. இதனால் வாக்குவாதப்பட்ட 
சம்பவங்க ம் இடம்ெபற் ள்ளன. 
எதிர்காலத்திலாவ  பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு 
நிவாரணம் கிைடக்க ேவண் ம்.
            உ ப்பினர் ேக.குமாரசிரி
    அட்டன் நகர சைப டன் இ ந்த ேகம்ப்ெவளி, 
காமினி ர, ஆரியகம, ெராத்தாஸ் தலான பகுதிகள் 
அம்பக வ மற் ம் ேநார் ட் பிரேதச சைபக டன் 
இைணந்தி ந்தா ம் அங்குள்ள மக்களின் 
குப்ைபகள் அட்டன் நகர சைப எல்ைலயில் தான் 
ெகாட்டப்ப கின்றன. 

எХைல ǺУணயС ெதாடУǼХ எήОத வாத Ǽர வாதЗகЦ

ǼǿЖகРபЛட பΜ கЦ ΐМΡС நகரசைபேயாΡ இைணЖகРபΡС – நகர Ǽதா

நாС ஆЛżǾХ இΪОத ேபாΤ ஏП  ஒНΤைழРΧ வழЗக˙Хைல

அட்டன் –டிக்ேகாயா நகர சைப மாதாந்த அமர்

– உΫРǼனУ அ.நОதΜமாУ  ேகЦ˙

ெதாடர்ச்சி 21 ஆம்பக்கம் பார்க்க

(பானா தங்கம்)
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இரா. சந்திரேமாகன்,தியகைல.

திய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  பத்  
மாதங்கள் நிைறவைடந் ள்ள நிைலயில் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் ேவதனம் 
பற்றிய விவகாரம் ேபசாப்ெபா ளாக 
மாறி ள்ளைமையக் காண டிகின்ற . 
தற்ேபாைதய அரசாங்கமான  கடந்த நவம்பர் 
மாதம் நைடெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தைல இலக்கு 
ைவத்  அதற்கு ன்னதாக அேத வ டத்தின் 
(2019) மார்ச் மாதமளவில் நாடா மன்றத்தில் 
இதைனப் பற்றி பாரிய அ த்தங்கைள கடந்த 
அரசாங்கத் தரப்பிற்கு ெகா த்த . ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் நாளாந்த ேவதனம் 1000 
பாய்  ஆக அதிகரித்  வழங்கப்படவில்ைல. 

இதற்கு அரசாங்கத்தின் இயலாைமேய 
காரணம் என்ெறல்லாம் பாரிய பிரசாரங்கைள 
ேமற்ெகாண்டி ந்தைமைய மக்கள் நன்கறிவார்கள். 
இந்தப் பின்னணியில் கடந்த ஜனாபதித் ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிட்ட ேகாட்டபாய ராஜபக்ச மற் ம் சஜித் 
பிேரமதாஸ ேபான்ேறா ம் ெதாழிலாளர்களின் 
நாட் சம்பளம் பற்றிய விடயங்கைள தம  
ேதர்தல் வாக்கு திகளில் க்கியமான ஒன்றாக 
க தி ெவளியிட்டி ந்தனர். இதில் தற்ேபாைதய 
ஜனாதிபதிைய ஆதரித்த இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் பல ேதர்தல் ேமைடகளில் இைதப்பற்றி 
ேபசியேதா  ேதர்தல் நிைறவைடந்த உடேனேய 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் 
நாெளான் க்கு ஆயிரம் பாய்  வழங்கப்ப ம் 
என்ற வாக்கு திைய ம் வழங்கிய . இதைன 
நம்பி மக்க ம் இவர்க க்கு வாக்களித்தார்கள். 

 ேதர்தல் டிந்த உடேனேய ஜனாதிபதி  
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 1000 பாய் 
வழங்கப்ப ம் என அறிக்ைக ெவளியிட்டார். 
அேதேபான்  தற்ேபாைதய பிரதமர் மகிந்த 
ராஜபக்ச ம் பல சந்தர்ப்பங்களில் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் நாட் சம்பளம் 1000 பாய் 
ஆக வழங்கப்ப ம் என்பைத ெவளிப்ப த்தி 
ேபசியி ந்தார். ஆனால் இன்  வைரயில் 
அ  நிைறேவறாமல் உள்ள   யார் எத்தைன 
ைற இ பற்றி ேபசினா ம் ேபசேவண்டிய 

தரப்பான கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகெய த்தி ம் 
இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸத் தவிர 
ேவெறந்த அைமப் ம் இ  பற்றிய எந்தவிதமான 
ெசய்திகைள ம், அறிக்ைகயிைன ம் 
ெவளியிடவில்ைல.

 ஜனாதிபதித் ேதர்தல் டிந்  நாடா மன்றத் 
ேதர்தல்  கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் திகதி நைடெபற்  
டிந்த . ேதர்த க்கு இரண்  மாதங்க க்கு 
ன்னதாக இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸின் 

தற்ேபாைதய ெபா ச் ெசயலாளர் தைலைமயிலான 
கு  தலாளிமார் சம்ேமளனத் டன் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளம் ெதாடர்பான ேபச்சுவார்த்ைதயிைன 
நடத்தியி ந்த . இதன்ேபா  ேதர்தல் 
டிந்த டன் ெதாழிலாளர்க க்கான சம்பளம் 

ெதாடர்பான விடயத்ைத டி க்குக் ெகாண்  
வர ள்ளதாகக் குறிப்பிட்டி ந்தைமைய 

சுட்டிக்காட் தல் ேவண் ம். இ.ெதா.
கா.வின் ெபா ச் ெசயலாள ம் தற்ேபாைதய 
இராஜாங்க அைமச்ச மான  ஜீவன் குமாரேவல் 
ெதாண்டமான்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
நிபந்தைனகள் அற்ற விதத்தில் ஆயிரம் பாைவப் 
ெபற் க்ெகா க்கேவ நாம் யற்சிக்கின்ேறாம் 
என் ம் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் பல 
நிபந்தைனகைள ன்ைவப்பதாக ம் 
அதைன ஏற் க்ெகாள்ள டியா  என் ம் 
குறிப்பிட்டி ந்தார். ஆனால், அந்நிபந்தைனகள் 
எைவ என்ப  பற்றிய ெதளி ப த்தல்கைளேயா 
தம  தரப்  நியாயங்கைளேயா அவர் 
குறிப்பிட்டி க்கவில்ைல. 

 இதன்பின்னர் ேதர்தலில் மக்கள் 
அவைர அேமாகமாக ெவற்றியைடயச் ெசய்  
நாடா மன்றத்திற்கு அ ப்பியேதா  
மட் மல்லா  ஆ ம் அரசாங்கத்ைத ம் 

ப்பலத் டன் ஆட்சியில் ைவத் ள்ளனர். 
இந்நிைலயில் ஆ ங்கட்சி தற்ேபா  
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் 
குறித்த ேபச்சுவார்த்ைதகைள ஆரம்பித்  
அவர்க க்கான சம்பளத்ைத உடனடியாகப் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவடிக்ைக எ க்க டி ம். 
எனி ம் இ  நைடெப வதாக ெதரியவில்ைல. 
இவர்கள் அரசியலைமப்பின் 20ஆம் 
தி த்தத்தின் மீேத தம  க் கவனத்ைத ம் 
ெச த்தி ள்ளனர். அேதேபான்  ஆ ங் கட்சியில் 
உள்ள மகிந்தாநந்த அ த்கமேக அைமச்ச ம் இ  
பற்றிவாய் திறக்காமல் உள்ளார்.  

 ேதர்தல் டிந்த ைகேயா  இவ்விடயம் பற்றிய 
ேபச்சுவார்த்ைத ஒன்  நைடெபற்றேதா  
அ  எவ்வித இணக்கப்பா க ம் இன்றி 
டி ற்றி ந்த . அப்ேபச்சுவார்த்ைதயின் 

பின்னர் ஊடகங்க க்குக் க த் த் ெதரிவித்த 
இ.ெதா.கா.வின் ெபா ச் ெசயலாளர்  இதைன 
இவ்வா  இ த்தடிக்க டியா  என் ம் இன் ம் 
ஒேர ேபச்சுவார்த்ைதயில் அதைன டி க்குக் 
ெகாண்  வ ேவாம் எனக் குறிப்பிட்டி ந்தார். 
அவர் அதைனக் கூறி ஒ  மாதம் கடந் ள்ள 
நிைலயில் அந்நாள் எப்ேபா  வ ம் என்ற 
எதிப்பார்ப் டன் மக்கள் காத்தி க்கின்றனர். 
காரணம் இன் ம் இரண்  மாதங்களின் பின்னர் 
அதாவ  2021ஆம் ஆண்  ஜனவரி மாதம் அ த்த 
கூட்  ஒப்பந்தத்திற்கான காலம் வரவி க்கிற . 
அ வைரயில் மக்கள் காத்தி க்க ேவண் மா? 
அல்ல  அதற்கு ன்னர் இ  பற்றிய டி கள் 
எ க்கப்ப மா என்ப  குறித்த ெதளி  மக்க க்கு 
இல்ைல.  
ஐந்தாண் க க்கு ேமலாக ஒேரெயா  
ேகாரிக்ைகையக் கூட ெவன்ெற க்க 
டியாத ஒ  ச கமாக ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் 

காணப்ப கின்றனர் என்றால் அ  மிக ம் 
வ த்தப்படேவண்டிய விடயமாகும்.

 இலங்ைகயில் உள்ள பல்ேவ  தரப்பினர் 
ஒேரெயா  ேபாராட்டம் அல்ல  
ஆர்ப்பாட்டத்தின் லம் தம  ேகாரிக்ைககைள 
ெவன்ெற க்கின்றனர். உதாரணமாக 
இலங்ைகயில் உள்ள பட்டதாரிகைள அரசாங்க 
ேவைலகளில் இைணத் க்ெகாள்வதில் 

பாரபட்சம் காட்டப்பட்டதாக கடந்த மாதம் 
நைடெபற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் ேபா  அங்கு 
ெசன்ற ஜனாதிபதி டன் ேம ம் 10,000 
பட்டதாரிகைள ேசைவயில் இைணத் க் 
ெகாண்டார். அேதேபான்  ெவளிநாட் ப் 
பல்கைலக்கழகங்களில் பட்டங்கைளப் 
ர்த்தி ெசய்தவர்க க்கும் அரசாங்க ேவைல 
வாய்ப்பிைன வழங்குவதற்கும் நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள . இவர்க க்காக அரசாங்கம் 
மாதாந்தம் ெப ந்ெதாைக நிதியிைன 
ெசலவி கின்ற . சுமார் 60,000 – 70,000 
பட்டதாரிக க்கு வழங்கப்ப ம் மாதாந்த 
சம்பளத்ைதப் பார்க்கும்ேபா  இ  மிக ம் 
ெப ந்ெதாைக நிதியாகும். ஆனால் இதற்காக 
இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்ேபாகும் 
ேசைவயின் அள  மிக ம் கு கியேத.
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் 
ெபா த்தவைர நிைலைம அவ்வாறில்ைல. 
அவர்கள் நாட்டிற்கும் ெவளிநாட்  
ெசலாவணிக்கும் தம  பங்களிப்பிைன 
ேநரடியாக வழங்கி வ ம் தரப்பினராவர். 
இவர்கள் நாட் க்காகேவ மைழ, ெவயில் 
பாரா  மைலகளி ம் கா களி ம் தம  
உைழப்பிைன வழங்கிக் ெகாண்டி ப்பவர்கள். 
இவர்கைள அரசாங்கம் க த்திற்ெகாள்ளாமல் 
ெசயற்ப வ  எவ்வைகயி ம் நியாயமாகா . 
அேத ேபான்  இவர்கள் மாற் த் ெதாழில்கைள 
நாடிச் ெசல்ல டியாத ஒ  வகுப்பினராக ம் 
உள்ளனர். ெப ந்ேதாட்டங்களில் ேவைலெசய் ம் 
ெதாழிலாளர்கள் காைல 7.30 மணியில் இ ந்  
மாைல 4.30 மணிவைர ெதாழிலில் ஈ ப ம் 
தரப்பினராவர். ம றம் மாற்  ெபா ளாதார 
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான நில 
உரிைம அற்றவர்கள். நாளாந்த ஊதியத்தில் 
தங்கியி ப்பவர்கள். ேபாசைண மட்டம் 
குைறந்தவர்களாக ம் வ ைம மட்டத்தில் 
உயர் நிைலயில் இ ப்பவர்களாகிய இவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்தேவண்டிய  
ஆட்சியி ள்ளவர்களின் ைககளில் உள்ள . 
அதி ம் ஆ ம் மற் ம் எதிர்த்தரப்  அரசியல் 
தைலைமகள் இவர்களின் பிரச்சிைனகைள 
நாடா மன்றத்தில் விவாதத்திற்கு உட்ப த்த 
ேவண் ம்.

 ஆனால் ஆ ம் கட்சி உ ப்பினர்க ம் சரி 
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க ம் சரி இ  குறித்த 
காத்திரமான விவாதங்கைள ஆரம்பித் ள்ளதாகத் 
ெதரியவில்ைல. நாடா மன்ற கன்னி உைரகளில் 
இ பற்றி கைதத்தி ப்பி ம் இதற்கு அப்பால் 
இவர்கள் ெசன்றி க்கவில்ைல என்பேத யதார்த்தம். 

Ngrhg;nghUshfpg; Nghd  Ngrhg;nghUshfpg; Nghd  
1000 &gha; ehl;rk;gsk;1000 &gha; ehl;rk;gsk;

ெதாடர்ச்சி 21 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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வெரலியா மாவட்ட அபிவி த்தி ெதாடர்பில் 
தலாவ  மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு  கூட்டம் 

கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம 18 ஆம் திகதி வெரலியா 
மாவட்ட ெசயலக ஆச்சர்ய மண்டபத்தில் 
ஒ ங்கிைணப் க் கு  இைணத்தைலவர்களான 
எஸ்.பி.திசாநாயக்க எம்.பி மற் ம் மத்திய மாகாண 
ஆ நர் லலித்  கமேம தைலைமயில் காைல 

9.30 மணியளவில் ஆரம்பித்த . இந்நிகழ்வில் 
வனஜீவராசிகள் மற் ம் வன பா காப்  அைமச்சர் 
சி.பி.ரட்ணாநாயக்க, ேதாட்ட வீடைமப்  
மற் ம் ச தாய உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
மற் ம் நாடா மன்ற உ ப்பினர்களான 
ேவ.இராதாகி ஷ்ணன், ம.ராேமஷ்வரன், 
ம.உதயகுமார், நிமல் பியதிஸ்ஸ மற் ம் வெரலியா 
மாநகர ேமயர் மற் ம் உ ப்பினர்கள், நகரசைப, 
பிரேதச சைப தவிசாளர்கள், பிரேதச ெசயலக 
அதிகாரிகள், சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அதிகாரிகள்,  மத்திய 
மாகாண சைப ன்னாள் உ ப்பினர்கள் உட்பட 
திைணக்கள மற் ம் அதிகார சைபகளின் அதிகாரிகள் 
பல ம் கலந்  ெகாண்டனர். 

சிங்கள/தமிழ் ெமாழிகளில் வரேவற் ைர
  மாவட்ட ெசயலாளர் ேராகண ஷ்பகுமார 
தலில் சிங்கள ெமாழியி ம் பின்  மிக ம் 

ெதளிவாக தமிழ் ெமாழியி ம் வரேவற் ைரைய 
நிகழ்த்தினார். வெரலியா மாவட்டத் க்கு 
ெதரிவாகி ள்ள திய நான்கு எம்.பி.க்கைள ம் 
வரேவற்ற அவர் பிரேதச அபிவி த்தி ெதாடர்பில் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  பணியாற்ற 
அைழப்  வி த்தார். ேம ம் ஜனாதிபதியின் 
ெசழிப்பான ெதாைலேநாக்கு எ ம் ெகாள்ைகயின் 
அடிப்பைடயில் இங்கு க்கியமான விடயங்கைள 
மட் ம் ேபசுேவாம் என்றார்.

சுகாதார விதி ைறகள் இல்ைல
தலாவ  கூட்டத்தில் கலந்  ெகாண்டவர்களின் 

குைறந்த எண்ணிக்ைகயாேனாேர கக்கவசம் 
அணிந்தி ந்த அேத ேநரம் மண்டபத்தில் 
உள் ைழ ம் ேபா  எவ க்கும் ைககைள சுத்தம் 
ெசய்வதற்கு ெதாற்  நீக்கிகள் வழங்கப்படவில்ைல. 
இைத சுட்டிக்காட்டிய மாகாண ஆ நர் லலித் 
கமேக,  அைத சுட்டிக்காட்டி சுகாதார விதி ைறகைள 
பின்பற்றாமல் இக்கூட்டம் இடம்ெப வதாக  
அறிவித்தார். 

கு த்தைலவர் உைர
ஒ ங்கிைணப் க்கு  தைலவர் எஸ்.பி. 

திசாநாயக்க நீண்ட உைரெயான்ைற நிகழ்த்தி 
மாவட்டத்தின் அைனத்  எம்.பி.க்க ம் 
ஒன்றிைணந்  அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கைள 
ன்ென க்க ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாண்டார். 

ன்ேனற்ற அறிக்ைககள்
மாகாண சைப அைமச்சுக்களின் ன்ேனற்றங்கள், 

மாவட்டத்தின் கிராமிய ெபா ளாதாரத்ைத 
கட்டிெய ப் தல் ேபான்ற விடயங்கள் 
குறித்  திட்டமிடல் பணிப்பாளர் மற் ம் பிரதி 
பிரதான ெசயலாளர் ஆகிேயார் ன்ேனற்ற 
அறிக்ைககைள ம் ள்ளி விபரங்கைள ம் 
சமர்ப்பித்தனர். 

பிறந்த நாள் ெகாண்டாடிய எஸ்.பி.
கூட்டம் ஆரம்பித்  அைர மணித்தியாலங்கள் 

கழித்  வ ைக தந்த அைமச்சர் சி.பி.ரட்ணாயக்க, 
கு த்தைலவர் எஸ்.பி.யிடம் சில நிமிடங்கள் 
கைதத்த பின்னர் இன்  கு த்தைலவர் பிறந்த 
நாைள ெகாண்டா கிறார் அவ க்கு அைனவரின் 
சார்பி ம் வாழ்த் க்கைள ெதரிவிப்பதாக 
அறிவித்தார். பின்னர் ன்ேனற்ற அறிக்ைககள் 
இடம்ெபற் க்ெகாண்டி ந்த ேபா  மண்டபத் க்குள் 
பிறந்த நாள் ேகக் ஒன்  ெகாண்  வரப்பட்ட . 
நிகழ்வின் இைடயில் எஸ்.பி. ேகக் ெவட்டி தன  69 
ஆவ  பிறந்த நாைள ெகாண்டாடினார். ேமைடயில் 
இ ந்தவர்க க்கு ேகக் ஊட்டி மகிழ்ந்தார். 

வாகனங்கைள வழங்குகிேறன்– ஜீவன்
ெகாத்மைல பிரேதச ெசயலாளர் பிரிவில் மண் 

சரி  காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு 
திய வீ கைள நிர்மாணித்தலில் ேதசிய கட்டிட 
ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் அறிக்ைககள் உடனடியாக 
கிைடப்பதில்ைல எனக் கூறப்பட்ட . இதன் ேபா  
விளக்கம் ேகட்கப்பட நி வனத்தின் பணிப்பாளர் 
மாவட்டம் க்க கடைமயாற்ற ேபாக்குவரத் க்கு  
2 வாகனங்க ம் நான்கு உத்திேயாகத்தர்க ேம 
இ ப்பதாக ம் அதன் காரணமாகேவ தாமதங்கள் 
ஏற்ப வதாக ம் ெதரிவித்தார். இதன் ேபா  
இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ேமலதிகமாக 
வாகனங்கைள வழங்குவதற்கு தான் தயாராக 
இ ப்பதாகத் ெதரிவித்தார். 

கந்தப்பைளயில் 
ைதயல்? 

கந்தப்பைள பிரேதசத்தின் 
ேதாட்டப்
பகுதிெயான்றில் மாைல 

ேநரங்களில் பணிக்குச் ெசன்  வீ  தி ம் ம் 
ெதாழிலாளர்கைள இனந்ெதரியாேதார் கற்களால் 
தாக்குவதாக ம் இ  ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற்  
வ ம் சம்பவம் என் ம் உைரயாற்றிய 
இராதாகி ஷ்ணன் எம்.பி இதற்கு ெபாலிஸார் 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாண்டார். ெவளிபிரேதசங்களிலி ந்  
வந்தவர்கேள இவ்வாறான நடவடிக்ைககளில் 
ஈ பட்  வ வதாக ம் குறித்த இடத்தில் 
ைதயல் ேதாண்டப்ப வதாக தகவல்கள் 
ெவளியாகி ள்ளதாக ம் அதன் காரணமாகேவ 
அவ்விடத் க்கு எவ ம் வ வைத த ப்பதற்கும் 
மக்க க்கு அச்ச ட்ட ம் கற்கள் எரி ம் 
சம்பவங்கள் இடம்ெப வதாக ம் ெதரிவித்தார். 
இதற்கு வெரலியா  ெபாலிஸ் அத்தியட்சகர்   

நடவடிக்ைக எ ப்பதாக உ தியளித்தார்.
சுகாதார றக்கணிப் கள்

டிக்ேகாயா கிளங்கன் ஆதார ைவத்தியசாைல 
அபிவி த்திக்ெகன காணிெயான்ைற 
ெபற் க்ெகாள்ளல் ெதாடர்பில் உைரயாற்றிய பிரேதச 
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் டாக்டர் தலகல்ல, 
சுகாதார ேசைவகைள வழங்குவதில் வெரலியா 
மாவட்டம் றக்கணிக்கப்ப வதாக ெதரிவித்தார். 
மாவட்ட ைவத்தியசாைலகளில் 176 தாதிக க்கும் 
92 ைவத்தியர்க க்கும் தட் ப்பா  நில வதாகத் 
ெதரிவித்த அவர் இரத்தின ரி மாவட்டத் க்ேக 
அதிக வளங்கள் ஒ க்கப்ப வதாக ம் அண்ைமயில் 
ைவத்திய ேசைவயில் இைணந்  ெகாண்ட 950 
ைவத்தியர்களில் 15 ேபர் மட் ேம மத்திய மாகாண 
ைவத்தியசாைலக க்கு நியமிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

  வாய் திறந்  குைறகைள கூ ங்கள் 
– அைமச்சர் சி.பி

இைத ெசவிம த்த அைமச்சர் சி.பி, அ  குறித்  
தான் நாடா மன்றில் ேபசுவதாக ம் குறிப்பாக  
ெதாடர்ச்சி 9 ஆம் பக்கம்...

Etnuypah khtl;l xUq;fpizg;G FO $l;lk;

nfhNuhdh tpjpKiwfis gpd;gw;whj KjyhtJ $l;lk;

fe;jg;gisapy; Gijay; Njhz;lg;gLfpd;wJ

Rfhjhuj;Jiw Gwf;fzpg;Gf;Fs;shfpAs;s Etnuypah khtl;lk;

gpwe;jehis Nff; ntl;b nfhz;lhba v];.gp. jprhehaf;f

kiyafg;gFjpfspy; kPz;Lk; Nfhg;gp gapu;r;nra;if

fz;lJk; 

Nfl;lJk;

சிவலிங்கம் சிவகுமாரன்  வெரலியா கண்ணன்
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8 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

சுகாதார அைமச்சரிடம் இ  குறித்  ேபச்சு 
நடத் வதாக ம் ெதரிவித்தார். அேதேவைள 
இங்கு கலந்  ெகாண்டி க்கும் அதிகாரிகள் தம  
பிரச்சிைனகைள வாய் திறந்  கூறாமல் அைமதி 
காக்க ேவண்டாம் என் ம் அ  குறித்  கைதக்கேவ 
மக்கள், பிரதிநிதிகைள ெதரி  ெசய் ள்ளனர் என் ம் 
சுட்டிக்காட்டினார். 
இதன்ேபா  க த்  ெதரிவித்த   ேவ  

இராதாகி ஷ்ணன் எம்.பி கடந்த சில 
வாரங்களாக  ைஹெபாரஸ்ட் ைவத்தியசாைலக்கு 
ைவத்தியெரா வர் இல்லாத காரணத்தினால் மக்கள் 
ெபரி ம் பாதிக்கப்பட்டி ப்பதாக சுட்டிக்காட்டினர். 
அதற்கு பதிலளித்த சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
ஒ  ைவத்தியேர அங்கு கடைமயாற்றி வ வதாக ம் 
அவர் சுகவீன ற்றி ப்பதால் தற்காலிகமாக ஒ  
ைவத்தியர் நியமிக்கப்பட்டி ப்பதாகக் கூறினார். 
அங்கு இரண்  ைவத்தியர்கைள ேசைவயில் 
ஈ ப த் வதற்கான நடவடிக்ைககைள எ க்குமா  
வலி த்தப்பட்ட .  

மைலயகத்தில் மீண் ம் ேகாப்பி 
பயிர்ச்ெசய்ைக

இலங்ைகயில் மைலயக பகுதிகளில் மீண் ம் 
ேகாப்பி பயிர்ச்ெசய்ைகைய ேமம்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் நடவடிக்ைக எ த்  வ கின்ற .
இதன் தற்கட்டமாக தற்ெபா  வெரலியா 
மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளி ம் இதற்கான 
நடவடிக்ைக  வெரலியா மாவட்ட ெசயலாளர் 
ஊடாக ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற . 
தற்ெபா  ெமரிேகால்ட் பகுதியில் ேகாப்பி பயிர்ச் 
ெசய்ைக ன்ென க்கப்ப கின்ற .அ  ேபால 
ைகவிடப்பட் ள்ள நிலங்களில் இந்த ேகாப்பி 
பயிர்ச்ெசய்ைகைய ன்ென க்க நடவடிக்ைக 
எ க்க டி மாக இ ந்தால் அ  இன் ம் ெதாழில் 
வாய்ப்ைப ம் ெவளிநாட்  வ மானத்ைத ம் 
ெபற் க் ெகாள்ளக் கூடியதாக இ க்கும்.எம  
நாட்டில் உற்பத்தியாகின்ற ேதயிைலக்கு இ க்கின்ற 
சர்வேதச சந்ைத வாய்ப்  ேகாப்பிக்கும் இ க்கின்ற .
இதைன க த்தில் ெகாண்  நாம் ெசயற்பட 
ேவண் ம் என சி.பி. ெதரிவித்தார்.

ெகாட்டகைல குடி நீர்ப்பிரச்சிைன
ெகாட்டகைல நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் உள்ள 

பிரச்சிைனகள் பற்றி ெகாட்டகைல பிரேதச சைப 
தவிசாளர் ராஜமணி பிரசாந்த் சுட்டிக்காட்டினார். 
இந்த ெபா ப்ைப ஏற்றி க்கும் நீர் வழங்கல் 
சைபயான  எந்த வித ன்னறிவித்த மின்றி 
வாரத்தில் இரண்  ன்  நாட்கள் நீர் ெவட்ைட 
அ ல்ப த் வதாக ம் இதனால் மக்கேளா  தம  
சைப ரண்ப ம் சூழ்நிைலகள் எ ந் ள்ளதாக ம் 
ெதரிவித்தார். இதற்கு பதிலளித்த நீர் வழங்கல் சைப 

அதிகாரி, விக்டன் பிரேதசத்திலி ந்  ெகாட்டகைல 
நக க்கு வ ம் நீர் விநிேயாகத்தில் உள்ள 
சிக்கல்கைள விளக்கினார். ேம ம் வட்டெகாைட 
நகரில் உள்ள மின்தாங்கி (டிரான்ஸ்ேபாமர்) 
ண்கள் ேசத ற்றி ப்பதால் அ  உைடந்  

வி ம் நிைலயிலி ப்பதாக ம் பிரேதச சைப 
தவிசாளர் சுட்டிக்காட்டினார். இதற்கு பதிலளித்த 
ெகாத்மைல மின்சார சைப அதிகாரி குறித்த 
மின்தாங்கியின் ண்களின் அடிப்பாகத்தில் மண் 
அகழப்பட்டி ப்பதாக ம் அ  குறித்  நடவடிக்ைக 
எ ப்பதாக ம் ெதரிவித்தார்.

குப்ைபகைள நாம் உ வாக்கவில்ைல– 
அட்டன்டிக்ேகாயா நகரசைப தைலவர் 

ஆேவசம்
தம  எல்ைலக்குள் வ ம் 

பிரேதசங்களில் குறிப்பாக 
கிெளன்டப் (பைழய 
அட்டன் – ெகா ம்  
வீதி) வீதியில் கழி கள் 
ெகாட்டப்ப வதாக ம் 
இதற்கு அட்டன் –டிக்ேகாயா 
நகர சைப பதில் ெசால்ல 
ேவண் ம் என ம் அம்பக வ 
பிரேதச சைபத் தைலவர் 
குற்றச்சாட்ைட ன்ைவத்தார். 
இதற்கு ெவகுண்ெட ந்  பதிலளித்த 
நகரசைபத்தைலவர் பாலச்சந்திரன், எம  நகரசைப 
கழி கைள ெகாட் வதற்கு இடங்கள் ெதரி  
ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
ேம ம் குப்ைபகைள ெகாண்  வந்   

ெகாட் வதற்கு நகர சைபயில் நாம் என்ன 
குப்ைபகைளயா உற்பத்தி ெசய்கின்ேறாம்?   
ெபா  மக்களின்  கழி கைள  ேசகரிக்கும் 
ெபா ப்ைப தான் நாம் ெசய்கிேறாம். இர  
ேநரங்களில் ச்சக்கர வண்டிகளில் வந்  
கழி ப் ெபாதிகைள வீசிச்ெசல்பவர்கைள கண்  
பிடி ங்கள் வீேண எம்மீ  பழிசுமத்த ேவண்டாம் 
என்றார்.  ேம ம் நகரசைப எல்ைலக்குள் ேச ம் 
குப்ைபகைள ெகாட் வதற்கான இடம் ெதரி  
ெசய்யப்பட்டி ப்பதாக இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் 
ெதரிவிக்க அதற்கு சைபத்தைலவர் நன்றிைய 
ெதரிவித்தார். 

அட்டன் பஸ் நிைலயத்ைத நகர 
சைபக்கு வழங்க ேகாரிக்ைக

இேதேவைள அட்டன் பஸ் நிைலயம் 
அைமந் ள்ள இடத்ைத தம  சைபக்கு 
ெசாந்தமாக வழங்க ேவண் ம் என் ம் 
அ  ெதாடர்பில் அட்டன் டிப்ேபாவான  
கடிதம் ஒன்றின் லம் நகரசைபக்கு 
கடிதம் ஒன்ைற ம் வழங்கி ள்ளதாக ம் 
பஸ் நிைலய கட்டிடமான  நகர சைப 
நிதியான 40 மில்லியன் பாய் ெசலவில் 
கட்டப்பட்டி ப்பதாக ம் அட்டன் –டிக்ேகாயா 
நகர சைபத்தைலவர் எஸ்.பாலச்சந்திரன் 
ேகாரிக்ைக ஒன்ைற ன்ைவத்தார்.  எனி ம் 
இ  ெதாடர்பில் க த் த் ெதரிவித்த மாவட்ட 
ெசயலாளர் அ  அரசாங்கத்தின் இடமாகேவ 
தற்ேபா ம் இ ப்பதாகத் ெதரிவித்தார். 

ேமலதிக வாகனங்கைள அகற் தல்
அம்பக வ பிரேதச சைபயின் அதிகார 

எல்ைலக்குள் வ ம் நகரங்களில் வீதிகளில் 
ெந க்கடிைய ஏற்ப த் ம் கமாக  உள்ள 
வாகனங்கைள அகற் வதற்கு ெபாலிஸார் 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ெமன அம்பக வ 
பிரேதச சைபத்தைலவர் ெஜய்சங்க வலி த்தினார். 
சைபயின் அ மதி டன் நகரங்களில் நி த்தப்ப ம் 

வாகனங்க க்கு ேமலதிகமாக உள்ள வாகன 
உரிைமயாளர்கள் மீ  சட்ட நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  கூறினார். 
இதற்கு பதிலளித்த அட்டன் ெபாலிஸ் தைலைம 

காரியாலய ெபா ப்பதிகாரி, ‘அவ்வாறான 
வாகனங்கைள அகற்றேவா அல்ல  வாகன 
உரிைமயாளர்கள் மீ  நடவடிக்ைக எ க்கேவா 
சட்டத்தில் இடமில்ைல. எமக்கும் அதிகாரங்கள் 
இல்ைல, அதற்கு உங்கள் சைபயின் ைண 
விதிகைள (By Law) தான் நீங்கள் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். சில நகரங்களில் பிரதான வீதிகளில் 
இங்கு வாகனம் நி த்த கூடா  என்  அறிவித்தல் 
பலைககள் காட்சிப்ப த்தப்பட்  பிரேதச ெபாலிஸ் 

அதிகாரியின் உத்தர  
என ேபாடப்பட்டி க்கும்.
அப்படி எல்லாம் ெசய்ய 
டியா . இவ்வாறான 

பிரச்சிைனக க்கு  குறித்த 
உள் ராட்சி சைபேய 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். 
அவ்வா  வாகனங்கைள 
அகற்றக்ேகாரி அதில் 
ஏதாவ  பிரச்சிைனகள் 
இ ந்  ேகாரிக்ைக 
ன்ைவக்கப்பட்டால் 

அதற்கு உத வதற்கு 
ெபாலிஸார் வரலாம். ஆகேவ வாகனங்கைள 
கட் ப்ப த் ம், அகற் ம் விவகாரத்தில் 
ெபாலிஸார் தைலயிட டியா . ேம ம் அவர்களின் 
ெபயர்கைள ம் உள் ராட்சி சைபகள் பயன்ப த்த 
டியா  என்  ெதரிவித்தார். 

கா க க்கு தீ ைவப்பவர்க க்கு 
எதிராக நடவடிக்ைக

கா க க்கு தீ ைவப்பவர்க க்கு எதிராக 
க ைமயான திய சட்டம் ஒன்ைற ெகாண்  
வ வதற்கு தான் எதிர்பார்ப்பதாக ம் இ  
ெதாடர்பான அைமச்சரைவ பத்திரம் ஒன்ைற அ த்த 
வாரத்தில் தாக்கல் ெசய்ய எதிர்பார்ப்பதாக ம்   
வனஜீவராசிகள் மற் ம் வன பா காப்  அைமச்சர் 
சீ.பி.ரட்ணாயக்க ெதரிவித்தார். 
திய சட்டத்தின்படி கா கைள தீ 

ைவப்பவர்க க்கு எதிராக 5 இலட்சம் பாய்  
தண்டப்பணம் அல்ல  ஐந்  வ டத்திற்கு 
குைறயாத சிைற தண்டைன ெபற் க் ெகா ப்ப  
ெதாடர்பான அைமச்சரைவ பத்திரம் ஒன்ைற அ த்த 
வாரம் தாக்கல் ெசய்ய ள்ள டன் அைமச்சரைவ 

அங்கீகாரத்தின் பின்  அதைன 
நாடா மன்றத்தில் சட்டமாக 
இயற்றி நைட ைறப த்த ம் 
தீர்மானித்தி ப்பதாகத் ெதரிவித்தார்.  
ேம ம் வன ஜீவராசிகைள 
ன் த் ேவார், ெகால்ேவார் 

பற்றிய தகவல்கைள அறிவிக்க 1992 
என்ற அவசர இலக்கங்க க்கும் 
கா க க்கு தீ ைவத்தல் மற் ம் 
சட்டவிேராத ெசயற்பா கள் 
ன்ென க்கப்பட்டால் 1991 

என்ற இலக்கங்க க்கும் அறிவிக்குமா  
ேகட் க்ெகாண்டார்.
இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன், மற் ம் எம்.

பி.க்களான ேவ.இராதாகி ஷ்ணன், ம,ராேமஷ்வரன் 
ஆகிேயார் சகஜமாக உைரயாடியைத அவதானிக்கக் 
கூடியதாக இ ந்த . நிமல் பியதிஸ்ஸ மற் ம் எம். 
உதயகுமார் ஆகிய இ  எம்.பிக்க ம் ஒன் ேம 
கைதக்கா  இ தி வைர நிகழ் கைள ெசவிம த் க் 
ெகாண்டி ந்தனர். மதியம் 2 மணியளவில் கூட்டம் 
நிைறவைடந்த .
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 ைரசாமி நடராஜா 

  கல்வி ஒ  ச கத்தின் அபிவி த்திக்கு 
அச்சாணியாக அைம ம். பல்ேவ  
மா தல்க க்கும் அ  உந் சக்தியாகும்.
இந்நிைலயில் மைலயக ச கம் தன  கல்வி 
ஈ பாட்டிைன அதிகரித் க் ெகாள்ள ேவண்டிய 
ஒ  ேதைவ காணப்ப கின்ற .எனேவ தான் 
கல்வி ைமயச் ச கமாக இச்ச கம் உ ப்ெபற 
ேவண் ம் என்ற சிந்தைன இப்ேபா  ஆழமாக 
ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற .

  கலாசாரத்தால் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
பய ள்ள விடயங்கைள ச கத்திற்கு ெபற் க் 
ெகா ப்ப  கல்வி.மனிதரிைடேய மைறந்  
கிடக்கும் திறைமகைள ெவளிக் ெகாணர்வ   
கல்வி என்ெறல்லாம் கல்வியின் க்கியத் வம் 
குறித்  க த் க்கள் பல ம் இ ந்  வ கின்றன  
தனிநபர், ச கம், நா , உலகம் என்ற எந்த 
நிைலயில் இ ந்தா ம் கல்வி ஈ பாட்டின் 
ஊடான அபிவி த்தி மிக ம் அதிகமாகும்.  பல 

பின்தங்கிய ச கங்களின் ேமெல ம் ைகக்கு 
கல்வி ேதாள் ெகா த்தி க்கின்ற .ேதசிய 
நீேராட்டத்தில் ஒ  ச கம் இைணந்  
ெகாள்வதற்கு கல்வி காத்திரமான வகிபாகத்ைதக் 
ெகாண்டி க்கின்ற . 
இந்த நிைலயில் மைலயக 
கல்வி குறித்  நாம் 
ேநாக்குகின்றேபா  அன் ம் சரி 
இன் ம் சரி கல்விச் சவால்கள் 
இம்மக்க க்கு அதிகமாகேவ 
காணப்ப கின்றன.
  தமிழகத்தில் இ ந்  
அைழத்  வரப்பட்ட 
இம்மக்கள் பல்ேவ  
ைறகளி ம் ஒ க்கப்பட்ட 
ஒ  வாழ்க்ைகயிைனேய 
ேமற்ெகாண்  வந்தனர். 
இவர்களின் பல்ேவ  
உரிைமக ம் ேகள்விக்குறியாகி 
இ ந்த . இந்த வைகயில் 
இவர்களின் கல்வி உரிைம ம் 
ம க்கப்பட்ட ஒன்றாகேவ 
காணப்பட்ட . ேதாட்ட 
நிர்வாகம் ெதாழிலாளர்களின் 
கல்வியில் ஆரம்ப காலத்தில் 
இ ந்ேத ேபாதிய கவனம் ெச த்தவில்ைல. 
ெதாழிலாளர்கள் படித் விடக்  கூடா  
என்பதில் இவர்கள் மிக ம் குறியாக இ ந்தனர். 
ெப ந்ேதாட்டக் கலாசாரத்தில் கல்வி என்ப  
எதிர்மைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக் 
கூடிய . ெதாழிலாளர்கள் கல்விையப் 
ெபற் க் ெகாண்டால் ேதாட்டங்களின் மனித 
வ  வளங்களில் பாதிப்  ஏற்ப ம்.எனேவ 
ெதாழிலாளர்களின் பிள்ைளகள் எவ்விதமான 
கல்விைய ம் ெபற் க் ெகாள்ளக் கூடா  
என்பதில் ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் மிக ம் 
கவனமாக இ ந்ததாக த்திஜீவிகள் சுட்டிக்காட்டி 

இ க்கின்றைம ம் இங்கு ேநாக்கத்தக்கதாகும். 
    தம  ெசாந்த நாட்டிேலேய மிக ம் 
இழிவான நிைலயில் பிறந் , வளர்ந்த தமிழ்க் 
கூலிக்கு எதைன ம் விளங்கிக்ெகாள்ளக் 
கூடிய உள் ஆற்றல் இல்ைல.எனேவ அவைன 

மிஷனரிமா க்கு பய ள்ள 
வைகயில் உ வாக்கிக் 
ெகாள்ள ஏதாவ  ெகாஞ்சம் 
ெசால்லித் தந்தால் அ ேவ 
ேபா மான . ெகாஞ்சம் 
கூட, குைறய கல்விைய 
இவர்க க்கு வழங்கிவிட்டால் 
அ  இவர்கைளத் 
ேதாட்டத் ெதாழி க்கு 
மட் மல்ல ேவ  எதற்குேம 
லாயக்கற்றவர்களாகிவி ம்.
கல்வி என்ப  அவர்க க்கு 
பரிச்சயமில்லாத ஆடம்பரப் 
ெபா ள் என்ெறல்லாம் 
ெதாழிலாளரின் 
பிள்ைளகளின் கல்வி பற்றி 
காலனித் வ ேதாட்ட 
நிர்வாகிகள் எதிர்மைறயான 
மனப்பாங்கிைனக் 

ெகாண்டி ந்தனர் என்ப  உண்ைம 
தாேன?  கல்விக்காக ஏங்கித் 
தவித்த மைலயக மக்கள் பலரின் 

கன  நிைறேவறாமேலேய ற் ப் ெபற்  
விட்டைம வ ந்தத்தக்க ஒ  விடயேமயாகும்.
இலங்ைக அரசின் ெகாள்ைககள் பால், 
வகுப் , இனம் என்பவற்றின் அடிப்பைடயில் 
பாரபட்சம் காட்டவில்ைல.ஆனால் இதற்கு 
ஒேரெயா  றநைட உண் . அதாவ  
ெதன்னிந்தியாவில் இ ந்  ெகாண்  வரப்பட்  
ெப ந்ேதாட்டங்களில் ேவைலக்கமர்த்தப்பட்ட 
ெதாழிலாளர்களின் கல்வி, காலனித் வவாதிகளின் 
ேதைவக க்கு அடிபணிந்தி ந்த .
சுதந்திரத்திற்குப் பின்னரான ச க அபிவி த்தி 

ெகாள்ைகக ம் கூட அவர்கைள கவனத்தில் 
ெகாள்ளவில்ைல என்ற ேபராசிரியர் சுவர்ணா 
ஜயவீரவின் க த் , மைலயக மக்களின் கல்வி 
குறித்த அரசாங்கத்தின் நிைலப்பா கைள படம் 
பிடித் க் காட் வதாக உள்ள .
 மைலயக கல்வி வரலாற்றில் கசப்பான 
அ பவங்கள் பல ம் நடந்ேதறி இ க்கின்றன.
இவற் க்கும் மத்தியிேலேய மைலயகக் கல்வி 
இன்  ஓரள  வளர்ச்சி கண்டி க்கின்ற . 
ெப ந்ேதாட்டப் பாடசாைலகைள அரசாங்கம் 
சுவீகரித்தைம மைலயகக் கல்வியில் ஒ  க்கிய 
தி ப்  ைனயாக அைமந்த  என்ப ம் ெதரிந்த 
விடயமாகும். மைலயக கல்வி அபிவி த்தியில் 
சீடா, ஜீ.டி.இஸட் ேபான்ற நி வனங்களின் 
பங்களிப்  மிக மிக அதிகமாகும். இவற்ைற நாம் 
குைறத்  மதிப்பிட டியா .
  மைலயகக் கல்வி அபிவி த்திக்கு 
தைடக் கல்லாக பல்ேவ  காரணிகள் 
ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இம்மக்களிைடேய  

ெபா ளாதாரர அபிவி த்தி இல்லாைம, 
ைற சார்ந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குைற, 
பாடசாைலகளின் அைமவிடங்கள் (உதாரணம்: 
கஷ்ட மற் ம் அதிகஷ்ட பிரேதசம்)  
ேபாக்குவரத்  பிரச்சிைனகள், அதிபர் மற் ம் 
ஆசிரியர்களிைடேய காணப்ப ம் ரண்பா கள், 
வளப்பற்றாக்குைற நிைலைமகள், ெதாழில் ட்ப 
வசதியின்ைம எனப்பல ம் இதில் உள்ளடங்கும்.
இவற் ள் மைலயக மக்களின் பின்தங்கிய 
ெபா ளாதார நிைலைமகள் இம்மக்களின் 
கல்வி உட்பட ஏைனய பல ைறகளி ம் 
கணிசமான தாக்கத்திைன ஏற்ப த்தி வ கின்றன. 
நாட்கூலியாக ஆயிரம்  பாைவேய ம் ெபற் க் 
ெகாள்ள டியாத நிைலயில், ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலக்கு மைலயக ச கம் தள்ளப்பட் ள்ளைம 
வ ந்தத்தக்க விடயமாகும். 

kiyafj;jpd; fy;tp Nkk;gl  kiyafj;jpd; fy;tp Nkk;gl  
vd;d nra;a Ntz;Lk;?vd;d nra;a Ntz;Lk;?

ஏைனய சοகН னУ 

இПΫ கХ˙ǾХ ேவகமாக 

ΨПேன И ெசХźПறனУ. 

இதФேகФப கХ˙ 

ஈΡபாЛைட மைலயக 

சοகН னУ ேமάС 

அ கǿНΤЖ ெகாМΡ 

ΨПேன И ெசХல 

ேவМΡС. இХைலயானாХ 

இИசοகС பாǿய 

ǼПனைடைவ சО Жக 

ேநǿΡС

ெதாடர்ச்சி 18 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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கண்டி, ெவ லி கட சங்க மித்தா வீதியில் அைமந் தி
ந்த 5 மாடிக்கட்டடம் ஒன்  அதற்கு கீழாக அைமந்

தி ந்த வீட்டின் ேமல் இடிந்  வீழ்ந்ததில் தம்ப தி யி
ன ம் அவர்க ள  இரண்  மாத குழந்ைத  மாக வர் 
உயி ரி ழந்த சம்பவம் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம காைல 
5 மணி ய ளவில் இடம்ெபற்ற .
இந்த சம்பவத்தில், கண வ ரான சமில பிரசாத் (35), 

அவ ர  மைனவி அச்சலா ஏக்க நா யக்க (32)மற் ம் 
அவர்களில் இரண்  மாத வய  ைடய குழந்ைத ேம 
உயி ரி ழந் ள்ளனர்.
உயி ரி ழந்த அச்சலா ஏக்க நா யக்க ஒ  சட்டத்த ரணி 

என் ம் அவர் திறந்த பல்க ைலக்க ழ கத்தில் விரி  ைர
யா ள ராக பணி யாற்  பவர் என் ம் ெதரிய வந் ள்ள . 
உயி ரி ழந்த அவ ர  கணவர் தன  வீட்டின் அ  கி
ேலேய ேஹாட்டல் ஒன்ைற நடத்தி வந் ள்ளார்.
கண்டி சங்க மித்தா மாவத்ைதயில் அைமந் தி ந்த 

இந்த 5 மாடிக் கட்டடம் இடிந்  விழப் ேபாவைத அறிந்
தி ந்த அக்கட்ட டத்தின் உரி ைம யாளர் தன  மைனவி, 
பிள்ைள க டன் கடந்த சனிக்கிழைம அதிகாைல 3 
மணி ய ளவில் அவ் வி டத்ைத விட்  ெவளி ேய றி ள்
ள தாக ெபாலிஸார் ெதரி வித் ள்ளனர். இடிந்த கட்ட
டத்தில் சிைத கள் அ  கி லி ந்த வீ  மற் ம் ேஹாட்
ட க்கு ேமலாக வீழ்ந்ததில் வீட் டி லி ந்த வர் 
உயி ரி ழந் ள்ள தாக ெபாலிஸார் ெதரி வித் ள்ளனர்.
உயி ரி ழந்த அச்சலா ஏக்க நா யக்கவின் தாயான ஜயந்தி 

ஏக்க நா யக்க (60) சம்பவம் ெதாடர்பில் கூ  ைகயில், 
நா ம் ேஹாட்டலில் பணி யாற் ம் ெபண் ம் 
ேஹாட்டலின் அைற ஒன்றில் உறங் கிக்ெ காண் டி
ந்ேதாம். மகள், ம  மகன் அவர்க ள  குழந்ைத 

ஆகிேயார் அ த்த பக்கத்தில் இ ந்த வீட்டின் 
அைறயில் உறங்கிக் ெகாண் டி ந்தனர். அதி கா ைலயில் 
நிலம் அதி ம் பாரிய சத்தம் ேகட்ட , ஒன் ம் ெதரி
ய வி ல்ைல, அைறயின் சுவர்கள் ெநா ங் கி யி ந்தன. 

மகள் இ ந்த அைற ற்றாக இடிந்
ள்ள .
இ ட்டில் எ ம் ெதரி ய வில்ைல. தட

வி ய வா  அ  கி லி ந்த ைகப்ேப சிைய 
எ த்  119 அவ சர ெபாலிஸ் இலக்கத்
க்கு அைழப்ைப ஏற்ப த்தி நிைல

ைமைய கூறிேனன் என்றார்.
இந்த அைழப்ைப ய த்  அங்கு 

ெசன்ற ெபாலிஸார் தீய ைணப்  பைட
யினர் உள் ளிட்ட மீட் க் கு  வினர் 
கயிற்றின் ஆதா ரத்தில் இடி பா  க
க்குள் இறங்கி அங்கு சிக் கி யி ந்த 

ஜயந்தி ஏக்க நா யக்க என்ற ெபண்ைண ம் ேஹாட்
டலில் பணி யாற்றி வந்த 25 வய தான வதி ஒ  வ
ைர ம் மீட்டனர்.
இந் நி ைலயில், ெதாடர்ந்  ேத தல் நட வ டிக்ைக

கைள ன்ென த்த ெபாலிஸார், இரா  வத் தினர், 
அனர்த்த கா ைமத் வ மத் திய நிைல யத் தினர் 
மற் ம் தீய ைணப்  பைட யினர்  இடி பா  க க்குள் 
சிக் கி யி ந்த இரண்  மாத குழந்ைதைய மீட்  கண்டி 
ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம தித்த ேபாதி ம் அக் 
கு ழந்ைத உயி ரி ழந்த .
இதைனத் ெதாடர்ந்  ன்ென த்த  மீட்  நட வ டிக்

ைக க ைள ய த் , காணாமல் ேபாயி ந்த கண வ ம் 
மைன வி ம்  அன்ைறயதினம் பிற்பகல் சட லங்க ளாக 
மீட்கப்பட்ட தாக ெபாலிஸார் ெதரி வித் ள்ளனர்.
இேதேவைள இடிந்  வீழ்ந்த கட்டிடத்தின் 

அத்திபாரமான  பா காப்  தரத்தின் படி 
நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல என்ப டன் 
அ  தைரயில் சரியான ைறயில் 
இைணக்கப்படவில்ைல என ேதசிய கட்டிட 
ஆராய்ச்சி நி வனம் ெதரிவித் ள்ள .
இடிந்  வீழ்ந்த ஐந்  மாடிக் கட்டிடம் 

தாழ்வான, திறந்தெவளி வடிகால் அ ேக 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் கண்டி 
மாவட்டத்தின் ேதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி 
நி வனத்தின் வியியலாளர் சமந்த 
ேபாகாஹாபிட்டிய குறிப்பிட் ள்ளார்.
நீர் வடிகால் மற் ம் பிற சிக்கல்கள் 

காரணமாக, கட்டிடம் நிைலயானதாக இ க்கா  
என் ம், தைர டனான அதன் ெதாடர் ம் 

வ வாக இல்ைல என் ம் அதிகாரிகள் கூறி ள்ளனர்.
கட்டைமப்பின் தரமற்ற தன்ைம மற் ம் உ தியற்ற 

தன்ைம காரணமாக கட்டிடம் இடிந்  வி ந் ள்ள . 
என்  தற்கட்ட விசாரைணகள் லம் அதிகாரிகள் 
உ திப்ப த்தி ள்ளனர்.
இடிந்  வி ந்த கட்டிட நிர்மாணத்திற்கு 

ஒப் தல்கள் வழங்கப்பட்டி ந்தா ம், 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பா காப்  தரத்தின்படி கட்டிடம் 
கட்டப்பட்ட  என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்ைல.
எனேவ, கண்டி சம்பவம் ெதாடர்பான அைனத்  

விபரங்கைள ம் கண்டறிய மதிப்பீ கள் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என் ம் வியியலாளர் சமந்த 
ேபாகாஹபிட்டிய ேம ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

3 capu;fis gyp vLj;j 5 khb fl;llk;
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ெகாட்டகைல  'சிந்தைன Foundation'  அைமப்பில் கற்ைக ெநறிைய ர்த்தி ெசய்தவர்க க்கு பட்டமளிப்  நிகழ்  ஞாயிற் க்கிழைம ெகாட்டகைல 
ரிஷிேகஷ் மண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற . இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக ெகாட்டகைல பிரேதச சைப தவிசாளர்  ராஜமணி பிரசாத்  மற் ம்  பிர கர்கள் 
கலந்  ெகாண்டனர். நிகழ் கைள படங்களில் காணலாம்.                                                                          படங்கள்: எஸ்.ெகௗசல்யா
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நீங்கள் வி ம் ம் பாடல்கைள 051–
7388101 என்ற இலக்கத்திற்ேகா, hatton@
virakesari.lk என்ற E–mail கவரிக்ேகா 
அல்ல  தபால் லேமா அ ப்பி 
ைவக்கலாம்.

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

கட்டடம், இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.

அடி ஆத்தாடி…
அடி ஆத்தாடி இள மனெசான்  
ெரக்ககட்டி பறக்குேத
சரிதானா அடி அம்மாடி ஒ  
அைலவந்  மனசுல அடிக்குேத
அ தானா உயிேரா  உறவா ம்
ஒ  ேகாடி ஆனந்தம்
இவன் ேமகம் ஆக யாேரா காரணம்
அடி ஆத்தாடி இள மனெசான்  
ெரக்ககட்டி பறக்குேத சரிதானா
அடி அம்மாடி ேமல ேபாகும் ேமகம் 
எல்லாம் கட் ப்பட்  ஆடாேதா
ஒன்ன பார்த்  அைலகள் எல்லாம் 
ெமட்  கட்டி பாடாேதா
இப்படி நான் ஆனதில்ல
த்தி மாறிப் ேபானதில்ல
ன்ன பின்ன ேநர்ந்ததில்ல
க்கு னி ேவர்த்ததில்ல

கன்னிப்ெபான்  கண் க்குள்ள 
கத்திச்சண்ட கண்டாேயா
படபடக்கும் ெநஞ்சுக்குள்ள 
பட்டாம் ச்சி பார்த்தாேயா
இைச ேகட்டாேயா …
தாகப்பட்ட ெநஞ்சுக்குள்ள ஏகப்பட்ட 
சந்ேதாசம் உண்ம ெசால்  ெபான்ேன 
என்ைன, என்ன ெசய்ய உத்ேதசம்
வார்த்த ஒன்  வாய்வைரக்கும் 
வந் வந்  ேபாவெதன்ன
கட் மரம் ப் க்க ஆசப்பட்  
ஆவெதன்ன கட் த்தறி காள 
நாேன கன் க்குட்டி ஆேனேன 
ெதாட் த்ெதாட்  ெதன்றல் ேபச 
க்கங்ெகட் ப் ேபாேனேன
ெசால் ெபான்மாேன …
அடி ஆத்தாடி இள மனெசான்  
ெரக்ககட்டி பறக்குேத
சரிதானா அடி அம்மாடி ஒ  
அைலவந்  மனசுல அடிக்குேத 
அ தானா  உயிேரா
உறவா ம் ஒ  ேகாடி ஆனந்தம்
இவன் ேமகம் ஆக யாேரா காரணம்
அடி ஆத்தாடி இள மனெசான்  
ெரக்ககட்டி பறக்குேத
சரிதானா அடி ஆத்தாடி.....

இந்த வாரம் கம்பைளையச் ேசர்ந்த 
எஸ்.ெரஹானா வி ம்பிக் ேகட்ட 
திைரப்பட பாடல் பிரசுரமாகின்ற .

படம் : கடேலார கவிைதகள்
இைச : இைளயராஜா
பாடலாசிரியர்: பங்காரா
பாடியவர்கள் : இைளயராஜா, எஸ்.ஜானகி

எமன் ேவடத்தில் ேயாகி பா  
நடித்த படம் தர்மபிர . த் க்குமரன் 
இயக்கத்தில் கடந்த ஆண்  ஜூன் 
மாதம் ெவளியான இப்படத்தில் ராதாரவி, 

ேரகா, ரேமஷ் திலக், அழகம் ெப மாள் உள்ளிட்ட பலர் 
நடித்தி ந்தனர். தற்கால அரசியைல ைநயாண்டி ெசய்  
காெமடி படமாக ெவளிவந்த இப்படத் க்கு மக்களிைடேய 
நல்ல வரேவற்  கிைடத்த .
இந்நிைலயில் தர்மபிர  2ஆம் பாகத் க்கான கைதைய 

எ தி வ வதாக இயக்குநர் த் குமரன் ெதரிவித் ள்ளார். 
இந்தப் படத்தில் நடிப்ப  குறித்  ேயாகி பா விட ம் 
ேபசியி ப்பதாக ம் அவர் கூறி ள்ளார். விைரவில் 
இ குறித்த அதிகாரப் ர்வ அறிவிப்  ெவளியாகும் என 
ெதரிகிற .

நடிகர்கள் நாேகஷ், 
க ண்டமணி, வடிேவ , 
விேவக், சந்தானம், 
ேயாகிபா  உள்ளிட்ேடார், 
காெமடியனாக இ ந் , கதாநாயகனாக மாறியவர்கள். அந்த வரிைசயில், சூரி ம் 
இைணந் ள்ளார்.
நாயகன் அந்தஸ் க்கு உயர்ந்த சூரி, இனி, 10 ேபைர சுற்றி சுற்றி அடித்தா ம், நம் ம் 

அள க்கு, சிக்ஸ்ேபக் உடற்கட் க்கு மாறி ள்ளார். இதற்காக, பயிற்சியாளர் சரவண க்கு 
நன்றி ெதரிவித் ள்ளார்.

பிரபல நடிைகயாக இ ப்பதாேலேய தன  சுதந்திரம் 
பல வைகயில் பாதிக்கப்ப வதாக க தி ள்ள நடிைக சமந்தா, 
அண்ைமக்காலமாக தன  ெந ங்கிய நண்பர்க க்கும் 
உறவினர்க க்கும் ஒ  திய கண்டிஷன் ஒன்ைற ேபாட் ள்ளார். 
அதாவ  தனக்கு யார் ேபான் ெசய்தா ம், அதற்கு ன்னதாக 
அவர்கள  ெபயைர தலில் ெமேசஜ் அ ப்பிவிட ேவண் மாம். 
அதன்பிறேக அவர் அவர்கள  அைழப்ைப எ ப்பாராம். அல்ல  
அவேர அவர்கைள தி ம்பி அைழப்பாராம்.
சில ெபா  நிகழ்ச்சிகளில் கலந்  ெகாள்வதா ம், உண  

ெடலிவரி ெசய்ய வ ம் நபர்களா ம் எப்படிேயா தன  
ெமாைபல் நம்பர் சில ேப க்கு ெதரிந்  வி வதால், அடிக்கடி  
எண்களில் இ ந்  அைழப்  வ கிறதாம். அைழப்ப  தனக்கு 
ேவண்டிய நபரா, இல்ைலயா என்கிற குழப்பம் சமந்தா க்கு 
ஏற்ப கிறதாம். க்கியமான அைழப்பாக இ க்குேமா என 
நிைனத்  அப்படிப்பட்ட அைழப் கைள எ த்  ேபசியேபா  
ஏற்பட்ட கசப்பான அ பவத்ைத ெதாடர்ந்  தான் இந்த டி க்கு 
வந்தாராம் சமந்தா. இந்த தகவைல அண்ைமய ேபட்டி ஒன்றில் 
அவேர கூறி ள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் ன்னணி நாயகியாக இ ப்பவர் நிக்கி கல்ராணி. அவ ைடய சேகாதரி சஞ்சனா 
கல்ராணி. இவ ம் சில தமிழ்ப் படங்களில் நடித்தி க்கிறார்.
அண்ைமயில் ேபாைதப் ெபா ள் விவகாரத்தில் சஞ்சனா ைக  ெசய்யப்பட்  சிைறயில் 

அைடக்கப்பட்டார். விசாரைணக்கு அவர் தகுந்த ஒத் ைழப்  அளிக்கவில்ைல என்  
ெசால்லப்ப கிற . அவைரப் பற்றிய விசாரைணைய காவல் ைற தீவிரப்ப த்தி இ க்கிறதாம்.
இந்நிைலயில் சஞ்சனா, ஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறிவிட்டதாக ஒ  கடித ஆதாரத் டன் ெசய்தி ஒன்  
மீடியாவில் பரவி வ கிற . இரண்  வ டங்க க்கு ன்பாக அவர் ஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறி தன் 
ெபயைர மஹிரா என்  மாற்றிக் ெகாண் ள்ளதாக ம் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதாம்.

அவர் ைக  ெசய்யப்ப வதற்கு ன்பாகேவ டாக்டர் அசிஸ் பாஷா என்பவ டன் அவ க்கு 
தி மண நிச்சயம் நடந்த ைகப்படங்க ம் ெவளிவந்தன. சஞ்சனாவின் ெசாத்  விவகாரம், 
அவர  நடவடிக்ைககள் ெப ம் சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளதாம்.

தУமǼரΧ 2 ஆС  பாகНΤЖΜ தУமǼரΧ 2 ஆС  பாகНΤЖΜ 
தயாராΜС  ேயாźபாΧதயாராΜС  ேயாźபாΧ  
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பிக்ேபாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந் ெகாள் ம் 
ேபாட்டியாளர்கள் குறித்த ெசய்திகள் அவ்வப்ேபா  
அதிகார ர்வமற்ற ைறயில் ெவளிவந்  
ெகாண்டி க்கும் நிைலயில் தற்ேபா  ெவளிவந் ள்ள 
தகவலின்படி இரண்  நடிைககள் பிக்ேபாஸ் 
நிகழ்ச்சியில் உ தி ெசய்யப்பட்டதாக ெதரிகிற .
நடிைக ரம்யா பாண்டியன் நடிைக ஷிவானி 

நாராயணன் ஆகிய இ வ ம் பிக்ேபாஸ் நிகழ்ச்சியில் 
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ம் இவர்கள் இ வ ம் 
அவர்கள  வீட்டில் தனிைமப்ப த்தப்பட்  
உள்ளதாக ம் தகவல்கள் ெவளிவந் ள்ளன.
கடந்த வாரம் ஷிவானி நாராயணன் நீண்ட 

இைடேவைளக்குப் பின் தான் ேகாயி க்குச் 
ெசன்றதாக ம் பிக்ேபாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு ெசல்வதற்கு 
ன்னர் அவர் ேகாவி க்கு ெசன்றதாக ம் ெதரிகிற . 

ரம்யா பாண்டியன் மற் ம் ஷிவானி நாராயணன் 
ஆகிய இ வ ம் உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள 
நிைலயில் பிக்ேபாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்  ெகாள்வார் 
என்  எதிர்பார்க்கப்பட்ட கழ் இந்த நிகழ்ச்சியில் 
கலந் ெகாள்ளவில்ைல என் ம் ெதரிகிற .
ேம ம் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒக்ேடாபர் 10ஆம் திகதி 

ெதாடங்கும் என்  எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிைலயில் 
தற்ேபா  அக்ேடாபர் 4ஆம் திகதி ெதாடங்கும் என் ம் 
கூறப்ப கிற .

தல அஜித் நடித்  மிகப்ெபரிய ெவற்றி 
ெபற்ற 'என்ைன அறிந்தால்" படத்தில் 
அஜித் க்கு மகளாக நடித்  தமிழ் சினிமாவில் 
குழந்ைத நட்சத்திரமாக அறி கமானவர் 
அனிகா. 
அஜித்தின் மகளாக விஸ்வாசம் படத்தில் 

நடித்  ெப ம் வரேவற்ைப ெபற்றார். 
இதற்கிைடயில் அவ்வப்ேபா  ேபாட்ேடா ஷூட் 
நடத்தி நம்ம அனிகாவா இ  என வியக்கும் 
அளவிற்கு ேபாஸ் ெகா த்  ைகப்படங்ககைள 
ச கவைலத்தளங்கில் ெவளியிட்டி ந்தார். 
அந்த ைகப்படங்கைள பார்த்த அஜித் ரசிகர்கள் 
இப்படிெயல்லாம் ேபாஸ் ெகா க்காதீங்க என 
விடாமல் அட்ைவஸ் ெகா த்  வ கின்றனர்.
இ ந் ம் அைதெயல்லாம் காதில் 

ேபாட் க்ெகாள்ளாமல் அவ்வப்ேபா  வித 
விதமான ேபாட்ேடா ஷூட் நடத்தி வ ம் 
அனிகா தன் வய க்கு மீறிய உைடகைள 
அணிந்  ெபரிய ெபண் ேபான்  தன்ைன 
காட்டிக்ெகாள்வார். அண்ைமய நாட்களாகேவ 
ெதாடர்ந்  வித விதமான ேபாட்ேடாக்கைள 
ெவளியிட்  பிரபலமான அனிகாைவ 
இன்ஸ்டாகிராமில் பின்ெதாடர்பவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒ  மில்லியைன கடந் ள்ள  
என்பைத ைகப்படத் டன் ெவளியிட்  
பாராட் கைள ெபற் ள்ளார்.

gpf;Ngh]; epfo;r;rpf;fhf gpf;Ngh]; epfo;r;rpf;fhf 

jdpikg;gLj;jpf;nfhz;l jdpikg;gLj;jpf;nfhz;l 

ebiffs;ebiffs;

mdpfhTf;FmdpfhTf;F
FtpAk;FtpAk;
ghuhl;Lghuhl;L

தமிழ் திைர லகில் ன்னணி இயக்குநராக இ க்கும் 
பாலாவின் அ த்த படத்திற்கு நடிகர் சிவகார்த்திேகயன் உதவ 
உள்ளார்.
தமிழ் திைர லகில் ன்னணி இயக்குநராக இ க்கும் 

பாலா, 2018ஆம் ஆண்  மைலயாளத்தில் ெவளியாகி 
சூப்பர்ஹிட்டான ‘ேஜாசப்’ என்ற படத்தின் தமிழ் ரீேமக்ைக 
தயாரிக்கிறார். இப்படத்தில் ஆர்ேக. சுேரஷ், ர்ணா 
ஆகிேயார் நடித் ள்ளனர். இதன் படப்பிடிப்  டிந்  
தற்ேபா  இ திக்கட்ட பணிகள் நைடெபற்  வ கின்றன. 
பத்மகுமார் இயக்கி உள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் 
இைசயைமத் ள்ளார். இந்நிைலயில் இந்த படத்தின் ைடட்டில் 
மற் ம் ெபர்ஸ்ட் க் ேபாஸ்டைர இன்  தன்கிழைம 
காைல 9.30 மணிக்கு நடிகர் சிவகார்த்திேகயன் தன  ச க 
வைலத்தள பக்கத்தில் ெவளியிட ள்ளதாக படக்கு  
அறிவித் ள்ள .
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சமகாலத்தில் கல்விக்கான ெசல கள் 
அதிகரித் க் காணப்ப ம் நிைலயில், மைலயக 
மக்கள் இக் கல்விச் ெசலவிைன சமாளிக்க 
டியா  திணறிக் ெகாண்டி ப்பைத ம் 

அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ள . இதனால் 
பிள்ைளகளின் கல்வியில் கணிசமான தாக்க 
விைள கள் ஏற்பட்  வ கின்றன. பல 
பிள்ைளகள் படிப்பதற்கு ஆர்வம் ெகாண் ள்ள 
ேபா ம் வ ைம அல்ல  ெபா ளாதார 
பின்னைட  அதற்கு இடம் ெகா ப்பதாக 
இல்ைல.
  மைலயகத்தின் ஆரம்பக் கல்வித் ைற 
இன்  ரித வளர்ச்சி கண்  வ கின்றைம 
மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒ  விடயமாகும்.எனி ம் 
இைடநிைல, உயர் கல்வி  நிைலைமகளில்  
இன் ம் கணிசமான அபிவி த்திைய அைடய 
ேவண்டிய ேதைவ காணப்ப கின்ற .
மைலயகத்தில் இ ந்  பல்கைலக்கழகம் 
ெசல் ம் மாணவர்களின் ெதாைக இன் ம் பல 

மடங்கு அதிகரிக்கப்பட 
ேவண் ம்.
மைலயகத்திற்கான 
பல்கைலக்கழகம் 
ஒன்  ஆரம்பிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற 
க த்  ெதாடர்ச்சியாக வலி த்தப்பட்  
வ கின்ற நிைலயில் பல்கைலக்கழகம் ெசல் ம் 
மைலயக மாணவர்களின் அதிகரிப் ம் இதற்கு 
ைக ெகா ப்பதாகேவ அைம ம் என்பைத ம் 
ம ப்பதற்கில்ைல.
  ஒ  ச கத்தின் கல்வி அபிவி த்தி என்ப  
ஏைனய பல விடயங்க க்கும் அடித்தளமாக 
அைம ம். உலகம் இன்  ெதாழில் ட்பத் ைற 
உள்ளிட்ட எல்லா ைறகளி ம் மிக ேவகமாக 
ன்ேனறிச் ெசன்  ெகாண்டி க்கின்ற . 

இந்த வளர்ச்சி பல சந்தர்ப்பங்களில் எம்ைம 
பிரமிக்க ம் ெசய்கின்ற . ம றத்தில் இந்த 
வளர்ச்சிக்ேகற்ப நாம் எம்ைம தயார் ெசய்  
ெகாள்ளாவிட்டால்  நாைளய உலகிற்கு எவ்வா  
கம் ெகா க்கப் ேபாகின்ேறாம் என்கிற 

ஒ  அச்ச 
உணர் ம் எம்ைம ஆட்டிப் பைடக்கின்ற . 
இந்த இயல்பான அச்சம் மைலயக மக்களின் 
கல்வித் ைற ஈ பாட்டிற்கு உந் சக்தியாதல் 
ேவண் ம்.கால மாற்றத்ைத ம், கல்வி 
மாற்றத்ைத ம் உள்வாங்கிக் ெகாண்  
மைலயக மக்கள் அதற்ேகற்ப தம்ைம 
மாற்றிக்ெகாள்ள ற்ப தல் ேவண் ம். ஏைனய 
ச கத்தினர் இன்  கல்வியில் ேவகமாக 
ன்ேனறிச் ெசல்கின்றனர். இதற்ேகற்ப கல்வி 

ஈ பாட்ைட மைலயக ச கத்தினர் ேம ம் 
அதிகரித் க் ெகாண்  ன்ேனறிச் ெசல்ல 
ேவண் ம். இல்ைலயானால் இச்ச கம் பாரிய 
பின்னைடைவ சந்திக்க ேநரி ம் என்பைத ம் 
நிைனவில் இ த்திக் ெகாள்ள ேவண்டிய  
அவசியமாகும்.
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க த்  ேவ பா  
காரணமாக பிரிந்தி ந்த 
கணவன் மைனவி 

மீண் ம் ஒன்  ேசர வாய்ப்  
உ வாகும். உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்கள், உயர் அதிகாரிகளின் 
வார்த்ைதக்கு கட் ப்பட்  
நடப்பேத நல்ல . 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்கள் 
நிைனத்த 

காரியம் நிைறேவ வதில் 
சிரமம் உண்டாகும். பயணங்கள் 
பய ள்ளதாக அைம ம். பண 
வரைவ தலீடாக மாற் வ  
உங்க ைடய த்திசாலித்தனம்.

எதிர்பார்த்த 
விஷயங்களில் தைட 
ஏற்ப வ  கண் , 

ெகாஞ்சம் தளர்ச்சி அைடவீர்கள். 
உத்திேயாகத்தில் உள்ளவர்கள், 
ேமலதிகாரிகளின் ஆதரேவா  சில 
ச ைககைளப் ெப வீர்கள். சுப 
காரியம் சம்பந்தமாக எ த்த யற்சி 
நல்ல தி ப்பத்ைதத் த ம். 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்கள் சில க்கு, 
எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்த 

இடமாற்றம், பதவி உயர்  அைம ம். 
மனசஞ்சலங்கள் உண்டாகும். திய 
கடன் உ வாக வாய்ப்  உண் . நீண்ட 
கால பைக ஒன்  விலகும். 

அவசரத் ேதைவ 
என்றா ம், பணவர  
தாமதமாகும். 

ெதாழிலில் சங்கடம் ஏற்பட்டா ம் 
பின்னர் நன்ைம உண்டாகும். 
உத்திேயாகத்தில் இ ப்பவர்கள், 
ேவைலப்ப  காரணமாக மன 
உைளச்ச க்கு ஆளாவார்கள். 

மி சம்பந்தமாக 
ஏற்பட்ட கடன் 
ெதால்ைலகள், 

உங்க க்கு கவைல அளிப்பதாக 
இ க்கும். உத்திேயாகத்தில் சில க்கு 
பதவி உயர்  ஏற்படலாம். வாழ்வில் 
சங்கடம் வ ம் இந்த ேநரத்தில், 
உயர் ம் ேதடி வ ம். 

திய ேவைல 
வாய்ப் கள் 
ேதடி வரலாம். 

உத்திேயாகத்தில் உள்ளவர்கள், உயர் 
அதிகாரிகைள அ சரித் ச்ெசல்ல 
ேவண்டிய  அவசியம். இல்லத்தில் 
சுப காரியங்கள் நைடெப வதற்கான 
அறிகுறிகள் ெதன்ப ம். இைளய 
சேகாதரியால் மனக்கசப்  ஏற்ப ம்.

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு, 

எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்த இடமாற்றம், 
பதவி உயர்  கிைடப்பதில் தாமதம் 
உ வாகலாம். ெசாந்தத் ெதாழில் 
ெசய்பவர்க க்கு, திய ெதாழில் 
ஒன்ைற ெதாடங்கும் எண்ணம் 
உ வாகும். பயணங்களால் ஓரள  
ஆதாயம் உண் . 

கணவன்  மைனவி 
இைடேய இ ந்த க த்  
ேவ பா  நீங்கும். 

உத்திேயாகத்தில் இ ப்பவர்கள், 
தங்க க்கு கீேழ பணி ரிபவர்களால் 
சில ெதால்ைலகைளச் சந்திக்க 
ேநரி ம். கு ம்பத்தில் வர ம், 
ெசல ம் சமமாகேவ இ க்கும். 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்கள், 
அ வலகத்தில் 

சாதகமான சூழ்நிைலையக் 
காண்பீர்கள். ெசல கைள, சுபச் 
ெசலவாக மாற்றிக்ெகாள்வ  
உங்க ைடய ைகயில்தான் 
இ க்கிற . நீதிமன்ற வழக்கு, 
ர்வீகச் ெசாத்  ெதாடர்பானைவ 

சாதகமாக டி ம்.

எ க்கும் காரியங்கள் 
அைனத் ம் ெவற்றி 
ெபற, யற்சி அதிகம் 
ேதைவப்ப ம். 

ெசாந்தத் ெதாழில் ெசய்பவர்கள் 
ெபா ளாதார விஷயத்தில் ஓரள  
தி ப்பத்ைதக் காண டி ம். தளராத 
மன டன், நிதானமாக ெசயல்பட்டால், 
பிரச்சிைனகைள சமாளித்  விட 
டி ம்.

இ வைர உங்க க்கு 
பல வைகயி ம் 

ெதால்ைல தந்தவர்கள், பயணங்கள் 
பய ள்ளதாக அைம ம். 
ெபண்க க்கு, கு ம்பத்தில் உள்ள 
அைனவர  பாராட் ம் கிைடக்கப் 
ெப ம். ெசாந்தத் ெதாழில் 
ெசய்வர்கள் அதிக கவனத் டன் 
ெசயல்பட ேவண்டிய த ணம் இ . 
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உயிர்த்த ஞாயி  தாக்குதல் ெதாடர்பில் ஆரா ம் ஜனாதிபதி 
விசாரைண ஆைணக்கு வில் ன்னாள் பா காப்  ெசயலாளர் 

ேஹமசிறி ெபர்னாண்ேடா, ன்னாள் ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசனைவப் 
பற்றி கூறிய க த் க்கள் உண்ைமக்கு றம்பானைவ என்  அவர  பிரத்திேயக 
ெசயலாளர் சமீர டி சில்வா ெதரிவித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக ஞாயிற் க்கிழைம அவரால் ெவளியிடப்பட் ள்ள ஊடக 
அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரிவித் ள்ளதாவ , உயிர்த்த ஞாயி  தாக்குதல் 
ெதாடர்பில் ஆரா ம் ஜனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வில் சாட்சியமளித்த 
ன்னாள் பா காப்  ெசயலாளர் ேஹமசிறி ெபர்னாண்ேடா ன்னாள் ஜனாதிபதி 

ைமத்திரிபால சிறிேசனைவப் பற்றி ெதரிவித்த விடயங்கள் ஊடகங்கள் லம் 
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ஆைணக்கு வில் ன்னாள் ஜனாதிபதிையப் பற்றி ேஹமசிறி ெபர்னாண்ேடா 
கூறிய விடயங்கள் உண்ைமக்கு றம்பானைவயாகும். இவற்ைற அவர் ற்றாக 
ம த் ள்ளார். இைவ உண்ைமயான க த் க்கள் அல்ல என்பைத ம் ெபா  
மக்க க்கு அறிவித் ள்ளார். சில ேவைளகளில் எதிர்வ ம் நாட்களில் ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வில் சாட்சியமளிக்க ேவண்டிய நிைலைம ஏற்பட்டால் 
ேஹமசிறி ெபர்னாண்ேடாவி ைடய க த் க்களின் உண்ைம தன்ைமைய அதன் 
ேபா  ெதளி ப த் வார்.

கடந்த வாரம் த்தளம் தங்ெகாட் ைவ பகுதியில் ெதன்ைன மரெமான்றின் 
மீேதறிய ெதன்ைன, பைன, கித் ல் இராஜாங்க அைமச்சர் அ ந்திக்க 
ெபர்ணான்ேடாைவ படத்தில் காணலாம்.

ΐМΡС வாТРப НதாХ 
உМைமைய δΫேவП

ெவௗ் Жźழைமக Х ேதżய 
உைட அaய ேவМΡС

இலЗைகǾП ΨதலாவΤ 
ெபМ DIG

ன்னாள் ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன

ஒவ்ெவா  ெவள்ளிக்கிழைம ம் ேதசிய 
உைட அணிந்  ேசைவக்கு ச கமளிக்குமா  
இராஜாங்க அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அரச 
ஊழியர்களிடம் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.
பன்னல பகுதியில் ேநற்  இடம்ெபற்ற நிகழ
்ெவான்றின் ேபாேத அவர் இவ்வா  
ெதரிவித் ள்ளார்.
அணியப்பட ேவண்டிய ஆைட ெதாடர்பான 
விதி ைறகள் எதிர்காலத்தில் அறிவிக்கப்ப ம் 
என ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.
இ  சட்டம் இல்ைல என ம் ேதசிய 
ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிக்க ேதசிய ஆக்கங்கள் 
ெதாடர்பில் அதிக கவனம் ெச த்த ேவண் ம் 
என ம் அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

இலங்ைக வரலாற்றில் தன் ைறயாக ெபண் 
ெபாலிஸ் உத்திேயாகத்தர் ஒ வைர பிரதிப் ெபாலிஸ் மா 
அதிபர் பதவிக்கு தர யர்த்த சுயாதீன ேதசிய  ெபாலிஸ் 
ஆைணக் கு  அ மதியளித் ள்ள . ெபாலிஸ்  சி வர் 
மற் ம் மகளிர் பிரி க்கு ெபா ப்பாக கடைமயாற்றிய 
சிேரஷ்ட ெபண் ெபாலிஸ் அத்தியட்சகர் பிம்சானி 
ஜாசிங்க ஆராச்சிையேய இவ்வா  பிரதிப் ெபாலிஸ் மா 
அதிபராக தர யர்த்த  அ மதியளிக்கப்பட் ள்ல .

 பதில் ெபாலிஸ் மா அதிபர் சந்தன விக்ரமரத்ன, அண்ைமயில் 9 சிேரஷ்ட 
ெபண் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர்களின் ெபயர்கைளப் பரிந் ைர ெசய்  அவர்களில் 
இ ந்  ஒ வைர  ெபண் பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபராக ெதரி  ெசய் மா  
ேதசிய ெபாலிஸ் ஆைணக்கு ைவக் ேகாரியி ந்தார்.

 இந்நிைலயிேலேய,  அவர்கள் 9 ேபரில் சிேரஷ்டத் வத்தின் தன் நிைலயில் 
இ ந்த பிம்சானி  ஜாசிங்க ஆராச்சிைய பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபராக 
தர யர்த்த ேதசிய ெபாலிஸ் ஆைணக்கு  அ மதியளித் ள்ள .

ேஹலீஸ் 
ெப ந்ேதாட்ட 
கம்பனியின் கீழ் 
இயங்கும் தலவாக்கைல 
கிேறட்ெவஸ்டன் 
ேதாட்ட 
நிர்வாகத்தினால் 
ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்ட ெபண் 
ெதாழிலாளர்க க்கான 
சிறந்த ெகா ந்  
பறிப்பாளர் ேபாட்டியில் 
தலாம், இரண்டாம் 

மற் ம் ன்றாம் 
இடங்கைள ெபற்ற 
ெபண் ெதாழிலாளர்கள் 
ேதாட்ட நிர்வாகத்தால் 
பரிசில்கள் வழங்கி 
ெகௗரவிக்கப்பட்டனர். 
இதன்ேபா  ேதாட்ட 
காைமயாளர் 

சரத் ரணவீர, உதவி காைமயாளர்கள்  டீஹன் குலன்க வ, ரவிஸ்க லக்சான், தைலைம ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெவள்ைளச்சாமி, விஜயன், க ப்ைபயா, ேதாட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் உட்பட  பலர் 
கலந் க்ெகாண்டனர்.

தலவாக்கைல  பி.ேகதீஸ்

இராஜாங்க அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர
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உலகில் உயர்ந்த சிகரம் எவெரஸ்ட், 
உயர்ந்த கட்டியம் ஜ்கலீபா. என்  
எத்தைனேயா ெப ைமகள் உண் .

அந்த வைகயில் உலகில் அதிக 
உயரத்தில் உள்ள  ேஹாட்டல் என்ற 
ெப ைமைய ஐக்கிய அமீரகத்தில் 
ரஸ் அஸ் ைகமா என்ற பகுதியில் 

அைமந் ள்ள உணவகம் ெபற் ள்ள .
 இ  கடல் மட்டத்தில் இ ந்  

1284 மீட்டர் ( 4868 ) அடி உயரத்தில் 
அைமந் ள்ள .இந்தக் ேஹாட்டல் 
ெஜஸ் சாகச ைமயத்தில் அ ேக 
அைமந் ள்ளதால் அங்குள்ள 
மைலெதாடர்கள் காண்பதற்கு 
அற் தமாக காட்சியளிக்கும்.

உலகில் உயரமான இடத்தில் 
உள்ள ேஹாட்டல் இ தான்

 
அ ஸ்திேரலியாவில் 

கிேரட் ேபரியர் ரீஃப் என்ற 
கடலடிப் பவளப்பாைற அைமந்த 
வடக்குக் கடல் பகுதியில், 
இ வைர கண்டிராத "நடக்கும்" 
மீன் கண் பிடிக்கப்பட் ள்ளதாக 
ஆய்வாளர்கள் கூ கின்றனர்.
ெபா வாக மத்திய பசுபிக் பகுதியில் 
காணப்ப ம் இந்த வைக மீன், 
ரிேனாபியஸ் அக்ரிேலாபா எனப்ப ம் 
ேதள் மீன் வைகைய ேசர்ந்த  என்  
ஆய்வாளர்கள் ெதரிவிக்கின்றனர்.
வழக்கத் க்கு மாறான இ ப்பிடம் 
அல்லாத பிற கடல்பகுதியில் இந்த 
வைக மீன் காணப்ப வ  இ ேவ 
தல் ைறயாகும்.
அதன் மார் ப்பகுதிேயா  ஒட்டி 
இ க்கும் ப் களால் கட க்கு 
அடியில் உள்ள தைரயில் நடப்ப  
ேபால் காட்சியளிக்கும் என்பதால், இ  
"நடக்கும் மீன்" என அைழக்கப்ப கிற .

ஸ்மிட் ஓஷன் நி வனத்தால் 
இயக்கப்பட்ட RV Falkor என்ற 
கப்பல் லமாகேவ இ  
கண் பிடிக்கப்பட் ள்ள .
கிேரட் ேபரியர் ரீஃப் பகுதியில் 
இ வைர ஆய்  ெசய்யடாத 
இடங்கைள படம்பிடிக்க ம், 

மாதிரிகைள 
ேசகரிக்க ம் கட க்கு அடியில் 
இரண்  கிேலா மீட்டர் ரத்திற்கு 
டிேரான் ஒன்  அ ப்பப்பட்ட . 
இந்த ஆய் க்கு வில், 
ஆஸ்திேரலியா, ஜப்பான் ஆகிவற்றின் 
ஆய்வாளர்கள் இடம்ெபற்றி ந்தனர்.
ஆஸ்திேரலியாவின் ேஜம்ஸ் குக் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ராபின் பீேமன் 
கூ ைகயில், நடக்கும் மீைன அக்கடல் 
பகுதியில் கண் பிடித்த  தங்கள் 
கு விற்கு மிகுந்த வியப்பளித்ததாக 
ெதரிவித்தார்.
"பார்ப்பதற்கு அதிசயமாக ம், 
விசித்திரமாக ம் இ ந்த . அழகான 
சிவப்  நிறத்தில் இ ந்த அந்த மீன், 
தன  ப் கைள ைககள் ேபால 
பயன்ப த்தி நடந்  ெசன்ற " என்  
அவர் குறிப்பிட்டார்.ேவ  சில திய 
வைகயான க ப்  பவளப்பாைறக ம் 
இந்த ஆய்வில் கண் பிடிக்கப்பட்டன.
ேம ம், கிேரட் ேபரியர் ரீஃப் 
கடல் பகுதியில் அடியில் சுமார் 40ல் 
இ ந்  50 மில்லியன் ஆண் கள் 
பைழைமயான பாைறகளின் 
மாதிரிக ம் கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.
இந்த ஆய் , கட க்கு அடியில் 
வா ம் உயிரினங்கள் குறித்த 
ஆழமான ரித க்கு உத ம் என 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம் கின்றனர்.

நடக்கு
ம் மீன்
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ம றம் இலங்ைகயில் அத்தியாவசியெபா ட்களின் விைலக ம் 
நா க்கு நாள் அதிகரித்  வ கின்றைமையக் காண டிகின்ற . ேதங்காய் 
100 பாய்,அரிசி 100 பாய்,ைமசூர் ப ப்  180 பாய் , சீனி 150 பாய் என்ற 
விைலகளில்  விற்கப்ப கின்றேதா  மரக்கறி விைலகளி ம் ச தியான உயர்   
ஏற்பட் ள்ள .   நாள் ஒன் க்காக பா 750 பாய் என ஊதியம் ெப ம் கு ம்பம் 
ஒன்றின் நாளாந்த ெசல க்ேக  ேபா மானதாக இல்ைல. ள்ளி விபரங்களின் படி 
5 ேபர் ெகாண்ட கு ம்பம் ஒன் க்கு மாதாந்த உண  ேவைலக்காக 40000 பாய் 
வைரயில் ேதைவப்ப கின்ற .  
ம றம் அரசாங்கத்திற்கு ெவளியில் இ க்கும் அைமப் கள் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயம் குறித்  ேபசாமலி ப்ப ம் கவைலக்குரிய 
விடயமாகும். கூட்  ஒப்பந்த காலத்தில் பல தன்னார்வ அைமப் கள் 
உ வாகி ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயம் குறித்  ஆர்ப்பாட்டங்கைள ம் 
ேபாராட்டங்கைள ம் நடத்தியி ந்தன. ஆனால் அதற்குப் பின்னர் அவ்வாறான 
எவ்வித ெசயற்பா கைள ம் அவர்கள் ன்ென க்கவில்ைல. அதற்குப் பதிலாக 
அதில் ஈ பட்ட சில தரப் க்கள் நாடா மன்றத் ேதர்தலில் ேபாட்டியி வதற்கான 
ஒ  ன்ேனாட்டமாக அதைனப் பயன்ப த்திக் ெகாண்டி ந்தைமைய 
ெவளிக்காட்டியி ந்தன. 

 எனேவ இவற்ைறத் ெதாகுத்  பார்க்கும்ேபா  ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் ேவதன உயர்  குறித்  ஆ ம் தரப் ம், எதிர்த் தரப் ம் 
ெமௗனத்ைதேய கைடப்பிடிக்கின்றன என்ப ம் மக்கள் ெதாடர்ந்  ஏமாற்றத்திற்கு 
உட்ப த்தப்ப கின்றார்கள் என்ப ம் ெதளிவாகின்ற . இதனால் சம்மந்தப்பட்ட 
தரப் க க்கு காலம் தாழ்த்தா  அ த்தங்கைளப் பிரேயாகிக்க ெப ந்ேதாட்ட 
ச கங்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அைனத் த் தரப் க ம் ன் 
வரேவண் ம்.  இல்ைலேயல் அ த்த இரண்  ஆண் க க்கும் இேத பல்லவி 
ெதாட ம் என்பதில் ஐயமில்ைல.
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அந்த மக்கைள விைரவில் எம்ே மா  
இைணத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். எம  
பிர ேதச மக்க ைள ம் வளங்க ைள ம் 
நாம் விட் க் ெகா த்  விடக் கூடா . 
அவ்வா  ஒவ்ெ வான்றாக இழக்கும் பட்
சத்தில் எமக்கு சைப மாத் தி ரேம எஞ் சி யி
க்கும் நிைலைம ஏற்பட்  வி ம்.

 உ ப் பினர் எம்.ஆர். 
விஜ யா னந்தன்

    பிர ேதச சைப கைளப் பிரிப்ப தற்காகத் 
தான் எல்ைலகள் மீள் நிர்ணயம் ெசய்யப்
பட்டன. இதில் அட்டன் நக ர ச ைபயின் 
சில பகு திகள் எவ்வா  வி  பட்டன 
என்  ெதரி ய வில்ைல. இ ந் ம் அந்த 
மக்கள் நகர சைபயின் ேசைவ கைள 
இன்  வைர ெபற் க் ெகாண் தான் 
வ  கின்றார்கள். எனேவ அவர்கைள 
மீண் ம் எம்ே மா  இைணத் க் ெகாள்ள 
ேவண் டி ய  அவசி ய மாகும்.  நகரில் 
ச்சக்கர வண்டிச் சார திகள் கண்ட படி 

கட்ட ணத்ைத அற விட்  வ  கின்றார்கள்.
இதனால் ெபா  மக்கள் அெசௗ க ரி யங்க
க்கு ஆளாகி வ  வ தாக சுட்டிக் காட் 

கின்றார்கள். இந்த ஆண்டில் ெகாேரானா 
காலத்தில் ச்சக்கர வண் டி க க்கு 
ேபாதிய வ  மானம் இல்லாமல் இ ந்
ள்ள . திைர ய ரங் கு க க்கு ச ைக 

காட்டப்பட் ள்ள  ேபால  ச்சக்கர 
வண் டிகள் விட ய த்தி ம் ச ைக காட்டப்
பட ேவண் ம். அவர்க க்கு விதிக்கப்
பட் ள்ள 59% கட்டண அதி க ரிப்ைப 
குைறக்க ேவண் ம். அத்ே தா  ஒ  
கு ைவ அைமத்  நி  ைவகள் ெச த்
தாமல் உள்ள 79 ச்சக்கர வண் டி க ளி ட மி
ந்  வசூல் ெசய்ய ேவண் ம். அத்

ேதா   நகர சைபயில் பதி யப்பட் ள்ள 
ச்சக்கர வண் டி க க்கு ேமல தி க மாக 

உள்ள வற்ைற ெபாலி ஸாரின் உத வி டன் 
அகற்றி விட ேவண் ம்.

  உ ப் பினர் டாக்டர் 
அழ க த்  நந்த குமார்

    அட்டன் நகர சைப சுயா தீ ன மாக  
இயங் கிய கால கட்டத்தில் எல்ைல மீள் 
நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட ேபா  நாம் 
கூறிய எந்த ஒ  ஆேலா ச ைன ம் ஏற் க் 

ெகாள்ளப்ப ட வில்ைல. அந்த ேநரத்தில் 
இ ந்த க் கிய அர சியல் பிர  கர் 
ெசயற்ப டிேய அந்தக் கு  வினர் இயங் கி
னார்கள். அதன் விைள வா கேவ அட்டன் 
நகர சைபயில் சில பகு திகள் வி  பட்  
இன்  மக்க க்கு பாதிப்  ஏற்பட்
ள்ள .  
    இன்  இ.ெதா.கா. நிர்வா கத்தின் கீழ் 
நகர சைப இயங் கு கி ற . பந்  இப்ே பா  
உங்கள் பக்கம் வீசப்பட் ள்ள . நீங்கள் 
தான் விைள யாடி ெஜயிக்க ேவண் ம். 
பிரச் சி ைனக்கு தீர்  காண்ப  உங்கள் 
ெபா ப்பாகும். ஏைனய பிர ேதச சைபத் 
தைல வர்கள் அட்டன் நகர சைபக்கு 
ேசர ேவண் டிய பகு திகள் பற்றி எ திக் 
ெகா க்கும் பட்சத்தில் பிரச் சி ைனக்கு 
இல கு வாக தீர்ைவப் ெபற் க் ெகாள்ள 
டி ம். நான் நகர சைபத் தைல வ ராக 

இ ந்த ேபா  பயன்ப த் திய ெதாைல
ேப சிக்கு உரிய கட்ட ணத்ைத சைப 
கைலக்கப்பட்ட பின்னர் சைபக்கு ெபா ப்
பாக இ ந்த வர்கள் ெச த்தாமல் கடந்த 
ஐந்  வ  டங்க ளாக “பில்” வந்  ெகாண்
ேட யி க் கின்ற . இ  எனக்கு ெகௗரவப் 
பிரச் சி ைன யாகும். சிலர் நடந்  ெகாள்
கின்ற ைறயால் “அலி பா பா ம் 40 
தி  டர்க ம்” கைதையப் ேபால சைபக்கு 
அவப்ெபயர் வந்  வி ேமா என்  
அஞ்சத் ேதான்  கி ற .  

 உ ப் பினர் பி. ேமாகன் 
சுப் பி ர ம ணியம்

   அட்டன் பிர ேதச சைபக்கு உட்பட்ட 
காமி னி ர, ெபான்னகர் ஆகிய வட்
டா ரங்கள் ேநார் ட் பிர ேதச சைப ம் 
இைணக்கப்பட் ள்ளன. வி  பட்ட 
பிர ேத சங்கைள மீண் ம் உள்வாங் கு வ
ெதா ம், அ கில் உள்ள இன் ம் சில 
ேதாட்டங்க ைள ம் இைணத் க் ெகாண்  
எம  சைபைய மாநகர சைபயாக தரம் 
உயர்த்தலாம். சட்ட ஆேலாசைனகைளப் 
ெபற் க் ெகாண்  மனித உரிைம மீறல் 
வழக்குத் ெதாடர்ந்  நியாயத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். நகரில் 
15 இடங்களில் ச்சக்கர வண்டிகள் 
நி த்தப்ப கின்றன. அந்த இடங்க க்கு 
ெபயர்ப்பலைககள் ெபா த்தப்பட 
ேவண் ம்

விேந
ாத 

விேந
ாத 

உலக
ம்

உலக
ம்
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
இல- 560                     

1.அைனவரா ம் வி ம்பி அ ந்தப்ப ம் பானம்.
5. பறைவகள் பறப்பதற்கு உத வ .
(குழம்பி ள்ள )
8. ேவகம்.
11. ஓட்ைட என்  ெசால்லலாம்.
15. நவரத்தினங்க ள் ஒன் . (குழம்பி ள்ள )
23. உற  ைறக ள் ஒன் . (தி ம்பி ள்ள )
36. ம த் வ குணம் நிைறந்த பழங்க ள் ஒன் .
40.ராசிகளில் ஒன் .(குழம்பி ள்ள )
43. விக்ரம் நடித்த படங்களில் ஒன் . 
(தி ம்பி ள்ள )
46.மகாபாரத ஆசிரியர்.

1. உடல்.
2. நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்  வழங்குபவர்.
5. தில்  ல்  2 படத்தின் கதாநாயகன்.
6. இைளஞன். (குழம்பி ள்ளார்)
7. நீதி வ வாத் தன்ைமைய குறிப்பி வ .
(குழம்பி ள்ள )
11.இந் க்கள் இந்த ெசடிைய வீட்  ற்றத்தில் 
வளர்ப்பார்கள்.
17. ேமல் மாகாணத்தில் அைமந் ள்ள ஒ  நகரம்.
29. கப்பைல ெச த் பவர். (குழம்பி ள்ள )
33. கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் அைமந் ள்ள ஒ  நா .
35. சீனிக்கு ஆங்கிலத்தில்.
37. இ  மிரண்டால் கா  ெகாள்ளா .(தைலகீழ்)
41. சூரியனிலி ந்  ஆறாவதாக அைமந் ள்ள 
ேகாள். (தைலகீழ்)

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்
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ஐ.பி.எல். கிண்ணத்ைத ம்ைப இந்தியன்ஸ் 
அணி நிச்சியம் ெவல் ம் நம்பிக்ைக இ ப்பதாக 
இந்திய கிரிக்ெகட் ஜாம்பவான் சச்சின் ெடண் ல்கர் 
ெதரிவித் ள்ளார்.

13 ஆவ  ஐ.பி.எல். கிரிக்ெகட் ெதாடர் ஐக்கிய அர  
இராச்சியத்தில் நைடெபற்  வ கிற . ெதாடரின் தல் 
ேபாட்டியில் ெசன்ைன சுப்பர் கிங்ஸ் அணி ம், ம்ைப 
இந்தியன்ஸ் அணி ம் ேமாதின. இதில் ெசன்ைன  சுப்பர் 
கிங்ஸ் அணி அபாரமாக விைளயாடி ெவற்றி ெபற்ற .
இந்நிைலயில், இந்த வ டம் ஐ.பி.எல். கிண்ணத்ைத 
ம்ைப இந்தியன்ஸ் அணி நிச்சியம் ெவல் ம் என்  

நம் கிேறன் என்  இந்திய கிரிக்ெகட் ஜாம்பவான் சச்சின் 
ெடண் ல்கர் ெதரிவித் ள்ளார்.
இ ெதாடர்பாக, அவர் கூ ைகயில், இந்த ஐ.பி.எல். 

கிண்ணத்ைத ம்ைப இந்தியன்ஸ் அணி நிச்சியம் 
ெவல் ம் என்  நம் கிேறன். ேபாட்டி எங்கு நடந்தா ம் 
எப்ேபா ம் என  ஆதர  ம்ைப அணிக்கு உண் . 
ம்ைப மற் ம் இந்தியன்ஸ் ஒன்றிைண ம் ேபா  அ  
ம்ைப இந்தியன்ஸ் ஆ கிற  என ெதரிவித் ள்ளார்.
இேதேவைள, ம்ைப இந்தியன்ஸ் அணி 

ஐ.பி.எல். கிண்ணத்ைத ெவன்ற 2013, 2015, 2017 மற் ம் 
2019 சந்தர்ப்பங்களின்ேபா  தன  தல் ேபாட்டிைய 
ேதால்வி டேனேய ஆரம்பித் ள்ளதாக ம் ம்ைப 
இந்தியன்ஸ் ஆதரவாளர்கள் ெதரிவித்  வ கின்றைம ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .

ெகால்கத்தா  ைநட் ைரடர்ஸ் அணிக்கு திேனஷ் 
கார்த்திக்குக்கு பதிலாக இங்கிலாந்தின் இெயான் 
ேமார்கைன தைலவராக நியமிக்க ேவண் ம் என்  
இந்திய அணியின் ன்னாள் தைலவரான சுனில் 
கவாஸ்கர் வலி த்தி ள்ளார்.
ஐ.பி.எல். ேபாட்டியில் 2 ைற சம்பியன் பட்டம் 

ெவன்ற ெகால்கத்தா ைநட் ைரடர்ஸ் அணிக்கு 
தமிழகத்ைத ேசர்ந்த திேனஷ் கார்த்திக் தைலவராக 

ெசயற்பட்  வ கிறார்.
திேனஷ் கார்த்திக் 2018 ஆம் ஆண்  

ெகால்கத்தா அணிக்கு ேகப்டனாக 
நியமிக்கப்பட்டார். ெகளதம் கம்பீ க்கு 
பதிலாக அவர் அந்த ெபா ப்ைப ஏற்றார். 
2018 இல் அவர  தைலைமயிலான 
ெகால்கத்தா அணி ’பிேள ஓப்’ சுற் க்கு 
ன்ேனறிய .
ஆனால் கடந்த ைற ெகால்கத்தா 

அணி 5 ஆவ  இடத்ைத பிடித்த . 
திேனஷ் கார்த்திக்கின் ப்பாட்ட ம், 
சிறப்பாக அைமயவில்ைல. அவர் 14 
ேபாட்டிகளில் 253 ஓட்டங்கைள மாத்திரேம 
ெபற் க்ெகாண்டார்.

35 வயதான திேனஷ் கார்த்திக், 
இம் ைற ஐ.பி.எல். ேபாட்டியில் 
சிறப்பான பங்களிப்ைப ெவளிப்ப த் ம் 

ேவட்ைகயில் உள்ளார்.
இந்நிைலயில் ெகால்கத்தா அணிக்கு திேனஷ் 

கார்த்திக்குக்கு பதிலாக இங்கிலாந்தின் ேமார்கைன 
தைலவராக நியமிக்க ேவண் ம் என்  சுனில் கவாஸ்கர் 
வலி த்தி ள்ளார்.
இ  குறித்   அவர் ேம ம் கூ ைகயில், “ெகால்கத்தா 

அணியின் ப்பாட்ட வரிைச டிப்பாக ம், 
எல்ேலாைர ம் கவ ம் வைகயில் உள்ள . ேமார்கன் 
மத்திய வரிைசயில் மிகப்ெபரிய பலமாக இ ப்பார். அவர் 
நிைலயாக ப்ெப த்தாடக்கூடியவர். அ பவம் 
வாய்ந்தவர். அவர் ஒ  அபாயகரமான ப்பாட்ட வீரர் 
என்பைத பல ைற நி பித் ள்ளார். ெகால்கத்தா அணி 
இம் ைற தல்  4,  5  ேபாட்டிகளில் சிறப்பாக ெசயற்
படாவிட்டால் திேனஷ் கார்த்திக்குக்கு பதிலாக 
ேமார்கைன 
தைலவராக 
நியமிக்க 
ேவண் ம். 
இதற்கான 
வாய்ப்   
எப்ேபா ம் 
உள்ள ” 
என்றார்.

I.gp.vy;.fpz;zj;ij I.gp.vy;.fpz;zj;ij 
Kk;ig ,e;jpad;]; nty;Yk;Kk;ig ,e;jpad;]; nty;Yk;

nfhy;fj;jh iel; iulu;]; mzpf;F
,nahd; Nkhu;fid jiytuhf;f Ntz;Lk;

சுனில் கவாஸ்கர்

ெசன்ைன சுப்பர் கிங்ஸ் அணியின் 
ெவய்ன் பிராேவா இன் ம் சில ேபாட்டிகளில் இடம் ெபறமாட்டார் என 

அணியின் பயிற் நர் ஸ்டீபன் பிெளமிங் ெதரிவித் ள்ளார்.
ைமதானத்தில் ரசிகர்கள் இல்ைல என்றா ம் ஐ.பி.எல். ேபாட்டி பரபரப்பாகேவ 

நைடெபற்  வ கிற . ெசன்ைன  ம்ைப அணிகள் ேமாதிய ேபாட்டியில் 
ெசன்ைன அணி தன  தல் ெவற்றிைய பதி  ெசய்த . ப்பாட்டம், 
பந் வீச்சு, களத்த ப்  என ெசன்ைன அணி சிறந்த ஆட்டத்ைத ெவளிப்ப த்திய .
ெசன்ைன அணியில் சகல ைற  வீரரான பிராேவா இடம் ெபறவில்ைல. இ குறித்  க த்  

ெதரிவித் ள்ள ெசன்ைன அணியின் பயிற் நர் ஸ்டீபன் பிெளமிங்,
‘‘ெசன்ைன அணியில் பிராேவா இன் ம் சில ேபாட்டிகளில் இடம் ெபறமாட்டார். கால் ட்டியில் காயம் 

ஏற்பட்  தற்ேபா  அவர் மீண் ள்ளார் ’’ எனத் ெதரிவித் ள்ளார்

Ǽராேவா இПΦС żல 
ேபாЛſக Х இடС ெபறமாЛடாУ

 ஸ்டீபன் பிெளமிங்

இத்தாலி ஓபன் சர்வேதச 
ெடன்னிஸ் ேபாட்டியின் இ தி 
ஆட்டத்தில் தல்நிைல 
வீரர் ேநாவக் ேஜாேகாவிச் 
ஸ்வாட்ஸ்மைன வீழ்த்தி 
5ஆவ  ைறயாக பட்டத்ைத 
ைகப்பற்றினார்.
இத்தாலி ஓபன் சர்வேதச 

ெடன்னிஸ் ேபாட்டி ேராம் 
நகரில் நடந்த . இதில் ஆண்கள் பிரிவில் 
நடந்த இ தி ஆட்டத்தில் தல்நிைல வீரர் 
ேநாவக் ேஜாேகாவிச் (ெசர்பியா) 75, 63 என்ற 
ேநர்ெசட்டில் டியாேகா ஸ்வாட்ஸ்மைன 
(ஆர்ெஜன்டினா) வீழ்த்தி 5ஆவ  ைறயாக 
இந்த பட்டத்ைத ைகப்பற்றினார். இ  ஆயிரம் 

தரவரிைச ள்ளிகைள வழங்கும் மாஸ்டர்ஸ் 
வைக ெடன்னிஸ் ேபாட்டியாகும். 
இத்தைகய ேபாட்டியில் ேஜாேகாவிச் 
சித்த 36ஆவ  பட்டம் இ வாகும். 

இதன் லம் ஆயிரம் தரவரிைச ள்ளி 
வழங்கும் மாஸ்டர்ஸ் ேபாட்டியில் 
அதிக பட்டங்கைள ெவன்ற வீரர் 
என்ற சாதைனைய ஸ்ெபயினின் 
ரெபல் நடாலிடம் (35 பட்டம்) இ ந்  
ேஜாேகாவிச் தட்டிப்பறித்தார்.
இதன் ெபண்கள் பிரிவின் இ தி 

ஆட்டத்தில் நடப்  சம்பியன் கேராலினா 
பிளிஸ்ேகாவா க்கு (ெசக்குடியரசு) எதிராக 
சிேமானா ஹாெலப் ( ேமனியா) 60, 21 என்ற 
கணக்கில் ன்னிைல வகித்த ேபா  இட  
ெதாைடயில் ஏற்பட்ட காயத்தால் பிளிஸ்ேகாவா 
விலகினார். இதனால் ஹாெலப் தல் ைறயாக 
இத்தாலி ஓபனில் மகுடம் சூடினார்.

ேஜாேகா˙И Χ ய சாதைன
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 (பானா தங்கம்)

 ஜனாதிபதிக்கு அதிக அதிகாரங்கைள 
ெகாண்டி க்கக்கூடிய 1978ஆம் ஆண்  அரசியல் 
யாப் க்கு மீண் ம் ெசல்லக் கூடிய அரசியல் யாப்  
சீர்தி த்தம் அவசியமில்ைல என்பேத இலங்ைக 
கம் னிஸ்ட் கட்சியின் நிைலப்பா   என்  இலங்ைக 
கம் னிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கு  உ ப்பின ம் 
அட்டன்டிக்ேகாயா நகர சைப உ ப்பின மான 
ேமாகன் சுப்ரமணியம் ெதரிவித் ள்ளார்.தம  
கட்சியின்  ெபா ச்ெசயலாளர்  டாக்டர் ஜி.வீரசிங்க  
கட்சியின் நிைலப்பாட்ைட பிரதமர் மஹிந்த  
உட்பட ஏைனய அரசியல் கட்சி தைலவர்க க்கும் 
கடிதம் லம் அறிவித் ள்ளதாக ம் அவர் ேம ம் 
ெதரிவித்தார்.
இ  குறித்  அவர் ெதரிவிக்ைகயில்,
 1978 ஆண் க்குப்பின்  ெவன்ெற த்த  

மக்கள் ெவற்றிைய மீண் ம் பின்ேநாக்கி ெசல்ல 
அ மதிக்ககூடா . 20 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்தில் 
அவசரமான ம்,உடனடி ேதைவெயன 
க ம் தி த்தங்கள் மட் ம் ேமற்ெகாள்ள 
டி ெமன்ப தான் கட்சியின்  நிைலப்பா . 

அவசர ேதைவ என்றால்    ஜனாதிபதிக்கு பா காப்  
அைமச்ைச அல்ல  ேவ  ஒ  அைமச்ைச 
வகிக்க கூடிய உரிைம என்பைதேய எம  கட்சி 
சுட்டிக்காட்டி ள்ள .
நிைறேவற்  அதிகாரம்    ஜனாதிபதிக்கும் 

நாடா மன்றத் க்கும்  வழங்கப்பட் ள்ளதால்  
இ சாரா ம்  ேமாதல்  தவிர்ப்ைப  ேநாக்கமாக 
ெகாண்   அதிகாரத்ைத பரவலாக்குவைத  
உ திப்ப த்த ேவண் ம், இந்த அரசாங்கம் மீ  
மக்கள் ைவத் ள்ள அபார நம்பிக்ைக பாழ்படாதவா  
பார்த் க்ெகாள்வேதா  எதிர்க்கட்சியினரின் 
பிரசாரத் க்கு   
வழிவகுக்கக் கூடா . 
அதற்கு  ஏற்றாற் ேபால் 
உத்ேதச 20ஆவ  
அரசியல் தி த்தம் 
அைமய ேவண் ம்.

 அேதேவைள 
திய அரசியல் யாப்  
வைர க்கு ஏற்ற அரசியல் 
தைலைமத் வம்  வழங்க 
கூடிய வைகயில். 
நாடா மன்றத்ைத 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
அைனத்  அரசியல் 
கட்சி பிரதிநிதிகைள 
ெகாண்ட அரசியல் 
கு  ஒன்ைற அைமக்க 
ேவண் ம். தற்ேபா   
அைமக்கப்பட் ள்ள 
விேசட நி ணத் வ   

கு  அரசியல் கட்சி தைலவர்க க்கு ஆேலாசைன 
வழங்கும் கு வாகேவ இயங்கேவண் ம்  
என்ப  தான்  இலங்ைக கம் னிஸ்ட் கட்சியின் 
நிைலப்பாடாகும் என்  அக்கடிதத்தில் 
ெதரிவிக்கப்பட்டி ப்பதாக ேமாகன் சுப்ரமணியம் 
ேம ம் ெதரிவித்தார்.

20 ஆவ  அரசியல் யாப் க்கு ேதைவயான ம்  
  அவசரமான மான  தி த்தங்கள் மட் ம் ேபா மான

கம் னிஸ்ட் கட்சியின் நிைலப்பா  அ ேவ என்கிறார் மத்திய கு  உ ப்பினர் ேமாகன் சுப்ரமணியம்

ஒவ்ெவா  வ ட ம் மாணவர்களின் எதிர்கால கல்விச் ெசயற்பா கைள 
க த்திற்ெகாண்  பின் தங்கிய பாடசாைல மாணவர்கைள ன்னிைலப்ப த்தி 
ப ர் பாபா ப ண்ேடஷன் நி வனம் நடத்தி வ கின்ற  இலவச க த்தரங்கு 
இம் ைற தரம் ஐந்  லைம பரிசில் பரீட்ைசக்கு ேதாற்ற ள்ள மாணவர்க க்கு 
இடம்ெபற ள்ள .  இக்க த்தரங்கான  எதிர்வ ம் 26 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம 
ப ைள பாரதி கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தி ம், எதிர்வ ம் 27 ஆம் திகதி 
ஞாயிற் க்கிழைம வெரலியா   ேரந்தெபால ஸ்ரீ கணபதி இந் க் கல் ரியி ம் 
நைடெப வதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. இதில் மாணவர்கள் பங்கு 
ெகாண்  பயன்ெப மா  ஏற்பாட்டாளர்களால் ேகட்கப்பட் ள்ள .

                                                     எஸ். ெகளசல்யா

பΤУ பாபா பίМேடஷП நடНΤС 
தரС ஐОΤ மாணவУகέЖகான 
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