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டந்த 2019 ஆம்
ஆண்டு நைடெபற்ற
ஜனா�ப�த்
ேதர்த�ல் 63 இலட்சத்துக்கும்
அ�கமான
வாக்காளர்க�ன் ெத�வாக
ெ ப ரு ெ வ ற் � � ட் �
ஜ ன ா � ப � ய ா க ப்
பத�ேயற்றார் ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ.
ஜனா�ப�யாகப் பத�ேயற்றதும்அவர் �து பா�யெதாரு ெபாறுப்பு சுமத்தப்பட்டது.
ஜனா�ப�யாக ம�ந்த ராஜபக்ஷ பத� வ�த்த காலப் பகு��ல் அவர் பாதுகாப்பு அைமச்�ன்
ெசயலாளராக
இருந்த
ேவைள�ல் கு�ப்பாக ெகாழும்பு
நகைர
அழகுபடுத்துவதற்கும்,
நகரங்கைள
�ரைமப்பதற்கும்
எடுத்த நடவ�க்ைககள் மற்றும்
�ர்வாகத் �றைம என்பன அவர்
�தான எ�ர்பார்ப்புகைள அ�க�த்தன. ெபரும்பான்ைம மக்க�ன் ஆதர�னால் ெத�வு ெசய்யப்பட்�ருந்தாலும்
அைனத்து
இனங்களுக்குமான ஜனா�ப�யாகச் ெசயற்படுேவன்

ெவற்றிப் பயணத்தில்
இரு வருடங்கள்

ஜனா�ப�.
அ ர ச ா ங் க
�றுவனங்க�ன்
�ைனத்�றைன
அ�க�ப்பதற்காக
��ெரன அரசாங்கத் �ைணக்களங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் உள்�ட்ட
அரச �றுவனங்களுக்குச் ெசல்வது
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ேபாைதப் ெபாருட்கள் �ட்கப்பட்டதுடன், பல்ேவறு குற்றச்சாட்டுக்களுடன்
ெதாடர்புைடய குற்றவா�கள் பலரும்
ைகது ெசய்யப்பட்டனர். அர�ன் இந்த
ெசயற்பாடு மக்களால் ெப�தும் வரேவற்கப்பட்டது.
நாட்ைட சு�ட்சமான எ�ர்கா-

சவால்கைள ெவற்றி ெகாண்டு
முன்ேனற்றப் பாைதயில் அரசு
ேபான்ற அவ�ன் ெசயற்பாடுகள்
நாட்ைட ச�யான பாைத�ல்
வ�நடத்துவதற்கான அ�த்தளங்களாக அைமந்தன.
நாட்ைட சு�ட்சத்துக்குக் ெகாண்டு ெசல்லும்
ேநாக்�ல்
தயா�க்கப்பட்ட ெகாள்ைகத் �ட்டத்�ன் அ�ப்பைட�ல்
ஒவ்ெவாரு
ெசயற்பாடுகளும் முன்ைவக்கப்பட்டன. ஆடம்பரமற்ற
�ண்
ெசலவுகைளக்
குைறப்பதற்கும், அைமச்சுக்கள் உட்பட அரசாங்க
�றுவனங்களால்
ேமற்ெகாள்ளப்படும் �ண் �ரயங்கைளத் தடுப்பதற்கும்,
அவற்ைற மக்க�ன்
ே த ை வ க ளு க் க ா க ப்
ப யன் ப டு த் து வ தற்கும் ஜனா�ப� எடுத்து ள் ள

றன என்பைத அவர் வ�யுறுத்�னார்.
அரசாங்கத் துைற ச�யான முைற�ல்
ெகாண்டு ெசல்லப்பட ேவண்டும்
என்ற அவருைடய �ந்தைனக்கு இதுேபான்ற சம்பவங்கள் எடுத்துக்காட்டாக அைமந்தன.
ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவ
ெகாண்ட ெகாள்ைகத் �ட்டங்கைள
�ைறேவற்றுவதற்கு மூன்�ல் இரண்டு
ெபரும்பான்ைம ெகாண்ட அரசாங்கத்�ன் ேதைவைய ஜனா�ப� வ�யுறுத்��ருந்ததுடன், ெபாதுத் ேதர்த�ல் ெபாதுஜன ெபரமுன அரசாங்கம்
மூன்�ல் இரண்டு ெபரும்பான்ைம-

வழங்கப்பட்ட �டயதானங்கள் ஒரு
�ல�னால்
�மர்�க்கப்பட்டாலும்,
உள்நாட்டுப் ெபாருளாதாரத்ைதக் கட்�ெயழுப்ப ேவண்டும் என்ற ஜனா�ப��ன் ெதாைலேநாக்கு �ந்தைனைய
ெவ�ப்படுத்துவதாக
அைமந்தது.
கு�ப்பாக உள்நாட்�ல் அ��ருத்�
ெசய்யக் கூ�ய ெதா�ல்துைறகைள
ஊக்கு�ப்பதற்காக த�யான அைமச்சுப் ெபாறுப்புக்கள் உருவாக்கப்பட்டன. கு�ப்பாக உள்நாட்டு ைகத்த�த்துைற, மட்பாண்டத்துைற, இரும்பு
உள்�ட்ட ேத�ய உற்பத்�கைள
ஊக்கு�க்க இராஜாங்க அைமச்சுக்-

லத்ைத ேநாக்� முன்ெகாண்டு ெசல்வதற்கான ப�கைள ஆரம்�க்கும்
ேபாேத பா�ய சவாலாக ெகா�ட்
ெதாற்றுேநாய் அைமந்தது. எவ்வாறான சவால்கள் இருந்த ேபாதும்
அரசாங்கம் இதைனக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுத்த முயற்�கள் பல நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக அைமந்தன. இருந்தேபாதும் சவால்களுக்கு
மத்��லும் நாட்டுக்குள் முத�டுகைளக் ெகாண்டு வருவதற்கான கடும்
முயற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
இதன் பயனாக ெதன்�ழக்கு ஆ�யா�ேலேய பா�ய டயர் ெதா�ற்சாைல

ையப் ெபற்று அரசாங்கத்ைத
அைமத்தது. இது ஜனா�ப��ன்
கரங்கைள ேமலும் பலப்படுத்�யது. ேதர்தல் காலத்�ல் வழங்கப்பட்ட வாக்குறு�க்கு அைமய
20ஆவது �ருத்தச் சட்டம் பாராளுமன்றத்�ல்
�ைறேவற்றப்பட்டது.
நல்லாட்� அரசாங்கத்�ன்

கைள �ய�த்தைமைய சுட்�க் காட்ட
மு�யும்.
இலங்ைக கடந்த பல தசாப்தங்களாக இறக்கும�க�ல் தங்��ருப்பதுடன் இதனால் பா�ய ெதாைக�லான
அந்�ய ெசலாவ� இழக்கப்படு�றது. இவ்வாறு இழக்கப்படும் அந்�ய
ெசலாவ�ைய
கட்டுப்படுத்�
உள்நாட்டு உற்பத்�கைள அ�க�ப்-

ெஹாரைண�ல் �றந்து ைவக்கப்பட்டது.
ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் நாடு
�க்குண்�ருக்கும் சூழ்�ைல�ல் இந்த
முத�டு நாட்டுக்குப் ெபரும் உந்து
சக்�யாக அைமந்ததுள்ளது. ெவ�நாட்�லுள்ள இலங்ைகயர் பலர் முத�டுகைளக் ெகாண்டு வருவதற்குத் தயாராக�ருந்த சூழ்�ைல�ல் உலைகேய

மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகைள
நிைறேவற்றும் உறுதியான பயணத்தில்
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
தைலைமயிலான அரசாங்கம்
காலத்�ல் நாட்�ல் குழப்பம் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக�ருந்த �க்கல் �ைறந்த
19வது �ருத்தச்சட்டமூலம் �க்-

ெகாவிட் ெபருந் ெதாற்று பாதிப்புகளில் இருந்து
நாட்ைட மீட்ெடடுப்பதில் அரசு ஈட்டிய சாதைனகள்
என பத�ேயற்கும் �கழ்�ல் அவர்
ஆற்�ய உைர வரேவற்புப் ெபற்�ருந்தது.
இதற்கும் அப்பால் அரசாங்க �றுவனங்களுக்கான தைலவர்கள் �யமனங்க�ன் ேபாது ெபாருத்தமான,
கு�த்த துைறசார்ந்த அனுபவம் �க்கவர்கைள �ய�ப்பதற்காக த�யான
குழுெவான்ைற �ய�த்து அவற்�ன்
ஊடாக �யமனங்கைள வழங்�னார்

நடவ�க்ைககள் ெப�தும் பாராட்டப்படு�ன்றன.
மத்�ய வங்� உள்�ட்ட �றுவனங்க�ன் �ரதா�களுடன் நடத்�ய
சந்�ப்புக�ல் அவற்�ன் ெசயற்பாடுகள் ெதாடர்�ல் தனது கடுைமயான
அ�ருப்�ைய ெவ�ப்படுத்�யது மாத்�ரமன்� அரசாங்கத்�ன் ெகாள்ைகத்
�ட்டங்கைள
�ைறேவற்றுவதற்ேக
அரசாங்க �றுவனங்கள் இருக்�ன்-

கப்பட்டு ஜனா�ப��ன் கரங்கைள
வலுப்படுத்தும் வைக�ல் 20வது
�ருத்தச்சட்டமூலம்
�ைறேவற்றப்பட்டது. பல �டயங்கைள �ர்வாக
���ல் �ைறேவற்ற 19வது �ருத்தம்
ஜனா�ப�க்குத் தைடயாக இருந்தெதன்பது கு�ப்�டத்தக்கது.
அது மாத்�ரமன்�, பு�ய அரசாங்கத்துக்காக அைமக்கப்பட்ட அைமச்சரைவ மற்றும் அைமச்சர்களுக்கு

பது இதன் �ரதான ேநாக்கமாகவும்
அைமந்தது.
இன்ைறய அரசு பத�ேயற்கும் ேபாது ெபாருளாதார ��யாக
மாத்�ரமன்� சமூக ��யாகவும் நாடு
பா�ய �ன்னைடவுகைளயும் சவால்கைளயும் சந்�த்துக் ெகாண்�ருந்தது.
கு�ப்பாக ேபாைதப்ெபாருள் �யாபாரம் மற்றும் பாதாள உலகக் குழுக்கள் அ�க�த்து சமூக �ர�வுகளுக்குக்
காரணமா��ருந்தன.
இதைனக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக
அரசாங்கம் கடுைமயான முயற்�கைள
எடுத்தது.
கு�ப்பாக �ைறச்சாைலகளுக்குள்
ேபாைதப் ெபாருள்கள் ெசல்வதற்குக்
காரணமான அ�கா�கள் பலர் இடம்மாற்றப்பட்டதுடன், ைகப்பற்றப்படும்
ேபாைதப் ெபாருட்கள் ெவ�ச் ெசல்வதற்குக் காரணமாக�ருந்த ெபா�ஸ்
ேபாைதப்ெபாருள் தடுப்புப் ���ன்
அ�கா�கள் �லர் ைகதுெசய்யப்பட்டு
சட்டத்�ன் முன் �றுத்தப்பட்டார்கள்.
நாட்�ன் பல பகு�க�ல் ��ர் ��ர்
என ேமற்ெகாள்ளப்படும் சுற்�வைளப்புக்கள் மற்றும் ேதடுதல்க�ல்

உலுக்கும் வைக�ல் ஏற்பட்ட ெகா�ட்
ெதாற்று சகல முயற்�களுக்கும் தைடக்கல்லாக அைமந்தது. இருந்தேபாதும்
ப�ப்ப�யாக நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத ெகாண்டு வருவதற்கு அரசு தன்னாலான நடவ�க்ைககைள எடுத்து
வரு�ன்றைமையயும் காணக் கூ�யதாகவுள்ளது.
கு�ப்பாக 2019 உ�ர்த்த ஞா�றுத்
தாக்குத�ன் �ன்னர் �ழ்ச்�கண்ட சுற்றுலாத்துைற ெகா�ட் சூழலால் முற்று
முழுதாகப்
பா�க்கப்பட்டுள்ளது.
இத்துைறைய �ண்டும் கட்�ெயழுப்புவதற்கு அரசாங்கம் பல்ேவறு மா�யங்கைளயும் கடன் சலுைககைளயும்
வழங்�யுள்ளது.
அது மாத்�ரமன்� சுற்றுலாப் பய�கைள சுகாதார வ�காட்டல்க�ன்
�ழ் நாட்டுக்கு அைழத்து வருவதற்கு
எடுத்த து�ச்சலான ெசயற்பாடும்
பாராட்டத்தக்கதாகும்.

எஸ். ரேமஷ்...

ii
நா

ெவற்றிப் பயணத்தில் இரு வருடங்கள்

17–11–2021

ட்�ல் அச்சம், ஐயம், ெகடு���ல்லாத ஆட்� ஏற்பட்டு இன்றுடன் இரண்டு வருடங்கள்
பூர்த்�யா�ன்றன. �ைலயான அ��ருத்�,
பாதுகாப்பான நாடு, இனங்களுக்�ைட�லான பரஸ்பர உறவுகைள உருவாக்�ய ஆட்�யாளர்கள் என்ற ெபருைமைய இன்ைறய
ஆட்�யாளர்கள் ெசாந்தமாக்�யுள்ளனர்.
இதற்கான சாட்�கள், ஆதாரங்கள் 2005
இல் ஆரம்பமா� 2015 வைர �ைலத்�ருந்தன. �ன்னர் வந்த இைடப்பட்ட காலங்க�ல் �ண்டும் சமூக ேமாதல்கள்,பாதுகாப்புக் ெகடு��கள் ெதாடர்ந்து ஆரம்பமா�
நாடு �ைலகுைலயத் ெதாடங்�ய �ைல�ல்தான், தற்ேபாைதய ஜனா�ப� ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�த் ேதர்தல் ெவற்�க்குப்
�ன்னர் ஆட்�ையப் பாரெமடுத்தார். அர�ய�ல் அனுபவம் இல்லாதவர் நாட்ைட
எப்ப� ஆட்� ெசய்வார் என்ற ஐயங்களுக்கு
மத்��லும் இவைர ஜனா�ப�யாக அ�கப்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் ேதர்ந்ெதடுத்�ருந்தனர். அதற்குக் காரணம் அவரது ெசயற்�றன் �தான நம்�க்ைக ஆகும்.
இந்�ைல�ல், சாதைன ஆட்��ன் இரு
வருடங்கைள �ைறவு ெசய்துள்ளார் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ. இவர்,ஆட்�க்கு
வந்த ைகயுடன், உலைகேய உலுக்�ெயடுத்த
ெகாேரானா தாண்டவமாடத் ெதாடங்�யது.
�க �தானமாகவும், �ரதமர் உட்பட �ண்ட
அனுபவமுள்ள அர�யல் தைலவர்க�ன்
ஆேலாசைனகளுடனும் �ைலைமகைளக்
ைகயாளத் ெதாடங்�னார் ஜனா�ப�.
இ�ல், �ர்வாக அ�கா�க�ன் '�யத்மக'

ெகாவிட் வீழ்ச்சியிலிருந்து ெபாருளாதாரத்ைத
மீட்ெடடுப்பதில் அரசின் வியத்தகு சாதைனகள்
ெகாேரானா
காலத்�லும்,
நாட்�ன்
அ��ருத்�கள்
�ழ்ச்�யைடய�ல்ைல.
வருடெமன்றுக்கு வர
ேவண்�ய சுமார் 24 இலட்சம் உல்லாசப் பய�க�ன்
வருைகயும் ெகாேரானா காலத்�ல்தான் தைடப்பட்�ருந்தது.
ெடால�ன் புழக்க�ன்� நாடு
�க
ெநருக்க�ைய
எ�ர்ெகாண்�ருந்தாலும், சுகாதார
வ�முைறகளுடன் �ண்டும்
�மான ேசைவைய ஆரம்�த்து அந்�யச் ெசலாவ�
நாட்டுக்குள் ெமதுெமதுவாக
வரவைழக்கப்பட்டது.
அரச அ�கா�கள் ேவைலக்கு
வரா�ருத்தும், உற்பத்�த் துைறகளுக்கு பங்க�க்கா�ருந்தும்
சம்பளம் வழங்க ேவண்�ய
ேதைவ அரசுக்கு இருந்தது.

க�ப்ைப �ளக்��ருந்தன. மண், �ர், உ��யல் வளங்கைளப் பாதுகாப்பதன் ஊடாக
நஞ்�ல்லாத �வசாயம் ஊக்கு�க்கப்பட்�ருக்�து. இதன் பலாபலன்கைள அனுப�க்க
இன்னும் �ல ஆண்டுகள் ேதைவப்ப�னும்,
பயனுள்ள �ட்டமாக இது ேநாக்கப்படும் அ�கு�கள் ெதன்படு�ன்றன.
உற்பத்�ைய அ�க�த்து, ெகாள்ைள இலாப�ட்டும் �யாபாரத்துக்கு முற்றுப்புள்�
ைவப்பேத ஜனா�ப��ன் இலக்காகும்.
�வசாயம் என்பது ேதக ஆேராக்�யத்துடன்
வாழும் மா�டத்ைத உருவாக்குவதற்காகும்.
ேசதனப்பசைள ஊக்கு�ப்�லுள்ள ெதாைலேநாக்கு தத்துவம், மக்க�ன் ஒத்துைழப்புடன்
முைறயாக இைவ முன்ெனடுக்கப்பட்டால்,
எ�ர்கால சந்த� இதன் பயன்கைள அனுப�க்கலாம். இவ்வாறாக சகல துைற�ன�ன்
ஆேலாசைனகளுடன் இந்த நாட்டுக்கு தைலைமேயற்றுச் ெசல்�றார் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ.
மத,இன, அ�ப்பைட�ல் அ�காராங்க-

சவால்கள் நிைறந்த சூழலிேலேய ஜனாதிபதி
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆட்சிையப் ெபாறுப்ேபற்றார். உலகப்
ெபருந்ெதாற்று தீவிரமைடந்திருந்த காலப் பகுதியிலும்
ஜனாதிபதியின் சாதுரியமான தைலைமத்துவத்தின் கீழ்
நிைலநாட்டப்பட்ட ெபருமளவான சாதைனகள்
ஆேலாசைனகளும் ேபா�யளவு இவருக்கு
உத��ருக்�ன்றன. வளர்ச்�யைடந்த,�ஞ்ஞான வளர்ச்��ல் உச்சத்ைத ெதாட்ட நாடுக�ல் கூட ெகா�ட் காரணமாக இலட்சக்கணக்�ல் உ��ழப்புக்கள் ஏற்பட்ட ேபாதும்,
எமது நாட்�ல் அவ்வாறான பாரதூரமான
�ைலைமகள் ஏற்படாது பாதுகாத்தைமக்கு
�கப் �ரதானமாக ஜனா�ப��ன் �ர்வாகத்
�றைமேய காரணம்.
இது,அர�யலுக்கு அப்பால் எல்ேலாரும் ஏற்றுக் ெகாண்டுள்ள உண்ைம. அந்�ய
ெசலாவ�ைய ஈட்�த் தரும் �மானம்,கப்பல் ேபாக்குவரத்துகள், உள்�ட்ட ைகத்ெதா�ல்துைற அைனத்தும் �ழ்ச்� கண்�ருந்த
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மட்டுமல்ல �ட்�ல் முடங்�க் �டந்ேதாருக்கு �வாரணம் வழங்கவும் ேந�ட்டது.
இந்தச் சவால்கள் இவரால் �றம்பட ெவற்�
ெகாள்ளப்பட்டன.இறக்கும�க்கான வ�கள்
�க்கப்பட்டு சர்வேதச வர்த்தகம் ஊக்கு�க்கப் பட்டது. இவ்�டயத்�ல் பதுக்கல்,
�ைலேயற்றம், தட்டுப்பாட்ைட ஏற்படுத்தல் என வர்த்தகர்கள் நடந்து ெகாணட �தங்கள் ம�தா�மானத்துக்கு உட்பட்டதுதானா
என்ற �ந்தைனகளும் எழாம�ல்ைல.
எல்லாவற்ைறயும் அர�ன் தைல�ல் சுமத்தாமல், ெபாறுப்புடன் நடந்து ெகாள்ளும்
பக்குவம் எமது நாட்�ன் அ��ருத்�க்கு
ஆ�ேவராக அைமயும் என்பைத சகலரும்

�ந்�க்க தைலப்படல் அவ�யம். இவ்வாறுதான், �� அ��ருத்�கள், ேமம்பாலங்கள்,
�வசாயத்துக்கு புத்து�ரூட்டும் பு�ய ெகாள்ைககைள ெவற்�யுடன் முன்ெனடுத்தைம
எல்லாம் ஜனா�ப��ன் இரு வருட சாதைனக�ன் ஆட்�க்கான சான்றுகளா�ன்றன.
இதுேபான்றெதாரு உள்நாட்டு அசாதாரண சூழ்�ைல�ல்தான், தற்ேபாைதய �ரதமரும் முன்னாள் ஜனா�ப�யுமான ம�ந்த
ராஜபக்ஷவும் சாதைனச் �கரத்ைத ெதாட்�ருந்தார். ெதற்கு அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல,
மத்தள �மான �ைலயம், மாகம்புர துைறமுகம்... இது ேபான்றுதான் இன்னும் பூர்த்�யைடயாத �ைல�லுள்ள கண்�, ெகாழும்பு
அ�ேவக ெநடுஞ்சாைல, ெகாழும்�லுருந்து
ெபாலநறுைவ வைரயான ெநடுஞ்சாைல,
�ராமங்கைள நகரங்களுடன் இைணக்கும்
�� அ��ருத்�கள் மற்றும் 2013 இல் ஐம்பதா�ரம் பட்டதா�களுக்கு வழங்கப்பட்ட
ேவைலவாய்ப்புக்கள் எல்லாம் ராஜபக்ஷ
சேகாதரர்க�ன் �ர்வாகத் �றைமையயும்
அர�யல் �ேவகத்ைதயும் எடுத்துக் காட்டும்
ஆதாரங்கள் ஆகும்.
இந்த ஆதாரங்கைளத் ெதாடர்ந்து முன்ெனடுக்கும் ப�கள், ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�ன் இருவருட ஆட்��ல்
ெதாடரப்பட்டுள்ளன. நாடு �ளவும் இயல்பு
�ைலக்கு �ரும்�ய �ைல�ல், இன்னும்

பல இவரது ஆளுைமகள் எ�ர்காலத்�ல்
துலங்குெமன பலரும் எ�ர்பார்க்�ன்றனர்.
ேமலும் ஸ்ெகாட்லாந்�ல் நைடெபற்ற
ஐ.நா. கால�ைல மாநாட்�ல் உைரயாற்�ய ஜனா�ப��ன் கருத்துக்கள் வல்லரசுகள் மாத்�ரமன்� �வசாய நாடுகளுக்கும்
கால�ைலையப் பாதுகாப்ப�ல் உள்ள பங்-

ளுக்காக மக்கைள ேவற்றுைமப்படுத்தாமல்
அைனவரும் இலங்ைகயர் என்ற ேநாக்�ல்
�ட்டங்கைள முன்ெனடுத்துச் ெசல்�ன்றார்
ஜனா�ப�.

ஏ.ஜீ.எம்.ெதௗபீக்...

Gjpa njhopy;El;gj;Jld; tYT+l;lg;gl;L
ifjpfspd; eydpy; Gjpa gupkhzk;
'nropg;G kw;Wk; rpwg;gpd; njhiyNehf;F" Njrpa nfhs;ifj;jpl;lk; kw;Wk; njhdpg;nghUSf;fpzq;f
'ghJfhg;ghd rKjhaj;jpw;fhd cupik mbg;gilapyhd rPu;jpUj;j Kiwik"
kw;Wk; Ie;jhz;Lj; jpl;lj;jpd; fPo; (2021 - 2025) rpiwr; rPu;jpUj;jq;fisr; nray;gLj;j Ntz;Lk;
vq;fshy; ,-tprpl; fUJNfhis cz;ikahf;f Kbe;jJ
ifjpfspd; ghu;itahsu;fs; vjpu;nfhs;Sk; mnrsfupaq;fisg; Nghf;Fjy; kw;Wk; ifjpfspd;
MNuhf;fpaj;ij cWjpg;gLj;Jjy; Mfpa ,ul;il Nehf;fq;fSld;.

ghu;itahsu;fs; jq;fSf;F trjpahd Neuj;ij xJf;fp> jhkjkpd;wp ifjpfis re;jpf;Fk; trjpiag; ngWk;
'Kd;gjpT nra;ag;gl;l tUif Kiwik" kw;Wk; tPbNah njhopy;El;gk; %yk; ifjpfis cq;fs; tPl;bypUe;J
ghu;f;Fk; trjpiaf; nfhz;l 'tPbNah tUif Kiwik" ,g;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
ifjpfspd; FLk;g cWg;gpdu;fSf;F kl;LNk ,e;j trjp nra;ag;gl;Ls;sJ kw;Wk; rpiwf; ifjpfSf;F khjj;jpw;F 15 epkpl fhy mtfhrKk;>
re;Njfj;jpd; Ngupy; jLj;J itf;fg;gl;Ls;stu;fSf;F thuj;jpw;F xU tha;g;Gk; toq;fg;gLfpwJ.

fzdpapy; ,izaj;ij mZfp ntg;Nfk; my;yJ
];khu;l; ifj;njhiyNgrp %yk; ,e;j trjpia nray;gLj;j KbAk;.
QhapW jtpu;e;j midj;J ehl;fspYk; fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy
4.00 kzp tiu ehl;by; cs;s midj;J rPu;jpUj;j epiyaq;fspYk;
,k;Kiwik nray;gLk;. Nkyjpf jfty;fSf;F> rpiwr;rhiyfs;
jpizf;fsj;jpd; ,izaj;jsj;ijg; ghu;itaplTk;

www.prisons.gov.lk
www.visit.prisons.gov.lk
my;yJ rk;ge;jg;gl;l rPu;jpUj;j epiyaq;fis miof;fTk;.

rpiwr;rhiyj; jpizf;fsk;
,y.150> Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G 9.

Tel : 0114 677177
E-mail : prisons@sltnet.lk

Fax : 0114 677180
Web : www.prisons.gov.lk
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ப

ல்ேவறு சவால்க�ன் மத்��லும்
நாட்�ன் அ��ருத்�ப் ப�கள் தைட�ன்� முன்ெனடுத்துச் ெசல்லப்படு�ன்றன. ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
தைலைம�லான அர�ன் �ைனத்�றனான
ெசயற்பாடுகேள இதற்குக் காரணமாகும்.
2019 ஆம் ஆண்டு ேதர்த�ல் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�யானதன் �ன்னர்
ெகா�ட் - 19 ெதாற்று உலைகேய உலுக்�யது. ெகா�ட் ெநருக்க� மற்றும் ெபாருளாதார
ெநருக்க�,
எ�ர்க்கட்�க�ன்
ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மத்��லும் பல்லா�ரக்கணக்கான அ��ருத்� ேவைலத் �ட்டங்கள் நாடு முழுவ�லும் முன்ெனடுக்கப்பட்டு
வரு�ன்றன.
தற்ேபாது நாட்�ல் நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு வரும் பா�யள�லான அ��ருத்�
ேவைலத் �ட்டங்கள் ஏராளம். துைறமுக
நகரம், உமா ஓயா, யான் ஓயா, வடமத்�ய
கால்வாய் மற்றும் வடேமல் கால்வாய்
ேபான்ற அ��ருத்�த் �ட்டங்கள் அவற்�ல் முக்�யமானைவயாகும்.
நாட்�ன் �ன்சாரத் ேதைவ அ�க�த்து
வருவதால் அதைன பூர்த்� ெசய்வதற்கு
புதுப்�க்கத்தக்க வ�கள் மூலம் �ன்சாரத்ைதப் ெபறுவது தற்ேபாைதய அரசாங்கத்�ன் ெகாள்ைகயாகும். இதன�ப்பைட�ல் 2030 ஆம் ஆண்�ல் இந்நாட்டு
�ன்சாரத் ேதைவ�ல் 70 �தத்ைத �ள்உருவாக்க �ன் உற்பத்��னால் பூர்த்� ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் எ�ர்பார்க்�ன்றது.
இதன் முதலாவது கட்டமாக எமது
நாட்�ன் முதலாவது பா�யள�லான
காற்றாைல �ன் உற்பத்� �ைலயம் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ�னால் �றந்து
ைவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த �ன்உற்பத்�
�ைலயத்�ன் மூலம் 103 ெமகா ேவாட்
�ன்சாரம் ெபறப்படுவேதாடு, இதன்
மூலம் நாட்�ற்கு ஒரு வருடத்�ல் 570
ேகா� ெபாருளாதார நன்ைம �ைடக்�ன்றது.
இதற்குப் புறம்பாக 2021 ஆம் ஆண்�ல்
பூநக��ல் 100 ெமகா ேவாட் காற்றைல
�ன் உற்பத்� �ைலயத்ைதயும், 2022 ஆம்
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நாட்டு மக்களுக்கு எந்ேநரமும் சுத்தமான குடிநீைர
விநிேயாகிக்கவும், அதிகரித்து வரும் மின்சாரத்
ேதைவைய ஈடு ெசய்யவும் பாரிய திட்டங்கள்

இரு வருட காலத்தில்
அபிவிருத்திப் புரட்சி
ஆண்�ல் பூநக��ல் மற்ெறாரு 140 ெமகா
ேவாட் காற்றைல �ன் உற்பத்� �ைலயத்-

ைதயும் உருவாக்குவதற்கு �ட்ட�டப்படு�ன்றது.
அத்துடன் சூ�ய ஒ��ன் மூலமாக �ன்சா-

படுத்துவதற்கு ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆேலாசைன வழங்�யுள்ளார். இதற்காகச் ெசலவாகும் 8 இலட்சம் ரூபா ��ைய
அரசாங்கத்�ன் மூலம் வழங்க
ேவண்டும் என்றும் ஜனா�ப�
சுட்�க் காட்�யுள்ளார்.
இத�ைடேய அடுத்த
நான்கு வருடங்க�னுள் இந்நாட்�ல் 8,300 ெமகா ேவாட்
�ள்உருவாக்க
�ன்சாரத்ைத
உற்பத்� ெசய்வதற்கு எ�ர்பார்ப்பதாக
�ள்உருவாக்க
�ன்சக்� இராஜாங்க அைமச்சர் து�ந்த �சாநாயக்கா ெத��த்துள்ளார். அத்துடன் 2023ம் ஆண்�ல்
�யம்பலாண்டுவ�லும் 100 ெமகா ேவாட்
�ள்உருவாக்க �ன் உற்பத்� �ைலயத்ைத
�ர்மா�ப்பதற்கு �ன்சாரத் துைற அைமச்சு
�ட்ட�டு�ன்றது.
அேதேபான்று நாடு முழுவ�லும் �ராமங்க�ல் 7,000 சூ�ய �ன் உற்பத்� �ைலயங்கைள �ர்மா�ப்பதற்கும் தற்ேபாது

சூரிய சக்தி மின்னுற்பத்தி சாதனங்கைள
ெபாருத்துவதன் மூலம் வறுைம
ேகாட்டுக்குக் கீழுள்ள குடும்பங்களின்
வருமானத்துக்கு ஏற்பாடு
ரத்ைத உற்பத்� ெசய்வதற்காக பல்ேவறு நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரு�ன்றன. ஒரு இலட்சம் சமுர்த்� உத� ெபறும்
குடும்பங்கைளத் ெத�வு ெசய்து அவர்களது
�ட்டுக் கூைரக�ன் �து சூ�ய �ன் உற்பத்�
கரு�கைள ெபாருத்� அவர்களுக்கு வருமானத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு ஏற்ற
வைக�ல் பு�ய �ட்டங்கைள நைடமுைறப்-

ePu; capupd
tsu;g;G mgptpUj;jp
mjpfhurig %yk;
nraw;gLj;jg;gLfpd;w
tho;thjhu mgptpUj;jp
nraw;wpl;lk;


rpW mstpyhd myq;fhu kPd;
tsu;g;G



myq;fhu kPd; tsu;g;ig
Nkk;gLj;jy;



myq;fhu kPd; tsu;g;G
tpw;gidafq;fis Nkk;gLj;jy;



flw;ghrp tsu;g;G



$l;Lf;Fs; Nkhjh kPd; tsu;g;G



Fsj;jpy; kPd; tsu;g;G



ePu;j; Njf;fj;jpy; tiyf; $l;by;
kPd; tsu;g;G



rpwpa mstpyhd kPd; FQ;R
cw;gj;jpg; gpupTfis mikj;jy;



rpwpa mstpyhd kPd; jPtdk;
cw;gj;jp gpupTfis mikj;jy;



Giff; fUthL/ cg;Gf; fUthL
cw;gj;jp



kPd;gpb glFfis gOJghu;j;jy;
kw;Wk; kPd;gb cgfuzq;fis
rPuikj;jy;

�ண்ணப்பங்கள்
ேகாரப்பட்டுள்ளன.
ெமாரகஹகந்ைத �ட்டத்�ன் மூலம் �ைர
யாழ்ப்பாணத்�ற்குக் ெகாண்டு ெசல்லும்
வடமத்�ய கால்வாய் ப�கள் தற்ேபாது
நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு
வரு�ன்றன.
இதன் மூலம் 1200 குளங்கள் ஊடாக 15
இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு �ைர வழங்குவதற்கு எ�ர்பார்க்கப்படு�ன்றது.
ேமலும் மஹாவ� �ைர வடேமற்�ற்கு
ெகாண்டு ெசல்வதற்காக 90 �ேலா �ற்றர்
�ளமுைடய மற்றும் 3.5 �ற்றர் அகலமுைடய வடேமற்கு கால்வாய் தற்ேபாது �ர்மா�க்கப்பட்டு வரு�ன்றது.
இேதேவைள மக்களுக்கு சுத்தமான
கு��ைர ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்காக பா�ய
�ட்டங்கள்
நைடமுைறப்படுத்தப்படு�ன்றன.
மாத்தைள, கண்� ெதற்கு, கண்� நகரம்,
கள� மற்றும் அநுராதபுரம், ெபாலனறுைவ
ேபான்ற நகரங்களுக்கு�ய பா�யள�லான
கு��ர் �ட்டங்கள் அவற்�னுள் அடங்கு�ன்றன. ெகாழும்�ல் பு�தாக க�வு�ர்
�ட்டம் தற்ேபாது ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ளது.
ெகாழும்பு நக�ல் �லத்துக்கு அ��லான
பா�ய குழாய் கட்டைமப்�ன் மூலம் இந்த
க�வு�ைர ெகாழும்பு நகர் �ரேதசத்��ருந்து ெவ�ேயற்றுவதற்கு இதன் �ழ் ஆயத்தங்கள் ெசய்யப்படு�ன்றன. 40,000 �ேலா
�ற்றர் தூரத்�ற்கு குழாய் �ைரப் ெபாருத்துவதற்கு நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

சாரங்கன் ...

'ehl;il fl;bnaOk;Gk; RgPl;r Nehf;if"
cz;ikahf;Ftjw;fhf
ePu; capupd tsu;g;G mgptpUj;jp Jiwapy; Gjpa vOr;rp...

ePu; capupd tsu;g;G njhopy; Kaw;rpfSf;fhf gy mbg;gil trjpfSk; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 'RgPl;r Nehf;F"
jpl;lj;jpw;F mika kf;fis ikag;gLj;jpa nghUshjhuk;> r%fk; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; Mfpa Jiwfspy; tskhd
ehL xd;iw fl;bnaOg;Gk; murpd; eltbf;iff;F ,izahf fpuhkpa nghUshjhuj;ij gyg;gLj;Jk; Nehf;fpy;
epiyahd Efu;T kw;Wk; tUthia cUthf;Ftij mbg;gilahff; nfhz;l tPl;Lg; nghUshjhuk; kw;Wk;
Nghrhf;if Nkk;gLj;jp FLk;g mikg;ig gyg;gLj;Jk; Njrpa jpl;lj;jpd; fPo; ePu; capupd tsu;g;Gj; Jiwia
cs;slf;fpa nraw;wpl;lk; njhlu;gpy; Kf;fpa mtjhdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. ePu; tsq;fspd; rpwe;j gad;ghl;bd;
%yk; Cl;lr;rj;J ghJfhg;G> FLk;g Efu;T nryTfis Fiwg;gJ> kd; cw;gj;jpfis tpw;gid nra;J Gjpa
tUtha; %yq;fis cUthf;Fjy;> fpuhkpa nghUshjhu kWkyu;r;rp Mfpatw;Wf;F toptFf;Fk;.

,yq;if Njrpa ePu; capupd tsu;g;G mgptpUj;jp mjpfhurig.
myq;fhu kPd;fs;> ed;dPu; kPd;fs;> ,why; tsu;g;G> flw;nwhopy; JiwKfq;fs; mgptpUj;jp> gy ehs; flw;nwhopy; mYty;fs; kw;Wk; kPd; Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;R

iv
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விைனத்திறன் மிக்க தைலைமத்துவத்துடன்
நாட்ைட வழிநடத்தும் அரசியல் தைலவர்கள்
இ

ந்நாட்�ல் எந்தெவாரு ேதர்த�லும் முன்ெனாரு ேபாதும் ேபாட்��டாதவராக இருந்தும் ேநர�யாக ஜனா�ப�த் ேதர்த�ல்
ேபாட்��ட்டு 69 இலட்சம் மக்க�ன்
�ருப்பத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஜனா�ப�யாகத் ெத�வு ெசய்யப்பட்ட முதலாவது
அர�யல் தைலவராக ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ �ளங்கு�ன்றார். பாராளுமன்ற அர�ய�ல் சுமார் 20 வருட அர�யல் அனுபவத்ைதக் ெகாண்டுள்ள ச�த்
�ேரமதாசைவ �டவும் 14 இலட்சம்
ேமல�க வாக்குகைளப் ெபற்று இவர்
ெவற்� ெபற்றார்.
நாட்�ல் 30 வருடங்கள் ��த்த உள்நாட்டு யுத்தம் காரணமாக மக்கள் ெப�தும்
பா�க்கப்பட்�ருந்தார்கள். எங்கும் அச்சம்

�� மாத்�ரமல்லாமல் அ�வுகளும் ��த்துக் ெகாண்�ருந்தன. அந்த உள்நாட்டு யுத்தத்ைத மு�வுக்குக் ெகாண்டு வருவதற்கு
அன்ைறய ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ
நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்தார். அவர்
தைலைம�ல் முன்ெனடுக்கப்பட்ட நடவ�க்ைககளுக்கு அவரது அரசாங்கத்�ல்
பாதுகாப்பு அைமச்�ன் ெசயலாளராகப்
பத� வ�த்த இன்ைறய ஜனா�ப�யான
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
அர்ப்ப�ப்பு�க்க
ஒத்துைழப்புகைள நல்�னார்.
அதன் பயனாக குறு�ய காலப் பகு��ல்
உள்நாட்டு யுத்தம் மு�வுக்கு ெகாண்டு
வரப்பட்டேதாடு நாட்�ல் ��த்து வந்த
அச்சம், �� மற்றும் அ�வுகளும் மு�வுக்கு வந்தன. நாட்�ல் எங்கும் சுதந்�ரமாக நடமாடக் கூ�ய ஜனநாயக சூழல்
உருவானது. இது
இந்நாட்டு
மக்க�ன் உள்ளங்க�ல்

நாட்டில் அச்சம் பீதிைய முடிவுக்குக்
ெகாண்டு வந்ததன் மூலம் மக்கள் நிம்மதியாக
வாழும் சூழல் உருவாகியுள்ளது

முன்னாள் ஜனா�ப�யான �ரதமர்
ம�ந்த ராஜபக்ஷவும்,
ஜனா�ப�
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷவும்
த��-

க.ெபா.த சாதாரண தரத்தில் சித்தி
ெபறாத ஒரு இலட்சம் ேபருக்கு
ெதாழில் வாய்ப்புக்கைள வழங்கியைம
ஜனாதிபதியின் ெபரும் சாதைன

டம் ��க்க வ�வகுத்தது. நாட்�னதும்
மக்க�னதும் நலன்களுக்கு முன்னு�ைம
அ�த்து ெசயற்பட்டதன் ஊடாக ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ மக்க�ன் நம்�க்ைகக்கு�யவரானார். கடந்த ஜனா�ப�த் ேதர்த�ல் இவர் அேமாக ெவற்� ெபற
இதுவும் பக்கத் துைணயாக அைமந்தது.
அேதேநரம் இவர் ஜனா�ப�யாகப் பத�ேயற்றுக் ெகாண்ட �னமும் மற்ெறாரு
முக்�யத்துவம் வாய்ந்த �னமாகும்.
முன்னாள் ஜனா�ப�யான தற்ேபாைதய
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ �றந்த �னேம
அதுவாகும். �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ
இந்நாட்டு அர�யல் வரலாற்�ல் அ�யாத்தடம் ப�த்தவராவார். நாட்டு மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்புக்கும் �ருப்பத்�ற்கும்
ஏற்ப ெசயற்பட்டு வரும் இவர், இந்நாட்-

�ல் மூன்று தசாப்த காலம்
��த்து வந்த பயங்கரவாதத்ைத
மு�வுக்குக்
ெகாண்டு வந்து அச்சம்
���ல்லாத
ஜனநாயக
சூழைல
ேதாற்று�க்கும்
நடவ�க்ைகளுக்கு
தைலைம தாங்�ய ெபருைமக்கு�யவராவார்.
அேதேநரம் இலங்ைக�ன் அ��ருத்�
நடவ�க்ைககைள
அர்த்தபூர்வமாக்�யவரும் அவேரயாவார். அதாவது நாட்�ல்
து�த அ��ருத்�ைய ஏற்படுத்துவதற்காக
பல்ேவறு அ��ருத்� ேவைலத் �ட்டங்கைள அவர் முன்ெனடுத்தார்.
வரலாற்று சாதைனகள் பல பைடத்�ருக்கும் �ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ �றந்த

�னத்�ல்தான் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ பத�ேயற்றுக்
ெகாண்டார். பு�ய அரசாங்கத்�ன் �ரதமரானார் ம�ந்த ராஜபக்ஷ.
ஜனா�ப�யும், �ரதமரும் மக்க�ன் நலன்களுக்கும் நாட்டுக்கும்
முன்னு�ைம அ�த்து ேவைலத் �ட்டங்கைள முன்ெனடுக்கத் ெதாடங்�னர்.
அந்த வைக�ல் கடந்த ஆட்�க்
காலத்�ல் மக்கள் �து சுமத்தப்பட்�ருந்த வ�ச் சுைமகைள இறக்�
�டும் வைக�ல் இவர்கள் பத�க்கு
வந்ததும் 10 வ�கைள உடன�யாக
முற்றாக �க்�னர். அத்ேதாடு வற் வ�
உள்�ட்ட ேமலும் 05 வ�கைள �ரைமத்து, குைறத்து மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்�னர்.
ஐம்பதா�ரத்�ற்கும்
ேமற்பட்ட
பட்டதா�களுக்கு ஒேர தடைவ �ய-

மனம் வழங்�ய ஜனா�ப� ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ க.ெபா.த சாதாரண தரத்�ல் �த்�ெபறாத ஒரு இலட்சம் ேபருக்கு ெதா�ல்
வாய்ப்புக்கைள வழங்கவும் நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்தார்.

எம். முஹம்மத் ...

'RgPl;r Nehf;fpd;" ,uz;lhtJ Mz;L epiwT

Njrj;jpd; tsu;r;rpf;F cjTk; Njrpa fhg;GWjp
ek;gpf;if nghWg;G epjpak;...
Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if nghWg;G epjpakhdJ
(NITF) 2006 ,d; 28 Mk; ,yf;f Njrpa fhg;GWjp
ek;gpf;if nghWg;G epjpa rl;lj;jpd; %yk; (NITF
rl;lk;) epWtg;gl;lJ. 'ghJfhg;G mikg;G kw;Wk;
midj;J NjitAila fhg;GWjp JiwfSf;Fkhd
ghJfhg;G" vd;w Nehf;fj;ij mbg;gilahff;
nfhz;l NITF> kPs;fhg;GWjp> NtiyepWj;jk;>
fyfk;> rptpy; nfhe;jspg;G kw;Wk; Rw;Wyh
fhg;GWjp> mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjp> Rfhjhu
fhg;GWjp> nghJf; fhg;GWjpapd; Vida tbtq;fs;
Mfpatw;iw cs;slf;fpajhf nghUshjhuj;jpw;F
gq;fspg;Gr; nra;fpwJ.
NITF> 2020,y; tupf;Fg; gpd;duhd 7.5 gpy;ypad; &gh rhjid
,yhgj;ij <l;bAs;sJ. 2019 cld; xg;gpLifapy; 2020 Kbtpy;
mjd; tupf;Fg; gpd;duhd ,yhg tsu;r;rp 141% Mf ,Ue;jJ.

mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjp
mf;u`hu
kUj;Jt
fhg;GWjpj;
jpl;lj;jpy;
jpUkzk;
Kbj;j Copau;fSf;F - cWg;gpdu;fs;;> Jiztu; kw;Wk;
rpWtu;fSf;Fk; (21 taJf;Ff; fPohd jpUkzk; Kbf;fhj>
Ntiyaw;wtu;fshf ,Ue;jhy; khj;jpuk;) jpUkzk; Kbf;fhj
Copau;fSf;F - cWg;gpdu; kw;Wk; ngw;Nwhu;fSf;Fk;
(ngw;Nwhu;fs; 70 taJf;F Nkw;glhjpUe;jhy; khj;jpuk;)
ed;ikfs; toq;fg;gLk;. mur Copau;fs; kw;Wk; mtu;fisr;
rhu;e;jtu;fs; vd 2 kpy;ypad; gadhspfis cs;slf;fpa
murpd; xNu fhg;GWjpj; jpl;lkhf ,J cs;sJ. mur
Copau;fSf;fhf mf;u`hu fhg;GWjpj; jpl;lj;jpw;F nts;sp

kw;Wk; jq;fg; gpupTfs; Muk;gpf;fg;gl;l gpd;> mJ mur
rhu;G epWtdq;fspd; Copau;fisAk; cs;slf;fpa kUj;Jt
fhg;GWjpahf toq;fg;gl;L mf;u`hu kUj;Jt fhg;GWjpapd;
Nehf;fj;ij tpupTgLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ.

mf;u`hu nuf;ftuz Xa;t+jpajhuu;fs;
fhg;GWjpj; jpl;lk;
2016 ,y; nghJ epu;thf mikr;rpd; %yk; ntspaplg;gl;l 04/2016
Mk; ,yf;f Xa;t+jpaj; jpizf;fsj;jpd; MjuTld; ,e;jj;
jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJ. 2016.01.01 Mk; jpfjpf;F Kd;du; Xa;T
ngw;w midj;J mur Copau;fs; njhlf;fk;> 2016.01.01 Mk;
jpfjpf;F gpd;du; Xa;T ngw;w mur Copau;fs; tiu jw;NghJs;s
fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfs; tpupTgLj;jg;gLtjw;F>
'Xa;Tngw;w mur mjpfhupfSf;fhf nraw;gLj;jg;gLk; mf;u`hu
fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfs; NkYk; tpupTgLj;jg;gLk;"
vd;w $l;L mikr;ruit tpQ;Qhgdk; xd;wpd; %yk; 2020.07.22
,y; mikr;ruit jPu;khdk; xd;W epiwNtw;wg;gl;lJ.

NtiyepWj;jk;> fyfk;> rptpy; nfhe;jspg;G
kw;Wk; gaq;futhj epjp
2006,d; 28 Mk; ,yf;f Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if
nghWg;G epjpa rl;lj;jpd; fPo; NtiyepWj;jk;> fyfk;> rptpy;
nfhe;jspg;G kw;Wk; gq;futhj (SRCC&T) epjp NITF ,w;Fs;
cs;thq;fg;gl;lJ. mjpNkjF [dhjpgjpapd; RgPl;rj;jpd; Nehf;F
nfhs;if gpufldj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njrpa ghJfhg;ig
gyg;gLj;JtJ kw;Wk; midj;J tifahd gaq;futhjj;ijAk;
xopg;gJ njhlu;gpy; NITF Kfhikj;Jtk; jw;NghJ SRCC&T
epjpaj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk;; gyg;gLj;Jtjw;Fk; Gjpa topfs;
kw;Wk; topKiwfis gFg;gha;T nra;Ak; epiyapy; cs;sJ.

kPs;fhg;GWjp
RgPl;r Nehf;fpy; nfhs;if gpufldj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
nghJkf;fis ikakhff; nfhz;l nghUshjhuj;jpd; fPo;
nghUshjhu tsu;r;rp kw;Wk; Ez; nghUshjhu ,yf;Ffis
milAk; nghUl;L> vjpu;ghuhj nghUshjhu kw;Wk; ,aw;if
mdu;j;jk; kw;Wk; NguopTfspy; ,Ue;J rpwpa kw;Wk; eLj;ju
mstpyhd kw;Wk; ghupa mstpyhd tu;j;jfq;fs; kPl;rp ngWk;
Njit cs;sJ. ,jid Mjupj;J cs;ehl;L fhg;GWjp re;ijf;F
Nkyjpf jpwid toq;Ftjw;F ,yq;ifapy; kPs;fhg;GWjp
re;ij xd;iw cUthf;Fk; Nehf;Fld; ,ize;jjhf nghJ
fhg;GWjp tu;j;fq;fs; kw;Wk; SRCC&T epjpaj;ij cs;slf;fpa
kPs;fhg;GWjpia NITF mq;fPfupf;fpwJ. jw;Nghija epiyapy;>
Kjd;ik fhg;GWjpfis cs;slf;fp kPs;fhg;GWjpia toq;Fk;
,yq;ifapd; xNu mikg;ghf NITF cs;sJ. 2012 brk;gu;
31 Mk; jpfjpapd; 1791/4 Mk; ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdp
mwptpj;jypd;gb> midj;J Kjd;ik fhg;gPl;lhsu;fSk; ,g;NghJ
NITF f;F xt;nthU nghJ kWfhg;gPl;L xg;ge;jj;jpypUe;J vOk;
nkhj;j kWfhg;gPl;L gpuPkpaj;jpy; 30% I toq;f Ntz;Lk;.

nghJf; fhg;GWjp
NITF rl;lk; tptrhapfs;> kPdtu;fs;> Ra njhopypy;
<Lgl;bUg;gtu;fs; kw;Wk; Vida fhg;GWjpj; NjitAila
JiwfSf;fhd fhg;GWjpj; jPu;Tfis toq;FfpwJ. mNjNghd;W
RgPl;r Nehf;F nfhs;if gpufldj;jpy;> kPd;gpbj;Jiwia
tYg;gLj;jy; kw;Wk; kPdt r%fj;jpw;fhd cw;gj;jpf; fhg;GWjpj;
jpl;lk; xd;iw mwpKfg;gLj;JtJ njhlu;gpy; Fwpg;gpl;L
$wg;gl;Ls;sJ. Nkhl;lhu; fhg;GWjp> jdpegu; tpgj;J kw;Wk;
Rfhjhu fhg;GWjp Nghd;w fhg;GWjpj; jpl;lq;fisAk; NITF
jw;NghJ toq;FfpwJ.

Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak;
,y. 95> rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;ij> nfhOk;G - 02.
njhiyNgrp: +94 112 026 600 kpd;dQ;ry;: mail@nitf.lk
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ஆம் ஆண்டு
நைடெபற்ற
ஜனா�ப�த்
ேதர்த�ல் 69 இலட்சத்து 24 ஆ�ரத்து 255 வாக்குகைளப் ெபற்று
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�யாக ெத�வு ெசய்யப்பட்டார். 2018
ஆம் ஆண்�ன் வாக்காளர் இடாப்புப்ப� ஒரு ேகா� 59 இலட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்க�க்கத் தகு� ெபற்ற
அத்ேதர்த�ல் 35 அேபட்சகர்க�ல்
ேபாட்��ட்டனர்.
அவர்க�ல்
ஜக்�ய ேத�யக் கட்� தைலைம�லான பு�ய ஜனநாயக முன்ன�
சார்�ல் ேபாட்��ட்ட ச�த் �ேரமதாச 55 இலட்சத்து 64 ஆ�ரத்து 239
வாக்குகைளப் ெபற்ற ேபா�லும்
அவைர �டவும் 13 இலட்சத்து 60
ஆ�ரத்து 16 ேமல�க வாக்குகைளப்
ெபற்று ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
ஜனா�ப�யாக ெவற்� ெபற்றார்.
இந்நாட்டு பாராளுமன்ற அர�ய�ல் 19 வருட கால அனுபவத்ைதக்
ெகாண்ட ச�த் �ேரமதாசைவ ஜனநாயக ���ல் ேதால்�யுறச் ெசய்து
இவர் சாதைன பைடத்தார்.
இந்நாடு சுதந்�ரம் ெபற்ற �ன்னர்
ஜனா�ப�, �ரதமர், எ�ர்க்கட்�த்
தைலவர், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்
என பாராளுமன்ற பத�கள் எதைனயும் வ�க்காது, அப்பத�கைள
வ�த்த முன்னனுபவத்ைதயும் ெபற்�ராது ேநர�யாக ஜனா�ப� ேதர்த�ல் ேபாட்��ட்டு முதல் தடைவ�ேலேய மக்கள் ஆைணையப் ெபற்று
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�யாகத் ெத�வா�யுள்ளார். அந்தளவுக்கு மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்புக்கு�ய
தைலவராக ஜனா�ப� ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ �ளங்கு�றார்.
இந்நாட்�ல் நைடெபற்ற ஜனா�ப�த் ேதர்தல்க�ல் ேநர்ைமயாகவும் அைம�யாகவும் வன்முைறகள்

ெவற்றிப் பயணத்தில் இரு வருடங்கள்

மக்கள் உள்ளத்ைத ெவன்ற
ெசயல்வீரர் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ

களுக்கும் அைமய ேவைலத்�ட்டங்கைள முன்ைவத்�ருப்பேத இதற்கான அ�ப்பைடக் காரணமாகும்.
இவர் ஏற்கனேவ பாராளுமன்ற
அர�ய�ல் ஈடுபட்ட அனுபவத்ைதக்
ெகாண்�ரா�ட்டாலும்
1920கள்,
30கள் முதல் இந்நாட்டு அர�ய�ல்
பரந்த அனுபவத்ைதக் ெகாண்ட
குடும்பவத்ைதச்
ேசர்ந்தவராவார்.
ெதன்�லங்ைக�ன் முன்ன� அர�யல் தைலவரும், � லங்கா சுதந்�ரக் கட்��ன்ஸ்தாபகர்க�ல் ஒருவருமான மைறந்த முன்னாள் அைமச்சர்
�.ஏ. ராஜபக்ஷ�ன்புதல்வர்க�ல்
ஒருவரான இவர், முன்னாள் ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ, அைமச்சர்கள்
சமல் ராஜபக்ஷ, ப�ல் ராஜபக்ஷ ஆ�ேயா�ன் சேகாதருமாவார்.
1949 ஆம் ஆண்டு ஜ�ன் மாதம்
20 ஆம் �க� மாத்தைற மாவட்டத்�லுள்ள பாலட்டுவ என்ற �ராமத்�ல் �றந்த இவர் தமது ஆரம்ப
மற்றும் இரண்டாம் �ைலக் கல்�ைய
ெகாழும்பு ஆனந்தா கல்லூ��ல்
ெபற்றுக் ெகாண்டார். அதைனத்
ெதாடர்ந்து ெகாழும்பு பல்கைலக்கழகத்�ல் தகவல் ெதா�ல்நுட்பத்�ல்

இக்காலப்பகு��ல் இவர்
இந்�யா, பா�ஸ்தான், �யூ�லாந்து
அெம�க்கா உள்�ட்ட நாடுக�லுள்ள
பாதுகாப்பு ெதாடர்பான உயர்கல்�
�றுவனங்க�லும் பல்கைலக்கழகங்க�லும்
பட்டப்ப�ப்புக்கைளயும்
ேமற்ெகாண்டுள்ளார். இவ்வாறு உயர்கல்�ையப் ெபற்றுள்ள இவர் ஓய்வு
ெபறும் ேபாது ேசர் ேஜான்ெகாத்தலாவல பாதுகாப்பு கல்லூ��ல் �ர�
ெகாமடானாகப் பத� வ�த்�ருக்�ன்றார். அேதேநரம் முன்னாள் ஜனா�ப�
ம�ந்த ராஜபக்ஷ தைலைம�லான
அரசாங்கத்�ல் பாதுகாப்பு ெசயலாளராகவும், நகர அ��ருத்� அைமச்�ன்
ெசயலாளராகவும் பத� வ�த்தார்.
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
பாதுகாப்பு ெசயலாளராகப் பத�க்
காலத்�ல்தான் இந்நாட்�ல் மூன்று
தசாப்த காலம் ��த்து வந்த பயங்கரவாத யுத்தம் மு�வுக்கு ெகாண்டு வரப்பட்டது.
இதன் ஊடாக நாட்�ல் 30 வருடங்கள் ��த்து வந்த அச்சம் ��க்கு
முற்றுப்புள்� ைவக்கப்பட்டேதாடு
நாட்�ன் எந்தப் பகு�க்கும் சுதந்�ரமாகச் ெசன்று வரக்கூ�ய அைம�

அர�யல் பாரம்ப�யம் �க்க குடும்பத்�ல்
ேதான்�ய ேதசத்�ன் ைமந்தன்
�கவும் குைறவானதாகவும் இடம்ெபற்ற ேதர்தலாக இத்ேதர்தல் வரலாற்�ல் இடம்��த்து �ட்டது.
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
நாட்டுக்கு முன்ைவத்த ேதர்தல்
�ஞ்ஞாபனத்�ற்கும் ேவைலத்�ட்டத்�ற்கும் மக்கள் முழுைமயான
அங்�காரம் வழங்�யுள்ளனர். அவர்
மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்புக்கும் ேதைவ-
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பட்டப்�ன்ப�ப்ைப 1992 இல்
�ைறவு
ெசய்தார்.
அேதேநரம்
1971ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 21
ஆம் �க� இலங்ைக இராணுவத்�ல் ெகடட் அ�கா�யாக இைணந்து
ெகாண்ட இவர் 1992 இல் ஓய்வு
ெபறும் வைரயும்
இராணுவத்�ல் கடைமயாற்�யுள்ளார்.

சமாதான சூழலும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதன் பயனாக மக்க�ன் மனங்க�ல் இவருக்கு த��டம் �ைடக்கப் ெபற்றது. அேதேநரம் நகரங்க�ன்
உட்கட்டைமப்பு வச�கைள ேமம்படுத்துவ�ல் முன்னு�ைம அ�ப்பைட�ல் இவர் முன்ெனடுத்த ேவைலத்�ட்டங்கள் இந்நாட்டு நகரங்கைள
�றந்த முைற�ல் அ��ருத்� ெசய்த-

வர் என்ற நற்ெபயைரயும் இவருக்கு
ெபற்றுக் ெகாடுத்துள்ளது.
2015 ஆண்டு ஜனவ� மாதம் நைடெபற்ற ேதர்தேலாடு இடம்ெபற்ற
ஆட்� மாற்றத்�ன் மூலம் பத�க்கு
வந்த அரசாங்கம் முன்னாள் ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ தைலைம�ல் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்ெனடுத்த ேவைலத்�ட்டங்கைளக்
ைக�ட்டேதாடு அவரது ப�க�ன் முக்�யத்துவத்ைதயும் உணரத்
தவ�ன. ஆனால்
நாட்டு மக்கள் அவரது ேசைவக�ன் ெபறும�ையயும் �றப்ைபயும்
ஒரு ேபாதும் மறந்து�ட�ல்ைல.
அத்ேதாடு
ேகாட்டாபய
ராபக்ஷ
நாட்�னதும் மக்க�னதும் நலன்கள் கு�த்து தமது சேகாதரர்கைளப்
ேபான்று அ�கம் கவனம் ெசலுத்தக்

'ehl;il fl;bnaOk;Gk; RgPl;r Nehf;if"
cz;ikahf;Ftjw;fhf!

ngUe;Njhl;l jkpo; kf;fis ngUikg;gLj;jpa
,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd;
khz;GkpF gpujkH kfpe;j uh[gf;\ mtHfsJ
76tJ gpwe;j jpdj;jpy; ePz;l MASk; g+uz
MNuhf;fpaKk; mtUf;F fpl;lNtz;Lk; vd ehk; kdjhu
tho;j;Jfpd;Nwhk;.

mjpNkjF [dhjpgjp Nfhl;lgha uh[gf;\
mtHfspd; 2tJ tUl gjtpNaw;G g+Hj;jpiaAk; Kd;dpl;L
epidT$He;J ,UngUk; jiytHfspd; Nritia
ed;wpAld; ghuhl;Ltjpy; ngUkpjk; nfhs;fpd;Nwhk;.

Njhl;l tPlikg;G kw;Wk; rKjha cl;fl;likg;G trjpfs; ,uh[hq;f mikr;R

கூ�யவராக இருந்து வந்தார். இவ்வாறான சூழ�ல், இந்நாடு அ��ருத்� அைடவதற்கும் சு�ட்சம்
ெபறுவதற்கும் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ேபான்ற ஒரு ெசயல்�ர�ன்
ேதைவையயும்
அவ�யத்ைதயும்
நாட்டு மக்கள் ெப�தும் உணர்ந்தனர்.
இதன் �ைளவாக ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷைவ ஜனா�ப� அேபட்சகராக்குமாறு மக்கள் ேகா�க்ைக �டுத்து
வந்தனர்.
இந்�ைல�ல் மக்க�ன் ேவண்டுேகாைள ஏற்று முன்னாள் ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ 2019
ஒகஸ்ட் 11 ஆம் �க� ெகாழும்பு சுகததாச உள்ளக �ைளயாட்டரங்�ல்
நைடெபற்ற � லங்கா ெபாதுஜன
ெபரமுன கட்��ன் �ேஷட மாநாட்�ல் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷைவ

ஜனா�ப� அேபட்சகராக உத்�ேயாகபூர்வமாக அ��த்தார்.
அவர்ஜனா�ப� அேபட்சகராக அ��க்கப்பட்ட ெசய்�ைய
அ�ந்ததும் நாட்டு மக்கள் பட்டாசு
ெகாழுத்� பால்ேசாறு ெபாங்�
ம�ழ்ச்� ஆரவாரத்ைத ெவ�ப்படுத்�னர். அந்தளவுக்கு அவர் மக்க�ன்
மனங்க�ல்
இடம்��த்துள்ளார்.
ஏென�ல்’ அவர் ெசால்வைத ெசய்பவர் மாத்�ரமல்லாமல் நாட்�னதும்
மக்க�னதும் நலன்களுக்கு அ�க
முக்�யத்துவம் அ�ப்பவருமாவார்.
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷைவ ஜனா�ப� ேதர்த�ல் இருந்து தகு� இழக்கச் ெசய்வதற்காக பல்ேவறு�தமான
முயற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
இதன் ��த்தம் வழக்குகள் தாக்கல்
ெசய்யப்பட்டன. அவர் அெம�க்க
கு�யு�ைமையக் ைக�ட்டவர் என்றேபா�லும் அவைர அெம�க்கர்
என எ�ர��னர் ேசறுபூ� வந்தனர்.
ஆனால் நவம்பர் 16 ஆம் �க� ��ஹான�ல்
அைமக்கப்பட்�ருந்த
வாக்குச்சாவ��ல் அவரும் அவரது
பா�யாரும் இத்ேதர்த�ல் வாக்க�த்தனர்.
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
மக்க�ன்
எ�ர்பார்ப்புகைளயும்
ேதைவகைளயும் �ைறேவற்� ைவப்பதற்கு முன்னு�ைம அ�த்து ெசயற்படுவார் என்ப�ல் ஐய�ல்ைல.
இதைன அவர் தம் ேதர்தல் �ரசார
காலத்�ேலேய
ெவ�ப்பைடயாகக்
கூ�யுள்ளார். அதாவது எனது வாக்குறு�கள்
அைனத்ைதயும் தமது பத�க்காலத்�ற்குள் �ைறேவற்றுேவன் என
கு�ப்�ட்�ருக்�ன்றார்.
அவரது
ேதர்தல் �ஞ்ஞாபனத்�ன் �ரதான்
ெதா�ப்ெபாருேள ெவற்�கரமான
ேநாக்கு நைடமுைறயாகும் ெசயல்
�ட்டங்கள் என்பதாகும்.
-

என். அன்பழகன்...
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ெவற்றிப் பயணத்தில் இரு வருடங்கள்
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ெகாவிட் ெதாற்றிலிருந்து நாட்ைட மீட்ெடடுத்ததில்
உலகுக்ேக முன்மாதிரியாக விளங்கும் இலங்ைக
இ

லங்ைக�ன் �ைறேவற்று அ�காரம் ெகாண்ட ஜனா�ப�யாக
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ பத�ேயற்று இரண்டு வருடங்கள்
�ைறவைட�ன்றன. இவர் இந்நாட்�ன்
ஜனா�ப�யாகப் பத�ேயற்றதும் நாட்டு
மக்கள் மத்��ல் பு�ய நம்�க்ைகயும்
எ�ர்பார்ப்புகளும் ஏற்பட்டன.
மக்க�ன் எ�ர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப அவர்
நாட்ைட து�த அ��ருத்�ப் பாைத�ல்
இட்டுச் ெசல்லும் ேவைலத் �ட்டங்கைள ஆரம்�த்தார். இதன் ஊடாக
நாட்�ன் அைனத்துத் துைறக�லும்
பு�ய மறுமலர்ச்�யும் உத்ேவகமும் து�ர்�டத் ெதாடங்�ன.
இவ்வாறான சூழ�ல் �னா�ன்,
வுஹான் நக�ல் ேதாற்றம் ெபற்ற
ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டம் கட்டமாக
உல�ன் பல்ேவறு நாடுகளுக்கும் பரவத்
ெதாடங்� 2020 மார்ச் மாத நடுப் பகு�யாகும் ேபாது இலங்ைக�லும் ெதாடராகப் ப�வாகும் ஒரு ேநாயாக மா�யது.
இத்ெதாற்ைறத் த�ர்த்துக் ெகாள்வ�ல் ஒவ்ெவாரு நாடும் உச்ச பட்ச கவனம்
எடுத்து ெகாண்டன.
ஆனேபா�லும் அத்த�ர்ப்பு நடவ�க்ைககைளயும் �� இத்ெதாற்று
ஒவ்ெவாரு நாட்டுக்குள்ளும் �ரேவ�த்தது. அதனால் இத்ெதாற்ைற கட்டுப்படுத்�க் ெகாள்வதற்காக ஒவ்ெவாரு நாடும்
உச்ச பட்ச நடவ�க்ைககைள முன்ென-

ணங்கைளயும் கட்டுப்படுத்தும் ேநாக்�ல்
பயணக் கட்டுப்பாடு உட்பட த�ைமப்படுத்தல் ஊரடங்கும் நைடமுைறக்கு
ெகாண்டு
வரப்பட்டது.
இவ்வாறு
நாட்ைட �ைரவாகவும் து�தமாகவும்
முடக்�யதன் ஊடாக 2020 ஏப்ர�ன்
�ன்னர் இத்ெதாற்று பரவுவது ெபரு�ழ்ச்�க்கு ெகாண்டு வரப்பட்டேதாடு
இத்ெதாற்று நாட்�ன் ெபரும்பாலான
மாவட்டங்களுக்கு
ெசன்றைடவதும்
த�ர்க்கப்பட்டது.
அேதேநரம் இத்ெதாற்று பரவுதைலக்
கட்டுப்படுத்துவதற்காக முன்ெனடுக்கப்பட்ட நடவ�க்ைகக�ன் �ைளவாக
மக்கள் பா�க்கப்படுவைதத் த�ர்க்கும்
வைக�ல் பல்ேவறு �வாரண நடவ�க்ைககளும் நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டன.
கு�ப்பாக அத்�யாவ�ய உணவுப்
ெபாருட்கைளயும் �ன், மரக்க� வைககைளயும் மக்களது இருப்�டங்களுக்கு
எடுத்து ெசன்று ��ேயா�க்கும் நடவ�க்ைககள், குைறந்த வருமானம் ெபறும்
குடும்பங்களுக்கு மாதத்�ற்கு ஐயா�ரம்
ரூபாப� �வாரணக் ெகாடுப்பனவு, ��
�றுவனங்க�ல் இருந்து கடன் ெபற்றவர்கள் அவற்ைற �ளச் ெசலுத்துவதற்கான
சலுைகய�ப்பைட�ல் காலம் ��க்கப்பட்டைம உள்�ட்ட பல்ேவறு நடவ�க்ைககளும் முன்ெனடுக்கப்பட்டன.
இவ்வாறான
நடவ�க்ைகக�ன்
பயனாக இத்ெதாற்ைறக் கட்டுப்படுத்தும்
�க்கப்பட்டது. இத்தடுப்பூ��ன் முதல் ெதாகு�ைய
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ �மான �ைலயத்�ற்கு ேந�ல் ெசன்று
இந்�யத் தூத�ட�ருந்து
உ த் � ே ய ா க பூ ர் வ ம ா க ப்
ெபாறுப்ேபற்றார். இதன்
ஊடாக
இத்ெதாற்��ருந்து நாட்டு மக்கைளப்
பாதுகாப்பதற்கு
எவ்வளவு தூரம் முக்�யத்துவம் அ�க்கப்பட்டுள்ளது
என்பைத நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் அவர் எடுத்துக்
காட்�னார்.
இருந்த ேபா�லும்
கடந்த �த்�ைரப் புத்தாண்டு காலப் பகு��ல்
ெகா�ட் 19 ெதாற்று
த�ர்ப்புக்கான
அ�ப்பைட சுகாதார வ�காட்டல்கள் ெதாடர்�ல் மக்கள் கவன�னமாகவும் அ�ரத்ைதேயாடும் நடந்து ெகாண்டதன் �ைளவாக
புத்தாண்�ன் �ன்னர் இத்ெதாற்�ன் மூன்றாவது அைல ேதாற்றம் ெபற்றது.
அதுவும் முழு நாட்ைடயும் முழுைமயாக முடக்� ெபரு�ழ்ச்� �ைலக்கு
ெகாண்டு வரப்பட்டு தற்ேபாது நாட்�ல்
கட்டம் கட்டமாக இயல்பு �ைல ஏற்படுத்தப்பட்�ருக்�ன்றது.
இத்ெதாற்று ��ரமைடந்த ஒவ்ெவாரு
சந்தர்ப்பங்க�லும் கடும் அர்ப்ப�க�ன் ஊடாக இத்ெதாற்று ெபரு�ழச்�
�ைலக்கு ெகாண்டு வரப்பட்�ருக்�ன்றது. அதற்கு ேதைவயான தைலைமைய-

இலங்ைக�ன் ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாட்டு நடவ�க்ைககைள
சர்வேதசம் ெப�தும் பாராட்�யுள்ளது. கடந்த இரண்டு வருட
காலமாக உலகம் எ�ர்ெகாண்டுள்ள ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன்
அச்சுறுத்தைல இந்நாட்�ல் ெபரு�ழ்ச்� �ைலக்கு ெகாண்டு
வருவ�லும் அதன் பரவுதைலக் கட்டுப்படுத்� நாட்டு மக்கைளப்
பாதுகாப்ப�லும் முன்னு�ைம அ�த்து ெசயற்படும் ஜனா�ப��ன்
ேவைலத் �ட்டங்கள் முன்னுதாரண�க்கைவயாகும்

ஆம் �க�யாகும் ேபாது இந்நாட்டு
சனத்ெதாைக�ல் 60 �தத்�ற்கும்
ேமற்பட்ேடாருக்கு
இத்தடுப்பூ��ல் இண்டு ேடாஸ்களும் ெபற்றுக்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அேதேநரம்
நாட்டு மக்க�ல் 70 �தத்�னருக்கும்
ேமற்பட்ேடாருக்கு இத்தடுப்பூ��ன்
ஒரு ேடாஸாவது ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சுகாதார அைமச்�ன் ேபச்சாளரான சுகாதார ேசைவகள்
ப�ப்பாளர்
நாயகம்
ெடாக்டர்
ேஹமந்த
ேஹரத்
ெத��த்�ருக்�ன்றார்.
ெகா�ட் 19 ெதாற்றானது ஆளுக்காள் ெதாற்� பரவக்கூ�ய ஒன்றாகும். ஆன ேபா�லும் இத்ெதாற்�ன்
பரவுதைலத் த�ர்த்துக் ெகாள்வது
ெதாடர்�ல் மக்கள் அ�ரத்ைதேயாடும்
கவன�னமாகவும் நடந்து ெகாண்டதன் �ைளவாக இத்ெதாற்�ன் மூன்று
அைலகைள இந்நாடு கண்டு �ட்டது.
என்றாலும் இத்ெதாற்�ன் அச்சுறுத்த�ல் இருந்து நாட்டு மக்கைள �டு�ப்ப�ல் முன்னு�ைம அ�த்து ஜனா�ப� நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்து
வரு�ன்றார். அதற்கு ேதைவயான அ�வுைரகைளயும் வ�காட்டல்கைளயும்
வழங்�வரு�ன்றார்.
இத்ெதாற்�ன் பரவுதல் அச்சுறுத்த�ன் �ைளவாக நாட்�ன் ெபாருளாதாரம் ெபரும் தாக்கத்�ற்கு முகம் ெகாடுக்�ன்ற ேபா�லும் நாட்டு மக்கைள
இத்ெதாற்�ன் அச்சுறுத்த�ல் இருந்து
பாதுகாப்பதற்கு ஜனா�ப� முன்னு�ைம அ�த்�ருக்�ன்றார். அதற்கு ஏற்ப
ேவைலத் �ட்டங்களும் முன்ெனடுக்-

மக்க�ன் உ�ர்ப் பாதுகாப்புக்கு
முன்னு�ைம அ�த்து ெசயலாற்�ய�ல்
ஜனா�ப� கைடப்��த்த �ேசட அக்கைற
டுத்து வரு�ன்றன.
அந்த வைக�ல் இலங்ைகயும் 2020
ஜனவ� முதல் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ தைலைம�ல் இத்ெதாற்�ன்
�ரேவசத்ைதக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத்
ேதைவயான அைனத்து நடவ�க்ைககைளயும் முன்ெனடுத்தது.
ஆனால் 2020
மார்ச் நடுப்பகு�யாகும் ேபாது இத்தா�
நாட்��ருந்து இலங்ைகக்கு
வருைக
தந்�ருந்த
உல்லாசப்
பய�களுக்கு
வ � க ா ட் � ய ா க
ெசன்�ருந்த
உள்நாட்டவர்
ஒருவர்
இ த் ெ த ா ற் று க் கு
உள்ளானைம உறு�யானது.
அதைனத்
ெதாடர்ந்து இத்ெதாற்�ன் பரவுதைலயும்
ெதாற்றுக்கு உள்ளாவைதயும் கட்டுப்படுத்தும் ேநாக்�ல் ஜனா�ப� தைலைம�ல்
பல்ேவறு நடவ�க்ைககள்
ஆரம்�க்கப்பட்டன. கு�ப்பாக இத்ெதாற்�ன்
அச்சுறுத்த�ல் இருந்து நாட்ைடயும் மக்கைளயும் பாதுகாப்பதற்கான நடவ�க்ைககளுக்கு முன்னு�ைம அ�க்கப்பட்டன.
இதன�ப்பைட�ல் பாடசாைலகளுக்கு �டுமுைற வழங்கப்பட்டது.
மக்க�ன் நடமாட்டத்ைதயும் பய-

ேநாக்�ல் முன்ெனடுக்கப்பட்ட நடவ�க்ைககளால் மக்கள் ெப�தும் பா�க்கப்படுவது த�ர்க்கப்பட்டது. அேதேநரம் இத்ெதாற்றுக்கு உள்ளாேவா�ன் எண்�க்ைக
ெபரு�ழ்ச்�க்கு ெகாண்டு வரப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து 2020 ஜ�ன் மாதம் முதல்

கட்டம் கட்டமாக நாட்�ல் இயல்பு
�ைல ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஓகஸ்ட் மாதமாகும் ேபாது கல்� நடவ�க்ைககளுக்காக பாடசாைலகைள �ண்டும் �றக்க
நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்பட்டன.
ஆனால் ஒக்ேடாபர் மாத ஆரம்பப்
பகு��ேலேய இத்ெதாற்�ன் இரண்டா-

வது அைல நாட்�ல் ேதாற்றம் ெபற்றது.
அதனால் இத்ெதாற்�ன் பரவுதைலக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான
நடவ�க்ைககள் �ைரவாகவும் ேவகமாகவும் முன்ெனடுக்கபட்டன. இருந்த ேபா�லும்
இத்ெதாற்று நாட்�ன் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும்
இம்முைற
ெசன்றைடந்து �ட்டது.
இதற்கு
மக்க�ன்
ெபாறுப்பற்ற நடமாட்டங்களும்
பயணங்களும்
காரணமாக
அைமந்தன.
இருந்த ேபா�லும்
இதன்
பரவுதைலக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு
ேதைவயான அைனத்து
நடவ�க்ைககளும் ஜனா�ப�
தைலைம�ல்
முன்ெனடுக்கப்பட்டன.
அதன்
�ர�பலனாக
2021 ெபப்ரவ� நடுப்
பகு�யாகும்
ேபாது
இத்ெதாற்�ன்
இரண்டாம் அைல �ழ்ச்�
�ைலக்கு
ெகாண்டு
வரப்பட்டது.
இத்ெதாற்றுக்கு
பயன்படுத்தக்
கூ�ய
தடுப்பூ� பயன்பாட்டுக்கு வந்ததும்
இந்�யா முத�ல் அன்ப�ப்பாக வழங்�ய அஸ்ட்ரா ெசனகா�ன் இந்�ய உற்ப�யான ெகா��ல்ட் தடுப்பூ�ைய அ�ப்பைடயாக ெகாண்டு 2021 ஜனவ� 29
ஆம் �க� முதல் இந்நாட்டு மக்களுக்கும்
தடுப்பூ� வழங்கும் நடவ�க்ைக ஆரம்-

யும் வ�காட்டல்கைளயும் ஜனா�ப�
வழங்� வரு�ன்றார். அதன் பயனாகேவ
இத்ெதாற்று ��ரமைடயும் ஒவ்ெவாரு
சந்தர்ப்பத்�லும் இதைன ெபரு�ழச்�
�ைலக்கு ெகாண்டு வர மு�ந்�ருக்�ன்றது என்ப�ல் ஐய�ல்ைல.
ேமலும் இந்நாட்�ல் ெகா��ல்ட் தடுப்பூ�ைய அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்டு இத்ெதாற்�ன் தாக்கத்ைதக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூ� வழங்கும் நடவ�க்ைக ஆரம்�க்கப்பட்ட
ேபா�லும் உல�ல் பயன்படுத்தப்படும்
அஸ்ட்ரா ெசனகா, �ேனாபாம், ைபஸர்,
ெமாடர்னா, ஸ்புட்�க் - � ஆ�ய தடுப்பூ�கைளயும் இந்நாட்டு மக்களுக்கு
ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கான அங்�காரமும் கட்டம் கட்டமாக அ�க்கப்பட்டது.
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கப்பட்டுள்ளன.
அதன் �ைளவாக
உல�ன் பல நாடுகளும் சர்வேதச
அைமப்புகளும் கூட இலங்ைக�ன்
ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாட்டு நடவ�க்ைககைளப் ெப�தும் பாராட்�யுள்ளைம சுட்�க் காட்டதக்கதாகும். ஆகேவ
கடந்த இரண்டு வருட காலமாக உலகம்
எ�ர்ெகாண்டுள்ள ெகா�ட் 19 ெதாற்�ன்
அச்சுறுத்தைல இந்நாட்�ல் ெபரு�ழ்ச்�
�ைலக்கு ெகாண்டு வருவ�லும் அதன்
பரவுதைலக் கட்டுப்படுத்�
நாட்டு மக்கைளப் பாதுகாப்ப�லும் முன்னு�ைம
அ�த்து
ெசயற்படும்
ஜனா�ப��ன் ேவைலத்
�ட்டங்கள் முன்னுதாரண�க்கைவயாகும்.

மர்லின் மரிக்கார்...
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ெவற்றிப் பயணத்தில் இரு வருடங்கள்

2021 நவம்பர் 17 புதன்�ழைம

ெகாேரானா சவால்கைள முறியடித்து
மாணவர் கல்வியில் விேசட கரிசைன
இ

லங்ைக�ன்
கல்�த்துைற
கடந்த மூன்று வருட காலத்�ல் பல மாற்றங்கைள கண்டு
வரு�றது. கு�ப்பாக ெகாேரானா �நுண்��ன் தாக்கத்�னால் கல்�த்துைற�ல்
பா�ய பா�ப்பு ஏற்பட�ருந்த ேவைள,
அரசாங்கம் அவ்வப்ேபாது அ�முகப்படுத்�ய சாது�யமான ெசயற்பாடுக�னால்
இன்று சுமுக�ைலைமக்கு வந்துள்ளது.
இேதேவைள, இலங்ைக�ல் எ�ர்வரும் ஜந்து(5)வருட காலத்�ற்கு அமுல்படுத்தப்படவுள்ள பு�ய கல்� அ��-

அ�பர் ஆ��யர்களது சம்பள
�ரச்�ைனக்கு அ�ர�த் �ர்வு:
நாட்�ல் கடந்த 24 வருடங்களாக புைரேயா�ப்ேபா�ருந்த அ�பர், ஆ��யர்களது சம்பள முரண்பாடு ெதாடர்பான
�ண்ட கால �ரச்�ைனெயான்று இந்த
அரசாங்கத்தால் கடந்த வாரம் அ�ர�யாக
மு�வுக்கு ெகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக கடந்த 3 மாதங்களுக்கும்
ேமலாக ேபார்க்ெகா� தூக்� ெகாேரானாவுக்கு மத்��ல் ேபாரா� வந்த இலங்ைக
ஆ��யர் சங்கம் உள்�ட்ட பல ெதா�ற்-

உண்ைமயான வ�காட்�யாக
�ளங்குபவர்கள் ஆ��யர்கள்.
ஒரு சமூகம் அ� உன்னத
�ைல அைடந்து இருந்தால்�ச்சயமாக அதன் �ன்னால்
ஆ��யர் சமூகம் இருப்பதாக
அர்த்தம். ஒரு சமூகம் தாழ்ந்து
ேபானால் ஆ��யர் சமூகம்
தனக்கான ப�ைய ச�வர
ெசய்ய�ல்ைல என்றுதான் அர்த்தம்.
அந்த வைக�ல் ஆ��யர்கள் தன்�ைறவு அைடந்தவர்ளாக�ருக்க ேவண்டும்.

அைமச்சரைவத் �ர்மானத்�ைன �ைரவாக
ெசயற்படுத்துவதற்காக ேமலும் ரூபா 30000
�ல்�யைன சம்பளமாக உட்ேசர்ப்பதற்கு

ப�ப்ப�யாக நான்குகட்டங்களாக பாடசாைலகைள �றந்துவரு�றது.
அதன்ப�, ஏலேவ ஆரம்ப வகுப்பு

நாட்டில் இதுவைர மூன்று தடைவகள் தைலதூக்கிய
ெகாவிட் அைலகைள வீழ்ச்சி நிைலைமக்குக்
ெகாண்டு வருவதிலும், வருமானம் இழந்து பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்குவதிலும்,
ெதாற்றாளர்களுக்கு உரிய சிகிச்ைச வழங்குவதிலும்
ஈட்டப்பட்ட ெவற்றிகளுக்கு ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
வழங்கிய தைலைமத்துவேம காரணம்

ருத்�த் �ட்டெமான்ைற கல்�யைமச்சு
இவ்வாரம் ெவ��ட்டுள்ளது. எனேவ
சமகாலத்�ல் முன்ெமா�யப்பட்டுள்ள
எ�ர்வரும் 5வருட காலத்�ற்கான கல்�
அ��ருத்�ச் ெசயற்�ட்டம் பற்� முத�ல்
பார்ப்பது ெபாருத்தமாக�ருக்கும்.
பு�ய கல்� அ��ருத்�ச்ெசயற்�ட்டம்:
நாட்�ல் அமுலாகவுள்ள கல்�த்துைற
அ��ருத்�ச் ெசயற்�ட்டம் (2020_ 2025) பு�ய கல்�ச்�ர்�ருத்த அமுலாக்கங்களுடன் இைணந்ததாக இருக்கும். அது
2020ஆம் ஆண்டு ெதாடக்கம் 2025 ஆம்
ஆண்டு வைரயான ெபாதுக்கல்�த்துைற

சங்கங்கள் அரசாங்கத்ைத வாழ்த்�யுள்ளன. ஒருநாட்�ன் கல்�த்தரம் என்பது
அங்குள்ள
ஆ��யர்க�ன்
தரத்ைத
�ஞ்சாது என்று கல்��யலாளர் கூறுவர்.
ம�தைன ம�தனாக உருவாக்கும் �ற்�கள் என்று ஆ��யர்கைளச் ெசால்வதுண்டு.
ம�தைன முதன்ைமப் படுத்த உரமாக
இருப்பவர்கள் ஆ��யர்கள் என்றால் அது
�ைகயாகாது. தன்�டம் ஒப்பைடக்கப்படும் மாணவர்கைள வாழ்க்ைக என்றால்
என்ன? இ�ல் மாணவ மாண� சமூகத்�ன் பங்கு எப்ப� இருக்க ேவண்டும் என்று
ஒரு ெத�ைவ ஆ��யர்கள் தான் கற்றுக்
ெகாடுக்�ன்றனர்.

அதற்காக அவர்களது ேவதனத்ைத உயர்த்த
ேவண்�யதவ�யமாகும். அதைன �ட
கடந்த 28 வருட காலமாக சம்பள முரண்பாடு காரணமாக வழங்கப்படா�ருக்கும்
�லுைவைய வழங்க ேவண்�யதும் அவ�யமா�றது. அதைன உண்ைம�ேல ஆ��யர்க்காக, மாணவர்களுக்காக ெசயற்படும்
உ�ர்ப்புள்ள ெதா�ற்சங்கங்களும் அரசாங்-

முன்ெமா�யப்படு�றது.
இது ஆ��யர் மற்றும் அ�பர்க�ன்
சம்பளம் ெதாடர்பாக தற்ெபாழுது ெசல�டப்படு�ன்ற ரூபா 109,000 �ல்�யனுக்கு அ�க ெதாைக�ைன �ட ேமல�க
ஒதுக்�டாகும். தற்ெபாழுது ப�லுநராக
அரசாங்க ேசைவக்கு ேசர்த்துக் ெகாள்ளப்பட்ட 53000 இற்கு அ�க பட்டதா�களுக்கு 2022 ஜனவ� மாதம் முதல் �ரந்தர
�யமனம் வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக ரூபா 27,600 �ல்�யன்
ெசலவாகுெமன எ�ர்பார்க்கப்படு�ன்ற
அேதேவைள, கு�த்த முழுத் ெதாைக�ைனயும் இவ்வரவுெசலவுத் �ட்டத்�ல்
ஒதுக்�டு ெசய்வதற்கு நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன�ப்பைட�ல் தற்ெபாழுது ஒதுக்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ள ரூபா 20,000 �ல்�யனுக்கு ேமல�கமாக ேமலும் ரூபா 7,600
�ல்�யன் இதற்காக ஒதுக்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக அைமச்சர் ெத��த்தார்.
இேதேவைள அரசாங்க ப�யாளர்க-

கால் நூற்றாண்டு காலமாக இழுத்தடிக்கப்பட்டு
வந்த அதிபர், ஆசிரியர் சம்பள முரண்பாட்டுக்கு
ஒேர நாளில் இணக்கப்பாட்டுடன் அதிரடியாக
தீர்வு வழங்கியதன் காரணமாக பல தரப்பிலிருந்தும்
அரசாங்கத்துக்கு கிைடத்த பாராட்டுகள் ஏராளம்
அ��ருத்�ச் ெசயற்�ட்டம் ெதாடர்பானதாகும்.
கல்� அைமச்சு ெவ��ட்டுள்ள இத்�ட்டத்�ல் உள்ள �ரதான �டயங்கைள
சுருக்கமாக இங்கு அவதா�த்தல் நலம்.
இரண்டு வைகயான பாடசாைலகள்
மாத்�ரேம இருக்கும்.
1. ஆரம்ப
�ைல
பாடசாைல கள்
(தரம்1-- தரம்5)- அ�கூ�யதாக 600
மாணவர்கள்
2. உயர்�ைல பாடசாைலகள் (தரம் 6 -தரம்
13)- அ�கூ�யதாக 3000
மாணவர்கள்.

ஒரு குழந்ைத தனது தாய் தந்ைதயருக்கு
அடுத்து நல்ெலாழுக்கம் பண்பாடு அ�வு
ம�யாைத கல்� என அைனத்ைதயும்
ஆ��ய�ட�ருந்து தான் கற்றுக் ெகாள்�றது. இத்தைகய �றப்பு �குந்தவர் ஆ��யர்.
ஒரு குழந்ைதைய முதன் முத�ல்
இந்த பூ�க்கு ெகாண்டு வருபவள் தாய்.
இரண்டாவதாக அந்த குழந்ைதைய
சான்ேறான் ஆக்குபவர் தந்ைத. மூன்றாவதாக அந்த குழந்ைதைய தன் ெசால்லாலும்
எழுத்தாலும் ஒரு ம�தனாக உருவாக்குப-

�ன் ேமாட்டார் ைசக்�ள் ெகாள்வனவுக்காக 500 �ல்�யைன ஒதுக்க நடவ�க்ைக
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் �� அைமச்சர்
ப�ல் ராஜபக்ஷ கு�ப்�ட்டார்.

கமும் ேப�த் �ர்த்து ெகாண்டுள்ள�ல் கல்�ப்புலம் ம�ழ்வைட�றது.
ஆ��யர் சம்பள முரண்பாட்ைட ஒேர
ேநரத்�ல் �ர்ப்பதற்கு 30 ஆ�ரம் �ல்�யன் ரூபாய் ஒதுக்�டு ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ
ெத��த்தார். பாராளுமன்றத்�ல் 2021
ஆம் ஆண்�ற்கான அரசாங்கத்�ன் வரவு
ெசலவுத் �ட்ட உைர�ல் கலந்து ெகாண்டு

இழந்தகல்�ைய �ட்க அர�ன் �ட்டம்:
ெகா�ட் காரணமாக பாடசாைலகள்
2020 மார்ச் மாதம் மூடப்பட்டன. இைட�ைடேய பாடசாைலகள் �றக்கப்பட்டாலும்

அவர் இதைன ெத��த்�ருந்தார். ஆ��யர், - அ�பர் ேசைவக�ன் சம்பள முரண்பாட்�ைன �க்குமாறு ேகா� ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள ெதா�ற்சங்க ேபாராட்டங்கைள
மு�வுக்குக் ெகாண்டு வந்து அரசாங்கத்�ன்
மூலம் ெகாள்ைக அ�ப்பைட�ல் ஏற்றுக்
ெகாள்ளப்பட்ட 2021.8.30 ஆந் �க�ய

அைவ ெவற்�ய�க்க�ல்ைல. ெகா�ட்
மூன்றாம் அைலக்குப் �ன்னர் பாடசாைலகள் �ள �றக்கப்பட்டது ஒக்ேடாபர் 21
ஆம் �க�யாகும்.
அேதேவைள ெகாேரானாவால் இழந்த
கல்�ைய �ட்க அரசாங்கம் பல வைகயான
ேவைலத் �ட்டங்கைள அமுல்படுத்�

ெபருந்ெதாற்று முடக்கம்
காரணமாக கற்றல்
ெசயற்பாடுகளில்
பாதிக்கப்பட்டிருந்த
மாணவர்கைள வீழ்ச்சி
நிைலயில் இருந்து
மீட்ெடடுப்பதில்
அரசு ஈட்டிய சாதைனகள்
அளப்பரியன

பாடசாைலகள்
ஒரு
வ ை ல ய ை ம ப் � ல்
இைணக்கப்படல்
1000 ேத�ய பாடசாைலகள்
ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்�ற்கும் 20 மா�� உயர்�ைல ேத�ய பாடசாைலகள்
ஒரு வகுப்�ல் அ�கூ�யதாக 40 மாணவர்கள்
வாண்ைமத்துவ அனும�ப் பத்�ரம்
ேத�ய - மாகாண பாடச ா ை ல க ளு க் � ை ட � லான ஆ��ய இடமாற்ற வச�
தரம் 4 ,8 இல் ேத�ய
ம�ப்�டு
மாணவர்களுக்கான சர்வேதச ம�ப்�டு
க.ெபா.த சாதாரண தர மற்றும் உயர்தர ப�ட்ைகள் ஒேர சந்தர்ப்பத்�ல்
தரம் 6 மாணவர்களுக்கான நுண்ண�வுப் ப�ேசாதைன
சாதாரண தர ப�ட்ைசக்கு 8 பாடங்கள்
(கட்டாய பாடம் 6 ெத�வுப் பாடம்)

வேர ஆ��யர். எனேவதான் ெதய்வத்�ற்கு
முன் மூன்றா�டத்�ல் ஆ��யைர ைவத்�ருக்�ன்றனர் நம் மூதாைதயர்.
ம�த வரலாற்�ல் ��க்க மு�யாத
ம�த சமுதாயத்�ன் அச்சா�யாக �ளங்குபவர்கள் ஆ��யர்கள். வாழ்க்ைக என்ற
பாடத்ைத கற்�த்து மாணவர்களுக்கு ஒரு

மாணவர்களுக்கான சகல பாடசாைலகளும் �றக்கப்பட்டு எவ்�த �க்�னமு�ன்� ெவற்�கரமாக பூரண அ�பர் ஆ��யர் மாணவர் வரவுகளுடன் நைடெபற்று
வரு�ன்றன. மூன்றாம் கட்டமாக கடந்த
8ஆம் �க� தரம் 10, 11, 12, 13ஆ�ய
வகுப்புகைள ஆரம்�ப்பதற்கான நடவ�க்ைககைள கல்�யைமச்சு ேமற்ெகாண்�ருந்தது.
நான்காம் கட்டமாக தரம் 6முதல் தரம்
9வைரயான மாணவர்கைள
எப்ேபாது
அைழப்பது என்பைத இன்னும் கல்�யைமச்சு ெவ��ட�ல்ைல. எ�னும்
அதுவும் அடுத்தவாரம் ஆரம்�ப்பதற்கான
ஏற்பாடுகள் இடம்ெபற்றுவரு�ன்றன.
அேதேவைள ெகாேரானாவால் இழந்த
கல்�ைய �ட்க �ல ேவைலத் �ட்டங்கைள ேத�ய கல்� �றுவகம் கல்�யைமச்சுக்கு
முன்ெமா�ந்துள்ளைத
அ�ேவாம்.
ெகாேரானாவால் தவற �டப்பட்ட
�டயங்கள் அைனத்து வகுப்புக�லும் ஏற்பட்டுள்ளன. எனேவ ேத�ய
கல்� �றுவகமானது மாணவர்கள் அடுத்த வகுப்�ற்கு ெசல்லும்
முன்னர் தவற �டப்பட்ட கல்�க்கு�ய காலம் ஈடு ெசய்யப்படல் ேவண்டும் என கு�ப்�டு�ன்றது. இதற்காக 20 வாரங்க�ல்
�ைறவு ெசய்யப்பட �ட்ட�டப்பட்டுள்ள கற்றல் ைகேயடுகள்
ெவ��டப்பட்டுள்ளன.
இதன�ப்பைட�ல்
பாடசாைல மூன்றாம் தவைணயானது 20 வாரங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண்டும் என ேத�ய
கல்�
�றுவகம்
ேயாசைன
ஒன்ைற முன்ைவத்துள்ளது.இதன�ப்பைட�ல் மார்ச் மாதம் இறு�
வைர மூன்றாம் தவைண ெதாடரப்படும் எனவும் ஏப்ரல் மாத
�டுமுைறக்குப் �ன்னர் 2022 ேம
மாதமள�ல் பு�ய வருடத்துக்கான முதலாம் தவைண ஆரம்�க்கப்படல் ேவண்டும் என்றும் அந்த
ேயாசைன�ல் கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.
அதன�ப்பைட�ல் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்�த் தவைண ேம மாதம்
ெதாடக்கம் �சம்பர் வைர எட்டு மாதங்கைள ெகாண்�ருக்கும்.ஒக்ேடாபர் 25
முதல் 2022 மார்ச் 31 வைர ஒவ்ெவாரு
பாடங்களுக்குமான
அத்�யாவ�ய
கற்றல் பகு�கைள பூரணப்படுத்துவதற்காக 800 பாடேவைளகள் ஒதுக்கப்படும்.
அைனத்து பாடங்களும் 2022. மார்ச்
31 ஆம் �க�க்கு �ைறவு ெசய்யப்பட்டு பு�ய வருடத்�ற்கான முதலாம்
தவைணக்கு அவர்கைள தயார்படுத்தல் ேவண்டும். 20 வார அத்�யாவ�ய
கற்றல் �ட்டமானது உயர்தரத்�ற்குப்
ெபாருந்தாது.
ஓகஸ்ட் மாதம் நைடெபற�ருந்த உயர்தர மற்றும் தரம் ஐந்து புலைமப்ப��ல் ப�ட்ைசகள் அடுத்த வருடம் (2022) வைர �ற்ேபாடப்பட்டுள்ளன.தரம்5புலைமப்ப��ல்
ப�ட்ைச எ�ர்வரும் 2022.01.22 ச�க்�ழைம
நைடெபற �ட்ட�டப்பட்டுள்ள அேதேவைள
உயர்தர ப�ட்ைச 2022.02.07 ஆம் �க� �ங்கட்�ழைம ஆரம்�க்க �ட்ட�டப்பட்டுள்ளது.
அேத ேபான்று சாதாரண தர ப�ட்ைச எ�ர்வரும்
2022.05.23 ஆரம்�க்கப்படவுள்ளதும் ெத�ந்தேத.
இவ்வாறு கல்�த்துைற
எ�ர்ேநாக்கும்
சவால்கைள இன்ைறய
அரசாங்கம் �தானமாகக்
ைகயாண்டுபாடசாைலநடவ�க்ைககைள �ள சுமுக
�ைலைமக்கு ெகாண்டு
வந்�ருப்பதும் �யத்தகு மாற்றேமயாகும்.

வி.ரி.சகாேதவராஜா...
உத�க் கல்�ப் ப�ப்பாளர்
(காைர�வு குறூப் �ருபர்)

இப்பத்��ைக அேஸா�ேயட்டட் �யூஸ் ேபப்பர்ஸ் ஒப் �ேலான் ��டட் கம்ப�யரால் ெகாழும்பு இல. 35, � ஆர். �ஜயவர்தன மாவத்ைத�லுள்ள ேலக் ஹவு�ல் 2021 நவம்பர் மாதம் 17ம் �க� புதன்�ழைம அச்�ட்டுப் �ரசு�க்கப்பட்டது.

