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சார்வரி வருடம் காத்திகை மாதம் 03ம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 01

2020 நவம்பர் 18 பு
 தன்கிழமை

வீதிகளின் அபிவிருத்தி ஊடாக
ப�ொருளாதார முன்னேற்ற புரட்சி

குறள் தரும் சிந்தனை
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று

ஒருவன் நமக்குச் செய்த உதவியை மறப்பது அறம்
அன்று; அவன் செய்த தீமையை அப்போதே மறப்பது
அறம்.

மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையளிக்கும்
அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள்

சு

தந்திர இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில்
முக்கியத்துவம் மிக்க நாள் நவம்பர் 18 ஆம்
திகதி. இந்நாட்டு வரலாற்றில் பல்வேறு சாதனைகளை
மாத்திரமல்லாமல்,
புரட்சிகர
மாற்றங்களையும்
ஏற்படுத்தியவரான முன்னாள் ஜனாதிபதியும், இன்றைய
பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் பிறந்த தினம்
இன்றாகும். அதேநேரம் இந்நாட்டு அரசியலில்
முன்னொரு ப�ோதும் எந்தவ�ொரு தேர்தலிலும்
ப�ோட்டியிடாது நேரடியாக ஜனாதிபதித் தேர்தலில்
ப�ோட்டியிட்டு பெரும்பான்மை மக்களின் ஆணையை
முதல் முறையிலேயே பெற்று, நிறைவேற்று அதிகாரம்
க�ொண்ட ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற்ற க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாகப் பதவி ஏற்றுக் க�ொண்ட நாளும்
இதுவேயாகும்.
ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் அவர் அநுராதபுரம்
ருவன்வெலிசாய புனித பிரதேசத்தில் ஜனாதிபதியாகப்
பதவியேற்றுக் க�ொண்டார். முன்னாள் ஜனாதிபதியான
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதமரானார். அதனைத் த�ொடர்ந்து
கடந்த ஐ.தே.க ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
நடவடிக்கைகளால் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த
பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்வதிலும் நிவாரணம் பெற்றுக்
க�ொடுப்பதிலும் முன்னுரிமை அளித்து நடவடிக்கைகளை
த�ொடங்கினர். அந்த வகையில் 'ச�ௌபாக்கியத்தின்
ந�ோக்கு' தேசிய வேலைத் திட்டத்திற்கு அமைய கடந்த
ஒரு வருட காலப் பகுதியில் பல்வேறு வேலைத் திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக மக்கள் மீது
சுமத்தப்பட்டிருந்த பத்து வரிகளை முற்றாக நீக்கியத�ோடு
வற் வரி உள்ளிட்ட ஐந்து வரிகளில் சீர்திருத்தம் செய்து
மக்களுக்கு நிவாரணம் பெற்றுக் க�ொடுத்துள்ளனர்.
அதேநேரம் நாட்டுக்கு பாதகமான முறையில்
ஜெனீவா மனித உரிமைகள் பேரவையில் அமெரிக்க
அனுசரணையில் க�ொண்டு வரப்பட்டிருந்த 30/1
என்ற
பிரேரணைக்கு
வழங்கப்பட்ட
இணை
அனுசரணையிலிருந்து இலங்கை உத்திய�ோகபூர்வமாக
வெளியேறவும் வழி செய்யப்பட்டது. அத்தோடு
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் அரசியலமைப்புக்கான 19
திருத்தத்தைக் க�ொண்டு வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த
பலவீனங்களை சீர்செய்யும் வகையில் 20வது
திருத்தம் க�ொண்டு வரப்பட்டு அரசியலமைப்பு மீண்டும்
பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவை இவ்வாறிருக்க, வீண் விரயங்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஜனாதிபதிக்கான
பணியாள் த�ொகுதி குறைப்பு, அரச நிறுவனங்களில்
அரச இலச்சினையை மாத்திரம் காட்சிப்படுத்தும் ஏற்பாடு,
அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கான
வாகன இறக்குமதி மூன்று வருடங்களுக்கு இடைநிறுத்தம்,
அனைத்து அமைச்சுக்களும் அரச கட்டடங்களில்
அமைக்கப்பட ஏற்பாடு என்பன குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.
அத்தோடு நாட்டுக்கு தேவையான மருந்துப் ப�ொருட்களை
நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யும் நடவடிக்கைகள்,
வாழைச்சேனை கடதாசி ஆலை மீண்டும் இயக்கப்படல்,
உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக் கூடிய அனைத்து உணவுப்
ப�ொருட்களின் உற்பத்திகளை ஊக்குவித்தல் என்பனவும்
சுட்டிக்காட்டத்தக்கவையாகும்.
மேலும் 57 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரே தடவையில்
த�ொழில்வாய்ப்பு, குறைந்த வருமானம் பெறும்
குடுபங்களைச் சேர்ந்த கல்வி ப�ொதுத் தராதர சாதாரண
தரத்தில் சித்தியடையாத ஒரு இலட்சம் பேருக்கு அரச
த�ொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் க�ொடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ்
முதற்கட்டமாக 37 அயிரம் பேருக்கு த�ொழில் வாய்ப்பு
என்பனவும் குறிப்பிடத்தக்க திட்டங்களாகும்.
இதேவேளை,
க�ொவிட்
19
த�ொற்றைக்
கட்டுப்படுத்தவும் உச்சபட்ச நடவடிக்கைகள் ஜனாதிபதி
தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. கடந்த மார்ச் மாத நடுப்பகுதி முதல்
இந்நாட்டில் இத்தொற்று பதிவாகத் த�ொடங்கியதும்
இந்நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகின. இதன் விளைவாக
ஏப்ரலின் பின்னர் இத்தொற்று பெருவீழ்ச்சி அடைந்தத�ோடு
ஜுன் முதல் நாட்டில் கட்டம் கட்டமாக இயல்பு நிலை
ஏற்படுத்தப்பட்டது. இத்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக
முன்னெடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைகளால்
மக்கள்
ப�ொருளாதார ரீதியில் பாதிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கும்
வகையில் பல்வேறு நிவாரண நடவடிக்கைகளும்
மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவற்றில் 73 இலட்சம்
குடும்பங்களுக்கு இரண்டு மாதங்கள் ஐயாயிரம்
ரூபா வீதம் நிதியுதவி பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாகும்.
இத்தொற்று
மீண்டும்
தலைதூக்கியுள்ளதால்
அதனைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மக்களின்
அன்றாட வாழ்வாதாரம், நாட்டின் ப�ொருளாதாரம்
உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளும் பாதிக்கப்படாத
வகையில் தற்போது முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை
முன்னிலைப்படுத்தி ஜனாதிபதியினதும் பிரதமரினதும்
தலைமை, ஆல�ோசனை, வழிகாட்டல்களின் கீழ் பல்வேறு
வேலைத்திட்டங்கள் கடந்த ஒரு வருட காலப் பகுதியில்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் விளைவாக மக்கள்
மத்தியில் புதிய நம்பிக்கையும் எதிர்ப்பார்ப்பும் த�ோற்றம்
பெற்றுள்ளத�ோடு நாட்டிலும் புத்தெழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆகவே ச�ௌபாக்கியத்தின் ந�ோக்கின் மூலம் நாடு
மறுமலர்ச்சியும் சுபீட்சமும் பெற்று வளமான வாழ்வை
மக்கள் அனுபவிக்கும் காலம் வெகுதூரத்தில் இல்லை என்பது
தெளிவாகிறது. அதனால் கட்சி அரசியல் பேதங்களுக்கு
அப்பால் ஜனாதிபதி, பிரதமர் தலைமையில் சகலரும்
ஒன்றுபட்டு நாட்டை கட்டியெழுப்ப முன்வர வேண்டும்
என்பதே மக்களின் இன்றைய எதிர்பார்ப்பாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

ஒ

ரு நாட்டில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய
பல்வேறு துறைகளுள் கல்வித்துறை மிகவும்
முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. மலையக
கல்வித்துறையின் அபிவிருத்தியினால் பல்வேறு சாதக
விளைவுகள் ஏற்படும். எனவேதான் மலையக கல்வித்
துறையின் அபிவிருத்தி கருதி பலரும் முக்கிய கவனம்
செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வகையில் உயர்கல்வி குறித்து நாம் பேசுகின்ற

மேற்கொள்வதும் அதிக வீதி நெரிசலுக்கு தீர்வாக
அமையும்.
தற்போது பகுதியளவு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ள
வீதி மற்றும் பாலங்களின் நிர்மாணப் பணிகளை
துரிதமாக நிறைவு செய்ய வேண்டுமென்றும் கிராமிய
வீதி முறைமையை ஏனைய வீதி முறைமைகளுடன்
இணைந்ததாக நவீனமயப்படுத்த வேண்டுமென்றும்
ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்..
காலி வீதி மற்றும் கடுவலை, ஹைலெவல்
மற்றும் பிலியந்தலை வீதிகளில் க�ொழும்பு ந�ோக்கி
காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் நிலவும் வாகன
நெரிசல்களுக்கு தீர்வுகளை பெற்றுக் க�ொடுக்கும்
நடவடிக்கையினையும் விரைவுபடுத்துமாறு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
அதிக வாகன நெரிசலைக் க�ொண்டுள்ள இடங்களை
இனங்கண்டு மேம்பாலங்களும் சுரங்கப் பாதைகளும்
நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளன.
தெமட்டக�ொடை
வனாத்தமுல்லையின்
ஊடாக
பத்தரமுல்லை
வரையிலான வீதியை நிர்மாணிப்பது பற்றியும்
ஆராயப்படவுள்ளது. அதன் மூலம் ப�ொரளை மற்றும்
இராஜகிரிய சந்திகளில் நிலவும் வாகன நெரிசல்களுக்கு
தீர்வுகள்
கிடைக்கும்.
அனைத்து
நிர்மாணப்
பணிகளிலும்
உள்நாட்டு
ப�ொறியியலாளர்களின்
முழுமையான பங்களிப்பை பெற்றுக் க�ொள்ளுமாறு
ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
வீதிகளை நிர்மாணிப்பதற்கு இணையாக ப�ொதுப்

மலையகத்தையும் ந�ோக்கி நகரும்
அரசின் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்
போது பல்கலைக்கழகங்கள் உயர்கல்விக்கு
உந்துசக்தியாக அமைகின்றன. எமது நாட்டில் பல
பல்கலைக்கழகங்கள் காணப்படுகின்றன. எனினும்
மலையக அடையா¬ளத்¬துடன் கூடிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று இல்லாத நிலையில், மலையக பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று
தொடர்ச்சியான
வலியுறுத்தல்கள்
இடம்பெற்று
வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இதனை இன்றைய
ஜனாதிபதியின் தலைமையின் கீழ் நிறைவேற்றும்
வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய
அதிவேகப்பாதை
மற்றும்
ஏனைய
அதிவேகப் பாதைகளை துரிதகதியில் நிர்மாணிப்பதற்கு
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பணிப்புரை
விடுத்துள்ளார். இதன் மூலம் மலையக கிராமங்கள் பல
அபிவிருத்தியடைய உள்ளன. அங்கு வாழும் மக்கள்
தமது உற்பத்திப் ப�ொருட்களை சந்தைப்படுத்த சிறந்த
வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
முதற் கட்ட நிர்மாணப் பணிகள் முடிவடைந்துள்ள
மாத்தறை த�ொடக்கம் ஹம்பாந்தோட்டை வரையிலான
அதிவேகப் பாதையின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவு
செய்யப்பட உள்ளன. மத்திய அதிவேகப் பாதையில்
கடவத்தையில் இருந்து மீரிகம ஊடாக குருநாகல் வரை,
குருநாகல் த�ொடக்கம் தம்புள்ள வரை, ப�ொதுஹெர
முதல் கலகெதர வரையிலான பகுதிகளை உடனடியாக
நிறைவு செய்ய வேண்டியது பிறித�ொரு செயற்
திட்டமாகும்.
கடவத்தை த�ொடக்கம் தம்புள்ளை வரையிலான
அதிவேகப்
பாதையின்
நிர்மாணப்
பணிகள்
முடிவடைந்ததன் பின்னர் வாகனங்கள் வடக்கு,
கிழக்கு மற்றும் மேல் மாகாணங்களுக்கு மிக
விரைவாக பிரவேசிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். மக்கள்
மிகவும் இலகுவாக பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கு
வழி
செய்வதே
இதன்
ந�ோக்கமாகும்.
வீதி
முறைமைகளுக்கிடையில் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பைக்
க�ொண்ட ப�ொருளாதார வழிய�ொன்றும் இதன் மூலம்
உருவாகும். சிறு சந்தைகள், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை
நிலையங்கள் த�ோன்றும்.
இங்கிரிய முதல் இரத்தினபுரி வரையிலான 76
கில�ோ மீற்றர் வீதி நிர்மாணப் பணிகளை விரைவாக
மேற்கொண்டு தேசிய அதிவேக வீதி முறைமையுடன்
அவ்வீதி இணைக்கப்படவுள்ளது. இது தெற்கு அதிவேக
நெடுஞ்சாலையில் கஹதுடுவையில் ஆரம்பமாகும்.
கண்டி சுரங்கப் பாதை நிர்மாணப் பணிகளை துரிதமாக

ப�ோக்குவரத்து சேவை அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு
வருகிறது. ம�ோட்டார் வாகனங்களில் நகரங்களுக்குள்
பிரவேசிப்பதை குறைப்பதற்கு ச�ொகுசு பஸ் வண்டிகள்
மற்றும் பாடசாலை பஸ் வண்டிகளின் சேவையை
முறைப்படுத்துவது குறித்தும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கண்டியில் இரண்டு தரைக்கீழ் சுரங்கப் பாதைகள்
அமைக்கப்படவுள்ளன.
வாகன
நெரிசலையும்,
ப�ொதுமக்கள் வீதியைக் கடக்கும் ப�ோது ஏற்படக்
கூடிய அனர்த்தங்களையும் தவிர்க்கும் ந�ோக்குடன்
இத்திட்டம்
செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
கண்டி
ப�ோகம்பரை
ஆஸ்பத்திரி
முச்சந்தியிலும்,
குளக்கரை சிறுவர் விளையாட்டு பூங்காவிற்கு முன்
அம்பிட்டிய முச்சந்தியிலும், பேராதனை ப�ோதனா
வைத்தியசாலைக்கு முன்பாகவும் கட்டுகஸ்தொட்டை
அந்தோனியார் மகளிர் கல்லூரிக்கு முன்பாகவும் இந்த
தரை கீழ் சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
இதன் பணிகள் தற்போது 50 வீதம் முற்றுப்
பெற்றுள்ளன.
நீண்ட காலமாக குண்டும் குழியுமாகக் காணப்பட்ட
பூண்டுல�ோயா – ஹெர�ோ மேல்பிரிவு வீதியை
அபிவிருத்தி செய்வதற்கான பணிகள் ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பூண்டுல�ோயா – ஹெர�ோ மேல் பிரிவு த�ோட்டத்தில்
சுமார் 3.5 கில�ோ மீற்றர் தூரம் 82 மில்லியன் ரூபா
செலவில் பாதையை அகலமாக்கி காபட் இட்டு
புனரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
‘நாட்டைக்
கட்டியெழுப்பும்
ச�ௌபாக்கிய
த�ொலைந�ோக்கு’
எனும்
த�ொனிப்பொருளில்
ஒரு இலட்சம் கில�ோ மீற்றர் தூரமுள்ள வீதிகளை
அபிவிருத்தி செய்யும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்
கீழ் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பல வீதிகள் காபட்
இடப்பட்டு அபிவிருத்தி செய்யப்பட நடவடிக்கைகள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அரச அலுவலர்களுக்கு உத்திய�ோகபூர்வ விடுதிகளை
ஒதுக்குவதற்காக
அவ்விடுதிகளின்
பராமரிப்பு
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அமைச்சின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
வீடமைப்புத் திட்டங்களுடன் த�ொடர்புடைய சகல
முகாமைத்துவ மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும்
நிறைவேற்றல், உரிய தரப்புக்களுடன் ஒருங்கிணைப்பினை மேற்கொள்ளல், அரச அலுவலர்களின்
சேவைத்
தேவைப்பாட்டை
அடிப்படையாகக்

க�ொண்டு தற்காலிக வதிவிற்காக வழங்கப்பட்ட
அரசுக்கு உரித்தான விடுதிகளை ‘நில நிவாச’ இன்
கீழ் க�ொண்டு வருவத�ோடு அரசின் ப�ொதுச் சேவை
விடுதிகள் த�ொடர்பாக நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இப்பிரிவானத
அபிவிருத்தி
மற்றும்
வீடமைப்பு என்ற வகையில் இரு அலகுகளாக
செயற்படுத்தப்படுவத�ோடு
அதன்
பணிகள்
பின்வருமாறு அமையப் பெற்றுள்ளன.
‘நில பியச’ அரச அலுவலர்களின் உத்திய�ோகபூர்வ
விடுதி செயற் திட்டம் ஆகும். அரச அலுவலர்களுக்கான தங்குமிட வசதிகளை வழங்கும் ந�ோக்கில்
நாட்டின் சகல மாவட்டங்களிலும் ஒன்று என்ற ரீதியில்
இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விடுதி செயல் திட்டத்தை ஐந்து
வருடங்களினுள் நிறைவு செய்வதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ளத�ோடு, ஒரு வருடத்தினுள் ஐந்து மாவட்டங்களில் கட்டட நிர்மாணப் பணிகளை நிறைவு
செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதே ப�ோல
‘நில செவண’ அரச மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மைத்
திட்டம் மூலமும் வீடமைப்பு அபிவிருத்திக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ப�ோருக்குப் பின்னர் இந்தியா இலங்கைக்கு
வழங்க முன்வந்துள்ள 49 ஆயிரம் வீடுகளில்
10 ஆயிரம் வீடுகள் கிழக்கு, ஊவா மற்றும்
மத்திய மாகாணங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏனைய வீடுகள் வடமாகாணத்திற்கு
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கட்டுமான வேலைகளும்
நடைபெற்று
வருகின்றன.
இதன்
மூலமும்
மலையகத்திற்கு பல வீடுகள் கிடைக்கப் பெற்று
வருகின்றன.
பிரித்தானியா ‘ர�ோயல் வெற்றேனரி க�ொலிஜ்’
உடன் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் மற்றும்
கால்நடை வளர்ப்பு, சுகாதாரத் திணைக்களம்
ஒன்றிணைந்து (இணை பங்குபற்றுதலுடன்) பிரித்தானியாவின் உலகளாவிய சவாலுக்கான ஆய்வு
நிதியத்தின் பங்களிப்புடன்
ஆய்வுத் திட்டம்
ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மலையகத்தில் க�ோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டை
உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கும் உள்ளூர் க�ோழி
வளர்ப்பு த�ொழில்துறையை ஏற்றுமதி துறையில் முன்னெடுப்பதில் எதிர்கொள்ளப்படும் பிரச்சினைகளை
அடையாளங் கண்டு த�ொழில்நுட்பம் மற்றும் மனித
வளத்தை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் உற்பத்திப்
பணிகளை சரியான வகையில் முன்னெடுப்பதற்கும்
இந்த ஆய்வுத் திட்டத்தின் மூலம் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. பிரித்தானியாவின் உலகளாவிய
சவால்களுக்கான ஆய்வு நிதியத்தின் மூலம் இந்த
திட்டத்திற்கு ஐந்து வருட காலத்திற்காக 700,000
பிரித்தானிய பவுண்களை வழங்குவதற்கு உடன்பாடு
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே புதிய ஆட்சியின் பலன்களை ஏனைய பகுதி
மக்கள் அனுபவிப்பது ப�ோலவே மலையக மக்களும்
அனுபவித்து வருகின்றனர், அனுபவிக்கவும் உள்ளனர்.
மலையக
பெருந்தோட்டத்
த�ொழிலாளர்களின்
1000 ரூபா சம்பள பிரச்சினையையும் இன்றைய
அரசு தலையிட்டு தீர்த்து வைக்கும் என்ற நம்பிக்கை
மலையக மக்களிடம் காணப்படுகிறது. அதே ப�ோல்
அரச த�ொழில் வாய்ப்புக்கள், காணிப் பகிர்வு,
திட்ட கடன் வழங்கல் ஆகியவற்றிலும் மலையக
மக்கள் கவனிக்கப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு
நிலவுகின்றது.

-ஆர் மகேஸ்வரன்
கண்டி
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நாட்டை சுபிட்சத்தை ந�ோக்கி வழிநடத்தும்
உறுதிமிக்க இரு அரசியல் தலைவர்கள்

சு

முன்னேற்ற
பாதையில்
ஒரு வருடம்

தந்திர இலங்கையின் அண்மைக்
கால அரசியல் வரலாற்றில்
நவம்பர் மாதம் மிக முக்கியமானதாகும். அதிலும் குறிப்பாக 2019 ஆம்
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 16 ஆம் திகதி
நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் நாட்டின்
பெரும்பான்மை மக்களின் ஆணையை
முதல் தடவையிலேயே பெற்று நிறைவேற்று
அதிகாரம் க�ொண்ட ஜனாதிபதியாக ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவான
மாதமும் இதுவாகும்.
இந்நாட்டில் எந்தவ�ொரு தேர்தலிலும் முன்னொரு ப�ோதும்
ப�ோட்டியிட்டிராதவராக இருந்தும் நேரடியாக ஜனாதிபதித்
தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டு 69 இலட்சம் மக்களின் விருப்பத்தின்
அடிப்படையில் ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட முதலாவது அரசியல் தலைவராக இவர் விளங்குகின்றார். அதுவும்
பாராளுமன்ற அரசியலில் சுமார் 20 வருட அரசியல் அனுபவத்தைக் க�ொண்டுள்ள சஜித் பிரேமதாசவை விடவும் 14 இலட்சம் மேலதிக வாக்குகளைப் பெற்று இவர் வெற்றி பெற்றார்.
அந்த வகையிலும் இத்தினம் இந்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றில்
அழியாத் தடம் பதித்த தினமாக விளங்குகின்றது
அதேநேரம் இவரது வெற்றியானது இந்நாட்டின் தேர்தல்
அரசியலுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியை வழங்கியுள்ளது.
அதாவது மக்களின் உள்ளங்களை வென்றெடுத்தால் எந்தவ�ொரு தேர்தலிலும் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றியீட்ட முடியும்
என்பதே அந்தச் செய்தியாகும்.
நாட்டில் 30 வருடங்கள் நீடித்த உள்நாட்டு யுத்தம் காரணமாக மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். எங்கும்
அச்சம் பீதி மாத்திரமல்லாமல் அழிவுகளும் நீடித்துக் க�ொண்டிருந்தன. அந்த உள்நாட்டு யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வருவதற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தற்போதைய பிரதமருமான மஹிந்த ராஜபக்ஷ நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தார்.
அவர் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு
அவரது அரசாங்கத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராகப் பதவி வகித்த இன்றைய ஜனாதிபதியான க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ அர்ப்பணிப்புமிக்க ஒத்துழைப்புகளை நல்கினார்.
அதன் பயனாக குறுகிய காலப் பகுதியில் உள்நாட்டு யுத்தம்
முடிவுக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டத�ோடு நாட்டில் நீடித்து வந்த
அச்சம், பீதி மற்றும் அழிவுகளும் முடிவுக்கு வந்தன. நாட்டில்
எங்கும் சுதந்திரமாக நடமாடக் கூடிய ஜனநாயக சூழல் உருவானது. இது இந்நாட்டு மக்களின் உள்ளங்களில் முன்னாள்
ஜனாதிபதியான பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவும், ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவும் தனியிடம் பிடிக்க வழிவகுத்தது.
அத்தோடு அன்று நகர அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராகவும் பதவி வகித்த ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
க�ொழும்பு உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய நகர்களின் அபிவிருத்திக்கும் பெரும் பங்களிப்பை நல்கினார்.
இவ்வாறு நாட்டினும் மக்களினதும் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து செயற்பட்டதன் ஊடாக ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மக்களின் நம்பிக்கைக்குரியவரானார். கடந்த
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் இவர் அம�ோக வெற்றி பெற இதுவும்
பக்கத் துணையாக அமைந்தது.
இவர் கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற
ப�ோதிலும் நவம்பர் 18 ஆம் திகதிதான் வரலாற்றுச் சிறப்பு
மிக்க அநுராதபுரம் ருவன்வெலிசாய புனித பிரதேசத்தில் ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றுக் க�ொண்டார். இந்நாட்டின் ஜனாதிபதியாகத் தெரிவான ஒருவர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அநுராதபுரம் புனித பிரதேசத்தில் அண்மைக் கால வரலாற்றில் பதவி
ஏற்றுக் க�ொண்ட பெருமையும் இவரையே சாரும்.
அதேநேரம் இவர் ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றுக் க�ொண்ட
தினமும் மற்றொரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தினமாகும்.
முன்னாள் ஜனாதிபதியான தற்போதைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிறந்த தினமே அதுவாகும். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
இந்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றில் அழியாத்தடம் பதித்தவராவார். நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கும் விருப்பத்திற்கும்
ஏற்ப செயற்பட்டு வரும் இவர், இந்நாட்டில் மூன்று தசாப்த
காலம் நீடித்து வந்த பயங்கரவாதத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு
வந்து அச்சம் பீதியில்லாத ஜனநாயக சூழலை த�ோற்றுவிக்கும்
நடவடிக்கைளுக்கு தலைமை தாங்கிய பெருமைக்குரியவராவார்.
அதேநேரம் இலங்கையின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை
அர்த்தபூர்வமாக்கியவரும் அவரேயாவார். அதாவது நாட்டில்
துரித அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்களை அவர் முன்னெடுத்தார்.
குறிப்பாக சுதந்திர இலங்கையின் இரண்டாவது சர்வதேச
விமான நிலையத்தை அமைத்த பெருமைக்குரிய இவர்,
கடலை மணல் க�ொண்டு நிரப்பி க�ொழும்பு துறைமுக நகர்
அமைக்கவும் வழிவகை செய்தார். அத்தோடு அதிவேக
நெடுஞ்சாலைகள், நிலக்கரி மின்நிலையம், வீதிகளை க�ொங்கிறீட் இட்டு கார்பட் இடும் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு, அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள�ோடு சுற்றுலா
துரித மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்தார்.
2015 இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ச�ொற்ப
வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் த�ோல்வியுற்ற இவர், குருநாகல்
மாவட்டத்தில் ப�ோட்டியிட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினரானார்.
இதன் ஊடாக மற்றொரு யுக மறுமலர்ச்சிக்கு கடந்த நாலாண்டு

(2015 - 2019) காலப் பகுதியில் அடித்தளமிட்டார். நாட்டினதும்
மக்களினதும் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி ஶ்ரீ லங்கா
ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சி ஸ்தாபிக்கப்பட மூலகர்த்தாவான
இவர், மக்களின் நலன்களுக்கும் எதிர்பார்ப்புக்களுக்கும் ஏற்ப
வேலைத் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வழிவகுத்தார்.
இதன் விளைவாக ஶ்ரீ லங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்காக
மக்கள் ஆதரவு நாளுக்கு நாள் பெருகத் த�ொடங்கியத�ோடு
2018 பெப்ரவரி 10 இல் நடைபெற்ற உள்ளூராட்சி மன்றத்
தேர்தலில் முதன் முறையாக ப�ோட்டியிட்ட பெரமுன அம�ோக
வெற்றி பெற்று, 231 மன்றங்களில் ஆட்சியமைத்துள்ளது.
அதுவும் இவர் தலைமையிலான மற்றொரு சாதனையேயன்றி
வேறில்லை. இந்நாட்டில் அமைக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிய�ொன்று குறுகிய காலப் பகுதியில் இவ்வாறான பெருவெற்றி
பெற்று சாதனை படைத்ததும் இதுவே முதற் தடவையாகும்.
அதுவும் ஆளும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியை த�ோல்வியு-

களமிறங்கிய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ முதற் தடவையிலேயே அம�ோக வெற்றி பெறவும் வழிவகை செய்தது.
அத்தோடு 2020 ஓகஸ்ட் 05 ஆம் திகதி நடைபெற்ற ப�ொதுத்தேர்தலில் முதற் தடவையாகப் ப�ோட்டியிட்ட இக்கட்சி
மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையை பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ளத�ோடு, இதன் தலைவரான பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
குருநாகல் மாவட்டத்தில்
ப�ோட்டியிட்டு 05 இலட்சத்து 27 ஆயிரத்து 364
விருப்பு வாக்குகளைப்
பெற்று சாதனை படைத்தார்.
இவ்வாறான வரலாற்று
சாதனைகளை எந்தவ�ொரு
அரசியல் கட்சியும் சுதந்திர

கள் பல படைத்திருக்கும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிறந்த
தினத்தில்தான் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவியேற்றுக் க�ொண்டார். புதிய அரசாங்கத்தின் பிரதமரானார் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ.
ஜனாதிபதியும், பிரதமரும் மக்களின் நலன்களுக்கும்
நாட்டுக்கும் முன்னுரிமை அளித்து வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுக்கத் த�ொடங்கினர். அந்த வகையில் கடந்த ஆட்சிக்
காலத்தில் மக்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த வரிச் சுமைகளை
இறக்கி விடும் வகையில் இவர்கள் பதவிக்கு வந்ததும் 10
வரிகளை உடனடியாக முற்றாக நீக்கினர். அத்தோடு வற் வரி
உள்ளிட்ட மேலும் 05 வரிகளை சீரமைத்து, குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கினர். ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளுக்கு ஒரே தடவை நியமனம் வழங்கிய
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ க.ப�ொ.த சாதாரண தரத்தில்
சித்திபெறாத ஒரு இலட்சம் பேருக்கு த�ொழில் வாய்ப்புக்களை
வழங்கவும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தார்.
இவ்வாறான சூழலில் தற்போது முழு உலகிற்கும் பெரும்
சவாலாக விளங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் க�ொவிட் 19 த�ொற்று
கடந்த ஜனவரி 27 ஆம் திகதி இலங்கையில் முதற்தடவையாகப் பதிவானது. அவர் சீன நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு உல்லாசப்

க�ொவிட்19 த�ொற்று
நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும்
மக்களின் நலன்களுக்கு
முன்னுரிமை அளித்து
செயற்படும் ஜனாதிபதி, பிரதமர்

றச் செய்தே இவ்வாறான வெற்றியை இக்கட்சி பெற்றுக்
க�ொண்டது. அத்தோடு 2019 நவம்பர் 16 ஆம் திகதி நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் இக்கட்சியின் அபேட்சகராகக்

இலங்கையின் அரசியலில் இதற்கு முன்னர் நிகழ்த்தவில்லை.
இவற்றுக்கு தலைமையும் வழிகாட்டலும் வழங்கியவர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆவார். இவ்வாறு வரலாற்று சாதனை-

பயணியாக இருந்த ப�ோதிலும் அதன் பரவுதலையும் த�ொற்றையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான உச்ச பட்ச நடவடிக்கைகள்
ஜனாதிபதி தலைமையில் விரிவான அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் மார்ச் நடுப்பகுதியாகும் ப�ோது இந்நாட்டினர் மத்தியில் இத்தொற்று பதிவாகத் த�ொடங்கியது.
அதனைத் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளும் திட்டமிட்ட
அடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இதன் பயனாக ஏப்ரலின் பின்னர் இத்தொற்று பெருவீழ்ச்சி நிலைக்கு க�ொண்டு
வரப்பட்டது. இக்காலப் பகுதியில் மக்கள் ப�ொருளாதார
நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாவதைத் தவிர்க்கவென பல நிவாரண
நடவடிக்கைகளும் ஜனாதிபதி, பிரதமர் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில் கடந்த ஜுன் முதல் நாட்டில் இயல்பு நிலை
கட்டம் கட்டமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஓகஸ்ட் மாதம் 05
ஆம் திகதி ப�ொதுத்தேர்தலும் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.
இத்தேர்தலில் மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு வாக்களித்து ஶ்ரீ.ல.ப�ொ. பெரமுனவுக்கு மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மை
ஆணையைப் பெற்றுக் க�ொடுத்தனர். புதிய அரசாங்கம் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் தலதா மாளிகையில் பதவியேற்று க�ொண்டு பணிகளை
ஆரம்பித்துள்ளது
இவ்வாறான நிலையில் இலங்கையின் க�ொவிட்
19 த�ொற்று கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை உலக
சுகாதார ஸ்தாபனம் உட்பட சர்வதேச நிறுவனங்களும்
நாடுகளும் பெரிதும் மெச்சிப் பாராட்டின. என்றாலும்
கடந்த ஒக்டோபர் 04 ஆம் திகதி முதல் க�ொவிட் 19
த�ொற்று மினுவாங்கொடையை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு இரண்டாவது அலையாக மீண்டும் தலைதூக்கியுள்ளது.
அதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும்
பரந்த அடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மக்களின் அன்றாட வாழ்வாதாரம் மற்றும் நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளும் பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்டவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மையைப் பாதிக்கும் வகையில் அரசியலமைப்பில்
19 வது திருத்தத்தின் ஊடாக மேற்கொண்டிருந்த பலவீனங்களை நீக்கி 20 வது திருத்தத்தின் ஊடாக நாட்டின்
ஸ்திரத்தன்மை மீண்டும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை
முன்னிலைப்படுத்தி க�ொவிட் 19 த�ொற்று அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலும் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் பல வேலைத்
திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்று ஒரு வருடம் நிறைவுற்று
மற்றொரு வருடத்தில் அவர் காலடி பதிப்பத�ோடு, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிறந்த தினம் காண்கிறார். இவை
சுதந்திர இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் குறிப்பிட்டுக் கூறப்பிடக் கூடிய நிகழ்வுகள் ஆகும்.
-

மர்லின் மரிக்கார்...
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சுபிட்சத்தை ந�ோக்கிய வெற்றிப் பயணம்

ஒரு வருட கால பெரும் சாதனைகள்

மது நாடு அபிவிருத்தியிலும், இனஐக்கியத்திலும் கட்டியெழுப்பப்பட்டு வரும் நிலையில்,
தற்போதைய
அரசாங்கம்
நம்பிக்கை மிகுந்த எதிர்காலத்தை ந�ோக்கிய பயணத்தில் ஒரு வருடத்தை நிறைவு
செய்துள்ளது. நாட்டு மக்களது நம்பிக்கையை வெல்வதில் அரசாங்கம் முன்னின்று செயற்பட்டு வருவதுடன்,
நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் மற்றும் மக்களின்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு
திட்டங்களை வகுத்து வெற்றிகரமாக செயற்பட்டு வருகின்றது.
நாட்டில் க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
பல்வேறு துறைகளிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்ற இந்தக் காலகட்டத்திலும்,
அரசாங்கம் பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து
செயல்பட்டு வருவதைக் காண முடிகின்றது.
உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கையானது க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
தடுப்பு செயற்பாடுகளில் முன்னணி நாடாக
திகழ்வதுடன், பல்வேறு நாடுகள் இலங்கையை முன்னுதாரணமாகக் க�ொண்டு அதற்கான வேலைத் திட்டங்களை முன்னெடுத்து
வருகின்றமையையும் குறிப்பிட முடியும்.
நாட்டை முடக்கி வைத்து மக்களின் இயல்பு
வாழ்க்கையையும், நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தையும் பின்னடையச் செய்வது அரசாங்கத்தின் ந�ோக்கம் அல்ல என்பதை ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெளிவாக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறையினருக்கும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
வெறும்
வார்த்தைகளால்
அல்லாமல் அதனை செயலில்
காட்டுவதிலும் அவர்
முன்னின்று செயற்பட்டு வருகின்றார்.
அதற்கு உதாரணமாக இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலும்
தினமும்
ச ம்பந ்தப்பட்ட
ஒவ்வொரு துறைசார்ந்த அமைச்சர்கள்
மற்றும் அதிகாரிகளையும் அழைத்து அவர்களிடம் கருத்துகள் மற்றும்

ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின்
தலைமைத்துவத்தில்
ஒரு வருட கால
வியத்தகு பணிகள்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான
அரசாங்கம்
பாரிய வேலைத் திட்டங்களை மேற்கொண்டது.
வடக்கிற்கே
உரித்தான
விவசாயம், மீன்பிடித்துறை
மற்றும்
கைத்தொழில்
துறைகளை முன்னேற்றுவதில் அன்றைய அரசாங்கம்
அதிக கவனம் செலுத்தியது. யுத்த
காலத்தில் மக்களிடருந்து பெற்றுக்

ஆல�ோசனைகளை பெற்றுக் க�ொள்வது மட்டுக�ொள்ளப்பட்ட காணிகளை மீளக் கையளித்தல்,மல்லாமல், வேலைத் திட்டங்களை வெற்றிகபெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களுக்கு முக்கிரமாக முன்னெடுப்பதற்கு அனைத்து வழிகாட்யத்துவமளித்து அத்தகைய குடும்பங்களின் வாழ்டல்களையும் வழங்கி வருவதைக் குறிப்பிட
வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புதல், யுத்தத்தினால்
முடியும். நாட்டு மக்களின் பெரும்பான்மை
பாதிக்கப்பட்டு இடம்பெயர்ந்தவர்களை மீளக்
ஆதரவுடன் பதவிக்கு வந்த ஜனாதிபதி என்ற
குடியமர்த்துவது, அவர்களுக்கான வீடமைப்பு
வகையில் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்கஉள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக்
ளையும் அபிவிருத்தி செய்வதே அவரது எதிர்க�ொடுப்பது அத்துடன் அவர்களுடைய ப�ொருளாபார்ப்பாக உள்ளது. அந்த வகையில் தற்போது
தாரத்தை மேம்படுத்துதல் உட்பட பல்வேறு திட்வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம் என தமிழ் மக்கள்
டங்களையும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான
பெரும்பான்மையாக வாழும் பிரதேசங்களில்
அன்றைய அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக முன்னெபல்வேறு அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முன்னெடுக்டுத்தது. அந்த அனைத்து திட்டங்களும் தற்போது
கப்பட்டு வருகின்றன.
மீண்டும் புத்துயிர் பெறுவதைக் காண முடிகிறது.
அரசியல் கட்சி பேதம் மற்றும் அரசுக்கு ஆதவடக்கு, கிழக்கில் அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்ரவளித்த மக்கள், ஆதரவளிக்காத மக்கள் என்ற
துவப்படுத்தி கணிசமான மக்கள் பிரதிநிதிகள்
பேதங்களுக்கு அப்பால் அனைத்தையும் கடந்த
காணப்படும் நிலையில் அவர்களின் உதவிகசெயற்பாடாக அனைவராலும் பாராட்டத்தக்க
ளைப் பெற்றுக் க�ொண்டு மக்களுக்கான திட்டங்அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டங்கள் நாடெங்கிலும்
கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்நடைபெற்று வருகின்றன.
கது. அதேவேளை மலையகத்தில் தனி வீட்டுத்
குறிப்பாக யுத்தத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,
பட்டு இயல்பு வாழ்க்கையை இழந்த வடக்கு,
அதனை மேலும் பலப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம்
கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த மக்களின்
நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக காலங்இயல்பு வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்காலமாக கவனிக்கப்படாத நிலையில்இருந்த
பும் வேலைத் திட்டங்கள் துரிதமாக முன்னெடுக்மலையக மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள்
கப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது இனங்காணப்பட்டு அதற்கான தீர்வுகள்
நாடு க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு சூழ்நிலைமுன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
யில் உள்ள ப�ோதும் அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள்,
அரசாங்கத்தோடு இணைந்திருந்து அமைச்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் வாரந்தோறும் வடக்கிற்சர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமான் முன்னெடுத்த
குச் சென்று அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்மலையக மறுமலர்ச்சிக்கான பல்வேறு திட்க�ொள்வது கண்கூடு.
டங்கள் தற்போது அவரை பின்பற்றி செயற்அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக
படுகின்ற ஜீவன் த�ொண்டமானின் தலைடக்ளஸ் தேவானந்தாவை நியமித்து வடக்கு மக்மைத்துவத்துடன் முன்னெடுக்கப்படுவதைக்
களின் எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான செயற்பாடுகாண முடிகின்றது. இலங்கை த�ொழிலாளர்
களை அவர் மூலமாக உறுதிப்படுத்திக் க�ொண்டு
காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செயற்செயற்பாடுகள் முன்னெபடுகின்ற
நிலையில்
டுக்கப்படுவதைக் காண ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம் ..
அத்தகைய செயற் திட்முடிகின்றது.
டங்களை காத்திரமாக
கடந்த காலத்திலும்
மேற்கொள்ள
அது
ஜனாதிபதியாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ பதவி வகித்த
பெரும் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என்றே
ப�ோது வடக்கின் வசந்தம், கிழக்கின் உதயம்
கூற வேண்டும். புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்று
என பாரிய கருத்திட்டங்களை வகுத்து வடக்கு,
ஒரு வருட காலத்திற்குள்ளேயே பல்வேறு
கிழக்கு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்சவால்களை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது. குறிப்பாக
துவதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்ததை
கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் க�ொர�ோனா வைரஸ்
இங்கே குறிப்பிட முடியும்.
தாக்கம் நாட்டில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி
இப்போது அவர் நாட்டின் பிரதமராக இருந்து
வருகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையிலும் அரஅனறைய தனது பணிகளை த�ொடர்ந்து முன்னெசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை
டுப்பதற்காக பெரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்நிறைவேற்றி வருகின்றது.
பட்டு வருவதைக் காண முடிகின்றது.
அதற்கிணங்க
பட்டதாரிகளுக்கான
யுத்தத்தை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு யுத்த�ொழில் வாய்ப்புகள் வறுமை நிலையில்
தத்தினால் வடக்கு, கிழக்கில் ஏற்பட்ட பின்னஉள்ள ஒரு இலட்சம் குடும்பங்களை இலக்டைவை சரிசெய்வதற்கு அன்றைய ஜனாதிபதி
காகக் க�ொண்ட த�ொழில் வாய்ப்பு வழங்கும்

செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும்
நிலையில் இதுவரை நீண்ட காலம் வேலையில்லாப் பிரச்சினைக்கு முகம் க�ொடுத்த
60,000 பட்டதாரிகளுக்கு த�ொழில்வாய்ப்பு
பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் வறுமைநிலை குடும்பங்களில் உள்ளவர்களுக்கு 40 ஆயிரம் த�ொழில்
வாய்ப்புகள் பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கிணங்க ஒரு இலட்சம் என்ற
இலக்கை இந்த வருட இறுதிக்குள் நிறைவு
செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளதாக பிரதமர் மஹிந்த

துறைகளில் செயற்திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இந்த திட்டங்கள் மூலம் கிராமிய மக்களின்
ப�ொருளாதாரத்தை
மேம்படுத்துவதே
அரசாங்கத்தின்
எதிர்பார்ப்பு
ஆகும்.
உள்ளூரில் உற்பத்தி
செய்யக்
கூடிய
ப�ொருட்களை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதில்லை என்ற அரசாங்கத்தின்
தீர்மானம் விவசாயிகளின் மனதில் பால் வார்த்துள்ளது.
அதற்கிணங்க உள்நாட்டில் அறுவடைக்
காலம் நிலவும் ப�ோது வெளிநாடுகளில் இருந்து
இறக்குமதி செய்யப்படும் ப�ொருட்களுக்கு
அதிகரித்த வரிவிதிப்பை மேற்கொண்டு
உள்ளூர் விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கான
திட்டங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
அத்துடன் பல்வேறு கைத்தொழில் துறைகளையும் மீளக் கட்டியெழுப்பும் வகையில்
குறைந்த வட்டி வீதத்தில் வங்கிகளில்
கடன்களைப் பெற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய
செயற் திட்டங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்றமையானது க�ொர�ோனா
வைரஸ் பாதிப்பினால் பின்னடைவு கண்டிருந்த விவசாயம் மற்றும் கைத்தொழில்
துறைகள் உள்ளிட்ட த�ொழில் முயற்சிகளை மீளக் கட்டியெழுப்புவதற்கு
பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.
அரசாங்கத்தின் பெரும் எதிர்பார்ப்பாகவிருந்த 20 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மையுடன் பாராளுமன்றத்தில்
நிறைவேற்றப்பட்டு அடுத்த வருடத்திற்கான வரவு செலவுத்
திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய சூழ்நிலையில் எதிர்வரும் நான்கு
வருடங்களில்
சுபிட்சமான நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு அரசாங்கம்
மேற்கொண்டு வரும் திட்டங்கள் ப�ொருளாதார அபிவிருத்தி
துறைகளில் பெரும் சாதனையாக
அமையும். -

பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவின்
பிறந்த தினமும்,
புதிய அரசின்
பிரதமராக பதவியேற்றதன்
ஒரு வருட நிறைவும்

ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.
ந ா ட ள ா வி ய
ரீதியில் கிராமிய
ப�ொ ரு ள ா த ா ர
திட்டங்கள் முன்னெ டு க்கப்ப ட் டு
வருகின்றன.
அந்த
வகையில் விவசாயம்,
மீன்பிடி
கைத்தொழில்
துறை, சுயத�ொழில் என பல்வேறு
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எமது ேதசத்துக்கு சமாதானத்ைத
ெபற்றுத் தந்த அரசியல் தைலவர்

-இ

லங்ைக நாடானது 2009 ேம
வைர சுமார் 30 வருடங்களாக யுத்தத்�ன் ேகாரப்���ல் �க்��ருந்தது. இலங்ைகவாழ்
மக்கள் �ங்களம், த�ழ், முஸ்�ம்,
��ஸ்தவர்கள் என்ற ேபத�ன்�
அைனவரும் ஏேதாெவாரு �தத்�ல் யுத்தத்�ன் வடுக்கைள அனுப�த்தவர்களாகேவ
இருந்தனர்.
இனங்களுக்�ைட�ல் ஏேதாெவாரு
�தத்�ல் மைறமுகமாக ஒருவைரெயாருவர்
சந்ேதகக்கண்ெகாண்டு
பார்க்கும் �ைலைம ஏற்பட்டது.
மன�ல் அச்ச உணர்ேவாடு தமது
ெசாந்த உற�னர்கைள பார்க்க
மு�யாத சூழ்�ைல�ல் மக்கள்
இருந்தனர். குலெதய்வ வ�பாடுகைள ேமற்ெகாள்ள மு�யாமல்
கவைல ெகாண்�ருந்தனர். இனங்களுக்�ைடேய
அச்ச
உணர்வு
ெதாடர்ந்தும் இருந்து வந்தது.
மக்கள் தமது ெசாந்த , �றந்த
இடங்கைள �ட்டு இடம்ெபயர்ந்தனர். ெசாந்த முகவ��ைன இழந்தனர். தமது
உறவுகைள �ட்டுப் ��ந்-

தானத்ைத ஏற்படுத்�த் தருமாறு
ஜனா�ப� ம�ந்த ராஜபக்ஷ�டம்
மக்கள் ேகா�க்ைக �டுத்தனர்.
அப்ேபாது பாதுகாப்பு அைமச்�ன்

தனர். அைனத்து மக்களும்
ஏேதாெவாரு �தத்�ல் துயரத்ைத அனுப�த்து வந்தனர்.
கு�த்த ஒரு இனம் மட்டுமல்ல, எல்லா இனங்களுக்கும்
இவ்வாறானெதாரு சூழ்�ைல
காணப்பட்டது. 2005 ஆம்
ஆண்டு இலங்ைக அன்ைன-

ெசயலாளர் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
துைணயாகவும்
பக்கபலமாகவும்
இருந்தார். இது த�ழ் மக்களுக்கான
யுத்தம் அல்ல, பயங்கரவா�களுக்கு
எ�ரான யுத்தெமனவும் அ��த்து,
த�ழ் மக்கள் உட்பட அைனத்து
இலங்ைக மக்கைளயும் துன்பங்க��ருந்து �டுபடச் ெசய்வதற்கான சமாதான யுத்தத்ைதத்
ெதாடர்ந்தார். 2009 ேம மாதத்�ல்
இலங்ைக மக்க�ன் அவலக்குரல்
�ன்றது. துப்பாக்�கள் ெமௗனமா�ன. குண்டுச் சத்தங்கள் ஓய்ந்தன.
இலங்ைக�ல்
சமாதானம்
மலரத் ெதாடங்�யது. ெவ�நாட்டவர்கள்
இலங்ைக நாட்ைட
�ரும்� பார்க்க �ரும்பாமல்
இருந்த காலம் மா� 53 நாடுகள்
கலா�� �வ�

இராமச்சந்�ர குருக்கள்

பாபுசர்மா

சர்வேதச இந்துமத �டம்

�ன் தவப்புதல்வரான அ�ேமதகு ம�ந்த ராஜபக்ஷ ஜனா�ப�யாகப் பத�ேயற்றார்.
இவர்
யதார்த்தவா�யான
குண�யல்பு
ெகாண்டவர்.
�ர்க்கமான மு�வுகைள எடுக்கும் தற்று�வு ெகாண்டவர்.
இலங்ைக மக்க�ன் துயரங்கைள துைடக்க முன்�ன்று
ெசயற்பட ஆரம்�த்தார். �டுதைலப் பு�கைள ேபச்சுவார்த்ைதக்கு அைழத்தார். நாட்�ன்
எந்தப் பகு��லும் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த தயார் எனக்
கூ��ருந்தார்.
சமாதானப் ேபச்சுவார்த்ைதகள்
மூலம்
ேபாைர
மு�வுக்குக் ெகாண்டு வர
பலதரப்பட்ட
ேபச்சுகைள
முன்ெனடுத்தார்.
எதுவும்
ைககூ� வர�ல்ைல. அந்த
ேநரத்�ல்தான்
மா�லாறு
தண்�ர்
�ரச்�ைனயும்,
ெகப்�ட்�ெபால மக்க�ன்
அனர்த்தமும் இடம்ெபற்றன.
இது அவ�ன் மனைத ெவகுவாகப் பா�த்தது. தமக்கு சமா-

ெகாண்ட மாநாடு இடம்ெபற்றது.
அவர் அதன் தைலவரானார். இன,
மத ேபத�ன்� அைனத்து மக்களும் எல்லா இடங்களுக்கும் பய�க்க ஆரம்�த்தனர்.
காபட் பாைதகள் அைமத்துக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. பல வருடங்களாக பூட்டப்பட்�ருந்த இந்து
ஆலயங்கள் �றக்கப்பட்டன. ஏ 9
�� சமாதான ��யாக மா�யது.
மு�கண்� �ள்ைளயார் ஆலயத்�ற்குச் ெசல்ல மு�யாமல் இருந்த
இந்துக்கள் அங்கு ெசன்று த�சனம்
ெபற்றனர்.
�ர�த்� ெபற்ற புராதன வரலாறு
ெகாண்ட மா�ட்டபுரம் ஆலயம்
பூைஜகள் இடம்ெபறாது பூட்டப்பட்�ருந்த �ைல�ல், அது �றக்கப்பட்டு கும்பா�ேஷகம் இடம்ெபற்று
வ�பாடுகள் �றப்பாக இடம்ெபறத் ெதாடங்�ன. முருக பக்தர்கள்
பரவசமைடந்தனர்.
இலங்ைக��ருந்து
இடம்ெபயர்ந்த முருக பக்தர்கள் நல்லூ�ல்
வந்து வ�பட்டு ெசல்வதற்கான
காலம் க�ந்தது.
(16ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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“kpy;Nfh ghy; gz;izahsu; eyd;fhg;G”
Xa;t+jpak; toq;Fk; eyd; jpl;lk;

ehl;il tsk;ngwr; nra;J ntw;wpf;nfhs;Sk;

Cf;fj;jpw;fhd rf;jp

ehisf;fhf
ehl;il nty;yr;
nra;J... ePq;fSk;
nty;Yq;fs;...

jw;NghJ kpy;Nfh gz;izahsu;fSf;F
Xa;t+jpa nfhLg;gdT
Nkyjpf tpguq;fSf;fhf
mioAq;fs;

077 7465675
rpq;fs nkhopapy;

071 4350445
jkpo; nkhopapy;

011 4062119

r%f ghJfhg;G epjpak;
jiyik mYtyfk;

kpy;Nfh ghy; gz;izahsu; ghJfhg;G cupkj;ij ngw;w
ghy; gz;izahsu;fs; rpyu;...

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;
,y. 45> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;l> nfhOk;G 05.
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தாய்நாட்டை காப்பாற்றிய
பெருமை மிக்க தலைவர்

ம

ஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தனது அரசியல் வாழ்க்கையை
24 வயதில் ஆரம்பித்தார். நவம்பர்
மாதம் 18 ஆம் திகதி புதன்கிழமை (இன்று)
தனது 75 ஆவது பிறந்த நாளை க�ொண்டாடுகிறார். மஹிந்த ராஜபக்ஷ தனது இளம் வயதிலேயே அரசியல் வாழ்க்கையை தந்தையாரான பிரதி காணி அமைச்சராக இருந்த அமரர்
டி. ஏ. ராஜபக்ஷவு டனேயே ஆரம்பித்தார்.
சிறிமா பண்டாரநாயக்க அரசினால் புதிய
அரசியலமைப்பு ஒன்று 1972 ஆம் ஆண்டு
முன்வைக்கப்பட்ட
ப�ோது
அதற்கான
ஆரம்ப ய�ோசனையை 1970 ஆம் ஆண்டு
ஜூலை மாதம் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்தவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆவார் .
தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் சிரேஷ்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அவரே ஆவார்.
மகிந்த ராஜபக்ஷ எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில்
பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மிகக் குறைந்த
வயதில் தெரிவு செய்யப்பட்ட வேளையில்,
அவரைத்
தவிர
அம்பாந்தோட்டையில்
இருந்து 1947இல் 21 வயதில் தெரிவு செய்யப்பட்ட லக்ஷ்மன் ராஜபக்ஷ, 1956இல் நிக்க
வெரட்டியவிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட
முதியான்சே தென்னக்கோன் ஆகிய�ோரும்
சிறுவயதில் தெரிவு
செய்யப்பட்டவர்கள்
ஆவர்..
1970 ம் ஆண்டு ப�ொதுத் தேர்தலில் பெலியத்தை த�ொகுதியில் அவருக்கு பெரும்
ஆதரவு கிடைத்தது. அதனை 2010 ஆம்
ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலுடன் மாத்திரமே
ஒப்பிடலாம்.
விசேடமாக அவர் இளைஞராகக் காணப்பட்டதும், தந்தையின் களங்கமற்ற அரசியல்
வாழ்வுமே அதற்கு காரணங்களாக அமைந்தன. அன்று நூற்றுக்கு 80 வீதம் சிறிய கூட்டங்களே நடத்தப்பட்டன. ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் 250 பேர் அளவில் கலந்து க�ொண்டார்கள்.
பெரிய�ோர்கள் அவரை ‘மஹிந்த மாத்தையா’
என அழைத்தார்கள். இளைஞர்களுக்கு அவர்
அண்ணன�ோ அல்லது தம்பிய�ோதான்.
ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும்
யானை
ஒரேஞ்ச் பார்லி ப�ோத்தல்களும், பெப்டிசின்
தங்க சேவல் அடையாள கேக் பெட்டிகளுமே
மேசை மேல் இருந்தன .கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அவர் ஏற்பாட்டாளர்களுடன்
அவற்றை பகிர்ந்து உண்டார்.
அக்காலத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கு
பெலியத்தையிலிருந்த பெரும் பலம் கே.டி .
ஹின்னி மாத்தையா ஆவார். நேரு ஹின்னி
மாத்தையா, அம்பல லியன மாத்தையா,
செனரத் ராலஹாமி, புவக்தண்டாவே புஞ்சி
மாத்தையா,
குடாவெல்லே
முத்துமால
முதலாளி , சிறிசேன முதலாளி, அப்பு சிங்ஞ�ோ,ஆகிய�ோரிடமிருந்து அவருக்கு பெரும்
ஆதரவு கிடைத்தது. டி.வி . குடும்பத்தார்

நா

ட்டின் துரித அபிவிருத்திக்கு மிக
முக்கியமாகக் கருதப்படுவது உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதுதான் என்பதை நன்குணர்ந்து க�ொண்ட
அரசு, யுத்தம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் முதற்கட்டமாக நாட்டின் வடக்கு, கிழக்கு உட்பட
அனைத்து பிரதேசங்களிலுமுள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் மும்முரம் காட்டியது.
2009 ஆம் ஆண்டு யுத்தம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் ஜனாதிபதியாகப் பதவியிலிருந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ, 2010 ஆம் ஆண்டு
தனது எண்ணக் கருவில் உருவான மஹிந்த
சிந்தனை த�ொலைந�ோக்கு என்ற க�ொள்கைப்
பிரகடனத்தை நாட்டு மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். அதன் ஊடாக நாட்டு மக்களுக்கு
வழங்கிய வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக
நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டினார்.
குறிப்பாக நாட்டில் எந்த பாகத்திற்கும் உடனடியாக பயணிக்கக் கூடிய விதத்தில் அதிவேக
நெடுஞ்சாலைகளை உருவாக்குவதில் அரசாங்கம் ஆர்வம் காட்டியது. கட்டுநாயக்க அதிவேக
நெடுஞ்சாலை, தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலை என்பன மிகத் துரிதமாக கட்டி முடிக்கப்பட்டன.
அத்துடன் வடக்கு. கிழக்கு, மலையகம் என
நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தேசிய
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் கிராமிய வீதிகள் அத்தனையும் கார்பெட் இடப்பட்டு அபிவிருத்தி
செய்யப்பட்டன.

அனைவரும் மற்றும் கால்டனின் விக்கிரமசூரிய குடும்பத்தாரின் வைத்தியர்களான சேன,
திஸ்ஸ மற்றும் சுனில் ஆகிய�ோர் பெரும்
பலமாக இருந்தார்கள் எழுபதுகளில் காணப்பட்ட அணியில் இருந்த பலர் இன்று நம்மிடையே இல்லை. பின்னர் அந்த அணியிலிருந்து அமைச்சர் ஒருவரும் பிரதி அமைச்சர்
ஒருவரும் உருவானார்கள். தென் மாகாண
தற்போதைய ஆளுநரான
கலாநிதி விலி
கமகே அக்குழுவில் ஒருவராவார். எதிரணி
வேட்பாளர் ரஞ்சித் அத்தப்பத்து. அவர் வைத்தியராவார்.
மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசியல் வாழ்க்கையில் விசேடமான அம்சம் என்னவென்றால்
எந்த ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பத்திலும் தனது
தைரியத்தை இழக்க மாட்டார். தடைகள் ஏற்படும் ப�ோது தமது எதிர்பார்ப்பை கைவிட
மாட்டார். அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தை நீர்வீழ்ச்சி யுடன் ஒப்பிடலாம். சில சமயங்களில்
வேகமாகவும் சில சமயங்களில் அமைதியாகவும் ஆனால் ஒரே லயத்துடன் பயணிக்கும்.
அதே ப�ோல் தேன்வதை ப�ோன்று இனிப்பானது. வேப்பிலைக் க�ொழுந்தை ப�ோல் கசப்பானது அல்ல .
அறுபதுகளில் நாளந்தாவில் அதிபராகக் கடமையாற்றிய கட்டுரையாளரின் தந்தையான
குணபால விக்ரமரத்னவுடன் நாளந்தாவின்
பழைய மாணவரான மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு
பிற்காலத்தில் த�ொடர்பு ஏற்பட்டது.
அதன் பின்னர் எண்பது த�ொடக்கம் நான்கு
தசாப்தங்கள் அண்மித்த வரை அவருடன்
ஊடகவியலாளராக கடமையாற்றிய கட்டுரையாளருக்கு அது த�ொடர்பான இனிமையான ஞாபகங்கள் உள்ளன.
பகவத் கீதையில் கூறியுள்ளவாறு அவர்
கடமையை புரிந்தது பலனை எதிர்பார்த்தல்ல. அவர் தன்னை புரிந்து க�ொண்டார்.
தனது எதிரியை புரிந்து க�ொண்டார். ஆயிரம்
ப�ோர் புரிந்து ஆயிரம் வெற்றிகளைப் பெற்றுக்
க�ொண்டார் . ஆனால் அவரால் நண்பர்கள்
வேடத்தில் இருந்த எதிரிகளை கண்டுபிடிக்க
முடியவில்லை.
பழைய கூற்றுகளின்படி வாழ்க்கை
என்னும் விஷ மரத்தில் இனிமையான பழங்கள் இரண்டே உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று கூற்றுக்களின் இனிமையை ரசிப்பது .மற்றையது
நல்ல மனிதர்கள் உடனான த�ொடர்பு.
அவ்வாறான நல்ல மனிதர்கள் நூற்றுக்கணக்கான�ோர் அல்ல, ஆயிரக்கணக்கான�ோர்
அவருடன் உள்ளனர். 2015ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ த�ோல்வி
அடைந்த வேளையில் அவர்கள் அவரைத்
தனியே விட்டுச் செல்லவில்லை.
த�ொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் மனித
உரிமைகளை பாதுகாப்பது த�ொடக்கம் பாதயாத்திரை என புரட்சிகர பயணத்தில் ஈடுபட்-

அனைத்து பிரதேசங்களிலும் உள்ள வீதிகள்
அனைத்தும் 100 வீதம் பூர்த்தி செய்யப்பட
வேண்டும் என்பதுதான் ‘மஹிந்த சிந்தனை
உலகை வெல்வதற்கு வழி’ என்ற க�ொள்கைப்
பிரகடனத்தின் இலக்காக இருந்தது. அதனை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு அனைத்து வீதிகளும் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டன. அதிவேக
நெடுஞ்சாலைகள், கிராமிய வீதிகள் உள்ளிட்ட
அனைத்து வீதிகளும் சம காலத்தில் கார்பட்
இடப்பட்டு அபிவிருத்தி
செய்யப்பட்டன.
அன்றைய ஜனாதிபதியான மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அபிவிருத்திப் பணிகளை முன்னெடுத்துச்
சென்ற
அதேவேளை, பாதுகாப்பு மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி
செயல ா ள ர ா க வி ருந ்த
தற்போதைய ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷ,
வடக்கு,
கிழக்கில் அழிவுற்ற
அனைத்து
நகரங்களையும் புனரமைக்கும் இலக்கை செயல்படுத்தி
வந்தார்.
யுத்தத்தினால் அழிந்த

டார். மீனுக்கு நீந்த கற்றுக் க�ொடுக்கத்
தேவையில்லை. எல்லா பாதிப்புகளையும் ஆழத்தில் மறைத்து அலை எழுப்பும் கடல் ப�ோல் அவருக்கும் பெரும் சக்தியுண்டு. அதன் பலனாகவே 17 வருட
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆட்சியை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கு 1994 ஆம் ஆண்டு ஆட்சி
அமைக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
அன்று த�ொடக்கம் இன்று வரை இடம்பெற்ற அனைத்து விடயங்கள் பற்றி
யும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கருதலாம். ஏனென்றால்அண்மைய சரித்திரம் பற்றி அனைவரும்
நன்றாக அறிவார்கள்.
வருடத்தில் 365 நாட்கள் உள்ளன.
அரசு விடுமுறை நாட்கள் சனி , ஞாயிறு
நாட்களை கழித்தால் எஞ்சுவது 261
நாட்கள் ஆகும். அதிலும் 42 நாட்கள்மேலதிக விடுமுறை நாட்களாகும். அதனால்
அரசு ஊழியர்கள் 219 நாட்களே வேலை
செய்ய வேண்டும்.
அதன்படி வேலை செய்ய வேண்டியது நூற்றுக்கு அறுபது வீதமாகும்.
நூற்றுக்கு 40 வீதம் விடுமுறை நாட்கள்

இன்று 75 வது
அகவையில்
ஆகும். ஒருமுறை உலக வங்கியானது இலங்கையின் அரச சேவை நாட்களைச் சுட்டிக்
காட்டி
விடுமுறைகளைக் குறைக்குமாறு
ஆல�ோசனை வழங்கியது
புதிதாக சேவைக்கு ஊழியர்களை இணைக்க
வேண்டாம் என்று கூறியது. ஆனால் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவற்றை நிராகரித்தார். 6 இலட்சமாக காணப்பட்ட அரச சேவையாளர்களை 16
இலட்சமாக அதிகரித்தார். பல வருடங்களாக
வேலையற்றிருந்த பட்டதாரிகளை தற்போது
மருந்துக்குக் கூட காண முடியாதுள்ளது.
நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு அனைத்துப் பிரிவினரையும் இணைத்துக் க�ொண்டுள்ளார். மலையகத்தின் ஏழு விதமான கறிகள், மாத்தறையின் எம்புள்தியல், புத்தளத்தின் கத்தரி கூட்டு,
யாழ்ப்பாணத்தின் ஆட்டுக்கறி வறுவல், கெக்கிராவையின் குரக்கன் மாவை உண்பவர்கள்
அனைவரும் ஒரு குடும்பத்தின் பங்குதாரர்கள்
ஆகியுள்ளார்கள். இனவாதத்தை சுக்குநூறாக்கினார். 30 வருட கால யுத்தத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மஹிந்த ராஜபக்ஷ 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனா-

நகரங்கள் அனைத்தும்
பு து ப ் ப ொ லி வு டன்
காட்சியளிக்க ஆரம்பித்தன. குறிப்பாக ஏ-09 விதி அதிவேக நெடுஞ்சாலை ப�ோல் இன்றும் காட்சியளிக்கிறது.
ஜனாதிபதியாகவிருந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ஆரம்பித்த அபிவிருத்திப் பணிகள் துல்லியமாக முன்னெடுக்கப்பட்ட ப�ோதும் நல்லாட்சி
அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அவை அனைத்தும் ஸ்தம்பிதம் ஆகின. அபிவிருத்தி என்ற

இலக்குகள் அனைத்தும் மறக்கடிக்கப்பட்டு
அதிகாரப் ப�ோட்டி தலைதூக்கியது.
அடுத்து வந்த தேர்தலில் ஜனாதிபதியாக
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வெற்றி அடைந்ததும்
மீண்டும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதமராகப் பதவியேற்றுக்
க�ொண்டார்.
இதனையடுத்து
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, தனது
‘சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு’ என்ற க�ொள்கைப் பிரக-

டனத்தின் ஊடாக இடைநடுவில் கைவிடப்பட்ட
அனைத்து அபிவிருத்திகளையும் முன்னெடுப்பதற்காக புதிய அமைச்சரவையை உருவாக்கிக்
க�ொண்டார்.
ப�ொருளாதாரம்,
விவசாயம்
உள்கட்டமைப்பு, வீதி
அபிவிருத்தி,, நெடுஞ்சாலைகள், கிராமிய வீதிகள்
மனைப்
ப�ொருளாதாரம் உள்ளிட்ட கிராமிய
மக்களை
மையமாகக்
க�ொண்டு இந்த அமைச்சரவை உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு இலட்சம் கி.மீ
கிராமிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான
ஒரு வேலைத் திட்டத்தை
அவர் உருவாக்கினார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் எண்ணக்கருவில் உருவான
‘சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு’என்ற வேலைத் திட்டத்திற்கமைய சுமார் ஒரு
இலட்சம் கி.மீ வீதிகளை
அபிவிருத்து செய்வதற்கான இலக்கு அதற்கான
அமைச்சரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, இராஜாங்க அமைச்சர் நிமால் லான்சா ஆகிய�ோர்
இதனை செயற்படுத்தி வருகின்றனர். கிராமிய
மக்களின் உட்கட்டமைப்பு ப�ொருளாதாரம்
மேம்படுத்தப்படுவதுடன் அவர்களது அன்றாட
வாழ்வியலை மேம்படுத்தவும், சுற்றுலாத்து-

எமது தேசத்துக்கு சமாதானத்தை பெற்றுத் தந்த அரசியல் தலைவர்...
அனைத்துலக
சமயத்
தவர்களுக்கான
யுனெஸ்கோ மாநாட்டில் இலங்கையின்
அனைத்து சமயத் தலைவர்களும் பங்குபற்றி இலங்கை நாட்டை பெருமைப்படுத்தினர். இலங்கை மதத்தில் நல்லிணக்கம்
க�ொண்ட நாடு என்பதை இது வலியுறுத்தியது. அம்பாந்தோட்டை வரண்ட வலயத்தில் அழகான துறைமுகம், வியக்கத்தக்க
விமான நிலையம், தாவரவியல் பூங்கா, சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம் என்பவற்றை
அமைத்து யாருமே திரும்பிப் பார்க்காத அம்-

பாந்தோட்டையை மஹிந்த ராஜபக்ஷ பரம்பரையினர் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தனர்.
உலகத் தலைவர்கள் வர மறுத்த காலம்
மாறி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில்
இலங்கை வர ஆரம்பித்தனர். இலங்கையைப் பாராட்டினர். மகிந்த ராஜபக்ஷவையும் பாராட்டினர். இவர் ஒரு தலைச்சிறத்த
ப�ௌத்த பண்பாளர். அத்தோடு ஏனைய
மதங்களையும் மதிக்கும் பண்பு க�ொண்டவர்.
திருப்பதி வெங்கடேஸ்வர பெருமான்

வேளைகளில் வாழ்க்கைஆபத்து நிறைந்ததாகவும் காணப்பட்டது.
அந்த ஆபத்தைக் கூட இனிமையாக
மாற்றக் கூடியவர் .பூமி கூட புதிதாக மலர்வது அதிக மழையினால்தான் .அப்போதே
புதிய விதைகள் முளை விடும். பின்னர் அவை
பெரும் விருட்சங்கள் ஆகும்.
பூமியை புதிதாக மலரச் செய்ய வேண்டும்.
அதற்காக மேலும் மேலும் அதிக மழை
வேண்டும். சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான ஆரம்பம் அதுவேயாகும். அதற்காக நாட்டைப்
பாதுகாத்த பெருமைக்குரிய தலைவராக ஆயிரமாயிரம் அடிகள் முன்னோக்கிச் செல்ல கிருவாபத்துவயில் உதித்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவால்
இயலும். தனது வாழ்க்கையில் எழுபத்தைந்தாவது வயதை பூர்த்தி செய்யும் அவருக்கு
அனைவரினதும் வாழ்த்துகள் உரித்தாகும்
என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.

த
- ர்மன் விக்ரமரத்ன...
தமிழில்:

வயலட்

ஒரு இலட்சம் கி.மீ கிராமிய வீதிகள்
மூன்றாண்டு காலத்தில் அபிவிருத்தி

ஜனாதிபதி, பிரதமரின் வழிகாட்டலில்
துரித கதியில் திட்டம் முன்னெடுப்பு
2014ஆம் ஆண்டு ‘மஹிந்த சிந்தனை உலகை
வெல்வதற்கான வழி’ என்ற க�ொள்கைப் பிரகடனத்தின் கீழ் அபிவிருத்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக உள்கட்டமைப்பு
வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டன. ஒரு நாட்டின்
அபிவிருத்திக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படும் வீதி அபிவிருத்திகள் பிரதானமாக
அனைத்து பிரதேசங்களிலும் சமமாக முன்னெடுக்கப்பட்டன
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நாட்டின்

திபதித் தேர்தலில் த�ோல்வியடைந்தது எதிரணியினருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கும்
என்பதில் சந்தேகமில்லை. அவர் மீண்டும்
தனது வெற்றியை வாழ்நாளில் பெற்றுள்ளார்.
இருள் என்பது ஒளியின் ஒரு பகுதியே. இரவு
பாதையில் பயணம் செய்யாமல் எவர�ொருவராலும் அருண�ோதயத்தை ந�ோக்கி செல்ல
முடியாது. மீண்டும் 5 வருட காலத்தில் நாட்டிற்கு அதனை நிரூபித்தார். அவர் மீது 2015
த�ொடக்கம் 2019 வரை சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் சரித்திரத்தால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.
நீண்ட காலம் மறைக்க முடியாத மூன்று
விடயங்கள் உள்ளன, அவை சூரியன் சந்திரன்
மற்றும் உண்மை என்பனவாகும். அதனாலேயே
உண்மையை புரிந்து க�ொண்ட நாட்டு மக்களில்
அநேகமான�ோர் இன்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின்
அரசியல் ந�ோக்கிற்காக ஆஜராகியுள்ளார்கள்.
தாய்நாட்டை காப்பாற்றிய பெருமைக்குரிய
அவர் க�ௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார். மக்களுக்கு
சேவை செய்வதில் வெற்றி காண்பவர். எவ்வேளையும் வாழ்க்கையைப் பற்றி திருப்தியான
உணர்வே அவரிடம் காணப்படுகின்றது. சில-

மீது
அளவற்ற
பக்தி
க�ொண்டவர்.
நைனாதீவு ஸ்ரீநாகபூசணி அம்பாள், நல்லூர்
கந்தசுவாமி ஆலயம், கீரிமலை நகுலேஸ்வரர் ஆலயம் ப�ோன்ற ஆலயங்களுக்கும்
சென்று வழிபட்டு வந்தவர்.
இரண்டு முறை ஜனாதிபதியாக இருந்து
தற்போது பிரதமராகவும் அரசியலில் எதிர்நீச்சல் ப�ோட்டு வந்தவர் என்றால் அது
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆவார்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டு, எதிர்க் கட்சித் தலைவராகி,

றையை மேம்படுத்தவும் ந�ோக்காகக் க�ொண்டு
இந்த கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி திட்டத்தை
முன்னெடுக்க நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு இலட்சம் கில�ோ மீற்றர்
வீதியை அபிவிருத்தி செய்யும் திட்டத்தின் கீழ்
இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளில் அப்பணியை
நிறைவு செய்வதை இலக்காகக் க�ொண்டு
திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இதன் கீழ்
2020 ஆம் ஆண்டு 30 ஆயிரம் கில�ோ மீற்றர்
கிராமிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு
அரசாங்கம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
ஒரு இலட்சம் கில�ோ மீற்றர் வீதிகள் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து அதிவேக
நெடுஞ்சாலைகளில் உள்நுழைவு பாதைகளை
இணைக்கும் கிராமிய பாதைகளை அபிவிருத்தி செய்வது முதற் கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அதேப�ோன்று கிராமியப் பகுதியில்
மரங்களால், கயிறுகளால் அமைக்கப்பட்ட
சிறிய பாலங்களை அகற்றி, நிரந்தரமான சக்தி
வாய்ந்த க�ொங்கிறீட் பாலங்களை அமைப்பதுவும் இந்தக் திட்டத்தில் இணைத்துக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக வீதி அபிவிருத்தியின் ப�ோது 02 மில்லியன் மரக்கன்றுகளை
நடுவது இந்தத் திட்டத்தில் பிரதானமாக உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது.

கே. அச�ோக்குமார்...
2020ஆம் ஆண்டு 30 ஆயிரம் கில�ோ மீட்டர்
கிராமிய வீதிகளை நிறைவு செய்யும் ந�ோக்குடன் இத்திட்டம் துரிதமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
திட்டத்தை முன்னெடுக்கும் ப�ோது வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை. மகநெகும நிறுவனம்,
அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணத்துறை
அதிகார சபை ஆகியவற்றின் பங்களிப்பும்
பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.

(14ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அமைச்சராகி, பிரதமராகி, இரண்டு முறை
ஜனாதிபதியாகி பின்னர் சாதாரண பாராளுமன்ற உறுப்பினராகி மீண்டும் எதிர்க்கட்சி
தலைவராகி இப்பொழுது பிரதமராக இருக்கின்றார்.
தனது 50 வருட அரசியல் பாராளுமன்ற வாழ்க்கையில் எல்லாப் பதவிகளையும் வகித்தவர். இலங்கை வாழ் இந்துக்கள் அனைவரும் அவரது சேவைக்கு
மனதார பிரார்த்தித்து, இறைவன் அவருக்கு இன்னும் சக்தியும் ஆசியும் வழங்கி

இலங்கை நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கான வளத்தை வழங்க வேண்டும்.
நவம்பர் 18 மாலை இந்து ஆலயங்களில்
பிரதமருக்கும் இலங்கை வாழ் மக்களின்
சுபீட்சமான வாழ்வுக்கும் இந்துக்களாகிய
நாங்கள் ஆசிவேண்டி பிரார்த்திப்போம்.
வடக்கின் வசந்தம், கிழக்கின் உதயம்,
சுபீட்சமான வாழ்க்கை என்பது மீண்டும்
சிறப்பாக நடைபெற்று இலங்கை வாழ்
மக்கள் அனைவரும் நல்வாழ்க்கை வாழ இந்நாளில் இறைவனை பிரார்த்திப்போம்.

2020 நவம்பர் 18 புதன்கிழமை
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மாத்தளை மாவட்டத்தில் ஆரம்பக்கல்வியை மக்கள் சேவைக்காக வாழ்நாளில் மூன்றில்
இரண்டு பகுதியை அர்ப்பணித்தவர்
பெறமுடியாமல் 404 சிறார்கள் வாழ்த்துச் செய்தியில் செந்தில் த�ொண்டமான்
உக்குவளை விசேட நிருபர்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் சுமார்
404
மாணவர்கள்
ஆரம்பக்
கல்வியை பெறமுடியாமல் இருப்பதாக அண்மைக்கால தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர்
விவகார அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ தலைமையில் அண்மையில்
இடம்பெற்ற கிராமிய அபிவிருத்தி
செயலமலர்வின் ப�ோதே இவ்விடயம்
த�ொடர்பில் தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.
இதுத�ொடர்பில் மகளிர் விவகார
சிறுவர்
அபிவிருத்தி இராஜாங்க
அமைச்சர்,
பியால்
நிஸாந்த
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோது, பாலர்
பாடசாலை சம்பந்தமாக தேசிய
மட்ட க�ொள்கை பிரகடனம�ொன்று
தற்பொழுது தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்நாட்டில் ஒவ்வொரு
குழந்தைக்கும் பாடசாலை கல்வி
கட்டாயம் என்பதை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு
வருகின்றது. பாலர் பாடசாலைகள்
சம்பந்தமாக பலதரப்பட்ட இடையூறுகளும் சிக்கல்களும் காணப்படுவத�ோடு, அவற்றை நிவர்த்தி செய்திட
அவசர நடவடிக்கைகளை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வின்
பணிப்புரைக்கமைய நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றோம். மாத்தளை

மாவட்டத்தில் பாலர் பாடசாலைகள் மற்றும் குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையங்களை அபிவிருத்தி
செய்திட தேவையான நிதி உடனடியாக வழங்கப்படும். மாத்தளை
மாவட்ட வீதிய�ோர சிறார்களை
பாதுகாத்திட மாத்தளை மாநகரை
மையமாக வைத்து ஒரு மத்திய
நிலையத்தை அவசரமாக ஆரம்பிக்க துரித நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நிஸாந்த
மேலும் தெரிவித்தார்.
இச்செயலமலர்வில் உள்ளூராட்சி
மாகாண சபைகள் அரச சேவைகள்
அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்ன-

க�ோன், மத்திய மாகாண ஆளுனர்
சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி லலித் யூ
கமகே,
இராஜாங்க
அமைச்சர்களான விதுர விக்கிரம நாயக்க, சிசர
ஜயக்கொடி, சீதா அரம்பே ப�ொல
,லசந்த அழகிய வண்ண, விஜித்த
பேருக�ொட, தேனுக்க விதான கமகே,
பியங்கர
ஜயரத்தன,
மாத்தளை
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ர�ோஹண குமார திஸாநாயக்க,
பிரமித்த பண்டார தென்னக�ோன,
நாலக்க க�ோட்டே க�ொட மற்றும்
மாத்தளை மாவட்ட உள்ளூராட்சி
மன்றங்களின் தவிசாளர்கள், உறுப்பினர்கள், அரச அதிகாரிகள் பலரும்
கலந்துக் க�ொண்டனர்.

தனது வாழ்நாளில் மூன்றில் இரண்டுப்
பகுதியை மக்கள் சேவைக்காக அர்ப்பணித்து
தற்போதைய பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மை பெற்றுக் க�ொண்ட
பெருமையுடன் மக்கள் ஆட்சி புரிந்துக�ொண்டிருக்கும் மகத்தான மக்கள் தலைவர் பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு, 75ஆவது பிறந்ததின வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்வதில்
பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன் என பெருந்தோட்டங்களுக்கான பிரதமரின் இணைப்புச் செயலாளர் செந்தில் த�ொண்டமான் பிரதமருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்தில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்
வாழ்க்கையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் சகஜமானவை. அரசியலில் அவ்வாறான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வதென்பது சகஜம். பல சூழ்ச்சிகள், சதிவலைகளை தாண்டி தன் ப�ொறுமை
எனும் ஆயுதத்தால் மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன்
தீர்ப்பு என்பதை மீண்டும் நிரூபித்த பெருமைக்குரியவரே பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ.
சர்வதேசமே தன்னை வீழ்த்திடக் காத்திருந்த
ப�ோதிலும், தன் மக்கள் சக்தியை மாத்திரம்
நம்பி, நாட்டு மக்களுக்காய் தன் வாழ்வின் பெரும்
பகுதியை அர்ப்பணித்திருக்கும் பெருந்தலைவராகவே அவரை மக்கள் ப�ோற்றுகின்றனர்.
எத்தகைய தடைகள் வந்தாலும், தளராத மனத்திடத்துடன், அத்தடைகளை மக்கள் சக்தி மூலம்
உடைத்தெறியும் அரசியல் வல்லமை, அரசியல்
சாணக்கியம், அரசியல் இராஜதந்திரம் அனைத்தையும் திரட்டி, வெற்றிவாகை சூடிவந்த பெருமை, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவையே சாரும்.
இன்றைய சூழ்நிலையில், நாட்டின் அனைத்து
மக்களும் எதிர்பார்க்கும் அனைத்துத் தேவைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய ஆளுமை, அவரிடம் இருப்-

பதாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இனம், மதம்,
ம�ொழி பேதமின்றி, அனைத்து மக்களதும் அபிலாசைகளைச் சீர்தூக்கி, சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்கித் தரவேண்டுமென்பதையே, பிரதமரிடம்
மக்கள் வேண்டி நிற்கின்றனர்.
அதற்கான வல்லமை கிடைக்கப்பெறுவத�ோடு,
நிஜமான மக்கள் தலைவராக, மக்களில் ஒருவராக,
மக்களின் துயர் துடைப்பதற்காகத் தன் வாழ்நாளை
அர்ப்பணித்திருக்கும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு, நீண்ட ஆயுளும் ச�ௌபாக்கியமும் கிடைக்க
வேண்டுமென, எல்லாம்வல்ல இறைவனைப்
பிரார்த்திக்கிறேன்.”

ப�ோக்குவரத்து உபப�ொலிஸ்
பரிச�ோதகருக்கு க�ொர�ோனா
(எம்.ஏ.அமீனுல்லா, கண்டி தினகரன்
சுழற்சி நிருபர்)

பேராதனை ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ோக்குவரத்துப் பிரிவில் கடமையாற்றும் உப
ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் ஒருவருக்கும் அவருடன் த�ொடர்புடைய மேலும்
ஐந்து
ப�ொலிஸ் அதிகாரிகளும் க�ொர�ோனா
த�ொற்றாளர்களாக
கண்டறிப்பட்டுள்ளதாக கண்டி சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அதிகாரி
சுதத் மாசிங்க தெரிவித்தார்.
இது குறித்து, கண்டி சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ்
அதிகாரி கூறுகையில் :
க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களாக
கண்டறிப்பட்டுள்ளதாக
கூறும்
ப�ொலிஸ்
அதிகாரி, வெளித�ொடர்புகள் இல்லாத
நிலையில் தமது ச�ொந்த வாகனத்திலேயே

பயணித்துள்ளார் எனவும் தெரியவருகின்றது அதேவேளை, உப ப�ொலிஸ் அதிகாரிக்கு ஏற்பட்டுள்ள காய்ச்சல் காரணமாக
கடந்த 14 ஆம் திகதி பேராதனை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில் அவர்மீது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள PCR பரிச�ோதனையில் , அவர்
க�ொர�ோனா த�ொற்றுதலுக்கு உள்ளாகியிருப்பதாக
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக
அவர் கூறினார்.
மேலும் உப ப�ொலிஸ் அதிகாரி ப�ொருட்கள் க�ொள்வனவுக்காக சென்றிருந்த பல
கடைகளின் ஊழியர்களையும் அவரது
குடும்ப உறுப்பினர்களையும் சுய தனிமைப்படுத்தலில் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிரேஷ்ட
ப�ோலிஷ் அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார்.

ந�ோட்டன் பிரிட்ஜில் ஒருவருக்கு க�ொர�ோனா
ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர், நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட ஒஸ்போன் - மிட்போட் டிவிசனில் ஒருவருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதியாகியுள்ளது.
க�ொழும்பு களனி பகுதியில் சீனித்தொழிற்சாலையில் வேலை செய்த ஒருவருக்கே த�ொற்று
இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
க�ொழும்பிலிருந்த ஹற்றன் வந்த இவர்
தியகல சந்தியிலிருந்து உறவினர் ஒருவருக்கு
ச�ொந்தமான முச்சக்கரவண்டியில் தனது
மிட்போட் டிவிசனிலுள்ள வீட்டிற்கு நேற்றுமுன்தினம் மாலை வந்துள்ளார் .
கடந்த 15 ஆம் திகதி குறித்த நபர் உட்பட
சீனித்தொழிற்சாலையில் வேலை செய்த 15
பேருக்கு க�ொழும்பில் பி.சி.ஆர் பரிச�ோதனை
மேற்கொண்ட நிலையிலே அவர் நேற்று வீட்டுக்கு வந்துள்ளார்.
எனினும் க�ொழும்பில் மேற்கொண்ட பி .சி.
ஆர் பரிச�ோதனை அறிக்கையில் அவருக்கு
த�ொற்று இருப்பது உறுதியானதையடுத்து
சுகாதார அதிகாரிகள் கினிகத்தேனை சுகாதார
அதிகாரிகளுக்கு தகவல் வழங்கியுள்ளனர். திய-

கலயிலிருந்து முச்சக்கரவண்டியில் வந்த நபர்
ந�ோட்டன் ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு சென்று
பதிவு செய்துவிட்டு மிட்போட் டிவிசனிலுள்ள
தனது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
த�ொற்று உறுதியான நபரின் வீட்டிலுள்ளவர்கள் அவர�ோடு த�ொடர்புபட்டவர்களை சுயதனிமைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குள்ளான நபரை
மாத்தறை சுயதனிமைப்படுத்தல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்ல நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மஸ்கெலியா சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
எம்.சந்திர ராஜான் தெரிவித்தார்.

ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் நுவரெலியா
மாவட்டத்தில் ஹப்புகஸ்தன்ன தமிழ் வித்தியாலயம் முதலிடம்
ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்,
ஹட்டன் விசேட நிருபர்

ஐந்தாம்
ஆண்டு
புலமை
பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளில்
ஹப்புகஸ்தன்ன தமிழ் வித்தியாலய மாணவி 196 புள்ளிகளை
பெற்று நுவரெலியா மாவட்ட
மட்டத்தில் முதலாம் இடத்தினை
பெற்றுள்ளார். மஸ்கெலிய அப்புகஸ்தன்னை
மேற்பிரிவைச்
சேர்ந்த நந்தகுமார் , தம்பதிகளின் புதல்வி நவிசனா என்ற
மாணவியே 196 புள்ளிகளைப்
பெற்று நுவரெலியா மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார். மாவட்ட மட்டத்தில்
சித்தி பெற்ற மாணவியின் வீட்டுக்குச் சென்ற
ஹற்றன் கல்வி வலயப்பணிப்பாளர் பி.ஸ்ரீதரன். அதிபர் செல்லையா ஜ�ோதிவேல்,
வகுப்பாசிரியை
கருப்பையா சிவமலர்
ஆகிய�ோர் மாணவியை பாராட்டியது மாத்திரமன்றி பரிசில்களையும் வழங்கியுள்ளனர்.

நந்தகுமார் நவிசனா 1- 96, விஜயகுமார்
திலுக்ஷன் - 173, சிவகுமார் மதுஷிகா - 167,
சிவகுமார் டிஷானியா – 164 ஆகிய�ோர்
வெட்டுப்புள்ளிக்கு மேலதிகமாக பெற்று
சித்தியடைந்துள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் மிக பின்தங்கிய பாடசாலைகளில் குறிப்பிட்டுக் கூறத்தக்க பாடசாலைகளில் இதுவும் ஒன்று.

