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மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்்கயளிககும்
அபிவிருத்தி வே்ைத் திட்டங்கள்

சுதந்திர இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் 
முக்கியத்துவம் மிக்கை நாள் நவம்்பர் 18 ஆம் 

திகைதி. இந்நாட்டு வரலாற்றில் ்பல்்வறு சாத்ைகை்ை 
மாத்திரமல்லாமல், புரட்சிகைர மாற்்றஙகை்ையும் 
ஏற்்படுத்தியவராை முன்ைாள் ஜைாதி்பதியும், இன்்்றய 
பிரதமருமாை மஹிந்த ராஜ்பக்ஷவின் பி்றந்த திைம் 
இன்்றாகும். அ்த்நரம் இந்நாட்டு அரசியலில் 
முன்்ைாரு ்்பாதும் எந்த்வாரு ்தர்தலிலும் 
்்பாட்டியிடாது ்நரடியாகை ஜைாதி்பதித் ்தர்தலில் 
்்பாட்டியிட்டு ்்பரும்்பான்்ம மக்கைளின் ஆ்ை்ய 
முதல் மு்்றயி்ல்ய ்்பற்று, நி்்ற்வற்று அதிகைாரம் 
்கைாணட ஜைாதி்பதியாகை ்வற்றி ்்பற்்ற ்கைாட்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷ ஜைாதி்பதியாகைப் ்பதவி ஏற்றுக் ் கைாணட நாளும் 
இது்வயாகும்.

ஒரு வருடத்திற்கு முன்ைர் அவர் அநுராதபுரம் 
ருவன்்வலிசாய புனித பிர்தசத்தில் ஜைாதி்பதியாகைப் 
்பதவி்யற்றுக் ்கைாணடார். முன்ைாள் ஜைாதி்பதியாை 
மஹிந்த ராஜ்பக்ஷ பிரதமராைார். அத்ைத் ்தாடர்ந்து 
கைடந்த ஐ.்த.கை ஆட்சிக் கைாலத்தில் ்மற்்கைாள்ைப்்பட்ட 
நடவடிக்்கைகைைால் நாட்டுக்கும் மக்கைளுக்கும் ஏற்்பட்டிருந்த 
்பாதிப்புகை்ை நிவர்த்தி ்சயவதிலும் நிவாரைம் ்்பற்றுக் 
்கைாடுப்்பதிலும் முன்னுரி்ம அளித்து நடவடிக்்கைகை்ை 
்தாடஙகிைர். அந்த வ்கையில் '்சௌ்பாக்கியத்தின் 
்நாக்கு' ்தசிய ்வ்லத் திட்டத்திற்கு அ்மய கைடந்த 
ஒரு வருட கைாலப் ்பகுதியில் ்பல்்வறு ் வ்லத் திட்டஙகைள் 
முன்்ைடுக்கைப்்பட்டுள்ைை. குறிப்்பாகை மக்கைள் மீது 
சுமத்தப்்பட்டிருந்த ்பத்து வரிகை்ை முற்்றாகை நீக்கிய்தாடு 
வற் வரி உள்ளிட்ட ஐந்து வரிகைளில் சீர்திருத்தம் ்சயது 
மக்கைளுக்கு நிவாரைம் ்்பற்றுக் ்கைாடுத்துள்ைைர்.

அ்த்நரம் நாட்டுக்கு ்பாதகைமாை மு்்றயில் 
்ஜனீவா மனித உரி்மகைள் ்்பர்வயில் அ்மரிக்கை 
அனுசர்ையில் ்கைாணடு வரப்்பட்டிருந்த 30/1 
என்்ற பி்ரர்ைக்கு வழஙகைப்்பட்ட இ்ை 
அனுசர்ையிலிருந்து இலங்கை உத்தி்யாகைபூர்வமாகை 
்வளி்ய்றவும் வழி ்சயயப்்பட்டது. அத்்தாடு 
கைடந்த ஆட்சிக் கைாலத்தில் அரசியல்மப்புக்கைாை 19 
திருத்தத்்தக் ்கைாணடு வந்து ்மற்்கைாள்ைப்்பட்டிருந்த 
்பலவீைஙகை்ை சீர்்சயயும் வ்கையில் 20வது 
திருத்தம் ்கைாணடு வரப்்பட்டு அரசியல்மப்பு மீணடும் 
்பலப்்படுத்தப்்பட்டுள்ைது.

இ்வ இவவாறிருக்கை, வீண விரயஙகை்ைக் 
கைட்டுப்்படுத்தும் ்நாக்கில் ்பல்்வறு நடவடிக்்கைகைள் 
முன்்ைடுக்கைப்்பட்டுள்ைை. அவற்றில் ஜைாதி்பதிக்கைாை 
்பணியாள் ்தாகுதி கு்்றப்பு, அரச நிறுவைஙகைளில் 
அரச இலச்சி்ை்ய மாத்திரம் கைாட்சிப்்படுத்தும் ஏற்்பாடு, 
அ்மச்சர்கைள் மற்றும் இராஜாஙகை அ்மச்சர்கைளுக்கைாை 
வாகைை இ்றக்குமதி மூன்று வருடஙகைளுக்கு இ்டநிறுத்தம், 
அ்ைத்து அ்மச்சுக்கைளும் அரச கைட்டடஙகைளில் 
அ்மக்கைப்்பட ஏற்்பாடு என்்பை குறிப்பிடத்தக்கை்வயாகும். 
அத்்தாடு நாட்டுக்கு ் த்வயாை மருந்துப் ் ்பாருட்கை்ை 
நாட்டி்ல்ய உற்்பத்தி ்சயயும் நடவடிக்்கைகைள், 
வா்ழச்்ச்ை கைடதாசி ஆ்ல மீணடும் இயக்கைப்்படல், 
உள்நாட்டில் உற்்பத்தி ்சயயக் கூடிய அ்ைத்து உைவுப் 
்்பாருட்கைளின் உற்்பத்திகை்ை ஊக்குவித்தல் என்்பைவும் 
சுட்டிக்கைாட்டத்தக்கை்வயாகும்.

்மலும் 57 ஆயிரம் ்பட்டதாரிகைளுக்கு ஒ்ர தட்வயில் 
்தாழில்வாயப்பு, கு்்றந்த வருமாைம் ்்பறும் 
குடு்பஙகை்ைச் ்சர்ந்த கைல்வி ்்பாதுத் தராதர சாதாரை 
தரத்தில் சித்திய்டயாத ஒரு இலட்சம் ்்பருக்கு அரச 
்தாழில் வாயப்்்ப ்்பற்றுக் ்கைாடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 
முதற்கைட்டமாகை 37 அயிரம் ்்பருக்கு ்தாழில் வாயப்பு 
என்்பைவும் குறிப்பிடத்தக்கை திட்டஙகைைாகும்.

இ்த்வ்ை, ்கைாவிட் 19 ்தாற்்்றக் 
கைட்டுப்்படுத்தவும் உச்ச்பட்ச நடவடிக்்கைகைள் ஜைாதி்பதி 
த்ல்மயில் ஆரம்பிக்கைப்்பட்டு முன்்ைடுக்கைப்்பட்டு 
வருகின்்றை. கைடந்த மார்ச் மாத நடுப்்பகுதி முதல் 
இந்நாட்டில் இத்்தாற்று ்பதிவாகைத் ்தாடஙகியதும் 
இந்நடவடிக்்கைகைள் ஆரம்்பமாகிை. இதன் வி்ைவாகை 
ஏப்ரலின் பின்ைர் இத்்தாற்று ் ்பருவீழ்ச்சி அ்டந்த்தாடு 
ஜுன் முதல் நாட்டில் கைட்டம் கைட்டமாகை இயல்பு நி்ல 
ஏற்்படுத்தப்்பட்டது. இத்்தாற்்்றக் கைட்டுப்்படுத்துவதற்கைாகை 
முன்்ைடுக்கைப்்பட்ட நடவடிக்்கைகைைால் மக்கைள் 
்்பாருைாதார ரீதியில் ்பாதிக்கைப்்படுவ்தத் தவிர்க்கும் 
வ்கையில் ்பல்்வறு நிவாரை நடவடிக்்கைகைளும் 
்மற்்கைாள்ைப்்பட்டை. அவற்றில் 73 இலட்சம் 
குடும்்பஙகைளுக்கு இரணடு மாதஙகைள் ஐயாயிரம் 
ரூ்பா வீதம் நிதியுதவி ்்பற்றுக் ்கைாடுக்கைப்்பட்ட்ம 
குறிப்பிடத்தக்கை நடவடிக்்கையாகும்.

இத்்தாற்று மீணடும் த்லதூக்கியுள்ைதால் 
அத்ைக் கைட்டுப்்படுத்தும் நடவடிக்்கைகைள் மக்கைளின் 
அன்்றாட வாழ்வாதாரம், நாட்டின் ்்பாருைாதாரம் 
உள்ளிட்ட அ்ைத்துத் து்்றகைளும் ்பாதிக்கைப்்படாத 
வ்கையில் தற்்்பாது முன்்ைடுக்கைப்்படுகின்்றை.

இவவாறு நாட்டிைதும் மக்கைளிைதும் நலன்கை்ை 
முன்னி்லப்்படுத்தி ஜைாதி்பதியிைதும் பிரதமரிைதும் 
த்ல்ம, ஆ்லாச்ை, வழிகைாட்டல்கைளின் கீழ் ்பல்்வறு 
்வ்லத்திட்டஙகைள் கைடந்த ஒரு வருட கைாலப் ்பகுதியில் 
முன்்ைடுக்கைப்்பட்டுள்ைை. இவற்றின் வி்ைவாகை மக்கைள் 
மத்தியில் புதிய நம்பிக்்கையும் எதிர்ப்்பார்ப்பும் ்தாற்்றம் 
்்பற்றுள்ை்தாடு நாட்டிலும் புத்்தழுச்சி ஏற்்பட்டுள்ைது.

ஆகை்வ ்சௌ்பாக்கியத்தின் ்நாக்கின் மூலம் நாடு 
மறுமலர்ச்சியும் சுபீட்சமும் ்்பற்று வைமாை வாழ்்வ 
மக்கைள் அனு்பவிக்கும் கைாலம் ் வகுதூரத்தில் இல்்ல என்்பது 
்தளிவாகி்றது. அதைால் கைட்சி அரசியல் ்்பதஙகைளுக்கு 
அப்்பால் ஜைாதி்பதி, பிரதமர் த்ல்மயில் சகைலரும் 
ஒன்று்பட்டு நாட்்ட கைட்டி்யழுப்்ப முன்வர ்வணடும் 
என்்ப்த மக்கைளின் இன்்்றய எதிர்்பார்ப்்பாகும்.
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த்பால் ்்பட்டி இலக்கைம் : 834
்தா்ல்்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

்்பக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விைம்்பர முகைா்மயாைர் : 2429321

ஒருவன் நமக்குச் செய்த உ்தவியை மறப்பது அறம் 
அன்று; அவன் செய்த தீயமயை அப்்போ்்த மறப்பது 
அறம்.

நன்றி ம்றப்்பது நன்்றன்று நன்்றல்லது
அன்்்ற ம்றப்்பது நன்று

குறள் தரும் சிநதனை

ஒரு நோட்டில் அபிவிருத்தி செயைப்பட ்வண்டிை 
்பல்்வறு துயறகளுள் கல்வித்துயற மிகவும் 
முக்கிைமோன்தோக கரு்தப்படுகின்றது. மயைைக 

கல்வித்துயறயின் அபிவிருத்தியினோல் ்பல்்வறு ெோ்தக 
வியைவுகள் ஏற்படும். என்வ்தோன் மயைைக கல்வித் 
துயறயின் அபிவிருத்தி கருதி ்பைரும் முக்கிை கவனம் 
செலுத்தி வருகின்றனர்.

 இந்த வயகயில் உைர்கல்வி குறித்து நோம் ்்பசுகின்ற 

்்போது ்பல்கயைக்கழகஙகள் உைர்கல்விக்கு 
உநதுெக்திைோக அயமகின்றன. எமது நோட்டில் ்பை 
்பல்கயைக்கழகஙகள் கோணப்படுகின்றன. எனினும் 
மயைைக அயடைோ¬ைத்¬துடன் கூடிை ்பல்கயைக்-
கழகம் ஒன்று இல்ைோ்த நியையில், மயைைக ்பல்கயைக்-
கழகம் என்ற ஒன்று ஏற்படுத்்தப்பட ்வண்டும் என்று 
ச்தோடர்ச்சிைோன வலியுறுத்்தல்கள் இடம்ச்பறறு 
வந்தயம குறிபபிடத்்தக்க்தோகும். இ்தயன இன்யறை 
ஜனோதி்பதியின் ்தயையமயின் கீழ் நியற்வறறும் 
வோயபபு ஏற்பட்டுள்ைது.

மத்திை அதி்வகப்போய்த மறறும் ஏயனை 
அதி்வகப ்போய்தகயை துரி்தகதியில் நிர்மோணிப்ப்தறகு 
ஜனோதி்பதி ்கோட்டோ்பை ரோஜ்பக்ஷ ்பணிபபுயர 
விடுத்துள்ைோர். இ்தன் மூைம் மயைைக கிரோமஙகள் ்பை 
அபிவிருத்திையடை உள்ைன. அஙகு வோழும் மக்கள் 
்தமது உற்பத்திப ச்போருட்கயை ெநய்தப்படுத்்த சிறந்த 
வோயபபு ஏற்படுகிறது.

 மு்தற கட்ட நிர்மோணப ்பணிகள் முடிவயடநதுள்ை 
மோத்்தயற ச்தோடக்கம் ஹம்்போந்்தோட்யட வயரயிைோன 
அதி்வகப ்போய்தயின் நிர்மோணப ்பணிகள் நியறவு 
செயைப்பட உள்ைன. மத்திை அதி்வகப ்போய்தயில் 
கடவத்ய்தயில் இருநது மீரிகம ஊடோக குருநோகல் வயர, 
குருநோகல் ச்தோடக்கம் ்தம்புள்ை வயர, ச்போதுசஹர 
மு்தல் கைசக்தர வயரயிைோன ்பகுதிகயை உடனடிைோக 
நியறவு செயை ்வண்டிைது பிறிச்தோரு செைற 
திட்டமோகும்.

கடவத்ய்த ச்தோடக்கம் ்தம்புள்யை வயரயிைோன 
அதி்வகப ்போய்தயின் நிர்மோணப ்பணிகள் 
முடிவயடந்த்தன் பின்னர் வோகனஙகள் வடக்கு, 
கிழக்கு மறறும் ்மல் மோகோணஙகளுக்கு மிக 
வியரவோக பிர்வசிக்கக் கூடிை்தோக இருக்கும். மக்கள் 
மிகவும் இைகுவோக ்பைணஙகயை ்மறசகோள்வ்தறகு 
வழி செயவ்்த இ்தன் ்நோக்கமோகும். வீதி 
முயறயமகளுக்கியடயில் சிறந்த ஒருஙகியணபய்பக் 
சகோண்ட ச்போருைோ்தோர வழிசைோன்றும் இ்தன் மூைம் 
உருவோகும். சிறு ெநய்தகள், உற்பத்தி மறறும் விற்பயன 
நியைைஙகள் ்்தோன்றும்.

 இஙகிரிை மு்தல் இரத்தினபுரி வயரயிைோன 76 
கி்ைோ மீறறர் வீதி நிர்மோணப ்பணிகயை வியரவோக 
்மறசகோண்டு ்்தசிை அதி்வக வீதி முயறயமயுடன் 
அவ்வீதி இயணக்கப்படவுள்ைது. இது ச்தறகு அதி்வக 
சநடுஞெோயையில் கஹதுடுயவயில் ஆரம்்பமோகும். 
கண்டி சுரஙகப ்போய்த நிர்மோணப ்பணிகயை துரி்தமோக 

்மறசகோள்வதும் அதிக வீதி சநரிெலுக்கு தீர்வோக 
அயமயும்.

 ்தற்்போது ்பகுதிைைவு நியறவு செயைப்பட்டுள்ை 
வீதி மறறும் ்போைஙகளின் நிர்மோணப ்பணிகயை 
துரி்தமோக நியறவு செயை ்வண்டுசமன்றும் கிரோமிை 
வீதி முயறயமயை ஏயனை வீதி முயறயமகளுடன் 
இயணந்த்தோக நவீனமைப்படுத்்த ்வண்டுசமன்றும் 
ஜனோதி்பதி குறிபபிட்டுள்ைோர்..

 கோலி வீதி மறறும் கடுவயை, யஹசைவல் 
மறறும் பிலிைந்தயை வீதிகளில் சகோழும்பு ்நோக்கி 
கோயை மறறும் மோயை ்நரஙகளில் நிைவும் வோகன 
சநரிெல்களுக்கு தீர்வுகயை ச்பறறுக் சகோடுக்கும் 
நடவடிக்யகயியனயும் வியரவு்படுத்துமோறு ஜனோதி்பதி 
்கோட்டோ்பை ரோஜ்பக்ஷ ்பணிபபுயர விடுத்துள்ைோர்.

 அதிக வோகன சநரிெயைக் சகோண்டுள்ை இடஙகயை 
இனஙகண்டு ்மம்்போைஙகளும் சுரஙகப ்போய்தகளும் 
நிர்மோணிக்கப்படவுள்ைன. ச்தமட்டசகோயட 
வனோத்்தமுல்யையின் ஊடோக ்பத்்தரமுல்யை 
வயரயிைோன வீதியை நிர்மோணிப்பது ்பறறியும் 
ஆரோைப்படவுள்ைது. அ்தன் மூைம் ச்போரயை மறறும் 
இரோஜகிரிை ெநதிகளில் நிைவும் வோகன சநரிெல்களுக்கு 
தீர்வுகள் கியடக்கும். அயனத்து நிர்மோணப 
்பணிகளிலும் உள்நோட்டு ச்போறியிைைோைர்களின் 
முழுயமைோன ்பஙகளிபய்ப ச்பறறுக் சகோள்ளுமோறு 
ஜனோதி்பதி  ்பணிபபுயர விடுத்துள்ைோர்.

 வீதிகயை நிர்மோணிப்ப்தறகு இயணைோக ச்போதுப 

்்போக்குவரத்து ்ெயவ அபிவிருத்தி செயைப்பட்டு 
வருகிறது. ்மோட்டோர் வோகனஙகளில் நகரஙகளுக்குள் 
பிர்வசிப்பய்த குயறப்ப்தறகு செோகுசு ்பஸ் வண்டிகள் 
மறறும் ்போடெோயை ்பஸ் வண்டிகளின் ்ெயவயை 
முயறப்படுத்துவது குறித்தும் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.

 கண்டியில் இரண்டு ்தயரக்கீழ் சுரஙகப ்போய்தகள் 
அயமக்கப்படவுள்ைன. வோகன சநரிெயையும், 
ச்போதுமக்கள் வீதியைக் கடக்கும் ்்போது ஏற்படக் 
கூடிை அனர்த்்தஙகயையும் ்தவிர்க்கும் ்நோக்குடன் 
இத்திட்டம் செைல்்படுத்்தப்படவுள்ைது. கண்டி 
்்போகம்்பயர ஆஸ்்பத்திரி முச்ெநதியிலும், 
குைக்கயர சிறுவர் வியைைோட்டு பூஙகோவிறகு முன் 
அம்பிட்டிை முச்ெநதியிலும், ்்பரோ்தயன ்்போ்தனோ 
யவத்திைெோயைக்கு முன்்போகவும் கட்டுகஸ்ச்தோட்யட 
அந்்தோனிைோர் மகளிர் கல்லூரிக்கு முன்்போகவும்  இந்த 
்தயர கீழ் சுரஙகப ்போய்தகள் அயமக்கப்படவுள்ைன. 
இ்தன் ்பணிகள் ்தற்்போது 50 வீ்தம் முறறுப 
ச்பறறுள்ைன.

   நீண்ட கோைமோக குண்டும் குழியுமோகக் கோணப்பட்ட 
பூண்டு்ைோைோ – சஹ்ரோ ்மல்பிரிவு வீதியை 
அபிவிருத்தி செயவ்தறகோன ்பணிகள் ஆரம்பித்து 
யவக்கப்பட்டுள்ைன.

பூண்டு்ைோைோ – சஹ்ரோ ்மல் பிரிவு ்்தோட்டத்தில் 
சுமோர் 3.5 கி்ைோ மீறறர் தூரம் 82 மில்லிைன் ரூ்போ 
செைவில் ்போய்தயை அகைமோக்கி கோ்பட் இட்டு 
புனரயமக்க நடவடிக்யக எடுக்கப்பட்டுள்ைது.

‘நோட்யடக் கட்டிசைழுபபும் செௌ்போக்கிை 
ச்தோயை்நோக்கு’ எனும் ச்தோனிபச்போருளில் 
ஒரு இைட்ெம் கி்ைோ மீறறர் தூரமுள்ை வீதிகயை 
அபிவிருத்தி செயயும் ்்தசிை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
கீழ் நுவசரலிைோ மோவட்டத்தில் ்பை வீதிகள் கோ்பட் 
இடப்பட்டு அபிவிருத்தி செயைப்பட நடவடிக்யககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ைன.

அரெ அலுவைர்களுக்கு உத்தி்ைோகபூர்வ விடுதிகயை 
ஒதுக்குவ்தறகோக அவ்விடுதிகளின் ்பரோமரிபபு 
நடவடிக்யககயை ்மறசகோள்ை திட்டமிடப்பட்-
டுள்ைது. அயமச்சின் கீழ் நயடமுயறப்படுத்்தப்படும் 
வீடயமபபுத் திட்டஙகளுடன் ச்தோடர்புயடை ெகை 
முகோயமத்துவ மறறும் நிர்வோக நடவடிக்யககயையும் 
நியற்வறறல், உரிை ்தரபபுக்களுடன் ஒருஙகி -
யணபபியன ்மறசகோள்ைல், அரெ அலுவைர்களின் 
்ெயவத் ்்தயவப்போட்யட அடிப்பயடைோகக் 

சகோண்டு ்தறகோலிக வதிவிறகோக வழஙகப்பட்ட 
அரசுக்கு உரித்்தோன விடுதிகயை ‘நிை நிவோெ’ இன் 
கீழ் சகோண்டு வருவ்்தோடு அரசின் ச்போதுச் ்ெயவ 
விடுதிகள் ச்தோடர்்போக நடவடிக்யககளும் ்மறசகோள்-
ைப்பட்டுள்ைன.

 இபபிரிவோன்த  அபிவிருத்தி மறறும் 
வீடயமபபு என்ற வயகயில் இரு அைகுகைோக 
செைற்படுத்்தப்படுவ்்தோடு அ்தன் ்பணிகள் 
பின்வருமோறு அயமைப ச்பறறுள்ைன.

‘நிை பிைெ’ அரெ அலுவைர்களின் உத்தி்ைோகபூர்வ 
விடுதி செைற திட்டம் ஆகும். அரெ அலுவைர்க-
ளுக்கோன ்தஙகுமிட வெதிகயை வழஙகும் ்நோக்கில் 
நோட்டின் ெகை மோவட்டஙகளிலும் ஒன்று என்ற ரீதியில் 
இத்திட்டத்ய்த நயடமுயறப்படுத்துவ்தறகு உத்்்தசிக்-
கப்பட்டுள்ைது. இவ்விடுதி செைல் திட்டத்ய்த ஐநது 
வருடஙகளினுள் நியறவு செயவ்தறகு முன்சமோழி-
ைப்பட்டுள்ை்்தோடு, ஒரு வருடத்தினுள் ஐநது மோவட்-
டஙகளில் கட்டட நிர்மோணப ்பணிகயை நியறவு 
செயவ்தறகு திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இ்்த ்்போை 
‘நிை செவண’ அரெ மறறும் ்தனிைோர் கூட்டோண்யமத் 
திட்டம் மூைமும் வீடயமபபு அபிவிருத்திக்கு திட் -
டமிடப்பட்டுள்ைது.

்்போருக்குப பின்னர் இநதிைோ இைஙயகக்கு 
வழஙக முன்வநதுள்ை 49 ஆயிரம் வீடுகளில் 
10 ஆயிரம் வீடுகள் கிழக்கு, ஊவோ மறறும் 
மத்திை மோகோணஙகளுக்கு ஒதுக்கீடு செயைப்பட் -
டுள்ைன. ஏயனை வீடுகள் வடமோகோணத்திறகு 
ஒதுக்கீடு செயைப்பட்டு கட்டுமோன ்வயைகளும் 
நயடச்பறறு வருகின்றன. இ்தன் மூைமும் 
மயைைகத்திறகு ்பை வீடுகள் கியடக்கப ச்பறறு 
வருகின்றன.

பிரித்்தோனிைோ ‘்ரோைல் சவற்றனரி சகோலிஜ்’ 
உடன் ்்பரோ்தயன ்பல்கயைக்கழகம் மறறும் 
கோல்நயட வைர்பபு, சுகோ்தோரத் தியணக்கைம் 
ஒன்றியணநது (இயண ்பஙகு்பறறு்தலுடன்) பிரித் -
்தோனிைோவின் உைகைோவிை ெவோலுக்கோன ஆயவு 
நிதிைத்தின் ்பஙகளிபபுடன்  ஆயவுத் திட்டம் 
ஒன்யற நயடமுயறப்படுத்துவ்தறகு திட்டமிடப -
்பட்டுள்ைது.

 மயைைகத்தில் ்கோழி இயறச்சி மறறும் முட்யட 
உற்பத்தியை அதிகரிப்ப்தறகும் உள்ளூர் ்கோழி 
வைர்பபு ச்தோழில்துயறயை ஏறறுமதி துயறயில் முன் -
சனடுப்பதில் எதிர்சகோள்ைப்படும் பிரச்சியனகயை 
அயடைோைங கண்டு ச்தோழில்நுட்்பம் மறறும் மனி்த 
வைத்ய்த அபிவிருத்தி செயவ்தன் மூைம் உற்பத்திப 
்பணிகயை ெரிைோன வயகயில் முன்சனடுப்ப்தறகும் 
இந்த ஆயவுத் திட்டத்தின் மூைம் எதிர்ப்போர்க் -
கப்படுகின்றது. பிரித்்தோனிைோவின் உைகைோவிை 
ெவோல்களுக்கோன ஆயவு நிதிைத்தின் மூைம் இந்த 
திட்டத்திறகு ஐநது வருட கோைத்திறகோக 700,000 
பிரித்்தோனிை ்பவுண்கயை வழஙகுவ்தறகு உடன்்போடு 
ச்தரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

 என்வ புதிை ஆட்சியின் ்பைன்கயை ஏயனை ்பகுதி 
மக்கள் அனு்பவிப்பது ்்போை்வ  மயைைக மக்களும் 
அனு்பவித்து வருகின்றனர், அனு்பவிக்கவும் உள்ைனர். 
மயைைக ச்பருந்்தோட்டத் ச்தோழிைோைர்களின் 
1000 ரூ்போ ெம்்பை பிரச்சியனயையும் இன்யறை 
அரசு ்தயையிட்டு தீர்த்து யவக்கும் என்ற நம்பிக்யக 
மயைைக மக்களிடம் கோணப்படுகிறது. அ்்த ்்போல் 
அரெ ச்தோழில் வோயபபுக்கள், கோணிப ்பகிர்வு, 
திட்ட கடன் வழஙகல் ஆகிைவறறிலும் மயைைக 
மக்கள் கவனிக்கப்படுவோர்கள் என்ற எதிர்்போர்பபு 
நிைவுகின்றது.

-ஆர் ம்கஸ்வரன்
   கண்டி
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 ரபீஉனில் ஆகிர் பி்்ற 01
சார்வரி வருடம் கைாத்தி்கை மாதம் 03ம் நாள் புதன்கிழ்ம

 மலையகதலதையும் ந�ோக்கி �கரும்
அரசின் நமம்்ோட்டுத திட்்டஙகள்

வீதிகளின் அபிவிருததி ஊ்டோக
ப்ோருளோதைோர முன்நனேற்ற புரட்சி
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முன்்னேற்ற
்பாமதயில்
ஒரு வருடம

சுதந்திர இலஙமகையின் அணமைக் 
கைால அரசியல் வரலாறறில் 
நவம்பர் ைாதம மிகை முக்கியைா-

னேதாகும. அதிலும குறிப்பாகை 2019 ஆம 
ஆணடு நவம்பர் ைாதம 16 ஆம திகைதி 
நமடப்பற்ற ஜனோதி்பதித் ்தர்தலில் நாட்டின் 
ப்பரும்பான்மை ைக்கைளின் ஆமைமய 
முதல் தடமவயி்ல்ய ப்பறறு நிம்ற்வறறு 
அதிகைாரம பகைாணட ஜனோதி்பதியாகை  ஜனோ-
தி்பதி ்கைாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷ பதரிவானே 
ைாதமும இதுவாகும.

 இந்நாட்டில் எந்தவ�நாரு த்தர்தலிலும் முனவனநாரு த�நாதும் 
த�நாட்டியிட்டிரநா்த�ரநாக  இருநதும் த்ரடியநாக ஜனநாதி�தித் 
த்தர்தலில் த�நாட்டியிட்டு 69 இலட்்சம் மககளின விருப�த்தின 
அடிப�டையில் ஜனநாதி�தியநாகத் வ்தரிவு வ்சயயப�ட்ை மு்த-
லநா�து அரசியல் ்தடல�ரநாக இ�ர விளங்குகின்நார. அதுவும் 
�நாரநாளுமன் அரசியலில் சுமநார 20 �ருை அரசியல் அனு��த்-
ட்தக வகநாண்டுளள ்சஜித் பிதரம்தநா்சட� விைவும் 14 இலட்-
்சம் தமலதிக �நாககுகடளப வ�ற்று இ�ர வ�ற்றி வ�ற்்நார. 
அந்த �டகயிலும் இத்தினம் இந்நாட்டு அரசியல் �ரலநாற்றில் 
அழியநாத் ்தைம் �தித்்த தினமநாக விளங்குகின்து

 அத்தத்ரம் இ�ரது வ�ற்றியநானது இந்நாட்டின த்தர்தல் 
அரசியலுககு ஒரு முககிய வ்சயதிடய �ழங்கியுளளது. 
அ்தநா�து மககளின உளளங்கடள வ�னவ்டுத்்தநால் எந்த-
வ�நாரு த்தர்தலிலும் த�நாட்டியிட்டு வ�ற்றியீட்ை முடியும் 
என�த்த அந்தச் வ்சயதியநாகும்.

 ்நாட்டில் 30 �ருைங்கள நீடித்்த உள்நாட்டு யுத்்தம் கநாரண-
மநாக மககள வ�ரிதும் �நாதிககப�ட்டிருந்தநாரகள. எங்கும் 
அச்்சம் பீதி மநாத்திரமல்லநாமல் அழிவுகளும் நீடித்துக வகநாண்-
டிருந்தன. அந்த உள்நாட்டு யுத்்தத்ட்த முடிவுககுக வகநாண்டு 
�ரு�்தற்கு முனனநாள ஜனநாதி�தியும் ்தற்த�நாட்தய பிர்தமரு-
மநான மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ ்ை�டிகடககடள முனவனடுத்்தநார. 
அ�ர ்தடலடமயில் முனவனடுககப�ட்ை ்ை�டிகடககளுககு 
அ�ரது அர்சநாங்கத்தில் �நாதுகநாபபு அடமச்சின வ்சயலநாளரநா-
கப �்தவி �கித்்த இனட்ய ஜனநாதி�தியநான தகநாட்ைநா�ய 
ரநாஜ�க ஷ  அரப�ணிபபுமிகக  ஒத்துடழபபுகடள ்ல்கினநார. 
அ்தன �யனநாக குறுகிய கநாலப �குதியில் உள்நாட்டு யுத்்தம் 
முடிவுககு வகநாண்டு �ரப�ட்ைத்தநாடு ்நாட்டில் நீடித்து �ந்த 
அச்்சம், பீதி மற்றும் அழிவுகளும் முடிவுககு �ந்தன.  ்நாட்டில் 
எங்கும் சு்தநதிரமநாக ்ைமநாைக கூடிய ஜன்நாயக சூழல் உரு-
�நானது. இது இந்நாட்டு மககளின உளளங்களில் முனனநாள 
ஜனநாதி�தியநான பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷவும், ஜனநாதி�தி 
தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷவும் ்தனியிைம் பிடிகக �ழி�குத்்தது.

 அத்த்தநாடு அனறு ்கர அபிவிருத்தி அடமச்சின வ்சயலநா-
ளரநாகவும் �்தவி �கித்்த  ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ 
வகநாழும்பு உளளிட்ை ்நாட்டின முககிய ்கரகளின அபிவிருத்-
திககும் வ�ரும் �ங்களிபட� ்ல்கினநார.

இவ�நாறு ்நாட்டினும் மககளினதும் ்லனகளுககு முனனு-
ரிடம அளித்து வ்சயற்�ட்ை்தன ஊைநாக ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா-
�ய ரநாஜ�க ஷ மககளின ்ம்பிகடகககுரிய�ரநானநார. கைந்த 
ஜனநாதி�தித் த்தர்தலில் இ�ர அதமநாக வ�ற்றி வ�் இதுவும் 
�ககத் துடணயநாக அடமந்தது.

  இ�ர கைந்த ஜனநாதி�தித் த்தர்தலில் வ�ற்றி வ�ற்் 
த�நாதிலும் ்�ம்�ர 18 ஆம் திகதி்தநான �ரலநாற்றுச் சி்பபு 
மிகக அநுரநா்தபுரம் ரு�னவ�லி்சநாய புனி்த பிரத்த்சத்தில் ஜனநா-
தி�தியநாகப �்தவிதயற்றுக வகநாண்ைநார. இந்நாட்டின ஜனநாதி-
�தியநாகத் வ்தரி�நான ஒரு�ர �ரலநாற்று சி்பபுமிகக அநுரநா்த-
புரம் புனி்த பிரத்த்சத்தில் அண்டமக கநால �ரலநாற்றில் �்தவி 
ஏற்றுக வகநாண்ை வ�ருடமயும் இ�டரதய ்சநாரும்.

அத்தத்ரம் இ�ர ஜனநாதி�தியநாகப �்தவிதயற்றுக வகநாண்ை 
தினமும் மற்வ்நாரு முககியத்து�ம் �நாயந்த தினமநாகும். 
முனனநாள ஜனநாதி�தியநான ்தற்த�நாட்தய பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ-
�க ஷ பி்ந்த தினதம அது�நாகும். பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ 
இந்நாட்டு அரசியல் �ரலநாற்றில் அழியநாத்்தைம் �தித்்த�ரநா-
�நார. ்நாட்டு மககளின எதிர�நாரபபுககும் விருப�த்திற்கும் 
ஏற்� வ்சயற்�ட்டு �ரும் இ�ர, இந்நாட்டில் மூனறு ்த்சநாப்த 
கநாலம் நீடித்து �ந்த �யங்கர�நா்தத்ட்த முடிவுககுக வகநாண்டு 
�நது அச்்சம் பீதியில்லநா்த ஜன்நாயக சூழடல த்தநாற்றுவிககும் 
்ை�டிகடகளுககு ்தடலடம ்தநாங்கிய வ�ருடமககுரிய�ரநா-
�நார.

 அத்தத்ரம் இலங்டகயின அபிவிருத்தி ்ை�டிகடககடள 
அரத்்தபூர�மநாககிய�ரும் அ�தரயநா�நார. அ்தநா�து ்நாட்டில் 
துரி்த அபிவிருத்திடய ஏற்�டுத்து�்தற்கநாக �ல்த�று அபிவி-
ருத்தி த�டலத் திட்ைங்கடள அ�ர முனவனடுத்்தநார.

 குறிப�நாக சு்தநதிர இலங்டகயின இரண்ைநா�து ்சர�த்த்ச 
விமநான நிடலயத்ட்த அடமத்்த வ�ருடமககுரிய இ�ர, 
கைடல மணல் வகநாண்டு நிரபபி வகநாழும்பு துட்முக ்கர 
அடமககவும் �ழி�டக வ்சய்தநார. அத்த்தநாடு அதித�க 
வ்டுஞ்சநாடலகள, நிலககரி மினநிடலயம், வீதிகடள வகநாங்-
கிறீட் இட்டு கநார�ட் இடும் திட்ைம் உளளிட்ை �ல்த�று உட்-
கட்ைடமபபு, அபிவிருத்தி த�டலத் திட்ைங்கதளநாடு சுற்றுலநா 
துரி்த தமம்�நாட்டு ்ை�டிகடககடளயும் முனவனடுத்்தநார.  

  2015 இல் ்டைவ�ற்் ஜனநாதி�தித் த்தர்தலில் வ்சநாற்� 
�நாககுகள வித்தியநா்சத்தில் த்தநால்வியுற்் இ�ர, குரு்நாகல் 
மநா�ட்ைத்தில் த�நாட்டியிட்டு  �நாரநாளுமன் உறுபபினரநானநார. 
இ்தன ஊைநாக மற்வ்நாரு யுக மறுமலரச்சிககு கைந்த ்நாலநாண்டு 

(2015 - 2019) கநாலப �குதியில் அடித்்தளமிட்ைநார. ்நாட்டினதும் 
மககளினதும் ்லனகடள முனனிடலப�டுத்தி ஶ்ரீ லங்கநா 
வ�நாதுஜன வ�ரமுன கட்சி ஸ்தநாபிககப�ை மூலகரத்்தநா�நான 
இ�ர, மககளின ்லனகளுககும் எதிர�நாரபபுககளுககும் ஏற்� 
த�டலத் திட்ைங்கள முனவனடுககப�ை �ழி�குத்்தநார.

 இ்தன விடள�நாக ஶ்ரீ லங்கநா வ�நாதுஜன வ�ரமுனவுககநாக 
மககள ஆ்தரவு ்நாளுககு ்நாள வ�ருகத் வ்தநாைங்கியத்தநாடு 
2018 வ�பர�ரி 10 இல் ்டைவ�ற்் உளளூரநாட்சி மன்த் 
த்தர்தலில் மு்தன முட்யநாக த�நாட்டியிட்ை வ�ரமுன அதமநாக 
வ�ற்றி வ�ற்று, 231 மன்ங்களில் ஆட்சியடமத்துளளது. 
அதுவும் இ�ர ்தடலடமயிலநான மற்வ்நாரு ்சநா்தடனதயயனறி 
த�றில்டல. இந்நாட்டில் அடமககப�ட்ை அரசியல் கட்சி-
வயநானறு குறுகிய கநாலப �குதியில் இவ�நா்நான வ�ருவ�ற்றி 
வ�ற்று ்சநா்தடன �டைத்்ததும் இதுத� மு்தற் ்தைட�யநாகும்.

 அதுவும் ஆளும் ஐககிய த்தசியக கட்சிடய த்தநால்வியு-

்ச் வ்சயத்த இவ�நா்நான வ�ற்றிடய இககட்சி வ�ற்றுக 
வகநாண்ைது. அத்த்தநாடு 2019 ்�ம்�ர 16 ஆம் திகதி ்டை-
வ�ற்் ஜனநாதி�தித் த்தர்தலில் இககட்சியின அத�ட்்சகரநாகக 

களமி்ங்கிய ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ மு்தற் ்தை-
ட�யிதலதய அதமநாக வ�ற்றி வ�்வும் �ழி�டக வ்சய்தது. 
அத்த்தநாடு 2020 ஓகஸட் 05 ஆம் திகதி ்டைவ�ற்் வ�நாதுத்-
த்தர்தலில் மு்தற் ்தைட�யநாகப த�நாட்டியிட்ை இககட்சி 
மூனறிலிரண்டு வ�ரும்�நானடமடய வ�ற்று ஆட்சியடமத்-
துளளத்தநாடு, இ்தன ்தடல�ரநான பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ  
குரு்நாகல் மநா�ட்ைத்தில் 
த�நாட்டியிட்டு  05 இலட்-
்சத்து 27 ஆயிரத்து 364 
விருபபு �நாககுகடளப 
வ�ற்று ்சநா்தடன �டைத்-
்தநார.

இவ�நா்நான �ரலநாற்று 
்சநா்தடனகடள எந்தவ�நாரு 
அரசியல் கட்சியும் சு்தநதிர 

இலங்டகயின அரசியலில் இ்தற்கு முனனர நிகழத்்தவில்டல. 
இ�ற்றுககு ்தடலடமயும் �ழிகநாட்ைலும் �ழங்கிய�ர பிர்த-
மர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ ஆ�நார. இவ�நாறு �ரலநாற்று ்சநா்தடன-

கள �ல �டைத்திருககும் பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ பி்ந்த 
தினத்தில்்தநான ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ �்தவிதயற்-
றுக வகநாண்ைநார. புதிய அர்சநாங்கத்தின பிர்தமரநானநார மஹிந்த 
ரநாஜ�க ஷ.

 ஜனநாதி�தியும், பிர்தமரும் மககளின ்லனகளுககும் 
்நாட்டுககும் முனனுரிடம அளித்து த�டலத் திட்ைங்கடள 
முனவனடுககத் வ்தநாைங்கினர. அந்த �டகயில் கைந்த ஆட்சிக 
கநாலத்தில் மககள மீது சுமத்்தப�ட்டிருந்த �ரிச் சுடமகடள 
இ்ககி விடும் �டகயில் இ�ரகள �்தவிககு �ந்ததும் 10 
�ரிகடள உைனடியநாக முற்்நாக நீககினர. அத்த்தநாடு �ற் �ரி 
உளளிட்ை தமலும் 05 �ரிகடள சீரடமத்து, குட்த்து மகக-
ளுககு நி�நாரணம் �ழங்கினர.    ஐம்�்தநாயிரத்திற்கும் தமற்-
�ட்ை �ட்ை்தநாரிகளுககு ஒதர ்தைட� நியமனம் �ழங்கிய 
ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ க.வ�நா.்த ்சநா்தநாரண ்தரத்தில் 
சித்திவ�்நா்த ஒரு இலட்்சம் த�ருககு வ்தநாழில் �நாயபபுககடள 
�ழங்கவும் ்ை�டிகடககடள முனவனடுத்்தநார.

 இவ�நா்நான சூழலில் ்தற்த�நாது முழு உலகிற்கும் வ�ரும் 
்ச�நாலநாக விளங்கிக வகநாண்டிருககும் வகநாவிட் 19 வ்தநாற்று 
கைந்த ஜன�ரி 27 ஆம் திகதி இலங்டகயில் மு்தற்்தைட�யநா-
கப �தி�நானது. அ�ர சீன ்நாட்டைச் த்சரந்த ஒரு உல்லநா்சப 

�யணியநாக இருந்த த�நாதிலும் அ்தன �ரவு்தடலயும் வ்தநாற்-
ட்யும் கட்டுப�டுத்து�்தற்கநான உச்்ச �ட்்ச ்ை�டிகடககள 
ஜனநாதி�தி ்தடலடமயில் விரி�நான அடிப�டையில் ஆரம்பிக-
கப�ட்ைன. இநநிடலயில் மநாரச் ்டுப�குதியநாகும் த�நாது இந-
்நாட்டினர மத்தியில் இத்வ்தநாற்று �தி�நாகத் வ்தநாைங்கியது. 
அ்தடனத் கட்டுப�டுத்தும் ்ை�டிகடககளும் திட்ைமிட்ை 
அடிப�டையில் முனவனடுககப�ட்ைன. இ்தன �யனநாக ஏப-
ரலின பினனர இத்வ்தநாற்று வ�ருவீழச்சி நிடலககு வகநாண்டு 
�ரப�ட்ைது. இககநாலப �குதியில் மககள வ�நாருளநா்தநார 
வ்ருககடிகளுககு உளளநா�ட்தத் ்தவிரககவ�ன �ல நி�நாரண 
்ை�டிகடககளும் ஜனநாதி�தி, பிர்தமர ்தடலடமயில் முன-
வனடுககப�ட்ைன.

இந்த நிடலயில் கைந்த ஜுன மு்தல் ்நாட்டில் இயல்பு நிடல 
கட்ைம் கட்ைமநாக ஏற்�டுத்்தப�ட்ைது. ஓகஸட் மநா்தம் 05 
ஆம் திகதி வ�நாதுத்த்தர்தலும் வ�ற்றிகரமநாக ்ைத்்தப�ட்ைது. 
இத்த்தர்தலில் மககள மிகுந்த ஆர�த்த்தநாடு �நாககளித்து ஶ -்
ரீ.ல.வ�நா. வ�ரமுனவுககு மூனறிலிரண்டு வ�ரும்�நானடம 
ஆடணடயப வ�ற்றுக வகநாடுத்்தனர. புதிய அர்சநாங்கம் ஜனநா-
தி�தி முனனிடலயில் பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ ்தடலடம-
யில் ்தல்தநா மநாளிடகயில் �்தவிதயற்று  வகநாண்டு �ணிகடள 
ஆரம்பித்துளளது

இவ�நா்நான நிடலயில் இலங்டகயின வகநாவிட் 
19 வ்தநாற்று கட்டுப�நாட்டு ்ை�டிகடககடள உலக 
சுகநா்தநார ஸ்தநா�னம் உட்�ை ்சர�த்த்ச நிறு�னங்களும் 
்நாடுகளும் வ�ரிதும் வமச்சிப �நாரநாட்டின.  என்நாலும் 
கைந்த ஒகதைநா�ர 04 ஆம் திகதி மு்தல் வகநாவிட் 19 
வ்தநாற்று மினு�நாங்வகநாடைடய அடிப�டையநாகக 
வகநாண்டு இரண்ைநா�து அடலயநாக மீண்டும் ்தடலதூககி-
யுளளது. 

அ்தடனக கட்டுப�டுத்து�்தற்கநான ்ை�டிகடககளும் 
�ரந்த அடிப�டையில் முனவனடுககப�ட்டு �ருகின-
்ன. மககளின அன்நாை �நாழ�நா்தநாரம் மற்றும் ்நாட்டின 
வ�நாருளநா்தநாரம் உளளிட்ை அடனத்து துட்களும் �நாதிக-
கப�ைநா்த �டகயில் இநை�டிகடககள முனவனடுககப-
�ட்டுளளன.  

 தமலும் கைந்த ஆட்சிக கநாலத்தில் ்நாட்டின ஸதிரத்-
்தனடமடயப �நாதிககும் �டகயில் அரசியலடமபபில் 
19 �து திருத்்தத்தின ஊைநாக தமற்வகநாண்டிருந்த �லவீ-
னங்கடள நீககி 20 �து திருத்்தத்தின ஊைநாக ்நாட்டின 
ஸதிரத்்தனடம மீண்டும் �லுப�டுத்்தப�ட்டுளளது.

இவ�நாறு  ்நாட்டினதும் மககளினதும் ்லனகடள 
முனனிடலப�டுத்தி வகநாவிட் 19 வ்தநாற்று அச்சுறுத்்த-
லுககு மத்தியிலும் ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ-
வும் பிர்தமர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷவும் �ல த�டலத் 
திட்ைங்கடள முனவனடுத்து �ருகின்னர. 

இந்த நிடலயில் ஜனநாதி�தி தகநாட்ைநா�ய ரநாஜ�க ஷ 
ஜனநாதி�தியநாகப �்தவிதயற்று ஒரு �ருைம் நிட்வுற்று 
மற்வ்நாரு �ருைத்தில் அ�ர கநாலடி �திப�த்தநாடு, பிர்த-
மர மஹிந்த ரநாஜ�க ஷ பி்ந்த தினம் கநாண்கி்நார. இட� 
சு்தநதிர இலங்டகயின அரசியல் �ரலநாற்றில் குறிபபிட்-
டுக கூ்பபிைக கூடிய நிகழவுகள ஆகும்.

- ைர்லின் ைரிக்கைார்...
 

நாட்டை சுபிட்சத்தை நநாக்கி வழிநடைததும்
உறுதிமிக்்க இரு அரசியல் தை்ைவர்கள்

பகைாவிட்19 பதாறறு 
பநருக்கைடிக்கு ைத்தியிலும  
ைக்கைளின் நலன்கைளுக்கு 
முன்னுரிமை அளித்து
பெயற்படும ஜனோதி்பதி, பிரதைர்
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சுபிட்சத்தை ந�ோக்கிய வெற்றிப் பயணம்   
எமது நாடு அபிவிருத்தி-

யிலும், இனஐக்கியத்-
திலும் கட்டியயழுப்-

பப்பட்டு வரும் நிலையில், 
தற்பாலதய அரசாஙகம் 
நம்பிக்லக மிகுநத எதிரகா-
ைத்லத ்நாக்கிய பயணத்-
தில் ஒரு வருடத்லத நிலைவு 
யசய்துள்ளது. நாட்டு மக்-
க்ளது நம்பிக்லகலய யவல்வதில் அரசாங-
கம் முன்னின்று யசயறபட்டு வருவதுடன், 
நாட்டின் யபாரு்ளாதாரம் மறறும் மக்களின் 
யபாரு்ளாதார முன்்னறைத்திறகாக பல்்வறு 
திட்டஙகல்ள வகுத்து யவறறிகரமாக யசயற-
பட்டு வருகின்ைது.  

நாட்டில் யகா்ரானா லவரஸ் யதாறறு 
பல்்வறு துலைகளிலும் யபரும் பாதிப்லப ஏற-
படுத்தி வருகின்ை இநதக் காைகட்டத்திலும், 
அரசாஙகம் பல்்வறு வியூகஙகல்ள வகுத்து 
யசயல்பட்டு வருவலதக் காண முடிகின்ைது.  

 உைக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுலகயில் இைங-
லகயானது யகா்ரானா லவரஸ் யதாறறு 
தடுப்பு யசயறபாடுகளில் முன்னணி நாடாக 
திகழவதுடன், பல்்வறு நாடுகள இைங-
லகலய முன்னுதாரணமாகக் யகாண்டு அதற-
கான ்வலைத் திட்டஙகல்ள முன்யனடுத்து 
வருகின்ைலமலயயும் குறிப்பிட முடியும்.  

நாட்லட முடக்கி லவத்து மக்களின் இயல்பு 
வாழக்லகலயயும், நாட்டின் யபாரு்ளாதாரத்-
லதயும் பின்னலடயச் யசய்வது அரசாஙகத்-
தின் ்நாக்கம் அல்ை என்பலத ஜனாதிபதி 
்காட்டாபய ராஜபக்ஷ யதளிவாக சம்பநதப்-
பட்ட அலனத்துத் துலையினருக்கும் எடுத்-
துக் கூறியுள்ளார.  யவறும் 
வாரத்லதக்ளால் அல்ைா-
மல் அதலன யசயலில் 
காட்டுவதிலும் அவர 
முன்னின்று யசயற-
பட்டு வருகின்ைார. 
அதறகு உதாரண-
மாக இநத இக்கட்-
டான காைகட்டத்-
திலும் தினமும் 
ச ம் பந த ப் ப ட் ட 
ஒவயவாரு துலை-
சாரநத அலமச்சரகள 
மறறும் அதிகாரிகல்ள-
யும் அலைத்து அவரக-
ளிடம் கருத்துகள மறறும் 

ஆ்ைாசலனகல்ள யபறறுக் யகாளவது மட்டு-
மல்ைாமல், ்வலைத் திட்டஙகல்ள யவறறிக-
ரமாக முன்யனடுப்பதறகு அலனத்து வழிகாட்-
டல்கல்ளயும் வைஙகி வருவலதக் குறிப்பிட 
முடியும்.   நாட்டு மக்களின் யபரும்பான்லம 
ஆதரவுடன் பதவிக்கு வநத ஜனாதிபதி என்ை 
வலகயில் நாட்டின் அலனத்து மாவட்டஙக-
ல்ளயும் அபிவிருத்தி யசய்வ்த அவரது எதிர-
பாரப்பாக உள்ளது. அநத வலகயில் தற்பாது 
வடக்கு, கிைக்கு, மலையகம் என தமிழ மக்கள 
யபரும்பான்லமயாக வாழும் பிர் தசஙகளில் 
பல்்வறு அபிவிருத்தித் திட்டஙகள முன்யனடுக்-
கப்பட்டு வருகின்ைன.  

 அரசியல் கட்சி ்பதம் மறறும் அரசுக்கு ஆத-
ரவளித்த மக்கள, ஆதரவளிக்காத மக்கள என்ை 
்பதஙகளுக்கு அப்பால் அலனத்லதயும் கடநத 
யசயறபாடாக அலனவராலும் பாராட்டத்தக்க 
அபிவிருத்தி ் வலைத் திட்டஙகள நாயடஙகிலும் 
நலடயபறறு வருகின்ைன.  

 குறிப்பாக யுத்தத்தினால் யபரிதும் பாதிக்கப்-
பட்டு இயல்பு வாழக்லகலய இைநத வடக்கு, 
கிைக்கு மாகாணஙகல்ளச் ்சரநத மக்களின் 
இயல்பு வாழக்லகலய மீண்டும் கட்டியயழுப்-
பும் ்வலைத் திட்டஙகள துரிதமாக முன்யனடுக்-
கப்பட்டு வருகின்ைன.  

 நாடு யகா் ரானா லவரஸ் பாதிப்பு சூழநிலை-
யில் உள்ள ் பாதும் அரசாஙகத்தின் அலமச்சரகள, 
துலை சாரநத அதிகாரிகள வாரந்தாறும் வடக்கிற-
குச் யசன்று அதறகான நடவடிக்லககல்ள ்மற-
யகாளவது கண்கூடு.  

 அலமச்சரலவ அநதஸ்துள்ள அலமச்சராக 
டக்்ளஸ் ்தவானநதாலவ நியமித்து வடக்கு மக்-
களின் எதிரகாைத்திறகுத் ் தலவயான யசயறபாடு-
கல்ள அவர மூைமாக உறுதிப்படுத்திக் யகாண்டு 
யசயறபாடுகள முன்யன-
டுக்கப்படுவலதக் காண 
முடிகின்ைது.  

 கடநத காைத்திலும் 
ஜனாதிபதியாக மஹிநத ராஜபக்ஷ பதவி வகித்த 
்பாது வடக்கின் வசநதம், கிைக்கின் உதயம் 
என பாரிய கருத்திட்டஙகல்ள வகுத்து வடக்கு, 
கிைக்கு மக்களின் வாழவாதாரத்லத ்மம்படுத்-
துவதறகான யசயறபாடுகல்ள முன்யனடுத்தலத 
இங்க குறிப்பிட முடியும்.  

இப்்பாது அவர நாட்டின் பிரதமராக இருநது 
அனலைய தனது பணிகல்ள யதாடரநது முன்யன-
டுப்பதறகாக யபரும் அரப்பணிப்புடன் யசயல்-
பட்டு வருவலதக் காண முடிகின்ைது.  

 யுத்தத்லத யவறறிகரமாக எதிரயகாண்டு யுத்-
தத்தினால் வடக்கு, கிைக்கில் ஏறபட்ட பின்ன-
லடலவ சரியசய்வதறகு அன்லைய ஜனாதிபதி 

மஹிநத ராஜபக் ஷ தலை-
லமயிைான அரசாஙகம் 
பாரிய ்வலைத் திட்டங-
கல்ள ்மறயகாண்டது. 
வடக்கிற்க உரித்தான 
விவசாயம், மீன்பிடித்துலை 
மறறும் லகத்யதாழில் 

துலைகல்ள முன்்னறறுவ-
தில் அன்லைய அரசாஙகம் 

அதிக கவனம் யசலுத்தியது. யுத்த 
காைத்தில் மக்களிடருநது யபறறுக் 

யகாள்ளப்பட்ட காணிகல்ள மீ்ளக் லகயளித்தல்,-
யபண் தலைலமத்துவக் குடும்பஙகளுக்கு முக்கி-
யத்துவமளித்து அத்தலகய குடும்பஙகளின் வாழ-
வாதாரத்லத கட்டியயழுப்புதல், யுத்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்டு இடம்யபயரநதவரகல்ள மீ்ளக் 
குடியமரத்துவது, அவரகளுக்கான வீடலமப்பு 
உளளிட்ட அடிப்பலட வசதிகல்ள யபறறுக் 
யகாடுப்பது அத்துடன் அவரகளுலடய யபாரு்ளா-
தாரத்லத ்மம்படுத்துதல் உட்பட பல்்வறு திட்-
டஙகல்ளயும் மஹிநத ராஜபக்ஷ தலைலமயிைான 
அன்லைய அரசாஙகம் யவறறிகரமாக முன்யன-
டுத்தது.  அநத அலனத்து திட்டஙகளும் தற்பாது 
மீண்டும் புத்துயிர யபறுவலதக் காண முடிகிைது.  

வடக்கு, கிைக்கில் அரசாஙகத்லத பிரதிநிதித்-
துவப்படுத்தி கணிசமான மக்கள பிரதிநிதிகள 
காணப்படும் நிலையில் அவரகளின் உதவிக-
ல்ளப் யபறறுக் யகாண்டு மக்களுக்கான திட்டங-
கள முன்யனடுக்கப்படுகின்ைலம குறிப்பிடத்தக்-
கது.  அ்த்வல்ள மலையகத்தில் தனி வீட்டுத் 
திட்டஙகள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 
அதலன ்மலும் பைப்படுத்துவதறகு அரசாஙகம் 
நடவடிக்லக எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக காைங-
காைமாக கவனிக்கப்படாத நிலையில்இருநத 
மலையக மக்களின் அடிப்பலடத் ்தலவகள 
தற்பாது இனஙகாணப்பட்டு அதறகான தீரவுகள 
முன்லவக்கப்பட்டு வருகின்ைன.  

அரசாஙகத்்தாடு இலணநதிருநது அலமச்-
சர ஆறுமுகன் யதாண்டமான் முன்யனடுத்த 
மலையக மறுமைரச்சிக்கான பல்்வறு திட்-
டஙகள தற்பாது அவலர பின்பறறி யசயற-
படுகின்ை ஜீவன் யதாண்டமானின் தலை-
லமத்துவத்துடன் முன்யனடுக்கப்படுவலதக் 
காண முடிகின்ைது. இைஙலக யதாழிைா்ளர 
காஙகிரஸ் அரசாஙகத்்தாடு இலணநது யசயற-

படுகின்ை நிலையில் 
அத்தலகய யசயற திட்-
டஙகல்ள காத்திரமாக 
்மறயகாள்ள அது 

யபரும் வாய்ப்பாக அலமநதுள்ளது என்்ை 
கூை ் வண்டும்.   புதிய அரசாஙகம் பதவி்யறறு 
ஒரு வருட காைத்திறகுள்்ள்ய பல்்வறு 
சவால்கல்ள எதிரயகாள்ள ் நரநதது. குறிப்பாக 
கடநத மாரச் மாதம் முதல் யகா்ரானா லவரஸ் 
தாக்கம் நாட்டில் யபரும் பாதிப்லப ஏறபடுத்தி 
வருகிைது. அத்தலகய சூழநிலையிலும் அர-
சாஙகம் மக்களுக்கு வைஙகிய வாக்குறுதிகல்ள 
நிலை்வறறி வருகின்ைது.  

 அதறகிணஙக பட்டதாரிகளுக்கான 
யதாழில் வாய்ப்புகள வறுலம நிலையில் 
உள்ள ஒரு இைட்சம் குடும்பஙகல்ள இைக்-
காகக் யகாண்ட யதாழில் வாய்ப்பு வைஙகும் 

யசயல்பாடுகள முன்யனடுக்கப்பட்டு வரும் 
நிலையில் இதுவலர நீண்ட காைம் ்வலை -
யில்ைாப் பிரச்சிலனக்கு முகம் யகாடுத்த 
60,000 பட்டதாரிகளுக்கு யதாழில்வாய்ப்பு 
யபறறுக் யகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அத்துடன் வறுலமநிலை குடும்பஙக -
ளில் உள்ளவரகளுக்கு 40 ஆயிரம் யதாழில் 
வாய்ப்புகள யபறறுக் யகாடுக்கப்பட்டுள -
்ளன.  அதறகிணஙக ஒரு இைட்சம் என்ை 
இைக்லக இநத வருட இறுதிக்குள நிலைவு 
யசய்ய எதிரபாரத்துள்ளதாக பிரதமர மஹிநத 

ராஜபக்ஷ யதரிவித்-
துள்ளார.  

ந ா ட ்ள ா வி ய 
ரீதியில் கிராமிய 
ய ப ா ரு ்ள ா த ா ர 
திட்டஙகள முன்-
ய ன டு க் க ப் ப ட் டு 
வருகின்ைன. அநத 
வலகயில் விவசாயம், 
மீன்பிடி லகத்யதாழில் 
துலை, சுயயதாழில் என பல்்வறு 

துலைகளில் யசயறதிட்டங-
கள முன்யனடுக்கப்பட்டு 
வருகின்ைன. இநத திட்டங -
கள மூைம் கிராமிய மக்க -
ளின் யபாரு்ளாதாரத்லத 
்மம்படுத்துவ்த அர -
சாஙகத்தின் எதிரபாரப்பு 
ஆகும்.  உளளூரில் உற -
பத்தி யசய்யக் கூடிய 

யபாருட்கல்ள யவளிநாடுகளில் இருநது இைக்-
குமதி யசய்வதில்லை என்ை அரசாஙகத்தின் 
தீரமானம் விவசாயிகளின் மனதில் பால் வாரத்-
துள்ளது. 

அதறகிணஙக உளநாட்டில் அறுவலடக் 
காைம் நிைவும் ் பாது யவளிநாடுகளில் இருநது 
இைக்குமதி யசய்யப்படும் யபாருட்களுக்கு 
அதிகரித்த வரிவிதிப்லப ்மறயகாண்டு 
உளளூர விவசாயிகல்ள பாதுகாப்பதறகான 
திட்டஙகளும் நலடமுலைப்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைன.   

அத்துடன் பல்்வறு லகத்யதாழில் துலை -
கல்ளயும் மீ்ளக் கட்டியயழுப்பும் வலகயில் 
குலைநத வட்டி வீதத்தில் வஙகிகளில் 
கடன்கல்ளப் யபறறுக் யகாள்ளக் கூடிய 
யசயற திட்டஙகல்ள அரசாஙகம் முன்யன -
டுத்து வருகின்ைலமயானது யகா்ரானா 
லவரஸ் பாதிப்பினால் பின்னலடவு கண் -
டிருநத விவசாயம் மறறும் லகத்யதாழில் 
துலைகள உளளிட்ட யதாழில் முயற -
சிகல்ள மீ்ளக் கட்டியயழுப்புவதறகு 
யபரும் வரப்பிரசாதமாக அலமநதுள்ளது. 

 அரசாஙகத்தின் யபரும் எதிரபாரப்பா -
கவிருநத 20 ஆவது அரசியைலமப் -

புத் திருத்தம் மூன்றில் இரண்டு 
யபரும்பான்லமயுடன் பாரா -

ளுமன்ைத்தில் நிலை்வற -
ைப்பட்டு அடுத்த வருடத் -

திறகான வரவு யசைவுத் 
திட்டம் முன்லவக்கப் -
பட்டுள்ளது. 

இத்தலகய சூழநிலை-
யில் எதிரவரும் நான்கு 
வருடஙகளில் சுபிட்ச-

மான நாட்லட கட்டியய-
ழுப்புவதறகு அரசாஙகம் 

்மறயகாண்டு வரும் திட்டங-
கள யபாரு்ளாதார அபிவிருத்தி 

துலைகளில் யபரும் சாதலனயாக 
அலமயும்.  --

ஒரு ெருட கோல வபரும் ்சோதை்ைகள் 

ல�ோரன்ஸ் செலவநோயகம ..

ஜனாதிபதி
க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷவின்

தலைலைத்துவத்தில் 
ஒரு வரு் �ாை

வியத்தகு பணி�ள்

பிரதைர்
ைஹிநத ராஜபக் ஷவின்

பிறநத தினமும்,
புதிய அரசின்

பிரதைரா� பதவிகயறறதன்
ஒரு வரு் நிலறவும்
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எமது ேதசத்துக்கு சமாதானத்ைத 
ெபற்றுத் தந்த அரசியல் தைலவர்
-இலங்ைக நாடானது 2009 ேம 

வைர சுமார் 30 வருடங்க-
ளாக யுத்தத்�ன் ேகாரப்��-

�ல் �க்��ருந்தது. இலங்ைகவாழ் 
மக்கள் �ங்களம், த�ழ், முஸ்�ம், 
��ஸ்தவர்கள் என்ற ேபத�ன்� 
அைனவரும் ஏேதாெவாரு �தத்-
�ல் யுத்தத்�ன் வடுக்கைள அனு-
ப�த்தவர்களாகேவ இருந்தனர். 
இனங்களுக்�ைட�ல் ஏேதாெவாரு 
�தத்�ல் மைறமுகமாக ஒருவைர-
ெயாருவர் சந்ேதகக்கண்ெகாண்டு 
பார்க்கும் �ைலைம ஏற்பட்டது. 
மன�ல் அச்ச உணர்ேவாடு தமது 
ெசாந்த உற�னர்கைள பார்க்க 
மு�யாத சூழ்�ைல�ல் மக்கள் 
இருந்தனர். குலெதய்வ வ�பாடு-
கைள ேமற்ெகாள்ள மு�யாமல் 
கவைல ெகாண்�ருந்தனர். இனங்-
களுக்�ைடேய அச்ச உணர்வு 
ெதாடர்ந்தும் இருந்து வந்தது. 

  மக்கள் தமது ெசாந்த , �றந்த 
இடங்கைள �ட்டு இடம்-
ெபயர்ந்தனர். ெசாந்த முகவ-
��ைன இழந்தனர். தமது 
உறவுகைள �ட்டுப் ��ந்-

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

�ன் தவப்புதல்வரான அ�ேம-
தகு ம�ந்த ராஜபக்ஷ  ஜனா-
�ப�யாகப் பத�ேயற்றார். 
இவர் யதார்த்தவா�யான 
குண�யல்பு ெகாண்டவர். 
�ர்க்கமான மு�வுகைள எடுக்-
கும் தற்று�வு ெகாண்டவர். 
இலங்ைக மக்க�ன் துயரங்-
கைள துைடக்க முன்�ன்று 
ெசயற்பட ஆரம்�த்தார். �டு-
தைலப் பு�கைள ேபச்சுவார்த்-
ைதக்கு அைழத்தார். நாட்�ன் 
எந்தப் பகு��லும் ேபச்சு-
வார்த்ைத நடத்த தயார் எனக் 
கூ��ருந்தார். 

  சமாதானப் ேபச்சுவார்த்-
ைதகள் 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 ெவகு-
வாகப் பா�த்தது. தமக்கு சமா-

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

ெ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 துன்பங்-
க��ருந்து �டுபடச் ெசய்வ-
தற்கான 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�நாட்-
டவர்கள்  இலங்ைக நாட்ைட 
�ரும்� பார்க்க �ரும்பாமல் 
இருந்த காலம் மா� 53 நாடுகள் 

ெகாண்ட மாநாடு இடம்ெபற்றது. 
அவர் அதன் தைலவரானார். இன, 
மத ேபத�ன்� அைனத்து மக்க-
ளும் எல்லா இடங்களுக்கும் பய-
�க்க ஆரம்�த்தனர். 

காபட் பாைதகள் அைமத்துக் 
ெகாடுக்கப்பட்டன. பல வருடங்-
களாக 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 பூட்டப்-
பட்�ருந்த �ைல�ல், அது �றக்கப்-
பட்டு கும்பா�ேஷகம் இடம்ெபற்று 
வ�பாடுகள்  �றப்பாக இடம்ெப-
றத் ெதாடங்�ன. முருக பக்தர்கள் 
பரவசமைடந்தனர். 

இலங்ைக��ருந்து இடம்ெப-
யர்ந்த முருக பக்தர்கள் நல்லூ�ல் 
வந்து வ�பட்டு ெசல்வதற்கான 
காலம் க�ந்தது. 

(16ஆம் பக்கம் பார்க்க)

 கலா�� �வ�

 இராமச்சந்�ர குருக்கள்
 பாபுசர்மா 

  சர்வேதச இந்துமத �டம்
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“kpy;Nfh ghy; gz;izahsu; eyd;fhg;G”

Cf;fj;jpw;fhd rf;jp

Xa;t+jpak; toq;Fk; eyd; jpl;lk;

jw;NghJ kpy;Nfh gz;izahsu;fSf;F 

Xa;t+jpa nfhLg;gdT

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

ehisf;fhf 

ehl;il nty;yr; 

nra;J... ePq;fSk; 

nty;Yq;fs;...

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

ghy; gz;izahsu;fs; rpyu;...

077 7465675
rpq;fs nkhopapy;

071 4350445
jkpo; nkhopapy;

011 4062119
r%f ghJfhg;G epjpak;
jiyik mYtyfk;

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 
mioAq;fs;

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;
,y. 45> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;l> nfhOk;G 05.
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அனைத்துலக சமயத் தவரகளுகககாை 
யுனைஸ்ககா மகாநகாட்டில் இலஙனகயின் 
அனைத்து சமயத் தனலவரகளும் பஙகு -
பற்றி இலஙனக நகாட்னடை னபருனமபபடுத் -
திைர. இலஙனக மதத்தில் நல்லிணககம் 
னககாணடை நகாடு என்பனத இது வலியுறுத்தி -
யது. அம்பகாந்தகாட்னடை வரணடை வலயத் -
தில் அழககாை துனைமுகம், வியககத்தகக 
விமகாை நினலயம், தகாவரவியல் பூஙககா, சர -
வ்தச மகாநகாட்டு மணடைபம் என்பவற்னை 
அனமத்து யகாரு்ம திரும்பிப பகாரகககாத அம் -

பகாந்தகாட்னடைனய மஹிநத ரகாஜபக்ஷ பரம்ப -
னரயிைர திரும்பிப பகாரகக னவத்தைர. 

உலகத் தனலவரகள் வர மறுத்த ககாலம் 
மகாறி மஹிநத ரகாஜபக்ஷ ஆட்சிக ககாலத்தில் 
இலஙனக வர ஆரம்பித்தைர. இலஙனக -
னயப பகாரகாட்டிைர. மகிநத ரகாஜபக்ஷனவ -
யும் பகாரகாட்டிைர. இவர ஒரு தனலச்சிைத்த 
னபௌத்த பணபகாளர. அத்்தகாடு ஏனைய 
மதஙகனளயும் மதிககும் பணபு  னககாணடை -
வர. 

 திருபபதி னவஙக்டைஸவர னபருமகான் 

மீது அளவற்ை பகதி னககாணடைவர. 
னநைகாதீவு ஸ்ரீநகாகபூசணி அம்பகாள், நல்லூர 
கநதசுவகாமி ஆலயம், கீரிமனல நகு்லஸ -
வரர ஆலயம் ்பகான்ை ஆலயஙகளுககும் 
னசன்று வழிபட்டு வநதவர. 

இரணடு முனை ஜைகாதிபதியகாக இருநது 
தற்்பகாது பிரதமரகாகவும் அரசியலில் எதிர -
நீச்சல் ்பகாட்டு வநதவர என்ைகால் அது 
மஹிநத ரகாஜபக்ஷ ஆவகார. 

பகாரகாளுமன்ை உறுபபிைரகாக னதரிவு னசய் -
யபபட்டு, எதிரக கட்சித் தனலவரகாகி, 

அனமச்சரகாகி, பிரதமரகாகி, இரணடு முனை 
ஜைகாதிபதியகாகி பின்ைர சகாதகாரண பகாரகாளு -
மன்ை உறுபபிைரகாகி மீணடும் எதிரககட்சி 
தனலவரகாகி இபனபகாழுது பிரதமரகாக இருக -
கின்ைகார. 

 தைது 50 வருடை அரசியல் பகாரகாளு -
மன்ை வகாழகனகயில் எல்லகாப பதவிக -
னளயும் வகித்தவர. இலஙனக வகாழ இந -
துககள் அனைவரும் அவரது ்சனவககு 
மைதகார பிரகாரத்தித்து, இனைவன் அவ -
ருககு இன்னும் சகதியும் ஆசியும் வழஙகி 

இலஙனக நகாட்னடை கட்டினயழுபபுவதற் -
ககாை வளத்னத  வழஙக ்வணடும். 

நவம்பர 18 மகானல இநது ஆலயஙகளில் 
பிரதமருககும் இலஙனக வகாழ மககளின் 
சுபீட்சமகாை வகாழவுககும் இநதுககளகாகிய 
நகாஙகள் ஆசி்வணடி பிரகாரத்திப்பகாம். 

வடைககின் வசநதம், கிழககின் உதயம், 
சுபீட்சமகாை வகாழகனக என்பது மீணடும் 
சிைபபகாக நனடைனபற்று இலஙனக வகாழ 
மககள் அனைவரும் நல்வகாழகனக வகாழ இந -
நகாளில் இனைவனை பிரகாரத்திப்பகாம்.

எைது ததசத்துக்கு சைாதானத்மத ப்பற்றுத் தநத அரசியல் தமைவர்... (14ஆம் பககத் னதகாடைர)

மஹிநத ரகாஜபக்ஷ பகாரகாளுமன்ை உறுபபி-
ைரகாக தைது அரசியல் வகாழகனகனய 
24 வயதில் ஆரம்பித்தகார.   நவம்பர 

மகாதம் 18 ஆம் திகதி புதன்கிழனம (இன்று) 
தைது 75 ஆவது பிைநத நகானள னககாணடைகாடு -
கிைகார. மஹிநத ரகாஜபக்ஷ தைது இளம் வயதி -
்ல்ய  அரசியல் வகாழகனகனய  தநனதயகா -
ரகாை பிரதி ககாணி அனமச்சரகாக இருநத அமரர 
டி. ஏ.  ரகாஜபக்ஷவு டை்ை்ய  ஆரம்பித்தகார.

 சிறிமகா பணடைகாரநகாயகக அரசிைகால் புதிய  
அரசியலனமபபு ஒன்று 1972 ஆம் ஆணடு  
முன்னவககபபட்டை ்பகாது அதற்ககாை 
ஆரம்ப ்யகாசனைனய  1970 ஆம் ஆணடு 
ஜூனல மகாதம்  பகாரகாளுமன்ைத்தில் முன்னவத்-
தவர மஹிநத ரகாஜபக்ஷ ஆவகார .

 தற்்பகானதய பகாரகாளுமன்ைத்தில்  சி்ரஷடை  
பகாரகாளுமன்ை உறுபபிைரும் அவ்ர ஆவகார. 
மகிநத ரகாஜபக்ஷ எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் 
பகாரகாளுமன்ை உறுபபிைரகாக மிகக குனைநத 
வயதில் னதரிவு னசய்யபபட்டை ்வனளயில்,  
அவனரத் தவிர அம்பகாந்தகாட்னடையில் 
இருநது 1947இல்  21 வயதில் னதரிவு னசய் -
யபபட்டை லக்மன் ரகாஜபக்ஷ, 1956இல்  நிகக 
னவரட்டியவிலிருநது னதரிவு னசய்யபபட்டை  
முதியகான்்ச னதன்ைக்ககான் ஆகி்யகாரும் 
சிறுவயதில் னதரிவு  னசய்யபபட்டைவரகள் 
ஆவர..

 1970 ம் ஆணடு னபகாதுத் ்தரதலில்  னபலி -
யத்னத னதகாகுதியில் அவருககு னபரும் 
ஆதரவு கினடைத்தது. அதனை 2010 ஆம் 
ஆணடு ஜைகாதிபதித் ்தரதலுடைன் மகாத்திர்ம 
ஒபபிடைலகாம்.

 வி்சடைமகாக அவர இனளஞரகாகக ககாணப-
பட்டைதும்,  தநனதயின் களஙகமற்ை அரசியல் 
வகாழவு்ம  அதற்கு ககாரணஙகளகாக அனமந-
தை. அன்று நூற்றுககு 80 வீதம் சிறிய கூட்டைங-
க்ள  நடைத்தபபட்டைை. ஒவனவகாரு கூட்டைத்தி-
லும் 250 ் பர அளவில் கலநது னககாணடைகாரகள். 
னபரி்யகாரகள் அவனர ‘மஹிநத மகாத்னதயகா’ 
எை அனழத்தகாரகள். இனளஞரகளுககு அவர 
அணண்ைகா அல்லது தம்பி்யகாதகான்.

  ஒவனவகாரு கூட்டைத்திலும்  யகானை  
ஒ்ரஞ்ச் பகாரலி ்பகாத்தல்களும், னபபடிசின் 
தஙக ்சவல் அனடையகாள ்கக னபட்டிகளு்ம  
்மனச ்மல் இருநதை .கூட்டைம் ஆரம்பிபப -
தற்கு முன்ைர அவர  ஏற்பகாட்டைகாளரகளுடைன் 
அவற்னை  பகிரநது  உணடைகார.

  அகககாலத்தில் ஸ்ரீலஙககா சுதநதிரக கட்சிககு   
னபலியத்னதயிலிருநத  னபரும் பலம் ்க.டி . 
ஹின்னி  மகாத்னதயகா ஆவகார. ்நரு ஹின்னி  
மகாத்னதயகா, அம்பல லியை மகாத்னதயகா, 
னசைரத் ரகாலஹகாமி, புவகதணடைகா்வ  புஞ்சி  
மகாத்னதயகா, குடைகானவல்்ல முத்துமகால 
முதலகாளி , சிறி்சை முதலகாளி, அபபு சிங-
்ஞகா,ஆகி்யகாரிடைமிருநது அவருககு னபரும் 
ஆதரவு கினடைத்தது. டி.வி . குடும்பத்தகார 

அனைவரும்  மற்றும்  ககால்டைனின் விககிரமசூ-
ரிய குடும்பத்தகாரின்  னவத்தியரகளகாை ்சை, 
திஸ்ஸ  மற்றும் சுனில் ஆகி்யகார னபரும் 
பலமகாக இருநதகாரகள்  எழுபதுகளில் ககாணப-
பட்டை அணியில் இருநத பலர இன்று நம்மி-
னடை்ய இல்னல. பின்ைர  அநத  அணியிலி-
ருநது  அனமச்சர ஒருவரும் பிரதி அனமச்சர 
ஒருவரும் உருவகாைகாரகள். னதன் மகாககாண 
தற்்பகானதய ஆளுநரகாை  கலகாநிதி விலி  
கம்க  அககுழுவில் ஒருவரகாவகார. எதிரணி 
்வட்பகாளர ரஞ்சித் அத்தபபத்து. அவர  னவத் -
தியரகாவகார.

 மஹிநத ரகாஜபக்ஷவின் அரசியல் வகாழகனக-
யில் வி்சடைமகாை அம்சம் என்ைனவன்ைகால் 
எநத ஒரு முககியமகாை சநதரபபத்திலும் தைது 
னதரியத்னத இழகக மகாட்டைகார. தனடைகள் ஏற்-
படும் ்பகாது தமது எதிரபகாரபனப னகவிடை 
மகாட்டைகார. அவரது வகாழகனகப பயணத்னத நீர-
வீழச்சி யுடைன் ஒபபிடைலகாம். சில சமயஙகளில் 
்வகமகாகவும் சில சமயஙகளில் அனமதியகாக-
வும்  ஆைகால் ஒ்ர லயத்துடைன் பயணிககும். 
அ்த ்பகால் ்தன்வனத ்பகான்று  இனிபபகா-
ைது. ்வபபினலக னககாழுநனத ்பகால் கசபபகா-
ைது அல்ல .

 அறுபதுகளில் நகாளநதகாவில் அதிபரகாகக கடை-
னமயகாற்றிய கட்டுனரயகாளரின் தநனதயகாை   
குணபகால விகரமரத்ைவுடைன்  நகாளநதகாவின்  
பனழய மகாணவரகாை  மஹிநத ரகாஜபக்ஷவுககு 
பிற்ககாலத்தில் னதகாடைரபு ஏற்பட்டைது.

அதன் பின்ைர  எணபது னதகாடைககம் நகான்கு 
தசகாபதஙகள் அணமித்த வனர  அவருடைன்  
ஊடைகவியலகாளரகாக கடைனமயகாற்றிய   கட்டு-
னரயகாளருககு அது னதகாடைரபகாை இனினம-
யகாை ஞகாபகஙகள் உள்ளை.

  பகவத் கீனதயில் கூறியுள்ளவகாறு அவர 
கடைனமனய புரிநதது பலனை எதிரபகாரத்-
தல்ல. அவர தன்னை புரிநது னககாணடைகார. 
தைது எதிரினய புரிநது னககாணடைகார.  ஆயிரம் 
்பகார புரிநது ஆயிரம் னவற்றிகனளப னபற்றுக 
னககாணடைகார . ஆைகால் அவரகால் நணபரகள் 
்வடைத்தில் இருநத  எதிரிகனள கணடுபிடிகக  
முடியவில்னல.

 பனழய கூற்றுகளின்படி வகாழகனக 
என்னும் விஷ மரத்தில்  இனினமயகாை பழங-
கள்  இரண்டை உள்ளை. அவற்றில் ஒன்று கூற்-
றுககளின் இனினமனய  ரசிபபது .மற்னையது 
நல்ல மனிதரகள் உடைைகாை னதகாடைரபு.

 அவவகாைகாை நல்ல மனிதரகள் நூற்றுகக-
ணகககா்ைகார அல்ல, ஆயிரககணகககா்ைகார 
அவருடைன் உள்ளைர.  2015ஆம் ஆணடு ஜைகா-
திபதித் ்தரதலில் மஹிநத ரகாஜபக்ஷ ்தகால்வி 
அனடைநத ்வனளயில் அவரகள் அவனரத் 
தனி்ய விட்டுச் னசல்லவில்னல.

 னதகாணணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் மனித 
உரினமகனள பகாதுககாபபது னதகாடைககம்  பகாத-
யகாத்தினர  எை புரட்சிகர  பயணத்தில் ஈடுபட்-

டைகார. மீனுககு நீநத கற்றுக னககாடுககத் 
்தனவயில்னல. எல்லகா பகாதிபபுகனள-
யும்  ஆழத்தில் மனைத்து  அனல எழுப-
பும் கடைல் ்பகால் அவருககும்  னபரும் சக -
தியுணடு.  அதன் பலைகாக்வ  17 வருடை 
ஐககிய ்தசியக கட்சி ஆட்சினய முடி -
வுககுக னககாணடுவநது ஸ்ரீலஙககா சுதநதி-
ரக கட்சிககு 1994 ஆம் ஆணடு ஆட்சி 
அனமககும் சநதரபபம் கினடைத்தது. 
அன்று னதகாடைககம் இன்று வனர இடைம்-
னபற்ை அனைத்து விடையஙகள் பற்றி 
யும்  ஞகாபகபபடுத்த  ்வணடிய அவசிய -
மில்னல என்று  கருதலகாம். ஏனைன்ைகால் -
அணனமய சரித்திரம் பற்றி அனைவரும் 
நன்ைகாக அறிவகாரகள்.

வருடைத்தில் 365 நகாட்கள் உள்ளை. 
அரசு விடுமுனை நகாட்கள் சனி ,  ஞகாயிறு  
நகாட்கனள கழித்தகால்  எஞ்சுவது 261 
நகாட்கள் ஆகும். அதிலும் 42 நகாட்கள்்ம-
லதிக விடுமுனை நகாட்களகாகும். அதைகால் 
அரசு ஊழியரகள் 219 நகாட்க்ள ்வனல 
னசய்ய ்வணடும்.

  அதன்படி ்வனல னசய்ய ்வண-
டியது நூற்றுககு அறுபது வீதமகாகும். 
நூற்றுககு 40 வீதம்  விடுமுனை நகாட்கள் 

ஆகும். ஒருமுனை உலக வஙகியகாைது  இலங-
னகயின் அரச ்சனவ நகாட்கனளச் சுட்டிக 
ககாட்டி  விடுமுனைகனளக குனைககுமகாறு  
ஆ்லகாசனை வழஙகியது

புதிதகாக ்சனவககு ஊழியரகனள இனணகக 
்வணடைகாம் என்று கூறியது. ஆைகால்  மஹிநத 
ரகாஜபக்ஷ அவற்னை நிரகாகரித்தகார. 6 இலட்ச-
மகாக ககாணபபட்டை  அரச ்சனவயகாளரகனள 16 
இலட்சமகாக  அதிகரித்தகார. பல வருடைஙகளகாக 
்வனலயற்றிருநத  பட்டைதகாரிகனள தற்்பகாது 
மருநதுககுக கூடை  ககாண முடியகாதுள்ளது.

 நகாட்டின் அபிவிருத்திககு அனைத்துப பிரிவி-
ைனரயும் இனணத்துக னககாணடுள்ளகார. மனல-
யகத்தின் ஏழு விதமகாை  கறிகள், மகாத்தனை-
யின்  எம்புள்தியல், புத்தளத்தின் கத்தரி கூட்டு, 
யகாழபபகாணத்தின் ஆட்டுககறி வறுவல்,  னகக-
கிரகானவயின் குரககன் மகானவ  உணபவரகள் 
அனைவரும் ஒரு குடும்பத்தின் பஙகுதகாரரகள் 
ஆகியுள்ளகாரகள்.  இைவகாதத்னத சுககுநூைகாககி-
ைகார. 30 வருடை ககால யுத்தத்துககு  முற்றுபபுள்ளி  
னவககபபட்டுள்ளது.

  மஹிநத ரகாஜபக்ஷ 2015 ஆம் ஆணடு ஜைகா-

திபதித் ்தரதலில் ்தகால்வியனடைநதது எதிரணி-
யிைருககு னபரும் மகிழச்சினய அளித்திருககும் 
என்பதில் சந்தகமில்னல. அவர  மீணடும் 
தைது னவற்றினய வகாழநகாளில் னபற்றுள்ளகார. 
இருள் என்பது ஒளியின் ஒரு  பகுதி்ய.  இரவு 
பகானதயில் பயணம் னசய்யகாமல் எவனரகாரு-
வரகாலும் அரு்ணகாதயத்னத ்நகாககி னசல்ல 
முடியகாது. மீணடும் 5 வருடை ககாலத்தில்  நகாட்-
டிற்கு அதனை நிரூபித்தகார. அவர மீது 2015 
னதகாடைககம் 2019 வனர சுமத்தபபட்டை  குற்ைச்சகாட்-
டுகள் சரித்திரத்தகால்  விடுவிககபபட்டுள்ளை.

  நீணடை ககாலம் மனைகக முடியகாத மூன்று 
விடையஙகள் உள்ளை, அனவ  சூரியன் சநதிரன் 
மற்றும் உணனம என்பைவகாகும். அதைகா்ல்ய 
உணனமனய புரிநது னககாணடை நகாட்டு  மககளில் 
அ்நகமகா்ைகார இன்றும் மஹிநத ரகாஜபக்ஷவின் 
அரசியல் ்நகாககிற்ககாக ஆஜரகாகியுள்ளகாரகள்.

தகாய்நகாட்னடை ககாபபகாற்றிய னபருனமககுரிய 
அவர னகௌரவிககபபட்டுள்ளகார. மககளுககு 
்சனவ னசய்வதில்  னவற்றி ககாணபவர. எவ்வ-
னளயும் வகாழகனகனயப பற்றி திருபதியகாை 
உணர்வ அவரிடைம் ககாணபபடுகின்ைது.   சில-

்வனளகளில்  வகாழகனகஆபத்து நினைநததகாக-
வும் ககாணபபட்டைது.

 அநத ஆபத்னதக கூடை இனினமயகாக 
மகாற்ைக கூடியவர .பூமி கூடை புதிதகாக  மலர-
வது அதிக மனழயிைகால்தகான் .அப்பகா்த 
புதிய  வினதகள் முனள விடும். பின்ைர அனவ 
னபரும் விருட்சஙகள் ஆகும்.

 பூமினய புதிதகாக  மலரச் னசய்ய ்வணடும். 
அதற்ககாக ்மலும் ்மலும் அதிக மனழ 
்வணடும். சிைநத எதிரககாலத்திற்ககாை ஆரம்-
பம் அது்வயகாகும். அதற்ககாக நகாட்னடைப 
பகாதுககாத்த  னபருனமககுரிய தனலவரகாக  ஆயி-
ரமகாயிரம் அடிகள் முன்்ைகாககிச் னசல்ல  கிரு -
வகாபத்துவயில் உதித்த மஹிநத ரகாஜபக்ஷவகால்  
இயலும். தைது வகாழகனகயில்  எழுபத்னதந-
தகாவது வயனத பூரத்தி னசய்யும் அவருககு  
அனைவரிைதும்  வகாழத்துகள் உரித்தகாகும் 
என்பதில்  எவவித சந்தகமும் இல்னல.

தாய்ாட்டை காப்ாற்றிய
ப்ரு்ை மிகக த்ைவர்

இன்று 75 வது 
அகமவயில்

    -தர்ைன் விக்ரைரத்ன...
    தமிழில்:  வயைட்

நாட்டின் துரித  அபிவிருத்திககு மிக 
முககியமகாகக கருதபபடுவது உள்-
கட்டைனமபபு வசதிகனள ்மம்படுத்-

துவதுதகான் என்பனத நன்குணரநது னககாணடை 
அரசு, யுத்தம் நினைவனடைநததன் பின்ைர முதற்-
கட்டைமகாக நகாட்டின் வடைககு, கிழககு உட்படை 
அனைத்து பிர்தசஙகளிலுமுள்ள உள்கட்டை-
னமபபு வசதிகனள ்மம்படுத்துவதில் மும்மு-
ரம் ககாட்டியது.

 2009 ஆம் ஆணடு யுத்தம் நினைவனடைந-
ததன் பின்ைர ஜைகாதிபதியகாகப பதவியிலி-
ருநத மஹிநத ரகாஜபக்ஷ, 2010 ஆம் ஆணடு 
தைது எணணக கருவில் உருவகாை மஹிநத 
சிநதனை னதகானல்நகாககு என்ை னககாள்னகப 
பிரகடைைத்னத நகாட்டு மககளுககு அறிமுகபப-
டுத்திைகார. அதன் ஊடைகாக நகாட்டு மககளுககு 
வழஙகிய வகாககுறுதிகனள ஒவனவகான்ைகாக 
நினை்வற்றுவதில் ஆரவம் ககாட்டிைகார.

 குறிபபகாக நகாட்டில் எநத பகாகத்திற்கும் உடை-
ைடியகாக பயணிககக கூடிய விதத்தில் அதி்வக 
னநடுஞ்சகானலகனள உருவகாககுவதில் அரசகாங-
கம் ஆரவம் ககாட்டியது. கட்டுநகாயகக அதி்வக 
னநடுஞ்சகானல, னதற்கு அதி்வக னநடுஞ்-
சகானல என்பை மிகத் துரிதமகாக கட்டி முடிககப-
பட்டைை.

 அத்துடைன் வடைககு. கிழககு, மனலயகம் எை 
நகாட்டின் அனைத்துப பகுதிகளிலும் ்தசிய 
னநடுஞ்சகானலகள் மற்றும் கிரகாமிய வீதிகள் அத்-
தனையும் ககாரனபட் இடைபபட்டு அபிவிருத்தி 
னசய்யபபட்டைை. 

 2014ஆம் ஆணடு ‘மஹிநத சிநதனை உலனக 
னவல்வதற்ககாை வழி’ என்ை னககாள்னகப பிர-
கடைைத்தின் கீழ அபிவிருத்திப பணிகள் ஆரம்-
பிககபபட்டைை. குறிபபகாக உள்கட்டைனமபபு 
வசதிகள் ்மம்படுத்தபபட்டைை. ஒரு நகாட்டின் 
அபிவிருத்திககு முககிய ககாரணமகாகக கரு-
தபபடும் வீதி அபிவிருத்திகள்  பிரதகாைமகாக 
அனைத்து பிர்தசஙகளிலும் சமமகாக முன்னை-
டுககபபட்டைை

 2020 ஆம் ஆணடின் இறுதியில் நகாட்டின் 

அனைத்து பிர்தசஙகளிலும் உள்ள வீதிகள் 
அனைத்தும் 100 வீதம் பூரத்தி னசய்யபபடை 
்வணடும் என்பதுதகான் ‘மஹிநத சிநதனை 
உலனக னவல்வதற்கு வழி’ என்ை னககாள்னகப 
பிரகடைைத்தின் இலகககாக இருநதது. அதனை 
அடிபபனடையகாகக னககாணடு அனைத்து வீதிக-
ளும் புைரனமபபு னசய்யபபட்டைை. அதி்வக 
னநடுஞ்சகானலகள், கிரகாமிய வீதிகள் உள்ளிட்டை 
அனைத்து வீதிகளும் சம ககாலத்தில் ககாரபட் 
இடைபபட்டு அபிவி-
ருத்தி னசய்யபபட்-
டைை.

  அன்னைய ஜைகா-
திபதியகாை மஹிநத 
ரகாஜபக்ஷ அபிவிருத்-
திப பணிகனள முன்-
னைடுத்துச் னசன்ை 
அ்த்வனள, பகாது-
ககாபபு மற்றும் நகர 
அபிவிருத்தி னசய-
ல கா ள ர கா க வி ருந த 
தற்்பகானதய ஜைகா-
திபதி ்ககாட்டைகாபய 
ரகாஜபக்ஷ, வடைககு, 
கிழககில் அழிவுற்ை 
அனைத்து நகரஙக-
னளயும் புைரனமக-
கும்  இலகனக  னசயல்-
படுத்தி வநதகார. 
யுத்தத்திைகால் அழிநத 

நகரஙகள் அனைத்தும் 
பு து ப ன ப கா லி வு டைன் 
ககாட்சியளிகக ஆரம்-
பித்தை. குறிபபகாக ஏ-09 விதி அதி்வக னநடுஞ்-
சகானல ்பகால் இன்றும் ககாட்சியளிககிைது.

  ஜைகாதிபதியகாகவிருநத மஹிநத ரகாஜபக்ஷ 
ஆரம்பித்த அபிவிருத்திப பணிகள் துல்லிய-
மகாக முன்னைடுககபபட்டை ்பகாதும் நல்லகாட்சி 
அரசகாஙகம் ஆட்சிககு வநததும் அனவ அனைத்-
தும் ஸதம்பிதம் ஆகிை. அபிவிருத்தி என்ை 

இலககுகள் அனைத்தும் மைககடிககபபட்டு 
அதிககாரப ்பகாட்டி தனலதூககியது.

  அடுத்து வநத ்தரதலில் ஜைகாதிபதியகாக 
்ககாட்டைகாபய ரகாஜபக்ஷ னவற்றி அனடைநததும் 
மீணடும் மஹிநத ரகாஜபக்ஷ பிரதமரகாகப பத-
வி்யற்றுக னககாணடைகார. இதனையடுத்து 
ஜைகாதிபதி ்ககாட்டைகாபய ரகாஜபக்ஷ, தைது 
‘சுபிட்சத்தின் ்நகாககு’ என்ை னககாள்னகப பிரக-

டைைத்தின் ஊடைகாக இனடை-
நடுவில் னகவிடைபபட்டை 
அனைத்து அபிவிருத்தி-
கனளயும் முன்னைடுப-
பதற்ககாக புதிய அனமச்-
சரனவனய உருவகாககிக 
னககாணடைகார.    னபகாரு-
ளகாதகாரம், விவசகாயம் 
உள்கட்டைனமபபு, வீதி 
அபிவிருத்தி,, னநடுஞ்சகா-
னலகள், கிரகாமிய வீதிகள் 
மனைப னபகாருளகாதகா-
ரம் உள்ளிட்டை கிரகாமிய 
மககனள னமயமகாகக  
னககாணடு இநத அனமச்-
சரனவ உருவகாககபபட்-
டைது. ஒரு இலட்சம் கி.மீ 
கிரகாமிய வீதிகனள அபி-
விருத்தி னசய்வதற்ககாை  
ஒரு ் வனலத் திட்டைத்னத 
அவர உருவகாககிைகார.

 ஜைகாதிபதி ்ககாட்டைகா-
பய ரகாஜபக்ஷவின் எண-
ணககருவில் உருவகாை 
‘சுபிட்சத்தின் ்நகாககு’-
என்ை ்வனலத் திட்டைத்-
திற்கனமய சுமகார ஒரு 
இலட்சம் கி.மீ வீதிகனள 
அபிவிருத்து னசய்வதற்-
ககாை இலககு அதற்ககாை   

அனமச்சரிடைம் ஒபபனடைககபபட்டுள்ளது. 
அனமச்சர ்ஜகான்ஸடைன் னபரைகாண்டைகா, இரகா-
ஜகாஙக அனமச்சர நிமகால் லகான்சகா ஆகி்யகார 
இதனை னசயற்படுத்தி வருகின்ைைர.   கிரகாமிய 
மககளின் உட்கட்டைனமபபு னபகாருளகாதகாரம் 
்மம்படுத்தபபடுவதுடைன் அவரகளது அன்ைகாடை 
வகாழவியனல ்மம்படுத்தவும், சுற்றுலகாத்து-

னைனய ்மம்படுத்தவும் ்நகாகககாகக னககாணடு 
இநத கிரகாமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி திட்டைத்னத 
முன்னைடுகக நடைவடிகனககள் முன்னைடுக-
கபபட்டுள்ளை. ஒரு இலட்சம் கி்லகா மீற்ைர 
வீதினய அபிவிருத்தி னசய்யும் திட்டைத்தின் கீழ 
இன்னும் மூன்று ஆணடுகளில் அபபணினய 
நினைவு னசய்வனத இலகககாகக னககாணடு 
திட்டைம் முன்னைடுககபபடுகிைது. இதன் கீழ 
2020 ஆம் ஆணடு 30 ஆயிரம் கி்லகா மீற்ைர 
கிரகாமிய வீதிகனள அபிவிருத்தி னசய்வதற்கு 
அரசகாஙகம் நடைவடிகனக ்மற்னககாணடுள்ளது.

 ஒரு இலட்சம் கி்லகா மீற்ைர வீதிகள் அபிவி-
ருத்தித் திட்டைத்தின் கீழ அனைத்து அதி்வக 
னநடுஞ்சகானலகளில் உள்நுனழவு பகானதகனள 
இனணககும் கிரகாமிய பகானதகனள அபிவி-
ருத்தி னசய்வது முதற் கட்டைமகாக ஆரம்பிககப-
படுகிைது. அ்த்பகான்று கிரகாமியப பகுதியில் 
மரஙகளகால், கயிறுகளகால் அனமககபபட்டை 
சிறிய பகாலஙகனள அகற்றி, நிரநதரமகாை சகதி 
வகாய்நத னககாஙகிறீட் பகாலஙகனள அனமபபது-
வும் இநதக திட்டைத்தில் இனணத்துக னககாள்ளப-
பட்டுள்ளது.  இதன் ககாரணமகாக வீதி அபிவிருத்-
தியின் ்பகாது 02 மில்லியன் மரககன்றுகனள 
நடுவது இநதத் திட்டைத்தில் பிரதகாைமகாக உள்-
வகாஙகபபட்டுள்ளது.

 2020ஆம் ஆணடு 30 ஆயிரம் கி்லகா மீட்டைர 
கிரகாமிய வீதிகனள நினைவு னசய்யும் ்நகாககு-
டைன் இத்திட்டைம் துரிதமகாக முன்னைடுககபபடு-
கிைது.

 திட்டைத்னத முன்னைடுககும் ் பகாது வீதி அபி-
விருத்தி அதிககார சனப. மகனநகும நிறுவைம், 
அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிரமகாணத்துனை 
அதிககார சனப ஆகியவற்றின் பஙகளிபபும் 
னபற்றுக னககாள்ளபபட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி, பிரதமரின் வழிகாட்டலில்
துரித கதியில் திட்டம் முன்்னடுப்பு

ஒரு இைட்சம் கி.மீ கிராமிய வீதிகள்
மூன்ாண்டு காைத்தில் அபிவிருத்தி

தக. அதசாக்குைார்...
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உக்குவளை விசேட நிருபர் 

மாத்தளை மாவடடததில்  சுமார் 
404 மாணவர்்கள் ஆரமபக் 
்கல்விளை பபறமுடிைாமல் இருபப -
்தா்க அணளமக்்கால ்தரவு்கள் ப்தரி -
விக்கினறன. 

விளைைாடடு மற்றும இளைஞர் 
விவ்கார அளமசேர் நாமல் ராஜ -
பக் ஷ ்தளலளமயில் அணளமயில் 
இடமபபற்ற கிராமிை அபிவிருததி  
பேைலமலர்வின சபாச்த இவ்விடைம 
ப்தாடர்பில்  ்த்கவல்்கள் பவளிபபடுத -
்தபபடடன.

இதுப்தாடர்பில்   ம்களிர் விவ்கார 
சிறுவர்  அபிவிருததி இராஜாங்க 
அளமசேர், பிைால் நிஸாந்த 
்கருதது ப்தரிவிக்கும சபாது, பாலர் 
பாடோளல ேமபந்தமா்க ச்தசிை 
மடட ப்காள்ள்க பிர்கடனபமானறு 
்தற்பபாழுது ்தைாரிக்்கபபடடு வரு -
கினறது. இநநாடடில் ஒவ்பவாரு 
குழநள்தக்கும பாடோளல ்கல்வி 
்கடடாைம எனபள்த வலியுறுத்தக்கூ -
டிை ஒரு ேடடம உருவாக்்கபபடடு 
வருகினறது. பாலர் பாடோளல்கள் 
ேமபந்தமா்க பல்தரபபடட இளடயூ -
று்களும சிக்்கல்்களும ்காணபபடுவ -
ச்தாடு, அவற்ளற நிவர்ததி பேய்திட 
அவேர நடவடிக்ள்க்களை ஜனாதி -
பதி ச்காடடாபை ராஜபக் ஷவின 
பணிபபுளரக்்களமை நளடமுளறப -
படுததி வருகினசறாம. மாத்தளை 

மாவடடததில் பாலர் பாடோளல -
்கள் மற்றும குழநள்த்கள் பராம -
ரிபபு நிளலைங்களை அபிவிருததி 
பேய்திட ச்தளவைான நிதி உடன -
டிைா்க வழங்கபபடும.  மாத்தளை 
மாவடட வீதிசைார சிறார்்களை 
பாது்காததிட மாத்தளை மாந்களர 
ளமைமா்க ளவதது ஒரு மததிை 
நிளலைதள்த அவேரமா்க ஆரம -
பிக்்க துரி்த நடவடிக்ள்க்கள் நளட -
முளறபபடுத்த சவணடும என இரா -
ஜாங்க அளமசேர் பிைல் நிஸாந்த 
சமலும ப்தரிவித்தார். 

இசபேைலமலர்வில் உள்ளூராடசி 
மா்காண ேளப்கள் அரே சேளவ்கள் 
அளமசேர் ஜன்க பணடார ப்தனன -

ச்கான, மததிை மா்காண ஆளுனர் 
சிசரஷட ேடடத்தரணி லலித யூ 
்கமச்க, இராஜாங்க அளமசேர்்க -
ைான விதுர விக்கிரம நாைக்்க, சிேர 
ஜைக்ப்காடி, சீ்தா அரமசப பபால 
,லேந்த அழகிை வணண, விஜித்த 
சபருப்காட,  ச்தனுக்்க வி்தான ்கமச்க, 
பிைங்கர ஜைரத்தன, மாத்தளை 
மாவடட பாராளுமனற உறுபபினர்்க -
ைான சராஹண குமார திஸாநாைக்்க, 
பிரமித்த பணடார ப்தனனச்கான, 
நாலக்்க ச்காடசட ப்காட மற்றும 
மாத்தளை மாவடட  உள்ளூராடசி 
மனறங்களின ்தவிோைர்்கள், உறுப -
பினர்்கள், அரே அதி்காரி்கள் பலரும 
்கலநதுக் ப்காணடனர்.   

மாத்தளை மாவட்டததில் ஆரம்பக்கல்விளை 
ப்பறமுடிைாமல் 404 சிறார்கள்

்தனது வாழநாளில் மூனறில் இரணடுப 
பகுதிளை மக்்கள் சேளவக்்கா்க அர்பபணிதது 
்தற்சபாள்தை பாராளுமனறததில் மூனறில் 
இரணடு பபருமபானளம  பபற்றுக் ப்காணட 
பபருளமயுடன  மக்்கள் ஆடசி புரிநதுப்காண-
டிருக்கும ம்கத்தான மக்்கள் ்தளலவர் பிர்தமர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷவுக்கு, 75ஆவது பிறந்த -
தின வாழதது்களைத ப்தரிவிததுக்ப்காள்வதில் 
பபருமகிழசசிைளடகிசறன என பபருநச்தாட-
டங்களுக்்கான பிர்தமரின இளணபபுச பேைலா-
ைர் பேநதில் ப்தாணடமான பிர்தமருக்கு பிறந -
்தநாள் வாழததில் இவ்வாறு ப்தரிவிததுள்ைார்

வாழக்ள்கயில் ஏற்றத்தாழவு்கள் ே்கஜமா -
னளவ. அரசிைலில் அவ்வாறான சூழநிளல-
்களை எதிர்ப்காள்வப்தனபது ே்கஜம. பல சூழச-
சி்கள், ேதிவளல்களை ்தாணடி ்தன பபாறுளம 
எனும ஆயு்தத்தால் மக்்கள் தீர்பசப மச்கேன 
தீர்பபு எனபள்த மீணடும நிரூபித்த பபருளமக்-
குரிைவசர பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ.

 ேர்வச்தேசம ்தனளன வீழததிடக் ்காததிருந்த 
சபாதிலும, ்தன மக்்கள் ேக்திளை மாததிரம 
நமபி, நாடடு மக்்களுக்்காய் ்தன வாழவின பபரும 
பகுதிளை அர்பபணிததிருக்கும பபருந்தளலவரா-
்கசவ அவளர மக்்கள் சபாற்றுகினறனர்.

 எத்தள்கை ்தளட்கள் வந்தாலும, ்தைரா்த மனத -
திடததுடன, அத்தளட்களை மக்்கள் ேக்தி மூலம 
உளடதப்தறியும அரசிைல் வல்லளம, அரசிைல் 
ோணக்கிைம, அரசிைல் இராஜ்தநதிரம அளனதள்த-
யும திரடடி, பவற்றிவாள்க சூடிவந்த பபருளம, பிர -
்தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷளவசை ோரும.

இனளறை சூழநிளலயில், நாடடின அளனதது 
மக்்களும எதிர்பார்க்கும அளனததுத ச்தளவ்களை-
யும நிளறசவற்றக்கூடிை ஆளுளம, அவரிடம இருப -

ப்தா்கசவ எதிர்பார்க்்கபபடுகிறது. இனம, ம்தம, 
பமாழி சப்தமினறி, அளனதது மக்்கைதும அபிலா-
ளே்களைச சீர்தூக்கி, சிறபபான எதிர்்காலதள்த உரு-
வாக்கித ்தரசவணடுபமனபள்தசை, பிர்தமரிடம 
மக்்கள் சவணடி நிற்கினறனர்.

 அ்தற்்கான வல்லளம கிளடக்்கபபபறுவச்தாடு, 
நிஜமான மக்்கள் ்தளலவரா்க, மக்்களில் ஒருவரா்க, 
மக்்களின துைர் துளடபப்தற்்கா்கத ்தன வாழநாளை 
அர்பபணிததிருக்கும பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ-
வுக்கு, நீணட ஆயுளும பேௌபாக்கிைமும கிளடக்்க 
சவணடுபமன, எல்லாமவல்ல இளறவளனப 
பிரார்ததிக்கிசறன.”

மக்கள் சேவைக்ககா்க ைகாழ்காளில் மூன்றில் 
இரண்டு பகுதிவை அர்பபணித்தைர 
வாழ்த்துச் செய்தியில் செந்தில் சதாண்டைான்

(எம.ஏ.அமீனுல்லா, ்கணடி தின்கரன               
சுழற்சி நிருபர்)

சபரா்தளன  பபாலிஸ் நிளலை  சபாக்-
குவரததுப  பிரிவில் ்கடளமைாற்றும உப 
பபாலிஸ் பரிசோ்த்கர் ஒருவருக்கும அவ-
ருடன ப்தாடர்புளடை சமலும    ஐநது 
பபாலிஸ்  அதி்காரி்களும  ப்காசரானா  
ப்தாற்றாைர்்கைா்க   ்கணடறிபபடடுள்ை-
்தா்க ்கணடி சிசரஷட பபாலிஸ்  அதி்காரி 
சு்தத  மாசிங்க ப்தரிவித்தார். 

இது குறிதது,  ்கணடி சிசரஷட பபாலிஸ்  
அதி்காரி கூறுள்கயில் : 

ப்காசரானா ப்தாற்றாைர்்கைா்க   ்கண-
டறிபபடடுள்ை்தா்க  கூறும  பபாலிஸ்   
அதி்காரி, பவளிப்தாடர்பு்கள் இல்லா்த 
நிளலயில் ்தமது போந்த வா்கனததிசலசை  

பைணிததுள்ைார் எனவும  ப்தரிைவருகின-
றது  அச்தசவளை, உப பபாலிஸ்   அதி்கா-
ரிக்கு ஏற்படடுள்ை  ்காய்சேல் ்காரணமா்க 
்கடந்த  14 ஆம தி்கதி  சபரா்தளன  ளவத-
திைோளலயில் அனுமதிக்்கபபடடிருந்தார்.  
இநநிளலயில்   அவர்மீது  சமற்ப்காள்ைப -
படடுள்ை PCR பரிசோ்தளனயில் ,  அவர்  
ப்காசரானா ப்தாற்று்தலுக்கு உள்ைாகியி-
ருபப்தா்க   உறுதி பேய்ைபபடடுள்ை்தா்க  
அவர் கூறினார்.

சமலும  உப பபாலிஸ் அதி்காரி பபாருட-
்கள் ப்காள்வனவுக்்கா்க பேனறிருந்த  பல 
்களட்களின ஊழிைர்்களையும அவரது 
குடுமப உறுபபினர்்களையும சுை ்தனி-
ளமபபடுத்தலில் இருக்குமாறு  அறிவுறுத-
்தல் வழங்கபபடடுள்ை்தா்கவும  சிசரஷட 
சபாலிஷ அதி்காரி சமலும ப்தரிவித்தார்.

சநாடடன பிரிடஜ் நிருபர், நுவபரலிைா தின-
்கரன நிருபர்

சநாடடன பிரிடஜ் பபாலிஸ் பிரிவுக்குட-
படட ஒஸ்சபான - மிடசபாட டிவிேனில் ஒருவ-
ருக்கு ப்காசரானா ப்தாற்று உறுதிைாகியுள்ைது. 

ப்காழுமபு ்கைனி பகுதியில் சீனிதப்தாழிற்ோ-
ளலயில் சவளல பேய்்த  ஒருவருக்ச்க ப்தாற்று 
இருபபது உறுதிைாகியுள்ைது.

ப்காழுமபிலிருந்த ஹற்றன வந்த இவர் 
திை்கல ேநதியிலிருநது உறவினர் ஒருவருக்கு 
போந்தமான முசேக்்கரவணடியில் ்தனது 
மிடசபாட டிவிேனிலுள்ை வீடடிற்கு சநற்று-
முனதினம மாளல வநதுள்ைார் .

்கடந்த 15 ஆம தி்கதி குறித்த நபர்  உடபட 
சீனிதப்தாழிற்ோளலயில் சவளல பேய்்த 15 
சபருக்கு ப்காழுமபில் பி.சி.ஆர் பரிசோ்தளன 
சமற்ப்காணட நிளலயிசல  அவர் சநற்று  வீட-
டுக்கு வநதுள்ைார். 

எனினும ப்காழுமபில் சமற்ப்காணட பி .சி.
ஆர் பரிசோ்தளன அறிக்ள்கயில்  அவருக்கு  
ப்தாற்று இருபபது உறுதிைானள்தைடுதது 
சு்கா்தார அதி்காரி்கள் கினி்கதச்தளன சு்கா்தார 
அதி்காரி்களுக்கு ்த்கவல் வழஙகியுள்ைனர். திை-

்கலயிலிருநது முசேக்்கரவணடியில் வந்த நபர் 
சநாடடன பபாலிஸ் நிளலைததிற்கு பேனறு 
பதிவு பேய்துவிடடு மிடசபாட டிவிேனிலுள்ை 
்தனது வீடடிற்கு பேனறுள்ைார்.  

ப்தாற்று உறுதிைான நபரின வீடடிலுள்ைவர்-
்கள் அவசராடு ப்தாடர்புபடடவர்்களை சுை்த-
னிளமபபடுத்த நடவடிக்ள்க எடுக்்கபபடடுள்-
ைது.

ப்காசரானா ப்தாற்றுக்குள்ைான நபளர 
மாத்தளற  சுை்தனிளமபபடுத்தல் நிளலைத-
திற்கு  அளழதது பேல்ல நடவடிக்ள்க எடுததுள்-
ை்தா்க மஸ்ப்கலிைா சு்கா்தார ளவததிை அதி்காரி 
எம.ேநதிர ராஜான ப்தரிவித்தார். 

சபகாககுைரதது உபபபகாலிஸ்  
பரிசேகா்த்கருககு ப்ககாசரகானகா

ச்காட்டன் பிரிடஜில் ஒருைருககு ப்ககாசரகானகா 

சநாடடன பிரிடஜ்  நிருபர், 
ஹடடன விசேட நிருபர்

ஐந்தாம ஆணடு புலளம 
பரிசில் பரீடளே பபறுசபறு்களில் 
ஹபபு்கஸ்்தனன ்தமிழ விததிைா-
லை மாணவி 196 புள்ளி்களை 
பபற்று நுவபரலிைா மாவடட 
மடடததில் மு்தலாம இடததிளன 
பபற்றுள்ைார்.  மஸ்ப்கலிை அப-
பு்கஸ்்தனளன சமற்பிரிளவச 
சேர்ந்த நந்தகுமார் , ்தமபதி்க-
ளின  பு்தல்வி நவிேனா எனற 
மாணவிசை 196 புள்ளி்களைப 
பபற்று நுவபரலிைா  மாவடடததில் மு்த-
லிடம பபற்றுள்ைார். மாவடட மடடததில் 
சிததி பபற்ற மாணவியின வீடடுக்குச பேனற 
ஹற்றன ்கல்வி வலைபபணிபபாைர் பி.ஸ்ரீ-
்தரன. அதிபர்  பேல்ளலைா சஜாதிசவல்,  
வகுபபாசிரிளை  ்கருபளபைா சிவமலர் 
ஆகிசைார்  மாணவிளை பாராடடிைது மாத-
திரமனறி பரிசில்்களையும வழஙகியுள்ைனர். 

நந்தகுமார் நவிேனா -196, விஜைகுமார் 
திலுக்ஷன - 173, சிவகுமார் மதுஷி்கா - 167, 
சிவகுமார் டிஷானிைா – 164 ஆகிசைார் 
பவடடுபபுள்ளிக்கு சமலதி்கமா்க பபற்று 
சிததிைளடநதுள்ைனர். 

மாவடடததில் மி்க பின்தஙகிை பாடோ-
ளல்களில் குறிபபிடடுக் கூறத்தக்்க பாடோ -
ளல்களில் இதுவும ஒனறு.

ஐந்தகாம் ஆண்டு புலவம பரிசில் பரீடவேயில் நுைபரலிைகா 
மகாைட்டததில் ஹ்பபு்கஸ்்தன்ன ்தமிழ விததிைகாலைம் மு்தலி்டம்
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