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(தியத்தலாைவ நி பர்) 

பண்டாரவைள மாநகர சைபயினரால் 

ன்ென க்கப்பட்  வ ம் சுகாதார 

நடவடிக்ைககள் தி ப்திகரமானதாக இல்ைல 

என பிரேதச மக்க ம் நகர வர்த்தகர்க ம்  

அதி ப்தி ம் விசன ம் ெதரிவிக்கின்றனர்.                                                                                 

இலங்ைகயில் ெவளிநாட்  மற் ம் உள்நாட்   

உல்லாசப் பயணிகைள கவர்ந்த சீேதாசண கால 

நிைல ெகாண்ட பிரேதசமாக பண்டாரவைள நகர் 

விளங்குகின்ற .    

நகரில் அைமந் ள்ள பஸ் நிைலயம், 

வாடைக வாகன தரிப்பிடங்கள் ஐக்கிய வர்த்தக 

ெதாகுதி,மற் ம் பிரதான வர்த்தக ெதாகுதி 

ேபான்றவற்றில் அைமந் ள்ள மலசல கூடங்கள், 

உள்ளக கட்டைமப் க்கள் ஆங்காங்கு உைடந் ம் 

சிைதந் ம் காணப்ப வதால் தினந்ேதா ம் 

இங்கு வ ைக த ம் மக்கள் சிரமங்கைள 

ேமற்ெகாள்வதாக அதி ப்தி ெதரிவிக்கின்றனர்.   

இ  தவிர நகரின் மத்தியில் அைமந் ள்ள 

வாடைக ேவன்கள் நி த்தப்ப ம் இடத்தி ம்   

பஸ் நிைலயத்தி ம் அைமந் ள்ள  மலசல 

கூடங்களில் வடி ம் கழி  நீரிைன பிரதான 

வீதியின் வடிகா க்குத் தி ப்பி ள்ளதால் 

அ  நிரம்பி  வழிந்  நகெரங்கும் ர்நாற்றம் 

வீசுவதாக  விசனம் ெதரிவிக்கும் நகரவாசிகள் 

ேகாடிக் கணக்கில் வ வாயிைன ெப ம் 

இந்த மாநகர சைபயினால் ஏன் சுகாதார   

நடவடிக்ைகயிைன ன்ென க்க டியா ள்ள  

என ேகள்விெய ப் கின்றனர்.

ெசௗமிய ர்த்தி ெதாண்டமான் ஞாபகார்த்த 

மன்றத்தின் கீழ் இயங்கும் ெதாண்டமான்

கலாசார நிைலயம் அழகியற் கல் ரியின்  கீழ் 

வ ம் ைறசாரா கற்ைக ெநறிக்காக

பகுதிேநர வளவாளர்கைள ேதர்ந்ெத ப்பதற்கான 

விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்ப கின்றன.

 இங்கு ன்ென க்கப்பட ள்ள பயிற்சி 

ெநறிகளாவன  கர்நாடக சங்கீதம், 

 பரதநாட்டியம், கும்மியாட்டம், ேகாலாட்டம், 

ஒயிலாட்டம், காவடி, கரகாட்டம்,

 கூத் க்கைல (காமன்கூத் , அர்ச்சுனன் தபசு, 

ெபான்னர் சங்கர்) ேகாலக்கைல, நாதஸ்வரம், 

உ மி, ேமளம், மி தங்கம்,வயலின், வீைண, 

தப் , உ க்ைக,  ெபாம்மலாட்டம், ெபாய்கால் 

குதிைர ஆட்டம்,ெத க்கூத் , 9. ேமைடப் 

ேபச்சு, பட்டிமன்ற 

ேபச்சு, கவிைத, சி கைத, 

நாவல், ஓவியப்பயிற்சி, 

வாெனாலி மற் ம் ேமைட 

அறிவிப்பாளர் பயிற்சி, 

ஆவணப்படங்கள் மற் ம் கு ந்திைரப்பட பயிற்சி

விண்ணப்பிக்க ேவண்டிய கவரி,

ெசயற்றிட்ட காைமயாளர் 

பகுதி ேநர வளவாளர்க க்கான விண்ணப்பம் 

ேகாரல், ெதாண்டமான் கலாசாரநிைலயம்  

அழகியற் கல் ரி தவலந்தன்ன,ெகாத்மைல. 

ெதாடர்  இலக்கங்கள் 0522259934, 0522259866

ெதாМடமாП  கலாசார Ǻைலய  அழźயФ கХσǿ 
பΜ  ேநர வளவாளУகέЖகான ˙МணРபЗகЦ ேகாரХ   

          ( பானா. தங்கம் )

    தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணியின் சார்பில் 

ஆ  ேவட்பாளர்க ம் ெவற்றி ெப வதற்கு 

க ைமயாக உைழத்த அைனவ க்கும் 

பாராட் தல்கேளா  நன்றி ெதரிவிப்பதாக 

ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் நிர்வாகப் 

பணிப்பாளர் டாக்டர் அழக த்  நந்தகுமார் 

வி த் ள்ள அறிக்ைகயில் ெதரிவித் ள்ளார்.    

அவர் ேம ம் தம  அறிக்ைகயில்,தமிழ் 

ற்ேபாக்கு கூட்டணி சார்பில் ெகா ம் , 

கண்டி, வெரலியா, ப ைள, ேககாைல, 

இரத்தின ரி தலான மாவட்டங்களில் 

ேவட்பாளர்கள் நி த்தப்பட்டி ந்தார்கள்.   

வெரலியா மாவட்டத்தில் ன்  ேப ம், 

கண்டி, ெகா ம் , ப ைள மாவட்டங்களில் 

தலா ஒ  ேவட்பாள மாக ெமாத்தம் 6 

ேபர் ெவற்றி ெபற் ள்ளார்கள். இவர்களில் 

வெரலியா மாவட்டத்தில் கடந்த 2015 

ஆம் ஆண்  ெபா த் ேதர்தலில் ன்  

உ ப்பினர்கைள ெவற்றி ெகாண்ட  

இம் ைற ம் ன்  உ ப்பினர்கைளப் 

ெபற் ள்ளைம இங்குள்ள மக்கள் தமிழ் 

ற்ேபாக்கு கூட்டணி மீ  

ெகாண் ள்ள நம்பிக்ைகைய ம்  

ெவற்றி ெபற்ற ேவட்பாளர்கள் 

மக்க க்கு ெசய் ள்ள ேசைவக க்கு 

அளித் ள்ள அங்கீகாரத்ைத ம் 

எ த் க் காட் கின்ற .பிரசார 

நடவடிக்ைகக டன் ேதர்தல் பணிகைள 

ேமற்ெகாண்  அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்பட்ட   

ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் ேநர 

உத்திேயாகத்தர்கள், ேதசிய அைமப்பாளர், 

மாகாண சைப ன்னாள் உ ப்பினர்கள், 

உள் ராட்சி மன்ற உ ப்பினர்கள், 

அைமப்பாளர்கள், ேதாட்டக் கமிட்டித் 

தைலவர்கள், இைளஞர் மற் ம் மகளிர் 

அணியின க்கும் விேஷட நன்றிைய ெதரிவித் க் 

ெகாள்வதாக ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

 

 தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணியின் அேமாக ெவற்றிக்கு  
பா பட்ட அைனவ ம் பாராட்டப்பட ேவண்டியவர்கள்
ெதா.ேத.சங்கத்தின் நிர்வாகப் பணிப்பாளார் டாக்டர் நந்தகுமார்

பண்டாரவைள மாநகர சைபயினரின் சுகாதார  
ன்ென ப் கள்  தி ப்திகரமானதாக  இல்ைல 

  மக்கள் விசனம்

ன்  பிள்ைளகளின் தாயாரான 31 

வய  நிரம்பிய திவ்யா (உண்ைமப் ெபயர் 

மாற்றப்பட் ள்ள ) அத்தியாவசியமாகத் 

ேதைவப்பட்ட கடன் ஒன்ைறப் ெபற் க் 

ெகாள்வதற்காக அரச வங்கியின் கிைள 

ஒன் க்கு விஜயம் ெசய்தி ந்தார். அங்கி ந்  

அவர் மீண் ம் வீ  தி ம் ம் ேபா  குறித்த 

வங்கி காைமயாள டன் இடம்ெபற்ற 

சந்திப்  ெதாடர்பான சிந்தைனயில் 

ழ்கியி ந்தார். அவரின் ேகாரிக்ைக எவ்வா  

நிராகரிக்கப்பட்ட ,அந்த காைமயாளரின் 

கரம்  எவ்வா  அவரின் கரத்ைதச் 

சுற்றியி ந்த , இழிவான நிபந்தைன டன் 

ற்றி ம் நிராதரவான நிைலக்கு திவ்யாைவ 

தள்ளி அந்தக் கடைன வழங்கினார் என்பைதப் 

பற்றி சங்கடத் டன் சிந்தித்தார்.

இலங்ைகயில் த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மாவட்டங்களில் வசிக்கும் ெபண் கு ம்பத் 

தைலவர்கள் எதிர்ெகாள் ம் பாலியல் 

இலஞ்சம் ெதாடர்பான சம்பவங்களில் 

ஒ  உதாரணமாக திவ்யாவின் இந்த நிைல 

அைமந் ள்ள . பாலியல் இலஞ்சம் 

என்ப  பரீட்சியமற்ற ெசாற்பதமாக 

அைமந்தி ந்த ேபாதி ம் உள்நாட்டி ம் 

சர்வேதச நா களி ம் பரவலாக நில ம் 

ஒ  சூழ்நிைலயாக அைமந்தி ப்பதாக 

சமத் வம் மற் ம் நீதிக்கான நிைலயத்தின் 

((Centre for Equality and Justice)  ஸ்தாபக ம்  

நிைறேவற் ப் பணிப்பாள மான சியாமளா 

ேகாமஸ் குறிப்பிட்டார்.

2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த விடயம் 

ெதாடர்பில் சமத் வம் மற் ம் நீதிக்கான 

நிைலயத்தினால் தன் ைறயாக 

ன்ென க்கப்பட்ட ேபா  பதவியி ள்ள 

நபர்களால் ேசைவைய வழங்க அல்ல  

வசதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா க்க பாலியல் 

ரீதியால் 

கண்டிப்பாக 

ேகாரப்ப ம் 

ஒ  “தவறான 

அ கூலம்” 

(“Improper 

Benefit”) என 

வைரவிலக்க 

ணப்ப  

த்தியி ந்தனர். 

இலங்ைகயின் 

சட்டக் ேகாைவக் 

கட்டைமப்பில் 

இந்த விடயம் 

ெதாடர்பில் 

ெவளிப்ப 

ைடயான சட்ட 

வைரவிலக்கணம் 

இல்லாத 

நிைலயில் (1965 

ஆம் ஆண்டின் 

இல. 2) இலஞ்ச 

சட்டத்தின் கீழ் 

உள்வாங்கப் 

ப வ டன் 

இதில் தற்ேபா  சில தி த்தங்கைள 

ேமற்ெகாள்வதற்கான நடவடிக்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட வண்ண ள்ளன.

“ஆண் ஒ வைர தன  எல்ைலக்குள் 

ைவத்தி க்க ஒ  ெபண் அறிந்தி க்க 

ேவண் ம். 

அந்த ஆைண  இந்தப் ெபண் தான் 

ண்டியி க்கக்கூ ம்” என்ப  பலர் 

இ வைர கூ ம் ெபா வான பதிலாகும். 

கணவைன இழந்தப் ெபண்கள் மற் ம் 

தனித்  வா ம் ெபண்கள் மீ  அடக்கு 

ைறயான மற் ம் உயர் ஒ க்க ைறசார் 

எதிர்பார்ப் கைள உ வாக்குவதாக ச க 

ைறகள் காணப்படக்கூ ம் என்பதால்  

ேசைவ ஒன் க்காக அவர்களிடம் பாலியல் 

இலஞ்சத்ைத வழங்க உடந்ைதயானவர்களாக 

இ ப்பார்கள் எ ம் ேதாற்றப்பாட்ைட 

உ வாக்குகின்ற . பல தாய்மார்  தமக்கு 

ேந ம் இந்த ஷ்பிரேயாகங்கள் தம  

பிள்ைளகைள ம் பாதித் விடக்கூ ம் என்ற 

அச்ச உணர்ைவ ம்ெகாண்டி ப்பார்கள்.

அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிைலயி ள்ள 

நபைர தன்னிச்ைசக்குட்ப த்த அல்ல  

ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்ப த்த 

யல்வ  என்ப , குற்றமிைழப்பவரின் 

ேகாைழத்தனத்ைத பிரதிபலிக்கின்ற . 

தம் ைடய உரிைமகள் ெதாடர்பான 

அறிைவக் ெகாண்டி ப்ப  மற் ம் 

நம்பிக்ைக டன் நபர் ஒ வரின் 

அவ் ரிைமகைளத் ெதாடர்பாடல் 

ெசய்வத டாக இவ்வாறான யற்சிகைளத் 

தவிர்க்கலாம். 

தம் ைடய ேகாரிக்ைக அல்ல  

ேதைவயான  சட்டத் க்குட்பட்டதாக ம் 

அதிகாரி ஒ வரின் உத்திேயாக ர்வ 

ெபா ப் களின் அடிப்பைடயில் 

அைமந்தி ப்பைத ம் உ தி டன் 

வலி த் வ  க்கியமானதாகும். எனேவ  

அதிகாரியின் ெசாற்கள்,ெசயற்பா கள் 

அச்சு த் வதாக அல்ல  வற் த் வதாக 

அைமந்தி ப்ப  சட்டவிேராதமானதாகும். 

நிைலயான கண் பார்ைவத் ெதாடர்  ேதாற்ற 

உளவைமதி நிைல மற் ம் அைமதி காப்ப  

ேபான்றன தன்நம்பிக்ைக மற் ம் சுய 

மதிப்ைப ம் ெவளிப்ப த் ம்.

சகல குற்றமிைழப்பவர்கைள ம் 

பா காப்பாக எதிர்ெகாள்ள டியா  

என்பதால்  தம் ைடய சூழைம  மற் ம் 

குற்றமிைழப்பவரின் ெசயற்பா கள் 

ெதாடர்பில் விழிப் டன் இ ப்ப  

க்கியமானதாகும். குற்றமிைழத்தவரின் 

நடவடிக்ைககள், ெதானி, ேதாற்றப்பா , 

ேபாைதயி ள்ளாரா ேபான்றன ஆக்கிரமிப்  

அல்ல  வன் ைறக்கான அவர்களின் 

ேநாக்கம்,நாட்டம் ஆகியவற்ைற 

ெவளிப்ப த் வ டன் அவர்க டன் 

ஈ ப வ  பா காப்பானதா இல்ைலயா 

என்பைத உணர்த்தக்கூடியதாக 

அைமந்தி க்கும். குறிப்பாக இச்சம்பவமான  

தனிைமப்ப த்தப்பட்ட பகுதிகள்  

பரீட்சியமில்லாத இடம் அல்ல  டப்பட்ட 

அைறகளி ள் இடம்ெப மாயின் 

அவற்றிலி ந்  ெவளிேய வ  ெதாடர்பான 

தந்திேராபாயங்கைள எச்சரிக்ைகயாக 

அறிந்தி க்க ேவண் ம்.

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் மீ  

தங்கியி க்க ேவண்டிய நிைல காரணமாக 

இவ்வாறான ேகாரிக்ைககள் தைலவணங்க 

ேவண்டி ள்ள .

 குறித்த காைமயாளர் தம்மீ  அ தாபம் 

ெகாள்ள யற்சித்தைமைமய திவ்யா 

நிைன ப த்தினார். தான் அெசௗகரியமான 

உணர்ந்த ேபாதி ம் “அவர் மிக ம் 

உதவியானவர் அவரின் பலவீனத்ைத 

நான் றக்கணிக்க ேவண் ெமன 

நிைனக்கின்ேறன்.” என திவ்யா அந்ேநரத்தில் 

எண்ணினார். ஷ்பிரேயாகத்ைத எதிர்ப்பைத 

விட  அ சரித் ச் ெசல்வ  என்ப  

குைறந்தள  அவலமானதாகும். குறிப்பாக 

குற்றமிைழப்பவர் இரக்கம், பரி  மற் ம் 

ெபண்ணின் நம்பிக்ைகைய கவர யற்சிகைள 

ெவளிப்ப த் வாராயின், நீண்ட காலமாக 

இடம்ெப ம் ஷ்பிரேயாகத்ைத, 

நியாயப்ப த் வதற்கு ெபண்கைள 

ண் வதாக அைமந்தி க்கும். 

அவ்வாறான அ பவத்தின் பின்னர் குற்ற 

உணர் , அச்சம்,ெவட்கம் மற் ம் தன்ைனத் 

தாேன குற்றம் சாட் வ  ேபான்ற உணர் கள் 

ெபா வானதாக அைமந்தி க்கும். 

பாலியல் 
இலஞ்சத்ைத ம த்தல்

எவ்வாறாயி ம்  உங்கள் சுய ெப மதி 

மற் ம் சுய ெகௗரவத்ைத ன்னி த் வ  

க்கியமானதாக அைமகின்ற . 

அவ்வாறான ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தவறான 

யற்சிக க்கு உங்கைள குற்றம் சாட் வ  

அவசியமில்ைல என்பைத எப்ேபா ம் 

நிைன ட் ங்கள். அவ்வாறான உணர் கைள 

ஏற்ப த் ம் லக்காரணிகைள இனங்கண்   

குற்றமிைழப்பவர் அல்ல  அப்பகுதிக்குச் 

ெசல்வைதத் தவிர்ப்ப   உங்கள் கவைல மற் ம் 

அச்சத்ைதப் ேபாக்குவதற்குப் பா காப் த் 

திட்டங்கைள உ வாக்குவ , ஏைனய 

கு க்களின் உதவிகைள நா வ   தியானம் 

மற் ம் இைளப்பாறல் ட்பங்கைள பின்பற்றல் 

ேபான்றவற்ைற ெதாடரலாம்.

ஷ்பிரேயாகத்தின் ல காரணியாக 

அதிகாரம் காணப்ப கின்ற . எனி ம் 

சரியான லங்களிடமி ந்  கிைடக்கும் 

ஆதரவி ம் சக்தி காணப்ப கின்ற . ெபண் 

கு க்கள், அடிமட்ட ெசயற்பாட்டாளர்கள் 

அல்ல  ெந க்கமான நம்பிக்ைகக்குரியவர் 

வ ட்டி, ஷ்பிரேயாகத் க்கு எதிராக 

ெசயலாற்ற ேதைவயான வலிைமைய 

வழங்கக்கூ ம். பல நிைலைமகளில் கு ம்பம் 

அல்ல  ச க மட்டத்திலி ந்  கிைடக்கும் 

ஒற் ைமத்தன்ைம மற் ம் இரகசியம் 

ேபணக்கூடிய தன்ைமயிலான சூழ்நிைல 

என்ப  தி ப்  ைனயாக அைமயலாம். 

“நபர் ஒ வரின் ெதாழிைல ரிவ  மற் ம் 

ேசைவகைள வழங்குவ  என்ப , அதற்குப் 

பதிலாக பாலியல் ரீதியான ச ைககைள 

ேகா ம் உரிைம எனப் ெபா ள்படா ” என 

திவ்யா குறிப்பிட்டார். நடந்த சம்பவத்ைத 

தி ம்பிப் பார்க்ைகயில்  உள் ணர் களில் 

நான் நம்பிக்ைக ெகாண்டி ந்தால் வங்கி 

காைமயாளைர எதிர்த்தி க்கக்கூ ம் 

என்றார். கடைனப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு 

தாம் சட்ட ர்வமான தைகைமையக் 

ெகாண்டி ப்பைத அவர் ரிந்தி ந்தால், மற் ம் 

க்கியமாக காைமயாளரின் அநாவசியமான 

இச்ைச ேகாரல்கைள எதிர்ப்பதற்கு அவசியமான 

வ ட்டைல அவர் ெபற்றி ந்தால், 

அவரின் சூழ்நிைலயில் அவைர நிராதரவாக 

மற் ம் தனிைமப்ப த்தப்பட்டவராக உணரச் 

ெசய்தி க்கா . இனிவ ம் காலங்களில் 

எழக்கூடிய எந்தெவா  அெசௗகரியமான 

சூழ்நிைலக்கும் தம  நிைலப்பாட்டில் 

உ தியாக இ ப்பதற்கு தாம் படிப்பிைனையப் 

ெபற் ள்ளதாக ம்  இவ்வாறான அநீதிைய 

எதிர்ெகாள் ம் எந்தெவா  ெபண் க்கும் 

அதிலி ந்  வி ப வதற்கு அவசியமான 

உதவிகைள வழங்க ம் தம்மால் டி ம் 

என மீளச்சிந்தித் ப் பார்க்ைகயில் திவ்யா 

குறிப்பிட்டார். 

ெதாடர்ச்சி 14 ஆம் பக்கம் பார்க்க

11 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி 


