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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

13-09-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இல�ைக�� இலவச� க�� எ��ேநா������� 
ெந��க�க�. 
ெதாட�க உைரயாட� : பழ. ��ச��

ெப�யா� என� பரவலாக அ�ய�ப�� ஈ. ெவ. 

இராமசா� (E. V. Ramasamy, ெச�ட�ப� 17, 1879 

- �ச�ப� 24, 1973) ச�க �����த��காக��, சா� 

ேவ��ைம�ைன அக��வத�காக��, 

�டந���ைககைள ம�க�ட���� 

கைளவத�காக��, ெப� ��தைல�காக�� 

ேபாரா�யவ�. த�ழக��� �க ���யமான 

இய�கமாக� க�த�ப�� �ரா�ட� கழக��ைன� 

ேதா����தவ�.

ஈ.ெவ.ரா, ��ர நா��கராக இ��தா�. இ��ய 

ஆ�ய�களா�, ெத����யா�� பழ�ெப�ைம 

வா��த �ரா�ட�க� பா��பனரா�லாதா� எ�ற ஒ� 

காரண��னா� �ற�க��க�ப�வைத��, அவ�களா� 

�ரா�ட�க�� வா��� �ர�ட�ப�வைத�� ெப�யா� 

எ���தா�. அவ� த��� ச�க���காக� ெச�த 

�ர��கரமான ெசய�க�, ம����ட�த சா�ய 

ேவ�பா�கைள� ����ட�த�க வைக�� அக��ய�. 

த�� எ���க�� �ரைம���� ெப�யா� 

����ட�த�க� ப�கா����ளா�. இவ�� ச�தாய� 

ப�க��ைப� பாரா�� �ன�ேகா ��வன� 

"���லக ெதாைலேநா�காள�; ெத��ழ�கா�யா�� 

சா�ர��; ச�க �����த இய�க��� த�ைத; 

அ�யாைம, �டந���ைக, அ��தம�ற 

ச��ரதாய�க�, ம�டமான பழ�கவழ�க�க� 

ஆ�யவ��� க�� எ��" எ�� பாரா��� 

சா��த� வழ����ள�

ெப�யா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

த�யா�க� க��ைய 
வழ��வைத 

அ�ம��பதா� க�� 
அைனவ��கமான உ�ைம 
எ�ற �ைல����� அ� 

பண� 
பைட�தவ�க��கான 

வர��ரசாதமாக மா��. 
இ�த �ைல�� ேபா�� 
��க �ழ�� சாதரான 
���ப�ைக� ேச��த  

மாணவ�க� �த� ���ேல 
ேதா��யைட�� ெவ�ேயற 

ேவ��ய �ைல ஏ�ப��.

இல�ைகைய மா�மா� ஆ�� ெச�த ஆ��யாள�க� நா��� 

ெபா�ப���ைறகைள ப��ப�யாக த�யா� மயமா�� 

அ��ைறக�� அர������� ெபா���க����� 

�ல��ெகா�வேதா� அ� �ைறகைள �ர����  இ�� 

ெச���றன�.அத� ெதாட���யாகேவ இலவச க�� 

த�யா�மயமா�க�ப�� ��ட� த�ேபா� நைட�ைற  

ப��த�ப���ற�. ஆ��யாள�க�� த�யா� மயமா�க� 

ெகா�ைக�� நடவ��ைகக�ேம   இலவச க�� இ�� 

எ��ேநா��� சவா�க���� அ����� காரணமா��.

ஆ��யாள�க��, க��ைய� த�யா� மயமா��� �க��� 

��ட�க�� இைடேய தா� ப�கைலகழக ���ைரயாள�க� 

ஆர���த ச�பள உய�� ேகா��ைக ேபாரா�ட� இ�� 

இலவச க��ைய பா�கா��� ேபாரா�டமாக ப�ண����ள�. 

ப�கைல�கழக ���ைரயாள�க� ச�க� ��ைவ������ 

ேகா��ைககளான, 

1. க���� ேத�ய உ�ப�� வ�மான��� 6% ஒ��க�பட�  

ேவ���

2. ப�கைலகழக�க�� அர�ய� தைல��க� ���த�ப�� 

அவ���  �யா�ன த�ைம பா�கா�க�பட� ேவ���

3. த�யா� ப�கைல�கழக�க� அைம�க�ப�த�� க�� 

த�யா� மய�ப��த�� ���த�பட� ேவ���

4. க���கான ேத�ய ெகா�ைகக� வ��க�ப�� ேபா� 

���ைரயாள�கைள இைண�� ெகா�ள� ேவ���

ப�கைல�கழக 

���ைரயாள�க��� 

�யாயமான ச�பள உய�� 

வழ�க�பட� ேவ���

ப�கைல�கழக�க��� 

அ�ம��க�ப�� ��ய 

மாணவ�க��� க�டாய 

இரா�வ ப��� 

வழ�க�பட� ���த�பட� 

ேவ��� 

ஆ�யைவ  இலவச 

க��ைய பா�கா�பத�கான 

ேபாரா�ட��� �ரதான 

ேகாச�களாக மா���ளன.

ேசைவக� அைன��� இலாப���� ��பைன 

ப�டமா�க�ப�� �தலா���வ ெபா�ளாதார �ைற��� 

க��ைய�� இலாப���� �யாபார ேசைவயா���� ப�ரத 

�ரய�தன��� �ரதான ப�கா�களாக,   உலக 

ஏகா�ப��யவா�க�� நல�க��காக�� அவ�க�� ச�ைத 

���ப��த��காக��  ெசய�ப�� உலக வ�� , ச�வேதச  

நாணய ��ய� ஆ�ய ஏகா�ப��யவா�க�� �கவ�க� 

காண�ப���றன�.

ஏகா�ப��யவா�க�� �கவ� அைம��க�� 

அ����த�க��� ஏ�ப க��� ெகா�ைக வ��க�ப�� 

த�யா� மய�ப���� ��ட� ேம�ெகா�ள�ப�வதா� 

இலவச� க�� நா�� ���ய �ைலகைள எ��ேநா����ற�.

ÒüÚ§¿¡Ôõ «¾ü¸¡É º¢¸¢î¨º Ó¨È¸Ùõ

ேலா. தசா�த� | 20-09-2012 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

1. ���ேநா�, அ� உ�வா�� �த� ப��ய அ��க�.
    
2. Common Cancer and Risk Factors.

3. ���ேநா� அ���க�� பர�� வ��ைறக��.
    
4. �ரதான ந�ன ���ைச �ைறக�� அவ��� 
ப�க�ைள�க��.

5. ���ேநா�� த���.

���ேநா�� காரண�க�� ���ைச �ைறக��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

இல�ைக�� இலவச க�� எ��ேநா������� 
ெந��க�க�
��ப�க� ெதாட���..

1)க��� �ைற�� தன������ ெபா���க�� இ��� 

அரசா�க� த�ைன  ������ெகா�ள�.

2)க��  ��பைன�ப�டமா�க�பட�.

3)க�� எ�ப�  "உ�ைம" எ�ற �ைல�� இ��� 

"வர�ரசாதமாக(privilege)"  மா�ற�பட�.

4)க��� �ைற�� �� ஆ��ய�க�,மாணவ�க�, 

���ைரயாள�க� ம���� அ���ப� �ைல ேதா�ற�

க���� ஒ���� ��ைய� �ைற�த�, க�� �ைற�� 

த�யா�கைள அ�ம��த� எ�பத� ஊடாக  

அரசா�க� க�� �ைற�� தன������ 

ெபா������� �ல� ெகா��ற�. 

இத� காரணமாக இைடெவ�ட�ப�� �� �ைறைய 

�ம�க ேவ��ய ெபா��� ெப�ேறா�க��� 

ஏ�ப���ள�.

த�யா�க� க��ைய வழ��வைத அ�ம��பதா� க�� 

அைனவ��கமான உ�ைம எ�ற �ைல����� அ� 

பண� பைட�தவ�க��கான வர�ரசாதமாக மா��. 

இ�த �ைல�� ேபா�� ��க �ழ�� சாதரான 

பா�டா� வ��க�ைத ேச��த மாணவ�க� �த� ���ேல 

ேதா��யைட�� ெவ�ேயற ேவ��ய �ைல ஏ�ப��.

க�� �ைற�� �ள�ப�கைள ேவ��ெம�ேற 

ேதா����� ம�க� ம�த�� இலவச க���� �� 

அ���ப�ைய�� ந���ைக�ன�ைத�� 

ேதா����ப�ட� த�யா� க��ைய ேநா�� 

கவ������� ைக�க�ய�� ��ட��� 

ெசய�ப��த�ப���றன.(2011 உய�தர ப��ைச Z-

ெவ������ �ர�சைன,2012 உய�தர ப��ைச 

�னா�தா� �ள�ப�.....)

ஆகேவ இ�த த�யா� மயமா�க� �ர�சைன�� எ�ராக 

த�கா�கமான ���கைள நாடா� அவ���� எ�ரான 

ேபாரா�ட�க��டாக �ைழயான ஏகா�ப��ய���� 

��� ெகா���� ெபா�ளாதார ெகா�ைக�� 

ப�க��ைப ெத��ப��� அ�த ெகா�ைகைய மா�� 

��ய �ைறைய,ெபா�ளாதார ெகா�ைகைய 

ஏ�ப���வத�கான ேபாரா�ட���� ம��கைள 

அ��ர�ட ேவ��� 

1974 இ� ெபா�ரா� அ�ெவ���� ேசாதைனைய இ��யா 

ெச��ற�. இைத�ெதாட��� அெம��கா, தாரா��� அ� �� 

�ைலய���கான எ�ெபா�� வழ�கைல �����ற�. இதனா� 

ேசா�ய� ��ய�ட� அ� ச�� ெதாட�பாக இ��யா 

ேப��வா��ைத நட���ற�. 

1988 இ� ேசா�ய� ஜனா�ப� ேகா�ப��ேச� உட� இ��ய� 

�ரதம� ர�� கா�� �ட��ள� அ� �� �ைலய���கான 

ஒ�ப�த��� ைகெய�����றா�. இதைன�ெதாட��� 

�ட��ள� அ� �� �ைலய���கான எ���பைலக� 

ெதாட����றன. 

1989 ேம மாத� ஏற�தாழ 10,000 ேப� வைர "ேத�ய ����� 

ெதா�லாள� ச�க�" எ�� பதாைக�� �� �ர�� �ட��ள� 

அ� உைல�ெக�ராக� ேபாரா��றா�க�. 

இ�ேபாரா�ட���ேபா� காவ��ைற ��பா������ 

நட�����த�. இத��� ேசா�ய� ��ய�� �ைத�, 

ர�கா�� ெகாைல ஆ�ய ச�பவ�களா� �ட��ள� அ� �� 

�ைலய� ப�க� �ட��� ேபாட�ப�ட�. 

1991 இ� 500 MW ��வ��ைன உ�ப�� ெச��� 

உைலகைள அ��ட��� அைம�க அரச அ�ம� ேக�� 

Nuclear Power Corporation (NPC)  ��ண����ற�. 

இ���ட� நைட�ைற�ப��த�பட��ைல. 

1997 மா�� மாத�, இ��ய� �ரதம� ேதவ ெகௗடா�� ர�ய 

ஜனா�ப� ெய������ 1988 ஒ�ப�த���� ��ேச��ைகக� 

�லவ�ைற� ேச���� ைகெய�����றா�க�. 

இதைன�ெதாட��� �ட��ள� அ� �� �ைலய� 

ெதாட�பான �ள�கமான ��ட அ��ைக தயாரா�ற�.

ெதாட�க��� ஏ�க��� 2000 �பா எ�ற அ��பைட�� 

ம�க�ட���� ப��ெச� �ல�க� அ��� �ைலய���காக 

எ����ெகா�ள�ப�ட�. �ல�க� ெகா��த ம�க��� 

ேவைலவா���, ெதா�� ஒ�ப�த�க� ேபா�றவ�ைற� 

ெப���த�வதாக உ��ய��க�ப�ட�. அ�ேதா� உைலகைள� 

�����பத�காக ேப����பாைற ஏ������ அ�லாம� 

கட����ேத �� ெப���ெகா�ள�ப�� எ��� 

உ��ய��க�ப�ட�. 

2001: வழ�க�ப�ட உ��ெமா�க� எ�லா� �ற�ப�ட 

�ைல�� �ல�கைள இழ�த ம�க� "அ� ச���ெக�ரான 

ம�க� இய�க�" எ�ற அைம��� �� �ர�� எ���க 

ஆர����றா�க�. ��ட�ட�ப�ட� இர�� அ� 

உைலகளாக இ��க, ேம�� நா�� அ� உைலகைள 

அைம��� ��ட� இ��பைத�க�ட ம�க� ேபாரா�ட�ைத 

��ர�ப���னா�க�. 

�ழ�ய� ெதாட�பான ஆ��, அ�ம� ேபா�றவ�ைற� 

ெப���ெகா�வ�� ெவ��பைட�த�ைம இ�லாம�� 

ச�ேதக����டமான வைக��� ெசய�பா�க� இ��க�க�ட 

ம�க� அத��� தம� எ���ைப ெவ���டன�. இத�கான 

ெபா� �சாரைண�� 2006 ஒ�ேடாப� 6� நா� 

���க�ப�ட�. இ��சாரைண�கான அ���த� வழ�க�ப�ட 

�த���� எ�ராக ம�க� எ����ைன ெவ���டதா� 

�சாரைண காலவைரயைற இ�� ஒ���ேபாட�ப�ட�. 

ப�ேவ� இ�ப�க���� �ற� 2007� ஆ�� �� 2� 

நா� ெபா� �சாரைண இட�ெப�ற�. இத�� 7000 

ேப�வைர�� ம�க� �ர�� வ����தன�. கலக�த��� 

ஆய�த��ட� 1200 காவ��ைற �ர�க� கடைம�� 

ஈ�ப��த�ப�டன�. �சாரைண நட�த�ப�ட �த�, 

அ��ைகக� த��� இ�லாம���ப�, மாவ�ட கெல�ட�� 

எேத�சா�கரமான நடவ��ைகக� ம�கள� ��ர 

எ�������ளா�ன. 

�ட��ள� அ� உைல�ெக�ரான ேபாரா�ட� 
ெதாட�பான �ல வரலா��� தகவ�க�


