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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�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

04-10-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : �ட��ள� அ� உைல சா��� எ����ள 
எ���பைலக�
ெதாட�க உைரயாட� :  த. �. �ஷா�க�

ஏ. ேஜ. கனகர�னா (ஆக�� 26, 1934 - 

அ�ேடாப� 11, 2006) ஆ��ல� 

ப���ைக��ைற�� உைழ�தவ�� 

தைல�ற�த �ம�சக�� ஈழ�� எ��தாள�� 

ஆவா�. 

ஆ��ல இல��ய�, த�� இல��ய�, 

இல��ய �ம�சன�, ந�ன இல��ய�, 

நாடக� எ�� ப��ைற ஆ�ைம 

��கவராக� �க��தவ�. 

பல இள� எ��தாள�க��� 

வ�கா��யாக��, ஆசானாக�� 

அட�கமான ெதா�� ெச�த இவ� 

ெபா�வாக ஏேஜ எ�ேற அைழ�க�ப�டவ�.

இவர� ��க�

1. ம��

2. ெச�காவல� தைலவ� ேய�நாத�

3. மா��ச�� இல��ய��

4. எ�லாள� சமா��� வரலா�� ேமாச���

ஏ. ேஜ. கனகர�னா

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

1995 இ� இ��யா�� 
�� உ�ப��� �ற� 

81,000 ெமகாவா�. 
அ�ேபா� 52% 

�ராம�க��� ��வச� 
�ைடயா�. 

இ�� உ�ப����ற� 1.82 
ல�ச� ெமகாவா�. இ��� 

42% �ராம�க� 
இ����தா� உ�ளன

�ட��ள� ��ட�ைத� ெதாட��� அ�ேபா�ற 60��� 

ேம�ப�ட அ� �� ��ட�க�, அவ���கான 

அ�உைலக�, 70 இல�ச� ேகா� �பா� �த���� 

��வ�பட அ�வ��� ����றன. உ�ப�� ெச�� 

���க�ப���ள ேபர�� ஆ�த�கைள ���� �ரேவ���; 

அ�ேபா�தா� ேமைல நா�க�� ஆ�த� ெதா��சாைலக�� 

இய��ர�க��, �லதன�� இைடெவ����� �ழ��, 

ெகா��த இலாப��ட ����. அத�காக ேகா��கண�கான 

ம�க� ெச�� ம��தா�� கவைல��ைல என ஏகேபாக ஆ�த 

உ�ப��யாள�க� ெவ����� அைலவைத� ேபால, 

ேமைலநா�க�� காலாவ�யா�� ேபான ெதா����ப�, 

������� ஓ�ைட உைடசலா�� ேபான நாசகார அ�ச�� 

உைலகைள “ந�” தைல�ேல க��� “காசா”��� ெகா�ள� 

����றா�க�. 

அவ�க� அ���� ெகா�ைள�� ப�� ேபா�� ஆதாய� 

அைடவத�காக, த�யா��ைற�� பல அ� �� 

�ைலய�கைள ��வ� கா�����றா�க�, டாடா, அ�பா�, 

அதா� �த�ய ேதச�கட�த இ��ய� தர� �தலா�க�. 

ேபர�� ஆ�த �யாபா�கைள� ேபால, இவ�க�� ெகா�ைள 

இலாபெவ��� எ�வள� ேகா� ம�கைள�� அ�  

உைலக���� கா� ெகா��க�� தயாரா� உ�ளன�, இ��ய 

ஆ��யாள�க�.

ஆ��ேலய�கைள எ���� ேபாரா�ய ��தைல ேபாரா�க� 

�� ேபாட�ப�ட ேதச �ேராக வழ�� அேத காரண�க��காக 

இ���ேபாட�ப��ற�.

1987 ���� நைடெப�� வ�� �ட��ள� அ� உைல 

எ���� ம�க� ேபாரா�ட 

வரலாைற��, ேப���பாைற 

�ைர �ட��ள� அ� 

உைல�� எ��க� 

�டாெதன� ேகா� 

க��யா�ம� மாவ�ட 

ம�க� ����கண�கான 

ேபாரா�ட�க� 

நட����ள�.

1980 க�� வ�லர� 

கன��காக அ�ச�� 

����� க�பைல 

ர�யா�ட� வா�க ஒ�ப�த� 

ேபா�டேபா� 

அ�உைலைய 

வா��னா�தா� க�ப� எ�ற 

�ப�தைனைய ஏ���ெகா�� வ�த�தா� �ட��ள� 

அ�உைல. இ�த ேதச�� ம�கைள கா� ெகா��� 

ேபாட�ப�ட ஒ�ப�த�.

�ட��ள� ப���� �லந��க� வ�����ற�. �னா��� 

வ�����ற�. அ�த ப���� ���க��� எ�மைல �ழ�� 

இ���ற�. அத�கான க�க� க�ெட��க�ப������றன. 

ேம�� ���க��� ெவ��ட� இ���ற�. அதனா�தா� 

மைழ�� �ண����� ேபாவ� ேபால ஓ��ற�. அ�த ப���� 

பாைறக� க�னமானைவ அ�ல. அைல ேபா�� வ�ட� ம� 

��ய� உ�ள�. இதனா� ம� ச�� ஏ�ப�� �னா� 

ஏ�ப�� அபாய� உ�ள� என க�ற��த ��ஞா�க� 

ெசா��றா�கேள இத�� அ�ச�� �ைற�ன�ட� ப�� 

இ�ைல.

Á¾õ: ´Õ ÀýÓ¸ôÀ¡÷¨Å

ராஜர�ண� | 11-10-2012 
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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�. 

�ட��ள� அ� உைல சா��� எ����ள 
எ���பைலக�. 
��ப�க� ெதாட���..

�ட��ள� அ�உைலைய ������ த��ைர 24 

ம�ேநர�� வார��� 7 நா�க�� வ�ட��� 365 

நா�க�� 40 ஆ��க�  12 ������ அ�கமாக �டான 

�ைர  கட���� கல�ப�� ��ட�.இதனா� கட� வள� 

பா����.

அ� க��� க����� ��ய� 48 ஆ�ர� ஆ��க� 

இ����. அைரஆ�� ��ய 24 ஆ�ர� ஆ��க� ஆ��. 

��சார� நம�� ேதைவ ஆனா� க�ைண ��� ���ர� 

வா�க ��யமா? ெமா�த �� உ�ப���� இ�� அ� 

��சார� 2.5 சத�த� ம��ேம. 

நா�  ��வ�� ��தாக அ�உைலக� அைன��� 

இய��னா� �ட 7 சத�த� ம��ேம ���� அைட��. 

த���� ��ய ஒ� ேபா�ற மா�� �ைற�� �� 

ேதைவைய ���� ெச�ய ���� . �ட��ள� 

அ�உைல�� 20 ஆ�ர� ேகா� ஊழ� நட�����ற� என 

��ற� சா���றா�க�.

இ��ய ர�யா�ட� 2008 � ேபாட�ப�ட அ�உைல 

ஒ�ப�த�ப� �ப�� ஏ�ப�டா� ர�யா இழ��� ெகா��க 

ேவ�டா�

1947இ���� 2008 வைர உலெக���� 76 �ப��க� 

நட���ளன. இவ��� 56 �ப��க� 1986இ� ெச�ேநா�� 

�ப����� �ற� நட�தைவ.

4, ேம 1987இ� க�பா�க� அ��� �ைலய��� 

உைல�த�� �ைத�� 2 ஆ��க� �ட�. ெசல� 300 

���ய� டால�. 10, ெச�. 1989தாரா��� அேயா�� க��  

க����� 700 மட��. ெசல� 78 ���ய� டால�.  3, ��. 

1995 ேகா�டா ராஜ�தா�  ��ய�/கன�� க�� 2 ஆ�� 

�ட�. ெசல� 280 ���ய� டால�. 22, அ�. 2002  

க�பா�க�100 �ேலா ேசா�ய� (க�� ���) க��. ெசல� 30 

���ய� டால�. (ெபா�.ஏ�மைல, �னம�, 24 நவ.) 

இைவ இ��யா�� நட�த �ல �ப��க�. 

இவ��� பா��க�ப�ட ெதா�லாள�க� ����கண�காேனா�; 

இற�தவ�க� பல�.

க�பா�க� உ���ட எ�லா அ�உைலகைள� ����� 

வா�� ம�க� க��ய�க�தா� பா��க�ப���ளன�. கா��� 

கல���ள க��ய�க��� அள� எ�ன எ�பைத ேவ� 

யா�� அள��வைத அர� அ�ம��பேத இ�ைல. ேதச��� 

பா�கா�� ெதாட�பான �ர��ைன எ�� இைவ தைட 

ெச�ய�ப���றன.

�ட��ள� உைல�� அ��க��க� ர�யா���� ெகா�� 

ெச�ல�ப�� எ�� �த�� ஒ�ப�த� ேபாட�ப�ட�. 

��ன�, அ� �ட��ள��ேலேய ம��ழ�� ெச�ய�ப�� 

எ��றா�க�.

1995 இ� இ��யா�� �� உ�ப��� �ற� 81,000 

ெமகாவா�. அ�ேபா� 52% �ராம�க��� ��வச� 

�ைடயா�. இ�� உ�ப����ற� 1.82 ல�ச� ெமகாவா�. 

இ��� 42% �ராம�க� இ����தா� உ�ளன”

2000 ஆ�� அள��, 10000 ெமகாவா� அ��� 

உ�ப��� �ற� ெகா�ட உைலகைள அைம����ேவா� 

என 1984-� ஆ��� தன� அ� ச�� ”ெசய� 

��டஅ��ைக”(profile)�� வா�லாக அ�ச��� �ைற 

அ���த�.

இ������ நா�� ஆ��க�� அ�ச��� �ைற 6800 

ெமகாவா� உ�ப��� �ற� இல�ைக எ���” எ�� 2003-

� ஆ�� கேகா�க� அ���தா�.[20]  ஆனா�, ஆ� 

ஆ��க� க��த ���� அ�ச�� உ�ப��� �ற� 4120 

ெமகாவா� எ�ற அள�ேலேய இ���ற�.

இ��யா��, எ��க�ப�ட �ேர�ய� ம��ழ�� 

ெச�ய�ப��ற�.  ஆ���, இ�த ம��ழ�� �ைற�� 

அபாயகரமான க��ய�க� க��கைள உ�ப�� ெச��ற�. 

த�ேபாைத�� இத� அள� �ைறவானேத.  2001-� 

ஆ�டள�� இ��யா�� �ர������ இ�� �ைல� 

க��ய�க� க��� ( high-level-waste ) [”மா பாதக� 

க���”] அள� 5000 கன��ட� (m3) என 

ம���ட�ப�ட� (இ� �மா� இ� ெப�� ஒ���� ��ச� 

�ள�க�� அள��� ஒ�பான�)[45]. இ�த� க��க�� 

அள� மளமளெவன அ�க��க இ���ற�. 2011-� ஆ�� 

ெதாட�� ஆ���� 700 கன��ட� அள��� இ�� 

�ைல� க��ய�க� க�� உ�ப�� ெச�ய�ப�� என இ��ய 

அ�ச��� �ைற 2004-� ஆ��� ம��������ற�. 

”உலக ஒ��கைம�, ெபா�ளாதார வள��� ம��� அ�ச��� 

பா�கா�� ேபா�ற �சய�க�� இ��ய அ�காரவ��க��ன�� 

அர�� �ர���க�� தம� த���வ�ைத� ேப�வ�� 

உ����கவ�க� எ�ற ெப�ைம�� பார�ப�ய� 

ெகா�டவ�க�” எ�� ���ட� ��வாக��� ஒ� 

உ���னராக இ��த அ�ட� கா�ட� அெம��க ெசன� 

சைப�� �ள��னா�. எ���, “இ��யா .. ஒ� ஜனநாயக 

நாடாக”  இ��பதா� “����� எ�த அர�� அெம��க 

நல�க��� ஆதரவாக ��வான பல நடவ��ைககைள 

எ��க ��யா�” எ��� அவ� வ��த��ட� ெத���தா�.

இ��யாைவ ஆ�� ேம�����க��� இ�த உ�ைம�� 

ெப�� கச�பா� இ��த�. இட�சா�� க��க� அ�ச�� 

ஒ�ப�த�ைத ��ேனற�டாம� த��தேபா� “��ெவ���� 

�றைன இ��ய ஜனநாயக� ெப��� �ட���ற�… இ�த 

ேபா�� மா�ேய �ரேவ���” எ�� அ������ ��னா� 

�த�பர�.

Å¨Ä
ம��� க�ெப�க���� டா�ட���� எ�ன உற�? 
ெம�க� ெர� �ள���றா�….

ப�னா�� ம���வ�க�ப�க�� இலாபேவ�ைட�� 

ம���வ�க� எ�ப� ேசார�ேபா�றா�க� எ�பைத �ள��� 

க��ைர. நா� கா�� ெப��பாலான ம���வ�க� இ�வா� 

ேசார�ேபானவ�கேள எ�பைத �ற�பாக �ள���ற�. 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/82
http://www.vinavu.com/2012/10/10/doctor-pharma-nexus/

ெவ��ேவலா: இ�ல�தர�க��� ஓ���ய� வழ��� நா�!

ஏகா�ப��ய�ைத எ�����ெகா�� ெவ��ேவலா�� 

இட�ெப�� ம�க� சா�� ச�க நல� �����த�க� ப�� 

அ��க� ெச�வ�ட� ெவ��ேவலா�� இ�த� 

�����த�பாைத ஏ� ��ைமயானத�ல எ��� ஏ� இ�த� 

பாைத ேதா���கா� ஆபாய�ைத�ெகா�����ற� எ��� 

இ�க��ைர ஆ�� ெச��ற�.

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/83
http://www.vinavu.com/2012/10/09/
venezuelan-home-maker-pension-scheme/

��பா: ெமா�சா� ெம�ெபா��க�

த�� உைரைய �ரலா��� ெம�ெபா�� உ���ட 

ஏராளமான ெமா�சா� ெம�ெபா��கைள உ�வா������� 

இ�த� ��ட� �க அ�ைமயான, அவ�யமான ��ென���. 

ெமா�சா� க�ைம��, ���பாக த��� க�ைம�� 

இ���ட� ந�லபல ��ேன�ற�கைள�� பா��ச�கைள�� 

ெகா��வர����ற�. 

இல� �கவ� : valai.thulaa.net/84
http://silpa.org.in/


