
 

 

 

 

jpfjp: ngg;utup 19> 2023> nfhOk;G.  

kf;fspd; [dehaf cupik kPwy; njhlu;ghd CMEV ,d; mwpf;if. 
 

    தேரே்ல் ஆணைக்குழு> திணைதேரி> நிணைதேை்றுj;Jiw> அரே அேே்கம் மை்றும் 
இலங்ணக ப ொலிஸின் சிதரஷ்ட அதிகொரிகள் ஆகித ொரினொல் மக்களின் 

ஜனநொ க உரிணமகளிணன அ ் ட்டமொக மீறும் ேணகயில் பே ை் டுேது 

குறிே்து CMEV ேனது ேன்ணம ொன கை்ldj;ij njuptpf;fpd;wJ. இt; ஒே்பேொரு 

mur அதிகொரேண கணளயும் Muha;e;J அறிந்ேேன் மூலம் இேரக்ள் கூட்டொக 

இணைந்து உள்ளூரொட்சி தேரே்ணல முை்ைொக சீரக்ுணலg;gjw;F vt;thW 

nraw;gl;bUf;fpwhu;fs; என் து ntspg;gLfpd;wJ.  
 

    தேர்ேல் ஆணைக்குழு - தேரே்ல் ஆணைக்குழுேொனது உள்ளூரொட்சி தேரே்ணல 

பிரகடனk; nra;tjw;Fupa ேட்டபூரே்மொன இறுதிக் கை ்ப ொழுது ேணர 

கொலேொமேம் பே ்ேணமத  ேை்த ொணே  தேரே்ல் Fog;gj;jpw;F அடிே்ேளம் 

அணமே்துக் பகொடுே்துள்ளது. உள்ளூரhl;rp ேண கள் தேரே்ல் fl;lisr; ேட்டே்தின் 

கீழ் தேரே்ல் ஆணைக்குழுவினொல் 2023 பே ்டம் ர ்21Mk; jpfjp  அன்தை 
தேரே்ணல பிரகடன ் டுே்ே KbAkhf ,Ue;jNghjpYk;> அ ்பிரகடனம் 2023 
ஜனேரி 04Mk; jpfjp ேணர கொல ேொமேமொக்க ் ட்டது. இேப்ே லின் விணளேொக 

Nju;jy; jpdj;jpw;F பேறும் 6 ேொரங்களும் 5 நொட்களுதம vQ;rpapUf;Fk; epiy 
Vw;gl;lJ. இே்துடன் jw;Nghija உள்ளூரொட்சி ேண களின் உே்தித ொகபூரே் 

ஆட்சிக்கொலமொனது தேரே்லுக்கு ் பின் பேறுமதன 11 நொட்கதள எஞ்சும் 

ேணகயிலொக்கி விட்டது. இே்விரு கொரைிகளும் மிகக் குணைந்ே கொல அளவில் 

தேரே்ல் ஆணைக்குழு திட்டமிட்டு பே லொை்ை தேை்டி  நிர ்் ந்ேே்திை்கு 

cs;shf;fpapUe;jd. இதேதேணளயில் ஊடகங்கள் பேளியிடட்ேை்கணம  

நிணைதேை்று அதிகொரம் பகொை்ட ஜனொதி தி அேரக்ள் தேரே்ல் 

ஆணைக்குழுவின் உறு ்பினரக்ணள தேரே்ணல பிரகடன ் டுே்துேேை்கு முன்பும் 

பின்புபமன இருமுணை கூட்டங்களிை்கு ேரேணழே்திருக்கிைொர.்  
 

    திணைதேரி/ நிணைதேை்றுj;Jiw - தேரே்ல் பிரகடனேண்ே பேொடரந்்து, 2023 ஜனேரி 

30Mk; jpfjp md;W திணைதேரியின் பே லொளர,் 23/0201/604/018 ,yf;f 
அணமேே்ரணே தீரம்ொனj;jpid தமை்தகொள் கொட்டி 02/2023 ,yf;f  ொதீட்டு 

சுை்ைறிக்ணகapid 2023 ப  ்ரேரி 02Mk; jpfjp, அன்று பேளியிட்டொர.் ஏை்கனதே 

அங்கீகரிக்க ் ட்ட அரே பேலவினங்கள் மீது கட்டு ் ொடுகணள விதிக்கும் ேணகயில் 

பேளியிட ் ட்ட இேச்ுை்ைறிக்ணக ொனது  ொரொளுமன்ைே்தினுணட  

நிதி ொளுணமண  அ ் ட்டமொf மீறும் நிணைதேை்றுj;Jiwapd; பே லொகும். 

இேச்ுை்ைறிக்ணகயின் ,Wjpahd தநொக்கம்  ொபேனில் ேொக்குேச்ீட்டு அேச்ிடுேணல 



இணடநிறுே்துேேன் மூலமொக தேரே்ல் பே ை் ொடுகணள சீரக்ுணல ் ேொகும். 

எே்ேொைொயினும் அரசு மை்றும் ேனி ொர ்நிறுேனங்களுக்கு இணடத  ஏை்கனதே 

cld;gl;l தேணே ஒ ் ந்ேங்கணளே ்பேொடர அனுமதி ேழங்குேேொல், 

இேச்ுை்ைறிக்ணக ொனது அரே அேே்கே்திை்கு ப ொருந்ேொது. ேொக்குேச்ீட்டுகணள 

அேச்ிடுேது பேொடர ்ொக 2023 ஜனேரி 23Mk; jpfjp, அன்று அரே அேே்கே்திை்கும் 

தேரே்ல் ஆணைக்குழுவிை்கும் இணடயில் உே்தித ொகபூரே் கலந்துணர ொடல் 

இடம்ப ை்ைேொக (ப  ்ரேரி 17, 2023 அன்று அேரக்ள் பேளியிட்ட ஊடக 

அறிக்ணகயின் டி) ஒ ்புக்பகொை்டுள்ளனர.் ேொக்குேச்ீட்டுகணள அேச்ிடுேேை்கொன 

ஒ ் ந்ேம் திணைதேரியின் சுை்ைறிக்ணகக்கு Kd;duhfNt Vw;g;gLj;jg;gl;L;s;sJ. 
இதேதேணளயில் திணைதேரியின் பே லொளர ்தேரே்ல் ஆணைக்குழுவின் 

ஆணை ொளணர தநை்ணை  தினம் (ப  ்ரேரி 17ம் திகதி 2023) ேந்திே்து உள்ளூரொட்சி 

தேரே்லுக்கொன ேொக்குேச்ீட்டுகணள  அேச்ிடுேேை்கொன நிதிண  பேளியிடும் 

நிணலயில் திணைதேரி இல்ணல என்று பேரிவிே்ேொர.்  
 

     அரே அேே்கம் - தேரே்ல் ஆணைக்குழுணே ப ொறுேே்ேணர> 2023 ப  ்ரேரி 15Mk; 
jpfjp அன்று ேொக்குேச்ீட்டுகள் மை்றும் mr;R Mtzq;fisAk; மொேட்ட 
njuptj;jhl;rp அதிகொரிகளிடம் தேர ்்பி ் f;Fk; tpjkhf 2023 ப  ்ரேரி 14Mk; 
jpfjp அன்று ே ொல் மூல ேொக்பகடு ்பிை்கு தேணே ொன ேொக்குேச்ீட்டுகள் 

மை்றும் ஏணன  mr;R Mtzq;fisAk; ணக ளி ் ேொக அரே அேே்கம் 
உறுதி ளிே்துள்ளது என பேரிவிக்க ் டுகிைது. 2023 ப  ்ரேரி 15Mk; jpfjp 
அன்று முw;; ைம் குறிே்து தமலதிக ஆதலொேணன தகொருfpd;w ஓர ்திடீர ்கடிேே்ணே 

அரே அேே்கமொனது தேரே்ல் ஆணைக்குழுவிை்கு அனு ்பி து. ,JNt 

திட்டமிட்ட டி ே ொல் மூல ேொக்பகடு ்ண  நடொே்துேதில் உள்ள சிரமேண்ே 

தேரே்ல் ஆணைக்குழு mwptpf;fj; J}z;baJ mur mu;r;rfupd; jd;dpr;irahd 
KbTfs; kw;Wk; njsptw;w tpsf;fq;fSk; mtu; உள்ளூரொட்சி மன்ைே் தேரே்ல் 

நடேடிக்ணககணள சீரக்ுணலக்கும் தநொக்கே்தில் ,Ue;jhuh என்ை நி ொ மொன 

ேந்தேகேண்ே Njhw;Wtpf;fpd;wJ. 
 

    இலங்ணக ப ொலிஸ் – 2023 ப  ்ரேரி 17Mk; jpfjp அரே mu;r;rfu; பேளியிடட் 
ஊடக அறிக்ணகயின் டி, பேொடரே்ச்ி ொன பேொணலத சி மை்றும் எழுே்துமூல 

தகொரிக்ணககளின் பின்பும் கூட தேணே ொன ப ொலிஸ்  ொதுகொ ்ண  ேழங்குk; 
flikapid இலங்ணக ப ொலிஸ் புைக்கைிே்ேேொக பேரிவிக்க ் ட்டது. பின்னர ்

Njitahd ப ொலிஸ்  ொதுகொ ்பு இல்லொமதலத  ேொக்குேச்ீட்டு mr;rbf;Fk; 
gzpapid njhlq;fpAs;sjhf அரே அேே்கம் பேரிவிே்ேது. 2023 ஜனேரி 23Mk; 
jpfjp அன்று Nju;jy; Mizf;FO ேொக்குே ்சீட்டுகணள அேச்ிடுேேை்குே் 

தேணே ொன ப ொலிஸ்  ொதுகொ ்ண  ேழங்குமொறு ப ொலிஸ் மொ அதி ரிடம் 

தகொரிக்ணக விடுேே்ேொகவும்> kw;Wk; தேணே ொன  ொதுகொ ்ண  ேழங்குமொறு  

தமல் மொகொை சிதரஷ்ட ப ொலிஸ் மொ அதி ர ்தேே ந்து பேன்னதகொன் cs;spl;l 
ேம் ந்ே ் ட்ட அதிகொரிகளிf;F> ப ொலிஸ் மொ அதி ர ்அறிவுறுே்தி ேொகவும் 

தேரே்ல்கள் ஆணை ொளர ்நொ கம் உறுதி ் டுே்தினொர.் இதேதேணள> ேொக்குே ்

சீட்டுகணள அேச்ிடும்  ைி பேொடங்கியுள்ளேொக ேமக்கு ேகேல் கிணடக்கொே 

கொரைே்தினொல்> ப ொலிஸொர ் ொதுகொ ்பு ேழங்கவில்ணல எனவும் ேொக்குே ்

சீட்டுகணள அேே்டிக்கும் gzp njhlq;Fk; NghJ  ொதுகொ ்பு ேழங்க ் டும் எனவும் 

ப ொலிஸ் ஊடக ் த ேே்ொளர ்நிஹொல் ேல்துே ஊடகங்களுக்கு பேரிவிே்துள்ளொர.் 



ேொக்குே ்சீட்டுகணள அேச்ிடுேேை்குே் தேணே ொன  ொதுகொ ்ண  ேழங்கே் 

ேேறி ேன் மூலம்> ேம் ந்ே ் ட்ட சிதரஷ்ட கொேல்துணை அதிகொரிகள் 

தேை்டுபமன்தை தேரே்ல் பே ல்முணைண  எளிேொக்குேேை்கொன ேங்கள் 

அரசி லணம ்பு கடணமண  மீறியுள்ளனர ்என் ணே இந்ேே் ேகேல் 

உறுதி ் டுே்துகிைது. 
 
 
 

    தமதல உள்ள அணனே்து mur mjpfhurigfs;ÆepWtdq;fs; மை்றும் சிதரஷ்ட 
அரேொங்க அதிகொரிகள் ேங்கள் அரசி லணம ்பு uPjpahd கடணமகள் மை்றும் 

மக்களின் அடி ் ணட உரிணமகணள மீறியுள்ளனர ்என்று CMEV கருதுகிைது. இந்ே 

மீைல்களுக்கு nghWg;Gf;$Wk; tifapy; mtu;fSf;F vjpuhf அணனே்து ேட்ட 

மை்றும் ஒழுக்கொை்று நடேடிக்ணககணளயும் எடு ் ேன் மூலம் ப ொறு ்த ை்குமொறு 

அரேொங்கேண்ே CMEV ேலியுறுே்துகிைது. உள்ளூரொட்சி தேரே்ல் நணடமுணைக்கு 

இணடயூறு விணளவிே்ேணம குறிே்து  ொரொளுமன்ை விேொரணைண  

ஆரம்பிக்குமொறும்> நடேடிக்ணகக்கு  ரிந்துணரக்குமொறும் CMEV 

 ொரொளுமன்ைே்ணே ேலியுறுே்துகிைது. 

 

 

 

  

                                                      

fyhepjp. ghf;fpaNrhjp rutzKj;J     jpU. cja fSg;gj;jpuz       jpU. yre;j b rpy;th   
,iz-miog;ghsu;                  ,iz-miog;ghsu;            ,iz-miog;ghsu; 


