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 இனங்கைில் ைமத்து வறுதாட்டின் 
அடக்குமுகந 

 

வ 2014  

 

 
 

தல்கமனக்ககங்களுக்கறமடினரண ரர் என்நறம் ககரளம்தில் றர்ப்பு ஊர்னத்ம டத்துகறன்நது. வ 16 அன்று 17 
அமறரண ர றர்ப்தரபர்கள் டுத்து மக்கப்தட்டதுடன், கதபேரபரவணரர் கதரனறசரரிணரல் சறத்றம கசய்ப்தட்டணர். 
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உள்படக்ைப்தட்டுள்ப ிடங்ைள் 

 

அ. ிர்ப்பதான்கந ஒழுங்குதடுத்ிகக்ைாை ணி பப் திப்தாபர்/அசில் 

ைட்சிின் பசற்தாட்டாபர் கைது 

 

ஆ.  வதச்சுச்  சுந்ித்ின் ீநல் 

 

இ.  ஒன்றுகூடுற்ைாண  சுந்ித்க ீறுல் 

 

ஈ.  ிர்  அசில் ைட்சிைகப அடக்குல் 

 

உ.  ிழ்  க்ைபிணானாண ிகணவுகூனில் அடக்குமுகந 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனங்மகின் ணி உரிம ீநல்கமப ஆப்தடுத்வும் கண்கரிக்கவும் 1990 இன்ஃவதரர்ம் 
INFORM றறுணம் ஸ்ரதிக்கப்தட்டது.  குநறப்தரக இண வரல்களும் வதரபேம் றனி சூனறவனவ 
இது உபேரக்கப்தட்டது.  உள்ளூர், வசற, சர்வச ட்டங்கபில் ளத்துபனபம் ரய்கரற 
பனபம் இமடடீுகமப வற்ககரள்றலும், அநறக்மககமப கபிிடுறலும், அது ன்மண 
ஈடுதடுத்றக் ககரண்டது.  தடிப்தடிரகவும் அடிக்கடிபம் உரிமகள் ீநப்தடுகறன்ந சபகங்கமப 
மப்தடுத்ற கசற்தடுறலும் இன்ஃவதரர்ம் ன்மண அர்ப்தித்து.  ற்வதரது வர்ல்கமபக் 
கண்கரிப்தறலும் கபேத்துச் சுந்றத்றற்கரகச் கசற்தடுறலும் ணி உரிமகள் கரப்தரபர்கமப 
மப்தடுத்றபம் இன்ஃவதரர்ம் ன்மண ஈடுதடுத்ற பேகறன்நது.  இனங்மகில் ககரளம்மத 
அடிப்தமடரகக் ககரண்டு இன்ஃவதரர்ம் இங்கற பேவரடு, உள்ளூர் கசற்தரட்டரபர்கள், குளக்கள் 
மனப்தின்ணல்களுடனும், திரந்ற (ஆசற) சர்வச ணி உரிமகள் மனப்தின்ணல்களுடனும் 
கபேக்கரகச் கசற்தட்டு பேகறன்நது. 
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 சாாம்சம்  

வ 1 (வ றணம்), வ 3 (உனக தத்றரிமகச் சுந்ற றணம்) ற்றும் வ 18 (பத்ம் படிமடந் தின்ணர் 5 
ஆண்டுகள்) ஆகறண பன்று குநறப்திடத்க்க றணங்கபரகும். இம இனங்மகின் சபகத்றல் 
திபவுகமபபம், ஆட்சற ஆறக்கத்றனரண ககரள்மகபமட அசரங்ககரன்நறணரல் கபேத்து வறுதரட்டின் 
அடக்குபமநமபம் கபிப்தடுத்துகறன்நண. கரறனரபர்கபின் உரிமகளுக்கரண க்கறப்தடுத்ப்தட்ட 
பன்ணிகரன்நரக ிபங்கும ிட, அசரங்க சரர்தினரணதும், அசரங்கத்றற்கு றரணதுரண 
தரிரகரன்மந வ றணப் வதிகள் டுத்துக்கரட்டிண. வ றணத்ன்று, ககரளம்தில் து பேடரந் 
வ றணப் வதிமப் கதரனறசரர் டுத்ரக அசரங்கத்ம ிர்சறக்கறன்ந கரறற்சங்கக் கூட்டி 
பமநப்தரடு கசய்துள்பது. தின்ணர் அம்ரத்றல் வமன றறுத்த்றல் ஈடுதட்டிபேந் கரறனரபர்கள் 
ரக்கப்தட்டணர். வ 3 அன்று உனக தத்றரிமகச் சுந்ற றணத்ம அசரங்கம் உரசலணம் கசய்துள்பரகத் 
வரன்றுகறன்நது. அவவமப, கலுக்கரண உரிமக்கரண ஏர் இக்கம் அத்துடன், ஜணரக ஆட்சறபம், 

ஊடக சுந்றபம்| ீது தகறங்கச் கசரற்கதரறவு ண இபே தரரி றகழ்ச்சறகமப ஊடகம்சரர்ந் குளக்கள் 
எளங்குகசய்றபேந்ண. இனங்மகின் சபகத்றல் ஆரண இணத்து பண்தரட்டிமண வ 18 
றகழ்ச்சறகள் கபிக்ககரண்டு ந்ண. அசரங்கத்றன் 'கற்நறப் வதிில்' கனந்து ககரண்ட 
கதபேம்தரன்மரவணரர் சறங்கபர்கபரக ிபங்கற அவவமப, ிவசடரக டக்கறல் 
கதபேம்தரன்மரண றர்கள் இநந்ர்கமபபம், கரரல்வதரணர்கமபபம் அத்துடன் பத்த்றன் 
வதரது ரம் அனுதித் சகன கஷ்டங்கமபபம் றமணவுகூபேம் மகில் அத்றணத்மக் கறத்ணர்.  

 

இபே றுமனினரண றகபில் இமபஞர்கள் பக்கறத்துத்மப் கதறும் ரகரன்நரக வ ரம் 
ிபங்கறது. ரண கல்ிக்கும், சுந்றரண கல்ிக்குரண து உரிமக்கரகப் வதரரடும் 
இனங்மகின் தல்கமனக்கக ரர்கள் அர்கபது வதரரட்டங்கமப றறுத்துரறு 
அச்சுறுத்ப்தட்டணர், மகது கசய்ப்தட்டணர். அத்துடன் சறத்றமபம் கசய்ப்தட்டணர். அவவமப, 

உனக இமபஞர் கரரட்டில் கனந்துககரள்ற்கரக ந் நூற்றுக்கக்கரண ரடுகபின் இமபஞர்கமப 
இனங்மக அசரங்கம் ிபேந்வரம்தி, அமப் தரரி றகழ்ச்சறகரன்நரக கரட்சறப்தடுத்றது. தல்கமனக்கக 
ரர்கபின் வதரரட்டங்கள், பத்த்றன் ரக்கங்கள், ணி உரிமகபின் றமனமகள், இனங்மகில் 
சட்டத்றன் ஆட்சற ஆகறண தற்நற அநறற்கு சந்ர்ப்தம் இபேக்கில்மன ணவும், அசரங்கத்றன் உர் 
திறறறகபிடம் சறன வதரபர்கபிணரல் பன்மக்கப்தட்ட கதரறுப்புக்கூறுல் ீரண சறன வகள்ிகள் 
ட்டிக்கறக்கப்தட்டரகவும் கதபேபவு வதரபர்கள் INFORMக்கு கூநறணரர்கள். மஜரீிரில் சறறுறகபின் 
ஆட்கடத்ல் தற்நற தத்றரிமக கரரகடரன்மந டத்துறனறபேந்து உனக இமபஞர் கரரட்டின் 
வதரபர்கமப அமச்சர் எபேர் டுத்துடன், இமிட்டு சறன வதரபர்கள் றர்ப்திமணபம் 
கபிிட்டிபேந்ணர்.  

 

வ றண வதிகரன்நறல் இறனரபர் எபேம அசரங்க அமச்சர் எபேர் ள்ளுறனறபேந்து வ 
றணத்ன்று வதச்சு சுந்றத்றன் அடக்குபமந ஆம்தித்து. ரத்றன் ஆம்தத்றல் இறனரபர் 
எபேம ஆட்கடத்துற்கும், ரக்குற்குரண பற்சறகரன்நறபேந்து. ீறன்ந க்ககரன்நறல் 
கசய்ற வசகரிப்தற்கரக  கசன்நறபேந் ஊடகங்கள் ீது கதரனறசரர் ன்ணிச்மசரக மட ிறத்ணர், 

இறனரபர்களுக்கு திற்சறச் கசனர்கரன்மந இரணும் றறுத்றது அத்துடன் ஏர் றர்க்கட்சற  
அசறல்ரறரண பன்ணிரய்ந்தும், ிபேதுகமப கற்நறடீ்டிதுரண டிகர் எபேர் டித் புற 
றமப்தடகரன்நறன் ிபம்த „கட் அவுட்‟கரன்மந கதரனறசரர் அகற்நறணர். ற்கணவ மடகசய்ப்தட்ட 
இம பங்கபின் தட்டிலுக்கு வ ரத்றல் இபே இமபங்கள் வசர்க்கப்தட்டண. 
 

றழ் அசறல் கட்சறகமப அடக்குதும் கரடர்ந்து. எபே றழ் அசறல்ரற/ணி உரிமகளுக்கு 
தரதுகரப்தபிப்தர் மகது கசய்ப்தட்டம, றழ் அசறல்ரறகபின் டீுகள் இரணுத்றணரல் 
சுற்நறமபக்கப்தட்டு ரக்கப்தட்டம அத்துடன் தரரி றழ் அசறல் கட்சறரண றழ் வசறக் 
கூட்டமப்திமண வசத்துவரகத்றனரண கட்சறகண அசரங்க அமச்சகரபேர் குற்நஞ்சரட்டிம ண 
அநறக்மககள் இபேந்ண. பத்ம் படிமடந்து 5 பேடங்கபின் தின் வ 18 அன்று அசரங்கம் அன் 
'கற்நறப் வதிமபம்,' ககரண்டரட்டங்கமபபம் டத்றது. ஆணரல், டக்கறல், கடந் கரனத்மப் 
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 வதரன்று, ககரமனகசய்ப்தட்டதும், கரரல்வதரணதுரண து அன்தரணர்களுக்கரக துக்கத்ம 
அனுஷ்டிப்தறலும், அர்கமப றமணவுகூபேறலும் அத்றணத்மக் கறப்தற்கு  றழ் க்கள் 
தூண்டப்தட்டணர். இவ்மதங்கமப றபேகத்ணத்துடன் இரணுத்றணபேம், கதரனறசரபேம் டுத்துடன், 

னர்கள் ற்றும் ிபக்குகள் வதரன்ந அமடரபப் கதரபேட்கமப றறத்து, ரக்குலும் டத்றணர். 
அத்துடன் ச மதங்கமபத் மடகசய்ணர். ச றகழ்ச்சறகபில் கனந்துககரள்பச் கசன்ந 
குபேரர்கமபபம், ிசுரசறகமபபம் ிசரம கசய்துடன், அர்கமபத் டுத்துறறுத்றணர். 
அத்துடன் தல்கமனக்கக ரர்கமபபம், நூற்கல்ிரபர்கமபபம் ற்றும் இறனரபர்கமபபம் 
அச்சுறுத்றணர். றழ் அசறல் கட்சறக் கரரிரனங்கள், றழ் கசய்றப்தத்றரிமக அலுனகங்கள், ச 
றதரட்டுத்னங்கள் ற்றும் கதரதுரகவ ட ரகரம் ஆகறற்நறல் அறகபினரண 
இரணுத்றன் திசன்ணம் மநபகரண அச்சுறுத்கனரன்நரக ிபங்கறது. ரணர்கமப 
றமணவுகூபேற்கரக ச கனரசர றகழ்ச்சறகமப எளங்குதடுத்துற்கு பற்சறப்தறல் 
னரற்கநரன்மநக் ககரண்டுள்ப ரர்கள் கற்கும்  ரழ்ப்தர தல்கமனக்ககம் ரகரன்றுக்கு 
படப்தட்டது. 
 

பன்மண ரங்கமபபம், பேடங்கமபபம் வதரன்று, கதபேபவு சம்தங்களுக்கு அசரங்க 
அமச்சர்களும், கதரனறசரபேம் ற்றும் இரணுத்றணபேம் வடிரகப் கதரறுப்திமணக் ககரண்டிபேந்ணர். 
அத்துடன் சம்தந்ப்தட்டர்களுக்கு பமநப்தரடு கசய்ப்தட்டு சறன சம்தங்கமபிட்டு தந்பினரண 
ஊடகங்கபின் கசய்றகள் உட்தட கபிரண சரட்சறங்கள் கறட்டி வதரறலும், அர்கள் பற்றுபளரண 
ினக்கலட்டுரிமம அனுதித்துள்பரகத் வரன்றுகறன்நது. 
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 அ. ிர்ப்பதான்கந ஒழுங்குதடுத்ிகக்ைாை ணி பப் 
திப்தாபர்/அசில் ைட்சிின் பசற்தாட்டாபர் கைது 

 

1.  ிழ் அசில் ைட்சிபான்நின் ணி பப் திப்தாபர்/அகப்தாபர் கைது  

 
றழ் வசற க்கள் பன்ணிின் (.வ..ப.) கறபிகரச்சற அமப்தரபர் றபே.ங்கரஜ் கஜகீஸ்ன் 
தங்கர ிசரமப் திரிிணரல் 2014 வ 23 அன்று மகதுகசய்ப்தட்டரக .வ..பன்ணிமக் 
குநறப்திட்டு ஊடகங்கள் கசய்ற கபிிட்டிபேந்ண. 
 

இடம்கதர்ந் கறபிகரச்சற குடிிபேப்தரபர்கபின் ீள்குடிவற்நத்ம படிக்குரறும், து கரிம 
இரணும் தனந்ரகப் கதரறுப்வதற்தமத் டுக்குரறும் அசரங்கத்றடம் வகரரி 2014 வ 26 அன்று 
றட்டறடப்தட்ட றர்ப்கதரன்மந எளங்குதடுத்றமக்கரக றபே.கஜகீஸ்ன் மகது கசய்ப்தட்டரர். 
றர்ப்புப் வதரரட்டத்ம டத்துற்கு கறபிகரச்சறப் கதரனறசறனறபேந்து அனுறமக் வகரரி 
கடிகரன்மநக் மகபித் தின்ணர், கறபிகரச்சற கதரனறஸ் றமனத்றற்கு அர் உடணடிரக 
மக்கப்தட்டு, றர்ப்மத மகிடுரறு னறபறுத்ப்தட்டரர். ல்.ரி.ரி.ஈ.ப் புத்துிபிப்தற்கு வமன 
கசய்கறநரர் ன்ந சந்வகத்றன் வதரிவனவ றபே.கஜகீஸ்ன் மகது கசய்ப்தட்டரக ஊடகங்களுக்கு 
கதரனறஸ் வதச்சரபரண சறவஷ்ட கதரனறஸ் அத்றட்சகர் அஜறத் வரய கரிித்ரர்.1 
 

 
ஆ. வதச்சுச் சுந்ித்ின் ீநல் 

 

2.  தாதுைாப்புச் பசனாபர் ீின்நத்ில் ஆஜாகச் பசய்ிாக்குினிமந்து 
ஊடைங்ைளுக்கு கடமம், அச்சுறுத்லும் 

 
தரதுகரப்புச் கசனரபபேம், ஜணரறதறின் சவகரபேரண றபே.வகரத்ரத ரஜதக்க்ஷிணரல் ரக்கல் 
கசய்ப்தட்ட ரணஷ்டஈட்டு க்ககரன்நறல் கசய்ற வசகரிக்கச் கசன்ந ஊடகங்கமபப் கதரனறசரர் மட 
கசய்ம குநறத்து அன் ஆழ்ந் கரிசமணம இனங்மக சுந்ற ஊடக இக்கம் (Free Media 

Movement - FMM) 2014 வ 28 அன்று ிடுத் அநறக்மககரன்நறல் கபிப்தடுத்றிபேந்து. சட்டத்ி 
றபே.ம்..சுந்றணரல் றபே. ரஜதக்க்ஷ  குறுக்கு ிசரம கசய்மிட்டு கசய்ற வசகரிப்தற்கு 
ஊடகங்களுக்கு கதரனறசரர் அனுறக்கில்மன ன்ததுடன், ீறன்நத்றற்கு றபே. ரஜதக்க்ஷ  
பேமபம், அறனறபேந்து கபிவறுமபம் தடரக்க வண்டரம் ண ஊடகங்களுக்கு ச்சரிக்மகபம் 
கசய்ணர்.2 வனும் ீறன்ந க்குகபில் இவ்ரறு கசய்ற வசகரிக்கப்தடுது ம ன்ததுடன், 

சகன மண க்கு ிசரமகள் ஊடகங்களுக்கு தகறங்கரக இபேக்கும் வதரது, றபே.வகரத்ரத 
ரஜதக்க்ஷ ன் சலுமகபடன்கூடி ித்றல் டத்ப்தட்டரர் ண அன் அநறக்மகில் FMM 
வகள்ிகளப்திிபேந்து. கல்கறமச ீறரன் ீறன்நத்றல் வரட்டரர் கரர் தணிரக பேம ஊடக 
ஆபிிணர் தடரக்கறணரல் அர்கள் ரக்கக்கறல் அல்னது ஆண்டுக்கக்கறல் டுப்புக்கரனறல் 
இபேக்க வரிடும் ண உர் திினரண கதரனறஸ் அறகரரிகரபேர் அச்சுறுத்தும த.ீத.ீசற.இன் 
சறங்கபச் வசமில் கபிிடப்தட்ட „டீிவர‟ றுக்ககரன்று கரட்டுகறன்நது. 
 

2014 வ 27 அன்று, 2008இல் கபிிடப்தட்ட எபே கரடரினரண கட்டுமகள் கரடர்தில் „சண்வட லீடர்‟ 

கசய்றப்தத்றரிமகக்கு றரக றபே. ரஜதக்க்ஷிணரல்  ரக்கல் கசய்ப்தட்ட க்கறல் அர் 
சரட்சறபித்ரர். இனங்மக ிரணப் தமடக்கு வதரரிடும் MiG ிரணங்கமப ரங்குறல் தரரி 
ஊல் இடம்கதற்நறபேந்ரக இப்தத்றரிமக சரர்த்துமத்றபேந்து. இது கதரதுசண  அக்கமநகரன்மநக் 
ககரண்ட க்கு ன்ததுடன், க்கறன் ிசரமகமபிட்டு கசய்ற வசகரிப்தற்கு ஊடகங்கமபத் 
மடகசய்து கலுக்கரண க்கபின் உரிமின் கபிரண ீநகனரன்நரகும்.3  

                                                 
1
 https://www.srilankamirror.com/news/15117-tnpf-k-nochchi-organiser-arrested (Last accessed on 10th June 2014) 

2
 http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-security-forces-should.html#more (Last accessed on 10th June 2014) 

3
 http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/05/140527_gotabaya_court_video.shtml (Last accessed on 10th June 2014) 

https://www.srilankamirror.com/news/15117-tnpf-k-nochchi-organiser-arrested
http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-security-forces-should.html#more
http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/05/140527_gotabaya_court_video.shtml
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3.  பாதுகாப்பு அமச்சினால் ஊடகப் பிற்சி சசயர்வு இத்து சசய்ப்பட்டது  
 

ல்ாட்சியன உறுதி சசய்யுமுகநாக கற்று சகாண்ட ாடங்கள் நற்றும் ல்ிணக்க ஆயணக்குழுயிால் 

ஆக்கப் ட்ட ரிந்துயபகின் நீது புாய்வு அிக்யககள் ழுத ஊடகயினார்கய ஊக்குயிப்தற்கும் 

னிற்சினிப்தட்குநாக திருன்ச்சபன்சி இன்டர்நரல் ஸ்ரீங்கா   (Transparency International Sri Lanka 

(TISL) இால் ற்ாடு சசய்னப் ட்டிருந்த சசனநர்வு ஒன்று ாதுகாப்பு அயநச்சிால் இபத்து சசய்னப் 
ட்டது4. இதயசனாத்த சிங்க ஊடகயினர்களுக்கா சசனநர்வு ஒன்று ற்கநய இடம் 

சற்ிருந்ததுடன் தநிழ் சநாமி ஊடகயினார்களுக்கா சசனநர்வு கிரிதந தீர் ார்க் ந ாநடில் நந 

நாதம் 22 ஆம் திகதி ஆபம்ிக்கப் ட்டது. யடக்கு கிமக்கு நாகாணங்கள் நற்றும் சகாழும்ய நசர்ந்த 

ஊடகயினார்கள் ங்நகற்ர். வ்யாானினும்   நாாட்டின் இயடனில்   ந ாட்டல் ிர்யாகம், TISL 

இடம் ாதுகாப்பு அயநச்சிால் தநக்கு கியடக்கப் சற் அிவுறுத்தல்கின் ிபகாபம் இச்சசனநர்வு 

சதாடர்ந்து இடம்ச முடினாசத அியித்தது.   

 
4.  ம தினத்தன்று உடகவியாரர் அமச்சர் ஒருவால் தள்ரப்பட்டார்   

 

2014 வ 1 அன்று அமச்சர் கரண்டரன் மனமில் இனங்மகத் கரறனரபர் கரங்கறமறன் வ 
றணப் வதிில் ணது கடமகமப வற்ககரள்ற்கு இறனரபர் எபேர் பலுமகில் 
ந்றரிசமத அமச்சர் ஆறுபகம் கரண்டரன் அமத் ள்பிணரர். ததுமப ரட்டத்றன் 
தண்டரமபில் கட்சறின் வ றணப் வதிிலும், கூட்டத்றலும் இறனரபர் கசய்ற வசகரித்ரர். 
“இவ்ிரக அமச்சர் எபேர் கசற்தடும் வதரது, இந் ரட்டில் ஜணரகத்றணதும், ஊடகச் 
சுந்றத்றணதும் றமன ன்ண ன்தது க்கு கபிப்தமடரகும்” ண சம்தம் தற்நற றழ் 
இறனரபர் பன்ணிின் ஊடகப் வதச்சரபர் றபே..றக்மன் கரிித்ரர்.5 இச் சம்தம் சக 
இறனரபர்கபிணரல் „டீிவர‟ில்6 தடரக்கப்தட்டு, கரமனக்கரட்சறில் தந் திச்சரம் 
அபிக்கப்தட்டது. INFORMஇன் சறநந் அநறவுக்கு ட்டிம என்நறல் அமச்சரிணரல் தகறங்க ன்ணிப்பு 
வகரப்தடில்மன அல்னது அமச்சபேக்கு றரக துி டடிக்மகபம் டுக்கப்தடில்மன.  
 

5.  இினாபர் ஒமர் ீது ஆட்ைடத்ல் ற்றும் ாக்குல் முற்சி 
 
ககரடகரகனில் (இத்றணபுரி ரட்டம்) றபெஸ் 1இன் (MBC/MTV மனப்தின்ணல்) ரகர றபேதர் 
றபே.கறந் புஷ்தகுரமக் கடத்துற்கு எபே குளிணர் பற்சறத்ணர். இில் உடபம வசற 
ணத்றனறபேந்து ரமணக் குட்டிகரன்மநப் திரிப்தது ீது அர் அநறக்மகிடுற்கு பற்சறத்றணரல் 
இம் பற்சற இடம்கதற்நது. குடிிபேப்தரபர்கபிணரலும், ணரழ்வு அலுனர்கபிணரலும் றபே.புஷ்தகுர 
கரப்தரற்நப்தட்ட வதரறலும், சம்தம் தற்நற தறமக் ககரண்ட „ககசட்‟ றபேடப்தட்டரக மனப்தின்ணல் 
அநறித்றபேந்து. ககரடகரகன மத்றசரமனில் றபே.புஷ்தகுர அனுறக்கப்தட்டதுடன், 

ககரடகரகன கதரனறசுடனும், கதரனறஸ் ர அறதபேடனும் பமநப்தரடுகள் கசய்ப்தட்டுள்பண.7 
 

6.  www.theindependent.lk ன்ந இகபத்ிற்குத் கட 
 
உள்ரட்டு இமப வசமம ங்கும் சகன றறுணங்கபிணரலும் ணது இமபம் 29 ஆம் 

திகதி வ  நாதம் 2014 அன்று  மடகசய்ப்தட்டுள்பரக வசற ணி உரிமகள் ஆமக்குளவுக்கு 
(National Human Rights Commission of Sri Lanka - HRCSL)  www.theindependent.lk ன்ந 
இமபத்றன் ஆசறரிர் சுதரஷ் ஜர்ண பமநப்தரகடரன்மநச் கசய்துள்பரர். வதச்சுச் சுந்றம் 
கரடர்தில் அசறனமப்தின் 14(1) (அ)இணரல் ங்கப்தட்டுள்ப அடிப்தமட உரிமகபின் ீநகனரன்வந 
இமபத்ம மட கசய்மரகும் ண றபே.ஜர்ண ணது பமநப்தரட்டில் குநறப்திட்டிபேந்ரர். 

                                                 
4
 http://www.tisrilanka.org/?p=11979 (Last accessed on 1st July 2014)  

5
 http://newsfirst.lk/english/2014/05/arumugam-thondaman-obstructed-journalist-media-organisations-condemn-behaviour/33439 

(Last accessed on 10th June 2014) 
6
 https://www.youtube.com/watch?v=pr-bNU1s7Iw#t=79 (Please see 1.12- 1.14) (Last accessed on 10th June 2014) 

7
 http://newsfirst.lk/english/2014/05/newsfirst-correspondent-attempted-rescue-elephant-calf-attacked/33442 

http://www.theindependent.lk/
http://www.theindependent.lk/
http://www.tisrilanka.org/?p=11979
http://newsfirst.lk/english/2014/05/arumugam-thondaman-obstructed-journalist-media-organisations-condemn-behaviour/33439
https://www.youtube.com/watch?v=pr-bNU1s7Iw#t=79
http://newsfirst.lk/english/2014/05/newsfirst-correspondent-attempted-rescue-elephant-calf-attacked/33442
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 இனங்மகில் தன்தடுத்ப்தடும் சகன பன்று கரறகபிலும் ( சறங்கபம், ஆங்கறனம், ற்றும் றழ்) 
இமபம் ரபரந்ம் புதுப்திக்கப்தடுதுடன், இது இன்டிகதன்டன் ீடிர கற்வர்க்ஸ் (திமநவற்) 
னறறற்கநற்நறணரல் (Independent Media Networks (Pvt) Ltd) றபேகறக்கப்தடும் எபே சுந்றரண ஊடக 
றறுணரகும் ண ணது பமநப்தரட்டில் ஆசறரிர் வகரரிபள்பரர். 2013 வ 20 பல் இமபம் 
மட கசய்ப்தட்டுள்பது.8 
 

7.  இகபத்ிற்குத் கட - www.srilankamirror.lk 
 

2014 வ 12இனறபேந்து இனங்மகில் உள்ப இமப வசமம ங்கும் சகன றறுணங்கபிணரலும் 
www.srilankamirror.lk ன்ந இமபத்றற்கரண அமடல் மடகசய்ப்தட்டுள்பரக இனங்மக 
வசற ணி உரிமகள் ஆமக்குளவுக்கரண னுகரன்நறல் அன் ஆசறரிர் றபே.கலும் றரந்ர 
வகரரிபள்பரர். இச் சட்டிவரரண டடிக்மககபின் கரரக அசறனமப்புரீறில் 
ங்கப்தட்டுள்ப வதச்சுச் சுந்றபம், சட்டத்றன் பன் சத்துபம் கபிரக ீநப்தட்டுள்பணரல், 
திச்சமண கரடர்தில் உடணடிரண ிசரமகரன்மந னு வகரரிபள்பது. இனங்மகத் 
கரமனகரடர்பு எளங்குதடுத்ல் ஆமக்குளின் தரிந்துமின் வதரில் மடகசய்ப்தட்டரக 
உள்ரட்டு இமப வசமம ங்கும் றறுணங்கள் ம்றடம் ரய்கரறரக அநறித்துள்பரக 
ஊடகங்கபிடம் றபே.றரந்ர கரிித்ரர்.9 
 

2005இல் பல் டமரக, இனங்மகில் www.tamilnet.com ன்ந கசய்ற இமபகரன்று 
மடகசய்ப்தட்டது, அது பல் டசறன் கக்கரண கசய்ற இம பங்கள் (சறங்கபம் ற்றும் றழ் 
ஆகற இண்டும் அத்துடன் ஆங்கறனம் உட்தட தன கரறகமபக் ககரண்டம) இனங்மகில் 
மடகசய்ப்தட்டண. இற்நறல் கதபேம்தரன்மரணம அசரங்கத்ம ிர்சறக்கும் கசய்றகமபபம், 

கட்டுமகமபபம் கபிிடும் இமபங்கபரகும். 
 

இமபங்கமப அசரங்கம் மடகசய்து அசறனமப்புக்கு றரணது ண ஊடகங்களுக்கு வசற 
ணி உரிமகள் ஆமக்குளின் ஆமரபர் எபேர் ஊடகங்களுக்குத் கரிித்துள்பரர்.10 ஆணரல், 

INFORMஇன் சறநந் அநறவுக்கு ட்டிம, வற்தடி பமநப்தரடுகள் கசய்ப்தடும் ம, ணது 
கசரந்த்றல் ிசரமகமப ஆம்திப்தற்கும், ீநப்தடுகறன்ந அடிப்தமட உரிம(கள்) தற்நற 
பமநமரண படிவுகமப ங்குற்கும் அத்துடன் தறவுகசய்ப்தட்ட இமபங்களுக்கு 
அசறனமப்புக்கு றரண வமப்தரடுகள் ீது அசரங்கத்றற்கு ஆவனரசமண ங்குற்கும் 
அறகரங்கள் ங்கப்தட்டுள்ப வதரறலும், கதபேபவு ஆண்டுகளுக்கு பன்ணவவ இந் மடபமந 
ஆம்திக்கப்தட்டது பல் இது கரடர்தில் வனும் றச்சரணதும், உறுறரணதுரண டடிக்மகம 
வசற ணி உரிமகள் ஆமக்குள டுக்கில்மன. 
 
இமபத்றன் சபக ஊடகக் கக்குகபில் எபே கரடரினரண „மசதர்‟ (cyber) ரக்குல்கள் 
பற்சறக்கப்தட்டுள்பரக 2014 வ 24 அன்று ஸ்ரீ னங்கர றர் அநறக்மகிட்டிபேந்து. இது அன் 
உத்றவரகபூர் பகநூல் தக்கம் ற்றும் ட்ிட்டர் கக்கு ஆகறற்மந உள்படக்குகறன்நது.11  

 

                                                 
8
 https://www.srilankamirror.com/news/15185-theindependent-lk-complaints-to-hrc-over-blockade (Last accessed on 10th June 2014) 

9
 http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3577-a-petition-to-hrc-against-sl-web-blockade (Last accessed on 10th June 2014) 

10
 http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3617-blocking-websites-is-a-violation-of-the-constitution-hrc-chairman  (Last 

accessed on 10th June 2014) 
11

 https://www.srilankamirror.com/news/15118-cyber-attack-attempts-on-mirror-emails-social-media-accounts (Last accessed on 

10th June 2014) 

http://www.srilankamirror.lk/
http://www.srilankamirror.lk/
http://www.tamilnet.com/
https://www.srilankamirror.com/news/15185-theindependent-lk-complaints-to-hrc-over-blockade
http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3577-a-petition-to-hrc-against-sl-web-blockade
http://www.theindependent.lk/index.php/news2/3617-blocking-websites-is-a-violation-of-the-constitution-hrc-chairman
https://www.srilankamirror.com/news/15118-cyber-attack-attempts-on-mirror-emails-social-media-accounts
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NHRC-SLக்கு னுமச் சர்ப்தித் தின்ணர் புமகப்தடகரன்றுக்கு இறனரபர்களும் , றர்க்கட்சற அசறல்ரறகளும் 

பகங்ககரடுக்கறன்நணர் (புமகப்தடம்: ஸ்ரீனங்கர றர்) 
 

 

8. ிகப்தட டிைாண ிர்க்ைட்சி அசில்ாிின் ‘ைட் அவுட்’ பதானிசாரிணால் 
ைீிநக்ைப்தட்டது 

 

2013 வ 28 அன்று „ஞ்ஜர‟ ன்ந றமப்தடம் கபிிடப்தடுமிட்டு அநறிப்தற்கரக கதரமபில் 
(ககரளம்பு ரட்டம்) ரிட்ஸ் றமங்குக்கு பன்தரக றறுப்தட்டிபேந் தரரி „கட் அவுட்‟கமப 
கதரனறசரர் அகற்நறணர். இத் ற;மப்தடத்றல் திரண தரகத்றல் இத்றணபுரி ரட்ட றர்க்கட்சற 
தரரளுன்ந உறுப்திணர் ஞ்சன் ரரக்க டிக்கறன்நரர். „த்துதஸ்ன ஞ்ஜரமபம், அரஜகத்றன் 
ன்ணர்கமபபம் கபிப்தடுத்து‟ ன்ந ரர்த்மகளுடன், சண்மடிடும் எபேரக றபே.ரரக்கம 
„கட் அவுட்‟கள் கரட்டிண. „கட் அவுட்‟கள் அகற்நப்தட்டமக்கு றரக றமப்தட அங்கறன் 
பகரமரபரிணரல் கசய்ப்தட்ட பமநப்தரகடரன்மநப் தறவுகசய்ற்கு கதரமபப் கதரனறசரர் 
றுத்துிட்டணர்.12 2013 ஏகஸ்டில் பன்று வதர் சுட்டுக்ககரல்னப்தடுற்கும், கதபேபரவணரர் 
கரமடற்கும் இட்டுச்கசன்ந ரசமடந் ீபேக்கு றரண வதரரட்டங்கள் இடம்கதற்ந கறரவ 
த்துதஸ்ன ஆகும். 2014 பற்தகுறில் திசறத்ரண ரக்கறன் பனம் ரது கரடர்ச்சறரண 
ஆண்டரக றகவும் திசறத்ரண டிகரக றபே.ரரக்க கரிவுகசய்ப்தட்டிபேந்ரர். „கட் அவுட்மட‟ 

அர்கள் மக்க வண்டுரணரல் „அீறின் அரிமமபம், சட்டிவரரண அசர்கமபபம் 
கபிப்தடுத்துகறன்நது‟ ன்ந கசரற்கமப அறக்குரறு கதரனறசரர் ிபேம்திரக ஊடகங்கள் 
அநறக்மகிட்டிபேந்ண.13  

 

 

 

 

 

                                                 
12

 https://www.srilankamirror.com/news/14943-police-remove-ranja-s-cutouts (Last accessed on 10th June 2014) 
13

 http://lankaenews.com/English/news.php?id=14217  (Last accessed on 10th June 2014) 

https://www.srilankamirror.com/news/14943-police-remove-ranja-s-cutouts
http://lankaenews.com/English/news.php?id=14217
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 9. இனங்கைின் அகச்சர் ஒமரிணால் உனை இகபஞர் ைாாட்டில் வதாபர்ைபிணால் 
ஒழுங்குதடுத்ப்தட்ட தத்ிரிகை ைாாட்டுக்குத் கட 

 
மஜரீிரில் கதக்வகர யரம்  (Boko Haram) ீிரறகபிணரல் அண்பரக 300 தரடசரமனச் 
சறறுறகள் கடத்ப்தட்டம குநறத்து உனக இமபஞர் கரரட்டுக்கரண வதரபர்கபிணரல் 
டத்ப்தடிபேந் தத்றரிமக கரரகடரன்மந இனங்மகின் இமபஞர் ிகர அமச்சர் 
மடகசய்ரக அநறக்மகிடப்தடுகறன்நது. இனங்மக, ககரளம்தில் 2014 வ 6 பல் 10 ம  இமபஞர் 
கரரடு மடகதற்நது.14 “இந் ணிர்கள் ணறல் ித்றரசரணகரபே றகழ்ச்சறறமனக் 
ககரண்டுள்பரர்கள்;. இது கரரட்டுடன் கரடர்தரணல்ன. ணவ, தத்றரிமக கரரகடரன்மந  
டத்துற்கு ரம் அர்கமப அனுறக்க வண்டும் ண ரன் றமணக்கில்மன” ண ஊடகங்களுக்கு 
அமச்சர் கூநறரக அநறக்மகிடப்தட்டுள்பது. “இது து றகழ்ச்சறரகும். து றமனம உனகம் 
அநற வண்டும். இந் தரதூரண அீறம உனகத்றற்கு இமபஞர்கள் தப்த வண்டும். ண 
ிபேம்புகறன்நண” ண இமபஞர் வதரபர்கள் கூநறணரர்கள். அமச்சரின் டடிக்மககளுக்கு றரக 
வதரபர்கபின் குளகரன்று றர்ப்கதரன்மநத் கரிித்து „து சறறுறகமப ீபக்ககரண்டு ரபேங்கள்‟ 

ன்ந ரக்கறங்கமபக் ககரண்ட தரமககமப ந்றப்திடித்ணர். 
 

 
 

தத்றரிமக கரரகடரன்மந டத்துற்கு றுத்மக்கு றரக ககரளம்தில் 2014 உனக இமபஞர் கரரட்டில் 
சர்வச வதரபர்கள் றர்ப்பு கரிிக்கறன்நணர் . 9 வ 2014 (புமகப்தட அனுசம: சங்கர ிரணக) 

 

 

10. அ.சா.ாதணத்ிற்கு அசாங்ைக் ைட்டுப்தாட்டினாண பசய்ிப்தத்ிரிகைாண படினி 
ிமஸிணால் தினபிப்தற்ைாண உரிக றுப்பு  

 
அன் றமநவற்றுப் திப்தரபர் கனரறற கஜயரன் கதவரவுக்கு றரக ணிப்தட்ட தறீர்க்கும் 
ண்த்ம கபிப்தடுத்ற தின்ணர் அசரங்கக் கட்டுப்தரட்டினரண கசய்றப்தத்றரிமக தறனபிப்தற்கரண 
உரிமம ன்கு அநறப்தட்ட ககரளம்மதத் பரகக் ககரண்ட அ.சர.ரதணரண வசற சரரணப் 

                                                 
14

 http://www.ceylontoday.lk/51-63517-news-detail-african-delegates-protest-at-bmich.html (Last accessed on 10th June 2014) 

http://www.ceylontoday.lk/51-63517-news-detail-african-delegates-protest-at-bmich.html
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 வதமக்கு ( வ.ச.வத.) றுத்துமத்ரக வ.ச.வத. கரிித்றபேந்து. 'கசய்றப் தத்றரிமககரன்நறல் 
ஆசறரிர் மனங்கத்றலும், திரண ிச்சறத்றக் கட்டுமிலும் ிர்சறக்கப்தட்டர்களுக்கு 
தறனபிப்தற்கரண உரிமம ங்கரறபேப்தது ஊடக ீறகநறின் ீநகனரன்நரகும்' ண வ.ச.வத. 
கரிித்றபேந்து.15 பத் கற்நறத் றணகரன்றுக்குப் தறனரக வசற றமணவு றணகரன்மநப் 
தரிந்துமத்து வ.ச.வதமிணரல் ங்கப்தட்ட அநறக்மககரன்வந ணிப்தட்ட தறீர்க்கும் ண்த்றன் 
சந்ர்ப்தரகும். வ.ச.வதமமபம், கனரறற கஜயரன் கதவரமபம் ரக்கற ஆசறரிர் 
மனங்ககரன்மந „கடினற றபெமறன்‟ ஆசறரிர் ளறதுடன், ிச்சறத்றக்  
கட்டுமகரன்மநபம் கபிிட்டிபேந்ரர். 
 

 
இ. ஒன்றுகூடுற்ைாண சுந்ித்க ீறுல் 

 

11.  தல்ைகனக்ைைபான்நில் வ ிணம் பாடர்தாண ைமத்ங்ைில் வதச்சாபமக்குத் கட 
 

2014 வ 5ஆம் றகறக்கு அட்டமப்தடுத்ப்தட்டிபேந் வ றணம் தற்நற கபேத்ங்ககரன்றுக்கு 
அனுறம ங்க ஜட்மடப் தல்கமனக்ககம் (அனுரபும் ரட்டத்றல்) றுத்து. இந் றகழ்ில் 

தல்கமனக்ககங்களுக்கறமடினரண ரர் என்நறத்றன் (Inter University Student Federation - 
IUSF) குளத் மனர் உமரற்நிபேந்ரர் ன்ந உண்மம தல்கமனக்ககம் கரரகக் 
கரட்டிது. இணரல் தல்கமனக்ககத்றற்கு கபிவ கபேத்ங்கு டத்ப்தட வண்டிிபேந்து.  

 

12.  தல்ைகனக்ைை ார்ைபிணால் ிர்ப்புப் வதிக்கு ிாை ீின்நக் ைட்டகபகப் 
பதானிசார் பதற்நணர் 

 

2014 வ 7 அன்று, மடகதநிபேந் றர்ப்புப் வதிகரன்மநத் மட கசய்து, 

தல்கமனக்ககங்களுக்கறமடினரண ரர் என்நறத்றன் 17 கசற்தரட்டரபர்களுக்கு றரக 
ீறன்நக் கட்டமபகமப 2014 வ 6 அன்று கதரனறசரர் கதற்றுக்ககரண்டணர். இம வ 6 அன்று இவு 
ரர்கபின் டீுகளுக்கு மகபிக்கப்தட்டண. இக் கரனத்றன் வதரது அசரங்கத்றணரல் ககரளம்தில் 
ிபேந்வரம்தப்தடிபேந் உனக இமபஞர் கரரவட கரரகும். ர கசற்தரட்டரபர்கபின் 
டீுகளுக்கு தன டமகள் பேமகபேன் பனம் அர்கமபப் கதரனறசரர் அச்சுறுத்றணர். சறன 
ரர்கபின் டீுகளுக்கு கதரனறசரர் ஆறு டமகள் ன்நரறு கசன்றுள்பணர். 17 ரர்கள் மகது 
கசய்ப்தட்டு, தின்ணர் திமில் ிடுிக்கப்தட்ட வதரறலும், IUSF குளத் மனம மகது 
கசய்ற்கரக திடிிநரந்கரன்றுடன் கதரனறசரர் அரின் டீ்டுக்குச் கசன்றுள்பணர். 
 

13.  பதானிசாரிணால் ா ிர்ப்தாபர்ைள் கைதுபசய்ப்தட்டு, ாக்ைப்தட்டணர் 
 

2014 வ 16 அன்று 17 தல்கமனக்கக ரர்கள் மகது கசய்ப்தட்டு, தனபேம் ரக்கப்தட்டணர். 
கரங்கபின் கரரக ரன்கு ரர்கள் ககரளம்பு வசற மத்றசரமனில் 
அனுறக்கப்தட்டதுடன், கரமடந் வலும் இபே ரர்கள் மத்றசரமனில் 
அனுறக்கப்தடில்மன. இந்க் வகரமன கதரனறசரர் றுத்துமத்ணர்.16 

 

'சறில் உமடில் ந்ர்கபிணரல் அர்கள் ( ரர்கள்) கதரனறஸ் றமனத்றற்கு ககரண்டு 
கசல்னப்தட்டு க்கபின் பன்தரக ரக்கப்தட்டணர். வகரட்மட ீரன் றனறண கவக பன்ணிமனில் 
அர்கள் ஆஜர்தடுத்ப்தட்ட வதரது இத்ம் கரடர்ந்துவ கபிவநறது' ண ரர் என்நறப் 
வதச்சரபரண னரயறபே துசங்க ஊடகங்களுக்கு கரிித்ரர்.17 ரன்கு பேடத்றனரண இமந் சுகரர 
ிஞ்ஞரண ிவசட தட்டத்ம பன்று பேட கதரதுப் தட்டகரன்நரக குமநப்தற்கு றரக 

                                                 
15

 http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-govt-flagship-english-daily.html#more (Last accessed on 10th June 2014) 
16

 http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-and-hospitalised-99597.html  
(Last accessed on 10th June 2014) 
17

 http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-and-hospitalised-99597.html  
(Last accessed on 10th June 2014) 

http://srilankabrief.blogspot.ch/2014/05/sri-lanka-govt-flagship-english-daily.html#more
http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-and-hospitalised-99597.html
http://www.sundaytimes.lk/140518/news/ahs-undergraduate-activists-assaulted-in-police-custody-and-hospitalised-99597.html


 

INFORM ணி உரிமகள் ஆப்தடுத்ல் றமனம்– informcolombo@gmail.com 11  

INFORM அநறக்மக: இனங்மகில் கபேத்து வறுதரட்டின் அடக்குபமந                      வ 
2014 

 மடபமநினரண வதரரட்டகரன்நறல் வதரமணப் தல்கமனக்ககத்றல் இமந் சுகரர 
ிஞ்ஞரண தடீத்றன் ரர்கள் ஈடுதட்டிபேந்ணர். தட்டத்றன் த்மக் குமநப்தமிட்டு உர் கல்ி 
அமச்மசபம், தல்கமனக்கக ரன்ங்கள் ஆமக்குளமபம் இமந் சுகரர ிஞ்ஞரணங்கள் 
ரர் என்நறம் (Allied Health Sciences Student Union - AHSSU) குற்நம்சரட்டுகறன்நது.18 

 

 
 

சறத்றம கசய்ப்தட்ட ரர்கபில் எபேர் (புமகப்தடம்: னங்கர ட்பேக்) 
 

„இமந் சுகரர ிஞ்ஞரணப் திற்சறகநறின் த்றணதும், திற்சறகநறின் கரனத்றன் 
குமநப்திணதும் திச்சமண கரடர்தில் ரர்கபின் வகரரிக்மககளும், கரிசமணகளும் றரரணம. 
பன்று ரங்கமபக் ககரண்ட கரனத்றற்கு வனரக அர்கள் சம்தந்ப்தட்டர்கமப அணுகறக் 
ககரண்டிபேந்ரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்கு தறல் கறட்டில்மன‟ ண தல்கமனக்கக ஆசறரிர் 
சங்கங்கபின் சம்வபத்றன் (Federation of University Teachers Associations - FUTA) மனர் 
றபே.சந்றகுப் வனு கரிித்ரர்.19 

 

14.  வ ிண வதிக்கு பாிற்சங்ை கூட்டிக்ைாண இடம் தநிப்பு 

 

பன்மண பேடங்கமபப் வதரன்று 2014 வ 1 அன்று அர்கபது வ றணக்கூட்டத்ம டத்துற்கு 
ககரளம்பு கத்றல் உள்ப மயட்தரர்க் மரணம் எதுக்கப்தடும் ண இமந் கரறற்சங்க 
கூட்டிக்கு (Joint Trade Union Alliance) கதரனறசரர் ரய்கரறரக ரக்குறுறபித்ரக 
INFORMக்கு கரறற்சங்கத் மனர்கள் கூநறணரர்கள். ஆணரல், அர்கபது கூற்றுப்தடி கதரனறசரர் தின்ணர் 
அவ்ிடத்ம அசரங்கச் சரர்பு கரறற்சங்ககரன்றுக்கு எதுக்கறதுடன், அவ்ிடத்றல் வ றணக் 
கூட்டத்ம டத்துறனறபேந்து இமந் கரறற்சங்கம் கூட்டிமத் மடகசய்து, ீறன்நக் 
கட்டமபகரன்மந கதற்றுக்ககரண்டணர். வ 1 அன்று அர்கபது வதிம கதரனறசரர் 
மடகசய்துடன், திச்சமணக்குரி மயட் தரர்க் மரணத்றனறபேந்து கதபேபவு கறவனர ீட்டர்களுக்கு 
அப்தரல், ககரம்தணித்கபே சந்றில் அர்கமபத் டுத்து றறுத்றணர் . அத்துடன் தின்ணர் மயட் தரர்க் 
மரணத்றல் வ றணக் கூட்டத்ம டத்க்கூடரது ன்ந ீறன்ந கட்டமபம ீநறரக பன்று 
கரறற்சங்கத் மனர்கள் ீது  குற்நஞ்சுத்றணர். இது சறன இமபங்கபில் 
அநறக்மகிடப்தட்டிபேந்து.20  

                                                 
18

 http://www.nation.lk/edition/news-online/item/20986-ahs-students-fight-for-four-year-degree.html#sthash.yEL8BHg8.dpuf 
(Last accessed on 10th June 2014) 
19

 http://www.lankanewspapers.com/news/2014/5/87995.html (Last accessed on 10th June 2014) 
20

 http://www.srilankannursing.net/May%20day%202014.html ((Last accessed on 10th June 2014)) – in Sinhalese 

http://www.nation.lk/edition/news-online/item/20986-ahs-students-fight-for-four-year-degree.html#sthash.yEL8BHg8.dpuf
http://www.lankanewspapers.com/news/2014/5/87995.html
http://www.srilankannursing.net/May%20day%202014.html
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ககரம்தணித்கபே சந்றில் இமந் கரறற்சங்க கூட்டிின் வ றண வதரரட்டத்ம கதரனறஸ் மடகசய்து 

(புமகப்தடம்: ரற கரப்திட்டி பகநூல்) 
 

15.  வகன ிறுத்த்ில் ஈடுதட்ட ப ால்சிம் ஊிர்ைள் ாக்ைப்தட்டணர் 
 
து வசமம றந்ரக்கும்தடி வகரரி, கரறற்சங்க டடிக்மகில் ஈடுதட்டுள்ப கயரல்சறம் 
ஊறர்கள் கரனற (கன் ரகரம்) கரறற்சரமனக்கு பன்தரக 2014 வ 24 அன்று கரமடர்கபிணரல் 
ரக்கப்தட்டணர். இத் ரக்குனறன் ிமபகரன்நரக, ஏர் ஊறர் மத்றசரமனில் 
அனுறக்கப்தட்டுள்பரக கம்கதணிகளுக்கறமடினரண ஊறர் சங்கத்றன் (Inter Company Employees‟ 

Union) சறவ;ட உத மனர் வரர் வசரரச ீதுங்க குநறப்திட்டுள்பரர்.21  

 

ரம் 15 பேடங்கபரக வமன கசய்துள்ப வதரறலும், ரம் றந் ஊறர்கபரக்கப்தடில்மன ன்ந 
கரத்றணரல் கரறற்சங்க டடிக்மகம அரகபே (புத்பம் ரட்டம்) ற்றும் கரனற ரட்டம் 
ஆகறற்நறனறபேந்து சுரர் 500 கயரல்சறம் ஊறர்கள் ஆம்தித்துள்பணர். எப்தந் அடிப்தமடகரன்நறல் 
திரற்றுகறன்ந ஊறர்களுக்கு 8 ித்றரன வமனபம், ரறும் பமநபம், றச்சரண 
சம்தபகரன்றும் அத்துடன் வனறக வ வமனப் தடிகளும் றுக்கப்தட்டுள்பரகவும், ஊறர் 
ம்திக்மக றறத்றற்கும்/ஊறர் வசனரத றறத்றற்கும் அர்கபது உித்கரமககமப 
ங்குறல் ஊல் உள்பரகவும் கரறற்சங்கம் கூறுகறன்நது.  

 
 

 

 
 

 

                                                 
21

 http://www.unions.lk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=247:thug-attack-on-holcim-

employees&catid=88:news&Itemid=1166   (Last accessed on 10th June 2014) 

http://www.unions.lk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=247:thug-attack-on-holcim-employees&catid=88:news&Itemid=1166
http://www.unions.lk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=247:thug-attack-on-holcim-employees&catid=88:news&Itemid=1166
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 ஈ. ிர் அசில் ைட்சிைகப அடக்குல் 

 

16.  வசத்துவாைத்ின் பசபனான்று ண .ி. கூட்டகப்கத அகச்சர் குற்நஞ்சாட்டுைிநார் 
 
அசரங்கக் கட்டுப்தரட்டினரணதும், அசரங்கத்றற்கு கசரந்ரண அசரங்கச் சரர்தினரணதுரண ஆங்கறன 
ரபரந் கசய்றப்தத்றரிமகரண 'கடினற றபெமறன்' கட்டுமகரன்மநப் தரதுகரப்பு அமச்சறன் 
உத்றவரகபூர் இமபம் ீபகபிிட்டிபேந்து. இது அர்ப்திக்கப்தட்ட வசத்துவரகத்ம தரரி 
றழ் அசறல் கட்சறரண றழ் வசறக் கூட்டமப்பு இமத்துள்பரக குற்நஞ்சரட்டிிபேந்து. 
'புனம்கதர்ந் றர்களுடன் இமப்புக்கமபக் ககரண்டுள்ப கபிரட்டுப் தங்கர 
ரதணங்கபிணதும், ணிப்தட்டர்கபிணதும் ீது இனங்மகிணரல் சுத்ப்தட்டுள்ப மடம 
ீபப்கதறுரறு வகரரி ட ரகர சமதில் கதபேபவு ீர்ரணங்கமப றமநவற்நறபம், 

ற்றுக்ககரண்டும் றழ் வசற கூட்டமப்பு உறுப்திணர்கள் அசறனமப்தின் கலழ் பள அபினரண 
வசத்துவரகத்றன் கசற்தரகடரன்மந இமத்துள்பணர்' ண அசரங்க றபேரக, உள்ரட்டு அலுல்கள் 
அமச்சர் டதிள்ப.டி.வஜ.கசணிித்ண கரிித்துள்பரக கசரல்னப்தட்ட கட்டும குநறப்திட்டிபேந்து.22 

 

17.  ாழ்ப்தாம் ாை சகத ிர்க்ைட்சித் கனரின் டீு ாக்ைப்தட்டது 
 

2014 வ 30 அன்று, ரழ்ப்தரம் ரக சமதின் றர்க்கட்சறத் மனர் றபே.ரஜவணின் டீு 
அமடரபம் கரிர குளகரன்நறணரல் ரக்கப்தட்டது. ரக்குல் டத்றவரர் வரட்டரர் 
மசக்கறள்கபில் ந்து, பன் ஜன்ணலுக்கு கற்கமப நறந்துள்பரக அநறக்மகிடப்தட்டுள்பது. 
பள்பிரய்க்கரனறல் பத்த்றன் இறுறக் கட்டத்றன் வதரது ககரல்னப்தட்ட க்களுக்கு கரிக்மக 
கசலுத்துற்கு பன்கரறந்றல் றபே.ரஜவணின் சம்தந்வ ரக்குலுக்கரண கரம் ண  றழ் 
ஊடகங்கள் குநறப்திட்டிபேந்ண.23 

 

18.  .ி.கூ. அகப்தாபரின் டீு இாணுத்ிணால் சுற்நிகபப்பு 
 

2014 வ 28 அன்று கரமன 4 ிினறபேந்து இவு 8.30 ி ம கறபிகரச்சற ரட்டத்றலுள்ப 
றபேகரில் உள்ப ட ரகர சமத உறுப்திணர் ஸ்.தசுதறப்திள்மபின் டீ்மட இரணுத்றணர் 
சுற்நறமபத்றபேந்துடன், குடும்த ஆங்கமபபம் தரிவசரறத்ணர்.24 

 

 

உ. ிழ் க்ைபிணானாண ிகணவுகூனில் அடக்குமுகந 

 

19.  ிதாட்டுத் னங்ைளுக்கு ச்சரிக்கை; பதாதுக்ைபின் ிகணவுகூலுக்குத் கட 
 
றதரட்டுக்கரக வரனங்களுக்கு உனகம் பளதும் உள்ப கறநறஸ்ர்கள் கசல்லும் ரகபரன்நரண 
வ 18ஆம் றகற எபே ஞரிற்றுக்கறம ன்ந வதரறலும், வரனத்றற்குச் கசல்ற்கு 
இரணுத்றணரல் ரம் அனுறக்கப்தடில்மன ண INFORMக்கு குபேரர் உட்தட சறன ஆட்கள் 
குநறப்திட்டணர். இநந்ர்கமப றமணவுகூபேற்கு சகன ஆன றகழ்ச்சறகமபபம், கதரதுசண 
என்றுகூடல்கமபபம் வ ரத்றன் பன்நரம் ரத்றன் வதரது இரணும் மடகசய்துடன், 2014 வ 
17ஆம், 18ஆம் றகறகபில் ிகள் அடிக்கக்கூடரது ணவும் கரிித்றபேந்ணர்.25 2014 வ 18 அன்று, 

கதரதுசண றமணவுகூல் றகழ்ச்சறகள் அனுறக்கப்தடரட்டர, ஆணரல், து டீுகபில் ணிப்தட்ட 
றகழ்ச்சறகமப டத்துற்கு க்கள் அனுறக்கப்தடுரர்கள் ண ஊடகங்களுக்கு இரணுப் வதச்சரபர் 

                                                 
22

 http://www.defence.lk/new.asp?fname=TNA_Says_UN_BAN_BAN_20140430_01 (Last accessed on 10th June 2014) 
23

 http://www.tamilcnn.ca/house-rajadevan-attacked-inviting-mullivaikkaal-remembrance-day.html (Last accessed on 10th June 

2014) 
24

 http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acJ5YAe4e4eMMc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4UY550ca 2lOId3 (Last 

accessed 5th June 2014) 
25

 http://www.globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/107107/language/en-

US/article.aspx  (Last accessed on 10th June 2014) 

http://www.defence.lk/new.asp?fname=TNA_Says_UN_BAN_BAN_20140430_01
http://www.tamilcnn.ca/house-rajadevan-attacked-inviting-mullivaikkaal-remembrance-day.html
http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acJ5YAe4e4eMMc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4UY550ca%202lOId3
http://www.globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/107107/language/en-US/article.aspx
http://www.globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/107107/language/en-US/article.aspx
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 பேரன் ிகசூரி கரிித்ரர்.26 தின்ணர், இது வசற எற்றுமக்கு எபே தபறுத்னரகும் ன்ந 
கரத்றணரல் றமணவுகூல் றகழ்ச்சறகள் டுக்கப்தட்டரக இனங்மகப் கதரனறசரர் கரிித்ணர்.27 

 

20.  ச ிைழ்ச்சிைள் கட பசய்ப்தட்டதுடன் குழுப்தப்தட்டண; பரிவுபசய்ப்தட்ட திிிிைள் 
டுக்ைப்தட்டணர் 

 
பத்த்றல் ககரல்னப்தட்ட ணது உநிணர்கமபபம், ணது கமபம்  றமணவுகூபேற்கரக ணது 
மரண சடங்குகமப டத்துற்கரக கலரிமனில் உள்ப இந்து ஆனத்றற்கு றழ் வசறக் 
கூட்டமமதச் வசர்ந் ட ரகர சமத உறுப்திணபேம், 2009 வ 18 அன்று இரணுத்றடம் 
சமடந்து கரரல் வதரபள்ப றழ் புனற திரிிமணரறகபில் எபேரக ிபங்கும் புட்சறத் 
மனர் எபேரின் மணிபரண றபேற அணந்ற சசறன் கசன்ந வதரது, 'இறவுதடுத்தும் கரறம' 

இரணுத்றணர் தன்தடுத்றரக  அர் கூநறணரர்.28 மடந் து அன்புக்குரிர்கமப 
றமணவுகூபேற்கரண சச் சடங்குகமப றமநவற்றுற்கரக கூடிிபேந் றழ் கபேத்துக் 
கிப்தரபர்களுடனும், க்களுடனும் இரணுத்றணர் இண்டநக்கனந்றபேந்ரக 
அநறக்மகிடப்தடுகறன்நது.29 

 

 
 

ணது கரரல் வதரண கபேக்கரக சச் சடங்குகமப றமநவற்றுற்கரக ன்மண இரணும் டுத்றற்கு 
றரக வதரரட்டகரன்மந ட ரகர சமத உறுப்திணர் அணந்ற சசறன் றகழ்த்றணரர் (புமகப்தடம்: றழ் கரர்டின்) 
 

கதபேபவு றழ் „என்மனன்‟ ஊடகங்கபிணரல் வவனற்நப்தட்ட „டீிவர‟ கரட்சறகபிணரல் 
கரட்டப்தட்டரறு, வகர;டிகரன்நறணரல் றழ் அசறல்ரறகள் மசதரடப்தட்டதுடன், சச் 
சடங்குகளுக்கு தன்தடுத்தப்டும் வங்கரய்கள் தனரத்கரரக றறக்கப்தட்டண. ஆனங்கபின் பன்நனறல் 
வங்கரய்கமப அடித்து சறநமப்தது மச தக்ர்கபின் உர்வுப்பூர்ரண கபிப்தரகடரன்நரகும்.30 
வுணிரில் றமணஞ்சனறக் கூட்டகரன்மந டத்துற்கரக கூட்டுநவு ண்டதத்ம .ி.கூ. 

                                                 
26

 http://www.sundaytimes.lk/140518/news/memorials-blood-donation-banned-in-north-east-99572.html  (Last accessed on 10th 

June 2014) 
27

  http://www.adaderana.lk/news/war-remembrance-service-a-threat-to-harmony-police-  (Last accessed on 10th June 2014) 
28

 http://www.reuters.com/article/2014/05/18/us-sri-lanka-war-celebrations-idUSBREA4H09B20140518 (Last accessed on 10th June 

2014) 
29

 https://www.youtube.com/watch?v=x0iqbamHavc  (Last accessed on 10th June 2014) 
30

 https://www.youtube.com/watch?v=6-WVmXDidOU  (Last accessed on 10th June 2014) 

http://www.sundaytimes.lk/140518/news/memorials-blood-donation-banned-in-north-east-99572.html
http://www.adaderana.lk/news/war-remembrance-service-a-threat-to-harmony-police-
http://www.reuters.com/article/2014/05/18/us-sri-lanka-war-celebrations-idUSBREA4H09B20140518
https://www.youtube.com/watch?v=x0iqbamHavc
https://www.youtube.com/watch?v=6-WVmXDidOU
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 தரரளுன்ந உறுப்திணர்கள் பற்தறவுகசய்றபேந்ணர். ஆணரல், கதரனறசரரின் அநறவுறுத்ல்கபின் வதரில் 
பற்தறவு இத்துச் கசய்ப்தட்டது.31 

 

21.  ாைா சகத பசனைம் அகடக்ைப்தட்டது; னர்ச்பசன்டுைள் ிிக்ைப்தட்டண 
 
ரழ்ப்தரம் ரட்டத்றல் மகடிில் ட ரகர சமதச் கசனகத்றன் பன்நனறல் 
மக்கப்தட்டிபேந் இநந்ர்கமப றமணவுகூபேற்கரண னர்ச்கசன்டுகமப கதரனறஸ் அலுனர்கள் 
றறத்ணர். „என்மனன்‟ கசய்ற ஊடகங்கபிணரல் வவனற்நப்தட்ட குறுகற „டீிவர‟ கரட்சறில் 
கரட்டப்தட்டுள்பரறு, றழ் அசறல் மனர்கபிணரல் ற்நப்தட்டிபேந் கற்பூத் ட்டுக்கமப கதரனறஸ் 
அலுனர்கள் கரறுக்குகறன்நரர்கள். றமணவுகூல் றகழ்ச்சறகரன்மந டத்துற்கு திவசறக்கும் 
அசறல்ரறகமபத் டுப்தற்கரக ட ரகர சமதக் கட்டிடத்மச் சுற்நற கதரனறசரர் தரதுகரப்பு வனற 
வதரட்டிபேந்ணர்.32 
 

22. இாணுத்ிணால் பசய்ிப்தத்ிரிகை ற்றும் அசில் ைட்சி அலுனைங்ைள் 
அகடக்ைப்தட்டிமந்ண 

 
ரழ்ப்தரத்றல் கபிிடப்தடும் பன்ணிரய்ந் றழ் றணசரிரண „உன்‟ அலுனகம் 
இரணுத்றணரல் சுற்நறமபக்கப்தட்டு, ரனர் ீறினறபேந்தும், கஸ்தூரிரர் ீறினறபேந்தும் 
அலுனகத்றற்கு இட்டுச்கசல்லும் இபே புகுறகளும் அமடக்கப்தட்டிபேந்ண. ீறகபில் திவசறத் 
சகனபே ிசரரிக்கப்தட்டதுடன், சறனர் றபேம்திச் கசல்லுரறு வகட்கப்தட்டணர்.33 ரழ்ப்தரத்றல் உள்ப 
இன்கணரபே றழ் றணசரிரண „ரழ் றணக்குல்‟ அலுனகபம் இரணுத்றணரல் 
அமடக்கப்தட்டிபேந்து.34 2014 வ 18 கரமனில், றழ் வசற க்கள் பன்ணி35 ற்றும் றழ் வசறக் 
கூட்டமப்பு ஆகறற்நறன் அலுனகங்கள் கதபேம் ஆபதரிகபரண தமடீர்கபரல் 
அமடக்கப்தட்டிபேந்ண.36 கறபிகரச்சறில் இரணுத்றணரல்  றழ்  வசறக் கூட்டமப்பு அலுனகம் 
சுற்நற மபக்கப்தட்டதுடன், றமணவுகூல் றகழ்ச்சறகரன்நறல் தங்குதற்நச்கசன்ந க்கமப அர்கள் 
டுத்துறறுத்றணர். இநந்ர்கமப  றமணவுகூபேறல் சச் சடங்குகமப றமநவற்றுற்கரக 
கறபேஷ்ன் இந்து ஆனத்றல் க்கள் என்றுகூடிிபேந்ணர்.37 

 

23.  இத் ாணங்ைளுக்குத் கட; ாழ்ப்தாம் கத்ிசாகன இத் ங்ைி மூடப்தட்டது 
 

2014 வ 18 அன்று இத் ரண இக்கங்கள் கூட மடகசய்ப்தட்டண. இத்மக இக்கங்கபில் 
உிபிக்க வண்டரகண ரழ்ப்தரம் ற்றும் டக்கறல் உள்ப வறு மத்றசரமனகளுக்கு 
கதரனறசரர் அநறவுறுத்றிபேந்ணர். 2014  வ 18 அன்று க்கள் இத்த்த்ம ரணரக ங்குமத் 
டுப்தற்கரக ரழ்ப்தரம் மத்றசரமனில் உள்ப இத் ரண றமனத்ம படிிட்டரகக் 
கூநப்தடுகறன்நது.38 
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 24.  ாழ்ப்தாம் தல்ைகனக்ைைம் மூடப்தட்டது 
 

2014 வ 5 அன்று, ிபக்கறன்நற வ 16இனறபேந்து 20 ம தல்கமனக்ககம் படும அநறித்து 
ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்ககத்றன் தறரபர் கடிங்கமப அனுப்திணரர்.39 ஆணரல், வ பன்வணற்நதரடும், 

பத்த்றன் வதரது ககரல்னப்தட்டர்களுக்கு றமணஞ்சனற கசலுத்துற்கு ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்கக 
ரர்கள் எளங்கு கசய்கறன்நணர் ன்ந உண்மபம் இத்மகம றமணஞ்சனற மதங்கள் 
எளங்கு கசய்ப்தடுமத் டுப்தற்கு இவ்ரறு படப்தடுகறன்நது ன்தம டுத்துக்கரட்டிது. 
 

25. ாழ்ப்தாத்ிற்கு ிழ் நூற்ைல்ிாபர்ைளுக்கும், ார்ைளுக்கும் ற்றும் 
இினாபர்ைளுக்கும் பைாகன ிட்டல்ைள் 

 
பத்த்றல் இநந்ர்கமப றமணவுகூபேற்கரண அர்கபது பற்சறகளுக்கரக ரழ்ப்தரம் 
தல்கமனக்ககத்றன் கற்தித்ல் ஆசறரிர்கபின் கரிவுகசய்ப்தட்ட உறுப்திணர்களுக்கும், ரர் 
மனர்களுக்கும் ற்றும் இறனரபர்களுக்கும் றரக கபிப்தமடரண ககரமன றட்டல்கள் 
ிடுக்கப்தட்டண.40 வ 18 அன்று ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்கக பில் 'இறுற ச்சரிக்மக' ன்ந 
மனப்தினரண சுகரட்டிகள் 'வசம் கரக்கும் தமடிணரல் ' எட்டப்தட்டிபேந்ண . இச் சுகரட்டிகபில், 

ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்ககப் வதரசறரிர்கள், ரர் மனர்கள் ற்றும் கசய்றப்தத்றரிமக 
இறனரபர்கள் ஆகறவரரின் கதர்கள் உள்படக்கப்தட்டிபேந்ண.41 

 

2014 வ 7 அன்று வதரசறரிர்களும், ரர் மனர்களும் தங்கரத்றற்கு ஆபிக்கறநரர்கள் 
ணக் குற்நஞ்சரட்டி, அர்களுக்கு றரக ககரமன றட்டல்கமப ிடுத்து தல்கமனக்கக பில் 
துண்டுப்திசுங்கள் எட்டப்தட்டிபேந்ண. தல்கமனக்ககத்றல் வ 18 அன்று அனுஷ்டரணங்கள் 
அனுறக்கப்தட ரட்டர ண உத வந்ர், தடீரறதறகள் ற்றும் ரர் மனர்கள் ஆகறவரர் உட்தட 
தல்கமனக்கக அலுனர்களுக்கு வஜர் கஜணல் உ கதவர 2014 வ 8 அன்று கூநறணரர். 
 

 
'வசம் கரக்கும் தமடிணரல் ' 'இறுற ச்சரிக்மக' (றழ் கரர்டின்) 
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ல்.ரி.ரி.ஈ. மனர் திதரகமணப் தரரட்டுரகவும், தங்கரத்றற்கரண தூண்டுனரகவும் வனும் 
அனுஷ்டரணங்கள் கபேப்தடும் ண அர் வலும் கரிித்ரர்.42  

 

தல்கமனக்ககத்றல் தபறுத்தும் அநறித்ல்கள் ல்.ரி.ரி.ஈ.க்கு புத்துிபிப்தற்கு பல்ரக 
கமனப் தடீரறதற வதரசறரிர் சறரமண ீண்டும் புநம்தரக்கறிபேந்ண. கணிப் திவரக 
உிரபர்கபரக அண்ம ஆட்வசர்ப்புக்கு, சமதம உண்மரகவ றபேகறக்கும் அசறல் 
கட்சறகரன்நறன் உத்ின் வதரில் மகமற்ந ஆட்கபின் தட்டிகனரன்நறனறபேந்து ஆட்கள் 
டுக்கப்தட்டுள்பணர் ண, அர் ற்கணவ கசய்து வதரன்று, தடீரறதறவ றர்ப்தற்கு சமதின் 
எவகரபே உறுப்திணரக அநறக்மகிடப்தட்டுள்பது. இது எபே ‘ப்தரண’ மடபமந| ண அர் சமதமக் 
கண்டித்ரர்.43 

 

26.  ாழ்ப்தாம்  தல்ைகனக்ைை ஆசிரிர் சங்ைத் கனர் ிசாரிக்ைப்தட்டார் 
 

2014 வ 20 அன்று றமணவுகூல் மதகரன்மந ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்கக ரர்கள் 
டத்றணர். றமணவுகூல் றகழ்ச்சறம எளங்குகசய்றல் அது சம்தந்த்றற்கரக TIDஇணரல் 
ரழ்ப்தரம் தல்கமனக்கக ஆசறரிர் சங்கத்றன் மனர் கனரறற . ரசகுரன் ிசரரிக்கப்தட்டரர்.44 

 

27.  வருடாந்த நிமனவு கூமல் சடங்கு குமித்து கத்மதாயிக்க தகுருார் இாணுவத்தால் 

விசாமை 

 
கறபிகரச்சற ரட்டத்றல் உபேத்றபும் வரனத்றன் தங்கு குபேரக ஊறம் கசய்பம் எபே 
கத்வரனறக்க குபே பத்த்றன் கமடசற ரபன்று மடந் பன்ணரள் தங்கு குபேவுக்கும், 

பத்த்றன் வதரது மடந் மண க்களுக்கும் வரனத்றல் மடகதற்ந பேடரந் 
றமணவுகூகனரன்றுக்கு இபே ரட்களுக்கு பன் இரணுத்றணரல் ிசரரிக்கப்தட்டரர்.45 ‚கஷ்டங்களும், 

அத்மக அடக்குபமநினரண சூலும் இபேந் வதரறலும், தங்கு குபேரக திர சத்ஜீன் ஊறம் 
கசய் உபேத்றபும் வரனத்றற்கு அபேகறல் இந் சறநற றமணவுத் தூம உள்ரட்டு க்கபரல் கட்ட 
படிந்து. றமணவுகூலுக்கு இபே ரட்களுக்கு பன், உபேத்றபும் தூ தரத்றர வரனத்றற்கு சறன 
தமடீர்கள் ந்து, தங்கு குபேம ிசரரித்ணர். 'து றகழ்ச்சறக்கு கபிரர் பேகறன்நரர்கபர ண 
அர்கள் வகட்டணர். 17ஆம் றகறன்று ( வ) ரர் ந்ரர்கள் ன்தமக் கட்டுப்தடுத்துற்கரக 
கறபிகரச்சறக்கும், உபேத்றபுத்றற்கும் இமடில் ீறில் கதபேபவு தமடீர்கள் கடமக்கு 
அர்த்ப்தட்டிபேந்ணர்‛ ண 2010இல் அது ஆம்திக்கப்தட்டறனறபேந்து அனுஷ்டரணங்கபில் தங்ககடுத் 
டக்கறல் ரழ்கறன்நதும், திரற்றுகறன்நதுரண குபே எபேர் கரிித்ரர்.  
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