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அசில் உரிணகள் அற்ம அச பதலிநிணய உத்திதரகத்தர்கள் ததர்தல் பிசர 

நடலடிக்ணககரில் ஈடுபட்டு அசில் கட்சிகணர  தம்படுத்தலும்  தது அசில் 

அபியரணளகணர சலரிப்படுத்தலும். 

திர்லரும் பரரளுன்ம சபரதுத் ததர்தணய அடிப்பணடரகக் சகரண்டு தங்கரது 

ஆணைக்குழு பல்தலமரன சம்பலங்கணர கலனத்தில் சகரண்டு தற்சகரண்டுள்ர சிய 

சரதகரன தீர்ரனங்கள் சதரடர்பில் நரம் து அணப்பு ரீதிரன சகௌலத்திணன 

சதரிலித்துக் சகரள்கின்தமரம். 

அதற்கு இணைரக இதற்கு பன்னர் நணடசபற்று படிந்த சனரதிபதித் ததர்தணயப் 

தபரன்தம அச பதலிநிணய உத்திதரகத்தர்கரின் பணமற்ம அசில் த்திஸ்தங்கள் 

ற்றும் பரதிப்ணப ற்படுத்தும் சசற்பரடுகள் ிகவும் உச்சட்டத்தில் நிகழும் ன்பது 

து நம்பிக்ணகரகும். அதன்தபரது பல்தலறு தசணலகளுக்குரி பதலிநிணய 

உத்திதரகத்தர்கள் ிகத் தீலிரக ததர்தல் பிசர அணப்புக்களுடன் இணைந்து 

சசற்படுகின்ம நிணயணிணன அன்மரட ஊடக அமிக்ணககரினூடரக, அலர்கரரல் 

இற்ணமப்படுத்தப்படுகின்ம சபக ஊடகங்கள் ற்றும் து நிறுலனத்துடன் 

சதரடர்புணட கண்கரைிப்பரரர்கள் பயரகவும் தகலல்கள் கிணடக்கப்சபற்றுள்ரண 

கூடுதல் கலனத்திற் சகரள்ரப்பட தலண்டி லிடரகும் ன்பணத சுட்டிக் 

கரட்டுகின்தமரம். 

அவ்லரமரன சங்கங்கள் ற்றும் அலுலயர்களுக்கிணடில் குருநரகல் தபரதனர 

ணலத்திசரணயில் பைிப்பரரரக கடணரற்றும் ணலத்திர் .ம்.ஸ். வீபண்டர 

ன்பலர் பக்கச் சரர்பரகவும் பணமற்ம லிதரகவும் ததர்தல் பிசர நடலடிக்ணககரில் 

ஈடுபட்டுள்ரணண சரட்சிகளுடன் ததர்தல் ஆணைக்குழுலிற்கு இவ்லண்ைம் 

லிடங்கள் அமிக்ணகிடப்படுகின்மது. 

அலர் திர்லரும் பரரளுன்மத் ததர்தலில் தபரட்டிிடும் லணகில் பிததசத்தின் 

கரிர் தப்பினணயும் ஒன்மிணைத்தலரறு ரசபரும் க்கள் சசல்லரக்கு தக்கு 

இருப்பதரக பணமசரற்றும் லணகில் நது பகநூலிணனப் பன்படுத்தி லருலணத 



கரைக்கூடிதரக உள்ர அதததலணர அதிலிருந்து பிதி சசய்ப்பட்ட சிய 

புணகப்படங்கள் இங்கு பதிலிடப்பட்டுள்ரன.  

ஓர் அசில் கட்சிண தம்படுத்தும் லணகில் தது கடணகரில் இருந்து லியகிதர 

அல்யது லிடுபணம சபமரதயர தற்சகரள்ளும் இந்த பணமற்ம சசற்பரடரனது 

தங்கரது ஆணைக்குழு பயரக அணடந்து சகரள்ர த்தனிக்கும் தநர்ணரன ததர்தல் 

சசற்பரட்டிற்கு பரதூரன லணகில் பரதிப்பிணனயும் சலரணயயும் ற்படுத்தும் 

ன்பது லிலரதின்மி ற்றுக் சகரள்ரப்பட தலண்டி லிடரகும். 

அதன்படி இயங்ணக சனநரக தசரசலிசக் குடிசின் தரபன லிதிக்தகரணலின் 

32ஆலது அத்திரத்தின் 01லது பிரிலின் கீழ் அசில் உரிணகணர அனுபலிப்பதற்கு 

உரித்துணடலல்யரத அலுலயர் ஒருலர் சரர்பரக லிடுக்கப்பட்டுள்ர 1:1 உட்பிரிலிலும்  

1:2:3 உட்பிரிலிலும்  ற்றும் 1:3 உட்பிரிலின் கீழும் தலட்பரண்ணண உறுதிப்படுத்திக் 

சகரள்ரல் அல்யது பூர்லரங்க நடலடிக்ணககணர டுத்தல் சதரடர்பியரன 

நடலடிக்ணககளும் ீமப்பட்டுள்ரது ன்பதத து கருத்தரகும். 

இவ்லரமரன லிடங்கணர அமிந்திருந்தும் தலண்டுசன்தம ததர்தல் சட்டங்கள் உட்பட 

சதரறில் ரீதிரன சகௌலத்திணனயும் அசு தசணலயுடன் சதரடர்புணட ற்பரடுகள் 

ற்றும் லிதிபணமகணரயும் தகர்த்சதமிந்து சசற்பரடுகணர தற்சகரள்ளும் தற்படி 

ணலத்திர் சதரடர்பில் பணமரன லிசரணைசரன்மிணன தற்சகரள்ளுரறு ிகவும் 

தரழ்ணயுடன் தங்கணர தலண்டுகின்தமரம். 

தலும் இந்த லிடம் சதரடர்பில் ரதரினும் லிசரணைகள் தற்சகரள்ரப்படுரின் 

அது சதரடர்பியரன து நிறுலனத்தின் அலதரனிப்புகணரயும் குமிப்பிட படியும். 

அத்துடன் குமித்த சம்பலம் சதரடர்பில் லிடங்கணர ஆரய்ந்த தலணரில் 

அவ்லரமரனசதரரு லிடம் இடம்சபறுகின்மது ன்பதற்கரன உறுதிப்படுத்தல் தற்படி 

பைிப்பரரரல் லறங்கப்பட்டுள்ரது. அதரலது இன்ணம தினம் (2020 ரர்ச் ரதம் 

05ஆம் திகதி) ரல பத்திரிணகில் ஊடகலியரரர் சிக்க குைலர்த்தனலினரல் 

ழுதப்பட்டுள்ர சசய்திின் அடிப்பணடில் “ணலத்திசரணய பைிப்பரரர் சட்டத்ணத 

சிறுணப்படுத்தல்” ன்ம தணயப்பின் கீறரன தற்படி சசய்திின் பிதிசரன்றும் 

இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ரது. தயதிக தகலல்கணர பின்லரும் Link பயரக 

சபற்றுக்சகரள்ர படியும். 

 

 https://www.facebook.com/DrSarath-Weerabandara-105479324381092/  

 

https://www.facebook.com/DrSarath-Weerabandara-105479324381092/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தற்படி லிடம் சதரடர்பரக தரங்கள் கரட்டும் கரிசணன சதரடர்பில் நரம் து 

பரரட்டுகணரத் சதரிலிக்கின்தமரம்.  

 

நன்மி, 

 

ஞ்சுர கஜநரக்க 

ததசி ஒருங்கிணைப்பரரர் 
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