க ொர ொனொ ஒழிப் பு மற் றும் கபொருளொதொ த்தத
அடிப் பதடெொ

ட்டிகெழுப் புவதத

் க ொண்டு ரமன்தமதங் கிெ ஜனொதிபதி ர ொட்டொபெ

அவ ் ளுடன் ஜனொதிபதியின் ததைதம ஆரைொச

் ைலித் வீ துங்

ொஜபக்ஷ

அவ ் ள்

ரமற் க ொண்ட ரே ் ொணை்
வணக்கம் ஜனாதிபதி அவர்களே,
ள ாய் ந ாடிகே்

இல் லாத,

சுபீட்சமானநதாரு

புத்தாண்டுக்கான

பிரார்த்தனனகளுடன் உங் கனே வரளவற் கின் ளறன் .
அனனத்து இலங் னகயர்களுக்கும் ள ாய் ந ாடிகே் இல் லாத மகிழ் சசி
்
புத்தாண்டுக்காகவும்
இன் னறய

ினற ் த

ான் பிரார்த்திக்கின் ளறன் .

ினலயில் நகாவிட் 19 ள ாய் த்நதாற் று காரணமாக சாதாரண மக்கே்

வாழ் க்னகயில்

ாம்

முன் நனப் ளபாதும்

அனுபவித்திராத

பாரிய

தாக்கங் கே்

ஏற் பட்டுே் ேன. அது எமது தனிப் பட்ட, சமூக பினணப் புக்கும் , அளதளபான் று எம்
அனனவருனடயவும் நதாழில் களுக்கும் நபரிதும் பாதிப் னப நசலுத்தியுே் ேது.
இ ்த

ினலனம எமது

உட்பட

ளமற் கு

ாட்டுக்கு மட்டுமான ஒன் றல் ல. நதற் காசியா, தூரகிழக்கு

ாடுகனேயும்

மிகப் பயங் கரமாக

பாதித்துே் ேது.

எமது

அயல் ாடுகனே எடுத்துக்நகாண்டால் அ ் ாடுகேிலும் நகாவிட் 19 ள ாய் த்நதாற் று
காரணமாக

உருவாகியுே் ே

ினலனம

எ ்தவனகயிலும்

திருப் தியேிப் பதாக

இல் னல.
இச்ச ்தர்ப்பத்தில்

ாட்டின்

தனலவராகவும்

தனலவராகவும்

முப் பனடகேின்

இலங் னகயின்

தேபதியாகவும்

ினறளவற் றுத்துனற
அனமச்சரனவயின்

தனலவராகவுமுே் ே ளமன் னமதங் கிய ஜனாதிபதி ளகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கே்
எம் முடன் இ ் த கல ் துனரயாடலில் கல ் துநகாே் வது

ான் ளமளல கூறிய வனகயில்

தற் ளபாது இலங் னக இ ்த பயங் கர ள ாய் த்நதாற் றுக்கு முகம் நகாடுத்துே் ே விதம்
குறித்து

ாட்டு மக்களுக்கு விேக்குவதற் காகவாகும் .

ளமன் னமதங் கிய

ஜனாதிபதி

அவர்களே,

உங் களுக்கு

சுபீட்சமான புத்தாண்டுக்கான பிரார்த்தனனகளுடன்

ள ாய் ந ாடிகேற் ற

உங் களுக்கு எங் களுனடய

வாழ் த்துக்கனே நதரிவித்துக்நகாே் கின் ளறன் .

ர ள் வி – 01
ஆ ம் பமொ
க ொவிட்

ஜனொதிபதி
19

தவ ஸ்

அவ ் ரள,

அ சொங்

ரேொெ் த்கதொற் தற

ம்

அண்தம ்

ஒழிப் பதற் கு

ொைங்

ளிை்

ரமற் க ொண்ட

ேடவடி ்த

ள் குறித்து ேீ ங்

அரதரபொன்று

ள் திருப் திெதடகின்றீ ் ளொ என்பது பற் றியும் ,

அச்கசெற் பொடு ளின்

முன்ரனற் றம்

குறித்தும்

ேீ ங்

ேன் றிவீ ் ள் என்றவத யிை் அதுபற் றியும் எம ் கு விள ் குமொறு உங்

ள்

ளிடம்

ேொன் ர ட்டு ்க ொள் கின்ரறன்.
பதில்
இ ்த ள ாய் த் நதாற் னற கட்டுப் படுத்துவதற் காக சுகாதாரத் துனறயின் கீழ்

ினல

ஊழியர்கே் முதல் நபாதுச் சுகாதார அதிகாரிகே் , தாதிகே் , னவத்தியர்கே் , விளசட
னவத்திய

ிபுணர்கே்

மற் றும்

நசய் திருக்கின் றார்கே் .

ஏனனய

அளதளபான் று

அதிகாரிகே்

நபரும்

முப் பனடயினர்,

பணினய
நபாலிஸார்,

புலனாய் வுத்துனறயினர் பாரிய பணினய நசய் து வருகின் றார்கே் .
அளதளபான் று

இக்காலப் பகுதியில்

அத்தியாவசிய

ளசனவகனே

முனறயாக

ளபணுவதற் காக அனமச்சுக்கேின் நசயலாேர்கே் , மாவட்ட நசயலாேர்கே் , பிரளதச
நசயலாேர்கே்

உே் ேிட்ட

அரச

ஊழியர்களும்

மிகு ்த

அர்ப்பணிப் புடன்

நசயற் பட்டிருக்கின் றார்கே் .
இ ்த அனனவருனடயவும் அர்ப்பணிப் பின் பிரகாரம் தான் இன் று
பிரச்சினனயிலிரு ் து

விடுவிக்க,

கஷ்டங் களுக்கு மத்தியில் இ ்த
எனது

கட்டுப் படுத்த

எமக்கு

ாட்னட இ ் த

இயலுமாகியுே் ேது.

ினலனமக்கு முகம் நகாடுத்த

ாட்டு மக்களுக்கு

ன் றினய நதரிவித்துக்நகாே் கின் ளறன் .

2019 டிசம் பர் மாதம் தான் நகாளரானா னவரஸ் அல் லது நகாவிட் 19 என் ற இ ் த புதிய
னவரஸ் சீனாவின் வூஹான்

கரில் முதலில் கண்டறியப் பட்டது. ஜனவரி மாதத்தின்

டுப் பகுதியில் சீன அரசாங் கம் இ ்த னவரஸ் அபாயத்தினன விேங் கிக்நகாண்டு
உலகின் ஏனனய

ாடுகளுக்கு அறிவிக்க

அப் ளபாது சீனாவின் வூஹான்

டவடிக்னக எடுத்தது.

கரில் கல் வி கற் றுவ ்த இலங் னக மாணவர்கே்

மற் றும் ; அவர்கேது ந ருங் கிய உறவனர்கே் 34 ளபனர இலங் னகக்கு நகாண்டுவரும்
சவால் எமக்கிரு ்தது. அ ்த வனகயில் விளசட விமானநமான் னற சீனாவுக்கு அனுப் பி
நபப் ரவரி மாதம் 01ஆம் திகதி
என் றாலும் அவர்கேின்
தவிர்ப்பதற் காக

ாம் அவர்கனே இலங் னகக்கு அனழத்து வ ்ளதாம் .

மூலம் எ ் த வனகயிலும் ள ாய்

மிகவும்

முனறயான

ஒழுங் கில்

திட்டநமான் னற தியதலானவ இராணுவ முகாமில்
ாட்டின் ஜனாதிபதி என் ற வனகயில்
நதாற் றின்

எதிர்கால

அபாயத்னத

ாட்டிற் குே் வருவனத

ள ாய் த்தடுப் பு

ிகழ் ;ச்சித்

ாம் ஏற் பாடு நசய் ளதாம் .

ானும் , எனது அரசாங் கமும் இ ்த ள ாய் த்
ஏலளவ

புரி ்துநகாண்டு

அதனன

கட்டுப் படுத்துவதற் காக

டவடிக்னக எடுத்ளதாம் . ஜனவரி மாதம் 26ஆம் திகதி எனது

தனலனமயில் சுகாதார அனமச்சு, முப் பனடயினர், நபாலிஸார், புலனாய் வுத் துனற
உே் ேிட்ட

குறித்த

தாபிக்கப் பட்டது.

துனறகனே

அதன்

மூலம்

உே் ேடக்கி

இ ்த

விளசட

நசயலணிநயான் று

ள ாய் த்நதாற் னற

கட்டுப் படுத்துவதற் கு

அரசாங் கத்திற் கு ஆளலாசனன வழங் கப் பட்டது.
ஜனவரி 27ஆம் திகதி தான் இலங் னகயில் முதலாவது ள ாய் த் நதாற் றாேியாக ஒரு
சீன

ாட்டு நபண் இனம் காணப் பட்டார். அப் ளபாது இலங் னகயர்கே் நபருமேவு

நதாழில்

நசய் யும்

இத்தாலி,

நகாரியா

ளபான் ற

ாடுகேில்

பரவியிரு ்தது. இச்ச ் தர்ப்பத்தில் இத்தாலி, நகாரியா ளபான் ற
அதிகேவாளனார்

ள ாய் த்நதாற் று
ாடுகேில் இரு ் து

ாட்டுக்கு திரும் பியிரு ் தது எமக்கு நதரியவ ்தது. அவர்கேின்

ஊடாக ள ாய் இலங் னகக்குே் பரவும் அபாயமிரு ்தது.
அ ்த வனகயில் நபப் ரவரி மாதம் 10ஆம் திகதி இத்தாலி, நகாரியா, ஈரான் ளபான் ற
ாடுகேில்

இரு ் து

ினலயங் களுக்கு

இலங் னகக்கு

அனுப் ப

வரும்

ளவண்டும்

அனனவனரயும்

என

ாம்

ள ாய் த்தடுப் பு

உறுதியான

தீர்மானத்னத

ளமற் நகாண்ளடாம் .
அ ்த வனகயில் நபப் ரவரி மாதம் ; 16ஆம் திகதி இலங் னகக்கு நவேி ாடுகேில்
இரு ்து வரும்

அனனவனரயும்

தீர்மானித்ளதாம் . மார்ச் 12ஆம்

ள ாய் த்தடுப் பு
திகதியாகும்

பல் கனலக்கழகங் கே் மற் றும் கல் வி

ினலயங் களுக்கு அனுப் ப

ாம்

ளபாது அனனத்து பாடசானலகே் ,

ிறுவனங் களுக்கும் விடுமுனற வழங் கிளனாம் .

ஒரு பிே் னேக்ளகனும் ள ாய் த்நதாற் று ஏற் படுமானால் அது அதிகேவாளனாருக்கு
பரவும் அபாயம் இரு ் தது.
பாடசானலகே்

பல் கனலக்கழகங் கனே

நதானலக்கல் வியின் ஊடாக கல் வி

மூடியது

மட்டுமன் றி

அவர்களுக்கு

டவடிக்னககனே ளமற் நகாே் ே ச ்தர்ப்பத்னத

ஏற் படுத்திக் நகாடுப் பதற் காக நசயலணிநயான் னற அனமத்ளதாம் .
மார்ச் மாதம் 18ஆம் திகதியாகும் ளபாது நவேி ாடுகேில் இரு ் து இலங் னக விமான
ினலயத்திற் கு
இ ்தியாவின்
அனழத்துவர

விமானப்
தம் பதிவ

விளசட

பயணிகே்

வருவனத

யாத்தினரக்கு

விமானநமான் னற

முழுனமயாக

நசன் றிரு ்த
அனுப் பி

அவர்கனே ள ாய் த்தடுப் புக்கு உற் படுத்தவும்

ாம்

900

அவர்கனே

ிறுத்தவும் ,

யாத்திரிகர்கனே
அனழத்து வ ் து

டவடிக்னக எடுத்ளதாம் . மார்ச் 20

முதல் ஊரடங் கு சட்டம் அமுல் படுத்தப் பட்ட காரணத்தினால் மார்ச் 20 முதல் 27
வனரயான காலப் பகுதினய அரச ஊழியர்களுக்கு
ளவனல நசய் யும் வாரமாக பிரகடனப் படுத்திளனாம் .

ாம் முதலில் வீடுகேில் இரு ்து

ஜனவரி 27ஆம் திகதி முதன் முதலாக ள ாய் த்நதாற் றாேராக இனம் காணப் பட்ட சீன
ாட்டுப் நபண் சுகமனட ்து நபப் ரவரி 19ஆம் திகதி
பின் னர்

ாட்டிலிரு ்து நசன் றதன்

ாட்டில் னவரஸ் நதாற் றுக்குே் ோன இலங் னகயர் ஒருவர் மார்ச் 11ஆம்

திகதி

இனம் காணப் பட்டார்.

அனுப் பினவக்கப் பட்டார்.

அவர

அன் று

ஐடீஎச்

முதல்

ஒவ் நவாரு

னவத்தியசானலக்கு
ாளும்

ள ாயாேிகே்

இனம் காணப் பட்டனர். குறிப் பாக இ ்த ள ாய் த்நதாற் றாேர்கேில் 38ளபர் ள ரடியாக
நவேி ாடுகேில்

இரு ்து வ ்து ள ாய் த்தடுப் புக்கு உட்படுத்தப் பட்டிரு ்தவர்கே் .

அதன்

பல் ளவறு

பின் னர்

அனுப் பப் பட்டவர்கேில்
வழிகேில்

ச ்தர்ப்பங் கேில்

ள ாய் த்தடுப் பு

ினலயங் களுக்கு

79ளபர் ள ாயாேிகோக இனம் காணப் பட்டனர். பல் ளவறு

நவேியில்

ள ாய் த்நதாற் றுக்குே் ோன

136ளபனர

ாம்

இனம் கண்டுே் ளோம் .

ர ள் வி
ரமன்தமதங் கிெ ஜனொதிபதி அவ ் ரள, ேீ ங்

ள் இ ொஜதே் தி

கசெற் பொடு ள்

குறித்தும் ேை் ை விள ் முள் ள ஒருவ ். இே் த க ொவிட் 19 தவ ஸ் கதொற் தற
ஒழிப் பதற் கு இதுவத
முழு ேொட்டு ் கும்

ரமற் க ொண்ட கசெற் பொடு தள குறித்த தினங்

கதளிவொ

கதொற் று குறித்து அ சொங்

குறிப் பிட்டீ ் ள் . இதன் மூைம்
ம்

மி த் கதளிவொ

இே் த ரேொெ் த்

கசெற் பட்டிருப் பது எம ் கு

கதளிவொகிறது. ரேொெ் த்கதொற் று ் குள் ளொன ஒருவ ் இனம்
அ சொங்

ளுடன்

ொணப் படுமிடத்து

ம் ரமற் க ொண்டுள் ள கசெற் பொடு குறித்து விள ் குமொறு உங்

ளிடம்

ர ட்டு ்க ொள் ள விரும் புகின்ரறன்.
பதில்
தினமும்

எனக்கு இது குறித்த அதிக தரவுகே்

அடிப் பனடயில் தான்
துனற

தனலவர்

கினடக்கப் நபறுகின் றன. அதன்

ான் சரியான தீர்மானங் கனே ளமற் நகாண்ளடன் . புலனாய் வுத்
இது

நதாடர்பில்

என் னுடன்

ஒரு

நபரும்

பணினய

நசய் திருக்கின் றார்.
ாம்

நகாளரானா

ிகழ் சசி
் த்திட்டநமான் னற

ஒழிப் பிற் காக
தயாரித்ததன்

ஆரம் பம்
காரணமாக

முதல்

முனறயான

ஒவ் நவாரு

சம் ப ்தமாகவும் அனனத்து விபரங் களும் எம் மிடமுே் ேன. இ ் த

ள ாயாேி

பருக்கு எப் படி

ள ாய் த்நதாற் று ஏற் பட்டது, அவர் எங் நகங் நகல் லாம் நசன் றிரு ் தார், யார் யாருடன்
பழகியிரு ்தார், அது மட்டுமன் றி அவருடன்
நசன் றுவ ்த இடங் கே் அவர்கேின்

நதாடர்புகனே னவத்திரு ்தவர்கே்

மூலம் நதாற் றுக்குே் ோனவர்கனேயும்

ாம்

ஏலளவ

இனம் கண்ளடாம் .

அதன்

காரணமாக

இவர்கனே

உரிய

ளவனலயில்

ள ாய் த்தடுப் புக்கு உட்படுத்த முடியுமாக இரு ்தது.
இ ்த

ிகழ் சசி
் த்திட்டங் கே்

அ ் ாடுகேில்

இரு ்து

மத்திய ினலயங் களுக்கு
மூலம்

ஆரம் பிக்கப் பட

நதரியவ ்தது.

இலங் னகக்கு
நவேிளய

இனம் காண

ஆரம் ப

ாடுகேில்

வருனகத ்திரு ்தனர்.

சிகிச்னசக்காக

வ ்திருப் பதாக

பின் னர்

அளதளபால்

இ ்ளதாளனசியா ளபான் ற
ாட்டுக்கு

முன் னர் ள ாய் த்நதாற் றுே் ேவர்கே்

கண்டறியப் பட்ட
காலத்தில்

ள ாயாேிகேின்

கவனத்னதப்

நபறாத

இரு ்து ள ாய் த்நதாற் றுக்குே் ோனவர்கே்

அவர்கே்

னவத்தியசானலகளுக்கு

ள ாய்

வ ்த

அறிகுறிகே்

ளபாது

முடியுமாக இரு ்தது. எவருக்ளகனும்

இருக்குமானால்

ள ாய் த்தடுப் பு

நவேியாகி

அவர்கனே

நகாளரானா

ள ாய்

எமக்கு
அறிகுறி

ாம் அவர்கனே ஐடீஎச் னவத்தியசானலக்கு அனுப் பி PCR என் ற

இதற் காக உலகில் உே் ே மிகச்சிற ் த பரிளசாதனனனய நசய் ளதாம் .
ாம்

அவ் வாறு

ள ாயாேி

குடும் பத்தினனரயும்
பழகியவர்கனேயும்
யாருடளனனும்

ஒருவனர

இனம் காணும்

அடுத்ததாக
அ ்த

அ ்த

ள ாயாேி

பழகியிரு ்தால்

ள ாயாேியுடன்

ஏளதனும்

அ ்த

ளவனலயில்

இடங் களுக்கு

அவரது

ந ருங் கிப்
நசன் றிரு ்தால்

அனனவனரயும்

ள ாய் த்தடுப் பு

ினலயங் களுக்கு அனுப் பினவத்ளதாம் .
இ ்த அனனவனரயும் அவர்களுக்கு எப் படி ள ாய் த்நதாற் று ஏற் பட்டது, யாரின்
மூலம்

ஏற் பட்டது என் ற அனனத்து விபரங் கனேயும்

னடமுனறனய

TRASING
குழு

ாம்

என் ளபாம் . இவ் வாறு

CLUSTER

ள ாயாேிகோயின்
ள ாய் த்தடுப் பு
பார்க்கிலும்

நதாடர்புனடயவர்கனே

ஆகும் .

அனனத்து

ஆராய் ளவாம் . இ ்த

இனம் காணுதல்

CONTACT TRASING

இ ்த

சிகிச்னச

ாம்

மூலம் இனம் காணப் படும்

ள ாயாேிகனேயும்

ினலயங் களுக்கும்

CONTACT

அவருடன்

ளவறுபடுத்தி

பழகியவர்கனே

ினலயங் களுக்கும் அனுப் பப் படும் . இதற் கு ளமலதிகமாக அதனனப்

தூரத்தில்

உே் ேவர்கனே

தனினமப் படுத்தலுக்கு

ாம்

அவர்கேின்

உட்படுத்துகின் ளறாம் .

நபாதுச்

இல் லங் கேிளலளய சுய
சுகாதார

அதிகாரிகே்

வீடுகளுக்கு நசன் று அவர்கனே பரிளசாதிக்கின் றனர்.
அ ்த

வனகயில்

அவர்கனே

தனினமப் படுத்தலுக்ளகா

உட்படுத்துகின் ளறாம் .

ள ாய் த்நதாற் றுக்கு உே் ோகும்
தனினமப் படுத்த

ள ாய் த்தடுப் பு

அபாயம்

ினலயங் களுக்ளகா
சிலளபாது

இருக்குமானால்

அல் லது

சுய

நபருமேவாளனார்

முழு கிராமத்னதயும்

டவடிக்னக எடுக்கப் படுகின் றது. தற் ளபாது நபரும் பாலானவர்கே்

இவ் வாறு

குழுவாக

இனம் காணப் பட்டிரு ்தவர்கேில்

இரு ்ளத

கண்டறியப் படுகின் றார்கே் .
தற் ளபாது சமூகத்தில் இ ்த ள ாய் பரவுவனத

ாம் குனறத்துே் ளோம் . ஏலளவ

ாம்

ள ாயாேிகனே இனம் கண்டு அ ்த ள ாயாேியுடன் நதாடர்புபட்ட அனனவனரயும்
ள ாய் த்தடுப் புக்கு உட்படுத்திய காரணத்தினால்

சமூகத்தில்

ள ாய்

பரவுவனத

கட்டுப் படுத்தக்கூடியதாக இரு ்தது.
இ ்த

CONTACT TRASING

ஊடாக புலனாய் வுத் துனற சிறப் பாக நசயற் பட்டதன்

காரணமாக இலங் னகயினால் இதனன கட்டுப் படுத்தக்கூடியதாக இரு ்தது என
பத்திரினககேில் பிரசுரமாகயிரு ்தனத

ான் கண்ளடன் .

ர ள் வி – 03
ஜனொதிபதி

அவ ் ரள,

ேீ ங்

ள்

ஆ ம் ப

சே் த ்ப்பத்திரைரெ

ரமற் க ொண்ட

கசெற் பொடு ள் , அவற் றின் கபறுரபறு ள் குறித்து விள ்கினீ ் ள் . அவ் வொரற
அே் த ேடவடி ்த

ள் குறித்து ேீ ங்

ளும் திருப் திெதடகின்றீ ் ள் என்பதத

விள ் கினீ ் ள் .
சமூ
மூைம்

இதடகவளிதெ உறுதிப் படுத்த ஊ டங் கு சட்டத்தத அமுை் படுத்திெதன்
ம ் ளு ் கு

தவி ் ் ப் பட்டொலும்
ரே ்ே்ததொ

இே் த
அவ ் ள்

ம ் ள்

பெங்

ரேொெ் த்கதொற் று ் கு

பைவிதமொன

மத்தியிை்

ஷ்டங்

ருத்து ள்

உள் ளொவது

ளு ் கு மு ம் க ொடு ்

உருவொகின.

குறிப் பொ

அத்திெொவசிெ உணவு ரபொன்றவற் தற கபற் று ்க ொள் ளுதை் , மருே் து தள
கபற் று ்க ொள் வதற் கு

ம ் ள்

ஊ டங் கு

முண்டிெடித்து ்க ொண்ட ேிதைதெ ேொம்
வதைெதடே் திருே் ததத ேொம்

சட்டம்

தள த
் ்தப் பட்டதும்

ண்ரடொம் . இது குறித்து ேீ ங்

ண்ரடொம் . அ சொங்

ளும்

ம் என்ற வத யிை் ேீ ங்

ள்

இததன எப் படி பொ ் ் கின்றீ ் ள் .

பதில்
ஊரடங் கு சட்டம் சாதாரண மக்கே் வாழ் க்னகக்கு தனட என் பனத
அறிளவாம் . எனினும்

ாம்

ாம் அனனவரும்

ாடு என் ற வனகயிலும் மக்கே் என் ற வனகயிலும்

கண்களுக்கு நதரியாத ஒரு எதிரியுடன் ளபாரிட ளவண்டியிரு ்தது.

ஊரடங் கு சட்டம் அமுல் படுத்தப் பட்டதும் மக்களுக்கு உணனவ ளசர்த்து னவக்க
ளவண்டிய

ளதனவ

ஏற் படும்

என் பனத

ாம்

அறிளவாம் .

எனளவ

அரசாங் கம்

மக்களுக்காக பல் ளவறு தீர்மானங் கனே ளமற் நகாண்டது. குறிப் பாக ஊரடங் கு
சட்டம் பிறப் பிக்கப் பட முன் னளரளய நபரும் பாலானவர்கே் பயன் படுத்தும் ளசமித்து
னவக்கத்தக்க உணவுகோன பருப் பு, நசமன் ளபான் றவற் றின் வினலனய நபருமேவு
குனறக்க

டவடிக்னக எடுத்ளதாம் .

ஊரடங் கு சட்டத்னத அமுல் படுத்தினாலும் விவசாயம் ளபான் ற மக்கேின் அடிப் பனட
ளதனவகளுக்கு

தாக்கம்

நசல் ல அரசாங் கம்

நசலுத்தும்

துனறகனே

நதாடர் ்தும்

முன் நனடுத்துச்

முடியுமானேவு முயற் சிநசய் தது. அம் பானற, அநுராதபுரம் ,

நபாலன் னறுனவ

ளபான் ற

பிரளதசங் கேில்

பயிர்ச்நசய் னக

டவடிக்னககேில்

சிறுளபாகத்தின்

ஈடுபடும்

ளபாது

விவசாயிகளுக்கு

ந ற்

அவர்கேது

டவடிக்னககனே ளமற் நகாே் ே அனுமதி வழங் கப் பட்டது.
இதன் காரணமாக நபருமேவு அன் றன் னறக்கு
அளதளபான் று

நதாழிற் சானலகேில்

ஈடுபட்டவர்கே் ,

முச்சக்கர

ாட் சம் பேம் நபற் றுவ ்தவர்களும்

நதாழிற் நசய் தவர்கே்

வண்டி

ஓட்டுனர்கே்

சுயநதாழில் கேில்

சுமார்

1.5

மில் லியன்

சுயநதாழில் களுக்கு நபரும் பாதிப் பு ஏற் பட்டது. தமது அன் றாட வாழ் க்னகனய
நகாண்டு டத்துவதில் சிரமங் கே் ஏற் பட்டன. எனளவ முடியுமானேவு மக்களுக்கு
ிவாரணங் கனே நபற் றுக்நகாடுக்க அரசாங் கம்
அேவுளகாே் கேின்
ஊரடங் கு

அடிப் பனடயில்

சட்ட

டவடிக்னக எடுத்தது. பல் ளவறு

இலட்சக்கணக்கான

காலப் பகுதியில்

அவர்கேது

குடும் பங் களுக்கு

அடிப் பனட

இ ்த

ளதனவகனே

ினறளவற் றிக்நகாே் வதற் கு ளதனவயான பண உதவினய வழங் கவும் அரசாங் கம்
டவடிக்னக எடுத்தது.
ஊரடங் கு சட்டம் அமுலில் உே் ே காலப் பகுதியில் மக்கேின்
ளகட்டறி ் து

ளதனவயான

நசயலணிநயான் னற

உதவிகனே

பசில்

ராஜபக்ஷவின்

நசயலணி அனனத்து துனறகனேயும்
நசய் துே் ேது

என

ான்

ளதனவகே்

நபற் றுக்நகாடுக்க
தனலனமயில்

ாம்

பற் றி
விளசட

அனமத்ளதாம் .

இ ்த

கவனத்திற் நகாண்டு பாரிய ளசனவனய

ினனக்கின் ளறன் .

அளதளபான் று

மக்கேின்

இயல் புவாழ் க்னகனய ளபணும் வனகயில் அரசாங் கம் பல் ளவறு நசயற் பாடுகனே
முன் நனடுத்தது. மாதச் சம் பேம் நபறுளவாருக்கு, ஓய் வூதியம் நபறுளவாருக்கு உரிய
ளவனலயில்

அதனன

இனட ிறுத்தப் பட்டன.
டத்துகின் றவர்களுக்கு
ாட்டில்

உே் ே

வழங் கிளனாம் .
ாோ ்தம்
பல் ளவறு

அனனவரும்

அவர்கேது

நதாழில்

வசதிகனே

அறிவார்கே் .

கடன்

நசய் து

தவனனகே்
வாழ் க்னகனய

நபற் றுக்நகாடுத்ளதாம் .

முச்சக்கர

வண்டிகேில்

இதனன
ாோ ்தம்

வருமானம்

உனழப் பவர்கே் ,

னவத்திருப் ளபாருக்கு

பாடசானலகே்

லீசிங்

ளவன் கே் ,

ளபான் றவற் னற

பஸ்

வண்டிகனே

நசலுத்துவதில்

சலுனககே்

வழங் கப் பட்டுே் ேன. இவ் வாறு நபாருோதார கஷ்டங் கே் உே் ேவர்களுக்கு பல் ளவறு
ிவாரணங் கனே வழங் க

டவடிக்னககே் எடுக்கப் பட்டன.

ஊழியர்கேின் சம் பேத்னத வழங் கமுடியாதுே் ே தனியார்
ிவாரணங் கே்

வழங் கியிருக்கின் ளறாம் .

மக்களுக்கு இவ் வாறான பல் ளவறு

நபாருோதார

ிறுவனங் களுக்கும்
ரீதியாக

ாம்

கஷ்டப் படும்

ிவாரணங் கே் வழங் கப் பட்டுே் ேன.

சில அநசௌகரியங் கே் ஏற் பட்டுே் ேன. அ ்த அநசௌகரியங் களுக்கு மத்தியில் தான்
அ ்த விடயங் கனே ளமற் நகாே் கின் ளறாம் . இ ்த

ினலனமகனே ளவறு ளவறு

ள ாக்கங் கனே அனட ்துநகாே் வதற் காக பயன் படுத்திக்நகாே் ே ளவண்டாம் என் று
ான் ளகட்டுக்நகாே் கின் ளறன் .
நபரும் பாலான

ச ் தர்ப்பங் கேில்

அரச

ளசனவ

குறித்து

விமர்சனங் கே்

முன் னவக்கப் பட்ட ளபாதும் அரச ளசனவயின் இயலுனம காரணமாகளவ இவற் னற
நசய் ய முடி ்துே் ேது.

ர ள் வி -04
இப் ரபொது

எமது

கபொருளொதொ ம்

ரவண்டியிரு ் கின்றது. ேீ ங்

பற் றி

ேீ ங்

ள்

கதளிவொ

சிே் தி ்

ள் இே் த ேொட்டின் சுபீட்சத்தின் ரேொ ் கு க ொள் த த்

திட்டத்தத முன்தவத்திருே் தீ ் ள் . அதிை் கபொருளொதொ
மி த்

புதிதொ

குறிப் பிடப் பட்டிருே் தது.

ேொம்

மூரைொபொெம் குறித்து

அே் த

மூரைொபெங்

தள

முன்கனடுத்திருப் ரபொரமெொனொை் ேொம் குறித்த ஒரு ேிதைதெ அதடே் திரு ்
முடியும் . இே் த மூரைொபொெங்

ள் குறித்து ேொம் புதிதொ

ஜனொதிபதி அவ ் ளின் ததைதமயிைொன அ சொங்

சிே் தி ் ரவண்டியுள் ளது.
ம் என்ன கசெ் கின்றது என

முழு ேொடும் பொ த
் ்து ்க ொண்டிரு ்கின்றது. இது எமது ம ் ளின் வொழ் வொதொ ம்
குறித்தும் தொ ் ம் கசலுத்தும் ஒரு அம் சம் . இது குறித்து உங்

ளது

ருத்து என்ன.

பதில்
குறிப் பாக

எமது

நபாருோதாரத்தின்

பல

துனறகளுக்கு

நபரும்

பாதிப் பு

ஏற் பட்டுே் ேது. எமது நபாருோதாரத்னத எப் படி கட்டிநயழுப் புவது என் பது பற் றி
சுமார் ஒரு மாதத்திற் கு பின் ளனாக்கி சி ்திக்க ளவண்டியுே் ேது. இ ் த ள ாய் த்
நதாற் றின்

காரணமாக எமக்கு அ ் ியச் நசலாவணி, நதாழில்

உருவாக்கும் சுற் றுலா துனற, சுய நதாழில் கே் , சிறிய மற் றும்

வாய் ப் புகனே

டுத்தர நதாழில்

முயற் சிகே் ,

ஆனடக்

பின் னனடனவ
நபாருோதார
காலத்தில்

னகத்நதாழில் ,

கண்டுே் ேன.

எமது

திட்டநமான் றுக்கு

எமது

நவேி ாடுகேில்

ாட்டில்
இரு ்து

ஏனனய

ஏற் றுமதித்

நபாருோதார

நசல் வதற் கு

உற் பத்தி

இது

நசய் ய

நகாண்டுவரப் பட்டன.

தன் னினறவனடவது மட்டுமன் றி எமது

துனறகே்

திட்டத்னத
சிற ்த

பாரிய

மாற் றி

சுளதச

ச ்தர்ப்பம் .

கட ்த

முடியுமானனவகளும்

எமக்கு

விவசாயத்தின்

கூட
மூலம்

ாட்டின் உற் பத்திகனே நவேி ாடுகளுக்கு

ஏற் றுமதி நசய் யவும் ச ்தர்ப்பத்னத ஏற் படுத்திக்நகாே் ே முடியும் .
உலகின் அனனத்து

ாடுகேினதும் நபாருோதாரம் வீழ் சசி
் யனடயும் ளபாது எமது

நபாருோதாரமும் வீழ் ச்சியனடயும் .
ினலனமக்கு
ினலக்கு

ாம் படிப் படியாக எமது நபாருோதாரத்னத ஒரு

நகாண்டுவ ்தாலும்

வராதளபாது

ாம்

முழு

உலகினதும்

கட்டாயம்

நபாருோதாரம்

பிரச்சினனகளுக்கு

இயல் பு

முகம் நகாடுக்க

ளவண்டியிருக்கும் .
உதாரணமாக எமது சுற் றுலா துனறனய எடுத்துக்நகாே் ளவாம் . சுற் றுலா பயணிகே்
குறிப் பாக

வருனகதரும்

ஐளராப் பிய

ாடுகேில்

இரு ் து

எப் ளபாது

சுற் றுலாப்

பயணிகோல் வரமுடியும் என் பனத எமக்கு எண்ணிப் பார்க் முடியாது. எ ் த
இ ்த

பிரச்சினனயிலிரு ்து

வினரவில்

மீண்நடழும்

என் பனதப்

ாடுகே்

நபாருத்ளத

அ ் ாடுகேில் இரு ்து சுற் றுலாப் பயணிகனே நகாண்டுவருவது குறித்து சி ்திக்க
முடியும் .
அளதளபான் று

ஏற் றுமதி

துனறயில்

புதிய

ச ்னதவாய் ப் புகனே

ாம்

ளதட

ளவண்டியிருக்கும் . சுகாதர துனறக்கு ளதனவயான பாதுகாப் பு ஆனடகனே உற் பத்தி
நசய் வதற் கு

இது

ல் ல

ச ் தர்ப்பம் .

தகவல்

நதாழிநுட்பத்

துனற

அனனத்து

ாடுகேினாலும் தனடயின் றி முன் நனடுக்க முடியுமான ஒரு துனற. சுமார் மூன் று
மடங் கு

ளசமிப் னப

அளதளபான் று

நகாண்டுவரும்

ஏற் றுமதி

வருமானத்னத

ாட்டினுே் நதாழில் வாய் ப் புகனே உருவாக்க

அதிகரிக்க

ல் ல ச ்தர்ப்பம் .

உணவுப் பாதுகாப் பு என் பது மிகவும் முக்கியமானது. எங் களுக்கு மட்டுமன் றி முழு
உலகமும்

உணவுப்

பாதுகாப் னப

உறுதிப் படுத்தி

வருகின் றன.

ாம்

தன் னினறவனடவது மட்டுமன் றி உணவு ஏற் றுமதி நசய் வதற் கு ஏற் றுமதி துனறயில்
கவனம் நசலுத்துவதற் கு
அளதளபான் று

ல் ல ச ்தர்ப்பம் .

விவசாயிகேின்

வருமானத்னத

எவ் வாறு

அதிகரிப் பது

என் பதும்

முக்கியமான விடயமாகும் . அவர்களுக்கு நதாழிநுட்பத்னத அறிமுகப் படுத்துவதற் கு
இது

ல் ல

ச ்தர்ப்பம் .

புதிய

நதாழிநுட்ப

இத்துனறனய முன் ளனற் றுவதற் கு எமக்கு

முனறனமனய

அறிமுகப் படுத்தி

ல் ல ச ்தர்ப்பம் கினடத்துே் ேது. இ ் த

நதாழிநுட்பத்னத நகாண்டுவ ்து
ஈடுபடுத்தி

னகத்நதாழில் னே

ாம் இனேஞர்கனேயும் விவசாயத் துனறயில்
உருவாக்குவதற் கும்

சுளதச

நபாருோதாரத்னத

கட்டிநயழுப் புவதற் கும் இது முக்கியமானதாகும் .
ஓவ் நவாரு

ாளும் விவசாய

டவடிக்னககேில் ஈடுபடுவதற் கு இது

அளதளபான் று அரசுக்கு நசா ்தமான நபரும்
அனவ

ட்டத்தில்

உே் ேன.

இவற் னற

ல் ல ச ் தர்ப்பம் .

ிலப் பரப் புகே் உே் ேன. எனினும்

இலாபமீட்டும்

ினலக்கு

நகாண்டுவர

ளவண்டும் . அளதளபான் று ளதயினல ளதாட்டங் கே் உே் ேன. அனவயும்
உே் ேன. இவற் னற

ாம் இலாபமீட்டும்

வினனத்திறனாக இலாபமீட்டும்
அனனத்து தரிசு

ட்டத்தில்

ினலக்கு மாற் ற ளவண்டும் . இவற் னற

ினலக்கு மாற் றி துனணப் பயிர்கனே

நசய் து

ிலங் கேிலும் பயிரிட ளவண்டும் .

ளதயினலச் சனப வரலாற் றில் முதல் தடனவயாக நதாழிநுட்பத்னதப் பயன் படுத்தி
நதானல முனறனமயில் ளதயினல ஏலவிற் பனனனய ளமற் நகாண்டனதயிட்டு

ாம்

மகிழ் சசி
் யனடய ளவண்டும் . இவ் வாறு சுளதச நபாருோதாரத்னத, நபாருோதார
மாதிரிநயான் னற

ாம்

ச ் னதவாய் ப் புகளுக்கான

உருவாக்க

ளவண்டும் .

அதன்

ளபாது

புதிய

ினலனமகனே முன் ளனற் ற ளவண்டும் .

ர ள் வி – 05
கவளிேொடு ளிை் இருே் து விமொனங்
மூடப் பட்டுள் ளன.

இே் திெொ,

ள் வருவதிை் தை. விமொன ேிதைெங்

ரேபொளம் ,

பொ ் கிஸ்தொன்,

பங்

ள்

ளொரதஷ்,

அவுஸ்திர லிெொ, இங் கிைொே் து, கபைொ ஸ் ரபொன்ற பை ேொடு ளிை் இருே் து
பை் ரவறு த ப் பின ் இைங் த
கதொட ்பிை் என்ன ேடவடி ் த

் கு வரும் எதி ்பொ ்ப்பிை் உள் ளன ். இவ ் ள்
எடு ் ப் பட்டுள் ளது.

பதில்
அதற் கானநதாரு

திட்டம்

தயாரிக்கப் பட்டுே் ேது.

எதிர்பார்த்துே் ே பல் ளவறு தரப் பில்
அனழத்துவர

முனறனமநயான் று

முதலில்

இலங் னகக்கு

வர

முன் னுரினம அடிப் பனடயில்

இலங் னகக்கு

தயாரிக்கப் பட்டுே் ேது.

முன் னுரினம

அடிப் பனடயில் மாணவர்கனே அனழத்துவர

டவடிக்னக எடுக்கப் படும் . அவர்கனே

அனழத்துவருவதற் கு முனறனமநயான் று வகுக்கப் பட்டுே் ேது. அவர்கனே விமான
ினலயத்திளலளய பீசீஆர் பரிளசாதனன நசய் ய
பீசீஆர்

பரிளசாதனனயின்

ினலயங் களுக்கு
நதாற் றுவனத

பின் னர்

அனுப் பவும்

தவிர்ப்பதற் கு

டவடிக்னக எடுக்கப் பட்டுே் ேது.

அவர்கனே

அளதளபால்
ாம்

அனனத்து

ள ரடியாக

ள ாய் த்தடுப் பு

ஏனனயவர்களுக்கு
டவடிக்னககனேயும்

னவரஸ்
முதல்

ச ்தர்ப்பத்தில்

இரு ்து

இறுதி

வனர

எண்ணிக்னகயானவர்கனே மட்டுளம ஒரு
அ ்த

வனகயில்

பல் ளவறு

குறிப் பிட்ட

ானேக்கு எமக்கு அனழத்துவர முடியும் .

காரணங் கனே

முன் னுரினமயேித்துே் ளோம் . குறித்த
ஏநனனில் அ ் த

திட்டமிட்டுே் ளோம் .

ாடுகேில்

கவனத்திற் நகாண்டு

ாம்

ாம் அனுமதி ளகாரியுே் ளோம் .

ாடுகேிலும் பணிகே் முடக்கப் பட்ட

ினலயில் உே் ேன. எனளவ

எமது விமானங் கனே அனுப் புவதற் கு

ாம் அனுமதி ளகாரியுே் ளோம் . அனுமதி

கினடத்தவுடன் அவர்கனே அனழத்துவர

ாம்

டவடிக்னக எடுப் ளபாம் .

ர ள் வி 06.
ேொட்டின் கபொருளொதொ த்தத வீழ் ச்சிெதடெொது முன்கனடுத்துச் கசை் ைவும் ,
ம ் ளின் இெை் பு வொழ் ்த தெ முன்ரனற் றுவது கதொட ்பொ வும் , ேீ ங்
எே் ரே மும்

அ ் தற

ரவதைத்திட்டங்

ொட்டினீ ் ள் .

இது

பற் றி

ள்

எவ் வொறொன

தள கசெற் படுத்த எதி ்பொ ் ்கின்றீ ் ள் ?

பதில்
நபாருோதார மற் றும் சமூக ரீதியாக மக்களுக்கு
அமுல் படுத்தி

வீடுகேில்

முடக்கினவத்தால்

ீ ண்ட காலம் ஊரடங் குசட்டத்னத

ஏற் படும்

மட்டுமன் றி இவ் வாறான அனனத்து பிரச்சினனகே்

பிரச்சினன

பற் றியும்

நதாடர்பாக

கவனித்ளத

ாம்

பல் ளவறு தீர்மானங் கனே எடுத்ளதாம் . இது பற் றி நபாருோதார

ிபுணர்கோன,

மத்திய வங் கியின் உயர் அதிகாரிகளுடன் கல ் துனரயாடிளனாம் .

ாட்டில் உே் ே

வியாபாரிகேில் நபாருோதாரம் நதாடர்பாக அறி ்தவர்களுடன் இ ்தப் பிரச்சினன
பற் றி கல ்துனரயாடிளனாம் . விளசடமாக னவரஸ் நதாடர்பாக ளதான் றியிருக்கும்
ளதனவப் பாடுகனே அதுளபான் று

ாட்னட திற ்தவுடன் ளதான் றுகின் ற ளதனவகனே

ஒன் றினனத்து ஒரு கட்டுப் பாட்டுக்குே்

ாட்னட இயங் கச்நசய் வதற் காகளவ

ாம்

தீர்மானம் எடுத்ளதாம் .
இங் கு

ாம்

கவனித்ளதாம் ;

இருக்கிறார்கே் என் று.
புத்தேம் ,

கம் பஹா,

எப் பிரளதசத்தில்

நதாற் றுக்குே் ோனவர்கே்

ாம் ஊரடங் குச்சட்டத்னத அமுல் படுத்திய ச ்தர்ப்பத்தில்
நகாழும் பு,

ஊரடங் குச்சட்டத்னத தேர்த்தவில் னல.

களுத்துனற

ளபான் ற

இடங் கேில்

ாம் பார்த்ளதாம் எ ்த சிறிய பகுதிகேில்

இவர்கனே தனினமப் படுத்த முடியும் என் று.

ாம் பார்த்ளதாம் நபாலிஸ் பிரிவுகே்

ரீதியாக இவர்கனே தனினமப் படுத்த முடியுமா என் று. அவ் வாறு அதிகமானவர்கே்
வாழும் நபாலிஸ் பிரிவுகனே ஒருளபாதும் திறக்க முடியாத காரணத்தால் இ ் த
ஊரடங் கச்சட்ட கட்டுப் பாட்டு முனறகனே நசயற் படுத்த

ாம் தீர்மானித்ளதாம் . ஒரு

சில மாவட்டங் கேில் நதாற் றுக்குே் ோன எவரும் இல் னல.

சில மாவட்டங் கேில்

ஒருவர்

அல் லது

இருவளர

நதாற் றுக்குே் ோனவர்கே்

காணப் பட்டனர்.

அவர்களும்

அல் ல. நவேி ாடுகேில்

அப் பிரளதசங் கேில்

இரு ்து

இங் கு

வ ்தவர்கே் .

இவ் வாறான மாவட்டங் கனே எமக்கு இலகுவாக திறக்க முடியும் . அதனாளலளய
கட்டுப் பாடுகளுடன்

திறப் பதற் கான முனறனமநயான் னற

இத்தீர்மானத்னத

ாம்

நதாழிற் சானலகே் ,
ாட்டினுே்

எடுத்ததற் கான

ாம் தீர்மானித்ளதாம் .

காரணம் ,

வியாபாரங் கே் ,

ாட்டினுே் பயிரிடப் பட்டுே் ே மரக்கறி ளபான் ற விடயங் களுக்கு

தமது

வியாபார

டவடிக்னககளுக்கு

ச ்தர்ப்பத்னத

ஏற் படுத்திக்நகாடுப் பதற் காகும் . அரச ளசனவ ஒரு மாத காலமேவு முடங் கியுே் ேது.
அரச ளசனவயில்

மூலம்

பல் ளவறு ளசனவகனே மக்களுக்கு நபற் றுக்நகாடுக்க

ளவண்டும் . பாரிய நபாறுப் நபான் று மக்களுக்குே் ேது.
நசயற் பாடுகளுக்காக

திற ்தாலும்

ாம்

இவ் வாறு

ளதனவயற் ற

ளமற் நகாே் வதற் காவல் ல இவ் வாறு திறக்கப் படுகின் றது.

ாட்டின்

பயணங் கனே

ாம் அரசாங் கம் என் ற

வனகயில் சுகாதார தினணக்கேத்தின் மூலம் மற் றும் நபாலிஸ், முப் பனடயினரின்
மூலமும் முன் நனடுக்கப் படும் அனனத்து விடயங் கேிலும் இரு ் து முழுனமயான
பிரதிபலனன

நபற் றுக்நகாே் வது,

தங் கியுே் ேது.

மக்கே்

ாம்

நசய் திகேில்

ஊரடங் குச்சட்டத்னத

மீறியுே் ேனர்.

பார்க்கின் ளறாம் ,
வாகனங் கே்

னகதுநசய் யப் பட்டுே் ேனர். நபாறுப் புடன்
அறிவுனரகனேப் பின் பற் றி

நபாறுப் புடன்

டக்குமாறு

நசயற் படுவதிளலளய

பாரிய

அேவிலாளனார்

னகப் பற் றப் பட்டுே் ேன.

பலர்

சுகாதாரத் துனறயினர் வழங் கியுே் ே
ான் மக்கேிடம் ளகட்டுக்நகாே் கின் ளறன் .

இ ்த னவரஸின் காரணமாக ஏற் பட்டுே் ே சவால் இன் னும் முடியவில் னல.

ாம்

கட்டுப் படுத்தி

ாம்

முகானமத்துவம்

நசய் துே் ளோம் .

அவற் னற

அவ் வாளற

முன் நனடுத்துச் நசல் வதற் கு எமக்கு மக்கேின் ஒத்துனழப் பு அவசியமாகும் .

ர ள் வி 07
க ௌ வ

ஜனொதிபதி

க ொர ொனொ
ேடவடி ்த

தவ தஸ
ள்

மற் றும்

கதொற் றுரேொயினொை்
கபொருளொதொ
குறுகிெ

அவ ் ரள,

இதுவத

ட்டுப் பொட்டு ்குள்
அதன்

ம ் ள்

பின்னதடவும்

ொை ேடவடி ்த

ேொம்

க ொண்டுவ

கபறுரபறு ள் ,

இெை் பு வொழ் ்த

அத்துடன்

பதில்

முன்கனடுத்த
க ொர ொனொ

் கு ஏட்பட்ட பொதிப் பு ் ள் ,

அததன ேிவ த
் ்தி கசெ் வதற் கு அவசிெமொன
ள் பற் றிெொகும் . ஒரு சிை ் ர ட்கிறொ ் ள்

ேொட்டிதன திற ் கும் கசெற் பொட்தட இன்னும் சிறிது
என்று?

ைே் துத ெொடிெது,

ொைம் தொமதி ்

ஏன்

் கூடொது

எமது

ாட்டின் நபாருோதாரத் துனறக்கு நூற் றுக்கு 50 வீதமான பங் கேிப் னப ளமல்

மாகாணளம

வழங் குகின் றது.

ளமலும் தாமதித்தால்

கூலி

இச்ச ்தர்ப்பம்

வழங் கப் படாவிடின்

ாம் நபாருோதார ரீதியாக பாரிய சவாலுக்கு ஆோக ள ரிடும்

என் பளத நபாருோதார
ாே்

இவர்களுக்கு

ிபுணர்கேின் கருத்தாகும் . அது மட்டுமன் றி சமூக ரீதியாக

நபறுபவர்களே

பாரிய

சிக்கலுக்குே் ோயினர்.

அதனால்

தான்

குனற ்தேவிலாவது நபாருோதார உதவிநயான் னற நசய் வதற் கு முன் வ ்ளதாம் .
எமக்கு இன் னும் ஒரு மாத காலம் மூடினவக்க முடியுமாக இருப் பின்

ான் அதனனளய

விரும் புகின் ளறன் . ஆனால் இச்ச ் தர்ப்பத்தில் எமக்கு ஆழமான தீர்மானம் ஒன் னற
எடுக்க ளவண்டிளயற் பட்டது. சாதாரணமாக ஒரு மாதம்
என் ன

ாட்னட மூடினவத்தால்

ினலனம ஏற் படும் ,

இவ் வாறு

திறப் பதனால்

அச்ச ்ளதகத்னத
மூடியுே் ளோம் ,

யாருக்காவது

தீர்த்துனவப் பதற் கும்

ஏதாவது

ச ்ளதகம்

மக்கோளலளய

ஏற் படுமாயின்

முடியும் .

ாம்

ஏன்

ாம் ஏன் ஊரடங் குச்சட்டத்னத அமுல் படுத்துகிளறாம் , மனிதர்கே்

ஒன் று ளசருவனத தவிர்த்து இ ்த இனடநவேினய

னடமுனறப் படுத்துவதற் காகும் .

இவ் வாறான

ிறுத்த

காரணங் கேினாளலளய

நபாதுமக்கே்

என் ற

தவிர் ்திருப் ளபாமாயின்
ளபாலிஸ்

மற் றும்

மாவட்டத்தில்

இதனன

வனகயில்

நபாறுப் புடன்

இப் பிரச்சினனக்கு

முப் பனடயினரில்

இச்நசயற் பாடுகனே

முடியாதுே் ேது.

ஒரு

இவற் றில்

முகங் நகாடுக்க

பிரிவினனர

இரு ் து

மாட்ளடாம் .

விளசடமாக

கட்டுப் படுத்துவதற் காக

ாம்

ாம்

நகாழும் பு

ியமித்துே் ளோம் .

கட ்த காலங் கேில் அவர்கே் பல் ளவறு இடங் கேில் ளசனவயில் ஈடுபட்டனர். ஆனால்
ான் பாதுகாப் பு நசயலாேருக்கு அறிவித்ளதன் இப் பிரளதசத்னத யுத்த காலத்தில்
இரு ்தவாறு

கட்டுப் பாடுகளுடன்

ஒழுக்க

ந றிமுனறயுடன்

பயணங் கனே ளமற் நகாே் ேவிடாது இக்காலத்தில் இப் பிரளதசத்னத

ளதனவயற் ற
ிர்வகிக்குமாறு.

ர ள் வி 08
ஜனொதிபதி அவ ் ரள, இத்கதொற் றுரேொெ் ரபொன்று ம ் ளு ்கு ரமலும் ஒரு
மு ்கிெ

விடெம்

ரேொ ்கும் ரபொது
அதனத்து

உள் ளது.

உறுதிெொன

ேடவடி ்த

பொ ொளுமன்றத்ரத த
் ை்
அததன

குறித்த

ேீ ண்ட ொைத்தத
ஒரு

அ சொங்

தளயும்
ஏப் ை்
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ம்

சிறப் பொ

அத்தினத்திரைரெ

ேடத்த

தவத்து

ொணப் படரவண்டும் .
முன்கனடு ்

ேடத்துவதற் கு

ஆதண ் குழு அறிவித்துள் ளது. இது பற் றிெ உங்
பதில்

அடிப் பதடெொ

அதற் ொ

திட்டமிடப் பட்டிருே் தொலும் ,

முடிெொது
ளது

இவ்

என்ரற

ருத்து என்ன?

ரத த
் ை்

ள்

2019

வம் பர் மாதம் 16 ஆம் திகதி

னடநபற் ற ஜனாதிபதி ளதர்தலில்

நதேிவான மக்கே் ஆனணயினன நபற் ளற நவற் றிநபற் ளறன் .

ான் 69 இலட்சம்
ான் சுபீட்சத்தின்

ள ாக்கு என் ற நபயரில் நகாே் னகப் பிரகடனம் ஒன் னற முன் னவத்ளதன் . இ ் ாட்டின்
நபரும் பான் னமயான

மக்கே்

ளதர் ்நதடுத்துக்

ஜன ாயக

நகாண்டது

னடமுனறப் படுத்தவதற் காகும் .

முனறயில்

அ ்த
அதற் காக

தங் கேது

ஜனாதிபதினய

நகாே் னகப்
மக்கே்

பிரகடனத்னத

எனக்கு

அனுமதினய

வழங் கினாலும் 2015 ஆகஸ்ட் மாதம் நதரிவுநசய் யப் பட்டிரு ்த பாராளுமன் றத்துடன்
இனண ் து நசயற் படுளவண்டிய

ினலளய எனக்கு ஏற் பட்டது. அப் பாராளுமன் றம்

பிரதி ிதித்துவப் படுத்தியது தற் கால மக்கே் ஆனணனய அல் ல. பாராளுமன் றத்தில்
நபரும் பான் னம அதிகாரம் காணப் படாததால் என் னால் குறுகிய அதிகாரம் உனடய
அரசாங் கத்னத அனமக்களவ முடியுமாக இரு ்தது.
ான்

ஜனாதிபதியாக

பதவிளயற் கும் ளபாது

பாராளுமன் றத்தினால்

2020

ஆம்

ஆண்டுக்கான வரவுநசலவுத்திட்டநமான் று முன் னவக்கப் பட்டிருக்கவில் னல. கட ்த
அரசாங் கம்

ாட்டில்

ஆட்சி

டத்திக்நகாண்டிரு ்தது, இனடக்கால வரவுநசலவு

கணக்நகான் றின் மூலளம ஆகும் . அக்காலகட்டத்தில்

ாடு பாரிய நபாருோதார

சவாலுக்கு உே் ோகியிரு ்தது.
மக்கே்

எதிர்பார்த்த

ளவண்டுமாயின்

வனகயில்

புதிய

எனது

நகாே் னககனே

வரவுநசலவுத்திட்டம்

னடமுனறப் படுத்த

அல் லது

இனடக்கால

வரவுநசலவுத்திட்டநமான் னற முன் னவக்க ளவண்டியது அவசியமாக இரு ்தது.
வாக்கேித்தது ளபால் கல் விக்காக அதிகேவு

ாம்

ிதினய ஒதுக்குவதற் கு, நதாழில் நுட்ப

மற் றும் விவசாய துனறனய அபிவிருத்தி நசய் ய, புதிய நதாழில் வாய் ப் புக்கனே
ஏற் படுத்த,

வீழ் ச்சிக்குே் ோகியுே் ே

கட்டிநயழுப் புவதற் கு

அரசாங் கத்துக்கு

நபாருேதாரத்னத
ிதி

முகானமத்துவ

மீண்டும்
அதிகாரம்

காணப் படளவண்டும் .
இதனால் தான் அரசியலனமப் பின் மூலம் எனக்குே் ே அதிகாரத்திற் கனமய கினடத்த
முதல் ச ்தர்ப்பத்திளலளய மார்ச் மாதம் 02 ஆம் திகதி, இரு ்த பாராளுமன் றத்னத
கனலத்து உண்னமயான மக்கே் கருத்னத பிரதி ிதித்துவம் நசய் யக்கூடிய புதிய
பாராளுமன் றத்னத

உருவாக்குவதற் காக

ஏப் ரல்

25

ஆம்

திகதி

ளதர்தனல

டத்துவதற் கும் புதிய பாராளுமன் றத்னத ளம மாதம் 14 ஆம் திகதி கூட்டுவதற் கும்
ான் தீர்மானித்ளதன் . அதனடிப் பனடயில் சுயாதீனமான ளதர்தனல
அவசியமான

முழுனமயான

சுத ்திரம்

மற் றும்

அதிகாரம்

டத்துவதற் கு
ளதர்தல் கே்

ஆனணக்குழுவிடம் நபாறுப் பு னகயேிக்கப் பட்டது. என் னுனடய மற் றும் ளதர்தல் கே்
ஆனணக்குழுவினதும் பிரதான கடனம மற் றும் நபாறுப் பு ளதர்தலின் மூலம் தமது

பிரதி ிதிகனே நதரிவு நசய் வதற் கு மக்களுக்குே் ே ஜன ாயக உரினமனய மதித்து
குறித்த

காலத்தில்

ளதர்தனல

டத்தி

மக்கேின்

இனறயான் னமனய

உறுதி

நசய் வதாகும் .
ஆனால் தற் ளபானதய நதாற் றுள ாய் காரணமாக காலவனரயனறயின் றி ளதர்தனல
பிற் ளபாடுவதற் கு

ளதர்தல் கே்

ஆனணக்குழு

டவடிக்னக

எடுத்துே் ேது.

ஆரசியலனமப் பின் படி பாராளுமன் றத்னத கனலத்து 03 மாதங் களுக்குே் புதிய
பாராளுமன் றம் கூட்டப் பட ளவண்டும் . அதனடிப் பனடயில் புதிய பாராளுமன் றம்
ஒன் று கூட்டப் பட ளவண்டிய இறுதித்திகதி ஜூன்
அதற் காக

ளதர்தனல

எத்தினத்தில்

மாதம் 02 ஆம் திகதியாகும் .

டத்துவது

என் ற

தீர்மானத்னத

எடுக்களவண்டியது ஏற் கனளவ தீர்மானிக்கப் பட்டிரு ்த தினத்னத மாற் றிய சுயாதீன
ளதர்தல் கே் ஆனணக்குழுவாகும் .
தற் ளபானதய சூழ் ினலயில் நபாருத்தமான முனறயில் ளதர்தனல
சுயாதீன

ளதர்தல் கே்

அவசியமாயின்

ஆனணக்குழுவுக்கு

ளதர்தலுக்காக

ஒரு

ச ்தர்ப்பம்
ாேின் றி

டத்துவதற் கு

உண்டு.

அவர்களுக்கு

பல

ாட்கனேயும்

பயன் படுத்திக்நகாே் ே முடியும் .
தற் ளபானதய அரசியலனமப் பில்

ளதர்தல் கே்

நதாடர்பாக பாரியேவு அதிகாரம்

ளதர்தல் கே் ஆனணக்குழுவுக்கு உண்டு.
ளதல் தனல

டத்துமாறு

ஆனணக்குழுவுக்கு
அனனத்து

அல் லது

அழுத்தம்

ஒத்தினவக்குமாறு

நகாடுக்க

டவடிக்னககனேயும்

ளமற் நகாண்டிருப் பளதாடு,

புதிய

ான்

சுயாதீன

தயாரில் னல.

ளதர்தல் கே்

ான்

அரசியலனமக்கு

பாராளுமன் றத்னத

இதுவனர
அனமய

கூட்டும்

ானேயும்

அறிவித்துே் ளேன் . சில ள ரம் ஜூன் மாதம் 02 ஆம் திகதி ஆகும் ளபாது ளதர்தனல
டத்தி

புதிய

பாராளுமன் றம்

நதரிவுநசய் யப் பட்டிருக்காவிடின்

பாராளுமன் றத்னத கூட்டுவதற் கு முடியாது. அதனன ளவநராரு
ளவண்டும் . எவ் வாராயினும்

எனக்கு

ாேிளலளய

பனழய பாராளுமன் றத்னத மீண்டும்

டத்த

கூட்டுவதற் கு

அவசியமில் னல. அதற் கான சட்டரீதியான அதிகாரமும் இல் னல.
தற் ளபாது நகாளரானா நதாற் னற கட்டுப் படுத்துவதற் கு அவசியமான அனனத்து
டவடிக்னககனேயும் எனது அரசு முன் நனடுத்துே் ேது.
கட்சிகே்

உட்பட பல் ளவறு குழுக்கே்

ாட்டின் அனனத்து பிரதான

ளதர்தலுக்காக உரிய முனறயில்

மனுக்கனே தாக்கல் நசய் துே் ேன. அதனடிப் னடயில் ளதர்தனல
தற் ளபாது

சுயாதீன

ளதர்தல் கே்

ஆனணக்குழுவுக்ளக

ளவட்பு

டத்தும் நபாறுப் பு

உே் ேது.

அதற் காக

அவர்களுக்கு அவசியமான அனனத்து யாப் பு ரீதியான ஒத்துனழப் னபயும் அரசு

வழங் கியுே் ேது.

ளதர்தல்

ினறவுநபற் று

பாராளுமன் ற

உறுப் பினர்கே்

நசய் யப் பட்டதன் பின் னர் புதிய பாராளுமன் றத்னத கூட்டுவதற் கு

நதரிவு

ான் தயாராக

உே் ளேன் .
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ரமன்தமதங் கிெ ஜனொதிபதி அவ ் ரள, தற் ரபொது எதி ் ட்சியின் பை் ரவறு
குழு ் ள் ரத த
் ை் ஒன்தற ேடத்துவதற் கு இது உ ே் த சே் த ்ப்பம் அை் ை என்று
குறிப் பிட்டு ஏப் ை் மொதம் 25 ஆம் தி தி ேதடகபறவிருே் த பொ ொளுமன்றத்
ரத த
் தை

ஒத்திதவ ் குமொறு

தமது

ருத்து ் தள

எப் ரபொது அததன ேடத்துவது என்பது பற் றியும்
முன்தவப் பதிை் தை. இது பற் றிெ தங்

ளது

கவளியிடுகின்றன.

அவ ் ள்

எ ் ருத்ததயும்

ருத்து என்ன?

பதில்
ளதர்தனல நதாடர் ்தும் பிற் ளபாடுமாறு கூறுவதின் மூலம்

ாட்னட அரசியலனமப் பு

ரீதியான ந ருக்கடிக்கு நகாண்டு நசல் ல முடியும் என் று கனவு காண்பவர்கேின்
உே் ள ாக்கம் என் ன என் பனத மக்கே் சரியாக புரி ்துநகாே் வதற் கான ச ்தர்ப்பம்
ஏற் பட்டுே் ேது.
நதாடர்பாக

ாட்டுக்கு
விளசட

சூழ் ினலயில்

ளதனவ,

அரசியலனமப் பு

இல் னல

னடநபறளவண்டும்
யாரிடமுே் ேது

எது

என் பதும்

என் பது

என் பது

பற் றி

அதனன

எவ் வாறு

ரீதியான

பிரச்சினன

அரசியலனமப் பின்

நதேிவாக
எவ் வித

உே் ேதுடன் ,

ச ்ளதகமும்

இத்தருனத்தில் அனனவருக்கும்

ினனவுபடுத்துகிளறன் .

அனனத்து

மண்டியிடச்நசய் த

முகங் நகாடுத்து

ாடுகனேயும்
ாட்னட

னடமுனறப் படுத்துவதன்

கட்டிநயழுப் ப
மூலம்
ான்

தற் ளபானதய

பிரகாரம்

இல் னல

ள ாக்கு

வழங் கிய

எது

இறுதிப் நபாறுப் பு
என் பனதயும்

நகாளரானா

சுபீட்சத்தின்

மக்களுக்கு

நசயற் படுத்துவது

சவாலுக்கு
நகாே் னகனய

வாக்குறுதியின்

அடிப் பனடயில்

நசயற் படவும் ;

எதிர்பார்க்கின் ளறன் , அதற் கு அவசியமான

ஒத்துனழப் னப

ாட்னட ள சிக்கும் உங் கே் அனனவரிடமும் எதிர்பார்க்கின் ளறன் .

