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இலங்ககையில் சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச,
வவலிசேவரியவில் நீர ம சோ்காசடைதல் பற்றிய அதன
சுய சோதீன வத சோழில சோளர வி் சோரகா குழுவின
அறிக்ககைகைள மற்றும் முடிவுகைகள வவளியிாசடை, ஜஜூகல 20
ஞ சோயிறு,  கைம்பஹா சோவில் வப சோதுக் கூட்ாசடைவம சோனகட
நாசடைத்தவுளளது.  சே் சோ்கை வவலிசேவரியவில் உளள வில சோ
கைய சோ விருந்தினர மண்ாசடைபத்தில் ஜஜூன 29  நாசடைத்த
திட்ாசடைமிட்டிருந்த கூட்ாசடைத்கத சேப சோலீஸ குழப்பியதன
பினனசேர கைம்பஹா சோ கூட்ாசடைம் ஏற்ப சோடு வ்ய்யப்பட்டுளளது.
கூட்ாசடைத்திற்கை சோகை சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச வ்ய்திருந்த
முனபதிகவ இரத்து வ்ய்யும சோறு சேப சோலீஸ மண்ாசடைப
உரிகமய சோளருக்கு ்ட்ாசடைவிசேர சோதம சோகை உத்தரவிட்டிருந்தது.

வவனிக்சேர சோஸ டிப்ட் புராசடைக்ட்ஸ நிறுவனத்தின சோல்
வவலிசேவரியவில் நிலத்தடி நீர ம சோ்காசடைவது பற்றி
வி் சோரகா வ்ய்யசேவ கைாசடைந்த நவம்பரில் சே் சோ்லி்
்மத்துவக் கைட்ச இந்த வி் சோரகாக் குழுகவ
நிறுவியது.  எங்கைளது வி் சோரகாய சோனது தண்ணீர
ம சோ்காசடைதல் பற்றியும்,  வவனிக்சேர சோஸ ஆகலயில்
பயங்கைரம சோன வத சோழில் நிகலகமகைள, கைாசடைந்த ஆகைஸட் 1
அனறு ம சோ்காசடைவுக்கு எதிர சோகை ஆரப்ப சோட்ாசடைம் வ்ய்த
கிர சோம மக்கைள மீது நாசடைத்தப்பட்ாசடை இர சோணுவத் த சோக்குதல்
மற்றும் நிறுவனத்கத ப சோதுகை சோப்பதில் அர் சோங்கைத்தின
பங்கு பற்றியும் முக்கிய தகைவல்கைகள கைண்ாசடைறிந்துளளது.

வத சோழில சோளர வி் சோரகாய சோனது வவலிசேவரிய
கிர சோமவ சோசகைகளயும் வவனிக்சேர சோஸ
வத சோழில சோளரகைகளயும் ப சோதுகை சோப்பதற்கு,  வத சோழில சோள
வரக்கைத்தின சுய சோதீனம சோன அரசயல் அணிதிரளவுக்குப்
சேப சோர சோடுவதற்கை சோகை சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச
சேமற்வகை சோளளும் முயற்சயின ஒரு ஒருங்கிகாந்த
ப சோகைம சோகும். ஏப்ரலில், துனன சோனவில் உளள ஹாங்வவல்ல

ரபர புராசடைக்ஸ நிறுவனத்தின சோல் நீர மற்றும் கை சோற்று
ம சோசுபடுத்தப்படுவது பற்றி வி் சோரிக்கை இந்த வி் சோரகாக்
குழு அதன சேவகலகய நீட்டிக்கை முடிவு வ்ய்தது. இந்த
ஆகலயும் டிப்ட் புராசடைக்ட்சுக்கு வ் சோந்தம சோனத சோகும்.

கைாசடைந்த ம சோதங்கைளில சோன அரசயல் அபிவிருத்திகைள, இந்த
சுய சோதீன முயற்சயின அவசயத்கத
உறுதிப்படுத்தியுளளன. சே் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச
வப சோதுக் கூட்ாசடைத்கத சேப சோலீஸ குழப்பியகம,  டிப்ட்
புராசடைக்ட்ஸ நீர மற்றும் கை சோற்கட ம சோசுபடுத்துவகதயும்
நிறுவனத்தின இல சோப நலனகைகள ப சோதுகை சோக்கை
அர் சோங்கைம் சேமற்வகை சோண்டுளள முயற்சகைகளயும்
வி் சோரகாக் குழு அம்பலப்படுத்திவிடும் எனறு
இர சோஜபக அர் சோங்கைம் வகை சோண்டுளள பீதிகய
சேகை சோடிட்டுக் கை சோட்டுகிடது.

வத சோழில சோளர வி் சோரகாயின அறிக்ககைகைள மற்றும்
முடிவுகைகள கைலந்துகரய சோாசடை எமது வப சோதுக் கூட்ாசடைத்தில்
கைலந்துவகை சோளளும சோறு வத சோழில சோளரகைள,  இகளஞரகைள,
புத்திஜீவிகைள மற்றும் குறிப்ப சோகை வவலிசேவரிய மற்றும்
துனன சோன பிரசேத் கிர சோமத்தவரகைளுக்கும் ந சோம் அகழப்பு
விடுக்கினசேட சோம்.

திகதி: ஜூலை 20 

நேரம: ஞாயிற, ப.ப. 2.00 மண 

இடம: சனச சிறிய மண்டபம 
கமபஹா 

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org

©World Socialist Web Site http://www.wsws.org

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

நீர் ம மாசடசடைதல் தொத மாசடைர்பா மான சுயாத மாதீன
தொத மாழிலா மாளர் விச மாரடிசாரணை பாற்றி இலாங்டற

சச மாசலிச சமத்துவக் றட்சியின் 

தொபா மாதுக் கூட்சடைம 


