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தாம்பரம,பிப்.15
சென்னை தாம்ப

ர ம  அ டு த த 
சி ட ்ல  ்ப ா க ்க த  தி ல் 
அன்னை ்ை்லட 
்பள்ளி மாண ைர்கள் 
்பங்்கற்ற ்்பாக கு ை
ரதது விழிப் பு ணரவு 
்்பரணி ந்ை ச்பற
்றது. 

வி ழி ப்  பு  ண ர வு 
்்பர ணி்ை ்பள் ளிக்க
ர்ண ெர்க ்்பாக கு ை
ரதது பிரிவு உதவி 
ஆ்ண ைர ஸ்ரீதர 
ச ்க ா டி  ை  ் ெ த து 
சதாைஙகி ் ைததார.

இதில் சுமார 200–
ககும ்மற்படை 
்பள்ளி மாண ைர்கள் 
செல்சமட அணி ை
தின அை சி ைம, சீட 
ச்பல்ட நன்ம ்கள் 
மற றும ்்பாக கு ை
ரதது விதி மு ் ்ற ்க்ை 
்கடைா ைம பின்பற்ற 
்ைண் டும என்ற ைாெ

்க ங ்க  ளு 
ைன  அ ைங கிை ்பதா
்்க யு ைன ஊரை ்லம 
சென்ற னைர.

சி ட ்ல  ்ப ா க ்க ம 
்பள்ளி ைைா ்கத தில் 
இருந்து ்்கம ்ராடு 
சிகனைல் ை்ர 3 கி.மீ 
தூரம ்்பர ணி ைா்க 
செல்்லப்்படைது.

முனனை தா்க ்பள்ளி 
ைைா ்கத தில் ்்பாக கு
ை ரதது விதி ்கள் 
குறிதது மாண ைர்க
ளுககு ்ெ்்ல யூர 
்்பாக கு ை ரதது ஆய்
ைா ைர செை ்ைல் 
எடுத து ் ரததார.

இதில் ்பள்ளி 
தாைா ைர தனை ்பா ்லன, 
து்ண செை ்லா ைர 
பி்ரமெந்த, ்பள்ளி 
முதல்ைர லிடிைா 
்தை ெ்கா ைம மற றும 
ஆசி ரி ைர்கள், மாண
ைர்கள் ்ப்லர ்க்லந்து 
ச்காண்ை னைர.

ப்பா்பால்,பிப்15
 த்்ல ந ்கர சைல் லி

யில் ்காத லி்ை ச்கானறு 
உை்்ல துண்ைாககி குளிர
ொ தனை ச்பட டி யில் ் ைதத 
்காத ்ல னின ்்காரச் செைல் 
ச்பரும அதிர சி்ை ஏற்ப
டுத திை நி்்ல யில், தற
்்பாது மாராட டிை மாநி ்லத
தில் ்காத லி ் ைக ச்கானறு 
்படுக்்க யில் சுறறி ் ைதது 
விடடு த்்ல ம ் ்ற ைானை 
்காத ்ல்னை ்கண் டு பி டிதது 
்்பாலீ ொர ்்கது செய் துள்
ை னைர. குடி யி ருப்பு ஒன றில் 
அழு கிை நி்்ல யில் இ்றந்த 
ச்பண் ணின பிணம மீட்கப்
்பட டுள்ைது. 

சைல் லி யில் ்கைந்த சி்ல 
மாதங்க ளுககு முனபு 
ஷரததா என்ற இைம 
ச்பண்்ண ச்கா்்ல செய்த 
்காத ்லன உை்்ல 35 துண் டு
்க ைா்க சைடடி குளிரொ தனை 
ச்பட டி யில் ம்்றதத ெம்ப
ைம ச்பரும அதிரச் சி்ை 
ஏற்ப டுத தி ைது. தற் ்பாது 
அ்த ்்பான்ற மறச ்றாரு 
ெம்ப ைம த்்ல ந ்க ரில் நைந்
்த றி யுள்ைது. 

சதறகு சைல் லி யில் 
தா்பா ஒன்்ற நைததி ைந்த 
ொஹில் ச்க்லாட மற றும 
நிககி ஆகிை இரு ை ரும 

நீண்ை ்கா்ல மா்க ்காத லிதது 
ைந்த னைர. இரு ை ரும திரு ம 

ணம செய்ைா ம ்்ல்ை 
ஒன்றா்க ைசிதது ைந்த னைர. 
இந் நி ் ்ல யில் ொஹி லுககு 
்ைறு ச்பண் ணு ைன திரு ம
ணம நிச்ெ யிக்கப்்படை தால் 
்்கா்ப ம ் ைந்த நிககி, திரு
ம  ண த ் த  த டு க ்க 
முற்பட டுள்ைார. 

இத னைால் ஆத தி ர ம 
்ைந்த ொஹில், ்காரில் 
்ைதது நிக கி்ை ச்கா்்ல 
செய்த து ைன, தன ்காத லி
யின உை்்ல துண்டு துண்
ைா்க சைடடி தன னு ் ைை 
தா்பா உண ை ்கத தில் உள்ை 
குளிரொ தனை ச்பட டி யில் 
ம்்றதது ் ைத தி ருக கி ்றார. 
இந்த ெம்ப ைம நைந்த சி்ல 
ம ணி  ் ந  ர ங ்க  ளி ல் 
்ைச்றாரு ச்பண் ணு ைன 
ொஹி லுககு திரு ம ணம 
நைந் துள்ைது. நிக கி்ை 
்காண வில்்்ல எனை அை ரது 
ச்பற் ்றார அளிதத பு்கா ரின 
்்பரில், ொஹி லி ைம ்்பாலீ
ொர விொ ர்ண நைத திை 

்்பாது தான உண்்ம 
சைளிச்ெத திறகு ைந்தது. 

இந்த ெம்ப ைத தின தாக
்கம ெற றும கு்்ற ைாத நி்்ல
யில் மராட டிை மாநி ்லத தில் 
மறச ்றாரு ெம்ப ைம நைந்்த
றி யுள்ைது. 

்பல்்கார மாைடைம, 
நா்லாச்் ொப்ரா கிழககு சீதா 
ெதன என்ற அடுக கு மாடி 
குடி யி ருப் பில் ்ம்கா ஷா 
(ைைது 40)  என்ப ைர தன்னை 
விை ைை தில் கு்்றந்த ெர
திக ஷா (ைைது 37) என்ப ை
ரு ைன திரு ம ணம செய்ைா
ம ்்ல்ை ஒன்றா்க ைசிதது 
ைந் துள்ைார. ்ம்கா மருத து
ை ம்னை ஒன றில் செவி லி ை
ரா்க ்பணி பு ரிந்து ைந்த தா்க 
கூ்றப்்ப டு கி ்றது. 

அை ருக கும ெர திக 
ஷாவுககு ்பழக்கம ஏற்பட
ை ் தத சதாைரந்து இரு ை
ரும வீடு ைாை ் ்கககு 
எடுதது ்கண ைன – ம்னைவி 
்்பா்ல ஒன்றா்க ைசிக்கத 
சதாைங கி னைர. ்கைந்த 6 
மாதங்க ைா்க இந்த உ்றவு 

நீடிதது ைந் துள்ைது. 
இந் நி ் ்ல யில், ்நறறு 

்ம்கா வின வீட டிற குள் 
இருந்து துரநாற்றம வீசு ை
தா்க அக்கம ்பக்கத தி னைர 
்்பாலீ ொ ருககு த்க ைல் சதரி
விதத னைர.

 இ்த ை டுதது ்்பாலீ ொர 
வி்ரந்து ைந்து வீட டின 
்கத்ை உ்ைத  துக 
ச்காண்டு உள்்ை செனறு 
்பாரதத ்்பாது ்படுக்்க 
அ்்ற யில், சமத்த யில் 
சுற்றப்்படை நி்்ல யில் 
்ம்கா வின அழு கிை பிணம 
கிைந் துள்ைது. 

இ்த ை டுதது விொ 
ர்ண நைத திை ்்பாலீ ொர, 
்ம்கா்ை ச்கா்்ல செய்து 
விடடு ெர திக ஷா தப் பி
்ைா டி ை்த சதரிந்து 
ச்காண்டு ச்கா்்ல ைழககு 
்பதிவு செய்த னைர. அை ் ரத 
்தை தனிப்்ப்ை அ்மத
த னைர. 

இந் நி ் ்ல யில் மத திை 
பிர ்தெ மாநி ்லம, ந்கைா  
்பகு திககு சரயி லில் செனறு 
ச்காண் டி ருந்த ெரத திக 
ஷா்ை சரயில்்ை ்பாது

்காப் புப் ்ப்ை ்்பாலீ ொர 
்்கது செய்து ்காைல் து்்ற 
அதி ்கா ரி ்க ளி ைம ஒப்்ப ் ைத
த னைர. ் ்கது செய்ைப்்படை 
ந்ப ரி ைம ச்கா்்லக்கானை 
்கார ணம குறிதது ்்பாலீ ொர 
விொ ர்ண நைததி ைரு கின
்ற னைர. ைை மாநி ்லங்க ளில் 
அடுதத டுதது நைந் துள்ை 
இவ் விரு ெம்ப ைங்க ளும 
ச்பரும அதிரை ் ்ல்ை ஏற
்ப டுத தி யுள்ைனை. 

குறிப்்பா்க திரு ம ணம 
செய்ைா மல் ஒன்றா்க 
ைாழும ்க்லாச்ொ ரத திறகு 
இந்த மர ணங்கள் எச்ெ
ரிக்்க மணி ஒலிக்கச் செய்
துள்ைனை.  

௧–ம்பக்கத்தாடர்ச்சி
பு்ல னைாய்வு மு்க்ம அதி

்கா ரி ்கள் ்ொத்னை நைததி 
ைரு கி ்றார்கள்.

்ென்னை
சென்னை யில் மண்ணடி, 

ச்காடுங்்க யூர உள் ளிடை 5 
இைங்க ளில் ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள் 
்ொத்னை நைததி ைரு கி ்றார
்கள். ்ொத்னை ந்ை ச்ப றும 
வீடு ்க ளில் ்பாது ்காப் புக்கா்க 
சென்னை மாந ்கர  ்்பாலீ ொர 
குவிக்கப்்பட டுள்ை னைர.

்ொத்னை ந்ை ச்ப றும 
வீடு ்க ளில் உள்ை ைர்க ளி ைம 
சதாைரந்து ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள் 
விொ ர்ண நைததி ைரு கி
்றார்கள்.
மயிலாடுது்ை–திருச்சி
மயி ்லா டு து்்ற மாைட

ைம தரங்கம்பாடி தாலு்கா 
ைை ்க்ர சினனை ்ம்ல 
சதரு்ை ்ெரந்த எம.
்்க.முொ கு தீன ம்கன மு்க
மது ் ்பெல் (32) என்ப ை ரது 
வீட டில் இனறு ்கா்்ல 6.30 
மணி யில் இருந்து ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம (என.ஐ.ஏ.) 
அதி ்கா ரி ்கள் ்ொத்னை 
்மறச ்காண் டுள்ை னைர . 
இந்த ்ொத ் னை யில் மூனறு 
அதி ்கா ரி ்கள் ஈடு ்பட டுள்ைது 
குறிப் பி ைததக்கது. 

முொ கு தீன அை ரது ம்கன 
மு்க மது ்்பெல் இரு ை ரும 
மஸ்கட நாட டில் டி்ர ை ரா்க 
்பணி ைாறறி ைரு கி ்றார்கள் 
என்பது குறிப் பி ைததக்கது.

இந்த ்ொத்னை சதாைர
்பா்க செய்தி ்ெ்க ரிக்க சென்ற 
செய் தி ைா ைர்க ளு ைன அை
ரது உ்ற வி னைர்கள் ைாக கு ைா
தத  தில் ஈடு ்படை்த 
சதாைரந்து ்்பாலீ ொர அைர
்க்ை ெம ர ெம செய்த னைர.

இ்த ்்பால் திருச்சி பீம ந
்கர நியூ ராொ ்கா்ல னி யில் 
ைசிதது ைரும ்ெகதா வூத 
என்ப ை ரது வீட டி லும 
என.ஐ.ஏ. அதி ்கா ரி ்கள் 
்ொத்னை நைததி ைரு கின
்ற னைர.

்தன்காசி
சதன்காசி ்பகு தி ் ைச் 

்ெரந்த ைர அப் துல் அஜீஸ. 
இை ரது ம்னைவி ெரினைா 
ஆயிஷா. இைர இ்லத தூர 
அ ரு ் ்க  உ ள் ை 
திரு சைாற றி யூர ்பகு தி ் ைச் 
ொரந்த ைர. 

இைர்கள் இரு ை ரும திரு
ம ணம செய்து செங 
்்காட்ை ்க்ை ை நல் லூர 
ொ்்ல யில் உள்ை அச்ென பு
தூர  சமயின ்ராட டில் 
உள்ை ஒரு வீட டில் ைாை
்்கககு குடி யி ருந்து ைரு கின
்ற னைர. 

அ்த சமயின ்ராட டில் 
உள்ை ஒரு ்பகு தி யில் ம்லர 
எனும ச்பை ரில் ்கட டி ைப் 
ச்பாருட்கள் மற  றும 
்ைல்ஸ ்க்ை நைததி ைரு
கின்ற னைர.  ்கைந்த 4 மாத ்கா்ல

மா்க ைாை்்க வீட டில் தஙகி 
இஙகு சதாழில் செய்து ைரு
கின்ற னைர.  

இந்த நி்்ல யில் இனறு 
அதி ்கா்்ல 5.30 மணி அை
வில் ்தசிை பு்ல னைாய்வு 
மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள் 3 ்்பர  
அை ரது வீட டில் ்ொத்னை 
நைததி ைரு கின்ற னைர. இதன 
சதாைரச் சி ைா்க அந்தப் ்பகு
தி யில் சுமார 50–ககும ்மற
்படை ்்பாலீ ொர ்பாது ்காப்பு 
்பணி யில் ஈடு ்ப டுததப்்பட
டுள்ை னைர. 

்ெல்்ல
சநல்்்ல  மாைடைம சுத

த  ம ல் லி  ்க ா ை ல் 
நி்்ல ைத திறகு உட்படை 
்கரிக்கா ்தாப்பு ்பகு தி யில் 
அனைர தீன என்ப ை ரது வீட
டில் இனறு அதி ்கா்்ல முதல் 
்தசிை பு்ல னைாய்வு மு்க்ம 
அதி ்கா ரி ்கள் ்ொத்னை 
நைததி ைரு கின்ற னைர.

சநல்்்ல மாைடைம ஏர
ைாடி ்பகு தி்ை ்ெரந்த 
ஆயில் ்க்ை உரி ் ம ைா ைர 
்கமால் என்ப ை ரது வீட டி லும 
்தசிை பு்ல னைாய்வு மு்க்ம 
அதி ்கா ரி ்கள் ்ொத்னை 

நைததி ைரு கின்ற னைர.
்பழனி

்பழனி அரு்்க சநய்க்கா
ரப்்பட டி யில் ராொ மு ்க மது 
என்ப ைர வீட டில் ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள்  
்ொத்னை நைததி ைரு கின்ற
னைர.

்பழனி அரு்்க சநய்க்கா
ரப்்பட டி யில் ்பள் ளி ைா ெல் 
அரு கில் ைசிதது ைரு ்ப ைர 
ராொ மு்க மது ( 35). திரு ம
ணம ஆகி குழந்்த ்கள் உள்
ை னைர. ராொ மு்க மது ்தங
்காய் கு்ைா னில் ்ை்்ல 
செய்து ைரு கி ்றார. இந்த நி
்்ல யில் இனறு அதி ்கா்்ல 
4 மணிககு ராொ மு்க மது 
வீட டிறகு ைந்த ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள் 
ஐந் திற கும ்மற்பட் ைார 
அை ரது வீட டில் ்ொத்னை 
நைத தி னைர. பினனைர அை ரது 
உ்ற வி னைர்க ளி ைம விொ 
ர்ண செய்து ைரு கின்ற னைர. 

முனனை தா்க கி்ைக்கப் 
ச்பற்ற தை ைங்கள் மற றும 
த்க ைல்்க ளின அடிப்்ப ் ை
யில் நைந்து ைரும இந்த 
்ொத ் னை யில் அடுதத ்கடை
மா்க ைார ் ்கதா ்கப் ்்பாகின
்ற னைர ? எனனை ச்பாருட்கள் 
்்கப்்பற்றப் ்்பாகின்றது ? 
என்பது ்ொத ் னைக குப்  பின
னைர சதரி ை ை ரும. 

ஏற்க னை்ை ்கைந்த நைம
்பர முதல் டிெம்பர ை்ர ்பல்
்ைறு வீடு ்க ளில் ்தசிை பு்ல
னைாய்வு மு்க்ம அதி ்கா ரி ்கள் 
்ொத்னை நைததி இருந்த
னைர.  சிறிை ்கா்ல இ்ை சை
ளி யில் மீண் டும ்தசிை பு்ல
னை ா ய் வு  மு ்க ் ம 
அதி ்க ா  ரி  ்க  ளின இந்த 
்ொத்னை ச்பறும ்பர ்ப
ரப்்்ப ஏற்ப டுததி இருக கி
்றது. தமிழநாடு மட டு மல்்ல 
்்கரைா, ்கரநா ை்கா உள்
ளிடை 60 இைங்க ளில் இந்த  
்ொத்னை நைந்து ைரு கி ்றது. 

60 இடங்களில் இன்று...
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திருப்பூரில் மு்கமது

ரிஸ்ான வீட்டில்
என.ஐ.ஏ. அதி்காரி்கள்
பொத்னைெடததினைார்்கள்.
பினனைர்அ்ர்்கள்மு்கமது
ரி ஸ ் ா ் னை
விொர் ைக்கா்க ்்பங்க
ளூர்அ்ழதது் ெனைனைர்.

்கடநதஆண்டினெ்ம
்பர்மாதம மங்களூரில்
குண்டு் ்டிப்புெம்ப்ம
ெடநதது.இது் தாடர்்பா்க
அ்ரிடம விொர்ை
ெடததப்்பட உள்்ளதா்க
என.ஐ.ஏ. அதி்காரி்கள்
தரப்பில் ்தரிவிக்கப்்பட்
டது.

திருப்பூர்  வாலிபரை
பெங்களூருக்கு அழைத்துச் பென்ற 

என.ஐ.ஏ. அதி்காரி்கள்!

டடல்லியில் ்காதலிரை ட்கான்று குளிர்்ாதனப் டபட்டியில் அரடதத ்காதலன்:

மராட்டியத்தில் ்காதலிழய ப்கானறு ெடுக்ழ்கயில் சுற்றிய வாலிெர்!
அழுகிை நிரலயில் பிணம் மீட்பு!!

்டல்லி்காதல்ப�ாடி

மராட்டிய்காதல்ப�ாடி

சிட்ல பாக்கத தில் 
ப�ோக்குவரத்து

விழிப்புணர்வுப�ரணி!
உதவி ஆணை யர் 

ததொடங்கி ணைததொர்!!

சிட்ல்பாக்கததில் ப்பாககு்ரதது விழிப்புைர்வு ப்பரணி்ய உதவிஆ்ையர் ஸ்ரீதர் ்்காடிய் ெதது து்ககி
்்ததப்பாதுஎடுதத்படம.
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்்காைம்பாக்கததில் 10–ஆைது 

மாடியிலிருந்து குதிதது மருததுை ்கல்லூரி 
மாணவி தறச்கா்்ல செய்து ச்காண்ைார. 
அதற்கானை ்காரணம குறிதது ்்பாலீொர 
விொரிதது ைருகின்றனைர.

சென்னை ்்காைம்பாக்கம அம்்பத்கர 
்ராடு ்பகுதி்ைச் ்ெரந்தைர ராமசுப்பு 
(64). இைர சரயில்்ையில் ஏ.ஜி.எம.மா்க 
்பணிபுரிந்து ஓய்வு ச்பற்றைர. தற்்பாது 
சமட்ரா சரயில் அட்ைஸரா்க 
்பணிபுரிந்து ைருகி்றார.  

இைருககு 2 ம்கள்்கள் உள்ைனைர. அதில் 
மூதத ம்களுககு திருமணம ஆகிவிடைது. 
2 ைது ம்கள் நிதைஸ்ரீ (ைைது 22) சென்னை 
்்க.்்க ந்கர இ.எஸ.ஐ. மருததுைக 
்கல்லூரியில் மூன்றாம ஆண்டு எம.பி.பி.

எஸ. ்படிதது 
ைந்தார.  

இைர ்கா்்ல 
9 மணி அைவில் தாங்கள் தஙகி இருந்த 
அப்்பாரடசமண்டின 10–ஆைது 
மாடியிலிருந்து குதிதது தறச்கா்்ல 
செய்து ச்காண்ைார.  இதுகுறிதது த்கைலின 
்்பரில் ெம்பை இைததிறகு ைந்த அ்ொக 
ந்கர எஸ.ஐ. நா்கராென த்்ல்மயி்லானை 
்்பாலீொர மாணவியின உை்்ல 
்்கப்்பறறி பி்ரத ்பரி்ொத்னைக்கா்க 
ஓமந்தூரார அரசு மருததுைம்னைககு 
அனுப்பி ்ைதது விொர்ண 
்மறச்காண்டு ைருகின்றனைர.

 முதற்கடை விொர்ணயில் மாணவி 
்்கப்்பை எழுதிை துண்டு சீடடு 
்்கப்்பற்றப்்படைதா்க கூ்றப்்படுகி்றது. 

அதில் இந்த முடிவு தானைா்க எடுததது 
எனறும எனைககு கி்ைதத அப்்பா, அமமா 
நல்்லைர்கள் எனை எழுதப்்படடுள்ைது. 
மாணவியின இ்றப்புககு ெரிைானை ்காரணம 
சதரிைாத நி்்லயில் ்்பாலீொர 
்மறச்காண்டு விொர்ண நைததி 
ைருகின்றனைர.  

குறிப்்பா்க இனறு ஆண்டு ்தரவு 
சதாைங்க உள்ை நி்்லயில் ்தரவு ்பைம 
்காரணமா்க தறச்கா்்ல செய்து 
ச்காண்ைாரா அல்்லது ்ைறு ஏ்தனும 
்காரணங்கள் உள்ைனைைா என்பனை 
உள்ளிடை்ை குறிதது விொர்ண 
்மறச்காண்டு ைருகின்றனைர. தறச்கா்்ல 

என்பது இறுதி முடிவு அல்்ல. மனித 
உயி்ர மாய்ததுக ச்காள்ைதற்கானை 
உரி்ம எைருககும இல்்்ல. 

தறச்கா்்ல எண்ணம ்ம்்லாஙகும 
்நரததில் உரிை ஆ்்லாெ்னை ச்பற்றால் 
அதிலிருந்து விடு்படடு ைரும ்கா்லங்களில் 
புதிை ைாழக்்க்ை ைாழ்லாம. 
அதற்கா்க்ை மாநி்ல சு்காதாரதது்்றயின 
தறச்கா்்ல தடுப்பு எண் 104, மறறும 
ஸ்ந்கா தறச்கா்்ல தடுப்பு உதவி எண் 
044 –24640050 என்ற எண்்க்ை 
சைளியிடடுள்ைது. இத்னை சதாைரபு 
ச்காண்டு உரிை ஆ்்லாெ்னை்க்ை 
ச்ப்ற்லாம.

க்காடம்பாக்கததில் துைை ்ம்பவம்:

10–ஆவது மாடியிலிருந்து குதித்து மருத்துவ மாணவி தற்ப்காழை!
்காைணம் என்ன? கபாலீஸ் வி்ாைரண!!

புது்டல்லி,பிப்.15
சைல்லி, மும்்பயில் உள்ை பி.பி.

சி.அலுை்ல்கங்களில் ைருமானை ைரிதது்்ற 
உைரதி்காரி்கள் ்நறறு அதிரடி ்ொத்னை 
நைததினைா ர்கள் .  ஊழிைர்களின 
ச ம ா ் ்ப ல் ் ்ப ான ்க ள்  ம ற று ம 
்்லப்ைாப்்க்ை ைருமானை ைரிதது்்ற 
உைரதி்காரி்கள் ்பறிமுதல் செய்து ஆய்வு 
நைததினைர. 

ஊழிைர்களின ஒரு குறிப்பிடை 
தரப்பினைர வீடடுககுச் செல்லுமாறு 
்பணிக்கப்்படைனைர.  மற்றைர்கள் 
அலுை்ல்கங்களி்்ல்ை இருககுமாறு 
்பணிக்கப்்படைனைர. விடிை விடிை 
்ொத்னை சதாைரந்து நைததப்்படைது. 

இந்த அதிரடி 
்ொத்னையின 
்்பாது  ்ப்ல 
முககிை தரவு்கள் 
சிககியுள்ைதா்க சதரிகி்றது. ்ொத்னைககு 
ஒதது்ழப்பு அளிதததா்க பி.பி.சி.
அலுை்ல்கங்க்ைச் ்ெரந்த அதி்காரி்கள் 
சதரிவிததுள்ைனைர. ்ொத்னை விை்காரம 
சதாைர்பா்க ைருமானை ைரிதது்்ற 
அதி்காரி்கள் அதி்காரப்பூரைமா்க முழு 
விைரங்க்ை சைளியிைவில்்்ல. 
இதனைால் யூ்கங்கள் சி்ற்கடிததுப் 
்ப்றககின்றனை. ‘1975–77–ல் இந்திரா்காந்தி 
சநருக்கடி நி்்ல்ை ச்காண்டு ைந்தார. 
அ்த இன்்றை ்பா.ெ.்க.வின 

முன்னைாடிைானை ்பாரதிை ெனை ெங்கம 
ைன்மைா்க எதிரததது. ஆனைால் 
இப்்்பாது அறிவிக்கப்்பைாத சநருக்கடி 
நி்்ல்ை ்மாடி ச்காண்டு ைந்துள்ைார. 
ெனைநாை்கத்த ்பா.ெ.்க.வினைர சநரிதது 
ைருகி்றார்கள்’ எனை சிை்ெனைா எம.பி.
ெஞெய் ராைத விைாசியுள்ைார. ‘பி.பி.சி.
அலுை்ல்கங்களில் ைருமானை ைரிதது்்ற 
அதி்காரி்கள் ்ொத்னை நைததியுள்ைனைர. 
இது எதிர்பாரக்கப்்பைாத நி்கழவு அல்்ல 
மததிை அரசு ்ைறு எவ்ைாறு செைல்்படும?’ 
எனை திரிணாமுல் ்காஙகிரஸ எம.பி.மகுைா 
சமாய்தரா விமரசிததுள்ைார.

‘ைாரும ெடைததுககு ்ம்லானைைர 
கி்ைைாது எந்த அ்மப்பும ெடைததுககு 
்ம்லானைது அல்்ல ைருமானை ைரிதது்்ற 
அதி்காரி்கள் தங்கைது ்கை்ம்ை 
செய்துள்ைார்கள். சைல்லியிலும 
மும்்பயிலும உள்ை பி.பி.சி.
அலுை்ல்கங்களில் நைததப்்படை 
்ொத்னை்கள் சதாைர்பானை விைரங்க்ை 
ைருமானை ைரிதது்்ற அதி்காரி்கள் 
சைளியிடுைார்கள்’ எனை மததிை செய்தி 
ஒளி்பரப்புதது்்ற அ்மச்ெரும 
்பா.ெ.்க.மூதத த்்லைருமானை அனுராக 
தாககுர கூறினைார.

டடல்லி, மும்ரப பி.பி.சி.அலுவல்கங்களில்

வருமான வரிததுரை இன்றும் க்ாதரன!
ட்ல்கபான்்கள், கலப்டாப்்கள் பறிமுதல்!!
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