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அகனததல� ம�ணவர அகமபபம நட�ததம ச'�தககடடம

இலஙக� ச�	�ல
� �மததவக �ட�
யம (ச�	.�.�.)  �ம� �மததவததக�	ன அகனததல� 
ம	ணவர�ள (ஐ.எஸ.எஸ.இ.)  அகமபபம, ஜன	த
பத
 மஹ
நத இர	ஜபகவ*ன அர�	ங�தத
ன	ல 
தடதத கவக�பபடடரககம ��ல அர�
யல க�த
�க2யம வ*டதகல ச�யயக ச�	ர 
மனசனடதத
ரககம ப*ரச�	ரதத
ன ப	�ம	�,  ஜனவர 8  அனற மதத
ய மகலய� ந�ர	ன 
தலவ	க�கலய*ல சப	தக கடடசம	னக= நடததவள2ன.  இநதப ப*ரச�	ரம,  அர�	ங�தத
ன 
த	ககதல�2?ல இரநத சத	ழ
ல	2 வரக�தத
னதம ஒடக�பபடட மக�2தம ஜனந	ய� 
உரகம�க2 �	பபதற�	ன பரநத சப	ர	டடதத
ன ப	�ம	கம.

2009  சம ம	தம ப*ரவ*கனவ	த தம
ழGழ வ*டதகலப பல
�ளகக எத
ர	ன இனவ	த யதததத
ன 
மடவ*ன ப*னனர "பயங�ரவ	த �நசத� நபர�2	�"  சம	ர 11,000  தம
ழர�ள வகர தடதத 
கவக�பபடடனர.  இநத ஆணட மறபகத
ய*ல ந	டடன அவ�ர�	லச �டடம அ�ற=பபடட 
சப	த
லம, 6,000 ககம சமறபடடவர�ள இனனமம வ*�	ரகணய*ன=
 தடதத 
கவக�பபடடள2னர.

மழ ச�	ழமப அர�
யல ஸத	பனமம இநத ப�
ரங� ஜனந	ய� உரகம மQ=லகக உடநகதய	� 
இரக�
ன=ன. ஐக�
ய சத�
யக �ட�
 (ய.என.பS.), மக�ள வ*டதகல மனனண* (சஜ.வ*.பS.) சப	ன= 
எத
ரக �ட�
�ள அர�	ங�தத
ன யததததககம தடதத கவபபக�ளககம மழகமய	� 
ஆதரவ2?ததன. இசத சப	ல, தடதத கவபபதற�	ன �டடபரவத தனகமகய ஏறறகச�	ணடள2 
தம
ழ சத�
யக கடடகமபபம,  "அவர�ள மQத கற=ஞ�	டடங�ள அலலத வ*டதகல 
ச�யயங�ள" எனச= அர�	ங�ததகக அகழபப வ*டக�
ன=த.

ச�	.�.�.  ஆரமபதத
ல
ரநசத இகடவ*ட	மல யதததகத எத
ரதத வநதசத	ட,  தம
ழ மக�2?ன 
ஜனந	ய� உரகம�க2 �க2க�	மல ப	த�	தத வநதள2த. தடதத கவபபக�க2 �ணடனம 
ச�ய�
ன=,  ��ல அர�
யல க�த
�க2யம உடனடய	�வம ந
பநதகனய*ன=
யம வ*டதகல 
ச�யயக ச�	ர�
ன= ஒசர �ட�
 ச�	.�.�.  மடடசம.  அடபபகட ஜனந	ய� உரகம�க2ப 
ப	த�	பபத எனபத, மதல	2?ததவ மக=கமகக எத
ர	�வம ச�	�ல
� ச�	ளக��ளக�	� 
அரபபண*ததகச�	ணட ஒர சத	ழ
ல	2ர�2தம வ*வ�	ய*�2தம அர�	ங�தகத ஸத	ப*க�வம, 
சத	ழ
ல	2ர�க2யம மறறம அவர�ளககப ப*னன	ல �
ர	மபப= சவகஜனங�க2யம 
சய	தGனம	� அண*த
ரடடவதடன ப*ரக� மடய	மல ப*கணக�பபடடள2த.

ச�	.�.�.  மறறம ஐ.எஸ.எஸ.இ.யம சத	ழ
ல	2ர�ள,  இக2ஞர�ள,  பதத
ஜGவ*�ள மறறம உல� 
ச�	�ல
� வகலத த2 வ	��ர�க2யம கடடதத
றக வரக� தரம	றம எமத ப*ரச�	ரததகக 
ச�யலக�ததடன ஆதரவ2?ககம	றம அகழபப வ*டக�
ன=ன.
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