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வ�ய�ழக க	ழம� ��ம�, ய�ழபப�ணதத	ல ச����	� ��ததவக கட�	ய�ன (ச��.�.க.) இர உறபப�னரகம$ மகத ச�யத 
இ�ஙமக இர�ணவதத	னர, அவரகம$ �டட வ�சர�த��க வ���ரமண ச�யதசத�ட ப�னனர அவரகள �.த�ன �ரரரத	ய�ன 
த�ககதலககம த	டட�	டடனர.  ஜன�த	பத	 �ஹ	நத இர�ஜபகவ�ன அர��ஙகதத	ன�ல ந	ம� ந	றததபபடடள$ அர� 
பமடக$�ல கட�	ககம �றறம அதன உறபப�னரக$9ன ஜனந�யக உரம�களகக ச�லம சத�டககபபடட இநத 
சவ$9பபமடய�ன த�ககதம� ச��.�.க. கணடனம ச�யக	னறத.

இரணட ஆணடகளகக மனனசர ப�ரவ�மனவ�த த�	ழ@ழ வ�டதம�ப ப�	கள இர�ணவதத�ல நசககபபடட சப�த	லம, 
த@வ�ன மழ வடகக க	ழககம இறகக��ன இர�ணவ ஆகக	ர�	பப�ல உள$ன.  இநத ��க�ணஙக$9ல,  கற	பப�க வடகக	ல 
ய�ழபப�ணக கட�ந�டடல இர�ணவததகக பரநத அத	க�ரஙகள உள$ன.

ய�ழபப�ணதத	ல ஞ�ய�றறக க	ழம� ச��.�.க. நடததவள$ பக	ரஙக கடடததகக�க இர�ச�நத	ரன சதர�ன, 41, மதத�	ஙகம 
மரக�னநதன, 40,  ஆக	ய இர கட�	 உறபப�னரகள வ�$மபர சவசர�டடகம$ ஒடடகசக�ணடரநதனர. இரக�	ய தடபப 
மக�ஙக$9ல இர�ணவதத�ல அமடதத மவககபபடடள$ �க� அர�	யல மகத	கம$யம ந	பநதமனய�னற	 வ�டதம� 
ச�யயக சக�ரம ப�ரச��ரதத	ன ப�க��கசவ ச��.�.க. இநதக கடடதமத ஏறப�ட ச�யத	ரநதத.

ச��ர ��ம� 4 �ண�ய$வ�ல, ய�ழபப�ண நகமர அணடய கரநகர �.ன �நமதகக அரக	ல சதர�னம மரக�னநதனம 
வ�$மபர சவசர�டடகம$ ஒடடகசக�ணடரநதமத மனற �Qரமடயண�நத பமடய�னர அவத�ன9ததகசக�ணடரநதனர. 
ச��.�.க.  உறபப�னரகம$ அமழதத அவரகள,  கட�	 அர��ஙகதத	டமம இர�ணவதத	டமம அன�த	 சபறறத� என 
வ���ரததனர.

�ணடபததககள நடககம கடடததகக சப��	ஸ அன�த	 சதமவய�லம� என சதர�னம மரக�னநதனம 
சதரவ�ததனர.  ச��.�.க.  உறபப�னரகம$ தடதத மவதத பமடய�னர ஒர உயர அத	க�ர வரமவமர க�தத	ரகக 
சவணடம எனறனர.

10 ந	�	டஙக$9ல அஙக வநத அநத அத	க�ர, கட�	ய�ன தம�வர �றறம ய�ழபப�ண அம�பப�$ரன சபயரகள உடபட 
வ�பரஙகம$க சகடகத சத�டஙக	ன�ர.  அவர சதர�ன �றறம மரக�னநதன9ன மகவரகம$யம,  அவரக$த 
மகசத�ம�சப�	 இ�ககஙகம$யம �றறம அவறற	ல அவரகளடன சத�டரபசக�ணடவரக$9ன இ�ககஙகம$யம 
எழத	கசக�ணட�ர.

அநத அத	க�ர வ���ரததகசக�ணடரககம சப�சத இனனம ஆற பமடய�னர �	வ�ல உமடய�ல ச��டட�ர 
ம�கக	ளக$9ல அஙக வநதனர.  ச��.�.க.  அநத வ�$மபர சவசர�டடகம$ அச�டதத இடம எத �றறம அதறக 
எஙக	ரநத பணம வநதத சப�னற சகளவ�கம$ அவரகள சகடடனர.  அவரகள ச��.�.க.  உறபப�னரக$9ன அமடய�$ 
அடமட இ�ககஙகம$ எழத	கசக�ணடதடன அவரகம$ தன9ததன9ய�க பமகபபடம எடததனர. 

ச��ர ��ம� 4.55  �ண�ய$வ�ல அநத இர�ணவ அத	க�ர “ப�ரச�	மனய�லம�”  ந@ஙகள சப�க��ம எனக கற	 
சதர�மனயம மரக�னநதமனயம ச�ல� அன�த	தத�ர. சப��	ஸ அன�த	 சபற�தத �டடச� ப�ரச�	மன என அவர 
கற	ன�ர. பமடய�னர நல�வரக$�க க�டடகசக�ள$ மயனற சப�த	லம அபகரதத வ�$மபர சவசர�டடகம$ சக�டகக 
�றததனர.

ச��.�.க. உறபப�னரகம$ தடதத மவததத �றறம வ�பரஙகம$யம பமகபபடஙகம$யம எடததத சப�னற அமனததம 
�டட வ�சர�த நடவடகமகக$�கம.  ச�லம,  இநத �மபவஙகள ப�தக�பப பமடய�னர �டடதமத �.றவமத சக�டடடக 
க�டடவசத�ட,  ய�ழபப�ணதத	ல “�	வ�ல ஆட�	மய”  ஸத�ப�ததள$த�க அர��ஙகம கற	கசக�ளவமதயம சப�யசயன 
ந	ரப�ததள$த.

சதர�மனயம மரக�னநதமனயம வ�டவ�தத	ரநத�லம,  அநத அத	க�ரயம பமடய�னரம அவரகம$ மனனம 
ப�னன��க ப�னசத�டரநதனர.  ஒர எரசப�ரள ந	ம�யதத	ல ந	னற ச��.�.க.  உறபப�னரகள,  அநத இர�ணவ அத	க�ர 
சத�ம�சப�	ய�ல சத�டரபசக�ளவமத கணடனர. அவரகள அஙக	ரநத பறபபடம சப�த, த	டசரன அஙக வநத ஒர நபர 
“சடய”  என கதத	கசக�ணட அவரகம$த த�கக	ன�ர. அபசப�த பமடய�னர அமதப ப�ரததகசக�ணடரநதனர. சதர�னம 
மரக�னநதனம ச��டட�ர ம�கக	ளடன கQசழ தள$பபடட சப�த	லம, க�யஙகள ஏத�	னற	 தபப�கசக�ணடனர. 

அநதக கணடன �Qரமடயண�ய�த ஒர �	பப�ய�க இரககக கடம அல�த இர�ணவததடன ச�ரநத ச�யறபடம 
தமணபபமடக கழமவச ச�ரநதவர�க இரககக கடம.

ய�ழபப�ண சப��	��ர ச��.�.க.  ச�யத மமறபப�டமட சநறற தயககததடசனசய ஏறறகசக�ணடனர.  சதர�ன9ன 
ச��டட�ர ம�கக	ள ய�ழபப�ண சப��	சகக சக�ணடவரபபடடரநத சப�த	லம,  ய�ர�ல சக�ணடவரபபடடத எனபமத 
கற சப��	��ர �றததவ�டடனர.  இர�ணவம �மபநதபபடட வ�டயஙக$9ல வழம�ய�கசவ சப��	��ர நடவடகமக 
எடபபமத தவ�ரதத வரக	னறனர.

ந�னக�ம அக	�தத	ன அமனதத�கக கழவ�ன இ�ஙமகப பகத	ய�ன ச��.�.க.,  ப�	களகக எத	ர�ன யதததமத 
எத	ரபபத	லம ஜனந�யக உரம�கம$க ப�தக�பபத	லம ஒபப�டமடய�த ��தமனகம$க சக�ணடள$த. அத ப�	க$9ன 



ப�ரவ�மனவ�தததகக எநதசவ�ர அர�	யல �லமகயம சக�டகக�த அசத சவம$,  வடகக �றறம க	ழகக	ல இரநத 
தரபபககம$ த	ரபப�யமழகக இமடவ�ட��ல சக�ரவநதள$த.

ய�ழபப�ணதத	ல உள$ ச��.�.க.  உறபப�னரகள,  �	கவம கடம�ய�ன யதத ந	ம�ம�க$9ன கQழம �றறம இபசப�த 
இர�ணவ ஆகக	ர�	பப�ன கQழம ச����	� அமனதத�கவ�த மனசந�கக	றக�க சப�ர�ட வரக	னறனர.  இத ஸ�ஙக�-
ஈழம ச����	� கடயரம� ஸத�ப�பபதறக�ன ஐகக	யபபடட சப�ர�டடதத	ல �	ஙக$,  த�	ழ �றறம மஸ�	ம 
சத�ழ	��$ரகம$ ஐகக	யபபடததவதறக�ன நடவடகமகய�கம.  இதன ம�ம �டடச� த�	ழ �கக$9ன ஜனந�யக 
உரம�கம$ உறத	பபடதத மடயம.

சதர�னம மரக�னநதனம ப�ரச��ரம ச�யதசக�ணடரநத ச��.�.க.  கடடம இநத சவம�த த	டடதமத 
அடபபமடய�கக சக�ணடத�கம. யதததத	ன சப�தம அதன ப�னனரம “ப�	 �நசதகநபரக$�க” வ���ரமணய�னற	 தடதத 
மவககபபடடள$ ஆய�ரககணகக�ன,  ப�ரத�ன��க த�	ழ அர�	யல மகத	கம$ உடனடய�கவம ந	பநதமனய�னற	யம 
வ�டதம� ச�யய��ற கட�	 சக�ரக	னறத.

ச��.�.க.  அடபபமட ஜனந�யக உரம�கம$க ப�தக�பபதன வ�ம$வ�க,  அத இ�ஙமக இர�ணவதத	னதம 
சப��	��ரனதம இ�கக�க	வநதள$த. யதததத	ன சப�த, இர�ணவததடன ச�ரநத ச�யறபடம அர��ஙக-��ரப சக�ம�ப 
பமடக$�ல நறறககணகக�னவரகள கடததபபடட சக�ல�பபடடள$னர.  2007  ��ரச ��தம,  ச��.�.க.  உறபப�னர�ன 
நடர�ஜ� வ��ச�ஸவரனம அவரத நணபர �	வந�தன �த	வதனனம சவ�மனய�ல க�ண��ல சப�ய�னர.  அவரகள 
கடறபமட மக�மகக அரக	ச�சய கமட�	ய�ல க�ணபபடடனர.

இர�ணவ ஆகக	ர�	பப �றறம ச�����ன வ�ழகமக ந	ம�ம�கள �மபநத��க த�	ழரகள �தத	ய�ல �Qறறம 
வ$ரச�	யமடவத பறற	 அர��ஙகமம இர�ணவமம கவம�சக�ணடரபபத சத$9வ.  சதறக	ல சத�ழ	��$ரகள, 
��ணவரகள �றறம வ�வ��ய�களம அர��ஙகதத	ன �	ககன நடவடகமககளகக எத	ர�க சவம� ந	றததஙக$9லம 
ஆரபப�டடஙக$9லம ஈடபடவத அத	கரகக	னற அசத சவம$,  வடகக	ல அம�த	ய�னம� வ$ரச�	யமடவத பறற	 
அவரகள கற	பப�க அககமற சக�ணடள$னர.

வடகக	ல ஆரபப�டடஙகள �றறம ஏமனய அர�	யல கட�	க$9ன நடவடகமககள �.த ப�யம மயற�	கம$ இர�ணவம 
உகக	ர��கக	யள$த. ஜனவர 17 அனற, �ககள வ�டதம� மனன9ண�ய�ல இரநத ப�ரநத ச�னறள$ �ககள சப�ர�டட 
அம�பப�ன உறபப�னரகள,  த�த ச�யறப�டட�$ரகள இரவர க�ண��ல சப�னதறக எத	ர�க ஆரப�டடம ஒனமற 
ஏறப�ட ச�யவதறக�க ய�ழபப�ணததககப பயண�பபமத இர�ணவம தடததத.

ஜனவர 20 அனற, ப�தக�பபச ச�ய��$ர சக�ட�பய இர�ஜபக, ய�ழப�ணதத	ல க�ண��ல சப�னவரகள �மபநத��ன 
சப�ர�டடஙகம$ ந	ர�கரதத, ப�த	ககபபடடவரகம$ “பயஙகரவ�த	கள”  என மதத	மரகதத	ன�ர. “க�ண��ல சப�னவரகள 
எனற கறபபடபவரகள �	�ரத படஙகம$ தகக	கசக�ணட த	ரபவரகள,  �டடவ�சர�த அம�பபகக$9ல 
ச�ரநதசக�ணடவரகம$ப பறற	சய வ���ரகக��ற சக�ரக	னறனர. இநத பயஙகரவ�த	கள �மபநத��க ஆயதப பமடகள 
சப�றபசபறக மடய�த,” என அவர ப�ரகடனம ச�யத�ர.

அசத வ�ரம, பணரவ�ழவ ஆமணய�$ர ச�ஜர சஜனரல �நதன ர�ஜகர, எநதசவ�ர வ�டதம� ச�யயபபடட அர�	யல 
மகத	யம,  அர��ஙகதமத தகக	வ@� மயற�	ககம அம�பபக$9ல ச�ரநதசக�ணட�ல இர�ணவம அவரகம$க மகத 
ச�யயம,  என எச�ரதத�ர.  க�ண��ல சப�னவரகள பறற	 வ���ரகக��ற அல�த அர�	யல மகத	கம$ வ�டதம� 
ச�யய��ற வ�டககபபடம எநதசவ�ர சக�ரகமகமயயம அர��ஙகம சப�றததகசக�ள$�த எனபமதசய இநதக 
கரததககள எச�ரகக	னறன. 

ச��.�.க. அர�	யல மகத	கம$ வ�டதம� ச�யவத உடபட அதன சவம�த த	டடதத	றக�க சப�ர�டவமதயம, கட�	மய 
ப�தக�பபதறக�ன ப�ரச��ரதமதயம உகக	ர��ககம. ய�ழபப�ணதத	ல தனத உறபப�னரகளகக நடநதத எனன எனபமத 
வ�$ககவதறக�க சநறற கட�	 நடதத	ய ந	ரபரகள ��ந�டடல அத	க$வ�சன�ர பஙகபறற	ய�ரநதனர.

எ�த கட�	 உறபப�னரகளகக எத	ர�ன இர�ணவ வனமமறமய கணடனம ச�யய��றம எ�த கட�	மய 
ப�தக�கக��றம ச��.�.க.  சத�ழ	��$ரகளககம இம$ஞரகளககம அமழபப வ�டகக	னறத.  மழதசத�ழ	��$ 
வரககமம அதனத அடபபமட உரம�களகக�க சப�ர�டடததகக வரம ந	ம�ய�ல,  இததமகய ஜனந�யக-வ�சர�த 
வழ	மமறகம$ பயனபடததவத�னத,  சத�ழ	��$ வரககததகக எத	ர�க அர��ஙகமம ப�தக�பபப பமடகளம தய�ர 
ச�யத வரம சப��	ஸ-அர� ஒடககமமற பறற	ய ஒர எச�ரகமகய�கம. 

-----------------------------------------------

ச���ல�� �மததவக �ட��ய�ன கடடம ஏறப�ட ச�யயபபடடரநத வ2ர��ங�ம மணடபததககப சப�றபப�ள4ய�ன 
ய�ழ.  ம�வடட கடட"வ �கப தகலவர ஆர.  இர�ஜ�ர�ம மணடபதகத ச��டக� மறததவ�டட�ர.  ப�த��பப 
அகமசசம ஜன�த�பத� ப�த��பபப பகடயம அர��ங�ததகக எத�ர�ன �ட���ளகக மணடபதகத ச��டக�க கட�த 
எனற எச�ரததளளத�� அவர சதரவ�தத�ர.  இதன�ல ச��.�.�.  ஜனவர 29  ஏறப�ட ச�யத�ரநத கடடம இரததச 
ச�யயபபடடளளத.  இநத அ"�கக�ய�ல க"�பப�டபபடடளளவ�ற இததக�ய ஜனந�ய� வ�சர�த நடவடகக�கய 
�டகமய�� �ணடனம ச�யய மனவரம�ற ந�ம அகனவரககம சவணடச��ளவ�டக��னச"�ம.
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