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பெயர் மாற்றம்
M   ASAITHAMBI,    

தந்த  பெயர்   :     
N.Murugesan,      பி்றநத தததி:  
09.06.1983, எண்.581/1, 6வது 
பதரு, ஐசிஎப் பதறகு காலனி,  
பென்னை–600 038, என்ற 
முகவரியில் வசிக்கும் நான இனி    
M.AASAITHAMBI,   எனறு
அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

M  ASAITHAMBI

பெயர் மாற்றம்
 KUMARESAN THILLAI 

ARASAN,  தந்த பெயர்:   Murugan 
Kumaresan,   பி்றநத தததி:  
08.05.1963,  எண்.5/3, கிருஷ்ணப்ொ 
தலஅவுட், புதுப்தெட்்டை, 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டைம் – 635001,  
என்ற முகவரியில் வசிக்கும் நான இனி      
KUMARESAN THILLAIRASAN,        
எனறு அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

 KUMARESAN 
THILLAI ARASAN

பெயர் மாற்றம்
ABDULLA 

SABARUTHEN,    தந்த பெயர்   
:      Abdulla,    பி்றநத தததி:  
09.03.1957,   எண்.12, S.K.M. நகர், 
ெட்டூர், மாஙகாடு, பென்னை–600 
122, என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 
நான இனி ABDULLA 
SABARUTHEEN, எனறு 
அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

   ABDULLA SABARUTHEN

பெயர் மாற்றம்
 Lakamshi Goutham Kumar,     

தந்த பெயர் :  Bhanji 
Patel Lakamshi,  பி்றநத தததி:  
03.04.1978,   எண்.19, 2வது பதரு, 
தேமாெநதிரா நகர், மீஞ்சூர் அஞ்ெல், 
மீஞ்சூர், திருவள்ளூர் –601 203, என்ற 
முகவரியில் வசிக்கும் நான இனி     
LAKAMSHI GOUTHAM PATEL,   
எனறு அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

Lakamshi Goutham Kumar

பெயர் மாற்றம்
Given Name: Emilda 

Josephine,     க்ணவர் பெயர்   
:     Arun,  பி்றநத தததி:  
14.03.1984, பு.எண்.4/1, 
ெ.எண்.30A, அயயாப்பிள்்ளை 
கார்டைன 2வது பதரு, காலடிதெட்்டை, 
திருபவாறறியூர்,  பென்னை–600 
019, என்ற முகவரியில் வசிக்கும் 
நான இனி    Given Name: Emilda 
Josephine, Surname: Henry 
Babu, எனறு அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

Given Name: 
Emilda Josephine

பெயர் மாற்றம்
Syed Liaqath Hussain,     

தந்த பெயர்   :   Syed Abdul 
Rahman,     பி்றநத தததி:  
01.08.1983, எண்.7/4, திப்பு 
பதரு, 2வது மாடி, ராயப்தெட்்டை,   
பென்னை–600 014, என்ற 
முகவரியில் வசிக்கும் நான இனி    
SYED LIAQUTH HUSSAIN, 
எனறு அ்ைக்கப்ெடுகித்றன.

Syed Liaqath Hussain
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பெயர் மாற்றம்
K.KHADER BAVA,       

எண்.240, அஙகப்ெ நாயக்கன

பதரு, பென்னை–600 001, என்ற 

முகவரியில் வசிக்கும் நான இனி    
K.KADER BAVA,     எனறு

அ்ைக்கப்ெடுகி்றார்.

K.KHADER BAVA
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காஞ்சீபுரம் அருதக தகாவிநதவாடி அகரம் ஊராட்சி, ஸ்ரீ தட்சி்ணாமூர்த்தி தகாவிலில் 
பெயதி மக்கள் பதாடைர்புத்து்்றயின ொர்பில் அ்மக்கப்ெட்டுள்ளை தமிைக அரசின 
ொத்னை விளைக்கப் பு்கப்ெடைக் கண்காட்சி்ய பொதுமக்கதளைாடு புதும்ணத் தம்ெதிகள் 
ொர்்வயிட்டைனைர். 

ரூ.325 க�ோடியில் புதிய அணை...
(1ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி)
இன்றைக்கு பணிகள் ந்ைபபற்று 
வருகிறைது, அந்தப் பணிகள் முடியும் 
்தருவாயில் இருக்கினறைது. .   

ககள்வி: 9 ம்தகுகள் உ்ைவ்தற்கு 
என்ன காரணம்? 

உடடய என்ன ்கொரணம்?
பதில்: 1836ம் ஆண்டு கடைப்படை 

பழ்மயா்ன க்தவ்ண, கிடைத்தடை 
182 ஆண்டுகளுக்கு முனபு, இந்த 
அ்ண கடைப்படடிருக்கினறைது. 
இது முழுவதும் பெஙகற்களால் 
கடைப்படடிருக்கினறைது. கைந்த 
மு்றை 1924, 1977, 2005, 2013ம் 
ஆண்டுகளில் பவள்ளம் வந்த 
பபாழுது, இந்த பகாள்ளிைம் ஆற்றின 
வழியாக, கமல்ண வழியாக உபரிநீர் 
பவளிகயறியிருக்கிறைது. அப்பபாழுது, 
ஐநது, ஆறு நாடகள்்தான 
கமல்ண வழியாக உபரிநீர் 
பவளிகயறியிருக்கிறைது. ஆ்னால், 
்தற்பபாழுது மு்தற்கடைமாக 8 நாடகள் 
ப்தாைர்நது அதிக அளவில் உபரிநீர் 
இ்தன வழியாக பவளிகயறியது. 
அ்தற்குப் பிறைகு இரண்ைாம் கடைமாக, 
12 நாடகள் ப்தாைர்நது அதிக பவள்ள 
நீர், இந்த கமல்ண வழியாக 
பவளிகயறியிருக்கிறைது. அ்தனு்ைய 
அழுத்தததின காரணமாக இது 
்தற்பபாழுது உ்ைநதிருக்கினறைது.   

ககள்வி: ஆண்டுக்தாறும் 
பராமரிக்கப்படடிருக்ககவண்டும், 
இ்்த மு்தலிகலகய பார்ததிருக்க
கவண்டுமல்லவா? 

ரூ.325 க்கொடியில் 
புதிய அடண

பதில்: ஆண்டுக்தாறும் பராமரிததுக் 
பகாண்டு்தான வருகிகறைாம். நாம் 
கூை நனறைாகத்தான இருக்கிகறைாம், 
திடீபரனறு காய்செல் வநதுவிடுகிறைது 
அல்லவா? எல்கலாரும் 
நனறைாகத்தான இருக்கிகறைாம், 
யாருக்காவது கநாய வரும் எனறு 
ப்தரியுமா? இது ்தற்காலிகமாக 
ஏற்படை விபதது. இ்தற்கா்ன புதிய 
திடைம் வகுக்கப்படடிருக்கினறைது. 
பகாடி நைப்படடிருக்கினறைது, 
ஏற்க்னகவ, கமல்ணயிலிருநது 
100 மீடைருக்கு அப்பால் புதிய 
அ்ண ஒனறு கடடுவ்தற்கு அரசு 
நைவடிக்்க எடுததிருக்கினறைது, 
முழு்மயாக இரண்டு பக்கஙகளிலும் 
பகாள்ளிைததில் கடடுகிகறைாம். 325 
ககாடி ரூபாய மதிப்பில் இந்த பகுதியில் 
பெயகிகறைாம், அந்தப் பகுதியில் 
10 கண்மாய இருக்கிறைது, அ்தற்கு 
85 ககாடி ரூபாய மதிப்பில் அந்தப் 
பணி்ய அஙகு துவக்குகிகறைாம். 
ஆககவ, இரண்டு பகுதிகளிலுகம, 
புதி்தாக 100 மீடைருக்கு அப்பால் 
க்தவ்ண கடைப்படும், கிடைத்தடை 
15 மா்தததில் கடடுவ்தற்கு நிபுணர் 
குழு ப்தரிவிததிருக்கினறைார்கள். 
அந்தப் பணிகபளல்லாம் கவகமாக, 
துரி்தமாக ந்ைபபறுவ்தற்குண்ைா்ன 
நைவடிக்்க்ய அரசு 
கமற்பகாள்ளும்.   

ககள்வி: புதிய க்தவ்ண கடடும் 
பணி எப்பபாழுது துவஙகும்? 

விடரவில் துவங்கும் 
பதில்: இப்பபாழுது்தான நிபுணர் 

குழு அ்மக்கப்படடு, pile foundation 
அ்மதது, மு்தற்கடைப் பணி 
ந்ைபபறைகவண்டும், அ்தற்கு 
விரிவா்ன திடை அறிக்்க ்தயாரிக்க 
படடு, வி்ரநது கவகமாக துரி்தமாக 
அந்தப் பணிகள் ந்ைபபற்று, அ்தற்கு 
estimate ்தயாரிக்கப்படடு, அ்்த 
எந்த வடிவததில் கடை கவண்டும் 
எனப்்தபயல்லாம் நிபுணர் குழு 
மூலமாக ஆராயப்படடு, அந்தப் பணி 
வி்ரவில் துவஙகும்.   

ககள்வி: ெம்பா விவொயம் 
பாதிக்குமா?   

பதில்: எந்தவி்தததிலும் பாதிக்காது. 
ஏப்னனறைால், கமல்ண்யவிை 
காவிரி 2 அடி கு்றைவாக 
இருக்கினறைது. ஆககவ, இப்பபாழுக்த 
அதில் கிடைத்தடை 15000 க்னஅடி 
்தண்ணீர் பெனறு பகாண்டிருக்கிறைது. 
இதில் மணல் மூட்ை்ய ்வதது, 
ஒனறை்ர மீடைர் ்தற்காலிகமாக 
்தடுப்பு ஏற்படுததியிருக்கினறைார்கள், 
அப்படி ்தடுப்பு ஏற்படுததும்பபாழுது 
எல்லா ்தண்ணீரும் அஙகு 
பெனறு பகாண்டிருக்கும். 
கிருஷணொகரிலிருநது, கபினி 
அ்ணயிலிருநது ்தண்ணீ்ர 
இப்பபாழுது கு்றைதது விடைார்கள். 
இப்பபாழுது கமடடூரிலிருநது வரும் 
்தண்ணீர் 15000 க்னஅடி ்தான.   

ககள்வி: மணல் குவாரியி்னால்்தான 
இந்தப் பிர்சசி்்ன எனறு 
பொல்கிறைார்ககள? 

மணல் குவொரியொல் 
பிரச்சிட்னயொ? 

பதில்: மணல் குவாரிக்கும் இ்தற்கும் 
என்ன ெம்பந்தம். மணல் குவாரியில் 
மணல் அள்ளுவ்தற்கு ஒரு வ்ரமு்றை 
இருக்கினறைது. ஒரு அ்ணபயனறைால், 
அதிலிருநது எவவளவு 
தூரம் அள்ளகவண்டுபமனறை 
வ்ரமு்றைக்கு உடபடடுத்தான
மணல் அள்ளுவார்ககளபயாழிய 
புதி்தாக அள்ளுவது கி்ையாது. 
அ்்னதது ஆடசியிலும் அப்படித்தான
பெய்தார்கள், அண்ணா தி.மு.க. 
ஆடசியில் மடடும்்தான எனபது 
்தவறைா்ன கருதது. குறிப்பிடை 
தூரததிற்கு அப்பால்்தான
மணல் அள்ளுவ்தற்கு அனுமதி 
பகாடுக்கப்படுகிறைது. அதுமடடுமல்ல, 
நாம் படிப்படியாக இந்த மண்ல ்த்ை 
பெயவ்தற்கு அரசு முயற்சி எடுததுக் 
பகாண்டிருக்கிறைது. அ்த்னால்்தான, 
பவளிநாடடிலிருநது மணல் 
இறைக்குமதி பெயவ்தற்கு, பைண்ைர் 
விைப்படடு, இறுதி பெயயப்படடி 
ருக்கிறைது. அதுமடடுமல்லாமல் 
மணலின பயனபாட்ை 
படிப்படியாக கு்றைதது, எம்–ொண்ட 
பயனபடுத்த கவண்டுபமனறு அரொல் 
அ றி வு று த ்த ப் ப ட டி ரு க் கின றை து . 
கடடுமா்ன ப்தாழில் பெயபவர்க
ளுக்கும், பபாதுமக்களுக்கும் 
அறிவுறுத்தப்படடு, ஆகலாெ்்ன
வழஙகப்படடு, இப்பபாழுது 
கிடைத்தடை 20-லிருநது 30 ெ்தவிகி்த 
மக்கள் இன்றைக்கு எம்–ொண்ட–ஐ 
பயனபடுத்த வநதுவிடைார்கள். 
படிப்படியாக விழிப்புணர்்வ 
ஏற்படுததி, மணல் அள்ளுவது 
முழுவதும் ்த்ைபெயயப்படடு, 
முழுக்க, முழுக்க எம்–ொண்ட 
மூலமாக கடடுமா்னப் பணி்ய 
கமற்பகாள்வ்தற்கு அரசு உரிய 
நைவடிக்்க எடுதது வருகிறைது. 
அ்தற்கு பபாதுமக்களும், கடடுமா்னத
ப்தாழிலில் ஈடுபடடுள்ளவர்களும் 
ஒதது்ழக்க கவண்டுபமனறு இந்த 
கநரததிகல ககடடுக்பகாள்கிகறைன.

ககள்வி: ்தமிழநாடு முழுவதும் 
பாதிப்பாக இருக்கினறைது,  
அடுத்தகடைமாக என்ன பெயயப் 
கபாகினறீர்கள்? அ்ணகள் எல்லாம் 
பாதுகாப்பாக  இல்்லபயனறு 
பொல்கிறைார்கள், அ்வகள் 
்கவிைப்படை பாலஙகளாக 
இருப்ப்தால்.. 

அ்ணகள் பாதுகாப்பாக உள்ளது 
பதில்: அ்ணகள் எல்லாம் 

பாதுகாப்பாகத்தான இருக்கினறைது,  
பாதுகாப்பாக இல்்லபயனபது 
்தவறைா்ன கருதது. நீஙககள 
்கவிைப்படை பாலம்  
எனகிறீர்கள், வலுவிழந்த பாலம், 
்கவிைப்படை பாலம் எனறு 
பொல்லும்பபாழுது அ்்த எப்படி 
சீர் பெயயமுடியும்? வலுவிழந்த 
பாலம் எனப்தால்்தான கபாக்குவரதது  
்த்ை பெயயப்படடுள்ளது. அதில், 
அததுமீறிப்கபா்னால் என்ன பெயய 
முடியும்?  வலுவிழந்த பாலததிற்கு 
பதிலாகத்தான அம்மா அ்தற்கு 
அருகா்மயிகலகய புதிய பாலம் 
ஒனறு கடைகவண்டுபமனறு 
ஆ்ணயிடடு, அந்த ஆ்ணயினபடி 
பநடுஞொ்லத  து்றையின மூலமாக 
அந்தப் பணி கமற்பகாள்ளப்படடு, 
பணி நி்றைவு பெயது,  கபாக்குவரததுப் 
பயனபாடடிற்கு அம்மாவின 
திருக்கரத்தாகலகய திறைக்கப்படடு,  
அதில் கபாக்குவரதது ந்ைபபற்றுக் 
பகாண்டிருக்கிறைது.   

ககள்வி: மாயனூரில் காவிரி 
க்ரயில் உ்ைப்பு ஆகிவிடைது, 
அதுகபால, நாகப்படடி்னம், 
ஆலஙகுடியிலும் பகாள்ளிைம் 
க்ரயிலும் உ்ைப்பு ஆகிவிடைது.  
பபாதுப்பணிதது்றை நைவடிக்்க 
எடுதது ்தடுததுவிடைார்கள், 
இருமாதிரி பல இைஙகளில்...   

பதில்: நீண்ை நா்ளக்குப் பிறைகு 
்தண்ணீர் வருகினறை காரணததி 
்னால்்தான. இது, இப்பபாழுது 
ஏற்படை பாதிப்பு மடடுமல்ல, 
ஒவபவாரு மு்றையும் ்தண்ணீர் 
வருகினறைபபாழுது ஏ்தாவது ஒரு 
இைததில் உ்ைப்பு ஏற்படும்.  
இப்பபாழுது மடடுமல்ல, 
காலஙகாலமாக, பழஙகாலததில் 
இருநது ந்ைமு்றைக்ள எடுததுப் 
பார்க்கினறைபபாழுது, ஏ்தாவது ஒரு 
பகுதியில் க்ர ெற்று பலவீ்னமாக  
இருக்கினறைபபாழுது அந்த 
இைததில் உ்ைப்பு ஏற்படும், 
உைக்ன ெரி பெயது விடுவார்கள். 
பவள்ளம் திடீபரனறு வருகிறைது, 
பொல்லிக்பகாண்டு வருவதில்்ல.  
அந்த கநரததில், கவகமாக, 
துரி்தமாக, நம்மு்ைய அதிகாரிகள் 
பெயல்படடு, உ்ைப்புக்ள 
எல்லாம் ெரிபெயது, எக்காரணத்்தக் 
பகாண்டும் மக்ககளா, வி்ள 
நிலஙககளா பாதிக்கா்த அளவிற்கு 
அம்மாவினு்ைய அரொல் 
பாதுகாப்பா்ன அ்்னதது  
நைவடிக்்ககளும் எடுக்கப்படடு 
வருகிறைது.  இவவாறு எைப்பாடி 
பழனிொமி கூறி்னார். 

திருச்சி, ஆ்க. 24–
முல்டலை தபரியொறு அடண

திறக்கபபடட�ொல் �ொன
க்கரளொவுககு தவளள கே�ம் 
ஏறபடடது எனறு க்கரள அரசு 
கூறுவது �வறொ்னது எனறு 
மு�லைடமச்ேர் எடபபொடி பழனிேொமி 
கூறி்னொர். 

திரு்சசி முக்பகாம்பு அ்ணயின 9 
ம்தகுகள் உ்ைந்த இைத்்த இனறு 
மு்தல்ம்செர் எைப்பாடி பழனிொமி 
கநரில் பெனறு பார்த்தார். 

பின்னர் அவ்ர பெயதியாளர்கள் 
ெநதித்த்னர். 

ககரளாவினு்ைய பவள்ளததிற்கு 
காரணம், நீஙகள் முல்்லப் பபரியாறு  
அ்ண்ய திறைந்தது்தான எனறு ககரள 
அரசு குற்றைம் ொடடியுள்ளக்த  எனறு 
நிருபர்கள் ககடை்னர். 

இ்தற்கு மு்தல்வர் எைப்பாடி 
பழனிொமி பதில் அளிதது கூறிய்தாவது:–

ஒரு இைததில்்தான நம்மு்ைய 
்தண்ணீர் பெல்கினறைது.  அ்்னதது 
இைஙகளுக்கும் எஙகிருநது 
்தண்ணீர் வந்தது? ககரளாவில் 
ஒரு இைததில்  பாதிக்கவில்்ல, 
இருக்கினறை 80 அ்ணகளிலிருநது 
உபரிநீர் வந்த  காரணததி்னால்்தான 
பல இைஙகளிலும் ்தண்ணீர் 
புகுநது பாதிததிருக்கிறைது. அரசு, 
கவண்டுபமனகறை 152 அடிக்கு 
உயர்த்தக் கூைாது எனப்தற்காக 
ஒரு ்தவறைா்ன  கருத்்த்ச பொல்லிக் 
பகாண்டிருக்கிறைார்கள். ஏற்க்னகவ, 
பவள்ளநீர் வருவ்தற்கு  முனபாககவ, 

ஒரு மா்தததிற்கு முனபு, நிபுணர் 
குழு அஙகக வநது ஆயவு  
பெயது, அ்ண முழு்மயாக 
பாதுகாப்பாக இருக்கினறைது எனறு  
ப்தரிவிததிருந்தார்கள். 142 அடி 
்தண்ணீர் க்தக்கிக் பகாள்ளலாம் எனறு 
அவர்கள்  ப்தரிவிததிருக்கினறைார்கள். 
பபாதுப்பணித து்றை பெயலாளர்கூை 
இதில் கலநது  பகாண்ைார். அ்தற்கு 
ெம்பந்தப்படை அதிகாரிகள், 
நிபுணர்கள் மததிய அரசிலிருநது 
அனுப்பப்படடு, பார்்வயிடடு, ஆயவு 
பெயது, ஆயவின அடிப்ப்ையில் 
142 அடி முழு்மயாக ்தண்ணீ்ர 
க்தக்கி ்வததுக் பகாள்ளலாம். அந்த  
அளவிற்கு அ்ண பாதுகாப்பாக 
இருக்கினறைப்தனறு அவர்ககள 
ப்தரிவித்தார்கள்.   

அ்தற்குப் பிறைகு, 20 நாடகளுக்குப் 
பிறைகு்தான ம்ழகய வந்தது.  
கமலும், ம்ழ வந்தது இந்தப் 
பகுதியில் மடடுமல்ல, ககரளாவிகல 
பல்கவறு  பகுதிகளில் ம்ழ வந்தது, 
பல்கவறு பகுதிகளில் நீர் சூழந்தது. 
இந்த ஒரு பகுதி மடடுமாக 
இருந்தால் பொல்லலாம், மற்றை 
பகுதிகளுக்கு எப்படி நீர் வந்தது?  
அந்தந்த பகுதியில் இருக்கினறை 
அ்ணயில் அதிக நீர் இருந்த 
காரணததி்னாகல  கெமிக்க முடியா்த 
நீபரல்லாம் உபரிநீராக பவளிகயறிய 

காரணததி்னாகல அஙகக  பவள்ளநீர் 
சூழநது பாதிக்கப்படடிருக்கினறைக்த 
பயாழிய, முல்்லப் பபரியாறு  
அ்ணயிலிருநது திறைக்கப்படை 
நீரி்னால் அல்ல. கமலும், பவள்ளம் 
புகுநது, பாதிதது, ஒரு வாரம் 
கழிததுத்தான அஙகக ்தண்ணீகர 
திறைக்கப்படுகிறைது, உை்னடியாக 
திறைக்கப்பைவில்்ல. 

கமலும், மூனறு மு்றை எ்செரிக்்க 
விைப்படடிருக்கிறைது, 139 அடி  
வருகினறைபபாழுக்த எ்செரிக்்க 
விைப்படுகிறைது, அ்தற்குப் பிறைகு 141 
அடி வரும்பபாழுது எ்செரிக்்க 
விைப்படுகிறைது, பின்னர் 142 
அடி வரும்பபாழுது  எ்செரிக்்க 
விைப்படுகிறைது. கிடைத்தடை 
11000, 12000 க்னஅடி ்தண்ணீர், 
சிறிது  சிறி்தாகத்தான திறைக்கப்படுகி 
றைக்தபயாழிய, ஒகரயடியாக ்தண்ணீர்  
திறைக்கப்பைவில்்ல. ஆககவ, 
பவள்ளநீர் வருவ்தற்கு முனபாககவ, 
ககரளா பகுதியில் பபாழிந்த 
க்னம்ழயின காரணமாக அஙகக 
இருக்கினறை அ்ணகள் முழுவதும் 
நிரம்பி,  உபரி நீராக பவளிகயறி, அந்த 
உபரி நீரி்னால் ்தான ககரளாவிகல 
பவள்ளம் பாதித்தது  எனப்்த 
ப்தரிவிததுக் பகாள்கிகறைன.

இவவாறு எைப்பாடி பழனிொமி 
கூறி்னார். 

அ்்ண்ய 152 அடி உயர்த்தக் கூடைாது எனெதறகாக 
தகரளை அரசு தவ்றானை குற்றசொட்டு

முல்லை பெரியாறு அ்ை 
திறந்த்தால கேரளத்துக்கு

பெளள கே்தம் எனெது ேரியலலை முதல்மசெர் எடைப்ொடி தக.ெைனிொமி இனறு திருசசி, முக்பகாம்பு பகாள்ளிடைம் 
தமல்்ணயில் ததெம்டைநத கதவ்்ணக்ளை ொர்்வயிட்டை பினபு, அ்மசெர்கள் 
மறறும் அரசு உயர் அலுவலர்களுடைன ஆயவு கூட்டைம் நடைத்தினைார்.

  தேனட்ன,ஆ்க.24–
ேடட ்கல்லூரியில் ரொகிங் 

பிரச்சிட்ன த�ொடர்பொ்க ேடட  
பல்்கடலைக்கழ்க துடணகவந�ரிடம் 
்கவர்்னர் பனவொரிலைொல் விளக்க 
அறிகட்க க்கடடு இருககிறொர். 

பென்்ன அ்ையாறில் ைாக்ைர் 
அம்கபதகார் ெடை பல்க்லக்கழகம் 
உள்ளது. இ்தன  து்ணகவந்தராக 
்தம்மா சூரியநாராயண ொஸ்திரி 
ப்தவி வகிதது வருகிறைார். ெடைப் 
பல்க்லக்கழகததுக்கு உடபடை 
ெடைக் கல்லூரிகளில் ராகிங 
பகாடு்மகள் ந்ைபபற்று 
வருவது ்தமிழக கவர்்னர் 

பனவாரிலால் கவ்னததுக்கு பகாண்டு  
பெல்லப்படைது.

ெமீபததில் ெடைக் கல்லூரி 
மாணவர்கள் ராகிங ப்தாைர்பாக 
ஏற்படை ்தகராறு  காரணமாக இரு 
பிரிவாக கமாதிக் பகாண்ைார்கள். 
இதில் கக.கக.பிரொநத எனறை  
மாணவர் ்தாக்கப்படைதில் அவரது 
க்தாள்பட்ையில் எலும்பு முறிவு 
ஏற்படடு  விலகியது.

இது ப்தாைர்பாக மாணவரின 
பபற்கறைார் கல்லூரி நிர்வாகததிைம் 
புகார் பெய்த்னர். அ்தன கபரில் 
இதுபற்றி விொரிக்க ஆர்.
சிஙகாரகவலன ்த்ல்மயில் 5 கபர் 

பகாண்ை  குழு அ்மக்கப்படைது. 
இந்த குழு நா்ள (ெனிக்கிழ்ம) கூடி 
விொர்ண  நைததுகிறைது.

இ்தற்கி்ைகய இந்த குழுவில் 
இைம் பபற்றை சிண்டிககட 
உறுப்பி்னர்கள் ராகிங  ப்தாைர்பா்ன
புகார்க்ள விொரிப்பதில்்ல எனறும் 
குற்றைம் ொடைப்படடுள்ளது. மாணவர் 
பிரொநத ்தாக்கப்படைது ப்தாைர்பாக 
கவள்சகெரி கபாலீசில் புகார்  
பெயயப்படடு 6 மூத்த மாணவர்கள் மீது 
வழக்கு பதிவு பெயயப்படடுள்ளது.  
இதில் ப்தாைர்பு்ைய 2 மாணவர்கள் 
கல்லூரி நிர்வாகத்தால் ெஸ்பபண்டு  
பெயயப்படடு உள்ள்னர்.

இக்த கபால் மற்பறைாரு 2-ம் ஆண்டு 
மாணவர் கக. ்தனுஷ எனபவரும் 
ராகிங பகாடு்மக்கு  ஆளா்னார். 
இவ்ரயும் இவரது நண்ப்ரயும் 
மூத்த மாணவர்கள் சிலர் அவர்கள் 
்தஙகி  இருந்த அ்றைக்கு வரவ்ழதது 
பீர் பாடடிலில் சிறுநீ்ர நிரப்பி குடிக்க 
பொல்லி  வற்புறுததி உள்ள்னர். 
இதுபற்றியும் கவள்சகெரி கபாலீசில் 
புகார்  பெயயப்படடுள்ளது.

முன்ன்தாக நைந்த ஒரு ெம்பவததில் 
கைந்த ஆண்டு கல்லூரியில் கெர்ந்த 
மாணவ்ர பரீட்ெ எழு்த விைாமல் 
்தடுதது இருக்கிறைார்கள். ராகிங பகாடு்ம 
ப்தாைர்நது நீடிப்ப்தாலும், ெரியா்ன 
நைவடிக்்க எடுக்கா்த்தாலும்,  கவர்்னர் 
பனவாரிலால் ெடை பல்க்லக்கழக 
து்ணகவந்தரிைம் விளக்க அறிக்்க  
ககடடு இருக்கிறைார். இந்த நி்லயில் 
நா்ள ராகிங ப்தாைர்பா்ன விொர்ண 
குழு கூடைம் ந்ைபபறுகிறைது.

ராகிஙகில் மா்ணவர் ்க முறிவு - 
து்ைகெந்தர் விளக்ேம் அளிக்ே
ேெர்்னர் ெனொரிலைால உத்்தரவு

எடைப்ொடி ெைனிொமி தெட்டி
தகரளை அ்்ணகள் நிரம்பி உெரி நீர் 
பவளிதயறியதால் தான பவள்ளைம்
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