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ஆலயத் த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ ர்ம் 

கஶஞ்சஷபும் ஶலட்டத் ஷன் ஸ்ரீதபபேம்புதூரில் உள்ர ஃபஶக்ஸ்கஶன் 
ஆலயில் ஜஹலய 23 அன்று த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ லிழுந்  சம்பலம் 

குமஷத்  உண்ல அமஷபம் குழுலின்  அமஷக்லக 

 

சம்பலம்  

ஜஹலய 23 – 24, 2010 அன்று ஃபஶக்ஸ்கஶன் இந் ஷஶ பிலவலட் யஷஷடட் நஷறுலனத் ஷன் 
பஶகங்கள் இலைக்கும் 
பகு ஷில் ‘ர்ஶன 
லிளலஶப ’   ஶக்கஷ ன் 
லிலரலஶக 200க்கும் 
வற்பட்ட த ஶறஷயஶரர்கள் 
ங்கஷ லிழுந் னர். ற்றும் 
பச்சு ஷைமல்  லயசுற்மல், 
இபேல், தநஞ்சு லயஷ வபஶன்ம 
பிச்சலனகலம் ஏற்பட்டன. 
சஷயபேக்கு த்  லஶந் ஷபம் 
ஏற்பட்டது.  
 

 

பத் ஷரிக்லககரில் லந்  
தசய் ஷகள் 

ஜஹலய 25 ப ல் ஆகஸ்ட் 2 
லல  ஷழ் ற்றும் ஆங்கஷய 
பத் ஷரிக்லககள் இது குமஷத்து 
பய தசய் ஷகலர 
தலரிிட்டன. இலல பயம் 
த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ 
சம்பலம் இண்டு பலம 
நடந்துள்ரது எனத் 
த ரிகஷன்மது – ஜஹலய 23 
அன்று கஶலய வலலய 
வநத் ஷல் (ளஷஃப்ட்) ற்றும் 
அன்லம இவு வலலய 
வநத் ஷல்(ஜஹலய 24 
அ ஷகஶலயில்). இலர்கலக்கு 
வபஶபைரில் உள்ர 
ஸ்ரீஶச்சந் ஷஶ 
பேத்துலலனில் 

(எஸ்.ஆர்.எம்.சஷ) சஷகஷச்லச 
அரிக்கப்பட்டது.  
 

பஶ ஷக்கப்பட்டலர்கரின் எண்ைிக்லக ற்றும் சம்பலம் எ னஶல் நடந் து குமஷத்து 

ஶர்ச் 2006 அன்று  ஷழ்நஶடு அசு  ஶய்லஶன் நஶட்லடச் 
சஶர்ந்  வஶன் வஶய் பிரிசஷழன் நஷறுலனத் ஷன் இந் ஷ 
கஷலர நஷறுலனம் பஶக்ஸ்கஶன் இந் ஷஶ பிலவலட் யஷஷடட் 
நஷறுலனத்துடன் 10000 வலலய லஶய்ப்புகலர 
உபேலஶக்கக்கூடி 485 வகஶடி பைபஶய் ப யீட்டிற்கஶன 
உடன்படிக்லக ப்பந் த் ஷல் லகதழுத் ஷட்டது. கஶஞ்சஷபும் 
ஶலட்டத் ஷல் ஸ்ரீதபபேம்புதூரில் உள்ர வநஶகஷஶ சஷமப்பு 
தபஶபேரஶ ஶ ண்டயத் ஷல் அலந்துள்ர இந்நஷறுலனம் 
சஷமப்பு தபஶபேரஶ ஶ ண்டயஶகும். இ ன் ற்தமஶபே ஆலய 
ஸ்ரீதபபேம்புதூபேக்கு பக்கத் ஷல் உள்ர சுங்குலஶர்சத் ஷத் ஷல் 
அலந்துள்ரது. வற்கூமஷ சம்பலம் இந்  ஆலயில் 
நடந் து. ஃபஶக்ஸ்கஶன் ஆலய ஃபின்னிஷ் நஷறுலனம் 
வநஶகஷஶலிற்கு அலயவபசஷ பஶகங்கலர இலைக்கும் 
பைிகலர தசய்து லபேகஷமது. இ ற்கு பன்னர் வசஶனி 
எரிக்ழன் ற்றும் வஶட்வடஶவஶயஶ வபஶன்ம 
நஷறுலனங்கலக்கும் இப்பைிகலர தசய்து லந் து. 
 

ஜனலரி 2010 ப ல் சஸனஶலில் உள்ர தசன்தென் சஷமப்பு 
தபஶபேரஶ ஶ ண்டயத் ஷல் உள்ர ஃபஶக்ஸ்கஶன் 
எயக்ட்ஶனிக்ஸ் ஆலயில் த ஶறஷயஶரர்கள் லரிலசஶக 
 ற்தகஶலய தசய்து தகஶண்டது உயக அரலில் கலனத்ல  
இந்நஷறுலனத் ஷன் வல் அ ஷகரித்துள்ரது. கடினஶன வலலய 
நஷலயலகள் ற்றும் குலமந்  கூயஷ வபஶன்ம 
பிச்சலனகரஶல் பஶ ஷக்கப்பட்ட 16 த ஶறஷயஶரர்கள் 
ஆலயின் ஶடிகரில் இபேந்து  ற்தகஶலய தசய்துள்ரனர். 
ஆப்பிள், வஹயட் பஶக்கஶர்ட், தடல், இன்தடல் ற்றும் வசஶனி 
வபஶன்ம உயக நஷறுலனங்கலக்கு தபஶபேட்கலர லிற்று லபேம் 
இந்நஷறுலனம் தசன்தெனில் பஶகங்கள் இலைக்கும் 
ஆலயில் நடக்கும் த ஶறஷயஶரர் உரில ீமல்கரினஶல் 
தலகுலஶக பஶ ஷக்கப்பட்டுள்ரது. பிரிட்டன் நஶட்டின் 
பத் ஷரிக்லக தில் ஆன் சன்வட லி ஷக்கப்பட்ட அடிப்பலடக் 
கூயஷக்கும் குலமலஶன கூயஷ(த ஶறஷயஶரர்கள் ஶ த் ஷற்கு 
50கூக்கும் குலமலஶக தபறுகஷன்மனர்), 15 ைிவந வலலய, 
பஶதுகஶப்பற்ம வலலய நஷலயலகள் வபஶன்ம உரில 
ீமல்கலர கூமஷபள்ரது. (தில் ஆன்லயன் – 18, ஆகஸ்ட் 
2006) 
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பத் ஷரிக்லகரில் லந்  தசய் ஷகள் கஸழ்கண்ட அட்டலலைில் த ஶகுக்கப்பட்டுள்ரன. 

வ  ஷ பத் ஷரிக்லக 
அல்யது தசய் ஷ 
அமஷக்லக 

பஶ ஷக்கப்பட்டலர்கரின் 
எண்ைிக்லக 

சம்பலம் எ னஶல் 
நடந் து 

ஜஹலய 24, 

2010 

எஸ்.ஆர்.எம்.சஷ 
தசய் ஷ அமஷக்லக 

சுஶர் 150 வபர்  

ஜஹலய 25, 

2010 

வஷந்து 
பிசஷனஸ்லயன் 

சுஶர் 150 வபர் சஷகஷச்லசக்கஶக 
லந் னர். 8 வபர் 
பேத்துலலனில் 
அனு ஷக்கப்பட்டனர்  

பூச்சஷதகஶல்யஷ 
புலகல 
உள்லஶங்கஷ ஶல் 

ஜஹலய 24, 

2010 

பி.டி.ஐ 200க்கும் வற்பட்வடஶர் (23 

கஶலய வநத் ஷல் 120 வபபேம் 24 

அ ஷகஶலயில் அவ  
அரலில்) 

ஏ.சஷ இந் ஷத் ஷன் 
வகஶரஶமஷனஶல் 

பூச்சஷதகஶல்யஷ 
புலகல 
உள்லஶங்கஷ ஶல் 

ஜஹலய 25, 

2010 

நஷபெ இந் ஷன் 
எக்ஸ்பிஸ் 

200க்கும் வற்பட்வடஶர் (23 

கஶலய வநத் ஷல் 75 வபபேம், 24 

அ ஷகஶலயில் சுஶர் 150 

வபபேம்). 15 நபர்கள் 
பேத்துலலனில்(5 வபர்கள் 
எர்தஜன்சஷ லஶர்டில், 10 வபர் 
ஐ.சஷ.பெலில்) 

பூச்சஷதகஶல்யஷ 
புலகல 
உள்லஶங்கஷ ஶல் 

ஜஹலய 25, 

2010 

ஐ.எ.என்.எஸ் 235 வபர் சஷகஷச்லசக்கஶக 
லந் னர். 37 வபர் 
பேத்துலலனில் 
அனு ஷக்கப்பட்டனர்  

ஏ.சஷ இந் ஷத் ஷன் 
பயம்  பூச்சஷதகஶல்யஷ 
புலகல 
உள்லஶங்கஷ ஶல் 

ஜஹலய 27, 

2010 

ரிபெட்டர்ஸ் சுஶர் 250 வபர் (நஷறுலனத் ஷன் 
அமஷக்லகபடி) 

பூச்சஷதகஶல்யஷ 

ஜஹலய 28, 

2010 

 ஷனகன் 255(23 கஶலய வநத் ஷல் 120 

வபபேம், 24 அ ஷகஶலயில் 135 

வபபேம் ) 

27 ஜஹலய அன்று 10 வபர் 
ீண்டும் பேத்துலலனில் 
அனு ஷக்கப்பட்டனர். 
நஷறுலனத் ஷன் னி  
வம்பஶட்டு அலுலயரின் 
கூற்றுபடி 98 வபர் 
பஶ ஷக்கப்பட்டனர் ற்றும் 8 
வபர் பேத்துலலனில் 
அனு ஷக்கப்பட்டனர்  

ஶயத் ஷஶன் 
பூச்சஷதகஶல்யஷ 
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பத் ஷரிக்லககரில் லந்  ற்ம தசய் ஷகரின் த ஶகுப்பு : 

 த ஶறஷயஶரர்கலக்கு பச்சு  ஷைமல், லஶந் ஷ, இபேல், ங்கஷ லிழுந் ல் வபஶன்ம 
பிச்சலனகள் ஏற்பட்டன (எஸ்.ஆர்.எம்.சஷ தசய் ஷ அமஷக்லக, ஜஹலய 24) 

 ப ல் சம்பலத் ஷன் பின்னர் இண்டஶலது ளஷஃப்ட் படப்பட்டு பன்மஶலது 
ளஷஃப்டில் வலலய  ஷபேம்ப ஆம்பிக்கப்பட்டது. (நஷபெ இந் ஷன் எக்ஸ்பிஸ், 
ஜஹலய 25) 

 ஃபஶக்ஸ்கஶன் நஷறுலனத் ஷன் 3லது பெனிட் 6ஶ த் ஷற்கு பின் 
 ஷமக்கப்பட்டுள்ரது(வஷந்து பிசஷனஸ்லயன், ஜஹலய 25). பய ஶ ங்கள் 
படப்பட்டிபேந்  ஆலயல  ஷமப்ப ற்கு பூச்சஷ கட்டுபஶடு தசய்ப்பட்ட ஶக 
ஸ்ரீதபபேம்புதூரின் துலை கஶலல் வற்பஶர்லலஶரர் பஶயசுப்பிைிம் 
கூமஷபள்ரஶர் (நஷபெ இந் ஷன் எக்ஸ்பிஸ், ஜஹலய 25).  

 ஆலயில் எந்  லி ஶன பூச்சஷ கட்டுபஶடு தசய்ப்பட்ட ஶக த ரிலில்லய 
என நஷறுலனம் கூமஷபள்ரது (நஷபெ இந் ஷன் எக்ஸ்பிஸ்இ ஜஹலய 25) 

  ஷழ்நஶடு தபஶது சுகஶ ஶச் சட்டத் ஷன் கஸழ், சுகஶ ஶ துலமிடஷபேந்து இறு ஷ 
அனு ஷல நஷறுலனம் தபமலில்லய (நஷபெ இந் ஷன் எக்ஸ்பிஸ், ஜஹலய 25) 

 கஶலல்துலமஶல் லறக்கு ப ஷவு தசய்ப்பட்டு லிசஶலைில் உள்ரது 
( ஷனகன், ஜஹலய 28) 

 அசு அ ஷகஶரிகரஶல் ஜஹலய 27 அன்று நடத் ப்பட்ட லிசஶலைில் ஏ.சஷ. 
இந் ஷங்கரில் எந்  வகஶரஶறுகலம் கஶைப்படலில்லய. இ ன் அடிப்பலடில் 
நஷறுலனம் பைிகலர த ஶடங்குல ற்கு ீண்டும் அனு ஷ லறங்கப்பட்டது. 
( ஷனகன், ஜஹலய 28) 

 ஜஹலய 31 சனிக்கஷறல அன்று நஷறுலனம்  னது பைிகலர ீண்டும் 
த ஶடங்கஷது. (பிபிசஷ நஷபெஸ், ஆகஸ்ட் 2) 

 
 

உண்ல அமஷபம் குழு: பய கஶைம் ற்றும் குழு லிலம் 

சம்பலம் நடந்  24 ைி வநத் ஷற்கு பின்னபேம் த ஶறஷயஶரகள் ங்கஷ லிழுந்  ன்  
கஶைங்கள் அமஷப்படலில்லய. ஆலயில் எந்  லிளலஶப தலரிஶனது என்றும் 
லிளலஶப ஶன் தலரிஶன ஶ என்ம லிலங்கலம் தலரிஶகலில்லய. 
‘த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ லிழுந்  ன் கஶைங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படஶ  ஶல் ’ 

பஶ ஷக்கப்பட்ட த ஶறஷயஶரர்கள் பேத்துலலனக்கு தகஶண்டு தசல்யபட்டு ப லு லி 
தசய்பட்ட ஶக தசய் ஷகள் குமஷப்பிட்டன. (நஷபெ இந் ஷன் எக்ஸ்பிஸ், ஜஹலய 25). 

ற்றும் நஷறுலன நஷர்லஶகம் பூச்சஷ கட்டுபஶடு பற்மஷ அமஷஶலல த ரிலித் து. 
ஶயத் ஷஶன் பற்மஷ லிலங்கள் ப யஷல் அமஷலிக்கப்படலில்லய. 
 

பஶ ஷக்கப்பட்டலர்கள் குமஷத்  எண்ைிக்லகில் உள்ர பண்பஶடுகள், நஷர்லஶகம் 
உண்லஶன நஷயலங்கள் குமஷத்  அமஷக்லககள் தகஶடுக்கலில்லய என்பல  
சுட்டிகஶட்டுகஷன்மன. சம்பலம் குமஷத்  அசு ற்றும் நஷறுலனத் ஷன் லிசஶலைகரின் 
லிலங்கள் ற்றும் தசய்பலமகள் குமஷத்து எந்   கலல்கலம் தகஶடுக்கப்படலில்லய.  
ற்றும் சட்ட லி ஷபலமகரின் ீமல்கள் ற்றும் எந் சட்டங்கரின் அடிப்பலடில் 
லிசஶலைகள் நலடதபறுகஷன்மன என்பது த ரிலஶக்கப்படலில்லய. 
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பத் ஷரிக்லக தசய் ஷகரின் பயம் ஜஹலய 23 அன்று என்ன நடந் து என்பது 
த ரிலஶக்கப்படஶ  ஶலும், அசு ஆலயல  ஷமப்ப ற்கு அனு ஷ தகஶடுத் ஶலும், 
கஸழ்கண்ட உறுப்பினர்கள் தகஶண்ட உண்ல அமஷபம் குழு கண்டமஷ பற்பட்டது. 
- துஷத் ஶ  த் ஶ (கஶர்ப்பவட் அக்கவுண்டபியஷட்டி தடஸ்க்-  அ ர் ீடிஶ) 
- தலங்கடசந் ஷரிகஶ (தன்தபஶபேள் தபஶமஷஶரர்) 
- ஷல்யஷ நஷகஷயஶ (ஸ்தடல்யஶ வரிஸ் கல்லூரி) 
- கயஷதபபேஶள் நஶஶைன் (சஷலிதடப்) 
 

 

குழு கண்டமஷந்  பக்கஷ லிலங்கள் 

இந்  லிலங்கள் 31 ஜஹலய ற்றும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் வ  ஷகரில் த ஶறஷயஶரர்கலடன் 
நடந்  வநர்கஶையஷலும், பஶ ஷக்கப்பட்ட த ஶறஷயஶரர்கலடன் த ஶலயவபசஷில் நடந்  
உலஶடல்கரிலும் இபேந்து கண்டமஷபட்டலல. 31 ஆகஸ்ட் வ  ஷன்று சஷ.ஐ.டி.பெ 
ஶலட்ட தசயஶரர்  ஷபே.பத்துகுஶர் அலர்கலரபம் சந் ஷத்வ ஶம். அசு அ ஷகஶரிகரின் 
குழு ஶலட்ட வகஶட்டஶட்சஷர்  ஷபே. சஷலஶசு( ற்கஶயஷக ஶலட்ட ஆலைர்), சுகஶ ஶ 
வசலல இலை இக்குனர் பலனலர் ஶஜவசகன், ப ன்ல ஆலய ஆய்லஶரர்  ஷபே 
குநஶ ன் ஆகஷவஶல சந் ஷப்ப ற்கு பற்சஷத்தும் அலர்கள் எங்கலக்கு வநம் 
துக்கலில்லய. ஸ்ரீஶச்சந் ஷஶ பேத்துலலனின் பி ஷநஷ ஷகள் எங்கலர 
சந் ஷப்ப ற்கு றுத்து லிட்டனர். 28 ஜஹலய அன்று ப ன்ல ஆலய ஆய்லஶரபேடன் 
சஷறு த ஶலயவபசஷ உலஶடல் நடத் ஷவனஶம். ற்றும் ஶலட்ட சுற்றுச்சூறல் 
தபஶமஷஶரர்  ஷபே ஶஜவசகர் அலர்கலர 28 ஜஹலய அன்று சந் ஷத்வ ஶம்.  

 ஜஹலய 23 அன்று ப ல் ளஷஃப்டில்(கஶலய 8ைி – ஶலய 4ைி) சுஶர் 11 
ைி அரலில் பஶகங்கள் இலைக்கும் பகு ஷில் சுஶர் 120 த ஶறஷயஶரர்கலக்கு 
பச்சு  ஷைமல், லஶந் ஷ,  லயசுற்மல், ங்கு ல் வபஶன்ம அமஷகுமஷகள் 
ஏற்பட்டன. ஸ்ரீதபபேம்புதூரில் உள்ர தஜஶ பேத்துலலனக்கு தகஶண்டு 
தசல்யபட்டு பே ைி வநத் ஷல் லிடுலிக்கப்பட்டனர். அன்லம இவு 
ளஷஃப்டில்(12ைி – 8 ைி) அ ஷகஶலய 2-3 ைிரலில் 107 த ஶறஷயஶரர்கள் 
 ஷபேம்பவும் வநஶய்லஶய்பட்டனர். இபே த ஶறஷயஶரர்கள் த்  லஶந் ஷபம் 
எடுத்துள்ரனர். அலர்கள் தஜஶ பேத்துலலனக்கு தகஶண்டு தசல்யப்பட்டனர். 
கஶலயில் நடந்  சம்பலத் ஷல் தஜஶ பேத்துலலனில் வபஶ ஷ சஷகஷச்லச 
 ப்படஶ  ஶல் அங்கு வலலய தசய்  த ஶறஷயஶரர்கள் வலறு பேத்துலலனக்கு 
தகஶண்டு தசல்லுஶறு வகஶரி ன் பின்னர் நஷர்லஶகம் த ஶறஷயஶரர்கலர 
ஶச்சந் ஷஶ பேத்துலலனக்கு ஶற்மஷது. கஶலயில் பஶ ஷக்கப்பட்டு லடீு 
 ஷபேம்பி த ஶறஷயஶரர்கலக்கு ீண்டும் அமஷகுமஷகள் ஏற்பட்ட ஶல் அலர்கலம் 
பேத்துலலனக்கு தகஶண்டு தசல்யப்பட்டனர்.  

 அசு  ப்பில் நடந்  லிசஶலைின் படி , பூச்சஷ கட்டுபஶட்டிற்கஶக த ரிக்கப்பட்ட 
ஶயத் ஷஶன்(2%) பேந் ஷனஶல் த ஶறஷயஶரர்கள் ‘பஶ ஷக்கப்பட்டிபேக்கக்கூடும் ’. 

 பழுதுபட்ட ஏசஷ இந் ஷத் ஷனஶல் பூச்சஷதகஶல்யஷ பேந்து புலக, பஶகங்கள் 
இலைக்கும் பகு ஷக்கு பலி ஶகக் ப யஷல் கூமபட்டு, 27 அன்று நடந்  
ஆய்லில் ஏசஷ இந் ஷங்கள் சரிஶக பைி தசய்ல ஶக கூமஷ அசு அ ஷகஶரிகள் 
நஷறுலனம் ஆலயல ீண்டும் நடத்துல ற்கு அனு ஷ  ந்துள்ரனர்.  

 அசு அ ஷகஶரிகரின் லிசஶலைில் பண்பஶடஶன படிவுகள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ரன. ப ன்ல ஆலய ஆய்லஶரர் ப யஷல் ஶயத் ஷஶன் 
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த ரிக்கப்பட்ட ஶல் த ஶறஷயஶரர்கள் பஶ ஷக்கப்பட்டிபேக்கயஶம் என்று கபேத்து 
த ரிலித் ஶர். பின்னர் அவ  உலஶடயஷல் 27 அன்று நடந்  ஆய்லில் 
ஶயத் ஷஶன் த ரிக்கப்பட்ட ஶகவும் ஆனஶல் த ஶறஷயஶரர்கள் 
பஶ ஷக்கப்படலில்லய என்றும் பண்பஶடஶன கபேத்துகலர த ரிலித் ஶர்.  

 சம்பலம் நடந்  பின்னர் எந்  லி  பைிிடம் ற்றும் சுற்றுப்பகு ஷகரில் 
கஶற்மஷல் உள்ர நச்சுத் ன்ல பற்மஷ பரிவசஶ லனகள் நடத் ப்படலில்லய.  

 த ஶறஷயஶரர்கரின் கூற்றுபடி ஶச்சந் ஷஶ பேத்துலலனில் உள்ர 
பேத்துலர்கலக்கு பூச்சஷ தகஶல்யஷ பற்மஷ லிலங்கள் தகஶடுக்கப்படலில்லய. 
பேத்துலர்கள் வநஶஶரிகரிடம் லிளலஶப பற்மஷ வகட்ட ஶக அமஷகஷவமஶம். 

 நஷர்லஶகம் இச்சம்பலத்ல ப் பற்மஷ தலரிவ வபசுலல   லட தசய்து 
த ஶறஷயஶரர்கலர ஷட்டி ஶக த ஶறஷயஶரர்கள் குற்மம் சஶட்டுகஷன்மனர். 

 ப யஷல் ஆடி தலள்ரி லி த் ஷனஶல் த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ ஶக நஷர்லஶகம் 
கூமஷ ஶக த ஶறஷயஶரர்கள் கூறுகஷன்மனர். அங்கு வலலய தசய்பம் 
த ஶறஷயஶரர்கள் பயவபர் பஸ்யீம்கள் என்ப ஶல் இந்  கஶைம் 
தபஶய்ஶன ஶகும். 

 உண்லஶன கஶைங்கலர கண்டுபிடிக்க பற்சஷ தசய்தும், இந்  குழு ஜஹலய 
23 அன்று த ஶறஷயஶரர்கள் ங்கஷ கஶைத்ல  கண்டமஷ படிலில்லய.  

 இந் ஷ ஆலய சட்டம் 1948 பகு ஷகள் 41B ற்றும் 96A கஸழ் ப ன்ல ஆலய 
ஆய்லஶரர் நஷறுலனத் ஷற்கு எ ஷஶக எந்  நடலடிக்லகலபம் எடுக்கலில்லய. 
 கலல் அமஷபம் உரில சட்டத் ஷன் கஸழ் இலை ஆய்லஶரரின் அலுலயகத் ஷல் 
இபேந்து 26 ஆகஸ்ட் அன்று தகஶடுக்கப்பட்ட  கலயஷல், ‘ஜஹலய 27, 2010 அன்று 
ஃபஶக்ஸ்கஶன் ஆலயில் லிசஶலை நடத் ப்பட்ட ஶகவும் அ ன் பின்னர் 
நஷர்லஶகம் ீதும், ஆலய ீதும் வளஶ கஶஸ் வநஶட்டீஸ் த ஶடுக்கப்பட்டுள்ரது‘ 

என்று பன்வம லரிகரில் ப ஷல் அரிக்கப்பட்டுள்ரன. ற்றும் இ ன் த ஶடர்பஶன 
அமஷலிக்லககள் ற்றும் அமஷலிப்புகரின் நகல்கள் எங்கலக்கு 
தகஶடுக்கப்படலில்லய.  

 இந் ஷ பீனல் சட்டம் பகு ஷ 284 - நச்சு தபஶபேட்கலடன் தபஶறுப்பற்ம உபவஶகஷப்பு 
ற்றும் பகு ஷ 278 – சுகஶ ஶத்துக்கு வகடு லிலரலித் ல் ஆகஷலற்மஷன் கஸழ் 
கஶலல் துலம எந்  நடலடிக்லகபம் எடுக்கலில்லய.  

 

 

த ரிலஶக்கப்படஶ  வகள்லிகள் 

 250 த ஶறஷயஶரர்கள் ஆலயில் வலலய தசய்து தகஶண்டிபேந்  வபஶது ஏன் 
ஆலயில் பூச்சஷ கட்டுபஶடு வலலயகள் வற்தகஶள்ரப்பட்டன? 

 பூச்சஷ தகஶல்யஷ லஶப இண்டஶலது ஶடிில் உள்ர, பற்மஷலும் படப்பட்ட, 
குரிர் தசய்ப்பட்ட, தூசு கட்டுபடுத் ப்பட்ட பகு ஷில் எவ்லஶறு தலறந் து ? 

 பூச்சஷ கட்டுபஶடு  ஶன் கஶைதன்மஶல் 16 ைிவந இலடதலரிில் தலவ்வலறு 
ளஷஃப்டுகரில் வலலய தசய்  த ஶறஷயஶரர்கள் பஶ ஷக்கப்பட்ட ற்கு லிரக்கங்கள் 
என்ன?  பிவஶகஷக்கப்பட்ட பின்னர் கஶற்மஷல் பூச்சஷ தகஶல்யஷின் அரவு என்ன? 

 பூச்சஷ தகஶல்யஷ ஏசஷ டக்டுகள் லறஷஶக பஶகங்கள் இலைக்கும் பகு ஷில் 
தலறந்  ஶ? இது லிபத் ஷனஶல் ஏற்பட்ட ஶ? 

 ஜஹலய 23 சம்பலத் ஷன் கஶைங்கள் த ரிலில்யஶ வபஶது ஏன் ப ன்ல ஆலய 
ஆய்லஶரர்  லயலில் தசன்ம அசஷன் குழு ஆலயல  ஷமப்ப ற்கு அனு ஷ 
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தகஶடுத் து? 

 இந் ஷ ஆலயச் சட்டம் 1948 பகு ஷ 88ன் கஸழ் நஷர்லஶகம் 72 ைி வநத் ஷற்குள் 
ஆலய ஆய்லகத் ஷற்கு அமஷலிப்பு தசய்  ஶ? 

 சுகஶ ஶ அனு ஷ தபமஶ  நஷலயில் நஷறுலனத் ஷன் 3லது பெனிட்லட நடத்  
அசு அனு ஷ தகஶடுத் வ ன்? 

 

படிவுல 

அசு  ப்பில் நடந்  லிசஶலைில் ஒட்லடகள் உள்ரல பம், நஷர்லஶகத் ஷற்கு 
எ ஷஶக அசு எந்  லி  நடலடிக்லக எடுக்கஶ ல பம் உண்ல அமஷபம் குழு 
சுட்டிக்கஶட்டுகஷமது. உண்லஶன கஶைங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படஶ  நஷலயில் 
அசு நஷறுலனத் ஷற்கு அனு ஷ தகஶடுப்ப ஷல் அலசம் கஶட்டிபள்ரது.  

 

த ஶறஷயஶரர்கள் வலலய தசய்து தகஶண்டிபேந்  வபஶது பூச்சஷ தகஶல்யஷ பேந்துகள் 
அடிப்பல  அனு ஷத்து ஃபஶக்ஸ்கஶன் நஷறுலனம் த ஶறஷயஶரர்கரின் பஶதுகஶப்பு,  
சுகஶ ஶத்ல  பற்மஷ அக்கலமின்லபம் தபஶறுப்பின்லலபம் 
கஶட்டிபள்ரது. சம்பலத் ஷற்கு பிமகும் ஆலயல ீண்டும்  ஷமப்ப ற்வக 
நஷர்லஶகம்  ன்னுலட அக்கலமல தசலுத் ஷபள்ரது. பூச்சஷதகஶல்யஷ பேந்து 
பற்மஷ பேத்துலர்கரிடஷபேந்து லமத்து  ன்னுலட வனஶபஶலத்ல  
தலரிப்படுத் ஷபள்ரது. பே லஶம் பின்னபேம் பஶ ஷக்கப்பட்டு சஷகஷச்லச தபற்று 
லபேம் த ஶறஷயஶரர்கலக்கு அலர்கலலட சஷகஷச்லசக்கு பை உ லில றுத்து 
நஷர்லஶகம் அலர்கலர ஷட்டி லபேகஷமது.  
 

த ஶறஷயஶரர்கலடன் நடந்  உலஶடயஷல் அங்குள்ர தகஶடுலஶன பைி 
நஷலயலகலம், சங்கம் அலத் ல் உரில றுப்பு உட்பட்ட த ஶறஷயஶரர்கள் 
ீது த ஶடுக்கப்படும் உரில ீமல்கலம், வபஶ ஷ சுகஶ ஶ லச ஷின்லகலம் 
த ரிலஶக்கப்பட்டுள்ரன. 
 

பரிந்துலகள் 

 ஜஹலய 23-24 வ  ஷகரில் நடந்  சம்பலங்கள் குமஷத்தும், பைி நஷலயலகள் 
ற்றும் த ஶறஷயஶரர் உரில ீமல்கள் குமஷத்தும் பைி ற்றும் பஶதுகஶப்பு 
லல்லுனர்கள், சங்க பி ஷநஷகள் தகஶண்ட குழுலிலன நஷஷத்து அசு 
ஆய்வு அமஷக்லகல தலரிிடவலண்டும்.  

 அமஷக்லகின் அடிப்பலடில் நஷர்லஶகத் ஷன் ீதும், சம்பந் பட்ட 
அலுலயர்கள் ீதும் நடலடிக்லக எடுக்கப்படவலண்டும்.  

 பஶ ஷக்கப்பட்ட த ஶறஷயஶரர்கலக்கு ஃபஶக்ஸ்கஶன் நஷறுலனம் 
தபஶறுப்தபடுத்து அலர்கரின் பேத்துல தசயவுகலர ஏற்கவலண்டும். 

 ஃபஶக்ஸ்கஶன் நஷறுலனத் ஷன் பைி நஷலயலகள் குமஷத்து லிசஶலை 
தசய்ப்பட்டு அ ற்கஶன சட்ட லி ஷபலமகள் தசல்படுல ற்கு லறஷலலக 
தசய்ப்படவலண்டும். 

 

 

 

 

 


