13.10.2021
பத்திரிக்கைச் செய்தி

ஸ்ரீசபரும்புதூரில் ஜரர்ைண்ட் இகைஞர் பபரலீெரரரல் சுட்டுக் சைரகை: திமுை
ஆட்ெியில் முதல் பபரலி ப ரதல் ெரவு
க்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் வன்க யரைக் ைண்டிக்ைிறது
ைரஞ்ெிபுரம்

ரவட்டம், ஸ்ரீசபரும்புதூரில் ஜரர்ைண்ட்

ரநிைத்கதச் ெரர்ந்த முர்தஷர

பஷக் என்பவர் 11.10.2021 அன்று ைரவல்துகறயரல் சுட்டுப்படுசைரகை செய்யப்பட்ட
ெம்பவம் சதரடர்பரை

க்ைள் ைண்ைரணிப்பைத்தின் உண்க

அறியும் குழு, ெம்பவ

இடத்திற்குச் சென்று ைை ஆய்வு ப ற்சைரண்டது.
ைை ஆய்வு அறிக்கை
ெம்பவ சுருக்ைம்
ைரஞ்ெிபுரம்

ரவட்டம், ஸ்ரீசபரும்புதூர் தரலுைர,

சபன்னலூர் ஊரரட்ெி,

விநரயைர் பைரவில் சதருகவச் ெரர்ந்த சரங்ைநரதன் என்பவரின்

கனவி இந்திரர (58)

என்பவர் ைடந்த 10.10.2021 அன்று ைரகை சு ரர் 8.30 ணியைவில் தனது தங்கையின்
வீட்டிற்குச் செல்வதற்ைரை ஸ்ரீசபரும்புதூர் சுங்ைச்ெரவடி (கூடிடட ழுயவந) அடுத்து
சென்கன செல்லும், நரன்கு வழிச்ெரகையில் அக ந்துள்ை EB பபருந்து நிறுத்தத்தில்
நின்று சைரண்டிருந்துள்ைரர். அப்பபரது சு ரர் 25 வயது

திக்ைத்தக்ை இரண்டு

இகைஞர்ைள் இந்திரர என்பவருக்கு அருைரக யில் வந்து இந்தி ச ரழியில் பபெி
உள்ைனர். அப்பபரது இந்திரர என்பவர் எனக்கு நீங்ைள் பபெக்கூடிய இந்தி ச ரழி
சதரியரது

என்று

கூறியுள்ைரர்.

அப்பபரது

இகைஞர்ைள்

இருவரில்

ஒருவர்,

இந்திரரவின் பின்பக்ை ரைச் சென்று, அவர் அணிந்திருந்த சு ரர் 5 ெவரன் அைவுள்ை
தங்ை நகைகயத் திடீசரன பிடித்து இழுத்து அறுத்துள்ைரர். இதனரல் இந்திரர, திருடன்
திருடன் என ைத்தியுள்ைரர்.
நகைகயக் கைப்பற்றிய இருவரும் EB பபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து சென்கன
செல்லும் ெரகைகய பநரக்ைி சு ரர் அகர ைிபைர

ீட்டர் தூரம் ஓடி, அதன்பின் இடது

பக்ைம் திரும்பி, சவங்ைபடஸ்வரர ைல்லூரி பக்ை ரை ஓடி உள்ைனர். நகைகயப் பறி
சைரடுதுத இந்திரர உடனடியரை தனது

ைன்

தி (46) த/சப. சரங்ைநரதன்

என்பவருக்கு செல்பபரன் வரயிைரை தைவல் சைரடுத்துள்ைரர். தைவல் ைிகடத்த தி (46)

த/சப. சரங்ைநரதன்

ற்றும் அவரது உறவினர்ைள் சு ரர் 15 பபர், சபன்னலூர்

ைிரர த்திலிருந்து EB பபருந்து நிகையத்திற்கு சு ரர் 15 நி ிடத்தில் வந்துள்ைனர்.
அப்பபரது EB பபருந்து நிகையத்தில் சபரது

க்ைள்

ற்றும் பரதிக்ைப்பட்ட இந்திரர

ஆைிபயரர் இருந்துள்ைனர்.
தனது

அம் ரவிடம்

நடந்த

விவரத்கத

சதரிந்து

சைரண்ட

தி

(46)

த/சப.சரங்ைநரதன், தன்பனரடு வந்த உறவினர்ைகை கூட்டிக் சைரண்டு, ஏற்சைனபவ
நகைகயப் பறித்தவர்ைள் சென்ற வழியரைச் சென்று, இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்குச்
சென்றுள்ைனர். சு ரர் 700 ஏக்ைர் அைவில் அக ந்துள்ை இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரி,
முள் ரங்ைள் நிகறந்த அடர்த்தியரன பகுதியரகும். ஏரிக்குள் இருப்பவர்ைள் யரர் என்று
சவைியில் இருந்து பரர்த்தரல் சதரியரத நிகையில் அப்பகுதி இருந்ததரல்,
சரங்ைநரதன்
குழுவினர்
பதடியுள்ைனர். இதனரல்
திரும்பியுள்ைனர்.

ஏரிக்ைகரயில்
இருந்பத
நகை
திருடியவர்ைகைத்
நகை திருடியவர்ைள் ைிகடக்ைர ல் அகனவரும்

EB பபருந்து நிறுத்தத்திகன பநரக்ைி
வரும்பபரது எதிபர,

தி த/சப.

தி த/சப. சரங்ைநரதன் குழுவினர்

தி த/சப. சரங்ைநரதன் என்பவரின் உடன் பிறந்த தம்பி ெத்தியர

(40) த/சப. சரங்ைநரதன் என்பவரும், அவரது நண்பர் ைகைச்செல்வம் இருவரும் இரு
ெக்ைர வரைனத்தில் எதிபர எந்த அண்ணனிடம் தைவகைக் பைட்டுவிட்டு, நகை
திருடியவர்ைகைப் பிடிப்பதற்ைரை, இருவரும் ைிங்ஸ் ைல்லூரிக்குப் பின் பக்ைம்
அக ந்துள்ை இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிப் பகுதிக்குச் சென்றுள்ைனர். அப்பபரது
இரு நபர்ைள் ஏரிக்குள் தங்ைைது ெட்கடகய
ரற்றிக்சைரண்டு இருந்துள்ைனர்.
இதகனப் பரர்த்த ெத்தியர (40) த/சப. சரங்ைநரதன் அவரது நண்பர் ைகைச்செல்வம்
இருவரும் ெந்பதை கடந்து இருவகரயும் பிடிப்பதற்ைரை ஓடியுள்ைனர். அப்பபரது
சு ரர் 50 அடிக்கு அருைரக யில் செல்லும் பபரது

ரற்றுச் ெட்கடகய

ரட்டிக்

சைரண்டிருந்த இருவரில் ஒருவர், கைத் துப்பரக்ைிகய எடுத்து ெத்தியர (40) த/சப.
சரங்ைநரதன்

ற்றும் அவரது நண்பர் ைகைச்செல்வத்கத பநரக்ைிச் சுடுவது பபரல்

ைரட்டியுள்ைனர். இதனரல் ெத்தியர (40) த/சப. சரங்ைநரதன், அவரது நண்பர்
ைகைச்செல்வமும் அப்படிபய தகரயில் படுத்துள்ைனர்.
இதகனப் பரர்த்த கைத்துப்பரக்ைிகயக் ைரட்டிய இருவரும் அவ்விடத்திலிருந்து
ஓடத் சதரடங்ைியுள்ைனர். இருவரும் ஓடிய பின்பு, தகரயில் படுத்திருந்து ெத்தியரவும்
அவரது நண்பர் ைகைச்செல்வமும் எழுந்து பரர்த்துள்ைனர். அப்பபரது துப்பரக்ைிகயக்
ைரட்டியிருந்தவர்ைள் நின்றிருந்த இடத்தில் பதரட்டரக்ைபைரடு கைப்பிடி இல்ைர ல்
கைத்துப்பரக்ைியின் முன் பகுதி ட்டும் ைிடந்துள்ைது. இதகன எடுத்த ெத்தியர த/சப.
சரங்ைநரதன் உடனடியரை தனது அண்ணன்
தி த/சப. சரங்ைநரதன் அவரது
உறவினர்ைள்

ற்றும்

ஒரு

பபரலீெரகர

கூப்பிட்டுக்

சைரண்டு,

ீண்டும்

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்கு வருைின்றனர்.
ெத்தியர த/சப. சரங்ைநரதன் என்பவகர கைத்துப்பரக்ைி பதரட்டரக்ைபைரடு
பரர்த்த பபரலீெரர் உயர் அதிைரரிைளுக்கு தைவல் சைரடுத்துள்ைரர். ெம்பவ இடத்திற்கு

ஸ்ரீசபரும்புதூர்

ைரவல்

ஆய்வரைர்

ற்றும்

ைண்ைரணிப்பரைர் ஆைிபயரர் சு ரர் ஙூ
ைரகை சு ரர் 9.30

ஸ்ரீசபரும்புதூர்

ைரவல்

துகணக்

ணி பநரத்தில், அதரவது 10.10.2021 அன்று

ணிக்கு வந்துள்ைனர். ப லும் அருைரக யில் சவங்ைபடஸ்வரர

ைல்லூரியில் பதர்தல் வரக்குப்சபட்டி ைரவலுக்கு இருந்த பபரலீெரரில் ெிைரும்
இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட

ஏரிக்கு

வந்துள்ைனர்.

பபரலீெரரும், சபன்னலூர் ைிரர த்து

சு ரர்

100-க்கும்

ப ற்பட்ட

க்ைள் சு ரர் 50 நபர்ைளும் இவர்ைபைரடு,

த/சப. சரங்ைநரதன், நண்பர் மூை ரை இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்கு

தி

ற்சறரரு

புற ரை அக ந்துள்ை ைரரந்தரங்ைல் ைிரர த்திற்கும் தைவல் செரல்ைப்பட்டு அங்ைிருந்து
சு ரர் 100 நபர்ைள் என சு ரர் 250 நபர்ைள் இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிகயச்
சுற்றியுள்ை ைகரயில் நின்று, நகைகயப் பறித்துச் சென்ற இருவகரயும் பதடியுள்ைனர்.
ைரகை

சு ரர்

11.00

ணியைவில்

ைரஞ்ெிபுரம்

ரவட்டக்

ைரவல்

ைண்ைரணிப்பரைர் திரு. சுதரைர், ஐஞளு அவர்ைள் இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்கு
வந்துள்ைரர். அதன்பின் 4 ட்பரரன் (Drone Camera) பயன்படுத்தி ஏரி முழுவதும்
பதடியுள்ைனர். அப்பபரது ைரரந்தரங்ைல் பகுதியில் அகடயரைம் சதரியரத
இறந்துபபரன உடல் ைிகடத்துள்ைது. நூற்றுக்கும் ப ற்பட்ட பபரலீெரர் ற்றும்
ட்பரரன் மூை ரை சு ரர் மூன்று ணி பநரம் இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரியில் பதடி
உள்ைனர். தங்ை நகைகயப் பறித்துச் சென்ற இருவரும் ைிகடக்ைவில்கை.
ஜரர்ைண்ட் ரநிைத்கதச் பெர்ந்த கநம் அக்தர் என்பவர் தனியரர் ைம்சபனியில்
இரவுப்

பணிகய

ணியைவில்,

முடித்துவிட்டு

தரன்

11.10.2021

வரடகைக்கு

அன்று

குடியிருந்து

வரும்

அதிைரகை

சு ரர்

7.00

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட

அம்பபத்ைர் சதருவிற்குச் சென்றுள்ைரர். அப்பபரது அங்கு பபரலீெரர் அதிை ரை
இருந்தகதப் பரர்த்தவுடன் தன்கனத்தரன் பிடிக்ை வந்துள்ைரர்ைள் என நிகனத்து கநம்
அக்தர் ஓடத் சதரடங்ைியுள்ைரர். இதகனப் பரர்த்த பபரலீெரர் ெந்பதை கடந்து கநம்
அக்தகர பிடித்துள்ைனர். இதன்பின் கநம் அக்தகர பபரலீெரர் விெரரித்துள்ைனர்.
ப லும் கநம் அக்தர் செல்பபரனில் இருந்து அவனது கூட்டரைி ஜரர்ைண்ட் ரநிைம்
பரதூர் ரவட்டத்கதச் பெர்ந்த முர்தஷர பஷக் என்பவரிடம் பபெ கவத்துள்ைனர்.
செல்பபரன் டவர் அகடயரைம் மூை ரை முர்தஷர பஷக் இருக்கும் இடம் அகடயரைம்
ைரணப்பட்டுள்ைது. இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரியிலிருந்து சு ரர் 1 ைி. ீ தூரத்தில்
அக ந்துள்ை ைரட்டுப் பகுதியில் இருந்த முர்தஷர பஷக், பபரலீெரரரல் ைரகை சு ரர்
8.00

ணியைவில் சுற்றி வகைக்ைப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டரர். இதற்குப் பின்புதரன்

பபரலீெரர் கைது செய்த முர்தஷர பஷக் என்பகர என்சைௌன்டரில் சைரகை செய்ததரை
ைரவல் உயர் அதிைரரிைள் சதரிவிக்ைின்றனர்.
ைண்டறிந்தகவைள்
1.

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட
அக ந்துள்ை

(ைண்ணன்,

அம்பபத்ைர்
சு தி

-

பகுதியில்
சபயர்

எம்.ஜி.ஆர்

ரற்றம்

சதருவில்

செய்யப்பட்டுள்ைது)

என்பவர்ைளுக்குச் செரந்த ரன குடிகெ வீட்டில் ைடந்த ஒரு வருட ைரை ரை

ஜரர்ைண்ட்

ரநிைத்கதச் பெர்ந்த முர்தஷர பஷக், கநம் அக்தர்

என மூன்று நபர்ைள்

ற்றும் ஒரு நபர்

ரதம் ரூ. 1,500/- வரடகை சைரடுத்து தங்ைி இருந்தனர்

என்பதகன வீட்டின் உரிக யரைர்ைள் மூைம் அறிய முடிைின்றது.
2.

ஜரர்ைண்ட்

ரநிைத்கதச் பெர்ந்த முர்தஷதர பஷக், கநம் அக்தர், ப லும் ஒருவர்

என மூன்று நபர்ைளும் ைடந்த ஒரு வருடங்ைைரை இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட
எம்.ஜி.ஆர் சதருவில் வரடகைக்கு தங்ைிருந்தனர் என்பகத, அருைரக யில்
குடியிருக்கும் நபர்ைள் உறுதிப்படுத்துைிறரர்ைள். ப லும் இந்த மூன்று நபர்ைைரல்
இதுவகர எந்தப் பிரச்ெகனயும் வரவில்கை என்றும் இபத பகுதியில் ஜரர்ைண்ட்,
ஒரிெர, பீைரர் ஆைிய

ரநிைங்ைகைச் பெர்ந்தவர்ைள் ஸ்ரீசபரும்புதூர் பகுதியில்

ஆயிரக்ைணக்ைரபனரர் வரடகைக்கு தங்ைி இருப்பதரைவும் உறுதிப்படுத்தினர்.
3.

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்குள் துப்பரக்ைிகய ைரட்டி ிரட்டியது கநம் அக்தர்
என்பதகனயும்,

அவனுக்கு

அருைரக யில்

இருந்தது

முர்தஷர

பஷக்

என்பதகனயும், செய்தித்தரள்ைள் ற்றும் புகைப்படங்ைள் மூைம் ைரட்டப்பட்டது
இவர்ைள்தரன் என்பதகன ெத்தியர த/சப. சரங்ைநரதன் உறுதிப்படுத்துைிறரர்.
4.

10.10.2021 அன்று ைரகை சு ரர் 8.30

ணியைவில் சபன்னலூகரச் பெர்ந்த

இந்திரர (50) ை/சப. சரங்ைநரதன் என்பவர் EB பபருந்து நிகையத்தில் நின்று
சைரண்டிருந்தபபரது, தங்ை நகைகயப் பறித்தவர்ைள், பபரலீெரரரல் சுட்டுக்
சைரல்ைப்பட்ட முர்தஷர பஷக், கநம் அக்தர் ஆைிய இருவரும்தரன் என்பதகன
செய்தித் தரள்ைைில் வந்த புகைப்படங்ைள் மூை ரைவும், சதரகைக்ைரட்ெி
செய்திகயப் பரர்த்ததன் வரயிைரைவும் உறுப்படுத்துைிறரர்.
5.

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரியில் கநம் அக்தர் ற்றும் முர்தஷர பஷக் ஆைிபயரர்
விட்டுச் சென்ற கைத்துப்பரக்ைியின் முன் பகுதிகய எடுத்த ெத்தியர த/சப.
சரங்ைநரதன், அதில் இருந்த பதரட்டர சு ரர் 1 இன்ச் அைவுள்ைது என்றும்,
ஆனரல் பபரலீெரர் கைப்பற்றியதரை சதரகைக்ைரட்ெியில் ைரட்டிய பதரட்டர
சு ரர் 2 இன்ச் அைவுள்ைதரை இருந்தது என்று இதகனப் பரர்த்த ெத்தியர த/சப.
சரங்ைநரதன்
ற்றும்
உறுதிப்படுத்துைிறரர்ைள்.

6.

தி

த/சப.

சரங்ைநரதன்

ஆைிபயரர்

11.10.2021 அன்று இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட அம்பபத்ைர் சதருவில் ைரகை சு ரர்
7.00

ணியைவில் பபரலீகெப் பரர்த்து ஓடிய ஜரர்ைண்ட்

ரநிைத்கதச் பெர்ந்த

கநம் அக்தகர பபரலீெரர் விரட்டிப் பிடித்துள்ைனர் என்பதகன பநரில் பரர்த்த
அப்பகுதி

க்ைள் உறுதிப்படுத்துைிறரர்ைள். ஆைபவ அவர்ைள், ைரவைர்ைகைத்

தரக்ைியதரல் தற்ைரப்புக்ைரை சுட்டபபரது ைரவல்துகறயினருடன் ஏற்பட்ட
ப ரதலில் ெரைவில்கை. கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் சுட்டுக் சைரல்ைப்பட்டனர்
என்பதகன அறிய முடிைிறது.
7.

ைரவல் துகறயினருடன் ஏற்பட்ட ப ரதலில் இறந்ததரைக் கூறப்படுவது
உண்க க்குப் புறம்பரனது என்று நிரூபன ரைிறது. இது ப ரதல் ெரவு அல்ை.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரில் முர்தரஷர பஷக் என்பவகர அபத ைரட்டிற்குள்

சைரண்டு சென்று, சுட்டுக் சைரகை செய்யப்பட்டுள்ைரர் என்ற சபருத்த
ெந்பதைம் எழுைிறது.
8.

க்ைள் ைண்ைரணிப்பைத்தின் ைை ஆய்வுக் குழுவினர் 12.10.2021 அன்று ைை
ஆய்வுப்பணியில் ஸ்ரீசபரும்புதூர் பகுதியில் ஈடுபட்டிருந்தபபரது, நம்பத்தகுந்த
நபர்ைள் (பரதுைரப்புக் ைருதி இவர்ைைின் சபயகர சவைியிட விரும்பவில்கை)
11.10.2021 அன்று ைரகை சு ரர் 07.00 ணியைவில் குடியிருப்பு அருைரக யில்
கநம் அக்தர் பபரலீெரரரல் கைது செய்யப்பட்டபின், கநம் அக்தர் மூை ரைபவ
முர்தஷரவிற்கு செல்பபரனில் பபெகவத்து அதன் மூைம் முர்தரஷர எந்த
செல்பபரன் டவர் எல்கையில் இருக்ைிறரர் என்பதகனக் ைண்டறிந்து
முதர்தஷரகவ பிடித்தரர்ைள் என்ற தைவல் ந க்கு உறுதி செய்யப்பட்டது. இதன்
மூைம் முர்தஷர உயிபரரடு பபரலீெரரரல் பிடிக்ைப்பட்டரர் என்பதகன உறுதி
செய்யப்படுைிறது.

9.

இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்குள் பிடிப்பதற்ைரை விரட்டிச் சென்ற தி த/சப.
சரங்ைநரதன் அவரது நண்பர் ைகைச்செல்வம் ஆைிபயரகர கைத்துப்பரக்ைிகயக்
ைரட்டி
ிரட்டியது கநம் அக்தர் என்பதகன
தி த/சப. சரங்ைநரதன்
உறுதிப்படுத்துைிறரர். ஆனரல் கநம் அக்தர் என்பவர் உயிபரரடு இருக்ைிறரர்.
ஆனரல் முர்தஷரகவ எதற்ைரை பபரலீெரர் சுட்டனர் என்பதில் ெந்பதைம்
இருப்பதரை ைை ஆய்வுக் குழுவினர் ெந்தித்த சபரது க்ைள் தங்ைைது ெந்பதைத்கத
சதரிவித்தரர்ைள்.

10.

எ து குழுவினர் 12.10.2021 அன்று ஸ்ரீசபரும்புதூர் ைரவல் நிகையத்திற்குச்
சென்றபபரது, இரண்டரவது நபர் கநம் அக்தர் என்பவகர, IG, DIG, SP
ஆைிபயரர் விெரரகண செய்வதரை ைரவல் நிகையத்தில் கூறப்பட்டது. எ து குழு
ைரவல் நிகையத்தில்

ரகை 4.30

ணி வகர இருந்தபபரது, கநம் அக்தர்

சவைிபய வரவில்கை என்பகதக் ைண்டறியமுடிைிறது.
11.

10.10.2021 அன்று ைரகையில் இருங்ைரட்டுக்பைரட்கட ஏரிக்குள் சென்ற
ஜரர்ைண்ட்
ரநிைத்கதச் பெர்ந்த கநம் அக்தர்
ற்றும் முர்தஷர பஷக்
ஆைிபயரகரப் பிடிப்பதற்ைரை நூற்றுக்கும் ப ற்பட்ட பபரலீெரர்
ற்றும்
ஸ்ரீசபரும்புதூர் ைரவல் நிகைய ஆய்வரைர், ைரவல் துகணக் ைண்ைரணிப்பரைர்
ற்றும் ைரஞ்ெிபுரம் ைரவல்துகறக் ைண்ைரணிப்பரைர் திரு. சுதரைரர் ஆைிபயரர்
தகைக யிைரன பபரலீெரர் பதடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர் என்றும் ப லும்
ஐந்து ட்பரரன் பயன்படுத்தி பதடினரர்ைள் என்றும் ஆனரல் இருவகரயும்
பபரலீெரர்

10.10.2021

அன்று

ைண்டுபிடிக்ைவில்கை

பபரலீெரபரரடு பதடுதல் பணியில் ஈடுபட்ட அருைரக

என்பதகன

ைிரர த்து

க்ைள்

உறுதிப்படுத்துைிறரர்ைள். இதன் மூைம் கநம் அக்தர், முர்தஷர பஷக் ஆைிய
இருவகரயும் 10.10.2021 அன்று பபரலீெரர் பிடிக்ைவில்கை என்பதகன
அறியமுடிைிறது.
12.

11.10.2021

அன்று

திரு.ெந்பதரஷ்கு ரர்,

வடக்கு
நடந்து

ண்டை
முடிந்த

ைரவல்துகறத்
ப ரதல்

ெரவு

தகைவர்
குறித்து

பத்திரிகையரைர்ைகை ெந்தித்து விைக்ைம் அைிக்கும் பபரது, குற்றவரைிைைிடம்
கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்ைகை ைரட்டியபபரது, கநம் அக்தர் விட்டுச் சென்ற
கைத்துப்பரக்ைியின் முன்பகுதிகயக் ைரட்டவில்கை என்பதகன பல்பவறு
செய்தித் தரள்ைள், சதரகைக்ைரட்ெிைைில் வந்த செய்திைகைப் பரர்த்த ெத்தியர
த/சப. சரங்ைநரதன் என்பவர் மூைம் உறுதிப்படுத்த முடிைின்றது.
பரிந்துகரைள்
1.

ரண்பு ிகு த ிழ்நரடு முதைக ச்ெர் அவர்ைள் இச்ெம்பவத்தில், இதுவகர
ைண்டறிந்தகவைகைப் பரர்த்து,
விெரரகணகய

முழுக யரை

ரநிை

னித உரிக

ஒப்பகடத்து,

ஆகணயத்திடம், இந்த

அவர்ைள்

விரும்பும்

ைரவல்

அதிைரரிைளுடன் விெரரகணகய ப ற்சைரண்டு, ெி.பி.ெி.ஐ.டி-க்கு பரிந்துகர
செய்து, 30 நரட்ைளுக்குள் அறிக்கைகய அரெிடம் ெ ர்ப்பிக்ை,
உரிக
2.

ரநிை

னித

ஆகணயத்கத அரசு பைட்டுக் சைரள்ைபவண்டும்.

ரண்பு ிகு த ிழ்நரட்டு முதைக ச்ெர் அவர்ைள், இந்த அரெின் ஆட்ெிக்
ைரைத்தில் இதுபபரன்ற இன்சனரரு பபரலி ப ரதல் ெரவு ஏற்படரது
என்பதற்ைரன உத்தரவரதத்கத சவைிப்பகடயரை அறிவிக்ை பவண்டும்.

3.

ைரவல்துகறயினரரல் சைரகை செய்யப்பட்ட முர்தஷர பஷக் குடும்பத்திற்கு
த ிழை அரசு ரூ. 10 இைட்ெம், இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும்.

