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றர்த்துப் ஶதசறணரல் அடித்துக் வ ரல்ஶரம்!
சரத்ரன்குபம் ஶதரலீமரரறன் அட்டூறம்
வதருஷக்குரற

இந்ப்

தறஷ

ரல்துஷநறணர் வசய்துவ ரண்டிருக்
வ ரஶரணரஷயும்கூடப்
டுத்துக்வ ரண்டு சறன
ஶஷறல்னரல்

தம்

சட்ட

றற ளுக்குட்தட்டு

வதரும்தரனரண

றநரர் ள். அஶசம், க் ம் ஶதரனஶ
தரர்க்கும்

எரு

றர க்

ஷ றல்

ரப்பு ஆடு ள் அற ர துஷ்தறஶர ம் வசய்ர வும்,

வதரதுக் ஷப

அடித்து

வரரக்குர வும்

வரடர்ந்து

குற்நச்சரட்டு ள் ளந்தடிஶ உள்பண. இந்றஷனறல், `தூத்துக்குடி ரட்டம்,
சரத்ரன்குபத்றல் ந்ஷ ற்ரம்  ன் இருரறன் உறர் ள்

ரல்துஷநறணரறன்

அத்து லநனரல் தநறஶதரய்றட்டண’ ன்ர ளந்றருக்கும் குற்நச்சரட்டு, எட்டுவரத்
ற த்ஷயும் குஷனடுங் ஷத்துள்பது.

சரத்ரன்குபத்ஷச் ஶசர்ந் வெரெளம் அரறன்  ன் வதன்ணறக்மளம் வசல்ஶதரன்
ஷட டத்றந்ணர். ஊடங்கு அலில் இருப்தரல் இவு 8 றக்கு அஷணத்துக்
ஷட ஷபயும் அஷடக்
அஷடக்

ஶண்டும். ெழன் 19-ஶற இவு, வெரஜ்

ரர றறருக்

ஶதரலீமரர், வெரஷெ

ஷடஷ

றநது. அப்ஶதரது அந்ப் தகுறறல் ஶரந்து ந்
ரல்றஷனத்துக்கு அஷத்துச் வசன்நறருக் றநரர் ள்.

அஷக் ஶ ள்றப்தட்ட வதன்ணறக்மளம் ரல் றஷனத்துக்குச் வசன்நறருக் றநரர்.
அன்ர இஶ இருர் லதும் க்கு தறவு வசய்ணர் சரத்ரன்குபம் ஶதரலீமரர்.
லறதறறன் உத்றன் ஶதரறல் வெரஜ், வதன்ணறக்ஸ் இருரும் 20-ம் ஶற
அற ரஷனறல் ஶ ரறல்தட்டி சறஷநறல் அஷடக் ப்தட்டணர். 21-ம் ஶற இவு,
ங் ற றஷனறலிருந் வதன்ணறக்ஷம ஶ ரறல்தட்டி அசு ருத்துஷணக்கு
சறஷநக் ரனர் ள்

தூக் றச்

வசன்நறருக் றநரர் ள்.

22-ம்

ஶற

அற ரஷனறல்

வதன்ணறக்ஸ் இநந்துறட்டரர். அடுத் சறன ற ஶங் பறஶனஶ வெரஷெ அசு
ருத்து ஷணக்கு அஷத்துச் வசன்நறருக் றநரர் ள். அரும் இநந்துறட்டரர். எஶ
குடும்தத்ஷச் ஶசர்ந் இருரும் ஷ து வசய்ப்தட்டு சறஷநறல் அஷடக் ப்தட்ட

றஷனறல்,

அடுத்டுத்து

இநந்துஶதரண

சம்தம்

ற ம்

பளக்

அறர்ஷ

ற்தடுத்றறருக் றநது.
உறரறந்ர் ள் இருரும் ஶதரலீஸ் றசரஷக்கு  ரத்துச் சரஷனறல்
உருண்டு புண்டறல் உடலில்
வசய்ப்

தட்டிருப்தது

ரம் ற்தட்டர

உநறணர்

பல்  ல் அநறக்ஷ றல் தறவு

ஷபயும்

சரத்ரன்குபத்ஷச்

ஶசர்ந்

ர்த் ர் ஷபயும் வ ரறப்தஷடச் வசய்துள்பது. ‘ ரல்துஷநறணர் வ ரடூர
அடித்துத் துன்புரத்றரல் ரன் இருரும் இநந்துஶதரறணர்’ ண வெரெறன்
உநறணர் ளும் ர்த் ர் ளும் குற்நம்சரட்டு றநரர் ள். அசறல்

ட்சறறணர், சப

ஆர்னர் ள் ணப் தனரும் இந்ச் சம்தத்துக்குக் ண்டணம் வரறறத்துரு றநரர் ள்.
அவரறக் ரறல் ஶதரலீமரரல் ெரர்ஜ் ஃதறபரய்டு வ ரல்னப்தட்ட சம்தத்துடன்
சரத்ரன்குபம்

சம்தத்ஷ

எப்தறட்டு

வட்டிசன் ள்

தறறடுது

ற க்

ரல்துஷநக்கு வருக் டிஷ ற்தடுத்றறருக் றநது.

சரத்ரன்குபம் ர்த் ர் ள் சங் த்றன் ஷனர் துஷரஜ், ‘‘வெரெளம் அரறன்
 னும் அஷறரண சுதரம் உஷடர் ள். அன்ணறக்கு ஶரந்து ந் சப்இன்ஸ்வதக்டர் ள்

தரன றருஷ்னும்

கு ஶளம்,

` ஷடஷச்

சலக் றம்

அஷடச்சுட்டுப் ஶதரய்ர...’னு வசரன்ணரங் . ‘அஷடச்சுக் றட்டுரஶண சரர் இருக்ஶ ன்.
இன்னும் றஷந

ஷட ள் அஷடக் ர த்ரஶண இருக்கு’ ன்ர வெரஜ்

வசரன்ணரர். உடஶண அஷ ஸ்ஶடனுக்கு இளத்துட்டுப் ஶதரறட்டரங் .
அப்தரஷக் கூப்தறட ந் வதன்ணறக்ஸிடம் தக் த்துக் ஷடக் ரங் றத்ஷச்
வசரல்லிறருக் ரங் . உடஶண அரும் ஸ்ஶடனுக்குப் ஶதரறருக் ரர். அங்ஶ
அஶரட அப்தரஷ ஶதரலீஸ் ரங்
சரர்’னு

அடிக் றநஷப் தரர்த்தும், ‘அடிக் ரலங்

த்றறருக் ரர். உடஶண வதன்ணறக்ஷமயும் அடிச்சுத் துஷச்சறருக் ரங் .

அந்ச் சத்றல் ற ர் ள் ல்னரரும் ஶசர்ந்து ஸ்ஶடனுக்குப் ஶதரஶணரம். ஆணர,
ங் ஷப உள்ஶபஶ றடஷன. வ ரஞ்சம் ஶம்
றச்சு வெரஷெயும்
வதன்ணறக்ஷமயும் ெலப்ன த்றட்டுப் ஶதரணரங் . அப்ஶதர அங் பரன டக் ஶ
படிஷன. அந் அபவுக்குக் வ ரடூர அடிச்சறருந்ரங் ” ன்ர ருத்ப்தட்டரர்.
வெரெறன்

உநறணர் பறடம்

ஶதசறஶணரம்.

‘‘வெரெளக்கு

வதன்ணறக்ஸ் எஶ  ன். அனுக்கு 31 சரகுது. பட  ள்

பட

 ள் ள்.

ளுக்கும்

ல்ரம்

படிஞ்சுட்டுது. வதன்ணறக்மளக்கு ஶதரண ரசம்ரன் றச்சம் தண்றணரங் . டிசம்தர்ன
ல்ரம் வக் னரம்னு படிவு தண்றறருந்ரங் . அதுக்குள்ப இப்தடி ஆ றடுச்சு.
வெறல்ன அஷடச்ச ரரள் வதன்ணறக்ஶமரட ண்தர் ள் அஷணப் தரர்க் ப்
ஶதரறருக் ரங் . அப்ஶதர, ‘ங் ஷப றர்ரரக் ற, வட்டு ஶதர் ஶசர்ந்து சுத்ற

றன்னு

ம்தரன அடி அடினு அடிச்சரங் . ரங்

நற அளதும், இக் ஶ

ரட்டர

அப்தரஷ றத்துஶனஶ பூட்ஸ் ரனரன றறச்சரங் . ன்ஶணரட ஆசணரய்ன
னத்றரனஶ குத்றணரங் . ஆடரப்புன னத்றஷவச்சு அடிச்சதுன ன்ணரன
சறரலர்
றக்
படிஷன. னம்
றக்
படிஷன. ஆசணரய்னருந்து த்ம்
வ ரட்டிக் றட்ஶட இருக்கு’னு வசரல்லி அளறருக் ரன்’’ ன்நணர்.
வெரெறன் ஷணற வெரற, “ந் ம்புக்கும் ஶதர ர ன் வீட்டுக் ரஷயும்
 ஷணயும் ஶதரலீஸ் ரங்
அங்

அடிச்ஶச வ ரன்னுட்டரங் . `அடி ரங்

படிர

அனரண சத்ம் சத்ம் வரு பளக் க் ஶ ட்டுச்சு’னு வசரல்நரங் . அந்

அபவுக்குக் வ ரடூர அடிச்சறருக் ரங் . இப்தடி அடிச்சுக் வ ரல்ந அபவுக்கு அப்தடி
ன்ண வசஞ்சுட்டரர்? ஶதரலீஸ் ரங்

ஷட அஷடக் ச் வசரன்ணதுக்கு எரு ரர்த்ஷ

றர்த்துப் ஶதசறணது அவ்பவு வதரற குத்ர?’’ ன்ர நறணரர்.
இந்

ற ரத்ஷக்

ஷ றவனடுத்

றருக்கும்

க் ள்

ண் ரறப்த த்றன்

இக்குரும், க் நறஞருரண வயன்நற டிஶதணறடம் ஶதசறஶணரம். ‘‘வெரஜ்,
வதன்ணறக்ஸ் இருஷயும் டரக்டர் சரறர ப் தரறஶசரறக் ரல் ருத்துச்சரன்ர
வ ரடுத்துள்பரர். லறதறறடம் இருஷயும் ஶரறல் ஆெர்தடுத்றல்ஷன. ஶரறல்
ஆெர்தடுத்றறருந்ரல்,

ஶதரலீஸின்

டரர்ச்சஷ

அர் ள்

வசரல்ன

ரய்ப்பு

றஷடத்றருக்கும். ஃப்..ஆரறல் ‘இருரும் ஷறல் புண்டரல் உடலில்

ரம்

ற்தட்டது’ ணப் தறவு வசய்ப் தட்டுள்பது. சறஷநறல் அஷடக்கும் பன்பு வெறனர்
ரங் ஷபப் தறவு வசய்றருக்
தூத்துக்குடி ஸ்.தற-ரண

ஶண்டும். அதுவும்

ஷடப்தறடிக் ப்தட றல்ஷன.

அருண்தரன ஶ ரதரனன், ந்ஷ- ன் வ ரஷனக்குக்

ரரண ஶதரலீமரர்லது ந் டடிக் ஷ யும் டுக் றல்ஷன. வனக்டர்ரன்
இரு ஸ்.-க் ஷப சஸ்வதண்ட் வசய் உத்றட்டுள்பரர். இந்ச் சம்தத்றல் ர
வசய் அஷணர்லதும் டடிக்ஷ டுக் ஶண்டும்’’ ன்நரர்.

ஸ்.தற-ரண அருண்தரன ஶ ரதரனன், ‘‘சறஷநறல் அஷடக் ப்தட்ட ந்ஷ,  ன்
இருரும் வஞ்சுலி ற்ரம் ரய்ச்சல் ரர உறரறந்றருக் றன்நணர். பு ரரறன்
அடிப்தஷடறல் இரு ஸ்.-க் ள், இரு

ரனர் ள் சஸ்வதண்ட் வசய்ப்தட்டிருக்

றன்நணர்.
ஆய்ரபர்
உள்பறட்ட
ற்ந
ரனர் ள்
தறறட
ரற்நம்
வசய்ப்தட்டிருக் றநரர் ள். ஶதரஸ்ட்ரர்ட்டம் அநறக்ஷ ற்ரம் றசரஷக்குப்
தறன்ணர்ரன் பள உண்ஷயும் வரறயும்’’ ன்நரர்.
உர் லறன்ந உத்றன்தடி 3 ருத்துர் ள் அடங் ற குள, வெரஜ் ற்ரம்
வதன்ணறக்ஸ் ஆ றஶரரறன் உடல் ஷப உடற்கூரய்வு வசய்து படித் றஷனறல்,
‘ஸ்.-க் ள் ற்ரம்

ரனர் ள்லது வ ரஷன க்கு தறவு வசய்ரஷ உடஷன

ரங்

ரட்ஶடரம்’ ன்ர வெரெறன் உநறணர் ள் கூநறந்ணர். இந்றஷனறல்,

ஶ ரறல்தட்டி ெளடிசறல் ரெறஸ்றஶட் தரறரசன், வெரெறன் ஷணற ற்ரம்
 ள் பறடம் ருத்துஷணறல் றசரஷ டத்றணரர். அன்தறநகு, ‘இவ்க் றல்
லறதற ள் உரற லறஷப் வதற்ரத்ருரர் ள் ண ம்தறக்ஷ

இருக் றநது’ ன்ர

வசரன்ண வெரெறன் உநறணர் ள் இருரறன் உடல் ஷபயும் வதற்ர அடக் ம்
வசய்றருக் றநரர் ள்.
சலத ரனர ஶ,

ரல் றஷனங் ளுக்கு அஷத்துச் வசல்னப்தடும் தனரும் ஷ

ரல் ள் உஷடந்து,

ட்டுப்ஶதரட்டதடிரன் வபறறல் ரு றநரர் ள். ‘தரத்ரூறல்

ளக் ற றளந்துறட்டரர்’ ன்ர லறன்நங் பறஶனஶ
ஶதரலீஸ்

ரலுக்கு

தரர்த்துக் டம்’

ன்ர

அனுப்பும்ஶதரது,
லறதற ஶப

ஷ வசரன்ணது ஶதரலீஸ்.

‘தரத்ரூறல்

வசரல்லும்

ளக் ற

றளந்துடர

அபவுக்குத்ரன்

றஷனஷ

இருக் றநது. இந்றஷனறல், ‘உறர் ஷபஶ தநறக் றநரர் ள்’ ன் றந குற்நச்சரட்டும்
ஶசர்ந்றருப்தது,

ரல்துஷநலரண

பங் க்

ஷநஷ றரறஷடஶ வசய்துள்பது.

ற் ரலி ப் தறலக் ம், இடரற்நம் ஶதரன்ந

ண்துஷடப்பு ஶஷன பரல் இந்க்

பங் த்ஷத் துஷடத்துறட படிரது. நறஷத்ர் ளுக்குக்
டுஷரண
ண்டஷண றஷடக்கும் ஷ றனரண டடிக்ஷ ள்ரன் இப்ஶதரஷ ஶஷ!
இன்வணரரு னரக்-அப் ம்?
`இந்ச்

சம்தம்

டப்தற்கு

சறன

ரள் ளுக்கு

பன்ணர்

சரத்ரன்குபம்

ரல்றஷனத்றல் எரு னரக்-அப் ம் டந்து’ ன் றநரர் ள் அந்ப் தகுற
க் ள். ‘ஶதய்க்குபத்றல் எரு வ ரஷன க்கு வரடர்தர , குற்நரபறறன் ம்தற
ஶ ந்றன் ன்தஷ

ரல்றஷனத்துக்கு அஷத்து ந்து, இன்ஸ்வதக்டர் அருள்

ற்ரம் இப்ஶதரது சஸ்வதண்ட் ஆ றறருக்கும் இரு சப்-இன்ஸ்வதக்டர் ள் ஆ றஶரர்
அடித்து உஷத்றல்
ரல்றஷனத்றஶனஶ ஶ ந்றன் இநந்துறட்டரர்.
ஶ ந்றணறன் குடும்தத்ஷ றட்டி, இந் றம் வபறரல் வசய்துறட்டணர்.
ஶ ந்றனுக்கு 28 துரன் இருக்கும்’ ன் றநரர் ள்.
ெழன் 25-ம் ஶற ஶ ரறல்தட்டி சறஷநறலிருந்து ரெர சறங் ன்ந றசரஷக் ஷ ற
உடல்னக் குஷநவு

ரர

அசு ருத்துஷணறல் அனுறக் ப்தட்டுள்பரர்.

இர், சரத்ரன்குபம் தஷணகுபம் தகுறஷச் ஶசர்ந்ர். இரும் ஶதரலீமரரல்
வ ரடூர த்
ரக் ப்தட்ட
றஷனறல்
ஆசணரறல்
ரங் ளுடன்
ருத்துஷணறல் அனுறக் ப்தட்டிருக் றநரர் ன்ர வசரல்னப்தடு றநது.

வ ரடூ றசரஷ ஸ்ஷடல்!
சரத்ரன்குபம்
பு ரர

ரல்றஷனத்றல் தறரற்நற இன்ஸ்வதக்டர் ஸ்ரீர், ந்ப்

இருந்ரலும் அடித்துறட்டுத்ரன் றசரஷஶ டத்துரர் ன் றநரர் ள்

உள்ளூர் க் ள். சறன றணங் ளுக்கு பன்பு ஶதர ர் எருஷயும், உடணறருந் ள
ஶதஷயும் அடித்து வரரக் றயுள்பணர் இந்க் ரல்றஷனத்ஷச் ஶசர்ந்ர் ள்.
இது வரடர்தர டி..ெற-றடம் பு ரர் வ ரடுக் ப்தட்டுள்பது.
இந்க்

ரல்றஷனத்றல்

றசரஷக்கு

அஷத்து

ப்தடுதர் பறன்

இரு

ரது பறலும் ஏங் ற அடிப்தரர் பரம். ஆடரப்பு, றனரப் தகுற, ஆசணரய்ப்
தகுற பறல் னத்றரல் குத்ற சறத்ஷ வசய்ரர் பரம். அடி ரங் றர் ள் ங் ற
றளந்ரல் ண்லஷ ஊற்நற ளப்தற, அஷணரும் ஶசர்ந்து வுண்டு ட்டி அடித்துத்
துஷப்தரர் பரம். இப்தடி றசரஷக்குச் வசன்ர ந்ர் ள் இல்புறஷனக்குத்
றரும்தப் தன ரங் ள் ஆகுரம்.
ரல்துஷநஷ ச்சரறத் உர் லறன்நம்!
ெழன் 23-ம் ஶற வெரெறன் ஷணற வசல்ரற ரக் ல் வசய் னுஷ அச
க் ர றசரரறத் உர் லறன்ந துஷக் றஷப, ‘வெரஜ், வதன்ணறக்ஸ் உடஷன
பன்ர ருத்துர் ள்வ ரண்ட குள உடற்கூரய்வு வசய் ஶண்டும். அஷ வீடிஶர
தறவுவசய்து

லறன்நத்றல்

அநறக்ஷ

ரக் ல்

வசய்

ஶண்டும்’

ன்ர

உத்றட்டது.
ஶலும், இந்ச் சம்தம் க் ள் த்றறல் வதரும் வ ரந்பறப்ஷத உண்டரக் ற
ருரல், ெழன் 24-ம் ஶற இஷப் வதரதுன க் ர க் ருற ரர றசரரறக் த்
வரடங் றறருக் றநது உர் லறன்ந துஷக் றஷப.
லறதற ள் தற.ன்.தற ரஷ், தற.பு ஶந்ற அடங் ற அர்வு 24-ம் ஶற
க்ஷ

ரஷன

றசரரறக் த் வரடங் றஶதரது, ‘‘ ரல் றஷனங் ளுக்கு றசரஷக்கு

அஷத்துச் வசல்னப்தடும் ஷ ற ள் ஷடது அடிக் டி டக் றநது. இஷத்
டுக்

ஶண்டும் ன்தஶ லறன்நத்றன் ஶரக் ம்’’ ன்ர வசரன்ணஶரடு, ‘‘க்கு

றசரஷறல் ற
டி.ெற.தற-யும், தூத்துக்குடி ஸ்.தற-யும் வீடிஶர
ஆெர

ரன்ஃதன்ஸிங் றல் 12:30 றக்கு

ஶண்டும்’’ ன்ர உத்றட்டணர். எரு லட்டிங் றல் இருந்ரல், டி.ெற.தற-

க்கு தறனர வன்ண்டன .ெற ஆெரணரர். றசரஷறன்ஶதரது, ஶதரலீமரர்லது
டுக் ப்தட்ட டடிக்ஷ

ள் குநறத்து லறன்நத்றல் வரறறக் ப்தட்டது.

வரடர்ந்து, ‘‘இந் க்கு றசரஷஷ லறன்நம் லறர க்
ற்ஶதரது

இந்

க்ஷ

றசரரறத்துரும்

ஶ ரறல்தட்டி

ண் ரறக்கும்.

லறத்துஷந

டுர்,

சுந்றர
றசரஷ டத்துரர். அந் றசரஷறல் இந் லறன்நம்
ஷனறடரது. இணறரும் ரனங் பறல் இதுஶதரன்ந சம்தங் ள் டப்தது டுக் ப்தட
ஶண்டும். இற் ரண ற ரட்டுல் ஷபத் ற
ன்நணர் லறதற ள்.
https://www.vikatan.com/news/crime/sathankulam-policeatrocities?utm_source=mobile&utm_medium=whatsapp

அசு தறநப்தறக்

ஶண்டும்’’

