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10.5.2022 சென்னை

மே 10, 2022 செவ்வாய்கிழ்ே

வன்முறை தீ!
இலங்–கை–யில் அந்–நிய செலா–வணி பற்–றாக்–கு–கற–யால், 
வர–லாறு ைாணாத சபாரு–ளா–தார செருக்–ைடி ஏற்–பட்–டுள்–
ளது. அத்–தி–யா–வ–சிய சபாருட்–ை–ளின் விகல விணகண 
முட்–டும் அள–வுக்கு உயர்ந்–த–தால், அர–சுக்கு எதி–ராை 
சபாது–மக்–ைள் பபாராட்–டத்–தில் குதித்–துள்–ள–னர். குறிப்–பாை, 
அதி–பர் பைாத்–த–பய ராஜ–பக்பெ மற்–றும் பிர–த–மர் மகிந்த 
ராஜ–பக்பெ ஆகி–பயார் பதவி விலை வலி–யு–றுத்தி ைடந்த 
ஒரு மாதத்–திற்–கும் பமலாை சதாடர் பபாராட்–டங்–ைள் 
ெடக்–கின்–றன. ஆளும் இலங்கை சபாது–ஜன சபரா–
முனா ைட்–சி–யி–லும் மகிந்த ராஜ–பக்–பெக்கு எதிர்ப்–பு–ைள் 
அதி–ை–ரித்–தன. 

மகிந்த ராஜ–பக்பெ பதவி வில–கு–வார் என இலங்கை 
மக்–ைள் பெற்று ஆவ–லு–டன் எதிர்–பார்த்–தி–ருந்த நிகல–யில், 
மகிந்–தா–வுக்கு ஆத–ர–வாை அவ–ரது ஆத–ர–வா–ளர்–ைள், ைட்–சி–
யி–னர் பபருந்–து–ைள் மூல–மும் பபர–ணி–யா–ை–வும் குவிந்–த–னர். 
ஆயு–தங்–ைளு–டன் சென்று பிர–த–ம–ரின் அதி–ைா–ரப்–பூர்வ 
இல்–லத்கத ஒட்–டி–யும், ைாலி முைத்–தி–ட–லி–லும் பபாராட்–டம் 
ெடத்தி வந்த மக்–ைகள ெடு–பராட்–டில் பிடித்து ெர–மா–ரி–யாை 
அடித்து உகதத்–த–னர். இதில் 78 பபர் படு–ைா–ய–ம–கடந்–த–னர்.

திட்–ட–மிட்டு ெடத்–தப்–பட்ட தாக்–கு–த–லால் ஆத்–தி–ர–ம–
கடந்த பபாராட்–டக்–ைா–ரர்–ைள்,  மகிந்தா ஆத–ர–வா–ளர்–ைள் 
மீது பதில் தாக்–கு–தல் ெடத்–தி–னர். இதன் ைார–ண–மாை, 
அப்–ப–கு–திபய பபார்க்–ை–ள–மாை மாறி–யது. மகிந்தா ஆத–ர–
வா–ளர்–ைகள ஓட ஓட விரட்டி அடித்–த–னர். 

இதற்–கி–கடபய, சைாழும்பு புற–ெ–ை–ரான நிடம்–புவா 
பகு–தி–யில் ஆளும் ைட்சி எம்பி அம–ர–கீர்த்தி அது–பைா–ரலா 
சென்ற சைாண–டி–ருந்த ைாகர சிலர் வழி–ம–றித்–துள்–ள–னர். 
பயந்து பபான அவர் தனது துப்–பாக்–கி–யால் அவர்–ைகள 
பொக்கி சுட்–டுள்–ளார். ஆயி–ரக்–ை–ணக்–ைான பபாராட்–டக்–ைா–
ரர்–ைள் குவிந்–த–தால் பயந்து பபான எம்பி அந்த இடத்–தில் 
இருந்து தப்–பிக்ை அரு–கில் இருந்த ைட்–டி–டத்–தில் தஞ்–ெ–ம–
கடந்–துள்–ளார். பின்–னர் அங்–கி–ருந்து அவர் ெட–ல–மாை 
மீட்–ைப்–பட்–டுள்–ளார். பபாராட்–டக்–ைா–ரர்–ைளுக்கு பயந்து அவர் 
தன்–கனத்–தாபன சுட்டு தற்–சைாகல செய்து சைாண–ட–
தாை தை–வல்–ைள் சவளி–யாகி உள்–ளன. இச்–ெம்–ப–வத்–தில் 
எம்–பி–யின் பாது–ைாப்பு அதி–ைா–ரி–யும் பலி–யாகி உள்–ளார்.

இந்–நி–கல–யில், வன்–மு–கற–யால் நிகலகம விப–ரீ–த–மான 
நிகல–யில், பிர–த–மர் பத–விகய மகிந்த ராஜ–பக்பெ பெற்று 
ராஜி–னாமா செய்–தார். இதன் மூலம் மக்–ை–ளின் ஒரு–மாத 
பைாரிக்கை நிகற–பவறி உள்–ளது. இபத பபால அதி–பர் 
பைாத்–த–பய ராஜ–பக்–பெ–வும் பதவி வில–கும் வகர பபாராட்–
டங்–ைள் சதாட–ரும் என சபாது–மக்–ைள் அறி–வித்–துள்–ள–னர். 

குரு–ணா–ைல் ெைர பகு–தி–யில் உள்ள மகிந்–தா–வின் வீடு 
மற்–றும் சைாழும்–பு–வில் உள்ள பிர–த–ம–ரின் அதி–ைா–ரப்–பூர்வ 
இல்–லத்கத முற்–று–கை–யிட்டு, மக்–ைள் பபாராட்–டம் ெடத்–தி–
னர். வீட்கட தீகவத்து எரித்–த–னர். பிர–த–ம–ரின் அதி–ைா–ரப்–
பூர்வ இல்–லத்–தின் மீது தாக்–கு–தல் ெடத்–தி–னர். சபாது–ஜன 
சபர–முனா ைட்–சி–யின் ொடா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–னர் ெனத் 
நிஷாந்த்–தின் வீட்கட சிலர் தீ கவத்து எரித்–த–னர். குரு–ணா–
ைல் ெைர பமயர் வீடும் எரிக்–ைப்–பட்டு சூகற–யா–டப்–பட்–டது. 
இபத பபால பல அகமச்–ெர்–ை–ளின் வீடு–ைள், ஆளும்–ைட்சி 
எம்–பிக்–ைள் வீடு–ை–ளின் மீதும் சபாது–மக்–ைள் ைற்–ைகள வீசி 
தாக்–கு–தல் ெடத்தி தீ கவத்–துள்–ள–னர். இத–னால்  இலங்–
கை–யில் அொ–தா–ரண சூழல் ஏற்–பட்–டுள்–ளது.

மீண்டும் விவசாயிகள் 
ப�ாராட்டம்!

மீரட், மே 10-
குறைந்–த–பட்ச ஆத–ரவு விறை மீதான ்சட–
டதறத விறரந்து ச்சயல்–ப–டுத–த–வில்றை 
என்–ைால், ஆபத–தான 
நிறைறய எதிர்–ச�ாள்ள 
வேண்–டி–ய–ே–ரும் என்று 
வே�ா–ையா ஆளு–நர் ்சத–
ய–பால் ோலிக் சதரி–வித–
தார்.

உத–த–ர–பி–ர–வத்ச ோநி–ைம் 
மீரட–டில், ேழக்–�–றி–ஞர்–�ள 
்சங்–�ம் ஏற்–பாடு ச்சய்–தி–ருந்த 
நி�ழ்ச்–சி–யில் பங்–வ�ற்ை வே�ா–ையா ஆளு–நர் 
்சத–ய–பால் ோலிக் வபசு–ற�–யில், ‘விே–்சா–யி–�–
ளின் வபாராட–டம் ஒத–தி–றேக்–�ப்–பட–டுள–
்ளது. ஆனால் அேர்–�–ளின் வபாராட–டம் 
இன்–னும் சதாடர்–கி–ைது. குறைந்–த–பட்ச ஆத–
ரவு விறை (எம்–எஸ்பி) மீதான ்சட–டதறத 
விறரந்து ச்சயல்–ப–டுதத வேண்–டும். இல்–
ைா–விட–டால் விே–்சா–யி–�ள ேத–தி–யில் அதி–
�–ரிதது ேரும் அதி–ருப்–தி–யால், மீண்–டும் 
விே–்சா–யி–�ள வபாராட–டம் நடக்–�–ைாம். 
விே–்சா–யி–�–ளின் பை பிரச்–றன–�ற்ள தீர்க்� 
பிர–த–ேர் வோடி பை நட–ே–டிக்–ற�–�ற்ள 
எடுத–துள–்ளார். ஆனால் குறைந்–த–பட்ச 
ஆத–ரவு விறை  பிரச்–றனறய இன்–னும் 
தீர்க்–�–வில்றை.

உலகம் முழுவதும் டுவிட்டர் மு்டங்கியது

நாய் �்டத்தை 
எவவளவு பநரம் �ார்ப�து?  

பயனைர்கள் கிண்டல்
புது–டெல்லி, மே 10-

உை–�ம் முழு–ே–தும் டுவிட–டர் 
இன்று ச்சய–லி–ழந்த நிறை–யில், 
நாய் உட–�ார்ந்து இருக்–
கும் படதறத சேளி–
யிட–ட–தால் பய–னர்–�ள 
பல்–வேறு கிண்–டல் பதி–
வு–�ற்ள பதி–விடடு ேரு–
கின்–ை–னர்.

உை–கின் மி� பிர–
ப–ை–ோன ்சமூ� ேறை–
த–்ள–ோன டுவிட–டர், 
இன்று �ாறை உை–�–்ள–
வில்  ச்சய–லி–ழந்–தது. 
டுவிட–டர் ச்சய–லி–ழந்த 
வபாது அதன் மு�ப்பு 
பக்–�த–தில் நாற்–�ா–லி–
யில் நாய் ஒன்று அேர்ந்–தி–ருக்–கும் 
புற�ப்–ப–டம் சேளி–யாகி இருந்–தது. 
ஆனால், டுவிட–டர் ச்சய–லி–ழப்–பு–
�ான �ார–ணதறத அந்–நி–று–ே–னம்  
அறி–விக்–�–வில்றை. இருப்–பி–னும், 
இவத–வபான்ை சதாழில்–நுடப சிக்–
�றை இந்த ஆண்டு  பிப்–ர–ே–ரி–யில் 
டுவிட–டர் நிறு–ே–னம் எதிர்–ச�ாண்–
டது. சடஸ்ைா தறை–ேர் எவைான்  
ேஸ்க், டுவிட–டர் நிறு–ே–னதறத 

�டந்த ஏப்–ரல் ோதம் 44 
பில்–லி–யன் டாை–ருக்கு  
ோங்–கிய பின்–னர், தற்–
வபாது சதாழில்–நுடப 
பிரச்–றன–யால் டுவிட–
டர் த்ளம்  முடங்–கி–யது. 
சிை ேணி வநரங் –�ள 
�ழிதத பின்–னர் மீண்–டும் 
டுவிட–டர் த்ளம் ச்சயல்–ப–
டத சதாடங் –கி –யது . 
சதாடர்ந்து டுவிட–டர் 
பய–னர்–�ள சேளி–யிடட 
பதி–வில், டுவிட–டர் சேளி–
யிடட நாற் –�ா –லி –யில் 

அேர்ந்–தி–ருக்–கும் நாயின் புற�ப்–ப–
டத–றதப் பகிர்ந்து வ�லி, கிண்–டல் 
ச்சய்து பதி–விடடு ேரு–கின்–ை–னர். 

நாற்–�ா–லி–யில் அேர்ந்–தி–ருக்–கும் 
இந்த நாய் படதறத இன்–னும் எவ்–ே–
்ளவு வநரம் பார்ப்–ப–து? மிஸ்–டர் 
எவைான்  ேஸ்க், உங்� ற�க்கு ேந்–
தும் அவத பிரச்–றன–யா? என்–சைல்–
ைாம் வ�ளவி எழுப்பி டிரண்–டிங் 
ஆக்கி ேரு–கின்–ை–னர். 

சத்–ய–பால் 
ோலிக்

மே்கவாலயவா ஆளுநர எசெரிக்்க

திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், மே10-
�டந்த ஜன–ேரி ோதம் 
2ேது முறை–யா� சிகிச்–
ற்சக்–�ா� ச்சன்–றி–ருந்–
தார். இந்த நிறை–யில் 
சதாடர் சிகிச்–ற்சக்–�ா� 
�டந்த ோதம் 24ம் வததி 
பின–ராயி விஜ–யன் 
தனது ேறனவி ேற்–றும் 
உத–வி–யா–்ள–ரு–டன் அசே–

ரிக்�ா ச்சன்–ைார். அங்கு 
அேர் 15 நாள சிகிச்–ற்ச–யில் 

இருந்–தார். சிகிச்ற்ச 
முடிந்து வநற்று அசே–
ரிக்–�ா–வில் இருந்து 
புைப்–படட பின–ராயி 
விஜ–யன் இன்று அதி–
�ாறை 3 ேணி அ்ள–
வில் திரு–ே–னந்–த–பு–ரம் 

ேந்–தார்.

சிகிச்சை முடிந்து

முதைலவர  பினராயி விஜயன் பகரளா திரும்பினார

ஆடிட்டர் தம்்பதி ககொ்லயில் திடீர் திருப்பம்

விசுவாசமாக இருநதை கார டி்ரவர ககா்ைககாரனாக மாறியது எ்ப�டி?
பரபரப்பு பினனைணி த்க்ல்்கள்: ₹40 ம்கவாடி ேரேம் குறித்து 
ச்கவா்லயவாளி்ய ்கவா்லில் எடுத்து விெவாரிக்க முடிவு

டசன்ன,மே 10- 
ச்சன்றன ேயி–ைாப்–பூர் 
பிருந்–தா –ேன் �ார் –டன் 
பகு –திறய வ்சர்ந் –த –ேர் 
�ாந்த(60). ஆடிட–டர். 
இே–ருக்கு  ச்சாந்த ஊர் 
திரு–ோ–ரூர் ோேட–டம் 
திருத – து – ற ைப் – பூண்டி . 
படித–தது ே்ளர்ந்–தது எல்–
ைாம் அங்கு தான். பிைகு 
ச்சன்றன ேந்த அேர் 
ஆடிட–ட–ரா� பணி–யாற்றி 
ேந்–தார். இே–ருக்கு அனு–
ராதா என்ை ேறன–வி–யும், 
சுனந்தா ேற்–றும் சுஸ்–ேத 
ஆகிய இரண்டு பிள–ற்ள–
�ள உள–்ள–னர். ே�ள ேற்–
றும் ே�ன் படித–து–விடடு 
தற்–வபாது அசே–ரிக்–�ா–வில் 
நல்ை வேறை–யில் உள–்ள–
னர். �ாந்த திை–றே–யான 
ஆடிட–டர் என்–ப–தால் பை 
சதாழில் நிறு–ே–னங்–�ள ேற்–
றும் சதாழிை–தி–பர்–�–ளின் 
�ணக்–கு–�ற்ள ஆடிட–டிங்க் 
ச்சய்து ேந்–தார். இதன் 
மூைம் அேர், பை வ�ாடி 
ரூபாய் ்சம்–பா–தித–தார். 
இது–த–விர அேர் குஜ–ராத 
ோநி–ைம் அ�–ே–தா–பாத ந�–
ரில் ‘இன்–பீம்’ என்ை  சபய–
ரில் ்சாப்ட–வேர் �ம்–சபனி 
நடததி ேரு–கி–ைார். அந்த 
நிறு–ே–னத–திற்கு �ாந்த 
தான் வ்சர் –ே –னா –� –வும் 
இருந் –தார். இது–வபால் 
பை சதாழில் நிறு–ே–னங்–�–
ளில் �ாந்த இயக்–கு–ந –
ரா–�–வும் உள–்ளார். இத–
னால் ஒவ்–சோரு நாளும் 
ைட–்சக்–�–ணக்–கில் பணம் 
ச�ாட–டி–யது. அந்த பணத–
தில் கிழக்கு �டற்–�றர 
்சாறை–யில் நிைங்–�ள ேற்–
றும் ோேல்–ை–பு–ரம் அருவ� 
உள்ள சூவ்ள–ரிக்–�ாடு பகு–தி–
யில் 3 ஏக்–�ர் பரப்–ப–்ள–வில் 
இரண்டு ோடி ச�ாண்ட 
பண்றண வீடு �ட –டி –
னார். அ்ள–வுக்கு மீறிய 
ச்சாத–துக்–�ளும், பண–மும் 
வ்சர்ந்–த–தால் அதி–�–்ள–வில் 
அசே–ரிக்�ா உள–ளிடட 
நாடு–�–ளில் �ாந்த முத–
லீடு ச்சய்–துள–்ளார். இத–
னால் �ாந்த அடிக்–�டி 
சேளி–நாடு ேற்–றும் சேளி–
ோ–நி–ைத–திற்கு ச்சன்று ேரு–

ோர்.
அப்–படி அசே–ரிக்–�ா–

வில் இருந்து ேறன–வி–யு–
டன் ேந்–த –ே–றரத–தான் 
டிறர–ேர் தனது நண்–ப–
ரு–டன் வ்சர்ந்து ச�ாறை 
ச்சய்–துள–்ளார். இதற்–கி –
றடவய ச்சங்–�ல்–படடு 
அரசு ேருத–து –ே –ே –றன–
வில் பிவரத பரி–வ்சா–தறன 
ச்சய்–யப்–படட ஆடிட–டர் 
தம்–பதி உடல்–�ள அே–ரது 
ோரி–சு–�–ளி–டம் ஒப்–ப–றடக்–
கும் ேற�–யில் வபாலீ–்சார் 
வநற்று ச்சன்றன ச்சனாய்–
ந –� –ரில் உள்ள தனி–யார் 
பிண–ே–றை–யில் றேக்–�ப்–
பட–டது. அதன்–படி வநற்று 
நள–ளிவு 1 ேணிக்கு வேல் 
அசே–ரிக்–�ா–வில் இருந்து 
ஆடிட–ட–ரின் ே�ள, ே�ன் 
ச்சன்றன ேந்–த–னர். அறத  
சதாடர்ந்து இன்று �ாறை 
அேர்–�–ளி–டம் வபாலீ–்சார் 
முறை–யா� உடல்–�ற்ள 
ஒப்–ப–றடத–த–னர். 

பின்–னர் ற�து ச்சய்–
யப்–படட �ார் டிறர–ேர் 
கிருஷணா ேற்–றும் அே–
ரது நண்–பர் ரவி ராயி–டம் 
நடத–திய வி்சா–ர–றண–யில் 
பை திடுக்–கி–டும் த�–ேல்–�ள 
சேளி–யாகி உள–்ளது. 

அது–கு–றிதது வபாலீ–்சார் 
கூறி–ய–தா–ேது: ஆடிட–டர் 
�ாந்த கிழக்கு �டற்–�றர 
்சாறை சூவ்ள–ரிக் –�ாடு 
பகு–தி–யில் 3 ஏக்–�ர் நிைம் 
ோங்கி பண்றண வீடு �ட–

டி–னார். அப்–வபாது, வநபா–
்ளம் நாடறட வ்சர்ந்த ைால் 
்சர்ோ(70) என்–ப–ேர் அடிக்–
�டி ஆடிட–டறர ேந்து 
பார்தது வேறை வ�டடு 
ேந்–துள–்ளார். பார்க்� நம்–
பிக்–ற�–யான நப–ரா� ைால் 
்சர்ோ இருந்–த–தால் ஆடிட–
டர் �ாந்த ஒரு நாள 
அறழதது வபசி–யுள–்ளார்.  
அப்–வபாது, ைால் ்சர்ோ 
நான் டால் –பின் –சிடடி 
சபாழுது வபாக்கு பூங்–�ா–
வில் பணி–யாற்றி ேரு–கி–
வைன். அங்கு வபாதிய அ்ள–
வில் ேக்–�ள ேரா–த–தால், 
டால்–பின்–சிடடி நிர்–ோ� 
ஆட–�ள குறைப்பு ச்சய்து 
ேரு–கின்–ை–னர். நான் 4 குழந்–
றத–�ளு–டன் தற்–வபாது 
வேறை இன்றி இருக்–கி–
வைன். எனவே எனக்கு 
உங்–�ள பண்றண வீடறட 
பரா–ே–ரிக்–கும் வேறைறய 
ச�ாடுங்–�ள என்று வ�ட–
டுள–்ளார். ைால் ்சர்ோ 
தனது ேறனவி ேற்–றும் 4 
குழந்–றத–�ளு–டன் ேந்து 
வேறை வ�ட–ட–தால் தனது 
பண்றண வீட–டில் தங்கி 
ச்சக்–யூ–ரிட–டி–யா� இருக்� 
பணி – ய – ே ர் த – தி – ன ா ர் . 
அந்த ேற�–யில் �டந்த 
20 ஆண்–டு–�–்ளா� ைால் 
்சர்ோ குடும்–ப–ததி–ன–ருக்–
கும் ஆடிட–டர் �ாந்த 
குடும்–பத–தி–ன–ருக்–கும் நல்ை 
பழக்–�ம் இருந்து ேந்–தது. 
ைால் ்சர்–ோ–வும் தனது 

முத–ைா –ளிக்கு வநர் –றே–
யா� பணி–யாற்றி ேந்–துள–
்ளார். அந்த பழக்–�தறத 
றேதது தனது மூதத 
ே�ன் கிருஷணா நல்ைா 
�ார் ஓட–டு –ோர். இத –
னால் உங்–�ளுக்கு சதரிந்த 
யாரி–ட–ோ–ேது வேறைக்கு 
வ்சர்தது விடுங்–�ள என்று 
ஆடிட–ட–ரி–டம் ைால் ்சர்ோ 
வ�ட–டுள–்ளார். பை ஆண்–
டு–�ள பழக்–�ம் என்–ப–தால் 
ஆடிட–டர் தனது வீட–டில் 
தங்கி �ாறர டிறர–ே–ரா� 
வேறை ச்சய்ய கிருஷ–
ணாறே பணி–ய –ேர்த –
தி –யுள–்ளார். அதன்–படி 
�டந்த 7 ஆண்–டு–�ளுக்கு 
வேைா� கிருஷணா ஆடிட–
டர் வீடறட பரா–ே–ரிதது 
ச�ாண்டு �ார் டிறர–ே–
ரா� வேறை ச்சய்து ேந்–
துள–்ளார். ஆடிட–ட–ரி–டம் 
வேறைக்கு ேரு–ே –தற்கு 
முன்வப கிழக்கு �டற்–�றர 
்சாறை பகு–திறய வ்சர்ந்த 
தமிழ் சபண் ஒரு–ேறர 
கிருஷணா �ாத –லிதது 
திரு–ே–ணம் ச்சய்–துள–்ளார். 

ஆனால் இரு–ே–ருக்–கும் 
�ருதது வேறு–பாடு �ார–ண–
ோ� பிரிந்–து–விட–ட–னர். 
இத–னால் தனது ே�ன் 
டார் –ஜி –லிங் பகு –தி –யில் 
தனது நண்–பர் ரவி ராய் 
உத–வி–யு–டன் படிக்� றேத–
துள–்ளார். அதன் ேறன–
விறய பிரிந்த பிைகு தான் 
ஆடிட–ட–ரி–டம் கிருஷணா 
வேறைக்கு வ்சர்ந் –துள –
்ளார். கிருஷ–ணா–வின் தம்பி 
வநபா–்ளத–தில் உள–்ளார். 2 
்சவ�ா–த–ரி–�ள ச்சன்றன 
அருவ� உள்ள வபாரூ –
ரில் வநபா–்ளம் நாடறட 
வ்சர்ந்–த–ேர்–�ள திரு–ே–ணம் 
ச்சய்து குடும்–பத–து–டன் 
ேசிதது ேரு–கின்–ை–னர்.

பை ஆண்–டு –� –்ளா� 
கிருஷணா குடும்–பத –தி –
னர் ஆடிட–டர் குடும் –
பத–திற்கு விசு–ோ–்ச –ோ� 
வேறை ச்சய்து ேரு–ே –
தால், ஆடிட–டர் �ாந்த 

தனது குடும்ப நண்–பர்–�ள 
வபால் �ே–னிதது ேந்–துள–
்ளார். ஒவ்–சோரு ோத–
மும் கிருஷ –ணா –விற்கு 
ஊதி–யம் என்று எது–வும் 
தர–வில்றை. ஆனால் புதிய 
துணி–�ள ோங்கி ச�ாடுத–
துள–்ள–னர். �ாந்த ே�ள 
ேற்–றும் ே�ன் ஆகிய 2 
வபரும் கிருஷ–ணாறே 
தனது ்சவ�ா–த–ரன் வபால் 
பழகி ேந் –துள –்ள –னர் . 
தனது தந்–றதக்கு சதரி–
யா–ேல் கிருஷ–ணா–வுக்கு 
அதி–�–்ள–வில் பணம் தந்–
துள–்ள–னர். அசே–ரிக்–�ா–
வில் இருந்து ஒவ்–சோரு 
முறை–யும் ச்சன்–றனக்கு 
ேரும் வபாது கிருஷ–ணா–
வுக்கு புதிய துணி–�ள ேற்–
றும் சபாருட–�ள ோங்கி 
ச�ாடுதது ேந் –துள –்ள – 
னர். 

ஆனால் ரூ.40 வ�ாடி 
பணம் குறிதது ஆடிட–டர் 
�ாந்த கிருஷ–ணா–வி–டம் 
கூறிய பிைகு அே–ரி –டம் 
ேன–ோற்–ைம் ஏற்–படடு, 
இனி எவ்–ே–்ளவு நாட–�ள 
தான் இப்–படி அடி–றே–
யா� இருக்–கி –ைது. நாம் 
சபரிய ஆ்ளா� ேர–வேண்–
டாோ என்று திட–ட–மிட–
டுள –்ளார் .  தனது தந் –
றதறய �ட–டா–யப்–ப–டுததி 
வநபா–யத–திற்கு கிருஷணா 
அனுப்–பி–யுள–்ளார். அதன்–
பி–ைகு பண்றண வீட–டில் 
�டந்த 5ம் வததிவய 6 அடி 
ஆழத–திற்கு தனது நண்–ப–
ரு–டன் வ்சர்ந்து பள–்ளம் 
வதாண்டி றேத–துள–்ளார். 

ரூ.40 வ�ாடி பணத–
தின் மீதுள்ள ஆற்ச–யால் 
�டந்த 20 ஆண்–டு–�–்ளா� 
குடும்ப உறுப்–பி–னர் வபால் 
இருந்து ேந்த ஆடிட–டர் 
ேற்–றும் அே–ரது ேறன–
விறய ச�ாஞ்–்சம் கூட 
ஈவு இரக் – �ம்  இன்றி 
ச�ாடூ –ர –ோ� அடிதது 
ச�ாறை ச்சய்–துள–்ள–னர். 
ச�ாறைக்கு பயன்–ப–டுத–
திய ேண்சேடடி பிடிறய 

ப ண் றண  வீ ட – டி ல் 
இருந்து தான் கிருஷணா 
ேயி–ைாப்–பூர் வீட–டிற்கு 
எடுதது ச்சன்–றுள–்ளார். 
அறனதறதயும் திட–ட –
மிட–டப்–படி கிருஷணா 
ச்சய்து முடித–துள–்ளார். 

அவத –வந – ரம் , நிைம் 
விற்–பறன சதாடர்–பா� 
அறனதது இடங்–�ளுக்–
கும்  ஆடிட –ட – ரு – டன் 
கிருஷணா ச்சன் –றுள –
்ளார். இத –னால் நிைம் 
ோங்–கிய நபர்–�ளு–டன் 
கிருஷ–ணா –வுக்கு நல்ை 
பழக் – �ம் ஏற் –பட –டுள –
்ளது. ஆடிட–டர் நிைம் 
வி ற் – ப ற ன  மு டி ந் து 
ோர்ச் ோதம் மீண்–டும் 
அசே – ரி க் � ா  ச்சன்ை 
பிைகு பை முறை கிருஷ–
ணாறே நிைம் ோங்–கிய 
நபர்–�ள ்சந்–திதது வபசி–
ய –தா� கூைப்–ப –டு –கி –ைது. 
அப் –வபாது ஆடிட–டர் 
ேற்–றும் அே–ரது குடும்ப 
விஷ–யங் –�ள எல் –ைாம் 
வ�ட–டுள–்ள–னர். அதற்கு 
கிருஷ–ணா–வும் அறனதது 
விப–ரங்–�–ற்ள–யும் கூறி–ய–
தா� கூைப்–ப–டு–கி–ைது.

எ ன வ ே ,  இ ந் த 
இரடறட ச�ாறை–யில் 
�ார் டிறர –ேர் கிருஷ–
ணாறே தவிர வேறு பை–
ருக்கு சதாடர்பு இருப்–பது 
முதற்–�டட வி்சா–ர–றண–
யில் சதரி–ய–ேந்–துள–்ளது. 
ஏன் என்–ைால் அந்த ரூ.40 
வ�ாடி பணம் குறிதது 
இன்று ேறர முழு விப–ரங்–
�ள சதரி–ய–வில்றை. இத–
னால் சிறை–யில் அறடக்–
�ப் – படட கிருஷணா 
ேற்–றும் அே–ரது நண்–பர் 
ரவி–ராறய 5 நாள �ாே–
லில் எடுதது வி்சா–ரறண 
நடத–தி–னால்  ரூ.40 வ�ாடி 
பணம் குறித–தும், அந்த 
பணம் தற்–வபாது எங்கு 
உள–்ளது என்–பது குறிதது 
முழு–றே–யா� சதரி–ய–ே–
ரும். அவத–வந–ரம், ரூ.40 
வ�ாடி பணம் குறிதது 
ஆடிட–டர் ே�ன், ே�–ளி–ட–
மும் வி்சா–ரறண நடதத 
முடிவு ச்சய்–யப்–பட–டுள–
்ளது.

கிருஷ்ா, ரவி ராய்

அசைொனி புயல் எசசைரிக்க எதிக�ொலி

கசன்்னயில 10 விமானம் ரதது
மீனம்–பாக்–கம், மே 10-

அ்சானி புயல் எச்–்ச–ரிக்ற� 
�ார–ண–ோ� ச்சன்–றன–யில் 
இருந்து இயக்–�ப்–ப–டும் 10 
விோ–னங்–�ள இன்று ரதது 
ச்சய்–யப்–படடு உள–்ளது.

ஆந்–திர ோநி–ைதறத அச்–
சு–றுத–தும் “அ்சா–னி” புயல் 
�ார–ண–ோ� ச்சன்–றன–யில் 
இருந்து இன்று �ாறை 7 
ேணிக்–கும் �ாறை  10.40 
ேணிக்–கும் வி்சா–�ப்–பட–டி–
னம் ச்சல்–லும் 2 இண்–டிவ�ா 

ஏர்–றைன்ஸ் விோ–னங்–�ள 
ரதது ச்சய்–யப்–பட–டுள–்ளன. 
இது–வபால் வி்சா–�ப்–பட–
டி–னத–தில் இருந்து ச்சன்–
றனக்கு இன்று �ாறை 
10.40 ேணிக்–கும் ப�ல் 1.45 
ேணிக்–கும் ேர–வேண்–டிய 2 
விோ–னங்–�ளும் ரதது ச்சய்–
யப்–பட–டுள–்ளன.

ச்சன்–றன–யில் இருந்து 
ஐத–ரா–பாத, சஜய்ப்–பூர், 
மும்றப ஆகிய இடங்–
�ளுக்கு ச்சல் –லும் 3 

விோ –னங் –�ள, ஐத –ரா –
பாத, சஜய்ப்–பூர், மும்றப 
ஆகிய இடங்–�–ளில் இருந்து 
ச்சன்றன ேரும் 3 விோ–
னங்–�ற்ள ரதது ச்சய்–
யப்–ப–டு–ே–தா� ஏர்–ஏ–சியா 
விோன நிறு–ே–னம் அறி–
வித–துள–்ளது.

அ்சானி புயல் �ார–ண–
ோ� இன்று ச்சன்றன 
விோ –ன –நி –றை –யத –தில் 
இருந்து வி்சா–�ப்–பட–டி–
ணம், ஐத–ரா –பாத உள–

ளிடட இடங்–�ளுக்கு இயக்–
�ப்–ப–டும் 10 விோ–னங்–�ள 
ரதது ச்சய்–யப்–பட–டுள– 
்ளன. 

‘‘வேற்–�ண்ட விோ–னங்–
�ள ரதது பற்–றிய த�–ேல்–
�ள பய–ணி–�ளுக்கு வநற்று 
ோறைவய த�–ேல் ச�ாடுத–
து–விட–ட–தால் பய–ணி–�ள 
விோ–ன–நி –றை–யத –திற்கு 
ேந்து அே–திப்–ப–ட–வில்–றை–’’ 
என்று அதி–�ா–ரி–�ள சதரி–
வித–த–னர்.  


