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ம�த�ய மனிதவள ேம�பா��� ��ைற அைம�சக� சா�ப��� ெவளிய��ட��ப�ட ச�ற�த ெபாற�ய��ய� க�வ��
ந��வன�க��கான தரவரிைச�� ப��ய�� ெச�ைன ஐஐ� �த�ட� ப�������ள��.
அேதேபா��,

ெப�க��ரி�

அைம����ள

இ�த�ய

அற�வ��ய�

க�வ��

ந��வன�

(ஐஐஎ�ச�),

ஒ��ெமா�தமாக ச�ற��பாக� ெசய�ப�� க�வ�� ந��வன�களி� ப��ய�� �த�ட�த�� உ�ள��.
ச�ற�த க��ரிகளி� ெச�ைன லேயாலா க��ரி இர�டாவ�� இட�ைத��, த���ச� ப��ஷ�� ஹீப�
க��ரி 4 -ஆவ�� இட�ைத��, ெச�ைன மகளி� க�ற��தவ� க��ரி (டப����ச�ச�) 10-ஆவ��
இட�ைத�� ப�������ளன.
நா� ��வ��� உ�ள க��ரிக� ம��� ப�கைல�கழக�களி� க�வ��� தர�ைத ஆ�� ெச���
ம�த�ய அர� சா�ப��� தரவரிைச�� ப��ய� ஆ��ேதா�� ெவளிய��ட��ப�வ�� வழ�க�. இ��ைற
ப�கைல�கழக�, க��ரி, ெபாற�ய��ய� க�வ��, ேமலா�ைம�� ப���� உ�ளி�ட 6 ��ைறகளி� கீ�
தனி�தனிேய

அ�த��

ப��ய�

ெவளிய���ட��.

இைத�தவ��ர,

ஒ��ெமா�தமாக

ச�ற�த

க�வ��

ந��வன�க� எைவ? எ��� மனிதவள ேம�பா��� ��ைற அைம�சக� தரவரிைச ெவளிய���ட��.
த���ய��� த��க�க�ழைம நைடெப�ற ந�க��ச�ெயா�ற�� ம�த�ய மனிதவள ேம�பா��� ��ைற
அைம�ச� ப��ரகா� ஜாவேடக� இ�த தரவரிைச�� ப��யைல ெவளிய���டா�.

இ�த ஆ�� ெபாற�ய��ய� க�வ���� ப��ரிவ��� ெச�ைன ஐஐ� �த�ட� ப�������ள��. கட�த �ைற��
�த�ட�த�� இ��த அ�ந��வன�, இ�த ஆ��� அதைன� த�கைவ�த����ப�� �ற���ப��ட�த�க��.
இ�த�� ப��ரிவ��� தமிழக�ைத� ேச��த அ�ணா ப�கைல�கழக� 8-ஆவ�� இட�ைத�� ப�������ள��.
(ேம��, ஒ��ெமா�த ப�கைல�கழக தரவரிைச�� ப��ய�� அ�ணா ப�கைல�கழக� 6-ஆவ��
இட�த�� உ�ள��)
இைத� தவ��ர ஆமதாபா�, ெப�க��� ஆக�ய நகர�களி� உ�ள ஐஐ� ந��வன�க�� ச�ற��ப��ட�
ெப���ளன.
ச�ற�த

க��ரிக��கான

இட�ெப���ளன.

தரவரிைச��

ெச�ைன

ப��ய��

லேயாலா,

த���ச�

தமிழக�ைத�
ப��ஷ��

ஹீப�,

ேச��த

���

ெச�ைன

க��ரிக�

டப����ச�ச�

ஆக�ய

க��ரிக� ப��ய�� �த� 10 இட�க���� வ����ளன.
ஒ��ெமா�த தர வரிைசய��� ச�ற�த க�வ�� ந��வனமாக ெப�க��� ஐஐஎ�ச� ேத�வாக���ள��.
த���

ஜவாஹ�லா�

ேந�

ப�கைல�கழக�ைத

(ேஜஎ��)

ெபா��தவைர

ச�ற�த

ப�கைல�கழக�களி� 2-ஆவ�� இட� ப�������ள��. பனார� ஹ���� ப�கைல�கழக�� தரவரிைச��
ப��ய��

ச�ற��ப��ட�

ப�������ள��.

இ���ற����

ம�த�ய

அைம�ச�

ப��ரகா�

ஜாவேடக�

ெச�த�யாள�களிட� �ற�யதாவ��:
இ�த� தரவரிைச�� ேபா��ய��� கட�த ஆ�� 3,563 க�வ�� ந��வன�க� ப�ேக�றன. இ��ைற அ�த
எ�ணி�ைக 2,995-ஆக இ��த��. ேபா��� கள�த�� இ��த க�வ�� ந��வன�களி� ெசய�பா�க�,
சாதைனகைள ஆ�� ெச��� த�ேபா�� தரவரிைச�� ப��ய� ெவளிய��ட��ப���ள��.
��த� ந�த�: தரவரிைச�� ப��ய�� ப�ேவ� க��ரிக��, ப�கைல�கழக�க�� ச�ற��ப��ட�
ெப���ளன. அ�த� க�வ�� ந��வன�கைள ேம�ப����� ேநா�க��, அவ���� ��த� ந�த���,
த�னா�ச� அத�கார�� வழ�க� த��டமிட��ப���ள��. இத�கான ெகா�ைக� த��ட�ைத ம�த�ய அர�
வ��ைரவ��� அற�வ�����. இ�தைகய நடவ��ைககளி� �ல� க�வ�� ந��வன�க��� இைடேய ஓ�
ஆேரா�க�யமான ேபா�� ந�ல��. இத� வாய��லாக க�வ��� தர�� ேம�ப�� எ�றா� அவ�.

