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தைலவ"� நம� மாநில$ ெசயல% மதிவாண� ப றிய ெச'தி 
ெவளியி�ட� இ�ைறய 24-01-2014 தினமல%ப�தி+,ைக: 

 

''ம�திய ெதாைல�ெதாட�� அைம�ச� எ�ற �ைறயி�, ெச�ைனயி� உ�ள 

தயாநிதிவ ���� , ஒ"�க$ப�ட ெதாைலேபசியி�, நவ �ன ெதாழி� (�ப�ைத 
இைண�", ச� '+வி'அ,வலக�"� , மைட மா-றி வி�டா�,'' என, இ.திய 
க/0னி2� க�சியி� மாநில  3உ4$பின5/, ேதசிய ெதாைல� ெதாட�� 
ஊழிய� ச/ேமளன�தி� மாநில ெசயல5மானமதிவாண� 7றினா�. இவ� 
பி.எ2.எ�.எ�., நி4வன�தி� 'மாஜி' ஊழிய�.�ைக$பட/, வ �+ேயா:தயாநிதி 
வ ��+�, ச�ட விேராதமாக ெதாைலேபசி இைண$பக/அைம�க$ப�ட" 

 றி�", அவ� 7றியதாவ":தயாநிதி, 2004 - 2007 கால க�ட�தி�, 

ம�தியெதாைல ெதாட�� "ைற அைம�சராக இ5.தா�. அைம�ச� எ�ற 
�ைறயி�, பி.எ2.எ�.எ�.,ெபா" ேமலாள� ெபய:�, அவர" ெச�ைன 

வ ���� , ேபா� இைண$� ஒ�4 அளி�க$ப�ட".அ.த கால க�ட�தி�, 

ஒ5;கிைண.த 'ேட�டா ெந�ெவா��' ேசைவ (ஐ.எ2.+.எ�.,)அறி�கமான". 

அத-  ��, ெதாைலேபசியி�, ேபச ம��ேம �+=/. இ$�திய ேசைவ>ல/, 



ெதாைலேபசியி� ேப?வேதா�, �ைக$பட/, வ �+ேயா உ�ளி�ட 
அ@$�/ேசைவகைள=/ பய�ப��த �+=/. இவ-ைற ஒ5;கிைண�" 

வழ; வ" தா�,ஐ.எ2.+.எ�., ேசைவ.ெச�ைன, ேபா�கிள$ ப தியி� உ�ள, 

தயாநிதி வ ����  ஒ"�க$ப�டெதாைலேபசியி�, ஐ.எ2.+.எ�., ேசைவ 

இ5.த". ெச�ைன, மா/பல/ ெதாைலேபசிஇைண$பக/ >ல/, இ.த 
இைண$பி�, 323 ச��0�க� வ+வைம�க$ப�டன.ெவளி$பா�ைவ� , 

இைண$� ஒ�றாக ெத:.தா,/, 323 ெதாைலேபசிக� இய; /. 
இைவஅைன�தி,/, ஐ.எ2.+.எ�., ேசைவ இ5.த".  

மைட மா-ற/: 
 

இ.த ெதாைலேபசி இைண$�கைள, ேபா� கிள$ ப தியி� இ5.", அAணா 
அறிவாலய�தி�இ5.த, ச� '+வி' அ,வலக�"� , தயாநிதி, மைட மா-றி 
வி�டா�. ச� '+வி' நி�வாக/, அத�ெதாழி,� , இ�ேசைவைய பய�ப��தி� 
ெகாAட". இத�>ல/, பி.எ2.எ�.எ�.,நி4வன�"� , 440 ேகா+ BபாC 
அளD�  வ5வாC இழ$� ஏ-ப�ட".தயாநிதி மீதான�காைரவிசா:� மா4, 

சி.பி.ஐ.,� , ம�திய ெதாைல ெதாட�� "ைற ெசயலராக இ5.த மா�G�, 2007� 

உ�தரவி�டா�. அ$ேபா", ெதாைல� ெதாட�� "ைற அைம�சராக இ5.தவ� 
தி.�.க.,ைவேச�.த ராஜா.சி.பி.ஐ., இைண இய� ன� தைலைமயி� நட.த 
விசாரைணயி�, தயாநிதி மீதான -ற�சா��� , �கா.திர/ உ�ளதாக, 
ெதாைல� ெதாட�� ெசயல5� , 2008� அறி�ைகசம�பி�க$ப�ட". ஆனா�, 

சி.பி.ஐ., அறி�ைக மீ", ெதாட� நடவ+�ைக எ��க, ெதாைல�ெதாட�� "ைற 
உ�தரவிடவி�ைல. இ.நிைலயி�, 'சி.பி.ஐ., அறி�ைக மீ", ெதாட� 
விசாரைணநட�த ேவA�/' என, ஆ+�ட�  5>��தி, உ�ச ந�திம�ற�ைத 
அIகினா�. உ�ச ந�திம�றஉ�தரைவ அ��", 2014 அ�ேடாப:�, �த� தகவ� 

அறி�ைக பதிD ெசCய$ப�ட".  

ஆவண;க� அழி$�? 
 

அ.த �த� தகவ� அறி�ைகயி�, 'ஒ5 ேகா+ BபாC இழ$�' எ�4 

ம��ேம றி$பிட$ப���ள". ஆனா�, உAைமயான இழ$�, 440 ேகா+ BபாC. 
சி.பி.ஐ., ெதாட�விசாரைண நட�"/ எ�ற நிைலயி�, தா;க� சி�கி 
வி�ேவாேமா எ�ற அ�ச�தி�, இ.தவிவகார/ ெதாட�பான ஆவண;கைள, 

அதிகா:கேள அழி�"வி�டன�. இதனா�, இ5� /ஆவண;கைள� ெகாA�, 
இழ$� ெதாைக ஒ5 ேகா+ BபாC என, �த� தகவ� அறி�ைகயி�,சி.பி.ஐ., 
 றி$பி���ள". 

 



அபராத/ க�ட �+யா": 

 

அைம�ச� பதவிைய "Kபிரேயாக/ ெசC"/, அைம�ச5�கான வசதிைய, 
சேகாதர�நி4வன�"�  வழ;கி ேமாச+ ெசC"/, அர? நி4வன�"�  

இழ$பீ� ஏ-ப��"/ ஒ5ெசயைல தயாநிதி ெசC"�ளா�. எனேவ, இ.த 
வழ�ைக, சிவி� வழ�காக பாவி�", இழ$பீ���ெதாைகைய, வ�+ேயா� 
ெச,�த �+யா". அதிகார "Kபிரேயாக/, ேமாச+ ஆகிய -ற;க� 

கி:மின� ச�ட�தி� அIக$ப�வதா�, கி:மின� 

 -றமாகேவபாவி�க$ப�/.இMவா4, மதிவாண� 7றினா�. 

மதிவாண� யா�? 
 

தயாநிதி மீதான  -ற�சா�ைட, ெவளி=லகி-  ெகாA� வ.தவ�, ேதசிய 
ெதாைல� ெதாட��ஊழிய� ச;க மாநில ெசயல� மதிவாண�.தயாநிதி வ ��+� 

ெதாைலேபசி இைண$பக/இ5$பதாக எ3.த �கா� மீ", சி.பி.ஐ., விசாரைண 

நட�தி, �கா.திர/ இ5$பதாக, ெதாைல�ெதாட�� "ைற ெசயல5� , 2008� 

அறி�ைக தா�க� ெசC=/ வைர, இ$பிர�ைன ெவளியி�ெத:யவி�ைல. 

'சி.பி.ஐ., அறி�ைக மீ", ெதாட� நடவ+�ைக எ��க ேவA�/' என, 

2008�,ேதசிய ெதாைல� ெதாட�� ஊழிய� ச;க/, ெதாட� ேபாரா�ட;கைள 

நட�திய". 'இ.த வழ�கி�ெதாட��ைடய சில ஆவண;கைள அழி�கி�றன�' 
என, ஆதார;கNட� பிர�ைனைய ெவளி�ெகாA� வ.தவ�, ச;க�தி� 

மாநில ெசயல� மதிவாண�. இத� பிறேக, சி.பி.ஐ., அறி�ைக மீ",ெதாட� 
நடவ+�ைக ேவA�/ என, உ�ச ந�திம�ற�தி� வழ�  ெதாடர$ப�ட". 

விசாரைண த�ளிைவ$� : 
 

ச�டவிேராதமாக ெதாைலேபசி இைண$பக/ ைவ�தி5.த வழ�கி�, ைகதான 

>�4ேபைர=/, ேபாO2 காவலி� விசா:�க அ@மதி ேகா:, சி.பி.ஐ., தா�க� 

ெசCத ம@ மீ", 27/ேததி உ�தரD பிற$பி�க$பட உ�ள". இ.த வழ�கி�, 

தயாநிதியி� தனி ெசயல� கDதம�, ச�'+வி' �த�ைம ெதாழி�(�ப 
அதிகா: கAண�, எல��Pஷிய� ரவி ஆகிேயாைர சி.பி.ஐ.,ேபாOசா� கட.த, 
22/ ேததி இரD ைக" ெசC" சிைறயி� அைட�தன�.  
>வைர=/, ஐ." நா�க� ேபாO2 காவலி� விசா:�க, சி.பி.ஐ., சா�பி� ம@ 

தா�க�ெசCய$ப�ட". இ.த ம@ மீ", 27/ ேததி உ�தரD பிற$பி�க$ப�/ என, 

ந�திபதிகி5Kண>��தி உ�தரவி�டா�. 
 

 


