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குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய  

ஒரு மிஸ்ட  420 …….!!! 
Posted on மா ச் 23, 2015 by vimarisanam - kavirimainthan 

சிபிஐ ைடெரக்டராக இருந்து, 2ஜி ஸ்ெபக்ட்ரம் ஊழல் வழக்ைக நி வகித்துக் 

ெகாண்டிருந்த ெபருந்தைக ரஞ்சித் சின்ஹா அவ கைள 

நிைனவிருக்கிறதா….?  

( இல்ைலெயன்றால் அதிசயம் ஒன்றுமில்ைல –இருந்தால் தாேன 

அதிசயம்….!!! ) 

அந்த ரஞ்சித் சின்ஹா என்கிற ெபருமகன் – சிபிஐ விசாரைண 

நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருந்த சில முக்கியமான வழக்குகளில், குற்றம் 

சாட்டப்பட்டிருந்த சிலைர தன் வட்டிேலேய சந்தித்து, வழக்குகள் 

குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக திைச திரும்ப உதவினா  என்று,  

வழக்குைரஞ  பிரசாந்த் பூஷன் அவ கள் ஒரு ெபாதுநல வழக்கு 

ெதாட ந்திருந்தா ……. 

துவக்கத்தில் துள்ளிக்குதித்து, ேபயாட்டம் ஆடிய சின்ஹா – கைடசியில் 

ஆதாரங்களுடன் விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டவுடன் அடங்கிப்ேபானா . 

இறுதியில், அவ  பதவியிலிருந்து ஓய்வு ெபற சில நாட்கேள மீதி இருந்த 

காரணத்தால் – ேகா ட் – அவைர அைனத்து வழக்குகளிலிருந்தும் விலகி 

நிற்க உத்திரவிட்டிருந்தது. (மற்றபடி, அவ  மீது இருந்த முைறேகடுகள் 

பற்றிய புகா கள் குறித்து, மத்திய அரசு நடவடிக்ைக எடுத்திருந்திருக்க 

ேவண்டும்….. ஆனால், அப்படி ஏதும் நடந்ததாகத் ெதrயவில்ைல…! ) 

ேம 2, 2013 முதல் ஆகஸ்டு 16, 2014 வைரயுள்ள காலத்திற்கான – சுமா  300 

பக்கங்கள் அடங்கிய – சின்ஹா அவ களின் இல்லத்திற்கு வந்து ெசன்ற 

ெபருந்தைககளின் பட்டியைல பிரசாந்த் பூஷன் நதிமன்றத்தில் சம ப்பித்து தான் 

ெசால்வது உண்ைம என்பைத ஆதாரபூ வமாக நிரூபித்தா . 

இந்த கால கட்டத்தில் சின்ஹாவின் வட்டிற்கு வந்து ெசன்றவ களில் 

முக்கியமான சிலrன் பட்டியைலப் பாருங்கேளன். 
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இவ கள் அைனவருேம … சும்மா டீ சாப்பிட்டுவிட்டு –சின்ஹாவுடன் 

கைதேபசிவிட்டுப் ேபாகத்தான் வந்தா கள் என்று நிைனக்கிற களா ….? 

 

இந்த பட்டியலில் நமக்கு ேவண்டிய, இந்த கைதயின் நாயகனின் ெபயரும் 

இருக்கிறது - 

இந்திய ெமடிகல் கவுன்சிலின் முன்னாள் தைலவ  ( former chief of Medical Council of 

India ) திருவாள  ேகத்தன் ேதசாய் என்கிற குஜராத் சிங்கம் – மிஸ்ட  

420……இந்த ேகத்தன் ேதசாய் அவ களின் மீது ஏகப்பட்ட வழக்குகள் ( 

கிட்டத்தட்ட 17…!) முன்பு சிபிஐ வசம் புலன் விசாரணக்கு வந்திருந்தன. அதில் 

15 வழக்குகளிலிருந்து அய்யா தப்பித்து விட்டா ….!!! ( ெநருக்கமான நட்பு-உறவு 

..!) கைடசி 2 வழக்குகள் இன்னும் நிலுைவயில் இருக்கும்ேபாது ரஞ்சித் 

சின்ஹா rைடயராகி விட்டா ….. 



 

 

அதனாெலன்ன … அவருக்கு உதவ ேவறு ஆட்களா இல்ைல….? 

இது ெகாஞ்சம் நிதானமாக, விவரமாக – ேபச ேவண்டிய விஷயம்…. நாைள 

அடுத்த பகுதியில் ெதாட கிேறன். 

குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய ஒரு மிஸ்ட  420 …….!!! க்கு 2 பதில்கள் 

1. ssk ெசால்கிறா :  

11:11 முப இல் மா ச் 23, 2015  

ேகத்தன் ேதசாய் பற்றி யா  எழுதுவா  என்று இருந்ேதன் ? மறந்து 

விடவில்ைல இந்த மாதிr அற்ப கைள என்று வந்து விட்டீ கள். 

வாழ்வு , வசதி இருந்தும் இவ கள் ஏன் இப்படி ? 

2. S.Selvarajan ெசால்கிறா :  

12:26 பிப இல் மா ச் 23, 2015  

தனது படுக்ைகயில் 1500 ேகாடிக்கு ேமல் பண கட்டுகைள அடுக்கி { 

புைதயைல பூதம் காப்பது ேபால் } ைவத்துக்ெகாண்டு தூங்கிய — 420 

இவ  தாேன …. ! 
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( பகுதி-2 -குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய …..)  

ஒரு அேயாக்கியனுக்கு அத்தைன மrயாைதகளும் 

இங்ேக கிைடக்கிறேத எப்படி …. ? 
Posted on மா ச் 24, 2015 by vimarisanam - kavirimainthan  

.” இது பைழய விவகாரம் தாேன சா . இப்ேபா என்ன திடீ னு இைத 

எடுத்துக்கிட்டீங்க..?” என்று எனக்கு ஒரு மடல் வந்திருக்கிறது…. 

இது பைழய விவகாரம் மட்டுமல்ல. ேநற்றும், இன்றும், இன்னமும் 

ெதாட ந்து ெகாண்டிருக்கும் ஒரு விவகாரம். இந்த நாட்டில் எந்த கட்சி 

ஆட்சிக்கு வந்தாலும், சில அேயாக்கிய களுக்கு மட்டும் எப்ேபாதும் 

ெசல்வாக்கு இருந்துெகாண்ேட இருக்கும்….. எப்ேபாதும் காrயம் 

நடந்துெகாண்ேட இருக்கும்.  

“மகாநதி” சினிமா பா த்திருக்கிற களா …? 

அதில் கமல் ( ரா.கி.ர…?) கூறும் வா த்ைதகள் 

என் மனதில் மறக்க முடியாத வடுவாக, ஆழப்பதிந்திருக்கின்றன – 

இந்த இடுைகயின் அடிப்பைடக்காரணம் இந்த வா த்ைதகள் தான்…. 

—- 
” ஒரு நல்லவனுக்கு கிைடக்க ேவண்டிய அத்தைன மrயாைதயும் இந்த 

சமூகத்தில் அேயாக்கிய களுக்கு கிைடக்கிறது.”  

“நி்ன்னு ெகால்லும் ெதய்வமும் சும்மா இருக்கு… அன்ேற ெகால்ர சட்டமும் 

(அரசும்…?) சும்மா இருக்ேக….”  
—- 

இவ கள் விஷயத்தில் ெதய்வமும் ெகால்லவில்ைல – சட்டமும் ஒன்றும் 

ெசய்யவில்ைல ஏெனன்றால், இத்தைகய அேயாக்கிய களுக்கு – எல்லா 

இடத்திலும் ஆட்கள் இருப்பா கள்… எல்லா கட்சியிலும் ஆட்கள் 

இருப்பா கள்….  இவ கள் கைடப்பிடிக்கும் பா முலா தான் 

அதற்கு முக்கிய காரணம்- தான் “சம்பாதிப்பைத” – தான் மட்டும் 

ைவத்துக்ெகாள்ளாமல் – எல்லா “முக்கிய தைல”களுக்கும் பங்கிட்டுக் 

ெகாடுப்பது……!  
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இப்ேபாது இைத நான் எழுதத் தூண்டிய உடனடி காரணம் அண்ைமயில் நடந்த 

சில நிகழ்வுகள் – 

நாடறிந்த இந்த கிrமினலின் வாrசுக்கு அஹமதாபாதில் நிகழ்ந்த திருமண 

ைவபவத்திற்கு, ெகாஞ்சம் கூட கூச்சேம இல்லாமல் 3 மாநில முதல்வ கள் 

வந்து சிறப்பித்தா கள்…. குஜராத் முதல்வ , உ.பி.முதல்வ , ஆந்திரா 

முதல்வ  ….!!! ( எல்லாருக்கும் ேவண்டப்பட்டவ  – எல்லாருக்கும் 

“ெகாடுத்து” ைவத்தவ …! ) 



 

 

 

World Medical Association தைலவராக இந்த ஆசாமி ேத ந்ெதடுக்கப்பட ேதாதாக, 

இந்திய ெமடிகல் கவுன்சிலிலிருந்து ெபாய்க்கடிதம் ெகாடுத்திருக்கிறா கள் – 

இவ  மீது எந்த வழக்கும் நிலுைவயில் இல்ைலெயன்று. ( ஏகப்பட்ட 



 

 

வழக்குகளில், ஸ்ேட ஆ ட  வாங்கி இருக்கிறா .. குைறந்த பட்சம் இரண்டு 

வழக்குகள் தற்ேபாதும் நிலுைவயில் உள்ளன …) 

இதைன சுட்டிக்காட்டிய, தட்டிக்ேகட்ட – இந்திய ெமடிகல் கவுன்சிலின் – 

லஞ்ச ஊழல் விவகாரங்கைள விசாrக்கும் ெபாறுப்பில் இருந்த, தைலைம 

கண்காணிப்பு அதிகாrைய, அந்தப் பதவியிலிருந்து இடமாற்றம் ெசய்து 

மத்திய சுகாதாரத்துைற அைமச்ச  ஹ ஷ்வ த்தன் (பாஜக…! ) 

உத்தரவிட்டிருக்கிறா . 

நண்ப கள் இதன் பின்னணிைய சrயாகப் புrந்து ெகாள்ள ேவண்டும் 

என்பதற்காக - இந்த ஆசாமியின் விவகாரங்கைள துவக்கத்திலிருந்ேத 

ெசால்கிேறன். 
—————– 

குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தில் – துவக்கப்பள்ளி ஆசிrய  ஒருவrன் 

மகனாக, நடுத்தரக் குடும்பத்தில் பிறந்தவ  ேகத்தன் ேதசாய். மருத்துவம் 

படித்து, சிறுநரகவியல் துைற சிறப்பு மருத்துவராக ேத ச்சிெபற்றா . டாக்டராக 

பணியாற்றிக்ெகாண்ேட, அகமதாபாத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூrயில் 

விrவுைரயாளராகவும் பணிக்குச் ேச ந்தா . அதன் பிறகு, அந்தத் துைறயின் 

தைலவராக பதவி உய வு ெபற்றா . 

மண்டல் கமிஷன் பrந்துைரகைள முன்னாள் பிரதம  வி.பி.சிங் நிைறேவற்ற 

முற்பட்டேபாது, சில மாணவ இயக்கங்கள் அைத கடுைமயாக எதி த்தன. 

ேபாராட்டத்தில் இறங்கிய மாணவ கைள ஒருங்கிைணத்த ேகத்தன் ேதசாய் 

பிரபலமைடந்தா . அந்தப் பிரபலத்ைதப் பயன்படுத்தி ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 

முன்ேனறியவ , முதலில் குஜராத் மாநில மருத்துவ கவுன்சில் தைலைமப் 

பதவிையயும், பின்ன  அகில இந்திய மருத்துவக் கவுன்சிலில் இடம் பிடித்து, 

பின்பு அதன் தைலைமப் ெபாறுப்ைபயும் ைகப்பற்றினா . 

அகில இந்திய ெமடிகல் கவுன்சில் தைலவராக ெபாறுப்பு வகிக்கும்ேபாது 

பிரச்சிைன ெவடிக்கிறது. 

மருத்துவத் துைறையப் ெபாறுத்தவைரயிலும் சr,மருத்துவக் கல்லூrகள் 

மத்தியிலும் சr, அகில இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில்தான் ஆட்சி படீம். அந்த 

அைமப்பு ெசால்வதுதான் சட்டம். எந்தத் தனியா  மருத்துவக் 

கல்லூrையயும் அரசு மருத்துவக் கல்லூrையயும், இந்த அைமப்பு நிைனத்தால் 

முடக்கவும் முடியும்; ெசயல்படைவக்கவும் முடியும். இத்தைன அதிகாரமிக்க 



 

 

பதவிக்கு ேகத்தன் ேதசாய் ெபாறுப்புக்கு வந்த ேநரத்தில்தான், இந்தியா 

முழுவதும் தனியா  மருத்துவக் கல்லூrத் ெதாழில் கைளகட்டத் 

துவங்கியது. 
 
எந்தக் கல்விப் பின்புலமும் இல்லாமல் பணத்ைத மட்டுேம முதlடாகக் 

ெகாண்ட பல வியாபாrகள் மருத்துவக் கல்லூrகள் கட்ட ஆரம்பித்தன . 

அவ களின் ேநாக்கம் லாபம் மட்டுேம. அதற்காக அவசர கதியில் 

கட்டடங்கைள மட்டும் கட்டிவிட்டு, முைறயான ேபராசிrய கைள நியமனம் 

ெசய்யாமல், ஆய்வுக்கூடங்கள் அைமக்காமல், கல்லூr நடத்த அனுமதி 

ேவண்டுவா கள். அவ கள்தான் ேதசாய்க்கு காமேதனு. 

இந்த காலகட்டத்தில், 2000ஆவது ஆண்டிேலேய, இவ  அகில இந்திய 

மருத்துவ கவுன்சில் தைலவராக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து, ெடல்லி 

உய நதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு ெதாடரப்பட்டது. 

மருத்துவ கல்லூr ஒன்றில் இடம் தருவது ெதாட பாக – 65 லட்சம் ரூபாய் 

லஞ்சம் ெபற்ற இவ  அகில இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலில் உறுப்பினராக 

நடிக்கேவ, தகுதியற்றவ  என்றும், இவ  தைலவராகச் ெசயல்பட தைட 

விதிக்க ேவண்டும் என்றும் இவ  மீது ெடல்லி உய நதி மன்றத்தில் வழக்கு 

ெதாடரப்பட்டது. 

Delhi High Court – (CWP No.7746/2000) 
Union Of India vs Harish Bhalla And Ors. 
( respondent No.3 – Dr.Ketan Desai ) 

மிக முக்கியமான இந்த வழக்கில் 23 November, 2001 அன்று த ப்பு 

வழங்கப்பட்டது. 

அந்த த ப்பிலிருந்து சில முக்கியமான பகுதிகள் மட்டும் கீேழ – 

All major decisions regarding grant of affiliation to new medical colleges, recognition or withdrawal of 
recognition to medical colleges, regulation of number of seats in medical colleges, appointment of 
examiners for conducting examinations, appointment of teams of inspectors etc. are being kept 
by respondent No.3 within his control.  

He is said to be minting money running into crores of rupees by manipulating decisions on all such 
important issues. 

…….. 



 

 

The 15% NRI quota comes to about 1,200 students who are admitted without pre-medical entrance test. 
This quota is never adhered to and instead of 1,200, the figures of actual admissions under this quota are 
more than double. The seats are allotted on payment of huge amount running into several lacs and the total 
money thus collected runs into crores of rupees. 

……. 

In the additional affidavit filed by respondent No.1 in the appeal i.e., writ petitioner, the corruption 
allegedly indulged in by Dr.Ketan Desai, respondent No.3 has been highlighted by showing receipt of 
illegal donations by him.  

It has been pointed out that there was an Income-tax raid conducted at the business and residential premises 
of Dr.Ketan Desai on 18th and 20th February, 2000. The petitioner has placed on record specific 
information regarding the bank drafts of the total value of Rs.65 lacs received by Dr.Ketan Desai and 
members of his family.  

……. 

It will be seen from the above chart that the money was received by way of bank drafts by Dr.Ketan Desai, 
his wife Dr.Alka Desai and their children. 

Dr.Ketan Desai, respondent No.3 is misusing his office as President of the Medical Council and is minting 
money. Such a person does not deserve to occupy the high public office of President of Medical Council of 
India. 

…….. 

If the medical education is on sale by such corrupt practices as are imputed to respondent No.3 what will 
happen to the medical profession and what type of medical aid will the citizens of this country get? 

…… 

Respondent No.3 has manipulated the Medical Council of India affairs in a manner that he is having a 
complete hold over all such powers. 
……….. 

The allegations of petitioner against respondent No.3 regarding minting money stands established. 
With this it stands established that Dr.Ketan Desai, respondent No.3 has misused his position as 
President of the Medical Council of India. He is using the office for making illegal monetary gains for 
himself and his family members. 

Prima facie a case for prosecution of Dr.Ketan Desai on charges of corruption under the Prevention 
of Corruption Act is clearly made out. 
 
……………………. 



 

 

We cannot allow an unscrupulous and corrupt person to function as President of the Medical Council 
of India. We are conscious of the fact that the Medical Council of India Act does not contain any 
provision for disqualifying a person from holding office in the Medical Council of India. But there is 
no bar either in the Act against removal of an elected office bearer before expiry of his term.  
Therefore we direct that Dr.Ketan Desai, respondent No.3 shall cease to hold office of President of the 
Medical Council of India with immediate effect. 

……………. 

சுருக்கமாகச் ெசான்னால், இந்த ஆசாமி லஞ்ச ஊழலில் மூழ்கித் 

திைளத்தது, ெடல்லி உய நதிமன்றத்தாேலேய தனது த ப்பின் மூலம் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. 

இந்த ஆளின் முதல் அத்தியாயம் இதுெவன்றால் –அடுத்த அத்தியாயம் 

இன்னமும் திகிலூட்டும். 

இைடக்காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றி சrயான ஆதாரங்கள் எனக்கு 

கிைடக்கவில்ைல. 

ஆனால் – இதற்கு அடுத்து, இவ  பிடிபட்ட விவரங்கள் - 

—————————————- 
முதலில் ெசய்தி – 
(-http://www.indianexpress.com/news/cbi- 
desai-owns-10-houses/611648/) – 

ஏப்ரல் 22, 2010 – சிபிஐ, இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (MCI – Medical Council of India ) 

தைலவ , குஜராத்ைதச் ேச ந்த டாக்ட  ேகத்தன் ேதசாைய ைகது ெசய்கிறது. 

காரணம் – பாட்டியாலாைவச் ேச ந்த கியான் சாக  ெமடிகல் காேலஜ் என்னும் 

மருத்துவக் கல்லூrக்கு, அனுமதி (recognition to function) ெகாடுப்பதற்காக லஞ்சம் 

வாங்கினா  ! ேகத்தன் ேதசாயிடமிருந்து ரூபாய் 2 ேகாடி ெராக்கமாக 

ைகப்பற்றப்பட்டது. 
 
சிபிஐ ெகாடுத்த தகவலின்படி – மருத்துவக் கல்லூrக்கான விதிமுைறகைள 

சrவரக் கைடப்பிடிக்காத கியான் சாக  மருத்துவக் கல்லூrக்கு அனுமதி 

ெகாடுப்பதற்காக ெமாத்தம் 8 ேகாடி ரூபாய் ேபரம் ேபசப்பட்டது. அதைன 

ஏற்றுக்ெகாண்ட கல்லூrயின் துைணத்தைலவ  டாக்ட  சுக்வந்த  சிங் 

முதல் தவைணயாக இந்த 2 ேகாடிைய தர முற்பட்டிருக்கிறா . 

ேதசாையத்தவிர, இைடத்தரகராக ெசயல்பட்ட ேஜ.பி.சிங், மற்றும் தனியா  



 

 

மருத்துவக் கல்லூrையச் ேச ந்த டாக்ட கள் சுக்வந்த  சிங், கல்வன்ஜித் சிங் 

ஆகிேயாரும் ைகது ெசய்யப்பட்டிருக்கின்றன . 

( இடுைக நண்டு விட்டது – 

அடுத்த பகுதியில் ெதாட கிேறன் …….) 

 ( பகுதி-2 -குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய …..) ஒரு அேயாக்கியனுக்கு அத்தைன 
மrயாைதகளும் இங்ேக கிைடக்கிறேத எப்படி …. ? க்கு 10 பதில்கள் 

1. rஷி ெசால்கிறா :  

6:44 முப இல் மா ச் 24, 2015  

படித்தவன் சூதும் வாதும் ெசய்தால் ‘ேபாவான்.. ேபாவான்.. 

அய்ேயாெவன்று ேபாவான்’ 

2. கிr அனைக. ெசன்ைன. ெசால்கிறா :  

7:01 முப இல் மா ச் 24, 2015  

எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இந்த அசிங்கமான பிறவிகைள ஒன்றும் 

ெசய்து விட முடியாது. 

3. Ramachandran. R. ெசால்கிறா :  

8:46 முப இல் மா ச் 24, 2015  

ேக.எம்.சா , 

இந்த ஆளுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் மட்டுமல்ல, முலாயம் சிங்க் கட்சி, 

சந்திரபாபு நாயுடு கட்சி, குஜராத்தில் ஆண்ட, மத்தியில் ஆளும் 

பாஜகட்சி உட்பட அைனத்து கட்சிக்கார களும் சப்ேபா ட் ெசய்கிறா கள் 

என்றால் இந்தக்கயவ  அவ கள் அைனவருக்கும் ேதைவப்பட்டைத 

எல்லாம் ெசய்து ெகாடுத்திருக்கிறா  என்று தாேன அ த்தம் ? 

இவ கைள எல்லாம் நம்மால் ஒன்றுேம ெசய்ய முடியாது. 

இைறவனாகப் பா த்து தண்டித்தால் தான் உண்டு. இவன் மாதிr 

இந்தியாவில் இன்னும் எத்தைன அேயாக்கிய கேளா ? 



 

 

4. Siva ெசால்கிறா :  

9:26 முப இல் மா ச் 24, 2015  

Medical profession is considered to be a sacred one because of its pain-relieving and life-saving 
natures. However, it has been changed to a money making business throughout the world. This 
fact is not a new one. Every one knows it well. But, on top of this problem, doctors-cum-
administrators in Indian medical council and other governing bodies are smartly exploiting the 
situation to earn illegal money. This is a sin. Not only in medical council, this problem exists in 
other councils (eg, research council, agricultural council etc). A strong nexus between 
beaurocrates (government-selected administrators) AND politicians (people-elected policy-
makers) is benefiting both of them. This also protects both of them from sinful act. 

5. ssk ெசால்கிறா :  

11:16 முப இல் மா ச் 24, 2015  

கட்டுைர அற்புதமாக உள்ளது. ெபrய இடங்களில் பலrன் வயிற்றில் 

அடித்து இப்படி இருக்கும் ஆட்கைள என்று தான் கடவுள் 

தண்டிக்கும்…அரசு நிச்சயம் ஒன்றும் ெசய்து. ஆளும் கட்சி , எதி  கட்சி 

எல்லா இடங்களிலும் இவ கள் தப்பித்து விடுவா கள். 

ேவதைன.ேவதைன. 

6. drkgp ெசால்கிறா :  

12:55 பிப இல் மா ச் 24, 2015  

Dear KMji, 
Look at the similarities between this big fish and the other one, a yoga master. After initial 
reporting of tonnes of gold and thousand crore cash from this doctor, nothing came from any 
media about it till now. So also the same Express paper reported about a suspecious death in the 
yoga center and nothing followed after that. You see how these people with high connections can 
easily mug the media either with money or with power. This is the quality of our mighty media’s 
fearless reporting. There are several such misdeeds from high places go unreported even from 
oun front line media. 

7. ைசைத அஜஸ் ெசால்கிறா :  

1:56 பிப இல் மா ச் 24, 2015  

முக்கியமா, வரும் ேத தலில் முதல்வ  ேவட்பாளராக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவைர பற்றி கட்டுைரயில் ஒன்ைறயும் காேணாேம 

ஐயா? அவரும் இவேராட ேதாஸ்த்துதாேன! 



 

 

8. bandhu ெசால்கிறா :  

6:10 பிப இல் மா ச் 24, 2015  

எந்த அரசியல் கட்சி ேமலும் நம்பிக்ைக சுத்தமாக ேபாய்விட்டது இந்த 

படங்கைளப் பா த்ததிலிருந்து. எல்ேலாருேம கூட்டுக் களவாணிகள். 

ெதய்வம் தண்டிக்கும் என்ற நம்பிக்ைக மட்டும் இன்னும் இருக்கிறது. 

பா க்கத்தாேன ேபாகிேறாம்! 

9. yogeswaran ெசால்கிறா :  

2:49 முப இல் மா ச் 25, 2015  

dear sir, 

bribes are even mentioned by chanakyah in ardha sasthiram. 
what does it mean. 
once madam indira said corruption is universal. 
rgs 
yogi 

மறுெமாழி  

o today.and.me ெசால்கிறா :  

12:59 பிப இல் மா ச் 25, 2015  

//bribes are even mentioned by chanakyah in ardha sasthiram.// :-) 
So, should we accept bribes? 
or 
The indian govt.is running as per the rules and regulations of ardha sastra ! 

 

  

பக்கம் 1 



 

 

( பகுதி-3 குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய ..)  

அவ கள் மட்டுெமன்ன வானத்திலிருந்தா குதித்து 

வந்தா கள் …? 
Posted on மா ச் 25, 2015 by vimarisanam - kavirimainthan  

 

ேகத்தன் ேதசாய் ைகது விவரம் ெவளிவந்தைதெயாட்டி, துவக்கத்தில் 

ஏகப்பட்ட பரபரப்பான ெசய்திகள் ெவளிவந்தன – 

சிபிஐ ேமற்ெகாண்ட அதிரடி ( !-? ) விசாரைண நடவடிக்ைககளில், டாக்ட  

ேகத்தன் ேதசாய்க்கு ஏகப்பட்ட ெபrய ெபrய பங்களாக்களும், கணக்கிலடங்காத 

அளவிற்கு தங்க நைககளும், பினாமி ெபய களில் ெசாத்துக்களும் – இருப்பது 

ெதrய வந்ததாகவும், குஜராத்தில் காந்தி நக , அஹமதாபாத் மற்றும் சில 

ஊ களில் 10 வடுகள் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் ெவளியாயின. 

ேகத்தன் ேதசாய் ைகதானவுடன் முதலில் ெவளிவந்த பத்திrைகத் 

தகவல்களின்படி – 1800 ேகாடி ரூபாய் ெராக்கமாகவும், 1500 கிேலா தங்கமும் 

ேகத்தன் ேதசாயின் இருப்பிடங்களிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகத் 

பக்கம் 1 



 

 

ெசய்திகள் ெவளியாயின. சிபிஐ இவற்ைற லாr லாrயாக ெகாண்டு 

ெசன்றதாகத் தகவல்கள் ெவளியாயின. 

ஆனால் இரண்டு நாட்களுக்குள் நிைலைம முற்றிலும் மாறி விட்டது. 

மீடியாக்கள் அடங்கி விட்டன. இந்தியாவில் இத்தைன எதி க்கட்சிகள் 

இருந்தும் – எைவயும் இைத சrீயஸாக எடுத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. 

(காரணம் தான் நமக்குத் ெதrயுேம…..!!! ) 

சில ெசய்தித்தளங்கள் விவகாரமான ெசய்திகைள எல்லாம் ெவளியிட்டன. – 

ஆனால் 24 மணி ேநரத்திற்குள் இந்த தகவல்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. 

ஆனால் யாேரா ஒரு புத்திசாலி கூகுள்ஷாட் எடுத்து ைவத்திருந்தைத 

பிற்பாடு ெவளியிட்டா ..! அது தான் அப்ேபாைதய ெசய்திகளுக்கு ஒேர சாட்சி 
…!!! 



 

 

 

அதன் பின்ன  ெவளிவந்த (அடக்கி வாசிக்கப்பட்ட) பத்திrைகத் தகவல்கள் 

கீேழ – 

ேதசாயின் வட்டிலிருந்து 1.5 கிேலா தங்கமும், 80 கிேலா ெவள்ளியும் 

ைகப்பற்றப்பட்டது. அவருக்கு நிைறய வங்கிக் கணக்குகள் இருப்பதும் 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அஹமதாபாத் நகrல் வங்கி லாக்க கைள ேசாதித்ததில் – 30 லட்சம் 

ெபறுமானமுள்ள தங்க நைககளும், ஏராளமான ெசாத்து பத்திரங்களும், 

rயல் எஸ்ேடட் முதlடாக ரூபாய் 20 லட்சத்திற்கு ேமல் இருப்பதும், ஒரு 

ஷாப்பின் மாலில் பங்குதாரராக இருப்பதும் ெதrய வந்திருக்கிறது. 



 

 

அைதத்தவிர அவ  மைனவி ஒரு நைகத்தயாrப்பு கம்ெபனியில் 

நி வாகிகளில் ஒருவராக இருப்பதும் ெதrய வந்திருக்கிறது. 

ைகது ெசய்யப்பட்ட ேகத்தன் ேதசாய் ேகா ட் அனுமதியுடன் சிபிஐ கஸ்டடியில் 

5 நாட்களுக்கு விசாரைணக்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறா  ! 

அப்ேபாைதய மத்திய சுகாதார அைமச்ச  – திரு குலாம் நபி ஆசாத் 

(காங்கிரஸ் ) ெசால்கிறா  – “இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்” சுதந்திரமானது… 

மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அது இல்ைல….! 
 
ஆனால், ேகதன் ேதசாய் ைகைதத் ெதாட ந்து, ேம 15,2010-ல் மத்திய அரசு 

இந்திய மருத்துவ கவுன்சிைலக் கைலத்து விட்டு, அதன் ெசயல்கைள 

நிைறேவற்ற – தற்காலிகமாக ஒரு புதிய நி வாகக் குழுைவ நியமித்தது. 

டாக்ட  குணால் சாஹா என்பவ  ெகாடுத்த புகாrன் ேபrல் ேகத்தன் 

ேதசாயின் மருத்துவ ைலெசன்ஸ் பறிக்கப்பட்டு, அவ  மருத்துவ ேசைவ 

ெசய்வதற்கு அகில இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலால் தற்காலிகத் தைட 

விதிக்கப்படுகிறது ! 

இவrடம் இவ்வளவு பணம் இருந்திருக்க முடியுமா ? –ஒருவ  எப்படி 

இவ்வளவு ேகாடிகள் சம்பாதித்திருக்க முடியும் ? – என்ெறல்லாம் 

ேகள்விகைள எழுப்பப்பட்டு – அதற்கு பதிலாக ஒரு பத்திrைக விவரமாக 

சில விஷயங்கள் கூறி இருக்கிறது. அதிலிருந்து ஒரு பகுதி – 

இந்த ஆசாமி இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலின் தைலவராக இருந்த காலத்தில் 

(சுமா  13 ஆண்டுகள் !!) - இந்தியா முழுவதும் சுமா  200 தனியா  மருத்துவக் 

கல்லூrகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 

ஒரு கல்லூrையத் துவக்க அனுமதி ெகாடுக்க ேதாராயமாக 30-35 ேகாடி 

ரூபாய் வைர வசூலிக்கப்பட்டது என்று ைவத்துக்ெகாண்டால் – குத்து 

மதிப்பாக எவ்வளவு பணம் ேச ந்திருக்கும் என்பைத கணக்கிட்டு 

ெகாள்ளலாம்…. 

அதுமட்டுமல்ல… ஒவ்ேவா  ஆண்டும் இந்தியாவில் உள்ள தனியா  மருத்துவக் 

கல்லூrகள் ஒவ்ெவான்றும் தலா ஐந்து சீட்கைள அய்யா ேகாட்டாவில் ேச க்க 

ேவண்டும். 



 

 

அந்த சீட்டுகள் ஒவ்ெவான்றும் 25 லட்சத்தில் இருந்து 30 லட்சம் வைர விைல 

ேபாயிருக்க வாய்ப்பு இருந்தது. ஒவ்ெவாரு கல்லூrயிலும் ஒரு ஆண்டுக்கு 

ஐந்து சீட்கள் என்றால், வருடத்துக்கு 200 தனியா  மருத்துவ கல்லூrகளிலிருந்து 

சுமா  ஆயிரம் சீட்கள் இவரது ேகாட்டாவுக்கு வருகிறது. 

ஒவ்ெவாரு சடீ்டுக்கும் முப்பது லட்சம் ரூபாய் என்கிற வைகயில், ஆயிரம் 

சடீ்களுக்கு 300 ேகாடி ரூபாய். ஒரு வருடத்தில் 300 ேகாடி ரூபாய் என்றால், 

பதவியில் இருந்த 13 ஆண்டுகளுக்கு கணக்குப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளலாம். 

இந்த நிைலயில் – 1,800 ேகாடி ரூபாயும், 1,500 கிேலா தங்கமும் நைடமுைற 

சாத்தியம் தாேன ? 

மத்தியில் எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ேகத்தான் ேதசாய் 

பதவிக்கு எந்தப் பங்கமும் வராது. ( இப்ேபாேத பா த்துக்ெகாண்டு தாேன 

இருக்கிேறாம்…!!! ) 
 
ஏெனன்றால், அைனத்துக் கட்சித் தைலவ கள் மற்றும் அைமச்ச களுக்கு 

ெமடிக்கல் கல்லூrயில் இடம் ஒதுக்கிக் ெகாடுப்பது, அவ கள் நடத்தும் 

கல்லூrகளுக்கு சத்தமில்லாமல் அனுமதி வழங்குவது, இத்தைகய 

ேதைவகள் இல்லாத தைலவ களுக்கு – ேகாடிகளில் ெகாடுப்பது என்று 

எல்லாைரயும் ைகயில் ேபாட்டுக்ெகாள்வதில் ெகட்டிக்கார  இந்த ஆசாமி.. 

இவரது ெசல்வாக்கிற்கு ஒரு உதாரணம் – 
 
1997-ம் ஆண்டு ேதவெகௗடா பிரதமராக இருந்தேபாது நிகழ்ந்தது. அப்ேபாது, 

அவருக்கு ேவண்டப்பட்ட ஆசாமி ஒருவரால் க நாடாகாவில் அைமக்கப்பட்ட 

ஒரு தனியா  மருத்துவக் கல்லூrக்கு அய்யா அனுமதி ெகாடுக்க 

மறுத்துவிட்டா . பின்ன , அதற்காக அன்ைறய பிரதம  ேதவெகௗடா, இவ  

வட்டுக்ேக ெசன்று ேகட்டுக்ெகாண்ட பிறகு அனுமதி கிைடத்தது. 

நாட்டின் பிரதமைரேய வட்டுக்கு வரவைழக்கும் அளவிற்கு ைகயில் 

அதிகாரம் இருந்த ஆசாமி இவ ….!! 

இந்த நிைலயில் இருந்தவைரத்தான் , 2010-ம் ஆண்டு பாட்டியாலா 

மருத்துவக் கல்லூrக்கு இரண்டு ேகாடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக 

சி.பி.ஐ. ெபாறிைவத்துப் பிடித்தது. இந்த விவகாரத்தில் ேகத்தன் ேதசாய் மீது 

19 வழக்குகள் பதிவுெசய்யப்பட்டன. 



 

 

ஆனால் …….. 

மத்தியில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சித்தைலைம, மத்திய சுகாதார அைமச்ச  

ஆகிேயாrைடேய இந்த ஆசாமிக்கு எவ்வளவு ெசல்வாக்கு இருந்தது 

என்பைதப் புrந்து ெகாள்ளாமல் – அதிரடியாக, தான் ஆட்டத்ைத துவக்கியது 

தவறு என்பைத விைரவிேலேய உண ந்து ெகாண்டது சிபிஐ. 

ேகத்தன் ைகது ெசய்யப்பட்ட 3 நாட்களுக்குள்ளாகேவ அப்ேபாைதய மத்திய 

சுகாதார அைமச்ச  குலாம் நபி ஆசாத் குழு ஒன்றிைன அைமத்து, ேகத்தன் 

அனுமதி ெகாடுக்கவிருந்த அந்த குறிப்பிட்ட மருத்துவக் கல்லூr பற்றிய 

விவரங்கைள ஆராய்ந்து ஒரு rப்ேபா ட் ெகாடுக்கச் ெசால்லி இருக்கிறா . 

அந்த கமிட்டியும் உடனடியாக ஆராய்ந்து – 4 நாட்களுக்கும் உள்ளாகேவ 

அைமச்சrடம் தன் அறிக்ைகைய ெகாடுத்து விட்டது. 

அந்த அறிக்ைகயின்படி – அந்த மருத்துவ கல்லூrயில் ெபrய குைறபாடுகள் 

எதுவும் இல்ைல. விதிமுைறகளின்படி, ஒரு ஆடிட்ேடாrயம் கட்டப்பட 

ேவண்டியது மட்டும் தான் பாக்கி. அதற்கும் அவசரம் ஏதுமில்ைல..! அந்த 

ஆடிட்ேடாrயம் முதல் ேபட்ச் மாணவ கள் 5வது வருட படிப்பிற்கு 

ேபாவதற்குள் கட்டினால் ேபாதுமானது என்று கமிட்டிேய கூறி விட்டது ! 

அந்த மருத்துவக் கல்லூrக்கு அனுமதி (recognition ) ெகாடுப்பதில் எந்த 

விதிமுைற மீறலும் இல்ைல என்பது கமிட்டியின் முக்கியமான த ப்பு …!! 

அைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு, அந்த மருத்துவக் கல்லூrக்கு இயங்க 

அனுமதியும் உடனடியாகக் ெகாடுக்க அைமச்ச  உத்திரவிட்டு விட்டா . 

இந்த rப்ேபா ட்டின் நகல் சுகாதார அைமச்சகத்தால், சிபிஐ க்கும் 

ெகாடுக்கப்பட்டது. இதன் மைறமுக அ த்தம் – கல்லூrக்கு அனுமதி 

வழங்கியதில் முைறேகடுகள் ஏதும் இல்ைல என்பது மத்தியஅரசால் –

சுகாதாரத்துைற அைமச்சரால் – சிபிஐ க்கு கூறப்படுகிறது ! 

என்ன ெசய்யும் சிபிஐ … ?  

அவ கள் மட்டுெமன்ன வானத்தில் இருந்து குதித்தவ களா …? 

அவ களும் மனித கள் தாேன …? 

(அடுத்த பகுதியில் – ெதாட கிறது ) 



 

 

 ( பகுதி-3 குஜராத்திலிருந்து கிளம்பிய ..) அவ கள் மட்டுெமன்ன 
வானத்திலிருந்தா குதித்து வந்தா கள் …? க்கு 11 பதில்கள் 

1. ேஜாதிஜி திருப்பூ  ெசால்கிறா :  

11:13 முப இல் மா ச் 25, 2015  

ேபான மாதத்தில் கூட மும்ைபயில் ஒேர இடத்தில் 13 000 ேகாடி 

வருமானவrத்துைற ைகப்பற்றினா கள். ஊடகத்தில் ெபrய பரபரப்பு 

இல்ைலேய? 

2. Ganpat ெசால்கிறா :  

11:28 முப இல் மா ச் 25, 2015  

நண்ப  கா.ைம அவ களுக்கு, 

நான் எப்ேபாவும் எழுப்பும் ேகள்விைய இப்ேபாவும் ேகட்கிேறன். 

நம் நாட்டில் ஒரு அரசியல்வாதி தண்டிக்கப்பட ேவண்டும் என்றால் 

அவன் என்ன குற்றம் ெசய்திருக்க ேவண்டும்.?? 

நண்பேர! நங்கள் இவ்வளவு முயற்சியும் சிரமமும் பட 

ேதைவயில்ைல.நம் நாடு ஒரு குடியரசு.ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 

முைற குடிமக்கள் ஓட்டளித்து தங்கள் அரைச 

ேத ந்ெதடுக்கிறா கள்.நங்கள் கட்டுைரயில் எழுதியுள்ள ஒரு வா த்ைத 

ஏன்,ஒரு எழுத்து கூட நாட்டில் உள்ள 70% வாக்காள களுக்கு 

புrயாது.இதுேவ இந்த அேயாக்கிய களின் பலம்.We have a very long way to go 
Sir! Please do not strain yourself too much.My humble request to you. 
Kind regards, 
Ganpat 

o புது வசந்தம் ெசால்கிறா :  

12:22 பிப இல் மா ச் 25, 2015  

உண்ைமதான், ஆனாலும் ஒரு எதி பா ப்பு ? மாறி விடாதா என 

? இப்படித்தான் சில மாதங்களுக்கு முன்ன  ஒரு சாமியா  

பிடிபட்டா  , ஒரு ேபா க்களம் ேபால ? என்ன ஆச்சு ? ெவறும் 

தைலப்பு ெசய்தியாக சில நாட்கள் மட்டும்… 

3. today.and.me ெசால்கிறா :  

12:52 பிப இல் மா ச் 25, 2015  



 

 

கா.ைம.ஜி, 

உங்கள் படிப்பறிவும், பட்டனுபவமும், ெமாழி வளமும் இந்தத் 

தைலமுைற வாக்காள களுக்கும் அடுத்ததைலமுைற 

வாக்காள களுக்கும் நிச்சயமாகக் ெகாண்டுெசல்லப்படேவண்டியைவேய. 

முக்கியமாக, தமிைழமட்டும் அறிந்துள்ள மக்களுக்கு, தமிழ் 

ஊடகங்களால் ெசால்லப்படாத, மைறக்கப்பட்ட ெசய்திகள் இைவ.  

ஊடகங்களின் முக்கியப்பணிேய அறிவித்தலும், அறிவுறுத்தலும், 

அநதிைய மக்களுக்கு ெவளிப்படுத்தலும், மக்களும் ஆட்சியாள களும் 

ெசய்யும் தவறுகைளத் திருத்துதலும், நல்லமுைறயில் மக்களுக்கும் 

ஆட்சியாள களுக்கும் ஆேலாசைன வழங்குதலும்தான். 

ஆனால் இைவ எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிட்டு மக்கைள ஒரு 

ேபாைதயான ேபாலியான மகிழ்ச்சிக்குள்ளாகத் தள்ளி அவ கள் 

கவனத்ைதத் திைசதிருப்பிவிட்டுவிட்டு அதிகார/பணபலம் 

உள்ளவ களுக்கு மட்டுமாக ஊடகங்கள் தற்ேபாது துைணேபாகின்றன.  

பல ஊடகங்கள் தங்களுக்கு வசதியானவற்ைறயும், சில தங்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்டவற்ைறயும் மட்டுேம எழுதிவரும்ேபாது அைவதாம் 

உண்ைம என நம்பி ஓட்டுப்ேபாடும் மக்களில் சிறு 

சதவதத்தினைரயாவது விமrசனம் எழுத்துக்கள் ெசன்றைடயுமானால் 

அது ெவற்றிதான். 

நங்கள் ஊதுகிற சங்ைக இருக்கிற பலத்ேதாடு ஊதிவிடுங்கள். அது 

மக்களின் விழிப்புக்கான சங்குச்சத்தமாக இருக்கட்டும் அல்லது 

ஊழல்வாதிகளின் இறுதியாத்திைரக்கான சங்குச்சத்தமாக இருக்கட்டும்.  

இன்றில்லாவிட்டாலும் நாைளயாவது மாறும் அல்லவா? 

மறுெமாழி  

o Siva ெசால்கிறா :  

1:26 பிப இல் மா ச் 25, 2015  

Very  correctly said! I agree with you! We have to do what we can do! 



 

 

o புது வசந்தம் ெசால்கிறா :  

1:58 பிப இல் மா ச் 25, 2015  

இந்த சங்ைக பகி வேத நமது கடைம, எட்டுத்திக்கும் ெகாண்டு 

ெசல்ேவாம். 

o Siva ெசால்கிறா :  

5:01 பிப இல் மா ச் 25, 2015  

We have to keep blowing the whistle whether police catch thief or not. Because the 
whistle sound will at least intimidate the thief, although there is no visible sign of 
police coming!  

If we keep quite, the thief will morally become stronger and powerful!  

As KM sir’s motto in this blog, one day in near future the whistle sound will become 
stronger and thieves will get fear of thier sinful acts. 

4. drkgp ெசால்கிறா :  

1:29 முப இல் மா ச் 26, 2015  

The media is run by the powerful and the media is for the powerful . 
Hence none of these scandals by the powerful will be blown by the mass media. 
Even if a minuscule percentage of the population is informed by our blog, that will be a success 
worth the strain by KMji. So let the siren go on ringing, still louder. 

5. yogeswaran ெசால்கிறா :  

2:22 முப இல் மா ச் 26, 2015  

dear sir, 
Majority of the media do not perform the duties expected from them. 
they are a ‘ KEPT PRESS’. 
during the lankan crisis i heard 90 % of the chennai media was brought under the control. 
masses should awake. 
best wishes to you sir. 
yogi 

6. ssk ெசால்கிறா :  

12:21 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

புலனாய்வு பத்திrைககள் எங்ேக ேபாய் விட்டன. இவ்வளவு ெபrய 

ெபrய ஊழல் ெசய்தும் தப்புவது எப்படி. 



 

 

o vimarisanam - kavirimainthan ெசால்கிறா :  

2:34 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

நண்ப  ssk, 

இது முற்றிலும் ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைன. 

ஊழல் ஜாதி, மதங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டது.  

ேமலும், ஜாதி, மத உண வுகைள விவாதிப்பதற்கான தளம் 

இது அல்ல என்பைத ஏற்ெகனேவ பலமுைற நான் ெசால்லி 

இருக்கிேறன். எனேவ உங்கள் மறுெமாழியில் சில பகுதிகைள 

நக்கி இருக்கிேறன். தயவு ெசய்து அத்தைகய கருத்துக்கைள 

மீண்டும் இங்கு விவாதத்திற்கு ெகாண்டு வராத கள். 

-வாழ்த்துக்களுடன், 

காவிrைமந்தன் 
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( 4-வது இறுதிப்பகுதி – குஜராத்திலிருந்து…. )  

ஏழு ஏன் – ஒேர ஒரு வித்தியாசமாவது – 

கண்டுபிடிக்க முடியுமா…..??? 
Posted on மா ச் 26, 2015 by vimarisanam - kavirimainthan  

.மத்திய காங்கிரஸ் அரசு – ேமாசடி மன்னன் ேகத்தனின் பின்னால் பலமாக 

நின்றதன் விைளவு – 

ேகத்தன் – விதிமுைறகைள மீறி மருத்துவக் கல்லூrக்கு அனுமதி வழங்க 2 

ேகாடி லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரத்திலும் சr, 

வருமானத்திற்கு மீறி பணமும், ெசாத்துக்களும் ைவத்திருந்ததற்கான 

விவகாரத்திலும் சr – சிபிஐ – உல்டா பல்டி அடித்தது ! 

இரண்டு வருடங்களாக – ைஹதராபாத், புவேனஸ்வ , ெடஹ்ராடூன், ெசன்ைன 

ஆகிய பல ஊ களிலும் ேமற்ெகாண்ட தவிர விசாரைணகளுக்குப் பிறகும் – 

ேகத்தன் ேதசாய்க்கு எதிராக எந்தவித ஆதாரங்களும் இல்ைல என்கிற 

முடிவிற்கு வந்துவிட்டதாக சிபிஐ ேகா ட்டில் clean chit-உடன் closure report 

அறிக்ைக சம ப்பித்து விட்டது. 

துவக்கத்தில் இேத சிபிஐ தான் – (FIR ) முதல் தகவல் அறிக்ைகயில்- ேகத்தன் 

தன் வருமானத்ைத விட 230 % ( இருநூற்று முப்பது சதவதம் ) அதிக ெசாத்து 

ைவத்திருந்ததாக கூறி இருந்திருக்கிறது ..! 

இறுதி அறிக்ைகயில் – ேகத்தனுைடய ெபயrல் இல்லாத ேஷ கைளயும், 

அவற்றின் பண மதிப்ைபயும் தவறாகச் ேச த்து விட்டதாகவும் சிபிஐ – 

ேகா ட்டில் கூறி விட்டது…! 

சிபிஐ நிைனத்தால், ( அதாவது, மத்தியில் ஆளும் கட்சி நிைனத்தால்…? ) 

எவைரயும் ெகாடும் குற்றவாளியாகவும் ஆக்கலாம்… ஒன்றும் ெதrயாத 

அப்பாவியாகவும் ஆக்கலாம் என்பதற்கு இைதவிடச் சான்று ேவெறன்ன 

ேவண்டும்….? 

பக்கம் 1 



 

 

அவ  சட்டப்படி சம்பாதித்த சில வருமானங்கைள முதலில் கணக்கில் எடுத்துக் 

ெகாள்ளவில்ைலயாம் …! இறுதி அறிக்ைகயில் – அவ  ைவத்துள்ள பணம், 

ெசாத்துக்கள் – எல்லாேம சட்டத்திற்கு உட்பட்ட வருமானங்கேள என்று சிபிஐ 

கூறி விட்டது….!!! 

சிபிஐ யால் ைகப்பற்றப்பட்ட 3.5 கிேலா தங்கத்திற்கு ஏற்ெகனேவ ேகத்தன் 

வருமான வr இலாகாவிற்கு கணக்கு காட்டி விட்டாராம்…! 

இதற்கிைடயிேலேய, ேகத்தன் தன் மீது ெதாடரப்பட்ட 17 வழக்குகளிலும் 

உச்சநதிமன்றத்ைத அணுகி ஜாமீன் ெபற்று ெவளிேய வந்து விட்டா . 

இதற்குப் பிறகு இன்னமும் பல அதிசயங்கள் நிகழ்கின்றன ! 

சிபிஐ, ேகா ட்டில் ‘க்ளன் சிட்’ சம ப்பித்த பிறகு – 

வழக்குகளின் மீது ேகா ட்டில் இன்னும் இறுதி உத்திரவுகள் 

பிறப்பிக்கப்படாத நிைலயிேலேய - 

ேகத்தன் மருத்துவராக பணி புrவைத தைட ெசய்து ஏற்ெகனேவ அகில இந்திய 

மருத்துவ கவுன்சில் பிறப்பித்த உத்திரவு விலக்கப்படாத நிைலயிேலேய- 

ைகது ெசய்யப்படும் முன், தான் பணி புrந்துவந்த அேத அஹமதாபாத் B.J. 

Medical College-ல் (குஜராத் ச க்காrன் –மாநில அரசு ஆஸ்பத்திr….) மீண்டும் 

பணியில் ேசர அனுமதிக்கப்படுகிறா . அதுவும் urology department-ன் Head of 

Department-ஆக …! 



 

 

 

இது ஒரு அரசுப்பணி. அரசு ஊழிய களின் நடத்ைத விதிகளின்படி – ஒருவ  

ைகது ெசய்யப்பட்டு, 24 மணிேநரத்திற்கு ேமலாக சிைறயில் இருந்தால் – 

அவ  ஆட்ேடாேமடிக்காக தற்காலிக பணிநக்கம் ெசய்யப்பட்டவ  ஆகிறா  
( deemed to have been suspended ). 

பிற்காலத்தில், அவ  மீது நிலுைவயில் இருந்த வழக்கு முற்றுப்ெபற்று, அவ  

நிரபராதி என்று விடுவிக்கப்படும் வைர அவ  suspension-ேலேய இருக்க 

ேவண்டியது தான். அவருக்கு சாதகமாக த ப்பு வந்தால் தான்- பதவியில் 

மீண்டும் ேச த்துக் ெகாள்ளப்படலாம். த ப்பு அவருக்கு எதிராக 

இருக்குேமயானால், பதவியிலிருந்து ஆட்ேடாேமடிக்காக “டிஸ்மிஸ்” 

ெசய்யப்பட்டவ  ஆவா … 

ஆனால், இந்த சட்டவிதிகளுக்கு முரணாக ேகத்தனின் suspension order 

விலக்கிக் ெகாள்ளப்பட்டு, அவ  மீண்டும் அரசுப்பணியில் 

அம த்தப்படுகிறா . ( அப்ேபாது குஜராத்தில் இருந்தது திரு நேரந்திர ேமாடி 

அவ கள் தைலைமயிலான பாஜக அரசு…!!! ) 
 
பகல் ெகாள்ைளக்கார களுக்கு – எல்லா கட்சிகளும், எல்லா தைலவ களும் 

– ேவண்டப்பட்டவ கள் தான் என்பைதப் புrந்துெகாண்டால் – இது வியப்பாக 

இருக்காது ….!!!  



 

 

 

விஷயம் இத்ேதாடு நிற்கவில்ைல - 

குஜராத் பல்கைலக்கழகத்தின் (ெசனட் ) ஆட்சி மன்ற உறுப்பினராகவும் 

ேகத்தன் ேத ந்ெதடுக்கப்படுகிறா . 

விஷயம் இத்ேதாடும் நிற்கவில்ைல - 

குஜராத் ெசனட்டின் சா பாக – திருவாள  ேகத்தன் மீண்டும் அகில இந்திய 

மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு உறுப்பினராகவும் ேத ந்ெதடுக்கப்படுகிறா …!!! 

குஜராத்தில் உள்ள அைனத்து மருத்துவக் கல்லூrகளின் சா பாகவும், ேகத்தன் 

ேதசாய் – அகில இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு உறுப்பினராகத் 

ேத ந்ெதடுக்கப்படும் இந்த நிகழ்ைவ – 

ெசனட் கூடி பத்ேத நிமிடத்தில் முடித்து தன் முடிைவ அகில இந்திய 

கவுன்சிலுக்கும் ெதrவித்து விடுகிறது. 

இத்ேதாடும் நிற்கவில்ைல விஷயம் - 

இழந்துேபான தன்னுைடய ெசல்வாக்ைக மீண்டும் ெபற முயற்சி எடுத்த கிேரட் 

ேகத்தன், உலக மருத்துவ கூட்டைமப்பின் (WMA -World Medical Association ) 

தைலவராக ேபாட்டியிட்டு ெவற்றியும் ெபற்றிருக்கிறா . 



 

 

இந்த உலக மருத்துவ கூட்டைமப்பில் – அெமrக்கா, ரஷ்யா, சீனா, ஜப்பான், 

பிரான்ஸ், ஆஸ்திேரலியா, கனடா ேபான்ற 109 உலக நாடுகள் அங்கம் 

வகிக்கின்றன. பிேரசில் நாட்டில் நைடெபற்ற கூட்டத்தில், இவரது ெபய  ஜப்பான் 

பிரதிநிதியால் முன்ெமாழியப்பட்டு – அெமrக்கா மற்றும் ஆஸ்திேரலிய 

பிரதிநிதிகளால் வழிெமாழியப்பட்டு – ேபாட்டிேய இல்லாமல் WMA தைலவராக 

ேகத்தன் ேத ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கிறா ..!! 

இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலால் – மருத்துவராகப் பணியாற்றும் ைலெசன்ேச 

பறிக்கப்பட்டு, பதவி நக்கம் ெசய்யப்பட்ட, 17 கிrமினல் வழக்குகளில் குற்றம் 

சாட்டப்பட்டுள்ள, திருவாள  ேகத்தன் ேதசாய் – உலக மருத்துவ 

கூட்டைமப்பின் தைலவராகவும் ேத ந்ெதடுக்கப்படுகிறா …!!! எப்ேபற்பட்ட 

விந்ைதயிது … 

ேகத்தனின் மீது கிrமினல் வழக்குகள் நிலுைவயில் இருக்கும் விஷயம், அவரது 

எதி ப்பாள கள் சிலரால் WMAக்கு ெதrவிக்கப்பட, விஷயத்ைத WMA 

நிலுைவயில் ைவத்திருந்தது. 

ெசன்ற மாதம், இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் சா பாக, ேகத்தன் மீதுள்ள 

வழக்குகள் எல்லாம் விலக்கிக்ெகாள்ளப்பட்டு விட்டன என்றும், தற்ேபாது அவ  

மீது எந்த வழக்கும் நிலுைவயில் இல்ைல என்றும் WMAக்கு ( ெபாய்யான 

தகவல் ) ெதrவிக்கப்பட, ேகத்தன் பதவிேயற்க அைழக்கப்படுகிறா …. !!! 
 
இவ்வாறு தவறான தகவைல எவ்வாறு ெதrவிக்கலாெமன்று இதைன 

சுட்டிக்காட்டி, தட்டிக்ேகட்ட – இந்திய ெமடிகல் கவுன்சிலின் – லஞ்ச ஊழல் 

விவகாரங்கைள விசாrக்கும் ெபாறுப்பில் இருந்த, தைலைம கண்காணிப்பு 

அதிகாrைய, அந்தப் பதவியிலிருந்து இடமாற்றம் ெசய்து – தற்ேபாைதய 

மத்திய சுகாதாரத்துைற அைமச்ச  ஹ ஷ்வ த்தன் (பாஜக…! ) 

உத்தரவிட்டிருக்கிறா . 

காங்கிரஸ் ஆண்டாெலன்ன – பாஜக ஆண்டாெலன்ன … ேகத்தனுக்கு 

எங்கும் godfathers இருக்கிறா கள்….! 

( அப்பாடா – ஒரு வழியாக ேகத்தன் புராணம் முடிந்து, மீண்டும் துவங்கிய 

இடத்திற்கு வந்து விட்ேடன்……. ) 

2001ஆம் ஆண்டிேலேய, ெடல்லி உய நதிமன்றத்தால் – ” லஞ்ச ஊழல் 

ேப வழி – ஒருக்கணம் கூட அகில இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தைலவராக 



 

 

நடிக்கத் தகுதியற்றவ  ” என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஆசாமி, அதற்குப் 

பிறகும் இத்தைன ஆண்டுகள் பதவியில் நடித்து, இத்தைன வழக்குகள் 

நிலுைவயில் இருக்கும்ேபாேத, அரசுப்பணியிலும் ெதாட ந்து, மூன்று 

முதலைமச்ச களும், பாஜக தைலவரும் வந்திருந்து வாழ்த்த – தன் வாrசின் 

திருமணத்ைத நடத்த முடிகிறது என்றால் - 

இந்த நாட்டில் அரசியல் கட்சிகளிைடேய (கம்யூனிஸ்ட் கட்சிைய விட்டு 

விடுங்கள் ) எதாவது வித்தியாசம் ெதன்படுகிறதா ? அத்திப் பழத்ைத பிட்டுப் 

பா த்தால் -அத்தைனயும் ெசாத்ைத என்பது ேபால் – அரசியல் 

கட்சிகளிைடேய ஊழலில் மூழ்கித்திைளப்பதில் எந்த 

வித்தியாசத்ைதயாவது காண முடிகிறதா …? 

வார இதழ்களில் ேகட்பது ேபால் – காங்கிரசுக்கும் – பாஜக வுக்கும் இைடேய –

ஏழு என்ன ஒேர ஒரு வித்தியாசத்ைதயாவது இங்கு யாராவது காட்ட முடியுமா 
…? 

நம் நாட்டில் – அரசியல் மட்டுமல்ல – அைனத்து துைறகளுேம அழுகி 

புழுத்துப்ேபாய் விட்டன. 

ேந ைமயாள கைளக் காண்பது – அrதிலும் அrதாகிக் ெகாண்ேட ேபாகிறது. 

அழுகல் நாற்றம் சகிக்க முடியவில்ைல… யாராவது ஒருவ  இைடயில் 

ேந ைமயாள  என்கிற ெசண்ட்ைட ேபாட்டுக்ெகாண்டு வந்து விட, ( ேம, 2014 -

பாராளுமன்ற ேத தல் ேபால …) நாமும் அைத நிஜெமன்று நம்பி ஏமாந்து 

ேபாகிேறாம்…. 

உள்ேள புகுந்து அடித்து ெநாறுக்கி – இந்த அழுகல்கைள எல்லாம் 

தூக்கிெயறிந்து சுத்தப்படுத்த – 

இயற்ைகேயா அல்லது இைற சக்திேயா நிச்சயம் ஒரு வழிையக் காட்டும். 

இன்றில்லா விட்டாலும் நாைள அது நிச்சயம் நடக்கத்தான் ேபாகிறது. 

அதில் – நம் பங்கும் எதாவது இருக்க ேவண்டுமல்லவா…? அதைனச் ெசய்ய 

முயற்சிப்ேபாம்…! 



 

 

 ( 4-வது இறுதிப்பகுதி – குஜராத்திலிருந்து…. ) ஏழு ஏன் – ஒேர ஒரு 
வித்தியாசமாவது – கண்டுபிடிக்க முடியுமா…..??? க்கு 13 பதில்கள் 

1. Sridhar ெசால்கிறா :  

9:40 முப இல் மா ச் 26, 2015  

:-( really saddened by the happenings. 

Sridhar 

2. today.and.me ெசால்கிறா :  

11:22 முப இல் மா ச் 26, 2015  

KM ji, 

//துவக்கத்தில் இேத சிபிஐ தான் – FIR ல்- ேகத்தன் தன் வருமானத்ைத 

விட 230 % அதிக ெசாத்து ைவத்திருந்ததாக கூறி இருந்திருக்கிறது ..! 

இறுதி அறிக்ைகயில் – ேகத்தனுைடய ெபயrல் இல்லாத 

ேஷ கைளயும், அவற்றின் பண மதிப்ைபயும் தவறாகச் ேச த்து 

விட்டதாகவும் சிபிஐ – ேகா ட்டில் கூறி விட்டது…!// 

I just want to clear my doubt  

1. whether any defamation suit filed against CBI or CBI authorities by Mr. Desai or his well-
wishers. Because  if he can go to any level (from every pole to post) then they can.  If it is not 
then why? Did CBI ask for apology? 

2. Kaliyug Kalki, ‘Dr. Su Sa’ is always silent in this matter. What does it mean? answer any 
SuSa’s followers please….. 

————— 

3. ssk ெசால்கிறா :  

12:30 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

உலக மருத்துவ கவுன்சில் வைர ேபாக எவ்வளவு அரசு பணியாள கள் 

இவருக்காக ெதாண்டு ெசய்திருக்க ேவண்டும். நிைனத்தால் மைலப்பாக 

உள்ளது. நிச்சயம் இவ களுக்கு தண்டைன கிைடக்கும் என்றாவது . 

அப்படி பணம் ெபாருள் ேச த்து என்ன ெசய்ய ேபாகிறான் ? 



 

 

மருத்துவராக இருந்தும் உடலின் நிைலயாைம ெதrயவில்ைலேய . 

உப்ைப தின்றவன் தண்ணி குடிப்பான் என்பது இயற்ைக விதி. இயற்ைக 

என்ன ெசய்கிறது என்று பா ப்ேபாம். 

4. Siva ெசால்கிறா :  

12:55 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

KM sir, change the end paragraph like this, we will blow the whistle until we see changes! 
Change is the one cannot be changed in evolution. As such, it is hard to stop blowing whistle 
because thief will also change his style as per the change taking place at particular period. 

o today.and.me ெசால்கிறா :  

2:09 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

நண்ப சிவா. ஆம். நங்கள் கூறுவது முற்றும் உண்ைம. 

ஆனால் காைமஜி அவ்வப்ேபாது எனக்கு வயசாயிட்ேட வருது 

என்று ஃபலீிங்ைக தனக்கும் வரைவத்து படிப்பவ களுக்கும் 

வரைவத்துவிடுகிறா , ( 92வயதில் இைளஞ  ேபால 

சாதிக்கத்துடிப்பவைரப் பா த்தும், 60வயதிற்குேமலும் 

இைளஞ அணித்தைலவராக இருப்பவைரப் பா த்தும் 

திருந்தாமல்). :-) :-) 

 vimarisanam - kavirimainthan ெசால்கிறா :  

3:08 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

நண்ப  today.and.me மற்றும் சிவா, 

மன்னிக்கவும் நண்ப கேள, 

என்னுடன் இைணந்து – 

என்ைனயும் விட துடிப்புடன் ெசயலாற்ற 

நங்கள் அைனவரும் துைண இருக்ைகயில் – 

நான் இயலாைம குறித்து ேபசுவது தவறு தான். 

இனி அது நிகழாது….. 



 

 

இடுைகயின் கைடசி பத்திைய மாற்றி விட்ேடன்…! 

சr தாேன …? 

-வாழ்த்துக்களுடன், 

காவிrைமந்தன் 

 Siva ெசால்கிறா :  

3:18 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

Thanks KM sir for changing the end. Thanks for Today-and-
me sir to directly pointing out ur critical view to KM Ji (that I 
cannot do). This fire of purification will continue! 

5. S.Selvarajan ெசால்கிறா :  

1:27 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

வரும் முன் ஏமாற்றுவது —- வந்து ஏமாற்றுவது —- வந்த பின் 

ஏமாற்றுவது —– வந்ேத .ேத..ேத ..ேத ….. ஏமாற்றுேறாம்…… ? எல்லா 

அரசியல் கட்சிகளின் ” தாரக மந்திரம் ” …… ! இந்தியா ஒரு வல்லரசு 

நாடாகுமாக்கும் ….!! 

o today.and.me ெசால்கிறா :  

2:12 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

//இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாகுமாக்கும் ….!!// 

ஏமாற்றுவதில் வல்லரேசதான் நண்பேர. 

6. புது வசந்தம் ெசால்கிறா :  

2:04 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

ஒரு முகநூல் பகி வு நண்ப களுக்காக, 

*****rலாக்ஸ் ப்ளஸ் 

விவசாய நிலங்களுக்கு 

4 மடங்கு இழப்படீு 

வழங்கப்படும் – ேமாடி 



 

 

# 
ஒருத்தைர 

ஏமாத்தணும்னா முதல்ல 

அவேராட ஆைசைய 

தூண்டி விடணும் 
* 
சதுரங்க ேவட்ைட. 

o today.and.me ெசால்கிறா :  

2:13 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

//ஒருத்தைர ஏமாத்தணும்னா முதல்ல அவேராட ஆைசைய 

தூண்டி விடணும்// 

ஆைசேய துன்பங்களுக்குக் காரணம்-புத்த  

7. today.and.me ெசால்கிறா :  

2:14 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

//அரசியல் கட்சிகளிைடேய ஊழலில் மூழ்கித்திைளப்பதில் எந்த 

வித்தியாசத்ைதயாவது காண முடிகிறதா …?// 

ேமாடி பக்த கள் யாராவது வந்து ஏழு வித்தியாசத்ைதச் ெசால்லி 

ெகாஞ்சம் மானத்ைதக் காப்பாத்துங்கேளன். 

8. Taru ெசால்கிறா :  

3:10 பிப இல் மா ச் 26, 2015  

It worries to see your sweeping statements. It is true that congress ruined and looted this country 
for decades. 
As you said, all this will change soon. We are seeing some hope with current government. We all 
need to support for full results. 
Some recent changes by PM Modi are 
– mandatory declaration of assets by ministers 
– digital drive in bureaucratic function to increase transparency 
– Strict monitoring of performance of higher officials 
– steps for more powerful lokpal 
– public transparent auction of natural reserves 
– Steps to provide skill and education for all 
– Lot of reformation on labor act to stop misusing 
– comprehensive social insurance for so medical looting is prevented 

There are many more. As you said if not today, we see some hope tomorrow 

பக்கம் 1 



 

 

 

 இந்தப் பதிவு குறித்து கருத்துச் ெசால்ல விைழபவ கள் 

www.vimarisanam.wordpress.com இல் 

பின்னூட்டமிட ேவண்டுகிேறன். 

இண்ட ெநட் வசதி இல்லாதவ கள் 

அடுத்த ேத தல்வைர இைத நிைனவில் ைவத்திருந்து 

தங்கள் ைகவrைசையக் காட்ட விரும்புகிேறன். 
 


