
மெட்ர ோ  யில்: திர க்குப் பின் ெரைந்திருக்கும் 
உண்ரெகள் 
 
உஷா ராவ் 
 

பெங்களூரு நகரில் 2008இல் ப ாடங்கிய மு ல் பெட்ரரா 
ரயில் லைன் முடிரே இல்ைா துரொைத் ர ான்றிய 
பெயல்முலறயின் ேிலைோக பெங்களூரு நகலரத் 
ப ாடர்ந்து ெை ொற்றங்களுக்கு உள்ைாகியது. பெட்ரரா 
ரயிைின் ஒவ்போரு ொல யும் ரெர்க்கப்ெடும்ரொது, 
இடங்களும் அலடயாைங்களும் ெலறந்து இடிொடுகள், 
துண்டிக்கப்ெட்ட ெரங்கைின் எச்ெங்கள், ெில ந்  பேைிகள் 
ஆகியலேரய எஞ்சுகின்றன. ரொராட்டங்கள் ஓயேில்லை. 

பெட்ரரா ரயில் ரேலையும் நிற்கேில்லை. நகரத் ின் குறுக்ரக பெல்லும் பெட்ரரா 
ரயிைானது நகரத் ின் அலெப்பு, ேண்ணங்கள், ோழ்ேிடங்கள் ஆகியேற்லற 
ெலறத்துேிடுகிறது. கண்ணாடியால் மூடப்ெட்ட குழாய் ரொன்ற பெட்ரராேின் 
உட்புறத் ிைிருந்து ொர்த் ால் இலே எதுவுரெ ப ரியாது. 
 
ெிறிய நகரபொன்லறச் ரெர்ந்  அரொக் என்ற இலைஞர், பெட்ரரா ரயிைின் ெர்ப்ெிள் 
லைனில் ரயிலை ஓட்டுகிறார். பெங்களூரின் ெிக முக்கியொன ப ருோன எம்ஜி 
ொலைக்கு ரெல் பென்ற  னது மு ல் ெோரிலய நிலனவுகூர்ந்  அேர், "நகரத் ிற்கு 
ரெரை ெறந்து பெல்லும் ெறலே ரொை உணர்ந்ர ன். பெங்களூரின் அ ி நேனீ 
இடங்கலை ரெைிருந்து ொர்ப்ெது ெரேெத்ல  ஏற்ெடுத் ியது," என்றார் அேர். 
ரொக்குேரத்து பநரிெல், தூெி, அழுக்கு ஆகியேற்றுக்கு ரெரை ெயணம் பெய் ாலும் 
ரயிைிைிருந்து ொர்க்லகயில் நகரம் அலெ ி உலறயும் ஒழுங்கில் இயங்குே ாகத் 
ர ான்றுகிறது. ஒவ்போரு நாளும் ேிரிேலடந்துேரும் ெல்ைடுக்குக் 
கட்டிடங்கலைச் சுற்றிப் ெடர்ந் ிருக்கும் புலக ெடர்ந்  அடிோனம்ேலர ெயணிகைால் 
ொர்க்க முடிகிறது. பெட்ரரா ரயில் நிலையங்கைிைிருந்து ெிற இடங்களுக்குச் 
பெல்ே ற்கான ரொக்குேரத்து ேெ ி ரொெொக இருந் ாலும், பெண்கள் 
பெட்ரராலேரய ேிரும்புே ாகச் பொல்கிறார்கள், ஏபனன்றால் இது "சுத் ொனது", 
"ொதுகாப்ொனது", "கண்ணியொன" ெக்கள் ெயன்ெடுத் துேது என்று அேர்கள் 
கருதுகிறார்கள். "கண்ணியொன" ெக்கள் என்று இேர்கள் பொல்ேது பெரும்ொலும் 
நடுத் ர ேர்க்கத்ல ரய குறிக்கிறது. 
 

கனகபுரா ொலை, பெங்களூர் 
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பெட்ரராவுக்காகத்  யாராகும் 
பெங்களூர் கனகபுரா ொலை  

 
நகரப் ெயணத் ின் ெிரெத் ிைிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ெக்கலை ேிடுேித்  
பெருலெலயச் சுெந் ிருக்கும் இந்  உயர் ப ாழில்நுட்ெக் கனவு இயந் ிரம் 
பெயல் ிறன் ெிக்க ாய் இருந் ாலும் இ ில் முரண்ொடுகள் நிலறந் ிருக்கின்றன. 
ஊழியர்கைின்  ிடீர் ரேலைநிறுத் ம் அல்ைது ெரெரப்ொன ெர்ப்ெிள் லைன் 
ரெலேயின் ஒரு ெகு ிலய மூட ரேண்டிய பநருக்கடிலய ஏற்ெடுத் ிய 
"ஹனிரகாம்ப்" ரொன்ற,  ேறான கட்டுொனத் ின் காரணொக ஏற்ெட்ட 
ப ாழில்நுட்ெக் ரகாைாறின் ேடிேத் ில் இந்  முரண்ொடுகள் பேைிப்ெடுகின்றன. 
சுற்றுச்சூழைாைர்கள், நிைத்ல  இழந் ேர்கள், ெிற நகரோெிகள் ஆகிரயார் 
2007மு ல் நகர ே ீிகைிலும் நீ ிென்றங்கைிலும் நடத் ிய  ீர்வு எட்டப்ெடா  
ரொர்கலைத் ான் பெட்ரராேின்  லடயற்ற இயக்கம் ொர்ந்துள்ைது. இருப்ெினும், 
இந்  ரொ ைின் பெரும்ெகு ி ரயில் ரெலேயின் ெீது குறிப்ெிடத் க்க  ாக்கத்ல  
ஏற்ெடுத் ேில்லை. நகரம் முழுேதும் பு ிய ொல கலை உருோக்கியெடி பெட்ரரா 
ரெலே ப ாடர்ந்து முன்ரனறிேருகிறது.  

 
பெட்ரரா நிலையம், கப்ென் ொர்க் 

 
பெங்களூரு பெட்ரரா கார்ப்ெரரஷன் ைிெிபடடின் நிர்ோக இயக்குநர், எனக்கு அைித்  
ஒரர ரநர்காணைில், அ ிகாரிகள், ெணியாைர்கள் அல்ைது ெயணிகலை ரநர்காணல் 
பெய்ய எனக்கு அனுெ ி கிலடக்காது என்ெல த் ப ைிவுெடுத் ினார். எனரே, நான் 
ெயணிகைில் ஒருேராகரே பெட்ரரா உைகில் நுலழய ரேண்டிய கட்டாயம் 
ஏற்ெட்டது. கடந்  ஐந் ாண்டுகைில், பெட்ரரா ெணியாைர்கைின் ோழ்க்லகலய நான் 



ரகெிய உலரயாடல்கள், ரகெிய ெந் ிப்புகள் ஆகியலே மூைம் ெட்டுரெ 
அறிந்துபகாண்ரடன், பெட்ரராவுக்காக ெண்லணத் ர ாண்டுலகயில் ெக்கைின் 
ோழிடங்களும் அேற்றின் அருகிலுள்ை ெகு ிகளும் அழிக்கப்ெடுேல  
ஒதுங்கியிருந் ெடி ொர்த்ர ன். 
 
அபுவின் சரெயலரை 
அபு  ன்லன ஒரு ேலகயான ஃெக்கீராகரே கரு ிக்பகாள்கிறார். மூங்கில் ெஜார் 
என்ெது அடர்த் ியான, ெை  ரப்ெட்ட ெக்கள் குடியிருக்கும் ெகு ி. அங்குள்ை ஒரர 
 ிறந் பேைியான ெண்டா லெ ானத் ினுள் அலெந் ிருக்கும் ொநகராட்ெி 
அலுேைகத் ில் பேயிலுக்கு ெலறப்ொகப் ரொடப்ெட்டிருக்கும் ெந் லுக்குக் கீரழ ான் 
அபுேின் ேடீு இருந் து. அேர்  ிறந்  பேைியில் நட்ெத் ிரங்களுக்கு அடியில் 
தூங்கினார். ெறுலெயில் ஜன்னத்ல  (பொர்க்கத்ல ) அலடரோம் என்ற 
நம்ெிக்லகயில் அல்ைாேின் பெயலர உச்ெரித் ெடி காைத்ல க் 
கழித்துக்பகாண்டிருந் ார். ரேப்ெ ெரத் டியில் இருக்கும் அடுப்ெில்  ினமும் 
ஒருமுலற ெலெயல் நடக்கும். ேிறகுக் கட்லடகளும் கிழிந்துரொன அட்லடப் 
பெட்டிகளும் ான் அந்  அடுப்புக்கான எரிபொருள்கள். எப்ரொ ாேது, ொலையின் 
எ ிரர இருக்கும் ெிறிய ேடீ்டிைிருந்து யாராேது அேருக்குத் ர நீர் ோங்கிக் 
பகாடுப்ெதுண்டு. ெிை ொத் ிரங்கள், பெக்காலேச் ெித் ரிக்கும் ெடம் ஆகியலே ான் 
அபுேின் உலடலெகள். இேற்லற ெழு லடந்  ஒரு காருக்குள் ெத் ிரொக 
லேத் ிருந் ார் அபு. 
 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெட்ரரா ரயிைின் ெிங்க் லைன் கட்டுொனப் ெணிகள் 
நடந்துபகாண்டிருந் ன. அப்ரொது அ ன் ொல யில் ஏற்ெடுத் ப்ெட்ட ொற்றத் ால் 
2.5 கிரைாெீட்டர் நீைம் பகாண்ட இடம் பெட்ரரா ரயிலுக்காக 
எடுத்துக்பகாள்ைப்ெட்டது. அந்  இடத் ிற்குள் இருந்  அபுேின் ேடீ்லடயும் மூன்று 
ேிலையாட்டு லெ ானங்கலையும் அந் த்  ிட்டம் ேிழுங்கிக்பகாண்டது. குலறந்  
ேருொனம் பகாண்ட ெக்கள் ேெிக்கும் இடங்கள் இலே. அடர்த் ியான 
ெக்கள்ப ாலக பகாண்ட இந்  இடங்கைில் உள்ை  ிறந்  பேைிகள் ரயில் 
நிலையங்களுக்காகக் லகயகப்ெடுத் ப்ெட்டன.  குழந்ல களும் பெரியேர்களும் கூடி 
ேிலையாடுே ற்கும் ெிரார்த் லன பெய்ே ற்குொன இடம் இல்ைாெல் ரொனது. 
 
இன்று, ொண்டா லெ ானம் என்ெது பெரிய ெள்ைம். இரவு ரநரங்கைில் நிைத் டியில் 
ர ாண்டப்ெடும் சுரங்கப்ொல யின் அ ிர்ச்ெிலயக் குடியிருப்ொைர்கள்  ங்கள் 
சுேர்கைில் உணர்கிறார்கள். ேடீிழந்  அபுலேக் கண்டுெிடிக்க முடியேில்லை. 
ேடீுகைினூரட ெஞ்ெள் நிறக் குறிப்ொன்கள் இருக்கின்றன. இந்  இடங்கலைபயல்ைாம் 
இடிக்க ரேண்டும் என்ெ ற்கான குறிப்ொன்கள் அலே.  ங்களுக்கான ொற்றுக் 
குடியிருப்பு ஏற்ொடுகள் என்னபேன்ெது இங்குள்ை யாருக்கும் ப ரியாது. ரயில் 
நிலையங்கள் கட்டப்ெடும்ரொது, அங்ரக இ ற்கு முன் இருந் லே என்ன, 
காணாெல்ரொனலே என்ன என்ெ ற்கான அறிகுறிரய இருக்காது.



 
ெண்டா லெ ானத் ில் ெிறுேர்கள்  

ெண்டா லெ ானத் ின் ர ாற்றம்  
 

அபுேின் ெலெயைலற 
 
  



பெட்ரரா கார்ப்ெரரஷனின் பெயல்ொடுகைில் பேைிப்ெலடத் ன்லெ இல்லை என்றும் 
ெை  ரப்ெினரும் ெங்ரகற்கக்கூடிய பெயல்முலறகலை அது  ேிர்க்கிறது என்றும் 
ப ாடர்ந்து குற்றம் ொட்டப்ெடுகிறது. கட்டுொனத்  ைத் ில் நடக்கும் ெணிகள் ெச்லெ 
நிறம் பகாண்ட  கரத்  டுப்புகைால் ெலறக்கப்ெடுகிறன என்ெர ாடு,  ிட்டத் ின் 
ெீரலெப்புகள்,  ிடீர் ொற்றங்கள் ெற்றிய முடிவுகள் அேற்றால் ரநரடியாக 
ொ ிக்கப்ெடுெேர்களுக்கும் ப ரியா  ேலகயில் ெந் டியில்ைாெல் 
எடுக்கப்ெடுகின்றன. 
 
போதுகோப்பற்ை பணிச்சூழல் 
கடந்  ஆண்டு, நலடரெலடயின் ேிைிம்ெிைிருந்து ெயணிகலை ேிைக்கிலேக்க 
ரேண்டிய கடலெயில் ஈடுெட்டிருந்  பெண் காேைர் ஒருேர் ெயங்கி 
 ண்டோைத் ில் ேிழுந் ார். ரயிைிைிருந்து அ ிர்ஷ்டேெொகத்  ப்ெினார். அ ன் 
ெிறகு அேர் ஒருரொதும் ரேலைக்குத்  ிரும்ெேில்லை. பெட்ரரா ஊழியர்கள் 
ெங்கத் ின்  லைேர் சுோெி, அேர் ரொர்வு காரணொக ெயங்கியிருக்கைாம் என்று 
கூறினார். இது ரொன்ற ெம்ெேங்கள் பெட்ரராலே இயக்கும் ெமூக உறவுகலைப் 
ெற்றிய ேிரிோன கல லயச் பொல்கின்றன. 
 
பெட்ரரா ரயில் அ ிநேனீ டிஜிட்டல் ப ாழில்நுட்ெத் ில் இயக்கப்ெடுகிறது. அ ிஉயர் 
 ிறன் பகாண்ட ொஸ்டர் கணினிகளும் ெிக்கைான கணி ச் ெென்ொடுகளும் ரயில் 
ரெலேகைின்  ிட்டெிடல், இயக்கம் ஆகியேற்லறக் கட்டுப்ெடுத்துகின்றன. 
அ ிகாரப்பூர்ேொன கல யாடல்கைில் அ ிகம் ரெெப்ெடாேிட்டாலும் பெட்ரரா 
ரெலேயின் பொத்  இயக்கமும் – அது துலடப்ெரொ அல்ைது கணினிரயா - 
ெனி ர்களுக்கும் ெனி ரல்ைா ேற்றுக்குொன பநருக்கொன ப ாடர்புகலைத் ான் 
ொர்ந்துள்ைது. ெை ரப்ெட்ட ஊ ிய ேிகி ங்கள், ஒப்ெந் ங்கள் ஆகியேற்றால் ஆன 
ெணி ஏற்ொடுகள் அ ிகாரப் ெடிநிலைகலைக் பகாண்டலேயாகரே இருக்கின்றன. 
ெராெரிப்பு ெற்றும் ொதுகாப்புப் ெணியாைர்களுக்கு ஊ ியம், ெைன்கள் ஆகியலே 
ர ாராயொக ரூ. 12,000-15,000ஆக உள்ைன. ரயிலை இயக்குெேருக்குச் ெராெரியாக ரூ. 
30,000 ொ ச் ெம்ெைம். ரெைாைர்களுக்கான ெம்ெைம் பேைிப்ெலடயாகத் 
ப ரிேிக்கப்ெடுே ில்லை. இேர்கைில் ெைர் அரசுப் ெணிகைிைிருந்து 
அனுப்ெப்ெட்டேர்கள். ஆரைாெகர்கள்  ங்களுக்கான ெம்ெைம் குறித்து நிர்ோகத்துடன் 
ரெரம் ரெசுகிறார்கள்.  
 
பெங்களூரு பெட்ரரா கார்ப்ெரரஷன் ைிெிபடடின் "நிரந் ர ஊழியர்கள்" ான் ெிகக் 
குலறந்  ெம்ெைம் பெறுகிறார்கள். அ ாேது, ரயில்கலைப் ெராெரித்து இயக்கும் 
அரொக் ரொன்ற ப ாழிைாைர்கள். ஒப்ெந் த் ப ாழிைாைர்கைில் ொதுகாப்பு ெற்றும் 
ெராெரிப்பு ஊழியர்கள் ஆகக் குலறோன ஊ ியம் பெறுகிறார்கள். குலறந்  ஊ ியம் 
அேர்கைில் ெைலர இன்பனாரு ரேலைலயயும் ரெர்த்துப் ொர்க்க ரேண்டிய 
நிர்ப்ெந் த்ல  ஏற்ெடுத்துகிறது. ஒப்ெந்  ாரர்கைிடம் ரெரம் ரெசுேது இயைா  காரியம் 
எனப் பெண் காேல் ெணியாைர்கள் கூறுகின்றனர். பகாடுப்ெல  ஒப்புக்பகாள்ை 
முடியாேிட்டால் ரேலைலய ேிட்டுேிட்டுப் ரொ என்ெது ான் ஒப்ெந்  ாரர்கைின் 
அணுகுமுலற. இங்கு ெட்டுெின்றிப் ெை நிறுேனங்கைில் ெீரற்ற ஊ ிய ேிகி ங்கள், 
கடுலெயான சுரண்டலைக் பகாண்ட ஒப்ெந்  ரேலைகள் ஆகியலேரய 
நலடமுலறயாக உள்ைன என்று நந் ினி கூப்டு குறிப்ெிடுகிறார்.  



 
பெண் காேைர்கைின் காலை 

ரநரப் ெணி 
 
திர ெரைவுச் மசயல்போடுகள் 
ெணியிடம் உயர் ப ாழில்நுட்ெம் பகாண்ட ாக இருந் ாலும் அங்கு நிைவும் ெமூக 
உறவுகள் ெழலெயான நலடமுலறகலை எ ிபராைிக்கும் சூழரை பெட்ரரா 
நிர்ோகத் ில் உள்ைது. இது "நிர்ேகிப்ெேர்க”ளுக்கும் "ரேலை 
பெய்ெேர்க”ளுக்குெிலடரய பெரும் இலடபேைிலய உருோக்குகிறது. இங்கு ஏழு 
ஆண்டுகளுக்கு முன் உருோக்கப்ெட்ட ப ாழிற்ெங்கம் இன்னும் 
அங்கீகரிக்கப்ெடேில்லை. "நிர்ோக”த் ின் கூற்றுப்ெடி, அலனத்து ஊழியர்களும் 
"ப ாழில்நுட்ெம்” ொர்ந்து ரேலை பெய்ே ால் "ப ாழிைாைர்கள்" என யாரும் இங்ரக 
இல்லை. எனரே, ப ாழில்  கராறுகள் ெட்டம் (1947) ேழங்கும் ொதுகாப்லெ 
ஊழியர்கள் ரகார முடியாது. நியாயொன ஊ ியத் ிற்காகவும்  ரொன 
ெணிச்சூழலுக்காகவும் ரெரம் ரெசும் உரிலெ உட்ெடப் ெை உரிலெகலை இந் ச் 
ெட்டம் ேழங்குகிறது. ரெலும், ெணியாைர்கள்  கேல்கலை பேைியில் 
பொல்ே ற்குத்  லட ேி ிக்கும் ஒப்ெந் த் ில் லகபயாப்ெெிட ரேண்டும். 
ெணியிடத் ில் நிைவும் முரண்ொடுகள், குலறகள் ஆகியேற்லறப் ெணியாைர்கள் 
பொதுெக்கள் அல்ைது ெத் ிரிலககைிடம் கூறுேல  இந்  ஒப்ெந் ம்  லட 
பெய்கிறது. ஏராைொன ெிெிடிேிகள் மூைம்  ாங்கள் ப ாடர்ந்து கண்காணிப்ெில் 
உள்ை ாகவும், ெிகவும் எச்ெரிக்லகயுடன் ான் ரெெவும் பெயல்ெடவும் 
ரேண்டியிருக்கிறது என்றும் ப ாழிைாைர்கள் கூறுகின்றனர். 
 
இலறச்ெிக் கூடத் ில் நிைவும் ெிகக் பகாடூரொன சூழ்நிலைகலைப் 
பொதுெக்கைிடெிருந்து ெலறப்ெ ற்கான கண்காணிப்பு, கட்டுப்ொடுகள் ஆகியலே 
ெற்றி. 2011ஆம் ஆண்டு பேைியான Every Twelve Seconds: Industrial Slaughter and the Politics 
of Sight, என்னும்  ன்னுலடய நூைில்  ிரொத் ி ொச்ெிராட் எழு ியிருக்கிகிறார். 
இலறச்ெிக்கூடங்கைில் நடக்கும் பகாடுலெயான நலடமுலறகலைப் பொதுெக்கைின் 
ொர்லேயிைிருந்து ெலறப்ெ ன் மூைம் அேர்கள்  ட்டில் உள்ை இலறச்ெி 
"நாகரிக”ொன ாக ஆக்கப்ெடுகிறது. கால்நலடகலைக் பகால்லும் இடத்துடனான 
ஒப்ெடீு அ ீ ொன ாகத் ர ான்றினாலும், ொச்ெிராட்டின் ோ த் ின் ொராம்ெம் 
பெட்ரரா நிறுேனச் சூழலுக்குப் பொருந் க்கூடியது: பெட்ரரா ரெலேலய 
"நல்ை" ாகவும் "தூய்லெ"யான ாகவும் ெராெரிக்க, அங்ரக நடப்ெேற்லற 
பேைியுைகிைிருந்து ெலறக்க ரேண்டிய கட்டாயம் ஏற்ெடுகிறது.  
 
ொறிேரும் ஒரு நகரத் ிற்கும் நாட்டிற்குொன இ ன் பொருள் என்ன? இடங்கள், 
ெனி ர்கள், நகரத் ின் அன்றாட ோழ்வு ஆகியேற்றில் ஏற்ெடுத்தும்  ாக்கத் ின் 
அடிப்ெலடயில் "பொதுெக்க”ைிலடரய ெடிநிலைலய பெட்ரரா ொல கள் 
உருோக்குகின்றன. பெட்ரராலேக் குறித்  புகழுலரகள் – அேற்றில் ெிை 



உண்லெயிரைரய ொராட்டுக்குரியலே ான் என்றாலும் - பெட்ரராேின் இருண்ட 
ெக்கத்ல ப் ெற்றிய கல கலை மூடிெலறக்கின்றன. ரெலும் ெை நகரங்கள் பெட்ரரா 
ரெலேலயப் பெறுகின்றன (ேிலரேில் ரெலும் 50 நகரங்கைில் பெட்ரரா 
ேரேிருக்கிறது). இேற்றிலும் ெிக்கைான நிறுேன நலடமுலறகளும் 
பேைிப்ெலடத் ன்லெயும் அலனேலரயும் உள்ைடக்கும்  ன்லெயும் அற்ற ெணி 
நிைேரங்களும் இருக்கும். கண்ணுக்குப் புைப்ெடா  கைத் ில் ரொரிடும்ரொது, ோழத் 
 குந்  நகரத்துக்கான குடியிருப்ொைர்கைின் ரொர்கள் கடினொகிேிடுகின்றன.  
 
இந்  ேிோ ங்கைின் மூைொக எல்ரைார் நைலனயும் உள்ைடக்கிய நகரத்ல  
உருோக்குே ில் ெங்குபெறும் கூட்டாைியாக பெட்ரரா ொறைாம். அல்ைது 
கற்ெலனயான ஒரு நகலர உருோக்குே ற்காக ெக்கள்ெீதும் இடங்கைின் ெீதும் 
 ன்னுலடய அழுத் ொன  டங்கலை அ ிரடியாகப் ெ ித்துச் பெல்லும் ராட்ெ  
இயந் ிரொக ொறைாம். 
 
உஷா ராவ் (ஐஐடி  ில்ைியில் ொனுடேியல் துலறயில் ஆராய்ச்ெிப் ெட்டம் 
பெற்றேர் ) சுரயச்லெயான ஆய்ோைர், ஊடகேியைாைர்,  ொனுடேியைாைர். 
 ன்னுலடய முலனேர் ஆய்வுப் ெட்டத் ிற்காக பெங்களூர் பெட்ரரா குறித்து 2015-19 
காைகட்டத் ில் இேர் ரெற்பகாண்ட கைப்ெணிகலை அடிப்ெலடயாகக் பகாண்டு 
எழு ப்ெட்ட கட்டுலர இது. ெண்டா லெ ானம் குறித்  ஆய்லேத்  ற்ரொது 
ரெற்பகாண்டுேருகிறார். 
  
புலகப்ெடங்கலை எடுத் ேர் கட்டுலரயாைர். எல்ைாப் பெயர்களும் 
ொற்றப்ெட்டுள்ைன. 
 
19. ஐெிஎல்: மும்லெயின் பேற்றியால் ெைனலடந்  பெங்களூரு 


