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மமடவாக்கம் - மவுண்ட் சாலையில்

ப�ோக்குவரத்துக்கு இடையூறோன 
மின்கம�த்டதை அ்கறற ப்கோரிக்ட்க

 �மேடவாக்கம்
மேடவாக்கத்திலிருந்து செயின்ட் 
தாேஸ் ேவுன்ட் செல்லும் ொலை 
யில் நன்ேங்கைத்தில் ம�ாககு 
வரத்துககு இலடயூறா்க உள்ள மின் 
்கம்�த்தால் வா்கன ஓட்டி்கள அவதி 
யலடந்து வருகின்றனர். இதலன 
அ்கறற மவண்டும் என ேக்கள 
ம்காரிகல்க விடுத்துள்ளனர்.

மேடவாக்கம் - ேவுன்ட் சநடுஞ் 
ொலை தறம�ாது அ்கைப�டுத் 
தப�ட்டு வருகிறது. அமதம�ால் 
சேட்மரா ரயில் �ணியும் நலட 
ச�றறு வருகிறது. இசொலையில் 
மின்்கம்�ங்கள ம�ாககுவரத்துககு 
இலடயூறா்க உள்ளன.

சேட்மரா ரயில் �ணி நடப�தால் 
நான்கு வழிச ொலை தறம�ாது 
இரு வழியா்க ோறறப�ட்டுள்ளது. 
ொலை ஓரத்தில் �ல்மவறு 
இடங்களில் மின் ்கம்�ங்கள 

இருப�தால் வா்கனங்கள செல்ை 
முடியாேல் ம�ாககுவரத்துககு 
இலடயூறா்க இருந்து வருகிறது. 
எனமவ இந்த மின்்கம்�த்லத 
உடனடியா்க ோறறி அலேக்க 
மவண்டும் எனப ச�ாதுேக்கள 
ம்காரிகல்க விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மின் வாரியத்தினர் 
கூறும்ம�ாது, "ஓரிரு தினங்களில் 
மின்்கம்�ம் ோறறி அலேக்கப�ட 
உள்ளது. ொலையில் உள்ள மின் 
்கம்�ங்கல்ளச ொலைமயாரம் 
அலேக்க அப�குதியில் உள்ள 
வியா�ாரி்கள எதிர்பபு சதரிவித்து 
வருகின்றனர். எனமவ இந்த �ணி 
ெறறு ்காைதாேதோ்க நலடச�றறு 
வருகிறது. ம�ாலீஸ் �ாது்காபபுடன் 
விலரவில் ்கம்�ங்கள அலனத் 
தும் ம�ாககுவரத்துககு இலட 
யூறு இல்ைாேல் ோறறி 
அலேக்கப�டும்" என்றனர்.

ஐந்து்காணி இருளர் மக்கள் பிள்லள்களுககு

தைனனோரவலர சோரபில் கூடைப�ந்து விடையோட்டு �யிறசி
 �்கல்ாக்கம்

வாயலூர் அடுத்த ஐந்து்காணி 
கிராேத்தில் கூலடப�ந்து 
�யிறசியா்ளரா்க �ணிபுரிந்தும் 
வரும் தன்னார்வைர் ஒருவர், 
இரு்ளர் ேக்களின் பிளல்ள்களுககு 
இைவெோ்கக கூலடப�ந்து வில்ள 
யாட்டு சதாடர்�ான �யிறசிலய 
வழஙகி வருகிறார்.

செங்கல்�ட்டு ோவட்டம், 
திருக்கழுககுன்றம் ஒன்றியம் 
வாயலூர் ஊராட்சி ஐந்து்காணி 
கிராேத்தில் இரு்ளர் ேக்கள 50-க 
கும் மேற�ட்ட குடியிருபபு்களில் 
வசித்து வருகின்றனர். இவர்்களின் 
பிளல்ள்களுககுத் தனியார் 
அறக்கட்டல்ள ொர்பில் ்கல்வி, 
வில்ளயாட்டு �யிறசி்கள அளிக 
்கப�ட்டு வருகின்றன. 

இந்நிலையில், சதைங்கானா 
ோநிைத்தில் கூலடப�ந்து 

�யிறசியா்ளரா்க �ணிபுரிந்து 
வரும் அமைாசியஸ் விஜயககுோர் 
என்ற தன்னார்வைர், இரு்ளர் 
ேக்களின் பிளல்ள்களுககு 

2-வது ஆண்டா்கக கூலடப�ந்து 
வில்ளயாட்டு சதாடர்�ான 
�யிறசி்கல்ள வழஙகி வருகிறார். 
பிளல்ள்களும் ஆர்வோ்கப �யிறசி 

ச�றறு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, கூலடப�ந்து 

�யிறசியா்ளர் கூறும்ம�ாது, "வாய 
லூர் ேட்டுேல்ைாேல் �ல்மவறு 
இடங்களில் இைவெோ்க இரு்ளர் 
ேக்களின் பிளல்ள்களுககுக 
கூலடப�ந்து வில்ளயாட்டு சதாடர் 
�ான �யிறசிலய வழஙகி வரு 
கிமறன். இந்த �யிறசியின் மூைம் 
பிளல்ள்களின் ்கல்வியறிவும், 
உடல் ஆமராககியமும் மேம் 
�டும். அதற்கான உணவு முலற 
்கல்ளப பின்�றறி, ஒருோத �யிறசி 
்காைத்தில் இைவெ உணவு ேறறும் 
வில்ளயாட்டு உ�்கரணங்கல்ளயும் 
வழஙகியுளம்ளன். கிராேத்தில் 
ஒரு ோதம் தஙகி �யிறசி வழங்க 
முன்னாள ஊராட்சி தலைவர் கிங 
உமென் உள�டப �ைர் �ல்மவறு 
உதவி்கல்ளச செய்துள்ளனர்" 
என்றார்.

SS வாயலூர் அடுத்த ஐந்துகாணி கிராமததில் இருளர் மககளின் 
பிள்ளகளுககு கூ்ைப்பந்து வி்ளயாட்டு ்பயிற்சி அளிககப்படுகிறது. 

உ�ரிநீர ்கோல்வோடய ஆக்கிரமித்து 
்கட்ைப�ட்ை 31 வீடு்கள் இடிபபு

 �ோங்காடு
்கடந்த ேலழயின்ம�ாது செம்�ரம் 
�ாக்கம் ஏரியின் உ�ரிநீர் ்கால்வாய் 
்கள ஆககிரமிபபு ்காரணோ்க 
ேலழ நீர் ோங்காடு ேறறும் அலதச 
சுறறியுள்ள �குதி்களில் உள்ள 
குடியிருபபு �குதி்களில் சூழந்தது. 
இதனால், 10 நாட்்களுககு மேைா்க 
அப�குதியினர் தண்ணீரில் 
தத்தளித்தனர்.

எனமவ, ்கால்வாயின் அலனத்து 
ஆககிரமிபபு்கல்ளயும் அ்கறற 
மவண்டும் எனக ்காஞ்சிபுரம் 
ோவட்ட ஆட்சியர் ஆர்த்தி உத்தர 
விட்டிருந்தார். இலதயடுத்து 
அலனத்து ்கால்வாய்்களிலும் ஆக 
கிரமிபபு்கல்ளக ்கணகச்கடுககும் 
�ணி ்கடந்த சிை ோதங்க்ளா்க 
நலடச�றறு வந்தது.

செம்�ரம்�ாக்கம் ஏரியிலிருந்து 
உ�ரிநீர் செல்லும் தந்தி ்கால் 
வாயின் பிரிவு ்கால்வாய் ோங்காடு 

வழியா்கச சென்று அலடயாறு ஆற 
றில் ்கைககிறது. இந்த ்கால்வாலய 
ஆககிரமித்து 31 ம�ர் வீடு்கல்ளக 
்கட்டியிருந்தனர். அவர்்களுககு 
வருவாய்த் துலறயினர், ச�ாதுப 
�ணித் துலறயினர் எசெரிகல்க 
மநாட்டீஸ் வழஙகியிருந்தனர்.

இந்நிலையில் மநறறு ஆககிர 
மிபபு்கல்ள அ்கறறும் �ணியில் 
அதி்காரி்கள ஈடு�ட்டனர். அப 
ம�ாது, ஆககிரமிப�ா்ளர்்கள சிைர் 
குன்றத்தூர் வட்டாட்சியர் பிரியா 
விடம் வாககுவாதத்தில் ஈடு�ட்ட 
னர். இருதரபபுககும் ்கடுலேயான 
வாககுவாதம் ஏற�ட்டது. இலத 
யடுத்து அஙகுப �ாது்காபபுக்கா்க 
இருந்த ம�ாலீஸார் வாககுவாதத் 
தில் ஈடு�ட்ட ந�ர்்கல்ள அப 
புறப�டுத்தினர். மீட்்கப�ட்ட 
இடத்தின் ெந்லத ேதிபபு ரூ.50 
ம்காடி இருககும் என வருவாய்த் 
துலறயினர் சதரிவித்தனர்.

�க்தைவத்சல ப�ருமோளுக்கு தைங்க ்கருை பசடவ
Szதிரளான பக்தர்கள் சுவாமி ்தரிசனம் 

 �ஆவடி 
திருநின்றவூர் �கதவத்ெை 
ச�ருோள ம்காயிலில் நலடச�றறு 
வரும் �ஙகுனி பிரம்மோறெவ 
விழாவில், மநறறு நலடச�றற 
தங்கக ்கருடமெலவ நி்கழவில், 
திர்ளான �கதர்்கள �ஙம்கறறு, 
சுவாமி தரிெனம் செய்தனர். 

திருவளளூர் ோவட்டம், திரு 
நின்றவூரில் உள்ள �கதவத்ெை 
ச�ருோள ம்காயில், 108 லவணவ 
திருத்தைங்களில் ஒன்றா்க வி்ளஙகு 
கிறது. இகம்காயிலில் ஆண்டு 
மதாறும் �ஙகுனி பிரம்மோறெவ 
விழா சவகு விேரிலெயா்க நலட 
ச�றுவது வழக்கம். அந்த வல்க 
யில், �ஙகுனி பிரம்மோறெவ விழா 
்கடந்த 20-ம் மததி ச்காடிமயறறத் 
துடன் சதாடஙகியது. வரும் 29-ம் 
மததி வலர நலடச�ற உள்ள இந்த 
விழாவின் முககிய நி்கழவு்களில் 

ஒன்றான தங்கக ்கருடமெலவ 
மநறறு நலடச�றறது.

இந்நி்கழவில், அதி்காலை 
5.30 ேணிய்ளவில், வண்ண ேைர் 

்க்ளால் அைங்கரிக்கப�ட்ட �கதவத் 
ெை ச�ருோள தங்கக ்கருட வா்க 
னத்தில் எழுந்தருளினார். 
சதாடர்ந்து, ம்காபுர தரிெனம் 
நலடச�றறது. 

பிறகு, 4 ோட வீதி்களில் தங்கக 
்கருட வா்கனத்தில் �கதவத்ெை 
ச�ருோள வீதி உைா சென்று, �கதர் 
்களுககு அருள�ாலித்தார். இரவு 8 
ேணிய்ளவில், அனுேந்த வா்கனத் 
தில் �கதவத்ெை ச�ருோள 
வீதியுைா சென்றார்.

இந்நி்கழவு்களில், திருநின்றவூர், 
�ட்டாபிராம், ஆவடி, திருவளளூர், 
தாேலரப�ாக்கம் உளளிட்ட �குதி 
்கல்ளச மெர்ந்த திர்ளான �கதர்்கள 
�ஙம்கறறு, சுவாமி தரிெனம் 
செய்தனர்.  மேலும், வரும் 26-ம் 
மததி ்காலை �கதவத்ெை ச�ரு 
ோள ம்காயிலில் மதர்த் திருவிழா 
நலடச�ற உள்ளது.

SS திருநின்றவூர் ்பக்தவத்சல 
ப்பருமாள ககாயிலில் கேற்று 
ே்ைப்பற்ற ்தஙக கருைக்ச்வ.

வேடந்தாங்கலைச் சுற்றியுள்ள ்கல்குேதாரி்கள, 
த்தாழிற்்தாலை்கல்ள மூட நடேடிகல்க?
z வன உயிரின ்காப்ாளர் அலுவல்கம் ்கடிதம்

 �ேதுராநத்கம்
செங்கல்�ட்டு ோவட்டம் மவடந் 
தாங்கல் ஏரியில் �றலவ்கள ெரணா 
ையம் அலேந்துள்ளது. உை்கப 
பு்கழச�றற இந்த �றலவ்கள 
ெரணாையத்துககு ஆண்டுமதாறும் 
்கனடா, லெபீரியா, வங்கமதெம், 
ஆஸ்திமரலியா, இைஙல்க உள 
ளிட்ட �குதி்களிலிருந்து 50 ஆயிரத் 
துககும் மேற�ட்ட �றலவ்கள 
வந்து செல்கின்றன. இஙகு வரும் 
�றலவ்கல்ளக ்காணத் தமிழநாடு 
ேட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் 
இருந்தும் சுறறுைாப �யணி்கள 
வந்து செல்கின்றனர்.

இந்த ெரணாையத்துககு இலட 
யூறு ஏற�டும் வல்கயில் �ல்மவறு 

இடங்களில் விதி்கல்ள மீறி 
்கல்குவாரி்கள இயஙகி வரு 
வதா்கப பு்கார்்கள எழுந்தன. 
இது சதாடர்�ா்கப புவியில் 
ேறறும் சுரங்கத் துலற உரிய 
நடவடிகல்க எடுக்காேல் அலேதி 
்காத்து வந்தது.

இந்நிலையில், சென்லன 
வன உயிரின ்காப�ா்ளர் 
அலுவை்கத்திலிருந்து வன உயிரின 
்காப�ா்ளர் பிரொந்த் மூைம் ்கடிதம் 
ஒன்று புவியியல் ேறறும் சுரங்கத் 
துலறககு அனுப�ப�ட்டுள்ளது. 
இந்த ்கடிதத்தில் மவடந்தாங்கல் 
ஏரி ேறறும் அலதச சுறறியுள்ள 
5 கி.மீ. �ரப�்ளவுள்ள இடம் 
மவடந்தாங்கல் �றலவ்கள 

ெரணாையம் ஆகும். அதன்பிறகு 
உள்ள 10 கி.மீ சுறற்ளவு இடம் 
சூழல் உணர்திறன் ேண்டைம் 
ஆகும்.

இந்த �றலவ்கள ெரணா 
ையத்திலிருந்து சோத்தம் 15 
கி.மீ. சுறற்ளவுககு எந்த விதோன 
்கல்குவாரி்கள, சதாழிறொலை 
்களும் இயங்க அனுேதி இல்லை. 
இந்தப �குதியில் இயஙகி வரும் 
்கல்குவாரி்களுக்கான அனுேதிலய 
உடனடியா்க ரத்து செய்ய மவண் 
டும். இப�குதியில் ்கல்குவாரி 
அலேக்க மவண்டும் என்றால் 
மதசிய வன உயிரின வாரிய நிலைக 
குழுவின் �ரிந்துலரலயப ச�ற 
மவண்டும். அனுேதி ச�றாேல் 

இயஙகும் ்கல்குவாரி்கள மீது 
நடவடிகல்க எடுக்கப�டும் என்று 
அந்த ்கடிதத்தில் சதரிவிக்கப�ட் 
டுள்ளது.

இதுகுறித்து, அந்தப �குதி 
விவொயி்கள கூறும்ம�ாது, "மவடந் 
தாங்கலைச சுறறி உருவாகி வரும் 
்கல்குவாரி்கள ேறறும் சதாழிற 
ொலை்க்ளால் �றலவ்களுககு 
ஆ�த்து ஏற�ட்டுள்ளது. இது சதாடர் 
�ா்க உடனடியா்க நடவடிகல்க 
எடுக்க மவண்டும்" என்றனர்.

புவியியல் ேறறும் சுரங்கத் 
துலற அலுவை்கத்தில் இந்த ்கடிதம் 
குறித்துக ம்கட்டம�ாது, "ஆட்சியரி 
டம் ம�சி இது சதாடர்�ா்க முடிவு 
செய்யப�டும்" என்று சதரிவித்தனர்.

SS ராகு, ககது ப்பயர்ச்சி விழா்வபயாட்டி கூழமந்்தல் ேட்்சததிர விோயகர் 
ககாயிலில் சிறபபு அலஙகாரததில் காட்சி அளித்த ராகு, ககது.

ஆட்பைோ ஓட்டுநர ப்கோடல
Szமனனவி, நணபரிடம் பபாலீஸ் விசாரனை

 �ோங்காடு
ோங்காடு அரும்க ஆட்மடா ஓட்டு 
நர், 4 ம�ர் கும்�ைால் �டுச்காலை 
செய்யப�ட்டார். இது சதாடர்�ா்க 
அவரது ேலனவி, நண்�ரிடம் ம�ாலீ 
ஸார் விொரலண நடத்தி 
வருகின்றனர்.

ோங்காடு கீழ ரகுநாதபுரம், 
�ஜலன ம்காயில் சதருலவச 
மெர்ந்தவர் செல்வராஜ்(35), 
சொந்தோ்க மைாடு ஆட்மடா ஓட்டி 
வந்தார். இவரது ேலனவி ்காோட்சி. 
இவர்்களுககுத் திருேணோகி 
3 ச�ண் பிளல்ள்கள உள்ளனர். 

இந்நிலையில், மநறறு 
நளளிரவு வீட்டின் அரும்க நிறுத்தி 
லவக்கப�ட்டிருந்த செல்வராஜின் 
ஆட்மடா தீபபிடித்து எரிந்தது. 
அலதப �ார்க்க சவளிமய வந்த 
ம�ாது அஙகு ேலறந்திருந்த 4 ம�ர் 
ச்காண்ட கும்�ல் செல்வ 
ராலஜ ெரோரியா்க சவட்டியது.

இதில் �ைத்த ்காயம் அலடந்த 

செல்வராஜ் உயிரிழந்தார். இந்த 
ெம்�வம் குறித்து ோங்காடு 
ம�ாலீஸார் வழககுப �திவு 
செய்து விொரலண மேறச்காண்டு 
வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து ம�ாலீஸார் 
கூறியதாவது: செல்வராஜின் 
ேலனவிககும் அமத �குதிலயச 
மெர்ந்த சவறறி என்�வருககும் 
சதாடர்பு இருந்துள்ளது. இலத 
செல்வராஜ் ்கண்டித்துள்ளார். 

எனமவ, தனது ்கணவலரக 
ச்காலை செய்யும்�டி ்காோட் 
சிமய சவறறியிடம் கூறியதால், 
நண்�ர்்கல்ளக ச்காண்டு 
ஆட்மடாவுககு தீ லவத்து வீட்டி 
லிருந்து சவளிமய வரவலழத்து 
ச்காலை செய்துள்ளனர். இது 
குறித்து இருவரிடமும் சதாடர்ந்து 
விொரலண மேறச்காள்ளப�ட்டு 
வருகிறது. தலைேலறவா்க 
உள்ள மேலும் 4 ம�லரத் மதடி 
வருகிமறாம் என்றனர்.

SS திருவளளூர் மாவட்ை ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகக ஊரக வளர்ச்சிதது்ற அலுவலர்கள 9 அம்்ச 
ககாரிக்கக்ள வலியுறுததி கேற்று ்தர்்ா க்பாராட்ைததில் ஈடு்பட்ைனர். 

�S்தமிழகததில் கவளாண்மககு ்தனி ்பட்பஜெட்்ை (2022 - 2023) ்தாககல் 
ப்சய்த கவளாண்ம து்ற அ்மச்்சர் எம்.ஆர்.கக.்பன்னிர்ப்சல்வத்்த 
டிஎன்சி குழும நிறுவனஙகளின் ்த்லவர் டி.சி.இளஙககாவன் ்த்ல்மச் 
ப்சயலகததில் கேரில் ்சந்திதது வாழ்தது ப்தரிவித்தார்.

சிலைவாசி்களுககு உதவும் வல்கயில்

புதுசபசரி உள்ளிட்ை 15 சிடற்களில் 
ஐஓசி சோரபில் விடையோட்டு �யிறசி

 �சென்ன
சிலறக ல்கதி்கள விடுத 
லைககுப பிறகு ெமூ்கத்தில் ெ்க 
ஜோ்க வாழ உறுதுலண புரியும் 
வல்கயில், ‘�ரிவர்த்தன் - சிலற 
யிலிருந்து ச�ருலே மிக்க 
வாழவுககு’ என்ற திட்டத்லத 
இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் 
செயல்�டுத்தி வருகிறது.

இத்திட்டத்தின் முதல்்கட்டம் 
்கடந்த 2021-ம் ஆண்டு சுதந்திர 
தினத்தின்ம�ாதும், 2-ம் ்கட்டம் 
ே்காத்ோ ்காந்தி பிறந்த நா்ளான 
அகமடா�ர் 2-ம் மததியும் 
சதாடங்கப�ட்டது. இதன் 
மூைம் 1,100-ககும் மேற�ட்ட 
சிலறவாசி்களுககு வில்ள 
யாட்டுப �யிறசி வழங்கப�ட் 
டுள்ளது.

தறம�ாது 3-ம் ்கட்டோ்க 
இத்திட்டம் 8 ோநிைங்கள, 
புதுசமெரி உளளிட்ட 4 யூனியன் 
பிரமதெங்களில் உள்ள 15 
சிலறசொலை்களுககு நீட்டிக 
்கப�ட்டுள்ளது. இந்நி்கழலவ 
இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத் 

தலைவர் ்காந்த் லவத்யா புது 
சடல்லியிலிருந்து ்காசணாலி 
மூைம் சதாடஙகி லவத்தார். 
அமதெேயம் புதுசமெரி ேத்தியச 
சிலறயில், புதுசமெரி சிலறத் 
துலறத் தலைவர் ரவிதீப சிங, 
ஐஓசி சதன்ேண்டை செயல் 
இயககுநர் (ேண்டை மெலவ) 

ம்க.லெமைந்திரா ஆகிமயார் 
சதாடஙகி லவத்தனர்.

இத்திட்டத்தின் மூைம் 500 
சிலறவாசி்களுககு வில்ள 
யாட்டுப �யிறசி அளிக்கப�டு 
கிறது. சிலறவாெம் அனு 
�வித்த ்காரணோ்க உண்டாகும் 
தாழவு ேனப�ான்லேலயப 
ம�ாககி, விடுதலைககுப பிறகு 
அவர்்கள ெமூ்கத்தில் ெ்கஜ 
ோ்க வாழ உறுதுலண புரிய 
இந்த முன்முயறசி மேற 
ச்காள்ளப�ட்டுள்ளது.

நி்கழசசியில் ஐஓசி தலை 
வர் லவத்யா கூறும்ம�ாது, 
“இதும�ான்ற தனித்தன்லே 
வாய்ந்த திட்டத்லதச செயல் 
�டுத்தும் முதல் ்கார்ப�மரட் 
நிறுவனம் என்ற ச�ருலேலய 
ஐஓசி ச�றறுள்ளது. இது 
ெமூ்கத்தில் நல்ை அதிர் 
வு்கல்ள ஏற�டுத்தி ேனோறறம் 
ச�றற நல்ை குடிேக்கல்ள 
உருவாககும் என நான் 
உறுதியா்க நம்புகிமறன்” 
என்றார். 

திருத்தைணி அருப்க ்கல்லூரி மோணவர 
ரயில் முன �ோய்ந்து தைறப்கோடல 

 �திருததணி
திருவளளூர் ோவட்டம், 
திருத்தணி அரும்க சிங்கராஜபுரம் 
கிராேத்லதச மெர்ந்த ஜீவானந்தம் 
ே்கன் மதானீஸ்வரன்(20). இவர், 
திருத்தணியில் தனியார் ்கல்லூரி 
ஒன்றில் �ட்டயப �டிபபு �டித்து 
வந்தார். 

இவர், மநறறு முன்தினம் 
நளளிரவு சென்லன- திருப�தி 
ரயில்மவ ோர்க்கத்தில், ச�ான்�ாடி 
ரயில் நிலையம் அரும்க மும்ல� 
யிலிருந்து, சென்லன மநாககிச 
சென்று ச்காண்டிருந்த விலரவு 
ரயில் முன் �ாய்ந்து, தறச்காலை 
செய்து ச்காண்டார்.

இதுகுறித்து, அரகம்காணம் 
ரயில்மவ ம�ாலீஸார் வழககுப 
�திவு செய்து விொரலண நடத்தி 
வருகின்றனர்.

இதனிலடமய மதானீஸ்வரனின் 
ச�றமறார், மதானீஸ்வரன் ்காத 

லித்த ச�ண்ணின் ச�றமறாமர, 
மதானீஸ்வரலன ச்காலை செய்து 
விட்டு, ரயில் தண்டவா்ளத்தில் 
வீசிவிட்டதா்க திருத்தணி ம�ாலீ 
ஸில் பு்கார் அளித்துள்ளனர். 

அதுேட்டுேல்ைாேல், மதானீஸ் 
வரனின் உறவினர்்கள 20-ககும் 
மேற�ட்மடார், மநறறு அதி்காலை 
ஆர்.எஸ்.ேங்காபுரம் �குதியில் 
உள்ள மதானீஸ்வரன் ்காதலித்த 
ச�ண்ணின் வீட்லட முறறுல்கயிட் 
டனர். ஆ்கமவ, ெம்�வ இடம் 
விலரந்த திருத்தணி ம�ாலீஸார், 
மதானீஸ்வரன் ்காதலித்த ச�ண் 
ேறறும் அவரின் தாய், ெம்காதரர், 
சித்தி ஆகிய 4 ம�லர மீட்டு, 
திருத்தணி ்காவல் நிலையத்தில் 
�ாது்காப�ா்க தங்க லவத்தனர்.

ம�ாலீஸாரின் முதல் ்கட்ட 
விொரலணயில் சதரியவந்த 
தாவது:

மதானீஸ்வரன் ்காதலிககும் 

ச�ண், ோறறு ேதத்லதச மெர்ந்த 15 
வயதுள்ள, 9-ம் வகுபபு ோணவி. 
அம்ோணவியிடம் மதானீஸ்வரன் 
மநறறு முன்தினம் இரவு 8.30 
ேணிய்ளவில் ச�ான்�ாடி ரயில் 
நிலையம் அரும்க ம�சிக 
ச்காண்டிருந்துள்ளார். அபம�ாது, 
அஙகு ோணவியின் தாய், ெம்கா 
தரர், சித்தி, சித்தப�ா ஆகிமயார் 
வந்துள்ளனர். 

இதனால், அஙகிருந்து ஓடிய 
மதானீஸ்வரன், ோணவியின் 
ச�றமறார் தன் மீது ்காவல் 
நிலையத்தில் பு்கார் அளித்துவிடு 
வார்்கம்ளா? என்ற அசெத்தில் நீண்ட 
மநரோ்க வீட்டுககுச செல்ைாேல் 
ரயில் நிலையம் அரும்க சுறறித் 
திரிந்துவிட்டு, பிறகு தறச்காலை 
செய்திருககிறார். 

இவவாறு அந்த விொரலணயில் 
சதரிய வந்ததா்க ம�ாலீஸார் 
தரபபில் சதரிவிக்கப�ட்டுள்ளது.

கபடி வீராஙகனை 
தற்கானை

 �ோங்காடு
ோங்காடு அடுத்த ேதனந்தபுரம், 
�ஜலன ம்காவில் சதருலவச 
மெர்ந்தவர் தர்ேராஜ். இவருககு 
3 ே்கள்கள, ஒரு ே்கன் உள்ளனர்.

இவர்்க்ளது இல்ளய ே்கள 
�ானுேதி(25), முது்கலை �ட்டப 
�டிபபு முதைாம் ஆண்டு �டித்து 
வந்துள்ளார். மேலும், இவர் 
ோநிை ேறறும் மதசிய அ்ளவி 
ைான ்க�டி ம�ாட்டியில் �ஙம்கறறு 
வில்ளயாடியுள்ளார். இவர் 
மநறறு ேதியம் வீட்டில் தூககிட்டு 
தறச்கால் செய்துச்காண்டார்.

ோங்காடு ம�ாலீஸார் �ானு 
ேதியின் உடலை ல்கப�றறி 
விொரித்தனர். இவர் மவலை 
கிலடக்காத ்காரணத்தால் தற 
ச்காலை செய்து ச்காண்டதா்கக 
்கருதப�டுகிறது. மவறு ்காரணங 
்கள உள்ளதா என விொரிக 
கின்மறாம் என்றனர்.

�S‘்பரிவர்த்தன் - சி்றயிலிருந்து 
ப்பரு்ம மிகக வாழ்வுககு’ 
என்ற திட்ைத்்த ஐஓசி 
்த்லவர் காந்த ்வதயா 
காப்ாலி மூலம் ப்தாைஙகி 
்வத்தார்.

CHENNAI

(C) KSL Media Ltd.
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