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– நமது நிருபர் –
ெசன்ைன ஜார்ஜ் டவுனில் உள்ள 

விதி மீறல் கட்ட டங்கள் ெதாடர்-
பான ேமல் முைற யீ டுகள் குறித்து, 
தமி ழக அரசு இன்று முக் கிய முடிவு 
எடுக்க வுள்ளது.

ெசன்ைன ஜார்ஜ் டவுன் பகு-
தியில், விதி கைள மீறி கட்டப்பட்-
டுள்ள கட்டடங்களின் மீது, மாந க-
ராட்சி, ெபரு நகர் வளர்ச்சி குழுமம் 
(சி.எம்.டி.ஏ.,) நட வ டிக்ைக எடுக்க 
ேவண்டும் என வலி யு றுத்தி, உயர் 
நீதி மன்றத்தில் வழக்கு ெதாட ரப்பட்-
டது. இந்த விவ கா ரத்தில் சி.எம்.
டி.ஏ., மற்றும் மாந க ராட்சி அதி கா-
ரி கைள, பல்ேவறு கட்டங்களில் 
கண் டித்த நீதி மன்றம், விதி மீறல் 
கட்ட டங்கள் குறித்த முழு ைம யான 
விவ ரங்கைளக் ேகட்டது.

தமி ழக அரசு அளித்த பதில் 
அறிக்ைகயில், குறிப் பி டப்பட்ட 
கட்ட டங்களில் ெபரும்பா லா-
ன வற்றின் ேமல் முைற யீட்டு 
மனுக்கள் அர சிடம் நிலு ைவயில் 
இருப்ப தாகத் ெதரி விக்கப்பட்டது. 

அந்த மனுக்கள் மீது விைர வாக நட-
வ டிக்ைக எடுக்க நீதி மன்றம் உத்த ர-
விட் டு உள்ளது. 

இன்று ஆேலா சைன
இந்த உத்த ரைவ ெசயல்ப டுத்தும் 

வித மாக, நிலு ைவயில் உள்ள ேமல் 
முைற யீ டு கைள முடிப்பது குறித்து 
ஆேலா சிக்க வீட்டு வசதி மற்றும் 

நகர்ப் புற வளர்ச்சித் துைற ெசயலர் 
தர்ேமந் திர பிரதாப் யாதவ், பல்-
ேவறு அதி கா ரி க ளுக்கு அைழப்பு 
விடுத்து உள்ளார். இதனால், ஜார்ஜ் 
டவுன் விதி மீறல் கட்ட டங்கள் 
விவ கா ரத்தில்,  அரசு சார்பில் சில 
முக் கிய முடி வுகள் இன்று எடுக்கப்-
படும் என்று ெதரிய வந் துள்ளது.

ஜார்ஜ் டவுன் விதி மீறல் கட்டட விவ காரம்
தமி ழக அரசு இன்று முக் கிய முடிவு

தனக்கு தாேன அைழப்பு?
ஜார்ஜ் டவுன் விதி மீறல் கட்டட விவ காரம் குறித்து விவா திக்க, 

வீட் டு வ சதி மற்றும் நகர்ப் புற வளர்ச்சித் துைற ெசயலர் தர்ேமந் திர 
பிரதாப் யாதவ் அைழப்பு விடுத்து உள்ளார். ெசன்ைன மாந க ராட்சி 

கமி ஷனர், சி.எம்.டி.ஏ., உறுப் பினர் ெசயலர், நகர் – ஊர ைமப்-
புத் துைற ஆைணயர் ஆகி ேயா ருக்கு, தனித்த னி யாக இதற்கான 

அைழப்பு விடுக்கப்பட்டு  உள்ளது.  
இதில், சி.எம்.டி.ஏ., உறுப் பினர் ெசயலர், நகர் – ஊர ைமப் புத் துைற 

ஆைணயர் ெபாறுப் பு கைள வீட் டு வ சதி துைற ெசயலர் தர்ேமந்-
திர பிரதாப் யாதவ் தான், கூடு த லாக கவ னித்து வரு கிறார். இந்-
நி ைலயில், இன்று நடக்க உள்ள கூட்டத்தில் ஒேர நபர், மூன்று 

அதி கா ரி யாக ெசயல்ப டு வாரா என்ற ேகள்வி எழுந் துள்ளது.

� இந் தியன் வங்கி சார்பில்,  ‘ரூ ேப பிளாட் டினம் ெடபிட் கார்டு’ என்ற 
புதிய, ‘ெடபிட் கார்டு’ அறி முக நிகழ்ச்சி, ெசன்ைன இந் தியன் வங்கி 
கார்ப்பேரட் அலு வ ல கத்தில் நடந்தது. இைத, இந் தியன் வங்கி தைலைம 
நிர்வாகி மேகஷ்குமார் ெஜயின், ெசயல் இயக் கு னர்கள் ஆர்.சுப்ர ம ணி ய-
குமார், ஏ.எஸ்.ராஜீவ் ஆகிேயார் துவக்கி ைவத்தனர். அருகில், இந் தியன் 
வங்கி துைண ெபாது ேமலாளர் ரங்க ராஜன் உள்ளார்.

ேபருந்தில் ைகவ ரிைச 
மூன்று ெபண்கள் ைகது

வள ச ர வாக்கம், ஜூைல 5–
ேபருந்தில் பய ணி கைள திைச திருப்பி ெகாள்ைள ய டித்து வந்த மூன்று 

ெபண்கைள ைகது ெசய்த ேபாலீசார்,  அவர்க ளி ட மி ருந்து, 40 சவரன் நைக 
மற்றும் பணத்ைத பறி முதல் ெசய் துள்ளனர்.

வள ச ர வாக்கம் ேகச வர்த் தினி ேபருந்து நிறுத்தம் அருேக, வாகன ேசாத-
ைனயில், கடந்த, 2ம் ேததி இரவு, ேபாலீசார் ஈடு பட்டு இருந்தனர். அப்ே பாது, 
அவ்வ ழி யாக வந்த ேபருந் தி லி ருந்து இறங் கிய மூன்று ெபண்கள், ேபாலீ-
சாைரக் கண்டதும் ஓடத் துவங் கினர். அவர்கைள மடக்கிப் பிடித்து விசா ரித்-
ததில், முன் னுக்கு பின் முர ணாக பதில் அளித் துள்ளனர். மூவ ைரயும் வள ச ர-
வாக்கம் காவல் நிைல யத் திற்கு அைழத்துச் ெசன்று விசா ரித்தனர். 

இதில், அவர்கள் மூவரும் திருச்சி Kரங்கத்ைதச் ேசர்ந்த ேஜாதி, 30,  
ெசல்வி, 42, சிவ ரஞ்சனி, 24, என்பதும், மாந கர ேபருந் து களில் பய ணி கைள 
திைச திருப்பி, ெதாடர்ந்து ெகாள்ைள ய டித்து வந்ததும் ெதரி ய வந்தது. 

இைத ய டுத்து, அவர்கைள ைகது ெசய்த ேபாலீசார், அவர்க ளி ட மி ருந்து, 40 
சவரன் நைக மற்றும், ஒரு லட்சத்து, 20 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்ைத பறி முதல் 
ெசய்தனர்.

கத் தி யுடன் வந்த மாணவன் ைகது
ேபாலீ சா ரிடம் பர ப ரப்பு வாக் கு மூலம்

அண்ணா ச துக்கம், ஜூைல 5–
கல் லுா ரிக்கு கத் தி யுடன் வந்த 

சமூக அறி வியல் மாண வைன, 
ேபாலீசார் ைகது ெசய் துள்ளனர்.

ெசன்ைனயில் கல் லுாரி மாண-
வர்கள் பயங்கர ஆயு தங்க ளுடன் 
ேமாதிக் ெகாள்ளும் சம்பவம் அடிக்-
கடி நைட ெபற்று வரு கி றது. இைத 
தடுக்கும் வைகயில், பல்ேவறு நட-
வ டிக்ைக கைள ேபாலீஸ் கமி ஷனர் 
எடுத்து வரு கிறார். அதன் அடிப்ப-
ைடயில், கல் லுா ரிக்கு வரும் மாண-
வர்கைள, ஆசி ரி யர்கள் முன் னி-
ைலயில் ேசாதைன ெசய்த பின்னேர, 
அனு ம தித்து வரு கின்றனர்.

இடுப்பில் கத்தி 

ேநற்று மதியம், 12:00 மணி-
ய ளவில், மாநி லக்கல் லுா ரியில் 
இேத ேபான்று, ஒவ்ெ வாரு மாண வ-
ைனயும் ேபாலீசார் ேசாதைன ெசய்து 
அனு ம தித்துக் ெகாண்டு இருந்-
தனர். அப்ே பாது ஒரு மாண வைன 
ேசாதைன ெசய்த ேபாது, இடுப்பில் 
கத்தி ைவத்து இருப்பைத ேபாலீசார் 
கண்டுபிடித்தனர். இைத ய டுத்து 

அவைன, அண்ணா ச துக்கம் காவல் 
நிைல யத் திற்கு அைழத்துச் ெசன்று 
விசா ரித்தனர்.

சமூக அறிவியல் மாணவன்
மாநி லக்கல் லுா ரியில் சமூக அறி-

வியல் மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் 
அந்த மாணவன், வியா சர்பா-
டிையச் ேசர்ந்தவன். தினமும், 2 ஏ 
ேபருந்தில் வரும் அந்த மாண வைன, 
ெசன்ட்ரல் அருேக ெசல் லும்ே பாது 
பச்ைச யப்பன் கல் லுாரி மாண வர்கள் 
சிலர், அடிக்கடி வம்பு இழுப்ப தா-
கவும், மீண்டும் அப்படிச் ெசய்தால், 
தாக்கேவ அைதக் ெகாண்டு வந்த தா-
கவும், ேபாலீ சா ரிடம் அவன் ெதரி-
வித் துள்ளான். அவைன, ேபாலீசார் 
ைகது ெசய்தனர்.

நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிைல யத்ைத 
தத்ெத டுக்கும் லேயாலா கல் லுாரி

– நமது நிருபர் –
ெபண்  இன் ஜி னியர் சுவாதி 

ெகாைலைய ெதாடர்ந்து, நுங்கம்-
பாக்கம்  ரயில் நிைல யத்ைதத் 
தத்ெத டுத்து, பரா ம ரிப் பிலும், 
பாது காப் பிலும் முன்மா திரி நிைல-
ய மாக மாற்ற,  லேயாலா கல் லுாரி 
முன்வந் துள்ளது.

நுங்கம்பாக்கம்  ரயில் நிைல-
யத்தின், ஒரு பகு தியில், லேயாலா 
கல் லுாரி வளா கமும்; மற்ெ றாரு  
பகு தியில், சூைள ேமடும் உள்ளது. 

ரயில் நிைல யத்தின் அருகில், சந்-
ைதேயா, கைடத்ெத ருேவா இல்லா-
ததால், ரயில்கள் வரும் ேநரங்களில்  
மட் டுேம, மக்கள் நட மாட்டம் 
இருக்கும். மற்ற ேநரத்தில் 
நிசப்த மா கேவ இருக்கும்.

அைம தி யான  இந்த நிைல யத்-
துக்கு வரும் பய ணி க ளுக்கு, பாது-
காப்ைப பலப்ப டுத்த, ரயில்ேவ  
அதி கா ரிகள் பல ஆய் வு கைள 
நடத்தி வரு கின்றனர். இந்த 
நிைலயில், நுங்கம்பாக்கம்  ரயில் 
நிைல யத்ைத பரா ம ரிப் பிலும், 
பாது காப் பிலும் முன்மா திரி நிைல-
ய மாக மாற்ற,  லேயாலா கல் லுாரி 

முன்வந் துள்ளது.
ஒரு ஆண் டுக்கு முன், கல் லுா-

ரியின் அதி கா ரிகள் கூட்டத்தில், 
கல் லுாரி ெசயலர் தாமஸ் அமிர்தம்,  
முதல்வர் அந்ே தா ணி சாமி, ெபாது 
ெதாடர்பு அதி காரி அந்ே தா ணி சாமி 
உள் ளிட்ேடார், இந்த  திட்டம் 
குறித்து ேபசி யுள்ளனர். 

ஆனால், திட்டத்ைத  அமல்-
ப டுத்தும் முன், சுவாதி ெகாைல 
சம்பவம் நடந் து விட்டது. எனேவ, 
ரயில் நிைலய  தத்ெத டுப்பு திட்-
டத்ைத உட ன டி யாக அம லுக்கு 
ெகாண்டு வர, கல் லுாரி நிர்வாகம்  
முடிவு ெசய் துள்ளது. இது கு றித்து, 
ரயில்ேவ அதி கா ரி க ளிடம் ேபச்சு  
துவங் கி யுள்ளது.   

ஓடும் ேபருந் தி லி ருந்து
 குதித்தவர் பலி
ெசன்ைன, ஜூைல 5–

காம ராஜர் சாைலயில் ஓடும் 
ேபருந் தி லி ருந்து குதித்த முதி-
யவர், தைலயில் அடி பட்டு, அேத 
இடத்தில் உயி ரி ழந்தார்.

பாரி முைன – கூடு வாஞ்ேசரி 
ெசல்லும் வழித்தடம் எண் 21 
விைரவு ேபருந்து, காம ராஜர் 
சாைல வழி யாக ேநற்று மாைல, 
7:00 மணி ய ளவில் ெசன்று 
ெகாண்டு இருந்தது. காம ராஜர் 
சாைல ெசன்ைன பல்க ைலக்-
க ழக தங்கும் விடுதி அருேக 
ெசன்ற ேபாது, முதி யவர் ஒருவர், 
திடீ ெரன ேபருந் தி லி ருந்து 
குதித்தார். இதில், தைலயில் 
பலத்த காய ம ைடந்த அவர், சம்-
பவ இடத் தி ேலேய பலி யானார்.

சம்பவம் அறிந்து வந்த அண்-
ணா ச துக்கம் ேபாலீசார், உடைல 
மீட்டு, பிேரத பரி ேசா த ைனக்-
காக, ராயப்ேபட்ைட மருத் து வ ம-
ைனக்கு அனுப் பினர். விசா ர-
ைணயில், அவர் ெபயர் ேடவிட், 
66 என்பது ெதரி ய வந்தது. அவர், 
எந்த  ஊைரச் ேசர்ந்தவர் என்பது 
குறித்து ேபாலீசார் விசா ரித்து 
வரு கின்றனர்.

பார்த்த சா ர திக்கு தங்கத்தால் 
ஆன பஞ்ச பருவ ேகடயம்

இல வச மருத் துவ முகாம்
ெநசப்பாக்கம், ஜூைல 5–

பார த மாதா ேசைவ சங்கம் மற்றும், 
‘விங்ஸ் ஆப் ேசஞ்ச்’ இைணந்து நடத் திய 
இல வச மருத் துவ முகாம், ெநசப்பாக்கம் 
அமிர்தா வித்யா லயம் ேமல் நி ைலப்பள்-
ளியில், ேநற்று முன்தினம் நைட ெபற்றது. 
காைல 9:30 மணி முதல 2:00 மணி வைர, 
நைட ெபற்ற முகாமில், 200க்கும் ேமற்பட்ட-
வர்கள் சிகிச்ைச ெபற்றனர்.

 முகாமில், சர்க்கைர மற்றும் எலும்பு 
அடர்த்தி பரி ேசா தைன, ெபண்கள் மருத்-
துவ பரி ேசா தைன, இ தய சிகிச்ைச, ெபாது 
மருத் துவ பரி ேசா த ைனகள் ெசய்யப்பட்டன. 

பாரம்ப ரிய மூலிைக மருத் துவ சிகிச்ைசயும், 
ஆேலா ச ைன களும் வழங்கப்பட்டன. 

இது கு றித்து, eபி ரியா ஐயர் கூறு ைகயில், 
‘‘முகா மிற்கு வரு ேவா ரிடம், ஒரு படிவம் 
ெகாடுக் கிேறாம். அதில், மத் திய அரசின் 
திட்டங்க ளான, பிர தம மந் திரி ஜன்தன் 
திட்டம், பிர தம மந் திரி முத்ரா திட்டம் 
உள் ளிட்ட திட்டங்களில் ேசர்ந் துள்ள னரா 
என்ற விவ ரத்ைதக் ேகாரு கிேறாம். இல்ைல 
என, பூர்த்தி ெசய்தால், அவர்க ளுக்கு மத்-
திய அரசின் திட்டங்கைள ெபற உதவி 
ெசய்ேவாம். ேமல் சிகிச்ைசக்கும் உதவி 
ெசய் கிேறாம்,’’ என்றார்.

மறு ப டியும் கார்த் தி ேகயன் 
மாந க ராட்சி கமி ஷ ன ரானார்

ெசன்ைன, ஜூைல 5–
ெசன்ைன மாந க ராட் சிக்கு புதி தாக நிய மிக்கப்பட் டுள்ள கமி ஷனர், ேநற்று 

மாைல ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டார்.
ெசன்ைன மாந க ராட்சி கமி ஷ ன ராக இருந்த, டாக்டர் சந் தி ர ேமாகன், 

வருவாய் துைற ெசய ல ரா கவும், ெதால் லியல் துைற கமி ஷ ன ராக இருந்த 
டாக்டர் கார்த் தி ேகயன், ெசன்ைன மாந க ராட்சி கமி ஷ ன ரா கவும் நிய மித்து, 
தமி ழக அரசு ேநற்று உத்த ரவு பிறப் பித்தது.

இைத ய டுத்து, ேநற்று மாைல,  4:00 மணிக்கு, புதிய கமி ஷனர் கார்த் தி-
ேகயன், ரிப்பன் மாளி ைகயில் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டார். சந் தி ர ேமாகன், 
அவ ரிடம் ெபாறுப்ைப ஒப்ப ைடத்து விைட ெபற்றார். ெபாறுப்ேபற்ற சில மணி 
ேநரங்களில், தைலைமச் ெசய ல கத்தில் நடந்த ஆய்வு கூட்டத்தில், 
கார்த் தி ேகயன் கலந்து ெகாண்டார்.

கார்த் தி ேகயன், விரி வாக்கம் ெசய்யப்பட்ட ெசன்ைன மாந க ராட் சியின் 
முதல் கமி ஷ ன ராக பணி யாற்றி, சில மாதங்க ளி ேலேய மாற்றப்பட்டார். ேடவி தா-
ருக்குப் பின், 2012லும், மீண்டும் கமி ஷ ன ராக நிய மிக்கப்பட்டு, சில மாதங்கள் 
பணி யாற் றினார். மறு ப டியும் மாற்றப்பட்டார். தற்ே பாது, மூன்றாம் முைற யாக, 
இேத மாந க ராட் சிக்கு கமி ஷ ன ராக நிய மிக்கப்பட் டுள்ளார். 

திருட்டு நில வரம்
பறி ெகா டுத்தவர் இடம் ேநரம் ெபாருள் நடந்த விதம் யார் விசா ரைண

எம்.உலகநாதன், 
42

சிவசண்முகம் 
ெதரு, பைழய 

ெபருங்களத்துார்

ேநற்று மதியம், 
2:30 மணி

5 சவரன்
வீட்டின் பூட்ைட 

உைடத்து...

பீர்க்கன்காரைண காவல் 
நிைலயம், பரங்கிமைல 

காவல் மாவட்டம்.

ெசம்மரம் பதுக்கப்பட்ட கிடங் கிற்கு ‘சீல்’
–நமது நிருபர்–

ெசம்ம ரக்கட்ைடகள் பதுக்-
கப்பட் டி ருந்த கிடங்கில், ஆந்-
திர ேபாலீசார் நடத் திய ேசாத-
ைனயில் ஒேர ஒரு ெசம்ம ரத் துண்டு 
மட் டுேம கிைடத்தது. ஆயினும், 
கிடங் கிற்கு ‘சீல்’ ைவக்கப்பட்டது.

ஆந் தி ராவில் இருந்து லாரிகள் 
மூலம் கடத்தப்படும் ெசம்ம ரக்-
கட்ைடகள், ெசன்ைனயின் சுற்று 
வட்டா ரங்களில் உள்ள, தனியார் 
கிடங் கு களில் பதுக்கப்ப டு வ தாக, 
ஆந் திர ேபாலீ சா ருக்கு தகவல் 
கிைடத்தது. கடந்த சில தினங்க-
ளுக்கு முன், திருப்பதி டி.எஸ்.
பி., ெகாண்டா ெரட்டி தைல ைம யி-
லான ேபாலீசார், அரக்ே கா ணத்தில் 
ரேமஷ் மற்றும் ேமற்கு ஜாபர்கான்-
ேபட்ைடயில் குமார் என இரு லாரி 
டிைர வர்கைள ைகது ெசய்தனர்.

7 டன் ெசம்மரம்
அதில், பூந்த மல்லி அடுத்த குன்-

றத்துார் அருேக உள்ள திரு மு டி-
வாக்கத்தில், இரு கிடங் கு களில் 

ெசம்ம ரக்கட்ைடகள் பதுக்கப்பட்-
டி ருப்பது ெதரிந்தது. அங்கு நடந்த 
ேசாத ைனயில் ஒரு கிடங்கில், மூன்று 
ேகாடி ரூபாய் மதிப் புள்ள, 7 ‘டன்’ 
ெசம்ம ரக்கட்ைடகள் சிக் கின. மற்-
ெறாரு கிடங்கில் எதுவும் சிக்க வில்ைல.

ஒேர ஒரு கட்ைட
ெதாடர் விசா ர ைணயில், ெசங்-

குன்றம் அருேக விளாங்கா டு-
பாக்கம் கிராமம், யூசுப் நகரில் 

உள்ள தனியார் கிடங் கிலும் பல 
டன்னுக்கு, ெசம்ம ரக்கட்ைடகள் 
பதுக்கி ைவத் தி ருந்தது ெதரி ய வந்-
தது. ஆந் திர ேபாலீசார், ேநற்று 
அதி காைல, அந்த கிடங்கில் 
ேசாதைன நடத் தினர். அதில், 50 
கிேலா எைட ெகாண்ட, ஒேர ஒரு 
ெசம்ம ரக்கட்ைட மட்டும் கிைடத்-
தது. அைதக் ைகப்பற் றிய ஆந் திர 
ேபாலீசார், அந்த கிடங் கிற்கு, ‘சீல்’ 
ைவத்தனர்.

என்ெனன்ன திட்டங்கள்?
� ரயில் நிைல யத்தின் அைனத்து 

பகு தி க ைளயும் கண்கா ணிக்க 
ேகம ராக்கள் ெபாருத் துதல்

� ேகமரா பதி வுகள், ேபாலீஸ், 
ரயில்ேவ  மற்றும் கல் லுாரி 
நிர்வா கத்தின் கட் டுப்பாட்டில் 
ைவக்கப்படும்

� காைல  முதல் மாைல வைர, 
‘ஷிப்டு’ முைறயில், கல் லுா-
ரியின் என்.எஸ்.எஸ்.,  மாண-
வர்கள், தன்னார்வ மாணவர் 
குழுக்கள் ரயில் நிைலய ேராந்து  
மற்றும் பாது காப்பு பணியில் 
ஈடு ப டுவர்

� பய ணி க ளுக்கான உதவி 
ெதாைல ேபசி எண்  தனி யாக 
அறி விக்கப்ப ட வுள்ளது. 

இவ்வாறு பல திட்டங்கைள 
ேமற்ெ காள்ள, லேயாலா கல் லுாரி  
அதி கா ரிகள்,  ரயில்ேவ அதி கா ரிகள் 
ேபச்சு நடத்தி வரு கின்றனர்.

ெசயின் பறிப்பு 
பறி ெகா டுத்தவர் இடம் ேநரம் சவரன் நடந்த விதம் யார் விசா ரைண

வி.சுசீலா, 32
சிவன் ேகாவில் 

ெதரு, 
ெநடுங்குன்றம்

ேநற்று மாைல, 4:00 மணி 5.5
இரு சக்கர வாகனத்தில் 

வந்த இரண்டு மர்ம 
நபர்கள்

பீர்க்கன்காரைண காவல் 
நிைலயம், பரங்கிமைல 

காவல் மாவட்டம்

ெஜயகுமாரி, 50
ஆலபக்தர் சாைல, 

ஐஸ்அவுஸ்
ேநற்று காைல 5:30 

மணியளவில் 3.5 இரு சக்கர வாகனத்தில் 
வந்த மர்மநபர்

ஐஸ் அவுஸ் காவல் 
நிைலயம், மயிலாப்பூர் 

காவல் மாவட்டம் 

காேமஸ்வரி, 38
ஆனந்த விநாயகர் 
ேகாவில் அருகில், 

எர்ணாவூர்

ேநற்று மதியம் 2:00 
மணியளவில் 7 இரு சக்கர வாகனத்தில் 

வந்த நபர்கள்

எண்ணுார் காவல் 
நிைலயம், மாதவரம் 
காவல் மாவட்டம் 

ெஜயந்தி, 45
சக்தி நகர், பைழய 
ெபருங்களத்துார்

ேநற்று முன்தினம் காைல 6 இரு சக்கர வாகனத்தில் 
வந்த நபர்கள்

பீர்க்கண்காரைண காவல் 
நிைலயம்,  பரங்கிமைல 

காவல் மாவட்டம்

ஊராட்சி தைலவர் ைகது
பாடி ய நல்லுார்  ஊராட்சி தைலவர் பார்த் திபன். அவர், 

ஆந் தி ராவில் ெசம்ம ரக்கட்ைட கைள  கடத்தி வந்து, ெசன்ைனயில் 
பதுக்கி ைவத் துள்ளார். ஆந் திர ேபாலீசார் அவ ரது  குேடான் 

உள் ளிட்ட இடங்களில் ேசாதைன நடத்தி, ெசம்ம ரக்கட்ைட கைள 
பறி முதல்  ெசய் துள்ளனர். தைல ம ைற வாக இருந்த பார்த் தி பைன, 
ேநற்று மாைலயில், அண்ணா சாைலயில் காரில் ெசன்ற ேபாது, 

ஆந் திர ேபாலீசார்  சுற் றி வ ைளத்து ைகது ெசய்தனர். பின், 
அண்ணா சாைல காவல் நிைல யத்தில் தகவல்  ெதரி வித் து விட்டு, 

ஆந் தி ரா விற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.

ெசன்ைன, ஜூைல 5–
தி ரு  வ ல்  லி க் ே க ணி 

பார்த்த சா ரதி ெபருமாள் 
ேகாவிலில், தங்கத்தால் 
ெசய்யப்பட்ட பஞ்ச 
பருவ ேகட யத்தில் 
உற்சவர் பார்த்த சா-
ரதி ெபருமாள், மாட 
வீ தி கைள வலம் வந்து 
அருள் பாலித்தார்.

தி ரு  வ ல்  லி க் ே க ணி 
பார்த்த சா ரதி ெபருமாள் 
ேகாவிலில், மாதந்-
ேதாறும் பஞ்ச பருவ  
நிகழ்ச்சி நடத்தப்ப டு கி-
றது. இதில், அமா வாைச,  
பவுர்ணமி, மாதப் பி றப்பு, 
இரண்டு ஏகா தசி ஆகிய 
ஐந்து நாட்களில் eேதவி, 
பூேதவி நாச் சி யா ருடன் 
உற்சவர் பார்த்த சா ரதி 
ெபருமாள், மாட வீ தி-
கைள வலம் வந்து அருள் 
பாலிப்பார். 

தங்க ேதா லுக் கி னியான் 
எனப்படும் இந்த பல்-
லக்கில் உள்ள பஞ்ச பருவ 
ேகட யத்ைத, ேசவார்த்தி 
ஒருவர், தங்கத்தில் 
ெசய்து ெகாடுத் துள்ளார். 
ேதக்கு மரத்தில் ெசய்யப்-
பட்ட பல்லக்கு, ெசப்பு 
தகட்டின் மீது, 1.3 கிேலா 
எைட ெகாண்ட  தங்க 
‘ேரக்’ குகள் ேவயப்பட்-
டுள்ளது; இதன் மதிப்பு 
55 லட்சம் ரூபாய். 

புதி ய தாக ெசய்யப்-
பட்ட  தங்க  பஞ்ச பருவ 
ேகட யத்தில், உற்சவர் 

பார்த்த சா ரதி ெபருமாள்  
eேதவி, பூேதவி நாச் சி-
யா ருடன் அமர்ந்து, மாட 

வீதி கைள ேநற்று மாைல 
வலம் வந்து அருள் 
பாலித்தார்.

மின், குடிநீர் 
சிக்கனம்

நாட்டின் அவசிய 
ேதைவ

� மாண வனிடம் பறிமுதல் ெசய்யப்பட்ட 
கத்தி.

� திரு வல் லிக்ேகணி பார்த்த சா ரதி ெபருமாள் 
ேகாவிலில், தங்கத்தால் ெசய்யப்பட்ட பஞ்ச 
பருவ ேகட யத்தில், மாடவீதிகைள வலம் வந்து 
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த உற்சவர் பார்த்த சா ரதி 
ெபருமாள்.

� பார த மாதா ேசைவ சங்கம் மற்றும், ‘விங்ஸ் ஆப் 
ேசஞ்ச்’ இைணந்து நடத் திய இல வச மருத் துவ 
முகாம்.
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