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பர்னிச்ெர், வீட்டு உபயேவாக, அலஙகவாரப் சபவாருள் விறபனைககவாக

போரூரில் 50,000 சதுரஅடியில் சூபேர் போம் ஸபடோர்
zz சரவணா ஸ்டார்ஸ நிறுவனர் எஸ.ராஜரதனம் திறந்து வவத்ார்

 �சென்னை
வீட்டு உபய�ோகப் பபோருட்கள், 
அலஙகோரப் பபோருட்கள், பர்னிச்சர் 
கள் விறபனைககோக யபோரூரில் 50 
ஆயிரம் ்சதுர அடி பரப்பளவில் 
்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ சூப்பர் ய�ோம் 
ஸயடேோர் திறககப்பட்டுள்ளது. 
்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ நிறுவைர் 
எஸ.ரோஜரதைம் திறந்து னவத்ோர். 

ப்சனனையின பிர்ோை பகுதி 
களோை தி�ோகரோ� நகர் 
ரஙகநோ்ன ப்ரு, புரன்சவோககம், 
குயரோம்யபட்னடே, யபோரூர் ஆகி� 
இடேஙகளில் சூப்பர் ்சரவணோ 
ஸயடேோர்ஸ துணி, நனகக கனடே 
ப்ச�ல்பட்டு வருகிறது. இஙகு 
்ஙகம், னவரம், பவள்ளி நனக 
கள், பட்டு, ஜவுளி, பரடியேட் 
ஆனடேகள், வீட்டு உபய�ோகப் 
பபோருட்கள் உள்ளிட்டேனவ விற 
பனை ப்சய�ப்படுகினறை.

இந்நினலயில், யபோரூர் சூப்பர் 
்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ எதிரில் 
பர்னிச்சர், வீட்டு உபய�ோக, அலங 
கோரப் பபோருட்களுககோக ் னி�ோக 
50 ஆயிரம் ்சதுர அடி பரப்பளவில் 
சூப்பர் ய�ோம் ஸயடேோர் வளோ 
கதன் சூப்பர் ்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ 
மு்ல்முனற�ோக பிரம்ேோணடேேோக 
அனேததுள்ளது.

சூப்பர் ய�ோம் ஸயடேோர் 
திறப்பு விழோ யநறறு கோனல 9.10 
ேணி அளவில் நனடேபபறறது. 
்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ நிறுவைர் 
எஸ.ரோஜரதைம் ரிப்பன பவட்டி 
சூப்பர் ய�ோம் ஸயடேோனர 
திறந்து னவத்ோர். அப்யபோது, 
யரவதி ரோஜரதைம், ்சரவண 
ஸயடேோர்ஸ நிர்வோக இ�ககுநர் 
்சபோபதி, சுனி்ோ ்சபோபதி, யரோஷன 
ரதைம், ய�ோயகஷ் ரதைம் 

ஆகிய�ோர் உடேன இருந்்ைர்.
இன்த ப்ோடேர்ந்து, ்சரவணோ 

ஸயடேோர்ஸ நிறுவைர் ரோஜரதைம் 
சூப்பர் ய�ோம் ஸயடேோரில் 
விறபனைககு னவககப்பட்டுள்ள 
பர்னிச்சர், வீட்டு உபய�ோகப் 
பபோருட்கள், வீட்டு அலஙகோரப் 
பபோருட்கனள சுறறிப் போர்த்ோர். 
பினைர், விறபனைன� யரவதி 
ரோஜரதைம் ப்ோடேஙகி னவத்ோர். 
இ்னபிறகு, ஏரோளேோை 
வோடிகனக�ோளர்கள் ் ஙகளுககு 
ய்னவ�ோை பபோருட்கனள 
வோஙகிச ப்சனறைர். 

பினைர், ப்சயதி�ோளர்களிடேம் 
்சரவணோ ஸயடேோர்ஸ நிறுவைர் 
ரோஜரதைம் கூறி�்ோவது:

்சரவணோ ஸயடேோரஸ 
நிறுவைததின சூப்பர் ய�ோம் 

ஸயடேோர் ப்ோடேஙகப்பட்டுள்ளது. 
பர்னிச்சர், வீட்டு உபய�ோகப்  
பபோருட்கள் உள்ளிட்டே அனைதன் 
யும் வோடிகனக�ோளர்கள் ஒயர 
இடேததில் வோஙகுவ்றகோக 
புதி்ோக ய�ோம் ஸயடேோனர 
ஆரம்பிததுள்யளோம். 

வோடிகனக�ோளர்களின நம் 
பிகனகககுரி� ்ரேோை பபோருட் 
கனள ்ருவ்றகு ்சரவணோ 
ஸயடேோர்ஸ எப்யபோதும் ஆர்வேோக  
இருககிறது. வோடிகனக�ோளர் 
களுககு ப்ோடேர்ந்து ்ரேோை 
பபோருட்கனள ் ருயவோம். வோடிக 
னக�ோளர்கள் எனனறககும் 
எஙகளுககு ஆ்ரவு அளிகக  
யவணடும் எனறு யகட்டுகபகோள் 
கியறோம். 

இவவோறு அவர் கூறிைோர்.

zS ப�ோரூர் சூப�ர் சரவணோ ஸபடோர்ஸ எதிரில் �ர்னிசசர், வீட்டு உ�ப�ோக, 
அலஙகோர ப�ோருட்களின் விற�னைககோக 50 ஆயிரம் சதுர அடி 
�ரப�ளவில் அனைககப�ட்டுளள சூப�ர் ப�ோம் ஸபடோனர சரவணோ 
ஸபடோர்ஸ நிறுவைர் எஸ.ரோஜரதைம் பேறறு ரிப�ன் பவட்டி திறந்து 
னவத்ோர். பரவதி ரோஜரததிைம், சரவணோ ஸபடோர்ஸ நிர்வோக இ�ககுேர் 
ச�ோ�தி, சுனி்ோ ச�ோ�தி, பரோஷன் ரதைம், ப�ோபகஷ் ரதைம் 
ஆகிப�ோர் உடன் இருந்்ைர்.  படங்கள்: பு.்க.பிரவீன்

லஞெ ஒழிப்புத் துனை திடீர் யெவாதனை 

எழிலகத்தில் ரூ.35 லடசம் ேறிமுதல் 
zz ப்வி உயர்வுக்ா் வசூலித்து அம்பலம் 

 �சென்னை 
ப்சனனை துனண யபோககுவரதது 
ஆனண�ர் அலுவலகததில் நடேந்்  
லஞ்ச ஒழிப்புத துனற ய்சோ்னை 
யில் ரூ.35 லட்்சம் பறிமு்ல் 
ப்சய�ப்பட்டுள்ளது. 

அலுவலகததில் உள்ள 30 
உ்வி�ோளர்களிடேம் இருந்து 
கணகோணிப்போளர் ப்வி உ�ர் 
வுககோக ்லோ ரூ.5 லட்்சம் 
பபறுவ்ோக எழுந்் புகோரின 
அடிப்பனடேயில் ய்சோ்னை நனடே 
பபறறது. 

ப்சனனை, பேரிைோ கடேற 
கனரயில் உள்ள எழிலகததில் 
துனண யபோககுவரதது ஆனண 
�ர் அலுவலகம் உள்ளது. 
இந்் அலுவலகததில் துனண 
யபோககுவரதது ஆனண�ரோக 
நடேரோஜன எனபவர் உள்ளோர். 

தலா ரூ.5 லட்சம்..
இவர் ் ைது அலுவலகததில்  

பணிபுரியும் 30 உ்வி�ோளர் 
களிடேமிருந்து கணகோணிப்போளர் 
ப்வி உ�ர்வுககோக ்லோ 
ரூ.5 லட்்சம் வீ்ம் லஞ்சம் 

பபறுவ்ோக லஞ்ச ஒழிப்புத துனற 
யபோலீஸோருககு ரகசி� ்கவல் 
கினடேத்து. 

இன்�டுதது யநறறு ேதி�ம்  
ஊழல் ்டுப்புப் பிரிவு கண 
கோணிப்புத துனற (ப்சனனை 
நகர சிறப்பு பிரிவு-3) அதிகோரிகள் 
ேறறும் துனண ஆயவுக குழு 
அலுவலர்களுடேன இனணந்து 
எழிலகததில் உள்ள துனண 
யபோககுவரதது ஆனண�ர் அலு 
வலகததில் லஞ்ச ஒழிப்புத 
துனறயிைர் திடீர் ய்சோ்னை 
நடேததிைர். 

அலுவலகததில் இருந்்வர் 
கள் பவளிய� ப்சல்ல அனுேதிக 
கப்படேவில்னல. யேலும், அவர் 
களது ப்சல்யபோனும் பபறப்பட்டு 
அலுவலக அனற முழுவதும் 
ய்சோ்னை நடேத்ப்பட்டேது. அப் 
யபோது, ஆஙகோஙயக ேனறதது 
னவககப்பட்டிருந்் பணம் 
கட்டுககட்டேோக பறிமு்ல் ப்சய�ப் 
பட்டேது. அ்னபடி, பேோத்ம் 
ரூ.35 லட்்சம் னகப்பறறப்பட்டேது. 
அதுகுறிதது ப்ோடேர்ந்து வி்சோ 
ரனண நடேத்ப்பட்டு வருகிறது.

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் ககாயில் குளத்தில்  

மயில் சிலைலை தேடிை தீைலைப்பு பலையினர் 
 �சென்னை 

ேயிலோப்பூர் கபோலீஸவரர் யகோயில் 
குளததில் உள்ள்ோகக கூறப்படும் 
ேயில் சினலன� தீ�னணப்பு 
பனடே வீரர்கள், நீச்சல் வீரர்கள் 
உ்வியுடேன படேகில் ப்சனறும், 
நீருககுள் மூழ்கியும் ய்டிைர். 

ப்சனனை ேயிலோப்பூர் 
கபோலீஸவரர் யகோயிலில் கடேந்் 
2004-ம் ஆணடு கும்போபியஷகம் 
நனடேபபறறது. அ்ன பிறகு 
அந்் யகோயிலில் புனனைவை 
நோ்ர் ்சந்நிதியில் லிஙகதன் 
ேலரோல் அர்ச்சனை ப்சயயும் 
வனகயில் இருந்் புரோ்ைமிகக 
ேயில் சினல ேோ�ேோகி விட்டேது. 
அ்றகு பதிலோக போம்னப அலகில் 
னவததிருககும் ேயில் சினல 
னவககப்பட்டுள்ளது. 

இது ஆகே விதிகளுககு 
எதிரோைது எைக கூறி ரஙகத 
ன்ச ய்சர்ந்் ரஙகரோஜன நரசிம்ேன  
எனபவர் ப்சனனை உ�ர் நீதி 
ேனறததில் வழககு ப்ோடேர்ந்்ோர். 
யேலும், அந்் ேனுவில், “்ற 
யபோதுள்ள புதி� சினலன� 
அகறறிவிட்டு, ஏறபகையவ 

இருந்் பனழ� ேயில் சினலன� 
னவதது கும்போபியஷகம் நடேத் 
உத்ரவிடே யவணடும்” எனறும் 
யகோரியிருந்்ோர். 

இந்் வழககு வி்சோரனண 
்னலனே நீதிபதி முனீஷ்வர்நோத 
பணடேோரி ேறறும் நீதிபதி டி.பர் 
்சகரவர்ததி  ஆகிய�ோர் அடேஙகி� 
அேர்வில் நடேந்்து. அப்யபோது 
லிஙகதன் ேலரோல் அர்ச்சனை 
ப்சயயும் வனகயில் இருந்் 
ேயில் சினலன�க கணடுபிடிதது 
அனேகக அவகோ்சம் யவணடும் 
எை அறநினல�த துனற ் ரப்பில் 
யகோரப்பட்டேது. 

கோவல் துனற ் ரப்பில் ஆஜரோை 
ேோநில அரசு ் னலனே குறறவி�ல் 
வழககறிஞர் �்சன முகேது 
ஜினைோ, சினல திருட்டு வழககு 
ப்ோடேர்போை வி்சோரனணன� 
முடிகக உ�ர் நீதிேனறம் வழஙகி�  
6 வோர அவகோ்சம் அடுத் வோரம்  
முடிவனடே�வுள்ளது. 

இதுவனர யேறபகோள்ளப்பட்டே 
வி்சோரனணயில் அந்் ேயில் 
சினல யகோயில் குளததில் புன்க 
கப்பட்டுள்ள்ோகத  ப்ரி� 

வந்துள்ளது. அந்் சினலன�க 
கணடேறி� குளதன் ய்ோணடு 
வ்றகு பதிலோக யவறு ப்ோழில் 
நுட்பதன் ப�னபடுத்லோேோ 
எனபது குறிதது அணணோ பல் 
கனலககழகததின உ்வின� 
அணுகியுள்ள்ோக ப்ரிவித்ோர். 
அன்�டுதது நீதிபதிகள், அந்்  
சினலன�க கணடேறி� அணனே 
யில் 2 வோர கோலம் அவகோ்சம் 
வழஙகிைர். அந்் சினல மீட்கப் 
பட்டேபிறகு உரி� உத்ரவுகள் 
பிறப்பிககப்படும் எைககூறி 
வி்சோரனணன� ் ள்ளி னவத்ைர். 

இந்நினலயில், ேயிலோப்பூர் 
கபோலீஸவரர் யகோயில் குளததில், 
சினல கடேத்ல் ்டுப்புப் பிரிவு 
அதிகோரிகள், தீ�னணப்பு ேறறும் 
மீட்பு பனடேயிைருடேன ரப்பர் படேகு  
உ்வியுடேன யகோயில் குளததில் 
ேயில் சினலன�த ய்டும் 
பணின� யநறறு கோனல 9.30 ேணி 
�ளவில் ப்ோடேஙகிைர். ய்டு்ல் 
பணியில் ஈடுபட்டே சுேோர் 100 யபரில் 
40 யபர் நீச்சல் கனலயில் னக 
ய்ர்ந்்வர்கள். அவர்கள் பிரதய�க 
நீச்சல் உனடே அணிந்து, பிரதய�க 

கருவிகளுடேன நீருககுள் மூழ்கி 
ய்டு்லில் ஈடுபட்டேைர். இதுயபோக 
8 படேகுகளில் 6 குழுககளோக 
தீ�னணப்பு பனடே வீரர்கள் ேயில் 
சினலன� ய்டிைர். 

3 சிறிய சிலலகள் 
ேோனல வனர நனடேபபறற இந்் 

ய்டு்லில் நவீை நீர்மூழ்கி நீச்சல் 
உனடே பகோணடும் தீ�னணப்பு 
வீரர்கள் யகோயில் ப்ப்பகுளததில் 
ய்டு்ல் பணி யேறபகோணடேைர். 
ப்ோடேர்ந்து போ்ோள பகோறடு 
பகோணடும் ப்ப்பகுளததின 
அடிபோகததில் ய்டு்ல் நடேததிைர். 
இந்் ய்டு்ல் பணியில் இரட்னடே 
போம்பு சினல, பிள்னள�ோர் 
சினல உட்படே 3 சிறி� சினலகள் 
கணபடேடுககப்பட்டேை. 

ஆைோல் யநறறு கணபடேடுக 
கப்பட்டே சினலகளில் ய்டேப்படும் 
ேயில் சினல இல்னல. இன் 
�டுதது ப்ோடேந்து 2-வது 
நோளோக இனறு ய்டு்ல் பணி 
நடேத் தீ�னணப்பு துனறயிைர் 
திட்டேமிட்டுள்ள்ோக உ�ர் அதி 
கோரிகள் ப்ரிவித்ைர்.

திமுக பிரமுகர் மடிப்பவாககம் செல்ம் சகவானல ் ழககு 

தலலமலைவான கூலிபேலடே தலலவன் லகது 
zz்னிபபவட ் பாலீஸார் நடவடிகவ் 

 �சென்னை 
தி.மு.க பிரமுகர் ேடிப்போககம் ப்சல்வம் 
பகோனல வழககில் ்னலேனறவோக 
இருந்து வந்் கூலிப்பனடே ் னலவனை 
்னிப்பனடே யபோலீஸோர் னகது 
ப்சயதுள்ளைர். 

ப்சனனை ேடிப்போககம், 188-வது 
வட்டே திமுக ப்ச�லோளரோக இருந்்வர் 
ப்சல்வம் (45). இவர் கடேந்் பிப்ரவரி 
மு்ல் வோரததில் பவட்டி பகோனல 
ப்சய�ப்பட்டேோர். உள்ளோட்சித ய்ர்்ல் 
பநருஙகி வந்் யநரததில் ப்சல்வம் 
பகோனல ப்சய�ப்பட்டே ்சம்பவம் பபரும் 
பரபரப்னப ஏறபடுததி இருந்்து. 

பகோனல�ோளிகனள ேடிப்போககம் 
யபோலீஸோர் ்னிப்பனடே அனேதது 
ய்டி வந்்ைர். அவரது ேனைவிககு 
ேடிப்போககம் பகுதியில் உள்ளோட்சித 
ய்ர்்லில் சீட் ஒதுககப்படே உள்ள 
்கவல் பவளி�ோை நினலயில், 
அரசி�ல் ஆ்ோ�ததுககோக இந்்க 
பகோனல அரஙயகறறப்பட்டே்ோ? எை 

பல்யவறு யகோணஙகளில் யபோலீஸோர் 
வி்சோரனண யேறபகோணடு வந்்ைர். 

அ்னைத ப்ோடேர்ந்து பிப். 3-ம்  
ய்தி விழுப்புரம் ேோவட்டேம் விககிர 
வோணடி அருயக கூலிப்பனடேன�ச 
ய்சர்ந்் விகயைஷ், புவயைஷ்வர், 
்சஞ்சய, கியஷோர் உள்ளிட்டே 5 
யபனர ்னிப்பனடே யபோலீஸோர் னகது 
ப்சய்ைர். அ்னைத ப்ோடேர்ந்து கூலிப் 
பனடேன�ச ய்சர்ந்் ேறபறோரு  
நபரோை அருண எனபவர் பிப்.15-ம்  
ய்தி எழும்பூர் நீதிேனறததில் ்சரண 
னடேந்்ோர். 

கூலிப்பனடேன�ச ய்சர்ந்் முககி� 
நபரோை அருணின உறவிைரோை 
முருயக்சன்ோன கூலிப்பனடேயின 
்னலவன எனப்ோல் யபோலீஸோர் 
்சரணனடேந்் அருனண 5 நோள் கோவலில் 
எடுதது வி்சோரனண யேறபகோணடேைர். 
வி்சோரனணயில் கியஷோர் எனபவர் 
ேடிப்போககம் ப்சல்வதன் பகோனல 
ப்சய� ் ஙகனள வரவனழத்்ோகவும் 

பகோனலககோை கோரணம் ்ஙகளுககு 
ப்ரி�ோது எைவும் ,அருண வோககுமூலம் 
அளித்்ோக யபோலீஸோர் ப்ரிவித்ைர். 

இந்நினலயில் ப்ோடேர்ந்து ்னல 
ேனறவோக இருந்து வந்் கூலிப்பனடே 
்னலவைோை முருயக்சனை, அருண 
அளித் ்கவலின அடிப்பனடேயில் 
யநறறு முனதிைம் இரவு ்னிப்பனடே 
யபோலீஸோர் வி�ோ்சர்போடியில் னவதது 
னகது ப்சய்ைர். 

னகது ப்சய�ப்பட்டே முருயக்சன  
ஏறபகையவ பல குறற வழககுகளில்  
ப்ோடேர்புனடே�வர் எனற அடிப்பனடே 
யிலும், அவர்்ோன ேடிப்போககம் 
ப்சல்வம் பகோனல வழககில் ்சம்பந் 
்ப்பட்டே கூலிப்பனடேயின ்னலவன 
எனப்ோலும், பகோனலககோை கோரணத 
ன்க கணடேறி� முருயக்சனை நீதி 
ேனறததில் ஆஜர்படுததி பின கோவலில் 
எடுதது வி்சோரிகக யபோலீஸோர் முடிவு 
ப்சயதுள்ளைர். ப்ோடேர்ந்து வி்சோரனண 
நடேககிறது.

சசன்லனயில் ரூ.177 பகாடியில் 
மலைநீர் வடிகால் ேணி
zzஒபபந்்்ாரர்்ளுககு பணி ஆவண வழங்ல்
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ப்சனனையில் ரூ.177 யகோடியில் ேனழ 
நீர் வடிகோல் அனேப்ப்றகோக ஒப்பந்் 
்ோரர்களுககு யே�ர் ஆர்.பிரி�ோ யநறறு  
பணி ஆனணகனள வழஙகிைோர்.

கடேந்் 2021 வடேகிழககு பருவ 
ேனழயினயபோது பபய் கைேனழயின 
கோரணேோக  ப்சனனை ேோநகரோட்சிககு 
உட்பட்டே பல்யவறு பகுதிகளில் ேனழ 
நீர் ய்ஙகி�து. எதிர்வரும் கோலங 
களில் ப்சனனையில் ேனழநீர் ய்ஙகோ்  
வணணம் நிரந்்ர தீர்வுகோை ஓயவு 
பபறற ஐஏஎஸ அதிகோரி திருப்புகழ் 
்னலனேயில் வல்லுநர்கனள பகோணடே  
பவள்ள யேலோணனே குழுனவ 
அனேதது மு்ல்வர் ஸடேோலின உத்ர 
விட்டேோர். இககுழு கள ஆயவு யேற 
பகோணடு உடேைடி�ோக யேறபகோள்ள 

யவணடி� பணிகள் ேறறும் நிரந்்ர 
தீர்வு கோணயவணடி�ப் பணிகள் எை  
பல்யவறு ஆயலோ்சனைகனள வழஙகி 
யுள்ளது.

அ்ன அடிப்பனடேயில் இரோ�புரம், 
ய்ைோம்யபட்னடே, ேறறும் யகோடேம் 
போககம் ேணடேலஙகளில் ரூ.186 யகோடி  
ேதிப்பில் சிஙகோர ப்சனனை 2.O திட்டேத 
தின கீழ் ேனழநீர் வடிகோல் பணிகளுககு  
ஒப்பம் யகோரப்பட்டு இறுதிப்சய�ப் 
பட்டுள்ளது. இதில் ரூ. 176 யகோடிய� 94 
லட்்சம் ேதிப்பு ஒப்பந்் பணிகளுககோை 
பணி ஆனணகனள யே�ர் ஆர்.
பிரி�ோ ஒப்பந்்்ோரர்களுககு யநறறு  
வழஙகிைோர். அப்யபோது  துனண 
யே�ர்  மு.ேயகஷ் குேோர், ேோநகரோட்சி 
ஆனண�ர் ககனதீப் சிங யபடி 
ஆகிய�ோர் உடேனிருந்்ைர்.

செேலலிதவாவுககு எதிரவாை செல் ் ரி ் ழககு 

தீோ, தீேகலக எதிர் மனுதாரர்களாக பசர்கக பவண்டும்
zzஉயர் நீதிமனறம் உத்ரவு 

 �சென்னை 
பஜ�லலி்ோவுககு எதிரோை 
ப்சல்வ வரி வழககில் எதிர் 
ேனு்ோரர்களோக பஜ.தீபோ ேறறும் 
பஜ.தீபகனக ய்சர்கக உ�ர் 
நீதிேனறம் உத்ரவிட்டுள்ளது. 

ேனறந்் முனைோள் மு்ல்வர் 
பஜ�லலி்ோ கடேந்் 2008-09-ம்  
ஆணடுககோை ப்சல்வ வரி 
கணகனக ் ோககல் ப்சய�வில்னல 
எை வருேோைவரித துனறயிைர் 
பஜ�லலி்ோ மீது வழககு 
ப்ோடேர்ந்திருந்்ைர். 

இந்் வழககிலிருந்து பஜ� 

லலி்ோனவ விடுவிதது வரு 
ேோைவரி யேல்முனறயீட்டு தீர்ப் 
போ�ம் கடேந்் 2008-ம் ஆணடு 
உத்ரவிட்டேது. 

இந்் உத்ரனவ எதிர்தது 

வருேோைவரித துனற ்சோர்பில் 
்ோககல் ப்சய�ப்பட்டே யேல் 
முனறயீட்டு வழககு நீதிபதிகள் ஆர். 
ேகோய்வன, பஜ.்சத�நோர�ண 
பிர்சோத ஆகிய�ோர் அடேஙகி� 
அேர்வில் நிலுனவயில் இருந்து 
வருகிறது. பஜ�லலி்ோ ேனறந்து 
விட்்டே்ோல் அவரது ்சட்டேப்பூர்வ 
வோரிசு்ோரர்களோை பஜ.தீபோ 
ேறறும் பஜ.தீபகனக இந்் 
வழககில் எதிர்ேனு்ோரர்களோக 
ய்சர்கக அனுேதி யகோரி வரு 
ேோைவரித துனற ்சோர்பில் ேனு 
்ோககல் ப்சய�ப்பட்டேது. 

இந்நினலயில் இந்் வழககு 
யநறறு மீணடும் இய் அேர்வில் 
வி்சோரனணககு வந்்து. அப்யபோது  
இந்் வழககில் எதிர் ேனு்ோரர் 
களோக பஜ.தீபோ, பஜ.தீபகனக 
ய்சர்கக அனுேதி�ளித் நீதிபதி 
கள், வி்சோரனணன� வரும் ஏப்ரல்  
மு்ல் வோரததுககு ்ள்ளி னவத 
துள்ளைர். 

யேலும், இந்் வழககு ப்ோடேர் 
போை ஆவணஙகனள தீபோ 
ேறறும் தீபக ்ரப்புககு வழஙக 
வருேோைவரித துனறககு நீதிபதி 
கள் உத்ரவிட்டுள்ளைர். 

உடுமலல அருபக பிளஸ 1 மாணவர் தறசகாலல
 �உடும்ை

திருப்பூர் ேோவட்டேம் உடுேனல அருயக 
கணியூரில் ்னி�ோர் யேல்நினலப் 
பள்ளி ப்ச�ல்பட்டு வருகிறது. இஙகு 
பிளஸ 1 படிதது வரும் ய்சோழேோ 
ய்வி கிரோேதன்ச ய்சர்ந்் ேோணவர் 
ஒருவர், யநறறு ேோனல பள்ளியின 
ேோடியில் இருந்து குதிதது, ் றபகோனல 
ப்சயது பகோணடே்ோகக கூறப்படு 
கிறது. 

்கவல் அறிந்் கணியூர் யபோலீஸோர், 
்சம்பவ இடேததுககு ப்சனறு ்சடேலதன் 
மீட்டு, பியர் பரிய்சோ்னைககோக 
உடுேனல அரசு ேருததுவேனைககு 
அனுப்பி னவத்ைர்.

இதுகுறிதது யபோலீஸோர் கூறும்யபோது, 

‘‘பள்ளியில் நனடேபபறற திருப்பு்ல் 
ய்ர்வில், ேோணவர் முனறயகட்டில் 
ஈடுபட்டே்ோகவும், இ்ைோல் ஆசிரி�ர் 
அடித்்ோகவும், ்னலனே�ோசிரி�ர் 
அனறககு அனழததுசப்சனறு வி்சோரித் 
்ோகவும் கூறப்படுகிறது. 

இச்சம்பவததுககு பினையர ேோடியில்  
இருந்து குதிதது ேோணவர் ் றபகோனல  
ப்சயதுபகோணடே்ோக, ்சக ேோணவர் 
களிடேம் நடேததி� வி்சோரனணயில் 
ப்ரி�வந்துள்ளது. முழுனே�ோை 
வி்சோரனணககுப் பிறகு உரி� 
நடேவடிகனக எடுககப்படும்’’ எனறைர்.

இதுப்ோடேர்போக ேோவட்டே கல்வி  
அலுவலர் பழனி்சோமியிடேம் யகட்டே 
யபோது, ‘‘ேோணவர் ் றபகோனல ப்சயது 

பகோணடே்ோக கூறப்படும் ்சம்பவததில்  
ஆசிரி�ர்களிடேமும், கணகோணிப்போள 
ரிடேமும் ்னித்னிய� வி்சோரனண 
நனடேபபறறு வருகிறது. பள்ளி ேோண 
வர்களிடேமும் வி்சோரிகக யவணடி 
யுள்ளது. 

முழுனே�ோை வி்சோரனணககு பினயப 
உணனே�ோை கோரணம் ப்ரி�வரும்’’ 
எனறோர். உயிரிழந்் ேோணவரின உற 
விைர்கள், ்சக ேோணவர்கள் உடு 
ேனல அரசு ேருததுவேனையில் திரண 
டுள்ளைர். 

ேோணவர் ்றபகோனல ப்சயது 
பகோணடே்ோல், இனறு (ேோர்ச 15) 
கணியூர் ் னி�ோர் பள்ளிககு விடுமுனற 
அறிவிககப்பட்டுள்ளது.

WW செல்வ ்வரி ்வழக்கிலிருந்து 
செயலலிதாவ்வ 
விடுவித்து ்வருமான்வரி 
மமலமுவையீட்டு தீர்ப்ாயம் 
கடந்த 2008-ம் ஆண்டு 
உத்தரவிட்டது.

வைணை பிரபந்த 
பாடசாவையில் 
மாணைர் சசர்்கவகை

 �சென்னை 
இந்து ்சே� அறநினல�த துனற  
யநறறு பவளியிட்டே ப்சயதிக 
குறிப்பில் கூறியிருப்ப்ோவது: 

பநம்யேலி ஆளவந்்ோர் 
நோ�கர் அறககட்டேனள ்சோர்போக  
நடேத்ப்படும் னவணவ பிரபந்்  
போடே்சோனலயில் ்ஙகி பயிலும்  
ேோணவர்களுககோை ய்சர்கனக  
விணணப்பஙகள் வரயவறகப் 
படுகினறை. விணணப்ப்ோரர்கள் 
இந்துககளோக இருகக யவணடும்.  
இந்் அறககட்டேனள நிர்வோகத 
தின மூலம் பயிலும் ேோணவர் 
களுககு உணவு, சீருனடே, உனற 
விடே வ்சதிகளுடேன கூடி� கட்டேண 
மில்லோேல் பயிறசி வழஙகப்படும், 
ஊககத ப்ோனக�ோக ேோ்ம் ரூ.3  
ஆயிரம் வழஙகப்படும். கடேந்்  
12-ம் ய்தி மு்ல் விணணப்பங 
கள் பபறப்பட்டு வருகிறது. ஏப்ரல்  
12-ம் ய்தி வனர விணணப்பங 
கள் வரயவறகப்படுகினறை.

இந்து ்சே� அறநினல�த 
துனறயின https:/hrce.tn.gov.in  
எனற இனண�்ளததில் பதி 
விறககம் ப்சயது உரி� ்சோனறு 
களுடேன விணணப்பிககலோம்.

CHENNAI

sushant.chandel@hindutamil.co.in


