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ஸ்டாப் லைன் விதிமீறலில் ஈடுபட்தடாக 

சென்னையில் 3,702 பேர் மீது வழக்கு
 zசென்லனை

ஸ்டாப் லைன் விதிமீறல்களில 
ஈடுபட்தடா்க சென்லனையில ஒரே 
நடாளில 3,702 வடா்கனைங்கள் மீது 
ரபடாக்குவேத்து ரபடாலீஸடார் வழக் 
குப் பதிவு செய்துள்்ளனைர்.

சென்லனையில விபத்து, 
விபத்து உயிரிழப்பு மற்றும் ரபடாக் 
குவேத்து சநரிெலை குலறக்்க 
ரபடாக்குவேத்து ரபடாலீஸடார் 
பலரவறு சதடா்ர் ந்வடிக்ல்க 
்கல்ள எடுத்து வருகின்றனைர். 

அதன் ஒரு பகுதியடா்க விதி 
மீறல வடா்கனை ஓடடி்களுக்கு 
உயர்த்தப்பட் அபேடாதத் 
சதடால்க விதிக்்கப்படடு வரு 
கிறது. குடித்து விடடு வடா்க 
னைம் ஓடடுதல, செலசமட 
அணியடால இருெக்்கே 
வடா்கனைம் ஓடடுதல மற்றும் பின் 
இருக்ல்கயில அமர்ந்து பயணித் 
தல, சீட சபலட அணியடாமல ்கடார் 
ஓடடுதல, ஒரே இருெக்்கே 
வடா்கனைத்தில 3 ரபர் பயணித் 
தல, வடா்கனை பந்லதயத்தில ஈடு 

படுதல ஆகியவற்றுக்கு அபேடா 
தம் விதிக்்கப்படடு வருகிறது.

சாலையில் இலையூறு
இந்நிலையில சிக்னைலை மீறு 

தல, திருப்பம் இலைடாத இ்த் 
தில திரும்புதல, நிறுத்தல 
ர்கடாடல் தடாண்டி நிறுத்துதல 
(ஸ்டாப் லைன்) உள்ளிட் 
பலரவறு விதிமீறல்கள் ரபடாக்கு 
வேத்து சநரிெலுக்கு வழிவகுப் 
பது மடடுமின்றி மற்ற ெடாலைப் 
பயனைடா்ளர்்களுக்கும் இல்யூறு 
ஏற்படுத்தி வருவதடா்கவும் குற்றச் 
ெடாடடு எழுந்தது.

150 இைங்களில் சசாதலை
இதுரபடான்ற விதிமீறல்களில 

ஈடுபடுபவர்்கல்ள ்கண்்கடா 
ணிக்்க ரநற்று முன்தினைம் 
சென்லனை சபருந்கரின் 150 
முக்கிய ரபடாக்குவேத்துச் ெந்திப் 
பு்களில சிறப்பு ந்வடிக்ல்க ரமற் 
ச்கடாள்்ளப்பட்து. 

வடா்கனை நிறுத்த ர்கடாடல் 

தடாண்டி நிறுத்தப்பட் வடா்கனைங 
்கல்ள வீடிரயடா, புல்கப்ப்ம் 
எடுத்து வழக்கு பதிவு செய்யப் 
பட்து. ரநற்று முன்தினைம் 
மடடும் 3,702 வழக்கு்கள் 
பதிவு செய்யப்பட்னை. விதி 
மீறல்களில ஈடுபடும் வடா்கனைங 
்கள் மீது படாேபடெம் இன்றி 
ந்வடிக்ல்க எடுக்்கப்படும் எனை 
ரபடாக்குவேத்து ்கடாவல கூடு 
தல ஆலையர் ்கபில குமடார் 
சி.ெேத்்கர் எச்ெரித்துள்்ளடார்.

‘இந்து தமிழ் திலெ’ - ‘வடாககரூ’ இலைந்து ந்த்திய

பேோட்டிகளில் சவற்றி சேற்்ற மோணவர்களுக்கு ேரிசுகள்
hh செஙலக, திருவள்ளூர் மடாவட் ஆடசியர்கள் வழஙகினைர்

 zசென்லனை
செங்கலபடடு, திருவள்ளூர் மடாவட்த் 
தில ‘இந்து தமிழ் திலெ’ நடாளிதழ் 
மற்றும் ‘வடாக்்கரூ’ இலைந்து பள்ளி 
மடாைவர்்களுக்்கடா்க ந்த்திய ரபடாடடி 
்களில சவற்றி சபற்றவர்்களுக்கு 
மடாவட் ஆடசியர்்கள் ெடான்றிதழ் மற் 
றும் பரிசு்கல்ள வழஙகி படாேடாடடினைர்.

நல்ப்பயிற்சி செய்ய ரவண்டி 
யதன் அவசியத்லதக் குழந்லத 
்களி்ம் வி்ளக்கி அவர்்கல்ள தினை 
மும் ந்க்்கப் பழக்்கப்படுத்தும் வல்க 
யில, ‘இந்து தமிழ் திலெ’ நடாளிதழ் 

மற்றும் வடாக்்கரூ இலைந்து 
‘ந்ந்தடால நன்லமரய ந்க்கும்’ 
எனும் விழிப்புைர்லவத் தூண்டும் 
ரபடாடடி்கல்ள ந்த்துகின்றனை.

இப்ரபடாடடி்களில அேசுப் பள்ளி 
்களில படிக்கும் மடாைவ, மடாைவி 
்கள் பஙர்கற்றனைர். 3,4,5-ம் வகுப்பு 
மடாைவர்்களுக்கு வண்ைம் தீடடும் 
ரபடாடடி, 6,7,8-ம் வகுப்பு மடாைவர் 
்களுக்்கடானை ஜூனியர் ்கடடுலேப் 
ரபடாடடியடா்க “நல்ப் பயிற்சியின் 
நன்லம்கள்’ எனும் தலைப்பிைடானை 
்கடடுலேப் ரபடாடடி ஆகியலவ ந்த்தப் 

பட்னை. ரமலும் 9-ம் வகுப்பு 
முதல 12-ம் வகுப்பு வலே சீனியர் 
்கடடுலேப் ரபடாடடியடா்க “நம் 
வடாழ்க்ல்க முலற்களில நல்யின் பங 
கும் பயனும்’ எனும் தலைப்பில  ்கட 
டுலேப் ரபடாடடியும் ந்த்தப்பட்து.

இப்ரபடாடடி்களில செங்கலபடடு 
மடாவட்த்தில சவற்றி சபற்ற 9 
மடாைவ, மடாைவி்களுக்கு பரிெளிக் 
கும் விழடா மடாவட் ஆடசியர் அலு 
வை்க கூட் அேஙகில நல்சபற்றது. 
ஆடசியர் ேடாகுல நடாத் தலைலம 
வகித்து சவற்றி சபற்ற 9 மடாைவ, 

மடாைவி்களுக்கு ெடான்றிதழ், பரிசு 
்கல்ள வழஙகினைடார்.

இரதரபடால, திருவள்ளூர் மடாவட 
்த்தில, மடாவட் அ்ளவில சவற்றி 
சபற்ற 9 ரபருக்கு பரிெளிக்கும் விழடா 
ஆடசியர் அலுவை்க கூட் அேஙகில 
நல்சபற்றது. சவற்றி சபற்ற பள்ளி 
மடாைவ, மடாைவியர் 9 ரபருக்கு 
ஆடசியர் ஆலபி ஜடான் வர்கீஸ 
ெடான்றிதழ், பரிசு்கல்ள வழஙகினைடார். 
அப்ரபடாது, மடாவட் முதன்லமக் 
்கலவி அலுவைர் ேடாமன் உ்ன் 
இருந்தடார்.

hÏ ‘இந்து தமிழ் திலெ’ நடாளிதழ் மற்றும் ‘வடாககரூ’ இலைந்து பள்ளி மடாைவர்களுககடாக ந்த்திய பபடாடடிகளில் சவற்றி சபற்றவர்களுககு செஙகல்படடு மடாவட் 
ஆடசியர் ரடாகுல்நடாத் ெடான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகலை வழஙகி படாரடாடடினைடார். (அடுத்த ப்ம்) திருவள்ளூர் மடாவட்த்தில் ஆடசியர் ஆல்பி ஜடான் வர்கீஸ ெடான்றிதழ் 
மற்றும் பரிசுகலை வழஙகி படாரடாடடினைடார். உ்ன் மடாவட் முதன்லம கல்வி அலுவைர் ரடாமன்.

பிரதமர் பமடாடியின் இலைய ெபகடாதரருககு 

சென்னை மருத்துவம்னையில் சிகிச்ெ
 zசென்லனை

உ்லநை குலறவு ்கடாேைமடா்க பிேதமர் நரேந்திே 
ரமடாடியின் இல்ளய ெர்கடாதேர் பிே்கைடாத் 
தடாரமடாதேதடாஸ ரமடாடி சென்லனை அப்ரபடாரைடா 
மருத்துவமலனையில ரநற்று சிகிச்லெ சபற்றடார்.

பிே்கைடாத் தடாரமடாதேதடாஸ ரமடாடி (69), 
்க்ந்த சிை மடாதங்க்ளடா்க இந்தியடா முழுவ 
தும் ஆன்மி்க சுற்றுப்பயைம் ரமற்ச்கடாண்டு 
வருகிறடார். தமிழ்கத்தில ்கன்னியடாகுமரி, 
ேடாரமசுவேம், மதுலே உள்ளிட் இ்ங்களில 
உள்்ள ர்கடாயில்களில சுவடாமி தரிெனைம் 
செய்வதற்்கடா்க குடும்பத்து்ன் தமிழ்கம் 

வந்துள்்ளடார்.
சென்லனையில தஙகியிருந்த அவருக்கு 

ரநற்று ்கடாலை ரைெடானை சிறுநீே்க பிேச்சிலனை 
ஏற்படடுள்்ளது. இலதயடுத்து அவர் சென்லனை 
ஆயிேம் வி்ளக்கு கிரீம்ஸ ெடாலையில உள்்ள 
அப்ரபடாரைடா மருத்துவமலனையில அனுமதிக் 
்கப்பட்டார். மருத்துவர் குழு பரிரெடாதலனை 
செய்து ரதலவயடானை சிகிச்லெ்கல்ள அளித்த 
னைர். 

சிை மணி ரநேம் மருத்துவர்்களின் 
்கண்்கடாணிப்பில இருந்த அவர், மடாலையில 
மருத்துவமலனையிலிருந்து வீடு திரும்பினைடார்.

ஷீபடா வடாசுககு இரஙகல் சதரிவித்து தீர்மடானைம்

சென்னை மோமன்ற கூட்்டம் ஒத்தி்வப்பு
hh உறுப்பினைர் இறந்தடால் ரூ.5 ைடெம் வழஙக வலியுறுத்தல்

 zசென்லனை
சென்லனை மடாந்கேடாடசி மடாமன்றக் கூட 
்ம் ரமயர் பிரியடா தலைலமயில 
ரநற்று நல்சபற்றது. இக்கூட்த்தில, 
ெமீபத்தில உ்லநை படாதிப்படால இறந்த 
122-வது வடார்டு மடாமன்ற உறுப்பினைர் 
ஷீபடா வடாசுவின் மலறவுக்கு மவுனை 
அஞெலி செலுத்தப்பட்து. பின்னைர் 
இேங்கல தீர்மடானைம் நிலறரவற்றப் 
படடு, ஷீபடா வடாசுவு்ன் பணியடாற்றிய 
அனுபவம் குறித்து பைரும் ரபசினைர்.

இேங்கல தீர்மடானைத்தின் ரபடாது 
ரபசிய 42-வது வடார்டு இந்திய ்கம்யூ 
னிஸட ்கடசி மடாமன்ற உறுப்பினைர் 
ரேணு்கடா, ̀̀ெட்ப்ரபேலவ உறுப்பினைர் 
்கள் அவர்்க்ளது பணிக்்கடாைத்தில இறந் 
தடால அவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.2 
ைடெம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனைடால, 

மடாமன்ற உறுப்பினைர்்களுக்கு எதுவும் 
இலலை. எனைரவ வரும் படசஜட கூட்த் 
சதடா்ரில இதுகுறித்த அறிவிப்லப 
எதிர்படார்க்கிரறடாம்'' என்றடார்.

இதற்கு ரமயர் பிரியடா, ̀ `மடாமன்ற 
உறுப்பினைர்்கள் பதவியில இருக்கும் 
ரபடாது இறந்தடால மடாந்கேடாடசி ெடார்பில 
அவேது குடும்பத்துக்கு ரூ.1 ைடெம் 
வழங்கப்படும்'' என்றடார். அலதத் 
சதடா்ர்ந்து ரபசிய துலை ரமயர் 
மர்கஷ் குமடார், ``இந்த சதடால்கலய 
ரூ.1 ைடெத்திலிருந்து ரூ.5 ைடெமடா்க 
உயர்த்தி வழங்க சிறப்பு தீர்மடானைம் நிலற 
ரவற்றி அேசின் பரிசீைலனைக்கு அனுப்ப 
ரவண்டும்'' எனை ர்கடடுக்ச்கடாண்்டார்.

இலதயடுத்து ரமயர் பிரியடா, ̀̀துலை 
ரமயர் சதரிவித்துள்்ளது குறித்து முதல 
வரின் சிறப்பு ்கவனைத்துக்கு எடுத்துச் 

செலைப்படும்'' எனை உறுதியளித்தடார்.
இலதயடுத்து மடாமன்றக் கூட்ம் 

ஒத்திலவக்்கப்பட்து. முதலவர் 
ஸ்டாலின் பிறந்த நடாள் இன்று ச்கடாண் 
்டா்ப்படுவதடால, திமு்க ்கவுன்சிைர் 
்கள் அதில பஙர்கற்்க வெதியடா்க நடால்ள 
(மடார்ச் 2) மடாமன்றக் கூட்ம் நல் 
சபறும் எனை அறிவிக்்கப்பட்து.

்க்ந்த ஜனை.30-ம் ரததி ந்ந்த 
மடான்றக் கூட்த்தின்ரபடாது மதிமு்க 
உறுப்பினைர் ஜீவன், மடாமன்ற கூட்ம் 
தமிழ்த்தடாய் வடாழ்த்து்ன் சதடா்ங்க 
ரவண்டும் என்று ர்கடாரிக்ல்க லவத்தடார். 
அலதத் சதடா்ர்ந்து வழக்்கமடா்க 
திருக்குறளு்ன் சதடா்ஙகும் மடாமன்றக் 
கூட்ம் ரநற்று முதலமுலறயடா்க 
தமிழ்த்தடாய் வடாழ்த்து்ன் சதடா்ஙகியது 
குறிப்பி்த்தக்்கது.

அரசியல், சமூக அமைப்புகள் 
தஙகளது சசய்திகமள எஙகளது 

நாளிதழுக்கு மின்னஞசல் வழியாக 
அனுப்்பலாம்.  
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