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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை 
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள் 

பின்்கொடு இள� ளடப் தசெய்து 
9773001174 எண்ணுக்கு அனுப்பேவும்.

மின்னஞ்சல்: 
circ@thehindutamil.co.in

மார்ச் மாதச் சநதா – ரூ.201, 
ஆண்டுச் சநதா – ரூ.2,314
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SS சென்னை விமானை நி்ையம் எதிரே உள்ள திரிசூைம் பகுதியில் அறநி்ையத் து்றக்கு சொந்தமானை இடத்தில் ஆக்கிேமித்து கடடபபடடிருந்த வீடுகளுக்கு 
நீதிமனற உத்்தேவினபடி அதிகாரிகள ரேற்று சீல் ் ைக்க ைந்தனைர். இ்தற்கு எதிர்பபு ச்தரிவித்து அபபகுதி மக்கள ரபாோடடத்தில் ஈடுபடடனைர். அபரபாது, சிைர் 
அருகில் இருந்த செல்ரபான டைர் மீது ஏறி எதிர்பபு ச்தரிவித்்தனைர்.  படங்கள்: எம்.முத்து்கணேஷ்

திரிசூலம் சிவசக்தி நகரில் ககோயில் இடத்தில் உள்ள

ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளுக்கு சீல் வைக்க எதிர்ப்பு
z ப�ொதுமக்கள் ப�ொரொடிய நிலையில் நடவடிகல்க பெொடரும் என அறிவிப்பு

 ��ல்ைொவரம்
பல்லாவரத்தை அடுததை திரிசூ்ம் 
சிவசக்தி நகரில திரிசூ் நலாதைர் 
ககலாயிலுக்குச் சசலாநதைமலான 61.04 
ஏக்கர் நி்ம் உள்ளது. அநதை 
நி்த்தை ஆக்கிரமிதது 1,257 
வீடுகள கட்டபபடடுள்ளன.

இதைனி்்டகே இநது அறநி்் 
ேத து்றக்கு சசலாநதைமலான இ்டத்தை  
மீடடு ககலாயில இ்டமலாக அறிவிக்க  
கவண்டும் எனக்ககலாரி நீதிமனறத 
தில வழக்கு சதைலா்டரபபடடிருநதைது. 
இநதை வழக்்க விசலாரிததை நீதி 
மனறம், முதைலகட்டமலாக 54 வீடு 
க்்ள கலாலி சசய்து இநது அறநி்்த  
து்றயி்டம் ஒபப்்டக்க உததைர 
விட்டது. இ்தைேடுதது, ஆக்கிர 
மிபபுக்்ள அகறற 3 மு்ற ந்ட 
வடிக்்க எடுக்கபபடடும், சி் 

கலாரணஙக்ளலால தை்்டபட்டது.
இ்தைேடுதது, கநறறு கலா்் 

இநது அறநி்்ேத து்ற சசஙகல 
படடு உதைவி ஆ்ணேர் ்டசுமி 
கலாநதை பலாரதிதைலாசன, சசேல அலு 
வ்ர் சக்தி ஆகிகேலார் தை்்்ம 
யில, 150-க்கும் அதிகமலான ஊழிேர் 

கள, ஆக்கிரமிபபு வீடுகளுக்கு ‘சீல’  
்வக்க திரிசூ்ம் வநதைனர். இ்தை 
ேறிநதை அபபகுதி மக்கள ஆயிரத 
துக்கும் கமறபடக்டலார் ஒனறு  
திரண்டு, அதிகலாரிக்்ள வரவி்டலா 
மல தைடுதது வலாக்குவலாதைததில ஈடு 
பட்டனர். முனசனச்சரிக்்க ந்ட 

வடிக்்கேலாக, அபபகுதியில  
100-க்கும் கமறபட்ட கபலாலீஸலார் 
குவிக்கபபட்டனர்.

இதைறகி்்டயில, ‘சீல’ ்வப 
பதைறகு எதிர்பபு சதைரிவிதது, ஒருவர்  
தீக்குளிக்க முேனறலார். மறசறலாரு 
வர் சசலகபலான ்டவரில ஏறி, தைற 
சகலா்் முேறசியில ஈடுபட்டலார். 
பினனர், நீதிமனற உததைர்வ எடுத 
துக் கூறி, கபலாரலாட்டததில ஈடு 
பட்டவர்களி்டம் சமலாதைலான கபச்சு 
வலார்த்தையில அதிகலாரிகள ஈடு 
பட்டனர்.

சதைலா்டர்நது, 3 க்்டகள, 10 வீடு 
களுக்கு மடடும் அதிகலாரிகள ‘சீல’  
்வததைனர். இநதை ந்டவடிக்்க 
சதைலா்டரும் எனறு அபகபலாது அதி 
கலாரிகள தைரபபில சதைரிவிக்கபபட 
டுள்ளது.

வருவாய் துறையினறை தாக்கியவர்கறை 
ற்கது செய்யக் க்காரி க�ாைாட்டம்

 �திருவள்ளூர்
ஆர்.கக.கபட்்ட அருகக ரலாஜலா நகரததில இ்வச வீடடு 
ம்னகள சபறற படடிேலின மக்களுக்கு ம்ன்ே  
அ்ளவீடு சசய்து வழஙகிேதைறகு எதிர்பபு சதைரிவிதது, 
சதைலா்டர்நது ஒரு பிரிவினர் கபலாரலாட்டம் ந்டததி 
வருகினறனர்.
இதைனஒரு பகுதிேலாக க்டநதை 24-ம் கதைதி சி்ர் மறிேலில  
ஈடுபட்டனர். இ்தைேடுதது, அஙகு ஆர்.கக.கபட்்ட வட 
்டலாடசிேர் தைமேநதி, வருவலாய் ஆய்வலா்ளர் சஜே்டசுமி  
மறறும் கிரலாம நிர்வலாக அலுவ்ர்கள கபச்சுவலார்த்தை 
ந்டததைச் சசனறனர். அவர்க்்ள சி்ர் சி்றபிடிதது 
தைலாக்கினர். இதுகுறிதது தைகவல அறிநதை கலாவலது்றயினர் 
பினனர் அவர்க்்ள பததிரமலாக மீட்டனர்.

இநநி்்யில, ரலாஜலாநகரததில வட்டலாடசிேர் உள 
ளிட்ட வருவலாய்த து்ற அலுவ்ர்க்்ள தைலாக்கிேவர் 
க்்ள ் கது சசய்ேக் ககலாரி, மலாவட்ட ஆடசிேர் அலு 
வ்கம் முனபு தைமிழநலாடு வருவலாய்த து்ற அலுவ்ர்கள  
சஙகம் சலார்பில ஆர்பபலாட்டம் ந்்டசபறறது. இதில 
மலாவட்ட தை்்வர் மணிகண்்டன, சசே்லா்ளர் சஜேகர் 
பிரபு, தைமிழநலாடு அரசு ஊழிேர் சஙக மலாவட்ட சசே்லா்ளர்  
பலாண்டுரஙகன உளளிடக்டலார் பஙககறறனர். பினனர் 
ஆடசிேர் ஆலபி ஜலான வர்கீஸி்டம் ககலாரிக்்க மனு 
அளிததைனர்.

ஏடிஎம் இயந்திரத்த க�ொள்ளையடிப்பதற�ொ�

ஓட்டுநரை க�ொன்று �ொர் �டத்தல்
Sz3 பேரை ரைது செய்த செஙைலேட்டு பேோலீஸோர்

 �பெங்கல்�ட்டு
சசஙகலபடடு கலால ்டலாக்ஸி 
ஓடடுநர் சகலா்்யில 3 கபர்  
்கது சசய்ேபபட்டனர். 
ஏடிஎம் இேநதிரத்தை சகலாள 
்்ளேடிபபதைறகலாக ஓடடுந்ர  
சகலானறுவிடடு கலா்ர க்டததிச்  
சசனறது விசலார்ணயில 
சதைரிேவநதுள்ளது.

க ச லா ழிஙக நலலூ்ர 
அடுததை அரசனகழனி்ேச்  
கசர்நதைவர் அர்ஜஜுன (30). தைனி 
ேலார் நிறுவன கலால ்டலாக்ஸி  
ஓடடுநரலான இவர், கநறறு 
முனதினம் வல்ம் அருகக  
சகலா்் சசய்ேபபடடுக் 
கி்டநதைலார்.

இதுகுறிதது வழக்கு 
பதிநதை சசஙகலபடடு 
தைலாலுகலா கபலாலீஸலார் 5 தைனிப 
ப்்ட அ்மதது சகலா்் 
ேலாளிக்்ள கதைடி வநதைனர். 
இநநி்்யில கலார் புக்கிங  
சசய்தை சசலகபலான எண்்ண 
்வதது குறறவலாளிக்்ள 
கபலாலீஸலார் ் கது சசய்துள 
்ளனர். இதுபறறி கபலாலீஸ் 

தைரபபில கூறபபடுவதைலாவது:
இநதை சகலா்்யில முக்கிே  

குறறவலாளிேலான சபரம்ப 
லூர் மலாவட்டம் கரிேனூ்ரச் 
கசர்நதை பிரசலாத எனபவர் தைனது  
ஊர்க்கலாரர்க்ளலான திரு 
மூர்ததி, கடடிமுதது ஆகிகேலா 
ரு்டன கசர்நது விழுபபுரம் 
அருகக உள்ள ஏடிஎம் இேந 
திரத்தை உ்்டக்க திட்டம்  
தீடடியுள்ளலார் . சகலாள்்ள 
ேடிதது விடடு தைபபிததுச் 
சசல் இவர்களுக்கு கலார்  
கதை்வபபட்டதைலால தைலாம்பரம் 

சமபஸ்ஸில இருநதைபடி தைனி 
ேலார் கலால ்டலாக்ஸி கலார் புக் சசய் 
துள்ளனர். அபகபலாது வநதை  
அர்ஜஜுன கலாரில பேணிததுள 
்ளனர். சசஙகலபடடு வநதைதும்  
கலா்ர விடடுவிடடு இறஙகி ஓடு 
மலாறு கூறியுள்ளனர். இதில 
இருதைரபபும் இ்்டகே வலாக்கு 
வலாதைம் ஏறபட்டதைலால அர்ஜஜு ன  
சகலா்் சசய்துவிடடு கலா்ர 
திருடி தைபபி உள்ளனர்.

பினனர் அநதை கலா்ர கமல 
மருவததூர் அருகக நிறுததி 
விடடு கபருநதில ஏறி 5 கபரும்  
தைஙக்ளது ஊரில இருநதுள்ள 
னர். தைனிபப்்ட கபலாலீஸலார் 
அஙகு வி்ரநது 3 ் கது சசய் 
தைனர். தைபபிகேலாடிே இருவ்ர  
கதைடி வருகினறனர்.

இதைனி்்டகே ஓடடுநர் 
சகலா்்யில அவரது குடும் 
பததுக்கு இழபபீடு ககலாரி கலால  
்டலாக்ஸி ஓடடுநர்கள சதைலாழிற 
சஙகம் சலார்பில சசங்க 
மலாவட்ட ஆடசிேர் ஆ.ர.ரலாகுல  
நலாததி்டம் மனு அளிக்கப 
படடுள்ளது.

SS சகா்ையானை அர்்ஜுன.

ற்கவண்டூர ஏரிறய மீட்கக் க்காரி 
திருவள்ளூர விவொயி்கள் ஆர்ப�ாட்டம்

 �திருவள்ளூர்
திருவளளூர் அருகக ் கவண்டூரில சுமலார் 172 ஏக்கர் 
பரபப்ளவு சகலாண்்ட ஏரி உள்ளது. நீர் வ்ளதது்றயின 
கீழ உள்ள இநதை ஏரியின மூ்ம் சுமலார் 600 ஏக்கர் 
விவசலாே நி்ஙகள பலாசன வசதி சபறறுவநதைன.
இநநி்்யில, இக்கு்ளம் ஆக்கிரமிபபுக்குள்ளலா 
னது. இ்தை மீடடு நீர்பலாசன வசதி ஏறபடுததை கவண்டும்  
எனக் ககலாரி, தைமிழநலாடு விவசலாயிகள சஙகம் மறறும்  
்கவண்டூர் ஏரி மீடபுக்குழு சலார்பில கநறறு மலாவட்ட  
ஆடசிேர் அலுவ்கம் முனபு ஆர்பபலாட்டம் ந்்டசபறறது.  
விவசலாயிகள சஙக மலாவட்ட தை்்வர் ஜி.சம்பத உளளிட்ட  
விவசலாயிகள பஙககறறனர். பினனர் மலாவட்ட வருவலாய்  
அலுவ்ர் அகசலாகனி்டம் மனு அளிக்கபபட்டது.

கதொல்லியல் து்ை விதி�்ளை மீறி �ட்டப்பட்டதொ�

�ொஞ்சிபுைததில் 2 மொடிக் �ட்டிடம் இடிப்பு
 �்கொஞ்சிபுரம்

கலாஞ்சிபுரததில சதைலாலலிேல து்ற  
விதிக்்ள மீறி ்வகுண்்ட 
சபருமலாள ககலாயில அருகக கட்டப 
படடிருநதைதைலாக 2 அடுக்கு மலாடி 
கடடி்டம் நீதிமனற உததைரவுபபடி 
கநறறு இடிதது அகறறபபட்டது.

கலாஞ்சிபுரம் அருடசபருஞ் 
சசலவி சதைருவில வசிபபவர் அருள 
கஜலாதி. இவருக்கும் இவரது அருகில  
வசிபபவருக்கும் இ்்டயில ஏற 
பட்ட பிரச்சி்ன்ேத சதைலா்டர்நது  
சசன்ன உேர் நீதிமனறததில  
அவர் வழக்கு சதைலா்டர்நதைலார். இநதை  
வழக்கு விசலார்ணயினகபலாது 

சதைலாலலிேல து்ற அனுமதி 
யினறி அதது்ற கடடுபபலாடடில  
உள்ள ககலாயில அருகக விதிமீறி  
கடடி்டம் கட்டபபடடிருபபதைலாகக் 
சதைரிவிக்கபபட்டதைலாக கூறபபடு 
கிறது. இதைனலால இநதை வீட்்ட 
இடிக்க நீதிமனறம் உததைரவிட்டது.

இ்தைத சதைலா்டர்நது மலாநகரலாடசி 
அதிகலாரிகள, மினசலாரம், வருவலாய், 
கலாவல து்ற அதிகலாரிகள என  
50-க்கும் கமறபடக்டலார் முனனி்் 
யில 2 மலாடி கடடி்டம் இடிக் 
கபபட்டது. இ்தைப பலார்தது அருள 
கஜலாதி குடும்பததினர் குழந்தை 
களு்டன சவளியில நினறபடி கதைறி 

அழுதை சம்பவம் அநதைப பகுதியில 
கசலாகத்தை ஏறபடுததிேது.

இடிக்கபபட்ட வீடு அருகக ப்  
சபரிே கடடிஙகள உள்ளன. அ்வ 
மு்றபபடி சதைலாலலிேல து்ற 
அனுமதியு்டனதைலான கட்டபபடடுள 
்ளதைலா எனபது சநகதைகம் எனகிறலார் 
கள. இதைனலால அததை்கே கடடி்ட  
உரி்மேலா்ளர்கள ப்ர் க்க்கத 
தில உள்ளதைலாகக் கூறபபடுகிறது. 
அகதைகநரம் அனுமதி சபறலாமல  
இவவ்ளவு சபரிேகடடி்டத்தை 
கட்ட எபபடி மலாநகரலாடசி அதிகலாரி 
கள அனுமதிததைனர் எனறும் சமூக 
ஆர்வ்ர்கள ககளவி எழுபபினர்.

SS திரிசூைத்தில் ஆக்கிேமிபபு வீடுகளுக்கு சீல் ் ைக்கும் அதிகாரிகள.

�ய ெச��
ெபய�மா�ற�

வ��ள�பர�க�

I, Janavaris Paldano Pra-
bu Paldano R/o 28/32, 1st 
Cross Street,thiruvalluvar 
Nagar, Besant Nagar, Chen-
nai- 600090 have changed 
my minor daughter’s name 
from Sarah Rose to Sarah 
Rose Prabu for all purposes.

ெபா� அ����

ெபா�

அரசியல், சமூ்க அமைப்பு்கள் 
தங்களது சசய்தி்கமள எங்களது 

நாளிதழுக்கு மின்னஞசல் 
வழியா்க அனுப்பலாம்.
மின்னஞ்சல் முகவரி:

press.release@hindutamil.co.in

மொதவரததில் ்பொதொளை சொக�்்ட்ய சுததம் கசயதப்பொது

விஷ வொயு ்தொக்கி க்தொழிலொளி உயிரிழப்பு
 �பெனலன

திருசநலகவலி்ேச் கசர்நதைவர் சநலசன (26), 
தைஞ்சலாவூர் மலாவட்டத்தைச் கசர்நதைவர் ரவிகுமலார் 
(40). இவர்கள இருவரும் அம்பததூர் அடுததை  
சூரபபடடு பகுதியில தைஙகி தைனிேலார் நிறுவனம்  
ஒனறில பணி சசய்து வநதைனர். இநநி்்யில, 
மலாதைவரம் முததுமலாரிேம்மன ககலாயில சதைருவில 
பலாதைலா்ள சலாக்க்்ட்ே அகறறும் பணியில 
இருவரும் கநறறு பிறபகல ஈடுபட்டனர்.

அபகபலாது, எதிர்பலாரலாதைவிதைமலாக சலாக்க்்ட 
யில இருநது விஷவலாயு கசிநது இருவருக்கும் 
மூச்சு திணறல ஏறபடடு கலாலவலாய் சலாக்க்்டக்குள  

மேஙகி விழுநதைனர். இதுகுறிதது தைகவ்றிநதை  
மலாதைவரம் கபலாலீஸலார் மறறும் தீே்ணபபு ப்்ட  
வீரர்கள, இருவ்ரயும் மீடடு மருததுவம்னக்கு 
சகலாண்டு சசனறனர்.

மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்
அவர்க்்ள பரிகசலாதிததை மருததுவர்கள 

சநலசன ஏறகனகவ இறநதுவிட்டதைலாக சதைரிவிததை 
னர். ரவிகுமலார் உயிருக்கு ஆபததைலான நி்்யில 
ஸ்்டலானலி அரசு மருததுவம்னயில சிகிச்்ச 
சபறறு வருகிறலார். இதுகுறிதது கபலாலீஸலார் 
சதைலா்டர்நது விசலார்ண கமறசகலாண்டுள்ளனர்.

ப�ொயில் நில ஆககிரமிப்்ப தடுக� பவண்டிய அைநி்லயத து்ை

தூக்�ததில் இருப்்ப்தொ� நீதி்பதி�ள் �ணடனம்
 �பெனலன

ககலாயில நி் ஆக்கிரமிபபுக்்ள 
தைடுக்க கவண்டிே அறநி்்ேத 
து்ற எநதைசவலாரு ந்டவடிக்்கயும் 
எடுக்கலாமல தூக்கததில இருபப 
தைலாக சசன்ன உேர் நீதிமனற 
தை்்்ம நீதிபதி அமர்வு கண்்ட 
னம் சதைரிவிததுள்ளது.

திருவளளூர் மலாவட்டம் சபலான 
கனரியில உள்ள கலா்ளததீஸ்வரர் 
ககலாயிலுக்கு சசலாநதைமலான 18.72  
ஏக்கர் நி்ததில உள்ள ஆக்கிர 
மிபபுக்்ள அகறற உேர் நீதி 
மனறம் ஏறசகனகவ உததைரவிடடு 
இருநதைது.

இநதை உததைர்வ மு்றேலாக 
அமலபடுததைவில்் எனக்கூறி 
மனுதைலாரர் சீனிவலாசன சதைலா்டர்நதை 
நீதிமனற அவமதிபபு வழக்கு 
தை்்்ம நீதிபதி முனீஷவர்நலாத 
பண்்டலாரி மறறும் நீதிபதி என.மலா்லா  
ஆகிகேலார் அ்டஙகிே அமர்வில 

கநறறு விசலார்ணக்கு வநதைது.
அபகபலாது அறநி்்ேத து்ற 

தைரபபில, ககலாயிலுக்கு சசலாநதைமலான  
ஆக்கிரமிபபுகளில 14 ஆக்கிரமிபபு 
கள அகறறபபடடு விட்டதைலாகவும், 
மீதைமுள்ளவற்ற அகறற அவ 
கலாசம் கதை்வ எனறும்,  தைறகபலாது 
வ்ர 1100 ஏக்கர் நி்ம் மீடகபபட 
டுள்ளதைலாகவும் சதைரிவிக்கபபட்டது.

அபகபலாது குறுக்கிடடு நீதிபதி 
கள கூறிேது: ககலாயில நி்ஙகள  
சதைலா்டர்நது ஆக்கிரமிக்கபபடு 
கினறன. அ்தை தைடுக்க கவண்டிே  
அறநி்்ேத து்ற தூக்கததில  
இருக்கிறது. ஆரம்பததிக்கே 
தைடுதது நிறுததியிருநதைலால இவவ 
்ளவு வழக்குகள சதைலா்டரபபடடு 
இருக்கலாது. அதிகலாரிகள சம்ப 
்ளத்தை மடடும் வலாஙகிக் சகலாண்டு 
ககலாயில ந்ன கருதி எநதை ந்ட 
வடிக்்கயும் எடுபபதில்். 

ஆக்கிரமிபபுகள சதைலா்டர்பலான  

வழக்குகள உேர் நீதிமனறததுக்கு 
வநது உேர் நீதிமனறம் உததைரவு 
கபலாட்டலாலும் ஆக்கிரமிபபுக்்ள 
அகறற மு்றேலாக எநதை ந்டவடிக் 
்கயும் எடுபபதில்். தைமிழகத 
தில வர்லாறறு சிறபபுமிக்்க ப்  
ககலாயிலகள இனனும் மு்றேலாக  
பரலாமரிக்கபப்டலாமல இருபபதைற 
கும் அதிகலாரிகளின சசேலபலாடின 
்மகே கலாரணம். 

50 ஆண்டுக்ளலாக ஆக்கிரமிபபு 
க்்ள அனுமதிதது விடடு, க்டநதை  
ஓரலாண்டு கலா்மலாக கண்து்்டப 
பலாக ஆக்கிரமிபபுக்்ள அகறற 
ந்டவடிக்்க எடுதது வருகிகறலாம் 
எனக்கூறுவது ஏறபு்்டேதைல். 
ககலாயில நி்ஙக்்ள குததை 
்கக்கு விடுவ்தையும் அதிகலாரிகள  
மு்றேலாக ந்்டமு்றபபடுததைலா 
தைது கவதை்னேளிக்கிறது. இவ 
வலாறுகூறி விசலார்ண்ே 3 வலாரங 
களுக்கு தைளளி ்வததுள்ளனர்.
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