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அயெசா வல், நவ.15-
மிச�ோரமில்உள்ளகல்கு

வோரியில்ஏற்பட்டவி்பத்
தில்சிக்கி8த�ோழிலோ்ளரகள
்பலியோனோரகள.
மிச�ோரம், நத்தியோல்

மோவட்டம்,மவ�ோரகிரோமத்
தில்�னியோரநிறுவனத்தின்
கல்குவோரிஒன்றுஇயங்கி
வருகிறது.
இங்கு த�ோழிலோ்ளர

கள ்பணியில் ஈடு்படடு
இருந�னர.
அபச்போது, திடீதரன

குவோரியில்கறகளஅதிக்ள
வில்�ரிநதுவிழுந�ன.இந�
�ம்்பவத்தில்12த�ோழிலோ

்ளரகளசிக்கிக்தகோண்டனர.
�கவல்அறிநதுஎல்்ல

்போதுகோபபு்ப்்டயினரஉ்ட
னடியோக அந� ்பகுதிக்கு
அனுபபி ்வக்கப்பட
்டனர.
த�ோ்டரநது,ச�சியச்பரி

்டர மீடபுப ்ப்்டயினர
இன்றுகோ்லஅந�்பகு
திக்கு த�ன்று மீடபுப
்பணி்யத�ோ்டங்கியது.
இரணடுஅதிகோரிகளமற

றும்்பணியோ்ளரகளஅ்டங்
கியஅந�குழுஇதுவ்ர,
வி்பத்தில்சிக்கிஉயிரிழந�
8த�ோழிலோ்ளரகளின்உ்டல்
க்்ளமீடடுஉள்ளன.

மிச�ோரம் 
கல்குவாரி விபத்தில் 

8 த�ாழிலாளரகள் பலி

திருச்சி, நவ. 15-–
திருச்சிமோவட்டம்முசிறி

்பகுதி்யச�ரந�வரரங்கநோ
�ன் (வயது32),மணிகண
்டன் (வயது24).இவரகள
இருவரும்தினமும்கோ்ல
யிலும்,மோ்லயிலும்் ்பக்
குகளில்முசிறி ்பகுதியில்
சுறறிவந�னர.அபச்போது
்பளளிக்குத�ல்லும்மோணவி
களி்டம்் ந�ோகச்பச்சுக்தகோ
டுத்துஅவரக்்ள�ங்கள
வ்லயில் விழச்த�ய்யும்
சநோக்கத்தில்த�யல்்படடு
வநதுஉள்ளனர.

இப்படிஇவரகளசுறறிய
நி்லயில் ஒரு மோணவி
இவரக்ளதுவ்லயில்விழுந
�ோர.ஆ்�வோரத்்�கூறி
்்பக்கில்அ்ழத்துத�ன்று
அந�மோணவியு்டன்உல்லோ
�ம்அனு்பவித்துவநதுள்ள
னர.இப்படியோக்பலநோள
ஆனநி்லயில்ஒருநோள
�ங்கள நண்பரக் ்ளயும்
அ்ழத்து வநது மோணவி

்பலோத்கோரம்த�ய்துஅ்�
வீடிசயோவோக்பதிவுத�ய்து
உள்ளனர.இந�நி் லயில்
அந�மோணவியின்த�யல்
்போடடில்�ந்�க்கு�நச�
கம்ஏற்படடுள்ளது.ஒருநோள
்பளளிக்குத�ன்றுமோணவி
குறித்து வி�ோரித்� ச்போது
அவள்பளளிக்குவரவில்்ல
என்்பது த�ரியவந�து.
மக்்ள ்பறறி வி�ோரித்து

விடடுகவ் லயு்டன்வீடு
திரும்பிய�ந்�க்குசமலும்
அதிரச்சி.அபச்போதுமகள
ஒருவோலி்பரு்டன்அந�வழி
யோக் ்பக்கில்த�ன்றுதகோ
ணடிருப்ப்�்போரத்�ோர.
மோ்லயில்வழக்கம்ச்போ

லவீடுதிரும்பியமோணவியி
்டம்வி�ோரித்�ோர.அவர்பள
ளிக்கு�ோன்த�ன்சறன்என
கூறினோர.பின்னரவி�ோரித்�

�ோல்அவரசிலரு்டன்த�ோ்டர
பில்இருப்பதுத�ரியவந
�து.எனசவ்படிபபுஇனி
சவண்டோம். எனக்கூறி,
க்டந�சமமோ�ம்மகளுக்கு
திருமணம்த�ய்து்வத்து
விட்டோர.அபச்போதுமோண
விக்கு16வயது�ோன்முடிந
திருந�து. சில மோ�ங்கள
குடும்்பம்ந்டத்தியநி்ல
யில், மோணவிக்கு இன்

தனோருச�ோ�்ன,்மனர
த்பணணுக்கு திருமணம்
த�ய்து் வத்��கவல்�மூக
நலத்து் றக்குபுகோரோகவந
�து.மோணவி்யசீரழித்�
கும்்பல்�ோன்தமோட்்டகடி
�ம்ச்போட்ட�ோகவும்கூறப்ப
டுகிறது.எனசவச்போலீ�ோர,
மறறும்அதிகோரிகளவி�ோ
ர்ணந்டத்தினர.
பின்னரமோணவி்யபிரி

த்து�மூகநலத்து்றந்டத்
தும்விடுதியில்�ங்க்வத்
துள்ளனர.இதுத�ோ்டர்போக
ஒருவழக்கும்்பதிவுத�ய்துள
்ளனர.சிலமோ�ங்க்ளோகமோ
ணவிவிடுதியில்�ோன்இருக்
கிறோர.இந�நி்லயில்2தின
ங்களுக்குமுன்மோணவியு
்டன் �னி் மயில்இருந�
வீடிசயோ�மூகவ்ல�்ளங்க
ளில்கசிந�து.இ்�மோண
வியின்த்பறசறோரும்்போரத்து
விட்டனர.இதுகுறித்துமுசி
றிஅ்னத்துமகளிரச்போலீ
சில்புகோரத�ய்�னர.ச்போலீ
�ோரவழக்குப்பதிவுத�ய்து
ரங்கநோ�ன்,மணிகண்டன்
ஆகிசயோ்ர்கதுத�ய்�
னர.சமலும்3ச்ப்ரச்போலீ
�ோரச�டிவருகிறோரகள.�ம்
்ப வ த் தி ற கு
கோரணமோனவரகளி் ்டசய
ஏற்பட்ட�ண்்டகோரண
மோகஅவரகளில்ஒருவன்
�ோன் இந� வீடிசயோ்வ
தவளியிட்ட�ோககூறப்படு
கிறது. த�ோ்டரநது வி�ோர
்ணந்டக்கிறது.இந��ம்்ப
வம்முசிறியில்த்பரும்்பர்ப
ரப்்பஏற்படுத்திஉள்ளது.

திருச்சி அருசே �ம்்ப வம்:

்பள்ளி மோணவி கூட்டு ்பலோதேோ ரம்!

௧–ம் பக்கதசதசாடர்ச்சி
சிகிச்்� த்பறறிருக்கி

றோர.அவருக்குஅங்குள்ள
மருத்துவரகளஆரத்ச�ோஸ்
சகோபபிஎன்கின்றஅதிநவீன
த�ோழில்நுட்பத்து்டன்சிகிச்
்�்யதவறறிகரமோகத�ய்
துள்ளனர.
அபச்போதுமருத்துவரக

ளின்கவனக்கு் றவுகோரண
மோக சிகிச்்�க்கு பிறகு
கோலில்ச்போட்டகட்்டமிக
அழுத்�மோக கடடிய�ோல்
த்பரியஅ்ளவிலோன்போதிபபு
ஏற்படடுஇறுக்கத்தின்கோர
ணமோகரத்�ஓட்டம்்போதிக்
கப்படடுஉள்ளது.இ�னோல்
ரத்� நோ்ளங்கள ்பழு�ோகி
மோணவிமிகபத்பரியஅவ
திக்குள்ளோகிஉள்ளோகிஇருக்
கிறோர.
த்பரியோரநகரஅரசுமருத்

துவம் னயில் அளிக்கப
்பட்ட  சிகிச்்�்ய
த�ோ்டரநதுமோணவிக்குஏற
்பட்ட வலி ச்போன்ற ்பல்
சவறுகோரணங்களுக்கோக8ம்
ச�தி ரோஜீவ கோநதிஅரசு
மருத்துவம் னக்கு இ்ட
மோறறம்

த�ய்யப்படடுஇருக்கி
றோர.அங்குஅ்னத்துது்ற
வல்லுநரக்ளோல்மிகத் �ர
மோனசிகிச்்�அளிக்கப்பட
டுள்ளது.�மிழகமு�ல்வர
இ�்னதீவிரமோககணகோ
ணிக்க அறிவுறுத்திய�ோல்
சநற்றக்கு முன் தினம்
இங்கு வநது அவருக்கு
அளிக்கப்படும்சிகிச்்�கள
குறித்து சகட்டறிநச�ோம்.
த�ோ்டரச்சியோகரத்�நோ்ள
்போதிப்்பத�ோ்டநதுரத்�
ஓட்டம்நின்றுவிட்ட�ோல்
அவ்ரதீவிரசிகிச்்�பிரி
வுக்குமோறறப்ப்டசவணடிய
அவசியத்தின் கோரணமோக
எலும்பு,மூடடு,மயக்கவி
யல்,சிறுநீரகவியல்,த்போது
உளளிட்டஅ்னத்துது்ற
மூத்�மருத்துவநிபுணரகள
சிகிச்்�அளித்�னர.சநறறு
நளளிரவுக்குசமல்ரத்�ஓட
்டம் நின்ற�ோல் சிறுநீரக
்போதிபபு, ஈரல் ்போதிபபு
என்றுஒவதவோன்றோக்போதிப
புகளுக்குஉள்ளோகிஉள்ளோர.
க்டந�2நோடகளுக்குமுன்ன
�ோக மருத்துவவல்லுனர
குழு்வஅ்மத்துவி�ோ

ரிக்க அறிவுறுத்திசனோம்.
அந�மருத்துவவல்லுநர
குழுந்டத்தியவி�ோர் ணயில்
அறு்வசிகிச்்�த�ய்�2
மருத்துவரகளின்கவனக்கு
்றவும்இ�றகுஒருகோரணம்
எனகண்டறிந�து.உ்டனடி
யோகஇது�மிழகமு�ல்வ
ரின்கவனத்திறகுதகோணடு
த�ல்லப்படடுஇருமருத்து
வரகளும்இ்டமோறறம்த�ய்
யப்பட்டோரகள.
த�ோ்லதூரஇ்டமோறறம்

த�ய்�ச�ோடுமடடுமல்லோ
மல் த�ோ்டர வி�ோர்ண
ந்டத்தி�ம்்பவம்த�ோ்டர்போக
து்றரீதியோனந்டவடிக்்க
எடுக்கவும்வலியுறுத்�ப்பட
டுள்ளது.மோணவிசிகிச்்�
யின்ச்போதுநன்றோகஇருந�
�ருணத்தில்த்பறசறோரகள
சகடடுக் தகோண்ட�றகு
இணங்கமோணவிக்குஅரசு
சவ்ல�ருசவோம்என்றஉத்
�ரவோ�ம் த்பறசறோரி்டம்
தகோடுத்திருநச�ன்.சமலும்
கோயம் குணமோன உ்டன்
த்பங்களூரில் பிரசித்தி
த்பறறச்பட்டரிகோ்லவோங்
கித்�ரமருத்துவக்கல்லூரி
மு�ல்வருக்குஅறிவுறுத்தி
இருநச�ோம்.இநநி் லயில்

மோணவிஇறநதுவிட்டோர.
குடும்்பத்தினரமிகவும்

ஏழ்மநி்லயில்இருப்ப
�ோல்மு�ல்வர�மிழகஅர
சின் �ோரபில் 10 லட�ம்
ரூ்போய்நிவோரணம்அளிக்க
லோம்என்றுகூறியிருக்கிறோர.
உ்டனடியோககுடும்்பத்திறகு
ரூ.10லட�ம்நிவோரணம்வழ
ங்கப்படும். குடும்்பத்தின்
வறு்மநி்ல்யகருத்தில்
தகோணடு உயிரி ழந�
மோணவிபிரியோவின்�சகோ�
ரரகள3ச்பரில்ஒருவருக்கு
அரசுசவ்லவோய்பபுஉத்�
ரவோ�ம் வழங்கப்படும்.

இருக்கமோககடடுபச்போட
்டச�மோணவியின்உயிரிழப
புக்குகோரணம்.இறுக்கமோக
கடடுச்போட்டதுமருத்துவர
களின்கவனகு்றவு�ோன்.
இ�றகுகோரணமோனமருத்து
வரகள இருவரும் ்பணி
யி்்டநீக்கம்த�ய்யப்படுகி
றோரகள.இருமருத்துவரின்
மீதும்து்றரீதியோனந்டவ
டிக்்கயும்�ட்டரீதியோன
ந்டவடிக்்கயும்த�ோ்டரும்.
அரசுமோணவிபிரியோமு�ல்
மு�லோகரோஜீவகோநதிமருத்
துவம் னயில் ஸ்சகன்
எடுக்க வரும்ச்போது வீட

டுக்குஅருகோ் மயில்உள்ள
அரசு மருத்துவம் னயில்
சிகிச்்�எடுக்குமோறுரோஜீவ
கோநதிமருத்துவம் னயில்
்பரிநது்ரத�ய்��ோககூறப
்படுகிறது.
இந�வி�ோர

் ண யி ல்
இந� ்பரிந 
து்ர�ம்்பவம்
த�ோ்டர்போக 
வும் வி�ோ 
ர்ணத�ோ்ட
ரும்.
இவவோறு

அவர கூறி
னோர.

வீடிய�ோ எடுத்து வெளியிட்ட கும்பல் கைது!!
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திரு வ னைநத பு ரம், நவ.15-
�்பரிம்ல ஐயப்பன்

சகோவில்ந்்டநோ்்ளதிறக்
கப்படுகிறது. ஐயப்ப்ன
� ரி சி க் க  ்ப க் � ர கள
குவிகின்றனர.்பக்�ரகளின்
வ�திக்கோகசிறபபுச்பருநது
களஇயக்கப்படுகின்றன.
சகர்ளோவில்அ்மந��்ப

ரிம்லஐயப்பன்சகோவில்,
மிகவும்பிரசித்தித்பறறஆல
யங்களில்ஒன்றோகும்.இங்கு
நோடுமுழுவதும்இருநதுஏரோ
்ளமோனவரகளவரு்க�ரு
வோரகள.அதுவும்கோரத்தி்க
மோ�ம் 1–ந ச�தி மோ்ல
ச்போடடு விர�ம் இருநது
ஐயப்பன் சகோவிலுக்குச்
த�ல்்பவரகளின் எண
ணிக்்கமிகஅதிகம்.அந�
வ்கயில்இந�ஆணடும்
சிலகடடுப்போடுகளின்அடிப

்ப் ்டயில்�்பரிம்லஐயப
்பன்சகோவில்வழி்போடுந்்ட
த்பறஉள்ளது.
எனசவ வருகிற கோரத்

தி்க1–நச�திமு�ல்்பக்�ர
கள்பலரும்மோ்லஅணிநது
விர�ம் இருநது ஐயப்பன்
சகோவிலுக்குச்த�ல்வோரகள.
நோ்்ளமறுநோளகோரத்தி்க
பி ற க் கி ற து  என்்பது
குறிபபி்டத்�க்கது.
சகோவில் �ன்னி�ோனத்

தின்சமறகூ் ரப்பகுதியில்
‘�த்துவமசி’என்றுஎழு�ப
்படடிருக்கும். இ�றகு ‘நீ
எ்�நோடிவந�ோசயோ,நீசய
அதுவோகஇருக்கிறோய்’என்
்பதுத்போரு்ளோகும்.�்பரிம
்லக்கு மு�ன் மு�லில்

மோ்லஅணிநதுத�ல்்பவர
கள, 48 ்மல் தகோண்ட
த்பரிய்போ்�யில்த�ல்ல
சவணடும்என்்பதுமரபு.�்ப
ரி ம்ல  ஐயப்ப்ன
நி்னத்துமோ்லஅணி்பவர
கள,அந�மோ்ல�ன்தநஞ்
சில் ்படும்ச்போத�ல்லோம்,
ஐயப்பன்நம்மன�ோடசி்ய
�டடிக்தகோணச்டஇருக்கி
றோரஎன்்ப்�உணரவ�ோகக்
கூறப்படுகிறது.
மகிஷி்யவ�ம்த�ய்�

மணிகண்டன்,அந�அரக்கி
யின்உ்டல்வ்ளரநதுபூமியின்
சமல்்பகுதிக்குவரக்கூ்டோது
என்்ப�றகோக,அவளஉ்டல்
மீதுகனமோனகல்்ல் வத்
��ோக�லபுரோணம்த�ோல்கி
றது.இ்�நி்னவுகூரும்
வ்கயில்�ோன்,அழு�ோநதி
யில்எடுக்கப்படும்கறக்்ள,
்பக்�ரகள கல்லிடும்குன்று
என்ற்பகுதியில்ச்போடுகிறோர
கள.
மனி�னின் மனத்தில்

உள்ளஆணவம்,கன்மம்,
மோ்யஆகியமூன்றுமலங்
க்்ளவிரடடும்வ்கயில்
�ோன்,�்பரிம்ல்பதிதனட
்டோம் ்படியில் மூன்று
கணக் ்ளக்தகோண்டச�ங்
கோய்உ்்டக்கப்படுகிறது.
அந�்பதிதனட்டோம்்படியில்
ஏறும்ச்போது்பக்�ரகளஅ்ன
வ ரும்  ஐயப்ப னி்டம்
சகோரிக்்க்வத்�ோல்அது
உ்டனடியோகநி்றசவறும்
என்்பதுநம்பிக்்க.திருப்பதி
லடடு,்பழனி்பஞ்�ோமிர�ம்
ச்போல,�்பரிம்லஐயப்பன்
சகோவிலில்வழங்கப்படும்
‘அரவ்ண்போய�ம்’மிகவும்
புகழத்பறறது.அரிசி,தநய்,
�ரக்க்ர,ஏலக்கோய்கலநது
இந�பிர�ோ�ம்�யோரிக்கப்ப
டுகிறது.
�்பரிம்லத்போன்னம்்பல

சமடடில்மகர �ங்கரோநதி
அன்று ச�ோன்றும் மகர
ச�ோதி்ய,அப்போச்சிசமடு,
்பம்்்ப,த்பரியோ்னவட

்டம்,புல்சமடுஆகியஇ்டங்
களில்இருநதும்கோணலோம்.
புல்சமடு ்பகுதியில்�ோன்
இந�ச�ோதிநன்றோகத�ரி
யும். �்பரிம்ல ஐயப்ப
னுக்கு, விபூதி, �ந�னம்,
்போல்,்பன்னீர,108ஒருரூ்போய்
நோணயம்,ச�ன்,்பஞ்�ோமிர
�ம்,இ்ளநீரஆகியஎடடு
த்போருடக் ்ளக் தகோணடு
அபிசேகம்த�ய்வோரகள.
இ�றகு‘அஷ்டோபிசேகம்’
என்றுத்பயர.
�்பரிம்ல ஐயப்பனின்

உற�வரதிருசமனி,ஆண
டுக்குஒருமு்ற்பம்்்பஆற
றுக்குதகோணடுவரப்படடு
ஆரோடடுஉற�வம்த�ய்யப
்படும். பிறகு ஐயப்ப்ன
அலங்கரித்து்பம்்போவிநோய
கரசகோவில்முன்புமக்கள
�ரி�னத்துக்கோக3மணிசநரம்
்வப்போரகள.�்பரிம்லவர
இயலோ� 50 வயதுக்குட
்பட்டத்பணகளஇந��மயத்
தில்,ஐயப்பனின்உற�வர
திருசமனி்ய�ரிசிக்கமுடி
யும்.
இந� நி்லயில் ஆன்

்லன்முன்்பதி்வதிருவி
�ோங்கூர ச�வ�ம் ச்போரடு
்கயோ்ளசவணடும்எனநீதி
மன்றம்உத்�ரவிட்டது.இ�
்னத்த�ோ்டரநதுஇந�மோ�த்
தி லி ருநது  ஆன்்லன்
முன்்பதி்வதிருவி�ோங்கூர
ச�வ�ம்ச்போரடுத�யல்்படுத்
துகிறது.இ�றகோகத�ோழில்
நுட்பஆ�ர்வவழங்கும்
�னியோர நிறுவனத்து்டன்
வோரியம்ஒப்பந�ம்த�ய்துள
்ளது.சமலும்சுமோர50வோரிய
ஊழியரகளத�ோழில்நுட்பம்
குறித்து்பயிறசியும்த்பறற
னர.இந�ோணடுமண்டல
கோலபூ்�களுக்கோக�்பரி
ம்ல ஐயப்பன் சகோவில்
ந்்ட நோ்்ள �ம்பிர�ோய
மு ் ற ப ்ப டி
திறக்கப்படுகிறது.இ�றகோன
ஏற்போடுக்்ளசகோவில்நிர
வோகிகளத�ய்துள்ளனர.

17ஆம்ச�திமு�ல்மண
்டலகோலபூ்�களத�ோ்டங்
குகின்றன. டி�ம்்பர 27–
ம்ச�திமண்டலபூ்�யு்டன்
நி்றவ் ்டகிறது. ௩௦–ம்
ச�தி திருந்்ட மீணடும்
திறக்கப்படும்.்பக்�ரகளவ�
திக்கோக திருவனந�புரம்,
தகோல்லம்,த�ங்கணணூர,
சகோட்டயம்உள்ப்டசகர்ளோ
வின்்பல்சவறு்பகுதிகளில்
இருநது்பம்்்பக்குசிறபபு
ச்பருநதுகள இயக்கப்படு
கின்றன. �ன்னி�ோனம்,
்பம்்்பஉள்ப்டஇ்டங்களில்
மருத்துவவ�திகளும்த�ய்
யப்படடுள்ளன.மருத்துவ
ஊழியரகள�யோரநி்லயில்
உள்ளனர. மருநதுகளும்
இருபபு ்வக்கப்படடுள
்ளன. 4வரு்டங்களுக்குப
பிறகுஇந�மு்றபுல்சமடு,
கரிம்ல,நீலிம்லஆகிய
3வனப்போ் �களவழியோக
்பயணிக்க்பக்�ரகளஅனும
திக்கப்படுவோரகள.�்பரிம
்லயில்்பக்�ரகள�ங்குவ
�றகு உரிய வ�திகளு்டன்
அ்றகள �யோர்படுத்�ப
்படடுள்ளன.

மண்டல பூஜை ேோலம் த�ோ்டங்குகிறது

சபரிமலல ஐயபபன் ககாவில் நலை நாலள திறபபு!
சிறப்பு ச்பருந்துேள் இயகேம்!!
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திருவசானமியூரில் தமிழ்க பசாஜ்க ெசார்பில் பசால், மின உயர்வு, செசாததுவரி உயர்்வ 
்கண்டிதது திரும்ப சபற வவண்டி ்கண்டனை ஆர்்பபசாடடம் தமிழ்க பசாஜ்க மீனைவர் பிரிவு 
த்ைவர் நீைசாங்க்ர எம்.சி.முனுெசாமி த்ை்ையில் ந்டசபறறது. இதில் 
திருவசானமியூர் ைண்டை த்ைவர் சிவககுைசார், எம்.வ்க.குைரன, செல்ை்பபசாண்டியன, 
வநரு, ெரவணன உள்ளிடட ை்களிர் அணியினைர், தமிழ்க பசாஜ்க நிர்வசாகி்கள் 
ஏரசாளைசாவனைசார் ்கைநது ச்கசாண்டசார்்கள்.

திருச்சி, நவ. 15-–
விழுப பு ர ம்  ம ோவட்டம்

திணடிவனம்பிரம்மச��ம்்பகுதி்ய
ச�ரந�வரஞோனச�கர.இவரதுமகன்
அரவிந�ன்(வயது26).இவரஅந�
்பகுதியில்உள்ளஒருத�ல்ச்போன்
க்்டயில்சவ்ல்போரத்துவருகிறோர.
இவருக்குதிருமணமோகிம்னவி
யும்,2குழந்�களும்உள்ளனர.
இநநி் லயில்அரவிந�னுக்கும்,

சவதறோருத்பணணுக்கும்்பழக்கம்
ஏற்படடுகள்ளக்கோ�லோகமோறியது.
இ்�யடுத்துஅரவிந�னும்,அந�
த்பணணும்வீட்்டவிடடுதவளி
சயறி திருச்சிக்கு வந�னர. இது
த�ோ்டர்போகத்பணணின்த்பறசறோர
பிரம்மச��ம்ச்போலீஸ்நி்லயத்தில்
புகோரதகோடுத்�னர.இந�நி்லயில்
திருச்சி தரயில்நி் லயம் அருசக
உள்ளஒரு�னியோர�ங்கும்விடுதியில்
அ்றஎடுத்துஅரவிந�னும்,அந�
த்பணணும்�ங்கிஇருந�னர.
பின்னரஅரவிந�ன்அவரது�சகோ

�ரர�மிழத�ல்வனுக்குவீடிசயோகோல்
மூலம்த�ோ்ட ரபுதகோணடுநோன்

விேம்குடித்துஉயிருக்குஆ்பத்�ோன
நி்லயில் உளச்ளன் என்று
கூறியுள்ளோர.உ்டசன�மிழத�ல்வன்
பிரம்மச��ம்ச்போலீஸ்நி்லயத்திறகு
�கவல்தகோடுத்�ோர.
பிரம்மச��ம்ச்போலீ�ோரதிருச்சி

கணச்டோன்தமணடச்போலீஸ்நி்ல
யத்திறகு�கவல்த�ரிவித்�னர.இ்�
யடுத்து�ம்்பவஇ்டத்திறகுவி்ரநது
த�ன்றச்போலீ�ோரவிடுதியின்அ்ற
க�்வஉ்்டத்துஉளச்ளத�ன்றனர.
அபச்போது,அங்குஇருவரும்விேம்
குடித்துஉயிருக்குச்போரோடிக்தகோ
ணடிந�னர.
இ�் னயடுத்துச்போலீ�ோரஅவர

க்்ளமீடடுசிகிச்்�க்கோகதிருச்சி
அரசுஆஸ்்பத்திரிக்குஅனுபபி்வ
த்�னர.அங்குஅவரகளுக்குதீவிர
சிகிச்்�அளிக்கப்படடுவருகிறது.
அவரக்ளதுஉ்டல்நி்லசமோ�மோன
நி்லயில்உள்ளது.இதுகுறித்�புகோ
ரின் ச்பரில் திருச்சி கணச்டோன்
தமணடச்போலீ�ோரவழக்குப்பதிவு
த�ய்துவி�ோர்ணந்டத்திவருகி
றோரகள.

திருச்சியில்

விடுதியில்விஷமகுடித்்த
ைள்ளகைோ்தல்ய�ோடி!
மருத து வ ம ஜை யில் தீவிர 
சிகிச்ஜ�-– உ யிர் ஊ�ல்!!

கால்பந்து...

சென்னை, நவ. 15
ராஜீவ் காந்தி ககாலை வ

ழக் கில் 32 ஆண் டு கள் சிலை
யில் அலைக்கப்பட்டு விடு
த ல ை  க ெ ய ்ய ப ்ப ட் ை 
முரு கன், ொந்தன், கெ்யக் கு
மார்,  ரா்பர்ட் ்ப்யஸ் 
ஆகி்ய  நால்வ லர யும் இைங்
லகக்கு அனுப்ப கூைாது. 
என தமிழ்ப ப்பர ரசு கட் சி
யின் க்பாதுசகெ ்ய ைா ளர் 
வ.கவு த மன் தமி ழக அர
சு க் கு  ப க ா ரி க் ல க 
விடுத் துள்ளார்.
இதுகுறித்துவ.கவு�மன்

விடுத்துள்ளஅறிக்்கயில்
கூறியிருப்ப�ோவது:
32ஆணடுகளசி்றயில்

அ்்டக்கப்படடுஉச்�நீதி
மன்றம்்பலமு்றவிடு�்ல
த�ய்யத�ோல்லியும்சக்ளோ
மல்அதிகோரத்்�்கயில்

்வத்திருந� கவரனரகள
புசரோகித்,ஆர.என். ரவி
ச்போன்சறோரநீதி்யநி்ல
நோட்டோமல்கோலம்�ோழத்தி
விட்டநி்லயில்மீணடும்
உச்� நீதிமன்றசம �னது
்கயிதலடுத்து முருகன்,
�ோந�ன், ரோ்பரட ்பயஸ்,
த�யக்குமோர,ரவிச்�நதிரன்,
நளினிஆகிய6ச்ப்ரயும்
விடு�்லத�ய்திருப்பதுவர
சவறபிறகுரியது.
இநநி் லயில் திருச்சி

ம ோவட்ட  ஆட சி ய ர
பிரதீபகுமோரநோல்வ் ரயும்
இலங்்கக்கு வி்ரவில்
அனுப்ப இருப்ப�ோக
சநறறுத�ரிவித்திருப்பது

கடும் அதிரச்சி அளித்
�து.சமறகண்டநோல்வரின்
விருப்பம்இல்லோமல்�ட
்டம் ஒழுங்கு �ரியில்லோ�
இன்்றய இலங்்கக்கு
அனுபபுவதுஎன்்பதுமீண
டும்அவரக்்ளதகோ்லக்க
்ளத்துக்கு அனுபபுவ�றகு
ஒப்போனத�யல்என்்ப்�
உரி் மசயோடுத�ரிவித்துக்
தகோளகிசறன்.
விடு�் லக்குப பிறகு

த�ோ்டரநது சி்றயில்
அ்்டத்து ்வக்கப்படடு
இருந�ோலும்அல்லதுசநர
்மயறற கூட்டங்களின்
தவறறுகூச்�ல்களுக்குமதிப
்பளித்துநோல்வரின்விருப்பம்
இல்லோமல்இலங்்கக்கு
அனுபபினோலும் உலகம்
முழுவதும்வோழகின்றஒட
டுதமோத்� �மிழரகளின்
மிகக்  கடு ் ம ய ோ ன
எதிரப்்ப�மிழநோடுஅரசு
எதிரதகோள்ள சவணடி
வரும்என்்ப்��மிழபச்பர
ரசுகடசியின்�ோரபில்எச்�ரிக்
்கயு்டன் த�ரிவித்துக்
தகோளகிசறன்.
இவவோறுஅவரகூறியுள

்ளோர.

ரோஜீவ் ேோந்தி தேோஜல வழககு:

நோல்ெகையுமஇலஙகைககு
அனுப்பககூ்டோது!

வ .ேவு�மன் அரசுககு சேோரிகஜே!!

வ.்கவுதைன
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