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பறக்கும் படையினர் ச�ோதடன

மாங்ாய் வியாபாரியிடம் 
₹2.98 லட்சம் பறிமுதல்

பேர–ணாம்–ேட்டு, ஜூலை 12-
பேர–ணாம்–ேட்–டில் மாங்–
காய் வியா–ோரி ககாண்டு 
கென்ற ₹2.98 லட்–ெத்தை 
ே்றக்–கும் ே்ை–யி–னர் ேறி–
மு–தைல் கெய்–தை–னர்.

பேலூர் மக்–க –ள்ே 
கதைாகு–திக்–கான பதைர்–தைல் 
ேரும் 5ம்பதைதி ந்ை–கே்ற 
உள்–ளது. இ்தை–கயாட்டி 
ோக்–கா–ளர்–க–ளுக்கு ேணம், 
ேரி–சுப்–கோ–ருட்–கள் ேழங்–
கு–ே்தை தைடுக்க ே்றக்–கும் 
ே்ை–யி–னர் தீவிர ோகன 
பொதை–்ன–யில் ஈடு–ேட்டு 
ேரு–கின–்ற–னர்.

இந்–நி–்ல–யில் பதைர்–தைல் 
நி்ல கண்–கா–ணிப்–பு–குழு 
அலு–ே–லர் உமா–ெங்–கர் மற்–
றும் ே்றக்–கும்–ே்ை குழு–
வி–னர் பேர–ணாம்–ேட்டு 
அடுததை சிந்–தை–க –ண–ோய் 
கிரா–மத–தில் பநற்று மா்ல 
ோகன பொதை–்ன–யில் 
ஈடு–ேட்–ை–னர்.அப்–போது 
குடி–யாத–தைத–தில் இருந்து 
பேர–ணாம்–ேட்டு பநாக்கி 
ேந்தை கா்ர நிறுததி பொதை–
்ன–யிட்–ை–னர். அதில், 
திருப் –ேத –தூர் அவு–சிங் 
போர்டு ேகு–தி்ய பெர்ந்தை 
நூர்–ோஷா(40) என்ற மாங்–

காய் வியா–ோரி, தைான 
மாங்–காய் விற்்ற ேணம் ₹2 
லட்–ெதது 98 ஆயி–ரதது 500ஐ 
ககாண்டு கென–்றது கதைரி–ய–
ேந்–தைது. ஆனால் அதைற்–கான 
ஆே–ணங்–கள் இல்்ல. இதை–
னால் உரிய ஆே–ணங்–கள் 
காட்–டி–விட்டு ேணத்தை 
கேற்–றுக்–ககாள்–ளும்–ேடி கூறி 
ேணத்தை அதி–கா–ரி–கள் ேறி–
மு–தைல் கெய்–தை–னர். ேறி–மு–தைல் 
கெய்தை ேணம் பேர–ணாம்–
ேட்டு தைாசில்–தைார் கெண்–ே–க–
ேல்லி மூலம் குடி–யாத–தைம் 
அரசு கரு–வூ–ல–கத–தில் ஒப்–ே–
்ைக்–கப்–ேட்–ைது.

தண்ணீர் பிரச்னை்ை 
அரசு சரிைாக ் கைாளவில்லை

டிடிவி தின�ரன் குற்றச்ோட்டுகாலரக்–குடி, ஜூலை 12-
தைமி–ழக அரசு தைண்–ணீர் பிரச்–்ன்ய 

ெரி–யாக ் கயா–ள–வில்்ல என அம–முக 
கோதுச்–கெ–ய–லா–ளர் டிடிவி தின–க–
ரன குற்–்றம்–ொட்–டி–னார்.

சிே–கங்்க மாேட்–ைத–தில் 
ேல்–பேறு நிகழ்ச்–சி–க–ளில் கலந்து 
ககாள்ள ேந்தை அம–முக கோதுச்–
கெ–ய–லா–ளர் டிடிவி தின–க–ரன நிரு–
ேர்–க–ளி–ைம் கூறு–் க–யில், ‘தைமி–ழ–கத–
தில் கைந்தை 3 ஆண்–டு–க–ளாக ெரா–ெரி 
ம்ழ கூை இல்்ல. இந்தை ஆண்டு 
தைண்–ணீர் பிரச்்ன ேரும் என கதைரிந்–தும் 
அரசு ெரி–யாக ் கயா–ள–வில்்ல. தைண்–ணீர் 
ேஞ்–ெம் என–்றாபல அ்மச்–ெர் பகாபிதது 
ககாள்–கி–்றார். தைண்–ணீர் தைட்–டுப்–ோடு என 
கூறு–கி–்றார். குடி–நீர் விெ–யத–தில் அரசு மு்்ற–

யாக கெயல்–ேை பேண்–டும்.
தைமி –ழ – கத –தில் ெட் –ைம்-

ஒழுங்கு மிக–வும் பமாெ–மாக 
உள்–ளது. மக்–கள் விரும்–ோதை 
ஆட்சி நைக்–கி–்றது. கட்–சி்ய 
ேதிவு கேற்று ஒபர சின–னத–தில் 
போட்–டி–யி–டு–போம். அம–முக 
ககாஞ்–ெம், ககாஞ்–ெ–மாக உதிர்–
கி–்றது என கூறு–கின–்ற–னர். நிர்–ோ–
கி–கள் போே–தைால் கட்சி அழிந்–

து–வி–ைாது. கட்–சி–யில் சுய–வி–ருப்–ேத–தில் 
ேணி–யாற்்ற பேண்–டும். கதைாண்–ைர்–கள் 
கட்–சி–யில் உறு–தி–யாக உள்–ள–னர். கர்–நா–
ை–க–வில் நைக்–கும் நிகழ்–வு–க–ளுக்கு ோஜ 
பின–பு–ல–மாக உள்–ள–து’ என–்றார்.

சேரளோவில் நணபடர ஏமோற்றிவிட்டு

பரிசு விழுநத லைாட்டரியு்டன் 
த்லைம்ைவானை மமஸ்திரி

திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், ஜூலை12-
திரு–ே–னந்–தை–பு–ரத–தில் இருந்து 
கைல்–லிக்கு ராஜ–தைானி 
எக்ஸ்–பி–ரஸ் ரயில் இயக்–
கப்–ேட்டு ேரு–கி–்றது. இந்தை 
ரயி–லில் முழுக்க முழுக்க 
ஏசி ேெதி கெய்–யப்–ேட்டு 
உள்–ளது. இதில் ெ்ம–யல் 
கூை –மும் இ்ணக் –கப் –
ேட்டு உள்–ளது. ேய–ணி–கள் 
டிக்–ககட்–டு–ைன பெர்தது 

உண–வுக்–கான கட்–ை–ணத–
்தை–யும் கெலுததி விடு–ேர். 

இ ந் – தை – நி – ் ல – யி ல் 
பநற்று திரு–ே–னந்–தை–பு–ரத–
தில் இருந்து கைல்–லிக்கு 
கென்ற பஜாதி–லட்–சுமி 
என்ற ேய–ணி–யி–ைம் ெ்ம–
யல் ஊழி–யர்–கள் திபனஷ், 
ராக–பேந்–திரா ஆகிய இரு–
ே–ரும் டிப்ஸ் பகட்–டுள்–ள–
னர். அேர் தைர மறுத–தை–தைால் 

அே்ர மிரட்டி ேணம் 
ோங்–கி–யுள்–ள–னர். இது 
குறிதது அேர் ரயில்பே 
போலீ–சில் புகார் அளித–
தைார். 

போலீ –ொர் இரு –ே –
்ர –யும் ்கது கெய்து 
ககால்–லம் நீதி–மன–்றத–தில் 
ஆஜர்–ே–டுத–தி–னர். நீதி–ேதி 
இரு–ே–ருக்–கும் ரூ.2500 அே–
ரா–தைம் விதித–தைார்.

பேைம், ஜூலை 12-
ப ெ ல ம் - க ென்ன 

இ்ைபய 8 ேழி ேசு்ம 
வி்ர–வுச்–ொ்ல அ்மக்க 
மத–திய அரசு திட்–ை–மிட்–டுள்–
ளது. இதைற்–காக விே–ொய 
நிலங்–கள், ம்ல–கள்,ஏரி, 
குளங்–கள் அழிக்–கப்–ே–டு–ே–
தைற்கு விே–ொ –யி –க –ளும், 
இயற்்க ஆர்–ே–லர்–க–ளும் 
கடும் எதிர்ப்பு கதைரி–விதது 
போராட்–ைம் நைததி ேரு–
கின–்ற–னர். தைற்–போது உயர் 
நீதி–மன்ற உத–தை–ர–வு–ேடி, அத–
திட்ை அர–ொ்ண ரதது 
கெய்–யப்–ேட்–டுள்–ளது. இருப்–
பி–னும் அதை்ன எதிர்தது, 
உச்ெ நீதி–மன–்றத–தில் மத–திய 
அரசு பமல்–மு–் ்ற–யீடு கெய்–
துள்–ளது.

இந்–நி–்ல–யில்,இத–திட்–
ைத–தைால் விே–ொ–யி–கள் 
ோதிக்–கப்–ே–டும் 5 மாேட்–
ைத–தில் இருந்து பதைர்–ோன 
எம்–பிக்–க–ளான எஸ்.ஆர்.
ோர்த–தி –ேன (பெலம்), 
கெந்–தில்–கு–மார் (தைர்–ம–புரி), 
கவு–தை–ம–சி–கா–மணி (கள்–ளக்–கு–
றிச்சி), கபண–ென கெல்–ேம் 
(காஞ்–சி–பு–ரம்), அண்–ணா–
து்ர (திரு–ேண்–ணா–ம்ல) 
ஆகிய 5 பேரும் மத–திய 

ொ்ல போக்–கு–ே–ரதது 
மற்–றும் கநடுஞ்–ொ–்லத–
து்்ற அ்மச்–ெர் நிதின–
கட்–கி–ரி்ய பநற்று ெந்–திதது, 
பெலம்-கென்ன 8 ேழிச்–
ொ்ல திட்–ைத்தை ் கவிை 
பேண்–டும் என ேலி–யு–றுத–
தி–னர்.    

இது குறிதது அேர்–கள் 
ககாடுததை மனு–வில் கூறி–
யி–ருப்–ே–தைா–ேது: மத–திய 
அர–சின ோரத மாலா 
திட்–ைத–தின கீழ் ₹10 ஆயி–
ரம் பகாடி–யில் பெலம்-
கென்ன இ்ைபய 
276 கி.மீ., தூரத–திற்கு 8 
ேழிச்–ொ்ல அ்மக்க 
முடிவு கெய்–யப்–ேட்–டுள்–
ளது. பெலம்-கென்ன 
இ்ைபய ஏற்–க–னபே 3 
கநடுஞ்–ொ–்ல–கள் உள்–
ளன. என–எச் 48 மற்–றும் 
என–இ2  ொ்ல–யா–னது, 
கென்ன, காஞ்–சி–பு–ரம், 
பேலூர், கிருஷ்–ண–கிரி, 
தைர்–ம–புரி ேழி–யாக பெலத–
திற்கு 352.7 கி.மீ., நீளத–தில் 
4, 6 ேழிச்–ொ–் ல–யாக இருக்–
கி–்றது. என–எச் 48 மற்–றும் 
எஸ்–எச்–18 ொ்ல–யா–னது, 

331.89 கி.மீ., நீளத–தில் 2, 4 
ேழிச்–ொ–் ல–யாக உள்–ளது. 
என–எச் 32 ொ்ல–யா–னது, 
கென்ன-விழுப்–பு–ரம் ேழி–
யாக 334.28 கி.மீ., நீளத–தில் 
2, 4 ேழிச்–ொ–் ல–யாக இருக்–
கி–்றது.

கென–் ன–யில் இருந்து 
தைமி–ழ–கத–தின பி்ற–ே–கு–தி–க–
ளுக்–கும்,பி்ற மாநி–லங்–க–
ளுக்–கும் கெல்ல சுற்–றுச்–
ொ்ல ேழி–யா–கபே கெல்ல 
பேண்–டும். கென்ன-
ேண்–ை–லூர்,கென்ன-
காஞ்–சி–பு–ரம் ே்ர–யில் 
உள்ள குறு–கிய ொ்ல–யால் 
தைான,போக்–கு–ே–ரதது கநரி–
ெல் ஏற்–ே–டு–கி–்றது.அந்தை 
ேழித–தை –ைங்–க்ள அக–
லப்–ே–டுத–தி–னாபல ேயண 
பநரத்தை கு்்றக்க முடி–யும்.

ஏற்–க–னபே உள்ள 3 
பெலம்-கென்ன ேழித–தை–
ைங்–க –ளுக்–கும்,புதி–தைாக 
அ்ம–ய–வுள்ள 8 ேழிச்–ொ–
்லக்–கும் 40 கி.மீ., மட்–டுபம 
ேயண தூரம் கு்்றவு. இதைற்–
காக ₹10 ஆயி–ரம் பகாடி்ய 
வி்ர–யம் கெய்–ேது,ேல 
ஆயி–ரம் ஏக்–கர் வி்ள 

நிலங்–க்ள ் கய–கப்–ே–டுததி 
விே–ொ–யி–க–ளின ோழ்–ோ–தைா–
ரத்தை சீர–ழிப்–ே–தும் ஏற்–பு–
்ை–யது அல்ல. இத–திட்–ைம் 
அறி–விக்–கப்–ேட்ை நாளில் 
இருந்து,ோதிக்–கப்–ே–டும் 
விே–ொ–யி–கள் தைங்–கள் குழந்–
்தை–க–ளு–ைன நடுத–கதை–ரு–வில் 
போரா–டிக்–ககாண்–டுள்–ள–
னர். எனபே,ஏற்–க–னபே 
உள்ள 3 ேழித–தை–ைங்–க்ள 
விே–ொய நிலங்–கள்,கோது–
மக்–க–ளுக்கு ோதிப்பு ஏற்–ே–
ைாதை ே்க–யில் விரி–ோக்–
கம் கெய்ய பேண்–டும். 
பெலம்-கென்ன 8 ேழிச்–
ொ்ல திட்–ைத்தை மத–திய 
அரசு ் கவிை ேலி–யு–றுத–து–
கி–ப்றாம். 

இவ்–ோறு அந்தை மனு–
வில் எம்–பிக்–கள் கூறி–யுள்–
ள–னர்.மனு்ே கேற்்ற 
அ்மச்–ெர் நிதின–கட்–கரி, 
‘ ‘இத–திட்–ைம் கதைாைர்–
ோன ேழக்கு நீதி–மன–்றத–
தில் உள்–ளது.இருப்–பி–னும் 
 இக்–பகா–ரிக்–் க்ய ேரி–சீ–
லிக்–கி–ப்றாம்,’’ எனக்–கூ–றி–ய–
தைாக எம்–பிக்–கள் கதைரி–வித–தை–
னர்.

பேைம்-சேனலன 8 வழிச்–ோலை திட்–டதலத லகவி–டக்–பகாரி மத–திய போக்–கு–வ–ரதது மற்–றும் செடுஞ்–ோ–லைத–துலை அலமச்–ேர் 
நிதின–கட்–க–ரிலய திமுக எம்–பிக்–கள் (தர்–ம–புரி) டாக்–டர் சேந்–தில்–கு–மார், (பேைம்) எஸ். ஆர்.ோர்த–தி–ேன, (கள்–ளக்–கு–றிச்சி) 
கவு–த–ம–சி–கா–மணி, (திரு–வண்–ணா–மலை) சி.என.அண்–ணா–துலர உள்–ளிட்–படார் பெரில் ேந்–திதது மனு அளித–த–னர்.

ஏற்–ே–னசே உளள �ோடைடை விரி–ேோக்–ேம் ச�ய்–ை–ைோம்

ச்சலம்-ச்சன்னை 8 வழிச்–்சா்ல
திட–டத்த ் ்விட சவண்–டும்–

மத்–திய அவமச–்–ரி–டம் 5 எம்–பிக்–�ள் கேரில் ைலி–யு–றுத்–தல்

பேைம், ஜூலை 12- 
தைண்–ை–ோள ேரா–ம–ரிப்பு ேணி 

நைப்–ே–தைால் பெலம்-கரூர் சி்றப்பு 
ோெஞ்–ெர், திருச்சி-கரூர் ோெஞ்–ெர் 
ரயில், இனறு முதைல் 19 நாட்–க–ளுக்கு 
ரதது கெய்–யப்–ே–டு–கி–்றது. பஜாலார்–
பேட்்ை மார்க்–கத–தில் 5 ரயில்–கள் 
தைாம–தை–மாக இயக்–கப்–ே–டு–கி–்றது.

பெலம் ரயில்பே பகாட்–ைத–திற்கு 
உட்–ேட்ை கரூர்-திருச்சி மார்க்–கத–
தில் தைண்–ை–ோள ேரா–ம–ரிப்பு ேணி, 
இனறு கதைாைங்கி நைக்–க–வுள்–ளது. 
இதை–னால், இனறு (12ம் பதைதி) முதைல் 
ேரும் 30ம் பதைதி ே்ர 19 நாட்–க–ளுக்கு 
4 ரயில்–கள் ரதது கெய்–யப்–ே–டு–கி–்றது. 
இதைன–ேடி, திருச்சி-கரூர் ோெஞ்–ெர் 
ரயில் (76833), கரூர்-திருச்சி ோெஞ்–ெர் 
ரயில் (76834), பெலம்-கரூர் சி்றப்பு 
ோெஞ்–ெர் ரயில் (06834), கரூர்-பெலம் 
சி்றப்பு ோெஞ்–ெர் ரயில் (06833) ஆகிய 
4 ரயில்–க–ளும் 30ம் பதைதி ே்ர 19 

நாட்–க–ளுக்கு ரதது கெய்–யப்–ே–டு–கி–்றது.
இபதை–போல், பெலம் பகாட்–ைத–

திற்கு உட்–ேட்ை புட்–டி–கரட்–டிப்–
ேட்டி-கோம்–மிடி மார்க்–கம் மற்–றும் 
காகங்–க்ர-ொமல்–ேட்டி மார்க்–கத–
தில் நா்ள (13ம் பதைதி), 20, 27ம் 
பதைதி–க–ளில் தைண்–ை–ோள ேரா–ம–ரிப்பு 
ேணி–கள் நைக்–கி–்றது. அதை–னால், அந்தை 
நாட்–க–ளில் சில ரயில்–கள் தைாம–தை–
மாக இயக்–கப்–ே–டு–கி–்றது. இதைன–ேடி, 
மும்்ே-நாகர்–பகா–வில் எக்ஸ்–பி–ரஸ் 
(16339), திருப்–ேத–தூ–ரில் இருந்து 60 
நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக 13, 20ம் பதைதி–யி–
லும், 140 நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக 27ம் 
பதைதி–யும் இயக்–கப்–ே–டும்.

ஆழப்–புலா-தைன–ோத எக்ஸ்–பி–
ரஸ் (13352) பலாகூ–ரில் 15 நிமி–ைம் 

தைாம–தை–மாக நா்ள (13ம் பதைதி) பு்றப்–ே–
டும். கென்ன கெனட்–ரல்-மங்–க–
ளூர் கேஸ்ட் பகாஸ்ட் எக்ஸ்–பி–ரஸ் 
(22637), பஜாலார்–பேட்–்ை–யில் 30 
நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக ேரும் 20ம் பதைதி–
யும், 90 நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக ேரும் 27ம் 
பதைதி–யும் இயக்–கப்–ே–டும். பஜாலார்–
பேட்்ை-ஈபராடு ோெஞ்–ெர் ரயில் 
(56111), திருப்–ேத–தூர் மார்க்–கத–தில் 
55 நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக ேரும் 20ம் 
பதைதி இயக்–கப்–ே–டு–கி–்றது. கேங்–க–ளூரு-
பகா்ே உதைய்  எக்ஸ்–பி–ரஸ் (22665), 
பஜாலார்–பேட்்ை-திருப்–ேத–தூர் 
இ்ைபய 55 நிமி–ைம் தைாம–தை–மாக 
ேரும் 27ம் பதைதி இயக்–கப்–ே–டும். இத–
தை–க–ே்ல பெலம் ரயில்பே பகாட்ை 
நிர்–ோ–கம் கதைரி–வித–துள்–ளது.

பமட்–டூர், ஜூலை 12 -
கர்–நா–டக மாநில காவிரி 
நீர்ப்–பி–டிப்பு பகு–தி–யான 
குடகு மலல உள்–ளிடட 
இடங்–க–ளில் மலை பபய்து 
வரும் நிலல–யில், அங்–குள்்ள 
ககஆர்–எஸ் மற்–றும் கபினி 
அலை–க–ளுக்கு நீர்–வ–ரத்து 
படிப்–ப–டி–யாக அதி–க–ரித்து 
வரு–கி–றது. 
இத–னால், அங்–கி –ருந்து 
கமட–டூர் அலைக்கு தண்–
ணீர் திறக்–கப்–பட–டுள்–்ள–தாக 
தக–வல் பவளி–யா–கி–யுள்–்ளது. 
ஆனால், கடும் வறட–சி–யின் 
கார–ை–மாக நீர்–வ–ழிப்–பா–லத–
கள் வறண்டு கிடப்–ப–தால், 
நீர்–வ–ரத்–தில் தாம–தம் ஏற்–ப–டும் 
என பதரி–கி–றது. இந்–நி–லல–
யில், கமட–டூர் அலைக்கு 
கநற்று விநா–டிக்கு 248 கன–அ–
டி–யாக இருந்த நீர்–வ–ரத்து, 
இன்–றும் அகத நிலல நீடிக்–
கி–றது. அலை–யில் இருந்து 
குடி–நீர் கதலவக்–காக, விநா–
டிக்கு 1000 கன–அடி வீதம் 
தண்–ணீர் திறக்–கப்–ப–டு–கி–றது. 
வரத்லத காட–டி–லும் திறப்பு 
அதி–க–்ள–வில் உள்–்ள–தால், 
அலை–யின் நீர் –மட –டம் 
பதாடர்ந்து சரிந்து வரு–கி–
றது. கநற்று 41.90 அடி–யாக 
இருந்த நீர்–மட–டம், இன்று 
41.76 அடி–யாக சரிந்–தது. 
நீர்–இ–ருப்பு 13.01 டிஎம்–சி–யாக 
உள்–்ளது. கமட–டூர் சுற்று 
வட–டார பகு–தி–க–ளில் கநற்று 
13.40 மில்–லி–மீட–டர் மலை 
பதி–வா–னது.

திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், ஜூலை 12-
பகரள மாநி–லம் இடுக்கி 

மாேட்–ைம் மூணாறு ேகு–
தி்ய பெர்ந்–தை–ேர் ஹரி–கி–
ருஷ்–ணன. இே–ரது வீட்–டின 
அரு–கில் ேசிப்–ே–ேர் ொபு. 
கட்–டிை பமஸ்–திரி. இரு–ே–
ரும் இ்ணந்து கைந்தை 
சில தினங்–க–ளுக்கு முனபு 
பகரள அர–சின வின வின 
லாட்–ைரி ோங்–கி–னார். 
அந்தை லாட்–ை–ரிக்கு ரூ.65 
லட்–ெம் ேரிசு கி்ைத–தைது. 
ேரிசு கதைா்க்ய கைோ–
சிட் கெய்–ே–தைற்–காக பநற்று 
முன–தி–னம் அந்தை ேகுதி 
ேஞ்–ொ–யதது உறுப்–பி–னர் 
கநல்–ெ்ன அ்ழதது இரு–
ே–ரும் அங்–குள்ள ஸ்பைட் 
ேங்–கிக்கு கென–்ற–னர். 

இரு –ே –ரும் பெர்ந்து 
எடுததை டிக்–ககட் என–ே–
தைால் ேணத்தை பிரிதது 

எடுப்–ே–தைற்கு ேெ–தி–யாக 
ஜாயினட் அக்–க–வுண்ட் 
கதைாைங்க பேண்–டும் என–்ற–
னர். இ்தை–ய–டுதது ேங்கி 
அதி–கா–ரி–கள் நா்ள கா்ல 
ேரு–மாறு கூறி–னர். பின–
னர் இரு–ே–ரும் வீட்–டிற்கு 
கென–்ற–னர். லாட்–ைரி டிக்–
ககட்்ை ொபு ககாண்டு 
கென–்றார். பநற்று கா்ல 
ஹரி–கி–ருஷ்–ணன ேங்–கிக்கு 
 கெல்–ே–தைற்–காக ொபு்ே 
அ்ழத–தைார்.

அப்–போது அே–ரது 
போன சுவிட்ச் ஆப் கெய்–
யப்–ேட்–டி–ருந்–தைது. அே–ரது 
வீட்–டுக்கு கெனறு ோர்த–
தைார். அப்–போது வீடு 
பூட்–ைப்–ேட்–டி–ருந்–தைது. இது 
குறிதது போலீ–ொர் லாட்–ை–
ரி–யு–ைன தை்ல–ம–் ்ற–ோன 
ொபு்ே பதைடி ேரு–கின–்ற–
னர்.

திரு–வ–னந்–த–பு–ரம், ஜூலை 12-
புன–லூ–ரில் இருந்து மது–

்ரக்கு கெல்–லும் ோெஞ்–
ெர் ரயில் பநற்று திரு–ே–
னந்–தை–பு–ரம் முருக்–கும்–புழா 
ஸ்பை–ஷன அருபக கெனறு 
ககாண்–டி–ருந்–தைது. அப்–
போது தைண்–ை–ோ–ளத–தில் 
ஒரு–ேர் ேடுதது கிைந்–தைார். 
இ்தை ரயி–லின பலாபகா 

்ேலட் சுபரஷ்–கு–மார் 
கே–னித–தைார். உை–ன–டி–யாக 
அேர் பிபரக் போட்டு 
ரயி்ல நிறுத–தி–னார். அந்தை 
நே–ரின அரு–கில் கெனறு 
ரயில் நின–்றது. 

பின –னர் ரயில்பே 
ோது–காப்பு ே்ைக்கு தைக–
ேல் கதைரி–விக்–கப்–ேட்–ைது. 
போலீ –ொர் வி்ரந்து 

கெனறு அந்தை நே்ர மீட்–ை–
னர். இதில் அேர் குடி–போ–
்தை–யில் இருந்–தை–தும், மது 
அருந்–தி–விட்டு ோட்–டி்ல 
வீெ கென–்ற–போது மயங்கி 
தைண்–ை–ோ–ளத–தில் விழுந்து 
கிைந்–தை–தும் கதைரிய ேந்–தைது. 
போலீ–ொர் அே்ர மருத–
து–ே–ம–் ன–யில் அனு–ம–தித–தை–
னர்.

பமட்–டூர் அலண–யின நீர்–பதக்க ேகு–தி–யான ேண்–ண–வா–டி–யில் விவ–ோ–யி–கள் போளப்–ே–யிர் 
ோகு–ேடி சேய்–துள்–ள–னர். போளப்–ே–யிலர ோப்–பி–டு–வ–தற்–காக குட்–டி–கள் உள்–ேட 14 யாலன–கள் 
அங்கு முகா–மிட்–டுள்–ளன. 

மசலைம்- கரூர் சிைப்பு ரயில
இன்று முதல 19 நாள் ரத்–து–

க�ோலோர்–கேட்வட மோர்க்–�த்–தில் 
5 ரயில்–�ள் தோம–த–மோ–கும்

கமட்–டூர் நீர்–மட்–டம் 
41.76 அடி–யோ� ் ரிவு

ரயில பை–ணி–யி–்டம் டிப்ஸ் மகட்ட ஊழி–ைர் ் கது

ொமக்–கல், ஜூலை 12-
நாமக்–கல் மண்–ை–லத–

தில், பதைசிய முட்்ை 
ஒருங்–கி–்ணப்பு குழு–வின 
வி்ல நிர்–ணய குழு கூட்–
ைம் பநற்று ந்ை–கேற்–்றது. 
இதில் முட்்ை வி்ல–யில் 
20 காசு–கள் கு்்றக்க முடிவு 
கெய்–யப்–ேட்–ைது. 

இ்தை –ய –டுதது, ஒரு 
முட்–்ை–யின ேண்்ண 
ககாள்–மு–தைல் வி்ல 465 
காசில் இருந்து, 445 காொக 
கு்்றதது நிர்–ண–யம் கெய்–
யப்–ேட்–ைது. தைமி–ழ–கம் மற்–

றும் பகர–ளா–வில் முட்்ை 
விற்–ே்ன கு்்றந்–துள்–ள–
தைால், வி்ல கு்்றக்–கப்–ேட்–
டுள்–ளது. அபதை–போல், ஒரு 
கிபலா முட்–்ைக்–பகாழி 
₹65 ஆக–வும், ஒரு கிபலா 
கறிக்–பகாழி ₹78 ஆக–வும் 
நிர்–ண–யம் கெய்–யப்–ேட்–
டுள்–ளது. 

பதைசிய முட்்ை ஒருங்–
கி–்ணப்பு குழு முட்–்ை–
யின வி்ல 445 காொக 
நிர் –ண–யம் கெய்–துள்ள 
நி்ல–யில், நாமக்–கல் மண்–
ைல முட்்ை உற்–ேத–தி–யா–

ளர்–கள் ெங்–கம் என–இ–சிசி 
வி்ல–யில் இருந்து 50 காசு–
கள் கு்்றதது, முட்–்ை–
யின ேண்்ண ககாள்–மு–
தைல் வி்ல்ய 395 காசு–கள் 
என அறி–வித–துள்–ள–னர்.

கைந்தை சில மாதை–மாக 
முட்்ை வி்ல்ய என–
இ–சிசி கதைாைர்ந்து அதி–க–
ரிதது ேந்–தைது. ஆனா–லும் 
வியா–ோ–ரி–கள் கு்்றந்தை 
வி்லக்கு தைான முட்–்ை–
க்ள ோங்கி ேரு–ே–தைால், 
ேண் –்ண –யா –ளர் – கள் 
கே்ல அ்ைந்–துள்–ள–னர்.

தமி–ழ–்ம், ச்ர–ளா–வில் விற்–ப்னை ்சரி–வால் 
முட்ட வி்ல 20 ் ாசு கு்ைப்பு

தண்–்ட–வா–ளத்–தில கி்டந–த–வ்ர 
காப்–பாற்–றிை ் பலைட
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