
முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலிமை ச்சனமை ைடாநகரடாட்சி 
கடாங்கிரஸ தமைவரடாக நியமிககப்பட்டுள்ள எம்.எஸ.திரவியம் 
்சந்தித்து வடாழ்த்து ச்பற்டார்.

4 ஆண் நண்்பர்களுடன் சேரந்து தாக்குதல்:

காதலனை ககானைககாைல் வீட்டில் 
ககாடூரமாக ககான்ற கெனனை ஆசிரினை
வெந்நீர் ஊற்றி, உருட்டுக்கட்்டையால் அடித்து துெம்சம வ்சய்த்தா்க பரபரப்பு ொககுமூலம

பழக்கம ஏற்பட்டைது எப்படி?
இந்த வழககில் ஸ்வதடாவு்ன மும்ம்பமய ் ்சர்ந்த கவுதம்(31), 

சநல்மை ் ைைப ்படாம்ளயத்மத  ் ்சர்ந்த சு்படாஷ்சந்திர்்படாஸ, (27), 
சகடாம்ககடாைல் ஆைந்தகிரிமய ் ்சர்ந்த ்பரடாந்தக்்சடாழன(21), 
வடாமழயடாறறு ஓம்ப்பகுதிமய ்்சர்ந்த அகில்அமீது(25) 
ஆகி்யடார்  சிககியுள்ளைர். அவர்களி ் மிருந்து 2 கடார்கள 
்பறிமுதல் ச்சயயப்ப ட்்து. 
கவுதம் ைறறும் சு்படாஷ்சந்திர்்படாஸ ஆகி்யடார் ்பளளிகளுககு 

சீரும் மதகக துணிகள வழங்கும் ஆர்்ர் எடுத்து ் வமை 
்படார்த்து வருகின்ைர். இவர்களுககு கூககடால் ்பகுதியில் 
ச்சடாந்தைடாக ்பங்க்ளடா உள்ளது. ைற் 2 ்்பரும் உளளூமர 
்்சர்ந்தவர்கள. சூர்யடாமவ நம்பி ச்சனமையில் இருந்து 
சகடாம்ககடாைலுககு வந்த ஸ்வதடாவுககு இவர்கள ்பழககம் 
ஏற்பட்்து எப்படி என்பது ்பறறியும் வி்சடாரமை ந்ந்து வருகி்து.

கூகுள் மேப் வலாகம்கஷன்
சூர்யடா சகடாமை ச்சயயப்பட்் கடாட்்்ஜ்-ககு நண்பர்கம்ள 

வரவமழகக தடான இருககும் இ்த்தில் இருந்து கூகுள ் ைப 
சைடாக்க்சமை ஸ்வதடா அனுபபி இருககி்டார். அவரது 
ச்சல்்்படானில் அதறகடாை ஆதடாரங்கள சிககியுள்ளை. 
இதமை சகடாமை வழககில் முககிய ஆதடாரைடாக ்்படாலீ்சடார் 
்்சர்த்துள்ளைர்.

சென்னை, டிெ.3-
சென்னை ச�ொட்டி 

வொக�ம் சவங�டேஸவரொ 
ந�்ர டெர்ந்தவர இளம் 
செண் ஸடவ்தொ. டயொ�ொ 
ஆசிரி்யயொனை இவருககும் 
ச்தன�ொசி ெொ்நதி ந�்ர 
டெர்ந்த சூரயொ என்ற வொலி 
ெருககும் இ்ேடய �ொ்தல் 
ஏறெட்ேது.

சூரயொ சென்னையில் 
்தஙகி இரு்நது பிலிம்சேக 
னைொலஜி ச்தொேரெொ� இ்ெ 
�ம்டெொசிங ெடிப்ெ ெடித்த 
டெொது இருவருககும் ெழக�ம் 
ஏறெட்ேது. இ்்த ச்தொேர்நது 
ஸடவ்தொ-சூரயொ இருவரும் 
திருமணம் செயயொமடலடய 
�ணவன -ம்னைவி டெொல 
வொழ்்நது வ்ந்தனைர. இவர�ளது 
�ொ்தலில் �ே்ந்த 6 மொ்தததுககு 
முனபு திடீசரனை விரிெல் 
ஏறெட்ேது.

ஊடல்-கூடல்
இ்தனைொல் ஏறெட்ே 

ஊேலொல் �ொ்தலர�ள் 
இருவரும் பிரி்நது வொழ்்நது 
வ்ந்தனைர. இ்ந்த நி்லயில் சில 
நொட்�ளுககு முனபு இருவரும் 
ெமொ்தொனைமொ� மீண்டும் ஒனறு 
டெர்நது கூேலில் ஈடுெட்ேனைர. 

இ்தன பினனைர ̀லிவ்விங 
டு   ச�்தர’ வொழ்க்�்ய 
இருவரும் ெ்நட்தொஷமொ� 
மீண்டும் ச்தொேஙகினைர. 
இ்தன மூலம் �ே்ந்த ஓரொண் 
டுககு முனபு ச்தொேஙகிய  
இருவரது �ொ்தல் ெயணமும் 
மீண்டும செட் டவ�ததில் 

ெயணிக� ச்தொேஙகியது.
க�ொடடக�ொனலில்
இ்ந்த நி்லயில் சூரயொ, 

ச�ொ்ேக�ொனைலில் �ொட்டேஜ் 
ஒன்்ற �ட்டுவ ்தறகு 
திட்ேமிட்ேொர. இ்தற �ொ� 
அஙகுள்ள ெொம்ெரபுரம் 
ெகுதியில் �ொட்டேஜ் வீடு 
ஒன்்ற வொே்�ககு எடுதது 
்தஙகி இரு்ந்தொர.

இ்்தயடுதது சென்னை 
யில் இரு்நது டயொ�ொ 
ஆசிரி்யயொனை ஸடவ்தொ 
பு்றபெட்டு ச�ொ்ேக�ொனைல் 
செனறு �ொட்டேஜ் வீட்டில் 
்தஙகினைொர. ெ�லில் இருவரும் 
ஒன்றொ� சவளியில் செனறு 
விட்டு இரவில் �ொட்டேஜ்ககு 
வ்நது ்தஙகுவ்்த வழக�மொ�  
்வததிரு்ந்தனைர. இ்ந்த 
நி்லயில் இரவில் �ொட்டேஜ் 
திரும்பிய சூரயொ-ஸடவ்தொ 
இருவரும் ஒன்றொ� அமர்நது 
ெொபபிட்ேனைர.

திடீர் ம�ொதல்
அபடெொது இருவருககும் 

இ்ேடய திடீசரனை ்த�ரொறு 
ஏறெட்ேது. சூரயொ, பிரி்நது 
சென்ற ெம்ெவத்்த சுட்டிக 
�ொட்டி ஸடவ்தொ்வ அடித 
துள்ளொர. இ்தன பினனைர 
இது மி�ப செரிய டமொ்தலொ� 
சவடித்தது. இருவரும் மொறி 
மொறி ்தொககி ச�ொண்ேனைர. 
அபடெொது ஸடவ்தொ, சூரியொ 
மீது சவ்நநீ்ர எடுதது ஊறறி 
�ழுத்்த சநரிதது உள்ளொர. 
அபடெொது ஸடவ்தொ ்தனைது 
நண்ெர� ளுககு டெொன 
செயதுநே்ந்த ெம்ெவத்்த 
கூறினைொர. இ்்தயடுதது 
நண்ெர�ள் 4 டெர அஙகு 
வ்நதுள்ளனைர.

அடித்துக க�ொடை
அபடெொதும் சூரியொ, 

ஸடவ்தொ்வ அடிக� 

ெொய்நதுள்ளொர. இ்தனைொல் 
நண்ெர�ள் உருட்டுக �ட்்ே 
யொல் ்தொககியும் �ொலொல் 
எட்டி உ்்தததும் ெரமொரி 
யொ� ்தொககியுள்ளனைர. இதில் 
சூரயொவுககு ெலத்த �ொயம் 
ஏறெட்டு ெம்ெவ இேததி 
டலடய அவர துடி துடிதது 
ெலியொனைொர.

இ்தனைொல் ெய்நது டெொனை 
ஸடவ்தொ மறறும் அவரது 
ஆண் நண்ெர�ளும் 
ச�ொ்ேக�ொனைல் அரசு 
ஆஸெததிரிககு உே்ல 
சிகிச்ெககு எடுதது செல்வது 
டெொல �ொரில் தூககி செனறு 
ச�ொண்டு டெொட்டு விட்டு 
்தபபி விட்ேனைர.

ட�து
இது ெறறி ்த�வல் கி்ேத 

்ததும் ச�ொ்ேக �ொனைல் 
ேவுன டெொலீெொர வி்ர்நது 
செனறு விெொர்ண 
நேததினைர. பினனைர ்தபபி 
ஓடி ்த்லம்்றவொனை டயொ�ொ 
ஆசிரி்ய ஸடவ ்தொ்வயும், 
அவரது ஆண் நண்ெர�ள் 4 
டெ்ரயும் அதிரடியொ�  சுறறி 
வ்ளதது ் �து செய்தனைர. 
ச�ொ்ல வழககில் ஸடவ்தொ 
மு்தல் குற்றவொளியொ� 
டெரக�ப ெட்டுள்ளொர.

அவரது நண்ெர�ளொனை 
�வு்தம், ெரொ்ந்த�டெொழன, 
அகில், டந்தொஜி சுெொஷ் 
ெ்நதிரடெொஸ ஆகிடயொர 
அடுத்தடுதது குற்றவொளி 
�ளொ� டெரக�பெட்டு 
உள்ளனைர. ்�்தொனை 5 
டெ்ரயும் டெொலீெொர 
ட�ொரட்டில் ஆெர ெடுததி 
சி்்றயில் அ்ேத்தனைர.
பை இடங�ளில் �ொயம்
இவர�ள் சவ்நநீ்ர 

ஊறறி �டு்மயொ� ்தொககிய 
தில் சூரயொவுககு உேலில் 

ெல இேங�ளில் ெலத்த 
�ொயங�ள் ஏறெட்டிரு்ந்தனை. 
்த்ல, சநறறி, �ண் ஆகிய 
இேங�ளில் ரத்தக �ொயங�ள் 
ஏறெட்டிரு்ந்தனை. இேது 
்�யில் சவ்நநீர ெட்ேதில் 
ட்தொல் உரி்நது �ொணப ெட்ேது.

டமல் உ்தட்டில் �ொயம் 
ஏறெட்டிரு்ந்ததுேன, இேது 
ெக� �ழுததில் கீரல் 
�ொயங�ளும் இரு்ந்தனை. 
பிடர்த ெரிடெொ்த்னைககு 
பினனைர சூரயொவின உே்ல 
அவரது உ்றவினைர�ளிேம் 
ஒபெ்ேத்தனைர.

ச�ொ்லயொளி ஸடவ்தொ, 
�ொ்தலன சூரயொ்வ துவம்ெம் 
செயது துடிக�, துடிக� 
ச�ொன்றது ச்தொேர ெொ� 
ெரெரபெொனை வொககு மூலம் 
அளிதது உள்ளொர. அ்தன 
விவரம் வருமொறு:-

பொலியல் உறவு
எனைககும் சூரயொவுககும் 

இ்ேடய �ே்ந்த ஓரொண்ேொ� 
�ொ்தல் இரு்நது வ்ந்தது. 
இருவரும் திருமணம் 
செயயொமடலடய �ணவன 
-ம்னைவியொ� வொழ்்நது 
வ்நட்தொம். இருவரும் ெல 
மு்்ற ெொலியல் ரீதியொ�  
உ்றவு ச�ொண்டு உள்டளொம். 
அபடெொது உேல் ரீதியொ�வும், 
மனை ரீதியொ�வும் சூரயொ 
துனபுறுததினைொர. 

இ்தனைொல் சில மொ்தங�ள் 
சூரயொ்வ பிரி்நது டெெொமல் 
இரு்நட்தன. இ்தன பினனைர 
மீண்டும் எங�ளுககு 
இ்ேடய ெழக�ம் ஏற 
ெட்ேது. சூரயொ ச�ொ்ேக 
�ொனைலில் ்தஙகி இரு்ந்தது 
ச்தரி்நது நொனும் அஙகு 
செனட்றன. அஙகு நொங�ள் 
ஒன்றொ� ஊர சுறறிடனைொம்.  
உல்லொெமொ�வும் இரு்நது 

உள்டளொம். இ்ந்த நி்லயில் 
்தொன எனைககும் சூரயொவுககும் 
பிரசசி்னை ஏறெட்டு என்னை 
ெரமொரியொ� அடித்தொர.

நணபர்�டை 
வரவடைத்மதன்

இ்்த ச்தொேர்நது 
ச�ொ்ேக�ொனைலில் உள்ள 
எனைது நண்ெர�ளொனை �வு்தம், 
ெரொ்ந்த� டெொழன, அகில், 
டந்தொஜி சுெொஷ் ெ்நதிரடெொஸ  
ஆகிடயொருககு  டெொன 
செயது வர செொனடனைன. 
சூரயொ ்தொககியதில் எனைககு 
ஏறெட்ே �ொயத்்த ெொரதது 
அவர�ள் ஆததிரம் அ்ே்ந 
்தனைர. இ்ந்த டநரததில் சூரயொ 
என்னை மீண்டும் ்தொக� 
முறெட்ேொர . இ்தனைொல் 
ட�ொெம் அ்ே்ந்த �வு்தம் 
அருகில் கிே்ந்த �ட்்ே்ய 
தூககி சூரயொ்வ ்த்லயில் 
அடித்தொன. ெரொ்ந்த� டெொழன, 
சநஞ்சில் ஓஙகி மிதிதது கீடழ 
்தள்ளினைொன. பினைனைர 4 
டெரும் டெர்நது சூரயொவின 
மு�ம் ம்றறும் உேம்பில் மொறி, 
மொறி மிதித்தனைர. இதில் மயக� 
நி்லககு சென்ற சூரயொ்வ 
�ொட்டேஜ்டலடய டெொட்டு 

விட்டு செத்தொல் ெொ�ட்டும் 
எனறு நி்னைதது நொங�ள் 
அஙகிரு்நது ்தபபிடனைொம்.

பயந்து மபொய்
இ்தன பி்றகு எங�ளுககு 

ெயம் ஏறெட்டு திரும்பி 
வ்நது ஒரு �ொரில் சூரயொ்வ 
தூககி டெொட்டுக ச�ொண்டு 
ச�ொ்ேக�ொனைல் அரசு 
ஆஸெததிரிககு செனட்றொம். 
அஙகு மொடிபெடியில் 
்தவறி சூரயொ கீடழ விழு்நது 
விட்ே்தொ� ச்தரிவிதட்தொம். 
அவரது உே்ல ெரிடெொதித்த 
ேொகேர�ள் சூரயொ ஏற�னைடவ 
இ்ற்நது விட்ே்தொ� 
ச்தரிவித்தனைர. இ்தனைொல் 
அஙகிரு்நது ்தபபி ஓடி 
விட்டேொம்.

இவ்வொறு ஸடவ்தொ 
வொககுமூலம் அளிதது 
உள்ளொர.

இகச�ொ்ல ெம்ெவம் 
ச�ொ்ேக�ொனைல் ெகுதியில் 
ெரெரப்ெ ஏறெடுததி 
உள்ளது. சென்னை ச�ொட்டி 
வொக�ம் சவங�டேஸவரொ 
ந�ர ெகுதியிலும் ெரெரப 
ெொனை டெசெொ� மொறியுள்ளது.

மகதடாை ஸ்வதடா

மகதடாை ஸ்வதடாவின நண்பர்கம்ள ்ப்த்தில் கடாைைடாம்.சகடாமை ச்சயயப்பட்் சூர்யடா

ச�ொளததூர, 
டிெ.3-

மொ்தவரம் அடுத்த 
விளொங�ொடுெொக�ம் 
நியூ ஸேொர சிட்டி்ய 
டெர்ந்தவர விடவக 
சுகுமொர (வயது 41 ) 
இவர சென்னை ஆர.
ட�. ெொ்லயில் உள்ள 
்தனியொர வஙகியில் 
டமலொளரொ� டவ்ல 
செயது வ்ந்தொர. டநறறு 
மொ்ல டவ்ல முடிததுவிட்டு 
இரு ெக�ர வொ�னைததில் 
வீட்டிறகு செனறு ச�ொண்டு 
இரு்ந்தொர. அபடெொது இவரது 
பினனைொல் இரு்நது வ்ந்த 
டிபெர லொரி டமொதியதில் 

வி்வக சுகுைடார்

மாதவரத்தில் லாரி மமாதி 
வங்கி மமலாளர் பலி

்கடாயம்்்படு ைடார்கசகட்டில்

பீன்ஸ் விலல கடும் வீழ்ச்சி; கிமலா ரூ.10-க்கு விறபலை

ெலத்த �ொயம் ஏறெட்டு 
உயிருககு டெொரொடிக 
ச�ொண்டிரு்ந்தொர.

்த�வல் அறி்நது 
ெம்ெவ இேததிறகு 
வ்ந்த டெொககு வரதது 
புலனைொயவு பிரிவு 
டெொலீெொர அவ்ர  
மீட்டு 108 ஆம்புலனஸ 
மூலம் அரசு ஸேொனலி 
ம ரு த து வ ம்னை க கு 
அனுபபி ்வத்த னைர. 

அஙகு சிகிச்ெ ெல னினறி 
டநறறு இரவு 8 மணிககு உயிரி 
ழ்ந்தொர. இது குறிதது மொ்தவரம் 
டெொககுவரதது புலனைொயவு 
இனஸசெகேர அ�மது அபதுல் 
�ொ்தர வழககு ெதிவு செயது 
விெததுககு �ொரணமொனை லொரி 
டி்ரவர து்ரபெொக �த்்தச 
டெர்ந்த சீனிவொென எனெவ்ர 
்�து செயது விெொர்ண 
டமறச�ொண்டு வருகி்றொர.

டெொரூர, டிெ.3-
சென்னை ட�ொயம்டெடு 

�ொய�றி மொரச�ட்டுககு ஆ்நதிரொ 
மறறும் �ரநொே�ொ மொநிலங�ளில் 
இரு்நது பீனஸ விறெ்னைககு 
வருகி்றது.

தினைெரி 800 மு்தல் 900 
மூட்்ே�ளில் மட்டுடம 
பீனஸ விறெ்னைககு வருவது 
வழக�ம். ஆனைொல் �ே்ந்த ஒரு 
வொரமொ� அ்தன வரதது 2 
மேங�ொ� அதி�ரித்தது. இ்தன 
�ொரணமொ� பீனஸ வி்ல �டும் 
வீழ்சசி அ்ே்நதுள்ளது. �ே்ந்த 
சில நொட்�ளுககு முனபு வ்ர 
சமொத்த விறெ்னையில் ஒரு கிடலொ 

பீனஸ ரூ20-ககு விற�ப ெட்ேது.
இ்ந்த நி்லயில் இதுவ்ர 

இல்லொ்த அளவுககு இனறு 
2ஆயிரம் மூட்்ே�ளில் பீனஸ 
விறெ்னைககு குவி்நதுள்ளது. 
இ்தன �ொரணமொ� இனறு 
சமொத்த விறெ்னை �்ே�ளில் 
பீனஸ வி்ல டமலும் வீழ்சசி 
அ்ே்நது ஒரு கிடலொ ரூ10-
ககு விற�பெடுகி்றது. ஆனைொல் 
அ்்தயும் வொஙகி செல்ல 
சில்ல்ர வியொெொரி �ள் 
யொரும் ஆரவம் �ொட்ேவில்்ல. 
இ்தனைொல் மூட்்ே மூட்்ேயொ� 
பீனஸ ட்தக�ம்ே்நது இருபெது 
சமொத்த வியொெொரி�்ள 
செரிதும் �வ்ல அ்ேய 
செயதுள்ளது.

கூடடம் சேரக்்க வெள்ளிக்்காசு்களை ொரி இளைக்கிைார்கள்

நம் பலத்தை காட்ட லட்சககணககில் ஜெயலலிதைா நி்ைவி்டம் நநாககி வாருஙகள்
வ்தாணடைர்்களுககு ஓ.பன்னீர்வ்சல்ெம அ்ழப்புசென்னை, டிெ. 3-

ம்்ற்ந்த முனனைொள் மு்தல்-
அ்மசெர செய லலி்தொவின 
நி்னைவுநொள் அ்மதி டெரணி்ய 
பிரம்மொண்ேமொ� நேதது வது குறிதது 
மொவட்ே செய லொளர�ளுேன 
�ல்நது்ர யொேல் கூட்ேம் டநறறு 
ந்ேசெற்றது. 

அ.தி.மு.�. ஒருஙகி ்ணபெொளர 
ஓ.ெனனீர செல்வம் ்த்ல்மயில் 
சென்னை கீரினடவஸ ெொ்லயில் 
உள்ள முனனைொள் மு்தல்-
அ்மசெர ஓபிஎஸ இல்லததில்  
டநறறு  ந்ே செற்ற ஆடலொெ்னை 
கூட்ேததில் அ.தி.மு.� . இ்ண 
ஒருஙகி்ணபெொளர ்வததிலிங�ம், 
து்ண ஒருஙகி்ணபெொளர�ள் 
கு.ெ.கிருஷ்ணன, டெசிடி பிரெொ�ர 
அ்மபபு செய லொளர நொஞ்சில் 
ட�ொலபென ஆகிடயொர �ல்நது ச�ொண்ே 
னைர. 

அட�தி மபரணி
இ்ந்த நி�ழ்சசியில் டெசிய அ.தி.மு.�. 

ஒருஙகி்ணபெொ ளர ஓ.ெனனீரசெல்வம், 
வரும் டிெம்ெர 5-்நட்ததி  ம்்ற்ந்த முனனைொள் 
மு்தல்-அ்மசெர செயலலி்தொவின 6-ம் 
ஆண்டு நி்னை்வ டெொறறும் வ்�யில் 
அ்மதி டெரணியும் உறுதி டயறபு 
நி�ழ்சசியும் ந்ேசெறுகி்றது. 

�ழ� ச்தொண்ேர�ளும் மக�ளும் நம் 
ெக�ம் ்தொன எனெது உறுதியொ� இரு்ந்தொ 
லும் அ்்த நிரூபிக� டவண்டிய �ே்ம 

நமககு இருககி்றது. வருகி்ற 5-்நட்ததி �ொ்ல 
9 மணிககு செயலலி்தொவின நி்னை்வ 
டெொறறும் வ்�யில் ந்ேசெறும் அ்மதி 
டெரணியில்  ஆயிர மொயிரமொய திரண்டு 
வர டவண்டும். �ழ�மும் மக� ளும் நம் 
ெக�ம் ்தொன எனெ்்த மக�ள் மன்றத 
திறகு  உணரத்த டவண்டும்.லட்ெக�ணககில் 
அணி திரண்டு வருவீர�ள் என்ற நம்பிக்� 
எனைககு இருககி்றது.

ஒரு கூட்ேம் சவள்ளிக �ொசு�்ள 
அள்ளி இ்்றத துகச�ொண்டிருககி்றது.  
நொம் மட்டும் ்தொன அ்மதியொ� செயல்ெட்டு, 
அ்னைதது வ்�யிலும் சவறறி வொயப்ெ 
சவல்லபடெொகி ட்றொம் அ்ந்த நம்பிக்� 

எனைககு இருககி்றது.
இவ்வொறு அவர டெசினைொர.
இ்ந்த நி�ழ்சசியில் மொவட்ே 

செயலொளர�ள் வி.என.
பி.சவங�ட்ரொமன, பி.்வரமுதது, 
மகிழனென, சரட்ென 
அம்பி�ொெதி, ரஞ்சிதகுமொர, எம் 
எம் ெொபு கிருஷ்ணன, டெட� 
ரடமஷ், பி.எஸ.சிவொ,ெதீஷ், அசசு 
்தன, அண்ணொ ச்தொழிறெங� 
டெர்வ செயலொளர குருடமொ�ன, 
இ்ளஞரணி செயலொளர வி.ஆர.
ரொெ  டமொ�ன, இ்ளஞரணி 
இ ் ண ச செ ய 
லொளர ெூனியர 
எ ம் ஜி ஆ ர , 

மீனைவர அணி செயலொளர 
ட�ொசு மணி உள்ளிட்டேொர 
�ல்நது ச�ொண்ேனைர.

செரம்ெலூர மொவட்ே 
செயலொளர ஆர.டி. ரொமச 
ெ்நதிரன, �ேலூர டமறகு 
மொவட்ே செயலொளர 
சு்ந்தரரொென, சிவ�ங்� 
கிருஷ்ணகிரி மொவட்ேங�ள் 
டெர்ந்த புதிய நிரவொகி�ள் 
அ.தி.மு.�. ஒருஙகி்ணபெொ 
ளர ஓ.ெனனீரசெல்வத்்த  
ெ்நதிதது வொழ்தது செற்றனைர.

ஓ.்பனனீர்ச்சல்வம் செயைலிதடா நிமைவு  நடாள குறித்து 
ைடாவட்் ச்சயைடா்ளர் களு்ன ஆ்ைடா்சமை ந்த்திைடார்.
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