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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
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SS முகககவசம் அணியாமல் சாலையில் சசன்றவரகளுககு, சசஙகல்்பட்டு சட்்டக 
கல்லூரி முதல்வர அ.விஜயைட்சுமி தலைலமயில், மாணவரகள் நேற்று முகககவசம் 
வழஙகி கந�ானா சதாற்று குறிதத விழிப்புணரலவ ஏற்்படுததினர. க்பசு� குடிநீரும் 
வழஙகப்்பட்்டது. கல்லூரி ந்ப�ாசிரியரகள் இ�ா.சாந்தி, ஜா.கு.நமானி ஏஞசல்ஸ், 
நக.இந்தி�ா, ே.கவுதமன உள்ளிட்ந்டார இதில் ்பஙநகற்்றனர.

தமிழ்க் கவிஞர் நாளை ஒட்டி

நல்லூர் நத்தத்தனார் நினனவுத தூணுக்கு 
க�ாட்ாடசியர் மானை அணிவிதது மரியான்த

 �மதுராந்தகம்
பாவேந்தர் பாரதி்தாசன் 
பிறந்த நாளான ஏபரல் 29-ம் 
வ்ததி ்தமிழ்க் கவிஞர் நாளாக 
்தமிழ்நாடு அரசு ஒவவோர் 
ஆண்டும் ககாண்்ாடி ேருகிறது. 
இநநாளள ஒட்டி, மதுராந்தகம் 
ேட்்ம் இள்க்கழிநாட்டில் உளள 
நல்லூர் நத்தத்தனார் நிளனவுத 
தூணுக்கு மதுராந்தகம் ேருோய் 
வகாட்்ாட்சியர் மாளை அணிவிதது 
மரியாள்த கசலுததினார்.

சிறுபாணாற்றுபபள் என்றும் 
கசய்யுளள இள்க்கழிநாட்ள்ச் 
வசர்ந்த நல்லூர் நத்தத்தனார் என்ப 
ேர் இயற்றியுளளார். இேர் ஒய்மா 
நாட்ள் ஆண்டு ககாண்டிருந்த 
நல்லியக்வகா்ளன பாராட்டி 
பாணாற்றுபபள் ஒன்ளற பாடியுள 
ளார். இந்தப பாட்டில் நல்லியக் 
வகா்ன்    ஆண்் ஒய்மா நாடு 
ஐேளக நிைஙகளும் அளமயப 
கபற்ற நாடு. இந்த நாட்டின் கபயர்.

இந்த நல்லூர் நத்தத்தனாருக்கு 
இள்க்கழிநாடு வபரூராட்சிக்கு 
உளபட்் நல்லூரில் நிளனவுத 
தூண் ளேக்கபபட்டுளளது. 
இந்த நிளனவுத தூண் அருவக 
அேரது உருேபப்ததுக்கு 
மதுராந்தகம் ேருோய் 
வகாட்்ாட்சியர் சீ.ைட்சுமிபிரியா 

மாளை அணிவிதது மரியாள்த 
கசலுததினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் 
காஞ்சிபுரம் மாேட்் ்தமிழ் 
ேளர்ச்சித துளற உ்தவி இயக்குநர் 
கபா.பாரதி, இள்க்கழிநாடு 
வபரூராட்சி கசயல் அலுேைர் 
பா.சாந்தகெயைட்சுமி உட்ப் 
பைர் பஙவகற்றனர்.

SS இல்டககழிோடு ந்பரூ�ாட்சியில் உள்்ள ேல்லூர ேததததனாருககு மாலை அணிவிதது 
மரியாலத சசய்கி்றார மது�ாந்தகம் வருவாய் நகாட்்டாட்சியர ைட்சுமிபிரியா.

செஙன� மாவட்ததில் கவட்ாளர்�ள், 
மு�வர்�ளுக்கு �க�ானா ் ரிகொ்தனன

 �்தாம்்பரம்
கசஙகல்பட்டு மாேட்்ததில் உளள 
7 க்தாகுதி ோக்கு எண்ணிக்ளகயில் 
பஙவகற்கும் வேட்பாளர்கள, 
மற்றும் முகேர்களுக்கு கவரானா 
பரிவசா்தளன கசய்யபபட்்து.

கசஙகல்பட்டு மாேட்்ததில் உளள 
7 சட்்பவபரளேத க்தாகுதி ோக்கு 
எண்ணிக்ளக ேரும் வம 2-ம் வ்ததி 
ந்க்கிறது. ோக்கு எண்ணிக்ளகயில் 
பஙவகற்கும் அளனேரும் கவரானா 
பரிவசா்தளன கசய்து, அ்தற்கான 
சான்று கபற்றிருந்தால் மட்டுவம 
அனுமதிக்கபபடுோர்கள என வ்தர்்தல் 
ஆளணயம் உத்தரவிட்டுளளது.

1,500 பேருக்கு ேரிப�ோதனை
இள்தயடுதது அந்த அந்த 

க்தாகுதியில் உளள ேட்்ாட்சியர், 
வகாட்்ாட்சியர் அலுேைகஙகளில் 
சிறபபு முகாம் அளமக்கபபட்்து. 
அவ்தவபால் ்தடுபபூசிக்கும் முகாம் 
அளமக்கபபட்்து. 

இள்தத க்தா்ர்நது க்ந்த 2 நாட் 
களாக கசஙகல்பட்டு மாேட்்ததில் 

சுமார் 1500 வேட்பாளர்கள, முகேர் 
களுக்கு கவரானா பரிவசா்தளன 
கசய்யபபட்்து. ்தடுபபூசி 2 முளற 
வபாட்டுக் ககாண்்ேர்கள, இந்த 
பரிவசா்தளன கசய்துககாளள 
வேண்டியதில்ளை எனவும் ஊசி 
வபாட்டுக் ககாண்்்தற்கான சான்றி 
்தழ் ளேததிருக்க வேண்டும் எனவும் 
வ்தர்்தல் ஆளணயம் அறிவிததுளள 
நிளையில், ஊசி வபாட்டுக் ககாண் 
்ேர்கள கூ் சிைர் இன்று பரி 
வசா்தளன கசய்து ககாண்்னர்.

இந்த முடிவுகள நாளளக்குள 
க்தரியேரும். இந்த பரிவசா்தளன 
முடிவில் கவரானா பாதிபபு 
இல்ைா்தேர்கள மட்டுவம ோக்கு 
எண்ணும் ளமயததுக்குள அனுமதிக் 
கபபடுோர்கள. கவரானா பாதிபபு 
இருபப்தாக க்தரியேந்தால் அேர் 
களுக்கு உரிய சிகிச்ளச அளிக்கவும் 
ஏற்பாடுகள கசய்யபபட்டுளளன 
என சுகா்தாரத துளற அதிகாரிகள 
க்தரிவித்தனர்.

ஆர்.கக.கேட்ளடை, திருெள்ளூர் ேகுதிகளில் 

ச்ண், முதியவரின் �வனதன்த 
தினெ திருப்பி ரூ.1.39 ைடெம் ் றிப்பு 
Szமரம நபர்களுக்கு பபோலீஸ் வலைவீச்சு 

 �திருவள்ளூர்
திருேளளூர் மாேட்்ம், ஆர்.வக. 
வபட்ள் அருவக உளள ேங 
கனூர் கிராமதள்தச் வசர்ந்தேர் 
குமார் மளனவி பாரதி(48). இேர், 
ஆர்.வக.வபட்ள்யில் உளள இநதி 
யன் ேஙகி கிளளயில்  க்தா்ர் 
பாளராக பணிபுரிநது ேருகிறார்.

பாரதி, நாளவ்தாறும் ேஙகி 
யில் பணம்கபற்று,  ஓய்வு ஊதி 
யம் மற்றும் ஊரக ேளர்ச்சி 
வமைாண்ளம ஊதியம் வபான்ற 
ேற்ளற பயனாளிகளுக்கு ேழஙகி 
ேருேது ேழக்கம். அந்த ேளக 
யில், பாரதி வநற்று முன்தினம் 
ேஙகியில்  ரூ.79,100 பணதள்தப  
கபற்றுக் ககாண்டு, ேஙகி அருவக 
நிறுததியிருந்த ்தன் இரு சக்கர 
ோகனததின் அருவக கசன்று 
ககாண்டிருந்தார்.   அபவபாது, 
அஙகு ேந்த மர்ம நபர், சாளை 
யில் பணம்  கி்பப்தாகக் கூறி, பாரதி 
யின் கேனதள்த திளச திருபபி,  இரு 
சக்கர ோகனததில் மாட்டியிருந்த 
பணம், கமாளபல் வபானு்ன் 

கூடிய ளகபளபளய எடுததுக் 
ககாண்டு, அஙகிருநது ்தபபிவயாடி 
விட்்ார்.

அவ்தவபால், திருத்தணி அருவக 
உளள களாம்பாக்கம் கிராமதள்தச் 
வசர்ந்தேர் பன்னீர்கசல்ேம்(53). 
விேசாயியான இேர், வநற்று முன் 
தினம், திருேளளூர் அருவக 
வபரம்பாக்கததில் உளள இநதியன் 
ஓேர்சீஸ் ேஙகி கிளளயில் ்தன் 
கணக்கில் இருநது ரூ.60,000 
பணதள்தப கபற்றுக் ககாண்டு, 
ேஙகி ோசலுக்கு ேந்தார்.

அபவபாது, பன்னீர்கசல்ேத 
ள்தப  பின் க்தா்ர்நது ேந்த இரு 
மர்ம நபர்கள, பன்னீர்கசல்ேததின் 
மீது கபபபர் ஸ்பிவர அடிதது, 
அேர் ளகயில் ளேததிருந்த 
பணதள்த பறிததுக் ககாண்டு 
்தபபிவயாடிவிட்்னர்.

இவவிரு சம்பேஙகள குறிதது, 
ேழக்குப பதிவு கசய்துளள ஆர்.
வக.வபட்ள் மற்றும் மபவபடு 
வபாலீஸார், மர்ம நபர்களள 
தீவிரமாகத  வ்தடி ேருகின்றனர்.

 மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில்  

செங�ல்்டடில் ்தடுப்பூசி னமயதன்த செயல்்டுத்த வலியுறுததி ஆர்ப்்ாட்ம்
 �செஙகல்பட்டு

கசஙகல்பட்டில் உளள ்தடுபபூசி 
ளமயதள்த கசயல்படுத்த ேலி 
யுறுததி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சி சார்பில் வநற்று  கண்்ன 
ஆர்பபாட்்ம் நள்கபற்றது.

கசஙகல்பட்டு அருவக திருமணி 
யில் 110 ஏக்கர் நிைபபரபபில் சுமார் 
600 வகாடி மு்தலீட்டில் மததிய 
அரசு நிறுேனமான எச்.எல்.எல் 
பவயாக்க்,  ஒருஙகிளணந்த ்தடுப 
பூசி ேளாகதள்த நிறுவியுளளது. 
குழநள்தகளுக்கான முத்தடுபபூசி, 
மஞ்சள காமாளை ்தடுபபூசி, 
கேறிநாய் ்தடுபபூசி, ்தட்்ம்ளம 
்தடுபபூசி வபான்ற ஒன்பது ேளக 
யான ்தடுபபூசிகளள 56 வகாடிவய 
40 ைட்சம் வ்ாஸ் அளவுக்கு 
உற்பததி கசய்யக்கூடிய உைக 
்தரததிைான ேசதிகள ஏற்படுத்தப 
பட்டுளளன. உற்பததி க்தா்ஙகா்த 

காரணத்தால் அதி நவீன 
இயநதிரஙகளும் உபகரணங 
களும் 3 ஆண்டுகளுக்கு 
வமைாக பயனற்ற நிளையில் 
வபா்பபட்டுளளன. இநநிறுேனத 
தில் உற்பததி க்தா்ஙகுவமயானால் 
மிகக் குளறந்த விளையில் 

கபாதுமக்களுக்கு ்தடுபபூசிகள 
கிள்க்கும்.

கவரானா ்தடுபபூசி  ஆய்வுக்கும், 
உற்பததிக்கும் அளனதது ேசதி 
களும் அளமநதுளள இநநிறுேனத 
துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கசய்து ஆ்த 
ரவு அளித்தால், இநதியாவுக்கு மட்டு 

மல்ை உைக நாடுகளுக்கும் கவரானா 
்தடுபபூசிளய மிகக் குளறந்த 
விளையில் ேழஙக முடியும்.

ஆனால், மததிய அரசு வபாதிய 
நிதி ஒதுக்கா்த்தால் ்தற்வபாது 
இநநிறுேனம் மு்ஙகியுளளது. 
அள்த கசயல்படுத்த ேலியுறுததி 

பல்வேறு கபாதுநை அளமபபுகள 
சார்பில் அரசுக்கு வகாரிக்ளககள 
ளேக்கபபட்்ன.  ஆனால் இதுேளர 
ந்ேடிக்ளக எடுக்கவில்ளை. இது 
க்தா்ர்பாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 
மாநிைஙகளளே உறுபபினர் ரஙக 
ராென் பிர்தமளர வநரில் சநதிதது 
கடி்தம் ககாடுத்தார். ஆனால் மததிய 
அரசு ந்ேடிக்ளக எடுக்கவில்ளை.  
இநநிளையில் நிறுேனதள்த 
கசயல்படுத்தவும் வபாதிய நிதி 
ஒதுக்க ேலியுறுததியும் மார்க்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் 
வநற்று கசஙகல்பட்டில் கண்்ன 
ஆர்பபாட்்ம் நள்கபற்றது.

இந்த ஆர்பபாட்்ததில் நிர்ோகி 
கள வக.வசஷாததிரி, இ.சஙகர், 
எஸ்.கண்ணன், வக.பகதசிங ்தாஸ், 
எம்.களைச்கசல்வி, வி.்தமிழரசி, 
ஜி.புருவஷாத்தமன், மு.்தமிழ் பாரதி 
உளளிட்் பைர் பஙவகற்றனர்.

SS சசஙகல்்பட்டில் உள்்ள தடுப்பூசி லமயதலத சசயல்்படுதத வலியுறுததி, மாரகசிஸ்ட்  சாரபில்  நேற்று ஆரப்்பாட்்டம் ேல்டச்பற்்றது. 
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காண��ைல

MY SON  R SRINATH VEHICLE 
NO TNO6AA 0648 , YAMAHA 
R15 V3 DARKNIGHT FULL 
BLACK WHEN KEPT NEAR 
THE.MAIN GATE OF MY 
RELATION RENTAL HOUSE 
IN PALLIKARANI WAS TAKEN 
AWAY BY BREAKING THE 
SIDE HANDLE BY SOME BODY 
. IF ANYONE FOUND KINDLY 
GIVE ME INFORMATION 
IN THIS CELL PHONE NO 
9080474584 PLEASE 

ெபா�
ெபா� அ����

வ��ள�பர�க�

�க�ானா ்தடுப்பூசி 2 நாள் சிறப்பு மு�ாம்
Szமோவட்ட ஆடசியர பபோனலனையோ பநரில் ஆய்வு 

 �திருவள்ளூர்
திருேளளூர் மாேட்்ததில் மக்கள 
க்தாளக அதிகம் உளள பகுதி 
களில் கவரானா ்தடுபபூசி  வபாடும் 
2 நாள சிறபபு முகாம் வநற்று 
க்தா்ஙகியது. இந்த முகாளம 
மாேட்் ஆட்சியர் கபான்ளனயா 
வநரில் ஆய்வு கசய்்தார்.  

திருேளளூர் மாேட்்ததில் 
நாளவ்தாறும் 500-க்கும் வமற்பட் 
வ்ார் கவரானா க்தாற்றால் பாதிக் 
கபபட்டு ேருகின்றனர். ஆகவே, 
மாேட்் நிர்ோகம் ்தடுபபு ந் 
ேடிக்ளககளில் தீவிரம் காட்டி ேரு 
கிறது.  அந்த ேளகயில், மாேட்்த 
தின் அளனதது பகுதிகளிலும் 
நாளவ்தாறும் 45 ேயள்த க்ந்த 
சுமார் 5 ஆயிரம் வபருக்கு ்தடுபபூசி 
வபா்பபட்டு ேருகிறது.

இச்சூழலில், திருேளளூர் 
மாேட்்ததில் மக்கள க்தாளக 
அதிகம் உளள பகுதிகளில் கபாது 
சுகா்தாரம் மற்றும் வநாய்த ்தடுபபு 
மருநதுத துளற சார்பில் கவரானா 
்தடுபபூசி கசலுததும் 2 நாள சிறபபு 
முகாம் வநற்று க்தா்ஙகியது. 

33 ந்மாடும் ோகனஙகள,  
33 மருததுேக் குழுக்கள மூைம் 
மக்கள க்தாளக அதிகம் உளள 
ஆேடி மாநகராட்சி, திருேளளூர், 
திருவேற்காடு, பூந்தமல்லி ஆகிய 
நகராட்சிகள, திருநின்றவூர், 
மீஞ்சூர் ஆகிய வபரூராட்சிகள, 
அயபபாக்கம், காட்டுபபாக்கம், 
ஈக்காடு ஆகிய ஊராட்சிகளில் 
இம்முகாம் க்தா்ஙகியது. 

இந்த சிறபபு முகாமில், வநற்று 
மட்டும் 2,261 வபருக்கு கவரானா 

்தடுபபூசி கசலுத்தபபட்்து. இதில், 
திருேளளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்் 
ராொஜிபுரம், வ்தவி மீனாட்சி நகர் 
பகுதியில் ந்ந்த சிறபபு முகா 
மில் கவரானா ்தடுபபூசி பணிளய 
மாேட்் ஆட்சியர் கபான்ளனயா 
வநரில் ஆய்வு கசய்்தார். இந்த ஆய் 
வின்வபாது, சுகா்தாரப பணிகளுக் 
கான துளண இயக்குநர் ெேஹர் 
ைால், திருேளளூர் நகராட்சி 
ஆளணயர் சந்தானம் உளளிட்் 
அதிகாரிகள உ்னிருந்தனர்.

இன்றும் (ஏப. 30) க்தா்ர 
உளள இம்முகாளம கபாதுமக்கள 
பயன்படுததிக் ககாளளைாம் 
எனவும் ்தடுபபூசி வபா் ேருவோர் 
்தஙகளது ஆ்தார் அட்ள்ளய அேசி 
யம் ககாண்டு ேர வேண்டும் எனவும் 
ஆட்சியர் க்தரிவிததுளளார்.

SS திருவள்ளூர மாவட்்டததில் கந�ானா தடுப்பூசி ந்பாடும் 2 ோள் சி்றப்பு முகாம் நேற்று 
சதா்டஙகியது. இம்முகாலம திருவள்ளூர ேக�ாட்சி ்பகுதியில்  மாவட்்ட ஆட்சியர 
ச்பானலனயா நேரில் ஆய்வு சசய்தார.  

 காஞ்சிபு்ரத்தில் உள்ை 

�க�ானா ச்தாற்று ்தடுப்பு 
னமயங�ளில் ஆடசியர் ஆய்வு

 �காஞ்சிபுரம்
காஞ்சிபுரம் ஐய்யஙகார் குளம் 
்தனியார் க்தாழில் நுட் 
பக் கல்லூரியில் அளமக்கபபட் 
டுளள கவரானா க்தாற்று ்தடுபபு 
ளமயததில்   மாேட்் 
ஆட்சியர் மவகஸ்ேரி வநற்று 
ஆய்வு கசய்்தார்.

காஞ்சிபுரம் மாேட்்ததில் 
தினநவ்தாறும் கவரானா 
க்தாற்று அதிகரிதது ேருகிறது. 
தினமும் 5,000  வபருக்கு 
பரிவசா்தளனகள கசய் 
யபபடுகின்றன. இதில் 300-ல் 
இருநது 400 வபருக்கு  கவரானா 
க்தாற்று உறுதியாகியுளளது. 
இள்தத க்தா்ர்நது மருததுே 
மளனகளில் உளள படுக்ளக 
கள நிரம்பி ேருகின்றன.

மு ன் கன ச் ச ரி க் ளக 
ந்ேடிக்ளகயாக கவரானா 
வநாயாளிகள பராமரிபபு சிறபபு 

ளமயதள்த க்தா்ஙகுே்தற்கு 
வ்தளேபபடும் ஏற்பாடுகளள,  
சுகா்தாரத துளற மற்றும் 
உளளாட்சித துளற மூைம் 
விளரோக கசய்ய,  மாேட்் 
ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுளளார். 

400 பேர் தங்கலோம்
வமலும் வநாயாளிகளள 

்தஙக ளேக்க உளள இ்த 
தில் வ்தளேயான ேசதிகள 
கசய்யபபட்டு ேருகின்றன. 
ஐய்யஙகார் குளததில் அளமக் 
கபபடும் ளமயததில் 400 வபர் 
ேளர ்தஙக முடியும். இந்த 
ஆய்வின்வபாது மாேட்் ேரு 
ோய் அலுேைர் இரா.பன்னீர் 
கசல்ேம், உ்தவி இயக்குநர் 
(பஞ்சாயதது) ்தர், காஞ்சி 
புரம் ேட்்ாட்சியர் மற்றும் 
ேட்்ார ேளர்ச்சி அலுேைர் 
உட்ப் பைர் உ்னிருந்தனர்.

SS காஞசிபு�ம் ஐயஙகாரகு்ளம் ்பகுதியில் அலமககப்்படும்  கந�ானா தடுப்பு 
லமயதலத  ஆய்வு சசய்கி்றார மாவட்்ட ஆட்சியர மநகஸ்வரி.

உததி�கமரூர் புதிய நீதி்தி ச்ாறுப்க்ற்பு
 �காஞ்சிபுரம்

உததிரவமரூர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக 
பணியாற்றியேர் இரு்தயராணி. அேர் 
க்ந்த 2020-ம் ஆண்டில் பிபரேரி 24-ம் 
வ்ததி க்லூர் மாேட்்ததுக்கு பணி 
மாறு்தலில் கசன்றுவிட்்ார்.  அ்தன் 
பிறகு  கபரும்புதூர் நீதிபதி 
்தற்காலிகமாக இந்த நீதிமன்ற 
ேழக்குகளள கேனிதது ேந்தார்.

இநநிளையில் உத்தமபாளளயம் 
மாேட்் உரிளமயியல் நீதிமன்ற நீதி 
பதியாக இருந்த பி.பிவரம்குமார் 
உததிரவமரூர் நீதிமன்றததுக்கு 
கசன்ளன உயர் நீதிமன்ற 
உத்தரவுபபடி இ்மாற்றம் கசய்யப 
பட்்ார். இள்தத க்தா்ர்நது அேர் 
வநற்று கபாறுபவபற்றுக் ககாண் 
்ார்.
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