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செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில்

10 பேருக்கு நல்லாசிரியர் விருது
செங்கல்பட்டு

SSதிருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணியில் உள்ள முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் படித்த ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வு
செய்யப்பட்ட திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 13 பேருக்கு பால்வளத் துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கினார். உடன் ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் ஆறுமுகம்,
அரக்கோணம் எம்.பி. ஜெகத்ரட்சகன், எம்எல்ஏக்கள் சந்திரன், வி.ஜி.ராஜேந்திரன், கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்டோர். (அடுத்த படம்) செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற ஆசிரியர்களுடன் ஆட்சியர் ஆ.ர.ராகுல்நாத்.

ஆந்திராவுக்கு கடந்த இருந்த

5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
zz2 தற்காலிக ஊழியர்கள் கைது
ப�ொன்னேரி

ப�ொன்னேரி அருகே ரேஷன்
கடையிலிருந்து
ஆந்திர
மாநிலத்துக்கு கடத்த முயன்ற
5 டன் ரேஷன் அரிசியை
ப�ோலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுத�ொடர்பாக
ரேஷன்
கடையின் தற்காலிக ஊழியர்கள்
இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
திருவள்ளூர்
மாவட்டம்,
ப�ொன்னேரி அருகே ஆலாடு
கிராமத்தில் உள்ள ரேஷன்
கடையில் நேற்று முன்தினம் இரவு
ப�ொது விநிய�ோகத் திட்டத்தில்
ப�ொதுமக்களுக்கு இலவசமாக
வழங்கப்படும்
அரிசியை,
ஆந்திர மாநிலத்துக்கு கடத்த
முயல்வதாக குடிமை ப�ொருள்
வழங்கல்
குற்றப்புலனாய்வுத்
துறை ப�ோலீஸாருக்கு ரகசிய
தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, குடிமை ப�ொருள்
வழங்கல்
குற்றப்புலனாய்வுத்
துறையின் சென்னை டிஎஸ்பி

ஜான்சுந்தர்
தலைமையில்,
திருவள்ளூர் அலகு ப�ோலீஸார்
சம்பவ
இடம்
விரைந்து,
ச�ோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

100 மூட்டைகள்

அச்சோதனையில், ரேஷன்
கடையிலிருந்து, 100 மூட்டைகளில்
5 டன் ரேஷன் அரிசியை மினி
லாரியில், ஆந்திர மாநிலத்துக்கு
கடத்த முயன்றது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு
செய்த
குடிமைப்
ப�ொருள்
வழங்கல்
குற்றப்புலனாய்வுத்
துறையினர், லாரியுடன் கூடிய
5 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல்
செய்தோடு,அதைக்கடத்தமுயன்ற
ரேஷன் கடையின் தற்காலிக
ஊழியர்களான, ப�ொன்னேரியை
அடுத்த
தடபெரும்பாக்கம்
மற்றும் மெதூரைச் சேர்ந்த
தாம�ோதரன்(61), செல்வராஜ்(23)
ஆகிய
இருவரைக்
கைது
செய்தனர்.

இரும்புலிச்சேரி பாலாற்று தரைப்பாலம் உடைந்து

6 ஆண்டுகள் கடந்தும் மேம்பாலம் இல்லை

zzமழைக்காலம்

த�ொடங்கியுள்ளதால் மக்கள் அச்சம்

திருக்கழுக்குன்றம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருக்
கழுக்குன்றம் ஒன்றியம் நெரும்பூர்
கிராமத்தில் இருந்து இரும்புலிச்
சேரி, எடையாத்தூர் ஆகிய கிராமங்
களுக்கு செல்லும் வகையில்
பாலாற்றின் குறுக்கே தரைப்
பாலம் இருந்தது. இந்நிலையில்,
கடந்த 2015-ம் ஆண்டு இறுதியில்
பெய்த பெருமழையில் பாலாற்றில்
வெள்ளம் ஏற்பட்டு தரைப்பாலம்
அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
வெள்ளம்
குறைந்ததும்,
ஆற்றின் குறுக்கே தற்காலிமாக
தரைப்பாலம்
அமைக்
கப்பட்டது. இந்த தரைப்பாலமும்,
அடுத்த மழை வெள்ளத்திலேயே
சேதமடைந்ததால், இந்த கிராம
மக்கள் பாலாற்றில் வெள்ளம்
ஏற்படும்போதெல்லாம் வெளியே
செல்ல முடியாமல் த�ொடர்ந்து
பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இரும்புலிச்சேரிநெரும்பூர் இடையே பாலம் அமைக்

கப்படும் என்று தமிழக அரசால்
அறிவிக்கப்பட்டு, கடந்த 2017-ம்
ஆண்டு மண் பரிச�ோதனைகள்
நடைபெற்றன. எனினும், மேம்
பாலம் அமைக்கும் பணிகள்
த�ொடங்கப்படாமல் உள்ளன.
தற்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்
டம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உதயமாகி
யுள்ளது. அதனால், மாவட்ட
ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் அருகில்
உள்ள பகுதியாக இரும்புலிச்சேரி
மாறியுள்ளது. எனவே, மாவட்ட
ஆட்சியர் மேம்பாலம் அமைக்கும்
பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்
டும் என க�ோரியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, இரும்புலிச் சேரி
கிராம மக்கள் கூறும்போது,
"தரைப்பாலம் சேதமடைந்துள்ள
தால், பாலாற்றில் வெள்ளப்
பெருக்கு ஏற்படும்போது ப�ோக்கு
வரத்து தடைபடுகிறது. இதனால்,
கிராமத்தில் அத்தியாவசிய ப�ொருட்
களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது.

தற்போது
மழைக்காலம்
த�ொடங்கியுள்ளதால்
பாலாற்
றில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படும்.
மேலும், அருகே வள்ளிபுரம்
பாலாற்றின் குறுக்கே உள்ள தடுப்
பணை நிரம்பும்போது தற்காலிக
மண் சாலையும் நீரில் முழ்கும்
நிலைஉள்ளது.மேம்பாலம்அமைத்
தால் மட்டுமே இப்பிரச்சினைக்கு
நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் என்ற
னர்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு
மாவட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை
சிறப்பு திட்ட அதிகாரிகள் கூறும்
ப�ோது, "இரும்புலிச்சேரி பாலாற்
றின்
குறுக்கே
மேம்பாலம்
அமைக்க பூர்வாங்க பணிகள்
நிறைவு பெற்றுள்ளன. மேலும்,
புதிய மேம்பாலம் அமைக்க
திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அரசின்
ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியுள்ளோம்.
விரைவில் நிதி ஒதுக்கீடு த�ொடர்
பான அறிவிப்புகள் வரும் என
நம்புகிற�ோம்" என்றனர்.

செங்கல்பட்டு
மாவட்டத்தில்
ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு
பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில் 10
ஆசிரியர்களுக்கு நல்லாசிரியர்
விருதுகள்
வழங்கப்பட்டன.
ஊரக த�ொழில் துறை அமைச்சர்
தா.ம�ோ.அன்பரசன் இந்த விருது
களை வழங்கினார்.
இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்
சிக்கு
மாவட்ட
ஆட்சியர்
ஆ.ர.ராகுல்நாத் தலைமை தாங்கி
னார். மக்களவை உறுப்பினர்
செல்வம், செங்கல்பட்டு எம்எல்ஏ
வரலட்சுமி மதுசூதனன் ஆகிய�ோர்
முன்னிலை வகித்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊரக
த�ொழில்
துறை
அமைச்சர்
தா.ம�ோ.அன்பரசன் பங்கேற்று
நல்லாசிரியர்
விருதுகளை
வழங்கி பேசியதாவது:
ஆசிரியர்கள்
இந்தப்

பெருந்தொற்று காலத்தில் அரசுப்
பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வித்
த�ொலைக்காட்சி மற்றும் இணைய
தள வகுப்புகள் மூலம் பாடங்
களை பயிற்றுவித்து அவர்களின்
முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகை
செய்து வருகின்றனர். தமிழக அரசு
மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தி
ஒழுக்கத்திலும்,
கல்வியிலும்
சிறந்து
விளங்க
பாடுபடும்
ஆசிரியர்களை பாராட்டி விருது
வழங்கி கவுரவித்து வருகிறது.
2021-22-ம் கல்வியாண்டில் செங்
கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சிறப்பாக
பணிபுரிந்த 10 ஆசிரியர்களை
தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு
விருது வழங்கியுள்ளது. அவர்
களை பாராட்டுகிறேன் என்றார்.
மாவட்டமுதன்மைக்கல்விஅலு
வலர் கா.ர�ோஸ் நிர்மலா, மாவட்ட
கல்வி அலுவலர் அ.நாராயணன்,
ஆசிரியர் பலர் பங்கேற்றனர்.

SSகாஞ்சிபுரம்-வந்தவாசி நெடுஞ்சாலையில் உக்கம்பெரும்பாக்கம் அருகே கூழமந்தல்
ஏரிக்கரையில் அமைந்துள்ள நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் க�ோயிலுக்கு, விநாயகர்
சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்தின் மடாதிபதி  சங்கர
விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 2 திருக்குடைகளை காணிக்கையாக வழங்கினார்.
இந்த திருக்குடைகள் முன்னதாக க�ோ பூஜை செய்யப்பட்டு ஓரிக்கை மஹா
பெரியவர் மணி மண்டபத்தை சுற்றி பிரதட்சிணமாக எடுத்து வரப்பட்டு க�ோயில்
நிர்வாகிகளிடம் வழங்கப்பட்டன.

rakeshh.sridhar@hindutamil.co.in
ஆவடி அருகே நெடுஞ்சாலையில்

குதிரை பந்தயம் நடத்த முயற்சி
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பேர் கைது; குதிரைகள், வண்டிகள் பறிமுதல்
ஆவடி

SSப�ொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து விநாயகர் சதுர்த்தியை க�ொண்டாட அனுமதிக்கக் க�ோரி, இந்து
திராவிட மக்கள் கட்சி சார்பில் பல்லாவரத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.  படம்: எம்.முத்துகணேஷ்

ப�ொது இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைக்க தடை

இந்து திராவிட மக்கள் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்
காஞ்சிபுரம்

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ப�ொது
இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைப்பதற்கும்,
விநாயகர் ஊர்வலம் நடத்தவும் தமிழக அரசு
தடை விதித்ததைக் கண்டித்து, இந்து திராவிட
மக்கள் கட்சி சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம்
நடைபெற்றது.
பல்லாவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே
நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு அந்தக்
கட்சியின்
தேசிய
ஒருங்கிணைப்பாளர்
ரமேஷ்பாபு தலைமை தாங்கினார்.
பின்னர் அந்த அமைப்பின் நிர்வாகிகள்
சிலர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டும் விநாயகர்
சதுர்த்தி ஊர்வலம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

விநாயகர் சிலைகளை, ப�ோலீஸார் பறிமுதல்
செய்து வருகின்றனர். மேலும் சிலை செய்யும்
கைவினைக் கலைஞர்களுக்கும் கடுமையான
கட்டுப்பாடுகளை விதித்து சிலைகளை செய்ய
விடாமல் தடுத்துள்ளனர். இதனால் இந்த
த�ொழிலை மட்டுமே நம்பியுள்ள குடும்பங்கள்
தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ளன.
நமது அண்டை மாநிலங்களான புதுச்சேரி,
ஆந்திரா, கர்நாடகாவில், விநாயகர் சதுர்த்தி
ஊர்வலம் நடத்தலாம் என்று அந்தந்த
மாநிலங்கள்
அனுமதி
அளித்துள்ளன.
கர�ோனா தடுப்பு விதிகளைப் பின்பற்றி
விநாயகர் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதிக்க
வேண்டும், இல்லையேல் தடையை மீறி
ஊர்வலம் நடத்துவ�ோம் என்றனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி அருகே
வெள்ளானூரில் வண்டலூர்-மீஞ்சூர்
வெளிவட்டச் சாலையில் அனுமதியின்றி
குதிரைப் பந்தயம் நடக்க இருப்பதாகவும்,
அதற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து
குதிரைகள், குதிரை வண்டிகள் க�ொண்டு
வரப்பட்டுள்ளதாகவும் நேற்று முன்தினம்
இரவு சென்னை பெருநகர காவல் துறை
யின் அம்பத்தூர் துணை ஆணையர்
மகேஷுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, பூந்தமல்லி மற்றும்
ஆவடி உதவி ஆணையர்களான முத்து
வேல் பாண்டியன், சத்தியமூர்த்தி ஆகி
ய�ோர் தலைமையிலான தனிப்படை
ப�ோலீஸார், நேற்று முன்
தினம் நள்ளிரவு முதல்,
ஆவடி சுற்றுவட்டார பகுதி
களில் தீவிர கண்காணிப்
பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது,
நேற்று
அதிகாலையில் ம�ோரை,
வெள்ளானூர் உள்ளிட்ட
பல்வேறு பகுதிகளில் சிறிய
சரக்கு
வாகனங்களில்
குதிரைகள், வண்டிகள்
க�ொண்டு
வரப்பட்டது
தெரிய வந்தது. இதை

யடுத்து, 14 குதிரைகள், 14 வண்டிகள்
மற்றும் 10 சிறிய சரக்கு வாகனங்களை
ப�ோலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.
அவ்விசாரணையில், காஞ்சிபுரம்
மாவட்டம், பெரும்புதூர் அருகே
ஒரகடம் பகுதியில் குதிரைப் பந்தயம்
நடத்த திட்டமிட்டு, அதுமுடியாமல்
ப�ோனதால், வண்டலூர்-மீஞ்சூர் வெளி
வட்டச் சாலையில் குதிரைப் பந்தயம்
நடத்த முயன்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, வழக்குப் பதிவு செய்த
ஆவடி டேங்க் பேக்டரி ப�ோலீஸார்,
குதிரை உரிமையாளர்கள் 14 பேரை
கைது செய்து, அவர்களை ஜாமீனில்
விடுவித்தனர்.

 சென்னை,

டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் உள்ள உட்லேண்ட்ஸ்
என்டர்பிரைசஸ் பெட்ரோல் நிரப்பும் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில்
இந்தியன்
ஆயில்
நிறுவன
தலைவர்
எஸ்.எம்.வைத்தியா
பங்கேற்று,
வாடிக்கையாளர்களின் வீட்டுக்கே டீசல் சப்ளை செய்யும் ஊழியர்களுக்கு
இன்சூரன்ஸ் சான்றிதழை வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் தலைமை அலுவலக
செயல் இயக்குநர் (எல்பிஜி) சுர்ஜித் சிங் லாம்பா, தமிழ்நாடு மாநில அலுவலக
செயல் இயக்குநர் பி.ஜெயதேவன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

பாலியல் பலாத்காரம்
சிறுவன் மீது ப�ோக்சோ
வழக்கு பதிவு
மாமல்லபுரம்

மாமல்லபுரம்
அருகே
சிறுமியை பாலியல் பலாத்
காரம் செய்ததாக சிறுவன்
மீது ப�ோக்சோ வழக்கு பதிவு
செய்து சிறுவர் சீர்திருத்த
பள்ளிக்கு அனுப்பினர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்,
மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள
கிராமத்தை சேர்ந்த 4-ம்
வகுப்பு படிக்கும் 9 வயது
சிறுமி நேற்று முன்தினம்
இயற்கை உபாதை கழிக்க
வீட்டின் பின்னால் உள்ள
முட்புதருக்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அதே பகுதியை
செந�ொ�ொரர் ஆ்க ்வண்டுமொ?
சேர்ந்த
16 வயது சிறுவன்
எங்கள் மு்கவர் உங்களைத் த�ொடர்புத்கொள்ை
அருகில்
பாழடைந்த
குறுஞதசெய்தி: HTS<ஸ்பேஸ> உங்கள்
கட்டிடத்துக்கு
சிறுமியை
பின்்கொடு இள� ளடப்
தசெய்து
இழுத்துச்
சென்று
பாலியல்
எண்ணுக்கு
அனுப்பேவும்.
9773001174
மின்னஞ்சல்:
பலாத்காரத்தில்
ஈடுபட்டதாக
circ@thehindutamil.co.in
கூறப்படுகிறது.
மார்ச்
சநதா – ரூ
.201,
இது மாதச்
த�ொடர்பாக
சிறுமி
ஆண்டுச் சநதா
– ரூ. 2,314
தனது
பெற்றோரிடம்
தெரிவித்ததை
அடுத்து,
சிறுமி
செங்கல்பட்டு
அரசு
மருத்துவமனையில்
ப�ொறுப�ல்ல:
இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் அனுமதித்
செயல்்படுமுன், அவற்றில்
சிகிச்சைக்காக
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான
அ்ளவு விெதாரிதது
ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு
வதாெ்கர்்கள
தனர்.
மேலும்,
பெற்றோர்
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர்
அளித்த
புகாரின்
பேரில்,
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள
/ பெடவ்கள
ப்பதான்றவற்றின்
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும்
மாமல்லபுரம்
அனைத்து
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ்
லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல்.
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச்
மகளிர்
ப�ோலீஸார் ப�ோக்சோ
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும்
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும்
இந்தச் செய்தித
சட்டத்தின்
கீழ்்பட்ெததில்,
வழக்கு
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர்,
பதிவுசெய்து
சிறுவனை
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர்,
இயககுநர்்கள, ஊழியர்
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப
பிடித்து,
செங்கல்பட்டு
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.
்படைபபு்கட்ள சீர்திருத்த
அனுபபுபவதார் பிரதி பள்ளிக்கு
எடுததுடவததுகச்கதாண்டு
சிறுவர்
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
அனுப்பினர்.

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.
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