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ெபாறுப்பல்ல: இந்தச் ெசய்தித்தாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள
விளம்பரங்களின் அடிப்பைடயில் ெசயல்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள தகவல்கள் சரியானைவதானா என்பைத ேபாதுமான 
அளவு விசாரித்து சரிபார்த்துக்ெகாள்ளுமாறு வாசகர்கள் 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுகிறார்கள். விளம்பரங்கள்/ விளம்பரதாரர் 
/ அவர்களின் தயாரிப்புகள் / ேசைவகள் ேபான்றவற்றின் 
நம்பகத்தன்ைமக்கு இந்தச் ெசய்தித்தாளின் உரிைமயாளரும் 
பதிப்பாளருமான கஸ்தூரி & சன்ஸ் லிமிெடட் / ேக.எஸ்.எல்.
மீடியா லிமிெடட் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்ைல. இந்தச் 
ெசய்தித்தாளில் ெவளியாகும் விளம்பரங்களால் ஏேதனும் 
ேசதம் அல்லது இழப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில், இந்தச் ெசய்தித் 
தாளின்/ ேமற்ெசான்ன நிறுவனங்களின் உரிைமயாளர், 
பதிப்பாளர், அச்சிடுேவார், ஆசிரியர், இயக்குநர்கள், ஊழியர் 
கள் ஆகிேயார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வைகயிலும் அதற்குப் 
ெபாறுப்பாகமாட்டார்கள்.

பைடப்புகைள அனுப்புேவார் பிரதி எடுத்துைவத்துக்ெகாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமாகாதவற்ைறத் திரும்ப அனுப்ப இயலாது.

Published by N. Ravi at Kasturi Buildings, 859 & 860, Anna Salai, Chennai-600002 and Printed by T. Murali at Survey No. 38/2 to 40/2B, Madurai-Rameswaram Road, Puliankulam Village, Madurai South Taluk, Madurai-625201 on behalf of KSL MEDIA LIMITED., Chennai-600002. Editor: K. Asokan (Editor responsible for selection of news under the PRB Act).

காவல் ஆய்வாளர் மீது நடவடிக்ைக  
 உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு 

 மதுைர 
 ேகா.புதூைரச் ேசர்ந்த மணிமுத்து, 
உயர் நீதிமன்றக் கிைளயில் 
தாக்கல் ெசய்த மனு:

எனது மைனவி சக்திகாளி. 
அவைர பிரசவத்துக்காக ேகா. 
புதூர் ஆரம்ப சுகாதார நிைலயத்
தில் கடந்த 14.9.2019-ல் ேசர்த்
ேதன். அங்கு நர்ஸ் உள்ளிட்ட பணி
யாளர்கள் உரிய சிகிச்ைச அளிக்க
வில்ைல. இதனால் என் மைனவி 
இறந்தார்.  எனது மைனவியின் 
இறப்புக்கு ஆரம்ப சுகாதார 
நிைலய  மருத்துவர்  மற்றும் 
நர்ஸ் உள்ளிட்ட பணியாளர்களின் 
கவனக்குைறேவ காரணம்.  
எனது மைனவியின் பிேரதப் 
பரிேசாதைன அறிக்ைக, இறப்புச் 
சான்றிதழ் வழங்கவும்,  ரூ.10 
லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் 
உத்தரவிட ேவண்டும். இவ்வாறு 
மனுவில் கூறப்பட் டிருந்தது. இந்த 
மனுைவ விசாரித்த நீதிபதி புஷ்பா 
சத்யநாராயணா பிறப்பித்த 
உத்தரவு:

இந்த வழக்கில் ேகா.புதூர் 
காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் 

ராஜாஜி மருத்துவமைன பிறப்பு 
- இறப்பு பதிவாளர் ஆகிேயார் 
தங்களது பணிைய முைறயாகச் 
ெசய்யவில்ைல.  காவல் 
ஆய்வாளர் பதில் மனுவில் 
ேபாதிய விவரம் இல்ைல.  இேத
ேபால், பதிவாளரும் இறப்ைப 
முைறயாகப் பதிவு ெசய்ய
வில்ைல.  அரசுப் பணி என்பது 
ேநர்ைமயாகச் ெசயல்பட 
ேவண்டிய துைற.  எனேவ, 
ராஜாஜி மருத்துவமைன  பிறப்பு-
இறப்பு பதிவாளர் தீனதயாளன் 
மற்றும் ேகா.புதூர் காவல் 
ஆய்வாளர்  முத்துக்குமார் 
ஆகிேயார் மீது  உரிய ஒழுங்கு 
நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 

மனுதாரர் மைனவி இறந்தது 
ெதாடர்பான வழக்ைக ேவெறாரு 
அதிகாரிக்கு மாற்ற  காவல் 
ஆைணயர்  நடவடிக்ைக எடுக்க 
ேவண்டும். அவர், 3 மாதத்தில்  
விசாரித்து உயர் நீதிமன்றத்தில் 
இறுதி அறிக்ைகைய ஜூன் 
முதல் வாரத்தில் தாக்கல் 
ெசய்ய ேவண்டும். இவ்வாறு 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 மீனாட்சியம்மன் ேகாயிலுக்குச் ெசாந்தமான 

ரூ.10 ேகாடி மதிப்புள்ள 1.89 ஏக்கர் நிலம் மீட்பு
 மதுைர 

 மதுைர ெபான்ேமனி ெசாக்கலிங்க 
நகரில் மீனாட்சி சுந்தேரசுவரர் 
ேகாயிலுக்குச் ெசாந்தமான 
ரூ. 10 ேகாடி மதிப்புள்ள 1.89 ஏக்கர் 
நிலம்  நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி 
ேநற்று மீட்கப்பட்டது.

மீனாட்சி சுந்தேரசுவரர் 
ேகாயிலுக்குச் ெசாந்தமான நிலம், 
மதுைர ெபான்ேமனி ெசாக்கலிங்க 
நகரில் உள்ளது. இங்குள்ள 
1.89 ஏக்கர் நிலத்ைத சிலர் 30 
ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமித்து 
வீடுகள், கைடகைளக் கட்டி 
அனுபவித்து வந்தனர். ேகாயில் 
நிர்வாகம் சார்பில் இடத்ைதக் காலி 
ெசய்யுமாறு பலமுைற ேநாட்டீஸ் 
அனுப்பியும், சிலர் இடத்ைத காலி 
ெசய்யவில்ைல. இதுெதாடர்பாக 
ேகாயில் நிர்வாகம் சார்பில் 
மதுைர மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 
வழக்கு ெதாடரப்பட்டது. இந்த 
வழக்ைக விசாரித்த நீதிமன்றம் 
ஆக்கிரமிப்ைப அகற்றும்படி  
உத்தரவிட்டது. 

இைதயடுத்து,  நீதிமன்ற அமீனா 
இளங்ேகாவன் முன்னிைலயில் 

ேகாயில் இைண ஆைணயர் 
நா.நடராஜன் தைலைமயில் 
ேகாயில் பணியாளர்கள் ேநற்று 
ஆக்கிரமிப்ைப அகற்றும் பணியில் 
ஈடுபட்டனர். ஆக்கிரமிப்பு வீடுகள், 
கைடகள் ெபாக்ைலன் இயந்திரம் 
மூலம் இடித்து அகற்றப்பட்டன. 

பின்னர், வருவாய்த் துைறயினர் 
மற்றும் நில அளைவத் துைறயினர் 
இடங்கைள அளந்து ேவலி 
அைமக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.  

 எஸ்.எஸ்.காலனி  எஸ்ஐ 
விஜயகுமார் தைலைமயில் 
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். 

 மதுைர ெபான்ேமனி ெசாக்கலிங்க நகரில் மீனாட்சி சுந்தேரசுவரர் ேகாயிலுக்குச் 
ெசாந்தமான 1.89 ஏக்கர் நிலத்திலிருந்த வீடுகள், கைடகள் அகற்றப்படுவைத 
பார்ைவயிடும் அதிகாரிகள்.  படம்: எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

 மதுைரயில் ‘ ேபாக்ேசா ’ சட்டத்தின் கீழ்  

 குழந்ைதகள் ஆபாச படங்கைள 
பரப்பிய லாரி ஊழியர் ைகது 

 மதுைர  
 மதுைர ெபண்கள் மற்றும் குழந்ைத 
களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு 
கூடுதல் காவல்  கண்காணிப்பாளர் 
அலுவலகத்துக்கு சில நாட்களுக்கு 
முன்பு ஒரு புகார் கடிதம் வந்தது. 
அதில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரம்:

மதுைர ஆரப்பாைளயம் 
சண்முகநாதபுரம் 3-வது ெதருைவச்  
ேசர்ந்த நாராயணசாமி மகன் குமார் 
(40)  தனது ெமாைபல் ேபானில் கடந்த 
ஓராண்டுக்கும் ேமலாக குழந்ைத
களின் ஆபாச படங்கைள பார்த் 
ததாகவும்,  அந்த நபர் ேதசிய குழந்ைத
களுக்கு எதிரான சுரண்டல் மற்றும் 
காணாமல் ேபானவர்கள் விவரங்கள் 
ேசகரிப்பு அைமப்பு என்ற ெபயரில்  
தைட ெசய்யப்பட்ட ஒரு அைமப்பின் 
மூலம் குழந்ைதகைள ஈடுபடுத்தி எடுக்

கப்பட்ட ஆபாசப் படங்கைள பதிவி
றக்கம் ெசய்திருப்பதும் ெதரிய
வந்தது.  இந்நிைலயில் ஆள் கடத்தல் 
தடுப்பு பிரிவு காவல் கண்காணிப் 
பாளர் உத்தரவின்ேபரில், உதவி 
ஆய்வாளர் ெசல்வகுமாரி விசாரைண 
நடத்தினார். 

 இதில்  குமார் தனது ெமாைபல் 
ேபானில் ஓராண்டுக்கும் ேமலாக 
குழந்ைதகளின் ஆபாச படங்கைள 
பார்த்துள்ளதும், அவற்ைற முகநூலில் 
பிறருக்கு பகிர்ந்து வந்ததும் 
ெதரியவந்தது.  இது ெதாடர்பாக 
எஸ்ஐ ெசல்வகுமாரி ெகாடுத்த 
புகாரின்ேபரில், மதுைர  ெதற்கு 
அைனத்து மகளிர் காவல் நிைலய 
ேபாலீஸார், குமார் மீது ‘ேபாக்ேசா’ 
சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு ெசய்து 
அவைர ேதடுகின்றனர். 

 யாதவர் மகளிர் கல்லூரியில் 

ேஷக்ஸ்பியர் நாடகம் அரங்ேகற்றம்
 மதுைர  

 மதுைர யாதவா மகளிர் கல்லூரி 
ஆங்கிலத்துைற சார்பில், 
‘ேஷக்ஸ்பியரின் ஆண்டனி   
கிளிேயாபாட்ரா ’    நாடகம் நைட
ெபற்றது. 
 கல்லூரித் தைலவர் இ.மா.
ேகா.ெசௗ. ேபாத்திராஜா, ெசயலர், 
தாளாளர் இ.மா.ேகா.ெசௗ. 
இந்திராணி உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற் 

றனர். இந்நிகழ்ைவ 2,600 மாணவ, 
மாணவியர் பார்ைவயிட்டனர். 

 ஆங்கிலத் துைறத் தைலவர் 
ச.சிவகாமசுந்தரி பாராட்டி ேபசினார்.  
முன்னாள்  ேபராசிரியர்கள் அழகி  
கார்ேமகவண்ணன், எஸ்.வி. 
ேரணுகாேதவி, டி. ஜான்சிராணி 
மற்றும் கங்கா ேதவி ஆகிேயார்  
நாடக அரங்ேகற்றத்துக்கான ஏற் 
பாடுகைள ெசய்திருந்தனர்.       ேஷக்ஸ்பியரின் நாடகத்தில் பங்ேகற்ற மாணவியர். 

MADURAI

  சவுராஷ்டிரா கல்லூரி: சாைலப் பாதுகாப்பு 
விழிப்புணர்வு, கல்லூரி வளாகம், காைல 10.30.

  ெசல்வ விநாயகர் ேகாயில்: சதுர்த்தி உற்சவ 
புறப்பாடு, ரயில்ேவ காலனி, இரவு 7. 

  கர்னல் ெபன்னி குயிக் கல்வி அறக்கட்டைள: 
மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆைணக்குழு, ெபன்னி 
குயிக் 179 ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா, ேசதுபதி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, காைல 10.30.

  திருவள்ளுவர் கழகம்: ஆன்மிகச் ெசாற்ெபாழிவு, 
வடக்காடி வீதி, இரவு 7. 

  ஆயிரைவசிய கல்லூரி: 286- வது வாசகர் 
வட்டம்,  கல்லூரி வளாகம், பிற்பகல் 2.30.

  தமிழிைச சங்கம்; தமிழிைச விழா, ராஜா 
முத்ைதயா மன்றம், மாைல 6.45.

  ேசர்மத்தாய் வாசன் மகளிர் கல்லூரி: திைரப்படம் 
உருவாக்கம், இைணயதள ெதாைலக்காட்சி 
ஒளிப்பதிவாளர் சுக்கிரா, காைல 11.30.

  யாதவா கல்லூரி: மாநில அளவிலான 
ைஹயாசின்த் -2020, காைல 9.       

 சித்திைரத் திருவிழா ேதேராட்டத்துக்காக 
ரூ. 70 லட்சத்தில் மாசி வீதிகள் சீரைமப்பு
மதுைர  : மீனாட்சியம்மன் ேகாயில் சித்திைரத் திருவிழா 
ேதேராட்டத்துக்காக  மாசி வீதிகள் ரூ. 70 லட்சத்தில் 
சீரைமக்கப்படுகின்றன. 
தற்ேபாது மாசி வீதிகளில் ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகள் நைடெபறுகின்றன. 
இதற்காக வீதி முழுவதும் குழிகள் ேதாண்டப்பட்டு முற்றிலும் சிதிலம் 
ஆகியுள்ளது.   இேதநிைலயில், மாசி வீதிகளில் ேதேராட்டத்ைத நடத்த 
முடியாது.  இதனால்  ரூ. 70 லட்சத்தில் மாசி வீதிகைளச் சீரைமக்க 
மாநகராட்சி முடிவு ெசய்துள்ளது. 
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆைணயாளர் விசாகன் கூறியதாவது:  
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மாசி வீதிகளில் ேதேராட்டத்துக்காக ரூ.30 
லட்சம் ெசலவில் ேபட்ஜ் ஒர்க் பார்க்கப்படும். தற்ேபாது ஸ்மார்ட் சிட்டி 
திட்டத்துக்காக சாைலகளில் குழிகள் ேதாண்டப்பட்டுள்ளதால் சிதிலம் 
அைடந்துள்ளன.  இதனால், தற்காலிகமாக ரூ. 70 லட்சத்தில் வீதிகள் 
சீரைமக்கப்படுகின்றன. ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் முடிந்ததும், இந்தச் 
சாைல நிரந்தரமாகப் புதுப்பிக்கப்படும். அதன்பிறகு, ஆண்டுேதாறும் 
புதுப்பிக்க ேவண்டிய அவசியம் இருக்காது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ேபைரயூர் அருேக நிலத் தகராறில்
விவசாயிையக் ெகான்ற  இைளஞர் ைகது
மதுைர  : மதுைர மாவட்டம், ேபைரயூர் அருகிலுள்ள ேமலப்பட்டிையச் 
ேசர்ந்தவர் குமாரசாமி (59). இவரது தம்பி மகன் சிவமுத்து (35). இவர் 
அப்பகுதியிலுள்ள ஒருவரின் நிலத்ைத குத்தைகக்கு ேபசி விவசாயம் 
ெசய்தார்.  இந்த நிலத்ைத குமாரசாமி தனது மகனுக்கு குத்தைகக்கு 
ெபறுவதற்கு முயன்றார்.  இது ெதாடர்பாக குமாரசாமிக்கும், 
சிவமுத்துவுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் சிவமுத்து அரிவாளால் 
ெவட்டியதில் குமாரசாமியின் இடதுைக துண்டானது. இதில் ரத்தப் 
ேபாக்கு அதிகரிப்பால்,  சிகிச்ைச பலனின்றி அவர் இறந்தார்.  இது 
ெதாடர்பாக ேபைரயூர் ேபாலீஸார் வழக்குப்பதிவு ெசய்து சிவமுத்துைவக் 
ைகது ெசய்தனர்.

மதுைர மீனாட்சியம்மன் ேகாயில் 
உப ேகாயில்கள் உண்டியல் திறப்பு
மதுைர  : மதுைர மீனாட்சி சுந்தேரசுவரர் ேகாயில், ெதப்பக்குளம் 
மாரியம்மன் ேகாயில் மற்றும் முக்தீஸ்வரர் ேகாயில்,  ெசல்லூர் 
திருவாப்புைடயார் ேகாயில், திருவாதவூர் திருமைறநாதர் சுவாமி 
ேகாயில் மற்றும் உப ேகாயில்களின் உண்டியல் திறப்பு  நைடெபற்றது. 
 ேகாயில் இைண ஆைணயர் நா. நடராசன் தைலைமயில் கூடலழகர் 
ேகாயில் உதவி ஆைணயர் மு.ராமசாமி முன்னிைலயில் ெதற்கு வடக்கு 
ஆய்வர்கள், பக்தர் ேபரைவயினர் மற்றும் எஸ்பிஐ ஓய்வு ெபற்ற வங்கி 
அலுவலர்கள் உட்பட சுமார் 289 ேபர் கலந்து ெகாண்டனர்.
இதில்,  ரூ. 97 லட்சம், 830 கிராம் தங்கம், 877 கிராம் ெவள்ளி 
மற்றும் ெவளிநாட்டு பணம் 589 எண்ணம் வரப்ெபற்றது.

ஆண்டு முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு 
நடத்த ேகாரிய மனு தள்ளுபடி
மதுைர  : சிவகங்ைக  மாவட்டம்,  உலகம்பட்டி ஆவுைடயப்பன் உயர் 
நீதிமன்றக் கிைளயில் தாக்கல் ெசய்த மனு:
சிங்கம்புணரி அருேக அைடக்கலம் காத்த அய்யனார் ேகாயில் 
திருவிழாவில் ஜூைல மாதம் வடமாடு மஞ்சு விரட்டு  நைடெபறும். 
இதற்கு அனுமதி ேகாரி மனு அளித்ேதாம். ஆனால்,  ஆண்டுேதாறும் 
ஜனவரி முதல் ேம மாதம் வைர தான் மஞ்சுவிரட்டு, ஜல்லிக்கட்டுக்கு 
அனுமதி வழங்கப்படும் என்று கூறி அனுமதி வழங்க மறுத்து விட்டனர். 
எனேவ,  ஜனவரி முதல் ேம வைர தான் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த 
ேவண்டும் என்ற காலவரம்ைப மாற்றி, ஆண்டு முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு 
நடத்த உத்தரவிட ேவண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு தைலைம நீதிபதி ஏ. பி. சாஹி  மற்றும் சுப்பிரமணியம்  
பிரசாத்  அமர்வில்  விசாரைணக்கு வந்தது. 
 இவ்வழக்ைக விசாரித்த நீதிபதிகள்,  ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது 
ெதாடர்பாக அரசின் ெகாள்ைக முடிவு. அதில் தைலயிட முடியாது 
என்றனர். இைதயடுத்து மனுதாரர் மனுைவ திரும்பப் ெபறுவதாகத் 
ெதரிவித்தார். அதற்கு அனுமதி வழங்கி மனுைவ தள்ளுபடி ெசய்து 
நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

கால்நைட வளர்ப்பு பயிற்சி
மதுைர  

 திருப்பரங்குன்றம் கால்நைட மருத்துவ அறிவியல் 
பல்கைலக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு ைமய ேபராசிரியர் 
மற்றும் தைலவர் ெசள. சிவசீலன் ெவளியிட்டுள்ள 
ெசய்திக்குறிப்பு:    திருப்பரங்குன்றம் கால்நைட மருத்துவ 
அறிவியல் பல்கைலக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆய்வு 
ைமயத்தில், கறைவ மாடு வளர்ப்பு, ெவள்ளாடு வளர்ப்பு, 
நாட்டுக் ேகாழி வளர்ப்புப் பயிற்சி நைடெபற உள்ளது. 
இதில் ேசர விருப்பமுள்ள விவசாயிகள், சுயெதாழில் புரிய 
விரும்புேவார் 0452 2483903-ல் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம். 

நாைள அறிவியல் 
பைடப்புகளுக்கான 
ேபாட்டி

மதுைர  
 திருப்பரங்குன்றம் எம்எல்ஏ  
பா. சரவணன் ெவளியிட்டுள்ள 
ெசய்திக்குறிப்பு: 

 ேதசிய அறிவியல் தினத்ைத 
முன்னிட்டு, திருப்பரங்குன்றம் 
ெதாகுதிக்குட்பட்ட அரசு மற்றும் 
உதவி ெபறும் நடுநிைல, 
உயர்நிைல மற்றும் ேமல்நிைலப் 
பள்ளிகைளச் ேசர்ந்த 6-ம் 
வகுப்பு முதல் 9-ம் வகுப்பு 
மாணவர்களுக்கான அறிவியல் 
பைடப்புகளுக்கான ேபாட்டி 
பிப்.28-ம் ேததி நைடெபறுகிறது. 
இதில்,  மாணவ, மாணவியரின் 
அறிவியல் ஆர்வத்ைதயும், 
தனித்திறைமையயும் வளர்க்கும் 
வைகயில் 50 பள்ளிகைளச் 
ேசர்ந்த மாணவ, மாணவியர் 
பங்ேகற்கும் வைகயில், 
அறிவியல் பைடப்புகளுக்கான 
ேபாட்டி பசுமைல சிஎஸ்ஐ 
ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளியில் 
காைல 11 மணியளவில் 
நைடெபற உள்ளது. 

 இதில் கலந்து ெகாள்ளும் 
மாணவ, மாணவியருக்குப் பரிசு
களும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்
படும். 

நிகழ்ச்சியில்  பி.டி.ஆர்.
பழனிேவல் தியாகராஜன் 
எம்எல்ஏ, மாவட்ட 
முதன்ைமக் கல்வி அலுவலர் 
ரா. சுவாமிநாதன், திருமங்கலம் 
மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 
இந்திராணி ஆகிேயார்  கலந்து 
ெகாள்கின்றனர். 
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