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வியாழன், பிப்ரவரி 27, 2020

கர்ாடக தேரவாணைய செயலரின் கார திருட்டு

திண்டிவனம் அ்ரசு மருத்துவமணனயில்

சேர்நத இருவர னைது

ப்பண் வயிற்றில் இரு்நத
2 கிசலா ைட்டி அைற்்றம

சிதம்பரத்தில் சூடானைச்
 கடலூர்

கர்நாடக தேர்நாணைய செய
லரின் கநாணை திருடிய சேற்கு
சூடநான் ்நாடணடச் தெர்நே 2 தேணை
சிேமேைம ேகுதியில் தேநாலீஸநார
ணகது செய்துள்ளனர.
சிேமேைம அருதக உள்ள சித்
ேலபேநாடி கிைநாமத்ணே தெர்நே்ர
ைநாமலிஙகம. இ்ர கட்நே 22-ம
தேதி ்ளளிைவு ேனது வீடடில்
இரு்நது ச்ளிதய ்்நதுள்ளநார.
அபதேநாது, அ்நேப ேகுதியில் 2
செநாகுசு கநாரகளில் ச்ளி்நாட
டினர 4 தேர நின்று தேசிக்
சகநாண்டிரு்நேனர.
இணே ேநாரத்ே ைநாமலிஙகம,
‘இ்நே
த்ைத்தில்
இஙகு
ஏன்
நிற்கிறீரகள?'
என்று
தகடடுள்ளநார. இேனநால் அ்ரக
ளுக்குள ்நாய் ேகைநாறு ஏற்ேட
டுள்ளது.

பைக் உபைப்பு

இேனநால்
ஆத்திைமணட்நே
அ்நே 4 தேரும ைநாமலிஙகத்ணே
ேகநாே ்நாரத்ணேக்ளநால் ஆஙகிலத்
திதலதய திடடி, ைநாமலிஙகத்தின்
வீடடில் இரு்நே அ்ைது ணேக்ணக
உணடத்து தெேபேடுத்தியுள்ளனர.
ைநாமலிஙகம ெத்ேம தேநாடடேநால்,
அ்நே 4 தேரும 2 செநாகுசு கநார
கண்ளயும அஙதகதய விடடுவிடடு
ேபபி ஓடினர.
இதுகுறித்து அண்ைநாமணல

்கர கநா்ல்நிணலயத்துக்கு ைநாம
லிஙகம ேக்ல் அளித்ேநார.
கநா்ல் ஆய்்நா்ளர தேத்்நதிைன்
ேணலணமயிலநான தேநாலீஸநார 2
செநாகுசு கநாரகண்ளயும ணகப
ேற்றி விெநாைணை ்டத்தினர.
ணகபேற்்றபேடட 2 செநாகுசு கநாரக
ளில் ஒன்்றநான இதனநா்நா கநார, கர
்நாடக மநாநில அைசு ேணியநா்ளர
தேர்நாணையத்தின்
செயலநா
்ளரின் கநார என்ேது சேரிய்்நேது.
கர்நாடக மநாநிலத்தில் இரு்நது
அ்நேக் கநார திருடபேடடதும
சேரிய்்நேது.
சேநாடர்நது ்டத்ேபேடட விெநாை
ணையில், இ்நே கநார திருட
டில் சேநாடரபுணடய அண்ைநா
மணல்கரில் ேஙகியிரு்நே சேற்கு
சூடநான் ்நாடணடச் அகஸ்டின்
கிைநாஸ் பிைநான்சிஸ் (26), எலியநா
அமின் எலியநா (27) ஆகிதயநார
சிக்கினர. இதில் அகஸ்டின்
கிைநாஸ் பிைநான்சிஸ் அண்ைநாமணல
ேல்கணலக்கழகத்தில்
ேடித்து
முடித்ே முன்னநாள மநாை்ர
ஆ்நார.
எலியநா அமின் ேற்தேநாது
அண்ைநாமணல
ேல்கணலக்
கழகத்தில் எம.ஏ சேநாரு்ளநாேநாைம
ேடித்து ்ரும மநாை்ர என்ே
தும
சேரிய்்நதுள்ளது.
அ்ரகள இரு்ணையும ணகது
செய்ே தேநாலீஸநார, சேநாடர்நது
விெநாைணை ்டத்தி ்ருகின்்றனர.

 விழுப்புரம்

SSவிழுப்புரம் வடக்கு மாவடட மாணவரணி சார்பில் நடடபெற்ற விழாவில் அடமசசர் சி.வி.சண்முகம் மக்கள் நலத்திடட உதவிகடை
வழங்கினார்.

விழுப்புரத்தில் ஜெயலலிதா
பிறநத நாள் ஜ�ாண்ாட்ம்

z அமைச்சர் சி.வி.்சண்முகம் நலத்திடட உதவி வழங்கினார்
 விழுப்புரம்

விழுபபுைம ்டக்கு மநா்டட
அதிமுக மநாை்ைணி ெநாரபில்
செயலலிேநா பி்ற்நே்நாள விழநா
்ணடசேற்்றது.
மநா்டட
மநாை்ைணி
செயலநா்ளர ெக்தித்ல் ேணலணம
ேநாஙகினநார. ்கை செயலநா்ளர
ேநாஸ்கைன், மநா்டட இண்ளஞைணி
செயலநா்ளர ேசுேதி, இலக்கிய
அணி செயலநா்ளர திருபேதி
ேநாலநாஜி உளளிடதடநார கல்நது
சகநாண்டனர.
இவ்விழநாவில்
்லத்திடட
உேவிகண்ள ்ழஙகிய அணமச்ெர
சிவி ெண்முகம தேசியேநா்து:

ேமிழக அைசு பிபை்ரி 24-ம
தேதிணய சேண்கள ேநாதுகநாபபு
தினமநாக அறிவித்து சகநாண்டநாடி,
கடலூர மநா்டடத்தில் 9 ்யது
சிறுமிக்கு ரூ. 1 லடெம சைநாக்கப
ேரிசும,
ேநாைநாடடுபேத்திைமும
்ழஙகி சகௌைவித்ேது.
கட்நே 9 ஆண்டுகளில் அைசு
ெநாரபில்
35 லடெம மநாை்,
மநாைவிகளுக்கு
மடிக்கைணி
E-Paperஇேற்கநாக ரூ.
்ழஙகபேடடுள்ளது.
7,000 தகநாடி செலவிடபேடடுள்ளது.
உத்ேைபிைதேெ முேல்்ர அகிதலஷ்
யநாேவ் ஓைநாண்டு மடிக்கைனி
்ழஙகும திடடத்ணே செயல்ேடுத்தி
பின்னர நிறுத்திவிடடநார. ஆனநால்

இ்நதிய அ்ளவில்
சேநாடர்நது
9 ஆண்டுக்ளநாக ேமிழக அைசு
இத்திடடத்ணே
செயல்ேடுத்தி
்ருகி்றது. என்று சேரிவித்ேநார.
இ்நநிகழ்ச்சியில் அணமச்ெர,
அைசு சேண்கள கல்லூரி மநாைவி
கீரத்ேனநா
என்ே்ரின்
தேச்சுத்தி்றணமணய
ேநாைநாடடி
ரூ. 5 ஆயிைம சைநாக்கபேரிசு
்ழஙகி
சகௌைவித்ேநார.
முன்னேநாக கநாணை ஒன்றியம
ெநாரபில் ்ணடசேற்்ற செயலலிேநா
பி்ற்நே்நாள விழநாவில் 2 ஆயிைம
ஏணழ எளிதயநாருக்கு மக்கள
்லத்திடடஙகண்ளயும அணமச்ெர
்ழஙகினநார.

சேல்ேனலயனுாரில் நானை சதசராட்டம
 விழுப்புரம்.

 விழுப்புரம்

விழுபபுைம அருதக உள்ளது
கநா்நேல்நாடி கிைநாமம. விழுபபுைம
மக்க்ளண் உறுபபினர ைவிக்கு
மநாைநால் ேத்சேடுக்கபேடடுள்ள
இக்கிைநாமத்தில், ஊைக ்்ளரச்சி
மற்றும உள்ளநாடசித் துண்றயின்
ெநாரபில் த்ற்று த்ணல்நாய்பபு
முகநாம ்ணடசேற்்றது.
இ்நே த்ணல்நாய்பபு முகநா
மில் 27 நிறு்னஙகள ேஙசகடுத்
ேன. 802 தேர இ்நே முகநாமில்
த்ணலக்கநாக ேதிவு செய்து
சகநாண்டனர. அ்ரகளில் 314 தேர

த்ணலக்கநாகத்
தேர்நசேடுக்
கபேடடனர. அ்ரகளில் 136
தேருக்கு
அஙதகதய
ேணி
நியமன ஆணை ்ழஙகபேடடது.
இமமுகநாமிற்கு
மக்க்ளண்
உறுபபினர
ைவிக்குமநார
ேணலணமதயற்்றநார.
மகளிர
திடட இயக்கு்ர ஈஸ்்ைன், உேவி
திடட அலு்லரகள மநாரீஸ்்ைன்,
ெத்தியமூரத்தி,
முத்துப
ேநாண்டியன், சித்ைநா, முனியபேன்,
திருச்ண்ணை்ல்லுர ்டடநாை
்்ளரச்சி அலு்லர அண்ைநாதுணை
உளளிடதடநார கல்நது சகநாண்டனர.

பேருந்து கண்ணாடியை உயைத்தவர் யகது

 விழுப்புரம்

திண்டி்னம அருதக தேரு்நது கண்ைநாடிணய உணடத்ே இண்ளஞர
ணகது செய்யபேடடநார.
ஆ்ணிபபூரில் இரு்நது அைசு ்கைபதேரு்நது த்ற்று முன்தினம
இைவு மீண்டும திண்டி்னத்திற்கு திருமபி ்்நது சகநாண்டிரு்நேது.
ஆடசிபேநாக்கம கிைநாமம அருதக இண்ளஞர ஒரு்ர கற்கண்ள
வீசி தேரு்நதின் முன்ேக்க கண்ைநாடிணய உணடத்ேநார. தேரு்நணே
நிறுத்திய ஓடடு்ர மற்றும ்டத்து்ர அ்நே ்ேணை பிடித்து ஒலக்கூர
தேநாலீஸில் ஒபேணடத்ேனர.தேநாலீஸநார விெநாைணை தமற்சகநாண்டதில்,
அ்ர சென்ணன ேநாரிமுணனயில் ்சிக்கும முனுெநாமி மகன் உேயநா
(26) என்ேது சேரிய்்நேது. உ்றவினர இல்ல நிகழ்ச்சிக்கநாக ்்நே்ர
மது தேநாணேயில் தேரு்நதின் கண்ைநாடிணய உணடத்ேது சேரிய்்நேது.
உேயநாண் தேநாலீஸநார ணகது செய்ேனர.

எல்.ஐ.சி. உடன் இணைந்து இந்தோ ்ரஷயன் தெம்ெர ஆஃப காமரஸ் &
இண்டஸ்ட்ரீஸ் மறறும் ‘இந்து ேமிழ் திணெ’ ்ாளிேழ் ்டத்தும்

த்ற்று அதிகநாணல அ்ர
வீடடின் மீது மரம ்ேரகள
சேடதைநால் குண்டுகண்ள வீசி
உள்ளனர. வீடடில் நிறுத்தி
ண்க்கபேடடிரு்நே
கநார
தீபேற்றி எரி்நேது. அ்நே
்ழியநாகச் சென்்ற ஒரு்ர
இேணன ேநாரத்து என்எல்சி

மாணவர்கள் ரஷ்ய விண்வளி மம்யத்துக்கு ்ெல்ல வாய்ப்பு
யில் உள்ை ரஷ்ய கைோச்ேோர
ணம்யத்தில் நணடச்பறுகிறது.
இப்்்போட்டியில் ்பங்்கற்க
விருமபும அரசு உதவி ச்பறும
மற்றும தனி்யோர் ்பள்ளி மோைவர்
கள், ்்போட்டி நணடச்பறும இடத்
தி்ை்்ய ரூ.300 ்பதிவுக்கட்டை
மோகச் சேலுத்தி, ்பங்்கற்கைோம.
அரசுப்
்பள்ளி
மோைவர்
களுக்கு ்பதிவுக் கட்டைம கிணட
்யோது. இந்த்்போட்டியில் சவற்றி
ச்பறும
மோைவ-மோைவி்யர்
ரஷ்ய விணசவளிணம்யத்துக்கு
அணழத்துச் சேல்ைப்்படவிருக்
கிறோர்கள்.
்மலும
விவரங்
களுக்கு 9003196509 என்ற
சேல்்்பசி எணணைத் சதோடர்பு
சகோள்ைவும. இந்நிகழ்ச்சிண்ய

எல்.ஐ.சி. உடன் இணைந்து
இந்்தோ ரஷ்யன் ்ேம்பர் ஆஃப்
கோமர்ஸ் & இணடஸ்ட்ரீஸ்
மற்றும ‘இந்து தமிழ் திணே’
நோளிதழ் வழங்கும ‘அறிவி்யல்
விநோடி வினோ - 2020’ ்்போட்டி
சேன்ணனயில் நோணை நணட
ச்பறுகிறது. இந்தப் ்்போட்டியில்
சேன்ணன, கோஞ்சிபுரம, சேங்கல்
்பட்டு, திருவள்ளூர், ்வலூர்,
திருப்்பத்தூர், ரோணிப்்்பட்ணட,
திருவணைோமணை, கடலூர்,
விழுப்புரம,
கள்ைக்குறிச்சி
ஆகி்ய மோவட்டங்கள் மற்றும
புதுச்்ேரிண்யச் ்ேர்ந்த 6 முதல்
8-ம வகுப்புப் ்படிக்கும மோைவ –
மோைவி்யர் ்பங்்கற்கைோம.
இப்்்போட்டி நோணை (பிப் . 28,
சவள்ளிக்கிழணம) கோணை 9
மணிக்கு சேன்ணன ஆழ்வோர்
்்பட்ணட கஸ்தூரிரங்கன் ேோணை

SSகுறிஞ்சிப்ொடியில் நடநத சமுதாய வடைகாப்பு நிகழ்சசியில் பதாழில்துட்ற அடமசசர் சம்ெத்
கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிடச தடடுகடை வழங்கினார்.

UNIBIC,
AMW
VACAY,
REPUTE ஆகி்யணவ இணைந்து

வழங்குகின்றன.

தலநாக்நாேன்
மற்றும
தேநாலீஸநார ெமே் இடத்துக்கு
சென்று விெநாைணை ்டத்தினர.
இதுசேநாடரேநாக ச்ய்த்லி
டவுன்ஷிப தேநாலீஸநார 3
தேரிடம விெநாைணை ்டத்தி
்ருகின்்றனர.

இற

ெதா

வ ளபரக

லக ேதைவ

ய ெச
ெபயமாற

SONA BELT 3X3 ன .7,500;
XXX BELT 3X3 ன .7,500
ெடவ ஏெஜ. Ct: 8940589268

ெபா
 லா
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ெபா
 லா

வைக்கப்பட்டிருந்த ்கார்
தீப்பற்றி எரிந்தது.

" டநாக்டர முத்துசலடசுமிசைடடி மகப
தேறு நிதியுேவி திடடத்தின் கீழ்
கரபபிணிகளுக்கு
்ழஙகபேடும
நிதியுேவிணய
ேற்தேநாது
ரூ.12
ஆயிைத்திலிரு்நது ரூ.18 ஆயிைமநாக
முேல்்ர ேழனிெநாமி ேணலணமயிலநான
அைசு உயரத்தி ்ழஙகி ்ருகி்றது"
என்று சேரிவித்ேநார.மநா்டட ஒருஙகி
ணை்நே குழ்நணேகள ்்ளரச்சி
திடடத்தின் திடட அலு்லர ேழனி,
மருத்து் அலு்லர அகிலநா உளளிடட
ேலர கல்நது சகநாண்டனர.

சென்னயில் நா்ை ந்ைசெறுகிறது

தீயணைபபுத் துண்றயினருக்கு
ேக்ல் சேரிவித்துள்ளநார.
ெமே் இடத்துக்கு சென்்ற
என்எல்சி தீயணைபபுத் துண்ற
யினர தீணய அணைத்ேனர.
இதில் கநாரின் பின் ேக்கம
எரி்நது தெேமணட்நேது.
இது குறித்து ேக்ல்
அறி்நே ச்ய்த்லி டிஎஸ்பி

வீட்டில் நிறுத்தி
WW

 கடலூர்

குறிஞ்சிபேநாடியில்
ெமுேநாய
்ண்ளகநாபபு நிகழ்ச்சி ்ட்நேது.
கடலூர
மநா்டட ஆடசியர
ச்.அன்புச்செல்்ன் முன்னிணலயில்
சேநாழில்துண்ற அணமச்ெர எம.சி.ெமேத்
ேணலணமயில் த்ற்று ்ணடசேற்்றது.
இ்நநிகழ்ச்சியில் குறிஞ்சிபேநாடி
்டடநாை ேகுதியில் உள்ள கரபபிணிகள
அணன்ருக்கும அணமச்ெர, சீர்ரிணெ
ேடடுகண்ள ்ழஙகி ்நாழ்த்துக்கண்ள
சேரிவித்ேநார. அ்ர தேசுணகயில்,

‘அறிவியல் விநாடி வினா-2020’

வீட்டின் மீது ப்பட்சரால் குண்டு வீச்சு: ைார சேதம
ச்ய்த்லியில் ஓய்வு சேற்்ற
என்எல்சி ஊழியர வீடடின்
மீது
சேடதைநால் குண்டு
வீெபேடடது. இதில் கநார
தெேமணட்நேது.
ச்ய்த்லி ்டடம 5-ல்
்சித்து ்ருே்ர ைநாதெ்நதிைன்.
ஓய்வு
சேற்்ற
என்எல்சி
ஊழியர. சேநாமுெவில் ேகுதி
செயலநா்ளைநாக இரு்நதுள்ளநார.
இ்ர த்ற்று முன்தினம
உ்றவினர வீடடு நிகழ்ச்சிக்கநாக
குடுமேத்துடன்
சென்ணன

குறிஞ்சிப்பாடியில்
ேமுதாய வனைைாபபு

#0

ச்யதவலியில் ஓயவு செற்ற என்எல்சி ஊழியர

 கடலூர் சென்றுள்ளநார.

கடடிடய அகறறி சாதடன புரிநத மருத்துவர்கள்.

HKº

ைா்நதலவாடியில்
சவனலவாய்பபு முைாம

தீ ய ண ை ப பு த் து ண ்ற யி ன ர ,
கநா்ல்துண்றயினர, சுகநாேநாைத்
துண்றயினர செய்திரு்நேனர.
மநாசி விழநா ஏற்ேநாடுகண்ள இ்நது
ெமய அ்றநிணலயத்துண்ற உேவி
ஆணையர ைநாமு , அ்றஙகநா்லர
குழு ேணல்ர மற்றும உறுப
பினரகள செய்துள்ளனர. தேர
திருவிழநாண் முன்னிடடு விழுப
புைம மநா்டடத்தில் ்நாண்ள
உளளூர விடுமுண்ற அறிவிக்கப
ேடடுள்ளது.

SSதிண்டிவனம் அரசு மருத்துவமடனயில் பெண்ணில் வயிறறில் இருநத 2 கிகலா

HKº

மக்கைடவ உறுப்பினர் ரவிக்குமார்.

தமல்மணலயனுநார அஙகநா்ளம
மன் தகநாயிலின் பிைசித்தி சேற்்ற
மநாசி திருத்தேர விழநா கட்நே
22ம தேதி சேநாடஙகியது. அன்று
இைவு 10 மணிக்கு ெக்தி கைக
ஊர்லம ்ட்நேது. மறு்நாள
மயநானசகநாளண்ள
நிகழ்ச்சி
்ட்நேது
சேநாடர்நது த்ற்று மநாணல
தீமிதி விழநா ்ணடசேற்்றது.
கநாபபு கடடி விைேமிரு்நது

்ரும
ஆயிைக்கைக்கநான
ேக்ேரகள தீ மிதித்ேனர.தமலும
விழுபபுைம எஸ் பி செயகுமநார
தீ மிதித்து ேன் த்ண்டுேணல
நிண்றத்ற்றிக்சகநாண்டநார.
முக்கிய விழநா்நான திருத்தேர
்டம பிடித்ேல் ்நாண்ள (பிப.
28) ்ணடசே்ற உள்ளது. தீ மிதி
விழநாவில் ஆயிைக்கைக்கநான
ேக்ேரகள கல்நது சகநாண்டு
தீ மிதித்ேனர. இேற்கநான
ேநாதுகநாபபு
ஏற்ேநாடுகண்ள

அ்ளவிலநான கடடி இரு்நேணே
கண்டுபிடித்ேனர.
முேன்ணம
மருத்து் அலு்லர ெநா்நேகுமநாரி
மற்றும மருத்து்ரகள சி்நது,
ேமிழ்செல்வி ேணலணமயிலநான
மரு்நது்க் குழுவினர அ்ருக்கு
அறுண் சிகிச்ணெ தமற்சகநாண்ட
னர. அன்னக்கிளி ்யிற்றில் இரு்நே
ணேைநாய்டு எனபேடும கடடிணய
அகற்றினர. இ்நே ்ணகயநான
அறுண் சிகிச்ணெ திண்டி்னம
அைசு மருத்து்மணனயில் மருத்து
்ரக்ளநால் முேன் முண்றயநாக
செய்யபேடடுள்ளது
என்ேது
குறிபபிடத்ேக்கது.
ேற்தேநாது
அன்னக்கிளி
டநாக்டரகள
தமற்ேநாரண்யில் ்ல்ல நிணலயில்
உள்ளநார.

HKº

SSவிழுப்புரம் அருகக கவடலவாய்ப்பு முகாமில் ெணி ஆடண பெற்றவர்களுடன்

திண்டி்னம அைசு மருத்து்
மணனயில்
சேண் ்யிற்றில்
இரு்நே 2 கிதலநா எணட அ்ளவிலநான
கடடிணய அகற்றி மருத்து்ரகள
ெநாேணன புரி்நதுள்ளனர.
திண்டி்னம - சென்ணன
ெநாணலயில் உள்ள டி.வி ்கரில்
்சித்து ்ருே்ர செல்்ம.
இ்ைது மணனவி அன்னக்கிளி (45).
இ்ர அண்ணம கநாலமநாக தீைநாே
்யிற்று ்லியநால் அ்திபேடடு
்்நேநார. இ்ர திண்டி்னம அைசு
மருத்து்மணனயில் சிகிச்ணெகநாக
அனுமதிக்கபேடடநார. அ்ணை
ேரிதெநாதித்ே
மருத்து்ரகள
ஸ்தகன் செய்து ேநாரத்ேனர.
அ்ைது ்யிற்றில் 2 கிதலநா எணட
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பொறுப்ெல்ல: 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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SSகுண்டு வீசசில் கசதமடடநத கார்.
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