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மாலை மைர் க�ாலை 30-11-20224

 காஙகயம் சார்பு நீதிமன்றம்
காஙகயம்

எம்.சி.ஓ.பி.எண். 197 / 2020
மைனர் சி.ைதன்பிரகாஷ்
சார்பில் தாயார் ஜ�ாதிைணி

- ைனுதாரர்
/ எதிராக /

C.சிவகுைார்,
த/பெ. சந்திரஜசகர்,
ஜகாட்டூர், ைமையாண்டிெட்டினம்,
ஜகாட்டூர் அஞசல்,பொள்ாச்சி 
தாலூககா,ஜகாயம்புத்தூர் ைாவட்்டம்

 -1ம் எதிர்ைனுதாரர்
அறிவிப்பு 

ைனுதாரர் க்டந்த 25 . 12 . 2019ம் 
ஜததி வாகனவிெத்தில் அடிெட்டு 
காயம்ெட்்டதற்கு நஷ்்டஈட்டு பதாமக 
ஜகாரி  ைனுதாககல் பசய்து  23.1.2023ம் 
ஜததி வாய்தா ஜொ்டபெட்டுள்து. 
ஜைற்ெடி ைனுமீது உஙகளுககு ஏஜதனும் 
ஆட்ஜசெமன இருபபின் வாய்தா 
அன்று காமை 10 ைணிககு ஆ�ராகி 
பதரிவித்துகபகாள்வும்.இல்ைாவிடில் 
உைககு எதிராக ைனு தீர்ைானிககபெடும் 
என்ெமத இதன் மூைம் கண்டிபொக 
அறியவும்.

/ ஜகார்ட்்டார் உத்தரவுபெடி /
    R. நந்தினி, B.Sc.,B.L.(HONS)LLM, 
வழககறிஞர், பவள்ஜகாவில் - 638 111, 

திருபபூர் ைாவட்்டம் 

வருகிற 4-ந் தேதி முேல்

க�ோவை-கேட்டுப்ோவையம் ் யணி�ள் 
மேமு மெயில் ஞோயிற்றுக்கிழவேயும் இயக்�ம்

கமட்டுப்ாலையம், 
நை.30-

க�ாலையில் இருந்து 
கமட்டுப்ாலையத்துக்கு 
திங�ட்கிழலம முதல் 
சனிக்கிழலம ைலை 
மமமு(்யணி�ள்)மையில் 
இயக்�ப்ட்டு ைருகிறது. 

மெமு மெயில்
இந்த மையில் 

க�ாலையில்  இருந்து 
கமட்டுப்ாலையத்துக்கு 
3 முலற, கமட்டுப்ா –
லையத்தில் இருந்து 
க�ாலைக்கு 3 முலற 
என தினசரி 6 முலற 
இயக்�ப்ட்டு ைருகிறது. 
ஞாயிற்றுக்கிழலம மட்டும் 
மையில் இயக்�ப்டாமல் 
இருந்தது.

க � ா ல ை -
க ம ட் டு ப ் ா ல ை ய ம் 
சாலையில் �டந்த சிை 
ஆண்டு�ைா� கமம்்ாை 
்ணி�ள் நடந்து 
ைருகிறது. இதனால் 
க்ாக்குைைத்து மாற்றம் 
மசயயப்ட்டுள்ைது. 
மெயிலில் பயணிக்க...
க ் ா க் கு ை ை த் து 

மாற்றத்தால் க�ாலையில் 
இருந்து கமட்டுப்ாலையம் 
மசல்கைாரும், அஙகிருந்து 
க�ாலை ைருகைாரும் 
ம்ரும் அைதியலடந்து 
ைந்தனர்.

இ த ன ா ல் 
ம ் ரு ம் ் ா க ை ா ன ா ர் 
ைா�னங�ளில் மசல்ைதற்கு 
்திைா� மையிலில் ் யணிக்� 
மதாடஙகினர். மையிலும் 

ைாைத்தில் 6 நாட்�ள் 
மட்டுகம இயக்�ப்டுகிறது. 
ஞ ா யி ற் று க் கி ழ ல ம 
இயக்�ப்டாது என்தால் 
உள்ளூர் ்யணி�ளும், 
ம்ாதுமக்�ளும் சிைமம் 
அலடந்தனர்.

இ ல த ய டு த் து 
க ம ட் டு ப ் ா லைய ம் -
க�ாலை மமமு  மையிலை 
ஞ ாயிற்றுக்கிழலமயும் 
இயக்� கைண்டும் 
என ்யணி�ளும், 
ம்ாதுமக்�ளும் மையில்கை 
நிர்ைா�த்திற்கு க�ாரிக்ல� 
விடுத்து ைந்தனர்.
ஞாயிற்றுககிழமெயும் 

இயக்கம்
இந்த நிலையில் 

் ய ணி � ளி ன 
க�ாரிக்ல�லய ஏற்று ைருகிற 
4-ந் கததி முதல் க�ாலை-
க ம ட் டு ப ் ா ல ை ய ம் 
மமமு மையில் 
ஞ ாயிற்றுக்கிழலமயும் 
இயக்�ப்டும் என கசைம் 
க�ாட்ட மையில்கை 
நிர்ைா�ம் மதரிவித்துள்ைது.

இலதயடுத்து ைருகிற 
4-ந் கததி முதல் 
க�ாலையில் இருந்து 
கமட்டுப்ாலையத்திற்கு 
ைாைத்தில் 7 நாட்�ளும் 
ம ம மு ( ் ய ணி � ள் )
மையில் தினசரி 6 முலற 
இயக்�ப்ட உள்ைது. 
ஞ ாயிற்றுக்கிழலமயும் 
மையில் இயக்�ப்டும் 
என அறிவித்ததால் 
ம ் ா து ம க் � ளு ம் , 
்யணி�ளும் மகிழ்ச்சி 
அலடந்துள்ைனர்.

ைடைள்ளி, நை.30-
மருதமலை சுபபிைமணிய 

சுைாமி க�ாவிலில், 
�ார்த்தில� தீ் திருநாைான, 
டிசம்்ர் 6-ந் கததி, அடி 
ைாைத்தில் இருந்து மலைக்கு 
கமல் ைா�னங�ள் மசல்ை 
அனுமதி இல்லை என, 
க�ாவில் நிர்ைா�த்தினர் 
மதரிவித்துள்ைனர்.

அனுெதி இல்மலை
இது குறித்து, 

க�ாவில் நிர்ைா�த்தினர் 
கூறியதாைது:- 

ைழக்�மா�, மசவைாய 
மற்றும் ஞாயிற்றுக்கி 
ழலம�ளில், சுைாமி 
தரிசனம் மசயய ஏைாைமான 
்க்தர்�ள் ைருைார்�ள். 
அபக்ாது, மலைக்கு கமல் 
ஏைாைமான ைா�னங�ள் 
ைருைதால் க்ாக்குைைத்து 
மநரிசல் ஏற்்டுகிறது. 
இதனால், �ார்த்தில� 
தீ் திருநாைான, ைருகிற 
டிசம்்ர் 6-ந் கததி, �ாலை 6 
மணி முதல் மாலை, 7 மணி 
ைலை, அடிைாைத்தில் இருந்து 
மலைக்கு கமல் மசல்ை இரு 
சக்�ை மற்றும் நானகு சக்�ை 
ைா�னங�ளுக்கு அனுமதி 
இல்லை. 

அடிைாைத்தில் இருந்து 

மருேமலை த�ோவிலுக்கு 

கார்த்திகக தீபத்்தன்று மகைக்கு 
மமல் வாகனஙகள் செல்ை ்தகை

கதைஸதான ்ஸ�ள் 
ைாயிைா�, ்க்தர்�ள் 
மலைக்கு கமல் உள்ை 
க�ாவிலுக்கு மசனறு 
ைைைாம்.

இவைாறு அைர்�ள் 
மதரிவித்துள்ைனர்.
ஏொளொன பக்தர்கள்
இந்த நிலையில் மருதமலை 

சு ப பி ை ம ணி ய ச ா மி  
க�ாவிலில் கநற்று 
மசவைாயக்கிழலம மற்றும் 
சஷ்டிலய முனனிட்டு 
ஏைாைமான ் க்தர்�ள் சாமி 
தரிசனம் மசயதனர். 

க�ாவிலுக்கு உள்ளூர் 
மற்றும் மைளியூரில் இருந்து 
ஏைாைமான ்க்தர்�ள் 
ைருல� புரிந்தனர். 
தற்க்ாது �ார்த்தில� 
மாதம் என்தாலும்  
முதகை இருசக்�ைம் மற்றும் 
நானகு சக்�ை ைா�னத்தில் 
மலை க�ாவிலுக்கு ைரும் 
்க்தர்�ளின எண்ணிக்ல� 
அதி�ைவில் இருந்தது. 

் க் த ர் � ல ை 
�ட்டுப்டுத்த க�ாவில் 
நிர்ைா� ஊழியர்�ள் 
ஈடு்ட்டு இருந்தனர். 
மலைக்க�ாவிலில் நானகு 
சக்�ை ைா�னங�ள் 
நிறுத்த இடம் இல்ைாமல் 
மலை சாலையில் �ாலை 
நிறுத்திவிட்டு சாமி 
தரிசனம் மசயய ் க்தர்�ள் 
மசனறனர். 

க்காரிகம்க
இதனால் ைா�ன 

க்ாக்குைைத்து மநரிசல் 
ஏற்்ட்டது.  �ந்த சஷ்டி, 
லதபபூசம் உள்ளிட்ட 
நாட்�ளில் ்க்தர்�ள் 
ைருல� அதி�ரிப்ால், 
ைா�னங�லை மலை 
அடிைாைத்தில் நிறுத்தி 
க�ாவில் ்ஸசில் 
்க்தர்�ள் மசனறு சாமி 
தரிசனம் மசயய ஏற்்ாடு 
மசயதிருந்தனர். 

அ க த க ் ா ன று 
மசவைாயக்கிழலம மற்றும் 
முக்கிய தினங�ளில் 
மலைக் க�ாவிலுக்கு 
இருசக்�ை மற்றும் நானகு 
சக்�ை ைா�னங�லை 
அனுமதி அளிக்�ாம்ல் 
இருக்� க�ாவில் நிர்ைா�ம் 
நடைடிக்ல� எடுக்� 
கைண்டும் என ்க்தர்�ள் 
க�ாரிக்ல� லைத்தனர்.

மநல்லை, நை.30-
மநல்லை மாைட்டம் 

்ணகுடி அருக� உள்ை 
்ழவூர் க்ாலீஸ நிலையத்தில் 
ச ப -இனஸம் க் ட ை ா � 
்ார்த்தி்ன(ையது 30 ) 
என்ைர் ்ணியாற்றி 
ைருகிறார்.

ெணல் ்கடத்தல்
கநற்று மாலை 

்ழவூர் அருக� உள்ை 
அம்்ைைாணபுைம் ் குதியில் 
க்ாலீசார் கைாந்து ் ணியில் 
ஈடு்ட்டிருந்தனர். அபக்ாது 
கூடஙகுைம் அருக� உள்ை 
சண்மு�புைம் கிைாமத்லத 
கசர்ந்த சங�ர் என்ைைது 
மினி ைாரியில் மணல் �டத்தி 
ம�ாண்டு மசல்ைப்ட்டு 
்ழவூரில் இறக்கி விட்டு 
ைருைதா� க்ாலீசாருக்கு 
த�ைல் கிலடத்தது.

உடனடியா� சப-
இனஸம்க்டர் ் ார்த்தி்ன 
மற்றும் க்ாலீஸ�ாைர்�ள் 
�ார்த்தீசன, சுயம்புலிங�ம், 
கிருஷ்ணைாஜ் ஆகிகயார் 
ச ண் மு � பு ை த் தி ற் கு 
மசனறனர். அஙகு மணலை 
இறக்கிவிட்டு மினி ைாரியில் 
இருந்து அதன டிலைைர் 
மணி�ண்டன இறஙகினார்.

்தாககு்தல்
அைலை தடுத்து நிறுத்தி 

அனுமதி சீட்லட சரி்ார்த்த 
ச ப - இ ன ஸம் க் ட ர் 
்ார்த்தி்ன, வீட்டுக்குள் 
இருந்த சங�லை 
அலழத்துள்ைார். அபக்ாது 
அைர்�ளுக்குள் ைாக்கு 
ைாதம் ஏற்்ட்டுள்ைது. 
இதனால் ஆத்திைம் 
அலடந்த சங�ர், அரிைாலை 
எடுத்து ைந்து க்ாலீசாலை 
மைட்ட முயனறார்.உடகன 
க்ாலீசார் சுதாரித்துக் 

கூடங்குளம் அருத� வோ�ன த�ோேலன:

மணல் கைத்்தகை ்தடுத்்த, மபாலீஸ்
ெப்-இன்ஸ்சபக்ைருக்கு அரிவாள் சவட்டு
ைோரி டிலைவர், வோலிபர் ல�து

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் 
பொர்த்திபென.

கைது ் சய்யப்பெட்டவர்ைள் மற்றும் பெறிமுதல் ் சய்யப்பெட்ட அரிவாள்ைகை பெ்டத்தில் ைாணலாம்.

டிலைைைான மணி�ண்ட 
லனயும் க்ாலீசார் சுற்றி 
ைலைத்து பிடித்து ல�து 
மசயதனர். 

ம்கது
இதற்கிலடகய �ாயம் 

அலடந்த சப-இனஸ ம்க்டர் 
்ார்த்தி்ன கூடஙகுைம் 
அைசு ஆஸ்த்திரியில் 
சி கி ச் லச க் � ா � 
கசர்க்�ப்ட்டார். பினனர் 
சங�ர், மணி�ண்டன ஆகிய 
2 க்லையும் கூடஙகுைம் 
க்ாலீசில் ஒப்லடத்தனர். 
அைர்�ளிடம் இருந்து மணல் 
ஏற்றி ைந்த மினிைாரி மற்றும் 
அரிைாலை ல�ப்ற்றினர்.

ல�தான 2 க்ர் 
மீதும் ம�ாலை முயற்சி 
மற்றும் மணல் �டத்தல் 
உள்ளிட்ட 6 பிரிவு�ளில் 
கூடஙகுைம் க்ாலீஸ 
இனஸம்க்டர் ஜான 
பிரிட்கடா ைழக்குப்திவு 
மசயது விசாைலண 
கமற்ம�ாண்டு ைருகிறார். 
சங�ர் மீது ஏற்�னகை 
்ழவூர் , ் ணகுடி க்ாலீஸ 
நிலையங�ளில் மணல் 
�டத்தல் ைழக்குப்திவு 
மசயயப்ட்டு இருப்தா� 
க்ாலீசார் மதரிவித்தனர்.

ம�ாண்டு சங�லை தடுக்� 
முயன றனர். அபக்ாது 
ஏற்்ட்ட ல��ைபபில் சங�ர் 
லைத்திருந்த அரிைாளின 
ல�பபிடி சப-இனஸ 
ம்க்டர் ்ார்த்தி்னின 
உதட்டில் கிழித்தது. கமலும் 
தடுக்� ைந்த க்ாலீஸ�ாைர் 
�ார்த்தீசனுக்கும் �ாயம் 
ஏற்்ட்டது. உடகன 
சங�லையும் , ைாரி 

க�ாலை, நை.30-
க�ாலை சுல்தா 

னக்ட்லட அடுத்த ைட்சுமி 
நாயக்�ன ் ாலையம் அருக� 

சுல்ேோனதபடலட அருத�

நீம�ாகையில் அழுகிய நிகையில் 
கிைந்த ஆண் பிணம்

மசனறைர்�ள் ்ார்த்து 
அதிர்ச்சி அலடந்தனர். 

அழுகிய நிமலையில் 
பினனர் இதுகுறித்து 
மசைக்�ரிச்சல் கிைாம 
நிர்ைா� அதி�ாரி 
துர்�ாவிற்கு த�ைல் 
மதரிவித்தனர்.

 அைர் உடகன 
சு ல் த ா ன க் ட் லட 
க்ாலீசாருக்கு த�ைல் 
மதரிவித்து சம்்ை 
இடத்துக்கு விலைந்து 
ைந்தார்.க்ாலீசாரும் அஙகு 

ைந்து அழுகிய நிலையில் 
இறந்து கிடந்த ஆலண 
கசாதலன மசயதனர்.

 அைர் சிைபபு நிற 
டவுசர் அணிந்திருந்தார்.

 பினனர் க்ாலீசார் 
அைரின உடலை மீட்டு 
க�ாலை இ.எஸ.ஐ 
ஆஸ்த்திரிக்கு அனுபபி 
லைத்தனர். இலதயடுத்து 
க்ாலீசார் ைழக்குப்திவு 
மசயது நீகைாலடயில் இறந்து 
கிடந்த அந்த ஆண் யார்? 
எந்த ஊலை கசர்ந்தைர்? 

அைர் தற்ம�ாலை மசயது 
ம�ாண்டாைா அல்ைது 
தைறி விழுந்து நீரில் 
மூழ்கி இறந்தாைா அல்ைது 
கைறு ஏதாைது �ாைணமா 
என க்ாலீசார் ்ல்கைறு 
க�ாணங�ளில் விசாைலண 
நடத்தி ைருகினறனர். 
நீகைாலடயில் ஆண் ஒருைர் 
அழுகிய நிலையில் இறந்து 
கிடந்த சம்்ைம் அந்த 
்குதியில் அதிச்சிலயயும், 
்ை்ைபல்யும் ஏற்்டுத்தி 
உள்ைது.

்பெரி்யகுைம் அருகை

7 வயது சிறுவனுக்கு ொதி 
ம்தம் அற்றவர் என ொன்றி்தழ்

குழந்லத�லை ்ள்ளியில் 
கசர்க்கும்க்ாகத சாதி, 
மதம் உள்ளிட்ட வி்ைங�ள் 
விண்ணப்த்தில் ்திவிட 
கைண்டும் என அைசு மற்றும் 
தனியார் �ல்வி நிறுைனங�ள் 
ைலியுறுத்தி ைருகினறன. 
இதுமட்டுமினறி ் டித்து முடித்து 
கைலைைாயபபு மற்றும் அைசின 
சலுல��லை ம்றுைதற்கும் 
இந்த தகுதி அைசியமாகிறது. 
இந்நிலையில் கதனி மாைட்டம் 
ம்ரியகுைம் அருகில் உள்ை 
ைட்சுமிபுைத்லத கசர்ந்த ஒருைர் 
தனது ம�னுக்கு சாதி, மதம் 
அற்றைன எனற சானறிதலழ 
ம்ற்று ் ள்ளியில் அளித்துள்ைார். 
இப்குதிலய கசர்ந்த 
சுந்தைைாஜம்ருமாள் தனது 
ம�ன முகிைன(7) என்ைனுக்கு 
சாதி, மதம் அற்றைன எனற 
சானறிதழ் ைழஙகுமாறு 
ம்ரியகுைம் தாசில்தாரிடம் 
விண்ணப்ம் அளித்திருந்தார்.
ஏற்�னகை ் ைருக்கு இதுக்ானற 
சானறிதழ் ைழங�ப்ட்டிருப்லத 
சுட்டிக்�ாட்டி தனது ம�னுக்கும் 
அதுக்ானற சானறிதழ் 
ைழங�கைண்டும் என அைர் 
தனது மனுவில் மதரிவித்திருந்தார். 
இதலன ்ரிசீலித்த தாசில்தார் 
�ாதர்மசரிப, மாணைன 
முகிைனுக்கு சாதி, மதம் அற்றைர் 
எனற சானறிதலழ ைழஙகினார். 
அதலன ம்ற்றுக்ம�ாண்ட 
சுந்தைைாஜம்ருமாள் அைன 
்டிக்கும் ்ள்ளியில் அளிக்� 
முடிவு மசயதார்.

நீகைாலட ்ள்ைத்தில் 50 
ையது மதிக்�தக்� ஆண் 
ஒருைர் உடல் அழுகிய 
நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.

இதலன அந்த ைழியா� 

இைங்ல� �டறபலடயோல் 24 தபர் சிலறப்பிடிப்பு

புதுக்மகாட்கை விகெப்பைகு மீனவர்கள்
காைவக�யற்ற மவகைநிறுத்்த மபா�ாட்ைம்
10 ஆயிைத்திறகும் தமறபடதடோர் தவலையிழப்பு

அறந்தாஙகி, நை.30-
புதுக்க�ாட்லட  மாைட்டம் 

மஜ�தா்ட்டினம்,   க�ாட் 
லடப்ட்டினம்   மீனபிடி 

துலறமு�ங�ளில்  இருந்து 
தினமும் சுமார் 550-க்கும் 
கமற்்ட்ட  விலசப்டகு�ள் 
�டலுக்கு   மீன   பிடிக்� 
மசல்கினறன.   இதலன நம்பி 
கநைடியா�வும், மலற–மு�மா�வும் 
சுமார் 10 ஆயி –ைத்திற்கும் 
கமற்்ட்ட மீன–ைர்�ள்  கைலை  
ைாயபபு ம்றுகினறனர். 

இந்தநிலையில்  �டந்த 28-
ந்கததி       சர்ைகதச எல்லை   
அருக�   இந்திய �டல் ் குதியில் 
மீனபிடித் துக்  ம�ாண்டிருந்த  
மஜ�–தா்ட்டினம் மற்றும் க�ாட் 
லடப்ட்டினம் விலசப்டகு 
மீனைர்�ள் 24 க்ர் மற் 
றும்   அைர்�ள்   மசனற 
5   விலசப்டகு�லையும் 
இைஙல�  �டற்்லடயினர் 
சிலறபிடித்துச்   மசனறனர். 
இது  மீனைர்�ளிலடகய ம்ரும் 
அச்சத்லத ஏற்்டுத் தியது.

சி ல ற ப பி டி க் � ப ் ட் ட 
மீனைர்�லை உடனடியா� 
விடுவிக்� மத்திய, மாநிை 
அைசு�ள்    நடைடிக்ல� எடுக்� 

கைண்டும் எனறு அைர்�ைது 
குடும்்த்தினர் க�ாரிக்ல� 
விடுத்துள்ைனர். கமலும்  
தமிழ�  முதல்-அலமச்சர் 
மு.�.ஸடாலினும் மீனைர்�லை 
விடுவிக்� நடைடிக்ல� 
எடுக்குமாறு பிைதமர்  கமாடி  
மற்றும் மத்திய மைளியுறவுத்துலற 
மந்திரி மஜயசங�ருக்கு �டி–
தம் எழுதினார். இதற்கிலடகய 
இைஙல� �டற்்லடயால்  
சிலறபபி–டிக்�ப்ட்ட     மீனைர்�ள் 
மற்றும் விலசப்டகு�லை 
இைஙல� அைசு உடன–டியா� 
விடுவிக்�    ைலியு–றுத்தி �ாை 
ைலையற்ற    கைலை–நிறுத்த   
க்ாைாட்டத்தில் ஈடு்ட  
மீனைர்�ள் முடிவு மசயதனர்.   
அதன்டி இனறு  �ாலை  
முதல் மதாடர் கைலை நிறுத்தப 
க்ாைாட்டத்தில்  ஈடு்ட்டு 
ைருகினறனர். கமலும் இைஙல� 
�டற் ் லடயினரின    மதாடர் 
அத்துமீறலை   �ண்டித்து 
�ண்டன ஆர்்ாட்டத்திலும் 
ஈடு்ட்டு   ைருகினறனர். எனகை   
மத்திய,   மாநிை அைசு�ள்   
மீனைர்�ளின ைாழ்ைாதாைம் 
�ருதி, உடன–டியா� சிலறபபி–
டிக்�ப்ட்ட மீனைர்�ள் மற்றும் 
்டகு–�லை விடுவிக்�   நடை–
டிக்ல� கமற்ம�ாள்ைகைண் டும் 
என க�ாரிக்ல� விடுத் துள்ைனர்.  
மீனைர்�ளின  மதாடர் கைலை 
நிறுத்தப க்ாைாட் டத்தால்   
�டற்�லையில் 150-க்கும்    
கமற்்ட்ட விலசப்டகு�ள்   
நிறுத்தி லைக்�ப்ட்டுள்ைது. 


