
 

 

SEC/BSE/46/2022-23 
 
February 01, 2023 
 
The Manager 
Corporate Relationship Department, 
BSE Limited, Rotunda Building, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers   
Dalal Street, Mumbai- 400 001 
                    Kind Attn : Mr. Abhay Mungekar/ Mr. Amol Hosalkar 
      Scrip Code : 517449    

ISIN  : INE437D01010             
Dear Sir, 

 
Newspaper Publication on Unaudited Financial Results: 
 
We enclose herewith a copy of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter 
and nine months period ended 31st December, 2022 of Magna Electro Castings Limited published in 
Financial Express(English) and Malai Malar(Tamil) on 1st February, 2023 pursuant to Regulation 47 of SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 
 
Kindly take this information on record. 
 
Thanking you, 
 
For Magna Electro Castings Limited 
 
 
 
 
Sangeetha C 
Company Secretary 
ACS-34056 
 
 

SANGEETHA 
CHINNASAMY

Digitally signed by 
SANGEETHA 
CHINNASAMY 
Date: 2023.02.01 
17:25:19 +05'30'
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CHENNAI/KOCHI



மாலை மைர் க�ாலை 1-2-2023 *** 3 Maalai Malar  Coimbatore    1-2-2023

ப�ாள்ாச்சி,பிப்.1-
திருப்பூர் தண்ணீர் 

�நதலை கேர்நத 29 
ையது ைாலி�ர். இைர் 
அநத �குதியில் உள் 
�றிக�லையில் கைலை 
�ார்த்து ைநதார். இைருககு 
திருமணமாகி மலைவி 
மற்றும் குழநலத�ள 
உள்ைர். 

பலாத்ாரம்
ைாலி�ர் அலைமலையில் 

உள் தைது தாய் மாமா  
வீட்டிற்கு அடிக�டி ைருைது 
ைழக�ம். அப்க�ாது 
ைாலி�ர் தைது தாய் மாமன் 
ம�்ாை பி்ஸ்-1 �டிககும் 
16 ையது சிறுமிலய மிரட்டி 
�ாலியல் �ைாத்�ாரம் 
பேய்தார். 

நாளுககு நாள ைாலி�ரின் 
பதால்லை அதி�மா�கை 
மாணவி இது குறித்து தைது 

ஆனைமனை அருகே

பிளஸ்-1 மாணவியை மிரட்டி
பலாத்ாரம் செய்த உறவினர் ய்து

mz;zh $l;LwT E}w;ghiy ypl;.>

 ெவள்ளலூர் (சிறப்பு நிைல) ேபரூராட்சி
ேகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு (இரண்டாவது அைழப்பு)

ேகாயம்புத்தூர் மாவட்டம், ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாைலகள் ேமம்பாட்டு மானியம் நிதித்திட்டம் 2022-
2023ன் கீழ் பணி ேமற்ெகாள்ள தகுதியான ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து மூடி முத்திைரயிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேகாரப்படுகின்றன. 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சியின் சார்பாக அதன் ெசயல் அலுவலர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் ெபற்றவரால் 15.02.2023 
புதன்கிழைம பிற்பகல் 3.00 மணியளவில் ேபரூராட்சி  அலுவலகத்தில் ெபற்றுக் ெகாள்ளப்படும். ஒப்பந்தப்புள்ளிகைள மூடி முத்திைரயிடப்பட்ட 
உைறகளில் ைவத்து உைறயின்மீது எந்த ேவைலகளுக்குரிய ஒப்பந்தப்புள்ளி என்றும் ெடண்டர் ேததி மற்றும் ேநர விவரங்களுடன் ெதளிவாக 
எழுதப்பட்டிருக்க ேவண்டும். வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 15.02.2023ம் ேததி புதன்கிழைம மாைல 3.30 மணிக்கு ேபரூராட்சி ெசயல் 
அலுவலர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் ெபற்றவரால் திறந்து பரிசீலைன ெசய்யப்படும். ேமற்படி ேவைலகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி 
படிவங்கள் விைல விற்பைன வரி மற்றும் ெடண்டர் ெடபாசிட் ஆகியைவ கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளைத ேபரூராட்சி அலுவலகத்தில் 
15.02.2023 பிற்பகல் 3.00 மணிக்குள் ெசலுத்தி ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். 

ேமற்கண்ட நமூனா ெதாைக திரும்ப வழங்கப்பட மாட்டாது. ஒப்பந்த ஆவணங்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தைனகள், ஒவ்ெவாரு 
ேவைலக்கும் ெசலுத்த ேவண்டிய ேடவணித்  ெதாைக, ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டால் ெசலுத்தப்பட ேவண்டிய காப்புத் ெதாைக, சால்வன்சி 
ெதாைக மற்றும் இதர விபரங்கள் இவ்வலுவலகத்தில் ேவைல நாட்களில் அலுவலக ேநரத்தில் ேநரில் ேகட்டு ெதரிந்து ெகாள்ளலாம். 

ெவ. ஆ.எண்.41/2023/ ெச.ம.ெதா.அ/ேகாைவ.

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு (இரண்டாவது அைழப்பு)
ந.க.எண்: 1040/2022/ த.எ

வ. 
எண். ேவைலயின் ெபயர் சிப்பம்

எண்ணி
க்ைக/
அளவு

மதிப்பீட்டுத் 
ெதாைக
ரூ. இலட்ச

த்தில்

ெசலுத்த 
ேவண்டிய
ைவப்புத் 
ெதாைக

(மதிப்பீட்டுத்
ெதாைகயில் 

1%)
ரூபாயில்

ெஷட்யூல்
கட்டணம்

1 2  3 4 5 6

1.

ெவள்ளலூர் ேபரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 
கஞ்சிக்ேகாணாம்பாைளயம் பிரதான 
சாைலைய  ( கஞ்சிக்ேகாணாம் 
பாைளயம் முதல் திருவாதிைர கார்டன் 
வைர ) தார்சாைல பலப்படுத்துதல்

2 1 46.00 46000/- ரூ.15600/-

«ê£î¬ù èì‰¶ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰«î£‹, ê£î¬ù ¹K‰¶ êKˆFó‹ ð¬ìˆ«î£‹.

நாள்:25.01.2023

(ஓம்) தைலவர்
ெவள்ளலூர் சிறப்பு நிைல ேபரூராட்சி

ேகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

(ஓம்) ெசயல் அலுவலர்
ெவள்ளலூர் சிறப்பு நிைல ேபரூராட்சி

ேகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்.

மதிப்பீட்டுத் ெதாைக ரூ.5,00,000/-ற்கு ேமல் உள்ள பணிகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் கீழ்க்கண்ட 
இைணயதளத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நமூனா நகல் எடுத்தும் உரிய கட்டணத்ைத ேபரூராட்சியில் ெசலுத்தி ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து 
ெகாள்ளலாம்.  இைணயதள முகவரி - http:-// www.tenders.tn.gov.in ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேபரூராட்சி மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டது. 

க�ாலை, பிப்.1-
க�ாலை மாந�ர �குதியில் 

ஓடும் �ஸ்�ளில் கூட்ை 
பநரிேலை �யன்�டுத்தி 
�யணி�ளிைம் நல�, 
�ணம் திருடும் ேம்�ைம் 
அதி�ரித்தது. 

தனிபபடை
இலதயடுத்து க�ாலீஸ் 

�மிஷைர் �ாைகிருஷணன் 
உத்தரவின் க�ரில், 
க�ாலை மாந�ர ைைககு 
துலண �மிஷைர் ேநதீஷ 
கமற்�ார்லையில் ஆர், 
எஸ்.புரம் உதவி �மிஷைர் 
ரவிககுமார் தலைலமயில் 
இன்ஸ்ப�கைர் பிரபுதாஸ், 
ேப்-இன்ஸ்ப�கைர்�ள 
மாரிமுத்து, உமா மற்றும் 
தலைலம �ாைைர்�ள 
�ார்திக, பூ�தி ஆகிகயார் 
ப�ாண்ை தனிப்�லை 
அலமக�ப்�ட்ைது. 

இநத தனிப்�லைலய 
கேர்நத க�ாலீோர் ஓடும் 
�ஸ்�ளில் பேன்று தீவிர 
�ண்�ாணிப்பு �ணியில் 
ஈடு�ட்ைைர். இதற்கிலைகய 
உக�ைம் ைட்சுமி நரசிம்மர் 
க�ாவில் அருக� உள் �ஸ் 
நிறுத்தத்தில் ேநகத�த்துககு 
இைமா� நின்றிருநத 5 
க�லர பிடித்து க�ாலீோர் 
விோரலண நைத்திைர். 

அப்க�ாது அைர்�ள 
முன்னுககுபின் முரணாை 
�திலை அளித்தைர். 
இதைால் ேநகத�ம் அலைநத 
க�ாலீோர் 5 க�லரயும் 
க�ாலீஸ் நிலையம் 
அ ல ழ த் து ச் பே ன் று 

அகேகாள்-தஙனேனை ேகாதலித்து திருமணம் செயதகார்

குடும்்பத்துடன் கெர்ந்து நனே திருடி உலைகாெ 
வகாழகனே வகாழந்த  சேகாள்னளைைர்ேள்
விொரயணயில் பரபரப்பு ்த்வல்்ள்

வீட்டுககு பேன்று ைருகைன். 
அப்க�ாது முத்தம்மாவின் 
அக�ா முத்துமாரிககுககும் 
எைககும் �ழக�ம் ஏற்�ட்ைது. 
அைரிைமும் எைது �ாதலை 
பதரிவித்கதன். அைரும் 
எைது �ாதலுககு ேமதம் 
பதரிவித்தார்.

திருமணம்
அக�ாள- தஙல� 

இருைலரயும் �ாதலித்து 
ைநதது முத்தம்மாவிற்கு 
பதரியைநதது. பின்ைர் நான் 
2 க�லரயும் ேமாதாைம் 
பேய்து திருமணம் பேய்து 
ஒன்்ா� ைாழைாம், நமது 
திருட்டு பதாழிலை கமலும் 
சி்ப்�ா� பேய்து ஜாலியா� 
இருக�ைாம் என்க்ன். 
அதற்கு 2 க�ரும் ேமதம் 
பதரிவித்தைர்.

இலதயடுத்து 2 
க�லரயும் திருமணம் 
பேய்கதன். அைர்�ளுைன் 
ைாழுைதற்கு 2 அல் உள் 
ஒரு வீட்லை ைாஙகிகைன். 
அதன்பின்ைர் குடும்�ம் 
நைத்த பதாைஙகிகைன். 
சிை நாட்�ள �ழித்து 2 
மலைவி�ல்யும் மற்றும் 
எைது தாயார், தம்பிலய 
அலழத்து திருட்டு பதாழிலை 
பதாைஙகிகைாம்.

தமிழநாடு முழுைதும் 
பேன்று திருட்டில் 
ஈடுப்�டுகைாம். கூட்ைம் 
அதி�ம் உள் �ஸ்�ல் 
குறி லைத்து குடும்�த்துைன் 
ஏறுகைாம். குறிப்�ா� 90 
ேதவீதம் ம�ளிர் இைைே 
�ஸ்�ளில் ஏறுகைாம். அதில் 
தான் எப்க�ாதும் கூட்ைம் 
அதி�மா� இருககும்.

எைது 2 மலைவி�ளும், 
தாயாரும் கேர்நது 
ப�ண்�ளின் நல��ல் 
லநோ� அறுத்து என்னிைம் 

விோரலண நைத்திைர். 
அதில் அைர்�ள மதுலரலய 
கேர்நத சுப்ல�யாவின் 
மலைவி �ார்ைதி (ையது 
67), �ார்ைதியின் ம�ன்�ள 
திைா�ர் (26), �ண்லணயா 
(30) மற்றும் திைா�ரின் 
மலைவி�ள முத்தம்மா 
(23), கீதா (24) என்�து 
பதரியைநதது.

ப த ா ை ர் ந து 
அைர்�ளிைம் நைத்திய 
விோரலணயில், ஒகர 
குடும்�த்லத கேர்நத 5 க�ரும் 
ஓடும் �ஸ்�ளில் கூட்ை 
பநரிேலை �யன்�டுத்தி 
ப�ண்�ளிைம் நல�லய 
திருடியது பதரியைநதது. 
இலதயடுத்து க�ாலீோர் 
அநத 5 க�லரயும் ல�து 
பேய்து அைர்�ளிைம் 
இருநது 40 �வுன் நல�லய 
மீட்ைைர்.

திருட்டு ததாழில்
பதாைர்நது விோரலண 

நைத்திய க�ாது திைா�ள 
அளித்த ைாககுமூைத்தில் 
கூறியதாைது:- 

எங�்து போநத ஊர் 
மதுலர. எங�்து குை 
பதாழில் திருட்டு. நாங�ள  
எஙகு பேன்்ாலும் 
குடும்�த்துைன் பேன்று 
தான் திருட்டில் 
ஈடு�டுகைாம். முதலில் 
நான், எைது தாயார் 
�ார்ைதி மற்றும் தம்பி 
�ண்லணயா ஆகிகயார் 
திருட்டு பதாழில் பேய்து 
ைநகதாம்.

அநத ேமயத்தில் 
எங�்து �க�த்து வீட்லை 
கேர்நத முத்தம்மாவிற்கும் 
எைககும் �ழக�ம் 
ஏற்�ட்ைது. அப்க�ாது 
அைரும் தைது 
அக�ாவுைன் கேர்நது 
திருட்டு பதாழில் பேய்து 
ைநதது பதரியைநதது. 
நாங�ள இருைரும் நட்�ா� 
�ழகி ைநதகதாம்.

நா்லைவில் எைககும் 
முத்தம்மாவிற்கும் அது 
�ாதைா� மாறியது. 
ஒருைலர ஒருைர் 
தீவிரமா� �ாதலித்து 
ைநகதாம். அதைால் 
நான் அடிக�டி அைரது 

தாயிைம் கூறிைார். இதலை 
க�ட்டு அதிர்ச்சியலைநத 
அைர் இது குறித்து 
ப�ாள்ாச்சி அலைத்து 

ம�ளிர் க�ாலீசில் பு�ார் 
பேய்தார்.
தெயிலில் அடைபபு
பு�ாரின் க�ரில் 

க�ாலீோர் விோரலண 
நைத்தி பி்ஸ்-1 
மாணவிலய மிரட்டி 
�ாலியல் �ைாத்�ாரம் பேய்த 
29 ையது ைாலி�லர ல�து 
பேய்தைர். பின்ைர் அைர் 
மீது க�ாககோ ேட்ைத்தின் 
கீழ ைழககுப்�திவு பேய்து 
க�ார்ட்டில் ஆஜர்�டுத்தி 
பஜயிலில் அலைத்தைர்.  

ப�ாடுப்�ார்�ள. ஒரு 
மாதம் ஒரு ஊரில் இருநது 
நல��ல் திருட்டி அதில் 
ைரும் �ணத்தில் நட்ேத்திர 
ஓட்ைலில் அல் எடுத்து 
தஙகுகைாம். அஙகு நான்்ா� 
ோப்பிட்டு, ஜாலியா� ஊலர 
சுற்றி�ார்த்து மதுலர 
திரும்கைாம்.

பாராட்டு
அஙகு சிறிது நாட்�ள 

ஓய்வு எடுத்துவிட்டு 
அடுத்த  ஒரு ஊலர கதர்வு 
பேய்து குடும்�த்துைன் 
கி்ம்புகைாம். இவைாறு 
ஒவபைாரு ஊரா� 
பேன்று நல��ல் திருடி 
உல்ைாேமா� ைாழகல�லய 
ைாழநது ைநகதாம். 

இநத நிலையில் 
க�ாலையில் 
ந ல � � ல ் 
தி ரு ை 
ை ந கத ா ம் . 
இ ங கு 
ப த ா ை ர் ந து 
ந ல � � ல ் 
தி ரு டி 
ஜ ா லி ய ா � 
இ ரு ந து 
ை ந கத ா ம் . 
அ ப் க� ா து 
க � ா லீ ே ா ர் 
எ ங � ல ் 
ல � யு ம் 
� ் வு ம ா � 
குடும்�த்துைன் 
மைககி பிடித்து 
வி ட் ை ை ர் . 
இ வ ை ா று 
ை ா க கு ம 
ூ ை த் தி ல் 
பதரிவி த்தார்.

இ ல த 
ய டு த் து 
க�ாலீ ோர் 
அைர் �ல் 
க � ா ர் ட்டில் 
ஆஜர்�டுத்தி 
சி ல ் யி ல் 
அலைத்தைர்.
க ம லு ம் 
சி ் ப் � ா � 
பேயல் �ட்ை 
தனிப் �லை 
க�ாலீோலர 
து ல ண 
� மி ஷ ை ர் 
ேநதீஷ �ரிசு 
ை ழ ங கி 
� ா ர ா ட் 
டிைார்.

க�ாலை, பிப்.1-
�ட்ைய �ணக�ா்ர் 

லமயமா� க�ாலை 
தி�ழநது ைருகி்து. நாடு 
முழுைதும் இக�ல்வி 
�ற்கும் மாணைர்�ளின் 
எண்ணிகல� அதி�ரித்து 
ள்து.

இந்திய பட்ைய 
்ணக்ாளர்

இதுகுறித்து பதன்னி 
நதிய �ட்ைய �ணக�ா்ர் 
நிறுைைத்தின் க�ாலைலய 
கேர்நத முன்ைாள அதி�ாரி 
ஒருைர் கூறியதாைது:-

மத்திய அரசின் ப�ரு 
நிறுைை விை�ாரங�ள 
துல்யின் கீழ தன்ைாட்சி 
அநதஸ்துைன் பேயல்�ட்டு 
ைருகி்து. இநதிய �ட்ைய 
�ணக�ா்ர் நிறுைைம் 
(ஐசிஏஐ). 

நாடு முழுைதும் �ட்ைய 
�ணக�ா்ர் �ல்வி 
குறித்து �ளளி, �ல்லூரி 
மாணை, மாணவி�ளுககு 
விழிப்புணர்வு ஏற்�டு 
த்துைதில் பதாைஙகி 
கதர்வு�ல்  நைத்துைது, 
சி.ஏ-ைா� �ணியாற்் 
பதாைஙகிய பின் 
கதலையாை �யிற்சி�ல் 
அளித்தல், �ணிலய 
�ண்�ாணித்தல், தைறு 
பேய்�ை ர்�ளுககு தண்ை 
லை ைழஙகுைது உளளிட்ை 
�ல்கைறு நைைடி 
கல��ல் இநதி ய �ட்ைய 
�ணக�ா ்ர் நிறுைைம் 
கமற்ப�ாண்டுள்து.

�ட்ையக �ணக�ா்ர்� 
ளின் கதலை அதி�ம் 
உள்து. 

தபண்ள்
எைகை, எத்தலை 

ைட்ேம் க�ர் கதர்ச்சி 
ப�ற்்ாலும் நல்ை 
ஊதியத்துைன் கைலை 
ைாய்ப்பு �ாத்திருககி்து. 
இநதியாவில் முதல் 
முல்யா� �ைநத 2018-ம் 
ஆண்டு தமிழ� அரசுைன் 
�ளளி மற்றும் அரசு உதவி 
ப�றும் �ளளி�ளில் 
�டிககும் மாணை, 
மாணவி�ளுககு �ட்ைய 
�ணக�ா்ர் �ல்வி குறித்து 
விழிப்புணர்வு ஏற்�டுத்தும் 
திட்ைம் நலைமுல்ப் 

�டுத்தப்�ட்டுள்து. 
நுலழவுத்கத ர்வுககு 

இைைே �யிற்சி 
ைகுப்பு�ளும் பேன்லையி 
ல் பதாைர்நது நைத்தப்� 
ட்டு ைருகி்து. இதற்ப�ை 
பிரத்கய� புரிநதுணர்வு 
ஒப்�நதம் ல�பயழுத்தா
கியுள்து,இத்திட்ைத்தால் 
இன்று கிராமப்பு் மாணை, 
மாணவி�ள மத்தியில் 
�ட்ைய �ணக�ா்ர் �ல்வி 
குறித்த விழிப்புணர்வு �ை 
மைஙகு அதி�ரித்துள்து.

நாடு முழுைதும் 3.5 
ைட்ேத்துககும் கமற்�ட்ை 
�ட்ைய �ணக�ா்ர்�ள 
உள்ைர். 7.5 ைட்ேத்துககும் 
கமற்�ட்கைார் �ட்ைய 
�ணக�ா்ர் �ல்வி 
�யின்று ைருகின்்ைர். 
இதில் 40 ேதவீதத்துககும் 
க ம ற் � ட் ை ை ர் � ள 
மாணவி�ள. நாட்டில் 
பமாத்தம் �ணியாற்றும் 
�ட்ைய �ணக�ா்ர்�ளில் 
28 ேதவீதத்திைர் 
ப�ண்�ள.

ஊக்தததாட்
�ல்கைறு விழிப்புணர்வு 

நி�ழச்சி�ள பதாைர்நது 
ந ை த் த ப் � டு ை த ா ல் 
�ட்ைய �ணக�ா்ர் 
�ல்வி கமற்ப�ாள் 
விரும்பும் மாணவி�ளின் 
எண்ணிகல� பதாைர்நது 
அதி�ரித்து ைருகி்து. 
தமிழநாட்டில் �ட்ைய 
�ணக�ா்ர் �ல்வியின் 
லமயமா� க�ாலை 
தி�ழகி்து. 

தமிழநாட்டின் �ல்கைறு 
�குதி�ளில் இருநதும், 
க�ர்ாவில் இருநதும் 
மாணை, மாணவி�ள 
�ைர் க�ாலையில் தஙகி 
�ட்ைய �ணக�ா்ர் �ல்வி 
�யின்று ைருகின்்ைர்.
ப � ா ரு் ா த ா ர த் தி ல் 
பின்தஙகிய மற்றும் ஏலழ 
மாணை, மாணவி�ளுககு 
�ட்ைய �ணக�ா்ர் �ல்வி 
கமற்ப�ாள் இநதிய 
�ட்ைய �ணக�ா்ர் 
நிறுைைம் ோர்பில் 
ஊக�த்பதால� உளளிட்ை 
�ல்கைறு நிதியுதவி 
திட்ைங�ள உள்ை. 
இவைாறு அைர் கூறிைார்.

ேலவி ேற்கும் மகாணவிேளின் எண்ணிகனே அதிேரிப்பு

்தமிழ்ாட்டில் பட்்டை ் ணக்ாளர் 
்ல்வியின் யமைமா் தி்ழும் க்ாயவ

திருடர்களை பிடித்த சிறப்பு ்தனிப்்பளட ப்போலீசோளை  
துளை ்கமிஷனர சந்தீஸ் ்போைோட்டிய ப்போது எடுத்த ்படம்.

க�ாலை,பிப்.1-
க�ாலை அருக� உள் க�.ஜி. ோைடிலய 

கேர்நதைர் 28 ையது இ்ம்ப�ண். ேலமயல் 
பதாழிைாளி. இைருககு திருமணமாகி 
�ணைர் ஒரு ம�ன், ஒரு ம�ள ஆகிகயார் 
உள்ைர். 

்ள்ளக்ாதல்
இ்ம்ப�ண் கைலைககு பேல்லும் க�ாது  

ைாலி�ர் ஒருைைன் �ழக�ம் ஏற்�ட்ைது. 
இநத �ழக�ம் நா்லைவில் �ள்க�ாதைா� 
மாறியது.

 2 க�ரும் அடிக�டி தனிலமயில் ேநதித்து 
ஜாலியா� இருநது ைநதைர். 

இநத �ள்க�ாதல் விை�ாரம் 
இ்ம்ப�ண்ணின் �ணைருககு பதரிய 
ைரகை �ணைன் -மலைவிககு இலைகய 
அடிக�டி த�ராறு ஏற்�ட்டு ைநதைர்.

ஓட்ைம்
ேம்�ைத்தன்று வீட்டில் இருநத 

இ்ம்ப�ண் தைது 2 குழநலத�ளுைன் தைது 
�ள்க�ாதைனுைன் ஓட்ைம் பிடித்தார். 

மாயமாை தைது மலைவி மற்றும் 
குழநலத�ல் இ்ம்ப�ண்ணின் �ணைர் 
அக�ம் �க�த்தில் கதடிைார். ஆைால் 
�ண்டுபிடிக� முடியவில்லை.

இது குறித்து இ்ம்ப�ண்ணின் 
�ணைர் மாயமாை தைது மலைவி மற்றும் 
குழநலத�ல் �ண்டுபிடித்து தரும்�டி 
க�.ஜி. ோைடி க�ாலீசில் பு�ார் பேய்தார்.

வழககுபபதிவு
பு�ாரின் க�ரில் க�ாலீோர் 

ைழககுப்�திவு பேய்து 2 குழநலத�ளுைன் 
�ள்க�ாதைனுைன் ஓட்ைம் பிடித்த 
இ்ம்ப�ண்லண கதடி ைருகி்ார்�ள. 

கே.ஜி. ெகாவடி அருகே

்ள்ளக்ா்தலனு்டன் இளம்சபண் ஓட்்டம் 
2 குழந்னதேனளை அனழத்து சென்்கார்


