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நாடு முழுவதும்

ஒரே நாளில் 88 லட்சம் ரேருக்கு
தடுப்பூசி ச்சலுத்தி உலக ்சாதனை!

மத்திய அரசு தகவல்!!
புதுடெல்லி,ஆக.18–

நாடு முழு வ தும் நநற்று 
ஒநே நாளில் 88 லட்சம் 
நேருக்கு தடுப் பூசி ச்சலுத்
தப்ேட டுள்ளது. உலக அ்ள
வில் இது மிகப்சே ரிய ்சாத
னை யா கும்.

இது சதா டரோக மத் திய 
சுகா தா ேத் துனை அனமச்ச
கம் சவளி யிட டுள்ள ச்சய்
தி க்  கு  றி ப்  பி ல் 
கூறி யுள்ள தா வது:–

நாட டில் ஒநே நாளில் 
நநற்று 88.13 லட்சம்நே
ருக்கு சகாநோைா தடுப் பூ
சி கள ச்சலுத் தி ்சா தனை 
ேனடக்கப்ேட டுள்ளது. 
இத னை யும் ந்சரத்து, இந்
தி யா வில் ச்சலுத்தப்ேட
டுள்ள சகாநோைா னவேஸ் 
தடுப் பூ சி க ளின் சமாத்த 
எண் ணிக்னக நநற்று 55 
நகாடி னயக் கடந்து 
்சாதனை ேனடத் துள்ளது.

நநற்று கானல 7 மணிக்கு 
கினடத்த முதல்கடட தக
வ லின்ேடி, இது வனே 
சமாத்தம் 62,12,108 
மு க ா ம் க  ளி ல் 

55,47,30,609 தடுப் பூ சி
கள நோடப்ேட டுள்ளை.

கடந்த ஜை வரி 16ம் 
நததி முதல் சகாநோைா 
னவேஸ் தடுப் பூசி நாட டில் 
ச்சலுத்தப்ேடடு வரு கி
ைது. இத னி னடநய கடந்த 
ஜூன் மாதம் முதல் தடுப்
பூசி சகாளனக யில் மாற்
ைம் ச்சய்யப்ேடடு அதிக 

அ்ள வில் தடுப் பூ சி கள 
ச்சலுத்தப்ேடடு வரு கின்
ைை என்ேது 
குறிப் பி டத்தக்கது.

இவவாறு ச்சய் திக் 
கு றி ப்  பி ல் 
கூைப்ேட டுள்ளது:

இது சதா டரோக, மத்
திய சுகா தா ேத் துனை 
அனமச்சர மன் சுக் மாண்ட

வியா தைது டுவிடடர ேக்
கத் தில் கூறி யுள்ள தா வது:–

 நநற்று ஒநே நாளில் 
88.13 லட்சம்நே ருக்கு 
சகாநோைா தடுப் பூசி 
ச்சலுத்தப்ேட டுள்ளது. 
இது உலக அ்ள வில் மிகப்
சே ரிய ்சாத னை யா கும். 
ஒநே நாளில் இவவ ்ளவு 
நேருக்கு தடுப் பூசி 
நோடடு இந் தியா ்சாதனை 
ேனடத் துள்ளது.

 இவவாறு அவர கூறி
யுள்ளார. தற்ந ோது மாநி
லஙக ளி டம் 2.25 நகாடி த
டுப் பூசி மருந் து கள 
னகயி ருப் பில்  உள்ள தாக 
மத் திய சுகா தா ேத் துனை 
அனமச்ச கம் சதரி வித் துள
்ளது.

டசன்லை,ஆக.18–
தமி ழ கத் தில் நாளந தா

றும் 5 லட்சம் தடுப் பூ சி
கன்ள ச்சலுத்த இலக்கு நிர
ண யிக்கப்ேட டுள்ள தாக 
சோது சுகா தா ேத் துனை அதி
கா ரி கள சதரி வித்த ைர.

சகாநோைா ேே வனல 
தடுக்க மத் திய, மாநில அே
சு கள ேல்நவறு தடுப்பு நட
வ டிக்னக கன்ள நமற்
சகாண்டு வரு கின்ைை. 
அதில் குறிப் பி டத்தக்க 
நிகழவாக நகாநவக் ஸின், 
நகாவி ஷீல்ட தடுப் பூ சி க
ளுக்கு அனு மதி வழஙகி 
அதனை நாடு முழு வ தும் 

வழங கு வ தற்காை நட வ டிக்
ன க  க ள 
முன்சை டுக்கப்ேடடை.

தமி ழ கத் தில் கடந்த ஜை
வரி மாதம் 16ஆம் நததி 
முதல் தடுப் பூசி ச்சலுத் தும் 
ேணி கள சதாடங கிை. 
இதற்காக 4 ஆயி ேத் துக் கும் 
நமற்ேடட னமயஙகள 
அனமக்கப்ேடடை. முதல்
கடட மாக சுகா தாே ேணி யா
்ளரகள, முன்க்ள ேணி யா
்ளரக ளுக்கு தடுப் பூசி 
ச்சலுத்தப்ேடடது.

அதன் சதாடரச சி யாக 
முதி ய வரக ளுக் கும், 45 வய
துக்கு நமற்ேடந டா ருக் கும் 

தடுப் பூ சி கள வழங கு வது 
சதாடஙகப்ேடடது. பின்
ைர 18 வய துக்கு நமற்ேடட 
அனை வ ருக் கும் அது விரி வு
ே டுத்தப்ேடடது.

தற்ந ோது சகாநோைா 
மூன்ைா வது அனல குழந்
னத க ன்ளப் ோதிக் கும் என்ை 
தக வல் சவளி யாகி வரு வ
தால் குழந்னத கள மற் றும் 
18 வய துக்கு 
குனை வா ை வரக ளுக் கும், 
கரப் பி ணி கள மற் றும் 
ோலூட டும் தாய்மாரக ளுக்
கும் தடுப் பூசி நோடு வது 
குறித்த ஆோய்ச சி கள நனட
சேற்று வந்தை.

அதன் முடி வில் ோலூட
டும் தாய்மாரகள மற் றும் 
கரப் பி ணி க ளுக்கு தடுப் பூசி 
ச்சலுத் து வ தற்கு அண்னம
யில் அனு மதி அளிக்கப்ேட
டது. அதன்ேடி, தமி ழ கத்
தில் அப்ே ணி கள 
சதாடங கி யுள்ளை. இது
வனே 2.50 நகாடிக் கும் 
ந ம ற் ே ட ந  ட ா  ரு க் கு 
சகாநோைா தடுப் பூ சி கள 
ச்சலுத்தப்ேட டுள்ளை.

இது கு றித்து, சோது சுகா
தா ேத் துனை அதி கா ரி கள 
கூறி ய தா வது:

தற்ந ோது, மக்கள ஆரவ
மாக தடுப் பூசி ச்சலுத் திக் 
சகாள கின்ை ைர. அதன் காே
ண மா கநவ திை ்சரி தடுப்
பூசி ச்சலுத் திக் சகாளந வா
ரின் எண் ணிக்னக 4 
லட்சத்னதக் கடந் துள்ளது.

உத்த ேப் பிே நத ்சம், பீகார, 
குஜ ோத் மாநி லஙக ளுக்கு 
அதிக அ்ள வில் தடுப் பூ சி
கன்ள மத் திய அேசு வழங கு
வ தால் அந்த மாநி லஙக ளில் 
நாளந தா றும் தமி ழ கத்னத 
விட அதி க மாக தடுப் பூ சி
கள ச்சலுத்தப்ே டு கின்ைை.

தமி ழ கத் துக் கும் கூடு த
லாக தடுப் பூசி வழங கி
ைால், அதனை முனை யாக 
ச்சலுத்த நட வ டிக்னக எடுக்
கப்ே டும். நாளந தா றும் 5 
லட்சம் நேருக்கு தடுப் பூசி 
வழஙக இலக்கு 
நிரண யிக்கப்ேட டுள்ளது.

இவவாறு அவரகள சதரி
வித்த ைர.

ச�ாத்துக் குவிப்பு வழக்கில்

செகன் ரமாகன் சேடடிக்கு எதிோக 
ரமலும் 2 குற்றப் ேத்திரினக தாக்கல்!

அமராெதி,ஆக.18–
ச்சாத் துக் குவிப்பு வழக்

கில் ஆந் திே முதல்வர 
சஜகன் நமாகன் சேட
டிக்கு எதி ோக நமலும் 2 
குற்ைப் ேத் தி ரி னக கன்ள 
அம லாக்கத் துனை தாக்கல் 
ச்சய் துள்ளது. 

ஆந் திே முதல்வர சஜகன் 
நமாகன் சேடடி ஏற்சக
ைநவ ச்சாத் துக் குவிப்பு 
வழக்னக எதிரச காண்டு 
வரு கி ைார. இது வ
ன ே    ச ஜ  கன் ந  ம ா  கன் 
சேட டி  மீது 11 குற்ைப் ேத்
தி ரி னக கன்ள அம லாக்கத் 
துனை தாக்கல் ச்சய்து வி்சா

ேனண நடத்தி வரு கி ைது. 
இவற் றில் 7 குற்ைப் ேத் தி ரி
னக கள சதாடரோை ஆவ
ணஙகள நீதி மன்ைத் தில் 

தாக்கல் ச்சய்யப்ேட டுள
்ளை.

இந்தச சூழ லில் ஹான்
பிக் மற் றும் நலோக்ஷி 
நாசலடஜ் ஹப் வழக் கு க
ளில் அம லாக்கத் துனை 
சிபிஐ நீதி மன்ைத் தில் 
நநற்று நமலும் 2 குற்ைப் 
ேத் தி ரி னக கன்ள தாக்கல் 
ச்சய்தது. 

இதனை சிபிஐ நீதி மன்
ைம் வி்சா ே னணக்கு எடுத்
துக்ச காண்டால், குற்ை வா
ளி க ளுக்கு ்சம்மன் 
அனுப்ேப்ே டும் என்று 
அம லாக்கத் துனை சதரி
வித் துள்ளது.

மத்தியபிரதேசத்தில்

௭௫பாகிஸோன்அகதிகளுக்கு
இந்தியகுடியுரிமம!

இந்தூர்,ஆக.௧௮–
மத் திய பிே நத்ச மாநி லம் 

இந் தூ ரில் ேல்லாண் டு க ்ளா 
க வசித்து வரும் 75 ோகி 
ஸ்தான் அக தி க ளுக்கு இந்
திய குடி யு ரினம வழஙகப்
ேடடது. இந்த நிகழச சி  யில் 
ோஜக எம்.பி. ்சஙகரலால் 
வாணி ேஙநகற்று நேசு னக
யில், ‘‘ோகிஸ்தா னில் உள்ள 
சிந்து மாகா ணத் தில் ஆண் டு
நதா றும் சுமார 1,000 இந்
துக்கள கடடாய மத மாற்ைம் 
ச ்ச ய் ய ப் ே  டு  கின் ை  ை ர . 
அந்த மாகா ணத் தில் வசிப்
நோர அச்சத்தால் இந் தி யா
வில் அனடக்க லம் நதடும் 
நினலக் குத் தள்ளப்ே டு
கின்ை ைர.

அந்நாட டில் இருந்து 
வந்து இந் தூ ரில் வசிக் கும் 
600–க்கும் நமற்ேடட வரக
ளுக்கு இந்த ஆண்டு இந் திய 
குடி யு ரினம வழஙகப்ேட
டுள்ளது. இந் திய குடி யு ரி 
னம நகாரி சுமார 3,000க்கு 
ம் நமற்ேடட ோகிஸ்தான் 
அக தி கள அளித்த விண்ணப்
ேஙகள நிலு னவ யில் உள
்ளை. அவற் றின் மீதாை 
நனட மு னை கன்ள வினேந்து 
முடிக் கு மாறு அேசு நிரவா
கத் தி டம் நகட டுக் சகாள
்ளப்ேட டுள்ளது’’ என்று 
சதரி வித்தார.இந் திய குடி யு
ரினம சேற்ை ோகிஸ்தான் 
அக தி க ளில் ஒரு வ ோை முே
ளீ தர (70) கூறு னக யில், 
‘‘ோகிஸ்தா னில் இருந்து 30 
ஆண் டு க ளுக்கு முன்பு இந்
தியா வந்நதன். தற்ந ோது 
எைக்கு இந் திய குடி யு ரினம 
கினடத் துள்ளது’’ என்று 
சதரி வித்தார.இந் திய குடி யு
ரினம சேற்ை மற்ச ைாரு அக
தி யாை அஞ்சலி (25) என்ை 
சேண் கூறு னக யில், ‘‘இந் தி
யா வில் சேண்க ளுக்கு கண்
ணி யத் து டன் கினடக் கும் 
கல்வி, சுதந் தி ேம், முன்நை
று வ தற்காை வாய்ப் பு கள 
ோகிஸ்தா னில் சேண்க
ளுக்கு கினடப்ே தில்னல. 
இந் திய மக்கள எஙகன்ள 
மிகச சிைப்ோக ஏற் றுக்
சகாண் டி ருக் கின்ை ைர’’.

மாணவரகள் நலம் கருதி
அந்தந்த பள்ளியிலேலே க�ொல�ொனொ

பரில�ொ்தனன னைேம் அனைக� லேண்டும்!
ஆந்திர முதல்வர உத்தரவு!!

அமராெதி,ஆக.௧௮–
ஆந் தி ோ வில் கடந்த திங

கட கி ழனம 1ம் வகுப்பு 
முதல் 10ம் வகுப்பு வனே யி
லாை அேசு மற் றும் தனி யார 
ேள ளி க ளும், இண்டர மீ டி
யட ேள ளி க ளும் ( +2) திைக்
கப்ேடடை. சகாநோ ைா 
ோது காப்பு விதி மு னை கன்ள 
பின்ேற்றி இனவ இயஙகி 
வ ரு  கின் ை ை . இந்  நி  ன ல 
யில், சகாநோைா 3வது 
அனலனய எதிரச காளவது 
சதாடரோக முதல்வர 

சஜகன்ந மா கன் சேடடி உய
ே தி கா ரி க ளு டன் நநற்று 
ஆநலா ்சனை நடத் தி ைார. 
அப்ந ோது அவர நேசும்
நோது, “கிோம,  வாரடு 
ச்சய ல கஙக ன்ள   சகா நோ 
ைா ேரி ந்சா த னை னம யஙக
்ளாக ேயன்ே டுத் திக்ச கா 
ள்ள நவண் டும். மாண வர
கள யாருக்நக னும் சகாநோ 
ைா அறி குறி இருந்தால் ேள
ளி யின் அனைத்து மாணவ, 
மாண வி ய ருக் கும்   சகா நோ 
ைா ேரி ந்சா த னை   ச்சய்ய 

நவண் டும்.இதற்காக அந்த 
நநேத் தில் குறிப் பிடட ேள
ளி யி நல நய   சகா நோைா 
ேரி ந்சா த னை   னம யம் 
அனமக்க நவண் டும். இே வு
நநே ஊே டஙகு அம லில் 
இருப்ே தால், திரு ம ணம் 
உள ளிடட அத் தி யா வ சிய 
்சடங கு க ளுக்கு ச்சல்ந வார, 
முன் அனு மதி சேை நவண்
டும். மருத் து வ ம னை க ளில் 
காலி யாக உள்ள ேணி யி டங
கன்ள 30 நாடக ளுக் குள 
நிேப்ே நவண் டும்” என்ைார.

தமிழகத்தில் நாள்்தாறும்

5 லட்சம் பேருக்கு 
தடுப்பூசி ச்சலுதத இலக்கு!
சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல்!!

ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை்ை ந�ாக்கி 
செனறு ச�ாண்டிருந்்தது அந்்த �ார். இனனும் ெற்று 
ந�ரத்தில் புத்தூர் வந்து விடும். �ாரின பின 
இருக்்�யில் வை்தானை ்தம்்பதி�ள். சவளிநை வா�னை 
ெத்்தம். �ாருக்குள் அ்ைதி. “ச�ாநரானைா ்பைம் 
ைாருக்கும் இல்்ல.. அப்பள குண்்ட ந�ாயில்்ல 
எவவளவு கூட்டம்..எவவளவு கூட்டம். 

�ாங� அந்்த ந�ாவிலுக்கு நெர்ந்து ந்பா�ணும்னு 
சராம்்ப �ாளா ஆ்ெ”. அந்்த வை்தானை ச்பண் 
அ்ைதி்ை �்்லத்்தார். “சராம்்ப �ா்ளக்குப பிறகு 
ைனைசுக்கு ச்தம்்பா இருக்கு..”.வை்தானைவர் வாய் 
திறந்்தார். �ா்ர ஓடடிச் செனறவன ைவுனைம் 
�ாத்்தான. �ார் நவ�த்்்த வி்ட முந்திக்ச�ாண்டு 
்பறந்்தது அவன ைனைது.. “ஏண்்டா �ாங� ்பாடடுக்கு 
ந்பசிக்கிடடு இருக்ந�ாம்.. நீ ்பாடடுக்கு �ா்ர 
ஓடடிக்கிடடு இருக்�... ஆைா. ரூட ைாறி ந்பாற ைாதிரி 
இருக்கு....”  முதிைவர் ந�ட்டார். அவன அபந்பாதும் 
ந்பெவில்்்ல.. �ாரின வ்லது ்பக்�ம் இருந்்த 
�ண்்ாடி்ை ்பார்த்்தான. பினனைால்  �ார் ஒனறு 
ச்தா்டர்ந்து வந்து ச�ாண்டிருப்பது ச்தரிந்்தது. �ார் 
சிங�ராஜபுரத்்்த ்தாண்டி ஆள் அரவைற்ற ்பகுதி 
வழிைா� செல்்லத்ச்தா்டஙகிைது. புத்தூர் அருந� 
ராைச்ெந்திரபுரம் வனைப்பகுதி  ொ்்ல ஓரைா� அந்்த �ார் 
நினறது. அவன �ா்ரவிடடு இறஙகினைான. “ஏண்்டா 
எங� ந்பாற” முதிைவர் ந�ட்டார். ஒற்்ற விர்்ல 
�ாடடிவிடடு ொ்்லநைாரம் இறஙகினைான அவன. 
அந்்த �ாருக்கு பினனைால் வந்்த �ார், ொ்்ல ஓரம் 
நிறுத்்தப்படடு இருந்்த �ா்ர ஒடடி வந்து நினறது. 
அதில் இருந்து இரண்டு ந்பர் இறஙகினைார்�ள். 

ந�ரா� நினறிருந்்த �ாரின அருந� வந்்த அவர்�ள் 
அ்தன பின்பக்� �்தவு�்ள திறந்து உள்நள இருந்்த 
இரண்டு வை்தானை நஜாடி்ையும் வைர் மூ்லம் 
�ழுத்்்த இறுக்கினைார்�ள். அஙந� துடிதுடித்து 
இறந்துந்பானைது ஒரு சி்ல நிமி்டங�ளும், அந்்த 
வை்தானை ்தம்்பதி�ளும்்தான.  ொ்்ல ஓரம் இறஙகிச் 
செனறவன திரும்பிவந்்தான. “ெக்ெஸ் ‘அஙகிருந்்த 
இருவரும் குரல் ச�ாடுத்்தனைர்.  அந்்த 3 ந்பரும் 
நெர்ந்து  தீடடிை திட்டம் 7 நிமி்டங�்ள விழுஙகி 
ஏப்பம்விட்டது. அந்்த இரு உ்டல்�்ளயும் ஒனறன 
பின ஒனறா� தூக்கி �ாரில் ந்பாட்டார்�ள்.. �ார் 
ராைச்ெந்திரபுரம் �ாடடுப்பகுதிக்கு செனறது. அஙகு 
அந்்த இருவ்ரயும் தூக்கிச் செனறு பு்தர் நி்றந்்த 
்பகுதியில் பு்்தத்துவிடடு பினனைர் �ாருக்கு 
திரும்பினைார்�ள். �ாருக்குள் அந்்த வை்தானை நஜாடியின 
செல்ந்பான கி்டந்்த்்தப ்பார்த்்தான அவன. அ்்த 
எடுத்து இனசனைாரு �ாரில் வந்்த இருவரி்டமும் 
ச�ாடுத்்தான. “ந்டய்.. இ்்த ச�ாண்டு ந்பாய் சித்தூர் 
அருந� �ாடடுப்பகுதியில் தூக்கி வீசிவிடடு 
ந்பாய்விடுங�ள்” எனறு அவன கூறினைான. அ்்த 
வாஙகிக் ச�ாண்்ட இருவரும்...”ஓந�்டா...�ாை எங� 
்பார்க்�்லாம்னு �ால் ்பண்ணு.. ெரிைா” எனறு 
கூறிவிடடு அவர்�ள் வந்்த �ாரில் ஏறி 
செனறுவிட்டனைர். அவன ்தான வந்்த �ாரில் ஏறி 
அைர்ந்்தான. �ார் திருத்்தணி்ை ந�ாக்கி ்பறந்்தது.. 
திருத்்தணி டி.எஸ்.பி.அலுவ்ல�ம்.  டி.எஸ்.பி.
ரவிச்ெந்திரன முனபு இனஸ்ச்பக்்டர் ரநைஷ், ெப–
இனஸ்ச்பக்்டர்�ள் அைர்ந்திருந்்தனைர்.

“உங� ந்பர் எனனைனனு சொனனீங�? “எதிரில் 
நினறிருந்்தவ்ரப ்பார்த்துக் ந�ட்டார் இனஸ்ச்பக்்டர் 
ரநைஷ்.”்பாலுங� ொர். என அண்்ன ச்பைர் 
ெஞ்சீவிசரடடி. அவர் மு்தல் ை்னைவி இறந்து 
விட்டார். அவருக்கு ஒரு ை�ன . ச்பைர் சஜை�ாந்்தன. 
ச்பங�ளுரில் �டடி்ட �ா்டராக்்டர் நிறுவனைம் 
ஒனறில் நவ்்ல ்பார்த்து வருகிறார். . இரண்்டாவது 
ை்னைவி ச்பைர் ைா்லா. இவர்�ள் திருத்்தணி்ை 
அடுத்்த ைாருதி ��ரில் வசித்து வந்்தனைர். இவர்�ள் 
ை�ள் சஜைஸ்ரீ திருை்ைாகிவிட்டது குடும்்பத்ந்தாடு 
சித்தூரில் வசித்துவந்்தார்.  சஜைஸ்ரீ ெமீ்பத்தில் 
இறந்துந்பானைார். அவர் ை�ள் ந்லாச்சி ்தாத்்தா 
ெஞ்சீவிசரடடியி்டம் அடிக்�டி செல்ந்பானில் 
ந்பசுவார். வழக்�ம்ந்பா்ல �்டந்்த 
29ந் ந்ததி ்தாத்்தா்டம் ந்லாச்சி ந்பசி 
இருக்கிறார். ந்பா்னை ைாரும் 
எடுக்�வில்்்ல. ்பட்டாபிராைபுரம் 
கிராைத்தில் 
இருக்கும் எனனி்டம் 
ந்பசினைாள்..”ச்பரிை ்தாத்்தாவி்டம் 
ந்பசிநனைன.அவர் ந்பா்னை  
எடுக்�வில்்்ல, எனறு கூறினைாள்.
அபந்பாது வைலில் நவ்்லயில் 
இருந்ந்தன. உ்டநனை அண்்ன 
ெஞ்சீவியின வீடடிற்கு ் ்பக்கில் 
ந்பாநனைன. வீடு பூடடி இருந்்தது. 
ஜனனை்்ல திறந்து ்பார்த்ந்தன.
உள்நள ஏதும் ச்தரிைவில்்்ல..
அக்�ம்்பக்�த்தில் உள்ளவர்�ள் 
உ்தவியு்டன வீடடின �்த்வ 
உ்்டத்து உள்நள ந்பாநனைாம். வீடு 
முழுவதும் ச்பாருட�ள் 
அ்றசைஙகும் 
சி்தறிக்கி்டந்்தது. 

குழம்பிப் ப�ோபேன்
பீநரா்வப ்பார்த்ந்தன. திறந்திருந்்தது உள்நள 

இருந்்த �்�ப ்ப்ம் ஆவ்ங�ள் ச�ாள்்ள 
ந்பாயிருந்்தது �ண்டு திடுக்கிடந்டன .என ெந�ா்தரர் 
ெஞ்சீவி, அவர் ை்னைவி ைா்லா இருவ்ரயும் 
�ா்ா்த்தால் குழம்பிபந்பாநனைன. �ான சித்தூரில் 
உள்ள ைருை�ன ்பழனிக்கு ந்பான செய்து ைாைாவும், 
அத்்்தயும் அஙகு வந்்தார்�ளா? எனறு ந�டந்டன 
இல்்்ல எனறவர் சிறிது ந�ரத்தில் அஙகுவந்து 
நெர்ந்்தார்.. ெஞ்சீவியின ்தங்� ை�ன ரஞ்சித்குைார் 
திருத்்தணி ் ்ப்பாஸ் ொ்்லயில் மூனறு ஸ்வீட�்்ட 
்வத்திருக்கிறான ்தாய்ைாைா வீடடில் �்டந்்தது 
்பற்றியும். ைாைாவும் அத்்்தயும் �ா்ாைல்ந்பானைது 
்பற்றியும் ந�ள்விப்படடு  அவனும் வீடடிற்கு வந்து 
்பார்த்்தான. �ாங�ள் மூவரும் திருத்்தணி முழுவதும் 
ந்தடிப ்பார்த்ந்தாம் உறவினைர்�ள் வீடு�ளுக்கு செனறு 
ந�டடுப்பார்த்ந்தாம் கி்்டக்�வில்்்ல.. பிறகு ்தான 
திருத்்தணி ந்பாலீசில் பு�ார் செய்ந்தாம் எனறார் 
ெஞ்சீவியின ்தம்பி ்பாலு. கூபபிடும்ந்பாது வர 

நவண்டும் எனறு கூறி அவ்ர அனுபபி்வத்்தார் 
இனஸ்ச்பக்்டர் ரநைஷ்..

உ்தவி �மிஷனைர் ரவிச்ெந்திரன ்த்்ல்ையினைானை 
்தனிப்ப்்ட ந்பாலீொர் �ா்ாைல்ந்பானை 
ெஞ்சீவிசரடடி அவர் ை்னைவி ைா்லா்வ ந்தடும் 
்பணியில் �ளம் இறஙகினைார்�ள். அவர்�ளுக்கு 
்ெ்பர்கி்ரம் ச்தாழில்நுட்பம் ் �ச�ாடுத்்தது. 
ெஞ்சீவியின செல்ந்பானில் இருந்து �்்டசிைா� 
புத்தூர், ராைச்ெந்திரபுரம் ைண்்ட்லப ்பகுதியில் இருந்து 
ந்பசியிருப்பது ்டவர் மூ்லம் ச்தரிைவந்்தது. உ்டநனை 
திருத்்தணி ந்பாலீொர் திருப்பதி ந்பாலீொருக்கு ்த�வல் 
கூறினைார்�ள். திருப்பதி ந்பாலீொநரா அந்்த இ்டத்திற்கு 
செனறு ந்தடிப ்பார்த்ந்தாம் எந்்த துபபும் 
கி்்டக்�வில்்்ல எனறு ் �்ை விரிந்து விட்டார்�ள் 
ெற்று நொர்ந்து ந்பானைது ்தனிப்ப்்ட ந்பாலீஸ். 
�்வன, ை்னைவி இருவரும் �ா்ாைல் ந்பானை 
அனறு ெஞ்சீவியின செல்ந்பானில் இருந்து ைார் 
ைாரி்டம் ந்பெப்பட்டது எனறு டி.எஸ்.பி. ரவிச்ெந்திரன 
ஆய்வு செய்்த ந்பாது    �்்டசிைா� ெஞ்சீவியின 
்தங்� ை�ன ரஞ்சித்குைார் ந்பசியிருப்பது ச்தரிை 
வந்்தது. உஷார் ஆனைது ்தனிப்ப்்ட ந்பாலீஸ் 
திருத்்தணி ் ்ப்பாஸ் ொ்்லயில் உள்ள ரஞ்சித்குைார் 
ஸ்வீட �்்டக்கு ்தனிப்ப்்ட செனற ந்பாது அவன 
�்்டயில் இருந்்தான.

நோணயமோேவர்
அவனி்டம் ் �ொ� ந்பசி திருத்்தணி �ாவல்நி்்ல 

ைத்திற்கு அ்ழத்து செனறார்�ள். ந்பாலீொர் 
விொரித்்த ந்பாது மு்தலில் ைறுத்்தான.அதிரடி 
விொர்்க்குப பிறகு வாய் திறந்்தான.ைாைா ெஞ்சீவி 
சரடடி ்ப்ல வரு்டைா� ் ்பனைானஸ் ச்தாழில் செய்து 
வருகிறார். நைலும் சீடடும் பிடிப்பார். ஆட�்ள 
செ்லக்ட ்பண்ணி்தான ்ப்ம் ச�ாடுப்பார். ரூ.2 
ந�ாடி வ்ர சீடடு பிடிப்பார். இப்படி ந�ாடியில் ்ப்ம் 
்்பனைானஸ் செய்வதில் திருத்்தணியில் அவர் 
ஒருவர்்தான. எவவளவு ்ப்ம் ந�ட்டாலும் ந்டபிள் 
ந்பசைண்ட ்தான. அவர் �ா்ைைானைவர் என்ப்்த 
அறிந்து, வாஙகிை ்ப்த்்்த மு்றைா� ்ப்லர் 
செலுத்திவிடுவார்�ள்.�ான ்ப்ம் வசூல் செய்து 
ச�ாண்டு வந்து ச�ாடுபந்பன. என ்தாய்ைாைா ்ப்ல 
ந�ாடி க்கு அதி்பதி. எனைக்கு விைா்பாரத்தில் ஏ�ப்பட்ட 
�ஷ்்டம். �்டனச்தால்்்ல நவறு. �ான சிறுவைதில் 
இருந்ந்த ைாைாவி்டம் வளர்ந்்தவன.

தனிப்�டை
அவரின மு்தல் ை்னைவியின ை�ன ச்பங�ளூரில் 

இருக்கும் அவர் மு்தல் ை்னைவி ை�ன எபந்பா்தாவது 
வருவார். என்னை அவர் ை�ன ந்பா்லநவ நி்னைத்்தார். 
திடீசரனறு அவர் சொத்து ைற்றும் ந�ாடிக்�்க்�ானை 
்ப்தின மீது எனைக்குஆ்ெ வந்்தது. �ானும் என 
�ண்்பர்�ள் ரா்பர்ட, விைல்ராஜும் நெர்ந்து திட்டம் 
ந்பாடந்டாம். ெம்்பவத்்தனறு ந�ாயிலுக்கு செல்்ல்லாம் 
வாங� எனறு ைாைா்வ அ்ழத்ந்தன. அபந்பாது. 
அத்்்தயும் வருவ்தா� கூறிவிட்டார்�ள். மு்தலில் 
ைாைா்வ அ்ழத்து செனறுச�ா்்ல செய்ைத்்தான 
திட்டம் ந்பாடந்டாம்.  ்தானைா� வந்துஅத்்்த  

ைாடடிக்ச�ாண்்டார்�ள். மு்தலில் 
அவர்�்ள அ்ழத்துக்ச�ாண்டு �ாரில் 
ந்பாநனைன. பினனைால் என இனசனைாரு 
�ாரில் ரா்பர்டடும், விைல்ராஜும் பின 
ச்தா்டர்ந்்தார்�ள். ந�ாவிலுக்கு 
ந்பாய்விடடு திரும்பும் ந்பாது 
திட்டமிட்ட்படி அவர்�்ள ச�ா்்ல 
செய்துவிடடு �ாடடுப ்பகுதியில் 
பு்்தத்து விடந்டாம். ைாைாவின ை�ள் 
சஜைஸ்ரீயின வீடு சித்தூரில் 
இருக்கிறது. ந்பாலீஸ் �வனைத்்்த தி்ெ 
திருப்ப அவர்�ளது செல்ந்பா்னை 
அஙந� உள்ள �ாடடுப ்பகுதியில் 
ந்பாடும்்படி �ண்்பர்�ளி்டம் ச�ாடுத்து 
அனுபபிவிடடு �ான �ாரில் ைாைா 
வீடடிற்கு வந்ந்தன. வீடடில் உள்ள 
்ப்ம், �்�, ஆவ்ங�்ள 
ச�ாள்்ளைடித்து விடடு ஓ்ெ்ப்டாைல் 
செனறு விடந்டன. உறவினைர் என்ப்தால் 
என மீது ைாரும் ெந்ந்த�ப்ப்டவில்்்ல 
எனறானைாம் ரஞ்சித்குைார். அவன 

வாக்குமூ்லத்்்த ச்பற்ற பின அவன ைாைா, அத்்்த 
இருவ்ரயும் ச�ா்்ல செய்து பு்்தத்்த இ்டத்திற்கு 
அவ்னை ்தனிப்ப்்ட ந்பாலீஸ் அ்ழத்து செனறது. 
அவன ் � �ாடடிை இ்டத்தில் ஆந்திரா ந்பாலீஸ் 
உ்தவியு்டன ந்தாண்டி இருவரின உ்ட்்லயும் 
சவளிநை எடுத்்தனைர்.  பிநர்த ்பரிநொ்த்னைக்�ா� 
இரண்டு உ்டலும் திருப்பதி அரசு ைருத்துவை்னைக்கு 
அனுபபி ் வக்�ப்பட்டது.

ரஞ்சித்குைா்ர ் வத்து அவனைது �ண்்பர்�ள் 
ரா்பர்ட ைற்றும் விைல்ரா்ஜயும் திருத்்தணி ந்பாலீொர் 
்�து செய்்தனைர். இவர்�ளி்டம் இருந்து 46 ெவரன 
�்�, 2 சொகுசு �ார்�ள்  ்பறிமு்தல் செய்ைப்பட்டனை. 
பிடி்பட்ட மூனறு ந்பரும்  ச�ா்்ல செய்்தது எப்படி 
எனறு �டித்துக் �ாடடினைார்�ள். இபந்பாது சி்றக் 
�ம்பி்ை எண்ணிக் ச�ாண்டிருக்கிறார்�ள். 
்்பனைானசிைர் ெஞ்சீவிசரடடி வீடடில் எவவளவு 
்ப்ம், �்� ச�ாள்்ள ந்பானைது என்ப்்த நெர்த்து 
பு்்தத்து விட்டது ்தான இந்்த ்பர்பரபபு ெம்்பவத்தின 
“்ை்்லட” எனகிறார்�ள் திருத்்தணி ைக்�ள்.

உென்குடிசந்லதயடியூரில்ஆடிமாத�ால்முல்றதிருவிழாலெடயாட்டிஅயயாபூஞசப�ரத்தில்
�ெனிநெந்தது.
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மு.க.ஸ்டாலின் 
மீண்டும் ட்ல்லி பயணம்!

ச�ோனியோ உள்ளிட்ட 
தலைவர்கலை �ந்திக்கிறோர!!

செனலனை, ஆக. 18–
தமிழகமுதலமைச்சராக

பதவியேற்ற பின் முதன்
முதலாகநீட்யதர்வு,யைக
தாது அமை விவகாரம்
உள்ளிட்்ட தமிழகத்திற
கான நலத்திட்்டஙகள்
அ்டஙகிே யகாரிகமக
ைனுவு்டன்பிரதைர்யைாடி
மே ்சந்தித்து யபசினார்.
இயத யபால் ைத்திே
அமைச்சர்கமையும்்சந்தித்
தார். இதமனேடுத்து 2–
வது மும்றோக தமிழக
்சட்்டைன்்ற நூற்றா ண்டு
விழாவில் கலந்து ககா
ள்ை ஜனாதிபதிமே ்சந்
திகக க்டல்லி க்சன்று
யநரில் அமழப்பு விடுத்
தார்.
இந்நிமலயில்முதல்வர்

ஸ்டாலின் மீண்டும் வரு
கி்ற 16–ந் யததி டில்லி
க்சல்லஉள்ைதாகதகவல்
கவளிோகி உள்ைது. தி.
மு.க., ்சார்பில், க்சப்்டம்
பர்15–ந்யததி,அண்ைா
துமரபி்றந்தநாள்,தி.மு.க.,
துவகக நாள், ஈ.கவ.ரா.,
பி்றந்தநாள் விழா என,

முப்கபரும் விழா நம்ட
கப்றவுள்ைது. இந்த
விழாமவந்டத்திவிட்டு,
டில்லியில்புதிேதாககட்
்டப்பட்டுள்ை, தி.மு.க.,
அலுவலகத்தி்றப்புவிழா
மவயும்சி்றப்பாகந்டத்த
முதல்வர்ஸ்டாலின்திட்்ட
மிட்டுள்ைார்.
டில்லியில் ந்டககும்

விழாவிறகு,காங.,தமல
வர்ய்சானிோைறறும்கூட்
்டணிககட்சிகளின்டில்லி
தமலவர்கமைஅமழகக,
அவர்திட்்டமிட்டுள்ைார்.
இந்தவிழாவில்,‘மரசிங
்சன்’என்்றஆஙகிலபத்திரி
மகமேமீண்டும்கபாலி
வு்டன் கவளியி்டவும்,
தி.மு.க., திட்்டமிட்்டு
ள்ைது. இந்த விழாவில்
பஙயகறபதறகாக, க்சப்.,
16ல் ஸ்டாலின் டில்லி
க்சல்வார்; 17–ந் யததி
விழா நம்டகபறும்;
அடுத்த நாள் க்சன்மன
திரும்புவார் என, கட்சி
வட்்டாரஙகள் கதரிவிக
கின்்றன.

உச்சநீதிமன்ற கெடு எதிக�ொலி:

உள்ளாட்சித் தேரேல் அட்்டவணை 
செப்டம்பர 15-–ந் தேதி சவளியீடு!

அக்ச்டோபரில் வோக்குபபதிவு நல்டபபறும்!!
செனலனை, ஆக.18-–

உச்ச நீதிைன்்றம் ஏறக
னயவ விதித்துள்ை
ககடுமவ அடுத்து உள்
ைாட்சித்யதர்தல்அட்்டவ
மைமே அடுத்த ைாதம்
15ம்யததிைாநிலயதர்தல்
ஆமைேம் கவளியிடும்
என்று உறுதிோக கதரிகி
்றது. அகய்டாபரில் வாக
குப்பதிவு ந்டத்தப்பட்டு
முடிவு அறிவிககப்படும்
என்று எதிர்பார்ககப்
படுகி்றது.
தமிழநாட்டில் 2018ம்

ஆண்டுடி்சம்பர்ைாதம்27
ைாவட்்டஙகளில் உள்ை
ஊரகஉள்ைாட்சிஅமைப்
புகளுககுயதர்தல்ந்டத்தப்
பட்்டது.யைலும்ஊராட்சி
ஒன் றி ே ங க ளு க கு ம் ,
ைாவட்்ட பஞ்சாேத்துக
ளுககும் யதர்தல் ந்டத்தி
முடிககப்பட்்டது. சில
ை ா வ ட் ்ட ங க ள்
பிரிககப்பட்்டதால்வார்டு
ைறுவமரேம்றபணிபூர்த்
திோகாைல்இருந்தது.இத
னால் திருகநல்யவலி,
கதன்காசி, விழுப்புரம்,
கள்ைககுறிசசி, காஞசிபு
ரம், யவலூர், க்சஙகல்
பட்டு,ராணிப்யபட்ம்ட,
திருப்பத்தூர் ஆகிே 9
ைாவட்்டஙகளில் உள்
ைாட்சித்யதர்தல்ந்டத்தப்
ப்டவில்மல.
இந்நிமலயில் இந்த 9

ைாவட்்டஙகளிலும் உள்
ைாட்சித் யதர்தமல ந்டத்
தகயகாரி உச்ச
நீதிைன்்றத்தில் வழககுத்

கதாடுககப்பட்்டது. யதர்
தல்அறிவிகமகவாககுப்
பதிவு, வாககு எண்
ணிகமக உள்ளிட்்ட
அமனத்துபணிகமையும்
க்சப்்டம்பர் 15ம் யததிக
குள்முடித்துவி்ட யவண்
டும்என்றுைாநிலத்யதர்
தல்ஆமைேத்திறகுஉச்ச
நீதிைன்்றம் உத்தர
விட்்டது.
க்சப்்டம்பர்15ம்யததிக

குள் உள்ைாட்சித் யதர்
தமலந்டத்திமுடிககமுடி
ோதுஎன்பமதநிகழகால
நிலவரம்உைர்த்துகி்றது.
எனினும் உச்ச
நீதிைன்்றத்தின்கண்்டனத்
திறகு ஆைாகக கூ்டாது
என்பமதைாநிலத்யதர்தல்
ஆமைேம் கவனத்தில்
ககாண்டுள்ைது.எனயவ9
ைாவட்்டஙகளில் உள்
ைாட்சித்யதர்தல்ந்டத்தப்
படுவதுகதா்டர்பானஅட்
்டவமைமேக்சப்்டம்பர்
ைாதம்15ம்யததிைாநிலத்
யதர்தல்ஆமைேம்கவளி
யிடும்என்றுஉறுதிோகத்
கதரிகி்றது. அகய்டாபர்
ைாதம் வாககுப்பதிவு
நம்டகபறும்என்றுஎதிர்
பார்ககப்படுகி்றது. ைாநக
ராட்சிகள், நகராட்சிகள்,
யபரூராட்சிகள்ஆகிேவற
றிறகான யதர்தலும் இவ்
வாண்டின் இறுதியியலா
அல்லதுஅடுத்தஆண்டின்
கதா்டககத்தியலா நம்ட
கபறும் என்று
கூ்றப்படுகி்றது.
ைாநில பட்கஜட் கூட்

்டத்கதா்டர்இம்ைாதம்13
ம் யததி கதா்டஙகிேது.
இககூட்்டத்கதா்டர்க்சப்
்டைபர் 21ம் யததி வமர
நம்டகபறும் என்றுஅறி
விககப்பட்டிருந்தது. உள்
ைாட்சித் யதர்தல் யததி
விமரவில்அறிவிககப்ப்ட
விருப்பதால் ்சட்்டப்யபர
மவக கூட்்டத் கதா்டர்
க்சப்்டம்பர்13ம்யததிமே
முடிவுககுவருகி்றதுஎன்
பதுகுறிப்பி்டத்தககது.
்சட்்டைன்்றத்யதர்தலில்

தி.மு.க.தமலமையில்ஓர்
அணியும் அ.தி.மு.க.
தமலமையில் ைறய்றார்
அணியும் அ.ை.மு.க.
தமலமையில் பிறியதார்
அணியும் இேஙகின.
இப்யபாதுஅரசிேல்சூழ
நிமல ைாறிவிட்்டதால்
சில கட்சிகள் இ்டம்
ைாறும் என்று
கூ்றப்படுகி்றது. உதாரை
ைாக அ.ை.மு.க. அணி
யில் இ்டம் கபறறிருந்த
யத.மு.தி.க.,தி.மு.க.பக
கம்்சாயும்என்றுகூ்றப்படு
கி்றது.
எல்லாக கட்சிகளும்

உள்ைாட்சித்யதர்தமல்சந்
திகக முழுவீசசில் தோ
ராகி வருகின்்றன. ஏகன
னில்கட்சியின்அடிைட்்ட
நிர்வாகிகள் உள்ைாட்சித்
யதர்தலில் தான்
குறிப்பிட்டுச க்சால்லத்
தகக வாயப்மபப் கபறு
கின்்றனர்என்பதுகுறிப்பி
்டத்தககது.

எந்த நொட்டுக்கு எதி�ொெவும் க்சயல்பட மொட்்டொம்:

இஸ்டாமிய சட்பபடி டபண்களுக்கு உரிமை!
்தலி்பொனெள் அறிவிப்பு!!

காபூல், ஆக. ௧௮–
ஆப்கானிஸதானில்புதி

தாகஅமைேஉள்ைஅரசு
எந்தஒருநாட்டுககும்எதி
ரானதாக இருககாது என்
றும், ஆகயவ உலகநாடு
கள்தஙகமைஅஙகீகரிகக
யவண்டும் என்றும் தலி
பான்கள்அறிவித்துள்ைார்
கள். யைலும் கபண்க
ளுககு இஸலாமிே
்சட்்டப்படிஅமனத்துஉரி
மைகளும்வழஙகப்படும்
எனகுறிப்பிட்டுள்ைனர்.
ஆப்க ா னிஸத ா னில்

௧௯௯௦–களில்தலிபான்கள்
முதன்முதலாகஆட்சிமே
மகப்பறறினார்கள். அப்
யபாதுஅவர்கள்மிககடு
மைோன ்சட்்டஙகமை
புகுத்திககாடூரைானதண்
்டமனகமைவழஙகினர்.
கபண்களுககு உரிமை

கள் ைறுககப்பட்்டன.
அவர்கள் யவமலககுச
க்சல்லககூ்டாது; பள்ளி–
கல்லூரிகளுககுப் யபாகக
கூ்டாது; தன்னந்தனிோக
கவளியில் க்சல்லககூ
்டாது; முழு உ்டமலயும்
மூடும் வமகயில் பர்தா
அணிே யவண்டும் என்
பனயபான்்றகட்டுப்பாடு
கள்விதிககப்பட்்டன.
அந்தஆட்சியின்யபாது

அல்ககாயதா உள்ளிட்்ட
தீவிரவாதஇேககஙகமை
யும்அரவமைத்தனர்.அத
னால்,அவர்கைதுஅரம்ச
பாகிஸதான், ஐககிேஅர
புக குடிேரசு உள்ளிட்்ட
ஒருசிலநாடுகயைஅஙகீக
ரித்தன.
கைாத்தத்தில் தலிபான்

கள்தீவிரவாதிகைாகபார்க
கப்பட்்டனர்.அவர்களின்
பாதுகாப்பில் இருந்த
அ ல் க க ா ய த ா
தீவிரவாதிகள்தான்அகை
ரிககாவில்௨௦௦௧–ல்கபரும்
தாககுதமலந்டத்தினர்.
இமதேடுத்து ஆப்கா

னிஸதான்மீதுஅகைரிககா
யபார் கதாடுத்தது. தலி

பான்களும், அல்ககாய
தாககளும்விரட்டிஅடிக
கப்பட்்டனர். அஙகு
உருவாககப்பட்்ட புதிே
அரசில் ைககளுககு
அமனத்து உரிமைகளும்
வழஙகப்பட்்டன. குறிப்
பாக கபண்கள் சுதந்திரக
காறம்றஅனுபவித்தனர்.
கல்விககறகக்சன்்றனர்.

யவமலககுச க்சன்்றார்
கள்.யபாலீஸபணியிலும்
ய்சர்ந்தனர்.
பாராளுைன்்ற ைறறும்

்ச ட்்ட ைன் ்றங க ளி லும்
அதிகஅைவில்கபண்கள்
இ்டம்கபற்றார்கள்.
இப்படிப்பட்்ட நிமல

யில்தான்ஆப்கானிஸதா
னில் தலிபான்கள் மீண்
டும் ஆட்சிமே
மகப்பறறியுள்ைார்கள்.
அதனால்,மீண்டும்ககாடூ
ரஙகள் அரஙயக்றலாம்
என்்றஅச்சம்கபாதுைகக
ளுககு ஏறபட்டுள்ைது.
அதனால்தான்கவளிநாடு
களுககு தப்பிச க்சல்ல
முேன்று வருகி்றார்கள்.
இந்திோ உள்ளிட்்ட பல
நாடுகளும்தூதரகஙகமை
மூ்டமுடிவுக்சயதுள்ைன.
இப்படிப்பட்்ட நிமல

யில் தலிபான் க்சயதித்
கதா்டர்பாைர் மஜபுல்லா
முஜாகித்என்பவர்யநறறு
முதன்முதலாககாபூலில்
யபட்டிஅளித்தார்.
அப்யபாதுஅவர்கூறிே

தாவது:–
நாஙகள் எந்த நாட்டுக

கும்எதிரானவர்கள்அல்ல.
ஆகயவ, உலக நாடுகள்
எஙகள் அரம்ச அஙகீக
ரிகக யவண்டும். எஙகள்
நாட்டில்உள்ைஅமனத்து
தூதரகஙகளுககும் பாது
காப்பு ககாடுப்யபாம்.
ோரும் அச்சப்ப்டத்
யதமவயில்மல.நாஙகள்
காபூலுககுகவளியேநிற
கத்தான் முடிவு க்சய
யதாம். ஆனால், அதிபர்
நாட்ம்டவிட்ய்டஓடிவிட்

்டார்.ஆகயவ,ைககளுககு
பாதுகாப்பு வழஙகுவதற
காகயவகாபூல்நகருககுள்
புகுந்யதாம்.
நாஙகள் எந்த நாட்ம்ட

யும் எதிரிோக கருத
வில்மல. எந்த ஒரு
அண்ம்டநாட்டுககுஎதிரா
கவும் எஙகள் ைண்மை
ோரும்பேன்படுத்தஅனு
ைதிககைாட்ய்டாம்.
நாஙகள் புதிதாக

அமைககஉள்ைஅரசுஇஸ
லாமிே ்சட்்டப்படிநம்ட
கபறும். அமனத்து ைகக
ளுககும் பாதுகாப்பும்,
உரிமைகளும் வழஙகப்ப
டும்.நாஙகள்எல்யலாமர
யும்ைன்னித்துவிட்ய்டாம்.
எனயவ,அமனவரும்அர
சு்டன்இமைந்துக்சேல்ப
்டலாம்.
கபண்கள் உள்ளிட்்ட

அரசுஊழிேர்கள்அமனவ
ரும் மீண்டும் பணிககுத்
திரும்பலாம்.கபண்களுக
கானஎல்லாஉரிமைகளும்
வழஙகப்படும். ஆனால்,
இஸலாமிே ்சட்்டப்படி
அந்த உரிமைகள் அமை
யும்.கபண்கள்கண்ணிே
ைாகந்டத்தப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பேப்ப்டத்
யதமவயில்மல.
இவ்வாறு அவர் குறிப்

பிட்்டார்.
தலிபான்அரம்சபாகிஸ

தான்,சீனா,ரஷோயபான்்ற
நாடுகள் அஙகீகரிகக
வாயப்புள்ைது. ஆனால்,
அகைரிககா உள்ளிட்்ட
யைமலநாடுகள்உ்டனடி
ோக அஙகீகாரம் வழங
காது. கன்டா கவளிப்ப
ம்டோக கதரிவித்து
விட்்டது.
இந்திோவும்தலிபான்க

ளின் க்சேல்பாடுகமைப்
கபாருத்யதஇந்தவிவகா
ரத்தில்முடிகவடுககஉள்
ைது.ஏகனன்்றால்காஷமீ
ருககு எதிரான
தீவிரவாதிகமைதலிபான்
கள்அனுைதிககாதபட்்சத்
தில்தான் இந்திோவின்
முடிவு அமையும் என்று
எதிர்பார்ககப்படுகி்றது.

துபபளாக் கி யளால் மகணை சுட்்ட
குடி களார ேந்ணேக்கு செயில்!

வீட் டுக் குள் வைத்து 
பூட் டி ய ்தொல ஆத் தி �ம்!!

மல் லூர்,ஆக.18–
ய்சலம்ைாவட்்டம்பன

ைரத்துப்பட்டி அடுத்த
அடிைமலபுதூர்கரிேயகா
யில்காடுபகுதிமேசய்சர்ந்
தவர் அன்பழகன் (வேது
47)இவரதுைமனவிைணி
யைகமல 45 . இவர்க
ளுககுஅஜித்குைார் (23)
ைறறும்14வேதுைகனும்
உள்ைனர். அன்பழக
னுககு குடிப்பழககம்
இருந்துவந்துள்ைது.
. அன்பழகன் க்டந்த

15ம்யததிகுடித்துவிட்டு
வீட்டுககு வந்துள்ைார்
அப்யபாதுகைவமனபூப்
பறிககவருைாறுைணியை
கமல அமழத்துள்ைார் .
இருவருககும் வாககு
வாதம்ஏறபட்்டது.இமத
பார்த்த அஜித்குைார் தந்
மதமேவீட்டில்உள்யை
மவத்துகவளியேபூட்டி
விட்்டார்.தாயு்டன்யதாட்
்டத்திறகுஅரளிபூபறிகக
க்சன்றுவிட்்டார்.
வீட்டின்உள்யைஇருந்த

அன்பழகன் நாட்டு துப்
பாககிமே எடுத்து ஜன்
னல்வழிோகைகன்அஜித்
குைார் யநாககி
சுட்டுள்ைார்.

இதில்குண்டுகுறிதவறி
யவறு திம்சயில் க்சன்்ற
தால் அஜித்குைார் ையிரி
மழயில் உயிர் தப்பினர்.
துப்பாககி ்சத்தம் யகட்டு
அககம் பககத்தினர் ஓடி
வந்தனர்.அப்யபாதுவீட்
டுககுள்யை இருந்து
ககாண்டு துப்பாககிோல்
சுட்்டதுகதரிேவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்து

பனைரத்துப்பட்டி யபாலீ
்சாருககுதகவல்ககாடுத்த
னர். டிஎஸபி மதேல்நா
ேகி, இன்ஸகபக்டர்
கமலேரசி தமலமையில்
யபாலீ்சார்அஙகுவந்தனர்.
யபாமதயில்இருந்தஅவ
ரி்டமிருந்து நாட்டு துப்
பாககிமே பறித்து மகது
க்சயதனர். பின்பு
யகார்ட்டில்ஆஜர்படுத்தி
ய்சலம்ைத்திேசிம்றயில்
அம்டத்தனர்.

ெொலி இடஙெவை நி�ப்்ப முடிவு:

உசச நீதிைன்்றத்திற்கு  9 நீதிபதிகள் நியைனம்!
கெொலிஜியம் நடைடிக்வெ!!

புதுசெல்லி, ஆக. 18-
இந்திோமுழுவதும் உள்ை உேர்நீதிைன்்றஙகளில் 453

பணியி்டஙகள் காலிோக உள்ைன என்று அண்மையில்
பாராளுைன்்றத்தில்்சட்்டைந்திரிகிரண்ரிஜிஜூஅறிவித்தார்.
இந்திோ முழுவதும் உள்ை 25 உேர்நீதிைன்்றஙகளில்
கைாத்தம்1098பணியி்டஙகள்உள்ைன.இப்யபாது645
நீதிபதிகள் ைட்டுயை பணிோறறி வருகின்்றனர்.  க்டந்த
ஆண்டில்உேர்நீதிைன்்றநீதிபதிகள்பதவிககு80கபேர்கமை
உச்சநீதிைன்்றககாலிஜிேம்பரிந்துமரத்தது.ஆனால்45யபர்
ைட்டுயைபுதிதாகநிேமிககப்பட்்டனர்.ைற்றவர்கள்குறித்து
இன்னும்முடிவுஎடுககப்ப்டவில்மல.உச்சநீதிைன்்றத்தில்
கைாத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிகமக 34ஆகும்.ஆனால்
இப்யபாது 25 நீதிபதிகள் ைட்டுயை உள்ைனர். 9 காலி
இ்டஙகள்உள்ைன.இந்தகாலிஇ்டஙகமைநிரப்பமுடிவு
க்சயேப்பட்டுள்ைது.உச்சநீதிைன்்றககாலிஜிேம்யநறறு
இதுகுறித்துஆயவுந்டத்திேது9நீதிபதிகமைநிேமிககஎன்.
வி.ரைைாதமலமையிலானககாலிஜிேம்பசம்சகககாடி
காட்டியுள்ைது.

ககரளாவில் வருகிற ெனிக்கிழலம ஓணம் பண்டிலக சகாண்ொெபபடுகிறது. 
இலைச�ாட்டி திருவனைநைபுரம் அருகக கரமனைா எனற கிராமத்தில் அறுவலெ திருவிழா 
நலெசபறறது.

கைள் ளி ் ்தொ றும்

வளார ரளாசி 
பலனகள
படியுங்கள்

நடிணக மீரளா மிதுன  
யூ டியூப  தெைல் மு்டக்கம்?

மசபர் கிமைம் பபடாலீசடார் ந்வடிக்மக!
செனலனை, ஆக. 18–

ைா்டலிங தும்றமே
ய்சர்ந்தவர் நடிமக மீரா
மிதுன். ஒரு சில ப்டஙக
ளில் துமை நடிமகோக

நடித்துள்ைார்.அதன்பி்றகு
ைா்டலிங தும்றயிலும்,
சினிைாவிலும் வாயப்பு
கள்எதுவும்கிம்டககாைல்
அவ்வப்யபாது தனது
்சமூகவமலத்தைகைககு
களில் ோமரோவது வம்
புககிழுத்து ைாட்டிக
ககாள்வமத வழககைாக
ககாண்டிருந்தார். நடிகர்
கள்விஜய,சூர்ோ,கைல்
உள்ளிட்்டதிமரபிரபலங
கள் குறித்தும், அவர்களு
ம்டே குடும்பத்தினர்
குறித்தும் ்சர்சம்சககுரிே
வமகயில் யபசி அவரது
ரசிகர்களி்டம் சிககிக
ககாண்்டார்.
இந்நிமலயில் தனது

டுவிட்்டர்பககத்தில்மீரா
மிதுன்யபசிகவளியிட்டி
ருந்தவீடியோவில்பட்டி
ேலினவகுப்மபசய்சர்ந்த
ைககமைப் பறறி அவதூ
்றாகயபசியிருந்தார்.அதில்

பட்டிேலினைககள்தான்
யைா்சைானவர்கள் என்
றும்,அவர்கள்தான்குற்றச
க்சேல்களில் அதிகைாக
ஈடுபடுகி்றார்கள் என்றும்

யபசிே வீடியோ இமை
ேத்தில்பலராலும்பகிரப்
பட்்டது.இதுகதா்டர்பாக
க்சன்மனகமிஷனர்அலு
வலகத்தில்வி.சி.க.வன்
னிேரசு அளித்த
புகாரின்யபரில்மீராமிதுன்
மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ
வழககுபதிவுக்சயதுவி்சா
ரமைககுயநரில்ஆஜராகி
விைககம் அளிககும்படி
்சம்ைன் அனுப்பப்பட்
்டது.
ஆனால் அவர் வி்சார

மைககுயநரில்ஆஜராகா
ைல் ்சமூக வமலதைஙக
ளில் வீடியோ ஒன்ம்ற
கவளி யிட் டி ருந் த ா ர் .
அதில் என்மனத் தாராை
ைாககமகதுக்சயதுககாள்
ளுஙகள்,காந்தி,யநருஎல்
லாம் சிம்றககுச
க ்ச ல் ல வி ல் ம ல ே ா
என்ன? என்மனக மகது
க்சயவது ந்டககாது. அப்

படி ந்டந்தால் அது கன
வில்ைட்டுயைந்டககும்.
பட்டிேலினைககள்அமன
வமரயும் நான் தவ்றான
வர்கள்என்றுகூ்றவில்மல.

எனககுத் கதாந்த
ரவு ககாடுத்தவர்
கமைைட்டுயைதவ
்றானவர்கள் என்று
கூ றி ய னன் என் று
ஒருவீடியோகவளி
யிட்டிருந்தார். இந்
நிமலயில் யகரை
ைாநிலம், ஆலப்பு
ழாவில் உள்ை சுப்
ரீம் ரி்சார்ட்டில்
பதுஙகியிருப்பதாக
க்சன்மனயபாலீஸ
கமிஷனர் ்சஙகர்
ஜிவாலுககுதகவல்
கிம்டத்தது.
இமத ே டுத்து ,

ை த் தி ே க
குற்றப்பிரிவுகூடுதல்கமி
ஷனர்யதன்கைாழிஉத்தர
வின்யபரில்உதவிகமிஷ
னர் கருைாகரன்
தமலமையிலான யபாலீ
்சார்யகரைாவுககுவிமரந்து
க்சன்று, ரி்சார்ட்டில்
இருந்த அவமர சுறறி
வமைத்து மகது க்சயத
னர்.
அவரும்டே வீடியோ

கலாட்்டா,மகதுக்சயயும்
யபாதும் கதா்டர்ந்தது.
வீரம்வ்சனம்யபசிேமீரா
மிதுன்யபாலீம்ச பார்த்த
தும்என்மனக்சயவதுஎன
கதரிோைல், 'என்மனத்
கதாட்்டால் என்மன
நாயன கத்திோல் குத்திக
ககாள்யவன்'என்றுமிரட்
்டல் விடுத்து வீடியோ
கவளியிட்்டார். மகது
க்சயேப்பட்்ட மீரா
மிதுமன ைத்திே
குற்றப்பிரிவு யபாலீ்சார்

்சாமல ைார்ககைாக க்சன்
மனககுஅமழத்துவந்து,
யவப்யபரியில் உள்ை
க்சன்மனகமிஷனர்அலு
வலகத்தில் மவத்து ைத்
திே குற்றப்பிரிவு யபாலீ
்சார்வி்சாரமைந்டத்தினர்.
 அப்யபாது, பட்டிேல்

இனைககளுககு எதிரான
யைாதமலதூண்டும்வமக
யில் யபசிேது ஏன்?,
கதா்டர்ந்துவீடியோகவளி
யி்ட அவருககு பககபல
ைாகஇருககும்முககிேபிர
முகர்கள் ோர்? என்று
துருவிதுருவிவி்சாரமை
ந்டத்தினர்.
வி்சாரமைககுபின்நீதி

ைன்்றத்தில்ஆஜர்படுத்தப்
பட்டுசிம்றயில்அம்டத்த
னர்.
இந்தநிமலயில்நடிமக

மீரா மிதுனின்  யூடியூப்
ய்சனமலமு்டகககயகாரி
ைத்திேகுற்றப்பிரிவும்சபர்
கிமரம்யபாலீ்சார்யூடியூப்
நிறுவனத்திறகு கடிதம்
அனுப்பியுள்ைனர்.

வள்ளியூர் வெக்கு, சைறகு ஒனறி� தி.மு.க. நிர்வாகிகள் செ�ல்வீரர்கள் கூட்ெம்  
நலெசபறறது.

கன னி �ா கு மரி மாவட்ெம் ஆற றூர் அருகக ஆற றுக் கு ளம் கலை மற றும் 
விலள �ாட்டு மனறத் தின இரண்ொம் ஆண்டு துவக்க விழா மற றும் 75-–வது சுைந தி ர  
தி னை விழா நலெ சபறறது . 
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நெலலை, ஆக.18–
மறைந்த முன்னாள் ்தமி

ழக மு்தல்வர் ஜெய ல லி ்தனா
வின த்தனாழி சசி க லனா வின 
67–்வது பிைந்த நனாள் விழனா 
இனறு ஜகனாண்னா ்ப்பட்
்து. இற்த ஜயனாட்டி 
ஜநலறல மனாந கர் மனா்வட்் 
அமமனா மககள் முனத்றை 
கழ கம சனார் பில ்பலத்வறு 
ஏற்பனா டு கள் ஜசயயப்பட்
டி ருந்தது. ்பனாறை ்பகுதி 
ஜசய லனா ைர் ரதமஷ் ஏற
்பனாட் டினத்ப ரில ஜ்தறகு 
்பெனார் தமல ்வனா சல சுப பி ர
ம ணி ய சு ்வனாமி தகனாவி லில 
சிைபபு பூறெ கள் நற்

ஜ்பறைது. அ்தன பி ைகு 67 
ஜ்பணக ளுககு தசறல கள் 
மற றும நலத் திட்் உ்த வி
கறை மனா்வட்் ஜ்பனாறுப
்பனா ைர் ஜநலறல ்பர ம சி
்வன ்வழங் கி ்னார். 

இ ்த  ற ்  ஜ ்த னா  ் ர்ந து 
மனா்வட்் இறை ஞ ரணி 
ஜசய லனா ைர் இசக கி முத்து, 
பி.ஆர்.பி.ரனாெனா ஆகி
தயனார் ஏற்பனாட் டின த்பரில 
அண்னா விறை யனாட்டு 
றம்தனா ்ம  அரு கில உள்ை  
ஆ்த ர ்வறை கனாப்ப கத் தில 
முதி தயனார்க ளுக கும, சிறு
்வர்க ளுக கும கனாறல 
உ்வு ்வழங்கப்பட்்து. 
பின்ர் ்தசறச ்பகுதி அம
முக சனார் பில ்பகுதி ஜசய லனா
ைர் து்வறர த்பச சி முத்து 
்பனாண டி யன ஏற்பனாட் டின
த்ப ரில ்வண்னார்த்பட்
ற் யில ்பட்்னாசு ஜ்வடித்து 
ஜகனாண்னா ்ப்பட்்து. 
பின்ர் ஜ்பனாது மகக ளுக
கும, ்பஸ் ்பய ணி க ளுக கும 
மனா்வட்் ஜ்பனாறுப்பனா ைர் 
ஜநலறல ்பர ம சி ்வன 
இனிபபு ்வழங் கி ்னார். 
ஜ்தனா்ர்நது ்தனாறழ யூத்து 

9–ம நம்பர் ்பஸ் நி றுத்்தம 
அரு கில ஜ்பனாது மகக
ளுககு இனிபபு ்வழங்கப
்பட்்து. 

இ்தறகனா் ஏற்பனா டு
கறை மனா்வட்் இறை ஞர் 
்பனாசறை ்தறல ்வர் மதகஷ்
கண்ன, நனார ் மமனாள் பு
ரம த்பரூர் ஜசய லனா ைர் ந்
ரனா ென, சங்கர்ந கர் 
ஜ்பனாறுப்பனா ைர் மனாரி ஆகி
தயனார் ஜசய தி ருந்த ்ர். 
அ்தன பி ைகு மனா்வட்் 
அற்வத்்த றல ்வர் ்தனாறழ 
மீரனான ஏற்பனாட் டினத்ப ரில 
்தனாறழ யூத்து கனாட்டு ்பள் ளி
்வனா ச லில சிைபபு 

ஜ்தனாழுறக நற் ஜ்பற
ைது. அ்தன பின்ர் கங்றக
ஜகனாண்னா னில ஜ்பனாது மக
க ளுககு இனிபபு 
்வழங்கப்பட்் நிறல யில 
கிருஷ்்னா பு ரம ஆ்த ர ்வறை 
குழநற்த கள் கனாப்ப கத் தில 
ம தி  ய  உ  ்  வி ற ் 
மனா்வட்் ஜ்பனாறுப்பனா ைர் 
ஜநலறல ்பர ம சி ்வன 
்வழங் கி ்னார். இ்தறகனா் 
ஏற்பனா டு கறை இறை ஞர் 
்பனாசறை ்தறல ்வர் ஏ.பி.
மதகஷ்கண்ன ஜசய தி
ருந்தனார். இனறு மனாறல
யில ஜநலறல ்பகுதி சனார்
பில ்வுண கரி ய  ஜ்ப ரு மனாள் 
தகனாவி லில சிைபபு பூறெ
யும, ்பனாறை அரசு மருத் து
்வ ம ற் யில இனறு பிைந்த 
குழநற்த க ளுககு அமமனா 
த்பரற்வ சனார் பில ்தங்க
தமனா தி ர மும அணி விககப
்ப டு கி ைது. இர வில ்பனாறை 
்வ்ககு ஒன றி யம சனார் பில 
சீ்வ லபத்பரி துர்கறக அம
மன தகனாவி லில சிைபபு 
பூறெ யும நற் ஜ்ப று கி
ைது. தமலும ்பலத்வறு 
இ்ங்க ளில பிைந்த நனாள் 

விழனா இனறு ஜகனாண்னா
்ப்பட்டு ஜ்பனாது மகக
ளுககு இனிப பும, நலத்
திட்் உ்த வி க ளும 
்வழங்கப்பட்்்.

இந  நி  க ழ் ச  சி  க  ளி ல 
மனா்வட்் துற் ஜசய லனா
ைர் தக.டி.சி.நயி ்னார், 
ஜ்பனாதுக குழு உறுப பி ்ர் 
மணி மூர்த் தீஸ்்வ ரம ஆறு
மு கம, மனா்வட்் ஜ்தனாழிற
சங்க த்பரற்வ ஜசய லனா ைர் 
ஆவின அன் சனாமி, 
ஜநலறல ்பகுதி ஜசய லனா
ைர் ஸ்்னார் அயயப்பன, 
்வக கீல சங்கர், ஜெ.
த்பரற்வ இற் ஜசய லனா

ைர் ்பனாலனாஜி, ்பனாறை 
்வ்ககு ஒன றிய ஜசய லனா
ைர் அலலலகனாத்்தனான, மீ்
்வ ரணி ஜசய லனா ைர் ்தனாமஸ், 
எம.ஜி.ஆர் மனை ஜசய லனா
ைர் ஜ்பனான னு சனாமி, ்பனாறை 
்பகுதி அற்வத்்த றல ்வர் 
்தங்க ரனாஜ், ஐ.டி.பிரிவு 
ஜசய லனா ைர் மனாரி, 
பிச சு மணி, நனாரனா ய ் ன, 
்தறலறம நிறலய த்பசசனா
ைர் அசன, ்தருற்வ வீர புத்
தி ரன, ஜீ்த்ரனாணி, ்தசறச 
்பகுதி அற்வத்்த றல ்வர் 
்னாக்ர் ஆசீர்்வனா ்தம, 
இறை ஞ ரணி ஜ்வள்ைக
கணணு, ஐ.டி.பிரிவு ஜசய
லனா ைர் சி்வ னு ்பனாணடி, 
வி்வ சனாய அணி மகனா ரனா
ென, ்வட்் ஜசய லனா ைர்
கள் மனாறல யப்பன, ஜகனாக
கி ர கு ைம மதகஷ், 
சனாமி யனா ்பத்து முத் து ரனா ம  
லிங்கம, சண மு க ரனாெனா, 
தகனாபி, மனா் ்வ ரணி 
மதகஷ், மரு து ்பனாண டி
யன, ்வக கீல ஜ்பரி ய சனாமி 
்பனாண டி யன, சுபற்பயனா 
உள்்ப் ்பலர் கலநது 
ஜகனாண் ்ர்.

ஆரல்ாயந மாழி, ஆக.18–
குமரி மனா்வட்்ம ஆரல

்வனாயஜ மனாழி அருதக ஜசண
்ப  க  ர னா  மன  பு  தூ ர் 
த்தனா்வனாறை சனா்ல அருதக 
நனாகர்த கனா விறல தசர்ந்த 
கிறிஸ்டி என்ப ்வ ருககு 
ஜசனாந்த மனா் வி்வ சனாய 
்பணற் உள்ைது. இதில 
ஆடு, மனாடு, தகனாழி, ்பனறி 
்வைர்ப்ப து ்ன வி்வ சனாய 
்பயிர்க ளும ஜசயது ்வரு
கினை ்ர். இந்த ்பணற்
யில நனாகர்த கனா விறல 
தசர்ந்த ரூத்பக கு மனார் என
்ப ்வர் தமலனா ை ரனா க வும, 
ஜெயக கு மனார் மற றும அழ
தகஷ் ஆகி தயனா ரும 
த்வறல ்பனார்த்து ்வரு கினை
்ர். அத்த த்பனால ்பண
ற்த் ஜ்தனாழி லனா ைர்க ைனாக 
ஜநலறல மனா்வட்்ம 
த ச ரன ம  க னா  த ்த  வி ற ய 
தசர்ந்த ்வர்கள் ்தங் கி யி

ருநது த்வறல ்பனார்த்து ்வரு
கினை ்ர். அ்வர்கள் இர
வில மது மற றும கஞசனா 
குடித் து விட்டு அடிககடி 
்தக ரனாறு ஜசயது ்வந துள்ை
்ர். இ்தற் ்பணற் 
தமலனா ைர் ரூத்பக கு மனார் 
கண டித் துள்ைனார். 

இ்த ்னால ஆத் தி ர ம
ற்ந்த ்பணற் ஜ்தனாழி
லனா ைர்கள் தநற றி ரவு 
சனா்ல ்பனாலம அருதக 
ரூத்பக கு மனார், ஜெயக கு
மனார், அழ தகஷ் ஆகி தயனார் 
ற்பக கில ்வந்த த்பனாது திடீ
ஜர் ்வழி ம றித்்த ்ர். பின
்ர் ்தனாங்கள் ற்வத் தி ருந்த 
அரி ்வனா ைனால 3 த்பறர யும 
சர மனா ரி யனாக ஜ்வட் டி ்ர். 
இ்த னி ற்தய அரி ்வனாள் 
ஜ்வட்டு விழுந்த தில 3 
த்பரும கூசச லி ்த்வ அக
கம்பககத் தி ்ர் ஓடி ்வரு
்வற்த ்பனார்த்்த அந்த கும

்பல ்தப பி தயனா டி விட்் ்ர். 
உ் ் டி யனாக இது கு றித்து 
ஆரல்வனாயஜ மனாழி த்பனாலீ
சனா ருககு ்தக ்வல ஜ்தரி விக
கப்பட்்து.  ்தக ்வ ல றிந்த 
இனஸ்ஜ்பக்ர் மீ்னா, 
எஸ்.ஐ.மனாரிசஜசல்வம 
ஆகி தயனார் ்தறல றம யி
லனா் த்பனாலீ சனார் சம்ப்வ 
இ்த் திறகு விறரநது 
்வநது கனாய ம ற்ந்த 3 
த்பறர யும மீட்டு சிகிச
றசககனாக நனாகர்த கனா வி லில 
உள்ை ்தனி யனார் மருத் து ்வ
ம ற்ககு அனுபபி ற்வத்
்த ்ர். தமலும சம்ப ்வம 
குறித்து ்வழக கு ்ப திநது ்தப
பி தயனா டிய தசரனம கனா த்த
விறய தசர்ந்த அயயப
்பன, சி்வ மனா யனாணடி, 
மனாத்தஷ், முப பி ்னாதி, 
ஜசல்வ கு மனார், சங்கர் ஆகி
தயனாறர த்தடி ்வரு கினை
்ர்.
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ஜ்தனகனாசி மனா்வட்்ம 

சங்க ரனத கனா வில அருதக 
உள்ை ்பரு ்வக குடி பிள்
றை யனார் தகனாவில 
ஜ்தருற்வ தசர்ந்த ்வர் கருப
்ப சனாமி(30). கூலித்ஜ ்தனா ழி  
லனாளி. இ்வர் தநறறு ்பலப
்பத் தி ர ரனா ம பு ரத் தில உள்ை 
உை வி ்ர் வீட் டுககு ஜசன
று விட்டு ற்பக கில 
ஊருககு ஜசன றி ருந்தனார். 
பின்ர் மனாறல யில 
ஊருககு ஜசல்வ ்தறகனாக 
்ப் ்வ ் லி சத் தி ரம அருதக 
உள்ை ்தனி யனார் கல லூரி 
்பககம ்வந்த த்பனாது ரனாெ ்பனா
றை யத் தில இருநது 
நனாகர்த கனா வில தகனாட்்னா
ருககு அரிசி ஏறறி ஜகனாணடு 
்வந்த லனாரி எதிர்்பனா ரனா ்த வி ்த

மனாக ற்பக மீது தமனாதி யது.
 இதில தூககி வீசப்பட்் 

கருப்ப சனாமி ரத்்தஜ்வ ள்ைத்
தில சம்ப்வ இ்த் தி தலதய 
்பரி ்தனா ்ப மனாக இைந்தனார்.
இ்தற் ்பனார்த்்த ்வர்கள் 
்ப் ்வ ் லி சத் தி ரம த்பனாலீ
சனா ருககு ்தக ்வல ஜ்தரி வித்்த
்ர். ்தக ்வ ல றிந்த த்பனாலீ
சனார் சம்ப்வ இ்த் திறகு 
விறரநது ்வநது கருப்ப
சனாமி உ்றல மீட்டு பிதர்த 
்பரி தசனா ்த ற்ககனாக அரசு 
ம ரு த்  து  ்வ  ம  ற ் க கு 
அனுபபி ற்வத்்த ்ர். 
தமலும சம்ப ்வம குறித்து 
த்பனாலீ சனார் ்வழக கு ்ப திநது 
லனாரி டிறர ்வர் ஜசந தில கு
மனாறர றகது ஜசயது விசனா
ரற் ந்த்தி ்வரு கின
ை ்ர்.

ஓட்டப்பி்டாரம் அருகே

பாம்பு கடித்து 
பபண் சாவு!
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ஓட்்பபி்னாரம அருதக 
உள்ை கீழமுடிமண 
கனாலனி ஜ்தருற்வ 
தசர்ந்த்வர் மனாரிமுத்து. 
இ்வரது மற்வி 
கனாசியமமனாள்(45). இ்வர் 
சம்ப்வத்்தனறு கனாறல 
வீட்டின முன தகனாலம 
த்பனாட்டு ஜகனாணடிருந்தனார். 
அபத்பனாது வீட்டின முன 
்பனாமபு ஒனறு 

கி்நதுள்ைது. இ்தற் 
்பனார்ககனாமல கனாசியமமனாள் 
மிதித்்த த்பனாது ்பனாமபு 
அ்வறர கடித்துவிட்்து. 
இ்த்னால அலறித்துடித்்த 
அ்வறர அககம்பககத்தி 
்ர் மீட்டு சிகிசறசககனாக 
்பனாறை அரசு மருத்து்வ 
மற்யில தசர்த்்த்ர். 
அங்கு சிகிசறச ்பலனினறி 
இனறு கனாறல கனாசி 
யமமனாள் ்பரி்தனா்பமனாக 
உயிரிழந்தனார். இதுகுறித்து 
ஓட்்ப்ப்னாரம த்பனாலீசனார் 
்வழககு்பதிவு ஜசயது 
விசனாரற் ந்த்தி 
்வருகினை்ர்.  

நெலலை, ஆக.18–
தூத் துக குடி மனா்வட்்ம 

சனாத்்தனான கு ைம அருதக 
உள்ை கலுங் கு விறை 
்வ்ககு ஜ்தருற்வ தசர்ந்த
்வர் ரனா்பர்ட் த்த்வ ச கனா
யம(52). ரியல எஸ்த்ட் 
அதி ்பர். 

இ்வர் தூத் துக குடி எஸ்.
பி.யி்ம ஜகனாடுத்்த மனு
வில கூறி யுள்ை ்தனா ்வது:–

நனான எ்து மற்வி மற
றும 2 மகனகள், மரு ம கள்
க ளு ்ன கலுங் கு வி றை
யில ்வசித்து ்வரு கி தைன. 
எ்து மற் வி யின 
ஊரனா் த்பய கு ைம அருதக 
உள்ை சநத ்தனா ஷ பு ரத் தில 
உள்ை சி.எஸ்.ஐ. சர்ச சில 
தகனாவி லுககு ்வரி 
ஜகனாடுத்து ்வழி ்பனாடு 
ஜசயது ்வரு கி தைனாம. 

்தறத ்பனாது தூத் துக குடி 
திரு மண்ல த்தர்்தல 
நற் ஜ்பை உள்ை ்தனால 
எ்து குடும்பத் தி ்ர் 
அங்கு ஓட்டு த்பனா்க கூ
்னாது எனறு ஜசனால்வ ்தற

கனாக அத்த ஊறர தசர்ந்த 
ரவி என்ப ்வர் க்ந்த 15–

நத்ததி எ்ககு த்பனான 
ஜசய்தனார். நனான அ்வ ரது 
த்பனானகனாறல எடுககனா ்த
்தனால ்வனாட்ஸ்– அப கனால 
ஜசய தும நனான எடுகக
விலறல. 

அ்தன பின்ர் ெனான சர்ச 
சநத ்தனா ஷ பு ரம எனை 
்வனாட்ஸ் அப குழு வில 
எனற் ்பற றி யும, எ்து 
குடும்பத்ற்த ்பற றி யும 
ஆ்பனா ச மனாக த்பசி ஜகனாறல 
மிரட்்ல விடுத்து ்வனாயஸ் 
ஜமதேஜ் ஜ்வளி யிட்்னார். 
இ்த ்னால நனான மற றும 
எ்து குடும்பத் தி ்ர் 
மிகுந்த ம் உ றைசச
லுககு ஆைனா கி ய த்தனாடு 
ரவி யனால உயி ருககு 
ஆ்பத்து ஏற்பட் டு வி டும 
எனை நிறல யில இருநது 
்வரு கி தைனாம. எ்த்வ 
அ்வர் மீது உ் ் டி யனாக 
ந் ்வ டிகறக எடுக கு மனாறு 
தகட் டுக ஜகனாள் கி தைன.

இவ்வனாறு கூறி யுள்ைனார். 

நெலலை, ஆக.18–
்பனாறை யங்த கனாட்ற் 

சனாந தி ந கர் 28–்வது 
ஜ்தருற்வ தசர்ந்த ்வர் ஜசய
யது அலி(43). இ்வ ரது உை
வி ்ர் கனாெனா முறக தீன. 
உை வி ்ர்க ைனா் இரு 
கு டு ம ்ப த்  தி ற  கு ம 
இற்தய முன வி தரனா ்தம 
இருநது ்வரு கி ைது. தநறறு 
அ்வர்க ளுக குள் திடீ ஜர் 
ஏற்பட்் ்தக ரனா றில ஒரு ்வ
ருகஜ கனா ரு ்வர் அடித்து 
்தனாககி ஜகனாணடு கட் டிப பு
ரணடு சணற் யிட்் ்ர். 

இதில கனாய ம ற்ந்த ்வர்
கள் சிகிசறசககனாக ்பனாறை 
அரசு மருத் து ்வ ம ற் யில 
தசர்ககப்பட்் ்ர். 

இது கு றித்து ஜசயயது 
அலி ஜகனாடுத்்த 
புகனா ரினத்ப ரில கனாெனா மு
றக தீன, முகமமது நச ரு
தீன ஆகி தயனார் மீதும, 
கனாெனா முறக தீன ஜகனாடுத்்த 
புகனா ரினத்ப ரில ஜசயயது 
அலி மீதும ்பனாறை த்பனாலீ
சனார் ்வழக கு ்ப திவு ஜசயது 
விசனா ரற் ந்த்தி ்வரு
கினை ்ர். 

நெலலை, ஆக.18–
ஜநலறல மனா்வட்்ம 

திறச யன விறை நனா்னார் 
ஜ்தறகு ஜ்தருற்வ தசர்ந்த
்வர் ரதமஷ். இ்வ ரது மகன 
யு்வ ரனாஜ்(18). இ்வர் வீட்
டில அடிககடி ஜசலத ்பனா
னில தகம விறை யனாடி 
ஜகனாண டி ருந்தனார். இ்தற் 
ஜ்பறத ைனார் கண டித் துள்ை
்ர். இ்த ்னால ம் மு
ற்ந்த யு்வ ரனாஜ் க்ந்த 
15–நத்ததி விஷத்ற்த 
குடித் து விட்்னார். சிகிச
றசககனாக ்பனாறை அரசு 
மருத் து ்வ ம ற் யில தசர்த்
்த ்ர். அங்கு சிகிசறச ்பல
னினறி உயி ரி ழந்தனார். இது
கு றித்து திறச யன விறை 
த்பனாலீ சனார் ்வழக கு ்ப திவு 
ஜசயது விசனா ரற் ந்த்தி 
்வரு கினை ்ர். ்ப் குடி 
த்பனாலீஸ் சர கம ்வ் லி

விறை கீழப பு தூறர தசர்ந
்த ்வர் ஜெ்ப நயனா. இ்வ ரது 
மகன தயசு ரனாெனா(24). டிப
ைதமனா ்படித் து விட்டு 
ஜசனற் யில த்வறல 
்பனார்த்து ்வந்தனார். 
ஜகனாதரனா்னா ஊர ்ங்கு கனார
் மனாக ஊருககு ்வந தி
ருந்த இ்வர் த்வறலககு 
ஜசலலனா மல அடிககடி 
ஜசலத ்பனாற் ்பயன்ப
டுத்தி ஜகனாண டி ருந்தனார். 
இ்தற் ஜ்பறத ைனார் கண
டித் துள்ை ்ர். இ்த ்னால 
ம் மு ற்ந்த தயசு ரனாெனா 
தநறறு வீட் டில யனாரும 
இலலனா்த தநரத் தில விஷம 
குடித்து ்தறஜ கனாறல 
ஜசயது ஜகனாண்னார். இது
கு றித்து ்ப் குடி த்பனாலீ
சனார் ்வழக கு ்ப திவு ஜசயது 
விசனா ரற் ந்த்தி ்வரு
கினை ்ர்.

நெலலை, ஆக.18–
ஜ்தனகனாசி மனா்வட்்ம 

்பனாவூர்சத் தி ரம இனஸ்
ஜ்பக்ர் (ஜ்பனா) 
சுதரஷ் கு மனார் ்தறல றம யி
லனா் த்பனாலீ சனார் தநற றி ரவு 
ஜரயிலத்வ தகட் அருதக 
்வனாக் தசனா்த ற் யில ஈடு
்பட் டி ருந்த ்ர். ்தறத ்பனாது 
தகர ைனா வில ஓ்ம ்பண
டிறக ஜகனாண்னா ்ப்பட்டு 
்வரு ்வ ்தனால புறக யிறல 
மற றும மது ்பனாட் டிலகள் 
ஜகனாணடு ஜசல்வற்த ்தடுக
கும ்வறக யில த்பனாலீ சனார் 

தகர ைனாற்வ தநனாககி ஜசல
லும அற்த்து ்வனாக ்ங்க
றை யும தீவிர தசனா்தற் 
ஜசயது ்வரு கினை ்ர். 

அபத ்பனாது அங்கு ்வந்த 
மினி லனாரி ஒனறை ்வழி ம
றித்து தசனா்தற் ஜசய்த
தில   ்தற் ஜசயயப்பட்் 
குட்கனா மூற் கள் இருந
்தது ஜ்தரி ய ்வந்தது. இ்தன 
மதிபபு ரூ.5 லட்ச மனா கும. 
இற்த ய டுத்து மினி லனாரி 
டிறர ்வ ரனா் ்பனாவூர்சத் தி
ரம அருதக உள்ை ஆரி யங்
கனாவு ்பகு திறய தசர்ந்த சத்

நெலலை, ஆக.18–
ஜநலறல மனா்வட்் அ.

தி.மு.க. ஜசய லனா ைர் ்தசறச 
கத் ச ரனாெனா ஜ்வளி யிட்
டுள்ை  அறிகறக யில கூறி
யி ருப்ப ்தனா ்வது:–

விடு ்தறல த்பனாரனாட்் 
வீரர் ஒண டி வீ ர னின 250–
்வது நிற் வு நனாள் நனாறை 
மறு தி ்ம (20–நத்ததி) 
அனு ச ரிககப்ப டு கி ைது. 
இற்த ஜயனாட்டி ஜநலறல 
மனா்வட்் நீதி மனைம அரு
கில உள்ை ஒண டி வீ ரன 
மணி மண் ்பத் தில உள்ை 
அ்வ ரது சிறலககு எ்து 

்தறல றம யில கனாறல 11 
மணிககு மனாறல அணி
வித்து மரி யனாற்த ஜசலுத்
்தப்ப டு கி ைது. இதில 

மனாநில நிர்்வனா கி கள், இந
நனாள், முன்னாள் நனா்னா ளு
மனை, சட்் மனை உறுப பி
்ர்கள் கலநது ஜகனாள் கினை 
 ்ர். ஆகத்வ ஜநலறல 
மனா்வட்் கட் சி யின 
மனா்வட்், சனார்பு அணி நிர்
்வனா கி கள், ஒன றி யம, நக
ரம, த்பரூர், ்பகுதி நிர்்வனா கி
கள், ஊரனாட்சி, கிறை, 
்வட்் நிர்்வனா கி கள் மற றும 
கட்சி ஜ்தனாண்ர்கள் திர
ைனாக கலநது ஜகனாள்ை 
த்வண டும எ் தகட் டுக 
ஜகனாள் கி தைன. இவ்வனாறு 
அ்வர் கூறி யுள்ைனார்.

நெலலை, ஆக.18–
ஜநலறல மத் திய 

மனா்வட்் திமுக ஜசய லனா
ைர் அப துல ்வகனாப எம.
எல.ஏ ஜ்வளி யிட் டுள்ை 
அறிகறக யில கூறி யி ருப்ப 
 ்தனா ்வது:–

விடு ்தறல த்பனாரனாட்் 
வீரர் ஒண டி வீ ர னின 250–
்வது நிற் வு தி ்ம நனாறை 
மறு தி ்ம(20–நத்ததி) 
அனு ச ரிககப்ப டு கி ைது. 
இற்த ஜயனாட்டி ்பனாறை
யங்த கனாட்ற் யில தூத் துக
குடி ஜநடுஞசனா றல யில 
நீதி மனைம எதி ரில உள்ை 
ஒண டி வீ ரன மணி மண்
்பத் தில உள்ை அ்வ ரது திரு
வு ரு்வ சிறலககு ்தமி ழக 
மு்த ல றமசச ரின அறி வு
றுத்்த லின்படி கனாறல 10 
மணிககு கட் சி யின துற் 

ஜ்பனாதுச ஜசய லனா ை ரும, 
நனா்னா ளு மனை மனாநி லங்க
ைற்வ உறுப பி ் ரு மனா் 
அந தி யூர் ஜசல்வ ரனாஜ், 
ஜ்தனாழில துறை அறமசசர் 
்தங்கம ஜ்தன் ரசு, சுற று
லனாத் துறை அறமசசர் மதி
த்வந்தன மற றும நனா்னா ளு
மனை , சட்் மனை உறுப பி  
்ர்கள் கலநது ஜகனாணடு 

மனாறல அணி வித்து மரி
யனாற்த ஜசலுத் து கினை ்ர்.

இந நி கழ் வில மனா்வட்், 
மனாந கர நிர்்வனா கி கள், ஒன றி
யம, த்பரூர், ்பகுதி ஜசய
லனா ைர்கள், நிர்்வனா கி கள், 
்வட்்ம, கிறை மற றும 
இறை ஞ ரணி, மனா் ்வ
ரணி, மக ளி ரணி உள்்ப் 
கட் சி யின அற்த்து சனார்பு 
அணி கறை தசர்ந்த 
அறமப்பனா ைர்கள், துற் 
அறமப்பனா ைர்கள், ஜ்தனாண
்ர்கள், திமு க– வின முன
த்னா டி கன ஜ்பருந தி ர ைனாக 
கலநது ஜகனாள் ளும்ப டி
யும, அற் ்வ ரும முக க ்வ
சம அணிநது சமூ க இ ற்
ஜ்வ ளிறய கற் பி டிக கும 
்ப டி யும தகட் டுக ஜகனாள் கி
தைன.

இவ்வனாறு கூறி யுள்ைனார்.

நெலலை, ஆக.18–
்தமி ழக மு்தல்வ ரனாக 

மு.க.ஸ்்னாலின ்ப்த வி
தயறை 100 நனாட்க ளில 
ஜநலறல மனா்வட்்த் தில 
ரூ.17 தகனாடி மதிப பில குடி
நீர், சனாறல, ஜ்தரு வி ைககு 
்வச தி கள் ஜசயயப்பட் டுள்
ை ்தனா க வும, 3787 மனுகக
ளுககு தீர்வு கனா்ப்பட்
டுள்ை ்தனா க வும கஜலக்ர் 
விஷ்ணு ஜ்தரி வித்
துள்ைனார். 

்தமி ழக அர சின சிைபபு 
திட்் மனா் ‘உங்கள் ஜ்தனாகு
தி யில மு்த ல றமசசர்’ திட்
்த் தின கீழ் ஜநலறல 
மனா்வட்்த் தில 12 ஆயி
ரத்து 573 மனுகக ளில 
3787 மனுகக ளுககு தீர்வு 
கனா்ப்பட் டுள்ைது. 1058 
ந்பர்க ளுககு சமூக ்பனாது
கனாபபு திட்்த் தின கீழ் 
மனா்தம ரூ.1000 உ்த வி
ஜ்தனாறக ஆற் ்வழங்கப
்பட் டுள்ைது. 738 குடும
்பங்க ளுககு வீட் டு மற் 
்பட்்னாககள், 33 ந்பர்க
ளுககு ்பட்்னா ஜ்பயர் மனாற
ைம, 49 ந்பர்க ளுககு புதிய 
குடும்ப அட்ற் ்வழங்கப
்பட் டுள்ைது. 

அடிப்பற் ்வச தி கள் 
தகனாரி ்வழங்கப்பட்் மனு
வில ரூ.17 தகனாடி மதிப
பில குடி நீர், சனாறல, ஜ்தரு
வி ைககு அறமககப 
்பட் டுள்ை ்தனால 40 ஆயி ரம 
குடும்பங்கள் ்பயனஜ்பற
றுள்ை். ஜ்தனாழில றமயம 
மூலம கிரனா மப பு ைங்க ளில 
18 ்பய ்னா ளி கள், 58 லட்
சத்து 88 ஆயி ரம க்ன 
உ்தவி ஜ்பற றுள்ை ்ர். 180 
்பய ்னா ளி க ளுககு ற்தயல 
எந தி ரங்கள் ்வழங்கப்பட்
டுள்ைது. 

குடி றச மனாறறு ்வனாரி யம 
மூலம 90 ந்பர்க ளுககு 
அடுக கு மனாடி குடி யி ருப பு 
 கள் ஒதுககப்பட் டுள்ைது. 
அரசு த்தர்்வனா ற் யம 
ந்த் தும த்தர் வு க ளுககு 
1080 இற்ய ்வழி மூலம 
சிைபபு ்பயிறசி ்வழங்கப்ப
டு கி ைது. ஜகனாதரனா்னா 
ஜ்தனாறறை கண் றி யும 
்பணிககனாக 2891 கைப்ப
ணி யனா ைர்கள் நிய மிகக ப
்பட் டுள்ை ்ர். அரசு மருத்
து ்வ ம ற் க ளில 854 
ஆக சி ென சிலிண் ரு ்ன 
கூடிய ்படுகறக ்வச தி கள், 
514 ்படுகறக ்வச தி கள் 

கூடு ்த லனாக ஏற்ப டுத்்தப
்பட் டுள்ைது.

இது ்வறர 4 லட்சத்து 21 
ஆயி ரத்து 32 ந்பர்க ளுககு 
்தடுப பூசி த்பனா்ப்பட் டுள்
ைது. ்தனி யனார் மருத் து ்வ ம
ற் யில சிகிசறச ஜ்பறை 
225 ந்பர்க ளுககு 3.30 
தகனாடி கனாப பீடு நிதி ்வழங்
கப்பட் டுள்ைது. மக ளிர் 
இல ்வச ்பய ்  மனாக 27 லட்
சத்து 83 ஆயி ரத்து 953 த்பர் 
்பய ் ம ஜசய துள்ை ்ர். 4 
லட்சத்து 63 ஆயி ரத்து 70 
குடும்ப அட்ற் க ளுககு 4 
ஆயி ரம வீ்தம 185.23 
தகனாடி யும, சம்ப ை மினறி 
்பணி யனாற றும 313 அர்சச
கர்க ளுககு ரூ.12.52 லட்
சம உ்த வி ஜ்தனா றக யும, 10 
கிதலனா அரிசி, 14 ்வறக
யனா் மளிறக ஜ்பனாருட்கள் 
்வழங்கப்பட் டுள்ைது.

மூனைனாம ்பனாலி ்த்்த ்வர் 
ரூ. 2 ஆயி ரம வீ்தம 69 த்பர் 
்ப யன ஜ ்ப ற  று ள் ை  ் ர் . 
கனா்வல து றை யில 1814 
த்பர் 5 ஆயி ரம வீ்தம 9 லட்
சத்து 70 ஆயி ரம ஊககத்
ஜ்தனா றக யும, ்பத் தி ரிறக, 
ஜ்தனாறலககனாட் சி யில 165 
ந்பர்கள் ரூ.5 ஆயி ரம வீ்தம 
8.25 லட்சம ்வழங்கப்பட்
டுள்ைது. ஜநலறல 
கிரனாபட் மூலம 1846 
குடும்பங்கள் 10 ்வறக
யனா் றகவி ற் ஜ்பனா ருட்
கறை உற்பத்தி ஜசயது 
அதம சனான, பிலிபகனார்ட், 
மிதசனா ஆனறலன மூலம 
விற்பற் ஜசயயப்பட்டு 
்வரு கி ைது. ஜ்பனாது மககள் 
அடிப்பற் த்தற்வ கள் 
உள்்ப் ்பலத்வறு குறை
கறை ஜ்தரி விகக ‘்வ்க
கம ஜநலறல’ எனை 97865 
66111 எனை ஜ்தனாறல
த்பசி எண அறி மு கப்ப டுத்
்தப்பட் டுள்ைது.

இது ்வறர 1458 மனுக
கள் ஜ்பைப்பட்டு 792 
மனுககள் மீது ந் ்வ
டிகறக எடுககப்பட் டுள்
ைது. 577 மனுககள் மீது 
ஜ்தனா்ர் ந் ்வ டிகறக 
தமறஜ கனாள்ைப்பட்டு ்வரு
கி ைது. ஜ்பனாதுப்ப ணித்
துறை, ஊரக, உள்ைனாட்சி 
துறை கட் டுப்பனாட் டில 
உள்ை 1200–ககும தமற
்பட்் வி்வ சனாய ்பனாச் 
குைங்கள், ஆறு கள், கனால
்வனாயகள் ஆகி ய ்வற றின 
அடிப்பற் ்தக ்வலகறை 

தசக ரித்து ஜிதயனா கி ரனா பி கல 
இன்பர்தம ஷன சிஸ்்ம 
(ஜி.ஐ.எஸ்.) எனை கணிணி 
ஜ ்த னா ழி ல  நு ட் ்ப த்  தின 
அடிப்ப ற் யில மின
்ணு நீர்்வை ்வறர ்ப
்த்ற்த http://nellaineerva
lam.in எனை இற் ய ்த ைம 
ஜ்தனா்ங்கப்பட் டுள்ைது.

கனாறர யனார் கனாணி ்பழங்
குடி மககள் ்வனாழ்்வனா ்தனா
ரத்ற்த உயர்த்்த ந்பனார்டு 
்வங்கி மூலம ரூ.8 லட்சம 
மதிப பில சரககு ்வனாக ்ம 
மனா்வட்் நிர்்வனா கம சனார்
பில ்வழங்கப்பட் டுள்ைது. 
அ்வர்க ளின ஜ்பனாருட்
கறை விற்பற் ஜசயய 
மகனா ரனா ெ ந கர் உழ ்வர் சந
ற்த யில கற் ஒதுககப
்பட் டுள்ைது. அண்னா 
விறை யனாட்டு அரங்கம 
அரு கி லும அங்கனாடி திைக
கப்பட் டுள்ைது. இஞ சி
குழி ்பகு தி யில 9 குடும்பங்
க ளுககு ரூ.2.5 லட்சம 
மதிப பில 100 ்வனாட்ஸ் 
திைன ஜகனாண் தசனாலனார் 
மின்வ ச தி கள் ஏற்ப டுத்்தப
்பட் டுள்ைது.

கனாணி யி் மனா் ்வர்க
ளுககு த்பனாட்டி த்தர் வுக
கனா் இல ்வச ்பயிறசி 
்வகுபபு ந்நது ்வரு கி ைது. 
இதில 33 த்பர் ்பயிறசி 
ஜ்பறறு ்வரு கினை ்ர். 
நியனாய விறல கற் 
குறித்்த புகனார்கறை ஜ்தரி
விகக 93424 71314 எனை 
எண அறி மு கப்ப டுத்்தப
்பட் டுள்ைது. இது ்வறர 
248 மனுககள் ஜ்பைப
்பட்டு 243 மனுகக ளுககு 
தீர்வு கனா்ப்பட் டுள்ைது. 
்வனாறழ நனார் உற்பத் திறய 
தமம்ப டுத் து ்வ ்தறகு கைக
கனாடு ்பத்ம த்ரி கனாதி 
கிரனாப டில ரூ.1 தகனாடி 
மதிப பில தசற்வ றமயம 
திைககப்பட் டுள்ைது.

கனாட் டு நனா யககர் சமு ்தனாய 
மகக ளின தகனாரிகறகறய 
ஏறறு 144 ந்பர்க ளுககு 
சனாதி சனான றி ்தழ் ்வழங்கப
்பட் டுள்ைது. ஜ்தறகு ்வள்
ளி யூர் கறல ஞர் நக ரில 
்தனி யனார் ரியல எஸ்த்ட் 
வீட்டு மற் யில 51 குடும
்பங்க ளுககு இல ்வச வீட்டு 
மற் ்பட்்னா ்வழங்கப
்பட் டுள்ைது. 

இவ்வனாறு கஜலக்ர் 
விஷ்ணு ஜ்தரி வித்
துள்ைனார்.

சஙகரன்காவில் அரு்க

பைக் மீது லாரி க�ாதிய 
விைத்தில் வாலிைர் சாவு!

உஙகள் ப�ாகு தி யில் மு� ல மைசசர் திட்டம்:

நெல்லை மாவட்டத் தில ரூ.17 க�ாடி யில 
குடி நீர் – சா்லை – நெரு வி ளக்கு வச தி �ள்!

கபலக்டர் விஷ்ணு �க வல்!!

பெல்மல யில் அ.ை.மு.க. சார் பில்

சசி ேலா பிறந்த நாள் விழா!
சிறப்பு பூ்ை – ெலைத் திட்ட உெ வி �ள்!!

ஒண்டிவீரன் சி்லைக்கு மா்லை அணிவிக்�
அ.தி.மு.�.வினர் திரண்டு வரு�!

�சமச க்ேசராஜா அறிகமக!!

நெல்லையில 20–நகெதி ஒண்டிவீரன் சி்லைக்கு

அநதியூர் சசல்வராஜ் எம்.பி.– 
2 அப�சசர்ேள் �ரியாப்த!
ப�ாண்்டர்கள் திரண்டு  வரும்படி

அப்துல்வகாப் எம்.எல்.ஏ அமைப்பு!!

ஆரல்வாயபைாழி அரு்க

விவசாய பண்்ணை கமலைாளர் உள்ப்ட 
3 கபருக்கு அரிவாள் நவடடு!
்சரனைகா்�விமை ் சர்்ந�

6 ் பர் கும்பலுககு வமலவீசசு!!

சாத்�ானகுளம் அரு்க 

ரியல் எஸக்டட அதிைர் மீது 
வாடஸ–அப்பில் அவதூறு!
எஸ்.பி.யி்டம் புகார் ைனு!!

ைாவூர்சத் தி ரத் தில்

ெள் ளி ரவு மினி லைா ரி யில �்டத் திய
ரூ.5 லைடசம் குட�ா பறி மு ெல!
2 வாலி பர்கள் மகது!!

பாமள சா்ந தி ெ க ரில்

முன் வி கரா ்தத் தில் உற வி னர்ேள்
ேட டிப் பு ரண்டு சண்ப்ட!

பசல்் பா னால் வ்ந� விமன:

நெல்லை மாவட்டத் தில
விஷம் குடித்து 2 கபர் ெறந �ா்லை! 

தி ய மூர்த்தி(34) மற றும 
அ்வ ரு ்ன ்வந்த கல லூத்து 
்பகு திறய தசர்ந்த முரு
கன(31) ஆகிய இரு ்வ றர
யும பிடித்து விசனா ரற் 
ந்த் தி ்ர். 

அ்வர்க ளி ்ம த்பனாலீ சனார் 
ந்த் திய விசனா ர ற் யில 
ஜநலறல யில இருநது குட்
கனாற்வ தகர ைனா வுககு 
ஜகனாணடு ஜசல்வ ்தனாக 
ஜ்தரி வித்்த ்ர். தமலும 
ஜ்பங்க ளு ரில இருநது கண
ஜ்ய்ர் லனாரி க ளில ஜநல
றலககு ஜகனாணடு ்வநது 
அ்தற் ஜநலறல புை ந கர் 
்பகு தி யில இருநது மினி 
லனாரி யில ஏறறி தகர ைனா
வுககு ஜகனாணடு ஜசல்வ ்தனா
க வும ஜ்தரி வித்்த ்ர். அ்வர்
கள் இரு ்வ றர யும 
த்பனாலீ சனார் றகது ஜசயது 
குட்கனா, மினி  லனா ரிறய ்பறி
மு ்தல ஜசய்த ்ர். விசனா
ரற் ஜ்தனா்ர் கி ைது.
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ஐ.எஸ்., லஸ்்கர் தீவிரவாதி்களும்
்காபூல் ந்கருக்குள் புகுந்தனர்!

அனைவனையும் வவளியேற்ற தலிபான்கள் முடிவு!!
காபூல், ஆக. ௧௮–

ஐ.எஸ்., லஸ்்கர் உள்
ளிட்ட தீவி ர வா தி ்க ளும் 
்காபூல் ந்க ருக் குள் 
நுழைந்து விட்ட தா ்கக் 
கூறப்ப டு கி றது. அவர்
்கழை வவளி யேறற தலி
்பான்கள் முடிவு வெய் துள்
ைார்்கள்.

ஆப்கா னிஸ்தான ஆட
சிழே தலி ்பான்கள் ழ்கப
்பற றி விட்ட னர். அவர்்க ளு
்டன யெர்ந்து ஐ.எஸ்., 
லஸ்்கர்– இ– வதாய்்பா மற
றும் வெய்ஸ்– இ– மு ்க மது 
தீவி ர வா தி ்க ளும் நுழைந்
து  வி ட ்ட  த ா  ்க க் 
கூறப்ப டு கி றது.

ஆ ப ்க ா  னி ஸ் த ா ழ ன 
வ்பாறுதத வழர தலி ்பான
்கள்தான உள் ளூர்வா சி
்கள். மறற வர்்கள் வவளி நா
டு ்க ழைச் யெர்ந்த வர்்கள். 

ஐ.எஸ். தீவி ர வா தி ்கள், 
ஈராக் மற றும் சிரிோ நாடு
்க ளில் உரு வா ன வர்்கள். 
பிற நாடு ்க ளி லும் கிழை
்கழை ்பரப பி யுள்ை னர். 

லஸ்்கர்– இ– வதாய்்பா 
மற றும் வெய்ஸ்– இ– மு ்க
மது இேக்்கத 
தீவி ர வா தி ்கள், ்பாகிஸ்தா
னில் இருந்து வ்காண்டு 
இந் தி ோ வுக்கு எதி ரா்க 
வெேல்்ப டு ்ப வர்்கள் ஆவர்.

முனபு அல்வ ்காய்தா 
தீவி ர வா தி ்க ளுக்கு அழ்டக்
்க லம் அளிதத னர். அவர்
்கள்தான அவம ரிக்்கா வில் 
௨௦ ௦ ௧–ல் தாக் கு தல் ந்டத தி
னர். அதன பிற கு தான தலி
்பான்கள் மீது அவம ரிக்்கா 
ந்ட வ டிக்ழ்க எடுததது.

அழத மன தில் ழவதது 
இம் முழற பிற தீவி ர வா தக் 
குழுக்்கழை அனு ம திக்்க 

மாடய ்டாம் என தலி ்பான
்கள் கூறி யி ருப்ப தா ்கத 
வதரி கி றது. அந்த வழ்க
யில் இந் தி ோ வுக்கு எதி
ரா்க வெேல்்ப ்டக் கூ டிே 
லஸ்்கர்– இ– வதாய்்பா மற
றும் வெய்ஸ்– இ– மு ்க மது 
இேக்்கத தீவி ர வா தி ்கள், 
ஆப்கன மண் ணில் இருந்து 
வவளி யேறறப்ப டு வார் 
்கைா எனற ்கருதது எழுந்
துள்ைது.

அழதபய ்பால ஐ.எஸ். 
தீவி ர வா தி ்க ளும் அப பு றப
்ப டுததப்ப டு வார்்கள் என 
வதரி கி றது. அப்ப டி வோரு 
ந்ட வ டிக்ழ்க எடுக்்கப்ப
டும்ய ்பாது தலி ்பான்க ளுக்
கும், அந்த தீவி ர வா தக் 
குழுக்்க ளுக் கும் இழ்டயே 
யமாதல் ஏற்ப டும் சூை
லும் உரு வா கும்.

தெலுங்கானகா ஆளுநர்

தமிழிசை ைவுநதரராஜன் தாயார் மரணம்
மு.். ஸ்காலின் இரங்ல்

தெட்ரகால் ெஙக் ஊழியர்்ளை 

கத்தி முசையில் மிரட்டி ககாளசளை!
த்காளளையர்்ள அட்்காசம்!! 

சென்னை, ஆக. 18–
வெனழன வெங் குனறம் அருய்க வ்ட

வ்ப ரும்்பாக்்கம் மாத வ ரம் வநடுங்ொ ழல
யில் தனி ோர் வ்படய ரால் ்பங்க் ஒனறு 
உள்ைது. 

யநறறு இரவு மணலி வ்பரிே யதாபபு 
சீனி வாெ வ்பரு மாள் ய்காவில் வதரு ழவச் 
யெர்ந்த சு்பாஷ் ராென என்ப வர் இரவு 
்பணி யில் இருந்தார்.  இவர் ய்கர ைா ழவச் 
யெர்ந்த வர். இவ ரு ்டன புல்லி ழலன 
அனபு ந்க ழரச் யெர்ந்த சீரஞ் சிவி (வேது 
19) என்ப வ ரும் இருந்தார். இரு வ ரும் 
அந்த வ்படய ரால் ்பங்க் கில் உள்ை அழற
யில் தூங்கி வ்காண் டி ருந்தார்்கள்.

அபய்பாது ஒரு வாலி ்பர் தூங்கி வ்காண்
டி ருந்த சு்பாஷ் ராெழன தடடி எழுப பி
னார். திடுக் கிடடு எழுந்த சு்பாஷ் ராென 
எதி ரில் ்டவு ெர் மற றும் டீெர்ட அணிந்து 
இருந்த வாலி ்பர் ஒரு வர் நிற்பழத ்கண்
்டார். அவர் தனது வா்க னத திறகு வ்பட
யரால் ய்பா்ட யவண் டும் எனறு கூறி 
வவளியே அழைதது வெனறார். உள்யை 
சீரஞ் சிவி தூங் கிக்வ ்காண் டி ருந்தார். 

ெறறு தூரத தில் 3 யமாட்டார் ழெக் கிள்
்கள் இருந்தன. அவற றின அருய்க 5 ய்பர் 
நினறு இருந்த னர். திடீ வரனறு அங்ய்க 
குட டி ோழன வா்க னம் ஒனறு வந்தது. 
அதில் இருந்து 5 ய்பர் திபு திபு என 
இறங்கி சு்பாஷ் ராெழன யநாக்கி ஓடி வந்
தார்்கள். 3 ய்பர் ்பை ்ப ைக் கும் ்கததி ழவத
தி ருந்த னர். 

ஒரு வன சு்பாழை ்கததி முழன யில் 
மிரட டிே வாயர வ்படய ரால் ்பங்க் கில் 
இருந்த அழறக்கு அழைதது வெனறான. 
அவ ரு ்டன 5 வாலி ்பர்்க ளும் வெனற னர். 
உள்யை எது வும் அறி ோ மல் தூங் கிக் 
வ்காண் டி ருந்த சீரஞ் சி விழே எழுப பி
னார்்கள். அவர் ்கதத முேனற ய்பாது, ஒரு
வன ்கததி முழன யில் மிரட்டயவ சீரஞ்
சிவி வாே ழ்டத துபய ்பா னான. 

பினபு அழற முழு வ தும் யதடி னார்
்கள். எது வும் கிழ்டக்்கா த தால் அங் கி
ருந்த ்கல்லாபவ்பட டிழே அப்ப டியே 
தூக் கிக்வ ்காண்டு வவளியே வெனறார்
்கள். 

அந்த கும்்ப ழலப்பார்தத தும் சு்பாஷ் 
ராெ னும், சீரஞ் சி வி யும் எது வும் ய்பெ 
முடி ோ மல் ்பேத து ்டன நின றி ருந்த னர். 
்கல்லாபவ்பட டிழே தூக்கி வெனற வன 
தோ ரா்க நின றி ருந்த ழ்பக் கில் ஏறி ே தும் 
அது யவ்க மா்க ்பறந்தது. 

அந்த வா்க னதழத வதா்டர்ந்து இரண்டு 
ழ்பக் கும் குட டி ோழன வா்க ன மும் 

புறப்படடு வெனறு விட்ட
னர். 

சீரஞ் சிவி உ்ட ன டி ோ்க 
ய்பாலீஸ் ்கட டுப்பாடடு 
அழறக்கு த்க வல் கூறி
னார். அயத யந ரத தில் 
சு்பாஷ் ராென ்பங்க் உரி
ழம ோ ை ருக்கு  ந்டந்தழத 
கூறி னார். ெறறு யநரத தில் 
வெங் குனறம் ய்பாலீ ொ ரும் 
்பங்க் உரி ழம ோ ை ரும் ெம்
்பவ இ்டத திறகு வந்து 
யெர்ந்த னர். யநறறு வ்பட
யரால் ்பங்க் கில் யவழலப
்பார்ப்ப வர்்க ளுக்கு ெம்்ப
ைம் வ்காடுக்்கப்பட்டது. 
மீதி இருந்த ்பணதழத ்கல்
லாபவ்பட டி யில் ழவத தி
ருந்த னர். 

அதில் ரூ.10 ஆயி ரத தில் 
இருந்து ரூ.15 ஆயி ரம் 
வழர இருந் தி ருக் கும் என
கி றார்்கள்.  அந்த வ்பட
யரால் ்பங்க் கில் ்கண்்கா
ணிபபு ய்கமரா 
வ்பாருததப்ப்ட வில்ழல 
எனறு வதரி கி றது. இருப பி
னும் அந்த ்பகு தி யில் 
உள்ை ்கண்்கா ணிபபு ய்கம
ராக்்கழை ய்பாலீ ொர் 
ஆய்வு வெய்து வரு கி றார்
்கள். 

** 1௮.8.௨021   மா்ை மு ரசு   ௫
புழலில் ெயங்ரம்:

வக்கீலல சரமாரியா்க வவட்டிய
கும்பல் ்தப்பி ஓட்்டம்!

முனவியைாதம் ்காைணமா்க அைஙய்கறிே சம்பவம்!!
செங் குன்றம், ஆக. 18–

வெனழன அருய்க புை
லில் யநறறு இரவு வக் கீல் 
ஒரு வழர 6 ய்பர் வ்காண்்ட 
கும்்பல் வவடடி ொய்தது 
விடடு தபபி ஓடி விட்டது. 
முன வி யரா தம் ்கார ண மா்க 
ந்டந்த இந்த ெம்வம் வதா்டர்
்பா்க குறற வா ளி ்கழை 
ய்பாலீ ொர்  யதடி வ ரு கி றார்
்கள்.  

வெனழன அருய்க புைல் 
்காந்தி மூனறா வது வதரு
ழவச் யெர்ந்த வர் விக்கி என
கிற குமு ணன (வேது 27). 
இவர் ஆந் தி ரா வில் எல்.
எல்.பி. மூனறாம் ஆண்டு 
்படிதது வரு கி றார். யமலும் 
உேர் நீதி மனறத துக்கு 
வெனறு ்பயிற சி யும் வ்பறறு 
வரு கி றார். இவர் தி.மு.்க 
்கட சி யில் உறுப பி ன ரா்க 
இருந்து வரு கி றார்.  

யநறறு இரவு 11 மணி 
இருக் கும் விக்கி புைல் 
்காந்தி வமயின யராடு அரு
கில் உள்ை குறு கிே ெந்து ஒன
றில் நினறு வ்காண் டி ருந்
தார். அபய ்பாது அவர் 
அருய்க ஆடய்டா ஒனறு 
வந்து நினறது. அதில் 
இருந்து விக் கிக்கு வதரிந்த 
வ்டல்லி ்பாபு என்ப வர் 
இறங் கி னார். அவ ரு ்டன 

வந்த 5 ய்பரும் நினறு 
வ்காண் டி ருந்த விக் கிழே 
திடீ வரனறு ெர மா ரி ோ்க 
வவட்டத வதா்டங் கி னார்
்கள். விக்கி உயி ழரக்ழ்க
யில் பிடித துக்வ ்காண்டு 
இனவ னாரு ெந்து வழி ோ்க 
தப்ப முேனறார். ஆனால் 
வி்டா மல் விரட டிே அந்த 
கும்்பல் அவழர ம்டக்கி ெர
மா ரி ோ்க வவடடி விடடு 
ஆடய ்டா வில் ஏறி தபபி 
வெனறு விட்டது. 

தழல, யதாள்்படழ்ட, 
்கனனம் மற றும் ்கால்்க ளில் 
வவட டுப்பட்ட விக்கி ரத
தம் வொட்ட வொட்ட கீயை 
விழுந்து கி்டந்தார். அவ ரது 
வலது ழ்க நடு வி ரல் துண்
டிக்்கப்படடு கி்டந்தது. அரு
கில் இருந்த வர்்கள் விக்
கிழே ஸ்்டானலி 
ம ரு த  து  வ  ம  ழ ன க் கு 
அனுபபி ழவதத னர். அங்கு 
அவர் தீவிர சிகிச்ழெ பிரி
வில் சிகிச்ழெ வ்பறறு வரு கி
றார். 

த்க வல் அறிந்த புைல் 
ய்பாலீ ொர் ெம்்பவ இ்டத
துக்கு வெனறு ஆய்வு வெய்த
னர். யமலும் மருத து வ ம
ழன யில் சிகிச்ழெ 
வ்பற று வ ரும் விக் கிழே ெந்
திதது விொ ரழண வெய்த

னர். ்க்டந்த யம மாதம் 7–ந் 
யததி விக்கி மற றும் புைல் 
ெக் தி யவல் ந்க ழரச் யெர்ந்த 
வ்டல்லி ்பாபு, திருப பூர் கும
ரன வதரு ழவச் யெர்ந்த ெந்
யதாஷ் ஆகி யோ ரு ்டன லட
சுமி அம்மன ய்காவில் 
3–வது வதரு ெந் திப பில் மது 
அருந் திே ய்பாது அவர்்க
ளுக் குள் த்க ராறு ஏற்பட
்டது. அந்த ெம்்ப வத தில் 
விக்கி ்கத தி ோல் வவடடி 
தாக்்கப்பட்டார். இது 
வதா்டர்்பா்க புைல் ய்பாலீ
ொர் வைக் குப்ப திவு வெய்து 
வ்டல்லி ்பாபு, ெந்ய தாஷ் 
ஆகி யோழர ழ்கது வெய்து 
சிழற யில் அழ்டதத னர். 

இந்த நிழல யில் யநறறு 
வ்டல்லி ்பாபு மற றும் நண்
்பர்்கள் 5 ய்பர் யெர்ந்து விக்
கிழே ெர மா ரி ோ்க வவடடி 
விடடு தபபி வென றுள்ைது. 
விொ ர ழண யில் வதரி ே வந்
துள்ைது. 

இது வதா்டர்்பா்க புைல் 
ய்பாலீ ொர் குறற வா ளி ்கழை 
வழல வீசி யதடி வ ரு கி றார்
்கள். யமலும் அங் குள்ை 
்கண்்கா ணிபபு ய்கம ராக்்க
ளில் ்பதி வான ்காட சி ்கழை 
ஆய்வு வெய் தும் வரு கினற
னர். யதடு தல் யவடழ்ட 
வதா்ட ரு கி றது.  

தமிழக ெட்டெ்ை கூட்டத்தில் இருந்து அ.தி.மு.க.வுக்கு ஆதரவாக ைா.ஜ.க.  
எம்.எல்.ஏ.க்கள் சவளிந்டப்பு செயதனைர்.

உ்டனகுடி அருகக செம்மறிக்குளத்தில் சொடடு நீர் ைாெனை திட்டத்்த தூத்துக்குடி 
மாவட்ட  கசைக்்டர் செந்தில்ராஜ் ஆயவு கமறசகாண்டார்.

சென்னை,ஆக.௧௮
்காங் கி ரஸ் ்கட சி யின 

மூதத தழல வர்்க ளில் ஒரு
வ ரான குமரி அனந்த னின 
மழன வி யும், வதலுங்
்கானா ஆளு ந ரும், புதுச்
யெரி துழண நிழல ஆளு ந
ரு மான ்டாக்்டர் தமி ழிழெ 
ெவுந்த ர ரா ெ னின தாோர்  
கிருஷ்ண கு மாரி வேது 
மூபபு ்கார ண மா்க இனறு 
்காழல ்கால மா னார். அவ
ருக்கு வேது ௭௮. அவ ரது 
மழறவு குறிதது தமி ழிழெ 
ெவுந்த ர ரா ென வவளி யிட
டுள்ை டுவிட்டர் ்பதி வில் 
கூறி யி ருப்ப தா வது:

எனழன ்பார்தது ்பார்தது 
ஊடடி வைர்தத எனது 
தாோர் இனறு அதி ்காழல 
எனழன விடடு பிரிந்து 
வெனறார் என்பழத 
ஆழந்த வருததத து ்டன 
வ த ரி  வி த  து க் வ  ்க ா ள்  கி 
யறன.வாழக்ழ்க யில் நீ 
எந்த அை விறகு உேர்ந்தா
லும் ஏழை, எளிே மக்்க
ளுக்கு உதவி வெய்ேயவ 
இழற வன உனழன 
்பழ்டததார் எனறு வொல்லி 
ந ல் வ  ல ா  ழு க் ்க த  து  ்டன 
வாை ்கற றுக்வ ்கா டுதத வர் 
எனது தாோர். 

என தாோ ரின இறுதி 
ஆழெப்படி ொலி கி ரா மத
தில் உள்ை எனது இல்லத
தில் இனறு மாழல 04.00 
மணி ே ை வில் இறுதி அஞ்
ெ லிக்்கா்க என தாோ ரின 
உ்டல் ழவக்்கப்படடு 
நாழை உ்டல் நல்ல ்டக்்கம் 
வெய்ேப்ப டும் என்பழத 

்கண் ணீ ரு ்டன ்பகிர் கி
யறன.

இவவாறு அந்த இரங்
்கல் ்பதி வில் தமி ழிழெ 
ெவுந்த ர ரா ென கூறி  யுள்
ைார்.

ஸ்டாலின
வதலுங்்கானா மாநில 

்கவர்னர் தமி ழிழெ ெவுந்த ர
ரா ென தாோர் மழற வுக்கு 
தமி ை்க முதல்வர் 
மு.்க.ஸ்்டாலின இரங்்கல் 
வதரி வித துள்ைார்.

அதில் அவர் 
கூறி யி ருப்ப தா வது:–

்காங் கி ரஸ் மூதத தழல
வர் குமரி அனந்த னின 
மழன வி யும் வதலுங்
்கானா ்கவர்னர் தமி ழிழெ 
ெவுந்த ர ரா ெ னின தாோ ரு
மான கிருஷ்ண கு மாரி 
இனறு அதி ்காழல உ்டல்ந
லக் குழற வால் மழறந்தார் 
எனற வெய் தி ய்கடடு 
மிகுந்த யவதழன அழ்டந்
யதன. 

உறற துழணழே இைந்து 
வாடும் குமரி அனந்த னுக்
கும், தாழே இைந்த துே ரத
தில் உள்ை தமி ழிழெ ெவுந்
த ர ரா ெ னுக் கும், அவ ரது 
கு டு ம் ்ப த  தி  ன  ரு க்  கு ம் 
எனது ஆழந்த இரங்்க ழல
யும், ஆறு த ழல யும் வதரி
வித துக் வ்காள் கி யறன.

இவவாறு அவர் கூறி யுள்
ைார். 

ஓ.்பன னீர்வெல்வம்
அ.தி.மு.்க. ஒருங் கி

ழ ண ப ்ப ா  ை ர் 
ஓ.்பன னீர்வெல்வம் வவளி
யிட டுள்ை இரங்்கல் 
வெய்தி:

தமி ழி ழெ யின தாோர் 
கிருஷ்ண கு மாரி மழறவு 
வெய் திக் ய்கடடு துே ர
மும், யவத ழன யும் 
அழ்டந்யதன.  

இந்த இைப பிழன தாங்
கிக் வ்காள் ளும் மன வலி
ழம ழே யும், வநஞ் சு று தி
ழே யும் அவர்்க ளுக்கு 
வைங் கி்ட இழற வழன 
இழறஞ் சு கி யறன. கிருஷ்
ண கு மா ரிழே இைந்து 
வருந் தும் ்டாக்்டர் தமி
ழிழெ ெவுந்த ர ரா ெ னுக்
கும் ,கும  ரி  அ  னந்த  னுக் 
கும், அவர்தம் 
குடும்்பததா ருக் கும் எனது 
ஆழேத இரங்்க ழல யும், 
அனு தா ்பத தி ழன யும் வதரி
வித துக் வ்காள் கி யறன. 
அனனா ரது ஆனமா இழற
வன திரு வடி நிை லில் 
இழைப்பாற எல்லாம்
வல்ல இழற வழன யவண்
டு கி யறன.

இவவாறு அவர் குறிப
பிட டுள்ைார்.

புதுழவ முதல்வர் 
ரங்்கொமி, மத திே மந் திரி 
முரு ்கன தமி ை்க ்பா.ெ.்க. 
தழல வர் அண்ணா ம ழல
யும் இரங்்கல் வதரி வித துள்
ை னர். யமலும் ெமத துவ 
மக்்கள் ்கை்க தழல வர் எர்
ணா வூர் நாரா ே ணன, 
வ்பருந்த ழல வர் மக்்கள் 
்கடசி தழல வர் என.ஆர்.
தன ்பா லன, இந் திே நா்டார்
்கள் ய்பர ழமபபு தழல வர் 
ரா்கம் ெவுந்த ர ்பாண் டி ேன 
ஆகி யோர் தனிதத னி ோ்க 
இரங்்கல் வதரி வித துள்
ைார்்கள். 

வி.ஜி.ெந்ய தா ெம்
இலக் கி ேச் வெல்வர் 

்டாக்்டர் கும ரி அ னந்த னின 
துழண வி ோ ரும், ஆளு நர் 
தமி ழிழெ ெவுந்த ர ரா ெ
னின தாோ ரு மான  கிருஷ்
ண கு மாரி  ்கால மான  வெய்
தி ே றிந்து  மி்க வும் 
யவத ழன ே ழ்டந்யதன. 
அவழர இைந்து வாடும் 
அ ண் ண ா ச் சி 
கு ம  ரி  அ  னந் த  னு க்  கு ம்  
அனபு  ம்கள்  தமி ழிழெ  
ெவுந்த ர ரா ென  மற றும்  
குடும்்பத தி னர்  அழன வ
ருக் கும் விஜிபி 
குடும்்பத தின ொர் பில் 
ஆழந்த இரங்்கழல வதரி
வித துக் வ்காள் கி யறன. 
அவ ரின ஆதமா ொந் தி ே
ழ்டே இழற வழன யவண்
டு கி யறன என று வதா ழி ல
தி ்பர் வி.ஜி.ெந்ய தா ெம் 
வதரி வித துள்ைார்.

நீட ்ெர்வில்  இருந்து விலக்கு: 

நடப்பு கூட்டத் கதாடரிலேலய 
ைட்ட முன்  வடிவு ககாண்டு வரப்்படும்

சட் சளெயில் 
மு.்.ஸ்காலின் அறிவிப்பு

சென்னை, ஆக. 18–
ந்டபபு கூட்டத வதா்ட ரி

யலயே நீட யதர்வு விலக்கு 
வதா்டர்்பான ெட்ட முன 
வடிவு ந்டபபு கூட்டத 
வதா்ட ரி யலயே வ்காண்டு 
வரப்ப டும் எனறு தமி ை்க 
ெட்ட ெழ்ப யில் முதல்வர் 
ஸ்்டாலின கூறி னார்.

 ‘நீட விவ ்கா ரம் குறிதது 
ெட்ட மனற உறுப பி னர் உத
ே நிதி ஸ்்டாலின ய்பசி ே
தறகு  முத ல ழமச்ெர் மு.்க. 
ஸ்்டாலின அளிதத ்பதில் 
வரு மாறு:–

இங்ய்க எனக்கு முன
னால், தன னு ழ்டே ்கன
னிப ய்பச்ழெ ்பல்யவறு 
ய்காரிக்ழ்க ்கள் அ்டங் கிே 
வழ்க யியல ்பல வினாக்
்கழை எல்லாம் வதாடுதது, 
இங்ய்க உறுப பி னர் உத ே
நிதி ய்பசி யி ருக் கி றார்.  
எனயவ, அந்தப 
பிரச்  சி  ழன ்க  ளுக்வ்கல் 
லாம் ெம்்பந்தப்பட டி ருக்
கிற துழற யி னு ழ்டே  
அழமச்ெர்்க ளி ்ட மி ருந்து, 
மானி ேக் ய்காரிக்ழ்க 
விவா தங்்க ளினய ்பாது, 
அ த ற  கு  ரி ே 
விைக்்கங்்க ழைப வ்பற
லாம்.  ஆனால், 
முக் கி ே மான ஒனறு; ‘நீட’ 
பிரச் சிழன குறிதது அவர் 
இங்ய்க அழுததந் தி ருதத
மா ்கக் குறிப பிட டுச் வொன
னார்.  

நீட பிரச் சி ழன ழேப 
வ்பாறுதத வ ழர யில், ்கட
சிப ்பாகு ்பா டு ்கழை எல்
லாம் மறந்து, அழன வ ரும் 
ஒனறு யெர்ந்து, அதற்கா ்கக் 

குரல் வ்காடுக்்க யவண் டு
வமனற நிழல யியல நாம் 
இருக் கி யறாம்.  அதில் 
எந்த மாறற மும் கிழ்ட
ோது.  அந்த அடிப்ப ழ்ட யி
யல தான, யதர்தல் யநரத
தியல நாங்்கள் 
உறு தி வமாழி தந்ய தாம்.  
‘திரா வி்ட முனயனறறக் 
்கை ்கம் ஆட சிக்கு வந்த வு
்டன, ‘நீட’ யதர் வி லி ருந்து 
விலக்கு வ்பறு வ து தான 
நம் மு ழ்டே லட சி ே மா்க 
இருக் கும்.  அது கு றிதது 
நிச்ெ ே மா்க நாங்்கள் ந்ட வ
டிக்ழ்க எடுபய ்பாம்’ எனறு 
உறு தி வமாழி தந் தி ருக் கி
யறாம்.    

அத னால்தான நாங்்கள் 
ஆட சிக்கு வந்த வு ்டயன, 
இது ்பறறி அலசி 
ஆராய்ந்து, வ்பாது மக்்க ளு
ழ்டே ்கருத து ்க ழை வேல்
லாம் ய்கடடு, ஆய்வு அறிக்
ழ்கழே  அர சுக்கு வைங் கி்ட 
ய வ ண்  டு  வ மன று 
வொல்லி, ஓய்வு வ்பறற நீதி
ே ர ெர் ஏ.ய்க ராென தழல
ழம யியல ஒரு குழு 
அழமக்்கப்படடு, அவ
ரும் அந்தப ்பணிழே 
நிழற யவறறி, ஒரு அறிக்
ழ்க ழேத தந் தி ருக் கி றார்
்கள்.  தறய ்பாது அந்த 
அறிக்ழ்க ெட்ட ரீ தி ோ ்கப 
்பரி சீ லிக்்கப்படடு, இந்தக் 
கூட்டத வதா்ட ரி யலயே 
அதற கு ரிே ெட்ட முனவ
டிவு வ்காண்டு வரப்ப டும் 
என்ப ழதத வதரி விதது, 
அமர் கி யறன.  

இவவாறு அவர் ்பதில் 
அளிததார்.

அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு

அனி்தா வபயலர 
சூட்்ட வவண்டும்

உெயநிதி ஸ்காலின்  ்ெச்சு
சென்னை,ஆக.௧௮

அரி ே லூர் அரசு மருத து
வக் ்கல் லூ ரிக்கு நீட 
ஒழிபபு ய்பாராளி அனிதா 
வ்பேழர சூட்ட யவண்
டும் என வும், நீட யதர்
வுக்கு எதி ரா்க ய்பாரா டி ே
வர்்கள் மீது ய்பா்டப்பட்ட 
வைக் கு ்கழை திரும்்ப 
வ்பற யவண் டும் என வும் 
தி.மு.்க. ெட்ட மனற உறுப
பி னர் உத ே நிதி ஸ்்டாலின 
மு த  ல  ழ ம ச் ெ  ரு க் கு 
ய ்க ா ரி க் ழ ்க 
விடுத துள்ைார். 

2021– 22ம் ஆண் டுக்
்கான திருததப்பட்ட நிதி
நிழல அறிக்ழ்க மற றும் 
யவைாண் நிதி நிழல 
அறிக்ழ்க மீதான விவா தத
தில் யெப்பாக்்கம் – திரு
வல் லிக்ய்கணி திமு்க ெட
்ட மனற உறுப பி னர் 
உத ே நிதி ஸ்்டாலின  
இனறு ்கன னிபய்பச்ழெ 
வதா்டங் கி னார். 

அவர் ய்பசி ே தா வது:
வ்படய ரால் விழல 

குழறபபு, அழனதது ொதி
யி ன ரும் அர்ச்ெ ்கர் ஆ்க
லாம் திட்டம், மக்்க ழைத 
யதடி மருத து வம் உள்
ளிட்ட ்பல்யவறு திட்டங்்க
ைால் மறற மாநி லங்்க
ளுக்கு முனய னா டி ோ்க 
தமிழநாடு தி்கழ கி றது. 

்க்டந்த ்பததாண்டு ்கால 
ஆட சி யில் வெனழனழே 
யமம்்ப டுதத அ.தி.மு.்க. 

அரசு எந்த திட்ட மும் 
வ ெ ே ல் ்ப  டு த த ப ்ப  ்ட 
வில்ழல . தி.மு.்க. ஆட சி
ே ழமந்த பிறகு மீண் டும் 
சிங்்கா ரச் வெனழன திட
்டம் வ்காண் டு வ ரப்பட
்டது வர யவற்கததக்்கது. 

தமிழநாட டின தழல
ோே பிரச் சி ழன ோன நீட 
யதர்வால் அனி தா வில் 
வதா்டங்கி 16 மாண வர்
்கள் தறவ ்காழல வெய்து 
வ்காண்டு உள்ை னர். ்கரு
ணா நிதி, வெே ல லிதா 
ஆட சி யின ய்பாது வராத 
நீட யதர்வு ்க்டந்த ஆட சி
யின நிர்வா்க சீர்ய்கட்டால் 
தான வந்தது . நீட யதர்வு 
என்பது தமிழநாட டில் 
உள்ை அழனதது தரபபு 
மக்்க ளுக் கும் ்பாதிபபு ஏற
்ப டுத து வ தால் நாம் அழன
வ ரும் ஒருங் கி ழணந்து 
வெேல்்படடு நீட யதர்வு 
ரதது என்பழத ஒரு இேக்
்க மா்க எடுத துச் வெல்ல 
யவண் டும். 

அரி ே லூர் அரசு மருத து
வக் ்கல் லூ ரிக்கு நீட 
ஒழிபபு ய்பாராளி அனி தா
வின வ்பேழர சூட்ட 
யவண் டும். நீட யதர் வுக்கு 
எதி ரா்க ய்பாரா டி ே வர்்கள் 
மீது ்க்டந்த ஆட சி யில் 
ய்பா்டப்பட்ட வைக் கு ்கள் 
அழனதழத யும் ரதது 
வெய்ே யவண் டும். இவ
வாறு  உத ே நிதி ஸ்்டாலின 
ய்பசி னார்.

்ன்னி ்ெச்சு விவ்காரம்:

்பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.வின்
லகாரிக்சகசய ஏற்ற ை்பாநாயகர்

சென்னை,ஆக.௧௮
ெட்டெழ்பயில் இனறு ்பா.ெ.்க. எம்.எல்.ஏ. வானதி 

சீனிவாென ய்பசினார். அபய்பாது அவர் ய்பசிேதாவது:
ெட்டெழ்பயில் முதனமுதலில் ய்பசுவழத 

்கனனிபய்பச்சு எனறு உறுபபினர் குறிபபிடுகிறார்்கள். 
்கனனிோ எனற ெமஸ்கிருத வார்ழதயிலிருந்து தான 
்கனனி எனற வார்தழத உருவானது. ்கனனி வ்பண்்கள் 
எனறாயல அது இைம் வ்பண்்கழை குறிக்கும். எனயவ 
்கனனிபய்பச்சு குறிபபி்ட யவண்்டாம் முதல் ய்பச்சு, 
அறிமு்க ய்பச்சு எனறு குறிபபிட்டால் நா்கரீ்கமா்க 
இருக்கும் .

இவவாறு வானதி சீனிவாென ய்பசினார்.
அவரது ய்காரிக்ழ்கழே ஏற்பதா்க ெ்பாநாே்கர் அப்பாவு 

அறிவிததார்.

மளனவி மர்ம மரணம்:

ைசிதரூர் எம்.பி. விடுதசே!
த்ல்லி நீதிமன்்றம் தீர்ப்பு!!

புதுச்டல்லி, ஆக. 18-
ெசிதரூர் எம்.பி.யின 

மழனவி சுனந்தா புஸ்்கர், 
வ்டல்லியில் உள்ை ஓர் 
ஓட்டலில் பிணமா்க 
கி்டந்தார். இந்த மர்ம 
மரணம் ெர்ச்ழெழே 
ஏற்படுததிேது. ெசிதரூர் 
எம்.பி. மீது வைக்கு 
ய ்ப ா ்ட ப ்ப ட ்ட து . 
இந்நிழலயில் அவழர 
விடுதழல வெய்து வ்டல்லி 
நீதிமனறம் இனறு 
தீர்ப்பளிததது. 

்க்டந்த 2014ஆம் 
ஆண்டு ெனவரி 17ம் 
யததி, திருவனந்தபுரம் 
வதாகுதி  ்காங்கிரஸ் எம்.
பி. ெசி தரூரின மழனவி 
சுனந்தா புஷ்்கர் 
வ்டல்லியில் உள்ை 
வொகுசு விடுதியில் 

ெ்டலமா்க மீட்கப்பட்டார். 
அவரின மரணம் 

வதா்டர்்பா்க ெசி தரூர் மீது 
ெந்யத்கம் எழுந்த நிழல 
யில், அவர் மீது இந்திே 
தண்்டழனச் ெட்டம் 498
ஏ, ( திருமண ரீதிோன 
வ்காடுழம) 306 ( த 
றவ்காழலக்கு தூண்டுதல்) 
ஆகிே பிரிவு்களின கீழ 
வ்டல்லி ்காவல்துழற 
யினர் வைக்குப்பதிவு 
வெய்தனர்.   இந்த வைக்கு 
மீதான விொரழண 
வ்டல்லி சிறபபு நீதி 
மனறததில் நழ்டவ்பறறு 
வந்தது.  இந்த நிழலயில்,  
சுனந்தா புஷ்்கர் மரண 
வைக்கில் இருந்து ெசிதரூர் 
எம்.பிழே விடுவிதது 
வ்டல்லி சிறபபு  நீதிமனறம் 
உததரவிடடுள்ைது.



முரசம்
18.8.2021

தமிழகத்துக்கு நல்லததார் திட்டம்!
தமிழ்நாட்டின் இந்து அறநிலையத்துலறயின் கீழ 

இயங்கும் க�நாவில�ளில அலைத்து சநாதியிைலையும் 
அர்சச�ைநாக்கும் திட்்டத்லத தமிழ� அைசு சசயல்படுத்தி 
வருகிறது. புதிதநா� ்பயிற்சி ச்பற்ற 24 க்பர உட்்ப்ட 58 
அர்சச�ர�ள் சமீ்பத்தில நியமிக்�ப்பட்்டநார�ள். இதற்�நாை 
ஆலை�லை முதைலை்சசர மு.�.ஸ்டநாலின் 
வழங்கியிருக்கிறநார. ஏற்�ைகவ ்பணியில இருந்த 
அர்சச�ர�ள் நீக்�ப்பட்டு அவர�ளுக்குப ்பதிைநா� புதிய 
அர்சச�ர�ள் நியமிக்�ப்பட்டுள்ைைர என்று குற்ற்சசநாட்ல்ட 
தமிழ� அைசு ைறுத்துள்ைது. ஏற்�ைகவ ்பணியில இருந்த 
எந்த ஒரு அர்சச�ரும் நீக்�ப்ப்டவிலலை என்று இந்து 
அறநிலையத்துலற அலை்சசர பி.க�.கச�ர்பநாபு உறுதிப்ப்ட 
கூறியுள்ைநார. 

அலைத்து சநாதியிைரும் அர்சச�ைநா�ைநாம் என்ற 
அைசநாலையின் கீழ க�நாவில அர்சச�ர ்பயிற்சிப்பள்ளியில 
்பயின்று கதரவு சசயயப்பட்்ட அலைத்து சநாதியிலை கசரந்த 
24 அர்சச�ர�ள், பூசநாரி�ள், ்பட்்டநா்சசநாரியநார�ள், ஓதுவநார�ள் 
உள்ளிட்க்டநாருக்கு ்பணியநாலை வழங்�ப்பட்டுள்ைது. 
அலைத்து சநாதியிைரும் அர்சச�ைநா� கவண்டும் என்ற 
க�நாரிக்ல� சமூ� நீதிலய வலியுறுத்து்பவர�ைநால 
சதநா்டரந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது. அம்க்பத்�நார 
தலைலையில 1927–ல ் ்டந்த ை�த் க்பநாைநாட்்ட ைநா்நாட்டில 
அலைத்து சநாதியிைரும் அர்சச�ைநாகும் வல�யில சட்்டம் 
இயற்றப்ப்ட கவண்டும் என்று தீரைநாைம் 
நிலறகவற்றப்பட்்டது. தமிழ்நாட்டில சுயைரியநாலத 
இயக்�த்திைர அலைத்து சநாதியிைரும் அர்சச�ைநா� 
கவண்டும் என்று க�நாரி வந்தைர.

இலதயடுத்து �ருைநாநிதி ஆட்சிக் �நாைத்தில 1970 
டிசம்்பர 2–ம் ் நாளில தமிழ்நாடு சட்்ட ைன்றத்தில இதற்�நாை 
சட்்டம் இயற்றப்பட்்டது. அந்த சட்்டத்தில அர்சச�ர வநாரிசு 
உரிலை ஒழிக்�ப்படுவதநா�வும், உரிய ்பயிற்சி ச்பற்ற 
அலைவரும் அர்சச�ைநா�ைநாம் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது. 
இந்திய உ்சச நீதிைன்றத்தில ்்டந்த வழக்கின் முடிவில 
அர்சச�ர வநாரிசு உரிலை ஒழிக்�ப்படுவலத ஏற்்பதநா�வும், 
அலைவரும் அர்சச�ைநா�ைநாம் என்ற சட்்டபபிரிவு சசலைநாது 
என்று கூறியது. க�ைைத்தின் ஈழவர சநாதிலய்சகசரந்த 
ஒருவர 1993–ல அர்சச�ைநா� நியமிக்�ப்பட்்டநார. இலத 
எதிரத்து சதநா்டைப்பட்்ட வழக்கில இந்திய உ்சச 
நீதிைன்றத்தின் இரு நீதியைசர�ள் ச�நாண்்ட அைரவு 
அர்சச�ைநா� நியமிக்�ப்ப்ட சநாதி ஒரு குறிபபிட்்ட சநாதிலய 
கசரந்தவைநா� இருக்� கவண்டும் என்று வற்புறுத்துவது 
முதன்லையநாை கூறநா� இருக்� கவண்டியதிலலை என்று 
கூறியது. 

இந்திய தீரபபின் அடிப்பல்டயநா�க் ச�நாண்டு �ருைநாநிதி 
ஆட்சிக் �நாைத்தில 2006 கை 23–ல தமிழ்நாடு சட்்ட சல்பயில 
இந்துக்�ளின் உரிய ்பயிற்சியும், தகுதியும் உள்ை 
அலைவரும் அர்சச�ைநா�ைநாம் என்ற சட்்டம் இயற்றப்பட்்டது. 
இதன் அடிப்பல்டயில அலைத்து சநாதியிைலையும் கசரந்த 
206 க்பருக்கு அர்சச�ர ்பயிற்சி அளிக்�ப்பட்்டது. இலத 
எதிரத்து சதநா்டைப்பட்்ட வழக்கில உ்சச நீதிைன்றம் ஆ�ை 
்பயிற்சி ச்பற்ற 206 க்பலை அர்சச�ைநா� நியமிக்�க் கூ்டநாது 
என்று கூறவிலலை. ஆைநால ஒரு குறிபபிட்்ட க�நாவிலில 
ஆ�ை விதிப்படி எந்த பிரிவிைர க�நாத்திைத்திைர �நாைம் 
�நாைைநா� இருந்து வருகிறநார�கைநா, அவர�கை அர்சச�ர�ைநா� 
நியமிக்�ப்ப்ட கவண்டும் என்று தீரபபு வழங்கியது.

இந்த குழப்பைநாை தீரபபுக்குப பிறகு அர்சச�ர ்பணியில 
தலித்துக்�ள், பிற்்படுத்தப்பட்க்டநாருக்கு 32 சதவீத 
இ்டஒதுக்கீட்டின் ்படி க�ைை அைசு அர்சச�ர ்பணி நியைை 
ஆலைலய வழங்கியது. இதன் பிறகு தமிழ� 
அறநிலையத்துலறயநால பிற்்படுத்தப்பட்்ட சநாதியிைலை 
கசரந்த ஒருவர க�நாவில பூசநாரியநா� ்பணியில 
அைரத்தப்பட்்டநார. தற்க்பநாது அலைத்து சநாதியிைரும் 
அர்சச�ர�ள் ஆ�ைநாம் என்ற திட்்டத்தின் ்படி அர்சச�ர 
்பயிற்சி ச்பற்றவர�ளில 35 வயதுக்குட்்பட்்டவர�ள் 
அர்சச�ர�ைநா� முதலில நியைைம் சசயயப்படுவநார�ள் 
என்று சதரிவிக்�ப்பட்டுள்ைது. 

தமிழ� அைசின் இந்த திட்்டத்துக்கு சுபபிைைணியசநாமி 
எதிரபபு சதரிவித்துள்ைநார. க�நாரட்டுக்கு சசலவதநா�வும் 
அறிவித்துள்ைநார. ஆைநால இந்த மிைட்்டலுக்கு எலைநாம் 
தமிழ� அைசு அடிப்பணியநாது என்று இந்து அறநிலையத்துலற 
அலை்சசர பி.க�.கச�ர்பநாபு ்பதிைடி ச�நாடுத்திருக்கிறநார.

 சமூ� நீதிலய ்பநாழநாக்கும் முயற்சியில யநார ஈடு்பட்்டநாலும், 
அவர�ள் முயற்சி முறியடிக்�ப்படும் என்று முதலவர 
ஸ்டநாலின் கூறியுள்ைநார. அலைத்து சநாதியிைரும் அர்சச�ைநா� 
முடியவிலலைகய என்்பது ச்பரியநார ச்ஞ்சில லதத்த முள். 
�லைஞர வழியில ச�நாண்டு வந்து 
்ல்டமுலறப்படுத்தியிருக்கிகறநாம் என்று முதலவர 
ஸ்டநாலின் சதரிவித்திருக்கிறநார. அலைத்து சநாதியிைரும் 
அர்சச�ைநா�ைநாம் என்்பது சமூ� நீதிலய நிலை்நாட்டுகிற 
்லைசதநாரு திட்்டைநாகும். அதலை வைகவற்க்பநாம். 

           ta
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நெல்லைஅருகே

த�ொழிலொளிக்கு த�ொலல மிரட்டல்!
ச்லலை, ஆ�.18–

நெல்லை அருகே கேவர்
கு ளம் க�ோலீஸ் சர ேம் வீர ம
ணி ெோ ய ேோ பு ரத்ே கசர்்நே
வர் அண்ோ து்ர. இவ ரது 
மேன் முத து �ோணடி(40). 

இவ ருக் கும் ேழு கு ம்லை 
கரோட்டை கசர்்நே சோமி என்
� வர் மேன் வன ரோஜ்(48) 
என்� வ ருக் கும் ஏறே னகவ 
முன் வி கரோ ேம் இரு்நது வ்ந
ேது. சம்� வதேன்று வன் னி
கேோ கன்நே லில உளள மதுக்
ே்டை அரு கில 
முத து �ோணடி நின்று 
நேோண டி ரு்நே க�ோது அங்கு 

வ்நே வன ரோஜ் அரி வோ்ள 
ேோடடி நேோ்லை மிரடடைல 
விடுத துளளோர்.

 இ்ே மன தில ்வதது 
நேோணடு முத து �ோண டி யும் 
ேோன் ்வத தி ரு்நே அரி
வோ்ள ேோடடி வன ரோ
ஜூக்கு நேோ்லை மி ரடடைல 
விடுத துளளோர்.

இது நேோ டைர்�ோே இரு ே
ரப் பி ன ரும் கேவர் கு ளம் 
ேோவல நி ் லை யத தில புேோர் 
நசயயப்�டடைது. க�ோலீ சோர் 
இரணடு க�ர் மீதும் வழக் கு
� திவு நசயது விசோ ர்் 
ெடைததி வரு கின்்ற னர்.

சசி�ைநாவின் பிறந்த்நாலைசயநாட்டி ்பநாலை ்பகுதி அைமு� சநாரபில ஏலழ, எளிய 
ைக்�ளுக்கு ்ைத்திட்்ட உதவி�லை ைநாவட்்ட ச்பநாறுப்பநாைர ச்லலை ்பைைசிவன் 
வழங்கிைநார. அருகில அலவத்தலைவர தநாலழ மீைநான், ்பகுதி சசயைநாைர ைகைஷ், ஆவின் 
அன்ைசநாமி ஆகிகயநார உள்ைைர.

ராஜீவ்நோ்லைவழக்கு:

7  பேர் விடுதலையில் 
மத்திய அரசு தலையாக இருக்கிறது! 
்வகோகுற்றசசாட்டு!!

ைதுலை, ஆ�.18– 
ந சன் ் ன  யி  லி  ரு்ந து 

விமோ னம் மூலைம் மது்ர 
வ்நே ம.தி.மு.ே. ந�ோதுச்
நச ய லைோ ளர் ்வகேோ வி
டைம்    ேமி ழ ேத தில முரு ேன் 
ெளினி உள ளிடடை 7 க�ர் 
விடு ே ் லை யில சுப் ரீம் 
கேோர்ட சமீ �த தில 14 
ஆ ண  டு  ே ள 
சி்்றதேணடை்ன அனு �
விதே வர்ேள மோநிலை அரகச 
விடு ே்லை நசயய லைோம் 
என உச்ச நீதி மன்்றம் தீர்ப்பு 
வழங் கி யது  குறிதது நசய
தி யோ ளர்ேள கேடடை னர். 

அப்க �ோது அவர் கூறி ய ேோ
வது:– 

இேறகு முன்�ோ ேகவ 
தூக் குதேணடை ் ன்ய நீதி
மன்்றம் ரதது நசயது சேோ சி
வம் நீதி � தி யோே இரு்நே
க�ோது இவர்ே்ள 
விடு ே்லை நசயய லைோம் 
என்று தீர்ப்பு வழங்கி உள
ளோர். 

உடைகன மோநிலை அரசு 
மூன்க்ற ெோளில தீர்மோ னம் 
நி்்ற கவறறி அ்ே ேவர்
ன ரி டைம் அனுப்பி ்வத
ேது. ஆனோல ேவர்னர் 
அ்ே குப்்� யில க�ோட

டு விடடைோர். ேறக �ோது ேமி
ழே அரசு 7 க�்ர விடு
ே்லை நசயய மத திய அரசு 
ே்டை யோே இருக் கி ்றது 
மோநிலை அர சுக்கு அழுதேம் 
நேோடுக் கி ்றது. 

அ்னதது சோதி யி ன ரும் 
அர்ச்ச ேர் ஆே லைோம் என்்ற 
சடடைம் இ்ந தி யோ விறகே 
வழி ேோடடைக் கூ டிய சமூ ே
நீதி ஆகும்.   நேோடை ெோடு 
நேோ்லை என்�து �டு � யங்
ேர �ோே ே மோன நேோ்லை யோ
கும் .அங்கே � ்ம் மற
றும் ெ்ே ேள ஆவ ்ங்ேள 
இருப்� ேோே நி்னதது 
ெடை்நே நேோ்லை யோ கும். 
இவவோறு அவர் கூறி னோர்.

நிரந்தரந�ாதுசநசயலைாளகர

தெல்லலயில் சசி�லொவுக்கு ஆ�ரவொ� 
ஒட்டப்பட்ட சுவதரொடடியொல் ்பர்பரபபு!

ச்லலை, ஆ�.18–
நெல்லை யில சசி ே லைோ

வுக்கு ஆே ர வோே �ர � ரப்பு 
சுவ நரோட டி ேள ஒடடைப்�ட
டுளளது.

ேமி ழ ேத தின் முன்னோள 
முேலவர் நஜய லை லி ேோ வின் 
கேோழி யோன சசி ே லைோ வின் 
67–வது பி்ற்நே ெோள விழோ 
இன்று நேோணடைோ டைப்
�டடைது. 

இ்ே நயோடடி அம்மோ 
மக்ேள முன்கனற்ற ேழ ேம் 
மற றும் சசி ேலைோ க�ர்வ 
சோர் பில நெல்லை மோெ ேர் 
மற றும் மோவடடைம் முழு வ
தும் சுவ நரோட டி ேள ஒடடைப்
�ட டுளளது. 

அதில �ர � ரப்�ோன வோச

ேங்ே ளும் இடைம்ந�ற
றுளளன. 

துகரோ கி ே ் ள யும், எதி ரி ே
்ள யும் வீழ்த து கவோம், 
அம்மோ வின் மறு உ ரு வகம, 
அதி மு ே– வின் நிர்நேர 
ந�ோதுச் நசய லைோ ளகர, 
ெோ்ளய முேலவகர, மூன்
்றோம் அத தி யோ யகம என்�து 
க�ோன்்ற �லகவறு வோச ேங்
ேள உளளன.

 கமலும் அன்பு, தியோ ேம், 
முயறசி, ேட டுப்�ோடு 
(அ.தி.மு.ே) எனக் கு றிக் கும் 
ேமி ழ ேத தின் ரோஜ மோ ேோகவ 
என்�ன க�ோன்்ற வோச ேங்
ேள ேட சி யி ன ரி ் டைகய �ர
� ரப்்� ஏற� டுததி உள
ளன.

நோடொடுநோ்லை,நோள்ளவழக்கு:

சட்டசபையில அ.தி.மு.க. அமளி–வெளிந்டப்பு!
ஆதரவு ததரிவித்து பா.ஜ.க., பா.ம.க. உறுப்பினரகளும் தெளியேறினர!!

சசன்லை,ஆ�.௧௮
நேோடை ெோடு நேோ்லை– 

நேோள்ள விவ ேோ ரம் 
இன்று சடடை ச ் � யில எதி
நரோ லித ே து. எதிர்ேட சிதே
்லை வர் எடைப்�ோ டி � ழ னி
சோமி சடடை ச ் � யில க�ச 
அனு மதி கேடடைோர். அவர் 
க�ச ச�ோ ெோ ய ேர் அனு ம திக்
ேோ ே ேோல அ.தி.மு.ே. உறுப்
பி னர்ேள அ்வ யி லி ரு்நது 
நவளி ெ டைப்பு நசயே னர். 
வளோ ேத தில நின்று கேோஷம் 
எழுப் பி ய ேோல அவர்ே்ள 
நவளி கயற று மோறு ச�ோ ெோ ய
ேர் உதே ர விடடைோர்.பின்னர் 
எடைப்�ோடி �ழ னி சோமி 
ே்லை ் ம யில அ.தி.மு.ே. 
எம்.எல.ஏ.க்ேள ே்ர யில 
அமர்்நது கேோஷம் எழுப் பி
னோர்ேள. அ.தி.மு.ே.வுக்கு 
ஆ ே  ர  வ ோ ே 
�ோ.ஜ.ே.,�ோ.ம.ே. எம்.
எல.ஏ.க்ேளும் அ்வ யி லி
ரு்நது நவளி ெ டைப்பு நசயே
னர். 

நீலை கிரி மோவடடைம் கேோத
ே கிரி அருகே முன்னோள 
முேல அ்மச்சர் நஜய லை
லிேோ, அவ ரது கேோழி சசி ே
லைோ வுக்கு நசோ்நே மோன 
நேோடை ெோடு  எஸ்கடைட டில 
24.4.2017 அன்று ேோவ
லைோளி ஓம்� ே தூர் நேோ்லை 
நசயயப்�டடைோர். கமலும் 
அ்நே எஸ்கடைட �ங்ே ளோ
வில இரு்நே ந�ோருடேள 
நேோள்ள அடிக்ேப்�ட
டைது.இது நேோடைர்�ோே 
கேரள மோநி லைத்ேச் கசர்்நே 
சயோன், மகனோஜ், மகனோஜ்
சோமி, ஜித தின்ரோய, திபு, சதீ
சன், சம் சீர் அலி, பிஜின், 
ச்நக ேோஷசோமி, உே ய கு மோர் 
ஆகிய 10 க�்ர கேோதே கிரி 
க�ோலீ சோர் ் ேது நசயே னர்.

ேோர் டி்ர வர் சோவு
கமலும் இ்நே வழக் கில 

நேோடைர் பு ் டைய நஜய லை லி
ேோ வின் ேோர் டி்ர வர் ேன ே
ரோ்ஜ க�ோலீ சோர் கேடி னர். 
2017–ம் ஆணடு ஏப்ரல 28–

்ந கேதி கசலைம் மோவடடைம் 
ஆத தூர் அருகே ெடை்நே 
சோ்லை வி�த தில ேன ே ரோஜ் 
உயி ரி ழ்நேோர்.

கமலும், நேோடை ெோடு எஸ்
கடைட டில ேணினி ஆப்கரட
டை ரோே �ணி பு ரி்நே திகனஷ 
ேறந ேோ்லை நசயது நேோண
டைோர். இ்நே வழக்கு கேோதே
கிரி நீதி மன்்றத தில இரு்நது 
நீலை கிரி மோவடடை 
நீதி மன்்றத துக்கு மோற்றப்
�டடு விசோ ர்் ெ்டை
ந�றறு வரு கி ்றது.

இ்நே வழக் கில சயோன், 
மகனோஜ் ஆகி கயோ ருக்கு 
நி�்நே்ன ஜோமீன் வழங்
ேப்�டடைது. அவர்ேள ஊட
டி யில இரு்நது வரு கின்்ற
னர். 8 க�ர் ஜோமீ னில 

உளள னர். ேடை்நே 13–்ந 
கேதி ெடை்நே விசோ ர ் ் யில 
சயோன் ேரப் பில வழக் கில 
நேோடைர் பு ் டை ய வர்ே ளி டைம் 
மறு விசோ ர்் ெடைதே 
கவண டும் என்று மோவடடை 
முேன்்ம நீதி � தி யி டைம் 
நேரி விதே னர்.க�ோலீஸ் 
ேரப் பில கூடு ேல விசோ
ர்் ெடைதே கவண டும் 
என்று மனு ேோக்ேல நசய
யப்�டடைது. 

இ்ேதந ேோ டைர்்நது கேோத
ே கிரி க�ோலீ சோர் நீதி மன்்ற 
அனு மதி ந�றறு சயோ னி டைம் 
விசோ ர்் ெடைதே சம்மன் 
அனுப் பி னர்.இ்நே நி்லை
யில கெறறு ஊட டி யில நிலை 
அ� ே ரிப்பு ேடுப்பு ேனி 
பிரிவு து்் க�ோலீஸ் சூப்
பி ரணடு அலு வ லை ேத தில 
(�்ழய க�ோலீஸ் 
சூப் பி ரணடு அலு வ லை ேம்) 
நேோடை ெோடு நேோ்லை வழக்
கில முேல குற்ற வோ ளி யோன 
சயோ னி டைம் நீலை கிரி க�ோலீஸ் 
சூப் பி ரணடு ஆஷிஷ ரோவத, 
குன் னூர் து்் க�ோலீஸ் 
சூப் பி ரணடு சுகரஷ, விசோ
ர்் அதி ேோ ரி யோன கேோத
ே கிரி க�ோலீஸ் இன்ஸ்ந�க்
டைர் கவல மு ரு ேன் ஆகி கயோர் 
விசோ ர்் ெடைததி வோக் கு
மூ லைம் ந�ற்ற னர்.

மோ்லை 3.30 மணி முேல 
6.30 மணி வ்ர 3 மணி 
கெரம் சயோ னி டைம் க�ோலீ
சோர் விசோ ர்் ெடைத தி னர். 
அவர் ரே சிய வோக் கு மூ லைம் 
அளிதேோர்.

எடைப்�ோடி ஆகவ சம்
 இ்நே நி்லை யில நேோடை

ெோடு விவ ேோ ரம் இன்று சட
டை ச ் � யில எதி நரோ லிதே 
து. சடடை ச ் � யில 
திருக் கு ்ற்ள ச�ோ ெோ ய ேர் 
அப்�ோவு வோசிதது 
முடிதே தும் எதிர்ேட சிதே
்லை வர் எடைப்�ோ டி � ழ னி
சோமி சடடை ச ் � யில க�ச 
அனு மதி கேடடைோர். அவ
ருக்கு ச�ோ ெோ ய ேர் அப்�ோவு 
அனு மதி அளிக்ே வில்லை. 
நேோடைர்்நது  எதிர்க்ேடசி 
ே்லை வர் எடைப்�ோடி �ழ னி
சோமி க�சி னோர்.எதிர்க்ேடசி 
ே்லை வர் க�சி யது ஏது வும் 
அ்வ குறிப் பில இருக்ேோது 
என்று ச�ோ ெோ ய ேர் அப்�ோவு 
கூறி னோர். நேோடைர்்நது ச�ோ
ெோ ய ேர் அப்�ோவு சடடை ச ் �
யில க�சி ய ேோ வது:

நேோடை ெோடு விவ ேோ ரம் 
குறிதே வழக்கு 
நீதி மன்்றத தில உளள ேோல 
அனு ம தி யின்றி க�ர ் வ
யில அ.தி.மு.ே.வினர் பிரச்
சி ் ன்ய எழுப்�க் கூ டைோது 
�ேோ ் ே ே்ள நேோணடு 
வ்நது அ்வ யில  அ.தி.
மு.ே.வினர் கூச்சல எழுப் பி
யது. திடடை மிடடை நசயல. 

சடடை மன்்ற வளோ ேத தி லி
ரு்நகே அ.தி.மு.ே. உறுப் பி
னர்ே்ள நவளி கயற்ற உத
ே ர வி டு கி க்றன். 

இவவோறு ச�ோ ெோ ய ேர் 
அப்�ோவு க�சி னோர்.

இ்ே நேோடைர்்நது  அ.
தி.மு.ே. எம்.எல.ஏ.க்ேள 
எழு்நது கேோஷம் எழுப்பி 
அம ளி யில ஈடு �டடை னர். 
பின்னர்  ேங்ேள ்ேயில 
்வத தி ரு்நே �ேோ ் ே ே்ள 
தூக்கி ேோண பிதது விடடு 
அ்வ்ய விடடு நவளி ெ
டைப்பு  நசயவ ேோே கூறி நசன்
்ற னர். 

பின்னர் அ்நே வளோ ேத
தில நின்று கேோஷம் எழுப்
பி னர். இே னோல கூச்சல 
குழப்�ம் ஏற�டடைது. அவர்
ே்ள நவளி கயற று மோறு 
ச�ோ ெோ ய ேர் உதே ர விடடைோர்.
பின்னர் எடைப்�ோ டி � ழ னி
சோமி ே்லை ் ம யில அ.
தி.மு.ே. எம்.எல.ஏ.க்ேள 
ே்லை வோ ்ர் அரங்ேத தில 
ே்ர யில அமர்்நது ேர்்ோ 
க�ோரோடடைத தில ஈடு �டடை
னர். அவர்ேள அ்ன வ ரும் 
ேருப்பு க�டஜ்  அணி்நது 
இரு்நே னர்.ந�ோய வழக்கு 
க�ோடும் தி.மு.ே.அர்ச 
ேண டிக் கி க்றோம். என்்ற   
�ேோ ் ே ே்ள ் ேயில ஏ்நதி 
தி.மு.ே. அர சுக்கு எதி ரோ ே
வும் கேோஷம் எழுப் பி
னோர்ேள.

அப்க �ோது எடைப்�ோ டி � ழ
னி சோமி நசய தி யோ ளர்ே ளி
டைம் கூறும் க�ோது:‘‘

நேோடை ெோடு நேோ்லை, 
நேோள்ள விவ ேோ ரத்ே 
கவண டு நமன்க்ற அரசு 
ந�ரி து � டுத து கி ்றது. நேோடை
ெோடு  நேோ்லை வழக் கில 
என்்ன சிக்ே ் வக்ே சதி 
ெடைக் கி ்றது என்்றோர். 

அ.தி.மு.ே. நவளி ெ டைப்பு 
நசயே பி்றகு �ோ.ஜ.ே. சடடை
மன்்ற ேடசி ே்லை வர் ெயி
னோர் ெோகே்ந தி ரன் எழு்நது 
க�சி ய ேோ வது:

எதிர்க்ேடசி ே்லை வர் மீது 
ந�ோய வழக்கு க�ோடு வது, 
அகே க�ோன்று சடடை மன்்ற  
உறுப் பி னர் மீகே ந�ோய 
வழக்கு க�ோடு வது என்�து  
அச்ச உ்ர்்வ ஏற� டுததி 
இருக் கி ்றது இே்ன ேண
டிதது �ோ.ஜ.ே. சடடை மன்்ற 
உறுப் பி னர்ேள நவளி ெ
டைப்பு நசய கி க்றோம்.

இவவோறு அவர் க�சி
விடடு நவளி ெ டைப்பு நசய
ேோர். –அவ ரு டைன் மற்ற 
�ோ.ஜ.ே. எம்.எல.ஏ.க்ேள 
நவளி ெ டைப்பு நசயே னர்.

இகே ேருத்ே வலி யு
றுததி �ோ.ம.ே.மற றும் 
புரடசி �ோர ேம் ேடசி எம்.
எல.ஏ.க்ேளும் நவளி ெ
டைப்பு நசயே னர்.

ஒருகடாஸ்்தடுப்பூசி

க�ொர�ொனொவுக்குஅதி�
பொது�ொப்பக�ொடுக்�ொது!
ஆய்வில்தேவல!!

புது ச்டலலி,ஆ�.௧௮
நேோகரோனோ அறி குறி 

உ்டை ய வர்ேள மற றும் 
தீவிர �ோதிப்்� நேோணடை
வர்ே ளுக்கு ஒரு கடைோஸ் 
ேடுப் பூசி அதிே �ோது
ேோப்்� வழங்ேோது என்று 
நடைலலி ேனி யோர் மருத து வ
ம்ன ெடைத திய ஆய வில 
நேரி ய வ்ந துளளது.

நடைல லி யில உளள சர் ேங்
ேோ ரோம் மருத து வ ம்ன 
�ணி யோ ளர்ே ளி டைம் மோர்ச் 
1–ம் கேதி முேல மோர்ச் 31 
–ம் கேதி வ்ர தீவி ர மோன 
இரணடைோ வது அ்லை யின் 
சம யத தில இ்நே ஆயவு 
ெடைதேப்�டடைது. 

இ்நே ஆய வின் ே்லை வர் 
மருத து வர் ரூமோ சோத விக், 
அறி கு றி யு டைன் கூடிய 
நேோகரோனோ நேோற றில ஒரு 
கடைோஸ் ேடுப் பூ சி்ய விடை 
இரணடு கடைோஸ் ேடுப் பூசி 
சி்றப்�ோே நசய லைோற று கி ்றது 
என நேரி விதேோர்.

இ்நே ஆய வின் முடி வில 
கூ்றப்�டடு இருப்� ேோ வது:

நேோகரோனோ �ோதிதே வர்ே
ளில, ஒரு கடைோஸ் ேடுப் பூசி 
எடுத துக்ந ேோணடை வர்ே 

ளில அறி குறி உ்டை கயோர் 
12 சே வீ ே மோ ே வும்,தீவிர 
�ோதிப்பு உ்டை கயோர் 2 சே வீ
ே மோ ே வும், ஆக் சி ஜன் உேவி 
கே்வப்� டு கவோர் 0.7 சே
வீ ே மோ ே வும் உளளது. 
இதில இரு கடைோஸ் ேடுப்
பூசி எடுத துக்ந ேோணடை வர்ே
ளில அறி குறி உ்டை கயோர் 
12 சே வீ ே மும், தீவிர 
�ோதிப்பு உ்டை கயோர் 1.2 சே
வீ ே மோ ே வும், ஆக் சி ஜன் 
உேவி கே்வப்� டு கவோர் 
0.4 சே வீ ே மோ ே வும் உள
ளது. ேடுப் பூசி நசலுத திக்
நேோளளோ ே வர்ே ளில அறி
குறி உ்டை கயோர் 14.2 
சே வீ ே மும், தீவிர �ோதிப்பு 
உ்டை கயோர் 3.3 சே வீ ே மோ ே
வும், ஆக் சி ஜன் உேவி 
கே்வப்� டு கவோர் 1.7 சே
வீ ே மோ ே வும் உளளது.

நடைலலி சர் ேங்ேோ ரோம் 
மருத து வ ம ் ன யின் 4,296 
�ணி யோ ளர்ேள ஈடு � டுதேப்
�டடை னர். 

இதில 2,716 க�ர் 
இரணடு கடைோஸ் கேோவி
ஷீலடு ேடுப் பூ சி யும், 623 
க�ர் ஒரு கடைோஸ் கேோவி
ஷீலடு ேடுப் பூ சி யும் நசலுத

தி யி ரு்நே னர். 937 க�ர் 
நேோகரோனோ ேடுப் பூசி 
ந ச லு த  தி க் ந  ே ோ ள ள 
வில்லை. கேோவோக் சின் மற
றும் ் �சர் ேடுப் பூசி நசலுத
திக்ந ேோணடை 20 க�்ர 
இ்நே ஆய வுக் குட� டுதே
வில்லை. 

ம ோ ர் ச்  
1–்நகேதி முேல 31–ம் கேதி 
வ்ர இ்நே 4276 �ணி யோ
ளர்ே ளில 526 க�ர் 
நேோகரோனோ நேோற்றோல 
�ோதிக்ேப்�டடை னர். இவர்ே
ளில 2 சே வீ ேம் க�ர் அறி கு
றி யு டை னும், 822 சே வீ ேம் 
க�ர் கு்்ற வோன அறி கு றி யு
டை னும், 102 சே வீ ேம் க�ர் 
மிே மோன அறி கு றி யு டை னும், 
5 2 சே வீ ேம் க�ர் தீவிர 
�ோதிப் பு டை னும் இரு்நே னர், 

இவர்ே ளில 6 க�ர் 
நேோகரோனோ நேோற றி னோல 
உயி ரி ழ்நே னர். அவர்ே ளில 
5 க�ர் ேடுப் பூசி நசலுத
திக்ந ேோளளோ ே வர்ேள, ஒரு
வர் ஒரு கடைோஸ் ேடுப் பூசி 
நசலுத திக்ந ேோணடை வர். 
இரு கடைோஸ் ேடுப் பூசி 
நசலுத திக்ந ேோணடை எவ
ரும் உயி ரி ழக்ே வில்லை.

இவவோறு அ்நே ஆய வில 
கூ்றப்�ட டுளளது.

நசன்னையில

நீண்டநொட�ளுக்குபின்பு
கு்ைந்தடீசல்வி்ை!

சசன்லை,ஆ�.௧௮ 
நசன்்ன யில நீணடை 

ெோடே ளுக்கு பின்பு டீசல 
வி்லை கு்்ற்நேது.

 ந�ோதுத து்்ற எண
ந்ய நிறு வ னங்ேள 
ந�டக ரோல–  டீ சல வி்லை

ே்ள தின சரி நிர்் யி க் கின்
்றன. 2021ஆம் ஆண டின் 
நேோடைக்ேத தில இரு்நது 
ந�டக ரோல, டீச லின் வி்லை 
நேோடைர்்நது உயர்்நது 
நேோணகடை வ்நேது. 

�லகவறு மோநி லைங்ே ளில 

ந�டக ரோல வி்லை நூறு 
ரூ�ோ ் யக் ேடை்நது விற
�்ன நசயயப்�டடு வரு கி
்றது. நேோடைர்்நது உய ரும் 
ந�டக ரோல, டீசல வி்லை
யோல வோேன ஓட டி ேள ேடும் 
சிர மத திறகு உளளோ கி னர்.

இேற கி ் டை யில ேடை்நே 
13–ம் கேதி ேமி ழே அரசு 
ேோக்ேல நசயே �டநஜட
டில மோநி லைத தில, ந�ட
கரோல வி்லை லிடடை ருக்கு 3 
ரூ�ோய கு்்றக்ேப்� டும் 
என அறி விக்ேப்�டடைது. 
அேன்�டி அன்று இரவு 
முேகலை அது ெ்டை மு
்்றக்கு வ்நேது. 

இே னோல மக்ேள சறறு 
மகிழ்ச்சி அ்டை்நே னர். 
அேன்�டி, ேடை்நே 2 ெோடே
ளோே ஒரு லிடடைர் ந�ட
கரோல ரூ 99.47க்கும், ஒரு 
லிடடைர் டீசல ரூ 94.39க்கும் 
விற� ் ன யோ னது.

இ்ந நி ் லை யில நசன்்ன
யில நேோடைர்்நது 5–வது 
ெோளோே இன்று ஒரு லிடடைர் 
ந�டக ரோல ரூ 99.47க்கு 
விற�்ன நசயயப்� டு கி
்றது.டீசல வி்லை்ய 
ந�ோறுதே வ்ர நசன்்ன
யில 31 ெோடே ளுக்கு பின்னர் 
இன்று டீசல வி்லை லிடடை
ருக்கு 19 ேோசு ேள கு்்ற்நது 
ரூ. 94.20க்கு விற�்ன  
நசயயப்� டு கி ்றது. 

நெல்லை,  ஆக. 18–
நெல்லை சந் திப்பு பாலை

பாக்ா ெகர் பகு தி யில 
தனி ் ார் நகாரி ் ர் பார்சல 
நிறு வ னம் உள்ளது. அங்கு 
கடந்த 10 ொடக ளுககு 
முன்பு ஒரு பார்சல வந்
துள்ளது. அ்த வாங்க 
்ாரும் வர வில்லை. 
இ்த ்  டுத்து நகாரி ் ர் 
நிறு வ னத் தி னர் பார்ச லில 
இருந்த எண் ணுககு 
அ ் ை த்  து ள ்ள  ன ர் . 
ஆனால பதில அளிகக
வில்லை என்று நசாலலைப்
ப டு கி றது. இத னி ் டய் 
நகாரி ் ர் நிறு வ னத் திற்கு 
ஒரு வர் யபான் நசய்து 
அந்த பார்ச லில குடகா 
யபா்தப் நபாருள இருப்
ப தாக நதரி வித் துள்ளார். 

இ்த ்  டுத்து நகாரி ் ர் 
நிறு வ னத் தி னர் தசச ெல
லூர் யபாலீ சா ருககு தக
வல நதரி வித்த னர். 
வி்ரந்து வந்த யபாலீ சார் 
நகாரி ் ர் பார்ச லில 
இருந்த எண் ணில 
நதாடர்பு நகாண்ட யபாது 
அது யபட்ட சாஸ் தி ரி ெ
க்ர யசர்ந்த ரதீஷ்கு மார் 
என்பது நதரி ்  வந்தது. 
இ்த ்  டுத்து பார்ச்லை 
பிரித்த யபாது அதில ரூ.18 
ஆயி ரம் மதிப் புள்ள 
குடகா யபா்தப் நபாருள 
இருந்தது. அத்ன பறி மு
தல நசய்த யபாலீ சார் 
வைககு பதிந்து ரதீஷ் 
கு மா்ர ்கது நசய்து 
விசா ர்ை ெடத்தி வரு
கின்ற னர்.

ªè£Kò˜ ð£˜êL™ °†è£;
ªï™¬ô õ£Lð˜ ¬è¶!

குற்றவாளிேளமீது...
1–ம் ்பக்�த் சதநா்டர்சசி

இங்கே ஒரு 
பி ர ச்  சி  ் ன  ் ய க் 
கி ள ப்  பி  யி  ரு க்  கி  ்ற ோ ர் . 
அேறகு �தில நசோலலை 
கவண டிய ந�ோறுப்பு 
எனக்கு இருக் கி ்றது. 

எங்ேப்�ன் குதி ருக் குள 
இல்லை என்�்ே நிரூ பித
து விடடு, இங்கே யி ரு்நது 
நவளி ெ டைப்பு நசய தி ருக் கி
்றோர்ேள. நேோடை ெோடு 
நேோ்லை – நேோள்ள 
விசோ ர ் ் ் யப் ந�ோறுத
ே மட டிகலை, கேர்ேல ேோலைத
திகலை நேோடுத தி ரு்நே வோக்
கு  று  தி  ் ய த ே ோன் 
இப்க �ோது இ்நே அரசு 
நி்்ற கவற றிக் நேோண டி
ருக் கி ்றகே ேவிர, கவ்றலலை. 

ெள ளி ர விகலை ெ்டை
ந�ற்ற அ்நேக் நேோள்ளச் 
சம்� வத திகலை, அடுதே
டுதது ெ்டை ந�ற றி ருக்ேக்
கூ டிய மர ்ங்ேள, வி�தது 
மர ்ங்ேள க�ோன்்ற்வ 
அப்க �ோகே மக்ே ளி
்டைகய ச்நகே ேத்ே ஏற�
டுத தி யி ரு்நேது.  

அே னோலேோன் அ்நேக் 
நேோள்ள, நேோ்லை 
வழக் கு ேள விசோ ரிக்ே  ப்
�டடு, உண்மக் குற்ற வோ
ளி ேள சடடைத தின் முன்பு 
நி று த ே ப் �  டு  வ ோ ர் ே ள 
என்று ஏறநே னகவ கேர்
ேல கெரத திகலை ெோங்ேள 
வோக் கு றுதி நேோடுத தி ருக்

கி க்றோம். 
அ ே  ன 

டிப்� ் டை
யி க லை , 

மு ் ்ற ப் � டி 
நீதி மன்்றத திகலை அனு மதி 
ந�ற றுதேோன் விசோ ர்் 
ெ்டை ந�ற றுக் நேோண டி
ருக் கி ்றது.  அர சி யல கெோக்
ேதக ேோடு அலலை; மு்்றப்
�டி நீதி மன்்றத திகலை 
அனு ம தி ் யப் ந�றறு, 
நீ தி  மன் ்ற த  தி  னு  ் டை ய 
அனு ம தி கயோ டு ேோன் இ்நே 
விசோ ர்் ெ்டை ந�ற றுக் 
நேோண டி ருக் கி ்றது. 

ஆேகவ, இதில அர சி
யல ே்லை யீகடைோ, �ழி
வோங் கு கி்ற எண்கமோ 
நிச்ச ய மோே இல்லை.  விசோ
ர்் ெ்டை ந�ற றுக் 
ந ே ோ ண  டி  ரு க்  கி  ்ற து .  
அதிகலை கி்டைக்ேக் கூ டிய 
ேே வ லின் அடிப்� ் டை
யில, நிச்ச ய மோே உண
்மக் குற்ற வோ ளி ேள மீது 
ெடை வ டிக்்ே எடுக்ேப்�
டுகம ேவிர, கவறு யோரும் 
இேறகு அச்சப்�டை கவண
டிய �யகமோ, அவ சி யகமோ 
இல்லை.  

இ்நே அரசு நிச்ச ய மோே 
சடடைத தின் ஆட சி்ய 
ெடைத தும். ஆேகவ, நேோடை
ெோடு வழக் கிகலை, நீதி மன்
்றத தின் அனு ம தி கயோடு 
ெடைக் கும் விசோ ர ் ்க்கு, 
‘அர சி யல கெோக்ேதக ேோடு’ 
என்று ஒரு ேளங்ேத்ேச் 
சுமத தி யி ருக் கி ்றோர்ேள. 

அப்� டி யலலை என்� ் ேத 
நேளி வு � டுத து வ ேறேோ ேத
ேோன், ெோன் இ்நே விளக்
ேத்ே இ்நே அ்வ யிகலை 
ெோன் எடுதது ் வத தி ருக் கி
க்றன்.  

ெோன் நேோடைக்ேத தி
கலைகய நசோன்கனன்.  அர
சி யல கெோக்ேதக ேோடு, �ழி
வோங் கு கி்ற கெோக்ேதக ேோடு 
எடுக்ேப்�டடை ெடை வ
டிக்்ே அலலை. 

 நீங்ேகள நசோல லி யி ருக்
கி றீர்ேள; ‘கேர்ேல கெரத
திகலை நசோன்ன உறு தி நமோ
ழி ேள என்ன வோ யிறறு? 
எ்ே யும் நி்்ற கவற்ற  
வில்லை, நி்்ற கவற்ற 
 வில்லை என்று நேோடைர்்நது 
நீங்ேள கேட டுக் நேோண டி
ருக் கி றீர்ேள.    அதிகலை ஒன்
று ேோன் இது. 

 இன் னும் �லை விஷ யங்
ேள இருக் கின்்றன.  
எ ன க வ , 
நீ தி  மன் ்ற த  தி  னு  ் டை ய 
்டைரக்சன்�டி(வழிக்ேோட
டு  ே ல � டி ) , 
நீதி மன்்றத தி னு ் டைய உத
ே ர வின் அடிப்� ் டை யில
ேோன், ெடை வ டிக்்ே எடுக்
ேப்�ட டி ருக் கி ்றகே ேவிர, 
ேனிப்�டடை மு்்ற யில, 
அர சி யல கெோக்ேதக ேோடு 
எடுக்ேப்�டடை ெடை வ
டிக்்ே அலலை என்�்ே 
ெம் மு ் டைய �ோடடைோளி 
மக்ேள ேட சி யி னு ் டைய 
ே்லை வர், ஜி.கே. மணிக்
கும் ெோன் இ்ே வலி யு றுத
திக் குறிப் பிட டுக் ேோட டிடை 
விரும் பு கி க்றன்.

�ோர திய ஜனேோ ேட சி
யின் ே்லை வர் ெயி னோர் 
ெோகே்ந தி ரன், இது ஒரு அச்
சத்ே, ஏற� டுத தி யி ருக் கி
்றது என்று நசோல கி ்றோர்.  
மடி யிகலை ேன மி ரு்நேோல
ேோன் வழி யிகலை �யம் 
இருக் கும்.  எனகவ, 
யோரும் �யப்�டை கவண டி
ய தில்லை; அச்சப்�டை 
கவண டிய அவ சி ய
மில்லை.  

இவவோறு முே லை ் மச்சர் 
மு.ே.ஸ்டைோலின் க�சி
னோர்.

கேலைப்�ா்ளயத்திறகுவந்த

தசனலனை த்பண் மொயம்!
ச்லலை, ஆ�.18–

கமலைப்�ோ்ளயததிறகு வ்நே நசன்்ன ந�ண 
மோயமோனோர்.

நசன்்ன விருேம்�ோக்ேத்ே கசர்்நேவர் ெடைரோஜன். 
இவரது ம்னவி பிகரமோ(55). இவர் நெல்லை 
கமலைப்�ோ்ளயததில உளள ேனது சகேோேரர் வீடடுக்கு 
வ்நதுளளோர். இ்நநி்லையில ேடை்நே 11–்நகேதி பிகரமோ 
வீடடில இரு்நது ேோ்ோமல நசன்றுவிடடைோர். �லை 
இடைங்ேளில கேடியும் அவ்ர �றறி எ்நே ேேவலும் 
கி்டைக்ேோேேோல அவரது மேன் சிவகுமோர்(32) 
கமலைப்�ோ்ளயம் ேோவலநி்லையததில புேோர் நசயேோர். 
க�ோலீசோர் வழக்கு�திவு நசயது மோயமோன பிகரமோ்வ 
கேடி வருகின்்றனர்.
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உலக நன்மைகககாக

பெங்களூரில் ௨,௮௮௦ மணிநேர
ப�ொடர் ம்கொ யொ்கம் ப�ொடஙகியது!

டிசம்பர் ௨௧–ந் தேதி முடியும!!

ஒரு வகாரத்துககுள்

மொணவர்்களுக்கு மொற்றுச் சொன்றி�ழ்
வழங்க நவண்டும்!

்பள்ளிக கல்வித்து்ை உத்ேரவு!!

மைககாரகாஷ்டிரகாவில்

பிரதமர் மமோடிக்கு ம�ோவில்
�ட்டிய போ.ஜ.�. ததோண்டர்!

புது டெல்லி, ஆக.18–
புனேயில்பாஜகத�ாண்

டர்ஒருவர்பிர�மர்நனரந்
திரனமாடிக்குனகாயில்கட்
டியுள்ார்.

புனேநகரின்ஔந்த்பகு
தியில்சிறியஅ்வில்கட்
டபபட்டுள் இந்�க்
னகாயிலில் தஜய்பபூரில்
இருந்து தகாண்டுவரப
பட்டசிவபபுமார்பிளகல்
லில் னமாடியின் சிலை
வடிக்கபபட் டுள்து .

இ�ற்கு மட்டும் ரூ.1.6
ைட்்சம்த்சைவாகியுள்து
என்றுஅக்னகாயிலைக்கட்
டியமயூா்முண்னட(37)
த�ரிவித்�ார்.

இ து
த�ாடர்பாக
மயூர் கூறிய
�ாவது:–
அனயாத்தி

யில் ராமர்
ன க ா யி ல்
கட்ட நடவ
டிக்லகஎடுத்
�து உளபட

பிர�மர் னமாடியின் ்சா�
லேகல்ப னபாற்றும்
வலகயில் இந்�க் னகாயி
லைக்கட்டியுளன்ன்.பிர
�மராகப ப�வினயற்்ற
பி்றகு னமாடி பல்னவறு
வ்ர்ச்சிப பணிகல்
னமற்தகாண்டுள்ார்.உட

ேடிமுத்�ைாக்முல்றக்குத்
�லட, ஜம்முகாஷ்மீரின்
சி்றபபு அந்�ஸ்து ரத்து,
அனயாத்திராமா்னகாயில்
கட்டுமாேபபணித�ாடக்
கம் ஆகியலவ அவரது
சி்றபபுவாய்ந்�்சா�லேக
்ாகும்.
அனயாத்திராமர்னகாயி

லைக்கட்டநடவடிக்லக
எடுபபவர் உண்லமயி
னைனயமகாோகஇருக்க
னவண்டும். அவருக்கு
நமதுஇடத்தில்னகாயில்
கட்ட னவண்டும் என்று
கருதினேன். அ�லே
இபனபாது த்சயல்படுத்தி
யுளன்ன். பிர�மலர
வாழ்த்தி எழுதிய கவி
ல�லயஅவரதுசிலைக்கு
அருகில் வடிவலமத்துள
ன்ன் இவவாறு அவர்
கூறிோர்.

திரிணாமுல் காங்கிரசில்
இணணந்தது ஏன்?

சுஷ்மிேகா தேவ் விளககம!
புது டெல்லி,ஆக.18–

திரிணாமுல் காங்கிர
ஸில்இலணந்�துஏன்என்
பதுகுறித்துசுஷ்மி�ான�வ
கூறியுள்ார்.
மகளிர்காங்கிரஸ்ன�சிய

�லைவர்,ன�சியத்சய்தித்
த�ாடர்பா்ர்எேகாங்கி
ரஸ் கட்சியில் முக்கியப
தபாறுபபுகல் வகித்�
சுஷ்மி�ான�வ,திடீதரே
அக்கட்சியில் இருந்து
விைகி,திரிணாமூல்காங்
கிரசில்இலணந்�ார்.அர
சியல்ரீதியாகஏற்தகேனவ
காங்கிரஸ்கட்சிபல்னவறு
பின்ேலடவுகல்ச் ்சந்
தித்து வரும் நிலையில்,
சுஷ்மி�ாவின்விைகல்அக்
கட்சிலயனமலும்பாதிபப
�ாகஅலமந்�து.
னமலும்,பா.ஜ.க.வுக்கு

எதிராகஅலேத்துஎதிர்க்

கட்சிகல்யும்இலணத்து
கூட்டணி அலமக்கும்
முயற்சியில் காங்கிரஸும்
திரிணாமூல்காங்கிரஸும்
லகனகாத்துள்ே. இந்நி
லையில்,காங்கிரஸ்மூத்�
�லைவர் ஒருவர், திரிண
மூல்காங்கிரஸில்இலணந்
�துன�சியஅரசியலில்பர
பரபபாே விஷயமாகப
னப்சபபட்டது.
காங்கிரஸ் �லைவா்

ன்சானியா காந்திக்கு சுஷ்
மி�ா எழுதிய ராஜிநாமா
கடி�த்தில்எவவி�குற்்றச்
்சாட்டுகல்யும் முன்
லவக்கவில்லை.‘இந்திய
ன�சியகாங்கிரஸில்கடந்�
30ஆண்டுக்ாகஅங்கம்
வகித்�துமகிழ்ச்சியளிக்கி
்றது. இபனபாது, எேது
தபாது வாழ்வில் புதிய
அத்தியாயத்ல� நான்

த�ாடங்க இருபப�ற்கு
உங்களுலடய நல்வாழ்த்
துகளகிலடக்கும்எேநம்
புகின்றன்’என்றுமட்டுனம
குறிபபிட்டிருந்�ார்.
இந்நிலையில் தடல்லி

யில்த்சய்தியா்ா்கல்ச்
்சந்தித்� சுஷ்மி�ா ன�வ
கூறிய�ாவது:
திரிணாமுல் காங்கிர

ஸில்இலணவ�ால்நான்
எேதுதகாளலகயில்எவ
வி� ்சமர்சமும் த்சய்து
த க ா ள ் வி ல் ல ை .
னமலும், எவவி� நிபந்�
லேயும்விதிக்காமல்�ான்
திரிணாமுல் காங்கிரஸ்
கட்சியில் இலணந்துள
ன்ன். மம்�ா பாோ்ஜி
அளிக்கும்எந்�பதபாறுப
லபயும்ஏற்றுத்சயல்படத்
�யாராகஇருக்கின்றன்.30
ஆண்டுக்ாக காங்கிர
ஸில்இருந்துளன்ன்.அக்
காைகட்டத்தில்எேக்காக
எந்�க்னகாரிக்லகலயயும்
காங்கிரஸ் �லைலமயி
டம் நான்
முன்லவத்�தில்லை என்
்றார்.

டெனலனை,ஆக.18–
மாணவர்களுக்கு ஒரு

வாரத்துக்குள மாற்றுச்
்சான்றி�ழ் அளிபபல�
மு�ன்லமக்கல்விஅலுவ
ைர்கள உறுதி த்சய்ய
னவண்டும்என்றுபளளிக்
கல்வித்துல்றஅறிவுறுத்தி
உள்து.
பளளிக்கல்விஆலண

யர்மாவட்டமு�ன்லமக்
கல்வி அலுவைர்களுக்கு
அ னு ப பி ய
சுற்்றறிக்லகயில்கூ்றபபட்
டிருபப�ாவது:–
தகானராோ த�ாற்று

காரணமாகத்�னியார்பள
ளிகளில் கட்டணத்ல�ச்
த்சலுத்�முடியாமல்,பை

மாணவர்களஅரசுபபளளி
களில் ன்சர்ந்து வருகின்்ற
ேர்.
மாற்றுச்்சான்றி�ழ்இல்

ைாமனைஅவர்களஅரசுப
பளளிகளில் ன்சர்ந்�ல�
எதிர்த்து, �னியார் பளளி
கள ்சங்கம் ்சார்பில்
த்சன்லேஉயர்நீதிமன்்றத்
தில்வழக்குத்த�ாடுக்கப
பட்டது.
அ�ன்படி நீதிமன்்றம்

சிைஉத்�ரவுகல்பபி்றப
பித்��ன்அடிபபலடயில்,
னவறுபளளிக்குமாறு�ைா
கிச் த்சல்ை விரும்பும்
மாணவர்கள, �ற்னபாது
பயிலும் பளளியில் மாற்
றுச்்சான்றி�ழ்னகாரிவிண்

ணபபித்�ால், ஒரு வாரத்
துக்குளமாற்றுச்்சான்றிழ்
வழங்கனவண்டும்.
கட்டணம் உளளிட்ட

எந்�பிரச்சிலேயாகஇருந்
�ாலும், ்சம்பந்�பபட்ட
பளளிகள்சட்டபபடிதீர்வு
காணனவண்டும்.கல்விக்
கட்டணம் த்சலுத்�
வில்லை என்ப�ற்காக
மாற்றுச்்சான்றி�ழ்வழங்க
மறுக்கக்கூடாது.
அவவாறுமாற்றுச்்சான்

றி�ழ் வழங்க மறுக்கும்
பளளிகளமீதுகல்விஅதி
காரிகள உடேடி நடவ
டிக்லகஎடுக்கனவண்டும்.
இவவாறுஅதில்கூ்றபபட்
டுள்து.

டெஙக ளூர், ஆக.௧௮–
தபங்களூரில்உைகநன்

லமக்காக௨,௮௮௦மணினநர
த�ாடர் மகா யாகம்
த�ாடங்கியது.இதுடி்சம்
பர்௨௧–ந்ன�திமாலையில்
நில்றவலடயும்.
இதுகுறித்து்சக்தினவ�ா

ஆனராக்யமிஷனின்இயக்
கு ந ர்  ம ா � ா ஜி
ஸ்ரீபிரியா யாகம் த�ாடங்
கும்முன்புகூறிய�ாவது:
தகானராோ லவரஸ்

த�ாற்றுனபராபத்தின்கார
ணமாகஉைகமக்களகடும்
இன்ேலுக்கு ஆ்ாகியுள
்ேர்.இந்�நிலையிலும்
பருவநிலை மாற்்ற
பாதிபபு, நாடுகளுக்கி
லடனயனமா�ல்,மனி�ர்க
ளுக்கிலடனய நட்
பின்லம, உ்றவுகளில்
விரி்சல் எேஏரா்மாே
பிரச்சிலேகள னமனைா

ங்கிஇருக்கின்்றே.
எேனவ ஒட்டுதமாத்�

உைக நன்லமக்காகவும்,
தகானராோ தநருக்கடி
யின்பாதிபலபகுல்றபப
�ற்காகவும்,சுற்றுசூழலை
தூய்லமபபடுத்துவ�ற்கா
கவும், மனி�ர்களுக்கி
லடனய ்சனகா�ரத்துவம்
னமம்படுத்துவ�ற்காக 
வும்மகாயாகத்ல�னமற்
தகாளகின்றன்.
ரிஷின�வநனரந்திரன்ஜி

ஆசீர்வா�த்துடன் அதி
காலை 4 மணிக்குஇந்�
யாகத்ல� த�ாடங்குகி
ன்றன்.வரும்டி்சம்பர்21ம்
ன�திஅதிகாலை4மணி
வலர த�ாடர்ச்சியாக
2,880மணி னநரம் மகா
யாகம் நலடதபறும்.
அபனபாது மஹா
திரிபுரசுந்�ரிஅம்மாவுக்கு
108 மூலிலககளில்

னஹாமம்வ்ர்த்துனவ�
மந்திரங்கல்ஓ�இருக்கி
ன்றன்.
உைகின்மிகநீண்டயாக

ம ா க
திட்ட மி டபபட் டுள்
இந்�யாகத்ல�கின்ேஸ்
்சா�லே புத்�கத்திலும்
இடம்தப்ற முயற்சிகள
னமற்தகாண்டு வருகி
ன்றாம்.இந்�யாகத்தில்மக்
களஜூம்த்சயலிமூைமா
கவும் னநரிலும்
பங்னகற்கைாம்.தபங்களூ
ருலவஅடுத்துள்ஜிகினி
்சக்தினவ�ா ஆனராக்கிய
மிஷன் லமயத்துக்கு
னநரில் வரவிரும்புனவார்
72மணினநரத்துக்குமுன்
பாக எடுக்கபபட்ட
தகானராோபரின்சா�லே
்சான்றி�ழ் தகாண்டுவரு
வது அவசியம் ஆகும்.
இவவாறுகூறிோர்.

ஆற்றில் குதித்து 
�ொய் – ம்கள் சொவு!
வறுமை வாட்டியதால் ச�ாக முடிவு!!

சசருப்்பக கழற்றி

பெண் ெயணியய அடிக்்க முயன்்ற
அரசு ெஸ் டியரவர் சஸ்பெண்ட்!

6 மைகாேஙகளுககுள்

ஆன்லைன சூதாட்டத்த த்்டசெய்ய
புதி்ய ெட்டம் நி்ைவேறை வேண்டும்!

உயர்நீதிமைனைம உத்ேரவு!!
மதுலர,ஆக.18–

�மிழகத்தில் ஆன்
லைன்ரம்மி,ஆன்லைன்
சூ�ாட்டங்களுக்குத்�லட
விதிக்கக்னகாரி மதுலர
அண்ணாநகர் வழக்கறி
ஞர் முத்துக்குமார், உயர்
நீதிமன்்றமதுலரக்கில்
யில்மனுத்�ாக்கல்த்சய்
�ார்.
இந்� மனு நீதிபதிகள

என்.கிருபாகரன், பி.புக
னழந்தி அமர்வில் வி்சார
லணக்குவந்�து.மனு�ா
ரர்்சார்பில்வழக்கறிஞர்கள
னக.நீைனமகம், முகமது
ரஸ்விவாதிட்டேர்.
‘’இந்� வழக்கு வி்சார

லணக்கு வந்�தும்,ஆன்
லைன்ரம்மிவில்யாட்

டுக்குத் �லட விதித்து
�மிழக அரசு அர்சாலண
பி்றபபித்�து. இல�
எதிர்த்து ஆன்லைன்
வில்யாட்டு நிறுவே
ங்கள�ாக்கல்த்சய்�னமல்
முல்றயீட்டில்,�மிழகஅர
சின் �லடயாலண ரத்து
த்சய்யபபட்டது.
ஆன்லைன்சூ�ாட்டங்க

ல்முல்றபபடுத்�உரிய
வழிகாட்டு�லுடன்புதிய
்சட்டம்தகாண்டு வரபப
டும் எே �மிழக ்சட்ட
அலமச்்சர் த�ரிவித்
துள்ார்.
ஆன்லைன் சூ�ாட்ட

வில்யாட்டுக்ால்பண
இழபபும், உயிரிழபபும்
ஏற்படுகி்றது. இல்ஞர்

களஅதிகஅ்வில்பாதிக்
கபபடுகின்்றேர். எேனவ
ஆன் ல ைன்
சூ�ாட்டங்கல்க்கட்டுப
படுத்தும்வலகயில்�மிழக
அரசு விலரவில் நடவ
டிக்லகஎடுக்கும்எேநீதி
மன்்றம்நம்புகி்றது.
அ�ன்படி ஆன்லைன்

வில்யாட்டுநிறுவேங்க
ளின் னமல்முல்றயீட்டு
வழக்கில்உயர்நீதிமன்்றம்
வழங்கிய அறிவுறுத்�ல்க
ல்க்கருத்தில்தகாண்டு
6மா�த்திற்குளபுதிய்சட்
டம்தகாண்டுவரனவண்
டும். மனு முடித்து
லவக்கபபடுகி்றது’’.
இவவாறு நீதிபதிகள

உத்�ரவில்கூறியுள்ேர்.

டெனகாசி, ஆக.18–
த�ன்காசி மாவட்டம்,

ஆைங்கு்த்தில் இருந்து
தைட்சுமியூர் வழியாக
கலடயத்துக்கு �டம் எண்
27ஏஎன்்றஅரசுபனபருந்து
இயக்கபபடுகி்றது. இந்�
னபருந்தில்குத்�பபாஞ்சான்
கிராமத்தில் அன� பகுதி
லயச் ன்சர்ந்� ன்சர்மக்கனி
என்்ற தபண் ஒருவர் ஏறி
ோர்.அபனபாது,குழந்ல�
யுடன்ஒருதபண்ஓடிவந்
�ார். னபருந்ல� நிறுத்தி
அவலரயும் ஏற்றிக்தகாள
ளுமாறு ஓட்டுநரிடம் ன்சர்
மக்கனிகூறியுள்ார்.
அ�ற்குனபருந்துஓட்டுந

ராே பாவூர்்சத்திரத்ல�ச்
ன்சர்ந்� முபபிடாதிமுத்து,
`நான் னபருந்ல� நிறுத்தி
ட்டு, அந்�ப தபண்ணின்
வீட்டுக்குச் த்சன்று, அவ
ருக்கு ன்சலை அணிவித்து
அலழத்துவரமுடியுமா?’
என்றுனகட்டுள்ார்.
ஆத்திரம்அலடந்�ன்சர்

மக்கனி,அந்�ஓட்டுநர்மீது
பல்னவறுபுகார்கல்க்கூறி
ோர்.`பளளியில்படிக்கும்
�ேதுமகல்மா�ாபட்ட
ணத்தில்இ்றக்கிவிடுவ�ற்கு
பதிைாக, அங்கு னபருந்து
நிற்காதுஎன்றுகூறிைட்சுமி
யூரில் இ்றக்கிவிட்ட�ாக
வும்,இல�னயஅவர்வழக்

க ம ா க
லவத் தி ருந் � 
�ால் �ேது
மகல்ஆைங்
கு்ம் பளளி
யில் ன்சர்த்��ா
கவும்’ கூறி
ோர்.இ�ோல்,

முபபிடாதி முத்து, �கா�
வார்த்ல�க்ால் திட்டி,
த்சருபலபகழட்டிஅடித்து
விடுனவன் என்று கூறி,
த்சருபலப கழட்டமுயன்
றுள்ார். லககைபபிலும்
ஈடுபட்டுள்ார்.இருவரும்
கடுலமயாே வாக்குவா�த்
தில்ஈடுபட்டுள்ேர்.
இச்்சம்பவத்ல� பயணி

ஒருவர்த்சல்னபானில் வீடி
னயாவாக பதிவு த்சய்து,
்சமூக வலை�்ங்களில்
பகிர்ந்துள்ார். னபருந்து
ஓட்டுநர் அநாகரிகமாக
நடந்துதகாண்டத்சயல்்சர்ச்
ல்சலய ஏற்படுத்தியது.
இல�யடுத்து,னபருந்துஓட்
டுநர்முபபிடாதிமுத்துலவ,
னபாக்குவரத்துஅதிகாரிகள
்சஸ்தபண்ட்த்சய்�ேர்.இச்
்சம்பவம் த�ாடர்பாக,
கலடயம் னபாலீஸில்ன்சர்
மக்கனி புகார் அளித்துள
்ார். னபாலீஸார்
வி்சாரிக்கின்்றேர்.

மமட் டுபொ லை யம், 
ஆக.௧௮–

னகாலவ மாவட்டம்,
ன ம ட் டு ப ப ா ல ் ய ம்
அடுத்�சிறுமுலகதிம்மராய
ம்பால்யம் அம்மன்
னகாவில் வீதிலயச்ன்சர்ந்�
வர்சின்ேராஜ்மலேவிகம
ைம்(75).இவர்க்துமகள
ஜாேகி(50).
இவர்களகூலித�ாழிைா

்ர்கள. ஜாேகிக்கு திரும
ணமாே ஓராண்டில் கண
வர் இ்றந்து விட்டார்.
அ�ன்பின்தபற்ன்றாருடன்
இருந்துவந்�ார்.
கடந்� ஓராண்டுக்கு

முன்புகமைத்தின்கணவர்
சின்ேராஜ் உயிரிழந்துள
்ார்.இல�யடுத்து �ாய்
மகளஇருவரும்ஒனரவீட்
டில்இருந்துவந்துள்ேர்.
கடந்� ஒன்்றலரஆண்டுக
்ாக தகானராோ தபாது
முடக்கத்�ால் னவலை
வாய்பபுகுல்றவாகஇருந்
துள்து.இ�ோல்னபாதிய
வருமாேம் இல்ைா��ால்
வறுலமயில் இருந்துள்
ேர்.பணம்இல்ைாமல்அரு
கில் இருந்�வர்களிடம்
அடிக்கடிபணம்னகட்டுள
்ேர்.
னமலும் இருவ

ருக்கும்உடல்நைக்
குல்றவு ஏற்பட்டு
னவலைக்குத்சல்ை
முடியா� நிலை
யில் இருந்துள்
ே ர் .இந்� நி லை 
யில் இவர்கள
இ ரு வ ல ர யு ம்

கடந்� 2 நாட்க்ாக திடீ
தரே மாயமாகிேர்.
னகாலவ னவைாண்டிபா
ல்யத்தில்வசித்துவரும்
கமைத்தின் மகன் முருனக
்சன்இவர்கல்ன�டிபார்த்
�ார்.எந்��கவலும்கிலடக்
கவில்லை.
இந்நிலையில்திம்மராய

ம்பால்யம் கிராமத்தில்
அருகிலுள்பவானிஆற்
றில்ஜாேகியின்உடல்அழு
கிய நிலையில் மி�ந்து
தகாண்டிருந்�து.
இல�த்த�ாடர்ந்து ஆற்

றில் ன�டிபார்த்�னபாது
லுங்காபுரம்பகுதியிலுள்
பவானிஆற்றின்கலரனயா
ரத்தில் கமைத்தின் உடல்
கண்டுபிடிக்கபபட்டது.
இருவரது உடல்களும்

மீட்கபபட்டு னமட்டுபபா
ல்யம் அரசு மருத்துவம
லேக்கு பினர�பபரின்சா�
லேக்கு அனுபபிலவக்
கபபட்டே.
இது குறித்து சிறுமுலக

காவல்ஆய்வா்ர்�வமணி
உ�விஆய்வா்ர்ராஜ்பிரபு
மற்றும்னைனின்ஆகினயார்
வழக்குபபதிவு த்சய்து
வி்சாரலண னமற்தகாண்டு
வருகின்்றேர்.

கனனியாகுமரி மாவட்ெம், திருவட்ொர் ஊராட்சி ஒனறியத்திற்குட்ெட்ெ ெகுதிகளில் 
 நலெடெற்று வரும் வைர்ச்சி திட்ெ ெணிகலை கடைகெர் அரவிந்த் ஆய்வு டெய்ொர். உென திட்ெ 
இயககுநர் ெனைெதி உளெெ ெைர் உளைனைர்.

திருடநல்மவலியில்   15–வது மெசிய டநல் திருவிழாலவ முனனிட்டு ொரம்ெரிய டநல் 
 ரகஙகலை மீட்டெடுககும் முயற்சியாகவும், இயற்லக மவைாணலம வழியில் நஞ்சில்ைா உணவு  
உற்ெத்திலய அதிகரிககவும், "நமது டநல்லைக காபமொம்" இயககத்தின ொர்ொக விவொயிகளுககு 
ொரம்ெரிய டநல் விலெகலை கடைகெர் விஷ்ணு வழஙகினைார்.

 ேலி்பகானகளின 
வகாட்ஸ்–அப முடககம!

முகநூல் நிறுவனைம் அறிவிபபு!!
வாஷிஙென, ஆக. ௧௮–

ஆபகானிஸ்�ான்ஆட்சிலய �லிபான்கள மீண்டும்
லகபபற்றிவிட்டேர்.அவர்களஇஸ்ைாமியம�ச்்சட்டப
படிஅரல்சநடத்�பனபாவ�ாகத்த�ரிவித்துள்ார்கள.
அ�ோல்சிைகட்டுபபாடுகளகடுலமயாக்கபபடும்

எேஎதிர்பார்க்கபபடுகி்றது.மக்களவீட்டுக்குளமுடங்
கியுள்ேர்.ஆயிரக்கணக்கானோர்தவளிநாடுகளுக்கு
�பபமுயற்சித்துவருகி்றார்கள.
இந்�ச் த்சய்திகள ்சமூக ஊடகங்களில் பரவைாக

தவளிவந்து தகாண்டிருக்கின்்றே. இபபடிபபட்ட
நிலையில்,�லிபான்களின்வாட்ஸ்–அபமற்றும்முக
நூல்கணக்குகளமுடக்கபபடுவ�ாகனபஸ்புக்நிறுவேம்
த�ரிவித்துள்து.அதுமட்டுமல்ைாது, அவர்களுக்கு
ஆ�ரவாக தவளியிடபபடும் கருத்துகளும்
முடக்கபபடும்எேத�ரிவிக்கபபட்டுள்து.

இந்தியகாவில் ்பயிற்சி ச்பறும 

௧௩௦ ஆபகானிய ராணுவ 
வீரரகளின் நிமை என்்ன?
விசகா்வ நீட்டிகக முடிவு!

புது டெல்லி, ஆக. ௧௮–
இந்தியாவில் �ற்னபாது

௧௩௦ ஆபகானிஸ்�ான்
ராணுவ வீரர்கள பயிற்சி
தபற்று வருகின்்றார்கள.
அவர்கள உடேடியாக
திரும்பிச்த்சல்ைமுடியா�
நிலைஉள்து.
௧௯௯௦–களில்�லிபான்கள

ஆட்சியில் இருந்�னபாது,
அவர்களுக்கு பாகிஸ்�ான்
அதிகஉ�விகல்த்சய்�து.
௨௦௦௧–ல் �லிபான்கள
விரட்டி அடிக்கபபட்ட
பி்றகு,ஆபகானிஸ்�ானில்
மக்களஆட்சிஏற்பட்டது.
இந்� அரசுக்குஇந்தியா

ஆ�ரவுதகாடுத்�து.அந்�
நாட்டின்வ்ர்ச்சிக்குஅதிக
உ�வி த்சய்�து. பாராளு
மன்்றத்ல� இைவ்சமாகக்
கட்டிக்தகாடுத்�து.
ரூ.௨,4௦௦னகாடியில்மிகப

தபரியஅலணஒன்ல்றயும்
கட்டிக்தகாடுத்�து.விலர
வுச்்சாலைஒன்றும்உருவாக்
கபபட்டது. னமலும் பை
உ�விகல்த்சய்�து.
அதுமட்டுமல்ைாது,ஆப

கானிஸ்�ானிய ராணுவ
வீரர்களுக்குபயிற்சிலயயும்
இந்தியாஅளிக்கத்த�ாடங்
கியது. அந்� வலகயில்
ஆண்டுன�ாறும்௭௦௦மு�ல்
௮௦௦ வீரர்களுக்கு இந்தியா
வில்பயிற்சிஅளிக்கபபட்
டது.

கலடசியாக ௧௩௦–க்கும்
னமற்பட்டவீரர்கள,இந்தி
யாவுக்கு வந்திருந்�ேர்.
அவர்களுக்கு இங்குள்
பைலமயங்களில் பயிற்சி
அளிக்கபபட்டு வந்�து.
இ ப ப டி ப ப ட் ட
நிலையில்�ான் ஆபகா
னிஸ்�ாலே �லிபான்கள
பிடித்துவிட்டேர்.
அ�ோல் இந்� ௧௩௦

ராணுவவீரர்களும்உடேடி
யாக ஆபகானிஸ்�ானுக்கு
த்சல்ைமுடியா�நிலைஏற்
பட்டுள்து. �ங்களுக்கு
எதிராகஉள்அலேவருக்
கும் தபாது மன்னிபபு
வழங்கிவிட்ட�ாக �லி
பான்கள அறிவித்துள்ார்
கள.அதில் ராணுவ வீரர்க
ளும்,னபாலீ்சாரும்அடங்கு
வார்கள என்றும் த�ரிவித்
துள்ார்கள. இருந்�ாலும்
இபனபால�க்குஇந்�வீரர்
களத்சல்ைமுடியாது.
ஆகனவஅவர்களநீண்ட

நாள�ங்கியிருக்கும்வலக
யில் வி்சா காைம்
நீட்டிக்கபபடும் எே எதிர்
பார்க்கபபடுகி்றது. அன�
னபாை ஆபகானிஸ்�ான்
நாட்டு மாணவ–மாணவிக
ளும் இந்தியாவில் கல்வி
பயின்று வருகின்்றேர்.
அவர்களும் �ங்க்து
வி்சாலவ நீட்டிக்குமாறு
னகாரிக்லகவிடுத்துள்ேர்.



நெல்லை்ை அடுத்துள்ள குறிச்சிகு்ளம் பகுதியில விவசாை பணிகள 
தீவிரம்ைந்துள்ள நி்லையில நபணகள க்்ள பறிக்கும் காட்சி.

ரஷ்ய ராணுவ விமா னம் 

நடுவானில்தீப்பிடித்து
வவடித்துசிதறி3பேர்ேலி!

மாஸ்கா, ஆக. 18–
ரஷிய தலை ந கர் மாஸ்

ககா வில் உள்ள குபினகா 
என்ற நக ருக்கு அருகக 
கநற்று காலை 
அந ந ா ட் டு 
வி ம ா ன  
ப ல ை க்  கு ச் 
ச � ாந த  ம ா ன 
ஐஎல்112 வி 
ரக விமா னம் 
ஒனறு ப்றநது 
சகாண் டி ருந 
தது. அநத 
விமா னத் தில் 3 
கபர் இருநத தா
க க் 
கூ்றபப டு கி ்றது.

இந நி லை யில், அநத 
விமா னம் நடு வா னில் 
ப்றநது சகாண் டி ருநத
கபாது விமா னத் தின என
ஜின பகு தி யில் திடீ சரன தீ 

நசன்னை க்லைவாணர் அரஙகத்தில ெ்ைநபற்ற சட்ைப்பர்வக் கூட்ைத்தில முதலவர் மு.க.ஸைாலின,  
நகாைொடு விவகாரம் குறித்த விவாதத்தின்பாது பதிலைளித்தார். இதில சபாொைகர் அபபாவு, அ்மச்சர்கள மறறும்  
எம்.எல.ஏ.க்கள உள்ளனைர்.

நசன்னை,ஆக.18–
�ட்ை �லப கூட்ைத்லத 

இன றும் நால்ள யும் பு்றக்
க ணிக் கி க்றாம் எனறு 
அ.தி.மு.க. ஒருங் கி
ல ை ப ப ா  ்ள ர் 
ஓ.பன னீர்ச�ல்வம் கூறி
னார்.

தமி ழக �ட்ை � லப யில் 
இருநது இனறு ஓ.பி.எஸ். 
மற் றும் எைபபாடி உள
ளிட்ை அ.தி.மு.க. உறுப
பி னர்கள சவளிகய வநத
னர். �ட்ை மன்ற 
வ்ளா கத் தில் தி.மு.க. 
அரல� கண் டித்து அவர்
கள ககாஷ மிட்ை னர். 
அபக பாது �பா நா ய கர் 
அபபாவு, இங்கு ககாஷம் 
எழுபபக் கூ ைாது எனறு 
எச்� ரித்து அவர்கல்ள அங்

கி ருநது அனுப பி னார். 
பினனர் �ட்ை மன்ற வா�

லில் அமர்நது ஓ.பி.எஸ்., 
எைபபாடி உள ளிட்ை அ.
தி.மு.க. நிர்வா கி கள தர்
ைா வில் ஈடு பட்ை னர். 
அபக பாது ஓ.பன னீர் 
ச�ல்வம் மற் றும் எைப
பாடி பழ னி �ாமி ஆகிய 
இரு வ ரும் ச�ய் தி யா ்ளர்க
ளுக்கு கபட் டி ய ளித்த னர்.

அபக பாது ஓ.பன னீர் 
ச�ல்வம் கூறி ய தா வது:–

நில்ற கவற்்ற முடி யாத 
கதர்தல் வாக் கு று தி கல்ள 
தி.மு.க. சகாடுத் துள்ளது. 
தமி ழக மக்கல்ள ஏமாற் றி
விட்டு அவர்கள சவற் றி
சபற்று விட்ை னர். மக்கள 
பி ர ச்  சி  ல ன ல ய 
தில� தி ருப பு வ தற்கா க 

சட்ட சபை கூட்டதபதை

இன்றும்,நாளையும்
புறக்கணிககிறறாம்

ஓ.பி.எஸ். அறி விப்பு

க்காடநாடுவழககில்
என்ளனைசிக்களவக்கசதி
எ்டப்ைாடி ைழனிசாமி பைடடி

நசன்னை, ஆக. ௧௮–
சகாை நாடு வழக் கில் என

லன யும், அ.தி.மு.க. முன
னணி சபாறுபபா ்ளர்க ல்ள
யும் சிக்க லவக்க தி.மு.க. 
அரசு முயற் சித்து வரு கி ்றது 
எனறு எைபபாடி பழ னி
�ாமி கூறி னார்.

�ட்ை � லப யில் இருநது 
அ.தி.மு.க. மற் றும் அதன 
கதாழ லமக் கட் சி கள இனறு 
சவளி ந ைபபு ச�ய்தன. பின
னர் அலவக்கு சவளிகய 
எைபபாடி பழ னி �ாமி நிரு
பர்க ளுக்கு அளித்த கபட் டி
யில் கூறி ய தா வது:–

அம்மா செய ை லிதா உயி
கராடு இருநத வலர ஓய் வுக்
காக சகாை நாடு எஸ்கைட்
டுக்கு  ச�ன று வநதார். அவர் 
இ்றநத பி்றகு �யன உள
ளிட்ை பை குற்்ற வா ளி கள 
சகாை நாடு எஸ்கைட் டில் 
சகாளல்ள ய டிக்க முயற்சி 
ச�ய்த னர். இநத வழக்கு நீதி
மன்றத் தில் உள்ளது. 

வரும் 27–ம் கததி இநத 
வழக்கு முடி யும் தரு வா யில் 
உள்ளது. இநத �ம யத் தில் 
தி.மு.க. அரசு �ய னுக்கு �ம்
மன அனுபபி வாக்கு மூைம் 
வாங் கி யுள்ளது. எனலன
யும், அ.தி.மு.க. முனனணி 
சபாறுபபா ்ளர்க ல்ள யும் 

இதில் சிக்க லவக்க தி.மு.க. 
அரசு முயற் சித்து வரு கி ்றது. 
�ய னுக்கு ஆத ர வாக 
தி.மு.க. வழக்க றி ஞர் ஒரு
வர் ஆெ ரா கி யுள்ளார். 

�ய னுக்கு ொமீன சகாடுப
ப தற் கும் தி.மு.க.வினர் 
தான உதவி ச�ய்து வரு கின
்ற னர். 

இநத வழக்கு சதாைர்பாக 
�மூக ஆர்வ ைர் டிரா பிக் ராம
�ாமி ஏற்க னகவ மனு தாக்
கல் ச�ய் தி ருநதார். அது தள
ளு படி ச�ய்யபபட்ைது. 
தற்க பாது ஆட்சி மாற்்றம் 
ஏற்பட் டுள்ள தால் இநத 
வழக்லக தி.மு.க. அரசு 
தில� திருபப முயற் சித்து 
வரு கி ்றது. நீதி ப தி கள 
முனபு �யன உள ளிட்ை 
எநத குற்்ற வா ளி யும் வாக்கு 
மூைம் சகாடுக்க வில்லை. 
எங்கள தரப பில் மனு தாக்
கல் ச�ய்யபபட்ை கபா தும் 
அவர்கள எது வும் கப�
வில்லை. இபக பாது மட்
டும் அவர்கள வாக்கு மூைம் 
எபபடி சகாடுக்க முடி யும்?

எங்க ளுக்கு பாது காபபு 
தர கவண் டிய �பா நா ய ககர 
எங்கல்ள கப� அனு ம திக்க
வில்லை. எம்.ஜி.ஆருக்
கும், அம்மா செய ை லி தா
வுக் கும் தி.மு.க. ஏரா ்ள  

மான சதால்லை கல்ள 
சகாடுத் துள்ளது. அகத 
கபானறு என மீதும், கழக 
முனன ணி யி னர் மீதும் வழக்
கு கள கபாை முயற் சித்து 
வரு கி ்றது. 

நாங்கள எநத அைக்கு 
முல்றக் கும் அஞ� மாட்
கைாம்.  பிர �ா ரத் தின கபாது 
தி.மு.க. �ார் பில் 505 வாக் கு

று தி கள சகாடுக்கபபட்
ைன. வாக் கு று தி கல்ள 
நில்ற கவற்்ற அவர்க ்ளால் 
முடி ய வில்லை. எனகவ 
சகாடுத்த வாக் கு று தி கல்ள 
மல்றபப தற் கும், மக்கள 
ம்றநது கபாவ தற் கும் எங்
கள மீது நை வ டிக்லக எடுக்க 
முயற் சிக் கி ்றார்கள. 

இவவாறு கூறி னார்.

வும், ென நா யக ரீதி யாக 
ச�யல்பட்டு வரும் அ.தி.
மு.க.லவ முைக்கி, எதிர்க்
கட் சி கல்ள நசுக் கு வ தற்கா
க வும் தி.மு.க. அரசு புதிய 
பிரச் சி லனலய லகயில் 
எடுத் துள்ளது. 

கைநத 2 நாட்க ்ளாக �ட்
ை � லபக் குள மக்கள பிரச்
சிலன குறித்து நாங்கள 
குரல் சகாடுத்க தாம். 
இனறு தனிபபட்ை முல்ற
யில் அ.தி.மு.க. முன
னணி தலை வர்கள மீது 
வழக் கு கள சதாடுக்கப
பட் டுள்ள தாக ச�ய் தி கள 
சவளி வந துள்ளன. 

எனகவ இனறு எங்க
ளுக்கு �ட்ை �லப யில் 
கப� வாய்பபு தர வில்லை. 

எனகவ இன றும், 
நால்ள யும் �ட்ை � லபலய 
பு ்ற க் க  ணி க்  கி  க ்ற ா ம் . 
தி.மு.க. அரசு சபாய்யான 
வாக் கு று தி கல்ள கூறி 
சவற்றி சபற் றுள்ளது மக்
க ளுக்கக சதரி யும்.

இவவாறு கூறி னார். 

பிடித்தது. தீ பிடித்த ப டிகய 
சிறிது தூரத் துக்கு தாழவாக 
ப்றநத விமா னம் அங்
குள்ள ஒரு வனபப கு திக்

குள விழுநதது. தலர யில் 
கமாதிய கவகத் தில் 
அடுத்த சிை சநாடி க ளில் 
விமா னம் சவடித் துச் சித றி
யது. இதில் வானு ய ரத்
துக்கு கரும் புலக மண்ை
ைம் எழுநதது.  இநத ககார 
விபத் தில் விமா னத் தில் 
பய ைம் ச�ய்த 3 கபரும் 
�ம்பவ இைத் தி கைகய 
உைல் கருகி பலி யா னது 

ரகசா ைநதைன் தினததைன்று

எல்லாப் பேருந்துகளிலும்
இ்வசமலாக ேயணிகக்லாம்!
பைண்களுககு சலுப்க!!

பாட்னைா, ஆக. 18-–
பீகா ரில் நிதிஷ் கு மார் தலை லம யில் ஐக் கிய ெனதா த்ளம், 

பா.ெ.க. கூட்ைணி ஆட்சி நலை சபற்று வரு கி ்றது. இம்மா
தம் 22ம் கததி ரக்ா பநதன சவகு சி்றபபாக சகாண்ைா ைப
ப ை வி ருக் கி ்றது. �ககா த ரர்க ளுக்கு சபண்கள ரலக் கட் டு
வார்கள சபண்க ளுக்கு �ககா த ரர்கள அனப ளிப பு கல்ள 
வழங் கு வார்கள. காைம் காை மாக �ககா தர பநதத்லத யும் 
பா�த்லத யும் வலுபப டுத் தும் வலக யில் ரக்ா பநதன 
சகாண்ைா ைபபட்டு வரு கி ்றது. 

இந நி லை யில் ரக்ா பநத லன சயாட்டி பீகார் கபாக் கு வ
ரத் துத் துல்ற சபண்க ளுக்கு �லுலக அளித் துள்ளது. மாநிை 
கபாக் கு வ ரத் துத் துல்ற ச�ய ைா ்ளர் �ஞ�ய் அகர்வால், ரக்ா 
பநதன தினத்தனறு பீகார் அரசு கபருந து கள அலனத் தி லும் 
சபண்கள இை வ � மாக பய ணிக்க ைாம் எனறு சதரி வித்
துள்ளார்.

க�ாகத்லத ஏற்ப டுத் தி யுள
்ளது. 

ராணுவ விமா னம் தீ 
பிடித்த ப டிகய வானில் 
ப்றநது பினனர் வனபப கு

திக் குள விழுநது சவடித்து 
சித றும் காட் சி கள அைங்
கிய புலகபப ைங்கள �மூக 
வலை த ்ளங்க ளில் லவர
ைா னது.
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