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இன்று அடி்க்ல் லும ்நைப்பைடைது
யாழப்போணை்,ஜ்.11

யாழப்போணை் பேல்கமலக்
கழகத்தில்இடிக்கப்பேட்ட

முள்ளிைாயக்கால்நிம்வுத்தூபிமய
மீண்டுை்அமைப்பேதறகுதுமண்ைந்
தர்இணக்கை்நதரிவித்தார்.இமதய
டுத்து புதிதாகதூபிஅமைப்பே
தறகுஅடிக்கல்லுை்�டப்பேட்டது. 2
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தூபி இடிப்்ப தற்கு எதிரப்க்ப கவளிப்்ப டுத்தி
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யொழ்ப்பொ ணம், ஜன. 11
யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க் �ை �த் தில் அகமக்�ப்பட் டி
ருநத முள் ளி வொயக்�ொல் நிகன வுத் தூபி இடித்த ழிக்�ப்பட்
்ட கமகய அடுத்து வ்டக்கு மற் றும் கிைக் கில் இன்று 

்பர ரா ஜ சிஙகம் ககாகல வழக்கு
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நாளைமறுதினம்தீர்ப்பு

துகை ரவநதர, மாை வரககை
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யொழ்ப்பொ ணம், ஜன. 11
தூபிகய மீண் டும் அகமப்ப தற்கு அடிக்�ல் 
நடு வ தற்�ொ� துகண ரவநத ரும் மொண
வர� ளும் கசன்்ற ர்பொது க்பொலி ஸொ ரும், 
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வவு னியொ, ஜன. 11
வவு னியொ வ்டக்கு கநடுங
ர�ணி �ல்வி வ� யத் துக்கு 
உட்்பட்்ட அதி ்பர�ள் மற் றும் 
ஆசி ரி யர� ளி ்டம் இருநது 
க்ப்றப்பட்்ட மொதி ரி �ள் பி.சி.
ஆர ரசொத கனக்கு 
உட்்ப டுத்தப்பட்்ட தில் 
ஆசி ரி யர ஒரு வ ருக் கு  
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அதி தீ விர சிகிச்ச யில் ஒரு வர்
வவு னியொ, ஜன. 11
வவு னியொ அ� ச மு றிப பில் 
இ்டம் க்பற்்ற துப்பொக் 
கிச் சூட் டில் �ொய ம க்டநத 
ந்ப க�ொ ரு வர வவு னியொ 
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க�ொழும்பு, ஜன. 11
அகமச்சர வொசு ரதவ நொண யக்
�ொ � வுக் கு க�ொர�ொ னொத் கதொற்று 
உறுதி கசயயப்பட் டுள்்ளது. 
இகத ய டுத்து அவர தனி  
கமப்ப டுத்தப்பட்்டொர.
முன்ன தொ� க�ொர�ொனொ 
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கிளி. மாவடடத துககு
பவள்்ள எசச ரிக்கை!

கிளி கநொச்சி, ஜன. 11
கதொ்டர மகை �ொ� ண மொ� கிளி  
கநொச் சிக்கு கவள்்ள எச்ச ரிக்க� 
விடுக்�ப்பட் டுள்்ளது. இ�  
கண மடு கு்ளத் தின் 
அகனத்து வொன்� த வு �
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யொழ்ப்பொ ணம், ஜன. 11
யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க்�ை �த் தில் அகமக்�ப்பட் டி
ருநத முள் ளி வொயக்�ொல் தூபி இடிக்�ப்பட்்ட
கமகய அடுத்து இன்க்றய தினம் இயல்பு மறுப புப 
ர்பொ�ொட்்டம் இ்டம் க்ப றும் என்று அறி விக்�ப
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க�ொழும்பு, ஜன. 11
தமிழ்த் ரதசி யக் கூட்்ட கமப பின் 
முன்னொள் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர 
ரஜொசப ்ப� �ொ ஜ சிங�த்கத ்படு க�ொக� 

கசயத குற்்றச்சொட் டில் கிைக்கு மொ�ொண 
முன்னொள் முத � கமச்ச ரும் நொ்டொ ளு
மன்்ற உறுப பி ன ரு மொன 
சிவ ரந ச துக� சந தி � �ொநதன் 2 2
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க�ொழும்பு, ஜன. 11
'யொழ். ்பல்� க�க் �ை� நிகன வுத் தூபி விவ �ொ 
 �த்கத ்பயன்்ப டுத்தி குைமப்ிய குட்க்ட  யில் 
மீன் பி டிப்ப தற்கு சி�ர முயற் சிக் கின்்ற னர. 
அதற்�ொன வொயபபு வைங�ப்ப ்டொது. 
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கைல்வி அ்மசசர் ஜி.எல்.பீரிஸ ப்தரி விப்பு
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யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க் �ை �த் தில் 
அகமக்�ப்பட் டி ருநத 
முள் ளி வொயக்�ொல் நிகன வுத் தூபி 
�்டநத கவள் ளிக் கி ைகம இ� ரவொ டி �
வொ� இடித்து அ�ற்்றப்பட்்டது. இதற்கு 
தமிழ்த் ரதசி யக் �ட் சி �ள், க்பொது 
அகமப புக்�ள், ்பல்� க�க்�ை� மொண
வர�ள் என்று ்ப� ரும் எதிரபக்ப 
கவளிப்ப டுத் தி னொர�ள். தமி ை �த் தி லும் 
உ�� அ்ள வி லும் எதிரப்பக� ஏற்்பட்
்டது. யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க்�ை� 
மொண வர�ள் சி�ர உணவு ஒறுப புப 
ர்பொ�ொட்்டத் தி லும் ஈடு ்பட்்ட னர. இநத 
நிக� யில் இடிக்�ப்பட்்ட தூபிகய 

மீண் டும் அகமக்� துகண ரவநதர 
சிறி சற் கு ண �ொஜொ இணக்�ம் கதரி வித்
தொர.   மொண வர�ள் ர்பொ�ொட்்டத் தில் 
ஈடு ்பட்்ட இ்டத் துக்கு இன்று அதி
�ொக� 3 மணி ய ்ள வில் வநத அவர தூபி 
மீண் டும் அகமக்�ப்ப டும் என்்ற வொக் கு
று திகய மொண வர� ளுக்கு வைங கி னொர. 
இகத ய டுத்து மொண வர�ள் தம் 
ர்பொ�ொட்்டத்கத முடி வுக் குக் க�ொண் டு
வநத னர. பின்னர மொண வர� ளும் 
துகண ரவநத ரும் இகணநது தூபி 
இடிக்�ப்பட்்ட இ்டத் தில் மீண் டும் 
அகத எழுப பு வ தற்கு அடிக்�ல் நட்்ட
னர.                                           (ம)

Ö½Âï©Ãâ¦... சி்றபபு அதி � டிப ்பக்ட யி ன ரும் அவர� க்ளத் தடுத்து 
நிறுத்த முயன்்ற னர. இகத ய டுத்து ்பல்� க� யில் சிறு ்பதற்
்றம் ஏற்்பட் டுத் தணிநதது.
தூபி மீண் டும் அகமக்�ப்ப டும் என்்ற வொக் கு று திகய 
மொண வர� ளுக்கு வைங கிய துகண ரவநதர, அவர� க்ள யும் 
அகைத் துக் க�ொண்டு ்பல்� க�க் �ை �த் துக் குள் 
நுகைநத ர்பொது ஆ�ம் ்பத் தில் சி்றபபு அதி � டிப ்பக்ட யி னர 
அவர� க்ளத் தடுத்து நிறுத்த முயன்்ற னர. எனி னும் அவர
�க்ள மீறி மொண வர�க்ள அகைத் துக் க�ொண்டு துகண
ரவநதர கசன்்றொர. இதன்ர ்பொது ர�ொப்பொய க்பொலிஸ் 
நிக�ய க்பொறுப்ப தி �ொரி நிகன வி ்டம் கசல்வ தற்கு மீண் டும் 
தக்ட விதித்தொர. இகத ய டுத்து 'என் மொண வர�ள் உண வில்
�ொ மல் ர்பொ�ொட்்டத் தில் ஈடு ்ப டு கின்்ற னர. அவர� ளின் 
ர்பொ�ொட்்டத்கத நொன் முடித்து கவக்� ரவண் டும். புதிய 
�ட்்ட ்டங�க்ள நொம் இபர ்பொது அகமக்� வில்க�. கசல்�
வி டுங�ள்' என்று கதரி வித்து நிகன வி ்டத் துக் குச் கசன்்ற 
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்பட்்ட நிக� யில், தூபிகய மீண் டும் அகமப்ப தற்கு 
இணக்�ம ்ஏற்்பட்்டகத அடுத்து ர்பொ�ொட்்டம ்துக்� தி ன 
 மொ� மொற்்றப்பட்்டது.
்பல்� க�க்�ை� வொயி லில் உண கவொ றுப பில் ஈடு ்பட்்ட 
மொண வர�க்ள துகண ரவநதர சந தித்து நிகன வுத் தூபி 
அகமக்� இணக்�த்கதத் கதரி வித்தகத அடுத்து 
இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டம் துக்� தின மொ� மொற்
்றப்பட்்டது.                                                         (ம)
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ளும் தி்றக்�ப்பட்்டன.
இன்று �ொக� 6 மணி வொசிப பின் 
பி� �ொ �ம் கிளி கநொச்சி நீர்பொ ச னக் 
கு்ளங�ள் மீண் டும் வொன் ்பொய 
ஆ�ம்பித் துள்்ளன என் றும் கவள்்ள 
முன்கனச்ச ரிக்க� 
விடுக்�ப்பட் டுள்்ளது என் றும் 
நீர்பொ சன திகணக்� ்ளம் கதரி வித்
துள்்ளது.
இ� கண மடு கு்ளத் துக்கு அதி� 
நீரவ �த்து உள்்ள தொல் ரநற்று இ�வு 6 
வொன்� த வு �ள் தி்றக்�ப்பட் டி ருநதன. 
இன்று �ொக� இரு �த வு �ள் மூ்டப
்பட்டு 4 �த வு �ள் தி்றக்�ப்பட்்டன. 
பின்னர நீர வ�த்து அதி � ரித்த தொல் 
அகனத்து வொன்� த வு � ளும் 
தி்றக்�ப்பட்்டன. இத னொல் ்பன்னங
�ண்டி, மு� சு ரமொட்க்ட, ஊரி யொன், 
�ண்்டொ வக்ள, ்ப�நதன், உகம யொள்
பு �ம் உள் ளிட்்ட தொழ்வு நி�ப 
்பகு தி � ளில் உள்்ள மக்�ள் அவ தொ ன
மொ� கசயற்்ப டு மொறு மொவட்்ட 
இ்டர மு�ொ கமத் துவ நிக� யம் 
அறி வு றுத்தி உள்்ளது.         (ம–6)
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(பிள்க்ள யொன்) உள் ளிட்்ட 5 ர்பருக் கும் எதி �ொ� மட்
்டக்� ்ளபபு ரமல் நீதி மன் றில் தொக்�ல் கசயத 
குற்்றப்பத் தி ரி க�கய சட்்டமொ அதி ்பர திரும் ்பப க்பற்
்றொர. இகத ய டுத்து வைக் கின் தீரபபு நொக்ள ம று தி னம் 
வைங�ப்ப ்ட வுள்்ளது. குறித்த வைக்கு மட்்டக்� ்ளபபு 
ரமல் நீதி மன் றில் இன்று திங�ட் கி ைகம விசொ � கணக்கு 
வநதது. சந தி ��ொநதன் உள்்ப்ட 5 எதி ரி � ளும் மன் றில் 
முன் னி க� யொ கி னர. வைக் குத் கதொடு னர சொர பில் மூத்த 
அ�ச சட்்ட வொதி மொதவ கதன்னக்ர �ொன், அ�ச சட்்ட
வொதி கச�ொன் முஸ்த்பொ ஆகி ரயொர முன் னி க� யொ கி னர. 
சநரத� ந்பர�ள் சொர பில் வை கம யொ� முன் னி க� யொ கும் 
ஜனொ தி ்பதி சட்்டத்த �ணி உள் ளிட்்ட ்ப�ர முன் னி க�  
யொ கி னர. எதி ரி �ள் 5 ர்பருக் கும் எதி �ொன குற்்றப்பத் தி ரி 
 க�கய மீ்ளபக்ப ்றப்படுகி்றது என மூத்த அ�ச சட்்ட
வொதி மன் று க�த்தொர.
2005ஆம் ஆண்டு டிகசம் ்பர மொதம் 25ஆம் தி�தி, 
மட்்டக்� ்ளபபு புனித மரி யொள் ரதவொ � யத் தில் நத்தொர 
நள் ளி �வு ஆ�ொ த கன யில் ஈடு ்பட் டி ருநத ர்பொது, முன்
னொள் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர ரஜொசப ்ப� �ொ ஜ சிங�ம் 
்படு க�ொக� கசயயப்பட்்டொர.
இநதப ்படு க�ொக� வைக் கில் முன்னொள் மொ�ொண சக்ப 
உறுப பி னர பி� தீப மொஸ்்டர என அகைக்�ப்ப டும் 
எட் வின் சில்வொ கிருஸ்ணொ னநத �ொஜொ, �ன � நொ ய �ம் 
மற் றும் இ�ொ ணு வப பு � னொயவு உத் தி ரயொ �த்தர எம்.
�லீல், முன்னொள் இ�ொ ணு வச் சிப்பொய மது சிங� ஆகி
ரயொர க�து கசயயப்பட்்ட னர. அவர�ள் கதொ்டரந தும் 
வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்்ட னர. நொ்டொ ளு மன்்றத் 
ரதரத லில் பிள்க்ள யொன் கவற் றி க்பற்்றகத அடுத்து அவ
ருக்கு இறுக்� மொன நி்பநத கன � ளு ்டன் அண்கம யில் 
பிகண வைங�ப்பட்்டது. தற்ர ்பொது எதி ரி �ள் மீதொன 
குற்்றப்பத் தி ரிக� திரும் ்பப க்ப்றப்பட்்டது. (ம)
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இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டம் 
முன்கன டுக்�ப்பட்்டது.
யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க் �ை �த் தின் முள் ளி
வொயக்�ொல் நிகன வுத் தூபி �்டநத கவள் ளிக் கி
ைகம இ�வு நிரவொ �த்தொல் இடித்த ழிக்�ப்பட்
்டது. அனு மதி க்ப்றொத �ட்்ட ்டங�க்ள 
அழிக் கு மொறு அறி வு றுத்தப்பட்்ட தன் அடிப்ப
க்ட யில் இநத ந்ட வ டிக்க� ரமற்க �ொள்்ளப
்பட்்டது என்று துகண ரவநதர கதரி வித்தொர. 
இநதச் கசய லுக்கு உ�� அ்ள வில் �டும் 
�ண்்ட னங�ள் குவிநதன. அ� சி யல் �ட் சி �ள் 
ஓ� ணி யில் நின்று இன்று இயல்பு மறுப புப 
ர்பொ�ொட்்டத் துக்கு அகைபபு விடுத்தன. இநத 
இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டத் துக்கு ்ப� 
த�ப பி ன ரும் ஆத � கவத் கதரி வித்த னர. இநத 
நிக� யில் வ்டக்கு மற் றும் கிைக் கில் இநதப 
ர்பொ�ொட்்டம் க்பரு கவற் றி க்பற்்றது. (ம)
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க�ொர�ொ னொத் கதொற்று உறுதி 
கசயயப்பட் டுள்்ளது.
வவு னியொ வ்டக்கு கநடுஙர�ணி 
�ல்வி வ� யத் துக்கு உட்்பட்்ட 
அதி ்பர�ள் ஆசி ரி யர�ள் என 
276 ர்பருக்கு ரமற்க �ொள்்ளப
்பட்்ட ரசொத கன யி ர�ரய 
ரமற்்படி ஒரு வ ருக் குத் கதொற்று 
உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள து ்டன், 
பிறி கதொரு ந்ப ரின் முடிவு 
சநரத �த் துக்கு இ்ட மொன வக�
யில் உள்்ளது என்று கதரி விக்�ப
்ப டு கின்்றது.                  (ம–18)
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மொவட்்ட மருத் து வ ம கன யின் அதி தீவி� சிகிச்கசப 
பிரி வில் ரசரக்�ப்பட் டுள்்ளொர. சம் ்ப வம் கதொ்டர
பில் கதரி ய வ ரு வ தொ வது:
வவு னியொ ஓமநகத அ� ச மு றிப புப ்பகு தி யில் �ண
வன் மகன விக்கு இக்ட யில் இ்டம் க்பற்்ற �ருத்து 
மு�ண்்பொட்க்ட அடுத்து, அநதப ்பகு திக்கு வநத 
க்பண் ணின் சித்தப்பொ வொல் இநதச் சூட் டுத் தொக் கு
தல் இ்டம் க்பற் றுள்்ளது. இது கதொ்டர பில் அநதப 
்பகுதி மக்�ள் ஓமநகதப க்பொலி ஸொ ருக் குத் த� வல் 
கதரி வித்தகத அடுத்து க்பொலி ஸொ �ொல் குறித்த ந்பர 
க�து கசயயப்பட்்டொர. அத் து ்டன் அவ ரி ்டம் 
இருநத துப்பொக் கி கய யும் க்பொலி ஸொர க�ப்பற் றி
யுள்்ள னர. ரம� தி� விசொ � கண �ள் இ்டம் க்பற்று 
வரு கின்்றன.                                              (ம–110)

kV·¼>k¡Âz....

k¡MBVs_.... 

கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட்்டப்பட்்ட �வூப ஹக் கீ மு
்டன் கதொ்டரக்பப ர்பணிய நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி
னர�ள் 21 ர்பர இது வக� அக்ட யொ ்ளம் �ொணப்பட்
்ட னர என்று அறி விக்�ப்பட் டி ருநதது. இநத நிக�
யில் வொசு ரதவ நொண யக்�ொ � வுக் கும் க�ொர�ொ னொத் 
கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ளது. இகத ய டுத்து 
நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர�ள் அவர� ளின் ்பணி யொ ்ளர
�ள் என 300 ர்பருக்கு அன் டி ஜன் ரசொதகன ரமற்
க�ொள்்ள ந்ட வ டிக்க� �ள் எடுக்�ப்பட் டுள்்ளன. (ம)

�ாட்டில்எைருை்எப்்போதுை்
நதாறறாளராகுை்அபோயை்!!

* தீவி ர ம ் ை கி றது த்தாற்று
* உபை த்ாத்த ணி ்  ளு்ககு வாயப்பு
* எச்ச ரி்க கி றது தபைாதுச சு்ா ்தார பைரி ச்சா ்த ் ர் ்சங்ம்  

நொட் டில் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர� ளுக்கு 
கதொற்று ஏற்்பட் டு வ ரும் நிக� யில், நொட் டில் 
க�ொர�ொ னொத் கதொற்று நிக� யின் ்பொ� தூ �ம் 
குறித்து கதளி வொ கின்்றது. எனரவ, அகனத்து 
த�ப பி ன ரும் எபர ்பொ தும் க�ொர�ொனொ �ட் டுப
்பொட் டுக்கு உண்கம யொன அரப்ப ணிபக்பக் 
�ொட்்ட ரவண் டி யது அவ சி யம.் இவவொறு க்பொதுச் 
சு�ொ தொ� ்பரி ரசொ த �ர சங�த் தின் கசய �ொ ்ளர 
உபுல் ர�ொஹண கதரி வித் துள்்ளொர.
ரமலும், இ�ஙக� யின் அ� சி யல்வொ தி �ள் கதொற்
்றொ ்ள �ொ� அக்ட யொ ்ளம் �ொணப்பட் டுள்்ள நிக�

யில், நொம் எவவொ ்றொன ்பொது �ொபபு 
வி்ட யங� க்ளப பின்்பற் றி னொ லும் இன்க்றய 
நிக� யில், எநத கவொரு சநதரப்பத் தி லும் எநத
கவொரு ந்ப ரும் கதொற்்றொ ்ள �ொ� மொறும் சநதரப
்பம் அதி �ம் உள்்ளது. நொட் டின் ஏகனய பி� ரத
சங� ளில் கதொற்று ரநொய விரச்ட கவத் திய 
நிபு ணர�ள் அவர� ்ளது �்ட கம �க்ள உரி ய மு
க்ற யில் நிக்ற ரவற்்றொகம மற் றும், அநத தநத 
பி� ரத சங� ளி லுள்்ள கதொற்்றொ ்ளர� ளின் முதல் 
நிக� கதொற்்றொ ்ளர�ள் கதொ்டர்பொன த� வல்
�க்ள வைங�ொகம ஆகி யன �ொ� ண மொ�, நொம் 

அவர�க்ள தனி கமப்ப டுத் து வ தில் சிக்�ல் 
ஏற்்பட் டுள்்ளது என வும் கதரி வித் துள்்ளொர.
இரத ரவக்ள, க�ொர�ொனொ ்ப� வல் க�ொழும்பில் 
ஓ� ்ள வுக்கு �ட் டுப்பொட் டுக்கு க�ொண் டு வ �ப்பட்
டுள்்ள நிக� யில், க�ொழும் க்பத் தவிரநத 
ஏகனய இ்டங� ளில் கதொற்்றொ ்ளர� ளின் எண்
ணிக்க� எதிர்பொரக்�ொ த ்ளவு அதி � ரித் துச் கசல்
கின்்றது. எனரவ க�ொழும்க்ப வி்ட ஏகனய 
இ்டங� ளில் க�ொர�ொனொ உ்ப க�ொத்த ணி �ள் 
்ப� வும் நிக� யும் அதி � ரித் துள்்ளது என வும் 
சுட் டிக்�ொட் டி யுள்்ளொர.                     (ந–இ)
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யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க் �ை �த் தில் 
அகமக்�ப்பட் டி ருநத 
முள் ளி வொயக்�ொல் நிகன வுத் தூபி 
�்டநத கவள் ளிக் கி ைகம இ� ரவொ டி �
வொ� இடித்து அ�ற்்றப்பட்்டது. இதற்கு 
தமிழ்த் ரதசி யக் �ட் சி �ள், க்பொது 
அகமப புக்�ள், ்பல்� க�க்�ை� மொண
வர�ள் என்று ்ப� ரும் எதிரபக்ப 
கவளிப்ப டுத் தி னொர�ள். தமி ை �த் தி லும் 
உ�� அ்ள வி லும் எதிரப்பக� ஏற்்பட்
்டது. யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க்�ை� 
மொண வர�ள் சி�ர உணவு ஒறுப புப 
ர்பொ�ொட்்டத் தி லும் ஈடு ்பட்்ட னர. இநத 
நிக� யில் இடிக்�ப்பட்்ட தூபிகய 

மீண் டும் அகமக்� துகண ரவநதர 
சிறி சற் கு ண �ொஜொ இணக்�ம் கதரி வித்
தொர.   மொண வர�ள் ர்பொ�ொட்்டத் தில் 
ஈடு ்பட்்ட இ்டத் துக்கு இன்று அதி
�ொக� 3 மணி ய ்ள வில் வநத அவர தூபி 
மீண் டும் அகமக்�ப்ப டும் என்்ற வொக் கு
று திகய மொண வர� ளுக்கு வைங கி னொர. 
இகத ய டுத்து மொண வர�ள் தம் 
ர்பொ�ொட்்டத்கத முடி வுக் குக் க�ொண் டு
வநத னர. பின்னர மொண வர� ளும் 
துகண ரவநத ரும் இகணநது தூபி 
இடிக்�ப்பட்்ட இ்டத் தில் மீண் டும் 
அகத எழுப பு வ தற்கு அடிக்�ல் நட்்ட
னர.                                           (ம)

Ö½Âï©Ãâ¦... சி்றபபு அதி � டிப ்பக்ட யி ன ரும் அவர� க்ளத் தடுத்து 
நிறுத்த முயன்்ற னர. இகத ய டுத்து ்பல்� க� யில் சிறு ்பதற்
்றம் ஏற்்பட் டுத் தணிநதது.
தூபி மீண் டும் அகமக்�ப்ப டும் என்்ற வொக் கு று திகய 
மொண வர� ளுக்கு வைங கிய துகண ரவநதர, அவர� க்ள யும் 
அகைத் துக் க�ொண்டு ்பல்� க�க் �ை �த் துக் குள் 
நுகைநத ர்பொது ஆ�ம் ்பத் தில் சி்றபபு அதி � டிப ்பக்ட யி னர 
அவர� க்ளத் தடுத்து நிறுத்த முயன்்ற னர. எனி னும் அவர
�க்ள மீறி மொண வர�க்ள அகைத் துக் க�ொண்டு துகண
ரவநதர கசன்்றொர. இதன்ர ்பொது ர�ொப்பொய க்பொலிஸ் 
நிக�ய க்பொறுப்ப தி �ொரி நிகன வி ்டம் கசல்வ தற்கு மீண் டும் 
தக்ட விதித்தொர. இகத ய டுத்து 'என் மொண வர�ள் உண வில்
�ொ மல் ர்பொ�ொட்்டத் தில் ஈடு ்ப டு கின்்ற னர. அவர� ளின் 
ர்பொ�ொட்்டத்கத நொன் முடித்து கவக்� ரவண் டும். புதிய 
�ட்்ட ்டங�க்ள நொம் இபர ்பொது அகமக்� வில்க�. கசல்�
வி டுங�ள்' என்று கதரி வித்து நிகன வி ்டத் துக் குச் கசன்்ற 
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்பட்்ட நிக� யில், தூபிகய மீண் டும் அகமப்ப தற்கு 
இணக்�ம ்ஏற்்பட்்டகத அடுத்து ர்பொ�ொட்்டம ்துக்� தி ன 
 மொ� மொற்்றப்பட்்டது.
்பல்� க�க்�ை� வொயி லில் உண கவொ றுப பில் ஈடு ்பட்்ட 
மொண வர�க்ள துகண ரவநதர சந தித்து நிகன வுத் தூபி 
அகமக்� இணக்�த்கதத் கதரி வித்தகத அடுத்து 
இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டம் துக்� தின மொ� மொற்
்றப்பட்்டது.                                                         (ம)
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ளும் தி்றக்�ப்பட்்டன.
இன்று �ொக� 6 மணி வொசிப பின் 
பி� �ொ �ம் கிளி கநொச்சி நீர்பொ ச னக் 
கு்ளங�ள் மீண் டும் வொன் ்பொய 
ஆ�ம்பித் துள்்ளன என் றும் கவள்்ள 
முன்கனச்ச ரிக்க� 
விடுக்�ப்பட் டுள்்ளது என் றும் 
நீர்பொ சன திகணக்� ்ளம் கதரி வித்
துள்்ளது.
இ� கண மடு கு்ளத் துக்கு அதி� 
நீரவ �த்து உள்்ள தொல் ரநற்று இ�வு 6 
வொன்� த வு �ள் தி்றக்�ப்பட் டி ருநதன. 
இன்று �ொக� இரு �த வு �ள் மூ்டப
்பட்டு 4 �த வு �ள் தி்றக்�ப்பட்்டன. 
பின்னர நீர வ�த்து அதி � ரித்த தொல் 
அகனத்து வொன்� த வு � ளும் 
தி்றக்�ப்பட்்டன. இத னொல் ்பன்னங
�ண்டி, மு� சு ரமொட்க்ட, ஊரி யொன், 
�ண்்டொ வக்ள, ்ப�நதன், உகம யொள்
பு �ம் உள் ளிட்்ட தொழ்வு நி�ப 
்பகு தி � ளில் உள்்ள மக்�ள் அவ தொ ன
மொ� கசயற்்ப டு மொறு மொவட்்ட 
இ்டர மு�ொ கமத் துவ நிக� யம் 
அறி வு றுத்தி உள்்ளது.         (ம–6)
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(பிள்க்ள யொன்) உள் ளிட்்ட 5 ர்பருக் கும் எதி �ொ� மட்
்டக்� ்ளபபு ரமல் நீதி மன் றில் தொக்�ல் கசயத 
குற்்றப்பத் தி ரி க�கய சட்்டமொ அதி ்பர திரும் ்பப க்பற்
்றொர. இகத ய டுத்து வைக் கின் தீரபபு நொக்ள ம று தி னம் 
வைங�ப்ப ்ட வுள்்ளது. குறித்த வைக்கு மட்்டக்� ்ளபபு 
ரமல் நீதி மன் றில் இன்று திங�ட் கி ைகம விசொ � கணக்கு 
வநதது. சந தி ��ொநதன் உள்்ப்ட 5 எதி ரி � ளும் மன் றில் 
முன் னி க� யொ கி னர. வைக் குத் கதொடு னர சொர பில் மூத்த 
அ�ச சட்்ட வொதி மொதவ கதன்னக்ர �ொன், அ�ச சட்்ட
வொதி கச�ொன் முஸ்த்பொ ஆகி ரயொர முன் னி க� யொ கி னர. 
சநரத� ந்பர�ள் சொர பில் வை கம யொ� முன் னி க� யொ கும் 
ஜனொ தி ்பதி சட்்டத்த �ணி உள் ளிட்்ட ்ப�ர முன் னி க�  
யொ கி னர. எதி ரி �ள் 5 ர்பருக் கும் எதி �ொன குற்்றப்பத் தி ரி 
 க�கய மீ்ளபக்ப ்றப்படுகி்றது என மூத்த அ�ச சட்்ட
வொதி மன் று க�த்தொர.
2005ஆம் ஆண்டு டிகசம் ்பர மொதம் 25ஆம் தி�தி, 
மட்்டக்� ்ளபபு புனித மரி யொள் ரதவொ � யத் தில் நத்தொர 
நள் ளி �வு ஆ�ொ த கன யில் ஈடு ்பட் டி ருநத ர்பொது, முன்
னொள் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர ரஜொசப ்ப� �ொ ஜ சிங�ம் 
்படு க�ொக� கசயயப்பட்்டொர.
இநதப ்படு க�ொக� வைக் கில் முன்னொள் மொ�ொண சக்ப 
உறுப பி னர பி� தீப மொஸ்்டர என அகைக்�ப்ப டும் 
எட் வின் சில்வொ கிருஸ்ணொ னநத �ொஜொ, �ன � நொ ய �ம் 
மற் றும் இ�ொ ணு வப பு � னொயவு உத் தி ரயொ �த்தர எம்.
�லீல், முன்னொள் இ�ொ ணு வச் சிப்பொய மது சிங� ஆகி
ரயொர க�து கசயயப்பட்்ட னர. அவர�ள் கதொ்டரந தும் 
வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்்ட னர. நொ்டொ ளு மன்்றத் 
ரதரத லில் பிள்க்ள யொன் கவற் றி க்பற்்றகத அடுத்து அவ
ருக்கு இறுக்� மொன நி்பநத கன � ளு ்டன் அண்கம யில் 
பிகண வைங�ப்பட்்டது. தற்ர ்பொது எதி ரி �ள் மீதொன 
குற்்றப்பத் தி ரிக� திரும் ்பப க்ப்றப்பட்்டது. (ம)
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இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டம் 
முன்கன டுக்�ப்பட்்டது.
யொழ்ப்பொ ணப ்பல்� க�க் �ை �த் தின் முள் ளி
வொயக்�ொல் நிகன வுத் தூபி �்டநத கவள் ளிக் கி
ைகம இ�வு நிரவொ �த்தொல் இடித்த ழிக்�ப்பட்
்டது. அனு மதி க்ப்றொத �ட்்ட ்டங�க்ள 
அழிக் கு மொறு அறி வு றுத்தப்பட்்ட தன் அடிப்ப
க்ட யில் இநத ந்ட வ டிக்க� ரமற்க �ொள்்ளப
்பட்்டது என்று துகண ரவநதர கதரி வித்தொர. 
இநதச் கசய லுக்கு உ�� அ்ள வில் �டும் 
�ண்்ட னங�ள் குவிநதன. அ� சி யல் �ட் சி �ள் 
ஓ� ணி யில் நின்று இன்று இயல்பு மறுப புப 
ர்பொ�ொட்்டத் துக்கு அகைபபு விடுத்தன. இநத 
இயல்பு மறுப புப ர்பொ�ொட்்டத் துக்கு ்ப� 
த�ப பி ன ரும் ஆத � கவத் கதரி வித்த னர. இநத 
நிக� யில் வ்டக்கு மற் றும் கிைக் கில் இநதப 
ர்பொ�ொட்்டம் க்பரு கவற் றி க்பற்்றது. (ம)
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க�ொர�ொ னொத் கதொற்று உறுதி 
கசயயப்பட் டுள்்ளது.
வவு னியொ வ்டக்கு கநடுஙர�ணி 
�ல்வி வ� யத் துக்கு உட்்பட்்ட 
அதி ்பர�ள் ஆசி ரி யர�ள் என 
276 ர்பருக்கு ரமற்க �ொள்்ளப
்பட்்ட ரசொத கன யி ர�ரய 
ரமற்்படி ஒரு வ ருக் குத் கதொற்று 
உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள து ்டன், 
பிறி கதொரு ந்ப ரின் முடிவு 
சநரத �த் துக்கு இ்ட மொன வக�
யில் உள்்ளது என்று கதரி விக்�ப
்ப டு கின்்றது.                  (ம–18)
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மொவட்்ட மருத் து வ ம கன யின் அதி தீவி� சிகிச்கசப 
பிரி வில் ரசரக்�ப்பட் டுள்்ளொர. சம் ்ப வம் கதொ்டர
பில் கதரி ய வ ரு வ தொ வது:
வவு னியொ ஓமநகத அ� ச மு றிப புப ்பகு தி யில் �ண
வன் மகன விக்கு இக்ட யில் இ்டம் க்பற்்ற �ருத்து 
மு�ண்்பொட்க்ட அடுத்து, அநதப ்பகு திக்கு வநத 
க்பண் ணின் சித்தப்பொ வொல் இநதச் சூட் டுத் தொக் கு
தல் இ்டம் க்பற் றுள்்ளது. இது கதொ்டர பில் அநதப 
்பகுதி மக்�ள் ஓமநகதப க்பொலி ஸொ ருக் குத் த� வல் 
கதரி வித்தகத அடுத்து க்பொலி ஸொ �ொல் குறித்த ந்பர 
க�து கசயயப்பட்்டொர. அத் து ்டன் அவ ரி ்டம் 
இருநத துப்பொக் கி கய யும் க்பொலி ஸொர க�ப்பற் றி
யுள்்ள னர. ரம� தி� விசொ � கண �ள் இ்டம் க்பற்று 
வரு கின்்றன.                                              (ம–110)
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கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட்்டப்பட்்ட �வூப ஹக் கீ மு
்டன் கதொ்டரக்பப ர்பணிய நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி
னர�ள் 21 ர்பர இது வக� அக்ட யொ ்ளம் �ொணப்பட்
்ட னர என்று அறி விக்�ப்பட் டி ருநதது. இநத நிக�
யில் வொசு ரதவ நொண யக்�ொ � வுக் கும் க�ொர�ொ னொத் 
கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ளது. இகத ய டுத்து 
நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர�ள் அவர� ளின் ்பணி யொ ்ளர
�ள் என 300 ர்பருக்கு அன் டி ஜன் ரசொதகன ரமற்
க�ொள்்ள ந்ட வ டிக்க� �ள் எடுக்�ப்பட் டுள்்ளன. (ம)

�ாட்டில்எைருை்எப்்போதுை்
நதாறறாளராகுை்அபோயை்!!

* தீவி ர ம ் ை கி றது த்தாற்று
* உபை த்ாத்த ணி ்  ளு்ககு வாயப்பு
* எச்ச ரி்க கி றது தபைாதுச சு்ா ்தார பைரி ச்சா ்த ் ர் ்சங்ம்  

நொட் டில் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர� ளுக்கு 
கதொற்று ஏற்்பட் டு வ ரும் நிக� யில், நொட் டில் 
க�ொர�ொ னொத் கதொற்று நிக� யின் ்பொ� தூ �ம் 
குறித்து கதளி வொ கின்்றது. எனரவ, அகனத்து 
த�ப பி ன ரும் எபர ்பொ தும் க�ொர�ொனொ �ட் டுப
்பொட் டுக்கு உண்கம யொன அரப்ப ணிபக்பக் 
�ொட்்ட ரவண் டி யது அவ சி யம.் இவவொறு க்பொதுச் 
சு�ொ தொ� ்பரி ரசொ த �ர சங�த் தின் கசய �ொ ்ளர 
உபுல் ர�ொஹண கதரி வித் துள்்ளொர.
ரமலும், இ�ஙக� யின் அ� சி யல்வொ தி �ள் கதொற்
்றொ ்ள �ொ� அக்ட யொ ்ளம் �ொணப்பட் டுள்்ள நிக�

யில், நொம் எவவொ ்றொன ்பொது �ொபபு 
வி்ட யங� க்ளப பின்்பற் றி னொ லும் இன்க்றய 
நிக� யில், எநத கவொரு சநதரப்பத் தி லும் எநத
கவொரு ந்ப ரும் கதொற்்றொ ்ள �ொ� மொறும் சநதரப
்பம் அதி �ம் உள்்ளது. நொட் டின் ஏகனய பி� ரத
சங� ளில் கதொற்று ரநொய விரச்ட கவத் திய 
நிபு ணர�ள் அவர� ்ளது �்ட கம �க்ள உரி ய மு
க்ற யில் நிக்ற ரவற்்றொகம மற் றும், அநத தநத 
பி� ரத சங� ளி லுள்்ள கதொற்்றொ ்ளர� ளின் முதல் 
நிக� கதொற்்றொ ்ளர�ள் கதொ்டர்பொன த� வல்
�க்ள வைங�ொகம ஆகி யன �ொ� ண மொ�, நொம் 

அவர�க்ள தனி கமப்ப டுத் து வ தில் சிக்�ல் 
ஏற்்பட் டுள்்ளது என வும் கதரி வித் துள்்ளொர.
இரத ரவக்ள, க�ொர�ொனொ ்ப� வல் க�ொழும்பில் 
ஓ� ்ள வுக்கு �ட் டுப்பொட் டுக்கு க�ொண் டு வ �ப்பட்
டுள்்ள நிக� யில், க�ொழும் க்பத் தவிரநத 
ஏகனய இ்டங� ளில் கதொற்்றொ ்ளர� ளின் எண்
ணிக்க� எதிர்பொரக்�ொ த ்ளவு அதி � ரித் துச் கசல்
கின்்றது. எனரவ க�ொழும்க்ப வி்ட ஏகனய 
இ்டங� ளில் க�ொர�ொனொ உ்ப க�ொத்த ணி �ள் 
்ப� வும் நிக� யும் அதி � ரித் துள்்ளது என வும் 
சுட் டிக்�ொட் டி யுள்்ளொர.                     (ந–இ)

ைன்்ார்

கிளிந�ாசசி

முல்மலத்தீவு

முள்ளிவாய்க்ால் தூபி இடிப்பு: இயல்்பை இழந்தது ்தாய்ம்

(19, 6,110, 150, 7)
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ைவுனியா

புதுக் கு டி யி ருப்பு

�னிவமபேடுத�ல்நிவலயததில்
ஒருவருக்குதத�ாற்றுஉறுதி

முல்க�த் தீவு, ஜன.11
கவளி நொட் டி லி ருநது வருக� தநது புதுக் கு டி யி ருபபு தனி
கமப்ப டுத்தல் நிக� யத் தில் தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள 
ஒரு வ ருக்கு க�ொர�ொ னொத் கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்
்ளது. மத் திய கிைக்கு நொடு � ளில் இருநது 150 ர்பர �்டநத 
9ஆம் தி�தி �ட் டு நொ யக்� விமொன நிக� யத்கத வநத க்டநத
னர. 
அகன வ ரும் விமொன நிக� யத் தில் பி.சி.ஆர ்பரி ரசொ த கன �
ளுக்கு உட்்ப டுத்தப்பட்டு 5 ர்பருந துக்� ளில் முல்க�த் தீவு 
புதுக் கு டி யி ருபபு திம்பிலி ்பகு தி யில் உள்்ள 68 ஆவது 
்பக்டப பி ரி வின் தனி கமப்ப டுத்தல் �ண்�ொ ணிபபு 
நிக� யத் துக்கு அனுப்பப்பட்டு அஙகு தனி கமப்ப டுத்தப
்பட் டுள்்ள னர. இவர� ளில் ஒரு வ ருக்கு க�ொர�ொனொத் கதொற்று 
இருப்பது இன்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ளகத கதொ்டரநது 
அவக� கிளி கநொச் சி யில் உள்்ள க�ொர�ொனொ மருத் து வ  
ம கனக்கு க�ொண்டு கசல்�ப்பட் டுள்்ளொர.               (வ–19)
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க�ொழும்பு, ஜன. 11
்பொகிஸ்தொன் பி� த மர இம் �ொன்
�ொன் இ�ஙக�க் குப ்பய ணம் 
ரமற்க �ொள்்ளத் திட்்ட மிட் 
டுள்்ளொர.
 இநதத் த� வக� இ�ஙக�க்
�ொன ்பொகிஸ்தொ னிய உயரஸ்தொ
னி �ர மஹ் முட் சொட் �ட்்டொக் 
கவளி யிட் டுள்்ளொர.
்பொக் கிஸ்தொன், உ� கின் ஏகனய 
நொடு � க்ளபர ்பொ �ரவ இ�ங

க� யின் இக்ற யொண்கமகய 
மதிக் கி ்றது. இ�ஙக� யின் 
உள்்ள� வி்ட யங� ளில் தக� யி
டு வகத விரும் ்ப வில்க�. பி� த  
மர இம் �ொன்�ொ னின் அ� சொங
�ம் இ�ஙக� யு ்டன் கநருக்�
மொன உ்ற கவக்க �ொண் டி ருக்�
வில்க� என்று கூ்ற மு டி யொது.
க�ொர�ொனொ �ொ� ண மொ� 
த்டங�ல்�ள் உள்்ளன. எனி னும் 
பி� த மர இம் �ொன் �ொனின் 

க�ொழும்பு வரு க� யும் திட்்ட  
மி ்டப்பட் டுள்்ளது. 
்பொகிஸ்தொன் மற் றும் இ�ங
க�க்கு சீனொ வைங கும் உத வி
�ள் கதொ்டர பில் தவ ்றொன 
வி்ளக்�ங� ளும் தவ ்றொன 
பி�ச்சொ �ங� ளும் ரமற்க �ொள்
்ளப்பட்டு வரு கின்்றன. இதகன 
ஏற் றுக்க �ொள்்ள முடி யொது 
என்று அவர ரமலும் கதரி வித்
தொர.                                (ம)
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க�ொழும்பு, ஜன.11
்பறி மு தல் கசயயப
்பட்்ட ர்பொகதப
க்பொ ருள்�க்ள, 
ர்பொகதபக்பொ ருள் 
�்டத்தல்�ொ �ர�
ளுக்கு விற்்பகன 
கசயத குற்்றச்சொட் 
டில் க�தொன 
க்பொலிஸ் 
ர்பொகதபக்பொ ருள் 
தடுப புப ்பணி ய �த்
தின் 13 அதி �ொ ரி
�ள் உட்்ப்ட 17 
ந்பர� ளுக்�ொன 
வி்ளக்� ம றி யல் 
நீடிக்�ப்பட் டுள் 
்ளது.
அதன்்படி சநரத� 
ந்பர�க்ள எதிரவ
ரும் 25 ஆம் தி�தி 
வக� 
வி்ளக்� ம றி ய லில் 
கவக்� ரவண் டும் 
என க�ொழும்பு 
தக�கம நீதி வொன் 
உத்த �வு பி்றப பித் 
துள்்ளொர.
இநதச் சம் ்ப வம் 
கதொ்டர்பொன 
விசொ � கண �க்ள 
குற்்ற வி யல் பு�
னொய வுப பிரி வி னர 
ரமற்க�ொண்டு 
வரு கின்்ற னர.(்ற–இ)

ககாரரானா அசசத்தால்

21எை்.பிக்கள்
சுயதனிமையில்
க�ொழும்பு, ஜன. 11
க�ொர�ொ னொத் கதொற்று ஏற்்பட் டி ருக்� �ொம் என்்ற 
அச்சம் �ொ� ண மொ� 21 நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர
�ள் சுய த னி கமக்கு உட்்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர.
க�ொர�ொனொ கவ�ஸ் கதொற் றி யுள்்ள சிறி �ங�ொ 
முஸ் லிம் �ொங கி � ஸின் தக� வர �வூப ஹக் கீம் 
மற் றும் பி� த மர மஹிநத �ொஜ ்பக்ச வின் அ� சி யல் 
விவ �ொ �ங� ளுக்�ொன ஒருங கி ்ப கணப புச் கசய �ொ
்ளர குமொ � சிறி கஹட் டிர� ஆகி ரயொ ரு ்டன் 
கநருங கிய கதொ்டர பில் இருநத 21 எம்.பிக்�ர்ள 
இவவொறு சுய த னி கமக்கு உட்்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர.
அத் து ்டன், ச்பொ நொ ய �ர அலு வ �� ஊழி யர�ள் 
உட்்ப்ட ரமலும் சி� ரும் தனி கமப்ப டுத்தப்பட்
டுள்்ள னர. �வூப ஹக் கீ மு ்டன் உக� யொ ்ட லில் 
ஈடு ்பட்்ட ஐக் கிய மக்�ள் சக் தி யின் நொ்டொ ளு மன்்ற 
உறுப பி னர� ்ளொன த�தொ அத் து ர�ொ �்ள, �யநத 
�ரு ணொ தி �க்� ஆகி ரயொ ருக்கு கவ�ஸ் கதொற்்ற
வில்க� என ஆ�ம் ்பக்�ட்்ட பி.சி.ஆர ்பரி ரசொ
தகன மூ�ம் கதரி ய வந துள்்ளது.              (ம–44)

பி�ச் சிகன சுமு � மொ� தீரக்�ப்ப டும். ரதகவ ரயற்்ப
டின் யொழ். ்பல்� க�க்� ை �த் தி லுள்்ள அகனத்து 
த�ப பு � ளு ்ட னும் ர்பச்சு ந்டத் து வ தற்கு ்பல்� க�க்�
ை� மொனி யங�ள் ஆகணக் கு ழு வின் தக� வர 
ர்ப�ொ சி ரி யர சம் ்பத் அம � துங� தயொ �ொ �ரவ 
இருக் கி ்றொர  இவவொறு �ல்வி அகமச்சர ர்ப�ொ சி ரி
யர ஜி.எல்.பீரிஸ் கதரி வித்தொர.
சிறி �ங�ொ க்பொது ஜன க்ப� முன தக� கம ய �த் தில் 
இன்று நக்ட க்பற்்ற ஊ்ட � வி ய �ொ ்ளர சந திப பில் 
��ந து க�ொண்டு �ருத்து கவளி யி டு க� யி ர�ரய 
அவர இவவொறு கதரி வித்தொர. இது கதொ்டர்பொ� 
அவர ரமலும் கதரி வித்த தொ வது:
'நொட் டி லுள்்ள அகனத்து ்பல்� க�க் �ை �ங� ளுக்
கும் க்பொது வொன சட்்டம் உள்்ளது. ்பல்� க�க்� ை� 
வ்ளொ �த் தில் நிகனவு சின்ன கமொன்க்றரயொ, சிக�
கயொன்க்றரயொ அல்�து நிரமொ ண கமொன்க்றரயொ 
�ொட் சிப்ப டுத் து வ தற்�ொ� இருநதொல் அதற்கு 
்பல்� க�க்� ை �த் தின் அனு மதி அவ சி யம். ஆனொல் 
யொழ்ப்பொ ணம் ்பல்� க�க்� ை �த் தின் ரமற்்படி 
நிகனவு சின்னத்கத அகமப்ப தற்கு ்பல்� க�க்� ை
�த் தின் அனு மதி க்ப்றப்பட் டி ருக்� வில்க�. இநத 
�ொ� ணத் துக்�ொ� மட் டுரம நிகனவு சின்னம் 
அ�ற்்றப்பட் டுள்்ளது. அது ஒழுக்�ம் மற் றும் 
ஒரு கமப்பொட் டு ்டன் சம் ்பநதப்பட்்ட வி்ட ய மொ கும். 
மொ்றொ� இதன் பின்ன ணி யில் எவ வித அ� சி ய லும் 
கிக்ட யொது.
இப பி �ச் சிகன சுமூ � மொ� தீரக்�ப்ப ்ட ரவண் டும். 
அதகன இழுத்த டிப்பது அ� சின் ரநொக்�ம் கிக்ட
யொது. குைமப்ிய குட்க்ட யில் மீன் பிடிப்ப தற்கு சி�ர 
முயற் சிக் கின்்ற னர. அதற்�ொன வொயபபு உரு வொ வ
தற்கு இ்ட ம ளி ரயொம். யொழ். ்பல்� க�க்� ை �த் தின் 
உ்ப ரவநதர மொண வர� ளு ்டன் இன்று ர்பச்சு ந்டத்தி, 
இணக்�ப்பொட் டுக்கு வந துள்்ளொர. பி�ச் சிகன 
சுமு � மொ� தீரும். அதற்�ொன முயற் சி �ள் எடுக்�ப்ப
டும். ரதகவ ரயற்்ப டின் ்பல்� க�க்� ை� மொனி யங
�ள் ஆகணக் கு ழு வின் தக� வர சம் ்பத் அம � ர�ொன் 
அங கு கசன்று இவ வி வ �ொ �ம் குறித்து ்பல்� க�க்� ை
�த் தின் அகனத்து த�ப பு � ளு ்ட னும் ர்பச்சு ந்டத் து
வ தற்கு தயொ �ொ� உள்்ளொர'  என்்றொர. (ம–44)
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்பல்ககலக் கழகத் தூபி உக்டப்க்பக் கண்டித்து
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யொழ்ப்பொணம், ஜன. 11
யொழ். ்பல்�க�க் �ை�த்தில் முள்ளிவொயக்�ொல் நிகனவு சின்னம் 
இடிக்�ப்பட்்டகதக் �ண்டித்து மதிமு� க்பொதுச்கசய�ர கவர�ொ 
தக�கமயில் கசன்கனயில் உள்்ள இ�ஙக�த் துகணத் தூத��த்கத 
முற்றுக�யிட்டு ரநற்றுப ர்பொ�ொட்்டம் ந்டத்தப்பட்்டது.
தூபி இடிக்�ப்பட்்ட மறுநொள் அதொவது �்டநத சனிக்கிைகமயன்று 
கசன்கனயில் உள்்ள இ�ஙக�த் துகணத் தூத��ம் முற்றுக�யி 
்டப்படும் என்று கவர�ொ அறிவித்தொர. இநத நிக�யில் இன்று இநதப 
ர்பொ�ொட்்டம் முன்கனடுக்�ப்பட்்டது. ர்பொ�ொட்்டத்தில் ��நது 
க�ொண்்ட ்ப�ர க�து கசயயப்பட்்டனர.                                   (ம)
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பிரர ம தாச காலத் தில் ககய கப்்ப டுத்தப்்பட்ட
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க�ொழும்பு, ஜன.11

வனப்பொ து �ொப புத் துக்ற யொல் 
க�ய �ப்ப டுத்தப்பட்்ட க்பொல் பி
தி �ம, இரு கத னி யொய மக்� ளின் 
1980 ஏக்�ர விவ சொ யக் �ொணி 
பி� த மர மகிநத �ொஜ ்பக்ச வின் 
தக� யீட்க்ட ய டுத்து 
விடு விக்�ப்ப ்ட வுள்்ளது. வன  
வி �ஙகு ்பகுதி என்று க்பய ரி ்டப
்பட்்ட இநத ்பகுதி 1989 ஆம் 
ஆண் டில் வன ்பொது �ொப புத் 
துக்ற யொல் ஜனொ தி ்பதி �ண சிங� 

பிர� ம தொச அ� சின் கீழ் சி்றபபு 
வரத்த மொனி அறி விப பின் மூ�ம் 
மக்� ளுக் குத் கதரி யொ மல் 
க�ய �ப்ப டுத்தப்பட்்டது. 

50 ஆண் டு � ளுக் கும் ரம�ொ� 
நி� வும் இநத ்பகு தி யில் உள்்ள 
மக்� ளின் பி�ச் சி கன �ள் 
கதொ்டர பில் �வ னம் கசலுத் திய 
பி� த மர உ்ட ன டி யொ� தகுநத 
ந்ட வ டிக்க� எடுக் கு மொறு 
சம் ்பநதப்பட்்ட அதி �ொ ரி � ளுக்கு 
அறி வு றுத் தி னொர. இகத ய டுத்து 

வன வி �ஙகு மற் றும் வனப 
்பொது �ொபபு அகமச்சர சி.பி.
�த்நொ யக்� விக� வில் �ொணி
�க்ள விடு விக்� ரதகவ யொன 
ந்ட வ டிக்க� �ள் எடுக்�ப்ப டும் 
என்று கதரி வித்தொர. 

இநத �ொணி � ளுக்�ொன சட்்ட 
ரீதி யொன உறு தி ப்பத் தி �ங�ள் 
03 மொதங� ளுக் குள் வைங�ப்ப
டும் என்று �ொணி அகமச்சர 
எஸ்.எம்.சந தி � ரசன கதரி வித்
தொர.                        (வ–இ)
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மீட டுத்த ரு மாறு மககைள் ்கைாரிக்கை
திரு ர�ொ ண மக�, ஜன.11

திரு ர�ொ ண மக� அனநத புரி 
்பகு தி யி லுள்்ள விக்ள யொட்டு 
கமதொ ன கமொன் றில், ரநற்று 
ஞொயிற் றுக் கி ைகம ்ப� வநத மொ� 
ரவலி அகமக்�,   ஈ. பி.டி.
பி.யினர      முற்்பட்்ட ர்பொது 
அஙகு ்பதற்்ற நிக� ஏற்்பட்்டது 
என இங கி ருக் கும் கசய தி �ள் 
கதரி விக் கின்்றன.

மி� நீண்்ட �ொ � மொ� அனநத புரி 
்பகு தி யி லுள்்ள குறித்த கமதொ
னம் அப்ப குதி இக்ள ஞர� ்ளொல் 
்பயன்்ப டுத்தப்பட்டு வரு கி ்றது. 
இந நி க� யில் குறித்த கமதொ னத்
துக்கு பின் பு ்ற மொ� உள்்ள ஈை 
மக்�ள் ஜன நொ ய �க் �ட்சி 
அலு வ � �த் தின் ( ஈ.பி. டி .பி)   
�ொணிக்கு அருர� அநதக் 
�ட் சி யி ன �ொல் இன்று �ொக� 
ரவலி அகமக்�ப்பட்்டது. 

அத கனத் கதொ்டரநரத அக் 
�ட் சி யி ன ருக் கும் அப்ப குதி 
இக்ள ஞர� ளுக் கும் இக்டரய 
முறு �ல் நிக� ஏற்்பட்்டது என 
பி� ரதச மக்�ள் கதரி விக் கின்்ற னர.

இநத கமதொ ன மொ னது ்ப� 
அ� சி யல் தக� கம � ்ளது 
உத வி யு ்டன் புன �  கமக்�ப
்பட்டு,  இக்ள ஞர� ்ளொல் 
்பயன்்ப டுத்தப்பட்டு வரு கி ்றது. 
இந நி க� யில் இதகன அ்ப �
ரிக்� ்ப�ர முற்்ப டு கின்்ற னர. 
கமதொ னம் இல்�ொது ர்பொனொல், 
இக்ள ஞர�ள் பிகை யொன 
வழி மு க்ற � ளுக்கு உட்்ப ்டக் கூ
டும் என �வக� கதரி வித் துள்்ள 
பி� ரதச மக்�ள், தகுநத ந்ட வ
டிக்க� எடுத்து கமதொ னத்கத 
மீட் டுத்த ரு மொ றும் ர�ொரிக்க� 
விடுத் துள்்ளகம குறிப பி  ்டத்தக்
�து.                              (ந–இ)
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பொலிஸமா அதி ெர் அதி ரடி
க�ொழும்பு, ஜன.11

நொ்ட ்ளொ விய ரீதி யில் தனி கமப்ப டுத்தல் 
விதி மு க்ற �ள் முக்ற யொ� �க்டப பி டிக்� ்ப
டு கின்்ற னவொ என்்பது கதொ்டர பில் �ண்்ட றி
வ தற்�ொ� இன்று முதல் விரச்ட �ண்�ொ
ணிபபு ந்ட வ டிக்க� �ள் முன்கன டுக்�ப 
்ப ்ட வுள்்ளன என க்பொலிஸ் ஊ்ட �பர்பச்சொ
ரும் பி�தி க்பொலிஸ்மொ அதி ்ப ரு மொன அஜித் 
ர�ொஹண கதரி வித்தொர.

இது கதொ்டர பில் அவர ரமலும் 
கூறி ய தொ வது,

நொட் டி லுள்்ள அகனத்து நிறு வ னங�ள், 
�ொரி யொ � யங�ள், வரத்த� நிக� யங�ள் 
உள் ளிட்்ட கதொழில் ஸ்தொனங� ளி லும் 
க்பொதுப ர்பொக் கு வ �த் தின் ர்பொதும், தனி
கமப்ப டுத்தல் விதி மு க்ற �ள் முக்ற யொ �க் 
�க்டப பி டிக்� ்ப டு கின்்ற னவொ என்்பது 
கதொ்டர பில் �ண்�ொ ணிப்ப தற்கு இன்று 
முதல் விரச்ட ரசொதகன ந்ட வ டிக்க� �ள் 
ரமற்க �ொள்்ளப்ப ்ட வுள்்ளன.

இதில் சு�ொ தொ� பிரி வி ன ரு ்டன் க்பொலி ஸொ
ரும் இகணநது கசயற்்ப ்ட வுள்்ள னர. க்பொது 
ர்பொக் கு வ �த்து கதொ்டர பி லும் விரச்ட 
�வ னம் கசலுத்தப்ப ்ட வுள்்ளது – என்்றொர.

நிதி முகை ரகடு:
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க�ொழும்பு, ஜன.11

நிதி முக்ற ர�டு கதொ்டர பில் க�து கசய
யப்பட்டு வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்
டுள்்ள ஈ.ரி.ஐ நிறு வ னத் தின் முன்னொள் 
்பணிப்பொ ்ளர�ள் நொன்கு ர்பரும் தனி
கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர என்று 
சிக்றச்சொ க� �ள் ஊ்ட �பர்பச்சொ ்ளர 
சநதன ஏக்� நொ யக்� கதரி வித் துள்்ளொர.

ஈ.ரி.ஐ நிறு வ னத் தின் முன்னொள் ்பணிப
்பொ ்ளர� ்ளொன ஜீவ� எதி ரி சிங�, நொ�� 
எதி ரி சிங�, அசங� எதி ரி சிங� மற் றும் 
அஞசலி தீ்பொ எதி ரி சிங� ஆகி ரயொர 6.4 
மில் லி யன் ரூ்பொ ்பணத்கத ரமொசடி கசயத  
னர என்்ற குற்்றச்சொட்டில் �்டநத கவள்
ளிக் கி ைகம குற்்றப பு � னொய வுப பிரி வி ன  
�ொல் க�து கசயயப்பட் டி ருநத னர.

இவர�ள் நொல்வ ரும் க�ொழும்பு ரம� தி� 
நீதி வொன் முன் னி க� யில் ஆஜர்ப டுத்தப
்பட்்ட து ்டன், சநரத� ந்பர� ளுக்கு 
பிகண வைங கி னொல், அவர� ளு ்டொன 
சொட் சி யங� ளுக்கு அச் சு றுத்தல்�ள் 
ஏற்்ப்ட வொயப புள்்ளது என மன் றில் 
சுட் டிக்�ொட்்டப்பட்்டகத அடுத்ரத 
நீதி வொன் அவர�க்ள, நொக்ள கசவவொயக்
கி ைகம வக� வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்� 
ரவண் டு கமன உத்த � விட்்டொர. அதற்�
கம யரவ சநரத� ந்பர�ள் 
வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்்ட னர. 
இநத நிக� யில் க�ொவிட்19 கவ�ஸ் 
்ப� வல் அச்சம் �ொ� ண மொ� இவர�ள் 
சிக்றச்சொ க� � ளில் தனி கமப்ப டுத்தப
்பட் டுள்்ள னர.                            (்ற–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.11

ரமல் மொ�ொ ணத் தின் சி� ்பகு தி �ள் 
தனி கமப்ப டுத்த லில் இருநது 
விடு விக்�ப்பட் டுள்்ளன என 
அ� சொங�த் த� வல் திகணக்� ்ளம் 
கதரி வித் துள்்ளது.

அதன்்படி க�ொழும்பு மொவட்்டத்
தில் கி�ொண்ட்்பொஸ், மொளி �ொ
வத்கத, கதமட்்ட க�ொக்ட 
முத �ொன க்பொலிஸ் அதி �ொ� 
பிரி வு � ளும், �ம் ்பஹொ மொவட்்டத்
தின், வத்தக்ள க்பொலிஸ் அதி �ொ� 
பிரி வின் துவ வத்த, ஹுணுப 
பிட்டி, கவடி �நத மற் றும் நீரக �ொ
ழும்பு க்பொலிஸ் அதி �ொ� பிரி வின் 
எம்.சி வீ்ட கமபபு ரயொச கனத் 
திட்்டம் ஆகிய பிரி வு � ளும் 
இன்று அதி �ொக� 5 மணி யு ்டன் 
தனி கமப்ப டுத்த லில் இருநது 
விடு விக்�ப்பட் டுள்்ளன. இரத  
ரந �ம், ர�ொத்த மி பு� கதொ்டரமொடி 

குடி யி ருபபு, க்பொ�க்ள – ர�ொத்த
மி பு � யின் 24ம் ரதொட்்டம், 78ம் 
ரதொட்்டம் என்்பன ரநற்று மொக� 
முதல் தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள் 
்ளன. இரத ரவக்ள, இது வ க� யில் 
தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள 
ஏகனய பி� ரத சங�ள் மீண் டும் 
அறி விக் கும் வக� யில் கதொ்டரந
தும் தனி கமப்ப டுத்தல் பி� ரத 
 சங� ்ளொ �ரவ �ொணப்ப டும் என 
இ�ொ ணு வத் த்ள ்பதி சரவந தி� 
சில்வொ கதரி வித் துள்்ளொர. ((ந–இ)
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சுண் டிக் கு ்ளம் ரமயச்
சல் த� கவ யில் உள்்ள 
�ள்்ளப்பட்டி பிள்க்ள
யொர ஆ� யத் தில் 
�்டநத கவள் ளிக் கி
ைகம அபி ரச �ங� ளு
்டன் கூடிய கி�ொ மிய 
விரச்ட பூகச வழி ்பொ
டும் அன்ன தொன 
நி�ழ் வும் �ொல்நக்ட 
வ்ளரபர்பொ �ொல் 
ஒழுஙகு கசயயப
்பட்டு நக்ட க்பற்்றன.

இநதப பூகச வழி ்பொ
்டொ னது �ொல்ந க்ட
�ள் ரநொய வொயப 
்ப ்டொ மல் இருப்ப தற்
கும் நொட் டில் சீ�ொன 
�ொ� நிக� நி� வு வ  
தற் கும் வரு்டொ 
வரு ்டம் மொர�ழி மொத 
கவள் ளிக் கி ைகம 
ஒன் றில் நக்ட க்ப று
கின்்றகம குறிப பி  
்டத்தக்�து.     (ச–21)
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புதுக் கு டி யி ருப்பு

�னிவமபேடுத�ல்நிவலயததில்
ஒருவருக்குதத�ாற்றுஉறுதி

முல்க�த் தீவு, ஜன.11
கவளி நொட் டி லி ருநது வருக� தநது புதுக் கு டி யி ருபபு தனி
கமப்ப டுத்தல் நிக� யத் தில் தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள 
ஒரு வ ருக்கு க�ொர�ொ னொத் கதொற்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்
்ளது. மத் திய கிைக்கு நொடு � ளில் இருநது 150 ர்பர �்டநத 
9ஆம் தி�தி �ட் டு நொ யக்� விமொன நிக� யத்கத வநத க்டநத
னர. 
அகன வ ரும் விமொன நிக� யத் தில் பி.சி.ஆர ்பரி ரசொ த கன �
ளுக்கு உட்்ப டுத்தப்பட்டு 5 ர்பருந துக்� ளில் முல்க�த் தீவு 
புதுக் கு டி யி ருபபு திம்பிலி ்பகு தி யில் உள்்ள 68 ஆவது 
்பக்டப பி ரி வின் தனி கமப்ப டுத்தல் �ண்�ொ ணிபபு 
நிக� யத் துக்கு அனுப்பப்பட்டு அஙகு தனி கமப்ப டுத்தப
்பட் டுள்்ள னர. இவர� ளில் ஒரு வ ருக்கு க�ொர�ொனொத் கதொற்று 
இருப்பது இன்று உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ளகத கதொ்டரநது 
அவக� கிளி கநொச் சி யில் உள்்ள க�ொர�ொனொ மருத் து வ  
ம கனக்கு க�ொண்டு கசல்�ப்பட் டுள்்ளொர.               (வ–19)
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க�ொழும்பு, ஜன. 11
்பொகிஸ்தொன் பி� த மர இம் �ொன்
�ொன் இ�ஙக�க் குப ்பய ணம் 
ரமற்க �ொள்்ளத் திட்்ட மிட் 
டுள்்ளொர.
 இநதத் த� வக� இ�ஙக�க்
�ொன ்பொகிஸ்தொ னிய உயரஸ்தொ
னி �ர மஹ் முட் சொட் �ட்்டொக் 
கவளி யிட் டுள்்ளொர.
்பொக் கிஸ்தொன், உ� கின் ஏகனய 
நொடு � க்ளபர ்பொ �ரவ இ�ங

க� யின் இக்ற யொண்கமகய 
மதிக் கி ்றது. இ�ஙக� யின் 
உள்்ள� வி்ட யங� ளில் தக� யி
டு வகத விரும் ்ப வில்க�. பி� த  
மர இம் �ொன்�ொ னின் அ� சொங
�ம் இ�ஙக� யு ்டன் கநருக்�
மொன உ்ற கவக்க �ொண் டி ருக்�
வில்க� என்று கூ்ற மு டி யொது.
க�ொர�ொனொ �ொ� ண மொ� 
த்டங�ல்�ள் உள்்ளன. எனி னும் 
பி� த மர இம் �ொன் �ொனின் 

க�ொழும்பு வரு க� யும் திட்்ட  
மி ்டப்பட் டுள்்ளது. 
்பொகிஸ்தொன் மற் றும் இ�ங
க�க்கு சீனொ வைங கும் உத வி
�ள் கதொ்டர பில் தவ ்றொன 
வி்ளக்�ங� ளும் தவ ்றொன 
பி�ச்சொ �ங� ளும் ரமற்க �ொள்
்ளப்பட்டு வரு கின்்றன. இதகன 
ஏற் றுக்க �ொள்்ள முடி யொது 
என்று அவர ரமலும் கதரி வித்
தொர.                                (ம)
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்பறி மு தல் கசயயப
்பட்்ட ர்பொகதப
க்பொ ருள்�க்ள, 
ர்பொகதபக்பொ ருள் 
�்டத்தல்�ொ �ர�
ளுக்கு விற்்பகன 
கசயத குற்்றச்சொட் 
டில் க�தொன 
க்பொலிஸ் 
ர்பொகதபக்பொ ருள் 
தடுப புப ்பணி ய �த்
தின் 13 அதி �ொ ரி
�ள் உட்்ப்ட 17 
ந்பர� ளுக்�ொன 
வி்ளக்� ம றி யல் 
நீடிக்�ப்பட் டுள் 
்ளது.
அதன்்படி சநரத� 
ந்பர�க்ள எதிரவ
ரும் 25 ஆம் தி�தி 
வக� 
வி்ளக்� ம றி ய லில் 
கவக்� ரவண் டும் 
என க�ொழும்பு 
தக�கம நீதி வொன் 
உத்த �வு பி்றப பித் 
துள்்ளொர.
இநதச் சம் ்ப வம் 
கதொ்டர்பொன 
விசொ � கண �க்ள 
குற்்ற வி யல் பு�
னொய வுப பிரி வி னர 
ரமற்க�ொண்டு 
வரு கின்்ற னர.(்ற–இ)

ககாரரானா அசசத்தால்

21எை்.பிக்கள்
சுயதனிமையில்
க�ொழும்பு, ஜன. 11
க�ொர�ொ னொத் கதொற்று ஏற்்பட் டி ருக்� �ொம் என்்ற 
அச்சம் �ொ� ண மொ� 21 நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர
�ள் சுய த னி கமக்கு உட்்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர.
க�ொர�ொனொ கவ�ஸ் கதொற் றி யுள்்ள சிறி �ங�ொ 
முஸ் லிம் �ொங கி � ஸின் தக� வர �வூப ஹக் கீம் 
மற் றும் பி� த மர மஹிநத �ொஜ ்பக்ச வின் அ� சி யல் 
விவ �ொ �ங� ளுக்�ொன ஒருங கி ்ப கணப புச் கசய �ொ
்ளர குமொ � சிறி கஹட் டிர� ஆகி ரயொ ரு ்டன் 
கநருங கிய கதொ்டர பில் இருநத 21 எம்.பிக்�ர்ள 
இவவொறு சுய த னி கமக்கு உட்்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர.
அத் து ்டன், ச்பொ நொ ய �ர அலு வ �� ஊழி யர�ள் 
உட்்ப்ட ரமலும் சி� ரும் தனி கமப்ப டுத்தப்பட்
டுள்்ள னர. �வூப ஹக் கீ மு ்டன் உக� யொ ்ட லில் 
ஈடு ்பட்்ட ஐக் கிய மக்�ள் சக் தி யின் நொ்டொ ளு மன்்ற 
உறுப பி னர� ்ளொன த�தொ அத் து ர�ொ �்ள, �யநத 
�ரு ணொ தி �க்� ஆகி ரயொ ருக்கு கவ�ஸ் கதொற்்ற
வில்க� என ஆ�ம் ்பக்�ட்்ட பி.சி.ஆர ்பரி ரசொ
தகன மூ�ம் கதரி ய வந துள்்ளது.              (ம–44)

பி�ச் சிகன சுமு � மொ� தீரக்�ப்ப டும். ரதகவ ரயற்்ப
டின் யொழ். ்பல்� க�க்� ை �த் தி லுள்்ள அகனத்து 
த�ப பு � ளு ்ட னும் ர்பச்சு ந்டத் து வ தற்கு ்பல்� க�க்�
ை� மொனி யங�ள் ஆகணக் கு ழு வின் தக� வர 
ர்ப�ொ சி ரி யர சம் ்பத் அம � துங� தயொ �ொ �ரவ 
இருக் கி ்றொர  இவவொறு �ல்வி அகமச்சர ர்ப�ொ சி ரி
யர ஜி.எல்.பீரிஸ் கதரி வித்தொர.
சிறி �ங�ொ க்பொது ஜன க்ப� முன தக� கம ய �த் தில் 
இன்று நக்ட க்பற்்ற ஊ்ட � வி ய �ொ ்ளர சந திப பில் 
��ந து க�ொண்டு �ருத்து கவளி யி டு க� யி ர�ரய 
அவர இவவொறு கதரி வித்தொர. இது கதொ்டர்பொ� 
அவர ரமலும் கதரி வித்த தொ வது:
'நொட் டி லுள்்ள அகனத்து ்பல்� க�க் �ை �ங� ளுக்
கும் க்பொது வொன சட்்டம் உள்்ளது. ்பல்� க�க்� ை� 
வ்ளொ �த் தில் நிகனவு சின்ன கமொன்க்றரயொ, சிக�
கயொன்க்றரயொ அல்�து நிரமொ ண கமொன்க்றரயொ 
�ொட் சிப்ப டுத் து வ தற்�ொ� இருநதொல் அதற்கு 
்பல்� க�க்� ை �த் தின் அனு மதி அவ சி யம். ஆனொல் 
யொழ்ப்பொ ணம் ்பல்� க�க்� ை �த் தின் ரமற்்படி 
நிகனவு சின்னத்கத அகமப்ப தற்கு ்பல்� க�க்� ை
�த் தின் அனு மதி க்ப்றப்பட் டி ருக்� வில்க�. இநத 
�ொ� ணத் துக்�ொ� மட் டுரம நிகனவு சின்னம் 
அ�ற்்றப்பட் டுள்்ளது. அது ஒழுக்�ம் மற் றும் 
ஒரு கமப்பொட் டு ்டன் சம் ்பநதப்பட்்ட வி்ட ய மொ கும். 
மொ்றொ� இதன் பின்ன ணி யில் எவ வித அ� சி ய லும் 
கிக்ட யொது.
இப பி �ச் சிகன சுமூ � மொ� தீரக்�ப்ப ்ட ரவண் டும். 
அதகன இழுத்த டிப்பது அ� சின் ரநொக்�ம் கிக்ட
யொது. குைமப்ிய குட்க்ட யில் மீன் பிடிப்ப தற்கு சி�ர 
முயற் சிக் கின்்ற னர. அதற்�ொன வொயபபு உரு வொ வ
தற்கு இ்ட ம ளி ரயொம். யொழ். ்பல்� க�க்� ை �த் தின் 
உ்ப ரவநதர மொண வர� ளு ்டன் இன்று ர்பச்சு ந்டத்தி, 
இணக்�ப்பொட் டுக்கு வந துள்்ளொர. பி�ச் சிகன 
சுமு � மொ� தீரும். அதற்�ொன முயற் சி �ள் எடுக்�ப்ப
டும். ரதகவ ரயற்்ப டின் ்பல்� க�க்� ை� மொனி யங
�ள் ஆகணக் கு ழு வின் தக� வர சம் ்பத் அம � ர�ொன் 
அங கு கசன்று இவ வி வ �ொ �ம் குறித்து ்பல்� க�க்� ை
�த் தின் அகனத்து த�ப பு � ளு ்ட னும் ர்பச்சு ந்டத் து
வ தற்கு தயொ �ொ� உள்்ளொர'  என்்றொர. (ம–44)
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்பல்ககலக் கழகத் தூபி உக்டப்க்பக் கண்டித்து
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யொழ்ப்பொணம், ஜன. 11
யொழ். ்பல்�க�க் �ை�த்தில் முள்ளிவொயக்�ொல் நிகனவு சின்னம் 
இடிக்�ப்பட்்டகதக் �ண்டித்து மதிமு� க்பொதுச்கசய�ர கவர�ொ 
தக�கமயில் கசன்கனயில் உள்்ள இ�ஙக�த் துகணத் தூத��த்கத 
முற்றுக�யிட்டு ரநற்றுப ர்பொ�ொட்்டம் ந்டத்தப்பட்்டது.
தூபி இடிக்�ப்பட்்ட மறுநொள் அதொவது �்டநத சனிக்கிைகமயன்று 
கசன்கனயில் உள்்ள இ�ஙக�த் துகணத் தூத��ம் முற்றுக�யி 
்டப்படும் என்று கவர�ொ அறிவித்தொர. இநத நிக�யில் இன்று இநதப 
ர்பொ�ொட்்டம் முன்கனடுக்�ப்பட்்டது. ர்பொ�ொட்்டத்தில் ��நது 
க�ொண்்ட ்ப�ர க�து கசயயப்பட்்டனர.                                   (ம)
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பிரர ம தாச காலத் தில் ககய கப்்ப டுத்தப்்பட்ட
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க�ொழும்பு, ஜன.11

வனப்பொ து �ொப புத் துக்ற யொல் 
க�ய �ப்ப டுத்தப்பட்்ட க்பொல் பி
தி �ம, இரு கத னி யொய மக்� ளின் 
1980 ஏக்�ர விவ சொ யக் �ொணி 
பி� த மர மகிநத �ொஜ ்பக்ச வின் 
தக� யீட்க்ட ய டுத்து 
விடு விக்�ப்ப ்ட வுள்்ளது. வன  
வி �ஙகு ்பகுதி என்று க்பய ரி ்டப
்பட்்ட இநத ்பகுதி 1989 ஆம் 
ஆண் டில் வன ்பொது �ொப புத் 
துக்ற யொல் ஜனொ தி ்பதி �ண சிங� 

பிர� ம தொச அ� சின் கீழ் சி்றபபு 
வரத்த மொனி அறி விப பின் மூ�ம் 
மக்� ளுக் குத் கதரி யொ மல் 
க�ய �ப்ப டுத்தப்பட்்டது. 

50 ஆண் டு � ளுக் கும் ரம�ொ� 
நி� வும் இநத ்பகு தி யில் உள்்ள 
மக்� ளின் பி�ச் சி கன �ள் 
கதொ்டர பில் �வ னம் கசலுத் திய 
பி� த மர உ்ட ன டி யொ� தகுநத 
ந்ட வ டிக்க� எடுக் கு மொறு 
சம் ்பநதப்பட்்ட அதி �ொ ரி � ளுக்கு 
அறி வு றுத் தி னொர. இகத ய டுத்து 

வன வி �ஙகு மற் றும் வனப 
்பொது �ொபபு அகமச்சர சி.பி.
�த்நொ யக்� விக� வில் �ொணி
�க்ள விடு விக்� ரதகவ யொன 
ந்ட வ டிக்க� �ள் எடுக்�ப்ப டும் 
என்று கதரி வித்தொர. 

இநத �ொணி � ளுக்�ொன சட்்ட 
ரீதி யொன உறு தி ப்பத் தி �ங�ள் 
03 மொதங� ளுக் குள் வைங�ப்ப
டும் என்று �ொணி அகமச்சர 
எஸ்.எம்.சந தி � ரசன கதரி வித்
தொர.                        (வ–இ)
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மீட டுத்த ரு மாறு மககைள் ்கைாரிக்கை
திரு ர�ொ ண மக�, ஜன.11

திரு ர�ொ ண மக� அனநத புரி 
்பகு தி யி லுள்்ள விக்ள யொட்டு 
கமதொ ன கமொன் றில், ரநற்று 
ஞொயிற் றுக் கி ைகம ்ப� வநத மொ� 
ரவலி அகமக்�,   ஈ. பி.டி.
பி.யினர      முற்்பட்்ட ர்பொது 
அஙகு ்பதற்்ற நிக� ஏற்்பட்்டது 
என இங கி ருக் கும் கசய தி �ள் 
கதரி விக் கின்்றன.

மி� நீண்்ட �ொ � மொ� அனநத புரி 
்பகு தி யி லுள்்ள குறித்த கமதொ
னம் அப்ப குதி இக்ள ஞர� ்ளொல் 
்பயன்்ப டுத்தப்பட்டு வரு கி ்றது. 
இந நி க� யில் குறித்த கமதொ னத்
துக்கு பின் பு ்ற மொ� உள்்ள ஈை 
மக்�ள் ஜன நொ ய �க் �ட்சி 
அலு வ � �த் தின் ( ஈ.பி. டி .பி)   
�ொணிக்கு அருர� அநதக் 
�ட் சி யி ன �ொல் இன்று �ொக� 
ரவலி அகமக்�ப்பட்்டது. 

அத கனத் கதொ்டரநரத அக் 
�ட் சி யி ன ருக் கும் அப்ப குதி 
இக்ள ஞர� ளுக் கும் இக்டரய 
முறு �ல் நிக� ஏற்்பட்்டது என 
பி� ரதச மக்�ள் கதரி விக் கின்்ற னர.

இநத கமதொ ன மொ னது ்ப� 
அ� சி யல் தக� கம � ்ளது 
உத வி யு ்டன் புன �  கமக்�ப
்பட்டு,  இக்ள ஞர� ்ளொல் 
்பயன்்ப டுத்தப்பட்டு வரு கி ்றது. 
இந நி க� யில் இதகன அ்ப �
ரிக்� ்ப�ர முற்்ப டு கின்்ற னர. 
கமதொ னம் இல்�ொது ர்பொனொல், 
இக்ள ஞர�ள் பிகை யொன 
வழி மு க்ற � ளுக்கு உட்்ப ்டக் கூ
டும் என �வக� கதரி வித் துள்்ள 
பி� ரதச மக்�ள், தகுநத ந்ட வ
டிக்க� எடுத்து கமதொ னத்கத 
மீட் டுத்த ரு மொ றும் ர�ொரிக்க� 
விடுத் துள்்ளகம குறிப பி  ்டத்தக்
�து.                              (ந–இ)
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பொலிஸமா அதி ெர் அதி ரடி
க�ொழும்பு, ஜன.11

நொ்ட ்ளொ விய ரீதி யில் தனி கமப்ப டுத்தல் 
விதி மு க்ற �ள் முக்ற யொ� �க்டப பி டிக்� ்ப
டு கின்்ற னவொ என்்பது கதொ்டர பில் �ண்்ட றி
வ தற்�ொ� இன்று முதல் விரச்ட �ண்�ொ
ணிபபு ந்ட வ டிக்க� �ள் முன்கன டுக்�ப 
்ப ்ட வுள்்ளன என க்பொலிஸ் ஊ்ட �பர்பச்சொ
ரும் பி�தி க்பொலிஸ்மொ அதி ்ப ரு மொன அஜித் 
ர�ொஹண கதரி வித்தொர.

இது கதொ்டர பில் அவர ரமலும் 
கூறி ய தொ வது,

நொட் டி லுள்்ள அகனத்து நிறு வ னங�ள், 
�ொரி யொ � யங�ள், வரத்த� நிக� யங�ள் 
உள் ளிட்்ட கதொழில் ஸ்தொனங� ளி லும் 
க்பொதுப ர்பொக் கு வ �த் தின் ர்பொதும், தனி
கமப்ப டுத்தல் விதி மு க்ற �ள் முக்ற யொ �க் 
�க்டப பி டிக்� ்ப டு கின்்ற னவொ என்்பது 
கதொ்டர பில் �ண்�ொ ணிப்ப தற்கு இன்று 
முதல் விரச்ட ரசொதகன ந்ட வ டிக்க� �ள் 
ரமற்க �ொள்்ளப்ப ்ட வுள்்ளன.

இதில் சு�ொ தொ� பிரி வி ன ரு ்டன் க்பொலி ஸொ
ரும் இகணநது கசயற்்ப ்ட வுள்்ள னர. க்பொது 
ர்பொக் கு வ �த்து கதொ்டர பி லும் விரச்ட 
�வ னம் கசலுத்தப்ப ்ட வுள்்ளது – என்்றொர.

நிதி முகை ரகடு:
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நிதி முக்ற ர�டு கதொ்டர பில் க�து கசய
யப்பட்டு வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்
டுள்்ள ஈ.ரி.ஐ நிறு வ னத் தின் முன்னொள் 
்பணிப்பொ ்ளர�ள் நொன்கு ர்பரும் தனி
கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர என்று 
சிக்றச்சொ க� �ள் ஊ்ட �பர்பச்சொ ்ளர 
சநதன ஏக்� நொ யக்� கதரி வித் துள்்ளொர.

ஈ.ரி.ஐ நிறு வ னத் தின் முன்னொள் ்பணிப
்பொ ்ளர� ்ளொன ஜீவ� எதி ரி சிங�, நொ�� 
எதி ரி சிங�, அசங� எதி ரி சிங� மற் றும் 
அஞசலி தீ்பொ எதி ரி சிங� ஆகி ரயொர 6.4 
மில் லி யன் ரூ்பொ ்பணத்கத ரமொசடி கசயத  
னர என்்ற குற்்றச்சொட்டில் �்டநத கவள்
ளிக் கி ைகம குற்்றப பு � னொய வுப பிரி வி ன  
�ொல் க�து கசயயப்பட் டி ருநத னர.

இவர�ள் நொல்வ ரும் க�ொழும்பு ரம� தி� 
நீதி வொன் முன் னி க� யில் ஆஜர்ப டுத்தப
்பட்்ட து ்டன், சநரத� ந்பர� ளுக்கு 
பிகண வைங கி னொல், அவர� ளு ்டொன 
சொட் சி யங� ளுக்கு அச் சு றுத்தல்�ள் 
ஏற்்ப்ட வொயப புள்்ளது என மன் றில் 
சுட் டிக்�ொட்்டப்பட்்டகத அடுத்ரத 
நீதி வொன் அவர�க்ள, நொக்ள கசவவொயக்
கி ைகம வக� வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்� 
ரவண் டு கமன உத்த � விட்்டொர. அதற்�
கம யரவ சநரத� ந்பர�ள் 
வி்ளக்� ம றி ய லில் கவக்�ப்பட்்ட னர. 
இநத நிக� யில் க�ொவிட்19 கவ�ஸ் 
்ப� வல் அச்சம் �ொ� ண மொ� இவர�ள் 
சிக்றச்சொ க� � ளில் தனி கமப்ப டுத்தப
்பட் டுள்்ள னர.                            (்ற–இ)
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ரமல் மொ�ொ ணத் தின் சி� ்பகு தி �ள் 
தனி கமப்ப டுத்த லில் இருநது 
விடு விக்�ப்பட் டுள்்ளன என 
அ� சொங�த் த� வல் திகணக்� ்ளம் 
கதரி வித் துள்்ளது.

அதன்்படி க�ொழும்பு மொவட்்டத்
தில் கி�ொண்ட்்பொஸ், மொளி �ொ
வத்கத, கதமட்்ட க�ொக்ட 
முத �ொன க்பொலிஸ் அதி �ொ� 
பிரி வு � ளும், �ம் ்பஹொ மொவட்்டத்
தின், வத்தக்ள க்பொலிஸ் அதி �ொ� 
பிரி வின் துவ வத்த, ஹுணுப 
பிட்டி, கவடி �நத மற் றும் நீரக �ொ
ழும்பு க்பொலிஸ் அதி �ொ� பிரி வின் 
எம்.சி வீ்ட கமபபு ரயொச கனத் 
திட்்டம் ஆகிய பிரி வு � ளும் 
இன்று அதி �ொக� 5 மணி யு ்டன் 
தனி கமப்ப டுத்த லில் இருநது 
விடு விக்�ப்பட் டுள்்ளன. இரத  
ரந �ம், ர�ொத்த மி பு� கதொ்டரமொடி 

குடி யி ருபபு, க்பொ�க்ள – ர�ொத்த
மி பு � யின் 24ம் ரதொட்்டம், 78ம் 
ரதொட்்டம் என்்பன ரநற்று மொக� 
முதல் தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள் 
்ளன. இரத ரவக்ள, இது வ க� யில் 
தனி கமப்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள 
ஏகனய பி� ரத சங�ள் மீண் டும் 
அறி விக் கும் வக� யில் கதொ்டரந
தும் தனி கமப்ப டுத்தல் பி� ரத 
 சங� ்ளொ �ரவ �ொணப்ப டும் என 
இ�ொ ணு வத் த்ள ்பதி சரவந தி� 
சில்வொ கதரி வித் துள்்ளொர. ((ந–இ)
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சுண் டிக் கு ்ளம் ரமயச்
சல் த� கவ யில் உள்்ள 
�ள்்ளப்பட்டி பிள்க்ள
யொர ஆ� யத் தில் 
�்டநத கவள் ளிக் கி
ைகம அபி ரச �ங� ளு
்டன் கூடிய கி�ொ மிய 
விரச்ட பூகச வழி ்பொ
டும் அன்ன தொன 
நி�ழ் வும் �ொல்நக்ட 
வ்ளரபர்பொ �ொல் 
ஒழுஙகு கசயயப
்பட்டு நக்ட க்பற்்றன.

இநதப பூகச வழி ்பொ
்டொ னது �ொல்ந க்ட
�ள் ரநொய வொயப 
்ப ்டொ மல் இருப்ப தற்
கும் நொட் டில் சீ�ொன 
�ொ� நிக� நி� வு வ  
தற் கும் வரு்டொ 
வரு ்டம் மொர�ழி மொத 
கவள் ளிக் கி ைகம 
ஒன் றில் நக்ட க்ப று
கின்்றகம குறிப பி  
்டத்தக்�து.     (ச–21)
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யொழ்ப்பொ ணம் அ்ள கவட்டி அரு ணொ ச �ம் வித் தி
யொ � யத் தில், ‘சூம்’,  தி்றன் வகுபபுக்�ொன கசய �
மரவு அண்கம யில் ்பொ்ட சொக� மண்்ட ்பத் தில் 
இ்டம ்க்பற்்றது. நி�ழ் வின் வ்ள வ ்ள �ொ� ம. அகி �ன் 
��ந து க�ொண்டு ஆசி ரி யர� ளுக்�ொன கசய �
மரகவ ந்டத் தி னொர.                  (்ப–63)

ஜனாஸா எரிப் புக்கு எதி ராக
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ïõ¦ª© ¼Ã«è
சிட்னி, ஜன.11

இ�ஙக� யில், க�ொவிட் 
�ொ� ண மொ� உயி ரி ைக் கும் 
முஸ் லிம் � ளின் ஜனொ ஸொக்�ள் 
எரிக்�ப்ப டு வ தற்கு எதிரக்பத் 
கதரி வித்து ஆஸ் தி ர� லியொ 
வொழ் இ�ஙக� முஸ் லிம் �  
்ளொல் அகம தி யொன முக்ற யில் 
�ண்்டன வொ� னப ர்ப�ணி 
துஆப பி�ொரத்த கன யு ்டன் 
நக்ட க்பற்்றது.

ஆஸ் தி ர� லியொ சிட்னி நிவ 
சவத் ரவல்ஸ்(NSW) மொநி �த்
தில் இயங கி வ ரும் ஆஸ் தி ர�
லியொ இ�ஙக� முஸ் லிம் 

சம் ரம ்ளன (ALMA) நிரவொ  
�த் தின் ஏற்்பொட் டில் ரநற்று 
ஞொயிற் றுக் கி ைகம �ொக� 10 
மணி முதல் மொக� 3 மணி வக� 
இப ர்ப�ணி இ்டம் க்பற்்றது.

இதில் க்பரும் ்பொ �ொன ஆஸ் தி
ர� லிய வொழ் இ�ஙக� 
முஸ் லிம் �ள் ்பஙர�ற்்ற னர. 
வொ�ன ஊரவ �த் தில் இகணந
து க�ொண்்ட வொ� னங� ளி லும் 
ஜனொஸொ எரிப புக்கு எதி �ொ� 
விழிப பு ணரவு ஸ்டிக்�ர�ள் 
ஒட்்டப்பட்டு எதிரப பில் 
ஈடு ்பட்்டகம �ொணக் கூ டி ய
தொ� இருநதது.                 (ந)
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ஊழி யர ரசம �ொ்ப நிதி யத் தின் பி� தி ்ப �ன்�  
க்ளப க்பற் றுக்க �ொள்்ள வும் அதற்�ொன 
விண்ணப்பப்ப டி வங�க்ள ஒப்ப க்டக்� வும் 
க�ொழும்பு நொ� கஹன் பிட்டி கதொழி �ொ ்ளர 
கசய � �த் துக்கு வரு வ கதத் தவிரக் கு மொறு 
கதொழில் ஆகண யொ ்ளர நொய �ம் சட்்டத்த
�ணி பி�்பொ சந தி � கீரத்தி க்பொது மக்� ளி ்டம் 
வலி யு றுத் தி யுள்்ளொர. 

க�ொர�ொனொ அச்சத்தொல் கூடு த �ொன மக்�ள் 
பி� தொன அலு வ � �த் துக்கு வரு வ கதத் தவிரப
்பது இதன் ரநொக்� மொ கும். ஊழி யர ரசம �ொ்ப 
நிதி யத் தின் க�ொடுப்ப ன வு � ளு ்டன் சம் ்பநதப
்பட்்ட அகனத்து ந்ட வ டிக்க� � க்ள யும் நொடு 
பூ�ொ � வும் உள்்ள மொவட்்ட மற் றும் வ�ய 
அலு வ � �ங� ளில் ரமற்க �ொள்்ள ஒழுங கு �ள் 
ரமற்க �ொள்்ளப்பட் டுள்்ளன என வும் அவர 
குறிப பிட் டுள்்ளொர.                        (வ–இ)

12 வயதுசிறுமி
ச்டலமா�மீடபு

மட்்டக்� ்ளபபு, ஜன.11

மட்்டக்� ்ளபபு – க்பரி ய �ல்
�ொறு 02 ்பகு தி யில் 12 வயது 
சிறுமி ஒரு வர �ொயங� ளு
்டன் ச்ட � மொ� மீட்�ப 
்பட் டுள்்ளொர. வறு கம யொல் 
தொய கவளி நொடு கசன்்ற
தொல் சிறுமி மன நிக� 
்பொதிக்�ப்பட் டி ருநதொர 
என வும் தொயின் சர�ொ த ரி
யின் ்ப�ொ ம ரிப பி ர�ரய 
அவர வ்ளரநது வநதொர 
என வும் கதரி ய வ ரு கி ்றது. 
இநத நிக� யில் சிறுமி 
இன்று �ொக� சித் தி யின் 
வீட் டி ர�ரய ச்ட � மொ� 
மீட்�ப்பட் டுள்்ளொர என்று 
க்பொலி ஸொர கதரி வித் துள்்ள
னர. பிர�த ்பரி ரசொ த கனக்
�ொ� சிறு மி யின் ச்ட �ம் 
�ளு வொஞ சி குடி ஆதொ� 
மருத் து வ ம கனக்கு க�ொண் டு  
கசல்�ப்பட் டுள்்ளது. (வ–இ)

¶«EB_ çï]ï^ s|>çé ¼kõ½
k¦\«VâEl_ s¼Ä¦ ¯çÄ kaÃV|
யொழ்ப்பொ ணம், ஜன.11

சிக்ற யில் வொடும் அ� சி யல் க�தி �க்ள விடு
தக� கசயது அவர�க்ள குடும் ்பத் து ்டன் 
இகணக்� ரவண் டும ்என  ரவண்டி வ்ட ம �ொட்சி 
ஸ்ரீவல் லி பு� ஆழ்வொர ஆ� யத் தில் க்பொங�ல் 
விரச்ட பூகச வழி ்பொடு நக்ட க்பற்்றது.

இதில் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர கச.�ரஜந தி
�ன் ��நது க�ொண்்டொர.

கதபக ்பொங� லுக்கு முன் அ� சி யல் க�தி �ள் 
விடு தக� கசயயப்ப்ட ரவண் டும் என  சரவ ம
தப பி�ொரத்தகன �்டநத வொ�ம் 7 ஆம் தி� தி யில் 
இருநது முன்கன டுக்�ப்பட்டு வரு கின்்றகம 
குறிப பி ்டத்தக்�து.                              (ச–26)xâç¦ cuÃÝ]BVáìï¹[

¸«ßEçªÂz  sç«s_  yì¡!
பி� த மர ஆர�ொ சகன

க�ொழும்பு, ஜன.11

க்பரிய மற் றும் சிறு அ்ள வி
�ொன முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர
� ளின் பி�ச் சி கன � க்ளத் 
தீரப்ப தற்கு பி� த மர மஹிநத 
�ொஜ ்பக்ச ரநற் று முன் தி னம் 
முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர�ள் 
சங�த் துக் குப க்பொறுப்பொன 
இ�ொ ஜொங� அகமச்ச ருக்கு 
ஆர�ொ சகன வைங கி னொர.

க்பரிய மற் றும் சிறு அ்ள வி
�ொன முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர
�ள் சங�த் தின் ்பணிப்பொ ்ளர 
குழு வு ்டன் இகண யத் 

கதொழில் நுட்்பம் ஊ்டொ� 
��ந து க� யொ டிய ர்பொரத 
பி� த மர இநத ஆர�ொ ச
கனகய வைங கி யுள்்ளொர.

இனபக்ப ருக்�ம் கசயயப 
்ப டும் ஒரு ர�ொழி யின் 
விக�கய 220 ரூ்பொ வொ� 
குக்றத்தல், வரு ்டத் துக்கு 

க�ொண்டு வ�ப்ப டும் தொய 
ர�ொழி � ளின் எண் ணிக்க�கய 
80 ஆயி �த் துக்கு மட் டுப்ப டுத்
தல், ர�ொழித் தீவன க�ொள்வ
னவு மற் றும் �்ளஞ சி யப்ப டுத்த
லுக்�ொன �்டன் நிவொ � ணம் 
க்ப்றல், சட்்ட வி ர�ொத இனப
க்ப ருக்�ம் கசய யும் நிக� யங
�ள் மூன் றி னது கசயற்்பொட்
க்டத் தக்ட கசயதல் உள்
ளிட்்ட சி� ர�ொரிக்க� �க்ள 
முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர� ளின் 
சங�த் தின் ்பணிப்பொ ்ளர சக்ப 
இதன்ர ்பொது பி� த ம ரி ்டம் 
முன்கவத்தது.             (்ற–இ)

¼ÃVç>©ØÃVò^
¶¦ºþB ØÃV]
EçÅÂz^ *âA
க�ொழும்பு, ஜன.11

�ளுத் துக்ற சிக்றச்சொ க� யின் 
மதி லுக்கு ரம�ொ� தக்ட 
கசயயப்பட் டுள்்ள க்பொருள்
�ள் அ்டங கிய க்பொதி
கயொன்று எறி யப்பட் டுள்்ள 
நிக� யில் அதகன க்பொலி
ஸொர மீட் டுள்்ள னர என 
சிக்றச்சொ க� �ள் ஊ்ட �ப பி
ரிவு கதரி வித் துள்்ளது.

இநதப க்பொதி யி லி ருநது  
4 கதொக� ர்ப சி �ள் , 7 சிம் 
அட்க்ட �ள், 10 கி�ொம் 
ர��்ளொ �ஞசொ மற் றும் 
ஐஸ்ர ்பொ கதபக ்பொ ருள் 
அ்டங கிய இரு க்பக்க�ற் று
�ள்  என்்பன க�ப்பற்்றப
்பட் டுள்்ளன.

இது கதொ்டர்பொன ரம� தி� 
விசொ � கண �க்ள க்பொலி ஸொர 
முன்கன டுத்து வரு கின்்ற  
னர.                            (ச–இ)

காலா வ தி யா கிய 

ÄV«] ¶Ð\]©ÃÝ]«D:
cÃ¼BVï ïVéD À½©A?
க�ொழும்பு, ஜன.11

�ொ�ொ வ தி யொன சொ�தி அனு ம திப்பத் தி �ங� ளின் கசல் லு ்ப டிக் 
�ொ�த்கத மூன்று மொதங� ளுக்கு நீடிப்பது கதொ்டர பில் 
அ� சொங�ம் �வ னம் கசலுத் தி யுள்்ளது. தற்ர ்பொ துள்்ள 
க�ொர�ொனொ கதொற்று கநருக்�டி நிக� கமக்கு மத் தி யில் 
சொ�தி அனு ம திப ்பத் தி �ங� க்ளப புதுப பிக்� இய �ொ கமகய 
�ருத் தில் க�ொண்டு இநத முடிவு எட்்டப்ப டும் என்று ர்பொக்
கு வ �த்து ரசகவ �ள் இ�ொ ஜொங� அகமச்சர திலும் அமு னு
�ம கதரி வித்தொர.  இது கதொ்டர்பொன வரத்த மொனி அறி
விபபும் கவளி யி்ட ந்ட வ டிக்க� எடுக்�ப்பட் டுள்்ளது என 
கதரி விக்�ப்ப டு கி ்றது.                                            (ச–இ)
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யொழ்ப்பொ ணம் அ்ள கவட்டி அரு ணொ ச �ம் வித் தி
யொ � யத் தில், ‘சூம்’,  தி்றன் வகுபபுக்�ொன கசய �
மரவு அண்கம யில் ்பொ்ட சொக� மண்்ட ்பத் தில் 
இ்டம ்க்பற்்றது. நி�ழ் வின் வ்ள வ ்ள �ொ� ம. அகி �ன் 
��ந து க�ொண்டு ஆசி ரி யர� ளுக்�ொன கசய �
மரகவ ந்டத் தி னொர.                  (்ப–63)

ஜனாஸா எரிப் புக்கு எதி ராக

gü]¼«oBVs_
ïõ¦ª© ¼Ã«è
சிட்னி, ஜன.11

இ�ஙக� யில், க�ொவிட் 
�ொ� ண மொ� உயி ரி ைக் கும் 
முஸ் லிம் � ளின் ஜனொ ஸொக்�ள் 
எரிக்�ப்ப டு வ தற்கு எதிரக்பத் 
கதரி வித்து ஆஸ் தி ர� லியொ 
வொழ் இ�ஙக� முஸ் லிம் �  
்ளொல் அகம தி யொன முக்ற யில் 
�ண்்டன வொ� னப ர்ப�ணி 
துஆப பி�ொரத்த கன யு ்டன் 
நக்ட க்பற்்றது.

ஆஸ் தி ர� லியொ சிட்னி நிவ 
சவத் ரவல்ஸ்(NSW) மொநி �த்
தில் இயங கி வ ரும் ஆஸ் தி ர�
லியொ இ�ஙக� முஸ் லிம் 

சம் ரம ்ளன (ALMA) நிரவொ  
�த் தின் ஏற்்பொட் டில் ரநற்று 
ஞொயிற் றுக் கி ைகம �ொக� 10 
மணி முதல் மொக� 3 மணி வக� 
இப ர்ப�ணி இ்டம் க்பற்்றது.

இதில் க்பரும் ்பொ �ொன ஆஸ் தி
ர� லிய வொழ் இ�ஙக� 
முஸ் லிம் �ள் ்பஙர�ற்்ற னர. 
வொ�ன ஊரவ �த் தில் இகணந
து க�ொண்்ட வொ� னங� ளி லும் 
ஜனொஸொ எரிப புக்கு எதி �ொ� 
விழிப பு ணரவு ஸ்டிக்�ர�ள் 
ஒட்்டப்பட்டு எதிரப பில் 
ஈடு ்பட்்டகம �ொணக் கூ டி ய
தொ� இருநதது.                 (ந)

Ø>VaéVáì ØÄBéïÝmÂz
kòkç> >sòºï^

க�ொழும்பு, ஜன.11

ஊழி யர ரசம �ொ்ப நிதி யத் தின் பி� தி ்ப �ன்�  
க்ளப க்பற் றுக்க �ொள்்ள வும் அதற்�ொன 
விண்ணப்பப்ப டி வங�க்ள ஒப்ப க்டக்� வும் 
க�ொழும்பு நொ� கஹன் பிட்டி கதொழி �ொ ்ளர 
கசய � �த் துக்கு வரு வ கதத் தவிரக் கு மொறு 
கதொழில் ஆகண யொ ்ளர நொய �ம் சட்்டத்த
�ணி பி�்பொ சந தி � கீரத்தி க்பொது மக்� ளி ்டம் 
வலி யு றுத் தி யுள்்ளொர. 

க�ொர�ொனொ அச்சத்தொல் கூடு த �ொன மக்�ள் 
பி� தொன அலு வ � �த் துக்கு வரு வ கதத் தவிரப
்பது இதன் ரநொக்� மொ கும். ஊழி யர ரசம �ொ்ப 
நிதி யத் தின் க�ொடுப்ப ன வு � ளு ்டன் சம் ்பநதப
்பட்்ட அகனத்து ந்ட வ டிக்க� � க்ள யும் நொடு 
பூ�ொ � வும் உள்்ள மொவட்்ட மற் றும் வ�ய 
அலு வ � �ங� ளில் ரமற்க �ொள்்ள ஒழுங கு �ள் 
ரமற்க �ொள்்ளப்பட் டுள்்ளன என வும் அவர 
குறிப பிட் டுள்்ளொர.                        (வ–இ)

வயதுசிறுமி
ச்டலமா�மீடபு

மட்்டக்� ்ளபபு, ஜன.11

மட்்டக்� ்ளபபு – க்பரி ய �ல்
�ொறு 02 ்பகு தி யில் 12 வயது 
சிறுமி ஒரு வர �ொயங� ளு
்டன் ச்ட � மொ� மீட்�ப 
்பட் டுள்்ளொர. வறு கம யொல் 
தொய கவளி நொடு கசன்்ற
தொல் சிறுமி மன நிக� 
்பொதிக்�ப்பட் டி ருநதொர 
என வும் தொயின் சர�ொ த ரி
யின் ்ப�ொ ம ரிப பி ர�ரய 
அவர வ்ளரநது வநதொர 
என வும் கதரி ய வ ரு கி ்றது. 
இநத நிக� யில் சிறுமி 
இன்று �ொக� சித் தி யின் 
வீட் டி ர�ரய ச்ட � மொ� 
மீட்�ப்பட் டுள்்ளொர என்று 
க்பொலி ஸொர கதரி வித் துள்்ள
னர. பிர�த ்பரி ரசொ த கனக்
�ொ� சிறு மி யின் ச்ட �ம் 
�ளு வொஞ சி குடி ஆதொ� 
மருத் து வ ம கனக்கு க�ொண் டு  
கசல்�ப்பட் டுள்்ளது. (வ–இ)

¶«EB_ çï]ï^ s|>çé ¼kõ½
k¦\«VâEl_ s¼Ä¦ ¯çÄ kaÃV|
யொழ்ப்பொ ணம், ஜன.11

சிக்ற யில் வொடும் அ� சி யல் க�தி �க்ள விடு
தக� கசயது அவர�க்ள குடும் ்பத் து ்டன் 
இகணக்� ரவண் டும ்என  ரவண்டி வ்ட ம �ொட்சி 
ஸ்ரீவல் லி பு� ஆழ்வொர ஆ� யத் தில் க்பொங�ல் 
விரச்ட பூகச வழி ்பொடு நக்ட க்பற்்றது.

இதில் நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர கச.�ரஜந தி
�ன் ��நது க�ொண்்டொர.

கதபக ்பொங� லுக்கு முன் அ� சி யல் க�தி �ள் 
விடு தக� கசயயப்ப்ட ரவண் டும் என  சரவ ம
தப பி�ொரத்தகன �்டநத வொ�ம் 7 ஆம் தி� தி யில் 
இருநது முன்கன டுக்�ப்பட்டு வரு கின்்றகம 
குறிப பி ்டத்தக்�து.                              (ச–26)xâç¦ cuÃÝ]BVáìï¹[
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பி� த மர ஆர�ொ சகன

க�ொழும்பு, ஜன.11

க்பரிய மற் றும் சிறு அ்ள வி
�ொன முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர
� ளின் பி�ச் சி கன � க்ளத் 
தீரப்ப தற்கு பி� த மர மஹிநத 
�ொஜ ்பக்ச ரநற் று முன் தி னம் 
முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர�ள் 
சங�த் துக் குப க்பொறுப்பொன 
இ�ொ ஜொங� அகமச்ச ருக்கு 
ஆர�ொ சகன வைங கி னொர.

க்பரிய மற் றும் சிறு அ்ள வி
�ொன முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர
�ள் சங�த் தின் ்பணிப்பொ ்ளர 
குழு வு ்டன் இகண யத் 

கதொழில் நுட்்பம் ஊ்டொ� 
��ந து க� யொ டிய ர்பொரத 
பி� த மர இநத ஆர�ொ ச
கனகய வைங கி யுள்்ளொர.

இனபக்ப ருக்�ம் கசயயப 
்ப டும் ஒரு ர�ொழி யின் 
விக�கய 220 ரூ்பொ வொ� 
குக்றத்தல், வரு ்டத் துக்கு 

க�ொண்டு வ�ப்ப டும் தொய 
ர�ொழி � ளின் எண் ணிக்க�கய 
80 ஆயி �த் துக்கு மட் டுப்ப டுத்
தல், ர�ொழித் தீவன க�ொள்வ
னவு மற் றும் �்ளஞ சி யப்ப டுத்த
லுக்�ொன �்டன் நிவொ � ணம் 
க்ப்றல், சட்்ட வி ர�ொத இனப
க்ப ருக்�ம் கசய யும் நிக� யங
�ள் மூன் றி னது கசயற்்பொட்
க்டத் தக்ட கசயதல் உள்
ளிட்்ட சி� ர�ொரிக்க� �க்ள 
முட்க்ட உற்்பத் தி யொ ்ளர� ளின் 
சங�த் தின் ்பணிப்பொ ்ளர சக்ப 
இதன்ர ்பொது பி� த ம ரி ்டம் 
முன்கவத்தது.             (்ற–இ)

¼ÃVç>©ØÃVò^
¶¦ºþB ØÃV]
EçÅÂz^ *âA
க�ொழும்பு, ஜன.11

�ளுத் துக்ற சிக்றச்சொ க� யின் 
மதி லுக்கு ரம�ொ� தக்ட 
கசயயப்பட் டுள்்ள க்பொருள்
�ள் அ்டங கிய க்பொதி
கயொன்று எறி யப்பட் டுள்்ள 
நிக� யில் அதகன க்பொலி
ஸொர மீட் டுள்்ள னர என 
சிக்றச்சொ க� �ள் ஊ்ட �ப பி
ரிவு கதரி வித் துள்்ளது.

இநதப க்பொதி யி லி ருநது  
4 கதொக� ர்ப சி �ள் , 7 சிம் 
அட்க்ட �ள், 10 கி�ொம் 
ர��்ளொ �ஞசொ மற் றும் 
ஐஸ்ர ்பொ கதபக ்பொ ருள் 
அ்டங கிய இரு க்பக்க�ற் று
�ள்  என்்பன க�ப்பற்்றப
்பட் டுள்்ளன.

இது கதொ்டர்பொன ரம� தி� 
விசொ � கண �க்ள க்பொலி ஸொர 
முன்கன டுத்து வரு கின்்ற  
னர.                            (ச–இ)

காலா வ தி யா கிய 

ÄV«] ¶Ð\]©ÃÝ]«D:
cÃ¼BVï ïVéD À½©A?
க�ொழும்பு, ஜன.11

�ொ�ொ வ தி யொன சொ�தி அனு ம திப்பத் தி �ங� ளின் கசல் லு ்ப டிக் 
�ொ�த்கத மூன்று மொதங� ளுக்கு நீடிப்பது கதொ்டர பில் 
அ� சொங�ம் �வ னம் கசலுத் தி யுள்்ளது. தற்ர ்பொ துள்்ள 
க�ொர�ொனொ கதொற்று கநருக்�டி நிக� கமக்கு மத் தி யில் 
சொ�தி அனு ம திப ்பத் தி �ங� க்ளப புதுப பிக்� இய �ொ கமகய 
�ருத் தில் க�ொண்டு இநத முடிவு எட்்டப்ப டும் என்று ர்பொக்
கு வ �த்து ரசகவ �ள் இ�ொ ஜொங� அகமச்சர திலும் அமு னு
�ம கதரி வித்தொர.  இது கதொ்டர்பொன வரத்த மொனி அறி
விபபும் கவளி யி்ட ந்ட வ டிக்க� எடுக்�ப்பட் டுள்்ளது என 
கதரி விக்�ப்ப டு கி ்றது.                                            (ச–இ)

07]ºïâþwç\ 11.01.2021
·¦ì Î¹
\Vçé©Ã]©A

1000 ÔÃV¡Âz
\Vu®Ý ]â¦D!

அமைச்சரமைக்கு்சைர்ப்பிப்்பேன்
என்கிறார்நிைால்சிறிபோலடிசில்ைா

க்பொ� ந றுகவ, ஜன.11

ரதொட்்டத் கதொழி �ொ ்ளர� ளுக்
�ொன ஆயி �ம் ரூ்பொ சம் ்ப்ள 
அதி � ரிபபு கதொ்டர பில் கதொழிற்
சங�ங�ள் மற் றும் முத �ொ ளி மொர 
சம் ரம ்ளத் து ்டன் இ்டம் க்பற்்ற 
ர்பச் சு வொரத்கத யில் இணக்�ப
்பொடு எட்்டப்ப ்டொ த தொல் மொற் றுத் 

திட்்டம் ஒன்க்ற நொக்ள அகமச்ச
� கவக்கு சமரப பிபர்பன் என 
கதொழில் அகமச்சர நிமொல் 
சிறி ்பொ �டி சில்வொ கதரி வித்தொர.

வ�வு கச� வுத் திட்்டத் தில் 
அ� சொங�த் தின் ்பரிந து க�க்�
கமய ரதொட்்டத் கதொழி �ொ ்ளர�
ளுக்கு ஆயி �ம் ரூ்பொ சம் ்ப்ள 

அதி � ரிபக்ப க்பற் றுக் க�ொடுக்� 
�்டநத 7 ஆம் தி�தி இ்டம் க்பற்்ற 
ர்பச் சு வொரகத இணக்�ப்பொ
டின்றி முடி வ க்டநத நிக� யில், 
அடுத்த �ட்்ட மொ� ரமற்க�ொள்்ள
வுள்்ள ந்ட வ டிக்க� கதொ்டர பில் 
�ருத் துத் கதரி விக் கும் ர்பொரத 
அவர ரமற்�ண்்ட வொறு கதரி வித்
தொர.                              (்ற–இ)

¶Ø\öÂïV¡ÂïVª
#>òÂzD Ø>Vu®
க�ொழும்பு, ஜன.11

அகம ரிக்�ொ வுக்�ொன இ�ஙக� தூது வர 
�வி நொத் ஆரி ய சிங� வும் இ�ஙக� 
தூத � �த் தின் நொன்கு ்பணி யொ ்ளர� ளும் 
க�ொர�ொ னொ வொல் ்பொதிக்�ப்பட்
டுள்்ள னர.  

அகம ரிக்�ொ வுக்�ொன இ�ஙக� தூத � �ம் 
இதகன உறு திப்ப டுத் தி யுள்்ளது. அவர
�ள் அகன வ ரும் தனி கமப்ப டுத்தல் 
கசயன் மு க்றக்கு உட்்ப டுத்தப்பட் டுள்்ள னர 
என தூத � �ம் குறிப பிட் டுள்்ளது. (வ–இ)
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அரசியல்ைாதிகள்தமலயிடமுடியாது
என்கிறார்இராஜாஙகஅமைச்சர்

க�ொழும்பு, ஜன.11

க�ொர�ொனொ கவ�ஸ் கதொற் றுக் குள்்ளொகி ம� ணிப
ர்பொ ரின் ச்ட �ங�க்ள த� னம் கசயவதொ? அல்�து 
அ்டக்�ம் கசயவதொ? என்்பது கதொ்டர பில், 
ஆ�ொயநது அறிக்க� யிட் டி ருக் கும் விரச்ட நிபு ணர 
குழு வின் அறிக்க� யி லுள்்ள ்பரிந து க� � ளுக்கு 
நொங�ள் இணங கு கின்ர ்றொம். இவ வி்ட யம் கதொ்டர
்பொன நிபு ணர குழு வின் அறிக்க� யில் அ� சி யல்வொ தி
�ள் எவ ரும் தக� யி்ட முடி யொது என கி�ொ மிய 
வீதி �ள் மற் றும் பி்ற உட்�ட்்ட கமபபு வச தி �ள் 
இ�ொ ஜொங� அகமச்சர நிமல் �ன்சொ கதரி வித் துள்்ளொர.

ரமலும், நொட் டின் சரவ ரதச விமொன நிக� யங�ள் 

இ�ண் டும், ஜன வரி 22ஆம் தி�தி வரத்த� விமொ னங
�ள் தக� யி ்றங கு வ தற்�ொ�, தி்றக்�ப்ப ்ட வுள்்ளன. 
இநத விமொன நிக� யங�ள் ஊ்டொ�, இ�ஙக�க்கு 
வருக� தரு ்ப வர�ள் சு�ொ தொ �ப பிரி வி ன ரின் ஆர�ொ
ச கனக்� கமய, கஹொட்்டல்� ளில் தங� கவப்ப தற்
�ொன ந்ட வ டிக்க� �க்ள முன்கன டுக்� எதிர்பொரத்
துள்ர ்ளொம். 

இரத ரவக்ள நொட் டுக் குத் திரும்பும் எதிர்பொரப பு
்டன் கவளி நொ டு � ளில் தங கி யுள்்ள இ�ஙக� யர�ள், 
எதிரவ ரும் 22ஆம் தி� திக் குப பின்னர, நொட் டுக் குத் 
திரும்பு வ தற்�ொன ஏற்்பொ டு � ளும் விக� வில் ரமற்
க�ொள்்ளப்ப டும் என வும் கதரி வித் துள்்ளொர. (ந–இ)

OkØ«oBVs_
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நுவ க� லியொ, ஜன.11

நொட் டில் நி�வி வரும் க�ொர�ொனொ ்ப� வல் அசொ தொ �ண சூழ் நி
க� யில் 2021ஆம் ஆண் டின் முத�ொம் தவ கணக்�ொன ்பொ்ட
சொக� ந்ட வ டிக்க� �ள் இன்று ஆ�ம்பிக்�ப்பட் டுள்்ளன. அதன்
்படி, நுவ க� லியொ மொவட்்டத் தில் நுவ க� லியொ, ஹற்்றன், வ�ப
்பகன, க�ொத்மக�, ஹங கு �ொஙக�த்கத ஆகிய ஐநது �ல்வி 
வ� யங� ளில் ்பொ்ட சொ க� �ள் மீ்ள ஆ�ம்பிக்�ப்பட் டுள்்ளன. 

ஹற்்றன் �ல்வி வ� யத் துக் குட்்பட்்ட வட்்ட வக்ள மவுன் ஜீன் 
ரதொட்்டத் தில் அகமந துள்்ள ்பொ்ட சொ க� யில் மொத் தி �ம் 
க�ொர�ொனொ ்ப� வ �ொல் �ல்வி ந்ட வ டிக்க� �ள் இக்ட நி றுத்தப
்பட் டுள்்ளன. ஏகனய �ல்வி வ� யங� ளில் சு�ொ தொ� நக்ட மு க்ற  
� க்ளப பின்்பற் றி �ல்வி ந்ட வ டிக்க� �ள் ஆ�ம் ்ப மொ கின.  (வ–இ)

Ö«Vbk T«ì
sÃÝ]_ ÄV¡
மட்்டக்� ்ளபபு, ஜன.11

மட்்டக்� ்ளபபு  க்பொ� ந றுகவ 
பி� தொன வீதி யின் �து று கவ �கவ 
அண் மித்த ்பகு தி யில் இன்று 
இ்டம் க்பற்்ற ரமொட்்டொர கசக்
கிள் வி்பத் தில் இ�ொ ணுவ வீ�ர 
ஒரு வர உயி ரி ைந துள்்ளொர. அவர 
்பய ணித்த ரமொட்்டொர கசக் கிள் 
ரவ�க் �ட் டுப்பொட்க்ட இைநது, 
வீதிகய விட்டு வி�கி அரு கி
லுள்்ள மின் �ம ்்பத் தில் ரமொதுண்ர்ட 
இநத வி்பத்து இ்டம் க்பற் றுள்்ளது 
என க்பொ� ந றுகவ க்பொலி ஸொர 
கதரி வித்த னர.             (வ–?இ)

த�ாப�ானாவவ�ஸின்
ம�ேணுவில்மாற்்றம்!!
க�ொழும்பு, ஜன.11

ரமல் மொ�ொ ணத் தில் தீவி �
மொ� ்ப� விய க�ொர�ொனொ 
தற்ர ்பொது ரவறு ்பகு தி � ளி
லும் ரவ� மொ�ப ்ப�வ 
ஆ�ம்பித் துள்்ளது என அ�ச 
மருத் துவ அதி �ொ ரி �ள் 
சங�ம் கதரி வித் துள்்ளது.

அவவொறு ்ப� வும் கவ� ஸின் 
ம� ்ப ணு வில் மொற்்றம் ஏற்்பட்
டுள்்ளது என சங�த் தின் 
மருத் து வர ஹரித அலுத்ர� 
கதரி வித் துள்்ளொர.

தற்ர ்பொது கிக்டத் துள்்ள 
த� வ லுக்கு அகமய ரமல் 
மொ�ொ ணத் துக்கு கவளிரய 
்ப� வும் வீதம் 50 க்கும் 
அதி �ம் என வும் விரச ்ட மொ� 
ர��ொ க�ப பி� ரத சத் தில் 
புதி தொ� இ�ண்டு க�ொர�ொ
னொக் க�ொத்த ணி �ள் உரு வொ
கி யுள்்ளன என வும் அவர 
குறிப பிட்்டொர.          (்ற–இ)
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திரு ர�ொ ண மக�, ஜன.10

திரு ர�ொ ண மக� மொவட்்டம் கிண் ணி  
யொப பி� ரதச கசய �� பிரி வுக் குட்்பட்்ட 
தீரனறி, �ண்்டற்�ொடு க்பரி ய கவளி, 
சின்ன கவளி, ்பட் டி யொ னூரு, சுங�ொன் 
குழி, கு�ஙகு ்பொஞசொன், மஜீத் ந�ர, கவல்
�ங கு ்ளம் உட்்ப்ட 11 விவ சொய சம் ரம ்ள
னங�ள் இகணநது சட்்ட வி ர�ொத மணல் 
அ�ழ் வுக்கு எதி �ொ� கிண் ணியொ மஜீத் 
ந�ர இ�ொ ணுவ வீதி யில் �வ ன வீரபபு 
ர்பொ�ொட்்டம் ஒன்க்ற முன்கன டுத்தன.

ம�ொ வலி �ஙக� யின் முடி வுப ்பகு தி யொன 
�ஙக� ஆற் றுப ்பகு தி � ளில் இ்டம் க்ப று
கின்்ற சட்்ட வி ர�ொத மணல் அ�ழ்வொல் 2 
ஆயி �த்து 500 ஏக்�ர வயல் நி�ங�ள், 
விவ சொ யி �ள், நி�நத �க் குடி யி ருப்பொ 
 ்ளர�ள் மற் றும் ்பொத சொ ரி �ள் எனப 
்ப� ரும் ்பொதிக்�ப்ப டு கின்்ற னர.  

இ�ொ ணு வத்தொல் அகமக்�ப்பட்்ட 
கி� வல் வீதி மற் றும் விவ சொய உள் வீதி �ள் 
ஊ்டொ� �ன �� வொ� னங�ள், உைவு 
இயந தி �ம் ர்பொன்்ற வற் றில் மணல் ஏற்றி 
வரு கின்்ற னர.  இத னொல் வீதி � ளும் ்பொதிக்
�ப்பட் டுள்்ளன. இநத வீதி � க்ளப புன �
கமத்து தரு மொ றும் ர�ொரி இநதக் �வ ன
யீரபபு ர்பொ�ொட்்டத்கத விவ சொ யி �ள் 
முன்கன டுத் துள்்ள னர.                (்ற–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.11

நொட் டுக் குள் சட்்ட வி ர�ொ த மொ� க�ொண் டு
வ �ப்ப ்ட வி ருநத 8 ஆயி �த்து 700 கிர�ொ  
கி �ொம் உ�ரநத மஞசள் கதொக� யொ னது 
வ்ட ரமல் �்டற் பி �ொந தி யத் தில் கவத்து 
இ�ஙக� �்டற்்ப க்ட யொல் க�ப்பற்்றப்பட்
டுள்்ளது. ரநற்று முன் தி னம் இ�வு முன்கன 
 டுக்�ப்பட்்ட ர�ொநது ந்ட வ டிக்க� யின் 
ர்பொரத இமம்ஞசள் க�ப்பற்்றப்பட் டுள்்ளது. 

சம் ்ப வம் கதொ்டர பில் 12 இந திய பி� கஜ
�ள் க�து கசயயப்பட் டுள்்ள து ்டன் 
அவர� ளின் ்ப்ட கு �ள் இ�ண் டும் க�ப்பற்
்றப்பட் டுள்்ளன என �்டற்்பக்ட கதரி வித்
துள்்ளது.                                     (வ–இ)
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க்பொ� ந றுகவ, ஜன.11

க்பொ� ந றுகவ – �ல்ர�ல்� க�ொர�ொ ரனொச் 
சிகிச்கச நிக� யத் தி லி ருநது தப பிச்கசன்்ற 
கதொற் றுக் கு ள்்ளொன ஐநது க�தி � ளில், மூன்
்றொது க�தி யும் ரநற் றுக் க�து கசயயப்பட்
்டொர என்று க்பொலிஸ் ஊ்ட �ப ர்பச்சொ ்ளர 
பி� திப க்பொலிஸ்மொ அதி ்பர அஜித் ர�ொஹண 
கதரி வித்தொர.

புத் தி� விம � சிறி எனும் குரு நொ �ல் உஹு மீய 
்பகு தி கயச் ரசரநத சநரத � ந ்பர� நொ�ம் மக� 
ர்பொ� ஹ பிட் டி யில் கவத் துக் க�து கசயயப
்பட் டுள்்ளொர என க்பொலிஸ் ஊ்ட �பர்பச்சொ
்ளர ரமலும் கதரி வித்தொர.  

இவர தக� ம க்ற வொ� இருப்ப தற்கு ஒத் து
கைபபு வைங கி ய வர�ள் கதொ்டர பில் நொ�ம் ம
க�ப க்பொலி ஸொர விசொ � கண �க்ள முன்கன
டுத்து வரு கின்்ற னர.

க்பொ�ந றுகவ  �ல்ர�ல்� க�ொவிட்19 
சிகிச்கச நிக� யத் தி லி ருநது 5 க�தி �ள் 
�்டநத ஆண்டு டிகசம் ்பர மொதம் 31 ஆம் 
தி�தி அதி �ொக� தப பிச் கசன்்ற நிக� யில், 
ஏற்� னரவ இ�ண்டு க�தி �ள் க�து கசயயப
்பட்்ட கத ய டுத்து, மூன்்றொ வது க�தி யும் 
ரநற் றுக் க�து கசயயப்பட்்டொர.          (்ற–இ)
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நடவடிக்கை  எடுககுமாறு பெற்றார் ்கைாரிக்கை
கிளி கநொச்சி, ஜன.11

2021 ஆம் ஆண் டுக்�ொன 
�ற்்றல் ந்ட வ டிக்க� � ளுக்�ொ�  
்பொ்ட சொ க� �ள் இன்க்ற ய தி
னம்  ஆ�ம்பிக்�ப்பட் டுள்்ள 
நிக� யில்,  கிளி கநொச்சி  தரு ம
பு �ம்  மத் திய �ல் லுொ ரி யில் 
சு�ொ தொ� நக்ட மு க்ற � க்ளப 
பின்்பற் று வ தற்�ொன ஏற்்பொ டு
�ள் எகவ யும் ரமற்க �ொள்்ளப
்ப ்ட வில்க� என 
குற்்றம் சொட்்டப்ப டு கி ்றது.

மொண வர�ள்  க�� ழு வு வ தற்கு 
தண் ணீர கதொட் டி �ள் அகமக்
�ப்பட் டுள்்ள ர்பொதி லும், 
அதற்�ொன தண் ணீர  வச
திரயொ, ரசொப  வச திரயொ 

கசய து க�ொ டுக்�ப்ப ்ட வில்க�. 
்பொ்ட சொ க�க் குள் உள் நு கை யும் 
மொண வர� ளுக்கு உ்டல் கவப
்பம் ்பொரக்�ப்ப ்ட வில்க�. 
்பொ்ட சொக� கதொற்று நீக்�ம் 
கசயயப்ப ்ட வில்க� என 

க்பற்ர்றொர  குற்்றம் சுமத் தி 
 யுள்்ள னர.  இது கதொ்டர்பொ� 
சம் ்பநதப்பட்்ட அதி �ொ ரி �ள்  
உ்டன்  ந்ட வ டிக்க�  எடுக்� 
ரவண் டும் என வும் ர�ொரிக்க� 
விடுத் துள்்ள னர. (ந–113)  
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நுவ க� லியொ, ஜன.11

அடிப்பக்ட நொள்சம் ்ப ்ள மொ� 
ஆயி �ம் ரூ்பொ வைங�ப்ப ்டொ விட்
்டொல் க்பருநர தொட்்டக் �ம் ்ப னி
�க்ள அ� சொங�ம் க்பொறுப
ர்பற்� ரவண் டும் என �ம்யூ
னிஸ்ட் கதொழி �ொ ்ளர சங�த் தின் 
தக� வர சட்்டத்த �ணி எஸ். 
ரமொ� ன �ொ ஜன் வலி யு றுத் தி யுள்
்ளொர.

நுவ க� லியொ, இ�ொ � க� யில் 
ரநற்று நக்ட க்பற்்ற ஊ்ட � வி ய
�ொ ்ளர சந திப பில் ��ந து க�ொண்டு 
உக� யொற் று க� யி ர�ரய அவர 
இவவொறு கதரி வித் துள்்ளொர. 
ஆயி �ம் ரூ்பொ கதொ்டர்பொன 
முன்க மொ ழிவு அ� சொங�த் தின் 
வ� வு  –கச � வுத் திட்்டத் தில் 

முன்கவக்�ப்பட் டுள்்ளது. இது 
சொத் தி ய மற்்ற முன்க மொ ழி வொ� 
இருநதொல் அது ்பொதீட் டில் 
முன்கவக்�ப்பட் டி ருக்�ொது. 

எனி னும், அதகன எதிரக்�க் 
கூ டிய நிக� யில் �ம் ்ப னி �ள் 
�ொணப்ப டு வது சிக்� �ொ னது. 
உரிய இ�ொ ்பம் ஈட் டு வ தொல் 
ஆயி �ம் ரூ்பொகவ �ம் ்ப னி � ்ளொல் 
வைங� முடி யும். ஆனொல் சம் ்ப்ள 
உயரகவ வைங�ொ தி ருக்� வும் 
வரி � ளி லி ருநது தப்ப வும் �ம் ்ப னி
�ள் உரிய த� வு � க்ளக் �ொட் டு வ
தில்க�. ஏகனய துக்ற � க்ளப 
ர்பொன்று க்பருநர தொட்்டத் து க்ற
யி லும் மொபியொ கசயற்்ப டு கின்
்றது என அவர ரமலும் கதரி வித்
தொர.                          (வ–இ)

ஓட்டமாவடியில்
36பேருக்கு
த�ாற்று!

மட்்டக்� ்ளபபு மொவட்
்டத் தில் க�ொர�ொ னொத் 
கதொற்்றொ ்ளர�ள் அதி �
ரித்து வரும் நிக� யில், 
ஓட்்ட மொ வ டி  பி� ரதச 
கசய �ொ ்ளர பிரி வில் 
ரநற்று வக� 36 ர்பர 
க�ொர�ொ னொத் கதொற்்றொ
்ளர� ்ளொ� அக்ட யொ ்ளம் 
�ொணப்பட் டுள்்ள னர 
என்று ஓட்்ட மொ வடி 
சு�ொ தொ� மருத் துவ 
அதி �ொரி எம்.எச்.எம்.
தொரிக் கதரி வித்தொர.

ஓட்்ட மொ வ டிப பி� ரதச 
கசய �ொ ்ளர பிரி வில் 
ஏற்� னரவ க�ொர�ொ னொத் 
கதொற்்றொ ்ளர�ள் அக்ட
யொ ்ளம் �ொணப்பட்்ட 
நிக� யில், அவர� ்ளது 
உ்ற வி னர�ள் 84 ர்பருக்கு 
ரநற் று முன் தி னம் உ�மொ 
சக்ப �ட்்ட ்டத் தில் 
கசயயப்பட்்ட அன் டி
ஜன் ்பரி ரசொ த கன யில் 
இ�ண்டு ர்பர அக்ட யொ
்ளம் �ொணப்பட் டுள்்ள னர.

ஓட்்ட மொ வ டிப பி� ரதச 
கசய �� பிரி வில் க�ொர�ொ  
னொத் கதொற் றின் ரவ�ம் 
அதி � ரிப்ப கதத் தடுக் கும் 
ரநொக் கில் பி� ரதச கசய �  
�ம், பி� ரதச சக்ப, இ�ொ ணு 
 வத் தி னர, க்பொலி ஸொர, 
வரத்த� சங�த் தி னர ஆகி
ரயொர சு�ொ தொ �த் த�ப பி
ன ரு ்டன் இகணநது 
கசயற்்பட்டு வரு கின்்ற
னர என வும் ஓட்்ட மொ வ
டிச் சு�ொ தொ� கவத் திய 
அதி �ொரி ரமலும் கதரி
வித்தொர.            (்ற–150)  
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க�ொழும்பு. ஜன.11

நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர�ள் மற் றும் 
அஙகு �்ட கம யொற் றும் ஊழி யர�ள் 
அகன வ ருக் கும் இம் மொதம் 12 ஆம் 
மற் றும் 13 ஆம் தி� தி � ளில் க�பிட் அன் டி
ஜன் ்பரி ரசொ த கன �ள் முன்கன  
டுக்�ப்ப ்ட வுள்்ளன எனத் கதரி விக்�ப்ப டு
கி ்றது.

நொ்டொ ளு மன்்ற உறுப பி னர �வூப ஹக் கீம் 
மற் றும் பி� த ம ரின் இகணப புச் கசய �ொ
்ளர குமொ � சிறி கஹட் டிர� ஆகி ரயொர 
க�ொர�ொனொ கவ�ஸ் கதொற்்றொ ்ளர� ்ளொ� 
அக்ட யொ ்ளம் �ொணப்பட் டுள்்ள னர. 
இவர�ள் இரு வ ரும் �்டநத வொ�ம் நொ்டொ
ளு மன்்றத் துக்கு வரு க� தந துள்்ளனர.

இத கன ய டுத்ரத நொ்டொ ளு மன்்றத் து ்டன் 
கதொ்டர பு ்பட்்ட அகன வ ருக் கும் அன் டி
ஜன் ்பரி ரசொ தகன ரமற்க �ொள்்ள ந்ட வ
டிக்க� எடுக்�ப்பட் டுள்்ளது.          (ந–இ)
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சீ�ற்்ற �ொ� நிக� 
�ொ� ண மொ� உக் கு
வக்ள பி� ரதச 
சக்பக் குட்்பட்்ட 
எல்வ� ்பகு தி யில் 
மண்ச ரிவு ஏற்்பட்
டுள்்ளது.

இத னொல்  5 வீடு �ள் 
்பகு தி ய ்ள வில் 
ரசத ம க்டந துள்்ள து
்டன், வீடு � ளின் 
சுவர�ள் மற் றும் 
நி�த் தி லும் கவடிப
பு �ள் ஏற்்பட்டு,  
அப்ப கு தி யி லுள்்ள 
மக்�ள் ்பொதிக்�ப
்பட் டுள்்ள னர.  (ரி5)
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்பக்டப பு ழுத் தொக்�த்தொல் ரசொ்ளச் 
கசயக�க்கு ஏற்்பட் டுள்்ள ரசதங�
ளுக்�ொன இைப பீட்க்ட இநதப 
ர்பொ�ம் நிக்றவு க்பற்்ற தன் பின்னர 
மதிப பீடு கசயது வைங� ந்ட வ
டிக்க� எடுக்�ப்ப டும் என இ�ொ
ஜொங� அகமச்சர ஜொன� வக் கும்பு� 
கதரி வித் துள்்ளொர. 

அறு வ க்ட யின் பின்னர� ரசதங
�க்ள மதிப பீடு கசயய முடி யும். 
எதிரவ ரும் ர்பொ�த் தில் ஒர� �ொ�ப்ப
கு தி யில் ரசொ்ளச் கசயக�கய 
ஆ�ம்பிக்� விவ சொ யி �ள் அறி வு றுத்
தப்ப ்ட வுள்்ள னர. இம்முக்ற 
கசயக� தொம த ம க்டநத கம யும் 
இநதப ்பக்டப பு ழு வின் தொக்�த்
துக்கு ஒரு �ொ� ண மொ கும் என அவர 
சுட் டிக்�ொட் டி யுள்்ளொர.        (வ–இ)


