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க�ாலை,ஆ�.9-
க � ா ல ை 

அவினாசி கோட்டில் 
உப்பிலிபாலையம் முதல் 
க�ால்டு வின்ஸ் ைலே 10.1 
கிகைா மீட்்டர் தூேத்துக்கு 
கமம்பாைம் �ட்டும் 
பணி�ள் கை�மா� ந்டந்து 
ைருகிறது.  தறகபாது 
செக்சமன்ட்  சதாழில் 
நுட்ப முலறயில்  ஓடுதைம் 
அலமக்�ப்படுகிறது.

ஏறுதளம்
சிட்ோவில் இருந்து 

ைருகைார் பாைத்லத 
பயன்படுத்தும் ைல�யில் 
பி.எஸ்.ஜி. �லை,  அறிவியல் 
�ல்லூரி அருகில் இருந்து 
சி.ஐ.டி. �ல்லூரி முன்பு ைலே 
ஏறுதைம் அலமக்�ப்படு 
கிறது.இதற�ான தூண�ள் 
�ட்டுமானம் முடியும் 
நிலையில் உள்ைது. அடுத்த 
�ட்்டமா� செக்சமன்ட் 
முலறயில் �ான்கிரீட் 
ஓடு தைம் அலமக்�ப்ப்ட 
உள்ைது. இேவு 
கநேத்தில் இப்பணிலய 
கமறச�ாள்ை மாநிை 
சநடுஞொலை துலறயினர் 
தி ட் ்ட மி ட் டு ள் ை ன ர் .  
கபாக்குைேத்து இல்டயூறு 
ஏறப்டாத ைல�யில் 
மாறறு ஏறபாடு செய்து 
தருமாறு கபாக்குைேத்து 
கபாலீொரி்டம் அனுமதி 
க�ட்்டனர். 

ஆய்வு
இதலனயடுத்து கபாக்கு 

க�ோவை அவினோசி க�ோடு கேம்ோலத்தில்

ஏறுதளம்,இறங்குதளம் 
அமைக்கும் பணி ெதாடங்கியது

ந�ொய்யல் ஆற்றில் ஏற்்பட்ட நெள்ளபந்பருக்ொல் க்ொவெ க்பரூர் ்பகுதியில் ெொவை 
க�ொட்டங்வ்ள சூழ்ந்து நின்ற �ண்ணீர்.

க�ோவையில் இளம்்ண் பு�ோர்

அதி� ைட்டி க�ட்டு மி�ட்டிய 
தம்தி மீது ைழக்கு

க�ாலை, ஆ�.9-
க�ாலை பீைகமடு 

தணணீர் பந்தல் ஓம் 
விநாய�ா வீதிலய 
கெர்ந்தைர் செயக்குமார் 
இைேது மலனவி அமுதா 
(ையது 38).

புகார்
இைர் பீைகமடு கபாலீஸ் 

நிலையத்தில் ஒரு பு�ார் 
அளித்தார். அந்த பு�ாரில் 
கூறியிருப்பதாைது:-

நான் ச்டய்ைர் சதாழில் 
செய்து ைருகிகறன். 
குடும்ப சூழ்நிலை 
�ாேணமா� �்டந்த 2019 
-ம் ஆணடு சிங�ாநல்லூர் 
மூ�ாம்பில� ந�லேச் 
கெர்ந்த செந்தில்குமார் 
மறறும் அைேது மலனவி 
அம்பி�ா ஆகிகயாரி்டம் 
இருந்து ரூ.1.50 ைட்ெம் 6 
ெதவீத ைட்டிக்கு �்டன் 
சபறகறன். 

அப்கபாது எனது 
சபயரில் மறறும் எனது 
�ணைர் சபயரில் உள்ை 
ைஙகி  �ாகொலை�ள் 16 
ச�ாடுத்கதன்.

கமலும் சைறறு 
பத்திேத்தில் ல�சயழுத்தும் 
ைாஙகிக் ச�ாண்டனர். 

அதன் பின்னர் நான் 
ைட்டியும், அெலும் 
கெர்த்து ரூ.2 ைட்ெத்து 60 
ஆயிேம் பணத்லத திருப்பி 
ச�ாடுத்து விட்க்டன். 

அதன் பின்னர் 
என்னி்டம் இருந்தது 
அைர்�ள் சபறறு 
க்ச�ாண்ட சைறறு 
�ாகொலை  மறறும் சைறறு 
பத்திேத்லத திருப்பி 
தருமாறு க�ட்க்டன். 
ஆனால் அைர்�ள் திருப்பி 
தே மறுத்து நீ ச�ாடுத்த 
பணம் ைட்டிக்கு ெரியாகி 
கபாய் விட்்டது.  

எனகை இன்னும் ரூ. 
2 ைட்ெத்து 50 ஆயிேம் 
பணம் ச�ாடுத்தால் தான் 
தருகைாம் என மிேட்டினர். 
எனகை கூடுதல் ைட்டி 
க�ட்டு மிேட்டும் தம்பதி 
மீது உரிய ந்டைடிக்ல� 
எடுக்� கைணடும். 
இவைாறு அைர் அளித்த 
பு�ாரில் கூறியிருந்தார். 

பு�ார் கபரில் அதி� 
ைட்டி க�ட்டு மிேட்டியதா� 
தம்பதி மீது ைழக்கு 
பதிவு செய்து கபாலீொர் 
விொேலண ந்டத்தி 
ைருகிறார்�ள். 

சிறுவாணி அமையின் நீரைடடம் 43.03 அடியாக உயரவு
க�ேை பாைக்�ாடு மாைட்்டத்தில் அ்டர்ந்த ைனப்பகுதியில் 

சிறுைாணி  உள்ைது. இந்த அலணயில் இருந்து க�ாலை 
மக்�ளின் கதலைக்�ா� குடிநீர் எடுக்�ப்பட்டு ைருகிறது. 
க�ேை ைனப்பகுதியில் இருந்தாலும் தணணீர் எடுக்கும் 
உரிலம தமிழ�த்துக்கும் அலணலய போமரிக்கும் 
உரிலம க�ேைாவி்டம் உள்ைது. இதற�ா� தமிழ�ம் 
ொர்பில் க�ேைாவுக்கு ஆணடு கதாறும் போமரிப்பு 
�ட்்டணம் செலுத்தப்பட்டு ைருகிறது. க�ேைாவில் 
தறகபாது பைத்த மலழ சபய்து ைருகிறது. இதனால் 
பை இ்டங�ளில் உள்ை அலண�ள் நிேம்பி ைருகின்றன. 
சிறுைாணி  அலணயின் நீர் பிடிப்பு பகுதி�ளிலும் �ன 
மலழ சபய்து ைருகிறது. அலணக்கு ைரும் தணணீரின் 
அைவும்  அதி�ரித்துள்ைது.  கநறறு 176 மி.மீட்்டர் மலழ  
சபய்து உள்ைது. இதனால் சிறுைாணி அலணயின் 
நீர்மட்்டம் தறகபாது  43.03 அடிலய எட்டி உள்ைது.  
அலணக்கு ைரும் தணணீரின் அைவும்  அதி�ரித்து 
ைருகிறது. அலணயில் இருந்து 10 க�ாடிகய 70 ைட்ெத்து 
14 ஆயிேம் லிட்்டர் தணணீர் எடுக்�ப்பட்்டது.  அலணயில் 
இருந்து 45 அடிலய தாணடினால் மட்டுகம க�ேை அேசு 
அதி�ாரி�ள், அலணயில் இருந்து தணணீலே திறக்� 
கைணடும் என குடிநீர் ைடி�ால் ைாரிய அதி�ாரி�ள் 
தேப்பில் சதரிவித்துள்ைனர்.

கபரூர், ஆ�.9-
க�ாலையில் �்டந்த சிை 

நாட்�ைா� ொேல் மலழயும், 
அவைகபாது �னமலழயும் 
சபய்து ைருகிறது.  இதனால் 
க�ாலையில் உள்ை 
குைங�ளுக்கு நீர்ைேத்து 
அதி�ரித்துள்ைது. 

வெளளம்
சிறுைாணி ஆறறில் 

இருந்தும், சநாய்யல் 
ஆறறில் இருந்தும் சைள்ைம் 
�லேபுேணடு ைருகிறது.  
இதில் சநாய்யலின் 
முதல் தடுப்பலணயான 
சி த் தி ல ே ச் ெ ா ை டி 
தடுப்பலணயில் அதி� 
அைவு நீர் சைளிகயறுகிறது.

இதனால் கபரூர் 
சநாய்யல் ஆறறில்  சைள்ைப் 
சபருக்கு ஏறபட்டுள்ைது. 
ஆறறங�லேயில் உள்ை 
பாைத்லத சதாட்்டப்படி 
சைள்ைம் செல்கிறது. 
இதலன அந்த ைழியா� 
சென்ற சபாது மக்�ள் 

க�ோவையில் ் தோடர் ேவழயோல்

ெ�ாயயல் ஆற்றில் 
கமைபுைண்டு ஓடும் ெவளளம்
குளங�ள், குட்வட�ள் நி�மபியது

பார்த்து மகிழ்ந்தனர். 
சநாய்யல் ஆறறில்  

இருந்து ைரும் சைள்ைம் 
சி த் தி ல ே ச் ெ ா ை டி 
அலண, ோெைாய்�ால், 
� ா ை ம் ப ா ல ை ய ம் 
அலண�ட்டு, புட்டுவிக்கி,  
குனியமுத்துர் அலன�ட்டு 
ஆகிய இ்டங�ளுக்கு 
ைந்து க�ாலையில் உள்ை 
அலனத்து குைங�ளுக்கும்  
பிரிந்து செல்கிறது. 

குளஙகள
இதனால் கபரூர் 

ச ெ ட் டி ப் ப ா ல ை ய ம் 
ச ப ரி ய கு ை ம் , 
சொட்ல்டயான்டி குைம், 
�ங�ாநாோயெமூத்திேம், 
கை்டப்பட்டி புதுகுைம், 
க�ாைம்பதி குைம், 
நேசிம்மாபதி குைம், 
செல்ைசிந்தாமணி குைம், 
உக்�்டம் ைாைாஙகுைம், 
சபரியகுைம் ஆகியலை 99 
ெதவீதம் நிேம்பி உள்ைது. 
இனி ைரும் �ாைங�ளில் 

சபய்யும் மலழயில் 
அலனத்து குைங�ளும் 
நிேம்பும் நிலையில் உள்ைது.

குைங�ளில் நீர் ைேத்து 
அதி�ரித்து உள்ைதால் 
க�ாலையில் அலனத்து 
இ்டங�ளிலும் நிைத்தடி 
நீர்மட்்டம் உயர்ந்து ைருகிறது. 
பாென ைெதி சபரும் 
விைொயி�ள் மகிழ்ச்சி 
அல்டந்து உள்ைனர். 
சதா்டர் மலழயால் சின்ன 
சைங�ாயம் பயிரிட்்ட 
விைொயி�ள் மட்டும் 
பாதிப்பு அல்டந்து 
உள்ைனர்.

சநாய்யல் ஆறறு 
ச ை ள் ை த் த ா ல் 
சதன்னமநல்லூர் பகுதியில்  
சதன்னந் கதாப்பு, ைாலழ 
கதாட்்டங�ளில் நீர் 
புகுந்தது. இகத கபான்று 
கபரூர் பகுதியில் ைாலழ 
கதாட்்டங�லை சைள்ைம் 
சூழ்ந்தது. சித்திலேச்ொைடி 
அலணயில் 2 அடி 
உயேத்துக்கு சைள்ைம் 
�லேபுேணடு ஓடுகிறது.

எச்சரிக்க
சதா்டர்ந்து சபய்த 

ைரும் மலழயால் நீரின் 
அைவு கமலும் உயே 
ைாய்ப்பு உள்ைது. இதனால் 
சபாதுமக்�ள் சநாய்யல் 
ஆறறில் குளிக்�கைா, 
துணி�லை துலைக்�கைா, 
இேவு கநேங�ளில் செல்ைகைா 
கைண்டாம் என்று சபாது 
பணிதுலறயினர் எச்ெரிக்ல� 
விடுத்துள்ைனர்.

�்டந்த ஆணல்ட வி்ட இந்த 
ஆணடு மலழ தாமதமா� 
சபய்தாலும் குைம், 
குட்ல்ட�ளில் சைள்ைம் 
நிேம்பி ைருகிறது.  இதனால் 
தணணீர் தட்டுபாடு நீஙகி 
உள்ைது. கமலும் க�ாலை 
முழுைதும் குளிர்ந்து 
இருப்பதால்   சபாதுமக்�ள், 
விைொயி�ள் மகிழ்ச்சி 
அல்டந்து உள்ைனர்.

கூட்டத்தில் அவைச்சர் ந்சந்தில் ்பொலொஜி க்பசி்யக்பொது எடுத்�ப்ப்டம். 

ெொணி்யச ந்சடடி்யொர் ்சமூ் முனகனேற்்ற ்சங்ம் ்சொர்பில் 

அதிக ைதிபெபண் ெபற்ற ைாைவரகளுக்கு ஊக்கதெதாமக 
கபரூர், ஆ�.9-

சூலூர் அருக� சிந்தாமணிப்புதூரில் உள்ை தனியார் 
திருமண மண்டபத்தில், க�ாலை மாைட்்ட ைாணியச் 
செட்டியார் ெமூ� முன்கனறறச் ெங�த்தின் 10-ம் ஆணடு 
�ல்வி விழா ந்டந்தது. இதில் 10-ம் ைகுப்பு மறறும் 
பிைஸ் 2 கதர்வில் அதி� மதிப்சபண சபறற, 300-க்கும் 
கமறபட்்ட மாணை, மாணவி�ளுக்கு ஊக்�த்சதால� 
மறறும் ொன்றிதழ் ைழஙகி �வுேவிக்�ப்பட்்டது.

 கமலும் நலிைல்டந்த 30 கபருக்கு கிலேண்டரும், 
6 கபருக்கு லதயல் சமஷின் உள்ளிட்்ட நைத்திட்்ட 
உதவி�ள் ைழங�ப்பட்்டது. இலதத் சதா்டர்ந்து, கதசிய 
அைவில் நல்டசபறற �படிப் கபாட்டியில் பரிசு சபறற  
ம�ாைட்சுமிலய  சிங�ாநல்லூர்  சதாகுதி எம்.எல்.ஏ. 
க�.ஆர். செயோமன் பாோட்டி  பரிசு ைழஙகினார். 
விழாவில் மாைட்்டச் ெங�த் தலைைர் ச�ம்பட்டி  
ந்டோென், சபாதுச்செயைாைர் ஓக� சிப்ஸ்   �ருப்லபயா, 
சபாருைாைர்   மகனா�ர், சிங�ாநல்லூர் ைாணியர் நைச் 
ெங�த்தின் தலைைர் சிஙல�   ந்டோென், செயைாைர்  
�ன�ோஜ் மறறும் நிர்ைாகி�ள் �ைந்து ச�ாண்டனர். 
விழா ஏறபாடு�லை, மாைட்்ட ைாணிய செட்டியார் ெமூ� 
முன்கனறற ெங�ம் செய்திருந்தது. 

விைொவில், க�சி்ய அ்ளவில் �்டந்� ்்படிப க்பொடடியில், 
்பரிசு ந்பற்்ற ை்ொலடசுமிவ்ய  ்பொரொடடி, சிங்ொ�ல்லூர் எம்.
எல்.ஏ. க்.ஆர். நெ்யரொைன  ்பரிசு ெைஙகினேொர். அருகில் 
ந்பொதுசந்ச்யலொ்ளர் ஓக் சிபஸ்  ்ருபவ்ப்யொ உளளிட்ட 
நிர்ெொகி்ள உள்ளனேர். 

க�ாலை, ஆ�.9-
ஒ ரு ங கி ல ண ந் த 

க�ாலை மாைட்்ட 
தி.மு.�  இலைஞேணி, 
மாணைேணி, ம�ளிேணி, 
ம�ளிர் சதாண்டேணி 
அலமப்பாைர்�ள், துலண 
அலமப்பாைர்�ள் மறறும் 
ப கு தி , ந � ே , ஒ ன் றி ய , 
கபரூோட்சி அலமப்பா 
ைர்�ள் துலண அலமப்பா 
ைர்�ள் கூட்்டம் நை 
இந்தியாவில் உள்ை 
தனியார் ஓட்்டலில் 
ந்டந்தது.

முதல்- அ்ைச்சர் 
மு.க.ஸ்ாலின்

கூ ட் ்ட த் து க் கு 
அலமச்ெர்  செந்தில் 
பாைாஜி  தலைலம 
தாஙகினார். மாைட்்ட 
ச ப ா று ப் ப ா ை ர் � ள் 
நா.�ார்த்திக், லபயா என்ற 
கிருஷணன் ,மருதமலை 
கெனாதிபதி, ்டாக்்டர்.
ைேதோென் ஆகிகயார் 
முன்னிலை ைகித்தனர்.

கூட்்டத்தில் அலமச்ெர் 
செந்தில் பாைாஜி 
கபசியதாைது:- 

தமிழ� முதல்- 
அலமச்ெர் மு.�.ஸ்்டாலின் 
ைருகிற 23-ந்கததி 
க�ாலை ைருகிறார். 24-
ந் கததி கிணத்துக்�்டவில் 
நல்டசபறும் விழாவில் 
முதல்-அலமச்ெர் �ைந்து 
ச�ாணடு ஒகே கமல்டயில் 
82 ஆயிேம் கபருக்கு 
நைத்திட்்ட உதவி�ள் 
ைழங� உள்ைார். அதன் 
பின்னர் சபாள்ைாச்சியில் 
நல்டசபறும் கூட்்டத்தில் 
�ைந்து ச�ாள்கிறார். 
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க�ோவை கிணத்துக்�டவு அ�சு விழோவில் 

82 ஆயிைம் பபருக்கு �ல உதவிகமள 
மு.க.ஸடாலின் வழங்குகிறார
அவேச்சர் ் ்சந்தில் ் ோலோஜி த�ைல்

க�ாலை, ஆ�.9-
க�ாலை சித்தாபுதூர் 

வி.க�.க� கமனன் ொலையில் 
உள்ை க�ாலை மாைட்்ட 
ம.தி.மு.� அலுைை�த்தில் 
க�ாலை மாந�ர், புறந�ர் 
மாைட்்ட நிர்ைாகி�ளு்டன் 
சபாதுச் செயைாைர் 
லைக�ா எம்.பி. இன்று 
�ைந்துலேயாடினார்.
திராவி் ைா்ல் ஆட்சி
பின்னர் அைர் 

நி ரு ப ர் � ளி ்ட ம் 
கூறியதாைது:-

ம.தி .மு.� அேசியல் 
திலெலய தீர்மானிக்கும் 
ெக்தியா� விைஙகி 
ைருகிறது. தமிழ� முழுைதும் 
அணணாவின் பிறந்தநாலை 
சிறப்பா� ந்டத்த ம.தி .

மு.�.வினர் உணர்ச்சியு்டன் 
செயல்படுகின்றனர். 

ம.தி.மு.�, தி.மு.�.வு்டன் 
ெனாதனத்திறகு எதிோ� 
நின்று ைருகிறது.
ஏ�ாதிபத்திய பாசிெ 
ெக்தி�லை வீழ்த்த திோவி்ட 
மா்டல் ஆட்சி என்ற 
சபயரில் முதல்-அலமச்ெர் 
மு.�.ஸ்்டாலின் செயல்பட்டு 
ைருகிறார்.

அைரின் அறிவிப்பு�ள் 
கபாை எந்த மாநிைத்திலும் 
இல்லை. தி.மு.� ஆட்சி 
ச�ாள்ல� ரீதியானஆட்சி. 
இது எங�ளுக்கு மகிழ்ச்சிலய 
தருகிறது. நல்ை கதாழலம, 
நல்ை புரிதல் அைர்�ளு்டன் 
உள்ைது. மத்திய அேசு 
உணவு பண்டங�ளுக்கு கூ்ட 

சீரிய்சோ� எடுத்துக் ் �ோள்ள கைண்டோம 

ைஜினிகாந்த ெ�ால்வது அவருக்கும், 
யாருக்கும் புரியவில்மல
க�ோவையில் வைக�ோ க்ட்டி

கூட்டத்தில் ை.தி.மு.். ந்பொதுசந்ச்யலொ்ளர்  வெக்ொ க்பசி்ய ் ொடசி.

சதாகுதியிலும் திோவி்ட 
மா்டல் பயிைேங�ம் 
நல்டசபற உள்ைது. 
க�ாலை மாைட்்டத்தில் 
ைருகிற 12,13,14 ஆகிய 
கததி�ளில் 10 ெட்்ட 
மன்ற சதாகுதி�ளிலும் 
நல்டசபற உள்ைது. 
க�ாலை மாைட்்டத்தில் 
30 ைட்ெத்துக்கு கமறபட்்ட 
ைாக்�ாைர்�ள் உள்ைனர். 
இதில் குலறந்தபட்ெம் 
10 ைட்ெம் கபலேயாைது 
�ட்சியில் உறுப்பினோ� 
கெர்க்� கைணடும் . 

க�ாலை அவினாசி 
கோட்டில் புதிதா� 
�ட்சி அலுைை�ம் 
�ட்டுைதறகு இ்டம் கதர்வு 
செய்யப்பட்டுள்ைது.

அந்த பணி�ள் 
விலேவில் சதா்டஙகும். 
பாோளுமன்ற, ெட்்டமன்ற 
கதர்தல்�ளில் சைறறி 
சபற அலனைரும் 
ஒன்றிலணந்து பாடுப்ட 
கைணடும்.  அதில் க�ாலை 
- சபாள்ைாச்சி அதி� 
ைாக்கு�ள் வித்தியாெத்தில் 
சைறறி சபறகறாம் 
என்ற நிலைலய 
உருைாக்குகைாம். 

இவைாறு அைர் 
கபசினார்.
எதிர் கட்சி த்ைெர்
பின்னர் அைர் 

நிருபர்�ளுக்கு அளித்த 
கபட்டியில் கூறியதாைது:-

மத்திய அேசின் புதிய 
மின்ொே திருத்த ெட்்டம் 
100 யூனிட் இைைெ 
மின்ெேம்,  விைொயி�ள், 
விலெத்தறி, குடிலெ 
வீடு�ளுக்கு ைழங�ப்படும் 
இைைெ மின்ொேத்திறகு  
பாதிப்லப ஏறபடுத்தும். 

இலத ைாபஸ் சபற தி.மு.� 
சதா்டர்ந்து ைலியுறுத்தும். 

எ்டப்பாடி பழனிச்ொமி 
அ.தி.மு.�  ஆட்சியில் 
மின் �ட்்டணத்லத 
உயர்த்தகை இல்லை 
என்ற பச்லெ சபாய்லய 
சொல்லி இருக்கின்றார். 
அ.தி .மு.� ஆட்சியில் 
உயர்த்தப்பட்்டது அைருக்கு  
சதரியவில்லையா.

அ .தி .மு . � .வினரின் 
எ ெ ம ா ன ர் � ள் 
பா.ெனதாவினர். 

அ ை ர் � ள்  
சொல்ைலததான் அ.தி.
மு.� செய்யும், சுயமா� 
கயாசிக்� முடியாது.
க�ாலைலய சபாறுத்த 
ைலே ைரும் பாோளுமன்ற 
கதர்தலுக்கு மாைட்்டத்தில் 
உள்ை 3041 பூத் ைாரியா� 
பணி�லை சதா்டஙகி 
இருக்கின்கறாம். 

க�ாலை மாைட்்டத்தில் 
உள்ை 31 ைட்ெம் 
ைாக்�ாைர்�ளில் 10 
ைட்ெம் ைாக்�ாைர்�ள் 
தி.மு.� .வினர் என்ற 
நிலைலய ஏறபடுத்த 
திட்்டமிட்டு பணி�லை 
செய்து ைருகின்கறாம் . 
இவைாறு அைர் கூறினார்.

இதில் மாைட்்ட 
அ ல ம ப் ப ா ை ர் � ள் 
க�ாட்ல்ட அப்பாஸ், 
தைபதி இைஙக�ா , 
நா�ோெகொழன், அெேப் 
அலி, ெபரி �ார்த்திக�யன், 
விெயகுமார்,   துலண 
அலமப்பாைர் திருமலை 
ோொ ,  மாணைேணி 
அலமப்பாைர் விஜி 
க�ாகுல் முன்னாள் எம்.
பி.நா�ோென் உள்ப்ட 
பைர் �ைந்து ச�ாண்டனர்.

ைேத்து உதவி �மிஷனர் 
ெேைணன் ஓடுதைம் 
அலமக்கும் இ்டத்லத கநரில் 
சென்று ஆய்வு செய்தார். 
பின்னர் கதலைக்கு 
ஏறப �ட்டுமான பணி 
கமறச�ாள்ளும் இ்டத்தில் 
மட்டும் கபாக்குைேத்லத 
மாறறிக்ச�ாள்ை அனுமதி 
அளித்தார். இதலன யடுத்து 
ஏறுதைம் அலமக்கும் 
பணிலய சநடுஞொலைத் 
துலறயினர் சதா்டஙகினர். 

இறஙகுதளம்
கமலும் ெர்தார் ைல்ைபாய் 

பட்க்டல் �ல்லூரி முன்பு 
இருந்து �ரூர் லைசியா 
ைஙகி ைலே இறஙகு தைம் 
�ட்டுைதற�ான தூண�ள் 
அலமக்கும் பணியும் 
கை�மா� ந்டத்து ைருகிறது. 

ஜி.எஸ்.டி கபாடுகிறார்�ள்.
ச ப ா து ம க் � ள் 
பாதிக்�ப்படுகிறார்�ள்.

ரஜினிகாந்த்
இலத நாங�ள் 

தி ட் ்ட ை ட் ்ட ம ா � 
எல்ைாரி்டமும் சொல்லி 
ைருகிகறாம். சபட்கோல் 
டீெல் விலையால் எல்ைா 
சபாருட்�ளின் விலையும் 
அதி�ரித்துள்ைது. மத்திய 
அேசு மீது மக்�ளுக்கு 
சைறுப்பு எழுந்து ைருைலத 
�ண கூ்டா� பாக்�ைாம்.

ப ா ே ாளுமன்ற த் தில் 
எதிர்க்�ட்சி�லைப் கபெ 
வி்டாததால் எதிர்க்�ட்சி�ள் 
எதிர்ப்பு சதரிவிக்கின்றனர்.
ப ா ே ா ளு ம ன் ற த் தி ல் 
எதிர்க்�ட்சி�லை கபெவி்ட 
கைணடும் என சைஙல�யா 
நாயுடு சதரிவிப்பது ெரி 
தான்.

மத்திய அேசு கதசிய 
ச�ாடிலய ஏறற சொல்ைது 
நல்ை திட்்டம்தான் அது 
ை ே க ை ற � த் த க் � து .
ேஜினி�ாந்த் சொல்ைது 
அைருக்கும் புரியவில்லை 
யாருக்கும் புரியவில்லை.
அைலே சீரியொ� எடுத்துக் 
ச�ாள்ை கைண்டாம். 

இவைாறு அைர் 
கூறினார்.

சர்ச்சுக்கு வந்த சிறுமிகளுக்கு 
பாதிரியார் பாலியல் த்தால்்லை
க்ோக்க்சோ ்சட்டத்தில் வ�து 

சிெ்ஙவ் ைொெட்டம் 
் ொ வ ்ள ்ய ொ ர் க் ொ வி வ ல 
க்சர்ந்�ெர் ெொன 
ரொ்பர்ட(ெ்யது45). கிறிஸ்�ெ 
க�ெொல்யத்தில் ்பொதிரி்யொரொ் 
உள்ளொர். இெர் க�ெொல்யங் 
ளுககு ெரும் 3 சிறுமி்ள 
ைற்றும் ஒரு இ்ளம் 
ந்பண்ணுககு ்பொலி்யல் 
ந�ொல்வல ந்ொடுத்��ொ் 
கூ்றப்படுகி்றது. ்பொதிக்ப்பட்ட  
சிறுமி்ள, குைந்வ�்ள 

�ல அதி்ொ 
ரி்வ்ள ந�ொ 
்டர்பு ந்ொண்டு 
பு்ொர் அளித்� 
னேர். இது குறி 
த்து ைண்்ட்பம் 
க ்ப ொ லீ ஸ் 
நிவல்யத்தில் 
குைந்வ�்ள 
�ல அதி்ொ 
ரி்ள பு்ொர் 
அளித்� னேர்.  
க ்ப ொ லீ ்ச ொ ர் 
வி ்ச ொ ர வ ை 
� ்ட த் தி 
்ப ொ தி ரி ்ய ொ ர் 
ெொன ரொ்பர்ட 
மீது க்பொகக்சொ 
்ச ட ்ட த் தி ல் 
ெைககு ்பதிந்து 
அெவர வ்து 
ந்சய�னேர்.




