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சென்னயில் 64 பேர் உளேட

தமிழகத்தில்  
253 பேருக்கு 
ககொப�ொனொ

சென்னை, அக்.19-
தமி–ழ –கத் –தில் நேற் –்ைய 
சகொந�ொனைொ பொதிப்பு குறித்து 
மருத்–து–வம் மற்–றும் மக்–கள் ேல்–
வொழ்–வுத்–து்ை சவளி–யிட்–
டுள்்ள செய்–திக்–கு–றிப்–பில் கூைப்–
பட்டு இருப்–ப–தொ–வது:-
தமி–ழ–கத்–தில் நேற்று 155 ஆண்–

கள், 98 சபண்–கள் உள்–பட 
சமொத்–தம் 253 நபருக்கு புதி–தொக 
சகொந�ொனைொ உறுதி செய்–யப்–
பட்டு உள்–்ளது. அதி–க–பட்–ெ–மொக 
சென–் னை–யில் 64 நபர், செங்–கல்–
பட்–டில் 21 நபர் உள்–பட 33 
மொவட்–டங்–களில் சதொற்று 
பொதிப்பு பதி–வொகி உள்–்ளது. 
தமி–ழ–கத்–தில் 28 மொவட்–டங்–
களில் சகொந�ொனைொ பொதிப்பு 
10-க்கும் கீழ் உள்–்ளது. அரி–ய–
லூர், கள்–்ளக்–கு–றிச்சி, கரூர், �ொம–
ேொ–த–பு–�ம் மற்–றும் திருப்–பத்–தூ–
ரில் பொதிப்பு இல்்லை.
நமலும், 12 வய–துக்கு உட்–

பட்ட 39 குழந்–் த–க–ளுக்–கும், 60 
வய–துக்கு நமற்–பட்ட 49 முதி–ய–
வர் – க –ளுக் –கும்  நேற்று 
சகொந�ொனைொ சதொற்று உறுதி 
செய்–யப்–பட்டு உள்–்ளது. ஆஸ்–
பத்–தி–ரி–யில் 286 நபர் அனு–ம–திக்–
கப்–பட்டு சிகிச்்ெ சபற்று வரு–
கின–ை–னைர். 
தமி –ழ – கத் –தில் நேற்று 

சகொந�ொனைொ சதொற்–ைொல் எந்த 
மொவட்–டத்–தி–லும் உயி–ரி–ழப்பு 
ஏற்–ப–ட–வில்்லை. தற்–நபொது 
சகொந�ொனைொ பொதிப்–புக்கு உள்–
்ளொகி 4 ஆயி–�த்து 26 நபர் சிகிச்–
்ெ–யில் உள்–்ள–னைர்.
இவ்–வொறு அதில் கூைப்–பட்டு 

உள்–்ளது.

த�ொடர்ந்து 2-வது முறையொக

டி.ராஜா, இந்திய கம்யூ. ப�ாதுசபசெயலாளராக தேர்வு
கப்–பட்–டது.

டி.ராஜா தேர்வு
இந்த கூட்–டத்–தில் கட்–சி–யின 

சபொதுச் –செ –ய –லைொ –்ள –�ொக 
சதொடர்ந்து 2-வது மு்ை–யொக 
தமிழ்–ேொட்–்டச் நெர்ந்த 
டி.�ொஜொ (வயது 73) நதர்ந்–சத–
டுக்–கப்–பட்–டொர்.  கடந்த 2019 
ஜூ்லை மொதம் 21-ந் நததி 
முதல்–மு–் ை–யொக இவர் இந்–
திய கம்–யூ–னிஸ்டு கட்–சி–யின 
சபொதுச்–செ–ய–லைொ–்ள–�ொக நதர்ந்–
சத–டுக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தொர்.  
2007-19 கொலை கட்–டத்–தில் 
சதொடர்ந்து இரு மு்ை மொநி–
லைங்–க–்ள்வ எம்.பி.யொக 
இருந்துள்–்ளொர். 
இந்த கூட்–டத்–தில் டி.�ொஜொ, 

நக.ேொ�ொ–யணொ, அதுல்–கு–மொர் 
அஞ்–ென, அமர்–ஜித் கவுர், 
கொனைம் �ொநஜந்–தி–�ன, பி.
நக.கொங்நகொ, பிஸ்–நனைொய் 
விஸ்–வம், பல்–லைப் சென–குப்தொ, 
அஜீஸ் பொஷொ, �ொம கிருஷண 
பொண்டொ, ேொநகந்–தி–�–ேொத் 
ஓஜொ ஆகிய 11 நபர் நதசிய 
செய–லை–கத்–துக்கு நதர்ந்–சத–டுக்–
கப்–பட்–டுள்–்ள–னைர்.
நமலும் 30 உறுப்–பி–னைர்–க–

்்ளக்–சகொண்ட நதசிய செயற்–
கு–ழு–வும், 99 உறுப்–பி–னைர்–க–் ்ளக் 
சகொண்ட நதசிய கவுன–சி–லும் 
அ்மக்–கப்–பட்–டுள்–்ளது. 

வரு –வது குறித் –தும் , 
பொ.ஜ.க.வுக்கு எதி–�ொக நதசிய 
அ்ள–வில் ஒரு மொற்்ை ஏற்–ப–
டுத்–து–வது பற்–றி–யும் விவொ–திக்–

விஜ–ய–வொடொ, அக்.19-
இந்–திய கம்–யூ–னிஸ்டு கட்–
சி–யின சபொதுச்–செ–ய–
லைொ–்ள–�ொக டி.�ொஜொ 
சதொடர்ந்து 2-வது 
மு்ை–யொக நதர்ந்–சத–டுக்–
கப்–பட்–டுள்–்ளொர்.
இந்–திய கம்யூ. மாநாடு
ஆந்–தி� மொநி–லைம், விஜ–ய–வொ–

டொ–வில் இந்–திய கம்–யூ–னிஸ்டு 
கட்–சி–யின 24-வது  நதசிய 
மொேொடு கடந்த 14-ந் நததி 
சதொடங்–கி–யது. நேற்று இந்த 
மொேொடு முடிந்–தது. 
இந்த மொேொட்–டில் மத்–திய 

பொ.ஜ.க. அ�–சுக்கு எதி–�ொக 
ஒரு–மித்த கருத்து சகொண்ட 
அ�–சி–யல் ெக்–தி–க்்ள ஒந� 
கு்ட–யின கீழ் சகொண்டு 

டி.ராஜா

“அறிக்க்ய 
படித்துவிட்டு  

பதில் ச�ால்கிதேன்''
முன்னாள் அமைச்சர்  

டனாகடர் சி.விஜயபனாஸ்கர் பபட்டி
சென்னை, அக்.19-

ம்ைந்த முதல்-அ்மச்–ெர் 
சஜய–லை–லிதொ ம�–ணம் சதொடர்–
பொக அ்மக்–கப்–பட்ட விெொ–
�்ண ஆ்ண–யத் த்லை–வர் 
ஓய்–வு–சபற்ை நீதி–பதி ஆறு–மு–க–
ெொமி அளித்த அறிக்–் க–யில், 
ெசி–கலைொ, முன–னைொள் அ்மச்–
ெர் டொக்–டர் சி.விஜ–ய–பொஸ்–கர், 
சுகொ–தொ–�த்–து்ை முதன்ம 
செய–லைொ–்ள–�ொக இருந்த டொக்–
டர் சஜ.�ொதொ–கி–ருஷ–ணன 
உள்–பட சிலைர் மீது ெந்–நத–கம் 
இருப்–ப–தொக பரிந்–து–்�த்து 
இருந்–தொர். அந்த விெொ–�்ண 
அறிக்்க ெட்–ட–ெ–்ப–யில் 
நேற்று தொக்–கல் செய்–யப்–பட்–
டது.
இந்த நி்லை–யில் இது–சதொ–

டர்–பொக ெட்–ட–ெ–் பக்கு வந்–தி–
ருந்த முன–னைொள் அ்மச்–ெர் 
டொக்–டர் சி.விஜ–ய–பொஸ்–கர் 
எம்.எல்.ஏ.விடம் நிரு–பர்–கள் 
நகள்வி எழுப்–பி–னைர். அதற்கு 
அவர், ''அறிக்–் க்ய முழு–வ–
து–மொக படித்–து–விட்டு பதில் 
செொல்–கி–நைன'' எனறு பதில் 
அளித்–தொர். 

புது–சடல்லி, அக்.19-
ெொத்–தொன–கு–்ளம் தந்்த-
மகன சகொ்லை வழக்கு 
விெொ–�–் ண்ய நக�–்ளொ–
வுக்கு மொற்–ைக்–நகொரி ெப்-
இனஸ்–சபக்–டர் �கு 
கநணஷ தொக்–கல் செய்த 
வழக்்க தள்–ளு–படி 
செய்து சுப்–ரீம் நகொர்ட்டு 
உத்–த–�–விட்–டுள்–்ளது.

தகர–ளா–வுககு மாற்–ேக–தகாரி...
ெொத்–தொன–கு–்ளம் தந்்த-

மகன சகொ்லை வழக்கு விெொ–
�–் ண்ய நக�்ள மொநி–லைத்–
துக்கு மொற்–ைக்–நகொரி ெப்-
இனஸ்–சபக்–டர் �கு கநணஷ 
தொக்–கல் செய்த மனு்வ சுப்–
ரீம் நகொர்ட்டு நீதி–பதி கிருஷண 
மு�ொரி த்லை–்ம–யி–லைொனை 

சுப்ரீம் ககொர்ட்டு உத�ரவு
விசொரணைணய தகரளாவுக்கு மாற்றக்தகாரிய மனு ேள்ளு�டி

சொத�ொன்குளம் �ந்ற�-மகன் தகொறை வழக்கு:

அமர்வு விெொ–ரித்–தது.
�கு கநணஷ ெொர்–பில் மூத்த 

வக்–கீல் பொலை–சுப்–பி–�–ம–ணி–யம், 
�ொம் ெங்–கர், இ்ளங்–நகொ–வன 
ஆகி–நயொர் ஆஜ–�ொ–யி–னைர். ெம்–ப–
வம் ே்ட–சபற்–ை –நபொது 
நபொலீஸ் நி்லை–யத்–தில் மனு–
தொ–�ர் இல்்லை. 7 மணிக்கு 
அ்னைத்து ெம்–ப–வங்–களும் 
நிகழ்ந்–துள்–்ளனை. மனு–தொ–�ர் 
இ�வு 11 மணிக்–கு–தொன அங்கு 
வந்–துள்–்ளொர். சமொத்–த–முள்்ள 
105 ெொட்–சி–களில் 44 நபரின 
வொக்–கு–மூ–லைம் பதிவு செய்–யப்–
பட்–டு–விட்–ட–தொல், இந்த 
வழக்கு விெொ–�–் ண்ய நக�–
்ளொ–வுக்கு மொற்ை நவண்–டும் 

எனை வொதி–டப்–பட்–டது.

ச�ல்–வ–ராணி ேரப்பு வாேம்
சகொ்லை செய்–யப்–பட்ட 

சஜய–�ொ–ஜின ம்னைவி செல்–வ–
�ொணி ெொர்–பில் இந்–தி�ொ சஜய–
சிங் ஆஜ–�ொகி, ேல்லை நேொக்–கத்–
துக் –கொ –கநவ சென்னை 
ஐநகொர்ட்டு மது்� கி்்ள 
இந்த வழக்்க தொமொக முன–
வந்து விெொ–�–் ண்ய கண்–கொ–
ணித்–தது எனை வொதிட்–டொர்.

ேள்–ளு–படி
இரு–த–�ப்பு வொதங்–க–் ்ள–யும் 

நகட்ட சுப்–ரீம் நகொர்ட்டு, ெொத்–
தொன–கு–்ளம் தந்்த-மகன 
சகொ்லை வழக்கு விெொ–�்ண 
இறு–திக்–கட்–டத்்த எட்–டி–விட்–
ட–தொ–லும், 44 ெொட்–சி–க–ளி–டம் 
விெொ–�்ண ேடத்தி முடித்–து–
விட்–ட–தொ–லும் விெொ–�–் ண்ய 
நக�–்ளொ–வுக்கு மொற்–று–வது 
சபொருத்–த–மொக இருக்–கொது. 
எனைநவ, வழக்கு விெொ–�–் ண்ய 
நக�–்ளொ–வுக்கு மொற்–ைக்–நகொரி �கு 
கநணஷ தொக்–கல் செய்த 
மனு்வ தள்–ளு–படி செய்–கி–
நைொம் எனை உத்–த–�–விட்–டது.

இறடநிறை ஆசிரியர் பயிற்சி க�ர்வு

10 ச�வீ�ம் மொணவர்கள் கூட 
க�ர்ச்சி தபைொ� அவைம்

சென்னை, அக்.19-
ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைங்–களில் படிக்–கும் இ்ட–நி்லை ஆசி–ரி–யர் 
பயிற்சி (சதொடக்–கக்–கல்வி ஆசி–ரி–யர் பட்–டய பயிற்சி) மொண–வர்–க–
ளுக்–கொனை நதர்வு கடந்த மொதம் (செப்–டம்–பர்) ேடத்–தப்–பட்–டது. 
இதில் முத–லைொம் ஆண்டு மொண–வர்–க–ளுக்கு ேடத்–தப்–பட்ட 
நதர்்வ, ஆசி–ரி–யர் கல்வி மற்–றும் பயிற்சி நிறு–வ–னைங்–களில் இருந்து 
128 நபரும், அ�சு ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைத்–தில் இருந்து 46 
நபரும், சுய–நிதி ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைத்–தில் 862 நபரும் எனை 
சமொத்–தம் 1,036 நபர் எழு–தி–னைொர்–கள்.
இவர்–களில் மொவட்ட ஆசி–ரி–யர் கல்வி மற்–றும் பயிற்சி நிறு–வ–

னைங்–களில் 20 நபரும், அ�சு ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைத்–தில் 7 
நபரும், சுய–நிதி ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைத்–தில் 38 நபரும் எனை 
சமொத்–தம் 65 நபர் மட்–டுநம நதர்ச்சி அ்டந்து இருக்–கின–ை–னைர். 
அதொ–வது, நதர்வு எழு–திய 1,036 நபரில், சவறும் 65 நபர் தொன 
நதர்ச்–சி்ய சபற்–றுள்–்ள–னைர்.
இநத–நபொல், 2-ம் ஆண்டு மொண–வர்–க்்ள சபொறுத்–த–வ–் �–யில், 

மொவட்ட ஆசி–ரி–யர் கல்வி மற்–றும் பயிற்சி நிறு–வ–னைங்–களில் இருந்து 
எழு–திய 196 நபரில் 22 நபரும், அ�சு ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி நிறு–வ–னைங்–
களில் இருந்து 76 நபர் எழுதி 7 நபரும், சுய–நிதி ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி 
நிறு–வ–னைத்–தில் இருந்து 950 நபர் எழு–தி–ய–தில் 19 நபரும் எனை 
சமொத்–தம் 1,222 நபரில் 48 நபர் மட்–டுநம நதர்ச்சி சபற்று இருக்–
கின–ை–னைர்.
இந்த புள்ளி விவ–�ங்–க–ளு–டன ஒப்–பி–டு–் க–யில், முத–லைொம் மற்–றும் 

2-ம் ஆண்டு நதர்வு எழு–திய சமொத்த மொண–வர்–களில் 10 ெத–வீ–தத்–
துக்–கும் கு்ை–வொ–கநவ நதர்ச்சி அ்டந்து இருக்–கும் நமொெ–மொனை 
நி்லை்ய பொர்க்க முடி–கிைது. கடந்த கொலை நதர்ச்சி ெத–வீத புள்ளி 
விவ–�ங்–களும் இநத அ்ள–வில்–தொன உள்–்ளது.

மதுறர றகவிறைப்தபொருள் விற்பறை கறடயில் 

3 பழஙகொை சிறைகள் மீட்பு
சென்னை, அக்.19-

தமி–ழக சி்லை கடத்–தல் தடுப்பு பிரிவு நபொலீ–ெொர் நேற்று சவளி–
யிட்ட செய்–திக்–கு–றிப்பு ஒன–றில் கூறி இருப்–ப–தொ–வது:-
மது்� வடக்கு சித்–தி்� வீதி–யில் உள்்ள ் கவி–் னைப்–சபொ–ருள் 

விற்–ப்னை செய்–யும் க்ட–யில் 3 பழங்–கொலை சி்லை–கள் பதுக்கி 
்வக்–கப்–பட்–டுள்–்ள–தொக �க–சிய தக–வல் கி்டத்–
தது. அதன நபரில் சி்லை கடத்–தல் தடுப்பு பிரிவு 
கூடு–தல் சூப்–பி–�ண்டு பொலை–மு–ரு–கன நமற்–பொர்–் வ–
யில், இனஸ்–சபக்–டர் கவிதொ த்லை–் ம–யி–லைொனை 
தனிப்–ப்ட நபொலீ–ெொர் குறிப்–பிட்ட க்ட–யில் 
அதி–�டி நெொத்னை ேடத்–தி–னைொர்–கள். அந்த நெொத–
்னை–யில் குறிப்–பிட்ட க்ட–யில் பதுக்கி ் வக்–கப்–
பட்–டி–ருந்த 3 பழங்–கொலை கற்–சி–் லை–கள் மீட்–கப்–பட்–
டது. க்ட நமலைொ–்ள–ரி–டம் விெொ–ரித்–த–நபொது, அந்த 
சி்லை–க–ளுக்–கொனை ஆவ–ணங்–கள் எது–வும் இல்்லை 
எனறு சதரி–வித்–தொர். இத–னைொல் அந்த சி்லை–கள் 
்கப்–பற்–ைப்–பட்–டது. 
விெொ–�–் ண–யில் அந்த சி்லை–க–ளின அ்மப்்ப 

்வத்து பொர்க்–கும்–நபொது, அ்வ ஒடிெொ அல்–லைது 
ஆந்–தி� மொநி–லைத்–் தச் நெர்ந்த ஏதொ–வது ஒரு நகொவி–
லில் திருடி, கடத்தி வ�ப்–பட்–ட–
தொக இருக்–க–லைொம் எனறு சதரி–ய–
வந்–தது. அந்த சி்லை–கள் குறிப்–
பிட்ட க்டக்கு எப்–படி வந்–தது, 
என–பது குறித்து விெொ–�்ண 
ேடக்–கிைது.
இவ்–வொறு அந்த செய்–திக் 

–கு–றிப்–பில் சதரி–விக்–கப்–பட்டு 
உள்–்ளது.


