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தநழமகம் : 

யட தநிமகம், சென்னனில் ஓரிம இடங்கில் மூடுி சகொட்டும்: 

யொின ஆய்வு னநனம் 

 ''தநழழ்ளடு நற்றும் புதுச்சேரினில் யண்ட யளிலசன 

களணப்டும். யட தநழமகம் நற்றும் சேன்லனில் அதழகளல 

சபத்தழல் ஏரிம இடங்கில் சேள மூடுி சகளட்டும். 

இதன்களபணநளக குலந்தட்ே சயப்ழல இனல்லயிட 2 டிகழரி 

சேல்ேழனஸ் குலயளக இமக்கும். 

 சேன்லனில் கல்சபத்தழல் நட்டும் யளம் ஏபவு 

சநகமூட்டத்துடன் களணப்டும். குலந்தட்ே சயப்ழல 22 டிகழரி 

சேல்ேழனறளகவும், அதழகட்ே சயப்ழல 30 டிகழரி 

சேல்ேழனறளகவும் இமக்கும்'' ன்ளர். 

நொர்க்ெிஸ்ட் கட்ெினின் நொிச் செனொபொக கக.ொகிமஷ்ணன் 

கதர்வு 

 நளர்க்ேழஸ்ட் கம்மிஸ்ட் கட்ேழனின் 22-யது நளழ நளளடு ிப்பயரி 

17-20 ஆகழன சததழகில் தூத்துக்குடினில் லடசற்து. ேவத்தளபளம் 

சனச்சூரி, ிபகளஷ் களபத், ஜழ.பளநகழமஷ்ணன், ன். ேங்கபய்னள 

ஆகழசனளர் இம்நளளட்டில் கந்து சகளண்டர். 

  80 சர் சகளண்ட நளழக்குழுயிற்கு 79 சர் சதர்ந்சதடுக்கப்ட்டர். 

இதழல் கட்ேழனின் நளழச் சேனளபளக சக.ளகழமஷ்ணன் 

கநதளக சதர்வு சேய்னப்ட்டளர். 

ஆந்திபொயில் 5 தநிமர்கள் உனிரிமப்பு; ெிிஐ யிெொபனண கதனய 
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 ''ஆந்தழப நளழம் கடப்ள நளயட்டம், எண்டிநழட்டள ரினில் 5 

தநழமர்கின் உடல்கள் சற்று முன் தழம் நீட்கப்ட்டது சமம் 

அதழர்ச்ேழலன ற்டுத்தழமள்து. இந்தயர்கின் குடும்த்தழற்கு 

தநளகள ேளர்ில் ஆழ்ந்த இபங்கல சதரியித்துக்சகளள்கழசன். 

சென்னனில் கநொடிக்கு எதிபொக கமப்புக்சகொடி 

 அலத்துக் கட்ேழக் கூட்டத்தழல் டுக்கப்டும் தீர்நளத்லத 

முதல்யர் தலலநனில் அலத்து தலயர்கசளடு யமம் 24-ம் 

சததழ சேன்ல யமம் ிபதநர் சநளடிலன ேந்தழத்து யழமறுத்த 

அனுநதழ யமங்கப்டுசநனளளல் கமப்புக்சகளடி சளபளட்டம் 

லகயிடுயது குழத்து ரிேவழப்சளம்.''ன்று   ி.ஆர்.ளண்டினன் 

சதரியித்தளர். 

இந்தழனள : 

மெ.11,400 ககொடி யங்கி கநொெடி யியகொபம் 

 ழபவ் சநளடி நற்றும் சநலஶல் சேளக்றழ ழறுயங்கலச் சேர்ந்த 

யிபுல் அம்ளி உட்ட மூத்த சேனதழகளரிகல ேழி லகது 

சேய்துள்து. 

 ஞ்ேளப் சரல்யங்கழனில் மெ.11,400 சகளடி ேட்டயிசபளதநளக 

ரிநளற்ம் சேய்து லயப யினளளரி ழபவ் சநளடி சநளேடி சேய்ததளக 

அந்த யங்கழ ேழினிடம் புகளர் சதரியித்துள்து. 

40 ஆண்டுகில் இல்ொத திமத்தம்: தினொமக்கு திந்துயிட்டது 

நத்தின அபசு: ிக்கரினன யர்த்தகரீதினொக யிற்க அனுநதி 

 ழக்கரி துலனில் 40 ஆண்டுகில் இல்ளத அவுக்கு நழகப்சரின 

ேவர்தழமத்தநளக, தினளர் ழறுயங்கள் ழக்கரிலன சயட்டி டுத்து 

யர்த்தகரீதழனளக யிற்ல சேய்ன நத்தழன அபசு அனுநதழ 
அித்துள்து. 
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 இந்தழனன் சகளல் ழறுயத்தழன் திமரிலநலன முடிவுக்கு 

யந்துள்து. உள்ளட்டில் இமந்து அதழகநள ழக்கரிலன ற்றுநதழ 
சேய்னயதற்கள கதவுகல நத்தழன அபசு தழந்துயிட்டுள்து. 

உள்ளட்டில் இமந்து சயட்டி டுக்கப்டும் ழக்கரிலன 

யர்த்தகரீதழனளக யிற்ல சேய்ன அனுநதழனில்ல. 

ொடொளுநன்த்தில் குமந்னதகளுக்கொ கொப்கம் அனநக்க திட்டம் 

 ளடளலநன்த்தழல் சயல சேய்மம் சண் ஊமழனர்கள் தங்கள் 

குமந்லதகல ளர்த்துக் சகளள் யேதழனளக 1,500 ேதுப அடினில் 

க்சபஷ் ப்டுகழ குமந்லதகள் களப்கம் அலநக்க சண்கள் 

நற்றும் குமந்லதகள் சநம்ளட்டு அலநச்ேகத்தளல் 

தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 

கடொ ொட்டு அதிர் ஜஸ்டின் ட்மடிம ஒம யொபப்னணம் 

 கடள ளட்டு அதழர் ஜஸ்டின் ட்மடிம எம யளபப்னணநளக 

இந்தழனளவுக்கு யந்துள்ளர். அயமடன் அயரின் நலயி சேளஃி 
கழரிசகளய்ர், 3 குமந்லதகள் உடன் யந்துள்ர். கடந்த 2 ளட்களக 

ல்சயறு கபங்கலக்கும் சேன் கடள ிபதநர் ஜஸ்டின் இன்று 

அநழர்தேபஸ் சளற்சகளனிலுக்கு சேல் தழட்டநழட்டளர் . 

உகம் : 

அசநரிக்கொயின் கநொெநொ அதிர் டிபம்ப்: ெிந்தயர் ஆிபஹொம் 

ிங்கன் 

 அசநரிக்களயின் நழகச்ேழந்த அதழபளக ஆிபகளம் ழங்கலமம், 

சேனல்ளட்டில் நழகசநளேநளக கலடேழ இடத்தழல் தற்சளலதன 

அதழபள சடளளல்ட் டிபம்ப்லமம் அந்ளட்டு அபேழனல் 

தலயர்கள் கமத்துக்கணிப்ில் சதர்வு சேய்துள்ர். 
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ொக்., அொனகபநொது; ஜப்ொன் ொதுகொப்ொது: குமந்னதகள் இப்பு 

யிகிதம் குித்து மிசெப் அிக்னக 

 ிந்து 30 ளட்கலக்குள்ள குமந்லதகள் இப்பு யிகழதம் 

அதழகநளகக் சகளண்டு ளகழஸ்தளன் அளனகபநளதளகவும், ஜப்ளன் 

குலந்த அயிள குமந்லத இப்பு யிகழதத்துடன் 

ளதுகளப்ளதளகவும் இமப்தளகவும் சதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

நொத்தயீில் 30 ொட்களுக்கு ‘எநர்சஜன்ெி’ ீட்டிப்பு 

 பளணுய யபீர்கள் குயிக்கப்ட்டு த்த ளதுகளப்புடன் யளக்சகடுப்பு 

டத்தப்ட்டது. ளடளலநன்த்தழல் சநளத்தம் உள் 85 சரில் 39 

உறுப்ிர்கள் நட்டுசந யளக்சகடுப்ில் ங்சகற்ர். ின்ர் 

அயேப ழலலன 30 ளட்கலக்கு ீட்டிக்க ளடளலநன்த்தழல் 

எப்புதல் யமங்கப்ட்டது. இந்த டயடிக்லக ேட்டயிசபளதம் ன்று 

தழர்க்கட்ேழனிர் குற்ம் ேளட்டி உள்ர்.  

யணிகம் : 

இந்தின மெொய் நதிப்பு ெரிவு 

 அசநரிக்க டளமக்கு தழபள இந்தழன மெளனின் நதழப்பு ிப்பயரி 20  

(சேவ்யளய்) 31  களசுகள் ேரிந்து 64.52 மெளனளக இமந்தது. 

னஹப்ர்லூப் யினபவு கொக்குயபத்து கெனய: யிர்ஜின் குழுநம், 

நஹொபொஷ்டிப அபசு ஒப்ந்தம் 

 லலப்ர்லூப் அதழசயகப் சளக்குயபத்துக்கள எப்ந்தத்லத 

யிர்ஜழன் குழுநத்துடன் நலளபளஷ்டிப அபசு சேய்துள்து. இதன் 

மூம் மும்ல நற்றும் புசணவுக்கள னண தூபம் மூன்று நணி 
சபத்தழழமந்து 25 ழநழடநளகக் குலமம். 
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யிலனளட்டு : 

அஸ்ொன் ரொ ககொப்ன: 

 நசேழனளயில் நளர்ச் நளதம் டக்க உள் அஸ்ளன் ரள சகளப்ல 

லளக்கழ சதளடமக்கள இந்தழன ஆடயர் அணிக்கு சகப்டளக ேர்தளர் 

ேழங் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர்.  

நொி ஹொக்கி கொட்டினில் நத்தின கொல் துன முதிடம் 

  நத்தழன களல் துல அணி தபப்ில் தளமு 2 சகளல்கலம், லேன் 

ளறள எம சகளலும் அடித்தர். இந்தத் சதளடரில் புள்ிகள் 

அடிப்லடனில் நத்தழன களல் துல அணி முதழடம் ிடித்தது. 

அந்த அணிக்கு மெ.30 ஆனிபம் ரிசுத் சதளலக யமங்கப்ட்டது. 

  

-----***----- 


