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தெய்திக்தகாத்து

கனமான த்பாருவை மாடியிலிருந்து 
வீசியதாகக் குற்றசொடடு
தறகாப்பு கவேகளுக்காகப் ்பயன்படுத்தப்்படும் கனமான 
ொதனம் ஒனவ்ற புக்கிட ்பாத்லதாக்கில் உளை வீ்டவமப்பு 
வைர்சசிக் கழகக் கட்ட்டத்தில் உளை தமது வீடடிலிருந்து 
கீலழ வீசியதாக 18 வயது இவையர் மீது குற்றம் 
சுமத்தப்்படடுளைது.

பி்றருவ்டய உயிருக்கு ஆ்பத்து விவைவிக்கும் தெயல்கள 
ெகித்துக்தகாளைப்்ப்டாது எனறு ல்பாலிொர் ததரிவித்தனர்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்்பட்டால் அந்த இவையருக்கு ஆறு 
மாதஙகள வவர சிவ்ற, $2,500 வவர அ்பராதம் அல்ேது 
இரண்டும் விதிக்கப்்ப்டோம்.

்பணிப்த்பண் துனபுறுத்தல்: 
கர்ப்பிணிக்குச சிவ்ற
இந்லதானீசியப் ்பணிப்த்பண்வணைப் ்பேமுவ்ற 
தகாடுவமப்்படுத்திய குற்றத்துக்காக த்பண் ஒருவருக்கு 
எடடு வார சிவ்றத் தண்்டவன விதிக்கப்்பட்டது. 
்பாதிக்கப்்பட்ட ்பணிப்த்பண்ணுக்கு இழப்பீ்டாக $3,200 
தரும்்படி சிஙகப்பூரரான 35 வயது ்டான ஹுவி வமக்கு 
உத்தரவி்டப்்பட்டது. ்டான தறல்பாது கர்ப்்பமாக இருப்்பது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 2018 நவம்்பருக்கும் 2019 மார்சசுக்கும் 
இவ்டப்்பட்ட காேகட்டத்தில் குமாரி முஸ்லிக்காவவ ்டான 
துனபுறுத்தினார். கழிவவ்றத் தவரயில் இருந்த முடிவய 
ொப்பி்ட வவத்தது, அடித்துத் துனபுறுத்தியது ல்பான்ற 
குற்றஙகவை ்டான புரிந்ததாக ததரிவிக்கப்்பட்டது. 
ஒவதவாரு குற்றசொடடின ல்பரில் ்டானுக்கு மூனறு 
ஆண்டுகள வவர சிவ்றயும் $7,500 வவர அ்பராதமும் 
விதிக்கப்்படடிருக்கோம்.

மத்–திய ல்பாவதப்–த்பா–ருள ஒழிப்–புப் 
பிரிவு ந்டத்–திய அதி–ரடி ந்ட–வ–டிக்–
வக–யில் நானகு கிலோ–வுக்–கும் 
அதி–க–மான ல்பாவதப்–த்பா–ருள 
சிக்கியது.

அதில் ல்பாவத–மிகு அபி–னும் 
ஐஸ் வவக ல்பாவதப்–த்பா–ரு–ளும் 
அ்டங–கும். ஏ்றத்–தாழ $460,000 
த்பறு–மா–ன–முளை ல்பாவதப்–த்பா–ருள 
்பறி–மு–தல் தெய்–யப்–்பட–்டது. 

அதி–ரடி ந்ட–வ–டிக்–வக–யில் மூனறு 
ஆ்ட–வர்–கள வகது தெய்–யப்–்பட–்ட–
னர். சிங–கப்–பூ–ரர்–கள இரு–வ–ரும் 
மலே–சி–யர் ஒரு–வ–ரும் பிடி–்பட–்ட–தாக 
அதி–கா–ரி–கள கூறி–னர். 

அவர்–க–ளி–்ட–மி–ருந்த $7,837 
தராக்–க–மும் ்பறி–மு–தல் தெய்–யப்–்பட–
்டது.

மத்–திய ல்பாவதப்–த்பா–ருள ஒழிப்–
புப் பிரிவு லமறதகாண்்ட அதி–ரடி 
ந்ட–வ–டிக்வக சிங–கப்–பூ–ரில் உளை 
்பல்–லவறு இ்டங–களில் நவ்ட–த்பற–
்றது. க்டந்த திங–கட–கி–ழ–வம–யனறு 
உட–ேண்டஸ் அதவனயூ 8ல்     
வாக–னம் ஒனவ்ற  அதி–கா–ரி–கள 

இவ்ட–ம–றித்–த–னர். வாக–னத்–தில் 
இருந்த 19 வயது சிங–கப்–பூர் ஆ்ட–வ–
வரக் வகது தெய்த பி்றகு அதி–
கா–ரி–கள அவ–வர–யும் வாக–னத்–வத–
யும் லொத–வன–யிட–்ட–னர். 

அவர் வவத்–தி–ருந்த சீனத் லதயி–
வேப் த்பாட–்ட–ேத்–தில் ல்பாவத–மிகு 
அபின, ஐஸ் ல்பாவதப்–த்பா–ருள 
இருப்–்பது கண்–்ட–றி–யப்–்பட–்டது.

இத–வனத் ததா்டர்ந்து, உட–
ேண்டஸ் ததாழிற–பூஙகா இ3ல் 
லமறதகாளைப்்பட்ட அதி–ரடி  
ந்ட–வ–டிக்–வக–யில் 55 வயது சிங–கப்–
பூ–ரர் வகது தெய்–யப்–்பட–்டார். 

அவ–ரி–்ட–மி–ருந்த ல்பாவத–மிகு 
அபி–னும் $3,837 தராக்–க–மும் ்பறி–
மு–தல் தெய்–யப்–்பட–்டது.

த்பன–டி–மி–யர் ொவே–யில் இருக்–
கும் அந்த ஆ்ட–வ–ரின வீட–டி–லும் 
அதி–கா–ரி–கள லொதவன ந்டத்–தி–னர். 

அங–கும் ல்பாவத–மிகு அபின 
கண்–த்ட–டுக்–கப்–்பட–்டது. வீட–டில் 
இருந்த $4,000 தராக்–கம் ்பறி–மு–தல் 
தெய்–யப்–்பட–்டது.

இவத–ய–டுத்து, உட–ேண்டஸ் 

$460,000 த்பறுமானமுளை ல்பாவதப்த்பாருள 
்பறிமுதல்; மூனறு ல்பர் வகது

ொவே–யில் 32 வயது மலே–சிய ஆ்ட–
வர் வகது தெய்–யப்–்பட–்டார். வகது 

தெய்யப்்பட்ட மூவரி்டம் அதிகாரிகள 
விொரவணை ந்டத்தி வருகின்றனர். 

ல்பாலிஸ் அதி–காரி தமது ்பணி–
வயச தெய்ய முடி–யா–த–்படி அவ–
ருக்கு இவ்ட–யூறு விவை–வித்த 
வழக்–க–றி–ஞர் எட–மண்ட லவாங–
கிறகு (்ப்டம்) $2,000 அ்ப–ரா–தம் 
விதிக்–கப்–்பட–்டது. 

2017ஆம் ஆண்டு ஜன–வரி 
மாதம் 13ஆம் லததி இரவு 9 
மணி அை–வில் லகோங வட–்டா–
ரத்–தில் துவணை கண்–கா–ணிப்–்பா–
ைர் சூ தவங லகாங தவே–வம–
யின–கீழ் ல்பாலி–ொர் அதி–ரடி ந்ட–வ–
டிக்வக ந்டத்–தி–னர். 

குண்–்டர் கும்–்பல் உறுப்–பி–னர்–
கள என்ற ெந்–லத–கத்–தின ல்பரில் 
கிட–்டத்–தட்ட 10 ல்பவர அதி–கா–
ரி–கள தடுத்து வவத்–த–னர். இரவு 
10 மணி அை–வில் அவ–வி–்டத்–
துக்கு லவாங வந்–த–தாக ததரி–
விக்–கப்–்பட–்டது.

அவவர அஙகு ்பார்த்த 
டிஎஸ்பி சூ, அவவர அணுகி 
அவர் ல்பாலிஸ் அதி–கா–ரியா 
எனறு லகட–்டார். 

ல்பாலிஸ் அதி–கா–ரி–வய–வி்ட 
தாம் த்பரிய ்பத–வி–யில் இருப்–்ப–
வன எனறு லவாங அவ–வரப் 
்பார்த்–துக் கத்–தி–னார்.

தாம் உசெ நீதி–மன்ற அதி–
காரி என–றும் தமக்கு மரி–யாவத 

வழக்கறிஞருக்கு அ்பராதம்

தகாடுக்க லவண்–டும் எனறு டிஸ்பி 
சூவி–்டம் லவாங கூறி–ய–தாக அர–
ொஙக வழக்–க–றி–ஞர் ததரி–வித்–தார்.

அவவி்டத்வதவிடடுச தெல்ே 
லவாங மறுத்ததால் அவர் வகது 
தெய்யப்்பட்டார்.

2018ஆம் ஆண்டு நவ்டத்பற்ற 
வழக்கு விொரவணை ஒனறில் 
முவ்றதவறி ந்டந்துதகாண்்டதறகாக 
லவாங ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
இவ்டநீக்கம் தெய்யப்்பட்டார்.

மகவனத் துனபுறுத்திய 
அம்மாவுக்கு சிவ்ற
மக–வனத் துன–பு–றுத்–திய த்பண்–
ணுக்கு ஐந்து ஆண்–டு–கள சிவ்றத் 
தண்–்டவன விதிக்–கப்–்பட–டுள–ைது. 
அந்–தப் த்பண் சிறு–மி–யாக இருந்–த–
ல்பாது அவ–ரது ெலகா–த–ரர் அவ–
வரப் ்பாலி–யல் வன–தகா–டுவம 
தெய்–த–த–தாக அர–ொஙக வழக்–க–றி–
ஞர் ததரி–வித்–தார். அப்–ல்பாது அந்–
தச ெலகா–த–ர–ருக்கு 13 வயது. 
சிறு–வர் இல்–ேத்–தில் இரண்டு 
ஆண்–டு–க–ளுக்கு இருக்க லவண்–
டும் என அவ–ருக்–குத் தண்–்டவன 
விதிக்–கப்–்பட–்டது.

தமது தந்–வத–யும் தம்–வமப் 
்பாலி–யல் ரீதி–யா–கத் துன–பு–றுத்–தி–ய–
தாக அப்–த்பண் அப்–ல்பாது ததரி–
வித்–தி–ருந்–தார். ஆனால் அது 
நிரூ–பிக்–கப்–்ப–்ட–வில்வே.

இந்–நி–வே–யில், அப்–த்பண்–வணைப் 
்பாலி–யல் வன–தகா–டுவம தெய்த 
ெலகா–த–ரர் 2018ஆம் ஆண்டு தெப்–
்டம்–்பர் மாதம் திரு–ம–ணைம் தெய்–து–
தகாண்–்டார். 

இது அப்–த்பண்–ணுக்–குக் 
லகா்பத்வத ஏற–்ப–டுத்–தி–யது. தமக்–
குப் ்பாதிப்வ்ப ஏற–்ப–டுத்–திய 
ெலகா–த–ரர் மகிழ்ச–சி–யாக இருக்–
கக்–கூ–்டாது என்ற முடி–வுக்கு வந்–
தார். தமது மூனறு பிள–வை–கள, 
தாயார், ெலகா–த–ரர் ஆகி–லயா–வரக் 
தகானறு தமது உயி–வர–யும் மாய்த்–
துக்–தகாளை அவர் 2019ஆம் 
ஆண்–டில் திட–்ட–மிட–டி–ருந்–தார்.

அவன–வ–வர–யும் உயி–ரு–்டன 
தீயிடடு எரிக்க அப்–த்பண் திட–்ட–
மிட–்டார். ஆனால் தெல்ே மகன 
வலி–யால் துடித்து இ்றப்–்பவத அவர் 
விரும்–்ப–வில்வே. ஆனால் அந்–தச 
சிறு–வ–னுக்கு அப்–த்பண்–ணின 
ெலகா–த–ர–ரின ொயல் இருந்–த–தால் 
சிறு–வன மீது அவ–ருக்கு தவறுப்பு 
ஏற–்பட–்டது.

இவத–ய–டுத்து, 2019ஆம் 

ஆண்டு ஜன–வரி மாதத்–துக்–கும் 
ஜூவே மாதம் 15ஆம் லததிக்–கும் 
இவ்டப்–்பட்ட காே–கட–்டத்–தில் 
குவ்றந்–தது 13 முவ்ற அந்–தச 
சிறு–வ–னுக்கு இன–சு–லின ஊசிவய 
அப்–த்பண் ல்பாட–்டார்.

அை–வுக்கு அதி–க–மான இன–
சு–லிவன உ்ட–லுக்–குள தெலுத்–தி–
னால் ரத்–தத்–தில் உளை ெர்க்–கவர 
அைவு தவகு–வா–கக் குவ்றந்து 
மர–ணைம் ஏற–்ப–்டக்–கூ–டும் எனறு 
அப்–த்பண்–ணுக்–குத் ததரி–ய–வந்–த–
தும் அவர் அவ–வாறு தெய்–தார்.

2019ஆம் ஆண்டு ஜன–வரி 
மாதத்–தில் லஜாகூர் ்பாரு–வுக்–குச 
தெனறு அங–குளை மருந்–துக்–க–
வ்ட–யில் இன–சு–லின ஊசி–கவை 
அவர் வாங–கி–னார். யூடி–யூப் 
காதணைா–ளி–க–வைப் ்பார்த்து அவற–
வ்றப் ்பயன–்ப–டுத்–தும் முவ்ற–வயக் 
கற–றுக்–தகாண்–்டார்.

அப்–த்பண்–ணின இச–தெ–ய–லின 
கார–ணை–மாக அவ–ரது மக–னின 
ரத்த ெர்க்–கவர அைவு குவ்றந்–
தது. அவ–ருக்–குத் தவே–வலி ஏற–
்பட–்டது. ஆனால் அதிர்ஷ்–்ட–வ–ெ–மாக 
அவர் உயிர் தப்–பி–னார்.

2019ஆம் ஆண்டு ஜூன மாதம் 
10ஆம் லததி–யனறு அச–சி–று–வன 
லதசிய ்பல்–க–வேக்–க–ழக மருத்–
து–வ–ம–வன–யில் அனு–ம–திக்–கப்–்பட–
்டார். தமாத்–தம் மூனறு முவ்ற 
அவர் மருத்–து–வ–ம–வன–யில் அனு–ம–
திக்–கப்–்பட–்டார். ஒரு–முவ்ற மிகக் 
குவ்ற–வான ரத்த ெர்க்–கவர அை–
வின கார–ணை–மாக அவ–ருக்கு 
வலிப்பு ஏற–்பட–்ட–தால் மருத்–து–வ–ம–
வன–யில் அனு–ம–திக்–கப்–்பட–்டார்.

்பாதிக்–கப்–்பட்ட சிறு–வ–னின 
அவ்ட–யா–ைத்–வதக் காக்க குற–்றம் 
புரிந்த த்பண்–ணின த்பயவர 
தவளி–யி–்டக்–கூ–்டாது எனறு நீதி–
மன–்றம் உத்–த–ர–விட–டுள–ைது.

்ப. ்பாே–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

இல்–ே–த–ர–சி–யாக இருந்து மூனறு 
பிள–வை–க–வை–யும் லதசிய ்பல்–க–
வேக்–க–ழ–கத்–தில் ்பட–்டப்–்ப–டிப்பு லமற–
தகாளை மூே கார–ணை–மாக விைங–
கி–ய–வர் 61 வயது திரு–மதி ரித்பக்கா 
அல்லி நாயர். 

பிள–வை–க–ளின ஆரம்்பக் கல்வி 
்பய–ணைத்–தில் ஐயங–கவை தீர்த்த 
திரு–மதி நாய–ருக்கு சிறு வய–தி–லி–
ருந்லத தமிழ் தமாழி மீது ல்பரார்–
வம்.

விக்–ல்டா–ரிய ்பள–ளி–யில் ‘ஏ’ நிவே 
லதர்–வு–கவை முடித்–த –பி–்றகு லமற–்ப–
டிப்வ்ப ததா்டர லவண்–டும் எனறு 
விரும்–பி–னா–லும் அப்–ல்பாது குடும்்ப 
சூழ்–நிவே ஈடு–தகா–டுக்–க–வில்வே.

1980களில், முந்–வதய லதசிய 
கல்வி கழக நூே–கத்–தில் ்பணி–
யாற்ற ததா்டங–கிய இவர், திரு–ம–
ணைம் புரிந்து, முதல் பிளவை பி்றக்–
கும் வவர– அப்–்ப–ணி–யில் ஈடு–்பட–்டார். 

பிள–வை–கவை வைர்க்–கும் 
த்பாறுப்–பில் கவ–னம் தெலுத்–தி–ய–
வாறு ்பகுதி லநர–மாக துவணைப்–்பா்ட 
ஆசி–ரி–ய–ரா–க–வும் உயர்–நி–வேப் ்பளளி 
மாணை–வர்–க–ளுக்கு உதவி வந்–தார்.
மூனறு பிள–வை–கள த்பரி–ய–வர்–கள 
ஆனா–தும் தம் நீண்்ட நாள ஆவெ 
மீண்–டும் கதவவ தட–டி–யது.

“ததான–வம–யான தமிழ் தமாழி–
யின ஆழத்வத அறி–வ–தற–கான 
ஏக்–கம் என–னுள இருந்–தது. ெஙக 
இேக்–கிய காேத்–தி–லி–ருந்து நவ்ட–
முவ்ற காேம் வவர– தமிழ் இேக்–
கி–யத்–தின உரு–மாற–்றத்வத இன–னும் 
ஆழ–மாக புரிந்–து–தகாளை லவண்–

டும் என்ற லத்டோல் ்பட–்டப்–்ப–டிப்வ்ப 
ததா்டர முடி–தவ–டுத்–லதன,” எனறு 
கூறி–னார் சுமார் 36 ஆண்–டு–க–ளுக்–
குப் பி்றகு ்பட–்டப்–்ப–டிப்வ்ப லமற–
தகாண்்ட திரு–மதி நாயர்.

குடும்–்பம் இம்–மு–டி–வுக்கு ஆத–ர–வ–
ளிக்க, 2015ஆம் ஆண்–டில் சிங–
கப்–பூர் ெமூக அறி–வி–யல் ்பல்–க–வேக்–
க–ழ–கத்–தில் ்பகுதி லநர–மாக தமிழ் 
தமாழி, இேக்–கி–யம் கூடிய ஆங–கிே 
தமாழி ்படிப்–்ப–டிப்வ்ப லமற–தகாளை 
ததா்டங–கி–னார்.

இதற–கி–வ்ட–யில் கல்–விச சூழ–
லில் எத்–த–வனலயா மாற–்றங–கள 
ஏற–்பட–டுளை நிவே–யில் இவற–வ்ற–
தயல்–ோம் ெமா–ளிக்க முடி–யுமா 
என்ற சிறு ஐயம் திரு–மதி நாய–ரின 
மன–தில் லதான–றி–யது. 

ஆனால் ‘ஒரு காரி–யத்–தில் ஈடு–
்ப்ட நிவனத்தால் அதி–லி–ருந்து பின–
வாங–கா–மல் முழு–வம–யாக முடிக்க 
லவண்–டும்’ எனும் இவ–ரது 
தகாளவக, வந்த அவனத்து கற–
்றல் ெவால்–க–வை–யும் முறி–ய–டிக்க 
உத–வி–யது. நண்–்ப–ரி–்டம் கணினி 
விவெப்–்ப–ே–வக–யில் தமிழ் எழுத்–து–
கவை ‘வ்டப்’ தெய்ய கற–றுக்–
தகாண்டு, இைம் வகுப்பு மாணை–
வர்–க–ளு–்டன லெர்ந்து குழு வகுப்பு 
ந்ட–வ–டிக்–வக–க–ளி–லும் ஈடு–்படடு, 
ததாழில்–நுட்ப உத்–தி–கவை ்படி–ப் 
்ப–டி–யாகக் கற–றுக்–தகான–்டார் திரு–
மதி நாயர். க்டந்த லம 4ஆம் லததி 
ந்டந்த சிங–கப்–பூர் ெமூக அறி–வி–யல் 
்பல்–க–வேக்–க–ழக ்பட–்ட–ம–ளிப்பு விழா–
வில் தமது ்பட–்ட–தா–ரி–யா–கும் நீண்்ட 
நாள கனவு நன–வா–னது.

“மனம் இருந்–தால் மார்–க்கம் 
உண்டு. மன–வத–யும் உ்ட–வே–யும் 

ஆொனும் இவலர, மாணைவரும் இவலர

தி்ட–மாக வவத்–துக்–தகாண்–்டால் 
ொதிப்–்ப–தறகு எல்–வே–கள இல்வே. 
வாழ்–நாள கற–்ற–லுக்கு வயது தவ்ட–
யில்வே,” எனறு கூறி–னார் திரு–மதி 
நாயர். இந்த கல்வி ்பாவத–யில் 

ததா்டர்–வ–தறகு ஊக்–கம் தந்த தமது 
தமிழ் ஆசி–ரி–யர்–க–ளுக்–கும் தம்–மு–்டம் 
முனபு ்பணி–யாற–றிய ல்பரா–சி–ரி–யர் 
லகாபி–நா–த–னுக்–கும் இது ஒரு த்பரு–
வமக்–கு–ரிய நிகழ்வு.

்பட்டமளிப்பு விழாவில் கேந்துதகாண்்ட திருமதி ரித்பக்காவு்டன 
அவரது கல்விப் ்பயணைத்திறகுப் ்பக்க்பேமாக விைஙகிய கணைவர் 
திரு சித்தானந்தன நாயர், 64.  
்ப்டம்: சிஙகப்பூர் ெமூக அறிவியல் ்பல்கவேக்கழகம்

்பறிமுதல் தெய்யப்்பட்ட ல்பாவதப்த்பாருள. 
படம்: மத்திய பபோதைப்போருள் ஒழிபபுப பிரிவு

மூனறு ஆண்–டு–க–ளுக்கு முனபு 
சிங–கப்–பூர் ஆ்ட–வவர மலே–சிய குடி–
நு–வழவு அதி–கா–ரி–கள தடுத்து 
வவத்–தது ெட–்ட–வி–லரா–த–மான தெயல் 
எனறு மலே–சிய உயர் நீதி–மன–்றம் 
தீர்ப்–்ப–ளித்–தது.

ஆறு ெட–்ட–வி–லராத குடி–லய–றி–க–
ளுக்–குத் தஙக இ்டம் தகாடுத்–த–
தா–கக் கூறி 2018ஆம் ஆண்டு 
பிப்–ர–வரி மாதம் 28ஆம் லததி–யனறு 
ஓய்–வு–த்பற்ற த்பாறி–யா–ை–ரான 63 
வயது திரு லவாங சுன குலவன 
வகது தெய்–யப்–்பட–்டார்.

மலே–சிய அர–ெ–வமப்–புச ெட–்டத்–
தின–்படி வகது தெய்–யப்–்பட–்ட–வவர 
14 நாட–க–ளுக்–குள நீதி–மன–்றத்–தில் 
முன–னி–வேப்–்ப–டுத்த லவண்–டும். 
ஆனால் திரு லவாஙவக மலே–சிய 

குடி–நு–வழவு அதி–கா–ரி–கள 29 நாட–க–
ளுக்–குத் தடுப்–புக் காவ–லில் வவத்–
தி–ருந்–த–னர். மார்ச 26ஆம் லததி–யில் 
அவர் நீதி–மன–்றத்–தில் முன–னி–வேப்–்ப–
டுத்–தப்–்பட–்டார்.

தம்–மீது சுமத்–தப்–்பட்ட குடி–நு–வழவு 
ததா்டர்–்பான குற–்றச–ொட–டு–கவை 
லஜாகூர் ்பாரு–வில் உளை நீதி–மன–
்றத்–தில் திரு லவாங ஒப்–புக்–தகாண்–
்டார். 

அவ–ருக்கு 30,000 ரிங–கிட 
($9,740) அ்ப–ரா–தம் விதிக்–கப்–்பட–்டது. 
அ்ப–ரா–தத்–வதச தெலுத்த தவ–றி–னால் 
அவர் ஆறு மாதங–க–ளுக்–குச சிவ்ற–
யில் அவ்டக்–கப்–்ப்ட லவண்–டும் 
எனறு தீர்ப்–்ப–ளிக்–கப்–்பட–்டது.

லஜாகூர் ்பாரு–வில் திரு லவாங–
கிற–குச தொந்–த–மான வீட–டில் ஆறு 

ெட–்ட–வி–லராத குடி–லய–றி–கள தங–கி–
னர். அந்த வீட–டில் புதுப்–பிப்–புப் 
்பணி–க–ளுக்கு ஏற–்பாடு தெய்ய திரு 
லவாங அஙகு தென–்ற–ல்பாது வகது 
தெய்–யப்–்பட–்ட–தா–கக் கூ்றப்–்ப–டு–கி்றது.

தமது வழக்–க–றி–ஞ–ரான திரு 
அருண் காசி மூேம் 2019ஆம் 
ஆண்–டில் மலே–சிய உயர் 
நீதிமன்றத்தில் திரு லவாங வழக்கு 
ததாடுத்–தார். தமது அர–ெ–வமப்–புச 
ெட்ட உரி–வமவய மலே–சிய குடி–நு–
வழவு அதி–கா–ரி–கள மீறி–ய–தாக திரு 
லவாங முவ்ற–யிட–்டார்.

இந்–நி–வே–யில், திரு லவாஙவக 
மலே–சிய குடி–நு–வழவு அதி–கா–ரி–கள 
தடுத்து வவத்–தது ெட–்ட–வி–லரா–த–மா–
னது எனறு  நீதி–்பதி நூரி–னன 
்ப்டா–ரு–தீன கூறி–னார்.

திரு லவாங வழக்–க–றி–ஞர் எம். 
ரவி–யின கட–சிக்–கா–ர–ரா–வார். இந்த 
விவ–கா–ரம் குறித்து மலே–சிய உயர் 
நீதி–மன–்றத்–தில் வழக்கு ததாடுக்க 
திரு அரு–ணு–்டன திரு ரவி 
இவணைந்து தெயல்–்பட–்ட–தாக ததரி–
விக்–கப்–்பட–்டது. 

மலே–சிய உயர் நீதி–மன–்றத்– தீர்ப்பு 
திரு லவாங–கிறகு த்பரும் நிம்மதிவய 
அளித்–துள–ை–தாக தமது ஃல்பஸ்புக் 
்பக்–கத்–தில் திரு ரவி ்பதி–வட–்டார்.

ெட–்ட–வி–லரா–த–மாக தடுத்து வவக்–
கப்–்பட–்ட–தற–காக இழப்–பீடு லகாரி 
இன–னும் வழக்கு ததாடுக்–க–வில்வே 
எனறு திரு அருண் கூறி–னார். 
இருப்–பி–னும், மலே–சிய உயர் நீதி–
மன–்றத்–தின தீர்ப்பு அதறகு வழி–வ–
குப்–்ப–தாக அவர் ததரி–வித்–தார்.

‘தடுத்து வைக்கப்பட்டது 
சட்டவிர�ோத சசயல்’

‘கடடுப்்பாடுகள த்பாருளியல் மீடசிவயப் ்பாதிக்காது’
சிங–கப்–பூ–ரில் ெமூக அை–வி–ோன 
தகாவிட-19 ்பாதிப்பு அண்–வமய 
நாட–களில் அதி–க–ரித்–துள–ைது.

்டான ல்டாக் தெங மருத்–து–வ–ம–
வன–யில் கிரு–மிப் ்பர–வல் ஏற–்பட–்டது 

இதறகு முக்–கிய கார–ணைம். 
இத–னால் கிரு–மிப் ்பர–வ–வேக் 

கட–டுப்–்ப–டுத்த சிங–கப்–பூ–ரில் சிே 
கட–டுப்–்பா–டு–கள மீண்–டும் நவ்ட–மு–
வ்றப்–்ப–டுத்–தப்–்பட–டுள–ைன.  ஆனால் 

இந்–தக் கட–டுப்–்பா–டு–கள த்பாரு–ளி–
யல் மீட–சிவய அவ–வ–ை–வா–கப் ்பாதிக்–
காது எனறு த்பாரு–ளி–யல் நிபு–ணைர்–
கள கூறு–கின–்ற–னர். மிகக் கடுவம 
யான கடடுப்்பாடுகவைக் தகாண்்ட 

கிருமிப் ்பரவவேத் தடுக்கும் திட்டம் 
மீண்டும் நவ்டமுவ்றப்்படுத்தப்்ப்டாத 
வவர த்பாருளியவே உயிர்ப்பிக்க 
சிஙகப்பூர் தகாண்டிருக்கும் திட்டம் 
்பாதிப்்பவ்டயாது என்றனர். 


