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யாழ்பொணம்,ஜன.13

தமிழத்பதசியக்கூட்டழம்பபின்
முன்னாள் நாடாளுமன்்ற

உறு்பபினரபஜாச்பெரராஜசிஙகத்
தின்ெடுபகாழைபதாடரபிைான
வைக்கில்இருந்துநாடாளுமன்்ற
உறு்பபினரசிவபநசதுழரசந்திர
காந்தன் (பிள்ழளயான்)உட்ெட
ஐந்துபெரும்விடுவிக்க்பெட்டனர.
வைக்கும்தள்ளுெடிபசயய்ப
ெட்டுள்ளது.
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வவுனியாவில்
16பெருக்கு
பதாறறு
இன்றுஉறுதி
வவு னியொ, ஜன.13
வவு னி யொ வில் இன்று 
்மலும் 16 கெொற்றொ ளர்
�ள இனங�ொ ணபபட் டுள
ள னர். அழெ ய டுத்து 
வவு னியொ ந� ரக் க�ொத்ெ  
ணி யொல் பொதிக்�ப

அர சி யல் ழ�தி � ளின் வொழ் வி ய ழ்லச் சித்ெ ரிக் கும் �ண
�ொட்சி ஒன்று இன்று யொழ்பபொ ணம் ்பருநது நிழ்ல  
யம் முன்பொ� நழட கபற்றது. குர ்லற்ற வர்� ளின் குரல் 
அழமபபு இழெ ஏற்பொடு கசய் தி ருநெது.              (எ–7)
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க�ொழும்பு, ஜன.13
சி்ரஷ்ட அழமச்சர்�ள 
என்ற வழ�பப டுத்ெ லில் 
சி்லழர நிய மிபபது கெொடர் 
பொ� அரசு �வ னம் கசலுத்
தி யுளளது என்று ெ� வல் 
கவளி யொ கி யுளளது. 
வய  தில் முதிர்நெ சி்ல 
அழமச்சர்� ழளச் 
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மாநகைரச்பயில்தீர்மானம்
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க�ொழும்பு, ஜன.13
ஐக் கிய மக்�ள சக் தி யின் 
நொடொ ளு மன்ற உறுப பி னர் 
ரஞசன் ரொம நொ யக்� வுக்கு 
பதி ்லொ� அஜித் மொனப 
கபரும நொடொ ளு மன்ற 
உறுப பி ன ரொ� 
நிய மிக்�பப ட வுளளொர்.
நீதி மன்ற அவ ம திபபு 
வழக் கில் �ம் பஹொ 
மொவட்ட நொடொ ளு
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யொழ்பபொ ணம், ஜன.13
ெமிழ் அர சி யல் ழ�தி �ழள 
விடு விக்� ்வண டும் என்று 
கெரி வித்து யொழ்பபொ ணம் 
்பருநது நிழ்ல யத் தில் நழட
கபற்ற �வ ன வீர்ப பில் கபரும்
பொன்ழம இனத்ழெச் ்சர்நெ 
ஒரு வ ரும் �்லநது க�ொணடொர்.
கவலி ஓ யொ வில் இருநது வந தி ருநெ 
இவர், நீணட �ொ ்ல மொ �ச் சிழற
யில் வொடும் அர சி யல் ழ�தி �ழள 
விடு விக்� ்வண டும் என்று 
்�ொரிக்ழ� விடுத்ெொர்.  (எ–இ)

ஹ்டங் குக 
்களத்்த டுபபு
உத் தி ர�ோ ்கத்்தர் 
்கை ன வீர்பபு
வடக்கு மொ�ொண 
கடங குக் �ளத்ெ
டுபபு உத் தி ் யொ �த்
ெர்�ள இன்று 
வடக்கு மொ�ொண 
ஆளு நர் கசய ்ல
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யொழ்பபொணம், ஜன.13
யொழ்பபொணத்தில் உளள கசல்வொ திழரயரஙகு ெனி 
ழமபபடுத்ெல் விதி�ளுக்கு அழமய இன்றிலிருநது 14 
நொள�ளுக்கு முடக்�பபட்டுளளது. எனினும் சு�ொெொர 
நழடமுழற�ழளப ்பணி திழரபபடக் �ொட்சி�ழளக் 
�ொணபிக்� மொழ்ல சு�ொெொர பிரிவினரொல் அனுமதி 

யொழ்பபொணம், ஜன.13
யொழ்பபொ ணம் மொந �ர 
சழப எல்ழ்லக் குள புதி  
ெொ� முள ளி வொய்க்�ொல் 
நிழன வுத் தூபி அழமப
பது உட்பட மூன்று 
தீர்மொ னங�ள யொழ்பபொ

ணம் மொந �ர சழப யில் 
நிழற ் வற்றபபட் டுள 
ளன. யொழ்பபொ ணம் 
மொந �ர சழப யின் 
2021ஆம் ஆண டுக்�ொன 
முெ ்லொ வது அமர்வு 
இன்று யொழ்பபொ

n.¼>.ïâEÂz^
¶]«½ \VuÅD
க�ொழும்பு, ஜன.13
ஐக் கிய ்ெசி யக் �ட் சி யின் புதிய கபொதுச் 
கசய ்லொ ள ரொ� முன்னொள நொடொ ளு மன்ற உறுப
பி னர் பொலிெ ரங்� பணடொர நிய மிக்�பபட் 
டுளளொர்.
ஐக் கிய ்ெசி யக்�ட் சி யின் மத் தி ய கச யற் கு ழுக் 
கூட்டம் இன்று முற்ப �ல் �ட்சி ெழ்ல வர் ரணில் 
விக் கி ர ம சிங� ெழ்ல ழம யில் சிறி க�ொத்ெ வில் 
நழட கபற்றது. அதில் �ட் சி யின் நிர்வொ �ப 
பெ வி � ளுக்கு புதி ய வர்�ழள நிய மிபப ெற்கு 
�ட் சி யின் மத் திய கசயற் குழு அனு மதி 2
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்ெசிய சமூ� அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் வருடொநெ பட்டமளிபபு 
விழொ, பணடொரநொயக்� சர்வ்ெச மொநொட்டு மணடபத்தில் 
்நற்று இடம்கபற்றது. இென் ்பொது, பிரெமர் மஹிநெ ரொஜ 
பக்சவொல், 50 பட்டெொரி�ளுக்கு பட்டமளிக்�பபட்டது.  (�)

ப�ா்ை
மாத்தி் ைகளு்டன்
ஒருவர்்கது
க�ொழும்பு, ஜன.13

20 ்லட்சம் ரூபொ கபறு ம தி
யொன ஐஸ் ்பொழெ மொத் தி ழர
� ளு டன்  ஒரு வர் ்நற்று ழ�து 
கசய்யபபட் டுளளொர்.

அத் து ரு கி ரிய ்பொதி ரொஜ 
மொவத்ழெ ழயச் ்சர்நெ 
ஒரு வ்ர இவவொறு   ழ�து 
கசய்யபபட் டுளளொர்.

இவர் ஐஸ் ்பொழெபக பொ ருள
�ழள விற்பழன கசய் யும் பிர  
ப்ல வர்த்ெ �ர் ஒரு வ ரின் உெ வி 
 யொ ளர் என கபொலி ஸொ ரொல் 
கெரி விக்�பப டு கி றது. (ச–இ)

க�ொழும்பு, ஜன.13

வொக்�ொ ளர் கபயர்பபட் டி ய
லில் உங�ள கபயர் இல்்லொ
விட்டொல் எதிர்வ ரும் 19 ஆம் 
தி� திக்கு முன்னர் 0112860034 
என்ற கெொழ்ல ் பசி இ்லக்�த்
து டன் கெொடர் பு க�ொணடு 
அறி விக் கு மொறு ஆழணக் குழு 
்�ொரி யுளளது.  2020 ஆம் 
ஆணடு வொக்�ொ ளர் கபயர்ப
பட் டி ய லில் உங�ள கபயர் 

இடம் கபற் றுளளெொ? என்
பழெ ்ெசிய ்ெர்ெல்�ள 
ஆழணக் கு ழு வின் www.election.
gov.lk  என்ற உத் தி ் யொ � பூர்வ 
இழண யத்ெ ளம் ஊடொ�  
சரி பொர்த் துக்க �ொள ளு மொ றும் 
அல்்லது அநெநெ கிரொம 
அலு வ ்ல ரி ட மும் இெழன 
அறிந து க�ொளள முடி யும் 
என வும் ஆழணக் குழு கெரி
வித் துளளது.                 (ச–இ)  
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க�ொழும்பு, ஜன.13

கிரொணட்பொஸ் பகு தி யில் 
சட்ட வி ் ரொ ெ மொ� ஒரு 
கெொழ� பணத்ழெ ழவத் தி
ருநெ குற்றச்சொட் டில் இரு
வழர குற்றப பு ்ல னொய்வு 
திழணக்�ள அதி �ொ ரி �ள 
ழ�து கசய்துளள னர்.

இவர்� ளி ட மி ருநது 12 மில் லி
யன் ரூபொ பணம் ழ�பபற்றப
பட் டுளளது எனத் கெரி விக்
�பப டு கின்றது.           (ச–இ)

இலங்கய்ை
ைாயகம்அ்ைகக
ந்டவடிக்க
க�ொழும்பு, ஜன.13

க�ொ்ரொ னொத் கெொற்று 
�ொர ண மொ� கவௌிநொ டு � ளில் 
சிக் கி யுளள இ்லஙழ� யர்�ழள 
இன்று முெல் நொட் டுக்கு 
அழழத்து வரு வ ெற்கு நட வ
டிக்ழ� �ள எடுக்�பபட் டுள
ளன எனத் கெரி விக்�பப டு  
கின்றது.

ெனி ழமபப டுத்ெல் நட வ டிக்
ழ� � ளுக்கு உட்ப டும ்300 ்பர் 
நொளொநெம ்நொட் டுக்கு அழழத்து 
வரபப டு வர் என வும் கெரி விக்
�பப டு கின்றது.         (ச–இ)

மறைத்து றைக்கப்பட்ட
நிறை யில்

ஹெர�ோய்ன் மீடபு
க�ொழும்பு, ஜன.13

க�ொஸ்க �ொட வனபப கு தி யில் 
மழறத்து ழவக்�பபட் டி ருநெ 
நிழ்ல யில் 20 கி்்லொ கி ரொம் 
கஹ்ரொய்ன் ழ�பபற்றபபட்
டுளளது எனத் கெரி விக்�பப டு
கின்றது. கபொலிஸ் வி ச்ட அதி  
ரடி பழட யி னர் ்மற்க �ொணட 
சுற் றி வ ழளப பின்்பொ்ெ இநெ 
்பொழெபக பொ ருள ழ�பபற்
றபபட் டுளளது எனத் கெரி விக்
�பப டு கின்றது. (ச–இ)
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மு�க்� வ சம் அணி யொழம மற் றும் சமூ� இழட
கவ ளி ழயப பின்பற்றத் ெவ றி யழம ஆகிய 
குற்றச்சொட் டுக்� ளில் �டநெ 24 மணி ்நரத் தில் 
்மலும் 24 ்பர் ழ�து கசய்யபபட் டுளள னர்.

�டநெ ஒக்் ரொ பர் 30 ஆம் தி� தி யி லி ருநது 
இது வழர  சு�ொ ெொர விதி �ழள �ழடப பி டிக்�த் 
ெவ றிய குற்றச்சொட் டில் இது வழர 2 ஆயி ரத்து 
462 ்பர் ழ�துகசய்யபபட் டுளள னர் என 
கபொலிஸ் ஊட �ப ்பச்சொ ள ரும் பிரதி கபொலிஸ் 
மொ அதி ப ருமொன அஜித் ்ரொஹண கெரி வித் துள
ளொர்.                                                    (ச–இ)
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யொழ்பபொ ணம், ஜன.13

யொழ்பபொ ணம ்திரு கநல்்வலி சநழெழய 
அண டிய பகு தி � ளில் ழெபக பொங�ல் 
பண டி ழ�க்�ொன வியொ பொ ரங�ள இன்று 
�ொழ்ல �ழள �ட்டின .

க�ொ்ரொனொ நிழ்ல ழம �ழள �ருத் தில் 
க�ொணடு வடக் கில் சநழெ �ள மூடப
பட் டுளள நிழ்ல யி லும் திரு கநல்்வலி 
சநழெழய அண டிய பகு தி � ளில் கபொங
�ல் வியொ பொ ரம் �ழள �ட் டி யுளளது. 
மண பொழன 350 ரூபொ வி லி ருந தும், 
இஞசி, மஞசள இழ்ல 20 ரூபொ வி லி  
ருந தும், �ரும்பு 100 ரூபொ வி லி ருந தும் 
விற்பழன கசய்யபபட்டன.

கபொலி ஸொர் மற் றும் கபொதுச் சு�ொ ெொர 
பரி ் சொ ெ �ர்�ள �ண�ொ ணிபபு �ட ழம
யில் ஈடு பட் டுளள னர்.              (ச–7)
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அரம்ச்சாடுகிறார்கமையர்சன்எை்.பி.
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இ்லஙழ� யில் க�ொ்ரொனொ ழவரஸ் கெொற்றொல் ்மலும் 4 
்பர் உயி ரி ழந துளள னர் என  அர சொங� ெ� வல் திழணக்�  
ளம்  கெரி வித்ெது.  க�ொழும்பு13 பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 82 
வய து ழடய கபணக ணொ ரு வ ரும், ஹஙகவல்்ல 
பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 47 வய து ழடய ஆகணொ ரு வ ரும், 
மொத்ெழள பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 84 வய து ழடய கபண
கணொ ரு வ ரும் கவல்்லம்பிட்டி பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 65 
வய து ழடய ஆகணொ ரு வ ரும் குறித்ெ ழவரஸ்  கெொற்றொல்  
உயி ரி ழநெ னர்.  இென்படி இ்லஙழ� யில் க�ொ்ரொ னொத் 
கெொற்றொல் உயி ரி ழநெ வர்� ளின் கமொத்ெ எண ணிக்ழ� 244 
ஆ� அதி � ரித் துளளது.                                          (ரி5)

அம் பொழற, ஜன.13

யுத்ெத் தின் பின் மக்�ழள அர வ
ழணக் கும் எணணம்  இல்ழ்ல 
என்பது ஜனொ தி ப தி யின் ்பச் சில் 
கெரி கின்றது என ெமிழ்த் ்ெசி யக் 
கூட்ட ழமப பின் நொடொ ளு மன்ற 
உறுப பி னர்  ெவ ரொஜொ �ழ்ல ய ர சன் 
கெரி வித்ெொர்.

அம ்பொழற மொவட்டத் தின் ஆழ்ல ய டி 
 ் வம்பு பிர ் ெச கசய ்லொ ளர் பிரி வில் 
உளள மழழ கவளளத்ெொல் பொதிக்
�பபட்ட மக்�ழள சந தித்து உ்லர் 
உண வுப கபொருள�ழள வழஙகி 
ழவத்ெ பின்னர் ஊட �ங� ளுக் கு
்மற்�ணட வொறு கெரி வித் துளளொர்.

்மலும் குறிப பி டு ழ� யில்,

நொட் டில் இருக் கும் அர சி யல் 
ெழ்ல வர்�ள மக்�ழள அச்ச மூட் டும் 
வழ� யில் அர சி யல் கசய்து வரு கின்
ற னர். 

குறிபபொ� மக்�ள பொது �ொபபு 
அழமச்ச ரின்  ்மொச மொன இன வொெ 
அடிபபழட வொர்த்ழெ �ழள ்பசு
வது மக்�ள மத் தி யில் அச்சத்ழெ 
ஏற்ப டுத் து கி றது. கெொடர்ச் சி யொ� 
ெமிழ் மக்�ழள அடக்கி ஆள 
்வண டும் என்ற வழ� யில் அவர்�
ளது கசயற்பொ டு �ள இருக் கின்றன.  
நொங�ள இநெ நொட் டில் கெொட ரொ� 
ஒற் று ழம யொ� இருக்� ்வண டும் 
என்ப ழெ்ய விரும்பு கின்் றொம். 

அவர்� ளது ்பச் சில் சிறு பொன்ழம 
சமூ �ம் வொழ முடி யொது என்ற கெொரு 
நிழ்ல யொ� இருக் கின்றது. குறிபபொ� 
கிழக் கில் அதி � ரித் துளளது.

நொட் டின் ஜனொ தி பதி யுத்ெத்ழெ 
உெொ ர ணம் �ொட்டி மி� ்மொச மொ� 
்பசி யி ருக் கின்றொர். 

யுத்ெம் முடி வ ழடநெ பின்னர் 
ஏழனய மக்� ழள யும் அர வ ழணத்து 
நொட் டின் பிரழஜ என்ற அடிபப ழட
யில் கசயற்பட ்வண டும். இது 
நொட்ழட ஆளு கின்ற ெழ்ல வர்� ளது 
ெழ்ல யொய �ட ழம யொ கும். மொறொ� 
எம்ழம மொற் றுப பொர்ழவ க�ொணடு 
பொர்க் கும் நிழ்ல மொற ்வண டும். 
என்றொர்.                                   (ந)
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இநெ வழக்கு மட்டக்� ளபபு ்மல் நீதி மன்ற வி்சட நீதி பதி டி.சூழச ெொ சன் 
முன் னி ழ்ல யில் இன்று (புென் கி ழழம) விசொ ர ழணக்கு எடுத் துக்க �ொளளபபட்ட
்பொ்ெ வழக் குத் ெள ளு படி கசய்யபபட் டுளளது.
ெமிழ்த் ்ெசி யக் கூட்ட ழமப பின் முன்னொள நொடொ ளு மன்ற உறுப பி னர் ்ஜொசப 
பர ரொ ஜ சிங�ம் 2005ஆம் ஆணடு டிகசம் பர் மொெம் 25ஆம் தி�தி மட்டக்�
ளபபு புனிெ மரி யொள ்ெவொ ்ல யத் தில் படு க�ொழ்ல கசய்யபபட்டொர்.
இநெச் சம் ப வம் கெொடர்பொ� ெமிழ் மக்�ள விடு ெ ழ்லப பு லி �ள �ட் சி யின் 
ெழ்ல வர் சிவ ் ந ச துழர சந தி ர �ொநென் உட்பட ஐநது ்பர் சந்ெ �த் தின் அடிப
ப ழட யில் 2015ஆம் ஆணடு ழ�து கசய்யபபட்டு கெொடர்நது விளக்� ம றி ய  
லில் ழவக்�பபட் டி ருநெ னர்.
2015ஆம் ஆணடு ெொங�ள ழ�து கசய்யபபட்டு குற்ற ஒப பு ெல் வொக் கு மூ ்லம் 
கபறபபட்ட முெ ்லொம் 02ஆம் எதி ரி � ளின் வொக் கு மூ ்ல மொ னது சு்யச்ழச யொ� 
வழங�பப ட வில்ழ்ல, தூண டு ெல் அல்்லது அச் சு றுத்ெல் �ொர ண மொ� அநெ 
வொக் கு மூ ்லத்ழெ வழங கி யி ருநெொர்�ள, பயங� ர வொெ ெடுப புப பிரி வி ன ரொல் 
்நர டி யொ� நீதி மன் றில் முற்ப டுத்ெபபட்டு வொக் கு மூ ்லம் கபறபபட் டி ருநெது 
என்று கெரி வித்து ்மன் மு ழற யீட்டு நீதி மன் றில் மீளொய் வுக்கு 
விணணப பிக்�பபட் டி ருநெது.
இநெ ஒப பு ெல் வொக் கு மூ ்லத்ழெ ்மன் மு ழற யீட்டு நீதி மன்றம் நிரொ � ரித்ென் 
அடிபப ழட யில் 24ஆம் தி�தி மட்டக்� ளபபு ்மல் நீ தி மன்றத் தில் சட்டமொ 
அதி ப ரின் ஒப பு ெ லின் ்பரில் பிழண வழங�பபட் டி ருநெது.
�டநெ திங�ட் கி ழழம சட்டமொ அதி பர் திழணக்� ளம் இநெ வழக்ழ�த் 
கெொடர்நது நடத்ெ மு டி யொது என மட்டக்� ளபபு ்மல் நீதி மன் றுக்கு அறி வித் தி
ருநெ நிழ்ல யில், வழக் கின் குற்றச்சொட் டு � ளில் இருநது அவர்�ழள விடு வித்து 
வழக் குத் ெள ளு படி கசய்யபபட்டது.                                                (எ–இ)

பட்ட வர்� ளின் எண ணிக்ழ� 146 
ஆ� உயர்ந துளளது.
வவு னியொ, பட்டொ ணிச் சூ ரில் 
க�ொ்ரொனொ கெொற்றொ ளர்�ள அழட
யொ ளம் �ொணபபட்ட ழெ ய டுத்து, 
வவு னியொ வியொ பொர நிழ்ல யங� ளில் 
பணி யொற் று ப வர்� ளுக்கு பி.சி.ஆர். 
பரி ் சொ ெ ழன �ள ்மற்க �ொளளபபட்
டி ருநென.
அவற் றில் ஒரு கெொகுதி முடி வு �ள 
இன்று �ொழ்ல கவளி யொன நிழ்ல யில், 
வவு னியொ மில் வீதி யில் உளள வர்த்
ெ� நிழ்ல யங� ளில் பணி யொற் றும் 16 
்பருக்கு கெொற் றுளளழம உறு திபப
டுத்ெபபட் டுளளது.
�டநெ ஒரு வொ ரத் தில் வவு னியொ ந� ரப 
பகு தி யில் 146 கெொற்றொ ளர்�ள 
�ண டு பி டிக்�பபட் டுளள னர்.(எ110)

வவுனியாவில்...

சி்ரஷ்ட அழமச்சர்�ள என்ற 
வழ�பப டுத்ெ லில், 2015ஆம் 
ஆண டுக்கு முன்னர் அப் பொ
ழெய ஜனொ தி பதி மஹிநெ 
ரொஜ பக்ச நிய மித் தி ருநெொர்.
ெற்் பொ ழெய அர சி லும் அவ
வொறு சி்லழர நிய மிபபது 
கெொடர்பொ� அரச உயர் பீ டம் 
�்லந து ழர யொ டி யுளள னர் என்று 
கெரி விக்�பப டு கின்றது. இநெ 
சி்ரஸ்ட அழமச்சர்�ள என்ற 
பட் டி ய லில் ெற்் பொ ழெய 
அழமச்சர்� ளொன �ொமினி க்லொக் 
கு்�, வொசு ் ெவ நொண யக்�ொர 
ஆகி ் யொர் ்சர்க்�பப ட ்லொம் 
என்று கூறபப டு கின்றது.(எஇ)

*õ|D..... 

மன்ற உறுப பி னர் ரஞசன் ரொம நொ யக்�
வுக்கு 4 வருட �டூ ழிய சிழறத் ெண
டழன விதித்து ்நற்று உயர் நீ தி மன்றம் 
தீர்பப ளித் துளளது.
அவ ருக் குப பதி ்லொ� நொடொ ளு மன்ற 
உறுப பி ன ரொ கும் வொய்பபு விருபபு 
வொக்கு பட் டி ய லில் ரஞசன் ரொம நொ யக்�
வுக்கு அடுத்ெ இடத் தில் உளள அஜித் 
மொனபகப ரு ம வுக்கு கிழடத் துளளது 
என்று கெரி விக்�பபட் டுளளது.
ரஞசன் ரொம நொ யக்�, நீதி மன்ற அவ ம
திபபு குற்றச்சொட்டு �ொர ண மொ� சிழறத் 
ெணட ழனப கபற்று அவ ரது நொடொ ளு
மன்ற உறுப பு ரி ழமழய இழக்� ்நரி டு
வ ெொல், அஜித் மொனபகப ரும பதி லீடு 
கசய்யபப டு வொர் என ஐக் கிய மக்�ள 
சக் தி யின் கபொதுச் கசய ்லர் ரஞ சித் 
மத் தும பணடொர கூறி யுளளொர். அஜித் 
மொனபகப ரு மழவ பதி லீடு கசய்ய ெமது 
�ட்சி எநெ ்�ொரிக்ழ� � ழள யும் முன்
ழவக்� வில்ழ்ல என வும், 1981 ஆம் 
ஆண டின் முெ ்லொம் இ்லக்� நொடொ ளு
மன்றத் ்ெர்ெல்�ள சட்டத் தின் பிர �ொ
ரம் ெொனி யக்� முழற யில், அது குறித்ெ 
கசயற்பொ டு �ள இடம் கப றும் என வும் 
ரஞ சித் மத் தும பணடொர கூறி னொர்.
2020 ஒ�ஸ்ட் கபொதுத் ்ெர்ெ லின் 
்பொது �ம் பஹொ மொவட்டத் தில் ஐக் கிய 
மக்�ள சக்தி சொர் பில் ்பொட் டி யிட்ட 
அஜித் மொன்னபகப ரும 47 ஆயி ரத்து 
212 வொக் கு � ழளப கபற்றுளளொர்.
ஐக் கிய மக்�ள சக் தி யின் பட் டி ய லில் 
அவ்ர அடுத்ெ இடத் தில் உளள நிழ்ல  
யில், கெரிவு கசய்யபபட்ட ஒரு ் வட்பொ
ளர் பெ விழய இழக் கும் ்பொது ்ெர்ெல்
�ள ஆழணக் குழு அடுத்ெ சி்ல நொட்�
ளில் பட் டி ய லில் அடுத்ெ இடத் தில் 
இருபப வழர கபய ரிட்டு வர்த்ெ மொனி 
கவளி யி டு வது வழ ழம யொ கும்.(எ–இ)
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ணம் மொந �ர முெல்வர் சட்டத்ெ ரணி வி.மணி வணணன் ெழ்ல ழம
யில் ெற்் பொது நழட கபற்று வரு கின்றது. அதி ் ்ல்ய தீர்மொ னம் 
நிழற ் வற்றபபட் டுளளது.
இன்று நழட கபற்ற அமர் வில் யொழ்பபொ ணம் பல்� ழ்லக் �ழ �த் தில் 
அழமந தி ருநெ முள ளி வொய்க்�ொல் நிழன வுத் தூபி  �டநெ 8ஆம் 
தி�தி இடித்து அழிக்�பபட்ட ழம ழயக் �ண டித் துத் தீர்மொ னம் 
நிழற ் வற்றபபட்ட து டன், சழப அமர்வு ஐநது நிமி டங�ள ஒத் தி
ழவக்�பபட்டது. பல்� ழ்லக் �ழ� வளொ �த் தில் இரொ ணு வம் மற் றும் 
கபொலி ஸொர் உள நு ழழநெ ழம ழயக் �ண டித்து தீர்மொ னம் 
நிழற ் வற்றபபட்ட து டன், மொந �ர சழப எல்ழ்லக் குள புதி ெொ� 
முள ளி வொய்க்�ொல் நிழன வுத் தூபிழய அழமத்ெல் ்பொன்ற 
தீர்மொ னங�ள நிழற ் வற்றபபட்டன.                                  (எ–இ)
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வழங கி யது. ஐக் கிய ்ெசி யக் �ட் சி யின் ெவி சொ ள ரொ� வஜிர 
அ்ப வர்ெ ன வும், உப ெழ்ல வ ரொ� அகி்ல விரொஜ் �ொரி ய வ ச மும், 
கபொதுச்கச ய ்லொ ள ரொ� பொலிெ ரங்� பணடொ ர வும் 
நிய மிக்�பபட் டுளள னர்.
சொ�்ல ரத்னொ யக்�, அ்னொமொ �ம்� உட்பட ்மலும் சி்ல ருக்கு 
உப ெழ்ல வர் பெவி வழங�பபட் டுளளது. பிர தித் ெழ்ல வர் 
பெ வி யில் நீடிபப ெற்கு ருவொன் வி்ஜ வர்ெ ன வுக்கு அனு மதி 
வழங�பபட் டுளளது.
 அ்ெ ் வழள, ஐக் கிய ்ெசி யக்�ட் சிக்கு கிழடக்�பகபற்ற 
்ெசி யபபட் டி யல் நொடொ ளு மன்ற உறுப பி னர் பெ விழய 
யொருக்கு வழங கு வது என்பது கெொடர் பில் முடிவு எடுக்�பப ட
வில்ழ்ல. ரணில் விக் கி ர ம சிங� நொடொ ளு மன்றம் கசல்்ல ்வண
டும் என்ப்ெ கபரும் பொ ்லொ ன வர்� ளின் ்�ொரிக்ழ� என்று 
�ட் சி யின் புதிய ெவி சொ ளர் கெரி வித்ெொர்.                     (எ–44)
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�த் துக்கு முன்பொ �க் �வ ன
வீர்ப புப ்பொரொட்டத் தில் 
ஈடு பட்ட னர். �ொழ்ல 9 
மணி முெல் 10 மணி வழர 
இநெப ்பொரொட்டம் 
நழட கபற்றது.
வடக்கு மொ�ொ ணத் தில் 
ெற்் பொது 85க்கும் ்மற்
பட்ட வர்�ள �ளத்ெடுபபு 
உத் தி ் யொ �த்ெர்� ளொ �ப 
பணி யொற் று கின்ற னர். 
ஆனொல் அவர்� ளுக்கு 
இன்ன மும் நிரநெர நிய ம
னம் வழங�பப ட வில்ழ்ல. 
ெங� ளுக்கு நிரநெர நிய ம
னம் வழங� ்வண டும் 
என்று ்�ொரி்ய �வ ன வீர்ப
புப ்பொரொட்டம் நடத்ெப
பட் டுளளது. ெங� ளது 
்�ொரிக்ழ� அடங கிய 
�டி ெத்ழெ ஆளு ந ரின் 
கசய ்ல ரி டம் அவர்�ள 
ழ�ய ளித்ெ னர்.(எ25,20)

ஹ்டங் குக...

வழங�பபட்டுளளது.
திழரபபடம் பொர்பபெற்கு 
கவளி மொவட்டங�ளில் 
இருநதும், ெனிழமபப 
டுத்ெபபட்ட பகுதியில் 
இருநதும் பொர்ழவயொளர்�ள 
வநதிருநெனர் என்றும், 
திழரயரஙகில் சு�ொெொர 
நழடமுழற�ள பின்பற்றப 
படவில்ழ்ல என்பெொலும் 
திழரயரஙகு மூடபபட்டது 
என்று கெரிவிக்�பபட் 
டுளளது.                   (எ–7)
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இந்தியமீனவரகள்
26பெருக்குவிடுதழை

யொழ்பபொ ணம், ஜன.13
இந திய மீன வர்�ள 26 ்பர் �டு ழம யொன நிபநெ ழன � ளு டன் 
ஊர்�ொ வற் றுழற நீதி மன்றத்ெொல் விடு விக்�பபட் டுளள னர். 
இனி வ ரும் �ொ்லத் தில் இ்ெ குற்றச்சொட் டில் ழ�து கசய்யபபட்
டொல் இரு ஆணடு �டூ ழி யச் சிழறத் ெணடழன விதிக்�பப டு ம் 
என் றும் நீெ வொன் எச்ச ரித்ெொர்.
இ்லஙழ�க் �டற்ப ரப பில் அத் து மீறி மீன் பி டித்ெ குற்றச்சொட் டில் 
இந திய மீன வர் ழ�து கசய்யபபட்ட னர். அவர்� ளின் இழு
ழவப படகு, வழ்ல � ளும் பறி மு ெல் கசய்யபபட்டன.
விளக்� ம றி ய லில் ழவக்�பபட் டி ருநெ இ வர்�ள, இன்று ஊர்�ொ
வற் றுழற நீதி மன் றில் முற்ப டுத்ெபபட்ட னர். அவர்� ழளக் �டும் 
எச்ச ரிக்ழ� யு டன் நீதி வொன ஜூட்சன் விடு வித்ெொர்்.
மீன வர்� ளின் படகு உட்பட வழ்ல�ள  கெொழ்ல ் ப சி �ள 
எக்்�ொ இயந தி ரம் உட்பட அழனத் து கபொ ருட்� ளும் அர சு ட
ழம யொக்�பபட்டன.
ழ�து கசய்யபபட்ட இந திய மீன வர்�ள �ொழர ந �ர் �டற்ப
ழடத் ெளத் தில் ெனி ழமபப டுத்ெபபட்டு இரணடு ெட ழவ �ள 
பி.சி.ஆர். பரி ் சொ ெ ழனக்கு உட்ப டுத்ெபபட்டு அவர்� ளுக்கு 
கெொற்று இல்ழ்ல என்று உறு திபப டுத்ெபபட்ட பின்ன ் ர்ய 
நீதி மன் றில் முற்ப டுத்ெபபட்ட னர்.                               (எ–26)

முல்ழ்லத் தீவு, 
நீரொ வி ய டிப பிளழள யொர் 
ஆ்ல யத் தில் வரு டந் ெொ
றும் இடம் கப றும் 
ழெத் தி ரு நொழள முன்
னிட்டு மரபு வழி 
வி்சட கபொங�ல் 
வழி பொ டு �ள இன்று 
நழட கபற்றன.(எ246)
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்ெசிய சமூ� அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் வருடொநெ பட்டமளிபபு 
விழொ, பணடொரநொயக்� சர்வ்ெச மொநொட்டு மணடபத்தில் 
்நற்று இடம்கபற்றது. இென் ்பொது, பிரெமர் மஹிநெ ரொஜ 
பக்சவொல், 50 பட்டெொரி�ளுக்கு பட்டமளிக்�பபட்டது.  (�)

ப�ா்ை
மாத்தி் ைகளு்டன்
ஒருவர்்கது
க�ொழும்பு, ஜன.13

20 ்லட்சம் ரூபொ கபறு ம தி
யொன ஐஸ் ்பொழெ மொத் தி ழர
� ளு டன்  ஒரு வர் ்நற்று ழ�து 
கசய்யபபட் டுளளொர்.

அத் து ரு கி ரிய ்பொதி ரொஜ 
மொவத்ழெ ழயச் ்சர்நெ 
ஒரு வ்ர இவவொறு   ழ�து 
கசய்யபபட் டுளளொர்.

இவர் ஐஸ் ்பொழெபக பொ ருள
�ழள விற்பழன கசய் யும் பிர  
ப்ல வர்த்ெ �ர் ஒரு வ ரின் உெ வி 
 யொ ளர் என கபொலி ஸொ ரொல் 
கெரி விக்�பப டு கி றது. (ச–இ)

க�ொழும்பு, ஜன.13

வொக்�ொ ளர் கபயர்பபட் டி ய
லில் உங�ள கபயர் இல்்லொ
விட்டொல் எதிர்வ ரும் 19 ஆம் 
தி� திக்கு முன்னர் 0112860034 
என்ற கெொழ்ல ் பசி இ்லக்�த்
து டன் கெொடர் பு க�ொணடு 
அறி விக் கு மொறு ஆழணக் குழு 
்�ொரி யுளளது.  2020 ஆம் 
ஆணடு வொக்�ொ ளர் கபயர்ப
பட் டி ய லில் உங�ள கபயர் 

இடம் கபற் றுளளெொ? என்
பழெ ்ெசிய ்ெர்ெல்�ள 
ஆழணக் கு ழு வின் www.election.
gov.lk  என்ற உத் தி ் யொ � பூர்வ 
இழண யத்ெ ளம் ஊடொ�  
சரி பொர்த் துக்க �ொள ளு மொ றும் 
அல்்லது அநெநெ கிரொம 
அலு வ ்ல ரி ட மும் இெழன 
அறிந து க�ொளள முடி யும் 
என வும் ஆழணக் குழு கெரி
வித் துளளது.                 (ச–இ)  
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க�ொழும்பு, ஜன.13

கிரொணட்பொஸ் பகு தி யில் 
சட்ட வி ் ரொ ெ மொ� ஒரு 
கெொழ� பணத்ழெ ழவத் தி
ருநெ குற்றச்சொட் டில் இரு
வழர குற்றப பு ்ல னொய்வு 
திழணக்�ள அதி �ொ ரி �ள 
ழ�து கசய்துளள னர்.

இவர்� ளி ட மி ருநது 12 மில் லி
யன் ரூபொ பணம் ழ�பபற்றப
பட் டுளளது எனத் கெரி விக்
�பப டு கின்றது.           (ச–இ)

இலங்கய்ை
ைாயகம்அ்ைகக
ந்டவடிக்க
க�ொழும்பு, ஜன.13

க�ொ்ரொ னொத் கெொற்று 
�ொர ண மொ� கவௌிநொ டு � ளில் 
சிக் கி யுளள இ்லஙழ� யர்�ழள 
இன்று முெல் நொட் டுக்கு 
அழழத்து வரு வ ெற்கு நட வ
டிக்ழ� �ள எடுக்�பபட் டுள
ளன எனத் கெரி விக்�பப டு  
கின்றது.

ெனி ழமபப டுத்ெல் நட வ டிக்
ழ� � ளுக்கு உட்ப டும ்300 ்பர் 
நொளொநெம ்நொட் டுக்கு அழழத்து 
வரபப டு வர் என வும் கெரி விக்
�பப டு கின்றது.         (ச–இ)

மறைத்து றைக்கப்பட்ட
நிறை யில்

ஹெர�ோய்ன் மீடபு
க�ொழும்பு, ஜன.13

க�ொஸ்க �ொட வனபப கு தி யில் 
மழறத்து ழவக்�பபட் டி ருநெ 
நிழ்ல யில் 20 கி்்லொ கி ரொம் 
கஹ்ரொய்ன் ழ�பபற்றபபட்
டுளளது எனத் கெரி விக்�பப டு
கின்றது. கபொலிஸ் வி ச்ட அதி  
ரடி பழட யி னர் ்மற்க �ொணட 
சுற் றி வ ழளப பின்்பொ்ெ இநெ 
்பொழெபக பொ ருள ழ�பபற்
றபபட் டுளளது எனத் கெரி விக்
�பப டு கின்றது. (ச–இ)
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மு�க்� வ சம் அணி யொழம மற் றும் சமூ� இழட
கவ ளி ழயப பின்பற்றத் ெவ றி யழம ஆகிய 
குற்றச்சொட் டுக்� ளில் �டநெ 24 மணி ்நரத் தில் 
்மலும் 24 ்பர் ழ�து கசய்யபபட் டுளள னர்.

�டநெ ஒக்் ரொ பர் 30 ஆம் தி� தி யி லி ருநது 
இது வழர  சு�ொ ெொர விதி �ழள �ழடப பி டிக்�த் 
ெவ றிய குற்றச்சொட் டில் இது வழர 2 ஆயி ரத்து 
462 ்பர் ழ�துகசய்யபபட் டுளள னர் என 
கபொலிஸ் ஊட �ப ்பச்சொ ள ரும் பிரதி கபொலிஸ் 
மொ அதி ப ருமொன அஜித் ்ரொஹண கெரி வித் துள
ளொர்.                                                    (ச–இ)
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யொழ்பபொ ணம், ஜன.13

யொழ்பபொ ணம ்திரு கநல்்வலி சநழெழய 
அண டிய பகு தி � ளில் ழெபக பொங�ல் 
பண டி ழ�க்�ொன வியொ பொ ரங�ள இன்று 
�ொழ்ல �ழள �ட்டின .

க�ொ்ரொனொ நிழ்ல ழம �ழள �ருத் தில் 
க�ொணடு வடக் கில் சநழெ �ள மூடப
பட் டுளள நிழ்ல யி லும் திரு கநல்்வலி 
சநழெழய அண டிய பகு தி � ளில் கபொங
�ல் வியொ பொ ரம் �ழள �ட் டி யுளளது. 
மண பொழன 350 ரூபொ வி லி ருந தும், 
இஞசி, மஞசள இழ்ல 20 ரூபொ வி லி  
ருந தும், �ரும்பு 100 ரூபொ வி லி ருந தும் 
விற்பழன கசய்யபபட்டன.

கபொலி ஸொர் மற் றும் கபொதுச் சு�ொ ெொர 
பரி ் சொ ெ �ர்�ள �ண�ொ ணிபபு �ட ழம
யில் ஈடு பட் டுளள னர்.              (ச–7)
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அரம்ச்சாடுகிறார்கமையர்சன்எை்.பி.

ØïVsâ-9 Ø>VuÅV_  
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க�ொழும்பு, ஜன. 13

இ்லஙழ� யில் க�ொ்ரொனொ ழவரஸ் கெொற்றொல் ்மலும் 4 
்பர் உயி ரி ழந துளள னர் என  அர சொங� ெ� வல் திழணக்�  
ளம்  கெரி வித்ெது.  க�ொழும்பு13 பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 82 
வய து ழடய கபணக ணொ ரு வ ரும், ஹஙகவல்்ல 
பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 47 வய து ழடய ஆகணொ ரு வ ரும், 
மொத்ெழள பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 84 வய து ழடய கபண
கணொ ரு வ ரும் கவல்்லம்பிட்டி பிர ் ெ சத்ழெச் ்சர்நெ 65 
வய து ழடய ஆகணொ ரு வ ரும் குறித்ெ ழவரஸ்  கெொற்றொல்  
உயி ரி ழநெ னர்.  இென்படி இ்லஙழ� யில் க�ொ்ரொ னொத் 
கெொற்றொல் உயி ரி ழநெ வர்� ளின் கமொத்ெ எண ணிக்ழ� 244 
ஆ� அதி � ரித் துளளது.                                          (ரி5)

அம் பொழற, ஜன.13

யுத்ெத் தின் பின் மக்�ழள அர வ
ழணக் கும் எணணம்  இல்ழ்ல 
என்பது ஜனொ தி ப தி யின் ்பச் சில் 
கெரி கின்றது என ெமிழ்த் ்ெசி யக் 
கூட்ட ழமப பின் நொடொ ளு மன்ற 
உறுப பி னர்  ெவ ரொஜொ �ழ்ல ய ர சன் 
கெரி வித்ெொர்.

அம ்பொழற மொவட்டத் தின் ஆழ்ல ய டி 
 ் வம்பு பிர ் ெச கசய ்லொ ளர் பிரி வில் 
உளள மழழ கவளளத்ெொல் பொதிக்
�பபட்ட மக்�ழள சந தித்து உ்லர் 
உண வுப கபொருள�ழள வழஙகி 
ழவத்ெ பின்னர் ஊட �ங� ளுக் கு
்மற்�ணட வொறு கெரி வித் துளளொர்.

்மலும் குறிப பி டு ழ� யில்,

நொட் டில் இருக் கும் அர சி யல் 
ெழ்ல வர்�ள மக்�ழள அச்ச மூட் டும் 
வழ� யில் அர சி யல் கசய்து வரு கின்
ற னர். 

குறிபபொ� மக்�ள பொது �ொபபு 
அழமச்ச ரின்  ்மொச மொன இன வொெ 
அடிபபழட வொர்த்ழெ �ழள ்பசு
வது மக்�ள மத் தி யில் அச்சத்ழெ 
ஏற்ப டுத் து கி றது. கெொடர்ச் சி யொ� 
ெமிழ் மக்�ழள அடக்கி ஆள 
்வண டும் என்ற வழ� யில் அவர்�
ளது கசயற்பொ டு �ள இருக் கின்றன.  
நொங�ள இநெ நொட் டில் கெொட ரொ� 
ஒற் று ழம யொ� இருக்� ்வண டும் 
என்ப ழெ்ய விரும்பு கின்் றொம். 

அவர்� ளது ்பச் சில் சிறு பொன்ழம 
சமூ �ம் வொழ முடி யொது என்ற கெொரு 
நிழ்ல யொ� இருக் கின்றது. குறிபபொ� 
கிழக் கில் அதி � ரித் துளளது.

நொட் டின் ஜனொ தி பதி யுத்ெத்ழெ 
உெொ ர ணம் �ொட்டி மி� ்மொச மொ� 
்பசி யி ருக் கின்றொர். 

யுத்ெம் முடி வ ழடநெ பின்னர் 
ஏழனய மக்� ழள யும் அர வ ழணத்து 
நொட் டின் பிரழஜ என்ற அடிபப ழட
யில் கசயற்பட ்வண டும். இது 
நொட்ழட ஆளு கின்ற ெழ்ல வர்� ளது 
ெழ்ல யொய �ட ழம யொ கும். மொறொ� 
எம்ழம மொற் றுப பொர்ழவ க�ொணடு 
பொர்க் கும் நிழ்ல மொற ்வண டும். 
என்றொர்.                                   (ந)
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கிளி கநொச்சி, ஜன.13

கிளி கநொச்சி இந துக் �ல் லூ ரி யில் புதி ெொ� 
�ட ழம ழயப கபொறுப்பற்ற அதி பர் திரு  
மதி இ.மீன ் ்லொ ஜினி மற் றும் பிரதி அதி பர் 
ம.உமொ சங�ர் ஆகி ் யொழர வர ் வற் கும் 
நி�ழ்வு ்நற்று கசவவொய்க் கி ழழம முற்ப �ல் 
கபொன்ச பொ பதி மணட பத் தில் பிரதி அதி பர் 
மு.பி்றம்கு மொர் ெழ்ல ழம யில் நழட கபற்
றது.

நி�ழ் வில் முன்னொள அதி பர் கி.விக்ன ரொஜொ, 
பிரதி அதி பர், ஆசி ரி யர்�ள மற் றும் மொண
வர்�ள �்லந து க�ொணட னர். பொட சொ ழ்ல
யின் முன்னொள அதி பர் மற் றும் புதி ெொ� 
�ட ழம ழயப கபொறுப்பற்ற அதி பர், பிரதி 
அதி பர் ஆகி ் யொர் கபொன்னொழட ்பொர்த்
திக்  க�ௌர விக்�பபட்ட னர்.           (ந–159)

>õ§ì kV¹l_ Jµþ
2 kBm E®t clöw©A
புதுக் கு டி யி ருபபு, ஜன.13

இரணடு வய து ழடய சிறுமி ஒரு வர் வீட் டில் நீர் 
நிரபபி ழவக்�பபட்ட வொளி யில் விழுநது உயி ரி ழந
துளளொர்.

குறித்ெ சம் ப வம் புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச கசய ்லொ
ளர் பிரி வுக்கு உட்பட்ட மல் லி ழ�த் தீவு கிரொம 
அலு வ ்லர் பிரி வில் �டநெ ஞொயிற் றுக் கி ழழம மதி யம் 
இடம் கபற் றுளளது. சம் ப வத் தில் உெ ய ெர்சன் ெர்
வினொ என்ற சிறு மி்ய உயி ரி ழந துளளொர்.

குறித்ெ சிறுமி அய லில் இருநெ ெொயொ ரின் ச்�ொ ெரி 
வீட் டுக்கு விழள யொ டச் கசல்வது வழ ழம யொ� இருந
துளளது. அவவொறு �டநெ ஞொயிறு அன் றும் விழள
யொ டச் கசன்ற ் பொ்ெ அஙகு நீர் நிரபபி ழவக்�பபட்
டி ருநெ வொளி யில் விழுநது யொரும ்அவ ெொ னிக்�ொெ நிழ்ல  
யில் இறந துளளொர். இக் குழநழெ கபற்் றொ ருக்கு ஒ்ர 
ஒரு பிளழள என்பது குறிப பி டத்ெக்�து.    (ந–115)

ç>©ØÃVºïçé  x[Mâ|
géBºïÓÂz W] c>s
க�ொழும்பு, ஜன.13

பின்ெங கிய மொவட்டங� ளி லி ருநது 
கெரி வு கசய்யபபட்ட 100 இநது 
ஆ்ல யங� ளுக்கு ழெபக பொங�ல் 
தினத்ழெ முன் னிட்டு 10 ஆயி ரம ்ரூபொ 
மதிப பி ்லொன �ொ்சொ ழ்ல �ள வழங
கும் நி�ழ்வு ்நற்ழற ய தி னம் அ்லரி 
மொளி ழ� யில் இடம் கபற்றது.

புத்ெ சொ சன சமய மற் றும் �்லொ சொர 
அலு வல்�ள அழமச்சர் என்ற வழ�
யில் பிர ெ மர் மஹிநெ ரொஜ பக்ச வின் 
எணணக்� ரு வுக்கு அழமய இநெ 
�ொ்சொ ழ்ல �ள பகிர்நெ ளிக்�பபட்
டன. �ொ்சொழ்ல வழங கும் நட வ
டிக்ழ� மொவட்ட ரீதி யில் முன்கன  
டுக்�பப டும்.                        (ந–இ)
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சந்திரிகாகுற்றசசாட்டு
க�ொழும்பு, ஜன.13

ஜனொ தி ப தி யின் தீர்மொ னம் 
அர ச ழமப புக்கு வி்ரொ ெ மொ னது 
என்று உச்ச நீ தி மன்றம் அறி வித்
தும், ஜனொ தி ப தி யின் ஆச னத்
தில் அமர்நெ முன்னொள ஜனொ தி
பதி ழமத் தி ரி பொ்ல சிறி ் சன, 
கெொடர்ந தும் ஸ்ரீ்லங�ொ சுெந தி
ரக் �ட் சி யின் ெழ்ல வ ரொ� 
பெ வி வ கிபபது சட்ட வி ் ரொ ெ
மொ னது என்று அநெக் �ட் சி

யின் ்பொ்ஷ � ரொன சந தி ரி�ொ 
குமொ ர துங� கெரி வித் துளளொர்.

இது கெொடர் பில் ஸ்ரீ்லங�ொ 

சுெந தி ரக் �ட் சி யின் ெழ்ல வ
ரொன முன்னொள ஜனொ தி பதி 
ழமத் தி ரி பொ்ல சிறி ் ச ன வுக்கு 
அவர் �ொட்ட மொன �டி ெ
கமொன்ழற அனுப பி ழவத் துளளொர்.

அநெக் �டி ெத் தில் ெொன் 
கெொடர்ந தும் சுெந தி ரக் �ட் சி
யின் உறுப பி னர்ெொன், �ட் சி
யின் மத் திய கசயற் குழு அங�த்
ெ வர்ெொன் என்பழெ அவர் 
சுட் டிக்�ொட் டி யுளளொர். (ப)
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முல்ழ்லத் தீவு, ஜன.13

முல்ழ்லத் தீவு, புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச சழப யின் கபொது விழள
யொட்டு ழமெொ னத் தில் ெற்�ொ லி � மொ� இயங கிய  பிர ் ெச கபொதுச் 
சநழெழய மீண டும் சு�ொ ெொர விதி மு ழற � ழளப பின்பற்றி இயங� 
நட வ டிக்ழ� எடுக்�பபட் டுளளது.

பிர ் ெ சத் தில் க�ொ்ரொ னொத் கெொற்றொ ளர் இரு வர் அழட யொ ளம் 
�ொணபபட்ட நிழ்ல யில், சநழெ வியொ பொ ரி �ள 14 நொள�ள ெனி
ழமபப டுத்ெபபட்டு, சநழெ யின் வியொ பொர நட வ டிக்ழ� �ள 
ெற்�ொ லி � மொ� நிறுத்ெபபட் டி ருநென. கெொடர்நது சநழெ பிர ் ெச 
சழப யின் கபொது விழள யொட்டு ழமெொ னத் தில் ெற்�ொ லி � மொ� 
இயங கி யது.  

ெற்் பொது கபய் து வ ரும் மழழ �ொர ண மொ� விழள யொட்டு ழமெொ
னத் தில் கவளளம் நிரம்பிக் �ொணபப டு வ ெொல் சநழெழய  ்வறு 
இடத் துக்கு மொற்றம் கசய்து ெரு மொறு வியொ பொ ரி �ள ்�ொரிக்ழ� 
விடுத்ெ னர்.   இது கெொடர் பில் புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச வணி �ர் 
�ழ �த் ெழ்ல வர்,  வடக்கு மொ�ொண ஆளு ந ரு டன் கெொடர் பு
க�ொணடு,   வியொ பொ ரி � ளின் நிழ்ல ழமழய விளக் கி னொர். இெழன 
அடுத்து  மீண டும் சநழெ, அ்ெ இடத் தில் நடத்ெ ஆளு நர் நட வ
டிக்ழ� எடுத் துளளொர் என்று கெரி விக்�பபட்டது.            (ஐ–19)    

æ«ç\Âï©Ãâ¦ ïâ¦¦D
¸«>\«V_ ]Å©A
க�ொழும்பு ஜன.13

க�ொழும்பு ்ெர்ஸ்டன் �ல் லூ ரி யின் 71ஆவது 
ஆணடு விழொழவ முன் னிட்டு, 
சீர ழமக்�பபட்ட �ல் லூ ரி யின் பழழ ழம
யொன �ட்ட டம் பிர ெ மர் மஹிநெ ரொஜ பக்ச
வின் ெழ்ல ழம யில் திறந து ழவக்�பபட்டது.

பொது �ொபபற்ற நிழ்ல யில் பழு ெ ழடந தி ருந தி
ருநெ �ட்ட டம் பொது �ொபபு அழமச் சின் ெழ்ல
யீட் டு டன் இ்லஙழ� �டற்ப ழட யி ன ரொல் 
சீர ழமக்�பபட்டது.  அெற்�ொன உப � ர ணங
�ள மற் றும் கபொருள�ள க�ொளவ ன வுக்�ொ� 
மொத் தி ரம் ்ெர்ஸ்டன் �ல் லூ ரி யின் பொட
சொழ்ல அபி வி ருத் திச் சங�ம் 13 மில் லி யன் 
ரூபொ ழவச் கச்ல விட் டுளளது.                (ப)

Öéºçïl[ ¼>«ìïÓÂz
tBV[\ì ¶«·  Øïá«kD
க�ொழும்பு, ஜன.13

மியொன்ம ரின் 73ஆவது சுெந திர தினத்
தில் இ்லஙழ� ழயச் ்சர்நெ நொன்கு 
கபௌத்ெ மெ கு ரு மொர்�ள மற் றும் ஒரு 
சொெொ ரண நப ருக்கு 'அக்� ம ஹ பன் டிெ' 
என்ற க�ௌரவ மெ அநெஸ்ழெ வழங
கு வ ெற்கு மியொன்மர் ஜனொ தி பதி யு 
வின் ழமணட் தீர்மொ னித் துளளொர்.

கெஹி வழள ஸ்ரீ மஹொ ்பொதி மஹொ 
விஹொ ழர யின், மிஹி ரி கபன்்ன 
்சொபித்ெ ்ெ்ரொ,  �ள னிய ரஜ மஹொ 
வி�ொழர மற் றும் கித் சி ரி ் ம வன் ரஜ 
மஹொ வி�ொ ழர யின்  �்லொ நிதி. க�ொல்
லுப பிட் டி்ய மஹிநெ சன்ஹ ரக் கிெ 
மஹொ ்ெ்ரொ, ஸ்ரீ அம ர புர ெர்ம ர க்ஷி
ெ வம்ச மஹொ நி�ொ ய வின் 
திரி கு ணொ ம்்ல ஆனநெ மஹொ நொ யக்� 
மஹொ ்ெ்ரொ,  ஸ்ரீ க�்ல ய னி வொச,  
அம ர புர மஹொ நி�ொ ய வின், கெொடம் ப
ஹ்ல சந தி ர சிரி மஹொ நொயக்� ்ெ்ரொ 
ஆகி ் யொ ருக்்� அக்� ம ஹ பண டிெ 
பட்டம் வழங�பபட் டுளளது.

அக்� ம ஹ பண டிெ என்பது 
மியொன்மொர் அர சொல் பு�ழ்கபற்ற 
்ெர வொெ கபௌத்ெ பிக் குக்� ளுக்கு 
வழங�பப டும் ஒரு மரி யொ ழெக் கு ரிய 
கபௌத்ெ பட்ட மொ கும்.  அக்� ம ஹ
பண டிெ என்ப ென் கபொருள 'முென்
ழம யொன சிறநெ மற் றும் புத் தி  சொ து ரி
ய மொன ஒரு வர்' என்ப து டன்,  இது 
பொலிச் கசொற்� ளி லி ருநது கபறபபட்
டுளளது.                                     (ப)

25குடும்ெஙகளுக்கு
நுளம்புவழைகள்

யொழ்பபொ ணம், ஜன.13

இ்லஙழ�த் ெமிழ் அர சுக் �ட் சி யின் 
க�ொழும்புக் கிழள யின் துழணத் 
ெழ்ல வர்  திரு மதி. மிதி்லொ 
சிறீ பத்ம நொ ெ னின் நிதி யு ெ வி யில்  
�நெர்ம டம் அர ச டிப பகு தி யில் 
வசிக் கின்ற  வறு ழமக் குட்பட்ட  25 
குடும் பங� ளுக்கு  நுளம்பு வழ்ல �ள 
வழங கி ழவக்�பபட்டன .

அர ச டிப பகு தி ழயச் ்சர்நெ திரு .  
�ன �ன் ஜீவ ெொ ஸின்  ்வண டு ் �ொ
ளுக் கி ணங� ்வ்ல ழணப பிர ் ெச 
சழப உறுப பி னர் �ரு ணொ � ரன்  நொவ  
்ல னின்  ஏற்பொட் டில் நழட கபற்ற இச் 
கசயற்பொட்டில் வட மொ�ொ ண ச ழப
யின் முன்னொள உறுப பி னர் விநென் 
�ன � ரத் தி னம் , ெமிழ் அர சுக் �ட்சி  
உறுப பி னர்� ளொன �ரு ணொ � ரன் 
குணொ ளன்,  ெரங�ன்  ஆகி ் யொர் 
�்லந து க�ொண டி ருநெ னர்.         (ப)
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கிளி கநொச்சி, ஜன.13

கிளி கநொச்சி இந துக் �ல் லூ ரி யில் புதி ெொ� 
�ட ழம ழயப கபொறுப்பற்ற அதி பர் திரு  
மதி இ.மீன ் ்லொ ஜினி மற் றும் பிரதி அதி பர் 
ம.உமொ சங�ர் ஆகி ் யொழர வர ் வற் கும் 
நி�ழ்வு ்நற்று கசவவொய்க் கி ழழம முற்ப �ல் 
கபொன்ச பொ பதி மணட பத் தில் பிரதி அதி பர் 
மு.பி்றம்கு மொர் ெழ்ல ழம யில் நழட கபற்
றது.

நி�ழ் வில் முன்னொள அதி பர் கி.விக்ன ரொஜொ, 
பிரதி அதி பர், ஆசி ரி யர்�ள மற் றும் மொண
வர்�ள �்லந து க�ொணட னர். பொட சொ ழ்ல
யின் முன்னொள அதி பர் மற் றும் புதி ெொ� 
�ட ழம ழயப கபொறுப்பற்ற அதி பர், பிரதி 
அதி பர் ஆகி ் யொர் கபொன்னொழட ்பொர்த்
திக்  க�ௌர விக்�பபட்ட னர்.           (ந–159)

>õ§ì kV¹l_ Jµþ
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புதுக் கு டி யி ருபபு, ஜன.13

இரணடு வய து ழடய சிறுமி ஒரு வர் வீட் டில் நீர் 
நிரபபி ழவக்�பபட்ட வொளி யில் விழுநது உயி ரி ழந
துளளொர்.

குறித்ெ சம் ப வம் புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச கசய ்லொ
ளர் பிரி வுக்கு உட்பட்ட மல் லி ழ�த் தீவு கிரொம 
அலு வ ்லர் பிரி வில் �டநெ ஞொயிற் றுக் கி ழழம மதி யம் 
இடம் கபற் றுளளது. சம் ப வத் தில் உெ ய ெர்சன் ெர்
வினொ என்ற சிறு மி்ய உயி ரி ழந துளளொர்.

குறித்ெ சிறுமி அய லில் இருநெ ெொயொ ரின் ச்�ொ ெரி 
வீட் டுக்கு விழள யொ டச் கசல்வது வழ ழம யொ� இருந
துளளது. அவவொறு �டநெ ஞொயிறு அன் றும் விழள
யொ டச் கசன்ற ் பொ்ெ அஙகு நீர் நிரபபி ழவக்�பபட்
டி ருநெ வொளி யில் விழுநது யொரும ்அவ ெொ னிக்�ொெ நிழ்ல  
யில் இறந துளளொர். இக் குழநழெ கபற்் றொ ருக்கு ஒ்ர 
ஒரு பிளழள என்பது குறிப பி டத்ெக்�து.    (ந–115)

ç>©ØÃVºïçé  x[Mâ|
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க�ொழும்பு, ஜன.13

பின்ெங கிய மொவட்டங� ளி லி ருநது 
கெரி வு கசய்யபபட்ட 100 இநது 
ஆ்ல யங� ளுக்கு ழெபக பொங�ல் 
தினத்ழெ முன் னிட்டு 10 ஆயி ரம ்ரூபொ 
மதிப பி ்லொன �ொ்சொ ழ்ல �ள வழங
கும் நி�ழ்வு ்நற்ழற ய தி னம் அ்லரி 
மொளி ழ� யில் இடம் கபற்றது.

புத்ெ சொ சன சமய மற் றும் �்லொ சொர 
அலு வல்�ள அழமச்சர் என்ற வழ�
யில் பிர ெ மர் மஹிநெ ரொஜ பக்ச வின் 
எணணக்� ரு வுக்கு அழமய இநெ 
�ொ்சொ ழ்ல �ள பகிர்நெ ளிக்�பபட்
டன. �ொ்சொழ்ல வழங கும் நட வ
டிக்ழ� மொவட்ட ரீதி யில் முன்கன  
டுக்�பப டும்.                        (ந–இ)
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சந்திரிகாகுற்றசசாட்டு
க�ொழும்பு, ஜன.13

ஜனொ தி ப தி யின் தீர்மொ னம் 
அர ச ழமப புக்கு வி்ரொ ெ மொ னது 
என்று உச்ச நீ தி மன்றம் அறி வித்
தும், ஜனொ தி ப தி யின் ஆச னத்
தில் அமர்நெ முன்னொள ஜனொ தி
பதி ழமத் தி ரி பொ்ல சிறி ் சன, 
கெொடர்ந தும் ஸ்ரீ்லங�ொ சுெந தி
ரக் �ட் சி யின் ெழ்ல வ ரொ� 
பெ வி வ கிபபது சட்ட வி ் ரொ ெ
மொ னது என்று அநெக் �ட் சி

யின் ்பொ்ஷ � ரொன சந தி ரி�ொ 
குமொ ர துங� கெரி வித் துளளொர்.

இது கெொடர் பில் ஸ்ரீ்லங�ொ 

சுெந தி ரக் �ட் சி யின் ெழ்ல வ
ரொன முன்னொள ஜனொ தி பதி 
ழமத் தி ரி பொ்ல சிறி ் ச ன வுக்கு 
அவர் �ொட்ட மொன �டி ெ
கமொன்ழற அனுப பி ழவத் துளளொர்.

அநெக் �டி ெத் தில் ெொன் 
கெொடர்ந தும் சுெந தி ரக் �ட் சி
யின் உறுப பி னர்ெொன், �ட் சி
யின் மத் திய கசயற் குழு அங�த்
ெ வர்ெொன் என்பழெ அவர் 
சுட் டிக்�ொட் டி யுளளொர். (ப)

AmÂz½lò©A ÄÍç>
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முல்ழ்லத் தீவு, ஜன.13

முல்ழ்லத் தீவு, புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச சழப யின் கபொது விழள
யொட்டு ழமெொ னத் தில் ெற்�ொ லி � மொ� இயங கிய  பிர ் ெச கபொதுச் 
சநழெழய மீண டும் சு�ொ ெொர விதி மு ழற � ழளப பின்பற்றி இயங� 
நட வ டிக்ழ� எடுக்�பபட் டுளளது.

பிர ் ெ சத் தில் க�ொ்ரொ னொத் கெொற்றொ ளர் இரு வர் அழட யொ ளம் 
�ொணபபட்ட நிழ்ல யில், சநழெ வியொ பொ ரி �ள 14 நொள�ள ெனி
ழமபப டுத்ெபபட்டு, சநழெ யின் வியொ பொர நட வ டிக்ழ� �ள 
ெற்�ொ லி � மொ� நிறுத்ெபபட் டி ருநென. கெொடர்நது சநழெ பிர ் ெச 
சழப யின் கபொது விழள யொட்டு ழமெொ னத் தில் ெற்�ொ லி � மொ� 
இயங கி யது.  

ெற்் பொது கபய் து வ ரும் மழழ �ொர ண மொ� விழள யொட்டு ழமெொ
னத் தில் கவளளம் நிரம்பிக் �ொணபப டு வ ெொல் சநழெழய  ்வறு 
இடத் துக்கு மொற்றம் கசய்து ெரு மொறு வியொ பொ ரி �ள ்�ொரிக்ழ� 
விடுத்ெ னர்.   இது கெொடர் பில் புதுக் கு டி யி ருபபு பிர ் ெச வணி �ர் 
�ழ �த் ெழ்ல வர்,  வடக்கு மொ�ொண ஆளு ந ரு டன் கெொடர் பு
க�ொணடு,   வியொ பொ ரி � ளின் நிழ்ல ழமழய விளக் கி னொர். இெழன 
அடுத்து  மீண டும் சநழெ, அ்ெ இடத் தில் நடத்ெ ஆளு நர் நட வ
டிக்ழ� எடுத் துளளொர் என்று கெரி விக்�பபட்டது.            (ஐ–19)    
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க�ொழும்பு ஜன.13

க�ொழும்பு ்ெர்ஸ்டன் �ல் லூ ரி யின் 71ஆவது 
ஆணடு விழொழவ முன் னிட்டு, 
சீர ழமக்�பபட்ட �ல் லூ ரி யின் பழழ ழம
யொன �ட்ட டம் பிர ெ மர் மஹிநெ ரொஜ பக்ச
வின் ெழ்ல ழம யில் திறந து ழவக்�பபட்டது.

பொது �ொபபற்ற நிழ்ல யில் பழு ெ ழடந தி ருந தி
ருநெ �ட்ட டம் பொது �ொபபு அழமச் சின் ெழ்ல
யீட் டு டன் இ்லஙழ� �டற்ப ழட யி ன ரொல் 
சீர ழமக்�பபட்டது.  அெற்�ொன உப � ர ணங
�ள மற் றும் கபொருள�ள க�ொளவ ன வுக்�ொ� 
மொத் தி ரம் ்ெர்ஸ்டன் �ல் லூ ரி யின் பொட
சொழ்ல அபி வி ருத் திச் சங�ம் 13 மில் லி யன் 
ரூபொ ழவச் கச்ல விட் டுளளது.                (ப)
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மியொன்ம ரின் 73ஆவது சுெந திர தினத்
தில் இ்லஙழ� ழயச் ்சர்நெ நொன்கு 
கபௌத்ெ மெ கு ரு மொர்�ள மற் றும் ஒரு 
சொெொ ரண நப ருக்கு 'அக்� ம ஹ பன் டிெ' 
என்ற க�ௌரவ மெ அநெஸ்ழெ வழங
கு வ ெற்கு மியொன்மர் ஜனொ தி பதி யு 
வின் ழமணட் தீர்மொ னித் துளளொர்.

கெஹி வழள ஸ்ரீ மஹொ ்பொதி மஹொ 
விஹொ ழர யின், மிஹி ரி கபன்்ன 
்சொபித்ெ ்ெ்ரொ,  �ள னிய ரஜ மஹொ 
வி�ொழர மற் றும் கித் சி ரி ் ம வன் ரஜ 
மஹொ வி�ொ ழர யின்  �்லொ நிதி. க�ொல்
லுப பிட் டி்ய மஹிநெ சன்ஹ ரக் கிெ 
மஹொ ்ெ்ரொ, ஸ்ரீ அம ர புர ெர்ம ர க்ஷி
ெ வம்ச மஹொ நி�ொ ய வின் 
திரி கு ணொ ம்்ல ஆனநெ மஹொ நொ யக்� 
மஹொ ்ெ்ரொ,  ஸ்ரீ க�்ல ய னி வொச,  
அம ர புர மஹொ நி�ொ ய வின், கெொடம் ப
ஹ்ல சந தி ர சிரி மஹொ நொயக்� ்ெ்ரொ 
ஆகி ் யொ ருக்்� அக்� ம ஹ பண டிெ 
பட்டம் வழங�பபட் டுளளது.

அக்� ம ஹ பண டிெ என்பது 
மியொன்மொர் அர சொல் பு�ழ்கபற்ற 
்ெர வொெ கபௌத்ெ பிக் குக்� ளுக்கு 
வழங�பப டும் ஒரு மரி யொ ழெக் கு ரிய 
கபௌத்ெ பட்ட மொ கும்.  அக்� ம ஹ
பண டிெ என்ப ென் கபொருள 'முென்
ழம யொன சிறநெ மற் றும் புத் தி  சொ து ரி
ய மொன ஒரு வர்' என்ப து டன்,  இது 
பொலிச் கசொற்� ளி லி ருநது கபறபபட்
டுளளது.                                     (ப)

25குடும்ெஙகளுக்கு
நுளம்புவழைகள்

யொழ்பபொ ணம், ஜன.13

இ்லஙழ�த் ெமிழ் அர சுக் �ட் சி யின் 
க�ொழும்புக் கிழள யின் துழணத் 
ெழ்ல வர்  திரு மதி. மிதி்லொ 
சிறீ பத்ம நொ ெ னின் நிதி யு ெ வி யில்  
�நெர்ம டம் அர ச டிப பகு தி யில் 
வசிக் கின்ற  வறு ழமக் குட்பட்ட  25 
குடும் பங� ளுக்கு  நுளம்பு வழ்ல �ள 
வழங கி ழவக்�பபட்டன .

அர ச டிப பகு தி ழயச் ்சர்நெ திரு .  
�ன �ன் ஜீவ ெொ ஸின்  ்வண டு ் �ொ
ளுக் கி ணங� ்வ்ல ழணப பிர ் ெச 
சழப உறுப பி னர் �ரு ணொ � ரன்  நொவ  
்ல னின்  ஏற்பொட் டில் நழட கபற்ற இச் 
கசயற்பொட்டில் வட மொ�ொ ண ச ழப
யின் முன்னொள உறுப பி னர் விநென் 
�ன � ரத் தி னம் , ெமிழ் அர சுக் �ட்சி  
உறுப பி னர்� ளொன �ரு ணொ � ரன் 
குணொ ளன்,  ெரங�ன்  ஆகி ் யொர் 
�்லந து க�ொண டி ருநெ னர்.         (ப)
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இளைஞர்களைக்க்கோருகிறோரகிழக்குஆளுநர
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நடவடிக்கைஎடுககுமாறுமககைள்ககைாரிக்கை

முல்ழ்லத் தீவு, ஜன.13

முல்ழ்லத் தீவு  புதுக் கு டி யி ருபபு ்ெவி பு ரம் பகு தி யில் 
�ொட் டு யொ ழன யொல் கபரும் சிர மங�ழள எதிர்
க�ொணடு வரு கின்் றொம் என விவ சொ யி �ள �வழ்ல 
கெரி விக் கின்ற னர்.  

சுமொர் 30 வழர யொன கென்ழன மரங�ள மற் றும் 150 
வழர யொன வொழழ மரங�ள ஆகி யழவ ்நற் று முன் தி
னம் இரவு �ொட் டு யொ ழன � ளொல் அழிக்�பபட் டுள
ளன. கெொடர்ச் சி யொ� ஏற்ப டும் �ொட் டு யொ ழன � ளின் 
கெொல்ழ்ல யொல் விவ சொ யச் கசய்ழ�ழய ்மற்க �ொளள 
முடி யொெ நிழ்ல �ொணபப டு கின்றது என கிரொம மக்�ள 
கெரி விக் கின்ற னர்.

அத் து டன், விவ சொயத்ழெ்ய வொழ்வொ ெொ ர மொ �
க�ொணடு இக் கிரொம மக்�ள வொழ்ந து வ ரும் நிழ்ல
யில், ெமது கிரொ மத் துக்கு மின்சொர இழணபபு இல்ழ்ல 
எனத் கெரி வித்ெ  மக்�ள, ெமது கிரொ மத் துக்கு மின்
சொர இழணப பும் யொழன ் வ லி யும் அழமத்து ெர 
அதி �ொ ரி �ள நட வ டிக்ழ� எடுக்� ்வண டும் என 
்�ொரிக்ழ� விடுத் துளளொர்�ள.                      (ந–19)

திரு ் �ொ ண மழ்ல, ஜன.13

இழள ஞர்� ளின் எதி ர் 
�ொ்லத்ழெ, ெமிழ் அர சி யல்
வொ தி � ளின் கசொநெ அர சி ய
லுக்�ொ� தியொ �ம் கசய்யக் 
கூ டொது என கிழக்கு 
மொ�ொண ஆளு நர் அனு ரொெொ 
ய�ம் பத் கெரி வித்ெொர்.

்நற் று முன் தி னம் வடக்கு 
கிழக் கில் ்மற்க �ொளளப
பட்ட ஹர்த்ெொல் அனுஷ்
டிபபு கெொடர்பொ� ஊட �ங

� ளுக்கு �ருத்து கெரி வித்ெ 
அவர் ்மலும் கெரி விக்ழ�
யில், ெற்் பொ ழெய இழள ஞர்
�ள ெங� ளது வொழ்க்ழ�ழய 
கவற் றி � ர மொ� ஆக் கிக்
க�ொளள முயற் சிக்� ்வண டி
ய ் ெொடு, மொ�ொ ணத் தின் 
அபி வி ருத்தி கசயற்பொ டு �  
ளு டன் ஒன் றி ழணநது 
பய ணிக்� ்வண டும். சிறிய 
நிழன வுச் சின்ன கசயற்பொ டு
� ளுக்�ொ� இழள ஞர்�ள 
ெங� ளின் வொழ்க்ழ� ழயப 

பயன்ப டுத்ெக் கூ டொது. 
இவவொ றொன சிறிய விட யங
�ழள ெமிழ் அர சி யல்வொ தி
�ள ்பொரொட்டங� ளொ� 
மொற் றி வி டு வொர்�ள. இவ வி ட
யத் தில் அர சி யல் ெழ்ல ழம
�ள சிநதித்து கசயற்பட 
்வண டும். இநெ ெமிழ் 
இழள ஞர்� ளின் பங�
ளிபழப நொட் டின் 
முன்்னற்றத் துக்�ொ �ப 
பயன்ப டுத் திக்க �ொளள 
்வண டும்  என்றொர். (ந)
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க�ொழும்பு ்ெசிய மருத் து வ ம ழன யில் 
நிர்மொ னிக்�பபட் டுளள பி.சி.ஆர். பரி ் சொ ெழன 
கூடத் தின் ஊடொ� நொகளொன்றுக்கு 200 பரி ் சொ ெ
ழன �ள ்மற்க �ொளவ ெற்�ொன வொய்பபு 
கிழடத் துளளது என மருத் து வ ம ழனப பணிபபொ
ளர் மருத் து வர் குமொர விக் கி ர ம சிங� கெரி வித் துள
ளொர். 

்நற் றுத் கெொடக்�ம் இநெ பரி ் சொ ெழன நட வ
டிக்ழ� �ள ஆரம்பிக்�பபட் டுளளன. இது வ ழர
யில் க�ொழும்பு ்ெசிய மருத் து வ ம ழன யில் 
முன்கன டுக்�பப டும் பி.சி.ஆர். பரி ் சொ ெழன 
மொதி ரி �ள மருத்துவ ஆய்வ �ம் அல்்லது 
முல்்்ல ரியொ மருத் து வ ம ழனக்கு அனுபபபப டும். 
எனி னும் எதிர்வ ரும் நொள� ளில் 5 மணித் தி யொ ்லங
� ளுக் குள பரி ் சொ ெழன முடி வு �ழள கபற் றுக்
க�ொளள முடி யும். இநெப பரி ் சொ ெழன கூடத்ழெ 
அழமக்� 13 மில் லி யன் ரூபொ கபறு ம தி யொன 
உப � ர ணங�ள திஸ்ஸ டி சில்வொ அழமபபொ லும் 
50 இ்லட்சம் ரூபொ கபறு ம தி யொன பி.சி.ஆர். 
இயந தி ரம் ்ஹமொஸ் நிறு வ னத்ெொ லும் வழங�ப
பட் டுளளது.                                           (வ–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.13

க�ொ்ரொ னொத் கெொற்றொல் உயி ரி ழபப வர்�
ளின் சட ்லங�ள கெொடர் பில் நிபு ணர்� ளொல் 
வழங�பபட்ட அறிக்ழ�ழய மழறத்து 
அர சொங�ம் ெொன் எடுத்ெ தீர்மொ னத்ழெ்ய 
கசயற்ப டுத் திக் க�ொண டி ருக் கி றது. இெ னொல் 
மக்�ள மொத் தி ர மின்றி நொட் டி லுளள நிபு ணர்
� ளும் அதி ருப தி ய ழடந துளள னர் என்று 
நொடொ ளு மன்ற உறுப பி னர் முஜி புர் ரஹமொன் 
கெரி வித்ெொர். 

க�ொவிட் கெொற்றொல் உயி ரி ழபப வர்� ளின் 
சட ்லங�ழள அடக்�ம் கசய்வ ெற்கு ப்ல 
ெரப பி ன ரும் ்�ொரிக்ழ� விடுக்�பபட் டுளள 
்பொதி லும் அர சொங�ம் அவற்ழற 
புறநெள ளி யுளளது. இெ னொல் சர்வ ் ெச 
ரீதி யி லும் இ்லஙழ� யி லுளள மக்�ள 
கெொடர் பில் �வ ழ்ல ப டக் கூடிய நிழ்ல்ய 
உளளது. ெற்் பொ ழெய அர சொங�ம் சி்ல 
வரு டங� ளின் பின்னர் ஆட் சி யி லி ருநது 
கசன்றொ லும் சர்வ ் ெ சத் தின் மத் தி யில் 
இ்லஙழ� மீது நீங�ொெ �ழற்ய �ொணபப
டும். இவவொ றொன கசயற்பொ டு �ள ஏற் றுக்
க�ொளள முடி யொ ெழவ என அவர் ்மலும் 
கெரி வித்ெொர்.                                  (வ–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.13

மக்�ள அதி � மொ� ஒன் று கூ டும் இடங�
ளில் க�ொ்ரொ னொத் கெொற் றுக்�ொன துரிெ 
பரி ் சொ ெ ழன �ழள ்மற்க �ொளவ ெற்கு 
அர சொங�ம் தீர்மொ னித் துளளது.

பல்க பொ ருள அங�ொ டி �ள, மீன் சநழெ �ள 
உள ளிட்ட அதி � ள வொ ் னொர் கசல்்லக் கூ
டிய இடங� ளில் க�ொ்ரொனொ பரி ் சொ ெ
ழன �ள ்மற்க �ொளளபப ட வுளளன. 
இ்ெ ் வழள க�ொழும்பு மொவட்டத் தி லி
ருநது கவளி ் ய றும் ெரப பி ன ருக்�ொ� 11 
இடங� ளில் க�ொ்ரொனொ பரி ் சொ ெ ழன
�ழள ்மற்க �ொள ளும் திட்டம் மீள 
ஆரம்பிக்�பப ட வுளளது என இரொ ணு வத் 
ெள பதி கஜன ரல் ச்வந திர சில்வொ கெரி
வித் துளளொர்.

்மலும், நொட் டுக்கு க�ொண டு வ ரபப டும் 
க�ொ்ரொனொ ெடுப பூ சிழய ஏற் று வ ெற்�ொன 
நட வ டிக்ழ� �ள இரொ ணு வத் தி ன ரின் 
ெழ்ல ழம யில் ்மற்க �ொளளபப ட வுளளன 
என வும் இரொ ணு வத் ெள பதி கெரி வித் துள
ளொர்.                                       (ந–இ)
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உ்ல கில் உளள விமொன நிழ்ல யங� ளில்,  �ட் டு  
நொ யக்� விமொன நிழ்ல ய மும் சு�ொ ெொர 
விதி மு ழற � ழளப ்பணும் விமொன நிழ்ல ய மொ�,  
சர்வ ் ெச விமொன ்சழவ �வுன் சி ்லொல் அங கீ � ரிக்
�பபட் டுளளது.

உ்ல கி லுளள ஆயி ரத்து 200 விமொன நிழ்ல யங� ளில் 
197 விமொன நிழ்ல யங�ழள,  க�ொ்ரொனொ ஆபத்து 
�ொ்லபப கு தி யி லும் மி� வும் பொது �ொபபொன விமொன 
நிழ்ல யங� ளொ �த் ்ெர்வு கசய் துளளது சர்வ ் ெச 
விமொன நிழ்லய �வுன் சில்.  

அெற்� ழம வொ� சர்வ ் ெச விமொன நிழ்லய �வுன்
சில் (ஐ.ஓ.சி) �ட் டு நொ யக்� சர்வ ் ெச விமொன 
நிழ்ல யத் தில் ெர நி ழ்லச் சொன் றி ெழழ கவளி யிட்
டுளளது.

தூய்ழம, கிருமி நீக்�ம், கெொழ்ல நிழ்ல, பணி யொ ளர் 
பொது �ொபபு மற் றும் பய ணி � ளின் ்ெழவ �ள 
கெொடர் பில்  ஆய்வு  கசய்யபபட்டு, சொன் றி ெழ் 
வழங�பபட்டது. விமொன நிழ்ல யம் கெொடர்பொன 
ெர நி ழ்லச் சொன் றி ெழ், ஏற் று மதி ்மம ்பொட்டு அழமச்
சர் சொன � வி டம ்ழ�ய ளிக்�பபட்டது.         (�–இ)
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ஜனொ தி பதி ்�ொத்ெொ பொய ரொஜ பக்ச
வுக்கு மு� நூல் ஊடொ� அவ தூ
றொன �ருத் துக்� ழளப பதி விட்ட 
முஸ் லிம் நபர் ஒரு வர் க�ொழும்பு 
– கெஹி வ ழள யில் ழவத்து ்நற்
றுக் ழ�து கசய்யபபட் டுளளொர். 

கெஹி வழள –  பீற்றர் வீதி ழயச் 
்சர்நெ கமொஹ மட் சபொல் நவ
ஸொட் என்ப வ்ர இவவொறு ழ�து 
கசய்யபபட் டுளளொர். 

க�ொழும்பு பிர ெொன நீதி மன் றில் 
அவர் முன் னி ழ்லபப டுத்ெப 
பட்ட ் பொது அவழர எதிர்வ ரும் 
14 நொள� ளுக்கு விளக்� ம றி ய லில் 
ழவக் கு மொறு உத்ெ ர வி டபபட் டுள
ளது.                              (வ–இ)
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இடியுடன்கூடிய
மழை

பெயயக்கூடும்
க�ொழும்பு, ஜன.13

வடக்கு, வட மத் திய, கென், 
கிழக்கு மற் றும் ஊவொ மொ�ொ
ணங� ளில் அவவப் பொது 
மழழ்யொ அல்்லது இடி யு 
 டன் கூடிய மழழ்யொ கபய்
யக் கூடிய சொத் தி யம் �ொணபப
டு கி றது என வளி மணட ்ல வி
யல் திழணக்� ளம் இன்று 
�ொழ்ல கவளி யிட் டுளள 
வொனிழ்ல அறிக்ழ� யில் 
கெரி வித் துளளது.

நொட் டின் ப்ல பிர ் ெ சங� ளி 
 லும் இன்று பி.ப. ஒரு மணிக்
குப பின்னர் மழழ்யொ அல்
்லது இடி யு டன் கூடிய 
மழழ்யொ கபய்யக்கூடிய 
சொத் தி யம் �ொணபப டு கின்றது 
என வும் சி்ல இடங� ளில் 50 
மி.மீ க்கும் அதி � மொன ஓர ளவு 
ப்லத்ெ மழழ வீழ்ச் சி யும் எதிர் 
பொர்க்�பப டு கின்றது என் றும் 
குறிப பி டபபட் டுளளது. (ச–இ)

�்ன டிய அர சொங�ம் ழெபக பொங
�ழ்ல முன் னிட்டு ெமி ழ் கமொழிழய 
யும் ெமி ழர்� ழள யும் கபரு ழமபப
டுத் தும் வழ� யில் ெமிழ்க மொ ழி யில் 
அஞசல் ெழ்லழய கவளி யிட் டுள
ளது.                                  (ச–இ)

கசிப்பு 
வைத் தி ருந்தா ரென
ஒரு ைர் வகது
க�ொடி �ொ மம், ஜன.13

க�ொடி �ொ மம் கபொலிஸ் 
பிரி வுக்கு உட்பட்ட எரு வன் 
பகு தி யில் 750 மில்லி லீற்றர் 
�சிபபு ழவத் தி ருநெ 
குற்றச்சொட் டில் நபர் ஒரு வர் 
க�ொடி �ொ மம் கபொலி ஸொ
ரொல் ்நற்று கசவவொய்க் 
கி ழழம ழ�து கசய்யபபட்
டுள ளொர்

்ம்ல தி� விசொ ர ழண �ழள 
்மற்க �ொணடு வரும் கபொலி
ஸொர் குறித்ெ நபழர நீதி மன்
றத் தில் முற்ப டுத் து வ ெற்�ொன 
நட வ டிக்ழ� �ள ்மற்க �ொள
ளபப டு கின்றன எனத் கெரி
வித்ெ னர்.               (ந–159)

மன்னொர் ்ெவன் பிட்டி ்றொமன் �த்் ெொ லிக்� ெமிழ் �்ல வன் பொட சொ ழ்ல
யில் �ல்வி �ற் கும் 155 மொண வர்� ளுக் கும், முல்ழ்லத் தீவு பொலி ந �ர் ம�ொ 
வித் தி யொ ்ல யத் தில் �ல்வி �ற் கும ்160  மொண வர்� ளுக் கும ் �ற்றல் உப � ர ணங
�ள சுவிஸ் சிறி மு ரு �ன் ஆ்ல யத் தின் நிதி உெ வி யு டன் ்நற்று வழங�பபட்
டுளளன.

சுற்றுலாவிகளுககானதிட்டம்இல்ல
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சுற் று ்லொப பய ணி � ளுக்�ொன முழற
யொன ்வழ்லத் திட்டம் அமுல்ப டுத்
ெபப டொ வி டில் க�ொ்ரொ னொத் ெடுபபு 
நட வ டிக்ழ� � ளி லி ருநது வி்ல கு  
வ ெற்கு கபொதுச் சு�ொ ெொர பரி ் சொ ெ
�ர்�ள சங�ம் தீர்மொ னித் துளளது.  
இது கெொடர் பில் சங�த் தின் ெழ்ல வர் 
உப புல் ்ரொஹண .கெரி வித் துளள
ெொ வது, 

நொட் டுக் குள வரு ழ� ெ ரும் கவளி
நொட்டு சுற் று ்லொப பய ணி �ள, சு�ொ
ெொர ஆ்்லொ ச ழன � ளுக்கு அழமய 
சுற் று ்லொப பய ணங�ழள ்மற்க �ொள
வ ெற்�ொன முழற யொன ்வழ்லத் திட்
டம் ஒன்ழற விழர வில் அமுல்ப டுத்ெ 
்வண டும். இல்ழ்ல ் யல் நொடு 
ெழு விய ரீதி யில் க�ொ்ரொனொ ழவரஸ் 
ஒழிப புச் கசயற்பொ டு � ளில் இருநது, 
அடுத்ெ இரு வொரங�ள வி்ல கி யி ருக்�, 
கபொதுச் சு�ொ ெொ ரப பரி ் சொ ெ �ர்�ள 

தீர்மொ னித் துளள னர்.  சு�ொ ெொர 
வழி மு ழற � ழளப பின்பற்றொ ம லும், 
கபொதுச் சு�ொ ெொ ரப பரி ் சொ ெ �ர்�
ளின் �ண�ொ ணிப பின் கீழ் இன் றி யும் 
கவளி நொட்டு சுற் று ்லொப பய ணி �ள 
ெனி ழமபப டுத்ெல் சட்ட விதி �ழள 
மீறி யுளள னர்.  

இெ னொல் ெனி ழமபப டுத்ெல் சட்டத்ழெ 
�ழடபப டிக் கு மொறு மக்� ளுக்கு ஆ்்லொ  
சழன வழங� முடி யொ துளளது என்
றொர்.                                  (வ–இ)
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அமைச்சரமைஅங்கீகாரை்
க�ொழும்பு, ஜன.13

நியொ ய மற்ற ரீதி யில் கெொழி ்லொ ளர்
�ள பணி யி லி ருநது இழட நி றுத்ெப
பட்டொல் அவர்� ளுக்கு வழங�ப
பட ்வண டிய இழப பீட் டுத் 
கெொழ�ழய 25  ்லட்சம் ரூபொ 
வழர யில் அதி � ரிக்�த் தீர்மொ  
னிக்�பபட் டுளளது.  இது கெொடர்
பொ� கெொழில் உற வு �ள அழமச்சர் 
நிமொல் சிறி பொ்ல டி சிவவொ சமர்ப
பித்ெ ்யொச ழனக்கு அழமச்ச ரழவ 
அஙகீ �ொ ரம் வழங கி யுளளது. 

கெொழி ்லொ ளர்� ளின் கெொழில் 

முடி வு றுத்ெல் சட்ட ஏற்பொ டு � ளுக்
� ழமய, கெொழி ்லொ ளர்� ளின் 
்சழவழய முடி வு றுத் தும் ்பொது 
அவர்� ளுக்கு கசலுத்ெ ்வண டிய 
நட்ட ஈ ட்டுத் கெொழ�ழய தீர்மொ னிபப  
ெற்�ொன சூத் தி ர கமொன்று அறி மு
�பப டுத்ெபப ட வுளளது. 
கெொழி ்லொ ளர்�ள பணி பு ரிநெ 
�ொ்லத்ழெ �ருத் திற்க �ொணடு இநெ 
கெொழ� தீர்மொ னிக்�பப ட வுளளது. 
ெற்் பொது உயர்நெ பட்ச நட்ட ஈட்
டுத் கெொழ� யொ� 12  ்லட்சத்து 50 
ஆயி ரம் ரூபொ உளளழம 
குறிப பி டத்ெக்�து.            (வ–இ)
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நொட் டில் க�ொ்ரொ னொத் ெடுப பூ
சிழய ஏற் றும் முெ ்லொ வது ெரப பி ன
ரொ� சுவ கச ரிய அம்பு ்லன்ஸ் 
அலு வ ்ல� உத் தி ் யொத்ெர்�ள 
தீர்மொ னிக்�பபட் டுளள னர்.

க�ொ்ரொ னொத் கெொற்ழற ஒழிக் கும் 
கசயற்பொட் டில் சுவ கச ரிய அம்பு
்லன்ஸ் அலு வ ்ல� உத் தி ் யொ �த்ெர்
�ள முன் னின்று கசயற்ப டு கின்ற
னர் என ஆரம்ப சு�ொ ெொர பரொ ம
ரிபபு, கெொற் று ் நொய் மற் றும் 
க�ொவிட்19 ்நொய் �ட் டுபபொட்டு 
இரொ ஜொங� அழமச்சர், வி்சட 
ழவத் திய நிபு ணர் சுெர்்ஷனி 
கபர்னொண் டொ புள்ள கெரி வித்
துளளொர்.

297 அம்பி யூ ்லன்ஸ் வண டி � ழளக் 
க�ொணட சுவ கச ரிய ்சழவ யில் 
ஆயி ரத்து 399 ஊழி யர்�ள �ட ழம
யொற் று கின்றழம 
குறிப பிடத்ெக்�து.                                 
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்ெொட்டப பொட சொ ழ்ல �ழள ்மம் ப
டுத் து வ ெற்கு �ம் பனி நிர்வொ �த் தின் 
கீழி யங கும் ்ெொட்டக் �ொணி �ழள 
ஒதுக் கு வ ெற்�ொன அங கீ �ொ ரத்ழெ 
அழமச்ச ரழவ வழங கி யுளளது. 7 
மொவட்டங� ளில் �ொணபப டும் 354 
்ெொட்டப பொட சொ ழ்ல �ழள ்மம் ப
டுத்ெ அர சொங�த் துக்கு கசொநெ மொன 

்ெொட்டங� ளில் குழறநெ பயன்பொட்
ழடக் க�ொணட �ொணி � ளில்  2 ஏக்�ர் 
�ொணிழய ஒதுக்கி வழங� 2018 ஆம் 
ஆணடு ஏபரல் மொெம் 10 ஆம் தி�தி 
நழட கபற்ற அழமச்ச ர ழவக் கூட்டத்
தில் தீர்மொ னிக்�ப பட்டது.  இவற்ழற 
விட ்மலும் 491 பொட சொ ழ்ல �ள 
அபி வி ருத்தி கசய்ய ்வண டிய நிழ்ல  
யில் �ொணபப டு கின்றன. இவற் றுக்� 

உயர்நெ  பட்சம் 2 ஏக்�ர்  �ொணி 
ஒதுக்�பபட ்வண டி யுளளது. அெற் 
�ழமய, இப பொட சொ ழ்ல � ளுக்கு ் ெொட்
டக் �ம் ப னி � ளின் நிர்வொ  �த் தின் 
கீழுளள அர சொங�த் துக் குச் கசொநெ
மொன ்ெொட்டங� ளில் �ொணி �ழள 
ஒதுக் கு வ ெற்கு �ல்வி அழமச்சர் சமர்ப 
பித்ெ ்யொச ழனக்கு அழமச்ச ரழவ 
அங கீ �ொ ரம் வழங கி யுளளது. (வ–இ)


