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்சாநத பு ரை் கிரா ைை்
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கிளி கநொசசி, ஜன. 15
நில அ் யை � ளின பிர �ொ ரம் முல்யலத் 
தீவு மொைட்டத் தி னுள ளும், நிர்ைொ� 
ந்ட ை டிக்ய� � ளில் கிளி கநொசசி மொைட
்டத் தி னுள ளும் ்சொநே பு ரம் கிரொ மம் 
உள் ்டங கு ை ேொல் எதிர்�ொ லத் தில் 
பிரச சி யன �ள எழ லொம். எதிர்�ொ லத்
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யொழபபொ ணம், ஜன. 15
நல் லூர் பிர தே்ச ்சயப யின 
இநே ஆண் டுக்�ொன ைரவு 
க்சல வுத் திட்டத் துக்கு 
ஆே ர ைொ� 13 உறுப பி னர்�
ளும், எதி ரொ� 2 உறுப பி னர்
� ளும் ைொக்� ளித்ே னர். 
இே னொல் 11 தமல தி� 
ைொக் கு � ்ொல் ைரவு  க்சல
வுத் திட்டம் 

நிய்ற தை றி யது. ைரவு 
க்சல வுத் திட்டம் ேவி ்சொ
்ர் ப.மயூ ர னொல் இன
ய்றய தினம் ்சயப யில் 
முனயைக்�பபட்டது.
20 உறுப பி னர்�ய்க் 
க�ொண்்ட நல் லூர் பிர தே்ச 
்சயப யில், ைரவு க்சல வுத் 
திட்டத் துக்கு ஆே ர ைொ� 13 
உறுப பி னர்� ளும், எதி ரொ� 

இரண்டு உறுப பி னர்� ளும் 
ைொக்� ளிக்�, மூனறு உறுப
பி னர்�ள நடு நியல ைகித்ே
னர். அத்த ேொடு முனனொள 
ேவி ்சொ ்ர் உடப்ட 
இரண்டு உறுப பி னர்�ள 
அமர் பில் �லந து க�ொள்
வில்யல. ேமிழத் தேசி யக் 
கூட்ட யமப பின 
பங�ொ ளிக் �ட சி �

வவுனியாவில்
மமலும்
16மேருககு
ததாற்று
ைவுனியொ, ஜன. 15
ைவுனியொ ந�ரப 
பகுதி�ய்ச த்சர்நே 16 
தபருக்கு க�ொதரொனொ 
கேொற்று இனய்றயதினம் 
உறுதி க்சயயபபட 
டுள்து. ைவுனியொ 
ந�ர வியொபொர 

சுடர்ஒளி ்ாெகர்களுக்கு...
சுடர்ஒளி மாலைத் தினசரி புதிய பரிணாமத்்தாடு பல்சுலை அமசங்க்�ாடு ்மலும மமருகூடடபபடட ைடிவில் உங்கள் 
்கரங்களில் தை� இருக்கின்றது. அதற்குரிய பூர்ைாங்கப பணி்கல� ்மற்ம்காள்�்ைண்டி உள்�தால் தற்்காலி்கமா்க சிை 
தினங்கள் உங்கள் அபிமான சுடர்ஒளி இனறு முதல் மைளிைராது எனபலத அறியத் தருகின்்றாம. ஆசிரியர்
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யொழபபொ ணம், ஜன. 15
யொழபபொ ணப பல்� யலக்� ழ �த் தில் இடித்ே ழிக்�பபட்ட 
இ்டத் தில் புதி ேொ� நிர்மொ ணிக்�பப ்ட வுள் முள ளி ைொயக் 
�ொல் நியன வுத் தூபிக்�ொன அத் தி பொ ரம் அயமக் கும் 
பணி �ள இனறு ஆரம்பிக்�பபட டுள்ன. பல்� 2
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எம்.பிககைள்
எவருககும்
ததாற்று
இல்்லயாம்!
க�ொழும்பு, ஜன.15
நொ்டொ ளு மன்ற உறுப பி
னர்�ள சில ருக்கு 
தநற் று முன தி னம் பி.சி.
ஆர். பரி த்சொ ேயன 
ந்டத்ேபபட்டது.
இேனபடி 15 உறுப பி
னர்� ளின பரி த்சொ ேயன 
முடி வு �ள 
அறி விக்�பபட
டுள்ன. இைர்�

்கச்ச தீவு ஒபபெநதமத மீறுை்

ÖéºçïçB ïõ½Ým
ï®©AÂØïV½ ¼ÃV«Vâ¦D
இரா வமஸ் ரம் மீன ்ர்கள் ெ் தம்

இரொ தமஸ்ை ரம், ஜன. 15
ேமி ழ� மீன ைர்� ளின ப்ட கு �ய் இலஙய� அரசு, அர சு  
்ட யம யொக் கி ய ேற்கு எதிர்பபுத் கேரி விக் கும் விேத் தி லும், 
�ச்சத் தீவு ஒபபநேத்யே இலஙய� அரசு மீறு ையே 
�ண் டித் தும் இரொ தமஸ்ை ரம் மீன ைர்�ள எதிர்ை ரும் 
23ஆம் தி�தி ேமது மீன பிடி ப்ட கு � ளில் �றுப புக் 
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மனனொர், ஜன. 15
மனனொர் மொைட்ட கபொது மருத் து ை ம யன யில் 
க�ொதரொனொ உறுதி க்சயயபபட்ட ைர், அங கி ருநது ேப பிச 
க்சன்ற நியல யில் பொது �ொபபு ேரப பி ன ரொல் ம்டக்கி 
பிடிக்�பபட டுள்ொர். மனனொர் மொைட்ட கபொது 
மருத் து ை ம யன யின ேனி யமபப டுத்ேல் விடு தி யில் 

Öéºçïl_ \M> cöç\
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மனித உரி மம கள் கணககா ணிப்ப கம் கவமை
க�ொழும்பு, ஜன. 15
இலஙய� யில் சிறு பொனயமச ்சமூ �ம் அச சு
றுத்ேல்�ய் எதிர்க �ொளை ேொ�, மனிே 
உரி யம �ள �ண்�ொ ணிபப �த் தின 

காணா மல ஆக்கப்்டவ டார்
ெஙகஙகள் ்லி யு றுத்து

ÖéºçïÂz  ØÃV®©AÂíÅKÂz
ïVé ¶kïVÄD kwºïÂí¦Vm

கிளி சநாச்சி, ஜன ்ரி 15

எநத ச்ாரு புதிய தீர்மா னஙக ளும், ச்ாறுப்புக் 
கூரற்ல நறட மு றைப்் டுத் து ்து சதாடர்்ாக 

இ்லஙறகக்கு கா்ல அ் கா ெத்றத ்ழஙகக் கூடாது. 
அநதத் தீர்மா ன மா னது இ்லஙறக அரறெ ெர்் வதெ 
குறை வி யல நீதி மன்ைத் தின் முன் அல்லது விவெ ட மாக 
நிறு ்ப்்டட ெர்் வதெ தீர்ப்்ா யத் தின் முன்சகாணடு 
சென்று நிறுத்த உத் வ்ண டும ்என்று ்டக்கு கிழக்கு 
்லிநது காணா மல ஆக்கப்்டவ டா ரின் உை வு  
க ளின் ெஙகம் வ்ண டு வகாள் விடுத் துள்ைது.

கைட்டுநாயககைாவின்
ோதுகைாப்பு
இறுககைப்ேடும்
ோதுகைாப்பு

க�ொழும்பு, ஜன. 15
�டடுநொயக்� பண்்டொரநொயக்� 
்சர்ைதே்ச விமொன நியலயத்தின 
பொது�ொபயப தமலும் 
உறுதிபபடுத்துைேற்�ொ� 2
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கஜனிைொ மனிே உரி யம �ள தபர யை யில் இ்டம் கப ்ற வுள் 
இலஙய� கேொ்டர்பொன தீர்மொ னம் கேொ்டர் பில் ஐ.நொ. மனிே உரி யம
�ள ஆயண யொ ்ர் மற் றும் இயண ேயலயம நொடு � ளுக் கும் அனுப
பிய �டி ேத் தில் அைர்�ள இநேக் த�ொரிக்ய�யய விடுத் துள் னர். 
இது கேொ்டர்பொன ஊ்ட � வி ய லொ ்ர் ்சந திப பும் கிளி கநொச சி யில் 
இனறு இ்டம் கபற்்றது. ்சங�த் ேயலவி �லொ ரஞ சினி  இது கேொ்டர்
பில் கேரி வித்ே ேொ ைது:          
எநே கைொரு புதிய தீர்மொ னங� ளும், கபொறுப புக் கூ்றயல நய்ட மு
ய்றபப டுத் து ைது கேொ்டர்பொ� இலஙய�க்கு �ொல அை �ொ ்சத்யே ைழங
�க் கூ்டொது. அநேத் தீர்மொ ன மொ னது இலஙய� அரய்ச ்சர்ை தே்ச 
குற்்ற வி யல் நீதி மன்றத் தின முன அல்லது வித்ச ்ட மொ� நிறு ைபபட்ட 
்சர்ை தே்ச தீர்பபொ யத் தின முன க�ொண்டு க்சனறு நிறுத்ே உேை 
தைண் டும். இலஙய�க்கு �ொல அை �ொ ்சம் ைழங கு ை ேொ னது அேயன 
ேண்்ட யன யி லி ருநது ேப பிக்� ைழி க்சயை து ்டன, இலஙய� அர சின 
க�ொடு யம யொன ்சட்டங� ்ொ லும் ேமி ழர் ேொய� பிர தே ்சங� ளில் 
நியல க�ொண் டுள் இலஙய� இரொ ணுை பிர ்சனனத்ேொ லும் ேமிழ 
மக்� ளுக்கு எதி ரொன ைன மு ய்ற � ளுக் கும் இது ைழி ்ச யமக் கும்.
இலஙய� யில் நீண்்ட �ொல மொ� புயர தயொ டிக்க �ொண் டி ருக் கும் 
ேமிழத் தேசிய பிரச சி யனக்கு தீர்வு �ொணும் ைய� யில் நிரநேர அர சி
யல் தீர்வு ஒன றுக்�ொ� ்சர்ை தே ்சத்ேொல் ஒழுங� யமக்�பப டு ை தும், �ண்
�ொ ணிக்�பப டு ை து மொன ஒரு ்சர்ை ஜன ைொக்க� டுபயப ந்டத்தி 
இலஙய� அர ்சொல் ேமிழ மக்� ளுக்கு எதி ரொ� இயழக்�பப டும் க�ொடு
யம �ள மீ் வும் நய்ட கப ்றொ தி ருக்� உறு திபப டுத்ே தைண் டும். 
நிரநேர அர சி யல் தீர்வு ஒன றில்லொ யம யொல் ேமிழ மக்� ளுக்கு எதி
ரொன ைனக �ொ டு யம �ள 50 ஆண் டு � ளுக்கு தமலொ� 1958, 1977, 
1983, 2009ஆம் ஆண் டு � ளில் திரும்ப திரும்ப தமற்க �ொள்பப டு ை
ேற்கு முக் கிய பங� ளிபபு க்சய துள்து.
தபொரில் �ண ைர்�ய் இழநே 90 ஆயி ரம் ேமிழ கபண்� ளின நியல 
கேொ்டர்பொ�, குழநயே �ள உளப்ட �ொணொ மல் ஆக்�பபட்ட ைர்�ய் 
�ண்்ட றி ேல் கேொ்டர்பொன நியலபபொ டு �ள, ேமிழ அர சி யல் ய�தி �
ளின நியல கேொ்டர்பொ�, பல்தைறு ைய� யொன நில அப � ரிபபு, 
இரொ ணுை பிர ்சனனம் மற் றும் ்சர்ை தே்ச குற்்றங�ள கேொ்டர்பொன 
கபொறுபபுக் கூறு ேல் ்சம் பநே மொன ந்ட ை டிக்ய� �ள கேொ்டர்பொன 
அறிக்ய�யய ஐ.நொ. மனிே உரி யம �ள அலு ை ல �த் தி லி ருநது ஒவ
கைொரு ஆறு மொேத் துக்கு ஒரு முய்ற கபற் றுக்க �ொள் தைண் டும், 
எனறு கேரி வித் துள்ொர்.                                                   (ஒ,6)

ÖéºçïÂz....
யலக்� ழ� மொண ைர்�ள இேயன முனகன டுத் துள் னர்.  யொழபபொ ணப 
பல்� யலக் �ழ �த் தில் அயமக்�பபட டி ருநே முள ளி ைொய�ொல் நியன வுத் 
தூபி �்டநே 8ஆம் தி�தி இரவு பல்� யலக்� ழ� நிர்ைொ �த்ேொல் இடித்து 
அழிக்�பபட டி ருநேது. பல்� யலக்� ழ� மொண ைர்�ள, அர சி யல் 
பிர தி நி தி �ள மற் றும் கபொது மக்�ள இயணநது கேொ்டர் எதிர்ப புப 
தபொரொட்டத்யே முனகன டுத் தி ருநே னர். சில மொண ைர்�ள உணவு 
ேவிர்பபு தபொரொட்டத்யே யும் முனகன டுத்ே னர்.
மொண ைர்� ளின தபொரொட்டத் துக்கு பல இ்டங� ளி லி ருந தும் ஆே ரவு 
கபரு கி ய ேொல் தூபி இடித்து அழிக்�பபட்ட அதே இ்டத் தில் மீண் டும் 
தூபி அயமபப ேற்கு மொண ைர்� ளின பங கு பற்்ற தலொடு துயண தைநேர் 
தபரொ சி ரி யர் சி.சிறீ ்சற் கு ண ரொ ்சொ ைொல் �்டநே 11ஆம் தி�தி அடிக்�ல் 
ந்டபபட்டது. இே யனத் கேொ்டர்நது இனறு அத் தி பொ ரம் தபொடும் பணி
�ள ஆரம்பிக்�பபட டுள்ன.                                               (ஒ,20)
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நியலயங� ளில் பணி யொற் று ப ைர்�
ளுக்கு பி.சி.ஆர். பரி த்சொ ே யன �ள 
முனகன டுக்�பபட்டன. ஒரு பகுதி 
முடி வு �ள இனறு �ொயல கைளி யொ
கின.
அதில் ைவு னியொ ந�ர வியொ பொர 
நியல யங� ளில் பணி பு ரி யும் 16 
தபருக்கு கேொற்று உறுதி க்சயயப
பட்டது.
இைர்� ளு ்டன த்சர்த்து, ைவு னியொ 
ந�ர் பகு தி யில் �்டநே ஒரு ைொரத்
தில் மொத் தி ரம் 170 கேொற்்றொ ்ர்�ள 
அய்ட யொ ்ம் �ொணபபட
டுள் னர்.
இதே தைய் ைவு னியொ ந� ரபப கு
தி � ய்ச த்சர்நே தமலும் 500 
தபரின பி.சி.ஆர். முடி வு �ள 
கிய்டக்�பகபற்்ற பினனர் ந� ரின 
மு்டக்�ம் ே்ர்த்ேபப ்ட லொம் 
எனறு பிரொந திய சு�ொ ேொர த்சயை
�ள பிர திப பணிபபொ ்ர் மத�ந தி
ரன கேரி வித்ேொர்.          (ஒ,110)

வவுனியாவில்...
ளில் எை ருக் கும் க�ொதரொ னொத் கேொற்
றில்யல எனறு அறிக்ய� யில் கேரி விக்
�பபட டுள்து.                (்ற–இ)

எம்.பிககைள்....

த்சர்க்�பபடடு சிகிசய்ச கபற் று ை ரும் 
க�ொதரொனொத் கேொற்்றொ ் ருக்கு உே வி
யொ� அை ரது ம�ன விடு தி யில் ேங கி  
யி ருந துள்ொர்.
ம� னுக்கு தமற்க �ொள்பபட்ட அன டி
ஜன பரி த்சொ ே யன யினத பொது கேொற்று 
உறுதி க்சயயபபட்டது.
இேயன அறிநே ம�ன, தநற்று வியொ
ழக் கி ழயம மதி யம், மனனொர் மொைட்ட 
கபொது மருத் து ை ம யன யின ேனி யமபப
டுத்ேல் விடு தி யில் இருநது ேப பிச க்சன
றுள்ொர்.
துரிே ந்ட ை டிக்ய� �ய் மருத் து ை
மயன நிர்ைொ �ம் தமற்க �ொண்்டது. 
பொது �ொபபு ேரப பி ன ரின உே வி யு ்டன 
மனனொர் எழுத் தூர் பகு தி யில் யைத்து 
தநற்று மொயல அைர் ம்டக் கிப பிடிக்
�பபட்டொர். அையர சிகிசய்சக்கு 
அனுபப ந்ட ை டிக்ய� எடுக்�பபட டுள
்து.                                         (ஒ,இ)
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கேற்�ொ சி யப பணிபபொ ்ர் மீனொக்சி �ங
குலி கேரி வித் துள்ொர்.
இது கேொ்டர் பில் கைளி யி ்டபபட டுள் 
அறிக்ய� யில், இலஙய� யின ேற்த பொ யேய 
மனிே உரியம நியலயம மி� வும் தமொ்ச ம
ய்டந துள்து. நொட டின சிறு பொனயம 
்சமூ �த் தி னர் பொகு பொடய்ட யும் அச சு றுத்
ேல்� ய் யும் எதிர்க �ொள கின்ற னர். சிறு
பொனயம ்சமூ �த் தி னதர க�ொதரொ னொயை 
திட்ட மிடடு பரபபி ைரு கின்றனர்௺னசுமத்
ேபப டும் கபொயயொன குற்்றச்சொட டு �ள 
கேொ்டர் பில் எவ விே ந்ட ை டிக்ய� யும் 
எடுக்� வில்யல. அரசு துஷபிர தயொ  �ங�
ளுக்கு எதி ரொ� குரல் க�ொடுக்� தைண் டும் 
எனப து ்டன, கபொறுப புக் கூ ்றல், ்சொட சி
�ய் பொது �ொத்ேல் கேொ்டர் பில் பிதர ர
யண கயொனய்ற க�ொண்டு ைர தைண் டும் 
என றும் அநே அறிக்ய� யில் கூ்றபபட 
டுள்து.                               (ஒ,இ)
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தில் எல்யல மீள நிர்ணய குழு வு ்டன ஆரொயநது, ்சொநே பு ரம் கிரொ
மத்யே கிளி  கநொசசி மொைட்டத் து ்டன இயணக்� ந்ட ை டிக்ய� 
எடுக்�பப டும். இவைொறு கிளி கநொசசி மொைட்டச க்சய லர் திரு மதி 
ரூப ைதி த�தீஸ்ை ரன கேரி வித்ேொர்.
முல்யலத் தீவு மொைட்டத் தின ஒட டு சுட்டொன பிர தே்ச க்சய லர் 
பிரி யைச த்சர்நே அதி �ொ ரி � ்ொல் ்சொநே பு ரம் கிரொ மத் தின பல 
பகு தி �ள �்டநே ைொரத் தில் ஒளிபப ்டம் எடுக்�பபட டி ருநேன. இநே 
நியல யில் ஒட டு சுட்டொன பிர தே்ச க்சய ல� பணி யொ ்ர்�ள �ொணி 
ஆை ணங�ய் ைழங கு ை ேற்�ொ� ்சொநே பு ரம் கிரொ மத் தின கபொது 
தநொக்கு மண்்ட பத் துக்கு இனறு ைருய� ேந துள் னர். மக்� ய் யும் 
அயழத் துள் னர். மக்�ள �டும் எதிர்பயப கைளி யிட டுள் னர்.
'இனறு ையர அயனத்து நிர்ைொ� ந்ட ை டிக்ய� � ளும் �யரச சிப 
பிர தே்ச க்சய ல �த்யே யும், கிளி கநொசசி மொைட்டச க்சய ல �த்யே
யுதம அணுகி ைரு கினத ்றொம். முல்யலத் தீவு மொைட்டத் தின ஒட டு சுட
்டொன பிர தே்ச க்சய லர் பிரி வுக் குள எமது கிரொ மத்யே உள் ்டக் கு
ையே ஏற் றுக் க�ொள் முடி யொது' எனறு மக்�ள கேரி வித்ே னர்.  
'நில அ்யை ையர ப ்டத் தினபடி ்சொநே பு ரம் கிரொ மம் முல்யலத் தீவு 
மொைட்டத் துக் குள ைரு கின்றது. மக்�ள நிர்ைொ� ந்ட ை டிக்ய� �ய் 
கிளி கநொசசி மொைட்டத் து ்டன தபணி ைரு கின்றொர்�ள. �ொணி ஆை
ணங�ய் மொத் தி ரதம நொம் ைழங கு கினத ்றொம். ஏயனய ந்ட ை டிக்ய�
�ள ைழ யம தபொனறு கிளி கநொசசி மொைட்டத் து ்ட தனதய இருக் கும்' 
எனறு ஒட டு சுட்டொன பிர தே்ச க்சய ல �த் தி னர் கேரி வித்ே னர்.
'்சொநே பு ரம் கிரொ மம் முல்யலத் தீவு மொைட்டத் தின எல்யலக் குள 
ைரு கின்ற யம யொல் �ொணி ஆை ணங�ய் மொத் தி ரதம முல்யலத் தீவு 
ஒட டு சுட்டொன பிர தே்ச க்சய ல �ம் ைழங கு ை ேற்�ொன ந்ட ை டிக்ய� 
தமற்க �ொள்பபட டுள்து. ஏயனய ந்ட ை டிக்ய�ள கேொ்டர்ந தும் 
கிளி கநொசசி மொைட்டத் து ்டன இருக் கும். ஆனொ லும் இது நிர்ைொ� 
ந்ட ை டிக்ய� � ளில் குழபபத்யே எதிர்�ொ லத் தில் ஏற்ப டுத்ே லொம். 
எதிர்�ொ லத் தில் எல்யல மீள நிர்ணய குழு வு ்டன தபசி முழு யம யொ� 
்சொநே பு ரத்யே கிளி கநொசசி மொைட்டத் து ்டன இயணபப ேற் கு ரிய 
ந்ட ை டிக்ய� தமற்க �ொள்பப டும்' எனறு கிளி கநொசசி மொைட்டச 
க்சய லர் கேரி வித்ேொர். (ஒ,6,214)
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க�ொடி ஏற்றி �ச்சத் தீவு தநொக் கிச 
க்சனறு தபொரொட்டம் ந்டத்ே வுள்
ேொ� இரொ தமஸ்ை ரம் மீனை ்சங�ம் 
அறி வித் துள்து.
'இலஙய� �்டற்ப ய்ட யி ன ரொல் சிய்ற 
பிடிக்�பபடடு அர சு ்ட யம யொக்�ப
பட்ட பல இலட்ச ரூபொ கபறு ம தி
யொன ப்ட கு �ய்  உ்ட ன டி யொ� 
விடு விக்�க் த�ொரி யும், 1976ஆம் 
ஆண்டு க்சயது க�ொள்பபட்ட 
�ச்சத் தீவு ஒபபநேத் தினபடி �ச்சத் தீவு 
பகு தி யில் ேமி ழ� மீன ைர்�ளுக்கு மீன 
பிடிக் கும் உரியம உண்டு எனபயே 
ைலி யு றுத் தி யும் அயே யும் மீறி 
அநேப பகு தி � ளில் மீன பிடிக் கும் 
ேமி ழ� மீன ைர்�ய் இலஙய� 
�்டற்பய்ட ய�து க்சயையே �ண்
டித் தும் பொரம் பொ ரிய இ்டத் தில் 
ேமி ழ� மீன ைர்�ள மீன பிடிக் கும் 
உரி யமயய மீட டுத்ேர ைலி யு றுத் தி
யும் எதிர்ை ரும் 23ஆம் தி�தி இரொ
தமஸ்ை ரத் தில் உள் ப்ட கு �ள 
அயனத் தி லும் �றுப புக் க�ொடி �ய் 
�டடி �ச்சத் தீவு தநொக்கி பய ணித்து 
தபொரொட்டம் ந்டத்ே வுளத ்ொம்' 
எனறு இரொ தமஸ்ை ரம் மீன ைர் 
்சங�த் தில் தநற் றுத் தீர்மொ னம் 
நிய்ற தைற்்றபபட டுள்து. (ஒ,இ)
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பயிற்றுவிக்�பபட்ட 20 தமொபப 
நொய�ள இனறு கைளளிக்கிழயம 
முேல் உத்திதயொ�பூர்ைமொ� 
பொது�ொபபு ந்டைடிக்ய��ளில் 
ஈடுபடுத்ேபபட்டன. பயணப 
கபொதி�ள எனத் கேரிவித்து 
பயணி�்ொல் இர�சியமொன 
முய்றயில் க�ொண்டு க்சல்லபப்டக் 
கூடிய கைடிகபொருள�ள மற்றும் 
தபொயேபகபொருள�ள எனபைற்ய்ற 
இனங�ொண்பேற்�ொ� இநே நொய�ளுக்கு 
அஸ்கிரியவிலுள் இலஙய� 
கபொலிஸ் பயிற்சி பொ்ட்சொயலயில் 
பயிற்சியளிக்�பபடடுள்து. 
இேற்�ொ� 22 மில்லியன ரூபொ 
நிதியய இலஙய� விமொன த்சயை 
அதி�ொர்சயப ைழஙகியுள்து. (ஒ,இ)

கைட்டுநாயககைாவின்...

்ொன இலஙய� ேமிழ அரசுக் �ட சி யயச த்சர்நே மூனறு 
உறுப பி னர்�ள நடு நியல ைகிக்�, கரதலொ யைச த்சர்நே 
இரண்டு உறுப பி னர்� ளும் ஆே ர ைொ� ைொக்� ளித்ே னர்.
ேமிழத் தேசிய மக்�ள முனன ணி யின மூனறு உறுப பி னர்�ள 
ஆே ர ைொ� ைொக்� ளிக்�, இரண்டு உறுப பி னர்�ள எதிர்த்து 
ைொக்� ளித்ே னர்.
ஈழ மக்�ள ஜன நொ ய�க் �டசி, ஐக் கிய தேசி யக் �டசி, ேமி ழர் 
விடு ேயல கூட்டணி மற் றும் சுதயசய்சக் குழு உறுப பி னர்�ள 
ைரவு க்சல வுத் திட்டத் துக்கு ஆே ர ைொ� ைொக்� ளித்ே னர். 
இேன மூலம் ்சயப யின ைரவு க்சல வுத் திட்டம் கபரும்
பொனயம உறுப பி னர்� ளின ஆே ர வு ்டன நிய்ற தைற்்றப 
பட டுள்து.

ேமிழத் தேசி யக் கூட்ட யமப பின ஆளு ய� யில் இருநே 
நல் லூர் பிர தே்ச ்சயப யின 2021ஆம் ஆண் டுக்�ொன ைரவு– 
க்சல வுத் திட்டம் முனனொள ேவி ்சொ ்ர் ே.தியொ � மூர்த் தி யொல் 
இரண்டு ே்ட யை �ள ்சமர்ப பிக்�பபடடு தேொல் வி ய ய்டநே 
நியல யில் அைர் ேனது பே வியய இழந தி ருநேொர்.
இே னொல் ்சயப யின புதிய ேவி ்சொ ்யர கேரிவு க்சய யும் 
கூட்டம் �்டநே டிக்சம் பர் மொேம் 30 ஆம் தி�தி இ்டம்
கபற்்ற தபொது புதிய ேவி ்சொ ் ரொ� ேமிழத் தேசிய மக்�ள 
முனன ணி யின உறுப பி னர் ப.மயூ ரன, ேமிழத் தேசி யக் 
கூட்ட யமப பின ்சொர் பில் நிறுத்ேபபட்ட மது சு ேயன தேொற்�
டித்து கேரிவு க்சயயபபட்டயம குறிப பி ்டத்ேக்�து. (ஒ,20)
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அறமப்்ாைர் ்தவி சதாடர்பில
விறரவில முடிவு என்கிைார் நவீன்

க�ொழும்பு, ஜன.15

ஐக் கிய தேசி யக் �ட சி யின 
தேசிய அயமபபொ ்ர் பே
வியய ஏற் றுக்க �ொளை ேற்கு 
மறுத் துள், அக்�ட சி யின 
நுை கர லியொ மொைட்ட முன
னொள நொ்டொ ளு மன்ற உறுப பி
னர் நவீன திைொ நொ யக்�, இது 
கேொ்டர்பில் இன னும் 10 
நொள� ளில் பதி ல ளிபதபன 
எனத் கேரி வித் துள்ொர்.

�ட சி யின ேயல ைர் ரணில் 

விக் கி ர ம சிங� வின ேயல யம
யில், தநற் று முன தி னம் புேன 
கி ழயம நய்ட கபற்்ற க்சயற் 
கு ழுக் கூட்டத் தில், பே வி நி
யல � ளில் அதி ர டி யொன 
மொற்்றங�ள க்சயயபபட்டன. 
அதில், புதியைர்�ள பலர் 
உள ளீர்த் துக் க�ொள்பபட
டுள் னர். பயழ ய ைர்�ள 
சிலர் ஓரங�ட்டபபடடு 
உள் னர். இந நி யல யி தலதய, 
நவீன திைொ நொ யக்� தமற்�ண்
்ட ைொறு கேரி வித் துள்ொர்.

அதில், பதில் கபொதுச க்சய லொ
் ரொ �ப பேவி ைகித் தி ருநே 
ஷமல் த்சனொ ரத்ன, �ட சி யின 
நிய்ற தைற் றுப பணிபபொ ் ரொ� 
நிய மிக்�பபட டுள்ொர். 

அத் து ்டன, முனனொள நொ்டொ
ளு மன்ற உறுப பி னர்� ்ொன 
அர் ஜூன ரண துங�,  
டி.எம். சுைொ மி நொ ேன ஆகி
தயொர், �ட சி யின சிதரஷ்ட 
உப ேயல ைர்� ்ொ� 
நிய மிக்�பபடடுள்யம 
குறிப பி ்டத்ேக்�து.      (ந–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

நீர்ை ழங�ல் அயமச சின க்சய லொ ்ர் பிரி யத் பந து 
 விக் கி ர ம வுக் கும் க�ொதரொ னொத் கேொற்று உறு தி க்சய
யபபட டுள்து.

இயே ய டுத்து அைர் சிகிசய்சக்�ொ� மருத் து ை ம யன
யில் அனு ம திக்�பபட டுள்ொர் எனறு கேரி விக்�ப
ப டு கின்றது.

நீர்ை ழங�ல் அயமச்ச ரொ� பேவி ைகித் து ை ரும் 
ைொசு தேை நொண யக்�ொ ர வுக்கு க�ொதரொ னொத் 
கேொற்று உறு திபப டுத்ேபபட்ட யே ய டுத்து அை ரது 
க்சய லொ ் ரொன பிரி யத் பந து விக் கி ர ம வும் ேனி
யமபப டுத்ேபபட்டொர். பினனர் அை ருக்கு தமற்
க�ொள்பபட்ட பி.சி.ஆர் பரி த்சொ ே யன யில் கேொற்று 
உறு திபப டுத்ேபபட டுள்து.                   (்ற–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

மு�க்� ை ்சம் அணி யத் ேை றிய 
மற் றும் ்சமூ� இய்ட கை ளியய 
பினபற்்றத் ேை றிய குற்்றச்சொட டில் 
�்டநே 24 மணி தநரத் தில் தமலும் 
24 தபர் ய�து க்சயயபபட
டுள் னர். 

தமலும், �்டநே ஒக்த ரொ பர் 30 ஆம் 
தி� தி யி லி ருநது இது ையர 2 ஆயி
ரத்து 514 தபர் இநேக் குற்்றச்சொட 
டு � ளின கீழ ய�து க்சயயபபட டுள
் னர் என கபொலிஸ் ஊ்ட �ப 
தபச்சொ ்ர் பிரதிப கபொலிஸ் மொ 
அதி பர் அஜித் தரொேண கேரி வித்
துள்ொர்.                          (ை–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

மு�க்� ை ்சம் அணி யொே குற்்றச்சொட டின கீழ,  
9 ஆயி ரம் தபருக்கு எதி ரொ� ைழக் குத் ேொக்�ல் 
க்சயயபபட டுள்து என கபொலிஸ் ஊ்ட �ப 
தபச்சொ ்ர் பிர திப கபொலிஸ்மொ அதி பர் அஜித் 
தரொேண கேரி வித் துள்ொர்.

தமலும், தமல் மொ�ொ ணத் தில் தநற்று 
மு�க்� ை ்சம் அணி யொே குற்்றச்சொட டில் ய�ேொன 
நபர் ஒரு ைர் க�ொவிட கேொற்்றொ ் ரொ� அய்ட யொ
்ம் �ொணபபட டுள்ொர். அத் து ்டன, ேனி யமப
ப டுத்ேல் ்சட்ட விதி � ய்க் �ய்டப பி டிக்�ொே 
473 நிறு ை னங� ளுக்கு எதி ரொ�, ைழக் குத் ேொக்
�ல் க்சயய ந்ட ை டிக்ய� எடுக்�பபட டுள்து 
என வும் அைர் கேரி வித் துள்ொர்.           (ந–இ)

வைரஸ் கட் டுப்ப டுத்த லுக்கு
ப்பொறுபபு ைொய்ந்த அதி கொ ரி கள்
க�ொழும்பு, ஜன.15

இலஙய� யில் க�ொதரொனொ யைரஸ் பர ை யலக் 
�ட டுபப டுத்ே வும் யைர ஸின பொதிப பு � ய்க் 
�ண்்ட றி ய வும் நொட டின கபொறுபபு ைொயநே 
அதி �ொ ரி �ள ந்ட ை டிக்ய� எடுத்து ைரு கின்ற னர் 
என, கபொதுச சு�ொ ேொர த்சயை � ளின துயணப 
பணிபபொ ்ர் கஜன ரல் க்டொக்்டர் தேமொநே 
தேரத் கேரி வித்ேொர்.

தமலும், சில நொடு � ளில், நிபொ யைரஸ் �ண்்ட றி யப
பட டுள்து என க்சய தி �ள கிய்டத் துள்ன. 
இந நி யல யில் நொட டில் நிபொ யைரஸ் உள ளிட்ட 
பிரொந தி யத் தில் பர வும் பி்ற யைரஸ்�ள கேொ்டர் பி
லும் சு�ொ ேொர அதி �ொ ரி �ள �ண்�ொ ணித்து ைரு கின
்ற னர். இநே யைரஸ் கேொ்டர்பொன ே� ைல்�ய், 
உல� சு�ொ ேொர ஸ்ேொப னம் இலஙய�க்கு ைழங கும் 
என றும் அைர் கேரி வித் துள்ொர்.       (ந–இ)

வீதி விபெத் து ்க ைால்
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க�ொழும்பு, ஜன.15

வீதி விபத் து �ள �ொர ண மொ� தநற்று மொத் தி ரம் 
13 தபர் உயி ரி ழந துள் னர் என கபொலிஸ் 
ஊ்ட �பதபச்சொ ்ர் பிரதி கபொலிஸ்மொ அதி பர் 
அஜித் தரொேண கேரி வித் துள்ொர். அைற்
றில் 7 மர ணங�ள தநற்று இ்டம் கபற்்ற 
விபத் து � ளில் தநர்ந துள் து ்டன, ஏயனய  6 
தபர் இேற்கு முனனர் இ்டம் கபற்்ற 
விபத் துக்� ளில் �ொய ம ய்டநது மருத் து ை ம யன
� ளில் சிகிசய்ச கபற்று ைநே நியல யில் 
உயி ரி ழந துள் னர். இதே தைய், தைடிக்
ய�க்�ொ� அதி� தை�த் தில் தமொட்டொர் 
ய்சக் கிள க்சலுத் திய 18 முேல் 25 ைய துக்கு 
இய்டபபட்ட இய் ஞர்�ள 12 தபர் பிலி யந
ேயல பகு தி யில் ய�து க்சயயபபட டுள் னர் 
என அைர் தமலும் கேரி வித் துள்ொர். (ை–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

�ொலி  க�ொழும்பு வீதி யில் த்சயை யில் ஈடு படடு ைநே 
அதி க்சொ குசு பஸ் ஒன றின ்சொரதி (ையது–27) ஒரு ைர் 
கபொலி ைொ ரொல் ய�து க்சயயபபட டுள்ொர் என கபொலிஸ் 
ஊ்ட �ப தபச்சொ ்ர் பிர திப கபொலிஸ்மொ அதி பர் அஜித் 
தரொேண கேரி வித்ேொர். ய�ேொன ்சொர தி யி ்ட மி ருநது 18 
கிதலொ ஐஸ் ர� தபொயேபக பொ ருள க�பபற்்றபபட டுள
்து. க�ொஸ்க �ொ்ட பிர தே ்சத் தில் தமற்க �ொள்பபட்ட 
வித்ச்ட சுற் றி ை ய்ப பினத பொதே இைர் ய�து க்சயயபபட
டு ் ்ொர்.இநே ்சொரதி பஸ்யை பல்தைறு இ்டங� ளில் 
நிறுத்தி தபொயேபக பொ ருள விநி தயொ கித்து ைந துள்ொர் என 
தமலும் கேரி விக்�பபட டுள்து.                         (ந–இ)

மட்டக்�்பபு, ஜன.15

�ொத்ேொனகுடி கபொலிஸ் பிரிவுக்�ொன ேனியமபபடுத்ேல் 
்சட்டம், எதிர்ைரும் 18ஆம் தி�தி ையர நீடிக்�பபடடுள 
்து என கிழக்கு மொ�ொண சு�ொேொர த்சயை�ள 
பணிபபொ்ர் மருத்துைர் ஏ.லேொ�ரன அறிவித்துள்ொர். 
டி்சம்பர் 31ஆம் தி�தி அமுலுக்கு ைநே �ொத்ேொனகுடி 

பிரதே்ச ேனியமபபடுத்ேல் ்சட்டம், நொய் 15ஆம் 
தி�தியு்டன நிய்றைய்டயவிருநேது. எனினும், எதிர்ைரும் 
18ஆம் தி�திதய இநே ேனியமபபடுத்ேல் ்சட்டம் நீக்�ம் 
கேொ்டர்பொ� முடிவு க்சயயபபடும். இநேப பிரதே்சத்தில் 
தினமும் 100 முேல் 150 தபருக்கு அனடிஜன மற்றும் 
பி.சிஆர் பரித்சொேயன�ள நய்டகபறுகின்றன என அைர் 
தமலும் கேரிவித்துள்ொர்.                                (ை–இ)

693 

இலங்கையர்
தாயகைம்
திரும்பினர்
க�ொழும்பு, ஜன.15

க�ொதரொ னொத் கேொற்
்றொல் நொடு திரும்ப 
முடி யொே நியல யில் 
இருநே இலஙய� யர்�ள 
693 தபர் இனறு அதி
�ொயல நொடு திரும்பி 
 யுள் னர். அைர்� ளில் 
290 தபர் ஓமொ னி லி ருந
தும் இஸ்தர லில் இருநது 
119 தபரும் கேன 
க�ொரி யொ வில் இருநது 
95 தபரும் இவைொறு   
திரும்பியுள் னர். 
ஏயன தயொர் டுபொய, 
�ட்டொர், கநேர்லொநது, 
மொயலத் தீவு, துருக்கி 
மற் றும் பொகிஸ்ேொ னில் 
ஆகிய நொடு � ளி லி ருநது 
ைருய� ேந துள்  
னர்.               (ை–இ)
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அர சி யல்ா தி க றைத் தற்ல யிட
வ்ணடாம் என் கி ைார் பியல நிஷாநத

க�ொழும்பு, ஜன.15

க�ொதரொனொ யைரஸ் கேொற்
்றொல் உயி ரி ழபப ைர்� ளின 
்ச்ட லங�ய், அ்டக்�ம் க்சய
ைேொ, ே� னம் க்சயைேொ என்ற 
வி்ட யத் தி லி ருநது அர சி யல்ைொ
தி �ய் ஒதுக்� தைண் டும் என 
இரொ ஜொங� அயமச்சர் பியல் 
நிஷொநே கேரி வித் துள்ொர்.

�ளுத் து ய்ற யில் இ்டம் கபற்்ற 
நி�ழக ைொன றில் �லநது 
க�ொண்டு உயர யொற் றிய 

தபொதே அைர் தமற்�ண்்ட ைொறு 
கேரி வித்ேொர்.

அைர் தமலும் கேரி வித்ே ேொ
ைது,

சிங�ங� ்ொ� தை்ட மிட டி ருக்
கும் அர சி யல் நரி � ்ொல், 
மக்� ய்க் குழபப மு டி யொது. 
அ்சொத்்சொலி, சிங�ம் தபொனறு 
தை்ட மிட டி ருக் கும் நரி. தீர்மொ
னிக் கும் கபொறுபயப, சு�ொ ேொர 
பிரி வின நிபு ணர்� ளி ்டம் 
ஒபப ய்டக்� தைண் டும்.

சு�ொ ேொ ரப பிரி வி ன ரின தீர்மொ
னத்யே நொட டுப பிர யஜ �ள 
என்ற ை ய� யில் நொமும் ஏற் றுக்
க�ொள் தைண் டும். அ்சொத் 
்சொலியய வி்ட திமிர் பி டித்து 
இருநே ைர்�ள அழிக்�பபட டுள
் னர்.  பல மிக்� ேயல யமத் து
ைம ்நொடய்ட ஆடசி க்சய கி ்றது. 
ஆய� யொல், எதிர்க்�டசி 
உள ளிட்ட அர சி யல்ைொ தி �ள 
மி� வும் புத் தி ்சொ து ரி யத் து ்டன 
க்சயற்ப்ட தைண் டும் என  
்றொர்.                           (்ற–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

இலஙய� �்டற்ப ய்ட யின பிர 
 ேொ னி யொ� ரியர் அடமி ரல் சுமித் 
வீர சிங� நிய மிக்�பபட டுள்ொர் 
என �்டற்ப ய்ட யின ஊ்ட �ப 
தபச்சொ ்ர் கேரி வித் துள்ொர்.

ஜனொ தி பதி த�ொத்ேொ பய ரொஜ பக்
்ச ைொல் இநே நிய ம னம் ைழங�ப
பட டுள்து.                  (ந–இ)

]ç«©Ã¦ÝmçÅÂz
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க�ொழும்பு, ஜன.15

நல்லொடசி அர ்சொங�த்ேொல் ரத்து க்சயயப
பட்ட உள ளூர் தியரபப ்டத் து ய்றக்�ொன 
ைரிச ்சலு ய�யய மீண் டும் கபற் றுக் 
க�ொடுக்�த் தீர்மொ னிக்�பபட டுள்து. 
தியரத் து ய்றயயச த்சர்நே ைல் லு நர்�ள 
பிர ே ம ரி ்டம் முனயைத்ே த�ொரிக்ய�க்கு 
அயமய நிதி அயமச சில் இ்டம் கபற்்ற 
�லந து யர யொ ்ட லில் இத் தீர்மொ னம் எடுக்
�பபட டுள்து. அேற்� யமய தியரபப்ட 
ேயொ ரிபபு மற் றும் தியரபப்ட �ொட சிபப
டுத்ே லுக்கு பயனப டுத்ேபப டும் உப � ர
ணங�ய் இ்றக் கு மதி க்சய யும் தபொது 
இய்ற ைரி ்சலுய� ைழங�பப ்ட வுள்து. 
அத் து ்டன ஒரு தியரபப ்டத் தின ேயொ ரிப
புக்�ொ� க்சல வி ்டபபட்ட பணத் துக்�ொ� 
ைரி விலக்கு மற் றும் தியரபப ்டத்யே 
தியர யி டு ை ேன மூலம் கிய்டக் கும் ைரு மொ
னத் துக்கு ைரி நிைொ ர ணம் எனபன 
ைழஙகுேல் கேொ்டர் பி லும் இேன தபொது 
�ை னம் க்சலுத்ேபபட்டது. 

இநே ைரி நிைொ ர ணம் தியரபப்ட கூட 
டுத்ேொ ப னத் தின ஒப பு ே லுக்� யமய க்சயற் 
படுத்ேபப டும். உள ளூர் தியரபப்ட துய்ற  
யு ்டன கேொ்டர் பு ய்டய ைல் லு நர்�ள தியரப
ப்ட கூட டுத்ேொ ப னத் தின ஊ்டொ� த�ொரிக்
ய�  �ய் முனயைபப ேன மூலம் இநே 
ைரிச ்சலு ய�யய மீண் டும ்கபற் றுக் க�ொள
ை ேற்கு ைொயபபு கிய்டக் கும் என பிர ே மர் 
ஊ்ட �ப பிரிவு அறி வித் துள்து. (ை–இ)

æ«uÅ kVMçéBV_
23,380 ¼Ãì ÃV]©A!!

அனர்த்த முகா றமத் து்
மத் திய நிற்ல யம் சதரி விப்பு!

க�ொழும்பு, ஜன.15

நொட டின பல்தைறு பகு தி � ளில் 
நில வி ை ரும் சீரற்்ற ைொனியல 
�ொர ண மொ�, 23 ஆயி ரத்து 380 
தபர் பொதிக்�பபட டுள் னர் எனறு 
அனர்த்ே மு�ொ யமத் துை மத் திய 
நியல யத்ேொல் கைளி யி ்டபபட
டுள் அறிக்ய� யில் கேரி விக்�ப
பட டுள்து.  இேனபடி, கிழக்கு 
மொ�ொ ணத் தில் 5 ஆயி ரத்து 137 குடும் பங� ய்ச த்சர்நே, 16 
ஆயி ரத்து 453 தபர் பொதிக்�பபட டுள் னர்.

திரு த�ொ ண ம யல யில் 5 ஆயி ரத்து 164 தபரும், மட்டக் 
� ்பபு மொைட்டத் தில் 11 ஆயி ரத்து 289 தபரும் பொதிக்�ப
பட டுள் னர்.

இதே தைய், ை்டக்கு மொ�ொ ணத் தில் ஆயி ரத்து 672 குடும்
பங� ய்ச த்சர்நே 5 ஆயி ரத்து 358 தபர் பொதிக்�பபட டுள
் னர். கிளி கநொச சி யில் 2 ஆயி ரத்து 800 தபரும், யொழபபொ
ணத் தில் ஆயி ரத்து 745 தபரும் பொதிக்�பபட டுள் னர். 
அநே ை ய� யில், கிழக்கு மொ�ொ ணத் தி தலதய அதி � ் ைொன 
பொதிப புக்�ள ஏற்பட டுள்ன.                             (்ற–இ)
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ேற்்றன, ஜன.15

நல்லத்ேண்ணி கபொலிஸ் பிரி வுக் குட 
பட்ட பகுதியில் தபொயேபக பொ ரு ளு
்டன சிை கனொ ளி பொே மயல யொத் தி
யரக்�ொ �ச க்சன்ற இரு ைர் கபொலி
ைொ ரொல் ய�து க்சயயபபட டுள் னர்.

தநற்று இரவு 10 மணி ய ் வில் ்சநதே
�த் துக் கி ்ட மொன ைய� யில் ந்ட மொ டிய 
இரண்டு இய் ஞர்�ய் த்சொே யன
யிட்ட தபொதே குறித்ே நபர்�ள 
ய�து க்சயயபபட டுள் னர். ்சநதே� 
நபர்� ளி ்ட மி ருநது கேதரொயன 
மற் றும் ஐஸ் தபொயேபக பொ ருள 
ஆகி யன மீட�பபட டுள்ன.

ய�து க்சயயபபட்ட ைர்�ள �ல் கிை 
மற் றும் கேஹி ைய் பகு தி � ய்ச 
த்சர்நே 27 மற் றும் 28 ைய து ய்ட ய ைர்
�ள என அய்ட யொ ்ம் �ொணபபட
டுள் னர். ்சநதே� நபர்�ள, 
தபொயேபக பொ ருள� ளு ்டன இனறு 
ேற்்றன நீே ைொன முன னி யல யில் 
ஆஜர்ப டுத்ே ந்ட ை டிக்ய� எடுக்�ப
பட டுள்து என கபொலி ைொர் தமலும் 
கேரி வித்ே னர்.                     (ந–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

க�ொழும்பில் பொர்க் எனட ய்றட – ந�ர பஸ் 
த்சயை �ள மொகும்புர மத்திய தபொக் கு ை ரத்து 
நியல யத் தி லி ருநது இனறு கேொ்டக்�ம் ஆரம் ப
மொ கி யுள்ன. ேனி யொர் ைொ� னங� ளில் 
க�ொழும்புக்கு ைரும் மக்�ள ேங�ள ைொ� னங
�ய் ஒரு குறிப பிட்ட இ்டத் தில் நிறுத் தி 
 விடடு, அங கி ருநது இலஙய� தபொக் கு ை ரத்து 
்சயபக் குச க்சொநே மொன க்சொகுசு பஸ்� ளில் 
பய ணிக்� முடி யும். 

க�ொழும்பு ந� ரத் துக் குள நுயழ யும் ைொ� னங�
ளின எண் ணிக்ய�யய மட டுபப டுத் தும் தநொக்
கி தலதய இநேச த்சயை ஆரமப்ிக்�பபட டுள்து. 
ஒவக ைொரு 15 நிமி ்டங�  ளுக் கும் பஸ் ஒனறு 
த்சயை யில் ஈடு ப டுத்ேபப டும் என தபொக் கு ை
ரத்து அயமசசு கேரி வித் துள்து.        (ை–இ)

க�ொழும்பு, ஜன.15

கேற்�ொ சி யொ வின மி�பகப ரிய ்டயர் கேொழிற்
்சொயல ஜனொ தி பதி த�ொத்ேொ பய ரொஜ பக்்ச ைொல் 
கேொர யண யில் தநற் றுத் தி்றநது யைக்�பபட
டுள்து. 

ை� ைத்ே ஏற் று மதி க்சய லொக்� ைல யத் தில் 155 
ஏக்�ர் நிலபப ரப பில் நிர்மொ ணிக்�பபட டுள் 
இநேத் கேொழிற்்சொயல அதி ந வீன ஐதரொப பிய 
கேொழில் நுடபத் து ்டன கூடிய அதி � மொன உற்பத் தி
�ள, ஏற் று ம தியய இலக்�ொ �க் க�ொண்்டது என 
ஜனொ தி பதி ஊ்ட �ப பி ரிவு கேரி வித் துள்து. சிறி ய ர� 
�ொர்� ளில் இருநது �ன ர� ைொ� னங�ள ையர யில் 

அயனத்து விே மொன ்டயர்� ளும் இநே கேொழிற்்சொ யல
யில் உற்பத்தி க்சயயபப ்ட வுள்ன. இநே கேொழிற் 
்சொ யல யின முேற்�ட்டத் துக்�ொ� 100 மில் லி யன 
அகம ரிக்� க்டொலர் முே லீடு க்சயயபபட டுள்து 
எனபது குறிப பி ்டத்ேக்�து.                     (ை–இ)

ததற்காசியாவின் மி்கபதபெரிய

டயர் சதாழிறொற்ல
இ்லஙறகயில திைப்பு
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காஞ்சன ஜய ரதன தெரி விப்பு
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கூறுகிறார் இராஜாங்க 
அமைச்சர் தயாசிறி

க�ொழும்பு, ஜன.15

தேவிநே லக் சிறி ரண சிங� 
என்ற நப ரொல் ேயொ ரிக்�பபட்ட, 
க�ொதரொனொ ஒழிபபு பொணி 
யயத் ேொன அருநே வில்யல 
என, க�ொதரொனொ யைரஸ் 
கேொற் றுக்கு உள்ொகி ேனி
யமபப டுத்ேபபடடு இருக் கும் 
இரொ ஜொங� அயமச்சர் ேயொ
சிறி ஜய த்ச �ர கேரி வித் துள்ொர்.

க�ொதரொ னொத் கேொற் றுக்கு 
உள்ொ கி யுள் நியல யில், 
ஹிக்� டுை க�ொதரொனொ 
சிகிசய்ச மத் திய நியல யத் தில் 
சிகிசய்ச கபற்று ைரும் இரொ
ஜொங� அயமச்சர் ேயொ சிறி, 
ேனயன யும் ேனது குடும்ப 
உறுப பி னர்� ய் யும்  இநேப 
பொணி யு ்டன கேொ்டர் பு ப டுத்ே, 
அநேப பொணி யயத் ேயொ ரித்ே
ைர் முயற் சிக் கி ்றொர். எனி னும், 
அேற்கு நொன இ்ட ம ளிக்�
வில்யல எனத் கேரிவித்துள 
்ொர். அத்து்டன அநேப பொணி 
ேனக்கு ைழங�பபட்டது என 
அநே நப ரொல் கேரி விக்�பப
டும் �ருத் து � ய் யும் மறுத்துள 
்ொர்.                         (ந–இ)
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ட�ொக�ர் ஹேமந்த ஹேரத் ட்தரி விப்பு
க�ொழும்பு, ஜன.15

வீரி ய மிக்� க�ொதரொனொ யைரஸ் கேொற் றுக்கு உள்ொன நியல யில், நொட
டில் ஒரு ைர் இனங�ொ ணபபட டுள்ொர். எனி னும், அநே கேொற்்றொ ் ரொல் 
இலஙய�க்கு உ்ட ன டி யொன அச சு றுத்ேல் இல்யல எனறு கபொதுச சு�ொ ேொர 
த்சயை � ளின துயணப பணிபபொ ்ர் கஜன ரல் க்டொக்்டர் தேமநே 
தேரத் கேரி வித்ேொர்.

தமலும், புதிய யைரயை �ட டுபப டுத் து ை ேற்�ொன அயனத் து வி ே மொன 
முனகனச்ச ரிக்ய� ந்ட ை டிக்ய� � ளும் எடுக்�பபட டுள்ன. கபொது மக்�ள 
அயம தி யொ� இருக்� தைண் டி யது அை சி ய மொ கின்றது. இங கி லொந தில் 
இருநது ைநே நபர், புதிய ைய� கேொற் றுக்கு இலக்�ொகி இருக்� லொம் எனறு 
்சநதே கிக்�பப டும்தபொதே, அேற்�ொன முனகனச்ச ரிக்ய� ந்ட ை டிக்ய� �ள 
எடுக்�பபட டு விட்டன. மர பணு ைரி ய்சபப டுத்ே லின விய் ைொ �தை, 
அநந ப ரின புதிய யைரஸ் �ண்்ட றி யபபட டுள்து.புதிய யைரஸ் ்சமூ �த்
துக் குள நுயழ ை யேத் ேடுக்�. நொட டின சு�ொ ேொர ைழி �ொட்டல்�ள இறுக்�
மொ� அமுல்ப டுத்ேபப டும் எனத் கேரி வித் துள்ொர்.                      (ந–இ) 

க�ொழும்பு, ஜன.15

இனப பி ரச சி யனக் குத் தீர்ைொ �தை 
மொ�ொண ்சயப முய்றயம அறி மு �ம் 
க்சயயபபட்டது என ஸ்ரீலங�ொ 
கபொது ஜன கபர மு ன வின மொ�ொண 
்சயப உறுப பி னர் ஒன றி யத் தின 
ேயல ைர் �ொஞ்சன ஜய ரத்ன கேரி
வித் துள்ொர்.

க�ொழும்பில் இ்டம் கபற்்ற ஊ்ட �  
வி ய லொ ்ர்�ள ்சந திப பின தபொதே 
அைர் தமற்�ண்்ட ைொறு கேரி வித்
துள்ொர்.

அைர் தமலும் கேரி வித்ே ேொ ைது,

மொ�ொண ்சயப தேர்ேயல பயழய 
தேர்ேல் முய்ற யில் ந்டத்ே பல்தைறு 
ேரப பி னர் இணக்�ம் கேரி வித் துள
் னர். இநேத் தேர்ேயல இம்முய்ற 
மொத் தி ரம் பயழ ய மு ய்ற யில் ந்டத்தி 
எதிர்�ொ லத் தில் புதிய தேர்ேல் முய்ற  
யில் திருத்ேங�ய் தமற்க �ொண்டு 
புதிய தேர்ேல் முய்ற யமயய 
நய்ட மு ய்றபப டுத்ேல் குறித்து 
தேர்ேல்�ள ஆயணக் கு ழு வின 
உறுப பி னர்�ள பிர ே ம ரி ்டம் கேரி
வித் துள்ொர்�ள.  மொ�ொண ்சயபத் 
தேர்ேயல வியர வில் ந்டத் து ைது 
குறித்து எதிர்ை ரும் ைொரம் தேர்ேல்
�ள ஆயணக் கு ழு வின உறுப பி னர் 

� ளு ்டன தபச சு ைொர்த்யேயய 
முனகன டுக்� 
தீர்மொ னிக்�பபட டுள்து. மொ�ொண 
்சயப முய்ற யமயய கைளய் 
யொயன எனறு விமர் சிபபயே 
ஏற் றுக்க�ொள் முடி யொது.

இனப பி ரச சி யனக்கு தீர்ைொ �தை 
மொ�ொண ்சயப முய்றயம அறி மு �ம் 
க்சயயபபட்டது. மொ�ொண ்சயப 
முய்ற யம யில் ஒரு சில 
குய்ற பொ டு �ள �ொணபப டு கின்றன. 
இேற்�ொ� மொ�ொண ்சயப முய்ற
யமயய இரத்துச க்சயைது நியொ ய
மற்்ற து   – என்றொர்.            (்ற–இ)
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மனனொர், ஜன.15

மனனொர் பஸ் ேரிப பி ்டத் துக்கு 
அண்யம யி லுள் வீக்டொன
றில் தமற்க �ொள்பபட்ட 
திடீர் சுற் றி ை ய்ப பில், 
்சட்ட வி தரொ ே மொன முய்ற யில் 
மய்றத்து யைக்�பபட டி ருநே 
ஆயி ரத்து 977 சிப பி �ள 
ய�பபற்்றபபட டுள்ன. 
அத் து ்டன, ்சநதே � ந பர் ஒரு  
ை யர யும் வித்ச்ட அதி ர டிப 
பய்ட யி னர் ய�து க்சய துள
் னர்.

மனனொர் வித்ச்ட அதி ர டிப
பய்ட கபொலிஸ் மு�ொம் 
புல னொய வுப பிரி வுக்கு 
கிய்டத்ே ே� ைல்� ளின 
அடிபப ய்ட யி தலதய, அநே 
வீடு த்சொே யனக்கு உடப டுத்
ேபபட டுள்து.

அனு ம திபபத் தி ரம் இனறி, 
மய்றத்து யைக்�பபட டி ருநே 
அநேச சிப பி � ளின கபறு மதி, 
மூனறு இலட்சம் ரூபொ என 
மதிப பி ்டபபட டுள்து.

ய�து க்சயயபபட்ட ைர் மன 
னொர் பிர தே ்சத்யேச த்சர்நே
ைர் எனத் கேரி வித் துள் 
கபொலி ைொர், தமல தி� வி்சொ ர
யண � ளுக்�ொ� ய�பபற்்றப
பட்ட சிப பி � ளு ்டன அைர், 
மனனொர் மீனை் மற் றும் 
நீரி யல்ை் அதி �ொ ரி � ளி ்டம் 
ஒபப ய்டக்�பபட டுள்ொர் 
எனத் கேரிவித்ே னர். (ந–இ)

விதி ்கமை மீறுை்
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க�ொழும்பு, ஜன.15

சுற் று லொப பய ணி �ய் அயழத்து ைரு ை தில் பினபற்்ற 
தைண் டிய விதி மு ய்ற �ய் மீறும் சுற் றுலொ ஒழுங�
யமபபு நிறு ை னங� ளின அனு ம திப பத் தி ரத்யே 
இரத் துச க்சயய தீர்மொ னிக்�பபட டுள்து.

சுற் று லொப பய ணி � ளி ்ட மி ருநது நொடடு மக்� ளுக் கும், 
நொடடு மக்� ளி ்ட மி ருநது சுற் று லொப பய ணி � ளுக் கும் 
கேொற்று பர ைொ தி ருக் கும் ைய� யி தலதய இத் 
தீர்மொ னங�ள தமற்க �ொள்பபட டுள்ன என அயமச
சின க்சய லொ ்ர் எஸ்.கேட டி யொ ரொசசி 
குறிப பிட டுள்ொர்.

தமலும், நொக்ொன றுக்கு 2 ஆயி ரம் முேல் 2 ஆயி ரத்து 
500 பி.சி.ஆர் பரி த்சொ ே யன �ய் தமற்க �ொளை ேற்கு 
அனு மதி ைழங�பபட டுள்து. இநே எண் ணிக்ய�யய 
மீறி, சுற் று லொப பய ணி �ய் அயழத்து ைர முடி யொது. 
இதே தைய், எதிர்ை ரும் 21 ஆம் தி�தி முேல் 
அயனத்து விமொன த்சயை � ளுக்�ொ � வும் விமொன 
நியல யம் மீ்த் தி்றக்�பப டும். நொட டின சு�ொ ேொர 
�ட டுபபொ டு � ளுக்கு அயமய, எல்யல �ள மூ்டப 
பட டுள் நொடு �ள ேவிர்நே ஏயனய நொடு � ளி லி ருநது 
சுற் று லொப பய ணி �ள ைருய� ேர முடி யும் என வும் 
சுற் று லொத் துய்ற அயமசசு கேரி வித் துள்து. (ந–இ)
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க�ொழும்பு, ஜன.15

ஐக் கிய மக்�ள ்சக் தி யின நொ்டொ ளு மன்ற உறுப பி ன
ரும் மீன பி டித் து ய்ற யின முனனொள அயமச்ச ரு மொன 
திலிப கைே ஆ ரொச சி யின ம�ன மே ர �ம கபொலி ைொ
ரொல் ய�துக்சயயபபட டுள்ொர் எனத் ே� ைல்�ள 
கைளி யொ கி யுள்ன.  

நொ்டொ ளு மன்ற உறுப பி ன ரின ம�ன க்சலுத் திய �ொர் 
மற் று கமொரு �ொரு ்டன தமொதி ய தில் விபத்து தநர்ந
துள்து. இயே ய டுத்து இரு ே ரப புக் கும் இய்டதய 
ய�� லபபு ஏற்பட டுள்து. விபத் தில் எை ருக் கும ்�ொயம் 
ஏற்ப ்ட வில்யல. இயே ய டுத்து அைர் ய�து க்சயயப
படடு சில மணி தந ரங� ளில் பியண யில் விடு ேயல 
க்சயயபபட டுள்ொர் எனத் கேரி ய ை ரு கி ்றது. (ைஇ)

சிறை செல்லத் தயாராகுக!
க�ொழும்பு, ஜன.15

முனனொள ஜனொதிபதி யமத்திரிபொல சிறித்சன 
சிய்றச்சொயலக்குச க்சல்லத் ேயொரொ� 
தைண்டும் என சிங�் ரொைய அயமபபின 
ேயலைர் அக்மீமன ேயொரத்ன தேரர் 

கேரிவித்துள்ொர். இலஙய�யில் ேஙகி 
யுள் தரொஹிஙகிய அ�தி�ளுக்கு எதிரொன 
தபொரொட்டத்துக்கு ேயலயம ேொஙகிய 
நியலயில், அைர் உயரயொற்றும் தபொதே 
தமற்�ண்்டைொறு கேரிவித்ேொர்.(்ற–இ)
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