
ஷா ஆலம் – நடமாடடக் கடடுப்ாடடு ஆணை 
காரைமாக ்ாதிக்கப்டடவரகளின் சுணமணைக் 
குணைக்கும் நநாக்கில் சிலாங்கூர உதவித் திடடத்ணத  
மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறணை எதிரதகாள்ளவும் 
மக்களுக்கான உதவித் திடடங்கள உளளிடட  
மாநில த்ாரு்ளாதார நடவடிக்ணககண்ள 
மீடசிைைவும்  வணக தெய்யும்  இத் திடடத்திறகு 
7 நகாடிநை 38 லடெத்து 77 ஆயிரம் தவளளி 
ஒதுக்கீடு தெய்ைப்டடுள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு வரவு தெலவுத்  திடடத்தில் 
அறிவிக்கப்டட ெலுணககளும் திடடங்களும் 
விணரந்து அமல்்டுத்தப்டும் என்று மந்திரி  புொர 
டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி கூறினார.

விநவகமான ஜனநாைக நணடமுணைக்நகற்வும் 
அரசிைலணமபபுச் ெடடத்தின் 
வழிகாடடுதலுக்நகற்வும் நகாவிட- 19 
த்ருந்ததாறறு ஏற்டுத்தக் கூடிை ்ாதிபபுகண்ள 
நீண்ட கால மறறும் குறுகிை கால அடிப்ணடயில் 
ெமாளிக்கும் ஆறைல் மாநில அரசுக்கு உள்ளது 
என்றும் அவர நம்பிக்ணகத் ததரிவித்தார.

மந்திரி புொர அறிவித்த ஊக்குவிபபுத் திடடங்கள 
வருமாறு-

– சுமார 60 லடெம் தவளளி தெலவில் மூத்த 
குடிமக்கள, குணைந்த வருமானம் த்றும் பி40 
பிரிவினர, உைரகல்விக்கூட மாைவரகளுக்கு 

டிப்ளோமோ, பட்டபபடிபபபு 
150 இந்திய மோணவர்கள்

 ்கல்விக் ்கட்டணத்தை 
சிலோங்கூர அரசு ஏற்கும்

சிலோங்கூர உதைவித திட்டம்

மக்்களுக்கு
 முன்னுரி்ம அளிக்கும்

பக்கம் 9

பக்கம் 8

பக்கம் 15

பக்கம் 12

சிலோங்கூர மோநில அரசின் 

தைமிழபபள்ளி்களுக்்கோன 

பள்ளி ்பருந்து ்கட்டணம்

சிலோங்கூரிலு       12 

ஊரோடசி மன்்றங்்களில்  56 

இந்திய பிரதிநிதி்கள்

பபோது மு்டக்்கததைோல் போதிக்்கபபட்டவர்களின் சு்ம்யக் கு்்றக்்க 
7.3 ்்கோடி பவள்ளி மதிபபிலோன உதைவித திட்டம்
சிலோங்கூர மோநில அரசு அறிவிபபு

இலவெ நகாவிட-19 நொதணன நமறதகாளவது.
– நநாய்த் ததாறறு உள்ளவரகள தங்கண்ள 

சுைமாக ்ாதுகாத்துக் தகாளவதறகு உதவும் 
24 மணி நநர உடனடி அணைபபு ணமைத்ணத 
உட்டுத்திை தெலங்கா தெைலியின் ்ைன்்ாடணட 
தரம் உைரத்துவது.

– 9,822 மருத்துவப ்ணிைா்ளரகள, 3,500  
காவல் துணையினர மறறும் இராணுவத்தினருக்கான 
உைவுத் திடடத்திறகாக 30 லடெம் தவளளி 
ஒதுக்கீடு.

– நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு தாக்கம் 
குணைவாக உள்ளவரகண்ள தெரடாங் மநலசிை 
விவொை ்ல்கணலக்கைக கண்காடசி பூங்காவில் 
உள்ள ஒருங்கிணைந்த மருத்துவமணனக்கு 
தகாண்டுச் தெல்ல ஸ்மாரட சிலாங்கூர ்ஸ்கண்ள 
்ைன்்டுத்துவது.

– அரிசி, ெணமைல் எண்தைய் ந்ான்ை 
அத்திைாவசிைப த்ாருளகண்ள விநிநைாகிப்தறகு 
ஏதுவாக மக்கள சிைபபு நடபுைவுத் திடடத்தின் 
கீழ் ெடடமன்ை உறுபபினரகளுக்கு ஒரு லடெம் 
தவளளியும் நாடாளுமன்ை உறுபபினரகளுக்கு 
ஐம்்தாயிரம் தவளளியும் வைங்குவது.

– பி.பி.ஆர. எனப்டும் மக்கள வீடணமபபுத் 
திடடத்தில் வாடணகக்கு குடியிருக்கும் 2,361 
ந்ருக்கு ஜனவரி மாத  வாடணக விலக்களிபபு 
பிபரவரி மறறும் மாரச் மாதங்களுக்கு வாடணக ஒத்தி 
ணவபபு திடடத்திறகும் விநவக வாடணகத் திடடத்தின்  
்ங்நகறை 450 ந்ருக்கு ஜனவரி முதல் மாரச் வணர 
மூன்று மாதங்களுக்கு வாடணகணை ஒத்தி ணவக்கும் 
திடடத்திறகும் 27 லடெம் தவளளி  ஒதுக்கீடு.

– ைாைாொன் சிலாங்கூரில் கடன் த்றை 762 
ந்ரின் 71 லடெத்து 77 ஆயிரம் தவளளிக் கடன் 
ததாணகணை தளளு்டி தெய்வது.

– டாக்சி ஓடடுநரகள, ்ளளி ்ஸ் ஒடடுநரகள, 
பிபிஆர திடட வாடணக குடியிருப்ா்ளரகள, திடக்கழிவு 
நலாரி ஓடடுநரகள மறறும் பூரவக்குடியினருக்கான 
உைவுத் திடடத்திறகு 13 லடெம் தவளளி ஒதுக்கீடு

– மீனவரகளுக்கான 300 தவளளி த்டநரால் 
்றறுச்சீடடு, கால்நணட தீவனம், விவொயிகளுக்கான 
உைவுப த்ாருள விநிநைாகம்  ஆகிை 
நநாக்கங்களுக்காக 20 லடெம் தவளளி ஒதுக்கீடு

– மருத்துவமணனகள  மறறும் தறகாலிக 
ணமைங்களில் முன்க்ளப ்ணிைா்ளரகளின் 

பிளண்ளகளுக்காக ் ாலர ் ளளி மறறும் 
சிைார ்ராமரிபபு ணமைங்கள அணமக்க 
முன்க்ளப ்ணிைா்ளர பிளண்ளகள 
்ாதுகாபபுத் திடடத்திறகு 10 லடெம் 
தவளளி ஒதுக்கீடு

– விநவக கறைல் திடடம், எஸ்.
பி.எம். மாைவரகளுக்கான நதரவு 
வழிகாடடி உள்ட ்ல்நவறு கல்வித் 
திடடங்கண்ள வைங்கக்கூடிை ePTRS.
my அகப்க்கம் வாயிலாக டியூஷன் 
ராக்ைாட அகப்க்கத்ணத ததாடக்குவது 
ந்ான்ைணவக்கு ஒதுக்கப்டடுள்ளது.
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ஷா ஆலம் – நநாய்த் தாக்கம் 
குணைவாக உள்ள நகாவிட-
19 நநாைாளிகண்ள தெரடாங், 
மநலசிை விவொை ்ல்கணலக்கைக 
கண்காடசி பூங்காவிறகு (நமபஸ்) 
தகாண்டுச் தெல்வதறகு 10 
ஸ்மாரட சிலாங்கூர ்ஸ்கள 
்ைன்்டுத்தப்டும்.
அந்த ்ஸ்கள நகாவிட-19 
நநாைாளிகண்ள தனிணமப்டுத்தும் 
ணமைத்திறகு தகாண்டுச் 
தெல்வதறகு மடடும் விநஷமாக 
்ைன்்டுத்தப்டும் என்்நதாடு 
அந்த ்ஸ்களில் அடிக்கடி 
கிருமி நாசினி ததளிக்கப்டும் 
என்று ந்ாக்குவரத்து துணைக்கு 
த்ாறுப்ான ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர இங் ஸீ ஹான் 
கூறினார.
அந்த ்ஸ்கள நவறு நெணவகளுக்குப 
்ைன்்டுத்தப்டாது என்்தால் 
த்ாதுமக்கள இது குறித்து அச்ெம் 
தகாள்ளத்நதணவயிணல என்று 
அவர தொன்னார.
த ் ரு ந் த த ா ற ண ை க் 
கடடுப்டுத்துவதறகு மாநில அரசு 
்ல்நவறு நடவடிக்ணககண்ள 
நமறதகாண்டு வருகிைது. 
எஸ்.ஓ.பி. விதிமுணைகண்ள 
முணைைாக கணடபிடிப்தன் மூலம் 
அரசின் இந்த முைறசிகளுக்கு 
த்ாதுமக்களும் தங்களின் 
்ங்களிபண் வைங்க நவண்டும் 
என அவர நகடடுக் தகாண்டார.
நடமாடடக் கடடுப்ாடடு ஆணை 
காரைமாக ்ாதிக்கப்டட 
மக்களுக்கு உதவும் வணகயில் 
சுமார 7.3 நகாடி தவளளி 
மதிபபிலான நமது சிலாங்கூர 
உதவித் ததாகுபபுத் திடடத்ணத 
மந்திரி புொர நநறறு அறிவித்தார.

்்கோவிட-19 
்�ோயோளி்க்ள 

்மபஸ் 
்மயததிற்கு 

பஸ் ்ே்வ

ஷா ஆலம்- நகாவிட-19 நநாய்த் 
ததாறறு காரைமாக வருமானம் 
்ாதிக்கப்டட ்ண்டான் இண்டா 
ெடடமன்ை ததாகுதியில் உள்ள 
சுமார ஆயிரம் குடும்்ங்களுக்கு 
அடிப்ணட உைவுப த்ாருடகள 
வைங்கப்டடன.ஐந்து கிநலா 
அரிசி மறறும் இரண்டு நகாழிகண்ள 
உள்ளடக்கிை இந்த உதவிப 
த்ாருளகள நகாவிட-19 நநாய்த் 
ததாறறு காரைமாக ் ாதிக்கப்டட 
குணைந்த வருமானம் த்றும் 

தரபபினரின் சுணமணை ஓர்ளவு 
குணைக்க உதவும் என்று ததாகுதி 
ெடடமன்ை உறுபபினர இஞ்சினிைர 
இஷாம் ஹஷிம் கூறினார.காணல 
11.00 மணிை்ளவில் ததாடங்கிை 
இந்த உைவுப த்ாருள விநிநைாக 
நிகழ்வு அமலாக்க அதிகாரிகள 
நிரையித்த எஸ்.ஒ.பி. 
நணடமுணைணை பின்்றறி மாணல 
வணர நடத்தப்டடதாக அவர 
தொன்னார.

பண்டோன் 
இண்டோவில் 1,000 
குடும்பததினர உணவுப 
பபோருட்க்ள பபற்்றனர

ஷா ஆலம் – நகாவிட -19  
நநாய்த் ததாறணை எதிரத்துப 
ந்ாராடுவதறகான முைறசியில் 
நநாய்த் தாக்கத்திறகு எளிதில் 
்ாதிக்கப்டக்கூடிை பிரிவினர 
என்று அணடைா்ளம் காைப்டும் 
மக்களுக்கு  உதவுவதறகு தெல்நகர  
சிலாங்கூர இலவெ நகாவிட -19  
்ரிநொதணனகண்ள 50,000 
சிலாங்கூர குடியிருப்ா்ளரகளுக்கு 
நமறதகாள்ள  ஏதுவாக 
சிலாங்கூர அரொங்கம் ஆர.எம் 6 
மில்லிைணன ஒதுக்கியுள்ளது.
நநறறு RM73.877 மில்லிைன் 
“கித்தா சிலாங்கூர “என்ை உதவித் 
திடடத்ணத ததாடக்கி ணவத்து 
சிைபபு உணரயில், சிலாங்கூர  
மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ 
அமிருடின் ஷாரி, எளிதில் 
்ாதிக்கப்டக்கூடிை பிரிவினர மீது 
அதிக கவனம் தெலுத்தப்டும் 

என்ைார. குறிப்ாக மூத்த 
குடிமக்கள, முதிநைார இல்லங்கள 
மறறும் மாநிலத்தில் உள்ள 
ஹீநமாடைாலிசிஸ் ணமைங்களில் 
வைதானவரகள, பி 40 குழு  
மக்கள மறறும் மாைவரகள 
ந்ான்ை இலக்குகள மீது அதிக 
கவனம் தெலுத்தப்டும்.
“நகாவிட -19 க்கான சிலாங்கூர 
்ணிக்குழு தெல்நகர சிலாங்கூர   
(எஸ்.டி.எஃப.சி)  மூலம் மாநில 
அரசு ததாறறுநநாணை நிரவகிப்தில் 
சுகாதார அணமச்சிக்கு  இலவெ 
நொதணன மறறும் தனிணமப 
்டுத்தலில் உதவி வருகிைது என்று 
கூறினார.
சிலாங்கூரில் மாநில நிரவாகம் 
இதுவணர தெல்நகர 
சிலாங்கூர   மூலம் 19,976 
இலவெ  ்ரிநொதணனகண்ள 
நமறதகாண்டதாக  அமிருடின் 

ஷாரி  ததரிவித்தார. “இந்த 
விஷைத்தில் நமலும் விரிவான 
தகவல்கள அவவபந்ாது 
ததரிவிக்கப்டும்,” என்று அவர 
கூறினார.
கடந்த ஆண்டு முதல், நகாவிட 
-19 நநாய் ் ரவுவணதத் தடுப்தறகு 
நநாய்த் ததாறறுக்கு இலக்காகும் 
்லவீனமான  குடியிருபபுகண்ள 
அணடைா்ளம் கண்டு நொதித்து 
வருகிைது தெல்நகர சிலாங்கூர .
கடந்த மாரச் மாதம் முதல் MCO 
அமல்்டுத்தப்டடந்ாது  நகாவிட 
-19 நநாய் தாக்கத்திறகு எளிதில் 
்ாதிக்கப்டக்கூடிை பிரிவினர 
என்று அணடைா்ளங்கண்டு 
்ரிநொதணனகண்ள நமறதகாள்ள 
ஆரம்பித்த முதல் மாநிலம் 
சிலாங்கூர என்றும் அவர 
கூறினார.

50,000 குடியிருபபோளர்களுக்கு 
இலவே ்்கோவிட -19  பரி்ேோதை்ன

ஷா ஆலம் - நகாவிட-19 
நநாய்த் தாக்கம் குணைவாக 
உள்ளவரகளுக்கான
தனிணமப்டுத்துதல் மறறும் 
சிகிச்ணெ ணமைத்திறகு (பி.
நக.ஆர.சி.) பிரதமர டான்ஸ்ரீ
தமாகிடின் ைாசினுடன் சிலாங்கூர 
மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருன் 
ஷாரி உடன்
வந்தார.
தெரடாங் மநலசிை விவொை 
்ல்கணலக்கைக கண்காடசி 
பூங்காவில் (நமபஸ்)
அணமந்துள்ள அந்த ணமைத்திறகு 
பிரதமர மாணல 5.00 மணிை்ளவில்
வந்தணடந்தார.
அந்த ணமைத்தில் சுமார ஒரு மணி 
நநரத்ணத தெலவிடட அவர, 
அவர அங்கு
நணடத்றை வி்ளக்கமளிபபுக் 
கூடடத்தில் கலந்து தகாண்டநதாடு 

்மபஸ் தைனி்மபபடுததும் ்மயததிற்கு பிரதைமரு்டன் 

சிலோங்கூர மந்திரி புேோர வரு்்க
நகாவிட-19
நநாைாளிகண்ளயும் ெந்தித்தார.
சுகாதார அணமச்ெர டத்நதாஸ்ரீ 
டாக்டர ஆடாம் ் ா்ா, சிலாங்கூர 
மாநில சுகாதார இைக்குநர 
டத்நதா டாக்டர ஷஹாரி 
ஙடிமான் ஆகிநைாரும் பிரதமரின் 
இந்த வருணகயின் ந்ாது 
உடனிருந்தனர.
குணைவான நநாய்த் தாக்கம் 
தகாண்டவரகளுக்கான இந்த 
பி.நக.ஆர.சி. சிகிச்ணெ 
ணமைத்தில் 9,000 கடடில்கள 
உள்ளன.
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ஷா ஆலம் – நகரங்களில்  மரம் 
நடுவதில் சிலாங்கூர மாநில 
அரசு தீவிரம் காடடவிருக்கிைது. 
வரும் 2030 ஆண்டுவாக்கில் 
நகரபபுைங்களில் கார்ன் அ்ளணவக் 
குணைக்கும் இலக்ணக அணடயும் 
நநாக்கில் இந்நடவடிக்ணக 
நமறதகாள்ளப்டுகிைது.
உலகம் ்ருவ நிணல மாறைத்ணதக் 
கண்டு வரும் இவநவண்ளயில் 
அதிகமான ்சுணமப ்குதிகண்ள 
உருவாக்கும் தங்களின் 
இந்த முைறசிக்கு அணனத்துத் 
தரபபினரின் ஒத்துணைபபும் 
நதணவப்டுவதாக மந்திரி புொர 
டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி 
கூறினார.
கடநலாரங்களில் அணலக்ளால் 
மண் அரிபபு ஏற்டுவணத 
தடுக்க ெதுபபு நிலக் காடுகண்ள 
உருவாக்குவதில் கவனம் 
தெலுத்துவணதப ந்ால் 
நகரபபுைங்களில் சுத்தமான 
மறறும் ்ாதுகாப்ான சூைணல 
உருவாக்கும் நநாக்கில் மரங்கண்ள 
நடுவதும் அவசிைமாகும் என்று 

அவர தொன்னார.
சிலாங்கூர மாநிலத்தின் 
நமம்்ாடடில் சுறறுச்சூைலுக்கும் 
உரிை முக்கிைத்துவம் அளிக்க  
நவண்டும் என்்து நமது 
தணலைாை நநாக்கமாக உள்ளது. 
வாழ்விைலுக்கு ்ாதிபண் 
ஏற்டுத்தி விடடு வ்ளரச்சிைணடந்த 
மாநிலம் என்ை அந்தஸ்ணத 
த்றுவதில் எந்த ்ைனும் இல்ணல 
என்ைார அவர.
2021 முதல் 2025 வணர 
10 நகாடி மரங்கண்ள நடும் 
இைக்கத்ணததைாடடி இங்குள்ள 
சிலாங்கூர நிணனவுச் சின்ன 
வ்ளாகத்தில் மரம் நடும் 
இைக்கத்ணத ததாடக்கி ணவத்தப 
பின்னர தெய்திைா்ளரகளிடம் 
அவர இதணனத் ததரிவித்தார.
‘்சுணம மநலசிைா- நமது 
மரம், நமது வாழ்வு‘எனும் 
இந்த இைக்கத்தின் கீழ் 
முதலாவது ஆண்டில் 2 நகாடி 
மரங்கண்ள நடுவதறகு  இலக்கு 
நிரையிக்கப்டடுள்ளது.

நகாலாலம்பூர – நாடடில்  
அமல்்டுத்தப்டும் அவெரகாலப 
பிரகடனத்தால் அரசு நிரவாகத்திறகு 
எந்த ்ாதிபபும் கிணடைாது என்று 
அரொங்க தணலணமச் தெைலா்ளர 
டான்ஸ்ரீ முகமது ஸூக்கி அலி 
கூறினார.
த்ாரு்ளாதாரம், ததாழில்துணை 
மறறும் அதணனச் ொரந்த 
துணைகண்ள உள்ளடக்கிை த்ாது 
மறறும் தனிைார துணைகள 
நடமாடடக் கடடுப்ாடடு 
ஆணையின் கீழ் நிரையிக்கப்டட 
நிரவாக நணடமுணைகண்ள பின்்றறி 
வைக்கமாகச் தெைல்்டும் என்று  
அவர தொன்னார.
கடந்த 1969ஆம் ஆண்டில் 
பிரகடனப்டுத்தப்டடணத விட 
தறந்ாது பிரகடனப்டுத்தப்டட 
நடமாடடக் கடடுப்ாடடு 
ஆணை முறறிலும் நவறு்டடது. 
்ாதுகாபபு ெம்்ந்தப்டட 
சூழ்நிணலணை நாடு அபந்ாது 
எதிரநநாக்கியிருந்தது. ்தறைமான 
சூைணல ெமாளிப்தறகாக 
்ாதுகாபபுப ்ணடயினணர 
ெம்்ந்தப்டுத்திை கடுணமைான 
கடடுப்ாடடு நடவடிக்ணககள 
நமறதகாள்ளப்டடன என்ைார 
அவர.

�்கர்களில் மரம் �டுவதில்
சிலோங்கூர அரசு தீவிரம்

அவேர ்கோலப பிர்க்டனம்
அரசு நிரவோ்கததிற்கு போதிபபில்்ல

ஷா ஆலம் : நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை காரைமாக 
் ா தி க் க ப ் ட ட வ ர க ளி ன் 
சுணமணைக் குணைக்கும் நநாக்கில்  
(தமஸ்ரா ரக்ைாட ) சிலாங்கூர 
உதவித் திடடத்ணத  மாநில அரசு 
அறிவித்துள்ளது.  இத் திடடத்ணத 
தெைல்்டுத்த ஒவதவாரு சிலாங்கூர 
மாநில ெடடமன்ைத்திறகும் (DUN) 
தமாத்தம் RM100  ஆயிரம் 
தவளளி  ஒதுக்கப்டடுள்ளது.
இநத நநாக்கத்திறகாக சிலாங்கூர 
மாநில எம்.பி.க்களும்  50  ஆயிரம் 

தவளளி  ஒதுக்கப ்டடுள்ளது  
என்று மந்திரி  புொர டத்நதாஸ்ரீ 
அமிருடின் ஷாரி கூறினார.
“நமாெமான ததாறறுநநாய் 
சூழ்நிணல காரைமாக, 56 மாநில 
ெடடமன்ைம்  மறறும் ் ாராளுமன்ை 
உறுபபினரகளுக்கும் சிலாங்கூர 
தமஸ்ரா ரக்ைாட சிைபபு ஒதுக்கீடணட 
உடனடிைாக ஒபபுதல் அளிக்க 
நாங்கள ஒபபுக்தகாண்நடாம்” 
என்று இன்று  கூறினார.
அரிசி, ெணமைல் எண்தைய், 
மாவு மறறும்  உைவு ந்ான்ை 
அடிப்ணட த்ாருடகண்ள 
தகாளமுதல் தெய்யும் திடடத்ணத 
நநரடிைாக தெைல்்டுத்த முடியும் 
என்ைார.
தவளளி   7 நகாடிநை 
38 லடெத்து 77 ஆயிரம்  
ஒதுக்கீடு  நகாவிட-19 நநாய்த் 
ததாறணை எதிரதகாள்ளவும் 
மக்களுக்கான உதவித் திடடங்கள 
உளளிடட  மாநில த்ாரு்ளாதார 
நடவடிக்ணககண்ள மீடசியுைச் 
தெய்ைவும்  இது  வணக தெய்யும்    
என  சிலாங்கூர  மாநில அரசு 
அறிவித்துள்ளது.

ஷா ஆலம் : நகாவிட -19  
நநாய்த் ததாறைால் ்ாதிக்கப்டட 
சிலாங்கூர குடியிருப்ா்ளரகளுக்கு 
உைவு கூணட உதவிணைச் 
தெைல்்டுத்த தமாத்தம் RM1.3 
மில்லிைன் ஒதுக்கப்டடுள்ளது.
வாடணகக்கார மறறும் ்ளளி 
ந்ருந்து ஓடடுநரகளுக்கும், மக்கள 
வீடடு வெதி வாரிை(பிபிஆர)  
வீடுகளில் குடியிருப்வரகளுக்கும்  
உைவு கூணடகள 
விநிநைாகிக்கப்டடுள்ளதாக  
மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி ததரிவித்தார.
ஆரம்்மாக உைவு கூணட 
உதவிகண்ள ஒராங் அொல் மறறும் 
“கும்புலான் டாருள ஏொன் 
த்ரஹாட திடக்கழிவு லாரி 
ஓடடுநரகளும்  த்றைனர” என்று 
இன்று “கித்தா சிலாங்கூர ” என்ை 
உதவித் திடடத்ணத ததாடக்கி 
ணவத்த த்ாழுது அவர கூறினார.
இதறகிணடயில், த்டநரால் 
வவுச்ெரகள, கால்நணட தீவனம் 
மறறும் உைவு கூணடகள உட்ட 
தமாத்தம் 10160 விவொயிகளுக்கு 
RM2 மில்லிைன் ஒதுக்கீடு 
தெய்ைப்டடுள்ளதாக டத்நதாஸ்ரீ 

அமிருடின் ஷாரி  ததரிவித்தார.
கால்நணட தீவனம் மறறும் விவொை 
உளளீடுகள கால்நணட மறறும் 
மீன்வ்ளரபபு ஆ்நரடடரகளுக்கு 
அனுப்ப்டும் ந்ாது 
மீனவரகளுக்கு ஒரு ந்ருக்கு RM 
300 த்டநரால் வவுச்ெர கிணடக்கும் 
என்று அவர வி்ளக்கினார. 
“அவரகளும் உைவு கூணடகள 
மறறும் மூலபத்ாருடகண்ளயும் 
த்றுவாரகள,” என்று அவர 
கூறினார.
நடமாடட கடடுப்ாடடு ஆணை  
2.0 ஐ எதிரதகாள்ள ்ல்நவறு 
சிைபபு முைறசிகள மூலம் மக்களின் 
சுணமணை குணைக்க RM73.877 
மில்லிைன் நிதி “கித்தா சிலாங்கூர 
“என்ை உதவித் திடடத்தின் 
மூலம் வைங்கப்டுவதாக  அவர 
கூறினார.
இந்த திடடம், மறைவறறுடன், 
நகாவிட -19 ததாறறுநநாணை 
எதிரத்துப ந்ாராடுவதறகும், 
்ாதிக்கப்டடவரகளுக்கு உதவி 
வைங்குவது உட்ட மாநிலத்தின் 
த்ாரு்ளாதாரத்திறகு மீண்டும் 
புத்துயிரளிக்கவுள்ளது என்று அவர 
கூறினார.

மோநிலததின் பபோருளோதைோரததிற்கு 
மீணடும் புததுயிரளிக்்கவள்ளது

பதைோற்று்�ோய் ்கோரணமோ்க, 56 
ேட்டமன்்றம்  மற்றும் போரோளுமன்்ற 
உறுபபினர்களுக்கும் சி்றபபு ஒதுக்கீடு மாடசிணம தங்கிை மாமன்னரால் 

தறந்ாது பிரகடனப்டுத்தப்டட 
அவெரகாலம் அதிகரித்து வரும் 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறணை 
கடடுப்டுத்தும் நநாக்கிலானது. 
இந்நநாய்த் ததாறறின் 
அச்ெமூடடும் வணகயிலான 
அதிகரிபபு அரசிைலணமபபுச் 
ெடடத்தின் 150வது விதியின் 
முக்கிை மூன்று அம்ெங்கண்ள 
ஆடடங்காைச் தெய்யும் அ்ளவுக்கு 
அ்ாைகரமானதாக உள்ளது 
எனவும் அவர குறிபபிடடார.
நாடடின் நிணலத்தன்ணமணை 
உறுதி தெய்ைவும் நாடடின் 
த்ாரு்ளாதாரத்ணத மீடசியுைச் 
தெய்வதறகான நடவடிக்ணககண்ள 
நமறதகாள்ளவும் மக்கள 
சுபிடெத்துடன் வாழ்வணத உறுதி 
தெய்ைவும் இந்த பிரகடனம் 
த்ரிதும் துணை புரியும் என்று 
அவர நமலும் கூறினார.
த்ாதுச் நெணவத்துணை ஊழிைரகள 
முழு கடப்ாடடுடன் தங்கள  
்ணிணை ஆறறி வருவர என்்நதாடு 
அரொங்கத்தின் நெணவைளிபபு 
முணை எந்த வணகயிலும் 
்ாதிக்கப்டாமலிருப்ணதயும் 
உறுதி தெய்வர என்ைார அவர.
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முன்்களப பணியோளர்களுக்கு
3,000 சுற்றுலோப பற்றுச் சீடடு்கள்

ஷா ஆலம் - ‘சுறறுலா 
தெல்ல திடடமா? முதலில் 
சிலாங்கூணர வலம் வாருங்கள‘ 
எனும் இைக்கத்தின் கீழ் 
மூவாயிரம் ்றறுச் சீடடுகள 
முன்க்ளப ்ணிைா்ளரகளுக்கு 
விநிநைாகிக்கப்டடன.

இருநூறு தவளளி மதிபபிலான 
இந்த ்றறுச் சீடடுகள இம்மாதம் 
8ஆம் நததி லஸாடா தெைலி 
வாயிலாக விநிநைாகம்  
தெய்ைப்டடதாக சிலாங்கூர 
மாநில சுறறுலா ஊக்குவிபபு 

அணமப்ான டூரிெம் சிலாங்கூர 
கூறிைது.

மருத்துவரகள, தாதிைர,  
காவல் துணையினர, 
இராணுவத்தினர ந்ான்ை 
முன்க்ளப ்ணிைா்ளரகளின் 
நெணவணை அங்கீகரிக்கும் 
வணகயில் இந்த ்றறுச் 
சீடடுகள வைங்கப்டடதாக அது 
ததரிவித்தது.

அநத தினத்தன்று 
த்ாதுமக்களுக்காக ஒதுக்கப்டட 
2,000 ்றறுச்சீடடுகளும் அதி 
விணரவில் தீரந்து விடடன. 
சிலாங்கூர மறறும் தவளி 
மாநில மக்கள  மத்தியில் 
இத்திடடத்திறகு நல்ல வரநவறபு 
கிணடத்துள்ளதாகவும் டூரிெம் 
சிலாங்கூர கூறிைது.

சுறறுலாத் துணைக்கு 
உத்நவகம் அளிக்கும் வணகயில்  
சிலாங்கூர த்ாரு்ளாதார மீடசித் 
திடடத்தின் கீழ் 20 லடெம் 
தவளளி மதிபபிலான சுறறுலா 
்றறுச் சீடடு உதவித் ததாணக 
திடடம் அமல்்டுத்தப்டும் 
என்று மாநில அரசு முன்னதாக 
அறிவித்திருந்தது.

பபோது மு்டக்்க அச்ேததில் பபோருள்்க்ள

வோங்கி குவிக்்க ்வண்டோம்
பபோதுமக்்களுக்கு அறிவுறுதது

ஷா ஆலம் -  சிலாங்கூர 
மாநில மக்களின் நதணவக்காக 50 
லடெம் நகாவிட-19 தடுபபூசிகண்ள 
வாங்கும் மாநில அரசின் திடடத்ணத 
மத்திை அரசும் சுகாதார அணமச்சும் 
வரநவறறுள்ளன.

மக்களின் நலனுக்காக 
தடுபபூசிகண்ள விநிநைாகம் 
தெய்வதில் மத்திை அரசு 
எதிரநநாக்கி வரும் சுணமணைக் 
குணைப்தில் மாநில அரசின் 
இந்நடவடிக்ணக த்ரிதும் துணை 
புரிவதாக மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ 
அமிருடின் ஷாரி கூறினார.

அண்ணமயில் கூடிை 
அவெரகால நிணல ததாடர்ான 
நதசிை ்ாதுகாபபு மன்ைக் 
கூடடத்தில் பிரதமரிடம் இந்த முடிவு 
குறித்து எடுத்துணரக்கப்டடதாக 
அவர தொன்னார.

தடுபபூசித் திடடம் இலக்ணக 
அணடவணத உறுதி தெய்வதறகும் 

மத்திை மறறும் மாநில அரசுகளின் 
இரு தடுபபூசி திடடங்க்ளால் 
குைப்ம் ஏற்டுவணத தடுப்தறகும் 
ஏதுவாக நதசிை நிணலயிலான 
தடுபபூசி திடடத்தில் தாங்கள 
இணைந்து தெைல்்டவுள்ளதாக 
அவர குறிபபிடடார.

மாநிலத்தின் த்ாரு்ளாதார 
வ்ளரச்சிக்கு ்ங்காறறி வரும் 
ததாழிலா்ளரகள மறறும் இலக்காக 
தகாள்ளப்டட தரபபினருக்கு 
இந்த தடுபபூசி கிணடப்ணத மாநில 
அரசு உறுதி தெய்யும் என்றும் 
அவர குறிபபிடடார.

நடமாடடக் கடடுப்ாடடு 
ஆணை ததாடரபில் வரும் 
புதன் கிைணம தவளியிடவுள்ள 
முக்கிை அறிவிபபில் 
ஆகக்கணடசி நமம்்ாடுகள 
குறித்து தாம் அறிவிபபுகண்ள 
தவளியிடவுள்ளதாகவும் அவர 
தொன்னார.

மாநில மக்கள மறறும் 
முக்கிைத் துணைகளில் ் ணிைாறறும் 
அந்நிைத் ததாழிலா்ளரகளுக்கு 
வைங்குவதறகாக ஐம்்து லடெம் 
நகாவிட-19 தடுபபூசிகள 
வணர வாங்க மாநில அரசு 
திடடமிடடுள்ளதாக மந்திரி புொர 
கடந்த வாரம் அறிவித்தார.

்்கோவிட-19 தைடுபபூசி்க்ள வோங்கும் சிலோங்கூர 
அரசின் திட்டததிற்கு மததிய அரசு வர்வற்பு

ஷா ஆலம் - கடந்தாண்டு 
தெபடம்்ர மாதம் வணர 800 நகாடி 
தவளளி மதிபபிலான உற்த்தி 
துணை ொரந்த முதலீடுகண்ள 
சிலாங்கூர மாநிலம் ஈரத்துள்ளதாக 
முதலீடு, ததாழில்துணை, 
வரத்தகம், சிறு மறறும் நடுத்தர  
ததாழில்துணைக்கான மாநில 
ஆடசிக்குழு உறுபபினர டத்நதா 
ததங் ொங் கிம் கூறினார.

எனினும், நெணவத் துணையில் 
்திவு தெய்ைப்டட முதலீடு 
ததாடர்ான தரவுகண்ள தாங்கள 
இன்றும் த்ைவில்ணல என்று 
அவர தொன்னார.

அநதெமைம், கடந்த 
2020ஆம் ஆண்டில் ்திவு 
தெய்ைப்டட தமாத்த முதலீடு 
ததாடர்ான தகவல்களுக்கும் 
தாங்கள காத்திருப்தாக அவர 
த த ரி வி த் த ா ர . மு த லீ ட டு த் 
துணைணை த்ாறுத்தவணரயில் 

்க்டந்தைோணடு பேப்டம்பர 
வ்ர உற்பததி து்்றயில் 
பவ.800 ்்கோடி முதைலீட்்ட 
சிலோங்கூர ஈரததைது

கடந்தாண்ணடக் காடடிலும் 
இவவாண்டில் கடுணமைான 
ெவால்கண்ள நாம் எதிரநநாக்க 
நவண்டி வரும் எனவும் அவர 
கூறினார.

கடுணமைான கடடுப்ாடுகள 
காரைமாக கடந்தாண்டில் 
நாம் ்ல்நவறு சிக்கல்கண்ள 
எதிரநநாக்கிநனாம். த்ாது 
முடக்கத்திறகு முன்னர 
நமறதகாள்ளப்டட ஒநர 
முதலீடடுப ்ைைத்திறகுப பிைகு 
நவறு எந்த ்ைைத்ணதயும் 
நாங்கள நமறதகாள்ளவில்ணல 
என்ைார அவர.

இ-்ொர 11.11 மாத்ரும் 
விற்ணன விைாணவ முன்னிடடு 
இைங்கணல வாயிலாக நணடத்றை  
தெய்திைா்ளர கூடடத்தில் அவர 
இதணனத் ததரிவித்தார.

த்ரா– நகாவிட-19 நநாய்த் 
ததாறறின் அதிகரிபண்க் 
கடடுப்டுத்துவறகு ஏதுவாக 
நணடமுணைப்டுத்தப்டவிருக்கும் 
அமலாக்க நடவடிக்ணககளுக்கு 
மக்கள தங்கண்ள முன்கூடடிநை 
தைார ்டுத்திக் தகாளவதறகு 
ஏதுவாக ந்ாதிை கால 
அவகாெம் வைங்கப்டும் என்று 
்ாதுகாபபுக்கான முதன்ணம 
அணமச்ெர டத்நதா‚ இஸ்மாயில் 
ெபரி ைாக்நகாப கூறினார.

நாடு முழுவதும் நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை மீண்டும் 
அமல்்டுத்தப்டலாம் என்ை 
வதந்திகண்ள நம்பி ்தறைத்தில் 
த்ாருளகண்ள வாங்கிக் குவிப்ணத 
த்ாதுமக்கள தவிரக்க நவண்டும் 
என்றும் அவர வலியுறுத்தினார.

நகாவிட-19 ்ரவல் தடுபபு 
நடவடிக்ணககள குறித்து அரொங்கம் 
நாண்ள தவளியிடவுள்ள அறிவிபபு 
ததாடரபில்  ்ரப்ப்டும் 
த்ாய்ைான தகவல்கள மறறும் 
வதந்திகண்ள எளிதில் நம்் 
நவண்டாம் என்றும் த்ாது 
மக்கண்ள அவர நகடடுக் 
தகாண்டார.

அரொங்கம் எந்ததவாரு 
முடிணவயும் உடனடிைாக 
எடுத்து விடாது. த்ாதுமக்கள 
தங்கண்ளத் தைார ்டுத்திக் 

தகாளவதறகு ஏதுவாக குணைந்தது 
இரண்டு அல்லது மூன்று நாள 
அவகாெமாவது வைங்கப்டும் 
என்ைார அவர.

த வ ள ்ள த் த ா ல் 
்ாதிக்கப்டடவரகண்ள இங்குள்ள 
தகராநைாங் தறகாலிக நிவாரை 
ணமைத்தில் தென்று கண்டபபின்னர 
தெய்திைா்ளரகளிடம் அவர 
இதணனத் ததரிவித்தார.

மீண்டும் நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை 
பிைபபிக்கப்டலாம் என்ை 
ஆருடங்கள குறித்து 
நகடகப்டட ந்ாது, முன்பு 
அமல்்டுத்தப்டடணதப ந்ால் 
முழுணமைான த்ாது முடக்கம் 
இம்முணை அமல்்டுத்தப்டாது 
என நம்புகிநைன். இம்முணை 
அ ம ல் ் டு த் த ப ் ட வி ரு க் கு ம் 
எஸ்.ஓ.பி. நணடமுணை குறித்து 
விரிவாக ஆராய்வதறகாக நதசிை 
்ாதுகாபபு மன்ைம்  மறறும் 
நுட்க் குழு கூடடத்ணத நாண்ள 
கூடடவிருக்கிநைாம். எடுக்கப்டும் 
முடிவுகள ைாவும்  மக்களின் 
நலணன ணமைமாக தகாண்டதாக 
இருக்கும் என்்தால் ைாரும் 
குைப்மணடை நவண்டிைதில்ணல  
என்ைார அவர.
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புத்ரா தஜைா - ரவாங்கிலுள்ள 
ொைத் தைாரிபபு மறறும் விற்ணனத் 
ததாழிறொணல ஒன்று தணட 
தெய்ைப்டட ொைக் கழிவுகண்ள  
இண்டா வாடடர குழுமத்தின் கழிவு 
நீரக் கு்ளத்தில் கலந்துந்துள்ளாக 
ெந்நதகிக்கப்டுகிைது.

தணட தெய்ைப்டட அந்த 
கழிவுப த்ாருள இண்டா 
வாடடர கு்ளத்தில் கலந்தது 
ததாடரபில் இண்டா வாடடர 
நிறுவனத்திடமிருந்து புகார 
கிணடத்தணதத் ததாடரந்து 
ரவாங். நியூடடிக்கல் 
ததாழில்ந்டணடயிலுள்ள அந்த 
ததாழிறொணல மீது திடீர நொதணன 
நமறதகாள்ளப்டடதாக ஸ்்ான் 
எனப்டும் நதசிை நீர நெணவ 
ஆணைைம் கூறிைது.

கிள்ளான்– ்காங் மாநிலத்தில் 
ஏற்டட தவள்ளத்தில் 
் ா தி க் க ப ் ட ட வ ர க ளு க் கு 
தெந்நதாொ ெடடமன்ை உறுபபினர 
டாக்டர குைராஜ் நஜாரஜ் 
தணலணமயிலான ததாண்டூழிைக் 
குழு இரண்டாம் கடட உதவிணை 
கடந்த ெனிக்கிைணம வைங்கிைது.

கிள்ளான் தென்டரல் 
நராடடரி கி்ளப மறறும் நகாத்தா 
ராஜா ததாகுதி தகஅடிலான் 
உறுபபினரகண்ள உள்ளடக்கிை 
முப்து ந்ர தகாண்ட 
ததாண்டூழிைக் குழுவினர 13 
நான்கு ெக்கர இைக்க வாகனங்கள 
மறறும் இரு நலாரிகளில் இந்த 
நிவாரை ்ைைத் திடடத்ணத 
நமறதகாண்டனர.

இந்த உதவித் திடட 
ஒருங்கிணைபபுப ்ணிகண்ள 
ததமரநலா தகஅடிலான் கடசியின் 
ததாகுதி துணைத் தணலவர திரு. 
வடி நமறதகாண்டார. இந்த உதவித் 
திடடத்தில் லஞ்ொங், தமந்தகாப, 
ததமரநலா ஆகிை ்குதிகளில் 

அந்த ததாழிறொணல தணட 
தெய்ைப்டட சிவபபு நிை ொைக் 
கழிணவ த்ாது கழிவு நீரக் 
குைாயில் கலந்து விடடுள்ளது. 
அந்த கழிவு அநத ததாழில் 
ந்டணடப ் குதியிலுள்ள கழிவு நீர 
கு்ளத்தில் தென்று நெரந்துள்ளது 
விொரணையில் ததரிைவந்தது 
என்று அந்த ஆணைைம் 
தவளியிடட அறிக்ணக ஒன்று 
கூறிைது.

இந்த நீர மாசு்ாடு ெம்்வம் 
முன்கூடடிை கண்டறிைப்டடதால் 
நீர வ்ளத்திறகு எந்த ்ாதிபபும் 
ஏற்டவில்ணல என்்நதாடு 
நீர சுத்திகரிபபு ணமைங்களின் 
தெைல்்ாடடிறகு எந்த இணடயூறும் 
உண்டாகவில்ணல என அந்த 
அறிக்ணக ததரிவித்தது.

இண்டோ வோட்டர குளததில் ேோயக் ்கழிவு்கள் 
ரவோங் பதைோழிற்ேோ்லயின் பேயல் அம்பலம்

ஷா ஆலம் - நகால சிலாங்கூரில் 
ஈைலம்்ம் ஒன்றின் அருநக நில 
அமிழ்வு ஏை்டட ந்ாதிலும் 
த்ஸ்தாரி தஜைாவிலுள்ள 
யுனிதெல் எனப்டும் சிலாங்கூர 
்ல்கணலக்கைக முதன்ணம 
வ்ளாகம் ்ாதுகாப்ாக உள்ளதாக 
அறிவிக்கப்டடுள்ளது.
நில அமிழ்வு ஏற்டட இடம் 
்ல்கணலக்கைக வ்ளாகத்திலிருந்து 
ஒன்்து கிநலாமீடடர 
ததாணலவில் அதாவது 30 நிமிட 
்ைை ததாணலவில் உள்ளதாக 
அப்ல்கணலக்கைகத்தின் ததாடரபு 
மறறும் வரத்தக பிரிவு இைக்குநர 

ஹஸ்ரி அபு ஹொன் கூறினார.
நிலம் உளவாங்கிை கம்ந்ாங் 
த்ஸ்தாரி தஜைா ்குதி த்ஸ்தாரி 
தஜைாவிலுள்ள யுனிதெல் 
வ்ளாகத்திறகு அருநக உள்ளதாக 
சில ஊடகங்கள தவளியிடட 
தெய்தி ததாடரபில் இந்த வி்ளக்கம் 
தரப்டுவதாக அவர தொன்னார.
ெம்்வ இடத்திறகும் ் ல்கணலக்கைக 
வ்ளாகத்திறகும் இணடநை 
உள்ள ததாணலவு குறித்த 
குைப்ம் த்ாதுமக்கள மத்தியில் 
ஏற்டுவணதத் தவிரக்கும் நநாக்கில் 
ததளிவான வி்ளக்கத்ணத தாங்கள 
தர விரும்புவதாக அறிக்ணக 
ஒன்றில் அவர ததரிவித்தார.

நில அமிழவு ேம்பவம்
 யுனிபேல் பல்்க்லக்்கழ்கம் போது்கோபபோ்க உள்ளது

ப்கோங்கில் பவள்ளததைோல் 
போதிக்்கபபட்டவர்களுக்கு உதைவி

ஷா ஆலம் : நதிகள மறறும் வடிகால் 
அணமபபுகளில் ஏற்டடுள்ள 
அணடபபுகந்ள கிைக்கு கடறகணர 
மாநிலங்களில் தவள்ளம் ஏற்ட 
முக்கிைக் காரைமாகின்ைன 
எனச் சுறறுச்சூைல் மறறும் நீர 
அணமச்சின் தெைலா்ளரான  
டத்நதா ஸ்ரீ  டாக்டர தஜய்னி  
உஜாங் ததரிவித்தார.
சில ்குதிகளில் தவள்ளம் 
விணரந்து வடிகிைது ஆனால், 
நவறு சில ்குதிகளில் தவள்ளம் 
வடிை அதிக நாடகண்ள 
எடுத்துக்தகாளவதறகு நதிகள 
மறறும் வடிகால் அணமபபுகளில் 
மரங்கள, மண் ந்ான்ை குபண் 
மறறும் தவள்ளக் கழிவுகளின் 
அணடபபுகந்ள தவள்ள நீர 
விணரவாகப ்ாய்ந்து ஓடுவதறகுத் 
தணடைாக இருப்தாகவும், 
அதனால் தவள்ள நிணலணமணை 
நமாெமாக்குகின்ைன என்கிைார 
அவர
த்ாது மக்களின் ஒத்துணைபபும், 
நதிகண்ள நநசிக்கும் ்ண்பும் 
மக்களிணடநை ஏற்டுத்தினால் 

மடடுநம தவள்ளப பிரச்ெணனக்கு 
விணரவில் தீரவு ஏற்டும். 
இல்லாவிடடால் த்ரிை தெலவு 
ஏற்டுவதுடன் தவறறிகரமாக 
தவள்ளம் ஏற்டுவணதயும் தடுக்க 
முடிைாது என்ைார.
எல்லா இடங்களிலும் 
குபண்கண்ள வீெக்கூடாது 
என்்தறகுச் ெமூகத்தின் 
ஒத்துணைபபு எங்களுக்குத் 
நதணவ, ஏதனனில்  குபண்கள 
தவள்ளம்  ஏற்ட முக்கிைக் 
காரணிக்ளாகின்ைது. அணட்டட 
வடிகால் அணமபபுகளில்  தவள்ள 
நீநராடடம் தணட்டுவதால், 
ஏற்டும் தவள்ளம் மக்களுக்குப 
ந்ரிடராக மாறிவிடுகிைது என்ைார 
அவர.
இன்று நமலாண்ணம மறறும் 
அறிவிைல் ்ல்கணலக்கைகம் 
(எம்.எஸ்.யூ) ஏற்ாடு தெய்த 
சுங்ணக டாமன்ொரா நதசிை 
நதி ்ாணத திடடத் திடடத்தில் 
கலந்து தகாண்ட பின்னர அவர 
தெய்திைா்ளரகளிடம் இதணனக் 
கூறினார.

தவள்ளத்தால் ்ாதிக்கப்டட 
100 குடும்்த்தினர ்ைன் 

த்றைனர.அவரகளுக்கு உைவுப 
த்ாருளகள, ெணமைல் அடுபபு, 

தமத்ணத, தணலைணை ந்ான்ை 
்டுக்ணகைணைப த்ாருளகள, 
ெணமைல் உ்கரைங்கள, 
உணடகள உளளிடட த்ாருளகள 
வைங்கப்டடன.

இந்த தவள்ளப 
ந்ரிடரில் உணடணமகண்ளயும் 
வாழ்வாதாரத்ணதயும் இைந்து 
அவதியுறும் இவவடடார மக்களுக்கு 
தங்களின் இந்த உதவி ஆறுதணல 
தரும் என்்நதாடு ஓர்ளவு 
சுணமணையும் குணைக்கும் என்று 
தாங்கள நம்புவதாக தெந்நதாொ 
ெடடமன்ை உறுபபினர குைராஜ் 
கூறினார.

இந்த நிவாரை உதவித் 
திடடத்திறகு உதவி வைங்கிைவரகள, 
ததாண்டூழிைரகள காவல் 
துணையினர, ததமரநலா 
தவள்ள நடவடிக்ணக அணையின் 
த்ாறுப்ா்ளரகள ஆகிநைாருக்கு 
தாம் நன்றி ததரிவித்துக் 
தகாளவதாகவும் அவர 
குறிபபிடடார.

வடி்கோல் அ்மபபு்களில் ஏற்படடுள்ள 
அ்்டபபு்க்ள பவள்ளம் ஏற்ப்ட முக்கியக் 

்கோரணம்
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ஷா ஆலம் - சிலாங்கூர 
மாநிலத்திலுள்ள ொணலகள 
்ைன் ்டுத்துவதறகு 
் ா து க ா ப ் ா ன ண வ ை ா க 
உள்ளனவா என்்ணத 
கண்டறியும்்டி மாநிலத்திலுள்ள 
அணனத்து ஊராடசி மன்ைங்களும் 
்ணிக்கப்டடுள்ளன.
ொணலகளில் ஏற்டடுள்ள ்ழுது 
ததாடரபில் த்ாதுமக்களிடமிருந்து 
கிணடக்கும் புகாரகள மீது 
உடனடி நடவடிக்ணக எடுக்கும்்டி 
ஊராடசி மன்ைங்களுக்கு 
உத்தரவிடப்டடுள்ளதாக ஊராடசி 
மன்ைங்களுக்கான ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர இங் ஸீ ஹான் 
கூறினார.
ொணலகள ்ழுதணடயும் 
பிரச்ணனணை மாநில அரசு 
கடுணமைாக கருதுகிைது. இதன் 
ததாடரபில் ஊராடசி மன்ைங்களிடம் 
புகார அளிக்கும்்டி த்ாதுமக்கள 
நகடடுக் தகாள்ளப்டுகிைாரகள 
என்று அவர தொன்னார.
விரும்்த்தகாத ெம்்வங்கள 
நிகழ்வணத தடுப்தறகாக 
ொணலணைப ் ைன்்டுத்தும் ந்ாது 
குறிப்ாக மணைகாலங்களில் 
்ைணிக்கும் ந்ாது மிகுந்த கவனப 
ந்ாக்ணக கணடபிடிக்கும்்டி 
வாகனநமாடடிகண்ள அவர 
நகடடுக் தகாண்டார.
ொணல ஒருங்கணமபண் 
ந ம ம் ் டு த் து வ த ற கு ம் 
மாவடடங்களுக்கிணடயிலான 
இணடதவளிணைக் குணைப்தறகும் 
ஏதுவாக த்ாதுப்ணித்துணைக்கு 17 
நகாடி தவளளி ஒதுக்கப்டுவதாக 
2021ஆம் ஆண்டிறகான வரவு 
தெலவுத் திடடத்ணத தாக்கல் தெய்த 
ந்ாது மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ 
அமிருடின் ஷாரி அறிவித்திருந்தார.

ேோ்ல்களில் 
பழுது- உ்டனடி 
�்டவடிக்்்க எடுக்கும்படி 
ஊரோடசி மன்்றங்்களுக்கு 

உததைரவு

ஷா ஆலம் - ரவாங்கிலுள்ள 
ஜாலான் த்ரிண்டுஸ்திரிைான் 
இவவாண்டு தரம் உைரத்தப்டும் 
என்று ரவாங் ெடடமன்ை 
உறுபபினர சுவா நவய் கிைாட 
கூறினார.
ரவாங் நகர முதல்  ரவாங் 
நடால் ொவடி வணரயிலான 
அந்த ொணலயில் காைப்டும் 
கடுணமைான ந்ாக்குவரத்து 
தநரிெணலக் கருத்தில் தகாண்டு 
இந்த தரம் உைரத்தும் ்ணி 
நமறதகாள்ளப்டுவதாக அவர  
தொன்னார.
சுமார 44 நகாடிநை 50 
லடெம் தவளளி தெலவிலான 

ரவோங் �்கர முதைல் ் ்டோல் ேோவடி வ்ரயிலோன ேோ்ல 
இவவோணடு தைரம் உயரததைபபடும்

இத்திடடத்திறகு மத்திை அரசு நிதி 
ஒதுக்கீடு தெய்துள்ளதாக அவர 
குறிபபிடடார.
இப்குதி மக்களின் 20 
ஆண்டுகாலப பிரச்ணனைாக 
இப்குதியில் காைப்டும் 
ந்ாக்குவரத்து தநரிெல் 

இருந்து வந்தது. இதணன 
கருத்தில் தகாண்டு நானும் 
தெலாைாங் நாடாளுமன்ை 
உறுபபினர வில்லிைம் லிநைாங் 
ஜீ கீனும் இத்திடடத்ணத 
நமறதகாளவதறகான முைறசிணை 
நமறதகாண்நடாம் என அவர 
நமலும் தொன்னார.
இச்ொணலணை தரம் உைரத்தும் 
்ணி நமறதகாள்ளப்டவிருப்ணத 
ெமீ்த்தில் நமறதகாள்ளப்டட 
ெந்திபபின் ந்ாது 
த ் ா து ப ் ணி த் து ண ை 
உறுதிப்டுத்திைதாக கூறிை 
அவர, இத்திடடத்ணத 
ந ம ற த க ா ள வ த ற க ா ன 
குத்தணகைா்ளணர நதரந்ததடுக்கும் 
்ணி தறந்ாது நமறதகாள்ளப்டடு 
வருகிைது என்ைார.

ஷா ஆலம் - தெராஸ், ்த்து 
9, தாமான் மூரனி, ஜாலான் 
5இல் சுமார 16 லடெம் தவளளி 
தெலவில் தவள்ள நீர நெகரிபபு 
கு்ளம் நிரமாணிக்கப்டவுள்ளது.

காஜாங் நகராண்ணம  
கைகத்தின் நிதி ஒதுக்கீடடில் இந்த 
கு்ளம் நிரமாணிக்கப்டுவதாக 
்லாக்நகாங் ெடடமன்ை உறுபபினர 
நவாங் சியு கீ கூறினார.

இந்த கு்ளத்தின் நிரமாணிபபுப  
்ணிகள  வரும் ஏபரல் மாதம் 
ததாடங்கி ஆறு மாத காலத்தில் 
முறறுபத்றும் என்றும் அவர 
ததரிவித்தார.

இந்த கு்ளம் 900 கன 
மீடடர   மணை நீணர நெகரிக்கும் 
ஆறைணலக் தகாண்டிருக்கும். 
இதன் மூலம் கனத்த மணையின் 
ந்ாது அப்குதியில் ஏற்டக்கூடிை 
திடீர தவள்ளப பிரச்ணனக்கு தீரவு 
காை முடியும் என்ைார அவர.

‘மணையின் ந்ாது வீடணமபபுப 
்குதிகளில் நீர விணரவாக 
புகாமலிருப்ணத உறுதி 
தெய்வதறகாக இப்குதியிலுள்ள 
வடிகால்கள தரம் உைரத்தப்டும் 
என்றும் அவர தொன்னார.

இத்திடடத்ணத அமலாக்குவதன் 
மூலம் இப்குதி மக்கள கடந்த 
இரு்து ஆண்டுக்ளாக எதிரநநாக்கி 
வந்த திடீர தவள்ளப பிரச்ணனக்கு 
தீரவு காை முடியும் என்றும் 
அவர நம்பிக்ணகத் ததரிவித்தார.

தைோமோன் மூரனியில் 
பவள்ளப பிரச்்ன்யக் 
்க்ளய பவ.16 லடேம் 
பேலவில் பவள்ள நீர 

்ே்கரிபபு குளம்

 ரவாங் - தாமான் 
த்ரிண்டுஸ்திரிைான் கிநரடஇைர 
தகபபிடடல் ்குதியில் 
ததாடக்கத்தில் நிலம் வாங்கிை 72 
ந்ர  25 வருடங்கள காத்திருந்தப 
பின்னர நில உரிணமக் கடிதத்ணதப 
த்றைனர.
தமாத்தம் 105 நலாட நிலங்கண்ள 
உள்ளடக்கிை அப்குதியில் 
கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு 
நிரையிக்கப்டடணத விட 
50 விழுக்காடு குணைவான 
பிரீமிைத் ததாணகயில் 
ெம்்ந்தப்டடவரகளுக்கு நிலம் 
வைங்கப்டடதாக ரவாங் ெடடமன்ை 
உறுபபினர சுவா நவய் கிைாட 
கூறினார.
நில நமம்்ாடடா்ளர திவாலானது 
மறறும் நிலத்ணத பிரிக்கும் ்ணி 
நமறதகாள்ளப்டாதது ஆகிை 
காரைங்க்ளால் 1996ஆம் ஆண்டு 
முதல் அந்த ததாழில்ந்டணடப 
்குதியில் நிலம் வாங்கிைவரகள 
பிரச்ணனணை எதிரநநாக்கி 
வந்ததாக அவர தொன்னார.

பிரீமிைத் ததாணக தெலுத்துவது 
ததாடர்ான விண்ைப்த்ணத 
நமம்்ாடடா்ளர தெய்திருந்த 
ந்ாதிலும் அடுத்தக்கடட 
நடவடிக்ணககள எதுவும் ததாடரப 
்டவில்ணல என்றும் அவர 
ததரிவித்தார.
முன்னதாக நில அனுமதிக் 
கடிதம் மறறும் ்ாரம் 5ஏ 
வைங்கும் நிகழ்வு இங்குள்ள 
த்ங்குளு அலுவலகத்தில் 
நணடத்றைது. நகாவிட-
19 த்ருந்ததாறறு காரைமாக 
நிலத்ணத வாங்கிைவரகள 
வாகனத்திலிருந்தவாறு தங்கள 
கடிதங்கண்ளப த்றறுக் 
தகாண்டனர.
இந்த ஐம்்து விழுக்காடடு பிரீமிைத் 
ததாணகக்கான  கழிவு ெலுணக 
மூன்று மாதங்களுக்கு அமலில் 
இருக்கும் எனக் கூறிை அவர, 
பிரீமிைத் ததாணகணை விணரந்து 
தெலுத்தி நிலப்டடாணவப 
த்றறுக் தகாளளும்்டி நில 
உரிணமைா்ளரகண்ள அவர 
நகடடுக் தகாண்டார.

25 ஆணடு்கள் ்கோததிருபபுக்குப 
பின்னர 75 ்பருக்கு நில உரி்மக் ்கடிதைம்
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்மோரிப பதைோகுதியிலு       11 பள்ளி்க்ள 
்மம்படுததை பவ.331,000 லடேம் ஒதுக்கீடு
ஷா ஆலம்- நமாரிப ெடடமன்ைத் 
ததாகுதியிலுள்ள 11 ்ளளிகளின் 
அடிப்ணட வெதிகண்ள நமம்்டுத்த 
3 லடெத்து 31 ஆயிரம் தவளளி 
ஒதுக்கப்டடுள்ளது.
இந்த நிதி  மூன்று தமிழ்ப்ளளிகள,  
இரண்டு சீனப ்ளளிகள, 
ஒரு  ஒருங்கிணைந்த ஆரம்் 
்ளளி, இரண்டு மஹாட 
தாபிஸ் ்ளளிகள ஒரு தாபிஸ் 
மதராஸா மறறும் இரண்டு அல்-
குரஹான், ஃ்ாரடு அய்ன் 
வகுபபுகளின் நமம்்ாடடிறகு 
்ைன்்டுத்தப்டும்.
மாைவரகள எண்ணிக்ணக மறறும் 
நதணவயின் அடிப்ணடயில் 
5,000 தவளளி முதல் 1 லடெம் 
தவளளி வணர ்ளளிகளுக்கு 
மானிைம் வைங்கப்டும் என்று 

நமாரிப ெடடமன்ை உறுபபினர 
ஹஸ்னுள ்காருடின்  கூறினார.
சிலாங்கூரில் உள்ள 740 
்ளளிகண்ள தரம் உைரத்துவதறகு 
2 நகாடிநை 24 லடெத்து 
73ஆயிரம் தவளளி ஒதுக்கீடு 
தெய்ைப்டுவதாக மந்திரி புொர 

டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி 
கடந்தாண்டு நவம்்ர மாதம் 
2021ஆம் ஆண்டிறகான வரவு 
தெலவுத் திடடத்ணத தாக்கல் 
தெய்த ந்ாது கூறியிருந்தார.
இந்த நிதியிலிருந்து 91 லடெத்து 
13 ஆயிரம் தவளளி 538 ெமைப 
்ளளிகளுக்கும் 60 லடெம் தவளளி 
101 சீன ஆரம்் ்ளளிகளுக்கும் 
43 லடெத்து 60 ஆயிரம் தவளளி 
ஆரம்் தமிழ்ப்ளளிக்கும் 
ஒதுக்கப்டடன.
இது தவிர, 4 சீன தனிைார 
இணடநிணலப்ளளிகள 20 
லடெம் தவளளியும் 14 மு்ாலிக் 
்ளளிகள மறறும் நதசிை ஆரம்் 
்ளளிகள ஒரு லடெம் தவளளியும் 
த்றைன.

போயோ பெரோஸ் பதைோகுதியில் 3,000
ஏ்ழ மோணவர்களுக்கு பள்ளி உப்கரணங்்கள் அன்பளிபபு

மோணவர்களுக்கு 
70 பவள்ளி ்கட்டணததில் 

்்கோவிட 19 
்ேோதை்ன
 சுபோங் பெயோ பதைோகுதி ஏற்போடு

ஷா ஆலம் -  ்ாைா தஜராஸ் 
ததாகுதியிலுள்ள குணைந்த 
வருமானம் த்றும் பி40 பிரிணவச் 
நெரந்த குடும்்ங்கண்ளச் நெரந்த 
3,000 இணடநிணல மறறும் 
ஆரம்்ப்ளளி மாைவரகள ் ளளி 
உ்கரைங்கள வைங்கப்டடன.
2021ஆம் ஆண்டிறகான 
்ளளி தவணைணை முன்னிடடு 
நமறதகாள்ளப்டும் மீண்டும் 
்ளளிக்குத் திரும்புநவாம் 
இைக்கத்தின் கீழ் இந்த ்ளளி 
உ்கரைங்கள வைங்கப்டுவதாக 
்ாைா தஜராஸ் ெடடமன்ை 
உறுபபினர முகமது ணகருடின் 
ஓத்மான் கூறினார.

்ளளிச் சீருணடகள, 
காலணி, காலுணை, முகக் 
கவெம், புத்தகப ண் ஆகிை 
த்ாருளகள மாைவரகளுக்கு 
வைங்கப்டுவதாக கூறிை அவர, 
இந்நநாக்கத்திறகாக மூன்று 
லடெம் தவளளி ஒதுக்கீடு 
தெய்ைப்டடுள்ளது என்ைார.
குணைந்த வருமானம் த்றும் 
பி40 பிரிவினருக்கு குறிப்ாக 
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
காரைமாக வருமானம் 
் ா தி க் க ப ் ட ட வ ர க ளு க் கு 
உதவும் நநாக்கில் இத்திடடம் 
அமல்்டுத்தப்டுகிைது எனவும் 
அவர தொன்னார.

ஷா ஆலம்- த்ரமாத்தாங் மறறும் 
சுங்ணக பூநராங் ெடடமன்ைத் 
ததாகுதிகளில் உள்ள ்ளளிகண்ள 
தரம் உைரத்துவதறகு மாநில அரசு 
558,000 தவளளிணை ஒதுக்கீடு 
தெய்துள்ளது.
த்ரமாத்தாங் ெடடமன்ைத் 
ததாகுதியில் உள்ள ெமை 
மறறும் மஹாட தாபிஸ் ்ளளிகள 
உள்ட  18 ்ளளிகண்ள தரம் 
உைரத்துவதறகு  345,000 
தவளளி மானிைமாக 
வைங்கப்டடுள்ளதாக அத்ததாகுதி 
ெடடமன்ை உறுபபினர நராொனா 
ணஜனால் அபிடின் கூறினார.

சுங்ணக பூநராங் ததாகுதியில் 
உள்ள 10 ்ளளிகளின் 
நமம்்ாடடிறகு 213,000 தவளளி 
வைங்கப்டடுள்ளது என அவர 
நமலும் ததரிவித்தார.
்ளளிகளின் நமம்்ாடடிறகாக 
இந்த நிதி ஒதுக்கீடணட அங்கீகரித்த 
மாநில அரசுக்கு தாம் நன்றி 
ததரிவித்துக் தகாளவதாக கூறிை 
அவர, மாைவரகளின் வெதி 
மறறும் ்ாதுகாபண் உறுதி 
தெய்வதறகான திடடங்கண்ள 
்ளளிகள நமறதகாளவதறகு இந்த 
நிதி துணை புரியும் என தாம் 
நம்புவதாக தொன்னார.

பபரமோததைோங்-சுங்்்க பூ்ரோங்  பதைோகுதி்களில் உள்ள 
பள்ளி்களுக்கு பவ.558,000 ஒதுக்கீடு
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ஷா ஆலம் – இம்மாதம் 20ஆம் 
நததி மீண்டும் ்ளளிக்குச் 
தெல்லவிருக்கும் ஐந்தாம் ்டிவ 
மாைவரகளுக்கு குணைந்த 
்டெம் 70 தவளளி கடடைத்தில் 
நகாவிட-19 ்ரிநொதணன தெய்து 
தகாளவதறகான வாய்பபிணன 
சு்ாங் தஜைா ெடடமன்ைத் ததாகுதி 
வைங்குகிைது.
இந்த நொதணன  நநாய்த் 
ததாறறுக்கான அறிகுறி உள்ள 
மாைவரகளுக்கு மடடுநம  
நமறதகாள்ளப்டும் என்று 
அத்ததாகுதி ெடடமன்ை உறுபபினர 
மிஷல் இங் நமய் ஸீ  கூைனார.
இந்த ெலுணக எஸ்.எஸ்.12 முதல் 
19 வணரயிலான ்குதி, யு.எஸ்.
நஜ.1 முதல் 22 வணரயிலான 
்குதி, பி.நஜ.எஸ்.7,9 மறறும் 
11 ஆகிை ்குதிகளில் உள்ள 
்ளளிகளுக்கு வைங்கப்டுவதாக 
அவர தொன்னார.
கியு.எச்.சி  மருத்துவ ணமைம்
ஒ த் து ண ை ப பு ட ன் 
நமறதகாள்ளப்டும் இந்த 
நொதணனயில் ஆண்டிதஜன் 
விணரவு நொதணனக் கருவி (ஆர.
டிநக-ஏஜி) ்ைன்்டுத்தப்டும் 
என்ைார அவர.
இந்த மருத்துவ நொதணனணை 
நமறதகாள்ள விரும்புநவார 
ொன்று கடிதம் அல்லது ் ளளியின் 
அணடைா்ள அடணடணை தகாண்டு 
வந்தால் ந்ாதுமானது எனக் 
கூறிை அவர, 012-9120536 
என்ை எண்ணில் வாடொப 
புலனத்தின் வாயிலாக முன்்திவு 
தெய்து தகாள்ளலாம் என்ைார.
இத்ததாகுதியில் உள்ள தனிைார 
உைரகல்விக்கூட மாைவரகளும் 
இந்த வாய்பபிணன ்ைன்்டுத்திக் 
தகாள்ளலாம் என்றும் அவர 
கூறினார.

selangor kini jan2021.indd   7 27-Jan-21   3:48:12 PM
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சிலோங்கூர அரசின் உதைவித 
திட்டம்- மக்்களுக்கு முன்னுரி்ம 
அளிக்கும் அரேோங்்கததிற்கு சி்றந்தை முன்னுதைோரணம் 
அன்வோர வரண்ன

ஷா ஆலம் -  மந்திரி 
புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி இன்று அறிவித்த நமது 
சிலாங்கூர உதவித் திடடம் 
மக்களின் நலனுக்கு முன்னுரிணம 
அளிக்கும் அரொங்கத்திறகு சிைந்த 
முன்னுதாரைமாக வி்ளங்குவதாக 
எதிரகடசித் தணலவர டத்நதாஸ்ரீ 
அன்வார இபராஹிம் 
வருணித்துள்ளார.

மந்திரி புொர அறிவித்துள்ள 
இந்த உதவித்  திடடம் முன்க்ளப 
்ணிைா்ளரகள உள்ட 
அணனத்துத் தரபபினணரயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளதாக அவர 
தொன்னார.

்ல கூடுதல் உதவித் 
திடடங்கண்ள உள்ளடக்கிை மந்திரி 
புொரின் அறிவிப்ால் நான் த்ரிதும் 
ஈரக்கப்டநடன். விரிவான 
திடடங்கண்ள உள்ளடக்கிை சிைந்த 
முன்னுதாரை நடவடிக்ணகைாக 
இது அணமகிைது என்ைார அவர.

முன்க்ளப ்ணிைா்ளரகளுக்கு 
உைவு உதவித் திடடத்ணத 
சிலாங்கூர அரசு அமல்்டுத்துகிைது. 
மக்களுக்கு உைவுப த்ாருள 
அடங்கிை கூணடகண்ள 
வைங்குகிைது. ைாைாொன் 
சிலாங்கூர கல்விக் கடணன ரத்து 
தெய்கிைது. இது மடடுமல்ல 
இன்னும் ஏரா்ளமான திடடங்கண்ள 
அது அமல்்டுத்துகிைது என அவர 
கூறினார.

நகாவிட-19 நநாய்த் 
ததாறைால் ்ாதிக்கப்டட 
மக்களுக்கு உதவும் வணகயில் 
சிலாங்கூர மாநில அரசு 7 
நகாடிநை 38 லடெத்து 77ஆயிரம் 
தவளளி மதிபபிலான நமது 
சிலாங்கூர உதவித் திடடத்ணத 
இன்று அறிவித்தது.

்்கோவிட-19ஐ ்்க்டயமோ்கப 
பயன்படுததுகி்றோர பமோகிடின்
போக்்கததைோன் ஹரோபபோன் ேோ்டல்

நகாலாலம்பூர– நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை 
அமலாக்கத்தால் ்ாதிக்கப்டடத் 
தரபபினரின் சுணமணைக் 
குணைக்கும் வணகயில் 50 
நகாடி தவளளி நிதி ஒதுக்கீடணட 
அறிவிக்கும்்டி மத்திை அரணெ 
எதிரக்கடசித் தணலவர டத்நதாஸ்ரீ 
அன்வா இபராஹிம் நகடடுக் 
தகாண்டுள்ளார.

்ல வரத்தகரகள தங்கள 
ததாழிணல மூடுவணத 
தவிரப்தறகும் ்லர நவணல 
இைந்து வறுணமயில் வாடுவணத 
தடுப்தறகும் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு 
அவசிைமாக நதணவப்டுகிைது 
என்று அவர தொன்னார.

சிறு மறறும் நடுத்தரத் 

ததாழில்துணையினர ் லர இன்னும் 
ஊதிை உதவித் ததாணகணைப 
த்ைவில்ணல. நகாவிட-19 
த்ருந்ததாறறு தாக்கத்திலிருந்து 
மீ்ள முடிைாத நிணல காரைமாக 
்ல ததாழில்கள வீழ்ச்சியின் 
விளிம்பில் உள்ளன என்ைார 
அவர.

நமாநரடநடாரிைம் எனப்டும் 
கடணனத் திரும்்ச் தெலுத்துவணத 
ஒத்தி ணவக்கும் திடடத்ணத 
அரொங்கம் உடனடிைாக 
அமல்்டுத்த நவண்டும் என்றும் 
அவர வலியுறுத்தினார.

நமலும், தவள்ளத்தால் 
்ாதிக்கப்டட மக்களுக்கு உடனடி 
உதவிகண்ள அரொங்கம் வைங்க 
நவண்டும் எனவும் அவர நகடடுக் 
தகாண்டார.

பி.்்க.பி. அமலோக்்கம் - போதிக்்கபபட்ட தைரபபினருக்கு  
உ்டனடி உதைவி வழங்குவீர- அன்வோர ்வணடு்்கோள்

நகாலாலம்பூர– அவெரகால 
நிணலணை ரத்து தெய்ைவும் 
நாடாளுமன்ைத்ணத கூடிை 
விணரவில் கூடடுவதறகு 
உத்தரவிடவும் நகாரி 
மாடசிணம தங்கிை ந்ர 
ரெருக்கு மடல் அனுபபும்்டி 
அணனத்து நாடாளுமன்ை 
உறுபபினரகண்ளயும் தாம் 
கடிதம் வழி வலியுறுத்தியுள்ளதாக 
நாடாளுமன்ை எதிரக்கடசித் 
தணலவர டத்நதாஸ்ரீ அன்வார 
இபராஹிம் கூறினார.

அந்த முணையீடடு மடணல 
கூடிை விணரவில் அனுபபும்்டி 
அணனத்து நாடாளுமன்ை 
உறுபபினரகளிடமும் தாம் 
நகாரிக்ணக விடுத்துள்ளதாக அவர 
தொன்னார.

நாடாளுமன்ை உறுபபினரகள 
அனுபபும் அந்த மடல் மாமன்னரின் 
நமலான ்ாரணவக்கு தகாண்டுச் 

அவேர்கோல நி்ல்ய அ்கற்்ற மோமன்னருக்கு ்கடிதைம்
 �ோ்டோளுமன்்ற உறுபபினர்களுக்கு அன்வோர ்்கோரிக்்்க

தெல்லப்டடு அவெரகால நிணல 
ரத்து தெய்ைப்டவும் அவெரகாலம், 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறறு மறறும் 
நாடடின் த்ாரு்ளாதார தநருக்கடி 
ஆகிைணவ குறித்து விவாதிப்தறகு 
ஏதுவாக வரும் ஜனவரி 31ஆம் 
நததிக்குள நாடாளுமன்ைத்ணதக் 
கூடடவும் ஒபபுதல் கிணடக்கும் என 
தாம் எதிர்ாரப்தாக அன்வார  
ததரிவித்தார.

நகாலாலம்பூர- மக்க்ளணவயில் 
தனக்கு ஆதரவு குணைந்து வரும் 
நிணலயில் அதிகாரத்ணத தக்க 
ணவத்துக் தகாளவதறகாக பிரதமர 
டான்ஸ்ரீ தமாகிடின ைாசின் 
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
விவகாரத்ணத நகடைமாகப 
்ைன்்டுத்துவதாக எதிரக்கடசிக் 
கூடடணி குறைஞ்ொடடிைது.

நாடாளுமன்ைத்தில் ஆதரணவ 
இைந்து விடட நிணலயில் 
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
பின்னால் மணைந்து தகாண்டு 
அவெரகாலத்ணதப பிரகடனப்டுத்தி 
மக்கண்ள சிரமத்தில் ஆழ்த்தும் 
தெைலில் ஈடு்டக்கூடாது என்றும் 
அக்கூடடணி வலியுறுத்திைது.

ந க ா வி ட - 1 9 
த ் ரு ந் த த ா ற றி லி ரு ந் து 
ம ந ல சி ை ர க ண ்ள க் 
காப்தறகாகநவ அவெரகாலம் 
பிரகடனப்டுத்தப்டுகிைது என்ை 
தமாகிடினின் கூறணை தாங்கள 
நிராகரிப்தாக அந்த கூடடணி 
கூடடாக தவளியிடட அறிக்ணக 
கூறிைது.

நடபபிலுள்ள ெடடங்கள 
குறிப்ாக, நநறறு அறிவிக்கப்டட 
நடமாடடக் கடடுப்ாடடு 
ஆணை இந்த த்ருந்ததாறணை 
கடடுப்டுத்துவதறகு ந்ாதுமானது 
என்று அந்த அறிக்ணக ததரிவித்தது.

நகாவிட-19 த்ருந்ததாறணைக் 
கடடுப்டுத்துவதில் தனிைார 
ம ரு த் து வ ம ண ன க ளி ன் 
ஒத்துணைபண் இங்கு 

உதாரைமாக கூைலாம். 
இவவிவகாரத்தில் அரொங்கத்திறகு 
ஒத்துணைபபு வைங்க தனிைார 
மருத்துவமணனகள தைாராக 
இருக்கும் நிணலயில் அந்த 
ஒத்துணைபண்ப த்றுவதறகு 
அவெரகால நிணலணைப 
பிரகனடப்டுத்த நவண்டிை 
அவசிைம் இல்ணல என அந்த 
கூடடணி கூறிைது.

மாச்ொங், ்ாடாங் 
தராங்காஸ் உறுபபினரகள 
உள்ட த்ரும்்ாலான 
நாடாளுமன்ை உறுபபினரகளின் 
ஆதரணவ இைந்து விடட 
நிணலயில் அவெரகாலத்ணதப 
பிரகடனப்டுத்துவதறகு தமாகிடின் 
கூறும் காரைம் ஏற்தறகில்ணல.

ம க் க ண ்ள ச் 
சிரமப்டுத்துவதறகும் உங்கள 
்தவிணைக் காப்ாறறிக் 
தகாளவதறகும் நகாவிட-19 
த்ருந்ததாறணை ஒரு நகடைமாகப 
்ைன்்டுத்த நவண்டாம் என்றும் 
்ாக்கத்தான் தணலவரகள 
கூறினர.

நநறறு நணடத்றை ் ாக்கத்தான் 
ஹராப்ான் தணலவர மன்ைக் 
கூடடத்திறகுப பின்னர பி.நக.
ஆர. தணலவர டத்நதாஸ்ரீ 
அன்வார இபராஹிம், ஜதெக 
தணலவர லிம் குவான் எங், 
அமானா தணலவர முகமது ொபு 
ஆகிநைார இந்த கூடடறிக்ணகணை 
தவளியிடடனர.
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ஷா ஆலம் –  நீர 
வ்ளங்கண்ள நவண்டுதமன்தை 
மாசு்டுத்துநவாருக்கு ஆயுள 
தண்டணன விதிக்கப்டலாம் 
என்று சுறறுச்சூைல் துணைக்கான 
ஆடசிக்குழு உறுபபினர ஹீ 
நலாய் சிைான் எச்ெரித்துள்ளார.

இத்தணகை குறைங்கண்ளப 
புரிந்தவரகளுக்கு எதிராக 
நடவடிக்ணக எடுக்கும் விஷைத்தில் 
ெம்்ந்தப்டடவரின் ெமூக 
அந்தஸ்து மறறும் த்றறிருக்கும் 
விருதுகள ஒரு ந்ாதும் கருத்தில் 
தகாள்ளப்டாது என்று அவர 
தொன்னார.

குறைவிைல் ெடடத்தின் (ெடடம் 
574) 124நக பிரிவின் கீழ் 
ெம்்ந்தப்டடவரகளுக்கு எதிராக 
நடவடிக்ணக எடுக்கப்டும் என்றும் 

அவர குறிபபிடடார.
சுங்ணக சிலாங்கூர மறறும் 

சுங்ணக லங்காட ஆறுகண்ள 
மாசு்டுத்த முணனநவாருக்கு 
ஒரு விஷைத்ணத நிணனவுப்டுத்த 
விரும்கிநைன். அத்தணகைச் 
தெைணலப புரிவதறகு 
முன்னர நன்கு நைாசித்து 
முடிதவடுங்கள. இபந்ாது 
நாங்கள கடுணமைான ெடடங்கண்ள 
அமல்்டுத்தவிருக்கிநைாம். குறைம் 
புரிந்தவரகள ஆயுள முழுவதும் 
சிணையில் இருக்க நவண்டி வரும் 
என்ைார அவர.

இங்கு நணடத்றை 
நிகழ்தவான்றில் கிறிஸ்துவ 
ெமை அணமபபுகளுக்கு 
நிதிைதவி வைங்கிைப பின்னர 
தெய்திைா்ளரகளிடம் அவர 

இதணனத் ததரிவித்தார.
கடந்த நவம்்ர மாதம் 2ஆம் 

நததி முதல் 10ஆம் நததி 
வணர சுங்ணக சிலாங்கூரில் நீர 
மாசு்டுவதறகு காரைமாக 
இருந்த இருவர இந்த ெடடத்தின் 
கீழ் குறைஞ்ொடடப்டடுள்ளாரகள 
என்றும் அவர தொன்னார.

இந்த கடுணமைான ெடடத்ணத 
அமல்்டுத்துவதறகு ெடடத்துணைத்  
தணலவரின் அனுமதி 
கிணடத்துள்ளதாக கூறிை அவர, 
இச்ெடடத்தின் கீழ் நடவடிக்ணக 
எடுக்கப்டும் நாடடின் முதலாவது 
ெம்்வம் இதுவாகும் என்ைார.

ததாடக்கத்தில், குறைவாளி என 
நிரூபிக்கப்டடால் 30 ஆண்டுகள 
வணர சிணைத்தண்டணன 
விதிக்க வணக தெய்யும் 

குறைவிைல் ெடடத்தின் 430வது 
பிரிவு ்ைன்்டுத்தப்டடது. 
எனினும், கீைறுபபுச் தெைல் 
இதில் ெம்்ந்தப்டடுள்ளணத 
ந்ாலீொர கண்டறிந்துள்ளதால்  
அவவிருவரும் 547வது ெடடத்தின் 
கீழ் குறைஞ்ொடடப்டடுள்ளனர 
என அவர கூறினார.

சிலாங்கூர நீர நெணவக்கு 
எதிராக கீைறுபபு நடவடிக்ணகயில் 
ஈடு்டடதாக நிறுவன 
இைக்குநர உளளிடட இருவர 
மீது கடந்த நவம்்ர மாதம் 
23ஆம் நததி நீதிமன்ைத்தில் 
குறைஞ்ொடடப்டடது.

கடந்த நவம்்ர மாதம் 2ஆம் 
நததி முதல் 10ஆம் நததி வணர 
ரவாங், தாமான் நவதலாக்சில் 
இக்குறைத்ணதப புரிந்ததாக அவரகள 
மீது குறைஞ்ொடடப்டடது. 
குறைவாளி என நிரூபிக்கப்டடால் 
அவரகளுக்கு ஆயுள தண்டணன 
விதிக்கப்டலாம்.

சிலாங்கூர மாநில அரசு அரிை 
வாய்பபிணன வைங்குகிைது. 
இத்திடடம் குறித்து இன்னும் 
அறிந்திராதவரகள இந்த திடடம் 
மூலம் உதவி த்றும்்டி 
நகடடுக் தகாளகிநைன். இது 
சிைந்த ்லணனத் தரும் திடடம். 
நான் இத்திடடத்தின் வழி 
்ைனணடந்திருக்கிநைன். இந்த 
உதவி கிணடத்தணமக்கு நான் 
நன்றிக் கடன் ்டடிருக்கிநைன்.

நீர தூய்்மக்்்கடடுக்கு ்கோரணமோனவர்களுக்கு 
ஆயுள் தைண்ட்ன- ஆடசிக்குழு உறுபபினர எச்ேரிக்்்க

டிப்ளோமோ, பட்டபபடிப்ப ்மற்ப்கோள்ளும் 150 இந்திய மோணவர்களின்

 ்கல்விக் ்கட்டணத்தை சிலோங்கூர அரசு ஏற்கும்- ்கணபதிரோவ

சிலோங்கூர இருதைய ்�ோய் சிகிச்்ேத திட்டம்
என் த்ைர ஆரிைமாலா ்ைனி 
சுபபிரமணிைம்.
நான் கிள்ளான், தாமான் 
நடொவானில் வசிக்கிநைன்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர நான் 
இருதை இரத்த நா்ள மாறறு அறுணவ 
சிகிச்ணெ நமறதகாண்நடன். 
தறந்ாது என் மகனுடன் வசித்து 
வருகிநைன்.
2. இத்திடடம் குறித்து உங்களுக்கு 
எப்டி ததரியும்?
நவணல இல்லாத நிணலயில் 
வீடடிநலநை இருந்த காரைத்தால் 
மருத்துவ சிகிச்ணெ த்றுவதில் 
நான் நிதிச் சுணமணை 
எதிரநநாக்கிநனன். உைவினர 
ஒருவரின் ஆநலாெணனயின் 
ந்ரில் உதவி நகாரி எனது 
்குதியிலுள்ள ெடடமன்ை 
உறுபபினரின் அலுவலகத்திறகுச் 
தென்நைன்.
3. எந்த மாதிரிைான உதவி 

உங்களுக்கு கிணடத்தது?
சிலாங்கூர இருதை சிகிச்ணெ 
திடடத்தின் வாயிலாக எனக்கு 
உதவி கிணடத்தது. நான் இருதை 
சிகிச்ணெ கைகத்திறகு (ஐ.நஜ.
என்.) ஒரு தடணவ தென்ைால் 
மருத்துவச் நொதணனகள, 
மருத்துவ நிபுைரகளுடனான 
ஆநலாெக நெணவ மறறும் மருந்து 
கடடைம் அணனத்தும் இலவெமாக 
வைங்கப்டும். இது எனக்கு 
மிகவும் ந்ருதவிைாக உள்ளது.
4. இத்திடடம் நீண்ட கால மறறும் 
குறுகிை கால அடிப்ணடயில் 
உங்கள குடும்்த்திறகும் 
உங்களுக்கும் எவவாறு 
உதவுகிைது?
ஒரு ஆண்டில் நான் நான்கு முணை 
சிகிச்ணெக்காக ஐநஜ.என். தெல்ல 
முடியும். ஒவதவாரு முணையும் 
3 மாதங்களுக்குத் நதணவைான 
மருந்துகளுக்கு மடடும் 3,000 

தவளளி தெலவாகும். நான் 
என் மகனுடன் வசித்து வந்தாலும் 
அவருக்கும் குடும்்ம் இருக்கிைது. 
குடும்் த்ாறுபபுகண்ளச் சுமந்து 
வரும் அவணர நாம் த்ரிதும் 
ொரந்திருக்கவும் இைலாது. 
ஆகநவ, எனக்கு கிணடக்கும் 
இந்த உதவி த்ருந்துணைைாக 
உள்ளது.
5. சிலாங்கூர அரசு 
அமல்்டுத்திவரும் இத்திடடம் 
குறித்த உங்கள கருத்து என்ன?
நான் தொல்ல விரும்புவது 
என்னதவன்ைால், இத்திடடம் 
மூலம் நீங்கள ்ைனணடை 
விரும்பினால் சிலாங்கூர மாநில 
அரணெ நீங்கள அணுக நவண்டும்.
6. தகுதி இருந்தும் இந்த 
உதவித் திடடத்திறகு இன்னும் 
விண்ைபபிக்க ா தவ ர களுக்கு 
நீங்கள கூறும் ஆநலாெணன 
என்ன?

ஷா ஆலம் -  டிபந்ளாமா மறறும் 
்டடப்டிபண் நமறதகாளளும் 
150 இந்திை மாைவரகளின் 
கல்விக் கடடைத்ணத சிலாங்கூர 
மாநில அரசு ஏறறுக் தகாளளும் 
என்று ெமூக நலத்துணைக்கான 
ஆடசிக்குழு உறுபபினர வீ. 
கை்திராவ கூறினார.
அரொங்கத்தால் அங்கீரிக்கப்டட 
உைரகல்விக் கூடங்களில் 
்யிலக்கூடிை மாதம் 2,000 
தவளளிக்கும் குணைவான 

வருமானத்ணதப த்றும் 
குடும்்ங்கண்ளச் நெரந்த 
மாைவரகள இத்திடடத்திறகு 
நதரந்ததடுக்கப்டடதாக அவர 
தொன்னார.
இந்த உதவித் திடடம் தவைாக 
்ைன்்டுத்தப்டுவணத தடுக்கும் 
வணகயில்  மாைவரகளுக்கான 
கல்விக் கடடைத்ணத மாநில அரசு 
நநரடிைாகநவ  ெம்்ந்தப்டட 
உைரகல்விக் கூடங்களில் தெலுத்தி 
விடும் என்றும் அவர ததரிவித்தார.

தமாத்தம் ஆறு லடெம் தவளளி 
தெலவில்  இந்த கல்விக் கடடை 
திடடம் அமல்்டுத்தப்டுவதாக 
சிலாங்கூர கினி ்த்திரிணகயிடம் 
அவர கூறினார.
இத்திடடத்தின் வழி டிபந்ளாமா 
கல்விணை நமறதகாளளும் 
மாைவரகளுக்கு 3,000 
தவளளியும் ்டடப்டிபண் 
நமறதகாளளும் மாைவரகளுக்கு 
5,000 தவளளியும் வைங்கப்டும் 
என்றும் அவ குறிபபிடடார.
மாைவரகள அங்கீகாரக் 
மனு்ாரத்ணத ஆதாரமாக காடடி 
இதறகான விண்ைப்ணத 
தெய்ைலாம் என்றும் கூறினார.
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ஷா ஆலம் – அடுத்தாண்டு 
பிபரவரி மாதவாக்கில் நகாவிட-
19 தடுபபூசி நாடடிறகு வந்தவுடன் 
அந்நிை சுறறுப்ைணிகண்ள 
ஊக்குவிக்கும்  விதமாக ‘்ச்ணெத் 
தடத்ணத‘ உருவாக்கும்்டி மத்திை 
அரணெ சிலாங்கூர நகடடுக் 
தகாண்டுள்ளது.
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறறு ் ரவல் 
முழுணமைாக முடிவுக்கு வரும்வணர 
காத்திராமல் அணனத்துலக 
எல்ணலகண்ள திைக்க மத்திை அரசு 
தீவிர நடவடிக்ணக நமறதகாள்ள 
நவண்டும் என்று சுறறுலாத் 
துணைக்கான மாநில ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர ஹீ நலாய் சிைான் 
கூறினார.
நநாய்த் ததாறறு குணைந்து 
காைப்டும் சிங்கபபூர, 
புருணை மறறும் ணதவான் 
ந்ான்ை நாடுகளுடன் அரொங்கம் 
இபந்ாநத ந்ச்சுவாரத்ணத நடத்த 
நவண்டும். சுறறுப்ைணிகள 
நாடடிறகுள நுணைவதறகும் 

தவளிநைறுவதறகும் ஏதுவாக 
்ச்ணெ தடம் உருவாக்கப்ட 
நவண்டும் என்ைார அவர.
மக்களுக்கு நகாவிட-19 தடுபபூசி 
ந்ாடப்டடவுடன் அந்நிை 
நாடடினரின் வருணகக்கு நாம் 
வாய்ப்ளிக்க நவண்டும். 
ஓராண்டுகால காத்திருபபுக்குப 
பின்னர சுறறுலாத் துணைணை 
மீடசியுைச் தெய்வதறகு நமக்கு 
இருக்கும் வாய்பபு இதுவாகும் 
என்று அவர தொன்னார.
நநறறு இங்கு நணடத்றை 
சுறறுலா துணையினரின் நலன் 
காக்கப்டுகிைதா? எனும் 
தணலபபிலான விவாதத்தில் 
கலந்து தகாண்ட ந்ாது அவர 
இதணனத் ததரிவித்தார.
அடுத்தாண்டு இறுதிக்குள நநாய்த் 
ததாறறின் தாக்கத்ணத முடிவுக்கு 
தகாண்டு வருவதறகு ஏதுவாக 
இலவெ தடுபபூசித் திடடத்ணத 
அரொங்கம் விணரந்து அமல்்டுத்த 
நவண்டும் என்றும் அவர 

வலியுறுத்தினார.
மக்களுக்கு இலவெ நகாவிட-
19 தடுபபூசி ந்ாடுவதறகு  300 
நகாடி தவளளி தெலவு பிடிக்கும் 
எனவும் அவர கூறினார.

அந்நிய சுற்றுபபயணி்க்ள ஊக்குவிக்்க ‘பச்்ேத தை்டத்தை‘ 
அறிமு்கபபடுததுவீர- சிலோங்கூர அரசு ் ்கோரிக்்்க

ஷா ஆலம் - நகாவிட-19 
நநாய்த் ததாறறு காரைமாக 
்ாதிபண் எதிரநநாக்கி- யுள்ள 
சுறறுலா துணையினருக்கு  உதவும் 
வணகயில் இரண்டாம் கடட 
உதவித் திடடத்ணத அமல் ் டுத்தும் 
ொத்திைத்ணத ்ரிசீலிக்க சிலாங்கூர 
அரசு தைாராக உள்ளது.
கடந்தாண்டு மாரச் மாதம் முதல் 
சுறறுலா துணை எதிர நநாக்கி 
வரும் மந்த நிணல 
காரைமாக சுறறுலா ந்ருந்து 
ஓடடுநரகள,சுறறுலா முகவரகள 
மறறும் தங்கும் விடுதி நடத்துனரகள 
நவறு நவணலகண்ள நதடிச் 
தெல்லத் ததாடங்கி விடடதாக 
சுறறுலா துணைக்கான ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர ஹீ நலாய் சிைான் 
கூறினார.
நிதி நிணலணம அனுமதித்தால் 
சுறறுலாத் துணையினருக்கு 
இரண்டாம் கடட உதவித் 
திடடத்ணத அமல் ் டுத்தும் ொத்திைம் 
குறித்து ்ரிசீலிக்கவிருக்கிநைாம். 

இந்த உதவி 
அதிகமாக இல்லாவிடடாலும் 
அவரகளின் நிதிச் சுணமணை 
ஓர்ளவு குணைக்க உதவும் 
என்று அவர நமலும் ததரிவித்தார.
சுறறுலாத் துணை ொரந்த 553 
ந்ருக்கு மாநில அரசு கடந்த 
ஆண்டு நவம்்ர மாதம் 
தலா ஆயிரம் தவளளிணை 
உதவித் ததாணகைாக வைங்கிைது.
மந்திரி புொர டத்நதா ஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி கடந்த ஆண்டு ஜூணல 
மாதம் அறிவித்தத்ாரு்ளாதார 
மீடசித் திடடத்தின் ஒரு ்குதிைாக 
இந்த உதவித் ததாணக வைங்கப
்டடது.
அதிகமான சுறறுலாப்ைணிகண்ள 
ஈரப்தறகு ஏதுவாக 
ஆக்கபபூரவமான மறறும் 
க வ ர ச் சி க ர ம ா ன 
சுறறுலா திடடங்கண்ள 
அமல்்டுத்தப்டுத்தும்்டி சுறறுலா 
துணையினணர நலாய் சிைான் 
நகடடுக் தகாண்டார.

ஷா ஆலம் – நகாத்தா அங்கிரிக் 
ெடடமன்ைத் ததாகுதியில் உள்ள 
மூன்று தமிழ்ப்ளளிகள உள்ட 
51 ்ளளிகளுக்கு 868,000 
தவளளி ்கிரந்தளிக்கப்டடது. 
்ளளிகளில் அடிப்ணட  
வெதிகண்ள நமம்்டுத்துவதறகாக 
இந்த நிதியுதவி வைங்கப்டடது.

மாநில அரசு வைங்கிை இந்த 
நிதி 33 ெமைப்ளளிகள, 14 
மஹாட ெமைப்ளளிகள, 3 
தமிழ்ப்ளளிகள மறறும் ஒரு 
சீனப்ளளிக்கு ் கிரந்தளிக்கப்டும் 
என்று நகாத்தா அங்கிரிக் 
ெடடமன்ை உறுபபினர முகமது 
நஜ்வான் ஹலிமி கூறினார.

்ளளித் தவணை 
ததாடங்கவிருக்கும் நிணலயில்  
்ளளிகளில் அடிப்ணட வெதிகண்ள 
நமம்்டுத்துவதறகும் புதிை 
இைல்பில் மாைவரகள கல்வி 
்யில்வணத உறுதி தெய்வதறகும் 
இந்த நிதியுதவி த்ரிதும் துணை 
புரியும் எனத் தாம் நம்புவதாக 
அவர தொன்னார.

சிலாங்கூர மாநிலத்திலுள்ள 740 
்ளளிகண்ள தரம் உைரத்துவதறகு 
2 நகாடிநை 24 லடெத்து 
73ஆயிரம் தவளளி ஒதுக்கீடு 
தெய்ைப்டடுள்ளதாக மந்திரி 
புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி கடந்தாண்டு நவம்்ர மாதம் 
அறிவித்திருந்தார.

இதன் வழி 538 மக்கள ெமைப 
்ளளிகளுக்கு 91 லடெத்து 
13 ஆயிரம் தவளளியும் 101 
சீனப ்ளளிகளுக்கு 60 லடெம் 
தவளளியும்  நான்கு சீன 
இண ட நி ண ல ப ் ளளி களு க் கு 
20 லடெம் தவளளியும் 83 
தமிழ்ப்ளளிகளுக்கு 43 லடெத்து 
60 ஆயிரம் தவளளியும் 14 
மு்ாலிக் ் ளளிகளுக்கு 10 லடெம் 
தவளளியும் வைங்கப்டும் என 
அவர கூறியிருந்தார.

சுற்றுலோ து்்றயினருக்கு சி்றபபு உதைவித
 திட்டம்- சிலோங்கூர அரசு பரிசீல்ன

்்கோததைோ அங்கிரிக் 
பதைோகுதியில் உள்ள

51 பள்ளி்களுக்கு 

நிதியுதைவி
ஷா ஆலம் - உலு சிலாங்கூர, 

ஸூரா ததாழில்ந்டணட ்குதியில் 
கடந்த மாதம் 31ஆம் நததி 
நமறதகாள்ளப்டட நடவடிக்ணக 
ஒன்றில் தாமிர உருக்கு 
ததாழிறொணல மூடப்டடது.

உத்தரணவ மீறி தெைல்்டட 
காரைத்தால் அத்ததாழிறொணலக்கு 
எதிராக சுறறுச் சூைல் துணை 
மறறும்  காவல் துணையின் 
ஒத்துணைபபுடன் நடவடிக்ணக 
நமறதகாள்ளப்டடதாக உலு 
சிலாங்கூர மாவடட மன்ைம்  
கூறிைது.

கடந்த நவம்்ர மாதம் 27ஆம் 
நததி தவளியிடப்டட ் ணி நிறுத்த 
உத்தரணவ மீறி தெைல்்டட 
காரைத்தால் அந்த ததாழிறொணல 
மீது நடவடிக்ணக எடுக்கப்டடதாக 
மாவடட மன்ைம் தவளியிடட 
அறிக்ணக ஒன்றில் கூைப்டடது.

அந்த ததாழிறொணலயின் 
பூடடுக்கள உணடக்கப்டடிருந்த 
நதாடு அமலாக்கத் துணையின் 
அனுமதியின்றி தாமிரத்ணத உருக்கும் 
்ணியும் நமறதகாள்ளப்டடது. 
அங்கு நமறதகாள்ளப்டட 
நொதணனயின் ந்ாது 
இைந்திரங்கள சூடாக இருந்தநதாடு 
தாமிரத்ணத உருக்கும் ்ணிக்குத்  
நதணவைான கச்ொப த்ாருளகளும் 
அங்கு காைப்டடன.

அந்த நிறுவனத்தின் தணலணம 
தெைல்முணை அதிகாரி மறறும் 
கடடிடத்தின் பிரதிநிதியும் 
அணைக்கப்டடு வி்ளக்கம் 
நகாரப்டடதாக அந்த அறிக்ணக 
ததரிவித்தது.

அந்த ததாழிறொணல மீண்டும் 
தெைல்்டாதிருப்ணத உறுதி 
தெய்வதறகாக அவவபந்ாது 
கண்காணிபபு ்ணிகள 
நமறதகாள்ளப்டும் என்்நதாடு 
அத்ததாழிறொணலயின் நீர 
மறறும் மின்ொர விநிநைாகத்ணத 
துண்டிக்கும்்டி ஆைர சிலாங்கூர 
மறறும் டி.என்.பி நிறுவனங்கள 
நகடடுக் தகாள்ளப்டும் என்று 
மாவடட மன்ைம் கூறிைது.

உததைரவு மீ்றல் 
தைோமிர உருக்கு 
பதைோழிற்ேோ்ல 

மூ்டபபட்டது
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ஷா ஆலம்- நகாவிட-
19 த்ருந்ததாறறுப ்ரவலால் 
ஏற்டக்கூடிை ்ல்நவறு

 ெவால்கண்ள எதிரதகாளவதில் 
அரசு ஊழிைரகள முணனபபுடனும் 
உத்நவகத்துடனும் தெைல்்ட 
நவண்டும் என்று மந்திரி புொர 
டத்நதா ஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி 
நகடடுக் தகாண்டார.

இநதந்ான்ை சூழ்நிணலணை 
எதிர நநாக்கும் மக்களுக்கு 
உதவிகள நல்குவதில் அரொங்க 
ஊழிைரகளின் மனவுறுதி முக்கிை 
அ்ளவுநகா்ளாக வி்ளங்குவதாக 
அவர தொன்னார.

நாம் அனு்வம் த்றைவரக்ளாக 

இருந்த ந்ாதிலும் இனி நாம் 
எதிர நநாக்கும் ெவால்கள  
மாறு்டடணவைாக இருக்கும் 
என்்நதாடு  த்ாது முடக்கம் 
ஏற்டுத்தக்கூடிை த்ாரு்ளாதார 
்ாதுகாபபினால்  அதன் தாக்கமும் 
அதிகமாக இருக்கும் என்ைார 
அவர.

நிரவாக த்ாறுபபில் இருக்கும் 
அரசு ்ணிைா்ளரகள மன 
அழுத்தத்ணத கடடுப்டுத்த 

தவறினால் அணனத்தும் 
தணரமடடமாக தநாறுங்கிவிடும் 
என அவர நமலும் ததரிவித்தார.

கடந்தாண்டு ததாடக்கத்தில் 
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 

்ரவத் ததாடங்கிைது முதல் 
உண்டான ்ல்நவறு 

ெவால்கண்ள எதிரதகாளவதில் 
அரசு ஊழிைரகள காடடிை 
அரப்ை உைரவுக்கு மந்திரி 
புொர தனது ்ாராடடுக்கண்ள 
ததரிவித்து தகாண்டார.

சிலாங்கூர மாநிலத்தில் 
நகாவிட-19 ெம்்வங்களின் 
எண்ணிக்ணக ஒரு ெமைத்தில் 

சுழிைத்ணத எடடிைது. 
ஆனால், நநாய்த் ததாறறு 
மீண்டும் அதிகரித்த காரைத்தால் 
த்ாது முடக்கத்ணத மறு்டியும் 
அமல்்டுத்தும் நிரப்ந்தம் 
ஏற்டடது என்ைார அவர.

்்கோவிட-19 பபருந்பதைோற்்்ற எதிரப்கோள்வதில் 
மு்னபபு்டன் பேயலோற்றுவீர - அரசு பணியோளர்களுக்கு ்்கோரிக்்்க

பதைோழில்மு்ன்வோர இலக்்கவியல் திட்டததின் பவற்றிக்கு 8 முக்கிய 
அம்ேங்்கள்- ்ரோடசியோ இஸ்மோயில் தை்கவல்

ெ்ாக் த்ரைம்- த்ாதுமக்களின் 
எதிர்ாரபண் நிணைவு தெய்யும் 
வணகயில் ெ்ாக் த்ரைம் 
மாவடடமும் பிை மாவடடங்களுக்கு 
இணைைான வ்ளரச்சிணை 
அணடவது உறுதி தெய்ைப்டும் 
என்று மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ 
அமிருடின் ஷாரி கூறினார.
விரிவான விவொை வாய்பபுகள 
மறறும் தரமான நில மதிபபு   
அடிப்ணடயில் இந்த மாவடடத்ணத  
விவொை சுறறுலா ணமைமாக 
பிர்லப்டுத்துவதறகான ொத்திைம் 
உள்ளதாக அவர தொன்னார.
இப்குதி ஈரபபு அம்ெங்கண்ளக் 

தகாண்டிருந்தாலும் வரத்தக 
ரீதியில் ெறறு பின்தங்கிநை 
உள்ளது. ஆகநவ, 
மாநில ஆடசிக்குழுவினால் 
உருவாக்கப்டும் சிைபபு 
்ணிக்குழு இவவிவகாரம் மீது 
கவனம் தெலுத்த நவண்டும் 
என்ைார அவர.
நமறகு கணர தநடுஞ்ொணலத் 
திடடம் விணரவில் முழுணம 
த்ைவுள்ளணத சுடடிக்காடடிை 
அவர, அதன் அடிப்ணடயில்  
நமம்்ாடடிறகான முணைைான 
திடடமிடல் நடவடிக்ணககள 
தாமதமின்றி நமறதகாள்ளப்ட 

நவண்டும் என்ைார.
 ெ்ாக் த்ரைம் நில மறறும் 
மாவடட அலுவலக நாடடுப்றறு 
ெதுக்கத்ணத திைந்து ணவக்கும் 
நிகழ்வில் உணரைாறறிை ந்ாது 
அவர இதணனத் ததரிவித்தார.
மந்திரி புொரின் ெ்ாக் த்ரைம் 
மாவடடத்திறகான வருணகயின் 
ஒரு ்குதிைாக இந்த திைபபு விைா 
அணமந்தது. 
முன்னதாக அவர, நடாரானி 
த்ரடானா ெந்ணதணைத் திைந்து 
ணவத்தநதாடு ெ்ாக் த்ரைம் 
மாவடட நுலகத்திறகும் வருணக 
புரிந்தார

பி்ற மோவட்டங்்களுக்கு இ்ணயோ்க ேபோக் பபரணம்
வளரச்சி ்கோணும்- மந்திரி புேோர உததைரவோதைம்

ஷா ஆலம்- ததாழில்முணனநவார 
மறறும் சிறுவிைா்ாரிகள மத்தியில் 
இலக்கவிைல் ்ைன்்ாடணட 
அதிகரிக்கும் நநாக்கில்  சிலாங்கூர 
அரசு இவவாண்டில் எடடு முக்கிை 
அம்ெங்களுக்கு முன்னுரிணம 
அளிக்கவுள்ளது.
அண்ணமயில் இத்ததாழில்துணை 
ொரந்த தரபபினருடன் நடத்தப்டட 
கலந்துணரைாடல் நிகழ்வின் 
ந்ாது இதன் ததாடர்ான 
முடிவு எடுக்கப்டடதாக 
ததாழில்முணனநவார நமம்்ாடடுத் 
துணைக்கான ஆடசிக்குழு 
உறுபபினர நராடசிைா இஸ்மாயில் 
கூறினார.
தறந்ாணதை சூைலில் குறிப்ாக 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறறு 
காரைமாக நாடு த்ாரு்ளாதார 
ெவாணல எதிரநநாக்கியிருக்கும் 
நிணலயில் ததாழில்முணனநவாரின் 
வருமானத்ணத த்ருக்குவதில் 
இலக்கவிைலின் ்ங்களிபபு 

முக்கிைமானதாக வி்ளங்குகிைது 
என்று அவர தொன்னார.
கடந்தாண்டு முதல் நாடணட 
உலுக்கி வரும் நகாவிட-19 
த்ருந்ததாறறு, சிலாங்கூரில் 
வரத்தக மறறும் ததாழிலிைல் 
வியூகத்ணத வகுப்தில் புதிை 
அத்திைாைத்ணத உருவாக்கியுள்ளது 
என்றும் அவர குறிபபிடடார.
வீடடிலிருந்தவாறு சிறு அ்ளவில் 
விைா்ாரம் தெய்வது முதல் 
சிறு மறறும் நடுத்தரத் ததாழில் 
துணையில் ஈடு்டுவது வணர 
இலக்கவிைலின் ்ங்களிபபு புதிை 
உத்நவகத்ணத ஏற்டுத்தியுள்ளது 
என்றும் அவர தொன்னார.

இலக்கவிைலின் ்ங்களிபபுக்கு 
வகுக்கப்டட அந்த எடடு 
அம்ெங்கள வருமாறு-
ணலதென்ஸ்- புதிதாக உருவாக்க 
நவண்டிை ணலதென்ஸ் முணை 
குறித்து ஆராய்வது அல்லது புதிை 

தகாளணகணை வகுப்து.
கடனுதவி- கடனுதவிணை 
தராக்கமாக அல்லாமல் விைா்ார 
உ்கரைங்க்ளாக வைங்குவது.
இ-தடாம்ந்ட- அடுத்தாண்டில் 
தராக்கமில்லா வரத்தக முணைணை 
உருவாக்கும் அரொங்கத்தின் 
நநாக்கத்திறநகற் அணனத்து 
விைா்ாரிகளும் இ-தடாம்ந்ட 
முணைணை ்ைன்்டுத்துவணத 
உறுதி தெய்வது.
ெந்ணதப்டுத்துதல்- தெல்நடக் 
எனப்டும் இ-த்க்காலான் 
டிஜிடடல் சிலாங்கூர மறறும் 
நகாஹிஜ்ரா எனப்டும் நகாபராசி 
வரக ஹிஜ்ரா சிலாங்கூர த்ரஹாட 
ஆகிை ஆகிை மின்னிைல் 
த்ளங்கள வாயிலாக வரத்தகரகள 
தங்கள த்ாருளகண்ள ெந்ணதப 
்டுத்துவணத ஊக்குவிப்து
வி்ளம்்ரம்- ெந்ணதப்டுத்துதல், 
்ரபபுணர தெய்தல் மறறும் 
வி்ளம்்ரப்டுத்துதல் ஆகிை 
்ணிகண்ள எளிதாக்க 
ஒருங்கிணைந்த த்ளத்ணத 
உருவாக்குவது
6.ெமூக ஊடகங்கள- ெமூக 
ஊடகங்கள வழி த்ாருளகண்ள 
ெந்ணதப்டுத்துவது அல்லது 
த த ா ழி ல் மு ண ன ந வ ா ர 
திடடங்கண்ள வி்ளம்்ரப்டுத்துவது 
ந்ான்ை நடவடிக்ணககண்ள 
அதிகப்டுத்துவது
தனிந்ர ஆதிக்கம்- தைாரிபபு 
த்ாருளகள அல்லது 
ததாழில்முணனநவார திடடங்கண்ள 
வி்ளம்்ரப்டுத்துவதில் ஆதிக்கம் 
உள்ளவரகளுடன் இணைந்து 
தெைல்்டுவது.
சிலாங்கூர இலக்கவிைல் 
ததாழில்முணனநவார ்ைைம்- 
தங்களுக்கு த்ாருத்தமான 
துணைகளில் த்ாதுமக்கள 
ஈடு்டுவது ததாடரபில் 
வி்ளக்கமளிப்தறகு ஏதுவாக 
ஊராடசி மன்ைங்களுடன் 
இணைந்து தெைல்்டுதல்.
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ஷா ஆலம்- சிலாங்கூரிலுள்ள 
12 ஊராடசி மன்ைங்களில் 
2021/2022 ஆம் தவணைக்கு 
நிைமிக்கப்டட 281 ஊராடசிமன்ை 
உறுபபினரகளில் 56 ந்ர 
இந்திைரக்ளாவர. தமாத்த 
ஊராடசி மன்ை உறுபபினரகள 
எண்ணிக்ணகயில் இது சுமார 20 
விழுக்காடாகும்.

பி.நக.ஆர. கடசியின் ொர்ாக 
30 ந்ரும் ஜதெக ொர்ாக 22 
ந்ரும் அமானா கடசியின் ொர்ாக 
4 ந்ரும் இந்த த்ாறுபபுக்கு 
நதரந்ததடுக்கப்டடுள்ளனர.

மாநிலத்திலுள்ள மூன்று 
மாநகர மன்ைங்கள, ஆறு 
நகராண்ணமக்கைகங்கள மூன்று 
மாவடட மன்ைங்கண்ள  இவரகள 
பிரதிநிதிக்கின்ைனர.
கிள்ளான் நகராண்ணமக்கைகத்தில் 
அதிகப்டெமாக ஏழு இந்திை 
பிரதிநிதிகளுக்கு வாய்பபு 
வைங்கப்டடுள்ளது. அதணனத் 
ததாடரந்து ஷா ஆலம் மாநகர 
மன்ைம், சு்ாங் தஜைா மாநகர 
மன்ைம், உலு சிலாங்கூர மாவடட 
மன்ைம் ஆகிைவறறில் தலா அறுவர 
நதரந்ததடுக்கப்டடுள்ளனர.

நகால சிலாங்கூர 
மாவடட மன்ைம், சிப்ாங் 
நகராண்ணமக்கைகத்தில் தலா 
ஐவரும் த்டடாலிங் தஜைா 
மாநகர மன்ைம், காஜாங் 
நகராண்ணமக்கைகம், நகால 
சிலாங்கூர மாவடட மன்ைத்தில் 
தலா நால்வரும் தெலாைாங 
நகராண்ணமக்கைகத்தில் மூவரும் 
ெ்ாக் த்ரைம் மாவடட 
மன்ைத்தில் இருவரும் நிைமனம் 
த்றறுள்ளனர.

ஊராடசி மன்ைங்களில் இடம் 
த்றை இந்திை பிரதிநிதிகளின் 
த்ைரப ்டடிைல் வருமாறு-

ஷா ஆலம் மாநகர் மன்றம்
வீ. ்ாப்ாராய்டு (ஜதெக)
பி, யுகராஜா (ஜதெக)
எஸ்.காந்திமதி (ஜதெக)
எஸ். ெரவைன் (பிநகஆர)
எஸ். குமரநவல் (பிநகஆர)
ணெரா ்ானு (பிநகஆர)
பெட்ாலிங் பெயா மாநகர் மன்றம்
ஏ. சுகுமாைன் (பிநகஆர)
ஜி. சுநரஷ் (பிநகஆர)
நக. தைா்ளன் (ஜதெக)
ஆர. நளினா நாைர (ஜதெக)

சுொங் பெயா மாநகர் மன்றம்
எம், அன்்ரென் (பிநகஆர)
எஸ். தகன்னத் நெம்(பிநகஆர)
எஸ். ஜஸ்டின் ராஜ் (பிநகஆர)
நமாகன் சிங் (ஜதெக)
எஸ். தமிைரசு (ஜதெக)
இ. நமகநாதன் (ஜதெக)
கிள்ான நகராண்மக் கழகம்
எம். மதுணர வீரன் (பிநகஆர)
ஆர. ஆதிெரவைன் (பிநகஆர)
எம். பிரபு (பிநகஆர)
எம். மநகந்திரன் (பிநகஆர)
எம். ந்ளன் (ஜதெக)
எம்.புஷ்்வல்லி (ஜதெக)
ஆர. நடனிஸ் ராஜா (ஜதெக)
அம்ொங் பெயா நகராண்மக் கழகம்
தஜ. விக்நனஸ்வரன் (பிநகஆர)
ஏ. ரகுநாதன் (பிநகஆர)
ஆர. நமாகன்ராஜ் (ஜதெக)
நக. தன்ால் (அமானா)
பெலாயாங் நகராண்மக்கழகம்
வி. அன்முனிைாண்டி (பிநகஆர)
எஸ்.நதநவந்திரன் (பிநகஆர)
பி. மாரிைம்மாள (ஜதெக)
சிபொங் நகராண்மக்கழகம்
பி. ெந்திரன் (பிநகஆர)
எம். நிரமலா நதவி (பிநகஆர)
பி.சிவக்குமார (ஜதெக)
ஏ. விஜைராணி (ஜதெக)
ஆர. ஆறுமுகம் (அமானா)

காொங் நகராண்மக்கழகம்
ஜி.்ாலமுரளி (பிநகஆர)
ஏ. ராமச்ெந்திரன் (பிநகஆர)
ஆர. திைாகராஜா (ஜதெக)
சி. ெங்கீதா (ஜதெக)
ககால லங்காட நகராண்மக்கழகம்
ஆர. ஹரிதாஸ் (பிநகஆர)
நக.்னல்ெல்வா (பிநகஆர)
எம். தனலடசுமி (பிநகஆர)
டத்நதா வீ. சுந்தரராஜூ 
(பிநகஆர)
எஸ்.நநடென் (ஜதெக)
உலு சிலாங்கூர் மாவட் மன்றம்
ஏ.கனகராஜா (பிநகஆர)
தஜ.மரினா (பிநகஆர)
எஸ். முரளி (ஜதெக)
எஸ். சின்ணனைா (ஜதெக)
எல்.கமநலெராவ (ஜதெக)
ஏ. துணர அன்்ைகன் (அமானா)
ககால சிலாங்கூர் மாவட் மன்றம்
த. ராஜநெகரன் (பிநகஆர)
வீ. தலணுகா (பிநகஆர)
வீ. அைநகந்திரன் (ஜதெக)
என். புஷ்்ா (அமானா)
ெொக் பெர்்ணம் மாவட் மன்றம்
நக. தஜகதீஸ்வரன் (பிநகஆர)
எம். மநகந்திரன் (பிநகஆர)

ஷா ஆலம், ஜன 
9:– இவவாண்டு ஊராடசி 
மறறும் மாநகராடசி மன்ை 
உறுபபினரக்ளாகப ்தவிணைப 
த்றை அணனவருக்கும் 
வாழ்த்துகண்ளத் ததரிவித்துக் 
தகாளவதுடன், கடந்த தவணை 
முதல் ததாடரந்து ் தவியில் இருந்து 
மக்களுக்கு நல்ல நெணவைாறறி 
வரும் ஊராடசி மறறும் மாநகராடசி 
உறுபபினரகளுக்கும் எனது 
்ாராடடுகண்ளத் ததரிவித்துக் 
தகாளகிநைன் என்ைார 
தகஅடிலான் கடசியின் நதசிை 
உதவித் தணலவரும் நகாலலங்காட 
நாடாளுமன்ை உறுபபினருமான 
மாண்புமிகு டத்நதா டாக்டர 
நெவிைர தஜைக்குமார.

நாடடில், சிலாங்கூர மாநிலம் 
மிக முன்நனறிை ஒரு முக்கிை 
மாநிலம் என்்து நாம் அணனவரும் 
அறிந்தது. இந்த மாநிலத்தின் ்ல 
சிைபபுகண்ள, ் ல ெலுணககண்ளயும் 
எல்லா மக்கண்ளப ந்ான்று நாமும் 
அனு்வித்து வருகின்நைாம். 
இம்மாநிலத்தில் நல்ல ஒரு ஆடசிணை 
ஏற்டுத்துவதறகு நாம் தெய்த 
திைாகங்கள வீண்ந்ாக வில்ணல 
என்்தணனச் சில மாநிலங்களில் 
ந ட க் கு ம் , அ ப ் ட ட ம ா ன 
்ாகு்ாடுகண்ள ஒபபிடடால் அது 

ததளிவாகத் ததரியும்.
ஆக, இம்மாநிலத்ணத நமலும் 

சிைப்ாகச் தெைல் ்டுத்த எல்லா 
ஊராடசி மறறும் மாநகராடசி 
உறுபபினரகளும் முைல 
நவண்டும். இம்மாநில மக்கள 
அனு்விக்கும் அணமதி மறறும் 
சுபிடெத்துடன், இக்கடடான இந்த 
நநாய்த்ததாறறு காலத்தில் ்ல 
உதவித் திடடங்கண்ள  மாநில அரசு 
முன்தனடுத்து வருகின்ைது. மக்கள 
த்ாரு்ளாதாரச் சிக்களிலிருந்து 
விணரவில் தவளிவர மாநில 
அரசு எடுத்துவரும் முைறசிகளும் 
அதிகம்.

தகஅடிலான் கடசி, 
இந்திைரகளுக்கு ஊராடசி மறறும் 
மாநகராடசி உறுபபினரக்ளாகும் 
வாய்பபுகண்ள அதிகம் 32% 
விழுக்காடு அதாவது தகஅடிலான் 
கடசிக்கு ஒதுக்கப்டட தமாத்த 
92 இடங்களில் 30 இடங்கண்ள 
வைங்கியுள்ளது.

ஏைக்குணைை இநத 
எண்ணிக்ணகயிலான ஊராடசி 
மறறும் மாநகராடசி மன்ை 
உறுபபினரக்ளாகும் வாய்பபுகண்ள 
ஜ.தெ.காவும் இந்திைரகளுக்கு 
வைங்கும் என்்தில் ஐைமில்ணல. 
அதனுடன் அமானா கடசி வழி 
்தவி அமர்வரகளுமாகச் நெரந்து 

எல்லா நகராடசிகளிலும், ்ல 
இன மக்கண்ளக் தகாண்ட 
கடசிகண்ளச் ொரந்தவரகந்ள ்தவி 
வகிப்ாரகள என்்தில் நமக்கு 
மகிழ்ச்சிைளிக்கும் விவகாரமாகும்.

இம்மாநிலம், ்ல 
விவகாரங்களில்  இந்நாடடுக்நக 
வழிகாடடிைாக வி்ளங்கி வருகிைது 
என்்தறகு நீண்ட ் டடிைலிடலாம், 
இருபபினும் சிலாங்கூரில் 
வைங்கப்டடு வரும் இலவெக் 
நகாவிட19 க்கான நொதணன, 
இந்திைக் கிராமத் தணலவரகள 
எண்ணிக்ணக உைரவு ஊராடசி 
மறறும் மாநகராடசி ்தவிகளின் 
எண்ணிக்ணகணை ணவத்து, மக்கள 
2008ம் ஆண்டு அவரகள எடுத்த 
துணிச்ெல் மிக்க முடிவின் பின் 
விண்ளவுகண்ளக் கணிக்கலாம்.

இந்த மாநில ஆடசியில் 
மடடுமின்றி, இம்மாநில மக்கள 
த்றறுவரும் தமாழி, ெமை, 
மருத்துவ, த்ாரு்ளாதார, கல்வி 
நமம்்ாடடுக்கான வெதிகளிலும் 
இந்திைரகளின் நிணல ததாடரந்து 
நமம்்டடு வருகிைது. இணவ 
அணனத்தும் 2008ம் ஆண்டு 
ததாடங்கி, நாம் அணனவரும் 
ெமுதாைத்துடன் ஒன்று்டடுப 
்ாடு்டடதறகான தவறறிகள.

இந்தச் ெமுதாைத்திறகு, 

வ்ளரும் நம் பிளண்ளகளுக்கு 
இன்னும் அதிகம் தெய்ை 
நாம் கடணமப்டடுளந்ளாம். 
சிலாங்கூர 12 ஊராடசி மறறும் 
மாநகராடசிகண்ள உள்ளடக்கிை 
ஒரு மாநிலம் என்்தால் 
ஊராடசி மறறும் மாநகராடசி 
உறுபபினரகளின் சிைந்த ் ங்களிபபு 
இன்றி நாம் எதணனயும் சிைப்ாக 
நமறதகாள்ள முடிைாது.

ஆணகைால், இந்த 
மாநிலத்தின் அபிவிருத்தியுடன் 
ெமுதாைத்தின் நமன்ணமயும், 
நீங்கள வகிக்கும் ்தவிகளுக்கும் 
எந்தக் குந்தகமுமின்றிச் சிைந்த 
நெணவகண்ள வைங்கிட எனது 
வாழ்த்துகண்ள அணனத்து 
நகராடசி, மறறும் மாநகராடசி 
உறுபபினரகளுக்கும் ததரிவித்துக் 
தகாளகிநைன் என்ைார 
தகஅடிலான் நதசிை உதவித் 
தணலவரும் நகால லங்காட 
நாடாளுமன்ை உறுபபினருமான 
மாண்புமிகு டத்நதா டாக்டர 
நெவிைர தஜைக்குமார.

ப்கௌரவதது்டன் மக்்களுக்கும், மோநிலததுக்கும்
சி்றந்தை ்ே்வ்ய வழங்கி்ட வோழதது்கள்.

சிலோங்கூரிலுள்ள 12 ஊரோடசி மன்்றங்்களில்  56 
இந்திய பிரதிநிதி்கள்
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ஷா ஆலம்- நகால சிலாங்கூர 
மாவடட மன்ைத்தின் 2021-2022 
தவணைக்கு 18 உறுபபினரகள 
நி ை மி க் க ப ் ட டு ள ்ள ன ர . 
அவரகளில் நால்வர இந்திை 
பிரதிநிதிகள என்்து 
குறிபபிடத்தக்கது.

டி ராஜநெகரன், வி.லணுகா, 
வி.அைநகந்திரன் மறறும் என்.
வி. புஷ்்ா ஆகிநைாநர அந்த 
நான்கு இந்திை பிரதிநிதிக்ளாவர. 

புதிதாக நிைமிக்கப்டடுள்ள 
இந்த 18 உறுபபினரகளும் 
த்ாதுமக்களுக்கும் மாவடட 

 கிள்ளான், ஜன 17- 
கிள்ளான் நகராண்ணமக் கைக 
உறுபபினரக்ளாக 7 இந்திைரகள 
நிைமன த்றறுள்ளனர.  2021 
ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் 
ஆண்டு வணரயிலான ஈராண்டு 
தவணைக்கு  பி.நக.ஆர கடசி 
ொரபில் நால்வரும் ஜதெக ொரபில் 
மூவரும் இந்திை பிரதிநிதிகா்ளாக 
நிைமிக்கப்டடுள்ளனர.

கிள்ளான் நகராண்ணமக் கைக 
ராஜா மஹாடி கூடட அரங்கில் 
கைகத் தணலவர டாக்டர அமாட 
ஃ்டசிலி அமாட தாஜுடடின் 
தணலணமயில் நணடத்றை இந்த 
்தவிநைறபுச் ெடங்கில் ஜதெக 

கடசிணை பிரதிநிதித்து  ந்ளன் 
முனிைாண்டி, புஸ்்வளளி 
மகாலிங்கம், தடனிஷ் ராஜா 
ராஜரத்னம், ஆகிநைார 
்தவி உறுதிதமாழி எடுத்துக் 
தகாண்டனர.

பி.நக.ஆர கடசிணைப 
பிரதிநிதித்து காப்ார ததாகுதி 
துணைத்தணலவர மதுணரவீரன் 
மாரிமுத்து நிமனம் த்றறுள்ளார. 
இவர 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 
நகராண்ணமக் கைக உறுபபினராக 
தெைல்்டடு வருகிைார.  2016 
லிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு 
வணர இப்தவிணை வகித்து 
வந்த  பி.நக.ஆர கடசியின் 

மன்ைத்திறகும் இணடநை ததாடரபுப 
்ாலமாக தெைல்்டுவாரகள 
என்று மாவடட மன்ைத் தணலவர 
ரஹிலா ரஹமாட கூறினார.

உைரதநறி, ஆறைல் மறறும் 
்ரிவுத் தன்ணமணை அடித்த்ளமாக 
தகாண்ட நகால சிலாங்கூர 
மாவடட மன்ைத்தின் மாண்ண் 
நமன்ணமயுைச் தெய்வதில் புதிதாக 
நிைமனம் த்றறுள்ள இந்த 
உறுபபினரகள உரிை ்ங்கிணன 
ஆறறுவாரகள என்றும் அவர 
நம்பிக்ணகத் ததரிவித்தார.

அணனத்து உறுபபினரகளும் 

ஷா ஆலம் – அம்்ாங் 
தஜைா நகராண்ணமக்கைக 
உறுபபினரக்ளாக நான்கு 
இந்திைரகள நிைமனம் 
த்றறுள்ளனர.

பி.நக.ஆர. கடசியின் ொரபில் 
தஜ.விக்நனஸ்வரன் மறறும் ஏ. 
ரகுநாதன் ஆகிநைாரும் ஜதெக 
ொரபில் ஆர.தரங்கநாதனும் 
அமானா கடசி ொரபில் 
நக.தன்ாலும் நகராண்ணமக்கைக 
உ று ப பி ன ர க ்ள ா க 
த்ாறுபந்றறுள்ளனர.

அ ண் ண ம யி ல் 
நகராண்ணமக்கைகத் தணலவர 
டத்நதா முகமது ைாக்நகாப 
முன்னிணலயில் நணடத்றை 
்தவிநைறபுச் ெடங்கில் இவரகள 
்தவி உறுதி தமாழி எடுத்துக் 
தகாண்டனர.

்்கோல சிலோங்கூர மோவட்ட
மன்்றததிற்கு 18 உறுபபினர்கள் நியமனம் 
இந்திய ேமூ்கததிற்கு 4 பிரதிநிதி்கள்

கிள்ளோன் �்கரோண்மக் ்கழ்க உறுபபினர்களோ்க 7 
இந்தியர்கள் நியமனம்

ஷா ஆலம் : சிலாங்கூரில் 3வது 
புதிை மாநகராக உருதவடுத்துள்ள 
சு்ாங் தஜைா மாநகருக்கான புதிை 
உறுபபினரகளின் ்தவிநைறபு 
நநறறு ஜனவரி 6ம் நததி பிற்கல் 
2.00 மணிக்குச் சு்ாங் தஜைா 
மாநகர மண்ட்த்தில் நணடத்றைது. 
இந்தத் தவணையில் சு்ாங் தஜைா 
மாநகரச் ெண்க்கு ஆறு இந்திைரகள 
மாநகர ெண் உறுபபினரக்ளாகப 
்தவி ஏறறுள்ளனர. 

அந்தப ் தவி ஏறபு ணவ்வத்தில் 
டிெம்்ர 2020துடன் ்ணி காலம் 
நிணைவு த்றறு, மீண்டும் 2 
ஆண்டுகளுக்குப ்தவிக்காலம் 
நீடிக்கப ் டடவரகளும் இந்த ஆண்டு 
புதிதாகப ்தவி ஏற்வரகளும் 
கலந்து தகாண்டனர.

இம்முணை புதிை மாநகர 
ெண்யில் ஜ. தெ. க கடசிணைப 
பிரதிநிதித்து மூன்று இந்திைரகளும், 

தகஅடிலான் கடசியின் ொரபில் 
மூவருமாக தமாத்தம் ஆறு 
இந்திைரகள இடம் த்றறுள்ளனர. 
ஜ.தெ.க கடசிணைப பிரதிநிதித்து  
திரு.நமாகன் சிங். திரு நமகநாதன் 
இன்்மூரத்தி, திரு. தமிழ் அரசு 
ஆகிநைார இடம்த்றறுள்ளனர.

தகஅடிலான் கடசியின் 
ொரபில் ்தவி வகிப்வரகளில் 
திரு. அன்்ரென் முருநகசு மறறும் 
முகமட பிடரி பின் ஜமாலுதின் 
இருவரும் ்ணைை முகங்கள. நூர 
லிைானா பிந்தி ைஹைா, திரு 
தகனத்தெம் ொமிநாதன்  மறறும் 
திரு. ஜஸ்டின் ராஜ் ெவரிமுத்து 
ஆகிை மூவரும் புதிைவரகள 
ஆவர.

இதில் ஜஸ்டின் ராஜ் 
தகஅடிலான் இண்ளஞர ்குதியின் 
நதசிை உதவித் தணலவர, 
முன்பு சிலாங்கூர விண்ளைாடடு 

துணையின் துணை நிரவாகிைாகவும் 
்ணிைாறறிைவர என்்தும் 
குறிபபிடத்தக்கது.

புதிய மோ�்கரோ்க உருபவடுததுள்ள சுபோங் பெயோ
மோ�்கருக்்கோன புதிய உறுபபினர்களின் பதைவி ஏற்பு

அம்போங் பெயோ
�்கரோண்மக்்கழ்க
உறுபபினர்களோ்க 
�ோன்கு இந்தியர்கள் 

நியமனம்

13

கிள்ளான் ததாகுதி தெைலா்ளரான 
ஆதி ெரவைன் தரங்ணகைா 
ஈராண்டுகள இணடதவளிக்குப 
பின்னர மீண்டும் அபத்ாறுபபுக்கு 
நதரந்ததடுக்கப்டடுள்ளார. 
நமலும், கிள்ளான் நகராண்ணமக் 
கைக த்ாறுபபிறகு புதிை 
முகங்க்ளாக தெந்நதாொ ெடடமன்ை 
ததாகுதியின் மக்கள நெணவ ணமை 
த்ாறுப்ா்ளரக்ளான மநகந்திரன் 
மாரிமுத்து, பிரபு முனுொமி 
ஆகிை இருவரும் நதரந்ததடுக்கப 
்டடுள்ளனர. இந்த ்தவிநைறபு 
ெடங்கிறகு தெந்நதாொ ெடடமன்ை 
உறுபபினர டாக்டர குைராஜ் 
நஜாரஜ் நநரடிைாக வந்து 
அணனவருக்கும் வாழ்த்துக்கண்ள 
ததரிவித்தார.

இதனிணடநை, கடந்த 

காலங்களில் கிள்ளான் 
நகராண்ணமக் கைக இந்திை 
பிரதிநிதிகா்ளாக ்தவி வகித்த 
பி.நக.ஆர கடசிணைச் நெரந்த 
தெ்ஸ்டிைன் ராவ, நைாநகஸ்வரி 
மறறும் அமானா கடசிணைச் நெரந்த 
சுந்தரம் சுபரமணிைம் ஆகிை 
மூவருக்கும் இம்முணை வாய்பபு 
வைங்கப்டவில்ணல. அவரகளுக்கு 
்திலாக சில புதிை முகங்கள 
நதரந்ததடுக்கப்டடுள்ளனர.

கிள்ளான் நகராண்ணமக் 
கைக உறுபபினரக்ளாக 
ந த ர ந் த தடு க் க ப ் ட டவ ர கள 
கைகத்தின் ெடட விதிகளுக்கு 
ஏற் ்ணிைாறை நவண்டும். 
மக்கண்ள அணுகும் முணையும் மிக 
ததளிவுடனும் உைரச்சிகளுக்கு 
இடம் தகாடுக்காமல் தெைல்்ட 
நவண்டும் என்று அமாட ஃ்டசிலி 
நகடடுக் தகாண்டார. 

தங்களின் த்ாறுபண் 
முணைைாகவும் திைணமைாகவும் 
ஆறறுவணத உறுதி தெய்வதறகாக 
முதன்ணம தர குறியீடடு  
முணைணை தாங்கள அமலாக்கம் 
தெய்துள்ளதாக அவர நமலும் 
தொன்னார.

மாவடட மன்ைக் கூடடங்கள, 
ெமூக நிகழ்வுகளில் ்ங்நகற்து 
மறறும் த்ாதுமக்களின் 
குணைகண்ளக் கண்ளவது ந்ான்ை 
அம்ெங்களில் அவரகளில் தெைல் 
திைன் மதிபபீடு தெய்ைப்டும் 
என்ைார அவர.

ஊராடசி மன்ை 
உறுபபினரகளின் ்தவிநைறபுச் 
ெடங்கு மாவடட மன்ை 
தணலணமைகத்தின் தமலாவத்தி 
மாநாடடு அணையில் நநறறு 
நணடத்றைது.
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ஷா ஆலம்– நகாத்தா அங்கிரிக் 
ததாகுதி ஏற்ாடடில் குணைந்த 
்டெம் 50 தவளளி கடடைத்தில் 
நடத்தப்டும் நகாவிட-19 நநாய் 
்ரிநொதணன இைக்கத்தின் 
வழி சுமார 2,000 ந்ர 
வணர ்ைன் த்றுவர என 

எதிர்ாரக்கப்டுகிைது.
இந்த ்ரிநொதணன இைக்கத்தில் 
ஆண்டிதஜன் (ஆர.டி.நக-
ஏஜி) ்ரிநொதணனக்  கருவி 
்ைன்்டுத்தப்டும் என்று ததாகுதி 
ெடடமன்ை உறுபபினர முகமது 
நஜ்வான் ஹலிமி கூறினார.

நடமாடடக் கடடுப்ாடடு ஆணை 
காலம் முழுவதும் ததாடரச்சிைாக 
நமறதகாள்ளப்டும் என்று அவர 
தொன்னார.
சிலாங்கூரில் அண்ணமை காலமாக 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறறினால் 
்ாதிக்கப்டுநவார எண்ணிக்ணக 
உைரந்து வருவணதக் கருத்தில் 
தகாண்டு இந்நடவடிக்ணக 
நமறதகாள்ளப்டுவதாக அவர 
ததரிவித்தார.
கி ளி னி க் கு க ளி ல் 
நமறதகாள்ளப்டும் இந்த 
நொதணனக்கு 140 தவளளி 
வணர தெலவு பிடிக்கும். 
இது த்ாதுமக்களுக்கு மிகுந்த 
சுணமணைத் தரும். ஆகநவ இந்த 
இைக்கத்தின் வாயிலாக அந்த 
கடடைத்தில் ஒரு ்குதிணை 
நாங்கள ஏறறுக் தகாள்ள 
முன்வந்துளந்ளாம் என்ைார 
அவர.
குணைந்த கடடைத்திலான 
இந்த நொதணன இைக்கம் 
த்ாதுமக்களுக்கு நிம்மதிணைத் 
தரும் அநதநவண்ளயில் தங்களுக்கு 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறறு 
்ாதிபபு உள்ளதா என்்ணத 
அவரகள அறிந்து தகாள்ளவும் 
உதவும் என்றும் அவர கூறினார.
இந்த இைக்கம் ததாடங்கிை மூன்று 
நாடகளில் அவெரமாக நநாய்த் 
ததாறறு ்ரிநொதணன தெய்யும் 
கடடாைத்தில் உள்ள தவளிைார 
உள்ட 200 ந்ர தங்கண்ள ் திந்து 
தகாண்டுள்ளதாக அவர நமலும் 
குறிபபிடடார.இந்த நகாவிட-19 
்ரிநொதணனணை நமறதகாள்ள 
நகாத்தா அங்கிரிக் ததாகுதிக்கு 
அப்ால் உள்ளவரகள தெய்யும் 
விண்ைப்த்ணதயும் ்ரிசீலிக்க 
தாங்கள தைாராக உள்ளதாக கூறிை 
அவர, இதன் ததாடரபில் நமல் 
வி்ரங்கள த்ை விரும்புநவார 
018-4004510 என்ை எண்களில் 
ததாடரபு தகாள்ளலாம் என்ைார.

ஷா ஆலம் : கடந்த ஆண்டு 
நடமாடட கடடுப்ாடடு ஆணை 
(பி.நக.பி) முதல் நகாத்தா 
அங்தகரிக் மாநில ெடடமன்ைத்தில் 
ததாகுதியில் (டி.யூ.என்)  
நமறதகாள்ளப்டும் உைவு 
வங்கி திடடம் ததாடரும்.
இத்திடடத்தில் 3,000 க்கும் 
நமற்டட குடும்்ங்கள உதவி 
த்றைன  அது ஒரு ஊக்கமளிக்கும் 
எண்ணிக்ணகைாகும்  என்ை 
அடிப்ணடயில் ததாடரந்து இந்த 
திடடம் ததாடரப ்டவுள்ளது 
என்று அதன் மாநில ெடடமன்ை 
உறுபபினர ததரிவித்தார.
இருபபினும், இம்முணை மக்கள 
விைா்ாரம் தெய்வதறகான 
வாய்பபுகள காரைமாக இந்த 
ஆண்டு உதவி த்றுநரகளின் 
எண்ணிக்ணக குணையும் என்று 
நஜ்வான் ஹலிமி எதிர்ாரக்கிைார.
இம்முணை “கித்தா சிலாங்கூர 
“ உதவித் திடடத்தில் ்ங்கு 
தகாண்டவரகளின் எண்ணிக்ணக 
திருபதி அளிக்கிைது ஆனால் 
கடந்த ஆண்டுடன் ஒபபிடும்ந்ாது 
உதவிபத்றுநவார குணைவாக  
இருப்தாக நான் உைரகிநைன்.
“இருபபினும், நதணவப்டடால், 
குடியிருப்ா்ளரகள DUN 
அலுவலகத்திறகு வரலாம்,  இந்த 
PKP காலகடடத்தில் அவரகளின் 
சுணமணை குணைக்க நாங்கள உதவ 
முைறசிபந்ாம்” என்று அவர  

இன்று தெக்ென் 13றில் உள்ள 
தெல்நகர நகாவிட 19 நநாய் 
ததாறறு ்ரிநொதணன முகாமுக்கு 
ஷா ஆலம் நாடாளுமன்ை 
உறுபபினர காலித் அபதுல் ெமத் 
உடன் வருணகப புரிந்தப பின்னர 
ெடடமன்ை உறுபபினர கூறினார.
ஆன்ணலன் கறைல் 
தெைல்முணைக்கு வெதிைாக 
குணைந்த மாைவரகளுக்கு 
ம டி க் க ணி னி க ண ்ள 
நன்தகாணடைாக வைங்க தனது 
தரபபுஉதவும் என்று நஜ்வான் 
கூறினார.
கடந்த புதன்கிைணம, “கித்தா 
சிலாங்கூர “என்ை உதவித் 
திடடத்ணத ததாடக்கி ணவத்து 
சிைபபு உணரயில், சிலாங்கூர  
மந்திரி புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி, தமஸ்ரா ராக்ைாட 
திடடத்தின் மூலம் ஒவதவாரு  
DUN ெடடமன்ை  ததாகுதிக்கும் 
RM100,000 மறறும் மாநில எம்.
பி.க்களுக்கு RM50,000 ஒதுக்கீடு 
தெய்வதாக அறிவித்தார
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இரண்டோயிரம் ்பருக்கு  ்்கோவிட-19 
்ேோதை்ன- ்்கோததைோ அங்கிரிக் பதைோகுதி இலக்கு

்்கோததைோ அங்ப்கரிக் மோநில ேட்டமன்்றததில் 
பதைோகுதியில், உணவு வங்கி திட்டம் பதைோ்டரும்.

பபோழுது்போக்கு 

அம்ேங்்களுக்கு 

ப்கோடுக்்கபபட்ட 
அனுமதி்ய தைவ்றோ்கப 

பயன்படுததைோதீர
 மந்திரி புேோர 

நி்னவுறுதது

ஷா ஆலம் - நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை அமலில் 
இருக்கும் காலத்தில் த்ாழுது 
ந்ாக்கு அம்ெங்களுக்கு 
வைங்கப்டட அனுமதிணை 
தவைாகப ் ைன்்டுத்த நவண்டாம் 
என்று த்ாது மக்கண்ள  மந்திரி 
புொர டத்நதாஸ்ரீ அமிருடின் ஷாரி 
நகடடுக் தகாண்டார.
அந்த அனுமதிணை முணைைாகப 
பின்்றறி  நடக்க நவண்டும் 
என்்நதாடு  மறைவரகளுக்கு  
ததால்ணல ஏற்டும் வணகயில் 
நடந்து தகாள்ளக்கூடாது என்றும் 
அவர நிணனவுறுத்தினார.
நநாய்த் ததாறறிலிருந்து நம்ணம 
்ாதுகாத்துக் தகாளவதறகும் 
நகாவிட-19 த்ருந்ததாறணை 
கடடுப்டுத்துவதறகும் ஏதுவாக 
நாம் நமறதகாளளும் ஒவதவாரு 
நடவடிக்ணகயிலும் எஸ்.ஓ.பி. 
எனப்டும் நிரையிக்கப்டட 
நிரவாக நணடமுணை முணைைாக 
கணடபிடிக்கப்ட நவண்டும் 
என்று அவர கூறினார.
சுங்ணக பூநலா, தாமான் 
ஹில்்ாரக்- ஸ்ரீ த்ரிஸ்தானாவில் 
கும்்லாக ணெக்கிந்ளாடடும் 
நிகழ்வில் ் லர கலந்து தகாண்டணத 
சித்தரிக்கும் காதைாளி 
தவளிவந்தது ததாடரபில் அவர 
இவவாறு கருத்துணரத்தார.
தமது நணட மறறும் ணெக்கிந்ளாடடம் 
ந்ான்ை நிகழ்வுகளுக்கு அனுமதி 
வைங்கப்டடுள்ளது. எனினும் 
இந்நடவடிக்ணககண்ள தனிைாவும் 
ஒரு மீடடர இணடதவளியிலும்  
நமறதகாள்ள நவண்டும் என 
அறிவுறுத்தப்டடுள்ளது.

தெல்நகட நிறுவனத்தின் 
ஒத்துணைபபுடன் நநறறு ததாடங்கிை 
இந்த  ்ரிநொதணன இைக்கம் 
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பவள்ளப பிரச்்னக்கு 

தீரவு ்கோண 
போயோ பெரோஸ் 
ேட்டமன்்ற உறுபபினர 

�்டவடிக்்்க
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புது டில்லி- அஸ்டராஸிநனகா 
மறறும் ஆக்ஸஃந்ாரடு 
்ல்கணலக்கைகம் தைாரித்துள்ள 
நகாவிட-19 தடுபபூசிக்கு இந்திை 
ஒபபுதல் அளித்துள்ளது.
இதன் வழி, உலகில் 
இரண்டாவது அதிக மக்கள 
ததாணக தகாண்ட அந்த நாடடில் 
மிகபத்ரிை அ்ளவிலான நகாவிட-
19 தடுபபூசி ந்ாடும் இைக்கம் 
ததாடங்கப்டுவதறகுரிை வாய்பபு 
ஏற்டடுள்ளது.
இந்த தடுபபூசிக்கு இந்திை 
அரொங்கம் கடந்த தவளளிைன்று 
ஒபபுதல் வைங்கிைதாக தகவல் 
மறறும் ஒளி்ரபபுத் துணை 
அணமச்ெர பிரகாஷ் ஜவாநடகர 
கூறினார.
அதமரிக்காவுக்கு அடுத்து அதிக 
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
கண்ட நாடாக வி்ளங்கும் இந்திைா 
இந்த தடுபபூசிணை அவெரத் 

நதணவக்கு ்ைன்்டுத்த அனுமதி 
வைங்கியுள்ளது.
இந்திை நிறுவனமான 
்ாரத் ்நைாதடக் தைாரித்த 
நகாவாஸின், ஸிடுஸ் நகடிலாஸ் 
ஸிநகாவி-டி மறறும் ரஷிை 
தைாரிப்ான ஸ்்ாடனிக்-வி 
ஆகிை மூன்று தடுபபூசிகள இந்திை 

அரொங்கத்தின் ஒபபுதலுக்காக 
காத்திருக்கின்ைன.
குணைந்தது நான்கு தடுபபூசிகண்ள 
தைார நிணலயில் ணவத்திருக்கும் 
ஒநர நாடாக இந்திைா 
வி்ளங்குவதாக பிரகாஷ் கூறினார.

அவறறில் ஒன்று அதாவது தெரும்ஸ் 
நிறுவனத்தின் நகாவிஷில்ட 
தடுபபூசி அவெரத் நதணவக்குப 
்ைன்்டுத்துவதறகாக  கடந்த 
தவளளிைன்று அங்கீகரிக்கப்டடது 
என்ைார அவர. அஸ்டராஸிநனகா/
ஆக்ஸ்ந்ாரட தடுபபூசிணை 
உளநாடடு நிறுவனமான 
தெரும் இன்ஸ்டிடியுட ஆஃப 
இந்திைா தைாரிக்கிைது என்்து 
குறிபபிடத்தக்கது.
நநாைாளிகளுக்கு ந்ாடப்டும் 
தடுபபூசியின் அ்ளவு மறறும் 
இதர வி்ரங்கண்ள இந்திை 
மத்திை மருந்து தரக் கடடுப்ாடடு 
நிறுவனம் விணரவில் அறிவிக்கும் 
என எதிர்ாரக்கப்டுகிைது.

அஸ்டரோஸி்ன்கோ ்்கோவிட-19 
தைடுபபூசிக்கு இந்தியோ ஒபபுதைல்

ஷா ஆலம்- சுமார 3,500 
தமிழ்ப்ளளி மாைவரகள 
்ைன்த்ைக்கூடிை ்ளளி 
ந்ருந்து கடடைத் திடடத்திறகாக 
சிலாங்கூர அரசு இவவாண்டு 
10 லடெம் தவளளிணை ஒதுக்கீடு 
தெய்துள்ளது.
மாநிலத்திலுள்ள தமிழ்ப்ளளிகளில் 
்யிலும் குணைந்த வருமானம் 
த்றும் பி40 பிரிவினரின் 
பிளண்ளகள இத்திடடத்தின் 
வாயிலாக ்ைன்த்ை முடியும் 
என்று ெமூக நலத்துணைக்கான 
ஆடசிக்குழு உறுபபினர 
வீ.கை்திராவ கூறினார.
மாதம் 2,000 தவளளிக்கும் 

குணைவாக வருமானம் 
த்றுநவாரின் பிளண்ளகள இந்த 
இலவெ ்ளளி ந்ருந்து கடடைத் 
திடடத்தில் ்ங்கு த்ை முடியும். 
நதாடடபபுை மாைவரகளுக்கு 
இத்திடடத்தில் முன்னுரிணம 
அளிக்கப்டும் என்ைார அவர.

இத்திடடத்தில் ்ங்கு த்ைத் 
தகுதி தகாண்ட மாைவரகண்ள 
நதரந்ததடுக்கும் த்ாறுபபு ்ளளி 
நிரவாகம் மறறும் த்றநைார 
ஆசிரிைர ெங்கங்களிடம் 
ஒ ப ்ண ட க் க ப ் ட டுள்ள த ா க 
சிலாங்கூர கினியிடம் அவர 
ததரிவித்தார.

குணைந்த வருமானம் த்றும் பி40 
பிரிவினரின் நலன் காக்கப்டுவணத 
உறுதி தெய்வதறகாக கல்வி 
ொரந்த அம்ெங்களுக்கு மாநில 
அரசு கூடுதல் நிதிணை ஒதுக்கீடு 
தெய்துள்ளதாகவும் அவர 
குறிபபிடடார.

முன்பு நாங்கள விைாக்கள ொரந்த 
அம்ெங்கள மீது கூடுதல் கவனம் 
தெலுத்தி வந்நதாம். எனினும் 
தறந்ாது இலக்ணக மாறறி பி40 
பிரிவினர நலன் ொரந்த திடடங்கண்ள 
நீண்ட கால அடிப்ணடயில் 
ந ம ற த க ா ள்ளவிரு க் கி ந ை ா ம் 
என்ைார அவர.

ஷா ஆலம்–  ்ாைா தஜராஸ் 
ெடடமன்ை ததாகுதியில் உள்ள 
்ாரம்்ரிை கிராமங்களில் ஏற்டடு 
வரும் தவள்ளப பிரச்ணனக்கு 
தீரவு காணும் முைறசியில் ததாகுதி 
உறுபபினர முகமது ணகருடின் 
ஓத்மான் புத்தாண்டில் தீவிர 
கவனம் தெலுத்தவிருக்கிைார.
கம்ந்ாங் குபு காஜா, கம்ந்ாங் 
தமர்ாவ தெம்்ாக், கம்ந்ாங் 
சுங்ணக புந்ளாங் ஆகிை 
கிராமங்கள கடுணமைான தவள்ளப 
பிரச்ணனணை எதிர நநாக்கி 
வருவதாக அவர தொன்னார.
தவள்ளப பிரச்ணன மீண்டும் 
ஏற்டாமலிருப்ணத உறுதி 
தெய்வதறகாக வடிகால் முணைணை 
சீரணமக்கும் அநதநவண்ளயில் 
க ா ல் வ ா ய் க ண ்ள யு ம் 
விரிவு்டுத்தவுளந்ளாம். நமலும், 
நதணவயின் அடிப்ணடயில் 
தவள்ள நீர நெகரிபபு கு்ளங்கண்ளயும் 
அணமக்கவிருக்கிநைாம் என்று 
அவர ததரிவித்தார.
இத்திடடங்கள மீது புத்தாண்டில் 
தீவிர கவனம் தெலுத்தப்டும். 
சீரணமபபுப ்ணிகள 
நமறதகாள்ளப்டும் வணர 
அப்குதி மக்கள த்ாறுணம 
காக்க நவண்டும் என்றும் அவர 
வலியுறுத்தினார.
இந்த தவள்ளத் தடுபபு திடடத்ணத 
நமறதகாளவதில் ஷா ஆலம் 
மாநகர மன்ைம், வடிகால்,நீர 
்ாெனத்துணை மறறும் த்ாது 
்ணி இலாகா ஆகிை தரபபினர 
ஒத்துணைபபு நல்கி வருவதாகவும் 
அவர கூறினார.

தைமிழபபள்ளி மோணவர்களின் பள்ளி ் பருந்து 
்கட்டணத திட்டததிற்கு 10 லடேம் பவள்ளி ஒதுக்கீடு- ்கணபதிரோவ அறிவிபபு

ஷா ஆலம், ஜன 4– இந்நாடடில்  
இனங்களுக்கிணடநை பி்ளணவயும் 
நமாதல்கண்ளயும் ஏற்டுத்தும் 
தரபபினணர நிராகரிக்க 
நவண்டும் என்று எதிரக்கடசித் 
தணலவர டத்நதாஸ்ரீ அன்வார 
இபராஹிம் வலியுறுத்தியுள்ளார. 
அத்தரபபினரின் நடவடிக்ணக 
நாடடின் நதசிை நகாட்ாடணட 
சிணதத்து விடும் என்றும் அவர 
எச்ெரித்தார.
ஒறறுணமதான் இபந்ாணதக்கு 
எனது தணலைாை சிந்தணனைாக 
உள்ளது. மக்கள ஏணைக்ளாகவும் 
நாடடின் த்ாரு்ளாதாரம் 
நலிவணடந்தும் இருக்கும் தருைம் 

இன மறறும் மத உைவுரகண்ள  
்றை ணவப்தறகான  வாய்ப்ாக 
மாறைப்டுகிைது என்றும் அவர 
எச்ெரித்தார.
இபந்ாது பிை இனங்கள, 
சிறு்ான்ணமயினர மறறும் 
வந்நதறிகள ொரந்த இனவாத 
அத்திைாைம் ததாடங்கி விடடது. 
இது நதெத்திறகு ்ாதிபபு 
தரக்கூடிைது என்்நதாடு நாடடின் 
்லவீனமான அரொங்கத்தினால் 
இந்நிணல உண்டானது என்று 
தகஅடிலான் தணலவருடன் 
2021ஆம் ஆண்டின் ஒரு மாணல 
எனும் நிகழ்வில் உணரைாறறிை 
ந்ாது அவர குறிபபிடடார.

ஏணைகள, பின்தங்கிைவரகள, 
ெ்ா மறறும் ெரவா மாநிலங்களின் 
புைநகரப்குதிகளில் வசிப்வரகள 
நலன் மீது நாடடின் 
அரசிைல்வாதிகள அக்கணையும் 
கடப்ாடும் தகாண்டிருக்க 
நவண்டும் என்றும் அவர நகடடுக் 
தகாண்டார.
ஆகநவ, நாம் உைரிை 
நி ண ல ப ் ா ட ண ட க் 
தகாண்டவரக்ளாகவும் அந்த 
நிணலப்ாடடில் உறுதிைாக 
நிற்வரக்ளாகவும்  இருக்கும் 
்டெத்தில் எத்தணகை 
தாக்குதலுக்கும் அஞ்சி பின்வாங்க  
மாடநடாம் என்ைார அவர.

சுய அரசியல் வோழவுக்்கோ்க இன ்வற்று்ம்ய வளரக்கும் 
தைரபபின்ர நிரோ்கரிபபீர- ்டத்தைோ‚ அன்வோர வலியுறுதது
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ஷா ஆலம் – சிலாங்கூர உள்ட 
ஆறு மாநிலங்களில் இம்மாதம் 6ஆம் 
நததி வணர அமல்்டுத்தப்டட 
நடமாடடக் கடடுப்ாடடு ஆணை 
அடுத்த மாதம் 4ஆம் நததி வணர 
நீடடிக்கப்டடுள்ளது.
சிலாங்கூர, பினாங்கு, 
மலாக்கா, நஜாகூர, ெ்ா மறறும் 
நகாலாலம்பூர, புத்ரா தஜைா, 
லபுவாணன உள்ளடக்கிை கூடடரசு 
பிரநதெம் ஆகிை மாநிலங்களில் இந்த 

ஆணை அமல்்டுத்தப்டுவதாக 
்ாதுகாபபுக்கான முதன்ணம 
அணமச்ெர டத்நதாஸ்ரீ இஸ்மாயில் 
ெபரி ைாக்நகாப கூறினார.
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
அதிகரித்து வருவணத கருத்தில் 
தகாண்டு சுகாதார அணமச்சு 
வைங்கிை ஆநலாெணன மறறும் 
இடர மதிபபீடடின் அடிப்ணடயில் 
இந்த முடிவு எடுக்கப்டடதாக 
அவர தொன்னார.

பிபரவரி 4 வ்ர �்டமோட்டக் ்கடடுபபோடடு ஆ்ண நீடடிபபு

ஷா ஆலம்,-
 தமிழ்ப்ளளிகளுக்கான சிலாங்கூர 
மாநில அரசின் இரண்டாம் 
கடட மானிைங்கள நநரடிைாக 
்ளளிகளின் வங்கிக் கைக்கில் 
நெரக்கப்டும் என்று சிலாங்கூர 
மாநில ஆடசிக்குழு உறுபபினர 
வீ.கை்திராவ கூறினார.
நகாவிட-19 நநாய்த் ததாறறு 
காரைமாக வங்கி காநொணலகண்ள 
்ளளி த்ாறுப்ா்ளரகளிடம் 

ஒப்ணடக்கும் முணைக்கு 
மாறைாக ்ளளி த்றநைார 
ஆசிரிைர ெங்கம் அல்லது ்ளளி 
வாரிைத்தின் வங்கிக் கைக்குகளில்  
விண்ைப்ங்களுக்கு ஏறைவாறு 
நெரக்கப்டும் என்று அவர 
ததரிவித்தார.
இவவாண்டிறகான முதல் 
கடட மானிைங்கள 83 
தமிழ்ப்ளளிகளுக்கு 43 லடெத்து 
60 ஆயிரம் தவளளி ஏறகனநவ 

சிலோங்கூர மோநில அரசின் தைமிழபபள்ளி்களுக்்கோன 

இரண்டோம் ்கட்ட மோனியம்

தெலுத்தப்டடிருப்தாகவும்  அவர 
தொன்னார.
அதன் ததாடரச்சிைாக இரண்டாம் 
கடட மானிைமாக மீதம் நிலுணவயில் 
இருந்த 14 தமிழ்ப்ளளிகளுக்கான 
மானிைங்கள வங்கி கைக்குகளில் 
நெரக்கப்டும் என்று அவர 
நமலும் கூறினார.
கீநை தகாடுக்கப்டட த்ைரப 
்டடிைலில் இம்முணை 
எந்தததந்த ்ளளிகளுக்கு 

மானிைம் வைங்கப்டடுள்ளது 
என்ை வி்ரங்கள விரிவாக 
தகாடுக்கப்டடுள்ளதாக அவர 
குறிபபிடடார.
நடாமினிைன் தமிழ்ப்ளளி – 
10,000 தவளளி
சீபீல்டு நதாடடத் தமிழ்ப்ளளி – 
30,000 தவளளி
சுங்ணக புவாைா தமிழ்ப்ளளி – 
30,000 தவளளி
காெல்பீல்டு நதாடடத் தமிழ்ப்ளளி 
– 50,000 தவளளி
ெரஸ்வதி தமிழ்ப்ளளி – 50,000 
தவளளி
நகால குபு ்ாரு தமிழ்ப்ளளி – 
60,000 தவளளி
கின்ராரா நதாடடத் தமிழ்ப்ளளி 
– 50,000 தவளளி
லாடாங் ் த்து அம்்ாட தமிழ்ப்ளளி 
– 50,000 தவளளி
தெராஸ், ்ண்டார மக்நகாத்தா 
தமிழ்ப்ளளி – 20,000 தவளளி
காஜாங் தமிழ்ப்ளளி – 80,000 
தவளளி
நமரி நதாடடத் தமிழ்ப்ளளி – 
10,000 தவளளி
சீந்ாரட தமிழ்ப்ளளி – 40,000 
தவளளி
பிராவுன்ஸ்டன் நதாடடத் 
தமிழ்ப்ளளி – 40,000 தவளளி
சுங்ணக பூநலா நதாடடத் 
தமிழ்ப்ளளி – 20,000 தவளளி

ஷா ஆலம் – நடமாடடக் 
கடடுப்ாடடு ஆணை 
பிைபபிக்கப்டட மாநிலங்களில் 
உள்ள உைவகங்கள நாண்ள 
முதல் இரவு 10.00 மணி 
வணர தெைல்்ட அனுமதிக்கப 
்டடுள்ளது.
உைவக நடத்துநரகள மறறும் 
த்ாதுமக்கள அளித்த புகார மீது 
நடத்தப்டட ்ரிசீலணனயின் 
அடிப்ணடயில் அரொங்கம் இந்த 
முடிணவ எடுத்ததாக அவர 
தொன்னார.
நவணல முடிந்து தாமதமாக 
வரும் தங்களுக்கு உைவு 

கிணடப்தில்ணல என்று 
த்ாதுமக்கள ்லர புகார 
தெய்தனர. இரவு நவண்ளயில்தான் 
வாடிக்ணகைா்ளரகள கணடக்கு 
வருவதாக உைவக 
உரிணமைா்ளரகள குறிப்ாக 
த்ரகர விற்ணன தெய்நவார 
முணையிடடனர.
இதன் அடிப்ணடயில் விைா்ார 
நநரத்ணத அதிகாணல 6.00 
மணி முதல் இரவு 10.00 வணர  
நீடடிக்க முடிதவடுக்கப்டடது 
என்ைார அவர.
உைவக விற்ணன நநரத்ணத 

இரவு 8.00 மணி வணர அல்லாமல் 
ணலதென்சில் குறிபபிடட 
நநரம் வணர நீடடிப்தறகு 
அனுமதிக்கும்்டி எதிரக்கடசி 
நாடாளுமன்ை உறுபபினரகள 
குழு அண்ணமயில்  அரொங்கத்ணத 
நகடடுக் தகாண்டது.
இதன் வழி நாடடின் 
த்ாரு்ளாதார மீடசிக்கு உதவும் 
அநதநவண்ளயில் உைவு 
்டடுவாடா ததாழிலா்ளரகளின் 
வருமானம் அதிகரிப்தறகும் 
வாய்பபு ஏற்டுத்த முடியும் என்று 
அக்குழு கூறியிருந்தது.

இரவு 10.00 மணி வ்ர பேயல்ப்ட  உணவ்கங்்களுக்கு அனுமதி
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