
பிளாசா   மூடாவில் ஷாஆலம் அதிரடி 
சசாதனை- 34  அந்நிய நாட்டிைர் னைது

சிலாங்கூர் மாநில சமய வளர்ச்சிக்கு அரசு 
பங்ைளிப்பு - ஷாஆலாம், சசக் ஷன் 23,

 மஹா மாரியம்மன் ஆலயம்

மிட்லண்ட்ஸ் தமிழப்பள்ளி மாநாட்டு னமயம் 
ைண்ட முதல் ைல்விக் கூடம்

பக்கம் 2 பக்கம் 10 பக்கம் 14

மே 5/2021 MAY 5/2021பிலவ ஆண்டு வவகாசி ோதம்

க�ோல சிலோங்கூர் – இங்குள்ள ஜோலோன் கிள்ளோன், 2வது மைல் ‚ சுப்பிரைணியர் சுவோமி ஆலயத்திற்கு சிலோங்கூர் ைந்திரி புசோர் டத்கதோ 
‚ அமிருடின் ஷோரி 150,000 வவளளி ைோனியம் வழங்கினோர்.
ைோநில சுற்றுப்்பயணத்தின் ஒரு ்பகுதியோ� க�ோல சிலோங்கூர் ைோவடடத்திற்கு இன்று வரும� புரிந்த அவர் ஆலயத்தில் நமடவ்பற்்ற நி�ழவவோன்றில் 
இந்த நிதிக�ோன �ோகசோமலமய ஆலயத் தமலவர் �ணணதோசனிடம்  ஒப்்பமடத்தோர்.
இங்குள்ள �ம்க்போங் அப்பி அப்பி ்பகுதியில் இடு�ோடடிற்�ோ� வழங்�ப்்படட 8 ஏக�ர் நிலத்திற்கு  சோமல வசதிமய ஏற்்படுத்த இந்த நிதி 
்பயன்்படுத்தப்்படும் என்று ஆலய ஆகலோச�ரும் முன்னோள க�ோலோ சிலோங்கூர் ைோவடட ைன்்ற உறுப்பினருைோன திருமூர்த்தி கூறினோர்.

புக்கிட் மெலாவத்தி சட்்டென்ற உறுப்பினர் ஜூவாரியா ஸூல்கிப்லியு்டன ஆலயத்திற்கு வருகை புரிந்த ெநதிரி புசார் ்டத்்்தா ‚ அமிருடின 
ஷாரி ஆலயத்்தகலவர் ப.ைண்ண்தாசன அவர்ைளி்டம் ்ெம்பாட்டுக்ைான ைா்சாகலகய வழங்குகி்றார்.

அப்பி அப்பி இடுகாட்டு 
சமம்பாட்டுக்கு சிலாங்கூர் அரசின் மானியம்
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ஷோ ஆலம் – சிலோங்கூரில் 
கநோன்பு வ்பருநோம்ள முன்னிடடு 
அைல்்படுத்தப்்படட விமல 
உசசவரம்பு திடடத்தின் கீழ  
்பத்து உணவுப் வ்போருள�ள 
விமல �டடுப்்படுத்தப்்படட 
வ்போருள�ள ்படடியலில் 
இமணக�ப்்படடுள்ளன.
விமலக �டடுப்்படுத்தப்்படட 
வ்போருள�ளில் க�ோழி, க�ோழி 
முடமட, இம்றசசி ைற்றும் �டல் 
உணவு�ளும் அடங்கும் என்று 
்பயனீடடோ்ளர்  ைற்றும் ஹலோல் 
வதோழில் தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் மு�ைது ஜவோவி 
அை�து முகனி கூறினோர்.
நடப்பு நிலவரம் ைற்றும் 
நடப்பு விமலமயப் வ்போறுத்து 
வ்போருள�ளுக�ோன வைோத்த ைற்றும் 
சில்லமர விமல நிர்ணயிக�ப்்படும் 
என்று  அவர் வசோன்னோர்.
அத்தியோவசியப் வ்போருள�ளுக�ோன 
உசச வரம்பு விமலத் திடட 
அைலோக�த்மத  இங்குள்ள 
ஏகயோன் க்பரங்�ோடியில் 
்போர்மவயிடடப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
கநற்று முன்தினம் அைல் 
வசய்யப்்படட இத்திடடத்தின் கீழ 
வைோத்த வியோ்போர சந்மத�ள 
உள்பட 156 இடங்�ளில் 
விமல வதோடர்்போன கசோதமன 
கைற்வ�ோள்ளப்்படடதோ�வும் அவர் 
குறிப்பிடடோர்.
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்றினோல் 
்போதிக�ப்்படடுள்ள ைக�ளுககு 
உதவும் வம�யில் வியோ்போரி�ள 
கநர்மையோ� நடந்து வ�ோளளும் 
அகதகவம்ளயில் அரசங்�த்தின் 
விமல உசசவரம்பு திடடத்திற்கும் 
ஒத்துமழப்பு வழங்� கவணடும் 
என அவர் க�டடுக வ�ோணடோர்.

ஷோ ஆலம் - கநோன்பு வ்பருநோம்ள 
முன்னிடடு சிலோங்கூர் ைோநில 
அரசு ஊழியர்�ளுககு அமர ைோத 
சம்்ப்ளம் அல்லது கும்றந்த ்படசம் 
1,000 வவளளி சி்றப்பு உதவி 
நிதியோ� வழங்�ப்்படும் என்று 
ைந்திரி புசோர் டத்கதோ‚ அமிருடின் 
ஷோரி அறிவித்துள்ளோர்.
ைோநிலத்தின் வ்ளர்சசிககு அரசு 
ஊழியர்�ள வழங்கி வரும் 
்பங்�ளிப்ம்ப அங்கீரிககும்
வம�யில் இந்த உதவித் 
வதோம� வழங்�ப்்படுவதோ� அவர் 

சிலாங்கூர் மாநில அரசு ஊழியர்ைளுக்கு 
அனர மாத சம்பளம் சிறப்பு உதவித் சதானை

ஷோ ஆலம் – மும்றயோன 
ஆவணங்�ம்ளக வ�ோணடிரோத 
அந்நியத் வதோழிலோ்ளர்�ளுககு 
எதிரோன அதிரடிச கசோதமன 
நடவடிகம�மய ஷோ ஆலம் ைோந�ர் 
ைன்்றம் இங்குள்ள வசகசன் 25, 
தோைோன் ‚ மூடோவில் கநற்று 
கைற்வ�ோணடது.
இங்குள்ள பி்ளோசோ ‚ 
மூடோமவ மையைோ� வ�ோணடு 
கைற்வ�ோள்ளப்்படட அச 
கசோதமன நடவடிகம�யில் 
குடிநுமழவுத் தும்ற உள்பட 
்பல்கவறு அரசு நிறுவனங்�ம்ளச  

பிளாசா   மூடாவில் ஷாஆலமில் அதிரடி 
சசாதனை- 34  அந்நிய நாட்டிைர் னைது

கசர்ந்த 87 அைலோக� அதி�ோரி�ள 
்பங்கு வ�ோணடனர்.
இந்த ஒருங்கிமணந்த கசோதமன 
நடவடிகம�யில் மும்றயோன 
கவமல அனுைதிமயக 
வ�ோணடிரோத 34 அந்நிய நோடடினர் 
ம�து வசய்யப்்படடனர்.
இந்நடவடிகம�யில்  வர்த்த� 
மலவசன்சில் குறிப்பிடப்்படடுள்ள 
வியோ்போரத்திற்கு ்பதிலோ� கவறு 
வியோ்போரத்தில் ஈடு்படடதற்�ோ� 
எழு �மட�ளின் மலவசன்்ஸ�ள 
்பறிமுதல் வசய்யப்்படடதோ� ஷோ 
ஆலம் ைோந�ர் ைன்்றம் கூறியது.

கூறினோர். ைத்திய அரசினோல் 
சம்்ப்ளம் வழங்�ப்்படடு ைோநில 
அரசில் கவமல வசய்து வருகவோர் 
உள்பட அமனத்து அரசு 
ஊழியர்�ளுககும் இந்த உதவித் 
வதோம� வழங்�ப்்படுவதோ� அவர் 
வதரிவித்தோர்.இந்த சி்றப்பு உதவித் 
வதோம� வரும் கை ைோதம் 19ஆம் 
வழங்�ப்்படும் எனக கூறிய 
அவர்,இந்கநோக�த்திற்�ோ� ைோநில 
அரசு 2 க�ோடிகய 26 லடசத்து 
75 ஆயிரம் வவளளிமய ஒதுககீடு 
வசய்துள்ளது என்்றோர்.

சில �மட�ளில் �ோய்�றி�ள 
விற்்பதற்கு மலவசன்சில் அனுைதி 
வழங்கிய நிமலயில் ைளிம�ப் 
வ்போருள�ள அங்கு விற்�ப்்படடது 
இசகசோதமனயில் �ணடு 
பிடிக�ப்்படடது என்று அந்த 
அறிகம� வதரிவித்தது.
அமனத்து வியோ்போரி�ளும்  
விதிமும்ற�ம்ளப் பின்்பற்றி வர்த்த� 
நடவடிகம�மய கைற்வ�ோளவமத 
உறுதி வசய்வதற்�ோ� இது க்போன்்ற 
கசோதமன நடவடிகம��ள 
வதோடர்ந்து நடத்தப்்படும் என்று 
ைோந�ர் ைன்்றம் கூறியது.

வினல ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

பட்டியலில் 
சைாழி உள்பட 10 
சபாருள்ைள் சசர்ப்பு
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பத்து சைவ்ஸ்  இந்தியன் சசட்டில்சமண்ட் நிலப்
பிரச்னைக்குத் தீர்வு- 77 குடியிருப்பாளர்ைள் நிலம் சபறறைர்

சசலாயாங், குருத்வாரா சஹிப் வழிபாட்டுத் தளத்திறகு 

புதிய இடம் மாநில அரசு பரிசீலனை

ஹிஜரா ைடனுதவி 
விண்்ணப்பங்ைளுக்கு 

ஐந்து நாட்ைளில் 

அங்கீைாரம்

வசலோயோங் – இங்குள்ள 
குருத்வோரோ சஹிப் சீககிய 
ஆலயத்திற்கு புதிய இடத்மத 
அமடயோ்ளம் �ோணும் முயற்சியில் 
சிலோங்கூர் அரசு ஈடு்படடுள்ளது.
லீைோ்ஸ எனப்்படும் வ்பௌத்த, 
கிறி்ஸதுவ, இந்து, சீககிய ைற்றும் 
கதோ சையங்�ளுக�ோன சி்றப்பு 
வசயல்குழு  அந்த ஆலயத்திற்�ோன 

ைோற்று இடத்மத அமடயோ்ளம் 
�ோணும் நடவடிகம�யில் 
ஈடு்படுவதோ� ைந்திரி புசோர் டத்கதோ 
‚ அமிருடின் ஷோரி கூறினோர்.
தற்க்போதுள்ள இடம் கைம்்போடடுப் 
்பணி�ள �ோரணைோ� 
இட வநருக�டிமய எதிர் 
கநோககியுள்ளதோல் புதிய இடத்மத 
அமடயோ்ளம் �ோண கவணடிய 

அவசியம் ஏற்்படடுள்ளதோ� அவர் 
வசோன்னோர். அந்த ஆலயத்திற்கு 
புதிய இடம் ஏற்�னகவ 
அமடயோ்ளம் �ோணப்்படடு 
விடடது. எனினும், அது 
மி�வும் சிறியதோ� அதோவது �ோல் 
ஏக�ர் நிலப்்பரப்பில் உள்ளது. 
கதமவயின் அடிப்்பமடயில் 
்போர்த்தோல் கும்றந்தது ஒரு ஏக�ர் 
நிலைோவது கவணடும் என்்றோர் 
அவர். அதி� எணணிகம�யிலோன 
்பகதர்�ள இந்த ஆலயத்திற்கு 
வரும் �ோரணத்தோல் அதற்கு ஏற்்ற 
அ்ளவில் நிலத்தின் ்பரப்்ப்ளவும் 
இருப்்பது அவசியம் என்று அவர் 
குறிப்பிடடோர்.
வசலோயோங் குருத்வோரோ சஹிப் 
ஆலயத்திற்கு கநற்று திடீர் 
வரும� புரிந்தப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
க�ோம்்போக, ரவோங் ைற்றும் சுங்ம� 
பூகலோமவ கசர்ந்தவர்�ள இந்த 
ஆலயத்திற்கு வழி்பட வருவதோல் 
ஆலயம் அமனத்து அடிப்்பமட 
வசதி�ம்ளயும் உள்ளடககும் 
அ்ளவுககு விசோலைோன நிலத்மத 
அது வ�ோணடிருப்்பது அவசியம் 
என்்றோர் அவர்.

வசலோயோங் – சுைோர் 60 
ஆணடு�்ளோ� நீடித்து வந்த 
்பத்து க�வ்்ஸ, இந்தியன் 
வசடடில்வைணட நிலப்பிரசமனககு 
தீர்வு �ோணப்்படடுள்ளது. 
அந்த ்பகுதிமயச கசர்ந்த 77 
குடியிருப்்போ்ளர்�ளுககும் நிலம் 
வழங்�ப்்படடமதத் வதோடர்ந்து 

�டந்த 1960ஆம் ஆணடு முதல் 
நீடித்து வந்த இப்பிரசமனககு 
தீர்வு �ோணப்்படடுள்ளதோ� 
ைந்திரி புசோர் டத்கதோ‚ 
அமிருடின் ஷோரி கூறினோர்.அந்த 
குடியிருப்்போ்ளர்�ளில் 25 க்பருககு 
�டந்தோணடு ்பத்து ஆரோங்கில் 
நிலம் வழங்�ப்்படட கவம்ளயில் 

எஞ்சிகயோர் சம்்பந்தப்்படட  
்பகுதியிகல நிலத்மதப் வ்பற்்றதோ� 
அவர் வசோன்னோர்.
அப்்பகுதியில் சோமல உளளிடட 
அடிப்்பமட வசதி�ம்ள 
ஏற்்படுத்தும் ்பணி வரும் ஜூன் 
ைோதவோககில் முற்றுப் வ்பறும் 
என எதிர்்போர்க�ப்்படுகி்றது. 
தற்க்போதுள்ள சோமல 
ஆற்க்றோரம் உள்ளதோல் அதமன  
ைோற்றியமைக� விரும்புகிக்றோம் 
என்்றோர் அவர்.
சோமல நிர்ைோணிப்பு ்பணி�ள முற்றுப் 
வ்பற்்றவுடன் குடியிருப்்போ்ளர்�ள 
தங்�ளுககு ஒதுக�ப்்படட 
நிலங்�ளில் குடிகயறுவர் என்று 
இங்கு  நமடவ்பற்்ற மீணடும் 
்பளளிககு வசல்கவோம் ைற்றும் 
சித்திமர புத்தோணடு நி�ழவில் 
�லந்து வ�ோணடப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர்  
வதரிவித்தோர்.
இந்த நி�ழவில் அவர், 100 
ைோணவர்�ளுககு ்பளளி 
உ்ப�ரணங்�ம்ள வழங்கியகதோடு 
வசதி கும்றந்த 32 க்பருககு 
உணவுப் வ்போருள�ம்ளயும் அவர் 
வழங்கினோர்.

ள்ள

அம்்போங் – சிலோங்கூர் ஹிஜரோ 
அ்றவோரியத்தின் வோயிலோ� 
வசய்யப்்படும் வர்த்த� 
�டனுதவிக�ோன விணணப்்பங்�ள 
ஐந்து கவமல நோட�ளில் 
அங்கீ�ரிக�ப்்படும்.
� ட னு த வி க � ோ ன 
விணணப்்பங்�ம்ள ்பரிசீலிப்்பதற்கு 
முன்பு நிர்ணயிக�ப்்படடிருந்த 
14 நோள �ோல அவ�ோசம் 
மி� அதி�ைோனது என்பகதோடு 
நிதியுதவி கதமவப்்படுகவோருககு 
இது சிரைத்மத ஏற்்படுத்தும் 
என்று யோயோசோன் ஹிஜரோ 
சிலோங்கூர்   நிர்வோ� இயககுநர் 
டத்கதோ‚ மு�ைது சுப்்போரோடி  
மு�ைது கநோர் கூறினோர்.
இது குறித்து அதி�ோரி�க்ளோடு 
நோன் விவோதித்துள்ளகதோடு 
விணணப்்பங்�ம்ள ஐந்து 
நோட�ளில் ்பரிசீலித்து �டனுதவி 
அங்கீரிக�ப்்படுவமத உறுதி 
வசய்கவன் என சவோல் 
விடுத்துளக்ளன் என்்றோர் அவர்.
�ம்க்போங் ்பணடோன் டோலோமில்  
நமடவ்பற்்ற இஃப்தோர் ஹிஜரோ 
சிலோங்கூர் நி�ழவில் �லந்து 
வ�ோணடு உமரயோற்றிய க்போது 
அவர் இவ்வோறு கூறினோர்.
இதனிமடகய, இந்நி�ழவில் 
உமரயோற்றிய ்போணடோன் 
நோடோளுைன்்ற உறுப்பினர் 
டத்கதோ‚ டோகடர் வோன் 
அஜிசோ அஜி்ஸ, க�ோவிட-
19 வ்பருந்வதோற்று �ோரணைோ� 
்போதிக�ப்்படடவர்�ளுககு குறிப்்போ� 
ை�ளிருககு உதவும் வம�யில் 
�டனுதவி விணணப்்பங்�ம்ள 
ஹிஜிரோ சிலோங்கூர் எளிதோக� 
கவணடும் என்று க�டடுக 
வ�ோணடோர்.
இந்த கநோய்த் வதோற்று ்பரவல் 
�ோரணைோ� ்பல வ்பண�ள 
கவமல இழந்துள்ளனர். 
வருைோனம் ஈடடுவதற்கு 
அவர்�ளுககு ஏதோவது வம�யில் 
உதவி கதமவப்்படுகி்றது என்்றோர் 
அவர்.
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ைல்வியில் சிக்ைனல எதிர்சநாக்கும் 
மா்ணவர்ைளுக்கு இலவச வகுப்பு

கிள்ளோன் - �ல்வி �ற்்பதில் 
சிக�மல எதிர்கநோககும் 
ைோணவர்�ளுககு உதவும் 
வம�யில் வசந்கதோசோ சடடைன்்றத் 
வதோகுதி மூன்று ைோத �ோலத்திற்கு 
இலவச வகுப்ம்ப நடத்தவுள்ளது.

‘சினோர் இல்மு ஹரோப்்போன் 
வசந்கதோசோ‘ என்்ற அந்த திடடம் 
மூலம் ைோணவர்�ள  3எம் 
எனப்்படும் வோசிப்பு, எழுத்து 
ைற்றும் எண�ம்ள கும்றந்த ்படசம்  
அமடயோ்ளம் �ோண்பது உறுதி 
வசய்யப்்படும் என்று வதோகுதி 
உறுப்பினர் டோகடர் குணரோஜ 
கஜோர்ஜ கூறினோர்.மூன்்றோம் 
ஆணடு முதல் ஆ்றோம் ஆணடு 
வமரயிலோன ைோணவர்�ளுககு 
இத்திடடத்தில் முன்னுரிமை 
அளிக�ப்்படும். அடுத்தக 
�டடைோ� இமடநிமலப்்பளளிககுச 
வசல்லும் நிமலயில் உள்ளதோல் 
இம்ைோணவர்�ளுககு இத்தம�ய 
்பயிற்சி�ள வழங்குவது 
அவசியைோகும் என்்றோர் அவர்.

ை ோ ண வ ர் � ளு க கு 
அடிப்்பமடயில் கதமவப்்படககூடிய 
வோசிப்பு, எழுத்து ைற்றும் எண�ள 
வதரியோத ைோணவர்�ள இன்னும் 
நம்மிமடகய இருககி்றோர்�ள 
என்று அவர் வசோன்னோர்.இந்த 
மூன்று அடிப்்பமட கூறு�ம்ளயும் 
அறிந்து வ�ோணடோல் அவர்�ள 
எதிர்�ோலத்தில் வியோ்போரம் 
உளளிடட தும்ற�ளில் சி்றந்த 
வி்ளங்குவதற்குரிய வோய்ப்பு 
ஏற்்படும் என அவர் வதரிவித்தோர்.

இம்ைோதம் 8ஆம் கததி 
முதல் சமூ� ஊட�ங்�ள 
மூலம் வி்ளம்்பரப்்படுத்தப்்படட 
இத்திடடத்திற்கு க�ோலோலம்பூர் 
உளளிடட இடங்�ளிலிருந்தும் 
வரகவற்பு கிமடத்துள்ளதோ� 
அவர் குறிப்பிடடோர்.சிலோங்கூர் 
மடலகசியோ சங்�த்தின் 
உதவியுடன் இத்திடடத்திற்கு 
கதமவயோன 30 ைோணவர்�ள 
கதர்ந்வதடுக�ப்்படடதோ�வும் அவர் 
வசோன்னோர்.வதோடக�த்தில் 100 
ைோணவர்�ள இத்திடடத்திற்கு 
்பதிவு வசய்திருந்தனர். 
எனினும், அவர்�ளில் 
அமனவரும் �ல்வி பிரசமனமய 
எதிர்கநோக�வில்மல. அவர்�ளில் 
30 ைோணவர்�ள ைடடும் 
கதர்ந்வதடுக�ப்்படடு மூன்று 
ைோத  �ோலத்திற்கு ஒவ்வவோரு 
சனிககிழமையும் இந்த இலவச 
வகுப்பு நடத்தப்்படும் என்று அவர் 
கூறினோர்.

ரமலான் சந்னதைளில் விதிமீறல் 
அபராதம் விதிக்ை ஊராட்சி மன்றங்ைளுக்கு அனுமதி

கிள்ளோன் ைோவடடத்திலுள்ள 
சுங்ம� �ோணடி்ஸ சடடைன்்ற 
உறுப்பினர், க�ோத்தோ ரோஜோ 
வதோகுதி பிக�ஆர் தமலவர் 
ைோணபுமிகு குணரோஜ ைற்றும் 
ஆடசிககுழு உறுப்பினர் 
ைோணபுமிகு �ண்பதிரோவ் ைற்றும் 
ந�ரோடசி ைன்்ற உறுப்பினர்�ள 
ைற்றும் நில அலுவல�ப் 
வ்போங்குளுவுடனும் இமணந்து 
கசமவ வசய்கிக்றன் என்கி்றோர் 
திரு சிங்�ம்.இவர் வ்பரும்்போலும் 
அத்வதோகுதியில் வ்போரு்ளோதோர 
ரீதியோ�ச சிரைப்்படும் ஏமழ 
இந்தியக குடும்்பங்�ளுககு 
உதவ அத்வதோகுதியுடன் 
வதோடர்புள்ள �டசித்தமலவர்�ள 
ைடடுமின்றித் தனககுத் வதரிந்த 
நண்பர்�ள வ்போது இயக�ங்�ளின்  
உதவியுடன் ைக�ள சிரைத்மதப் 
க்போக�ப் ்போடு்படுவதோ�க 
கூறுகி்றோர்.இவரின் அனு்பவப்்படி 
இந்தியர்�ளின் ஏழமைககு 
முககியக �ோரணைோ� கவமல 
வோய்ப்பு, வதோழில் தி்றனின்மை, 

இந்தியச் சமூைத் தனலவர்
சுங்னை ைாண்டிஸ் சதாகுதி

க�ோலோலம்பூர் – கநோன்பு 
வதோடங்கி இரு தினங்�க்ள ஆன 
க்போதிலும் ரைலோன் சந்மத�ளில் 
�ோணப்்படும் எ்ஸ.ஒ.பி. 
விதிமீ்றல்�ள புதிய க�ோவிட-19 
வதோற்று மையங்�ள உருவோ� 
வழிவகுககுகைோ என்்ற அசசத்மத 
ஏற்்படுத்தியுள்ளது.

கநோன்பு து்றப்்பதற்�ோ� உணவு 
வோங்� ரைலோன் சந்மதககு 
வருகவோர்  சமூ� இமடவவளிமயக 
�மடபிடிக�த் தவறியதோல்  
கூடட வநரிசல் ஏற்்படடமத 
சித்தரிககும் பும�ப்்படங்�ள ைற்றும் 
�ோவணோளி�ள சமூ� ஊட�ங்�ளில் 
்பரவலோ�  ்பகிரப்்படடு 
வருகின்்றன.இத்தம�ய  விதிமீ்றல் 
சம்்பவங்�ள ்போது�ோப்புக�ோன 
முதன்மை அமைசசர் டத்கதோ‚ 

இ்ஸைோயில் சப்ரி யகக�ோப்பின் 
�வனத்மதயும் ஈர்த்துள்ளது.

இவ்விவ�ோரத்தின் தீவிரத்மத 
�ருத்தில் வ�ோணடு எ்ஸ.ஒ.பி. 
விதிமும்ற�ம்ள மீறுகவோருககு  
ஊரோடசி ைன்்றங்�ளின் டத்கதோ 
்பணடோர்�ள, ந�ரோடசி 
தமலவர்�ள ைற்றும் கிகரட 
19 அைலோக� அதி�ோரி�ளுககு  
அ்பரோதம் விதிககும் அதி�ோரம் 
வழங்�ப்்படுவதோ� சு�ோதோர 
அமைசசு கநற்று அறிகம� ஒன்றில் 
கூறியது.

நோடடின் ்பல ்பகுதி�ளில் 
ரைலோன் சந்மத�ளில் எ்ஸ.ஒ.பி. 
விதிமும்ற�ள மும்றயோ� 
�மடபிடிக�ப்்படோதது வதோடர்பில் 
கதசிய  ்போது�ோப்பு ைன்்றம் 
வ்போதுைக�ளிடமிருந்து ்பல 
பு�ோர்�ம்ள வ்பற்றுள்ளது என்று 
இ்ஸைோயில் சப்ரி யோகக�ோப் 
கூறினோர்.

க�ோவிட-19 கநோய்ப் ்பரவல் 
இன்னும் �வமலயளிககும் 
வம�யில் உள்ளதோல் 
இவ்வி�ோரத்மத நோங்�ள 
�டுமையோ� �ருதுகிக்றோம். இதன் 
அடிப்்பமடயில், கதசிய ்போது�ோப்பு 
ைன்்றம் ைற்றும் சு�ோதோர அமைசசு 
நிர்ணயித்துள்ள எ்ஸ.ஒ.பி. 
விதிமும்ற�ள மும்றயோ� 
�மடபிடிக�ப்்படுவமத உறுதி 
வசய்யும்்படி ஊரோடசி ைன்்றங்�ள 
வலியுறுத்தப்்படடுள்ளன என்்றோர் 
அவர்.

முதுமை, குழந்மத�ளுடன் 
தனித்து வோழும் தோய்ைோர்�ள, 
வோடம� வீடு�ள என்கி்றோர்.

இருப்பினும், ைது ைற்றும் 
க்போமத வ்போருள�ள எடுககும் 
்பழக�த்தோல் நம் சமுதோயத்தின் 
ஒரு ்பகுதி அழிந்து வருகி்றது. 
்பல இனச சமுதோயத்தில் நைககு 
அவைோனத்மதயும் அவர்�ம்ள 
நம்பி இருககும் பிளம்ள�ள 
ைற்றும் குடும்்ப உறுப்பினர்�ம்ளப் 
்படும் ்போதோலத்தில் தளளி விடும் 
க்போமத பித்தர்�ளும் உணடு 
என்்பமத ைறுக� முடியோது 
என்கி்றோர்.ஒரு சிலருககு சில 
கநரம் உதவி�ம்ளச வசய்தோலும், 
சில குடும்்பங்�ளுககுச சில 
ைோதங்�ள வதோடர்ந்து உதவ 
கவணடி உள்ளதோ�வும், 
அதற்குத் வதோகுதி சடடைன்்ற 
உறுப்பினர் ்போதிக�ப்்படட 
வீடு�ளுககு கநரடியோ� வரும� 
புரிந்து நிமலமைமயக �ணடறிந்து 
உதவத் தோன் ஏற்்போடு 
வசய்துள்ளதோ�வும் கூறுகி்றோர்.

�டந்த வோரம் திரு. க�ோ்போல் 
NGI என்்ற நிறுவனத்தின் 
உதவியுடன் 5 குடும்்பங்�ளுககுத் 
வதோடர்ந்து ைோத ைோதம் உதவி வழங்� 
ஏற்்போடு வசய்ததோ�வும், அகத 
க்போல் தோனும் 5 குடும்்பங்�ளுககு  
உதவி வழங்கியதற்�ோன ்படத்மத 
அனுப்பியுள்ளோர்.

உதவி வ்பறும் குடும்்பங்�ள 
இந்த உதவி�ள தற்�ோலி�ைோனது 
என்்பதமன அறிவர். அவர்�ள, 
ைற்்றவர் உதவியின்றி வோழும் 
நிமலமய எடடினோல்  உதவி�ள 
நிறுத்தப்்படும் என்்றோர்.
தனது கசமவககுட்படட 
்பகுதி�ளில் இம்ளஞர்�ள 
கவமல இல்லோைலிருககும் 
நிமலயிலிருந்து விடு்பட 5ஆம் 
்படிவம் முடித்த ைோணவர்�ள 

குறுகிய �ோலத் வதோழில் தி்றன் 
்பயிற்சி�ம்ள கைற்வ�ோள்ள 
ஆகலோசமன வழங்குவதுடன், 
வதோழில் தி்றன் �ல்லூரி�ளிலும் 
கசர்த்துவிடடுள்ளதோ�க கூறினோர். 

சித்தம் என்்ற புதிய வதோழில் 
முமனகவோர் உதவி திடடத்திலும் 
சிலருககு உதவி கிமடக� ஏற்்போடு 
வசய்துள்ளதோ�வும் கூறிய அவர்

�டந்த வோரம் நமடவ்பற்்ற 
ஒரு ்பயிற்சியின் வழி சிலோங்கூர் 
ைோநில அரசின் உதவியில் 
க�ோலசிலோங்கூரில் உள்ள 
இன்வ்பன்்ஸ �ல்லூரியிலும் 
இலவச வதோழிற்்பயிற்சி வோய்ப்பு�ள 
உணடு என்று அறிந்துக 
வ�ோணடதோ�வும். ஆர்வம் உள்ள 
இம்ளஞர்�ளுககு  உதவத் 
தோன் தயோரோ� இருப்்பதோ�வும் 
குறிப்பிடடோர். 
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ஷோ ஆலம் – மலவசன்்ஸ வ்பற்்ற 
உணவ�ங்�ளின் தூய்மைமய 
சுயைோ� கசோதித்துக வ�ோளவதில் 
உதவககூடிய வசயலிமய ஷோ 
ஆலம் ைோந�ர் ைன்்றம் அறிமு�ப் 
்படுத்தியுள்ளது.
உணவ�ங்�ள எப்க்போதும் 
சுத்தைோனதோ�வும் உணவு�ள  
்ப ோ து � ோ ப் ்ப ோனமவய ோ � வு ம் 
இருப்்பமத உறுதி வசய்யும் 

உ்ணவைங்ைளில் தூயனமனய சசாதிக்ை புதிய சசயலி
ஷாஆலம் மாநைர் மன்றம் அறிமுைம்

ஷோ ஆலம் - ்பளளிமயச 
சுற்றியுள்ள ்பகுதி�ளில் 
கைற்வ�ோள்ளத் திடடமிடப்்படடுள்ள 
இலவச க�ோவிட-19 ்பரிகசோதமன 
இயக�த்தில் நோன்கு ைோவடடங்�ள 
இலக�ோ� வ�ோள்ளப்்படும்.
கநோய்த் வதோற்று ்பரவல் அதி�ம் 
உள்ளதோ� �ணடறியப்்படட 
வ்படடோலிங், கிள்ளோன், உலு 
லங்�ோட ைற்றும் க�ோம்்போக 
ஆகியமவகய அந்த நோன்கு 
ைோவடடங்�்ளோகும் என்று 
சு�ோதோரத் தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் டோகடர் சித்தி ைரியோ 

க�ோல லங்�ோட – தங்�ள ்பகுதியில் 
க�ோவிட-19 தடுப்பூசித் திடடத்திற்கு 
இன்னும் ்பதிவு வசய்யோதவர்�ள 
குறித்த த�வல்�ம்ளத் 
திரடடுைோறு ைோநிலம் முழுவதும் 
உள்ள கிரோைத் தமலவர்�ள 
்பணிக�ப்்படடுள்ளனர்.தடுப்பூசித் 
திடடதிற்கு ்பதிவு வசய்ய 
வ்போதுைக�ம்ள ஊககுவிப்்பதற்கு 
ஏதுவோ� ஊரோடசி ைன்்றங்�ளின் 
உதவியுடன் ்பளளிவோசல்�ள 
ைற்றும் சூரோவ்�ளில் 
க்போ்ஸடர்�ள, ்பதோம��ள மூலம் 
விழிப்புணர்மவ ஏற்்படுத்தும் 
நடவடிகம� கைற்வ�ோள்ளப்்படும் 
என்று பு்றந�ர் கைம்்போடடுத் 
தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் புர்ஹோன் அைோன் 
ஷோ கூறினோர்.இவ்விவ�ோரம் 
வதோடர்பில் விழிப்புணர்வு 
இயக�ங்�ம்ள கைற்வ�ோளவதில் 
சம்்பந்தப்்படட தும்ற�ளுடன் 
இமணந்து வசயல்்படும்்படி  
கிரோைத் தமலவர்�ம்ள தோம் 
க�டடுக வ�ோணடுள்ளதோ�வும் 
அவர் குறிப்பிடடோர்.
இமணயத்தின் கவ�ம் 
கும்றவோ� உள்ள ்பகுதி�ளில் 
உள்ளவர்�ம்ள ்பதிவு வசய்யும் 

நான்கு மாவட்டங்ைனள இலக்ைாைக் சைாண்டு பள்ளி 
வளாைங்ைளில் இலவச சைாவிட்-19 பரிசசாதனை

தடுப்பூசித் திட்டத்திறகு பதிவு
சசயயாதவர்ைனள அனடயாளம் ைாண்பீர்

ைோமுட கூறினோர்.
இந்கநோக�த்திற்�ோ� ்பளளி�ம்ள 
அமடயோ்ளம் �ோணும் ்பணிமய 
ைோநில சு�ோதோரத் தும்ற ைற்றும் 
ைோநில �ல்வித் தும்றமய 
உட்படுத்திய சி்றப்பு ்பணிககுழு  
கைற்வ�ோளளும் என்று அவர் 
வசோன்னோர்.
அந்த ்பணிககுழு சில தினங்�ளுககு 
முன்னர்தோன் கூடடத்மத 
நடத்தியது. இலவச  ்பரிகசோதமன 
நடத்த கவணடிய இடங்�ம்ள 
அந்த குழுதோன் முடிவு வசய்யும். 
எங்�ளிடம் அதன் வதோடர்்போன 
முழுமையோன த�வல்�ள    
இல்மல என்்றோர் அவர்.
இங்குள்ள ைோநில அரசோங்� 
தமலமைச வசயல�த்தின் 
கீழத்த்ளத்தில் நமடவ்பறும் 
இல்லத்தரசி�ளின் ம�விமனப் 
வ்போருள �ண�ோடசிமய 
தி்றந்து மவத்தப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
க�ோவிட-19 கநோய்த் வதோற்றுப் 
்பரவமல �டடுப்்படுத்தும் கநோககில் 
ைோநிலத்திலுள்ள 19 ்பளளி�ள 
�டந்த திங்�ளகிழமை வதோடங்கி 
எழு நோட�ளுககு மூடப்்படடன

கநோககில் இந்த வசயலி 
அறிமு�ப்்படுத்தப்்படுவதோ� ஷோ 
ஆலம் ைோந�ர் ைன்்றத்தின்  
வர்த்த� ைற்றும் வ்போது உ்றவு 
பிரிவுத் தமலவர் ஷோரின் அ�ைது 
கூறினோர்.
சம்்பந்தப்்படட உணவ�த்தின் 
தூய்மைமய உறுதி வசய்வதில் 
உணவ� உரிமையோ்ளர்�ள, 
வோடிகம�யோ்ளர்�ள ைற்றும் ைோந�ர் 

ைன்்ற அைலோக� அதி�ோரி�ள 
ஆகிய மூன்று தரப்பினரின் 
்பங்க�ற்பும் இருப்்பமத இதன் 
மூலம் உறுதி வசய்ய முடியும் 
என்று அவர் வதரிவித்தோர்.
ஐ-கிகரட எனும் இத்திடடத்தின் 
கீழ உணவ�த்தின் தூய்மை 
வதோடர்பில் உணவ� 
உரிமையோ்ளர்�ள ஒவ்வவோரு 
ைோதமும் 30 க்பரிடம் �ருத்து�ம்ளப் 

வ்பற்று அதன் வதோடர்்போன 
அறிகம�மய ைோந�ர் ைன்்றத்திற்கு 
அனுப்்ப கவணடும் என்று அவர் 
வசோன்னோர்.
தங்�ள உணவ�த்தின் தூய்மை 
குறித்த நடப்பு நிமலமய 
உரிமையோ்ளர்�ள உடனுககுடன் 
அறிந்து சுத்தத்மதப் க்பணும் 
நடவடிகம�மய வதோடர்ந்து 
கைம்்படுத்துவதற்கு இது வழி 
வகுககும் என்று அவர் கைலும் 
குறிப்பிடடோர்.
இந்த வசயலிமய ைோந�ர் 
ைன்்றத்தின் இமடக�ோல டத்கதோ 
்பணடோர் மு�ைது ரஷிடி ரு்ஸலோன் 
வதோடககி மவத்தோர்.
வதோடர்சசியோ� தூய்மைமயப் 
்பதிவு வசய்யும் உணவ�ங்�ம்ள 
தனது அ�ப்்பக�ம் ைற்றும் சமூ� 
ஊட�ங்�ள வோயிலோ� ைோந�ர் 
ைன்்றம் பிர்பலப்்படுத்தும் என்றும் 
அவர் குறிப்பிடடோர்.
இந்த வசயலிமய சுைோர் 200 
உணவ�ங்�ள ்பயன்்படுத்தும் 
என எதிர்்போர்ககிக்றோம். இந்த 
வசயலிமய ்பயன்்படுத்த ்பல 
உணவ� உரிமையோ்ளர்�ள 
ஆர்வம் வதரிவித்துள்ளனர் 
என்்றோர் அவர்.

்பணிமய கிரோைத் தமலவர்�ள 
கைற்வ�ோள்ள கவணடும் என்றும் 
அவர் வலியுறுத்தினோர்.மூத்த 
குடிைக�ள ைற்றும் பூர்வககுடியினர் 
உள்பட க�ோவிட-19 திடடத்திற்கு 
்பதிவு வசய்வதில் சிரைத்மத 
எதிர்கநோககுகவோருககு உதவும் 
வம�யில் ைோநில அரசு இமுனிவசல் 
திடடத்மத ைோநில அரசு இம்ைோதம் 
4ஆம் கததி வதோடககியது.
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ஷோ ஆலம் – சிலோங்கூர் 
ைோநில அரசு அைல்்படுத்தியுள்ள 
ைக�ள நலத் திடடங்�ள வோயிலோ�  
அமனவரும் ்பயன்வ்பறுவமத 
தோம் உறுதி வசய்ய விரும்புவதோ� 
வசவைந்தோ ைற்றும் வசலோட கிள்ளோன் 
வதோகுதி ஒருங்கிமணப்்போ்ளர் 
டத்கதோ அப்துல்லோ சோனி அப்துல் 
ஹமிட கூறினோர்.மூத்த குடிைக�ள  
்பரிவுத் திடடம், ்ஸைோர்ட 
சிலோங்கூர் ்பரிவுமிக� அன்மனயர் 
திடடம் (கி்ஸ) உள்பட ைோநில 
அரசு அைல்்படுத்திய திடடங்�ம்ள 
ைக�ளிடம் வ�ோணடுச வசல்வதில் 
�வனம் வசலுத்தவுள்ளதோ� 
அவர் வசோன்னோர்.இத்திடடங்�ள 
குறித்து வ்பரும்்போலோன ைக�ள 
இன்னும் அறிந்திரோததோல் உதவி 
கதமவப்்படும் ்படடியலில் இருந்து 
்பலர் விடு்படடுப் க்போவதோ� 
அவர் வதரிவித்தோர்.�ோப்்போர் 
நோடோளுைன்்ற உறுப்பினரோன 
அவர், �டந்த கை ைோதம் முதல் 
வசவைந்தோ ைற்றும் வசலோட 

ஷோ ஆலம் – சிலோங்கூர் 
ைோநிலத்திலுள்ள மூவோயிரத்திற்கும் 
கைற்்படட டோகசி ைற்றும் ்பளளி ்ப்ஸ 
ஒடடுநர்�ள ைோநில அரசிடமிருந்து 
உணவு உதவிப் வ்போருள�ம்ள 
வ்பற்றுள்ளனர்.இந்த உணவுப் 

கிள்ளோன் வதோகுதி�ளின் 
ஒருங்கிமணப்்போ்ளரோ� வ்போறுப்பு 
வ ரு கி ்ற ோ ர் . இ த் தி ட ட ங் � ள 
வதோடர்்போன பிரசோர 
நடவடிகம�ளின் ்பயனோ� அதி� 
எணணகம�யிலோகனோர் உதவி 
நோடி தைது கசமவ மையத்திற்கு 
வருவதோ� அவர் கூறினோர்.
உதவி கதமவப்்படுகவோரிடமிருந்து 
ஆ யி ர க � ண க � ோ ன 
வி ண ண ப் ்ப ங் � ம ்ள 
வ்பற்றுளக்ளோம். அந்த 
விணணப்்பங்�ள ்பரிசீலிக�ப்்படடு 
தகுதி உள்ளவர்�ளுககு உதவி�ள 
கிமடப்்பது உறுதி வசய்யப்்படும் 
என்்றோர் அவர்.க�ோவிட-
19 கநோய்த் வதோற்றினோல் 
்போதிக�ப்்படடவர்�ளுககு குறிப்்போ� 
வசதி கும்றந்தவர்�ளுககு 
உதவுவதில் வசவைந்தோ ைற்றும் 
வசலோட கிள்ளோன்  சடடன்்றத் 
வதோகுதி�ள வோயிலோ� ்பல்கவறு 
நடவடிகம�ள கைற்வ�ோள்ளப்்படடு 
வருவதோ�வும் அவர் குறிப்பிடடோர்.

மாநில அரசின் நலத் திட்டங்ைள்
வழி பயன்சபற அனைப்பு

3,000 டாக்சி, பள்ளி பஸ் ஓட்டுநர்ைள் உ்ணவு
உதவிப் சபாருள்ைனள சபறறைர்

ஷோ ஆலம் – ஆள்பலச 
சந்மதயின் கதமவகக�ற்்ற தி்றன் 
அடிப்்பமடயில் அடுத்த மூன்று 
ஆணடு�ளில் 10,000 முதல் 
15,000 க்பர் வமர ்பகுதி 
கநரைோ� கவமல வசய்தவதற்குரிய 
வோய்ப்பிமன வ்பறுவர்.
ைோநிலத்தில் அந்நிய முதலீடு�ம்ள 
ஈர்ப்்பதில் கவமல ஆள்பலச சந்மத 
முககிய ்பங்கிமன ஆற்றுவதோ� 
ைந்திரி புசோர் �ழ�த்தின் (எம்.
பி.ஐ.) தமலமை வசயல்மும்ற 
அதி�ோரி கசோஃப்்போன் அப்்போணடி 
அமினுடின் கூறினோர்.
முதலீடு�ம்ள ஈர்ப்்பதற்கு நைககு 
தி்றன்வ்பற்்ற ைனித ஆற்்றல் 
கதமவப்்படுகி்றது. ைோநிலத்மத 
முன்னணி முதலீடடு மையைோ� 
உருவோககுவதற்கு இதுகவ சி்றந்த 
வழிமும்றயோ� வி்ளங்குகி்றது 
என்்றோர் அவர்.
கவமல சந்மதயில் கதமவககு 
ஏற்்ற தி்றமனக வதோழிலோ்ளர்�ள 
வ�ோணடிருப்்பமத உறுதி 

வசய்ய விரும்புகிக்றோம். அந்நிய 
முதலீடடோ்ளர்�ள இங்கு 
வர்த்த�த்மத வதோடங்கும் 
க்போது அந்த வர்த்த�ம் சீரோ� 
நமடவ்பறுவமத உறுதி வசய்வதில் 
தி்றன்மிக� ைனித ஆற்்றல் துமண 
புரியும் என்று அவர் வசோன்னோர்.
சிலோங்கூர் வ�ர்ஜோயோ எனப்்படும்  
கவமல வோய்ப்புத் திடடத்தில் 
இதுவமர 6,000 க்பர் 
கவமல  வோய்ப்புக�ோ� ்பதிவு 
வசய்துள்ளதோ�வும் மூன்்றோம் 
�ோலோணடில் இவர்�ளில் எத்தமன 
க்பருககு கவமல கிமடத்துள்ளது 
என்்பது வதரியவரும் என்று அவர் 
கைலும் குறிப்பிடடோர்.
ஆள்பலச சந்மதயின் 
கதமவகக�ற்்ப உயர் தி்றன் 
வ�ோணட வதோழிலோ்ளர்�ம்ள 
உருவோககும் கநோககில் 
இவ்வோணடிற்�ோன வரவு 
வசலவுத் திடடத்தில் ைோநில அரசு 
7 க�ோடி வவளளிமய ஒதுககீடு 
வசய்துள்ளது.

வ்போருள விநிகயோ�ப் ்பணி 
ஊரோடசி ைன்்றங்�ளின் வோயிலோ� 
வதோடர்ந்து கைற்வ�ோள்ளப்்படடு 
வருகி்றது என்று வதோழில் 
முமனகவோர் கைம்்போடடுத் 
தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 

திறன் அடிப்பனடயில் 15,000 
சபருக்கு சவனல வாயப்பு

உறுப்பினர் கரோடசியோ 
இ்ஸைோயில் கூறினோர்.இந்த 
உணவு உதவித் திடடத்தில் 
கைலும் அதி�ைோகனோர் ்பங்க�ற்�  
நோங்�ள ஊககுவிககிக்றோம். இதன் 
வழி க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்றின் 
தோக�த்தினோல் ஏற்்படட 
வ்போரு்ளோதோர ்போதிப்பிலிருந்து 
அவர்�ள ஓர்ளவு விடு்பட முடியும் 
என்று அவர் வசோன்னோர்.

இங்குள்ள கி்ளப் ஷோ 
ஆலமில் நமடவ்பற்்ற ஹிஜரோ 
அ்றவோரியத்தின் ஏற்்போடடிலோன  
இப்தோர் ைற்றும் ஹிஜரோ 
அ்றவோரியத்தின் புதிய நிர்வோ� 
இயககுநமர அறிமு�ம் வசய்யும் 
நி�ழவுககு தமலமைகயற்று 
உமரயோற்றும�யில் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.டோகசி 

ைற்றும் ்பளளி ்ப்ஸ ஓடடுநர்�ள 
அரசோங்�த்தின் உதவிமய 
வதோடர்ந்து நம்பியிரோைல் 
வதோழில்முமனகவோர் திடடங்�ளில் 
்பங்க�ற்று வருைோனத்மத வ்பருககிக 
வ�ோளவதற்குரிய வழி�ம்ள 
ஆரோய கவணடும் என்றும் அவர் 
க�டடுக வ�ோணடோர்.உணவு 
விநிகயோ�ம் க்போன்்ற தும்ற�ளில் 
இத்தரப்பினர் ஈடு்படுவதற்கு 
ஏதுவோ� அவர்�ளுககு ்பயிற்சி�ள 
வழங்கும் திடடத்மதயும் 
நோங்�ள ஆரோய்ந்து வருகிக்றோம் 
என்்றோர் அவர்.க�ோவிட-19 
வ்பருந்வதோற்றின் தோக�த்தோல் 
்போதிக�ப்்படடவர்�ளுககு உதவும் 
கநோககில் 43 லடசத்து 50 ஆயிரம் 
வவளளி ஒதுககீடடில் உணவுக 
கூமட விநிகயோ�த் திடடத்மத 
ைந்திரி புசோர் டத்கதோ‚ அமிருடின் 
ஷோரி  �டந்த ஜனவரி 20ஆம் 
கததி அறிவித்தோர்.
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ஷோ ஆலம் - அடுத்த நோன்கு 
ஆணடு�ளில் 80,000 சிலோங்கூர் 
கூ ைற்றும் சிலோங்கூர் இடோைோன் 
ைற்றும் ஹரோப்்போன் வீடு�ள 
�டடப்்படும். இத்திடடங்�ளின் 
வோயிலோ� ைோநில அரசின் 
வ்போரு்ளோதோரத்திற்கு சுைோர் 1,700 
க�ோடி வவளளி வருைோனைோ� 
கிமடப்்பதற்குரிய வோய்ப்பு கிடடும்.
இத்தம�ய திடடங்�ளின் 
வோயிலோ� ைோநிலத்தின் 
வ்போரு்ளோதோரத்திற்கு நீணட �ோல 
அடிப்்பமடயில் வலுவூடடககூடிய 
வோய்ப்பு உள்ளதோ� ைந்திரி 
புசோர் �ழ�த்தின் (எம்.பி.ஐ.) 
தமலமை வசயல்மும்ற அதி�ோரி 
கசோஃப்்போன் அப்்போணடி 
கூ றின ோ ர் . இ த் தி ட ட ங் �ளின் 
வோயிலோ� �டடுைோனம், கவமல 
வோய்ப்பு ைற்றும் நிதிப்புழக�ம் 
ஆகியமவ துடிப்புடன் 
வசயல்்படுவதற்கும் ைக�ள 
வசோந்த வீடு�ம்ளப் வ்பறுவதற்கும் 
வோய்ப்பு கிடடும் என்்றோர் அவர்.
நீடித்த வ்போரு்ளோதோரத்மத 
உறுதி வசய்வதற்கு ைோநில 
அரசு கைற்வ�ோணடு வரும் 
நடவடிகம��ள க்பங்க 
வந�ோரோவின் 2020ஆம் 
ஆணடிற்�ோன அறிகம�யிலும் 
பி ர தி ்ப லி த் து ள ்ள து . 
இவ்வோணடிற்�ோன  நோடடின் 
வ்போரு்ளதோர வ்ளர்சசி 6  முதல் 
7.5 விழுக�ோடு வமர இருககும் 
என அது �ணித்துள்ளது என்்றோர் 
அவர்.45,000 வீடு�ம்ள 
உள்ளடககிய இடோைோன் 
வீடமைப்புத் திடடத்மத எம்.
பி.ஐ. கைற்வ�ோணடு வரும் 
கவம்ளயில் எஞ்சிய ஹரோப்்போன் 
திடட வீடு�ம்ள சிலோங்கூர் ைோநில  
வீடமைப்பு ைற்றும் வசோத்துமடமை 
வோரியம் நிர்ைோணித்து வருகி்றது 
என்று அவர் குறிப்பிடடோர்.ஆயிரம் 
சதுரஅடி வ�ோணட அந்த ஆடம்்பர 
அடுககுைோடி குடியிருப்பு�ம்ள 
ைோதம் 10,000 வவளளி குடும்்ப 
வருைோனம் வ்பறுகவோர் வோங்� 
முடியும் என்றும் அவர் கூறினோர்.

2030ஆம் ஆண்டிறகுள்  60% சபாது சபாக்குவரத்து
இலக்னை அனடய அரசு நம்பிக்னை

நோன் சடடத்தும்றயில் டிப்க்ளோைோ 
வ்பற்றுளக்ளன், எனது முழு 
கநரத்வதோழில் சடடப் புத்த�ங்�ள 
வவளியிடுவது ைற்றும் விற்்பமன 
வசய்வது. இங்கு வோழும்  
இந்தியர்�ளுககு சில உதவி�ள 
வசய்து வந்கதன். சில பிசசமன�ள 
சடடைன்்ற உறுப்பினர் மூலகை 
தீர்வு �ோண முடியும் என்்பதோல் 
இந்வதோகுதி, ்பலகக�ோங் 
முன்னோல்  சடடைன்்ற உறுப்பினர் 
ைம்றந்த எடி இங்குடன் வதோடர்பு 
வ�ோணடதின் ்பயனோ� அவர் 
இந்தப் ்பதவிககு என்மன 
்பரிந்துமரத்தோர். அதனோல், 
எனககு சமுதோய �டப்்போடும் 
அதி�ரித்துள்ளது.
இந்தப் ்பகுதியில் 20 ககு 
கைற்்படட வீடமைப்பு ்பகுதி�ள 
உணடு. நம் ைக�ள ்பல்கவறு 
விதைோன பிரசசமன�ம்ள எதிர் 
வ�ோளகின்்றனர். அதமனத் 
தீர்க� ம�வ�ோடுக� எவரும்  
இல்மல என்்ற நிமலயில் அந்தப் 
பிரசசமனமய கிடப்பில் க்போடடு 
விடுகின்்றனர்.
பிளம்ள�ளின் பி்றப்பு ்பத்திரம், 
�ல்வி க்போன்்றமவ பி்றகு 
பூதோ�ரைோகிச சமுதோயத்மத 
கவடமடயோடுகின்்றன. ஏழமை, 
குணடர் கும்்பல், குற்்றசவசயல் 
பி்றகு சிம்றசசோமல, உயிர் 
இழப்புககும் அடித்த்ளைோகி்றது. 
�ோல ஓடடத்தில் அதுகவ 
சமுதோயத்தில் வி்பரீதைோகி்றது.
இங்கு என்னுடன், ைக�ள 
கசமவயில் 20 இம்ளஞர்�ள 
உள்ளனர் என்்றோல் 
மிம�யோ�ோது. நோங்�ள 20 
க்பர்�ளும் 20 குடியிருப்பு�ம்ளப் 

பிரதிநிதிககிக்றோம், ஆங்�ோங்கு 
ஏற்்படும் பிரசசமன�ள குறித்து 
விவோதித்துத் தீர்வு�ோணக கூடடோ� 
முற்்படடு வருகிக்றோம். 
�டந்த ஆணடு  நடைோடடக 
�டடுப்்போடடு �ோலத்தில் சுைோர் 
14 ஆயிரம் ரிங்கிட வசலவில் 
273 குடும்்பங்�ளுககுச சிறிய 
அ்ளவில் உணவு வ்போருட�ம்ள 
வழங்கி உதவிகனோம். இந்தத் 
வதோம�யில் 9,000 ஆயிரம் 
வவளளி�ள  நண்பர்�ள ைற்றும் 
சுற்றுவடடோர ைக�ளிடம் இருந்து 
வ்பற்்ற நன்வ�ோமட�ள. 
அது ைடடும் இல்லோைல் 
சமூ� ைற்றும் ை�ளிர் 
கைம்்போடடுக�ோ� இப்்பகுதியில் 
சில ்பயிற்சி வகுப்பு�ம்ளக குறுகிய 
�டடணத்தில் நடத்தி வருகிக்றோம். 
இலவசம் என்்றோல் அதில் ்பயில 
வரு்பவர்�ளின் ஈடு்போடு�ள 
திருப்தி�ரைோ� இல்மல. அதனோல் 
சிறு �டடணம் வசூலித்தோலும், 
ஏமழ ைற்றும் உணமையோ� 
ஆர்வம் உள்ளவர்�ளுககு 
எங்�ள வசலவில் வகுப்பில் 
�லந்துவ�ோள்ள அனுைதிககிக்றோம். 

வதோழில்
்பயிற்சி
�ோலம்

்பயிற்சிநோள

மதயல் 10 வோரம்
திங்�ள இரவு 
7 ைணிககு

கைக ஆப் 6 வோரம்
புதன் இரவு 7 

ைணிககு
க்பககிங் 
24 

வி.க�க
1 ைோதம்

சனி & ஞோயிறு 
�ோமல

நான்கு 
ஆண்டுைளில் 
80,000 ைட்டுபடி 
வினல வீடுைள்

சு்போங் வஜயோ – 
அறு்பது விழுக�ோடடினர் 
வ்போது க்போககுவரத்மத 
்பயன்்படுத்துவமத உறுதி வசய்யும் 
க்போககுவரத்து வ்பருந்திடடத்தின் 
இலகம� வரும் 2030ஆம் 
ஆணடிற்குள அமடய முடியும் 
என சிலோங்கூர் ைோநில அரசு 
நம்புகி்றது.வ்போதுைக�ள  வ்போது 
க்போககுவரத்து வோ�னங்�ம்ள 
அதி�ம் ்பயன்்படுத்துவமத 
ஊககுவிககும் கநோககில் ்ஸைோர்ட 
சிலோங்கூர் இலவச ்ப்ஸ கசமவ 
உள்பட ்பல்கவறு திடடங்�ம்ள 
அைல்்படுத்தி வருவதோ� ைந்திரி 
புசோர் டத்கதோ‚ அமிருடின் ஷோரி 
கூறினோர்.இதுதவிர, வ்போது 
க்போககுவரத்து  ்பயணி�ளின் 
முதன்மை கதர்வோ� இருப்்பமத 
உறுதி வசய்வதற்�ோ� ்பல்கவறு 
வசதி�ம்ளயும் அரசு ஏற்்படுத்தி 
தந்துள்ளதோ�வும் அவர் 

குறிப்பிடடோர்.உதோரணத்திற்கு, 
இங்கு தி்றக�ப்்படட குடியிருப்பு 
்பகுதிமயயும் எல்.ஆர்.டி. ரயில் 
நிமலயத்மதயும் இமணககும் 
நமட்போமதமய குறிப்பிடலோம்.  
இத்திடடத்திற்கு இரு்பதோயிரம் 
வவளளிககும் கும்றவோ�கவ 
வசலவு பிடித்துள்ள க்போதிலும் அது 
அ்ளப்்பரிய ்பயமனத் தருகி்றது 
என்்றோர் அவர்.
அந்த க்போககுவரத்து வ்பருந்திடடம் 
�டந்த 2016ஆம் ஆணடில் 
அ ை ல் ்ப டு த் த ப் ்ப ட ட த ோ � 
கூறிய அவர், தற்க்போது 40 
விழுக�ோடடினர் ைடடுகை வ்போது 
க்போககுவரத்மத ்பயன்்படுத்தும் 
�ோரணத்தோல் சோமல வநரிசல்  
ந�ர்ப்பு்றங்�ளில் இன்று வமர 
தீர்க� முடியோத பிரசமனயோ� 
இருந்து வருவதோ�ச வசோன்னோர்.
இங்குள்ள யுஎ்ஸகஜ 13/2 
சோமலயில் உள்ள விம்ளயோடடு 

மைதோனத்தில் 140 மீடடர் நீ்ள 
நமட்போமதமய தி்றந்து மவத்தப் 
பின்னர் வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் 
அவர் இதமனத் வதரிவித்தோர்.

இந்தியச் சமூைத் தனலவர்-பலக்சைாங் 

இந்தியச சமூ�த்தமலவர் 
வ்போறுப்பு, நம் ைக�ளுககு 
வழி�ோடடுவதோ�கவ உள்ளது. 
சிலோங்கூர் ைோநிலத்தில் ைக�ள நலத் 

திடடங்�ளுககுக கும்றவில்மல, 
ஆனோல் அது குறித்து நம் 
ைக�ளின் அறியோமையோல்  
அவர்�ள ்பயனமடவதில்மல. 
அது குறித்து அவர்�ளுககு 
வி்ளககுவதும் அத்திடடங்�ளில்  
அவர்�ம்ள இமணத்து இதன் 
்பயன்  நம்ைவர்�ளுககும் கிடட 
உதவுவகத எங்�ள ்பணி. 
வியோ்போரம் வசய்கி்றோர்�ள, 
ஆனோல் மும்றயோ�ப் ்பதிவு 
வசய்யகவோ, வங்கி�ளில் 
வியோ்போரக �ணகக�ோ 
தி்றப்்பதில்மல. அதனோல் 
அவர்�ளுககுக கிடட கவணடிய 
அரசோங்� உதவி�ள ைற்றும் வங்கி 
�டன் க்போன்்ற வோய்ப்பு�ம்ள 
இழககி்றோர்�ள.
ஆ�, இமவ�ம்ள வி்ளககுவது, 
ைோநில  அ்ளவில் வழங்�ப்்படும் 
ஹிஜரோ �டனுதவி, சித்தம் வ்போருள 
உதவி, ஐ- சீட த்ளவோட உதவி 
திடடங்�ள க்போன்்ற உதவி�ளுககு 
ஏற்்போடும் வசய்து தருகிக்றோம்.
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நனைக்ைனடைளில் அதிரடி 
வினலக் குனறப்னப நம்பி விடாதீர்

ஷோ ஆலம் – நம�க�மட�ள 
அறிவிககும் அதிரடி  
விமலககும்றப்ம்ப நம்பிவிட 
கவணடோம் என வ்போதுைக�ம்ள 
உளநோடடு வோணி� ைற்றும் 
்பயனீடடோ்ளர் விவ�ோர அமைசசு 
எ ச ச ரி த் து ள்ளது . த ங் � 
ஆ ்ப ர ண ங் � ம ்ள 
வோங்கும் க்போது 
்ப யனீடட ோ்ள ர் �ள 
மி கு ந் த 
�வனப்க்போகம� 
� ம ட பி டி க � 
க வ ண டு ம் 
என்்பகதோடு ைலிவு 
வி ற் ்ப ம ன ம ய 
குறிப்்போ� வழக�த்திற்கு 
ைோ்றோ� மி�வும் 
கும்றந்த விமலயில் நம��ள 
விற்�ப்்படுவதோ� வவளிவரும் 
அறிவிப்பு�ம்ளக �ணடு 
ையங்கிவிடக கூடோது என்று அது 
கூறியது.ஏைோற்றுச வசயல்�ம்ளத் 
தடுக� ்பல்கவறு சடடங்�ள 
இருந்த க்போதிலும் தோங்�ள 
ஏைோற்்றப்்படோைலிருப்்பமத உறுதி 
வசய்ய ்பயனீடடோ்ளர்�ள  மிகுந்த 
விழிப்புணர்வுடன் வசயல்்பட 
கவணடும் என்று ்பயனீடடோ்ளர் 
அமைசசின் அைலோக�த் தும்ற 
இயககுநர் அ்ஸைோன் ஆடோம் 
வதரிவித்தோர்.வோடிகம�யோ்ளர்�ள 
நம��ம்ள வோங்குவதோ� 
இருந்தோல் அவர்�ள சரியோன 
�மடமய கதர்ந்வதடுக� 
கவணடும். வழக�த்திற்கு 

ைோ்றோ� கும்றந்த விமலயிலோன 
நம� வியோ்போர தந்திரங்�்ளோல் 
அவர்�ள ஈர்க�ப்்படககூடோது. 
ஏவனன்்றோல், அந்த இடங்�ளில் 
ஏகதோ ஒன்று தவ்றோனதோ� 
இருக�லோம் என்றோர் அவர்.

இமணயம் வோயிலோ� நம� 
வோங்� விரும்புகவோர் 
ச ம் ்ப ந் த ப் ்ப ட ட 
வியோ்போர மையம் 
நம்பிகம�ககுரியதோ 
ைற்றும் மும்றயோ� 
்பதிவு வ்பற்்றதோ 
என்்பமத �ணடறிய 
கவணடும் என 
வலியுறுத்திய அவர், 

எந்த  வ்போரும்ளயும் 
வ ோ ங் கு வ த ற் கு 

முன்னர் அதமன ைதிப்பீடு 
வசய்யும் அ்ளவுககு விகவ�ம் 
உள்ளவர்�்ளோ� ்பயனீடடோ்ளர்�ள 
இருப்்பது அவசியம் என்்றோர்.வ�டோ 
ைோநில நிமலயிலோன 2021ஆம் 
ஆணடிற்�ோன ்பயனீடடோ்ளர் 
தின வ�ோணடோடடத்மத 
வதோடககி மவககும் நி�ழவில் 
�லந்து வ�ோணடப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
வியோ்போரி�ள அறிவித்துள்ள 
நம��ளின் விமல குழப்்பத்மத 
ஏற்்படுத்தும் வம�யில் இருப்்பது 
வதோடர்பில் தைது தும்ற 
இவ்வோணடில் எடடு பு�ோர்�ம்ளப் 
வ்பற்றுள்ளதோ�வும் அவர் 
வசோன்னோர்.

க�ோலக கிள்ளோன் - இங்குள்ள 
்போல சுப்பிரைணியர் ஆலயத்தில் 
வருடோந்திர சித்ரோ வ்பௌர்ணமி 
திருவிழோ  வவகு விைரிமசயோ� 
நமடவ்பற் ்றது.இவ்விழோவில் 
்பகதர்�ள திர்ளோ�க �லந்து முரு�ப் 
வ்பருைோமன வழி்படடகதோடு  
தங்�ளின் கநர்த்திக �டன்�ம்ளயும் 
வ ச லு த் தி ன ர் . கி ள ்ள ோ ன் 
நோடோளுைன்்ற உறுப்பினர் 
சோர்ல்்ஸ சந்தியோக�ோ, வசந்கதோசோ 
சடடைன்்ற உறுப்பினர்  டோகடர் 
குணரோஜ கஜோர்ஜ ஆகிகயோர் 
இவ்விழோவுககு சி்றப்பு வரும� 
புரிந்தனர்.கிள்ளோன் ந�ரோணமைக 
�ழ� உறுப்பினர்�்ளோன எம். 

சைாலக் கிள்ளான் பால சுப்பிரமணியர் 
ஆலயத்தில் சித்ரா சபௌர்்ணமி திருவிைா

நலன், ஆதி சரவணன், 
ைக�ந்திரன் ைோரிமுத்து, பிரபு 
முனுசோமி இவ்விழோவில் �லந்து 
வ � ோணடன ர் . க � ோவி ட - 1 9 
கநோய்த் வதோற்று �ோரணைோ� 
நோடடில் அைல்்படுத்தப்்படடுள்ள 
நி்பந்தமனயுடன் கூடிய 
நடைோடடக �டடுப்்போடடு 
ஆமணமய �ருத்தில் வ�ோணடு 
இவ்வோணடு திருவிழோ மிதைோன 
அ்ளவில் வ�ோணடோடப்்படடகதோடு 
கதசிய ்போது�ோப்பு ைன்்றம் 
நிர்ணயித்துள்ள எ்ஸ.ஒ.பி.
எனப்்படும் நிர்ணயிக�ப்்படட 
நிர்வோ� நமடமும்ற�ளும் 
மும்றயோ� பின்்பற்்றப்்படடன.

சசலாயாங், குருத்வாரா சஹிப் வழிபாட்டுத் தளத்திறகு 
வருனை அளித்து உனரயாறறுகிறார்

சைாம்பாக் நாடாளுமன்ற சதாகுதியில் திடீர் 
சவள்ளத்தில் பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைளுக்கு உலு 
கிள்ளான் சட்டமன்ற உறுப்பிைர் மாண்புமிகு 

சாரி சுங்கிப் உதவி சதானைைனள வைங்குகிறார். 
அவருடன் உலு கிள்ளான் சதாகுதிக்ைாை இந்திய 

சமூைத் தனலவர் சுசரந்திரன். 



9

  ஐ-சீட்- உனலக்கும் வர்ைத்திறகு உதவும் திட்டம் 
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்று 
்பரவல் �ோரணைோ� கவமல 
இழப்பு உளளிடட ்பல்கவறு 
பிரசமன�்ளோல் ைகலசியர்�ள 
வ்பரிதும் ்போதிக�ப்்படடுள்ளனர். 
அதிலும் குறிப்்போ� இந்திய 
சமூ�த்மதச கசர்ந்த கும்றந்த 
வருைோனம் வ்பறுகவோரும் சிறு 
வதோழில்�ளில் ஈடு்படுகவோரும் 
�டுமையோன நிதி  வநருக�டிமய 
எதிர்கநோககியுள்ளனர்.
வருைோன இழப்பினோல் 
்போதிக�ப்்படடத் தரப்பினருககு 
உதவும் வம�யில் சிலோங்கூர் 
ைோநில அரசு ்பல்கவறு திடடங்�ம்ள 
அைல்்படுத்தி வருகி்றது.
 
இந்திய சதாழில் முனைசவார் 
சமம்பாடு

அமனத்து இனங்�ளுககும் ்பயன் 
தரககூடிய ்பல திடடங்�ம்ள 
ைோநில அரசு அைல்்படுத்தினோலும் 
இந்திய சமூ�த்மதச கசர்ந்த 
சிறு வதோழில்முமனகவோருககு 
பிரத்திகய�ைோ� ஏதோவது வசய்ய 
கவணடும் என்்ற கவடம�யில் 
உருவோனதுதோன் ஐ-சீட 
எனப்்படும் சிலோங்கூர் இந்திய 
வதோழில் முமனகவோர் கைம்்போடடு 
இலோ�ோ.
வர்த்த�த்தில் ஈடு்படடுள்ள இந்திய 
சிறு வதோழில்முமனகவோருககு 
வர்த்த�த்திற்கு கதமவயோன 
உ்ப�ரணங்�ம்ள வழங்குவமத 
பிரதோன கநோக�ைோ� 
வ�ோணடுள்ளது.
இவ்வோணடு ஏப்ரல் ைோதம் 
வதோடங்�ப்்படட இந்நி�ழவில் வீ, 
�ண்பதிரோவ் எம்.பி.ஐ.எனப்்படும் 
ைந்திரி புசோர் �ழ�த்தின் 
தமலமை வசயல்மும்ற அதி�ோரி 
கநோரித்தோ மு�ைது சீகடக ைற்றும் 
வ்போரு்ளோதோர திடடமிடல் பிரிவின் 
துமண இயககுநர் மு�ைது ஹீசோ 
ஹசோன் ஆகிகயோரும் �லந்து 
வ�ோணடனர்.

குடும்ப வருமாைத்னத 
சமம்படுத்தும் முயறசி

இந்நி�ழவில் உமரயோற்றிய 
�ண்பதிரோவ், இவ்வோணடில் 
17 லடசம் வவளளியுடன் 
வதோடங்�ப்்படட இது, ைோதம் 
3,000 வவளளிககும் கும்றவோ� 
குடும்்ப வருைோனம் வ்பறுகவோர் 
தங்�ள வர்த்த�த்மத விரிவோக�ம் 
வசய்வதற்கு கதமவயோன 
உ்ப�ரணங்�ம்ள வோங்குவதற்கு 
இத்திடடம் உதவி புரிவதோ� 
கூ றி ன ோ ர் . . மு ழு க ந ர ை ோ � 
வியோ்போரத்தில் ஈடு்படடுள்ளவர்�ள 
வர்த்த� கநோக�த்திற்�ோ� 
வ்போருள�ள வோங்குவதற்கு 3,000 
வவளளி முதல் 10,000 வவளளி 

வமர வழங்� இத்திடடம் வம� 
வசய்கி்றது.உதோரணத்திற்கு, 
புல் வவடடுத் வதோழிலில் 
ஈடு்படு்பவர் வர்த்த� உரிமைமய 
வ�ோணடிருப்்பதற்�ோன சோத்தியம் 
இல்மல. அவரும் இத்திடடத்தின் 
வழி புல் வவடடும் இயந்திரம் 
வ்பற்று தனது வதோழிமல 
கைற்வ�ோள்ள முடியும் என 
�ண்பதிரோவ் குறிப்பிடடோர்.
இத்திடடம் வவற்றி�ரைோ� 
அைல்்படுத்தப்்படுவமத உறுதி 
வசய்ய ஆறு அதி�ோரி�ள 
நி ய மி க � ப் ்ப ட டுள்ள ோ ர் � ள . 
அவர்�ள  ைோநிலத்திலுள்ள சமூ�த் 
தமலவர்�ளுடன் இமணந்து 
இத்திடடத்தில் ்பங்க�ற்்பதற்கு தகுதி 
உள்ளவர்�ம்ள அமடயோ்ளம் 
�ோணும் ்பணியில் ஈடு்படுவர் 
என்்றோர் அவர்.அதி�ோரத் 
துஷ்பிரகயோ�ம் அல்லது நிதிமய 
தவ்றோ� ்பயன்்படுத்துவது க்போன்்ற 
பு�ோர்�ள எழுவமத தவிர்ப்்பதற்கு 
ஏதுவோ� இத்திடடத்திற்�ோன 

விணணப்்பங்�ம்ள ்பரிசீலிககும் 
வ்போறுப்பு நில அலுவல�ங்�ளிடம் 
ஒப்்பமடக�ப் ்படடுள்ளதோ�வும் 
அவர் குறிப்பிடடோர்.இத்திடடதிற்கு 
வ்போது ைக�ளிடமிருந்து வரும் 
விணணப்்பங்�ள ்பரிசீலிக�ப்்படடு 
தகுதி உள்ளவர்�ளுககு வரும் 
ஜூமல அல்லது ஆ�்ஸடு 
ைோதவோககில் உ்ப�ரணங்�ள 

வழங்�ப்்படும் என்றும் அவர் 
வசோன்னோர்.
இத்திடடத்தின் மூலம் உதவி 
வ்பறுகவோர் உயர்வநறியுடன் 
வசயல்்படடு சமுதோயத்திற்கு 
உதவும் தங்�ளின் முயற்சிககு 
துமண புரிவர் எதிர்்போர்ப்்போ�வும் 
அவர் கைலும் வசோன்னோர்.
ைகலசியோவில் இந்திய 
சமூ�த்திற்வ�ன இத்தம�ய 
பிரத்திகய� திடடத்மத 
அைல்்படுத்தும் முதல் ைோநிலைோ� 
சிலோங்கூர் வி்ளங்குகி்றது.
இதன் மூலம் இந்திய சமூ�த்தின் 
வ்போரு்ளோதோர நிமலமய 
ஓர்ளவு உயர்த்த முடியும் என 
நம்புகிக்றோம். இது ைடடுமின்றி 
இந்திய சமூ�த் தமலவர் 
்பதவி�ம்ள உருவோககியதன் 
மூலம் அசசமுதோயத்தின் நலனில் 
அக�ம்ற உள்ள அரசோங்�ம் 
என்்பமத சிலோங்கூர் அரசு 
வதோடர்ந்து நிரூபித்து வருகி்றது 
என்று அவர் கூறினோர்
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 ஷோ ஆலம் ைோந�ரில் உள்ள பிரசித்தி வ்பற்்ற  
சில ஆலயங்�ளில் ஒன்றுதோன் வசகசன் 23 ்பகுதியில் 
அமைந்துள்ள ‚ ை�ோ ைோரியம்ைன் ஆலயம்.
முன்னோள சுங்ம� வரங்�ம் கதோடடத்தில் வீற்றிருந்த 
இந்த அம்ைன் ஆலயத்திற்கு நீணட வநடிய வரலோறு 
உணடு.  வோர்த்மதயில் அடங்�ோத வலி�ம்ளயும் 
இழப்பு�ம்ளயும் �சப்பு�ம்ளயும் சந்தித்த இந்த 
ஆலயம் ்பகதர்�ள ைற்றும் நிர்வோ�த்தினரின் 
க்போரோடடம் ைற்றும் தியோ�த்தோல் இன்று வசோந்த 
இடத்தில் இந்த �ம்பீரைோ� �ோடசியளிககி்றது.
1918ஆம் ஆணடு ஆங்கிகலயர் ஆடசி �ோலத்தில் 
சுங்ம� வரங்�ம் கதோடட  முதல் பிரிவில் 
இந்த ஆலயம் நிர்ைோணிக�ப்்படடது. கதோடடப் 
்போடடோளி�ம்ள �ோத்தருளும் சகதியோ�வும் 
அரவமணத்து ஆறுதல் தரும் அன்மனயோ�வும் 
இந்த அம்ைன் வி்ளங்கி வந்தோர்.
ஷோ ஆலம் என்்ற வ்பயரில் ைோநிலத்தின் புதிய தமலந�மர உருவோக� 
அரசோங்�ம் முடிவவடுத்தது. அதற்�ோ� சுங்ம� வரங்�ம் உள்பட 
சுற்றியுள்ள ்பல கதோடடங்�ம்ள அது  �ோவு க�டடது.. கதோடடங்�ளின் 
வ்பயர் ைம்றந்து எண�ளின் வ்பயர் நிமலத்தது. அந்த வம�யில் 
ஆலயம் அமைந்திருந்த இடம்  வசகசன் 19 என வ்பயர் வ்பற்்றது.
கதோடட ைக�ள ஒரு பு்றம், ்பளளிககூடம்  ைற்றுவ்றோரு பு்றம் என 
அகதோடடம் தடம் ைோறி, இடம்  ைோறிப் க்போனது. ஆனோல் எங்கும் 
வசல்ல வழியின்றி ஆலயம் ைடடும் அங்க�கய இருந்தது. 
ஆலயத்மதக �ோப்்போற்்றவும் அதமன ைோற்று இடத்தில் நிமல நிறுத்தவும்  
ஆலய நிர்வோ�த்தினர் நடத்திய க்போரோடடம் வ�ோஞ்ச நஞ்சைல்ல. 
இந்த ஆலயத்திற்கு நிலம் வ்பறுவது வதோடர்பில் �டந்த 2007ஆம் 
ஆணடு அப்க்போமதய அரசோங்� பிரதிநிதி�ளுடன் ஆகவசைோ� வோதிடட 
ஆலயத் தமலவர் ரோைசுந்தரம் வநஞ்சு வலி ஏற்்படடு அவ்விடத்திகலகய 
ைரணைமடந்தோர்.  அந்த ஆலயத்மதக �ோப்்பதற்கு வ�ோடுக�ப்்படட 
அதி�ப்்படச  விமல இதுவோகும்.
ரோைசுந்தரம் ைம்றவுககுப் பின்னர் வசல்வகுைோரன் ஆலயத்தின் 
தமலவரோ� வ்போறுப்க்பற்்றோர். இந்நிமலயில் 2008ஆம் ஆணடில் 
ைக�ள கூடடணி அரசோங்�ம் ஆடசிககு வந்தது. புதிய அரசோங்�த்துடன் 
க்பசசு வோர்த்மத வதோடர்ந்தது. இறுதியில் ஆலயத்திற்கு விடிவு �ோலம் 
பி்றந்தது. நிலப் க்போரோடடத்திற்கு தீர்வும் கிமடத்தது.  
2009ஆம் ஆணடில் க�ோயிலுககு சுைோர் அமர ஏக�ர் நிலம் ஷோ 
ஆலம் வசகசன் 23, வ்பர்சியோரோன் புடிைோனில் ஒதுககித் தரப்்படடது. 
ைோநில அரசு ைற்றும் நோடோளுைன்்ற, சடடைன்்ற உறுப்பினர்�ளின் 
நிதியுதவி ைற்றும் ்பகதர்�ளின் நன்வ�ோமட மூலம் அழகிய ஆலயம் 
அமைக�ப்்படடு கும்்போபிகஷ�மும் நடத்தப்்படடது.
 

 ஷோ ஆலம், வசகசன் 23, ‚ ை�ோ ைோரியம்ைன் ஆலயத்தில் 
இம்ற வழி்போடடு நடவடிகம�க்ளோடு சமூ�ப் ்பணி�ளுககும் முககியத்துவம் 
அளிக�ப்்படுவதோ� கூறுகி்றோர் ஆலயத் தமலவர் டி. சுகுர்தலிங்�ம். 
ஆலயத்தில் ஒவ்வவோரு ஞோயிற்றுக கிழமையும் கதவோரம் ்பஜமன, 
்பரத நோடடிய வகுப்பு க்போன்்ற நி�ழவு�ள நமடவ்பறுகின்்றன. இது 
தவிர சிலம்்பக �மலயும் இங்கு �ற்றுத் தரப்்படுகி்றது என்று அவர் 
வசோன்னோர்.
ஞோயிற்றுககிழமை�ளில் ஆலய வ்ளோ�ம் எப்க்போதும் ்பர்பரப்்போ� 
இருககும். கும்றந்தது 100 க்பரோவது   இங்கு கூடி ஏதோவது ஒரு 
நி�ழவில் ்பங்க�ற்்பமத �ோண முடியும் என்று அவர் கூறினோர்.
இந்நி�ழவு�ளில் �லந்து வ�ோளளும் ைோணவர்�ளுககு உணவும் 
வழங்�ப்்படுவதோ� கூறிய அவர், நல்லுள்ளங்�ள அதற்�ோன ஏற்்போடடு 
ஆதரமவ வழங்குவதோ�ச வசோன்னோர்.
வ்பண�ள ்பகுதி கநர வருைோனம் வ்பறுவதற்கு ஏதுவோ� மதயல், 
ம�விமனப் வ்போருள தயோரிப்பு ்பயிற்சி�ம்ள வழங்கும் திடடத்மத 
தோங்�ள வ�ோணடிருப்்பதோ� கூறிய அவர், வ்போதுைக�ள தரும் 
ஆதரமவப் வ்போறுத்த இத்திடடங்�ம்ள அைல்்படுத்த இயலும் என்்றோர்.
ஷோ ஆலம் வடடோரத்தின் வசகசன் 19, 20, 23 ைற்றும் 24 ்பகுதி�ம்ளச 
கசர்ந்த இந்துக�ளுககு இந்த ஆலயம் பிரதோன வழி்போடடுத் தலைோ� 
வி்ளங்குகி்றது. ஆலயத்மத வவறும் வவறும் சைய கநோக�ங்�ளுக�ோ� 
ைடடும் அல்லோைல்  சமூ�ப் ்பணி�ளுககும் ்பயன்்படுத்துவதன் கைம்்படட 
சமுதோயத்மத உருவோக� முடியும் என்்ற நம்பிகம�யில் திடடங்�ம்ள 
வகுத்து வசயல் ்படுகிக்றோம் என்று அவர் கைலும் வதரிவித்தோர்.
வழி்போடமடப் வ்போறுத்தவமர ஆ�ை விதிப்்படி அமனத்து பூமஜ�ளும் 
தவ்றோது நடத்தப்்படுகின்்றன. விகஷச தினங்�ளில் சி்றப்பு பூமஜ�ளுடன் 
வழி்போடு�ள நடத்தப்்படும். இது க்போன்்ற விகஷச தினங்�ளில் 
நமடவ்பறும் பூமஜ�ளில் ஆலயத்தின் சோர்்போ� முன்னின்று நடத்தும் 
வ்போறுப்ம்ப ்பகதர்�ளிடகை ஒப்்பமடத்து விடுகவோம் என்றும் அவர்  
வசோன்னோர். 
இங்கு அம்ைன் பிரதோன வதய்வைோ� இருந்தோலும் பிளம்ளயோர், 
முரு�ப் வ்பருைோன், �ங்ம�யம்ைன், ஆஞ்சகநயர், முனீ்ஸவரர் ைற்றும் 
நவககிர� சன்னிதோனங்�ள தனித் தனிகய அமைக�ப்்படடுள்ளதோ�வும்  
இது தவிர ஐயப்்ப ்பகதர்�ளுக�ோ� சி்றப்பு வழி்போடடு மையமும் 
உருவோக�ப்்படடுள்ளது என்றும் சுகுர்தலிங்�ம் குறிப்பிடடோர்.

சமயப் பணியும் சமூைப் பணியும் சங்ைமிக்கும் னமயம்

சிலாங்கூர் மாநில சமய 

வளர்ச்சிக்கு அரசின் பங்ைளிப்பு

ஷாஆலம், சசக்ஷன் 23

இந்நினலயில் 2008ஆம் ஆண்டில் மக்ைள் 

கூட்டணி அரசாங்ைம் ஆட்சிக்கு வந்தது. புதிய 

அரசாங்ைத்துடன் சபச்சு வார்த்னத சதாடர்ந்தது. 

இறுதியில் ஆலயத்திறகு விடிவு ைாலம் பிறந்தது. 

நிலப் சபாராட்டத்திறகு தீர்வும் கினடத்தது. 

“
”

  
மஹா மாரியம்மன் ஆலயம்
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அம்்போங் -  இவ்வோணடு இறுதிககுள 
“மரட” எனப்்படும் கரோடோ டோருள 
ஏசோன் திடடத்தில் சுைோர் 3,000 
க்பமர ்பதிவு வசய்யும் இலகம� 
அமடய முடியும் என சிலோங்கூர் 
அரசு நம்புகி்றது.இத்திடடத்தில் 
இதுவமர 500 க்பர் ்பங்க�ற்று 
்பயனமடந்துள்ளதோ� இம்ளய 
தமலமும்றயினர் கைம்்போடடுத் 
தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் ம�ருடின் ஓத்ைோன் 
கூறினோர்.
இத்திடடத்திற்கு கிமடத்து வரும் 
ஊககுமூடடும் வம�யிலோன 
ஆதரவின் வழி ஆணடு இறுதிககுள 

3,000 க்பமர ்பதிவு வசய்யும் 
இலகம� அமடய தோங்�ள 
நம்பிகம� வ�ோணடுள்ளதோ� 
அவர் குறிப்பிடடோர்.இத்திடடத்தில் 
்பங்க�ற்க்போருககு நோங்�ள  500 
வவளளி வழங்குகிக்றோம்.
 ஆ�கவ உணவு ்படடு்போடோ 
வதோழில் ஈடுடடுள்ளவர்�ள 
இத்திடடத்தில் ்பங்க�ற்று 
்பயனமடயுைோறு க�டடுக 
வ�ோளகிக்றோம் என்்றோர் அவர்.
கநற்று இங்கு �ோ்போ ரைலோன் 
டீம் சிலோங்கூர் திடடத்மத 
வதோடககி மவத்தப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 

“னரட்” திட்டத்தில் இவ்வாண்டு 3,000 சபர்
பங்சைறபர்-சிலாங்கூர் அரசு நம்பிக்னை

ைட்சி அனுமதித்தால் சைாம்பாக் 
சதாகுதியில் சபாட்டியிடத் தயார்

க�ோல சிலோங்கூர்– எதிர் �ோலத்தில் 
வடடோர கைம்்போடடிற்�ோன 
வழி�ோடடியோ� வி்ளங்கும் 
வம�யில் மும்றப்்படுத்தப்்படட 
கைம்்போடடுத் திடடத்மத சிலோங்கூர் 

அரசு வமரந்து வருகி்றது.சீரோன 
அந்த திடடமிடலின்  வோயிலோ� 
வீடமைப்பு, விவசோயம் ைற்றும் 
வ த ோ ழி ல் து ம ்ற � ளு க � ோ ன 
ைணடலங்�ம்ள நிர்ணயிக� 
முடியும் என்று ைந்திரி புசோர் 
டத்கதோ‚ அமிருடின் ஷோரி 
கூறினோர்.சிலோங்கூரில் விருப்்பம் 
க்போல் கைம்்போடடுத் திடடங்�ள  
கைற்வ�ோள்ளப்்படுவமதக �ோண 
ைோநில அரசு விரும்்பவில்மல 
என்றும் அவர் வசோன்னோர்.
மும்றப்்படுத்தப்்படட அந்த 
திடடத்தின் வோயிலோ� 

முனறப்படுத்தப்பட்ட சமம்பாட்டுத் திட்டத்னத 
சிலாங்கூர் அரசு வனரந்து வருகிறது

ஷோ ஆலம் - வரும் 15வது 
வ்போதுத் கதர்தலில் தோம் எந்த 
வதோகுதியில் க்போடடியிடுவது 
என்்பமத வ�அடிலோன் �டசித் 
தமலமைத்துவத்தின் முடிவுகக� 
விடடு விடுவதோ� டத்கதோ‚ 
அமிருடின் ஷோரி கூறினோர்.
க�ோம்்போக நோடோளுைன்்றத் 
வதோகுதிககு தைது வ்பயர் 
முன்வைோழியப்்படடோல் அங்கு 
�்ளம் �ோண தோம் தயோரோ� 
உள்ளதோ� சிலோங்கூர் ைோநில 
வ�அடிலோன் தமலமைத்துவ 
ைன்்றத்தின் தமவருைோன அவர் 
குறிப்பிடடோர்.
வரும் வ்போதுத் கதர்தலில் 
க�ோம்்போக நோடோளுன்்றத் 
வதோகுதியில் க்போடடியிடும் 
சோத்தியம் உள்ளதோ என்்ற 

ஷோ ஆலம் – ்பணடோர் உத்தோைோ 
சடடைன்்றத் வதோகுதி ஏற்்போடடில் 
50 வவளளி �டடணத்தில்  
க�ோவிட-19 ்பரிகசோதமன 
இயக�ம் கைற்வ�ோள்ளப்்படுகி்றது. 
இந்த கசோதமன இயக�த்தில் ஆர்.
டி.க�.-ஏஜி விமரவு கசோதமனக 
�ருவி ்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது.
இந்த கசோதமன இயக�த்திற்கு  
#PKBU 017-2373005 புலனம் 
வோயிலோ� ்பதிவு வசய்யும் முதல் 
500 க்பருககு 20 வவளளி 
�டடணக �ழிவு வழங்�ப்்படும் 
என்று வதோகுதி உறுப்பினர் 
ஜைோலியோ ஜைோலுடின் கூறினோர்.
இந்த கசோதமன இயக�த்தில் 
்பங்கு வ�ோள்ள விரும்புகவோர் 
அமடயோ்ளக �ோர்டு ைற்றும் 
மின்சோர அல்லது குடிநீர் �டடண 
பில்மல உடன் வ�ோணடு வர 
கவணடும் எனக கூறிய அவர், 
்பணடோர் உத்தோைோ வதோகுதிககு 
வவளியில் உள்ளவர்�ளுககும் 
70 வவளளி �டடணத்தில் இந்த 
கசோதமன நடத்தப்்படும் என்்றோர்.
இந்த ்பரிகசோதமன இயக�ம்  
திங்�ள முதல் வவளளி வமர 
�ோமல 9.00 ைணி வதோடங்கி 
ைோமல 5.00 ைணி வமர  
வ்படடோலிங் வஜயோ, ஜோலோன் 
எ்ஸ.எ்ஸ. 20/27இல் உள்ள 
மலப் கிளினிககில் நமடவ்பறும் 
என்றும் அவர் வதரிவித்தோர்.
இந்த ்பரிகசோதமன இயக�த்தில் 
்பங்கு வ்பறுகவோர்  நிர்ணயிக�ப்்படட 
எ்ஸ.ஒ.பி. விதிதும்ற�ம்ள 
மும்றயோ� �மடபிடிககும்்படியும் 
அவர் க�டடுக வ�ோணடோர்.

க�ளவிககு ்பதிலளிகம�யில் 
அவர் இவ்வோறு கூறினோர்.
சோத்தியங்�ள ்பல வம�யில் 
உள்ளன. ஒரு கவம்ள 
நோன் க்போடடியிடலோம். 
க்போடடியிடோைலும் க்போ�லோம். 
ஆனோல் நிசசயைோ� �டசித் தோவ 
ைோடகடன் என்று சுங்ம� துவோ 
சடடைன்்ற உறுப்பினருைோன 
அவர் வசோன்னோர்.
இங்குள்ள வி்ஸைோ எசோனில் 
நமடவ்பற்்ற ்ஸைோர்ட சிலோங்கூர் 
இலக�வியல் வியூ� திடடத்மத 
வதோடககி மவத்தப் பின்னர் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
விசுவோசைோன �டசி உறுப்பினர் 
என்்ற மும்றயில் �டசித் 
தமலமைத்துவம் எடுககும் 
முடிவு�ளுககு தோம் எப்க்போதும் 

இதமனத் வதரிவித்தோர்.
இந்த மரட திடடத்மத 
பு்றந�ர்ப் ்பகுதி இம்ளஞர்�ள 
ைத்தியில் ஊககுவிப்்பதற்�ோன 
நடவடிகம�யில் தோங்�ள தீவிரம் 
�ோடடவுள்ளதோ� ்போயோ வஜரோ்ஸ 
சடடைன்்ற உறுப்பினருைோன அவர் 
குறிப்பிடடோர்.ச்போக வ்பர்ணம், 
தங்கஜோங் �ோரோங் க்போன்்ற 
ந�ரங்�ளில் இமணயம் வோயிலோ� 
வ்போருள�ம்ள வோங்குவது 
கும்றவோ� உள்ளது. ஆ�கவ, 
அப்்பகுதி�ளில் இத்திடடத்மத 
பிர்பலப்்படுத்த விரும்புகிக்றோம் 
என்்றோர் அவர்.

�டடு்படடு நடந்து வருவதோ� 
அவர் கூறினோர்.

ஒவ்வவோரு தும்றககும் தனித்தனி 
ைணடலங்�ள உருவோக�ப்்படடு 
நீடித்த கைம்்போடமட உறுதி 
வசய்ய இயலும். இதன் மூலம் 
அமனவரும் ்பயன்வ்பறுவதற்குரிய 
வோய்ப்பும் ஏற்்படும் என்்றோர் 
அவர்.கநற்று இங்குள்ள �ம்க்போங் 
்போரு  ்போசீர் வ்பனோம்்போங்கில் 
13 ஏமழ குடும்்பங்�ளுககு 
புதிய வீடு�ளுக�ோன சோவிமய 
ஒப்்பமடககும் நி�ழவுககு 
தமலமைகயற்்றப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.

சதாகுதி ஏறபாட்டில்

50 சவள்ளி
ைட்ட்ணத்தில்
சைாவிட்-19 பரிசசாதனை
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ஷோ ஆலம் – வரும் ஆ�்ஸடு 
ைோதத்துடன் முடிவமடயும்  
அவசர�ோலத்மத நீடடிப்்பதற்கு 
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்று 
அதி�ரிப்ம்ப வ்பரிக�த்தோன் 
கநஷனல் அரசோங்�ம் �ோரணைோ� 
�ோடடுவதற்குரிய சோத்தியம் 
உள்ளதோ� எதிர்க�டசித் தமலவர் 
டத்கதோ‚ அன்வோர் இப்ரோஹிம் 
கூறினோர்.�டந்த ஜனவரி ைோதம் 
12ஆம் கததி அைலுககு வந்த அந்த 
அவசர�ோலப் பிர�னடம் விமரவில் 
முடிவுககு வருவதற்�ோன சோத்தியம் 
வதன்்படவில்மல என்று அவர் 
வசோன்னோர்.கநோய்த் வதோற்று எந்த  
அ்ளவுககு அதி�ைோ� இருககுகைோ 
அந்த அ்ளவுககு அவசர�ோலத்மத 
நீடடிப்்பமத ஆளும் தரப்பினர் 
கநோக�ைோ� வ�ோணடுள்ளனர் 
என நோன் �ருதுகிக்றன் 
என்்றோர் அவர்.தடுப்பூசி 
வசலுத்தும் ்பணி�ள கும்றவோன 
அ்ளவில் கைற்வ�ோள்ளப்்படும் 
நிமலயில் இவ்வோணடு 

இறுதிவமர நோடோளுைன்்றம் 
கூடடப்்படுவதற்�ோன சோத்தியம் 
அ்றகவ இல்மல என எணணத் 
கதோன்றுகி்றது என்்றோர் அவர்.
அவசர�ோலம் முடிவுககு 
வந்தவுடன் உடனடியோ� 
நோடோளுைன்்றம் கூடடப்்படும் 
என்று பிரதைர் தும்ற அமைசசர் 
டத்கதோ‚ தோககியுடின் ஹசோன் 
அறிகம� ஒன்றில் கூறியிருந்தோர்.
எனினும், அவசர�ோலத்மத 
ரத்து வசய்யும் நடவடிகம�யில் 
கதசிய ்போது�ோப்பு ைன்்றம், 
சு�ோதோர அமைசசு உளளிடட 
தரப்பினரின் ஆகலோசமன 
�ருத்தில் வ�ோள்ளப்்படும் என்றும் 
அவர் குறிப்பிடடிருந்தோர்.
நோடோளுைன்்றத்மதக கூடடுவதில் 
உள்ள �டப்்போடமட அரசோங்�ம் 
உணர்ந்துள்ளது. அகத சையம் 
்போது�ோப்புககும் முககியத்துவம் 
அளிக� கவணடியுள்ளது. 
க�ோவிட-19 கநோய்த் வதோற்ம்ற 
முற்்றோ� துமடத்வதோழிப்்பது முககிய 

சைாவிட்-19 அதிைரிப்னப ைார்ணம்
ைாட்டி அவசரைாலத்னத சபரிக்ைத்தான் 
அரசு நீட்டிக்கும்- அன்வார் ைணிப்பு

ஷோ ஆலம் - சரவோ தவிர்த்து 
நோடடின் இதர ைோநிலங்�ளில்  
உள்ள உயர்�ல்விக கூடங்�ளில் 
தங்கி ்படிககும் ைோணவர்�ள 
கநோன்பு வ்பருநோளின் க்போது 
வீடு திரும்்ப அனுைதிக�ப்்படுவர்.
அரசோங்�த்தின் இந்த அறிவிப்பின் 
வழி நோடு முழுவதும் உள்ள 
உயர்�ல்விக கூடங்�ளில் 
தங்கி ்படிககும் சுைோர் ஒரு 
லடசம் ைோணவர்�ள தங்�ள 
குடும்்பத்தினருடன் வ்பருநோள 
வ�ோணடோடடத்தில் �லந்து 
வ�ோளவதற்குரிய வோய்ப்பு 
கிடடியுள்ளது.கநற்று நமடவ்பற்்ற 
கதசிய ்போது�ோப்பு ைன்்றத்தின் 
சி்றப்புக கூடடத்தில் இது வதோடர்்போன 
முடிவு எடுக�ப்்படடதோ� உயர் 
�ல்வியமைசசு அறிகம� ஒன்றில் 
வதரிவித்தது.ைக�ள நடைோடடம் 
�டடுப்்போடடில் இருப்்பமத 
உறுதி வசய்வதற்�ோ� ஒவ்வவோரு 
்ப ல் � ம ல ழ க � ழ � த் தி லு ம் 
ைோணவர்�ள வீடு திரும்பும் 
நடவடிகம� �டடங் �டடைோ� 
கைற்வ�ோள்ளப்்படும் என 
அந்த அறிகம� கூறியது.
கை ைோதம் 7 முதல்  கை 12 
கததி வமர ைோணவர்�ள 
உயர்�ல்விக கூடங்�ளிலிருந்து 
வீடு திரும்புவதற்கும் கை 15 
முதல் கை 20 வமர மீணடும் 
்பல்�மலக�ழ�ம் வசல்வதற்கும் 
கததி நிர்ணயிக�ப்்படடுள்ளது.
நோடடிலுள்ள உயர்�ல்விக 
கூடங்�ளில் ்பயின்று வரும் 13 

லடசம் ைோணவர்�ளில் 103,994 
ைோணவர்�ள ைடடுகை விடுதி�ளில் 
தங்கி  ்படிப்்பதோ� அந்த அறிகம�யில் 
வதரிவிக�ப்்படடுள்ளது.வ்பருநோள 
விடுமும்றயின் க்போது வீடு 
திரும்புவதோ? அல்லது உயர்�ல்விக 
கூடத்திகலகய தங்கியிருப்்பதோ 
என்்பமத சம்்பந்தப்்படட 
ைோணவர்�ள முடிவு வசய்து 
வ�ோள்ளலோம். �ல்வித் தும்றககு 
கதசிய ்போது�ோப்பு ைன்்றம் 
ஏற்�னகவ வழங்கிய நி்பந்தமன 
த்ளர்வின்  அடிப்்பமடயில் இந்த 
முடிவு எடுக�ப்்படடுள்ளது.
வசோந்த வோ�னங்�ளில் வசல்வது, 
வ்பற்க்றோர்�ள அமழத்துச 
வசல்வது அல்லது உயர்�ல்விக 
கூடங்�ள ஏற்்போடு வசய்யும் 
்ப்ஸ�ளில் ்பயணிப்்பது ஆகிய 
மூன்று வழிமும்ற�ள வோயிலோ� 
ைோணவர்�ள வீடு திரும்்ப வோய்ப்பு 
வழங்�ப்்படுகி்றது.எனினும், 
விைோனப் ்பயணங்�ள நீங்�லோ� 
வ்போது க்போககுவரத்மதப் 
்பயன்்படுத்த ைோணவர்�ள 
அனுைதிக�ப்்பட ைோடடோர்�ள.
ைோவடட அல்லது ைோநில எல்மல 
�டப்்பது வதோடர்்போன அனுைதி 
�டிதம், வீடு திரும்பும் ைற்றும் 
மீணடும் உயர்�ல்விககூடம் 
வசல்லும் கததி உளளிடட 
ஆவணங்�ம்ள ஒவ்வவோரு 
ைோணவருககும் சம்்பந்தப்்படட 
உயர்�ல்விக கூடம் தயோர் வசய்து 
தரும் என அந்த அறிகம� 
கூறியது.

ஷோ ஆலம் -  ைடிக�ணினி 
கதமவப்்படும் ைோணவர்�ளுககு 
அந்த உ்ப�ரணத்மத விமரந்து 
வழங்கும்்படி  �ல்வியமைசமச 
்பக�த்தோன் ஹரோப்்போன எதிர்க�டசி 
கூடடணி வலியுறுத்தியுள்ளது.
ைோணவர்�ள வீடடிலிருந்து �ற்்றல் 
�ற்்பதித்தல் நடவடிகம��ம்ள 
கைற்வ�ோளவதற்கு ஏதுவோ� 
2021ஆம் ஆணடு வரவு 
வசலவுத் திடடத்தில் 
அறிவித்தப்்படி ைடிக�ணினி�ம்ள 
ைோணவர்�ளுககு வழங்கும் 
நடவடிகம�மய அரசோங்�ம் 
விமரவு்படுத்த கவணடும் 
என்று அந்த கூடடணியின் 
�ல்விக குழு கூறியது.
வீடடிலிருந்து �ற்்றல் �ற்பித்தல் 
நடவடிகம�ம்ள எவ்வ்ளவு 
�ோலத்திற்கு அைல்்படுத்தினோலும் 
கதமவப்்படும் ைோணவர்�ளுககு 
ைடிக�ணினி�ம்ள வழங்குவதன் 
மூலகை இத்திடடத்தின் வவற்றிமய 
உறுதி வசய்ய முடியும் என அககுழு 
கூறியது.வ்பருந்வதோற்று அதி�ரித்து 
வரும் நிமலயில் வீடடிலிருந்து 
�ற்்றல் �ற்பித்தல் நடவடிகம�மய 
கைற்வ�ோளவது வரகவற்�த்தக�து. 
எனினும் இத்திடடத்மத அைல் 
வசய்யும் க்போது ைடிக�ணினி 
உள்பட அடிப்்பமட வசதி 
இல்லோத ஆசிரியர்�ள ைற்றும் 
ைோணவர்�ளுககு அத்தம�ய 
வசதி�ம்ள ஏற்்படுத்தித் தருவது  
இன்றியமையோததோகும் என்று 
அறிகம� ஒன்றில் அககுழு 
வலியுறுத்தியது.அந்த அறிகம�யில்  
்பக�த்தோன் �ல்விக குழுத்  
தமலவர் டோகடர் ை்ஸலி ைோகலக,  
நிக ந்ஸமி நிக அ�ைது,  திகயோ 
நீ சிங் ைற்றும் டத்கதோ டோகடர் 
ஹசோன் ்ப�ோரும் ஆகிகயோர் 
ம�வயழுத்திடடுள்ளனர்.

சநான்பு சபருநாளின் சபாது உயர் ைல்விக்கூட 

மா்ணவர்ைள் வீடு திரும்ப அனுமதி

மா்ணவர்ைளுக்கு 
மடிக் ைணினிைனள 
வினரந்து வைங்குவீர்

ஷோ ஆலம் – தடுப்பூசிமய 
வோங்குவதற்கும் கதசிய 
க�ோவிட-19 தடுப்பூசித் திடடம் 
வதோடர்்போன நடவடிகம��ம்ள 
கைற்வ�ோளவதற்கும் அ்றநிதிமய 
்பயன்்படுத்துவது வ்பரிக�த்தோன் 
அரசோங்�த்தின் ஆற்்றலின்மைமய 
புலப்்படுத்துவதோ� உள்ளது என்று 
வ�அடிலோன் �டசியின் த�வல் 
பிரிவுத் தமலவர் சம்சுல் இ்ஸ�ந்தோர் 
மு�ைது அகின் கூறினோர்.
அ்றநிதிமயப் ்பயன்்படுத்துவது 
வதோடர்்போன அறிவிப்பு 
ஏைோற்்றத்மத அளிப்்பகதோடு 
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்ம்ற 
ம�யோளவதில் வ்பரிக�த்தோன் 
அரசோங்�ம் கதோல்வி �ணடமத 
உணர்த்தும் வம�யில் உள்ளது 
என்று அவர் வசோன்னோர்.

நோடடின் வரலோற்றில் மி� 
அதி�ைோ� அதோவது 30,000 
க�ோடி வவளளிககும் கூடுதலோன 
வதோம�யில் 2021ஆம் 
வரவு வசலவுத் திடடத்மத  
தோக�ல் வசய்த க்போதிலும் 
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்ம்ற 
�டடுப்்படுத்துவதில்  அரசோங்�ம் 
கதோல்வி �ணடு  விடடது 
என்்றோர் அவர்.க�ோவிட-19 
தடுப்பூசித் திடடத்திற்கு 300 க�ோடி 
வவளளி க்போதுைோனது என 
அத்திடடத்திற்�ோன ஒருங்கிமணப்பு 
அமைசசர் ம�ரி ஜைோலுடின் 
கூறியிருந்தோர். எனினும் 
அத்வதோம� க்போதுைோனது எனத் 
கதோன்றுகி்றது என்று அவர் கைலும் 
வசோன்னோர்.இவ்விவ�ோரத்தில் 
பிரசமனககுரியதோ� உள்ளது 
நிதி ஒதுககீடு அல்ல. ைோ்றோ�, 
அரசோங்�த்திடம் �ோணப்்படும் 
தி்றனற்்றப் க்போககுதோன் என அவர் 
வதரிவித்தோர்.இப்பிரசமனககுத் 
தீர்வு �ோணும் விதைோ� 
நடப்பு அரசோங்�த்தில் உள்ள 
அமைசசர்�ளின் எணணிகம�மய 
கும்றக� கவணடும். அவ்வோறு 
வசய்வதன் மூலம் 700 க�ோடி 
வவளளிமய மிசசப்்படுத்த முடியும் 
என ஹோங் துவோ வஜயோ வதோகுதி 
நோடோளுைன்்ற உறுப்பினருைோன 
அவர் கூறினோர்.

தடுப்பூசித்  திட்டத்திறகு 
அறநிதி- சபரிக்ைத்தான் 

அரசாங்ைத்தின் 
ஆறறலின்னமனயக் 

ைாட்டுகிறது

�டமையோ� உள்ளது என்று அவர் 
வதரிவித்திருந்தோர்.அமைசசர் 
தோககியுடினின் இந்த அறிகம� 
ஜனநோய�த்தின் அடிப்்பமட 
க�ோட்போடு�ள மீது அவருககு 
புரிதல் இல்லோதமத �ோடடுகி்றது 
என்று அன்வோர் கூறினோர்.
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்ம்ற 
�டடுப்்படுத்துவதில் அரசோங்�ம் 
வ்பரிக�த்தோன் முழுமையோ� 
முன்னுரிமை அளிப்்பதோ�வும் 
அதுவமர நோடோளுைன்்றம் 
மூடப்்படடிருககும் என்றும் 
அமைசசர் கூறுகி்றோர். க�ோவிட-
19 வ்பருந்வதோற்ம்ற ஒழிப்்பதில் 
நோடோளுைன்்றத்மத முடககி 
மவப்்பது மி� முககியைோனது என்்ற 
கதோற்்றத்மத இது ஏற்்படுத்துகி்றது. 
ஆயினும் கநோய்ப் ்பரவல் 
இன்னும் கைோசைோன நிமலமய 
எடடி வருகி்றது என்று அன்வோர் 
குறிப்பிடடோர்.
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ஷோ ஆலம் – கிள்ளோன் 
்பள்ளத்தோககுப் ்பகுதியில் 
�டந்த வசவ்வோய் ைற்றும் 
புதன் கிழமை�ளில் க்போலீசோர் 
கைற்வ�ோணட 10 கசோதமன 
நடவடிகம��ளில் க்போமதப் 
வ்போரும்ள விநிகயோ�ம் 
வசய்யும் ைற்றும் ்பதனிடும்  
நடவடிகம�யில் ஈடு்படட இரு 
கும்்பல்�ள முறிடியடிக�ப்்படடன.
இசகசோதமன நடவடிகம��ளில் 1 
க�ோடிகய 75 லடசத்து 50 ஆயிரம் 
வவளளி ைதிப்புள்ள க்போமதப் 
வ்போருள ம�ப்்பற்்றப்்படடதோ� 
கதசிய க்போலீ்ஸ ்பமடத்  
துமணத் தமலவர் டத்கதோ‚ 
அகரில் சோனி அப்துல்லோ 
கூ றி ன ோ ர் . இ ச க ச ோ த ம ன 
நடவடிகம��ளில் 24 வயது 
முதல் 47 வயது வமரயிலோன 
நோன்கு வங்�ோ்ளகதசி�ள ைற்றும் 
ஒரு வ்பண உள்பட 17 க்பர் 
ம�து வசய்யப்்படடதோ� அவர் 
வசோன்னோர்.புககிட அைோன் 
க்போமதப் வ்போருள தடுப்பு பிரிவும் 
சிலோங்கூர் ைோநில க்போமதப் 
வ்போருள தடுப்பு பிரிவும் இமணந்து 
�ோஜோங் ைற்றும் ்பணடைோரோனில்  
கைற்வ�ோணட ஏழு கசோதமன 

நடவடிகம��ளில் 1 க�ோடிகய 
52 லடசத்து 20 ஆயிரம் வவளளி 
ைதிப்புள்ள 134 கிகலோ எமட 
வ�ோணட 354 வஹகரோய்ன் 
�டடி�ளும் 104.2 கிகலோ ஷோபு 
வம� க்போமதப் வ்போருள 
ஆகியமவ ம�ப்்பற்்றப்்படடன 
என்று அவர் வதரிவித்தோர்.
இககும்்பல் இவ்வோணடு பிப்ரவரி 
ைோதம் முதல் க்போமதப் வ்போருள 
�டத்தல் நடவடிகம�யில் ஈடு்படடு 
வந்ததோ�க கூறிய அவர், 
கி்ளந்தோனிலுள்ள சடடவிகரோத 
்படகுத் தும்ற�ள வோயிலோ� 
வதன் தோய்லோந்திலிருந்து இந்த 
க்போமதப் வ்போருள �டத்தி 
வரப்்படடதோ�வும் வசோன்னோர்.
�டந்த வசவ்வோய்ககிழமை மூன்று 
இடங்�ம்ள மையைோ� வ�ோணடு 
கைற்வ�ோள்ளப்்படட இரணடோவது  
நடவடிகம�யில் ரவோங்கிலுள்ள 
வ�த்தோமின் க்போமதப் 
வ்போருள ்பதனீடடு மையத்தின் 
நடவடிகம��ள அம்்பலத்திற்கு 
வந்ததோ� அவர் குறிப்பிடடோர்.
இந்நடவடிகம��ளில் 23 
லடசத்து 50 ஆயிரம் வவளளி 
ைதிப்புள்ள  22.015 கிகலோ 
க்போமதப் வ்போருள, 37.15 
கிகலோ வ�த்தோமின் என 
நம்்பப்்படும் திரவம் ஆகியமவ 
ம�ப்்பற்்றப்்படடன என்்றோர் 
அவர்.க்போமதப் வ்போரும்ள 
்பதனிடுவதற்கு ்பயன்்படுத்தப்்படட 
உ ்ப � ர ண ங் � ளு ம் 
இந்நடவடிகம�யில் ்பறிமுதல் 
வசய்யப்்படடதோ� அவர் 
குறிப்பிடடோர்.

இரு சபானதப் சபாருள் 
ைடத்தல் கும்பல்ைள் முறியடிப்பு

ரவாங் சசல்சைட் மருத்துவமனை அடுத்தாண்டு 

மார்ச் மாதம் பூர்த்தியாகும்

தகுதியுள்ளவர்ைள் மட்டுசம உதவி
 சபறுவனத உறுதி சசயய புதிய அணுகுமுனற

ஷோ ஆலம் – வ்போதுைக�ளுககு 
உதவி வழங்குவதில்  முந்மதய 
அரசோங்�ம் �மடபிடித்த ஜனரஞ்ச� 
அணுகுமும்றககு ைோற்்றோ� 
இலககு நிர்ணயிக�ப்்படட உதவித் 
திடடத்மத சிலோங்கூர் அரசு 
அைல்்படுத்தவுள்ளது.
தகுதி உள்ளவர்�ள ைடடுகை 
உதவி வ்பறுவமத இந்த புதிய 
வ�ோளம� மூலம் உறுதி வசய்ய 
முடியும் என்று என்று ைந்திரி 
புசோர் டத்கதோ‚ அமிருடின் 
ஷோரி கூறினோர்.கைலும், உதவித் 
திடடத்தில் ஏற்்படககூடிய வீண 
விரயத்மதயும் குறிப்பிடட 
சில தரப்பினர் ைடடுகை 
்பயன்வ்பறுவமதயும் தடுக� 
முடியும் என்று அவர் வசோன்னோர்.
ைக�ளுககு குறுகிய கநர 
ைகிழசசிமயத் தரககூடிய 
திடடங்�ம்ள அைல்்படுத்த 
நோங்�ள விரும்்பவில்மல. இதன் 
�ோரணைோ� ைக�ள ்பரிவு உதவித் 
திடடத்தின் கீழ வழங்�ப்்படும் 
அமனத்து திடடங்�ம்ளயும் 
ைறுஆய்வு வசய்யவிருககிக்றோம் 
என்்றோர் அவர்.உதோரணத்திற்கு, 
திருைணம் புரிகவோருக�ோன 
நிதியுதவித் திடடத்மத நோம்  
அறிமு�ப்்படுத்திகனோம். இத்திடடம் 
க�ட்பதற்கு நன்்றோ�த்தோன் 
இருககி்றது. ஆனோல், விவோ�ரத்து 
அதி�ரிககும் ்படசத்தில் இந்த 
திடடத்தினோல் என்ன ்பலன்? 
ஆ�கவ அதமன நிறுத்தி விடகடோம் 
என்்றோர் அவர்.
இங்குள்ள ைோநில அரசு 
தமலமைச வசயல�த்தில் 
இல்லத்தரசி�ளின் ம�விமனப் 

ஷோ ஆலம் - ரவோங்கில் 
நிர்ைோணிக�ப்்படடு வரும் வசல்க�ட 
ைருத்துவைமன அடுத்தோணடு 
ைோர்ச ைோதம் பூர்த்தியோகும். 
என எதிர்்போர்க�ப்்படுகி்றது.
அந்த ைருத்துவைமனயின் 
�டடுைோனப்்பணி�ள தற்க்போது 90 

விழுக�ோடு பூர்த்தியமடந்துள்ளதோ� 
ரவோங் சடடைன்்ற உறுப்பினர் 
சுவோ கவய் கியோட கூறினோர்.
அந்த ைருத்துவைமன �டடிடத்மத 
எடடு ைோடியிலிருந்து ்பத்து 
ைோடி�்ளோ� உயர்த்துவதற்கு 
ஏதுவோ� 4 க�ோடி வவளளிமய 

கூடுதலோ� ஒதுககீடு வசய்ய 
சிலோங்கூர் ைோநில கைம்்போடடுக 
�ழ�ம் (பி.க�.என்.எ்ஸ.) 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளதோ� 
அவர் வதரிவித்தோர்.அந்த 
ைருத்துவமனயில் �டடில்�ளின் 
எணணிகம� 95லிருந்து 230 
ஆ� உயர்த்தப்்படுவதோ�வும் 
அவர் குறிப்பிடடோர்.அந்த 
ைருத்துவைமன பூர்த்தியோனவுடன் 

வ்போருள �ண�ோடசிமயத் 
வதோடககி மவத்தப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
உல� ைோற்்றத்திற்க�ற்்ப இலககு 
நிர்ணயிக�ப்்படட தரப்பினர் 
தங்�ள தி்றமன கைம்்படுத்திக 
வ�ோளவதற்கு கதமவயோன 
உதவி�ம்ள வழங்குவதில் �வனம் 
வசலுத்தவிருககிக்றோம் என்று அவர் 
கைலும் வசோன்னோர்.
தற்க்போது உதவி கதமவப்்படும் 
தரப்பிமர ைடடும் நோங்�ள 
இலக�ோ� வ�ோணடுளக்ளோம்.  
வியோ்போரத்தில் நோடடம் 
உள்ளவர்�ளுககு உதவுகவோம். 
அகத சையம், இம்ளகயோர் 
ைத்தியில் வதோழில் தி்றன் ஆற்்றமல 
கைம்்படுத்துவதிலும் துமண 
புரிகவோம் என்்றோர் அவர்.
 சிலோங்கூர் ைக�ளுககு பி்றப்பு 
முதல் இ்றப்பு வமர எல்லோ 
�ோலக�டடங்�ளிலும் உதவக 
கூடிய 42  சமூ�  நலத் 
திடடங்�ம்ள ைோநில அரசோங்�ம் 
�டந்த 2008ஆம் ஆணடில் 
அைல்்படுத்தியது.
�டந்த 2019ஆம் ஆணடில் 
அவற்ம்ற எடடு திடடங்�்ளோ� அரசு 
ைறுசீரமைப்பு வசய்தது.  ்பரிவுமிக� 
அன்மனயர் திடடம், சு�ோதோர 
்பரிவுத் திடடம், சிலோங்வர் வோரிசு 
நிதி, இலவச நீர் விநிகயோ�த் 
திடடம், மூத்த குடிைக�ள உதவித் 
திடடம், ை�ளிர் சு�ோதோரத் 
திடடம், சிலோங்கூர் ஆகரோககியத் 
திடடம் ைற்றும் சிலோங்கூர் கூ 
வீடமைப்புத் திடடம் ஆகியமவகய 
அத்திடடங்�்ளோகும்.

100 ைருத்துவர்�ள உள்பட 
500 க்பருககு கவமல வோய்ப்பு 
கிமடககும் என்்றோர் அவர்.இந்த 
ைருத்துவைமன பூர்த்தியோனவுடன் 
இங்கு விதிக�ப்்படும் �டடணம் இதர 
தனியோர் ைருத்துவைமன�ம்ள 
விட 20 முதல் 25 விழுக�ோடு 
வமர கும்றவோ� இருககும் 
என வசல்க�ட அதி�ோரி�ள 
வதரிவித்ததோ� சுவோ கூறினோர்.
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 2008ஆம் ஆணடு வ்போதுத் கதர்தலில் ஏற்்படட ஆடசி 
ைோற்்றம் ்பளளியின் வ்ளர்சசிககு சோத�ைோன சூழமல உருவோககியது.  
்பளளி அமைந்துள்ள இடத்தில் புதிய �டடிடத்மத �டடுவது என 
தீர்ைோனிக�ப்்படட  கவம்ளயில் ஐ-சிடடி நிறுவனம்,  அந்த நோன்கு 
ஏக�ர் நிலத்மதயும் எடுத்துக வ�ோள்ள  ைோநிலத்தின் மி� முககிய 
பிரமு�ரிடமிருந்து சி்போரிசு �டித்தம் ஒன்ம்ற ைோநில அரசிடம் சைர்பித்தது.  
்பளளிககு ஒதுக�ப்்படட நிலம் முற்்றோ� ம�நழுவிய கநரத்தில்,  சில 
தமலவர்�ளின் சைகயோகிததோல்  ைோற்று இடமும் நிதியும் வ்ப்றப்்படடது. 
2010ஆம் ஆணடு மிடலணட்ஸ ்பளளிககு  தற்க்போதுள்ள அகத இடத்தில் 
நோன்கு ஏக�ர் நிலமும் ்பளளி நிலத்மத ஐ-சிடடி நிறுவனம் மீணடும் 
எடுத்துக வ�ோள்ள ்பளளிமய சீரமைத்துதர முன்வந்த நிறுவனத்திடம், 
இழப்பீடோ� ைோற்று �டடத்திற்�ோன வமர்படம் வழங்�ப்்படடது, அதமன 
நிர்ைோணிக� ஏற்்படும் வசலமவ �டடுைோன தும்றயினர்  அன்ம்றய 
�டடுைோன விமல அடிப்்பமடயில்  30 லடசம் வவளளியும் வழங்� 
ஒப்புதல் தரப்்படடது.இதமனத் வதோடர்ந்து புதிய ்பளளிக�ோன அடிக�ல் 
நோடடு விழோ �டந்த 2011ஆம் ஆணடு ஏப்ரல்  நடத்தப்்படடு �டடுைோனப் 
்பணி�ள வதோடங்�ப்்படடன. இப்்பளளிமய  அப்க்போமதய ைந்திரி புசோர் 
டோன்‚ �ோலிட இப்ரோஹிம் �டந்த 2012ஆம் ஆணடு கை ைோதம் 14ஆம் 
கததி அதி�ோரப்பூர்வைோ� தி்றந்து மவத்ததோ�க கூறிய சுப்ம்பயோ, ்பளளி 
கைலோ்ளர் வோரியத்தின் சோர்்போ� ைோணவர்�ளுககு இலவச �ோமலச 
சிற்றுணடி வழங்குவது உள்பட ்பல்கவறு நலத் திடடங்�ம்ள அைல்்படுத்தி 
வருவதோ� குறிப்பிடடோர்.

்பல்கவறு இன்னல்�ம்ளத்  தோணடி  ைோநோடடு மையத்துடன் அமனத்து 
வசதி�ளும் வ�ோணட அழகிய ்பளளியோ� �ோடசியளிககி்றது மிடலணட்ஸ  
தமிழப்்பளளி. இப்்பளளியின் வ்ளர்சசிககு ்பளளி கைலோ்ளர் வோரியம், 
வ்ப.ஆ.சங்�ம், அரசியல் ைற்றும் சமூ�த் தமலவர்�ள, சிலோங்கூர் ைோநில 
அரசு உள்பட ்பல்கவறு தரப்பினரின் அ்ளப்்பரிய ்பங்�ளிப்புதோன் �ோரணம்  
என்்றோல் அது மிம�யில்மல.கதோடட கைம்்போடு �ோரணைோ� ஏற்�னகவ 
நோன்கு மும்ற இடைோற்்றம் �ணடது. இந்நிமலயில் வசகசன் 7 இல் உள்ள 

ஐ-சிடடி ந�ரில் ்பளளிககு 4 ஏக�ர் நிலம் ஒதுக�ப்்படடது. குடியிருப்பு�ளுககு 
அதி� வதோமலவில் இருந்தது ைற்றும் அது முன்னோள இடு�ோடடு நிலம் ஆகிய 

�ோரணங்�்ளோல் அந்நிலத்மத நிரோ�ரிப்்பவதன முடிவவடுக�ப்்படடது என குறிப்பிடடோர் 
்பளளி கைலோ்ளர் வோரிய வ்போரு்ளோ்ளர் சி.சுப்ம்பயோ. 

மாநாட்டு னமயத்துடன் அனைத்து
வசதிைளும் சைாண்ட அைகிய பள்ளி

ஆட்சி மாறறம் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு 
சாதைமாை சூைனல உருவாக்கியது

ஷோ ஆலம், ந�ரின் வசகசன் 7 என்்றவுடன்  நைது நிமனவுககு வருவது அதிநவீன  ஐ-சிடடி 
ந�ர்,  விணமண முடடும் �டடிடங்�ள, வணி� மையங்�ளதோன்.சுைோர் 30 ஆணடு�ளுககு 

முன்னர் இந்த இடத்தின் வ்பயர் மிடலணட்ஸ கதோடடம் என்்பதும்  ்போடடோளி ைக�ளின்  
வோழவோதோரைோ� இவ்விடம் வி்ளங்கியதும் ்பலருககு வதரிந்திருக� வோய்ப்பில்மல. 
90ஆம் ஆணடு�ளில் கைம்்போடு என்்ற வ்பயரில் கதோடடத்தின் இயற்ம� அழகு 
சிமதக�ப்்படடது. இங்கு கதோடடம்  இருந்ததற்�ோன அமடயோ்ளத்மத  �ோலம் 
அழித்து விடடது. தமிழன் வோழந்தோன் என்்பதற்கு  ஆதோரைோ�  ஆலயம் ைற்றும் 
தமிழப்்பளளிகய உணடு

மிட்லண்ட்ஸ்
தமிழப்பள்ளி 

மாநாட்டு னமயம் 
ைண்ட

முதல் ைல்விக்
கூடம்

வினளயாட்டில் அனைத்துலை நினலயில் சாதனை

மாநில அரசின் மானியம் 

மிடலணட்ஸ தமிழப்்பளளி ைோணவர்�ள �ல்வியிலும் விம்ளயோடடிலும்  
கதசிய நிமலயில் ைடடுமின்றி அமனத்துல� அரங்கிலும் சோதமன 
்பமடத்துள்ளனர்.இப்்பளளி கதோற்்றத்தின் வழி  ைடடுைல்லோது 
ைோணவர்�ளின் ஆற்்றலின் வோயிலோ�வும் பிருைோணடத்மத �ோடடி 
வருவமத ்பளளியின் சோதமன ்படடியல் சோன்று ்ப�ர்கின்்றது.
மிடலணட்ஸ ்பளளி ைோணவர்�ளின் இசசோதமன�ளுககு ஆசிரியர்�ள, 
வ்பற்க்றோர் ஆசிரியர் சங்�ம், ்பளளி கைலோர் வோரியம் ஆகிய தரப்பினரின் 
அ்ளப்்பரிய ்பங்�ளிப்பு முககிய �ோரணைோ� வி்ளங்கியதோ�வும் அவர் 
குறிப்்படடோர்.

சிலோங்கூர் ைோநில அரசின் சோர்பில் இது வமர 2 லடசத்து 80 
ஆயிரம் வவளளிமய இப்்பளளி ைோனியைோ� வ்பற்றுள்ளதோ� இ்ளங்க�ோ 
கூறினோர்.  தமிழப்்பளளி�ளின்  குறிப்்போ� மிடலணட்ஸ ்பளளியின் 
வ்ளர்சசியில் ைோநில அரசு வ�ோணடுள்ள அக�ம்றமய இந்த  நிதியுதவி 
புலப்்படுத்துகி்றது என்று  அவர் வசோன்னோர்.
்பளளியின் வ்ளர்சசிககு உதவும் வம�யில் �டந்த மூன்று ஆணடு�்ளோ�  
தலோ 50,000 வவளளிமய ைோனியைோ� வழங்கி வரும் ைோநில அரசுககு 
்பளளியின் சோர்பில் நன்றி வதரிவித்துக வ�ோளவதோ�வும் அவர் 
குறிப்பிடடோர்.
இந்த நிதிமயக வ�ோணடு ைோணவர்�ளின் �ல்வி கைம்்போடு, 
விம்ளயோடடுப் ்பயிற்சி, அடிப்்பமட வசதி�ம்ள தரம் உயர்த்துவது 
உளளிடட ்பல்கவறு திடடங்�ம்ள தோங்�ள கைற்வ�ோணடுள்ளதோ� 
அவர் கூறினோர்.
்பதிமூன்று வம�யோன அடிப்்பமட வசதி ைற்றும் �ல்வி கைம்்போடடுத் 
திடடங்�ம்ள  கைற்வ�ோள்ள இந்த நிதி க்பருதவியோ� இருந்துள்ளது.  16 
ஆசிரியர்�ளுடன் 155 ைோணவர்�ம்ளக வ�ோணடு இயங்கும் இப்்பளளி 
�ல்வியிலும் பு்றப்்போட நடவடிகம��ளிலும் கைலும் ்பல சோதமன�ம்ளப் 
புரிவதற்கு திடடங்�ம்ளத் தீடடி வசயல்்படடு வருகி்றது என்்றோர் அவர்.

 கைம்்போடு என்்றோல் கதோடடப்்போடடோளி�ளின் அ�ரோதியில்,  
கவதமன, வலி, துயரம் என எதிர்ைம்றயோன வ்போருள வரும்  
அ்ளவுககு வசோல்வலணணோத் துயரங்�ம்ள கதோடடத் துணடோடல்�ளும் 
கைம்்படு�ளும் வதோழிலோ்ளர்�ளுககுத் தந்துள்ளன. வோழ, 
வசிப்பிடத்திற்�ோ�வும் நடத்திய க்போரோடடத்திற்கு ைத்தியில் கதோடடத் 
தமிழப்்பளளிமயயும் ம�விடவில்மல.  ஆதிக�வர்க�த்தின் ஆமணககு 
�டடுப்்படடு அடிக�டி இடைோற்்றம் வசய்யப்்படட இப்்பளளி, இன்று 
நிமலயோன இடத்தில் புதுப் வ்போலிவுடன் �ோடசியளிககி்றது 1900 ஆம் 
ஆணடு�ளில் மிடலணட்ஸ  கதோடடத்தில் வசித்த தமிழர்�ள தங்�ள 
பிளம்ள�ளும் �ல்வி வ்ப்ற கவணடும் என விரும்பினர். இந்த வ்போறுப்ம்ப 
ஓர்ளவு �ல்வி �ற்று கைலோ்ளர்�்ளோ�  ்பணி புரிந்த �ண�ோணி�ளிடம் 
பிளம்ள�ளுககு �ல்வி �ற்பிககும் வ்போறுப்ம்ப ஒப்்பமடத்தனர்.2000ஆம் 
ஆணடு�ளில் ்பல்கவறு சவோல்�ம்ளயும் இயற்ம� க்பரிடர்�ம்ளயும் 
சந்தித்த இப்்பளளி கதோடடத்தின் ைற்வ்றோரு ்பகுதிககு தற்�ோலி�ைோ� 
இட ைோற்்றம் �ணடது. �டந்த 2004ஆம்  ஆணடில் வசகசன் 7இல் 
உள்ள மைதோனத்திற்கு அருக� தற்�ோலி�ைோ� இட ைோற்்றம் �ணட 
அப்்பளளி ்பல்கவறு தரப்பினரின்  விடோ முயற்சி ைற்றும் சிலோங்கூர் 
ைோநில அரசின் ஒத்துமழப்பின் �ோரணைோ� இன்று அகத இடத்தில் 
நோடடிலுள்ள அமனத்து ்பளளி�ளுககும் எடுத்துக�ோடடோ� அதிநவீன 
கதோற்்றத்துடன் �ோடசியளிககி்றது.

மிட்லண்ட்ஸ் சதாட்ட தமிழப்பள்ளி வரலாறு

குறிப்பு : இந்த பள்ளிப் பற்றிய மேற்படி ்தகவலகள் selangorkinitamil.my/ta என்ற இணைய்தளத்திலும் காைலாம்
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கிள்ளோன் - :தனது 
வதோகுதியில்  ஏமழ  ைக�ளுககு  
�டந்த  ஆறு வோரங்�்ளோ� 
வதோடர்சசியோ�  ஒவ்வவோரு 
ஞ ோ யி ற் று க கி ழ ம ை � ளி லு ம்  
�ோய்�றி�ள ைற்றும் மீன்�ள 
விநிகயோ�ம் வசய்து வருவதோ�  
கிள்ளோன்  நோடோளுைன்்ற 
உறுப்பினர்  சோர்ல்்ஸ சந்தியோக�ோ  
வ த ரி வி த் த ோ ர் . இ த் தி ட ட ம் 
தற்க்போமதமய வதோற்று கநோய் 
சூழநிமலயில் சுைோர் ஐந்தோயிரம் 
குடும்்பங்�ளுககு ்பயனளிககும் 
என்று எதிர்்போர்க�ப் ்படுகி்றது. 
கைலும் , கிள்ளோன் வோழ 
ைக�ளுககு உதவும் , முயற்சியின் 
வதோடர்சசியோ�, �டந்த 
ஞோயிற்றுககிழமை  சீலியுங்  ைற்றும் 
சூரியோ வ்பணடோைோர் அடுககுைோடி 
குடியிருப்பு ்பகுதி�ளில் �ோய்�றி�ள 
ைற்றும் மீன்�ம்ள விநிகயோ�ம் 
வசய்த வ்போழுது தன் ைனமத 
உமடய மவத்த  �மதயோ�,  ஒரு 
நடுத்தர வயது ைோதுவின்  துயரம்  
இருந்ததோ�   வதரிவித்தோர்.
இந்த வ்பண தன்மனயும்,  
நீரிழிவு கநோயோல் துன்புறும் 
தனது தோமயயும் ்போது�ோக� 
தன் தூக�த்மத தியோ�ம் வசய்து 
இரவில் ்பகுதிகநரைோ� ்போது�ோப்பு 
�ோவலரோ� கவமல வசய்யும் 
நிமலககு தள்ளப் ்படடுள்ளோர்.
இந்த  �ோலக�டடத்தில் 

ஒரு தனியோர் நிறுவன 
கைற்்போர்மவயோ்ளர், உலு 
சிலோங்கூர் ைோவடடத்திலுள்ள 
க�ோலககுபு ்போரு சடடைன்்றத் 
வதோகுதியில் இப்வ்போழுது இந்தியச 
சமூ�த் தமலவர், இந்தியர்�ள 
எமதயும் முமனப்புடன் 
கதடோததும், வோய்ப்பு�ம்ளப் 
்பயன்்படுத்திக வ�ோள்ளோததும் 
நைது ்பலவீனம். நோடடு 
வ்ளர்சசியில் 60 ஆணடு�ள பின் 
தள்ளப்்படடு விடகடோம், இருளில் 
வோழந்து விடகடோம் இனி வரும் 
�ோலைோவது விடியலோ� இருக� 
கவணடும் என்்ற எதிர்்போர்ப்ம்ப 
வவளியிடடோர்.
அவர் அரசோங்�ம் வழங்கும் வோய்ப்பு 
குறித்து நம் சமுதோயத்துடன் 
்பகிர்ந்துவ�ோள்ள கவணடும்.. 
இன்று சிலோங்கூர் ைோநில 
அரசோங்�ம் வழங்கும் எணணற்்ற 

அரசாங்ைம் உ்ணவு வினல உயர்னவ ைட்டுப்படுத்த சவண்டும்

அப்வ்பணணின் வருைோனம் 
்போதியோ� கும்றக�ப் 
்படடிருந்தோலும், அவருமடய 
தோயின் சிகிசமச வசலவு�ள 
இன்னும் அதி�ைோ� இருப்்பதோல், 
அவர்�ள ஒரு நோம்ளககு ஒரு 
கவம்ள ைடடுகை வவறும் 
கசோறு ைற்றும் �ோய்�றி�ளுடன் 
சோப்பிடுவதோ�வும், சில 
கநரங்�ளில்  இருவரும் 
வயிற்ம்றக �டடி வோழ கவணடிய 
சூழநிமல  ஏற்்படுவதும் உணடு 
என்்றோர். இவர் ைடடுமின்றி  
க�ோவிட 19  வதோற்றுகநோய் 
�ோல�டடத்தில்    வ்பரும்்போலோன 
ஏமழக குடும்்பங்�ள, 
க வ ம ல யி ழ ந் த வ ர் � ள , 

ஓய்வு வ்பற்்றவர்�ளும் இகத 
க்போன்்ற சிரைங்�ம்ள எதிர் 
வ�ோணடுள்ளனர். அதோவது சை 
சீரற்்ற உணவு�ம்ளகய நம்பிவோழ 
கவணடியுள்ளது.�ோய்�றி�ள, 
இம்றசசி, மீன் க்போன்்ற ஊடடசசத்து 
நிம்றந்த உணவிலிருந்து 
விடு்படடு அ்ளவுககு அதி�ைோன 
� ோ ர் க ்ப ோ ம ஹ ட க ர ட டு � ள 
அல்லது ைோவுசசத்து  வ�ோணட  
உணவு�ம்ள உடவ�ோளளும் 
நிமலககு  தள்ளப் ்படடுள்ளனர். 
இதற்கு ,  சத்தோன உணவு�ளின் 
உயர்ந்த விமல�க்ள �ோரணம் 
என்்றோர்  அவர்.வநருக�டியோன 
இந்த �ோல�டடத்தில், 
அடிப்்பமட உணவு�ளின் 

விமலமய அரசோங்�ம் 
�டடுப்்படுத்த கவணடும்,  
வர்த்த�ர்�ள விருப்்பப்்படி 
விமலமய உயர்த்துவமதத் 
தடுக� வ்போறுப்பில் இருககும் 
அதி�ோரி�ள  கரோந்துப் ்பணி�ம்ள 
அதி�ரிக� கவணடும்  என்று,  
்பலமும்ற  தோன் அரசோங்�த்திற்கு 
கவணடுக�ோள விடுத்துள்ளதோ�  
அவர் வதரிவித்தோர்.
நீணட �ோல தீர்வோ�,  சமூ�த்தில் 
கைகலோங்கி வ்ளர்ந்து வரும் 
சைத்துவமின்மைமய நிவர்த்தி 
வசய்ய கவணடும். அதற்கு 
ஆழைோன ைற்றும் மி�வும் 
்பயனுள்ள சமூ� ்போது�ோப்புக 
வ�ோளம��ம்ள அைலுககு 
வ�ோணடு வர கவணடும். 
உதோரணைோ�, அரசோங்�ம் 
ஏமழ�ளுககு உணவு ்பற்று 
சீடடு�ம்ள விநிகயோகிக�லோம். 
இது  அவர்�ளின் உணமவ 
மி�வும் நிமலயோன, சத்தோன 
ைற்றும் ்போது�ோப்்போன உணவு 
உடவ�ோளளும் சூழநிமலககு  
வ�ோணடு வரமுடியும்.
பிரதைர் வைோகிதீனின் பின் 
அரசோங்�ம் இப்வ்போழுகத, கைற்்படி 
குற்்றசசோடடு�ம்ளம  �ம்ளய  
்போடு ்பட கவணடும். அதன்  
தி்றமைமய நிரூபிக� கவணடும்  
என்று சவோல் விடடோர் அவர்.

இந்தியச் சமூைத் தனலவர் சைாலக்குபு பாரு சதாகுதி
ைக�ள நலன் திடடங்�ள குறித்து 
நம் சமுதோயம் வதரிந்துவ�ோள்ள 
உதவுவகத வ்பரிய கசமவ 
என்்றோர். 
சிலோங்கூர் ைோநில, ைக�ள நலன் 
திடடங்�ள குறித்த த�வல்�ள 
ைற்றுமின்றி, ்பதிவு�ம்ளக கூடத் 
தி்றன் க்பசி�ளின் வழியோ�ச வசய்ய 
முடியும் என்கி்றோர். அத்திடடங்�ள 
குறித்து முதியவர்�ள ைற்றும் 
ம�ப்க்பசி இல்லோதவர்�ளுககுப் 
்பதிவிற்கு உதவுவதும் ஒரு 
கசமவத்தோன் என்்றோர். 
தன்னோல் இயலோத ்பணி ைற்றும் 
அதி� முமனப்பு �ோடட கவணடிய 
விவ�ோரங்�ளுககுச சடடைன்்ற 
உறுப்பினரின் அலுவல�ம் 
ைற்றும் ைோநில  ஆடசிககுழு 
உறுப்பினருங்கூட உதவி 
வருவதோ�க கூறினர். 
சிலோங்கூர் அரசின் ்பல ைக�ள 
நலத் திடடங்�ம்ள வரிமச 
்படுத்திய திரு. ்போலசசந்தர், ்பல 
முதியவர்�ளுககுச சமு� நல 
இலோக�ோவின் வழியும் உதவி�ள 
கிமடக� ஏற்்போடு வசய்துள்ளதுடன். 
ைோநில அரசோங்�ம்  
ஆணடுகதோறும் ஆலயங்�ள 
ைற்றும் தமிழப்்பளளி�ளுககு 
வழங்கும் ைோனியங்�ள குறித்த 
த�வல்�ம்ள, கதமவப்்படும் 

தரப்பினருககு வழங்குவதும், 
ைோனியங்�ம்ளப் வ்பறுவதில் 
சிரைத்மத எதிர்கநோககு்பவர்�ளுககு 
உதவுவதோ�வும் கூறினோர். 
சமீ்பத்தில் ஒரு இந்து ஆலயம் 
அ�ற்்றப்்படும் ஆ்பத்திலிருந்தது 
ைோவடட நில அலுவல� 
உதவியுடன், ஆலயம் வதோடர்ந்து 
நிமல நிறுத்தப்்படடதோ�க 
கூறினோர்.  இப்வ்போழுது சடடைன்்ற 
உறுப்பினர் உதவியுடன் அந்த 
ஆலயத்மதத் வதோடர்ந்து நிமல 
நிறுத்த நடவடிகம� எடுத்து 
வருவதோ�வும் கூறினோர்.

இந்தியர்ைள் எதிர்சநாக்கும் 
சவால்ைள்,

தனித்து வோழும் தோய்ைோர்�ள 
– இதற்கு முககியக �ோரணம், 
வ்பற்க்றோர் \ குடும்்பத்தோர் 
சம்ைதைற்்ற திருைணம்.
�ணவர்�ள குற்்றசவசயலில் 
ஈடு்படடுச சிம்றயிலிருப்்பது, 
திருைணைோன ஆண�ள முதல் 
ைமனவி பிளம்ள�ம்ளக 
ம�விடடு இரணடோம், 
மூன்்றோம் ைமனவி�ம்ள 
எடுத்துகவ�ோளவது. 
வதோகுதியில் தனித்து வோழும் 
தோய்ைோர்�ளுககு அதி� உதவி 

கதமவப்்படுகி்றது.
1. வீடடு வோடம� 2. உணவு, 
3. பிளம்ள�ளின் �ல்வி, 4. 
மின்சோரம் \ நீர் �டடணம்.,    
சமுதோயம் ஒன்று்படடுக �வனிக� 
கவணடிய இன்னுவைோரு 
பிரசசமன, கதோடடப்பு்றங்�ளில் 
ம�விடப்்படட முன்னோல் 
ஊழியர்�ளின்  இடு�ோடு�ள, 
அதற்கு  அப்்பகுதியில் வோழந்த 
முன்னோல் வதோழிலோ்ளர்�ள, 
அல்லது இ்றந்த உ்றவினர்�ம்ளத் 
கதோடடங்�ளில்  அடக�ம் 
வசய்தவர்�ள முன் வந்தோல், 
ஒன்று கூடி நடவடிகம� 
எடுத்தோல் அந்த இடு�ோடு�ம்ளக 
�ோப்்போற்்றலோம் என்்றோர்.
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இ்ஸ�ந்தோர் புத்ரி - இவ்வோணடு 
ஜூமல ைோதம் வதோடங்கும் 
என எதிர்்போர்க�ப்்படும் 
கதோககிகயோ 2020 ஒலிம்பிக 
க்போடடிககு 68 ஆடடக�ோரர்�ள 
கதர்வு வ்பறுவர் என 
எதிர்்போர்க�ப்்படுகி்றது. அவர்�ளில் 
்போரோ ஒலிம்பிக எனப்்படும் 
ைோற்றுத் தி்றனோளி�ளுக�ோன 
க்போடடியில் ்பங்க�ற்கும் 
35 விம்ளயோடடோ்ளர்�ளும் 
அடங்குவர்.தற்க்போது வமர 12 
விம்ளயோடடோ்ளர்�ளும் 14 ைோற்றுத் 
தி்றனோளி விம்ளயோடடோ்ளர்�ளும்  
உலகின் அந்த  மி�ப்வ்பரிய 
க்போடடி விம்ளயோடடுககு 
கதர்ந்வதடுக�ப்்படடுள்ளதோ� 
ைகலசிய விம்ளயோடடு ைன்்றத்தின் 
(எம்.எ்ஸ.என்.) நிர்வோ� 
இயககுநர் டத்கதோ அ�ைது 

சதாக்கிசயா ஒலிம்பிக் சபாட்டிக்கு 68 வினளயாட்டாளர்ைள் 
சதர்வு சபறுர் எம்.எஸ்.என். நம்பிக்னை

ஷ்போவி இ்ஸைோயில் கூறினோர்.
ைகலசிய வ்போது பூப்்பந்து க்போடடி 
ைற்றும் 2021 உல�க கிணண 
நீசசல் க்போடடி வோயிலோ� கைலும் 
அதி�ைோன விம்ளயோடடோர்�ள 
அப்க்போடடிககு கதர்வு வ்பறும் 
நிமலயில் உள்ளனர் என்்றோர் 

அவர். ஒலிம்பிக க்போடடிககு 
33 விம்ளயோடடோ்ளர்�ள 
கதர்வு வ்பறுவர் என்்பது 
எங்�ளின் நம்பிகம�யோகும். 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ள 
கதர்வோன ்பல க்போடடி�ள 
ரத்து வசய்யப்்படடுள்ளன. 

க�ோப்புப் படம்

ஆறு பூப்பந்து வினளயாட்டாளர்ைளுக்கு 
சைாவிட்-19 சநாயத் சதாறறு உறுதி

சிலாங்கூரிலு         வினளயாட்டாளர்ைளுக்கு 

உதவ 150,000 சவள்ளி ஒதுக்கீடு

க�ோலோலம்பூர் -  ைகலசிய 
க்படமிணடன் அ�ோடமியில் 
உள்ள ஆறு பூப்்பந்து 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ளு க கு 

க�ோலோலம்பூர் – சிலோங்கூரிலுள்ள 
இன்னோள ைற்றும் முன்னோள 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ளு க கு 
சத்துணவு வழங்கும் திடடத்திற்�ோ� 
ைோநில அரசு 150,279 வவளளிமய 
ஒதுககீடு வசய்துள்ளது.
புகரோடடின், மவடடமின் சோர்ந்த 
உணவு�ம்ளயும் ஊடடசசத்து 
்போனங்�ம்ளயும் வழங்கும் 
இத்திடடத்தின் மூலம் சுைோர் 
500 விம்ளயோடடோ்ளர்�ள 
்பயனமடந்துள்ளதோ� இ்ளம் 
தமலமும்றயினர் ைற்றும் 

க�ோவிட-19 கநோய்த் வதோற்று 
உள்ளமத ைகலசிய பூப்்பந்து 
சங்�ம் (பி.ஏ.எம்.) 
உறுதிப்்படுத்தியுள்ளது.

அந்த அறுவரும் கநோய்த் 
வதோற்றுக�ோன எந்த அறிகுறிமயயும் 
வ � ோ ண டி ரு க � வி ல் ம ல 
என்்பகதோடு அவர்�ள தனிமைப்
்படுத்தப்்படடிருப்்பதோ�வும் அந்த 
சங்�ம் கூறியது.இவ்விவ�ோரம் 
வதோடர்பில் சு�ோதோர அமைசசு, 
கதசிய விம்ளயோடடு ைன்்றம், 
கதசிய விம்ளயோடடு �ழ�ம் 
ஆகிய அமைப்பு�ள வழங்கிய 
ஆகலோசமனயின் க்பரில் 
புககிட கியோரோவிலுள்ள அந்த 
அ�ோடமியில் தங்கியிருககும் 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ள , 
்பயிற்றுநர்�ள, அதி�ோரி�ள 
உள்பட 91 க்பர் மீது 

விம்ளயோடடுத் தும்றக�ோன 
ைோநில ஆடசிககுழு உறுப்பினர் 
ம�ருடின் ஓத்ைோன் கூறினோர்.
க�ோவிட-19 வ்பருந்வதோற்றினோல் 
வ்பரும் சவோல்�ம்ள 
எதிர்கநோககியுள்ள இன்னோள 
ைற்றும் முன்னோள 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ளி ன் 
சுமைமயக கும்றககும் கநோககில் 
இத்திடடம் அைல்்படுத்தப்்படுவதோ� 
அவர் வசோன்னோர்.தற்க்போது 
விம்ளயோடடு நடவடிகம��ளில் 
ஈடு்படோத க்போதிலும் ்பயிற்சி�ம்ள 

வழக�ம் க்போல் உற்சோத்துடன் 
கைற்வ�ோளவதற்கு ஏதுவோ� 
அவர்�ளுககு தன்முமனப்பு 
்பயிற்சி�ளும் ைகனோதிடத்மத 
அ தி � ரி ப் ்ப த ற் � ோ ன 
ந ட வ டி க ம � � ளு ம் 
க ை ற் வ � ோ ள ்ள ப் ்ப டு கின் ்றன 
என்்றோர் அவர். இங்குள்ள 
புககிட கியோரோவில் நமடவ்பற்்ற 
கதசிய விம்ளயோடடோ்ளர் நல 
வோரியத்தின் அலுவல�த்தில் 
வி ம ்ள ய ோ ட ட ோ ்ள ர் � ளு க கு 
சத்துணவு வழங்கும் நி�ழவுககு 
தமலமைகயற்்றப் பின்னர் 
வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் அவர் 
இதமனத் வதரிவித்தோர்.
சுகைோ எனப்்படும் ைகலசிய 

விம்ளயோடடுப் க்போடடியில் 
சிலோங்கூமர பிரதிநிதித்து 
�லந்து வ�ோணடவர்�ள ைற்றும் 
ைோநிலத்தின் விம்ளயோடடுத் 
தும்றககு அ்ளப்்பரிய ்பங்கிமன 
ஆற்றியவர்�ள இந்த சத்துணவுத் 
திடடத்தில் ்பங்க�ற்� வோய்ப்பு 
வழங்�ப்்படுவதோ� அவர் கைலும் 
வசோன்னோர்.

க�ோவிட-19 ்பரிகசோதமன 
கைற்வ�ோள்ளப்்படடது.எனினும், 
அசகசோதமனயில் யோருககும் 
கநோய்த் வதோற்றுக�ோன அறிகுறி 
வதன்்படவில்மல என்்பது உறுதி 
வசய்யப்்படடது என்று அது 
கைலும் வதரிவித்தது.ைகலசிய 
விம்ளயோடடு அ�டோமி முழுவதும் 
கிருமி நோசினி வதளிககும் 
்பணி �டந்த வவளளிககிழமை 
கைற்வ�ோள்ளப்்படட கவம்ளயில் 
த னி ம ை ப் ்ப டு த் து த ம ல 
மையைோ� வ�ோணட ்பயிற்சி 
நடவடிகம��ள தற்க்போது 
கைற்வ�ோள்ளப்்படுகின்்றன,்பளளி 
நடவடிகம��ள யோவும் இன்னும் 
சில நோட�ளுககு இயங்�மல 
வோயிலோ� கைற்வ�ோள்ளப்்படும் 
என்று பூப்்பந்து சங்�ம் வவளியிடட 
அறிகம� வதரிவித்தது.

்போரோ ஒலிம்பிக க்போடடிமயப் 
வ்போறுத்தவமர வரும் ஜூன் 
ைோதம் நமடவ்பறும் இறுதித் 
கதர்மவ வ்போறுத்து 35 க்பர் 
வமர ்பங்க�ற்� முடியும் என 
எதிர்்போர்ககிக்றோம்  என்று அவர் 
வசோன்னோர். ‘2020 கரோட டு 
கதோககிகயோ‘ ஆதரவு ்பயணத்மத 
வ�ோடியமசத்து  வதோடககி மவத்தப் 
பின்னர்  வசய்தியோ்ளர்�ளிடம் 
அவர் இதமனத் வதரிவித்தோர். 
இந்நி�ழவில் கஜோகூர் ைோநில 
சுற்றுலோ ைற்றும் விம்ளயோடடுத் 
தும்றக�ோன ஆடசிககுழு 
உறுப்பினர் டத்கதோ ஓன் ஹபி்ஸ 
�சோலியும் �லந்து வ�ோணடோர்.
இதனிமடகய, ஒலிம்பிக 
க்போடடிககு வவற்றி�ரைோ� 
கதர்வு வ்பறும் கஜோகூர் 
விம்ளயோடடோ்ளர்�ளுககு 5,000 
வவளளி ஊக�த் வதோம� 
வழங்�ப்்படும் என்று ஓன் ஹபி்ஸ  
வசோன்னோர்.

ள்ள


