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சிலராஙகூர பள்ளிகேளுக்கு விண்வில் 
மரானியம்

பக்கம் 5 பக்கம் 14பக்கம் 7
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சிலாங்கூர் ஆலயங்்களுககு 

மானியம் ஷா ஆலம் - சிலாங்கூரிலுள்ள 160 ஆலயங்்களுக்கு 17 லட்சம் வெளளியய 
மாநில அரசு மானியமா்க ெழங்கியுள்ளது. முஸ்லீம் அலலாத ெழிபாடடுத் 
தலங்்களுக்்கா்க இவொண்டில ஒதுக்்கபபட்ட மானியத்தின் கீழ் அந்நிதி 
ெழங்்கபபடுகிறது. இந்த மானியத் வதாய்க இவொண்டு ஏபரல மாதம் 
வதா்டங்கி ்கட்டங் ்கட்டமா்க ெழங்்கபபடுெதா்க சிலாங்கூர் மாநில 
வபௌத்தம், கிறிஸ்துெ, இந்து, சீக்கிய மற்றும் ததா ்சமயங்்களுக்்கான சிறபபு 
வ்சயலகுழுவின் (லீமாஸ்) இயைத் தயலெர் வீ. ்கைபதி ராவ கூறினார். முதல 
்கட்டமா்க 63 ஆலயங்்களுக்கு 630,000 வெளளி ெழங்்கபபட்ட தெய்ளயில 
இரண்்டாம் ்கட்டமா்க 43 ஆலயங்்களுக்கு 393,000 வெளளி ெழங்்கபபட்டதா்க 
அெர் வதரிவித்தார். இத்திட்டத்தின் இறுதிக் ்கட்ட நிதியளிபபு நி்கழ்வு 
அடுத்த ொரம் நய்டவபறவுள்ளது. அந்நி்கழ்வில 54 ஆலயங்்களுக்கு 700,000 
வெளளி மானியமா்க ெழங்்கபபடும் என்று இங்குள்ள மாநில அரசு தயலயமச் 
வ்சயல்கத்தில நய்டவபற்ற வ்சய்தியா்ளர் கூட்டத்தில அெர் கூறினார். இந்த 
மானியத்தின் ெழி தங்்கள ெட்டாரத்தில ்சமய மற்றும் ்சமூ்க ந்டெடிக்ய்க்கய்ள 
குறிபபா்க த்காவிட-19 வபருந்வதாற்றினால பாதிக்்கபபட்டெர்்களுக்்கான 
உதவித் திட்டங்்கய்ள ஆலயங்்க்ளால தமற்வ்காள்ள முடியும் என்று அெர் 
வதரிவித்தார். அயனத்து ்சமயத்தினருக்கு மாநில அரசு ஆண்டுததாறும் 
மானியங்்கய்ள ெழங்கி ெருகிறது. ஆ்கதெ, முஸ்லீம் அலலாததாரி்டம் 
மாநில அரசு பரிவு ்காட்டவிலயல என குற்றஞ்சாடடுெதற்கு எந்த 
்காரைமும் இலயல என்றார் அெர். ்க்டந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வதா்டங்கி 
முஸ்லீம் அலலாத ெழிபாடடுத் தலங்்களுக்கு ஆண்டுததாறும் பத்து லட்சம் 
வெளளிக்கும் தமற்பட்டத் வதாய்க மானியமா்க ெழங்்கபபடடு ெருகிறது. 
இனங்்களுக்கிய்டயய ்சமத்துெத்யத ்கய்டபிடிக்கும் மாநில அரசின் 
வ்காளய்கயய இது பிரதிபலிக்கிறது என அெர்  தமலும் வதரிவித்தார்.

ஷா ஆலம் – ெழிபாடடுத் தலங்்கய்ள நிர்மாணிக்்க விரும்பும் தரபபினர் அதற்்கான அனுமதியய 
ஊராடசி மன்றங்்களி்டமிருந்து முயறயா்கப வபற தெண்டும் என்று ெலியுறுத்தபபடடுள்ளனர். 
இத்தய்கய ந்டெடிக்ய்கயின் ெழி ததயெயற்ற பிரச்யன்கள எதிர்்காலத்தில எழுெயத 
தவிர்க்்க முடியும் என்று லீமாஸ் எனபபடும் வபௌத்த, கிறிஸ்துெ, இந்து, சீக்கிய மற்றும் 
ததா ்சமய சிறபபு வ்சயலகுழுவின் இயைத் தயலெர் வீ.்கைபதி ராவ கூறினார். 
்சட்டவிதராதமா்க ஆலயங்்கள ்கட்டபபடும் பட்சத்தில அெற்யற உய்டபபது உளளிட்ட 
்கடும் ந்டெடிக்ய்க்கய்ள எதிர்தநாக்்க தெண்டிய சூழ்நியல ஏற்ப்டலாம். இதனால தமலும் 
்கடுயமயான சிக்்கல்கள உண்்டாகும் என்று ்சமூ்க நலன், வதாழிலா்ளர் மற்றும் பரிவுமிக்்க 
அர்சாங்்கத் துயறக்்கான ஆடசிக்குழு உறுபபினருமான அெர் வதரிவித்தார். ஆலயங்்கய்ள 
நிர்மாணிபபதற்கு முன்னர் அதன் திட்டமி்டல வதா்டர்பா்க விண்ைபபம் வ்சய்ெது ்கட்டாய 
நிபந்தயனயாகும் எனக் கூறிய அெர், இது நீண்்ட்கால அடிபபய்டயில உத்தரொதம் 
அளிக்்கக் கூடியது என்பதால ஊராடசி மன்றங்்களின் நிபந்தயன்கய்ள ்கட்டாயம் ்கய்டபிடிக்்க தெண்டும் என்றார். அங்கீ்காரம் வபற்ற 
ஆலயங்்கய்ள அர்சாங்்க பதிதெடடில இ்டம் வபறச் வ்சய்ய முடியும். மாநில அரசு இதுெயர சுமார் 300 ஆலயங்்கய்ள ஆர்ஜிதம் வ்சய்துள்ளது 
என்று மாநில அரசு தயலயமச் வ்சயல்கத்தில நய்டவபற்ற வ்சய்தியா்ளர் கூட்டத்தில அெர் வதரிவித்தார். ஆலயங்்கய்ள சிறிய அ்ளவில 
நிர்மாணிக்கும்படி அயனத்து தரபபினயரயும் த்கடடுக் வ்காண்்ட அெர், இதன் ெழி குயறந்த வ்சலவில ஆலயத்யத நிர்மாணிக்்க முடியும் 
என்பததாடு நிர்ொ்கச் வ்சலவினங்்கய்ளயும் ்கடடுபபடுத்த முடியும் என்றார்.

புதிய மின்சுடலல்கள்
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ஷா ஆலம் – சிலாங்கூர் 
டியூஷன் ராக்ாட் (பி.டி.ஆர்.
எஸ்.) திட்்டத்தில் பங்்கேற்றுள்ள 
சுமார் 7,000 மாணவர்கேள 
இம்மாத இறுதியில் இலவச 
இணண்ச் ்சணவககோன சிம் 
கோர்டுகேண்ளப் பபறுவர். இதன் 
வழி அம்மாணவர்கேள ஓராண்டு 
கோலத்திற்கு இலவச இணண்ச் 
்சணவண் பபறுவதற்குரி் 
வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று எம்.
பி.ஐ. எனப்படும் மந்திரி 
புசார் கேழகேத்தின் நிறுவன சமூகே 
கே்டப்பாட்டுப் பிரிவுத் தணலவர் 
அகேமது அஸ்ரி ணைனால் ்�ார் 
கூறினார். இத்திட்்டத்ணத 
அடுத்த மாதம் பதா்டங்குவதற்கு 
முன்னதாகே திட்்டமிட்டிருந்்தாம். 
எனினும், மாணவர்கேள இம்மாத 
இறுதியில் இச்்சணவண்ப் 
பபறுவதற்கு ஏதுவாகே இத்திட்்டத்ணத 
விணரவுபடுத்தும்படி பதாணல 
பதா்டர்பு நிறுவனங்கேண்ளக  ் கேட்டுக 
பகோண்டுள்்ளாம் என்்ார் 
அவர். இம்மாணவர்கேளுககு 
பயிற்சிகேண்ள வழங்கும் 212 
ஆசிரி்ர்கேளுககும் இத்திட்்டத்தின் 
கீழ் இலவச இணண் தரவு ் சணவ 
வழங்கேப்படும்  என்று அவர் 
பசான்னார். மீடி்ா சிலாங்கூர் 
நிறுவனத்தின் விண்ள்ாட்டு 
மற்றும் சமூகே �ல கி்ளப்பிற்கு 100 
உணவுக கூண்டகேண்ள வழங்கி்ப் 
பின்னர் பசய்தி்ா்ளர்கேளி்டம் 
அவர் இதணனத் பதரிவித்தார். 
இத்திட்்டத்தில் பங்கு பப் 
இ்லாமல் ்பானவர்கேள ்மல் 
முண்யீடு பசய்வதற்கு வாய்ப்பு 
வழங்கேப்பட்டுள்ளதால் இந்த 
இணண் தரவு திட்்டத்தில் 
பங்்கேற்கும் பி.டி.ஆர்.எஸ். 
மாணவர்கேளின்  எண்ணிகணகே 
்மலும் அதிகேரிப்பதற்குரி்  
வாய்ப்பு உள்ளதாகே அவர் ் மலும் 
குறிப்பிட்்டார்.மாணவர்கேளுககோன 
்கோட்்டா தீர்ந்து விடும் 
பட்சத்தில் வணிகேர்கேளுககோன 
் கே ா ட் ்ட ா வி லி ரு ந் து 
மாணவர்கேளுககு தரவு ்சணவ 
பகிர்ந்தளிககேப்படும். இத்திட்்டத்தின் 
கீழ் வணிகேர்கேளுககு 17,000 சிம் 
கோர்டுகேள ஒதுககேப்பட்டுள்ளன 
என்்ார் அவர்.

ரவாங் - ்கோவிட்-19 
பபருந்பதாற்றினால் பாதிககேப்பட்்ட 
மககேளின் சிரமங்கேண்ள அறிந்து 
அவர்கேளுககு உரி் உதவிகேண்ள 
வழங்கே ் வண்டும் என்் ் மன்ணம 
தங்கி் சிலாங்கூர் சுல்தானின் 
உத்தரணவ ஏற்று பச்ல்ப்ட 
சட்்ட மன்் உறுப்பினர்கேள 
உறுதி பூண்டுள்ளனர். 
உதவி ்தணவப்படும் குண்ந்த 
வருமானம் பபறும் தரப்பினணர 
அண்ட்ா்ளம் கோணும் 
பணியில் கிராமத் தணலவர்கேள 
உளப்ட 50 தன்னார்வலர்கேள 
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகே ரவாங் 
சட்்டமன்் உறுப்பினர் சுவா 
்வய் கி்ாட் பசான்னார்.
�்டமாட்்டக கேட்டுப்பாட்டு ஆணண 
கோரணமாகே பலர் ்வணல 

சுல்தரான் உத்த்வு – உதவிகேள் வதராடரும்

புத்ரா பை்ா - சுங்ணகே 
பசமினி ஆற்று நீரில் துர்�ாற்்ம் 
வீசுவதற்கு கோரணமாகே 
இருந்ததாகே சந்்தகிககேப்படும்  

நீர தூயணமக்்கேடு- வதராழிறசராணலக்கு சிக்கேல்
பதாழிற்சாணலககு எதிராகே 
சிலாங்கூர் மாநில சுற்றுச்சூழல் 
துண் �்டவடிகணகே எடுத்துள்ளது.
பப்ர்னாங்கில் உள்ள 
உணவுப் பபாருள த்ாரிப்ணப 
அடிப்பண்ட்ாகே பகோண்்ட 
அந்த பதாழிற்சாணலண் இரு 
வாரங்கேளுககு மூ்ட உத்தரவு 
பி்ப்பிககேப்பட்டுள்ளதாகே கோசா 
எனப்படும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
நீர் வ்ள அணமச்சு அறிகணகே 
ஒன்றில் கூறி்து. கே்டந்த மாதம் 
31ஆம் ்ததியும் இம்மாதம் 3 
ஆம் ்ததியும் சுங்ணகே பசமினி நீர் 
சுத்திகேரிப்பு ணம்ம் மூ்டப்படுவதற்கு 
கோரணமாகே இருந்தது பதா்டர்பில் 
அந்த பதாழிற்சாணலககு எதிராகே 
சிலாங்கூர் மாநில சுற்றுச்சூழல் 
துண் விசாரணண அறிகணகேண் 
த்ார் பசய்துள்ளதாகே அவவணமச்சு 
குறிப்பிட்்டது. இம்மாதம் 2 மற்றும் 

இழப்புககு ஆ்ளாகியுள்ளணத 
கேருத்தில் பகோண்டு பபாரு்ளாதார 
�்டவடிகணகேகேள மீண்டும் 
பச்ல்ப்ட அனுமதிககேப்பட்்ட 
பி்கும் இத்தணகே் உதவிகேள 
பதா்டரப்படும் என்று அவர் 
கூறினார்.
இந்த �்டமாட்்டக கேட்டுப்பாட்டு 
ஆணண அமலாககே கோலத்தில் 
பதாகுதி மற்றும் அதன் 
சுற்றுவட்்டாரங்கேண்ளச் ்சர்ந்த 
7,000 முதல் 8,000 ்பருககு 
உணவுப் பபாருளகேள 
வ ழ ங் கே ப் ப ட் டு ள ்ள த ா கே 
பண்்டமாரான் சட்்டமன்் 
உறுப்பினர் லி்்ா தக சீ 
பதரிவித்தார்.
ப ப ா து ம க கே ளி ல் 
ஒ வ ப வ ா ரு வ ரு க கு ம் 

3ஆம் ்ததிகேளில் சிலாங்கூர் 
மாநில சுற்றுச்சூழல் துண் 
்மற்பகோண்்ட ்சாதணனயில் 
அந்த உணவுப் பபாருள த்ாரிப்பு 
பதாழிற்சாணல பச்ல்பட்டு  
வந்தது உறுதி பசய்்ப்பட்்ட்தாடு 
அத்ப த ா ழி ற் ச ாணலயிலிருந்து 
பதாழிலி்ல் கேழிவுகேளும் பசமினி 
ஆற்றில் எடுககேப்பட்்ட நீரின் 
மாதிரியும் ்சாதணனககோகே 
ம்லசி் இரசா்ன இலாகோவுககு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகே அது 
பதரிவித்தது. பசமினி ஆற்றில் 
கே்டந்த மாதம் 31 ஆம் ் ததி மற்றும் 
இம்மாதம் 3 ஆம் ்ததிகேளில் 
நீர் மாசுபாடு அண்ட்ா்ளம் 
கோணப்பட்்டணதத் பதா்டர்ந்து 
புத்ரா பை்ா, சிப்பாங், ்கோல 
லங்கோட், உலு லங்கோட் மற்றும் 
பபட்்டாலிங் மாவட்்டங்கேளில் 
உள்ள 563 பகுதிகேளில் நீர் 
விநி்்ாகேத் தண்ட ஏற்பட்்டது.

7,000  மராைவரகேளுக்கு 

இலவச
இணைய த்வு

பவவ்வறு ்தணவகேள 
உள்ளதால் அத்்தணவகேண்ளக 
கேண்்டறிவதற்கோகே தாங்கேள இனி 
வீடு வீ்டாகேச் பசல்லவுள்ளதாகே 
அவர் பதரிவித்தார்.
அ்த சம்ம், வீட்டிலிருந்து கேற்்ல், 
கேற்பித்தல் �்டவடிகணகேகேண்ள 
்மற்பகோளவதில் மாணவர்கேளுககு 
உதவுவதற்கோகே அவர்கேளுககு 
ணகே்்டககே கேணினிகேண்ள வழங்கும் 
�்டவடிகணகேயிலும் தாங்கேள 
ஈடுபட்டு வருவதாகே அவர் 
குறிப்பிட்்டார்.

இதனிண்ட்், மூத்த குடிமககேள 
உளப்ட வசதி குண்ந்த 
தரப்பினருககு சணமத்த உணணவ 
வழங்கும் �்டவடிகணகேகேண்ள 
தாங்கேள முன்பனடுத்துள்ளதாகே 
புககிட் கோசிங் உறுப்பினர் ஆர்.
ராஜீவ கூறினார்.
மூத்த குடிமககேளில் பலர் 
பசாந்தமாகே சணமககே இ்லாத 
நிணலயில் உள்ளனர். இத்தணகே் 
தரப்பினர் பற்றி் தகேவல்கேள 
எங்கேள பதாகுதி ்சணவ 
ணம்த்தி்டம் பதரிவிககேப்படும் 
பட்சத்தில் �ாங்கேள அவர்கேளுககோன 
உணணவ கேண்டகேளில் ஆர்்டர் 
பசய்்வாம். சம்பந்தப்பட்்டவர்கேள 
அங்கு பசன்று உணணவப் 
பபற்றுக பகோள்ளலாம் என்்ார் 
அவர். சட்்டமன்் உறுப்பினர்கேள 
அணனவரும் கே்ளத்தில் இ்ங்கி 
சிரமத்ணத எதிர்்�ாககியிருககும் 
மககேளுககு உரி் உதவிகேண்ள 
வழங்கே ்வண்டும் என்று 
்மன்ணம தங்கி் சுல்தான் 
ஷராபுடின் இட்ரிஸ் ஷா அல்்ாஜ் 
கே்டந்த மாதம் 23 ஆம் ்ததி 
கூறியிருந்தார்.
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2020 ஜனவரி முதல் 2,245 ்கேராடி வவள்ளி 
முதலீடணட சிலராஙகூர வபறறது

சிலாங்கூர் பிப்ரவரியில் க�ாள்முதல் கெயத தடுபபூசியை �ாலம் தாழ்த்திைது ஏன் 
பந்திங் உறுபபினர் க�ள்வி

120,000 சிலாங்கூர் 
கூ வீடு�யை 
நிர்்ாணிக� விண்ணபபம்

ஷா ஆலம்  – இவவாண்டு 
ஆகேஸ்ட் 23 வணர சிலாங்கூர் அரசு 
பமாத்தம் 7,499,702 ்கோவிட் 
-19 தடுப்பூசி மருந்துகேண்ளப் 
பபற்றுள்ளது என்று ்டாக்டர் 
சித்தி மரி்ா மஹ்மூத் கூறுகி்ார். 
பபாது சுகோதாரத்திற்கோன மாநில 
ஆட்சிககுழு உறுப்பிரான அவர்,  
மாநிலம் பிப்ரவரியில் ்தசி் 
்கோவிட் -19 ்�ாய்த்தடுப்பு 
(PICK) பதா்டககேத்தில் 
குண்ந்த எண்ணிகணகேயிலான 
தடுப்பூசிகேண்ளப் பபற்்தாகேக 
கூறினார், பமாத்தம் 52,650 
அ்ளவுகேள. இந்த எண்ணிகணகே 
படிப்படி்ாகே அதிகேரித்தது, ைூணல 
மாதத்தில், சிலாங்கூர் பமாத்தம் 
3,794,800 அ்ளவுகேண்ளப் 
பபற்்து.  “எங்கேளுககு 
வழங்கேப்பட்்ட ்கோவிட் -19 
தடுப்பூசி அ்ளவுகேளின் ஒட்டுபமாத்த 
எண்ணிகணகேயிலிருந்து,
3,364,920 ்்டாஸ் பகோமினார்டி 
( ஃணப ச ர் - ப ்் ாஎன்ப்டக ) 
தடுப்பூசிகேள, 3,874,982 ் ்டாஸ் 
பகோ்ரானாவாக (சி்னாவாக) 
மற்றும் 259,800 ்்டாஸ் 
அஸ்ட்ராபைபனகோ,” என்று அவர் 

சிலாங்கூர் மாநில சட்்டமன்்த்தில் 
கூறினார். இதற்கிண்டயில், மத்தி் 
அரசு, மாநில அரசால் பகோளமுதல் 
பசய்்ப்பட்்ட தடுப்பூசிகேண்ள 
ப்ன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளிககேப் 
பட்டிருந்தால், மாநில அரசின் 
்�ாய்த்தடுப்பு திட்்டம் முன்்ப 
பதா்டங்கியிருககேலாம் என்று 
்டாக்டர் சித்தி மரி்ா கூறினார்.
மாநிலத்தால் வாங்கேப்பட்்ட 
தடுப்பூசிகேண்ளப் பபறுவதில் தாமதம் 
குறித்து பந்திங் மாநில சட்்டமன்் 
உறுப்பினர் லாவ பவங் சானின் 
துணண ்கேளவிககு பதிலளித்த 
அவர், 2.5 மில்லி்ன் ்்டாஸ் 
பிப்ரவரியில் வாங்கேப்பட்்டது, 
ஆனால் ைூன் மாதத்தில் மட்டு்ம 
அது பவளியி்டப் பட்்டது. “பமாத்த 
்்டாஸ் ஏற்கேன்வ எங்கேளுககு 
ஒதுககேப் பட்்டது, ஆனால் 
தடுப்பூசி விநி்்ாகேஸ்தர்கேள 
்தசி் தடுப்பூசி திட்்டம் (பகுதி) 
முடியும் வணர அணத மாநிலத்திற்கு 
வழங்கே அனுமதிககேவில்ணல. 
“�ாங்கேள முன்கூட்டி்் 
ஆரம்பித்திருககேலாம் மற்றும் 
இண்ள் மககேளுககு தடுப்பூசி 
்பாடுவதற்கும் மத்தி் அரசின் 

திட்்டத்ணத நிண்வு பசய்வதற்கும் 
ஒரு கோப்புப்பிரதி்ாகே இருககே 
திட்்டமிட்டிருந்்தாம், ஏபனனில் 
மூன்்ாம் கேட்்டம் (PICK இன்) 
நீண்்ட கோலம் எடுககும் என்பணத 
�ாங்கேள அறி்வாம்,” என்று அவர் 
மூன்்ாவது குறிப்பில் கூறினார்.
்ம முதல் டிசம்பர் வணர �்டத்த 
திட்்டமி்டப்பட்டிருந்த 18 வ்து 
மற்றும் அதற்கு ்மற்பட்்ட வ்து 
வந்தவர்கேளுககு தடுப்பூசி ்பாடும் 
கேட்்டம். “ஒரு்வண்ள �ாம் 
முன்்ப ஆரம்பித்திருந்தால், 
இ்ளம் வ்தினருககு விணரவில் 
தடுப்பூசி ்பா்டப்பட்டிருககேலாம், 
்மலும் எங்கே்ளால் ்கோவிட் -19  
(இண்ள் மககேளிண்ட்் இ்ப்பு 
விகிதம்) குண்ககே முடியும்.” 
சிலாங்கூர் அரசாங்கேம் ைூன் 
மாதத்தில் தனது சிலாங்கூர் தடுப்பூசி 
திட்்டத்ணத (பசல்வாகஸ்) PICK 
ஐ பூர்த்தி பசய்்த் பதா்டங்கி்து.
பசல்வாகஸ் பதாழில் மற்றும் 
பசல்வாகஸ் சமூகே முன்மு்ற்சிகேள 
மூலம் �ான்கு மாதங்கேளில் 
1.25 மில்லி்ன் மககேளுககு 
முழுணம்ாகே தடுப்பூசி ் பாடுவணத 
இலககோகேக பகோண்்ட ்கோவிட் 
-19 தடுப்பூசி பவளியீட்டிற்கோகே 
அரசு 2.5 மில்லி்ன் அ்ளவுகேண்ள 
வாங்கி்து.

ஷா ஆலம் - கே்டந்தாண்டு 
ைனவரி முதல் தற்்பாது வணர 
441 பதாழிற்சாணலத் துண் 
வாயிலாகே  2,245 ்கோடி 
பவளளி மதிப்பிலான முதலீட்ண்ட 
சிலாங்கூர் மாநிலம் பபற்்து. 
அவற்றில் 1,043 ்கோடி பவளளி 
முதலீடு உள�ாட்டிலிருந்தும் 
1,202 ்கோடி பவளளி 
முதலீடு பவளி�ாடுகேளிலிருந்தும் 

பப்ப்பட்்டதாகே முதலீடு, வர்த்தகேம் 
மற்றும் பதாழில்துண்ககோன மாநில  
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ்டத்்தா 
பதங் சாங் கிம் பதரிவித்தார். 
இந்த முதலீடுகேளின் வாயிலாகே 
27,491 ்வணல வாய்ப்புகேள 
ஏற்படுத்தப்பட்்டதாகே மாநில 
சட்்டமன்்த்தில் அவர் கூறினார்.
சிலாங்கூரில் முதலீடு 
பசய்வதற்குரி் �ம்பிகணகேண் 

முதலீட்்டா்ளர்கேள மத்தியில் 
ஏற்படுத்துவதற்கோகே இன்பவஸ்ட் 
சிலாங்கூர் அணமப்பின் 
வாயிலாகே பல்்வறு திட்்டங்கேள 
்மற்பகோள்ளப்படுகின்்ன என்று 
அவர் பசான்னார். இவவாண்டு 
ைனவரி முதல் ைூணல 
வணரயிலான கோலககேட்்டத்தில் 
முதலீட்ண்ட ஊககுவிப்பதற்கோன 
�்டவடிகணகேகேண்ள நிணலககுழுவின் 
வாயிலாகே மாநில அரசு 
்மற்பகோண்்டது என அவர் 
பதரிவித்தார். கே்டந்தாண்டு 
ைனவரி முதல் தற்்பாது வணர 
மாநிலத்தில் பசய்்ப்பட்டுள்ள 
முதலீடுகேள பதா்டர்பில் உலு 
பபர்ணம் உறுப்பினர் ்டத்்தா 
்ராஸ்ன் ்சா்ார் எழுப்பி் 
்கேளவிககு பதிலளிகணகேயில்  
அவர் இவவாறு கூறினார். 
்கோவிட்-19 பபருந்பதாற்று 
கோரணமாகே பவளி�ாடுகேளுககுச் 
பசல்வதற்கோன தண்ட இன்னும் 
அமலில் உள்ள ்பாதிலும் 
மாநிலத்தில் முதலீடு பசய்வதில் 
ஆர்வம் பகோண்்ட பவளி�ாட்டு 
முதலீட்்டா்ளர்கேளு்டன் இ்ங்கேணல 
வாயிலாகே ்பச்சு �்டத்தும் 
�்டவடிகணகேயில் இன்பவஸ்ட் 
சிலாங்கூர் ஈடுபட்டு வருகி்து 
என்்ார் அவர்.

ள்ள

ஷா ஆலம் - இவவாண்டில் 
120,000 சிலாங்கூர் கூ 
வீடுகேண்ள நிரமாணிப்பதற்கோன 
விண்ணப்பங்கேண்ள  சிலாங்கூர் 
மாநில அரசு பபற்்தாகே 
வீ்டணமப்புத் துண்ககோன 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ் ராட்சி்ா 
இஸ்மாயில் கூறினார்.
அவற்றில் 60,000 வீடுகேண்ள 
நிர்மாணிப்பதற்கு சிலாங்கூர் மாநில 
வீ்டணமப்பு மற்றும் பசாத்துண்டணம 
வாரி்ம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள 
்வண்ளயில் 20,000 வீடுகேள 
கிள்ளான் பள்ளத்தாககு பகுதியில் 
தற்்பாது நிர்மாணிககேப்பட்டு 
வருவதாகே அவர் பசான்னார்.
கேட்டுமானத் துண் பச்ல்படுவதற்கு 
அணனத்துலகே வாணிகே மற்றும் 
பதாழிலி்ல் அணமச்சு தாமதமாகே 
அனுமதி வழங்கி் கோரணத்தால் 
சிலாங்கூர் கூ வீ்டணமப்புத் 
திட்்டத்ணத பதா்டர்வதில் தாமதம் 
ஏற்பட்்டதாகே அவர் பதரிவித்தார்.
எனினும், இத்திட்்டம் சீராகே 
�ண்டபபறுவணத உறுதி 
பசய்வதற்கோன அணனத்து 
�்டவடிகணகேகேண்ளயும் தாங்கேள 
்மற்பகோள்ளவுள்ளதாகே அவர் 
குறிப்பிட்்டார்.
இன்று ண்க்கோமில் உள்ள 
மககேள குடியிருப்பு திட்்ட (பி.
பி.ஆர்.) பகுதியில் மககேள 
�ட்பு்வு சந்ணதத் திட்்டத்ணத 
பதா்டககி ணவத்தப் பின்னர் 
பசய்தி்ா்ளர்கேளி்டம் அவர் 
இதணனத் பதரிவித்தார்.
நிர்ணயிககேப்பட்்ட கோலத்திற்குள 
வீடுகேள கேட்டி முடிககேப்படுவணத 
உறுதி பசய்வதற்கோகே ்வணல 
்�ரத்திற்கு அப்பாலும் கேட்டுமானப் 
பணிகேண்ள ்மற்பகோள்ள பல 
்மம்பாட்்டா்ளர்கேள தங்கேளி்டம் 
விண்ணப்பி த் துள்ள த ா கே வு ம் 
்ராட்சி்ா பசான்னார்.
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்கேரால லஙகேராட உத்தரா்ரா பராதுகேராக்கேப்படட வனத்தின்
46 விழுக்கேராடடுப் பகுதி நிணல நிறுத்தப்படும்

ஷா ஆலம் – ்கோல லங்கோட் 
உத்தாரா பாதுகோககேப்பட்்ட 
வனத்தின் 46 விழுககோட்டுப் 
பகுதிண் சிலாங்கூர் மாநில 
அரசு  நிரந்தர வனப்பகுதி்ாகே 
பதா்டர்ந்து நிணல நிறுத்தும். அந்த 
பாதுகோககேப்பட்்ட வனப்பகுதியின் 
1,326.33 ஏககேர் பகுதிண் 
மட்டு்ம ்மம்பாட்டு நிலமாகே 
தகுதி மாற்்ம் பசய்் கே்டந்த ்ம 
மாதம் 19 ஆம் ்ததி �ண்டபபற்் 
மாநில ஆட்சிககுழு கூட்்டத்தில் 
அங்கீகேரிககேப்பட்்டது என்று  மாநில 
வன இலாகோவின் இ்ககு�ர் 

்டத்்தா அகேமது ஃபாட்சில் அப்துல் 
மஜிட் கூறினார். இந்த நிலத்திற்கு 
மாற்்ாகே இரு பவவ்வறு 
இ்டங்கேளில் 1,436 ஏககேர் நிலத்ணத 
பாதுகோககேப்பட்்ட வனப்பகுதி்ாகே 
ஒதுககுவதற்கும் அங்கீகோரம் 
தரப்பட்்டதாகே அவர் பசான்னார். 
சபாக பபர்ணம் மாவட்்டத்தில் 
சுங்ணகே பாஞசாங்கில் 762.29 
ஏககேர் நிலமும் ்கோல லங்கோட் 
மாவட்்டத்தின் புககிட் பு்ராகோ 
பகுதியில் 557.86 ஏககேர் நிலமும் 
உலு சிலாங்கூர், அம்பாங் 
பபச்சா துணண மாவட்்டத்தின் 
பூ்லா பதலுர் பகுதியில் 516.40 
ஏககேர் நிலமும் இந்்�ாககேத்திற்கோகே 
ஒதுககேப்பட்்டது என்்ார் அவர்.
அ்த சம்ம் ்கோல லங்கோட் 
உத்தாரா பாதுகோககேப்பட்்ட 
வனப்பகுதியில் எஞசியுள்ள 46 
விழுககோட்டு பகுதிண் மாநில 
அரசு பதா்டர்ந்து  பாதுகோககேப்பட்்ட 
பகுதி்ாகே நிணல நிறுத்தி 
வருவதாகேவும் அவர் குறிப்பிட்்டார்.
வீ்டணமப்பு உளளிட்்ட கேலணவ்ான 
்மம்பாட்டுத் திட்்டங்கேளுககோகே 
்கோல லங்கோட் உத்தாரா 
பாதுகோககேப்பட்்ட வனப்பகுதியின் 
ஒரு பகுதிண் ப்ன்படுத்துவது 
பதா்டர்பான அறிவிப்ணப மாநில 
அரசு கே்டந்த பிப்ரவரி மாதம் 5 
ஆம் ்ததி பவளியிட்்டது.

மக்கேளுக்கு சுத்தமரான குடிநீ்ளிக்கே பல்்வறு
திடடஙகேணள மராநில அ்சு ்மறவகேராண்டுள்ளது

ஷா ஆலம் - ்கோல லங்கோட் 
உத்தாரா பாதுகோககேப்பட்்ட 
வனப்பகுதிண் தகுதி மாற்்ம் 
பசய்வது பதா்டர்பான பரிந்துணர 
மீது பபாது விசாரணணககுழு 
ஓராண்டிற்கும் ்மல் விசாரணண 
் ம ற் ப கே ா ண் ்ட து . இ ந் த 
விசாரணணயின்  ் பாது பப்ப்பட்்ட 
அணனத்து ஆ்ட்சபங்கேளும் 
ஒன்று திரட்்டப்பட்டு ்மல் 

மாதம் 14ஆம் ்ததி பபற்்தாகே 
அவர் பசான்னார். பபாது 
விசாரணண �்டத்தப்ப்ட ் வண்டும் 
என்் நிபந்தணனயு்டன், 
பாதுகோககேப்பட்்ட நிரந்தர 
வனப்பகுதிண் பபாரு்ளாதார 
்�ாககேத்திற்கோகே  தகுதி மாற்்ம் 
பசய்் 1985 ஆம் ஆண்டு 
(2011இல் திருத்தப்பட்்டது) 
சிலாங்கூர் மாநில வனச் சட்்டத்தின் 
11 பிரிவு வணகே பசய்கி்து என்று 
அவர் கூறினார். தகுதி மாற்்ம் 
பசய்்ப்படும் பாதுகோககேப்பட்்ட 
வனப்பகுதியின் சூழி்ல் 
முண்ககும் பரப்ப்ளவுககும் 
இணண்ான அல்லது அணத வி்ட 
சி்ந்த நிலம் மாற்று வனப்பகுதி்ாகே 
வழங்கேப்ப்ட ்வண்டும் என்று 
அச்சட்்டத்தின் 12வது பிரிவு 
கூறுவதாகேவும் அவர் குறிப்பிட்்டார். 
வீ்டணமப்பு உளளிட்்ட 
கேலணவ்ான ்மம்பாட்டுத் 

க�ோல லங�ோட் உத்ோரோ வனப்பகுதி 
்குதி மோற்றப ்பரிந்துரர மீது
ஓரோண்டு �ோலததிறகு ஆய்வு

ஷா ஆலம்  - ஆற்று நீணர 
குடிநீருககு மற்றும் சண்ப்ரிட் 
ஆஃப் ரிவர் ஆகபமன்்்டஷன் 
ஸ்்்டா்ரஜ் (்்ாராஸ்) 600 
திட்்டம் பசப்்டம்பரில் பதா்டங்கே 
திட்்டமி்டப்பட்டுள்ளது, இது 
மாநிலத்தில் நீர் மாசுபாடு 
பிரச்சிணனண் சமாளிககே மாநில 
அரசால் பச்ல்படுத்தப்படும் 
மற்் �ான்கு திட்்டங்கேளின் ஒரு 
பகுதி்ாகும்.

உளகேட்்டணமப்பிற்கோன மாநில 
நிர்வாகே கேவுன்சிலர் இஷாம் 
்ாசிம், �ான்கு ்வணலத் 
பதாகுப்புகேண்ள உள்ள்டககி் 
மூல நீர் ்சனல் திட்்டத்திற்கோன 
ஒப்பந்ததாரர் நி்மனம் 
தற்்பாது �ண்டபபற்று வருகி்து 
என்்ார். இந்த திட்்டம் 2022 
இறுதிககுள முடிவண்டயும் என்று 
எதிர்பார்ககேப்படுகி்து என்்ார்.

ஆர்ககிமீடி்ன் ஸ்கரூ பம்ப் 
சிஸ்்டம் மற்றும் கேம்்பாங் சுங்ணகே 
்டாரா, பபஸ்தாரி பை்ா, 
்கோலா சிலாங்கூரில் உள்ள 
்்ாராஸ் 600 கு்ளங்கேள 

மற்றும் ்கோலா சிலாங்கூரில் 
உள்ள ரந்தாவ பஞசாங் நீர் 
சுத்திகேரிப்பு நிணல்த்தின் (WTP) 
நீர் உட்பகோள்ளல், நிறுவல், 
நிறுவுதல், ்சாதணன மற்றும் 
ஆணணயிடுதல் ஆகி்ணவ 
பதாகுப்புகேளில் அ்டங்கும்.

“இந்த பச்ல்முண் எஸ்எஸ்பி 
1, 2 மற்றும் 3 ்டபிளயுடிபியில் 
பபஸ்தாரி பை்ா, ்கோலா 
சிலாங்கூர் மற்றும் சுங்ணகே 
பசமிஞ்ச ்டபிளயூடிபியில் 
பைஞசாரம் ஹிலிரில் �தி 
திணசமாற்்த்ணத உருவாககுவணத 
உள்ள்டககி்து,” என்று இசாம் 
இன்று சிலாங்கூர் மாநில 
சட்்டமன்்த்தில் கூறினார்.

கே்டந்த ஆண்டு அக்்டாபர் 
30 ஆம் ்ததி, மாநிலத்தின் 
மூல நீர் மாசுபாடு பதா்டர்பான 
பிரச்சிணனகேண்ளத் தீர்ப்பதற்கோன 
�ான்கு �்டவடிகணகேகேண்ள 
்மற்பகோளவதற்கோகே 2021 
சிலாங்கூர் பட்பைட்டில் மந்திரி  
புசார் ்டத்்தா ‚ அமிருடின் ஷாரி 
ரிம 200 மில்லி்ன் ஒதுககீடு 
பசய்வதாகே அறிவித்தார்.

சுங்ணகே சிலாங்கூர் மற்றும் 
சுங்ணகே பசமிஞ்ச ஆகி்வற்றில் 
மூல நீணரச் ்சர்ப்பதற்கோன 
்்ாராஸ் 600 திட்்டம் 
தவிர, பி் �்டவடிகணகேகேளில் 
சுங்கோய் ்கோங்கின் நீணர 
உயிரி்ல் ரீதி்ாகே சுத்திகேரித்து 
மீட்ப்டடுப்பதற்கோன ஒரு ணபலட் 
திட்்டம், அதிகே ஆபத்துள்ள நீர் 
எடுககும்  பகுதிகேளில் இ்டங்கேளில் 
மாசுபடுத்திகேள மீது 24 மணி ்�ர 
கேண்கோணிப்பு மற்றும் ஸ்குவாட் 
பாண்்டாஸ் வழி்ாகே முககி்மான 
நீர் ஆதாரப் பகுதிகேண்ளக 
கேண்கோணித்தல்  ்பான்் பல 
�்டவடிகணகேகேண்ள மாநில அரசு 
எடுத்து வருகி்து.

�்டவடிகணகேககோகே மாநில 
ஆட்சிககுழுவின் கேவனத்திற்கு 
பகோண்டுச் பசல்லப்பட்்டதாகே 
சிலாங்கூர் வன இலாகோ இ்ககு�ர் 
்டத்்தா அகேமது ஃபாட்சில் மஜிட் 
கூறினார். பமாத்தம் 991.90 
ப்க்டர் பரப்ப்ளவு பகுதிண் 
உள்ள்டககி் பரிந்துணரண் ் கோல 
லங்கோட் மாவட்்ட நில அலுவலகேம் 
கே்டந்த 2019ஆம் ஆண்டு �வம்பர் 

திட்்டம் ்கோல லங்கோட் உத்தாரா 
பாதுகோககேப்பட்்ட வனப்பகுதியில் 
்மற்பகோள்ளப்படும் என்று மாநில 
அரசு கே்டந்த பிப்ரவரி மாதம் 5 ஆம் 
்ததி கூறியிருந்தது. இவவிவகோரம் 
பதா்டர்பில் தனி�பர்கேள, அரசு 
சாரா அணமப்புகேள, அரசாங்கே 
நிறுவனங்கேளின் கேருத்ணதப் 
பபறுவதற்கோகே அ்த ஆண்டு 
பசப்்டம்பர் 27 ஆம் ்ததி பபாது 
சந்தப்பு நிகேழ்வு �்டத்தப்பட்்டது. 
சவுைானா புத்ரா, இலிட் 
ப�டுஞசாணல, லா்டாங் ்பா 
புககிட் சீடிங், கேமு்டா ்கோவ 
உளப்ட சுற்றுப்பு்ங்கேளில் 
கோணப்படும் துரித வ்ளர்ச்சி 
கோரணமாகே ்கோல லங்கோட் 
உத்தாரா பாதுகோககேப்பட்்ட 
வனப்பகுதியில் ்மம்பாட்டுப் 
பணிகேண்ள ்மற்பகோள்ள 
முடிபவடுககேப்பட்்டது.
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வபடுலி ்சஹராட கேராப்புறுதி திடடத்தின்  
வழி 67,348 ்பர பயன்

்ான் - கே்டந்த மாதம் 18ஆம் 
்ததி ஏற்பட்்ட சகேதி பவள்ளத்தால் 
பாதிககேப்பட்்ட பகே்டா மாநிலத்தின் 
்ான் பகுதியில் நிவாரணப் 
பணிகேண்ள ் மற்பகோள்ள சிலாங்கூர் 
மாநிலம் ஒரு லட்சம் பவளளிண் 
வழங்கி உதவியுள்ளது.
இப்்பரி்டரால் கேடுணம்ாகேப் 
பாதிககேப்பட்்ட தித்தி ்யுன் 
நீர் வீழ்ச்சி பகுதிககு மந்திரி 
புசார் ்டத்்தா‚ அமிருடின் 
ஷாரி ்�ற்று ்�ரில்  வருணகே 
்மற்பகோண்்டார். அப்ப்ணத்தின் 
்பாது அவர் அந்த நிவாரணத் 
பதாணகேண் பகே்டா மாநிலத்தின் 
மனித வ்ளத்துண்ககோன 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ஓய்வு 
பபற்் பிரி்கேடி்ர் பைனரல் 
்டத்்தா �ஜ்மி அகேமதுவி்டம் 
ஒப்பண்டத்தார். ்மலும் 
பசல்்கேட் அ்வாரி்ம் வழங்கி் 
அத்தி்ாவசி் பபாருளகேள 
மற்றும் உபகேரணங்கேண்ள 

ஷா ஆலம் - ஹிஜ்ரா 
சிலாங்கூர் கே்டனுதவித் திட்்டத்தில் 
பங்்கேற்்வர்கேளுககு உதவும் 
திட்்டங்கேளுககோகே மாநில அரசு 10 
்கோடி்் 50 லட்சம் பவளளிண் 
ஒதுககீடு பசய்துள்ளது.
கித்தா சிலாங்கூர் 1.0 மற்றும் 
கித்தா சிலாங்கூர் 2.0 
திட்்டங்கேளின் வாயிலாகே இந்த 
நிதி ஒதுககீடு பசய்்ப்பட்்டதாகே 
பதாழில்முணன்வார் ் மம்பாட்டுத் 
துண்ககோன ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினர் ் ராட்சி்ா இஸ்மாயில் 
கூறினார். பதாழில் முணன்வார் 
இ்ங்கேணல வாயிலாகே வருமானம் 
ஈட்டுவதற்கு வணகே பசய்யும் 
்�ாககில் 1 ்கோடி்் 50 
லட்சம் பவளளி ஒதுககீட்டில் ்கோ 
டிஜிட்்டல் திட்்டம் கித்தா சிலாங்கூர் 
1.0 உதவித் பதாகுப்பில் 

வகேடரா, சகேதி வவள்ள நிவரா்ைப் பணிகேளுக்கு 
சிலராஙகூர 100,000 வவள்ளி நன்வகேராணட

ஹிஜ்ரா பங்கேறபராளரகேளுக்கு உதவ சிலராஙகூர 

அ்சு வவ.10 ் கேராடி ஒதுக்கீடு

அவர் பாதிககேப்பட்்ட மககேளி்டம் 
வழங்கினார். இது தவிர, இந்த 
்பரி்டரில் உயிரிழந்த அறுவரின் 
குடும்பத்தினருககும் அவர் உதவித் 
பதாணகேண் ஒப்பண்டத்தார்.
அந்த பவள்ளப் ்பரி்டரில் 
பாதிககேப்பட்்ட மககேளுககு 
உதவுவதில் பகே்டா மாநிலம் 
எதிர்்�ாககும் சுணமண் 
சிலாங்கூர் அரசின் இந்த உதவி 
ஓர்ளவு குண்ககும் என அமிருடின் 
�ம்பிகணகேத் பதரிவித்தார். அந்த 
்பரி்டரால் ஏற்பட்்ட பாதிப்புகேண்ள 
சரி பசய்வதற்கு பகே்டா 
மாநிலத்திற்கு ஆறு ் கோடி பவளளி 
வணர ்தணவப்படும் நிணலயில் 
சிலாங்கூர் அரசின் இந்த உதவி 
மிகேவும் சிறி்துதான். எனினும், 
உதவித் ்தணவப்படு்வாருககும் 
மாநில அரசின் திட்்டங்கேளுககும் 
இந்த நிதிண்ப் ப்ன்படுத்திக 
பகோளவது மாநில அரணசப் 
பபாறுத்ததாகும் என்்ார் அவர்.

ஷா ஆலம் - சிப்ஸ் எனப்படும் 
பபடுலி ்ச்ாட் கோப்புறுதி 
திட்்டத்தின் வழி கே்டந்த 
மாதம் 31ஆம் ்ததி வணர 
67,348 உறுப்பினர்கேள 
ப்னண்டந்துள்ளனர்.
இத்திட்்டத்திற்கு வரு்டாந்திர 
மானி்மாகே 4 ்கோடி்் 24 
லட்சம் பவளளி ஒதுககீடு 
பசய்்ப்பட்டுள்ள நிணலயில் 
இதுவணர 3 ்கோடி்் 76 லட்சம் 
பவளளி பசலவி்டப்பட்டுள்ளதாகே 
சுகோதாரத் துண்ககோன மாநில 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ்டாக்டர் 
சித்தி மரி்ா மாமுட் கூறினார்.
எஞசி்த் பதாணகே மூன்்ாம் 

அ றி மு கே ப் ப டு த் த ப் ப ட் ்ட த ா கே 
அவர் பசான்னார். இது 
தவிர, வருமானம் இழந்த 
நிணலயில் வர்த்தகேத்தின் வழி 
வருமானத்திற்கோன புதி் வழிண்த் 
்தடு்வாருககு உதவும் ்�ாககில் 
1 ் கோடி பவளளி நிதி ஒதுககீட்டில் 
“�ாடி“ எனப்படும் நி்ாகோ ்டாருள 
ஏசான் திட்்டம் அமல்படுத்தப்பட்்டது 
என்றும் அவர் பதரிவித்தார். 
மாநில சட்்டமன்்த்தில் இன்று 
ஹிஜ்ரா திட்்டத்தில் கே்டனுதவி 
பபற்்வர்கேளின் வருமானத்ணத 
அதிகேரிப்பதற்கு மாநில அரசு 
்மற்பகோண்டு வரும் திட்்டங்கேள 
குறித்து பசபமந்தா உறுப்பினர்  
்டாக்டர் ்ட்ரா்ா அல்வி எழுப்பி் 
்கேளவிககு பதிலளிகணகேயில் 
அவர் இவவாறு கூறினார்.

கேட்்ட ்கோவிட்-19 பரி்சாதணன 
இ்ககேத்திற்கு ப்ன்படுத்தப்படும் 
என்று அவர் ் மலும் பதரிவித்தார்.
இந்த திட்்டத்தின் மூலம் 
கே்டந்தாண்டில் 79,275 ்பர் 
ப்ன்பபற்்தாகே மாநில 
சட்்டமன்்க கூட்்டத்தில் அவர் 
பசான்னார். குண்ந்த வருமானம் 
பபறு்வார் சிகிச்ணச, ஆ்லாசகே 
்சணவ மற்றும் மருந்துகேண்ளப் 
பபறுவதற்கு வணகே பசய்யும் 
்�ாககில் இந்த பபடுலி ்ச்ாட் 
கோப்புறுதி திட்்டம் கே்டந்த 2017ஆம் 
ஆண்டில் ஆரம்பிககேப்பட்்டதாகே 
அவர் பதரிவித்தார். மாதம் 
2,000 பவளளிககும் குண்வாகே 

வருமானம் பபறும் சுமார் 85,000 
குடும்பங்கேள அடிப்பண்ட மருத்துவ 
்சணவண் பபறுவதற்கு  ஏதுவாகே 
அத்திட்்டம் கே்டந்தாண்டில் தரம் 
உ்ர்த்தப்பட்்டது.
இந்த திட்்டத்தின் கீழ் ஒவபவாரு 
குடும்பத்திற்கு ஆண்டுககு 
500 பவளளி வணரயிலும் 
தி ரு மண ம ா கே ா த வ ர் கே ளு க கு 
200 பவளளி வணரயிலும் 
சிகிச்ணசககோன பசலவுத் பதாணகே 
ஒதுககீடு பசய்்ப்படுகி்து.
இது தவிர மரணம் அல்லது 
நிரந்தர மு்டத்தன்ணம்ால் 
பாதிககேப்பட்்டவர்கேளுககு  5,000 
பவளளி, மரண சகோ் நிதி்ாகே 
1,000 பவளளி, கேடும் ் �ாயினால் 
பாதிககேப்பட்்டவர்கேளுககு 5,000 
பவளளி மற்றும் இ்ற்ணகே 
மரணங்கேளுககு 5,000 
பவளளி இத்திட்்டத்தின் மூலம் 
வழங்கேப்படுகி்து. 
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ஷா ஆலம் – பினாங்கு 
மாநிலத்திற்கு சிலாங்கூர் இரவலாகே 
வழங்கும் 200,000 தடுப்பூசிகேள 
இன்று அம்மாநிலத்தி்டம் 
் ச ர் ப்பிககேப் படும்.பினாங்கு 
மககேள தடுப்பூசிண் விணரந்து 
பபறுவணத உறுதி பசய்வதில் 
சிலாங்கூர் அரசின் இந்த உதவி 
பபரிதும் துணண புரியும் என 
எதிர்பார்ககேப்படுகி்து.இரவலாகே 
வழங்கும் 200,000 தடுப்பூசிகேள 
தவிர்த்து பசல்்வகஸ் திட்்டத்தின் 
கீழ் ்மலும் 20,000 தடுப்பூசிகேள 
அம்மாநிலத்திற்கு இலவசமாகே 
வழங்கேப்படுவதாகே மந்திரி 
புசார் ்டத்்தா‚ அமிருடின் 
ஷாரி கூறினார்.சிலாங்கூரில் 
ஏற்பட்்டணதப் ்பான்் பிரச்ணன 
பினாங்கிற்கும் ஏற்ப்டககூ்டாது. 
ஆகே்வ அம்மாநிலத்திற்கு 
இரண்டு லட்சம் தடுப்பூசிகேண்ள 

இரவலாகேவும் இருபதாயிரம் 
தடுப்பூசிகேண்ள இலவசமாகேவும் 
வழங்கேவிருககி்்ாம் என்்ார் 
அவர்.பினாங்கு மட்டுமின்றி 
இதர மாநிலங்கேளும் 
சிலாங்கூரி்டமிருந்து தடுப்பூசிகேண்ள 
இரவலாகேப் பபறுவதற்கு 
விண்ணப்பம் பசய்துள்ளதாகே 
மாநில சட்்டமன்்த்தில் அவர் 
பதரிவித்தார்.

�மது அண்ண்ட மாநிலம் 
ஒன்றும் தடுப்பூசிகேளுககு �ம்மி்டம் 
விண்ணப்பம் பசய்துள்ளது. 
எனினும், இவவிவகோரத்தில் 
பினாங்கு மாநிலத்ணதப் ்பால் 
த்ளர்வுகேளும் ஒருங்கிணணப்பும் 
ஏற்படுவதற்கு ஏதுவாகே மத்தி் 
அரசின் கேவனத்திற்கு இதணனக 
பகோண்டுச் பசல்லும்படி ்கேட்டுக 
பகோண்டுள்்ளன் என்்ார் அவர்.

 

சிலராஙகூர அ்சின் தடுப்பூசிகேள் 
பினராஙகிறகு இன்று விநி்யராகேம்

மராநில அ்சு-மத்திய துணறகேளின் ஒத்துணைப்பினரால்
பி.்கே.பி.டி ஆணை முன்கூடடி்ய நீக்கேம்

ஷா ஆலம் -  சிலாங்கூர் மாநில 
அரசின் இலவச இணண் தரவு 
்சணவககோன சிம் கோர்டுகேண்ளப் 
பபறு்வார் இ்ங்கேணல 
வாயிலாகே வர்த்தகேம் புரி் 
ஊககுவிககேப்படுகின்்ர்.
பன்னிரண்டு மாதங்கேளுககு 
இலவசமாகே வழங்கேப்படும் இந்த 
இலவச இணண் தரவு  சலுணகேண் 
பபற்்வர்கேள அதணன முண்்ாகே 
ப்ன்படுத்திக பகோள்ள ் வண்டும் 
என்று பதாழில் முணன்வார் 
்மம்பாட்டுத் துண்ககோன ஆட்சிக 
குழு உறுப்பினர் ்ராட்சி்ா 
இஸ்மாயில் கூறினார்.
இந்த திட்்டத்திற்கு �ல்ல ஆதரவு 
கிண்டத்துள்ளது.  17,000 
்பருககு மட்டு்ம இத்திட்்டத்தில் 
பங்்கேற்கே வாய்ப்பு வழங்கேப்படும் 
என்பதால் விண்ணப்பங்கேண்ள 

கேவனமாகேக பரிசீலணன 
பசய்் ்வண்டியுள்ளது. 
இருப்பினும்,இத்திட்்டத்திற்கு 
இம்மாதம் 15 ஆம் ்ததி வணர 
விண்ணப்பிககேலாம் என்்ார் 
அவர். இங்குள்ள ண்க்கோம் 
பி.பி.ஆர். அடுககுமாடி 
குடியிருப்பில் மககேள �ட்பு்வு 
சந்ணதண் பார்ணவயிட்்டப் 
பின்னர் பசய்தி்ா்ளர்கேளி்டம் 
அவர் இதணனத் பதரிவித்தார்.
பன்னிரண்டு மாதங்கேளுககு 
இலவசமாகே இணண் ் சணவண் 
வழங்கேககூடி் சிம் கோர்டுகேள 
மாநிலத்தில் உள்ள 70,000 
்பருககு வழங்கேப்படும் என்று 
மந்திரி புசார் ்டத்்தா ‚ அமிருடின் 
ஷாரி கே்டந்த மாதம் 4 ஆம் ்ததி 
அறிவித்திருந்தார்.

இலவச இணைய த்வு சலுணகேணய 
வபறறவரகேள் இயஙகேணல வழி வரத்தகேம் புரிய ஊக்குவிப்பு

ஷா ஆலம் - மாநிலத்தின் 
பல்்வறு பகுதிகேளில் 
அ ம ல் ப டு த் த ப் ப ட் ்ட 
கேடுணம்ாககேப்பட்்ட �்டமாட்்டக 
கேட்டுப்பாட்டு ஆணண (பி.
்கே.பி.டி.) முன்கூட்டி்் 
அகேற்்ப்பட்்டதற்கு மாநில 
அரசு மற்றும் மாவட்்ட 
நி ர் வ ா கே ங் கே ளு க கி ண ்ட ் ் 
கோணப்பட்்ட அணுககேமான 
ஒத்துணழப்்ப கோரணம் என்று 
மந்திரி புசார் ்டத்்தா‚ அமிருடின் 
ஷாரி கூறினார்.்கோவிட்-19 
்�ாய்த் பதாற்றுககு எதிரான 
்பாராட்்டத்தில் சட்்டமன்் 
உறுப்பினர்கேள உளப்ட அணனத்து 
தரப்பினணரயும் ஒன்றிணணககும் 
�்டவடிகணகே உரி் பலணனத் 
தந்துள்ளதாகே அவர் பசான்னார்.
சிலாங்கூர் மாநிலத்தில் 
அமல்படுத்தப்பட்்ட பி.்கே.பி.டி. 
ஆணணகேள ஐந்து அல்லது எட்டு 

�ாட்கேளுககு முன்னதாகே்வ 
அகேற்்ப்பட்்டன. அணனத்து 
தரப்பினணரயும் �ாம் எவவாறு 
ஒன்றிணணத்்தாம் என்பதற்கு 
இது்வ தககே சான்்ாகும் என்்ார் 
அவர்.சட்்டமன்்த்தில் இன்று 
்கோவிட்-19 ்�ாய்த் பதாற்ண் 
எதிர்பகோளவதில் மாவட்்ட ்பரி்டர் 
்மலாண்ணம பபாறுப்பா்ளர்கேளின் 
பங்்கேற்பு குறித்து பசந்்தாசா 
சட்்டமன்் உறுப்பினர் ்டாக்டர் 
குணராஜ் ்ைார்ஜ் எழுப்பி் 
்கேளவிககு பதிலளிகணகேயில் 
மந்திரி புசார் இவவாறு கூறினார்.
்டாமன்சாரா, ்டாமாய் அடுககுமாடி 
குடியிருப்பில் ஒரு வாரத்திற்கு 
முன்னதாகேவும் ்கோத்தா 
்டாமன்சாரா குகுசான் பசமராக 
அடுககுமாடி குடியிருப்பில் ஐந்து 
�ாட்கேளுககு முன்னதாகேவும் 
்கோம்பாக, தாமான் சமூட்ரா 
தீ்மாரில் மூன்று �ாட்கேளுககு 
முன்னதாகேவும் பி.்கே.பி.டி. 
ஆணண அகேற்்ப்பட்்டது என்பது 
குறிப்பி்டத்தககேது.
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சிலராஙகூர பள்ளிகேளுக்கு விண்வில் மரானியம்

ஷா ஆலம் - கிஸ் எனப்படும் 
சிலாங்கூர் மாநில பரிவுமிககே 
அன்ணன்ர் உதவித் திட்்ட 
ப்னாளிகேளின் பட்டி்ல் 
மீண்டும் சரிபார்ககேப்ப்டவுள்ளது. 
தகுதி உள்ளவர்கேள மட்டு்ம 
இத்திட்்டத்தின் வாயிலாகே 

ஷா ஆலம் - கே்டந்தாண்டு டிசம்பர் 
மாதம் முதல் பண்்டான் இண்்டா 
பதாகுதிண்ச் ் சர்ந்த சுமார் 8,000 
்பருககு உணவுக கூண்டகேள 
வழங்கேப்பட்்டன. ்கோவிட்-19 
்�ாய்த் பதாற்று மற்றும் �்டமாட்்டக 
கேட்டுப்பாட்டு ஆணண கோரணமாகே 
ப ா தி க கே ப் ப ட் ்ட வ ர் கே ளு க கு 
இந்த உணவுப் பபாருளகேள 
விநி்்ாகிககேப்பட்்டன.
பதாகுதி ்சணவ ணம்த்தின் 
வாயிலாகே மாதந்்தாறும் 
சுமார் ஐம்பது பவளளி 
மதிப்பிலான 1,000 உணவுக 
கூண்டகேள பபாதுமககேளுககு 
வழங்கேப்படுவதாகே பதாகுதி 
சட்்டமன்் உறுப்பினர் இஞசினி்ர் 
இஷாம் ்ஷிம் கூறினார்.
பபாது மககேளுககு அதிகே உதவிகேண்ள 
வழங்கி் பதாகுதிகேளில் பண்்டான் 
இண்்டா  பதாகுதியும் ஒன்்ாகும். 
மாநில அரசு தவிர்த்து தனி்ார் 

ப்ன்பபறுவணத உறுதி 
பசய்வதற்கோகே இந்�்டவடிகணகே 
்மற்பகோள்ளப்படுவதாகே சமூகே 
�லத் துண்ககோன ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினர் வீ.கேணபதி 
ராவ கூறினார். இந்த “கிஸ்“ 
திட்்டத்திற்கோகே ஒதுககீடு 
பசய்்ப்பட்டுள்ள 25,000 
இ்டங்கேள நிர்ணயிககேப்பட்்ட 
தகுதிகேண்ளக பகோண்்டவர்கேண்ள 
பகோண்டு நிரப்பப்படுவணத உறுதி 
பசய்் தாங்கேள விரும்புவதாகே 
அவர் பசான்னார். கே்டந்த 
ஆகேஸ்டு மாதம்ம 5 ஆம் ்ததி 
வணர பமாத்தம் 20,371 
்பர் “கிஸ்“ திட்்டத்தின் மூலம் 
ப்ன்பபற்றுள்ளனர். அவர்கேளில் 
20,371 ்பர் “கிஸ்“ திட்்டத்தின் 
வாயிலாகேவும் 1,363 ்பர் “கிஸ்-
ஐடி“ எனப்படும் தனித்து வாழும் 
தாய்மார்கேளுககோன  திட்்டத்தின் 
வாயிலாகேவும் ப்ன்பபற்்னர் 
என்்ார் அவர். ்�ற்று மாநில 
சட்்டமன்்த்தில் ்மன்ணம 
தங்கி் சுல்தானின் உணரககு 

துண்யி்டமிருந்தும் �ாங்கேள 
உதவிகேண்ளப் பபற்்்ாம். இதன் 
மூலம் மாதம் 50,000 பவளளி 
பசலவில் 1,000 உணவுக 
கூண்டகேண்ள விநி்்ாகிககே 
முடிந்தது என்்ார் அவர்.
பபருந்பதாற்்ால் பாதிககேப்பட்்ட 
அணனவருககும் உதவிகேள 
பசன்று ்சர ்வண்டும் என்் 
்�ாககேத்தின் அடிப்பண்டயில் 
பதாகுதிககு பவளியில் 
உள்ளவர்கேளுககும் உதவிப் 
பபாருளகேள வழங்கேப்பட்்டன 
என்று அவர் பசான்னார்.
இது தவிர, வீட்டிலிருந்து கேற்்ல், 
கேற்பித்தல் �்டவடிகணகேகேளில் பங்கு 
பகோளளும் மாணவர்கேளுககு 
உதவும் பபாருட்டு 500 
ணகே்்டககே கேணினிகேளும் 
200 மடிககேணினிகேளும் 
விநி்்ாகிககேப்பட்்டன என்றும் 
அவர் பதரிவித்தார்.

ஷா ஆலம் :  இந்த ஆண்டுககோன 
உதவிககு விண்ணப்பித்துள்ள 
பளளிகேளுககு மாநில அரசு 
உ்டனடி்ாகே ஒதுககீடுகேண்ள 
விநி்்ாகிககும் என்று ்டத்்தா 
மந்திரி புசார் கூறினார்.
்டத்்தா‚ அமிருடின் ஷாரி 
தனது கேவனத்திற்கு 703 
விண்ணப்பங்கேள, அதாவது 462 
ராக்ாட்  சம் பளளிகேள, 121 
சீன ் தசி் வணகே பளளிகேள (SJK) 
மற்றும் 101 தமிழ்ப்பளளிகேளின் 
SJK ்கோரிகணகேகேள 
பகோண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
அவணரப் பபாறுத்தவணர, 
விண்ணப்பத்தில் 15 மிஷனரி 
பளளிகேள மற்றும் �ான்கு 

்தசி் வணகே ்மல்நிணலப் 
பளளிகேளும் அ்டங்கும். “�ாங்கேள  
பளளிகேளுககு நிதி வழங்கும்  
திட்்டத்ணத பதா்டர்்வாம், 
ஆனால் �்டப்பிலிருந்த �்டமாட்்ட 
கேட்டுப்பாட்டு உத்தரவு (PKP) 
கோரணமாகே �ாங்கேள இதற்கோன 
தரவுகேண்ள ்சகேரித்திருந்தும், 
உ்டனடி்ாகே மானி்ம் வழங்கே 
முடி்வில்ணல.
சிலாங்கூர் சட்்டமன்் 
(கூட்்டத்திற்கு) பி்கு �ாங்கேள 
உ்டனடி்ாகே ஒதுககீடுகேண்ள 
விநி்்ாகிப்்பாம். “இந்த ஆண்டு,  
�ாங்கேள ஒரு சுற்றில் மட்டு்ம 
மானி்ம் விநி்்ாகிப்்பாம்” 
என்று இன்று இங்கு மாநில 
சட்்டமன்் அமர்வில் ்கோலா 
குபு பாரு சட்்டமன்் உறுப்பினர் 
லீ கீ ஹி்்ாங்கின் ்கேளவிககு 
பதிலளிககும் ்பாது கூறினார். 
்கோவிட் -19 பதாற்று்�ா்ால் 
வருமானம் பாதிககேப்பட்்ட 
பளளிகேளுககு மாநில பரிவுமிககே 
அரசின் பகோளணகேககு ஏற்ப இந்த 
உதவி இருப்பதாகே அமிருடின் 
கூறினார். “உண்ணமயில், இந்த 
பளளிககு பி.்கே.பியில் உதவி 
்தணவப்படுகி்து, ஏபனனில் 
அதன் வருமானத்தின் ஒரு 
பகுதி கேட்்டணங்கேள மூலம் 
பப்ப்படுகி்து, ஆனால் 
பளளிண்த் தி்ககே முடி்ாததால் 
அவர்கேள எதிர்்�ாககும் 
சவால்கேண்ள சமாளிககே இது 
உதவும்,” என்று அவர் கூறினார்.

“கிஸ்“ திடட பயனராளிகேள் 
படடியல் மீண்டும் சரிபராரக்கேப்படும்

பண்டரான் இண்டரா வதராகுதியில் 
8,000 ்பருக்கு உைவுக் கூணடகேள் விநி்யராகேம்
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�ன்றி பதரிவிககும் தீர்மானம் 
மீதான முடிவுணரயின் ்பாது 
அவர் இதணனத் பதரிவித்தார். 
பதாணல்பசி எண்கேளின் மாற்்ம் 
்பான்் மூத்த குடிமககேள 
பரிவுத் திட்்ட (எஸ்.எம்.யு.இ.) 
உறுப்பினர்கேள பதா்டர்பான 
தகேவல் புதுப்பிப்பு �்டவடிகணகேகேள 
்ாவும் சட்்டமன்்த் பதாகுதி 
்சணவ ணம் நிணலயில் மட்டும் 
்மற்பகோள்ள முடியும் என்றும் 
அவர் குறிப்பிட்்டார். பதாணல்பசி 
எண் மாற்்ம் தவிர்த்து  இதர 
தகேவல்கேண்ளப் புதுப்பிககும் 
பணிகேண்ள ்ாவாஸ் அ்வாரி் 
நிணலயில் மட்டு்ம ்மற்பகோள்ள 
இ்லும். முண்்கே்டான 
வழியில் தகேவல்கேண்ள 
மாற்றுவது அல்லது தவறுதலாகே 
தகேவல்கேண்ளச் ்சர்ப்பது ்பான்் 
சம்பவங்கேள நிகேழ்ணவ தடுககும் 
்�ாககில் இந்�்டவடிகணகே 
்மற்பகோள்ளப்படுகி்து என்்ார் 
அவர். உறுப்பினர்கேளின் இ்ப்பு 
பதா்டர்பான தகேவல்கேள ்ாவாஸ் 
அ்வாரி்த்தில் பதிவு  பசய்்ப்ப்ட 
்வண்டும் எனக கூறி் அவர், 

இதன் மூலம் உண்ணம்ான 
தகேவல் கிண்டப்பணத உறுதி 
பசய்்வும் வாரிசுகேள சட்்டமன்் 
்சணவ ணம்ங்கேள வாயிலாகே 
அல்லாமல் தனி்ாகே நிதிக 
்கோரிகணகேண் முன்ணவப்பணத 
தவிர்ககேவும் இ்லும் என்்ார்.
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�ம் �ாடு ஆகேஸ்ட் மாதம் 
31ம் ்ததி 1957ல்  
ஆங்கி்ல்ர்கேளி்டம் இருந்து 

விடுதணல பபற்்து. அன்று 
சுதந்திர ்பச்சு வார்த்ணதகேளில் 
இந்த �ாட்டு மககேளுககு 
தணலணம்்ற்்வர் துங்கு அப்துல் 
ரஹ்மான், அவரு்டன் மலா்ா 
இந்தி்ர்கேளின் பிரதிநிதி்ாகே துன் 
வீ.தி சம்பந்தன் அவர்கேளும் சீன 
சமுதா்த்ணத ம.சீ.ச பிரதிநிதியும் 
பிரதிநிதித்து �ாட்டின் சுதந்திர 
்பச்சுவார்த்ணதககு லண்்டன் 
பசன்் தூது குழுவில் இ்டம் 
பபற்்னர்.

ஏன் சுதந்தி்ம் ?

சுதந்திர ்பாராட்்டத்தில் இந்தி்ா, 
பர்மா, ஶ்ரீலங்கோ, ம்லசி் மககேள 
ஆங்கி்ல்ர் ஆட்சியிலிருந்து 
விடுதணல பபற்்னர். 
ைப்பானி்ர்கேள மலா்ா மீது ் பார் 
பதாடுத்த ்பாது ஆங்கி்ல்ர்கேள 
இந்�ாட்டு மககேண்ள பரிதவிககே 
விட்டு அவர்கேளின் தாய் �ா்டான 
இங்கிலாந்துககு ஓடி விட்்டனர். 
அதனால் மலா்ா மககேள 
எண்ணில்டங்கே துன்பங்கேண்ள 
அனுபவிககே ்�ர்ந்தது.
இங்கு வாழ்ந்தவர்கேளுககு உண்ண 
உணவில்ணல, ்வணலயில்ணல, 
கேல்வியில்ணல, மருத்துவமில்ணல, 
�ாட்டில் சட்்ட, ஒழுங்கில்ணல உயிர் 
உ்டணமகேளுககு பாதுகோப்பில்ணல. 
ஆயிரககேணககோன மலா்ா 
மககேள பசி, பட்டினியில், 

ம்லசிய சுதந்தி்த்தில்
்தராடடத்வதராழிலராளரகேள் 

பஙகு
்பாரில், உ்டல் ஊனத்தில் 
்�ாயில்  இ்ந்தனர்.
மலா்ா மட்டுமின்றி, ஆசி் 
மககேள அந்நி் ஆட்சி எவவ்ளவு 
்பாலி்ானது, பலவீனமானது 
என்பணத புரிந்து பகோண்்டனர். 
அதனால் ஒட்டுபமாத்த 
ஆசி்ாவும் விடுதணலண் ்�ாககி 
பு்ப்பட்்டது.
பல சரித்திர  ஆராய்ச்சி்ா்ளர்கேளின் 
கேருத்து. ஆனால் அணதயும் 
தாண்டி  சுமார் நூற்று முப்பது 
ஆண்டுகேளுககு ்மல் தனி மனித 
பவறுப்பில் ஆரம்பித்து பின் 
வ்ளர்கே ்பாராட்்டமாகே பவடித்த 
பதாழிலா்ளர் ்பாராட்்டங்கேளும் 
சுதந்திரத்தின்  முககி் கூ்ாகும்..
 சுதந்திர மலா்ாவில் கேல்வி, 
பபாரு்ளாதாரம், மககேள �ல்வாழ்வு 
சுபிட்சத்தில் மட்டும் ்மம்பாடு 
கோணவில்ணல. �ாட்டின் 
எல்ணலகேளும் விஸ்தாரமானது. 
ஆம், 1963 ல் ஆண்டில் 
மலா்ா, சபா, சரவாக மற்றும் 
சிங்கேப்பூரு்டன் ் சர்ந்து  ம்லசி்ா 
பபரி் �ா்டானது.
ஆங்கி்ல் ஆட்சியில், 
மலா்ாவில் மககேளுககு 
முண்்ான கேல்வி, ்வணல 
வாய்ப்புகேள, மருத்துவம், நீர், 
மின்சாரம் மட்டுமா இல்ணல? 
மககேளிண்ட்் ஒற்றுணமயும் 
இல்ணல. ்பாதி் ஊதி்மும் 
இல்ணல. 
ம்லசி்ர்கேளிண்ட்் இன 
்வற்றுணமண் வ்ளர்த்து, நீண்்ட 
கோலத்துககு இந்�ாட்டு மககேண்ள 

சுரண்டி சு் பபாரு்ளாதார 
வ்ளத்ணத ்மம்படுத்தி பகோளவ்த 
பிரிட்்டனின்  ்�ாககேமாகே 
இருந்தது.
ரப்பர் ்தாட்்டங்கேளில் ஒ்ர 
பதாழிணல ்மற்பகோண்டு வந்த 
மூன்று இனத்துககும் பவவ்வறு 
விதமான கூலிகேள வழங்கி 
அவர்கேளிண்ட்் ்வற்றுணமண் 
வ்ளர்த்தனர் ஆங்கி்ல்ர்கேள.

“மகலசியர�ள் �வனிக� 
கவண்டியது, இந்் �ோல �ட்்டததில், 

ரப்பர த்ோழிலின் வழி,பிரிட்்டன் 
நல்ல வருமோனம் த்பறறு அ்ன் 
�்டன்�ரை அர்டத்து. ஆனோல் 

க்ோட்்டத த்ோழிலோைர�ள் நலனில் 
சறறும் முன்கனற்றம் இல்ரல.”

 
தமிழ்ப்பளளிகேள அணனத்தும் 
தனி்ார் நிறுவனமான 
ரப்பர் ்தாட்்டங்கேளுககும், 
சம் அணமப்புகேளுககும் 
பசாந்தமானதாகே இருந்தது. 
பளளிககூ்ட ்தர்வுகேள முண்்ாகே 
இல்ணல. அதனால், ஒ்ர 
வகுப்பில் ஒரு மாணவன் பல 
ஆண்டுகேள படித்தார்.
இண்டநிணலப் பளளிகேள 
அணனத்தும் தனி்ாருககு 
பசாந்தமானது. மாணவர்கேள 
மாதக கேட்்டணம் பசலுத்தி்் கேல்வி 
கேற்கே ்வண்டும். உ்ர் கேல்விககு 
சிங்கேப்பூர் அல்லது பவளி�ாட்டுககு 
பசல்ல ்வண்டும். அதனால்  
கேல்வி பணககோரர்கேளுககு மட்டும் 
பசாந்தமானது.

சுதந்திர ம்லசி்ாவில் இப்பபாழுது 
எல்லா தமிழ்ப்பளளிகேளும் அரசாங்கே  
உதவி பபற்்ணவ அல்லது அரசுககு 
பசாந்தமானணவ. ்தர்வுகேள 
முண்்ாகே �ண்டபபறுகி்து, 
இன்று, பட்்டப்படிப்பு வணர 
இலவசம்.

உயர கேல்விக்கு முதல் 
பல்கேணலக்கேைகேம்

1960 ம் ஆண்டில் மலா்ா 
பல்கேணலககேழகேம் ்கோலாலம்பூரில் 
்தாற்றுவிககேப் பட்்டது. 
இன்று �ாட்டில் 20 பபாது 
பல்கேணலககேழகேங்கேளும், 47 
தனி்ார் பல்கேணலககேழகேங்கேளும் 
உண்டு.
“பிரிட்்டன் பினோஙகு தீரவ 1786ல் 

த்பற்றது (171 ஆண்டு�ள்). 
மலோக�ோவில் 1824ம் ஆண்டு 

�ோலடி எடுதது ரவத்து, (133 
ஆண்டு�ள்). அ்ன் த்போருைோ்ோர 
அரசியல் ஆதிக�தர் விஸ்ரிதது 
சுமோர 130 ஆண்டு�ளுககு கமல் 

இந்் நோட்ர்ட ஆண்்டது.”
 

இந்�ாடு இப்பபாழுது 64 வது சுதந்திர 
தினத்ணத பகோண்்டாடுகி்து. 
ஆங்கி்ல்ர் ஆண்்ட பாதி 
கோலத்தில் 63 வரு்டங்கேளுககுள  
சுதந்திர ம்லசி்ா 20 பபாது 
பல்கேணலககேழகேம், மற்றும் 47 
தனி்ார் பல்கேணலககேழகேங்கேண்ள  
பபற்றுள்ளது.
இன்று எல்லா பட்்ட கேல்விண்யும் 
உள�ாட்டி்ல்் கேற்கேலாம். 
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முககி்மாகே தி்ணம இருந்தால், 
இலவசமாகே்வ பட்்டக 
கேல்விண் முடிககேலாம். இன்று 
தி்ணம்ானவர்கேளுக்கே கேல்வி 
பசாந்தம்.
ஆங்கி்ல்ர்கேள  ஆட்சியில் 
இந்�ாட்டில் ஒரு உ்ர்கேல்விககூ்டம் 
( ப ல் கே ண ல க கே ழ கே த் ண த ) 
நிறுவ முடி்வில்ணல்ா? 
அ வ சி ் மி ல் ண ல ் ா ? 
இங்குள்ளவர்கேண்ள என்றும் 
கூலித் பதாழிலா்ளர்கே்ளாகே்வ 
ணவத்திருககே ்வண்டும் என்் 
்வட்ணகே்ா? சுதந்திரத்தின் 
உன்னதத்ணத உணர அன்றும் 
இன்றும் இந் �ாட்டின் கேல்வி , 
வ்ளர்ச்சிண் ஒப்பிட்்்டாம்.

இன்ணறய வராழ்வு, 
ஒ்் நராளில் அணடந்த 
வவறறியல்ல

இன்று �ாம் வாழும் உன்னத 
வாழ்வு, ஒ்ர �ாளில் 
அண்டந்த பவற்றி்ல்ல, 
அதற்கு �மது பபற்்்ார்கேளும், 
மூதாணத்ர்கேளும் பட்்ட துன்பங்கேள 
�்டத்தி் ்பாராட்்டங்கேள பசய்த 
உயிர் தி்ாகேங்கேள எண்ணில் 
அ்டங்கோது.
�ாட்டின் ஆரம்பகோல  சரித்திரத்ணத 
எழுதி்வர்கேள, ஆங்கி்ல்ர்கேள 
இந்�ாட்டில் அதிகோரத்ணத 
விஸ்தரிககும் பபாழுது அங்கோங்்கே 
எழுந்த மலாய்ககோரர்கேளின் 
எதிர்ப்ணப சுதந்திர ்பாராட்்டமாகே 
சித்தரித்துள்ளனர்..
பி்கு சுதந்திரத்ணத பற்றி 
எழுதி்வர்கேள கூ்ட சுமார் 30 
ஆண்டுகேளுககும் குண்வாகே 
அரசி்ல் �்டத்தி் கேட்சிகேண்ளயும், 
ஆயுத ்பாராட்்டங்கேண்ள �்டத்தி் 
அணமப்புகேண்ள்் �ாட்டின் 
சுதந்திர ்பாராட்்ட அணமப்பாகே 
எழுதி உள்ளனர்.
அ்த ஆங்கி்ல்ர்கேளின் 
்கோரபிடியிலிருந்து தங்கேண்ள 
விடுவித்துக பகோள்ள 100 
ஆண்டுகேளுககு ்மல் 
்பாராடி் ்தாட்்ட பதாழிலா்ளர் 
வர்கேத்திணன கேண்டுகபகோள்ளாதது  
ஏமாற்்மளிககி்து.
அவர்கேளின் பச்ல் முழு 
பூசணிககோண் ் சாற்றில் மண்ப்பது 
்பான்்து. சுமார் நூற்று முப்பது 
ஆண்டுகேளுககு ்மல் தனிமனித 
பவறுப்பாகே ஆரம்பித்து பின் 
வர்ககே ்பாராட்்டமாகே பவடித்த 
பதாழிலா்ளர் ்பாராட்்டங்கேண்ள 
மண்த்து எழுதியுள்ளது 
பதாழிலா்ளர்கேண்ள சிறுணம 
படுத்தும் பச்ல். 

சுரண்்டலுககும் 
த�ோடுரம�ளுககும் 
இலக�ோன க்ோட்்ட 
த்ோழிலோைர

ஆங்கி்ல்ர்கேளின் ்�ரடி 
சுரண்்டலுககும் பகோடுணமகேளுககும் 
இலககோன ்தாட்்ட பதாழிலா்ளர் 
்பாராட்்டங்கேண்ள, பதாழிலா்ளர் 
உரிணமககு ் பாராடி் குழுககேண்ள 
ம்ந்ததும், ஆங்கி்ல்ர்கேளின் 
சில்லண்கேளுககு ம்ங்கிப் 
்பானவர்கேளின்  எழுத்தாகே்வ 
அவர் வடித்த புத்தகேங்கேண்ள கேருத 
்வண்டும். 
பதாழிற்சங்கேங்கேளின் உத்ம், 
பதாழிலா்ளர்கேளின் ் பாராட்்டத்ணத 
்தாட்்ட நிர்வாகேங்கேண்ள எதிர்த்த 
ஒன்்ாகே மட்டும் பார்ககோமல், 
இந்�ாட்டு மககேளின் பபாரு்ளாதார 
்மம்பாட்டுககு, அவர்கே்்ள 
எழுப்பி் குரல் விட்்ட ஏககே 
பபருமூச்சி என்பணத நிணனவில் 
பகோள்ள்வண்டும்.
பதாழிற் சங்கேங்கேளின் ்தசி் 
நிணல ்வணல நிறுத்தங்கேளுககு,  
கேம்யூனிஸ் ்பாராட்்டவாதிகேள 
வழங்கி் ஆதரவு, ஒரு பபாது 
எதிரிண் எதிர்ககே இந்�ாட்டு 
மககேள ஒன்றுபட்டுள்ளதாகே்வ 
கேருத ்வண்டும். 
ஆங்கி்ல்ர்கேள �ம் �ாட்டு 
மககேளிண்ட்் நீண்்ட கோலமாகே 
்வற்றுணமண்  வ்ளர்த்து வந்தனர். 
இந்�ாட்டில் இன பாகுபாடுககு 
அடித்த்ளமிட்்ட்த அவர்கேளதான். 
அவர்கேள  இந்�ாட்ண்ட தங்கேள 
ணகேககுள ணவத்துக பகோள்ள, 
�ாட்ண்ட சுரண்்ட குறிப்பாகே 
பதாழிலா்ளர்கேண்ள சுரண்்ட 
ணகே்ாண்்ட ணகேங்கோரி்ம் அது.
இந்தி் ்தாட்்டப் 
பாட்்டாளிகேளுககு ஊதி்த்தில் 
சகே சீன பதாழிலா்ளர்கேளுககு 
பகோடுககேப் படுவணத வி்ட மிகே 
குண்வாகே ஊதி்ம் வழங்கினர். 
்தாட்்டத் பதாழிலா்ளர்கேள வாரம் 
7 �ாட்கேளும், ஒவபவாரு �ாளும் 
12 மணி ்�ரங்கேளுககு ்மல் 
்வணல பசய்் ்வண்டும்.  
இது ்பான்்் மற்் 
விவகோரங்கேளிலும் பாகுபாடுகேள, 
்வறுபாடுகேளின் பட்டி்ல் 
நீண்்டன. இணத தட்டிக 
்கேட்கே்வ  பதாழிற்சங்கேங்கேண்ள 
பதாழிலா்ளர்கேள அணமத்தனர் .

“மோரச் 1946ல் இந்திய 
க்ோட்்டத த்ோழிலோளிககு ஆண் 

65 �ோசு த்பண் 55 �ோசும் 
சம்்பைம் த�ோடுக�ப்பட்்டது. 

அக் கவரையில் சீன ஆண் 
த்ோழிலோைருககு $2 மு்ல் 
$3.50 வரர  நோள் ஊதியம் 

த�ோடுக�ப்பட்்டது. ்பல 
க்போரோட்்டங�ளுககுப பின், ்பல உயிர 
இழபபுககு பின் த்ோழிறசங�ம் மூலம் 
இந்திய த்ோழிலோளி ஆண்�ளுககு 

$1.10 த்பண்�ளுககு 95 �ோசு 
ஊதிய க�ோரிகர�ரய ரவத்து. 
ஆனோல் ஆஙகில மு்லோளி�ரை 

எதிரதது அந்் தீரமோனதர் 
ஏறறுக த�ோள்ை முதுத�ழும்பின்றி 

வோைோருந்துள்ைது அன்ர்றய 
த்ோழிலோைர துர்ற இலோக�ோ.”

்தராடட வதராழிலராளரகேணள 
படடினிப் ்பராடடனர 
ஆஙகில துண்மராரகேள்

்தாட்்ட பதாழிலா்ளர்கேள, பதாழில் 
சங்கேங்கேங்கேளின் நி்ா்மான 
்கோரிகணகேகேள பு்ககேணிககேப்படும் 
்பாது, அது ்வணல 
நிறுத்தமாகே உருபவடுப்பது, 
அணத ஒடுககே ்தாட்்டத் 
பதாழிலா்ளர்கேளுககு குடிநீர், 
மற்றும் உணவு பபாருட்கேளின் 
விநி்்ாகிப்பணத ்தாட்்டத்து 
எல்ணலககுள அனுமதிககோமல் 
்தாட்்ட பதாழிலா்ளர்கேண்ள 
பட்டினிப் ்பாட்்டனர் ஆங்கில 
துணரமார்கேள. 
சகே பதாழிலா்ளர்கேளுககு உதவ 
பககேத்து ் தாட்்ட மககேள மு்ன்்ால்  
அவர்கேண்ள ஆங்கில கோலனித்துவ 
அரசின் ்பாலீசார் ஒடுககுவது 
ணகேது பசய்வது மட்டுமின்றி. பலர் 
பல இ்டங்கேளில் உயிரிழககேவும் 
கோரணமாகே இருந்தது.
இப்படிப்பட்்ட சம்பவங்கே்ளால், 

்வணல ,நிறுத்தங்கேளில்  �ாடு 
முழுவதிலும் பல பதாழிலா்ளர்கேள 
உயிரிழந்தப் பின் �ாளுககு 5 
கோசுகேள ஊதி் உ்ர்வு வழங்கி் 
ஆங்கில ்தாட்்ட நிர்வாகேங்கேள 
எவவ்ளவு பகோடுணம்ானதாகே 
இருந்திருககும், இந்�ாட்டு 
பதாழிலா்ளர் இலாககோ 
எப்படிப்பட்்டது என்பணத 
வாசகேர்கேள புரிந்துகபகோள்ளலாம்.
அப்படிப்பட்்ட பகோடுணம்ான 
சூழலில் வாழும் மககேளுககு 
விடுதணலண்த் தவிர ் வறு என்ன 
்வண்டும்? ஆங்கி்ல்ர்கேள 
அவர்கேளின் பசாந்த �ாட்ண்ட 
்மம்படுத்த, இரண்்டாம் உலகே 
்பாரில் அவர்கேள ஐ்ராப்பி் 
கேண்்டத்தில்  இழந்தணத ஈடுகேட்்ட 
ம்லசி் ரப்பர் ்தாட்்டங்கேண்ள 
,  ்தாட்்டத் பதாழிலா்ளர்கேண்ள  
முற்்ாகே சுரண்டினர்.  அதனால் 
இந்�ாட்டு மககேளின் வலுவான 
எதிர்ப்ணப பபற்்னர்.
இன்ண்் சுதந்திர ம்லசி்ாவில் 
அடிப்பண்ட சம்ப்ளம் 1100 
பவளளி, வாரம் 5 முதல் 6 
�ாட்கே்்ள ்வணல, அதுவும் 8 
மணி ்�ரம், ்வணலயி்டத்தில் 
எண்ணற்் சலுணகேகேள, 
எககோரணத்துககும் எந்த 
பதாழிலா்ளருககும், குடிநீரும் 
உணவும் மறுககே முடி்ாது.
தினம் 5 கோசு ஊதி் உ்ர்வுககு 
உயிர் தி்ாகேம் பசய்து எவரும் 
்பாராடுவதில்ணல. இது்வ, 
மிகே எளிதாகே புரிந்து பகோள்ள 
்வண்டி் சுதந்திரத்தின் ் மன்ணம

�மககு விடுதணல இன்னும் வந்து ்சரவில்ணல என்கி்ார். 
முதலாளிகேள என்றும் முதலாளிகே்்ள முன்னால் பிரதமர் துன் ராசாக 
கோலத்தில் ்தாட்்டத் பதாழிலா்ளர்கேளின் உணவு ்தணவகேண்ள 
பூர்த்தி பசய்் வீட்டிற்கு 1\2 ஏககேர் நிலம் (பச்ணச புத்தகேத்திட்்டம்) 
என்ன ஆனது? அல்லது அவர்கேள பகோண்டு வந்த பதாழிலா்ளர்கேள 
வீட்டு்டணமத் திட்்டம் நிண்்வறி்தா? எத்தணன ்தாட்்டத்தில்? என 
்கேட்கி்ார் �ாகேப்பன் வடி்வலு.  முன்பு எங்கேள ் தாட்்டத்துககு பபாது 
பஸ் ்சணவ இருந்தது. இப்பபாழுது அதுககு கூ்ட வழி இல்ணல 
என்கி்ார்.  

நராகேப்பன் வடி்வலு முன்னரால் உலு சிலராஙகூர 
்மரி ்தராடட வதராழிறசஙகே கேமிடடி
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விழுககோ்டாகே

பணி்ா்ளர்கேள
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மோணவர�ளின் ஏற்றமிகு வோழ்வுககு ஏணிப்படி

எம்ரால்டு தமிழ்ப்பள்ளி
கிள்ளான், புககிட் பகேமுனிங் சாணலயின் 8 வது ணமலில் உள்ள 

எமரால்டு ்தாட்்டத்தில் கே்டந்த 1925 ஆம் ஆண்டு  இருபது 
மாணவர்கேளு்டன் பதா்டங்கி்து எமரால்டுப்பளளி. 

 �ான்கு பககேமும் சுவர்கேள இன்றி மண் தணர பகோண்்ட அத்தாப்புக 
பகோட்்டணகேயில் உருபவடுத்த இப்பளளி ஒரு நூற்்ாண்ண்டக கே்டககும் 
தருணத்தில் மூன்று கேட்டிங்கேள, 20 வகுப்பண்கேள, மிகேப்பபரி் 
பல்்�ாககு மண்்டபம் என பல்்வறு வசதிகேளு்டன்  ரம்மி்த் ் தாற்்த்தில் 
கோட்சி்ளிககி்து. 
அன்ண்் எமரால்டு ்தாட்்டம் பகேமுனிங் உத்தாமா என்் �வீன 
குடியிருப்பு பகுதி்ாகே உருமாற்்ம் கேண்்ட நிணலயில் அதற்்கேற்்வாறு 
இப்பளளியும் தன்ணன புதுப்பித்துக பகோண்டு புதுத் ்தாற்்த்ணதப் 
பபற்றுள்ளது. 
சாதாரண அத்தாப்பு பகோட்ண்ட்ாகே இருந்த இப்பளளி எப்படி படிப்படி்ாகே 
பரிணாம வ்ளர்ச்சி கேண்்டது என்பணத வரலாற்றுச் சான்றுகேள �மககு 
பதளிவாகே வி்ளககுகின்்ன. இந்த பளளியின் வரலாறு மற்றும் அதன் 
ஆகேககேண்டசி ்மம்பாடுகேள குறித்து சிலாங்கூர் இன்று பத்திரிணகேககு 
விவரிககி்ார் பளளியின் பபற்்்ார் ஆசிரி்ர் சங்கேத் தணலவர் கி. 
த்ா்ளன்.பளளி ஆரம்பிககேப்பட்டு  சுமார் 22 ஆண்டுகேளுககுப் பின்னர் 
அதாவது 1947 ஆம் ஆண்டில் இப்பளளி சிபமண்ட் தணர பகோண்்ட 
கேட்டி்டமாகேக தரம் உ்ர்த்தப்பட்்டது.  பதா்டககேத்தில் இப்பளளியில் 
முதலாம் மற்றும் இரண்்டாம் வகுப்புகேள மட்டு்ம பச்ல்பட்டு வந்தன. 
பளளிககு பின்பு்ம் பளளித் தணலணம்ாசிரி்ர் வீடு இருந்தது.  
மூன்்ாம் வகுப்பு முதல் ஆ்ாம் வகுப்பு வணர பயில்வதற்கு மாணவர்கேள 
இங்கிருந்து சுமார் இரண்டு ணமல் பதாணலவில் இருந்த புககிட் பகேமுனிங் 
்தாட்்டத்திற்கு  (தற்்பாது ்கோத்தா பகேமுனிங்) பசல்ல ்வண்டும்.
எண்பதாம் ஆண்டுகேளில் புககிட் பகேமுனிங் ்தாட்்டம் ்மம்பாட்டிற்கு 
எடுத்துக பகோள்ளப்பட்்டணதத் பதா்டர்ந்து அங்கிருந்த புககிட் 
பகேமுனிங் ்தாட்்டத் தமிழ்ப்பளளி மூ்டப்பட்டு மாணவர்கேள எமரால்டு 
தமிழ்ப்ப்பளளிககு மாற்்ப்பட்்டனர்.  இதணனத் பதா்டர்ந்து இப்பளளி 
முழுணம்ாகே அணனத்து வகுப்புகேண்ளயும் பகோண்்ட பளளி்ாகே 
பச்ல்ப்டத் பதா்டங்கி்து.
அதன் பின்னர் இப்பளளிககு பபாறுப்்பற்் பல தணலணம்ாசிரி்ர்கேள 
மாணவர்கேளின் எண்ணிகணகே உ்ர்வுக்கேற்ப பளளியில் அடிப்பண்ட 
வசதிகேண்ள ்மம்படுத்தும் மு்ற்சியில் பபற்்்ார் ஆசிரி்ர் சங்கேம் 
மற்றும் அரசி்ல் கேட்சிகேளு்டன் இணணந்து ்மற்பகோண்்டனர். அந்த 
மு்ற்சியின் பலனாகே கே்டந்த 1986 ஆம் ஆண்டில் முதன் முண்்ாகே 
நீர் மற்றும் மின்சார விநி்்ாகேம் கிண்டககேப் பபற்்து என்று த்ா்ளன் 
குறிப்பிட்்டார்.
அது வணர சிற்றுண்டிச் சாணல இன்றி பச்ல்பட்்ட இப்பளளிககு 1987 
ஆம் ஆண்டில்தான் முதன் முண்்ாகே சிற்றுண்டிச் சாணல கேட்்டப்பட்்டது. 
சில ஆண்டுகேளுககுப் பின்னர் வகுப்பண்கேளின் எண்ணிகணகேயும் 12 
ஆகே அதிகேரிககேப்பட்்டது.
இரண்்டாயிரமாம் ஆண்டுகேளின் பதா்டககேத்தில் சுற்றுவட்்டாரங்கேளில் 
்மற்பகோள்ளப்பட்்ட ்மம்பாட்டுப் பணிகேள கோரணமாகே  இப்பளளி 
பவள்ளப் பிரச்ணனண் பதா்டர்ச்சி்ாகே எதிர்்�ாககி வந்தது.  
இதனிண்ட்் எமரால்டு ்தாட்்டத்தில் ்மம்பாட்டுப் பணிகேளும் 
பதா்டங்கி் நிணலயில் இப்பளளி நிராதரவான நிணலககுத் தள்ளப்பட்்டது.
மத்தி் அரசாங்கேத்தின் மு்ற்சி்ால்  ்மம்பாட்டு நிறுவனமான 
பாரமாவுண்ட் ப்டவலப்பமண்ட் ஒத்துணழப்்பாடு  பளளிககு அருகில் 
2.65 ப்க்டர் நிலப் பரப்பில் 28 லட்சத்து 48,000 ஆயிரம் பவளளி 
பசலவில் இரு கேட்டி்டங்கேண்ளக பகோண்்ட புதி் பளளி நிர்மாணிககும் 
பணி 2005 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிககேப்பட்்டது.
 மூன்று ஆண்டுகேளுககுப் பின்னர் அதாவது 2008 ஆம் ஆண்டில் 
இப்பளளி புதி் கேட்டி்டத்தில் பச்ல்ப்டத் பதா்டங்கி்து.  புதி் கேட்்ட்டம் 
கேட்்டப்பட்்டப் பின்னரும் பளளியில் வகுப்பண் பற்்ாககுண் ஏற்பட்்டது. 
வகுப்பண் பற்்ாககுண்ண்ப் ்பாககே,  2009 ஆம் ஆண்டில் பளளி 
்மலா்ளர் வாரி்த் தணலவர் ்டத்்தா‚  எஸ். ஆறுமுகேம் மு்ற்சி்ால் 
பகோண்ட ப�ஞசர்கேள மற்றும் பபாதுமககேளின் பங்கேளிப்பு்டன் ஐந்து 
வகுப்பண்கேண்ளக பகோண்்ட இணணககேட்டி்டம் இரண்டு லட்சம் பவளளி 
பசலவில் நிர்மாணிககேப்பட்்டது என்று த்ா்ளன் விவரித்தார்.

பபற்்்ார் ஆசிரி்ர் சங்கேம் மற்றும் பளளி ்மலா்ளர் வாரி்த்தின் 
மு்ற்சி்ால் இப்பளளியில் சுமார் ஏழு லட்சம் பவளளி பசலவில் 
பிருமாண்்ட அ்ளவில் மண்்டம் ஒன்று கேட்்டப்பட்்டத் தகேவணலயும் அவர் 
பவளியிட்்டார்.
சணப கூ்டல் மற்றும் பு்ப்பா்ட �்டவடிகணகேகேளில் ஈடுபடும் மாணவர்கேண்ள 
பவயில், மணழ ்பான்் இ்ற்ணகே பாதிப்புகேளிலிருந்து கோககும் அ்த 
்வண்ளயில் திருமணம் ் பான்் நிகேழ்ச்சிகேளுககு வா்டணகேககு விடுவதன் 
மூலம் வருமானம் ஈட்்டவும் இந்த மண்்டபம் ்பருதவி புரிகி்து.
இப்பளளி தற்்பாது 660 மாணவர்கேள மற்றும் 35 ஆசிரி்ர்கேளு்டன் 
மிகேச் சி்ப்பாகே பச்ல்படுகி்து.  ்மலும் 20 வகுப்பண்கேள, கேணினி 
அண், நூலகேம், அறிவி்ல் கூ்டம், பாலர் பளளி ்பான்் வசதிகேளும் 
உள்ளன. 
பளளியின் தணலணம்ாசிரி்ர் திருமதி என்.்கோகிலவாணி பளளி 
ஆசிரி்ர்கேள,  வாரி்த் தணலவர் ்டத்்தா‚ எஸ்.ஆறுமுகேம் 
தணலணமயிலான பளளி ் மலா்ளர் வாரி்ம், பபற்்்ார் ஆசிரி்ர் சங்கேம் 
ஆகி் தரப்பினருககிண்ட்் கோணப்படும் அணுககேமான ஒத்துணழப்பு 
கோரணமாகே இப்பளளி கேல்வி மற்றும் பு்ப்பா்ட �்டவடிகணகேகேளில் 
மட்டுமின்றி அடிப்பண்ட வசதிகேளிலும்  சி்ந்து வி்ளங்குவதாகே த்ா்ளன் 
குறிப்பிட்்டார்.

எமரால்டு மாணவர்்களின் சாதலை்கள்

• யு.பி.எஸ்.ஆர். ்தர்வுகேளில் 75 விழுககோட்டிற்கும் ்மல் ்தர்ச்சி 
விகிதத்ணத பதிவு பசய்து வரும் இப்பளளி, கே்டந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 
83.5 விழுககோடு ் தர்ச்சி விகிதத்ணத பபற்று சிலாங்கூர் மாநில அ்ளவில் 
முதலி்டம் பபற்று தங்கேப் பதககேம் பவன்்து.

• ம்லசி் ணசவ சம்ப் ்பரணவ ஏற்பாட்டில் �ண்டபபற்் திருமுண் 
பபருவிழாவில் ்த. நிவர்தன் சகதி, டி. சண்முகேப்பிரி்ா, எஸ். 
சிவாம்பிணகே, பி. கோர்த்திகோ, த. திவ்ா ஆகி்்ார் பரிசு பவன்்னர்

• பிரதமர் ஒற்றுணம கிண்ணத்திற்கோன சிலாங்கூர் மாநில தமிழ்ப்பளளிகேள 
நிணலயிலான மலாய் பசாற்பபாழிவு ்பாட்டியில் த.திவ்ா பரிசு 
பவன்்ார்.

• ம்லசி் கேல்வி்ணமச்சின் ஆதரவில் �ண்டபபற்் சதுரங்கேப் ் பாட்டியில் 
எஸ். சிவாம்பிணகே பி. கீர்த்திகோ  பவற்றி பபற்்னர்.

• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன வ்ளரும் �ட்சத்திர ்பாட்டியின் ஓவி்ப் 
பிரிவில் ஷிவானி முதல் பரிணசயும் கீர்த்திகோ பரட்டி இரண்்டாம் 
பரிணசயும் ஆங்கில ்பச்சுப் ்பாட்டியில் ஆதர்ஷினி சிவ்னசன் 
மூன்்ாம் பரிணசயும் பவன்்னர்.

• 2021 ஆம் ஆண்டு ்தசி் நிணலயிலான இ்ங்கேணல வாயிலாகே 
கேணத பசால்லும் ்பாட்டியில் எஸ். ்லாஷினி மூன்்ாம் பரிணசப் 
பபற்்ார்.

• பாலர் பளளி மாணவர்கேளுககோன கேணத பசால்லும் ்பாட்டியில் 
ணவஷணவி ்மாகேன் முதல் இ்டத்ணதயும் தனு‚ பிரிவின் குமார் 
�ான்கோம் இ்டத்ணதயும் பபற்்னர்.

• குழல் வணலப்ாலி ஏற்பாட்டில் �ண்டபபற்் கேணலத்தமிழ் விழா 2020 
தமிழ்ப்பளளிககோன பா்டல் பிரிவு ் பாட்டியில் லி்ன்ா தினகேரன் பரிசு 
பவன்்ார்.
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புத்ரா பை்ா - ்கோவிட்-19 
தடுப்பூசிண்ப் பப்ாமல் தடுப்பூசி 
சான்றிதணழப் பபறுவதற்கு 
மருத்துவர்கேளுககு லஞசம் 
பகோடுககேப்படுவதாகே பவளிவந்த 
புகோணர ம்லசி் ஊழல் தடுப்பூ 
ஆணண்ம் (எம்.ஏ.சி.சி.) 

கிள்ளான் - ஒவபவாரு ஊராட்சி 
மன்்ப் பகுதியிலும் ஒரு மின்சு்டணல 
அணமககேப்ப்ட ்வண்டும் 
என்று பசந்்தாசா சட்்டமன்் 
உறுப்பினர் ்டாக்டர் குணராஜ் 
்ைார்ஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
இவவிவகோரத்ணத தாம் வரும் மாநில 
சட்்டமன்்க கூட்்டத் பதா்டரில் 
மு ன் ண வ க கே வு ள ்ள த ா கே வு ம் 
அவர் பசான்னார். கே்டந்த 
இரு மாதங்கே்ளாகே ்கோவிட்-
19 பபருந்பதாற்று கோரணமாகே 
உயிரிழககும் முஸ்லீம் 
அல்லாதவர்கேளின் எண்ணிகணகே 
அதிகேரித்து வருவதால் இ்ந்்தார் 
உ்டல்கேண்ள உ்டனடி்ாகே 
தகேனம் பசய்் முடி்ாத சூழணல 
மின்சு்டணலகேள எதிர்்�ாககி 
வருவதாகே அவர் கூறினார்.
இதன் அடிப்பண்டயில் இந்த 
அதிமுககி்த்துவம் வாய்ந்த 
விவகோரம் மீதான தீர்மானம் 

கூண்ட வழங்கும் நிகேழ்வுககுப் 
பின்னர் பசய்தி்ா்ளர்கேளி்டம் 
அவர் இதணனத் பதரிவித்தார்.
தற்்பாது சிலாங்கூர் மாநிலத்தில் 
ஐந்து ஊராட்சி மன்்ங்கேளில் 
மட்டு்ம மின்சு்டணலகேள 
உள்ளன. ஷா ஆலம் மா�கேர் 
மன்்ம், பபட்்டாலிங் பை்ா 
மா�கேர் மன்்ம், சுபாங் பை்ா 
மா�கேர் மன்்ம், கிள்ளான் 
�கேராண்ணமக கேழகேம், 
சிப்பாங் �கேராண்ணமக கேழகேம்  
ஆகி்ணவ்் அந்த ஐந்து ஊராட்சி 
மன்்ங்கே்ளாகும். பபாதுமககேளின் 
குறிப்பாகே குண்ந்த வருமானம் 
பபறும் பி40 பிரிவினரின் 
சுணமண்க குண்ப்பதற்கு 
ஏதுவாகே மின்சு்டணலகேளில் தகேன 
�்டவடிகணகேகேண்ள இலவசமாகே 
்மற்பகோளவதற்கு அனுமதிககும்படி 
சம்பந்தப்பட்்டத் தரப்பினணர 
குணராஜ் ்கேட்டுக பகோண்்டார். 
்கோவிட்-19 ் �ாய்த் பதாற்றினால் 
இ்ந்தவர்கேளின் உ்டல்கேண்ள 
தகேனம் பசய்வது பதா்டர்பில் 
ஒவபவாரு �ாளும் குண்ந்தது 
ஐந்து குடும்பங்கேள உதவி ்கோரி 
எங்கேண்ள அணுகுகின்்னர். 
இந்தி்ர்கேண்ளப் பபாறுத்த 
வணர ஒவபவாரு தகேனத்திற்கும் 
குண்ந்த பட்சம் இரண்்டாயிரம் 
பவளளி ்தணவப்படுகி்து. 
இதணனக கேருத்தில் பகோண்டு 
ஊராட்சி மன்்ங்கேள  உதவி புரி் 
்வண்டும் என்்ார் அவர்.

கிள்ளான் -  தூய்ணம, பசுணம 
திட்்டத்தின் கீழ் 500 மரங்கேண்ள 
�டும் இ்ககேத்ணத பசந்்தாசா 
சட்்டமன்் பதாகுதி ்�ற்று 
பதா்டககி்து. 
பசந்்தாசா பதாகுதிண் 
தூய்ணமயும் பசுணமயும் நிண்ந்த 
இ்டமாகே உருவாககும் ் �ாககிலான 
இத்திட்்டம் பசப்்டம்பர் மாதம் 
முழுவதும் ்மற்பகோள்ளப்படும் 
என்று பசந்்தாசா சட்்டமன்் 
உறுப்பினர் ்டாக்டர் குணராஜ் 
்ைார்ஜ் கூறினார்.
இத்திட்்டத்தின் பதா்டககேமாகே 
ைாலான் ராைா ்�ாங் 
சாணலயில் 100 மரககேன்றுகேண்ள 
�டும் �்டவடிகணகே 
்மற்பகோள்ளப்பட்்டதாகே அவர் 
பசான்னார்.
இந்த மரககேன்றுகேண்ள 
�ன்பகோண்ட்ாகே வழங்கி உதவி் 
அறிவா பைனரல் பசர்விசஸ் 
நிறுவனத்தின் ்டத்்தா அறிவா, 
ஏசஸ் பமயில், ்சாககோ கோககோய் 
ம்லசி்ா ஆகி் தரப்பினருககு 
தாம் �ன்றி பதரிவித்துக 
பகோளவதாகே அவர் குறிப்பிட்்டார்.
இது தவிர, பல்்வறு அரசு 
சாரா அணமப்புகேள, வழிபாட்டுத் 
தலங்கேள, நிறுவனங்கேள, 
பதாண்டூழி் அணமப்புகேளும் 
இத்திட்்டத்தின் பவற்றிககு உதவ 
முன்வந்துள்ளதாகேவும் அவர்  
பதரிவித்தார்.

தடுப்பூசி சரான்றிதழ் வபற மருத்துவரகேளுக்கு லஞசமரா? 

எம்.ஏ.சி.சி. விசரா்ணை
கேடுணம்ாகே கேருதுகி்து.
இவவிவகோரம் பதா்டர்பில் தமது 
தரப்பு விசாரணண ்மற்பகோண்டு 
வருவதாகே எம்.ஏ.சி.சி. 
தணலணம ஆணண்ர் ்டத்்தா‚ 
அஸாம் பாககி அறிகணகே ஒன்றில் 
கூறினார்.
இப்புகோர் உண்ணம்ாகே இருககும் 
பட்சத்தில் மருத்துவ துண்ககு இது 
பபரும் இழுகணகே ஏற்படுத்தும் 
என்ப்தாடு சம்பந்தப்பட்்ட 
மருத்துவர்கேளின் �ற்பப்ருககும் 
கே்ளங்கேத்ணத உண்்டாககும் என்று 
அவர் பசான்னார்.
தடுப்பூசி சான்றிதழ் பப் 
மருத்துவர்கேளுககு லஞசம் 
வழங்கேப்பட்்டது பதா்டர்பில் 
எங்கேளுககு இதுவணர எந்தப் 
புகோரும் கிண்டககேவில்ணல. 
இத்தணகே் முண்்கேடுகேள 
நிகேழ்வதாகே சந்்தகிககேப்படும் 
இ்டங்கேளில் கேண்கோணிப்பு மற்றும் 
விசாரணணண் ்மற்பகோண்டு 
வரு்வாம் என்்ார் அவர்.

தடுப்பூசிககோன இலககேவி்ல் 
சான்றிதணழப் பப் தங்கேள 
உறுப்பினர்கேளுககு 1,000 பவளளி 
வணர லஞசம் தர சில தரப்பினர் 
முன்வந்துள்ளதாகே ம்லசி் 
தனி்ார் துண் மருத்துவர்கேள சங்கே 
சம்்ம்ளனத்தின் தணலவர் ்டாக்டர் 
ஸ்டீவன் ்சா கூறியிருந்தார்.
அணனவரும் இத்தணகே் 
முண்்கேடுகேளில் ஈடுப்டவில்ணல. 
தடுப்பூசிககு எதிரான 
மனப்்பாகணகே பகோண்்டவர்கேளும் 
உ்டனடி்ாகே பவளியூர் ப்ணம் 
்மற்பகோள்ள ்வண்டி் 
நிணலயில் உள்ளவர்கேளும் 
தான் இத்தணகே்ச் பச்ல்கேளின் 
ஈடுபடுகின்்னர் என்று அவர் 
்மலும் பதரிவித்தார்.
இதனிண்ட்், இந்த லஞசப் 
புகோர் பதா்டர்பில் அமலாககேத் 
தரப்பினர் விணரந்து விசாரணண 
்மற்பகோள்ள ்வண்டும் என்று 
ம்லசி் மருத்துவர் சங்கேத்தின் 
தணலவர் ்பராசிரி்ர் ்டத்்தா 
்டாக்டர்  எம்.சுப்பிரமணி்ம் 
வலியுறுத்தினார்.

ஒவவவராரு ஊ்ராடசி மன்றப் பகுதியிலு   ஒரு 
மின்சுடணல ்தணவ- டராக்டர குை்ராஜ வலியுறுத்து

தூயணம & பசுணம 

திடடத்தின் கீழ்
500 ம்ஙகேள் 

நடும் இயக்கேம் 
வசந்்தராசரா வதராகுதி 

வதராடக்கியது

சட்்டமன்்த்தில் விவாதிககேப்ப்ட 
்வண்டி்து அவசி்ம் என்று அவர் 
வலியுறுத்தினார். மின்சு்டணலகேள 
பற்்ாககுண் கோரணமாகே 
்கோவிட்-19 ்�ாய்த் பதாற்்ால் 
இ்ந்்தாரின் �ல்லு்டல்கேண்ள 
உ்டனடி்ாகே தகேனம் பசய்் 
முடி்ாத சூழல் ஏற்படுகி்து. சில 
சம்ங்கேளில் ஐந்து தினங்கேள வணர 
தகேன �்டவடிகணகேகோகே கோத்திருககே 
்வண்டியுள்ளது. ்மலும் தி்ந்த 
பவளியில் தகேனம் பசய்யும் 
�்டவடிகணகேண் ்மற்பகோள்ள 
முடி்ாத நிணல உள்ளது. 
ஆகே்வ, ஒவபவாரு ஊராட்சி 
மன்்ப் பகுதியிலும் குண்ந்தது 
ஒரு மின்சு்டணல இருககே 
்வண்டி்தன் அவசி்த்ணத 
வலியுறுத்த ்வண்டி் கோலம் 
வந்து விட்்டது என்்ார் அவர்.
பசந்்தாசா பதாகுதி ்சணவண் 
ணம்த்தில் �ண்டபபற்் உணவுக 

ம்



15

ஷா ஆலம் - �்டமாட்்டக 
கேட்டுப்பாட்டு ஆணண கோரணமாகே 
பாதிககேப்பட்்ட வணிகேர்கேளுககு 
உதவும் வணகேயில் பல்்வறு 
திட்்டங்கேண்ள ்கோல சிலாங்கூர் 
�கேராண்ணமக கேழகேம் அமல் 
படுத்தியுள்ளது. �கேராண்ணமக 
கேழகேத்திற்கு பசாந்தமான கேண்டகேளில் 
வி்ாபாரம் பசய்்வாருககு 40 
விழுககோட்டு வா்டணகேக கேழிவு 
வழங்குவதும் அதில் அ்டங்கும். 
எனினும், வா்டணகே பாககி  
ணவத்திராதவர்கேளுககு மட்டு்ம 
இந்த சலுணகே வழங்கேப்படும்.

இதுதவிர, பாசார் பாகி 
மற்றும் பாசார் மாலாம் வி்ாபார 
இ்டங்கேளுககோன வா்டணகேயும் 25 
விழுககோடு குண்ககேப்படுகி்து. 
இந்த சலுணகேகேள இவவாண்டு 
இறுதி வணர அமலில் இருககும்.

்மலும் பட்்டண், வாகேன 

உபரிபாகே விற்பணன மற்றும் 
கோர் கேழுவும் ணம்ங்கேண்ள 
�்டத்து்வாருககு கோர் நிறுத்துமி்டக 
கேட்்டணத்ணத இரு தவணணகே்ளாகே 
வழங்கேவும் அனுமதிககேப்படுகி்து 
என்று ்கோல சிலாங்கூர் 
�கேராண்ணமக கேழகேத் தணலவர் 
ரஹிலா ரஹ்மாட் கூறினார். 
�்டமாட்்டக கேட்டுப்பாட்டு ஆணண 
கோலத்தில் பச்ல்படுவதற்கு 
அனுமதிககேப்ப்டாத வணிகே 
ணம்ங்கேளுககு வா்டணகே 
விலககேளிப்பு வழங்கேப்படுவ்தாடு 
உணவு வி்ாபாரம் மற்றும் 
உணவுத் த்ாரிப்பு துண்யில் 
உள்ளவர்கேளுககு 30% 
வா்டணகேக கேழிவு தரப்படுகி்து 
என்று அவர்  பதரிவித்தார். 
வா்டணகேண் தாமதமாகே 
பசலுத்து்வாருககு அபராதத் 
பதாணகேண் பசலுத்துவதிலிருந்து 
விலககேளிககேப்படுவதாகேவும் அவர் 
குறிப்பிட்்டார்.

்கேரால சிலராஙகூர  நகே்ராண்ணமக் கேைகே கேணடகேளுக்கு 40 
விழுக்கேராடடு வராடணகேக் கேழிவு

பராசரார வமஸ்்ரா திடடத்தின் கீழ் மலிவு விணலயில் 
சணமயல் வபராருள்கேள் விறபணன

ரிப்்பராரமராசி இயக்கேம் மக்கேணள ஒன்றிணைத்தது

“்சஹராட“ திடடம்

அறிமுகேம்

ஷா ஆலம் - இருபத்து மூன்று 
ஆண்டுகேளுககு முன்னர் 
்தாற்றுவிககேப்பட்்ட ரிப்்பார்மாசி 
்பாராட்்டம் �ாட்டின் �லனுககோகே 
அணனத்து நிணலயிலான 

மககேண்ளயும் ஒன்றிணணப்பதில் 
பவற்றி கேண்டுள்ளதாகே  
சிலாங்கூர் மாநில  பகேஅடிலான் 
கேட்சியின் தணலணமத்துவ 
மன்்த்தின் தணலவர் ்டத்்தா‚ 
அமிருடின் ஷாரி கூறினார். 
நீதி மற்றும் சமத்துவத்ணத 
அடிப்பண்ட்ாகேக பகோண்்ட 
�ாட்டின் உருவாககேத்திற்கு அந்த 
்பாராட்்டம் பபரிதும் துணண 
புரிந்ததாகே அவர் பசான்னார்.
இந்த ரிப்்பார்மாசி 
்பாராட்்டத்திற்கு இண்வன் 
அருள என்ப்ன்றும் கிண்டககேட்டும் 

ஷா ஆலம் - பாசார் பமஸ்ரா 
திட்்டத்தின் கீழ் மலிவு விணல 
அடுககுமாடி குடியிருப்புகேளில் 
வசிப்்பார் குண்ந்த விணலயில் 
சணம்ல் பபாருளகேண்ள 
வாங்குவதற்கோன வாய்ப்பிணன 
பப் முடியும். பவறும் இருபது 
பவளளி விணலயில் இரு 
்கோழிகேள, முட்ண்ட, கோய்கேறிகேள 
மற்றும் பழ வணகேகேண்ள 
வாங்குவதற்கு இந்த பாசார் 
பமஸ்ரா திட்்டம் வணகே புரிவதாகே 
�கேர்பு் �ல்வாழ்வுத்துண்ககோன 
ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் ் ராட்சி்ா 
இஸ்மாயில் கூறினார்.
இந்த பாசார் பமஸ்ரா திட்்டத்தின் 
கீழ் விற்கேப்படும் சணம்ல் 
பபாருளகேள சந்ணதயில் விற்கேப் 
படுவணதக கோட்டிலும் மூன்று 
ம்டங்கு விணல குண்வானதாகும் 
என்று அவர் பசான்னார். 
மககேளுககு உதவி வழங்குவதில் 

ஷா ஆலம் - �ாட்டில் ்கோவிட்-
19 ்�ாய்த் பதாற்று பரவத் 
பதா்டங்கி்து முதல் பபாதுமககேள 
மத்தியில் அதிகேரித்து வரும் மன 
�லம் சார்ந்த பிரச்ணனகேளுககுத் 
தீர்வு கோணும் வணகேயில் “்ச்ாட்“ 
எனப்படும் சிலாங்கூர் மன 
ஆ்ராககி் திட்்டத்ணத மாநில 
அரசு அறிமுகேப்படுத்தியுள்ளது.
பசலங்கோ பச்லி வாயிலாகே 
ஒ ரு ங் கி ண ண க கே ப் ப டு ம் 
இத்திட்்டத்தின் வாயிலாகே 
பபாதுமககேள மன �லம் 
சார்ந்த பதா்டககே அறிகுறிகேண்ள 
சு்மாகே பரி்சாதணன பசய்து 
பகோளவதற்குரி் வாய்ப்பு ஏற்படும் 
என்று மந்திரி புசார் ்டத்்தா‚ 
அமிருடின் ஷாரி கூறினார்.இந்த 
பதா்டககேக கேட்்ட பரி்சாதணனயின் 
முடிவுகேளின் அடிப்பண்டயில் 
்ச்ாட் திட்்டத்தின் கீழ் பல்்வறு 
அடுத்தக கேட்்ட சிகிச்ணசகேளுககோன 
ஏற்பாடுகேள பசய்்ப்படும். இதன் 
மூலம் மன �லம் சம்பந்தப்பட்்ட 
விழிப்புணர்ணவயும் மன �ல 
பாதுகோப்பின் அவசி்த்ணதயும் 
ச ம் ப ந் த ப் ப ட் ்ட வ ர் கே ளு க கு 
எடுத்துணரககே இ்லும் என்்ார் 
அவர்.இத்திட்்டத்தின் கீழ் 
மன�லக கேல்வி பதா்டர்பான 30 
கோபணாளிகேண்ள கோண்பதற்குரி் 
வாய்ப்பு பபாதுமககேளுககு 
ஏற்படுத்தப்படும் எனக கூறி் 
அவர், மாற்றுத் தி்னாளிகேளுககு 
உதவும் பபாருட்டு ணசணகே பமாழி 
பப்ர்ப்பும் இதில் இ்டம் பபறும் 
என்்ார்.மன �லப் பாதிப்ணப 
எ தி ர் ் � ா க கி ் வ ர் கே ளு க கு 
சமூகே ஆதரணவ வழங்கும் 
வணகேயில் ்ச்ாட் ஆய்வரங்கு 
�்டத்தப்படும். இந்த ஆய்வரங்கின் 
வாயிலாகே நிகேழ்வின் வழி �்டத்து�ர் 
மற்றும் மன �லப் பிரச்ணன்ால் 
பாதிககேப்பட்்ட மற்்வர்கேளு்டன் 
இ்ங்கேணல  மூலம் 
உணர்ாடும் வாய்ப்ணபண்ம் 
சம்பந்தப்பட்்டவர்கேள பப் முடியும் 
என அவர் பதரிவித்தார்.
்ச்ாட் திட்்டத்ணத 
அமல்படுத்துவதற்கோகே மாநில 
அரசு ஐந்து லட்சம் பவளளிண் 
ஒதுககீடு பசய்துள்ளதாகே சுகோதார 
துண்ககோன ஆட்சிககுழு 
உறுப்பினர் ்டாக்டர் சித்தி மரி்ா 
மாமுட் ஆகேஸ்டு மாதம் 15ஆம் 
்ததி கூறியிருந்தார்.

மககேள பிரதிநிதிகேள புதி் 
அணுகுமுண்கேண்ளக கேண்டபிடிககே 
்வண்டும் என்்  மந்திரி புசார் 
்டத்்தா‚ அமிருடின் ஷாரியின் 
் வ ண் டு ் கே ா ளு க கி ண ங் கே 
இத்திட்்டம் அமல்படுத்தப்படுவதாகே 
அவர் பதரிவித்தார். ்கோவிட்-19 
பபருந்பதாற்று பரவல் கோரணமாகே 
பாதிககேப்பட்்ட மலிவு விணல 
அடுககுமாடி குடியிருப்பா்ளர்கேளின்  
பபாரு்ளாதார சுணமண்க 
குண்ப்பதில் இத்திட்்டம் ஒர்ளவு 
துணண புரியும் என்றும் அவர் 
பசான்னார்.
உணவுக கூண்டகேண்ள வழங்கும் 
வழககேமான �ண்டமுண்ககு 
மாற்்ாகே இந்த புதி் திட்்டத்ணத 
அ ம ல் ப டு த் தி யு ள ் ்ள ா ம் . 
இத்திட்்டத்தின் வழி 20 பவளளி 
பசலவில் அவர்கேள 60 பவளளி 
பபறுமானமுள்ள பபாருளகேண்ளப் 
பப் முடியும் என்்ார் அவர்.

இங்குள்ள ண்க்கோம் பி.பி.
ஆர். குடியிருப்பு பகுதியில் 
இந்த பாசார் பமஸ்ரா திட்்டத்ணத 
பார்ணவயிட்்டப் பின்னர் 
பசய்தி்ா்ளர்கேளி்டம் அவர் 
இதணனத் பதரிவித்தார். இந்த 
பாசார் பமஸ்ரா திட்்டத்தில் 
200 ்பர் மட்டு்ம பங்்கேற்கே 
முடியும் எனக கூறி் அவர், 
மாநிலத்திலுள்ள இதர எட்டு 
இ்டங்கேளுககும் இத்திட்்டம் 
வி ரி வு ப டு த் த ப் ப ்ட வு ள ்ள து 
என்்ார்.

என்று தனது முகேநூல் பதிவில் 
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
அம்்னா துணணத் தணலவர் 
பதவியிலிருந்தும் துணணப் பிரதமர் 
பதவியிலிருந்தும் ்டத்்தா‚ 
அன்வார் இப்ராஹிம் கே்டந்த 
1998 ஆம் ஆண்டு பசப்்டம்பர் 
2 ஆம் ்ததி நீககேப்பட்்டணதத் 
பதா்டர்ந்து ரிப்்பார்மாசி என்் 
சீர்திருத்த அணல உருவானது. 
இதன் எதிபராலி்ாகே 
பகேஅடிலான் எனப்படும் பார்ட்டி 
பகேஅடிலான் ராக்ாட் கேட்சி 
்தாற்றுவிககேப்பட்்டது.



்தாககி்்ா – ைப்பானில் 12 
�ாட்கேள �ண்டபபற்று இம்மாதம் 
5 ஆம் ்ததியு்டன் முடிவுககு 
வந்த ்தாககி்்ா பாராஒலிம்பிக 
்பாட்டியில் (மாற்றுத் 
தி்னாளிகேளுககோன ஒலிம்பிக 
்பாட்டி) ம்லசி் வி்ககேத்தககே 
பவற்றிண் ம்லசி்ா பதிவு 
பசய்துள்ளது.
இந்த ்பாட்டியில் கேலந்து 
பகோண்்டவர்கேள மாற்றுத் 
தி்னாளிகே்ளாகே இருந்தாலும் 
தாங்கேள நிகேழ்த்தி் சாதணனகேளின் 
வாயிலாகே அவர்கேள 
தனித்துவமிககேவர்கேள ஆனார்கேள.
இப்்பாட்டியில் ம்லசி்ா மூன்று 
தங்கேப் பதககேங்கேண்ளப் பப் 
்வண்டும் என்் இலகணகே 
மட்டும் அண்ட்வில்ணல. மா்ாகே 
அணதயும் தாண்டி இரு பவளளிப் 
பதககேங்கேண்ளயும் பபற்று �ாட்டின் 

வியக்கேத்தக்கே வவறறியுடன் ் தராக்கி்யரா பரா்ராஒலிம்பிக் 
்பராடடிணய நிணறவு வசயதது ம்லசியரா விண்ள்ாட்டுத் துண் வரலாற்றில் 

புதி் சகோப்த த்ணதபண்டத்துள்ளது.
1972 ஆம் ஆண்டில் 
பைர்மனியின் ப்ல்ட்பபர்க 
�கேரில் �ண்டபபற்் பாராஒலிம்பிக 
்பாட்டிககு பி்கு ம்லசி்ா 
சி்ப்பான அண்டவு நிணலண் 
பதிவு பசய்த ்பாட்டி்ாகே இந்த 
்தாககி்்ா பாராஒலிம்பிக 
்பாட்டி வி்ளங்குகி்து.
கே்டந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 
�ண்டபபற்் ரி்்ா பாராஒலிம்பிக 
்பாட்டியில்கூ்ட ம்லசி் மூன்று 
தங்கேப்பதககேங்கேண்ளயும் ஒரு 
பவண்கேலப் பதககேத்ணதயும் 
மட்டு்ம பபற்்து.
இப்்பாட்டியில் கேண்டசி �ாட்டின்  
கேண்டசி  விண்ள்ாட்்டா்ளராகே கே்ளம் 
இ்ங்கி் ் தசி் விண்ள்ாட்்டா்ளர்  
அப்துல் லத்திப் ்ராம்லி, 
நீ்ளம் தாண்டும் ்பாட்டியில் 
தங்கேம் பவன்று அணனவரின் 
பாராட்ண்டயும் பபற்்ார்.

க�ாபபுப படம்

மருத்துவ சராதன தயராரிப்புத துணறயில் 2.6 ்கேராடி 
வவள்ளி முதலீடணட சிலராஙகூர வபறறது

மந்திரி புசரார அமிருடின் ஷராரியின் சிறப்பு 
அதிகேராரியராகே குை்ராஜ நியமனம்
ஷா ஆலம் - சிலாங்கூர் மந்திரி 
்டத்்தா‚ அமிருடின் ஷாரியின் 
சி்ப்பு அதிகோரி்ாகே பசந்்தாசா 
சட்்டமன்் உறுப்பினர் 
்டாக்டர் குணராஜ் ்ைார்ஜ் 
நி்மிககேப்பட்டுள்ளார். இதற்கோன 
பதவி நி்மனக கேடிதத்ணத அவர் 
மந்திரி புசாரி்டமிருந்து இன்று 
பபற்றுக பகோண்்டார். இந்தி் 

ஷா ஆலம் - மருத்துவ சாதனத் 
த்ாரிப்புத் துண்யில் 2 ்கோடி்் 
63 லட்சத்து 70 ஆயிரம் பவளளி 
மதிப்புள்ள முதலீட்ண்ட சிலாங்கூர் 
பபற்றுள்ளது.
கே்டந்த ைனவரி முதல் மார்ச் 
வணரயிலான கோலககேட்்டத்தில் 
த்ாரிப்புத் துண் சார்ந்த இரு 
பதாழிலி்ல் திட்்டங்கேளின் 
வாயிலாகே இந்த முதலீடு 
பப்ப்பட்்டதாகே முதலீடு, வர்த்தகேம் 
மற்றும் பதாழிலி்ல் துண்ககோன 
மாநில ஆட்சிககுழு உறுப்பினர் 
்டத்்தா பதங் சாங் கிம் கூறினார்.
மாநிலத்தில் பபாரு்ளாதார 
� ்ட வ டி க ண கே கே ளு க கு 

புத்துயிரூட்டுவதற்கோகே அண்ட்ா்ளம் 
கோணப்பட்்ட அடிப்பண்ட பதாழில் 
துண்கேளில் இதுவும் ஒன்்ாகும் 
என்று அவர் பசான்னார்.
இவவாண்டு ைனவரி முதல் 
மார்ச் மாதம் வணரயிலான 
கோலககேட்்டத்தில் 2 ்கோடி்் 63 
லட்சத்து 79 ஆயிரம் பவளளி 
மதிப்பிலான அறிவி்ல் மற்றும் 
அ்ளணவக கேருவிகேள த்ாரிககும் 
இரு திட்்டங்கேளுககு மாநில அரசு 
அங்கீகோரம் வழங்கியுள்ளது என 
அவர் குறிப்பிட்்டார்.
அதில் 1 ்கோடி்் 40 லட்சத்து 
69 ஆயிரம் பவளளி மதிப்பிலான 
முதலீடு உள�ாட்டிலிருந்தும் 

சமூகேம் உளப்ட மாநில மககேள 
எதிர்்�ாககும் பிரச்ணனகேண்ள 
மந்திரி கேவனத்திற்கு ்�ரடி்ாகே 
பகோண்டுச் பசன்று உரி் தீர்வு 
கோண்பதற்குரி் வாய்ப்பிணன  
்டாக்டர் குணராஜ் இந்த 
நி்மனத்தின் வழி பபற்றுள்ளார்.
பகேஅடிலான் கேட்சியின் பதா்டககே 
கோல உறுப்பினரான இவர் 

பகேஅடிலான் கேட்சியின் ்கோத்தா 
ராைா பதாகுதி தணலவராகேவும் 
பபாறுப்பு வகித்து வருகி்ார்.
சட்்டமன்் உறுப்பினர் என்் 
முண்யிலும் பதாகுதி பகேஅடிலான் 
தணலவர் என்் முண்யிலும் 
மககேளுககு ஆற்றி வரும் ் சணவககு 
அங்கீகோரமாகே இந்த பதவி 
அவருககு வழங்கேப்பட்டுள்ளது.

1 ்கோடி்் 23 லட்சத்து 
10 பவளளி மதிப்பிலான 
முதலீடு பவளி�ாட்டிலிருந்தும் 
பப்ப்பட்்டணவ என்று அவர் 
்மலும் பதரிவித்தார்.
மாநில சட்்டமன்்த்தில் ்�ற்று 
மருத்துவ உபகேரணத் த்ாரிப்புத் 
துண்யில் முதலீடுகேண்ள ஈர்ப்பதற்கு 
மாநில அரசு ்மற்பகோண்டு 
வரும் �்டவடிகணகேகேள குறித்து 
பந்திங் உறுப்பினர் லாவ ்வங் 
சான் எழுப்பி் ்கேளவிககு 
பதிலளிகணகேயில் ்டத்்தா பதங் 
இவவாறு பசான்னார்.
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