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மந்திரி 
புசாரின் தீபாவளி  நல்வாழ்த்துக்கள்

இந்த ஒளித் திருநாளைக் க�ாண்ாடும் சிலாங்கூர் மக்�ளுக்கும், 
குறிப்ா� இநது மற்றும் சீக்கிய சமூ�த்தினருக்கும் எனது இனிய 
தீ்ாவளி நலவாழ்த்துக்�ள். இரணடு வரு்ங்�ளுக்கு பின்  குடும்்ம் 
மற்றும் அன்்ானவர்�ளு்ன் இந்த ்ணடிள�ளய க�ாண்ா் 
அரிய வாய்பபு கிட்டியுள்ைது. தீ்ாவளி என்்து இருளின் முடிவு, 
பிர�ாசத்தின் க்தா்க்�ம், அத்த த்ால இருளைக் �்நது, 
நன்ளமளய, மகிழ்ச்சிளய தநாக்கி ்யணிக்கித�ாம். நாம் சநதிக்கும் 
இன்ள�ய சூழ்நிளலக்கு ஏற்் தீ்ாவளிளய அர்த்்தப ்டுத்தி 
க�ாள்ைலாம். த�ாவிட்-19 க்தாற்றுதநாய் ்ரவியதில இருநது 
த்தான்றிய �ட்டுப்ாடு, தவளலயிழபபு, க்ாருைா்தார சிரமம் என்� 
இருள் கிட்்த்்தட்் இரணடு ஆணடு�ள் மக்�ளை அளழ�ழித்து 
விட்்து. ்தடுபபூசிளய முழுளமயா� க்ற்�்தால, உங்�ளையும் 
குடும்்த்தினளரயும் ்ாது�ாத்து, விழிபபு்ன், க்ாருைா்தார மற்றும் 
சமூ� கசயல்ாடு�ளை மீணடும் துவக்கி, இயலபு வாழ்வுக்கு 
திரும்பி, குடும்்ம் மற்றும் நண்ர்�ளை �ாண மாவட்்ங்�ள் மற்றும் 
மாநிலங்�ளைக் �்க்� முடிகி�து. எவவா�ாயினும், அளனவரும் 
க்தா்ர்நது மு�க்�வரி அணிவது சு�ா்தார நள்முள��ளை 
பின்்ற்றுவ்தன் வழி �வனமா� இருக்� தவணடும் அதுதவ ந்மாட்் 
�ட்டுப்ாடு, ்தனிளமப்டுத்்தல யு�த்தில மறு்டியும் சிக்�ாமலிருப்ள்த 
உறுதி கசய்யும். சிலாங்கூர் மாநில அரசு, எலலா மக்�ளின் உயிர்�ளை ்ாது�ாக்�வும், க்ாருைா்தார வாய்பபு�ளை க்ற்று, மக்�ள் விளரநது 
இயலபு வாழ்வுக்கு திரும்் ்ாடு்ட்டு வருகி�து. 

மாநில நிர்வா்கத்தில் இந்திய சமூ்கத்ற்த அரவறனககும் ஆடசி
மாநில நிர்வா�த்தில இநதிய சமூ�த்ள்த அரவளனத்து அளழத்து கசலலும் வி்தமா� சிலாங்கூர் மாநிலம் முழுவதும் இநதிய சமூ�த் ்தளலவர்�ளின் 
எணணிக்ள�ளய 48ல இருநது 62 ஆ� உயர்த்தியுள்ைது்ன் இநதிய சமூ�த்தின் எழுச்சிக்கு, ஐ-சீட் எனப்டும் சிலாங்கூர் மாநில இநதியர் 
வர்த்்த� மற்றும் க்தாழில  தமம்்ாட்டுத்துள�ளய உருவாக்கி உள்ைது.
அ்தனு்ன், SITHAM என்� சிலாங்கூர் இநதிய க்தாழிலமுளனதவார் தமம்்ாட்டுத் திட்்ம் என்� மற்க�ான்ள�யும் கசயல ்டுத்தியுள்ைது. இது 
நான்கு குறிக்த�ாள்�ளை க�ாண்து அ்தாவது தமம்்ாட்டு ்யிற்சி, தி�ன் மற்றும் உற்்த்தி ்டிபபு�ள், வணி� வழி�ாட்டு்தல திட்்ங்�ள், 
மற்றும் வணி� உ்�ரண உ்தவி அலலது மானியங்�ள் வழங்குவதும் அ்ங்கும். �்ந்த அக்த்ா்ர் மா்தம் வளர, 2,000க்கும் தமற்்ட்் 
்ங்த�ற்்ாைர்�ள் இந நி�ழ்வில ்ங்த�ற்றுள்ைனர்.
எதிர்வரும் நவம்்ர் 26 ல, சமர்பிக்� ்்வுள்ை சிலாங்கூரின் 2022ன் ்ட்கஜெட்டின் வழி, அதி� தவளல மற்றும் க்ாருைா்தார வாய்பபு�ள் 
அளனவருக்கும் கிட்் முயற்சி�ள் முன்கனடுக்�ப்டும். சிலாங்கூர் க்ாருைா்தாரத்திற்கு ஊக்�ம் அளிக்கும் என்� நம்பிக்ள�யு்ன் இந்த 
்ட்கஜெட்ள் ்தயாரிப்தில �வனம் கசலுத்துகித�ாம்.
நமது நாட்டில உள்ை அளனத்து இநது மற்றும் சீக்கிய சமூ�த்தினருக்கும், குறிப்ா� அன்்ான சிலாங்கூர் மக்�ளுக்கு மீணடும் ஒருமுள� 
தீ்ாவளி நலவாழ்த்துக்�ளைத் க்தரிவித்துக் க�ாள்கித�ன். இந்த க�ாண்ாட்்ம் மகிழ்ச்சிளயயும் உற்சா�த்ள்தயும் அளிக்கும் என நம்புகித�ன்.

சிலாங்கூர் மாநில மந்திரி புசார் ்டத்ம்தா      அமிருடின ஷாரி



2

ஷா ஆலம் - சிலாங்கூரிலுள்ள 
12 முதல் 17 வயது வரையிலான 
இர்ளயயாரை இலக்ாக 
க்ாண்டு கதாடங்கி நடததப்படும் 
கெல்யவகஸ் தடுபபூசித திடடததில் 
்பளளி கெல்லாத இர்ளயயாருககும் 
வாய்பபு வழங்்ப்படும் என்று 
மந்திரி ்பொர் டதயதா‚ அமிருடின் 
ஷாரி கூறினார்.
இன்னும் தடுபபூசி க்பறாத 
உளநாடடினர் மற்றும் 
க வ ளி ந ா ட டி ன ரு க கு ம்  
இததிடடததில் வாய்பபு 
வழங்்ப்படும் என்று அவர் 
கொன்னார். தடுபபூசி க்பறுவதற்கு 
இன்னும் யததி கிரடக்ாதவர்்ள 
மற்றும் கிரடதத யததிரய 
தவறவிடடவர்்ளும் இததிடடததில் 
்பங்ய்ற்்லாம் என்று அவர் 
யமலும் கூறினார்.
இந்த தடுபபூசி இயக்தரத 
சீைா் யமற்க்ாளவதற்கு ஏதுவா் 
ஒவகவாரு ்பளளிககும் வியஷெ 
்பற்றுச் சீடடு குறியீடு வழங்்ப்படும். 
மாணவர்்ள அந்த குறியீடரடப 
்பயன்்படுததி கெலங்்ா கெயலி 
வாயிலா் ்பதிவு கெய்யலாம் 
என்றார் அவர்.
வியவ்க ர்பய்பசி 
ரவததிைாதவர்்ளுககு கெல்ய்ர் 
்பணியா்ளர்்ள ்பதிவு கெய்ய 
உதவுவர் என்று அவர் யமலும் 
கதரிவிததார். சிலாங்கூரில் 
3,416 மாணவர்்ர்ள 
உள்ளடககிய கெல்யவகஸ் 
தடுபபூசித திடடம் நார்ள 
முதல் யமற்க்ாள்ளப்படுவதா் 
அமிருடின் முன்னதா் 
கூறியிருந்தார்.

ஷா ஆலம் – உலு சிலாங்கூர் 
மாவடட மன்றம் இன்று கதாடங்கி 
ந்ைாண்ரமக்ழ்மா் பிை்டனப 
்படுததப்படடது.
யமன்ரம தங்கிய சிலாங்கூர் 
சுல்தான் ஷைாபுடின் இடரிஸ் 
ஷாவுன் ஒபபுதரல ஏற்று  மந்திரி 
புொர் டதயதாஸ்ரீ அமிருடின் 
ஷாரி இந்த பிை்டனதரத இன்று 
கெய்தார்.
இந்த அந்தஸ்து உயர்வின் 
வழி உலு சிலாங்கூர் அதி் 
முதலீடு்ர்ள ஈர்ப்பதற்கும் சுற்றுலா 
மற்றும் கதாழில்துரற்ள வ்ளர்ச்சி 
்ாண்்பதற்கும் வாய்பபிரன 
க்பறும் என்று அவர் நம்பிகர்த 
கதரிவிததார்.
இதன் மூலம் இவவடடாை 
மக்ளுககு திறன் மற்றும் 
ய்பாடடியிடும் ஆற்றல் ரீதியா் 
யநர்மரறயான மாற்றங்்ள 
ஏற்்படுவதற்கும் வாய்பபு ஏற்்படும் 

சுல்்தான ஒப்பு்தலு   ந்கராணறமக ்கழ்க 
அந்்தஸ்து த்பற்்றது உலுசிலாங்கூர்

கிள்ளான் - சிலாங்கூர் அைசின் 
இர்ளயயாருக்ான கெல்யவகஸ் 
தடுபபூசித திடடததின் கீழ் 
குரறந்தது 10,000 ்பதின்ம 
வயதினருககு தடுபபூசி கெலுதத 
இலககு நிர்ணயிக்ப்படடுள்ளது.
மஹாட தாபிஷ் ெமயப்பளளி 
மாணவர்்ள மற்றும் ்ல்விரயத 
கதாடைாதவர்்ள உள்பட 
மூவாயிைததிற்கும் யமற்்படட 
்பதின்ம வயதினர் இததிடடததிற்் 
இதுவரை அரடயா்ளம் 
்ாணப்படடுள்ளதா் மந்திரி 
புொர் டதயதா‚ அமிருடின் ஷாரி 
கூறினார்.

தசல்மவகஸ் திட்டத்தில் 10,000 இறைமயாருககு ்தடுப்பூசி

யநாய்த எதிர்ப்பாற்றல்  க்ாண்ட 
குழுமததின் உருவாக்தரத 
விரைவு்படுததுவது மற்றும் தடுபபூசி 
க்பறத தவறியவர்்ளுககும் 
யநாய்த கதாற்றிலிருந்து 
்ப ா து ் ா ப ்ப ளி ப ்ப ளி ப ்ப து 
ஆகிய நடவடிகர்்ளில்  
இர்ளயயாருக்ான யதசிய 
ய்ாவிட-19 தடுபபூசித 
திடடததிற்கு உதவும் யநாககில் 
மாநில இந்த தடுபபூசித திடடதரத 
கதாடககியுள்ளதா் அவர் 
கொன்னார்.
இந்த இர்ளயயாருக்ான 
தடுபபூசித திடடததின் முதல் 

என அவர் குறிபபிடடார்.
இந்த அந்தஸ்து உயர்வு 
்பல்யவறு தைபபினர் மததியில் 
நம்பிகர்ரயயும் எதிர்்பார்பர்பயும் 
அதி்ரிக்ச் கெய்துள்ளது. 
ந ் ை ா ண் ர ம க ் ழ ் த தி ன் 
அரனதது ்பணியா்ளர்்ளும் 

நாளில் இதற்கு அ்பரிமித ஆதைவு 
கிரடததுள்ளது. இந்நிரல 
நீடிததால் குரறந்தது ்பததாயிைம் 
இர்ளயயாருககு தடுபபூசி 
கெலுதத முடியும் என நம்புகியறாம் 
என்றார் அவர்.
மததிய அைசின் பிக கைாமாஜா 
தடுபபூசித திடடததில் முன்்பதிவு 
கிரடக்ாத இர்ளயயாரை 
இததிடடததில் நாங்்ள இலக்ா்   
க்ாண்டுளய்ளாம். என்று அவர் 
யமலும் கொன்னார்.
்பண்டமாைான் கஜயா, எம்.
பி.ய். மண்ட்பததில் இன்று 
நரடக்பற்ற இர்ளயயாருக்ான 
கெல்யவகஸ் தடுபபூசித 
திடடதரதப ்பார்ரவயிடடப 
பின்னர்  கெய்தியா்ளர்்ளிடம் 
அவர் இதரனக கூறினார்.
இந்த இர்ளயயாருக்ான 
கெல்யவகஸ் தடுபபூசித திடடம் 
இன்று  ய்ாலக கிள்ளான் 
கதாகுதியில் கதாடங்்ப்படட 
யவர்ளயில்  இததிடடம் 
விரைவில் ்பண்டமாைான், 
புககிட லஞொன், தஞயொங் 
சிப்பாட ஆகிய கதாகுதி்ளுககும் 
விரிவு்படுததப்படும்.
மாநிலததிலுள்ள 12 முதல் 17 
வயது வரையிலான இர்ளயயாரை 
இலக்ா் க்ாண்ட  ்பதின்ம 
வயதினருக்ான கெல்யவகஸ் 
திடடததிற்்ா் 150,000 யடாஸ் 
தடுபபூசி்ர்ள மாநில அைசு 
ஒதுககியுள்ளதா்வும் இததிடடரத 
யமற்க்ாள்ள சு்ாதாை அரமச்சு 
அனுமதி வழங்கியுள்ளதா்வும் 
அமிருடின் ்டந்த 7 ஆம் யததி 
கூறியிருந்தார்.

்கல்விறயத் த்தா்டரா்த 

மாணவர்்களும் 
்தடுப்பூசி த்ப்ற வாய்ப்பு

ெவால்்ர்ள எதிர்க்ாளவதற்கு 
தயாைாகும் அயத யவர்ளயில் 
மக்ளுககு தைமான யெரவரய 
வழங்குவதற்்ான ் டப்பாடரடயும் 
க்ாண்டிருக் யவண்டும் என்றார் 
அவர்.
இயங்்ரல வாயிலா் நரடக்பற்ற 
இந்த நி்ழ்வில் உரையாற்றிய 
ய்பாது அவர் இவவாறு கூறினார்.
இதனிரடயய, இந்நி்ழ்வில் 
உரையாற்றிய உலு சிலாங்கூர் 
ந்ைாண்ரமக ்ழ்த தரலவர் 
மு்மது ஹஸ்ரி யநார் மு்மது 
்பல்லாண்டு்ால உரழபபின் 
்பயனா் இந்த அங்கீ்ாைம் 
கிரடததுள்ளதா் கூறினார். 
மாநிலததின் யமம்்பாடடிற்கு 
இந்த அங்கீ்ாைம் அ்ளவு 
ய்ா்ளா் வி்ளங்குவதால் இந்த 
கவற்றிக்ா்ா் அரனதது 
மக்ளும் க்பருமிதம் க்ாள்ள 
யவண்டும்  என்று கொன்னார்,

்டன
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எஸ்.ஏ.பி. திட்டத்தின கீழ் 120 த்தாழில் 

முறனமவார் உருவாக்கம்
குடும்ப வன்முறை? 
நவம்பரில் பு்கார் 
றமயம்

2021 தேசிய சுற்றுச்சூழல் தினத்ே முன்னிட்டு 
ஏழு திட்்டங்களுக்கு சிலாஙகூர் ஏற்்ாடு

சுற்றுச்சூழறல 

மாசு்படுத்துமவாருககு  

தவ. 1 ம்காடி 

அ்பரா்தம்

ஷா ஆலம் - இவவாண்டிற்்ான 
யதசிய சுற்றுச்சூழல் தினததின் 
பிைதான ஏற்்பாடடா்ளர் என்ற 
முரறயில் ஏழு திடடங்்ள மற்றும் 
நி்ழ்வு்ளுககு மாநில அைசு 
ஏற்்பாடு கெய்துள்ளதா் மந்திரி 
புொர் டதயதா‚ அமிருடின் 
ஷாரி கூறினார். சுமார் 800 
கமடரிக டன் எரடயுள்ள 
மின்ொை மற்றும் மின்னியல் 
்ழிவு்ர்ள யெ்ரிப்பது, 2025 

ஆம்  ஆண்டிற்குள 10 ய்ாடி 
மைங்்ர்ள நடும் இயக்ததிற்கு 
ஆதைவா் மைம் நடும் இயக்தரத 
யமற்க்ாளவது ஆகியரவயும் 
இததிடடங்்ளில் அடங்கும் என்று 
அவர் கொன்னார். இது தவிை, 
சுற்றுச்சூழல் ஊட் ்பாைாடடு 
நி்ழ்வு, கவபினர் விவாத 
நி்ழ்வு, சுற்றுச்சூழல் இர்ளயயார் 
்பாது்ாபபு நி்ழ்வு, நீடிதத 
கதாழில்துரற மீதான இயங்்ரல 

்லந்துரையாடல்- சிலாங்கூரில் 
நீர் மாசு்பாடு பிைச்ெரனயும் தீர்வும் 
ஆகிய நி்ழ்வு்ளுககும் ஏற்்பாடு 
கெய்யப்படடுள்ளன என்று  அவர் 
குறிபபிடடார். சுற்றுச் சூழல் 
யமலாண்ரம மற்றும் பி்ளாஸ்டிக 
எனப்படும் கநகிழிபர்ப ஒழிபபு 
பிைொைம் ஆகியவற்றில் ்பங்்ளிபர்ப 
வழங்கி வரும் தைபபினருககு 
நீடிதத கதாழில் துரற விருதளிபபு 
நி்ழ்வும் நடததப்படும் என்று 
அவர் கதரிவிததார். நான்கு 
முககிய அடிதத்ளங்்ள வாயிலா் 
நீடிதத சுற்றுச்சூழரல நிர்வகிககும் 
ெரியான தடததில் நாம் 
்பயணிததுக க்ாண்டிருககியறாம் 
என்று அவர் கூறினார். சிறந்த 
நிர்வா்ம், ெடடம், விரிவான 
அமலாக் நடவடிகர், நீடிதத 
்ல்வி மற்றும் விழிபபுணர்வு 
ஆகிய அம்ெங்்ர்ளயும் அது 
உள்ளடககியுள்ளது என்றார் 
அவர். இன்று இங்கு யதசிய 
சுற்றுச்சூழல் தினதரத இயங்்ரல 
வாயிலா் கதாடககி ரவதத ய்பாது 
அவர் இவவாறு கதரிவிததார்.

ஷா ஆலம் - சிலாங்கூர் அைசு 
்டந்த 2018 ஆம் ஆண்டு 
அறிமு்ப்படுததிய எஸ்.ஏ,பி. 
எனப்படும் மாநில விரைவுத 
திடடததின் கீழ் 120 மின் 
வணி் கதாழில் முரனயவார் 
உருவாக்ப்படடுள்ளனர்.
இந்த மூன்று மாத  ் ாலத 
திடடததின் மூலம் 
்பங்ய்ற்்பா்ளர்்ளின் 
ஆ ற் ற ர ல 
யமம்்படுததவும் 
வ ர் த த ் ம் 
க த ா ட ர் ்ப ா ன 
க ந ளி வு 
சு ழி வு ் ர ்ள 
அவர்்ள அறிந்து 
க்ாளவதற்குரிய 
வ ா ய் ப பிரனயு ம் 
ஏ ற் ்ப டு த த வு ம் 
முடிந்ததா் வாணி் 
மற்றும் சிறு மற்றும் நடுததை 
கதாழில் துரறக்ான ஆடசிககுழு 
உறுபபினர் டதயதா கதங் ொங் 
கிம்  கூறினார்.
யமலும் அதி்மான சிறு மற்றும் 
நடுததை கதாழில்முரனயவார் 
இலக்வியல் திடடததிற்கு மாறும் 
அயத யவர்ளயில் இததிடடததிலும் 
்பங்ய்ற்் ஊககுவிதது வருகியறாம் 
என்று அவர் கொன்னார்.

இந்த எஸ்.ஏ.பி. திடடம் சியடக 
எனப்படும் சிலாங்கூர் மாநில 
த்வல் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
மின் வணி் மன்றததிற்கு க்பரும் 
கவற்றிரயத யதடித தந்துள்ளது. 
இதன் மூலம் ய்ாவிட19 

க்பருந்கதாற்று ்ாலததிலும் 
சிறு மற்றும் நடுததை 

கதாழில்முரனயவா 
வ ர் த த ் த தி ல் 
க த ா ட ர் ந் து 
யமம்்பாடு ்ாண 
முடிந்தது என்றார் 
அவர்.
சு்பாங் கதாழில் 
ய ்ப ட ர ட யி ல் 
கயல்யலா ்பாக்ஸ 
நி று வ ன த தி ன் 

உளவடிவரம ப பு 
மற்றும் ்பளிங்குக ்ல் 

்ண்்ாடசிக கூடதரத 
கதாடககி  ரவததப பின்னர் 

கெய்தியா்ளர்்ளிடம் அவர் 
இதரனத கதரிவிததார்.
இந்த எஸ்.ஏ.பி. திடடததில் 
்பங்ய்ற்ற கதாழில் முரனயவார் 
்ண்டு வரும் கவற்றிரயக 
்ருததில் க்ாண்டு இததிடடதரத  
அடுததாண்டிலும் கதாடை 
தாங்்ள திடடமிடடுள்ளதா் கதங் 
கொன்னார்.

ஷா ஆலம் - சிலாங்கூரில் 
குடும்்ப வன்முரற கதாடர்்பான 
பு்ார்்ர்ள கெய்வதற்்ான 
சிறபபு கதாரலய்பசி யெரவரய 
மாநில அைசு கதாடக்வுள்ளது. 
கெலாமாட எனப்படும் இந்த 
யெரவ வரும் நவம்்பர் மாதம் முதல் 
யததி கதாடங்கி கெயல்்படும். 
குடும்்ப வன்முரற கதாடர்பில் 
உதவி க்பற விரும்புயவார்  24 
மணி யநைமும் கெயல்்படககூடிய 
இந்த யெரவரய ரமயதரத 03-
64195027 என்ற கதாரலய்பசி 
எண்்ளில் கதாடர்பு க்ாள்ளலாம் 
என்று ட்பளயு.பி.எஸ். 
எனப்படும் சிலாங்கூர் ம்ளிர் 
கெயலாக் துரறயின் தரலரம 
கெயல் முரற அதி்ாரி சிததி 
்மாரியா அ்மது சுகபி கூறினார்.
குடும்்ப வன்முரறச் ெம்்பவங்்்ளால் 
்ப ா தி க ் ப ்ப ட ட வ ர் ் ளு க கு 
ெம்்பந்தப்படடத தைபபினரிடமிருந்து 
முரறயா் உதவி கிரடப்பதற்கு 
முன்னர் அவெை்ால 
அடிப்பரடயில் உதவி வழங்கும் 
தலமா் இந்த யெரவ வி்ளங்கும் 
என்று அவர் கொன்னார். இந்த 
கதாரலய்பசி யெரவரய ம்ளிர் 
மற்றும் குடும்்ப யமம்்பாடடுத 
துரறக்ான ஆடசிககுழு 
உறுபபினர் டாகடர் சிததி மரியா 
மாமுட கதாடககி ரவப்பார் 
என்றும் அவர் கதரிவிததார்.

ள்ை

ஷா ஆலம் - சுற்றுச்சூழரல 
ம ா சு ்ப டு த து ய வ ா ரு க கு 
அடுததாண்டு கதாடங்கி  5,000 
கவளளி முதல் 1 ய்ாடி 
கவளளி வரையிலான அ்பைாதம் 
விதிக்ப்படும்.
1974 ஆம்ஆண்டு சுற்றுச்சூழல் 
தைச் ெடடததின் திருதத மயொதாவில் 
இந்த அ்பைாதத கதார் 
்பரிந்துரைக்ப்படடுள்ளது. இந்த 
மயொதா அடுததாண்டின் முதல் 
்ாலாண்டில் நாடாளுமன்றததில் 
தாக்ல் கெய்யப்படவுள்ளதா் 
க்பரிததா ஹரியான் கெய்தி 
கவளியிடடுள்ளது.
சுற்றுச்சூழலுககு எதிைா் 
கெயல்்படுயவாருககு குறிப்பா் 
ஆறு்ர்ள மாசு்படுதது யவாருககு 
எதிைா் நடவடிகர் எடுக்ப்பட 
யவண்டும் என்ற க்பாதுமக்ளின் 
ய்ாரிகர்ககு ஏற்்ப இச்ெடடத 
திருததம் க்ாண்டு வைப்படுவதா்  
சுற்றுச் சூழல் மற்றும் நீர் வ்ளததுரற 
அரமச்ெர் கூறினார்.
இந்த மாயொதா அரமச்ெைரவயின் 
அங்கீ்ாைதரதப க்பற்றப பின்னர் 
அடுததாண்டு முதல் ்ாலாண்டில் 
நாடாளுமன்றததில் தாக்ல் 
கெய்யப்படும் என்று அவர் 
கொன்னார். மக்ளின் சுபிடெம் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழலின்  ்பாது்ாபபு 
ஆகியவற்ரற ்ருததில் க்ாண்டு 
இந்த ெடடத திருதத நடவடிகர் 
சீைா் நரடக்பறும் என 
எதிர்்பார்ககியறாம் என அரமச்ெர் 
துவான் இபைாஹிம் குறிபபிடடார்.
சுற்றுச்சூழல் குற்றங்்ளுக்ான 
அ்பைாததரத 2,000 
கவளளியிலிருந்து 50 
விழுக்ாடடிற்கும் யமற்ய்பா்ாத 
கதார்ரய அ்பைாதமா் 
விதிப்பதற்கு முதல் ்டட 
ெடடததிருதத மயொதா வர் 
கெய்கிறது. நீரை மாசு்படுததும் 
குற்றங்்ளுககு ஐந்து 
ஆண்டு்ளுககும் யமற்ய்பா்ாத 
சிரறததண்டரனரய வழங்்வும் 
்பரிந்துரைக்ப்படடுள்ளது.
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்டாக்டர் குணராஜ் ம�ார்ஜ் மந்திரி புசாரின சி்றப்பு அதி்காரியா்க நியமிக்கப் ்படடுள்ைார்.

நீங்்கள் மு்தல் ்தவறண சட்டமன்ற உறுப்பினர், உங்்கள் த்தாழில்  மற்றும்  அரசியல் ஈடு்பாடு குறித்து கூ்ற முடியுமா?

நீங்்கள் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி, உங்்களுககு ஏன  மந்திரி புசாரின சி்றப்பு அதி்காரி என்ற மமலு   ஒரு த்பாறுப்பு? 

அப்்படி இதுவறர  தசயல் ்படுத்திய விவ்காரம் எனன? 

அப்்படி துல்லி்தமா்க அற்டயாைம் ்கண்டால் அ்தற்கு மாநில அரசு தீர்வு வழங்குமா?

இதற்கு முன் எம்.சி.ஐ.எஸ் நிறுவனததில் 35 ஆண்டு்ள 
்பணிபுரிந்யதன், எனககு மூன்று பிளர்ள்ள இருககிறார்்ள. நான் 
2000 மாவது  ஆண்டிலிருந்து அைசு ொர்்பற்ற நிறுவனம் மற்றும் வணி் 
ெங்்ங்்ளில் யெரவயாற்றி வந்யதன். 
2009 ம் ஆண்டிலிருந்து அைசு ொைா இயக்ங்்ளின் ொர்பில் கெலாயாங் 
ந்ைாண்ரம ்ழ் உறுபபினைா்வும் கெலாயாங் க்அடிலான்  
உறுபபினைா்வும் இருககியறன். 
ய்ாலசிலாங்கூர் ஈயஜாக  கதாகுதியில் மக்ள யெரவயில் ஈடு 
்படயடன். 2018ம் ஆண்டு ்டசியின் ்டடர்ளரய ஏற்று  கெந்யதாொ 
கதாகுதியில் ய்பாடடியிடடு, கவற்றி க்பற்யறன். 

நான் ஒரு ெடடமன்ற உறுபபினர் என்ற ரீதியில், என் கதாகுதியான கெந்யதாொவில் கெயல்்பட பூைண அனுமதி உண்டு, அதற்கு  கவளியில்  
மக்ள பிைச்சிரன்ளில் தரலயிட அந்தந்த கதாகுதி ெடடமன்ற உறுபபினர்்ளின் அனுமதி யதரவ. 
யமலும் மக்ளின் பிைச்ெரன்ர்ள ்ர்ளய, அைொங்் அதி்ாரி்ளின் ஒததுரழபபு மி் அவசியம். நான் கெந்யதாொ கதாகுதிககு கவளியில், 
ெடடமன்ற உறுபபினர் என்ற அரடயா்ளததுடன் அைசு அதி்ாரி்ர்ள ஒரு விவ்ாைம் கதாடடு நாடும் க்பாழுது, அவர்்ளின் முழு அ்ளவிலான  
ஒததுரழபர்ப எதிர்்பார்க் முடியாது. ஆனால் மந்திரி புொரின் பிைதிநிதியா் ்்ளததில் இறங்கும் ய்பாது அைசு அதி்ாரி்ளின் கெயல்்பாடு 
மாறு்படுகின்றன என்றார்.

நமககு இந்து ஆலயங்்ளின் விவ்ாைம், நிலம், வீடரமபபு, தமிழ்ப்பளளி, இர்ளஞர் யவரல வாய்பபு, ெமூ் பிைச்ெரன்ள, என ்பல 
உண்டு, நம்மவர்்ள அவர்்ளின் பிைச்ெரன்ர்ள ெரியா் அரடயா்ளம் ் ாண  தவறுவயத நமககு க்பரிய பின்னரடவு.  ஆனால், மற்றவர்்ள 
அவர்்ளின் பிைச்ெரன்ளுககு, கதாழில்முரற வல்லுநர்்ள ஆய்வு அறிகர்யுடன், இதுதான் பிைச்ெரன, இதுதான் தீர்வு என்று கதளிவா் 
குறிபபிடுகின்றனர்.

எந்த பிைச்ெரனயும், மூன்றாம் தைபபின் ஈடு்பாடு இன்றி முழுக் மாநில 
அைசின் ்டடுப்பாடடில் இருந்தால், அதற்கு  உடனடி தீர்வுககு மாநில 
அைசு தவறியதில்ரல.
ஆனால் ்பல விஷயங்்ள  நமது ் டடுப்பாடடிற்கு அப்பால் இருப்பதால் 
தீர்வு்ள உடயன ்ாண முடியவில்ரல என்றார்.
உதாைணமா், யமாரிப டூசுன் டுரியான் யதாடட விவ்ாைதரத எடுததுக 
க்ாள்ளலாம். அந்த கதாழிலா்ளர் வீடு்ளுக்ான பிைச்ெரன ்பலரை 
கதாடர்பு ்படுததியுள்ளது. மின்ொைம் துண்டிக்ப்படடு, மரறமு்மா் 
முன்னால் கதாழிலா்ளர்்ர்ள கவளியயற்ற நடவடிகர்ரய ஒரு புறம். 
மாநில அைசின்  தரலயீடடால் வீடு்ளுககு தற்்ாலி்மா் மின்ொைம் 
வழங்்ப்படடு வருகிறது. ஒரு கஜன்கெட கஜனயைடடரை வாடர்ககு 
அமர்ததி தற்்ாலி்மா் மின்ொைம் வழங்்ப்படுகிறது. 
ஆனால் இங்கு ் வனிக்ப்பட யவண்டிய முககிய அம்ெம், ்பாதிக்ப்படட 
வீடு்ளுககு  தனி மின்ொை மீடடர்்ளுககு ்டடணம் ய்பான்ற 
கெலவு்ர்ள மாநில அைசு ஏற்றுக க்ாள்ள முன் வந்தும், மின்ொை 
இரணபபு கிரடக்வில்ரல ?  
ஆம், நில உரிரமயா்ளர்்ளின் அனுமதி ் டிதமின்றி  மின்ொை வாரியம், 
மீண்டும் மின்ொைம் வழங்் முன் வைவில்ரல, அது  யதாடட நிலம் 
என்று, ரெம்டார்பி நிறுவனதரத நாடினால், அவர்்ள யமம்்பாடடு 
நிறுவனததுககு நில உரிமம் மாற்றப்படடுள்ளதா் கூறுகின்றனர்.
அயத ய்பால், ர்விடப்படட கதாழிலா்ளர்்ள வீடரமபபு திடடமும் ்பல 
தைபபினரை க்ாண்டுள்ளது. 2006ம் ஆண்டில் கதாடங்்ப்படட அந்த 
வீடரமபபு அைொங்் அங்கீ்ாைம் க்ாண்ட வீடரமபபு நிறுவனமான? 
அவர்்ள யமற்க்ாண்ட யமம்்பாடடு திடடம் ெரியான முரறயில் நில 
ஆய்வு கெய்ய ்படடதா, அந்த திடடததிற்கு வங்கி ்டன் அங்கீ்ாைம் 
முரறயா் க்பறப்படடதா? 
கதாழிலா்ளர்்ள வீடரமபபு வாங்கும் \ விற்கும் உடன்்பாடு ்படி, 

கிள்ளான் ய்ாததா ைாஜா கதாகுதி க் அடிலான் தரலவரும், கெந்யதாொ ெடடமன்ற உறுபபினருமான டாகடர் குணைாஜ் யஜார்ஜ் ்டந்த 
ஆ்ஸ்ட 30 ந் யததி  முதல் சிலாங்கூர் மந்திரி புொர் டதயதா‚ அமிருடின் ஷாரியின் சிறபபு அதி்ாரியா் நியமிக்ப ்படடுள்ளார்.
இந்த நியமனம் குறிதது அவருடன் மீடியா சிலாங்கூர் நடததிய யநர்்ாணலில் கதாடுக்ப்படட ய்ளவி்ளுககு அவர் அளிதத ்பதில்்ள பின் 
வருமாறு. 

ம்
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இற்த ்தவிர்த்து, இந்தியர்்களுககு எனன திட்டங்்கறை சிலாங்கூர்  அரசாங்்கம் த்காணடுள்ைது?

மக்ள நலன் திடடங்்ளில் சிலாங்கூர் தனிதன்ரம க்ாண்டது, இங்கு 
அதி்மான திடடங்்ள உண்டு, இலவெ குடிநீர் கதாடங்கி, ்ல்வி, 
ெமயம், கதாழில் முதல் இறபபு வரை ்பல உதவி திடடங்்ள கெயல்்படுததப 
்படுகின்றன. இரவ்ளில் ்பல ்பக்ாததான் ஆடசிககு வந்த ்ாலம் 
முதல்  கெயல் ்படுகிறது. சிலாங்கூர் மக்ர்ள  கதாழில் துரற்ளில் 
ஊககுவிககும் வண்ணம் ஹிஜ்ைா ்டனுதவித திடடம் கெயல்்படுகிறது.
ஆலயங்்ளுககு  ஆண்டுககு 20 லடெம் , தமிழ்ப்பளளி்ளுககு ஆண்டுககு 
50 லடெம் அயதய்பால்  பி 40 வருமான பிரிரவச் ொர்ந்த உயர் ் ல்விக 
கூடங்்ளில் நுரழயும் அரனதது மாணவர்்ளுககும் தலா ரிங்கிட ஆயிைம் 
மற்றும் மி் வறுரமயில் வாடும் மாணவர்்ளுககு ெமூ் க்பாரு்ளாதாை 
யமம்்பாடு, ெமூ் நலன், கதாழிலா்ளர் ஆற்றல் ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
வீ.்ண்பதிைாவ மூலம் ரிங்கிட 5 ஆயிைம் வழங்்ப்படுகிறது. 
மாண்புமிகு வீ. ்ண்பதிைாவ  ஆடசிக குழுவின் கீழ் சிலாங்கூர் வாழ் 
இந்தியர்்ர்ள கதாழில் துரற்ளில் ஊககுவிககும் வண்ணம், ரிங்கிட 17 
லடெம் ஒதுக் ்படடுள்ளது. ஐ.- சீட என்னும் கதாழில் உ்ப்ைணங்்ங்்ள 
வழங்கும் திடடம் இவவாண்டு ஏபைல் மாதததிலிருந்து கெயல்்படுகிறது 
அதரனப ய்பான்யற இந்தியர்்ளுககு கதாழில்துரற ்பயிற்சி்ளும், 
ஊககுவிபபும் வழங்கி, கதாழில்துரற உ்ப்ைணங்்ர்ளயும் வழங்் 
வீடரமபபு, ந்ர்புற நல்வாழ்வு மற்றும் கதாழில் முரனயவார் துரறக்ான 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் யைாடசியா இஸ்மாயில்  மூலம் சிததம் என்னும் அரமபபும் ரிங்கிட 20 லடெததுடன் கெயல்்படடு வருகிறது.
க்பாதுச் சு்ாதாைம், ஒற்றுரம, ம்ளிர் மற்றும் குடும்்ப யமம்்பாடு ஆடசிககுழு உறுபபினர் டாகடர் சிததி மரியா மாமுட மூலம் குரறந்த வருமானம் 
க்ாண்ட தனிதது வாழும் தாய்மார்்ளுககு உதவ ‘’ கிஸ்’’ என்னும் ்பரிவுமிக் அன்ரனயர் திடடம் மற்றும் ஏரழ்ளுக்ான மருததுவ அடரட, 
மற்றும் மைண ெ்ாய நிதியும்  உள்ளது.
இந்திய மாணவர்்ளின்  அறிவியல், புததாக்த திறன் நடவடிகர்்ளுககு 20 லடெம், குரறந்த வருமானம் க்பறுயவாரின் பிளர்ள்ளுககு ்பஸ் 
்டடணம், தீ்பாவளி ்ாலங்்ளில் வழங்்ப்படும் ்பற்று சீடடு்ளுககு 20 லடெம் ஒதுககீடு கெய்து வருவரத நாம் அறியவாம்.
இந்திய ெமுதாயம்  எல்லா மடடததிலும் உயர்வுக்ான ்பல்யவறு திடடங்்ர்ள மாநில அைசு  கெயல்்படுததி வருகிறது. 
இந்த ஆண்டு தீ்பாவளிககு முன் ்ரலததுரறயில் ஆர்வமுள்ள  சிறுவர்்ர்ள  ஊககுவிதது அரடயா்ளம் ்ாணும் வண்ணம் சிலாங்கூர் சிறுவர்  
்பாடல் திறன் ய்பாடடி நடததப்படடு வருகிறது.
இரவ அரனததும் சிலாங்கூர் இந்திய மக்ள மீது மாநில அைசு ்ாடடும் ்பரிவின் கவளிப்பாடு என்றார் கெந்யதாொ ெடடமன்ற உறுபபினருமான 
டாகடர் குணைாஜ் யஜார்ஜ்

அவர் யமலும் கதரிவிததார். 
இதனிரடயய, இவவாண்டு 
க்பரிய அ்ளவில் தீ்பாவளி க்பாது 
உ்பெரிபபு நடததப்படாது என்றும் 
்ண்பதிைாவ கூறினார்.
யதசிய மீடசித திடடததின் 
நான்்ாம் ்டடததிற்கு கிள்ளான் 
்பள்ளததாககு மாறிய ய்பாதிலும்  
மாநில நிரலயிலான தீ்பாவளி 
க்பாது உ்பெரிபபு இம்முரற 
நரடக்பறாது. ய்ாவிட-19 

ஷா ஆலம் – அடுததது 
க ் ாண் ட ா ட ப ்ப ட வி ரு க கு ம் 
தீ்பாவளி ்பண்டிர்ரய 
முன்னிடடு  மாநிலம் முழுவதும் 
உள்ள இந்திய ெமூ்ததிற்கு 
3,500 உணவுப க்பாடடலங்்ள 
விநியயாகிக்ப்படுகின்றன.
குரறந்த வருமானம் க்பறும் 
பி40 பிரிவினரை இலக்ா் 
க்ாண்டு யமற்க்ாள்ளப்படும் 
இந்த திடடததிற்கு 192,000 
கவளளி ஒதுக்ப்படடுள்ளதா்  
ெமூ் நலததுரறக்ான மாநில 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
வீ.்ண்பதிைாவ கூறினார்.
இந்த உணவுப க்பாடடலங்்ர்ள 
ெம்்பந்தப்படட குடும்்பங்்ளிடம் 
ஒப்பரடககும் ்பணிரய ெமூ்த 
தரலவர்்ள யமற்க்ாளவர் 
என்று அவர் கொன்னார்.
தலா 55 கவளளி மதிபபிலான 
இந்த உணவுப க்பாடடலங்்ளில் 
தீ்பாவளியின் ய்பாது ்பாைம்்பரிய 

தீ்பாவளிறய முனனிடடு 3,500 உணவுப் 
த்பாட்டலங்்கள் விநிமயா்கம க்பருந்கதாற்று ்பைவரல ்ருததில் 

க்ாண்டு இம்முடிரவ எடுக் 
யவண்டியுள்ளது. யமலும், 
இததர்ய உ்பெரிபபு நி்ழ்வு்ர்ள 
நடததுவதற்கு குரறந்து இைண்டு 
அல்லது மூன்று மாதங்்ளுககு 
முன்்பா்யவ  ஏற்்பாடு்ர்ளச் 
கெய்ய யவண்டும். தற்ய்பாரதய 
சூழலில் அதற்்ான ்ால 
அவொெமும் நமககு இல்ரல 
என்றார் அவர். 

்பல்ாை வர்்ர்ள தயாரிப்பதற்கு 
யதரவயான க்பாருள்ள 
அடங்கியுள்ளன என்று அவர் 
கதரிவிததார்.
்டந்த ஈைாண்டு்்ளா் நாடரட 
உலுககி வரும் ய்ாவிட-19 
க்பருந்கதாற்று குறிபபிடட ஒரு 
இனதரத மடடும் ்பாதிக்வில்ரல. 
மாறா், உல் க்பாரு்ளாதாைதரத 
முடககி, அரனதது தைபபினரின் 
யவரல வாய்பபு்ர்ளயும் 
வருமானதரதயும் ்பாதிததுள்ளது 
என்றார் அவர்.
இந்த உணவுப க்பாருள 
உதவித திடடம் ெம்்பந்தப்படட 
குடும்்பங்்ளின் க்பாரு்ளாதாை 
சுரமரய ஓை்ளவு குரறக் 
உதவும் என நம்புகியறாம். 
தீ்பாவளிரய மிதமான 
அ்ளவில் அயத யவர்ளயில் 
மகிழ்ச்சியா் க்ாண்டாடுவதற்கும் 
இது வழிவகுககும் என்று 
எதிர்்பார்ககியறாம் என 

வீடடு ்டடுமானம் ஒவகவாரு அ்ளரவ எடடிய பின் ்படிப்படியா் ்பணம் யமம்்பாடடா்ளருககு வழங்்ப்பட யவண்டும், அது அப்படி நடந்ததா, 
அதில் ஈடு்படட ்டடிட ்ரலஞர்்ளின் ்பணி பூர்ததியானதா? 2006 ம் ஆண்டு ்டடுமான விரலககும் இன்ரறய ்டடுமான கெலவு ்ளுககு 
ஏற்்ப, யமற்்படி ்டடுமான கெலரவ யார் ஏற்்பது?   இரவ எதுவும் முரறயா் கெயல்்படவில்ரல என்றால்,  ெம்்பந்தப்படட அரமச்சு ஏன்  
்ண்டு க்ாள்ளவில்ரல, இப்படி ்பல ய்ளவி்ளுககு ்பல தைபபுக்ள ்பதிலளிக் யவண்டும். 
இது ய்பான்ற திடடங்்ள நமககு ்படிபபிரன, நடந்தது நடந்ததா் இருக்டடும், இனி ெமுதாயம் வகுககும் திடடங்்ள குறிதது ெரியா் ஆய்வு 
கெய்து, மக்ளுககு ெரியா் வழி்ாடட யவண்டும் என்்பயத இந்த ்பதவியின் யநாக்ம்.
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சிலாங்கூர் சட்டமன்ற 
உறுப்பினர்்களின 
வாழ்த்தும் & அன்பளிப்பும்

கெலயாங் நாடாளுமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு வில்லியம் 
லியயாங் மற்றும் ைவாங் ெடடமன்ற  உறுபபினர் மாண்புமிகு சுவா 
யவய் கியாட தன் கதாகுதி இந்து்ளுககு  தீ்பாவளி வாழ்ததுக 
கூறி அன்்பளிபபு வழங்குகிறார்.

க்பர்மாததாங் ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு யைாஷான 
ரெனால்  அபிடின், அதகதாகுதி இந்திய கிைாமததரலவர் 
்பதமநாதனுடன் தாமான் மாணிக்வாெ்ம் மக்ளுககு தீ்பாவளி 
அன்்பளிபர்ப வழங்கும் ய்பாது

சுங்ர் பூயலா நாடாளுமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு 
சிவைாொ ைாரெயா மற்றும் அதகதாகுதி இந்திய ெமூ் தரலவர் 
புவான் மய்ஸ்வரி இந்தியர்்ளுககு தீ்பாவளி வாழ்தது கூறி  
அன்்பளிபபு வழங்குகின்றனர்.

கின்ைாைா ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு இங் ஹி 
ஹான் வீடு்ளுககு வருர் அளிதது உதவி க்பாருட்ர்ள 
வழங்கி வாழ்தது கூறுகிறார்.

‚ சிததியா ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு அலிமீ 
தன் கதாகுதியில் இந்து்ளுககு தீ்பாவளி வாழ்ததுக கூறி 
தீ்பாவளி ்பற்றுச்சீடடு வழங்கும் ய்பாது.

்பண்டமாைான் ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு 
யதானி லியயாங் அவர் கதாகுதியில்  இந்தியர்்ளுககு 
தீ்பாவளி வாழ்தது கூறி தீ்பாவளி அன்்பளிபபு வழங்கினார்.

யமரு ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு மு்மது 
ஃ்பகருளைாஸி மு்மது கமாகதார் இந்து்ளுககு வாழ்தது 
கூறி அன்்பளிபர்ப வழங்குகிறார்.
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புககிட மலாவததி ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு 
ஜூவாரியா ்ஸூல்கிபலி தனது கதாகுதியில் இந்து்ளுககு 
தீ்பாவளி வாழ்ததுக கூறி தீ்பாவளி ்பற்றுச்சீடடு வழங்கும் 
ய்பாது.

ய்ாலா லங்்ாட ்பந்திங் ெடடமன்ற உறுபபினர் 
மாண்புமிகு லவ கவங் ொன் அவர் கதாகுதியில்  
இந்தியர்்ளுககு தீ்பாவளி வாழ்தது கூறி தீ்பாவளி 
்பற்றுச்சீடடு்ள வழங்கினார்.

ய்ாலககிள்ளான் ெடடமன்ற  உறுபபினர் மாண்புமிகு 
அஸ்மிஷாம் ஷாமான் ஹூரி தீ்பாவளி  அன்்பளிபபு 
வழங்கியவர்,,  அம்மா, அதி் சுரமயா் இருககிறதா? 
வீடடில் க்ாண்டு வந்து தைடடுமா என்று ய்டகிறாயைா?

்ம்ய்பாங் துங்கு ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு 
லிம் ஈ யவ அவர் கதாகுதியில்  இந்தியர்்ளுககு தீ்பாவளி 
வாழ்தது கூறி தீ்பாவளி அன்்பளிபபு வழங்கினார்.

ய்ாததா க்முனிங் ெடடமன்ற உறுபபினர் மாண்புமிகு 
்ண்பதிைாவ கதாகுதி மக்ளில் ஒருவருககு தீ்பாவளி 
வாழ்தது கூறி அன்்பளிபபு வழங்குகிறார்.

்பததாங்்ாளி ெடடமன்ற கதாகுதி ஒருங்கிரணப்பா்ளர் 
ரெபுடின் பின் ஷாபபி மு்ாமாட அதகதாகுதி இந்தியர்்ளுககு 
வாழ்தது கூறி தீ்பாவளி ்பற்றுச்சீடடு வழங்கும் ய்பாது.
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தீ்பாவளி 
நல்வாழ்த்து்கள்

தீபாவளி வாழ்த்துச் சசய்தி

தீ்பாவளி இந்திய ெமூ்ததின் தனிததன்ரமமிக் ்பண்்பாடரட கவளிப்படுததுவதற்்ான உ்ந்த 
தருணமாகும். வண்ணமயமான ஆரட்ள, ்ரல நயமிக் அலங்்ாைங்்ள, கமல்லிரெப 
்பாடல்்ள, அற்புதமான உணவு வர்்ள என நீளும் ்படடியலில் உறவினர்்ள மற்றும் 
நண்்பர்்ளுககுமான நமது விருந்யதாம்்பல் முககிய இடம்க்பறும். இந்நன்னாளில் நல்ல ்பல 
கெயல்்ள  ்பகிைப்பட யவண்டும். ஆனால், அவவாறு கெய்யும்ய்பாது, நம் ஒவகவாருவரின் 
்பாது்ாபர்பயும் உறுதி கெய்ய சீைான நரடமுரற்ள ் ரடபபிடிக்ப்படுவது ் ருததில் க்ாள்ள 
யவண்டும். 

இந்த ஆண்டு தீ்பததிருநார்ள மகிழ்ச்சியயாடும் புன்னர்யயாடும் க்ாண்டாடும்ய்பாது, 
அண்ரமயில் க்பருந்கதாற்றினால் நம்ரம விடடுப பிரிந்தவர்்ர்ளயும் நிரனவில் 
க்ாளயவாம். இைவில் ஒளிரும் வி்ளககு ய்பால, அவர்்ளுககு மரியாரத கெலுததும் 
வர்யில் அவர்்ளின் அன்்பான நிரனவு்ர்ள நிரனவு கூர்ந்து கதாடர்ந்து 
பிைார்ததிபய்பாம். 

்பலரின் தியா்ததால் இன்று நாம் இங்கு இருககியறாம்; நன்ரமயின் கவற்றிரயக 
க்ாண்டாடும் இந்த ்பண்டிர்ககு ஏற்றவாறு, எதிர்மரற்ளில் இருந்து நம்ரமத 
தூய்ரமப்படுததி, தரட்ர்ள உரடதது, நமது ்னவு்ர்ள நனவாக் வலுவான 
அடிதத்ளங்்ர்ள உருவாககுயவாம். நாம் நம் அன்புககுரியவர்்ர்ளப ய்பாற்றும் 
அயதயவர்ளயில், க்பரியவர்்ர்ளயும் மதிதது நமது வாழ்வாதாைதரத யமம்்படுதத 
கதாடர்ந்து முயற்சிபய்பாம். ெகிபபுததன்ரமயும் நிதானமும் நம்ரமச் ெரியான ்பாரதயில் 
வழிநடததும்.

தீ்பாவளி நம் ஒவகவாருவரையும் இரணக்டடும்; இவவாறான இணக்பய்பாககு 
நம் அழகிய மயலசியாவின் ஒரு ்லாச்ொைமா் நிச்ெயமா் நம் ஒற்றுரமரயப 
்பலப்படுததும். நியாயமான ஜனநாய் மற்றும் முற்ய்பாக்ான ெமுதாயததிற்்ா் ஏங்கும் 
மயலசியர்்ளுககுப ்பக்ாததான் ஹைாப்பான் நம்பிகர்யின் ்லங்்ரை வி்ளக்மா்த 
தன் ்பயணதரதத கதாடரும். நாங்்ள உங்்ளுடன் இரணந்து நின்று உங்்ள 
உரிரம்ளுக்ா் கதாடர்ந்து குைல் க்ாடுபய்பாம்.

மயலசியர்்ள அரனவருககும் எங்்ள இனிய தீ்பததிருநாள வாழ்ததுக்ள!
சிவராசா ராறசயா
சுங்ர் பூயலா நாடாளுமன்ற உறுபபினர்
க் அடிலான் ்டசியின் மததிய கெயற்குழு உறுபபினர்

சிலாங்கூர் 
மாநில ஆடசிககுழு 

உறுப்பினர் 

வீ.்கண்பதிராவ் 

தீ்பாவளி 
நல்வாழ்த்து்கள்.

குடும்ப உைவு்களின் ஒற்றுறமயிலும் மகிழ்ச்சியிலும் திறைத்திருப்பாம்
்கணபதிராவ் வாழ்த்து.

இந்தியர்்ளின் க்பருவிழா க்ாண்டாடடமான தீ்பாவளி ்பண்டிர் அரனவரின் வாழ்விலும் யமன்ரமயும் மகிழ்ச்சியும் என்றும் யமயலாங்கிட 
யவண்டும் என்று சிலாங்கூர் மாநில ஆடசிககுழு உறுபபினர் வீ.்ண்பதிைாவ குறிபபிடடார்.

்டந்த ஈைாண்டு்்ளா் ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்றுககு மததியில் இந்தியர்்ளின் வாழ்வு ய்பாைாடடக ்்ளமா் அரமந்திருந்தது என்்பரத 
மறுக் முடியாது. வருமானம் ்பாதிபபு, யவரல இழபபு ய்பான்ற இன்னல்்ளுககு நடுயவ தற்ய்பாதுதான் இயல்பு நிரலககு நாம் திரும்பிக 
க்ாண்டிருககியறாம்.

முடிவில்லாத க்பருந்கதாற்றா் மாறியுள்ள ய்ாவிட-19 ககு நடுயவ க்ாண்டாடப்படுகின்ற தீ்பாவளி நன்னாள குடும்்ப உறவு்ளின் 
ஒற்றுரமயிலும் மகிழ்ச்சியிலும் திர்ளததிருக்டடும்.

ஆடம்்பை கெலவு்ள இன்றி சிக்னமா், மது்பான ்லாச்ொைங்்ள இன்றி, ்ாற்று மாசு்படுவரத குரறக் ்படடாசு கவடி்ளின்றி, 
தீரம்ள ஒழிந்து நன்ரம்ள பிறந்ததாய் க்ாண்டாடப்படும் தீ்பாவளி நன்னாளில் ய்ாவிட-19ககு எதிைான ய்பாைாடடததில் ஒன்றிரணந்து 
கவற்றி ்ாண்ய்பாம் என்று தமது தீ்பாவளி வாழ்ததுச் கெய்தியில் ்ண்பதிைாவ ய்டடுகக்ாண்டார்.

மமலசியர்்கள் 
அறனவருககும் 
தீ்பத்திருநாள் 

நல்வாழ்த்துக்கறை
சுங்ற்க பூமலா நா்டாளுமன்ற 
உறுப்பினரும்,  த்க அடிலான 
்கடசியின மத்திய தசயற்குழு 

உறுப்பினருமான

 சிவராசா ராறசயா 
த்தரிவித்துக த்காள்கி்றார்.
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தீ்பாவளி 
நல்வாழ்த்து்கள்

கிள்ைான 
தசந்ம்தாசா 

சட்டமன்ற த்தாகுதி 
உறுப்பினர்

 ்டாக்டர் ஜி .குணராஜ்  

அவர்்களின

 தீ்பாவளி திருநாள் 
நல்வாழ்த்து.

அறைவருககும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்து!

நாம் இைண்டாவது ஆண்டா் ய்ாவிட-19 தாக்ததுடன் தீ்பததிருநார்ளக 
வையவற்கியறாம். சிக்னததிற்கும் சு்ாதாை ்பாது்ாபபிற்கும் முன்னுரிரம அளிதது 
்பாைம்்பரிய க்பருரம குன்றாமல் தீ்பாவளி நந்நார்ள க்ாண்டாடி மகிழ்யவாம்.

மக்ள நீதிக ்டசி ய்ாததா ைாஜா கதாகுதி ொர்பிலும் கெந்யதாொ ெடடமன்ற கதாகுதி 
ொர்பிலும் அரனவருககும் மீண்டும் தீ்பாவளி நல்வாழ்தது்ர்ளத கதரிவிததுக க்ாளவதா் 
கெந்யதாொ ெடடமன்ற கதாகுதி உறுபபினர் டாகடர் ஜி.குணைாஜ் கூறியுள்ளார்.

தீ்பாவளி என்்பது ஒளியின் ்பண்டிர்,  இது (அ்ல் வி்ளககு்ள) மற்றும் ‘தீ்ப ‘ (வரிரெ) என்ற 
வார்தரதயில் இருந்து உருவானது. இறுதியா் நம்மில் ்பலர் இந்த கதாற்றுயநாயின் நீண்ட தாக்ததிலிருந்து 
விடு்படடு மறு முரனயில் ் ாடசித தரும் சிறு ஒளிரய நம்பிகர்யின் ஒளியா் ்பார்ப்பரத ய்பான்று உணைத 
கதாடங்குகியறாம். 

புதிய கநறி்ள விடாமுயற்சியுடன் நரடமுரறப ்படுததப்படடு, ஒரு ் னவில் இருந்து கமதுவா் கவளியயற 
ஒரு வாய்பர்ப அளிததுள்ளது.

த்ளர்ததப்படட விதிமுரற்ள, ்பல குடும்்பங்்ள மீண்டும் ஒன்றிரணவரதக ்ாண, நான் மி்வும் 
மகிழ்ச்சியரடகியறன். இவவிழா ஒரு ஆழமான க்பாருர்ளக க்ாண்டு வருகிறது,  இது இருள 
மீது ஒளியின் கவற்றி, தீரமககு எதிைா் நன்ரமயின் கவற்றி மற்றும் அறியாரமயின் மீது 
நம்பிகர் மற்றும் மனொடசியின் வலிரமரய பிைதி்பலிககிறது. 

இது நாடடின் இன்ரறய எதார்தத நிரலரய பிைதி்பலிப்பதா் இருப்பரத ்ாண்கியறாம். 
தடுபபூசி ய்பாடடுக க்ாளளும் க்பரும்்பாலான மக்ளின் ய்பாககு நமககு நம்பிகர்ரயயும், 
மன உடொ்தரதயும் தருகிறது.

எவவாறாயினும், நாம் முழுரமயா் யநாய் கதாற்று என்ற வனததிலிருந்து 
விடு்படவில்ரல. உங்்ர்ள சுய ்பரியொதரன ்ருவி க்ாண்டு யொதிதது க்ாண்டு, 
நமது அன்்பானவர்்ளுடன் இரணந்து இந்த இனிய திருநார்ள ்பாது்ாப்பான முரறயில் 
க்ாண்டாடி மகிழ அரனவருககும் என் இனிய தீ்பாவளி நல்வாழ்ததுக்ள!

தீபாவளி திருநாளில் - மற்ைவர் மு்கத்தில் புன்ைற்க மலர நாம் 
்காரணமா்க இருப்பாம் - தீபாவளி வாழ்த்து

இந்த தீ்பாவளி ்பண்டிர்ரய உலகில் வாழும் அரனதது இந்தியர்்ளும் ய்ாலா்லமா் 
க்ாண்டாட உளய்ளாம். தீ்பாவளி திருநாள ஏரழ, ்பணக்ாைர், மதம் இனம் என்ற ்பாகு்பாடின்றி 
அரனவரும் மகிழ்ச்சியுடன், ஒற்றுரமயுடனும் க்ாண்டாடும் சிறப்பான ்பண்டிர்யாகும்.  மக்ள 
தங்்ள வாழ்வில் இருர்ளப ய்பாககி, ஒளிரய ஏற்றும்  திருநா்ளா்    தீ்பாவளிரய ய்பாற்றுகிறார்்ள. 
இந்த இனிய நாளில் தங்்ளின் துன்்பங்்ள நீங்கி,  கெழிப்பான வாழ்வு வாழ,  வழி பிறககும் 
என்ற நம்பிகர்யில், இரறவரனப ய்பாற்றி, புததாரட அணிந்து, இனிபபு வர்்ர்ள 
உறவினர்்ளுககும்,   நண்்பர்்ளுககும் வழங்கி, வாழ்ததுக்ர்ள ்பரிமாறிக  க்ாண்டாடுகின்றனர். 
ஆனால் இந்த ஆண்டு தீ்பாவளி நம்மில் ்பலருககு மாறு்படட தீ்பாவளியாகும். ்டந்த ஒரு வருட 
்ாலமா் நீடிதது வரும் இந்த க்ாயைானா கதாற்று யநாயால் ்பலர்  வருமானம் இழந்துள்ளனர், 
வறுரமயில் தள்ளப ்படடுள்ளனர். ்பலரின் வியா்பாைங்்ள குறிப்பா் இந்திய சிறு மற்றும் நடுததை  
வணி்ர்்ள  க்பரும் ்பாதிபபு அரடந்துள்ளனர். ்பலர் அவர்்ளின் வியா்பாைதரத நிறுததி விடடனர். 
சிலர் லா்பம் இல்லாமல் நஷ்டததிலும் வருமானம் இல்லாமலும் தவிததுக க்ாண்டிருககின்றனர் 
என யவதரனயுடன் கூறினார் கிள்ளான் நாடாளுமன்ற உறுபபினர் ொர்ல்ஸ் ெந்தியாய்ா. 
இவயவர்ளயில் அைொங்்ம் அறிவுறுததி வரும் SOP  க்ர்ள பின்்பற்ற மறக்கூடாது. க்ாயைானா 
கதாற்று யநாயிலிருந்து நம்ரம ்பாது்ாததுக க்ாளவது மடடுமின்றி,  குடும்்ப உறுபபினர்்ள, 
உற்றார் உறவினர்்ள மற்றும் அண்ரட அயலார், நண்்பர்்ள என அரனவரையும் நம்மால் 
்ாப்பாற்ற இயலும். புதிய இயல்பில் இவவருட  தீ்பாவளி திருநார்ள  குடும்்பததுடன் இன்்பமா் 
க்ாண்டாடும் அரனதது இந்தியர்்ளுககும் தீ்பாவளி நல்வாழ்ததுக்ர்ள கதரிவிததுக க்ாண்டார் 
ொர்ல்ஸ்.



  மூ்டா,  ம்கா சுவர்ண மாரியம்மன ஆலயம்              
்தமிழ்ப்்பள்ளி்கறைத் ்தத்த்தடுத்்த திருத்்தலம்
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க்பாதுவா் ்பல ஆலயங்்ள  பூரஜ புனஸ்்ாைம், வருடாந்திை 
திருவிழா என்ற வழக்மான  இரறப்பணி்ய்ளாடு தங்்ள எல்ரல்ர்ளக 
சுருககிக க்ாளவது வழக்ம்.

ஆனால், ெமயம் என்ற எல்ரலரயக ்டந்து, ெமூ், ்ல்வி, 
க்பாரு்ளாதாைம் என ெ்ல விஷயங்்ளிலும் வியாபிதது ெமூ்தரத 
ெமயதயதாடு ஒன்றிரணககும் ஆலயங்்ளும் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று  
ஷா ஆலம், தாமான் ‚ மூடா ‚ ம்ா சுவர்ண மாரியம்மன் ஆலயம்.

ஆலயததிற்கு யதரவயான அததரன அடிப்பரட வெதி்ளும் இங்கு 
உண்டு. இந்த ஆலயம் ்டந்த வந்த ்பாரதரயயும் வழங்கி வரும் 
யெரவ்ர்ளயும் நம்மிடம் ்பகிர்ந்து க்ாளகிறார் ஆலயத  தரலவர் சி. 
ைாமச்ெந்திைன்.

வரலாறு
முன்னாள யமடடன் யதாடடததின் உடபுறப ்பகுதியில் அடர்ந்த 

புதர்்ளுககு மததியில் சிதிலமரடந்த நிரலயில் ்ாணப்படட இந்த 
ஆலயம், 80 ஆம் ஆண்டு்ளின் கதாடக்ததில் தாமான் ‚மூடா 
என்ற க்பயரில் யதாடடம் யமம்்பாடு ் ண்ட ய்பாது புதிய அததியாயதரத 
கதாடககியது.

ஆலயம் இருந்த ்பகுதிரய ்பங்்்ளா லாடடு்்ளா் பிரிதத யமம்்பாடடு 
நிறுவனம், ஆலய நிலதரதயும் யெர்தது அடுததவர்்ளுககு விற்றுவிட 
ஆலயததின் நிரல ய்ளவிககுறியாகிப ய்பானது. அதுயவ ஆலயம் 
விருடெமாய் வ்ளர்வதற்கும் விரதயாய் ஆனது.

‚ மூடாவில் புதிதாய் குடியயறிய இந்துக்ள இந்த ஆலயதரத 
புதுபபிககும் ்பணிரயத கதாடககினார்்ள. புதிய நிர்வா்ம் உருவாகி 
்பததர்்ளின் நன்க்ாரட்ள மூலம் ஆலய நிலம் மற்றும் சுற்றியுள்ள 
நிலங்்ர்ள ஒவகவான்றா் வாங்கினார்்ள. நிலம் ய்டடு அபய்பாரதய 
அைொங்்ததிடம் முரறயிடடிருந்தால் 10,000 ெதுை அடியயாடு ஆலய 
எல்ரல்ள சுருங்கியிருககும் என்்பது நிதர்ெனம்.

ஆலய மேமபாடு
ஆலயதரத விரிவு ்படுததும் முயற்சியா் ்பகதர்்ள  அளிதத 

நன்க்ாரட்ள மற்றும் வங்கிக ்டன் மூலமா் 4 லாட நிலங்்ள 
வாங்்ப்படடன. நிலம் வாங்குவதற்்ா் வங்கியில் ்டன் க்பற்ற 
முதல் ஆலயமா் இந்த ‚ மூடா ஆலயம் வி்ளங்குகிறது. க்ாரட 
கநஞெர்்ள அளிதத நிதியின் வாயிலா் யமலும் 7 யலாட நிலங்்ள 
வாங்்ப்படடன. தற்ய்பாது ஆலய நிலததின் ்பைப்ப்ளவு 60,000 ெதுை 
அடியா் விரிவரடந்துள்ளது. இந்த நிலததின் இன்ரறய மதிபபு சுமார் 
40 லடெம் கவளளியாகும். 

்பல்யவறு ்டடங்்ளில் ்படிப்படியாய் யமம்்பாடு ்ண்ட ஆலயம், 
்டந்த 2013 ஆம் ஆண்டில்  ஐயப்பன் ென்னிதானம் உள்பட 
முழுரமயான அடிப்பரட வெதி்ளுடன் சுமார் 50 லடெம் கவளளி 
கெலவில் புைனரமபபு கெய்யப்படடு கும்்பாபியஷ்ம் நடததப்படடது.

ஆலய வசதிகள்
ஆலய வ்ளா்ததில்  ஒயை யநைததில் 200 ்ார்்ர்ள நிறுததும் 

வெதி உண்டு. திருமண ரவ்பங்்ர்ள நடததுவதற்கு ஏதுவா் சுமார் 
1,000 அமைககூடிய திறந்தகவளி மண்டமும் இங்கு உள்ளது. ஒயை 
ெமயததில் 400 ய்பர் அமர்ந்து உணவருந்தும் வர்யில் நிரலயா்ப 
க்பாருததப்படட யமரெ, நாற்்ாலி வெதி க்ாண்ட உணவுககூட வெதி 
ஏற்்படுததப்படடுள்ளது.

டியூஷன் வகுபபு்ள,்ருததைங்கு, தன்முரனபபு நி்ழ்வு்ர்ள 
நடததுவதற்கு  ஏதுவா் குளிொதன வெதியுடன் நான்கு அரற்ள 
அரமக்ப்படடுள்ளன. இது தவிை, பூ மற்றும் ்பல்ாை விற்்பரனக்ா் 
ஐந்து ்ரட்ள ்டடப்படடு குரறந்த விரலயில் வாடர்ககு 
வழங்்ப்படடுள்ளன.

கல்வித் திட்டஙகள்
தமிழ் கமாழி மற்றும் தமிழ்ப்பளளி்ள மீதான ்பற்றுதரல புலப்படுததும் 

வர்யில் ஆலய ைசீது்ளில் “நமது பிளர்ள்ர்ளத தமிழ்ப்பளளிககு 
அனுபபுயவாம்“ என்ற வாெ்ம் க்பாறிக்ப்படடுள்ளது.

கமாழிப்பற்ரற கவறும் வாெ்தயதாடு நிறுததிக க்ாள்ளாமல்  
எமைால்டு தமிழ்ப்பளளி மற்றும் சுங்ர் கைங்்ம் தமிழ்ப்பளளிரய ஆலய 

நிர்வா்ததினர்  நான்கு ஆண்டு்ளுககு முன்னர் ததகதடுததுள்ளனர்.
்பாட புதத்ப ்பற்றாககுரறரய எதிர்யநாககும் இவவிரு 

்பளளி்ர்ளயும் யெர்ந்த  மாணவர்்ளுககு யதரவயான ்பாட புதத்ங்்ள 
விநியயாகிக்ப்படுகின்றன. இந்யநாக்ததிற்்ா் ஆண்டுககு கவ., 
6,000 முதல் கவ.10,000 வரை கெலவிடப்ப்படுகிறது.

வருடந்யதாறும் உயர்்ல்விககூடம் கெல்லும் ஏரழ குடும்்பங்்ர்ளச் 
யெர்ந்த மாணவர்்ளுககு சிறிய கதார் ஊககுவிப்பா் வழங்்ப்படுகிறது. 
்ல்வியில் பின்தங்கிய மாணவர்்ளுககு உதவும் வர்யில் டியூஷன் 
வகுபபு்ள ்பளளியில் நடததப்படுகின்றன, இந்த வகுபபு்ர்ள நடததும் 
ஆசிரியர்்ளுககு ஆலய நிர்வா்ம் அலவன்ஸ் வழங்குகிறது.

யு.பி.எஸ்ஆர். முதல் எஸ்டி.பி.எம். வரையிலான யதர்வு்ளில் 
சிறப்பா் யதறிய எமைால்டு, சிம்்பாங் கைங்்ம் மற்றும் ‚ மூடா 
யதசிய இரடநிரலப்பளளி இந்திய மாணவர்்ள ஒவயவாைாண்டும் 
ெைவஸ்தி பூரஜயின் ய்பாது ொன்றிதழும் கைாக்த கதார்யும் வழங்கி 
க்ௌைவிக்ப்படுகின்றனர். இததிடடததிற்்ா் ஆண்டுயதாறும் 15,000 
கவளளி வரை கெலவிடப்படுகிறது.

இது தவிை, ஸ்ரீ மூடா இரடநிரலப்பளளி இந்து மாணவர்்ளுக்ா் 
ஒவகவாைாண்டும் ெைஸ்வதி பூரஜயின் ய்பாது ்ல்வி யாததிரை 
நடததப்படுகிறது..

இரு தமிழ்ப்பளளி்ள மற்றும் ‚ மூடா இரடநிரலப்பளளிரய 
உள்ளடககிய ்ல்வி நலத திடடங்்ளுக்ா் ஆலய நிர்வா்ம் 
அறக்டடர்ளரய உருவாககியுள்ளது. இந்த அறக்டடர்ள வாயிலா் 
ஆண்டு யதாறும் 40,000 கவளளி கெலவில் ்ல்வித திடடங்்ள 
யமற்க்ாள்ளப்படுகின்றன. அர்ச்ெரன வீடடு விற்்பரன, க்பாதுமக்ள 
நன்க்ாரட வழி இந்த அறக்டடர்ளககு நிதி திைடடப்படுகிறது.

சமூகப் பணிகள்
தாமான் ‚மூடா வடடாைததிலுள்ள இந்துக்ளின் குறிப்பா் 

ஏரழ்ளின் வி்பைங்்ள அடங்கிய தைவு ரமயதரத இந்த ஆலயம் 
க்ாண்டுள்ளது. இந்த தைவு்ளின் அடிப்பரடயில் ெரியான தைபபினருககு 
உதவி்ள கென்று யெர்வரத உறுதி கெய்யப்படுகிறது.

ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்று ்ாலததில் சிலாங்கூர் அைசின் 
ஒததுரழபபுடன் ஆறு முரற அததியாவசிய உணவுப க்பாருள்ள 
அடங்கிய க்பாடடலங்்ள வழங்்ப்படடன. ஒவகவாரு முரறயும் 100 
குடும்்பங்்ள ்பயன்க்பற்றன.

தீ்பாவளியின் ய்பாது ஏரழ குடும்்பங்்ளுககு உதவிப க்பாருள்ளும் 
கைாக்மும் வழங்்ப்படுகிறது. ்டந்தாண்டு கிழககு ்ரை மாநிலங்்ளில் 
ஏற்்படட கவள்ளததில் ்பாதிக்ப்படடவர்்ளுககு மாநில அைசின் 
ஒததுரழபபுடன் உணவுப க்பாருள்ள மற்றும் உரட்ள யெ்ரிக்ப்படடு  
அனுப்பப்படடன.  ெமய நல்லிணக்ததின் அடிப்பரடயில் ஜாயிஸ் 
எனப்படும் சிலாங்கூர் இஸ்லாமிய இலா்ாவின் பிைதிநிதி்ள மூன்று 
முரற ஆலயததிற்கு வருர் புரிந்துள்ளனர். இந்த வருர்யின் ய்பாது 
ஆலயததின் கெயல்்பாடு்ள, இந்து ெமய வழி்பாடடு முரற குறிதது 
அவர்்ளுககு வி்ளக்ப்படடது.
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்ாஜாங் - சிலாங்கூர் மாநில 
ெமூ் க்பாரு்ளாதாை யமம்்பாடு, 
ெமூ் நலன், கதாழிலா்ளர் 
ஆற்றல் ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
வீ.்ண்பதிைாவ தரலரமயில்  
கெயல்்படும்  சிலாங்கூர் மாநில 
இந்தியர் வர்தத் மற்றும் 
கதாழில்  யமம்்பாடடுததுரற 
(ஐ-சீட) முதல் ்டடமா் 
2021 ம் ஆண்டுக்ான வணி் 
உ்ப்ைணங்்ள ஒப்பரடபர்ப 
இன்று, உலு லங்்ாட 

வடடாை ஒருங்கிரணப்பா்ளர் 
கஜய்கு்நாதன்  மூலம் ரதயல் 
இயந்திைம், மற்றும் துணி ஓைம் 
ரதககும் மிஷினுககும், ஒரு 
்ஸதிரிக்ா க்படடி (மின்ொை ஐன் 
க்படடி) விண்ணபபிததபபின் 
தனககு உதவி கிரடதததா் 
கூறினார்.  
எ ன க கு நி ர ற ய 
வாடிகர்யா்ளர்்ளிடமிருந்து  
ரதயல் ஆர்டர்்ள  கிரடதது 
வருகிறது. ஆனால் அதரன 
இன்னும் சிறப்பா் முடிதது 
க்ாடுப்பதில் இருந்த சிக்ரல 
மாநில அைசின் உதவி 
தீர்ததுரவததுள்ளது. 
  
 இந்த நடமாடட ்டடுப்பாடு 
ஆரண ்ாலததில் தனது 
்ணவர் கெய்து வந்த யவரலரய 
இழந்துவிடடதால், தக் யநைததில் 
இந்த உதவி கிரடததுள்ளது 
என்றார் அவர் சிறு வருமானதரத 
க்ாண்ட நமது மக்ள, ஒரு 
மாற்று கதாழிலா்யவா அல்லது 
உ்பரி வருமானததிற்கு இன்கனாறு 
கதாழில் கெய்யவிடடால் இன்ரறய 
்ாலததில் ்டும் ஏழ்ரமயில் வாழ 
யநரிடும்.

 அரனவரும் எதாவது மாற்றுத 
கதாழிலில் ஈடுப ்படுவது 
குடும்்பததிற்கு உதவியா் 
இருககும் என்றார்.

சிலாங்கூர் அைசின் இந்தியர் 
கதாழில் வ்ளர்ச்சி திடடங்்ளில் 
ஒன்றான  ஐ- சீட எனப்படும் 
சிலாங்கூர் இந்திய கதாழில் 
முரனயவார் யமம்்பாடடு 
இலா்ா ‘வடடாை அதி்ாரி 
கஜய் கு்நாதன் மூலம் ய்ாழி 
இறகு்ள அ்ற்றும் இயந்திைதரத 
க்பற்றது, தனது கதாழிலுககு 
ஒரு ஊககுவிப்பாகும் என்கிறார் 
கெமினி ்பொர் ்பாருவில் இயங்கும் 
ய்.எஸ் முலியா எண்டபிரைஸ் 
நிறுவன உரிரமயா்ளர் திரு. 
கிருஷ்ணொமி. சிலாங்கூர் மாநில 
உதவிககு தனது நன்றிரயத 
கதரிவிததுக க்ாண்ட அவர், இது 
ய்பான்ற உதவி்ர்ள க்பற நாம் 
இந்தியர்்ள விழிபபுடன் இருக் 
யவண்டும் என்றார். அைொங்் 
அறிவிபபு்ர்ள கெய்தி்ர்ள நாம் 
்வனிதது வந்தால் மடடுயம, 
இது ய்பான்ற திடடங்்ர்ள 
நாம் அறிந்துகக்ாள்ள முடியும் 
என்கிறார்.  சிலாங்கூர் மாநில 
ஆடசிககுழு உறுபபினரும், 
க்பாரு்ளாதாை யமம்்பாடு, ெமூ் 
நலன், கதாழிலா்ளர் ஆற்றல்  
இலாக்ாவின் கீழ் கெயல்்படும், 
‘ ஐ-சீட ்பற்றி ய்ளவிப ்படடு 
தான் உ்ப்ைண உதவிககு  
விண்ணபபிதததா்வும், தான் 
ய்டட மின்ொை ொதனம் இைண்டு 
வாைங்்ளுககு முன்  தனககு 
வழங்்ப ்படடதா் கூறினார். தான் 
சுமார் 20 ஆண்டு்்ளா் ய்ாழி 
வியா்பாைததில் இருப்பதா்வும். 
இது தனது தந்ரதயின் வியா்பாைம், 
அவருககு பின் தன் குடும்்பததுடன்  
இந்த கதாழிரல நடததி 
வருவதா், 4 பிளர்ள்ளுககு 
தந்ரதயான 49 வயது 
கிருஷ்ணொமி கூறினார். எல்லாத 
கதாழில்்ளும் ்பாதிக்ப்படடுள்ள 
இவயவர்ளயில் இது ய்பான்ற 
உதவி்ள  அைொங்்ததிடமிருந்து 
கிரடப்பது ஊக்மளிப்பதா் 
உள்ளது. இந்த இறகு்ள அ்ற்றும் 
மின்ொை இயந்திைம்  இல்லாத 
்ாலததில்  மற்றவர்்ளிடம் 
க்ாடுதது ய்ாழி்ளின் 
இறகு்ர்ள அ்ற்ற ்டடணம் 
கெலுதத யவண்டியிருந்தது.

வர்த்்த்க மற்றும் த்தாழில்  மமம்்பாடடுத்துற்ற (ஐ-சீட)
வணி்க உ்ப்கரணங்்கறை வழங்கியது

மாவடடததில் யமற்க்ாண்டது.    
சிலாங்கூர் ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
மாண்புமிகு வீ.்ண்பதிைாவ 
ொர்பில் அவரின் அதி்ாரி்ள 
கெகு.ஆனந், திருமதி யயாய்ஸ் 
மற்றும் இந்திய ெமூ் தரலவர் 
இைாஜகுமாைன் ஐ-சீட உதவி 
அதி்ாரி்ள கஜய்கு்நாதன், 
்மலநாதன் மற்றும் டிக்ம் 
லூடஸ்   ஆகியயாருடன் ்ாஜாங் 
மாவடட க்பாங்குளு அொ்ஸரின் 
ஆகியயாரும் இந்நி்ழ்வுககு 

வருர்ப புரிந்தனர். இன்ரறய 
நி்ழ்வில் ய்ாழி இறகு்ர்ள 
அ்ற்றும் மின்ொை ொதனம், 
இைண்டு  ரதயல் இயந்திைம், 
துணி்ளின் ஓைம் ரதககும் 
இயந்திைம், ஸ்திரிக்ா க்படடி்ள 
மற்றும் ஆரட ெரி்பார்ககும் அரற 
ஆகியவற்ரற சிறு கதாழில் உதவிககு 
வி ண் ண ப பி த த வ ர் ் ளி ட ம் 
ஒப்பரடததனர். இதில் ்ாஜாங் 
கெமினி வடடாைதரதச் ொர்ந்த 
திரு. ஆர். கிருஷ்ணொமி 
ைாமொமி, ய்ாழி இறகு்ர்ள 
அ்ற்றும் மின்ொை ொதனதரதயும்,  
அயத வடடாைதரத யெர்ந்த 
புஸ்்பவதி ்பழனி  மற்றும்  
்ாஜாங் வடடாைதரத யெர்ந்த 
ெந்திை்லா சுபபிைமணியம் 
ஆகியயார்்ள ரதககும் இயந்திைம் 
மற்றும்  அதன் கதாடர்்பான  
உதவிப க்பாருட்ளுககும்   
விண்ணபபிததிருந்தனர்.   யநற்று 
அந்த உதவிப க்பாருட்ர்ள 
க்பற்றுக க்ாண்டார்.

“்தன ற்கமய, ்தனககு உ்தவி” எனகி்றார்

தசமினி ம்க.எஸ் 
முலியா நிறுவன 
உரிறமயாைர் 
திரு. கிருஷணசாமி.

சந்திர ்கலா சுபபரமணியம்
வயது  37,
No.C2/10 இைண்டாவது மாடி,
புய்ளாக C, தாமான் புககிட யமவா, 
ஜாலான் சிமிஞயெ ்ாஜாங்கில்  
வாழ்கிறார்,

 இைண்டு பிளர்ள்ளுககு 
தாயாைான குடும்்ப மாது, 
்பளளிப்பருவம் முடிததவுடயன 

ரதயல் வகுபபு்ளுககு கென்று 
முரறயா் ரதயல் ்ற்றவர். 
இதற்கு முன் ்ாஜாங் மார்க்ட 
அருகில் ரதயல் கதாழில் நடததி 
வந்ததா்வும். திருமணததிற்கு 
பின் குடும்்ப மற்றும் வியா்பாை 
சூழ்நிரல்ளினால் தான் நடததி 
வந்த ்ரடரய கதாடர்ந்து நடதத 
முடிய வில்ரல.  இருபபினும் 
தான் கதாழிரல ஓயை அடியா் 
நிறுததிவிட வில்ரல. 

நாம் ்ற்கும் ர்தகதாழில் நமககு 
எபய்பாழுதும் ர் க்ாடுககும். 
அதனால், வீடடில் பிளர்ள்ர்ள 
் வ னி த து க க ் ா ண் ய ட , 
அவவய்பாது யதடி வரும் 
வ ா டி க ர ் ய ா ்ள ர் ் ளு க கு 
துணி ரததது க்ாடுதது 
வந்ததா்வும், அதனுடன் 
அலங்்ாை மலர் கதாடுததல் 
ய்பான்ற வியா்பாைதரதயும் 
சிறிய அ்ளவில்  யமற்க்ாண்டு 
குடும்்ப கெலவு்ர்ள ்வனிதது 
வந்ததா்வும், கூறினார்.

்டந்த சில வருடங்்்ளா் தனது 
ரதயல் மிஷின் ெரியா் கெயல் 
்படவில்ரல என்றும் தான் 
்பலரிடம் அதற்்ான உதவிரய 
நாடியதா்வும், சிலாங்கூர் அைசின் 
ஐ-சீட என்ற ‘இந்திய கதாழில் 
முரனவர், யமம்்பாடு’ உதவித 
திடடம் ்பற்றி ய்ளவிப்படடு 
அதிடடததின் ்ாஜாங் 
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சிலாங்கூரில் அதி் இந்தியர்்ள 
வசிககும் ்பகுதியா் வி்ளங்குவது 
கிள்ளான் வடடாைமாகும். 
அயதய்பால் அதி்மான அதாவது 
ஏழு இந்தியப பிைதிநிதி்ர்ளக 
க்ாண்ட ஊைாடசி மன்றமா்வும் 
கிள்ளான் ந்ைாண்ரமக ்ழ்ம் 
வி்ளங்குகிறது.
மக்ள கதார்கய்ற்்ப 
ெமூ்வியல், க்பாரு்ளாதாை மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் பிைச்ெரன்ளும் இங்கு 
அதி்ம். இபபிைச்ரன்ளுககு 

தீர்வு ்ாண்்பதில் ெ் இந்திய 
உறுபபினர்்ய்ளாடு தீவிைமா் 
ஈடு்படடு வருகிறார் கிள்ளான் 
ந்ைாண்ரமக ்ழ் உறுபபினர் 
எம். ந்ளன். 
ஜகெ் பிைதிநிதியான இவர் 
்டந்த 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் 
கிள்ளான் ந்ைாண்ரமக ்ழ் 
உறுபபினைா் க்பாறுபபு வகிதது 
வருகிறார்.
கிள்ளான் நாடாளுமன்றத 
கதாகுதியில் உள்ள 159,000 
வாக்ா்ளர்்ளில் 17 
விழுக்ாடடினைா் இந்தியர்்ள 
உள்ளனர். அயதாடு மடடுமின்றி 
கிள்ளான் இந்திய ெமூ்ததிற்கும் 
நீண்ட கதாடர்பு உள்ளது. இந்த 
கதாடர்ர்ப ஆவணப்படுததும் 
முயற்சியில் தாமும் ெ் இந்திய 
்வுன்சிலர்்ளும் ஈடு்படடு 
வருவதா்  ந்ளன் கூறினார்.
இது தவிை, கவள்ளம், 
குபர்ப்ர்ள ்ண்ட இடங்்ளில் 
வீசுவது, ்ார் நிறுததுமிடப 
்பற்றாககுரற ய்பான்றரவ 
தாம் ொர்ந்துள்ள ்பகுதி்ளில் 
்ாணப்படும்  ெவால்்்ளாகும் 

கிள்ைான இந்தியர்்களின வரலாற்ற்ற ஆவணப்்படுத்்த ந்டவடிகற்க
கிள்ைான ்கவுனசிலர் நைன கூறுகி்றார்

்பல்்கறலக்கழ்க மாணவி’ககு உ்தவிக்கரம் நீடடிய 
சிலாங்கூர் மாநில ஆடசிககுழு உறுப்பினர்
நான் பிைததீ்பா ெைவணன், 
நான் சிலாங்கூர் யூனிகெல் 
்பல்்ரலக்ழ்ததில் ்ல்வி 
்பயின்று வருகியறன். நான் 
மனித வ்ளததுரறரய எடுதது 
்பயின்று வருகியறன். எங்்ள 
குடும்்பம் ்ாப்பாரில் வசிககிறது. 
குடும்்பததில் தாயாருககு 
யவரலயில்ரல, தந்ரதயார் 
ஒருவரின் வருமானதரத மடடுயம 
நம்பி குடும்்பம் இருககிறது. 
எங்்ர்ள ய்பான்ற ொதாைண 
குடும்்பங்்ளில் ்பண சிக்ல் 

என அவர் குறிபபிடடார்.

இந்தியர்்களின் அறையாைச் 
சின்ைம்

்படிததவர்்ள மற்றும் வெதி 
்பரடததவர்்ள மததியிலும் 
குபர்ப்ர்ள ்ண்ட இடங்்ளில் 
வீசும் பிைச்ெரன இருந்து 
வருகிறது. குபர்ப்ள வீெப்படும் 
இடங்்ர்ள அரடயா்ளம் 
்ண்டு அப்பகுதி்ளில் 
பூச்கெடி்ர்ள நடுவதன் மூலம் 
இந்த பிைச்ெரனககுத தீர்வு 
்ண்டுள்ளயதாடு சுற்றுபபுறங்்ர்ள 
்பைாமரிக் யவண்டியதன் அவசியம் 
குறிதது விழிபபுணர்ரவயும் 
வடடாை மக்ள மததியில் 
ஏற்்படுததி வருகியறாம் என்றார் 
அவர்.
இந்தியர்்ளின் அரடயா்ளச் 
சின்னமா்வும் வர்தத் 
ரமயமா்வும் வி்ளங்கி வரும் 
லிடடில் இந்தியா ்பகுதி 
எதிர்யநாககும் கவள்ளப 
பிைச்ெரனரய ்ர்ளயும் விதமா் 
்ால்வாய்்ளில் ்ாணப்படட 
அரடபபு்ள மற்றும் குபர்ப்ள 
அ்ற்றப்படடன. இதன் வழி 
இங்கு மரழ ்ாலங்்ளில் நீர் 

ம்காவிட-19 மநரத்தில் நல்ல உ்தவியா்க 
மாநில அரசின இந்்த உ்தவித்திட்டம்

யதான்றுவது இயல்பு. எனககு 
்பல்்ரலக்ழ்ததில் உயிர் ்ல்வி 
்ற்் வாய்பபு கிரடததவுடன், 
்பல்்ரலக்ழ் நுரலவு ் டடணம், 
புதத்ம் மற்றும் மற்ற வித தயார் 
நிரலககு கெலவு்ளுககு ்பணம் 
யதரவப்படடது. இந்த சிக்லான 
யநைததில், ்ல்விககு சிலாங்கூர் 
மாநில ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
மாண்புமிகு ்ண்பதிைாவ 
அலுவல்பததின் வழி ்பண உதவி 
க்பறலாம் என்று எனது யதாழி 
கூறியரதத கதாடர்ந்து, நாங்்ள 
இருவரும் அந்த நிதி உதவி ய்ாை 
ஷா ஆலமிலுள்ள சிலாங்கூர் 
மாநில ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
அலுவல்ததிற்கு கென்று, 

அதற்்ான ்பாைததில் விண்ணப்பம் 
கெய்யதாம்.  எனககு மாநில 
அைசின் வழி ரிங்கிட 5 ஆயிைம் 
உதவிதகதார் கிரடததது.  அது 
எனது ்ல்வி ்டடணங்்ர்ள 
கெலுததவும், புதத்ம் ய்பான்ற 
இதை கெலவு்ளுககும் க்பரும் 
உதவியா் இருந்தது என்றார். 
மாநில அைசின் இம்மாதிரியான 
உதவிககு தனது நன்றிரய 
கதரிவிததுக க்ாண்டார். தன்ரன 
ய்பான்ற குரறந்த வருமானம் 
க்ாண்ட குடும்்பங்்ளில் 
இருந்து வரும் மாணவர்்ள, 
இது ய்பான்ற வாய்பபு்ர்ள 
்பயன்்படுததிகக்ாள்ள யவண்டும் 
என்றும் ய்டடுகக்ாண்டார். 

வணக்ம், என் க்பயர் 
ய்ா்பாலகிருஷ்ணன், நான் ய்ால 
சிலாங்கூர் தாமான் ைாஜவளளியில் 
வசிககியறன். ய்ாவிட 19 
யநாய்கதாற்ரற கதாடர்ந்து , 
யவரல இல்ரல, ஆனால் 
குடும்்பம் இருககிறது மூன்று 
பிளர்ள்ள இருககிறார்்ள. 
நான் கவல்டிங் கதாழிலில் 13 
ஆண்டுக்ால அனு்பவதரதக 
க்ாண்டிருககியறன், அதனால் 
எதும் உதவி்ள கிரடககுமா 
என்று ய்ாலசிலாங்கூர் புககிட 

கமலாவததி கதாகுதி ெடடமன்ற 
உறுபபினரை கென்று ் ண்யடன்.
அவரும் என்ரன அங்குள்ள 
க்பாங்குலுவிடம் அரழததுகென்று, 
யவண்டிய ஆயலாெரன்ர்ள 
வழங்கினார். நான் கொந்தமா் 
கதாழில் கெய்ய யதரவப்படும், 
இயந்திைங்்ள குறிதது அவர்்ளிடம் 
கதரிவிதயதன். அவர்்ள மாநில 
அைொங்்ததின் புலுபிரிண்ட 
உதவிததிடடததின் வழி 3000 
க்பாறுமானமுள்ள கவல்டிங், 
கிரைண்டிங் மற்றும் இரும்பு 

அறுககும் உ்ப்ைணங்்ர்ள 
வ ழ ங் கி ன ா ர் ் ள . இ ந் த 
க்பால்லாத யநைததில் நல்ல 
உதவியா் மாநில அைசின் இந்த 
உதவிததிடடம் இருககிறது. நான் 
்ற்றுகக்ாண்ட ர்தகதாழிலும், 
அைொங்் உதவியும் இந்த 
இக்டடான ்ாலக்டடததில் 
மி் உதவியா் உள்ளது. 
அைொங்்ததுககு எனது நன்றிரய 
கதரிவிததுகக்ாளகியறன்.   
என்ரன ய்பான்று ர்தகதாழில் 
கதரிந்தவர்்ள சுயதகதாழில் நடதத 
எண்ணம் க்ாண்டிருந்தால், 
உங்்ள ்பகுதியிலுள்ள  இந்திய 
கிைாமத தரலவர்்ர்ளயயா, 
க்பாங்குளுரவயயா அணுகி, 
அைொங்்ததின் புலுபிரிண்ட உதவி 
திடடததிற்கு விண்ணபபிக்லாம் 
என்றார்.

விரைந்து கவளியயறுவதற்்ான 
வாய்பபு ஏற்்படடுளது. 
அயத ய்பால் தீ்பாவளி 
ெந்ரதரய நடததுவதில் 
ஏற்்படட சிக்ல்்ளுககும் 
ய்பச்சு வார்தரத மூலம்  தீர்வு 
்ாணப்படடுள்ளது. லிடடில் 
இந்தியா ்பகுதிககு க்பாருள்ள 
வாங்் வருயவார் எதிர்யநாககும்  
்ார் நிறுததுமிடப பிைச்ெரனரயத 
தீர்ப்பதற்்ான முயற்சி்ளும் 
ய ம ற் க ் ா ள ்ள ப ்ப டு கின் றன 
என்றார் அவர்.
கிள்ளான் நாடாளுமன்ற 
உறுபபினர் ொர்ல்ஸ் 
ெந்தியய்ாவுடன் இரணந்து 
கதாகுதியில் ்பல்யவறு மக்ள 
நலத திடடங்்ர்ள யமற்க்ாண்டு 
வருகியறாம். குறிப்பா் ய்ாவிட-
19 க்பருந்கதாற்று ்ாலததில் 
கிள்ளான் கதாகுதி வாயிலா் 
மடடும் 125,000 ய்பருககு  
உணவு உணவுப க்பாடடலங்்ள 
வழங்்ப்படடன என்று ந்ளன் 
கதரிவிததார்.
இது தவிை, மிதைா வாயிலா் 200 
உணவுப க்பாடடலங்்ள புககிட 
ைாஜா, யமரு, கதபபி சுங்ர், 
வாடென் தமிழ்ப்பளளியிலுள்ள 
வெதி குரறந்த மாணவர்்ளுககு 
்பகிர்ந்தளிக்ப்படடதா்வும் அவை 
குறிபபிடடார்.



புதியதும் ்பரழயதுமாய் சில 
்டடிடங்்ள. ்டடிடங்்ளுககு 
அருகில் ் ண்்ளுககு குளிர்ச்சியாய் 
பூச்கெடி்ள.பூச்கெடி்ளுககு 
மததியில் அரமதியான சூழலில் 
ஒரு ்பளளி. அதுயவ ஐகய்ாம் 
தமிழ்ப்பளளி.
நாடடிலுள்ள க்பரும்்பாலான 
தமிழ்ப்பளளி்ர்ளப ய்பாலயவ 
இந்த ஐகய்ாம் தமிழ்ப்பளளியும் 
நீண்ட கநடிய வைலாற்ரறக 
க்ாண்டுள்ளது.
டாமன்ொைா யதாடடதது 
பிளர்ள்ளின் ் ல்விக்ா் யதாடட 
நிர்வாகி டக்ளஸ் என்்பவைால் 1924 
ஆம் ஆண்டு  யதாற்றுவிக்ப்படட 
இப்பளளி, 80 ஆம் ஆண்டு்ளில் 
புயைாடயடான் ்ார் தயாரிபபுத 
கதாழிற்ொரலரய உள்ளடககிய 
கதாழில் ய்படரடயின் 
உருவாக்ததால் இடமாற்றததிற்கு 
ஆட்படடு இபய்பாது ஷா ஆலம், 
கெகென் 27 ்பகுதியில் ஐகய்ாம் 
தமிழ்ப்பளளியா் உருமாற்றம் 
்ண்டிருககிறது.
உருமாற்றுத தமிழ்ப்பளளி என 
அந்தஸ்து க்பற்ற இப்பளளி 
2.5 ஏக்ர் நிலப்பைபபில் 
171 மாணவர்்ள மற்றும் 18 
ஆசிரியர்்ளுடன் சிறப்பான 
முரறயில் ்ல்விப ்பணியாற்றி 
வருகிறது.
்பாலர் ்பளளி, அறிவியல் கூடம், 
மண்ட்பம், ்ணினி அரற, 
முதலுதவி சிகிச்ரெ அரற 
உளளிடட வெதி்ர்ளக க்ாண்ட 
இப்பளளியில் சுமார் 1000 
புதத்ங்்ள க்ாண்ட அதிநவீன 
நூல்ம் தற்ய்பாது உருவாக்ம் 
்ண்டு வருகிறது.
இப்பளளி அடிப்பரட வெதி்ளில் 

இைம் விவசாயி திட்டத்ற்த அமல்்படுத்தும்
ஐகம்காம் ்தமிழ்ப்்பள்ளி
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மடடுமின்றி ் ல்வி மற்றும் புறப்பாட 
நடவடிகர்்ளிலும் சிறந்து 
வி்ளங்கி வருவதா் கூறுகிறார் 
்பளளியின் தரலரமயாசிரியர் 
திருமதி ெைஸ்வதி யதவைாஜ்.
இரு்பதரதந்து மாணவர்்ள, 
ஒரு ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு 
உதவியா்ளருடன் ்பாலர் ்பளளி 
கெயல்்படும் யவர்ளயில் 
மாணவர்்ளுககு ்ணினி 
வகுபபிரன கவளியிலிருந்து 
ஆசிரியரை தருவிதது நடததி 
வருகியறாம் என்று அவர் 
குறிபபிடடார்.
புறப்பாட நடவடிகர்்ர்ளப 
க்பாறுதத வரை மாணவர்்ள ்பல 
ொதரன்ர்ளப ்பரடததுள்ளனர். 
யதசிய நிரலயிலான இ்ளம் 
சிறார்்ளுக்ான 2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்ான அறிவியல் 
ய்பாடடியில் ஐகய்ாம் 
தமிழ்ப்பளளி மூன்றாம் இடதரதப 
பிடிததுள்ளது.
்ங்்ாரு யமடஸ் எனும் ்ணிதப 
ய்பாடடியில் ்பளளிரயப 
பிைதிநிதிதது 18 மாணவர்்ள ்பங்கு 
க்பற்ற யவர்ளயில் அவர்்ளில் 
மூவருககு க்ௌைவ ொன்றிதழ் 
வழங்்ப்படடது என்றார் அவர்.
்்படி மற்றும் யதககுவாண்யடா 
ய்பாடடி்ளிலும் மாணவர்்ள 
சிறப்பான ொதரன்ர்ளப 
்பரடதது வருகின்றனர். 
எனினும் தற்ய்பாரதய 
ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்று 
்ாைணமா் இபய்பாடடி்ளில் 
மாணவர்்ள ்பங்ய்ற்்பது நிறுததி 
ரவக்ப்படடுள்ளது  என்று அவர் 
யமலும் கதரிவிததார்.
அறம் கெய்யவாம் எனும் 
திடடததின் கீழ் ஒவயவாைாண்டும் 

தீ்பாவளியின் ய்பாது  குரறந்த 
வருமானம் க்பறும் மாணவர்்ளுககு 
ஆசிரியர்்ளின் ஏற்்பாடடில் 
உணவுப க்பாருள்ர்ள வழங்கி 
வருகியறாம். இது தவிை, 
மாணவர்்ள மததியில் ெமய 
அறிரவ வ்ளர்ககும் விதமா் 
ஒவகவாரு வியாழககிழரமயும் 
இைவு 7.30 மணி முதல் 8.00 
மணி வரை இயங்்ரல வாயிலா் 
ெமய வகுபபு நடததப்படுகிறது..
ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்று 
்ாலததில் மாணவர்்ளின் 
்பாது்ாபபுககு அதி் முககியததுவம் 
அளிககியறாம். அதன் ்ாைணமா் 
ஒவகவாரு திங்்ள கிழரமயும் 
அரனதது ஆசிரியர்்ளும் 
்பாடதரத கதாடங்குவதற்கு 
முன்னர் ய்ாவிட-19 
யொதரனரய யமற்க்ாளவரத 
் ட ட ா ய ம ா க கி யு ள ய ்ள ா ம் . 
இதற்கு உண்டாகும் கெலரவ 
ஆசிரியர்்ர்ள ஏற்றுக 
க்ாளகின்றனர் என்று திருமதி  
ெைஸ்வதி கொன்னார்.
மாணவர்்ள மததியில் 
இயற்ர்ரய யநசிககும் 
்பழக்தரத ஊககுவிக்வும் 
யவ்ளாண் துரறயில் ஆர்வதரத 
ஏற்்படுததவும் இ்ளம் விவொயி 
எனும் திடடதரத இப்பளளி 
கதாடககியுள்ளதா் அவர் 
குறிபபிடடார்.
இந்யநாக்ததிற்்ா் ்பளளியில் ஒரு 
்பகுதிரய அைசு ொைா அரமபபு 
ஒன்று சீர்்படுததி தந்துள்ளது. 
மாணவர்்ளில் ்பாட யநைம் 
ய்பா் மற்ற யநைங்்ளில் இங்கு 
்பயிர் கெய்யலாம். அயத ெமயம், 
ஒவகவாரு மாணவருககு ஒரு 
்ாய்்றிச் கெடி வழங்்ப்படுகிறது. 

மாணவர்்ள அதரன வீடடில் 
வ்ளர்தது வை யவண்டும். 
ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்று 
்ாலததில் மாணவர்்ள 
மாணவர்்ள மததியில் விவொயம் 
மீதான ஆர்வதரத ஏற்்படுதத 
இந்நடவடிகர் துரண புரியும் 
என நம்புகியறாம் என அவர் 
கூறினார்.
மாணவர்்ள மலாய் மற்றும் 
ஆங்கில கமாழியில் புலரமப 
க்பற்றிருப்பரத உறுதி கெய்யும் 
யநாககில்  வகுபபு்ளுககு 
கவளியய குறிப்பா் விர்ளயாடடு 
நடவடிகர்்ள மற்றும் 
சிற்றுண்டிச் ொரல்ளில் 
உணவருந்தும் யவர்ள்ளில் 
மலாய் மற்றும் ஆங்கிலததில் 
உரையாட மாணவர்்ள 
ஊககுவிக்ப்படுகின்றனர்.
கமாழியாற்றல் இல்லாத 
்ாைணததால் இரடநிரலப 
்பளளி்ளில் மாணவர்்ள 
ெங்்டங்்ளுககு ஆ்ளாவரத 
தவிர்ப்பதற்்ா் இததிடடம் 
அமல்்படுததப்படுகிறது என அவர் 
கதரிவிததார்.
்டந்தாண்டில் சிலாங்கூர் மாநில 
அைசு வழங்கிய 70,000 கவளளி 
மானியததின் மூலம் இப்பளளியில் 
அரனதது வெதி்ளுடன் கூடிய 
நவீன  நூல்ம் உருவாக்ப்படடு 
வருவதா்வும் அவர் கொன்னார்.
சிலாங்கூர் அைசு ஏற்்பாடடில் ் டந்த 
2012 ஆம் ஆண்டில் இப்பளளியில் 
த்வல் கதாடர்பு கதாழில்நுட்ப 
ரமயம் நிர்மாணிக்ப்படடது 
என்்பது குறிபபிடததக்து.
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சிலாங்கூர் அைசின் வர்தத், 
மருததுவ திடடங்்ர்ள மக்ளிடம் 
யெர்ப்பதில் முன்னுரிரம
 – நயடென் கூறுகிறார்
ஷா ஆலம், சிலாங்கூர் அைசின் 
வர்தத் மற்று மருததுவ உதவித 
திடடங்்ர்ள இந்திய ெமூ்ததிடம் 
க்ாண்டுச் யெர்ப்பதில் தீவிைம் 
்ாடடி வருகிறார் புககிட அந்தாைா 
்பங்ொ கதாகுதிக்ான இந்திய 

வணி்கர்்களுககு தீப ஒளி 
தருகிைது நம்பிகற்க ஒளி

நாடடில் ய்ாவிட-19 தடுபபூசி 
இயக்ம் ஏறககுரறய 
முழுரமயரடந்து யநாய்த கதாற்று 
குரறந்து வரும் நிரலயில் 
ஈைாண்டு ்ால முடக்ததிற்கு 
பிறகு இபய்பாதுதான் நாடடில் 
க்பாரு்ளாதாை நடவடிகர்்ள 
சூடு பிடிக்த கதாடங்கியுள்ளன.
இந்த சூழலில் தீ்பாவளிரய 
வையவற்் மக்ள தயாைாகி 
வரும் அயத யவர்ளயில் யதக்ம் 
்ண்டிருந்த தங்்ள வர்தத்ம் 
மறு்படியும் சூடுபிடிககும் என்ற 
நம்பிகர்யில் ்ரட விரிதது 
்ாததிருககின்றனர் தீ்பாவளி 
ெந்ரத வியா்பாரி்ள.
அயத ெமயம், ஊைாடசி மன்றங்்ள 

கநருக்ததில்தான் அறிய முடியும் 
என்று தாமான் கெந்யதாொ 
தீ்பாவளி ெந்ரதயில்  தரை 
விரிபபு்ள மற்றும் வீடடு அலங்்ாைப 
க்பாருள்ர்ள விற்்பரன கெய்து 
வரும்  ைாயஜஸ்குமார் (வயது 
36) கொன்னார்.
கிள்ளான், லிடடில் இந்தியா 
்பகுதியில் உள்ள தீ்பாவளி 
ெந்ரதயில் இமியடஷன் 
நர்்ர்ள விற்்பரன கெய்து 
வரும் திருமதி, ஆர், உமா 
(வயது 48) கூறுர்யில், 
நடமாடடக ்டடுப்பாடடு ஆரண 
த்ளர்ததப்படடுள்ளதால் இம்முரற 
வியா்பாைம் சிறப்பானதா் 
இருககும் என எதிர்்பார்ப்பதா் 
கதரிவிததார்.
சுமார் ஐயாயிைம் கவளளி 
முதலீடடில் க்பாருள்ர்ள 
வாங்கியுளய்ளன். இந்த 10 
நாள வியா்பாைததில் ஓை்ளவு 
வருமானதரத ்பார்க் 
முடியும் என்ற நம்பிகர் 
உள்ளது. எனினும், தீ்பாவளி 
கநருக்ததில்தான் உண்ரமயான 
நிரலரய அறிய முடியும் என்று 
அவர் கொன்னார்.
்டந்தாண்ரடக ்ாடடிலும் 
இவவாண்டில் வர்தத்ம் சிறப்பா் 
இருககும் என்று நம்புவதா் 
லிடடில் இந்தியா ெந்ரதயில் 
தீ்பாவளி ்பல்ாைங்்ர்ள விற்்பரன 
கெய்து வரும் திருமதி எம். ்பவானி 
(வயது 44) குறிபபிடடார்.
விய்பாைதரத தற்ய்பாதுதான் 

நமது சமூ்கத் ்தறலவர்

ெமூ்த தரலவைா் க்பாறுபபு 
வகிககும் வ.நயடென். ஹிஜ்ைா 
எனபடும் மாநில அைசின் வர்தத் 
்டனுதவி வாரியததிலிருந்து 
்டனுதவி க்பறுவதற்கும் 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
வீ.்ண்பதிைாவ தரலரமயில் 
கெயல்்படும் ஐ.சீட மற்றும் 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் யைாடசியா 
இஸ்மாயில் வழி நடததும் சிததம்  

மற்றும் புளுபிரிண்ட எனப்படும் 
அரனதது இன மக்ளுக்மான 
உதவிப க்பருந்திடடம் வாயிலா்  
வர்தத் உ்ப்ைணங்்ர்ள  
மானியத திடடததின் வழி 
க்பறுவதற்கும் உள்ள வாய்பபு்ள 
குறிதது  கதாழில் முரனயவாருககு 
வி்ளக்மளிதது  வருவதா் அவர் 
குறிபபிடடார். இது மடடுமின்றி 
க்பாது சு்ாதாைத துரறக்ான 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
டாகடர் சிததி மரியா மாமுட 
தரலரமயிலான சிலாங்கூர் 
சு்ாதாைத உதவித திடடததின் 
மூலம் யநாயாளி்ள சிகிச்ரெக்ா் 
உதவித கதார் க்பறும் திடடததின் 
வழி வெதி குரறந்தவர்்ள 
்ப ய ன் க ்ப று வ த ற் ் ா ன 
ஏற்்பாடரடயும் தாம் கெய்துள்ளதா் 
அவர் கூறினார். சிததம் திடடததின் 
வழி அம்்பாங் கதாகுதியிலுள்ள 
17 சிறு வணி்ர்்ள வர்தத் 
உ்ப்ைணங்்ர்ள க்பற்றுள்ள 
யவர்ளயில் மருததுவ உதவித 
திடடததின் வாயிலா் 7 ய்பர் 
்பயன்க்பற்றுள்ளனர் என்று அவர் 
கதரிவிததார். புககிட அந்தாைா 
்பங்ொ கதாகுதியில் மடடுமின்றி 
பி.ய்.ஆர். ்டசியின் அம்்பாங் 
கதாகுதி உதவித தரலவர் என்ற 

்கறை்கடடுகி்றது தீ்பாவளி சந்ற்த!
மற்றும் ெந்ரத ஏற்்பாடடா்ளர்்ள  
தீ்பாவளி ெந்ரத்ளுககு 
வருயவாருககு ்டுரமயான 
எஸ்.ஒ.பி. விதிமுரற்ர்ள 
அ ம ல் ்ப டு த தி யு ள ்ள ன ர் . 
ெந்ரத்ளில் ்பணியில் ஈடு்படும் 
யைலா உறுபபினர்்ள வழக்மான 
எஸ்.ஒ..பி நரடமுரற்ய்ளாடு 
இைண்டு தடுபபூசி்ர்ள 
க்பற்றவர்்ர்ள மடடுயம 
ெந்ரதயில் அனுமதிககின்றனர்.
தீ்பாவளிச் ெந்ரத்ளில் 
இவவாண்டு வியா்பாைம் 
பிை்ாெமானதா் இருககும் என்்பது 
்பல வியா்பாரி்ளின் எதிர்்பார்ப்பா் 
உள்ளது. “சிலாங்கூர் இன்று“ 
்பததிரிர்க்ா் நாம் நாம் ய்படடி 
்ண்ட ்பல வியா்பாரி்ளும் இந்த 
நம்பிகர்ரய கவளிப்படுததினர்.
நடமாடடக ்டடு்பாடடு ஆரண 
்ாைணமா் ்டந்த ஆண்டு்ளில் 
்பாதிக்ப்படடிருந்த வியா்பாைம் 
இவவாண்டில் சூடு பிடிககும் 
எனத தாம் எதிர்்பார்ப்பதா் 
கிள்ளான், தாமான் கெந்யதாொ 
தீ்பாவளி ெந்ரதயில் ஜவுளி 
வியா்பாைததில் ஈடு்படடுள்ள 
திருமதி. ய். மய்ஸ்வரி (வயது 
47) கூறினார்.
வியா்பாைம் தற்ய்பாதுதான் 
ஆைம்பிததுள்ள நிரலயில் 
வியா்பாைம் சிறப்பானதா் 
இருககும் என்ற நம்பிகர்ரய 
ஏற்்படுததும் வர்யில் மக்ளின் 
வருர் அரமந்துள்ளது என்றார்.
இவவாண்டு வியா்பாைம் எப்படி 
இருககும் என்்பரத தீ்பாவளி 

முரறயில் கதாகுதியிலுள்ள 
அரனதது இந்தியர்்ளுககும் 
தம்மால் முடிந்த உதவி்ர்ள 
வழங்கி வருவதா் இரு 
தவரண்்ளா் இந்திய ெமூ்த 
தரலவைா் ்பதவி வகிதது 
வரும் நயடென் குறிபபிடடார். 
ஐ.பி.ஆர். எனப்படும் 
சிலாங்கூர் அைசின் ்பரிவுத 
திடடததின் கீழ் வழங்்ப்படும் 
ெலுர்்ள மற்றும் உதவி்ள 
மக்ளிடம் கென்று யெர்வரத 
உறுதி கெய்து  வருகியறன். 
க்பருந்கதாற்றுககு முன்னர் 
ஐம்்பது ய்பரை உள்ளடககிய 
இதன் கதாடர்்பான வி்ளக்க 
கூடடங்்ர்ள நடததியுளய்ளன். 
ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்று 
்ாலததில் மாநில அைசு வழங்கிய 
உதவி்ள தவிர்தது  ெமூ்த 
தரலவர்்ளுக்ான மானியததின் 
ஒரு ்பகுதிரயப ்பயன்்படுததி 100 
ய்பருககு உணவுப க்பாருள்ர்ள 
வழங்கியனாம், அண்ரமயில்கூட 
தீ்பாவளிரய முன்னிடடு 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் வழங்கிய 
50 உணவுப க்பாடடலங்்ர்ள 
வெதி குரறந்தவர்்ளுககு 
விநியயா்ம் கெய்யதாம் என்றார் 
அவர்.

தாங்்ள கதாடககியதா் கூறிய 
அவர், தீ்பாவளி கநருக்ததில் 
வியா்பாைம் சூடுபிடிக் க கூடிய 
வாய்பபு உள்ளது என்றார்.
இயத ெந்ரதயில் ்ாலணி்ள 
விற்்பரன கெய்து வரும் 
எம். ்யணென் (வயது 56) 
கூறுர்யில், க்பருந் கதாற்று 
்ாைணமா் இைவு யவர்ள்ளில் 
ெந்ரத்ளில் கூடடம் குரறந்து 
்ாணப்படுதா்ச் கொன்னார்.
தீ்பாவளி கநருக்ததில் மக்ள 
கூடடம் அதி்ரிப்பதற்குரிய 
ொததியம் உள்ளது. எனினும் 
யநாய்த கதாற்ரறக ்ருததில் 
க்ாண்டு கூடட கநரிெரல 
தவிர்ககும் விதமா் இபய்பாயத 
க்பாருள்ர்ள வாங்கிக க்ாளளும் 
அயத யவர்ளயில் எஸ்.ஒ.பி. 
விதி்ர்ளயும் அவர்்ள முரறயா் 
்ரடபிடிக் யவண்டும் என்று 
அவர் ய்டடுக க்ாண்டார்.
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ய்ாலாலம்பூர் - யதர்தல் 
கதாடர்புரடய ய்பைணி்ள மற்றும் 
ெமூ் நி்ழ்வு்ளுககு நார்ள 
கதாடங்கி வரும் நவம்்பர் மாதம் 

27 ஆம் யததி வரை தரட 
விதிக்ப்படுகிறது.

ய்ாவிட-19 க்பருந்கதாற்றின் 
திடீர் அதி்ரிபர்ப தவிர்க்வும் 

யநாய்ப ்பைவரல 
கதாடர்ந்து ்டடுப்பாடடில் 
ரவததிருக்வும் இந்நடவடிகர் 
ய ம ற் க ் ா ள ்ள ப ்ப டு வ த ா ் 
சு்ாதாை அரமச்ெர் ர்ரி 
ஜமாலுடின் கூறினார். யதர்தல் 
இயந்திைங்்ர்ளத கதாடககி 
ரவககும் நி்ழ்வு்ளுககும் இந்த 
தரட க்பாருந்தும் என்று இன்று 
கவளியிடட அறிகர் ஒன்றில் 
அவர் கதரிவிததார். எஸ்.ஒ.பி. 
எனப்படும் நிரலயான வழி்ாடடு 
கநறிமுரற்ர்ள முரறயா்ப 
பின்்பற்றாத ய்பைணி்ள மற்றும் 
ெமூ் நடவடிகர்்ய்ள நாடடில் 
ய்ாவிட-19 யநாய்த கதாற்று 
அதி்ரிப்பதற்கு ்ாைணமா் 
இருந்துள்ளது சு்ாதாை அரமச்சு 
இதுவரை யமக்ாண்ட 
்ண்்ாணிபபு்ள வழி கதரிய 
வந்துள்ளதா் அவர் கொன்னார்.

அரசியல் ம்பரணி, சமூ்க நி்கழ்வு்களுககு நாறை 
மு்தல் நவம்்பர் 27 வறர ்தற்ட

2021 ஆம் ஆணடிற்்கான அறனத்துல்க ஆசிரியர் 
விருற்த திருமதி ம்காமதி தவன்றார்

சுங்ற்க  ஆயர் ்தாவார்-ஊத்்தாங் தமலிந்்தாங் 

்பாலம் அடுத்்தாணடு ்கட்டப்்படும்
ெ்பாக க்பர்ணம் - சுங்ர் ஆயர் 
தாவார் மற்றும் ய்பைாக மாநிலததின் 
ஊததாங் கமலிந்தாங்ர் 
இரணககும் 2.048 கியலாமீடடர் 
்பாலததின் நிர்மாணிபபு ்பணி்ள 
அடுததாண்டு ஜனவரி மாதம் 
கதாடங்கும்.
க்பர்ணம் ஆற்றின் மீது ் டடப்படும் 
இந்த ்பாலததிற்கு 22 ய்ாடி 
கவளளி நிதி ஒதுககீடரட மததிய 
அைசு 12 மயலசியத திடடததின் 
கீழ் அங்கீ்ரிததள்ளது.
இததிடடததின் வாயிலா் 
சிலாங்கூரையும் ய்பைாகர்யும் 
இரணககும் புதிய ஒருங்்ரமபபு 
உருவாக்ப்படும் என்று 
அடிப்பரட வெதி்ள துரறக்ான  
மாநில ஆடசிககுழு உறுபபினர் 
இஞசினியர் இஷாம் ஹஷிம் 
கூறினார்.
வரும் 2025 ஆம் ஆண்டில் முற்றுப 
க்பறும் என எதிர்்பார்க்ப்படும் 
இப்பால நிர்மாணிபபுத திடடததின் 
வாயிலா் தற்ய்பாதுள்ள ொரலயில் 
ய்பாககுவைதது கநரிெரலக 

ஈபய்பா - இங்குள்ள ஏவ மரியா 
்ான்கவண்ட இரடநிரலப ்பளளி 
யவதியல் துரற ஆசிரிரயயான 
திருமதி. வி. ய்ாமதி 2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்ான அரனததுல் 
ஆசிரியர் விருது வழங்கி 
க்ௌைவிக்ப்படடுள்ளார்.
யநற்று  மு் மற்றும் யுடியூப 
வரலகயாலி வாயிலா் 
நரடக்பற்ற ஏ.ய்.எஸ். ்ல்வி 
விருதளிபபு நி்ழ்வில் 38 வயதான 
ய்ாமதிககு இந்த உல்லாவிய 
அங்கீ்ாைம் வழங்்ப்படடது.

இந்த விருது வழங்்ப்படுவது 
குறிதது ்டந்த கெபடம்்பர் மாதம் 
29 ஆம் யததி தமககு மின்னஞெல்  
வாயிலா் கதரிவிக்ப்படடதா் 
மூன்று குழந்ரத்ளுககு 
தாயாைான அவர் கொன்னார்.
மயலசியாவிலிருந்து 321 
ய்பாடடியா்ளர்்ளும் உல்ம் 
முழுவதுமிருந்து 26,000 
ய்பாடடியா்ளர்்ளும் ்பங்ய்ற்ற இந்த 
ய்பாடடியில் தாம் கவற்றியா்ளைா்த 
யதர்ந்கதடுக்ப்படடரத இன்னும் 
நம்்ப முடியவில்ரல என்று ்டந்த 

14 ஆண்டு்்ளா் ஆசிரிரயயா் 
்பணியாற்றி வரும் திருமதி ய்ாமதி 
குறிபபிடடார். சுல்தான் இடரிஸ் 
்ல்வி ்பல்்ரலக்ழ்ததில் 
(உபசி) யவதியல் ்பாடத துரறயில் 
இ்ளங்்ரலப ்படடப்படிபர்ப 
முடிததுள்ள அவர், தற்ய்பாது 
அயத ்பல்்ரலக்ழ்ததில் 
யவதியல் துரறயில் முரனவர் 
்படடப ்படிபர்ப யமற்க்ாண்டு 
வருகிறார்.
மாணவர்்ள மததியில் யவதியல் 
்பாடம் மீதான ஈடு்பாடரட 
அதி்ரிக்ச் கெய்வதற்்ா் ய்ாமதி 
உருவாககிய ்பல புததாக்ப 
்பரடபபு்ள அரனததுல் 
நிரலயில் அவர் பு்ழ் க்பறவதற்கு 
்ாைணமா் வி்ளங்கின.

குரறக் முடியும் என்்பயதாடு 
அவவடடாைததில் க்பாரு்ளாதாை 
நடவடிகர்்ர்ளயும் விரிவு 
்படுதத இயலும் என்று அவர் 
கதரிவிததார். இந்த புதிய 
்பாலதரத நிர்மாணிப்பதன் மூலம் 
சுங்ர் ஆயர் தாவாரிலிருந்து 
ய்பைாக கெல்வதற்்ான யநைதரத 
முப்பது நிமிடங்்ள வரை 
குரறக் முடியும் என்றும் அவர் 
கொன்னார்.
இந்த ்பால நிர்மாணிபபின் 
வாயிலா் இவவடடாைததில் 
சு்ாதாைம் ்ல்வி உளளிடட 
அடிப்பரட வெதி்ள அதி்ரிப்பதற்கு 
வாய்பபு ஏற்்படும் என்று அவர் 
கதரிவிததார்.

வரும் நவம்்பர் மாதம் 20 
ஆம் யததி நரடக்பறவிருககும் 
மலாக்ா மாநில  யதர்தரல 
முன்னிடடு இததர்ய 
நடவடிகர்்ள அதி்ரிககும் என 
எதிர்்பார்க்ப்படுவதா்  அவர் 
கூறினார். நாடடில் ய்ாவிட-19 
க்பருந் கதாற்று குறிப்பா் கடல்டா 
வர் கதாற்று ்பைவல் அதி்ரிதது 
வருவது மற்றும் ெமூ்ததில் யநாய்த 
கதாற்று கதாடர்ந்து உயர்ந்து 
வருவது ெமூ்ததில் இந்யநாய்ப 
்பைவல் யமலும் அதி்ரிப்பதற்குரிய 
அ்பாயதரத ஏற்்படுததும் என்றும் 
அவர் கதரிவிததார். மலாக்ா 
மாநிலத யதர்தலுக்ான  யவடபு 
மனுததாக்ல் நவம்்பர் 8 ஆம் 
யததியும் யதர்தல் நவம்்பர்  20 
ஆம் யததியும் நரடக்பறும் என 
யதர்தல் ஆரணயம் ்டந்த 
திங்்ள கிழரம அறிவிததது.



ஷா ஆலம் - வரும் க்பாதுத 
யதர்தலில் 18 வயதுககும் 
யமற்்படயடார் வாக்ளிப்பதற்கு 
ஏதுவா் மாநில அரமபபுச் 
ெடடததில் சிலாங்கூர் அைசு 
திருததம் கெய்யவுள்ளது.
வரும் நவம்்பர் 26 ஆம் யததி 
2022 ஆம் ஆண்டிற்்ான வைவு 
கெலவுத திடடம் ெடடமன்றததில் 
தாக்ல் கெய்யப்படும் ய்பாது 
இந்த வாககுரிரம கதாடர்்பான 
ெடடமும் திருததப்படும் என்று 
இ்ளம் தரலமுரறயினர் 

யமம்்பாடடுத துரறக்ான 
ஆடசிககுழு உறுபபினர் மு்மது 
ர்ருடின் ஒதமான் கூறினார்.
சிலாங்கூர் மாநில அரமபபுச் 
ெடடததுடன் கதாடர்புரடய 18 
வயதினருக்ான வாககுறுரிரம 
மீது நாங்்ள ்வனம் 
கெலுததவுளய்ளாம். அயத ெமயம், 
சிலாங்கூரிலுள்ள இர்ளஞர் 
அரமபபு்ள ஒயை அரமபபின் 
கீழ் கெயல்்படுவதற்கு ஏதுவா் 
சிலாங்கூர் இர்ளஞர் கெயலாக் 
மன்றச் ெடடமும் வரையப்படும் 

18 வயதினருககு வாககுரிறம- சிலாங்கூர் அறமப்புச் 
சட்டத்தில் திருத்்தம் என்று அவர் குறிபபிடடார்.

இங்குள்ள ஜூபளி ய்பைாக அைங்கில் 
இன்று நரடக்பற்ற 2021 ஆம் 
ஆண்டிற்்ான யவரல வாய்பபுச் 
ெந்ரதரய ்பார்ரவயிடடப 
பின்னர் கெய்தியா்ளர்்ளிடம் 
அவர் இதரனத கதரிவிததார்.
18 வயதினர் வாக்ளிககும் 
நரடமுரறயும் இயல்்பா் 
வாக்ா்ளைாகும் ்பதிவும் வரும் 
பிபைவரி 2022 கதாடங்கி க்பாதுத 
யதர்தலில் ்பயன்்படுததப்படும் 
என்று நாடாளுமன்றம் மற்றும் 
ெடட விவ்ாைங்்ளுக்ான பிைதமர் 
துரற அரமச்ெர் டதயதா‚ 
டாகடர் வான் ஜூரனடி வான் 
இஸ்மாயில் கூறியிருந்தார்.

்பணம்டாரா ம்பப்்பர்ஸ்: எஸ்.பி.ஆர்.எம். விசாரறணறய 
இரடடிப்்பாக்க மவணடும்

எதிர்க்கடசித் ்தறலவருக்கான மமற்்படி வசதி்களுக்கான
நிதிறய மக்கள் நலனுககு தசலவிடுங்்கள்
ஷா ஆலம் : டதயதா ‚ 
அன்வார் இபைாஹிம் எதிர்க்டசித 
தரலவைா் சில வெதி்ர்ள 
யமம்்படுதத அவருககு அைசு 
வழங்கிய ஒதுககீடு்ர்ள, மக்ள 
நலன் திடடங்்ளுககு  திருபபி 
விட ய்ாரினார்.  
தனது ய்பஸ்புக மூலம், ஒரு 
அரமச்ெருககு இரணயான 
யவறு சில வெதி்ர்ள 
ஏற்றுகக்ாள்ள முடியாது என்றும் 
அவர் கதரிவிததார்.நாடு மி் 
முககியமான க்பாரு்ளாதாை மற்றும் 
யநாய்தகதாற்று ஆ்பததிலிருககும் 
க்பாழுது மக்ள நலரன 
்ப்ரடயாக் எவரையும் 
அனுமதிக் கூடாது என்ற 
அடிப்பரடயில் ‘அைொங்்ததிற்கும் 
்பக்ாததான் ஹைப்பானுககும் 
(HARAPAN) இரடயய’ மாற்றம் 
மற்றும் அைசியல் ஸ்திைததன்ரம 
குறிதத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
(MoU) ஒரு வழி்ாடடல் 
ர்கயழுததிடப்படடது. 
இந்த அங்கீ்ாைம் என்்பது 
எந்தகவாரு அைொங்்க 

ஷா ஆலம் -  கெல்வாககு க்பற்ற 
ந்பர்்ள அயல் நாடு்ளில் யெமிபபு 
்ணகர் ரவததுள்ளதா் 
கூறும் ்பண்யடாைா ய்பப்பர்ஸ் 
விவ்ாைதரத விொரிககும் 
முயற்சிரய எஸ்.பி.ஆர்.
எம் எனப்படும் ஊழல் தடுபபு 
ஆரணயம் இைடடிப்பாக் 
யவண்டும் என்று 

வலியுறுததப்படடுள்ளது.
அந்தப ்பணம் ெடடபபூர்வமான 
முரறயில் க்பறப்படடதா? அல்லது 
ெடடவியைாதமா்ப க்பறப்படடதா? 
என்்பரத ்ண்டறிய இந்த 
விொைரண அவசியம் என்று 
்பக்ததான் ஹைாப்பான் கூறியது. 
எனினும்,  இவவிவ்ாைததில் 
முககிய ஆவணங்்ர்ள க்பறும் 
ஆற்றரல அந்த ஆரணயம் 
க்ாண்டிைாதயதாடு  விொைரண 
நடததுவதற்்ான வியஷெ 
ஆற்றரலயும் வ்ளங்்ர்ளயும் 

க்ாளர்ரயயும் ய்ளவி 
இல்லாமல் ஆதரிககும் என்று 
அர்ததமல்ல என்று கதரிவிததார். 
்டிதததில் பிைதமர் கூறிய்படி இந்த 
முடிவு எதிர்க ்டசித தரலவரின் 
்பங்ர் ்பாதிக்ாது, நான் வழக்ம் 
ய்பால் எனது ்டரம்ர்ள 
கதாடர்ந்து கெய்யவன்.
“நாடு ஜனநாய்ததின் ்பாரதயில் 
இருப்பரத உறுதி கெய்வதற்்ா் 
யொதரன மற்றும் ெமநிரல அம்ெம் 
கதாடர்ந்து தீவிைப்படுததப்படும்,” 
என்று அவர் கூறினார். 
ந ா ட ா ளு ம ன் ற த தி ல் 
அன்வாருக்ான அலுவல்ததில் 
எந்த மாற்றங்்ர்ளயும் 
கெய்யககூடாது மற்றும் கூடுதல் 
ஒதுககீடு்ர்ள கூட மக்ள நலன் 
திடடங்்ளுககு வழங்் யவண்டி 
ய்டடுக க்ாண்டார்.
முன்னதா், பிைதமர் டதயதா‚ 
இஸ்மாயில் ெபரி யாய்ாப, 
ஒரு அரமச்ெர் அலுவல்ததிற்கு 
இரணயான வெதி்ளுடன் 
எதிர்க்டசித தரலவர் 

அலுவல்ததில் நிரலரய 
யமம்்படுதத அன்வாருககு உறுதி 
்டிததரத வழங்கியிருந்தார்.
்டந்த கெபடம்்பர் 13 அன்று, 
மததிய அைசும் ஹைா்பனும் 
மயலசிய குடும்்பததின் உணர்ரவ 
உயர்ததுவதன் மூலம் இருதைபபு 
கூடடாடசிரய உருவாககிய 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தததில் 
ர்கயழுததிடடது யதசிய 
வைலாற்ரற உருவாககியது.
அைொங்்ததிற்கும் ்பக்ாததான் 
ஹைப்பானுககும் (HARAPAN) 
இரடயய மாற்றம் மற்றும் 
அைசியல் ஸ்திைததன்ரம குறிதத 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தததின் முன் 
இந்த ்டிதம் வழங்்ப்படடது.
ய்ாவிட -19 திடடதரத 
வலுப்படுததுதல், நிர்வா் மாற்றம், 
்பாைாளுமன்ற சீர்திருததம், 
நீதிததுரறயின் சுதந்திைம், 1963 
மயலசியா ஒப்பந்தம் (எம்ஏ63) 
மற்றும் ஒரு வழி நடததல் குழுரவ 
உருவாககுதல் ஆகிய ஆறு நி்ழ்ச்சி 
நிைல்்ர்ள அடிப்பரடயா்க 

க்ாண்டது.

க்ாண்டிைாத எதிர்க்டசித 
தரலவரிடம் ஆவணங்்ர்ள 
ய்ட்பது ஏமாற்றமளிப்பதா் 
உள்ளது என்று அது கதரிவிததது.
ெடடவியைாத ்பண ்பரிமாற்றம் 
கதாடர்பில்  ்பண்யடாைா  
ய்பப்பர்ஸ் அம்்பலப்படுததிய 
விவ்ாைம் கதாடர்பில் 
விவாதிப்பதற்கு  எதிர்க ்டசித 
தரலவர் டந்யதா‚அன்வார்  
இபைாஹிம்  ்டந்த 4 ஆம் யததி 
க்ாண்டு வந்த தீர்மானதரத  
நாடாளுமன்றம் தளளு்படி 
கெய்தது.
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