500 ஆ/1ல$2 வா7க .103 ேகா
ஒ<=>?: எடCபா அFGC1
ப.-:
அ?மாi@
அரm,
x!
ேமலா]ைம8
.5ட8ைத
ெகா]JவeU,
அU
நைடைற%பJ8த%ப5J வ/fறU.
அத<காக ஒ|ெவா/ ஆ]J? ஒ/
LM%Q5ட g.ைய ஒUOuJ ெசIU,
LM%Q5ட
.5ட8ைத
எJ8U
gைறேவ<MO ெகா](/Of@ேறா?.
xAகE ெசா@ன அeத8 .5ட8ைத?
gைறேவ<ற, எ.!கால8.- g.
ஆதார? .ர5ட%ப5J, சா8.ய?
இ/OL? ப5ச8.-, அeத8 .5ட?
அவ7ய? எJ8UO ெகாEள%பJ?.
ேகEi:
க-n[
இ>.
ஆ]J8ேத!NகE (Oக%படாமஇ/OfறU, அதனா- மாணவ!கE
ேம<ப(%K
ப(Oக
(யாம-,
பDOL
ெச-ல
(யாமஇ/Ofறா!கேள..
ப.-:
ம8.ய
அரசாAக?
ந?ைடய
ேகா[Oைகைய
gராக[8U
i5டா!கE.
ம8.ய
அர7@ வகா5Jத4@ப(, அரm
ெசய-பJ?.
ேகEi: K.ய க-iO ெகாEைக,த+vநா5(@ gைலபாJ எ@ன?
xAகE, ?ெமா8 .5ட8ைத
எ.!Ofேறா? எ@> ெசா-f!கE,
ம<ற சாரா?சAகE ...
ப.-: K.ய ேத7ய க-iO
ெகாEைகைய ம8.ய அரசாAக?

ெநேவ!, ஆக.8–
500 ஆBbலE@ வாcக 103
ேகாJ OபாC Z ஒf/gG
ெசCய0ப1GNள
தாக
Dதலைம9ச3 எட0பாJ பழLசாM
\]னா3.
./ெந-ேவ4,ெகாேரானா
தJ%K பDகE, வள!7 பDகE
LM8U ஆIN நட8.ய Q@
g/ப!கSOL
தலைமச!
எட%பா(
பழ*சா+
ேப5(
அB8தா!.
த+ழக8.ெகாேரானா
ைவரH ெதா<> ஏ<ப5டவ!கைள
உடsOLட@
ம/8UவமைனOL
அைழ8U
வ/வத<L
500
ஆ?Kல@H K.தாக வாALவத<L
oபாI 103 ேகா( oபாI ஒUOuJ
ெசIய%ப5JEளU.
அேதாJ,
ஒ|ெவா/ 108 ஆ?Kல@:?
அவசரகால ம/8Uவ% பDயாள!
உEளன!.
அவ!கSOL?,
108
ஆ?Kல@H ஓ5Jந!கSOL? தலா
oபாI 5,000 வழAக%பJ? எ@>
PMனா!.
ேகEi: ராமா ந. ம<>? கடனா
ந. ஆfய ந.கைள இைண%பத<L
காமராஜ! கால8.4/eேத ேக5JO
ெகா](/Ofறா!கE,
இர]J
ந.கைள? இைண%பத<L வாI%K
இ/Ofறதா?

அMi8./OfறU. இU LM8U
ஆராய த+vநாJ அரசா- ஒ/ L^
அைமOக%ப5(/OfறU. அeதO L^
அBOf@ற அMOைகைய% ெபா>8U
அரm நடவ(Oைக ேம<ெகாES?.

கைல அ]^ய கhW/5
iைழj ேத3வா?
ேகEi: x5 ேத!N ேபா@>, கைல
ம<>? அMiய- க-n[கSOL
ைழN8 ேத!N வ/? எ@>
ெசா-fறா!கE,
அைத
xAகE
எ.!%p!களா?
ப.-:
அத<L
ஒ/
L^
அைம8UEேளா?,
அeதO
L^
அBOL?
ப[eUைர,@
அ(%பைட,- தா@ நா? (N
ெசIய இய:?.
ேகEi: ம8.ய அர7@ m<>ழதாOக
ம.%p5J
அMOைக,த+vநா5(@ gைலபாJ எ@ன?
ப.-:
அத<காக
ஒ/
L^
அைமOக%ப5(/OfறU. அeதOL^,
ம8.ய அர7@ அMi%Q- உEள
சாதக, பாதகAகைள ெத[i8U,
அeதO
L^
ெகாJOf@ற
அMOைக,@ அ(%பைட,- அரm
ெசய-பJ?.
ேகEi: கடேலார ஒ^ALைற
ம]டல அMi%K, ம>ரைம%K
ப( கடேலார ம]டல8.- K.ய

.6448 ேகா ெசல#$
ெச%ைன– க%(யா*ம,
ெதா/$ ெப12தட5 79ட5
நைடெப<> வ/f@றன.
ெச@ைன – -க@*யாLம[ ெதாெப/eதட? .5டமானU ஆ7ய
வள!7 வAfட@ இைணeU
ெசய-பJ8த%பட
உEளU.
இ8.5ட8.@ uv o. 6,448.24
ேகா( .5ட ம.%p5(- 15 மாgல
ெநJyசாைலகைள
ேம?பJ8U?
.5ட?, o.4,987 ேகா( .5ட
ம.%p5(- i/Uநக! ம<>?
ஒ5ட%Qடார8.- Uைண +@
gைலயAகE ம<>? இைண%K
+@ பாலAகE அைமOL? .5ட?
ஆfயைவ ஆ7ய வள!7 வAf,@
g.தi jல? ெசய-பJ8த%பJ?.

ெநேவ!, ஆக.8–
O.6448 ேகாJS ெசEைன–
கELயா5மW ெதாX ெபYதடB
1டB Zைறேவ)ற0பGB எE*
Dதலைம9ச3 எட0பாJ பழLசாM
\]னா3.
./ெந-ேவ4,எட%பா(
பழ*சா+ g/ப!கSOL ேப5(
அB8தா!.
அ%ேபாU
அவ!
PMயதாவU:–
./ெசe}! – -அ?பாச8.ர?– பாைளயAேகா5ைட சாைலைய
தர? உய!8த oபாI 126 ேகா(,.5ட ம.%pJ தயா[OL? பD
நைடெப<> வ/fறU.
மUைர- – க@*யாLம[ சாைல,-,
தா+ரபரD ஆ<M@ L>Oேக K.ய
உய!ம5ட% பால? க5ட oபாI 15.18
ேகா( ம.%p5(- பD நைடெப<>
வ/fறU.
பாைளயAேகா5ைட
ம<>? 7வe.%ப5( இைடேய
ெர,-ேவ
gைலயAகSfைடேய
சாைல ேம?பால? அைமOL? பD
oபாI 23.91 ேகா( ம.%p5(நைடெப<> வ/fறU.

^வசாSக4/5
அக இழ0`G
ப,!O கா%p5J8 .5ட8.@
jலமாக கடeத 4 ஆ]JகB-, இeத
இர]J மாவ5டAகB:Eள 53,955
iவசா,கSOL ப,! இழ%p5J8
ெதாைகயாக o.2 ேகா(ேய 5
ல5ச?
வழAக%ப5JEளU.
இe.யாiேலேய த+ழக8.- தா@
ப,!O கா%p5J8 .5ட? jலமாக
பா.Oக%ப5ட
iவசா,கSOL
அ.க அளN இழ%pJ ெப<>
தர%ப5JEளU.
அைன8U வகB:? ெதாெதாடALவத<L
அரm
Uைண
g<L?. ெரனா5டH Kேராடா@
g>வன8.னா- oபாI 50 ேகா(
த5(250
நப!கSOL
ேவைலவாI%K
அBOL?
வைக,கAைகெகா]டா@
ெதா< Aகாi- க5Jமான%
ெபா/5கE
உ<ப8.8
.5ட?

.6448 ேகா!
ெச$ைன– க$'யா)ம+ சாைல
./ெந-ேவ4
ேத7ய
ெநJyசாைல 32 f.~. gள8.<L
ேம<L%
Kறவ
சாைல
அைம%பத<L gல? ைகயக%பJ8U?
பDகE oபாI 79.83 ேகா(
ம.%p5(- நைடெப<> வ/fறU.
அ?பாச8.ர? Kறவ சாைல
6.30 f.~. xள8.<L அைம%பத<L
gல? ைகயக%பJ8U? பDகE
oபாI 27.28 ேகா( ம.%p5(-
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UவAக%ப5JEளU. லேர எ%.ஐ.Q.
7. g>வன? oபாI 55 ேகா(
த5(1,250
நப!கSOL
ேவைலவாI%K அBOL? வைக,கAைகெகா]டா*- உ<ப8.ைய8
UவAfEளU.
Q[5டா*யா g>வன? oபாI 300
ேகா( த5(-, 200 நப!கSOL
ேவைலவாI%K
அBOL?
வைக,- உணN%ெபா/E உ<ப8.
.5ட8.<காக இட? ேத!N ெசI?
பD,- ஈJப5JEளU. gல?
ேத!N ெசIய%ப5டNட@ அeத8
ெதா<சாைல உ/வாL?. ஏ.7.(.
டய!H g>வன8தா- oபாI 250
ேகா( த5(- 400 நப!கSOL
ேவைலவாI%K அBOL? வைக,7%கா5
கAைகெகா]டா@
ெதா< Aகாi- ெதா-5ப
ேம?பா5J
.5ட8.<கான
K[eUண!N ஒ%பeத? 23.7.2020
அ@> ைகெய^8.ட%ப5JEளU.
iைரiஅeத
ெதா<சாைல
UவAகNEளU.
ேப5ைட, வEB! ஆfய இர]J
ெதா<ேப5ைடகB- 140 ெதாமைனகE ம<>? 56 ெதா<
PடAகE ெசய-ப5J வ/f@றன.
இத@jல?
1000
ஆ]கE,
500 ெப]கE, என ெமா8த?
1500
நப!கE
ேவைலவாI%K
ெப<>Eளன!. கAைகெகா]டா*mமா! 1,736 ஏOக! gல%பர%Q7%கா5 g>வன? jல? 98
ெதாg>வனAகBmமா!
oபாI 600 ேகா( த5(-,
ெபாM,ய-, வாகன உ.[ பாகAகE
தயா[8த-, L(x! ம<>? இதர
ெதா<சாைலகைள ெதாடAf, mமா!
3 ஆ,ர? நப!கSOL ேநர(யாகN?,
மைறகமாகN?
ேவைலவாI%K
ஏ<பJ8த%ப5JEளU.
நாALேந[ ப-ேநாOL 7ற%K
ெபா/ளாதார
ம]டல8.39
g>வனAகSOL
இட?
வழALவத<L
K[eUண!N
ஒ%பeதAகE ைகெய^8.ட%ப5J,
14
g>வனAகE
தAகளU
உ<ப8.ைய8
ெதாடAf
ஏ<>ம.
ெசIU
வ/f@றன.
இUவைர,லான
ெமா8த
ஏ<>ம.,@ ம.%K mமா! oபாI
650 ேகா(யாL?. இ?ம]டல8.300
நப!கE
ேவைலவாI%ைப
ெப<M/Of@றன!. ம8.ய அர7@,
ெசா8U Qைண,-லா அவசரகால
PJத- கட@ .5ட8.@ uv,
இeத மாவ5ட8.- 3,631 L>, 7>
ம<>? நJ8தர g>வனAகSOL
91.5 ேகா( oபாI கட@ ஒ%KதஅBOக%ப5(/OfறU.
இ.3,387 L>, 7>, நJ8தர ெதாg>வனAகSOL oபாI 84.15 ேகா(
கட@ வழAக%ப5JEளU.
இ|வா> எட%பா( பழ*சா+
PMனா!.

க5டட?
க5Jவத<L
அைத
இ@s? கJைமயானதாOக xAகE
ஏதாவU L^ அைம8./Of!களா?
ப.-: அU ம8.ய அர7@ uv
வ/fறU. அU 7ல வர@ைற,@
uv ெசய-பJf@றU, 7ல வழOLகE
x.ம@ற8.- Pட இ/OfறU.
ஆகேவ, அத@ வகா5Jத4@ப(
தா@ ெசய-பJ8த (?.
ேகEi:
ெதாட!eU
j@>
வ/டAகளாக த+vநாJ மாgல
ெபா/ளாதார சராச[, ேத7ய சராச[ைய iட இர]J மடAகாக
இ/OfறU, சeேதாஷமான iஷய?,
ஆனா-, ெத@ மாவ5டAகB2,650 ஏOக! gல? இ/OfறU,
L(த]z!, +@சார? இ/OfறU,
சாைல இைண%K வச. இ/OfறU,
ஆனா-, நாALேந[
எH.இ.இச5.(-- இ@> வைர ஒ/
அ.க தJ எUNேம வரi-ைல.
2021 ேத!த:OL @ன! ஏதாவU
Ofய அMi%KகE இ/OLமா?

ெதE மாவ1டcக=
bய ெதாX)சாைல
ப.-: ெத@ மாவ5டAகB- K.ய
ெதா-கE UவAக ேவ]Jெம@பU
தா@ அர7@ gைல%பாJ. ெத@
மாவ5டAகB- K.தாக ெதாUவAக
i/?Kfறவ!கSOL
ப-ேவ> வைக,- உதi ெசIய
அரm தயாராக இ/OfறU. gல8.@
ம.%Q- பா.ைய அரசாAகேம
ெகாJOfறU.
அேதேபால,
ெதா- UவALவத<L மா*ய?
ெகாJOfறU. }8UOL(,- அகாராQ g>வன? mமா! 42,000 ேகா(
oபாI த5ைட 2 க5டAகளாக
ெசIயi/Ofறா!கE. இத@jல?
ேநர(யாக
5,000
நப!கSOL?,
மைறகமாக 1 ல5ச? நப!கSOL?
ேவைலவாI%K fைடOL?.
இU +க% ெப[ய .5ட?.
ெத@ மாவ5டAகB- அ.கமாக
ெதா<சாைலகE
வரேவ]J?
எ@> எ]D8தா@ அரm இ|வளN
ச:ைககைள
அMi8./OfறU.
ஆனா- ெதா- UவALபவ!கE
தா@
இட8ைத
ேத!eெதJOக
ேவ]J?.
ஆகேவ,
தJ
ெசIபவ!கைள அரm ஊOLiOfறU.
மா*ய? ெகாJOfறU.
ஒ<ைற சாளர அைம%K jல?
அைன8U அsம.? iைரவாக
ெகாJOfேறா?.
ெதாUவALபவ!கSOL8
ேதைவயான
அைன8U உதiகைள? ெசIய
அரm தயாராக இ/OfறU.

@டா!l/5 ப
ேகEi: க/ணாg. gைனiட8..க தைலவ! Hடா4@ 2021–- .க ஆ57 அைமOL? எ@>
சபத? ெசI./Ofறாேர.
ப.-: அைத மOகEதா@ (N
ெசIயேவ]J?.
அவ!
அ-ல.
ஆ57ைய (N ெசIவU மOகE
தா@.
ேகEi: ேபாH லாO-அ% மரண?
ெதாட!eU நடeU வ/வU LM8U...
ப.-: அU தவறான க/8U.
அU
i/?ப8தகாத
ஒ/
ச?பவ?. ேவதைனயான ச?பவ?
நைடெப<M/OfறU.
அைத
ெசIதவ!கE ~U அரசா- நடவ(Oைக
எJOக%பJ?. ஒ|ெவா/ ஆ57
கால8.:? இUேபா@ற ச?பவAகE
நடeU ெகா]Jதா@ இ/OfறU.
உலகளi:? இ%ப( உEளU.
அெம[Oகாi:? நடeUEளU. 7ல!
ெசIfற தவறான ெசIைககBனாஅர7<L ெக5ட ெபய! ஏ<பJfறU.
இவ<ைற
ச?பeத%ப5டவ!கE
தi!Oக
ேவ]Jெம@>
அ@Kட@ ேக5JO ெகாEfேற@.
i/?ப8தகாத ச?பவAகE இ*ேமநைடெபறாவ]ண? ச?பeத%ப5ட
அ.கா[கE
பா!8UOெகாEள
ேவ]Jெம@> இeத ேநர8.ேக5JO ெகாEfேற@. ம*த!கE
ம*த!களாக
நடeUெகாEள
ேவ]J?.
இ|வா> எட%பா( பழ*சா+
PMனா!.
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ளாமா தான"
ெச%ய '(வரேவ,-":
எட0பா2 ேவ,-ேகா4
ெநேவ!, ஆக.8–
ெகாேரானா
ெதா)*ேநாயா
பா/க0ப1டவ3க4/5 679ைச
அ=/க
>ளா@மா தானB
ெசCய DEவரேவFGB எE*
Dதலைம9ச3 எட0பாJ பழLசாM
ேக1G/ெகாFGNளா3.
தலைமச! எட%பா( பழ*சா+
தைலைம,- ./ெந-ேவ4 மாவ5ட
ஆ578தைலவ!
அ:வலக8.நைடெப<ற ./ெந-ேவ4 ம<>?
ெத@கா7 மாவ5டAகB@ வள!78
.5ட% பDகE ம<>? ெகாேரானா
ைவரH ேநாI8 தJ%K% பDகE
LM8த
ஆINO
P5ட8.<L%
Q@ன!
ெசI.யாள!கSOL
ேப5( அB8தா!. அ%ேபாU அவ!
PMயதாவU:–
6.8.2020
வைர
ப[ேசாதைனOL உ5பJ8த%ப5ட
வ!கB@
எ]DOைக
./ெந-ேவ4 மாவ5ட? ^வU?
21,499 நப!கE, ெத@கா7 மாவ5ட?
^வU? 44,695 நப!கE.
இeத இர]J மாவ5டAகB:?
ெகாேரானா ைவரH ேநாI8 ெதா<றாபா.Oக%ப5டவ!கைள உடன(யாக
ம/8Uவமைன,- ேச!8U 7fைச
அBOகOP(ய gைல,- பJOைக
வச.கSட@
ம/8UவமைனகE,
ம/8Uவ
உபகரணAகE
என
அைன8U
வச.கS?
தயா!
gைல,- உEளன. ம/8Uவ!கE,
ெசi4ய!கE,
ம/8Uவ%
பDயாள!கE ேதைவயான அளi<L
gய+Oக%ப5JEளன!.
QளாHமா வAf ெதாடAக%ப5J
அத@ jல? QளாHமா தான?
ெபற%ப5J, kiர ெதா<> ேநா,னாபா.Oக%ப5ட
1
ேநாயாBOL
இeத
மாவ5ட8.QளாHமா
7fைச ேம<ெகாEள%ப5JEளU.
QளாHமா தான? ெசIவத<L பல!
@வர ேவ]Jெம@> அர7@
சா!Q- ேக5JO ெகாEfேற@.
இத<L ெபாUமOகE ஒ8Uைழ%K
ந-க
ேவ]Jெம@>
ேக5JO
ெகாEfேற@.
./ெந-ேவ4 அரm ம/8UவO
க-n[ ப-ேநாOL ம/8Uவமைன
oபாI 150 ேகா( ம.%p5(-, 7
தளAகE, 330 பJOைக வச.கSட@
க5( (Oக%ப5J பய@பா5(<L
வeUEளU.
அUம5Jம-லாம-,
இeத ம/8UவO க-n[,- த<ேபாU
150 மாணவ!கE எ?.Q.Q.எH.
ப,@> வ/வைத 250 மாணவ!கE
ப,லOP(ய
அளi<L
100
இடAகE அ.க[Oக%ப5JEளU.
./ெந-ேவ4
மாவ5ட8.1,803 mயஉதi L^OகE உEளன.
அOL^OகSOL
இeத
ஆ]J
oபாI 79.95 ேகா( கடsதi
வழAக%ப5JEளU.
இலவச
t5Jமைன%
ப5டா
7,008
நப!கSOL வழAக% ப5JEளU.
.ைசய@iைள,- K.ய தா:கா
உ/வாOக%ப5JEளU.
.ைசய@iைள,:Eள அரm கைல
ம<>? அMiய- க-n[ ம<>?
மணOL(,:Eள
க-n[OL?
K.ய
க5(ட
வச.
ெசIU
ெகாJ8UEேளா?. ./ெந-ேவ4
மாநகரா57,-, Hமா!5 75(
.5ட8.@ uv oபாI 1,000 ேகா(
g. ஒUOuJ ெசIய%ப5J, ேத!N
ெசIய%ப5ட 7 பDகE oபாI 46.16

ேகா( ம.%p5(- (N<>EளU.
30 .5ட% பDகE oபாI 574.32
ேகா( ம.%p5(- நைடெப<>
வ/f@றன.
18
பDகSOL
oபாI 176.28 ேகா( ம.%p5(ஒ%பeத%KEB ேகார%ப5JEளU.
2 பDகE oபாI 102.78 ேகா(
ம.%p5(ஒ%பeத%KEB
ேகார%ப5J gைறேவ<ற%ப5டன.
./ெந-ேவ4
மாநகரா57,-,
2016–-17–?
ஆ]J
அ?o8
.5ட8.@ jல? பாதாள சாOகைட8
.5ட8ைத
gைறேவ<>வத<L
த<க5டமாக oபாI 289 ேகா(
ம.%p5(- பDயாைண வழAf
த<ெபா^U 40 சதifத% பDகE
gைறவைடeUEளன.
இர]டா?
க5டமாக oபாI 440.19 ேகா( g.
ஒUOuJ ெசIய%ப5J, 15 சதifத%
பDகE
gைறவைடeUEளன.
இeத
இர]J
.5டAகS?
பய@பா5(<L வ/?ேபாU 9,818
க5டடAகSOL பாதாள சாOகைட
இைண%KகE வழAக%பJ?.

O.230 ேகாJS
5JT3 1டB
./ெந-ேவ4
மாநகரா57
பL.கSOL
L(x!
igேயாக
அQi/8.
.5ட%
பDகைள
oபாI 230 ேகா( ம.%p5(ேம<ெகாEவத<L g!வாக அsம.
வழAக%ப5J,
80
சதifத%
பDகE
gைறNெப<>Eளன.
எy7ய 15 சதifத% பDகE இeத
ஆ]J இ>.OLE gைறN ெப<>,
மOகSOL8 ேதைவயான L(x!
வழAக%பJ?.
இத@jல?
50
+-4ய@ 45ட! த]z! PJதலாக
./ெந-ேவ4
மாநகர8.<L
வழAக%பJ?.
ெர5(யா!ப5(
ம<>?
63
fராமAகSOகான
P5JOL(x!
.5ட8ைத
gைறேவ<ற
oபாI
28.71 ேகா(OL g!வாக ஒ%KதவழAக%ப5J பDகE நைடெப<>
வ/f@றன.
இeத
ஆ]J
இ>.OLE
பDகE
gைறN
ெப<> மOகSOL பய@பா5(<LO
ெகா]Jவர
அரm
நடவ(Oைக
எJ8U வ/fறU.
./ெந-ேவ4
மாவ5ட?,
மா{! ஒ@Mய8.@ ஒ/ பL.
ம<>?
பாைளய?ேகா5ைட
ஒ@Mய% பL.ைய சா!eத 34 fராம
L(,/%KகSOகான P5JO L(x!
.5ட? oபாI 6.35 ேகா( ம.%p5(ெசய-பJ8த%ப5JEளU.
iவசா,கB@
நல@
க/.,
ராதாKர? கா-வாI .5ட? எ@ற
K.ய .5ட8.<L8 ேதைவயான
g.
ஒUOLவத<L
அ?மாi@
அரசா- நடவ(Oைக எJOக%ப5J
வ/fறU. க@*யாLம[ மாவ5ட?,
பைழயா<M- tணாகO கட4கலOL? xைர தாமைரOLள8.4/eU
xேர<> jல? ராதாKர? கா-வா,இைண8U
iவசா,கSOL8
ேதைவயான x! வழAக அரசாநடவ(Oைக எJOக%பJ?. அத<L
i[வான .5ட அMOைக தயா[OL?
பD நைடெப<> வ/fறU. o. 160
ேகா(,- இeத% பD ேம<ெகாEள
.5ட+ட%ப5JEளU.
இ|வா> தலைமச! எட%பா(
பழ*சா+ PMனா!.

