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அதாG அரIடm ேக*(llள.  

13 மாrc 2021- அதா' தன) கா+,pபll0 )ைற3கtைத 5678llள கடlப<=கைள ">?@ApB 
தைடெசyயpப+ட ப<=" எ?H அ7Ikக ேகாL இn=ய அரP? ேதPய QrpபரpBகll அRவலகt=6< 
எU=8llள). 26 ஆகs+ 2019 என ேத=X+ட இnத கAதm, அதா' கmெப' L&T )ைற3கt=? 
ஒ[ ப<=ைய Iைலk< வா\]ய ஒ[ வ[டt=6<ll எUதpப+ட). >னவrக0? பட<க^m 
வைலக^m கpபlக0? பா)காp@6< _கk க,ைமயான அபாய\கll" என வா=+,, )ைற3கtைத 
567 >?@Apபத6< தைட I=kக அதா' ேக+,llள). ெச?ைன- சாrnத >னவr ேக. சரவண? 
த_aநா, கடlசாr வாLயt=டm தாkகl ெசyத தகவl உLைம (RTI) ேகாLkைகk< Iைடயாக 9 
மாrc 2021 அ?H இnத கAதm ெபறpப+,llள).  

)ைற3க\க^m ெதாd6சாைலக^m த\கள) வாaவாதாரtைத ேவகமாக ந5k] வ[வதாl, 
கா+,pபll0 <pபt=? >னவr பeசாயt) இnத Iஷயtைத <7t) ேப5மாH ேக+, அைனt) 
அரPயl க+Pக^k<m ஒ[ =றnத கAதm எU=8llள). கா+,pபll0 <pபm, L&T )ைற3கt=6< 
வdI,வத6காக 2008-l ெவ0ேய6றpப+ட ஒ[ கடேலாரk ]ராமm. அதா' ெசyயI[k<m 
ILவாkகm, )ைற3கt=? பரpபளைவ 331 ஏkகLh[n) 6100 ஏkகராக அ=கLk<m. இ=l 2000 
ஏkகr, கைரpப<=க0l இ[k<m ெசdpபான >னவ iல\க0l மணைலk ெகா+A தயாLtத B) 
iலமா<m.  

அ=கLk]?ற கpபl ேபாk<வரt) ெநLசl, >னவrக0? உXrக^k<m உடைமக^k<m தா? 
அபாயமானேத தIர, கpபlக^k< இlைல என ]ராமt) மkகll 5+Akகா+Aனr. "அதா'X? 
மனm ேகாணாமl, ேக+டைதெயlலாm அll0kெகா,kக அர5கll தயாராக இ[k]?றன. இnத 
அiயாயt)k< எ=ராக <ரl எUpBmபA நா\கll அைனt) அரPயl க+Pகைள8m ேகா[]ேறாm. 
ெவHm நா?< ]ராம\கைளc ேசrnத >னவrகllதா? இnதp ப<=Xl >? @Ak]றாrகll எ?H 
iைனkகாjrகll. =[ெவ67kr, எlmr, பழேவ6கா, ேபா?ற ப<=க0h[n)m இ\ேக 
>?@Akகp பட<கll வ[]?றன. ஏென?றாl, இnத கடl '>? த\கm' Iைள8m o_!" எ?H =றnத 
கAதt=l pறpப+,llள).  

" ெபLயளq )ைற3கt=6கான அதா'X? த6ேபாைதய =+டm அrம= ெப6றாl, எvவளq ெபLய 
">?@ApB தைடெசyயpப+ட ப<=" ேக+கpப,m எ?H iைனt) அe5வதாக" >னவrகll p7னr. 

2019 கAதt=l >?@ApB தைடெசyயpப+ட ப<=யாக அ7Ikக ேக+A[k<m iலபரp@? அளq, 7.7 
sq ]ேலா>+டr. அ), த6ேபாைதய 330 ஏkகr கா+,pபll0 )ைற3கt=6காக ம+,m. ேசpபாkகm 
sேடAயtைத Iட 112 மட\< அ=கமான பரpபளq. இpேபா)llள 1.3 sq ]ேலா>+டr (330 ஏkகr) 
)ைற3கt=6< 7.7 sq ]ேலா>+டr ">?@ApB தைடெசyயpப+ட ப<=" ேதைவpப+டாl, 
3?ெமாdயpப+ட8 sq ]ேலா>+டr )ைற3கt=6< (2000 ஏkகr) ]+டத+ட 50 sq ]ேலா>+டr 
அlல) ேசpபாkகm sேடAயtைத Iட 700 மட\< அ=கமான பரpபளq. அதா'X? லாபt=6காக 
இைதt தா? >னவrகll ைகI,மாH ேக+கpப,]?றனr. 
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