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2021 நவமபர் 13 சனிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

அரசைக ்கவிழக்க ஒன்றிசையுங்்கா 
எண்டு எதிரக்கடசித் தசைவர அசழபபு 
விடுத்திருககிறத ்பாரத்தியை......   

உதிலும் ்பாக்க அவர வாங்்கா எல்-
ைாருமா ்ைந்து நாடடிை க்கா்ரானாசவ 
்பரபபு்வாம் எண்டு அசழபபு விடுத்திருக-
்கைாம்...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

நாட்டில் டெங்கு நநாய், ட�ாற்று 
நநாயாக மாறுவ�ற்கான அறிகுறி -
கள் ட�ன்படுவ�ாக ந�சிய டெங்கு 
ஒழிப்புப் பிரிவின வவத்தியர் லஹிரு 
டகாடித்துவக்கு ட�ரிவித்துள்்ார்.  

டெங்கு வவரஸின நானகு வவக-
களும் �ற்ந்பாது இலங்வகயில் ்பர -
வியுள்்வம அவெயா்ம் காணப் -
்பட்டுள்்�ாக சுகா�ார 
நமம்்பாட்டுப் ்பணியகத்தில்

நாட்டில் அச்சுறுத்தல்
விடுககும "டடங்கு" 

ஜனாதி்பதி நகாட்ொ்பய ராஜ்பக் ஷ, 2022 
நிதியாண்டுக்கான வரவு – டெலவுத் திட்ெ 
உவரவயச் டெவிமடுப்்ப�ற்காக நநற்று (12) 
்பாராளுமன்றத்துக்கு விஜயம் டெய்�ார்.  சு�ந்-

திர இலங்வகயின 76 ஆவதும் ஜனாதி்பதி 
நகாட்ொ்பய ராஜ்பக் ஷ �வலவமயிலான 
அராொங்கத்தின 02ஆவதும் வரவு – 
டெலவுத் திட்ெம் இதுவாகும்.   

இ ல ங் வ க 
மத்திய வங்கியின 
முனனாள் ஆளுநர் 
அர்ஜஜுன மநகந்தி-
ரவன நாட்டுக்கு 
அவைத்து வருவது 
ெ ம் ்பந் � ம ா க 
சிங்கப்பூர் ெட்ெ 

மாஅதி்பரினால் இனனும் இறுதித் தீர்மானம் அறி-
விக்கப்்பெவில்வலடயன நீதி அவமச்ெர் அலி ெப்ரி 
ட�ரிவித்�ார். நநற்றுமுனதினம் ்பாராளுமன -
்றத்தில் நவெட்பற்்ற ஒத்திவவப்பு 

அர்ஜுன்வை அ்ைத்து
வைருவைது சாத்தியமில்்லை

‘ஒநர நாடு ஒநர ெட்ெம்’ டெயலணியில் 
ட்பாதுமக்களின கருத்துக்கவ்யும் உள்-
வாங்க தீர்மானித்துள்்�ாக டெயலணி-
யின �வலவர் வண. கலடகாெ அத்ந� 
ஞானொர ந�ரர் ட�ரிவித்�ார்.   

'ஒநர நாடு ஒநர ெட்ெம்’ என்ற ஜனாதி-
்பதி டெயலணிவய நவெமுவ்றப்்படுத்து -
வது ட�ாெர்்பாக ்பல்நவறு �ரப்-
பினரின கருத்துக்கவ்யும் 

‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம’ சசயலணியில்   

நாட்டில் அமுல்்படுத்�ப்்பட்டிருந்� பிரயா-
ணத் �வெ நீக்கப்்பட்ெ�ன காரணமாக மிக 
விவரவில் நமலுடமாரு டகாநரானா அவல 
உருவாகுவ�ற்கான கடும் எச்ெரிக்வக நிவல 
உருவாகியுள்்�ாக இலங்வக மருத்துவ 
ெங்கம் அறிவித்துள்்து.  

அவவா்றானடவாரு நிவல ஏற்்ப-
ொமல் �விர்த்துக்டகாள்வ�ற்கான 

டகாவிட் புதிய அலல 
உருவாக சநதர்பபம  

‘யுக �னவி’ மினனுற் -
்பத்தி நிவலய ஒப்்பந்�த் -
துக்கு எதிராக �ாக்கல் 
டெய்யப்்பட்டுள்் அடிப்-
்பவெ உரிவம மீ்றல் 
மனுவவ பூரண நீதியர-
ெர்கள் ஆயத்தின முனநிவலயில் விொரிக்குமாறு 
நகாரிக்வக முனவவக்கப்்பட்டுள்்து.  

"யு்கதனவி"ககு எதிோன உரிமை மீறல் ைனு;

இந்திய உயர்்ஸ�ானிகர் 
நகா்பால் ்பாக்நலவுக்கும், 
�மிழ்த் ந�சியக் கூட்ெவமப்பி-
னருக்குமிவெயில் முக்கிய ெந்திப்ட்பானறு டகாழும்பில் (11)
நவெட்பற்றுள்்து. இ�னந்பாது, அரசியல், அபிவி-
ருத்தி உள்ளிட்ெ ்பல்நவறு முக்கியத்துவமிக்க 

இநதிய தூதுவலர 
சநதித்த கூட்டலம்பபு

ட்பாதுக்கூட்ெங்கள் மற்றும் ஒனறுகூெல்களுக்கு அனுமதி 
ட்ப்றப்்பொவிட்ொல் எதிர்காலத்தில் ெட்ெ நெவடிக்வக 
எடுக்கப்்படுடமன சுகா�ார நெவவகள் ்பணிப்்பா்ர் நாயகம் 
ொக்ெர் அநெல குணவர்�ன ட�ரிவித்துள்்ார்.   

எவவா்றாயினும், ஆர்ப்்பாட்ெங்கள் மற்றும் ஆர்ப்-
்பாட்ெங்களில் ஈடு்படும் எண்ணிக்வகக்கு இனனும் 

ச்காரோனா சதாற்று அதி்கரிககிறது;  

டகாழும்பு - கண்டி வீதியில் 98 ஆவது 
கிநலா மீற்்றர் 'கீழ் கடுகண்ணாவ 
வீதியில் மண்ெரிவு ஏற்்பட்டுள்்வ�ய -

டுத்து ந�சிய கட்ெெ ஆராய்ச்சி நிறு -
வனமும் வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ெவ்பயும் 

்கடு்கண்ாவ வீதி ைணசரிவு:

யாழ்ப்்பாணம் – டகாழும்புக்கிவெ-
யில் 03ஆவது ரயில் நெவவயாக உத்� -
ரந�வி ரயில்நெவவ நநற்று (12) மு�ல் 
மீ் ஆரம்பிக்கப்்பட்ெது.  
டகாழும்பிலிருந்து  காவல

யாழ – க்காழும்பு
3வது ்ைசவயா்க
"உத்தர்தவி" ரயில்

வேவு-சசலவு திட்ட உமேயின் பின்னர் பாோளுைன்ற சிற்றுணடிசசாமலயில் நம்டசபற்ற 
ரதநீர் விருந்துபசாே மவபவத்தில் பிேதைர் ைஹிந்த ோஜபக ஷ, ஜனாதிபதி ர்காட்டாபய 
ோஜபக ஷ ஆகிரயாரு்டன் கூட்டமைப்பின் ரபசசாளர் எம.ஏ. சுைந்திேன் உமேயாடிய 
ரபாது  பிடிக்கப்பட்ட ப்டம. இோசைாணிக்கம சா்ககியனும ப்டத்தில் ்கா்ப்படுகின்றார். 

பட்்ஜட் உலரலயச் டசவிமடுகக  
பாராளுமன்்றம டசன்்ற ்ஜனாதிபதி

இறுதிவரை சரையில் அமர்ந்திருந்து சசவிமடுத்தார்  
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மககளின் கருத்துககலையும   
உளவாங்க தீரமானம

நலாரன்ஸ டெல்வநாயகம்,   
ஷம்்ஸ ்பாஹிம்  

நாட்டின முக்கியமான துவ்றயும் மக்க -
ந்ாடு நநரடியாக ட�ாெர்பு்படும் துவ்றயு-
மான சுகா�ாரத்துவ்றக்கும் கல்வித் துவ்றக் -
கும் ்பாரிய நிதி ஒதுக்கப்்பட்டுள்்வம 
வரநவற்கத்�க்கது என சுகா�ார அவமச்ெர் 
டகஹலிய ரம்புக்டவல்ல ட�ரி-
வித்�ார்.  

சுகாதாரம, கல்வித்துல்றககு 
பட்்ஜட்டில் அதிக நிதி ஒதுககீடு

06

 அமைசசர் ச்கஹலிய பாோடடு

இலஙம்க ைருத்துவர் சங்கம எசசரிகம்க

சிங்கபபூர ைடடமா அதி்பரிடமிருந்து ்பதிலில்சை

அனுமதியின்றி ஒன்றுகூடினால்  
கடும் சட்ட ந்டவைடிக்்க

எசைரிககிறார Dr.அ்ைை குைவரதன  

பூரண நீதியரசரகள ஆயம
முன் விசாரிகக பகாரிகலக
உயர நீதிமன்றத்திடம் ைடட மாஅதி்பர முன்சவபபுமுககிய விடயங்கள் 

்கைந்துசரயாடல்

ககாழும்பு-கண்டி வீதி 
க�ா்டரந்தும் பூடடு

மறுஅறிவித்தல் வசர மாற்றுப்பாசத

கதாற்று்நாயா்க மாறும் அறிகுறி

     1932 - 2021

அதி்பர, ஆசிரியர ைம்்பள முரண்்பாடசட 
தீரக்க ரூ. 30,000 மில்லியன்.

மின்ைார ்கடடைம் 10 ைதவீதம் குசறபபு

சி்கரட மற்றும் மது்பான விசை்கள் அதி்கரிபபு

அரை ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய வயது 
65 வயதா்க அதி்கரிபபு

ை்கை ்படடதாரி்களும் 2022 ஜனவரி மாதத்துககுள் 
நிரந்தர நியமனம் - ரூ. 7,600 மில்.்மைதி்க நிதி

2015-2019 ்காைத்தில் அரசியல் ்பழிவாங்கலுககு 
உள்ளானவர்களுககு நஷடஈடு வழங்க ரூ.100 மில்.

(முழுமையான பாரமவை 03 ஆம் பக்கம் பாரக்க)

நலாரன்ஸ டெல்வநாயகம்,   
ஷம்்ஸ ்பாஹிம்   

நாட்டில் டகாநரானா வவர்ஸ 
சூழ்நிவல காரணமாக கெந்� இரண்டு 
வருெங்களில் திவ்றநெரிக்கு கிவெக்கவி-

ருந்� 500 பில்லியன ரூ்பாவுக்கும் அதி-
கமான நிதி, கிவெக்காமல் ந்பாயுள்் 
நிவலயிலும் டகாவிட் ட�ாற்்றால் நலிவ-
வெந்துள்் மக்களின வாழ்க்வக மீட்டெ-

டுக்கப்்படும் என நிதி அவமச்ெர் ்பசில் 
ராஜ்பக் ஷ ட�ரிவித்�ார்.  

்பாராளுமன்றத்தில் நநற்று 2022 ஆம் 
ஆண்டுக்கான வரவு டெலவுத் திட்ெத்வ� 
ெமர்ப்பித்து உவரயாற்றியந்பாந� அவர் 
இவவாறு ட�ரிவித்�ார்.   

நாட்டுமக்கள் மீது சுவமவய ஏற்்றாது 
உற்்பத்தித்துவ்றக்கு எந்�வி� �வெயும் 
ஏற்்பொமல் அரசு வருமானத்வ� அதிக -
ரித்துக் டகாள்வ�ற்கான திட்ெத்துென 
ட்பாதுமக்களின வரவு டெலவுத் திட்ெ -
மாக இம்முவ்ற வரவு டெலவுத் திட்ெம் 
ெமர்ப்பிக்கப்்பட்டுள்்�ாகவும் நிதி 
அவமச்ெர்   குறிப்பிட்ொர்.   

2022 ஆம் வருெத்துக்கான வரவு 
டெலவுத் திட்ெம் நநற்று ்பாராளுமன்றத்-
தில் நிதி அவமச்ெர் ்பசில் ராஜ்பக் ஷவி-
னால் ெமர்ப்பிக்கப்்பட்ெது.   

 அவமச்ெர் ்பசில் ராஜ்பக் ஷ, நிதி அவமச் -
ெராக ்ப�விநயற்்ற பினனர் அவரால் ெமர்ப் -
பிக்கப்்படும் மு�லாவது வரவு டெலவுத் 
திட்ெமாக இந்� வரவு டெலவுத் திட்ெம் 
அவமந்துள்்ந�ாடு ட்பாதுஜன ட்பரமுன 
அரொங்கத்தின இரண்ொவது வரவு டெல-
வுத்திட்ெம் இதுவாகும்.   

்பல்நவறு டநருக்கடிகள் 
ெவால்களுக்கு மத்தியில்

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

டகாவிட் 19 காரணமாக நலிவலடநதுளை 
மககளின் வாழ்கலக மீட்டடடுகக்பபடும   
வைேவு-கசலைவுத் திட்ட உ்ேயில் 
நிதி அ்மசசர பசில் ோ்ப க் ஷ
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 13 சனிக்கிழனை

திதி: --தசமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர

பிலவ வருடம - ஐப்பசி 27

இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - நன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - தசலவு

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - சுகம

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தவறறி

நயாகம: அமிர்த-ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல158.37 164.57

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல229.13 237.64

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7462 1.8156

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.81 151.70

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல267.52 276.24

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல216.27 224.27

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல144.60 150.92

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 536.82

குவைத் டினொர் 670.77

ஓெொன் ரியொல் 525.68

கட�ொர் ரியொல் 55.58

சவூதி ரியொல் 53.96

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 55.09

நாணய
மாற்று

08 முதல் 15 வனர

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.18
மஃரிப்  - 05.50
இஷா  - 07.02

ஷம்ஸ் பாஹிம்,ல�ாரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

*  அதிபர், ஆசிரியர் ெம்பள முரணபாட்டை தீர்்கக                                                                                    
     ரூ. 30,000 மிலலியன்.
* மின்ொர கடடைணம் 10 ெதவீதம் கு்ைப்பு  
* சிகரட மற்றும் மதுபான வி்�கள் அதிகரிப்பு  
* அரெ ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய ்வயது 65 ்வயதாக அதிகரிப்பு  
*  ெக� படடைதாரிகளு்ககும் 2022 ஜன்வரி மாதத்து்ககுள் நிரநதர நியம-

னம் - ரூ. 7,600 மில.லம�திக நிதி  
*  2015- – 2019 கா�த்தில அரசியல பழி்வாஙகளு்ககு உள்ளான்வர்க-

ளு்ககு நஷடைஈடு ்வழஙக ரூ.100 மில.லம�திக நிதி
* காணாமல லபாலனாரு்ககு நஷடைஈடு ்வழஙக 300 மில.லம�திக நிதி
*  03 ்வருடைஙகளு்ககுள் லதாடடை �யன் குடியிருப்பு்கக்ள அகற்றி தனி 

வீடுக்ள உரு்வா்கக 500 மிலலியன் ரூபாய் ஒது்கக முன்சமாழிவு  
*  ஆடலடைா்ககளு்ககு நி்வாரணம் ்வழஙக ரூ.700 மில. மற்றும் தனியார் 

பஸ்களு்ககாக 1,500 மில.நிதி ஒது்ககீடு  
*  கர்ப்பிணிப் சபணகளின் லபாொ்ககு சபாதி 24 மாதஙகளு்ககு ்வழஙக 

1,000 மில.லம�திக நிதி ஒது்ககீடு.  
*  கிராம லெ்வகர் மடடைத்தில பின்தஙகிய குடும்பஙகளு்ககு நி்வாரணப் 

சபாதி  
*  எம்.பி்ககள் ஓய்வூதியம் கி்டை்ககும் கா�த்்த 05 ்வருடைஙகளிலி-

ருநது 10 ்வருடைஙகளாக அதிகரி்கக லயாெ்ன  
 
ஜனாதிபதியின் ஓய்வூதிய கா�மும் அதிகரிப்பு  
*  அரெ ஊழியர்களு்ககு லமாடடைார் ்ெ்ககிள் ்வழஙகும் திடடைம்                            

மீள ஆரம்பம். ஆரம்ப ஒது்ககீடைாக ரூ. 500 மில.  
*  200 மிலலியனு்ககு லமல ்வருமானமுள்ள நபர்கள் மற்றும் நிறு்வனங-

களிடைமிருநது 25 வீத ்வரி  
* விபத்து கடடைணம் அைவிடை லயாெ்ன  
*  ஓய்வூதிய முரணபாட்டை நீ்கக புதிய ெம்பள கடடை்மப்பு                                    

அறிமுகம்  
 *  புதிய அரெ அலு்வ�க கடடைடை நிர்மாணிப்புகள் 02 ்வருடைஙகளு்ககு 

ஒத்தி்்வப்பு  
 *  அரெ ஊழியர்களின் ெம்பள முரணபாட்டை தீர்்கக புதிய ெம்பள                     

கடடை்மப்பு அறிமுகம்  
 *  ஏ்னய அரெ ஊழியர்களு்ககான ெம்பள நிர்ணய மு்ை                                             

இ�கு்வா்ககப்படும்  
 *  தகுதியான ெமுர்த்தி பயனாளர்க்ள சதரிவு செய்்வதற்கு புதிய 

மு்ை அறிமுகம்  
 *  சபாருளாதார மறும�ர்ச்சி மற்றும் உணவு பாதுகாப்பிற்கு பஙகளி்க-

கும் ்வ்கயில ெமுர்த்தி திடடைத்்த கிராம அபிவிருத்தி திடடைமாக 
மாற்ைல

*  அரெ நிறு்வன சதா்�லபசி செ�்்வ 25 வீதத்தினால கு்ை்கக                    
நடை்வடி்க்க  

*  அரெ நிறு்வனஙகளின் செ�வீனஙகள் ஒவச்வாரு கா�ாணடு்ககும் 
தனித் தனியாக ஒது்ககப்படும்  

*  லநரடியான ்வருமானத்்த ஈடடு்வதற்கு பயன்படைாத சொத்து்கக்ள 
பயன்படும் ்வ்கயில மாற்றுதல.  

*  அரசு்ககு உரி்மயுள்ள ஊடைக நிறு்வனஙகளின் ்வர்த்தக நிதி ஒழுங்க 
லமம்படுத்த மூல�ாபாய திடடைம்  

*  சதா்�த் சதாடைர்பு பரி்வர்த்த்ன கடடை்மப்்ப விஸ்தரித்து ெக� 
பாடைொ்�களு்ககும் அதில்வக இன்டைர்சநட ்வெதி  

*  சதா்�்ககாடசி மற்றும் ்வாசனாலி உரிமஙக்ள திைநத ஏ�விற்ப-
்னயில ்வழஙக லயாெ்ன  

* முச்ெ்ககர ்வணடி லமற்பார்்்வ்ககு தனியான அதிகாரெ்ப  
*  ஓய்வூதியம் சபைாத சிலரஷடை பிர்ஜகளு்ககு பஙகளிப்பு ஓய்வூதிய 

திடடைம் அறிமுகம்.  
*  இ்ளஞர்க்ள சதாழிலமுயற்சிகளு்ககு ஊ்ககுவிப்பதற்கு பதிவு்க 

கடடைணம் நீ்ககம்  
*  ெக� மா்வடடைஙகளிலும் நவீன பாடைொ்� மற்றும் ஆஸ்பத்திரி 

அ்ம்கக லயாெ்ன  
*  புதிய விலெடை பணடை ்வரி எதிர்்வரும் ்வருடைம் ஜன்வரி மாதம் முத�ாம் 

திகதி முதல ந்டைமு்ை்ககு  
*  அரெ உத்திலயாகத்தர்களு்ககான எரிசபாருள் மானியம் 05 லீற்ைரால 

கு்ைப்பு.
* ஓய்வூதிய முரணபாட்டை தீர்்கக ரூ.500 மில.லம�திக நிதி  
*  இ்ளஞர்கள் மற்றும் யு்வதிகளு்ககு பயிரிடைப்படைாத நி�ஙகள்                   

பகிர்நதளி்ககப்படடு வி்வொயிக்ள உரு்வா்கக லயாெ்ன  
*  லெதன பெ்ள உற்பத்தி திை்ன அதிகரி்கக கிராமிய மடடைத்தில 

திடடைம்.35,000 மிலலியன் ஒது்ககீடு  
*  பு்கயிரத தி்ண்ககளத்தால திைம்படை பயன்படுத்தப்படைாத 

காணிக்ள க�ப்பு அபிவிருத்தி்ககாக பயன்படுத்த நடை்வடி்க்க   
* பால உற்பத்தி்ய ஊ்ககுவி்கக லமலும் ரூ.1,000 மில.ஒது்ககீடு  
*  2024 இல 90 வீதமான்வர்களு்ககு குடிநீர்்வெதி அளி்கக லமலும் 

ரூ15,000 மில.ஒது்ககீடு  
*  வீதி அபிவிருத்தி்ககு லமலும் ரூ. 20 ஆயிரம் மிலலியன் ஒது்ககீடு  
* கிராமிய வீடுகளு்ககு 2000 மில. நகர வீடுகளு்ககு 5000 மில. ஒது்ககம்  
*  14,021 கிராம லெ்வகர் பிரிவுகளு்ககும் த�ா 3 மிலலியன் வீதம் 42,063 

மில. ஒது்ககல  
*  எம்.பிகளு்ககான பன்முகப்படுத்தப்படடை நிதி ஒது்ககீடடு்ககு த�ா 5 

மில.லம�திக நிதி ஒது்ககீடு  
*  நுண,சிறு மற்றும் மத்திய தர வியாபாரிகளு்ககு நி்வாரணம் ்வழஙக 

ரூ.5000 மில.ஒது்ககல  
*  சகாலரானாவினால பாதி்ககப்படடை பாடைொ்� ல்வன்களு்ககு 

ெலு்க ்வழஙக ரூ.400 மில.  
 *  ஒரு செ்கசடையாரு்ககு 5,000 ரூபா வீதம் அதிகபடெமாக இரணடு 

செ்கடையாரு்ககு மானியம்.  
*  நீதிமன்ை கணினிமயாமா்ககல திடடைத்திற்கு லம�திகமாக 

ரூ.5,000 மில.ஒது்ககல  
* சபாலிஸ் லெ்்வ்ககு ரூ. 500 மில.லம�திக நிதி ஒது்ககீடு  
* ்கதிகளு்ககு சுகாதார பாதுகாப்பிற்காக ரூ.200 
   மில.லம�திக நிதி  
*  ம்னப்சபாருளாதார பாதுகாப்பிற்காக ரூ.31,000 மிலலியன்                        

ஒது்ககீடு.  
* 14,021 லொம் சஷாப் அ்ம்கக ரூ. 15,000 மில.ஒது்ககம்  
*   அரெ லெ்்வ்ய கணினி மயப்படுத்த 500 மில.லம�திக நிதி  
    ்வருமானம் ஈடடும் ்வழி  
*  ்வஙகி நிதி நிறு்வனஙகள் மற்றும் காப்புறுதி நிறு்வனஙகளிடைமி -

ருநது அைவிடும் ்வற் ்வரி 18 வீதமாக அதிகரிப்பு (ஒருதடை்்வ 
மடடும் 2022 ஜன்வரி முதல டிெம்பர் ்வ்ர அைவீடு)  

*  ெமூக பாதுகாப்பு பஙகளிப்பாக ரூ.120 மிலலியனு்ககு லமல                              
்வருமானம் ஈடடுல்வாரிடைமிருநது ்வரி அைவீடு  

* சிகரட வி்� 5 ரூபா்வால அதிகரிப்பு  
* க�ால ்வரி அதிகரிப்பு.25 பிலலியன் ்வருமானம் எதிர்பார்ப்பு  
*  து்ைமுகத்திலுள்ள ்வாகனஙக்ள நஷடைஈடு மற்றும் ்வரி அைவிடடு 

விடுவி்கக முடிவு  
*  தி்ைலெரி முறி மு்ைலகடடுடைன் சதாடைர்புள்ள லபர்பசு்வல                                                            

டிெரியின் 8.5 பிலலியன் நிதி்ய தி்ைலெரி்ககு சபை முடிவு 

2022 நிதி ஒதுக்கீடுகள் 
ஒரே பார்்வையில்... 

சகாவிட19 லநா்ய்க கடடுப் -
படுத்த அரொஙகம் அ்னத்து நடை -
்வடி்க்கக்ளயும் எடுத்துள்ளது. 
அத்னத் சதாடைர்நதும் முடிநத்வ்ர 
முன்சனடுப்லபாம் என சுகாதார 
அ்மச்ெர் சகெலிய ரம்பு்கச்வல� 
சதரிவித்துள்ளார்.  

குறிப்பாக, சகாவிட19 லநா்ய்க 
கடடுப்படுத்த அரொஙகம் மிக 
உயர்நத நடை்வடி்க்கக்ள 

எடு்ககும் லபாது ம்ககள் தஙக-
ளின் உயரிய பஙகளிப்்ப ்வழஙக 
ல்வணடும். அ்வர்கள் ்வழஙகுகின்ை 
பஙகளிப்பு்கக்மய சகாவிட19 

சதாற்று பர்வல 
க ட டு ப் ப டு த் த ப் ப -
டுசமன்று அ்மச்ெர் 
கூறினார்.  

ச க ா ழு ம் பி ல  
லநற்று ஊடைகஙக-
ளு்ககு கருத்து சதரி-
வி்ககும் லபாலத அ்வர் 
இவ்வாறு சதரிவித்-
தார்.  சகாவிட19 கட-
டுப்பாடடிற்கு ம்ககள் 
்வழஙகும் பஙகளிப்-
்பப் சபாறுத்லத பயண்க கடடுப்பா-
டுகள் குறித்து தீர்மானி்ககப்படும். 

ம்ககள் அதற்கு எதிர்ம்ை-
யாக நடைநதுசகாணடைால, 
மீணடும் பயண்க கடடுப்பாடு 
லபான்ைசதாரு சூழ்� எதிர்-
சகாள்ள லநரிடை�ாசமன்றும் 
அ்மச்ெர் சதரிவித்துள்ளார்.  
அத்துடைன், இது்வ்ர ச்வற்றி-
கரமாக தடுப்பூசிகள் ்வழஙகும் 
நடை்வடி்க்க லமற்சகாள்ளப்-
படடிருநதாலும், சுகாதார ்வழி-
காடடைலகளு்ககு ஏற்ப ம்ககள் 
்வாழும் சூழ்� தயார் செய்ய 

ல்வணடுசமன்றும் அ்வர் லமலும் கூறி-
யுள்ளார்.  

பயணக் கட்டுப்பாடு குறித்த
தீர்மானம் மக்கள் ்கயில்!

-சுகாதார அனைச்சர் தகஹலிய ததரிவிபபு

குருணாகல பஸ் நி்�யத்தில சபாது ம்ககள் 
தரித்து நிற்பதற்கு ஒது்ககப்படடை இடைத்தில 31 
க்டைக்ள தனிப்படடை செ�வில அ்மப்பதற்கு 
31 லபரு்ககு அனுமதி ்வழஙகப்படடிருப்பதாக அர-
ொஙக்க கண்ககுகள் பற்றிய குழுவில சதரிய்வந-
தது.  

அரொஙக்க கண்ககுகள் பற்றிய குழு இராஜாஙக 
அ்மச்ெர் தயாசிறி ஜயலெ்ககர த்�்மயில  
கடைநத புதன்கிழ்ம (10) பாராளுமன்ைத்தில கூடி-
யலபாலத இநத தக்வலகள் சதரிய்வநதன. அர -
ொஙக்க கண்ககுகள் பற்றிய குழுவின் த்�்வர் 
லபராசிரியர் திஸ்்ஸ விதாரணவு்ககுப் பதி�ாக 

கூடடைத்து்ககு இராஜாஙக அ்மச்ெர் 
த்�்ம தாஙகியிருநதார்.  

இநத்க கடடுமானத்்த சபாருளா-
தார ்வளர்ச்சி்ககான ்வழியாக குருநா -
கல மாநகரெ்ப அர்த்தப்படுத்தியி-
ருப்பதால சபாது ம்ககளின் ந�னு்ககு 
இ்டையூறு ஏற்படடிருப்பதாக இஙகு 
சுடடி்ககாடடைப்படடைது. அத்துடைன் பஸ் 
நி்�யத்து்ககாகத் தயாரி்ககப்படடுள்ள ஆரம்ப 
திடடைமிடைலு்ககு அப்பால சென்று இநத்க கடடுமா-
னம் லமற்சகாள்ளப்படடிருப்பதாகவும், த்வைான 
மு்ையின் கீழ் இநத 31 க்டைக்ளயும் அ்மப்ப-

தற்கு 31 தனி நபர்களு்ககு அனுமதி ்வழஙகப்படடி-
ருப்பதாகவும் இஙகு சதரிவி்ககப்படடைது.  

அத்துடைன், குருணாகல மத்திய ெந்தயின் கடடு -
மானத்து்ககாக மாநகர ெ்பயின் சபாறியிய�ாளர் 
மதிப்பீட்டையும் விஞ்சி 41% அதா்வது

குருணாகல் ்பஸ் நினலயததில்

ப�ொது மக்களுக்கொ்க ஒதுக்கப�ட்ட
இ்டத்தில் 31 ்கட்ட்கள் அடமபபு
நகா்பா குழுவில் அம்பலம    

பிர்பல ்பாடகர்  
லக் ஷைன்   
விநேநசகர  
காலைானார்  

இ�ங்க 
சினிமாவின் 
பிரப� பாடை -
கரும், நடி-
க ரு ம ா ன 
� ்க  ஷ மன் 
விலஜலெகர 
லநற்று கா� -
மானார்.  

 கடைநத சி� நாடகளாக புற்று -
லநாயால பாதி்ககப்படடு அ்வ-
திப்படடு ்வநத அ்வர் லநற்று 
பகல கா�மானதாக சதரிவி்க -
கப்படடுள்ளது.  

 இ்வரது, இறுதி்ககிரி்யகள் 
சதாடைர்பில வி்ரவில அறிவி்க-
கப்படும் என்க குடும்பத்தினர் 
சதரிவி்ககின்ைனர்.  

இ�ங்கயின் 09 ஆ்வது பாராளுமன்ைத்-
து்ககான இநதிய இ�ங்க பாராளுமன்ை 
நடபுைவு ெஙகம் ெபாநாயகர் மஹிநத யாப்பா 
அலப்வர்த்தனவின் ஆதரவுடைன் லநற்று பாரா-
ளுமன்ை ்வளாகத்தில ஸ்தாபி்ககப்படடைது. 
இநநிகழ்வு்ககாக, இ�ங்க்ககான இநதிய 
உயர் ஸ்தானிகர் லகாபால பா்கல� விருநதின-
ராக அ்ழ்ககப்படடிருநதார்.   

இநத அஙகுரார்ப்பண கூடடைத்தில 
பலல்வறு அ்மச்ெர்கள், இராஜாஙக அ்மச்-
ெர்கள், பாராளுமன்ை உறுப்பினர்கள் உடபடை 
100்ககும் அதிகமான பாராளுமன்ை உறுப்பி-
னர்கள் க�நதுசகாணடிருநதனர். பாராளு-
மன்ை நடபுைவு ெஙகம் ஒன்றின் அஙகுரார்ப்-
பண நிகழ்வில அதிகள்வான பிரதிநிதிகள் 
க�நது சகாணடிருப்ப்த இஙகு காண்ககூடி-
யதாக இருநததாக இநத கூடடைத்தில க�நது 
சகாணடிருநத உ்ரயாளர்கள் குறிப்பிடடிருநதனர். 
இநதிய இ�ங்க இருதரப்பு உைவின் ப�த்்த 
நிரூபி்ககும் ொடசியமாக இது சுடடி்ககாடடைப்பட-
டுள்ளது.   

இநத அமர்வின் லபாது நீர்ப்பாென அ்மச்ெர், 

லதசிய பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகா்மத்து்வ 
இராஜாஙக அ்மச்ெர் மற்றும் உள்நாடடைலு்வலகள் 
இராஜாஙக அ்மச்ெரான ெமல ராஜப்க ஷ இச்ெஙகத்-
தின் த்�்வராக சதரிவுசெய்யப்படடைதுடைன் பாரா-
ளுமன்ை உறுப்பினர்களான ரவூப் ெ்ககீம், எம்.ஏ.
சுமநதிரன் மற்றும் க�ாநிதி வி.இராதாகிருஷணன் 

ஆகிலயார் இநத ெஙகத்தின் து்ணத் த்�்வர்-
களாக சதரிவுசெய்யப்படடைனர்.   

அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா எம்பி, லதாடடை 
வீடை்மப்பு மற்றும் ெமுதாய உடகடடை -
்மப்பு ்வெதிகள் இராஜாஙக அ்மச்ெர் 
ஜீ்வன் சதாணடைமான் ஆகிலயார் மு்ைலய, 
செய�ாளராகவும் து்ணச் செய�ாளராக-
வும் சதரிவு செய்யப்படடிருநதனர். அத்து -
டைன் ஜகத் குமார சுமித்ராஆராச்சி எம்பி இநத 
அ்மப்பின் சபாருளாளராக சதரிவு செய் -
யப்படடிருநத்ம குறிப்பிடைத்த்ககது.   

இச்ெஙகத்தின் புதிய நிர்்வாகிகளாக சதரிவு 
செய்யப்படடை த்�்வர் மற்றும் ஏ்னய 
நிர்்வாக உறுப்பினர்களு்ககு உயர் ஸ்தா -
னிகர், தனது உ்ரயின்லபாது பாராடடு்க-
க்ள சதரிவித்திருநதார். இச்ெநதர்ப்பத்தில 
இ�ங்க பாராளுமன்ை ெபாநாயகரு்ககு 

தனது இதயபூர்்வமான ்வாழ்த்து்கக்ளத் சதரி-
வித்து ம்ககள்்வயின் ெபாநாயகர் ஓம் பிர்�ாவி -
னால அனுப்பப்படடிருநத செய்தியின் சுரு்ககத்-
்தயும் உயர் ஸ்தானிகர் இஙகு ்வாசித்திருநத்ம 
குறிப்பிடைத்த்ககது.   

இலங்னகயின் 09ஆவது ்பாராளுைன்றைததுக்கான   

சிடடி எப்.எம் 
்வ ா ச ன ா லி யின் 
32ஆ்வது ஆணடு 
பூர்த்தி்ய யிடடு 
ந ் டை ச ப று ம் 
இ்ெ விழாவில 
'சமனி்கலக மலக 
ஹித்லத" புகழ் 
ச ய ா ெ ா னி யின் 
இ்ெ்க கச்லெரியும் 
ந ் டை ச ப ை வு ள் -
ளது. 

இ�ங்க ஒலிப-
ரப்பு்க கூடடுத்தா-
பனத்தின் ஆனநத 
ெமரலகான் க்�ய-
ரஙகில எதிர்்வரும் 15 ஆம் திகதி திஙகடகிழ்ம ந்டைசப-
ைவுள்ள இந நிகழ்வு்ககு இ�ங்க ஒலிபரப்பு்க கூடடுத்தாப-
னத்தின் இ்ெ்ககுழுவினர் இ்ெ்ய ்வழஙகவுள்ளனர்.   

சிடடி எப.எம் இடை 
விழொவில் ப�ொஹொனி

இந்தி� - இலஙட்க �ொரொளுமன்ற
நடபு்றவு ைங்கம் அஙகுரொரப�ணம்   

இ�ங்கயில லநற்று லமலும் 
715 லபரு்ககு சகாலரானா ் ்வரஸ் 
சதாற்றுள்ள்ம உறுதி செய்-
யப்படடைது.  இத்னயடுத்து, 
நாடடில சகாலரானா ்்வரஸ் 
சதாற்று உறுதி செய்யப்படடை்வர்-
களின் சமாத்த எணணி்க்க 05 
இ�டெத்து 48 ஆயிரத்து 61 ஆக அதி-
கரித்துள்ளது.  இ்வர்களில 05 இ�டெத்து 22 ஆயிரத்து 
789 லபர் சதாற்றிலிருநது குணம்டைநதுள்ளதுடைன், 
சதாற்று்ககுள்ளான 11 ஆயிரத்து 345 லபர் சதாடைர்ந-
தும் சிகிச்்ெப் சபற்று ்வருகின்ைனர்.  இலதல்வ்ள, 
சகாலரானா ்்வரஸ் சதாற்றினால லமலும் 19 லபர் 
உயிரிழநதுள்ளனர்.  இ்வர்களில 30 – 59 ்வயது்ககு 
இ்டைப்படடை்வர்களுள் 03 ஆணும் 01 சபணணும் 60 
்வயது்ககு லமற்படலடைாரில 08 ஆணகளும் 
07 சபணகளும் அடைஙகு்வதாகவும் 

தைாதத ைரணம 13,927 ஆனது

நொடடில் ப்கொரரொனொ 
ரநொ�ொளர அதி்கரிபபு!



நாடெங்கும் மழை டெய்து வருவதால் 
ஆறுகள், குளங்கள், ஏரிகள், கிண-
றுகள், குடழெகள் அழைத்திலும் 

நீரமடெம் வவகமாக உயரந்து வருகின்றது. 
ஆழகயால் டொதுமககள் மிக அவதாைத்-
துென டெயறெெ வவண்டுடமை எசெரிகழக 
விடுககபெடுகின்றது.

நீரநிழைகளுககுச டெல்லும் மககள் 
மிகவும் அவதாைம், முனடைசெரிகழகயு-
ென நெந்து டகாள்ள வவண்டுடமை அறிவு-
றுத்தபெடுகின்றைர. இதைால் உயிரிைபபுக-
களிலிருந்து ொதுகாபபுப டெ்ற முடியும் எை 
அறிவுழை கூ்றபெடுகின்றது.

நீரநிழைகளில் நீைாடுதல் ெரிசெயமற்ற 
நீரநிழைகளில் இ்றங்குதல் எனெைவறழ்ற 
முற்றாகத் தவிரத்துக டகாள்வதுென, கெலில் 
அழைத் தாககம் அதிகம் உள்ளதால் கெலில் 
நீைாடுவதிலும் அவதாைம் வதழவ எை வலி-

யுறுத்தபெடுகின்றது. மனித ெஞொைம் 
இல்ைாத அல்ைது மககள் நெமாடெம் 
குழ்றந்த பிைவதெங்களில் நீரநிழைகளில் 
நீைாடுவழத முற்றாக தவிரத்துக டகாள்-
ளுமாறும் மககள் வவண்ெபெடுகின்றைர.

கிைககில் கெல் மறறும் ஆறுகள், குளங்-
கள் வொன்ற நீரநிழைகளில் இ்றங்கி 
உயிைாெத்ழத எதிரடகாண்ெவரகளின 
டதாழக கெந்த காைங்களில் அதிகரித்துக 
காணபெடெது. குறிபொக, ொெொழை மாண-
வரகள், சிறுவரகளின நெமாடெம், ொதுகாப-
புத் டதாெரபில் டெறவ்றார அதிகம் கவைம் 
டெலுத்த வவண்டுடமைவும் வலியுறுத்தபெ-
டுகின்றது.

வாை இறுதி விடுமுழ்ற திை ெயணங்கள், 
குடும்ெ உ்றவுகள் நண்ெரகளுெைாை ஒன-
றுகூெல்கள் மறறும் ெரிசெயமற்ற பிைவதெ 
நெமாடெங்கள் டதாெரபிலும் அதிகம் கவைம் 

டெலுத்த வவண்டும். மககள் குடியிருககும் 
வீடடுச சூைல் மறறும் மககள் நெமாடெமுள்ள 
பிைவதெங்களில் காணபெடும் வதழவயற்ற 
குழிகள், அவசியமற்ற கிெங்குகள், நீரககுட-
ழெகழள முனகூடடிவய மூடி ொதுகாபெதும் 
சி்றந்த வழிமுழ்றயாகும்.

கிைககு மாகாணத்திலுள்ள குறித்த சிை 
நீவைந்துப பிைவதெங்கள் ஆெத்து

நிழ்றந்தழவயாக காணபெடுவதைால், 
அவறறில் இ்றங்குதல், நீைாடுதல் தழெடெய்-
யபெடடுள்ளது. ெம்ெந்தபெடெ உள்ளூைாடசி 
நிறுவைங்கள்அல்ைது நிரபொெைத் திழணக-
களத்திைால் இது டதாெரொை எசெரிகழக 
அறிவித்தல் காடசிபெடுத்தபெடடுள்ளது. 
இதழை டொதுமககள் கவைத்திறடகாண்டு 
டெயறெெ வவண்டும்.

அவதவொனறு, முதழைகளின அதிக-
ரித்த நெமாடெம் நிழ்றந்த பிைவதெங்களும் 
உள்ளை. இவவா்றாை இெங்களிலும் எசெ-
ரிகழக அறிவித்தல் ெைழககள் காடசிபெடுத்-
தபெடடுள்ளை. டவள்ளத்திைால் முதழை-
கள் கிைககு பிைவதெத்துககு அதிகம் வந்து 
வெரந்துள்ளை. டொதுமககள் அவறழ்ற 

உதாசீைம் டெய்யாது தங்களது உயிர ொது-
காபழெ உறுதிபெடுத்திக டகாள்ள வவண்டு-
டமை வவண்ெபெடுகின்றைர.

உல்ைாெத்திறகாக நீரநிழைகழள அண்-
மித்த பிைவதெங்களுககுச டெல்ெவரகள் 
மகிழ்சசியில் கவைககுழ்றவாக நெந்து 
டகாள்வழத அதிகம் அவதானிககக கூடிய-
தாக உள்ளது. இதன காைணமாக ெை உயிர-
கள் காவு டகாள்ளபெடடுள்ளை.

கிைககு மாகாணத்திலுள்ள அம்ொழ்ற, 
மடெககளபபு, திருவகாணமழை ஆகிய 
மாவடெங்களில் உல்ைாெப ெயணிகளின நெ-
மாடெத்திறகாக ெை இெங்கள் அழெயாளப-
ெடுத்தபெடடுள்ளை. நீரநிழைகளில் நீைாடி 
மகிழ்வதறகு டொருத்தமாை இெங்கள் அழெ-
யாளபெடுத்தபெடடுள்ளை. இவறழ்ற கண்டு 
டகாள்ளாது தாம் நிழைத்த மாத்திைத்தில் நீர-
நிழைகளில் இ்றங்குவதால் ஆெத்து வநரிடு-
கின்றது.

க�ாழும்பு ெல்கழைககைகத்தின 
வருொந்த ஆய்வு மாநா-
ொைது ெல்கழைககைக 

வளாகத்தில் எதிரவரும் 23 ஆம் திகதி முதல் 
டிடெம்ெர மாதம் 28 ஆம் திகதி வழை  நழெ-
டெ்றவுள்ளது. வருொந்த ஆய்வு மாநாடடின 
வநாககமாைது ெல்வவறு துழ்றகளில் நெத்-
தபெடும் கல்விொர ஆய்வுகழள ஊககுவித்த-
லும் ஆய்வுப டெறுவெறுகழளப டொதுமகக-
ளிெம் டகாண்டு டெல்ைலும் ஆகும்.

வருொந்த ஆய்வு மாநாடடின அங்-
குைாரபெண நிகழ்வு நவம்ெர 23ஆம் 
திகதி காழை 8.30 மணிககு டகாழும்புப 
ெல்கழைககைகத்தின புதிய கழைஅைங்-
கில், உெவவந்தர சிவைஷெ வெைாசிரியர 
ெந்திரிககா விவேயைத்ை தழைழமயில் 
நழெடெ்றவுள்ளது. இந்நிகழ்வின சி்றபபு 
அதிதியாக டவளிவிவகாை அழமசெர 
வெைாசிரியர ஜி.எல். பீரிஸ் கைந்து சி்றப-
பிககவுள்ளார. இவர டகாழும்புப ெல்க-
ழைககைகத்தின முனைாள் உெவவந்தர 
எனெது குறிபபிெத்தககது.

இந்நிகழ்வின பிைதம விருந்திைைாக 
இந்திய உயரஸ்தானிகர குவளாெல் 
ெகவை கைந்து சி்றபபிககவுள்ளார. ஆய்வு 
மாநாடடின பிைதம உழையிழை வெைாசிரியர 
டமாஹான முைசிங்க ஆற்றவுள்ளார. இவர 
‘நிழையாை இைங்ழக 2030 டதாழை-
வநாககு’ என்ற ேைாதிெதி நிபுணர ஆழணக-
குழுவின தழைவரும் காைநிழை மாற்றம் 
டதாெரொை ஐககிய நாடுகளின அைொங்கங்-
களுககு இழெயிைாை குழுவின முனைாள் 
உெதழைவருமாவார.

உயரகல்விச டெயறொடுகளில் ஆய்வு 
எனெது இனறியழமயாதடதான்றாகும். 
வமலும், ெல்வவறு துழ்றகளில் நெத்தபெடும் 
ஆய்வின தைம், தைத்ழத வமம்ெடுத்துதல் 
மறறும் வதசிய அபிவிருத்திககாக டெயல் 
மறறும் அரத்தமுள்ள கல்விப ெங்களிபழெ 
வைங்குதல் எனெை வருொந்த ஆய்வு 
மாநாடடின வநாககங்களாகும்.

இந்த வருெத்திறகாை ஆய்வு மாநாடடின 
ழமயககருபடொருளாைது 'துழ்றகளுக-
கிழெயிைாை அணுகுமுழ்றயின ஊொகத் 

தாககத்ழத ஏறெடுத்தும் ஆய்வு' என-
ெதாகும். இந்த வருெத்திறகாை ஆய்வு 
மாநாொைது இைங்ழகக கல்வித்துழ்ற-
யில் மனிதவநயம் மறறும் விஞ்ாைக-
கல்வியின நூற்றாண்டு விைாழவ முன-
னிடடு நெத்தபெடுகின்றது. டகாழும்புப 
ெல்கழைககைகத்திறகுத் தமது அளபெரிய 
ெங்களிபழெ வைங்கிய நாறெத்திைண்டு 
புகழ்டெற்ற புத்திஜீவிகள் இவவிைாவில் 
டகௌைவிககபெடுகின்றழம வருொந்த ஆய்வு 
மாநாடடின முககிய அம்ெமாகும்.

பினவரும் ஆய்வுத் தழைபபுககளில் 300 
இறகும் வமறெடெ ஆய்வுகள் ெமரபபிககபெெ-
விருககின்றை.

கழைபபீெம் - 'இைங்ழகயில் மனிதவந-
யம் மறறும் ெமூக விஞ்ாைங்களில் நூறு 
ஆண்டுகள்: டநருககடியாை காைத்தில் புத்-
தாககம் மறறும் தழுவல்'. விஞ்ாைபீெம் 
- 'விஞ்ாைத்தில் ெல்துழ்ற அணுகுமுழ்ற-
கள்'. மருத்துவபீெம் - 'டகாவிட-19 மறறும் 

டதாற்றாவநாய்கள்: இழணந்த ஆய்வு 
மூைம் இரு டதாறறுவநாய்கழளத் தெங்கா-
ணல்'. ெடெ பீெம் - 'துழ்றகளுககிழெயிைாை 
அணுகுமுழ்றயில் தாககத்ழத ஏறெடுத்தும் 
ெடெ ஆய்வு'. கல்விபபீெம் - 'கல்வியில் துழ்ற-
களுககிழெயிைாை ஆய்வு'. தாதியரபீெம் 
- 'தாதியியலில் புதிய ெரிமாணம்: அழை-
வருககுமாை நிழையாை சுகாதாைப ெைா-
மரிபபு மறறும் ொதுகாபொை வழைழய 
உருவாககுதல்'. டதாழில்நுடெபீெம் - 'துழ்ற-
களுககிழெயிைாை ஆய்வில் டதாழில்நுட-
ெத்தின ெங்களிபபு'. டகாழும்புப ெல்கழைக-
கைகத்தின கணனிப ொெொழை - 'வளரந்து 
வரும் பிைவதெங்களில் தகவல் டதாெரொெல் 

டதாழில்நுடெத்தின முனவைற்றங்கள்'. 
சுவதெ மருத்துவ நிறுவைம் - 'சுவதெ மருத்-
துவத்தில் ஆய்வுககாை துழ்றகளுககிழெ-
யிைாை அணுகுமுழ்ற'.  மனிதவள வமம்-
ொடடு நிறுவைம் - 'மைதவள வமம்ொடு 
மறறும் முகாழமத்துவத்தில் வகாவிட-19 
சுகாதாை டநருககடியின தாககம்'. வதசிய 
நூைக மறறும் தகவல் விஞ்ாைங்கள் 
நிறுவைம் - 'கைாொைப ொைம்ெரியம்: நூை-
கங்கள், அருடகாடசியகங்கள் மறறும் 
ஆவணககாபெகங்கள் மூைம் கெந்தகா-
ைம், நிகழ்காைம் மறறும் எதிரகாைத்ழத 
இழணத்தல்', நூைகம் - துழ்றகளுககிழெ-

யிைாை ஆய்வு வழிகாடடியாக நூைகம்' 
எனெைவாகும்.

ஸ்ரீொளி வளாகத்தின ஆய்வு அமர-
வாைது நவம்ெர மாதம் 22ஆம் திகதி, 
'தறகாை ஊெகமும் நிகழ்த்தும் கழை-
களும்: அணுகுமுழ்றகளும் நழெமு-
ழ்றகளும்' என்ற டதானிபடொருளில் 
நழெடெ்றவுள்ளது. பினவரும் பீெங்கள் 

மறறும் நிறுவைங்களின வருொந்த ஆய்வு 
மாநாடுகள் ஏறகைவவ நொத்தபெடடுள்ளை. 
ெடெபபின கறழககள் பீெம் - 'உைகளாவிய 
ஒத்துழைபபு – ெல்கைாொைத்ழத மீள்கற-
ெழை டெய்தல்'. முகாழமத்துவ மறறும் 
நிதியியல்பீெம் - 'வணிக முகாழமத்துவத்தில் 
மூவைாொய டநகிழ்தி்றம், மீள்கண்டுபிடிபபு 
மறறும் டிஜிடெல் இழெயூறு'.  கிைாமிய விஞ-
்ாைங்கள் மறறும் விவொய டதாழில்நுட-
ெத்துககாை நிறுவைம் - 'கிைாமிய அபிவிருத்-
திழய வநாககிய ஸ்மாரட விவொயத்திறகாை 
முனனுழை'. மருத்துவப ெடெபபின நிறுவ-
ைம் - 'டகாவிட-19 ெகாபதத்தில் ெடெபபின 
மருத்துவக கல்வி' எனெைவாகும்.
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நாடடு மககளின ஆவைாககியத்துககு ொைதூைமாை 
ொதிபபுகழள ஏறெடுத்தி வருகின்ற நசசு இைொயை 
ெெழள வழககழள விவொயப ொவழையில் இருந்து 
ெடிபெடியாக நீககுவடதன்ற ெயனதரு திடெத்ழத 
நழெமுழ்றபெடுத்துவதறகாக அைொங்கம் டெரும் 
வொைாடெவம நெத்த வவண்டியிருககின்றது. எதிைணி 
அைசியல்வாதிகள் இந்த விவகாைத்ழத தங்களுக-
காை அைசியல் துரும்ொக எடுத்துக டகாண்டுள்ளத -
ைாவைவய அைொங்கம் இத்தழை எதிரபபுகழளயும், 
ெவால்கழளயும் எதிரடகாள்ள வவண்டியுள்ளது.

இைொயை உைங்கழள விவொயச டெய்ழகயில் 
அதிகளவில் ெயனெடுத்துவதன காைணமாக எமது 
இனழ்றய உணவுகள் யாவறறிலும் டகாடிய நசசுப 
ெதாரத்தங்கள் கைந்துள்ளை எனெதில் மாறறுக 
கருத்துககு இெமில்ழை. நாடடு மககள் மத்தியில் அதி-
கரித்து வருகின்ற டகாடிய புறறுவநாய்கள், சிறுநீைக 
டெயலிைபபு வொன்ற பிைதாை டதாற்றாவநாய்களுக -
டகல்ைாம் நாம் அன்றாெம் உண்கின்ற உணவுகவள 
டெரும் காைணமாக இருககின்றை.

விவொயச டெய்ழகயில் நசசு இைொயை உைங்க-
ழளயும் பீழெநாசினிகழளயும் அதிகளவில் கடடுப-
ொடினறி ெயனெடுத்தி வருவதைால் நாம் உண்கின்ற 
உணவுப டொருடகடளல்ைாம் நஞொகிப வொயுள்ளை. 
அந்த நசசு உணவுகள் ஏறெடுத்துகின்ற ொதிபபுகள் 
மககழளப டெருமளவில் ொதித்து வருகின்றை.

டதறகாசிய நாடுகழளப டொறுத்தவழை விவொயச 
டெய்ழகயில் இைொயைப ெெழளகழள அதிகளவில் 
ெயனெடுத்துகின்ற நாடுகளில் இைங்ழகயும் ஒன்றா-
கும். அதன காைணமாகவவ ெைவிதமாை டகாடிய 
டதாற்றாவியாதிகள் அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவ 
நிபுணரகள் சுடடிக காடடி வருகின்றைர. ஆைாலும் 
நாம் அத்தழகய நசசு உைங்கழளயும், பீழெநாசினி-
கழளயும் இதுகாைவழை டதாெரந்தும் விவொயத்தில் 
ெயனெடுத்திவய வருகினவ்றாம்.

கெந்த காைத்தில் அதிகாைத்திலிருந்த அைொங்கங்-
கள் இது விெயமாக அடிககடி பிைஸ்தாபித்து வந்த 
வொதிலும், இைொயை உைங்கழளக கடடுபெடுத்து-
வதில் எந்தடவாரு அைொங்கமும் ஆககபூரவமாை 
நெவடிகழகழய வமறடகாண்ெதில்ழை. டகாடிய 
டதாற்றாவநாயாளரகளின எண்ணிகழக வவகமாக 
அதிகரித்துக டகாண்டு வந்த வொதிலும், இைொயைப 
ெெழளப ொவழைழயயும் டதாெரந்து டகாண்வெ 
வந்தது.

இந்நிழையில் ஆடசிககு வந்த பினைர ேைாதி -
ெதி வகாடொெய ைாேெக்ஷ இதறகாை முயறசிழய 
முதன முதலில் வமறடகாண்ொர. மககள் மத்தியில் 
அதிகரித்து வருகின்ற டகாடிய டதாற்றாவநாய்கழள 
கடடுபெடுத்த வவண்டுமாைால் விவொயச டெய்ழக -
யில் டகாடிய இைொயைப ொவழைழய முடிவுககுக 
டகாண்டு வை வவண்டுடமனெவத ேைாதிெதியின திடெ-
மாகும். இைொயைப ெதாரத்தங்கள் டகாண்ெ உணவுப 
ொவழை டதாெரந்தும் அதிகரித்துக டகாண்வெ டெல் -
லுமாைால் நாடடின எதிரகாை ெந்ததியிைரின ஆவைாக -
கியம் ொதிககபெடடு விடுடமனெவத ேைாதிெதியின 
எண்ணமாகும்.

நசசு இைொயைப ெெழளககுப ெதிைாக வெதைப 
ெெழளப ொவழைழய ஊககுவிககும் திடெம் நாடெங்-
கும் ெைந்த அடிபெழெயில் முனடைடுககபெடடுக 
டகாண்டிருகழகயில், மறுபு்றத்தில் அைசுககு எதிைாை 
அைசியல் ெகதிகள் விவொயிகழளத் தூண்டி ஆரபொட-
ெத்தில் இ்றககும் நெவடிகழகயில் ஈடுெடடு வருகின-
்றை. டகாடிய வியாதிகழள மககளுககு ஏறெடுத்தும் 
இைொயைப ெெழளவய மிகச சி்றந்தது எனறு மககள் 
மத்தியில் தவ்றாை நம்பிகழகழய ஏறெடுத்தும் விதத்-
தில் எதிைணிகள் தறவொது பிைொைத்தில் ஈடுெடடு வரு -
வழதக காண முடிகின்றது.

நாடடு மககளின ஆவைாககியம் மீது டகாஞெவமனும் 
அககழ்றயில்ைாத விதத்தில் எதிைணி அைசியல்வாதி-
கள் இவவாறு டெயறெடடு வருவது சுயநை அைசியல் 
எனெவத உண்ழம. டகாடிய நசசு இைொயைங்கழள 
உணவு உறெத்தியில் ெயனெடுத்த வவண்டுடமன்ற 
கருத்ழத மககள் மத்தியில் ஊககுவிககும் வழகயில் 
அவரகள் டெயறெடடு வருவது நன்றாகவவ டதரிகின -
்றது.

அைசுககு எதிைாக மககழளத் திழெதிருபபும் அவர-
களது மழ்றமுக முயறசி டவளிபெழெயாக நன்றா -
கவவ டதரிகின்றது. எமது நாடடு விவொயிகள் கெந்த 
அழை நூற்றாண்டு காைத்துககு வமைாக இைொயைப 
ெெழளப ொவழைககு நன்றாகவவ ெைககபெடடுப 
வொய் விடெைடைனெழத மறுபெதறகில்ழை. எமது 
நாடடின விவொயத்ழதப டொறுத்தவழை அவமாக 
விழளசெல் எனெவத குறிகவகாளாக உள்ளது. நசசுத் 
தனழமயாை ெெழளகளால் மககளுககு ஏறெடுகின்ற 
டகாடிய வியாதிகள் ெறறிடயல்ைாம் கெந்த அழை 
நூற்றாண்டு காைமாக டொருடெடுத்தபெெவில்ழை.

இைொயை உைம் மறறும் பீழெநாசினிகளாவைவய புறறு-
வநாய், சிறுநீைகப ொதிபபு எனெைடவல்ைாம் ஏறெடுகின -
்றை எனெது குறித்து மருத்துவ நிபுணரகள் எசெரிகழக 
டெய்து டகாண்வெ வருகின்றைர. ஆைாலும் இைொயை 
உைத்துககுப ெதிைாக வெதைப ெெழளப ொவழைழய 
நழெமுழ்றபெடுத்தும் திடெத்ழத கெந்த அைொங்கங்கள் 
வமறடகாள்ளவவயில்ழை. அத்திடெத்ழத நாடடில் முதன 
முதலில் நழெமுழ்றபெடுத்திய அைொங்கத் தழைவர 
ேைாதிெதி வகாடொெய ைாேெக்ஷ ஆவார.

இனழ்றய நிழையில் வெதைப ெெழள ஊககுவிபபுத் 
திடெத்துககாை பிைதாை ெவால் விவொயிகள் அல்ைர. 
வெதைப ெெழள விவகாைத்ழத துரும்ொகப ெயனெடுத் -
தியெடி விவொயிகழளக குைபெத்துககு உள்ளாககின்ற 
எதிைணியிைவை டெரும் ெவாைாக உள்ளைர.
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க�ொவிட் முடக� �ொலத்தின்பொது தவற விட்ட
பொடங�ளை மொணவர் ஈடு கெயவது எவவொறு?
க�ாவைாைா காைணமாக 2021 

ஆம் ஆண்டு கல்வி நெவ-
டிகழகளில் ஏறெடெ ொதிப-

பிழை ஈடு டெய்யும் வழகயில் வதசிய கல்வி 
நிறுவகமாைது கல்வி அழமசசுககு ெரிந்து-
ழைகழள முனழவத்துள்ளது.

ஓகஸ்ட மாதம் நழெடெ்றவிருந்த உயர-
தை மறறும் தைம் ஐந்து புைழமபெரிசில் 
ெரீடழெகள் அடுத்த வருெம் (2022) வழை 
பிறவொெபெடடுள்ளை. தைம் 5 புைழமபெ-
ரிசில் ெரீடழெ எதிரவரும் 2022.01.22 
ெனிககிைழம நழெடெ்ற திடெமிெபெட-
டுள்ள அவதவவழள, உயரதைப ெரீடழெழய 
2022.02.07 ஆம் திகதி திங்கடகிைழம 
ஆைம்பிகக திடெமிெபெடடுள்ளது. அவத 
வொனறு ொதாைண தைப ெரீடழெ எதிரவரும் 
2022.05.23 ஆைம்பிககபெெவுள்ளது.

டகாவிட காைணமாக ொெொழைகள் 
2020 மாரச மாதம் மூெபெடெை. இழெயி-
ழெவய ொெொழைகள் தி்றககபெடொலும், 
அழவ டவறறியளிககவில்ழை. டகாவிட 
மூன்றாம் அழைககுப பினைர ொெொழை-
கள் மீள தி்றககபெடெது ஒகவொெர 21 ஆம் 
திகதியாகும்.

வதசிய கல்வி நிறுவகத்திைால் கெந்த 
2020 ஆம் ஆண்டு, தவ்றவிெபெடெ ொெங்-
கள் டதாெரபிைாை மதிபபீடு வமறடகாள்ளப-
ெடடுள்ளது. தவ்ற விெபெடெ ொெவிதாைம் 
டதாெரபிைாை தைவுகள் வருமாறு:

2020 ொெத்திடெம்.
வமல் மாகாணம்- 51.55%,
ஏழைய மாகாணங்கள் 39.7 %
தவ்றவிெபெடெ ொெவிதாைம்
டதாெரபிைாை தைவுகள்வருமாறு:
2021 ொெத்திடெம் 2021.08.31 வழை
வமல்மாகாண சிங்கள,

தமிழ் ொெொழைகள் 88.5%,
முஸ்லிம் ொெொழைகள் 92.5 %
ஏழைய மாகாணங்களில்:
சிங்கள, தமிழ் ொெொழைகள் 54.2 %, 
முஸ்லிம் ொெொழைகள் 58.34 %
இவவாறு தவ்றவிெபெடெ விெயங்கள் 

அழைத்து வகுபபுகளிலும் ஏறெடடுள்ளை. 
எைவவ வதசிய கல்வி நிறுவகமாைது, 
மாணவரகள் அடுத்த வகுபபிறகு டெல்லும் 
முனைர தவ்ற விெபெடெ கல்விககுரிய 
காைம் ஈடு டெய்யபெெல் வவண்டும் எை 
குறிபபிடுகின்றது.

இதறகாக 20 வாைங்களில் நிழ்றவு டெய்-
யபெெ திடெமிெபெடடுள்ள கற்றல் ழகவயடு-
கள் டவளியிெபெடடுள்ளை. இதைடிபெழெ-
யில் ொெொழை மூன்றாம் தவழணயாைது 
20 வாைங்கள் வமறடகாள்ளபெெவவண்டும் 
எை வதசிய கல்வி நிறுவகம் வயாெழை 
ஒனழ்ற முனழவத்துள்ளது.

இதைடிபெழெயில் மாரச மாதம் இறுதி 
வழை மூன்றாம் தவழண டதாெைபெடும் 
எைவும், ஏபைல் மாத விடுமுழ்றககுப 
பினைர 2022 வம மாதமளவில் புதிய வரு-
ெத்துககாை முதைாம் தவழண ஆைம்பிககப-

ெெல் வவண்டும் எனறும் அந்த வயாெழை-
யில் குறிபபிெபெடடுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டுககாை கல்வித் 
தவழண வம மாதம் டதாெககம் டிெம்ெர 
வழை எடடு மாதங்கழள டகாண்டிருககும். 
ஒகவொெர 25 முதல் 2022 மாரச 31 வழை 
ஒவடவாரு ொெங்களுககுமாை அத்தியாவ-
சிய கற்றல் ெகுதிகழள பூைணபெடுத்துவதற-
காக 800 ொெவவழளகள் ஒதுககபெடும்.

தைம் 6 டதாெககம் 9 வழை ெமயம், 
வைைாறு, புவியியல், குடியியல், சுகாதாைம், 
இைண்ொம் டமாழி ஆகியாவறறுககு  40 
ொெவவழளகள். டமாழி, கணிதம், ஆங்கி-
ைம், விஞ்ாைம் ஆகியவறறுககு 100 ொெ-
வவழளகள்

தைம் 10 - 11 இறகு ெமயம் 40 ொெவவ-
ழளகள், டமாழி, ஆங்கிைம், 100 ொெவவ-
ழளகள், கணிதம், விஞ்ாைம் 120 ொெ-
வவழளகள், வைைாறு, டதரிவுப ொெங்கள் 
ஆகியவறறுககு 60 ொெவவழளகள் இனெடி 
ொெவவழளகள் ஒதுககபெடும்.

அழைத்துப ொெங்களும் 2022. மாரச 
31 ஆம் திகதிககு நிழ்றவு டெய்யபெடடு, 
புதிய வருெத்திறகாை முதைாம் தவழணககு 
அவரகழள தயாரெடுத்தல் வவண்டும். 20 
வாை அத்தியாவசிய கற்றல் திடெமாைது உயர-
தைத்திறகுப டொருந்தாது.

தைம் 10 ,11,12,13 வகுபபுகள் 8ஆம் 
திகதி முதல் ஆைம்பிககபெடடுள்ளை. தைம் 6 
- 9 வகுபபுகள் ஆைம்பிககும் திைம் இனனும் 
முடிவு டெய்யபெெவில்ழை எனெது குறிபபி-
ெத்தககது.

விவசாயிகளைத் தூண்டி விட்டு
அரசியலில் குளிரகாயும் எதிரணி!

எந்தவ�ொரு கொலகட்டத்திலும் ்தன்னைத்்தொனனை
உயர�ொக எண்ணிடும் ்தறவபெரு்ை வகொண்டு
நன்ை ்தரொ்த வெயலகளில ஈ.டுபெ்டக் கூ்டொது.

வியவறக எஞ்ானறும் தனழை நயவறக
நனறி ெயவா விழை

-வி.ரி.ெகாவதவைாோ...?
(காளரதீவு குறூப் நிருபர)

-ஐ.எல்.றிஸான...?
(அட்்ாளைச்சளை மத்திய நிருபர)

ஆரம்ப நி�ழ்வு
இம்ாதம 23ம தி�தி

ததசிய �ல்வி
நிறுவ�ம �ல்வி 
அம்ச்சுக்கு
முனமவத்துள்ள
்பரிந்துமர�ள

க�ொழும்பு பல�ளலக�ழ�த்தின
வருடொநத ஆயவு மொநொடு-2021

கிழககு நீர்நிளல�ளில நீர்மட்டம்
உயர்வதொல அவதொனம் அவசியம்!
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இந்த வமையில் ைண்டி ைாவட்ட சசயலாளர் 
சந்தன ச்தனனக்்ைான ்தமலமையில் வி்ச்ட 
குழுசவானறு நியமிக்ைப்படடுளளது. அக்குழு 
எதிர்வரும இரு வாரஙைளுக்குள முனசைாழிவுை-
ளு்டனான அறிக்மைசயானமறை சைர்பபிக்கும்படி 
ஆளுநர் ்பணிபபுமர விடுத்துளளார்.

ைமழக் ைாலஙைளில் அக்குறைமை நைரில் 
ஏற்படும சவளளபச்பருக்மைத் ்தடுப்ப்தறைான 
முக்கிய ைலநதுமரயா்டசலானறு ைண்டியிலுளள 
ைத்திய ைாைாை ஆளுநர் அலுவலைத்தில் ஆளு -
நரின ்தமலமையில் நம்டச்பறறைது.

இநநிைழ்வில் அக்குரமை, ்பத்தும்பமறை, 
பூஜாபிடடிய, ஹாரிஸ்பத்துவ ைறறும தும்பமன 
பிர்்தச சம்பைளின ்தமலவர்ைள ைறறும ்்பாக் -
குவரத்து இராஜாஙை அமைசசர் திலும அமுன-
ைைவின ஒருஙகிமைபபுச சசயலாளர், ைண்டி 
ைாவட்ட ்பாராளுைனறை உறுபபினர் எம.எச 
.அபதுல் ஹலீமின ஒருஙகிமைபபுச சசயலா-
ளர், ைத்திய ைாைாை பிர்தை சசயலாளர், ஆளு -
நரின சசயலாளர் ைறறும ைண்டி ைாவட்ட சசய-
லாளர், அரச அதிைாரிைள ்பலர் இநநிைழ்வில் 
ைலநது சைாண்்டனர்.

இநநிைழ்வில் ைலநது சைாண்்ட அக்குறைமை 
பிர்்தச சம்பயின ்தவிசாளர் இஸதிஹார் இைா-
துதீன ைருத்துத் ச்தரிவிக்மையில், அக்குறைமை-

யில் ச்பய்யும ைடுமைமழ ைாரைைாை பிஙைா 
ஓயாவின நீர்ைட்டம வீதியளவில் உயர்நது ஏ-9 
பிர்தான வீதி உளளிட்ட அக்குறைமையுன ்பல 
பிர்்தசஙைளில் ்பாரிய சவளளபச்பருக்கு ஏற -
்படுகினறைது. இந்த அனர்த்்தத்தின மூலம அக் -
குறைமை வாழ் ைக்ைள ைடடுைல்ல, இநநைமர 
ை்டநது சசல்லும அமனத்து ச்பாதுைக்ைளும 
ைஷ்டத்துக்குளளாகி வருவம்த அவ்தானிக்ை முடி -
கினறைது.

ஆை்வ, இபபிர்்தசத்தில் உளள முமறையறறை 
ைட்ட்டஙைளால் இந்த நிமல ஏற்படடுளளது. இவ்-
வாறைான ைட்ட்ட நிர்ைாைஙைளின ்்பாது அம்த 
உ்டன ்தடுத்து நிறுத்தியிருந்தால் இவ்வாறு 
்பாரிய பிரசசிமனைளுக்கு நாம முைம சைாடுக்ை 
்வண்டிய ்்தமவ கிம்டயாது. ைாறறுவழிைமள 
ைண்்டறிநது, அ்தமன மு்தலில் தீர்த்து மவப்ப -
்தறைான ந்டவடிக்மைைமள அரசாஙைம முனசன-
டுக்ை ்வண்டும எனக் குறிபபிட்டார்.

பூஜாபிடடிய பிர்்தச சம்பயின ்தமலவர் 
அனுர ச்பர்னாண்்்டா அஙகு உமரயாறறு -
மையில் "சிறிய ைால்வாய்ைள மூலம பிஙைா 
ஓயாவில் ைலக்ைப்படும நீமர ைடடுப்படுத்்தல் 
அல்லது இல்லாைலாக்கு்தல், ஓம்டயின இரு -
ைருஙகிலும வடிைால்ைள அமைத்்தல், 
திடீர் சவளளத்ம்த ்தடுக்ை துனுவில 
சநதிக்கு அருகில் உளள ்பாலத்திறகு 
்பதிலாை ைாறறுப ்பாலம அமைப்பது, 
ஏ-9 வீதியில் வடிைால் அமைபம்ப உரு -
வாக்கு்தல், ்பாலஙைளுக்கு அடியில் 
எஞ்சியிருக்கும ைைமல அைறறு்தல், 
ைைல் ைறறும ்சறு குவிவ்தறகுக் 
ைாரைைான மூஙகில் பு்தர்ைமள அைற-
று்தல், நிர்ைாைஙைமள மீளாய்வு 

சசய்்தல் ைறறும அனுைதியறறை ைறறும 
முமறைசாரா நிர்ைாைஙைமள அைறறு்தல் 
்்பானறை தீர்வுைள ைலநதுமரயா்டலில் முன -
சைாழியப்பட்டன எனக் குறிபபிட்டார்.

ைத்திய ைாைாை ஆளுநர் உமரயாறறும 
்்பாது, இது ச்தா்டர்பில் ்தற்்பாது இரண்டு 
அமைசசரமவப ்பத்தி -
ரஙைள உளளன. அ்தற-
ைான ந்டவடிக்மைைள 
எதுவும எடுக்ைப்ப்ட-
வில்மல எனக் குறிபபிட-
்டார். சுறறுச சூழலுக்கு 
ஒவ்வா்த வமையில் 
ந்டநது சைாள்பவர்ைள 
இ ய ற ம ை யி லி ருந து 
்தப்ப ைாட்டார்ைள. இ்தற -
ைான உ்தாரைஙைமள 
சமீ்ப ைாலஙைளில் நாம 
ைண்டு சைாண்்்டாம. 
ஆை்வ, அமனத்துத் 
்தரபபினரின ்பங்ைறபு 
ைறறும ைருத்துைளின 
அடிப்பம்டயில் இபபிரச-

சிமனக்கு நம்டமுமறைத் தீர்வு ைாைப-
்ப்ட ்வண்டும எனவும அவர் ச்தரிவித்-
துளளார்.

்ைலும சில சட்ட ைட்டமைபபுைளில் 
திருத்்தம சசய்ய ்வண்டிய ்்தமவ 
இருப்ப்தாைவும, அனுைதியறறை ைடடு-

ைானஙைமள அைறறுவ-
்தறைான சூழ்நிமலமய 
்ைம்படுத்்த நைர அபி -
விருத்தி அதிைார சம்ப 
சட்டத்தில் ்்தமவயான 
திருத்்தஙைள சசய்யப -
்படடுளள்தாைவும அவர் 
கூறினார்.

இக்ைலநதுமரயா்ட -
லின ்்பாது முனமவக் -
ைப்பட்ட வி்டயஙைமள 
ைருத்திற சைாண்டு 
ைண்டி ைாவட்ட சசயலா -
ளர் சந்தன ச்தனனக் -
்ைான ்தமலமையிலான 
குழு இரண்டு வாரஙை-
ளுக்குள முனசைாழிவு-

ைளு்டன கூடிய அறிக்மைமயசயானமறை சைர்ப-
பிக்கும்படி ைத்திய ைாைாை ஆளுநர் ்பணிபபுமர 
விடுத்துளளார்.

அக்குறைமை நைரின நீண்்ட ைால 
பிரசசிமனைளில் ஒனறைான 
ைமழ ைாலஙைளில்

ஏற்படும சவளளப பிரசசிமனக்கு நிரந்தரத் 
தீர்விமன ச்பறறுத் ்தரும ்நாக்கில் ைத்திய 
ைாைாை ஆளுநர் லலித் யூ ைை்ை அவசர 
ந்டவடிக்மைைமள ்ைறசைாண்டுளளார்.

எைது உமரயா்டல்ைளுக்கிம்ட்ய 
அவர் ைமலயைத்தில் ைடடுைஸச்தாடம்ட 
்பகுதியில் புனனியாமின எனசறைாருவர் 
சிந்தமன வட்டம எனறைச்தாரு நிறுவ -
னத்ம்த ந்டத்துகிறைார். அவர் ்பதிபபுத்-
துமறையில் மிகுந்த ஈடு்பாடும அனு்பவ -
மும சைாண்்டவர் எனறும, அவரு்டன 
ைம்தத்்தால் எனக்குத் ்்தமவயான 
்தைவல்ைமளப ச்பறறுக் சைாளளலாம 
எனறும கூறினார். புனனியாமீனின 
ச்தாமல்்பசி இலக்ைத்ம்தயும எனக்கு 
வழஙகியிருந்தார்.

புனனியாமீன அவர்ைளு்டன 
2003ஆம ஆண்டின ச்தா்டக்ைத்தில் 
ச்தாமல்்பசியின ஊ்டாைத் ச்தா்டர்-
்பா்டமல எற்படுத்திக் சைாண்்்டன. 
இருவரும ஆவைைாக்ைல் எனறை ஒ்ர 
்பாம்தயில் ்தனிைனி்த நிறுவனஙைளாை 
எைது ைனனிப ்பயைத்ம்த அப்்பாது 
்தான ச்தா்டஙகியிருந்்தாம. இநநி -
மலயில் நூல்்்தட்டத்தின ்பத்்தாவது 

ச்தாகுதியின சவளியீடும, எனது 
ைணிவிழாமவசயாடடி குைரன 
புத்்தை இல்லத்தினர் அ்யாத்தி 
நூலை ்சமவயு்டன இமைநது 
சவளியிடடிருந்த 'சைௌனைாய்ப 
ச்பாழியும ைாைமழ' எனறை ்சமவ 
நயபபு ைலரின சவளியீடும ஏை-
ைாலத்தில் சைாழுமபில் ஏற்பாடு 
சசய்யும முயறசிைள ்ைறசைாள-
ளப்படடிருந்தன. அம்தசயாடடிய 
எனது இலஙமைப ்பயைம ஜுன 
2015 இல் இ்டமச்பறறிருந்தது. 
சைாழுமபுத் ்தமிழ்ச சஙைத்தில் 
சஙைரபபிளமள ைண்்ட்பத்ம்த 
நிைழ்வுக்ைாை ஒழுஙகு சசய்து 
விடடு, நண்்பர் புனனியாமீனுக்கு 
ச்தாமல்்பசி மூலம அந்தச சசய்-
திமயத் ச்தரிவித்்்தன.

நூல்்்தட்டம ்பணியில் எனனு -
்டன நீண்்ட ைாலைாைக் மை்ைார்த்-
துப ்பயணித்்தவர் அவர். அத்து்டன 

மு்தல் ஐநது நூல்்்தட்டம ச்தாகுதி-
ைளும சவளிவநதிருந்த நிமலயில் 
்தானாை்வ முனவநது அந்த ஐநது 
ச்தாகுதிைமளயும ்சர்த்து ஒரு 
ஆய்விமன ்ைறசைாண்்டது்டன 
அ்தமன ்தனது சசலவி்ல்ய 
'நூல்்்தட்டம: இலஙமையின 
்்தசிய இலக்கிய நீ்ராட்டத்தில் சங-
ைமிக்ை்வண்டியச்தாரு ச்பருநதி' 
எனறை நீண்்ட ைடடுமரமய விரிவான 
்தைவல்ைளு்டன எழுதி ்தனிநூலாை 
அ்தமன சவளியிட்டவர். அவ்வமை-
யில் இவ்வி்டயத்தில் புனனியாமீ்ன 
முன்னாடியாைச சசயற்பட்டவர்.

சைாழுமபுத் ்தமிழ்சசஙை சஙை -

ரபபிளமள ைண்்ட்பத்தில் ஞானம-ஆ-
சிரியர் மவத்திய ைலாநிதி தி.ஞான-
்சைரன அவர்ைளின ்தமலமையில் 
28.6.2015 அனறு அந்தக் ைலநது-
மரயா்டல் இ்டமச்பறறைது. எனமன ஆச-
சரியத்தில் ஆழ்த்தும வமையில் புனனி-
யாமீன ்தனது துமைவியார் சகி்தம 
அஙகு பிரசனனைாகியிருந்தார். எனது 
நிைழ்வில் ைலநதுசைாண்்ட பினனர் 
அவர் ்வறு இலக்கிய நிைழ்வுைள 
எதிலும ைலநதுசைாண்டிருக்ைவில்மல. 
அவரி்டம அ்தறைான ்்தை ஆ்ராக்கியம 
இல்லாதிருக்ைலாம.

இனி்ைல் எனறு்ை அவமரக் 
ைாணும வாய்பபு வரப ்்பாவதில்மல 

எனறு எண்ணும ்்பாது எனது ைனது 
குறறைவுைர்வால் ைனக்கினறைது. அவர் 
இல்லா்த உ்டத்்தலவினமனமய்யா, 
அவரது அனபு சூழ்ந்த இல்லத்ம்த்யா 
மீண்டும ஒரு ்த்டமவ ்பார்த்து வர எனது 
ைனம இனறுவமர ்தயஙகுகினறைது. 
சுைார் மூனறு வாரஙைள அவரது இல்-
லத்தில் ்தஙகியிருநது குடும்பத்தினரின 
இ்தயபூர்வைான உ்பசரிபம்ப ஏறறு 
ைகிழ்ந்த இனிய நிமனவுைள இனறும 
இனிமையாை்வ ைனதில் நிமலத்து 
வருகினறைன. அந்த நண்்பன இல்லா்த 
சவறுமையானச்தாரு இல்லத்ம்த 
மீண்டும ைண்ணீரு்டன ்தரிசிக்ை ்நர்ந-
்தால், இனறுவமர ச்பாக்கிஷைாைப 
்பாதுைாக்கும அந்த இனிய நிமனவுைள 
ைமலக்ைப்படடு விடு்ைா எனறை ைவமல 
இனறும எனமனத் ்தடுத்து வருகின-
றைது.

அைரர் பீ.எம. புனனியாமீனின அறிமுைம எனக்குக் கிம்டக்ை
வழியமைத்துத் ்தந்தவர், ைமலயை இலக்கிய வாதியும,
'சைாழுநது' சஞ்சிமையின ஆசிரியருைான அந்தனி ஜீவா

அவர்ை்ளயாவார். நூல் ்்தட்டம மு்தலாவது ச்தாகுதிமய 2002இல்
லண்்டனில் ச்பரும்பைச சசலவில் அசசிடடும அ்தமன ்பரவலாை
விநி்யாகிக்ை முடியாது சநாநது ்்பாயிருந்த ்வமளயில், அடுத்்த 
ச்தாகுதிமய இலஙமையில்்தான சசய்வச்தனறை தீர்ைானத்ம்த
எடுத்திருந்்தன. அ்தறைான ஆ்லாசமனைமளப ச்பறறுக்
சைாளளும ்நாக்கில் சைாழுமபிலிருந்த அந்தனி ஜீவாவு்டன
ச்தாமல்்பசியில் உமரயாடி்னன.

திரு்ைாைைமல ைாவட்ட ைக்ை -
ளின ச்பரும சசாத்்தாை விளஙகி-
யவர் ைர்ஹும ைஜீத். சைல இன 
ைக்ைளின நனைதிபம்ப ச்பறறை அர-
சியல்வாதியாை அவர் வாழ்ந்தார். 
அனனாரது 34ஆவது நிமனவு 
தினம(13.11.2021) இனறைாகும.

இலஙமை வாழ் முஸலிம ைக்ைளது 
உரிமைக்ைாைவும ்பாதுைாபபுக்ைாவும 
வாழ்நாள முழுவதும குரல் சைாடுத்்த-
வர் அவர். திருைமல ைாவட்டத்தில் ைல்-
வியில் பின்தஙகியிருந்த சிறு்பானமை 
சமூைத்திறகு ைலஙைமர விளக்ைாை 
திைழ்ந்தவர் ைர்ஹும அபதுல் ைஜீத். 
சமூை ைறுைலர்சசிக்ைாை ்தனது 
வாழ்நாமள அர்ப்பணித்்த-
வர் அவர்.

1932 ஆம ஆண்டு நவம-
்பர் 15 இல் கிண்ணியா-
வில் முஹமைது சுல்்தான 
அபதுல் சலத்திப எனனும 
கிராை உத்தி்யாைத்்தருக்கு ைைனாைப 
பிறைந்தார். ்தனது ஆரம்பக் ைல்விமய 
ச்பரிய கிண்ணியா அரசினர் ஆண்ைள 
வித்தியாலத்திலும, இம்டநிமலக் 
ைல்விமய திருைமல இநதுக் ைல்லூரி-
யிலும, உயர்ைல்விமய ைட்டக்ைளபபு 
சிவானந்தா ைல்லூரியிலும ச்பறறைார். 

்தனது ்ைற்படிபபுக்ைாை இநதியா 
சசனறை அவர் திருசசி ஜைால் ைல்லூரி, 
புனா வாதியா ைல்லூரி ைறறும 
சசனமன ைாநில ைல்லூரிைளில் ைறறு 
்தனது ்பட்டப்படிபம்ப நிமறைவு சசய்்தார். 
இ்தனால் திருைமலயின மு்தலாவது 
முஸலிம ்பட்ட்தாரியாை அம்டயாளப்ப-
டுத்்தப்பட்டார்.

்தனது இளமைக் ைாலத்ம்த ைக்ைள 
்சமவ, சமூை ைாறறைம ்்பானறை ைாரி-
யஙைளி்ல சசலவிட்டார். அவர் இந-
தியாவில் ்படிபம்ப முடித்்த பினனர் 
1959 ஆம ஆண்டு கிண்ணியா 

சி்ரஷ்ட ்பா்டசாமலயின அதி்பராை ை்ட-
மை்யறறைார். அ்தன பினனர் ைாை-
வர்ைளின ைல்வி ்ைம்பாடடிறைாை 
உமழத்்தார். ைாைவர்ைளி்டம ஒழுக்ை 
விழுமியஙைள ்்பைப்ப்ட ்வண்டு -
சைன்பதில் ைண்டிப்பாை இருந்தவர் 
அவர். விமளயாடடுத் துமறையிலும 

ைாைவர்ைள ஆர்வம ைாட்ட ்வண் -
டுசைன அவர் உமழத்்தார்.

கிண்ணியாவில் அவர் அதி்ப-
ராை இருந்த ைாலம ைாைவர்ை -
ளின ச்பாறைாலம ஆகும. ைாை -
வர்ைளுக்கு ்தனியான சீரும்ட 
்வண்டுசைன வலியுறுத்தி அம்த 
சசயலிலும ைாடடினார். திருைமல 
ைாவட்டத்தின ஏமனய ்பா்டசா -
மலைளுக்கு முனைாதிரியாை 
கிண்ணியா சி்ரஷ்ட ்பா்டசாமல -
யாை மிளிர்வ்தறகு அவர் வழி்ைா -
லினார். அதி்பர் ்ப்தவியிலிருநது 

இராஜினாைா சசய்து சமூைப 
்பரபபில் ்தனது சசயற்பாடுைமள 
விஸ்தரித்்தார். இமளஞர் சக்திமய 
அ்தறைாை ்பயன்படுத்்த முமனந-
்தார். கிண்ணியாவில் இமளஞர்ைமள 
ஒரு முைப்படுத்தினார். இ்தறைமைவாை 
கிண்ணியா முற்்பாக்கு வாலி்பர் எனறை 

அமைபம்ப 1961ஆம ஆண்டு உரு-
வாக்கினார். சசயற்பட்டார். ைர்ஹும 
அபதுல் ைஜீத் கிண்ணியா முற்்பாக்கு 

வாலி்பர் ைண்றைம மூலம சமூைப 
்பணிைமள முனசனடுத்து வந்தார்.

சிரை்தானப ்பணிைள, முக்கிய 
்பணியைஙைமள திறைநது மவத்்தல் 
ைறறும புதிய ்பா்டசாமலைமள 
அமைத்்தல் ்்பானறை நலனசார் 
்பணிைமள இமைனறைத்தின மூலம 
்ைறசைாண்்டார். முற்்பாக்கு 
வாலி்பர் ைனறைம திருைமல ைாவட-
்டம ைடடுைல்லாது ைட்டக்ைளபபு 
வமர சசயற்ப்டத் ச்தா்டஙகியது.

1960 ஆம ஆண்டு நம்டச்பறறை 
்பாராளுைனறைத் ்்தர்்தலில் ஸ்ரீ -
லஙைா சு்தநதிரக் ைடசியில் மூதூர் 
ச்தாகுதியில் ்்பாடடியிடடு சவறறி 
ச்பறறை அவர், 1977ஆம ஆண்டு 
வமர ்பாராளுைனறை உறுபபினராை-
வும, ச்பாது ைராைத்து ்பதிலமைசச -
ராைவும, ்தைவல் ஒலி்பரபபு பிரதிய-
மைசசராைவும ச்தா்டர்சசியாை 17 
வரு்ட ் நரடி அரசியலில் ஈடு்பட்டார்.

சிறைந்த ்்பசசாறறைல் மிக்ை 
அவர் ஏமனய இனஙைளு்டனும 

நல்லுறைமவப ்்பணி வந்தார். ்தமிழ் 
ைக்ைளு்டன சநருஙகிய உறைமவக் 
சைாண்டிருந்த்தனால் அவர்ைளின 

அபிைானத்ம்தயும ச்பறறிருந்தார். 
்தான சார்நதிருந்த ஸ்ரீலஙைா சு்தநதி -
ரக் ைடசி சிறு்பானமை ைக்ைள ச்தா்டர்-
்பாை பிமழயான முடிவுைமள எடுத்்த 
்்பாச்தல்லாம உ்டனுக்கு்டன சுடடிக்ைாட -
டியவர் அவர்.

ைந்தளாய் குளத்தின நீமர திமச-
திருபபி ைாவட்ட விவசாயிைளுக்கு 
நனமை ஏற்படுத்தினார். கிண்ணியா -
வில் இஸலாமிய ைமலவிழாமவ ந்டத்தி 
இஸலாமிய நுண்ைமல திறைமைைமள 
சவளிக்சைாைர்வ்தறகு வழிவகுத்்தார். 
இஸலாமிய நுண்ைமல இலக்கியம 
ச்தா்டர்்பான ைண்ைாடசிசயானமறை 
ந்டத்தி ைமல, ைலாசார விழுமியங -
ைமள ்பனமுைப்படுத்தினார். ்தைவல் 
ஒலி்பரபபு பிரதியமைசசராை அவர் 
்பணியாறறிய ைாலத்தில் முஸலிம 
்சமவயின ஒலி்பரபபு ்நரத்ம்த அதிை-
ரிக்ைச சசய்்தார். முஸலிம ்சமவமய 
உயி்ராட்டமுளள ்சமவயாை ்நயர் -
ைளின ைனதிறகு ைகிழ்வூட்டக் கூடிய 
்சமவயாை ைாறறியமைத்்த ச்பருமை 
அனனாமர்ய சாரும.

நவம்பர் ைா்தம 13 ஆம திைதியு்டன 
அவர் ைமறைநது 34 வரு்டஙைளாகின-
றைன. ஆனால் அவர் திரு்ைாைைமல 
ைாவட்ட ைக்ைளின ைனஙைளி்ல 
எனறும வாழ்நது சைாண்டிருக்கிறைார். 
ை்டந்த 13.11.1987 அனறு நிைழ்ந்த 
அபதுல் ைஜீதின அைால ைரைம 
இனனும துயர தினைாை்வ ்நாக்ைப-
்படுகினறைது.

சைாளமையில் 
ச்தளிவு, 
சநஞ்சி்ல 

துணிவு, சசயலி்ல வீரம, ஓயா்த 
உமழபபு, ்தளரா்த நமபிக்மை... 
இத்்தமைய ்பண்புைளு்டன
ைக்ைளுக்ைாை ்பணி சசய்்தவர் 
ைர்ஹும ஏ.எல். அபதுல் ைஜீத்.

திருக�ோணமலை மோவட்ட மக�ள் உள்்ளத்தில்
என்றும் வோழும் அரசியல்வோதி அப்துல் மஜீத்

என.சசல்வராஜா...?
(நூலியலாளர், லண்டன்)

எம.ஏ.அமீனுல்லா...?

ஜைால்தீன எம.இஸைத்...?
கிணணியா

அககுறலணயில் நீண்ட �ோைம் நிைவுகின்ற
வவள்்ளப் பிரச்சிலைககு விலரவில் தீர்வு

34 வரு்ட நிலைவு திைம் இன்று

வோழ்வில் என்றுகம மறக� முடியோத
இைககிய நண்பர் மர்்ஹும் புன்னியோமீன்

61வது பிறநத திை நிலைவு 
(11.11.1960-10.03.2016)

மத்திய மோ�ோண
ஆளுநர் ைலித் யூ �மக�
அவசர ந்டவடிகல�
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நாட்�ல் ெகாேரானா... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

ெத��க்கப்படு�ன்றது. இத-
ைனயடுத்து, நாட்�ல் ப�வான 
ெகாேரானா மரணங்க�ன் ெமாத்த 

எண்�க்ைக 13 ஆ�ரத்து 927ஆக 
ேநற்று அ�க�த்துள்ளைம கு�ப்�-
டத்தக்கது.  

ெபாது மக்களுக்காக... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

28,19,34,447 ரூபாவுக்கு 
ேகள்�ப்பத்�ரம் சமர்ப்-
�த்த நபருக்கு இதற்கான ஒப்-
பந்தம் வழங்கப்பட்டைம 
கு�த்தும் இங்கு கலந்துைர-
யாடப்பட்டது. முத�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ம�ப்�டு 
�ைழயான முைற�ல் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது என்பது 
இங்கு ெத�யவந்தது.

கட்டடத்துக்கு அவ�யமான 
சகல ேதைவகளும் கவனத்�ல் 
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல.

இதற்கைமய குருநாகல் மாநக-
ரசைப நல்ெலண்ணத்�ல் ேமற்-
ெகாண்ட இந்த நடவ�க்ைக 
ெபா��யல் �ைணக்களத்�-
னால் தவறாக ம�ப்�டு தயா�க்-
கப்பட்டைமயால் குைறபாடுக-

ளுக்கு வ�ேகா�யது என்றும் 
இங்கு கலந்துைரயாடப்பட்டது. 
இவ்வாறான �ைல�ல் தவறான 
முைற�ல் ம�ப்�ட்ைடத் தயா-
�த்த ெபா��யலாளர் �ைணக்க-
ளத்�ன் அ�கா�களுக்கு எ�ராக 
நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு 
ேகாபா குழு அ�கா�களுக்குப் 
ப�ப்புைர �டுத்தது.  

இக்கூட்டத்�ல் இராஜாங்க 
அைமச்சர்களான லசந்த அழ�ய-
வண்ண, ெசஹான் ேசம�ங்ஹ 
மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர்களான அேசாக அேப�ங்ஹ, 
குணபால ரத்னேசக்கர, காதர் 
மஸ்தான், �ரசுமன �ர�ங்ஹ, 
ைவத்�ய கலா�� உபுல் கலப்-
பத்� ஆ�ேயார் கலந்துெகாண்-
டனர்.  

ெகாழும்பு-கண்� ��...
களப்ப�ேசாதைன ெசய்து �� 

பாதுகாப்ைப உறு�ப்படுத்த 
ேதைவயான நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றன.  

�ரற்ற வா�ைல காரணமாக 
மூடப்பட்�ருந்த ெகாழும்பு - 
கண்� ���ன் 98 ஆவது �ேலா-
�ற்றர்  பகு��ல் '�ழ் கடுகன்னாவ' 
பகு� �ள அ��க்கும் வைர�ல் 

மூடப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் 
ெத��க்�ன்றனர்.  

இதனூடான ேபாக்குரவரத்துக்கு   
மாற்று வ�கைளப் பயன்படுத்த 
மு�யும். அதற்குத் ேதைவயான 
வ�காட்டல்கைள இலங்ைக 
ெபா�ஸாரும் �� அ��ருத்� 
அ�கார சைபயும் வழங்� வரு�ன்-
றன.  

மக்க�ன் கருத்துக்கைளயும்...
ேகட்ட�யும் இச்சந்தர்ப்-

பத்�ல், ெபாதுமக்க�ன் 
கருத்துக்கைளயும் உள்வாங்க 
�ர்மா�த்துள்ளதாக அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.   

அதன்ப�, �றுவனங்கள், 
குழுக்கள் மற்றும் த�நபர்க�ட-
�ருந்து ேயாசைனகள், ஆேலாச-
ைனகள் ேகாரப்படுவதாக அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.   

ெபாதுமக்கள் தமது கருத்துக்-
கைள ocol.consultations@gmail.
com என்ற �ன்னஞ்சல் முகவ-
�க்ேகா அல்லது ஒேர நாடு, ஒேர 
சட்டம் ஜனா�ப� ெசயல�, 
ெசயலாளர், தபால் ெபட்�- 504, 
ெகாழும்பு என்ற முகவ�க்ேகா 
எ�ர்வரும் 30ஆம் �க�க்குள் 
அனுப்பலாெமன்றும் அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.

பட்ஜட் உைரையச்...
பாராளுமன்றக் கட்டடத் 

ெதாகு�க்கு வருைகதந்த ஜனா-
�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்க்-
ஷைவ, அைவத் தைலவர் 
�ேனஷ் குணவர்தன, ஆளுங் 
கட்��ன் �ரதம ெகாறடா 
ேஜான்ஸ்டன் ெபர்ணான்ேடா, 
அைமச்சர் ம�ந்தானந்த 
அளுத்கமேக, இராஜாங்க 
அைமச்சர்களான ெஷஹான் 
ேசம�ங்க, கஞ்சன �ேஜேசகர, 

ேதனுக்க �தானகமேக மற்றும் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் மதுர 
�தானேக ஆ�ேயார் வரேவற்-
றனர்.   

�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜ-
பக்ஷ , தனது வரவு – ெசலவுத் 
�ட்ட உைரைய ஆரம்�த்த-
ேபாது, ஆளுங்கட்��ன் �ரதம 
ெகாறடா ேஜான்ஸ்டன் ெபர்-
ணான்ேடாவுடன், ஜனா�ப� 
சைபக்குள் �ரேவ�த்தார்.

யாழ் – ெகாழும்பு..
 11.50 ம�க்கு புறப்படும் உத்த-

ரேத� ர�ல், மாைல 6.00 ம�க்கு 
யாழ்ப்பாணம் ர�ல் �ைலயத்ைத 
வந்தைடயும். இன்று ச�க்�ழைம 
காைல 6.10 ம�க்கு உத்தரேத�-
யும் காைல 9.35 ம�க்கு யாழ்.
ேத�யும் கு�ரூட்டப்பட்ட ர�ல் 

�ற்பகல் 1.37 ம�க்கும் வழைம-
யான ேசைவ�ல் ஈடுபடவுள்ளன.  

இேதேவைள எ�ர்வரும் 18 ஆம் 
�க� முதல் இரவு ேநர தபால் ர�ல் 
ேசைவயும் வழைமேபால் ஆரம்�க்-
கப்படவுள்ளதாக தகவல் ெத��க்-
�ன்றன.  

அனும��ன்� ஒன்றுகூ�னால்  ...
வரம்பு ��க்கப்பட�ல்ைல 

என்றும் அவர் ெத��த்தார்.   
எந்தெவாரு �� �றலுக்கும் 

எ�ராக சட்ட நடவ�க்ைக 

எடுக்க மு�யெமனவும் கூட்-
டங்களுக்கு அனும��ல்ைல-
ெயனவும் அவர் ேமலும் ெத�-
�த்தார்.   

இந்�ய தூதுவைர...
�டயங்கள் கு�த்து கலந்துைரயா-

டப்பட்டதாகக் கு�ப்�டப்படு�ன்-
றது. இந்�ய மத்�ய அரசாங்கத்�-
னால் முன்ெனடுக்கப்படும் வடக்கு, 
�ழக்கு அ��ருத்� ேவைலத்�ட்-
டங்கள் ெதாடர்�ல், உயர்ஸ்தா�கர் 
கவனம் ெசலுத்�யதாகவும் ெத��க்-
கப்படு�றது.  

த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு 

அெம�க்காவுக்கு �ஜயம் ேமற்-
ெகாள்ளவுள்ளைதயடுத்து இந்தச் சந்-
�ப்பு நைடெபற்றுள்ளது.  

சந்�ப்�ல் கூட்டைமப்�ன் 
தைலவர் இரா.சம்பந்தன், பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர்களான எம்.ஏ சுமந்-
�ரன், �த்தார்த்தன் உள்�ட்டவர்கள் 
பங்ேகற்�ருந்ததாக ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.  

பூரண ��யரசர்கள் ஆயம்...
இந்த �டயம் ெதாடர்பாக உயர்-

��மன்றத்�டம் சட்ட மாஅ�பர் 
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளார். அதன்-
ப�, இம் மனுேநற்று ெவள்�க்�-
ழைம �சாரைணக்கு எடுத்துக்ெகாள்-
ளப்பட்டேபாேத, சட்ட மாஅ�பர் 
சார்ப்�ல் ஆஜரான ேமல�க ெச�-
�ட்டர் ெஜனரல் பர்ஷான ஜ��-
னால் இந்த ேகா�க்ைக முன்ைவக்-
கப்பட்டுள்ளது.  

ெகரவலப்�ட்�ய ‘யுகதன�’ �ன்-
னுற்பத்� �ைலயத்�ன் 40 �த பங்-
குகைள அெம�க்க �றுவனெமான்-
றுக்கு வழங்குவது ெதாடர்பான 

அைமச்சரைவ�ன் �ர்மானத்ைதச் 
சவாலுக்கு உட்படுத்தும் வைக�ல் 
மனுக்கல் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டுள்-
ளன. அதன்ப�, ேபராயர் கர்�னால் 
ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைக மற்றும் 
எல்ேல குணவங்ச ேதரர் ஆ�ேயார் 
உயர் ��மன்�ல் அ�ப்பைட உ�ைம 
மனுைவ தாக்கல் ெசய்�ருந்தனர்.  

அதன் �ன்னர், ஐக்�ய மக்கள் சக்-
��ன் ெபாதுச் ெசயலாளர் ரஞ்�த் 
மத்தும பண்டார�னால் உயர்��-
மன்�ல் அ�ப்பைட உ�ைம மனு-
ெவான்று தாக்கல் ெசய்யப்பட்�ருந்-
தைமயும் கு�ப்�டத்தக்கது.

ெகா�ட் பு�ய அைல...
ப�ந்துைரகள் உள்ளடங்�ய க�தம் 

அந்த சங்கத்�னால் ஜனா�ப� ேகாட்-
டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு அனுப்� ைவக்-
கப்பட்டுள்ளது.  

கண்கா�ப்பு நடவ�க்ைகக�ன் 
அ�ப்பைட�ல் தற்ேபாைதய சட்டம் 
மற்றும் வைரயைறகைளக் கடுைம-
யாக்க ேவண்டும் என்றும் அந்தச் 
சங்கம் ப�ந்துைரத்துள்ளது.  

அதன்ேபாது சுகாதார நைடமுைற-
கள் முழுைமயாக நைடமுைறப்படுத்-
தப்படு�றது என்பைத முழுைமயாகக் 
கண்கா�த்தல் மற்றும் சான்றுப்படுத்-
தல் கட்டாயமானது என்றும் அந்த 
சங்கம் கு�ப்�ட்டுள்ளது.  

அேதேபான்று முக்�ய தரப்�ன-
ருக்கு மூன்றாம் கட்ட தடுப்பூ�யாக 
ைபசர் தடுப்பூ�ையச் ெசலுத்து-
வது அவ�யம் என்றும் ெகாரானா 

ெதாற்று பரவலைடயும் எச்ச�க்ைக 
தன்ைமைய தற்ேபாைதய �ைல�ல் 
கவனத்�ல் ெகாள்ளேவண்�ய கட்-
டாயம் அ�க�த்துள்ளதாகவும் சுட்�க்-
காட்டப்பட்டுள்ளது. அதற்கைமய, 
60 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்கள், 
மறுவாழ்வாக்கப்பட ேவண்�ய 60 
வயதுக்கு குைறவான ேநாயாளர்கள் 
மற்றும் சகல சுகாதார ேசைவயாளர்-
களுக்கு மூன்றாம் கட்டமாக ைபசர் 
தடுப்பூ� வழங்க ேவண்டெமன்றும் 
அந்தச் சங்கம் ெத��த்துள்ளது.  

கட்டடங்க�ல் இடம்ெபறும் 
�ருமண �கழ்வுகள், சமய �கழ்வு-
கள், மரணச் சடங்குகள், இைச �கழ்ச்-
�கள், ெபாதுக் கூட்டங்கள் ஆ�ய 
�கழ்வுக�ல் பங்குபற்றுேவா�ன் 
எண்�க்ைகைய வைரயறுக்குமாறும் 
வ�யுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நாட்�ல் அச்சுறுத்தல்...
நைடெபற்ற ஊடக சந்�ப்�ன்ேபாது அவர் 

ெத��த்துள்ளார்.  
�ட்டுச் சூழல் உட்பட நுளம்புகள் ெபருகும் 

அைனத்து இடங்கைளயும் சுத்தமாக ைவத்�-
ருக்குமாறும் ெபாதுமக்கைள அவர் வ�யுறுத்-
�யுள்ளார்.  

நாடு முழுவதும் தற்ேபாது 23,000 
ெடங்கு ேநாயாளர்கள் ப�வா�யுள்ளதாக 
ேத�ய ெடங்கு ஒ�ப்புப் ��வு ெத��த்-
துள்ளது.  

ேமல் மாகாணத்�ன் ெகாழும்பு மற்றும் 
பதுைள மாவட்டங்க�ல் ெபரும் எண்�க்-
ைக�லான ெடங்கு ேநாயாளர்கள் காணப்ப-
டுவதாக ேத�ய ெடங்கு ஒ�ப்புப் ���ன் 
ைவத்�ய அ�கா� ெத��த்துள்ளார்.  

ேத�ய ெடங்கு ஒ�ப்புப் ��வு, � ஜயவர்-
தனபுர பல்கைலக்கழகத்�ன் ெடங்கு மருத்-
துவ ஆராய்ச்�ப் ��வு மற்றும் மருத்துவ 
ஆராய்ச்� �றுவனம் ஆ�யன இைணந்து 
அண்ைம�ல் நடத்�ய ஆய்�ல், கட்டுமா-

னப் பகு�க�ேலேய ெடங்கு நுளம்பு குடம்-
�கள் அ�கள�ல் உருவாவதாக உறு�ப்படுத்-
தப்பட்டுள்ளது.  

ம�தர்களுக்கு நான்கு வைகயான ெடங்கு 
ைவரஸ் வைககள் ெதாற்று�ன்றன. அவற்�ல் 
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது என அைட-
யாளம் காணப்படு�ன்ற ைவரஸ் வைககள் 
அ�கள�ல் ெதாற்றுவதாக இனங்காணப்பட்-
டுள்ளதாகவும் ைவத்�யர் ல�ரு ெகா�த்து-
வக்கு ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

ெகா�ட் 19 காரணமாக...
இம்முைற வரவு ெசலவுத் �ட்டம் சமர்ப்-

�க்கப்படும் �ைல�ல் ெகாேரானா�னால் 
பா�க்கப்பட்ட தரப்�னர் உட்பட நாட்�ன் 
அைனத்து துைற�னருக்கும் பயன் தரும் 
�தத்�ல் இந்த முைற வரவு ெசலவுத்�ட்டம் 
அைமந்துள்ளதாக அவர் ெத��த்தார்.   

நாட்�ல் �லவும் ெகாேரானா ைவரஸ் 
சூழ்�ைல காரணமாக அைனத்து துைற-
களும் �ழ்ச்� அைடந்துள்ள �ைல�ல் 
கடந்த இரண்டு வருடங்க�ல் �ைற ேச�க்கு 
�ைடக்க�ருந்த 500 �ல்�யன் ரூபாவுக்கும் 
அ�கமான �� �ைடக்காமல் ேபாயுள்ள 
�ைல�லும் அைனத்து துைற�னைரயும் 
ஊக்கு�க்கும் வைக�ல் இந்த வரவு ெசலவுத் 
�ட்டம் சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் 
அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ ெத��த்தார்.   

 ேநற்று �ற்பகல் 02 ம�யள�ல் வரவு 
ெசலவுத் �ட்டத்ைத சைப�ல் சமர்ப்�த்து 
�� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ உைரயாற்�-
னார்.   

��யைமச்சர் சைபக்குள் �ரேவ�த்தைதய-
டுத்து ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷவும் 
சைபக்கு வருைக தந்தார்.   

அதன்ேபாது ஆளும் கட்��னர் ேமைசக-
�ல் தட்� 'ஜயேவவா' என ேகாஷம் எழுப்� 
தமது ம�ழ்ச்�ைய ெத��த்துக் ெகாண்டனர்.   

கல்�த் துைற சுகாதாரத்துைற,�வசா-
யத்துைற, ேபாக்குவரத்து துைற உள்�ட்ட 
பல்ேவறு துைறகளுக்கு இம்முைற ெபரும-
ளவு �� ஒதுக்கப்பட்டுள்ெதனவும் அந்தத் 

துைறக�ன் முன்ேனற்றத்�ற்கு பல்ேவறு 
ேவைலத் �ட்டங்கைள நைடமுைறப்படுத்-
துவது ெதாடர்�ல் கவனம் ெசலுத்�யுள்ளதா-
கவும் தனது வரவு ெசலவுத் �ட்ட உைர�ன் 
ேபாது அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஷ ெத��த்-
தார். நாட்�ற்கு வருமானத்ைத ஈட்�த்தரும் 
உல்லாசப் பயணத்துைற அந்�ய ெசலாவ-
�ைய ெபற்றுத் தரும் ெவ�நாட்டு ேவைல-
வாய்ப்பு துைற உள்�ட்ட துைறக�ல் �ேசட 
கவனம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
ெத��த்தார்.   

இங்கு உைரயாற்�ய �� அைமச்சர்,ெகா-
�ட்19 ெதாற்றால் ந�வைடந்துள்ள மக்க-
�ன் வாழ்க்ைகைய  �ட்ெடடுக்கவும், சுற்று-
லாத் துைறைய ேமம்படுத்தவும் எங்க�டம் 
வாய்ப்புள்ளது என்றும் ெத��த்துள்ளார்.   

இலங்ைக�ல் ெகா�ட்19 பரவைலக் கட்-
டுப்படுத்த பல நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்-
பட்டுள்ளதாகவும், ெகா�ட்19 பரவலுக்கு 
முகங்ெகாடுத்து உள்ளூர் ெதா�ல் முயற்�-
யாளர்கைளப் பாதுகாக்க அரசாங்கம் நடவ-
�க்ைக எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் சுட்�க்காட்-
�னார்.

சர்வேதச ேபாைதப்ெபாருள் கடத்தலுக்-
கான தளமாக இலங்ைகைய மாற்றுவதற்கு 
முன்ெனடுக்கப்பட்ட அைனத்து முயற்�-
களும் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கு�ப்�ட்ட 
அவர், இலங்ைக�ல் ேத�ய பாதுகாப்ைப 
உறு�ப்படுத்த ேதைவயான நடவ�க்ைககள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூ�னார்.   

சந்ைத�ல் ேசைவ மற்றும் ெபாருட்க�ன் 
�ைலக�ல் ெதாடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ள ஏற்ற 
இறக்கங்கள் �ள்ப��லைன ெசய்யப்பட 
ேவண்டும் என்றும், ெபாருட்கள் மற்றும் 
ேசைவக�ன் �ைலகைள கட்டுப்படுத்த 
பாரம்ப�ய வ�முைறகள் ேபாதுமானதாக 
இல்ைல என்றும் அவர் ெத��த்தார்.இலங்-
ைகப் ெபாருளாதாரத்ைத உற்பத்�ப் ெபாரு-
ளாதாரமாக மாற்றுவதற்குத் ேதைவயான நட-
வ�க்ைககள் எடுக்கப்பட ேவண்டும் எனவும் 
அவர் சுட்�க்காட்�னார்..   

சர்வேதச நாணய ��யத்துடன் �ண்ட கால 
ேவைலத்�ட்டத்�ல் ஈடுபடும் எண்ணம் அர-
சாங்கத்�ற்கு இல்ைல எனவும் ��யைமச்சர் 
வ�யுறுத்�யுள்ளார்.வர்த்தக �லுைவ பற்றாக்-
குைறைய ஈடுெசய்வதற்கு ேசைவத் துைற�-
�ருந்து அ�க பங்க�ப்ைபப் ெபறுவதற்கு 
எ�ர்பார்ப்பதாகவும் அைமச்சர் ப�ல் ராஜ-
பக்ஷ கு�ப்�ட்டார்..   

வரவு ெசலவு �ட்டத்ைத சமர்ப்�த்து உைர-
யாற்றுைக�ல் எ�ர்க்கட்���ருந்து அவ்-
வப்ேபாது குரல்கள் எழுப்பப்பட்டாலும் 
அவற்றுக்கு ��யைமச்சர் சாதகமான ப�ைல 
வழங்�யைதக் காணமு�ந்தது.   

�ற்பகல் 02 ம�யள�ல் வரவு ெசலவுத்-
�ட்டம் �தான உைர ஆரம்�க்கப்பட்டது-
டன் �ற்பகல் 4. 35 ம�யள�ல் அந்த உைர 
�ைறவு ெபற்றது.   

(முழுைமயான வரவு ெசலவுத் �ட்ட உைர 
உள்ேள)

சுகாதாரம்,கல்�த் துைறக்கு ...
2022-ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுெசலவுத்�ட்-

டம் சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்ள �ைல�ல் அது 
ெதாடர்�ல் ஊடக�யலாளர்களுக்கு கருத்து 
ெத��த்த ேபாேத அவர் இவ்வாறு ெத��த்-
தார்:  

 அவர்  ேமலும் ெத��க்ைக�ல்:  
இம்முைற வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ல் 

அைனத்து துைறகளுக்கும் கவனம் ெசலுத்தப்-
பட்டுள்ளது. நாட்�ன் சுகாதாரத் துைறைய 
ெபாறுத்த வைர ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் 
கட்டுப்படுத்தல் சம்பந்தமாக முன்ென-
டுக்க ேவண்�ய அைனத்து ெசயற்பாடுகள் 

ெதாடர்�லும் முக்�ய கவனம் ெசலுத்தப்பட்-
டுள்ளது.

முச்சக்கர வண்� உ�ைமயாளர்கள் 
ெதாடக்கம் நடுத்தர மற்றும் மத்�யதர வர்த்-
தக நடவ�க்ைகக�ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 
அைனவைரயும் உள்ளடக்கும் வைக�ல் 
�வாரணங்கைள ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு �ர்-
மா�க்கப்பட்டுள்ளது. முன்ெனாருேபாதும் 
இல்லாத வைக�ல் சுகாதாரத்துைற மற்றும் 
கல்�த் துைற ேமம்பாட்டுக்காக பா�யளவு 
�� ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இந்த இரண்டு துைறகளும் நாட்�ல் 

தற்ேபாது �க முக்�யமான துைறகளாக பார்க்-
கப்படும் துைறகளாகும். மக்க�ன் இயல்பு 
வாழ்க்ைகக்கும் நாட்�ன் எ�ர்காலத்�ற்கும் 
�க முக்�யமான பங்க�ப்ைபச் ெசய்யக்கூ�-
யதும்ேநர�யாக மக்கேளாடு சம்பந்தப்படும் 
இரண்டு துைறகள் அைவ.

இந்தத் துைறகள் ெதாடர்பான �ட்டங்-
கள் நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு அதற்கான 
ேமலும் ேதைவகள் அ�க�க்குமானால் நாம் 
�ருத்தங்கைள ேமற்ெகாண்டு ேதைவயான 
��ையப் ெபற்றுக் ெகாள்ளவும் மு�யும்  என 
அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.

அர்ஜ�னைவ அைழத்து...
ேவைள �ேரரைண ஒன்�ன் �தான �வா-

தத்�ன் ேபாது 
அவர் இதைனக் கூ�னார். அர்ஜ�ன் மேகந்-

�ரைன நாட்டுக்கு அைழத்து வருவதற்கான 
ேகா�க்ைகைய �ங்கப்பூர் அரசாங்கத்�டம் 
முன்ைவத்த ேபாது, அவர் தமது ெபயைர 
மாற்�க் ெகாண்�ருந்தார்.  

அதன் �ன்னர் பு�தாக இன்னுெமாரு 
ேகா�க்ைக முன்ைவக்கப்பட்டுள்ள ேபாதும், 
அதற்கான ப�ைல இன்னும் �ங்கப்பூர் சட்ட 
மாஅ�பர் இலங்ைகக்கு வழங்க�ல்ைல.  

இந்த �ைல�ல் அவர் இல்லாமல் மத்�ய 
வங்��ன் �ைண மு� ேமாச� சம்பந்தமான 
வழக்ைக முன்ெகாண்டு ெசல்வதற்கு சட்ட 

மாஅ�பர் �ர்மா�த்துள்ளாெரன �� அைமச்-
சர் அ� சப்� ெத��த்தார்.  

அேதேநரத்�ல் அர்ஜ�ன் மேகந்�ர�ன் 
கழுத்ைத ��த்ேதா அல்லது காைதப் 
��த்ேதா நாட்டுக்கு இழுத்துக் ெகாண்டு 
வருவது சாத்�ய�ல்லெயன்றும் அவர் 
கூ�னார்.

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் ஷம்ஸ் 
பா�ம்  

ெபாது மக்க�ன் மன�ைலைய 
உணர்ந்து அைனத்து துைறகைள-
யும் முன்ேனற்றும் வரவு ெசலவுத் 
�ட்டமாக இந்த முைற வரவுெச-
லவுத்�ட்டம் அைமந்துள்ளதாக 
அைமச்சர் ேரா�த்த அேபகுணவர்-
தன ெத��த்தார்.  

அது ெதாடர்�ல் அவர் ேமலும் 
ெத��க்ைக�ல், இதற்கு முன்னர் 
��யைமச்சர்கள் 21 தடைவ இந்த 
நாட்�ற்கான வரவு ெசலவு �ட்-
டத்ைத சமர்ப்�த்துள்ளார்கள். 

அவர்க�ல் எந்த ��-
யைமச்சரும் எ�ர்-
ெகாள்ளாத சவால்கைள 
தற்ேபாைதய ��ய-
ைமச்சர் எ�ர்ெகாண்-
டுள்ள �ைல�ேலேய 
இம்முைற வரவு 
ெசலவுத் �ட்டம் சமர்ப்-
�க்கப்பட்டுள்ளது.  

ெபாருளாதார ���-
லும் சமூக ���லும் 
அர�யல் ���லும் ெபரும் சவால்-
கைள எ�ர்ெகாள்ளும் காலம் இது. 
பல்ேவறு துைறகைள உள்ளடக்�-
யதாக இந்த முைற வரவுெசலவுத்-

�ட்டம் அைமந்துள்ள 
�ைல�ல் ெபாது மக்-
க�ன் மன�ைலைய 
நன்கு உணர்ந்து இந்த 
வரவு ெசலவுத் �ட்டம் 
தயா�க்கப்பட்டுள்ளது 
என்பைதக் கு�ப்�ட 
ேவண்டும்.  

பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர்க�ன் ஓய்வூ�-
யம் ெதாடர்�ல் �றந்த 

ேயாசைன முன்ைவக்கப்பட்டுள்ள 
அேதேவைள உற்பத்� ெபாருளா-
தாரத்�ற்கு முக்�ய கவனம் ெசலுத்-
தப்பட்டுள்ளது.  

14 ஆ�ரத்துக்கும் ேமற்பட்ட 
�ராமேசவகர் ��வுக�ன் முன்-
ேனற்றத்�ற்காக �� ஒதுக்கப்பட்-
டுள்ளது. அதற்காக ஒரு �ராம 
ேசவகர் ��வுக்கு 30 இலட்சம் 
ரூபாய் �தம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அத்துடன் உள்ளூராட்� சைப உறுப்-
�னர்களுக்கு 40 லட்சம் ரூபாய், 
மாகாணசைப உறுப்�னர்களுக்கு 
ஒரு இலட்சம் ரூபா என அ�மட்-
டத்��ருந்து மக்க�ன் வாழ்வாதா-
ரத்ைத கட்�ெயழுப்பும் வைக�ல் 
இந்த வரவு ெசலவுத் �ட்டத்�ல் 
�� ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது   என்றும் 
அவர் ேமலும் ெத��த்தார்.      (ஸ)  

மண்ச�வு அபாய எச்ச�க்ைக �டுக்கப்-
பட்டுள்ள பகு�க�ல் வ�க்கும் 12,000 
குடும்பங்கள் தற்ேபாது அைடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளதாக ேத�ய கட்டட 
ஆய்வு �றுவகம் அ��த்துள்ளது.  

அபாய வலயத்�ற்குள் வ�ப்ேபாைர 
பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்புவ-
தற்கான நடவ�க்ைக கட்டம் கட்டமாக 
முன்ெனடுக்கப்படவுள்ளதாக ேத�ய 
கட்டட ஆய்வு �றுவகத்�ன் �ேரஷ்ட 
பு�ச்ச�த�யலாளர் ேபரா��யர் வசந்த 
ேசனா�ர கு�ப்�ட்டார்.  

கண்�, மாத்தைள, நுவெர�யா, 
பதுைள, ெமானராகைல, ேககாைல, 
குருநாகல், ெகாழும்பு, கம்பஹா, கா�, 
மாத்தைற, களுத்துைற, ஹம்பாந்-
ேதாட்ைட உள்�ட்ட மாவட்டங்க�-
ேலேய மண்ச�வு அபாய வலயத்�ற்குள் 
மக்கள் வ�ப்பதாக அவர் கூ�னார்.  

இவ்வாறானவர்கைள பாதுகாப்பான 
இடங்களுக்கு அனுப்� ைவக்க ேவண்�-

யது கட்டாயமானது எனவும்  அவர் சுட்-
�க்காட்�னார்.  

இேதேவைள, மைழ காரணமாக �ல 
பகு�க�ல் �டுக்கப்பட்ட மண்ச�வு 
அபாய எச்ச�க்ைக  ெதாடர்ந்தும் ��க்கப்-
பட்டுள்ளதாக ேத�ய கட்டட ஆய்வு �று-
வகம் அ��த்துள்ளது.  

கண்� மாவட்டத்�ன் ெதாலுவ, உடு-
நுவர, கங்கவட்டேகாரைள, பஸ்பாக 
ேகாரைள, யட்�நுவர, உடபலாத்த, 
ஹா�ஸ்பத்துவ, கங்க இஹல ேகாரள 
ஆ�ய �ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்-
கும் ேககாைல மாவட்டத்�ன் யட்�யந்-
ேதாட்ைட, ருவன்ெவல்ல, ரம்புக்கைன, 
அரநாயக்க, ேககாைல, மாவெனல்ல, 
புலத்ெகாஹ��ட்�ய, வரக்காெபால, 
ெத�ேயா�ட்ட, க�கமுவ, ெதர�-
யகல ஆ�ய �ரேதச ெசயலாளர் ��-
வுகளுக்கும் குருநாகல் மாவட்டத்�ன் 
மல்லவ�ட்�ய, அலவ்வ, மாவத்தகம, 
ெபால்கஹாெவல, ��கம, நாரம்மல 

ஆ�ய �ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்-
கும் மூன்றாம் கட்டத்�ன் �ழ் ெவ�ேய-
றுவதற்கான �வப்பு அபாய எச்ச�க்ைக 
�டுக்கப்பட்டுள்ளது.  

பதுைள மாவட்டத்�ன் எல்ல, பசைற 
�ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் 
ெகாழும்பு மாவட்டத்�ன் �தாவக்க 
மற்றும் பாதுக்க �ரேதச ெசயலாளர் 
��வுக்களுக்கும் கா� மாவட்டத்�ன் 
பத்ேதகம மற்றும் எல்�ட்�ய �ரேதச 
ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் களுத்துைற 
மாவட்டத்�ன் அகலவத்த, மத்துகம, 
புலத்�ங்கள, ெதாடங்ெகாட மற்றும் 
பா�ந்தநுவர �ரேதச ெசயலாளர் ��வு-
களுக்கும் கண்� மாவட்டத்�ன் பஹத்-
ததும்பற, ��ேப, ெமததும்பற, பூஜா-
�ட்�ய, உடதும்பற, ெதல்ேதாட்ைட, 
அக்குரைண, அத்தர�யத்த, பன்�ல 
மற்றும் குண்டசாைல ஆ�ய �ரேதச 
ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் மாத்தைள 
மாவட்டத்�ன் உக்குெவல, இரத்-

ேதாட்ைட �ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்-
கும் இரத்�னபு� மாவட்டத்�ன் எஹ�-
யெகாட, அயகம, இரத்�னபு� மற்றும் 
கலவான ஆ�ய �ரேதச ெசயலாளர் ��-
வுகளுக்கும் இரண்டாம் கட்டத்�ன் �ழ் 
முன்ெனச்ச�க்ைகயுடன் இருப்பதற்கான 
அபாய எச்ச�க்ைக �டுக்கப்பட்டுள்ளது.  

களுத்துைற மாவட்டத்�ன் 
ெஹாரைன, வலல்லா�ட்ட மற்றும் இங்-
��ய �ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் 
மாத்தைள மாவட்டத்�ன் வல்ேலெபால, 
மாத்தைள மற்றும் யட்டவத்த �ரேதச 
ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் நுவெர�யா 
மாவட்டத்�ன் வலப்பைன, அம்பக-
முவ, ஹங்குரங்ெகத்த, ெகாத்மைல 
�ரேதச ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் இரத்-
�னபு� மாவட்டத்�ன் எலபாத்த, ��-
ெயல்ல ��த்�கல, குரு�ட்ட �ரேதச 
ெசயலாளர் ��வுகளுக்கும் முதலாம் 
கட்ட மண்ச�வு அபாய எச்ச�க்ைக �டுக்-
கப்பட்டுள்ளது.  

மண்ச�வு அபாய பகு�க�லுள்ள

12,000 குடும்பங்கைள பாதுகாப்பான 
இடங்களுக்கு அனுப்ப நடவடிக்ைக

சமூக, ெபாருளாதார, அரசியல்

சவால்களுக்கு மத்தியில்   
சிறந்த வரவு ெசலவுத்திட்டம்

அைமச்சர் ேரா�த்த அேபகுணவர்தன பாராட்டு
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அனுராதபுரம  ைாவட்டத்தில் கடும ைமழ காரணைாக கலாவவவ நீர்த்்தக்கத்தின்  இரண்டு 
வான் கதவுகள் திறக்கப்படடுள்்ளமத ்ப்டத்தில் காணலாம.     
              ்ப்டம:- அநுராதபுரம ்ைற்கு தினகரன் நிரு்பர்

கூரிய ஆயுததததால் ததாக்கி 
ஒருவர் உயிரிழப்பு 

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுராதபுரம் கலமபாதமதகே பகு-
தியில வீட�ான்றில  நபர் ஒருவர் 
கழுதது டவட்டி டகாலை டெய்-
யபபட்டுள்ளதாக எையாபபததுவ 
டபாலிொர் டதரிவிததனர்.

 டகாழும்பு 02 நவம் ோவத -
லதலய வசிபபி�ோக டகாண� 
ேலைவ ஆராச்சிமக டபததும் 

ேலைவ ஆராச்சி  (34) என்பவமர  
உயிரிழந்துள்ளார். 

இச்ெம்பவம் டதா�ர்பில அனுரா -
தபுரம் கலக�வை கலமபாதமதகே 
பகுதிலயச் மெர்ந்த ஒருவர் கததியு-
�ன்  லகது டெய்யபபட்டுள்ளார். 

தாக்குதலில பைதத காயஙகளுக்-
குள்ளான நபர் ஸதைததிமைமய 
உயிரிழந்துள்ளதாக பிரமதெவாசிகள 
டதரிவிததனர்.

நீர்த்தக்்கங்களின் 
நீர்்மட்டம் அதி்கரிப்பு 
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

 
அனுராதபுரம் ோவட்�ததில கடும் ேலழ காரணோக 14 பிரதான  

ேகாவலி நீர்தமதக்கஙகளில 07 நீர்தமதக்கஙகளின் நீர்ேட்�ம் அதிக -
ரிததுள்ளதாக அனர்தத முகாலேததுவ ேததிய நிலையததின் உதவி 
பணிபபா்ளர் இந்திக ரணவீர டதரிவிததார்.

அனுராதபுரம் ோவட்�ததில பிரதான நீர்தமதக்கஙகளின் நீர் 
ேட்�ம் அதிகரிதது காணபபடுகின்்றன. 

இதனடிபபல�யில திஸாடவவ 100,  அஹயடவவ 100,  அங -
கமுவ 100, துருவிை 100, ேகாவிைச்சிய 100, நுவரடவவ 77, 
ேகா கனந்தராவ 69, இராஜாஙகலன 85, நாச்சியாதீவு 79, ஹுறுலு-
டவவ 43, ோனன்கட்டிய 46, பதவிய 43, வாஹலக� 38, ேற்றும் 
கைாடவவ 96 வீத நீர்தமதஙகஙகல்ள டகாணடுள்ளதாக உதவி 
பணிபபா்ளர் மேலும் டதரிவிததார்.

வாச்சிக்கு�ா விமே� நிருபர்

ஆலையடிமவம்பு பிரமதெ ெலபயின் 2022 ஆம் ஆணடிற்கான 
வரவு டெைவு திட்�ம் 10 மேைதிக வாக்குக்ளால நில்றமவற்்றப-
பட்�து.

ெலபயின் 44 ஆவது ோதாந்த அேர்வு மநற்று தவிொ்ளர் ரி.கிம்றா-
ஜாதரன் தலைலேயில சுகாதார வழிமுல்றகளுக்கலேய   இ�ம்-
டபற்்றது.

இதன்மபாமத வரவு, டெைவுததிட்�ம் பகிரஙக வாக்டகடுபபின் 
பின்னராக நில்றமவற்்றபபட்�து.

ஆலையடிமவம்பு பிரமதெ ெலபயில தமிழர் விடுதலை கூட்�ணி 
6 உறுபபினர்கல்ளயும் ஸ்ரீைஙகா சுதந்திர கட்சி 5 உறுபபினர்கல்ள-
யும்  ஐக்கிய மதசிய கட்சி 4 உறுபபினர்கல்ளயும் அகிை இைஙலக 
தமிழ் காஙகிரஸ ஒரு உறுபபினலரயும் டகாண�தாக டோதத 
உறுபபினர்கல்ள உள்ள�க்கியது. இந்நிலையில உறுபபினர்கள 16 
மபரும் மநற்று ெலப அேர்வில கைந்து டகாண�னர்.

இதன் மபாது ஆலையடிமவம்பு பிரமதெ ெலபயின் 2022 ஆம் 
ஆணடுக்கான வரவு டெைவு திட்�ம் தவிொ்ளரினால ெலபயில முன் 
லவக்கபபட்�து.

அதலனயடுதது ஒதுக்கீடுகள ெம்பந்தோக வாதபபிரதி வாதஙகள 
இ�ம்டபற்்றது�ன் ெலப உறுபபினர்க்ளால சிை மகாரிக்லககள முன் -
லவக்கபபட்டு பின்னர் பகிரஙக வாக்டகடுபபும் இ�ம்டபற்்றது.

இதில 13 மபர் ஆதரவாகவும் தமிழர் விடுதலை கூட்�ணி ேற்றும் 
ஸ்ரீைஙகா சுதந்திர கட்சி, இைஙலக தமிழ் காஙகிரஸ கட்சிகல்ள 
மெர்ந்த உறுபபினர்கள 3 மபர் எதிராகவும் வாக்களிததனர். ஆயினும் 
இறுதியில 10 மேைதிக வாக்குக்ளால வரவு டெைவு திட்�ம் நில்ற -
மவற்்றபபட்�து.

டராட்�டவவ குறூப நிருபர்

திருமகாணேலை- தம்பைகாேம் டபாலிஸ பிரிவுக்குட்பட்�  உல-
டபாதத பகுதியில இரணடு யாலனகள ேரணோனது  டதா�ர்பில 
விொரலணகல்ள மேற்டகாணடு வருவதாக டபாலிொர் டதரிவித -
தனர்.

டபாதுேக்கள மநற்று முன்தினம் (11) காலையில வழஙகிய தகவ-
லுக்கு அலேவாக இரணடு யாலனகளும் உயிரிழந்த நிலையில மீட்-
கபபட்டுள்ளன. ஆனாலும் குறிதத யாலன ேரணிததலே டதா�ர் -
பில எவரும் லகது டெய்யபப�விலலை எனவும் மின்ொரததில 
சிக்கி உயிரிழந்திருக்கைாம் எனவும் டபாலிஸார் ெந்மதகிக்கின்்றனர்.

இருந்தமபாதிலும் இந்த யாலனகள ேரணிததலேக்கான காரணம் 
டதா�ர்பில டபாலிொர் ேற்றும் வன ஜீவராசிகள திலணக்க்ளம் 
தீவிர விொரலணகல்ள மேற்டகாணடு வருவதாகவும் தம்பைகாேம் 
டபாலிொர் டதரிவிததனர்.

ஆலையடி்வம்பு பிர்தச 
பட்ஜட நிலை்வறைம்

தம்பை்கதா்மததில் இரண்டு 
யதாலை்கள் ்மரணம்

அஜவாத பாஸி

இரததினக்கல ேற்றும் தஙக ஆபரண லகதடதாழில இராஜாஙக 
அலேச்ெர் டைாஹான் ரதவதத இன்று ெனிக்கிழலே (13) மபருவ-
ல்ளக்கு விஜயம் டெய்கி்றார்.  

சீனன்மகாட்ல� இரததினக்கல ஆபரண வர்ததக ெஙகததின் தலை -
வரும் பாராளுேன்்ற உறுபபினருோன ேர்ஜான் பளீலின் அலழப -
பில விஜயம் டெய்யும் அலேச்ெர், சீனன்மகாட்ல� இரததினக்கல 
ஆபரண வர்ததக ெஙகததின் பதலத காரியாையததில இன்று மு.ப. 
10.30 ேணிக்கு இ�ம்டப்றவுள்ள ொன்றிதழ் வழஙகும் நிகழ்வில 
அலேச்ெர் பிரதே அதிதியாக கைந்து சி்றபபிபபார். இதன்மபாது 
'ோணிக்கக்கல சூம�ற்றும்' பயிற்சி டநறியில கற்லக டநறிலய 
பூர்ததி டெய்த சுோர் 50 ோணவர்கள அலேச்ெரினால ொன்றிதழ் 
வழஙகி டகௌரவிக்கபப�வுள்ளனர்.  

அமதமவல்ள, இன்று  முற்பகல 11.30 ேணிய்ளவில சீனன்-
மகாட்ல� பாஸிய்யா ஜும்ஆ பளளிவாெலுக்கு முன்னால அலேந்-
துள்ள 'சீனன்மகாட்ல� டஜம் �வர்' கட்��ததில புதிதாக அலே -
யவுள்ள இரததினக்கல வர்ததக ெஙகததின் சீனன்மகாட்ல� 
காரியாையதலதயும்  அலேச்ெர் டைாஹான் ரதவதத தி்றந்து லவக்-
கவுள்ளார்.  

இந்நிகழ்வில பாராளுேன்்ற உறுபபினர் ேர்ஜான் பளீல, மதசிய 
இரததினக்கல ஆபரண வர்ததக ெஙகத தலைவர் திைக் வீரசிஙக , 
சீனன்மகாட்ல� பளளிச்ெஙக நிர்வாக ெலப உறுபபினர்கள உட்ப� 
ஊர் பிரமுகர்களும் கைந்து சி்றபபிக்கவுள்ளதாக ெஙக டெயைா்ளர் 
லியாகத ரஸவி டதரிவிததார்.   

அல்மசசர் லைதாஹதான் ரதவதத 
இன்று ்பருவலை வி்ஜயம்
முக்கிய நிகழ்வுகளிலும ்பங்கற்்பார் 

fk;g`h tpf;ukMur;rp 
Njrpa kUj;Jt 

gy;fiyf;fofk; - af;fy
toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;jy; - 2022
fk;g`h tpf;ukMur;rp Njrpa kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpw;F 2022Mk; tUlj;jpDs; gpd;tUkhW 

tpghpf;fg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfs; kw;Wk; xg;ge;j Ntiyfis toq;Ftjw;F jk;ikg; gjpT 

nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;/toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy;fs;
1. fhfpjhjpfs; (Gifg;glg; gpujpfs; kw;Wk; fzdpf; fljhrp tiffs;)

2. mYtyfg; nghUl;fs; (mYkhup> Nkir> fjpiu Nghd;wit)

3. mYtyf cgfuzq;fs; - cUf;F (mYkhup> Nfhg;Gf;fis itf;Fk; mYkhup> mYtyf 

Nkir> fjpiufs;)

4. tpLjpg; nghUl;fs; (,ul;il fl;by;> xw;iw fl;by;> nkj;ij> Milfs; ,whf;if)

5. iggu; cgfuzq;fs; (Nkir> fjpiufs;)

6. fw;wy; cgfuzq;fs; (thndhyp> tPbNah> Xtu;n`l; Gun[f;lu;fs;; kw;Wk; fkuhf;fs;)

7. mYtyf ,ae;jpuq;fs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;;> njhiyefy;;> ];Nfd; fUtpfs;)

8. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;

9. Fspu;rhjdg;ngl;b> ciwepiy Fsph;rhjdk;; kw;Wk; tspr;rPuhf;fpfs;

10. mr;R Ntiyfs;> ,wg;gh; kw;Wk; jpfjp Kj;jpiufs;

11. tpQ;Qhd$l cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs; (,urhadg; nghUl;fs; 

kw;Wk; fz;zhbf; FLitfs;)

12. xsljq;fs; kw;Wk; kUe;Jg;nghUl;fs; - cs;ehl;L (MAu;Ntj kw;Wk; %ypifg; 

nghUl;fs;)

13. kpd;rhu cgfuzq;fs; (kpd;Nfj;jy;> kpd;mOj;jpfs; Nghd;wit)

14. tpisahl;L nghUl;fSk; cUg;gbfSk;

15. Nkhl;lhu; thfdq;fSf;fhd lau;> upA+g;> gw;wwp

16. rikayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; gpsh];bf; nghUl;fs;

17. Rj;jg;gLj;Jk; nghUl;fs; (rtu;f;fhuk;> tpk;> fpUkpxopg;G nghUl;fs;)

18. rPUilfs; kw;Wk; Milfs;

19. ku tiffs; kw;Wk; mhpe;j kuq;fs;

20. jPaizg;G cgfuzq;fs;

21. fl;blg;nghUl;fs;> fdufg; nghUl;fs;> epwg;G+r;Rf;fs;> kpd;nghUl;fs; Nghd;wit

22. mYtyfg; igfs;> Njhw; ghjzpfs; kw;Wk; ghJfhg;G rg;ghj;Jf;fs;

23. epyr; rPuhf;fj;jpw;Fj; gad;gLj;jg;gLk; %yg;nghUl;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; G+r;nrbfs;

24. ngah;g; gyiffs; (gpsh];bf;> cNyhfk; kw;Wk; gyif)

25. kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; ELV Jizg;ghfq;fs; (MCB/RCCB/ELR/PFR/Light & 
light fittings/ Fire Detectors/ Fire panels / Electrical Distributor Boards)

Nritfs;
26. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (fzdp> Gifg;glg; gpujp> njhiyefy; 

,ae;jpuk; Nghd;wit)

27. tpQ;Qhd$l cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

28. tspr;rPuhf;fpfspd; jpUj;jNtiyfs;

29. fl;blq;fis epu;khzpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;;> tPjp Ntiyfs;

30. kpd; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (Fspu;rhjdg;ngl;b> tPbNah> fkuh cgfuzq;fs; 

Nghd;wit)

31. jsghlg; nghUl;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; fjpiu gpd;dy;

32. iggu; fpsh]; fjpiufs;> Nkirfspd; jpUj;jNtiyfs;

33. rfy tifahd thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

34. thfd Nrh;tp]; nraw;ghLfs;

35. thfd tspr;rPuhf;f jpUj;jNtiyfs; (Auto AC)
36. thfd kpd; Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs; (Auto Electrical)
37. fpupy; kw;Wk; Nty;bq; Ntiyfs;> mYkpdpak; Ntiyfs;

38. jpiur;rPiy> fhgl; tiffis toq;Fjy; kw;Wk; mtw;iw cupa Kiwapy; xOq;FgLj;jpj; 

jUjy;

39. ehshe;j thlif mbg;gilapy; gapw;rpngw;w> gapw;rpaw;w njhopyhsh;fis toq;Fjy;

40. thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;Fjy; (g];> thd;> nyhwp> buf;lu;> JCB 
,ae;jpuk; Nghd;wit)

41. ryit Nritfs;

42. gPilf; fl;Lg;ghL kw;Wk; g+r;rpf; fl;Lg;ghl;L Nritfs;

43. njhiyNgrp fk;gpapizg;G kw;Wk; tiyaikg;G fk;gpapizg;G

44. Rj;jpfhpg;G Nrit kw;Wk; fyp gT]u; Nrit

45. thlif mbg;gilapy; itgt nghUl;fis toq;Fjy; (fjpiu> `l;> gy;g; Nghd;wit)

46. milahs ml;ilfis jahupj;jy;

47. fh]; toq;fy; kw;Wk; fh]; Foha; jpUj;jNtiyfs;

48. Njhl;l Ntiyfs; kw;Wk; kuq;fis ntl;Ljy;

49. Gj;jfq;fisf; fl;Lk; Nrit

50. ELV Kiwikfs; cl;gl kpd;rhu Kiwikfis eph;khzpj;jy;.

tpz;zg;gg;gbtj;ij epWtdj;jpd; ,izajsj;jpypUe;J (http://gwai.kln.ac.lk/) jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. my;yJ thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 tiuapy; fk;g`h 

tpf;ukMur;rp Njrpa kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd;; fzf;fPl;L gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gjpTnra;Jnfhs;s tpUk;Gk; rfy cUg;gbfSf;Fk; kPsspf;fg;glhj 500.00 &gh gzk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. ,g;gzj;ij fk;g`h tpf;ukMur;rp Njrpa kUj;Jt gy;fiyf;fof 

epjpak;;;  vDk; ngaupy; vOjg;gl;l tq;fp tiunthd;wpd; %yk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. my;yJ 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiuapy; fk;g`h tpf;ukMur;rp MAu;Ntj 

epWtdj;jpd; rpwhg;guplk; nrYj;jyhk;. (fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl 

khl;lhJ)

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l jug;gl;l khjpupfSf;fika jahupf;fg;gl;l rfy 

tpz;zg;gg;gbtq;fSk;  2021-12-20Mk; jpfjpf;F Kd;du; fk;g`h tpf;ukMur;rp Njrpa kUj;Jt 

gy;fiyf;fofj;jpd;; gpujp epjpahsUf;F gjpTj;jghypy; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; my;yJ 

epWtdj;jpw;F tUif je;J xg;gilf;f Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lg;gf;f Nky; %iyapy; 'toq;Feu;fis 

gjpTnra;jy; 2022" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Kd;ida tUlq;fspy; gjpTnra;Jnfhz;l toq;Feu;fs; gjpT nra;ifapy; gy;fiyf;fofj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l fl;lisfs;; njhlu;gpy; toq;fy;fis Gwf;fzpj;jpUe;jhNyh my;yJ 

mtkjpg;Gf;F cl;gLj;jpapUe;jhNyh 2022Mk; Mz;by;  gjpTnra;J nfhs;tjw;F ftdj;jpw; 

nfhs;sg;glkhl;lhh;fs;. nghUl;fs;> NritfSf;fhd tpiyfs; nghJthf gjpTnra;ag;gl;l 

toq;Feu;fsplkpUe;J Nfhug;gl;lhYk; Nghl;b mbg;gilapy; tpiynahd;iw ngw NjitNaw;gl;lhy; 

NtW toq;Feu;fsplkpUe;Jk; tpiyfisf; NfhUk; mjpfhuj;ij fk;g`h tpf;ukMur;rp 

Njrpa kUj;Jt gy;fiyf;fofk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. toq;Feu;fs; tpiykDf;fSf;F 

gjpyspf;fhtpl;lhy; my;yJ cupa fhyj;jpw;Fs; Fwpg;gpl;l nghUl;fis epWtdj;jpw;F toq;fj; 

jtwpdhNyh Kd;dwptpj;jy; ,d;wp gjpTfs; ,uj;Jr;nra;ag;gLk;. Nkyjpf jfty;fis 033- 2226109 

vd;Dk; vz;zpD}lhf cjtp epjpahsiuj; njhlu;Gnfhs;Sq;fs;.

gzpg;ghsu;>

fk;g`h tpf;ukMur;rp Njrpa kUj;Jt gy;fiyf;fofk;>

fz;b tPjp> af;fiy.

2021-11-05

ngWif mwptpj;jy;

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij guhkhpj;jy; 
kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

b nrha;rh kfsph; kUj;Jtkid - nfhOk;G -08
b nrha;rh kfsph; kUj;Jtkidapd; cs;s gphpe;j tif 

(Split TYPE) tspr;rPuhr;rp ,ae;jpuj;ij guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;tjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fspypUe;J 

2021.12.04 K.g. 10.00 tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tUlj;jpw;Fs; Nrit Kiwfs; 06I epiwNtw;wpAs;sJld; 

mtw;iw mjpmKf;f ,ae;jpuj;ij gad;gLj;jp 

Nkw;nfhs;sg;gLk; Nritfis (HIGH PRESSURE SERVICE) 
Nritahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. gOJ ghh;g;gjw;fhf 

Njitg;gLk; cjphpg; ghfq;fspd; tpiykDf;fs; vk;khy; 

toq;fg;gLk;. Mtzj;jpd; %yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2021.11.12 Kjy; 2021.12.03 tiuahd fhyj;jpw;Fs; itj;jpa 

rhiyapd; fhrhsUf;F &. 1500.00 njhifiar; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;  nfhz;l gw;Wr;rPlil mYtyfj;jpd; AC tplag; 
nghWg;G mjpfhhpaplk; rkh;g;gpj;J tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpg;gjw;F Njitahd Mtzq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

jhk; Nrit toq;Fk; epWtdk;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; 

toq;fg;gLk; ,lk; Nghd;w kw;Wk; jkJ jifikia cWjp 

nra;Ak; Mtzq;fSld; tpiy kDf;fs; cs;slf;fg;gLk; 

tpz;zg;gq;fis 2021.12.04 K.g. 10.00  ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ fzf;fhsh; 

gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;..

tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp]; 

2021/2022 vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2021.12.04k; jpfjp K.g. 

10.30 ,w;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhhpf;F my;J mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyfj;ij mioAq;fs; (njh.

Ng. ,y. 0112 662619 ePbg;G 207 tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; 

nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; 

FOtpw;F chpaJ.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

b nrha;rh kfsph; kUj;Jtkid>

nfhOk;G -08.

gpio jpUj;jk;
2021.11.03 Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;bUe;j 

g];]u gpuNjr rigapd; nghJ re;ijf; 

fl;blj;njhFjpapd; fil miw 04 ,w;fhd 

tpiykDf;NfhUk; mwptpj;jypd; fhyk; 

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiu vd;W 

jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wJ.

Mh;.vk;.Qhdjpyf

jiyth;>

gpuNjr rig>

g];]u
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Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; nghyd;dWit 

gz;izapy; irNy[; nghjpapLk; (Silage Baling) nraw;wpl;lj;jpw;Fj; 
Njitahd ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;

tpiyf;Nfhuy; Fwpg;gpyf;fk;: 928 – machinery & equipment - III/2021  
,Wjpj; jpfjp 2021-12-03Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp 

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigf;Fhpj;jhd fUJtyapy; mike;Js;s nghyd;dWit gz;izapy; cj;Njr irNy[; 

nghjpapLk; nraw;wpl;lj;jpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nfhOk;G-05. ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> 

40Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiythpdhy; cs;ehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xU toq;Feh; xU ,ae;jpuk; my;yJ cUg;gbf;F my;yJ mjw;F Nkw;gl;l vz;zpf;iff;F tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

cUg;gb 

,y.

,ae;jpuk;/cgfuzj;jpd; 

ngah;
Rkhuhd tpguf;Fwpg;G vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp (&gh)

01 Heavy duty Tractor 4 WD - 130 - 140HP 1 280,000.00
02 Heavy duty Tractor 4 WD - 100 - 120HP 2 400,000.00
03 Front Loader Front Loader (Tractor attached) 1 52,000.00

,e;jg; ngWiff;fhd tpiykDg; gbtq;fis rhjhuz flik Neuq;fspy; nfhOk;G - 05> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> 40Mk; 

,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; toq;fy; gphptpypUe;J 2021-12-02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU tpiykDg; gbtj;jpw;F 5>000.00 &gh tPjk; kPsspf;fg;glhj itg;nghd;W mwtplg;gLk; vd;gJld; 

mg;gzj;ij fzf;fhshplk; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

2021-12-03Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk; vd;gJld; me;Neuj;jpw;F gpd; nfhOk;G - 05> 

ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> 40Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; jkJ Msilahsj;ijr; 

rkh;g;gpj;J fye;Jnfhs;syhk;. ,iaGila xt;nthU tpiykDitAk; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; nghyd;dWit gz;izapy; irNy[; nghjpapLk; nraw;wpl;lj;jpw;Fj; 

Njitahd ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;|| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L> 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;ltUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

toq;Feh;fis mwpTWj;Jtjw;fhd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre Bidding Meeting) 2021-11-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiyik mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

,J njhlh;gpy; VNjDk; njspTgLj;jy; Njitahapd; gpd;tUk; Kfthpapy; mike;Js;s toq;fy; gphptpw;F Ntz;LNfhs; fbjk; 

xd;wpd; %yk; my;yJ njhiyNgrpapy; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp> ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G 05.

njhiyNgrp ,y. 011 2501701/2 011 5746308

ngWif mwptpj;jy;
2022Mk; Mz;bw;F nff;fpuht gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd 

klhLfk ghy; rhiy kPd;gyif kw;Wk; khl;biwr;rpf;fil chpikia 
Fj;jiff;F toq;Fjy;

1.  2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F nff;fpuht gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; tpahghuj;ij Fj;jiff;F tpLtjw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzq;fis nrYj;jp 2021.11.12 Kjy; 2021.12.02 gp.g. 3.00 tiu 

ngWif tpz;zg;gq;fis mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

3.  mjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2021.12.03 K.g. 10.00 tiu Vw;f;gLtJld; md;Nw K.g. 

10.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; jpuf;fg;gLk;.

4.  &gh %d;W yl;rj;Jf;F Nkw;gl;l (&.300>000.00) nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Fwpjj 

gpuNjr nrayhsuhy; cWjp nra;ag;gl;l tUkhd rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Fiwe;j gl;r Nfs;tpf;F Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWifg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; 

ngWif gpiz itg;Gj; njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

6.  ngWif tpz;zg;gq;fis jiyth;> gpuNjr rig> nff;fpuht vd;w Kfthpf;F Fwpj;j jpdk; Fwpj;j 

Neuj;jpw;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

cs;spl;L rkh;g;gpf;fyhk;.

7.  ngWif tpz;zg;gq;fis ,U gpujpfSld; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; ,U gpujpfisAk; %yg;gpujp 

kw;Wk; ,uz;;lhk; gpujpnad Fwpg;gpl;L ,U ciwfspy; ,l;L mjd; gpd;dh; ,U ciwfisAk; xU 

ciwapy; ,l;L ciwad;; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j ngWif  myfpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

8. ngWif tpz;zg;gj;Jld; ngWif epge;jidfs; toq;fg;gLk;.

9. ngWif gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

10. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; Fwpj;j mjpfhhpfsplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 njhlh;GfSf;F njh. Ng. ,y. 025-2264275> 025-2264273

jiyth;>

gpuNjr rig ngWif rig>

nff;fpuht gpuNjr rig.

2021.11.11k; jpfjp

nff;fpuht gpuNjr rigapy;

tpiykDf;fSld; jahhpf;fg;gl;l ml;ltiz

njh. 

,y.

ngWif nrhj;Jf;fds; Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp 

(&gh)

ngWif gbtf; 

fl;lzk; 

(&gh)

ngWif gpiz 

itg;Gf; fl;lzk; 

(kPsspf;fg;gLk;)

1 nff;fpuht khl;biwr;rpf;fil 1>600>000.00 2>000.00 120>000.00

2 klhl;Lfk khl;biwr;rpf; fil 1>132>000.00 2>000.00 84>900.00

3 kujd;flty khlbiwr;rpf; fil 113>500.00 2>000.00 8>520.00

4 fNdty;nghy khl;biwr;rpf; fil 269>000..00 2>000.00 20>175.00

5 gz;lhunghj;jhd khl;biwr;rpf; fil 746>000.00 2>000.00 55>950.00

6 cy;gj;j khl;biwr;rpf;fil 368>000.00 2>000.00 27>600.00

7 ,`y Gspaq;Fsk; khl;biwr;rpf; fil 112>133.00 2>000.00 8>410.00

8 Gjpa gyYntt khl;biwr;rpf;fil 51>000.00 2>000.00 3>825.00

9 nff;fpuht fly; kPd; gyif ,y. 01 805>000.00 2>000.00 60>375.00

10 nff;fpuht fly; kPd; gyif ,y. 02 533>482.00 2>000.00 40>010.00

11 nff;fpuht Fsj;J kPd; gyif ,y. 01 815>200.00 2>000.00 61>140.00

12 nff;fpuht Fsj;J kPd; gyif ,y. 02 790>000.00 2>000.00 59>250.00

13 `gud fly; kPd; gyif 102>200.00 2>000.00 7>665.00

14 `gud Fsj;J kPd; gyif ,y. 01 51>150.00 2>000.00 3>850.00

15 `gud Fsj;J kPd; gyif ,y. 02 51>150.00 2>000.00 3>850.00

16 fNdty;nghy fly; kPd; gyif 151>400.00 2>000.00 11>355.00

17 fNdty;nghy Fsj;J kPd; gyif 24>000.00 2>000.00 1>800.00

18 klhLfk fly; kPd; gyif 112>200.00 2>000.00 8>415.00

19 klhLfk Fsj;J kPd; gyif 163>290.00 2>000.00 12>250.00

20 kujd;flty fly; kPd; gyif 35>000.00 2>000.00 2>625.00

21 kujd;flty Fsj;J kPd; gyif 12>000.00 2>000.00 900.00

22 ifygj;jhd Fsj;J kPd; gyif 25>000.00 2>000.00 1>875.00

23 gYf];ntt fly; kPd; gyif 12>000.00 2>000.00 900.00

24 gYf];ntt Fsj;J kPd; gyif 20>000.00 2>000.00 1>500.00

25 ,`yfk fly; kPd; gyif 20>000.00 2>000.00 1>500.00

26 ,`yfk Fsj;J kPd; gyif 21>000.00 2>000.00 1.575.00

27 klhLfk ghy; riy 36>300.00 2>000.00 2>750.00

28 KlngUkhfk fly; kPd; gyif 15>000.00 2>000.00 1>125.00

uk;Ngt gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis Fj;jiff;F 
toq;Fjy; - Nfs;tp Nfhuy;

uk;Ngt gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpahghu epiyaq;fis 2022-01-

01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp Nfhuy;

1. khjphpg; gbtq;fs; toq;Fjy; - 2021-11-12 Kjy; 2021-12-01Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu

2. Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021-12-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu

3. jpwj;jy;  - 2021-12-02Mk; jpfjp K.g. 10.15 kzpf;F

Nfs;tp Nfhuy; khjphpg;gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tpf;fhd gpiz itg;Gj; njhif gpd;tUkhwhFk;.

ml;ltiz

njh. 

,y.

tpahghuj;jpd; ngah; Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

&gh

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

1. uk;Ngt thur; re;ij 1>350>000.00 27>000.00 2>500.00

2. gp`pkpanfhy;yht thur;re;ij 22>000.00 2>000.00 2>500.00

3. ,fphpnfhy;Nyt khl;biwr;rpf; fil 1>500>000.00 24>000.00 2>500.00

4. rhyhk;gk;Gu khl;biwr;rpf; fil 800>000.00 16>000.00 2>500.00

5. jy;f`ntt khl;biwr;rpf; fil 550>000.00 11>000.00 2>500.00

6. Nfhypnge;jntt khl;biwr;rpf; fil 500>000.00 10>000.00 2>500.00

7. uk;Ngt fly; kPd; fil 50>000.00 5>000.00 2>500.00

8. ,fphpnfhy;yht> fl;lfk;gpaht khlWf;Fk; ,lk; 240>000.00 10>000.00 2>500.00

,e;j Nfs;tp Nfhuy; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij uk;Ngt gpuNjr rigapd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. ,J njhlh;gpy; VjhtJ njspTgLj;jy; Njitahapd; 025-2266606 vDk; njhiyNgrpiaj; 

njhlh;Gnfhs;sTk;.

B.vk;.vk;.V.gP. njd;df;Nfhd;

jiyth;>

gpuNjr rig>

uk;Ngt.

2022k; Mz;bw;F toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis 
gjpT nra;jy; - nfhl;lfiy gpuNjr rig

fPo;f;fhl;lg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfs; toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fs; 01.01.2022k; jpfjp njhlf;fk; 31.12.2022k; jpfjp 

tiuahd fhyg;gFjpf;F gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf jifikAila tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; cw;gj;jpahsu;fs;> Kftu;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

rfy tpz;zg;gg;gbtq;fSk; 28-02-2022k; jpfjpf;F Kd; 'nrayhsu;> nfhl;lfiy gpuNjr rig> nfhl;lfiy." vd;w Kftupf;F 

fpilf;FkhW gjpTj;jghypd; %yk; my;yJ Neupy; nfhz;L te;J ifaspf;fyhk;. jghy; ciwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'2022k; Mz;bw;fhd tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;" vdf; Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nritfs; toq;fy; kw;Wk; nghUl;fs; tpepNahfj;jpw;fhf jdpj;jdpNa tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

cg ml;ltiz

tif 

,y.
tpguk;

kPs; nrYj;jg;glhj

gjpTf; fl;lzk;

(&)

1.  mYtyf fhfpjhjpfs; &. 1>000.00

2.  fzdp Nlhdh; tpepNahfk;> kPs; epug;gy; &. 1>000.00

3.  mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp> fzpg;ghd;> gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk;> jl;nlOj;J ,ae;jpuk;> 

NuhdpNah ,ae;jpuk;> njhiy efy; ,ae;jpuk;> fzpdp cjpupg;ghfq;fs;> nfkuh> ky;l;b kPbah 

Gun[f;lu;)

&. 1>000.00

4.  gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk; rPuikg;G &. 1>000.00

5.  jsghlq;fs; (gpsh];bf;> kuk;> cUf;F) &. 1>000.00

6.  kpd; cgfuzq;fs; &. 1>000.00

7.  tPjp tpsf;F> tPjp tpsf;F nghUl;fs;> ghJfhg;G rg;ghj;J> ghJfhg;G gl;b &. 1>000.00

8.  xypngUf;fp ,ae;jpuk;> ikf;nrl;> rTd;l; rp];lk;> rprpBtp> (CCTV) [P.gp.v]; (GPS) &. 1>000.00

9.  gzpkid cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; &. 1>000.00

10.  mYtyf ig> (cj;jpNahfj;jh;fs;) ghlrhiy ig &. 1>000.00

11.  rPUil> jpiur;Nriy tpepNahfk; &. 1>000.00

12.  rPUil ijj;jy; &. 1>000.00

13.  ghjzp tpepNahfk;> g+l;]; (Gum Boots) &. 1>000.00

14. mr;R Ntiy> Gj;jfk; njhFj;jy;. &. 1>000.00

15. ngah; gyif> ,yr;rpid> gjhif tiujy;> ];bfu; gpupd;bq;> thfdk; bd;ll;> thfdq;fSf;fhd 

];bf;fu; Ntiy> mYtyf milahs ml;il
&. 1>000.00

16.  ,wg;gh; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu jahhpj;jy; &. 1>000.00

17.  thfd jpUj;jk;> Fg;ig tz;b kw;Wk; Nty;bq; Ntiy &. 1>000.00

18.  thfd cjphpg;ghfq;fs;> kpd;fyk;> lau; kw;Wk; bAg; &. 1>000.00

19.  thfdk; Nrit nra;jy; (Vehicle Service) &. 1>000.00

20.   thfdk; thliff;F tply; (Kr;rf;futz;b> fhu;> nfg;> Ntd;> nyhwp> ngNfh> Nlhrh;> fyp 

,ae;jpuk;)
&. 1>000.00

21.  Rfhjhu (itj;jpa) cgfuzk; &. 1>000.00

22.   eyk; fhf;Fk; kw;Wk; Rfhjhu Nritf;F Njitahd cgfuzq;fs; (kio Nkyq;fp Rain Coat)> 
Rfhjhu cgfuzk;) (gpsh];bf; thspfs;> Jk;Gj;jb> <f;fps;> Fg;ig mfw;Wtjw;F Njitahd 

iftz;b> gq;fR nfhy;ypfs;)

&. 1>000.00

23.  $iuj;jfL> mNkhdh rPl; &. 1>000.00

24.  kuk; ntl;Ljy; &. 1>000.00

25.  CQ;ry; kw;Wk; G+q;fh cgfuzk; &. 1>000.00

26.  mYkpdpa ghj;jpuk; (Nrh];Ngd; nrl;) &. 1>000.00

27.  tah;nel; &. 1>000.00

28.  ePH; Nkhl;lhh; & 1>000.00

29.  gpj;jis cgfuzk;> rpiyfs; (fy;> gpj;jis) &. 1>000.00

30.  rq;fPj cgfuzq;fs; &. 1>000.00

31.  tpisahl;L cgfuzq;fs; &. 1>000.00

32.  [p.I. Foha;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; &. 1>000.00

33.  gp.tp.rp. Foha;fs; cjphpg;ghfq;fs; &. 1>000.00

34.  ,Uk;Gg; nghUl;fs;> fl;blg; nghUl;fs;> kzy;> nkl;ly;> Gnshf;fy;> nfhq;fpwPl; rpypd;lu;. &. 1>000.00

35.  rPnke;J &. 1>000.00

36.  ad;dy;> fjT> epiyg;gb> gyif tpepNahfk; &. 1>000.00

37.  epidTg;gyif (fUq;fy;> nfhq;fpwPl;) &. 1>000.00 &. 1>000.00

38.  gioa gj;jphpif nfhs;tdT &. 1>000.00

39.  ePh; jhq;fp &. 1>000.00

40.  nfdg;gp nld;l; (Canopy Tent) &. 1>000.00

41.  B Nrl; gpupd;lu;> kf; gpupd;lu;> b[pl;ly; gpupd;lu; &. 1>000.00

42.  gtu; ^y;];> nkf;fdpfy; ^y;]; &. 1>000.00

43.  epwg;g+r;Rfs; (paint) &. 1>000.00

44.  ifalf;f njhiyNgrp gOJghu;f;Fk; ,ae;jpuq;fs; &. 1>000.00

45.  jfdr;rhiy ,ae;jpu Nrit kw;Wk; cgfuzq;fs; &. 1>000.00

fl;bl tiugl fiyQu;fis gjpT nra;tjw;F (fl;bl tiuglq;fs; fPWtjw;F) &. 25>000.00 gjpT fl;lzk; 

nrYj;j Ntz;Lk;. tpahghu gjpT rhd;wpjo; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;.

xg;ge;jf;fhuu;fs;

tif ,y. tpguk; kPs; nrYj;jg;glhj gjpTf;fl;lzk; (&)

1. &.50>000.00 ,w;Ff; Fiwe;j 1,000.00
2. &.100>000.00 tiu 1,500.00
3. &.200>000.00 tiu 2,000.00
4. &.500>000.00 tiu 2,500.00
5. &.1>000>000.00 tiu 2,750.00
6. &.1>000>000.00 w;F Nkyjpfkhf 3,000.00

Fwpg;G :- tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs; jq;fis gjpT nra;Ak; NghJ tpz;zg;gg;gbtj;Jld; tpahghu 

gjpTr;rhd;wpjopd; gpujpapidAk;> xg;ge;jf;fhuu;fs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ICTAD gjpT kw;Wk; mur jpizf;fsq;fspy; gjpT 

nra;ag;gl;bUg;gjw;fhd Mtzq;fisAk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gj;Jld; rfy tpjkhd gjpTf;fl;lzq;fSk; 'nrayhsu;> nfhl;lfiy gpuNjr rig> nfhl;lfiy" vd;w ngaUf;F 

fhrhf /fhNrhiyahf tpz;zg;gg;gbtj;Jld; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Nkw;Fwpg;gpl;l gjpTf;fl;lzq;fs; rku;g;gpf;fg;glhj 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

Nkyjpf jfty;fSf;F nrayhsiu njhlu;G nfhs;sTk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; :- 051-4932140/ 051-4932144 ngf;]; ,yf;fk; :- 051-2244212

    nrayhsu;>

2021.11.13Mk; jpfjp>  nfhl;lfiy gpuNjr rig

nfhl;lfiy gpuNjr rigapy;.  nfhl;lfiy
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க�ொள்ளுப்பிட்டி �ொலி வீதியிலமைந்துள்்ள மும்ொஸ் ைஹொல் �ட்்ட்டம 

த்சிய பொது�ொப்பு �ல்லூரியொ� ைொற்றம

�ண்டி த்சிய மைத்தியசொமலயில் 1,945 மில்லியன் ரூபொ கசலவில் 12 ைொடி�ம்ளக் க�ொண்டு 
நிரைொணிக்�ப்படும. புதிய புறறுத�ொய் சிகிசமசப் பிரிவின் முடிக்�ப்பட்்ட மு்ற பகுதி த�றறு 
முன்தினம (11) சு�ொ்ொர அமைசசர க�கஹலிய ரமபுக்கைல்லவினொல் தி்றந்து மை�ப்பட்டு 
பொரமையிட்்ட தபொது,...

�வீன க்ொழில்நுட்ப ைசதி�ளு்டன் 
கூடிய �ொன்கு ைொடி�ம்ள க�ொண்்ட 
கீ்ொஞசலி அைரசூரிய விசொ�ொ 
நூற்றொண்டு நிமனவு நூல�ம 
பிர்ைர ைஹிந்் ரொஜபக்ஷவினொல் 
த�றறு முன்தினம (11) முறப�ல் 
தி்றந்து மைக்�ப்பட்்ட தபொது..

விசாகா 
வித்தியாலயத்தில் 
நவீன நூலகம் திறப்பு
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பிரதைரின் ப்பருந்தோட்ட இமைப்போளர் பசநதில் பதோண்டைோன் ைற்றும ்போரோளுைன்்ற உறுப-
பினர் அங்கஜன் ஆகி்�ோருக்கிம்டயில் சநதிபப்போன்று அணமையில் இ்டமப்பற்்றது. இதன்-
்்போது வ்டக்கில் ்ைற்ப்கோளளப்பட்ட அபிவிருத்தி்கள பதோ்டர்்போ்க ்கலநதுமர�ோ்டப்பட்டது. 

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

கடும் மழை  கலாரணமலாக கடுகண் -
ணலாழை  பகுதியில   ஒரு பகுதி  ஸ் -
திரமற்றதலாக மலாறியுள்ளதலாக ததசிய 
கட்ட்ட ஆரலாய்ச்சி அழமப்பின் 
பணிப்பலா்ளர் நலாயகம் பபலாறியிய்லா-
்ளர் ஆசிரி கருணலாைர்தன பதரிவித்-
துள்ளலார்.

குறித்த  பகுதிக்கு தநறறு (12) 
விஜயம் பெய்ததபலாதத அைர் 
இதழனத் பதரிவித்துள்ளலார்.

மழ் உச்சியில இருந்து நீர் ஓழ்ட 
ஒன்று விரிெலு்டன் இ்றங்கியதலாக-
வும், முதலில விரிெலகழ்ள மூ்ட 
தைண்டுைது்டன்  பூமியின் உளபகு-

தியில புகுந்த நீழர இழண குைலாய் 
அழமப்ழப பயன்படுத்தி பைளிதய 
எடுக்க ந்டைடிக்ழக எடுக்கப்படும் 
என அைர் பதரிவித்தலார். 

தமலும் நி்ச்ெரிவுகழ்ளத் தடுக்க 
பபலாறியியல முழ்றகழ்ளப் பயன்-
படுத்தி   நீண்்டகலா் தைழ்த்திட-
்டத்ழத பெயறபடுத்த தைண்டும். 
அதறகு க்ள ஆய்வு மூ்ம் பப்றப்-
பட்ட தகைலகழ்ளப் பயன்படுத்தி 
சுமலார் ஒரு ைலாரத்தில அறிக்ழக தயலா-
ரிக்கப்படும்.  

தமலும் மழை பபய்தலால இந்த 
பகுதியில மண்ெரிவு அபலாயம் அதிக-
ரிக்க்லாம் என அைர் தமலும் குறிப்-
பிடடுள்ளலார். 

மழை நின்்றலால ஒரு ைழிப்பலாழத 
மடடும் தி்றக்கப்படடு தபலாக்குை-
ரத்து அனுமதிக்கப்படும். 

தமலும்  மழ்ப்பலாங்கலான 
பகுதிழய கைனமலாக ஆய்வு பெய்து 
அடுத்தகட்ட ந்டைடிக்ழககள 
எடுக்கப்படும்  மண்ெரிவு அபலாயம் 
உள்ள பகுதிக்கு தமல பகலாழும்பு 
- கண்டி புழகயிரத பலாழத அழமந்-
துள்ளதலால, ரம்புக்கழன ைழர 
புழகயிரதங்கள எழதயும் இயக்க 
தைண்்டலாம்.

ததசிய கட்ட்ட ஆரலாய்ச்சி நிறு -
ைனத்தின் பரிந்துழரயின் தபரில 
இதுபதலா்டர்பில ந்டைடிக்ழககள 
விழரவில எடுக்கப்படும் என இரலா-

ஜலாங்க அழமச்ெர் கனக தேரத் பதரி-
வித்தலார்.

தமலும், அப்பகுதியில உள்ள 
பைக்கழ்டகழ்ள அகற்ற அறிவு-
றுத்தப்படடுள்ளதலாகவும் அைர் 
கூறினலார்.

மண்ெரிவு அபலாயம் உள்ளதலால 
மழ்ப்பகுதிக்கு மக்கள பெல் 
தைண்்டலாம் என தகடடுக்பகலாள்ளப்-
படடுள்ளனர்.  பகலாழும்பு மறறும் 
கண்டி நகரங்களில ஏறபடடுள்ள 
தபலாக்குைரத்து 

பலாதிப்ழப குழ்றக்கும் ைழகயில 
ஒரு பலாழதயலாைது விழரவில தி்றக்-
கப்படும் எனவும் அைர் தமலும் 
குறிப்பிட்டலார்.

பச்சைத் தேயி்ை க�ொழுந்தின் வி்ையில் வீழ்சசி 
இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்

பச்ழெத் ததயிழ் பகலாழுந்தின் 
விழ்கள படிப்படியலாக குழ்றந்து 
ைருைதலால ததநீருக்கலாக பயன்ப-
டுத்தப்படும் ததயிழ் தூளின் 
விழ்கள ெடுதியலாக அதிகரித்துள்ள-
தலாக பபலாது மக்கள கைழ் பதரிவிக்-

கின்்றனர்.
க்டந்த சி்கலா்மலாக இப்பிரததெத்-

தில பபய்துைரும் கடும் மழை கலார-
ணமலாக இந்நிழ்ழம ஏறபடடுள்ள-
தலாக இைர்கள பதரிவிக்கின்்றனர். 

பச்ழெக் பகலாழுந்துக்கு ெந்ழதயில 
கிழ்டத்துைரும் விழ்கள படிப்படி-
யலாக குழ்றந்து ைருகின்்றது.

கபொது நிதி்ை பைன்படுத்துவது 
கேொடர்பில் அவேொனம் தே்வ
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அரெ நிறுைனங்களில பபலாது நிதிழய 
பயன்படுத்துைது பதலா்டர்பில அைதலான-
மலாக இருப்பது மிகவும் அைசியம் என 
மத்திய மலாகலாண ஆளுநர் ்லித் யூ கமதக 
பதரிவித்துள்ளலார்.

 கண்டியில உள்ள ஆளுநர் அலுை்-
கத்தில  தநறறு  முன்தினம்  (11)  நழ்ட-
பபற்ற நிகழபைலான்றில க்ந்துபகலாண்டு 
உழரயலாறறுழகயில ஆளுநர் தமறகண்்ட-
ைலாறு  பதரிவித்தலார்.

தமலும் இதுபதலா்டர்பலான க்ள ஆய்வின் 
பின்னர் இவ்வி்டயம் பதலா்டர்பில தமலும் 
முழ்றயலான மறறும் விழனத்தி்றனலான 
தீர்மலானம் எடுக்கப்படும் என மலாகலாண 
ஆளுநர்  தமலும் குறிப்பி்ட்டலார்.

இந்நிகழவில ஆளுநரின் பெய்லா -
்ளர் அன்்டன் தி்கரத்ன, மலாத்தழ்ள 
மலாைட்ட தம்திக பெய்லா்ளர் பி.விதஜ -
தி்க்க, பபலாலிஸ் உதவி தெழைகளுக்கு 
பபலாறுப்பலான சிதரஷ்ட பிரதி பபலாலிஸ் 
மலா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய, மலாகலாண 
கலாணி ஆழணயலா்ளர் ஜகத் அதிகலாரி, 
நகர அபிவிருத்தி அதிகலார ெழபயின் 
மலாகலாண பணிப்பலா்ளர் ழை.ஜி. குண -
தி்க்க, மலாத்தழ்ள  மறறும் கண்டி  
பிரலாந்தியங்களுக்கு பபலாறுப்பலான 
பிரதி பபலாலிஸ் மலா அதிபர் ெந்தன அ் -
ேதகலான் மறறும் மலாத்தழ்ள சிதரஷ்ட 
பபலாலிஸ் அத்தியடெகர் அனுருத்த பண் -
்டலாரநலாயக்க ஆகிதயலார் க்ந்துழரயலா்ட-
லில க்ந்துபகலாண்்டனர்.

நிவொரணம் வழங்குமொறு �ணவரல்ை   
மவுசைொக�்ை தேொடட மக�ள் த�ொரிக்�  
மடுலசீழம நிருபர்  

பதுழ்ள மலாைட்டத்தில கடும் 
மழை கலாரணமலாக பெழ்ற பிரததெ 
பெய்க  பிரிவுகளுக்கு சிைப்பு 
எச்ெரிக்ழக விடுக்கப்படடுள்ளது. 
இவ்தைழ்ளயில  மவுெலாக்கழ் 
ததலாட்ட குடியிருப்பு பகுதிகளில 
பலாரிய பைடிப்புகள  ஏறபடடுள-
்ளது. இதனலால அப்பகுதியில 
பலாரிய மண்தமடு ெரிந்து விழுந்-
ததின்  கலாரணமலாக அங்கிருந்த 
மக்கள உ்டனடியலாக பைளிதயற-
்றப்படடுள்ளனர். இைர்கள  தற-
ெமயம் மவுெலாக்கழ் ததலாட்ட 
சிறுைர் பரலாமரிப்பு நிழ்யத்தில  

தங்கழைக்கப்படடுள்ளனர்.   
14 குடும்பங்கழ்ளச் தெர்ந்த 

50றகும் தமறபடத்டலார்  தங்கியி-
ருக்கின்்றனர். எனினும் இதுைழர-
யிலும் தமக்கு எவ்வித நிைலாரணங்-
களும்  கிழ்டக்கவிலழ் என 
மக்கள பதரிவிக்கின்்றனர். ம்ெ-
்க்கூ்டம், குடிநீர் தபலான்்ற  எவ்வித 
ைெதிகளும் இன்றி சிறு குைந்ழதக-
ளு்டன் ப் சிரமங்களுக்கு  முகங்-
பகலாடுப்பதலாக ததலாட்ட மக்கள பதரி-
வித்தனர்.  

பெழ்ற   பிரததெ பெய்த்தி-
னலாத்லா அல்து ததலாட்ட  நிர்ைலா-
கத்தினலாத்லா இதுைழரயிலும் 

தமக்கலான உதவிகள எதுவும் 
ைைங்கப்ப்டவிலழ்.  கலாழ்யில 
தலாங்கள இருந்த குடியிருப்பு-
களுக்கு பென்று அங்கிருந்து 
ெழமத்து  தலான் சிறுைர் பலாரலாமரிப்பு 
நிழ்யத்திறகு ைந்து பிளழ்ளக-
ளுக்கு உணவுகழ்ள  பகலாடுப்பதலாக-
வும் மக்கள கைழ் பதரிவித்தனர்.  

இைர்களின் நிழ்ழமழய கருத்-
திறபகலாண்டு அரெ நிறுைனங்கத்ளலா 
ெமூக  அழமப்புகத்ளலா முன்ைந்து 
நிைலாரண பபலாருடகழ்ள ைைங்கி 
ழைத்தலால பபரும் உதவியலாக  
இருக்கும் என்பது குறிப்பி்டத்-
தக்கது.  

சைடட விதரொே நடவடிக்��ளொல்
உயிரினங்�ள், மூலி்��ளுககு ஆபத்து
இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்

இயறழக ை்ளமுள்ள ேலாக் பலாது-
கலாப்பு ைனத்தில ெட்டவிதரலாதமலான 
நிர்மலாணங்கள, பயிர்ச்பெய்ழககள 
தமறபகலாள்ளப்படடு ைருைதலாக 
ெமூக ஆர்ை்ர்கள குற்றம் ெலாடடு-
கின்்றனர்.

ப்லாங்பகலாழ்ட ததர்தல பதலாகு-
தியின் இம்புலதப பிரததெ பிரிவி-
லுள்ள ேலாக் ைனத்தில இந்ந்டை-
டிக்ழககள இ்டம்பபறறு ைருைதலாக 
பதரிவிக்கப்படுகி்றது. இயறழக 

ை்ளங்கள நிழ்றந்த இந்த ைனத்-
தில சுமலார் 25 ஏக்கர் நி்ப்பகுதி 
இவ்ைலாறு பலாதிப்புக்குள்ளலாகியுள்ள-
தலாகவும் பதரிவிக்கப்படுகின்்றது.  
இதனலால இங்குள்ள இயறழக நீரூற-
றுக்கள, உயிரினங்கள மூலிழக மரங்-
களுக்கும் பபரும் தெதம் ஏறபடடுள-
்ளதலாகவும் சுடடிக்கலாட்டப்படுகி்றது.

இ்ங்ழகயின் முக்கிய நீர் மின் 
திட்டமலான ெமன்பைை நீர்த்-
ததக்கத்துக்கலான பபலிேுலஓயலா 
பதனகம்ஓயலா தபலான்்ற ஆறுகள 

ஊறப்றடுப்பது இப்பகுதியித்தய. 
சிறுத்ழத, குரங்கு மயிலகள தபலான்்ற 
பிரலாணிகள, ப்றழையினங்கள பபறு-
மதிமிக்க மரங்கள, மூலிழக பெடிக-
ளும் இங்கு கலாணப்படுைதலாக பதரி-
விக்கப்படுகி்றது

எனதை பபலாறுப்பு ைலாய்ந்தைர்கள 
இந்த இயறழக ை்ளத்ழத மனித ெமூ-
கத்தின் நன்ழமக்கலாக பலாதுகலாக்க ந்ட-
ைடிக்ழக தமறபகலாள்ள தைண்டும் 
என ெமூக ஆர்ை்ர்கள தைண்டு-
தகலாள விடுக்கின்்றனர்.

ஒன்றுபடடொல் கவற்றி நிசசைைம் என்ப்ே
ஆசிரிைர்�ளின் தபொரொடடம் நிரூபித்துள்ளது
ேற்றன் சுைறசி நிருபர்)

ஒருமித்த தநலாக்கில ஓரணியில 
திரண்டு அதிபர், ஆசிரியர்கள 
தபலாரலாடியதலால ெம்ப்ளப் பிரச்சி-
ழனக்கு தீர்வு கிழ்டத்துள்ளதலாக 
மழ்யக மக்கள முன்னணியின் 
ததசிய அழமப்பலா்ளரும், முன்னலாள 
மத்திய மலாகலாண ெழப உறுப்பினரு-
மலான ஆர்.ரலாஜலாரலாம் பதரிவித்தலார். 

ேற்றனில தநறறு (12.11.2021) 
நழ்டபபற்ற ஊ்டக ெந்திப்பில 
க்ந்துபகலாண்டு உழரயலாறறுழகயி-
த்தய அைர் இவ்ைலாறு பதரிவித்-
தலார். 

இது பதலா்டர்பில அைர் தமலும் 

கூறியழை ைருமலாறு,
" அதிபர், ஆசிரியர்களின் 

ெம்ப்ள முரண்பலாடு சுமலார் 
24 ைரு்டங்க்ளலாக இழுபறி 
நிழ்யில இருந்து ைந்தது. 
இந்நிழ்யில அதிபர், ஆசி -
ரியர்கள ெலார் பதலாழிறெங்கங் -
கள ஒன்றுபட்டன. 

அதிபர், ஆசிரியர்கள 
ஓரணியில திரண்்டனர். 
இ்க்ழக தநலாக்கி பயணிக்க ஒரு -
மித்து குரல எழுப்பினர்.  

அ்டக்குமுழ்றகழ்ள, அச்சுறுத்தல-
கழ்ள தகர்த்பதறிந்து துணிச்ெ்லாக 
தபலாரலாடினர். அதன் விழ்ளயலாக 

இன்று ெம்ப்ள முரண்பலாட -
டுக்கு தீர்வு முன்ழைக்கப்-
படடுள்ளது.

எனதை, அதிபர், ஆசிர -
யர்களின் தபலாரலாட்டத்திலி-
ருந்து நலாம் படிப்பிழனழய 
கறறுக்பகலாள்ள தைண்டும். 
அதலாைது ஒன்றுபட்டலால 
பைறறி நிச்ெயம் என்பழத 
உணர தைண்டும். கடசி, 

பதலாழிறெங்க தபதங்களுக்கு 
அப்பலால மழ்யக பபருந்ததலாட-
்டத் பதலாழி்லா்ளர்களும், பதலாழிறெங்-
கங்களும் ஒன்றுப்ட தைண்டும் என 
அைர் பதரிவித்தலார். 

அதிபர் தசை்வயிலிருந்து ஓய்வு  
ப்லாங்பகலாழ்ட தினகரன் நிருபர்

ப்லாங்பகலாழ்ட இ/ கனகநலாயகம் 
ததசிய பலா்டெலாழ்யின் அதிபர் ரலாஜ-
ரத்தினம் அதிபர் தெழையிலிருந்து 
ஓய்வு பபறறுள்ளலார்.  

அைரது தெழை கலா்த்தில 
ப்லாங்பகலாழ்ட தமிழ ெமூகத்தின் 
கலவி ை்ளர்ச்சிக்கலாக மகத்தலான 
தெழையலாறறியைரலாைலார். குறிப்பலாக 
க்டந்த ஐந்து ைரு்ட கலா்த்தில கன -
கநலாயகம் தமிழ ததசிய பலா்டெலாழ் 
அசுரை்ளர்ச்சிக்கு மூ் கர்த்தலாைலாக 
திகழந்தைர் என குறிப்பி்ட்லாம்.  

இரத்தினபுரி மலாைட்டத்தின் 
தனிச்சி்றப்பு பகலாண்்ட பலா்டெலாழ் 
ஒன்்றலாக கனகநலாயகம் ததசிய 
பலா்டெலாழ் ை்ளர்ச்சி அழ்டைதறகு 
முக்கிய பங்கலாறறிய இைரின் நிர்ைலா-
கத் தி்றழமக்கு ெலான்்றலாகும்.  

அதிபரின் ஓய்விழன குறித்து 
பலா்டெலாழ் ஆசிரியர்கள, பபற-
த்றலார்கள, பலா்டெலாழ் அபிவிருத்தி 
ெங்க உறுப்பினர்கள, ந்ன்வி-
ரும்பிகள, பழைய மலாணைர்கள 
பபரும் கைழ் அழ்டந்துள்ளதலாக 
பலா்டெலாழ் நிர்ைலாகம் பதரிவித்தது.  

இரத்ேேொன மு�ொம்
லுணுகழ் நிருபர்

"இரத்தம் பகலாடுப்தபலாம் உயிர் 
கலாப்தபலாம்” என்்ற பதலானிப்பபலா-
ருளில உ்க தபலால தினம்  பெழ்ற-
யில அனுஷடிக்கப்ப்டவுள்ளது.  
பிரதலான தபலால கலாரியலா்யம் 
மறறும் பெழ்ற பிரததெ உப தபலால 
கலாரியலா்யத்தின் நிர்ைலாகப் பிரி-
வினரின் ஏறபலாடடில இரத்ததலான 
முகலாம் ஒன்று எதிர்ைரும் திங்-
கடகிைழம 15ஆம் திகதி பெழ்ற 
பபலாது ழைத்தியெலாழ்யில   
கலாழ்   9மணிக்கு   ஏறபலாடு பெய்-
யப்படடுள்ளது.

இதில பபலாதுமக்கள அழனை-
ரும் க்ந்து பகலாளளுமலாறு பெழ்ற 
தபலால நிழ்யத்தின் பிரதம 
தபலால அதிகலாரி தைண்டுதகலாள 
விடுத்துள்ளலார்.

ைோத்தமள ைோவட்டத்தில் ்க்லபவல, ்பல்்லப்போல, நோவுல பிர்தச  பச�ல்க பிரிவு்க-
மளச் ்சர்நத ைக்்களுக்கு பதன்னங்கன்று்கமள ்பகிர்நதளிக்கும நி்கழ்வு ைோத்தமள 
ைோவட்ட ்போரோளுைன்்ற உறுபபினரும   ைோவட்ட அபிவிருத்தி குழு தமலவருைோன நோல்க 
்்கோட்்டப்கோ்ட தமலமையில் அணமையில் நம்டப்பற்்றது.     
         ்ப்டம: உக்குவமள வி்ச்ட நிரு்பர்

்பசம்ற - ்்கோைக்்கமல  தமிழ் ஆரம்ப ்போ்டசோமலயில் புனரமைபபு பசய�ப்பட்ட வகுப்பம்றக் ்கட்ட்டத்தில் இநது, 
ப்பௌத்த சை� வழி்போடு்கள இ்டமப்பற்்றன.          ்ப்டங்கள: லுணு்கமல நிரு்பர்

நிர்வொணக�ொடசி�்ள ்�ைடக� கேொ்ைதபசி�ளுககு அனுப்பிை நபர் ்�து 
இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்

தனது நிர்ைலாணக்கலாடசிகழ்ள 
பபண்களின் ழகத்பதலாழ்தபசி-
களுக்கு அனுப்பிய நபர் ஒருைர் 
தநறறு  இரத்தினபுரி மலாைட்ட 
கலாைத்ழத பிரததெத்தில ழகது பெய்-

யப்படடுள்ளலார்.
குற்றப்பு்னலாய்வு திழணக்க்ளத்-

தின் கணனிப் பரிதெலாதழன ஆய்வுப் 
பிரிவின் பரிசீ்ழனயின் பின்னர் 
இைர் ழகது பெய்யப்படடுள்ளலார்.
ழகது பெய்யப்பட்ட ெந்ததக நபரின் 

பதலாழ்தபசி மறறும் ஆபரணங்கள 
பரிதெலாதிக்கப்பட்ட தபலாது அைரி -
்டமிருந்து 107 சிம் கலார்டுகழ்ள அதி -
கலாரிகள மீடடுள்ளனர்.அத்து்டன் 
தபலாலி அழ்டயலா்ள அடழ்ட பிரதி -
கழ்ள பயன்படுத்தி தைறு நபர்க-

ளின் பபயர்களில சிம் கலார்டுகழ்ளப் 
பபறறுள்ளழம பதரியைந்துள்ளது.  
அைறழ்ற குற்றச் பெயலகளுக்குப் 
பயன்படுத்தி ைந்துள்ளழம பதரிய 
ைந்துள்ளதலாக பபலாலிெலார் பதரிவித்த-
னர்.

கடுகண்ணாவை பகுதியில் மண்சரிவு அபணாயம் 



112021 நவம்பர் 13 சனிக்கிழமை 13–11–2021

 1.1 இன்று என்்னால் சைர்ப்பிக்்கப்்படுவது சுதந்திர 
இலஙம்கயின் 76 ஆவது வரவுசசலவுத்திட்டைனாகும. 
இந்த வரவுசசலவுத்திட்டம அதிமைதகு ம்கனாட்டனா்பனாய 
ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்களது அரசனாங்கத்தி்னால் முன்மவக்-
்கப்்படும இரண்டனாவது வரவுசசலவுத்திட்டம என்்பது-
்டன் நிதி அமைசசர் என்்ற வம்கயில் எ்து ்கன்னி 
வரவுசசலவுத்திட்ட உமரயுைனாகும.

1.2 நனாம தறச்பனாழுது ்க்டந்து சசன்றுச்கனாணடி-
ருப்்பது ைனித நனா்கரீ்கத்தின் மி்கவும மவதம்மிக்்க 
்கனாலப்்பகுதிசயனான்றிம்யனாகும. இக்்கசப்்பனா் உண-
மையிம் உணர்ந்துச்கனாளள முடியனாதவர் எவரும 
இருப்்பனாசர் நனான் நிம்க்்கவில்மல. எவவனா்றனாயி-
னும, நனாம இந்த சவனால்மிக்்க ்கனாலத்திம் சவறறி்க-
ரைனா்க எதிர்ச்கனாளள மவணடியுளளது.

1.3 ச்பனாதுைக்்களின் நலனுக்்கனா்க சவனால்்கமள 
சவனாலனா்க எதிர்ச்கனாளளும வி்டயத்திம் நனான் 
முதலில் ்கறறுக்ச்கனாண்டது எ்து பூர்வீ்க இல்லைனா் 
சைதமுலம்யிலனாகும. சவனால்்களுக்கு 
அஞ்சுகின்்ற வரலனாறு ரனாஜ்பக்ஷ்களி்டத்தில் 
இருந்ததில்மல. 1936 இல் இலஙம்க-
யின் இரண்டனாவது அரச சட்ட சம்பயில் 
பிரதிநிதித்துவம வகித்த 'ருஹுணு 
சிங்கம' எ் அமழக்்கப்்பட்ட டி.எம. ரனாஜ-
்பக்ஷ அவர்்கமள முழு நனாடும அறிந்தி-
ருந்தது. அவர் எ்து தந்மதயின் மூத்த 
சம்கனாதரர் (ச்பரியப்்பனா) ஆவனார்.

1.4 1945 இல் எ்து தந்மத அரச 
சட்ட சம்பக்கு சதரிவனா்து ருஹுணு 
கிருவனாவின் அரசியல் ைனாற்றத்திற்கனா் 
திருப்புமும்யனா்க அமைந்தது. டி.ஏ. 
ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்கள எதிர்்கனாலத்துக்குரிய 
நனாடடுப்்பற்றனாளர் என்்பதம் ருஹுணு 
ைணணும ைக்்களும இன்றுவமர சனான்-
று்ப்கர்கின்்ற்ர்.

1.5 ரனாஜ்பக்ஷ அரசியல் ்பரம்பமர-
யில் இந்த நிமி்டமவமர மைலுசசியில் 
இருப்்பது இந்த அதியுயர் சம்பயிம் 
அலங்கரித்திருக்கின்்ற ச்கௌரவ பிர-
தைர் ைஹிந்த ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்களனா-
வனார். சுதந்திர இலஙம்கயின் மி்கவும 
சநடுக்்கடியனா் தசனாப்தைனா்க 2005 இல் 
இருந்து 2015 வமரயனா் 10 வரு்ட 
்கனாலம ்கனாணப்்பட்டது.

1.6 உலகில் எந்தசவனாரு நனாடடிலும 
அதி்கனாரத்திறகு வருகின்்ற அரசனாங்கத்தி-
்னால் நிம்றமவற்ற மவணடிய ச்கல ்க்ட-
மை்களும மூன்று பிரதனா் வி்டயங்களுக்-
குட்பட்டதனாகும. அமவயனாவ ,் மதசிய 
்பனாது்கனாப்பு, அபிவிருத்தி ைறறும சமூ்க 
நலன்புரி என்்ப்வனாகும. இந்த மூன்று 
முக்கிய ்க்டமை்கமளயும சை ்கனாலத்தில் 
நிம்றமவறறிய ஒமர தமலவர் ைஹிந்த 
ரனாஜ்பக்ஷ ச்னாதி்பதி அவர்்களனாவனார். அவ-
வனா்றனா் தமலவர் ஒருவரிம் உல்க 
அரசியல் வமர்ப்டத்தில் எமைனால் இலகுவனா்க ்கணடு-
ச்கனாளள முடியனாது.

1.7 எைது அரசியல் ்பயணத்தில் ைறறுசைனாரு 
அத்தியனாயம 2015 முதல் 2019 வமரயனா் ்கனாலப்-
்பகுதியனாகும. இக்்கனாலப்்பகுதியின் மூலம எைக்கு 
தண்டமண வழங்கப்்ப்டனாதிருப்பின் நனாம இவவளவு 
தூரம முதிர்சசி

அம்டந்திருக்்கைனாடம்டனாம. இருந்தம்பனாதிலும, அவ-
வனா்றனா் மவதம் மிக்்க நிம்வு்கமள எமைனா-
லும எைது அன்புக்குரிய ம்பனாரனாளி்களி்னாலும 
ை்றக்்க முடியனாது. மதனால்வியின் ம்பனாது அனு்பவிக்-
கின்்ற மவதம்்கள மீணடும சவறறிச்பறுகின்்ற 
நனாளில் எதிர்ப்பிம் சவளிப்்படுத்தும தனாக்குதலனா்க 
ைனாறுவது சனாதனாரண நம்டமும்றயனாகும. எவவனா்றனா-
யினும, அவவனாறு நி்கழவதறகு நனாம இ்டைளிக்்க-
வில்மல.

1.8 நல்லனாடசி ்கனாலத்தின் சவறுப்புமிக்்க அரசியல் 
மூலம தளர்ந்தும்பனா்கனாத நனாம ்கனாடடுமிரனாணடித்த -்
ைனா் அரசியல் சூழநிமலக்குள ஆசியனாவின் மி்க 
உன்்தைனா் அரசியல் சக்தியிம் உருவனாக்குைளவு 
நனாம மதரியமிக்்கவர்்களனா்க ைனாறிம்னாம. அதுமவ ஸ்ரீ-
லங்கனா ச்பனாதுச் முன்்ணியனாகும. எைது இப்புதிய 
்கடசி ஆரமபிக்்கப்்படடு 15 ைனாதங்கள ்க்டப்்பதறகுள 
முதலனாவது மதர்தலுக்கு மு்கஙச்கனாடுக்்க மவணடிய 
நிமல ஏற்பட்டது. அது 2018 ச்பப்ரவரி 10 ஆந் 
தி்கதி இ்டமச்பற்ற ைனா்கனாண சம்ப்கள மதர்தலனாகும.

1.9 அம்த்து எதிர்மு்கனாம்களிம்யும மதனால்வி-
யம்டயசசசய்து நனாம இத் மதர்தலில் ை்கத்தனா் சவற-
றியிம்ப் ச்பறம்றனாம. பின்்ர் ச்னாதி்பதித் மதர்தல் 
இ்டமச்பற்றது. அதுவமர இந்த நனாடடில் எந்தசவனாரு 
அரசியல் ்கடசிக்கும இல்லனாத ஒப்்பற்ற அரசியல் ்கனார-
ணி்கள மூன்று எமமி்டம ்கனாணப்்பட்டது. அதில் முத-
லனாவது, ைஹிந்த ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்களின் நி்கரற்ற அர-
சியல் தமலமைத்துவைனாகும. இரண்டனாவது, மி்கவும 
ஒழுங்கனா்க ்கட்டமைக்்கப்்பட்ட ஸ்ரீலங்கனா ச்பனாதுச் 
முன்்ணியனாகும. மூன்்றனாவது, ைக்்களி்னால் ச்பயர் 
குறிப்பி்டப்்பட்ட சவறறி மவட்பனாளசரனாருவர் எைது அர-
சியல் மு்கனாமிறகுள இருந்ததனாகும.

1.10 உளநனாடடு ைறறும சவளிநனாடடு சவனால்்கள 
்பலவறறுக்கு ைத்தியில் 2019 ச்னாதி்பதித் மதர்த-
லில் அதிமைதகு ச்னாதி்பதி ம்கனாட்டனா்பனாய ரனாஜ்பக்ஷ 
அவர்்கள அமைனா்க சவறறியீடடி்னார். அறு்பத்-
சதனான்்பது இலடசம ைக்்கள அதிமைதகு ம்கனாட்டனா்பனாய 
ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்களுக்கு வனாக்்களித்த்ர். அது ்பதின்-
மூன்று இலடசத்திம் விஞ்சிய அதி்கப்்படியனா் 
வனாக்கு்களின் மூலம கிம்டக்்கப்ச்பற்ற சரித்திர முக்கி-
யத்துவமவனாய்ந்த ைக்்கள ஆமணயனாகும.

1.11 ம்கனாட்டனா்பனாய ரனாஜ்பக்ஷ அவர்்களின் 
தமலமைத்துவத்தின் ை்கத்துவத்திம் மீணடும 
சனான்று்ப்கரும வம்கயில் ச்னாதி்பதித் மதர்தல் 
இ்டமச்பறறு 9 ைனாதங்களின் பின்்ர் 2020 ்பனாரனா-
ளுைன்்ற மதர்தலிலும வரலனாறறு முக்கியத்துவம 
வனாய்ந்த சவறறி கிம்டத்தது. இது எதிர்க்்கடசி்கமள 
நடுங்கச சசய்யுைளவு ைக்்கள வழஙகிய ்பதிலடியனா-
கும.

2. இந்த வரவுசசலவுத்திட்டம சைர்ப்பிக்்கப்்ப-
டுவது நனாம உல்களனாவிய ரீதியில் சநருக்்கடி்கள 
ஐந்துக்கு ைத்தியில் வனாழகின்்ற சந்தர்ப்்பசைனான்றி-
லனாகும.

2.1 முதலனாவது, உலகில் என்றுமில்லனாதவனாறு 
சமூ்க ைறறும ச்பனாருளனாதனார சநருக்்கடி்கள அதி்க-
ைனா்கக் ்கனாணப்்படுவதனாகும. அல்லது சசல்வந்தர்்கள 
ைறறும ்கம்பனி்கள சைன்மைலும சதனா்டர்ந்து சசல்-
வந்தர்்களனா்க இருக்்க, வறியவர்்கள சைன்மைலும 
வறியவர்்களனா்கமவ இருக்கும நிமலயனாகும.

2.2 இரண்டனாவது, நிமலயனா் அபிவிருத்தி 
இலக்கு்கமள அம்டந்து ச்கனாளகின்்ற முன்ம்ற-
்றம கும்றவம்டகின்்றமையனாகும. இது எமமைப் 

ம்பனான்்ற அபிவிருத்தி அம்டந்து வரும நனாடு்களுக்கு 
மி்கவும ்கடுமையனா்தனாகும.

2.3 அதி்களவு புவி சவப்்பைம்டவத்னால் அதி்க-
ரித்த சுற்றனா்டல் ம்பரி்டரனா்து, மூன்்றனாவது சநருக்்க-
டியனாகும. தறச்பனாழுது அபிவிருத்தியம்டந்த அல்லது 
அபிவிருத்தியம்டந்து வரும நனாடு என்்ற ்பனாகு்பனாடின்றி 
ச்பரும்பனாலனா் நனாடு்கள ்பல்மவறு்பட்ட இயறம்க 
அ்ர்த்தங்களுக்கு மு்கஙச்கனாடுக்்க மவணடியுளளது.

2.4 நனான்்கனாவது, சநருக்்கடியனா்து, வரலனாறறில் 
இதறகு முன்்ர் என்றுமில்லனாதவனாறு இருதரப்பு 
ைறறும ்பல்தரப்பு உதவி்கள வமரயறுக்்கப்்படடிருப்-
்பதனாகும. இதறகுக் ்கனாரணம அம்த்து சசல்வந்த 
நனாடு்களும தைது உளள்க சநருக்்கடி்கமளத் தீர்த்துக் 
ச்கனாளவதறகு விமச்ட முன்னுரிமை வழஙகியுளளமை-
யனாகும.

2.5 ஐந்தனாவது, சநருக்்கடியனா்து, ச்கனாம்றனா்னா-
வின் பின்்ர் ஏற்படடுளள 'புதிய சனாதனாரணநிமல' க்கு 

ஏற்ப த்கவமைக்்க மவணடியுளளமையனாகும. ்பயணத் 
தம்ட, வீடடிலிருந்து மவமல சசய்தல், ச்பனாருட்களின் 
விமலமயற்றம ைறறும உற்பத்தித் சதனாழிறறும்றயின் 
வமலயமைப்பு உல்களனாவிய ரீதியில் ்பனாதிக்்கப்்படடி-
ருக்கின்்றமை ம்பனான்்ற ்பல்மவறு சநருக்்கடி்களுக்கு 
நனாம சை்கனாலத்தில் மு்கஙச்கனாடுக்்க மவணடியுளளது.

2.6 இந்நிமலமையனா்து ்பல்மவறு நனாடு்களுக்கு 
்பல்மவறு வம்கயில் ்பனாதிப்பிம் ஏற்படுத்தியுளளது. 
உற்பத்திப் ச்பனாருளனாதனாரங்களில் ்கவ்ம சசலுத்-
துகின்்ற நனாடு்களின் ்பனாதிப்பு்டன் ஒப்பிடும்கயில் 
எமமைப் ம்பனான்்ற மசமவ்கள சனார்ந்த ச்பனாருளனாதனாரத்-
தில் ஈடு்படடுளள நனாடு்களுக்கு ஏற்படடுளள ்பனாதிப்பு 
அதி்கைனாகும.

2.7 இது உளநனாடடு ைறறும சவளிநனாடடு 
மசமவ்கமள வழஙகுவதன் மூலம எைக்கு கிம்டக்-
கும வருைனா்ம இழக்்கப்்படும சந்தர்;ப்்பசைனான்்றனா-
கும. இதன் விமளவனா்க, நனாடடுக்கும திம்றமசரிக்கும 
கிம்டக்கின்்ற வருைனா்மும இதறகு முன் என்றுமில்-
லனாதவனாறு கும்றவம்டந்துளளது. எைது ைதிப்பீடு்க-
ளின் அடிப்்பம்டயில் ரூ்பனா 200 பில்லியம் வி்ட 
அதி்கைனாகும.

2.8 நனாம வனாழந்து ச்கனாணடிருப்்பது ைக்்களின் 
வனாழவு, வனாழவனாதனாரங்கள, வருைனா் மூலங்கள 
ைறறும சதனாழிற ்பனாது்கனாப்பு என்்ப் சதனா்டர்்பனா் 
வரலனாறறில் மி்கவும சவனால் நிம்றந்த ்கனாலப்்பகுதியி-
லனாகும.

2.9 இவவனா்றனா் சவனால்்களுக்கு ைத்தியிலும 
எைது ச்பனாருளனாதனாரத்திம் மு்கனாமை சசய்வதறகு 
மதமவயனா் அம்த்து சக்தி்களும எமமி்டம இருப்்ப-
தனா்கவும அவறறிம் மிம்கப்்பதற்கனா் ஆற்றல்்கள 
இருப்்பதனா்கவும நனான் நமபுகின்ம்றன்.

3. எைது ்பலம
 எமமி்டமுளள ்பலம குறித்து இந்த உயர்சம்பக்கு 

சுருக்்கைனா்க வி்பரிப்்பதற்கனா் சந்தர்ப்்பைனா்க இதம் 
நனான் ்கருதுகின்ம்றன்.

3.1 துணிவுமிக்்க தமலமைத்துவமும அரசியல் ஸ்-
திரத்தன்மையும

இப்பிரனாந்தியத்தில் உயர்ந்த ச்நனாய்க அரசியல் 
ஸ்திரத்தன்மையு்டன் கூடிய நனாடு எைது நனா்டனாகும. 
ைக்்களி்னால் சதரிவு சசய்யப்்பட்ட நிம்றமவறறு அதி-
்கனாரமிக்்க ச்னாதி்பதிசயனாருவர் இருக்கின்்றனார். அந்த 
ச்னாதி்பதி மநர்மையனா ,் உறுதியனா் தீர்ைனா்சைடுக்-
கும, ஊழல், மைனாசடி ைறறும வீணவிமரயத்திம்

ஒழிக்கின்்ற எளிமையனா் தமலவரனாவனார். இது 
எைது எதிர்்கனால ்பயணத்திற்கனா் ை்ஆறுதல் என்-
்பது்டன் உந்துசக்தியுைனாகும. அமதம்பனான்று எைக்கு 
மூன்றிலிரணடு ்பனாரனாளுைன்்ற ச்பரும்பனாணமையும 
்கனாணப்்படுகின்்றது.

 இந்த ்பனாரனாளுைன்்றத்திறகு தமலமைத்துவத்மத 
வழஙகுவது ஆசியனாவின் மி்கவும முதிர்சசியுற்ற அர-
சியல் தமலவர் ச்கௌரவ பிரதைர் ைஹிந்த ரனாஜ்பக்ஷ 
அவர்்களனாவனார். அவர் இந்நனாடடுக்கு அதிவிமச்டைனா் 
்பணி்கமள புரிந்த தமலவரனாவனார்.

இதறகு மைலதி்கைனா்க, எைது நனாடு சுயனாதீ்ைனா் 
நீதித்தும்றயிம்யும விழுமியங்கமளக் ச்கனாண்ட 
அரசனாங்க மசமவமயயும ச்கனாணடுளளது. நீதித்-
தும்ற ைறறும அரசனாங்க மசமவ இரணடும இதறகு 
முன்்மரப் ம்பனான்்றல்லனாது இன்று நனாம ச்பருமைப்-
்ப்டக்கூடியதனா்க உளள .்

3.2 சர்வமதச தரத்திலனா் உட்கட்டமைப்பு வசதி்கள
உட்கட்டமைப்பு வசதி்கமளப் ச்பனாறுத்தவமர நனாம 

மி்கவும உயர்ந்த இ்டத்திலிருக்கின்ம்றனாம. தும்றமு-
்கங்கள, விைனா் நிமலயங்கள, சதனாமலத் சதனா்டர்பு 
வசதி்கள, அதிமவ்கப் ்பனாமத்கள, சநடுஞ்சனாமல்கள 
ைறறும மின்சனார வசதி்கள ம்பனான்்ற உட்கட்டமைப்பு 
வசதி்கள மி்கவும உயர்ந்த நிமலயில் ்கனாணப்்படுகின்-
்ற .் அமதம்பனான்று 100,000 கி.மீ ்பனாமதக் ்கருத்திட-
்டம ைறறும 5,000 ்பனாலங்கள நி்கழசசித்திட்டம என்்ப-

வறறினூ்டனா்க உ்ப்பனாமத வமலயமைப்பு்கள மைலும 
வலுப்்படுத்தப்்படடு முழு நனாடும ஒரு வமலயமைப்-
பின் கீழ ச்கனாணடுவரப்்படும. இத்னால் உளநனாடடு 
ைறறும சவளிநனாடடு முதலீட்டனாளர்்களுக்கு சர்வமதச 
தரம ச்கனாண்ட உட்கட்டமைப்பு வசதி்கமள வழஙகுவ-
தில் நனாம முன்்ணியில் தி்கழகின்ம்றனாம.

3.3 அணிமசரனா, நடபுரீதியனா் சர்வமதச உ்றவு்கள
எைது நடபுரீதியனா் இருதரப்பு ைறறும ்பல்தரப்பு 

இரனாஜதந்திர உ்றவு்கமள வரலனாறறில் என்றுமில்லனாத-
ளவு சி்றந்த மும்றயில் நனாம விரிவு்படுத்தியுளமளனாம. 
உல்க வஙகி, ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி, ஐமரனாப்பிய 
ஒன்றியம, யப்்பனான் சர்வமதச ஒத்துமழப்பு மு்கவ-
ரனாணமை, குமவட நிதியம, சர்வமதச அபிவிருத்திக்-
்கனா் ஒச்பக் அமைப்பு அத்து்டன் ஐக்கிய நனாடு்களு்டன் 
இமணந்து சசயற்படும மு்கவரனாணமை்கள ம்பனான்்ற 
அம்த்தும தறம்பனாது எமமு்டன் மி்க சநருக்்கைனா்க 
்பணியனாறறுகின்்ற .் இதறகு மைலதி்கைனா்க, அவசிய-

ைனா் மநரத்தில் எைது நனாடடுக்கு உ்ட்டியனா்க உதவுவ-
தறகு இந்நிறுவ்ங்கள தயனாரனா்க உளள் என்்பமத 
நனான் ச்கௌரவத்து்டன் நிம்வுகூறுகின்ம்றன்.

3.4 ஆமரனாக்கியமமிக்்க அறிவனார்ந்த ைனித வளம
நனாம அதிர்்ஷ;்டமிக்்கசதனாரு நனாடடில்; வனாழகின்-

ம்றனாம. எைது ைக்்கள ்பல்மதர்சசி்கமளக் ச்கனாண-
்டவர்்கள என்்பது்டன், ஆமரனாக்கியைனா ,் ்கற்ற-

றிந்த, அறிவனார்ந்த, ைரியனாமதமிக்்க ைறறும 
நன்றியுணர்வும்டயவர்்களனா்கவும இருக்கின்்ற்ர். 
இதன் ்கனாரணைனா்க ைனிதவள அபிவிருத்தியின் ைர-
புரீதியனா் மூலப்பிரைனாணைனா்க ்கருத்திற ச்கனாளளப்்ப-
்டனாத ்பணபு்கமள எைது ைனிதவளம ச்கனாணடுளளது 
என்்பமதத் சதரிவித்துக்ச்கனாளவதில் ச்பருமையம்ட-
கின்ம்றன். எ்மவ, எவவித சவனால்;்கமளயும எதிர்-
ச்கனாளவதறகு எமமி்டம வலிமையுளளது. ச்கனாவிட 
உல்களனாவிய ச்பருந்சதனாறறு ்கனாலப்்பகுதியிலுமகூ்ட 
உயர் உணர்தி்றன்மிக்்க ைனிதவளத்மதக் ச்கனாணடி-
ருக்்கமவணடிய முக்கியத்துவத்மத நனாம நம்டமும்ற 
ரீதியனா்க எதிர்ச்கனாணம்டனாம. ஆம்கயி்னால், அம்வ-
ருக்கும மதமவயனா் உ்ட்டி ்பரனாைரிப்பிம் வழங-
குவதற்கனா் வனாய்ப்பிம் நனாம ச்பறறிருக்கிம்றனாம;.

3.5 சுற்றனா்டமல மநசிக்கும ஒரு மதசம
எமமைப்ம்பனான்று சுற்றனா்டமல மநசிக்கின்்ற 

மவச்றனாரு சமூ்கம இருக்்கமுடியனாது. 2,500 வரு-
்டங்களுக்கு முன்்ர் எழுதப்்பட்ட நனா்கரீ்கம முழு-
வதிலும அதற்கனா் ம்பனாதிய சனான்று்களுளள .் 
இலஙம்கயின் நிலத்மதனாற்றைனா்து வ்ங்கள, ஈரநி-
லங்கள, விவசனாயக் ்கனாணி்கள, ்கமரமயனாரம ைறறும 
்க்டல்சனார் அமைப்பு்கமளக் ச்கனாணடு சசழிப்புமிக்்கதனா-
்கத் தி்கழகின்்றது.

அதன் தன்மையும ்பரம்பலும ்கனாலநிமல, புவியிய-
லமைப்பு ைறறும ைணவம்க்கள என்்பவறறில் தஙகி-
யுளளது. தனாழநில ைமழக்்கனாடு்கள ்பவளப்்பனாம்ற்கள 
ம்பனான்்ற எைது நனாடடின் உயிர்்பல்வம்கமை சசழிப்-
புமிக்்க உயிரியல் சூழல் அமைப்பு ச்பௌதீ்க ரீதியனா்க 
வமரயறுக்்கப்்பட்ட புவியியல் பிரமதசங்களுக்குள ைட-
டுப்்படுத்தப்்படடுளள .்

3.6 நிமலச்ப்றத்தக்்க ச்பனாருளனாதனாரத்தின் சதனாமல-
மநனாக்கு

சூழல் ைறறும அபிவிருத்தி ஆகிய இரணடும 
முரண்படுகின்்ற இருதும்ற்கள என்்பமத ்க்டந்த ்கனாலப் 
ச்பனாருளம்கனா்டலனாகும. ஆ்னாலும இரணடும ஒன்று 
ைறச்றனாணடுக்கு நன்மை்பயக்கும விதத்தில் ஒருங-
கிமணக்்கப்்ப்டக்கூடிய் என்்பமத ஒடடுசைனாத்த 
உல்கமும இன்று நமபுகின்்றது. நிமலச்ப்றத்தக்்க 
அபிவிருத்தியின் மநனாக்கில் உல்கம ந்கர்ந்துச்கனாண-
டிருக்கின்்ற மவமளயில் சசழிப்புமிக்்க இயறம்க 
வளங்கமளயும உயிர்்பல்வம்கமை மும்றமைமய-
யும ச்கனாண்ட எைது ்பனாரம்பரியத்மத நனாம ம்பணிக்-
்கனாக்்க மவணடும. எைது நனாடடின் ஒடடுசைனாத்த ச்பனாரு-
ளனாதனார அபிவிருத்தி உ்பனாயங்களும சூழல் ைறறும 
அபிவிருத்தி ஆகியவறறில் முரண்படுகின்்ற குறிக்-
ம்கனாள்கமள உ்கப்்பனா் விதத்தில் மு்கனாமை சசய்வத-
னூ்டனா்கத் தூண்டப்்படடுளள் என்்பமத இஙகு நனான் 
பிர்க்ட்ப்்படுத்துகின்ம்றன். 'சுபீடசத்தின் மநனாக்கு' அர-
சனாங்கத்தின் ச்கனாளம்கப் பிர்க்ட்த்தினூ்டனா்க ்பசுமைப் 
ச்பனாருளனாதனாரசைனான்றிம் ்கடடிசயழுப்புவதற்கனா் 
நி்கழசசித்திட்டத்திம் நனாம ஏற்க்மவ பிர்க்ட்ப்்ப-

டுத்தியுளமளனாம. 2022 வரு்டத்திற்கனா் வரவுசசல-
வுத்திட்டைனா்து இவசவணணக்்கரு ்பறறிய நீடிப்-
ச்பனான்ம்றயனாகும.

3.7 மதசிய ்பனாது்கனாப்புக்்கனா் முன்னுரிமை
 சைனாதனா்த்திம்யும மதசிய 

்பனாது்கனாப்பிம்யும இலஙம்கயில் 
நனாம உறுதியனா்க ஒருஙகிமணத்திருக்-
கின்ம்றனாம. நனாடடில் தீவிரவனாதத்திற-
கும; ்பயங்கரவனாதத்திறகும; இனி -
மைலும இ்டமில்மல. இன்று எைது 
நனாடு உலகிலுளள மி்கவும சைனாதனா-
்ம மிக்்க உறுதியனா் நனாடு்களில் 
ஒன்்றனா்க விளஙகுகின்்றது. ்பயங்க-
ரவனாதம மதனாற்கடிக்்கப்்பட்ட பின்்ர் 
சைனாதனா்த்தின் நன்மை்கருதி நனாம 
தறம்பனாது அறுவம்ட சசய்கின்-
ம்றனாம.

பிளமள்களுக்்கனா் சி்றந்த எதிர்-
்கனாலசைனான்றிம்க் ்கடடிசயழுப்-
புவதற்கனா் இயலுமைமய நனாம 
ச்கனாணடுளமளனாம. எவவனா்றனாயி-
னும, உல்களவிலனா் சில அசசுறுத்-
தல்்கமள நனாம எதிர்ச்கனாளள மவண-
டியுளளதம் அவதனா்த்;;;தில் 
ச்கனாணடுளமளனாம. அத்தம்கய அச-
சுறுத்தல்்களிலிருந்து ்பனாது்கனாக்்கப்-
்படுவதும; மதசிய ்பனாது்கனாப்பிம் 
உறுதி சசய்வதும எைது முதறச்பனா-
றுப்பு எ் நனாம ்கருதுகின்ம்றனாம.

சுதந்திரத்தி்தும; சுபீடசத்தி் -
தும அடித்தளைனா்கவுளள மதசிய 
்பனாது்கனாப்பிற்கனா் எைது ச்பனாறுப்பு-
்டமையிலிருந்து நனாம வில்கைனாட-
ம்டனாம. மதசிய ்பனாது்கனாப்பிம ,் ைக்-
்களின் அபிலனாமச்களுக்கு 
ஏற்றவிதத்தில் ்கனாணப்்படுகின்்ற 
அம்த்மதயும உளள்டக்கிய 
பூரண ்பனாது்கனாப்்பனா்க ைனாறறுவதறகு 
எைக்கு இயலுைனா்கவுளளது. இதற-
்கனா்க ச்பனாதுைக்்களி்டமிருந்து அளவு-
்க்டந்த ஆதரவுளளது. எ்மவ, நனாம 

நனாடடில் இ் ஐக்கியத்திம்யும, அரசியல் ைறறும 
ச்பனாருளனாதனார உறுதிப்்பனாடடிம்யும சி்றப்்பனா்க வலுப்-
்படுத்தி ்பயங்கரவனாதத்மத இல்லனாசதனாழித்து தீவிரவனா-
தத்மத முறியடித்துளமளனாம என்்பதம் அறிவிப்்ப-
தில் ைகிழசசியம்டகின்ம்றன்.

3.8 தடுப்பூசி வழஙகுவதில் முன்்ணியில்
எைது அரசனாங்கைனா்து 2020 மை ைனாதத்திலி-

ருந்து ச்கனாவிட உல்களனாவிய மநனாய்த்சதனாறறுப் 
்பரவமல தடுப்்பதறகு ்கடுமையனா் வழிமும்ற்கமள 
முன்ச்டுக்்கமவணடியிருந்தது. எைது ைக்்கமளப் 
்பனாது்கனாப்்பதற்கனா்க நனாடம்ட முழுமையனா்க மு்டக்குவதற-
கும நனாம ந்டவடிக்ம்க எடுத்திருந்மதனாம.

நனாடு பூரனா்கவும ்பயணத்தம்ட்கள விதிக்்கப்்பட்ட 
அமதமவமள, பிரமதசங்கமளத் தனிமைப்்படுத்தலும 
அமுல்்படுத்தப்்பட்டது. மூன்்றனாவது அமலயின்ம்பனாது 
மநனாய்த்சதனாறறிம்த் தடுப்்பதறகு சு்கனாதனார ஒழுஙகு-
விதி்கமள அமுல்்படுத்தல் தீவிரப்்படுத்தப்்பட்டது.

நனாம நனாடுமுழுவதும ச்கனாவிட சிகிசமச மையங்க-
மளயும; அதற்கனா் வசதி வழங்கல்்கமளயும வலுப்-
்படுத்திம்னாம. தடுப்பூசி வழங்கல் நி்கழசசித்திட்டத்தின் 
மூலம விமச்டைனா்க அதி்க ஆ்பத்துமிக்்க பிரமதசங்க-
ளிலும உயர் ஆ்பத்து மிக்்க குடித்சதனாம்கயிம்யும 
மநனாய் எதிர்ப்புக்குட்படுத்துவது சதனா்டர்பில் ்கவ்ம 
சசலுத்தப்்பட்டது. உல்களனாவிய மநனாய்த்சதனாறறி்னால் 
மதனாறறுவிக்்கப்்பட்ட சு்கனாதனார ைறறும; ச்பனாருளனாதனார 
சவனால்்களுக்கு ்பதிலிறுத்துவதற்கனா் வளங்கமள 
திரடடிக் ச்கனாளவதற்கனா் ந்டவடிக்ம்கயிம்த் துரிதப்-
்படுத்துவதறகு அரசனாங்கம ்பல்மவறு தரப்பி்ரு்டனும 
இமணந்து ்பணியனாறறியது. ஏ்றத்தனாள அமர மில்-
லியன் ைக்்கமள சதனாறறுமநனாயிலிருந்து ்கனாப்்பதறகு 
எைக்கு இயலுைனா்க இருந்தது.

நனாமை சசனால்மல சசயலில் ்கனாடடிய அரசனாங்க-
சைனான்்றனாமவனாம. இன்று நனாம தடுப்பூசி இலக்கு்கமள 
எய்தியுளமளனாம. எ்மவதனான் 'ஆசியனாவில் தடுப்பூசி-
மயறறிய மதசம' என்்ற ச்பருமையு்டன் விளஙகுகின்-
ம்றனாம. தடுப்பூசி நி்கழசசித்திட்டத்திறகு தமலமைத்துவம 
வழஙகியமைக்்கனா்க அதிமைதகு ச்னாதி்பதி அவர்்க-
ளுக்கு நனாம விமச்ட ச்கௌரவத்மதயும நன்றிமயயும 
சசலுத்த மவணடியவர்்களனா்க இருக்கின்ம்றனாம.

3.9 ச்கனாவிடடிம்த் மதனாற்கடித்து ்பணிக்குத் திரும-
புதல்

ச்கனாவிட மநனாய்த்சதனாறறிலிருந்து எைது நனாடம்டக் 
்கனாப்்பதன் மூலம தனித்துவைனா் அனுகூலத்திம் 
எய்துவதறகு எைக்கு இயலுைனா்க இருந்தது. எைது 
ைக்்களின் வனாழமவ புத்துயிரளிப்்பதறகும சுறறுலனாத்-
தும்ற உளள்டங்களனா்க ச்பனாருளனாதனாரத்தின் முக்கிய 
தும்ற்கமள மீடச்டடுப்்பதறகும எைக்கு இயலுைனா்கவி-
ருந்தது. மைலும பிரனாந்தியத்தில் மவறு நனாடு்களுக்கும 
முன்்ர் ச்கனாம்றனா்னாவுக்குப் பிந்திய ச்பனாருளனாதனார 
மீடசிசயனான்றுக்்கனா்க முன்்ணியிற சசல்வதறகு இது 
எைக்கு வலிமைமயத் தந்துளளது. ைக்்களின் அதி்க 
எணணிக்ம்கயனாம்னார் அவர்்களது வழமையனா் 
வனாழக்ம்க மும்றக்கு திருமபுகின்்ற்ர். அவர்்கள தனாம 
்பணியனாறறும இ்டங்களுக்கு ்பயணிக்கின்்ற்ர். வரு-
ைனா்ம உமழக்கும வழி்கள தி்றக்்கப்்படடுளள .் ைக்்க-
ளின் வனாழக்ம்க இயல்பு நிமலக்குத் திருமபியுளளது. 
எ்மவதனான் எைது நனாடு மீணடுசைனாருமும்ற ்பணி-
யனாறறுமி்டசைனான்்றனா்க உருசவடுக்கின்்றது.

3.10 உளநனாடடு சதனாழில்முயறசியிம் வலுப்்ப-
டுத்தல்

ச்கனாவிட சதனாறறு ்கனாலப்்பகுதியில் எமமைக் ்கவனிப்-
்பதறகு முன்்ணியிலிருந்த ைருத்துவர்்கள, ்பனாது்கனாப்-
புப் ்பம்டயி்ர்; ைறறும அரச ஊழியர்்கள இன்றும 
எம ்கணமுன் மதனான்றுகின்்ற்ர். எைக்குத் சதளிவனா-
்கத் சதன்்ப்டவில்மலயனாயினும இன்னுசைனாரு அணி-
யி்ரும எைக்குப் பின் ்பக்்க்பலைனா்க நின்்ற்ர். அவர்-
்கள எைது வர்த்த்க சமூ்கத்தி்ரனாவர். அவர்்கள தைது 
ஊழியர்்கமள சதனாழிலிருந்து சவளிமயற்றவில்மல. 
சனாத்தியைனா் எல்லனாவழி்களிலும உற்பத்தி ந்டவ-
டிக்ம்க்கமள முன்ச்டுத்தல் மூலம அத்தியவசிய 
மசமவ்களிம் ைக்்களுக்கு வழஙகுவதறகு ஆதரவ-
ளித்த்ர்.

ஏறறுைதி சதனாழிறறும்ற்களும அவறறின் மதசிய 
ச்பனாறுப்பு்டமையிம் நிம்றமவறறி .் இது வர்த்-
த்க மீதியிம் மு்கனாமைசசய்வதறகு உதவியது. 
சனாத்தியைனா் ஒவசவனாரு வழியிலும எைது வர்த்த்க 
சமூ்கத்திறகு நனாம அவசியைனா் மசமவ்கமள வழங-
கியது்டன் அவறம்ற நனாடடின் இன்றியமையனாத தும்ற-
்களனாக்கிம்னாம. இந்தவம்கயில், எைது அரசனாங்கம 
அவர்்களுக்ச்க் சனாத்தியைனா் அம்த்து வசதி்கமள-
யும வழஙகுவதறகு தீர்ைனானித்துளளது.

இவவனாறு, எைக்குள ைம்றந்திருக்கும அத்தம்கய 
வலிமை்கள ்பலவறம்ற இ்ங்கனாணக் கூடியதனா்கவுள-
ளது. எனினும, இமவ்பறறி மைலும நனான் வி்பரைனா்க 
சதளிவு்படுத்த விரும்பவில்மல.

4. எைக்கு முன்னுளள சவனால்்கள
 துரதிஷ்டவசைனா்க எைது அபிவிருத்தி ்பயணத்திறகு 

தம்டமயற்படுத்தக்கூடிய ்பல இம்டயூறு்களும சவனால்-
்களும ்கனாணப்்படுகின்்ற .் அவறம்ற நனாம சவனால்்க-
ளனா்க எடுத்துக் ்கனாடடுவதில் எவவித தவறும இல்மல-
சய் நனான் நமபுகின்ம்றன். இச;சவனால்்கள ்பறறி 
இசசம்பக்கு சதரியப்்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்-
திம் நனாம கும்றத்து ைதிப்பி்டவுமில்மல. ஆதலனால் 
இசசவனால்்கள ்பறறி சுருக்்கைனா்க குறிப்பி்ட விமளகின்-
ம்றன்.

4.1 சர்வமதச ம்பனாமதப்ச்பனாருள ைனாபியனா
 சர்வமதச ம்பனாமதப்ச்பனாருள ்க்டத்தலில் இலஙம்க-

யிம் ஈடு்படுத்துவதற்கனா் முயறசிமய அம்த்து 
சவனால்்களுக்கும முன்்ணியில் ்கனாணப்்படுகின்்றது. 
இது மி்கவும ஆ்பத்தனா் நிமலமையனாகும. எைது 
நனாடம்டப் ச்பனாறுப்ம்பற்கவுளள இமளஞர்்கமள இத்து-
யரத்தின் முக்கிய இலக்்கனாகும. ச்னாதி்பதி, முற்பம்ட-
்கள ைறறும ச்பனாலிஸ் உளள்டங்களனா்க ஒடடுசைனாத்த 
அரச இயந்திரமும சர்வமதச ம்பனாமதப் ச்பனாருள ைனாவி-
யனாவுக்ச்கதிரனா்க துணிசசலனா்க ம்பனாரனாடிவருகின்்றது. 
அதற்கனா்க நனாம அவர்்களுக்கு நன்றிகூ்றமவணடும. 
ம்பனாமதப்ச்பனாருள ்க்டத்தலுக்ச்கதிரனா் ம்பனாரனாட்டத்தில் 
அணமைக் ்கனாலங்களில் தீர்க்்கைனா் ந்டவடிக்ம்க்கள 
மைறச்கனாண்டவனாறு இலஙம்க சர்வமதச அஙகீ்கனாரத்தி-
ம்ப் ச்பறறுளளது.

4.2 மைனாசடியனா் வியனா்பனார சதனாழிற்பனாடு்கள
 விமச்ட ்கவ்ம; சசலுத்தப்்ப்டமவணடிய ைறறு-

சைனாரு தீவிர பிரசசிம் சட்டத்திறகுப் பு்றம்பனா் 
இலனா்பங்கமள நனாடுகின்்ற தனிப்்பட்டவர்்களி்தும 
நிறுவ்ங்களி்தும மைனாசடியனா் வியனா்பனார ந்டவ-
டிக்ம்க்களுக்கூ்டனா்க இந்நனாடடுைக்்களின் வனாழக்ம்க 
மீதனா் தனாக்்கைனாகும. விமச்டைனா்க ச்பனாருட்கமளப் 
்பதுக்்கல்;, சசயறம்கயனா் ச்பனாருட தடடுப்்பனாடடிம் 
ஏற்படுத்தல், உயர் விமல்கள ஊ்டனா்க ்கறுப்புச சந்மத-
யிம் மதனாறறுவித்தல் என்்ப் ்கனாலத்திறகுக் ்கனாலம 
இந்நனாடடு ைக்்களி்னால்

மு்கஙச்கனாடுக்்கப்்படுகின்்ற துயரங்களனாகும. அத்-
தம்கய நியனாயைற்ற வர்த்த்கர்்களுக்ச்கதிரனா் எைது 
ம்பனாரனாட்டம இன்னும முறறுப் ச்ப்றவில்மல.

அவவனா்றனா் சந்தர்ப்்பங்களில், ைக்்கள சனார்பில் 
உ்பனாயமும்ற்கள பின்்ம்டவுக்குட்பட்டமை உண-
மையனாயினும, இதம் ்பலவீ்சைனான்்றனா்கக் 
்கனாணமவண்டனாசை் உங்கமள நனான் ம்கடடுக் 
ச்கனாளகின்ம்றன். இதறகு நிரந்தர தீர்சவனான்றிம் 
உருவனாக்குவதறகு ைறுசீரமைப்பு்கமள அறிமு்கப்்ப-
டுத்துவதினூ்டனா்க சிறிய ைறறும நடுத்தரளவிலனா் 
சதனாழில்முயறசி்களு்டன் இமணந்து தனியனார் 
தும்றயிம்ப் ம்பனான்று ம்பனாடடிச சந்மதயில் நிறு-
வ்த்தும்றயின் ஏ்கம்பனா்கத்திம் ைனாறறியமைத்து 
சுதந்திரைனா் சந்மத நிமலமைசயனான்றிம் உறு-
திப்்படுத்துவதறகு நனாம ந்டவடிக்ம்க எடுத்துளமளனாம.

4.3 நனாடடுக்குத் தீஙகுவிமளவிக்கும சக்தி்கள
அமதம்பனான்று சமூ்க சசயற்பனாட்டனாளர்்களனா்க 

இ்ங்கனாடடிக் ச்கனாளகின்்ற சவளிநனாடடுச சக்தி்க-
ளின் மு்கவர்்கள எைது சமூ்கத்தின்மீது மி்கப்ச்ப-
ரிய தனாக்்கத்திம் ஏற்படுத்திவருகின்்ற்ர். இன்-
னுசைனாரு்படி மைல்சசன்று, இன்று அத்தம்கய 
ச்பயரளவிலனா் சசயற்பனாட்டளர்்கள உறுதியனா்தும 
ைக்்களசனார் அரசனாங்கங்கமளயும ்கவிழத்துவி்ட 
முடியுைனா்வர்களனா்க மதனாற்றம ச்பறறுளள்ர். அர-
சனாங்கம ைனாத்திரம இதம் மு்கனாமை சசய்வது சனாத்-
தியைற்றதனாகும. எ்மவ, ச்பனாறுப்புளள குடிைக்்கள 
என்்றவம்கயில், இந்நிமலமை்பறறி விழிப்்பனா்க 
இருக்குைனாறு இந்நனாடடின் குடிைக்்கள அம்வருக்-
கும அமழப்பு விடுக்கின்ம்றன்.

4.4 ச்பனாதுவனா் உல்களனாவிய சவனால்்கள
 உலகிலுளள அமந்கைனா் நனாடு்கள எதிர்ச்கனாளளு-

கின்்ற ்பல சவனால்்கமள விதிவிலக்கின்றி நனாமும எதிர்-
ச்கனாளள மவணடியுளளது. உணவு உற்பத்திச சஙகிலிக்-
்கனா் இம்டயூறு்கள, ்கனாலநிமல ைனாற்றம, இயறம்க 
ம்பர்ர்த்தங்கள, சக்தி சநருக்்கடி்கள உளள்க ரீதியனா்க 
்கடடுப்்படுத்த முடியனாத ்கனாரணி்களின் விமளவனா்க 
ச்பனாருட்களின் விமல்களில் தளம்பல்்கள என்்ப் 
ச்பனாதுவனா்மவயனா்கத் மதனாற்றம ச்பறறுளள .் 
இமவ உளநனாடடு வழிவம்க்களில் ைனாத்திரம தீர்க்்கப்-
்ப்ட முடியனாதமவயனாகும. இமவ சர்வமதச ஒத்துமழப்-
பிம்யும மவணடிநிறகின்்ற .் உளநனாடடு ைறறும 
சர்வமதச தமலயீடு்கள தறச்பனாழுது இ்டமச்பறறுவரு-
கின்்ற .் நனாம இவவமணத்துத் தரப்பி்ர்்களு்டனும 
்பங்கனாளர்்களனா்கவிருத்தல் மவணடும.

(12 ஆம ்பக்்கம ்பனார்க்்க)

பட்ஜட
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நல்லனாடசி ்கனாலத்தின் சவறுப்புமிக்்க அரசியல் மூலம தளர்ந்து 
ம்பனா்கனாத நனாம ்கனாடடுமிரனாணடித்த்ைனா் அரசியல் சூழநிமலக்-

குள ஆசியனாவின் மி்க உன்்தைனா் அரசியல் சக்தியிம் 
உருவனாக்குைளவு மதரியமிக்்கவர்்களனா்க ைனாறிம்னாம. 

அதுமவ ஸ்ரீலங்கனா ச்பனாதுச் முன்்ணியனாகும  
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4.5 அதிகரிக்கும வாழக்மகச் சசலவு ்பற்றிய 
சவாலகள்

 நீண்டகாலைாக ச்பாருடகள் ைற்றும   சசமவ-
களின் விமலகளில ச�ா்டர்ச்சியான �ளம்பலகள் 
்பற்றி நாம ச்பசியுள்சளாம. ஆயினும, ஒவசவாரு 
அரசாஙகமும இறுதித் தீர்விமனப் ச்பற்றுத் �ருவ-
�ற்கு �வறியுள்ளன. அ�மன நாம சநர்மையு்டன் 
ஏற்றுக்சகாள்ளசவணடும. சநம�யில விமலகள் 
ைற்றும அளவுகளில அத்�மகய �ளம்பலகள் ஏன் 
காணப்்படுகின்்றன என நாம வினவசவணடும. 
நுகர்வு வடிவஙகளின் ைாற்்றலகள், உற்்பத்தி விமள-
வுகளில அதிகரிப்பு ச்பா�ாமை நவீன ச�ாழிலநுட-
்பத்ம� பின்்பற்றுவ�ற்கு இயலாமை ச்பாக்குவரத்-
துச் சசய�ல ைற்றும களஞ்சியப்்படுத்�லு்டனான 
பிரச்சமனகள், இம்டத்�ரகர்களின் சசலவாக்கு, உற்-
்பத்திச் சஙகிலியினுள் சசமமையான �ரவுகமளப் 
்பரப்்பாமை என்்பன ச்பாருடகளின் விமல அதிகரிப்-
புக்கு ்பஙகளித்துள்ளன.

4.6 வழக்சகாழிந� ச்பாருளா�ாரக் கருவிகள்   
சனத்ச�ாமக வளர்ச்சியு்டன் சைாந�ரைான �யா-

ரிப்புத் தும்றகளில ச்பாதிய வளர்ச்சிசயான்றிமன 
அம்டவ�ற்கு எைக்கு இயலாதிருக்கின்்றது. இநநி-
மலமைகமள சரியாகப் புரிநது சகாள்ளாது ைரபு-
சார்ந� கருவிகளிலிருநது சநம� விமலகமளயும 
நிரம்பலகமளயும கடடுப்்படுத்துவ�ற்கான முயற்சி-
கள் �விர்க்கமுடியா� வி�த்தில விைர்சிக்கப்்படும. 
ச்பாருடகள் ைற்றும சசமவகளின் விமலகமளக் 
கடடுப்்படுத்துவ�ற்கு ைரபுசார்ந� கருவிகள் ச்பா�ா-
துள்ளது என்்பது எைது நமபிக்மகயாகும. இ�னா-
சலசய அணமை காலத்தில எைது அரசாஙகமும 
வர்த்�ைானி அறிவித்�லகமள அச்சிடுவது ச�ா்டர்-
பில ்பலசவறு விைர்சனஙகளுக்கு உள்ளாகியிருந-
�து. அச�ச்பான்று விமலயிமனயும நிரம்பமலயும 
கடடுப்்படுத்துவ�ற்குப் ்பயன்்படுத்�ப்்பட்ட வழிமும்ற-
களில சிலவும நிச்சயைற்்ற ஐயப்்பாடுகமள ச�ாற்று-
வித்�ன.   

உற்்பத்தியிமன அதிகரித்�ல �யாரிப்்பாளர்கமள 
ச்பாதியளவு ஊக்குவித்�ல, வழஙகல சஙகிலி 
்பற்றிய சரியான �கவலகமளப் ்பரப்பு�ல அத்து்டன் 
விஞ்்ான ரீதியான மும்றகமளப் பின்்பற்றி தீர்ைா-
னஙகமள சைற்சகாள்ளாமை ச்பான்்றவற்றுக்காக 
அரசாஙகம அதிகளவு விைர்சனத்துக்குள்ளானது. 
ஆ�லால நாம �ற்ச்பாது இருடடில துளாவுவம� 
நிறுத்திக்சகாள்ள சவணடும.   

ச்பாருடகள் ்பற்்றாக்கும்ற, இ்றக்குைதி வமரயம்ற-
கமள விதித்�ல, இ்றக்குைதிகள் மீது முற்்றாகத்   �ங-
கியிருத்�ல, ரூ்பா ைதிப்பிழத்�ல அத்து்டன் �யாரிப்-
்பாளர்கமள ச்பாதியளவு ஊக்குவிக்கத் �வறியமை 
என்்பன விமல அதிகரிப்பிற்கான காரணஙகள் 
என்்ப�மனயும நாம ஏற்றுக் சகாள்ள சவணடும. 
எனசவ, ச்பாருடகள் ைற்றும சசமவகள் சநம�க-
ளின் ச்பாக்கிமனக் கடடுப்்படுத்துவ�ற்கு கிம்டக்கப்-
ச்பறுகின்்ற தீர்வுகள் நீண்டகாலத்திற்காக இருக்க 
சவணடும என்்ப�மன கட்டாயம புரிநது சகாள்ள-
சவணடும.   

4.7 வர்த்�கப் ச்பாருளா�ாரத்தில அதிகளவு 
கவனம சசலுத்து�ல   

�ற்ச்பாது எைது ச்பாருளா�ாரைானது வர்த்�க 
சசமவப் ச்பாருளா�ாரத்திற்கு அதிகசார்பிமனக் 
சகாண்ட ச்பாருளா�ாரைாகக் காணப்்படுகின்்றது. 
இநநிமலமை நிமலச்ப்றான�ன்று. இது சவால மிக்-
க�ானது. எைது ச்பாருளா�ாரத்திமன முன்சனற்்றை-
ம்டந� வர்த்�கப் ச்பாருளா�ாரைாக ைாற்றுகின்்ற திட-
்டசைான்றிமன சநாக்கி நாம நகர சவணடியுள்ளது. 
அது நவீன ையைாக்கப்்பட்ட புத்�ாக்கஙகளு்டன் 
கூடிய 'சுபீடசத்தின் சநாக்கு' சகாள்மகத் திட்டத்தின் 
மீது கடடிசயழுப்்பப்்படுவ�ற்கு நா்டப்்படுகின்்ற ச்பாரு-
ளா�ாரைாக இருத்�ல சவணடும  .   

 மிகச் சிறிய (Micro) உற்்பத்தியாளரி்டமிருநது 
சிறிய, நடுத்�ர ைற்றும ்பாரியளவிலான உற்்பத்தி-
யாளருக்கு �ைது ்பணிகமள நிம்றசவற்றுவ�ற்கு 
இம்டத்�்டஙகளற்்ற வசதிகமள வழஙகுகின்்ற 
ச்பாருளா�ார மும்றமைசயான்றிமன நாம உரு-
வாக்க சவணடியுள்ளது. இது ைரபு சார்ந� சட்டங-
கள் ைற்றும ஒழுஙகுவிதிகளில ைாற்்றசைான்றுக்கு 
அமழப்பு விடுக்கின்்றது. �கவல ைற்றும ச�ா்டர்்பா-
்டல வழிமும்றகள் விரிவு்படுத்�ப்்ப்ட சவணடும. ஒட-
டுசைாத்� அரசாஙக சசமவயும உற்்பத்திப் ச்பாருளா-
�ார சசயன்மும்றயின் வசதிப்்படுத்துநராக இருக்க 
சவணடும.   

4.8 சவளிநாடடுச் சசலாவணி சம்பாத்தியம 
ச�ா்டர்்பான சவாலகள்   

எைது சவளிநாடடு ஒதுக்குகள், சவளிநாடடுச் 
சசலாவணி வீ�த்திமன முகாமை சசய�ல அத்து-
்டன், நாடடின்   �ற்ச்பாம�ய ்படுக்டன் சநருக்கடி 
என்்பன ்பற்றிக் கலநதுமரயாடுவது மிகவும முக்கிய-
ைானச�ன நான் கருதுகின்ச்றன். அரசாஙகம என்்ற 
வமகயில, எைது சவளிநாடடு ஒதுக்குகள் சவாலக-
ளுக்குட்படுவ�மனயும, அ�ன் மூலம சவளிநாடடுச் 
சசலாவணிப் ்பயன்்பாடடில சில வமரயம்றகமள 
விதிக்க சவணடிய நிமலயும ஏற்்பட்டது என்்ப�மன-
யும நாம ஏற்றுக் சகாள்கின்ச்றாம.   

சுற்றுலாத்தும்றயிலிருநது ஏ்றத்�ாள ஐ.அ.ச்டா-
லர் 5 பிலலியன் சகாண்ட வரு்டாந� வருவாயகள் 
க்டந� இரணடு வரு்டஙகளாக அலலது இதுவமர-
யிலும நாடடுக்குக் கிம்டக்கவிலமல. ச்பாதுைான 
சவளிநாடடு சநரடி மு�லீடுகள் நாடடினுள் உடசச-
லுத்�ப்்ப்டவிலமல. சவளிநாடடு ச�ாழில மூலம 
எைது ைக்கள் ச்பற்றுக் சகாண்ட வருைானம வமரய-
றுக்கப்்படடுள்ளது. உள்நாடடில வருைானமீடடுகின்்ற 
்பல வழிகளும வீழச்சியம்டநதுள்ளன.   

இவவாறு ஏற்றுைதி வருைானம ைற்றும இ்றக்கு-
ைதிச் சசலவினஙகளுக்கிம்டயில நாடடின் ச�சிய 
சநருக்கடிகமளவி்ட ்பல �சாப்�ஙகளாக தீர்  க்கப்்ப-
்டாதுள்ளது்டன் ச்பாருளா�ாரமும சநருக்கடிகளுக்கு 
உள்ளாகியுள்ளது. 2018 வமரயான ஒரு �சாப்�த்-
திற்குள் சுற்றுலா வருைானம அதிகரித்�மை, சவளி-
நாடடு சவமலவாயப்புகளின் மூலம எைது நாடடு 
ைக்கள் சம்பாதித்து வழஙகிய உயர்ந� சவளிநாடடுச்  
சசலாவணி, குறிப்்பாக ஆம்ட ைற்றும ச�யிமல ஏற்-
றுைதியின் மூலம ச்பற்்ற சவளிநாடடுச் சசலாவணி 
மூலம ஏற்றுைதி சசலவினத்திமனச் சசலுத்தியது-
்டன் ைாத்திரைன்றி அபிவிருத்தியம்டந� நடுத்�ரவரு-
ைான நாச்டான்்றாக ைாற்்றப்்பட்டது்டன் ச்பாருடகள் 
ைற்றும சசமவ ஏற்றுைதி மிமகயிமன ஏற்்படுத்துவ-
�ற்கு எைக்கு முடியுைாகவிருந�து.   

4.9 அரச ்படுக்டன் விரிவாக்கம   
ச�ா்டர்நது ஏற்்படுகின்்ற அரசிம்றப் ்பற்்றாக்கும்ற 

காரணைாக எைது நாடடின் க்டன் �ாஙகிக் சகாள்ள-
முடியா� அளவு சுமையாக அதிகரித்�து. அது ச�சிய 
வருைானத்தில 100 ச�வீ�மவமர மு�ற்�்டமவ-
யாக அதிகரித்�து. 1988- – 1989 காலப்்பகுதியில 

நாடு முழுவதும ்பரவிக் காணப்்பட்ட ்பயஙகரவா� 
சசயற்்பாடுகளினாலாகும. 1998 மு�ல 2004 
வமர வரவுசசலவுத்திட்டப் ்பற்்றாக்கும்றயானது 
மீணடும 100 ச�வீ�ம அதிகரித்�து. இ�ன் மூலம 
ச�ரியவருவது என்னசவனில, எைது சைாத்� 
ச�சிய உற்்பத்திக்கு அதிகைாக நாம க்டன் ச்பற்றுள்-
சளாம என்்ப�ாகும.   

2014 இல ைஹிந� ராஜ்பக் ஷ சனாதி்பதி அவர்-
கள் க்டந� அரசாஙகத்தி்டம நாடம்ட ஒப்்பம்டக்கும 
சந�ர்ப்்பத்தில நாடடின் ஒடடு சைாத்� க்டன் ரூ்பா 
7,487 பிலலியன் ஆகும. அது சைாத்� உள்நாடடு 
உற்்பத்தியின் 72.3 ச�வீ�ைாகக் காணப்்பட்டது. 
�ற்ச்பாம�ய சனாதி்பதி 2019 இன் இறுதியில அதி-
காரத்திற்கு வரும ச்பாது அது ரூ்பா 13,032 பில-
லியன் வமர அதிகரித்திருந�து. இவவாறு�ான் நல-
லாடசி அரசாஙகம க்டமன உருவாக்கியது.   

 இ�ன் காரணைாக ச்பாது ்படுக்டன் மீ�ான வடடிச் 
சசலவினம வரவு சசலவுத்திட்டத்தில �னிசயாரு 
்பாரிய சசலவினைாக ைாறியது. இ�ற்கு சைலதிக-
ைாக க்டன் �வமணமய திருப்பிச் சசலுத்து�ல 
சவணடும. ஊள்நாடடு சசமிப்பு ைற்றும வஙகிகளிலி-
ருநது அரசாஙகம எடுக்கின்்ற க்டன் அதிகரித்துள்ள-
�னால ைக்களின் சசமிப்ம்ப அவர்களின் ச�மவக்-
குப் ச்பற்றுக் சகாள்வது வமரயறுக்கப்்பட்டது. வடடி 
வீ�ம அதிகரித்�து. அச�ச்பான்று சைாத்�க் க்டன் 
ச�ாமகயில 50 ச�வீ�த்திற்குக் கிடடிய அளவு 
சவளிநாடடுக் க்டன்கள் ஆகும. சசலாவணி வீ�ம 
ச�யைானைம்டகின்்ற ஒவசவாரு ரூ்பாயக்கும வரவு 
சசலவின் மூலம ரூ்பா 50 பிலலியன் க்டமனச்   

சசலுத்துவ�ற்காக நிதிமயப் ்பயன்்படுத்� சவண-
டிசயற்்படுகின்்றது. அ�னால சசலாவணிச் சநம�, 
நிதி ைற்றும வஙகி ந்டவடிக்மககள், வடடி ைற்றும 
அன்னியச் சசலாவணி வீ�ாசாரம என்்பன ஒன்-
றுக்சகான்று �ாக்கத்ம� ஏற்்படுத்தி வரவுசசலவு 
முகாமைத்துவமும, வஙகி ைற்றும நிதி முகாமைத்-
துவமும, சிக்கலாகியுள்ளது என்்பது நாம புரிநது-
சகாள்ள சவணடிய பிர�ான சவால ஆகும.   

சகாவிட ச�ாற்றுக்கு ைத்தியில சகல வருைான 
வழிகளும வமரயறுக்கப்்படடுள்ள இச்சந�ர்ப்்பத்-
தில அரசிம்ற ந்டவடிக்மககளின் மீது கடும �ாக்கம 
ஏற்்படும என்்பம� நாம ஏற்றுக்சகாள்கின்ச்றாம. 
சகாவிட ச�ாற்றுசநாமயக் கடடுப்்படுத்துவ�ற்கும 
அரசாஙக சசமவமய ச�ா்டர்ச்சியாக முன்சனடுத்-
துச் சசலவ�ற்கும அரசாஙக ஊழியர்களினதும ஓய-
வூதியம ச்பறுநர்களினதும சம்பளஙகமள உரிய 
சநரத்தில வழஙகுவ�ற்கும க்டன் �வமண ைற்றும 
வடடி ஆகியவற்ம்ற உரிய வி�த்தில சசலுத்துவ�ற்-
கும வருைான வழிகமள இழந� குடும்பஙகளுக்கு 
நிவாரணஙகமள வழஙகு�ல உள்ளிட்ட ஏமனய 
நிவாரண உ�விகமள வழஙகுவ�ற்கும ்பாரிய சசல-
வுகமள சைற்சகாள்ள சவணடி ஏற்்படுகின்்றது.   

அச�ச்பான்று இக் காலகட்டத்தில ஐக்கிய அசை-
ரிக்க ச்டாலர் இரணடு பிலலியன் ச்பறுைதிமயக் 
சகாண்ட நாடடுக்கான ்பன்னாடடு முறி இரணடிமன 
தீர்ப்்பனவு சசயது நாடடின் ்படுக்டன் தீர்ப்்பனவு 
இயலுமை ்பற்றிய சர்வச�ச நமபிக்மகயிமன 
நாம உறுதி சசயதுள்சளாம. எைது வஙகித் ச�ாழில 
மும்றமைமய நாம ்பாதுகாத்ச�ாம. சிறிய ைற்றும 
நடுத்�ர அளவிலான மகத்ச�ாழிலகளுக்கு அவ-
சியைான நிவாரணத்திமன வழஙகுவ�ற்கு ரூ்பா 
300 பிலலியன் சலுமக வடடி வீ�த்தில ச�ாழிற்்படு 
மூல�ன வசதிகமள வழஙகிசனாம. க்டன் ைற்றும 
குத்�மகக் கட்டணஙகமள காலந�ாழத்தி சசலுத்-
துவ�ற்கு சலுமக வழஙகிய�ன் மூலம �னியார் 
ச�ாழிலமுயற்சியாளர்கமள ்பாதுகாப்்ப�ற்கு சுைார் 
ரூ்பா 700 பிலலியமன வழஙகிசனாம.   

அது ைாத்திரைலலாைல, 2018 ஏப்ரல ைா�த்திலி-
ருநது 2019 ஜூமல 15 ஆம திகதி வமர 15 ைா� 
காலத்தில க்டந� அரசாஙகத்தினால ச்பற்றுக்சகாள்-
ளப்்பட்ட ஐக்கிய அசைரிக்க ச்டாலர் 6.9 பிலலியன் 
்பாரிய க்டன் ச�ாமகமயச் சசலுத்தும ச்பாறுப்-
பும எைது அரசாஙகத்தின் மீது சுைத்�ப்்படடுள்ளது 
என்்பம� இந� உயர் சம்பக்கு நிமனவூட்ட விரும-
புகிச்றன்.   

4.10 சவளிநாடடு ஒதுக்கு முகாமைத்துவம   
சு�நதிரத்தின் பின்னர் சகல அரசாஙகமும 

சவளிநாடடு ஒதுக்கு முகாமைத்துவத்தில எதிர்கால 
சநாக்மகக் சகாண்ட�ாக ந்டவடிக்மககமள சைற்-
சகாணடிருக்கவிலமல என்்பது 1970 – 71 வரவு-
சசலவுத் திட்ட உமரமய சைற்சகாணடு நிதி அமைச்-
சர் கலாநிதி என்.எம. ச்பசரரா அவர்கள் மிகவும 
ஆழைாக விவரித்துள்ளார். அந� வரவுசசலவுத் 
திட்ட உமரயின் 5 மு�ல 15 வமரயான ்பக்கஙக-
ளில சசயதுள்ள வி்பரிப்ம்ப இந� உயர் சம்பயின் 
கவனத்திற்குக் சகாணடுவருகிச்றன். அவர் கூறுவ-
ம�ப் ச்பான்று ஆரம்பத்திலிருநச� சவளிநாடடுச் 
சசலாவணி ஒதுக்கத்ம�க் கடடிசயழுப்புவ�ற்குப் 
்பதிலாக அ�மன இ்றக்குைதிக்காகப் ்பயன்்படுத்தி 
ஒதுக்க சநருக்கடிசயான்ம்ற ஏற்்படுத்திசகாணடு 
சர்வச�ச நாணய நிதியத்தின் �யமவப் ச்பறுவ-
�ற்கான முயற்சிகமளசய சைற்சகாணடுள்ளனர். 
1961 இற்கு முன்னர் சர்வச�ச நாணய நிதியம 
க்டன் நிகழச்சித்திட்டத்திலிருநது இந� நம்டமு-
ம்றக்கு சகல அரசாஙகஙகளும பிரசவசித்�்படி-
யினால நாடடின் குறுகிய கால சர்வச�ச நாணய 

நிதிய நிகழச்சித்திட்டஙகளன்றி நீண்டகால நிகழச்-
சித்திட்டஙகளுக்கு பிரசவசிப்்ப�ற்கு எைது �மல-
வர்களினாலும நிதித்தும்ற அதிகாரிகளினாளும 
முடியவிலமல. அதிசை�கு சனாதி்பதி சகாட்டா்பாய 
ராஜ்பக்ஷ அவர்களின் அரசாஙகம சவளிநாடடுச் 
சசலாவணி ஒதுக்கத்துக்கு சைலதிகைாக சவறு ஒதுக்-
கஙகள் ்பலவற்ம்றக் கடடிசயழுப்புவ�ற்கு எதிர்்பார்க்-
கின்்றது. அவற்றுள்  மு�லாவது இயற்மகயினால 
எைக்கு வழஙகப்்படடுள்ள நிலம, நீர் ஹைற்றும 
எரிசக்தி மூலம கடடிசயழுப்்பக் கூடிய நீர், உணவு 
ைற்றும எரிசக்தி ஒதுக்கைாகும.   

4.11 ஏற்றுைதிகளுக்கான ஆற்்றலகமள இனம-
காணல   

சவளிநாடடுச் சசலாவணிமய சம்பாதிப்்ப�ற்காக 
நாம புதிய வழிகமளக் கண்டறி�ல அவசியைா-
கும. இப்பிரச்சிமனயிமன சர்வச�ச க்டன்கமளப் 
ச்பற்றுக் சகாள்வ�ன் மூலம ைாத்திரம தீர்த்துக்-
சகாள்ள முடியாது. அ�னால நாம சவளிநாடடுச் 
சசலாவணிமயச் சம்பாதித்துக் சகாள்வ�ற்காக 
வர்த்�கப் ்பண்டஙகளின் ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிப்்ப-

�ற்காக விசச்ட சவமலத்திட்டசைான்ம்ற பின்்பற்று-
�ல சவணடும.   

பும்டமவ ைற்றும ஆம்ட, இரத்தினஙகள் ைற்றும 
ஆ்பரணஙகள், இ்றப்்பர் ைற்றும இ்றப்்பர் சார்ந� 
உற்்பத்திகள் அச�ச்பான்று ச்பறுைதி சசர்க்கப்்பட்ட 
ச�யிமல, ச�ஙகு ைற்றும ச�ஙகு சார்ந� உற்-
்பத்திகள், மீன் ைற்றும மீன் சார்ந� உற்்பத்திகள், 
வாசமன திரவியஙகள், ்ப�னி்டப்்பட்ட உணவு, ்பழங-
கள் ைற்றும குடி்பானஙகள், அலஙகாரப் பூக்கள் 
ைற்றும �ாவர வமககள், இலத்திரனியல ைற்றும 
மின்னியல உற்்பத்திகள், ்ப்டகுத் �யாரிப்பு, ச்பாறி-

யியல உற்்பத்திகள் ைற்றும சசமவகள் ச்பான்்ற 
தும்றகள் குறித்து நாம கவனம சசலுத்து�ல 
சவணடும என்்பம� நான் நமபுகிச்றன்.   

4.12 க்டன் அலலா� வழிகளில ச்பாதிய கவனம 
சசலுத்து�ல   

ஏற்றுைதி இ்றக்குைதி வர்த்�க ்பற்்றாக் கும்றமயத் 
தீர்ப்்ப�ற்காக சசமவத் தும்றயின் ்பஙகளிப்ம்ப 
்பரந� அளவில ச்பற்றுக் சகாள்வ�ற்கும நாம எதிர்-
்பார்க்கிச்றாம. சசமவ ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிப்்ப�ற்-
காக விசச்ட சவமலத்திட்டம ஒன்ம்ற நாம �யாரிக்க 
சவணடியுள்ளது. விசச்டைாக சுற்றுலா வியா்பா-
ரத்ம� இற்ம்றப்்படுத்�ல, �கவல ச�ாழிலநுட்பத் 
தும்றமய விரிவு்படுத்து�ல, வியா்பார சசயலமு-
ம்றக்கு பு்றவடிவம சகாடுப்்ப�ற்கான வாயப்புகமள 
சைம்படுத்து�ல, தும்றமுகஙகள் ைற்றும விைான 
நிமலயஙகள் சார்ந� சசமவகமள அபிவிருத்தி 
சசயய சவணடியுள்ளது அது்பற்றி இந� வரவு-சச-
லவுத் திட்டத்தின் ச்பாது நாம விசச்ட கவனத்ம� 
சசலுத்தியுள்சளாம.   

4.13 இ்றக்குைதி ்பதிலீடுகள்   
நாம நீண்ட காலைாக இ்றக்குைதி ்பதிலீடடுக் 

மகத்ச�ாழிமல சைம்படுத்து�ல சம்பந�ைாக ்பல 
அனு்பவஙகமள ச்பற்றுள்ளச�ாரு நா்டாகும  . ஒரு 
சில தும்றகளில நாம சவற்றி அம்டநது இருப்்பது 
ச்பான்று அரச சகாள்மகயு்டன் ஏற்்படடுள்ள முரண-
்பாடுகள் காரணைாக ச�ாலவியம்டந� சந�ர்ப்்பங-
களும இலலாைலிலமல. 'சுபீடசத்தின் சநாக்கு' 
சகாள்மகப் பிரக்டனத்தில இ்றக்குைதி ்பதிலீடுகளாக 
அம்டயாளம காணப்்பட்ட விவசாய ைற்றும மகத்-
ச�ாழில ச்பாருடகமள உற்்பத்தி சசயவ�ற்காக ்பரந-
து்பட்ட இ்டவசதிகள் உருவாக்கப்்படடுள்ளன.   

காலநிமல ைாற்்றத்திற்கான ்பசுமைப் ச்பாருளா-
�ாரம ஒன்றுக்கு அதிசை�கு சனாதி்பதி அவர்கள் 
முன்சனடுத்துள்ள சச�னப் ்பசமள மகத்ச�ா-
ழில, புதுப்பிக்கத்�க்க எரிசக்தி உற்்பத்தி, ்பால, சீனி 
ைருநது உற்்பத்தி என்்பவற்றிமன எைது நாடடின் 
வலுவான இ்றக்குைதி ்பதிலீடடு மகத்ச�ாழிலாக 
ைாற்று�ல சவணடும. இ�ன்மூலம சவளிநாடடுச் 
சசலாவணிமய சசமிக்கும அச�சவமள, உள்-
நாடடு வருைானத்திமன சைம்படுத்துவ�ற்கான உறு-
தியான திட்டஙகள் ்பற்றி எைது கவனத்ம� சசலுத்-
து�ல சவணடும. அ�ன் மூலம சவளிநாடுகளுக்கு 
சவளிப்்பாயச்சப்்படுகின்்ற ்பாரிய ச�ாமகமய இந-
நாடடு  விவசாயிகளுக்கும, ச�ாழிலாளர்களுக்கும, 
அந�த் தும்றகளில சசமவயாற்றுகின்்ற ைக்களுக்-
கும சசலலக்கூடிய�ாக வசதிகமள ஏற்்பாடு சசயய 
முடியும.   

அது ைாத்திரைலலாைல, புதிய சவளிநாடடு 
சவமலவாயப்புகமள இ�ன் மூலம உருவாக்கிக் 
சகாள்ள முடியும. இருப்பினும சசயற்்படுத்துமக 
ைட்டத்தில இது நாம முகஙசகாடுக்கின்்ற குறிப்பி்டத்-
�க்க சவாலாகும.   

4.14 சவளிநாடடு சநரடி மு�லீடம்ட ஊக்குவிப்்ப-
�ற்கு வமரயம்றகள்   

சவளிநாடடு சநரடி மு�லீடம்ட இநநாடடுக்கு 
கவர்நதீர்ப்்பது ்பற்றிய எைது அனு்பவம மூன்று 
�சாப்�த்திற்கும சைலான�ாகும. இருப்பினும அது 
எப்ச்பாதும சவால மிக்க�ாகக் காணப்்பட்டது. சு�ந-
திர வர்த்�க வலயஙகள் ைற்றும எமனய உ்பாயத்-
திட்ட மு�லீடுகளாக அமவ இநநாடடுக்கு உட்பாயச்-
சப்்பட்டன. இருப்பினும நாம எதிர் ்பார்த்� ைட்டத்திற்கு 
அ�மன விரிவாக்க முடியாைற் ச்பாயுள்ளது. க்டந� 
ஒன்்றமர வரு்டஙகளுக்குள் சவளிநாடடு சநரடி 
மு�லீடு ச�ா்டர்பில ஓரளவு முன்சனற்்றசைான்ம்ற 
எமைால ச்பற்றுக்சகாள்ள முடிந�து. ஏற்கனசவ 
ஜ.அ.ச்டாலர் 1,076 மிலலியன் ச்பறுைதியான மு�-
லீடடுக் கருத்திட்டஙகமள நாம ஆரமபித்துள்சளாம.   

இருப்பினும மு�லீடு என்்றால என்ன, விற்்பமன 
என்்றால என்ன, அ�ற்காகப் பின்்பற்்றப்்ப்ட 
சவணடிய மும்றமைகள் யாமவ, என்்பது குறித்து 
எைது சமூகத்திலுள்ள சில பிரிவினரும அரசியல 
குழுக்களும சரியாக விளஙகிக் சகாள்ள சவணடி-
யுள்ளது.   

4.15 ச்பாதுவான சமூக ைற்றும ச்பாருளா�ார 
சவாலகள்   

கீழ உமழப்பு, சவமலயின்மை, வறுமை ைற்றும 
ச்பாசாக்கின்மை ச்பான்்ற சவாலகமள எைது சமூகம 
மிக நீண்டநாடகளாக எதிர்சநாக்கிவருகின்்றது. சு�ந-
திரத்திற்குப் பின்னர் ஆடசிக்கு வந� ஒவசவாரு 
அரசாஙகமும இப் பிரச்சமனகமளத் தீர்ப்்ப�ற்கு 
்பலசவறு்பட்ட முயற்சிகமள சைற்சகாணடுள்ளது. 
எவவா்றாயினும, இ�ன் விமளவுகள் திருப்திகரைாக 
இருக்கவிலமல. எனசவ�ான், இன்றுவமர சமுர்த்தி 
்பயனாளர்கமள நாம ்பராைரித்து வருகின்ச்றாம. 
இது சைாத்� சனத்ச�ாமகயில   23 ச�வீ�ைா-
கும. 2021 இல அரசாஙகத்தினால சசலவி்டப்்பட்ட 
சைாத்� சமூக நலன்புரிச் சசலவினைானது மீணச்ட-
ழும சசலவினத்தில 20 ச�வீ�ைாகக் காணப்்பட்டது. 
அடுத்� சில �சாப்�ஙகளில, அதிகரித்து வருகின்்ற 
வயது முதிர்நச�ார் சனத்ச�ாமகயு்டன், குடிசனத்-
ச�ாமகப் ்பரம்பலில ஏற்்படும ைாற்்றஙகளும எைக்கு 
சவாலாக அமையுசைன எதிர்்பார்க்கப்்படுகி்றது.   

4.16 உணவுப் ்பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம   
உணவுப் ்பாதுகாப்்பானது, ்பாதுகாப்்பான 

ச்பாசாக்கு நிம்றந� உணவிமன எவவி� �்டஙகளு-
மின்றி நாடடின் பிரமசகள் அமனவருக்கும வழங-
குவ�ாகும. குடும்பசைான்று அ�ன் உறுப்பினர்கள் 
்படடிணியின்றி வாழு�ல அலலது ்படடிணி ்பற்றிய 
்பயமின்றி வாழு�ல என்்பதுசவ உணவுப் ்பாதுகாப்பு 
என்்ப�ாகும. சகாவிட ச�ாற்று சநாய காரணைாக 
எைது நாடு முன்சனப்ச்பாழுதும இலலா�வாறு 
உணவுப் ்பாதுகாப்பு ச�ா்டர்்பான அக்கம்ற சகாள்ள 
சவணடி ஏற்்படடுள்ளது. ஏசனனில உணவு ்பாதுகாப்-
்பற்்ற நிமலயில ்பாதிக்கப்்பட்ட ைக்கள் எைக்கிம்டயில 
காணப்்படுகின்்றமை அதிகைாகும.   

வருைானமீடடுகின்்ற மூலஙகள் கிம்டக்கப்ச்ப்றா� 
மும்றசாராத் தும்றயில ஈடு்படடுள்ளவர்கள் ைற்றும 
வாஙகல விற்்றல சசயற்்பாடுகளில முழுமையாகத் 
�ஙகியுள்ள சமூகஙகளும மிகவும ்பாதிக்கப்்பட்டவர்-
களில உள்ள்டஙகுகின்்றனர்.   

4.17 ச்பாருளா�ாரத்திற்கு சுமையாகவுள்ள அரச 
ச�ாழிலமுயற்சிகள்   

எைது நாடடில ஏ்றக்கும்றய 300 அரச ச�ாழில-
முயற்சிகள் காணப்்படுகின்்றன. அத்ச�ாழிலமுயற்சி-
கள் ்பலசவறு உற்்பத்திகள் ைற்றும சசமவகளில ஈடு-
்படடுள்ளன. இத்ச�ாழில முயற்சிகளில அரசாஙகம 
ரூ்பா 670 பிலலியனுக்கு அதிக மு�லீPடடிமனச் 
சசயதுள்ளது. இ�ற்கு சைலதிகைாக ஏ்றக்கும்றய 
75 பிலலியன் அவற்றிமன ்பராைரிப்்ப�ற்காக 
சசலவி்டப்்படுகின்்றது. இந நிறுவனஙகளில ச்பரும-
்பாலானமவ அரசாஙகத்தினால சைற்சகாள்ளப்்பட்ட 
மு�லீடுகளுக்கான வருைானஙகமள திருப்பிச் 
சசலுத்துவதிலமல.   

இந� வமகயில எைது நாடு �ற்ச்பாழுது எதிர் 
சநாக்குகின்்ற சமூகப் ச்பாருளா�ார நிமலமைகமள 

�ற்ச்பாழுது விரிவாக விளக்குவ�ற்கு முமனகின்-
ச்றன்.   

5. சகாள்மகப் ச்பாழிப்பு   
5.1 நாடு எதிர்சகாள்கின்்ற சவாலகமளப் ்பற்றி-

யும அத்�மகய சவாலகமள சவற்றி சகாள்வ�ற்கு 
எமமை இயலச்சசய  கின்்ற எைது வலிமைகள் ்பற்-
றியும நான் குறிப்பிடச்டன். இச்சவாலகமள சவற்றி-
கரைாக முறியடிப்்ப�ற்கு நாடம்ட அபிவிருத்தி சசய-
வதில பிரசயாகிக்கப்்ப்ட சவணடிய சா�னஙகமள 
�குந�வி�த்தில முகாமைசசயவதில பின்்பற்்றப்்ப-
டுகின்்ற சகாள்மககள், வழிகாட்டலகள், சட்டஙகள் 
ைற்றும ஒழுஙகுவிதிகள் ச்பான்்ற அடிப்்பம்டக் சகாட-
்பாடுகள் ச�ா்டர்பில இந� உயரிய சம்பக்கு ச�ரியப்-
்படுத்� சவணடியது எனது ச்பாறுப்்பாகும.   

5.2 �மலவர்கள் என்று வருகின்்ற ச்பாது, 
�மலவர்கள் அவர்கமள பின்்பற்று்பவர்கமளவி்ட 
முன்சனாக்கி இருக்கசவணடும என ஒரு காலத்தில 
சசாலலப்்பட்டது்டன், அவர் பின்்பற்றுசவாருக்கு 
இமணயாக இருக்கசவணடும என சவச்றாரு காலத்-
தில சசாலலப்்பட்டாலும, அவமர பின் ச�ா்டர்்பவர்க-
ளுக்குப் பின்னால இருக்க சவணடும என சவறு 
சில காலத்தில சசாலலப்்பட்டது. �மலவர் என்்பவர் 
எப்ச்பாதும இலக்குகமள எயதுகின்்ற ச்பாதுவான 
குறிக்சகாளு்டன் க்டமைச்பாறுப்பு்டனும ம�ரியத்து-
்டனும சநர்மையாகவும ்பணியாற்்ற சவணடும. அதி-
சை�கு சனாதி்பதி சகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷ அவர்கள் 
சனாதி்பதியாக நியமிக்கப்்பட்டதிலிருநது எப்ச்பாதும 
இக் சகாள்மகயிமனசய கம்டப்பிடித்துவருகின்்றார்.   

5.3 வரவுசசலவுத் திட்டத்திற்கான முன்சைாழிவி-
மனப் ச்பற்றுக் சகாள்வ�ற்காக நாம அமனத்து 
குழுக்களு்டனும எலலாக் சகாணஙகளிலும 
ஆசலாசமன ச்பற்ச்றாம. சவகுசன ஊ்டகம ைற்றும 
சமூக வமலத்�ளம என்்பன ஊ்டாக ்பலசவறு ஆர்-
வலர்களால   முன்மவக்கப்்பட  ்ட ஆசலாசமனக-
மளயும நாம சசவிைடுத்ச�ாம. அமமுன்சைாழிவு-
கமள �ற்ச்பாது நாம நிம்றசவற்்றக் கூடியமவயாக, 
நிம்றசவற்றுவ�ற்கு கடினைானமவயாக ைற்றும 
எதிர்காலத்தில நம்டமும்றப்்படுத்�க் கூடியமவயாக 
வமகப்்படுத்திசனாம. அ�ற்கமைய, நாம அமனத்-
ம�யும உள்ள்டக்கிய சகாள்மககமளக் சகாண்ட 
ச�ா்டசரான்ம்ற ச�ாகுத்துள்சளாம. அத்�மகய   

அமனத்ம�யும உள்ள்டக்கிய சகாள்மகத் ச�ாகு-
தியிமனப் பின்்பற்றுகின்்றச்பாது குறுகிய காலத்தில 
சில இ்டர்்பாடுகள் ச�ான்்றக் கூடிய�ாயினும நடுத்�-
ரகால ைற்றும நீண்டகால குறிக்சகாள்கள் ஆற்்றல-
வாயந�னவாகக் காணப்்படுகின்்றன என்்ற ரீதியில 
பின்னம்டவு்டனுமகூ்ட ய�ார்த்�த்திமனப் புரிநது 
சகாள்வது எைது கூட்டான க்டமையாகக் காணப்்படு-
கின்்றது.

'சுபீடசத்தின் சநாக்கு' ச�சியக் சகாள்மகக் கட-
்டமைப்்பானது 2022 வரவுசசலவுத்திட்டத்திமனத் 
�யாரிக்மகயில முழுமையாக ்பரிசீலமனக்கு 
எடுத்துக்சகாள்ளப்்பட்டது என்்ப�மன ்ா்பகமூட்ட 
விருமபுகின்ச்றன்.    அரசாஙக சசலவினத்திமன 
முகாமைசசயவ�ற்குத் �வறியமை, அரசாஙகச் 
சசலவினத்ம� அரசியல ையைாக்கல ைற்றும உற்-
்பத்தித்தி்றனற்்ற உயர்வான அரசாஙக சசலவினம 
என்்பன காரணைாக அரசாஙக நிதி முகாமைத்துவம 
நலிவம்டநதுள்ளது. அசநகைாக ஒவசவாரு அர-
சாஙகமும, கும்றவான அரசாஙக வருவாயிமனக் 
கருத்திற் சகாணடு வரி வீ�ஙகமள அதிகரித்துள்-
ளது்டன் ்பலசவறு புதிய வரிகமள அறிமுகப்்ப-
டுத்தின. வரி சசலுத்துசவாரின் வருைானத்தின் 
ஒரு்பாகம அரசாஙகத்தினால ச்பற்றுக் சகாள்ளப்-
்படுகின்்றது என்்பம� ைாத்திரம இது குறித்துக் 
காடடுவது்டன் சைாத்�, �னியார் ைற்றும அரசாஙக 
வருவாய அதிகரித்துள்ளது என்்ப�ாக அர்த்�ம �ர-

விலமல. இ�னாசலசய, அரசாஙக வருவாமய 
அதிகரித்து அ�னூ்டாக சசமிப்புகமளயும மு�லீட-
டிமனயும அதிகரிக்கின்்ற கட்டமைப்பு சார்ந� ைாற்-
்றசைான்றிமனக் சகாணடுவருகின்்ற வி�த்தில 
ச�சிய வரவுசசலவுத்திட்டக் சகாள்மககள் வகுக்கப்-
்ப்ட சவணடும.   

5.4 ஆமகயினால, சசலவின முகாமைத்துவத்-
திற்கான ்பல முன்சைாழிவுகமள இந� உயரிய 
சம்பக்கு நான் சைர்ப்பிக்க விருமபுகின்ச்றன்.   

5.4.1 அத்�மகய முன்சைாழிவுகளில மு�லா-
வது ்பாராளுைன்்றத்தினால வரு்டாந� ஒதுக்கீடடுச் 
சட்டமூலம நிம்றசவற்்றப்்பட்ட பின்னர் முழு ஆண-
டுக்குைான அரசாஙக நிறுவனஙகளின் சசலவி-
னம ச�ா்டர்பில நிதி அமைச்சரினால வழஙகப்்பட-
டுள்ள வரு்டாந� ஆமணப்்பத்திரத்திற்குப் ்பதிலாக 
காலாணடு ஆமணப்்பத்திரசைான்ம்ற வழஙகு-
வ�ாகும. அ�ற்கமைய, ச்பறுமக, சம்பளஙகள் 
ைற்றும ்படிகள், அபிவிருத்தி ைற்றும ்பராைரிப்பு 
என்்பன ச�ா்டர்பில அவர்களது திட்டஙகமள நன்கு 
முன்கூடடிசய �யாரிப்்ப�ற்கு அமனத்து அரசாஙக 
நிறுவனஙகமளயும சவணடுவ�ன் வாயிலாக 
நிதியியல ஒழுக்கத்திமன உருவாக்குவ�ற்கு எதிர்-
்பார்க்கப்்படுகின்்றது. உற்்பத்திக்கு அமைவாக 
சசலவுக் கடடுப்்பாடு ைற்றும ச்பறுமகச் சசயன்-
மும்றயிமன வழிந்டாத்�ல என்்பன அமனத்து 
சசலவின அலகுகளினதும நிறுவனத் �மலவர்க-
ளினாலும சவண்டப்்படடுள்ளன.   

5.4.2 அரசிம்றக் சகாள்மக ச�ா்டர்பில எனது 
இரண்டாவது முன்னுரிமையானது நாடடில அசன-
கைாசனார் ைத்தியில சசமிப்பு கலாசாரத்ம� 
ைனதிற் ்பதியச்சசயவ�ாகும. அமனத்து பிரமசக-
ளும அ�ாவது, ்பணியாற்றுகின்்ற சமூகம, உயர் 
வருைானமீடடுசவார் ைற்றும ச�ாழில முயற்சி-
யாளர்கள் அமனவரும �ைது இயலுமைக்சகற்்ப 
சசமிப்்ப�மனயும இ�ன் மூலம மு�லீடடு இயல-
ளசவான்றிமன உருவாக்குவ�மனயும இயலச்-
சசயகின்்ற சூழநிமலமயத் ச�ாற்றுவிப்்பம� இது 
குறிக்கின்்றது. அரசுக்குச் சசாந�ைான ச�ாழிலமு-
யற்சிகளின் மீணச்டழும சசலவினத்ம� சைாளிப்-
்ப�ற்குப் ்பதிலாக மூல�னச் சசலவின ஆ�ரவின் 
வாயிலாக அரசாஙகம, �னியார் நிர்ைாண ந்டவடிக்-
மககமள ச்பாறுப்ச்பற்று ஏமனய சசமவகமள 
வழஙகுவ�ன் மூலம வருைானமீடடுவ�ற்கு அவற்-
றுக்கு இ்டைளிப்்ப�ற்கு நான் முன்சைாழிகின்ச்றன்.   

5.4.3 ச�சிய ச்பாருளா�ாரத்திற்கு சுமைமயச் 
சசர்க்கின்்ற ச�ா்டர்ச்சியாக நட்டசைற்்படுகின்்ற 
கும்றவாகத் ச�ாழிற்்படும அரசாஙக ச�ாழிலமு-
யற்சிகமள மையப்்படுத்தி �ற்கால காரணிகளின் 
அடிப்்பம்டயில அரசாஙக ச�ாழிலமுயற்சிகளின் 
ச�ாழில கவனத்திமனயும நிதியியல ஒழுக்கத்-
திமனயும அதிகரிக்கும ச்பாருடடு குறிப்்பான 
கால வமரயம்றயினுள் ்பலதும்ற ஆசலாசமன 
குழுசவான்றின் கீழ உ்பாயகரைான நிகழச்சித்திட-
்டசைான்ம்ற நம்டமும்றப்்படுத்துவ�ற்கு நான் 
முன்சைாழிகின்ச்றன்.   

5.4.4 இத்ச�ாழிலமுயற்சிகளில அசனகைா-
னமவ அவற்றின் சசாத்துக்கமள கும்றவாகசவ 
்பயன்்படுத்துகின்்றன. அவற்றின் சசாத்துக்கமள 
முழுமையாகப் ்பயன்்படுத்துவ�ற்கு �ைது சசய-
லாளர்களுக்கும திமணக்களத் �மலவர்களுக்-
கும எனது சக அமைச்சர்கள் வழிகாட்டலகமள 
வழஙகுவார்கசளன எதிர்்பார்க்கின்ச்றன். �ற்ச்பாது 
நிர்ைாணம முன்சனடுக்கப்்படுகின்்ற அலுவலகக் 
கட்ட்டஙகள் �விர புதிய அலுவலக வளாகஙகமள 
நிர்ைாணிப்்பம� இரணடு வரு்டஙகளுக்கு இம்ட-
நிறுத்துவ�ற்கு முன்சைாழிகின்ச்றன். ச்பாதுைக்-
களுக்கு சநரடியாக நன்மையளிக்கின்்ற அபிவி-
ருத்தி ந்டவடிக்மககளுக்காக ஒதுக்கீடு சசயயப்்பட்ட 
மூல�னச் சசலவினத்ம� ்பயன்்படுத்துகின்்ற 
அச�சவமள ஏற்கனசவ காணப்்படுகின்்ற அலு-
வலக வசதிகமள உற்்பத்தித்தி்றன் மிக்கவாறு 
்பயன்  ்படுத்துவ�ற்கு ச�மவப்்படுத்�ப்்படடுள்ளது. 
அமனத்து அமைச்சுக்களாலும 2022 ஆம ஆண-
டுக்கான கும்றநிரப்பு ைதிப்பீடுகளுக்கான சகாரிக்-
மககமள �டுக்கின்்ற ஒதுக்கீடடுச் சட்டமூலத்திற்-
கான திருத்�ஙகமள உள்ள்டக்குவ�ற்கும நான் 
சைலும முன்சைாழிகின்ச்றன்.   

5.4.5 ச�சிய சசமிப்புகமள ஊக்குவிக்கின்்ற 
ச்பாது அரசாஙகத் தும்றயும ்பஙகளிப்புச் சசய-
யசவணடும என்்பம� நான் உறுதியாக நமபு-
கின்ச்றன். இது ச�ா்டர்பில, மீணச்டழும சசலவி-
னத்ம� கும்றப்்ப�ற்கும சவண்டப்்படடுள்ளது. 
எனசவ, சகௌரவ ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்-
களுக்கும அரசாஙக ஊழியர்களுக்கும வழங-
கப்்படுகின்்ற எரிச்பாருள் சகாடுப்்பனமவ ைா�-
சைான்றுக்கு 5 லீற்்றர்களினால கும்றப்்ப�ற்கும, 
அரசாஙக நிறுவனஙகளின் ச�ாமலச்பசி சசலவி-
னஙகமள 25 ச�வீ�த்தினால கும்றப்்ப�ற்கும 
சூரிய சக்தி ்பலகஙகளினூ்டாக மின்சாரத்திமனப் 
ச்பற்றுக்சகாள்வம� ஊக்குவிக்கும ச்பாருடடு 
மின்சாரத்திற்கான நிதி ஏற்்பாடுகமள 10 ச�வீ-
�த்தினால கும்றப்்ப�ற்கும நான் முன்சைாழிகின்-
ச்றன். இச்சசயற்்பாடுகளுக்கு சைாந�ரைாக, நகர 
சசமவநிமலயஙகளில க்டமைபுரிகின்்றவர்கமள 
கிராமிய பிரச�சஙகளுக்கு அனுப்புவ�ற்கு அமைச்-
சுக்களின் சசயலாளர்கள் ைற்றும நிறுவனத் �மல-
வர்கள் ச�மவயான ந்டவடிக்மககமள எடுத்�ல 
சவணடும.   

5.4.6 ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் ஒருவர் ஓய-
வூதியசைான்ம்றப் ச்பற்றுக்சகாள்வ�ற்கு 5 வரு-
்டஙகளுக்கு ச�ா்டர்ச்சியாக ்பாராளுைன்்றத்தில 
பிரதிநிதித்துவப்்படுத்துவது �ற்ச்பாழுது ச்பாதுைான-
�ாகவுள்ளது. குறித்� ஐநது வரு்டஙகமள 10 வரு-
்டஙகளாக நீடிப்்ப�ற்கு நான் முன்சைாழிகின்ச்றன். 
இம முன்சைாழிவானது திரடடு நிதியத்தின் கீழ சம-
்பளஙகள் சகாடுப்்பனவு சசயயப்்படுகின்்ற சனாதி-
்பதி உள்ள்டஙகலாக அமனத்துப் ்ப�விகளுக்கும 
சசலலு்படியான�ாகும. இம முன்சைாழிவிமன 
சசயல வடிவம சகாடுப்்ப�ற்கு சட்டரீதியான ஏற்்பா-
டுகள் பின்்பற்்றப்்ப்ட சவணடிய ச�மவயுள்ளது.

5.4.7 எைது நாடடின் அரசாஙக சசமவயானது 
ஒடடுசைாத்� ச்பாருளா�ாரத்திமனயும உள்ள்டக்கி-
யுள்ளது. அரசாஙக சசமவயின் விமனத்தி்றனும 
�னியார் தும்றயின் விமனத்தி்றமன ்பாதிக்கின்்றது. 
ச்பாதுைக்கள் எளி�ாக அணுகக்கூடிய வி�த்தில அர-
சாஙக சசமவயிமன விமனத்தி்றன்மிக்க சசமவ-
சயான்்றாக ைாறு�லம்டயச் சசயவ�ன் முக்கியத்து-
வத்திமன நாம உறுதியாக அஙகீகரித்துள்சளாம  . 
அமனத்து அரசாஙக நிறுவனஙகளும சிசநகமிக்க-
மவயாகவும சசமவயிமனப் ச்பறு்பவருக்கு முன்-
னுரிமை அளிப்்பமவயாகவும   இருக்கசவணடும. 
எனசவ, ஒவசவாரு அரசாஙக நிறுவனத்திற்குசைன 
அரசாஙக சசமவ வாக்குப்்பத்திரசைான்றிமனத் 
�யாரிப்்ப�ற்கு நான் முன்சைாழிகின்ச்றன். சைலும 
ச்பாதுைக்களின் �கவலுக்காக அது வளாகத்தில காட-
சிப்்படுத்�ப்்படு�ல சவணடும.

5.4.8 சசமவ ச்பறுநர்களின் திருப்தியிமன அடிப்-
்பம்டயாகக் சகாணடு அரசாஙக சசமவக்கான ைதிப்-
பீடடு மும்றமைசயான்றிமனயும முக்கிய சசயலாற்-
றுமக குறிகாடடிகமளயும அறிமுகப்்படுத்துவ�ற்கும 
அ�னூ்டாக அரசாஙக சசமவயின் விமனத்தி்றமன-
யும உற்்பத்தித்தி்றமனயும உகந� ைட்டசைான்றுக்கு 
அதிகரிப்்ப�ற்கும முன்சைாழிகின்ச்றன்.

(13 ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)

பட்ஜட

2022

சசமவ ஏற்றுைதிமய ஊக்குவிப்்ப�ற்காக விசச்ட 
சவமலத்திட்டம ஒன்ம்ற நாம �யாரிக்க சவணடியுள்-
ளது. விசச்டைாக சுற்றுலா வியா்பாரத்ம� இற்ம்றப்்ப-

டுத்�ல, �கவல ச�ாழிலநுட்பத் தும்றமய
 விரிவு்படுத்து�ல



132021 நவம்பர் 13 சனிக்கிழமை 13–11–2021

5.4.9 முரண்பபாடுகமை இல்பாத�பாழித்து, அர-
சபாஙக சசமவயின் சம்பைஙகள் ைற்றும ஓய்வூதி-
யஙகள் த�பாடர்பில திருத்�ஙகமைக் தகபாணடுவரு-
வதும சம்பை கடடமைப்புகமைத் �பாபிப்்பதும ச�சிய 
சம்பை ஆமைக்குழுவின் த்பபாறுப்்பபாகும என்்பம� 
நபான் மீைவும வலியுறுத்துகின்சறேன். அத்�மகய 
நிறுவனஙகள் த்பபாதுவபான கடடமைப்பிலிருந்து 
வி்கும ச்பபாது சம்பைக் கடடமைப்பினுள் சவணடபா� 
சம்பை அைவுத்திடடஙகளும முமறேசகடுகளும புதி-
�பாகத் ச�பாற்றுவிக்கப்்படுகின்றேன. என்்ப�மன நபாம; 
புரிந்துதகபாள்ை சவணடும. இ�னபால, அடுத்� நிதி-
யபாணடு த�பாடக்கம நமடமுமறேக்குவரும வமகயில 
அரசபாஙக சசமவ சம்பைஙகளில கபாைப்்படுகின்றே 
முரண்பபாடுகமை அகற்றுவ�ன் மூ்ம அரசபாஙக 
சசமவக்கபான புதிய சம்பைக் கடடமைப்பு ஒன்றிமன 
நிறுவுவ�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

ஒழுக்கபாற்று நமடமுமறேயின் கீழ் உட்படுத்�ப்்பட-
டுள்ைவர்கள் �விர, அமனத்து அரசபாஙக ஊழியர்க-
ளுக்கும ைதிப்பீடடு அறிக்மககளின் ச�மவயின்றி 
சம்பை ஏற்றேத்திகதியன்று சம்பை ஏற்றேத்திமன 
வழஙகுவ�ன் மூ்ம சம்பை நிர்வபாக நமடமுமறே-
கள் எளிமைப்்படுத்�ப்்படவுள்ைன.

5.4.10 நடுத்�ரகபா் வரவுதச்வுத்திடடக் கடட-
மைப்பு 2022–2024 இற்குள் இ்ஙமக எதிர்்பபார்க்-
கின்றே அபிவிருத்திக் குறிக்சகபாள்கள், இ்டசியஙகள் 
ைற்றும இ்க்குகளின் முன்சனற்றேத்திமனக் கண-
கபாணிக்கின்றே அச�சவமை, ச�சிய அபிவிருத்தி 
முன்னுரிமைகள் அத்துடன் அவ்விடயப்்பரப்;புகள் 
த�பாடர்பி்பான விடயஙகளில கபாைப்்படும முன்னு-
ரிமைகள் என்்பவற்றுக்கு அமைவபாக எதிர்்பபார்க்கப்-
்படட முன்சனற்றேத்தின் அமடவுகமை பின்த�பாடர 
ஒருஙகிமைக்கப்்படட த்பறுச்பறுகளின் அடிப்்பமட-
யி்பான முகபாமைத்துவ முமறேமை ஒன்றிமனத் 
�பாபிப்்ப�ற்கும அமைச்சுக்கமை ஒன்றிமைப்்ப-
�ன் மூ்ம �ற்ச்பபாது �பாபிக்கப்்படடுள்ை ஐந்து (5) 
ச�சிய ஒருஙகிமைப்பு உ்ப குழுக்களூடபாக இமமு-
மறேமையிமன நமடமுமறேப்்படுத்துவ�ற்கு நபான் 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.11 பிறேப்பின் ச்பபாது ஆயுள் எதிர்்பபார்க்மக 
அதிகரித்துள்ைது. அச�சவமை, வயதுமுதிர்ந்� 
சனத்த�பாமகயும அதிகரிப்பும இடமத்பற்றுவரு-
கின்றேது. இ�ன் விமைவபாக வயது முதிர்ந்ச�பார் 
முன்னமரவிட மிக நீணடகபா்ம தசயலூக்கமிக்க 
சசமவயில த�பாடர்ந்திருப்்ப�ற்கபான இயலுமை-
மயக் தகபாணடுள்ைனர். அவர்களின் முயற்சி-
யிமன உற்்பத்தித்திறேன் மிக்கவபாறு உ்பசயபாகப்-
்படுத்துவது மிகவும முக்கியத்துவம மிக்க�பாகும. 
எனசவ, த�பாழிற்்பமடயிமன வலிமைப்்படுத்-
தும த்பபாருடடு அரசபாஙக சசமவயிலிருந்து ஓய்-
வுத்பறும வயதிமன 65 வருடஙகைபாக நீடிப்்ப-
�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.12 நமடமுமறேசபார்ந்� சமூக நிம்மை-
கமைக் கருத்திற்தகபாணடு சமுர்த்தி இயக்கத்-
திமன நவீனையப்்படுத்துவ�ற்கு முன்தைபாழி-
கின்சறேன். சமுர்த்தி இயக்கத்திமன தவறுைசன 
வறுமை நிவபாரைத்தின்மீது கவனம தசலுத்-
துதைபான்றேபாக ைடடுப்்படுத்�பாது, த்பபாருைபா�பார 
மீடசியிமனயும உைவுப் ்பபாதுகபாப்பிமனயும 
உறுதிதசய்கின்றே அச�சவமை, நவீன ச்பபாக்கு-
களுடன் ஒத்துசசர்ந்��பாக இருக்கின்றே கிரபாமிய 
அபிவிருத்தி இயக்கதைபான்றேபாக அ�மன ைபாற்-
றியமைப்்ப�ற்கு எதிர்்பபார்க்கின்சறேன். இது 
த�பாடர்பி்பான த்பபாறுப்பிமன இயக்கத்தின் 
சிசரஷ;ட முகபாமைத்துவத்துடன் ஒப்்பமடக்கின்-
சறேன். சமூக ந்ன்சநபாமபுமகக்கும உ�வி

நிகழ்ச்சித்திடடஙகளுக்குைபான ்பயன்த்பறுநர்-
கமை �ர்க்கரீதியபான ைற்றும விஞ்பான த்பபாறி-
முமறேதயபான்றின்கீழ் த�ரிவுதசய்வ�ற்கும 
நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.13 கிரபாமிய சமூகத்தின் நிதியியற் 
ச�மவகமை நிமறேசவற்றுகின்றே அருகபாமை-
யிலுள்ை நிதியியல சசமவ வழஙகுநரபாகக் 
கபாைப்்படுகின்றே சமுர்த்தி வஙகித் த�பாழில 
இயக்கத்திமன மீள்கடடமைப்்ப�ற்கும திடடமி-
டப்்படடுள்ைது. சமுர்த்தி வஙகிகமை நுண்பபாக 
ைற்றும சிறிய த�பாழிலமுயற்சிகளின் அபிவிருத்-
திக்கபான நிதியியல வசதிகள் ைற்றும வியபா்பபார 
ஆச்பாசமன என்்பன உள்ைடஙகைபாக அமனத்து 
சசமவகமையும வசதிகமையும வழஙகுகின்றே ஒரு 
இடத்தி்பான மையஙகைபாக ைபாற்றுவ�ற்கும நபான் 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.14 கூடடுறேவு ைற்றும கிரபாமிய வஙகிகளின் 
மவப்்பபாைர்களுக்கு சநர்ந்��பாகக் கூறேப்்படுகின்றே 
சைபாசடிகள் ்பற்றி முமறேயபான விசபாரமைகமை 
நடபாத்துவ�ற்கும அத்�மகய சைபாசடிகள் இடமத்பற்-
றிருப்பின் நிதியியல சச�ஙகளுக்கு இழப்பீடளிப்்ப-
�ன் மூ்ம அத்�மகய மவப்்பபாைர்களுக்கு உ�வு-
வ�ற்கும அச�ச்பபான்று கூடடுறேவு அமைப்பிமன 
சைலும வலிமைப்்படுத்துவ�ற்கும ச�மவயபான 
மீள்கடடமைத்�ல நடவடிக்மககமை நமடமுமறேப்-
்படுத்�ம் விமரவபாகத் த�பாடஙகுவ�ற்கு நபான் 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.15 அரசுக்கு தசபாந்�ைபான ஊடக நிறுவனங-
கள் த�பாழில மீது கவனம தசலுத்�ல, ைற்றும நிதி-
யியல ஒழுக்கம என்்பவற்மறே உறுதியபான அடிப்-
்பமடயில மீைபாய்வுதசய்�ல அத்துடன் குறுகிய 
கபா்ப்்பகுதிதயபான்றினுள் உ்பபாயத்திடடதைபான்-
றிமன நமடமுமறேப்்படுத்துவ�ன் மூ்ம சவணப்-
்படட த்பறுச்பறுகமை த்பற்றுக்தகபாள்�ல ஆகிய 
த்பபாறுப்புகள் அத்�மகய நிறுவனஙகளின் முகபா-
மைத்துவத்திடம த்பபாறுப்்பளிக்கப்்படடுள்ைது.

5.4.16 புதிய கபாப்புறுதித்திடடதைபான்றின் கீழ் 
இ்ஙமக கபாப்புறுதிக் கூடடுத்�பா்பனத்தின் வியபா்பபார 
நுமழவிமன விரிவு்படுத்துவ�ன் மூ்ம, இன்று-
வமர கபாப்புறுதித் துமறேயினபால புறேக்கணிக்கப்்பட-
டுள்ை பிரச�சஙகளுக்கு த்பறுதவழியிமன வழஙகி 
ச்பபாடடிச் சந்ம�யின் கீழ் கபாப்புறுதியிமனப் த்பற்-
றுக்தகபாள்வ�ற்கு ஒவ்தவபாருவமரயும இய்ச்தசய்-
வ�ற்கு கபாப்புறுதித் துமறேயிமன சைலும ஊக்கு-
விப்்ப�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன். இ்ஙமக 
கபாப்புறுதிக் கூடடுத்�பா்பனத்தின் ஆயுள் ைற்றும 
ஆ�னக் கபாப்புறுதிமய ஒன்றுசசர்க்கும த்பபாருடடு 
த�பாடர்புமடய சடடஙகமைத் திருத்துவ�ற்கும நபான் 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.17 இ்ஙமகச் சுஙகத்தினபால �ற்த்பபாழுது 
்பயன்்படுத்�ப்்படடுவருகின்றே எச்எஸ் குறியீடடு 
முமறேமையிமன இற்மறேப்்படுத்துவ�ன் மூ்ம அறே-
விடப்்படுகின்றே சுஙகத் தீர்மவகளில ஏற்்படுகின்றே 
அல்து ஏற்்படக்கூடிய குமறே்பபாடுகமை �விர்ப்்ப�ற்-
கும இ�னூடபாக இ்ஙமகச் சுஙகத்திற்கபான சுஙகத் 
த�பாழிற்்பபாடுகளில ்பயன்்படுத்�ப்்படும உ்கைபாவிய 
முன்சனற்றேகரைபான த�பாழிலநுட்பஙகமை ்பயன்-
்படுத்துவ�ற்கும எதிர்்பபார்க்கப்்படடுள்ைது. இ�ற்கு 
சை்திகைபாக, இ்ஙமகச் சுஙகத்துடன் ்பணியபாற்-
றுகின்றே அமனத்து நிறுவனஙகமையும முமறே-
மைதயபான்றினபால ஒருஙகிமைப்்ப�ன் மூ்ம 
இறேக்குைதி – ஏற்றுைதிச் தசயன்முமறேயிமன வச-
திப்்படுத்;துவ�ற்கு �னிசபாைர த்பபாறிமுமறேதயபான்று 
நிறுவப்்படும. ஏற்றுைதியபாைர்கமை �ரப்்படுத்துவ-
�ற்கும உயர் �ரத்திமனப் த்பற்றே ஏற்றுைதியபாைர்க-
ளுக்கு இ்வச சுஙக வசதிகமை வழஙகுவ�ற்கும 
நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

இறேக்குைதிக் கடடுப்்பபாடடபாைரினபால ஒழுஙகு்படுத்-
�ப்்படுகின்றே 1766 எச்எஸ் குறியீடுகள் கபாைப்்ப-
டுகின்றேன. இறேக்குைதியபாைர்கள் ்பலசவறு நிறுவ-

னஙகளிலிருந்து ச�மவயபான அனுைதியிமனப் 
த்பறேசவணடும என்றேவமகயில அதிகைவபான பிரச்-
சிமனகமை எதிர்சநபாக்குகின்றேனர். அச�சவமை, 
த்பரும எணணிக்மகயி்பான எச்எஸ் குறியீடுகள் 
தசஸ் வரிக்குட்படுவ�னபால இறேக்குைதி ைற்றும ஏற்-
றுைதிச் தச்வினம அதிகரித்துள்ைது. ைது்பபானம, 
சிகரடடுகள், சைபாடடபார் வபாகனஙகள் ைற்றும உள்நபாட-
டில �யபாரிக்கப்்படட விவசபாய உற்்பத்திகள்

த�பாடர்்பபான எச்எஸ் குறியீடுகள் நீக்கப்்படுவ-
துடன், சுஙகத் தீர்மவ ைற்றும தசஸ் வரி வீ�ம 
ைற்றும இறேக்குைதியபாைர்களுக்கபான அனுைதிப்்பத்தி-
ரம த்பறு�ல தசயன்முமறேயும இ்கு்படுத்�ப்்படுத்-
�ப்்படும. �ரப்்படுத்�ல நிறுவனம ைற்றும த�பாற்றுத் 
�மடக்கபாப்பு அதிகபாரசம்பகளிடமிருந்து அனுைதி 
த்பறேப்்படடிருப்பின் அத்�மகய இறேக்குைதியபாைர்க-
ளுக்கு சுஙக அனுைதி வழஙகப்்படும.

5.4.18 வரி தசலுத்துநர்களின் 20 ச�வீ�ம 
தகபாணட வரி சசகரிப்பிமன முகபாமை தசய்கின்றே 
ஆயினும உள்நபாடடு இமறேவரித் திமைக்கைத்தி-
னபால ஈடடப்்படுகின்றே 80 ச�வீ� வருவபாய்க்கு வமக-
கூறுகின்றே ்பபாரிய வரி தசலுத்துநர் அ்குகளின் 
ஒன்றுதிரடடிய நிர்வபாகத்தினூடபாக அரசபாஙகத்தின் 
வரி சசகரித்�லிமன வலுப்்படுத்துவ�ற்கும, அ�-
னூடபாக அத்�மகய வரி தசலுத்துநர்களிடமிருந்து 
கிமடக்கப்த்பறேசவணடிய வரிகமை முமறேயபாக சசக-
ரிப்்ப�ற்கும நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

தகௌரவ ச்பபாநபாயகர் அவர்கசை,
தகௌரவ பிர�ைர் ைஹிந்� ரபாஜ்பக்ஷ அவர்களி-

னபால 2013 இல மு�ன்முயற்சிதயடுக்கப்்படடு 
2018 யூம்யில ஆரமபிக்கப்்படட அரசிமறே 
நிருவபாக முகபாமைத்துவ �கவல முமறேமை (சுயு-
ஆஐளு) கருத்திடடம ்பலசவறு கபாரைஙகளினபால 
முழுமையபாக தசயற்்படுத்�ப்்பட முடியபாைற் ச்பபானது. 
தகபாவிட - 19 கபாரைைபாக கடந்� கபா்ஙகளில �பாை-
�ைமடந்� கருைஙகளுக்கு விமரவபாக கவனம 
தசலுத்துவ�ன் மூ்ம முமறேமையிமன விமரவபாக 
நமடமுமறேப்்படுத்துவ�ற்கு ஒழுஙகுகள் சைற்தகபாள்-
ைப்்படடு வருகின்றேன. இமையவழி வரிக்தகபாடுப்்ப-
னவு �ைத்திமனப் ்பயன்்படுத்தி ்ஙகபா கிளியருடன் 
(டுயதைய ஊடநயச) அமனத்து வஙகிகமையும 
நிதி நிறுவனஙகமையும ஒருஙகிமைத்�்பானது 
வரி நிர்வபாகத்தின் அடிப்்பமட கூதறேபான்றேபாக அமைந்-
திருக்க சவணடும. டிஜிடடல அமடயபாை இ்க்கஙக-
ளின் ்பயன்்பபாடு ைற்றும சவறு சடட ச�மவப்்பபாடு-
கள் த�பாடர்பில வரிச் சடடத்திற்கபான திருத்�ஙகமைத் 

துரி�ைபாக அறிமுகப்்படுத்துவ�ற்கு நபான் முன்தைபா-
ழிகின்சறேன்.

அதிசை�கு சனபாதி்பதி சகபாடடபா்பபாய ரபாஜ்பக்ஷ அவர்-
களினபால அறிமுகப்்படுத்�ப்்படட எளிமைப்்படுத்�ப்-
்படட வரிமுமறேமையின் கீழ், வரிகமைச் தசலுத்-
துவ�ற்கு சவணடப்்படட ஆடகளும கம்பனிகளும 
வரிகமைச் தசலுத்� சவணடும. அவர்கள் எச்தசயன்-
முமறேயின் கீழ் வரி தசலுத்துகின்றேபார்கசைபா அச்தச-
யன்முமறே சைலும எளிமைப்்படுத்�ப்்படடு வருவது-
டன் �ைது உயர்வபான வருைபானஙகமை குமறேத்துக் 
கபாடடுவதிலிருந்தும ்பலசவறு முமறேகமைப் ்பயன்-
்படுத்துவ�ன் மூ்ம வரிக் தகபாடுப்்பனவுகமைப் 
பிற்ச்பபாடுவதிலிருந்தும அவர்கள் �விர்ந்திருத்�ல 
சவணடும. �னிப்்படட வருைபான வரி தசலுத்�ப்்ப-
டுகின்றேமை த�பாடர்பில வரி தசலுத்துநர்கள் ஒரு 
வருைபான மூ்த்ம� ைபாத்திரம தகபாணடிருப்்பபார்கைபா-
யின் அது வஙகிகளுக்கு த�ரியப்்படுத்�ப்்பட்பாம 
என்்பதுடன் வரிகள் ைபா�பாந்� அடிப்்பமடயில தசலுத்-
�ப்்படக் கூடிய�பாக இருத்�ல சவணடும.

வரி இைஙகுவித்�லுக்கும வரி தசலுத்துநரின் 
நமபிக்மகக்கும உத்�ரவபா�ைளிக்கின்றே வி�த்தில 
முக்கிய சநரடியற்றே வரிகளில ஒன்றேபாகக் கபாைப்்ப-
டுகின்றே த்பறுைதி சசர்க்கப்்படட வரி நிர்வபாகத்திமன 
வலுப்்படுத்துவ�ற்கபான ச�மவ கபாைப்்படுகின்றேது.

வரி நிலுமவயபாக இருந்து சசகரிக்கப்்படபா� 
வரி வருைபானம ரூ்பபா 200 பிலலியனுக்குசைல 
என்்பம� திமறேசசரி அறிக்மககள் சுடடிக்கபாடடுகின்-
றேன. இது தைபாத்� ச�சிய உற்்பத்தியில ஏறேத்�பாழ 
1.5 ச�வீ�ைபாகும. ்பலசவறு முமறேகமைப் ்பயன்்ப-
டுத்தி, தசலுத்�சவணடிய வரிமயச் தச்த்துவம� 
வரிதசலுத்துநர்கள் �விர்க்கின்றேனர். சைலும, வரி 
ஏய்ப்்பபாைர்கள் உள்நபாடடு இமறேவரித் திமைக்க-
ைத்தினபால வரி ைதிப்பீடடு அறிவித்�ல அனுப்்பப்-
்படுகின்றே ச்பபாதிலும திமைக்கைத்திற்கு குறித்� 
�ணடப்்பைதைபான்றிமனச் தசலுத்துவ�ன் மூ்ம 
தசலுத்�சவணடிய வரிக் தகபாடுப்்பனவு �விர்க்கப்்பட-
்பாம என்றே நமபிக்மக கபாைப்்படுகின்றேது. இந்நமட-
முமறேகமை ைபாற்றும த்பபாருடடு

வரி நிர்வபாகத்திற்கு த�பாழிலநுட்ப தசயன்முமறே-
கமை பிரசயபாகிப்்ப�ற்கபான சடடரீதியபான ஏற்்பபாடு-
கமை �பாபிப்்ப�ற்கு நபான் எதிர்்பபார்க்கின்சறேன்.

5.4.19  2021 வரவுதச்வுத்தினபால முன்-
தைபாழியப்்படடவபாறு, விசசட ்பணடஙகள் ைற்றும 
சசமவகள் வரியிமன அமுல்படுத்துவ�ற்கு நபான் 
முன்தைபாழிகின்சறேன். 2022 சனவரியிலிருந்து 
நமடமுமறேக்கு வரும வமகயில சடடத்தினபால உள்-
ைடக்கப்்படுகின்றே அமனத்து த்பபாருடகள் ைற்றும 
சசமவகமையும உள்ைடக்குவ�ற்கு இ�ற்கபான சடட 
ஏற்்பபாடுகள் ஏற்கனசவ வமரயப்்படடுள்ைன.

5.4.20 தசலலிட த�பாம்ச்பசிகளினதும இமை-
யத்�ை சமிக்ம்களின் ச்பபா�பாமையின் தீவிரம 
தகபாவிட-19 உ்கைபாவிய சநபாய்த்த�பாற்று கபா்ப்்பகு-
தியில நமடமுமறே ரீதியபாக உைரப்்படடது. முழு நபாட-
டுக்கும தசயற்்பரப்பிமன விஸ்�ரிப்்ப�ற்கும நபாடடி-
லுள்ை அமனத்து 10,155 ்பபாடசபாம்களுக்கும 
ம்ப்பர் ஒப்டிக் த�பாழிலநுட்பத்திமனப் ்பயன்்படுத்தி 
அதிசவக அக்ப்்படமட இமைய இமைப்புகமை 
வழஙகுவ�ற்கும த�பாம்த்த�பாடர்பு வம்யமைப்-
பிமன நிறுவுவ�ற்கு த�பாம்த்த�பாடர்பு ஒழுஙகு்ப-
டுத்�ல ஆமைக்குழுவுக்குத் ச�மவயபான நிதியியல 

ைற்றும த�பாழிலநுட்ப உ�விகமை வழஙகுவ�ற்கு 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.21  முச்சக்கரவணடிச் சசமவயபானது நபாடு-
பூரபாகவும அதிகைவு ்பரவியுள்ை ச்பபாதிலும, இச் 
சசமவயிமன ஒருஙகுமுமறேப்்படுத்துவ�ற்கு 
இதுவமரயிலும த்பபாறிமுமறேதயபான்று கபாைப்்பட-
விலம .் ்பபாரியைவில அது விரிவமட�ல ைற்றும 
அ�னுடன் இமைந்� பிரச்சமனகள் கபாரை-
ைபாக இச்சசமவயிமன ஒழுஙகு்படுத்துவ�ற்கபான 
ச�மவ ச�பாற்றேமத்பற்றுள்ைது. இந்சநபாக்கில, 
முச்சக்கரவணடி ஒழுஙகுமுமறேப்்படுத்�ல அதிகபா-
ரசம்பதயபான்றிமன �பாபிப்்ப�ற்கும அதிகபாரசம்ப-
யினூடபாக முச்சக்கரவணடிக் கடடைஙகள் ைற்றும 
சசமவயிமனத் �ரப்்படுத்�ல த�பாடர்பில தீர்ைபானங-
கமை சைற்தகபாள்வ�ற்கும நபான் முன்தைபாழிகின்-
சறேன்.

5.4.22 அமைச்சுக்கள், திமைக்கைஙகள், கூட-
டுத்�பா்பனஙகள் ைற்றும நியதிச்சடட நிறுவனஙகள் 
மூ்ம வரவுதச்வுத்திடடம �யபாரித்�ல நிதியங-
கமை ஒதுக்கீடு தசய்�ல அத்துடன் வரவுதச்வுத்-
திடட முன்தைபாழிவுகமை நமடமுமறேப்்படுத்�ல 
என்்பவற்றில ்பபால ைற்றும இன ரீதியபான ைற்றும 
சவறு க்பாசபார ரீதியபான சவறு்பபாடுகள் அத்து-
டன் வயதுக்குழு என்்பன கருத்திற் தகபாள்ைப்்பட 
சவணடும என நபாம நமபுகின்சறேபாம. த�பாடர்புமடய 
அமைச்சுடனபான இமைப்புடன் த�பாடர்புமடய கண-
கபாணித்�ல த்பபாறிமுமறே நமடமுமறேப்்படுத்�ப்்பட 
சவணடும என நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.23 சனத்த�பாமக ைதிப்பீடுகளின் பிரகபா-
ரம துரி�ைபாக வய�மடகின்றே சனத்த�பாமகயி-
மனப் ்பபாதுகபாப்்ப�ற்கபாக �ணித்துவைபான சமூகப் 
்பபாதுகபாப்பு நிகழ்ச்சித்திடடதைபான்றுக்கபான ச�மவ 
கபாைப்்படுகின்றேது. இந்சநபாக்கில, �ற்ச்பபாது ஓய்வூ-
தியஙகமைப் த்பற்றுக்தகபாள்ைபா� சிசரஷ;ட பிரமச-
களுக்தகன ்பஙகளிப்பு ஓய்வூதியத் திடடதைபான்மறே 
நிறுவுவ�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன். இந்சநபாக்கத்-
திற்கபாக இமயபுமடய சடட ைற்றும நிர்வபாக நமடமு-
மறேகமை �பாபிக்கின்றே த்பபாறுப்பிமன நபான் ஓய்வூதி-
யத் திமைக்கைத்திற்கு த்பபாறுப்்பளிக்கின்சறேன்.

5.4.24 இ்ஙமகயில கணிசைபான எணணிக்-
மகயபான ைபாற்றுத் திறேனபாளிகள் கபாைப்்படுகின்றேன. 
அவர்களும சைவபாய்ப்புகமையும, சைைபான சலுமக-
கமையும சைைபான த்பபாறுப்புகமையும த்பற்றிருக்க 
சவணடும. ஆமகயினபால, அமனத்து பிரமசகமை-
யும சைத்துவைபாக நடத்து�ல மீ�பான இ்ஙமக சன-

நபாயக சசபாசலிசக் குடியரசின் அரசிய்மைப்பின் 
12 ஆம உறுப்புமரக்கு அமைவபாக ைபாற்றுத் திறே-
னபாளிகளின் உரிமைகள் மீ�பான சடடத்திமன அறி-
முகப்்படுத்துவ�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன். 
அவர்கைது த�பாழிலமுயற்சிக்கும திறேன் அபிவிருத்-
திக்குைபான நிகழ்ச்சித்திடடதைபான்றிமனத் த�பாடஙகு-
வ�ற்கும நபான் சைலும முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.25 பிள்மை ைற்றும உைந்ம த�பாடர்பில 
�ற்ச்பபாது நி்வுகின்றே அடிப்்பமடப் பிரச்சமனகமை 
இனஙகபாண்ப�ற்கும அப் பிரச்சமனகமைத் தீர்ப்்ப-
�ற்குைபான சீரபான நடவடிக்மககமை எடுப்்ப�ற்கபான 
நிகழ்ச்சித்திடடதைபான்மறே அறிமுகப்்படுத்துவ�ற்கு 
நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.26 சசமவப் த்பபாருைபா�பாரத்தில கிமடக்கப்-
த்பறுகின்றே வபாய்ப்புக்கமை அதிகூடிய விமனத்திறே-
னுடன் ்பயன்்படுத்துகின்றே அச�சவமை, உற்்பத்திப் 
த்பபாருைபா�பாரத்தின் மீது அதிக கவனத்ம� இடமத்ப-
றேச்தசய்வ�ற்கு இ்ஙமக உடனடியபாக நடவடிக்மக 
எடுக்க சவணடியுள்ைது. இந்நபாடடின் ்படித்� இைம 
சந்�தியினர் த�பாழில ச�டிச்தசலகின்றே ைனப்்பபாஙகி-
லிருந்து விடு்படடு த�பாழிலமுயற்சியபாைர்கைபாகவும 
த�பாழில வழஙகுநர்கைபாகவும ைபாற்றேமத்பறுவ�ற்கு 
்பபாடு்படுகின்றே ச்பபாக்கிமன நபாம உருவபாக்க சவண-
டியுள்ைது. அ�ற்கமைவபாக, புதிய த�பாழில முன்-
தனடுப்புகளுக்கு தூணடு�ம் வழஙகுவ�மன 
சநபாக்கபாகக் தகபாணடு, 2022 ஆம ஆணடிலிருந்து 
வியபா்பபாரப் ்பதிவு கடடைத்ம� அறேவிடபாதிருப்்ப�ற்கு 
முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.27 மு�லீடடுச் சம்ப ைற்றும தவளிநபாட-
டுச் தச்பாவணித் திமைக்கைம, ஏற்றுைதி அபி-
விருத்திச் சம்ப ஆகியவற்றில புதிய வியபா்பபாரப் 
்பதிவிற்கபாக �ற்ச்பபாது கபாைப்்படுகின்றே சிக்க்பான 
முமறேமைமய இ்கு்படுத்துவ�ற்கும அ�ற்கபாக 
்பலசவறு நிறுவனஙகைபால அறேவிடுகின்றே கடடைங-
கமை ஒன்றிமைப்்ப�ற்கும நிதிச் சடடத்திற்கு திருத்-
�ம தகபாணடு வரப்்படும.

5.4.28 உற்்பத்திப் த்பபாருைபா�பாரத்திமன ஊக்கு-
விக்கும த்பபாருடடு ்பழஙகள், ைரக்கறி வமககள், 
மீன் அடிப்்பமடயி்பான உற்்பத்திகள், திரவப் ்பபால 
உற்்பத்தி ைற்றும வர்த்�கப்; ்பயிர்ச் தசய்மகயி-
லுள்ை பிரச்சிமனகள், ச�மவப்்பபாடுகள் ைற்றும 
குமறே்பபாடுகள் என்்பவற்மறே மீைபாய்வு தசய்வ�ற்கும 
உள்நபாடடு ைற்றும தவளிநபாடடு சந்ம�கமை இ்க்-
கபாகக் தகபாணட உற்்பத்திகமை விரிவு்படுத்துவ�ற்கு 
நடவடிக்மக எடுக்கப்்படும.

5.4.29 ை்ர்கள் ைற்றும இம்வமககள் ்பயிர்ச்-
தசய்மகத் துமறேயில கபாைப்்படுகின்றே குமறே்பபாடு-
கமை இனங கணடு ை்ர்ச்தசய்மகயபாைர்களுக்குத் 
ச�மவயபான அறிமவ வழஙகுவ�ற்கும, ஊக்கு-
விப்்ப�ற்கும, ஏற்றுைதிச் சந்ம�கமை இ்க்கபாகக் 
தகபாணட உற்்பத்திகமை ஊக்குவிப்்ப�ற்கும புதிய 
நிகழ்ச்சித்திடடதைபான்மறே முன்தைபாழிகின்சறேன். இப்-
்பணிக்கபாக �ம்மைவகிப்்ப�ற்கும த்பபாறுப்பிமை 
சுற்று்பாத்துமறே அமைச்சின்கீழ் கபாைப்்படுகின்றே 
ச�சிய �பாவரவியல பூஙகபாத் திமைக்கைத்திடம ஒப்-
்பமடக்கின்சறேன்.

5.4.30 �ற்ச்பபாது அரசபாஙகம ைருந்துப் த்பபாருட-
கள் உற்்பத்திக்கபாக எடுத்துள்ை வழிமுமறேகமை 
த�பாடர்ந்தும சைம்படுத்தி இ்ஙமகயில சர்வச�ச 
அஙகீகபாரத்ம�க் தகபாணட நிறுவனஙகளுடன் ஒன்-

றிமைந்து சர்வச�ச சந்ம�கமை இ்க்கபாகக் 
தகபாணட அதிகூடிய �ரத்ம�க்தகபாணட ைருந்து 
வமககமை இ்ஙமகயில �யபாரிப்்ப�ற்கபாக �னி-
யபார்த் துமறேக்குத் ச�மவயபான வசதிகமை வழஙகி 
அவர்கமை ஊக்குவிப்்ப�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன். 
ைருந்துகளின் விம்மய நிம்யபாகப் ச்பணு-
வ�ற்குப் த்பபாருத்�ைபான விம்ப் த்பபாறிமுமறே-
தயபான்மறே சைர்ப்பிப்்ப�ற்கபாக ஏற்கனசவ நியமிக்-
கப்்படடுள்ை சக் �ரப்பினர்கமையும உள்ைடக்கிய 
குழுவின் ஆச்பாசமனகமை துரி�ைபாக நமடமு-
மறேப்்படுத்துவ�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.31 ஏற்றுைதிமயயும உள்நபாடடுத் ச�மவ-
கமையும சநபாக்கபாகக் தகபாணட கருத்திடடைபாக 
ஆமடக் மகத்த�பாழிலுக்குத் ச�மவயபான மூ்ப் 
த்பபாருடகமை உற்்பத்திதசய்து ஆமட உற்்பத்திகமை 
ஊக்குவிப்்ப�னூடபாக சர்வச�ச சந்ம�யில புதிய 
சந்ம� வபாய்ப்புக்கமை த்பற்றுக் தகபாள்வ�ற்கு 
முன்தைபாழிகின்சறேன். அச�ச்பபான்று உள்நபாடடுக் 
மகத்�றி த்பபாருடகள் உற்்பத்தி ைற்றும ்பத்திக் உற்-
்பத்திக் மகத்த�பாழிம் ஊக்குவிப்்ப�ற்கு 2025 
ஆம ஆணடைவில ஐ.அ. தடபா்ர் 1 பிலலியன் 
வருடபாந்� வருைபானத்ம� ஈடடுவ�ற்கு ச�மவயபான 
துரி� நிகழ்ச்சித்திடடத்ம� நமடமுமறேப்்படுத்துவ-
�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.32 இரத்தினக்கல ைற்றும இயற்மக கனிய 
வைஙகளுக்கு உ்கச் சந்ம�யில கபாைப்்படுகின்றே 
இ்ஙமகயின் ்பஙமக அதிகரிப்்ப�ற்கபாக �ற்ச்பபாது 
எடுக்கப்்படடுள்ை வழிவமககமைத் த�பாடர்ந்தும 
அதிகரிப்்ப�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன். உ்கச் சந்-
ம�யில இரத்தினக்கற்கமைக் தகபாள்வனவு தசய்வ-
�ற்கபான முக்கிய மையைபாக இ்ஙமகமய ைபாற்றுவ-
�ற்கு முன்தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.33 எைது நபாடு உ்கத்தில இறேப்்பர் 
த்பபாருடகள் த�பாடர்்பபான உற்்பத்திகளில சிறேந்� 
�ரத்ம�க் தகபாணட ஒரு நபாடபாக அமடயபாைம 
கபாைப்்படடுள்ைது. இறேப்்பர் சபார்ந்� உற்்பத்தி-
களின் இறேக்குைதிமய கடடுப்்படுத்துவ�ற்கும, 
உள்நபாடடு இறேப்்பமர மூ்ப்த்பபாருைபாக ஏற்று-
ைதி தசய்வ�ற்கு ்பதி்பாக இறேப்்பர் சபார்ந்� முடிப்-
புப் த்பபாருள் உற்்பத்திக்கபான மு�லீடடிமன ஊக்-
குவிப்்ப�ற்கும முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.34 மின்சபார ைற்றும இ்த்திரனியல உ்ப-
கரைஙகள் உற்்பத்திக்கு ச்பபாது ச�மவயபான 
மூ்ப் த்பபாருடகமை தகபாள்வனவு தசய்வ�ற்-
குள்ை �மடகமை நீக்குவ�ற்கும, சர்வச�ச 
சந்ம�யில இ்க்குகமை தவற்றி தகபாள்வ�ற்-
கும �னியபார் துமறேயில மு�லீடமட ஊக்குவிப்-
்ப�ற்கும நடவடிக்மக எடுக்கப்்படும. மீள் புதுப்-
பிக்கத்�க்க எரிசக்திமய சைம்படுத்தி, கரியமி் 
வபாயுமவ உமிழும எரித்பபாருள் எரிவம�யும 
தவளிநபாடடுச் தச்பாவணி தவளிப்்பபாய்ச்சம -்
யும குமறேத்து, மீள் புதுப்பிக்கத்�க்க எரிசக்தி 
உற்்பத்திக்குத் ச�மவயபான துமைப் ்பபாகஙக-
மையும கருவிகமையும உள்நபாடடில உற்்பத்தி-
தசய்வ�ற்கு முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.35 ஆசரபாக்கியச் சுற்று்பா மையைபாக 
இ்ஙமகமய அபிவிருத்திதசய்வ�ற்கு 
ச�மவயபான பின்பு்த்ம� துரி�ைபாக உரு-
வபாக்கி, ஐ.அ. தடபா்ர் 700 பிலலியன் த்பறுை-
தியபான உ்கைபாவிய ஆசரபாக்கியச் சுற்று்பாத்-
துமறேயுடன் எைது நபாடமடயும இமைத்துக் 
தகபாள்வ�ற்கு ச�மவயபான நடவடிக்மக சைற்-

தகபாள்ைப்்படும. அச�ச்பபான்று, சுற்று்பாத்துமறே 
நன்மைகமை த்பபாதுைக்களுக்கு கிமடக்கச்தசய்-
வ�ற்கபாக கணகபாடசி, ைபாநபாடுகள் ச்பபான்றே நிகழ்வு-
கமை அடிப்்பமடயபாகக் தகபாணடு சுற்று்பா நிகழ்வு-
கமையும அமடவிட சுற்று்பா நடவடிக்மக ைற்றும 
சுற்று்பா ்பயணிகளுக்கு வீடுகள் சபார்ந்� �ஙகுமிட 
வசதிகள் ச்பபான்றே சுற்று்பா ைபாதிரிகமை சைம்படுத்து-
வ�ற்கு ச�மவயபான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்்படும.

5.4.36 ஆயுர்சவ� சிகிச்மச நிம்யஙகமை 
புதி�பாக ஏற்்படுத்துவ�ற்கபாகவும, ்பபாரம்பரிய சுச�ச 
ைருத்துவத்ம�யும இயற்மக சிகிச்மச முமறே-
மயயும ஊக்குவிப்்ப�ற்கபாக புதிய நிகழ்ச்சித்திடட-
தைபான்மறே முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.37 நிம்ச்பறேபான அபிவிருத்தி தகபாள்மக-
களின் ஊடபாக த்பபாதுைக்களின் சுகபா�பார ைற்றும 
ச்பபாசபாக்கிமன சைம்படுத்துவ�மன சநபாக்கபாகக் 
தகபாணடு, சச�னப் ்பசமை உற்்பத்தியின் இய -்
ைமவ அதிகரிப்்ப�ற்கும, ச�மவயபான த�பாழிலநுட்ப 
அறிமவ வழஙகி இ்க்கிடப்;்படட சவைபாணமைக-
ளுக்கு ்பயிர்களுக்கு விசசட ்பசமை ைபாதிரிகமை 
�யபாரிப்்ப�ற்கும ச�மவயபான கருத்திடடஙகமை 
கிரபாைசசவகர் பிரிவு ைடடத்தில நமடமுமறேப்்படுத்து-
வ�ற்கு முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.38 ஆரபாய்ச்சி ரீதியபான கடடஙகமைக் 
தகபாணட முமறேயபான சவம்த்திடடத்தினூடபாக 
விவசபாய உற்்பத்திகமை ்பலவமகப்்படுத்து�ல 
ைற்றும த்பறுைதி சசர்க்கப்்படட உற்்பத்திகமை 
ஊக்குவித்�ல ஆகியவற்றினூடபாக தவளிநபாடடுச் 
தச்பாவணி ஈடடுகின்றே சவம்த்திடடதைபான்மறே 
நமடமுமறேப்்படுத்துவ�ற்கு முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.39 த்பணகளுக்கும இமை்ர்களுக்கும 
விசசட அடிப்்பமடயில ்பயிரிடப்்படபா� கபாணிகமை 
வழஙகி புதிய விவசபாய த�பாழிலமுயற்சியபாைர்கமை 
உருவபாக்குவ�ற்கும உயர் த�பாழிலநுட்ப விவசபாய 
பூஙகபாக்கமை ஏற்்படுத்தி விவசபாய ைற்றும த்பருந்-
ச�பாடடத் துமறேயில ்பயிரிடப்்படடுள்ை கபாணியின் 
அைமவ விரிவபாக்கமதசய்வ�ற்கு முன்தைபாழி-
கிசறேன்.

5.4.40 த்பருந்ச�பாடடக் கம்பனிகளுக்கும அச�-
ச்பபான்று த்பபாது ைக்களுக்கும தசபாந்�ைபான கபாணி-
கமைப் ்பயன்்படுத்�ல ைற்றும �னியபார் கபாணிகள்; 
அத்துடன் கடடடஙகளினதும சவறு தசபாத்துக்களி-
னதும உயர்ந்�்படச ்பயன்்பபாடு த�பாடர்்பபான சட-
டஙகமை அறிமுகப்்படுத்துவ�ற்கும நபான் சைலும 
முன் தைபாழிகின்சறேன்.

5.4.41 எைது அரசபாஙகைபானது எப்ச்பபாதும விவ-
சபாயிகமை ்பபாதுகபாப்்ப�ற்கு அர்ப்்பணித்துள்ைது. 
ஆனபாலும அ�ற்கபான த�ளிவபான சடடம இதுவமர 
வகுக்கப்;்படவிலம். விவசபாயிகளின் ந்ன்-
கமை ்பபாதுகபாக்கின்றே விவசபாய உற்்பத்திகளுக்கு 
நியபாயைபான விம்கமை த்பற்றுத் �ருகின்றே, 
விவசபாயத் துமறேயின் உற்்பத்தித்திறேமன அதிகரிக்-
கின்றே, விவசபாய இடர்சநர்மவ முகபாமைதசய்கின்றே 
விவசபாய, ்பபாதுகபாப்ம்ப உறுதிப்்படுத்துகின்றே ச�சிய 
சவம்த்திடடதைபான்று இருக்க சவணடும.

இதுத�பாடர்பில, ைண ைற்றும நீர் வைஙகளின் 
்பபாதுகபாப்பு, வனசீவரபாசிகளின் சச� முகபாமைத்து-
வம ்பற்றிக் கவனம தசலுத்தி, எைது உைவுப் ்பபாது-
கபாப்ம்ப உறுதிப்்படுத்� சவணடியுள்ைது. ைர்பணுப் 
த்பபாறியியல ரீதியபான விவசபாய உற்்பத்திகளின் உற்-

்பத்தித்திறேமன அதிகரிக்கின்றே அச�சவமை அவற்-
றின் மூ்ம ஏற்்படக்கூடிய சச�ஙகமை �விர்ப்-
்ப�ற்கும மூச்பா்பபாயத் திடடதைபான்று கபாைப்்பட 
சவணடும.

ஆ�்பால, எைது விவசபாயிகளின் ்பபாரம்பரிய 
அறிமவ ்பபாதுகபாக்கின்றே, அவர்களின் கபாணி 
உரிமை ைற்றும ்பகிரப்்படட நீர் வைஙகளுக்கபான 
உரிமைமய ்பபாதுகபாக்கின்றே, விவசபாயம த�பாடர்-
பில சைற்தகபாள்கின்றே தசயலமுமறேக்கு விவசபா-
யிகளின் ்பஙகு்பற்று�ம் உறுதிப்்படுத்துகின்றே 
்பசுமை விவசபாய அபிவிருத்தி சடடதைபான்மறேத் 
�யபாரிப்்ப�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகிசறேன்.

5.4.42 இ்ஙமக ஆசியபாவின் மையத்தில 
அமைந்துள்ைது. கிழக்கபாசியபாவிலிருந்து சைற்கபா-
சியபாவிமன இமைக்கின்றே ்பபாம� இ்ஙமகக்கு 
மிக தநருக்கைபாக அமைந்துள்ைது. இது 2010 
ஆம ஆணடில 'ைஹிந்� சிந்�மன' எதிர்கபா் 
சநபாக்கு தகபாள்மக பிரகடனத்தின் மூ்ம சைர்ப்பிக்-
கப்்படட ஐந்து மையஙகளின் கீழ் மு�ற்�டமவயபாக 
இனஙகபாைப்்படடது. எைது எதிர்கபா் உ்கைபாவிய 
த்பபாருைபா�பார தசயற்்பபாடுகமை உறுதிப்்படுத்தும 
நிம்யில கபாைப்்படுகின்றேன.

இந்�வமகயில, இ்ஙமகயிமன ஆசியபாவின் 
மையைபாக ைபாற்றுவ�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகின்-
சறேன்.

துமறேமுக மையம
5.4.42.1 கிழக்கபாசியபாவிலிருந்து சைற்;;;;;கபா-

சியபாமவ இமைக்கும கப்்பற் ்பபாம�யில இ்ங-
மகயின் அமைவிடத்திமன கருத்திற்தகபாணடு 
கு�ப்்படுத்�ல, உைவு ைற்றும வழஙகலகள் என்-
்பவற்றுக்கபான மையைபாக ைபாத்திரமின்றி ைபாலுமி-
கமை ைபாற்றுவ�ற்கபான ைத்திய நிம்யைபாகவும 
கபாைப்்படுகின்றேது. இ�ற்கு சை்திகைபாக நபாடடில 
கப்்பற் திருத்�த்த�பாழிலகமை சைற்தகபாள்ைவும 
முடியும.

தகபாழுமபுத் துமறேமுகம த�ற்கபாசியபாவில 
நுமழவுத் துமறேமுக வர்த்�கத்திற்;;கபான மையைபாக 
ஏற்கனசவ கபாைப்்படுகின்றேது. தகபாழுமபுத் துமறே-
முகத்தில கிழக்கு ைற்றும சைற்கு முமனயஙகளின் 
நிர்ைபாைப் ்பணிகள் நிமறேவுற்றேதுடன் நுமழவுத்-
துமறேமுக வர்;த்�கம விரிவபாக்கப்்படுதைன எதிர்-
்பபார்க்கப்்படடுள்ைது. இ�ற்கமைய தகபாழுமபுத் 
துமறேமுகத்திமன நுமழவுத் துமறேமுக மையைபாக 
அபிவிருத்தி தசய்வ�ற்கும திருசகபாைைம்த் 
துமறேமுகத்ம� மகத்த�பாழில துமறேமுகைபாகவும, 
கபாலி துமறேமுகத்ம� சுற்று்பாத் துமறேமுகைபாகவும 
அம்பபாந்ச�பாடமடத் துமறேமுகத்திமன சசமவத் 
துமறேமுகைபாகவும அபிவிருத்தி தசய்வ�ற்கு எதிர்-
்பபார்க்கப்்படடுள்ைது.

துமறேமுகஙகளின் ஏற்கனசவ அபிவிருத்தி-
தசய்யப்்படடுள்ை உடகடடமைப்பு வசதிகளுடன் 
இமைந்து இ்ஙமகயின் உ்பபாயரீதியபான அமை-
விடத்திமனக் கவனத்தில தகபாள்ளுமச்பபாது, 
இ்ஙமகமய சர்வச�ச சு�ந்திர துமறேமுகைபாக 
�பாபிப்்ப�ற்கபான சக் வபாய்ப்புகளும கபாைப்்படு-
கின்றேன. அ�ற்கமைவபாக, புதிய நிதிச் சடடத்தின் 
கீழ் சு�ந்திர துமறேமுகம ஒன்மறே ஏற்்படுத்துவ-
�ற்குத் ச�மவயபான சடட ரீதியபான ஏற்்பபாடுகமை 
அறிமுகப்்படுத்துவ�ற்கு நபான் முன்தைபாழிகிசறேன். 
சைலும கப்்பலகமை ்பதிவுதசய்வது த�பாடர்பில 
�ற்ச்பபாது கபாைப்்படுகின்றே கடுமையபான விதிகமை 
இ்கு்படுத்தி, திடடஙகமை இ்கு்படுத்தி, இந்சநபாக்-
கத்திற்கபாக கவனம தசலுத்துவம� வசதிப்்படுத்தி 
அதிகரிப்்ப�ற்கும முன்தைபாழிவதுடன் அ�ன்மூ்ம 
சர்வச�ச அரஙகில த்பௌதீக ரீதியில கடலசபார் சகந்-
திரமையைபாக இ்ஙமகமய ைபாற்றுவ�ற்கு நபான் 
முன்தைபாழிகிசறேன்.

ஆகபாய மையம
5.4.42.2 டு்பபாய் ைற்றும சிஙகப்பூர் என்்பன 

ஆசியபாவின் ஆகபாய மையபாைபாக இருந்�ச்பபாதிலும 
அவற்றின் அமைவிடம நீணட விைபானஙகமைப் 
த்பபாறுத்�வமர ்ப் பிரச்சமனகமை தகபாணடுள்-
ைன. எவ்வபாறேபாயினும, இ்ஙமகயின் அமைவி-
டம மையப் புள்ளியில இருப்்ப�னபால அவ்வபாறேபான 
நீணட விைபானஙகள் மிக இ்குவபாக வந்து தசல் 
முடியுைபாக உள்ைது. அச�சவமை, உ்கத்தில 
இரணடபாவது த்பரிய சனத்த�பாமகமயக் தகபாணட 
இந்தியபாவுக்கபான மையைபாகவும இ்ஙமக கபாைப்-
்படுகிறேது. மிலலியன் கைக்கபான இந்தியர்கள் 
வபாழுகின்றே ஆபிரிக்கபாவிற்கபான மிகக் குறுகிய 
்பபாம� இந்தியபாவிலிருந்து இ்ஙமகயூடபாக 
அமைந்துள்ைது.

�ற்த்பபாழுது ்பணடபாரநபாயக்க சர்வச�ச விைபான 
நிம்யத்தில இரணடபாவது ஓடு ்பபாம� நிர்ைபாணிக்-
கப்்படடுவரும அச�சவமை சசமவகளின் ஏற்்பபாடு-
களுக்கபான உடகடடமைப்பு வசதிகள் சைம்படுத்�ப்-
்படடு வருகின்றேது. அச�சநரம ைத்�மை விைபான 
நிம்யம சுற்று்பாப் ்பயணிகமை மிகவும கவரும 
வமகயில அபிவிருத்தி தசய்யப்்படடு வருகின்றேது-
டன் த்பபாருட ச்பபாக்குவரத்துக்கும த்பபாருத்�ைபான-
�பாகக் கபாைப்்படுகின்றேது. அ�ற்கு அணமையில 
மவத்தியசபாம் ைற்றும ச�பாடடலகமை நிர்ைபா-
ணிப்்ப�ற்கும உதிர்்பபார்க்கப்்படடுள்ைது.

சக்தி மையம
5.4.42.3 �னது கடற்கமரயில ஒரு தசபாடடு 

எணதைய்யபாவது சிந்�பாைல சிஙகப்பூர் உ்கத்-
தில கு�ப்்படுத்�ல நடவடிக்மககளில 25 ச�வீ�த்-
திமனக் தகபாணடுள்ைது. சிஙகப்பூர் ைசகு எண-
தையிமன இறேக்குைதி தசய்து த்பற்சறேபால, டீசல, 
கு�ப்்படுத்�ல எணதைய் என்்பவற்றுடன் ஏற்று-
ைதிக்கபான பிடடுதைன், பிைபாஸ்திரிக்கு ைற்றும 
மநச்பான் ஆகிய துமை உற்்பத்திப் த்பபாருடக-
மையும �யபாரிக்கின்றேது.

இ்ஙமகயின் உ்பபாயரீதியபான அமைவிடம 
ைசகு எணதைய் இறேக்குைதி தசய்து த்பற்சறேபா-
லியப் த்பபாருடகமை ஏற்றுைதி தசய்வ�ன் மூ்ம 
ஆசியபாவின் சக்தி மையைபாக ைபாற்றுவ�ற்கபான 
ஆற்றேலகள் கபாைப்்படுகின்றேன. இப்பின்னனியில 
8 மிலலியன் பீப்்பபாய் எணதையிமன கைஞசியப்-
்படுத்�க்கூடிய திருசகபாைைம் எணதைய்�பாஙகி 
்பணமை ்பயன்்படுத்�ப் ்படபாதிருப்்பது மிகவும கவ-
ம்க்குரிய விடயைபாகும.

ஏற்றுைதிகள் மீது கவனம தசலுத்�க்கூடிய 
இரணடு புதிய எணதைய் சுத்திகரிப்பு நிம -்
யஙகமை அம்பபாந்ச�பாடமட ைற்றும திருசகபாை-
ைம்யில �பாபிப்்ப�ற்கு திடடமிடப்்படடுள்ைது. 
அச�சவமை இ்ஙமகயின் சக்தி ச�மவயிமன 
கபாற்று, சமுத்திர அம் ைற்றும சூரிய சக்தி ச்பபான்றே 
புதுப்பிக்கக்கூடிய மூ்ஙகளிலிருந்து மின்சபாரத்-
திமன உற்்பத்தி தசய்வ�ற்கபான ஆற்றேலிமனயும 
தகபாணடுள்ைது.

 (14 ஆம ்பக்கம ்பபார்க்க)

பட்ஜட
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வர்்த்தக மையம  
5.4.42.4 உலக்ததில் ப்பரிய இரண்டு சந்-

ம்தகளான இந்தியா ைற்றும சீனாவுக்கு மிகவும 
பநருக்கைாக இலஙமக அமைந்துளளது என்ற 
வமகயில் ்தைது ப்பாருடகளுக்கான விற்்பமன 
நிமலய பைான்றாக நாடடிமன உருவாக்குவ்தற்-
கான வாய்ப்பு ஏற்்படடுளளது. இ்தற்கு மைலதிகைாக, 
அபிவிரு்ததியமைந்்த பிமையஙகள ைற்றும நிதி்த-
தும்ற சந்ம்தயுைன வஙகி்த ப்தாழில், காப்புறுதி, 
நடு்ததீர்ப்பு ைற்றும சடை மசமவகள ம்பான்ற உயர் 
ப்தாழில் மசமவகமள வழஙக முடியும.  

அறிவு மையம  
5.4.42.5 இரண்டு மில்லியன வருைஙகளுக்கு 

முனனர் அனுரா்தபுர்ததிலுளள ைஹா விகாமர ஆசி-
யாவின அறிவு மையைாகக் காைப்்படைது. ஆசியா-
வில் ைா்ததிரமினறி ஐமராப்்பாவில் உளளவர்களும 
அறிவு ம்தடி இறுதியில் இலஙமகக்கு வந்துளளனர். 
பவளிநாடடு ைாைவர்கள, கல்வியாளர்கள ைற்றும 
ஆராய்ச்சியாளர்கமள கவரும மநாக்க்ததுைன ்பல்க-
மலக்கழகஙகளின உடகடைமைப்பு வசதிகள ைற்றும 
்தர்ததிமன அபிவிரு்ததி பசய்வ்தற்கு நாம எதிர்்பார்க்-
கினம்றாம. ப்பௌ்த்தம, சும்தச ைரு்ததுவம, தியானம 
ைற்றும சூழல் நடபு வாழக்மகமும்ற ப்தாைர்கான 
அறிவிமன உலகில் ஏமனய ்பகுதியினருைன ்பரி-
ைாறிக்பகாளவ்தற்  கான சந்்தர்ப்்ப்ததிமன நாம 
பகாண்டுள  மளாம.  

5.4.42.6 ்தகவல் ப்தாழில்நுட்ப அறிவு ைற்றும 
பசயற்மக நுண்  ைதி ஆகியவற்றின மூலம உரு-
வாகுகின்ற புதிய பைனப்பாருமளயும அவற்றின 
அபிவிரு்ததிகமள ்தரப்்படு்த்தல் மூலம சுயாதீன 
இமளஞர் ப்தாழில்முயற்சியாளர்களால ஈடைப்்படும 
பவளிநாடடுச் பசலாவணிமய நாடடுக்குள பகாண்-
டுவருவ்தற்கு ்தமையாக இருக்கின்ற சடைஙகமளயும 
ஒழுஙகுவிதிகமளயும திரு்ததுவ்தற்கு முனபைாழிகி-
ம்றன.  

புதிய ப்தாழில்நுட்ப்ததின அடிப்்பமையில் ்தைது 
வியா்பாரஙகள, உற்்ப்ததிகள ைற்றும மசமவகமள 
முனமனற்றுவ்தற்கு அரச ைற்றும ்தனியார் நிறுவ-
னஙகளுக்கான ம்தமவ காைப்்படுகின்றது. எனமவ, 
டிஜிடைல் ையப்்படு்ததுவது ப்தாைர்ந்தும விருப்்ப்த 
ம்தர்பவான்றாக இருக்கைாடைாது.  

விமன்ததி்றன, ப்தாழிற்்பாடடு விமன்ததி்றன, 
பசலவின முகாமை்ததுவம என்பவற்றிமன மைம-
்படு்ததுவ்தன மூலம உளளக மும்றமையிமன 
வலுப்்படு்ததுவ்தற்கு ்தடுப்புச் சஙகிலியாக ப்தாழில்-
நுட்பஙகமளப் ்பயன்படு்ததுவ்தற்கு முனபைாழியப்-
்படுகின்றது.  

்பாரம்பரிய வஙகிகள ப்தாழில்நுட்ப்ததிமனப் 
்பயன்படு்ததும வமகயில் ்தமமை ைாற்று்தல் 
மவண்டும. பு்த்தாக்கஙகள மிகவும விமரவான சந்-
ம்தயில் ம்தமவயாகக் காைப்்படுகின்றது. இந்்த 
வமகயில் வஙகிகள ்தைது கிமளகமள டிஜிடைல் 
ையப்்படு்த்தலிமனப் ்பயன்படு்ததி ஸைாட வஙகி-
களாக ைாற்றுவ்தற்காக ஊக்கைளிப்்ப்தற்கு நான 
முனபைாழிகினம்றன. எனமவ, ை்ததிய வஙகி 
மூல்தன ம்தமவப்்பாடுகள, அனுைதி வழஙகு்தல் 
உளளைஙகளாக ம்தமவயான சடைஙகள, ஒழுஙகுவி-
திகமள அறிமுகப்்படு்ததுவ்தற்கு ம்தமவப்்படு்த்தப்்ப-
டுகின்றது.  

ப்தாழில்நுட்ப ப்தாழில்முயற்சியானமை ப்பாரு-
ளா்தார்ததிமன ஊக்கம ப்ப்றச் பசய்வ்தற்கு 2021 
வரவுபசலவு்த திடைம, 2023 அளவில் குருநாகல் 
(ர்தகல்ல) ைற்றும காலி (அக்மீைன) ஆகிய பிர-
ம்தசஙகளில் ஏற்கனமவ ்தாபிக்கப்்படை இரண்டு 
ப்தாழில்நுட்பப் பூஙகாக்களுைன ஹ்பரன, நுவ-
பரலியா (ைஹகஸப்தாடை), கண்டி (திகன) ஆகிய 
இைஙகளில் மூனறு புதிய ப்தாழில்நுட்பப் பூஙகாக்க-
மள்த ்தாபிப்்ப்தற்கு முனபைாழியப்்படடுளளது.  

5.4.43 இலஙமகக்கு மநரடி பவளிநாடடு மு்த-
லீடமைக் கவருவதில் இலஙமக மு்தலீடடுச் சம்ப 
பின்பற்றுகின்ற நமைமும்றகள ்பற்றி ஆழைான 
்பகுப்்பாய்விமனயும மீளாய்விமனயும மைற்பகாள-
வ்தற்கு முனபைாழிகினம்றன. பவளிநாடடு மு்தலீ-
டுகமளக் கவர்ந்தீர்ப்்ப்தமன வசதிப்்படு்ததுவ்தற்கு 
்தற்ம்பாது விதிக்கப்்படுகின்ற நி்பந்்தமனகள எளி-
்தாக்கப்்பைமவண்டும என்பது ்பற்றியும துரி்தைாக 
ஆராய்ந்து ப்பாரு்த்தைான மும்றகமள அமையா-
ளஙகண்டு அ்தற்கான நிகழச்சி்ததிடைபைானம்ற்த 
்தயாரிப்்ப்தற்கு நான முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.44 உளநாடடு ைற்றும பவளிநாடடு ஏற்றுைதி-
யாளர்களின ்பாதுகாப்பிமன உறுதிப்்படு்ததுவ்தற்கு, 
பவளிநாடடு நமைமும்றக் கைக்குகளின பகாடுக்-
கல்வாஙகல்களின ்பாதுகாப்பிமன உறுதிப்்படு்தது-
வ்தற்கும ைற்றும பவளிநாடடு நாையைாற்்றல்கள 
ப்தாைர்பில் ஏற்றுைதியாளர்கள மீது ை்ததிய வஙகியி-
னால் விதிக்கப்்படை நிமலமைகமள இலகு்படு்ததுவ-
்தற்கும விமசை நிதிச்சடைமூலபைானறிமன சைர்ப்பிப்-
்ப்தற்கு நான முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.45 கல்வி ைற்றும சுகா்தார வசதிகளில் 
அமையாளஙகாைப்்படை ைாவடை ஏற்்ற்த்தாழமவக் 
கும்றப்்ப்தற்காக எப்ம்பாதும எைது அரசாஙகம 
அக்கம்ற பசலு்ததுகின்றது. இ்தற்காக, ்தனியார் 
தும்றயும எப்ம்பாதும ்தைது ்பஙகளிப்ம்ப வழஙகி-
யுளளது. இமமுயற்சிகமள மைலும விரிவு்படு்ததும 
மநாக்க்ததுைன, ஒவபவாரு ைாவடை்ததிலும நவீன 
்பாணியில் சர்வம்தசப் ்பாைசாமல ஒனம்றயும மவ்த-
தியசாமல ஒனம்றயும ஏற்்படு்ததுவ்தற்கு மு்தலீடைா-
ளர்கமள ஊக்குவிப்்ப்தற்கு்த ம்தமவயான காணி-
கமளயும வரிச் சலுமககமளயும வழஙகுவ்தற்கு 
முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.46 புமகயிர்த்த திமைக்கள்ததிற்குச் பசாந்்த-
ைான ஆனால் விமன்ததி்றனான மும்றயில் ்பயன-
்பாடடுக்கு எடுக்கப்்பைா்த காணிகமளப் ்பயன்படு்ததி 
கமை்த ப்தாகுதிகள, நிதிச்மசமவகள, மஹாடைல்கள, 
அலுவலக வசதிகள, திமரயரஙகுகள, ப்பாழுது-
ம்பாக்கு மையயஙகள ைற்றும ப்தாைர்ைாடி வீடுகள 
ஆகியவற்ம்ற உளளைக்கிய கலப்பு அபிவிரு்ததிக் 
கரு்ததிடைம ஒனம்ற நமைமும்றப்்படு்ததுவ்தற்காக 
அரசாஙக ைற்றும ்தனியார் ஒ்ததுமழப்பு மு்தலீடுகள 
ைற்றும அல்லது உளநாடடு, பவளிநாடடு மூலஙக-
ளில் இருந்து மு்தலீடுகமளப் ப்பற்றுக்பகாளவ்தற்கு 
முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.47 ்பணி வமலய முகாமை்ததுவம, சமூக 
ைற்றும ப்தாழிலாளர் ்பாதுகாப்பு சுற்்றாைல் உைர்-
தி்றன என்பன மீ்தான கடடுைான்தாரர்களின கை-
மைப்ப்பாறுப்பிமன ப்தாைர்ச்சியாகப் ம்பணுவ்தற்-
கும அ்த்தமகய கரு்ததிடைஙகமள விமரவாகவும 
உற்்ப்ததி்ததி்றன மிக்கவாறும நமைமும்றப்்படு்தது-
வ்தற்கும அரசாஙக்ததின அமன்தது உடகடைமைப்பு 
அபிவிரு்ததி்த திடைஙகளினதும கண்காணி்த்த-
லிமன ்பரவலாக்குவ்தற்கும நான முனபைாழிகின-
ம்றன.  

5.4.48 விமன்ததி்றன, பசயற்றி்றன ைற்றும 
பவளிப்்பமை்த்தனமை என்பவற்றிமனப் ம்பணி 
ப்பாது மு்தலீடடு நிகழச்சி்ததிடை்ததிமன துரி்தப்்ப-
டு்ததுவ்தற்கு ்பனமுகப்்படு்த்தப்்படை பசயனமும்ற 
ைற்றும இல்ததிரனியல் ப்பறுமக பசயனமும்ற 
என்பவற்ம்ற அறிமுகப்்படு்ததுவ்தன ஊைாகவும 
ப்பறுமகச் பசயனமும்ற நவீனையப்்படு்த்தப்்படும. 
உலக வஙகி ைற்றும ஆசிய அபிவிரு்ததி வஙகி 
ம்பான்ற ்பல்்தரப்பு நிறுவனஙகளினால் ஏற்கனமவ 
பின்பற்்றப்்படை அச் பசயனமும்றகமள புதிய 
பசயனமும்ற உளளைக்கியிருக்கும. அம்தமவமள 
சடைரீதியான இமையூறுகமள நீக்குவ்தற்கும மு்தலீ-
டுகமள ஊக்குவிப்்ப்தற்கும மு்தலீடடு நிமலயியற்   
குழுபவானறு உருவாக்கப்்படும.  

5.4.49 பவளிநாடடு மவமலவாய்ப்புப் ்பணிய-
க்ததின மூலம கிமைக்கின்ற பவளிநாடடுச் பசலா-
வணிமய அதிகரிக்கும ப்பாருடடு ப்தாழிலுக்காக 
பவளிநாடுகளுக்குச் பசல்வ்தற்கு்த ம்தமவயான 
அறிவு, ்பயிற்சி ைற்றும ஏமனய ம்தமவகமள 
வழஙகுவ்தற்கும பவளிநாடுகளில் உளள தூதுவர்க-
ளுைனான ஆமலாசமனயுைன அ்தற்காக காைப்்படு-
கின்ற வாய்ப்புக்கமள அதிகரிப்்ப்தற்கு நான முன-
பைாழிகினம்றன.  

5.4.50 நிமலம்ப்றான அபிவிரு்ததி குறிக்மகாள-
கமள அமைந்து பகாளவ்தற்காக ்தற்ம்பாது ப்தாழிற்-
்படுகின்ற ்பசுமை நிகழச்சி்ததிடைஙகமளயும கரு்ததிட-
ைஙகமளயும அடிப்்பமையாகக் பகாண்டு ்பசுமைப் 
முறி நிதியிைல் வசதிகமளப் ப்பற்றுக்பகாளவ்தற்கும 
அ்தற்கு விருப்்ப்தம்த்த ப்தரிவிக்கின்ற பவளிநாட-
டு்த ்தரப்பினருைன கலந்துமரயாைல்கமள்த ப்தாைங-
குவ்தற்கும அந்்தக் கரு்ததிடைஙகளின ஊைாக 
காலநிமல ைாற்்றஙகளுக்கு ்பதிலிறு்ததுவ்தற்கும 
முனபைாழிகினம்றன. அரச வஙகிகளுக்கும அம்த-
ம்பானறு ்தனியார் வஙகிகளுக்கும இந்்த நிதியிைல் 
வசதிகமள விரு்ததிபசய்வ்தற்கு ம்தமவயான ஊக்கு-
விப்புக்கமள வழஙகுவ்தற்கு முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.51 உலகளாவிய காலநிமல ைாற்்றஙகளு-

ைன இயற்மக அனர்்த்தஙகள அதிகரி்த்த்தன கார-
ைைாக ைண்சரிவு ம்பான்ற திடீர் அனர்்த்தஙகள 
்பாரியளவில் இைம ப்பறுகின்றமை அவ்தானிக்கப்-
்படடுளளது. அ்தனால், ்தனியார் வீடுகள, ப்தாழிற்-
சாமலகள, ப்பாது வசதிகள உட்பை சகல நிருைா-
ைஙகளுக்குைான ்பரிந்துமரகமள ப்தாைர்புமைய 
நிறுவனஙகளிைமிருந்து ப்பற்றுக் பகாளவ்தமன 
கடைாயப்்படு்ததுவ்தற்கு முனபைாழிகினம்றன.  

5.4.52 1935 ஆம ஆண்டின 14 ஆம இலக்க 
ப்தாழிற்சஙகக் கடைமளச் சடைம ைற்றும 1970 
ஆம ஆண்டின 24 ஆம இலக்க திரு்த்தச் சடை்த-
துக்கு அமைவாக, அரசாஙக உ்ததிமயாக்த்தர் ஒருவ-
ருக்கு அவர் உரி்த்தான மசமவக்குரிய ப்தாழில்சார் 
அமைப்ப்பானறில் அஙக்ததுவ்தம்தப் ப்பற்றுளள-
ம்பாது பிறிப்தாரு ப்தாழில்சார் அமைப்ப்பானறில் 
அஙக்ததுவ்தம்தப் ப்பற்றுக்பகாளவது அனுைதிக்-
கப்்பைவில்மல. மைலும, மவறு்படை மசமவகளில் 
உளள ்பல்மவறு ப்தாழில்சார் அமைப்புக்கமள 
ஒருஙகிமை்தல், ஒனறுதிரடைல் ைற்றும ை்ததியை-
யப்்படு்தது்தல் என்பனவும அனுைதிக்கப்்பைவில்மல. 
மைற்குறிப்பிடை வி்தைாக வமரயம்றகமள ப்தாழிற்-
சஙகச் சடை்ததிற்கு பசய்கின்ற திரு்த்தஙகள மூலம 
கும்றப்்ப்தற்கு முனபைாழிகினம்றன.  

6. ம்தசிய ப்பாருளா்தார அபிவிரு்ததி  
6.1 அரசாஙக்ததினால் மைற்பகாளளப்்படும சகல 

பசலவினஙகமளயும ப்பாது ைக்களுக்காக மைற்-
பகாளளப்்படும மு்தலீைாகமவ நான காண்கிம்றன. 
இமமு்தலீடடின மூலம ப்பாதுைக்களின ம்தமவகள 
நிம்றமவற்்றப்்படுவதுைன, பசா்ததுக்கமளயும 
உருவாக்குகி்றது. குறி்த்த பசா்ததுக்கள நாடடு ைக்க-
ளுக்கு நீண்ைகால்ததில் நனமை ்பயக்கக்கூடிய நிரந்-
்தர மூலவளஙகளாக அமையும. அவவாறினம்றல், 
குறி்த்த பசா்ததுக்கமள குறுகியகால நன  மையாக 
நாையப் ப்பறுைதிக்கு ைாற்றுவ்தற்கு முடியும. 
இ்தமன அரசாஙக்ததின நிதி முகாமை்ததுவ நிகழச்-
சி்ததிடை்ததின ்பலைாக நாம குறிப்பிடுகினம்றாம.  

6.2 இ்தன அடிப்்பமையில், 2022 நிதி ஆண்டுக்-
காக அரசாஙக்ததின நிதி முகாமை்ததுவ நிகழச்சி்த-
திடை்ததின பசலவின முனபைாழிவுகமள அல்லது 
மு்தலீடடு்த திடை்ததிமன நான இவவிை்ததில் சைர்ப்-
பிப்்ப்தற்கு ்தயாராக இருக்கினம்றன.  

 6.3 நாம 2021 ஒக்மைா்பர்   07 ஆந் திகதி அர-
சாஙக பசலவினம ப்தாைர்்பான ஒதுக்கீடடுச் சடை 
மூல்ததிமன இந்்த உயரிய சம்பக்கு சைர்ப்பி்ததுள-
மளாம. அரசாஙகம அடு்த்த வருை்ததின ம்பாது ம்தசிய 
வரவு பசலவு்ததிடைதில் பசலவிடுவ்தற்கு எதிர்்பார்்த-
துளள பிர்தான பசலவின்த ்தமலப்புகமள அது 
பகாண்டுளளது. இது ்பாரம்பரியபைான்றாைாகும. 
நாம அ்தமனப் ்பாதுகாக்க மவண்டும. நாம இந்்த 
சமபிர்தாய்ததிற்குள இருந்துபகாண்டு குறி்த்த பசல-
வின்த ்தமலப்புகமள மைலும வலுப்்படு்ததுவ்தற்கு 
எதிர்்பார்க்கினம்றாம. இந்்த பசலவின முனபைா-
ழிவுகளுக்குள, அல்லது மு்தலீடடு்த திடை்ததிற்குள 
பிர்தான 10 தும்றகளினூைாக நாடடின அபிவிரு்ததி-
யிமன ஒழுஙகு்படு்ததுவ்தற்கு நாம எதிர்்பார்க்கின-
ம்றாம.  

6.4 உற்்ப்ததிப் ப்பாருளா்தாரமும வாழவா்தார 
அபிவிரு்ததியும  

1960 ஆம ஆண்டில் இலஙமகயின ப்பாருளா-
்தாரம சிஙகப்பூர் ைற்றும ைமலசியாவின ப்பாருளா-
்தாரஙகமள விை உயர்வாகக் காைப்்படைது. 1961 
இல் சிஙகப்பூரின ப்பாருளா்தாரம 0.76 பில்லியன 
ஐக்கிய அபைரிக்க பைாலராகும. அவமவமளயில் 
இலங  மகயின ப்பாருளா்தாரம 1.44 பில்லியன 
ஐக்கிய அபைரிக்க பைாலராகும.  

ஆயினும, 2020 இல் சிஙகப்பூரின   பைா்த்த்த 
ம்தசிய உற்்ப்ததி ஐக்கிய அபைரிக்க பைாலர் 340 
பில்லியனாகும. இலஙமகயின பைா்த்த ம்தசிய 
உற்்ப்ததி 81 பில்லியன ஐக்கிய அபைரிக்க பைால-
ராகும. இ்தன மூலம எைது நாடடுக்குள எவவா்றான 
ப்பாருளா்தார வீழச்சிபயானறு ஏற்்படடுளளப்தன-
்பது ப்தளிவாகின்றது.  

இ்தன மூலம எைக்கு அவசியைாவது பினனமைவு-
களிலிருந்து மீண்ை முழு பைா்த்த ைக்களின அபிலா-
மசகமள நிம்றமவற்றுகின்ற ்பல்வமக்த ்தனமைக்-
குட்படை, துரி்த ப்பாருளா்தார அபிவிரு்ததிக்கான 
ஆரம்பைாகும.  

6.4.1 விவசாய்த தும்ற  
எைது சன்தப்தாமகயில் 80 ச்தவீ்த்த்தற்கு அதி-

கைானவர்கள விவசாய்த தும்றமயச் சார்ந்்த 
ப்தாழில்களில் ஈடு்படடுளளனர். உற்்ப்ததிப் ப்பாரு-
ளா்தார்ததிமன அபிவிரு்ததி பசய்யும ம்பாது விவ-
சாய்ததும்றக்கு கடைாயைாக முனனுரிமை வழங-
கப்்படு்தல் மவண்டும. எனமவ, விவசாய்ததும்றக்கு 
எனறுமில்லா்தவாறு மு்தலீடு பசய்வ்தற்கு அரசாங-
கம தீர்ைாணி்த  துளளது. விவசாய்ததும்றயில் அர-

சாஙக்ததினால் தீர்க்கப்்பை மவண்டிய ்பல பிரச்சமன-
கமள நாம இனஙகண்டுளமளாம. அமவ    

* நிர்ையிக்கப்்பைா்த காணி உரி்தது  
* ்பயிர்ச்பசய்மகக்குப் ம்பாதிய நீர்கிமைக்காமை  
* உயர்்தரமுமைய விம்தகள கிமைக்காமை  
* உரம ப்தாைர்்பான பிரச்சமனகள  
* ம்தமவயற்்ற நிர்வாக சடைஙகள ைற்றும ஒழுங-

குவிதிகள  
*  விவசாய விரிவாக்கல் மசமவகளின ்பற்்றாக்-
கும்ற  

*  நவீன ப்தாழில்நுட்பப் ்பயன்பாடடுப் ்பற்்றாக்-
கும்ற  

*  விவசாய இயந்திரம ைற்றும உ்பகரைம 
காைப்்பைாமை  

*  விலஙகுகள ைற்றும இயற்மக அனர்்த்தஙகளி-
னால் ஏற்்படை ்பாதிப்புகள  

*  ம்பாதிய சந்ம்தப்்படு்த்தல் வசதிகள காைப்்ப-
ைாமை  

*  கிராமிய விவசாய உற்்ப்ததிகளுக்கான உளளக 
உடகடைமைப்பு வசதிகள காைப்்பைாமை.  

* விவசாய நைவடிக்மககளுக்காக ம்பாதிய ைற்றும 
துரி்தைான நிதிக் கைன வசதி காைப்்பைாமை  

6.4.2 நச்சற்்ற கமளநாசினி ்பயன்பாடடிமன 
ஊக்குவிக்க விவசாயிகளுக்கான நிவாரைம  

அதிக நச்சு்த்தனமையுமைய இரசாயை ்பாவமன-
யிமன்த ்தவிர்்த்தலும ைாற்று கமளநாசியிமன 
மும்றயாகப் ்பயன்படு்த்தலும பின்பற்்றமவண்டிய 
சி்றந்்த விவசாய நமைமும்றகளாகும. எனமவ, 
ைாற்று கமளநாசிகளின ்பயன்பாடடிமன ஊக்கு-
விப்்ப்தற்காக ரூ்பா 4,000 மில்லியன ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்்படுகின்றது. இந்்தவமகயில், விவசாய 
நிலஙகமள ்தயார்்படு்ததுமம்பாது கமளகமளயும 
கமளநாசிகளின ்பாவமனயிமனக் கும்றப்்ப்தற்-
கும, ஆகக்கூடியது 2 பஹக்மரயர்களுக்கு, பஹக்-
மரயர் ஒனறுக்கு ரூ்பா 5,000 நிதி உ்தவி வழஙகுவ-
்தற்கு நான முனபைாழிகினம்றன.  

6.4.3 மச்தனப் ்பசமளப் ்பாவமனயிமன ஊக்கு-
வி்த்தல்  

'சுபீடச்ததின மநாக்கு' பகாளமகப் பிரகைனம 
்தயாரிக்கப்்படைது, ைக்களுைன இைமப்பற்்ற நீண்ை 
கலந்துமரயாைலின பினனராகும. இ்தன அடிப்்பமை-
யில் நச்சற்்ற உைமவப் ப்பற்றுக் பகாளவ்தற்கான 
ைக்களின உரிமையிமனச் சானறுப்்படு்ததுவ்தற்கு 
ப்தளிவான ைக்கள ஆமைபயானறு ப்பற்றுக் 
பகாடுக்கப்்படைது. நாபைானறின அபிவிரு்ததி ்தங-
கியிருப்்பது நீண்ைகால மநாக்கஙகள ைற்றும அர்ப்-
்பணிப்புைன ்பணியாற்றுவம்தயனறி குறுகிய கால 
தீர்வுகளினாலல்ல. எனமவ சி்றந்்த மநாக்க்ததிற்காக 
நாம அர்ப்்பணிப்புைன பசயற்்படுமவாம. ஒழுஙகு்ப-
டு்த்தப்்படை விவசாயிகளின மநாக்க்ததிற்காக நாம 
முனனிற்்ப்தற்கு ்தயாராக இருக்கினம்றாம.  

எனமவ, மச்தனப் ்பசமளப் ப்பாருளா்தார்ததிற்-
கான நிகழச்சி்ததிடை்ததிற்கு இதுவமர காைப்்படை 
இரசாயைப் ்பசமள நிவாரை்த்தற்குப் ்பதிலாக 
2021ஃ2022 ப்பருமம்பாக்ததிலிருந்து விவசாயி 
ஒருவருக்கு ்தைது ்பயிர்ச்பசய்மகக்கு்த ம்தமவயான 
உளநாடடு மச்தனப் ்பசமளயிமன உற்்ப்ததி பசய்வ-
்தற்கும இரசாயை கிருமி நாசினிகளுக்குப் ்பதிலாக 
மச்தன கிருமிநாசினி ்தயாரிப்்ப்தற்கும ம்தமவயான 
ஆரம்ப ப்தாழிற்்படு மூல்தன்ததிமன வழஙகுவ-
்தற்கும கமளநாசினியிமளப் ்பயன்படு்த்தாைல் 
வயல்களில் கமளகமளப் பிடுஙகுவ்தற்கு விவசா-
யிகளுக்கு ஏற்்படுகின்ற மைலதிக பசலவிமன ஈடு 
பசய்வ்தற்கு நிவாரைம வழஙகுவ்தற்கு ்தற்ப்பாழுது 
ரூ்பா 35,000 மில்லியன ஒதுக்கீடு பசய்யப்்படடுள-
ளது.  

6.4.4 புதிய விவசாய்த ப்தாழில்நுட்ப்ததிமன 
அறிமுகப்்படு்த்தல்  

உலகில் விவசாய்த    தும்றயில் முனமனற்்றை-
மைந்  ்த நாடுகளுைன ஒப்பிடுமகயில் நாம விவ-
சாய்த தும்றயிமன நவீனையப்்படு்ததுவ்தற்கு 
ம்தமவயான நைவடிக்மககமள துரி்தைாக முனபன-
டு்த்தல் மவண்டும. புதிய விவசாய்த ப்தாழில்நுட-
்ப்ததிமன அறிமுகப்்படு்ததுவ்தற்கு இதுவமர ஒதுக்-
கீடடுச் சடைமூல்ததில் ஏற்்பாடு பசய்யப்்படை ரூ்பா 
17,005 பில்லியனுக்கு மைலதிகைாக மைலும ரூ்பா 
5,000 பில்லியமன ஒதுக்கீடு பசய்வ்தற்கு நான 
முனபைாழிகினம்றன.  

6.4.5 ப்பருந்ம்தாடை்ததும்ற  
 சர்வம்தச சந்ம்தயிமன பவற்றி பகாளவ்தற்கு 

புதிய ப்தாழில்நுட்ப்ததுைன கூடிய, ப்பறுைதி மசர்க்-
கப்்படை ப்பருந்ம்தாடை்ததும்றயிமன உருவாக்குவது 
எைது மநாக்கைாகும. இ்தன மூலம நாம எதிர்்பார்ப்-
்பது,  

* பவளிநாடடுச் பசலாவணி வருைான்ததிமன 
அதிகரி்த்தல்  , ைற்றும  

* ்பயிர்ச்பசய்மகயாளர்களின வருைான்ததிமன 
அதிகரி்த்தல்.  

எனமவ, ப்பருந்ம்தாடை்த தும்றயிலிருந்து ஆகக்-
கூடிய ்பயமனப் ப்பற்றுக்பகாளவ்தற்கு ்தற்ப்பா-

ழுது ்பயிரிைப்்படடுளள ம்தயிமல, ப்தஙகு, இ்றப்்பர், 
கறுவா, மிளகு, மகாப்பி, சிடரஸ பவனிலா, ஏலக்கா-
ஙய்,  

கராமபு உளளைஙகலான ஏமனய ஏற்றுைதிப் 
்பயிர்ச்பசய்மகயில் ஏற்்படடுளள பினனமைவிமன 
இனம காணு்தல் மவண்டும. இ்தனடிப்்பமையில் 
பினவருவனவற்றுக்கு முனனுரிமை வழஙகப்்படு-
்தல் மவண்டும.  

* மீள ்பயிரிைல்  
* இமைப் ்பயிரிைல்  
* புதிய ்பயிர்ச்பசய்மக  
நீர் வழஙகலிமன உறுதிப்்படு்ததுவ்தன மூலம 

குறி்த்த ்பயிர்களின உற்்ப்ததியிமன விமன்ததி்றன 
மிக்க்தாக அதிகரிக்க முடியும. மைலும, ்தனியார் 
மு்தலீடடிமன ஊக்குவிப்்ப்தற்கும ஏற்றுைதிச் சந்ம்த-
யிமன உ்பாய ரீதியில் பவற்றி பகாளவ்தற்கும எதிர்-
்பார்க்கப்்படடுளளது.  

அ்தற்காக ஒதுக்கீடடுச் சடை மூல்ததில் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்்படை நிதிமயற்்பாடடுக்கு மைலதிகைாக மைலும 
ரூ்பா 10,000 மில்  லியமன ஒதுக்கீடு பசய்வ்தற்கு 
நான முனபைாழிகினம்றன.  

6.4.6 கைற்ப்றாழில் ைற்றும நீரியியல் வள்த-
தும்ற  

* மீன உற்்ப்ததி  
* நனனீர் மீன வளர்ப்பு  
* உவர் நீர் இ்றால் வளர்ப்பு  
* அலஙகார மீன வளர்ப்பு, ைற்றும  
* உளநாடடு குளஙகளில் மீன வளர்ப்பு  
என்பன எைது ப்பாருளா்தார்ததில் மக்தப்தாழில் 

என்ற வமகயில் முக்கிய தும்றயாக ைாறியுள-
ளது. அம்தம்பானறு, எைது அலஙகார மீனகளுக்கு 
ஐமராப்்பா ைற்றும அபைரிக்காவில் ப்பருைளவு 
மகளவி காைப்்படுவ்தமன ைகிழச்சியுைன ப்தரிவி்த-
துக்பகாளள விருமபுகிம்றன. கைந்்த ப்தாற்றுமநாய்க் 
கால்ததில் இவற்றின ஏற்றுைதி நைவடிக்மககளுக்-
கு்த ம்தமவயான அமன்தது வசதிகளும அரசாஙக்த-
தினால் வழஙகப்்படைது. ்ப்தனிைப்்படை மீன, கருவாடு, 
ைாசிக் கருவாடு, ்தகர்ததில் அமை்த்த மீன உற்்ப்ததி-
யிமன அபிவிரு்ததி பசய்வ்தற்கு ம்தமவயான வசதி-
கள மைலும விரிவாக்கப்்படும.  

கைற்ப்றாழில் ைற்றும நீரியியற்   தும்றயிமன 
மைலும அபிவிரு்ததி பசய்வ்தற்கான நைவடிக்மககள 
முனபனடுக்கப்்படடுளளன.  இ்தனடிப்்பமையில்,  

* 2022 நிதி வருை்ததில், 200,000 பஹக்மைய-
ரளவு நனனீPர் நிமலகளில் 196 மில்லியன மீன 
குஞ்சுகள விடுவிக்கப்்படைது. இ்தனமூலம ரூ்பா 
18,000 மில்லியன ப்பறுைதியான 125,000 
பைற்றிக் ப்தான அறுவமையிமனப் ப்பற்றுக்பகாள-
வ்தற்கு எதிர்்பார்க்கப்்படுகின்றது.  

* மீனபிடி நஙகூர்த்தளஙகள ைற்றும மீனபிடி 
தும்றமுகஙகளின அபிவிரு்ததி ைற்றும நிருைாைம 
ம்பான்ற ்பல்மவறு நிகழச்சி்ததிடைஙகள ்தற்ம்பாது 
பசயற்்படு்த்தப்்படடு வருகின்றது.  

இந் நைவடிக்மககளுக்காக ்தற்ப்பாழுது ஒதுக்கீட-
டுச் சடை மூல்ததில் ஏற்்பாடு பசய்யப்்படடுளள நிதி 
ஓதுக்கீடடுக்கு மைலதிகைாக மைலும ரூ்பா 1,000 
மில்லியமன ஒதுக்கீடு பசய்வ்தற்கு நான முனபைா-
ழிகினம்றன.  

6.4.7 கால்நமை வள்ததும்ற  
இலஙமக ஏற்கனமவ முடமை ைற்றும மகாழி 

இம்றச்சி ஆகியவற்றில் ்தனனிம்றவு இலக்மக 
அண்மி்ததுளளது. நீண்ை காலைாக ப்பாதுைக்க-
ளின புர்த்த ம்தமவப்்பாடமை பூர்்ததி பசய்வ்தற்காக 
அரசாஙகம ்பல்மவறு நிகழச்சி்ததிடைஙகமள நமை-
மும்றப்்படு்ததி உளளது. அவற்றின ப்பறும்ப்றாக 
முடமை ைற்றும மகாழி இம்றச்சி உற்்ப்ததிமய நாம 
்பாரியளவில் அதிகரி்ததுளமளாம. 2021 ஆம 
ஆண்டில் மகாழி இம்றச்சிமய எமைால் ஏற்றுைதி 
பசய்யவும முடிந்்தது.  

இருப்பினும ்பால் உற்்ப்ததி சம்பந்்தைாக ப்தாைர்ந்-
தும நாம முயற்சிக்க மவண்டியுளளது என்பம்த 
உைர்கிம்றன. ப்பருந்ப்தாமகயிமன ்பால்ைா இ்றக்-
குைதிக்காக பசலவிடுகிம்றாம. அ்தன காரைைாக 
்பால் உற்்ப்ததி அதிகரி்தது திரவப்்பால் நுகர்மவ அதி-
கரிப்்ப்தற்கு நாம எதிர்்பார்க்கினம்றாம.  

மைலும ்பால், முடமை ைற்றும மகாழி இம்றச்சி 
உற்்ப்ததிக்காக ்தனியார் தும்றயின நடு்த்தர ைற்றும 
்பாரியளவு மு்தலீடுகமளயும ஊக்கிவிக்கின்ற அம்த 
மவமளயில் அந்்த உற்்ப்ததிக்காக பசலவாகின்ற 
மூலப்ப்பாருள ைற்றும புதிய ப்தாழில்நுட்ப உ்பகர-
ைஙகளின பசலமவ கும்றப்்பது அவசியைாகும.  

அ்தற்கமைவாக, கால்நமை வள்ததும்ற அபிவி-
ரு்ததிக்காக ப்தாைர்ந்தும மு்தலீடு பசய்யமவண்டிய 
ம்தமவ காைப்்படுகின்றது. அ்தற்காக ்தற்ம்பாது 
ஒதுக்கீடடுச் சடைமூல்ததின மூலம ஒதுக்கப்்படடுளள 
ப்தாமகக்கு மைலதிகைாக மைலும ரூ்பா 1,000 மில்-
லியமன ஒதுக்குவ்தற்கு நான எதிர்்பார்க்கினம்றன.  

6.4.8 ்பாரம்பரிய குடிமசக் மக்தப்தாழில்தும்ற  
இலஙமக புரா்தன கால்ததிலிருந்து விவசாய 

கலாச்சார்ததின மூலம ம்பாசிக்கப்்படை நாடு ஆகும. 
எைது ைக்கள ஓய்வு கிமைக்கின்ற எல்லா சந்்தர்ப்-
்பஙகளிலும கமல வடிவான ்தயாரிப்புகமள மைற்-
பகாளவதில் ஈடு்படடு இருந்்தனர். அ்தன ப்பறும்ப்றாக 
அந்்த கமல வடிவான ்தயாரிப்புகள ்பாரம்பரிய 
குடிமசக் மக்தப்தாழிலாக வளர்ச்சியமைந்்தது. 
இம்தவி்தைாக பிரமபு, ்பண் ்பாய் ைற்றும பி்த்தமள 
ம்பான்ற மக்தப்தாழிலுக்காக ஒதுக்கப்்படை ஹன-
ப்தஸ்ஸ, ்தளகுமை, தி்த்தகல்ல, ்பரதூவ ைற்றும 
்பம்பகஹப்தனிய ம்பான்ற சுைார் 273 கிராைஙகள 
நாடு முழுவதும ்பரந்து காைப்்படுகின்றது என்பம்த 
்தற்ம்பாது நாம அமையாளம கண்டுளமளாம.  

இந்்தப் ்பாரம்பரிய மக்தப்தாழிலில் எைது 
இலஙமகயின அபிைானம ைற்றும அமையாளம 
ப்பாதிந்து காைப்்படுகின்றது. அவர்களது ்தயாரிப்-
புகளுக்காகக் காைப்்படுகின்ற ்பல பிரச்சமனகள 
இருக்கின்றன. மூலப்ப்பாருள ம்பாதுைான்தாக 
இல்லாமை அவற்றில் பிர்தானைான்தாகும.  

நவீன ப்தாழில்நுட்ப ைற்றும ்தர்தம்த உற்்ப்ததி-
யுைன ஒனறிமைப்்பது அவசியைான்தாகும. ்தைது 
்தயாரிப்புகளுக்கு ம்தசிய ைற்றும சர்வம்தச சந்ம்த-
களில் பிரமவசிப்்ப்தற்குளள ்தமைகமள நீக்கிக் 

பகாடுப்்பது எைது ப்பாறுப்்பாகும.  
அ்தனால் உளநாடடு ்பாரம்பரிய குடிமசக் மக்த-

ப்தாழிமலப் ்பாதுகா்தது அபிவிரு்ததி பசய்யுமப்பா-
ருடடு ஓர் அமைச்சுக்கு நாம ப்பாறுப்புக்கமள ஒப்்ப-
மை்ததுளமளாம. அ்தற்கமைவாக பிரமபு, களிைண், 
பி்த்தமள, அரக்கு, முகமூடி, சிரடமை, ஆ்பரைஙகள, 
சிற்்பஙகள ைற்றும ்பண் வடிவம ம்பான்ற ்பாரம்பரிய 
குடிமசக் மக்தப்தாழிமல விரு்ததி பசய்வ்தற்காக 
்தற்ம்பாது ஒதுக்கப்்படடுளள ப்தாமகக்கு மைலதிக-
ைாக மைலும ரூ்பா 1,000 மில்லியமன ஒதுக்குவ-
்தற்கு நான முனபைாழிகிம்றன.  

6.4.9 மக்த்தறி, ்ப்ததிக் உட்பை புமைமவக் மக்த-
ப்தாழில்தும்ற  

கைந்்த காலஙகளில் இந்தியா, சீனா ம்பான்ற நாடு-
கமளப் ம்பானறு இலஙமகயும புமைமவக் மக்த-
ப்தாழிலுக்கு பிரசி்ததி ப்பற்றிருந்்தது. மக்த்தறிப் 
புமைமவக் மக்தப்தாழிலிலும எைது நாடடில் நீண்ை 
வரலாற்ம்றக் பகாண்டுளள ்பாரம்பரிய மக்தப்தாழி-
லாகும. கைந்்த காலஙகளில் சுற்றுலாக் மக்தப்தா-
ழிலில் ஏற்்படை பினனமைவும இந்்தக் மக்தப்தாழி-
லுக்கு மநரடியாக்த ்தாக்கம பசலு்ததியது.  

அம்தம்பானறு இலஙமகயின ்ப்ததிக் கமலக்-
கும நீண்ை வரலாறு இருக்கின்றது. அது எைது ைர-
புரிமை ஆகும. இருப்பினும அந்்தக் கமலமயப் 
்பயில்கின்ற ந்பர்களில் கும்ற்பாடமைக் காைக்கூ-
டிய்தாக இருக்கின்றது. இ்தற்காகப் ்பயன்படு்தது-
கின்ற மூலப் ப்பாருடகளின விமல அதிகரி்த்தமை 
அ்தற்குக் காரைைாக இருக்க முடியும. இருப்பினும 
அந்்தக் கமலமய மநசிக்கின்ற ்தரப்பினர்களும எம-
மிமைமய இருக்கின்றனர். இந்்த ்ப்ததிக் கமலயில் 
ப்தாழில் ரீதியாக அல்லது சுயப்தாழில் ரீதியாக ஈடு-
்படுகின்ற ்பல ந்பர்கள இருக்கின்றனர். திடைமிைப்-
்படை மவமல்த திடைபைானறினூைாக இந்்தக் மக்த  
ப்தாழில்களின ்தயாரிப்்பகளுக்கு ம்தசிய ைற்றும 
சர்வம்தச சந்ம்தகளில் நல்ல மகளவிமயப் ப்பற்றுக் 
பகாளள முடியும. 2025 ஆம ஆண்ைளவில் 
மக்த்தறி ைற்றும ்ப்ததிக் உளளிடை ்தயாரிப்புகளுக்-
காக ஐக்கிய அபைரிக்க பைாலர் ஒரு பில்லியமன 
ஏற்றுைதி வருைானைாக இலக்கு மவக்கப்்படடுள-
ளது.  

அ்தனால் இந்்த மக்த்தறி ைற்றும ்ப்ததிக் உள-
ளிடை புமைமவக் மக்தப்தாழிமல முனமனற்றுவ-
்தற்கு ரூ்பா 1,000 மில்லியமன ஒதுக்குவ்தற்கு 
நான முனபைாழிகினம்றன.  

6.5 புதிய உற்்ப்ததி மு்தலீடடு வலயம  
உைவு, வாயு ைற்றும நீர் ம்பான்ற ைனி்தனின 

அடிப்்பமை்த ம்தமவகள பூர்்ததியான்தன பினனர் 
அவர்கள உயர் வாழக்மக்த ்தர்தம்தக் பகாண்ை 
வாழக்மக மும்றபயானம்ற எதிர்்பார்க்கின்றனர். 
அ்தனால் அந்்தக் மகளவிமய பூர்்ததி பசய்வ்தற்கு்த 
ம்தமவயான ்தயாரிப்புகமள உருவாக்குவ்தற்கு 
எைக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அந்்த்த ்தயாரிப்புக-
ளின மூலம உளநாடடு்த ம்தமவமய பூர்்ததி பசய்்த-
்தன பினனர் அவற்ம்ற ஏற்றுைதி பசய்வ்தன மூலம 
்பாரியளவில் அந்நியச் பசலாவணிமய சம்பாதிக்கக் 
கூடிய்தாக உளளது. அ்தனால் உளநாடடு ைற்றும 
பவளிநாடடு சந்ம்தகமள இலக்காகக் பகாண்ை உற்-
்ப்ததிகள ைற்றும ப்பறுைதி மசர்க்கப்்படடு மீள ஏற்று-
ைதி பசய்கின்ற உற்்ப்ததிகள குறி்தது நாம கவனம 
பசலு்ததியுளமளாம.  

அ்தன ஊைாக ஏற்றுைதிமய இலக்காகக் பகாண்ை 
ப்பாருளா்தாரம ஒனம்றக் கடடிபயழுப்புவ்தற்காக 
நாம நைவடிக்மககமள மைற்பகாளகினம்றாம. அ்தற்-
காக அரசதும்ற, ்தனியார் தும்ற ஆகியமவ ஒன-
றிமைந்்த ப்பாறிமும்றபயானம்ற்த ்தயாரி்தது 
ஒவபவாரு ஏற்றுைதி்த தும்றக்கும உரிய வருைாந்்த 
இலக்குகமள வழஙகி அவர்கள முகங பகாடுக்-
கின்ற பிரச்சமனகமள்த தீர்ப்்ப்தற்காக எப்ம்பாதும 
்தமலயீடு பசய்கினம்றாம.  

அ்தற்கமைவாக உற்்ப்ததிகமள விரிவு்படு்ததுவ்தற்-
காக அமையாளம காைப்்படை ்பல தும்றகள இருக்-
கின்றன. அவற்றினிமைமய பினவரும உற்்ப்ததி்தது-
ம்றகள கால்ததிற்மகற்்ப மிக முக்கியைான்தாகும.  

* மச்தனப் ்பசமள உற்்ப்ததி மக்தப்தாழில்கள  
* ைருந்துப்ப்பாருள உற்்ப்ததி  
* புமைமவ, ஆமைக் மக்தப்தாழிலுக்கு்த 
ம்தமவயான மூலப்ப்பாருள உற்்ப்ததி  

* இ்றப்்பர் சார்ந்்த உற்்ப்ததிகள  
* ஏற்றுைதிக் மக்தப்தாழில் திடைஙகள  
*  கால்நமை வளஙகள  
* விவசாய உ்பகரைஙகள ைற்றும இயந்திர 
சா்தன ்தயாரிப்பு  

* மீனபிடி ைற்றும நீர்வாழ உற்்ப்ததிகள  
*  மினசார ைற்றும இல்ததிரணியல் உ்பகரைங-
கள ைற்றும ்தகவல் ப்தாழில்நுட்ப உற்்ப்ததிகள  

 * விமளயாடடுப் ப்பாருடகள ்தயாரிப்பு  
 * உருக்கு ைற்றும ்பார உமலாகக் மக்தப்தாழில்  
இந்்த்த தும்றகளில் மு்தலீடுகமள மைற்பகாளவ-

்தற்கு ்தனியார்தும்றக்கு அமழப்பு விடுக்கினம்றன. 
இந்்த உற்்ப்ததிகமள மைற்பகாளவ்தற்கு மு்தலீடைா-
ளர்களுக்கு்த ம்தமவயான அடிப்்பமை வசதிகமள 
வழஙகுவது எைது ப்பாறுப்்பாகும. அ்தற்கமைவாக 
புதி்தாக உருவாக்குகின்ற உற்்ப்ததி மு்தலீடடு வலய்த-
துக்கு ம்தமவயான காணி, மினசாரம, நீர், உளளக 
ைற்்றம பவளியக அணுகுமக வீதி ம்பான்ற அடிப்-
்பமை உடகடைமைப்பு வசதிகமள பசய்துபகாடுக்கும 
ப்பாருடடு ரூ்பா 5,000 மில்லியமன ஒதுக்குவ்தற்கு 
முனபைாழிகினம்றன.  

இ்தனம்பாது அமையாளம காைப்்படை ஒவபவாரு 
உற்்ப்ததி்த தும்றக்கும அமைவாக ்தாபிப்்ப்தற்கு உ்த-
ம்தசிக்கப்்படடுளள உற்்ப்ததி மு்தலீடடு வலயஙகளாக  

* மச்தனப் ்பசமள உற்்ப்ததிக்காக - விவசாய ைாவட-
ைஙகள அமன்ததும  

* ைருந்து உற்்ப்ததிக்காக - ஒயாைடுவ, மில்பல-
னிய ைற்றும ஆருகமப்பாக்க பிரம்தசஙகளும  

* புமைமவ ைற்றும ஆமைக் மக்தப்தாழில்கள 
ம்தமவயான மூலப் ப்பாருடகமள உற்்ப்ததி 
பசய்வ்தற்கு - ஏ்றாவூர், பைானராகமல, பு்த்தளம 
ைற்றும கிளிபநாச்சி ஆகிய பிரம்தசஙகளும  

* ஏற்றுைதி, விவசாய ்ப்தனிைல் வலய்ததுக்கு 
-ை்த்தமள, அல்பிடடிய, அம்பாந்ம்தாடமை 
ைற்றும யாழப்்பாைம ம்பான்ற பிரம்தசஙகளும  

* கால்நமை வளஙகள வலய்ததிற்கு - நாவலப்-
பிடடி, வாரியப்பால, ப்பாலநறுமவ ஆகிய பிர-
ம்தசஙகளும  

 *்தனியார் மு்தலீடடின ஊைாக ்தாபிக்கப்்படுகின்ற 
மீனபிடி ைற்றும நீர்வாழ உற்்ப்ததி வலய்ததிற்கு- பு்த-
்தளம, ைனனார், அம்பாந்ம்தாடமை, யாழப்்பாைம 
ைற்றும பகாக்கடடிச்மசாமல ம்பான்ற பிரம்தசஙக-
ளும  

* இரசாயைப் ப்பாருள உற்்ப்ததிக்கு - ்பரந்்தன, 
புல்மைாடமை ைற்றும எப்்பாவல ம்பான்ற பிரம்த-
சஙகளும  

* மினசார ைற்றும இல்ததிரணியல் உ்பகரைங-
கள ்தயாரிப்பு ைற்றும ்தகவல் ப்தாழில்நுட்ப 
உற்்ப்ததி மு்தலீடடு வலய்ததிற்கு - மஹனயகை, 
சூரியபவௌ, குண்ைசாமல ைற்றும மஹாைாகை 
பிரம்தசஙகளும  

*  விமளயாடடுப் ப்பாருள உற்்ப்ததிக்காக - அம-
்பாந்ம்தாடமை, சூரியபவௌ ம்பான்ற பிரம்தசஙக-
ளும  

*  உருக்கு ைற்றும ்பாரைான உமலாகக் மக்தப்தா-
ழிலுக்கு - மிரிஜ்ஜவில பிரம்தசஙகளும அமையா-
ளங காைப்்படடுளளன.  

(15 ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)

பட்ஜட

2022

இலஙமக ஏற்கனமவ முடமை ைற்றும மகாழி இம்றச்சி ஆகி-
யவற்றில் ்தனனிம்றவு இலக்மக அண்மி்ததுளளது. நீண்ை 
காலைாக ப்பாதுைக்களின புர்த்த ம்தமவப்்பாடமை பூர்்ததி 

பசய்வ்தற்காக அரசாஙகம ்பல்மவறு நிகழச்சி்ததிடைஙகமள 
நமைமும்றப்்படு்ததி உளளது.
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பட்ஜட
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6.5.1 பிரதேச ைற்றும ைாவட்ட ைட்டத்தில் சிறிய 

ைற்றும நடுத்ேர மைத்்ோழில் வலயம
 தைதல கூறப்பட்ட புதிய உற்்பத்தி முேலீடடு ஏற்று-

ைதி வலயஙைளில் ்பாரியளவு உற்்பத்தியாளர்ைளுக்கு 
வசதிைமள வழஙகியமேத் ்ோ்டர்ந்து சிறிய ைற்றும 
நடுத்ேர அளவு உற்்பத்தியாளர்ைளுக்கு தேமவயான 
வசதிைமளச் ்சய்து ்ைாடுப்பதும அரசாஙைத்தின் ை்ட-
மையாகும. ேற்த்பாது அவவாறான மைத்்ோழிலாளர்-
ைள் தைல் ைாைாணத்தில் ் ைாழுமபு, ைம்பஹா ைற்றும 
ைளுத்துமற ஆகிய இ்டஙைளில் சிறிய ைற்றும நடுத்-
ேர அளவு மைத்்ோழில்ைமள ோபிப்பேற்கு ஆர்வம 
ைாடடுகின்றனர்.

அேனால், தைல் ைாைாணத்திற்கு ் வளியில் அவர்ை-
ளின் மைத்்ோழில்ைமள ோபிப்பேற்கு தேமவயான 
ைாணிைமள வழஙகுேல், மின்சாரம, நீர், ்பாமேைள் 
ைற்றும ்பாதுைாபபு தவலிைள் த்பான்ற அடிப்பம்ட 
வசதிைமள வழஙகுவதினூ்டாை மைத்்ோழில் நை-
ரஙைளிலிருந்து கிராைத்திற்கு ்ைாண்டு ்சல்வேற்கு 
தேமவயான ந்டவடிக்மைைள் எடுக்ைப்படடு வரு-
கின்றன.

அேனால், பிரதேச ைற்றும ைாவட்ட ைட்டத்தில் சிறிய 
ைற்றும நடுத்ேர அளவு மைத்்ோழில் வலயஙைமள 
ஏற்்படுத்துவேற்கு அரசாஙைம ைவனம ்சலுத்தியுள்-
ளது. இேனூ்டாை பிரதேச ைட்டத்தில் தநரடியான ைற்றும 
ைமறமுைைான ்ோழில்ைமள ்பாரிய அளவில் உரு-
வாக்ை முடியும. அேற்ைாை ரூ்பா 5,0000 மில்லியன் 
ஏற்்பாடடிமன ஒதுக்குவேற்கு முன்்ைாழிகிதறன்.

6.6 அடிப்பம்ட உடைட்டமைபபு வசதிைள் அபிவி-
ருத்தி

'சுபீடசத்தின் தநாக்கு' ்ைாள்மையிமன யோர்த்-
ேைானோை ைாற்றும ்பணிக்கு உன்னேைான ஆரம-
்பத்மே வழஙகி பிரேைர் ்ைௌரவ ைஹிந்ே ராஜ்பக்ஷ 
அவர்ைள் நிதி அமைச்சராை 2021 ஆம ஆண்டு 
வரவு ் சலவுத் திட்ட உமரயில் இவவாறு குறிபபிட்டார். 
'இந்நாடடின் ்்பாதுைக்ைள் நிவாரண உேவிைமள 
அல்லது இலவசைாை எது எேமனயும அரசாஙைத்தி-
்டம தைாரி இருக்ைவில்மல. அவர்ைள் ேைது பிள்மள-
ைளின் ைல்விக்ைாை கிராைத்தில் உள்ள ்பா்டசாமலக்கு 
ஆஙகில, விஞ்ான, ்ோழில்நுட்ப ைற்றும விமள-
யாடடு ஆசிரியர்ைமள ்்பற்றுத்ேருைாறும கிராைத்தில் 
உள்ள மவத்தியசாமலமய ்சய்து ேருைாறும ஒதர 
குரலில் தைாரிக்மை விடுத்ேனர். ்பா்டசாமல விமள-
யாடடு மைோனம ைற்றும துபபுரவு ஏற்்பாடடு வசதி-
ைமள ்சய்துேருைாறு பிள்மளைள் குரல் எழுபபினர். 
சுயைான சக்தியின் மூலம ேைது வாழவாோரத்மே 
தைம்படுத்திக் ்ைாள்வேற்கு குளஙைளின் அமணக்-
ைடடுைள், ைால்வாய் அமணைள் ஆகியவற்மற ்சய்-
துேருவது த்பான்று வன விலஙகுைளி்டமிருந்து ேைது 
பிள்மளைமள ்சாத்துக்ைமள ைற்றும ேைது ்பயிர்ச் 
்சய்மைைமள ்பாதுைாத்துத் ேருைாறு அவர்ைள் தைாரி 
நின்றனர். அதேத்பான்று ேைது அன்றா்ட ை்டமை-
ைமள தைற்்ைாள்வேற்கும நைது ேயாரிபபுைமள 
நைரத்திலுள்ள சந்மேைளுக்கு ்ைாண்டு ்சல்வேற்கு 
கிராைத்திற்கு ேரைான வீதி ஒன்மற அமைத்து ேருைா-
றும குடிநீமர ்்பற்றுத் ேருைாறும அவர்ைள் தைலும 
தைாரியிருந்ேனர்.'

அந்ே உடைட்டமைபபு வசதிைள், மின்சாரம, ்ோ்டர்-
்பா்டல் ைற்றும ்ோழில்நுட்ப வசதிைள், ்்பாருளாோ-
ரம, சமூை ந்டவடிக்மைைள் ஆகியவற்றுக்ைாை நிதிமய 
இலகுவாைப ்்பற்றுக்்ைாள்ளக்கூடிய முமறைள் 
அவர்ைளுக்கும தேமவப்படடிருந்ேது.  சமூை அபிவி-
ருத்தி ந்டவடிக்மைைளினதும அத்திவாரம, அடிப்பம்ட 
வசதிைளின் அபிவிருத்தியின் மீது ேஙகியிருக்கின்றது. 
அேனால் அரசாஙைம இந்ே வரு்டத்தில் உடைட்டமைபபு 
வசதிைளில் அபிவிருத்திமய 05 துமறைளின் ஊ்டாை 
உள்ள்டக்குவேற்கு எதிர்்பார்க்கின்றது.

6.6.1 அமனவருக்கும குடிநீர்
்பல திமசைளிலிருந்தும சமுத்திரத்துக்கு வழிந்-

தோடுகின்ற ்்பருைளவான நீமரக்்ைாண்்ட ஆற்றுத் 
்ோகுதிக்கு உரிமை தைாருகின்ற ஒரு நா்டாைவிருக்-
கின்ற த்பாதிலும எைது நாடடின் ைக்ைள் ்ோமையின் 
குறிபபி்டத்ேக்ை ைக்ைள் சுத்ேைான குடிநீர் வசதிைள் 
இல்லாமையினால் துன்்பத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். 
ைக்ைள் ்ோமையில் 6 சேவீேத்தினருக்கு ைாத்திரதை 
தூய்மையான குடிநீர் வழஙைல் ைாணப்படுகின்றது. 
அேனால் குடிநீர் தேமவப்பாடம்டப பூர்த்தி ்சய்வது 
எமமி்டம ஒப்பம்டக்ைப்படடுள்ள முன்னுரிமைப 
்்பாறுப்பாகும. 'அமனவருக்கும நீர்' எனும அரசாங-
ைத்தின் இலக்மை நிமறதவற்றுவேற்ைாை 2021 ஆம 
ஆண்டில் 200,000 கிடடிய வீடுைளுக்கு குழாய் நீர் 
வசதிைமள வழஙகுவேமன ்ோ்டர்ந்தும விரிவு்ப-
டுத்தி ைக்ைள் நீர்க்ைருத்திட்டத்மேயும, நீர்த்தேக்ைஙை-
மளயும அபிவிருத்தி ் சய்வேற்கும நீர் மூலஙைமளப 
்பாதுைாப்பேற்கும ைவனம ் சலுத்துகிதறாம.

அேனால் ேற்த்பாது ஆரமபிக்ைப்படடுள்ள அத்ேன-
ைல்ல, மினுவாங்ைா்ட, குருநாைல், ைண்டி, அனுராே-
புரம வ்டக்கு, யாழப்பாணம ைற்றும கிளி்நாச்சி உள்-
ளிட்ட நீர்வழஙைல் திட்டஙைமள துரிேைாை நிமறவு 
்சய்து நாடு பூராவும இலக்கு மவக்ைப்படடுள்ள 
3,314,500 புதிய நீரிமணபபுக்ைமள வழஙகுவ-
ேற்கு ந்டவடிக்மைைமள தைற்்ைாண்டுள்தளாம.

அேற்ைமைவாை 24 ைணித்தியாலஙைள் முழுவதும 
சுத்ேைான நீமர ்ோ்டர்ச்சியாை வழஙகுவேமன உறு-
திப்படுத்துவேற்ைாை 'சுபீடசத்தின் தநாக்கு' ்ைாள்மைப 
பிரை்டனத்துக்கு அமைவாை ஆரமபிக்ைப்பட்ட 'அமன-
வருக்கும நீர்' நிைழச்சித்திட்டத்தின் நன்மைைமளப 
்்பற்றுக்்ைாள்ளும ்்பாருடடு ஆரமபிக்ைப்படடுள்ள 
பிரோன நீர் வழஙைல் திட்டஙைமள துரிேப்படுத்துவேற்-
ைாை 2022 ஆம ஆண்டில் வரவு்சலவுத்திட்ட ைதிபபீட-
டின் மூலம ரூ்பா 33,963 மில்லியன் ஏற்்பாடடுக்கு 
தைலதிைைாை தைலும ரூ்பா 15,000 மில்லியமன 
ஒதுக்குவேற்கு நான் முன்்ைாழிக்கின்தறன். அேற்-
ைமைவாை குடிநீர்த் தேமவப்பாடம்ட பூர்த்தி ்சய்யும 
90 சேவீே இலக்மை நாம 2024 டிசம்பர் 31 ஆம 
திைதியளவில் அம்டந்து ் ைாள்தவாம.

6.6.2 நீர்ப்பாசன சுபீடசம (வாரி-் சௌ்பாக்கியா)
சிறுத்பாைம ைற்றும ்்பருமத்பாைம ஆகிய இரண்டு 

த்பாைஙைளுக்கும நீர்ப்பாசனத்மே வழஙகி விவசா-
யத்மே வாழவாோரைாைக் ்ைாண்்ட விவசாயிைளின் 
்்பாருளாோர ைற்றும சமூை அந்ேஸமே அதிைரிக்கும 
்்பாருடடு,
* நீர்ப்பாசனத்மே வழஙகி நாடடின் உணவு உற்-
்பத்திமய அதிைரித்து உணவுப ்பாதுைாபம்ப உறுதி 
்சய்ேல்.
* குடிநீர்த் தேமவமயப பூர்த்தி ்சய்வேற்கு வசதி-
ைமள வழஙகுவமேப த்பான்று,
* மைத்்ோழில் ைற்றும தசமவைளுக்ைான நீர்த் 
தேமவமயப பூர்த்தி ் சய்வேற்கும,
* தேசிய புதுபபிக்ைத்ேக்ை மின்சக்தி உற்்பத்தி இலக்மை 
நிமறதவற்றும ்்பாருடடு உேவியளிப்பது வாரி-் சௌ-
்பாக்கிய (நீர்ப்பாசன சுபீடசம) நிைழச்சித்திட்டத்தின் 
முன்னனிக் குறிக்தைாள்ைளாகும. அதேத்பான்று,
* உைா ஓயா ்பன்தநாக்ை அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம
* யான் ஓயா த்பான்ற ்பாரியளவு நீர்ப்பாசன அபிவி-
ருத்தி நிைழச்சித்திட்டஙைளின் நிர்ைாண ந்டவடிக்மைை-
ளில் ேற்த்பாது சுைார் 90 சேவீேம நிமறவு ்சய்யப-
்படடுள்ளது.

வ்டதைல் ்்பரிய ைால்வாய், வ்டைத்திய ்்பரிய 
ைால்வாய், மினிபத்ப ைால்வாய், முந்ேனி ஆறு நீர்த்-
தேக்ைத் ்ோகுதி ைல்வத்துஓயா கீழ ்பள்ளத்ோக்கு 
நீர்த்தேக்ைம ைற்றும சிறிய விலச்சிய நீர்த்தேக்ைம 
த்பான்ற அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டஙைள் திட்டமிட்டவாறு 
ேற்த்பாதும நம்டமுமறப்படுத்ேப்படடு வருகின்றது. 
தைலும அதிதைேகு சனாதி்பதி அவர்ைளின் 'ைைசைை 
பிலிசந்ேரக்' (கிராைத்து்டனான ைலந்துமரயா்டல்) 

நிைழச்சித்திட்டத்தில் கிராை ைக்ைளினால் அம்டயாளம 
ைாணப்படடுள்ள குளஙைள் ைற்றும ைால்வாய்ைமள 
புனரமைத்ேல் உள்ளிட்ட,

* உைா ஓயா கீழ ்பள்  ளத்ோக்கு அபிவிருத்தி
* ஹிமபிளியாை்ட வத்தே்ைேர நீர்ப்பாசன வசதிை-

ளின் அபிவிருத்தி
* குச்ச்வளி த்பராறு நீர்ப்பாசன அமணமய நிர்-

ைாணித்ேல்
* குமபுக்ைன் ஓயா நீர்த்தேக்ை அபிவிருத்தி
* ைாதுறு ஓயா ் ேற்குக்ைமர அபிவிருத்தி
* நில்வள ைஙமை கீழ ்பள்ளத்ோக்கு அபிவிருத்தி
2022 ஆம ஆண்டில் நம்டமுமறப்படுத்துவேற்கு 

உத்தேசிக்ைப்படடுள்ள நடுத்ேர ைற்றும ்பாரிய அளவு 
ைருத்திட்டஙைளாகும.

ைால்வாயின் ைமர, குளக்ைடடு ைற்றும வரமபு ஆகி-
யவற்மறப ்பாதுைாப்பேற்கும ைமழநீமர தசைரிப்ப-
ேற்கும ேற்த்பாது ைாணப்படும குளஙைள் ைற்றும 
நீர்த்தேக்ைஙைளின் நீர்க் ்ைாள்ளளமவ அதிைரிப்ப-
ேற்ைாை 'நீர்ப்பாசன சுபீடசம' நிைழச்சித்திட்டத்தின்கீழ 
அம்டயாளங ைாணப்படடுள்ள 5,000 சிறிய குளங-
ைமள ஃ அமணக்ைடடுைமள புனரமைப்பேற்கு எதிர் 
்பார்த்தோம. அதில் ேற்த்பாது நிமறவு்சய்யப்படடுள்ள 
1,050 சிறிய குளஙைளுக்கு ஃ அமணக்ைடடுைளுக்கு 
தைலதிைைாை 2,000 சிறிய குளஙைமள ஃ அமணக்-
ைடடுைமள அடுத்ே வரு்டத்தில் பூர்த்தி ் சய்வேற்கு எதிர்-
்பார்க்கின்தறாம.

அேற்ைமைவாை வாரி-் சௌ்பாக்கிய (நீர்ப்பாசன சுபீட-
சம) நிைழச்சித்திட்டத்தின் கீழ 2022 ஆம ஆண்டில் 
வரவு்சலவுத்திட்ட ைதிபபீடடின் மூலம ரூ்பா 48,237 
மில்லியன் ஒதுக்ைப்படடுள்ளது. அேற்கு தைலதிைைாை 
தைலும ரூ்பா 20,000 மில்லியன் ஏற்்பா்்டான்மற 
ஒதுக்குவேற்கு நான் முன்்ைாழிகின்தறன். முழுநாட-
ம்டயும உள்ள்டக்கும விேைாை நம்டமுமறயிலுள்ள 
இந்ே நீர்ப்பாசனக் ைருத்திட்டம அமனத்தும அடுத்ே 
மூன்று (03) வரு்டஙைளுக்குள் அோவது 2024 ஆம 
ஆண்்டளவில் முடிவுறுத்துவேற்கு எதிர்்பார்க்கின்-
தறாம.

6.6.3 வீதி அபிவிருத்தி
 ்்பாது ைக்ைளுக்குத் ேைது அன்றா்ட தேமவைளுக்-

ைாைவும ்ோழில் தேமவைளுக்ைாைவும ்்பாருடைள் 
ைற்றும தசமவைள் விநிதயாைப ்்பாறிமுமறமய 
வலுவூடடுவேற்ைாைவும ்ோமலவிலுள்ள கிராைங-
ைள், அமரச்சார்பு நைரஙைள், நைரஙைள் ைற்றும ேமல-
நைரஙைமள ஒன்தறா்்டான்று இமணத்து நவீன 
வீதித் ்ோகுதிமய உருவாக்கும ்்பாருடடு எமைால் 
ஆரமபிக்ைப்பட்ட தேசிய வீதி அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட-
்டேமே அடுத்ே மூன்று (03) வரு்டஙைளுக்குள் பூர்த்தி 
்சய்வேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தறாம.

சைல கிராைஙைமளயும உள்ள்டக்கும விேைாை 
நம்டமுமறப்படுத்ேப்படுகின்ற 100,000 கிதலா 
மீற்றர் வீதி அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டத்தின்கீழ இந்ே 
வரு்டத்துக்குள் முடிவம்டகின்ற 18,000 கிதலா மீற்-
றர்ைளுக்கு தைலதிைைாை 2022 ஆம ஆண்டிலிருந்து 
வரு்டத்துக்கு 25,000 கிதலா மீற்றர் வீேம வீதி அபிவி-
ருத்தி ைருத்திட்டத்மே நம்டமுமறப்படுத்துதவாம. பின்-
ேஙகிய கிராைஙைளுக்கு நுமழவேற்கு அம்டயாளம 
ைாணப்படடுள்ள 10,000 கிராமியப ்பாலம நிைழச்-
சித்திட்டத்தின் கீழ ேற்த்பாது பூர்த்தி ்சய்யப்படடுள்ள 
200 ்பாலஙைளுக்கு தைலதிைைாை எஞசிய ்பாலங-
ைமள துரிேைாை நிர்ைாணிப்பேற்கு தேமவயான ஏற்-
்பாடுைமள ஒதுக்குதவாம.

்ைாழுமபுத் துமறமுை நுமழவு வீதி த்பலிய்ைா-
்ட-அத்துறுகிரிய அதிதவை ்நடுஞசாமல, ைண்டி 
அதிதவை ் நடுஞசாமல, குருநாைல்-ேமபுள்ள அதிதவை 
்நடுஞசாமல, ருவன்புர அதிதவை

்நடுஞசாமல, ்ைாழுமபு-் ைாறடடுவ ைமரதயார 
வீதி ைற்றும ்ைாழுமபு நைரின் தைம்பாலஙைமள 
2024 டிசம்பர் 31 ஆம திைதியளவில் பூர்த்தி 
்சய்தவாம. இேற்ைாை 2022 ஆம ஆண்டுக்கு ரூ்பா 
260,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு ்சய்யப்படடுள்ளது. 
இேற்ைாை தைலும ரூ்பா 20,000 மில்லியன் ஒதுக்கீ-
டு்சய்யப்படும.

6.6.4 மீள்புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்தி அபிவிருத்தி - 
அமனவருக்கும மின்சாரம

 தேசிய ைற்றும சர்வதேச புதிய அபிவிருத்திக் 
்ைாள்மைைளுக்கு இணஙகியோை சூழல் நட்பான 
துரிே அபிவிருத்திமய தநாக்கி ்பயணிப்பது எைது 
அரசாஙைத்தின் முன்னனி தநாக்கு ஆகும. இேன்-
த்பாது மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்தி மிை முக்கியைானோ-
கும. மின்சாரத்தின் மூலம இயஙகுகின்ற முச்சக்ைர 
வண்டிைள் ைற்றும தைாட்டார் வாைனஙைளின் ்பக்ைம 
எைது ைவனத்மேச் ்சலுத்தியுள்தளாம. ைரியமிலவா-
யுமவ ் வளிதயற்றும எரி்்பாருளின் மூலம உற்்பத்தி 
்சய்யப்படுகின்ற மின்சாரத்திலிருந்து மின்னூட்டம 
்சய்யப்பட்ட தைாட்டார் வாைன த்பாக்குவரத்திலிருந்து 
்்பாருளாோரத்திற்கும சூழலுக்கும பிரதயாசனம 
கிம்டயாது. இறக்குைதி ்சய்யப்படும எரி்்பாருளுக்-
குச் ்சலவாகின்ற அந்நியச் ்சலாவணிமயப ்பாது-
ைாப்பேற்கும ்பசுமைப ்்பாருளாோரம ஒன்மறக் 
ைடடி்யழுபபுவேற்கும மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்தியும 
(சுந்நறயடி்டந நு்நச்பல) தூய சக்தியும (ஊ்டநயn 
நு்நச்பல) மிைப பிரதயாசனைானோகும.

அேற்ைாை ேனியார்துமறக்கு மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை 
சக்தி துமறயில் முேலீடடு வாய்பபுக்ைள் திறந்து மவக்-
ைப்படடுள்ளது. அேனூ்டாை 2030 ஆம ஆண்்டள-
வில் ்ைாத்ே சக்தி தேமவயில் 70 சேவீேத்மே மீள் 
புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்தி மூலஙைளின் ஊ்டாை பூர்த்தி 
்சய்வேற்குத் தேமவயா முேலீடுைமள 2022 ஆம 
ஆண்டில் துரிேப்படுத்துவேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன். 
மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்திமய தைம்படுத்தி ேனி-
யார்துமறயின் முேலீடம்ட ஊக்குவிக்கும ்்பாருடடு 
தேமவயான வசதிைமள வழஙகுவேற்ைான ேற்த்பாது 
ஒதுக்ைப்படடுள்ள ரூ்பா 190 மில்லியனுக்கு தைல-
திைைாை தைலும சுைார் ரூ்பா 500 மில்லியன்ைமள 
ஒதுக்குவேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன். அேற்ைமை-
வாை ேனியார்   துமறயின் ஒத்துமழபபு்டன் அடுத்ே 
மூன்று (03) வரு்டஙைளுக்குள் தேசிய மின்சாரத் 
்ோகுதிக்கு கிட்டத்ேட்ட 2,000 ்ைைா தவாட தைலதிை 
மின்சாரத்மே உைா ஓயா, பூநைரி, சியம்பலாண்டுவ, 
ைன்னார், புதராடலாண்ட, ்ைாற்ைால்ல ைற்றும சீோ-
வக்ை ஆகிய மீள் மின் புதுபபிக்ைத்ேக்ை மின் நிமல-
யஙைளிலிருந்து உற்்பத்தி ்சய்து மின்சாரத்   ்ோகு-
திக்கு தசர்த்துக்்ைாள்வேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தறாம.

உலகில் எண்்ணய் உற்்பத்தி ்சய்கின்ற பிரோன 
நாடுைள்கூ்ட 2030 ஆம ஆண்்டளவில் அந்ே உற்-
்பத்திமயக் குமறத்து மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை சக்திைளுக்-
குள் பிரதவசித்து வருகின்றன. எண்்ணய் இறக்குைதி-
யின்மீது ேஙகியிருக்கின்ற எைது நாடடின் சைல அரச 
ைற்றும உள்ளூராடசி நிறுவனஙைமள தநரடியாைதவா 
அல்லது ைமறமுைைாைதவா சூரிய சக்திைளுக்கு துரிே-
ைாை ஈடு்படுத்துவேற்கு உள்ளூராடசி நிறுவனஙைளின் 
மூலம வழஙைப்படுகின்ற வீதி ஒளியூட்டல் (ளுவசநந-
வள டுi்பாவi் ்ப) மீள் புதுபபிக்ைத்ேக்ை எரிசக்தி ைருத்-
திட்டஙைளுக்கு ைாறுவேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன்.

6.6.5 வீ்டமைபபு ைற்றும நைர அபிவிருத்தி
 'சுபீடசத்தின் தநாக்கு' அரசாஙைத்தின் ்ைாள்மை 

ஆவணத்திற்தைற்்ப அமனத்துக் குடும்பஙைளும 
ேைது ்சாந்ே வசதியான வீடுைளில் வாழவேற்ைான 
சூழல் ஒன்றிமன உருவாக்குவது எைது தநாக்ைைா-
கும. இேமன யோர்த்ே பூர்வைாை ைாற்றும வமையில் 
நைர, கிராமிய ைற்றும தோட்டத்துமறைளில் குமறவரு-
ைானம ்்பறும குடும்பஙைமள இலக்ைாைக் ்ைாண்டு 
அமனத்துக் கிராை தசமவயாளர் பிரிவுைமளயும 
உள்ள்டக்கி வீ்டமைபபு ைருத்திட்டஙைள் ்சயற்்படுத்ேப-
்படும. சிலர் ேைக்ைான ்சாந்ே வீடுைமள நிர்ைாணித்-

துக் ்ைாள்வேற்ைான ்்பாருளாோர ஆற்றலிமனக் 
்ைாண்டுள்ளனர். இன்னும சிலர் வீடுைமள நிர்ைா-
ணிப்பேற்கு வஙகிைளிலிருந்து ை்டமனப ்்பற முடியு-
ைாை இருக்கின்றனர். இருந்ேத்பாதிலும நைர, கிராமிய 
ைற்றும தோட்டத்துமறைளில் வாழகின்ற அப்பாவி 
சமூைஙைள் ேைது வீடுைமள நிர்ைாணித்துக் ்ைாள்-
வேற்குத் தேமவயான உேவியிமன அரசாஙைம 
வழஙை தவண்டியுள்ளது. எனதவ, ஏற்ைனதவ தைற்-
்ைாள்ளப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடடுக்கு தைலதிைைாை நைர வீ்ட-
மைபபுக்ைாை ரூ்பா 2,000 மில்லியன் தைலதிைைாை 
ஒதுக்கீடு ்சய்யப்படடுள்ளது்டன் தைலதிைைாை ரூ்பா 
5,000 மில்லியன் கிராமிய வீ்டமைபபு அபிவிருத்திக்-
ைாை ஒதுக்கீடு ்சய்யப்படடுள்ளது. ்ைாழுமபு ைற்றும 
அேமனச் சூழவுள்ள புற நைர்ப ்பகுதிைளில் ஏற்ை-
னதவ, நிர்ைாணப்பணிைள் இ்டம்்பற்றுவரும கூட்டா-
ேனஙைளின் நிர்ைாணத்திமன 2024 வரு்டைளவில் 
அளவில் பூரணப்படுத்துவேற்கு திட்டமி்டப்படடுள்ளது.

தோட்டைக்ைளின் வீ்டமைபபு நிமலமை்பற்றி விளக்-
குவேற்கு தேமவயில்மல்யன நான் நிமனக்கின்-
தறன். அவற்றின் நிமலமை மிைவும தைாசைாைக் 
ைாணப்படுகின்றது. குறி  த்ே ஊழியர்ைள் பிரோன ஏற்-
றுைதிப ்பயிர்ைளில் ஒன்றான தேயிமலக்ைான அடிப-
்பம்டயிமன வழஙகுகின்றனர். எனதவ, அந்ே சமூ-
ைத்தின் வாழக்மைத் ேரத்திமன உயர்த்துவது எைது 
ஒவ்வாருவரினதும ்்பாறுப்பாகும. எனதவ, தோட-
்டத்துமறயில் வீ்டமைபபு அபிவிருத்திக்ைாை அடுத்ே 
மூன்று (03) வரு்டத்திற்குள் ரூ்பா 500 மில்லியன் 
ஒதுக்கீடு ் சய்யப்படுகின்றது.

நைர அபிவிருத்தி என்்பது எைது அபிவிருத்தி 
நிைழச்சி நிரலில் பிரோனைான்ோரு அஙைைா-
கும. ஒருஙகிமணந்ே வீதி ைற்றும த்பாக்குவரத்து 
வமலயமைபபு, வசதியான வீடு ைற்றும சூழல் நடபு 
நைரக் ைாடுைள் உள்ள்டஙைளாை நைர அபிவிருத்தி 
நிைழச்சித்திட்டஙைமள நாம ஆரமபித்துள்தளாம. 
வத்ேமள, ஜாஎல, ைட்டான, ைம்பஹா ைற்றும ைளனி 
த்பான்ற ்வள்ளத்தினால் ்பாதிக்ைப்படும ோழ நிலங-
ைளில் குளஙைள் ைற்றும ைால்வாய்ைள் அதேத்பான்று 
ஹமில்்டன் ைால்வாய்க்கு அருைாமையிலுள்ள பிர-
தேசஙைமளயும சூழல் நடபு முமறயில் அபிவிருத்தி 
்சய்ேல் இந்ே வமையில் 2022 வரவு்சலவுத்திட்ட 
ைதிபபீடுைளில் ரூ்பா 7,000 மில்லியனுக்கு அதிை-
ைான நிதி ஒதுக்கீடு தைற்்ைாள்ளப்படடுள்ளது்டன் உள்-
நாடடு ைற்றும ்வளிநாடடு முேலீடுைளும இேற்ைாைப 
்்பற்றுக் ் ைாள்ளப்படும.

அடுத்து கிராமிய அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டஙை-
மளச் சைர்பபிப்பேற்கு விருமபுகின்தறன். ஏற்ைனதவ 
சைர்பபிக்ைப்பட்ட உற்்பத்தி ்்பாருளாோர ைற்றும வாழ-
வாோர அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டத்து்டன் இது ்ோ்டர்-
பு்படுவது்டன் அடிப்பம்ட உடைட்டமைபபு நிைழச்சித்திட-
்டஙைமளயும உள்ள்டக்கியுள்ளது.

6.7 'ைைசைை பிலிசந்ேர' (கிராைத்து்டனான ைலந்து-
மரயா்டல்) – கிராமிய அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டம.

ைக்ைளின் வாழக்மைத்ேரத்மே உயர்த்துவேற்கும, 
கிராமிய உடைட்டமைபபு வசதியிமன அபிவிருத்தி 
்சய்வேற்கும கிராமிய அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட-
்டத்மே நம்டமுமறப ்படுத்துவேற்கும நான்கு-முமன 
முமறமை ஏற்ைனதவ முன்்னடுக்ைப்படுகின்றது. 
அமவயாவன
* வாழவாோர அபிவிருத்தி
* ் ்பாது உடைட்டமைபபு வசதி அபிவிருத்தி
* சுற்றா்டல் ைற்றும நிமலத்பறான அபிவிருத்தி
* சமூை நலதனாமபுமை ைற்றும சமூை அபிவிருத்தி

கிராமியக் குழுக்குள் ஊ்டாை சமூைப்பஙதைற்பின் 
வாயிலான ்சால்லப்பட்ட துமறைளில் கிராமிய அபி-
விருத்தி நிைழச்சித்திட்டஙைள் ைற்றும ைருத்திட்டஙைள் 
ஏற்ைனதவ இனஙைாணப்படடுள்ளன.

எைது அரசாஙைைானது சமூை அபிபபிராயஙைள், 
புதிய த்பாக்குைள், உலைளாவிய சமூை – ்்பாருளா-
ோர ைற்றும அரசியல் ைாற்றஙைளுக்கு ஒத்திருக்கின்ற 
உணர்திறன்மிக்ைோைவுள்ள ்ைாள்மை தீர்ைானங-
ைமள எடுக்கின்றது. எனதவ, குறிக்தைாள் சார்ந்ே 
தீர்ைானஙைள் எடுப்பதில், ேற்சார்பு ைற்றும பிராந்திய 
முன்னுரிமைைள்,த்பான்ற ைரபுசார்ந்ே ைாரணிைளுக்-
குப ்பதிலாை, விஞ்ானக் ைாரணிைள் ்பரிசீலமணயில் 
்ைாள்ளப்படுகின்றன. அேன் யோர்த்ேம உஙைளுக்கு 
்ேளிவாகியுள்ளது என நமபுகின்தறன். கிராமிய 
அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டத்திற்ைான நிதியஙைமள 
ஒதுக்கீடு ்சய்யம விேம ்பல்தவறு நிர்வாை அலகுைள் 
ஊ்டாை இருக்ைதவண்டும என நாம ைருதிதனாம.

6.7.1 கிராை தசமவயாளர் பிரிவு
நாம அமனவரும அறிந்ேமேபத்பான்று மிைச்சி-

றிய நிருவாைப பிரிவும ்்பாது ைக்ைளுக்கு மிைவும 
அண்மித்ேதும கிராை தசவைர் பிரிவாகும. ஒடடு்ைாத்ே 
நிர்வாைக் ைட்டமைபபும 14,024 கிராை தசவைர் பிரிவு-
ைமளக்்ைாண்டு ஆக்ைப்படடுள்ளது. அமனத்து கிராை 
தசவைர் பிரிவுைளுக்கும அபிவிருத்தி நிதியியல் ஒதுக்கீ-
டுைள்   ் வௌதவறாை ஏற்்பாடு்சய்யப்படடுள்ளன.

அதிைாரமிக்ைவர் இருப்பேனால் அபபிரிவுக்கு அதிை 
நிதியஙைள் ஒதுக்குவதும அதிைாரமிக்ைவர்ைமள 
்ைாண்டிராே பிரி்வன்்போல் குமறவான நிதியங-
ைமள ஒதுக்குேலும இமமுமற நிைழாது. 399 ்ைே-
முலன என்ற எனது கிராை தசவைர் பிரிவு உள்ள்டங-
ைலாை அமனத்து கிராை தசவைர் பிரிவுைளுக்கும 
சைைான ்ோமைைதள ஒதுக்கீடு ்சய்யப்படடுள்ளன. 
இது அரசாஙைத்தின் சைத்துவைா அல்லது நியாயத்-
ேன்மையா அல்லது சனநாயைைா என இது எவவாறு 
அமழக்ைப்படுவ்ேன்்பமே எதிர்ைாலதை தீர்ைானிக்-
கும. ஒவ்வாரு பிரிவுக்கும ரூ்பா 3 மில்லியன் ஒதுக்-
கீடு ்சய்யப்படடுள்ளது.இேன் அர்த்ேம ஒவ்வாரு 
கிராைமும ரூ்பா 30 இலடசத்திமனப ்்பற்றுக்்ைாள்-
ளும என்்பது்டன் ்ைாத்ே ஒதுக்கீடு ரூ்பா 42,063 
மில்லியனாகும. அபிவிருத்தி ைருத்திட்டஙைமளத் தீர்-
ைானிக்கின்ற சக்தி அக்கிராைத்தின் ைக்ைளுக்கு வழங-
ைப்படடுள்ளது. கிராமிய விைாமரயின் பிரேை ைேகுரு, 
தைாவிலின் அல்லது கிறிஸேவ தேவாலயத்தின் 
பூசைர், கிராமிய சமூைத்ேமலவர்ைள் அத்து்டன் கிராை-
வாசிைள் அமனவரும இச்்சயல்முமறயில் ோைாை 
ஈடு்ப்டலாம. அரசாஙை அலுவலர்ைள் ைற்றும அரசியல் 
ேமலவர்ைமளக்்ைாண்்ட அமைப்்பான்றின் மூலம 
கிராமிய தேமவைள் இனஙைாணப்ப்டலாம.

6.7.2 உள்ளூராடசிப பிரிவுைள்
 உள்ளூராடசி நிறுவனஙைளின்கீழ வருகின்ற உள்-

ளூராடசிப பிரிவு அரசியல் ைட்டமைபபின் மிைச் சிறிய 
பிரிவாகும. உள்ளூராடசிப பிரிவுைளின் ்ைாத்ே எண்-
ணிக்மை 4,917 ஆகும. ஒவ்வாரு உள்ளூராடசிப 
பிரிவுக்கு்ைன ்வௌதவறாை வரவு்சலவுத்திட்ட ஒதுக்-
கீடுைள் தைற்்ைாள்ளப்படடுள்ளன. ஒவ்வாரு பிரிவுக்-
கும 4 மில்லியன் ஏற்்பாடு ்சய்யப்படடுள்ளது. அது 
40 இலடசைாகும. அேற்ைமைய 4,917 உள்ளூராட-
சிப பிரிவுைளுக்கு ரூ்பா 19,668 மில்லியன் வழங-
ைப்படு்ைன்்பமேக் குறிபபி்டதவண்டும.

 அரசியல் ரீதியாைதவா அன்றி தவறு ஏதும ைார-
ணஙைளுக்ைாைதவா ்பார்படசம ைாடடுவது எைது முமற-
மையில் ைாணப்ப்டாது என்்பேமன இவ ்ைௌரவம-
மிக்ை சம்பக்கு ்பணிவு்டன் வலியுறுத்ேப்படுகின்றது. 
ஆைதவ, அபிவிருத்தி எதிர்்பார்க்மைைளுக்கு உருக்-
்ைாடுப்பேற்கு பிரிவுைளுக்கு அரசியல் ைடசியிமனக் 

ைருத்திற்்ைாள்ளாது 2022 ைதிபபீடுைள் ஊ்டாை ஒதுக்-
கீடுைள் கிம்டக்ைப்்பறச் ்சய்யப்படடுள்ளன. இதே 
விேத்தில் இவவரசாஙைைானது புதிய அரசியல் ைலா-
சாரத்திமனத் தோற்றுவிக்கின்றது. இமமுன்ைாதிரிைள் 
எதிர்ைாலத்திலும பின்்பற்றப்படு்ைன நான் எண்ணு-
கின்தறன்.

6.7.3 ்பாராளுைன்ற உறுபபினர்ைளின் ்பன்முைப்ப-
டுத்ேப்பட்ட வரவு்சலவுத்திட்டம

இேனூ்டாை நீஙைள் உள்ள்டஙைளாை 225 ்பாராளு-
ைன்ற உறுபபினர்ைளின் எதிர்்பார்க்மைைள், ைாவட்ட 
ைட்டத்தில், ்பரந்ேளவில் எய்ேப்ப்டக்கூடியோைவிருக்கு-
்ைன நான் உறுதியாை நமபுகின்தறன்.

அமனத்துப ்பாராளுைன்ற உறுபபினர்ைளுக்கும 
அவர்ைளது உரிய பிரிவுைளின் அபிவிருத்தி ந்டவடிக்-
மைைளுக்ைான வரவு்சலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடுைமள ரூ்பா 
5 மில்லியனால் ஒதுக்குவேற்குத் தீர்ைானிக்ைப்படடுள்-
ளது. இேன்மூலம 2022 ஆம ஆண்டுக்ைாை அபிவி-
ருத்தி வரவு்சலவுத்திட்ட ஒதுக்கீடுைமளக்்ைாண்்ட 
ரூ்பா 15 மில்லியன் ஒவ்வாரு ்பாராளுைன்ற உறுப-
பினர்ைளுக்கும வழஙைப்படு்ைன்்பது்டன் ்ைாத்ே 
ஒருக்கீடு ரூ்பா 3,375 மில்லியனாைவிருக்கும. இந்ே 
உயரிய சம்பயின் அனுைதிக்குட்படடு ைண்டிப்பான 
நிதியியல் ஒழுக்ைம, நிதியியல் முைாமைத்துவ ் வளிப-
்பம்டத்ேன்மை ைற்றும ்்பாறுபபுக்கூறும ேன்மை 
என்்பவற்று்டன் வரவு்சலவுத்திட்டம வரவு்சலவுத்-
திட்ட ஒதுக்கீடுைமள முேலிடுவேற்கு ஆக்ைபூர்வைான 
சூழநிமல ைாணப்படுகின்றது.

6.7.4 பிரதேச ைற்றும ைாவட்ட முேலீடுைள்
கிராமிய அபிவிருத்திக்ைாை அத்ேமைய ்பாரிய 

்ோமை நிதியஙைமள ஒதுக்கீடு ்சய்வேன் 
மூலம எேமன எதிர்்பார்க்ைளாம, என்ற தைள்விக்கு 
்ேளிவான ்பதில்ஒன்மற ேருவேற்கு அடுத்ே சில நிமி-
்டஙைமள நான் ்பயன்்படுத்ே விருமபுகின்தறன். எைது 
முேன்மைக் குறிக்தைாளானது கிராமிய ்்பாருளாோ-
ரத்மே வலுப்படுத்துவதும கிராமிய குடும்பஙைளின் 
வருைான ைட்டத்திமன உயர்த்துவதுமபிமழத்ோல் 
த்பாது்ைன்ற எண்ணப்பாஙகிலிருந்து அவர்ைமள 
விடுவிப்பதும அவர்ைளின் ்்பாருளாோர ந்டவடிக்மை-
ைமள முக்கிய ந்டவடிக்மைைளுக்கு உட்சலுத்துவதும 
்ைாத்ே உள்நாடடு உற்்பத்தியிமன அதிைரிப்பதும 
வருைான ஏற்றத்ோழவிமனக் குமறப்பதுைாகும. 
ஆமையால், ்்பாருளாோர ்சயன்முமறைள், வீட-
டுத்தோட்டம ்ோ்டக்ைம ்பாரிய ்பண்மணக் ைாணிைள் 
வமரயும வீடடு உற்்பத்திைள் ் ோ்டக்ைம ் ோழிற்சாமல 
உற்்பத்திைள் வமரயும ைட்டமைபபு சார்ந்ே நிைழச்சித்-
திட்டமூ்டாை நம்டமுமறப்படுத்ேப்ப்ட தவண்டும.

இவவரவு்சலவுத்திட்டைானது அவவாறான வர-
லாற்று ரீதியான ்்பாறுபபிமன ஏற்றியுள்ளது. இப்ப-
ரந்ே எண்ணக்ைரு முமமுமன எதிர்்பார்க்மைைள் ஒன்-
றினூ்டாை நம்டமுமறப்படுத்ேப்ப்டவுள்ளது.
* இழந்ே வருைான மூலஙைமள மீளப்்பறுேல்
* கிம்டக்ைப்்பறுகின்ற வருவாய் மூலஙைமள விருத்-
தி்சய்ேல்
* புதிய வருவாயீடடும மூலஙைமள உருவாக்குேல்

அமனத்து ைாவட்டச் ் சயலாளர்ைளுக்கும பிரதேசச் 
்சயலாளர்ைளுக்கும இது்பற்றி விழிபபூட்டப்படடுள்-
ளது்டன் அறிவுறுத்ேல்ைளும வழஙைப்படடுள்ளன. 
அேற்ைமைய, அவர்ைள் உள்ள்டஙைளாை அமனத்து 
அலுவலர்ைளும புது உடசாைத்து்டன் கிராமிய வாழ-
வாோர அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டஙைமள ்ோ்டங-
குவேற்கு எதிர்்பார்த்திருக்கின்றனர். அமனத்து 335 
பிரதேச ்சயலாளர் பிரிவுைமளயும 25 ைாவட்டஙை-
மளயும உள்ள்டகுகின்ற ்ைாத்ே ஒதுக்கீடு தைலும 
ரூ்பா 19,894 மில்லியன் ்ோமையிமன எடடுகின்-
றது. இவ்வாதுக்கீடுைளுக்ைான ஏற்்பா்டானது,ைாணி, 
சனத்்ோமை ைற்றும ஏமனய சமூை – அரசியல் ைார-
ணிைளின் ைாரணஙைமள அடிப்பம்டயாைக் ்ைாண்-
டுள்ளது.

'ைைசைை பிலிசந்ேர' கிராமிய அபிவிருத்தி நிைழச்-
சித்திட்டத்திற்ைாை ரூ்பா 85,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
்சய்வேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன்.

1886 ஆம ஆண்டிலிருந்து அண்மைக் ைாலம-
வமர அமனத்து வரவு்சலவுத்திட்ட ைதிபபீடுைமள-
யும நாம தேடிப்பார்க்ை முடியும. கிராமிய அபிவிருத்-
திக்்ைன அத்ேமைய ்பாரிய ஒதுக்கீடடுத் ்ோமை 
வழஙைப்படுகின்ற முேலாவது சந்ேர்ப்பம இதுவாகு-
்ைன நான் குறிபபி்ட விருமபுகின்தறன்.

6.8 ்ைாவிட- 19 உலைளாவிய தநாய்த்்ோற்றி-
னால் நிவாரணம வழஙைல்

வரலாற்றில் எந்ே்வாரு அரசாஙைத்தினாலும ஒரு-
த்பாதுதை எதிர்்ைாள்ளாே தைாசைான சவால்ைமள 
ேற்த்பாேய அரசாஙைம எதிர்்ைாண்்டது. சுற்றுலாத்-
துமற வீழச்சியம்டந்ேது. அரசாஙை வருவாய் குமற-
வம்டந்ேது. வருவாயில் அத்ேமைய குமறவு்டன் 
ஒபபிடுமையில் அரசாஙை ்சலவினம எதிர்்பாராே-
ளவு உயர்வம்டந்ேது. எவவாறாயினும அத்ேமைய 
சவால்ைளுக்கு ைத்தியில் ேடுபபு ைருந்து மீதும 
உலைளாவிய தநாய்த்்ோற்றிலிருந்து ைக்ைமளக் 
குணப்படுத்துவேற்கும சுைாோர வசதிைமள தைம்படுத்-
துவேற்கும ்பாரிய ்ோமை ்சலவு்சய்யப  ்பட்டது. 
்பணத்்ோமையின் 75 சேவீேைாதனாருக்கு ேடுபபு 
ைருந்தேற்றல் ைக்ைளின் மிைப்்பரிய ்வற்றியாை 
விளஙகுகின்றது. ்பாதிக்ைப்பட்ட அத்து்டன் ேைது வாழ-
வாோரஙைமள இழந்ே அமனவருக்கும நிவாரணப 
்்பாதிைமள வழஙகுவேன் மூலம அமனவமரயும 
அரசாஙைம ைவனித்ேது. ஆயினும தைலும சலுமை-
ைமள வழஙகுவது மூலம இன்னும ்சயலூக்ைம 
மிக்ைவர்ைளாை ஆக்ைதவண்டிய சிறிய ைற்றும நடுத்-
ேர வியா்பார சமூைஙைளின் முக்கிய ்்பாருளாோரத்-
திற்கு மீளவும இமணத்துக் ்ைாள்வேற்ைான தேமவ 
இன்னும நிமலத்திருக்கின்றது.

6.8.1 நுண்்பாை, சிறிய ைற்றும நடுத்ேர அளவி-
லான வர்த்ேைர்ைளுக்ைான நிவாரணம

நுண்்பாை ைற்றும சிறிய வர்த்ேைர்ைளுக்கு விதச-
்டைாை ை்டமல, ்வற்றிமலக்கூறு, வம்ட, ைஞசி, 
அப்பம, ்சவளநீர், இளநீர் விற்்பமன ்சய்கின்ற-
வர்ைளுக்கும உலைளாவிய தநாய்த்்ோற்றினால் 
்பாதிக்ைப்படடு வியா்பாரம ்சய்வேற்கு இயலாைல் 
உள்ளவர்ைளுக்கும நிவாரணம வழஙகுகின்ற முக்-
கியத்துவத்மே நாஙைள் அஙகீைரித்துள்தளாம. 
அதேத்பான்று நடுத்ேர அளவில் மைத்்ோழில் 
்சய்்பவர்ைளும நிவாரணம ்்பறதவண்டியவர்ைதள. 
ஆமையால், ்ைாவிட- 19 உலைளாவிய தநாய்த்-
்ோற்றிமனக் ைடடுப்படுத்துவேற்கு அரசாஙைத்தினால் 
விதிக்ைப்பட்ட ந்டவடிக்மைைளால் தநரடியாைப ்பாதிக்-
ைப்படடிருந்ே அமனத்து துமறைமளயும பிரதிநிதித்-
துவப்படுத்துகின்ற நுண்்பாை, சிறிய ைற்றும நடுத்ேர 
வர்த்ேைர்ைளுக்கு நிவாரணம வழஙகுவேற்கு ஏற்ை-
னதவ வழஙைப்பட்ட ஒதுக்கீடடுக்கு தைலதிைைாை ரூ்பா 
500 மில்லியமன தைலதிைைாை ஒதுக்கீடு ்சய்வ-
ேற்கு முன்்ைாழியப்படடுள்ளது.

6.8.2 நாடு மு்டக்ைப்படடிருந்ே ைாலப்பகுதியின்-
த்பாது வருைானத்மே இழந்ே ்பா்டசாமல தவன் உரி-
மையாளர்ைளுக்ைான நிவாரணம

ை்டந்ே ைாேஙைளின் த்பாது ்பா்டசாமலைள் மூ்டப-
்படடிருந்ேமையினால் ேைது வருைான மூலத்திமனயி-
ழந்ே ்பா்டசாமல தவன் உரிமையாளர்ைளுக்கு நிவார-

ணம அளிப்பேற்கு ரூ்பா 400 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
்சய்யப்படடுள்ளது.

6.8.3 நாடு மு்டக்ைப்படடிருந்ே ைாலப்பகுதியில் வரு-
ைானத்திமன இழந்ே முச்சக்ைரவண்டி உரிமையாளர்ை-
ளுக்ைான நிவாரணம

எைது நாளாந்ே வாழக்மையில் முச்சக்ைரவண்டி 
உரிமையாளர்ைள் அத்தியவசிய தசமவ வழஙகுநர்ை-
ளாை ்பணியாற்றுகின்றனர். ை்டந்ே சில ைாேஙைளாை 
ேைது வாைனஙைள் ்சலுத்ேப்ப்டாமையினால் அவர்-
ைளது வருைானத்திமன இழந்ே முச்சக்ைரவண்டி உரி-
மையாளர்ைளுக்கு நிவாரணம வழஙகுவேற்கு ரூ்பா 
600 மில்லியன் ஒதுக்கீடு ்சய்வேற்கு முன்்ைாழி-
கின்தறன்.

6.8.4 நாடு மு்டக்ைப்படடிருந்ே ைாலப்பகுதியில் 
ேைது வருைானத்திமன இழந்ே ேனியார் த்பரூந்து 
உரிமையாளர்ைளுக்ைான நிவாரணம

இதேவிேத்தில் மு்டக்ைல் ைாலப்பகுதியின் த்பாது 
ேைது த்பரூந்துைள் ்ோழிற்்படுத்ேப்ப்டாமையினால் 
அவர்ைளது வருைானத்திமன இழந்ே ேனியார் 
த்பரூந்து உரிமையாளர்ைளுக்கு நிவாரணம வழங-
குவேற்கு ரூ்பா 1,500 மில்லியன் ஒதுக்கீடு ்சய்வ-
ேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன்.

6.8.5 மு்டக்ைல் ைாலப்பகுதியின் த்பாது வருைா-
னத்மே இழந்ே விதச்ட துமறைள்

்ைாவிட - உலைளாவிய தநாய்த்்ோற்று ைாரண-
ைாை ைமலைள் ைற்றும ்்பாழுது த்பாக்கு அத்து்டன் 
திருைணஙைள் ைற்றும நிைழவு முைாமைத்துவம மீது 
ேஙகியிருந்ே வருைானத்துமறைள் முழுமையாை

ஸேமபிேைம்டந்ேன. ்ோழில் ைற்றும வருைானம 
இழத்ேல் என்்பன மிைவும ஆ்பத்ோன நிமலக்குத் 
ேள்ளப்படடு இருக்கின்றது. துமறயில் ்ோழில்நுட-
்பம ைற்றும ஏமனய சாேனஙைளின் ்பராைரிபபு 
த்பாோமையினால் ்ோழிமல மீளத் ்ோ்டஙகுவதில் 
சிக்ைலான நிமலயில் உள்ளது. சிலமரப ்்பாறுத்ே-
வமரயில் ந்டவடிக்மைைமள மீளத் ்ோ்டஙகுவேற்கு 
தைலதிை ்சலவுைள் ்சலவி்டப்ப்ட தவண்டியுள்ளது. 
்பல ைமல்ர்ைள் ேற்த்பாது மிகுந்ே அழுத்ேத்து்டன் 
ைாணப்படுகின்றனர்.

நாம ்சய்ய தவண்டியது, அமனவரினதும நல-
னுக்ைாை அமனத்து ந்டவடிக்மைைமளயும உ்டனடி-
யாை மீளத்்ோ்டஙகுவோகும. அேமன வசதிப்படுத்-
துவேற்கு அரசாஙைைானது ேடுபபுைருந்தேற்றல் 
உள்ள்டஙைளாை அேன் அடிப்பம்டப ்்பாறுபபுைமள 
்வற்றிைரைாை நிமறவு ்சய்துள்ளது. ஆனாலும 
நாம இன்னும சில ்பணிைமள ்சய்ய தவண்டியுள்-
ளது. இத்துமறக்கு வசதியளித்து ஊக்ைைளிப்பேற்கு 
ரூ்பா 500 மில்லியன் ஒதுக்கீடு ்சய்வேற்கு முன்-
்ைாழியப்படடுள்ளது.

6.9 சூழல் ைற்றும நிமலத்பறான அபிவிருத்தி
சூழலும அபிவிருத்தியும ்நருஙகியிமணந்துள்ள 

துமறைளாகும. சைைாலத்தில் துரிேைான அபிவிருத்தி-
யு்டன் ைனிேனுக்கும சூழலுக்குமிம்டயில் முரண்்பா-
்்டான்று தோற்றம ்்பறுகின்றது. எனதவ, அேமன 
முைாமை ்சய்வது எம அமனவரினதும ்்பாறுப்பா-
கும.

6.9.1 சூழமலப ்பாதுைாத்ேல்
சூழலுக்கு குபம்பைமள அைற்றுவது தேசிய பிரச்-

சமன்யான்றாை தோற்றம ்்பற்றுள்ளது. நாம நீர், 
ைண், ்பாதுைாபபு, ஒலி முைாமைத்துவம, திண்ைக்ை-
ழிவு முைாமைத்துவம, ஆறுைமளப ்பாதுைாபத்பாம 
நிைழச்சித்திட்டம உள்ள்டஙைளாை நைர வனஙைள் 
ைற்றும அழகு்படுத்ேல் என்்பவற்றுக்கு எைது ைவ-
னத்மேச் ்சலுத்தியுள்தளாம. 'ஆறுைமளப ்பாது-
ைாபத்பாம' த்பணிக்ைாத்ேல் நிைழச்சித்திட்டத்தின்கீழ 
நாடுபூராைவும சுற்றா்டல் நடபுமிக்ை விேத்தில் 103 
நதிைமளயும நதிப்பள்ளத்ோக்குைமளயும ்பாதுைாப-
்பேற்கும முத்துராஜவன சூழல் உணர்திறன்மிக்ை 
பிரதேசத்திமன ்பாதுைாப்பேற்கும ஈரநிலைாை ரமசர் 
அபிவிருத்திக்கும முன்னுரிமை அளித்துள்தளாம. 
அேற்ைமைய சூழல் ்பாதுைாபபுக்ைாை ஏற்ைனதவ ்சய்-
யப்பட்ட ஒதுக்கீடுைளுக்கு தைலதிைைாை ரூ்பா 2000 
மில்லியன் தைலதிைைாை ஒதுக்ைப்பட்டது

6.9.2 வனப்பாதுைாபபு
சனத்்ோமை வளர்ச்சி குடியிருபபுக்ைள் வளர்ச்சி-

யம்டவேற்தைற்்ப வனபத்பார்மவ மீோன ோக்ைமும 
அதிைரித்துள்ளது. எனதவ, எமமி்டம கிம்டக்ைப்்பறு-
கின்ற வனஙைமள ்பாதுைாப்பேற்கும
*  வனபத்பார்மவயிமன 30 சேவீேத்தினால் அதிை-
ரிப்பேற்கும
*  நீதரந்து பிரதேசஙைமளப ்பாதுைாப்பேற்கும
*  ஊடுருவி வளருகின்ற ோவரஙைமள அைற்றி 
நன்மை ்பயக்கின்ற ோவரஙைமளக் ்ைாண்டு 
வனபத்பார்மவயிமன அதிைரிப்பேற்கும

ஏற்ைனதவ தைற்்ைாள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடுைளுக்கு 
தைலதிைைாை ரூ்பா 2,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு ் சய்-
வேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன்.

6.9.3 வனசீவராசிைள் ்பாதுைாபபு
மிருைஙைளுக்கு வனஙைளுக்குள்ளிருந்தே நீரி-

மனயும உணவிமனயும ்்பற்றுக் ்ைாடுக்கும 
்்பாருடடு சிறிய குளஙைளும வாழவி்டஙைளும அபி-
விருத்தி ்சய்யப்ப்ட தவண்டு்ைன எதிர்்பார்க்ைப்ப-
டுகின்றது. விவசாயத்திற்கு தசேம விமளவிக்கின்ற 
விலஙகுைமளக் ைடடுப்படுத்துகின்ற அதேதவமள 
வனசீவராசிைமளப ்பாதுைாப்பது எைது ை்டமையும 
்்பாறுபபுைாகுை.   ஆமையினால் வனசீவராசிைமளப 
்பாதுைாப்பேற்கு ஏற்ைனதவ தைற்்ைாள்ளப்பட்ட ஒதுக்-
கீடுைளுக்கு தைலதிைைாை ரூ்பா 1,000 ஒதுக்கீடு ் சய்-
வேற்கு முன்்ைாழிகின்தறன்.

6.10 ்்பாதுச் தசமவைளும கிராமிய உடைட்ட-
மைபபு வசதிைளும

்்பாதுச் தசமவைள் ைற்றும கிராமிய உடைட்டமைபபு 
வசதிைளின் கீழ ைல்வி, சுைாோரம, சுதேச ைருத்துவ 
அபிவிருத்தி, விமளயாடடு வசதிைள் அபிவிருத்தி சிறு 
நீர்ப்பாசனம, வாழக்மைத்்ோழில் ைற்றும ்ோழில்-
நுட்ப ்பயிற்சி வசதிைள் ைற்றும ்பயணிைள் த்பாக்குவ-
ரத்து என்்பவற்றுக்கு நாம முேன்மையாைக் ைவனம 
்சலுத்துகின்தறாம.

6.10.1 ைல்வி
்பா்டசாமலக் ைட்ட்டஙைளின் ்்பௌதீை அபிவிருத்-

திைள் ஊ்டாை ைல்வியில் தைற்்ைாள்ளப்படும முே-
லீடுைள் ைல்வியின் உண்மையான நன்மைைமள 
்வளிப்படுத்துவதில்மல என்்பது அதிதைேகு சனாதி்ப-
தியின் 'ைைசைை பிலிசந்ேர' (கிராைத்து்டனான ைலந்து-
மரயா்டல்) – கிராமிய அபிவிருத்தி நிைழச்சித்திட்டத்தில் 
அதநைைான கிராைஙைளில் ்பா்டசாமலப பிள்மளை-
ளின் தைாரிக்மையின் ஊ்டாை நிரூ்பனைாகியுள்ளது. 
அேற்கு நாம ைவனம ்சலுத்ே தவண்டியுள்ளது. 
கிராமிய ்பா்டசாமலைமள ைவர்ச்சிைரம மிக்ைோன 
தநாக்கு்டன் '1000 தேசிய ்பா்டசாமலைள்' நிறுவும 
நிைழச்சித்திட்டைானது தேசிய ்பா்டசாமலைளில்லாே 
123 பிரதேச ்சயலாளர் பிரிவுைளில் தேசிய ்பா்டசா-
மலைமள நிறுவுேல் ைற்றும இரண்்டாம நிமலப ்பா்ட-
சாமலைளின் வசதிைமளத் ேரம உயர்த்ேல் வாயிலாை 
அரசாஙைத்தின் முன்னுரிமை அபிவிருத்திக் ைருத்திட்ட-
ைாை நம்டமுமறப்படுத்ேப்படுகின்றது.

இேனூ்டாை, வகுப்பமறைள், தைமசைள், ைதிமரைள், 
ைலசலகூ்டஙைள், குடிநீர், மின்சாரம, ஆசிரியர் விடுதி-
ைமள புனரமைத்ேல், ்பா்டசாமலச் சாேனஙைள், ஆய்-
வுகூ்டக் ைட்ட்டம, ைற்றும தேமவயான உ்பைரணங-
ைமள வழஙகுேல், அருஙைமல அலகுைள் ைற்றும 
தேமவயான வசதிைள் என்்பன வழஙைப்ப்டவுள்ளது-
்டன் ்ோழில்நுட்ப ்பா்டத்துமறயிமன த்பணுவேற்கு 
ைறுசீரமைபபுைள் அறிமுைப்படுத்ேப்படும.

(16 ஆம ்பக்ைம ்பார்க்ை)
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1000 தேசிய ்பாடசாமைகமை நிறுவுவேற்கு 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைத்தினூடாக ரூ்பா 2,200 மில்-
லியன் ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்டுளைதுடன் நிகழ்ச்சித்-
திட்டத்திமை 3 வருடஙகளினுள துரிேைாக நமட-
முமைப்படுத்துவேன் மூைம நிமைவு சசயவேற்கு 
எதிர்்பார்க்கப்படுகின்ைது. நிகழ்ச்சித்திட்டத்திமைத் துரி-
ேப்படுத்தும ச்பாருட்டும கல்வித்துமையிலுளை தவறு 
அபிவிருத்திகளுக்காகவும ஏற்கைதவ தைற்சகாளைப-
்பட்ட ஒதுக்கீட்டுக்கு தைைதிகைாக வரவுசசைவுத்திட்ட 
முன்சைாழிவாக ரூ்பா 5,300 மில்லியன் சகாணட 
ஒதுக்கீட்டிமை உளைடக்குவேற்கு முன்சைாழிகின்-
தைன்.

6.10.2 சுகாோர ஃ சுதேச ைருத்துவ அபிவிருத்தி
இது சோடர்பில் பிளமைகள ைற்றும உைநை 

சிகிச்மச நிமையஙகள, கிராமிய மவத்தியசாமை-
கள, ைருநேகஙகள, சுகாோர மவத்திய அலுவை-
கஙகள, ஆயுளதவே மவத்தியசாமைகள, தயாகா 
ைற்றும உைநை சிகிச்மச நிமையஙகள என்்பவற்மை 
சோடர்நது முன்சைடுக்கின்ை முகவராணமைக-
ளின் அபிவிருத்திக்காக ரூ்பா 32,650 மில்லியன் 
சகாணட ஏற்கைதவ தைற்சகாளைப்பட்ட ஒதுக்கீடுக-
ளுக்கு தைைதிகைாக ரூ்பா 5000 மில்லியன் ஒதுக்-
கீடு சசயவேற்கு முன்சைாழிகின்தைன்.

6.10.3 விமையாட்டு வசதிகள அபிவிருத்தி
விமையாட்டு என்்பது உடல் ரீதியாை உை ரீதியாை 

நல்வாழ்மவ த்பணுவேற்கு அத்தியவசியைாைோகும. 
நகரம கிராைம இரணடிலும விமையாட்டு வசதிகமை 
தைம்படுத்துவது எைது ச்பாறுபபுமடமையாகும. 
எைதவ கிராைஙகள ைற்றும ்பாடசாமை விமையாட்டு 
மைோைஙகள அத்துடன் உளைக விமையாட்டு வச-
திகமை அபிவிருத்தி சசயவேற்கு கவைம சசலுத்ேப-
்படுகின்ைது. அேற்கு அமைய ஏற்கைதவ தைற்சகாள-
ைப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுக்கு தைைதிகைாக விமையாட்டு 
அபிவிருத்திக்காக ரூ்பா 3,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
சசயவேற்கு முன்சைாழிகின்தைன்.

6.10.4 சிறிய நீர்ப்பாசைம
சிறிய நீர்ப்பாசைத் திட்டஙகளின் கீழ் சிறிய குைங-

கள, அமைக்கட்டுகள, கால்வாயகள, குைக்கட்டுகள 
என்்பவற்றின் புைரமைபபு உளைடஙகைாக நிகழ்ச்-
சித்திட்டஙகமை சசயற்்படுத்துவேற்கு ரூ்பா 2,000 
மில்லியைால் ஒதுக்கீட்டிமை அதிகரிப்பேற்கு நான் 
முன்சைாழிகின்தைன்.

6.10.5 வாழ்க்மகத் சோழில் ைற்றும சோழில்நுட்-
்பப ்பயிற்சி

தேர்ச்சி ச்பற்ை இமைஞர்கள நாட்டின் அபிவிருத்-
திக்கு அத்தியவசியைாைவர்கைாகும. தேர்ச்சி ச்பற்ை 
சோழிற்்பமட நாட்டின் சசாத்சோன்ைாகும. தேர்ச்சி-
ச்பற்ை சோழிைாைர்களிைால் சகாணடுவரப்படுகின்ை 
சவளிநாட்டு வருவாயகள மிகவும உயர்வாைோகும. 
ேனியார் துமையிலுமகூட ்பல்துமை தேர்ச்சிச்பற்ை 
இைம சோழிைாைர்களுக்கு ்பாரிய தகளவி காைப்ப-
டுகின்ைது. சோழில்நுட்்பம ைற்றும சோழில்நுட்்பவி-
யல் கல்விக்காகவும நகரப ்பல்கமைக்கழகஙகளுக்-
காகவும வசதிகமை வழஙகுவேற்கும ்பாடசாமைக் 
கல்வியின் பின்ைர் வாழ்க்மகத் சோழில் ைற்றும 
சோழில்நுட்்பத் திைன்கமை விருத்தி சசயவேற்கும 
ஏற்கைதவ வழஙகப்பட்டுளை வசதிகமை அபிவிருத்தி 
சசயவேற்கும ஏற்கைதவ தைற்சகாளைப்பட்ட ஒதுக்-
கீட்டுக்கு தைைதிகைாக ரூ்பா 2000 மில்லியன் ஒதுக்-
கீடு சசயவேற்கு எதிர்்பார்க்கப்பட்டுளைது.

6.10.6 ்பயணிகள த்பாக்குவரத்து (புமகயிரேம 
ைற்றும இைஙமக த்பாக்குவரத்துச் சம்ப)

அபிவிருத்திச் சசயன்முமைகளுக்காக ஒட்டு-
சைாத்ே நாட்டிைதும ்பஙகளிபபிமைப ச்பற்று 
நாட்டின் தேமவகமை நிமைவு சசயவதில் கட்டாயைா-
கக் காைப்படுகின்ை விமைத்திைன் மிக்க ைற்றும

சசயல்திைன் வாயநே த்பாக்குவரத்து முமைமை-
யிமை ோபிப்பேன் மூைதை சுபீட்சத்மேக் சகாணட 
தேசசைான்மை தநாக்கிய ்பாமேயில் சசல்ைமுடியும.

இநதநாக்கில் ச்பாதுபத்பாக்குவரத்தும த்பாக்குவரத்-
துத்துமையும ேனியார் துமைக்குளை வாயபபுகமை 
விரிவு்படுத்ேலும முக்கியைாைோக கருத்திற் சகாள-
ைப்படுகின்ைை. புதிய சோழில்நுட்்ப முமைகளுடன் 
அமவ வழஙகுகின்ை தசமவகமைப த்பணுவேற்கும 
நகரஙகளுக்கும கிராைஙகளுக்குமிமடயில் ேற்குே-
மடயற்ை சோடர்பிமை ஏற்்படுத்தி ச்பாதுைக்களுக்கு 
வசதியாை விமைத்திைன்மிக்க, ைற்றும ஒழுக்கமு-
மடய த்பாக்குவரத்துச் தசமவகமை வழஙகுவேற்-
கும தேசிய த்பாக்குவரத்து ஆமைக்குழு, தைாட்டார் 
வாகைப த்பாக்குவரத்து திமைக்கைம, இைஙமகப 
த்பாக்குவரத்துச் சம்ப ைற்றும இைஙமகப புமகயிர-
ேம ஆகியவற்றுக்காக வருடாநே வரவுசசைவுத்திட்ட 
ைதிபபீட்டினூடாக வழஙகப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுக்கு தைைதிக-
ைாக தைலும ரூ்பா 3,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு சசய-
வேற்கு முன்சைாழிகின்தைன்.

6.11 ச்பாது ைக்கள ்பாதுகாபபுச் சட்டம ைற்றும 
ஒழுஙகு

ச்பாதுைக்கள ்பாதுகாபபிற்கு அரசாஙகம மிகவும 
அதிக முன்னுரிமை அளித்துளைது. அநதநாக்கத்திற்-
காக நிறுவப்பட்ட நிறுவைம ச்பாதுப ்பாதுகாபபு ைாத்-
திரமின்றி ைக்களின் நைதைாமபுமகயிலும ்பாரிய 
்பஙகாற்றி வருகின்ைது.

த்பாமேபச்பாருட்கள ைற்றும குற்ைஙகமைக் கட்-
டுப்படுத்துவேற்கு ைக்களுடன் சநருஙகிப ்பணியாற்-
றுகின்ை சமுோய ச்பாலிஸ் தசமவசயான்றிமை 
நிறுவுவேற்கு எதிர்்பார்க்கப்பட்டுளைது. ச்பாலிஸ் அலு-
வைர்கமை ஆட்தசர்பபுச் சசயவேற்கு கிராமிய ைட்டத்-
தில் சோடஙகப்படவுளை சமுோய ச்பாலிஸ் தசமவ 
வசதிகமை வழஙகுவேற்கும ஏற்கைதவ ஒதுக்கீடு 
சசயயப்பட்ட ரூ்பா 7,885 மில்லியனுக்கு தைைதிக-
ைாக தைலும ரூ்பா 500 மில்லியமை ஒதுக்கீடு சசய-
வேமை முன்சைாழிகின்தைன்.

6.11.1 நீதித்துமை ைறுசீரமைபபுகளும உட்கட்ட-
மைபபு வசதி வழஙகலும

நீதிமுமைச் சசயன்முமைகளில் ோைேஙகமை 
ேவிர்ப்பேற்கும விமைத்திைமின்மைகமை இல்ைா-
சோழிப்பேற்கும கணிசைாை சோமக நிதியஙகள 
ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்டை. ரூ்பா 6,937 மில்லிய-
னுக்கு தைைதிகைாக குற்ைவியல் ைற்றும சிவில் 
ைற்றும வர்த்ேகம சோடர்பு்பட்ட சட்டஙகளில் ைறுசீர-
மைபபுக்களுக்குத் தேமவயாை ைனிே வைஙகளின் 
டிஜிட்டல்ையப்படுத்ேலூடாக நீதிமுமைத் சோழிற்-
்பாடுகமை விமைத்திைன் மிக்கோக்குவேற்கும 
நீதிைன்ைஙகளின் உட்கட்டமைபபு வசதிகள அபிவி-
ருத்திக்காை நிகழ்ச்சித்திட்டத்மே ேமடயின்றி த்பணு-
வேற்கும ரூ்பா 5,000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு சசயவ-
ேற்கு முன்சைாழிகின்தைன்.

6.11.2 ச்பாதுைக்கள ்பாதுகாபபு, சட்டம ைற்றும 
ஒழுஙகு

 அரசாஙகம ச்பாதுைக்கள ்பாதுகாபபுக்காக மிக 
உயர்நே முன்னுரிமையிமை வழஙகியுளைது. இந 
தநாக்கத்திற்காக ோபிக்கப்பட்ட நிறுவைஙகள ச்பாது-
ைக்கள ்பாதுகாபபிமை உறுதிப்படுத்துவேற்கு குறிப-
பிடத்ேக்க ்பஙகளிபபிமை வழஙகுவது ைாத்திரைன்றி 
ைக்களின் நைமையும ்பாதுகாக்கின்ைது.

த்பாமேபச்பாருள ைற்றும குற்ைச்சசயல்கமைக் 
கட்டுப்படுத்துவேற்கு ைக்களுடன் மிக சநருக்கைாக 
தசமவயாற்றும சமுோய ச்பாலிஸ் தசமவசயான்-
றிமை ோபிப்பேற்கு எதிர்்பார்க்கப்படுகிைது. தைலும, 
ச்பாலிஸ் அலுவைர்கமை ஆட்தசர்பபு சசயவேற்கு 
ஏற்கைதவ ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்ட ரூ்பா 7,885

மில்லியனுக்கு தைைதிகைாக ஒதுக்கீடு சசயவ-
ேற்கும ஏற்கைதவ இருக்கின்ை சமுோய ச்பாலிஸ் 
தேமவக்காை வசதிகமை வழஙகுவேற்கு தைலும 
ரூ்பா 500 மில்லியமை ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நான் 

முன்சைாழிகின்தைன்.
6.11.3 சிமைச்சாமைகளில் ேடுத்து மவக்கப்பட்-

டுளைவர்களின் சுகாோர வசதிகமை தைம்படுத்ேல்
ேடுத்து மவக்கப்பட்டுளைவர்களின் எணணிக்மக-

யிமை அதிகரித்துளைமையிைால் சிமைச்சாமைக-
ளில் சநருக்கடி ைற்றும உட்கட்டமைபபு வசதிகள தைம-
்படுத்ேப்படாமை காரைைாக சுகாோர பிரச்சமைகள 
காைப்படுவோக அறிக்மகயிடப்பட்டுளைது. ஆமக-
யிைால் அமைத்து சிமைச்சாமைகளிலுளை மகதி-
களின் சுகாோர வசதிகமை தைம்படுத்துவேற்காக 
ஏற்கைதவ ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்டுளை சோமகக்கு 
தைைதிகைாக ரூ்பா 200 மில்லியமை தைைதிகைாக 
ஒதுக்குவேற்கு முன்சைாழிகின்தைன்.

6.11.4 எைது சிதரஷட பிரமசகள ைற்றும விதசட 
தேமவயுமடயவர்களுக்கு வசதிகமை வழஙகுேல்

விதசட தேமவயுமடயவர்களுக்கு வசதிகமை வழங-
கும அதே தவமை முதிதயாரிமை ்பாதுகாப்பேமை 
உறுதிப்படுத்துவேற்கும ரூ்பா 1,000 மில்லியமை 
ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

6.12 ைமைப ச்பாருைாோரத்திமை ்பாதுகாத்ேல்
அரசாஙகம சமூக நைன்புரி ைற்றும ைானியம 

வழஙகல் நிகழ்ச்சித்திட்டஙகமை ்பாரியைவு சசயற்்ப-
டுத்துகின்ைது. எணணிக்மகயில் ்பார்க்குமத்பாது அது 
கிட்டத்ேட்ட ஐம்பது (50) ஆகும. அவற்றிமை இஙகு 
வி்பரிக்க தவணடுைாயின் நீணடசோரு அறிக்மக-
யிமை வாசிக்க தவணடிதயற்்படும எைதவ அவற்றில் 
சிைவற்மை இஙகு குறிபபிடுவது ச்பாருத்ேைாகும. 
ஓயவூதியம சமுர்த்திக் சகாடுப்பைவு, முதிதயார் உே-
வுசோமக, ்பாடசாமை சிறுவர்களுக்காை த்பாசாக்கு-
ைவுக் சகாடுப்பைவு ைற்றும ்பாடசாமை ைாைவர்க-
ளுக்காை சுரக்ஷh காபபுறுதி நிகழ்ச்சித்திட்டம என்்பை 
இவற்றுள முக்கியைாைமவயாகும இநநிகழ்ச்சித்திட்-
டஙகளுக்காை இவவருடத்தில் ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்ட 
ரூ்பா 600,000 மில்லியைாகும.

சகாவிட் சோற்றுதநாய ஏற்்பட்டதுடன் உைக சநமே-
யில் எரிச்பாருள விமை அதிகரித்ேதுடன் எரிவாயு 
விமை அதிகரிபபு, கப்பற் கட்டைம அதிகரித்ேமை, 
ச்பாருட்கள ைற்றும தசமவகளின் உற்்பத்திச் சசைவி-
ைம அதிகரித்ேமை த்பான்ை காரைஙகளிைால் உை-
கைாவிய ரீதியில் ச்பாருட்கள ைற்றும தசமவகளின் 
விமை மிகவும அதிகரித்துளைது. எைதவ, உளநாட்டுச் 
சநமேயில் ச்பாருட்கள ைற்றும தசமவகளின் விமை 
அதிகரிபபு காரைைாக ச்பாது ைக்களின் வாழ்க்மகச் 
சசைவும அதிகரித்துளைது.

சைாத்ே அரசாஙக சசைவிைத்திற்கு சைாநேரைாக 
சமூக நைன்புரி ைற்றும ைானிய வழஙகல் நிகழ்ச்சித்-
திட்டத்திற்காக ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்ட சோமக மிகவும 
அதிகைாகும. சமுர்த்தி உேவுசோமக த்பான்ை ஏமைய 
நன்மைகள உணமையாகக் கிமடக்க தவணடிய ேகு-
தியுமடய ்பயைாைர்களுக்கு கிமடக்கின்ைோ என்்ப-
ேமை உறுதிப்படுத்ே தவணடிய காைம ேற்ச்பாழுது 
வநதுளைது. அவர்கமை ச்பாருைாோர ரீதியில் வலுப-
்படுத்தி, சமுர்த்திக் சகாடுப்பைவிமை அவர்கைது 
அன்ைாட தேமவகளுக்கு ்பயன்்படுத்துகின்ை ைதைா-
்பாவத்திற்கு ்பதிைாக அத்சோமகயிமை அவர்கைது 
தசமிபபு ைற்றும முேலீட்டு நடவடிக்மககளுக்காக 
சசைவிட தவணடியுளைது. இேமை விைர்சை ரீதியாக 
தநாக்குவேற்கு சமூகம எமமை நிர்ப்பணித்துளைது.

எைதவ, வறியவர்கள சோடர்்பாக நமபிக்மகயுடன் 
தநாக்கி அவர்கைது உளைார்நே ஆற்ைல் சோடர்-
்பாை சிநேமையிமை அதிகரித்து சோழில் முயற்சி-
யாணமை ஆற்ைலிமை அதிகரித்து கிராைஙகளின் 
உற்்பத்திகளுக்கு சிைநே ச்பறுைதி தசர்பபிமை ஏற்-
்படுத்துவேன் மூைம அதிகரித்து நவீை சோமைத் 
சோடர்பு சோழில்நுட்்பத்திமை அறிமுகப்படுத்துவது-
டன் சநமே வமையமைபபுடன் அவர்கமை சோடர்-
பு்படுத்தி அவர்கைது சசாநேக் கால்களில் மீணடும 
எழுநது நிற்்பேற்காை சக்தியிமைப ச்பற்ைதுடன் 
த்பாசாக்கு நிமைநே உைவின் மூைம ேன்னிமைவு 
ச்பற்ைவர்கைாக அமைக்களிமை ைாற்றுகின்ை 
தவமைத்திட்டத்தின் அவசியம அதிகைவு காைப்ப-
டுகின்ைது. அேற்காக மூன்று சோகுதிகைாக நாம 
ேயாரித்ே தவமைத்திட்டம ைமைப ச்பாருைாோர ்பாது-
காபபு நிகழ்ச்சித்திட்டைாக இைங காைப்பட்டுளைது.

இேைடிப்பமடயில், இநே ைமைப ச்பாருைாோரப 
்பாதுகாபபு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்குள ைக்களுக்கு நிவார-
ைம வழஙகுவேற்காக ரூ்பா 31,000 மில்லியமை 
ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

6.12.1 கர்பபிணித் ோயைார்களுக்கு வழஙகப்ப-
டும உைவுபச்பாதி

சகௌரவ ச்பாநாயகர் அவர்கதை
ைமைப ச்பாருைாோர ்பாதுகாபபு நிகழ்ச்சித்திட்டத்-

தில் அதிகூடிய முன்னுரிமையாைது ோயின் ேமை-
மையில் இைஙமகயில் உருவாகின்ை எதிர்காை சந-
ேதியிைரின் த்பாசாக்கு ்பற்றியோகும. உணமையில் 
நாட்டுக்கு அவசியைாைது அறிவார்நே சநேதிசயான்-
ைாகும. பிைக்கின்ை குழநமேயின் அறிவாற்ைல் 
வைர்ச்சி அதிகைவு இடமச்பறுவது ோயின் ைடியில் 
என்்பதுடன் பிரசவம நிகழ்நேதிலிருநது ஆரம்ப 
காைத்திைாகும. எைதவ பிைக்கின்ை குழநமேகளிை-
தும ோயைாரிைதும த்பாசாக்கு மிகவும முக்கியைாை-
ோகும.

எைதவ, கர்பபிணித் ோயைார்களுக்கு ேற்ச்பா-
ழுது 10 ைாேஙகளவமர வழஙகப்படுகின்ை ரூ்பா 
10,000 ச்பறுைதியாை உைவுப ச்பாதியிமை 
24 ைாேஙகளுக்கு அோவது, 2 வருடஙகள வமர 
நீடித்து சோடர்நது வழஙகுவேற்கு முன்சைாழியப்ப-
டுகின்ைது.

இேைடிப்பமடயில், இநநிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக 
ேற்ச்பாழுது ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்டுளை ரூ்பா 4,000 
மில்லியனுக்கு தைைதிகைாக ரூ்பா 1,000 ஒதுக்கீடு 
சசயயப்படுகின்ைது.

6.12.2 வீட்டுைவு ்பாதுகாபபு நிகழ்ச்சித்திட்டம - 
சஹை ைல்ை உைவுப ச்பாதி

 ோய ைற்றும தசயிைது த்பாசாக்குடன் குடும்பத்-
திைது த்பாசாக்கும மிகவும முக்கியத்துவம வாயநே-
ோகும. எைதவ, அதிகரித்துளை வாழ்க்மகச் சசைவி-
மைக் குமைப்பேற்கு, கிராை தசமவ அலுவைர் பிரிவு 
ைட்டத்தில் ச்பாருைாோர ரீதியாக வறுமை நிமையில் 
காைப்படும குடும்பஙகமை இைஙகணடு அவர்க-
ளுக்கு உைவுப ச்பாதிகமை வழஙகும நிகழ்ச்சித்திட்-
டத்திமை சசயற்்படுத்துவேற்காக ரூ்பா 15,000 மில்-
லியன் நிதி ஒதுகீடு சசயயப்படுகின்ைது.

6.12.3 ச்பண சோழில்முயற்சியாைர்களுக்காக 
சிறிய கமடத்சோகுதி வழியமைபபிமை ஏற்்படுத்து-
ேல். சிறிய சநமே வழியமைபபிமை ஏற்்படுத்துேல்.

இதுவமர ோய, தசய உளைடஙகைாக முழு குடும-
்பத்திற்குைாை த்பாசாக்கு சோடர்்பாக ேயாரிக்கப்பட்ட 
நிகழ்ச்சித்திட்டஙகளுக்கு எைது நிதி ஏற்்பாடு தைற்-
சகாளைப்பட்டது. அதேத்பான்று அவர்கைது ச்பாருைா-
ோரத்திமை வலுப்படுத்ே தவணடிய தேமவயிமை 
நிவர்த்தி சசயய தவணடியுளைது. எைதவ, ச்பண 
சோழில்முயற்சியாைர்கமை அடிப்பமடயாகக் 
சகாணட ச்பாருைாோர அபிவிருத்திக்காை புதிய 
நிகழ்ச்சித் திட்டசைான்றிமை நாம நாடுமுழுவதிலும 
சசயற்்படுத்தி வருகின்தைாம.

கடநே சோற்றுதநாய காைப்பகுதியில் கிராைஙக-

ளுக்கு அத்தியவசிய உைவுப ச்பாருட்கமை ்பகிரநே-
ளிக்கும த்பாது எைக்குக் கிமடத்ே அனு்பவஙகள இந-
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காை அடிப்பமடயாக அமைநேை. 
அமவ,

* கிராமிய ைக்களின் உைவுத் தேமவயிமை 
நிமைவு சசயேல்

* கிராைத்தில் உற்்பத்தி சசயயப்பட்ட உைவுப 
ச்பாருட்கள, உளைடஙகைாக ஏமைய ச்பாருட்களி-
மைச் சநமேப்படுத்ேல்

* ேகவல் சோழில்நுட்்பத்துடன் இமைக்கப்பட்ட 
பிரோை வழஙகல் வமையமைபபு ைற்றும இமைபபு

* எநேசவாரு அைர்த்ேத்தின் த்பாதும சோடராை 
வழஙகல் ைற்றும ்பகிர்விமை உறுதிப்படுத்ேல்.

சிறிய கமடத்சோகுதி வமையமைபபிமை கிராை 
தசமவ அலுவைர் பிரிவு ைட்டத்தில் உருவாக்கும இநநி-
கழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக ரூ்பா 15,000 மில்லியன் நிதி 
ஏற்்பாடு சசயயப்படுகின்ைது.

6.13 அரசாஙக தசமவ
அரசாஙக தசமவ சோழிற்்பாடுகள அதிகூடிய சசை-

விைத்திமை ஏற்்படுத்தியத்பாதிலும விமைத்திைன்-
மிக்க அரசாஙக தசமவ எதிர்்பார்க்கப்படுவதுடன் இறுக்-
கைாை சட்டஙகள ைற்றும ஒழுஙகுவிதிகள காைநீடிபபு 
ைற்றும காைஙகடநே நிர்வாக முமைமைகள ைற்ைம 
நமடமுமைகள காைப்படுவேைால் ச்பாது ைக்கள 
ேைது தேமவகமை நிமைதவற்றிக் சகாளளும த்பாது 
அதிக முயற்சியிமை எடுக்க தவணடியுளைதுடன் 
காை விமரயம சசைவு என்்பை ஏற்்படுகின்ைது.

6.13.1 அரசாஙக தசமவ – டிஜிட்டல்ையப்படுத்ேல்
 எைதவ, அரசாஙக தசமவயில் உற்்பத்திதிைமை 

அதிகரிப்பேற்கு அரச தசமவயிமை டிஜிட்டல் ையப்ப-
டுத்துவேற்கும ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்ட ரூ்பா 3,500 
மில்லியனுக்கு தைைதிகைாக தைலும ரூ்பா 500 மில்-
லியன் ஒதுக்கீடு சசயயப்படும.

6.13.2 அரசாஙக ஊழியர்களுக்காை தைாட்டார்-
மசக்கிளகள

2014 இல் கை உத்திதயாகத்ேர்களிைால் வழங-
கப்படுகின்ை அரசாஙக தசமவயின் விமைத்திைமை 
அதிகரிப்பேற்கு தைாட்டார் மசக்கில்கமை வழஙகு-
வேற்காை நிகழ்ச்சித்திட்டசைான்றிமை நாம ஆரம-
பித்தோம. இம முன்சைடுபபின் கீழ் 146,381 
கை அலுவைர்கள தைாட்டார் மசக்கில்கமைப 
ச்பற்றுக் சகாணடதுடன் அவர்கள ேைது அரசாஙக 
தசமவயிமை வழஙகுவேற்கு குறித்ே தைாட்டார் மசக்-
கில்கமை ்பயன்்படுத்துவமே இன்று நான் காணும-
த்பாது ைகிழ்ச்சியமடகின்தைன்.

இநநிகழ்ச்சித்திட்டத்திமை மீணடுமஅறிமுகப்ப-
டுத்துவேற்கு நான்திட்டமிட்டுளைதுடன் அேன் நன்-
மைகமை அரசாஙக ஊழியர்களுக்கு ைாற்றுகின்ை 
முமைமைசயான்றிமையும சசயற்்படுத்துவேற்குத் 
திட்டமிட்டுளதைன். இேற்குத் தேமவயாை நடவடிக்மக-
கமை முன்சைடுப்பேற்கு ரூ்பா 500 மில்லியமை 
ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

6.13.3 ஆசிரியர் ைற்றும அதி்பர் சம்பை முரண-
்பாட்டிமை நீக்குேல்.

ஆசிரியர் - அதி்பர் தசமவகளின் சம்பை முரண-
்பாட்டிமை நீக்குைாறு தகாரி ஆரமபிக்கப்பட்டுளை 
சோழிற்சஙக த்பாராட்டஙகமை முடிவுக்குக் சகாண-
டுவநது அரசாஙகத்தின் மூைம சகாளமக அடிப்பமட-
யில் ஏற்றுக் சகாளைப்பட்ட 2021.8.30 ஆந திகதிய 
அமைச்சரமவத் தீர்ைாைத்திமை விமரவாக சசயற்்ப-
டுத்துவேற்காக தைலும ரூ்பா 30,000 மில்லியமை 
சம்பைைாக உட்தசர்ப்பேற்கு முன்சைாழியப்படுகின்-
ைது. இது ஆசிரியர் ைற்றும அதி்பர்களின் சம்பைம 
சோடர்்பாக ேற்ச்பாழுது சசைவிடப்படுகின்ை ரூ்பா 
109,000 மில்லியனுக்கு அதிக சோமகயிமைவிட 
தைைதிக ஒதுக்கீடாகும.

6.13.4 ்பட்டோரிகமை தசமவயில் நிரநேரைாக்கல்
ேற்ச்பாழுது ்பயிலுநராக அரசாஙக தசமவக்கு 

தசர்த்துக் சகாளைப்பட்ட 53,000 இற்கு அதிக ்பட்டோ-
ரிகளுக்கு 2022 சைவரி ைாேம முேல் நிரநேர நியை-
ைம வழஙகுவேற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுளைது.

அேற்காக ரூ்பா 27,600 மில்லியன் சசைவாகு-
சைை எதிர்்பார்க்கப்படுகின்ை அதேதவமை, குறித்ே 
முழுத் சோமகயிமையும இவ வரவுசசைவுத்திட்டத்-
தில் ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்-
டுளைது. இேைடிப்பமடயில், ேற்ச்பாழுது ஒதுக்கீடு 
சசயயப்பட்டுளை ரூ்பா 20,000 மில்லியனுக்கு 
தைைதிகைாக தைலும ரூ்பா 7,600 மில்லியன் இேற்-
காக ஒதுக்கீடு சசயயப்பட்டுளைது.

6.13.5 2015 - 2019 காைப்பகுதியில் அரசியல் 
்பழிவாஙகளுக்குட்்பட்டவர்களுக்கு நட்டஈடு வழஙகு-
ேல்

சவற்றிச்பற்ைவர்களிைால் எதிர்த்ேரபபிைமர துன்-
்பத்திற்கு ஆைாக்குவது நவீை சமூகத்தில் மிகவும 
சவறுக்கத்ேக்க கணடிக்கப்பட தவணடிய விடயைா-
கும. ஆயினும கடநே ஆட்சிக் காைத்தில் இநநாட்டில் 
எதிர்்பரபபு அரசியல் கருத்துமடயவர்கள மிகவும 
ைனிோபிைாைைற்ை வமகயில் துன்புறுத்ேலுக்கு 
ஆைாக்கப்பட்டைர். அவர்கைது ைதைாநிமையிமை 
எமைால் புரிநதுசகாளை முடியாதுளைது. அக்காைப்ப-
குதியில் அநீதி இமழக்கப்பட்டவர்களுக்கும ்பல்தவறு 
துன்புறுத்ேல்களுக்கு ஆைாக்கப்பட்டவர்களுக்கும 
நிவாரைம வழஙகுவது எைது கடப்பாடாக ைாறியுள-
ைது. இமவ அமைத்துக்குைாக நீதியிமைப ச்பற்றுக் 
சகாடுப்பேற்கு ரூ்பா 100 மில்லியமை ஒதுக்கீடு 
சசயவேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

6.13.6 ஓயவூதியம ச்பறுநர்களின் சம்பை முரண-
்பாட்மட நீக்குேல்

 மிக நீணடகாைைாக ஓயவூதியம ச்பறுநர்களி-
ைால் சைர்பபிக்கப்பட்ட தகாரிக்மகயாை ஓயவூதிய 
முரண்பாட்டிமைத் தீர்ப்பேற்கு ச்பாறுத்ேைாை 
சசயன்முமைசயான்றின்்பால் அரசாஙகம கவைம 
சசலுத்தியுளைது. இேன் அடிப்பமடயில் ஓயவூதிய 
முரண்பாட்டிமை தீர்க்கின்ை அடிப்பமடச் சசயற்்பாடுக-
ளுக்காக ரூ்பா 500 மில்லியமை ஒதுக்கீடு சசயவ-
ேற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுளைது.

6.14 ஏமைய விதசட நிதி ஏற்்பாடுகள
6.14.1 ச்பௌத்ே விகாமரகள ைற்றும ைேஸ்ேைங-

கள ்பராைரிபபு
எைது நாகரீகம கட்டிசயழுப்பப்பட்டிருப்பது எைது 

கிராமிய ச்பௌத்ே விகாமரகமை அடிப்பமடயாகக் 
சகாணட கைாசாரஙகளின் பின்ைணியிைாகும. இக்-
கைாசாரைாைது மிகவும சசல்வாக்குமிக்கோகும. 
ஆயினும இன்றும பின்ேஙகிய பிரதேசஙகளில் 
ச்பௌத்ே விகாமரகள ைற்றும ைேஸ் ேைஙகள ்பை

அடிப்பமட வசதிகமைக்கூட ச்பற்றுக் சகாளை 
முடியாேைவு ்பல்தவறு சநருக்கடிகமை எதிர்சகாண-
டுளை இவவாைாை பின்ைணியில் காைப்படுகின்ை 
கஷடப பிரதேசஙகளில் ச்பௌத்ே விகாமரகள ைற்றும 
ைேஸ் ேைஙகளுக்காை வசதிகமை வழஙகுவேற்கு 
ரூ்பா 500 மில்லியமை ஒதுக்கீடு சசயவேற்கு நான் 
முன்சைாழிகின்தைன்.

6.14.2 ்பல்தவறு காைஙகளில் காைாைற்த்பாை-
வர்களுக்காை நட்டஈடு

 ்பல்தவறு காரைஙகளிைால் ்பல்தவறு காைப்பகு-
தியில் காைாைற் த்பாைவர்களுக்காக நட்டஈடு வழங-
குவேற்கு வரவுசசைவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு தைற்சகாள-

ைப்படுகின்ைது. அவவாறு காைாைற் த்பாைவர்களின் 
குடும்பஙகளுக்கு நீதியிமைப ச்பற்றுக் சகாடுப்ப-
ேற்காக ஒருக்கீடு சசயயப்பட்டுளை நிதி ஏற்்பாட்டுக்கு 
தைைதிகைாக தைலும ரூ்பா 300 மில்லியமை ஒதுக்-
கீடு சசயவேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

6.14.3 உயர் சோழில்புரிநர் சஙகஙகளுக்கு அர-
சாஙகத்தின் ்பஙகளிபபிமை வழஙகுேல்.

 நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக உயர் சோழில் புரி-
நர்கள வழஙகிவருகின்ை ்பஙகளிபபு மிகவும விதச-
டைாைது. உயர் சோழில் புரிநர்கள வியா்பாரிகள 
அல்ைர். அவர்கைது சோழில் நிபுைத்துவம புதிய சந-
ேதியிைருக்கும சசன்ைமடேல் தவணடும. சர்வதேச 
ைட்டத்தில் உயர் சோழில் புரிநர் நிறுவைஙகளுடன் 
சோடர்பிமை ஏற்்படுத்தி உைகைாவிய புதிய நிபுைத்-
துவத்திமை இநநாட்டுக்கு வழஙகுவது அவர்கைது 
ச்பாறுபபுடமையாகும.

இவவாைாை உயர் சோழில் புரிநர்களின் கடமை-
கமை நிமைதவற்றுவேமை இைகு்படுத்துவேற்கு 
உயர் சோழில் புரிநர்களின் சஙகஙகளுக்கு ரூ்பா 
100 மில்லியமை வரவு சசைவுத்திட்ட முன்சைாழி-
வாக உட்தசர்ப்பேற்கு நான் முன்சைாழிகின்தைன்.

7.0 வருைாை முன்சைாழிவுகள
7.1 இைஙமகயின் அரசாஙக வருைாைம
அரசாஙக வருைாைம, சைாத்ே தேசிய உற்்பத்தி-

யில் சேவீேைாக குமைவமடநது சசல்கின்ை வீழ்ச்சியி-
மைக் காைக்கூடியோக உளைது. இேைடிப்பமடயில் 
1950-1999 காைப்பகுதியில் 21.9 சேவீேைாக அர-
சாஙக வருைாைம காைப்பட்டதுடன், 2000-2009 
காைப்பகுதியில் 16.3 சேவீேைாகக் குமைநதுளைது. 
இது சோடர்நது வீழ்ச்சியமடநது சகாவிட் -19 சோற்று-
தநாய நிமைமையின் ோக்கத்தின் காரைைாக 2020 
வருடைாகும ச்பாழுது அரசாஙக வருைாைம 9.2 சேவீ-
ேம வமர வீழ்ச்சியமடநது காைப்படுகின்ைது.

7.2 இைஙமகப ச்பாருைாோரத்மேப ்பற்றி திை-
ைாயவு சசயயும த்பாது, ச்பரும்பாலும ஒபபிட்டு 
தநாக்குவேற்கு எடுக்கப்படுகின்ை நாடுகளில் அநே 
வருைாை சேவீேம இைஙமகயுடன் ஒபபிடுமத்பாது 
அதிகூடிய ச்பறுைதிமய ச்பறுகின்ைது. ைதைசியாவில் 
அது நூற்றுக்கு 20.2 சேவீேம ோயைாநதில் நூற்-
றுக்கு 20.6 சேவீேம இநதியாவில் நூற்றுக்கு 18.3 
சேவீேம சிஙகபபூரில் நூற்றுக்கு 17.6 சேவீேைா-
கும. ஒருசிை வைர்நதுவரும ச்பாருைாோரஙகமைக் 
சகாணட நாடுகளில் அரசாஙக வருைாைம நூற்றுக்கு 
25 சேவீேத்துக்கும கூடிய ச்பறுைதிமய த்பணி வரு-
கின்ைது. உோரைைாக பிதைசில் நூற்றுக்கு 29.4 
சேவீேம ைற்றும சீைா நூற்றுக்கு 25.3 சேவீேம. 
அதேத்பான்று எைது வரி நிருவாகத்தில் விமைத்தி-
ைனின்மையின் காரைைாக இழக்கின்ை அரசாஙக 
வருைாைமும அதிகூடிய ச்பறுைதிமயத் ேருகின்ைது. 
அேைால் வரி இைக்கத்மே (வுயஒ ஊழஅpடமயn-
உந) அதிகரித்துக்சகாளை தவணடும.

7.3 அரசாஙக வருைாைம அவவாறு குமைவமடந-
துளை த்பாதிலும, சசைவிைமும அதிகரித்துளைது. 
சகாவிட் சோற்றுதநாய நிமைமையின் காரைைாக 
அமைநே அசாோரை ோக்கமும இேற்கு ஒரு கார-
ைைாகும. அரசாஙகத்தின் வட்டிக் சகாடுப்பைவும 
அரசாஙக வருைாைத்தின் சேவீேைாக 2020 ஆம 
ஆணடில் நூற்றுக்கு 71.4 சேவீேைாகும. சம்பைக் 
சகாடுப்பைவு அரசாஙக வருைாைத்தின் சேவீேைாக 
2020 ஆம ஆணடில் நூற்றுக்கு 57.8 சேவீேம 
வமர அதிகரித்துளைது. மீணசடழும சசைவிைம 
2020 ஆம ஆணடில் ரூ்பா 2,548 பில்லியன் 
வமர அதிகரித்துளைது. அரசாஙக வருைாைம அன்-
ைாடம சசைவாகின்ை மீணடுவரும சசைவிைமும 
ஈடுசசயது சகாளை முடியாே ைட்டத்மே அமடநதுள-
ைது. அேற்கு அமைவாக மீணசடழும கைக்கின் ்பற்-
ைாக்குமை அநே சைாத்ே வருைாைத்திலிருநது மீண-
சடழும சசைமவக் கழித்ேேன் பின்ைராை ச்பறுைதி 
சைாத்ே உளநாட்டு உற்்பத்தியின் சேவீேைாக 2010-
2014 இல் நூற்றுக்கு 1.1 இலிருநது 2015-2019 
இல் நூற்றுக்கு 1.7 சேவீேமவமர சேவீே இைக்கம 
0.6 சேவீேத்திைால் அதிகரித்துளைது. அது 2020 
ஆம ஆணடைவில் நூற்றுக்கு 7.9 வமர அதிகரித்தி-
ருநேது.

7.4 அதேத்பான்று ஆரம்பக் கைக்கின் ்பற்ைாக்-
குமை (சைாத்ே வருைாைத்தின் வட்டிக் சகாடுப்பைவு 
ேவிர்நே ஏமைய சசைவிைஙகமைக் கழித்ேேன் 
பின்ைராை ச்பறுைதி) சைாத்ே உளநாட்டு உற்்பத்தி-
யின் சேவீேைாை 2010 ஆம ஆணடு நூற்றுக்கு 1.5 
சேவீேைாகக் காைப்பட்ட அதேதவமையில் 2015 
இல் அது நூற்றுக்கு 2.9 சேவீேம வமரயும 2020 
ஆம ஆணடில் றூற்றுக்கு 4.6 சேவீேம வமரயிலும 
அதிகரித்திருநேது. இேன் மூைம வட்டிக் சகாடுப்ப-
ைவு ேவிர்நே ஏமைய சசைவிைஙகளுக்காை அர-
சாஙகத்தின் சசைவிைம அதிகரிக்கும நிமைமய 
பிரதி்பலிக்கின்ைது. இநேத் சோமக ஆரம்பக் கடன்-
சோமகயுடன் தசர்நது சைாத்ேக் கடனின் அைவு விசா-
ைைமடகின்ைது. அேைால் இநே ஆரம்பக் கைக்-
குப ்பற்ைாக்குமைமய நூற்றுக்கு 3 சேவீேம வமர 
குமைத்துக்சகாளளும தேமவ காைப்படுகின்ைது. 
அேற்கு அமைவாக 2025 ஆம ஆணடைவில் ஆரம-
்பக் கைக்கில் மிமகசயான்மைப ்பதிவு சசயவது 
எைது தநாக்கைாகும.

7.5. வரவுசசைவு மிமகசயான்று ்பதிவாகிய 1954 
ைற்றும 1955 ஆகிய இரணடு வருடஙகளின் பின்ைர் 
சோடர்ச்சியாக வரவுசசைவுப ்பற்ைாக்குமைசயான்று 
்பதிவாகியிருக்கின்ைது. அநேப ்பற்ைாக்குமை சைாத்ே 
உளநாட்டு உற்்பத்தியின் சேவீேைாை 2020 ஆம 
ஆணடைவில் நூற்றுக்கு 11.1 சேவீேம வமர அதி-
கரித்துளைது. அேைால் கடன் சோமகயும அதிகரித்-
துளைது. 2020 ஆம ஆணடைவில் சைாத்ேக் கடன் 
சேவீேம சைாத்ே உளநாட்டு உற்்பத்தியின் சேவீேைாக 
நூற்றுக்கு 101.0 வமர அதிகரித்துளைது.

7.6. இேன் காரைைாக அரசிமைத் திரட்சியின் 
(குமைஉயட ஊழசைழடமையவமழn) முக்கியத்-
துவம முன்சைபத்பாதும இல்ைாேவாறு அைவில் 
சவளிப்பட்டுளைது. 

வரவுசசைவுப ்பற்ைாக்குமை 2022 ஆம ஆணடில் 
நூற்றுக்கு 8.8 சேவீேம வமரயிலும 2024 ஆம 
ஆணடில் நூற்றுக்கு 6.1 சேவீேம வமரயிலும 
குமைத்து 2025 ஆம ஆணடைவில் நூற்றுக்கு 4.8 
சேவீே ைட்டம வமரயிலும குமைத்துக் சகாளவேற்கு 
நாம முயற்சிக்கின்தைாம. 2028 ஆம ஆணடைவில் 
சைநிமையாை வரவுசசைவுத்திட்டம ஒன்மை தநாக்கிச் 
சசல்வது எைது எதிர்்பார்ப்பாகும. வரவுசசைவுப ்பற்-
ைாக்குமைமயக் குமைப்பேற்காக சிைநே சசைவிை 
முகாமைத்துவமும வரி வருைாைத்மே அதிகரித்-
துக்சகாளைவும நட்டைமடகின்ை அரசாஙகத் சோழில் 
முயற்சிகமை ைறுசீரமைக்கவும தவணடியுளைது.

7.7 இநே அரசாஙகம சேரிவுசசயயப்பட்டேன் 
பின்ைர், வரி சசலுத்துநர்களுக்கு வசதிகமை வழங-
குவேமையும வரி இைக்கத்மே அதிகரித்துக்-
சகாளவமேயும தநாக்காகக் சகாணடு இைகுவாை, 
சவளிப்பமடத் ேன்மைமயக் சகாணட ைற்றும 
விமைத்திைன்மிக்க வரிமுமை ஒன்மை உருக்குவாக்-
குவற்கு நடவடிக்மக எடுத்தோம. 

இநே வரித் திருத்ேஙகளின் மூைம விதசடைாக 
சிறிய ைற்றும நடுத்ேரைவு சோழில் முயற்சியாைர்-
கள சிக்கியிருநே கடுமையாை வரி ைற்றும கடன் 
ச்பாறியிலிருநது அவர்கமை விடுவிப்பேற்கும 
வரிமயக் குமைப்பேன் காரைைாக மிமகயிமை 
புதிய முேலீடுகளுக்காக ்பயன்்படுத்துவேற்கும நாம 
எதிர்்பார்த்தோம. 

எவவாைாயினும இநே எதிர்்பார்பபு சகாவிட் 
சோற்றுதநாய நிமைமையின் காரைைாக ஓரைவு 

விைகிச் சசன்ைது. இருபபினும, சோற்றுதநாய 
நிமைமையின் காரைைாக ஏற்்பட்ட ச்பாருைாோர 
அழுத்ேத்துக்கு ைத்தியில் ைக்களமீது சுைத்ேப்பட்ட 
ோக்கத்மேக் குமைத்துக் சகாளவேற்கு அநே வரித் 
திருத்ேத்மே அரசிமை தூணடுேைாகவும சசயற்்பட்-
டது என்்பமே நாம நமபுகிதைாம.

7.8 நாட்டின் அரசிமை நிமைமைமய வலுவூட்-
டுவேற்காக அரசாஙக வருைாைத்மே அதிகரித்-
துக் சகாளவேற்கு பின்வரும முன்சைாழிவுகமை 
சைர்பபிப்பேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தைாம. அதேத்பான்ை 
சகாவிட் நிமைமைக்கு பின்ைரும நாட்டின் ச்பாரு-
ைாோரத்மே சுமூகநிமைக்குக் சகாணடுவருவேற்கு 
இநே முன்சைாழிவுகள துமையாக இருக்குசைை 
எதிர்்பார்க்கிதைாம.

7.9 ஒரு ேடமவ ைாத்திரம அைவிடுகின்ை வரி
i. 2020ஃ2021 ைதிபபீட்டு ஆணடுக்காக ரூ்பா 

2,000 மில்லியனுக்குக் கூடுேைாை வரிமய அைவி-
டக்கூடிய வருைாைம ஒன்மை சம்பாதிக்கப்பட்ட ந்பர்-
கள அல்ைது கம்பனியின்மீது ஒரு ேடமவ ைாத்திரம 
அைவிடுகின்ை நூற்றுக்கு 25 சேவீே வரிசயான்மை 
அைவிடுவேற்கு முன்சைாழிகின்தைன். இநே 
வரியின் மூைம சுைார் ரூ்பா 100 பில்லியன்கமை 
சம்பாதித்துக் சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தைன்.

ii. நிதிச்தசமவ நிறுவைத்திைால் நிதிச்தசமவ-
கமை வழஙகுேல் சம்பநேைாை ச்பறுைதி தசர்த்ே-
லின் அடிப்பமடயில் நூற்றுக்கு 8 சேவீேத்தின் கீழ் 
வரிசயான்மை அைவிடுவேற்கு முன்சைாழிகின்-
தைன். இநே வரியாைது 2022 சைவரி முேைாந 
திகதியிலிருநது 2022 டிசம்பர் 31 ஆம திகதி வமர 
ஒவசவாரு ைாேமும சசலுத்துேல் தவணடும. அதே-
த்பான்று இநே வரிமய நுகர்தவார் மீது சசலுத்துேல் 
கூடாது. இேன் மூைம ரூ்பா 14 பில்லியன்கமை சம-
்பாதித்துக் சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தைாம.

7.10 சமூகப ்பாதுகாபபு ்பஙகளிபபுத் சோமக
சகாவிட் சோற்றுதநாய காரைைாக ோக்கத்-

திற்கு உளைாை இைஙமகயின் ச்பாருைாோரத்மே 
மீணடும சுமூக நிமைக்குக் சகாணடுவரும தநாக்கத்-
துடன் 'சமூகப்பாதுகாபபு ்பஙகளிபபுத் சோமகமய' 
(ளுநஉரசமவை ஊழசவசiடிரவமழn) அைவிடுவ-
ேற்கு முன்சைாழிகின்தைன். நூற்றுக்கு 3 சேவீேத்-
தின்கீழ் ஓராணடுக்கு ரூ்பா 120 மில்லியமைத் 
ோணடுகின்ை இநே சோமகக்குக் கீழ் பிைழ்வின் 
அடிப்பமடயில் இநே ்பஙகளிபபுத் சோமகமய அை-
விடுகின்தைாம. இநேப ்பஙகளிபபுத்சோமக மூைம 
ரூ்பா 140 பில்லியன் வருைாைத்மேப ச்பற்றுக்-
சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்கிதைன். இது 2022 ஏபரல் 
01 ஆம திகதியிலிருநது சசயல்வலுப ச்பறுகின்-
ைது.

7.11 சிகசரட் மீோை உற்்பத்தி வரி
சிகரட்மீது அைவிடப்படுகின்ை வரிமய உடைடி-

யாக சசயல்வலுபச்பறும விேைாக அதிகரிப்பேற்கு 
முன்சைாழிகின்தைன். அேற்கு அமைவாக ஒரு சிக-
ரட்டின் விமை ஐநது ரூ்பாவிைால் (5) அதிகரிக்கும. 
இேன் மூைம ரூ்பா எட்டு (8) பில்லியன் வருைாைம 
ஒன்மை அரசாஙகம எதிர்்பார்க்கின்ைது.

7.12 ைது வரி
உடைடியாக சசயல்வலுப ச்பறும விேைாக ைது 

வரிமய அதிகரிப்பேற்கு முன்சைாழிகின்தைன். 
இநே வரிமய அதிகரிப்பேன் மூைம ரூ்பா 25 பில்-
லியன் தைைதிக வருைாைசைான்மைப ச்பற்றுக்-
சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்கின்தைன்.

7.13 தைாட்டார் வாகைம
7.13.1 தைாட்டார் வாகை வி்பத்துக்கு உளைாகும 

வாகைஙகள சம்பநேைாக கட்டைம ஒன்மை அை-
விடுவேற்கும, அநே கட்டைத்மே காபபுறுதிசயான்-
றின் மூைம மீளநிரப்பல் சசயதுசகாளவேற்கு சந-
ேர்ப்பத்மே வழஙகுவேற்கும முன்சைாழிகிதைன். 
இேன் மூைம இடமச்பறுகின்ை தைாட்டார் வாகை 
வி்பத்துக்கமை குமைத்துக் சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்-
கப்படுகின்ைது.

7.13.2 அதேத்பான்று வாகைத்மே நவீைை-
யப்படுத்ேல், ைாற்றுேல் ைற்றும தைம்படுத்துேல் 
ஆகியவற்றுக்காக கட்டைம ஒன்மை அைவிடுவ-
ேற்கும சலுமகக் காைம ஒன்மை உளைடக்கியோக 
ேணடப ்பைத்மே சசலுத்துவேற்கு உட்்பட்டு வாக-
ைத்மே சசலுத்துவேற்கு ேகுதியாை சட்டரீதியல்ைாே 
தைாட்டார் வாகைஙகமையும தைாட்டார் மசக்கிமை-
யும சட்டரீதியாக ்பதிவு சசயவேற்கும முன்சைாழிகி-
தைன்.

7.13.3 அதேத்பான்று விடுவித்துக் சகாளவேற்கு 
சோடர்புமடய வரித் சோமகமய சசலுத்ோமை 
ைற்றும ஏமைய ்பல்தவறு காரணிகளின் காரை-
ைாக இைஙமக சுஙகத் திமைக்கைத்தில் நிறுத்தி 
மவக்கப்பட்டுளை சகை வாகைஙகமையும விடுவிப-
்பேற்கும முன்சைாழிகிதைன். உரிய வரித் சோமக-
மயயும ேணடப ்பைத்மேயும சசலுத்துவேற்கு உட்-
்பட்டு அமவ இவவாறு விடுவிக்கப்படவுளைை.

7.13.4 இநே முன்சைாழிவின் மூைம ரூ்பா 
நான்கு (4) பில்லியன் தைைதிக வருைாைத்மே சம-
்பாதித்துக் சகாளவேற்கு எதிர்்பார்க்கப்படுகின்ைது.

7.14 வரி நிருவாகம
7.14.1 வரி நிர்வாகத்மே எளிமைப்படுத்துவேற்-

கும, அேன் விமைத்திைமை தைம்படுத்துவேற்கும, 
இநே அரசாஙகத்திைால் 2021 ஆம ஆணடுக்காை 
வரவுசசைவுத் திட்டத்தின் மூைம ்பை முன்சைடுபபு-
கமை எடுத்திருநேது. இது சம்பநேைாக ்பாரிய வரி 
சசலுத்துைர்களிடமிருநது (டுவுரு) திரட்டப்படுகின்ை 
வருைாைத்மே அதிகரிப்பேற்காக ்பாரிய வரி சசலுத்-
துைர்களின் பிரிவு தைல் கூட்டுைவுப பிரிவு (ருஊரு) 
ஆகியவற்மை சோடர்நதும வலுவூட்டுவேற்காக 
முன்சைாழிகிதைன்.

7.14.2 அதேத்பான்று வருைாைத்மே திரட்டு-
கின்ை நிறுவைஙகளில் டிஜிட்டல் வருைாை தசகரிபபு 
சோகுதி உளநாட்டு இமைவரி திமைக்கைத்தின் 
வருைாை நிருவாக முகாமைத்துவ ேகவல் சோகுதி 
(சுயுஆஐளு) ைற்றும இைஙமக சுஙகத் திமைக்க-
ைத்தின் ேனிச் சாைரத் சோகுதி (ளுiச்படந றுiசை-
ழை) சம்பநேைாக காைப்படுகின்ை ்பைவீைஙகள 
்பற்றி நடவடிக்மக எடுப்பேற்கு முன்சைாழிகிதைன்.

7.14.3 இேற்கு தைைதிகைாக, ைதுவரித் திமைக்-
கைத்தின் டிஜிட்டல் வருைாை தசகரிபபு சோகுதி 
நமடமுமைப்படுத்துவேமைத் துரிேப்படுத்துவேற்கு 
ைதுவரி அனுைதிப்பத்திரத்மே ச்பற்றுக் சகாளவ-
ேமை எளிமைப்படுத்துவேற்கு முன்சைாழிகிதைன்.

7.14.4 தைலும, தைதை குறிபபிடப்பட்ட டிஜிட்டல் 
வருைாை தசகரிபபு சோகுதியினூடாக வரி அறிக்-
மகமய தகாபபிடுமத்பாது வரி ஆவைஙகளின் 
சசமமை ேன்மைமய ்பரிசீைமை சசயவேற்கு 
உரிய முமைகமைக் சகாணடோக சசல்லு்படியா-
கும ஆவைைாக டிஜிட்டல் இன்சவாயமஸையும ஆவ-
ைஙகமையும சைர்பபிக்க கூடிய எல்ைா சநேர்ப்பங-
களிலும இடைளிப்பேற்கு முன்சைாழிகிதைன்.

7.15 ்பர்்பச்சுவல் ட்ரஷரீஸ் லிமிட்சடட் நிறுவைத்தி-
ைால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ்பைம

2015 ஆம ஆணடு ச்பபரவரி ைாேம 1 ஆம திக-
தியிலிருநது 2016 ஆம ஆணடு ைார்ச்சு ைாேம 31 
ஆம திகதி வமரயாை காை எல்மைக்குள திமைதசரி 
முறி சவளியிடப்பட்டமை சோடர்்பாக ்பரிசீைமை 
சசயது, விசாரமை சசயது அறிக்மக சைர்பபிப்பேற்-
காக மீயுயர் நீதிைன்ை நீதி்பதி தக.ரி.சித்திரசிறி அவர்-
களின் ேமைமையில் மூவர் அடஙகிய சைாதி்பதி 
விசாரமை ஆமைக்குழு ஒன்று அபத்பாதிருநே 
அதிதைேகு சைாதி்பதியிைால் நியமிக்கப்பட்டது.

 (சோடரும)

பட்ஜட

2022
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வடக்கு, கிழக்கில் புனர்வவாழ்வு ப்பற்று வவாழும முனனவாள் ப்பவாரவாளிகள் பிரதிநிதிகள் எதிர்பநவாக்கும வீடு, ப�வாழில், ப்பவாருளவா�வாரம, வவாழ்வவா�வாரம ைற்றும நிமன -
பவந�ல் பிரச்சிமனகள் அடங்கிய ைகஜர் ஒனமறை ைமையக ைக்கள் முனனணியின �மைவர் ்பவாரவாளுைனறை உறுப்பினர் பவலுசவாமி இரவா�வாகிருஷ்ணனிடம மகய-
ளித�னர். இச்சநதிப்பில்,  சிபரஸட உ�வித �மைவர் சதிஷகுைவார் சிவலிங்கமும கைநதுபகவாணடவார்.

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

கற்பிட்டி நகரில் சகல வசதிகளுடன் புதிதாக நிர்்ா-
ணிககபபட்ட பபாதுநூலகம் ஷநற்றுமுன்தினம் வியா-
ழககிழம் (11) ்ககள் பாவமனககாக திறந்துமவக-
கபபட்டது.  கற்பிட்டி பிரஷதச சமபத் தமலவர் ஏ.எம்.
இன்பாஸ் பிரத் அதிதியாக கலந்துபகாண்டு பபாதுநூ-
லகத்மத உத்திஷயாகபூர்வ்ாக திறந்து மவத்தார்.

இந்நிகழ்வில் கற்பிட்டி பிரஷதச சமபயின் பசயலாளர் 
்ஙகள ரா்னாயகக உட்பட பிரஷதச சமப உறுபபினர்-
கள், உத்திஷயாகத்தர்கள் என பலரும் கலந்துபகாண்ட-
னர்.

இந்த பபாதுநூலகத்மத நிர்்ாணிபபதற்காக கற்-
பிட்டி பிரஷதச சமப ஒரு ஷகாடி ரூபாமவ ஒதுககீடு பசய்-
துள்ளது. இஷதஷவமள, கற்பிட்டி பிரஷதச சமபயின் 
நிதிபயாதுககீட்டில் குறிஞ்சிபபிட்டி பகுதியில் 19 
இலட்சம் ரூபா பசலவில் நிர்்ாணிககபபட்ட பபாது 
விமளயாட்டு ம்தானமும், சம்்ட்டிவாடி பகுதியில் 
15 இலட்சம் ரூபா பசலவில் நிர்்ாணிககபபட்ட பபாது-
நூலகமும் ஷநற்மறய தினம் பிரஷதச சமப தமலவரி-
னால் திறந்துமவககபபட்டுள்ளம் குறிபபிடத்தககது.

கற்பிட்டி நகரில் ப�ொதுநூலகம் திறப்பு வைப்பு 

மேலதிக நீர் குளஙகளிலிருந்து பைளிமேற்றம் 

�ொதிககப்�ட்்ட ேககளுககு உ்டனடிேொக 
நிைொரணம் ைழஙகவும் ஆளுநர் �ணிப்பு
காவத்மத தினகரன் விஷசட 
நிருபர்

ஷககாமல ்ாவட்டத்-
தில் இயற்மக அனர்த்தத்-
தினால் பாதிககபபட்ட 
்ககளுககு ஷதமவயான 
உதவிகமள விமரவில் 
முன் ப ன டு க கு ் ா று 
்ாகாண ஆளுநர் அதிகா -
ரிகளுககு ஆஷலாசமன 
வழஙகியுள்ளார். 

ஷககாமல ்ாவட்டத்-
தில் ்ண்சரிவு ஏற்பட்ட 
பிரஷதசஙகமள சபரகமுவ 
்ாகாண ஆளுநர் டிககிரி 
பகாபஷபகடுவ ஷநற்று -
முன்தினம்(11) ஷநரில் 
பசன்று பார்மவயிட்ட-
துடன் அதிகாரிகளுககு 
இவவாறு ஆஷலாசமன 
வழஙகினார்.

ஷககாமல ்ாவட்டத்-
தில் அனர்த்தஙகள் ஏற்பட்-
டுள்ள கன்னந்பதாட்ட, 
அஙகுருபவல்ல, கலிக -
முவ, புஸ்சல்ல, அபுது-
கல, எந்துருபவல, ரம்புக-
கன, ஈரியபகால்ல ஆகிய 
பிரஷதசஙகமள சபரகமுவ 
்ாகாண ஆளுநர் டிககிரி பகாபஷப-
கடுவ ஷநற்றுமுன்தினம் (11) ஷநரில் 
பசன்று பார்மவயிட்டதுடன் பாதிக-

கபபட்ட ்ககளுககு ஷதமவயான 
ஆமடகள் ்ற்றும் உலர் உணவு 
பபாருட்கமளயும் வழஙகி மவத்தார்.

திறபபமன தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுர ்ாவட்டத்தில் கடும் ்மழ காரண்ாக  
பாரிய நீர்ஷதககஙகளின் நீர்்ட்டம் அதிகரித்துள்ளது-
டன் சிறிய ்ற்றும் நடுத்தர குளஙகளின் நீர்்ட்டமும் 
அதிகரித்துள்ளது.  இதமன கருத்திற் பகாண்டு ஷ்லதிக 
நீர் தற்ச்யம் பவளிஷயற்றபபட்டு  வருகின்றது.

அநுராதபுர ்ாவட்டத்தின் பாரிய நீர்ஷதககஙகளில் 
ஒன்றான நாச்சியாதீவு குளத்தின் நீர்்ட்டமும் அதி-
கரித்துள்ளது.  ்தகு, நுவர அமல, சின்ன அமல, 
பபரிய அமல ஆகியவற்றின் ஊடாக அதிகரித்த நீர் 
பவளிஷயற்றபபடுகின்றது . 

ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk;

ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy; - 2022
Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Fjy; - 2022

Cth khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk;  gpd;tUk; MAHNtj itj;jparhiyfs; kw;Wk; khfhz kUe;J cw;gj;jpafq;fSf;F 

2022Mk; tUlj;jpy;  ghJfhg;G Nritfs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Ftjw;F jpwe;j tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

01.  ,j;jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpiyf;Nfhuy; khjphpg;gbtq;fs; %yk; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  xt;nthU Nritf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gf; fl;lzj;jpw;F ,iaghd ngWkjpia MAh;Ntj jpizf;fsj;jpw;F  

nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  xt;nthU Nritf;fhfTk; kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizf;  fl;lzj;jpw;F ,iaghd ngWkjpia MAh;Ntj jpizf;fsj;jpw;F  nuhf;fg;gzkhfr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; my;yJ tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ehspy; 

murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ,iaGila ngWkjpf;F 90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz 

Kwpnahd;iw tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis 2021-11-17Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-07Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzpapy; thu ehl;fspy; Cth khfhz 

MAh;Ntj jpizf;fsj;jpd; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

epWtdk;

ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs; toq;Fjy;

Copah;fspd; 

vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

gLk; tpiyf; 

Nfhuy; 

gpizf; 

fl;lzk; 

kPsspf;fg; 

glhj tpiy 

kDg; gbtf; 

fl;lzk; 

Copah;fspd; 

vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

gLk; tpiyf; 

Nfhuy; 

gpizf; 

fl;lzk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 
gfy; ,uT

khfhz MAh;Ntj itj;jparhiy – jpaj;jyht 05 03   35,000.00 500.00 08 45,000.00 500.00
khtl;l MAh;Ntj itj;jparhiy – nkjfk 02 02   20,000.00 500.00 05 30,000.00 500.00
khtl;l MAh;Ntj itj;jparhiy – fphp,g;gd;ntt 03 03 30,000.00 500.00 03 15,000.00 500.00
khfhz kUe;J cw;gj;jpafk; - kphp];tj;j 02 02 20,000.00 500.00 01 7,500.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – gy;ynfl;Lt 02 02  20,000.00 500.00 02 15,000.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – XYfq;njhl;l 01 01 10,000.00 500.00 02 15,000.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – k];gd;d 01 01 10,000.00 500.00 02 15,000.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – gj;jyaha 01 01  10,000.00 500.00 01 7,500.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – Gj;js 01 01 10,000.00 500.00 02 15,000.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – YZfy 01 01  10,000.00 500.00 01 7,500.00 500.00
fpuhkpa MAh;Ntj itj;jparhiy – ntypaha 
(cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ)

01 01   10,000.00 500.00 01 7,500.00 500.00

nkhj;jk; 20 18 185,000.00 5,500.00 28 190,000.00 5,500.00

05.  tpz;zg;gjhuh; ,yq;if tpahghug; ngah; gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; gjpTngw;w epWtdkhfNth my;yJ eguhfNth ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

,iaGila rhd;wpjio tpiykD Mtzj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

06.  tpz;zg;gjhuhpd; tpahghuj; jd;ikahdJ ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy; / Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;FtjhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; 2021.12.31Mk; jpfjpad;W ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy; / Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Ftjpy; Mff;Fiwe;jJ 03 tUl 

mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mDgtj;ij cWjp nra;tjw;F ,iaghd Mtzq;fis tpiykD Mtzj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  rk;gsr; rig fl;lisr; rl;lj;jpd; gpufhuk; Copah;fSf;F rk;gsk; toq;fg;gLtjhfTk; mth;fSf;fhd Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; 

ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd gq;fspg;ig nrYj;jpaikf;F Mtzr; rhl;rpfis rkh;g;gpf;f KbAkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

08.  2021-10-31Mk; jpfjpapd; gpd; gpuNjr nrayhshpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; nrhj;Jr; rhd;wpjopd; (nghJ 170 khjphp) %yg; gpujpiaAk; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. mjd; ngWkjp Nkw;gb xt;nthU Nritf;fhfTk; Ie;J ,yl;rk; &ghtpw;Ff; (500>000.00) FiwahjjhftpUj;jy; Ntz;Lk;. ,uz;L 

Nritf;Fk; tpz;zg;gpg;gjhapd; gj;J ,yl;rk; &ghtpw;Ff; (1>000>000.00) FiwahjjhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U efy;fspyhd tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,U gpujpfspy; ntt;NtW ciwfspy; 

,l;L> gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J   mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Jg;GuNtw;ghl;Lr; 

Nritfis toq;Fjy; / ghJfhg;Gr;; Nritfis toq;Fjy; - ………….|| itj;jparhiyapd; / epWtdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2021-12-08Mk;  

jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> ngWiff; FO> Cth khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk;> jpaj;jyht vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghy; %yk; my;yJ jpizf;fsj;jpd; fzf;fhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;spLtjd; 

%yk; rkh;g;gpf;fyhk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021-12-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTw;w 

cldLj;J Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nrit kw;Wk; ghJfhg;Gr;; Nrit tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; mr;re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 

10.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis KOikahf Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ mjd; gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 jiyth;> 

 ngWiff; FO>

 Cth khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk;>

 jpaj;jyhit.

 2021-11-16.

 njh.Ng. ,y. 057-2229173 njhiyefy;: 057-2229192

fkj;njhopy; mikr;R

t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdk;

gjtp ntw;wplk;
t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdj;jpd; epyTk; gpd;tUk; ntw;wplj;jpw;fhf cs;thhp 

kw;Wk; ntspthhp tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif kw;Wk; toq;fy; Kfhikahsh; gjtp
jifikfs;

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F (1 my;yJ 2)

(1) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk; / th;j;jfk; / 
tptrhak; / tpQ;Qhd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

 tptrhak; / re;ijg;gLj;jy; my;yJ ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G (Master) gl;lj;ijg; 

ngw;wpUj;jy; / re;ijg;gLj;jy; my;yJ ,iaGila Jiwf;Fg; nghUj;jkhd mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gl;la njhopy;rhh; epWtdk; rhh;e;j epWtdj;jpd; mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 kw;Wk;

 murhq;fk;> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpfs; rl;l epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

(2) gjtpf;Fg; nghUj;jkhd mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; epWtdk; rhh;e;j epWtdj;jpd; 

KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

 murhq;fk;> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpfs; rl;l epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

1. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

2. Kfhikj;Jt Nrit tFjpapy; (MM-1tJ juk;) ,iaghd Jiw rhh;e;j gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) tUl fhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

rk;gs msT : HM 1-1 &gh 80,295/= - 15x2,270 - &gh 114,345/=
   ,jw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Vida 

nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;.

epakdj;jpd; jd;ik : epue;juk;. Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G 

epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; rfpjkhd gjtpahFk;.

taJ  : 35-55 taJf;fpilg;gl;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rfy tpz;zg;gjhuh;fSk;

I. ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

II. gjtpapd; nghUl;L xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis nrt;tNd epiwNtw;WtNjhL ehl;bd; ve;jnthU 

gpuNjrj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cs kw;Wk; cly; jFjpiaf;  nfhz;ltuhftpUj;jy; 

Ntz;Lk; 

III. ed;dlj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; ,iaGila fy;tpr; rhd;wpjo;fs; kw;Wk; mDgtr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; jk;khy; 

Rakhfj; jahhpj;Jf;nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fis (cwtpduw;w ,Uthpd; ngah;> Kfthp> njhiyNgrp 

,yf;fk; rfpjk;) 2021-12-01Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jw;nghOJ 

mur jpizf;fsj;jpy; / $l;Lj;jhgdj;jpy; / epajpfs; rl;lr;rigapy; NritapYs;s tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ 

epWtdj;jpd; jiythpd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdk;>

`{Zg;gpl;ba> tj;jis.

2021-11-11.

fkj;njhopy; mikr;R

t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdk;

gjtp ntw;wplk;
t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdj;jpd; epyTk; gpd;tUk; ntw;wplj;jpw;fhf cs;thhp kw;Wk; 

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

re;ijg;gLj;jy; Kfhikahsh; gjtp
jifikfs;

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F (1 my;yJ 2)

(1) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk; / th;j;jfk; / 
tptrhak; / tpQ;Qhd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

 tptrhak; / re;ijg;gLj;jy; my;yJ ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G (Master) gl;lj;ijg; 

ngw;wpUj;jy; / re;ijg;gLj;jy; my;yJ ,iaGila Jiwf;Fg; nghUj;jkhd mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gl;la njhopy;rhh; epWtdk; rhh;e;j epWtdj;jpd; mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 kw;Wk;

 murhq;fk;> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpfs; rl;l epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

(2) gjtpf;Fg; nghUj;jkhd mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhh; epWtdk; rhh;e;j epWtdj;jpd; 

KOikahd mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 mj;Jld;

 murhq;fk;> mur $l;Lj;jhgdk;> rig> epajpfs; rl;l epWtdnkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

jdpahh; epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; 15 tUl fhy 

mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

1. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

2. Kfhikj;Jt Nrit tFjpapy; (MM-1tJ juk;) ,iaghd Jiw rhh;e;j gjtpnahd;wpy; 

Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) tUl fhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

rk;gs msT :   HM 1-1 &gh 80,295/= - 15x2,270 - &gh 114,345/=
     ,jw;Fg; Gwk;ghf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Vida 

nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;.

epakdj;jpd; jd;ik :  epue;juk;. Copah; Nrkyhg epjp kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G 

epjpaj;jpw;fhd chpikj;Jtk; rfpjkhd gjtpahFk;.

taJ :  35-55 taJf;fpilg;gl;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. (cs;sf 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ)

rfy tpz;zg;gjhuh;fSk;

I. ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

II. gjtpapd; nghUl;L xg;gilf;fg;gLk; Ntiyfis nrt;tNd epiwNtw;WtNjhL ehl;bd; 

ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cs kw;Wk; cly; jFjpiaf;  

nfhz;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;

III. ed;dlj;ijAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuh;fs; ,iaGila fy;tpr; rhd;wpjo;fs; kw;Wk; mDgtr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 

jk;khy; Rakhfj; jahhpj;Jf;nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fis (cwtpduw;w ,Uthpd; ngah;> 

Kfthp> njhiyNgrp ,yf;fk; rfpjk;) 2021-12-01Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jw;nghOJ mur jpizf;fsj;jpy; / $l;Lj;jhgdj;jpy; 

/ epajpfs; rl;lr;rigapy; NritapYs;s tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ epWtdj;jpd; jiythpd; Clhf 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

t/g nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdk;>

`{Zg;gpl;ba> tj;jis.

2021-11-11
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tj;jis khNghy efu rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mthptj;j 

cg jghyfj;jpd; Nky; khbia Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp  nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpg; gbtq;fis 2021-12-13Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

vd;gJld; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpajd; gpd; 2021-12-10Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu efu rig mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis gjpTj; jghypy; eph;zapf;fg;gl;l jpfjpf;F Kd; 

mDg;gyhk; my;yJ ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpiar; 

rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpapd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhsSk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia tj;jis khNghy 

efu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 lgps;a+.vk;.V.v];. FzNrf;fu>

 jiyth;>

 tj;jis khNghiy efu rig.

2021-11-10

tj;jis khNghiy efu rigapy;.

ml;ltiz

fil miw ,yf;fk; 

mike;Js;s ,lk;

Mff; 

Fiwe;j 

khjhe;j 

Nfs;tp

(kPsspfg; 

gLk;) Kd; 

nrYj;Jk; 

gzk;

(kPsspf;fg; 

gLk;)Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif 

&gh

(kPsspf;fg; 

glhj) 

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

fhyk;

1

mthptj;j jghy; 

mYtyfj;jpd; Nky; 

khbia Fj;jiff;F 

toq;Fjy;

8>500.00 750>000.00 25>500.00 3>000.00
2022-01-01 - 

2022-12-31

ngWif mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;lq;fs; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgdk;

$nku Njapiy njhopw;rhiyf;F Gjpa ,ae;jpuhjpfis
toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Tender No.: SLSPC/PL/Factory Mod./T-164/2021
jtsnjd;d> $nku Njapiy njhopw;rhiyf;F gpd;tUk; ,ae;jpuhjpfis toq;Ftjw;fhf jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgd ngWiff; 

FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

ml;ltiz: Gjpa ,ae;jpuhjpfs;:

Type of Machinery Non- refundable Bid 
document Fee (Rs) Bid Security Closing date &a time of 

receiving of Bid

Fibre Mat 2000.00 16,000.00

Date: 9.12.2021
Time: 11.00 AM

Fibre Mat 2000.00 16,000.00

Middleton Sifter 2000.00 16,000.00

Colour Separator 2000.00 32,000.00

Firewood Splitter 2000.00 20,000.00

Moisture Reading Machine 2000.00 5,000.00

1.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-12> kPuhdpah njU> 21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdk; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; ghPl;rpf;fg;glyhk;.

2.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw fk;gdp jiyg;Gf; 

fbjj;jpy; NkNyAs;s Kfthpf;F mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk;) 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; xU njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. xt;nthU ,ae;jpuj;jpw;F 

jdpj;jdpahd tpiykD gbtq;fs; rkh;;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

3.  2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjp tiu K.g. 11 kzp tiuAk; tpiykDf;fs; NeubahfNt Kj;jpiuaplg;gl;l 

jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L ,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgd jiythplk; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk; ,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypYk; mDg;gyhk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW tpiykD gpizaq;fs; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L mitapuz;Lk; ,d;ndhU jghYiwapy; xd;whf Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supply of New Machaineries – Goomera Tea Factory” vd Fwpf;fg;gl;L 
,ae;jpuj;jpd;; ngaUk;; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

  ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuUk; xU mk;rj;jpw;F my;yJ midj;J mk;rq;fSf;Fk; tpiykDit 

rkh;g;gpf;fyhk;.

4.  nfhOk;G-12> kPuhdpah njU> 21 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgd ngWifg; 

gphptpy; 2021.12.07 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F rKfkspj;jpUf;Fk; t;piykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd;; Kd;dpiyapy; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; tpiuthfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

5.  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;Sk; %Lk; jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;jJ 63 ehl;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapYk; epiyahfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mtzq;fis Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ 

KOtijAk; ,uj;Jr; nra;aTk; my;yJ mjndhU ghfj;ijAk; ,uj;Jr; nra;tjw;fhd chpikia ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiyth; nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

21> kPuhdpah njU>

nfhOk;G-12.

njhlh;G ,yf;fq;fs;: 011-5921465/5235187
2021.11.11.
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Nfs;tp mwptpj;jy; 
nfhl;lfiy gpuNjr rig

nfhl;lfiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd 

Ml;biwr;rp fil / khl;biwr;rp fil / 
tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; thfdq;fs; 

epWj;Jkplk; / nghJ kyry$lk; Nghd;w 

,lq;fis Fj;jiff;F tpLk; Nfs;tp

01.  nfhl;lfiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Ml;biwr;rp 

fil / khl;biwr;rp fil / tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; / thfdq;fs; epWj;Jkplk;/ nghJ 
kyry$lk; 01.01.2022k; jpfjp njhlf;fk; 31.12.2022 k; jpfjp tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf gpujp> 

%yg;gpujp vd ,uz;L gpujpfSld; $ba rPy; nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; 29.11.2021 k; jpfjp Kw;gfy; 10.00 

kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.   cg ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s Nfs;tpg;gbt fl;lzj;ijAk; itg;Gg; gzj;jpidAk; nrYj;jp 

16.11.2021k; jpfjp njhlf;fk; 24.11.2021k; jpfjp gpw;gfy; 3.00 kzp tiu Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

03.   cupa Nfs;tpg; gbtq;fis G+u;j;jp nra;J 29.11.2021k; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;fj;jf;fjhf "jiytu;> nfhl;lfiy gpuNjr rig> nfhl;lfiy" vd Kftupaplg;gl;L> 

gjpTj;jghypNyh my;yJ nfhl;lfiy gpuNjr rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapNyh 

Nru;f;fg;gl Ntz;Lk;.

04.   Nfs;tp rku;g;gpf;fg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022k; Mz;L Ml;biwr;rp fil / 
khl;biwr;rp fil / tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; thfdq;fs; epWj;Jkplk;/ nghJ kyry$lk; 

Fj;jiff;F ngwy; vd njspthf Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.

05.   29.11.2021k; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; 

Nfs;tpahsu; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtu; tUif jUjy; Ntz;Lk;.

06.   khjhe;jk; nrYj;j Ntz;ba Nfs;tpj; njhifapid xt;nthU khjj;jpd; ,Wjp jpdj;jpw;F Kd;du; 

nrYj;jhj gl;rj;jpy; E}w;Wf;F gj;J tPjk; (10%) jz;lg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;.

07.   Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpjhuu;fs; Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l jpdNk jhq;fs; njuptpj;Js;s Nfs;tpj; 

njhifapd; ehd;fpd; xU ghfj;ij nrYj;j Ntz;Lk;. mj;NjhL 07 ehl;fSf;F Kd;du; rigapd; 

rl;lj;juzpAld; xg;ge;jk; ifr;rhj;jpl Ntz;baJld; ,jw;fhd nryit jhNd Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.

08.   fle;j tUlq;fspy; gzk; nrYj;jhky; Fw;wkpioj;j tpz;zg;gj;jhuu;fSf;F vt;tpj fhuzq;fis 

Kd;dpl;Lk; Nfs;tpf; Nfhu KbahJ. (jw;NghJ nfhl;lfiy gpuNjr rigf;Fupa tpahghu epiyak; 

kw;Wk; Nfs;tp Nfhug;gLk; VjhtJ xd;iw Fj;jiff;F ngw;wtu; ,t;tUlj;jpw;Fupa fl;lzq;fis 

epYitapd;wp nrYj;jpapUe;jhy; khj;jpuNk mtupd; tpz;zg;gk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;)

09.   Fw;wkpioj;jtu; ml;ltizapy; cs;slq;fpAs;s vtNuDk; my;yJ mtupd; Neub cwtpdu; my;yJ 

gpujpepjp vtNuDk; Nfs;tpfs; tpz;zg;gj;jpUe;jhy; Fwpg;gpl;l tpz;zg;gk; epuhfupf;fg;gLk;.

10.   rfy Nfs;tpg; gbtq;fisAk; Vw;Wf;nfhs;sf; $ba my;yJ epuhfupf;fg;gLk; cupik Nfs;tpr; rigia 

rhu;e;jjhFk;. KiwghLfs; ,Ug;gpd; mjid fbjk; %yk; Nfs;tpr; rigf;F rku;g;gpf;fTk;. 

11.  Nfs;tp tpz;zg;gk; ngw;Wf;nfhs;s jq;fspd; Njrpa milahs ml;ilia rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

12.   Nju;e;njLf;fg;gl;l Nfs;tpjhuu; Nfs;tp eilKiwia mtkjpf;Fk; gl;rj;jpy; mtuJ itg;Gg;gzk; 

rigf;F cupj;jhFtJld; Nfs;tp rk;ge;jkhf Fw;wkpioj;jtuhf fUjp mtuJ ngau; Fw;wkpioj;Njhu; 

gl;baypy; Nru;f;fg;gLk;.

13.   Nfs;tpfs; %ykhf jhq;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; Ml;biwr;rp fil/ khl;biwr;rp fil tl;lnfhil ,y 

01> 02 Gjpa fl;blk; / thfdq;fs; epWj;Jkplk; / nghJ kyry$lk; NtW egu;fSf;F Fj;jiff;F 

tplKbahJ. mt;thW Fj;jiff;F tplg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; cldbahf jq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s 

mDkjpg;gj;jpuk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L Fwpg;gpl;l Fj;jif tpahghuj;ij rig nghWg;Ngw;Fk;.

14.  ePu;f; fl;lzKk; kpd;rhu fl;lzKk; Nfs;tpjhuupdhy; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

15.   nfhl;lfiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd ,iwr;rp ntl;Lk; ,lk; ,d;ikahy; mjw;fhd nghUj;jkhd 

,lj;jpid Vw;gLj;jpf;nfhs;sy; Fj;jif ngWgtupd; nghWg;ghFk;.

16.   Ml;biwr;rp fil/ khl;biwr;rp fil Nfs;tpj;jhuupdhy; 2022k; Mz;by; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ljd; 

gpd;du; Fwpj;j gpuNjrj;jpy; jdpg;gl;l uPjpapy; my;yJ elkhLk; tpahghuk; %yk; tpw;gid nra;tjw;F 

jil nra;ag;gLk;.

thfd jupg;gplk; 

xt;nthU thfdj;jpw;Fk; mwtplf;$ba Mff;$ba fl;lzk;. thfdk;

,y. thfdk;
fl;lzk; (xU 

kzpj;jpahyaj;jpw;F)

mjpfhpf;Fk; xt;nthU 

kzj;jpahyj;jpw;Fk; 

1 xt;nthU Nkhl;lhu;fhu; my;yJ Ntd; tz;bf;F 50.00 30.00

2 xt;nthU gazpfs; Cu;jp> nyhwp tz;b> g]; 

tz;bf;F
100.00 50.00

3 xt;nthU gazpfs; Cu;jp> nyhwp tz;b> g]; 

jtpu;e;j midj;J Kr;rf;futz;bf;Fk;  
40.00 25.00

4 midj;J Nkhl;lhu; irf;fpSf;Fk; 30.00 20.00

17.  thfdj;jpy; tpahghuk; nra;tjw;F ,lkspf;fg;glkhl;lhJ. tpahghu Cf;Ftpg;G eltbf;iffSf;F 

gpuNjr rigapd; mDkjpapid ngw Ntz;Lk;.

18.   itgtq;fs; eilngWk; fhyj;jpy; my;yJ mj;jpahtrpa Njitapd; mbg;gilapy; rigapdhy; thfdk; 

epWj;JtJ jilnra;ag;gLk; NghJ mjw;F cld;gl Ntz;Lk;.

19.  nghJ kyry$lj;jpid ghtpg;gjw;F xU eguplkpUe;J mwtplf;$ba Mff;$ba fl;lzk;.

 I.  rpWePu; trjpfis toq;Ftjw;F &gha; 10.00

 II. fopg;giw trjpfis toq;Ftjw;F &gha; 20.00 khj;jpuk;>

20. kyry$lj;jpid guhkupg;gJ Fj;jif ngWgtuJ nghWg;ghFk;.

21. rPUilapy; tUk; ghlrhiy khztu;fSf;F ,ytrkhf toq;fg;gl Ntz;Lk;.

cg ml;ltiz

,y. ,lk; Nfs;tp tpguk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif

Nfs;tpg; 

gj;jpu 

fl;lzk; 

&.

tUlj;jpw;F 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&.

01. nfhl;lfiy re;ij fl;blk; Ml;biwr;rp fil 10>000.00 1>000.00 180>000.00

02. nfhl;lfiy re;ij fl;blk; khl;biwr;rp fil 25>000.00 1>000.00 975>000.00

03. thfd epWj;Jk; jphpg;gplk; nltd; thfd epWj;Jk; 

jupg;gplk; 
5>000.00 1>000.00 75>000.00

nfhl;lfiy nuhrpl;lh 

efuk; njhlf;fk; T+l;ld; 

efuk; tiu - gpuNjr 

rigapdhy; 

mDkjpaspf;fg;gl;l 

Kr;rf;fu tz;b jupg;gplk; 

jtpu;e;j

5>000.00 1>000.00 60>000.00

04. nghJ kyry$lk; nfhl;lfiy nuhrpl;lh 

nghJ kyry$lk; 
5>000.00 1>000.00 30>000.00

gj;jid nghJ kyry$lk; 5>000.00 1>000.00 30>000.00

tl;lnfhil ,y 01> 02 Gjpa fl;blk; Fj;jif fhyk; %d;W tUlk;)

,y. ,lk; Nfs;tp tpguk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif

Nfs;tpg; 

gj;jpu 

fl;lzk; 

&.

%d;W 

tUlj;jpw;F 

Fiwe;j 

Nfs;tp &.

01. tl;lnfhl ,y 01 Gjpa fl;blk; 

(rpy;yiw tpahghuk;)
10>000.00 1>000.00 72>000.00

,y 01 Gjpa fl;blk; 

(rpy;yiw tpahghuk;)
10>000.00 1>000.00 72>000.00

uh[kzp gpurhe;j; 

jiytu; 

nfhl;lfiy gpuNjr rig 

13.11.2021

tpiykDf; Nfhuy; 
fz;b khefu rigf;Fj; Njitahd 

cUg;gbfis toq;fy; 
fz;b khefu rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; cUg;gbfis toq;Ftjw;fhf 2021.12.01 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. ,jw;fhfj; jifikAs;s tpiykDjhuHfs; tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ fhRf;fl;lisAld; tpz;zg;gf;fbjnkhd;W 

kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; my;yJ fk;gdpfs; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

cUg;gb vz;zpf;if
tpiykDf; 

FwpaPl;L ,yf;fk;

tpiykDg; gpizj; 

njhif &gh 

01 Nrjdg;grisia mhpg;gjw;F 

,ae;jpunkhd;iw toq;fp 

epWtp nraw;gLj;jy;

01
FD/S/PC01/ 
2021/12-01

&gh 20,000.00

02 Fg;igfis Nrfhpf;Fk; 

thfdq;fspy; epiw mstPL 

nra;tjw;fhf> jFjpahd epiw 

msf;Fk; ,ae;jpuk; xd;iw toq;fp> 

epWtp mjw;Fj; Njitahd fzdp 

kw;Wk; nkd;nghUs;fis toq;fy; 

01
FD/S/PC01/ 
2021/12-02

&gh 20,000.00

03 Fg;igfis Nrfhpg;gjw;fhf 

njhl;bfSld; $ba kpjp 

tz;bfis cw;gj;jp nra;J 

toq;fy; 

10
FD/S/PC01/ 
2021/12-03

&gh 10,000.00

05 15mm (1/2") ePHkhzp 

(Complete set with end Connectors)
1000

CPC/KMC/FD/S/
PC 02/2021/23

&gh 100,000.00

06 25mm (1'') epHkhdp  (Complete set 
with end Connectors)

10

07 200mm ePHkhzp (Electro Magnetic 
(Flow Meter) jq;nfhy;y ePH 
khHf;fj;jpw;fhf PN 16

01

08 250mm ePHkhdp (Electro Magnetic 
flow Meter) - gphPk; Nuh]; ePH 

khH;f;fj;jpw;fhf PN 25
01

09 500mm ePHkhzp (Electro Magnetic 
Flow Meter) FbePH mDg;Gk; 

jsj;jpw;fhf  PN 10
01

10 LABORATORY FURNITURE 

CPC/KMC/FD/S/
PC 06/2021/PA2

&gh 10>000.00

i L Shape Bench - (3780 + 850) mm for 
Microbiology Lab

01

ii L Shape Bench - (5300+1800) mm for 
water Quality Lab 

01

iii Island Bench (3000 mm) 01

iv Chemical Storages (800 x 400 x 1500) 
mm(h) 

02

v Incubator 01

,y.

01 tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk;

1. &gh 1>080.00 ,w;fhd (midj;J thpfSld;)

   fz;b khefhpd; rigapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yJ

   fhRf;fl;lis vdpd;> khefu MizahsH - fz;b" 

vd;w ngahpy; nrYj;jp 2021.11.25Mk; jpfjpad;W 

my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

02 tpiykDg; gbtq;fis 

toq;fy;

2021.11.10 Kjy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu Ntiy thu 

ehl;fspy; 

03 tpiykDg; gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; ,Wjpj; 

jpdk; kw;Wk; Neuk;

2021.11.30 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH

04 tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 

jpdk; kw;Wk; Neuk;

2021.12.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH

05 tpiykDg; gpizak; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s tzpf 

tq;fpnahd;wpdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 04 khjq;fs; 

nry;Ygbf;fhyj;ijf; nfhz;l Nkw;gb ngWkhdj;jpw;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg; gpizankhd;W> khefu 

MizahsH fz;b vd;w ngahpy; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(nry;Ygbf;fhyk; 2021.12.01 Kjy; 2022.04.01 tiu)

06 tpiykDj; jpwf;fg;gLk; 

jpfjp miktplk; kw;Wk; 

Neuk;

2021.12.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F efu kz;lgj;jpy; mt; 

Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07 tpiykDg; gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; miktplk;
toq;fy; gphpT> khefu rig> fz;b.

08 g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

miktplk;

Neubahf xg;gilg;gjhapd; 2021.12.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

my;yJ mjw;F Kd;dH> gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. 

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjhapd; 2021.12.01 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDj; njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; khefu rigf;F chpj;jhFk;.

tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprpyid nra;Jnfhs;syhnkd;gJld;> Nkyjpf tpguq;fis fzf;fhsH 

(toq;fy;) ,d; njhiyngrp ,y. 081-2232071 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.11.11  mkpy etuj;jd>

    khefu MizahsH>

    khefu rig> 

    fz;b. 
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ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; mynfhy;y 

mur Njhl;lj;jpypUe;J mg;Gwg;gLj;j Ntz;ba 139 gyiff;fhd kuq;fs; tpw;gid 

nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j 

Nfs;tpf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; 

cs;slq;fshd Nfs;tp Mtzq;fis mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; my;yJ fy;gp`py;y Njhl;lj;jpy; 

mike;Js;s gpuNjr mYtyfj;jpy; 2021-11-16Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-07Mk; jpfjp 

gp.g. 1.00 kzp tiuAk; 2000.00 &ghitr; nrYj;jp  nfhs;tdT nra;ayhk;. me;j 

Nfs;tp Mtzq;fis jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

2021-12-07Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdNk 

gp.g. 2.00 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

2021-12-07Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpapd; gpd; vf;fhuzk; nfhz;Lk; Nfs;tpg; gbtq;fs; 

toq;fg;glhJ vd;gJld;> ve;jnthU Nfs;tpiaAk; my;yJ Nfs;tpapd; gFjpnahd;iw 

Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuj;ij ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ 

vd;gJld; mjd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G 12.

2021-11-11Mk; jpfjp.  

       tprhuizfs;: 0115921463

ngWif mwptpj;jy;

N`hkhfk gpuNjr rig

Nfs;tp NfhuYf;fhd mwptpj;jy;
2022Mk; tUlj;jpy;; N`hkhfk gpuNjr rig mjpfhug; gpuNjrj;jpy; NrUk; cf;fpg; Nghfhj 

Fg;igfis> ,Wjpahf Nghlg;gLk; ,lk; tiu Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F ,aYkhd kw;Wk; 

jifik tha;e;j epge;jidfis g+h;j;jp nra;Js;s epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fsplkpUe;J 

tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpg; gbtq;fis tpepNahfpj;jy; -  2021-11-12Mk; jpfjp Kjy; mYtyf 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 

kzp tiu

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fk; ,Wjp ehs; - 2021-11-29Mk; gp.g. 2.00 kzpf;F

Nfs;tpg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 2.30 tiu

Nfs;tpg; gbtq;fisj; jpwj;jy; -  2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 2.35 

kzpf;F

Nfs;tpg; gbtq;fis ntt;Ntwhf 02 gpujpfspy; (%yg; gpujp / efy; gpujp) toq;fg;gLk; 
vd;gJld; mg;gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;NtW ,U ciwfspy; ,l;L 

mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~%yg; gpujp / efy; gpujp Fg;igfis Nghf;Ftuj;Jr; 

nra;tjw;fhd Nrit toq;Fjy;|| vdf; Fwpg;gpl;L nrayhsh;> N`hkhfk gpuNjr rig> 

N`hkhfk vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;F Kd; mDg;gyhk; 

,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij N`hkhfk gpuNjr rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis N`hkhfk 

gpuNjr rigapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp tpz;zg;gg; fl;lzk; - &gh 2000.00

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif - &gh 200>000.00

njhiyNgrp ,yf;fk; - 0112855230

njhiyefy; ,yf;fk; - 0112857169

epge;jidfs;:

01   epWtdk;> Nfs;tpjhuh; trk; Fiwe;jgl;rk; MW njhd;Df;F Nkw;gl;l ghuj;ij 

Vw;wf;$ba 02 bg;gh; tz;b (gjpTr; rhd;wpjo; / fhg;GWjpg; gj;jpuk; %yk;) kw;Wk; 

Fg;igfis Vw;Wtjw;F gf;Nfh (JCB) ,ae;jpunkhd;W cz;nld;gij cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk;.

02   tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; Njrpa 

milahs ml;iliar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03  gpuNjr rigapypUe;J kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghitr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;tjd;; %yk; kl;LNk tpiyfisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. me;j khjphpg; gbtj;jpy; Nrit toq;Fjy; njhlh;ghd rfy 

tpguq;fSk; cs;slf;fg;gl;Ls;sd

04  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;Sjy; my;yJ epuhfhpj;jiy gpuNjr rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

05   Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh; gpuNjr rigAld; cld;gbf;if xd;iwr; nra;J 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

06  cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;fhd Fg;igfisg; Nghf;Ftuj;J njhlh;ghd jpUg;jpfukhd 

Nrit rhd;wpjnohd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07   Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf 05 fpAg; bg;gh;fs; 02 kw;Wk; JCB ,ae;jpuk; vd;gtw;wpd; 
gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; fhg;GWjpr; rhd;wpjo;fs; rfpjk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ftdpf;f Ntz;baJ:

Fg;igfisg; Nghf;Ftuj;J nra;tJ njhlh;ghf Nky; khfhz fopTg;nghUs; mjpfhu 

rigapy; gjpTr; rhd;wpiog; ngw;wpUj;jy; Nkyfjpj; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

2021 etk;gh; khjk; 11Mk; jpfjp>

gpujhd mYtyfj;jpy;.

jiyth;>

N`hkhfk gpuNjr rig.

Rfhjhu mikr;R

m\;u/g; Qhgfhh;j;j itj;jparhiy - fy;Kid

gpuhe;jpa toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; -2022
2022Mk; Mz;bw;fhd fPNo Fwpg;gplg;gLk; nghUl;fis toq;Ftjd; nghUl;L m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy> fy;Kid toq;fy; gphptpy; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;F gyNehf;F $l;LwT rq;fk;> $l;LwT nkhj;j tpw;gidf; $l;Lj;jhgdk; cl;gl Vida gjpT nra;ag;gl;l $l;LwT rq;fq;fs;> 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpurpj;jkhd tHj;jf epWtdq;fs;> mikg;GfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Item 
No. nghUl;fs; toq;Fjy;

Non-
Refundable 

Fee - Rs.

G - 1
 vy;yh tifahd fhfpjhjpfs;> Mtzq;fs; kw;Wk; mYtyf fbjq;fs; vd;gtw;wpw;F Njitahd nghUl;fs; fzdpfSf;fhd 

fhfpjhjpfs;> epow;gpujp nra;Ak; ,ae;jpuj;jpw;fhd ik> nfhs;fyd;fs; (Cartridges), ,yj;jpudpay; mr;R ,ae;jpuj;jpw;fhd ik 

nfhs;fyd;fs; (Toners), fzdp mr;R ,ae;jpuj;Jf;fhd gl;bfs; (Ribbons) kw;Wk; Vida Njitahd nghUl;fs;
1,500.00

G - 2  Nkirfs;> fjpiufs;> mYkhhpfs; kw;Wk; vy;yh tifahd mYtyf jsghlq;fs; (,Uk;G> kuk;> gpsh];bf;) 1,500.00

G - 3  mYtyf fzdpfs;> mr;R ,ae;jpuq;fs; (Printers), gpujpfnsLf;Fk; ,ae;jpuq;fs; (Duplication), epow;gpujp nra;Ak; ,ae;jpuq;fs; 
(Photocopiers), njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; (Fax) kw;Wk; ,ae;jpug;ghfq;fs; 1,500.00

G - 4 fhgl; tphpg;Gf;fs; kw;Wk; ug;gh; tphpg;Gf;fs; (Mats, Carpets and Doormats) 1,500.00

G - 5 fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; `hl;ntahh; nghUl;fs; (Building Materials suchas Metal, Sand, Cement Bricks, Iron, Roofing Sheets, 
Wiring Wires and Accessories, Electric Bulbs, Parts for Plumbing, Wash Basins, Water Taps)  1,500.00

G - 6 nkj;ijfs; (mattresses-Rubberiz Coir and Other) 1,500.00
G - 7 kug;gyif kw;Wk; xl;Lg;gyif (Timber and Plywood) 1,500.00
G - 8 gpsh];bf; nghUl;fs; kw;Wk; mYkpdpag; nghUl;fs; (Plasticware, Aluminiumware) 1,500.00

G- 9 MNuhf;fpa Efh;Tg; nghUl;fs; (Sanitary Goods such as Soap, Dish wash Liquid, Washing Powder, Toilet Cleaning Liquid, Methylated 
Spirits, Boxes of Matches, Blades, Batteries, Handwash and Other General Store Items and gabbage Bags) 1,500.00

G - 10 thfd ngw;whpfs;> cjphpg;ghfq;fs;> lah;fs;> ba+g;ny]; lah;fs; kw;Wk; Vida nghUl;fs; Supply of Batteries, Tyres, Tubes 
and Accessories for Vechicles) 1,500.00

G -11 rPUil Jzpfs;> nuf;rpd; kw;Wk; Esk;G tiyfs; (Uniforms, Rexine, Mackintosh, Mosquito Nets) 1,500.00

G - 12 cj;jpNahfg+Ht ,wg;gh; Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah; gyiffs; (Rubber Stamps, Date Stamps, Plastic Name Boards and 
Departmental Identity Cards) 1,500.00

G - 13 kUe;Jfs; (Drugs and Consumable Items) 1,500.00
G - 14 vy;yh tifahd Jzpfs; kw;Wk; jpiur;rPiyfs; (All Linen and Curtain Material) 1,500.00
G - 15 vy;yh tifahd rg;ghj;Jf;fs;  (Shoes and Surgical Shoes) 1,500.00
G - 16 ngapd;l; tiffs; (Paints applying Material, Thinner and Brushes) 1,500.00
G - 17 vhpthA kw;Wk; thA mLg;G (Gas Cooker, Gas Burner Regulator, Burner Sparing, Cooking Gas Cylinders and Other Kitchen Equipment) 1,500.00

G - 18 itj;jparhiy fl;by;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (Hospital Beds, Lockers, Trolleys, Iv Stands and Similar Equipment for Wards) 1,500.00

G - 19 Fsph;rhjdg; ngl;b kw;Wk; Fsp&l;bfs; (Air Conditioners, Refrigerators & Washing Machines) 1,500.00
G - 20 kpd;rhu cgfuzq;fs; (Electrical Goods such as Televisions, Electrical Fans, Electrical Kettles and Torches etc.) 1,500.00
G - 21 rpw;W}z;br; rhg;ghL toq;Fjy; (Supply of Food for Official Ceremonies - Short Eats, Tea, Lunch and Desserts, etc. on Buffet Basis and Boxes) 1,500.00
G - 22 itj;jpa cgfuzq;fs; (Medical Equipment & Consumable Items) 1,500.00
G - 23 vz;G KwpT itj;jpa cgfuzq;fs; (Orthopeadic Equipment & Consumable Items) 1,500.00
G - 24 ,urhad $l ,urhadg;nghUl;fs; (Laboratory Reagents) 1,500.00
G - 25 Fspirg; gf;fw;Wf;fs; (Drug Envelopes) 1,500.00
G -26 vhpnghUs; (Fuel) 1,500.00

Item 
No. guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs;

Non-
Refundable 

Fee - Rs.
S - 1 jsghlq;fs; jpUj;Jjy; (Weaving Chairs, Painting, Polishing, Varnishing, Repair work of Furniture) 1000.00

S - 2 Fsph;rhjdg; ngl;b kw;Wk; Fsp&l;b jpUj;j Ntiyfs; (Maintenance and Repairing of 
Air Conditioners, Refrigerator Coolers, Deepfreezers and Washing Machines) 1000.00

S - 3 fhhpahya cgfuzq;fs; guhkhpj;jYk; jpUj;JjYk; (Repairs and Services of Computers, Fax Machines, Printers, Roneo Machines, 
Sewing Machines, Photocopiers and Televisions) 1000.00

S - 4 kpd; gpwg;ghf;fpfs; jpUj;Jjy; (Repairing of Electric Motors, Transformers, Generators and Electrical Equipment) 1000.00
S - 5 vhpthA kw;Wk; thA mLg;G guhkhpj;jYk; jpUj;JjYk; Ntiy (Repairing of Gas Burners, Gas Cookers, etc.) 1000.00
S - 6 mYkpdpag; nghUl;fs; nghUj;Jjy; (Aluminium Fittings) 1000.00
S - 7 thfdk; Rj;jk; nra;jy; (Servicing of Vehicles) 1000.00
S - 8 thfdk; jpUj;Jjy; (Repairing of Vehicles) 1000.00

S - 9 itj;jparhiy cgfuzq;fs; jpUj;JjYk; ngapd;l; g+Rjy; (Repairing, Painting and Polishing of Iron/ Metal Implement - Trolleys, 
Chairs, Beds, Screens) 1000.00

S - 10 mr;R Ntiyfs; (Printing Works) 1000.00

S - 11 itj;jparhiy fl;blq;fs; kw;Wk; fopTj;njhFjp guhkhpj;jYk; jpUj;Jjy; Ntiy (Repairing & Maintenance work of all Hospital 
Buildings, Sewerage and Drainage Systems) 1000.00

S - 12 fl;bl eph;khz Ntiyfs; (Construction of Buildings) 1000.00
S - 13 cs;sf kpd; ,izg;G Ntiyfs; (Internal Electrical Supply & Electrical Fixing Work) 1000.00
S - 14 fzdp cs;sf ,izg;G Ntiyfs; (Computer Networking Services) 1000.00
S - 15 chpik Nfhuhj gpNujq;fis mfw;Wjy; (Removal of Unclaimed Bodies, Maternal Delivery Wastage and Operation Theater Wastages) 1000.00
S - 16 CCTV fkuh jpUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiy (CCTV Camera Repairs and Maintenance of 03 Nos.gemerators) 1000.00
S - 17 kpd;gpwg;ghf;fp jpUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Ntiy (Repairing & Maintenance Work) 1000.00

S - 18 cs;sf Ntiy njhlh;G rhjdq;fs; jpUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Ntiy (Annual service and maintenance of intercommunication 
System (PABX) 1000.00

Item 
No. Purchases

Non-
Refundable 

Fee - Rs.

P - 01 itj;jparhiyapypUe;J ghtidf;Fjthnjd xJf;fg;gl;l nghUl;fshd fz;zhbfs;> gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> Nriyd; 

Nghj;jy;fs;> rpul;ilfs;> vf;];Nugl ml;ilfs;> glr;RUs; fOTk; jz;zPH> gpsh];bf; kw;Wk; kuj;Jz;LfSk; cgfuzq;fSk;
1,000.00

ASHRAFF MEMORIAL HOSPITAL - KALMUNAI
Application for Registration of Suppliers - 2022

01. Name of the Applicant:-  ..............................................................................................................................................................................................

02. Name of Business and Address:-  .................................................................................................................................................................................
03. Date and Number of Business Registration:-  ..............................................................................................................................................................
  (Should  attach the Certified Business Registration Copy)
04. Telephone Number:-  ....................................................................................................................................................................................................
05. Fax Number   ................................................................................................................................................................................................................
06. Mobile Number:-  .........................................................................................................................................................................................................
07. Number of the Items: (Goods/ Services/Purchases) Registration is sought

Registration No. Money Order/
Receipt No.GOODS SERVICE PURCHASE

 G -  S -  P -

  I hereby certify that I am bound by, Hospital the rules and conditions when extending credit facilities, supplying goods and providing services to this.

 Date:- ....................                                                                                                                                      .............................................................................  
                                                                                                                                                                                         Managing Director

 

epge;jidfs;

01.  xt;nthU ,dq;fspd; rhHghfTk; ntt;Ntwhd kPsg; ngwg;glhj fl;lzj;ij fy;Kid m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpy; epjp 

cjtpahshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;j gpd;G 03.12.2021 Me; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 Kjy; gp.g.3.30 kzp tiu 

Vw;Gila tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  fhNrhiy Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

03.  Kiwg;gb g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fspd; %yg;gpujpfs; ,izg;gpujpfs; vdf;Fwpg;gpl;L ,uz;L gpujpfis 03.12.2021Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G 

ngwf;$bajhf gjpTj; jghypy; mDg;gp itg;gJld; my;yJ fy;Kid m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapDs; 

Nehpy; te;J ,lyhk;. 

04.  tpz;zg;gq;fs; mDg;g Ntz;ba Kfthp ~~itj;jpa mj;jpal;rfH> m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy fy;Kid|| tpz;zg;gq;fs; mDg;Gk; fbj ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

05.  nghUl;fs;> Nritfs; toq;fy;fs; itj;jparhiyahy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpf;fikthdjhfTk; jukhdjhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

06.  rk;ge;jg;gl;l epWtdk; nry;Ygbahd tpahghug; gjpT gj;jpu gpujpapidAk; ,izf;f Ntz;Lk;. 

07.  nghUl;fs;> Nritfs; tpepNahfpf;Fk; epWtdkhdJ Vf tpepNahf];jHfshf ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; mjw;fhd mq;fPfhuf; fbjk; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;. 

08.  nghUl;fs;> Nritfs; Ntiyfis toq;Fk; epWtdkhdJ Fwpj;j Ntiyapy; 3 tUl fhy mDgtk; ngw;wtHfshf ,Uf;f Ntz;Lk;. 

09.  cs;ehl;L ,iwthp MizahsH ehafj;jpdhy; toq;fg;gl;l VAT gjpTg; gj;jpug; gpujp ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. md;Nwy; VAT tpjp tpyf;F rhd;wpjo; 
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  midj;J toq;FeHfSk; 30 ehl;fSf;fhd fld; trjpia toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

11.  Njit Vw;gLkplj;J gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfisj; jtpu NtW jghdj;jplkpUe;J nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuk; epWtdj; jiytUf;F cz;L. 

12.  cld;gbf;iff;fikthf nghUl;fs; Nritfis toq;fj; jtwpa epWtdq;fs; toq;FeHfSf;fhd gjpTg; gl;baypypUe;J ePf;fg;gLth;. 

13.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis fy;Kid m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (067-2229496> 067-2223481)

14. 03.12.2021 Mk; jpfjpf;Fg; gpd;G fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

itj;jpa fyhepjp V.vy;.vg;. w`;khd;

itj;jpa mj;jpal;rfH>

m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy> fy;Kid.



சீனாவை ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி-
யின் ஆறாைது மத்தியச் செயற்குழுக் 
கூட்்டத்தில் முக்கியமான சிறப்புத் தீர்-
மானம் நிவறவைற்றப்்பட்டுள்ளது.

அதன்்படி சீன ஜனாதி்பதி ஷி 
ஜின்பிங், மூன்றாைது தைவைக்கு 
ஜனாதி்பதியாக சதா்டர்ைார் என்று 
எதிர்்பார்க்கப்்படுகிறது.

ஜனாதி்பதியாக இருப்்பதற்கான 
தைவை ைரம்வ்ப 2018ஆம் ஆண்டு, 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நீக்கியது. ஷி ஜனா-
தி்பதி ்பதவியில் சதா்டரக்கூடும் என்-
்பதற்கான அறிகுறியாக அது கருதப்-
்பட்்டது.

இதன்்படி சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி-
யின் 100 ஆண்டுகால ைரலாற்றில், 
கட்சியின் நிறுைனர் மாவைா வெதுங் 
மற்றும் அைருக்குப் பின் ஜனாதி்பதி-
யான ச்டங் ஜிவயாபிங் ஆகிவயாருக்-
குப் பின்னர் மூன்றாைது முவறயாக 
இத்தவகய தீர்மானத்துக்கு அக் கட்-
சியின் மத்திய குழு ஒப்புதல் அளித்-

துள்ளது. அதன்மூலம், ஷி ஜின்பிங் 
வமலும் 5 ஆண்டுகள சீன ஜனாதி்பதி-
யாக சதா்டருைது ச்பரும்்பாலும் உறு-
தியாகியுள்ளது.

சீன ஜனாதி்பதியாக ஷி ஜின்பிங் 

2012இல் ்பதவிவயற்றார். சீன கம்யூ-
னிஸ்ட் கட்சியின் நிறுைனர் மாவைா 
வெதுங்குக்கு பின், சீனாவின் ைலி-
வமயான தவலைராக ஜின்பிங் கரு-
தப்்படுகிறார்.

இைரது ்பதவிக் காலம் அடுத்த 
ஆண்டு முடிகிறது. எனினும் 
இப்வ்பாதுள்ள ெர்ைவதெ சூழ்நிவல-
யில், ஜின்பிங்வக ஜனாதி்பதியாக 
சதா்டர, சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
விரும்புகிறது.

68 ையதான ஷி ஜின்பிங், சீனாவின் 
மூன்று அதிகார வமயங்கவ்ள தன் 
ைெம் வைத்துள்ளார். சீன கம்யூ-
னிஸ்ட் கட்சியின் ச்பாதுச் செயலா-
்ளர், இராணுைத்தின் உயர் அதிகாரம் 
்பவ்டத்த மத்திய இராணுை ஆவை-
யத்தின் தவலைர் மற்றும் ஜனாதி்பதி 
்பதவி என மூன்று ்பதவிகவ்ள அைர் 
ைகித்து ைருகிறார்.

சீனாவில் ஒருைர் இரண்டு முவற 
மட்டுவம ஜனாதி்பதியாக ்பதவி 
ைகிக்க முடியும் என்ற கட்டுப்-
்பாட்வ்ட, க்டநத 2018ஆம் ஆண்டு 
சகாண்டுைநத அரசியலவமப்பு 
திருத்தத்தின் மூலம் ஷி ஜின்பிங் 
மாற்றியவமத்தார்.

ஸ்வ்பஸ் எக்ஸ் விண்கலத்-
தில் ெர்ைவதெ விண்சைளி 
நிவலயத்திற்கு விண்சைளி 
வீரர்கள நால்ைர் சென்ற-
வ்டநதுள்ளனர்.

4 விண்சைளி வீரர்களில் 
மூைர் அசமரிக்காவின் 
நாொ விண்சைளி ஆயை-
கத்வதச் வெர்நதைர்கள. 
மற்சறாருைர் ஐவராப்பிய 
விண்சைளி அவமப்வ்பச் 
வெர்நதைர்.

க்டநத புதன்கிழவம இரவு வீரர்-
களின் கலம் அசமரிக்காவின் 
புவ்ளாரி்டா  மாநிலத்திலிருநது 
்பல்வகான் 9 சராக்சகட் ைழி விண்-
சைளிக்குப் ்பாயச்ெப்்பட்்டது.

சுமார் 21 மணி வநரப் ்பயைத்திற்-

குப் பின்னர் ெர்ைவதெ விண்சைளி 
நிவலயத்வத வீரர்கள சென்றவ்டநத-
னர். விண்சைளி வீரர்கள, பூமியின் 
சுற்றுப்்பாவதயில் அவமக்கப்்பட்்ட 
நிவலயத்தில் அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு 
ஆராயச்சி வமற்சகாளைர்.

சகாவரானா சதாற்வற 
கட்டுக்குள சகாண்டுைர 
சீனா கடுவமயான ந்ட-
ைடிக்வககவ்ள வமற்-
சகாண்டு ைருகிறது.

துவறமுக நகரமான 
்டாலியானில், உவறய-
வைக்கப்்பட்்ட உைவுப் 
ச ்ப ா ரு ட் க வ ்ள க் 
வகயாளும் அவனத்து நிறு -
ைனங்களின் செயல்்பாடுக-
ளும் நிறுத்திவைக்கப்்பட்-
டுள்ளன.

அங்கு க்டநத ைாரம் 
கி்டங்கில் ்பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருைருக்கு 
முதலில் வைரஸ் சதாற்று அவ்டயா்ளம் 
காைப்்பட்்டது.

உவறய வைத்த உைவின் மூலம் வைரஸ் 
்பரவும் அ்பாயம் இருப்்பதாக சீனா சதரிவித் -
துள்ளது.

சைளிநாட்டிலிருநது ைரும் ச்பாருட்களில் 

வைரஸ் சதாற்று அவ்டயா்ளம் காைப்்பட்-
்டால் அவை நிராகரிக்கப்்படுைதாக அது குறிப்-
பிட்்டது.

இருப்பினும் உைவு அல்லது ச்பாட்்டலம் 
மூலம் வநாய ்பரவுைதற்கு எநத ஆதாரமும் 
இல்வல என்று உலக சுகாதார அவமப்பு சதரி -
வித்துள்ளது.

ச்பலாரஸ் நாட்டின் 
வமற்கு எல்வலப்்பகுதிக-
ளில் சதா்டர்நது குவிநது 
ைரும் குடிவயறிகள சதா்டர்-
்பான விைகாரத்தில், 
ச்பலாரஸ் மீது தவ்டகள 
விதிக்கப்்பட்்டால், ஐவராப்-
பிய ஒன்றியத்துக்குச் 
செல்லும் எரிைாயு குழாய-
கவ்ள தடுப்வ்பாம் என 
அநநாட்டின் தவலைர் 
லுகசென்சகா எச்ெரித்-
துள்ளார்.

ஈராக், சிரியா, சயமன் வ்பான்ற நாடுக-
வ்ளச் வெர்நத ஆயிரக் கைக்கான குடிவயறி-
கள, ச்பலாரஸ் வ்பாலநது நாட்டு எல்வலக -
ளில் குவிநதுள்ளனர்.

ச்பலாரஸ் குடிவயறிகள பிரச்சிவனவய 
தூண்டுைதாக ஐவராப்பிய ஒன்றிய அதிகா -
ரிகள குற்றம்ொட்டினர். அவத ச்பலாரஸ் 
மறுத்துள்ளது.

 ச்பலாரசுக்கு ்பதிலடி சகாடுக்கும் விதத்-
தில், அதன் மீது புதிய தவ்டகவ்ள விதிக்க 

திட்்டமிடுைதாகச் செயதிகள சைளியா-
யின. தவ்டகள விதிக்கப்்பட்்டால், எரிைாயு 
விநிவயாகத்வத நிறுத்திவிடுவைாம் என 
்பயமுறுத்தியுள்ளார் ச்பலாரஸ் நாட்டின் 
நீண்்ட கால தவலைர் அசலக்்ாண்்டர் லுக-
சென்வகா. 

ரஷயாவிலிருநது ச்பரிய எரிைாயு குழாய 
மூலம் ச்பலாரஸ் நாட்டின் ைழியாக 
வ்பாலநது உட்்ப்ட ்பல நாடுகளுக்கு எரிைாயு 
விநிவயாகிப்்பது குறிப்பி்டத்தக்கது.

சீன ஜனாதிபதி பதவியில்
ஜின்பிங் ததாடர்ந்து நீடிப்பு

அமெரிக்கச் மெய்தியாளருககு
மியனொரில் 11 ஆண்டு சிறை

யூடியுப்பில் டிஸறலைக
குறைறய நீக்க முடிவு

வேறலை வேரத்திற்கு பின ம�ாடர்பு
ம்காள்ளும் மு�லைாளுககு அபரா�ம்

மெர்ெனியில் ம்காவரானா ம�ாற்று
ம�ாடர்ந்து 4ஆம் ோளா்கவும் உச்ெம்

ம்காவரானா ம�ாற்றினால்
8.4 மில். பிளாஸடிக குப்றப

சிஓபி26 ்பருைநிவல மாநாட்டில் 
கலநதுசகாளளும் நாடுகள ்பலவீன-
மான ைாக்குறுதிகவ்ள அளிப்்பதாக 
ஐக்கிய நாடுகள ெவ்ப செயலா்ளர் 
நாயகம் அன்வ்டானிவயா குட்்டரஸ் 
கூறியுள்ளார்.

நாடுகள எண்சைய, எரிைாயு, நிலக்-
கரி ஆகியைற்றில் முதலீடு செயைவத 

முதலில் நிறுத்த வைண்டும் என்று 
அைர் குறிப்பிட்்டார். 

“புவத்படிம எரிச்பாருள துவற 
இப்வ்பாதும் ்பல டிரில்லியன் அ்ள-
வுக்கு மானியங்கவ்ளப் ச்பற்று ைரும்-
வ்பாது ைாக்குறுதிகள அர்த்தமற்றதாகின்-
றன,” என அைர் கூறினார்.

கி்ளாஸ்வகாவில் இதுைவர செய-

யப்்பட்டுள்ள அறிவிப்புகள “வ்பாது-
மானவை” என்றும் அைர் கூறினார், 
வமற்சகாண்டு “என்ன செயய 
வைண்டும் என்று எங்களுக்குத் 
சதரியும்.” எனவும் கூறினார்.

“1.5 டிகிரி செல்சியசுக்குள 
பூமியின் சைப்்பநிவல உயர்வை 
கட்டுப்்படுத்தும் இலக்குக்கான 
காலம் குவறநது சகாண்வ்ட ைருகி-

றது, இருப்பினும் இலக்வக அவ்டய 
இன்னும் ைாயப்பு உள்ளது,” என்று 
அைர் கூறினார்.

ஸ்காட்லநதின் கி்ளாஸ்வகா நகரில் 
நவ்டச்பறும் மாநாட்டில் சுமார் 200 
நாடுகவ்ளச் வெர்நத பிரதிநிதிகள கலந-
துசகாண்டுள்ளனர்.

இநத நூற்றாண்டில் உலக சைப்்ப-

நிவல, 2.7 வீதம் அதிகரிக்கக்கூடும் 
என்று ஐக்கிய நாட்டு ெவ்ப சதரிவித்-
துள்ளவம குறிப்பி்டத்தக்கது.

பூமியின் சைப்்பநிவல உயர்வை 
1.5 டிகிரி செல்சிய்ுக்குள கட்டுப்-
்படுத்துைது மனிதகுலம் வமாெமான 
காலநிவல தாக்கங்கவ்ளத் தவிர்க்க 
உதவும் என விஞ்ானிகள கூறுகின்ற-
னர். இது சதாழில்புரட்சிக்கு முநவதய 
சைப்்பநிவலயு்டன் ஒப்பி்டப்்படுகி-
றது.

்பசுவமயில்ல ைாயு உமிழ்வைக் 
குவறப்்பதன் மூலம் பூமியின் சைப்்ப-
நிவல உயர்வை 1.5 முதல் 2.0 டிகிரி 
செல்சிய்ுக்குள கட்டுப்்படுத்த உலக 
தவலைர்கள, 2015 ்பாரிஸ் மாநாட்டில் 
உறுதியளித்தனர். 

மியன்மார் நீதி-
மன்றம், அசமரிக்-
கச் செயதியா்ளர் 
ச்டனி ச்பன்ஸ்்ட-
ருக்கு 11 ஆண்டு 
சிவறத்தண்்டவன 
விதித்துள்ளது.

தூண்டுதல், ெட்்ட-
விவராதத் சதா்டர்பு, 
விொ விதிமீறல் 
ஆகிய குற்றங்கவ்ள 
அைர் புரிநததாகத் 
தீ ர் ப் ்ப ளி க் க ப் ்ப ட் -
்டது.

இநத ைார ஆரம்்பத்தில் நாட்டு நிநதவன, ்பயங்க-
ரைாதம் ஆகிய குற்றச்ொட்டுகளும் ச்பன்ஸ்்டர் மீது 
்பதிவு செயயப்்பட்்டன. அவை நிரூபிக்கப்்பட்்டால் 
அைருக்கு ஆயுள தண்்டவன விதிக்கப்்ப்டலாம்.

புசரன்்டயார் மியன்மார் ெஞசிவகயின் ஆசிரியராக 
ச்பன்ஸ்்டர் ஓராண்டு காலம் ்பணிபுரிநதார்.

குடும்்பத்தாவரச் ெநதிப்்பதற்காக வம மாதம் மியன்-
மாரிலிருநது சைளிவயற முயன்றவ்பாது இராணுை 
அரொங்கம் ச்பன்ஸ்்டவரக் வகது செயதது.  

யூடியுப் ெமூகத்ளத்தில் ‘விருப்்பமில்லாத’  
(டிஸ்வலக்) குறிகவ்ள எத்தவன வ்பர் அழுத்தியுள்ள-
னர் என்்பவத அறியும் அம்ெம் நீக்கப்்படுசமன அநத 
நிறுைனம் கூறியுள்ளது. அதன்ைழி, வீடிவயா தயா-
ரிப்்பா்ளர்கவ்ள அச்சுறுத்தலிலிருநதும் குறிவைக்கப்-
்பட்்ட தாக்குதல்களிலிருநதும் ்பாதுகாக்க முடியும் 
என்று நம்்பப்்படுகிறது. ‘விருப்்பக்’ குறிகள, ‘விருப்்ப-
மில்லாத’ குறிகள ஆகியைற்றின் எண்ணிக்வகவயப் 
ச்பாதுமக்களின் ்பார்வைக்கு வைப்்பதால் தயாரிப்்பா-
்ளர்களின் நலன் ்பாதிக்கப்்ப்டலாம் என்று நிபுைர்கள 
கூறுகின்றனர். குறிப்்பாகப் புதிய தயாரிப்்பா்ளர்கள, 
வைண்டுசமன்வற ‘விருப்்பமில்லாத’ குறிகவ்ள அதிக-
ரிக்கும் சிலரின் தாக்குதல்களுக்கு ஆ்ளாைதாக யூடியுப் 
குறிப்பிட்்டது.

வைவல வநரத் -
துக்குப் பின்னர் 
சதா்டர்புசகாண் -
்டால், முதலாளி-
களுக்கு அ்பரா-
தம் விதிக்கும் 
ைவகயில் வ்பார்த்-
துகலில் புதிய 
ஊழியர் ெட்்டம் 
அறிமுகம் செயயப்-
்பட்டுள்ளது.

வ ை ர ஸ் 
சதாற்றுச் சூழலில் 
அதிகமாவனார் வீட்-
டிலிருநது வைவல 
செயைதால் இநத ெட்்டங்கள சகாண்டு-
ைரப்்பட்்டதாகக் கூறப்்பட்்டது.

ஊழியர்கவ்ள அல்லது அைர்களின் 
குடும்்பத்தாரின் அநதரங்கத்வத மீறுதல், 
வைவல வநரத்துக்குப் பின்னர் ஊழியர்க-
வ்ளத் சதா்டர்புசகாளளுதல் ஆகியவை 
குற்றங்க்ளாகக் கருதப்்படும்.

ஊழியர்களுக்கு வைவல சதா்டர்பில் 
ஏற்்படும் தனிப்்பட்்ட செலவுகளுக்கு 

இழப்பீட்டுத் சதாவக அளிப்்பதும் கட் -
்டாயமாக்கப்்பட்டுள்ளது.

செலவுகளில் மின்ொரக் கட்்டைம், 
இவையப் ்பயன்்பாட்டுக் கட்்டைம் 
வ்பான்றவை அ்டங்கும்.

புதிய ெட்்டங்கள ைழி, வைவலயி்டங்-
களுக்கு சைளிவய ்பணிபுரியும் ஊழியர் -
களுக்குக் கூடுதல் ்பாதுகாப்பு அளிக்க-
முடியும் என்று நம்்பப்்படுகிறது.

சஜர்மனியில் இதற் -
குமுன் இல்லாத 
அ்ளவில் க்டநத வியா -
ழனன்று சுமார் 50,200 
சகாவரானா வநாயத் -
சதாற்றுச் ெம்்பைங்கள 
உ று தி ச ெ ய ய ப் ்ப ட் -
டுள்ளன.

சதா்டர்நது, நான்கா-
ைது நா்ளாகச் ெம்்பைங் -
களின் எண்ணிக்வக 
புதிய உச்ெத்வத எட்டி-
யுள்ளது. 

சஜர்மனியில் நான்காம் முவறயாக 
வநாயத்சதாற்று ்பரவி ைருகிறது. 
இதுைவர வநர்நத ெம்்பைங்களின் 
சமாத்த எண்ணிக்வக 4.89 மில்லிய-
னாக உள்ளது. 

சமாத்த மரைங்களின் எண் -
ணிக்வக 235 ஆல் அதிகரித்து 
97,198 ஆனதாகப் ச்பாதுச் சுகாதார 
ஆவையம் சதரிவித்தது.

வநாயத்சதாற்றால் ்பாதிக்கப்்படு -
வைாரின் ைாராநதிர எண்ணிக்வக 
சஜர்மனியில் அதிகரித்துள்ளது. 
100,000 வ்பருக்கு, 232ஆக இருநத 

அநத எண்ணிக்வக வியாழனன்று  
249ஆக உயர்நதது.

இநநிவலயில், உைவு விநிவயா-
கத் துவறயினரும் நிகழ்ச்சி ஏற் -
்பாட்்டா்ளர்களும் ைாடிக்வகயா-
்ளர்களி்டம் வமலும் கடுவமயான 
வொதவனகவ்ள வமற்சகாள்ள ைலி-
யுறுத்தப்்பட்்டது.

ைாடிக்வகயா்ளர்கள வநாயத்சதாற் -
றுச் வொதவன வமற்சகாண்டிருக்க 
வைண்டும் அல்லது தடுப்பூசி வ்பாட்-
டிருக்க வைண்டும் அல்லது குைம-
வ்டநதிருக்க வைண்டும் என்று கூறப்-
்பட்்டது.

ச க ா வி ட் - 1 9 
வ ந ா ய த் ச த ா ற் ற ா ல் 
உலகில் சுமார் 8.4 மில்-
லியன் சதான் தைறாக 
நி ர் ை கி க் க ப் ்ப ட் ்ட 
பி்ளாஸ்டிக் குப்வ்ப-
கள உருைாக்கப்்பட்-
டுள்ளன. அைற்றில் 
கிட்்டத்தட்்ட 26,000 
சதான் குப்வ்பகள 
ச ்ப ரு ங் க ்ட ல் க வ ்ள ச் 
சென்றவ்டநததாக ஆயவு ஒன்றில் 
சதரிய ைநதுள்ளது.

தைறாக நிர்ைகிக்கப்்பட்்ட பி்ளாஸ்-
டிக் குப்வ்பகளில் 87 வீதமானவை 
மருத்துைமவனயிலிருநது ைநதவை 
என ஆயைா்ளர்கள கூறினர்.

அதிலும் 46 வீதமான பி்ளாஸ்டிக் 
குப்வ்பகள ஆசியாவில் உருைாக்கப் -
்பட்்டதாக ெவுத் வெனா வமார்னிங் 
வ்பாஸ்ட் செயதி நிறுைனம் கூறியது. 
ஆசியாவில் அதிகமாவனார் முகக்க -
ைெம் அணிைது அதற்குக் காரைமாக 
இருக்கலாம் என்று ஆயைா்ளர்கள 
குறிப்பிட்்டனர்.

வமலும், வைரஸ் சதாற்றுச் 

சூழலில், இவையம் ைழி ச்பாருட்-
கள ைாங்கும் வ்பாக்கால் உருைான குப்-
வ்பகள ஆசியாவில்தான் மிக அதிகம் 
என்று குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ளது.

வைரஸ் சதாற்றால் ஒருமுவற 
மட்டும் ்பயன்்படுத்தப்்படும் பி்ளாஸ் -
டிக்கிற்கான வதவை அதிகரித்துள-
்ளது. அது உலகின் பி்ளாஸ்டிக் 
குப்வ்பப் பிரச்சிவனவய இன்னும் 
வமாெமாக்கியுள்ளதாக ஆயைா்ளர்-
கள சதரிவித்தனர்.

அதனால், பி்ளாஸ்டிக் குப்வ்ப -
கள சுத்திகரிக்கப்்பட்டு, மறு்பயனீடு 
செயயப்்படுைவத சிறநதது என்று 
அைர்கள கூறினர்.

விண்மேளி நிறலையத்ற�
ோனகு வீரர்்கள் அறடவு

ம்காவரானாறே ்கட்டுப்படுத்�
சீனா ்கடுறெயான ேடேடிகற்க

ஐவராப்பிய ஒனறியத்திற்கு
மபலைாரஸ ்கடும் எச்ெரிகற்க

எண்மணெய் மு�லீட்றட
நிறுத்� ஐ.ோ அழுத்�ம்
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தடுப்பூசிகளை ஏற்றிய�ோளை மோத்திைம் 
ப�ோது இடஙகளில் அனுமதிகக முடிவு

தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்
மன்னாரில் எதிர்்வரும் திங்கட்-

கிழலம முதல் தடுப்பூசி்கலை ஏற் -
றிக்்கனாணஷடனார் மனாத்திரஷம ்பனாது 
இடங்களில் அனுமதிக்கப்படவுள் -
ைதனா்க மன்னார் பிரனாந்திய சு்கனாதனார 
ஷேல்வ்கள் பணிப்பனாைர் ரி.விஷ்னா -
தன ்தரிவித்தனார்.

்்கனாவிட் ்தனாற்்னாைர்்களின எண -
ணிகல்க அதி்கரிப்பதனால், இந்த தீர் -
மனா்ம் எடுக்கப்பட்டுள்ைதனா்கவும் 
அ்வர் குறிப்பிட்டனார்.

சு்கனாதனாரப் பணிமல்யில் ஷேற்று 
(12) ேடத்திய ஊட்கவியைனாைர் ேந்-
திப்பில் அ்வர் ஷமலும் ்தரிவித்ததனா-
்வது,

சு்கனாதனார ேலடமுல்்கலை பின-

பற்்னாதலம  மற்றும் 
்கனாைநிலை மனாற்்ம் என-
ப்வற்்னால் மன்னாரில் 
்தனாற்்னாைர்்களின எண-
ணிகல்க அதி்கரித்து ்வரு-
கி்து.

மன்னார் மனா்வட்டத்-
தில் வியனாழக கிழலம 
(11) ஷமலும் ஐம்பது 
ஷபர் ்்கனாவிட் ்தனாற்்னா -
ைர்்கைனா்க அலடயனாைம் 
்கனாணப்பட்டுள்ை்ர்.

இ்வர்்களில் 45 ஷபர் ஆனடி்ென 
பரிஷேனாதல்்கள் மூைமனா்கவும் 05 
ஷபர் பி.சி.ஆர் பரிஷேனாதல் மூைமனா -
்கவும்   அலடயனாைம் ்கனாணப்பட்டுள்-
ை்ர்.

இ்வர்்கஷைனாடு ்மனாத் -
தமனா்க இம்மனாதம் 11 
ஆம் தி்கதிககுள் 240 
ஷபர் ்்கனாவிட் ்தனாற்-
றுககு உள்ைனாகியுள்ை-
்ர். ேரனாேரியனா்க 21 ஷபர் 
ேனா்ைனானறுககு மன்னா-
ரில் ்்கனாவிட் ்தனாற்்னா -
ைர்்கள் அலடயனாைம் 
்கனாணப்பட்டு ்வருகின -்
்ர்.ஷமலும் இம்மனாதத்-

தில் இரு்வர் மரணமலடந்தலதத் 
்தனாடர்ந்து மன்னார் மனா்வட்டத்தில் 
்மனாத்தமனா்க 25 மரணங்கள் ேம்ப-
வித்துள்ை். இது, ேனாட்டின ்மனாத்த 
இ்ப்பு வீதத்தில் 0.95 வீதத்லதக 
்கனாட்டு்வதனா்கவும் பிரனாந்திய சு்கனாதனா-

ரப் பணிப்பனாைர் ்தரிவித்தனார்.
அஷதஷ்வலை நி்கழ்வு்கலை 

ஒழுஙகு ்ேயப்வர்்கள் சு்கனாதனார அதி-
்கனாரி்களின அனுமதிலயப் ்பறுமனா-
றும் அ்வர் ்பனாது  மக்கலை ஷ்கனாரி-
யுள்ைனார்.

இரணடு தடுப்பூசி்கலையும் 
ஏற்றிய்வர்்கஷை  எதிர்்வரும் திங -
்கட்கிழலம (15) முதல் வியனாபனார 
நிலையங்கள், ேந்லத்கள், ்பனாதுப் 
ஷபனாககு்வரத்து  ஷேல்வ்களில் ஈடுபட  
அனுமதிக்கப்படு்வர்.

மன்னார் மனா்வட்டத்தில் இது்வலர 
89 ேத வீதமனாஷ்னார் முதைனா்வது தடுப் -
பூசி்கலையும் 71.9 ேத வீதமனாஷ்னார்  
இரணடனா்வது தடுப்பூசிலயயும் ்பற்-
றுள்ைதனா்கவும் அ்வர் ்தரிவித்தனார்.

சிறுமிள� துஷ்பிைய�ோகம்
பெயயதோருககு விைககமறி�ல்
ேனா்கர்ஷ்கனாவில் விஷே ட நிருபர்

சிறுமி ஒரு்வலர துஷ்பிரஷயனா-
்கம் ்ேயத  இரணடு ேந்ஷத்க ேபர்-
்கலை 14 ேனாட்்கள் விைக்கமறிய -
லில் ல்வககுமனாறு, பருத்தித்துல் 
நீதி்வனான நீதிமன் நீத்வனான கிரு -
ேனாந்தன ்பனானனுத்துலர உத்தர-
விட்டனார்.

பருத்தித்துல் ே்கர் பகுதியில் 
ஷேற்று முனதி்ம்  வியனாழககி-
ழலம (11) அதி்கனாலை அ்னாதர-
்வனா்க நின் 15 ்வயது சிறுமிலய, 
்பனாலிஸனார்  அலழத்துச் ்ேனறு 
விேனாரலண்கலை ஷமற்்்கனாணட -
்ர்.

இதனஷபனாது, அ்வர் துஷ்பிர-

ஷயனா்கத்துககு உட்படுத்தப்பட்ட-
தனா்க ்பனாலிஸனாரிடம் ்தரிவித்தி-
ருந்தனார்.

இதல்த் ்தனாடர்ந்து ேட்ட 
ல்வத்திய அதி்கனாரியிடம் சிறுமி ஒப் -
பலடக்கப்பட்டனார் .

 ேட்ட ல்வத்தி ய அதி்கனாரியின 
அறிகல்கயில் அந்தச் சிறுமி, துஷ்-
பிரஷயனா்கத்துககு உள்ைனா்லம 
நிரூபிக்கப்ட்டது. இலதயடுத்து 
நீ தி மன்த்தில் ்பனாலிஸனார் அந்த 
அறிகல்கலய ேமர்ப்பித்த்ர்.

இலதயடுத்து இரணடு ேந்ஷத்கே-
பர்்கலையும் 14 ேனாட்்கள் விைக்கம -
றியலில் ல்வககுமனாறு நீத்வனான உத்-
தரவிட்டனார்.       

கத்திககுத்தில் இளைஞர் �டுகோ�ம்
ேனா்கர்ஷ்கனாவில் விஷேட நிருபர்

்கரண்வனாய ஷமற்கு, அந்தரனான 
பகுதியில் இடம்்பற்் ்கத்திககுத் -
துச் ேம்ப்வத்தில் இலைஞர் ஒரு்வர் 
படு்கனாயம் அலடந்து,  பருத்தித் -
துல் ஆதனார ல்வத்தியேனாலையில் 
சிகிச்லேக்கனா்க அனுமதிக்கப்பட் -
டுள்ைனார்.

 இச்ேம்ப்வம் ஷேற்று ்்வள்ளிககி-
ழலம(12) அதி்கனாலை இடம்்பற் -
்து. இச்ேம்ப்வத்தில் அஷத பகுதி -
லயச் ஷேர்ந்த ஷதசி்கன பனாைகுமனார் 

(்வயது- 23) எனப்வஷர ்கத்தி 
்்வட்டுககு இைக்கனா்னார்.

ேள்ளிரவு  அ்வரின வீட்டுககு 
தலைக்க்வேம் அணிந்து ்ேன் 
மூ்வர், வீட்டனாலர அச்சுறுத்தி  
்ேன்தனா்க கூ்ப்படுகி்து. அதன 
பின்ர் மீணடும்  அதி்கனாலை  ்வந்-
த்வர்்கள், ்கதல்வ உலடத்து உள் 
நுலழந்து, இலைஞலர ்்வட்டி -
யுள்ை்ர். இச்ேம்ப்வம் ் தனாடர்பில் 
்ேல்லியடி ்பனாலிஸனார் ஷமைதி்க 
விேனாரலண்கலை ஷமற்்்கனாணடுள்-
ை்ர்.

நீர்ப்�ோென திளைககைத்தின் கீழுளை 
ஐந்து குைஙகளின் வோன் கதவுகள திறப்பு
புதுககுடியிருப்பு விஷேட நிரூபர்

முல்லைத்தீவு மனா்வட்டத்தில் 
நீர்ப்பனாே் திலணக்கைத்தின 
கீழுள்ை ்பரிய குைங்களில் ஐந்து 
குைங்கள் ்வனானபனாய ்தனாடஙகியுள்-
ை்.

இம் மனா்வட்டத்தில் ்கடந்த (11)  
மலழவீழ்ச்சி இல்ைனாத நிலையி -
லும் ்கனாட்டனாற்று ்்வள்ைம்  ்கனாரண-
மனா்க குைங்களின நீர்மட்டம் அதி்க -
ரித்து ்வருகின்து.

இந் நி ல ை யி ல் , மு ல் ல ை த் தீ வு 
மனா்வட்டத்தில் முத்லதயன்கட்டு 
நீர்ப்பனாே் திலணக்கைத்தி ன கீழ் 
உள்ை எட்டு குைங்களில் 20 அடி 
்்கனாள்ைைவு ்்கனாணட விசு்வமடு 
குைம் ்வனானபனாயத் ்தனாடஙகியுள் -
ைது. 

14 அடி்்கனாள்ைைவுள்ை புதுககு-
டியிருப்பு மருதஙகுைமும்  ்தனாட 
ர்ச்சியனா்க ்வனானபனாயந்து ்வருகின-
்லம குறிப்பிடத்தக்கது.

்வவுனிககுை நீர்பனாே் திலணக்க-
ைத்தின கீழ் உள்ை 12 குைங்களில் 
பலழய முறு்கணடிக குைம், ஷ்கனாட் -
லட்கட்டிய குைம், ஷத்னாங்கண 
டல் குைம் எனப்வும் ்வனானபனாயத் 
்தனாடஙகியுள்ை். முல்லைத்தீவு 
மனா்வட்டத்தில் மலழவீழ்ச்சியின 
அைவு குல்்வனா்க ்கனாணப்பட்டனா -
லும், குைங்களின நீர்மட்டம் அதி்க-
ரித்து ்வருகின்்.

நீர்ப்பனாே் திலணக்கைத்தின 
கீழுள்ை ஐந்து குைங்கள் ்வனானபனாய -
்வதனா்கவும் மனா்வட்ட நீர்ப்பனாே் 
திலணக்கைம் அறிவித்துள்ைது.

�ருத்தித்துளற பிையதெ ெள�
�ட்ஜட 16 வோககுகைோல் பவற்றி

்கர்்வட்டி தி்்கரன நிருபர்
பருத்தித்துல்  பிரஷதே ேலபயின  

2022 ஆம் ஆணடுக்கனா் ்வரவு்ேை-
வுத் திட்டம் 16 ்வனாககு்கைனால் நில -்
ஷ்வறியது.

ேலபயின  விஷேட அமர்வு ஷேற்று 
(12)   ்்வள்ளிககிழலம ேலபத் 
தலை்வர் அ. ேனா. அரியகுமனார் தலை-
லமயில்  ேலட்பற்்து. ்வரவு்ேை-
வுத் திட்டத்லத  ்வனாக்்கடுப்புககு 
விட்டஷபனாது,  இைஙல்க தமிழரசுக 

்கட்சியின 8 உறுப்பி்ர்்கள்,  தமிழ்த்-
ஷதசிய மக்கள்  முன்ணியின 4 
உறுப்பி்ர்்கள்,  தமிழர் விடுதலை 
ககூட்டணியின 02 உறுப்பி்ர்-
்கள்,  சுதந்திரரக ்கட்சி, ்பனாதுெ் 
்பரமு் எனப்வற்றின தைனா 
ஒவ்்வனாரு உறுப்பி்ருமனா்க 16 ஷபர் 
ஆதர்வனா்க ்வனாக்களித்

த்ர். ஈ பி டி பியின ேனார்பில் ்கைந்து 
்்கனாணட ஒஷரஒரு உறுப்பி்ர்  மனாத்-
திரம் பட்ெட்டுககு எதிரனா்க ்வனாக்களித்-

தனார். 21  உறுப்பி்ர்்கலைக ்்கனாணட 
இச்ேலபயில், தமிழரசுக ்கட்சி, தமிழ் 
ஷதசிய மக்கள் முன்ணி, தமிழர் 
விடுதலைக கூட்டணி,   ்பனாதுெ் 
்பரமு் எனப் முழுலமயனா் 
ஆதரல்வ ்வழஙகி்.

எஞ்சிய  ஈ பி டி பியின  இரு உறுப்-
பி்ர்்களும் சுதந்திரக ்கட்சியின ஒரு 
உறுப்பி்ரும், ஐ ஷத ்க. வின ஒஷர 
ஒரு உறுப்பி்ரும் ேலப அமர்வில் 
்கைந்து ்்கனாள்ைவில்லை.

குடிநீர் இளைப்புககளை வழஙகுவதற்கு  
வவுனி�ோவில் நடமோடும் யெளவ ஆைம்�ம்
ஓமந்லத விஷேட நிருபர்

வீடு்களுககு குடி நீர் இலணப்லப 
்வழஙகும் ஷதசிய நீர் ்வழங்கல் ்வடி-
்கனாைலமப்புச் ேலபயின ேடமனாடும் 
ஷேல்வ, இனறு ேனிககி ழலம ்வவு-
னியனாவில் இடம்்ப்வுள்ைது.

இரனாஷேந்திரகுைம், சூடு்்வந்த -
பிைவு, ேனாம்பல் ஷதனாட்டம் ஆகிய 
பிரஷதேங்களில் இனறும் (13) 
ேனாலை ஞனாயிற்றுக  கிழலம (14)  
திருேனா்வற்குைம், சுந்தரபுரம் (முன 
ஒழுஙல்க) ஆகிய பிரஷதேங்களி -

லும் இந்ேடமனாடும் ஷேல்வ்கள் 
இடம்்ப்வுள்ை்.

இது ்தனாடர்பில் ஷதசிய நீர் 
்வழங்கல் ்வடி்கனாைலமப்பு 
ேலபயின ்வவுனியனா அலு்வை்கம் 
விடுத்துள்ை ்ேயதிக குறிப்பில் 
்தரிவிக்கப்பட்டுள்ைதனா்வது,

இப் பிரஷதேங்களிலுள்ை வீடு்க -
ளுககு நீர் ்வழங்கல் ேலபயின உத் -
திஷயனாத்த்கர்்கள் ்வருல்க தரவுள்ை -
்ர், எ்ஷ்வ புதிய நீர் இலணப்பு 
ஷதல்வப்படுஷ்வனார், விணணப் -
பப்டி்வத்லத ்பற்று ்வழங்கப்ப -

டும் அறிவுறுத்தல்்களுககு அலமய  
படி்வத்லத பூர்த்தி ்ேயது (16) 
்ேவ்வனாயககிழலம  தங்கைது இருப்-
பிடங்களிஷைஷய அதல் ல்வத்தி-
ருககுமனாறு ஷ்கட்்கப்படுகின்்ர். 

இது ்தனாடர்பனா் ஷமைதி்க 
த்க்வல்்களுககு ஷதசிய நீர் ்வழங-
்கல் ்வடி்கனாைலமப்புச் ேலபயின 
்வவுனியனா ்பனாறுப்பதி்கனாரி அலு-
்வை்க ்தனாலைஷபசி இைக்கமனா் 
0243248025 ்தனாடர்பு ்்கனாள்ை 
முடியும் எ்வும்  ்தரிவிக்கப்பட்-
டுள்ைது.       

விழோயவோளட கிைோம வீதிள� �ோவிப்ய�ோர் 
அவதோனமோக ��ணிககுமோறு யகோரிகளக  

பரந்தன குறூப் நிருபர் 
கிளி்ேனாச்சி ்கணடனா்வலை பிரஷதே ்ேய -

ைனாைர் பிரிவுககுட்பட்ட விழனாஷ்வனாலட கிரனா-
மத்தின, ஷேதமலடந்த பிரதனா் வீதி தற்்கனாலி-
்கமனா்க பு்ரலமப்புச் ்ேயயப்பட்டுள்ைதனால், 
அதில் பயணிப்ஷபனார் அ்வதனா்மனா்கச் ்ேல்லு-
மனாறு மனா்வட்ட அ்ர்த்த மு்கனாலமத்து்வ பிரிவு 
ஷ்கனாரிக்கல்க விடுத்துள்ைது.   

கிளி்ேனாச்சி மனா்வட்டத்தின ்கணடனா -
்வலை பிரஷதே ்ேயைனாைர் பிரிவுககுட்பட்ட 
விழனாஷ்வனாலட கிரனாமத்துக்கனா் பிரதனா் வீதி-
யிலுள்ை பனாைம், ்கடந்த ்கனாைங்களில் ்பயத 
மலழயனால் ஷேதமலடந்தது. இத்னால்,ஷபனாககு -
்வரத்துக்கள் துணடிக்கப்பட்டிருந்த்.

இந்நிலையில் இரனாணு்வத்தி்ரின உதவி -
யுடன இந்தப் பனாைம் தற்்கனாலி்கமனா்க பு்ர-
லமப்பு ்ேயயப்பட்டு மக்கள் ஷபனாககு ்வரத் -
துககு விடப்பட்டுள்ைது.  

இந்த நிலையில், தற்ஷபனாது ்பயயும் 
மலழ ்கனாரணமனா்க குறித்த பனாைம் மற்றும் வீதி 
எனப் ்்வள்ை நீரில் மூழ்கியுள்ைது. ஷமலும் 
்க்்கனாம்பில்க குைம் மற்றும் கிளி்ேனாச்சி இர -
லணமடு குைத்தின கீழனா் ்வயல் நிைங்களிலி-
ருந்து ்்வளிஷயறும் ்கழிவு நீர் குறித்த வீதிலய 
குறுக்கறுத்துப் பனாயகி்து.  

 இத்னால், இந்தப் பனாைத்தினூடனா்க பயணிப்-
ப்வர்்கள் அ்வதனா்த்துடன ்ேயற்படுமனாறும் 
அ்ர்த்த மு்கனாலமத்து்வ பிரிவு ்தரிவித்துள்ைது-.  

சீைற்ற கோலநிளல�ோல் 
மன்னோர் மோவடட மீனவர்கள 
பதோடர்ச்சி�ோக �ோதிப்பு
மன்னார் குறூப் நிருபர் 

மன்னார் மனா்வட்டத்-
தில் ்தனாடர்ச்சியனா்க 
நிைவி ்வரும் சீரற்் 
்கனாைநிலையனால், இம் -
மனா்வட்ட மீ்்வர்்கள் 
்தனாடர்ச்சியனா்க பனாதிக -
்கப்பட்டு ்வருகின்்ர்.

்கடல் பகுதியில் 
வீசி ்வரும் ்கடும் 
்கனாற்றி்னால்  மூன -
்னா்வது ேனாைனா்கவும் 
அதி்கை்வனா் மீ்்வர்-
்கள் மீனபிடி ேட்வடிகல்க்கலை 
ல்கவிட்டுள்ை்ர்.

மன்னார் தீ்வ்க பகுதி்கலை 
சூழ்ந்த ்கடல் பரப்பின நீர்மட்டம் 
அதி்கரித்துள்ைதனாலும்,  ்கடல் பகு -
தியில் அதி்க ்கனாற்று வீசு்வதனாலும் 

மீனபிடி ேட்வடிகல்க்கள் முற்்னா -
்கப் பனாதிக்கப்பட்டுள்ை்.

அஷத ஷேரம் உள்ளூர் மீ்்வர்்களு-
லடய படகு்கள் மற்றும் மீனபிடி 
்வலை்கள் ்்வள்ைத்தனால் அடித்து 
்ேல்ைப்பட்டுள்ைதனா்க வும்  அறி -
விக்கப்பட்டுள்ைது.

�யிர் அழிவுகளை கமநல 
திளைககைம் ஊடோக 
நிரூபித்தோல் நஷ்டஈடுகள
பரந்தன குறூப்  நிருபர்

பயிர் நிைங்கள் அழி்வலடந்த வி்வேனாயி்கள்  ்கமேை 
ஷேல்வ்கள் நிலையங்கள் ஊடனா்க ஏற்பட்ட அழில்வ 
உறுதிப்படுத்தி்னால்,

ேஷ்டஈடு்கள் ்வழஙகு்வதற்குரிய ேட்வடிகல்கஎ-
டுக்கப்படு்ம், முல்லைத்தீவு மனா்வட்ட ்கமேை 
ஷேல்வ்கள் திலணக்கைப் பணிப்பனாைர் ்தரிவித்தனார்.

முல்லைத்தீவு மனா்வட்டத்தில் ்கடந்த சிை ேனாட்்கைனா்க 
்பயத ்க் மலழயனால் ேந்திக்கடலின நீர்மட்டம் உயர்-
்வலடந்துள்ைது. இத்னால் ேந்திக்கடல் பகுதிககு அரு -
ஷ்கயுள்ை ்வயல் நிைங்கள் நீரில் மூழ்கி, பயிர்ச் ்ேயல்க-
்களும் பனாதிப்பலடந்துள்ை். இவ்வனாறு பனாதிப்புககு 
உள்ைனா் வி்வேனாயி்கள் தகுந்த ஆதனாரங்களுடன அழிவு-
்கலை நிரூபித்தனால் ேஷ்டஈடு்கள் ்வழங்கப்படும் எ்,்க -
மேை ஷேல்வ்கள் திலணக்கைம் அறிவித்துள்ைது.

இது ்தனாடர்பில் ்கருத்து ்தரிவித்த அ்வர், தற்ஷபனாது 
சின்னாற்றினுலடய மு்கத்து்வனாரமும் தி்க்கப்பட்டுள்-
ைது.  ேந்திக்கடலின மு்கத்து்வனாரமும் உலடப்்படுத் -
துள்ைது. 

நீர் முற்்னா்க ்வடிந்தவுடஷ்ஷய பனாதிப்பு நிலைலம்கள் 
குறித்து ஆரனாய முடியும். 

்ேற்பயிர்்கள் ேற்று ்பரிய அைவில் இருப்பதனால், 
பயிர் நிைங்களில் நீர் ஷதஙகி இருந்தனாலும் பயிர்்கள் 
்பரிய அைவில் பனாதிப்பலடய ்வனாயப்பிருக்கனாது.

எனினும் பனாதிக்கப்பட்ஷடனாருககு ேஷ்ஈடு ்வழஙகு்வ -
தற்கு ்கமேைஷேல்வ திலணக்கைம் ேட்வடிகல்க எடுத்து 
்வரு்வதனா்கவும் அ்வர் ்தரிவித்தனார்.

�ோழ், இந்துககல்லூரியின்  
விளை�ோடடுத் திடல் திறந்து ளவப்பு  

யனாழ்ப்பனாணம் இந்துக்கல்-
லூரியின விலையனாட்டுத் 
திடல் ஷேற்று ்்வள்ளிககி-
ழலம தி்ந்து ல்வக்கப்பட்-
டது.  

ேவீ் ்வேதி்களுடன 55 
மில்லியன ரூபனா ்ேைவில் 
இந்த லமதனா்ம் அலமக்கப்-
பட்டது.  

யனாழ்ப்பனாணம் இந்துக 
்கல்லூரியின பிரித்தனானியக 
கிலையின பலழய மனாண்வர்-
்கள் இதற்்கனா் நிதியுதவிலய 
்வழஙகி்ர்.   

இந்நி்கழ்வில் ்கல்லூரியின 
அதிபர் ரட்ணம் ்ேந்தில் மனா்ன, 
்கல்லூரியின பிரித்தனானிய பலழய 
மனாண்வர் ேங்க முன்னாள் தலை்வர் 

்ெயபிர்கனாஷ்,யனாழ் மனாே்கர முதல்-
்வர் மணி்வணணன, ்ேஞ்்ேனாற்-
்ேல்்வர் ஆறு திருமுரு்கன, பலழய 
மனாண்வர் ேங்கங்களின தலை்வர்-

்கள், நிர்்வனா்க உறுப்பி்ர்்கள் உள்-
ளிட்ட பைரும் இந்நி்கழ்வில் பங-
ஷ்கற்்்ர்.  

இைத்திரனியல் ஸஷ்கனார்ஷபனாட் 

, ்கழ்க மல் , பயிற்சி்களுக -
்கனா் இடம் ஷபனான்் இந்த 
திடலில் உள்ைலம விஷேட 
அம்ேமனாகும்  

இந்த விலையனாட்டு 
லமதனா்ம் ்வட மனா்கனாணத்-
திலுள்ை பனாடேனாலை்களிஷை 
மி்கவும் ேவீ்்கரமனா் லமதனா -
்மனா்க இருககு்ம் எதிர்-
பனார்க்கப்படுகி்து.  

இந்த லமதனா்த்தில் ேனாலை 
ஞனாயிற்றுககிழலம யனாழ்ப்பனா -
ணம் இந்துக ்கல்லூரி மற்றும் 
்்கனாழும்பு ஷ்னாயல் ்கல்லூரி 
ஷமனாதும் 19 ்வயதிற்குட்பட் -

ஷடனாருக்கனா் 30 ஓ்வர்்கள் ்்கனாணட 
கிரிக்்கட் சுற்றுப்ஷபனாட்டி ஒனறும் 
இடம்்ப்வுள்ைது.  
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2021 நவம்பர் 13 சனிக்கிழகம

அவுஸ்திரேலியா -பாகிஸ்்ான் 
அணிகளுக்கு இடையில் டுபாயில் 
நடைபபற்ற ஐசிசி ரி 20 உலகக்கிண்-
ணத்தின் இேண்ைாவது அடேயிறு-
திபரபாட்டியில், அவுஸ்திரேலிய 
அணி 5 விக்பகட்டுகள் வித்தியாசத்-
தில் திரில் பவறறிபபறறு, இறுதிப-
ரபாட்டிக்கு ்குதிபபறறுள்்ளது.  

ரபாட்டியின் நாணயச் சுழறசி-
யில் பவறறிபபற்ற அவுஸ்திரேலிய 
அணி, மு்லில் துடுபபபடுத்்ாடும் 
வாயபடப பாகிஸ்்ானுக்கு வழஙக, 
ப�ாஹ�ட் ரிஷவான், பக்ஹர் 
ஷ�ான் �றறும் பாபர் அஷாம் ஆகி-

ரயாரின் மிகச்சி்றந் துடுபபாட்ை உ -்
வியுைன் நிர்ணயிக்கபபட்ை 20 ஓவர்-
கள் நிட்றவில் 4 விக்பகட்டுகட்ள 
இழந்து பாகிஸ்்ான் அணி 176 ஓட்-
ைஙகட்ள பபறறுக்பகாண்ைது.  

கைந்் ரபாட்டிகட்ள ரபான்று, 
இந்் ரபாட்டியிலும் ஆேம்ப விக்-
பகட்டுக்காக பாபர் அஷாம் �றறும் 
ப�ாஹ�ட் ரிஷவான் ஆகிரயார் 
சி்றந்் இடணபபாட்ைத்ட் 
பகிர்ந்து, 71 ஓட்ைஙகட்ள பபற்ற-
னர். எனினும், பாபர் அஷாம் 39 ஓட்-
ைஙகளுைன் ஆட்ைமிழந்்ார்.  

பாபர் அஷாமின் ஆட்ைமிழபடப 

ப்ாைர்ந்து க்ளமி்றஙகிய பக்ஹர் 
ஷ�ான் இறுதிவடே ஆட்ைமிழக்கா-
�ல் துடுபபபடுத்்ாடி, 32 பந்துக-
ளில் 55 ஓட்ைஙகட்ள பபறறுக்பகா-
டுத்்துைன், ப�ாஹ�ட் ரிஷவான் 
மிகச்சி்றபபாக ஆடி, 67 ஓட்ைங-
கட்ள பபறறுக்பகாடுத்்ார். அவுஸ்-
திரேலிய அணியின் பந்துவீச்சில், 
மிச்சல் ஸ்ைார்க் 2 விக்பகட்டுகட்ள 
வீழ்த்தினார்.  

பின்னர், 177 என்்ற சவாலான 
பவறறியிலக்டக ரநாக்கி துடுபபப-
டுத்்ாை க்ளமி்றஙகிய அவுஸ்திரே-
லிய அணியின், ஆரோன் பின்ச், 
ஸ்டீவ் ஸ்மித் �றறும் கிர்ளன் 
ப�க்ஸ்ரவல் ஆகிய அனுபவ வீேர்-
கள் ஓட்ைஙகட்ள குவிக்க ்வறிய 
ரபாதும், ரைவிட் ரவார்னர், 
ப�திவ் ரவட் �றறும் �ார்கஸ் ஸ்-
பைாயனிஸ் ஆகிரயார் அபாே ஆட்-
ைத்ட் பவளிபபடுத்தி அவுஸ்திரே-
லிய அணிடய இறுதிபரபாட்டிக்கு 
அடழத்துச்பசன்்றனர்.  

ஒரு கட்ைத்தில் ச்ாப கானின் 
பந்துவீச்சுக்கு ்ாக்குபிடிக்க முடியா-
�ல் 77 ஓட்ைஙகளுக்கு 3 விக்பகட்-
டுகட்ள இழந்து அவுஸ்திரேலிய 
அணி ்டு�ாறிய ரபாதும், ரைவிட் 
ரவார்னர் ்ன்னுடைய அனுபவ 
துடுபபாட்ைத்்ால், 30 பந்துகளில் 
49 ஓட்ைஙகட்ள பபறறுக்பகாடுத்-
்ார்.  

இவரின் இந்் பஙகளிபபு 
அணிக்கு சா்க�ாக அட�ந்் 
ரபாதும், அடுத்்டுத்து விக்பகட்-

டுகள் வீழ்த்்பபட்ைட� அவுஸ்தி-
ரேலிய அணிக்கு பின்னடைடவ 
பகாடுத்்து. எனினும், �ார்கஸ் 
ஸ்பைாயனிஸ் �றறும் ப�திவ் 
ரவட் ஆகிரயார் அதிேடியான ஆட்-
ைத்ட் பவளிபபடுத்், அவுஸ்திரே-
லிய அணி 19 ஓவர்கள் நிட்றவில் 5 
விக்பகட்டுகட்ள இழந்து பவறறியி-
லக்டக அடைந்்து.  

இறுதி இேண்டு ஓவர்களுக்கு 21 
ஓட்ைஙகள் ர்டவ என்்ற நிடலயில், 
சஹீன் ஷா அபரிடி வீசிய 19வது 
ஓவரின் கடைசி மூன்று பந்தில் 
3 சிக்்ஸர்கட்ள வி்ளாசி, ப�திவ் 
ரவட் அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு 
பவறறிடய பபறறுக்பகாடுத்்ார். 
ப�திவ் ரவட் 17 பந்துகளில் 41 
ஓட்ைஙகட்ளயும், �ார்கஸ் ஸ்பைாய-
னிஸ் 30 பந்துகளில் 40 ஓட்ைஙகட்ள-
யும் ஆட்ைமிழக்கா�ல் பபறறுக்பகா-
டுத்்னர். பந்துவீச்சில், ச்ாப கான் 4 
விக்பகட்டுகட்ள வீழ்த்தினார்.  

இேண்ைாவது அடேயிறுதிபரபாட்-
டியில் பவறறிபபறறுள்்ள அவுஸ்தி-
ரேலிய அணி, இறுதிபரபாட்டியில் 
நியூசிலாந்து அணிடய எதிர்பகாள்்ள-
வுள்்ளது. 

அவுஸ்திரேலியா �றறும் நியூசி-
லாந்து அணிகட்ள பபாருத்்வடே, 
இேண்டு அணிகளும் இதுவடே ரி 20 
உலகக்கிண்ணத்ட் பவறறிக்பகாள்-
்ளவில்டல. எனரவ, இந்் ஆண்டு 
புதிய அணி ரி 20 உலகக்கிண்-
ணத்ட் பவல்வ்றகான வாயபபு 
ஏறபட்டுள்்ளது.

பாகிஸ்ானுக்கு அதிர்ச்சிக�ாடுத்து  
இறுதிப்பாட்டிக்கு முன்னேறிய ஆஸி.!

லக்கி விட்ளயாட்டுக் கழகத்தின் ்டல-
வரும், ஊைகவியலா்ளரு�ான எஸ்.எம்.
அறூஸின் அடழபடப ஏறறு வருடக ்ந்் 
கிரிக்பகட் பணிபபா்ளர் கரணசன் வாகீசன் 
அட்ைாட்ளச்ரசடன பபாது விட்ளயாட்டு 
ட�்ானத்தில் நடைபபற்ற லக்கி விட்ள-
யாட்டுக் கழகத்திறகும், பிேண்ட்ஸ் விட்ள-
யாட்டுக் கழகத்திறகுமிடையில் இைம்பபற்ற 
சிரனகபூர்வ கிரிக்பகட் ரபாட்டியில் பிே்� 
அதிதியாகக் கலந்து பகாண்டு சி்றபபித்்ார்.  

அத்ர்ாடு இபபிோந்திய கிரிக்பகட் அபிவி-
ருத்தி �றறும் முன்ரனற்றம் குறித்தும் வீேர்-
கள் �த்தியில் உடேயாறறினார். மிகச்சி்றந்் 
கிரிக்பகட் வீேர்கட்ள ர்சிய �ட்ைத்திலுள்்ள 
கிரிக்பகட் அணிகளில் விட்ளயாடுவ்ற-
கான வாயபபிடன ஏறபடுத்தித் ்ருவதுைன் 
அ்றகான வசதிகட்ள பசயது ்ருவ்ாகவும் 
பணிபபா்ளர் கரணசன் வாகீசன் இஙகு குறிப-
பிட்ைார்.  

பிேண்ட்ஸ் அணிக்கும், லக்கி 
அணிக்குமிடையிலான கிரிக்-
பகட் ரபாட்டியில் லக்கி அணி-
யினர் 16 ஓட்ைஙகளினால் 
பவறறி பபற்றனர். மு்லில் 
துடுபபபடுத்்ாடிய லக்கி அணி-
யினர் 30 ஓவர்கள் முடிவில் 9 
விக்கட்டுக்கட்ள இழந்து 154 
ஓட்ைஙகட்ளப பபறறுக்பகாண்-
ைனர்.  

பவறறி பபறுவ்றகு 155 ஓட்-
ைஙகட்ளபபப்றத் துடுபபபடுத்-
்ாடிய பிேண்ட்ஸ் அணியினர் 
30 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கட்டுக்கட்ள 
இழந்து 138 ஓட்ைஙகட்ளப பபறறு 16 ஓட்-
ைஙகளினால் ர்ால்வியடைந்்னர்.  

பகாழும்பு டி.ஸ்.ரசனாநாயக்க கல்லூரி-
யின் முன்னாள் மு்லாம் ் ே கிரிக்கட் வீேோன 
கரணசன் வாகீசன் இஙகிலாந்தில் கிரிக்பகட் 

பயிறசியா்ளோக நீண்ைகாலம் பணியாறறி-
யுள்்ளார்.  

கைந்் வருைம் நடைபபற்ற கன்னி எல்-
பிஎல் ரபாட்டியில் ஜபனா ஸ்ைாலியன்ஸ் 
அணி சம்பியன் கிண்ணத்ட் பவல்வ்றகு 
பபரும் பஙகு வகித்்வர் கரணசன் வாகீசன் 
என்பது குறிபபிைத்்க்க்ாகும்.

ஜபனோ கிங்ஸ அணியின கிரிக்க�ட் பணிபபாளர் 
�்ேசன வாகீசன அட்்ாளளச்்சளனேக்கு விஜயம்

20 ஓவர் ே்பாடடியில் அதிை ஓட்டஙைள எடுத்்த வீரர்-
ைளில் ்பாகிஸ்்தான் வீரர் ்பா்பர் அசாம ்தறே்பாது 7-வது 
இ்டத்தில் உள்ளார்.  20 ஓவர் உ�ை கிண்ண ே்பாடடியில் 
அவுஸ்திேரலிோவுக்கு எதிரான அகரஇறுதியில் ்பாகிஸ்-
்தான் ேைப்டன் ்பா்பர்அசாம 34 ்பந்தில் 39 ஓட்டஙைள 
எடுத்்தார். 

இதில் 32-வது ஓட்டஙைக்ள க்தாட்டே்பாது அவர் 
20 ஓவர் சர்வே்தச ே்பாடடியில் 2,500 ஓட்டஙைக்ள 
எடுத்்தார். 62 இன்னிஙசில் அவர் இந்்த ஓட்டஙைக்ள 
க்தாட்டார். இ்தன் மூ�ம விராட ேைாலியின் சா்தகனகே 
முறிேடித்்தார். விராட ேைாலி 68 இன்னிஙசில் 2,500 
ஓட்டஙைக்ள க்தாடடிருந்்தார். ்தறே்பாது இந்்த ஓட்டங-
ைக்ள க்தாட்ட அதிேவை வீரர் என்்ற சா்தகனயில் ்பா்பர் 
ஆசம உள்ளார்.  

்பா்பர் ஆசம 62 இன்னிஙசில் 2,507 ஓட்டஙைள 
எடுத்துள்ளார். சராசரி 48.21 ஆகும. ஒரு ச்தமும, 24 
அகர ச்தமும அடித்துள்ளார். அதிை்படசமாை 122 ஓட-
்டஙைள குவித்துள்ளார். 20 ஓவர் ே்பாடடியில் அதிை ஓட-
்டஙைள எடுத்்த வீரர்ைளில் அவர் ்தறே்பாது 7-வது இ்டத்-
தில் உள்ளார். ேைாலி 3,227 ஓட்டஙைளு்டன் மு்தல் 
இ்டத்தில் உள்ளார்.  ்பா்பர் ஆசம இந்்த உ�ை கிண்ணத்-
தில் 300-க்கு ேமற்பட்ட ஓட்டஙைக்ள க்தாடடுள்ளார். 

விராட் க�ாலியின் 
சாதனைனை முறிைடிதத 
பாபர் அசாம்

இறுதி கபாட்டியில் நியூசிலாந்து- அவுஸ்திகரலிைா க�ாதல்   
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