
1 

                                      

                           . (16.03.2022) 

 

    யணக்கத்திற்குரின நகர சங்கத்தி            ,  

                 ,  

தரய்நரர்க  , தந்ததனர்க  ,  

சககரதப சககரதரிக  ,  

அன்ர குமந்ததக   நற்ரம் ண்ர்க   

 

இன்ர ஒரு சயரர கபத்தில் ரன் உங்கிடம் உதபனரற்ரகிகன்.  

 

உங்கின் அன்ரட யரழ்க்தகக்குத் கததயனர அத்தினரயசினப் பரருட்கின் 

தட்டுப்ரடு நற்ரம் யிதயரசி உனர்தய ரன் ன்கு அிகயன். ரியரயு 

தட்டுப்ரடு          , ரிபரருள் தட்டுப்ரடு நற்ரம் நின்பயட்டு கரன் 

        கத ரன் ன்கு அிகயன். கடந்த இபண்டு நரதங்கரக பரதுநக்கள் 

அனுயித்த  இன்ல்கள் குித்தும் ரன்       உணர்     ன். அ      

ங்கரல்      படிந்த அதத்ததயும்     பசய்    , ங்கள் கட்டுப்ரட்டிற்கு 

அப்ரற்ட்ட கரபணங்க      இந்த ிததந பதரடரும் ன்தத ரன் 

அிகயன். 

 

ரன் பசய்யும் பசனல்களுக்கு ரன் பரரப்கற்கிகன். பரதுநக்கள் அனுயிக்கும் 

   சி         யரழ்க்தக பதகளுக்கு தீர்வு கரண         கடுதநனர 

படிவுகத டுக்க உரதி       . அதற்கு உதய கதசின பரருரதரப 

     யும், அதற்கு              ஒரு ஆகரசதக் குழுதயயும் 

ினநித்கதன். இதன் பம், ரன் டுக்கும் படிவுகள் பசன டுத்தப்டுகிதர 

ன்தத பதரடர்ந்து கண்கரணி               ப்கன். கய, 

நக்க    க ரன் கநற்பகரள்ளும் டயடிக்தககில் ம்ிக்தக தயக்குநரர     

உங்கத பதலில் ககட்டுக்பகரள்கிகன். 

 

    நக்கின் சிபநங்கத ன்கு அ         . ரங்கள் திர்பகரண்ட 

பகரடூபநர னங்கபயரதத்திற்கு திபர         பன்ணினில் இருந்த 

தட  ர் நற்ரம்                அப்ரயி பரதுநக்கள் திர்பகரண்ட அதத்து 

சிபநங்கதயும் ன்கு புரிந்துபகரண்டு              ிர்யகிக்க       

படிந்தது. 
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இன்தன இக்கட்டர ித  , ம் ர  நட்டும்                    ல். 

பழு உகபம்                                               

ரதிக்கப்ட்டுள் .    யிட்             ரல்          கப்ல் 

       , பரருட்கின் யித           நற்ரம் சி பரருட்கின் 

தட்டுப்ரடு ஆகின        ம் கட்டுப்ரட்டிற்கு அப்ரற்ட்டதய. ஆர   

                                                    . 

 

இந்த பருக்கடி          ன்ரல் உருயரக்கப்           .     

இந்த பருக்கடிதன உருயரக்குயதற்கு கரபணநரயர்கள் இன்ர நக்கள் 

பன்ிதனில் அபசரங்கத்தத யிநர்சித்து யரும் ிதனில், இந்த பருக்கடிதன 

யிதபயில் தீர்த்து நக்களுக்கு ியரபணம் யமங்க       பனற்சிக்கிகன். 

 

இத்ததகன பருக்கடினர சூழ்ிதனில்,          அபசினல்யரதிக      

புத்திஜீயிகி   பரரப்           ிபச்சிதகளுக்கு கூட்டரக தீர்வு 

கரண்      .  

 

இன்தன ிபச்  தகளுக்கு பகரபணம் நது அந்ின பசரயணி பருக்கடி 

   . 

 

ரூரய் பகிழ்                                            

       , இந்த ஆண்டு திர்ரர்க்கப்டும் ற்ரநதி யருநரம் 12 ில்லினன் 

   ர்கள் ஆகும். கடந்த இபண்டு நரத     தபவுகின்டி, இந்த ஆண்டு 22 

ில்லினன்    ர்   இக்குநதி பசதய ரம் ற்க கயண்டியுள்து. அதன்டி, 10 

ில்லினன் அபநரிக்க    ர் யர்த்தகப் ற்ரக்குத உருயரகும். 

 

         தபவுகின்டி, இந்த ஆண்டு சுற்ரரத்துதனிலிருந்து  

         தகயல் பதரமிநுட்ம் கரன் கசதய                 சுநரர் 03 

ில்லினன்    ர்கள்               , பயிரட்டு               

              02 ில்லினன்    ர்கள் கிதடக்கும். அதன்டி, யர்த்தக  

ற்ரக்குத 05 ில்லினன்        க இருக்கும். 
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இதற்கிதடனில், இந்த ஆண்டு 6.9 ில்லினன்    ர் கடன் தயதணகள் நற்ரம் 

இதனரண்தந த்திபங்க    பசலுத்தப்ட கயண்டும். அப்கரது 11.9 ில்லினன் 

   ர் ற்ரக்குத ற்டும். 

 

 

     கடன்        நற்ரம் பதலீடு     2.5 ில்லினன்    ர்க          

    திர்ரர்க்க        .            அந்ினச் பசரயணினில் பநரத்தம் 

9.4 ில்லினன்    ர் ற்ரக்குத            . 

 

ஆரல் ரூரய் பகி           ற்ரநதி யரு     13 ில்லினன்    ர்க  

              ன்ர திர்ரர்க்கப்டுகிது. கநலும் இக்குநதி பசதய 22 

ில்லினன்    ரில் இருந்து 20 ில்லினன்                           

    . அப்டினரரல், யர்த்தக ற்ரக்குத   07 ில்லினன்            

குதக்க     . அததத்தரன் ரம் குிக்ககரரகக் பகரள் கயண்டும். 

 

        , கசதய ற்ரநதினி      04 ில்லினன்    ர்கள் நற்ரம் 

பயிரட்டு                            05 ில்லினன்    ர்க     

திர்ரர்க்கரம். அதன்டி, நது யர்த்தக ற்ரக்குத 2.4 ில்லினன்         

ஆகும். 

 

இந்த                           ,     அந்ினச் பசரயணி 

தகனிருப்த அதிகரிக்கவும் ரம்        கயண்டும். 

 

இதற்கரக, சர்யகதச ிதி ிரயங்கள் நற்ரம் ட்பு ரடுகளுடன் ங்கது கட  

       திருப்ிச் பசலுத்துயது குித்து                   

            . இதத நது ரட்டுக்கு ன்தந னக்கும் யதகனில் புதின 

     பத         பசனற்டுத்துயதற்கு அபசரங்கம் ல்கயர தபப்ிருடன் 

கந்துதபனரடி யருகின்து. சர்யகதச ரணன ிதினத்துடர கற்தன 

கந்துதபனரடலும்                  இடம்பற் து. 

 

அந்த            பம்               ,                        

      கடன் தயதணகள், இதனரண்தந த்திபங்கள்     யற்தச் 

பசலுத்துயதற்கர                           . சர்யகதச ரணன 

ிதினத்துடர து கந்துதபனரடலுக்குப் ிகு,        , 
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                    அயர்களுடன்    ந்து                

படிவு பசய்கதன். 

 

 

     கரத்தில் ரன் டுத்த சி படிவுகரல் இக்குநதிச் பசதய பருநவு 

கட்டுப்டுத்த படிந்தது. இந்த ிபச்  ததன பன்கூட்டிகன             

இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு பன், யரகங்கத இக்குநதி பசய்யதத 

ிரத்தியிட்கடரம். கநலும், உள்ரட்டில் நது கததயகத பூர்த்தி பசய்யும் 

   பதரமில்கத ஊக்குயித்கதரம்.         ,  அத்தினரயசினநற் உணவுப் 

பரருட்கத இக்குநதி பசய்யதத ிரத்தியிட்டு, அந்த னிர்கத ம் ரட்டில் 

னிரி                         . அயற்ின் பயற்ிகபநர படிவுகத 

இப்கரது கரண்கிகரம். 

 

இக்குநதிச் பசதயக் கட்டுப்டுத்துயதில் ரம் திர்பகரள்ளும் நிகக் கடுதநனர 

ிபச்சித, உகச் சந்ததனில் ண்பணய் யிதகள் கயகநரக அதிகரி      . 

சபரசரினரக, நது இக்குநதிச் பசயில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகநரக          

            பசயிடப்டுகிது. கடந்த சி நரதங்கில் நட்டும் உக 

சந்ததனில்            யித இருநடங்கரக        துள்து. இதரல்தரன் ம் 

ரட்டி              யித               தயிர்க்க படினரததரக 

இரு     து. ம் ரட்டில் யரகங்களுக்கு நட்டுநின்ி நின்சரப           

        அதிகயில் னன்டுத்தப்டுகிது. 

 

அதரல்தரன், படிந்தயதப புதுப்ிக்கத்தக்க          ங்கதப் னன்டுத்த 

                             ிரயங்கத ஊக்கப்டுத்திகன். 

 

கய          நற்ரம் நின்சரப  ரயததன இனன்யதப 

கட்டுப்டுத்துயதன் பம் நக்களும் இந்த கபத்தில் ரட்டுக்கு              

படியும். இந்தக் கடிநர கபத்தில் அந்தப் பரரப்த ீங்கள் புரிந்துபகர   

             ன்ர                  . 

 

   யிட் பதரற்ரகர          வீழ்ச்சினதடந்த சுற்ரர           நீண்டும் 

ழுச்சிபற்ர        . கடந்த இபண்டு நரதங்கில் இங்தகக்கர சுற்ரரப் 

னணிகின் யருதக        அதிகரித்துள்                  .  
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        , தகயல் பதரமிநுட்ம் நற்ரம் பதரதத்பதரடர்பு துதகில் 

உ கட்டதநப்பு யசதிகத அப      துரிதப்டுத்துயதரல், இத்துதகள் பம் 

ரட்டுக்கு யரும் யருநரம் அதிகரித்து யருகிது. 

 

    யபரற்ில் பத வீழ்ந்து,      கதசம்    . அந்ின தடபனடுப்பு, 

பரும் ஞ்சம், இனற்தக      ங்கள், னங்கபயரத அச்சுரத்தல்   

கரன்யற்த     திர்பகரண்டு                  . கடந்த பகரகபரர 

      பதரற்த ர            யிதம் சர்யகதச அதநப்புகரல் கூட 

ரபரட்டப்ட்டது.                                   சிபநங்கதச் 

சந்திக்க கரிடும் ன்தத ரம் அதயரும் புரிந்துபகரள் கயண்டும். கய, 

  ங்கள் அதய ம்                  இந்த பருக்கடி                 

ஒரு கதசநரக ஒன்     நரர                ககட்டுக்பகரள்கிகன். 

 

ீங்கள் ன்ிடம் ரதுகரப்பு, ஒழுக்கம், வீ                      ரடு, 

குமந்ததகளுக்கு       கல்யி ஆகினயற்த   ககட்டீர்கள். து தயிக்கரத்தில் 

க்குதன இபண்டதப யருடங்கள் உங்கதயும் உங்கள் ிள்த            

கரனிலிருந்து ரதுகரப்தற்கரக அர்ப்ணிக்கப்ட்டது. ஆகபரக்கினநர தரய் 

ரட்டில் து திர்கர தயிக்கரத்தத அந்த        இக்குகளுக்கரக 

அர்ப்ணிப்கன். 

 

அதநச்சபதய, ரபரளுநன்ம் நற்ரம்     ஊமினர்க          

           ,                                     ,        

                                    குழுயரக             

                          .  

 

உங்கள் அதமப்ின் கரி     ரன் அபசினலுக்கு யந்கதன். ீங்கள் ன் நீது 

நிகுந்த ம்ிக்தக தயத்துள்ீர்கள். அந்த ம்ிக்தகதன                

        ,                      

 

உங்கள் அதய               ஆ    ! 

 

 


