இன்னும் சில தினங் களில்
அரசாங் கம் கவனம் ...
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அரச மற் றும்

தனியார் துறற பணிகறள ஆரம் பிப் பது குறித்து

அறனத்து நடவடிக்றககளின் பபாதும் றவரறை கட்டுப் படுத்துவதற் கு முதலிடம்
இறடநிறுத்தப் பட்டுள் ள அபிவிருத்தி திட்டங் கறள உடனடியாக ஆரம் பிக்க நடவடிக்றக
புதிய பபாருளாதார முறறறமபயான்றற கட்டிபயழுப் பும் பபாறிமுறறறய அறமக்கும்
பபாறுப் பு அறமச்சுக்களுக்கு

இன் னும் சில தினங் களில் அரச மற் றும் தனியார் துறற பணிகறள மீண்டும் ஆரம் பித்து நாளாந்த
நடவடிக்றககறள விறரவில் இயல் புநிறலக்கு ககாண்டுவரவவண்டும் என ஜனாதிபதி வகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ அவர்கள் குறிப்பிட்டுள் ளார். வதசிய கபாருளாதாரத்றதயும் மக்கள் வாழ் க்றகறயயும்
பாதுகாக்கும் வறகயில் அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் வமற் ககாள் ள வவண்டும் .
அரசாங் கத்தின் அடுத்த கட்ட பணிகள் சம் பந்தமாக அறமச்சுக்களின் கசயலாளர்களுடன் இன் று (15)
பிற் பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம் கபற் ற விவசட சந்திப்பின் வபாவத ஜனாதிபதி அவர்கள்
இதறன குறிப்பிட்டார்.
கடறமகறள தறடயின் றி வமற் ககாள் ளக்கூடிய வறகயில் ஊரடங் கு சட்டத்றத தளர்த்துவது குறித்தும்
கலந்துறரயாடப்பட்டது.
மக்கள் ஒன் றுகூடுவதற் கு இடமளிக்காது உரிய சுகாதார அறிவுறுத்தல் கறள பின் பற் றி பணிகறள
வமற் ககாள் ளும் கபாறுப்பு அறமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் மற் றும் நிறுவனத் தறலவர்களுக்கு
வழங் கப்பட்டுள் ளது.
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அறமச்சுக்களுக்கு வழங் குவதற் கு நடவடிக்றக எடுக்குமாறும் ஜனாதிபதி அவர்கள் அறமச்சுக்களுக்கு
பணிப்புறர விடுத்தார். புதிய கபாருளாதார முறறறமகயான் றற கட்டிகயழுப்பும் கபாறிமுறறறய
அறமக்கும் கபாறுப்றப அறமச்சுக்களுக்கு வழங் குவதாகவும் ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.
ஒரு லட்சம் கிவலா மீற் றர் வீதிகறள நிர்மாணிக்கும் நிகழ் சசி
் த்திட்டம் உள் ளிட்ட இறடநிறுத்தப்பட்டுள் ள
அபிவிருத்தி திட்டங் கறள மீண்டும் ஆரம் பிக்க நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள் ளது. ஏறனய நாடுகள்
முகம் ககாடுத்துள் ள நிறலறமறய கருத்திற் ககாண்டு வதசிய விவசாய கபாருளாதாரம் கதாடர்பாக
விவசட கவனம் கசலுத்தப்பட வவண்டும் என் றும் கதரிவிக்கப்பட்டது.
ஏற் றுமதி விவசாய பயிர்கள் குறித்து விவசட கவனம் கசலுத்தி பயிர்ச்கசய் ய முடியுமான நிலங் கறள
விறனத்திறன் மிக்க
வறகயில்
அதற் கு
பயன் படுத்திக்ககாள் ள
வதறவயான
பின் புலத்றத
ஏற் படுத்துமாறும் ஜனாதிபதி அவர்கள் அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புறர விடுத்தார். இதற் காக அரச
கபாறிமுறறறய கிராமங் களுக்கு ககாண்டுகசல் ல வவண்டியதன் அவசியத்றதயும் ஜனாதிபதி அவர்கள்
விளக்கினார்.
ஜனாதிபதியின் கசயலாளர் பீ.பி ஜயசுந்தர, ஜனாதிபதியின் ஆவலாசகர் லலித் வீரதுங் க, பிரதமரின்
கசயலாளர் காமினி கசனரத், அறமச்சரறவயின் கசயலாளர் எஸ். அமரவசக்கர ஆகிவயாரும்
அறமச்சுக்களின் கசயலாளர்களும் இக்கலந்துறரயாடலில் பங் குபற் றினர்.
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