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 jäœehL muÁ‹ 10 k‰W« 30 M©Lfhy Ãiza¥ 

g¤Âu§¦fŸ  Vy¤Â‹ _y« é‰gid brŒjš  

1.	 jäœehL	 muR	 bkh¤j«	 	 %.4000 nfho  kÂ¥Ãš  %.2000 nfho  kÂ¥òŸs

10 M©L¡fhy¥	 Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 k‰W«	 %.2000 nfho kÂ¥òŸs,  

30 M©Lfhy¥  Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 Vy¤Â‹	 _y«	 é‰gid	 brŒa	 K‹	 

tªJŸsJ.	Ïªj¥	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ,	Fiwªjg£r«	%.10,000/-¡F«	mj‹	

Ã‹d®	 %.10,000/-‹	 kl§FfëY«	 Vy«	 él¥gL«.	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	

K«ig	(nfh£il)	mYtyf«	kh®¢ 28, 2023	m‹W	Ïªj	Vy¤ij	el¤J«.

2.	 khãy	muÁ‹	Ãiza¥	g¤Âu§fis	Vy«	éLtj‰fhd	bghJ	m¿é¡ifæ‹	

(Ïiz¥ò-II)‹	ÂU¤Âaik¡f¥g£l	ngh£oa‰w	Vy«	nf£ò	trÂ	Â£l¤Â‹go	

(Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility)	 é‰gid¡fhf	

m¿é¡f¥g£LŸs	mªj	Ãiza¥	g¤Âu§fëš,	jFÂÍŸs	jå	eg®fŸ	k‰W«	

ãWtd§fS¡F,	xU	Vy¡	nf£Ã‰F	c¢rtu«ghf	m¿é¡f¥g£l	bjhifæš	

xU	 rjÅj«	 v‹gj‰F	 c£g£L	 10	 rjÅj«	 tiu	 xJ¡ÑL	 brŒa¥gL«.		

Ï¤Â£l¤Â‹	Ñœ	xU	KjÄ£lhs®	xU	Vy¡	nf£Ãid	k£Lnk	t§»	mšyJ	

Kj‹ik¤	juf®	(Primary Dealer)	_ykhf	rk®¥Ã¡fyh«.

3.	 M®tKŸst®fŸ,	 	 Vy¡	 nf£Ãid	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	 xU§»izªj	

t§»	 nrit	 Kiwæš	 (Reserve Bank of India Core Banking Solution
(E-Kuber) System)	ä‹dQ	got¤Âš	(electronic format) kh®¢ 28, 2023	m‹W	

Ñœ¡F¿¥Ã£LŸs		Kiwæš	rk®¥Ã¡fyh«:

m)	 ngh£o	 Vy¡	 nf£òfŸ	 ä‹dQ	 thæyhf	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	

xU§»izªj	 t§»	 nrit	 Kiwæš	 K‰gfš	 10.30 kâæèUªJ 11.30

kâ¡FŸ	rk®Ã¡f¥gl	nt©L«.	

M)	 ngh£oa‰w	 Vy¡	 nf£òfŸ	 ä‹dQ	 thæyhf	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	

xU§»izªj	 t§»	 nrit	 Kiwæš	 K‰gfš	 10.30 kâæèUªJ 11.00

kâ¡FŸ	rk®Ã¡f¥gl	nt©L«.	

4.	 Vy«	nf£gt®	M©blh‹W¡F	vÂ®gh®¡f¡	Toa	t£o	é»j¤Âid	Ïu©L	

jrk	 °jhd¤Âš	 bjça¥gL¤j	 nt©L«.	 xU	 KjÄ£lhs®	 bt›ntW	 t£o	

é»j¤Âš	 x‹W¡F	 nk‰g£l	 ngh£o	 Vy¡	 nf£Ãid	 ä‹dQ	 got¤Âš	

ÏªÂa	çr®›	t§»æ‹	xU§»izªj	t§»	nrit	Kiwæš	(Reserve Bank
of India Core Banking Solution (E-Kuber) System)	rk®¥Ã¡fyh«.		ÏU¥ÃD«,	

xU	 eg®	 nfhU«	 bkh¤j	 Vy¡	 nf£òfŸ	 m¿é¡f¥g£l	 bjhif¡F	 	 nkyhf	

bršy¡TlhJ.	

5.	 Vy¤Â‹	 KoÎfŸ	 kh®¢ 28, 2023	 m‹W	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	 Ïiza	

js¤Âš	 btëæl¥gL«.	 Vy«	 »il¡f¥	 bg‰wt®fŸ,	 j§fsJ	 Vy§fëš	

bjçé¡f¥g£l	 Ãiza¥	 g¤Âu§fS¡fhd	 éiyia	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»	

K«ig	(nfh£il)	mšyJ	br‹idæš	brY¤j¤j¡f	tifæyhd	t§»ahs®	

fhnrhiy	 (Bankers' Cheque)	 mšyJ	 nf£nghiyia	 (Demand Draft)
kh®¢ 29, 2023,	m‹W	t§»¥gâ	neu«	Kotj‰FŸ	rk®¥Ã¡f	nt©L«.

6.	 jäœehL	muÁ‹	10	k‰W«	30	M©L¡fhy	Ãiza¥	g¤Âu§fS¡F	Vy¤Âš	

ÏªÂa	 çr®›	 t§»ahš	 Ô®khå¡f¥gl¡	 Toa	 t£o	 Å»j¤Âš	 6	 khj¤Â‰F	

xU	Kiw	br¥l«g®	29	k‰W«		kh®¢	29	M»a	njÂfëš	tH§f¥gL«.		Ïªj¥	

Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 muR	 Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 r£l«,	 2006	 (Government 
Securities Act, 2006)	 k‰W«	 muR	 Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 xG§FKiw	

éÂfŸ,	 2007	 (Government Securities Regulations, 2007)	 M»at‰¿‹go	

ã®t»¡f¥gL«.

7.	 Ïªj	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ	kh‰¿¡	bfhL¡f¤	j¡f	(Ready Forward Facility)
jFÂÍilajhF«.

8. k‰w	étu§fS¡F,		jäœehL	muÁ‹	kh®¢ 23, 2023		ehë£l	Ãu¤naf	m¿é¡if	

v©.	654(L)/W&M-II/2023	k‰W«		655(L)/W&M-II/2023		-I¡	fh©f.
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விலை உயர்ந்த லைக்குகலை 
திருடிவ்ந்த இருவர லகது

 zசென்னை
ஓட்டேரி, அயனாவரம், கீழ்ப்ாக் 
கம் என சென்னயின ் ல்வறு 
்குதிகளில வி்ை உயர்ந்த இரு 
ெக்கர வாகனஙக்ை குறி்வத்து 
திருடிய்தாக 2 ் ்ர ் கது செய் 
ய்ப்டடுளைனர.

சென்ன, கீழ்ப்ாக்கம், புலைா 
புரம் 1-வது ச்தரு்வச் ் ெர்ந்தவர 
சீனிவாென(26). இவர கடே்ந்த 
ஆண்டு ஏ்பரல 29-ம் ் ்ததி இரவு 
வீடடு வாெலில அவரது வி்ை 
உயர்ந்த இருெக்கர வாகனத்்்த 
நிறுத்தி இரு்ந்தார. மறுநாள கா்ை  
்ாரத்்த்்ாது, அது திருடு 
்்ாயிரு்ந்தது. அதிரச்சி அ்டே்ந்த 
அவர இதுகுறித்து கீழ்ப்ாக்கம் 
காவல நி்ையத்தில புகார அளித் 
்தார. அ்தன்டி, ் ்ாலீஸார வழக்கு  
்தி்நது விொர்ை நடேத்தினர.

மு்தல கடடேமாகச் ெம்்வ இடேத் 
தில தீவிர விொர்ை செய்தும், 
சிசிடிவி ் கமரா ் திவுக்ை ஆய்வு 

செய்தும் து்பபு துைக்க்ப்டடேது. 
இதில, சீனிவாெனின இருெக்கர 
வாகனத்்்தத் திருடியது ஓட்டேரி 
்ாைா என்ற ்ாைமுருகன (18), 
சூ்ை ்ொ்மஷ் (21) என்து 
ச்தரியவ்ந்தது. இ்்தயடுத்து ்த்ை 
ம்்றவாக இரு்ந்த இருவ்ரயும் 
்்ாலீஸார ்கது செய்்தனர. 
அவரகளிடேமிரு்நது திருடே்ப்டடே 
சீனிவாெனின வாகனம் உட்டே 8 
வி்ை உயர்ந்த இருெக்கர வாக 
னஙகள ் றிமு்தல செய்ய்ப்டடேன.

விொர்ையில ் கது செய்ய்ப 
்டடே இருவரும் ஓட்டேரி, அயனா 
வரம், டி.பி.ெத்திரம், சி்ந்தாதிரி்ப 
்்ட்டே, நீைாஙக்ர, திருமுல்ை 
வாயல ஆகிய காவல நி்ைய 
எல்ையில வி்ை உயர்ந்த இரு 
ெக்கர வாகனஙக்ைக் குறி 
்வத்துத் திருடியது ச்தரியவ்ந்தது.  
இ்்தயடுத்து, 2 ் ்ரும் நீதிமன்ற  
காவலில சி்்றயில அ்டேக்க்ப 
்டடேனர.

காலநி்ல மாற்றத்தை எதிரசகாள்ள

அலைத்து நாடுகளும் ்தயாராக இருக்க வவண்டும்
hh ஓய்வுசெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககாொலொமி வலியுறுததைல்

 zசென்னை
ரிெரவ் வஙகி மற்றும் சென்ன 
வைரச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ொரபில  
இ்நதிய ச்ாருைா்தாரம் மற்றும் காை 
நி்ை மாற்்றம் ச்தாடேர்ான கை்ந 
து்ரயாடேல விவா்தம் சென்ன  
அ்டேயாறில ் நற்று ந்டேச்ற்்றது.  
இ்நநிகழ்வ ஓய்வுச்ற்்ற ஐஏஎஸ்  
அதிகாரியும், சென்ன வைரச்சி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின ்த்ைவரு 
மான என.்கா்ாைொமி ச்தாடேஙகி 
்வத்்தார.

கை்நது்ரயாடேல குழுவில 
எம்.எஸ்.சுவாமிநா்தன ஆராய்ச்சி 
அ்றக்கடடே்ையின ்்ராசிரியர 
டி.செயராமன, சென்ன ் லக்ைக் 
கழகத்தின ்யன்ாடடு புவியியல  
்்ராசிரியர ஆர.ஆர.கிருஷ்ை 
மூரத்தி, ச்ாருைா்தார்ப பிரிவின  
்்ராசிரியர ் க.எஸ்.கவிகுமார, உைக  
வை நிறுவனத்தின காைநி்ை மாற்்ற  

பிரிவின இயக்குநர ஏ.அறிவு்டேநம்பி  
ஆகி்யார உறு்பபினரகைாக கை்நது 
சகாண்டு கலலூரி மாைவரகளுடேன 
விவாதித்்தனர.

இ்நநிகழவில முனனாள ஐஏஎஸ்  
அதிகாரி என.்கா்ாைொமி ் ்சிய 
்தாவது: காைநி்ை மாற்்றம் குறித்து 
உைகைவில ் ல்வறு ஆராய்ச்சிகள 
நடேத்்த்ப்டடு வருகின்றன. வைரச்சி 
அ்டேயா்த சிறிய நாடுகள  காைநி்ை 
மாற்்றத்்தால அதிகம் ் ாதிக்க்ப்டும்  
என்றாலும், அ்னத்து நாடுகளும்  
்தனித்்தனியாக காைநி்ை மாற்்றத்்்த  
எதிரசகாளைத் ்தயாராக இருக்க  
்வண்டும். அ்ந்த வ்கயில, இ்நதியா 
பூஜ்ஜியம் கார்ன நி்ை்ய அ்டேய 
2070-ம் ்ஆண்்டே இைக்காக நிரையித் 
துளைது.

இன்்றய சூழலில இது மிகவும்  கடி 
னமாகத் ் ்தான்றைாம். சிை ஆராய்ச்சி  
முடிவுகளின்டி 2100-ம் ஆண்டுவ்ர 

2.5 மு்தல 3.2 டிகிரி வ்ர சவ்ப்நி்ை 
உயர்வக் கடடு்ப்டுத்்த முடியாது 
என ச்தரிவித்துளைன. இரு்ந்தாலும் 
இ்நதியா இவற்்்ற எதிரசகாளை ்தயா 
ராக உளைது. இ்தற்காக ெமூகத்தில  
நடேக்கும் ஒவ்சவாரு பிரச்சி்னக்ை 
யும் கவனத்தில சகாளை்வண்டும்.

இவ்வாறு அவர கூறினார.
இ்நநிகழவில இ்நதிய ரிெரவ் 

வஙகியின சென்ன மண்டேை இயக்கு 
நர எஸ்.எம்.என.சுவாமி, சென்ன  
வைரச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின 
ரிெரவ் வஙகி பிரிவு ்த்ை்ம ் ்ரா 
சிரியர சவஙகடோச்ெைம், முனனாள 
ரிெரவ் வஙகி செயல இயக்குநர உமா 
ெஙகர உளளிட்டோர ் ங்கற்்றனர.

்மலும், சென்ன வைரச்சி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின நூைகத் 
தில ச்ாருைா்தாரம் மற்றும் காை 
நி்ை மாற்்றம் குறித்்த புத்்தக கண் 
காடசியும் அ்மக்க்ப்டடிரு்ந்தது.

மந்தைசவளிபொககம் கமறகு வட்ட ொ்லககு

டி.எம்.சவு்ந்தரராஜன் பையர சூட்ட அரசாலை
 zசென்னை

பினனணி ்ாடேகர ம்்ற்ந்த டி.எம். 
ெவு்ந்தரராெனின நூற்்றாண்டு பி்ற்ந்த  
தினத்்்த முனனிடடு, அவர வாழ்ந்த  
ம்ந்்தசவளி்ப்ாக்கம் ் மற்கு வடடே  
ொ்ையின ச்யர டி.எம்.ெவு்ந்தர 
ராென ொ்ை என ச்யர மாற்்றம் 
செய்ய்ப்டடுளைது.

இதுகுறித்து நகராடசி நிரவாகத் 
து்்ற செயைர சவளியிடடே செய்திக் 
குறி்பபு: இ்நதிய ராணுவத்தில சை்படி 

சனனட ஆக ்ணியாற்றி, ்யஙகரவாதி 
களுடேன ஏற்்டடே ெண்்டேயில ்தனது  
இனனுயி்ர தியாகம் செய்்த ் ாரத்தி 
்்ன கவுரவிக்கும் வ்கயில, அவர  
வசித்து வ்ந்த புளியஙகுடி நகராடசிக் 
குட்டடே சி்ந்தாமணி ் குதி ் மைர்த  
வீதி்ய, ‘சை்படினனட ் ாரத்தி்ன  
ச்தரு’ என ச்யர மாற்்றம் செய்ய, 
புளியஙகுடி நகராடசிக்கு அனுமதி 
யளித்து உத்்தரவிடே்ப்டடுளைது.

அ்்த்்ால, ம்்ற்ந்த பினனணி  

்ாடேகர டி.எம்.ெவு்ந்தரராெனின 
100-வது பி்ற்ந்த தினம் மாரச் 24-ம்
்்ததி (இனறு) வருவ்்தசயாடடி,
சென்ன மாநகராடசி 9-வது மண்
டேைம், வாரடு எண் 126-ல அவர வசித்து
வ்ந்த வீடு அ்ம்நதுளை சென்ன
ம்ந்்தசவளி்ப்ாக்கத்தின ்மற்கு
வடடே ொ்ையின ச்ய்ர ‘டி.எம்.
ெவு்ந்தரராென ொ்ை’ என ச்யர
மாற்்றம் செய்து அரொ்ை சவளி
யிடே்ப்டடுளைது.

ஐஸ்வர்யா வீட்டில் கை்வரிகை ையாட்டி் பணிப்பண்
ரஜினி, தனுஷ் வீடுகளிலும் நகக திருடினாரா?

z புையாரில் ் ெரிவிகைபபட்்டகெவி்ட அதிை நகைைள் பறிமுெல்
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ஐஸ்வரயா வீடடில ந்க திருடடில 
ஈடு்டடே்தாகக் ் கது செய்ய்ப்டடே 
்வ்ைக்கார ச்ண்ணிடேமிரு்நது, 
புகாரில ச்தரிவிக்க்ப்டடே்்த விடே  
அதிக ந்ககள ் றிமு்தல செய்ய்ப 
்டடே்தால அவர ரஜினி, ்தனுஷ் வீடு 
களிலும் ்கவரி்ெ காடடினாரா 
என ் ்ாலீஸார விொரிக்கின்றனர.

நடிகர ரஜினிகா்நதின மகள 
ஐஸ்வரயா ்தனது வீடடு ைாக்கரில  
இரு்ந்த 60 ் வுன ந்ககள திருடே்ப 
்டடுவிடடே்தாக ்்தனாம்்்ட்டே 
காவல நி்ையத்தில கடே்ந்த மா்தம் 
புகார அளித்்தார. அ்தன்டி, காவல  
நி்ைய குற்்ற்பபிரிவு ் ்ாலீஸார 
விொர்ை நடேத்தினர.

மு்தல கடடேமாக ஐஸ்வரயா வீட 
டில ்வ்ை செய்து வ்ந்த சென்ன  
ம்ந்்தசவளி ் ளளிவாெல ச்தரு 
்வச் ் ெர்ந்த ஈஸ்வரி (46), கார ஓடடு 
நர திரு்வற்காடு மனசுரா காரடே 
்னச் ் ெர்ந்த சவஙக்டேென (44) 
ஆகிய இருவரிடேமும் ் ்ாலீஸார  
விொரித்்தனர. இதில ஈஸ்வரி, சவஙக 

்டேென இருவரும் கூடடு்ெர்நது 
ஐஸ்வரயா வீடடில ந்க திருடி 
ய்்த ஒ்பபுக் சகாண்டேனர. இ்்த 
யடுத்து இருவ்ரயும் ் ்ாலீஸார 
கடே்ந்த 21-ம் ் ்ததி ் கது செய்்தனர. 

அவரகளிடேமிரு்நது 100 ்வுன  
்தஙக ந்ககள, 30 கிராம் ் வர ந்க 
கள, 4 கி்ைா சவளளி ச்ாருடகள 
மற்றும் வீடடு்ப ் த்திரம் ் றிமு்தல 
செய்ய்ப்டடேன. ஐஸ்வரயாவின 
வீடடில திருடிய ந்கக்ை விற்று  
்தனது கைவர அஙகமுத்துவுக்கு  

அதிக மு்தலீடடில காய்கறி க்டே்ய  
அ்மத்துக் சகாடுத்்த ஈஸ்வரி, 
்தனது 2-வது மகளுக்கு மளி்கக் 
க்டேயும் ் வத்து சகாடுத்துளைார.

மு்தல மகளுக்குத் திருமைம் 
செய்து ் வத்திரு்ப்துடேன ் ொழிங 
கநலலூரில சுமார ரூ.9 ைடெத்துக்கு 
நிைம் வாஙகி ்்ாடடிரு்ப்தும் 
விொர்ையில ச்தரிய வ்நதுளைது. 
இ்தற்சகலைாம் ் ைம் எஙகிரு்நது 
வ்ந்தது எனறு கைவர அஙகமுத்து, 
ஈஸ்வரியிடேம் ் ்ாலீஸார ் களவி 
எழு்பபினர. ஆனால, அவரகள 
இருவரும் முனனுக்கு்ப பின 
முரைாக ் தில அளித்துளைனர.

ஐஸ்வரயாவின ைாக்கரில 
இரு்நது ஈஸ்வரி திருடிய ந்ககளில 
ச்ரும்்ாைான்வ ரஜினி சீ்தன 
மாகக் சகாடுத்்த்வ. இது ்தவிர 
்தனுஷ், ஐஸ்வரயா்வ திருமைம்  
செய்்த்்ாதும் சிை ந்கக்ை்ப ் ரி 
ொக வழஙகி இரு்ந்தாராம். இ்ப்டி  
18 ஆண்டுகைாக ்தனக்குக் கி்டேத்்த  
ந்கக்ை்ய ஐஸ்வரயா ைாக்கரில  
்வத்து ் ாதுகாத்து வ்நதுளைார.

ைாக்கர ொவி ஈஸ்வரியிடேம் இரு்ந 
துளைது. இ்்த ொ்தகமாக்கி சகாஞ் 
ெம் சகாஞ்ெமாக ஈஸ்வரி திருடியி 
ரு்ப்து ச்தரியவ்நதுளைது.

ஐஸ்வரயா ்தனது வீடடிலிரு்நது 
60 ் வுன திருடு்்ான்தாக்ப புகாரில  
ச்தரிவித்்த நி்ையில 100 ் வுனுக்கு  
்மல ந்ககள ் றிமு்தல செய்ய்ப 
்டடுளைன. இது ் ்ாலீஸாருக்கு 
ெ்ந்்தகத்்்த ஏற்்டுத்தியுளைது.

என்வ, ்கது செய்ய்ப்டடே 
்ணி்பச்ண், ஐஸ்வரயா வீடடில 
மடடும் அலைாமல அவரது ்த்ந்்த  
ரஜினிகா்நத், கைவர ்தனுஷ் ஆகி 
்யாரது வீடுகளிலும் ்கவரி்ெ 
காடடியுளைாரா என ்்ாலீஸார 
ச்தாடேர்நது விொரித்து வருகின்றனர.

இவரகள அ்னவரது வீடடுக் 
கும் ஈஸ்வரி ெரவ ொ்தாரைமாகச் 
செனறு வ்நதுளைார. என்வ, 
அ்ந்த ் காைத்திலும் விொர்ை 
ந்டேச்றுகி்றது. விொர்ையின 
முடிவில ் மலும் ் ை ் ர்ர்பபு ்தக 
வலகள சவளியாக வாய்்பபுளை 
்தாக ் ்ாலீஸார ச்தரிவித்துளைனர.

ஊதிய உயரவு அரொ்ை்ய அமல்ெடுததை ககாரி

பசன்லையில் அரசு மருத்துவரகள் உண்ைாவிர்தம்
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ஊதிய உயரவு அரொ்ை்ய 
அமல்டுத்்த ்காரி அரசு மருத் 
துவரகள எழும்பூர ராெரத்தினம் 
்ம்தானம் அரு்க ்நற்று உண்ைா 
விர்த ் ்ாராடடேத்தில ஈடு்டடேனர.

  இ்ந்த ் ்ாராடடேத்தில ்தமிழநாடு 
அரசு மருத்துவரகள ெஙக மாநிைத் 
்த்ைவர செ்நதில, ச்ாதுச் செய 
ைாைார ரவிெஙகர, ்த்ை்ம 
நி்ைய செயைாைர ெ்நதிர்ெகர 
உட்டே 100-க்கும் ் மற்்டடே மருத்து 
வரகள கை்நது சகாண்டேனர. 

 கருைாநிதி மு்தலவராக இரு்ந்த 
்்ாது, அறிவிக்க்ப்டடே அர 
ொ்ை 354-ன்டி, ்ணிமூ்பபு அடி்ப 
்்டேயில ்்தவி உயரவு மற்றும்  
ஊதிய உயரவு வழஙக ் வண்டும்  
என்ற அறிவி்பபில மருத்துவரகள 
ெஙகஙகளுக்குள இரு்வறு கருத்து 
நிைவி வருகி்றது. 

இ்நநி்ையில, ்தமிழநாடு அரசு 
மருத்துவரகள ெஙகத்தினர, அர 
ொ்ை 293-ஐ அமல்டுத்்த்காரி 
உண்ைாவிர்த ்்ாராடடேத்தில 
ஈடு்டடேனர. அ்ப்்ாது, ் ்ாராட 

டேத்தில ஈடு்டடேவரகளிடேம் அரசுத் 
்தர்பபில ் ்ச்சுவாரத்்்த நடேத்்த்ப 
்டடேது. அ்ப்்ாது, ‘அரொ்ை 
293-ஐ  அமல்டுத்்த அரசு ்தயாராக 
உளைது. ்தகுதி வாய்்ந்த மருத்து 
வரகள விண்ை்பபிக்கைாம். நிபு 
ைத்துவம் அடி்ப்்டேயில ஊதிய 
உயரவு வழஙக நடேவடிக்்க 
எடுக்க்ப்டும் என சுகா்தாரத்து்்ற 
ொரபில ச்தரிவிக்க்ப்டடுளைது. 

இ்்தயடுத்து ்்ாராடடேத் 
தில ஈடு்டடே மருத்துவரகள ் நற்று 
மா்ை க்ை்நது சென்றனர.
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