ஆலலோசகரின் மடல் – புத்தோண
் டுச் சசய் திமடல்
அ்ாப ்்த குடிபேரு்ாப ்கள,

காந்

க்கிது, ந் அனயபி்

யாம் க்னககி் ககாவிட்-19 தாக்கத்னத ஏ் டுத்தத்
ஏக்குனன ஓபாண்டு காந் ஆகிவிட்டது.
பகக்கயசந் அணித் ,  இடங் கிலுந் SafeEntry கசனலினன்
ன்டுத்தி உ் -நுனமத்

கயிளனறுத் , ளநலுந்

ஒ்றுகூட் குழுவி் எண்ணிக்னக யபந் புக் எச ் சி
யழிகி் 2020 கபிதுந் ளயறுட்டிரு்தது. இ்த உானங் க்
அனயபி் பதுந் கடுனநனாக இரு்த. ஆா் நது
நக்கி் ஒத்துனம்பு பெந் சிங் க்பூப ் ினனநனன
்ாகக்

.

நக்கு ாளந சாஷ் கூறி தட்டிக்ககாடுத்துக்
ககா் ளயாந் !

ககாவிட்-19 ஏ் டுத்தியு்  காருாதாபத் தாக்கந்
கடுனநனாக இருக்கிது. ப ் தநது ளயனகன
இம்து் ப ் அ் து யருநா ினகி் கடுந்
வீம் ச ்சினனச ் ச்தித்துத் து்நனட்து் ப.்
காருாதாபந் ப்ள் ந் அனடயுநா எ்னதச ்
சு் றியுந் த் பந் உறுதிபே் ா ினனநயுந்
ஏ் ட்டு் து. ா் குடிபேரு்ாப ்களுக்கு உறுதி்டுத்த
விருந் புயது எ்கய்ா் ானுந் எது குழுவுந் இ்த
இக்கட்டா ளபத்தி் சிபநங் கன
அனுவித்துக்ககாண்டிரு்யப ்களுக்கு எந் நா் இன்

உதவிகனச ் கசன் ன பன்பு ககாண்டு் ளாந்
எ்தாகுந் .

் ளயறு சயா் கனச ் ச்தித்திரு்தாலுந் , ீ ஸூ் ந்றுந் ீ
ஸூ் கத் கு இ்பந்

இருக்கிது.
,

ஒருயருக்ககாருயப ் எய் யாறு பிவு காட்டிக்ககாண்டப ் எ்
உண்னநக் கனதகனக் ளகட்கிள். அயப ்க்
ஒருயருக்ககாருயப ் அ்பு ாபாட்டிக் ககாண்டனதயுந் ா்
கண்கூடாக் ாப ்த்ளத். ளகா்பிக்கனட
உாய் கி்ளாது,  அறிபகநா பகங் கன ா்
ச்தித்ளத் அது எக்கு ீ ஸூ் கத் கி் கநத்து ஆத்ந
உணப ்னய ினவுடுத்தினது ளநலுந்  ஆண்டுகாகக்
அ்த உவுக் ந் னந எ்தச ்
சயா் கிலிரு்துந் பட்குந் எக் கூறிக்ககா் கிள்.

இ்த யான் ்ன் ன்டுத்தி
ஸூ் கத் கு குடுந் த்தி் கு்

620 பத் 631 ீ
விருந் புகிள்.

நது ளஹாந் டீந் NS கதி் கி்ஹவுஸ் இ்த ஆண்டு
திக்க்ட்டு் து, இது நது குடிபேரு்ாப ்களுக்கு
கயிபே் உணவுண்ணவுந் , காழுதுளாக்கவுந் கூடுத்
ளதப ்வுகன யமங் குந் . நது சபெக ந்த்திலுந் (CC) 2021-இ்
ளநந் டுத்துத் ணிகனத் கதாடங் குயத் கு
திட்டபட்ட்டு் து. நது னமன
குடிபேருக்குந் குடிபேரு்ாப ்கா் கபிதுந் ஆயலுட்
எதிப ்ாப ்க்க்டுந்

ளநந் ாட்டுத் திட்டந் (HIP)

கதாடங் க்டுயனதயுந் எதிப ்ாப ்க்காந் .
, நறுசீபனநக்க்ட்ட
குழுவிா் யழிடத்த்டுந் புதின கன

உட்ட, ளநலுந் ய் னயுந் ாந்
எதிப ்ாப ்க்காந் .

ான ாந் ின 3-க்கு் நுனமகிளாந் .
குடுந் ங் களுந் ண்ப ்களுந் 8 ளப ்க் ககாண்ட குழுக்காக
இ்த்

காத்தி் ஒ்று கூடாந் . உங் க்

அ்புக்குபினயப ்களுட் ீ ங்க் புத்தாண்டுக்
ககாண்டாட்டங் கி்

எ ந் புகிள்.

ஆா் ,
ாதுகா்ாகவுந் நாகவுந்
.

இ்தக் குறி்புட், அனயருக்குந் நகிம் ச ்சினா புத்தாண்டு
யாம் தது
் கனக் கூறிக்ககா்  விருந் புகிள். 2021 ஆண்டு
கடுகிலுந் , உங் கன ளபடினாவுந்

பெநாகவுந்

. இ்த் புத்தாண்டு,
யாம் விலுந் புதின யான் ்புகன
் குயதாகவுந் , ளநலுந் அ்புந்  ட்புவுகளுந்
கசழித்ளதாங் குயதாகவுந் அனநனட்டுந் . ஒ்ாக ாந்
.

