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அ5பா�6த ேதாழ�கேள, 
 கட6த சில நா*களாக தமிழக&தி' ெப89 வ6த கனமைழயா' தைலநகரா
 
ெச5ைன உ*பட பல மாவ*ட�க$ த&தள<&9 வ6தைத நா
 அைனவ=
 ெச8தி 
ப&தி>�ைகக$ வாய3லாக ெத>69 வ=கிேறா
.  இ9 இய�ைக ெச8த சதியா? இ'ைல 
தவறான நி�வாகமா? இ'ைல நA� நிைலகைள ஆ�கிரமி)C ெச8தவ�கள<5 தவறா? எ5ப9 
பல ம*ட�கள<' வ3வாதி�க)ப*D ச>யான தA�ைவ காண ேவ�Fய9 அவசிய
 தா5.  
ஆனா' இ6த ெவ$ள&தா' பாதி�க)ப*ட ம�க,�- உதவ3 ெச8ய ேவ�Fய9 
ஓரளவ3�- ந'ல ஊதிய
 வா�-
 ந
ைம ேபா5றவ�கள<5 கடைம.  அ6த உண�ேவாD 
நம9 தமி மாநில ச�க
 மாநில
 HIவ9
 உ$ள நம9 மாவ*ட ச�க�கள<5 
உதவ3ைய நாFய9.  ேக*ட J5K நா*க,�-$ அைன&9 மாவ*ட ச�க�க,
 
மனHவ69 இ6த உதவ3ைய ெச8ய ஒ&9� ெகா�D, �மா� 49,100 Oபா8கைள அ$ள< 
த6தன�.  ேமP
 நா
 உ=வா�கிய உைழ�-
 வ��க
 க'வ3 அற�க*டைள O.50,000 
ெகாD&தன�. 
  

ெமா&தமாக ஒ= ல*ச Oபா8�- அ>சி, ெப*ஷA*, பா&திர�க$ உ$ள<*ட 
ெபா=*கைள வா�கி 17.11.2015 அ5K ெச5K கடR� மாவ*ட
 ப5=*F அ=கி' உ$ள 
காட
CலிS�, ெப>ய கா*D) பாைளய
 ம�K
 வ3T� உ$ள<*ட கிராம�க,�- ெச5K 
ெவ$ள&தா' பாதி�க)ப*ட ம�க,�- அ6த ெபா=*கைள தமி மாநில ச�க
 
ெகாD&9$ள9.   அேத நாள<' அ�- வ6தி=6த ஆய3$ கா)பU*D ஊழிய� ச�க 
தைலவ�க$ ம�K
 மா��ஸிW* க
Sன<W* க*சி தைலவ�க$ ஆகிேயா=ட5 
இைண69 தமி மாநில BSNL  ஊழிய� ச�க&தி5 மாநில ெசயலாள� ேதாழ� A.பாC 
ராதாகி=Yண5, மாநில ெபா=ளாள� ேதாழ� K.சீன<வாச5, மாநில அைம)C ெசயலாள� 
ேதாழ� A.அ�ணாமைல, CGM(O) மாவ*ட ெசயலாள� ேதாழ� K.V.சிவ-மர5, மாவ*ட 
தைலவ� ேதாழ� S.அ5Cமண3, கடR� மாவ*ட ெசயலாள� ேதாழ� K.T.ச
ப6த
, உதவ3 
மாவ*ட ெசயலாள� ேதாழ� R.V.ெஜயராம5 ம�K
 AIBDPA கடR� மாவ*ட ெசயலாள� 
ேதாழ� S.H&9�-மாரசாமி ஆகிேயா� இ6த நிகiசிகள<' ப�ேக�றன�.   
 பாதி�க)ப*ட ம�க,�- நிவாரண) ெபா=*கைள நா
 வழ�கிய ேபா9, ெப= 
ெவ$ள&தா' த�கள<5 உடைமகைளj
, உ�றா� உறவ3ன�கள<5 உய3�கைளj
 இழ6த 
ம�கள<5 கதற' ந
 ெநkைச உP�கிய9.  ெப>ய கா*D)பாைளய&தி' ஒ*D 
ெமா&தமாக 10 உய3�கைள பறி ெகாD&த இட&தி' வ AD இ=6தத�- அைடயாளமா8 
அ�கி=6த ஒ= சில 9ண3 மண3க,
, ப$ள< ேநா*D C&தக�க,
 தா5 இ=6த9.  
மா��ஸிW* க*சிய35 மாநில ெசயலாள� ேதாழ� G.ராமகி=Yண5 ஒ= ேநா*ைட 
எD&த பா�&த ேபா9 அதி' எIதிய3=6த வாசக�க$, ’நம9 உடைல நAரா' �&த
 
ெச8ய HFj
.  அக&m8ைமைய வா8ைம தா5 ெச8j
”. அைத பF&த ேதாழ� அ�- 
ந
மிட
 ேப�
 ேபா9 உடைல m8ைம ெச8j
 த�ணA� ெப= ெவ$ளமா8 மாறியதா' 
அ6த உடலி' உ$ள உய3ைரேய பறி&9 வ3*டேத எ5K ெசா'P
 ேபா9 9�க
 ந
 
ெதா�ைடைய அைட&த9 எ5K ெசா5னா' மிைகயாகா9.   



  
ெவ$ள&தா' இழ6த உய3�கைள ந
மா' தி=)ப3&தர HFயா9. உடைமகைள 

இழ6தவ�க,�- HI நிவாரண&ைத ந
மா' வழ�க HFயா9.  ஆனா' பாதி�க)ப*ட 
ம�க,�- ஆKத' வா�&ைதகைளj
, சிK நிவாரண�கைளj
 ந
மா' ெச8ய 
HF6தேத எ5ற தி=)தி தா5 நம�-. 
  

இ6த ம�க,�- உதவ ேவ�D
 எ5ற -Kகிய கால இைடெவள<ய3' தமி 
மாநில ச�க
 வ3D&த அைறoவைல ஏ�K ெசய'ப*ட அைன&9 மாவ*ட 
ச�க�க,�-
, உதவ3ய அைன&9 ேதாழ�க,�-
, உைழ�-
 வ��க க'வ3 
அற�க*டைள�-
, இ6த பண3ய3' ஒ&9ைழ&9 உதவ3ய அைன&9 ந'ல 
உ$ள�க,�-
 தமி மாநில ச�க
 தன9 வா&9�கைளj
, ந5றிகைளj
 
உ>&தா�கி� ெகா$கிற9.  

 
வா&9�க,ட5,                                                

              ேதாழைமjட5, 
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