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FORUM '(ட *+,க- 
 
அ�பா��த ேதாழ�கேள, 
              
   நம� அகில இ�திய ஃேபார� ��ட� தைலவ� 25-05-2015 அ�" ேதாழ� ச�ேத$வ� சி% 
அவ�கள&� தைலைமய'( நைடெப*ற�. க�வ -ன� ேதாழ� ப'.அப'ம�/ வ�தி0�த 
அைனவைர1� வரேவ*" ஆ3ப4 ெபா0�கைள அறி5க6ப47தி உைரயா*றினா�.   

 
இர, 9மண2*த3 காைல 7மண2வைரயான இலவச அைழ78 வசதிைய, ம�கள;ட
 
ெகா�=ேச�>?, தைரவழி இைண78கைள அதிக@�க “ஒCமாத> ெதாட� இய�க
“ 

 
இDத� '(ட
, இர, 9மண2 *த3 காைல 7மண2வைர தைரவழி> 

ெதாைலேபசிய23 இலவசமாக7 ேபசலா
 எF
 நி�வாக>திG தி(ட>ைத வரேவ�கிற?. 
அேதேநர
, இDத> தி(ட
 ேபா?மான அளவ2�H வ2ள
பர7 ப=>தி ெபா?ம�கள;ைடேய 
ெகா�=ெச3ல7 படாத? Hறி>?� கவைல ெத@வ2>த?.  “ஜூG-8*த3, ஜூைல-7, 2015 
வைர, “ஒCமாத>  ெதாட�இய�க
“ நட>தி “இலவச அைழ78க- வசதி“ தி(ட>ைத 
ம�கள;ட
 ெச
ைமயாக வ2ள�கி, அதG ெதாட�Lசியாக தைரவழி> ெதாைலேபசிைய 
அதிக@7பத�கான *ய�சிைய எ=�கேவ�=
 எGM ஃேபார
 ஒCமனதாக 
*+ெவ=>த?. இDத இய�க>தி3 ஊழிய�க- ம�M
 அதிகா@க- அைனவC
 
ப�ெக=�க ேவ�=
 என� ேக(=�ெகா-கிற?.  இDத *+ைவ சிற7பாக அ*3ப=>த 
கீக�ட *+,க- எ=�க7ப(டன:-  

 
(1) மாநில மாவ(ட ம(ட ஃேபார�க-, அDதDத மாநில மாவ(ட நி�வாக>?டG கலD? ேபசி 

இய�க>ைத *Gென=7பத�கான ஒC�கிைண7ைபL ெசPய ேவ�=
. அDதDத மாநில 
மாவ(ட *தGைம7 ெபா? ேமலாளைரL சDதி>?, HைறDதப(ச
 ஜூG-15�H- 
ஒC�கிைணDத ேவைல>தி(ட>ைத ஃேபார�க- வH>?�ெகா-ள ேவ�=
.  
  

(2) அதிக எ�ண2�ைகய23 ஊழிய�க- ம�M
 அதிகா@கைள இDத இய�க>தி3 ஈ=படL 
ெசP?, ஒC வRவான இய�கமாக இதைன நட>திட ேவ�=
. ஃபள�S ேபா�= 
ைவ7ப?, �வெரா(+ வ2ள
பர�க- Tல
 ம�கள;ைடேய ெகா�= ெச3ல ேவ�=
. 
?�டறி�ைககைள வ U=வ UடாகL ெசGM ெகா=�க ேவ�=
. உ-W� ெதாைல�கா(சிக- 
ம�M
 சTக வைல>தள�க- வழியாக,
 வ2ள
பர7ப=>திட ேவ�=
. 
 

(3) இயGற இட�கள;3 “ேமளா“�கைள நட>த ேவ�=
. 8திதாக> ேதாGறிய 
அபா�(ெம�=க-, ெதC�க-, H+ய2C78கள;3 8திய இைண78�க- ெகா=7பத�கான 
*ய�சிகைள� க(டாயமாகL ெசPதிட ேவ�=
. 



 
(4) அ�ைமய23 தம? இைண78�கைள ?�+>?�ெகா�ட சDதாதார�கைள அXகி, 

மMஇைண78 / 8திய இைண78க- ெகா=7பத�கான *ய�சிகைளL ெசPய ேவ�=
. 
 

(5) பYத�ற ேசைவைய� ெகா=7பதிR
 பY?வDதா3 உடேன ச@ெசP? ெகா=7பதிR
 
கா(=
 நம? திறைமதாG “இலவச அைழ78வசதி“ தி(ட>திG ெவ�றி�H அவசியமான? 
எGப? ெசா3லி ெத@யேவ�+ய அவசியமி3ைல.  எனேவ, இதி3 ேதைவயான 
கவன>ைதL ெசR>திடேவ�=
. 
 

(6) இதைன ெசய3ப=>?வதி3 ஏதாவ? ெபாC(க-, கCவ2க- ம�M
  நிதி7 
ப�றா�Hைறக- தைடயாக இCDத? எGறா3 அதைன உடன+யாக மாநில மாவ(ட 
நி�வாக�கW�H> ெத@ய7ப=>த ேவ�=
. இ? Hறி>த கா�7பேர( அRவலக>திG 
தைலய[= ேதைவெயன;3 அDத வ2வர�கைள உடன+யாக அகில இDதிய ஃேபார
 
அைம7ப2G கவன>தி�H� ெகா�=வர7பட ேவ�=
. 
 

வா?7�@கAட�, 
                                                                     ேதாழைம1Bள, 

 
  

 

(A.பா8 ராதாகிC^ணG) 
                                                                                        மாநில ெசயலாள� 

 
 
 

 
  
 
  

 


