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 பததததரதகதககசத தசயததத

 மநரதத     ததநழதறதசஙதக நதரதவநகதகளகதக வநழதநநளத சதகற!

ததநழதலநளத  வரதகதகதததகதக  அசதசறதததலத!

13      மநரதத ததநழதலநளரதகளகதக வநழதநநளத சதகற;  4  சபரகதக 5  ஆணதடகளமத,  14   சபரகதக 3
  ஆணதடகளமத சதகறதததணதடகன வதததததரகதகதறத,     கரதகநனத மநவடதட கறதறவதயலத நநததமனதறமத.  இநதத

           தணதடகன எபதபட அநநததயநனசதந அசத சபநல இநதத வழகதக நடநதத வததமமத அநநததயநனதநக இரநததத.

      மநரதத சசகத ஆகலததததநழதலநளரதகளத தசயதத கறதறமத எனதன?

      அவரதகளத இநதததய நநடதட சடதடபதபட ததநழதறதசஙதகமத தவஙதகதனநரதகளத!

       அவரதகளத கநணதடரநகதடத எனதகதற தகநடரமநன சரணதடலத மகறகய எததரததததநரதகளத!

   அவரதகளத உகழபதபகதசகறதற ஊததயமமத,   சடதடபதபடயநன ஓயதவமத சகடதடநரதகளத!
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     அவரதகளத தஙதககள மனததனநக நடதததமநற சகடதடநரதகளத!

  எலதலநவறதரகதகமத சமலநக,  நதரநததரதத ததநழதலநளரதகளத-   கநணதடரநகதடத ததநழதலநளரதகளத
 ஒறதறகமகயகத கடதடயகமதததநரதகளத!

-        இததநனத மநரதத சசகத ததநழதலநளரதகளத மநதநன அடகதகமகறகதக மகதகதய கநரணமத. 

     நதரதவநகததததனத அடகதகமகறகய எததரததததபத சபநரநடய ததநழதலநளதககள ஒடகதகமததபநரடதட, ஜஜகல 2012-
லத  மசனசரதலத  உளதள மநரதத சசகத கநரத ததநழதறதசநகல நதரதவநகமத     ததடதடமதடதட ஒர வனதமகற நநடகததகத
அரஙதசகறதறதயத.     நறதறகதகணகதகநன கணதடரதககள ஆகலகதகளத கவதததத,     ஆகலயதனத ஒர பகததகய தந

 கவதததகத தகநளதததத,         ததநழதலநளதகளத மநத அனதநபமத தகநணதடவரநக இரநதத அவசனஷத கமநரத சதவத
     எனதற மனதத வள அததகநரதகய எரததததகத தகநனதறவதடதட,    பழதகய ததநழதலநளதகளதனத மநத சபநடதடத. 

148      ததநழதலநளரதகளத மநத தகநகலகதகறதறமத சமதததபதபடதட சதகறகவகதகபதபடதடனரத.  2300  ததநழதலநளரதகளத
   நதரநததரமநக பணத நநகதகமத தசயதயபதபடதடனரத.      சதகற கதகபதபடதட ததநழதலநளதகளகதக 4  ஆணதடகளகதகமத

சமலநக   அவரதகளகதக பதகண மறகதகபதபடதடத.      நநனதக ஆணதட வதசநரகணகதகபத பதனதனரத ததநழதறதசஙதக
நதரதவநகதகளத 13  சபகர தகநகலயநளதகளநகவமத,  18  சபகர கலவரகதகநரரதகளநகவமத கரதகநனத கறதறவதயலத
நநததமனதறமத அறதவததததளதளத.

இநதத வழகதகதனத ஒவததவநர அகசகவயமத சபநலநசமத,   கநரதபதபசரடதடகளமத கடதடநக நடதததத இரகதகதனதறன.
இநதத வழகதகக நடதததவதறதகநக அரதயநனந மநநதல அரச பல  சகநடககள  தசலவழததததளதளத.  தநரதபதப
வழஙதகபடதட மநரதசத 10-  கதக மனதனதநகசவ மசனசரத-  கரதகநனத ததநழதறதபதரநநதததயததததலத
பலதலநயதரகதகணகதகநன ஆயதபதசபநலநசநரத எஸத.பத ஒரவரத தகலகமயதலத  கவதகதகபதபடதடளதளனரத.
'அகமததமகற'யதலத எததரதபதப ததரதவதபதபதகட அஙதக தகட தசயதயபதபடதடளதளத.  ததநழதலநளரத தகலவரதகளத
தநறதறதயதலத தபதபநகதகதகய கவததத  பகதரஙதகமநக மதரடதடகதறநரத,  எஸத.பத.   இததநனத  அரச  எநதததரமத கறமத
நடநதகலயதனத  இலடதசணமத.

ஜனநநயகததததனத தணதகளதலத ஒனதறநன நநதததததகறயநனத சதகற கவகதகபதபடதடரநதத 148
ததநழதலநளரதகளகதக பதகண வழஙதக மறததத நநளத மதலத,  சடதடமத -  நநதத எனதபததலதலநமத மகதககள
ஒடகதகவதறதகதததநனத எனதபகத படதடவரததததனமநகதகதகத கநடதடயத. 4 ஆணதட சதகறகதகபத பதனதனரத 117 சபகர
கறதறமறதறவரதகளத  எனதற  வதடவதததததரகதகமத   நநதததததகற    நதரபரநததககளதத தணதடததததரகதகமத மநரதத

        நதரதவநகதததகதகமத அதறதக அடயநளத சவகல தசயதத சபநலநசகதகமத எனதன தணதடகன வழஙதகதயதரகதகதறத?

2012  வனதமகற   மநரதத  நதரதவநகமமத,  அரதயநனந அரசமத ததடதடமதடதட அரஙதசகறதறதய  சததசய எனதபத
வதசநரகணயதனத ஒவததவநர கடதடததததலமத அமதபலமநனத. அபதசபநததலதலநமத நநததமனதறமத எனதன தசயததத?
ககறநததபடதசமத   ஜநமநனத கடகத தகநடகதகவதலதகல.  சபநலநச  தகநணதட  வநதத  சநடதசதயஙதகளத  மநரதத
ஆகலயதனத கநணதடரநகதடத மதலநளதகளத ஸதபநனதசரத தசயதத சநடதசதகளத எனதபத நநததமனதறததததசலசய சநததத
சதரததததத.   அகததயலதலநமத நநததபததகளத கணதடதகநளதளநமலத வதடதடவதடதட மரதமமத எனதன?  சதகறயதலத
இரபதபவரதகளத ததநழதலநளரதகளத தநசன எனதகதற அலடதசதயமந ?  ஜபதபநனத மதலநளதயதனத இலநபசவடதகடகதக
 பநததபதப வநததவதடகதகடநத எனதகதற பகதபதபந?  ததநழதலநளத வரதகதகமத நநதததததகற மநத நமதபதகதகக கவகதக
எனதன மகநநதததரமத இரகதகதறத?

அரசமத,        மதலநளதகளமத மநரதத ததநழதலநளரதகளத சபநரநடதடததகத தவறமசன கலத அலதலத சவற
  சலகககதகநன சபநரநடதடமநகபத பநரதகதகவதலதகல.     அநதநதய மலதனதததகதக எததரநன சபநரநடதடமநகசவ இநதத



 சபநரநடதடததகத பநரததததனரத.        இகத அனமதததததநலத தமநததத அநதநதய மலதனதததகதகமத ஆபததத எனதற
அஞதசதனநரதகளத.     இதனத வதகளவதநனத இதததகண தகநடரமநன தணதடகன. 

2012        சமதபவததததனதசபநத மநரதத சசகதயதனத தகநடஙதசகநனதகமயமத சரணதடலமத நநட மழவதமத
 அமதபலமநகதயதரநதத சழதநதகலயதலத,      அனதற கஜரநததததனத மதலகமசதசரநக இரநதத சமநட,  ஜபதபநனகதக

ஓடனநரத.        சசகத அததபகர சநதததததத மநசனசரதலத ததநழதலநளரதகளத எததரதகதகதறநரதகளத எனதற
கவகலபதபடநதநரதகளத,     கஜரநததததலத உஙதகளத ஆகலகயதத ததநடஙதகஙதகளத.   சபநரநடதடசமந பதரசதசதகனசயந

        இலதலநமலத நநனத பநரததததகத தகநளதகதசறனத எனதற தவடதகஙததகடதட மகறயதலத இநதததயதத ததநழதலநளத
     வரதகதகததகதகத கநடதடகததகநடதததவரததநனத இனதற நமத நநடதடனத பதரதமரத.   அவரத கடதசததநனத அரதயநனநகவயமத

ஆளதகதறத. 

       நநனததநனத கணதட கவததசதனத எனதற ஒபதபதலத வநகதகமலமத தகநடததத ஆரத.எஸத.   எஸத அகமபதகபசத சசரதநதத
    அசநமநனநததநகவ சநடதசதயமதலதகல எனதற வதடவதகதகமத நநதததததகற,    தசடதபத தசயதயபதபடதட சநடதசதகளதனத

    அடபதபகடயதலத ததநழதலநளதகளகதக ஆயளத தணதடகன வதததகதகதறத.   மதலநளதகளகதக ஆதரவநகதத
  ததநழதலநளரத சடதடஙதகளத ததரதததபதபடமத,       நநசட கரதகநனநக மநறதறபதபடமத எனதற நமதபதகதககயதலத சமநடயதனத உ.பத

   தவறதறதகய தகநணதடநடகதறத கநரதபதபசரடத மதலநளதவரதகதகமத.  

 எனதன தசயதயபதசபநகதறத,   ததநழதலநளத வரதகதகமத?     மநரதத ததநழதலநளதகளத தஙதகளகதகநக மடதடமத
சபநரநடவதலதகல,      இநதததயதத ததநழதலநளதகளத அகனவரதனத உரதகமகதகநகவமத சபநரநடயதரகதகதறநரதகளத.  இநதத

    அநநததகய நநமத சவடகதகக பநரதகதக கடநத.  –   கரதகநனத மசனசரத ததநழதறதபதரநநதததயததததலத இலடதசகதகணகதகநன
  ததநழதலநளரதகளத சபநரநடதடகதகளததததலத நதறதகதறநரதகளத. 

         வடகதசக கரதகநனத எழபதபமத சபநரதகதகரகல ததறதசக இநதததயநவதனத தடடதரநயதடத எனதற கநரதபதபசரடத உலகமத
   தகநணதடநடமத தமதழகமத எதததரநலதகதக சவணதடமத.      தமரதனந சபநரநடதடததததனத வநயதலநக பநரததய ஜனதந

   அரகச நடஙதகசத தசயதத தமதழகமத,       இனததனநர மகற தனத சபநரதகதகணததகத கநடதட சவணதடமத.

 பரடதசதகர வநழததததகதகளடனத, 

                                                சதநழகமயளதள, 

                                                 (சப.தஙதகரநச)

                                               தபநதசததசயலநளரத


