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வண�க�வண�க�வண�க�வண�க� 
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மாநில�மாநில�மாநில�மாநில� ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக� 

வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�-மல�விழிமல�விழிமல�விழிமல�விழி 

ேததிேததிேததிேததி 22.09.2020                  ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�-மாமாமாமாைலைலைலைல 6.10 மணிமணிமணிமணி 

 

தைல���தைல���தைல���தைல��� ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக� 

 

�திய�திய�திய�திய ேதசியேதசியேதசியேதசிய க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக, இ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவ ச�வேதசச�வேதசச�வேதசச�வேதச க�விக�விக�விக�வி                  

ைமயமாகைமயமாகைமயமாகைமயமாக மா!"�மா!"�மா!"�மா!"� எ$"எ$"எ$"எ$" பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம� தி%தி%தி%தி%. நேர திரேமா
நேர திரேமா
நேர திரேமா
நேர திரேமா
                           

ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�.  

 

அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய� ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க� தி%&ததி%&ததி%&ததி%&த மேசாதாமேசாதாமேசாதாமேசாதா-2020, மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி� 

நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�.  

 

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி -னிய$-னிய$-னிய$-னிய$ பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�, �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக 493 ேப%�/ேப%�/ேப%�/ேப%�/                          

ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா ெதா!"ெதா!"ெதா!"ெதா!" இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப� உ"திஉ"திஉ"திஉ"தி ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�.  

 

���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�, 8 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� வ/��வ/��வ/��வ/�� தனி&தனி&தனி&தனி& ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க�, ெபா�&ெபா�&ெபா�&ெபா�&                      

ேத�2�கானேத�2�கானேத�2�கானேத�2�கான அ3மதி�அ3மதி�அ3மதி�அ3மதி� சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட� பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க� ெச��ெச��ெச��ெச�� ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� 

எ$எ$எ$எ$"""" ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி-க�வி&க�வி&க�வி&க�வி& �ைற�ைற�ைற�ைற அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�.  

••••••••••••••••••••••••• 

 �திய�திய�திய�திய ேதசியேதசியேதசியேதசிய க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக, இ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவ ச�வேதசச�வேதசச�வேதசச�வேதச க�விக�விக�விக�வி 

ைமயமாகைமயமாகைமயமாகைமயமாக மா!"�மா!"�மா!"�மா!"� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� நா)
�நா)
�நா)
�நா)
� ப�ேவ"ப�ேவ"ப�ேவ"ப�ேவ" �திய�திய�திய�திய க�வி�கானக�வி�கானக�வி�கானக�வி�கான 

வா���கைளவா���கைளவா���கைளவா���கைள உ%வா�/�உ%வா�/�உ%வா�/�உ%வா�/� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�, பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம� தி%தி%தி%தி%. நேர திரநேர திரநேர திரநேர திர ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
 

ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�. 



 க2ஹா&திக2ஹா&திக2ஹா&திக2ஹா&தி ஐஐ
யி$ஐஐ
யி$ஐஐ
யி$ஐஐ
யி$ ப)டமளி��ப)டமளி��ப)டமளி��ப)டமளி�� விழாவி�விழாவி�விழாவி�விழாவி�, காெணாளிகாெணாளிகாெணாளிகாெணாளி கா)சிகா)சிகா)சிகா)சி 

7ல�7ல�7ல�7ல� உைரயா!றியஉைரயா!றியஉைரயா!றியஉைரயா!றிய பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�, எதி�வ%�எதி�வ%�எதி�வ%�எதி�வ%� நா)களி�நா)களி�நா)களி�நா)களி�, இைளஞ�களி$இைளஞ�களி$இைளஞ�களி$இைளஞ�களி$ 

எ	ணஎ	ணஎ	ணஎ	ண ஓ)ட&தி!/ஓ)ட&தி!/ஓ)ட&தி!/ஓ)ட&தி!/, வ
வ�வ
வ�வ
வ�வ
வ� ெகா1�/�ெகா1�/�ெகா1�/�ெகா1�/� கன2கன2கன2கன2, நனவா/�நனவா/�நனவா/�நனவா/� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� 

க�விைய:�க�விைய:�க�விைய:�க�விைய:�, ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி� ;)ப&ைத:�;)ப&ைத:�;)ப&ைத:�;)ப&ைத:� இைண�பைதஇைண�பைதஇைண�பைதஇைண�பைத இல�காக�இல�காக�இல�காக�இல�காக� 

ெகா	1ெகா	1ெகா	1ெகா	1, ேதசியேதசியேதசியேதசிய க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1 உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�  

ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�.  

 ேதசியேதசியேதசியேதசிய க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ கீ<கீ<கீ<கீ<, ேதசியேதசியேதசியேதசிய ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி� ;)ப;)ப;)ப;)ப க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� 

ேபரைவேபரைவேபரைவேபரைவ உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1உ%வா�க�ப)1 உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�உ�ளதாக2�, �திய�திய�திய�திய ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ெகா�ைகயி$ கீ<கீ<கீ<கீ<, 

ஆ�2�ஆ�2�ஆ�2�ஆ�2� ப
��க=�/ப
��க=�/ப
��க=�/ப
��க=�/ அதிகமானஅதிகமானஅதிகமானஅதிகமான வா���க�வா���க�வா���க�வா���க� இ%�பேதா1இ%�பேதா1இ%�பேதா1இ%�பேதா1, அத!/&அத!/&அத!/&அத!/& 

ேதைவயானேதைவயானேதைவயானேதைவயான நிதிநிதிநிதிநிதி உதவி:�உதவி:�உதவி:�உதவி:� அளி�க�ப1�அளி�க�ப1�அளி�க�ப1�அளி�க�ப1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம� ேமா
ேமா
ேமா
ேமா
 

உ"தியளி&தா�உ"தியளி&தா�உ"தியளி&தா�உ"தியளி&தா�. 

••••••••••••••••••••••••• 

 அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய� ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க� தி%&ததி%&ததி%&ததி%&த மேசாதாமேசாதாமேசாதாமேசாதா 2020, 

மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி�மாநில*களைவயி� நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற� ப)ட�ப)ட�ப)ட�ப)ட�. இத$இத$இத$இத$ 7ல�7ல�7ல�7ல�, ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�                   

ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� ப>ச�ப>ச�ப>ச�ப>ச� ேபா$றேபா$றேபா$றேபா$ற அசாதாரணஅசாதாரணஅசாதாரணஅசாதாரண கால*களி�கால*களி�கால*களி�கால*களி�, ஒ%சிலஒ%சிலஒ%சிலஒ%சில 

அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய� ெபா%)களி$ெபா%)களி$ெபா%)களி$ெபா%)களி$ விநிேயாக&ைதவிநிேயாக&ைதவிநிேயாக&ைதவிநிேயாக&ைத ஒ@*/ப1&தஒ@*/ப1&தஒ@*/ப1&தஒ@*/ப1&த, ம&தியம&தியம&தியம&திய 

அரA�/அரA�/அரA�/அரA�/ அதிகார�அதிகார�அதிகார�அதிகார� வழ*கவழ*கவழ*கவழ*க வழிவழிவழிவழி வைகவைகவைகவைக ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�. இ தஇ தஇ தஇ த   

ஆ	1ஆ	1ஆ	1ஆ	1 ஜு$ஜு$ஜு$ஜு$ மாத�மாத�மாத�மாத� அறிDக�ப1&த�ப)டஅறிDக�ப1&த�ப)டஅறிDக�ப1&த�ப)டஅறிDக�ப1&த�ப)ட, அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�  



ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க� தி%&ததி%&ததி%&ததி%&த விதிவிதிவிதிவிதி 2020-�/�/�/�/ பதிலாகபதிலாகபதிலாகபதிலாக, இ தஇ தஇ தஇ த �திய�திய�திய�திய மேசாதாமேசாதாமேசாதாமேசாதா 

நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற�நிைறேவ!ற�  ப)1�ள�ப)1�ள�ப)1�ள�ப)1�ள�.   

மேசாதாவி$மேசாதாவி$மேசாதாவி$மேசாதாவி$ மீதானமீதானமீதானமீதான விவாத&தி$விவாத&தி$விவாத&தி$விவாத&தி$ ேபா�ேபா�ேபா�ேபா� ேபசியேபசியேபசியேபசிய, ;க�ேவா�;க�ேவா�;க�ேவா�;க�ேவா� 

விவகார*க�விவகார*க�விவகார*க�விவகார*க� ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� உண2&உண2&உண2&உண2& �ைற�ைற�ைற�ைற அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச� தி%தி%தி%தி%. த$ேவத$ேவத$ேவத$ேவ ராEராEராEராE 

சாஹி�சாஹி�சாஹி�சாஹி� தாதாதாதாதாதாதாதா ராEராEராEராE, இ தஇ தஇ தஇ த மேசாதாமேசாதாமேசாதாமேசாதா 7ல�7ல�7ல�7ல� விவசாயிக�விவசாயிக�விவசாயிக�விவசாயிக�, த*கள�த*கள�த*கள�த*கள� 

உ!ப&தி�உ!ப&தி�உ!ப&தி�உ!ப&தி� ெபா%)கைளெபா%)கைளெபா%)கைளெபா%)கைள, த*கள�த*கள�த*கள�த*கள� வி%�ப&தி!/வி%�ப&தி!/வி%�ப&தி!/வி%�ப&தி!/ ஏ!பஏ!பஏ!பஏ!ப 

ச ைத�ப1&தலா�ச ைத�ப1&தலா�ச ைத�ப1&தலா�ச ைத�ப1&தலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� இத$இத$இத$இத$ 7ல�7ல�7ல�7ல�, த)1�பா1த)1�பா1த)1�பா1த)1�பா1 ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� 

விநிேயாக&தி!/விநிேயாக&தி!/விநிேயாக&தி!/விநிேயாக&தி!/ இைடேயஇைடேயஇைடேயஇைடேய சமநிைலசமநிைலசமநிைலசமநிைல ஏ!ப1&தஏ!ப1&தஏ!ப1&தஏ!ப1&த D
:�D
:�D
:�D
:� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� 

Gறினா�Gறினா�Gறினா�Gறினா�.  

•••••••••••••••••••••••• 

 ெபாியெபாியெபாியெபாிய அளவிலானஅளவிலானஅளவிலானஅளவிலான ஒ!ைறஒ!ைறஒ!ைறஒ!ைற ெகா��ெகா��ெகா��ெகா�� கா	டாமி%க*க=�/கா	டாமி%க*க=�/கா	டாமி%க*க=�/கா	டாமி%க*க=�/ 

இ தியாஇ தியாஇ தியாஇ தியா �கHடமாக�கHடமாக�கHடமாக�கHடமாக விள*/வதாகவிள*/வதாகவிள*/வதாகவிள*/வதாக ம&தியம&தியம&தியம&திய A!"�Iழ�A!"�Iழ�A!"�Iழ�A!"�Iழ� �ைற�ைற�ைற�ைற 

அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச� தி%தி%தி%தி%. பிரகாJபிரகாJபிரகாJபிரகாJ ஜவேடக�ஜவேடக�ஜவேடக�ஜவேடக� Gறி:�ளா�Gறி:�ளா�Gறி:�ளா�Gறி:�ளா�.  

 உலகஉலகஉலகஉலக கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க� தின&ைததின&ைததின&ைததின&ைத ஒ)
ஒ)
ஒ)
ஒ)
, அவ�அவ�அவ�அவ� ெவளியி)1�ளெவளியி)1�ளெவளியி)1�ளெவளியி)1�ள 

ெச�தியி�ெச�தியி�ெச�தியி�ெச�தியி�, அKஸா�அKஸா�அKஸா�அKஸா�, ேம!/வ*க�ேம!/வ*க�ேம!/வ*க�ேம!/வ*க�, உ&திரபிரேதச�உ&திரபிரேதச�உ&திரபிரேதச�உ&திரபிரேதச� ஆகியஆகியஆகியஆகிய 

மாநில*களி�மாநில*களி�மாநில*களி�மாநில*களி�, Aமா�Aமா�Aமா�Aமா� 7வாயிர�7வாயிர�7வாயிர�7வாயிர� கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க�கா	டாமி%க*க� இ%�பதாகஇ%�பதாகஇ%�பதாகஇ%�பதாக 

/றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�.  

 கா	டாமி%க*கைள�கா	டாமி%க*கைள�கா	டாமி%க*கைள�கா	டாமி%க*கைள� பா�கா�கபா�கா�கபா�கா�கபா�கா�க, A!"�Iழ�A!"�Iழ�A!"�Iழ�A!"�Iழ� அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�, 

ேதசியேதசியேதசியேதசிய பா�கா��பா�கா��பா�கா��பா�கா�� வி-க*கைளவி-க*கைளவி-க*கைளவி-க*கைள அைம&��ளதாக2�அைம&��ளதாக2�அைம&��ளதாக2�அைம&��ளதாக2�, அ தஅ தஅ தஅ த                 

வைகயி�வைகயி�வைகயி�வைகயி�, பA���பA���பA���பA��� வள���வள���வள���வள��� நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக�நடவ
�ைகக� 7ல�7ல�7ல�7ல�, ப%வநிைலப%வநிைலப%வநிைலப%வநிைல 



மா!ற&தா�மா!ற&தா�மா!ற&தா�மா!ற&தா� ஏ!ப1�ஏ!ப1�ஏ!ப1�ஏ!ப1�, தீயதீயதீயதீய விைள2கைள&விைள2கைள&விைள2கைள&விைள2கைள& த1�கத1�கத1�கத1�க D
:�D
:�D
:�D
:� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�                  

அவ�அவ�அவ�அவ� A)
�A)
�A)
�A)
� கா)
:�ளா�கா)
:�ளா�கா)
:�ளா�கா)
:�ளா�.  

••••••••••••••••••••• 

 நவ�நவ�நவ�நவ�ப�ப�ப�ப� ஒ$றா�ஒ$றா�ஒ$றா�ஒ$றா� ேததிேததிேததிேததி Dத�Dத�Dத�Dத�, Dதலா	1Dதலா	1Dதலா	1Dதலா	1 மாணவ�க=�கானமாணவ�க=�கானமாணவ�க=�கானமாணவ�க=�கான 

க�Mாிக�Mாிக�Mாிக�Mாி வ/��கைள&வ/��கைள&வ/��கைள&வ/��கைள& �வ�கலா��வ�கலா��வ�கலா��வ�கலா� எ$"எ$"எ$"எ$" ம&தியம&தியம&தியம&திய க�விக�விக�விக�வி அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�                   

தி%தி%தி%தி%. ரேமJரேமJரேமJரேமJ ெபா�ாியா�ெபா�ாியா�ெபா�ாியா�ெபா�ாியா� ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�. ேமN�ேமN�ேமN�ேமN�, வ/��க�வ/��க�வ/��க�வ/��க� 

ெதாட�வ�ெதாட�வ�ெதாட�வ�ெதாட�வ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, அ)டவைணஅ)டவைணஅ)டவைணஅ)டவைண ஒ$ைற:�ஒ$ைற:�ஒ$ைற:�ஒ$ைற:� அவ�அவ�அவ�அவ�                 

ெவளியி)1�ளா�ெவளியி)1�ளா�ெவளியி)1�ளா�ெவளியி)1�ளா�. அத$ப
அத$ப
அத$ப
அத$ப
, அ�ேடாப�அ�ேடாப�அ�ேடாப�அ�ேடாப� 30 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததி�/�ேததி�/�ேததி�/�ேததி�/� மாணவ�மாணவ�மாணவ�மாணவ� 

ேச��ைகையேச��ைகையேச��ைகையேச��ைகைய D
&�D
&�D
&�D
&�, நவ�ப�நவ�ப�நவ�ப�நவ�ப� ஒ$றா�ஒ$றா�ஒ$றா�ஒ$றா� ேததிேததிேததிேததி Dத�Dத�Dத�Dத� வ/��கைள&வ/��கைள&வ/��கைள&வ/��கைள& 

�வ�கலா��வ�கலா��வ�கலா��வ�கலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�, Dத�Dத�Dத�Dத� ப%வ&ேத�ைவப%வ&ேத�ைவப%வ&ேத�ைவப%வ&ேத�ைவ, மா��மா��மா��மா�� 8 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி Dத�Dத�Dத�Dத�                   

26 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி வைரவைரவைரவைர நட&திநட&திநட&திநட&தி, மா��மா��மா��மா�� 27 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி Dத�Dத�Dத�Dத� ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர� 4 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி 

வைரவைரவைரவைர, வி1Dைறவி1Dைறவி1Dைறவி1Dைற அளி�கலா�அளி�கலா�அளி�கலா�அளி�கலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�, அ)டவைணயி�அ)டவைணயி�அ)டவைணயி�அ)டவைணயி� 

ெதாிவி�க�ப)1ெதாிவி�க�ப)1ெதாிவி�க�ப)1ெதாிவி�க�ப)1 உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�. 

 ேமN�ேமN�ேமN�ேமN�, 2 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ப%வப%வப%வப%வ வ/��கைளவ/��கைளவ/��கைளவ/��கைள, ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர� 4 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி �வ�வ�வ�வ����கிகிகிகி, 

ஆகK)ஆகK)ஆகK)ஆகK) 9 Dத�Dத�Dத�Dத� 21 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி வைரவைரவைரவைர, ேத�2ேத�2ேத�2ேத�2 நட&தலா�நட&தலா�நட&தலா�நட&தலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�, ஆகK)ஆகK)ஆகK)ஆகK) 

22 Dத�Dத�Dத�Dத� 29 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி வைரவைரவைரவைர, வி1Dைறவி1Dைறவி1Dைறவி1Dைற அளி�கலா�அளி�கலா�அளி�கலா�அளி�கலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� 

ெதாிவி�க�ப)1�ள�ெதாிவி�க�ப)1�ள�ெதாிவி�க�ப)1�ள�ெதாிவி�க�ப)1�ள�.  

••••••••••••••••••••••• 



���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி -னிய$-னிய$-னிய$-னிய$ பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�, �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக, 493 ேப%�/ேப%�/ேப%�/ேப%�/ ெகாரானாெகாரானாெகாரானாெகாரானா 

ைவரKைவரKைவரKைவரK ெதா!"ெதா!"ெதா!"ெதா!" இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப�, உ"திஉ"திஉ"திஉ"தி ெச�ய�ப)1�ளதாகெச�ய�ப)1�ளதாகெச�ய�ப)1�ளதாகெச�ய�ப)1�ளதாக Aகாதார&�ைறAகாதார&�ைறAகாதார&�ைறAகாதார&�ைற 

ெதாிவி&��ள�ெதாிவி&��ள�ெதாிவி&��ள�ெதாிவி&��ள�. இவ�களி�இவ�களி�இவ�களி�இவ�களி� ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி� 407 ேப%�ேப%�ேப%�ேப%�, காைர�காH�காைர�காH�காைர�காH�காைர�காH�  

53 ேப%�ேப%�ேப%�ேப%�, ஏனா�ஏனா�ஏனா�ஏனா� ப/தியி�ப/தியி�ப/தியி�ப/தியி� 29 ேப%�ேப%�ேப%�ேப%�, மாேஹவி�மாேஹவி�மாேஹவி�மாேஹவி� 4 ேப%�ேப%�ேப%�ேப%� 

பாதி�க�ப)1�ளன�பாதி�க�ப)1�ளன�பாதி�க�ப)1�ளன�பாதி�க�ப)1�ளன�.   

இ ேநா�இ ேநா�இ ேநா�இ ேநா� ெதா!"ெதா!"ெதா!"ெதா!" காரணமாககாரணமாககாரணமாககாரணமாக, ���ேசாிைய���ேசாிைய���ேசாிைய���ேசாிைய ேச� தேச� தேச� தேச� த 5 ேப%�ேப%�ேப%�ேப%�   

ஏனா�ஏனா�ஏனா�ஏனா� ப/திையப/திையப/திையப/திைய ேச� தேச� தேச� தேச� த ஒ%வ%�ஒ%வ%�ஒ%வ%�ஒ%வ%� உயிாிழ ��ளன�உயிாிழ ��ளன�உயிாிழ ��ளன�உயிாிழ ��ளன�.  

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி, காைர�கா�காைர�கா�காைர�கா�காைர�கா�, ஏனா�ஏனா�ஏனா�ஏனா� ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� மாேஹமாேஹமாேஹமாேஹ ப/திகளி�ப/திகளி�ப/திகளி�ப/திகளி�, 

இ�வைரஇ�வைரஇ�வைரஇ�வைர ெச�ய�ப)டெச�ய�ப)டெச�ய�ப)டெச�ய�ப)ட பாிேசாதைனகளி$பாிேசாதைனகளி$பாிேசாதைனகளி$பாிேசாதைனகளி$ எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக, 1 ல)ச&�ல)ச&�ல)ச&�ல)ச&�                  

43 ஆயிர&�ஆயிர&�ஆயிர&�ஆயிர&� 901 ஆகஆகஆகஆக உ�ள�உ�ள�உ�ள�உ�ள�.  இ�இ�இ�இ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&� Aகாதார&Aகாதார&Aகாதார&Aகாதார& �ைற�ைற�ைற�ைற அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச� 

தி%தி%தி%தி%. ம�லா
ம�லா
ம�லா
ம�லா
 கி%Jணாகி%Jணாகி%Jணாகி%Jணா ராEராEராEராE ேபAைகயி�ேபAைகயி�ேபAைகயி�ேபAைகயி�,  

(வா�Kவா�Kவா�Kவா�K) 

•••••••••••••••••••••••••••• 

 ெச$ைனெச$ைனெச$ைனெச$ைன, �ைறDக�ைறDக�ைறDக�ைறDக அற�க)டைள�/�அற�க)டைள�/�அற�க)டைள�/�அற�க)டைள�/�, ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி அரA�/�அரA�/�அரA�/�அரA�/� 

இைடேயஇைடேயஇைடேயஇைடேய, கட தகட தகட தகட த 2017 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ஆ	1ஆ	1ஆ	1ஆ	1, மா��மா��மா��மா�� 15 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிய$"ேததிய$"ேததிய$"ேததிய$",   

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி �ைறDக&ைத�ைறDக&ைத�ைறDக&ைத�ைறDக&ைத ேம�ப1&�வத!கானேம�ப1&�வத!கானேம�ப1&�வத!கானேம�ப1&�வத!கான, �ாி �ண�2�ாி �ண�2�ாி �ண�2�ாி �ண�2 ஒ�ப த�ஒ�ப த�ஒ�ப த�ஒ�ப த� 

ைகெய@&தாகிைகெய@&தாகிைகெய@&தாகிைகெய@&தாகி உ�ளதாகஉ�ளதாகஉ�ளதாகஉ�ளதாக, ம&தியம&தியம&தியம&திய க�ப�க�ப�க�ப�க�ப� ேபா�/வர&�ேபா�/வர&�ேபா�/வர&�ேபா�/வர&� �ைற�ைற�ைற�ைற 

அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச� தி%தி%தி%தி%. ம$A�ம$A�ம$A�ம$A� மா	ேடவியாமா	ேடவியாமா	ேடவியாமா	ேடவியா, நாடா=ம$ற&தி�நாடா=ம$ற&தி�நாடா=ம$ற&தி�நாடா=ம$ற&தி� 

ெதாிவிெதாிவிெதாிவிெதாிவி&��ளா�&��ளா�&��ளா�&��ளா�. 



 ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி நாடா=ம$றநாடா=ம$றநாடா=ம$றநாடா=ம$ற உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின� தி%தி%தி%தி%. ைவ&திH*க�ைவ&திH*க�ைவ&திH*க�ைவ&திH*க�,  

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி �ைறDக&ைத�ைறDக&ைத�ைறDக&ைத�ைறDக&ைத, ெச$ைனெச$ைனெச$ைனெச$ைன �ைறDக&தி$�ைறDக&தி$�ைறDக&தி$�ைறDக&தி$ �ைண�ைண�ைண�ைண 

�ைறDகமாக�ைறDகமாக�ைறDகமாக�ைறDகமாக மா!"வ�மா!"வ�மா!"வ�மா!"வ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&� எ@�பியஎ@�பியஎ@�பியஎ@�பிய ேக�வி�/ேக�வி�/ேக�வி�/ேக�வி�/,                                  

பதி�பதி�பதி�பதி� அளி&தஅளி&தஅளி&தஅளி&த அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச�அைம�ச� தி%தி%தி%தி%. மா	ேடவியாமா	ேடவியாமா	ேடவியாமா	ேடவியா, சாக�மாலாசாக�மாலாசாக�மாலாசாக�மாலா                     

தி)ட&தி$தி)ட&தி$தி)ட&தி$தி)ட&தி$ கீ<கீ<கீ<கீ<, ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி �ைறDக&தி��ைறDக&தி��ைறDக&தி��ைறDக&தி� O�வா%�O�வா%�O�வா%�O�வா%� பணிையபணிையபணிையபணிைய 

ேம!ெகா�ளேம!ெகா�ளேம!ெகா�ளேம!ெகா�ள, ம&தியம&தியம&தியம&திய க�ப�க�ப�க�ப�க�ப� ேபா�/வர&�ேபா�/வர&�ேபா�/வர&�ேபா�/வர&� அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�, 44 ேகா
ேகா
ேகா
ேகா
 

PபாையPபாையPபாையPபாைய ஒ��கி:�ளதாக2�ஒ��கி:�ளதாக2�ஒ��கி:�ளதாக2�ஒ��கி:�ளதாக2� ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�ெதாிவி&தா�. ேமN�ேமN�ேமN�ேமN�, O�வா%�O�வா%�O�வா%�O�வா%� 

பணி�கானபணி�கானபணி�கானபணி�கான ெட	ட�ெட	ட�ெட	ட�ெட	ட� ேகார�ப)1�ளதாக2�ேகார�ப)1�ளதாக2�ேகார�ப)1�ளதாக2�ேகார�ப)1�ளதாக2� அவ�அவ�அவ�அவ� ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�.  

••••••••••••••••••••••• 

 ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா அ�A"&த�அ�A"&த�அ�A"&த�அ�A"&த� அதிகமாகிஅதிகமாகிஅதிகமாகிஅதிகமாகி வ%�வ%�வ%�வ%� நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�, 

���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி� தனியா�தனியா�தனியா�தனியா� ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�, யாேர3�யாேர3�யாேர3�யாேர3� இற�கஇற�கஇற�கஇற�க 

ேநாி)டா�ேநாி)டா�ேநாி)டா�ேநாி)டா�, இற���கானஇற���கானஇற���கானஇற���கான காரண�காரண�காரண�காரண� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, ஆ�வறி�ைகஆ�வறி�ைகஆ�வறி�ைகஆ�வறி�ைக அளி�கஅளி�கஅளி�கஅளி�க 

ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"எ$"எ$"எ$" ெபா��ெபா��ெபா��ெபா�� கண�/�கண�/�கண�/�கண�/� /@&/@&/@&/@& தைலவ%�தைலவ%�தைலவ%�தைலவ%�, திDகதிDகதிDகதிDக  ச)டம$றச)டம$றச)டம$றச)டம$ற 

உ"�பின%மானஉ"�பின%மானஉ"�பின%மானஉ"�பின%மான தி%தி%தி%தி%. ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�. சிவாசிவாசிவாசிவா வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�.  

மதி�Q)1�மதி�Q)1�மதி�Q)1�மதி�Q)1� /@/@/@/@ ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� ெபா��ெபா��ெபா��ெபா�� கண�/�கண�/�கண�/�கண�/� /@�களி$/@�களி$/@�களி$/@�களி$ 

ஒ%*கிைண தஒ%*கிைண தஒ%*கிைண தஒ%*கிைண த ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன�ஆேலாசைன� G)ட�G)ட�G)ட�G)ட�, ச)ட�ேபரைவச)ட�ேபரைவச)ட�ேபரைவச)ட�ேபரைவ வளாக&தி�வளாக&தி�வளாக&தி�வளாக&தி�  

இ$"இ$"இ$"இ$" நைடெப!ற�நைடெப!ற�நைடெப!ற�நைடெப!ற�. இ�G)ட&தி�இ�G)ட&தி�இ�G)ட&தி�இ�G)ட&தி� ேபசியேபசியேபசியேபசிய தி%தி%தி%தி%. சிவாசிவாசிவாசிவா,    

ேநாயாளிகைளேநாயாளிகைளேநாயாளிகைளேநாயாளிகைள, அ3பவ�அ3பவ�அ3பவ�அ3பவ� வா� தவா� தவா� தவா� த ம%&�வ�கைள�ம%&�வ�கைள�ம%&�வ�கைள�ம%&�வ�கைள� ெகா	1ெகா	1ெகா	1ெகா	1 

பாிேசாதைனபாிேசாதைனபாிேசாதைனபாிேசாதைன ெச�யெச�யெச�யெச�ய ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� தனியா�தனியா�தனியா�தனியா� ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி� 



ேச��க�ப1�ேச��க�ப1�ேச��க�ப1�ேச��க�ப1� ேநாயாளிகளி$ேநாயாளிகளி$ேநாயாளிகளி$ேநாயாளிகளி$ நிலைமநிலைமநிலைமநிலைம /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, அரAஅரAஅரAஅரA க	காணி�கக	காணி�கக	காணி�கக	காணி�க 

ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�   எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அவ�அவ�அவ�அவ� வH:"&தினா�வH:"&தினா�வH:"&தினா�வH:"&தினா�.  

••••••••••••••• 

 ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி� அரA�அரA�அரA�அரA� ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�, ம%&�வ�ம%&�வ�ம%&�வ�ம%&�வ� ப
�பி�ப
�பி�ப
�பி�ப
�பி� 

ேச%வத!/ேச%வத!/ேச%வத!/ேச%வத!/ ஏ!பஏ!பஏ!பஏ!ப, இடஇடஇடஇட ஒ��கீ1ஒ��கீ1ஒ��கீ1ஒ��கீ1 அளி�கஅளி�கஅளி�கஅளி�க ச)ட�ச)ட�ச)ட�ச)ட� இய!றஇய!றஇய!றஇய!ற ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�  

எ$"எ$"எ$"எ$" D$னா�D$னா�D$னா�D$னா� நாடா=ம$றநாடா=ம$றநாடா=ம$றநாடா=ம$ற உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின� ேபராசிாிய�ேபராசிாிய�ேபராசிாிய�ேபராசிாிய� ராமதாKராமதாKராமதாKராமதாK 

வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�. ேமN�ேமN�ேமN�ேமN�, அரAஅரAஅரAஅரA ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� அரAஅரAஅரAஅரA உதவிஉதவிஉதவிஉதவி ெப"�ெப"�ெப"�ெப"� 

ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி� பிளKபிளKபிளKபிளK 2 வைரவைரவைரவைர ப
&தப
&தப
&தப
&த மாணவ�க=�/மாணவ�க=�/மாணவ�க=�/மாணவ�க=�/ இ தஇ தஇ தஇ த ஒ��கீ1ஒ��கீ1ஒ��கீ1ஒ��கீ1                      

வழ*கவழ*கவழ*கவழ*க ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அரA�அரA�அரA�அரA� ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�ப�ளிகளி�, நீ)நீ)நீ)நீ) ேத�2�/ேத�2�/ேத�2�/ேத�2�/                   

ஓரா	1ஓரா	1ஓரா	1ஓரா	1 பயி!சிபயி!சிபயி!சிபயி!சி அளி�/�அளி�/�அளி�/�அளி�/� Dைறைய:�Dைறைய:�Dைறைய:�Dைறைய:�, ெகா	1ெகா	1ெகா	1ெகா	1 வரவரவரவர ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� 

எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அவ�அவ�அவ�அவ� ேக)1�ேக)1�ேக)1�ேக)1� ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�. நீ)நீ)நீ)நீ) விவகார&தி�விவகார&தி�விவகார&தி�விவகார&தி�,  

Dதலைம�ச�Dதலைம�ச�Dதலைம�ச�Dதலைம�ச� தி%தி%தி%தி%. நாராயணசாமிநாராயணசாமிநாராயணசாமிநாராயணசாமி, ம�கைள:�ம�கைள:�ம�கைள:�ம�கைள:�, மாணமாணமாணமாணவ�கைள:�வ�கைள:�வ�கைள:�வ�கைள:�                  

திைசதிைசதிைசதிைச தி%��வைத&தி%��வைத&தி%��வைத&தி%��வைத& தவி��கதவி��கதவி��கதவி��க ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� ேக)1�ேக)1�ேக)1�ேக)1� 

ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�.  

••••••••••••••••••••••• 

 ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி, மணெவளிமணெவளிமணெவளிமணெவளி ெதா/திெதா/திெதா/திெதா/தி ச)டம$றச)டம$றச)டம$றச)டம$ற உ"�பின%�உ"�பின%�உ"�பின%�உ"�பின%�,                   

அரA�அரA�அரA�அரA� ெகாறடா2மானெகாறடா2மானெகாறடா2மானெகாறடா2மான தி%தி%தி%தி%. R.K.R. அன தராம3�/அன தராம3�/அன தராம3�/அன தராம3�/,                  

ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா ெதா!"ெதா!"ெதா!"ெதா!" உ"திஉ"திஉ"திஉ"தி ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�. இைதய1&�இைதய1&�இைதய1&�இைதய1&�                       

அவ�அவ�அவ�அவ� சிகி�ைச�காகசிகி�ைச�காகசிகி�ைச�காகசிகி�ைச�காக, ெச$ைனயி�ெச$ைனயி�ெச$ைனயி�ெச$ைனயி� உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள தனியா�தனியா�தனியா�தனியா�                   

ம%&�வமைனயி�ம%&�வமைனயி�ம%&�வமைனயி�ம%&�வமைனயி� அ3மதி�க�ப)1அ3மதி�க�ப)1அ3மதி�க�ப)1அ3மதி�க�ப)1 உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�உ�ளா�. அைம�ச�க�அைம�ச�க�அைம�ச�க�அைம�ச�க�                       



தி%தி%தி%தி%. க தசாமிக தசாமிக தசாமிக தசாமி, தி%தி%தி%தி%. கமலக	ண$கமலக	ண$கமலக	ண$கமலக	ண$, ச)டம$றச)டம$றச)டம$றச)டம$ற உ"�உ"�உ"�உ"�பின�க�பின�க�பின�க�பின�க�                      

தி%தி%தி%தி%. N.S.J. ெஜயபா�ெஜயபா�ெஜயபா�ெஜயபா�, தி%தி%தி%தி%. சிவாசிவாசிவாசிவா, தி%தி%தி%தி%. பாKக�பாKக�பாKக�பாKக� ஆகிேயா%�ஆகிேயா%�ஆகிேயா%�ஆகிேயா%� 

ெகாேரானாவா�ெகாேரானாவா�ெகாேரானாவா�ெகாேரானாவா� பாதி�க�ப)1பாதி�க�ப)1பாதி�க�ப)1பாதி�க�ப)1, த!ேபா�த!ேபா�த!ேபா�த!ேபா� RரணRரணRரணRரண /ணமைட தி%�ப�/ணமைட தி%�ப�/ணமைட தி%�ப�/ணமைட தி%�ப� 

/றி�பிட&த�க�/றி�பிட&த�க�/றி�பிட&த�க�/றி�பிட&த�க�.  

•••••••••••••••••••••••• 

���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�, 8-ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� வ/��வ/��வ/��வ/�� தனி&தனி&தனி&தனி& ேத�வ�க=�/ேத�வ�க=�/ேத�வ�க=�/ேத�வ�க=�/, வ%கிறவ%கிறவ%கிறவ%கிற              

29 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி, ெபா�&ெபா�&ெபா�&ெபா�& ேத�2ேத�2ேத�2ேத�2 ெதாட*கெதாட*கெதாட*கெதாட*க உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�நிைலயி�, அத!கானஅத!கானஅத!கானஅத!கான 

அ3மதிஅ3மதிஅ3மதிஅ3மதி சீ)ைடசீ)ைடசீ)ைடசீ)ைட, இைணயதள�இைணயதள�இைணயதள�இைணயதள� 7லமாக�7லமாக�7லமாக�7லமாக� பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க� ெச��ெச��ெச��ெச�� 

ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� எனஎனஎனஎன, ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி க�விக�விக�விக�வி இய�கக&தி$இய�கக&தி$இய�கக&தி$இய�கக&தி$ இைணஇைணஇைணஇைண இய�/ன�இய�/ன�இய�/ன�இய�/ன� 

டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட� ைம�ேக�ைம�ேக�ைம�ேக�ைம�ேக� ெப$ேனாெப$ேனாெப$ேனாெப$ேனா ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�. இ�இ�இ�இ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, அவ�அவ�அவ�அவ� 

ெவளியி)1�ளெவளியி)1�ளெவளியி)1�ளெவளியி)1�ள அறி�ைகயி�அறி�ைகயி�அறி�ைகயி�அறி�ைகயி�, தனி&தனி&தனி&தனி& ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க� www.dge.tn.gov.in  

எ$றஎ$றஎ$றஎ$ற இைணயதள�இைணயதள�இைணயதள�இைணயதள� வாயிலாகவாயிலாகவாயிலாகவாயிலாக,             அ3மதிஅ3மதிஅ3மதிஅ3மதி சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட� பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க� 

ெச��ெச��ெச��ெச�� ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� எனஎனஎனஎன&&&& ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�. இ�இ�இ�இ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, ேத�2ேத�2ேத�2ேத�2 எ@தஎ@தஎ@தஎ@த 

உ�ளவ�க=�/உ�ளவ�க=�/உ�ளவ�க=�/உ�ளவ�க=�/, தனி�ப)டதனி�ப)டதனி�ப)டதனி�ப)ட Dைறயி�Dைறயி�Dைறயி�Dைறயி� அறிவி��அறிவி��அறிவி��அறிவி�� எ�2�எ�2�எ�2�எ�2� 

அ3�ப�படா�அ3�ப�படா�அ3�ப�படா�அ3�ப�படா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�, அ தஅ தஅ தஅ த அறி�ைகயி�அறி�ைகயி�அறி�ைகயி�அறி�ைகயி� அவ�அவ�அவ�அவ� /றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�/றி�பி)1�ளா�.  

•••••••••••••••••• 

 ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�, ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா ெதா!றா�ெதா!றா�ெதா!றா�ெதா!றா� இற தவ�க�இற தவ�க�இற தவ�க�இற தவ�க�                         

/றி&�/றி&�/றி&�/றி&� விசாரைணவிசாரைணவிசாரைணவிசாரைண நட&திநட&திநட&திநட&தி வ%வதாகவ%வதாகவ%வதாகவ%வதாக, Aகாதார&Aகாதார&Aகாதார&Aகாதார& �ைற�ைற�ைற�ைற இய�/ந�இய�/ந�இய�/ந�இய�/ந� 

டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட� ேமாக$/மா�ேமாக$/மா�ேமாக$/மா�ேமாக$/மா� ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�. ேந!"ேந!"ேந!"ேந!"                         



ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா கா��சலா�கா��சலா�கா��சலா�கா��சலா�, 3 ெப	க�ெப	க�ெப	க�ெப	க� உ)படஉ)படஉ)படஉ)பட, 9 ேப�ேப�ேப�ேப� 

இற ��ளதாக2�இற ��ளதாக2�இற ��ளதாக2�இற ��ளதாக2�, அவ�களி�அவ�களி�அவ�களி�அவ�களி� 4 ேப�ேப�ேப�ேப� ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி� 

அ3மதி�க�ப)டஅ3மதி�க�ப)டஅ3மதி�க�ப)டஅ3மதி�க�ப)ட 24 மணிமணிமணிமணி ேநர&தி�ேநர&தி�ேநர&தி�ேநர&தி� மரணமைட ��ளதாக2�மரணமைட ��ளதாக2�மரணமைட ��ளதாக2�மரணமைட ��ளதாக2�,                  

இ�இ�இ�இ� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&� விசாாி&�விசாாி&�விசாாி&�விசாாி&� வ%வதாக2�வ%வதாக2�வ%வதாக2�வ%வதாக2�, அவ�அவ�அவ�அவ� ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�.  

 த!ேபா�த!ேபா�த!ேபா�த!ேபா�, S1S1S1S1 SடாகSடாகSடாகSடாக ம%&�வ�ம%&�வ�ம%&�வ�ம%&�வ� /@�க�/@�க�/@�க�/@�க� ெச$"ெச$"ெச$"ெச$",                   

ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப� /றி&�/றி&�/றி&�/றி&� விசாாி&�விசாாி&�விசாாி&�விசாாி&� வ%வதாக2�வ%வதாக2�வ%வதாக2�வ%வதாக2�, உாியஉாியஉாியஉாிய                

ேநர&தி�ேநர&தி�ேநர&தி�ேநர&தி� பாிேசாதைனபாிேசாதைனபாிேசாதைனபாிேசாதைன ேம!ெகா	டா�ேம!ெகா	டா�ேம!ெகா	டா�ேம!ெகா	டா�, உயிாிழ��கைள�உயிாிழ��கைள�உயிாிழ��கைள�உயிாிழ��கைள�                   

க)டாய�க)டாய�க)டாய�க)டாய� த1�கத1�கத1�கத1�க D
:�D
:�D
:�D
:� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� இத!/இத!/இத!/இத!/ ெபா�ம�க�ெபா�ம�க�ெபா�ம�க�ெபா�ம�க�                     

ஒ&�ைழ�கஒ&�ைழ�கஒ&�ைழ�கஒ&�ைழ�க ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அவ�அவ�அவ�அவ� ேக)1�ேக)1�ேக)1�ேக)1� ெகா	டா�ெகா	டா�ெகா	டா�ெகா	டா�.  

••••••••••••••••••• 

 ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி-கடM�கடM�கடM�கடM� சாைலயி�சாைலயி�சாைலயி�சாைலயி�, ெவ*கடA�பாெவ*கடA�பாெவ*கடA�பாெவ*கடA�பா ெர)
யா�ெர)
யா�ெர)
யா�ெர)
யா�  

சிைலயி�சிைலயி�சிைலயி�சிைலயி� இ% �இ% �இ% �இ% �, ரயி�ேவரயி�ேவரயி�ேவரயி�ேவ கிராசி*கிராசி*கிராசி*கிராசி* வைரவைரவைரவைர, இ%இ%இ%இ% ப/திகளிN�ப/திகளிN�ப/திகளிN�ப/திகளிN� 

ஆ�கிரமி��க�ஆ�கிரமி��க�ஆ�கிரமி��க�ஆ�கிரமி��க� அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1, ெச$ட�ெச$ட�ெச$ட�ெச$ட� மீ
ய$மீ
ய$மீ
ய$மீ
ய$ அைம�க�ப)டஅைம�க�ப)டஅைம�க�ப)டஅைம�க�ப)ட 

பணிகைளபணிகைளபணிகைளபணிகைள, மாவ)டமாவ)டமாவ)டமாவ)ட ஆ)சி&ஆ)சி&ஆ)சி&ஆ)சி& தைலவ�தைலவ�தைலவ�தைலவ� டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட� அ%	அ%	அ%	அ%	 பா�ைவயி)1பா�ைவயி)1பா�ைவயி)1பா�ைவயி)1, 

ம�க�ம�க�ம�க�ம�க� பய$பா)1�/பய$பா)1�/பய$பா)1�/பய$பா)1�/ வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�வழ*கினா�. இ�ப/தியி$இ�ப/தியி$இ�ப/தியி$இ�ப/தியி$ இ%�றD�இ%�றD�இ%�றD�இ%�றD� 

ஆ�கிரமி��க=�ஆ�கிரமி��க=�ஆ�கிரமி��க=�ஆ�கிரமி��க=�, சாைலயி$சாைலயி$சாைலயி$சாைலயி$ ந1ேவந1ேவந1ேவந1ேவ மி$மி$மி$மி$ க�ப*க=�க�ப*க=�க�ப*க=�க�ப*க=�  இ% ததா�இ% ததா�இ% ததா�இ% ததா�, 

அ
�க
அ
�க
அ
�க
அ
�க
 விப&��க�விப&��க�விப&��க�விப&��க� ஏ!ப1வதாகஏ!ப1வதாகஏ!ப1வதாகஏ!ப1வதாக �கா��கா��கா��கா� எ@ த�எ@ த�எ@ த�எ@ த�. இைதய1&�இைதய1&�இைதய1&�இைதய1&� 

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�கிரமி��க�கிரமி��க�கிரமி��க�கிரமி��க� அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1அக!ற�ப)1, த1��க=�/த1��க=�/த1��க=�/த1��க=�/ இைடேயஇைடேயஇைடேயஇைடேய மர*க=�மர*க=�மர*க=�மர*க=� 

நட�ப)டனநட�ப)டனநட�ப)டனநட�ப)டன.  



•••••••••••••••••••••••••• 

 அரA�அரA�அரA�அரA� க�Mாிகளி�க�Mாிகளி�க�Mாிகளி�க�Mாிகளி� G1தலாகG1தலாகG1தலாகG1தலாக 20 சதவிகித�சதவிகித�சதவிகித�சதவிகித� இட*க=�/இட*க=�/இட*க=�/இட*க=�/ 

மாணவ�கைளமாணவ�கைளமாணவ�கைளமாணவ�கைள ேச�&��ேச�&��ேச�&��ேச�&�� ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� எ$"எ$"எ$"எ$" அறிவி&தைத&அறிவி&தைத&அறிவி&தைத&அறிவி&தைத&  

ெதாட� �ெதாட� �ெதாட� �ெதாட� �, கடM�கடM�கடM�கடM� அரAஅரAஅரAஅரA கைல�கைல�கைல�கைல� க�Mாியி�க�Mாியி�க�Mாியி�க�Mாியி�, ெச�ட�ப�ெச�ட�ப�ெச�ட�ப�ெச�ட�ப�                           

24 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ேததிேததிேததிேததி, மாணவ�மாணவ�மாணவ�மாணவ� ேச��ைகேச��ைகேச��ைகேச��ைக நைடெபறநைடெபறநைடெபறநைடெபற உ�ளதாகஉ�ளதாகஉ�ளதாகஉ�ளதாக,                            

க�Mாிக�Mாிக�Mாிக�Mாி Dத�வ�Dத�வ�Dத�வ�Dத�வ� தி%மதிதி%மதிதி%மதிதி%மதி. உலகிஉலகிஉலகிஉலகி அறிவி&��ளா�அறிவி&��ளா�அறிவி&��ளா�அறிவி&��ளா�. அ$"அ$"அ$"அ$" காைலகாைலகாைலகாைல                     

9.30 மணி�/மணி�/மணி�/மணி�/ வி	ண�ப
வ�வி	ண�ப
வ�வி	ண�ப
வ�வி	ண�ப
வ�, உாியஉாியஉாியஉாிய சா$றித<க=ட$சா$றித<க=ட$சா$றித<க=ட$சா$றித<க=ட$                   

மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�மாணவ�க�, க�Mாி�/க�Mாி�/க�Mாி�/க�Mாி�/ வ �வ �வ �வ �, தரதரதரதர வாிைசவாிைசவாிைசவாிைச அ
�பைடயி�அ
�பைடயி�அ
�பைடயி�அ
�பைடயி� ேச��ைகேச��ைகேச��ைகேச��ைக 

ெப!"�ெப!"�ெப!"�ெப!"� ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அவ�அவ�அவ�அவ� ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�.  

கடM�கடM�கடM�கடM�, சித�பர�சித�பர�சித�பர�சித�பர�, கா)1ம$னா�கா)1ம$னா�கா)1ம$னா�கா)1ம$னா� ேகாவி�ேகாவி�ேகாவி�ேகாவி�, தி)ட�/
தி)ட�/
தி)ட�/
தி)ட�/
 ஆகியஆகியஆகியஆகிய 

ப/திகளி�ப/திகளி�ப/திகளி�ப/திகளி�, அரAஅரAஅரAஅரA கைலகைலகைலகைல ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� அறிவிய�அறிவிய�அறிவிய�அறிவிய� க�Mாிகளி�க�Mாிகளி�க�Mாிகளி�க�Mாிகளி� மாணவ�மாணவ�மாணவ�மாணவ� 

ேச��ைகேச��ைகேச��ைகேச��ைக நைடெப!"நைடெப!"நைடெப!"நைடெப!" வ%கிற�வ%கிற�வ%கிற�வ%கிற�.  

••••••••••••••••• 

 ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�, ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா ெதா!றி�ெதா!றி�ெதா!றி�ெதா!றி� இ% �இ% �இ% �இ% � வி1ப1ேவாைரவி1ப1ேவாைரவி1ப1ேவாைரவி1ப1ேவாைர, 

அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள�அவ�கள� /1�ப/1�ப/1�ப/1�ப உ"�பின�கேளஉ"�பின�கேளஉ"�பின�கேளஉ"�பின�கேள க	காணி�/�க	காணி�/�க	காணி�/�க	காணி�/� வைகயி�வைகயி�வைகயி�வைகயி�,    

உட�நலஉட�நலஉட�நலஉட�நல க	காணி��க	காணி��க	காணி��க	காணி�� DைறDைறDைறDைற ஒ$ைறஒ$ைறஒ$ைறஒ$ைற உ%வா�கஉ%வா�கஉ%வா�கஉ%வா�க ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�                        

எ$"எ$"எ$"எ$" அதிDகஅதிDகஅதிDகஅதிDக ச)டம$றச)டம$றச)டம$றச)டம$ற உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின�உ"�பின� தி%தி%தி%தி%. ைவயா�ாிைவயா�ாிைவயா�ாிைவயா�ாி மணிக	ட$மணிக	ட$மணிக	ட$மணிக	ட$ 

வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�வH:"&தி:�ளா�. 



 இ�இ�இ�இ� ெதாட�பாகெதாட�பாகெதாட�பாகெதாட�பாக, அவ�அவ�அவ�அவ� தைலைம�தைலைம�தைலைம�தைலைம� ெசயல�ெசயல�ெசயல�ெசயல� தி%தி%தி%தி%.                          

அKவினிஅKவினிஅKவினிஅKவினி /மா%�//மா%�//மா%�//மா%�/ எ@தி:�ளஎ@தி:�ளஎ@தி:�ளஎ@தி:�ள க
த&தி�க
த&தி�க
த&தி�க
த&தி�, ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி�ம%&�வமைனகளி� உயி�உயி�உயி�உயி� 

கா�/�கா�/�கா�/�கா�/� ம% �க�ம% �க�ம% �க�ம% �க�, ஆ�Tஜ$ஆ�Tஜ$ஆ�Tஜ$ஆ�Tஜ$ வசதிவசதிவசதிவசதி, ெவ	
ேல)ட�க�ெவ	
ேல)ட�க�ெவ	
ேல)ட�க�ெவ	
ேல)ட�க� ேதைவயானேதைவயானேதைவயானேதைவயான 

அள2அள2அள2அள2 இ%�பைதஇ%�பைதஇ%�பைதஇ%�பைத, அரAஅரAஅரAஅரA நி�வாக�நி�வாக�நி�வாக�நி�வாக� உ"தி�ப1&தஉ"தி�ப1&தஉ"தி�ப1&தஉ"தி�ப1&த ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"�,                  

காHயாககாHயாககாHயாககாHயாக உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள ப1�ைகக�ப1�ைகக�ப1�ைகக�ப1�ைகக� ம!"�ம!"�ம!"�ம!"� ேநாயாளிக=�/ேநாயாளிக=�/ேநாயாளிக=�/ேநாயாளிக=�/ அளி�க�ப1�அளி�க�ப1�அளி�க�ப1�அளி�க�ப1� 

சிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைசசிகி�ைச /றி&�/றி&�/றி&�/றி&�, ம%&�வமைனக�ம%&�வமைனக�ம%&�வமைனக�ம%&�வமைனக� நா�ேதா"�நா�ேதா"�நா�ேதா"�நா�ேதா"� அறிவி�கஅறிவி�கஅறிவி�கஅறிவி�க                  

ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1�ேவ	1� எ$"�எ$"�எ$"�எ$"� அவ�அவ�அவ�அவ� ேக)1�ேக)1�ேக)1�ேக)1� ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�ெகா	1�ளா�.  

••••••••••••• 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மீ	1�மீ	1�மீ	1�மீ	1� தைல���தைல���தைல���தைல��� ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக� 

 



�திய�திய�திய�திய ேதசியேதசியேதசியேதசிய க�வி�க�வி�க�வி�க�வி� ெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைகெகா�ைக, இ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவஇ தியாைவ ச�வேதசச�வேதசச�வேதசச�வேதச க�விக�விக�விக�வி                  

ைமயமாகைமயமாகைமயமாகைமயமாக மா!"�மா!"�மா!"�மா!"� எ$"எ$"எ$"எ$" பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம� தி%தி%தி%தி%. நேர திரேமா
நேர திரேமா
நேர திரேமா
நேர திரேமா
                           

ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�ெதாிவி&��ளா�.  

 

அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய�அ&தியாவசிய� ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க�ெபா%)க� தி%&ததி%&ததி%&ததி%&த மேசாதாமேசாதாமேசாதாமேசாதா-2020, மாநில*கமாநில*கமாநில*கமாநில*களைவயி�ளைவயி�ளைவயி�ளைவயி� 

நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�நிைறேவ!ற�ப)ட�.  

 

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி -னிய$-னிய$-னிய$-னிய$ பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�பிரேதச&தி�, �திதாக�திதாக�திதாக�திதாக 493 ேப%�/ேப%�/ேப%�/ேப%�/                          

ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா ெதா!"ெதா!"ெதா!"ெதா!" இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப�இ%�ப� உ"திஉ"திஉ"திஉ"தி ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�ெச�ய�ப)1�ள�.  

 

���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�, 8 ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� வ/��வ/��வ/��வ/�� தனி&தனி&தனி&தனி& ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க�ேத�வ�க�, ெபா�&ெபா�&ெபா�&ெபா�&                      

ேத�2�கானேத�2�கானேத�2�கானேத�2�கான அ3மதி�அ3மதி�அ3மதி�அ3மதி� சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட�சீ)ைட� பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க�பதிவிற�க� ெச��ெச��ெச��ெச�� ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா�ெகா�ளலா� 

எ$"எ$"எ$"எ$" ப�ளிப�ளிப�ளிப�ளி-க�வி&க�வி&க�வி&க�வி& �ைற�ைற�ைற�ைற அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�அறிவி&��ள�.  


