
வண�க�வண�க�வண�க�வண�க�    

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    இ	
யாஇ	
யாஇ	
யாஇ	
யா    ேர
ேயாேர
ேயாேர
ேயாேர
ேயா----���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    

மாநில�மாநில�மாநில�மாநில�    ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�ெச�திக�    

வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�வாசி�பவ�    நாராயணசாமிநாராயணசாமிநாராயணசாமிநாராயணசாமி    

ேததிேததிேததிேததி    2.3.2021                                                     2.3.2021                                                     2.3.2021                                                     2.3.2021                                                                             ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    மாைலமாைலமாைலமாைல    6 6 6 6 மணிமணிமணிமணி    

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

    

• உலகி  " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உலகி  " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உலகி  " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உலகி  " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா 

உ%ெவ)*� வ%வதாக பிரதம� உ%ெவ)*� வ%வதாக பிரதம� உ%ெவ)*� வ%வதாக பிரதம� உ%ெவ)*� வ%வதாக பிரதம� தி% நேர(திர ேமா
  தி% நேர(திர ேமா
  தி% நேர(திர ேமா
  தி% நேர(திர ேமா
  

+றி-�ளா�+றி-�ளா�+றி-�ளா�+றி-�ளா�....    

    

• ���ேசாியி� .*த ஐஏஎ���ேசாியி� .*த ஐஏஎ���ேசாியி� .*த ஐஏஎ���ேசாியி� .*த ஐஏஎ2 அதிகாாிக4�5 �திய ெபா6��கைள 2 அதிகாாிக4�5 �திய ெபா6��கைள 2 அதிகாாிக4�5 �திய ெபா6��கைள 2 அதிகாாிக4�5 �திய ெபா6��கைள 

வழ8கி வழ8கி வழ8கி வழ8கி �ைண�ைண�ைண�ைண    நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    டா�ட� தமிழிைச ச9(தரராஜ  டா�ட� தமிழிைச ச9(தரராஜ  டா�ட� தமிழிைச ச9(தரராஜ  டா�ட� தமிழிைச ச9(தரராஜ  

உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�....    

    

• அணஅணஅணஅண◌ை்ட மாநில8களி� ெகாேரானா ெப%(ெதா>6 அதிகாி*� ◌ை்ட மாநில8களி� ெகாேரானா ெப%(ெதா>6 அதிகாி*� ◌ை்ட மாநில8களி� ெகாேரானா ெப%(ெதா>6 அதிகாி*� ◌ை்ட மாநில8களி� ெகாேரானா ெப%(ெதா>6 அதிகாி*� 

வ%வதா� ���ேசாி ம�க� " ென�வ%வதா� ���ேசாி ம�க� " ென�வ%வதா� ���ேசாி ம�க� " ென�வ%வதா� ���ேசாி ம�க� " ென�சாி�ைக நடவ
�ைககைள சாி�ைக நடவ
�ைககைள சாி�ைக நடவ
�ைககைள சாி�ைக நடவ
�ைககைள 

ேம>ெகா�ள ேவ	)� எ 6 ?காதார*�ைற இய�5ன� டா�ட� ேம>ெகா�ள ேவ	)� எ 6 ?காதார*�ைற இய�5ன� டா�ட� ேம>ெகா�ள ேவ	)� எ 6 ?காதார*�ைற இய�5ன� டா�ட� ேம>ெகா�ள ேவ	)� எ 6 ?காதார*�ைற இய�5ன� டா�ட� 

ேமாக 5மா� வ@-6*தி-�ளா�ேமாக 5மா� வ@-6*தி-�ளா�ேமாக 5மா� வ@-6*தி-�ளா�ேமாக 5மா� வ@-6*தி-�ளா� . . . .    

    

• கண�கி� கா;ட�படாத பண� ம>6� தஙகண�கி� கா;ட�படாத பண� ம>6� தஙகண�கி� கா;ட�படாத பண� ம>6� தஙகண�கி� கா;ட�படாத பண� ம>6� தங◌்க நைககைள ◌்க நைககைள ◌்க நைககைள ◌்க நைககைள 

ேத�தB�ெகன ப��கி ைவ*தி%�பவ�க� ப>றிய தகவைல ேத�தB�ெகன ப��கி ைவ*தி%�பவ�க� ப>றிய தகவைல ேத�தB�ெகன ப��கி ைவ*தி%�பவ�க� ப>றிய தகவைல ேத�தB�ெகன ப��கி ைவ*தி%�பவ�க� ப>றிய தகவைல 

த%மா6 வ%மான வாி*�ைற அறிவி��த%மா6 வ%மான வாி*�ைற அறிவி��த%மா6 வ%மான வாி*�ைற அறிவி��த%மா6 வ%மான வாி*�ைற அறிவி��    

    

    



பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    கட� சா� கட� சா� கட� சா� கட� சா� 1111    

நா;
  நா;
  நா;
  நா;
  கட�சா�க;டைம�ைப ப�ேவ6 கட�சா�க;டைம�ைப ப�ேவ6 கட�சா�க;டைம�ைப ப�ேவ6 கட�சா�க;டைம�ைப ப�ேவ6 சீசீசீசீ����தி%*த8க4ட  தி%*த8க4ட  தி%*த8க4ட  தி%*த8க4ட  

உலக*தர*தி>5உலக*தர*தி>5உலக*தர*தி>5உலக*தர*தி>5" ென)*�� ெச�ல அர? உய" ென)*�� ெச�ல அர? உய" ென)*�� ெச�ல அர? உய" ென)*�� ெச�ல அர? உய����" C" C" C" Cாிாிாிாிைம வழ8கி ைம வழ8கி ைம வழ8கி ைம வழ8கி 

வ%வதாகவ%வதாகவ%வதாகவ%வதாக, , , , பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�தி%தி%தி%தி%நேர(திரேமா
நேர(திரேமா
நேர(திரேமா
நேர(திரேமா
....    ெதாிெதாிெதாிெதாிவி*தி%�கிறாவி*தி%�கிறாவி*தி%�கிறாவி*தி%�கிறா����....உலகி  உலகி  உலகி  உலகி  

" னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உ%ெவ)*� " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உ%ெவ)*� " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உ%ெவ)*� " னணி நீல ெபா%ளாதார நாடாக இ(தியா உ%ெவ)*� 

வ%வதாக9� வ%வதாக9� வ%வதாக9� வ%வதாக9� அவ� +றி-�ளா�அவ� +றி-�ளா�அவ� +றி-�ளா�அவ� +றி-�ளா�....    

    இர	டாவ� இ(திய இர	டாவ� இ(திய இர	டாவ� இ(திய இர	டாவ� இ(திய கட�சா�கட�சா�கட�சா�கட�சா�உ�சிமாநா) உ�சிமாநா) உ�சிமாநா) உ�சிமாநா)      - - - -2021202120212021----ைய ைய ைய ைய 

காெணா@.ல� இ 6ெதாகாெணா@.ல� இ 6ெதாகாெணா@.ல� இ 6ெதாகாெணா@.ல� இ 6ெதாட8கிைவ*� ேபசிய அவட8கிைவ*� ேபசிய அவட8கிைவ*� ேபசிய அவட8கிைவ*� ேபசிய அவ����,,,,கட�சா�கட�சா�கட�சா�கட�சா�பிபிபிபிாிாிாிாிவி� வி� வி� வி� 

இ(தியா இய>ைகயாக தைலைமவகி�பதா�இ(தியா இய>ைகயாக தைலைமவகி�பதா�இ(தியா இய>ைகயாக தைலைமவகி�பதா�இ(தியா இய>ைகயாக தைலைமவகி�பதா�, , , , இ�சாஇ�சாஇ�சாஇ�சா�(த ெபா%ளாதார �(த ெபா%ளாதார �(த ெபா%ளாதார �(த ெபா%ளாதார 

வளவளவளவள�����சியி� ெப%� ெவ>றிைய எ;)� எ 6� �சியி� ெப%� ெவ>றிைய எ;)� எ 6� �சியி� ெப%� ெவ>றிைய எ;)� எ 6� �சியி� ெப%� ெவ>றிைய எ;)� எ 6� அவ� அவ� அவ� அவ� 

ந�பி�ைகெவளியி;ந�பி�ைகெவளியி;ந�பி�ைகெவளியி;ந�பி�ைகெவளியி;டா�டா�டா�டா�....    

�ைற"க பி�ைற"க பி�ைற"க பி�ைற"க பிாிாிாிாிவி� "தD)கைள ஈவி� "தD)கைள ஈவி� "தD)கைள ஈவி� "தD)கைள ஈ�����பத  .ல��பத  .ல��பத  .ல��பத  .ல�, , , , 

கட�சா�வளகட�சா�வளகட�சா�வளகட�சா�வள�����சிைய" ென)*�� ெச�ல ப�ேவ6 தி�சிைய" ென)*�� ெச�ல ப�ேவ6 தி�சிைய" ென)*�� ெச�ல ப�ேவ6 தி�சிைய" ென)*�� ெச�ல ப�ேவ6 தி;ட8கைள ;ட8கைள ;ட8கைள ;ட8கைள 

ேம>ெகா�வதாக +றிய அவேம>ெகா�வதாக +றிய அவேம>ெகா�வதாக +றிய அவேம>ெகா�வதாக +றிய அவ����,,,,இத ஒ%ப5தியாக �ைற"க8க�இத ஒ%ப5தியாக �ைற"க8க�இத ஒ%ப5தியாக �ைற"க8க�இத ஒ%ப5தியாக �ைற"க8க�, , , , 

கடேலார ெபா%ளாதார ம	டல8க4ட  இைண�க�ப;)கடேலார ெபா%ளாதார ம	டல8க4ட  இைண�க�ப;)கடேலார ெபா%ளாதார ம	டல8க4ட  இைண�க�ப;)கடேலார ெபா%ளாதார ம	டல8க4ட  இைண�க�ப;),,,,�ைற"க� �ைற"க� �ைற"க� �ைற"க� 

சாசாசாசா����(த 2மா(த 2மா(த 2மா(த 2மா����; நகர8க� உ%வா�க�ப)வேதா); நகர8க� உ%வா�க�ப)வேதா); நகர8க� உ%வா�க�ப)வேதா); நகர8க� உ%வா�க�ப)வேதா), , , , இ*�ைற"க8க� இ*�ைற"க8க� இ*�ைற"க8க� இ*�ைற"க8க� 

அ%ேகஅ%ேகஅ%ேகஅ%ேக,,,,உலகளாவிய உ>ப*தி நடவ
�ைககைள ேம>ெகா�ள உலகளாவிய உ>ப*தி நடவ
�ைககைள ேம>ெகா�ள உலகளாவிய உ>ப*தி நடவ
�ைககைள ேம>ெகா�ள உலகளாவிய உ>ப*தி நடவ
�ைககைள ேம>ெகா�ள 

தி;டமிட�ப;
%�பதாக தி;டமிட�ப;
%�பதாக தி;டமிட�ப;
%�பதாக தி;டமிட�ப;
%�பதாக +றினா�+றினா�+றினா�+றினா�. . . .     

    



    

பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�    கட� சா� கட� சா� கட� சா� கட� சா� 2222    

31313131    பி�@ய  டாலபி�@ய  டாலபி�@ய  டாலபி�@ய  டால����"தD)கைள ஈ"தD)கைள ஈ"தD)கைள ஈ"தD)கைள ஈ�����5� திற  பைட*த �5� திற  பைட*த �5� திற  பைட*த �5� திற  பைட*த 400400400400----

�5� ேம>ப;டதி;ட8க� ப;
யைல அர? தயா�5� ேம>ப;டதி;ட8க� ப;
யைல அர? தயா�5� ேம>ப;டதி;ட8க� ப;
யைல அர? தயா�5� ேம>ப;டதி;ட8க� ப;
யைல அர? தயாாிாிாிாி*தி%�பதாக +றிய *தி%�பதாக +றிய *தி%�பதாக +றிய *தி%�பதாக +றிய 

பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�, , , , ேமB�ேமB�ேமB�ேமB�,,,,    82828282    பி�@ய  டாலபி�@ய  டாலபி�@ய  டாலபி�@ய  டால����    மதி�பிலான மதி�பிலான மதி�பிலான மதி�பிலான 574574574574    தி;ட8க� தி;ட8க� தி;ட8க� தி;ட8க� 

க	டறிய�ப;)க	டறிய�ப;)க	டறிய�ப;)க	டறிய�ப;), , , , சாஹசாஹசாஹசாஹ����மாலா தி;ட*தி மாலா தி;ட*தி மாலா தி;ட*தி மாலா தி;ட*தி     கீகீகீகீGGGG, , , , 

அைவெசய�ப)*த�ப)� எ றாஅைவெசய�ப)*த�ப)� எ றாஅைவெசய�ப)*த�ப)� எ றாஅைவெசய�ப)*த�ப)� எ றா����. . . . தீ9 க;டைம�� ேம�பா)தீ9 க;டைம�� ேம�பா)தீ9 க;டைம�� ேம�பா)தீ9 க;டைம�� ேம�பா), , , , ம>6� ம>6� ம>6� ம>6� 

அ�சாஅ�சாஅ�சாஅ�சா����(த ?>6�Hழைல இைண*� ஒ;)ெமா*தவ(த ?>6�Hழைல இைண*� ஒ;)ெமா*தவ(த ?>6�Hழைல இைண*� ஒ;)ெமா*தவ(த ?>6�Hழைல இைண*� ஒ;)ெமா*தவள�ள�ள�ள��சிைய �சிைய �சிைய �சிைய 

" ென)*��ெச�B� வைகயி�" ென)*��ெச�B� வைகயி�" ென)*��ெச�B� வைகயி�" ென)*��ெச�B� வைகயி�, , , , ���பி�க�ப;���பி�க�ப;���பி�க�ப;���பி�க�ப;ட எட எட எட எாிாிாிாிச�தி ச�தி ச�தி ச�தி 

பய பா;ைட "�கிய�ைற"க8களி� ஏ>ப)*த அர? " Cபய பா;ைட "�கிய�ைற"க8களி� ஏ>ப)*த அர? " Cபய பா;ைட "�கிய�ைற"க8களி� ஏ>ப)*த அர? " Cபய பா;ைட "�கிய�ைற"க8களி� ஏ>ப)*த அர? " Cாிாிாிாிைம ைம ைம ைம 

வழ8கி வ%வதாக9� வழ8கி வ%வதாக9� வழ8கி வ%வதாக9� வழ8கி வ%வதாக9� பிரதம� பிரதம� பிரதம� பிரதம� +றினா�+றினா�+றினா�+றினா�....    

ந�நா;
  �ைற"க8களி� தனியாந�நா;
  �ைற"க8களி� தனியாந�நா;
  �ைற"க8களி� தனியாந�நா;
  �ைற"க8களி� தனியா����நி6வன8க4�நி6வன8க4�நி6வன8க4�நி6வன8க4�, , , , 

உலஉலஉலஉலகளாவிய நா)க4� "தகளாவிய நா)க4� "தகளாவிய நா)க4� "தகளாவிய நா)க4� "தDDDD)ெச�ய )ெச�ய )ெச�ய )ெச�ய பிரதம�பிரதம�பிரதம�பிரதம�அைழ�� வி)*தாஅைழ�� வி)*தாஅைழ�� வி)*தாஅைழ�� வி)*தா����....    

3333    நா;க� நைடெப6� இ(த மாநா;
�நா;க� நைடெப6� இ(த மாநா;
�நா;க� நைடெப6� இ(த மாநா;
�நா;க� நைடெப6� இ(த மாநா;
�, , , , கட�சாகட�சாகட�சாகட�சா�����ைறயி� ந� �ைறயி� ந� �ைறயி� ந� �ைறயி� ந� 

நா;ைட" ென)*�� ெச�வத>கான வழி"ைறக� ெதாழி� நா;ைட" ென)*�� ெச�வத>கான வழி"ைறக� ெதாழி� நா;ைட" ென)*�� ெச�வத>கான வழி"ைறக� ெதாழி� நா;ைட" ென)*�� ெச�வத>கான வழி"ைறக� ெதாழி� 

வா���க�வா���க�வா���க�வா���க�, , , , "த"த"த"தDDDD)க� உ�ளி;டைவ5றி*� வி)க� உ�ளி;டைவ5றி*� வி)க� உ�ளி;டைவ5றி*� வி)க� உ�ளி;டைவ5றி*� விாிாிாிாிவாக வாக வாக வாக 

ஆராய�ப)கிற�ஆராய�ப)கிற�ஆராய�ப)கிற�ஆராய�ப)கிற� . . . .    

    

    



���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    �ைண நிைல ஆ4ந� �ைண நிைல ஆ4ந� �ைண நிைல ஆ4ந� �ைண நிைல ஆ4ந� Dr. Dr. Dr. Dr. தமிழிைச சதமிழிைச சதமிழிைச சதமிழிைச ச9999(த�ராஜ  (த�ராஜ  (த�ராஜ  (த�ராஜ      

இ 6இ 6இ 6இ 6    மதிய�மதிய�மதிய�மதிய�, , , , �ைணநிைல ஆ4நாி  ஆேலாசக�க� �ைணநிைல ஆ4நாி  ஆேலாசக�க� �ைணநிைல ஆ4நாி  ஆேலாசக�க� �ைணநிைல ஆ4நாி  ஆேலாசக�க� Dr. C. Dr. C. Dr. C. Dr. C. 

ச(திரச(திரச(திரச(திரம9ம9ம9ம9@ ம>6� @ ம>6� @ ம>6� @ ம>6� Dr. A.P. Dr. A.P. Dr. A.P. Dr. A.P. மேக2வாி ஆகிேயா%ட  மேக2வாி ஆகிேயா%ட  மேக2வாி ஆகிேயா%ட  மேக2வாி ஆகிேயா%ட  

கககக@தீ�*தா�5�ப� அர? ேமனிைல�ப�ளியி�@தீ�*தா�5�ப� அர? ேமனிைல�ப�ளியி�@தீ�*தா�5�ப� அர? ேமனிைல�ப�ளியி�@தீ�*தா�5�ப� அர? ேமனிைல�ப�ளியி�    மதிய உண9 மதிய உண9 மதிய உண9 மதிய உண9 

வழ85வைத பா�ைவயி;வழ85வைத பா�ைவயி;வழ85வைத பா�ைவயி;வழ85வைத பா�ைவயி;டாடாடாடா����....        

        மாணவ�க4�5 வழ8மாணவ�க4�5 வழ8மாணவ�க4�5 வழ8மாணவ�க4�5 வழ8க�படக�படக�படக�பட    இ%(தஇ%(தஇ%(தஇ%(த    உணவி  தர*ைத உணவி  தர*ைத உணவி  தர*ைத உணவி  தர*ைத �ைண�ைண�ைண�ைண    

நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    ?ைவ*��?ைவ*��?ைவ*��?ைவ*��    பா�*� ேசாதைன பா�*� ேசாதைன பா�*� ேசாதைன பா�*� ேசாதைன ெச�தா�ெச�தா�ெச�தா�ெச�தா�....        ேமB� ேமB� ேமB� ேமB� 

இ%�பிB�ள அாிசி ம>6� இதர ெபா%;கைள-� பா�ைவயி;டா�இ%�பிB�ள அாிசி ம>6� இதர ெபா%;கைள-� பா�ைவயி;டா�இ%�பிB�ள அாிசி ம>6� இதர ெபா%;கைள-� பா�ைவயி;டா�இ%�பிB�ள அாிசி ம>6� இதர ெபா%;கைள-� பா�ைவயி;டா�....        

சசசசைமைமைமைமய� அைறைய பா�ைவயி;)ய� அைறைய பா�ைவயி;)ய� அைறைய பா�ைவயி;)ய� அைறைய பா�ைவயி;)    அதைனI�ைமயாகஅதைனI�ைமயாகஅதைனI�ைமயாகஅதைனI�ைமயாக    ைவ*தி%�க ைவ*தி%�க ைவ*தி%�க ைவ*தி%�க 

அறி9ைர வழ8கினா�அறி9ைர வழ8கினா�அறி9ைர வழ8கினா�அறி9ைர வழ8கினா�....    

    

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    அதிகாாிக�அதிகாாிக�அதிகாாிக�அதிகாாிக�    

    ���ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி����ேசாியி�    ஐஏஎ2ஐஏஎ2ஐஏஎ2ஐஏஎ2    அதிகாாிக4�5அதிகாாிக4�5அதிகாாிக4�5அதிகாாிக4�5    ெபா6��கைளெபா6��கைளெபா6��கைளெபா6��கைள    மா>றிமா>றிமா>றிமா>றி    

�ைண�ைண�ைண�ைண    நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    ததததமிழிைசமிழிைசமிழிைசமிழிைச    ச9(தராஜ ச9(தராஜ ச9(தராஜ ச9(தராஜ     

உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�உ*தரவி;)�ளா�. . . . இத ப
இத ப
இத ப
இத ப
    தி%தி%தி%தி%    அேசா�5மா�அேசா�5மா�அேசா�5மா�அேசா�5மா�    த>ேபா�த>ேபா�த>ேபா�த>ேபா�    வகி*�வகி*�வகி*�வகி*�    வ%�வ%�வ%�வ%�    

ெபா6��க4ட ெபா6��க4ட ெபா6��க4ட ெபா6��க4ட     +)தலாக+)தலாக+)தலாக+)தலாக    நிதி*�ைறநிதி*�ைறநிதி*�ைறநிதி*�ைற    ெபா6��ெபா6��ெபா6��ெபா6��    வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�. . . . தி%மதிதி%மதிதி%மதிதி%மதி    

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�. . . . 2மிதா2மிதா2மிதா2மிதா    +)தலாக+)தலாக+)தலாக+)தலாக    வன*�ைறவன*�ைறவன*�ைறவன*�ைற    ெபா6��ெபா6��ெபா6��ெபா6��    வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�.  .  .  .  தி%தி%தி%தி%    ச9*ாிச9*ாிச9*ாிச9*ாி    

அபிஜி*அபிஜி*அபிஜி*அபிஜி*    விஜ�விஜ�விஜ�விஜ�    கலா��ைறகலா��ைறகலா��ைறகலா��ைற    ெசயலாளராகெசயலாளராகெசயலாளராகெசயலாளராக    +)த�+)த�+)த�+)த�    ெபாெபாெபாெபா6�ைப6�ைப6�ைப6�ைப    

வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�....    



    தி%தி%தி%தி%    ஏஏஏஏ    வி�ரா(*வி�ரா(*வி�ரா(*வி�ரா(*    ராஜாராஜாராஜாராஜா    ெபா��பணிெபா��பணிெபா��பணிெபா��பணி, , , , மி சார�மி சார�மி சார�மி சார�    ம>6�ம>6�ம>6�ம>6�    ?>6லா?>6லா?>6லா?>6லா    

�ைறக4�5�ைறக4�5�ைறக4�5�ைறக4�5    ெபா6��ெபா6��ெபா6��ெபா6��    வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�வகி�பா�. . . . ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    ஆைணய*தி ஆைணய*தி ஆைணய*தி ஆைணய*தி     ஒ��தBட ஒ��தBட ஒ��தBட ஒ��தBட     

இ(தஇ(தஇ(தஇ(த    உ*தர9உ*தர9உ*தர9உ*தர9    பிற�பி�க�ப;)�ளதாகபிற�பி�க�ப;)�ளதாகபிற�பி�க�ப;)�ளதாகபிற�பி�க�ப;)�ளதாக    தைலைமதைலைமதைலைமதைலைம    ெசயலாள�ெசயலாள�ெசயலாள�ெசயலாள�    தி%தி%தி%தி%    

அ2வனி5மா�அ2வனி5மா�அ2வனி5மா�அ2வனி5மா�    ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா�....    

    

�ைண�ைண�ைண�ைண    நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    

    ���ேச���ேச���ேச���ேசாிாிாிாி    கட>கைரகட>கைரகட>கைரகட>கைர    கா(திகா(திகா(திகா(தி    திட@�திட@�திட@�திட@�    ?காதார*�ைற?காதார*�ைற?காதார*�ைற?காதார*�ைற    சா�பி�சா�பி�சா�பி�சா�பி�    

ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    த)�Jசித)�Jசித)�Jசித)�Jசி    விழி��ண�9விழி��ண�9விழி��ண�9விழி��ண�9    நிகG�சிநிகG�சிநிகG�சிநிகG�சி    இ 6இ 6இ 6இ 6    மாைலமாைலமாைலமாைல    6.30 6.30 6.30 6.30 

மணி�5மணி�5மணி�5மணி�5    நைடெப6கிற�நைடெப6கிற�நைடெப6கிற�நைடெப6கிற�. . . . இதி�இதி�இதி�இதி�    �ைண�ைண�ைண�ைண    நிைலநிைலநிைலநிைல    ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�ஆ4ந�    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    

தமிழிைசதமிழிைசதமிழிைசதமிழிைச    ச9(தரராஜ ச9(தரராஜ ச9(தரராஜ ச9(தரராஜ     ப8ேக>6ப8ேக>6ப8ேக>6ப8ேக>6    விழி��ண�9விழி��ண�9விழி��ண�9விழி��ண�9    பிர�சார*ைதபிர�சார*ைதபிர�சார*ைதபிர�சார*ைத    

ெதாட8கிெதாட8கிெதாட8கிெதாட8கி    ைவ�கிறா�ைவ�கிறா�ைவ�கிறா�ைவ�கிறா�....    

    

ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;    எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    

    நா;
�நா;
�நா;
�நா;
�    இ�வைரஇ�வைரஇ�வைரஇ�வைர    1 1 1 1 ேகா
ேயேகா
ேயேகா
ேயேகா
ேய    48 48 48 48 ல;ச�ல;ச�ல;ச�ல;ச�    ேப%�5ேப%�5ேப%�5ேப%�5    ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;    

த)�Jசித)�Jசித)�Jசித)�Jசி    ெசB*த�ப;ட�ளதாகெசB*த�ப;ட�ளதாகெசB*த�ப;ட�ளதாகெசB*த�ப;ட�ளதாக    ம*தியம*தியம*தியம*திய    ?காதார?காதார?காதார?காதார    அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�அைம�சக�    

ெதாிவி*��ள�ெதாிவி*��ள�ெதாிவி*��ள�ெதாிவி*��ள�. . . . அேதஅேதஅேதஅேத    ேநர�ேநர�ேநர�ேநர�    ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;ேகாவி;    ெதா>றி�ெதா>றி�ெதா>றி�ெதா>றி�    இ%(�இ%(�இ%(�இ%(�    

5ணமைடேவா�5ணமைடேவா�5ணமைடேவா�5ணமைடேவா�    விகித�விகித�விகித�விகித�    97.07 97.07 97.07 97.07 சதவிகிதமாகசதவிகிதமாகசதவிகிதமாகசதவிகிதமாக    இ%�பதாக9�இ%�பதாக9�இ%�பதாக9�இ%�பதாக9�    

ெதாிவி�க�ப;)�ள�ெதாிவி�க�ப;)�ள�ெதாிவி�க�ப;)�ள�ெதாிவி�க�ப;)�ள�. . . .     

    



���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    

    அ	ைடஅ	ைடஅ	ைடஅ	ைட    மாநில8களி�மாநில8களி�மாநில8களி�மாநில8களி�    ெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானாெகாேரானா    ேநா�ேநா�ேநா�ேநா�    ெதா>றா�ெதா>றா�ெதா>றா�ெதா>றா�    

பாதி�க�ப;டவ�களி பாதி�க�ப;டவ�களி பாதி�க�ப;டவ�களி பாதி�க�ப;டவ�களி     எ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைகஎ	ணி�ைக    அதிகாி*�அதிகாி*�அதிகாி*�அதிகாி*�    வ%வைதவ%வைதவ%வைதவ%வைத    அ)*�அ)*�அ)*�அ)*�, , , , 

���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    ம�க�ம�க�ம�க�ம�க�    " ென�சாி�ைக" ென�சாி�ைக" ென�சாி�ைக" ென�சாி�ைக    நடவ
�ைககைளநடவ
�ைககைளநடவ
�ைககைளநடவ
�ைககைள    ேம>ெகா�ளேம>ெகா�ளேம>ெகா�ளேம>ெகா�ள    

ேவ	)�ேவ	)�ேவ	)�ேவ	)�    எ 6எ 6எ 6எ 6    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    ?காதார*�ைற?காதார*�ைற?காதார*�ைற?காதார*�ைற    இய�5ன�இய�5ன�இய�5ன�இய�5ன�    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    

ேமாக 5மா�ேமாக 5மா�ேமாக 5மா�ேமாக 5மா�    ேக;)�ெகா	)�ளா�ேக;)�ெகா	)�ளா�ேக;)�ெகா	)�ளா�ேக;)�ெகா	)�ளா�. . . . இ�5றி*�இ�5றி*�இ�5றி*�இ�5றி*�    அவஅவஅவஅவ����    

ெவளியி;)�ளெவளியி;)�ளெவளியி;)�ளெவளியி;)�ள    ெச�தியி�ெச�தியி�ெச�தியி�ெச�தியி�    

    ((((வா�2வா�2வா�2வா�2))))    

    

"திேயா�"திேயா�"திேயா�"திேயா�    தபா�தபா�தபா�தபா�    வா�5வா�5வா�5வா�5    

    நைடெபறநைடெபறநைடெபறநைடெபற    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    ச;டம ற�ச;டம ற�ச;டம ற�ச;டம ற�    உ�ளி;டஉ�ளி;டஉ�ளி;டஉ�ளி;ட    5 5 5 5 மாநிலமாநிலமாநிலமாநில    

ச;டம ற*ச;டம ற*ச;டம ற*ச;டம ற*    ேத�த@ ேத�த@ ேத�த@ ேத�த@     ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�,,,,80 80 80 80 வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� 

மா>6* திறனாளிக4�5 தபா� வா�5 .ல� வா�களி�கமா>6* திறனாளிக4�5 தபா� வா�5 .ல� வா�களி�கமா>6* திறனாளிக4�5 தபா� வா�5 .ல� வா�களி�கமா>6* திறனாளிக4�5 தபா� வா�5 .ல� வா�களி�க    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    

ஆைணய�ஆைணய�ஆைணய�ஆைணய�    வா��பளி*��ளத ப
வா��பளி*��ளத ப
வா��பளி*��ளத ப
வா��பளி*��ளத ப
80 80 80 80 வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� வய��5 ேம>ப;ேடா� ம>6� 

மா>6*திறனாளிக� அவ�களி  வி%�ப*தி  ெபயாி� த8களி  மா>6*திறனாளிக� அவ�களி  வி%�ப*தி  ெபயாி� த8களி  மா>6*திறனாளிக� அவ�களி  வி%�ப*தி  ெபயாி� த8களி  மா>6*திறனாளிக� அவ�களி  வி%�ப*தி  ெபயாி� த8களி  

வா�5கைள தபா� .ல� ெசB*தலா�வா�5கைள தபா� .ல� ெசB*தலா�வா�5கைள தபா� .ல� ெசB*தலா�வா�5கைள தபா� .ல� ெசB*தலா�    எ 6எ 6எ 6எ 6    காைர�கா�காைர�கா�காைர�கா�காைர�கா�    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    

நட*��நட*��நட*��நட*��    அதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாி    ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா�ெதாிவி*��ளா� . . . .    

    தபா�தபா�தபா�தபா�    .ல�.ல�.ல�.ல�    வா�களி�க வி%�ப� வா�களி�க வி%�ப� வா�களி�க வி%�ப� வா�களி�க வி%�ப� ெதாிவி*தவ�க4�5ெதாிவி*தவ�க4�5ெதாிவி*தவ�க4�5ெதாிவி*தவ�க4�512D 12D 12D 12D 

ப
வப
வப
வப
வ����    வ%� வ%� வ%� வ%� 25 25 25 25 "த�"த�"த�"த�    ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர�ஏ�ர�4444    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�    ேததிேததிேததிேததி�5��5��5��5�        இர	) ேத�த� இர	) ேத�த� இர	) ேத�த� இர	) ேத�த� 

அBவல�க�அBவல�க�அBவல�க�அBவல�க�, , , , வா�5�சாவ
 அBவல�வா�5�சாவ
 அBவல�வா�5�சாவ
 அBவல�வா�5�சாவ
 அBவல�, , , , காவ��ைற அBவல� ம>6� காவ��ைற அBவல� ம>6� காவ��ைற அBவல� ம>6� காவ��ைற அBவல� ம>6� 



ஒளி�பதிவாள�க� ெகா	ட 5Kவி  .ல� விஒளி�பதிவாள�க� ெகா	ட 5Kவி  .ல� விஒளி�பதிவாள�க� ெகா	ட 5Kவி  .ல� விஒளி�பதிவாள�க� ெகா	ட 5Kவி  .ல� விநிநிநிநிேயாகி�க�ப)�ேயாகி�க�ப)�ேயாகி�க�ப)�ேயாகி�க�ப)�....        

மா>6*திறனாளிக� வி%�ப மCமா>6*திறனாளிக� வி%�ப மCமா>6*திறனாளிக� வி%�ப மCமா>6*திறனாளிக� வி%�ப மCவிைன அ(த 5Kவிட� இ%(� விைன அ(த 5Kவிட� இ%(� விைன அ(த 5Kவிட� இ%(� விைன அ(த 5Kவிட� இ%(� 

ெப>6� ெகா	ட9ட  த8கள� தபா� வா�5கைள அளி�க ெப>6� ெகா	ட9ட  த8கள� தபா� வா�5கைள அளி�க ெப>6� ெகா	ட9ட  த8கள� தபா� வா�5கைள அளி�க ெப>6� ெகா	ட9ட  த8கள� தபா� வா�5கைள அளி�க 

ேவ	)�ேவ	)�ேவ	)�ேவ	)�....        தபா� ஓ;)�கான ப
வ*ைத அளி�க வ%� நா� ம>6� தபா� ஓ;)�கான ப
வ*ைத அளி�க வ%� நா� ம>6� தபா� ஓ;)�கான ப
வ*ைத அளி�க வ%� நா� ம>6� தபா� ஓ;)�கான ப
வ*ைத அளி�க வ%� நா� ம>6� 

ேநர*திைன ேநர*திைன ேநர*திைன ேநர*திைன 12D 12D 12D 12D ப
வ*தி� 5றி�பி;)�ள அவ�களி  அைலேபசி ப
வ*தி� 5றி�பி;)�ள அவ�களி  அைலேபசி ப
வ*தி� 5றி�பி;)�ள அவ�களி  அைலேபசி ப
வ*தி� 5றி�பி;)�ள அவ�களி  அைலேபசி 

எ	ணி>5 56Mெச�தியாக எ	ணி>5 56Mெச�தியாக எ	ணி>5 56Mெச�தியாக எ	ணி>5 56Mெச�தியாக ெதாிவி�க�ப)�ெதாிவி�க�ப)�ெதாிவி�க�ப)�ெதாிவி�க�ப)�    எ 6எ 6எ 6எ 6    காைர�காைர�காைர�காைர�கா�கா�கா�கா�    

ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    நட*��நட*��நட*��நட*��    அதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாிஅதிகாாி    அறிவி*��ளா�அறிவி*��ளா�அறிவி*��ளா�அறிவி*��ளா�....    

    

வ%மானவ%மானவ%மானவ%மான    வாி*�ைறவாி*�ைறவாி*�ைறவாி*�ைற    

    ���ேசாி���ேசாி���ேசாி���ேசாி    தமிழக*தி�தமிழக*தி�தமிழக*தி�தமிழக*தி�    ச;டம றச;டம றச;டம றச;டம ற    ேத�தைலேத�தைலேத�தைலேத�தைல    ேந�ைமயாக9�ேந�ைமயாக9�ேந�ைமயாக9�ேந�ைமயாக9�, , , , 

ெவளி�பைடயாக9�ெவளி�பைடயாக9�ெவளி�பைடயாக9�ெவளி�பைடயாக9�    நட*��நட*��நட*��நட*��    வைகயி�வைகயி�வைகயி�வைகயி�    கண�கி�கண�கி�கண�கி�கண�கி�    கா;ட�படாதகா;ட�படாதகா;ட�படாதகா;ட�படாத    

பண*ைதபண*ைதபண*ைதபண*ைத    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    நைட"ைறக4�5நைட"ைறக4�5நைட"ைறக4�5நைட"ைறக4�5    பய ப)*�வைதபய ப)*�வைதபய ப)*�வைதபய ப)*�வைத    க;)�ப)*��க;)�ப)*��க;)�ப)*��க;)�ப)*��    

விதமாகவிதமாகவிதமாகவிதமாக    வ%மானவ%மானவ%மானவ%மான    வாி*வாி*வாி*வாி*�ைறயி �ைறயி �ைறயி �ைறயி     உதவிையஉதவிையஉதவிையஉதவிைய    ேத�த�ேத�த�ேத�த�ேத�த�    ஆைணய�ஆைணய�ஆைணய�ஆைணய�    

ேகாாி-�ள�ேகாாி-�ள�ேகாாி-�ள�ேகாாி-�ள�. . . . இைதய)*�இைதய)*�இைதய)*�இைதய)*�, , , , யாெரC�யாெரC�யாெரC�யாெரC�    கண�கி�கண�கி�கண�கி�கண�கி�    கா;ட�படாதகா;ட�படாதகா;ட�படாதகா;ட�படாத    பண�பண�பண�பண�, , , , 

நைகநைகநைகநைக    ம>6�ம>6�ம>6�ம>6�    விைலவிைலவிைலவிைல    உய�(தஉய�(தஉய�(தஉய�(த    ெபா%;கைளெபா%;கைளெபா%;கைளெபா%;கைள    ைவ*தி%(தா�ைவ*தி%(தா�ைவ*தி%(தா�ைவ*தி%(தா�, , , , அ�ப>றியஅ�ப>றியஅ�ப>றியஅ�ப>றிய    

தகவைலதகவைலதகவைலதகவைல    1800 425 6669 1800 425 6669 1800 425 6669 1800 425 6669 எ றஎ றஎ றஎ ற    அைழ��அைழ��அைழ��அைழ��    க;டண�க;டண�க;டண�க;டண�    இ�லாஇ�லாஇ�லாஇ�லா    ெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசி    

எ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகா    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    044 282 71915 044 282 71915 044 282 71915 044 282 71915 எ றஎ றஎ றஎ ற    ேப�2ேப�2ேப�2ேப�2    எ	ணிஎ	ணிஎ	ணிஎ	ணி>ேகா>ேகா>ேகா>ேகா    

அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    94453 94453 94453 94453 94453 94453 94453 94453 எ றஎ றஎ றஎ ற    வா;2வா;2வா;2வா;2    அ�அ�அ�அ�    எ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகாஎ	ணி>ேகா    அ�ல�அ�ல�அ�ல�அ�ல�    

itcontrol.ch@gov.initcontrol.ch@gov.initcontrol.ch@gov.initcontrol.ch@gov.in    எ றஎ றஎ றஎ ற    இெமயி�இெமயி�இெமயி�இெமயி�    "கவாி�ேகா"கவாி�ேகா"கவாி�ேகா"கவாி�ேகா    ெதாிவி�கலா�ெதாிவி�கலா�ெதாிவி�கலா�ெதாிவி�கலா�    எ 6எ 6எ 6எ 6    



வ%மானவ%மானவ%மானவ%மான    வாி*�ைறவாி*�ைறவாி*�ைறவாி*�ைற    �லனா�9�லனா�9�லனா�9�லனா�9    பிாி9பிாி9பிாி9பிாி9    +)த�+)த�+)த�+)த�    இய�5ன�இய�5ன�இய�5ன�இய�5ன�    தி%தி%தி%தி%    பிபிபிபி....எஸஎஸஎஸஎஸ    
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