
 

 

   நா�:  29.02.2020 

நா�: 10.10.2020 

  “ெபர�ப�� ெதா�தி���ப�ட 300 மாணவ�க��� 
இ�க�வ�யா!"#� எ%.ஆ�.எ� ப�கைலகழக*தி� 

இலவச ப�ட,ப",ப�-கான  இட/க�  ஒ1�கீ3” 
 

ெபர�ப�� நாடா�ம5ற உ8,ப�ன� 
டா�ட� பா9ேவ;த� அறிவ�,= 

 
 

 

ெபர�ப�� பாரா�ம5ற*  ெதா�தி���ப�ட  

ெப9ேயா�கேள, தா@மா�கேள, சேகாதர, சேகாத9கேள,  

இைளஞ�கேள ! மாணவ�கேள! 

உ/க� அைனவC��� எ5Dைடய அ5பான 

வாE*1�கைள ெத9வ�*1�ெகா�கி5ேற5. 

 

2019-ஆ� ஆ!3 நைடெப-ற  பாரா�ம5ற* ேத�தலி� 

நா5� ல�ச*1 ஆறாய�ர� வா��க� வ�*தியாச*தி� எ5ைன 

ெவ-றிெபறH ெச@1, உ/க� ெதா�திய�5 பாரா�ம5ற 

உ8,ப�னராக எ5ைன ேத�;ெத3*தI�க�. அத-காக உ/க��� 

மJ!3� ஒCKைற எ5 ந5றிய�ைன  ெத9வ�*1� 

ெகா�கி5ேற5. 

2019 ம-8� 2020-ஆ� ஆ!3களL� நைடெப-ற 

நாடா�ம5ற� M�ட*ெதாட�களL� கல;1ெகா!3, ந� 

ெதா�தி�கான ேதைவகைளN�, நI!ட நா� ேகா9�ைககைளN� 

மா�சிைம ெபாC;திய அ;த அைவய�� ேபசிN�ேள5. இேத 

ேகா9�ைககைள மா!=மி� பாரத, ப�ரதம� திC.நேர;திர ேமா" 

அவ�கைள, 18.03.2020 அ58 ெட�லிய�� ேந9� ச;தி*1 

 



வலிN8*திேன5. ம-8� அ;த;த 1ைறசா�;த ம*திய 

அைமHச�கைள ச;தி*1� இ�ேகா9�ைககைள எ3*1�Mறி எ5 

கடைமய�ைன ஆ-றிய�C�கி5ேற5.  

�றி,பாக,  

1. அ9ய�� – ெபர�ப�� – 1ைறQ� – நாம�க�  

மா��கமாக ரய�பாைத அைம,பத-�, ம*திய ரய��ேவ 

1ைற அைமHச� உய�திC. ப�Q%ேகாய� அவ�கைள 

ேந9� ச;தி*1, ேகா9�ைக மDவ�ைன அளL*1�ேள5.   

ேம#�, இேத ேகா9�ைகய�ைன மா!=மி� பாரத, 

ப�ரதம�  திC.நேர;திரேமா" அவ�கைளN� ச;தி*1, இ;த 

ரய��பாைத தி�ட*தி5 அவசிய� �றி*1 வ�ள�கமாக 

எ3*1�Mறிய�C�கிேற5. அத5 பயனாக, Kத-க�ட 

ச�ேவ பண�ய�ைன வ�ைரவ�� ெதாட/கR�ேளா� என 

ரய��ேவ 1ைற அைமHச� திC.ப�Q%ேகாய� அவ�க� 

என�� க"த� Sல� உ8தியளL*1�ளா�. 

 

2. மா!=மி� தமிழக Kத�வ� திC. எட,பா" பழனLHசாமி 

அவ�கைள, தைலைமH ெசயலக*தி� ேந9� ச;தி;1, 

ெபர�ப�� பாரா�ம5ற* ெதா�தி���ப�ட  

ேகா9�ைககைள அவ9ட� க"த� வாய�லாக 

அளL*1�ேள5.  

 

3. �றி,பாக,  

• �ளL*தைல – மண,பாைற ரய��ேவ ேம�பால�,  

• பTச,ப�" ஏ9�� காவ�9 உப9நIைர கா�வா@ 

Sல� ெகா!3வCத�,  

• லா��" ம-8� �ளL*தைலய�� ேக;திர 

வ�*யாலயா ப�ளL�Mட/கைள அைம,ப1,  

• 1ைறQ� ம-8� ெபர�ப�� ப�திகளL� மிக அதிக 

அளவ�� வ�ைளN� சி5ன ெவ/காய*திைன, 



வ�வசாய�க� இC,=ைவ�க �ளL�சாதன வசதிNட5 

M"ய கிட/�க�  அைம*த� … 

 

ஆகிய ேகா9�ைககைள க"த*தி5 வாய�லாக 

மா!=மி� தமிழக Kத�வ9ட� அளL*1, 

வலிN8*திN�ேள5.  இHெச@திகைளெய�லா�, 

ப*தி9ைகக� வாய�லாகR�, சSக ஊடக/க� 

SலமாகR� நI/க� அறி;திC�க�M3�.  

 

 

த-ெபாX1,  மிக K�கியமான அறிவ�,= ஒ5றிைன 

உ/க� கவன*தி-� ெகா!3வர வ�C�=கி5ேற5.  

 

2019 நாடா�ம5ற* ேத�த� ப�ரHசார*தி5ேபா1, 

எ5Dைடய தனL,ப�ட வா��8தியாக ஒ5ைற 

ெத9வ�*திC;ேத5. “இ*ெதா�திய�5 நாடா�ம5ற 

உ8,ப�னராக நா5 ேத�;ெத3�க,ப�டா�,  ஆ!3 

ஒ5றி-�, இ*ெதா�தி���ப�ட 300 மாணவ�க���, 

எ%.ஆ�.எ� ப�கைல�கழக*தி� இலவசமாக ப�ட,ப",= 

ப",பத-� ஆவண ெச@ேவ5” என வா��8தி 

அளL*திC;ேத5. அத5ப", கட;த ஆ!3 300 மாணவ�க� 

எ%.ஆ�.எ� ப�கைல�கழக*தி� ேச��க,ப�3, 

க�டணமி�லா இலவச� க�வ�ய�ைன 

ெப-8வCகிறா�க�.  

 

அத5 ெதாட�Hசியாக, இYவா!3� 300 மாணவ�க��� 

இலவச ப�ட,ப",= ப",பத-� வா@,= வழ/க,ப3� என 

அறிவ�*1, அத-கான வ�!ண,ப/கைள ஆ5ைல5 

Sல� அD,பHெசா�லிய�C;ேதா�. அத5 அ",பைடய�� 

1084 மாணவ�க�, ஆ5ைல5 Sல� 

வ�!ண,ப�*திC;தன�.  



 

 

 

அவ�களL5 மதி,ெப! அ",பைடய�#�, �3�பH 

[Eநிைலகைள கவன*தி� ெகா!3�, இ;த ஆ!3� 300 

மாணவ�க� ேத�;ெத3�க,ப�3�ளன�. ெபாறிய�ய�,  

வ�வசாய�, கைல-அறிவ�ய� உ�ளL�ட ப�ட,ப",=கைள 

ப",பத-கான வா@,= அவ�க��� வழ/க,ப�3�ள1.  

 

ேத�;ெத3�க,ப�ட மாணவ�களL5 ப�"யைல  

எ%.ஆ�.எ� ப�கைல�கழக*தி5  ெவ,ைச�"� 

ெவளLய�ட,ப3வேதா3, ச�ப;த,ப�ட மாணவ�க���� 

தனL*தனLேய தகவ� அD,ப,ப3�.  

இYவறிவ�,ப�ைன ெவளLய��ட ப*1 நா�க����  

ேத�;ெத3�க,ப�ட  மாணவ�க� ப�கைல�கழக நி�வாக 

அ#வலக*1ட5 ெதாட�= ெகா!3 த/க��� 

ஒ1�க,ப�3�ள பாட,ப�9RகளL� ேச�;1ெகா�ளலா�.  

 

இYவா8, ெபர�ப�� நாடா�ம5ற* ெதா�திய�5 

ேதைவகைளN�, எ5Dைடய தனL,ப�ட வா��8திகைளN� 

எ58� நிைனவ�� ெகா!3, ெதாட�;1 ெசய�ப3ேவ5 என 

இ*தCண*தி� ெத9வ�*1கி5ேற5.  

        அ5=ட5,  

                 
                                       நாடா�ம5ற உ8,ப�ன�, 

           ெபர�ப��  ெதா�தி. 
 

 

 

 

 

    


