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தைலைம	தைலைம	தைலைம	தைலைம	 ெபா�ெபா�ெபா�ெபா� ேமலாள�ேமலாள�ேமலாள�ேமலாள�               தமி�நா� ெதாைல ெதாட�� வ�ட�, 

ெச�ைன Ð 600 002. 
 

No. GM(S&M-CM)Pt./130-14/2010-11 

நா'நா'நா'நா'    :  மா�(மா�(மா�(மா�(,,,, 8, 2011. 

அ�பானஅ�பானஅ�பானஅ�பான    சகசகசகசக    ேதாழ�கேளேதாழ�கேளேதாழ�கேளேதாழ�கேள,,,,        
 
உ,க' அைனவ-./� என� மகி�(சி ெபா,/� பாரா��.க'. உ,க' 
அைனவ1� �ய3சிய4� பலனா5, நம� ப4ப4ப4ப4....எ6எ6எ6எ6....எ�எ�எ�எ�....எ7எ7எ7எ7. . . . தைலைம 
அ8வலகதி� இய./ன� அவ�கள:டமி-;� நா�/ பாரா�� க<த,கைள 
கீ�க>ட சாதைனக?.காக தமி�நா� ெதாைலெதாட�� வ�ட� ெப3@'ள�.  

 
1. <ச�ப�-2010-7 அதிக எ>ண4.ைகய47 சி� கா��க' வ43பைன ெச5த�,  
2. தமி�நா� ெமாைப7 ேசைவக?.கான ஐ.எ6.ஓ தர(சா�@ 
கிைட.க	ெப3ற�, 

3. தமி�நா� ெதாைல ெதாட�� வ�ட� ெப3@'ள 20 ேகா< அளவ43கான 
Õஎ7கா�’  நி@வன 	ராெஜ.�, ம3@�  

4. /.கிராம,கள:8� கிராம	�ற ப�சாய� ெதாைலேபசி இைண	�க' 
வழ,/� பண4ைய நிைறK ெச5த�. 

 
ெமாைப7 ந�ப� ேபா��டப4லி�< ((((எ�எ�எ�எ�....எ�எ�எ�எ�....ப4ப4ப4ப4)))) அ<	பைடய47, ப4.எ6.எ�.எ7-
./ வா<.ைகயாள�க' அதிக� ெப3@ ஆ;திர	 ப4ரேதச ெதாைலெதாட�� 
வ�ட�, பாரா�<ைன ெபறவ4-.கிற� எ�கிற ெச5தி ந� கவனதி3/ 
வ;�'ள�.   
 

நா� அைனவ-� ெதாட�;� க<னமாக( ெசய7ப�� தமி�நா� 
ெதாைலெதாட�� வ�டதி3/ ேம8� ஒ- பாரா�<ைன எ�.எ�.ப4-.காக 
ெபற �ய3சி ெச5ேவா�. 
 
ெமாைப7 ந�ப� ேபா��டப4லி�< (எ�.எ�.ப4) ெதாட,க	ப��வ4�ட� எ�பைத 
நP,க' அனவ-� அறிவ P�க'.  இத�ப<, வா<.ைகயாள�க', தம� ெமாைப7 
ெதாைலேபசி எ>கைள த.கைவ�. ெகா'வ�ட� தா� வ4-��� 
ெதாைலேபசி நி@வன,கைள ேத�K ெச5�ெகா'ளK� �<Q�.  மிக உய�;� 
ெசய7ப�� தர� வா5;த ேசைவைய வா<.ைகயாள�க?./ உ@தி ெச5த7, 
வா<.ைகயாள-ட� ந��	பாரா��� வைகய47 வா<.ைகயாள�கள:� 
ப4ர(சைனக?./ உடன< நிவாரணைத வழ,/த7 ேபா�ற நடவ<.ைகக' 
ம��ேம இ	ெபாR� ேதைவயாக உ'ளன. நா� ஒSெவா-வ-� ப4.எ6.எ�.எ7 
நி@வனதி3கான வ�தகவ�தகவ�தகவ�தக    Tதராக(Tதராக(Tதராக(Tதராக( ெசய7ப��, ப4.எ6.எ�.எ7 அள:./� 
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ேசைவகள:� திறைன ெவள:.ெகாண�;�, எ,/� நிைற;தி-./� ÕÕÕÕேம�ப�டேம�ப�டேம�ப�டேம�ப�ட    
ேசைவேசைவேசைவேசைவ’’’’ , , , ,  ெதாைல Tர ப/திகள:8� உ'ள ÕÕÕÕெந�ெவா�.ெந�ெவா�.ெந�ெவா�.ெந�ெவா�.    கவேரUகவேரUகவேரUகவேரU’’’’ , மைற�க 
க�டண� ஏ�மி7லாத Õஒள:Kஒள:Kஒள:Kஒள:K    மைறவ3றமைறவ3றமைறவ3றமைறவ3ற    ப47லி,ப47லி,ப47லி,ப47லி,’’’’  ம3@� நம� ப4ரபலமான 
ÕÕÕÕக�டணக�டணக�டணக�டண    தி�ட,க'தி�ட,க'தி�ட,க'தி�ட,க'’’’’  ஆகியவ3ைற அைனவ-./� அறிய( ெச5யேவ>��. 
ெமாைப7 ந�ப� ேபா��டப4லி�< (எ�.எ�.ப4) Wலமாக வா<.ைகயாள�கைள 
கவ-� வைகய47 X�<.கா�ட த/;த சில வ4வர,க' கீ�வ-மா@;- 
 
1. நம� ேல>�ைல� ெதாைலேபசி வா<.ைகயாள�க' ம3ற 
நி@வன,கள:� ெமாைப7 இைண	�கைள மிக அதிகமான அளவ47 
உபேயாகி� வ-கி�றன�.  இவ�க?./ நம� ÕÕÕÕஅ��அ��அ��அ��    ேஜா<ேஜா<ேஜா<ேஜா<’’’’  ெமாைப7 
தி�டைத அறி�க	ப�த ேவ>��.   இதி�டதி� Wல�, 
த��ைடய ெமாைப7 எ>கைள மா3றாமேலேய, எ�.எ�.ப4-ய4� கீ�, 
அவ�க?ைடய ப4.எ6.எ�.எ7 ேல>�ைல� எ>Z./  அளவ3ற 
இலவச அைழ	�கைள வ4�.கலா� எ�பைத அவ�க' அறிQ� வ>ண� 
எ��( ெசா7ல ேவ>��.  ெமாைப7 எ>ைண மா3ற தய,கிய 
வா<.ைகயாள�கைள, ÕÕÕÕஅ��ேஜா<அ��ேஜா<அ��ேஜா<அ��ேஜா<’’’’  தி�டதி7 இைண	பதி� Wல�  
ப4.எ6.எ�.எ7 ெமாைப7 வா<.ைகயாள�க' எ>ண4.ைகைய உய�த 
�<Q�. 
 

2. நம� திற[./ ெம-\��� வைகய47     ÕÕÕÕேநச�ேநச�ேநச�ேநச�’’’’  எ[� �திய தி�ட� 
ெவ/ வ4ைரவ47 அறி�க	 ப�த	பட உ'ள�.  இதி�டதி7 ேச-� 

வா<.ைகயாள�க' அதிக அளவ47 பய[@� வைகய47 ஃப4ர>�6 & 
ஃேபமிலி எ�கிற வசதிய4� கீ� /ைற;த க�டணதி7 ேபசலா�.  ேநச� 
தி�டதி7 ப4.எ6.எ�.எ7 ெந�ெவா�.கி7 அைழ	�. க�டண� 10 ைபசா 
எனK�, ம3ற ெந�ெவா�.கி3/ அைழ	�.க�டண� 30 ைபசா எனK� 
உ'ள�. இதி�டதி7 ஐ;� எ>கைள இSவா@ /ைற;த க�டண 
வ4கிததி7 ஃ	ர>�6 & ஃேபமிலி-ய4� கீ� அள:.க �<Q�. 
 

3. தமிழகதி7 உ'ள ப7ேவ@ ெதாைல ெதாட�� நி@வன,கள:� 
ேசைவக?./ இைடய47 ப4.எ6.எ�.எ7 ெமாைப7 ேசைவ அதிேவகமாக 
வள�;� வ-� ஒ�@ எ�பைத நP,க' அறிவ P�க'.  தமிழகதி7 உ'ள 
ேசைவக?' தரதி7தரதி7தரதி7தரதி7    �த�ைமயான��த�ைமயான��த�ைமயான��த�ைமயான� எ�@�, அதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாகஅதிகமாக    
வ4-�ப	ப�வ�வ4-�ப	ப�வ�வ4-�ப	ப�வ�வ4-�ப	ப�வ� எ�@� ப4.எ6.எ�.எ7 ேசைவக' வா<.ைகயாள�களா7 
ஏ3@.ெகா'ள	ப��'ள�.  இ;த உ>ைம, ந��ைடய ந�ப4.ைக 
ம3@� �ய3சிQட� \�� ேச�;� ப4.எ6.எ�.எ7-ஐ ��னண4./ 
ெகா>� ேச�./�.  இத-ணதி7 எ�.எ�.ப4-ைய ஒ- ந7ல 
ச;த�	பமாக  பய�ப�தி ெமாைப7 எ>ண4.ைகைய ேம8� 
அதிக1.கலா� எ�ற ந�ப4.ைக என./ உ'ள�.  ந� அைனவ1� 
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ஒ��ெமாத ெசய7பா�<� Wல�,  எ�.எ�.ப4. அமலா.கைத 
ெதாட�;� ெதாைலெதாட�� ச;ைதய47 ப4.எ6.எ�.எ7-� ப,/ 
உய�;�'ள� எ�ற தகவைல அைனவ-./� உண�த�<Q�. இ� 
ப4.எ6.எ�.எ7 ேசைவ./' வர வ4-��� வா<.ைகயாள�க?./ மிகK� 
உதவ4யாக இ-./�. 
 

4. நா� �Rவ�� 768768768768 நகர,கள:8�, தமிழகதி7 ம��� 38383838 நகர,கள:8� 
அறி�க	ப�தி, ேவ@ எ;த ெதாைல ெதாட�� நி@வன,களா8� அள:.க 
இயலாத 3ஜி ேசைவகள:� திறைன ப4.எ6.எ�.எ7 ெகா>�'ள�.  இ�தா� 
நம� பல�.  இதைன வா<.ைகயாள�க?./ ெத1ய	ப�த ேவ>��. 
 

5. எைதQ� சாதியமா./� திற�, நி(சயமாக ந�மிட� உ'ள�.  ப4.எ6.எ�.எ7 
ச.திQட�, ெமாைப7 ேசைவக' ேம�பட, நா� ஒSெவா-வ-� நம� 
ப,கள:	ைப ந7க �<Q�.  உதாரணமாக, நா� ஒSெவா-வ-� மாத� 
ஒ�@./ 10 வா<.ைகயாள�க' எ�ற இல./ட�, ப4.எ6.எ�.எ7 ேசைவ./' 
வா<.ைகயாள�கைள ெகா>� வ;தா7, மாதெமா�@./ கி�டத�ட          

2222....2222 இல�ச� வா<.ைகயாள�கைள ம3ற ெந�ெவா�.கிலி-;� ப4.எ6.எ�.எ7-
ெந�ெவா�.கி7 ேச�.க �<Q�. 

 
6. எ�.எ�.ப4.-ய4� கீ� ப4.எ6.எ�.எ7 ேசைவ./' ÕÕÕÕேபா��ேபா��ேபா��ேபா��----இ�இ�இ�இ�’’’’  ெச5ய 

09400012345094000123450940001234509400012345 எ�ற எ>Z./ /@;தகவ7 (எ6.எ�.எ6) அ[	�மா@ 

உ,க' ந>ப�க?./ அறிK@�,க'.  உ.�. MNPMNPMNPMNPspacespacespacespace STDSTDSTDSTD CODECODECODECODEspacespacespacespace NAMENAMENAMENAME(((( ))))     (((( ))))  
அ7ல� 18001801503 18001801503 18001801503 18001801503 எ�ற இலவச ெதாைலேபசி எ>ைண ெதாட�� 
ெகா'?மா@ \@,க' அ7ல� அ-கி8'ள ப4.எ6.எ�.எ7 வா<.ைகயாள� 
ேசைவ ைமயைத அZக ஆேலாசைன வழ,/,க'. 

 
7. ப4.எ6.எ�.எ7 /��பதி� ெப-ைமமி/ அ,கதினராகிய நP,க' அைனவ-�, 
எ�[ட� இைண;�, ேம3\றிய ெசய7 தி�டதி7 உ,கள:� ேசைவைய 
அள:�, இ;த ெப-�ய3சி./ உ@�ைணயாக இ-	பb�க' எ�ற ந�ப4.ைக 
என./ இ-.கிற�. 
 
வா��.க?ட�, 
 
த,க' உ>ைமQ'ள, 
((((�கம��கம��கம��கம�    அ�ரஃ	அ�ரஃ	அ�ரஃ	அ�ரஃ	    கா�கா�கா�கா�))))    

 
  ெப@ந�, 

அைன�அைன�அைன�அைன� ஊழிய�க'ஊழிய�க'ஊழிய�க'ஊழிய�க', ப4ப4ப4ப4.எ6எ6எ6எ6.எ�எ�எ�எ�.எ7எ7எ7எ7    
தமி�நா� ெதாைல ெதாட�� வ�ட�. 


