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தள தி மு.க.ஸ்டொலின் அறிக்கக
என் மீ து பேரன்பு க ொண்ட
மொர்ச் 1-ஆம் ப

ழ த் ப ொழர் ளும், இளைஞரணியினரும்

ி என்னுளடய ேிறந்

நொள் என்ே ொல் இப்பேொப

அ ற் ொன விழொக் ளுக்கு ஏற்ேொடு ள் கெய்து வருவள
ஒவ்கவொரு ஆண்டும் இது பேொல

அறி ிபறன்.

ழ த் ப ொழர் ள் எனது ேிறந்

நொள்

விழொளவ ஏற்ேொடு கெய்யும் பேொது, ஆடம்ேர நி ழ்ச்ெி ள் கூடொது
என்ேள யும்
பேொன்ற

குறிப்ேொ

பேனர் ள்- ட்அவுட்டு ள்-பேொஸ்டர் ள்

விைம்ேரங் ளைக்

ண்டிப்ேொ த்

விர்க்

என்ேள யும் வலியுறுத் ி, கேொதுமக் ளுக்குப் ேயன்
நல ிட்ட உ வி ளை வழங்கும் விழொக் ைொ
க ொள்வது

என்

வழக் மொ

இளைஞரணியினரும்

இருக் ிறது.

அ ளனக்

பவண்டும்

ரும் வள யில்

நடத்தும்ேடி ப ட்டுக்
ழ த்

க ொண்டர் ளும்

ளடப்ேிடித்து

மக் ளுக் ொன

ஆக் ப்பூர்வப் ேணி ளை பமற்க ொள்ளும் வழக் த்ள க்

ளடப்ேிடித்து

வரு ின்றனர்.
ஆனொல் இந்
கெயற்ள

ஆண்டு மளழ கவள்ைத் ொலும், அ ிமு

பேரிடர் ேொ ிப்ேொலும்

ங் ள் உடளம ளை இழந்து, க ொழில்

நஷ்டம் ஏற்ேட்டு, ேல நூறு பேர் உயிரிழந்
ேொ ித்து

விட்டது.

ஆ பவ

நொன்

க ொண்டொட

விரும்ேவில்ளல.

உ வி ளை

வழங்குவதுடன்,

உருவொக் ிய

இந்

எனபவ
கென்ளன

சூழல் என்ளன மி வும்
வருடம்

ேிறந்

மக் ளுக் ொன
உள்ைிட்ட

நொளை
நலத் ிட்ட

கவள்ைத் ொல்

ேொ ிக் ப்ேட்ட மக் ளுக்கு உங் ைொல் இயன்ற உ வி ளை இன்னும்
கெய்யுமொறு

ப ட்டு

மொவட்டங் ைிலும்

ழ

க ொள் ிபறன்.

அத்துடன்

ப ொழர் ள் ஒவ்கவொருவரும் வடு
ீ
வடொ
ீ
ச்

கென்று, ேொ ிக் ப்ேட்ட மக் ைிடம் கெயல்ேடொ
ஆண்டு ொல

அவலத்ள

ஒவ்கவொரு

விைக்கும்

கெயலலி ொ அரெின் 5

துண்டறிக்ள

ளை

வழங் ி,

ழ பம

மிழ

மக் ைின்

ொவல்

அரண்

என்ேள

எடுத்துச்

கெொல்லபவண்டும்.
மொநிலத் ின்

வைர்ச்ெிளய

இந் ியொவின்

ளடெி

அ ிமு வின் ெீரழிந்
ழ த் ிற்கு ஆ ரவு

வழ்ச்ெியளடயச்
ீ

மொநிலமொ

நிர்வொ த்ள

கெய்து,

மிழ த்ள

இன்ளறக்கு

ஆக் ி

விட்ட

மக் ள் மன்றத் ில் எடுத்து ளவத்து

ிரட்டுவப , என் மீ து பேரன்பு க ொண்டுள்ை

ழ த்

க ொண்டர் ளும் இளைஞரணியினரும் வழங்கும் அன்புப் ேரிெொகும்.
அந் ப் ேரிளெ நீங் ள் அள்ைி வழங்
க ொள் ிபறன்.

ேிறந்

நொள்

பேொவ ில்ளல என்ே ொல்

பவண்டும் என அன்புடன் ப ட்டுக்

அன்று

கென்ளனயில்

இருக் ப்

ழ த் ப ொழர் ள் யொரும் என்ளன ெந் ிக்

முயற்ெி கெய்ய பவண்டொம் என்றும்
க ொண்டவொறு

நொன்

ேிரச்ெொரத் ில்

த் ம் ேகு ி ைில் நொன் ப ட்டு

ஈடுேடுமொறும்

அன்புடன்

ப ட்டு

க ொள் ிபறன்.
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