
  ஊடக அறறகககக -- 14 ஜனவரற, 2017. சசனககன 
          எணகணரக கழறசவளறகய சறகறசழலக கறகற சமகபவ இடமமக வரகணறகககமக கரகநமடக இகச வவடயயம

சவளறயவட 

        தமறழக எழதகதலகறனக கறறபகபறடதகதககக எழதகதமளரககளறலக ஒரவரமன சபரமமளக மரகனக அவரககளமலக
     இனகற ஓரக வறதகதறயமசமமன தகலபகபகக சகமணகட "   சசனககன சபமறமகயபமககக பமடலக"  ஒளறநமடம

சவளறயறடபகபடகடத.     பறரபல கரகநமடக இகச ககலஞரக ட. எமக.     கறரஷகணம அவரககளமலக எணகணரக கழறமக
         பகதற ஓரக சறகறசழலக கறகற சமகபவ இடமமக கரதற பமடபகசபறகற பமடயல "   சசனககன சபமறமகயபமககக

பமடலக."         எணகணரக கழறமகமக மறகறமக அகத சறகறறயளகள நவரகநறகலகளறலக கமமரமஜரக தகறமகதகதமலக
 சசயகயபகபடகடவரமக ஆகககறரமறபகபககளயமக,      தமறழகநமட மறனகசமர வமரறயமக மலமக கழறமகதகதறலக

        சகமடகடபகபடமக நறலகககரற சமமகபலமலக ஏறகபடமக மமசபடதகலயமக வறளகககமக இபகபமடகல இயகககறயவரக
"  சகமகடகககமனலக யவமணகடக"   பகழக ரதறநகதறரனக ரம. பறரசமதக.     இபகபமடலகககமன மலகக கர சசனககனகய

     யசரகநகத சழலறயலக சசயறகபமடகடமளரக நறதகதறயமனநகதக சஜயரமமனமலக உரவமனத.   பல தனறதகதவமமன
    சபரகமககள சகமணகடளகள இபகபமடலக வளரகநகதவரமக பமடலமசறரறயரக/   இகசயகமபகபமளரக யகபரக

      வமசகறயமலக மதலறலக ஓரக தமறழக ரமகக பமடலமகயவ பமடபகசபறகறத.  பறனகனரக ஆரக.யக.  ஸகரவரமமககமமரக
   அவரககளமலக கரகநமடக வடவமக சபறகறத.  வவடயயம இகணபகப: https://youtu.be/82jFyeV5AHM 

 பமடகரக ட. எமக.         கறரஷகணம இபகபமடலக பறகறற கறககயறலக சமடகரமஸக தமறழறலக மதனகமதலறலக எழதபகபடகட
  கரகநமடக சஙககவதபகபமடலக இதசவனகறமரக.      யமலமக தறககமலதகத சறகறசகசழலக பறரசகசகனககள பமடய மதலக
        கரகனமடக சஙககவதபகபமடலக எனகற சபரகமயமக சசனககன சபமறமகயபமககக பமடகலயய சமரமக

எனகககறறனமரக.      இபகபமடலறலக உளகள ககல வடவதகதறறககமக மடகடமக இலககல,   எணகணரக கழறசவளறயறனக
   அழறநகத வரமக நறகலகய மமறகறற,      சசனககனயறனக இநகத மகககறயமமன நவரகநறகலகய பமதகமகககமக

            மயறகசறயறலக எனகககமக ஒர சபமறபகப உளகளத எனகற அடபகபகடயறலக தமனக இநகத கடகட ககல மயறகசறயறலக
பஙகசகடதகயதனக,"   எனஅவரக கறறனமரக. 

"    பறமகயபமககக எனகபத சபமத சவளற,    ஒடகட சமமதகத சமகதகதறனக உகடகம.   எணகணரறலக மடகடமக இலககல,

   எவகவரறலமக அகதஆகககறரமறககக மடயமத, கடமத,"  எனககறறமரக  சபரமமளக மரகனக. 

        சசனககன சபரசவளகளமமக வரகதம பயலமக ஏறகபடதகதறய யபரழறவகளமக யமலமக சவபகபகககமறகற , 

           தணகணவரக பறகறமககககற என இனற வர இரகககமக யபரழறவகளமக நமமக நமக பறமகயபமககக இடஙகககள
   யமமசமமயக பயனகபடதகதறயதனக வறகளயவஆகமக.      பறமகயபமககக எனகற தமறழக வமரகதககத வரற

        வசலறகககபகபடமத மகககளக பகறரகநகத உபயயமகறககக கடய அகனவரகககமக சபமதவமன நவரகநறகலககள
  யமயகசகசலக நறலஙகககள கறறகககறறத.      ஆனமலக இபகசபமழத எதறககமக உபயயமகமறகற இடஙககயளம

   நபரகககளயயம வரகணறககக இவகவமரககத பயனகபடதகதபகபடகறறத.

"          தமறழக பணகபமடககள பறகறற நமட மழவதமக சரகசககச இரகககமக இகககமலகடகடதகதறலக பறமகயபமகககக
       பமதகமபகபதமக தமறழக பணகபமட தமனக எனகற நறகனவ படதகத வறரமகபகறயறனக,"   எனகற கறறனமரக

   சறகறசழலக ஆரகவலரமன நறதகதறயமனநகதக சஜயரமமனக. "  ஆனமலக கமலயபமகககறலக,    இநகத பணகபமட மமறற
    பறமகயபமககக ஒர யகடகட வமரகதககதயமக மமறறயளகளத.     அதனமலதமனக எணகணரக நவரகநறகல பறமகயபமககக

   பகதறகளக ஆகககறரமறபகபகளகககமக மமசபமடகடறககமக ஆளமனத,"  எனகறமரக அவரக.

    பட இயகககனரக ரதறநகதறரனக பறரசமதக கறககயறலக: "  சமகதககத மமறகறவதறலமக,  ஆயரமகறயமமன
       பணகபமடககள கமபகபமறகறவதறலமக ககல மறகறமக ககலஞரககளககக சபரமக சபமறபகப உளகளத.  அகத

        உணரகநகத தமனக பறமகயபமககக எனககறற வமரகதககதயறனக மகறநகத மரறயமகதகய மவடகசடடகககமக
    இமகமயறகசறயறலக நமனக இயகககனரமக இரககக மனகவநகயதனக."

https://youtu.be/82jFyeV5AHM


          வடககயக பலறகககமடக ஏரறயறலக இரநகத சதறகயக மணலற சதபகபநறலமக வகர பரநகதறரகககமக இசகசதபகபநறலமக
       சசனககனயறலக பறகழதகதறரகககமக ககடசற சதபகபநறலமக மடகடமலகல ஆரணறயமற சகமசஸகதகலயமற
  ஆகறயவறகறறனக வடகமலமகவமக சசயலகபடகறறத.    இநகத ஈரகநறலமக பகதறயறலக 2000   ஏகககரக பரபகபளவறலக

         யவதறயறயலக சதமழறறகசமகலகளக அகமககக சசனககன சபரநகர வளரகசகசற கழகமக இடமக ஒதகககற உளகளத. 

         இதறககறகடயய கமமரமஜரக தகறமகமக இபகபகதறயறலக உளகள சநகதரவன கமடகளக சழகநகத உபகபளஙகககள
          அழறதகத சரககக சபடகடகமக மடகடமக நறலகககரற கறடஙகககளமக வமகனமக நறறதகதமக இடஙககளமக அகமககக

தறடகடமறடகடளகளத. 

      எணகணரறனக மமசகடநகத நறகல ஒர யநமயறனக அறறகறறயமக இரநகதமலக,   தறறகமயயம யநரககமயயம இலகலம
  மமச கடகடபகபமடகட வமரறயமக,     மமநறல கடறகககர மணகடல யமலமணககமஆகணயமக,   மறகறமக சசனககன

    சபரநகர வளரகசகசற கழகமமக தமனக யநமயக.       அவரக மவத நடவடகககக எடககக யதசறய பசகம
         தவரகபகபமயதகதறறகக அனபகபமக மனவறலக அகனவரமக ககசயமபகபமக இட யவணகடமக எனகற யகமரறககககயடனக

 மடகறறத இபகபமடலக. 

"    ஆறகறறலக சமமகபகல சகமடகடவரமக tangedco      இபகசபமழத இஙககளகள வனபகபகதறகய அழறதகத பதறதமயக
     ஓரக மறனக நறகலயமக அகமகககமக பணறயறலக ஈடபடகடளகளத.   யமலமக இகவ TNPCB  மறகறமக CMDA 

  அனமதறயறலகலமமலக கடகடபகபடமக கடகடடஙககளமகமக.     இஙககளகள அதறகமரறகளறடமக நமகபறகககக இழநகதயத
     நமமக இபகயபமத பசகம தவரகபகபமயமக சசலகலகக கமரணமக,"     எனகககறகறறமரக கமடகடகபகபமக பகதறகய யசரகநகத

ட. சசலகவரமஜனக.   யமலமக அவரக 1996-     இலக சசனககன உயரகநவதற மனகறமக , tangedco   இனற கழறமகதகதறலமக
  உபகபலஙககளறலமக சமமகபகல சகமடகடகககடமத,      இத வகர சகமடகடய சமமகபகலயமக அபகபறபகபடதகத

     யவணகடமக எனகறமக தனக தவரகபகபறலக கறறயளகளதமக கறறனமரக. "      தமறழகநமட மமச கடகடபகபமடகட வமரறயமக எநகத
  நடவடககககயமக எடகககபக யபமவதறலககல;      பசகம தவரகபகபமயமகதமனக இநகத நறகலகய பரறநகத  ததமதகவவ

   மனவநத எணணர கழமகததத கதபபதறறணம,"  எனறதர அவர.

       எணகணரக மவனவரககளமக சசனககனகய சமரகநகத சசயலகபமடகடமளரககளமக எணகணரக கழறமகதககத
    மமசபமடகடவதறலக இரநகத கமககக பறரசகசமரதககத தவஙககறயளகளனரக.    அதனக ஒர பகதறயமகயவ

 இபகபமடலக சவளறயறடபகபடகடளகளத. 

    யமலதறக வறவரஙககளககக சதமடரகப சகமளகள :

  நறதகயமனநகதக சஜயரமமனக 9444082401
A Justice Rocks Initiative

 எணக 92   மனகறமவத கறககக சநகத,  தறரவளகளவரக நகரக,  சபசனகடக நகரக,  சசனககன 90

     வறடயயமகவ பமரகககக மறகறமக யமலமக தகவலககக https://storyofennore.wordpress.com/  



        இபகபமடலக ககலஞரககளக அகனவரமக தனகனமரகவதகதறலக மகககளக நலனக கரதற ஒனகறறகணநகத உகழதகதனரக.

 கரலக : ட. மக. கறரஷகணம
 வரறகளக :  யகபரக வமசகற

 இகச : ஆரக.யக.ஸகரவரமமககமமரக
இயகககமக:  ரதறநகதறரனக ரம.  பறரசமதக

 பதறவ :   வறஜறபற ஸகடடயயமஸக
 சபமறறயமளரக :   பறஜஜ யஜமகஸக

 இகச ககலஞரககளக:
 வயலறனக : எசக.எனக.  பமஸககரக

 மறரதஙககமக :  பறரவவனக ஸகபரகஷக
 கஞகசறரம : பற.எஸக. பரயஷமதகதமக

 சமமழறசபயரகபகப : 

  அனறரதகதனக வமசயதவனக
  யகரனக யகமசயயலம

  தமறழக எழதகத :  கயஜநகதறரனக
 கலரறஸகடக :  பமலமஜற யகமபமலக

  உகட வடவகமபகப :   சஜயலடகசமற சநகதயரசனக
 படதகசதமகபகப :  ஆனநகதக சஜரமலகடகடனக

 ஒளறபகபதறவமளரக :  கமரகதகதறகக நலகலமதகத
 தயமரறபகப :   அரகசகசனம யசகரக

  தயமரறபகப உதவற : 
  அகறலக அலக ஹசனக

  பஜம கமமரக
  பறரதவபக யக

  சவயரமனறகம ஏஞகசலக

  தகணஇயகககநரக :  யகமபமல கறரஷகணனக
  தகண படதகசதமகபகப :   அஜறதக கமமரக

  நறழறகபட உதவற :   ஸகடஃபனக ஸக பமலகமமரக,  மதற

  சமக சதமடரகப : யக.  சரவணனக , ஆரக.எலக.  ஸகரவனறவமசனக , எ.  சவஙககயடஷக ,   சநகயதமஷக கமமரக ஆரக. 

 ஓடகடனரககளக : பற.சசநகதறலககமமரக, பற.யஹமமதகரற, சற.கணபதற, ஆரக.  பறரதவபக கமமரக.


