
ெச�தி ம��� �றி��க� (நி�� &
ேநா��) ெதா��பாள�க��� ஒ�
��� க�த� (ப���வ� 2023)
இ�த ப�வ�ைத  நிர��வத� �ல� கீ��ள க�த�தி� ந��க�
ைகெயா�பமிடலா�. இ�க�த� ��ய���பாள� ேபரைவயா� நியமி�க�ப�ட
ெசய��ைற ���க��� நக�ட� நி�� & ேநா�� ெதா��பாள�க���
அ��ப�ப��. ேம�� ைகெயா�ப�கள�ற நக� ஆேராவ��
��ய���பாள�கள�ட� பகி��� ெகா�ள�ப��.

---

To the News & Notes editors, Roy and Agnijata

நி�� & ேநா�� ெதா��பாள�களாகிய ரா� ம��� அ�ன�ஜாதா அவ�க���,

அ���ள ரா� ம��� அ�ன�ஜாதா,

அறிவ���க�, �றி��க�, மன� ெநகி��த பகி��க� ேம�� பலவ�றி��
இடமள��� வ�� நி�� & ேநா�� நம� ச�க�தி� ஒ� ��கிய ம���
ஆ��த ப�� வகி�கிற�. இ�த ேசைவ ��ைமயாக நம�
��ய���பாள�களா� நம� ெபா� நிதியா� ஆத��க�ப�� நம� �ர�கைள
ெவள��ப���வத�காக�� அறிவ���க��காக�� இய��� ஒ� உ�ளைம��
ப�தி�ைகயா��. இத� ெதா��பாள�களாக பண�யா��� உ�க��� மி��த
ந�றிக�.

கட�த சில மாத�கள�� ந��க� ஆேராவ�� ெசய���வா� நியமி�க�ப�ட
ெசய��ைற ���கள�� அறிவ���கைள பதிவ��வதி�ைல என ��� ெச��
வ��டதாக ேதா��கிற�.இ�வைர நி�� & ேநா�� �றி�ப��ட நப�கள��
�ர�கைள த��ப�� ேம�� ப��ைவ பாரா��� க�வ�யாக��
��ய���பாள�களா� நியமி�க�ப�ட ெசய��ைற ���க� தகவ�கைள
பகி�வைத தண��ைக ப��திய�� ெசய�ப�டதி�ைல. நம� உ��ைற
ெசய�பா�கைள ப�றிய ��நிைல�� ேம�� �ழ�ப�ைத�� ெசயல�ற
நிைலைய�� ேச��ப� ேபா� உ�ள இ�த ெசய� எ�கைள திைக�க
ைவ�கிற�.



1975� ெதாட�க�ப�ட நி�� & ேநா�� ஆன� ஆேராவ��லி�
ெதாட�க�ப�ட �த�ைமயான ேசைவகள�� ஒ�றா��. அ�றிலி��� இ�
��ய���பாள�கள�� பலதர�ப�ட க�ேணா�ட�க���� அரசியல�ற ஒ�
ெபா�வான தளமாகேவ இ��� வ�தி��கிற�. ஒ��க�ப��த�ப�ட
தண��ைகயான� � அரவ��த� ம��� அ�ைன ஆத��த பர�பர� ம���
�த�திர� ஆகிய ெம� க���க��� எதிரானைவ ஆ��

கட�த வ�ட�தி� நி�� & ேநா�� ��ய���பாள�களா� நியமி�க�ப�ட
ெசய��ைற ���க� ம��� ெசயலாள� அ�வலக�தா�
நியமி�க�ப�டவ�க� ஆகிய அைண�� சாரா�கள�� க���கைள��
ெவள�ய��� வ�த�. ஆேராென� ேசைவ தண��ைக ப��த�ப�டதிலி���
நி�� & ேநா�ேஸ அைனவ���� த�க� க���க�, அறிவ���க� ம���
வ�ள�க�கைள பகிர பாரப�சமி�றி, ப��க�த�ைம�ட� ெசய�ப�� வ�த
தளமாக அைம�த�. ஆனா� ��ய���பாள�களா� நியமி�க�ப�ட ���கள��
�ர�கைள ஒ���� வைகய�லான உ�க� சம�ப ��� அைனவ��
உ�ளட�க� ம��� ��� ச�க� ஆகிய அ��பைடய��� மாறானதாக
உ�ள�.  இ�த ேசைவ ஆேராவ�� அற�க�டைள ஆைண 1988�, ப�தி
19(2)(b)ய�� கீ��ள ��ய���பாள�க� ேபரைவய�� ெசய�பா�கலி�
அ��பைடய�� ��ய���பாள�களா� ஆத��க�ப�� ‘ஆேராவ�� ச�ம�தமான
ெசய�பா�கைள அைம���ெகா�வத�காக’ உ�வா�க�ப�டதா��.
ஆைகயா� இ�த ச�க�தி�� ��கியமானதான இ�த ேசைவய��
ெசய�பா�க� சில நப�கள�� ���களா� த��க�பட ��யா�.

ஆைகயா� நா�க� ��ய���பாள�களா� நியமி�க�ப�ட ெசய��ைற
���கள�� அறிவ���க� ம��� �றி��கைள பதிவ��மா� ேக���
ெகா�கிேறா�. உ�க� இ�வ�� எவேர�� இ�த ேவைலகைள ெச�யேவா
அ�ல� நி�� & ேநா�ஸி� ேநா�க�ைத நிைல நி��த தவறினாேலா இ�த
ேவைலகைள ெச�ய தயாராக இ���� ம�றவ�க��� இட� அள��� உ�க�
பண�ய�லி��� வ�லகி� ெகா��மா�� ேக��� ெகா�கிேறா�. நம�
ப��க�த�ைம ெகா�ட ச�க�தி� ெவள��பா���� �ைணயாக இ����
இ�த பண��� பாரப�சம�ற த�ைம, ப��க�த�ைம ம��� பர�பர�

ஆகியைவ மிக�� ��கியமா��. அத� �லேம நா� ��ைமயான
ஒ��ைமைய�� உய��த ஒ��கிைண�ைப�� அைடய ����.

உ�ைம�ட�,
ைகெயா�பமி���ள ஆேராவ�� ��ய���பாள�க�


