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 அ�ப்�னர:் 
 MMY ஹ�� Cont: 7667 303030 
 ேத�யத ்தைலவர ்(ARAIA) 
 46 வள்ளல் �தகக்ா� �� 
 காைரகக்ால் - 609602 

 ெப�னரக்ள்: 

 தைலைம ெசயலர ்
 �தன்ைமக ்கட�்டம் 
 தைலைம ெசயலகம் 
 ��சே்சரி-605001 

 மாவடட் ஆட�்யர ்
 ஆட�்யர ்அ�வலகம் 
 காைரகக்ால்-609602 

 நிரவ்ாக ெபா�யாளர ்
 ெபா��யல் �ரி� 
 நகராட�் அ�வலகம் 
 காைரகக்ால்-609602 

 நகராட�் ஆைணயர ்
 நகராட�் அ�வலகம் 
 காைரகக்ால்-609602 

 இயக�்னர ்
 �காதாரத ்�ைற 
 காைரகக்ால்-609602 

 சடட்மன்ற உ�ப்�னர ்
 ெதற்� ெதா�� 
 காைரகக்ால்-609602 

 ெபா�ள்:  காைரகக்ால்  ��வ�ம்,  தற்சமயம்  ப��  பாரக்க்ப்பட�்  வ�ம்  க��  நீர ்
 சாகக்ைடகளின்  ேமாசமான  தரம்  மற்�ம்  �காதாரமற்ற  �ைறைய  உடேன  நி�த�், 
 சரியான �ைற�ல் ெசய்�தத்ர ேகாரிகை்க. 

 ஐயா,  கடநத்  �ல  மாதங்களாக  காைரகக்ால்  நகரம்  ��வ�ம்,  காைரகக்ால் 
 நகராட�்யால்  �டப்படட்  ஒப்பநத்த�்ன்  வா�லாக  க��  நீர ்  சாகக்ைடகள்  ப�� 
 பாரத்த்ல் மற்�ம் ��தாக அைமக�்ம் ேவைலகள் நைடெபற்� வ��றன. 

 காைரகக்ால்  நகரதை்த  ெபா�தத்வைர  (L)  மற்�ம்  (ப)  வ�வ  சாகக்ைடகள் 
 கட�்வதற்�  ஒப்பநத்�ள்ளிகள்  ேகாரப்ப��ன்றன.  ஆனால்,  தற்ேபா�  கடட்ப்ட�்க ்
 ெகாண்��க�்ம்  சாகக்ைடகள்  (I)  அல்ல�  (II)  வ��ல்,  அதாவ�  க��  நீர ்  �ராக  ஓட 
 தைரதளம்  அைமகக்ாமல்,  ஒ�  பகக்  �வர ்  அல்ல�  இரண்�  பகக்  �வரக்ள்  மட�்ேம 
 அ��ம் �க�ம் தரக�்ைறவான ேநர ்�ரற்ற �ைறகளில் கடட்ப்ப��ன்றன. . 

 இதனால்,  க��  நீர ்  ஓ�வதற்�  ப�லாக,  வ�டம்  ��வ��ம்  க��நீர ்  ேதகக்ம் 
 ஏற்பட�்,  அ�கள�ல்  ெகா�கக்ள்  உற்பத�்யா�,,  அதனால்  ெகா�கக்ளால்  நிம்ம�யற்ற 
 இர�  �கக்�ம்,  மற்�ம்  வ�டா  வ�டம்  காைரகக்ால்  வாழ்  மகக்�க�்  “ெடங்�” 
 “மேலரியா” ேபான்ற உ�ரெ்கால்� ேநாய்க�ம்  ஏற்ப��ன்றன. 

 ஒப்பநத்ம்  �டப்ப�ம்  ேவைலகள்,  தரமான  கட�்மான  ெபா�டக்ைள  ெகாண்�ம், 
 சரியான  கலைவகைள  ெகாண்�ம்,  �ைறயாக  க��நீர ்  ேதகக்�ன்�  ஓ�ம்ப� 
 காடட்ப்பட�்ள்ளதா  என்�  சரி  பாரத்த்  �றேக,  ஒப்நத்காரரக்�்க�்  பணம்  பட�்வாடா 
 ெசய்யப்பட  ேவண்�ம்.  ஆனால்,  இவ்வள�  தரக�்ைறவாக  கடட்ப்ப�ம்,  க��  நீர ்
 சாகக்ைடக�க�்  எவ்�த  கண்காணிப்�ம்  இன்�  மகக்ள்  பணதை்த  பட�்வாடா 
 ெசய்�ெகாண்� வ��ற� காைரகக்ால் நகராட�் நிரவ்ாகம். 

 இப்ப�  அலட�்யமாக  ஒப்பநத்காரரக்�ம்,  அ�காரிக�ம்  ெசயல்ப�வதால்  மகக்ள் 
 பணம்  �ணாவேதா�,  வ�டா  வ�டம்  அர�  நஷ்டத�்ல்  இயங்�வேதா�,  �காதாரமற்ற 
 வாழ்ைக அைமவேதா�, காைரகக்ால் நகரின் அழ�ம் ெபா��ம் நாசமைடந�்�டட்�. 

 காைரகக்ால்  வாழ்மகக்ள்  வாழ்கை்கேயா�  �ைளயா�ம்  தரமற்ற 
 கட�்மானங்கைள  கண்காணிக�்ம்  ெபா�ப்�,  காைரகக்ால்  வாழ்  மகக்�க�்ம்,  ச�க 
 ஆரவ்லரக்�க�்ம்,  ெதா��  சடட்மன்ற  உ�ப்�ன�க�்ம்,  மாவடட்  ஆட�்ய�க�், 
 �காதாரத�்ைற  இயக�்ன�க�்ம்,  நகராட�்  ஆைணயர ்  மற்�ம்  ெபா�யாளரக்�க�்ம், 
 தைலைம  ெசயலகத�்ற்�ம்  உள்ளதால்,  எவ்�த  காலதாமத��ன்�  உடேன 
 பாரை்வ�ட�்  தரமற்ற  ேவைலகைள  நி�த�்,  ��ய  தரமான  ேவைலகைள  ெதாடங்க 
 நடவ�கை்க  எ�கக்  ேவண்�ம்.  அத�்டன்,  கட�்மான  ேவைலகள்  நைடெப�ம்  இடத�்ற்� 
 கண்காணிப்பாளரக்ள்  அ�ப்�வ�ல்  ஆடக்ள்  பற்றாக�்ைற  இ�நத்ால்,  காைரகா�ல் 
 இயங்�ம்  ஏதாவெதா�  ச�க  அைமப்�கைள  ெதாடர�்  ெகாண்�,  இலவசமாக  ச�க 
 ஆரவ்லரக்ைள  ெபற்�  கண்காணிகக்�ம்  நடவ�கை்க  எ�கக்ேவண்�ம்  என்� 
 காைரகக்ால்  வாழ் மகக்ள் சாரப்ாக ேகட�்கெ்காள்�ேறன். 

 National President (AIARA) 


