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செண்கள்  தாய், ெககாதரி, மனைவி, மகள் எை ெல்கவறு உறவுகளின் 

மூலம்  உறுதுனையாக இருந்து வருகின்றைர்.  
மாண்புமிகு கமயர் திரு. ந.திகைஷ்குமார் அவர்கள்  

ெர்வகதெ மகளிர் திை விழானவ துவக்கி னவத்து கெச்சு. 
 

திருப்பூர் மாநகராட்சி, னமய அலுவலக வளாகத்தில் இன்று (8.3.2022) மாநகராட்சி 
அலுவலர்கள், ெணியாளர்கள் மற்றும் தூய்னம ெணியாளர்கள்  கலந்து சகாண்ட உலக மகளிர் 
திை விழானவ மாண்புமிகு கமயர் திரு. ந.திகைஷ்குமார் அவர்கள் துவக்கி னவத்தார்கள். 

மாண்புமிகு கமயர் திரு. ந.திகைஷ்குமார் அவர்கள் கெசியதாவது., 
 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலனமச்ெர் அவர்கள் செண்களுக்கு எை ெல்கவறு 
திட்டங்கனள செயல்ெடுத்தி வருகிறார்கள். செண்களின் சொருளாதார வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியத்துவம் வழங்கும் வனகயில் திட்டங்கள் செயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. அதன்ெடி, 
இன்னறய திைம் ெர்வகதெ மகளிர் திைம் மிகச் சிறப்ொக நனடசெற்று வருகிறது 
அனைவருக்கும் மகளிர் திை வாழ்த்துக்கனள சதரிவித்துக் சகாள்கிகறன். 
 

தாய், ெககாதரி, மனைவி, மகள் எை ெல்கவறு உறவுகளின் மூலம் உறுதுனையாக 
இருந்து வருகின்றைர். செண்களுக்கு அரசு கவனலகளில் இட ஒதுக்கீடு, செண் 
ஆசிரியர்கள் நியமைம், உள்ளாட்சி அனமப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு, கெறுகால விடுப்பு உயர்வு, 
மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு கடன் உதவிகள், கல்வி கட்டை ெலுனககள், இலவெ 
கெருந்து ெயைம், கல்லூரியில் ெடிக்கும் செண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் 
கொன்ற எண்ைற்ற திட்டங்கனள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலனமச்ெர் அவர்கள் 
செயல்ெடுத்தி வருகிறார்கள். 
 

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் உள்ள 60 மாமன்ற உறுப்பிைர்களில் 31 நெர்கள் செண் 
உறுப்பிைர்களாக மக்களால் கதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ளைர், கமலும், மாநகராட்சியில் 
செயல்ெடுத்தப்ெட்டு வரும் ஒரு குரல் புரட்சி திட்டத்தின் கீழ் செண்கள் சொது மக்களின் 
குனறகனள ககட்கும் விதமாக கவனல வாய்ப்பு வழங்கப்ெட்டுள்ளது. தூய்னம ெணியாளர்கள் 
அதிகெட்ெமாக செண்கள் மாநகராட்சினய தூய்னமப்ெடுத்தும் ெணிகனள கமற்சகாண்டு 
வருகின்றைர். திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நனடசெற்ற சொங்கல் திருவிழாவில் சுமார் 3000 
கமற்ெட்ட குடும்ெங்கனளச் ொர்ந்த மகளிர் கலந்து சகாண்ட ெமத்துவ சொங்கல் விழா மிகச் 
சிறப்ொக நனடசெற்றது.  
 



திருப்பூர் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சிக்கும் சுகாதாரத்திற்கும் திருப்பூர் மாநகனரச் 
ொர்ந்த செண்களின் ெங்களிப்பு ஒவ்சவான்றிற்கும் எங்களுனடய மைமார்ந்த நன்றிகனள 
உங்களுனடய சொற்ொதங்களில் ெமர்ப்பிக்கின்கறன். திருப்பூர் மாநகனர தமிழ்நாட்டில் 
உள்ள 21 மாநகராட்சிகளில் மக்கள் ொதுகாப்புடன் வாழ ஏற்ற ஒரு மாநகராகவும், 
செண்களுக்கு 100% ொதுகாப்பு வழங்கும் மாநகரகவும் திகழ உனழப்கொம் எை உறுதி 
அளிக்கின்கறாம்.  
 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலனமச்ெர் அவர்களின் திட்டங்கனள திருப்பூர் மக்களின் 
எதிர்ொர்ப்புகனள நினறகவற்ற ஒன்றினைந்து வளர்ச்சி ொனதயில் ெயணிக்க அனைவரும் 
முழு ஒத்துனழப்பு வழங்கிட கவண்டும் எை மாண்புமிகு கமயர் திரு. ந.திகைஷ்குமார் 
அவர்கள் சதரிவித்தார்கள்.  
 

முன்ைதாக, மாண்புமிகு கமயர் திரு. ந.திகைஷ்குமார் அவர்கள் இனி ஒரு விதி 
செய்கவாம் அனமப்பின் ொர்பில் மாநகராட்சி னமய அலுவலக வளாகத்தில் இலவெ கண் 
சிகிச்னெ முகாமினை துவக்கி னவத்தார்கள். 
 

இவ்விழாவில், 1வது மண்டல தனலவர் திருமதி.சவ.உமாமககஸ்வரி, மாமன்ற 
உறுப்பிைர்கள், மாநகர நல அலுவலர் (சொ) மரு.சகௌரி ெரவைன், உதவி 

ஆனையாளர்கள் திரு.தங்ககவல்ராஜன், திரு.R.செல்வநாயகம், திரு.P.வாசுகுமார், 
திரு.S.சுப்பிரமணி, மாநகராட்சி ொர்ந்த அனைத்து மகளிர் அனைத்து செண் அலுவலர்கள், 
மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ெணியாளர்கள் மற்றும் தூய்னம ெணியாளர்கள் ஆகிகயார் 
கலந்து சகாண்டைர். 

சவளியீடு: மக்கள் சதாடர்பு அலுவலர், திருப்பூர் மாநகராட்சி. 

 

 

 


