
        தமிழ்நாடு மின் வாரிய ப ாறியாளர் கழகம் 
அன்பிற்கினியவர்களே!! 

 இன்று வாரியம்  ிறந்த தினம் !! ஜூலை-1 !! இன்றியலமயாத மின்சாரம்தலன 
தலையில்ைாமல் வழங்க  கைிரவு ாரா முழு அர்ப் ணிப்புைன் மக்கள் சசலவயாற்ற 
தன்னகரில்ைா பதாழிைாளர்கலளயும், ஊழியர்கலளயும், ப ாறியாளர்கலளயும் 
தன்னகத்சத பகாண்ை மாப ரும்  வாரியமாக திகழ்ந்து இன்று தனது 64ஆம் 
அகவவயில் அடிபயடுத்து லவக்கின்றது. 

இந்த 63ஆம் ஆண்டு காைகட்ைத்தில்  ல்சவறு சசாதலனகள் வந்தாலும் 
அவற்லறபயல்ைாம் சாதலனகளாக மாற்றி  ை லமல்கற்கலள அலைந்து சதசிய 
அளவில் சிறந்த வாரியமாக திகழ்கின்றது என்றால் மிலகயாகாது!!  

இந்த இனிய நன்நாளில் இந்த வாரியம் உருவாக வித்திட்ை தமிழக அரசுக்கும், 
ஓய்வு ப ற்ற வாரியத்தின் மூத்சதார் அலனவருக்கும் எனது  ணிவான 
வணக்கத்லதயும், நன்றிலயயும் பதரிவிப் தில் மிகுந்த கைலமப் ட்டுள்சளன் !!. 

      தமிழ்நாடு மின்சார வாரியமானது இன்று  ல்சவறு சுலமகலள தாண்டி 
மக்களுக்கு மின் சசலவயிலன அளித்து மின் மிலக மாநிைமாக உருபவடுக்க தக்க 
ஆசைாசலனகலளயும், உதவிலயயும் அளித்து வரும் நமது மாண்புமிகு தமிழக 
முதல்வர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மின் துலற அலமச்சர்  மற்றும் அலனத்து 
அலமச்சர் ப ருமக்களுக்கும், மதிப் ிற்குரிய வாரியத் தலைவர் அவர்களுக்கும் 
ப ாறியாளர் கழகத்தின் சார் ில் எனது மனம் நிலறந்த வாரிய நாள் 
நல்வாழ்த்துக்கலள சமர்ப் ிக்கின்சறன் !! 

      சமலும், இதுகாறும் இவ்வாரியம் சமம் ைவும் வளர்ச்சிக்கான  ாலதயில் வறீு 
நலை ச ாைவும், அயராது உலழத்து பகாண்டிருக்கும் பதாழிைாளர்களுக்கும் , 
ஊழியர்களுக்கும், ப ாறியாளர்களுக்கும் எனது சமைான வாரிய நாள் 
நல்வாழ்த்துக்கலள பதரிவித்துக் பகாள்கிசறன் !! 

 தமிழ்நாடு மின் வாரியம் சிறந்து விளங்கவும், அதில்  ணியாற்றும் 
அலனவருக்கும் நல்ைபதாரு  ணி சூழ்நிலைலய நிலைநாட்டிைவும் அரும் ாடு ட்டு 
வரும் அலனத்து சக பதாழிற்சங்க தலைவர்களுக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும், அவர்தம் 
உறுப் ினர்களுக்கும் எனது சமைான நல்வாழ்த்துக்கலள பதரிவிப் தில் மிக 
அகமகிழ்கின்சறன் !!    

      இந்த சகாவிட்19 ச ரிைர் காைத்திலும் தலையற்ற மின்சாரம் வழங்கிை மின் 
 ணியில் ஈடு ட்டு தன்னுயிலர இழந்தவர்களின் குடும் த்தார்க்கு ப ாறியாளர் 
கழகத்தின் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், பகாபரானா பதாற்று ஏற் ட்டு சிகிச்லச ப ற்று 
வரும் அலனத்து மின் பதாழிைாளர்கள், அலுவைர்கள், ப ாறியாளர்கள் மீண்டு 
வரவும் ப ாறியாளர் கழகம் உறுதுலணயாகவும் இருக்கும் என் லதயும் பதரிவித்துக் 
பகாள்கிசறன்.  

இத்தலகய சமைான தமிழக மின் வாரியத்தின் வளர்ச்சிக்கு இலையூறு 
ஏற் டும் டி தற்ச ாது மத்திய அரசின் மின் சட்ை திருத்த மசசாதா – 2020 ல்  மாநிை 



அரசின் அதிகாரங்கலளயும், மின் வாரியத்திலனயும், அதன் வளர்ச்சிக்காக  ாடு ட்ை 
சுமார் ஒரு ைட்சம் ஓய்வூதியர்கலளயும், சுமார் 37,000 மின் ஊழியர்கலளயும், 
முக்கியமாக ஒரு சகாடிக்கும் சமற் ட்ை மின் நுகர்சவாலரயும்  ாதிக்கும் 
அம்சங்கலள தடுத்து தனியார்மயமாக்கும் பகாள்லகயிலன தடுத்திைவும் 
ப ாறியாளர் கழகமானது அலனத்து முயற்சிகலளயும் தவறாது முன்பனடுக்கும்.              

சமலும், மின் வாரியத்தில் வளர்ச்சிக்காக  ாடு ட்டு வரும் அலனவரது 
வாழ்வாதாரத்லத காத்திை முத்தரப்பு ஒப் ந்தத்திலன உைனடியாக அமுல் டுத்த 
அலனவரும் ஒன்றுசசர்ந்து  ாடு டுசவாம்!!  

ஒப் ிைா வாரியசம !! உனது உயர்சவ எங்களது உயர்வு !! 
உன்னாசை இன்று நாங்கள் சிறப்புற வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிசறாம் !! 

என்றும் அழியா ஈடில்ைா ப ருலம சசரட்டுசம !! 
நீடுழி வாழ்கசவ எனது வாரியசம!! நின்  ாதம் பதாட்டு வணங்குகின்சறன் !! 

 
 
- பபொறிஞர் தி. பெயந்தி, 
பபொது பெயலர், 
பபொறியொேர் கழகம். 


