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மா��மி� பினா�� மா��மி� பினா�� 
மாநில �த�வாி� மாநில �த�வாி� 

தகவ�தகவ�

மா��மி� பினா�� 
மாநில �த�வாி� 

தகவ�

இ�ைறய �ழ�ைதக� நாைளய தைலவ�க�. நம� நா��� வள��சி��� ச�தாய�தி� 

வா��ைக� தர�ைத உய��த�� �ழ�ைதக� ெப�� ப�கா��கி�றன�. இதனா�, நம� மாநில 

அர� எ�ேபா�� �ழ�ைதகளி� பா�கா�பி�பா� மி��த அ�கைற ெச��தி அ�தைகய 

�ய�சிக��� ஆதரவளி�� வ�கிற�.

இர�� ஆ� �ழ�ைதக��� த�ைதயாக இ���� என��, ெப�ேறா�க�� பா�கா�பாள�க�� 

த�களி� �ழ�ைதக���, அவ�க� ஆப�தி� இ��ைகயி� த�கைள எ�ப�ெய�லா� 

த�கா���ெகா�ள ேவ��� எ�ற அறி��டைல ெகா��க, ஏ� இ�வள� சிர�ைத 

எ��கிறா�க� எ�பைத எ�னா� �ாி�� ெகா�ள ��கிற�. ெப�ேறா�களி� அ�கைற ம��� 

�ழ�ைதகளி� பா�கா�ைப  மனதி� ெகா��, பினா�� மாநில அரசி� �ய�சியி� 

ெவளியிட�ப�ட இ�த உட� பா�கா��� க�வி� ��தக� (Body Safety Education Book) 

அைனவ���� ஒ� சிற�த வழிகா��யாக விள���.

இ���தக� ெப�ேறா�க�� �ழ�ைதக�� ஒ�றாக ேச��� வாசி�க�பட ேவ��� எ�ற 

ேநா�க�தி� எ�த�ப���ள�. இ�த ��தக�தி� இ���� விாிவான க����களி� �ல� 

ெப�ேறா�க� சிறா� பா�ய� வ�ெகா�ைமகைள� ப�றி மிக எளிைமயான �ைறயி� த�களி� 

�ழ�ைதகளிட� பகி��� ெகா�ள ����. ேம��, பா�ய� வ�ெகா�ைம �றி�த தகவ�கைள 

�ழ�ைதக�ட� ெவளி�பைடயாக��, ேந�ைமயாக�� ேப�வத�� ெப�ேறா�க��� இ� ஒ� 

ந�ல வா��பாக அைமகிற�. இத� �ல� �ழ�ைதக� சி�வயதி���ேத த�கைள தா�க� 

பா�கா�பாக ைவ�தி��க க���ெகா�கிறா�க�.

ெப�ேறா�க�, பா�கா�பாள�க� ம��� ஆசிாிய�க� ம��மி�லாம�, அைனவ�� இ�த 

��தக�தி� ஒ� நகைல� ெபற ஊ��வி�கி�ேற�. சிறா� பா�ய� வ�ெகா�ைமைய� த��பதி� 

அைனவ���� ப�� உ�� எ�� நா� ந��கிேற�. எ�லா �ழ�ைதக�� பா�ய� 

வ�ெகா�ைமயி� சி�காம� மகி��சியாக வாழ ேவ���. எனேவ, நா� ஒ�ெவா�வ�� 

�ழ�ைதகளி� பா�கா�ைப உ�தி�ப��தி ஒ� மா�ற�ைத இ�ேற உ�வா��ேவா�.

Y.A.B சா� ெகா� யா�
பினா�� மாநில �த�வ�

பினா�� மாநில அர� நம� �ழ�ைதகளி� ேம� அ�கைற ெகா���ள�



பா�கா�க பா�கா�க 

ஒ�றிைணேவா�!ஒ�றிைணேவா�!

பா�கா�க 

ஒ�றிைணேவா�!
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மகளி� & ���ப ேம�பா�, பா�ன ஈ�பா�, மகளி� & ���ப ேம�பா�, பா�ன ஈ�பா�, 

இ�லா� அ�லாத மத விவகார இ�லா� அ�லாத மத விவகார 

ஆ�சி��� உ��பினாி� தகவ�ஆ�சி��� உ��பினாி� தகவ�

மகளி� & ���ப ேம�பா�, பா�ன ஈ�பா�, 

இ�லா� அ�லாத மத விவகார 

ஆ�சி��� உ��பினாி� தகவ�

ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� தன� �ழ�ைத� ப�வ�ைத எ�த வித ஆப��மி�றி, பா�கா�பான 

��நிைலயி� வளர���ய உாிைமைய� ெகா���ளன� என நா� உ�தியாக ந��கிேற�. 

இ��பி��, த�ேபாைதய நிைலயி� ச�க ஊடக�க�, �ைறய�ற ��ேயா�க� ம��� 

விைளயா��க� �ல� எளிதி� சிறா�க� ஆப�ைத அைடய���ய நிைல ஏ�ப���ள�. 

அேதா�, சிறா� பா�ய� வ�ெகா�ைமயி� எ�ணி�ைக அதிகாி���ெகா�ேட வ�கிற�. 

��ளியிய� விவர�க� ேவ�படலா�, ஆனா� ெபா�வாக 18 வயதி�� கீ� உ�ப�ட 

சி�மிகளி� 3 ேபாி� ஒ�வ��, சி�வ�களி� 6 ேபாி� ஒ�வ�� பா�ய� வ�ெகா�ைம�� 

உ�ப��த�ப�வதாக ெபா�வான கண�ெக��பாக ஏ���ெகா�ள�ப���ள�.

ெப�ேறா�க��� இைத� ப�றி ெவளி�பைடயாக ேப�வ� ச�� ச�கடமானதாக இ��கலா�. 

இ��பி��, சிறா� ெகா�ைம ப�றிய ஆர�ப நிைல� க�வி�� இைத� ப�றி ெவளி�பைடயாக 

கல��ைரயா�வ�ேம இ�பிர�சைன��� சிற�த தீ�ைவ� ெகாண�� என நா� க��கிேற�. 

நம� அ��த தைல�ைறயி� மக�தான ேம�பா��ைன� க��தி� ெகா���ளேத இ�த உட� 

பா�கா��� க�வி� ��தக�ைத ெவளியிட  எ�கைள ஊ�க�ப��திய�.

இ���தக�தி� �ல�, �ழ�ைதக� த�க� ெசா�த உட�� மீ� ��ைமயான க���பா�ைட� 

ெகா���ளன� எ�பைத ந�பி�ைக�ட�� ைதாிய��ட�� �ழ�ைதக���� பயி��வி�கலா�. 

�ழ�ைத ஒ�வாி� நட�ைதயி�பா� ச�கடமாக உண�� ேபா� உ�தியாக 'ேவ�டா�' எ�� 

ெசா��வத�� அதிகார� உ�� எ�பைத உண�வா�க�.

இைவ அைன�ைத�� ஒ� ��வினரா� ம��ேம ெச��விட இய�� எ�ப� சா�தியம�ற�. 

ெப�ேறா�க�, பா�கா�பாள�க�, ச�ப�த�ப�ட �ழ�ைதக�, உறவின�க�, ந�ப�க�, 

ெபா�ம�க� அைனவ�� ஒ��ைமயாக ஒ�றிைன�� த�களி� ப�ைக� ெசய�ப��தி, 

ந�ைம� ��றி��ள �ழ�ைதகைள� பா�கா�க ேவ���.

Y.B ேசா� எ�

மகளி� & ���ப ேம�பா�, பா�ன ஈ�பா�, இ�லா� அ�லாத மத விவகார 
ஆ�சி��� உ��பின�

பினா�� மாநில அர� நம� �ழ�ைதகளி� ேம� அ�கைற ெகா���ள�

















































உ�கள� விைரவான நடவ��ைக 148 
�ழ�ைதகைள கா�பா�றியி��க���� 
எ�பைத நீ�க� அறி�தி��தா�, இதைன� 
கைளய தய����களா? ஒ� ��றவாளி 
சராசாியாக �மா� 148 �ழ�ைதகைள� 
பாதி�����ளா��கிறா�! இ�த அதி��சி த�� 
��ளிவிவர� நா� விைரவாக சிறா� பா�ய� 
வ�ெகா�ைமைய ஒழி�க ��றி�� தயாராக 
இ��க ேவ��� எ�பைத� கா��கிற�.
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