ரநர் தகுறறல் நட்சற:அறகரரறகள் அச ஆஶனரசஷண
ரநர்

ட்டத்றல்

பர்ச்சற

ற்நம்

நட்சற

குநறத்

அச

ஆஶனரசஷணக்

கூட்டம்,

றங்கள்கறஷ ஷடவதற்நது.
ரநர் ட்டர பர்ச்சற அலுனகத்றல் ஷடவதற்ந இக் கூட்டத்துக்கு என்நற ஷனர் சறர
ஷனஷ

கறத்ரர்

இக்

.கூட்டத்றல்

ட்டர

பர்ச்சற

அலுனர்கள்

வங்கஶடசன்,

வசங்குட்டுன், துஷத்ஷனர் சரறரன், வதரநறரபர்கள் சக்றஶல், அஶசரக்குரர் ற்நம்
65 ஊரட்சறத் ஷனர்கள், என்நறக்குல உநப்தறணர்கள் உள்பறட்ட தனர் தங்ஶகற்நணர்.
65 ஊரட்சறகலக்கும் குடிலர் தறச்ஷணஷ ஶதரக்க, ஶதரர் ஶதரடுற்கரக ந.75 னட்சம் றற
எதுக்கலடு வசய்ப்தட்டரகவும், தறற்தடுத்ப்தட்ட ண்டன பர்ச்சற தறகள் அடிப்தஷடறல்
கஷனங்கம், கரரற வகரட்டஷக, வற்கபம், சறவண்ட ரர் சரஷனகள் -, டுப்நெச்சுர்
அஷப்தது ஶதரன்ந 50 தறகள் வசய்ற்கு ந எந் ஶகரடிஶ.26 னட்சத்து 47 ஆறம் றற
எதுக்கலடு வசய்ப்தட்டுள்பரகவும் வரறறக்கப்தட்டது.
க்கன்ந டும் றர
நெதுச்ஶசரற ன் தசுஷப் நெட்சற இக்க .ஆர்.2-ஆம் ஆண்டு வரடக்க றரஷவரட்டி, அரறநௌர்
தகுறறல் க்கன்நகள் டும் றர ஞரறற்நக்கறஷ ஷடவதற்நது.
இக்கத் ஷனர் டிக்கன்நகள் டப்தட்டு .அச்சுன் ஷனஷ கறத்ரர்., நைறஶரந்க்கு
இனச

ஶட்டி,

ஶசஷனகள்,

இஷபஞர்கலக்கு

றஷபரட்டு

உதகங்கள்

ஆகறஷ

ங்கப்தட்டண.
ஸ்நெழர் அந்ஶக உர் வதந்றர.
சறகங்ஷக ரட்டம் ஸ்நெழர் ட்டரம் வள்பறங்குடிதட்டி . ந்ரய் கறரத்றல் உர்
வதந்றர ஷடவதற்நது.
றரறற்கு ஶபரண் துஷ இக்குர் ட்சறரநர்த்ற ஷனஷ கறத்ரர்என்நறக் குலத் .
.ஷனர் ரைரறக்கம் நைன்ணறஷன கறத்ரர்
றரறல் றசரறகலக்கு எந்ங்கறஷந் ஷகஶடு ற்நம் றசர இடுவதரந்ள்கஷப
ங்கற ஶபரண் துஷ இக்குர் சறநப்நெஷரற்நறணரர்.
இறல் றழ்ரடு ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககப் ஶதரசறரறர் ஶலுச்சரற, எந்ங்கறஷந்
நேச்சற ற்நம் ஶரய் ஶனரண்ஷ குநறத்துப் ஶதசறணரர்.
உர்கலக்கு வசல்தடுத்ப்தடும் றட்டங்கஷப கரல்ஷட, ஶரட்டக்கஷன, ஶபரண்
வதரநறறல், தட்டுப்நேச்சற பர்ப்நெ, லன்பம் ஆகற துஷந அலுனர்கள் டுத்துக் கூநறணர்.

ண் ரறரற ஆய்வு நைடிவுகள் எந்ங்கறஷந் உர் ஷகஶடு உர்கலக்கு ங்கப்தட்டது.
சறநரணற

தறர்கள்

ற்நம்

தரம்தரறப்

தறர்கள்

குநறத்

றறப்நெர்வுப்

ஶதற

டத்ப்தட்டது.
றரறல் ஶபரண்ஷ உற இக்குர் கண்ன், என்நறக் குல துஷத் ஷனர்
ரரகறந்ஷ்ன், ஊரட்சற ன்நத் ஷனர் அரற நைத்துரலிங்கம் உள்தட தனர் கனந்து
வகரண்டணர்.
நட்சறஷச் சரபறக்க ரணற உறநோடன் லண உற்தத்ற
நட்சறஷச்
சரபறக்க
ரணறத்துடன்
கூடி
லண

உற்தத்றஷ

றசரறகள்

ஶற்வகரள்பனரம் ண, ரட்ட ஆட்சறர் நை.கந்ரகன் வரறறத்துள்பரர்.
ஶகரஷ ரட்டத்றல் 1600 க்கர் தப்தறல் குநகற கரனத்றல் (60) ரள்கள் நட்சறஷத்
ரங்கற பக்கூடி லணச் ஶசரபம் தறரறட்டு, அந்ந் கறரப் தகுறறஶனஶ தசுந்லணம்
உற்தத்ற வசய்து, அர்கஶப தன்தடுத்துஶரடு ஶஷக்கு அறகரண தசுந்லணத்ஷ
அப்தகுறறல் உள்ப தரல் உற்தத்றரபர்கள் கூட்டுநவுச் சங்க உநப்தறணர்கலக்கு றறஶரகம்
வசய் வரறறக்கப்தட்டுள்பது.
லண உற்தத்ற வசய் க்கந்க்கு ந.13,600-இல் 50 சவீ ரணறம் ந.6,800- நன்ந
ஷகபறல் நைல் ஷரக, றஷத் தறன் ந.3,400-ம், கஷப டுத்ல் ற்நம் பர்ந்
தறன் இண்டரது ஷரக ந.1,400ம் உற்தத்ற வசய் லணப் தறஷ தரல் கூட்டுநவுச்
சங்கங்கலக்கு அநப்நெம்ஶதரது நன்நரது ஷரக ந.2,000-ம் ங்கப்தடும்.
தரல்

உற்தத்றரபர்

கூட்டுநவுச்

சங்கங்கலக்கு

லணப்

தறஷ

றற்கும்ஶதரது

தசுந்லணரகஶர, உனர் லணரகஶர ரட்ட ஆட்சறரறன் ஷனஷறனரண ரட்டக்
குல றர்றக்கும் ஷகறல் 50 சவீத் வரஷக ங்கப்தடும்ஶதரக்குத்துச் வசனறணம் .
.அந்ந் தரல் உற்தத்றரபர் சங்கங்கஷபஶ சரர்ந்து
உதரறரண லணத்ஷ தரல் உற்தத்றரபர் கூட்டுநவுச் சங்கத்றல் றற்தஷண வசய்நோம்ஶதரது 50
சவீ ரணறத்துடன் ஶசர்த்து 100 சவீ ரணறம் வதந சற வசய்ப்தட்டுள்பதுஶகரஷ .
ரட்ட றசரறகள் ற்நம் கரல்ஷட பர்ப்ஶதரர் இத் றட்டத்றல் தன்வதந அந்கறல் உள்ப
கரல்ஷட ந்்து றஷனங்கஷப அடகனரம்.
உர் வதந்றர
றந்ப்நேர் ரட்ட ஶபரண்ஷத் துஷநறன் சரர்தறல்
15 ஶனம்தரஷபம் கரறகரபறம்ன் ஶகரறல் றந் ண்டதத்றல் உர் வதந்றர
றங்கள்கறஷ ஷடவதற்நது.
இற்கு றந்ப்நேர் ரகரட்சற ண்டனத் ஷனர் றரரகறந்ஷ்ன் ஷனஷ க.்றத்ரர் .
ஶபரண்ஷ

உற

இக்குர்

.ரகரட்சற

கவுன்சறனர்

சத்ர

நைன்ணறஷன

கறத்ரர்

னட்சுறகரந்ன், 50 சவீ ரணறத்துடன் கூடி க்கரச்ஶசரப றஷ, றஷசத் வபறப்தரன்
கந்றகஷப றசரறகலக்கு ங்கறணரர்.
இறல், ண் ரறரற ஶசகரறக்கப்தட்டு உறர் றஷ ஶர்த்ற வசல் றபக்கம் கரண்தறக்கப்தட்டது .
ஶபரண்ஷப் வதரநறறல் துஷநறன் .அஷணந்க்கும் இடுவதரந்ட்கள் ங்கப்தட்டண
.சரர்தறல் தர் டிரறல்னர் வசல் றபக்கம் கரண்தறக்கப்தட்டது
ஶரட்டக்கஷன

ற்நம்

ஶபரண்

துஷநறன்

நனரக

வதரந்ள்கரட்சறநோம்,

ஶபரண்

வரறல்நுட்த கந்த்துக் கண்கரட்சறநோம் ஷடவதற்நதுஶரட்டக்கஷனத்துஷந உற இக்குர் .
அந்ஶரற

தரல்ரஅ,

கரல்ஷட

தல்கஷனக்கக

ஶதரசறரறர்

கஶசநர்த்ற,

துஷ

ஶபரண்ஷ அலுனர் ரப்தன், றசரறகள்
தங்ஶகற்நணர்.
இன்ந உர் வதந்றர ஷடவதநம் கறரங்கள்
றந்ண்ரஷன ரட்டத்றல் நென்கறஷ

ஶ(8) ஷடவதநம் உர் வதந்றரக்கபறல்

கனந்து வகரண்டு தன்வதநரந றசரறகலக்கு ரட்ட ஶபரண் இஷ இக்குர்
இ.சக்கர்த்ற அஷப்நெ றடுத்துள்பரர்.
றந்ண்ரஷன என்நறம் ஆந்த்றரப்தட்டு, சுரபவட்டி., டிகல்ஶனரற., துரறஞ்சரநெம்
என்நறம்

கூத்னரடி,

டகரறம்தலூர்,

கலழ்வதன்ணரத்ழர்

என்நறம்

ரடகரணந்ல்,

ரவகங்கம்தட்டு., வசங்கம் என்நறம் டரதட்டு, கட்டடுவு, ண்டரம்தட்டு என்நறம்
வடுகரடி, ஶதரந்ஷ, நெதுப்தரஷபம் என்நறம் ைப்றகரரறந்ல், சறவகங்கம்தட்டு., ஶதரலர்
என்நறம் கல்ரசல், நைணறந்ரங்கல், சலங்கரடு ஆகற கறரங்கபறல் நென்கறஷ கரஷன 10
றக்கு உர் வதந்றரக்கள் ஷடவதநகறன்நண.
அஶஶதரன, கனசப்தரக்கம் என்நறம் ட்டவட்டு, வன்ரறங்கனம், ஶசத்துப்தட்டு என்நறம்
வகரபக்கரடி, சறங்கநெம், ஆற என்நறம் ரச்சநெம், ஶற்கு ஆற என்நறம் கல்நேண்டி,
ந்ரசற என்நறம் ரல்தரக்கம், சறநரல்தரக்கம், வள்பரந என்நறம் வகரஶகரட்ஷட,
அகவகரஶகரட்ஷட, வதல்லூர் என்நறம் ரடிவரபம்ஷத, வசப்டரங்குபம், வசய்ரந
என்நறம் வன்நேண்டிதட்டு, அணக்கரவூர் என்நறம் அக்கூர், டல், வம்தரக்கம் என்நறம்
ஶகரடம்தரக்கம், ஆனத்ரங்கல், சுங்கலி, வதந்ங்கட்டூர் ஆகற கறரங்கபறலும் றங்கள்கறஷ
கரஷன உர் வதந்றரக்கள் ஷடவதநகறன்நண.
இவ்றரக்கபறல் ஶபரண் கண்கரட்சறநோம் இடம்வதநகறநதுஅறக கறுல் வதநற்கரண

.

ணஶ .வரறல்நுட்தங்கஷப ஶபரண் துஷந அறகரரறகள் டுத்துஷக்கறன்நணர், றசரறகள்,
ங்கள் தகுறறல் ஷடவதநம் உர் வதந்றரக்கபறல் கனந்துவகரண்டு தன்வதநனரம் ன்ந
ரட்ட ஶபரண் இஷ இக்குர் இ.சக்கர்த்ற வரறறத்துள்பரர்.
தஷநரறல் உர் வதந்றர
றந்ண்ரஷனஷ அடுத் தஷநர் கறரத்றல் உர் வதந்றர வசவ்ரய்க்கறஷ
ஷடவதற்நது.

ஊரட்சறத் ஷனர் ஶகசக்கதரற .துஷத் ஷனர் டி .அய்ணரர் ஷனஷ கறத்ரர்.
வதரறசரற .றந்ண்ரஷன ஶபரண்ஷ உற இக்குர் இர .நைன்ணறஷன கறத்ரர்
.சறநப்நெ அஷப்தரபரகக் கனந்து வகரண்டு ஶதசறணரர்
உற ஶரட்டக்கஷன அலுனர் கன்ணறப்தன், தட்டு பர்ச்சறத் துஷந சறன்ணம்தற, கந்ம்நெ
ஆய்ரபர் வைச்சந்றன், உற றஷ அலுனர் ஶலு ஆகறஶரர் அந்ந் துஷநகபறன்
சரர்தறல் வசல்தடுத்ப்தடும் றட்டங்கள் குநறத்து றபக்கறப் ஶதசறணர்றகழ்ச்சறறல் ., ரட்ட
கவுன்சறனர் தறலணரட்சற வதந்ரள்., உற ஶபரண்ஷ அலுனர் ஶகரறந்ரைன் உள்பறட்ட .
.தனர் கனந்து வகரண்டணர்
ஶதரலர்
ைநைணரத்ழர் என்நறத்ஷச் ஶசர்ந் தும்தகரடு கறரத்றல் ஷடவதற்ந உர்
வதந்றரவுக்கு ஶபரண்ஷ உற இக்குர் கண்கற ஷனஷ கறத்ரர்ஶபரண்ஷ .
றஷச்சரன்ந உற இக்குர் ஶததறதர்ம் .அலுனர் சறத்ர ஶற்நரர், ஶரட்டக் கஷனத்
துஷந உற ஶபரண்ஷ அலுனர் சந்ற, உற ஶபரண்ஷ அலுனர் உனகரன், தட்டு
பர்ச்சறத் துஷந அலுனர் தரனகறந்ஷ்ன் ஆகறஶரர் அசறன் ஶபரண் றட்டங்கள் குநறத்து
றசரறகலக்கு றபக்கறணர்.

ஶ14-இல் அனங்கர லன் பர்ப்நெப் தறற்சற
அனங்கர லன் பர்ப்நெ குநறத் இனச தறற்சற ரக்கல் ஶபரண் அநறறல் றஷனத்றல் ஶ
14ஆம் ஶற ஷடவதந உள்பது.
அன்ந கரஷன 9 றக்கு வரடங்கும் இந்ப் தறற்சற நைகரறல், அனங்கர லன்கபறன் ஷககள்,
உவுப் தக்கம், இணப்வதந்க்க நைஷநகள், வரட்டி அஷப்நெ ற்நம் பர்ப்நெக் குபங்கள்
தரரறப்நெ, லரர ஶனரண்ஷ ற்நம் பர்ப்நெ வதரந்பரரம் உள்பறட்டஷ குநறத்து
தறற்சற அபறக்கப்தடும்.
அறக னரதம் ஈட்டக்கூடி, நைட்ஷட இட்டு குஞ்சு வதரநறக்கும் லன் இணங்கள் குநறத்தும் சறநப்நெ
தறற்சற அபறக்கப்தட உள்பது.
றசரறகள், தண்ஷரபர்கள், ஊக கபறர், இஷபஞர்கள் ற்நம் ஆர்நைள்பர்கள்
தறற்சறறல் தங்ஶகற்கனரம்.
றந்ப்தநைள்பர்கள் ஶ 13ஆம் ஶறக்குள் ங்கபது வதர்கஷப தறவு வசய்து வகரள்ப
ஶண்டும்.
ஶலும் றங்கலக்கு 04286-266345, 266244, 266650 ன்ந வரஷனஶதசற ண்கபறல்
வரடர்நெ வகரண்டு வதநனரம் ண ரக்கல் ஶபரண்ஷ அநறறல் றஷனம் வபறறட்ட
வசய்றக் குநறப்தறல் வரறறக்கப்தட்டுள்பது.
தசுந்லண உற்தத்றக்கு 50 ச ரணறம்

கறந்ஷ்கறரற ரட்டத்றல், கரல்ஷடகலக்கு தசுந்லணம் உற்தத்ற வசய் 50 சம் ரணறம்
ங்கப்தட உள்பரக ரட்ட ஆட்சறர் டிரஶை.தற.ஷ் வரறறத்ரர்.
கறந்ஷ்கறரற ரட்ட ஆட்சறர் டி:ரஶைஷ் வசவ்ரய்க்கறஷ வபறறட்ட வசய்றக் குநறப்நெ.தற.
நட்சறக் கரனத்றல் கரல்ஷடகஷபப் தரரறக்க ஶஷரண லண ஶசரபம் 1,300 க்கரறல்
உற்தத்ற வசய் றக அசு றர றற ங்கறநோள்பதுரட்டத்றல் லர் ஆரம் .,
கரல்ஷடகஷப வகரண்டுள்ப றசரறகள் 0.5 நைல் ஏர் க்கர் ஷ லணப் தறர் வசய் 50
சம் ரணறம் ங்கப்தட உள்பதுதணரபறகள் உற்தத்ற வசய்நோம் தசுந்லணம் ., கரல்ஷடகள்
தன்தரட்டுக்குப் ஶதரக லம் உள்ப லணம் அந்கறல் உள்ப ஆறன் தரல் கூட்டுநவு
றஷனத்றல் றற்தஷண வசய் சற வசய்ப்தட்டுள்பது.
அங்கு

றற்தஷண

வசய்ப்தடும்

லணத்துக்கு

ரட்ட

ஆட்சறரல்

றஷன

றர்ம்

வசய்ப்தடும் கரல்ஷடகஷப பர்ப்ஶதரர் ங்கலக்கு ஶஷரண லணத்ஷ .50 சம்
ரணறத்துடன் அந்கறல் உள்ப ஆறன் தரல் கூட்டுநவு றஷனத்றல் வதற்ந வகரள்ப ற்தரடு
வசய்ப்தட்டுள்பது.
ஏர் க்கந்க்கு லணம் உற்தத்ற வசய் 50 சம் ரணறரக றஷகள் உள்தட ந.6,800
ங்கப்தடும்இந் ரய்ப்ஷத கரல்ஷட பர்க்கும் றசரறகள் தன்தடுத்றக் வகரள்ப
.ஶண்டும் ன்நரர் ஆட்சறர்

.

ஶபரண் வதரந்ள்கள் குநறத் றறப்நெர்வுப் ஶதற
கறந்ஷ்கறரற ரட்டம், தர்கூரறல் தரம்தரறறக்க ஶபரண் வதரந்ள்கபறன் கத்தும் குநறத்
றறப்நெர்வுப் ஶதற, கந்த்ங்கு வசவ்ரய்க்கறஷ ஷடவதற்நது.
ஶதறஷ,

ரட்ட

ஊரட்சற

உநப்தறணர்

சறரஶைந்றன்.ற.,

கறந்ஷ்கறரற

ரட்ட

ஶபரண்ஷ துஷ இக்குர் நைகது வைதந்ல்னர ஆகறஶரர் வரடக்கறஷத்ணர்.
தர்கூர் ஶதந்ந்து றஷனத்றல் வரடங்கற இந்ப் ஶதற கரறன் நைக்கற வீறகள் றரகச்
வசன்ந, தற.ரஶப்தள்பறறல் றஷநவு வதற்நது.சற.ஆர்.
தறன்ணர், ஷடவதற்நக் கந்த்ங்கறல் தர்கூர் ட்டர ஶபரண்ஷ உற இக்குர் ஸ்டீதன்
வைக்குரர், ஶரட்டக்கஷன உற இக்குர் அண்ரஷன, கரற சர்ஶரஶ ஶனரபர்
ரைரரம் )ஏய்வு(, ஷதநௌர் ண்டன ஆரய்சற றஷன உறப் ஶதரசறரறர் ண்டதரற, றஷப்
தரறஶசரஷண றஷன ஶபரண்ஷ அலுனர் ஶசறர் ஆகறஶரர் ஶதசறணர். இஷத் வரடர்ந்து,
உர் வதந்றர ஷடவதற்நது இட்டிப்நெ கறுல் .உள்பறட்டஷ குநறத்து தர்கூர் ட்டர
ஶபரண்ஷ அலுனர் சறந்ற றபக்கறணரர்.
எந்ங்கறஷந் நேச்சற ற்நம் ஶரய் கட்டுப்தரட்டு நைஷநகள் உள்பறட்டஷ தற்நற
றசரறகலக்கு றபக்கம் அபறக்கப்தட்டதுகரல்ஷடத் துஷநறன் நனம் வசற்ஷகநைஷந .
கந்வூட்டல், குடல்நெல லக்கம் கரல்ஷடகலக்கு வசய்ப்தட்டண.
நட்சற றரத்றல் தரதட்சம் கூடரதுறசரறகள் ஶகரரறக்ஷக :
ஆனங்குடி தகுறறல் அசரல் ங்கப்தடும் நட்சற றரத்ஷ தரதட்சறன்நற
தரறப்நெக்குள்பரஶணரந்க்கு ங்க ஶண்டுவண றசரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடுத்துள்பணர்.

தந் ஷ குஷநவு, நைம்நைஷண றன்சரம் 20 றறலிந்ந்து 3 றரக குஷநப்நெ இஷகபரல்
றசரம் ற்நம் றசர வரறனரபர்கள் வதந்பறல் தரதுக்கப்தட்டுள்பணர்.
நட்சறரல் தரறப்நெக்குள்பரண றசரறகலக்கு றரம் ங்கப்தடுவன்ந றஅசறன்
அநறறப்நெ றசரறகலக்கு ஆநஷன அபறத்துள்பது.
இந்ப்தறநம் ஆனங்குடி தகுறறல் வதந்ம்தரனரண கறரங்கபறல் நட்சறரல் தரறப்நெக்குள்பரண
றசரறகலக்கு றரம் ங்கும் தட்டிலில் வதர் இல்ஷன.
ஆஷகரல்,

இது

குநறத்து

றகஅசு

நட்சறரல்

தரறப்நெக்குள்பரண

றசரறகள்

அஷணந்க்கும் றரம் ங்கஶண்டும் .இப்தகுறஷநோம் த்ற அசு ஆய்வுக்குல ஆய்வு
ஶற்வகரள்ப ஶண்டுவணவும் றசரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடுத்துள்பணர்.
ஶட்டூர் அஷ லர்ட்டம் :22.41 அடி
ஶட்டூர் அஷறன் லர்ட்டம் வசவ்ரய்க்கறஷ ரஷன 22.41 அடிரக இந்ந்துஅஷக்கு .
றணரடிக்கு91 கண அடி வீம் ண்லர் ந்து வகரண்டிந்ந்து அஷறலிந்ந்து றணரடிக்கு .496
கண

அடி

வீம்

ண்லர்

றநந்துறடப்தடுகறநது.

கல்னஷறலிந்ந்து

ண்லர்

றநக்கப்தடறல்ஷன.
தரல் வகரள்நைல் றஷனஷ உர்த்க் ஶகரரறக்ஷக
தரல் வகரள்நைல் றஷனஷ உர்த்ற ங்க ஶண்டுவண, உற்தத்றரபர்கள் றக
நைல்ந்க்கு ஶகரரறக்ஷக றடுத்துள்பணர்.
வதம்தலூர் ரட்டம், ஶப்தந்ட்ஷட ட்டத்றல் உள்ப தரஷனநௌர், வரண்டப்தரடி உள்பறட்ட
தல்ஶந

கறரங்கஷப

ஶசர்ந்

100-க்கும்

ஶற்தட்ட

கூட்டுநவு,

ணறரர்

தரல்

உற்தத்றரபர்கள் சரர்தறல் றக நைல்ந்க்கு அநப்தற ஶகரரறக்ஷக ந:
ஶப்தந்ட்ஷட ட்டத்றல் உள்ப றசரறகள் தறரண வரறனரக கநஷ ரடு பர்ப்தறல்
ஈடுதட்டுள்பணர்ற்ஶதரது ., தரல் லிட்டந்க்கு வகரள்நைல் றஷனரக ந .18 நைல் ந .19 ஷ
றசரறகலக்கு ங்கப்தடுகறநது. இந்றஷனறல் றஷனரசற உர்ரல் தரல் உற்தத்றக்கரண
வசனவுத் வரஷக தன டங்கு அறகரறத்துள்பதுஇணரல் ., கநஷ ரடு பர்க்கும் றசரறகள்
தரறப்நெக்குள்பரகற

உள்பணர்குநறப்தரக

கரல்ஷடகலக்குத்

ஶஷரண

.,

ஷக்ஶகரல்

ற்ஶதரது

ற்தடும்

உள்பறட்டற்நக்கு

கடும்
கடும்

நட்சறரல்
ட்டுப்தரடு

ற்தட்டுள்பது .இணரல் ஷக்ஶகரல் கட்டு என்ந ந .130, ஶசரபப்தறர் கட்டு என்ந ந .150க்கு ரங்கும் றஷன ற்தட்டுள்பதுஅஶஶதரன ., ரட்டுத் லணம் ற்நம் நெண்ரக்கு றஷனநோம்
தன டங்கு உர்ந்துள்பது. ணஶ, தரல் வகரள்நைல் றஷனஷ உர்த்ற, குஷநந்தட்சம்
லிட்டர் என்நக்கு ந .30 ங்க றக நைல்ர் உரற டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ப ஶண்டும்.
அறக இப்நெக்கு ர சரகுதடிஶ கரம்றந்ரநர்/
வல் உற்தத்றறல் அறக இப்நெ ற்தட ர சரகுதடிஶ கரம் ண நட்சற தகுறகஷப
தரர்ஷறட ந் த்றக் குலறடம் றசரறகள் வரறறத்ணர்.

றகத்றல் நட்சறப் தகுறகஷப ஆய்வு வசய் ந் றநெர் குலறன் எந் தறரறறணர் த்றத்
றட்டத் துஷந ஆஶனரசகர் ரஶணஷ் சவுத்ரற ஷனஷறல் றந்ரநர்
)ஶபரண்ஷ(
ரட்டத்றல் நைல்நைனரக டுவூர் .ரட்டத்றல் வசவ்ரய்க்கறஷ ஆய்வு ஶற்வகரண்டணர்
ஶ்டி வல் வகரள்நைல் றஷனத்றல் றநெர் குலறணர் ஆய்வு வசய்து றசரறகபறடம்
நட்சறக் குநறத்து றபக்கம் ஶகட்டணர்.
"ஶதரற லர் இல்னரரல், குநஷ, சம்தர சரகுதடி தரறக்கப்தட்டதுதறன்ணர் கறஷடத் லஷ .
வகரண்டு ம்தறக்ஷகநோடன்

கரனரரக சரகுதடிஷ

வரடங்கறரல்

சரகுதடி

வசய்

தறர்கலக்கு ஶதரற ண்லர் கறஷடக்கறல்ஷனஇணரல் ., தறர்கள் கந்கறறட்டணர
சரகுதடிரல்ரன்

வதரற

அபறல்

உற்தத்ற

தரறப்நெ

ற்தட்டது'

ண

.

றசரறகள்

வரறறத்ணர்.
ஆய்றன்ஶதரது, ரட்ட ஆட்சறர் சறடரசன் ற்நம் றழ்ரடு நுகர்வதரந்ள் ரறதக் க .க
நைதுறஷன ண்டன ஶனரபர் அகறரறசரற ஆகறஶரர் கூநறது கடந் :2011-12- ம் ஆண்டில்
டுவூர் ஶடி வல் வகரள்நைல் றஷனத்றல் 2,637 னட்சம் டன் வல் வகரள்நைல்
வசய்ப்தட்டது, 2012-13-ல் 904 டன் வகரள்நைல் வசய்ப்தட்டது.
ரட்டத்றல் கடந் ஆண்டு வரத்ம் 6.65 னட்சம் வட்ரறக் டன் வல் வகரள்நைல்
வசய்ப்தட்டது றகரண்டு .2.69 னட்சம் வட்ரறக் டன் வல் வகரள்நைல் வசய்ப்தட்டுள்பது .
ரட்டத்றல் சுரர்30 சவீம் வல் கந்க்கரரக ரநறநோள்பதுரட்டத்றல் வதந்ம்தரனரண .
.றசரம் றனத்டி லர் தம்நெ வசட் நனம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது கடந் ஆண்டு 416 ஶடி வல்
வகரள்நைல் றஷனங்கள் வசல்தட்டண றகரண்டு .356 ஶடி வல் வகரள்நைல் றஷனம்
றநக்கப்தட்டு

வகரள்நைல்

வசய்ப்தட்டுள்பது ற்ஶதரது

.50

ஶடி

வல்

வகரள்நைல்

றஷனங்கள் இங்கற ந்கறன்நண ன்நணர்.
றசரறகள் அறந்ப்றதரண்டி ஶப்தஞ்ஶசரற :றல் ஷடவதற்ந உர் வதந்றரறல் றசரக்
கந்றகபறன் வசல் றபக்கம் குநறத்து றசரறகபறடம் ஶகட்டநறந் தறன்ணர் கரல்ஷட ந்த்து
நைகரஷ றநெர் குலறணர் தரர்ஷறட்டணர்அப்ஶதரது ., றசரறகள் ஆண்டுஶரநம் த்றக்
குலறணர்

ந்கறன்நணர்ஆணரல்

.,

ந்ற

தநம்

இல்ஷனசரறரண

நைஷநறல்

.

.றசரறகலக்கு றரம் வதற்ந ந்றல்ஷன ன்ந கூநறணர்
தறன்ணர்

கள்பறக்குடிகறரத்றல்

தரர்ஷறட்டணர்அப்ஶதரது

.,

நட்சறரல்
நட்சற

தரறக்கப்தட்ட

தரறத்

தகுறகள்

தகுறகஷப

குநறத்து

குலறணர்

ஷக்கப்தட்டிந்ந்

தடறபக்கத்ஷநோம் குலறணர் தரர்ஷறட்டணர்.
க்கந்க்கு ந .15 ஆறம் ஶண்டும்: அங்கு றசரறகள் ப்தறல் ன்ணரர்குடி ஸ்ங்கரன் .,
றசரறகள்

சங்க

சத்றரரர,

ரட்டச்
வடுஷ

வசனர்கள்

ரைதுஷ,

தறரசறனரற

ந்ணம்

.ஸ்.,

ரச்சந்றன்,

ைறசுந்நர்த்ற

.,

கள்பறக்குடி

.

ைற

தரனசுப்தறறன் உள்பறட்ஶடரர் றநெர் குலறடம் கூநறது:
கரறரற தறச்ஷணக்கு றந் லர்வு கர ஶண்டும்கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் அஷத்து .,
ந்ம் ஆண்டு றசரத்துக்கு ஶதரற ண்லர் கறஷடப்தஷ உநற வசய் ஶண்டும் .

றசரறகபறன் அஷணத்து கடன்கஷபநோம் றதந்ஷணறன்ந்ற ள்லதடி வசய் ஶண்டும் .
.றக

அசு

அநறறத்

றரத்

வரஷக

க்கந்க்கு

ந15

ஆறம்

நைலஷரக

ங்கப்தடறல்ஷன ன்தஷ கந்த்றல்வகரண்டு, த்ற அசு நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட
க்கந்க்கு ந .15 ஆறம் ங்க ஶண்டும்.
இன் தறன்ணர், றக அசு சரர்தறல் றசரறகலக்கு அஷத்து ப்தட்ட தண்ஷக்
குட்ஷடகஷப அறகரரறகள் தரர்ஷறட்டணர்றஷநரக ., தரறறல் ஆய்வு ஶற்வகரண்ட
குலறணர் கபறர் சு உறக் குலறணர் வசல்தரடுகள் குநறத்து கனந்துஷரடல் டத்றணர்.
ஆய்வுக் குலறல் இடம் வதற்நறந்ந் நெஷகறஷன ஶம்தரட்டு இக்குர் ஶணரகன்
றந்ச்சற

:அபறத்

வற்தறர்கள்

ஶதட்டி,

ஞ்ஷச,

ட்டுன்நற,

தரறக்கப்தட்டுள்பஷநோம்

றந்ரநர்

வன்ஷண,

குலறணர்

ரட்டங்கபறல்

றனக்கடஷன

நட்சறறன்

உள்பறட்ட

தரர்ஷறட்ஶடரம்கடுஷரண

தப்

)வதர(

தரறப்தரல்
தறர்கள்

நட்சறரல்

.

கரல்ஷடகலக்கு கூட லணம், குடிலர் கறஷடக்கறல்ஷனநட்சறறன் ன்ஷஷ நைலஷரக .
.இதுகுநறத்து த்ற அசுக்கு அநறக்ஷக அநப்நெஶரம் ன்நரர் ஶணரகன் .உர்ந்துள்ஶபரம்
கரபறரஅ ஶகஷ்குரர் .ஆய்றன்ஶதரது ரட்டக் கரல் கண்கரறப்தரபர் ஸ், ஶபரண்
இஷ இக்குர் கஶசன், துஷ இக்குர் றல்ரகணன், ரட்ட ஊரட்சறத் ஷனர்
வைனட்சுற அம்தறகரதற ஆகறஶரர் உடணறந்ந்ணர்.

ஶகரறப்தண்ஷ அஷக்க றக அசு 25 சவீம் ரணறம்

றகத்றல், ஶகரறப் தண்ஷ இல்னர தகுறகபறல், அற்ஷந அறக அபறல் அஷக்க, அசு
றட்டறட்டுள்பதுகுநறப்தரக ., 7 தறன்ங்கற தறரந்றங்கபறல், ஶகரறப் தண்ஷ வரகுப்நெகஷப
உந்ரக்க

நைடிவு

வசய்துள்பது.

றட்டச்வசனவு:இப்தகுறகஷப ஶசர்ந் றசரறகள், வரறல் நைஷணஶரர், சுஉறக் குலறணர்
ஆகறஶரர், ஶகரறப் தண்ஷ அஷப்தஷ ஊக்குறக்கும் ஷகறல், றட்டச் வசனறல், 25
சவீம் ரணறம் ங்கப்தடும்இத்துடன் ., அர்கலக்கு, றழ்ரடு கரல்ஷட ற்நம்
றனங்கறல் தல்கஷனக்ககம் நனம், ர்த்க ரலறறனரண ஶகரற பர்ப்நெ குநறத், 5 ரள்
தறற்சறநோம்

ங்கப்தடும்.

இந் றட்டத்றற்கரக, றக அசு, 22.35 ஶகரடி நதரய் எதுக்கறநோள்பதுற்ஶதரது., த்ற
அசறன் ஶகரறப் தண்ஷ துறக நைலீட்டு றறம் .ப்.சற.ற.தற(,), தரர்டு ங்கற ரறனரக,
ஶகரறப் தண்ஷ அஷக்க றந்ம்நெம் ணறப்தட்ட தர்கலக்கு, 25 சவீம் ரணறம்
ங்கப்தடுகறநதுறட்டச் வசனறன் ஞ்சற வரஷகஷ ., ங்கறக் கடன் நனம் வதற்நக்
வகரள்பனரம்.
றக அசு, அன் ஶகரறப் தண்ஷ வரகுப்நெ றட்டத்ஷ, த்ற அசறன் தற.ப்.சற.ற.,
அஷப்நெடன் எந்ங்கறஷந்து வசல்தடுத் றட்டறட்டுள்பதுஇன் நனம்., றகத்றன் தறன்
ங்கற தகுறகபறல், ஶகரறப்தண்ஷ அஷக்க றந்ம்நெஶரர், றட்டச் வசனறல், த்ற, ரறன
அசறன் தங்கரண, 50 சவீ ரணறத்ஷ வதநனரம் ன்தது குநறப்தறடத்க்கதுடப்நெ .

றறரண்டில், றக ஶகரறப் தண்ஷ துஷநறன் கடன் குற, 1,330 ஶகரடி நதரரக
இந்க்கும்

ண,

றப்தறடப்தட்டு

உள்பது.

ரட்டின் வரத் நைட்ஷட உற்தத்றறல், றகத்றன் தங்கபறப்நெ, 20 சவீரக உள்பது .
இம்ரறனத்றன் நைட்ஷட உற்தத்ற, ஆண்டுக்கு, 2,000 ஶகரடி ன்ந அபறலும், ர்த்க றப்நெ,
7,500 ஶகரடி நதரரகவும் உள்பதுஇது., ந்ம் 2015ம் ஆண்டு, 9,000 ஶகரடி நதரரக உந்ம்
ண, "அஶசரவசம்' அஷப்நெ றப்தறட்டுள்பதுஶகரறப் தண்ஷ றசரறகபறல் வதந்ம்தரஶனரர்.,
ரம்,

10

ஆறம்

நைல்

1

னட்சம்

நதரய்

ஷ

ந்ரய்

ஈட்டுகறன்நணர்.

ரக்கல் ரட்டம்:றகத்றல், ரக்கல் ரட்டம், நைட்ஷட உற்தத்றறலும், தல்னடம் தகுற,
தறரய்னர் ஶகரற உற்தத்றறலும் நைலிடத்றல் உள்பணரறனத்றல் ., ஶகரற பர்ப்நெ ற்நம்
நைட்ஷட உற்தத்றஷ தனரக்க, றக அசறன் ஶகரறப்தண்ஷ வரகுப்நெ றட்டம் உவும்
ண,

றர்தரர்க்கப்தடுகறநது.

நைட்ஷட உற்தத்ற:றகத்றல் ஶகரற ற்நம் நைட்ஷட உற்தத்ற குநறத்து, த்ற அசறன்
கரல்ஷட,

தரல்

தண்ஷ,

லன்

பர்ப்நெ

துஷநறன்

றகரட்டுலின்

ஶதரறல்

ஆய்வு

டத்ப்தட்டதுஇந் ஆய்றல்., 2011-12ம் றறரண்டில், றகத்றல் ரட்டுக் @கரறகள் நனம்,
40.20 ஶகரடி நைட்ஷடகள் உற்தத்ற வசய்ப்தட்டுள்பணஇ ஶகரறகள் நனம் ., 1,145 ஶகரடி
நைட்ஷடகள் உற்தத்றரகற உள்பணஎட்டு வரத் நைட்ஷட உற்தத்ற ., நைந்ஷ றறஆண்ஷட
றட, 2.94 சவீம் அறகரறத்துள்பது.
ஶகரதுஷ வகரள்நைல் இனக்கு 3.30 ஶகரடி டன்ணரக குஷநப்நெ

நெதுடில்லி டப்நெ:2013-14ம் சந்ஷப்தடுத்தும் தந்த்றல், த்ற அசறன் ஶகரதுஷ வகரள்நைல்,
இனக்கு, 25 சவீம் குஷநக்கப்தட்டு, 3.30 ஶகரடி டன்ணரக றர்றக்கப்தட்டுள்பதுஇணரல்.,
த்ற அசுக்கு, 3,000 ஶகரடி நதரய் றச்சரகும் ண, உவு அஷச்சகத்ஷ ஶசர்ந்

உறகரரற

எந்ர்

வரறறத்ரர்.

ஶகரதுஷ உற்தத்ற சறநப்தரண அபறல் அறகரறத்ரல், வசன்ந ப்லில் துங்கற, டப்நெ
சந்ஷப்தடுத்தும் தந்த்றல், 4.41 ஶகரடி டன் ஶகரதுஷ வகரள்நைல் வசய், த்ற அசு,
இனக்கு றர்றத்றந்ந்துஇது ., இற்கு நைந்ஷ ஶபரண் தந்த்றல், 3.81 ஶகரடி டன்ணரக
இந்ந்துஇந்றஷனறல்., த்ற தறஶசம் ற்நம் உத்தறஶச ரறனங்கபறல், ணறரர்
றநணங்கள்,

றசரறகபறடறந்ந்து,

ஶகரதுஷ

வகரள்நைல்

வசய்றல் லறரக ஈடுதட்டுள்பணர்இணரல் ., டப்நெ சந்ஷப் தந்த்றல், த்ற அசு,
ஶகரதுஷ

வகரள்நைல்

வசய்நோம்

இனக்ஷக,

3.30

ஶகரடி

டன்ணரக

குஷநத்துள்பது

இன்தடி, தஞ்சரப் ரறனத்றலிந்ந்து, 1.10 ஶகரடி டன் ஶகரதுஷ வகரள்நைல் வசய்
றட்டறடப்தட்டுள்பதுஇது ற ., அரறரணர (70 னட்சம் டன்), த்ற தறஶசம் (90 ஶகரடி
டன்),

உத்

தறஶசம்

ரறனங்கபறலிந்ந்தும்

(30

னட்சம்

டன்(

குநறப்தறடத்க்க

ற்நம்

நகரர்

அபறற்கு

)25

ஶகரதுஷ

னட்சம்

டன்ஆகற

வகரள்நைல்

)

வசய்

..சற.ப்( இந்ற உவு ககத்றன்.றட்டறடப்தட்டுள்பது,) நெள்பறறத்றன்தடி, த்ற அசு,
இது ஷறலுரக, குறண்டரல் என்நக்கு, 1,350 நதரய் குஷநந்தட்ச ஆவு றஷனறல், 2
ஶகரடி

டன்

ஶகரதுஷஷ

வகரள்நைல்

வசய்துள்பது.

வசன்ந ப்ல் 1ம் ஶற றனப்தடி, வதரதுத் துஷநரண ப்..சற.,றன் ஷகசம், 2.42 ஶகரடி
டன் ஶகரதுஷ ஷகறந்ப்நெ உள்பதுஇஷடுத்து ., டப்தரண்டில், ப்..சற., கறடங்குகபறல்,
எட்டு வரத் ஶகரதுஷ ஷகறந்ப்நெ, 5.72 ஶகரடி டன்ணரக இந்க்கும் ண, றப்தறடப்தட்டு
உள்பது.
நட்சறரல் தனந்ம் இடம் வதந்ம் அனம் த்ற குலறடம் றசரறகள் குநைநல்
ரரநெம்நட்சறரல் தறஷப்நெ .குடிலர் இல்னரரல் கரல்ஷடகஷப தனர் றற்நறட்டணர்"":
ஶடி றந்ப்நேர், ழத்துக்குடி ண வபறநௌர்கலக்கு தனர் இடம்வதர்த்துள்பணர்,'' ண , நட்சற
தகுறகஷப தரர்ஷறட்ட த்ற குலறணரறடம், ரரநெம் ரட்ட றசரறகள் குநைநறணர் .
ரரநெம் ரட்டத்றல் எந் னட்சத்து19 ஆறத்து 308 க்ஶடரறல் வல் றசரம்
வசய்ப்தட்டதுஇறல் ., எந் னட்சத்து 4,500 க்ஶடர் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்டுள்பரக
கக்கறடப்தட்டுள்பது.

இஶ

ஶதரல்

19

ஆறத்து

150

க்ஶடர்

றபகரய்

றசரத்றல்,

கடனரடி

ரலுகர

ஸ் ஷக்குடிறல் ட்டும்.2,966 க்ஶடர் தரறக்கப்தட்டுள்பது .471 க்ஶடர் வகரத்ல்லி
தரறத்துள்பதுஇப்தகுறகஷப த்ற  .ஶ்பரண்ஷத்துஷந கூடுல் வசனர் தறஶஶஷ் சர்ர
ஷனஷறல் த்ற குல ஆய்வு ஶற்வகரண்டணர்சறன்ணர்ரடிறல் கடல்லஷ குடிலரக்கும் .

றட்டத்ஷ தரர்ஷறட ந்ரக வரறறக்கப்தட்டரல், ரபரஶணரர் றண்டு த்ற
குலறணரறடம் தறச்ஷணகஷப நைஷநறட கரத்றந்ந்ணர் ஆணரல் .குல, சரல்குடி ஷக்குடி
வசன்நரல்

ரற்நஷடந்ணர்ஷக்குடி

ரனம்தட்டி.ஸ்.,

வசல்தட்டி

கறரங்கபறல்

றசரறகபறடம் குடிலர் தறச்ஷண குநறத்து ஶகட்டஶதரது, ""குடிலர் இல்னரரல் கரல்ஷடகஷப
தனர் றற்நறட்டணர்நட்சறரல் தறஷப்நெ ஶடி றந்ப்நேர் ., ழத்துக்குடி ண வபறநௌர்கலக்கு
தனர் இடம்வதர்த்துள்பணர்,'' ன்நணர்றஷறல் றர வரஷக கறஷடக்கும்" .' ண த்ற
குல வரறறத்து.
ஷ வரடஶண்டுவண றசரறகள் றர்தரர்ப்நெ றண்டுக்கல் ரட்டத்றல் ஶகரஷட

:

உறற்கு ம்தறக்ஷக
றண்டுக்கல்ஶகரஷட
றசரறகலக்கு,

ற்ஶதரது

றஷபறனத்றல்
றண்டுக்கல்லில்

உறற்கரண

ஷஷ

வதய்துள்ப

கணம்

ஷ

றர்தரர்:்து,
ஏபறற்கு

வசலுத்தும்

அவ்ப்ஶதரது

இடி,

றன்ணலுடன்

ம்தறக்ஷகஷ

றஷனஷ
தனத்

ரந்துஶதரறந்ந்
ற்தடுத்ற,

உந்ரக்கறநோள்பது.

ஷ

வதய்து

ந்கறநது

.

இஷடறடரல் வரடர்ந்து வதய்நோம் ஷறண்ரல் ண்டம், தனரறன் ணங்கலம் குபறர்ந்து .
.றசரறகஷப வதரநத்ஷ ஶகரஷட உவு ன்தது றகவும் நைக்கறரண தறரகும்
சறத்றஷ, ஷகரசறறல் ஶகரஷட உவு வசய்து, ஆணறறல் றனத்ஷ உனறட்டு, ஆடிறல்
றஷக்க

ஶண்டுவன்தது

நைன்ஶணரர்

இன்நபவும்,

றசரறகள்

ஷடநைஷநஷத்ரன்

இந்

லற

ஷத்

அநறவுஷ.

கஷடதறடித்து

ந்கறன்நணர்.

இந் ஆண்டு தந்ஷ வதரய்த்ரல் ஶகரஷட உவு வசய் நைடிநோர ன்ந றர்தரர்ப்நெ
றசரறகள் த்றறல் ற்தட்டிந்ந்துஅப்தடிஶ ஷ வதய்ரலும் ., கனப்ஷத நைலஷரக
றனத்றற்குள் நெஷநோம் ஷகறல் அன் ரக்கம் இந்க்க ஶண்டுவன்தது றசரறகலக்கு
றர்றக்கப்தட்டுள்ப றறரகும்ற்ஶதரது வதய்துள்ப ஷ ., இந் றர்தரர்ப்ஷத நேர்த்ற
வசய்துள்பது.
வரத்த்றல், றண்டுக்கல் ரட்டத்றல் வதய்த்துங்கறநோள்ப ஶகரஷட ஷ, ஏபறற்கு
றனத்டி லஷ உர்த்ற குடிலர் தஞ்சத்ஷ ற்கரலிகரக லர்த்து ஷக்கும் ன்தஶரடு,
றசரறகலக்கும் ப்தறசரரக அஷந்றந்ப்தது அஷணத்து ப்தறணர் த்றறல் கறழ்ச்சறஷ
ற்தடுத்றநோள்பது.
றந்ந்ற வல் சரகுதடி நைஷநஷ றசரறகள் தறன்தற்ந ஶண்டும்ஶபரண்துஷந அநறவுஷ :
கும்தஶகரம்றந்ந்ற வல் சரகுதட" :்ற நைஷநஷ றசரறகள் தறன்தற்நற அறக கறுல் வதந
ஶண்டும்' ண அத்றநௌரறல் டந் உர் வதந்றரறல் ஶபரண் துஷநறணர் வரறறத்ணர்.

கும்தஶகரம் அடுத் அத்றநௌரறல் உர் வதந்றர டந்து.றரறற்கு தஞ் ., ன்நத் ஷனர்
ஶந் ஷனஷ கறத்ரர்என்நற வதந்ந்ஷனர் க .்ரலிங்கம் சறநப்நெஷரற்நறணரர்ட்டர .
.அட்ர

றட்ட

ஷனர்

ரஶைந்றன்

நைன்ணறஷன

கறத்ரர்

றரறல், ஶபரண் துஷ இக்குர் கறந்ஷ்குரர் ஶதசுஷகறல், ""ஶபரண் துஷநறல் தன
வீண வரறல்நுட்தங்கள் ஷகரபப்தட்டு ந்கறநதுஅன்தடி ., றசரறகலம் ஶற்வகரண்டரல்
அறக

கறுல்

டுக்கனரம்.

எவ்வரந் றனத்றற்கும் அன் ன்ஷக்கு ற்தட உறட ஶண்டும்ணஶ ., றசரறகள்
ங்கலஷட றனத்றன் ன்ஷஷ வரறந்து வகரள்ப ண்ரறரறஷ டுக்க ஶண்டும் .
றந்ந்ற வல் சரகுதடி நைஷநஷ தறன்தற்நற அறக கறுல் வதந ஶண்டும்,'' ன்நரர்.
இஶஶதரல், கரல்ஷட தரரறப்நெத்துஷந சரர்தறல் ஶகரரரற ஶரய் டுப்நேசற ற்நம் லணப்நெல்
பர்த்ல்

குநறத்து

றபக்கபறக்கப்தட்டது.

றரறல், ஶபரண் அலுனர் வசல்ற, துஷ ஶபரண் அலுனர் கரலிங்கம், ஶபரண்
வதரநறறல்

துஷந,

ஶரட்டக்கஷனத்துஷந

அலுனர்கலம்

கனந்து

வகரண்டு

ஶதசறணர்.

ஶபரண் உற அலுனர் றச்சந்றன் ன்நற கூநறணரர்.
அனட்சறம்ரஷக்கு றரம் கறஷடப்தறல் சறக்கல்...நட்சற தட்டில் அநப்த அறகரரறகள் !
கநர்நட்சறல் ற்தட்ட ரஷ தரறப்நெ குநறத் றததட்டிஷன :, அசுக்கு அநப்நெறல்
ஶரட்டக்கஷன துஷந அறகரரறகள் அனட்சறம் கரட்டிரல், கநர் ரட்ட றசரறகலக்கு
இப்நடு
றகத்றல்

வதநறல்
வன்ஶற்கு

தந்ஷ

சறக்கல்
ற்நம்

டகறக்கு

ற்தட்டுள்பது.
தந்ஷ

அடுத்டுத்து

வதரய்த்ரலும், கரறரறறல் தரசணத்துக்கு கர்ரடகம் ண்லர் றநக்க நத்ரல், றசரம்
சரகுதடி வதரறதும் தரறக்கப்தட்டதுஇஷடுத்து ரட்ட ரரறரக ., அஷச்சர்கஷப வகரண்ட
குல நட்சற தரறத் தகுறகஷப தரர்ஷறட்டு, அசுக்கு அநறக்ஷக ரக்கல் வசய்து.
இணடிப்தஷடறல் ந்ரய்த்துஷந, ஶபரண்ஷத்துஷந, ஶரட்டக் கஷனத்துஷந நனம் நட்சற
தரறத் தகுறகள், ந்ரய் கறரம் ரரறரக கக்வகடுக்கப்தட்டதுஇறல் ., 50 சவீ
தரறப்நெக்குள்பரண றசரறகலக்கு றரம் ங்கப்தடும் ண அநறறக்கப்தட்டுள்பது.
இறல் வடல்டர அல்னர ரட்டங்கபறல், 50 சவீத்துக்கும் ஶல் வல் உற்தத்ற தரறத்
றசரறகலக்கு க்கந்க்கு, 5,000 நதரய், தரசண ஆரநைள்ப றனங்கபறல், 50 சவீத்துக்கு
ஶல் கறுல் தரறத் றசரறகலக்கு க்கந்க்கு, 4,000 நதரய், தரசண ஆரற்ந றனங்கபறல்,
50 சவீத்துக்கு ஶல் கறுல் தரறத் றசரறகலக்கு, க்கந்க்கு, 3,000 நதரய் றரம்
ங்கப்தடுகறநது.
கநர் ரட்டத்றல், 4,237 வயக்ஶடர் றனப்தப்தறல் ரஷ சரகுதடி வசய்ப்தடுகறநதுஇறல் .

கரறரற ஆற்ந தரசண தகுறரண கறந்ஷ்ரநெம், குபறத்ஷன ஆகற சுற்ந ட்டர
தகுறகபறல் வதந்பறல் தறரறடப்தடுகறநதுற்ஶதரது தரசணத்துக்கு ண்லர் கறஷடக்கரரல் .,
இப்தகுறறல்

ரஷகள்

கந்கற

றட்டண.

இஷடுத்து றக றறஷச்சர் ஷனஷறனரண குல, குபறத்ஷன அந்ஶக ங்கம்,
ஶட்டுந்ழர், கந்ங்கரனதள்பற இடங்கபறல் தகுறகபறல் தறரறடப்தட்ட ரஷகஷப ஆய்வு
ஶற்வகரண்டர்நைல்ர் அநறறப்நெ தறன் ., ங்கலக்கு நட்சற றரம் கறஷடக்கும் ன்ந
ம்தறக்ஷகறல், ரஷ றசரறகள் ஆநலுடன் இந்ந்ணர்ஆணரல் ஶரட்டக்கஷன துஷந .
அறகரரறகள், அசுக்கு தட்டில் அநப்நெறல் அனட்சறம் கரட்டிரல், இப்நடு வதநறல்
சறக்கல்

ற்தட்டுள்பது.

இதுகுநறத்து
வடல்டர

ஶரட்டக்கஷனத்துஷந

றசரறகலக்கு

வல்

ஊறர்

தறரறகலக்கு

எந்ர்

றரத்வரஷக

கூநறரது:
ங்கப்தட்ட

தறன்,

ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தறந தறர்கபறன் றதங்கஷப, அசு ஶகட்டதுஆணரல் .
ஶரட்டக்கஷன துஷந அறகரரறகள், தப்தறர் ண கூநற, ரஷ தறர் தரறப்நெ குநறத்
றதங்கஷப அநப்தறல்ஷனஅஷச்சர் குல ஆய்வு ஶற்வகரண்ட தறன்ணந்ம் ., அறகரரறகள்
ரஷ தரறப்நெ குநறத்து றத தட்டிஷன அநப்நெறல் அனட்சறம் கரட்டி உள்பணர்.
சட்டசஷதறல் நைல்ர், ற்கணஶ உள்ப தட்டில் அடிப்தஷடறல் நட்சற றரத்
வரஷகஷ அநறறத்து றட்டரர்து ரட்டத்றல் ரஷக்கு ற்தட்ட தரறப்நெ குநறத்

.

தட்டில் இல்னரரல், றசரறகலக்கு றரத்வரஷக அபறப்தறல் சறக்கல் ற்தட்டு
உள்பது.
ரஷ சரகுதடிறல் க்கந்க்கு, எந் னட்சம் நதரய் ஷ வசனவு வசய்து, உற்தத்ற வதரந்ட்கஷப,
இண்டு னட்சம் நதரய் றற்தஷண வசய் நைடிநோம்இணரல் க்கந்க்கு றசரறகலக்கு

.

குஷநந்தட்சம், 75 ஆறம் நதரய் னரதம் கறஷடக்கும்ஆணரல் அசு அநறறத் இப்நடு

.

.வரஷக
ற்ஶதரது

றகவும்
இந்

இப்நடு

இவ்ரந
ஶரட்டக்கஷன

குஷநவு
வரஷக

ண
கூட

நெனம்தற

கறஷடப்தறல்

சறக்கல்

அர்
துஷ

இக்குணர்

ந்கறன்நணர்
ற்தட்டுள்பது.
கூநறணரர்.

சரசறம்

கூநறரது:

கடந் ஃதறப்ரற ரம் அநப்தற தட்டில் அடிப்தஷடறல் நட்சற றம் அநறறக்கப்தட்டு
உள்பதுற்ஶதரது ரஷ தரறப்நெ றதம் தற்நற தட்டில் ரரறக்கப்தட்டு ., அசுக்கு அநப்தற
ஷக்கப்தடும்லண்டும் அசு அநறறத்ரல் ., ரஷக்கு இப்நடு வரஷக கறஷடக்கனரம்.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.
தற்நரக்குஷநவதம்தலூரறல்  !்ரட்டு லணம்தரல் றஷன உர்த் ஶகரரறக்ஷக ...

வதம்தலூர்ரட்டுத்லணம்

தற்நரக்குஷநரல்

:,

தரல்

வகரள்நைல்

றஷனஷ

உர்த்

ஶண்டும் ண, நைல்ர் வைனலிரவுக்கு, கூட்டுநவு ற்நம் ணறரர் தரல் உற்தத்றரபர்கள்
ஶகரரறக்ஷக

ந

அநப்தறநோள்பணர்.

வதம்தலூர் ரட்டம், ஶப்தந்ட்ஷட, தரஷனநௌர், வரண்டப்தரடி ற்நம் தல்ஶந ஊர்கஷபச்
ஶசர்ந், நூநக்கும் ஶற்தட்ட கூட்டுநவு, ணறரர் தரல் உற்தத்றரபர்கள் இஷந்து, றக
நைல்ர் வைனலிரவுக்கு ஶகரரறக்ஷக ந அநப்தறநோள்பணர்:அறல் கூநறறந்ப்தரது .
ஶப்தந்ட்ஷட ரலுகர தகுறறல் தல்னரறக்கக்கரண றசரறகள் கநஷ ரடுகஷப
பர்த்து, அன் நனம் கறஷடக்க கூடி ந்ரஷ வகரண்டு ரழ்ந்து ந்கறன்நணர்ற்ஶதரது .
தரல்

லிட்டர்

என்நக்கு

வகரள்நைல்

றஷனரக,18

நதரய்

நைல்,

19

நதரய்

ஷ

றசரறகலக்கு ங்கப்தடுகறநது .இந்றஷனறல் சலதகரனரக ற்தட்டு ந்ம் றஷனரசற
உர்ரல்,

தரல்

உற்தத்றக்கரண

வசனவு

வரஷக

தன

டங்கு

அறகரறத்துள்பது.

இணரல் கநஷ ரடுகள் பர்க்கும் அஷணத்து றசரறகலக்கும் வதந்ம் ஷ்டம் ற்தட்டு
ந்கறநதுகுநறப்தரக ற்ஶதரது ற்தட்டு ந்ம் கடுஷரண நட்சறறணரன .், ரடுகலக்கு
தச்ஷச நெல் ற்நம் ஶஷரண ண்லர் கறஷடக்கறல்ஷனஇணரல் கரய்ந் ஷக்ஶகரல் நெல் .
கட்டு என்நக்கு, 130 நதரநோம், ஶசரபப்தறர் கட்டு என்நக்கு, 150 நதரநோம் வகரடுத்து, றஷனக்கு
ரங்கற

ரடுகலக்கு

ரடுகலக்கு

ஶதரடக்கூடி

ஶதரட்டு
லணம்

பர்க்கும்

ற்நம்

றஷன

நெண்ரக்குகபறன்

ற்தட்டுள்பது.

றஷனநோம்

தன

டங்கு

உர்ந்துள்பதுவறல் கரனம் ன்தரல் ., ரடுகஷப குலப்தரட்ட ண்லர் கறஷடக்கரல்
வதந்ம் அறதட்டு ந்கறஶநரம்இன்ஷந றுழ்றஷனறல் சரர கூலி ஶஷனக்கு

.

வசல்தர்கள் கூட, ரள் என்நக்கு, 200 நதரய் நைல், 500 நதரய் ஷ சம்தரறக்கறன்நணர்.
ஆணரல் னட்கக்கரண நதரய் நைலீடு வசய்து, கநஷ ரடுகஷப ரங்கற, றசர றனங்கபறல்
தப்தறர் வசய்ரல், ரடுகலக்கு லணப்தறர் வசய்து, அறகரஷன நைல், இவு ஷ,
ரடுகஷப

தரரறத்து,

ரட்டு

சரங்கஷப

அள்பறக்வகரட்டி,

தட்டிகஷப

சுத்ப்தடுத்ற

அபவுக்கறகரக கஷ்டப்தடும் றசரறகள், தரஷன கநந்து றற்தரல், ரள் என்நக்கு, 200
நதரய்

கூட

கறஷடப்தறல்ஷன.

"உலன் கக்கு தரர்த்ரல் எந் தடி கூட றஞ்சரது' ன்தரர்கள்அஶ றஷனரன் ற்ஶதரது .
இஶ றஷன லடி .கநஷ ரடுகள் பர்க்கும் றசரறகபறன் றஷனத்ரல் றசரறகள்
இத்வரறஷன

ஷகறடும்

றுழ்றஷன

உந்ரகும்.

ற்ஶதரது குடிண்லர் எந்லிட்டர், 20 நதரய்க்கு றற்கப்தடுகறநதுஆணரல் தரலுக்கு

.

ண்லஷறட குஷநரண றஷன ங்கப்தடுது ன்தது, றசரறகலக்கு இஷக்கப்தடும்
ரவதந்ம்

துஶரகம்

ஆகும்.

ணஶ ஊந்க்வகல்னரம் தரல் ங்கும் றசரறகபறன் றற்நறல் தரஷனரர்க்கும் ஷகறல்,

றக நைல்ர் தரல் வகரள்நைல் றஷனஷ, குஷநந்தட்சம் லிட்டர் என்நக்கு, 30 நதரரக
ஆக உர்த்ற அநறறக்க ஶண்டும்.
வைணஶட்டர் நனம் கந்ம்நெ தறந்க்குண்லர் தரய்ச்சும் றசரறகள்
றரகதுந்கம்றன்வட்டு தறச்ஷணரல் டிரக்டரறல் வைணஶட்டஷ இஷத்து தரசண :
ஶரட்டரர் நனம் லர் இஷநத்து கந்ம்நெ தறர்கஷப கரப்தரற்ந றசரறகள் லற நைற்சற
தந்ஷ

கடந்

ஆண்டு

ரற்நறரல்

கள்பக்குநறச்சற.ஶற்வகரண்டு

ந்கறன்நணர்,

றரகதுந்கம், ரறறந்றம் தகுறறல் லர்றஷனகள் நண்டு கறடக்கறநதுறனத்டி லர்ட்டம்

.

சரகுதடி வசய் கந்ம்நெ .குஷநந்து கறற்ந தரசண றசரறகள் கடுஷரக தரறத்துள்பணர்
இந்றஷனறல் றன்வட்டு தறச்ஷண தரடரய் .தறர்கஷப கரப்தரற்ந ஶதரரடி ந்கறன்நணர்
றணம்.தடுத்ற ந்கறநது3 ற ஶம் ட்டுஶ நைம்நைஷண றன்சரம் உள்பதுதன ரட்கபறல் .
இஷ றடவும் குஷநந் ஶஶ றன்சரம் இந்ப்தரல் கறஷடக்கும் லஷ தறர்கலக்கு தரய்ச்ச
.நைடிரல்

கந்ம்நெ

டிரக்டரறல்

தறர்கள்

கந்கற

ந்கறன்நண
வைணஶட்டர்

இற்கு ற்கரலிக லர்ரக வைணஶட்டஷ ரடஷகக்கு டுத்து தரசண ஶரட்டரஷ இக்கற
லர்தரய்ச்சும் தரறரத றஷனக்கு றசரறகள் ள்பப்தட்டுள்பணர்சறன றசரறகள் டிரக்டந்டன் .
வைஶட் டஷ இஷத்து அறலிந்ந்து கறஷடக்கும் றன்சரத்ஷ வகரண்டு தரசணஶரட்டரஷ
.இக்கற கறற்ந லஷ இஷநத்து ரடும் தறர்கஷப கரப்தரற்நம் நைற்சறறல் ஈடுதட்டுள்பணர்
இன்நனம் அஷ .எந் லிட்டர் டீசலுக்கு என்நஷ றஶம் வைணஶட்டர் இங் குகறநது
ஶகரஷட வறனரல் றனம் நண்டு கறடப்தரல் அறக .க்கர் றனத்றற்கு லர் தரய்ச்ச நைடிகறநது
இது கந்ம்நெ தறரறட்ட றசரறகலக்கு கூடுல் வசனவீணங்கஷப .லஷ தரய்ச்சஶண்டிநோள்பது
ற்தடுத்்றநோள்பரல் றர்தரர்த் தன் கறஷடக்குர ன்தது ஶகள்றக்குநறரகறநோள்பது.
வதந்லரறல் உர் வதந்றர
அலூர்ஶதட்ஷடஶல்ஷனநர் .ஶல்ஷனநர் என்நறத்றல் உர் வதந்றர டந்து:
என்நறம் வதந்லர், வசரக்கப்தள்பம், தரப்தரந்ரங்கல் கறரங்கபறல் ஶபரண் துஷந சரர்தறல்
உர் வதந்றர டந்துஶபரண் உற .ஊரட்சற ஷனர் ரறகர நைன்ணறஷன கறத்ரர்.
இக்குர் தணற ஶலு ஷனஷ ரங்கற அசறன் ரணற றட்டங்கள், வரறல் நுட்தங்கள், வீண
இந்றங்கபறன் தன்தரடு குநறத்து றபக்கறணரர்கநஷ ரடுகலக்கு கந்த்ரறப்நெ தரறஶசரஷண .
குநறத்து க்ரல்ஷட டரக்டர் றந்ஷன ரஸ் ஶதசறணரர்தட்டு பர்ச்சற ., வதரநறறல் துஷந
உள்பறட்ட அறகரரறகள் , உற ஶபரண் அலுனர்கள் றசரறகள் கனந்துக் வகரண்டணர்.
தள்பறப்நெதுப்தட்டில் உர் வதந்றர
கண்டங்கனம் கண்டங்கனம் என்நறம் தள்பறப் நெதுப்தட்டு ஊரட்சறறல் உர்:வதந்றர
டந்துஎன்நற

.றரறற்கு ஊரட்சற ஷனர் கணறவரற வைரம் ஷனஷ ரங்கறணரர்.

கவுன்சறனர் வதரன்னர்ரைர, ஊரட்சற துஷ ஷனர் கறர சன் ஆகறஶரர் நைன்ணறஷன
கறத்ரர்ஶபரண்ஷ உற இக்குணர் சம்தத்.ஊரட்சற வசனர் அந்ர ஶற்நரர் .,
ஶபரண்ஷ

அலுனர்கள்

அரறகறந்ஷ்ன்,

கவுஸ்,

றஷ

சரன்ந

உற

இக்குணர்

ஶனரநோம், ஆத்ர றட்ட ட்டர வரறல்நுட்த அலுனர் ஞ்சு, உற றஷ அலுனர்
வன்ணசு, றஷ சரன்ந அலுனர் சன் ஆகறஶரர் ஶபரண்துஷநறன் றட்டங்கள்
குநறத்து

சறநப்நெஷரற்நறணர்என்நற

ஶசர்ன்

சர்றபரஶற

வடுஞ்வச.்றன்,

தற.ஏ.டி.,

கலிநர்த்ற, என்நற அ.க.நை .ற., வசனரபர் ரரஸ், ரட்ட ஶதஷ ஷனர்
வடுஞ்வசறன் ஆகறஶரர், றசரறகலக்கு ஶபரண் உதகங்கஷப ங்கறணர்நைன்ணரக .
நைகரறற்கரண ற்தரடு .ஶபரண்ஷ றட்டங்கள் குநறத் றறப்நெர்வு கஷன றகழ்ச்சற டந்து
கஷப உற ஶபரண் அலுனர்கள் அந்ஶரற சரற, ரறகர, ரஶற, சஸ்ரீ, றனர
ஆகறஶரர் வசய்றந்ந்ணர்.ரர்டு உநப்தறணர் அன்தகன் ன்நற கூநறணரர் .
ஶகரட்டக்குப்தத்றல் உர் வதந்றர
ரநர்ரநர்

ரலுகர

ஶகரட்டக்குப்தத்றல்

றசரறகலக்கு

உர்

வதந்றர

:

ரநர் ஶபரண்.டந்துஷ உற இக்குணர் வகன்ணடி வைதக்குரர் ஷனஷ ரங்கறணரர் .
ரசறல்ரர்

.ஶகரட்டக்குப்தம்

ஶதநரட்சற

ஷனர்

தறத்துல்

தறரறர

ஶற்நரர்

குரதரனன், உர் ஆர்னர் குல ஷனர் கதற நைன்ணறஷன கறத்ணர்ரநர் என்நற .
ஶசர்ன் சறர கனந்துவகரண்டு தரம்தரற தறர்கள், தரம்தரற உவுகள் குநறத்து ஶதசறணரர் .
துஷ ஶசர்ன் சரறரன், ஶதநரட்சற அ.க.நை.ற., க வசனரபர் கஶசன், வசல் ஊரட்சற
ஷனர் ஶகரறந்ன், என்நற கவுன்சறனர்கள் அங்ஷகர்கண்ற, நைந்கன், ஶபரண்ஷ
அலுனர் ஆஶரக்கறரஅ, அட்ர றட்ட வரறல்நுட்த ஶனரபர் சறம்ரஅ, உற
ஶபரண்ஷ அலுனர்கள் ஶரகன்குரர், சக்றஶல், வசந்றல்குரர், றத்ரற ற்நம்
றைனட்சுற உள்தட தனர் கனந்துக் வகரண்டணர்றகழ்ச்சறறல்., ஶரட்டக்கஷனத் துஷந சரர்தறல்
ரஶண தரறப்நெக்குள்பரண 252 நைந்றரற சரகுதடி றசரறகலக்கு ரணறத்றல் தறநஷக
சறநஷபகள் ங்கப்தட்டது.
உர் ன்நங்கள் றநப்நெ
றண்டிணம்அடசல்.க்கரம்

என்நறத்றல்

உர்

ன்நங்கள்

துக்கப்தட்டது:,

நெதுப்தரக்கம், ஊற, ந்ழர், ன்ணறப்ஶதர், ஷடப்தரக்கம் , கர், டக்ஶகரட்டிப்தரக்கம் ஆகற
தகுறகபறல் உர் ன்நம் துக்கப்தட்டது ஊரட்சற.ஷனர்கள் வசந்றல்குரர், குஶசகன்,
சடஶகரதன் ஆகறஶரர் ஷனஷ ரங்கறணர்தரர்டு ங்கற ரட்ட ஶனரண்ஷ அலுனர்
றக்ன், உர் ன்நங்கஷப றநந்து ஷத்ரர்.

.

கறரங்கபறல் உர் வதந்றர
ஷனரசல்ஷனரசல்
கறரங்கபறல்,
இறல்,

அந்ஶக

:,

ஶபரண்த்துஷந

ஶபரண்த்துஷந ரணற

கரல்ஷடத்துஷநறன்
தரம்தரறறக்க

ஶப்தம்நேண்டி,

றட்ட

சரர்தறல்,

உர்

குநறத்து

தன்தரடு

றறலந்ரன்

வதந்றர

றட்டங்கள், ண் ரறரற ஶசகரறத்ல்,

தன்கள்

வதரந்ட்கபறன்

ஶறரக்குநறச்சற,

டந்து.

ஶரட்டக்கஷன,

றபக்கபறக்கப்தட்டதுவரடர்ந்து

குநறத்து,

றறப்நெர்வு

ஶதற

.,

டந்து.

இறல், தஞ்சரத்து ஷனர்கள் ஶப்தம்நேண்டி தரஸ்கன், ஶறரக்குநறச்சற அங்கம்ரள்,
றறலந்ரன் உகுரர்,

நௌணறன் துஷ ஶசர்ன் ரற, என்நற

கவுன்சறனர்கள்

ஶைரறற, துஷசரற, ஶபரண் உற இக்குணர் ைரணகற )வதரநப்நெ(, ஶரட்டக் கஷன உற
இக்குணர் ரைன், கரல்ஷட ந்த்துர் ஶஶந்றன், ஶபரண் அலுனர்கள், வதரதுக்கள்
உள்தட தனர் கனந்து வகரண்டணர்.
தண்ஷ குட்ஷடகபறல் லன் பர்ப்நெக்கு ரணறம் ங்கல்
ர்நெரறஶசற ஶபரண் அதறறந்த்ற றட்டத்றன் கலழ் ர்நெரற ரட்டத்றல் தல்ஶரக்கு

:

தண்ஷ குட்ஷடகள் அஷத்து லன் பர்க்க றசரறகலக்கு ரணறம் ங்கப்தடுகறநது.
கவனக்டர்
ஶசற

ஶபரண்

லில்லி
அதறறந்த்ற

வபறறட்ட
றட்டத்றன்

கலழ்

ர்நெரற

அநறக்ஷக:
ரட்டத்றல்

தல்ஶரக்கு

தண்ஷக்குட்ஷடகள், 25 ண்றக்ஷக, றசரறகபது றனத்றல், இண்டு ஆறத்து, 500 ச
லட்டர் தப்தறல்

யரத்ர

கரந்ற

ஶசற

ஊக ஶஷன

ரய்ப்நெ

றட்டத்றன் நனம்

வட்டப்தட்டு, அறல், லன் பர்ப்நெ ஶற்வகரள்ப லன் குஞ்சுகள் ற்நம் லன் லணம் ரங்க, 50
சவீம் ரணற வரஷகரக, 23 ஆறம் நதரய் நைனரம் ஆண்டுக்கு லன் பர்ப்நெ துஷநரல்
ங்கப்தடுகறநது.
இத்றட்டத்றன் கலழ் வட்டப்தடும் தண்ஷ குட்ஷடகள் அஷநோம் றனம் கபறண் தரங்கரகவும்,
லர் ஆரம் வகரண்டரகவும் இந்த்ல் அசறம், தல்ஶரக்கு தண்ஷ குட்ஷடகபறல், இண்டு
ஆறத்து, 500 ண்றக்ஷக ன்கு பர்ச்சறஷடந் கட்னர, ஶரகு, றர்கரல், நெல்வகண்ஷட
ற்நம் சரர வகண்ஷட இண லன் குஞ்சுகள் இந்ப்நெ வசய்து, ட்டு ர பர்ப்தறல் ஆறம்
கறஶனர

லன்

உற்தத்ற

வசய்னரம்.

ஶர்வு வசய்ப்தடும் றசரறகலக்கு லன் பர்ப்நெ குநறத்து இண்டு ரட்கள் தறற்சற
அபறக்கப்தடும் லன் பர்ப்தறல் ஆர்நைள்ப றன லர் சற வகரண்ட .சறந, குந ற்நநம்
ரழ்த்ப்தட்ட தங்குடிறண றசரறகலக்கு ட்டும் உரற ஆங்கலடன் கறந்ஷ்கறரற
உள்ரட்டு லன்கள், உற இக்குணர் அலுனகத்ஷ அடகற தன் வதற்ந வகரள்பனரம்.
ஶலும் றதங்கள் வதந றந்ம்நெஶரர், 04343 - 235745, வரஷதல்ஃஶதரன் ண் 94430 79167

ஆகற

ண்கபறல்

வரடர்நெ

வகரண்டு

அநறந்து

வகரள்பனரம்.

இவ்ரந அநறக்ஷகறல் கூநப்தட்டுள்பது.
குபறர்தண கறடங்கு அஷக்கும் தற லறம் ஶகரதற றசரறகள் கறழ்ச்சற
ஶகரதறவசட்டிதரஷபம்ஶகரதறறல் ரன்கு ஶகரடி நதரய் றப்நட்டில் :, குபறர்தண கறடங்கு
அஷக்கும்

தற

நைம்நைரக

டக்கறநது.

ஶகரதற அக்கன்ஶகரட்ஷட, டப்தள்பற, ல்.தற.தற., தரசண தகுறகபறல் தன ஆண்டரக வல்,
கந்ம்நெ, ரஷ, ஞ்சள் உள்பறட்ட தறர்கள் சரகுதடி வசய்ப்தடுகறநதுறசர கூலி ஆட்கள் .
தற்நரக்குஷந கரரக, ரற்ந தறரண ல்வதரற, ள்பற கறங்கு, ஶசஷண கறங்கு,
ஶரட்டப்தறர்கபரக வண்ஷடக்கரய், கத்ரற ற்நம் நேக்கள் ஷககபரண ல்லிஷக, சம்தங்கற நே
ற்நம் சறப்நெ சரந்றகஷப அறகபறல் றசரறகள் தறரறட துங்கறணர்ஶகரதற தகுறகபறல் .
இந்ந்து,

ஶகரஷ,

ஶசனம்,

ரக்கல்,

ரறனங்கலக்கு

றந்ப்நேர்,

கர்ரடகர

ற்நம்

அநப்தற

ஶகபர

ஶதரன்ந

ஷக்கப்தடுகறநது.

எவ்வரந் ஆண்டும் றஷபவதரந்ட்கள் சலமன் ஶத்றல், றஷன குஷநந்து றடுரல்
றசரறகள் கடுஷரக தரறக்கப்தடுகறன்நணர்ணஶ ., ஶகரதற தகுறறல் குபறர்தண கறடங்கு
அஷக்க ஶண்டும் ண றசரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடுத்து ந்ணர்நைன்ணரள் அஷச்சர்

.

வசங்ஶகரட்ஷடன், ஶபரண்ஷ துஷந அஷச்சரக இந்ந்ஶதரது, ஶகரதறறல் குபறர்தண
கறடங்கு

அஷப்தற்கரண

டடிக்ஷக

டுத்ரர்.

ரணற ஶகரரறக்ஷகறன்ஶதரது, ஶகரதறறல் ரன்கு ஶகரடி நதரய் றப்நட்டில் குபறர்தண கறடங்கு
அஷக்கப்தடும் ண றக நைல்ர் வைனலிர அநறறத்ரர்வசன்ந ஆண்டு ரர்ச் ரம் .,
கரன்ஃதன்ஸ்

நனம்

தறஷ

துக்கற

ஷத்ரர்.

ஶபரண் றற்தஷண சங்கத்றன் சரர்தறல், அலக்குபற தஞ்சரத்து தறள்ஷபரர்ஶகரறல் துஷநறல்,
நன்நஷ க்கர் றனம் ஶர்வு, அற்கரண தறகள் துங்கப்தட்டதுகுபறர்தண கறடங்கு

.

அஷநோம் இடம், ந்ரய் துஷநக்கு வசரந்ரணது ன்தரல் றன றப்நட்டின் தடி, ஶபரண்
றற்தஷண சங்கம், ந்ரய் துஷநக்கு, 30 னட்ச நதரய் வசலுத்ரரல் தற கறடப்தறல்
ஶதரடப்தட்டது.
இந்றஷனறல், ந்ரய் துஷநக்கு வசலுத் ஶண்டி, 30 னட்சம் நதரஷ ஶபரண் றற்தஷண
சங்கம் வசலுத்றரல், தறகள் துங்கறது .15 கஷடகள், 100 வட்ரறக் டன் றஷப வதரந்ட்கள்
ஷக்க இண்டு குஶடரன்கள், எந் ஆஃநஸ் ஆகறஷ கட்டும் தற லறரக டந்து ந்கறநது .
.சறன ரங்கபறல் தற றஷநஷடநோம் ண அறகரரறகள் வரறறத்ணர்
ைழஷன ரத்துக்குள் நைடிக்க உத்வு ந.7.8 ஶகரடிறல் ரறசு றன ஶம்தரட்டுத் றட்டம்

ஈஶரடு :ஈஶரடு ரட்டத்றல், 7.8 ஶகரடி நதரறல் வசல்தடுத்ப்தட்டு ந்ம் ரறசு றன
ஶம்தரட்டுத்

றட்டத்ஷ,

ந்ம்

ைழஷன

ரத்துக்குள்

நைடிக்க

உர்

அறகரரறகள்

உத்றட்டுள்பணர்.
ஈஶரடு ரட்டத்றல், தரணற, அந்றநௌர், அம்ரஶதட்ஷட, வதந்ந்துஷந, வசன்ணறஷன, ம்தறநௌர்,
தரணறசரகர், சத்றங்கனம், ரபரடி ஆகற என்தது என்நறங்கள், அடிக்கடி நட்சறறன்
தறடிறல்

சறக்குகறநது.

இப்தகுறறல், ரணரரற தறர்கபரண லணச்ஶசரபம், ரகற, றனக்கடஷன, ள், ஆக்கு,
துஷ,

தரசறப்தறந,

ட்ஷடப்தறந,

ள்பறக்கறங்கு

ஆகறஷ

தறரறடப்தடுகறநது.

குஷநரண ஷஷ றசரறகள் ம்தற இந்ப்தரல், த்ற, ரறன அசுகள் சரர்தறல்,
எந்ங்கறஷந் ரறசு றன ஶம்தரட்டுத் றட்டம், எந்ங்கறஷந் லர்டிப்தகுற ஶனரண்ஷ
றட்டம், றந்த்றஷக்கப்தட்ட ப்ர றட்டம், வரகுப்நெ ஶம்தரட்டு றட்டங்கள் ஆகறஷ
வசல்தடுத்ப்தடுகறநது.
ஈஶரடு ரட்டத்றல், லர்டிப்தகுறகள் அஷடரபங்கள் கரப்தட்டு, கடந், 2005-06ம்
ஆண்டில்,

எந்ங்கறஷந்

ரறசு

றன

ஶம்தரட்டுத்

றட்டம்

வகரண்டு

ப்தட்டது.

இத்றட்டத்றன்தடி, ஶகரஷட உவு வசய்ல், ண்ப்நெ ற்தடுத்துல், தண்ஷக் குட்ஷட
அஷத்ல், உறரறக்கல் ற்நம் கம்தறஷன டுப்தஷ அஷத்ல், டுப்தஷகள் அஷத்ல்,
தண்ஷ

உற்தத்றத்

றட்டங்கஷப

ஶம்தடுத்துல்

ஆகறண

வசல்தடுத்ப்தடுகறநது.

இந்ரண்டு ரர்ச் ரத்துக்குள், இத்றட்டத்ஷ நைடிக்க ஶண்டும்ஆணரல் ., ஈஶரடு தகுறறல்,
சறன இடங்கபறல் இத்றட்டம் நேர்த்ற வசய்ப்தடரல் உள்பதுவதந்ந்துஷந என்நறத்றல் ட்டு .
கறரங்கள் ஶர்வு வசய்ப்தட்டு, 1.8 ஶகரடி நதரய், சத்றங்கனம் என்நறத்றல் தத்து
கறரங்கள் ஶர்வு வசய்ப்தட்டு, நன்ந ஶகரடி நதரய், அந்றநௌர் என்நறத்றல் தத்து கறரங்கள்
ஶர்வு வசய்ப்தட்டு, நன்ந ஶகரடி நதரய் ண வரத்ம், 7.8 ஶகரடி நதரய் றற எதுக்கப்தட்டு
தறகள்

டந்து

ந்கறநது.

கடந் ரர்ச் ரத்துடன் நைடிக்க ஶண்டி தறகள், இன்நம் றஷநவு வசய்ப்தடரல்
உள்பதுணஶ ., ந்ம் ைழஷன ரத்துக்குள், எதுக்கப்தட்ட றட்ட தறகஷப றஷந்து நைடிக்க
அறகரரறகள்
இதுகுநறத்து

உத்றட்டுள்பணர்.
லர்டிப்தகுற

றட்ட

அறகரரறகள்

கூநறரது:

நட்சறக்கு இனக்கரகும் தகுறகஷப, எந்ங்கறஷந் ரறசு றன ஶம்தரட்டுத் றட்டத்றன் கலழ்,
அப்தகுற க்கஷப எந்ங்கறஷத்து எந் குல அஷத்து றட்டம் வசல்தடுத்ப்தட்டு ந்கறநது.
றர்றக்கப்தட்ட ஶறறல் தறகள் றஷநவு வதநரரல், ந்ம் ைழஷன ரத்துக்குள்
தறகஷப றஷந்து நைடிக்க அறகரரறகள் உத்றட்டுள்பணர்.
ஶரட்டத்ஷ ரசம் வசய் ரஷணகள் சத்றங்கனம் அந்ஶக ததப்நெ

சத்றங்கனம்சத்றங்கனம் அந்ஶக கறரத்துக்குள் நெகுந் ரன்கு ஆண் ரஷணகள் :,
றசர தறஷ தும்சம் வசய்துதத்து ற ஶம் ஶதரரடி ., ணத்துஷநறணர் கரட்டுக்குள்
றட்டிணர்.
ஶகரஷ ரட்டம் சறநநைஷக ணப்தகுறறல் இந்ந்து, ஈஶரடு ரட்டம் சத்றங்கனம்
ணக்ஶகரட்டத்துக்கு

உட்தட்ட

றபரநைண்டி

ணத்துக்கு

இடம்வதர்ந்

ரன்கு

ஆண்

ரஷணகள், தரணறசரகர், நென்வசய்நெபறம்தட்டி கறரத்துக்குள் நெகுதும், தறர்கஷப ரசம்
வசய்தும்

ரடிக்ஷகரக

உள்பது.

ஶற்ந நைன்றணம் இவு றபரநைண்டி ணப்தகுறறல் இந்ந்து வபறஶநற ரஷணகள் கூட்டம்,
சத்றங்கனம் அடுத் உக்கம், ரகஷண ஆகற கறரங்கள் றரக ஶரடர்தரஷபம்
வசன்நதுஅங்கு வற்கு ஶரட்டத்ஷ ஶசர்ந் றசரற சரறக்கவுண்டரறன் ஶரட்டத்துக்குள்
நெகுந்

ரஷணகள்

ஶரட்டத்துக்குள்
கரரல்,

நெகுந்

கூட்டம்,
ரஷணகஷப

ணத்துஷநறணந்க்கு

ஶசரபப்தறஷ

ரசம்

றட்ட,வதரதுக்கள்

கல்

வசய்து.

சத்றட்டணர்ரஷணகள்

வரறறக்கப்தட்டது.

.

சத்றங்கனம்

.

ரட்ட

ணஅலுனர் ரஅகுரர் உத்றன்ஶதரறல், தரணறசரகர் ஶஞ்சர் வதர்ணரர்ட் ஷனஷறனரண
ணத்துஷநறணர்,

சம்த

இடத்துக்கு

றஷந்து

வசன்நணர்.

ணத்துஷநறணர் தன ற ஶம் ஶதரரடிநோம், ரஷணகஷப ஶரட்டத்துக்குள் இந்ந்து றட்ட
நைடிறல்ஷனணஶ ., ணத்துஷநறணர், தட்டரசுகஷப வடித்து ரஷணகஷப றட்ட
நைற்சறத்ணர்.
தட்டரசுகள் வடித்ரல், ஶரட்டத்றல் இந்ந்து ரஷணகள் வதுரக க ஆம்தறத்து .
வரடர்ந்து, தட்டரசுகஷப வடித் ணத்துஷநறணர், றபரநைண்டி ணப்தகுறஷ ஶரக்கற
ரஷணகஷப றட்டிணர்தத்து ற ஶ ஶதரரட .்டத்துக்கு தறன், ரஷணகள் ணப்தகுறக்குள்
வசன்நரல்,

றசரறகள்

இது

குநறத்து

றம்ற

அஷடந்ணர்.

றசரறகள்

கூநறரது:

கடந் இண்டு ஆண்டரக, இந் ரன்கு ரஷணகபறன் வரந்வு உள்பதுஅடிக்கடி ஊந்க்குள் .
நெகும் ரஷணகள், ஶரட்டங்கஷப ரசம் வசய்கறநதுஇந் ரன்கு ரண .ஷ்கபரல், அடிக்கடி
தரறப்நெ ற்தடுகறநதுணஶ ., ணப்தகுறறல் இந்ந்து ரஷணகள் வபறஶந நைடிரதடி,
ணத்துஷநறணர் டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்.
லர் றர்ரகத்றல் வதரதுப்தறத்துஷந குபநதடி கலழ்தரணற றசர சங்கம் குற்நச்சரட்டு
ஈஶரடுலர் றர்ரகத்றல் வதரதுப்தறத் :்ளஷந அறகரரறகள் குபநதடி வசய்ரக, கலழ்தரணற
றசர
கலழ்தரணற

சங்க
றசரறகள்

ஷனர்
னச்

சங்கத்றன்

ல்னசரற
ஷனர்

குற்நம்
ல்னசரற,

ஶற்ந

சரட்டிணரர்.
றந்தர்கபறடம்

கூநறரது:
கரறரறத் லர்ப்தறன்தடி, கரறரறறன் ஏரண்டு சரசரற லர்பம், 740 டி.சற.ம்., றழ்ரடு, 419
டி.சற.ம்., கர்ரடகம், 270 டி.சற.ம்., ஶகபம், 14 டி.சற.ம்., நெதுச்ஶசரற, ல டி.சற.ம்., ண
எதுக்கலடு

வசய்ப்தட்டுள்பது.

கரறரற டிறனத்றல் இந்க்கும், கலழ்தரணற அஷ லரறல் இந்ந்து, கலழ்தரணற தரசணத்துக்கு, 28
டி.சற.ம்., தஷ தரணற தரசணத்துக்கு, 8.2 டி.சற.ம்., ண லர்ப்தறல் ஷஷந உள்பது .
கலழ்தரணற அஷக்கு ஆண்டுக்கு, 56 டி.சற.ம்., ண்லர் ந்கறநதுஆணரல் ., டப்நெ ஆண்டு
நட்சற

றனவுரல்,

23

டி.சற.ம்.,

ண்லர்

ட்டுஶ

ந்துள்பது.

லர்ப்தறன் அடிப்தஷடறல், கலழ்தரணறக்கு, 16 டி.சற.ம்.,ரக குஷநத்து ங்கற இந்க்க ஶண்டும் .
ஆணரல், 10 டி.சற.ம்., ட்டுஶ ங்கப்தட்டதுஆணரல் ., தஷ தரணற தரசணத்துக்கு, 4
டி.சற.ம்.,க்கு

தறல்,

12

டி.சற.ம்.,

ண்லர்

ங்கப்தட்டுள்பது.

கரறரறத் லர்ப்நெ, அசரஷ, றறநைஷந ண ஷநோம் லர் றர்ரகத்றல் வதரதுப்தறத் துஷந
அறகரரறகள் கஷடதறடிக்கறல்ஷனஇற்கறஷடஶ ., டப்தள்பறஅக்கன்ஶகரட்ஷட தரசணத்துக்கு உறர்லர் ன்ந வதரறல், கடந் ப்ல் ரம், 29ம் ஶற ண்லர் றநக்கப்தட்டுள்பது.
இது, வதரதுப்தறத் துஷந அறகரரறகபறன் உச்சக்கட்ட குபந்தடிதரணற ஆந ற்நம் தஷ .
தரணற தரசணக்கரல்ரய் தகுறறல் இந்க்கும், ஆஷன றர்ரகங்கபறன் றகரட்டுலின் ஶதரறல்,
லர்

றர்ரகத்ஷ

வதரதுப்தறத்துஷந

அறகரரறகள்

கஷடதறடிக்கறன்நணர்.

கரறரறத் லர்ப்ஷத ஷடநைஷநப்தடுத்ரரல், கலழ்தரணற றசரறகள் னச் சங்கத்றன் சரர்தறல்,
வசன்ஷண

உர்லறன்நத்றல்

க்கு

வரட

நைடிவு

வசய்துள்ஶபரம்,

ன்நரர்.

கலழ்தரணற றசரறகள் சங்க வசனரபர்கள் ங்கரசு, ஶகரதறரத், றழ்ரடு கள் இக்க ரறன
அஷப்தரபர் ரசரற, றழ்ரடு றசரறகள் சங்க ஷனர் ரசரற உட்தட தனர்
உடணறந்ந்ணர்.
ஶபரண் வதரந்ட்கள் றறப்நெர்வு ஶதற
வசன்ணறஷனவசண

:்ணறஷனறல்

ஶபரண்

வதரந்ட்கபறன்

றப்ஷத

வபறப்தடுத்தும்

ஷகறல், ஶபரண்ஷ துஷந சரர்தரக டந் றறப்நெர்வு ஶதறறல், தள்பற ர,
ரறகள்

கனந்து

வகரண்டணர்.

வசன்ணறஷன கரரஅ கர் ஊரட்சற என்நற டுறஷனப்தள்பறறல் அந்ஶக, ஶபரண்துஷந
சரர்தறல் ஶபரண் வதரந்ட்கள் றறப்நெர்வு ஶதற டந்துடவுன்தஞ்சரத்து ஷனர்

.

ஶபரண்ஷ உற இக்குணர் ரசுஶன் .சண்நைகசுந்ம் ஷனஷ கறத்ரர், ஊரட்சற
என்நற
என்நற

துஷத்ஷனர்
தஞ்சரத்து

துஷசரற

ஷனர்

ஆகறஶரர்

கந்ப்நெசரற,

நைன்ணறஷன

ஶதறஷ

துக்கற

கறத்ணர்.
ஷத்ரர்.

தரம்தரற வதரந்ட்கபரண இபலர், சலஷகக்கரய் உள்பறட்ட இற்ஷக ஶபரண் வதரந்ட்கபறன்
தன்தரடுகஷப றபக்கும் ரசகங்கள் அடங்கற ஶதணஷ, ர, ரறகள் ந்ற
வசன்நணர்.
கரங்கம் ஶரடு, தஸ் றஷனம் உட்தட வசன்ணறஷன கரறன் நைக்கற வீறகபறன் றஶ ந்
ஶதற,

கரஅகர்

தள்பறறல்

றஷநஷடந்து.

ஶபரண்ஷ துஷந, ஶரட்டக்கஷன துஷந, கரல்ஷடத்துஷந உட்தட தல்ஶந துஷநறணர்
கனந்து வகரண்டணர்ஶபரண்ஷ அறகரரற ரைரத்ற ., துஷ ஶபரண்ஷ அறகரரற
ங்கஶல், கரர்த்றஶகன் ஆகறஶரர் ற்தரடுகஷப வசய்றந்ந்ணர்.
த்றக்குலறணர் ஶரறல் ஆய்வு றந்ரநர் றசரறகள் கண்லர்
றந்ரநர்நட்சறப் தகுறகஷப தரர்ஷறட ந் த்றக்குலறணரறடம் :, றந்ரநர் ரட்ட
றசரறகள்

கண்லந்டன்

இப்நெகஷப

டுத்து

கூநறணர்.

றந்ரநர் ரட்டத்றல் நட்சறப் தகுறகஷப, த்ற அசறன் றட்டங்கள் துஷந துஷ
ஆஶனரசகர் ரஶணஷ் சவுத்ரற ஷனஷறனரண த்றக் குலறணர், ஶற்ந ரஷன, 4.30 றக்கு,
றந்ரநர் ரட்ட ல்ஷனரண டுவூந்க்கு ந்ணர்அங்கு வசல்தடும் அசறன் ஶடி வல் .
.வகரள்நைல்

றஷனத்ஷ

தரர்ஷறட்டணர்

அப்ஶதரது, கவனக்டர் டரைன், "கடந்ரண்டு ரட்டத்றல், 6.65 னட்சம் வட்ரறக்., டன் வல்
வகரள்நைல் வசய்ப்தட்டரகவும், டப்தரண்டு நட்சறறன் கரரக, 2.35 னட்சம் வட்ரறக்.,
டன்

ட்டுஶ

வல்

வகரள்நைல்

வசய்ப்தட்டது'

ன்ந

த்ற

குலறணரறடம்

றத்துடன்

நெள்பற

றபக்கறணரர்.

ஶடி வகரள்நைல் றஷனங்கபறல் வல் நட்ஷடகள் இல்னரல் கரலிரக கறடந் இடத்ஷ
த்றக்குலறணர் தரர்ஷறட்டணர்அப்தகுறஷச் ஶசர்ந் றசரறகள் ., "குநஷ சரகுதடி
நைற்நறலுரக இல்ஷனரரக கறஷடத் ண்லஷ ஷத்து ஏபவு சம்தர சரகுதடி

.

அதுவும் .வசய்றந்ந்ஶரம், உரற ஶத்றல் ண்லர் கறஷடக்கரல் கந்கறறட்டது' ன்ந
த்றக்குலறணரறடம்

கண்லர்

ல்க

கூநறணர்.

த்றக்குலறல் இடம்வதற்நள்ப நெஷகறஷன கக பர்ச்சற ரரற இக்குணர் ஶணரகன்,
""உங்கபது ஶகரரறக்ஷககஷப த்ற அசறடம் டுத்துக்கூநஶரம்,'' ன்நரர்வரடர்ந்து .,
நைத்துப்ஶதட்ஷட றரக, தரண்டி ன்ந இடத்துக்கு த்றக்குலறணர் வசன்நணர்அங் .கு,
ஶபரண்துஷந
றசரறகபறடம்

நனம்

டக்கும்

உர்

வதந்றரஷ

குஷநகஷப

தரர்ஷறட்டு,

அங்கறந்ந்

ஶகட்டநறந்ணர்.

கல்னக்குடி ன்ந இடத்றல், 100 ரள் ஶஷன ரய்ப்நெத்றட்டத்றன் கலழ் அஷக்கப்தட்டிந்ந்
தண்ஷக்குட்ஷடகஷப தரர்ஷறட்டணர்சறங்கபரந்ற ன்ந இடத்றல் ந .ட்சறறன் கரரக

தகுற நைலதும் குடிலந்க்கு க்கள் அல்னல்தடுரல், வபறநௌரறலிந்ந்து னரரறகள் நனம் குடிலர்
வகரண்டு ப்தட்டு, ஶல்றஷன லர்ஶக்க வரட்டிகபறல் ற்நப்தடுஷ தரர்ஷறட்டணர்.
உர் வதந்றர
ஶரண்ம் ரறக்ஶகரட்டகத்றல் டந் உர் :வதந்றரறல் ரபரண றசரறகள்
தங்ஶகற்நணர்.
ஶரண்ம் அடுத் ரறக்ஶகரட்டகத்றல் ஶபரண்துஷந சரர்தறல் உர் வதந்றர
டந்துஇறல் ., ஶபரண்ஷ உற இக்குணர் சந்றகரசன் ஷனஷ கறத்ரர்துஷ

.

இந்றகழ்ச்சறறல் ஶரட்டக்கஷனத்துஷந .இக்குணர் ரறனகம் ஶற்நரர் உற அலுனர்
ஷநர்த்ற, ரஷக வதரநறறல்துஷந அலுனர் கவுன், கரல்ஷட டரக்டர் ரைர
ஆகறஶரர்,

ஶபரண்ஷ

வரறல்நுட்த

நைஷந

குநறத்து

றபக்கற

ஶதசறணர்.

வரடர்ந்து, றசரறகலக்கு இடுவதரந்ட்கள், ஶபரண்ஷ உதகங்கள் ங்கப்தட்டண .
இறல், தஞ்., ஷனர் ஶஷன், ஆத்ர குல ஷனர் கஷனச்வசல்ம், வரடக்க ஶபரண்ஷ
கூட்டுநவு சங்கத்ஷனர் நைந்கரணந்ம் உள்தட தனர் தங்ஶகற்நணர்
கறநகபறல் ண்லர் தற்நரக்குஷந வசடிகபறல் கரய்ந்து ந்ம் க்கரபற
சரரர்தட்டிசரரர்தட்டி

தகுறகபறல்

ஷறன்நற

றசரக்கறநகபறல்

ண்லர்

:

தற்நரக்குஷநரல் கடு் நட்சற றனவுகறன்நணல்கபறல் சரகுதடி வசய்ப்தட்ட க்கரபற

.

றண்டுக்கல் ரட்டத்றல்.வசடிகள் கரய்ந்து வம்தறள்பண, எட்டன் சத்றம், டதுஷ,
த்னக்குண் டு ஶதரன்ந க்கரபற ரர்க்வகட்டிற்கு அடுத்து, ஶகரதரல்தட்டி க்கரபற ரர்க்வகட்
தறசறத்றப்வதற்நதுஇப்தகுறக .பறல் எவ்வரந் ஆண் டும் ஷ நைல் ஆற ஷ க்கரபற
த்து கரப்தடும் கடந் .5 ஆண்டுகலக்கு நைன் இப்தகுறகபறல் அறகபறல் க்கரபற த்து
அறகம் கரப்தட்டதுஆணரல் ., றசரக்கூலிகள் தற்நரக்குஷந, றசர வசனவு உட்தட தன
கரங்கபரல் றஷப றனங்கவபல்னரம் ர, வன்ஷண டவு வசய்ப்தட்டதுஇணரல் .,
ற்சம்

இந்ரண்டு

க்கரபற

கரய்தட்டி,

சரகுதடி

கரய்தட்டி,

குஷநரக

றதரஷப்தட்டி.,

கரப்தடுகறந

குந்ம்தப்தட்டி,

து.

ந்நூத்து,

சரறரநெம், றகரன்தட்டி, ஆறபறப்தட்டி உட் தட சறன ஊர்கபறல் ட்டுஶ சுரர் 50
க்கர் ஷ சரகர், 5005 க க்கரபற சரகுதடி வசய்ப்தட்டுள்பதுகடந் ஷப்தட்டத்றல் டவு .
வசய்ப்தட் ட க்கரபறறல் சரகுதடி அறகரறத்து கரப்தட்டரல், கடந் ரர்ச், ப்லில் இன்
றஷன கறஶனர நதரய் 5 நைல் 10 க்கு றற்கப்தட்டதுஅன்தறன்ணர் டப்தட்ட ரசற தட்டம்

.

க்கரபற றஷபச்சலுக்ஶகற்ந ஷறன்நற கறநகபறல் ண்லர் குஷநந்து ற்தட்ட நட்சறரல்
ண்லர் தரய்ச்ச நைடிறல்ஷனஇணரல் ., வசடிறல் இஷன கந்கல் ற்தட்டும், க்கரபற வம்தல்

ற்தட்டு

சரகுதடி

குஷநந்துஇணரல்.,

ரர்க்வகட்டிற்கு

த்து

குஷநந்து

ற்சம்

றஷனஶற்நம் கரப் தடுகறநது .்ளல் கம் 15 கறஶனர வகரண்ட க்கரபற வதட்டி ந .470 நைல்
500 ஷறலும், 2ம் கம் ந .275 நைல் ந.350 ஷறலும் றற்கப்தடுகறநது.
வசரட்டுலர் தரசண கந்றகஷப ஶர்வு வசய் றசரறகலக்கு அநற
றண்டுக்கல் வசரட்டு லர் தரசணத்றற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் கந்றகள்:றல்னரஷ ன்ந
றசரறகள்

நெகரர்

வரறறத்ரல்,

அர்கலக்கு

றந்ப்தரண

றநண

கந்றகஷப

ரங்கறக்வகரள்ப அசு அநற அபறத்துள்பதுண்லர் தற்நரக்குஷநறணரல் றஷபறனங்கள் .
இற்கரக .ரறசரக ரநஷ டுப்தற்கரக வசரட்டு லர் தரசணம் அநறநைகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது
சறந, குந றசரறகலக்கு நைல அபறனரண ரணறம் ங்கப்தடுகறநதுவதரற அபறனரண .
றசரறகலக்கு75 சவீ ரணறத்துடன் கந்றகள் ரங்க அநறக்கப்தட்டுள்பதுகரய்கநற .
தறர்கஷப ற வன்ஷண, ர ஶதரன்நற்நறற்கு இஷடவபற றடப்தட்டிந்க்கும்ணஶ
வ்பவு

க்கரறல்

தறர்

ஶரட்டக்கஷனத்துஷநறணர்

வசய்ப்தட்டுள்பஶர
நைடிவு

அற்ஶகற்த

ரணறம்

.

ங்க

வசய்துள்பணர்.

நட்சறரல் றஷபறனங்கள் ரறசரக ரநஷ டுப்தற்கரக, வசரட்டு லர் தரசணத்ஷ
கஷடதறடிக்குரந

அஷணத்து

றசரறகஷபநோம்

ஶரட்டக்கஷனத்துஷநறணந்க்கு

லிநோநத்ஶண்டுவண

அசு,

உத்றட்டுள்பது.

ஶரட்டக்கஷனத்துஷந இஷ இக்குணர் சந்றஶசகர் கூநறரது றண்டுக்கல் ரட்டத்றல் :
2013- 14 ல் ஆறத்து 300 வயக்ஶடர் தப்தபறல் வசரட்டு லர் தரசணம் அஷக்கப்தட்டிந்க்க
ஶண்டுவண அசு குநறநொடு றர்றத்துள்பதுவசரட்டு லர் தரசணத்றற்கரண கந்றகள்

.

றல்னரல் இந்ப்தரக றசரறகள் சறனர் நெகரர் வரறறத்றந்ந்ணர்ணஶ ., றசரறகள்
ஶடிரக அர்கள் றந்ம்நெம் றநணத்றன் கந்றகஷப ரங்கற தன்தடுத்றக்வகரள்ப அசு
அநற அபறத்துள்பது, ன்நரர்.
கபறர் சுஉறக்குலறற்கு கரல்ஷடகள் ங்கும் றர
தற:தற ஶகரறலுக்கு வசரந்ரண, ஶகரசரனர கரல்ஷடகஷப, றண்டுக்கல் ரட்ட கபறர்
சுஉறக்
குலவுக்கு
இனசரக
ங்கும்
றர
டந்து.
தற ஶகரறல் இஷஆஷர் தரஸ்கன் நைன்ணறஷன கறத்ரர். கபறர் சுஉற குலறற்கு
கரல்ஷடகஷப ங்கற கவனக்டர் ஶதசுஷகறல்;""தன ஆறம் நதரய் றப்நெள்ப கரல்ஷடகள்
கபறர் சுஉற

குலறணந்க்கு

இனசரக ங்கப்தட்டுள்பது. அற்ஷந நைஷநரக

பர்க்கஶண்டும். அடிரட்டிற்கு றற்நறடக்கூடரது,'' ன்நரர். றண்டுக்கல் ரட்டத்ஷச்
ஶசர்ந், கபறர் சுஉறக்குல உநப்தறணர்கலக்கு, னர எந் தசு, கன்நவுடநம், இண்டு

கரஷப ரடுகள் வீம் ங்கப்தட்டது. ரசறல்ரர் றைனட்சுற, ரட்ட கபறர் றட்ட
இக்குணர் தறஶர, ரட்ட ஊரட்சற ஷனர் தறரறத்றரஶற தங்ஶகற்நணர்.
றசரத்றல் வரடர் ஷ்டம் வதண் றசரற ற்வகரஷன
ஶணறஶணற ரட்டம்:, ந்ரடு அந்ஶக, றசரத்றல் ற்தட்ட ஷ்டத்ரல், ணம் உஷடந்
வதண்

றசரற,

றம்

குடித்து

ற்வகரஷன

வசய்து

வகரண்டரர்.

ந்ரடு அந்ஶக அந்குவபறஷ ஶசர்ந் றசரற இபங்ஶகரன் ஷணற அதறணர,22.
றந்ம் ஆகற 8 ஆண்டுகள் ஆகறநதுஇர்கலக்கு தறன் .,4, ஶரணறர,2, ன்ந
குந்ஷகள் உள்பணர் கடந் இண்டு .ஆண்டுகபரக றனற நட்சறரல் அதறணரவுக்கு
றசரத்றல் தனத் ஷ்டம் ற்தட்டதுஶலும் கடன் ரங்கற

.இணரல் கடன் தட்டரர் .

.அந்குவபறறல் உள்ப ணது ஶரட்டத்றல் ஆழ்குரய் கறந அஷத்து றசரம் வசய்ரர்
ஆழ்குரய் கறந ஷதப்நெகள் உஷடந்து றட்டணஇந் ஷதப்நெகஷப ர .ற்நற தறன், ஆழ்குரய்
கறற்நக்குள் ண் சரறந்து, நடி றட்டதுஇணரல் ண்லர் இல்னரல் றசரத்ஷ வரட .
வரடர் ஷ்டத்ரல் .நைடிறல்ஷன, ணம் உஷடந் அதறணர, ஶரட்டத்றஶனஶ றம் குடித்து
இநந்ரர்.கடஷனக்குண்டு ஶதரலீசரர் றசரரறக்கறன்நணர் .
வடல்டரறல் ங்கும் றரம் ஶண்டும் த்ற குலறடம் றசரறகள் லிநோநத்ல்
ரரநெம்வடல்டர தகுற றசரறகலக்கு ங்கும் றரத்வரஷகஷ":, ங்கலக்கும்
ங்கறணரல் ரன், கடஷண லர்க்க நைடிநோம்,'' ண , நட்சற தகுறகஷப தரர்ஷறட்ட த்ற
குலறணரறடம், ரரநெம் ரட்ட றசரறகள் குநைநறணர்ரரநெம் ரட்டத்றல் எந் .
னட்சத்து19 ஆறத்து 308 க்ஶடரறல் வல் றசரம் வசய்ப்தட்டதுஇறல் ., எந் னட்சத்து
4,500 க்ஶடர் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்டுள்பரக கக்கறடப்தட்டுள்பது இஶ ஶதரல் .19
ஆறத்து 150 க்ஶடர் றபகரய் றசரத்றல், கடனரடி ரலுகர ஸ் ஷக்குடிறல் ட்டும்.
2,966

க்ஶடர்

தரறக்கப்தட்டுள்பது

.471

க்ஶடர்

வகரத்ல்லி

தரறத்துள்பது.

இப்தகுறகஷப த்ற ஶபரண்ஷத்துஷந கூடுல் வசனர் தறஶஶஷ் சர்ர ஷனஷறல்
த்ற குல ஆய்வு ஶற்வகரண்டணர் ரங்கனத்றல் றசரற அம்நெஶரசறடம் .த்ற
குலறணர் றசரரறத்ஶதரது, "கடும் நட்சறரல் றசரத்றல் வதந்ம் இப்நெ ற்தட்டது .
ண்லர்

தறச்ஷண

கடுஷரக

.கரல்ஷடகலக்கு

லணம்

ரங்க

கூட

நைடிறல்ஷன

உள்பரல், கரல்ஷடகஷப பர்க்க நைடிறல்ஷனற்ஶதரது வபறநௌர் றரதரரறகள் இங்கு .
ந்து, கரல்ஷடகஷப குஷநந் றஷனக்கு ரங்கற வசல்லும் றஷன ற்தட்டுள்பது, ன்நரர்தறன் .
ரங்கனம்

கண்ரறல்,

100

ரள்

ஶஷன

உநறபறப்நெ

றட்டத்றல்

ஶஷன

வசய்ர்கபறடம் குல றசரரறத்ஶதரது, ""நட்சறறன் கரரக, இந் ஶஷனஷத்ரன் ம்தற

உள்ஶபரம்கூலிஷ

அறகரறக்க

ந்ஷதட்டி

""வடல்டர

றசரறகள்,

ஶண்டும்
தகுற

.,''

றசரறகலக்கு

ன்நணர்.

ங்கும்

அபறற்கரது,

ங்கலக்கு நட்சற றர வரஷக வகரடுத்ரல்ரன், எபவு கடன் சுஷஷ சரபறக்க
நைடிநோம்,'' ன்நணர்குடிலர் கறஷடக்கரல் "" தறச்சங்குநறச்சற றசரறகள் ற்நம் கபறர் குலறணர்.
றகவும் சறப்தடுகறஶநரம் கடந்ரண்டு அரறசற .னரரறறல் சப்ஷப வசய் ஶண்டும் .25 கறஶனர
ந.700க்கு ரங்கறஶணரம், ற்ஶதரது 1,200க்கு ரங்குகறஶநரம்கபறர் குலறற்கு ., கூடுல் கடன்
ங்க ஶண்டும்,'' ன்நணர்.
சக்கு ரகணரண றசரடிவய்னர்"'கள்
கலக்கஷகலக்கஷ:, றந்ப்நெல்னரற தகுறறல் றசர தறகலக்கு ட்டுஶ தன்தடுத்
ஶண்டி

டிரக்டர்

ற்நம்

டிவய்னர்"'கள்

றக

தன்தரட்டிற்கு

அறகரக

தன்தடுத்ப்தடுகறன்நணகலக்கஷ., றந்ப்நெல்னரற தகுறறல் றசர தன்தரட்டிற்கரக
ரங்கப்தட்ட டிரக்டர்கள், டிவய்னர்கள் ரபரக உள்பதுஷ த .வ்ரய்த்து ஶதரணரல்
றசரறகள் ணறரந்க்கு ரடஷகக்கு, டிரக்டர், டிவய்னர்கஷப றடுகறன்நணர்இறல் ல் .
ற்நம்

வசங்கல்

வகரண்டு

வசல்ற்கும்,

ந்கறன்நணர்ட்டர ஶதரக்குத்து

க்கஷப

ற்நற

ந்ற்கும்

தன்தடுத்ற

.இணரல் அசுக்கு ந்ரய் இப்நெ ற்தட்டுள்பது .

அலுனர்கள் டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்.
உர் வதந்றர
சரல்குடிசரல்குடி அந்ஶக ரறப்ஷதநௌர்:, குறஷ வரறறல் உர் வதந்றர டந்து .
நக்ஷகநௌர் ஊரட்சற ஷனர் அறனர வரஸ், அன்நெச்வசல்ற ஷனஷ கறத்ணர் .
றசரறகலக்கு

ஶபரண்

இந்றம்

ரடஷகக்கும்,

றனங்கபறல்

கறந

அஷத்து

ப்தடுரக, வரடக்க ஶபரண் உற இக்குணர் நைந்கன், ஶபரண் வதரநறறல் துஷந
அலுனர் ரரஅ கூநறணர்.
சரல்குடிசரல்குடி அந்ஶக ரறப்ஷதநௌர்:, குறஷ வரறறல் உர் வதந்றர டந்து .
நக்ஷகநௌர் ஊரட்சற ஷனர் அறனர வரஸ், அன்நெச்வசல்ற ஷனஷ கறத்ணர் .
றசரறகலக்கு

ஶபரண்

இந்றம்

ரடஷகக்கும்,

றனங்கபறல்

கறந

அஷத்து

ப்தடுரக, வரடக்க ஶபரண் உற இக்குணர் நைந்கன், ஶபரண் வதரநறறல் துஷந
அலுனர் ரரஅ கூநறணர்.

றந்துகர் ரட்டத்றல் ற்தட்ட கடும் நட்சறரல், 70 ஆறத்து 837 க்ஶடர் தறர்கள் கந்கற
றஷனறல், றசரறகலக்கு வதந்ம் ஷ்டத்ஷ ற்தடுத்ற உள்பதுஇறல் றற தறதுங்கற .
றசரறகள்,ரங்கற கடஷண அஷடக்க நைடிரலும்,ந்ரணத்றற்கு றன்நற,தறஷப்நெக்கரக
ஊஷ கரலி வசய்நோம் அன றஷனறல் உள்பணர் ரட்டத்றல்.997 கண்ரய்கள், 35ஆறத்து
293

கறநகள்,

ஆஷக்குட்டம்,

தறபக்கல்

வதரறரர்,

ஶகரல்ரர்தட்டி,

ஶகரறனரந,

இந்க்கன்குடி

வம்தக்ஶகரட்ஷட,குல்லூர்

உள்பறட்ட

லர்

ஶக்கங்கள்

சந்ஷ,
நனரக,

றசரறகபரல் ஆண்டுஶரநம் 71ஆறத்து 283 க்ஶடரறல் தரசணம் வசய்ப்தட்டதுஇன்

.

நனம் கறுலும் ஏபவு கறஷடக்க, ண றம்றநோடன் றசரத்றல் ஈடுப்தட்டு ந்ணர்
றசரறகள்ஆண்டுவரநம் வதய்நோம்
ஷ,கடந்

ஆண்டில்

. ஆணரல் கடந் ஆண்டிஶனர றழ்ந்ஶர ஶந.

குஷநரகஶ

வதய்,

றசரறகஷப

நெட்டி

ஶதரட்டது

நட்சறஅஷகள்., கண்ரய்கள் அஷணத்தும் நண்டணறனத்டி லர் ட்டநைம் வகுரக
குஷநந்துலரறன்நற.இணரல்

கடந்

ஆண்டின்

சரகுதடி

நைற்நறலும்

குஷநந்து.,

.

சரகுதடி

வசய்ப்தட்ட தறர்கஷப கரப்தரற்ந நைடிரது, அஷணத்து தர்கலம் கந்ணஇற்கு ., ரணரரரற
தறர்கள் கூட ப்தறல்ஷன, வல், கடஷன, தநகள், சறந ரணறங்கள், ண்வய் றத்துக்கள்
ண, 66 ஆறத்து497 க்ஶடரறல் தறரறடப்தட்ட ரணரரரற தறர்கபறல், 65ஆறத்து 985 க்ஶடர்
தறர்கலம் கந்கறதுஶரட்டகஷனப்தறர்கபரண கரய்கநறகள் ., தங்கள், நப்தறர்கள், னர்
ண, 4ஆறத்து163 க்ஶடரறல் தறர் வசய்ப்தட்ட தரறகபறல், 4039 க்ஶடர் தறர்கலம் கந்கற,
கரல்ஷடகலக்கு

லணரக

ரநறது.

கறநகபறலும் லர் ட்டம் தரறக்கப்தட்டரல், இஷ ம்தற சரகுதடி வசய்ப்தட்ட தறர்கலம்
கந்கறணஎந் சறன இடங்கபறல் கறற்ந லர் இந்ந்தும் றன் ஷட கரரக ., ண்லர் தரய்ச்ச
நைடிரல்,இன் தறர்கலம் கந்கறதுகந்ம்நெ ., ரஷ, வற்நறஷன உள்பறட்ட தறர்கலம் கந்க,
றசரறகலக்கு வதந்ம் ஷ்டத்ஷ ற்தடுத்ற உள்பதுஇறல் தரறத் றசரறகபறல் எந்ர்.,
ணது றனத்றஶன றம் குடித்து ற்வகரஷன வசய் சம்தநைம் ரட்டத்றல் டந்துள்பது .
றசரத்றற்கரக ங்கற கடஷண அஷடக்க நைடிரது,ரபரண றசரறகள் றற தறதுங்கற
உள்பணர்தனர் ந்ரணத்றற்கு றறன்நற.,தறஷப்தறற்கரக ஊஷ கரலி வசய்நோம் றஷனக்கு
ந்துள்பணர்இது வரடர்தரக றசரறகள் தனந்ம் ங்கபது குநைநல்கஷப வபறதடுத்ற
:இஶர

அர்கபறன்

.

குநைநல்கள்.உள்பணர்

றைநைந்கன்றந்துகர் ரட்டத்றற்கு ங்கப்தட்டுள்ப :)றந்துகர்( றரத்வரஷக
ன்தது

.ரஷணப்தசறக்கு ஶசரபப்வதரநற ங்கற கஷரக உள்பது"50 சவீத்றற்கு ஶல்

தரறக்கப்தட்ட ரணரரற றனங்கபறல், எந் க்கந்க்கு நன்ந ஆறம், இநஷ சரகுதடிக்கு

ரன்கு ஆறம் ங்கப்தடுகறநது :)சறகரசற(றந்ஶங்கட ரரநைம் .இது ஶதரதுரணல்ன .
சறகரசற தகுறறல் 3000 க்கரறலும் க்கரஶசரபம் தறரறடப்தட்டிந்ந்து .30 ரள் தறரண
றஷனறல், ஷ

இல்னரல்

அஷணத்தும்

கந்கறது

கறற்நதரசணத்றல்

.600 க்கரறல்

க்கரஶசரபம் தறரறட்டும்,றன்ஷடரல் 10 சவீ அபஶ கறுல் வதந நைடிந்துஞ்ஷச

.

றனங்கபறல்600 க்கரறல் வல், கந்ம்நெ சரகுதடி வசய்ணர் .20 சவீ அபறற்ஶக கறுல் வதந
நைடிந்து

.80

சவீம்

கந்கறது.

கந்ப்ஷதர சரத்ழர் ரலுகரறல் வல் றசரம் அடிஶரடு

: )அஷக்கஷதட்டி(

க்கந்க்கு .தரறக்கப்தட்டுள்பது30 ஆறம் நதரய் ஷ வசனவு வசய்து, கறற்ந ண்லரறல்
ரற்ந

தரறநோம்,வரடர்

ஷறன்நற

ரற்நகள்

கந்கற,

கரல்ஷடகலக்கு

லணரக

ரநறறட்டதுரணரரரற தறர்கபரண க்கரச்ஶசரபம் கூட ., இண்டு அடி உம் பர்ந்து
கந்கறறட்டதுகண்ரய்க்குள் பந்ம் ஶலி வசடி ., கண்ரய் த்து கரல்ரய்கஷப சலஷப்தது
கூட

இல்ஷனஇஷ

சலஷத்ரஶன.,ஷகரனங்கபறல்

ஏபவு

ண்லர்

ஶங்கும்

.

தறர்கள் .ஷ இல்னரரல் றசரம் நைற்நறலும் தரறக்கப்தட்டுள்பது :)ரறக்குடி(தரண்டி
அஷணத்தும் கந்கற றஷனறல், கரல்ஷடகலக்கு லணரக ரநறறட்டண க்கந்க்கு .10 ஆறம்
நதரய் ஷ வசனறட்டும், தறர்கஷப கரப்தரற்ந நைடிறல்ஷன கடஷன தறரறலும் க்கந்க்கு .10
நதரய் ஷ ஷ்டரகற உள்பதுட்டிக்கு கடன் ரங்கறநோம் ., இந்க்கறந எந் சறன ஷககஷப
அடரணம் ஷத்தும், றசரம் வசய்ஶரம்சறநற ஷறன் ஶதரது கறஷடக்கும் லஷ

.

ஶசறக்கனரம் ன்நரல், கண்ரய்கள் நைஷநரக ழர்ரப்தடரல் உள்பதுஇணரல் ஷ லர் .
.உநறஞ்சப்தட்டு

வீரகறநது

ஶகரறந்ன் வல் கறுலுக்கரக:)த்றரறந்ப்நெ(, ரற்நப்தரவுலில் இந்ந்து டவு வசய்து
உறடுது ஷ, எவ்வரந் றசரறநோம், க்கந்க்கு 15 ஆறம் நதரய் ஶல் வசனவு
வசய்துள்பணர்வதந்ம்தரனரண

றசரறகப

.்,

நட்சறரல்

கறுஷன

நைலஷரக

இந்துள்பணர்இந் இப்நெகபரல் ., றசரறகள் லண்டும் றசரம் வசய் நைடிர றஷனக்கு
ஆபரகற உள்பணர்அசு இப்நடு ங்கறணரல் .ங்கறகபறலும் றசரக்கடன் நக்கப்தடுகறநது.
ட்டுஶ, லண்டும் றசரத்ஷ வரடநைடிநோம்ஸ்( ரகரைன்.தற .்லறல்லிநெத்ழர்கடந்

:)

ஏரண்டரக ற்தட்டுள்ப நட்சறரல், வல், க்கர ஶசரபம், தந்த்ற ஶதரன்நஷகள் றஷத்து
நைஷப ந் றஷனறல், ண்லரறன்நற கந்கற ஶதரணது க்கந்க்கு .20 ஆறம் நதரய் வசனரகற
உள்பது ஆணரல் க்கந்க்கு.3 ஆறம் ட்டுஶ நட்சற றரரக வகரடுக்கறன்நணர்.

சறசரற நட்சறரல் குடிக்கக்கூட ண்லர் இல்னரல் :)கரரறரதட்டி(, அடுத் ரட்டங்கஷப
றர்ஶரக்கற உள்ஶபரம்றசரத்ரல் தனர் கடணரகற ., ஊஷ கரலி வசய்து, தறஷப்நெக்கரக

வபறநௌர் வசல்லும் றஷனறல் உள்பணர்அசு ங்கும் நட்சற றர கக்குகஷப கூட .,
நைஷநரக டுக்கறல்ஷனதனது றனங்கஷப கக்வகடுக்கரரல் ., றரம் கறஷடப்தறல்
சறக்கல்

உள்பதுத்துக்கரல்ரய்கஷப

சலஷத்ரஶன

.,

இப்தகுற

றசரம்

லண்டும்

வசறப்தஷடநோம்.
ைலரணந்ம்ப்ஶதரதும் இல்னர அபறற்கு ற்ஶதரது நட்சறரல் :)ரைதரஷபம்(, றசரம்
நைற்நறலும் தரறத்து உள்பதுஉறஷன உர்ரல் ., றசரறகள் கண்லர்றடும் றஷன உள்பது .
றஷபறனம் அந்ஶக ஆழ்துஷப குரய்

.கறநகபறல் குஷநந் அபஶ ண்லர் உள்பது

அஷத்து, கறற்நறற்குள் ண்லஷ ஶசறக்கறஶநரம்அந் கறற்ந ண்லஷ ரன்

.

றன்ஶரட்டரர் நனம் றசரத்றற்கு தன்தடுத்துகறஶநர்இறல் ., கரஷன, ரஷன ண,
றன்ஷட ற்தடுரல், அறலும் சறக்கல் உள்பது .25 ஆண்டுகபரக பர்த் ஶக்கும் கூட
தட்டுஶதரகும் அபறற்கு உள்பது .2012 ல் ரற்நற ஷரட்டத்றல் ஶகரஷடப்தந்ரண
ரர்ச், ப்., ஶ ரங்கபறல் , கடந் ந்து ஆண்டுகபறல் சரசரறரக 169.70 ற.ல., ஷ
தறரண றஷனறல், 2012 ஶகரஷடப்தந்த்றல் 69.21 ற.ல., ஷஶ தறரகற உள்பது.அக் .,
., டிச., ர ட கறக்கு தந் ஷ 431.30 ற.ல., தறரக, 2012 ல் 173 ற.ல., ஷஶ
வதய்துள்பது ஆண்டு சரசரற ஷபவு .811.70 ற.ல.,வதய் றஷனறல், 2012ல் 563.62.ற.ல.,
ஷஶ வதய்துள்பது இன் நனம் சரசரறரக.30.58 சவீம் ஷ குஷநந்துள்பதுகடந் .
ஆண்டில் சரகுதடி கரனங்கபரண, வசப்., நைல் ., ஷ குஷநந் அபறஶன ஷ வதய்ரல்,
ரட்டத்றல் கடுஷரண நட்சற றனற,றசரறகஷப றக்குநைக்கரட வசய்துள்பதுஇது .
ட்டுன்நற குடிலர் தறச்ஷணரல், க்கலம் தன ற இன்ணல்கஷப சந்றத்து ந்கறன்நணர்.
றரத்றல்
ரட்டத்றல்

குபநதடி
நட்சறரல்,

70ஆறத்து

837

க்ஶடர்

தறர்கள்

தரறக்கப்தட்டுள்பண

.

தரறக்கப்தட்ட1னட்சத்து 37 ஆறத்து 532 றசரறகலக்கரண றரத்வரஷகரக, 59
ஶகரடி நதரஷ அசு எதுக்கலடு வசய்துள்பதுஇது வரடர்தரக டந் கக்வகடுப்தறல் .,
குபநதடி டந்துள்பரக தரறக்கப்தட்ட றசரறகள் தனர், குற்நம் சரட்டி ந்கறன்நணர்தரறப்நெ .
கக்வகடுப்ஷத,

நைஷநரக

டத்

ஶண்டும்

ணவும்,

றசரறகள்

லிநோநத்ற

ந்கறன்நணர்ரட்த்றல் இன்ந ஆய்வு ஶந.்வகரள்லம் த்ற ஆய்வு குல, இன் லதும்
நைஷநரண

றசரஷ

டத்ற,

தரறக்கப்தட்ட

றசரறகலக்கு

றரம்

கறஷடக்க,

டடிக்ஷக ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் ன்ததும்,எட்டுவரத் றசரறகபறன் றர்தரர்ப்தரக
உள்பது.
உர் றர

அந்ப்நெக்ஶகரட்ஷடஅந்ப்நெக்ஶகரட்ஷட றல்லிதத்றரறறன:் உர் றர டந்துஊரட்சற
ஶபரண் உற இக்குணர் ஶரகன்ரஸ்

.

.ஷனர் கறந்ஷ்நர்த்ற ஷனஷ கறத்ரர்

சவுறன், ஶபரண் அலுனர் சந்றஶசகர், துஷ ஶரட்ட கஷன அலுனர் கண்ரற,
ஶபரண் வதரநறறல் துஷந உற வதரநறரபர் நைத்துரப்தன் ஶதசறணர்தல்ஶந வரறல் .
நுட்த க்கரட்சற, கரல்ஷட துஷந சரர்தறல் ந்த்து நைகரம் ற்தடுத்ப்தட்டது.

கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் அஷப்தது ப்ஶதரது? 10–ந் ஶறக்குள் தறல் அபறக்க த்ற
அசுக்கு சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டு உத்வு
நெதுவடல்லி, கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் ற்நம் றலர் நைஷநப்தடுத்தும் அஷப்நெகஷப உந்ரக்கும்
ஶறஷ ந்ம் 10–ந் ஶறக்குள் அநறறக்க ஶண்டும் ன்ந த்ற அசுக்கு சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டு
அறடி உத்றட்டது.
கர்ரடகம் தறடிரம்
கரறரறறல் ண்லர் தங்கலடுது வரடர்தரக கர்ரடக அசுக்கும், றக அசுக்கும் லண்ட
ரட்கபரக தறச்சறஷண இந்ந்து ந்கறநது. இதுவரடர்தரக அஷக்கப்தட்ட டுர் ன்நம் ணது
இநற லர்ப்ஷத வபறறட்டது. ஆணரல் டுர் ன்ந இநற லர்ப்நெ அசு வகைட்டில்
வபறறடப்தடரரல் கர்ரடக அசு அறல் குநறப்தறடப்தட்ட ண்லஷ றநந்து றட வரடர்ந்து
தறடிரம் வசய்து.இஷ றர்த்து றக நைல்–அஷச்சர் வைனலிர சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டில்
க்கு வரடர்ந்ரர். நைல்–அஷச்சரறன் நைஷணப்தரண சட்டப்ஶதரரட்டத்றணரல் கரறரற டுர்
ன்நத்றன் இநற லர்ப்ஷத அசு வகைட்டில் வபறறட சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டு உத்றட்டது. அஷத்
வரடர்ந்து கரறரற டுர் ன்ந இநற லர்ப்நெ அசறறல் வபறறடப்தட்டது.
அஷப்நெகஷப உந்ரக்க ரம்
இந் லர்ப்ஷத அல்தடுத் கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் ற்நம் றலர் நைஷநப்தடுத்தும்
அஷப்நெகஷப த்ற அசு அஷக்க ஶண்டும். ஆணரல் இந் அஷப்நெகஷப அஷக்க த்ற
அசு கரனம் ரழ்த்ற ந்து.இஷத்வரடர்ந்து றக நைல்–அஷச்சர் வைனலிர இந் இந்
அஷப்நெகஷப உந்ரக்க ஶண்டும் ன்ந தறர் ன்ஶரகன் சறங்குக்கு கடிம் லறணரர்.
ஆணரலும் இந் அஷப்நெகள் உந்ரக்கப்தடறல்ஷன.
சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டில் றக அசு க்கு
இணரல் கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் ற்நம் றலர் நைஷநப்தடுத்தும் அஷப்நெகஷப
உந்ரக்க உடணடிரக உத்றட ஶண்டும் ன்ந சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டில் றக அசு க்கு
வரடர்ந்து.இந் க்கு வரடர்தரக தறல் ந ரக்கல் வசய் த்ற அசு ற்நம் கரறரற

ண்லர் வதநம் கர்ரடக உள்பறட்ட ரறனங்கலக்கு சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டு ஶரட்டீசு அநப்தறது.
றக

அசறன்

நவுக்கு

றரக

கர்ரடக

அசு

றர்

தறர

தத்றம்

ரக்கல்

வசய்து.இற்கு தறல் அபறத்து த்ற அசு ரக்கல் வசய் நறல், கர்ரடகத்றல் ஶர்ல்
டப்தரல்

இற்கரண

தறகள் ற்கரலிகரக

றநத்றஷத்றந்ப்தரக

வரறறக்கப்தட்டு

இந்ந்து.
நெற ந ரக்கல்
இந் றஷனறல் றக அசு நெறரக எந் நஷ ரக்கல் வசய்து. அறல் கர்ரடகரறல்
ஶர்ல் நைடிஷடந்துறட்டரல், கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் ற்நம் றலர் நைஷநப்தடுத்தும்
குலஷ உடஶண வரடங்க ஶண்டும். அந் அஷப்நெகஷப உடஶண உந்ரக்க த்ற அசுக்கு
உத்றட ஶண்டும் ன்ந கூநப்தட்டு இந்ந்து.
த்ற அசுக்கு சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டு வகடு
இந் ந சுப்ரலம் ஶகரர்ட்டில் ஶற்ந றசரஷக்கு ந்து. நஷ றசரரறத் லறதறகள் ந்ம்
10–ந் ஶற (வள்பறக்கறஷ)க்குள் த்ற அசு கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் ற்நம் றலர்
நைஷநப்தடுத்தும் அஷப்நெகஷப உந்ரக்கும் ஶறஷ அநறறக்க ஶண்டும் ன்ந வகடு
றறத்ணர். ஶலும் இந் க்கு றசரஷஷநோம் ந்ம் 10–ந் ஶறக்கு ள்பறஷத்து
உத்றட்டணர்.
இபறஷன தட்டப்தடிப்நெகலக்கு ஆன்ஷனணறல் றண்ப்தறக்கும் நெறநைஷந ஶகரஷ ஶபரண்
தல்கஷனக்ககத்றல் அநறநைகம்
ஶகரஷ
இபறஷன தட்டப்தடிப்நெகலக்கு ஆன்ஷனணறல் றண்ப்தறக்கும் நெறநைஷந ஶபரண்
தல்கஷனக்ககத்றல் அநறநைகப்தடுத்ப்தட்டு உள்பது.
இபறஷன தட்டப்தடிப்நெ
ஶகரஷ ஶபரண் தல்கஷனக்ககத்றல் தற.ஸ்சற. ஶபரண்ஷ, ஶரட்டக்கஷன, ணறல்,
ஷணறல், தட்டு பர்ப்நெ, ஶபரண்ஷ வதரநறறல், தற.வடக். உறர் வரறல்நுட்தறல்,
உறர் கலில், ஶபரண் வரறல் ஶனரண்ஷ, ஶபரண்ஷ கல் வரறல்நுட்தம்,
ஶரட்டக்கஷன, உவுதன் வசய் வதரநறறல், ஆற்நல் ற்நம் சுற்நச்சுல் வதரநறறல் ண
13 இபறஷன தட்டப்தடிப்நெகள் டத்ப்தட்டு ந்கறன்நண.
இதுற ஶபரண் தல்கஷனக்ககத்றன் கலழ் வதரள்பரச்சற, வதம்தலூர், கனஷ, ஶணற,
ஞ்சரவூர், கரஷக்கரல் ஆகற தகுறகபறல் வசல்தடும் 6 இஷப்நெ கல்லூரறகபறல் ஶபரண்
தடிப்நெகள் டத்ப்தட்டு ந்கறன்நண. இந் தடிப்நெகபறல் நைனரம் ஆண்டில் வரத்ம் 1,330
இடங்கள் உள்பண. இந் இடங்கபறல் 2013–2014–ம் கல்ற ஆண்டில் ர–ரறகள்
ஶசர்க்கப்தட உள்பணர்.
ஆன்ஷனணறல் றண்ப்தம்
இந் கல்ற ஆண்டில் இஷபம் ரறனரக(ஆன்ஷனன்) றண்ப்தறக்கும் நெறநைஷநஷ
தல்கஷனக்கக

நைன்ஷர்

ஆர்.ரைரைன்

அநறநைகம்

வசய்து

ஷத்ரர்.

இந்

நைஷநறல் www.tnau.ac.in ன்ந

ஶபரண்

தல்கஷனக்கக

இஷபத்றல்

வபறறடப்தட்டுள்ப றண்ப்தத்ஷ நேர்த்ற வசய்து தறன்ணர் தறவு வசய் ஶண்டும்.
ரர்கள் இஷபத்ஷ றநந்வுடன் இபறஷன தட்டப்தடிப்நெ ஶசர்க்ஷக ன்ந தகுறக்கு
வசன்ந ங்கபறன் இ–வறல் நைகரற, வதர் ற்நம் தறநந் ஶறஷ தறவு வசய் ஶண்டும்.
தறன்ணர் ஆன்ஷனன் றண்ப்தத்றல் வரறந் கல்கஷப நேர்த்ற வசய்து ஷத்து வகரள்ப
ஶண்டும்.

அன்தறன்ணர்

ப்ஶதரது

ஶண்டுரணரலும்,

இஷபத்றல்

உள்ப

றண்ப்தங்கஷப தரர்க்கவும், நேர்த்ற வசய்வும் நைடிநோம்.
தறன்தற்ந ஶண்டிஷ
ரர்கள் றண்ப்தறக்க ஶதரதுரண அபவு கரன அகரசம் உள்பது. இணரல் ரர்கள்
ஶர்வு நைடிவு வபறரணதும், றப்வதண் சரன்நறழ் வதற்ந அறல் உள்ப றப்வதண்கஷப
கணரக நேர்த்ற வசய் ஶண்டும். இஶஶதரல் ந் சரறப்தறரறவு ன்தஷநோம் வபறரக
குநறப்தறட ஶண்டும். றண்ப்த கட்டம் வசலுத்துற்கரண வசல்னரன் இஷபத்றல்
இந்ந்து டவுன்ஶனரடு வசய்து தன்தடுத்ற வகரள்பனரம்.
இநறறல் வசல்லுதடிரகும் ரபறல் றண்ப்தத்ஷ நைலஷரக நேர்த்ற வசய்து, டவுன்ஶனரடு
வசய்து அநடன் ஶஷரண கல்ற சரன்நறழ்கள், றண்ப்த கட்டத்றற்கரண டி.டி.
ஆகறற்ஷந இஷத்து, ஷகவரப்தறட்டு ஶரறஶனர, றஷவு தரல் நனரகஶர, கூரறர்
நனரகஶர நைல்ர் ற்நம் ஷனர், ரர் ஶசர்க்ஷக, ஶபரண்ஷ தல்கஷனக்ககம்,
ஶகரஷ ன்ந நைகரறக்கு அநப்த ஶண்டும். இற்கு ந்கறந ைழஷன ரம் 7–ந் ஶற
கஷடசறரள் ஆகும்.
 தட்டில்–கவுன்சறலிங்
அன்தறன்ணர் தறபஸ்–2 ஶர்றல் வதற்ந றப்வதண்கஷப அடிப்தஷடரக வகரண்டு  தட்டில்
ரரறக்கப்தட்டு, கவுன்சறலிங் நனம் ரர்கள் ஶசர்த்து வகரள்பப்தடுரர்கள். எற்ஷநச்சரப
நைஷநறல் ஶகரஷ ஶபரண் தல்கஷனக்ககத்றல் ரர் ஶசர்க்ஷக ஷடவதநம்.
ரர் ஶசர்க்ஷகக்கரண  தட்டில் ைழன் ரம் 17–ந் ஶற வபறறடப்தடும். வதரதுப்
தறரறவு, சறநப்நெ எதுக்கலடு ற்நம் வரறல்கல்ற தறரறறணந்க்கரண நைல் கட்ட கவுன்சறலிங் ந்கறந
ைழஷன ரம் 1–ந் ஶற வரடங்கற 8–ந் ஶற ஷநோம், 2–ம் கட்ட கவுன்சறலிங் 15 ற்நம் 16–ந்
ஶறகபறல் ஷடவதநம். ரர் ஶசர்க்ஷகக்கு தறன் குப்நெகள் ந்கறந ைழஷன ரம் 25–ந்
ஶற வரடங்குகறநது. இந் கஷன ஶகரஷ ஶபரண் தல்கஷனக்ககம் வரறறத்து உள்பது.
வப்தச்சனணம் கரரக வன்ரட்டங்கபறல் ரஷப சறன இடங்கபறல் ஷவதய்நோம்
ரணறஷன ஷம் கல்
வசன்ஷண,
றழ்ரட்டில்

அக்ணற

ட்சத்றம்

ன்கறந

கத்றரறவறல்

கரனம்

டந்துந்கறநது.

அன்கரரக ஶகரஷட வறல் க்கஷப ரட்டி நத்வடுத்து ந்கறநது. குநறப்தரக றந்ச்சற,

துஷ, ஶலுர், வல்ஷன ஆகற ரட்டங்கபறல் அறக வறல் அடிக்கறநது. ற்ந ரட்கஷப
றட ஶற்ந வறல் சற்ந குஷநரக இந்ந்து.
வப்தச்சனணம் கரரக றழ்ரட்டில் வன்ரட்டங்கபறல் சறன இடங்கபறல் ரஷப
(வசவ்ரய்க்கறஷ) ஷவதய்நோம் ன்ந ரணறஷன ஷ அறகரரற வரறறத்ரர்.
கரஷன 8.30 றநோடன் நைடிஷடந் 24 றஶத்றல் வல்ஷன ரட்டம் வசங்ஶகரட்ஷடறல்
2 வச.ல. ஷநோம், ஈஶரடு ரட்டம் ரபரடிறல் 1 வச.ல. ஷநோம் தறரகற உள்பது.
வசன்ஷணறல் தகலில் வறலின் ன்ஷ சற்ந குஷநரக இந்ந்து. இந்ப்தறநம் வரறணர
கடற்கஷறல் க்கள் கூட்டம் அறகரக இந்ந்து.
கரஞ்சலநெத்ஷ நட்சற ரட்டரக அநறறக்க ஶகரரற கந்ம்நெ, றஷகலடன் றசரறகள்
ஆர்ப்தரட்டம்
கரஞ்சலநெம்
கரஞ்சலநெத்ஷ நட்சற ரட்டரக அநறறக்க ஶகரரற கந்ம்நெ, றஷகலடன் றசரறகள்
ஆர்ப்தரட்டம் டத்றணரர்கள்.
றசரறகள் ஆர்ப்தரட்டம்
கரஞ்சலநெத்ஷ

நட்சற

ரட்டரக

அநறறக்க

லிநோநத்ற

கந்ம்நெ,

றஷகஷப

ஷத்துக்வகரண்டு ரட்ட கவனக்டர் அலுனகம் அந்ஶக றசரறகள் ஆர்ப்தரட்டத்றல்
ஈடுதட்டணர்.
ஆர்ப்தரட்டத்துக்கு அஷணத்து றசர சரகுதடி தறர்கள் உற்தத்றரபர் றசரறகள் சங்க
ரட்ட வசனரபர் டி.ஶக.குந்நர்த்ற ஷனஷ ரங்கறணரர். ரட்ட ஷனர் நை.றந்ஶங்கடம்
ஆர்ப்தரட்டத்றன் ஶரக்கம் குநறத்து ஶதசறணரர்.
18 நட்ஷட வல்
கரஞ்சலநெம் ரட்டத்றல் 26 ஆறம் வயக்ஶடரறல் வல், கந்ம்நெ, றனக்கடஷன உள்பறட்ட
தறர்கள் றஷபறக்கப்தட்டண. இறல் 18 ஆறம் வயக்ஶடர் றனம் நட்சறரல் கடுஷரக
தரறக்கப்தட்டு உள்பது. ஆணரல், றசரத்துஷந அறகரரறகஶபர நைஷநரண ஆய்வு டத்ரல்
கந்ம்நெ றசரறகள் ட்டும் தரறக்கப்தட்டு உள்பரக அசுக்கு அநறக்ஷக அபறத்து உள்பணர்.
எந் க்கர் றனத்றல் சரசரறரக 30 நட்ஷட ஷ வல் அநஷட வசய்னரம். ஆணரல் இந்
ஆண்டு 18 நட்ஷட வல்ரன் அநஷட வசய்ப்தட்டு உள்பது. இற்கரண கக்குகள்
ரட்ட றர்ரகத்றடம் இல்ஷன.
உரற றரம்
அறகரரறகபறன் அனட்சறத்ரல் றசரறகள் கடுஷரக தரறக்கப்தட்டு உள்பணர். ணஶ
அஷணத்து றசரறகலக்கும் உரற றரம் ங்க ஶண்டும் ன்ந ஆர்ப்தரட்டத்றல்
லிநோநத்ப்தட்டது.
ஆர்ப்தரட்டத்றல் சங்கத்றன் ரட்ட வதரந்பரபர் ரைஶல், ரட்ட துஷத்ஷனர்கள்
டி.ன்.ஆர்.ஶசகர், வங்கஶடசன், சங்க ஆஶனரசகர் ஷனம் சம்தத் உள்பறட்ஶடரர் கனந்து
வகரண்டணர்.

ஶலூரறல் கரய்கநறகள் றடீர் றஷன உர்வு
ஶலூர்,
ஶலூர் ரட்டத்றல் கரய்கநற றஷன றடீவன்ந உர்ந்து.
கரய்கநற றஷன
ஶலூரறன் தறரண கரய்கநற ரர்க்வகட்டரண ஶரைற ரர்க்வகட்டுக்கு, ஆந்றர, கர்ரடகம்,
ஊட்டி, வகரஷடக்கரணல் ற்நம் தகுறகபறல் இந்ந்து றணநைம் இறல் னரரறகபறல் கரய்கநற
நட்ஷடகள் ந்து இநங்குகறநது. தறன்ணர் அந் நட்ஷடகள் அங்கறந்ந்து ஶலூர் ரட்டம்
நைலதும் றறஶரகம் வசய்ப்தடுகறநது.
ஶலூர் டவுணறல் ஶடரல்ஶகட், கரகறப்தட்டஷநறல் உள்ப உர் சந்ஷநோம், கரட்தரடிறல்
உள்ப உர் சந்ஷநோம் அந்ந் தகுற க்கபறன் கரய்கநற ஶஷஷ நேர்த்ற வசய்து
ந்கறன்நண. ற்ந ஊர்கஷப கரட்டிலும் ஶலூரறல் கரய்கநற றஷன ப்ஶதரநைம் கட்டுக்குள்ஶப
இந்க்கும். ஆணரல் ஶகரஷடக்கரனம் வரடங்கறஷ வரடர்ந்து ரர்க்வகட்டுக்கு கரய்கநறத்து
வகுரக குஷநந்துள்பது.
இன்கரரக கரய்கநற றஷனநோம் வீர்வன்ந நறநோள்பது. கடந் சறன
ஶலூரறல் ஶற்ந கரய்கநறறன்(உர்சந்ஷ) றஷன றம் ந்ரந:–
றஷன றனம்
நன்ஸ்–ந.40,

க்கரபற–ந.26,

அஷ–ந.36,

கத்ரற–ந.20,

நைட்ஷட

ஶகரஸ்–ந.14,

உந்ஷபக்கறங்கு ந.22, ஶகட்–ந.30, நட்நட்–ந.28. நைந்ங்ஷகக்கரய்–24, நெடனங்கரய் 16,
தரகற்கரய்–24, தச்ஷச றபகரய்–40, கநறஶப்தறஷன–ந.18.நைள்பங்கற–ந.12., வண்ஷடக்கரய்–
ந.24.
இது ஶதரன அஷணத்து ஷகரண கரய்கநறகபறன் றஷனநோம் கடந் சறன ரட்கஷப எப்தறடும்
ஶதரது ந.3 நைல் ந.10 ஷ உர்ந்து றட்டது. அறலும் தச்ஷச றபகரய், கந்ஶப்தறஷன
றஷனகள் ரநரநரக உர்ந்து உள்பது.
கரய்கநற ரர்க்வகட், உர்சந்ஷகஷப ரண்டி குடிறந்ப்நெ தகுறகபறல் இந்க்கும் சறநற சறநற
கஷடகபறல் கரய்கநற றஷன ரநரநரக உள்பது. ஶற்கண்ட றஷனகபறல் ந.4 நைல் 8 ஷ
உர்த்றஶ றற்கப்தடுகறநது.
கரய்கநற றஷன றடீர் உர்வு குநறத்து கரய்கநற வரத் றற்தஷணரபர் எந்ரறடம் ஶகட்ட ஶதரது
அர் கூநறரது:–
றஷன உர்வு ன்?
க்கரபற, நைள் கத்ரற, அஷ ஶதரன்நஷகள் வதரந்த்ஷ ஶலூர் சுற்ந ட்டர தகுறகபறல்
றஷபந்து ரர்க்வகட்டு ந்கறநது. ற்ஶதரது இந் கரய்கநறன் றஷபச்சல் கரனம் நைடிந்து றட்டது
ரன் றஷன உர்வுக்கு கரம் ன்நம் வசரல்னப்தடுகறநது.
நன்ஸ், நைட்ஷடஶகரஸ், ஶகட், உந்ஷபக்கறங்கு ஶதரன்நஷகள் வதந்ம்தரலும் ஆந்றர,
கர்ரடகர, ஊட்டி, வகரஷடக்கரணல், ஶட்டுப்தரஷபம் ஶதரன்ந ஷனப்தறஶசங்கபறல் இந்ந்து
ரர்க்வகட்டு ந்தஷ. ஶகரஷடகரனம் ஷடவதநரலும், ண்லர் தறச்சறஷண அறகரக

இந்ப்தரலும் ஶற்கண்டஷ றஷபறக்கும் தறர்கள் கரய்ந்து றட்டரக கூநகறநரர்கள்.
அணரல் அந் கரய்கநறகபறன் த்தும் குஷநந்து றட்டது. இதுரன் றஷன உர்வுக்கு
கரரகும்.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.

ர்நெரற தகுறறல் தனர தம் றற்தஷண தடுஶைரர்
ர்நெரற,
ர்நெரற தகுறறல் தனர தம் றற்தஷண தடு ஶைரரக ஷடவதற்ந ந்கறநது.
தனர தம்
நைக்கணறகபறல் என்நரண தனர தம் சறநர்கள் நைல் வதரறர்கள் ஷ அஷணந்ஶ சுஷத்து
சரப்தறடுர். அபறல் தரர்ப்தற்கு வதரறரக உள்ப இந் தனர தம் ஶகரஷட கரனரண ப்ல்,
ஶ, ைழன் ரங்கபறல் அறக அபறல் றற்தஷணக்கு ந் கறநது. றகத்றன் அஷணத்து
தகுறகபறலும்,

சுஷ

றக்க

இந்

தனர

தங்கள்

றற்தஷண

வசய்ப்தட்டு

ந்கறநது.

வதந்ம்தரலும் தனர தங் கஷப வதரதுக்கள் நைல தரக ரங்குஷ றர்த்து ள்ல
ண்டிகபறல் ஷத்து ணறத்ணற சுஷபகபரக றற் தஷண வசய்ஷஶ ரங்கற சுஷத்து கறழ்
கறன்நணர்.
ஷகள் நைல் தக்கரர்கள் ஷ அஷணந்ஶ ரங்கற சுஷத்து கறலம் இந் தனரதம்
ற்ஶதரது ங்கு தரர்த்ரலும் றற்த ஷணக்கு குறக்கப்தட்டுள்பது. றகத்றல் ஷனப்
தகுறகபறல் றஷபநோம் இந் தனர தங்கள் தல்ஶந தகுறகலக்கு ற்நற வசய்ப்தட்டு
றற்தஷண வசய்ப்தட்டு ந் கறநது.
ஶகப தனரதம்
ர்நெரற தகுறறல் ற்ஶதரது தனர தம் றற்தஷண தடு ஶைரரக ஷடவதற்ந ந் கறநது. ர்நெரற
ரட்டத்றல் ரண்டஅள்பற தகுறறல் தனர தங்கள் றஷபந்ரலும் அந் தங்கள் வதங்கலர்
தகுறக்கு ற்நற வசய்ப் தடுகறநது. ர்நெரற தகுறகபறல் ற்ஶதரது றற்தஷண வசய்ப் தடும்
தங்கள் ஶகப ரறனம் றந்ச்றுர், ஶகரட் ஷட பம், தரனக்கரடு ஶதரன்ந தகுற கபறல் இந்ந்து
னரரறகள் நனம் வகரண்டு ப்தடு கறநது.
இந் தங்கஷப ர்நெரற தகுறறல் சுரர் 10-க்கும் ஶற் தட்ட வரத் றரதரரறகள் வகரள்நைல்
வசய்து சறந றரதரரறகள், ள்ல ண்டி றரதரரறகலக்கு றற்தஷண வசய்கறன்ந ணர். இந்
தங்கள் அபஷ வதரநத்து ந.50 நைல் ந.200 ஷ றற்தஷண வசய்கறநரர்கள். இந் தங்
கஷப ள்லண்டி றரதரரறகள் ரங்கற வசன்ந நை¬ நரக வட்டி தனரசுஷப கஷப ணறரக
தறரறத்து டுத்து றற்தஷண வசய்து ந்கறன் நணர்.
றற்தஷண தடுஶைரர்
ற்ஶதரது றரதரரறகள் வதரது க்கஷப கந்ம் ஷகறல் ள்லண்டிறல் தனர தங்கஷப
ஷத்து றற்தஷண வசய்து ந்கறன்ந ணர். தங்கள் லது “ஈ”க்கள் வரய்க்கரலும், ழசுகள்
தடிரலும் தரதுகரப்தரக ஷத்து றற்தஷண வசய்து ந்கறன்நணர். தத்றன் அபஷ வதரநத்து
சுஷப ந.2 நைல் 3 ஷ றற்தஷண வசய்கறன்நணர். இஷண வதரதுக்கள் ஆர்த்துடன் ரங்கற
சுஷத்து கறழ்கறன்ந ணர்.
ர்நெரற தகுறகபறல் இந் தனர தங்கஷப றற்தஷண வசய் றரதரரறகள் றகவும் ஆர்ம்
கரட்டி ந்கறன்நணர். தத்ஷ ரங்கற அஷண அநத்து தக்குரக சுஷபஷ டுத்து அஷண
றற்தஷண வசய்றல் வதந்ம் சறம் இந்ந்ரலும் இந் தங்கஷப றற்தஷண வசய்ன் நனம்
ல்ன னரதம் ஈட்டி ந்கறன்நணர். ர்நெரற தகுறகபறல் ட்டும் 100-க்கும் ஶற்தட்ட ள்ல ண்டி
றரதரரறகள் தனர தங்கஷப றற்தஷண வசய்து ந்கறன்நணர். தனர த சலசன் வரடங்கற உள்ப

றஷனறல் ற்ஶதரது றஷன கூடுனரக இந்ந்ரலும் ஶதரக ஶதரக றஷன குஷநநோம் ன்ந
றரதரரறகள் வரறறத்ணர்.
ஶப்தணப்தள்பற ட்டரத்றல் உர் வதந்றரஷவரட்டி றசரறகள் தங்ஶகற்ந ஊர்னம்
தரம்தரற ஶபரண்ஷ வதரந்ள்கபறன் நைக்கறத்தும் குநறத்து றபக்கம்
கறந்ஷ்கறரற,
ஶப்தணப்தள்பற ட்டரத்றல் ஷடவதற்ந உர் வதந்றரறல் எந் தகுறரக தரம்தரற
ஶபரண்ஷ வதரந்ள்கபறன் நைக்கறத்தும் குநறத்து றறப்நெர்ஷ ற்தடுத்தும் ஊர்னம்
ஷடவதற்நது. இறல் றபரண றசரறகள் தங்ஶகற்நணர்.
உர் வதந்றர
கறந்ஷ்கறரற ரட்டம் நைலதும் உர் வதந்றர ஷடவதற்ந ந்கறநது. ஶப்தணப்தள்பற
ட்டரத்றல் ஷடவதற்ந உர் வதந்றரறல் எந் தகுறரக தரம்தரற ஶபரண்ஷ
வதரந்ள்கபறன் நைக்கறத்தும் குநறத்து றறப்நெர்ஷ ற்தடுத்தும் ஊர்னம் ஷடவதற்நது.
றறப்நெர்வு

ஊர்னத்ஷ

ஶப்தணப்தள்பற

என்நறக்குலத்

ஷனர்

நைணறப்தன்

வகரடிஷசத்து வரடங்கற ஷத்ரர்.
ஊர்னத்றல் ரபரண றசரறகள் கனந்து வகரண்டணர். ஊர்னத்றல் ஶபரண்ஷ உற
இக்குணர் ரஶைந்றன், உர் தறற்சற றஷன துஷ இக்குணர் ற, ண்டன ஆரய்ச்சற
றஷன உற ஶதரசறரறர் ரனட்சுற ஆகறஶரர் கனந்து வகரண்டு தரம்தரற ஶபரண்ஷ
வதரந்ள்கபறன் நைக்கறத்தும் குநறத்து ஶதசறணரர்கள். ஊர்னத்றல் கனந்து வகரண்ட 400க்கும்
ஶற்தட்ட றசரறகலக்கு ரணற றஷனறல் வன்ணங்கன்ந ங்கப்தட்டது. நைடிறல்
ஶபரண்ஷ அலுனர் வசந்றல்குரர் ன்நற கூநறணரர்.
இடிப்தள்பற கறரம்
இடிப்தள்பற கறரத்றல் டந் உர் வதந்றரறற்கு ஶபரண்ஷ உற இக்குணர்
ரஶைந்றன் ஷனஷ ரங்கறணரர். அப்ஶதரது அர் றசரறகபறடம் ஶதசறரது: ரற்ந
றட்டு டவு நைஷநறல் துஷ சரகுதடி வசய்ரல் க்கந்க்கு 1 டன் ஷ கறுல் வதநனரம் ண
ஶகட்டுக் வகரண்டரர். ஶபரண்ஷ அலுனர் வசந்றல்குரர் ண் ரறரற டுக்கும் நைஷந
குநறத்தும், றஷ ஶர்த்ற வசய்நோம் நைஷந குநறத்தும் வசல்றபக்கம் வசய்து கரண்தறத்ரர்.
ஶபரண்ஷ றகத்துஷந சரர்தறல் உற ஶபரண்ஷ அலுனர் ரகரஅ ரங்கரய் ம்
தறரறப்தது

குநறத்தும்,

அநஷடக்கு

தறன்நெ

வரறல்நுட்தம்

குநறத்தும்

றபக்கறணரர்.

ஶரட்டக்கஷனத்துஷந, தட்டு பர்ச்சறத்துஷந, கரல்ஷடத்துஷந அலுனர்கள் கனந்து வகரண்டு
அந்ந் துஷந சரர்தறல் வசல்தடுத்ப்தடும் றட்டங்கள் குநறத்து றபக்கறணரர்கள். றரறல்
கந்த்து கண்கரட்சற, கஷனறகழ்ச்சற ற்நம் வீடிஶர தடம் நனம் துஷநகபறன் றட்டங்கள் குநறத்து
றசரறகலக்கு றபக்கப்தட்டது.
ஶகரதற அந்ஶக ந.4 ஶகரடி வசனறல் குபறர்தண கறடங்கு கட்டும் தற லறம்
ஈஶரடு
ஶகரதற அந்ஶக ந.4 ஶகரடி வசனறல் குபறர்தண கறடங்கு கட்டும் தற லறரக டந்து ந்கறநது.

றசரறகள் சறம்
ஶகரதறவசட்டிதரஷபம் ரலுகரறல் வல், ரஷ, ஞ்சள் ட்டுறன்நற, ஶரட்டக்கஷனத்துஷந
தறர்கபரண கத்ரறக்கரய், வண்ஷடக்கரய், க்கரபற, சுஷக்கரய், தரகற்கரய், கரலிதறபர்
உள்பறட்ட தறர்கலம் சரகுதடி வசய்ப்தடுகறன்நண.
ஶகரதற தகுறகபறல் றஷபறக்கும் கரய்கநறகள் ஶகரதறவசட்டிதரஷபம், சத்றங்கனம் ஆகற
தகுறகபறல்

உள்ப

றணசரற

ரர்க்வகட்டுகள்

ற்நம்

உர்

சந்ஷக்கு

றசரறகள்

றற்தஷணக்கரக வகரண்டு வசல்கறன்நணர். றஷபச்சல் அறகரறக்கும் கரனங்கபறல் கரய்கநறகள்
ற்நம் தங்கஷப தநறத்து இந்ப்நெ ஷக்க நைடிரல் றசரறகள் சறப்தட்டணர்.
குபறர்தண கறடங்கு
ஶகரதறவசட்டிதரஷபம் தகுறறல் கரய்கநறகள் ற்நம் தங்கஷப தப்தடுத்தும் ஷகறல்
குபறர்தண
கறடங்கு
கட்டிக்
வகரடுக்க
ஶண்டும்
ன்ந
நைன்ணரள்
அஷச்சர்
ஶக..வசங்ஶகரட்ஷடன் ம்.ல்..றடம் றசரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடுத்ணர்.
றசரறகபறன் ஶகரரறக்ஷகஷ ற்ந, கடந் ஆண்டு சட்டப்ஶதஷ ரணறக் ஶகரரறக்ஷகறன்
ஶதரது ஶகரதறறல் றசர றஷபவதரந்ட்கஷப தப்தடுத்துற்கரக ந.4 ஶகரடி வசனறல்
குபறர்தண கறடங்கு அஷக்கப்தடும் ன்ந நைல்–அஷச்சர் வைனலிர அநறறத்ரர்.
அன்தடி,

குபறர்தண

கறடங்கு

கட்டுற்கு

ஶகரதறவசட்டிதரஷபம்

அந்ஶக

அலக்குபற

ஊரட்சறக்கு உள்தட்ட தறள்ஷபரர்ஶகரறல் துஷந ன்ந தகுறகபறல் ந்ரய்த்துஷநக்கு
வசரந்ரண 3½ க்கர் றனம் ஷககப்தடுத்ப்தட்டது.
நைல்–அஷச்சர் வரடங்கற ஷத்ரர்
அஷத்வரடர்ந்து, குபறர்தண கறடங்கு கட்டும் தறஷ கடந் ஆண்டு ரர்ச் ரம் றக
நைல்–அஷச்சர் வைனலிர வீடிஶர கரன்தன்சு நனம்

வரடங்கற

ஷத்ரர்.

இந்

பரகத்றல் 100 வட்ரறக் டன் கரய்கநறகஷப ஶசறத்து ஷக்கும் ஷகறல் குபறர்தண கறடங்கும்,
அலுனகம், றசரறகலக்கு ஆஶனரசஷண ஷம், கரய்கநறகஷப பரகத்றஶனஶ றற்தஷண
வசய்நோம் ஷகறல் 15 றற்தஷணக்கூடம் ஆகறஷ கட்டும் தற டந்து ந்கறநது.
கரய்கநறகள் ற்நம் தங்கஷப அடுக்கற ஷக்கும் ஷகறல் ணறரக குஶடரன் என்ந
கட்டப்தடுகறநது. இந் தறகபறல் 50–க்கும் ஶற்தட்ட வரறனரபர்கள் இவு, தகனரக ஈடுதட்டு
ந்கறன்நணர். இன்நம், 6 ர கரனத்றல் தறகள் நைலஷரக நைடிக்கப்தட்டு, தன்தரட்டுக்கு
ந்ம்

ன்ந

றர்தரர்க்கப்தடுகறநது.

நைல்–அஷச்சர் ஶகரரறதடி நட்சற றர உறரக ந.20 ஆறம் ஶகரடி ங்குஶரடு
றசரறகள் தறர்கடன்கஷப நைற்நறலும் ள்லதடி வசய் ஶண்டும்: த்றக்குலறடம்,
றசரறகள் லிநோநத்ல்
ஞ்சரவூர்,
நைல்–அஷச்சர் வைனலிர ஶகரரறநோள்ப தடி ந.20 ஆறம் ஶகரடி றரம் ங்குஶரடு,
றசரறகபறன்

தறர்க்கடன்கஷப

நைற்நறலும்

ள்லதடி

த்றக்குலறடம் றசரறகள் லிநோநத்ற உள்பணர்.
த்றக்குலறடம் லிநோநத்ல்

வசய்

ஶண்டும்

ன்ந

ஞ்ஷச

ரட்டத்றல்

நட்சற

தரறப்நெகள்

குநறத்து

ஆய்வு

வசய்

த்றக்குலறடம்,

ரநைண்டரன்தட்டிஷ ஶசர்ந் றசரற ைலக்குரர் கூநறரது:–
றக அசு அநறறத்துள்ப றர றற எந் சறன தகுறகபறல் ட்டும் கறஷடத்து. குநறப்தரக
குநஷ, சம்தர சரகுதடி இப்நெ ற்தட்ட றஷனறல் சரகுதடி தரறக்கப்தட்ட இடங்கலக்கு
க்கந்க்கு ந.25 ஆறநைம், ரறசரக ஶதரடப்தட்ட றனங்கலக்கு ந.15 ஆறநைம், றசர
வரறனரபர்கபறன் குடும்தங்கலக்கு ந.10 ஆறநைம் றரம் ஶண்டும். இற்கு நைல்–
அஷச்சர் வைனலிர ஶகரரறதடி ந.20 ஆறம் ஶகரடி றர றறஷ த்ற அசு அபறக்க
ஶண்டும்.
கடன் ள்லதடி
சரகுதடி

தரறக்கப்தட்டரல்

றசரறகள்

றகவும்

கஷ்டப்தடுகறநரர்கள்.

ணஶ

ஶசறரக்கப்தட்ட ங்கறகபறல் றசரறகள் ரங்கற தறர்க்கடஷண ள்லதடி வசய்
ஶண்டும். ஆந, ரறகபறல் வங்கரத்ரஷ, வய்ஶலி கரட்டரக்கு வசடிகள் தடர்ந்து
கரப்தடுகறன்நண. ணஶ ழர்ர ரறன அசுக்கு த்ற அசு உ ஶண்டும். ழர்ரந்ம்
தறகலக்கு த்ற அசு அறக அபறல் றற எதுக்கலடு வசய் ஶண்டும். ற்ஶதரது றன்
ட்டுப்தரட்டரல் றசரம் ட்டும் இன்நற கரல்ஷடகலக்கு கூட ண்லர் இல்னரல்
அறப்தடும் றஷனஉள்பது. ணஶ த்ற வரகுப்தறல் இந்ந்து றகத்றற்கு கூடுனரக
றன்சரம் ங்க ஶண்டும்.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.
நட்சற றரம்
றழ்ரடு றசரறகள் சங்க ரட்ட வசனரபர் சரற.டரைன் கூநறரது:–
கரறரற வடல்டர ரட்டங்கபறல் குநஷ சரகுதடி நைற்நறலும் ஷடவதந றல்ஷன. சம்தர
சரகுதடிநோம் தரறக்கப்தட்டது. ணஶ தரறக்கப்தட்ட அஷணத்து றசரறகலக்கும், றசர
வரறனரபர்கலக்கும் றரம் ங்க ஶண்டும். ஶலும் றக அசு ஶகரரற நட்சற
றர றறஷ த்ற அசு உடஶண ங்க ஶண்டும். சம்தர சரகுதடி தரறக்கப்தட்ட
அஷணத்து றசரறகலக்கும் க்கந்க்கு ந.25 ஆறநைம், சரகுதடி வசய்ர றனத்றற்கு
க்கந்க்கு ந.15 ஆறநைம், ஶஷன இல்னரல் தரறக்கப்தட்டு உள்ப றசர வரறனரபர்கள்
குடும்தத்றற்கு ந.10 ஆறநைம் றரம் ங்க ஶண்டும்.
கரறரற ற லர் தறச்சறஷணறல் றகத்றன் தரசண உரறஷ வரடர்ந்து நக்கப்தட்டு ந்ரல்
கரறரற லஷ ம்தற உள்ப 12 ரட்டங்கபறல் ஶபரண்ஷ தரறக்கப்தடுரல் கரறரற டுர்
ன்ந இநற லர்ப்ஷத வசல்தடுத் கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறத்ஷ உடன் த்ற அசு
அஷக்க ஶண்டும்.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.

ஞ்ஷச ரட்டத்றல் நட்சற தகுறகபறல் த்றக்குலறணர் இன்ந ஆய்வு
ஞ்சரவூர்,
ஞ்ஷச ரட்டத்றல் நட்சற தகுறகபறல் த்றக்குலறணர் இன்ந ஆய்வு வசய்கறன்நணர்.
இன்ந ஆய்வு
நைல்–அஷச்சர் வைனலிரறன் ஶகரரறக்ஷகஷ ற்ந றகத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட
தகுறகஷப தரர்ஷறட த்றக்குல ந்துள்பது. ஶபரண்ஷ தறரறவு துஷ ஆஶனரசகர்
ணரஸ்சவுத்றரற ஷனஷறல் 9 ஶதர் வகரண்ட குலறணர் இன்ந(வசவ்ரய்க்கறஷ) கரஷன
ஞ்ஷச ரட்டத்றற்கு ந்து நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப தரர்ஷறடுகறன்நணர்.
ஞ்ஷசஷ அடுத் ல்னத்றற்கு 10.45 றக்கு ந்ம் த்றக்குலறணர் அங்கு நட்சற
கரனத்றல் கரல்ஷடகலக்கு ங்குற்கரக ஶற்வகரள்பப்தட்டு ந்ம் லண உற்தத்ற
தறகஷப தரர்ஷறடுகறன்நணர். தறன்நெ அங்கறந்ந்து நெநப்தட்டு த்றக்குலறணர் ஆனக்குடிக்கு
வசல்கறன்நணர். ஆனக்குடி அசு ஶல்றஷனப்தள்பறறல் ஷடவதநம் உர் வதந்றர ற்நம்
கரல்ஷடகலக்கரண ந்த்துநைகரறல் த்றக்குலறணர் கனந்து வகரள்கறன்நணர்.
தண்ஷக்குட்ஷடகள் அஷக்கும் தற
தறன்நெ அங்கறந்ந்து 11.40 றக்கு நெநப்தடும் த்றக்குலறணர் ஶரக சறத்றக்குடிக்கு
வசல்கறன்நணர்.

அங்கு

நட்சற

தகுறகஷப

ஶரறல்

தரர்ஷறட்டுகறன்நணர்.

ஶலும்

சறத்றக்குடிறல் ஷடவதற்ந ந்ம் ஶதரர்வல் தறகஷபநோம் ஶரறல் தரர்ஷறடுகறன்நணர்.
தறன்நெ அங்கறந்ந்து நெநப்தட்டு 12.10 றக்கு ரந்ழர் கறரத்றற்கு வசல்கறன்நணர். அங்கு
தண்ஷக்குட்ஷடகள்

அஷக்கும்

தறகஷபநோம்,

எந்ங்கறஷந்

குந்ஷகள்

பர்ச்சற

ஷத்ஷநோம் ஶரறல் த்றக்குலறணர் தரர்ஷறடுகறன்நணர். தறன்நெ த்றக்குலறணர் ஞ்ஷச
சுற்நனர ஆய்வு ரபறஷகக்கு ந்கறன்நணர். அங்கு ற உவு சரப்தறடுகறன்நணர்.
இஷடுத்து 12.40 றக்கு சலரலர் வசல்லும் த்றக்குலறணர் அம்ர றட்ட தறகபறன்
வசல்தரடுகள் குநறத்து ஆய்வு வசய்கறன்நணர். இந் குலறல் இக்குர்(நெஷகறஷன ஶம்தரடு)
ஶணரகன், றறசரர் வசனறணதுஷந துஷ இக்குர் ஸ்ரீகரந்த், த்ற துஷ வசனரபர்
ஶைரஸ், கண்கரறப்நெ வதரநறரபர் சுந்நர்த்ற, ந்ரய்த்துஷநறன் நைன்ஷ வசனரபர்
ரைலவ்ஞ்சன், ஶபரண்ஷத்துஷந நைன்ஷ அசு வசனரபர் சந்லப்சக்ஶசணர ஆகறஶரர்
கனந்து வகரண்டு ஆய்வு வசய்கறன்நணர். தறற்தகல் த்ற குலறணர் றந்ரநர் ரட்டம்
வசல்கறன்நணர்.
ஞ்ஷசறல் கரல்ஷட லண சரகுதடி குநறத்து கூடுல் இக்குணர் ஶரறல் ஆய்வு ரட்டுக்ஶகரற
பர்ப்நெ றட்டத்ஷநோம் தரர்ஷறட்டரர்
ஞ்ஷச
ஞ்ஷசறல் கரல்ஷட லண சரகுதடி குநறத்து கரல்ஷட தரரறப்நெத்துஷந கூடுல் இக்குணர்
ஶரறல் வசன்ந தரர்ஷறட்டு ஆய்வு வசய்ரர். தறன்ணர் அர் ரட்டுக்ஶகரற பர்ப்நெ
றட்டத்ஷநோம் தரர்ஷறட்டரர்.

கூடுல் இக்குணர் ஆய்வு
றக கரல்ஷட தரரறப்நெத்துஷந கூடுல் இக்குணர் ஷசதுசலம் ஶற்ந ஞ்ஷச ந்ரர்.
தறன்ணர் அர் றக அசறன் நட்சற றர றட்டத்றன் நனம் கரல்ஷட லண ஶசரபம்
சரகுதடி வசய்ப்தட்டு உள்ப இடங்கலக்கு வசன்ந தரர்ஷறட்டரர். ஶசரபம் சரகுதடிக்கு 50
சவீம் ரணறம் தணரபறகலக்கு ங்கப்தட்டு உள்பது.
ரஞ்சறக்ஶகரட்ஷட, லப்தட்டி, ஸ்ரசரடி, டக்குப்தட்டு, ந்ங்குபம் கரல்ஷட ந்ந்க
தகுறகபறல் சரகுதடி வசய்ப்தட்டு உள்ப கரல்ஷட லண ஶசரபம் தறர்கஷப ஷசது சலம்
தரர்ஷறட்டரர். அந்டன் கரல்ஷட தரரறப்நெத்துஷந உற இக்குணர் டரக்டர் வீந்றன்,
கரல்ஷட டரக்டர் வசல்னத்துஷ, ரஞ்சறக்ஶகரட்ஷட கரல்ஷட ந்ந்க கரல்ஷட ந்த்துர்
வரலப் ஆகறஶரர் உடன் இந்ந்ணர்.
ரட்டுக்ஶகரற பர்ப்நெ றட்டம்
தறன்ணர் ஞ்ஷசஷ அடுத் ரஞ்சறக்ஶகரட்ஷட தகுறகபறல் ரட்டுக்ஶகரற பர்ப்நெ றட்டத்றன்
கலழ் பர்க்கப்தட்டு ந்ம் ஶகரறக்குஞ்சுகஷபநோம், கரல்ஷட தரரறப்நெத்துஷந கூடுல்
இக்குணர் ஷசதுசலம் தரர்ஷறட்டு ஆய்வு வசய்ரர்.
றந்ரநர் ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப த்ற குல ஶரறல் ஆய்வு
றந்ரநர்
றந்ரநர் ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப த்ற குல ஶற்ந ஶரறல்
தர்ஷறட்டு ஆய்வு வசய்து.
த்ற குல
றகத்றல் நட்சற தரறக்கப்தட்ட ரட்டங்கலக்கு ந. 19 ஆறத்து 665 ஶகரடி அபவுக்கு
றர

றற

ஶகரரறக்ஷகறன்

ங்கறட

த்ற

அடிப்தஷடறல்

அசுக்கு
த்ற

றக

அசு

றநெர்குல

ஶகரரறக்ஷக

றகத்றல்

றடுத்து.
ஆய்வு

இந்

தறஷ

ஶற்வகரள்ற்கு ந்துள்பது. இந் த்ற குல 2 குலக்கபரக தறரறந்து றகம் நைலதும்
நட்சற தரறக்கப்தட்ட ரட்டங்கஷப ஆய்வு வசய்து ந்கறநது. இறல் றந்ச்சறறலிந்ந்து எந்
குல

நெநப்தட்டு

றந்ச்சற,

ஞ்சரவூர்,

றந்ரநர்,

ரகப்தட்டிணம்,

நெதுக்ஶகரட்ஷட

ஆகற

ரட்டங்கபறல் ஆய்றஷண ஶற்வகரண்டு ந்கறநது.
ரஶணஷ்சவுத்ரற ஷனஷறனரண இக்குலறல் த்ற அசறன் நெஷகறஷன ஶம்தரட்டுக்கக
இக்குர்

(வதரநப்நெ)

ஶக.ஶணரகன்,

த்ற

அசறன்

றறத்துஷந

துஷ

இக்குர்

ற.ஸ்ரீகரந்த், றன்சர துஷந துஷ வசனரபர் ஶைரஷ், கரஶரற ற்நம் வன்ணக ற
அஷப்தறன் கண்கரறப்நெ வதரநறரபர் ஆர்.சுந்நர்த்ற ஆகறஶரர் இடம்வதற்நறந்ந்ணர்.
இக்குல றந்ச்சறறல் வரடங்கற ஞ்ஷச ரட்டத்ஷ ஶற்ந கரஷன ஆய்வு வசய்து.
றந்ரநர் ரட்டத்றல்...
அஷண வரடர்ந்து ரஷன 4.30 றக்கு றந்ரநர் ரட்ட ல்ஷனரண டுவூந்க்கு ந்து.
அங்கு ரட்ட கவனக்டர் சற.டரசன், குலஷ ஶற்நரர். உடன் ரட்ட ஶதரலீஸ்
றுப்தறண்டு கரபறரஅ ஶகஷ்குரர் இந்ந்ரர். தறன்ணர் த்ற குல டுவூரறல் உள்ப ஶடி
வல் வகரள்நைல் றஷனத்ஷ தரர்ஷறட்டு ஆய்வு வசய்து.

அப்ஶதரது றந்ரநர் ரட்டத்றல் கடந் ஆண்டு ந.6 னட்சத்து 65ஆறம் வட்ரறக் டன் வன,
வகரள்நைல் வசய்ப்தட்டது. இந் ஆண்டு ஶதரற ண்லர் இல்னரரல் சரகுதடி தப்தறல் 3ல்
எந் தங்கு ட்டுஶ சரகுதடி ஷடவதற்நள்பது. ற்சம் சுரர் 50 அன் தறன்ணர் ஶடி வல்
வகரள்நைல் றஷனங்கள் ட்டுஶ றநக்கப்தட்டுள்பது. இற்நறன் நனம் இதுஷ 2 னட்சத்து
69 ஆறம் ட்டுஶ வல் வகரள் வகரள்நைல் வசய்ப்தட்டுள்பது ண கவனக்டர் சற.டரசன்
கூநறணரர்.
வற்தறர்கள் கந்கறண
றசரறகள் கூநஷகறல்

கரறரற

லர்

இல்னரரல்

குநஷ

சரகுதடி

நைலஷரக

தரறக்கப்தட்டது. சம்தர சரகுதடிநோம் உரற நைஷநறல் தணபறக்கறல்ஷன. ண்லர் ஶதரதுரண
அபவு கறஷடக்கரரல் சம்தர வற்தறற்கள் கந்கறறட்டது. ண கூநறணர். தறன்ணர் த்ற குல
அஶ தகுறறல் றனத்டி லஷ தரதுகரக்கறன்ந ஷகறல் றந்ரநர் கவனக்டரறன் நெற
நைற்சறரல் குபங்கபறல் அஷக்கப்தட்ட றனத்டிலர் வசநறவூட்டும் றட்டம் நனம்
அஷக்கப்தட்ட குரய்கஷப த்ற குல தரர்ஷறட்டது. அதுதற்நற ங்கஷபநோம்
ஶகட்டநறந்ணர்.
அஷண வரடர்ந்து அங்கறந்ந்து நெநப்தட்டு றந்த்துஷநப்நேண்டி அந்ஶக உள்ப ஶப்தஞ்ஶசரறறல்
உர் றர ஷடவதந்ஷநோம் தரம்தரற வதரந்ட்கபறன் தன்தரடு குநறத் றறப்நெர்வு
கந்த்ங்கத்ஷநோம் குலறணர் தரர்ஷறட்டணர். அதுசம் டரடும் ண்தரறஶசரஷண
றஷன ரகணத்ஷநோம் தரர்ஷறட்டு ஶபரண்துஷந வசல்தரடுகள் குநறத் றங்கஷப
அறகரரறகபறடம் ஶகட்டநறந்ணர்.
த்ற குலறணர் தரர்ஷறட ந்ஶதரது நுகர்வதரந்ள் ரறத கக நைதுறஷன ண்டன
ஶனரபர்

அகறரறசரற,

ஶபரண்

இஷ

இக்குபர்

கஶசன்,

துஷ

இக்குர்

றல்ரகன், கூடடுநவு இஷ தறரபர் றச்சந்றன் ஆகறஶரர் உடன் இந்ந்ணர்.
றந்ரநரறல் றசர கல்லூரற அஷக்க ஶண்டும் அசு ஊறர் சங்க கூட்டத்றல் லிநோநத்ல்
றந்ரநர்
றந்ரநரறல் றசர கல்லூரற அஷக்க ஶண்டும் ன்ந அசு ஊறர் சங்க கூட்டத்றல்
லிநோநத்ப்தட்டது.
அசு ஊறர் சங்க கூட்டம்
றந்ரநரறல் அசு ஊறர் சங்கத்றன் ரறன அபறனரண தறறறறத்து ஶதஷக்கூட் டம்
டந்து. கூட்டத்றற்கு ரறன ஷனர் றழ்ச்வசல்ற ஷனஷ ரங்கறணரர். வதரதுச் வசனரபர்
நைத்துசுந் ம், ரறன துஷ ஷனர் வற்நறரைன் ஆகறஶரர் நைன்ணறஷன கறத்ணர். நைன்
ணரக ஶற்நெ குல ஷன ர் குந்சந்றஶசகன் ஶற் நரர்.
இறல் அசு ஏய்வூறர் சங்க ரறன ஷனர் ஸ்ரீன், ஆம்த தள்பற ஆசறரறர் கூட் டற ரறன
ஷனர் கண் ன், சங்க வதரது வசனரபர் தரனசுப்றன், வதரந்பர பர் கதற
ஆகறஶரர் கனந்துவகரண்டணர்.
கூட்டத்றல் கரப்நட்டு கக ஊறர் சங்க வன் ண்டன வதரது வசனரபர் சரறர ன்
ஶதசுஷகறல்:–

நெற ஏய்வூற றட்டத்ஷ த்து வசய்துறட்டு தஷ ஏய்வூற றட்டத்ஷ அல் தடுத்
ஶண்டும் ன்ந கூநறணரர்.
கூட்டத்றல் கலழ்கண்ட லர் ரணங்கள் றஷநஶற்நப்தட்டண.
றசர கல்லூரற
கரறரற வடல்டர ரட்டங் கபறல் உரற ண்லர் இன்நற றசரம் தரறக்கப்தட்டுள் பது.
கர்ரடகத்றலிந்ந்து உரற ண்லஷ வதற்ந  வும் த்ற அசு நறறட் டது. றக அசு
றர டடிக்ஷககஷப உடன் வரடங்க ஶண்டும். றசர றகள் வதற்நள்ப தறர் கடன்
கஷப நைலஷரக ள்லதடி வசய் ஶண்டும்.
த்ற

அசு

வடல்டர

ரட்டங்கலக்கு

இற்ஷக

ஶதரறடர்

றறறலிந்ந்து

அசற

ல்

ஶநதரடின்நற உரற வரஷகஷ ங்க ஶண்டும். றந்ரநரறல் றசர கல்லூரற அஷக்க
ஶண்டும். ஶகரஷட கரன சரகுதடிஷ நைலஷரக ஶற்வகரள்ப ஷடறன்நற நைம்நைஷண
றன்சரம் ங்க ஶண்டும். அசு கரலி தற றடங்கஷப றப்த ஶண்டும். அந்ற நைலீட்டு
அநறஷ ஷகறட ஶண்டும் உள்பறட்ட லர்ரணங்கள் றஷநஶற்நப் தட்டண.
கள்பக்குநறச்சற எலங்குநைஷந றற்தஷண கூடத்துக்கு ள் த்து அறகரறப்நெ
கள்பக்குநறச்சற,
கள்பக்குநறச்சற எலங்கு நைஷந றற்தஷண கூடத்துக்கு ள் த்து அறகரறத்துள்பது.
த்து அறகரறப்நெ
றலப்நெம் ரட்டம் கள்பக்குநறச்சற கச்சறரப் தரஷபம் சரஷனறல் எலங்குநைஷந றற்தஷண
கூடம் உள்பது. இங்கு க்கரச்ஶசரபம், ள், உலந்து, றனர, ஶகழ்கு ஶதரன்ந றஷபப்
வதரந்ட்கஷப சுற்நப்தகுற கறரங்கஷப ஶசர்ந் றசரறகள் றற்தஷண வசய்கறன்நணர்.
ற்ஶதரது ள் சலசன் வரடங்கறநோள்பரல் ரலக்கு ரள் ள் த்து அறகரறத்துள்பது. கடந்
ரம், ரத்றன் நைல் ரபன்ந 400 நட்ஷட ள் றற்தஷணக்கு இந்ந்து. அறகதட்சரக எந்
நட்ஷட ந. 6,150 ஷ றற்தஷண ரணது.
றஷன குஷநந்து
இந் றஷனறல் ஶற்ந நைன்றணம் கள்பக்குநறச்சற, சறன்ணஶசனம், றரகதுந்கம் கூத்க்குடி,
ரறறந்றம் ற்நம் றந்ண்ரஷன ரட்டம் ரறப்தரடி, சகுப்தம், வதந்ந்துஷநப்தட்டு
உள்தட தல்ஶந தகுறறல் இந்ந்து 100-க்கும் ஶற்தட்ட றசரறகள் 750 ள் நட்ஷட கஷப
றற்தஷண வசய்ணர்.
இற்நக்கு

றந்துகர்,

றந்ச்சற,

துஷ

தகுறஷ

ஶசர்ந்

ண்வய்

றநணத்றணர்

ஷநநைகரக றஷன றர்ம் வசய்ணர். அறகதட்சரக எந் நட்ஷட ள் ந. 5,956-க்கும்,
குஷநந் தட்சரக ந.4,870-க்கும் றற்தஷணரணது. இது கடந் ரத்ஷ றட ந.100
குஷநரகும்.
ஞ்ஷச உள்தட 5 ரட்டங்கபறல் நட்சற தகுறஷ தரர்ஷறடுற்கரக த்ற றநெர் குல
றந்ச்சற ந்து தரறப்நெகள் தற்நற கவனக்டர் வைஸ்ரீ நைபறன் றபக்கற கூநறணரர்
றந்ச்சற,

ஞ்ஷச உள்தட 5 ரட்டங்கபறல் நட்சற தகுறகஷப தரர்ஷறடுற்கரக த்ற றநெர் குல
றந்ச்சற ந்து. அந் குலறணரறடம் கவனக்டர் வைஸ்ரீ நைபறன் நட்சற தரறப்நெகள் தற்நற தட
றபக்க கரட்சறகலடன் றபக்கற கூநறணரர்.
த்ற றநெர் குல ந்து
றகத்றல் தந்ஷ வதரய்த்ரல் கடும் நட்சற றனற ந்கறநது. இந்றஷனறல் றக அசு
ஶகட்டுக்வகரண்டற்கு இங்க த்ற அசு றகத்றற்கு 10 ஶதர் வகரண்ட றநெர் குலஷ
அநப்தற ஷத்து உள்பது. இந் குலறல் எந் தறரறறணர் ஶற்ந இவு வசன்ஷணறல் இந்ந்து
றரணம் நனம் றந்ச்சற ந்ணர். றரண றஷனத்றல் த்ற றநெர் குலறணஷ றந்ச்சற
ரட்ட கவனக்டர் வைஸ்ரீ நைபறன் ஶற்நரர்.
றரண றஷனத்றல் இந்ந்து த்ற றநெர் குலறணர் ஶரக றந்ச்சற சுற்நனர ரபறஷகக்கு
(சர்க்நௌட் அவுஸ்) ந்து ங்கறணரர்கள். த்ற றட்டக்குல துஷ ஆஶனரசகர் ரஶணஷ் சவுத்ரற
ஷனஷறல் த்ற அசறன் நெஷகறஷன ஶம்தரட்டு கக இக்குணர் ஶணரகன், துஷ
இக்குணர் ஸ்ரீகரந்த், றன்சர துஷந துஷ வசனரபர் ஶைரஸ், வன்ணக றகள் அஷப்தறன்
கண்கரறப்நெ வதரநறரபர் சுந்நர்த்ற ஆகறஶரர் த்ற றநெர் குலறல் இடம் வதற்ந
உள்பணர். இர்கலடன் றக அசு வசனரபர்கள் ரைலவ் ஞ்சன், சந்லப் சஶேணர
ஆகறஶரந்ம் ந்து உள்பணர்.
கவனக்டந்டன் ஆஶனரசஷண
சுற்நனர ரபறஷகறல் றந்ச்சற ரட்ட கவனக்டர் வைஸ்ரீ நைபறன் றந்ச்சற ரட்டத்றல்
நட்சறரல் ற்தட்டுள்ப தரறப்நெகள் தற்நற நெஷகப்தடங்கள், ண்லர் இல்னரரல் கந்கற
தறர்கள். றசரறகலக்கு ற்தட்டுள்ப இப்நெகள் தற்நற வீடிஶர கரட்சறகஷப ‘தர்
தரய்ண்ட்‘ நனம் த்ற த்ற றநெர் குலறணந்க்கு றபக்கற கூநற ஆஶனரசஷண டத்றணரர்.
சுரர் 30 றறட ஶம் இந் ஆஶனரசஷண கூட்டம் ஷடவதற்நது.
இன்ந தரர்ஷறடுகறநரர்கள்
த்ற றநெர் குலறணர் இன்ந கரஷன சுற்நனர ரபறஷகறல் இந்ந்து நெநப்தட்டு றந்ச்சற
ரட்டத்றல் றந்வநம்நேர் தகுறஷ ஶசர்ந் ஶங்கூர் உள்தட சறன இடங்கபறல்
தரர்ஷறடுகறநரர்கள். அன் தறன்ணர் ஞ்ஷச, றந்ரநர், ரகப்தட்டிணம், நெதுக்ஶகரட்ஷட
ரட்டங்கபறல் சுற்நப்தம் வசய்து நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப தரர்ஷறட்டு
றசரறகபறடம் கந்த்து ஶகட்கறநரர்கள். இன்ந இவு றந்ரநரறல் ங்கும் த்ற றநெர்
குலறணர் ரஷப ரஷன லண்டும் றந்ச்சறக்கு ந்து றரணம் நனம் வசன்ஷணக்கு நெநப்தட்டு
வசல்கறநரர்கள்.
ஶப்தந்ட்ஷடறல் நட்சற றரம் வதந நெற கறணற சறட்டர ஶஷறல்ஷன ரசறல்ரர்
கல்
ஶப்தந்ட்ஷட,
ஶப்தந்ட்ஷடறல் நட்சற றரம் வதந நெற கறணற சறட்டர ஶஷறல்ஷன ண
ரசறல்ரர் வரறறத் ரர்.
நட்சற றரம்

வதம்தலூர்

ரட்டம்

ஶப்தந்ட்ஷட

ரலுகர

தகுறறல்

றக

அசறன்

சரர்தறல்

றசரறகலக்கு நட்சற றரம் ங்கப் தட்டு ந்கறநது. கடந் சறன ஆண்டுகலக்கு நைன்நெ
வள்ப றரம் ங்கறறல் எஶ வதந்ள்ப எந்ந்ஷட தத்ஷ ற்வநரந்ர் ரங்கற
றட்டரக நெகரர் லந்து. இது ஶதரன்ந நகள் டந்து றடக்கூடரது ன்தற்கரக
றசரறறன் நெஷகப்தடம் எட்டி அஷடரப அட்ஷடநோடன், கறர றர்ரக அலுனரறடம்
சரன்ந வதற்ந சம்தந்ப்தட்ட கூட்டுநவு கடன் சங்கத்றல் தத்ஷ வதற்நக்வகரள்ப ஶண்டும்
ண வதம்தலூர் ரட்ட கவனக்டர் ஶஸ் அகது உத்றட்டரர். இஷணத்வரடர்ந்து
ஶப்தந் ட்ஷட தகுறறல் கடந் சறன ரட்கபரக நட்சற றரம் ங்கப்தட்டு ந்கறநது.
ந்ற
இறல் றசரறகள் நெறரக கறணற சறட்டர டுத்து  ஶண்டும் ண ரஶர ந்றஷ
தப்தற றட்டணர். இணரல் றசரறகள் வதந்ந்றபரக றண்டு ஶப்தந்ட்ஷட ரலுகர
அலுனகத்றற்கு எஶ ஶத்றல் ந்து நைற்நஷக றட்டணர். இணரல் ஶப்தந் ட்ஷட ரலுகர
அலுனகத் றல் ததப்நெ ற்தட்டது. உடணடிரக இது தற்நற அந்ம்தரவூர் ஶதரலீசரந்க்கு கல்
வரறறக்கப்தட்டது.இஷணத்வரடர்ந்து ஶதரலீசரர் றஷந்து கூட் டத்ஷ ரறஷசப்தடுத்றணர்.
அன் தறன்ணர் றசரரறத் ஶதரது நட்சற றரம் வதநற்கரக நெற கறணற சறட்ட வதந
றசரறகள் றண்டு ந்து வரற ந்து.
கறணற சறட்டர
இஷணத்வரடர்ந்து ஶப்தந்ட்ஷட ரசறல்ரர் ஶைரசப்தறதரகன் றசரற கஷப ஶரறல்
சந்றத்து நட்சற றரம் வதந 2 நெஷகப்தடம், ஶசன்கரர்டு கல் ட்டும் ஶதரதுரணது. அஶ
ஶத்றல் நெற கறணற சறட்டர ஶஷ இல்ஷன. ற்கணஶ வதநப்தட்ட கறணற சறட்டர கஶனர,
அல்னது றனப் தட்டர நெத்க கஶனர, அல்னது தட்டர ண் வரறறத் ரஶனர ஶதரதுரணது ணக்
கூநற றசரறகஷப சர ரணப்தடுத்ற அநப்தறணரர். இஷநோம் ம்தரல் வதந்ம் தரனரண
றசரறகள் நெற கறணற சறட்டர ரங்கற வகரண்டுரன் வசன்நணர்.
கலங்கனம் தகுறறல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட அஷணத்து றசரறகலக்கும் றரம்
ங்க ஶகரரறக்ஷக
கலங்கனம்,
கலங்கனம் தகுறறல் நட்சறரல் தரறக்கப் தட்ட அஷணத்து ற சரறகலக்கும் தரகு தரடின்நற
றரம் ங்க ஶண்டும் ன்ந கலங்கனம் தகுற ற சரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடு
த்துள்பணர்.
றசரறகள் தரறப்நெ
கடந் தன ரங்கபரக தந் ஷ இல்னரல் றகம் நைலதும் அஷணத்து றசரங்கலம்
வதந்பவு தரறக்கப்தட்டண. றசரம் வசய்ப்தட்டிந்ந் தறர்கள் ண்லர் இன்நற கந்கறண.
இணரல் றசரறகலக்கு வதந்ம் இப்நெ ற்தட்டு, கடணரபறகபரக உள்பணர்.
றசரறகபறன்

இந்

றஷனஷ

அநறந்

றக

அசு

நட்சறரல்

தரறக்கப்தட்ட

றசரறகலக்கு நட்சற றரம் ங்கப்தடும் ன்ந அநறறத்து. இந் அநறறப்தரல்
தரறக்கப் தட்ட றசரறகள் றம்ற ஷடந்ணர். றசரத்றற் கரக ரங்கற கடணறல் ஏபவு
கடஷண றந்ப்தற வசலுத்ற றடனரம் ன்ந றஷணத்றந்ந் ணர்.

றரம் ங்க ஶகரரறக்ஷக
இந் றஷனறல் றரம் கூட்டுநவு சங்கங்கள் நனம் றசரறகலக்கு ங்கப் தடும் ன்நம்
அநறறக்கப் தட்டது. ஶலும் 50 சவீத் றற்கு ஶல் தரறப்நெ ற்தட்ட றசரறகலக்கு இந்
றரம் கறஷடக்கும் ன்ந கூநப்தட்டது. இது குநறத்து நெதுக்ஶகரட்ஷட ரட்டம் கலங்கனம்
தகுற றசரறகள் கூநஷகறல், கலங்கனம் தகுறறல் எந் சறன கறரங்கலக்கு ட்டும் நட்சற
றரம் ந்துள்ப ரக வரறகறநது. ற்ந கறரங்கலக்கு றரம் வதநற்கரண
தணரபறகள் தட்டில் றல்ஷன. தறர் தரறப்நெ ற்தட்டு கடணரபற கபரக இந்க்கும் அஷணத்து
றசரறகலக்கும் றக அசறன் நட்சற றரம் கறஷடக்க அறகரரறகள் டடி க்ஷக டுக்க
ஶண்டும், ன்ந ஶகரரறக்ஷக றடுத்ணர்.
குன்ணம் ட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட றசரறகலக்கு றர வரஷக ரசறல்ரர்
ங்கறணரர்
குன்ணம்,
குன்ணம் ட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக் கப்தட்ட றசரறகலக்கு றர வரஷகஷ
ரசறல்ரர் வசல்ம் ங்கறணரர்.
நட்சற றரம்
குன்ணம் ஊரட்சறறல் உள்ப குன்ணம் வரடக்க ஶபரண்ஷ கூட்டுநவு ங்கறறல் நட்சற
றரம் ங்கும் தறஷ குன்ணம் ரசறல்ரர் வசல்ம் வரடங்கற ஷத்து ஶதசறணரர்.
றரறல் ண்டன துஷ ரசறல்ரர் கஶைந்றன், ணற அலுனர் வசல்ரஅ, ஆகற ஶரர்
நைன்ணறஷன கறத்ணர். வசனரபர் ரைன்  ஶற்நரர்.
றரறல் ரசறல்ரர் வசல்ம் கூநறரது:வதம்தலூஷ நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட ரட்டரக றக அசு அநறறத்ஷத் வரடர்ந்து
அசு உர்ட்டக் குலறணர் வதம்தலூர் ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப
தரர்ஷறட்டு

அன்

அநறக்

ஷகஷ

றக

நைல்ரறடம்

அபறத்ணர்.

இஷத் வரடர்ந்து றரத் வரஷக ங்க றக நைல்ர் உத் றட்டரர்.
42 ஆறம் றசரறகள்
குன்ணம் ட்டத்றல் நட்சற ரல் தரறக்கப்தட்ட 42 ஆறத்து 141 றசரற கலக்கு ந. 15
ஶகரடிஶ 95 னட்சத்து 15 ஆறத்ஷ வரத்ம் 16 வரடக்க ஶபரண் கூட்டுநவு ங்கறகள்
நனம் றர த்வரஷக ங்கும் தற வரடங்கற உள்பது.
இறல் ந்ரய்த் துஷந கறர றர்ரக அலுனர்கள் நனம் தரறக்கப்தட்ட அஷணத்து
றசரறகலக்கும் நெஷகப்தடத்துடன் கூடி நட்சற றர அஷடரப அட்ஷட ங்கப்தட்டு
றரத்வரஷக அபறக்கப் தடுகறநது.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.
கனந்து வகரண்டர்கள்
றரறல் ந்ரய் ஆய்ரபர் சன், அம்ர ஶதஷ ரட்ட வதரந்பர பர் .ஶக.
ரஶைந்றன், என்நற கவுன்சறனர் நைந்ஶகசன் என்நற வதரந்பரபர் ர லிங்கம் ஆகறஶரர்

உள்தட

தனர்

கனந்து

வகரண்டணர்.

இநறறல் துஷ வசனரபர் றஸ்ரன் ன்நற கூநறணரர்.
றசரறகலக்கு

க்கந்க்கு

ந.5

ஆறம்

நட்சற

றரம்

ங்க

ஶண்டும்

தர.ை.க.வசற்குல கூட்டத்றல் லர்ரணம்
அரறலூர்,
நெள்பம்தரடி ரய்க்கரல் தரசண றசரறகலக்கு க்கந்க்கு ந.5 ஆறம் நட்சற றரம்
ங்க ஶண்டும் ன்ந அரறலூரறல் ஷடவதற்ந தர.ை.க வசற்குல கூட் டத்றல் லர்ரணம்
றஷந ஶற்நப்தட்டது.
தர.ை.க. வசற்குல கூட்டம்
அரறலூர் ரட்ட தரல ைணர கட்சறறன் வசற்குல கூட்டம் அரறலூர் அன்ண னட்சுற
றந் ண்டதத்றல் ஷடவதற்நது. ரட்டத் ஷனர் டரைன் ஷனஷ கறத்ரர்.
வதரதுச்வசனரபர் கறந்ஷ்நர்த்ற நைன்ணறஷன கறத்ரர். ரறன வசனரபர் சுப்தறறன்
சறநப்நெஷ ரற்நறணரர். ரறன வதரதுக் குல உநப்தறணர் அதறரதற, ரட்ட வசனரபர் அய்ப்
தன், தணறச்சரற, சுற ஶசகர், ரட்ட வதரந்பரபர் றை குரர் உள்தட தனர் ஶதசறணரர் கள்.
ரட்ட வசனரபர் அய்ப்தன் லர்ரணங்கஷப ரசறத்ரர்.
லர்ரணங்கள்
கூட்டத்றல் வைங் வகரண்டம் தலப்நெ றனக்கரற அணல்றன் றட்டத்ஷ உடஶண வரடங்க
ஶண்டும். அரறலூர் வறல்றஷனத்றல் அணந்நெரற, கன்ணறரகுரற, தரண்டின், க்ஸ்தறஸ்
வறல்கள் றன்நவசல்ன ட டிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். றந்ரநர் என்நறத்றல் நெள்பம்தரடி
ரய்க்கரல் தரசண றசரறகலக்கு க்க ந்க்கு ந.5ஆறம் நட்சற றரம் ங்க ஶண்
டும்.
கலப்தலவூர் ஆனந்துஷந ரர் ஶகரறலுக்கு வசரந்ரண இடங்கபறல் உள்ப ஆக்கறறப் நெகஷப
அகற்ந

ஶண்டும்

ன்தது

உள்தட

14

லர்ரணங்

கள்

றஷநஶற்நப்தட்டது.நைடிறல்

வதரதுச்வசனரபர் ஷஶல் ன்நற கூநறணரர்.
வதரறகுபம் ஶரட்டக்கஷன கல்லூரறறல் றஷபரட்டு றர
வதரறகுபம்,
ஶணற ரட்டம், வதரறகுபம் அந்ஶக உள்ப ஶரட்டக்கஷன கல் லூரறறல் 23-ம் ஆண்டு
றஷபரட்டு றர ஷடவதற்நது. றரறற்கு கல்லூரற நைல்ர் வதரன்நச்சரற ஷனஷ
ரங்கறணரர். ரர் ன்ந ஆஶனரசகர் ைலஶைரற ஶற்நரர். றஷப ரட்டு ன்ந
வசனரபர் றதுன்குரர் ஆண்ட நறக்ஷக ரசறத்ரர்.
இஷச்

வசனர

பர்

அதறர

உநற

வரறஷ

ற்நக்

வகரண்டரர்.

றரறல்,

வகரஷடக்கரணல் ரட்ட ண அலுனர் வங்கஶடஷ் கனந்து வகரண்டு வற்நற வதற்ந
வீர்கலக்கு தரறசுகள் ங்கறணரர். ணற தந்க்கரண சரம்தறன் தட்டத்ஷ 4-ம் ஆண்டு ரர்
தரன கறந்ஷ்ன், கபறந்க்கரண ணறதர் சரம்தறன் தட்டத்ஷ நைனர ரண்டு ரற சதறர

ஆகறஶரர் வதற்நக் வகரண்டணர். குல ஶதரட்டிக்கரண சரம்தறன் தட்டத்ஷ றந்ப்தற ற்நம்
ரனற ஆகறஶரர் வதற்நணர்.
றரறற்கரண ற்தரடுகஷப ரர் ன்ந வசனரபர் ஸ்ரீகரந்த் வசய்றந்ந்ரர். றர நைடிறல்
றஷபரட்டுத் துஷந இக்குணர் தரர்த்றதன் ன்நற கூநறணரர்.
ஶதஷநௌர் ரலுகரறல் 35,847 க்கர் தறர் தரறப்நெ 26,639 றசரறகலக்கு இப்நடு ங்க
தரறந்துஷ றசரறகள் கக்கறல் வு ஷக்கப்தடும்
துஷ
ஶதஷநௌரறல் 35 ஆறத்து 847 க்கரறல் தறர்கள் கந்கறரல், 26 ஆறத்து 639 றசரறகலக்கு
இப்நடு ங்க தரறந்துஷ வசய்ப்தட்டுள்பது. அந்ந் றசரறகபறன் ங்கறக்கக்கறல்
இப்நட்டுத்வரஷக வு ஷக்கப்தட உள்பது.
வதரய்த்துப்ஶதரண தந்ஷ
கடந் வசப்டம்தர்–அக்ஶடரதர் ரங்கபறல் வதய் ஶண்டி ஷ றகத்ஷ நைற்நறலும்
ரற்நறறட்டது. அவ்ப்ஶதரது வதய் தந்ஷஷ ம்தற ஶதஷநௌர் ரலுகர றசரறகள்
ரணரரரறரக தந்த்ற, தரசறப்தந, உலந்ம்தந, க்கரச்ஶசரபம், அவுரற ற்நம் ரணற
ஷககஷப றஷத்றந்ந்ணர்.
அக்ஶடரதர் இநறறலும், ம்தர் ரத்றலும் தந்ஷ ன்நரக வதய்து அன்நனம்
கண்ரய்கலக்கு ண்லர் ந்ம், லர்ட்டம் உந்ம் ன்ந றசரறகள் ம்தறணரர்கள். ஶதஷநௌர்
ரலுகரறல் தன இடங்கபறல் வல் றஷப்நெம் டந்றந்ந்து.
ஆணரல் வரடர்ந்து ஷ இல்ஷன. இறல் வல் றசரம் தரறக்கப்தட்டது ட்டுறன்நற,
ரணரரரறநோம் தரறக்கப்தட்டது. கண்ரய்கள் நண்டு ஶதரறண. எட்டுவரத்ரக நட்சற
ரட்டி டுத்து. றஷக்கப்தட்டிந்ந் தறர்கள் கந்கறண.
ரடும் தறர்கஷப தரர்த்து வசய்நறரல் றசரறகள் கண்லர் றட்டணர். சுரர் 450 றல்லி
லட்டர் ன்ந அபறஶனஶ ஷ தறரகறறந்ந்து.
வதந்ம் தரறப்நெ
ஷ வதய்து றடும் ன்ந ம்தறக்ஷகறல் இந்ந் தத்ஷநோம் கடன்ரங்கறநோம் றசரறகள்
றஷத்து ஷத்றந்ந்ணர். கந்கற தறர்கபரல் றஷபச்சல் ட்டுறன்நற, றசரறகபறன்
ரழ்ரரநைம் தரறக்கப்தட்டது.
இணரல் நட்சற றரம் ங்க ஶண்டும் ன்ந றசரறகள் ஶகரரறக்ஷக றடுத்ணர்.
நட்சற றஷன குநறத்து றக அசறன் துஷநகள் ஆய்வு டத்றண. ஶபரண்ஷத்துஷந,
ஶரட்டக்கஷனத்துஷந, ற்நம் ந்ரய்த்துஷநறஷண வகரண்டு கக்வகடுக்கப்தட்டது.
அன் அடிப்தஷடறல் கடந் டிசம்தர் ரம் நட்சற குநறத் அநறக்ஷக அசுக்கு அநப்தப்தட்டது.
ற்ஶதரது

அந்

அநறக்ஷக

குநறத்து

உத்றட்டுள்பரக வரறகறநது.
தரறப்நெ கக்வகடுப்நெ

நைலஷரக

றசரரறத்து

றரம்

ங்க

அசு

இந் கக்வகடுப்தறல் வரறறக்கப்தட்டுள்ப றங்கள் ந்ரந:– இநஷரக 5 ஆறத்து
616 க்கரறல் தறரறடப்தட்ட வல், கந்கற 6 ஆறம் றசரறகள் தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.
ரணரரரறரக 19 ஆறத்து 355 க்கரறல் ரசஷடந்து, 29 ஆறத்து 178 றசரறகள்
தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.

இநஷ

தறர்

784

க்கரறல்

வீரகற,

781

றசரறகள்

தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.
இதுற நேக்கள், வல்லி, றபகரய், கத்றரற ஶதரன்ந தறர்கள் குஷநந் அபவு றனத்றல்
தறரறடப்தட்டிந்ந்து. அறல் றஷபர தறர்கள் 268 க்கர் கக்கறடப்தட்டு, 272 றசரறகள்
றரத்றற்கு குற உஷடர்கபரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பணர்.
க்கந்க்கு வ்பவு?
ஶதஷநௌர் ரலுகர அபறல் ஷ வதரய்த்துப்ஶதரணரல், 26 ஆறத்து 639 றசரறகள்
தரறக்கப்தட்டுள்பணர்.

35

ஆறத்து

847

க்கர்

தரறக்கப்தட்டுள்பது

ன்ந

கக்கறடப்தட்டுள்பது. இதுகுநறத் அநறக்ஷக ரட்ட றர்ரகத்றடம் சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்பது.
ரணரரரற தறர்கலக்கு க்கந்க்கு ந.3 ஆறம், வல்லுக்கு க்கந்க்கு ந.5 ஆறம்,
ஶரட்டக்கஷன தறர்கலக்கு க்கந்க்கு ந.4 ஆறம் வீநைம் இப்நடு ங்கப்தட உள்பது.
அசு உத்வு ந்தும், இந் இப்நடு வரஷக றசரறகபறன் ங்கறக்கக்கறல் வு
ஷக்கப்தடும் ன்ந அறகரரறகள் வரறறத்ணர்.

நட்சற தரறத் தகுறகஷப தரர்ஷறட த்ற றநெர் குல துஷ ந்ஷக
துஷ, கடந் ஆண்டு தந்ஷ வதரய்த்ஷ வரடர்ந்து றகத்ஷ நட்சற ரறனரக அநறறத்து
றசரறகலக்கு இப்நட்டு வரஷக ங்கப்தடும் ன்ந நைல் அஷச்சர் வைனலிர
அநறறத்ரர். இற்கரக த்ற அசறடநைம் றற உற ஶகரரற உள்பரர்.இஷவரட்டி த்ற
றநெர்கள் குலறணர் றகம் ந்ணர். இங்கு இண்டு குலக்கபரக தறரறந்து ஞ்ஷச, றந்ச்சற
ரட்டங்கலக்கு

எந்

குலவும்,

ரட்டங்கலக்கு

எந்

குலவும்

துஷ,

றந்துகர்,

சறகங்ஷக,

வசல்கறன்நணர்.துஷக்கு

இன்ந

ரரநெம்
த்ற

றநெர்

ஆகற
குல

ந்கறன்நணர். கரஷன 9 றபறல் கரபறகரப்தரன் கறரத்றல் வரடங்கப்தட்டுள்ப ‘அம்ர’
றட்டத்ஷ ஆய்வு வசய்கறன்நணர்.அன்தறன் சறகங்ஷக வசல்கறன்நணர். ரஷப (நென்கறஷ)
றந்துகரறல் றசர தகுறகஷப ஆய்வு வசய்து றட்டு, துஷக்கு ந்கறன்நணர். அன்ஷந
றணம் துஷ ரட்டத்றல் நட்சற தரறத் தகுறகஷப ஆய்வு வசய்கறன்நணர்.
சறகங்ஷக ரட்டத்றல் த்ற அசறன் நட்சற றர குலறணர் ஆய்வு தரறப்நெகஷப
றசரறகபறடம் ஶகட்டநறந்ணர்
சறகங்ஷக,
சறகங்ஷக ரட்டத்றல் த்ற அசறன் நட்சற றர குலறணர் ஶற்ந தரர்ஷறட்டு
ஆய்வு டத்றணர். தறன் ணர் நட்சறறணரல் ற் தட்ட தரறப்நெ குநறத்து அர்கள் றசரற கபறடம்
ஶகட்டநறந்ணர்.
த்ற றர குல
றகத்றல் றனவும் நட் சறஷ கக்கறட த்ற அ சறன் அறகரரறகள் வகரண்ட நட்சற
றர குல ற கத்றற்கு ந்துள்பது. 2குலக் கபரக இந் குலக்கள் தறரறந்து றகம்
நைலதும் சுற்நப் தம் வசய்து ற கத்றல் ற்தட்டுள்ப நட்சற றன் தரறப்ஷத ஶரறல்
ஆய்வு வசய்து ந்கறநது.
த்ற ஶபரண் றற்தஷண ஷ சறந றசரறகள் அஷப்தறன் றர்ரக இக்கு ர்
தறஶஸ்சர்ர ஷனஷ றல் ந் குலறணர் சறகங்ஷக ரட்டத்றல் ஶற்ந சுற்நப் தம்
வசய்ணர். இந் குலறல் றரஅகரகரடிர, தரனசுப்தறறன் ற்நம் யன்ணர ஆகறஶரர்
இடம் வதற்நறந்ந்ணர். இர்கலடன் றக அசறன் கூடுல் வச னர் ஸ்ரீர் ற்நம் கரட்சற
கரல்ஷடத்துஷந, கூட் டுநவுத் துஷந, ஊகபர்ச்சறத் துஷந, ஶபரண்ஷத்துஷந உர்
அறகரரறகலம் உடன் ந் ணர்.
ரட்ட ல்ஷனரண நேந் றறல் இந் குலறணஷ ரட்ட கவனக்டர் ரைர ரன், கூடுல்
கவனக்டர் கறண்குரனர ஆகறஶரர்  ஶற்ந அஷத்து ந்ணர். இந் குலறணர் ஆனங்குபம்
ஊரட்சற கரசறஶணந்ல் கறரத்றல் நட்சறரல் தரறக் கப்தட்ட றசரறகபறன் றனங்கஷப
தரர்ஷறட்ட ணர்.
நட்சறரல் வ்பவு தரறப்நெ

அப்ஶதரது இந் குலறணர் றசரறகபறடம் த்ஷண க்கரறல் தறர் வசய்ணர், நட்சறறணரல்
வ்பவு தகுற தரறக்கப்தட்டுள்பது. இந் றசரறகலக்கு ரறன அசறன் றர றற
கறஷடத் துள்பர அந் றற ந் நைஷநறல் ங்கப்தட் டுள் பது ண ஶகட்டநறந் ணர்.
தறன்ணர் றசரறகபறன் ங்கற கக்கு நெத்கத்ஷ ரங்கற அறல் றரறற வு
ஷக்கப்தட்டுள்பர ண தரர்ஷறட்டணர். தறன் ணர் நட்சற றர றட் டத்றல் தரண்டி
ன்ந ற சரற றனத்றல் தண்ஷ குட்ஷட அஷக்கப்தடுஷ ஶரறல் வசன்ந தரர்ஷறட்
டணர். தறன்ணர் சரத்ன் ஶகரட்ஷட றல் உள்ப ஆம்த சுகரர றஷனத்றற்கு வசன்ந
தரர்ஷறட்டணர்.
வரடர்ந்து ல்னல் கறரத்றல் வரடக்க ஶபரண்ஷ கூட்டுநவு கடன் சங்கத்ஷ
தரர்ஷறட்ட குல றணர் அங்கறந்ந் அறகரரற றடம் றசரறகலக்கு ந் நைஷநறல் கடன்
ங் கப் தட்டுள்பது. தறர்கடன், ஷக கடன் வ்பவு ங்கப் தட் டுள்பது ண ஶகட்டநறந்
ணர்.
லணநெல்
ஶலும் அந் கறரத்றல் கரல்ஷட தரரறப்நெ துஷந நனம் அஷக்கதட்டிந்ந் நைகரஷ
தரர்ஷறட்ட குல றணர் நட்சறஷ சர பறக்க கரல்ஷடக்கு ஶஷரண தசும் லணநெல்
ங்க டுக் கப்தட்ட டடிக்ஷககஷப ஶகட்டநறந்ணர். தறன் ணர் ரணற றஷனறல் லண
நெல்ஷன வட்டும் இந்றம் ங்குஷநோம், அந் இந்றம் நனம் வட்டப் தட்ட நெல்ஷன
ரடுகள் சரப் தறடுஷநோம் தரர்ஷறட்ட ணர். இன் தறன்ணர் வசம் தநர் கறரத்றற்கு வசன்ந
நட்சற றர குலறணர் அங்கு ஷடவதற்ந உர் வதந்றரறல் கனந்து வகரண் டணர்.
அத்துடன் அங்கறந்ந் றசரறகபறடம் நட்சறரல் ற்தட்ட தரறப்நெ, குடிலர் ட்டுப்தரடு அஷ
சரற வசய் டுக்க ஶண்டி டடிக் ஷககள் குநறத் றங்கஷப ஶகட்டநறந்ணர். இஷஶதரல்
இந் குலறணர் அஶ கறரத்றல் கபறர் சு உறகுலறணரறடம் குஷநகள் குநறத்து
ஶகட்டநறந்ணர். தறன்ணர் இந் குலறணர் ர ரநெம் ரட்டத்றற்கு நெநப்தட்டு வசன்நணர்.
றகழ்ச்சறறல் ரட்ட ந்ரய் அறகரரற ணதரல், சறகங்ஷக ஶகரட்டரட்சறர் ஷனரபம்,
ஶரண்ஷ இஷ இக்குர் வசல்னத் துஷ, கரல்ஷட தரரரறப்நெ துஷந இஷ இக்குர்
தரனகறந்ஷ்ன், நௌணறன் ஷனர்கள் வசந்றல்ரன், தரஸ்கன், ஆஶரக்கறம் ற் நம்
அறகரரறகன் உடன் வசன் நணர்.
நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட றசரறகலக்கு கூடுல் றரம் ங்க ஶண்டும் த்ற
குலறணரறடம், கரங்கறஸ், றசரறகள் சங்கத்றணர் ந
சறகங்ஷக,
நட்சறரல் தரறக் கப்தட்ட அஷணத்து ற சரறகலக்கும்கூடு னரக றர றற ங்க
ஶண்டும் ன்ந த்ற நட்சற றர குலறணரறடம் கரங்கறஸ் ற்நம் ற சரறகள் சங்கம்
சரர் தறல் ஶகரரறக்ஷக ந வகரடுக் கதட்டது.
அஷணத்து
றசரறகலக்கும்
றரம்
சறகங்ஷக ரட்டத்றற்கு நட்சறஷ தரர்ஷறட ந் த்ற குலறணரறடம் ரட்ட
கரங்கறஸ் ஷனர் ரை த்றணம், நைன்ணரள் ம். ல்.க்கள் ரசரற, அந் கறரற ஆகறஶரர்

ஷனஷறல் கரங்கறஸ் கட்சறறணர் ஶகரரறக்ஷக ந என்ந வகரடுத் ணர். அறல் அர்கள்
கூநறறந்ப்தரது:சறகங்ஷக ரட்டம் ஷஷ ம்தற றசரம் வசய்கறந ரட்டம் ஆகும். இந்ரண்டு தந்
ஷ வதரய்த்து ஶதரணரல் ரட்ட நைலதும் ற சரம் வதரய்த்து ஷ்டம் ற் தட்டுள்பது.
ணஶ ரட் டத்றல் உள்ப அஷணத்து ந் ரய் கறரத்றற்கும் நட்சற றரம் ங்க
ஶண் டும்.
இந் ரட்டத்றல் வதந்ம் தரன்ஷரண றசரம் வல், றபகரய், கடஷன ஆகும்.
தரறக்கப்தட்ட

அஷணத்து

றசரறகலக்கும்

றரம்

கறஷடக்க

சரறரண

நைஷநரண

கபஆய்வு றசரத் துஷந ரல் வசய்து கக்வகடுக்க ஶண்டும். எந் வயக்ஶடந்க்கு
ந.25ஆறம் ஷ நட்சற றரம் ங்கஶண் டும். இவ்ரந அர்கள் அந் நறல்
கூநறறந்ந்ணர்.
றசரறகள் சங்கம்
இதுஶதரன றழ்ரடு ற சரறகள் சங்கத்றன் ரட்ட வசனரபர் ஆறநனம் வகரடுத்
நறல் கூநறநோள்ப ரது:சறகங்ஷக ரட்டத்றல் இந்ரண்டு 2 னட்சம் க்கரறல் வல், றபகரய், கந்ம்நெ, ரஷ,
வன்ஷண,

தறந

ஷககள்,

ண்வய்

றத்துக்

கள்

தறரறடப்தட்டது.

ஶதரற

ஷறன்ஷரலும், றன் ஷடரலும் றனத்டி லர் ட்டம் குஷநந்ரலும் ற சர றகள்
வதரறதும் தரறக்கப் தட்டுள்பணர்.
ணஶ ற்ஶதரது ரறன அசு ங்கற உள்ப ந.5ஆற ம் ஶதரதுரணரக இல்ஷன. கடும்
குடிலர் ட்டுப்தரடும் றனவுகறநது. ணஶ த்ற அசு கூடுல் நட்சற றர  றற ங்க
ஶண்டும். கரறரற, ஷஷக, குண்டரந ஆகற 3றகஷப இஷக்க றற ங்க ஶண்டும்.
ஶசரனரர் றன்றபக்கு, ஆழ் குரய் கறந ற்நம் தம்நெ வசட்டுகள் அஷக்க ரணறம் ங்க
ஶண்டும். இவ்ரந அர் அந் நறல் கூநறற ந்ந்ரர்.
100சவீ இன்றுன்ஸ்
இதுஶதரன றழ்ரடு ற சரறகள் சங்கத்றன் ரறன ஷனர் குஶசகன் ம். ல்.,
ரட்ட ஷனர் கஷனசன் ஆகறஶரர் வகரடுத் நறல் கூநறநோள்ப ரது:இன்ஸ்றுன்ஸ் றட்டத்றல்

தறவு வசய் அஷணத்து ற

சரறகலக்கும்

100

சவீம்

இன்ஸ்றுன்ஸ் ங்க ஶண்டும். ன்வசய் றனத்றற்கு க்கந்க்கு ந.15ஆறநைம், நென்வசய்
றனத்றற்கு ந.10 ஆறநைம் ஶண்டும். றபகரய் தறந்க்கு க்கந்க்கு ந.25ஆறம் ங்க
ஶண் டும். தண்ஷ குட்ஷடகள் வட்ட கூடுல் றற எதுக்கலடு வசய் ஶண்டும். கண்
ரய்கபறல் ஷடக்கு எந் ஆழ்குரய் கறந அஷக்க ஶண்டும். கூட்டுநவு கடன்கஷப த்து
வசய் ஶண்டும் உள்தட தன ஶகரரறக்ஷககள் அந் நறல் இடம் வதற்நறந்ந்து.
இதுஶதரல் ரர்க்சறஸ்ட் கம் நௌணறஸ்ட் கட்சற சரர்தறல் அன் ரட்ட வசனரபர் கந் சரற
வகரடுத் நறல், நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட றசரறகலக்கு கூடுல் றர றற ங்க
ஶண் டும். குடிலர் ட்டுப்தரட்ஷட ஶதரக்க டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். நட்சறறணரல்
ஶஷன ஶடி வபறறடங் கலக்கு வசல்ஷ டுக்க ஶஷனரய்ப்ஷத உந்ரக்க ஶண்டும்

உள்பறட்ட தல் ஶந ஶகரரறக்ஷகள் அந் நறல் இடம் வதற்நறந்ந்ண. இஷ ற அந் தகுற
ற சரறகள் சரர்தறல் நட்சறக்கு கூடுல் றற எதுக்க ஶண்டும். குடிலர் தறச்சறஷண லர்க்க
டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். 100ரட்கள் ஶசற ஊக ஶஷன உநற றட்டத்றல் 200
ரட்கலக்கு ஶஷன ங்க ஶண்டும் ன்நம் ஶகரரறக்ஷக றடுத்ணர்.
சறகங்ஷக ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட றசரறகலக்கு ந.75 ஶகரடி றர
றற கவனக்டர் ரைரரன் கல்
சறகங்ஷக,
சறகங்ஷக ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப் தட்ட றசரறகலக்கு ந.75 ஶகரடி றர
றற ங்கப்தட உள் பது ன்ந கவனக் டர் ரைரரன் வரறறத் ரர்.
நட்சற றரம்
சறகங்ஷக ரட்ட கவனக் டர் ரைரரன் ஶற்ந றந் தர் கலக்கு ஶதட்டி அபறத்ரர். அப்ஶதரது
அர் கூநறர து:சறகங்ஷக ரட்டத்றல் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகபறல் உள்ப றசரற கலக்கு
ங்குற்கரக ற க அசு ந.75 ஶகரடி ங் கறநோள்பது. இந் ரட்டத்றல் வல் ற்நம்
றபகரய் தறர் தரறப்தஷடந்ர்கலக்கு இந் றர வரஷக ங்கப்தடும்.
வற்தறஷ வதரநத்ஷ க்கந்க்கு ந.5ஆறநைம், றப கரய் தறஷ வதரநத்ஷ
க்கந்க்கு ஞ்ஷச தகுறக்கு ந.4 ஆறநைம், நெஞ்ஷச தகுறக்கு ந.3ஆறநைம் ங் கப்தடும். இந்
வரஷக சம் தந்ப்தட்ட றசரறகபறன் ங்கற கக்குகபறல் வு ஷக்கப்தடும். ஶலும்
நட்சற றர றட்டத்றன் கலழ் ரட்டம் நைலதும் 3 ஆற ம் இடங்கபறல் தண்ஷ குட்ஷட
அஷக்கவும் அசு அநற அபறத்துள்பது.
ஆரர் அட்ஷட
ஆரர் அஷடரப அட்ஷட டுக்க றடுப்தட்டு ஶதரணர்கலக்கு லண்டும் டுப்தற்கரக
டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட்டுள்பண. றடுப் தட்டு ஶதரணர்கள் அந்ந் தகுற ரலுகர
அலுனகம் அல்னது கறர றர்ரக அலு னங்கபறல் ங்கப்தடும் ஶசற க்கள் வரஷக தற
ஶடு குடும்த அட்டஷக்கு உரறறண்ப்த தடிங்கஷப வதற்ந நேர்த்ற வசய்து வகரடுக்க
ஶண்டும். அஷ கஷப தறவு வசய்து றடுப்தட்டு ஶதரணர்கலக்கு ஆரர் அஷடரப அட்ஷட
ங் கப்தடும்.
இவ்ரந அர் கூநறணரர்.
தரம்தரற றசரத்துக்கு நைக்கறத்தும் அபறக்க ஶண்டும் அஷச்சர் சுந்ர்ரைன் ஶதச்சு
தக்குடி,
தரம்தரற றசரத் துக்கு நைக்கறத்தும் அபறக்க ஶண்டும் ன்ந கந்த்ங்கறல் அஷச்சர்
சுந் ர்ரைன் ஶதசறணரர்.
கந்த்ங்கு
தக்குடிறல் ஶபரண் துஷந சரர்தறல் தரம்தரற வதரந்ட்கபறன் றப்நெ ற் நம் நைக்கறத்தும்
குநறத் ரட்ட அபறனரண றறப்நெ ர்வு கந்த்ங்கு ஷடவதற் நது. றகழ்ச்சறக்கு கவனக்டர்

ந்குரர் ஷனஷ ரங்கற ணரர். நைதுகுபத்ழர் சட்ட ன்ந உநப்தறணர் நைந்கன், ரட்ட
வசனரபர் ைற.நைணற சரற, கசஷத ஷனர் கலர்த்றகர நைணறசரற, ஶதரக லூர் நௌணறன்
ஷனர் ரக ரன் ஆகறஶரர் நைன்ணறஷன கறத்ணர். ஶபரண் இஷ இக்குணர்
சக்றஶரகன்  ஶற்ந ஶதசறணரர்.
கந்த்ங்ஷக வரடங்கற ஷத்து அஷச்சர் சுந்ர்ர ைன் ஶதசறரது:- ரர நெம்
ரட்டத்றல் 400 கறர ங்கபறல் உர் வதந்றர டத்ப்தடுகறநது. க்கலக் கரக அரது
உஷக்கும் நைல்-அஷச்சர் வைன லிர ரன். வகறக்கல் உவுகபரல் க்கலக்கு ஶதரதத்து
ந்கறநது.

நைன்ஶணரர்கள்

ரழ்ந்துள்பணர்.

ஆணரல்

தரம்தரற
ற்ஶதரது

உவுகஷப
கறரங்க

பறல்

சரப்தறட்டரல்

லண்ட

றசரம்

குஷநந்து

ஆநோ

லடன்

ந்

கறநது.

றசரத்ஷ தரது கரக்க ஶண்டும். றசரற கஷப ஶம்தடுத் ஶண் டும் ன்ந ஶரக்குடன்
நைல்- அஷச்சர் வைனலிர றட் டங்கஷப வசல்தடுத்ற ந் கறநரர்.
உர் னன்
வதரதுக்கள் வீடுகபறல் கரய்கநற ஶரட்டம் அஷக்க ஶண்டும். அன் நனம் கரய் கநற றஷன
குஷந ரய்ப்நெ ற்தடும். நட்சற றர ரக 100 ரள் ஶஷனஷ 150 ரட்கபரகவும்,
கூலிஷ ந.148 ஆகவும் நைல்- அஷச்சர் உர்த்ற உள்பரர். உர் ற்நம் றசரறக பறன்
னன் கந்ற உர் தரது கரப்நெ றட்டம் வசல்தடுத் ப்தட்டுள்பது. ரரநெ ம் ரட்டத்றல்
6 னட் சத்து 99 ஆறத்து 445 ஶதந்க்கு உ ர் அட்ஷடநோம், நைறஶரர், றஷகள்,
ரற்நத்றநணர

பறகலக்கு

ந.41

ஶகரடிஶ

86

னட்சம்

றறநோம்

ங்கப்தட்

டுள்பது.

றசரறகபறன் குந்ஷகள் கல்றக்கரக ந.1 ஶகரடிஶ 3 னட்சம் ங்கப் தட்டுள்பது.
றசரறகள் இநந்ரல் ந.10 ஆறநைம், றதத்றல் இந ந்ரல் ந.1 னட்சநைம் தரது கரப்நெ றட்டம்
நனம் ங் கப்தடும். றசரறகஷப கரக் கும் அசரக அ.ற.நை.க. ஷன ஷறனரண அசு
றகழ்கறநது. றசரறகள் குநரணறங் கள் தறரறட ஶண்டும்.
இவ்ரந அர் ஶதசற ணரர். றகழ்ச்சறறல் துஷ ஆரய்ச்சற றஷன நைல்ர் தரநற, கடஶனர
உர் ஆரய்ச்சற றஷன ஷனர் கஶஷ்ரைர, ஶரட்டக் கஷன துஷ இக்குணர்
இபங்ஶகரன், துஷ இக் குணர் ரைஶகரதரல் உள்தட தனர் கனந்து வகரண்டணர். தக்குடி
ஶபரண்ஷ உற இக்குணர் கண்ஷர ன்நற கூநறணரர்.
நட்சற தரறப்ஷத றப்தறட்டு தரறப்தஷடந் றசரறகள் அஷணந்க்கும் றரம் ங்க
ஶகரரறக்ஷக
றந்துகர்,
நட்சற தரறப்ஷத றப் தறட்டு தரறப்தஷடந் அஷணத்து றசரறகலக் கும் றரம் ங்க
ஶண்டும் ண றசரற கள் கவனக்டரற டம் ஶகரரறக்ஷக ந வகரடுத் துள்பணர்.
அநறறப்நெ
நைல்-அஷச்சர் வை னலிர வசன்ஷணஷ ற தறந ரட்டங்கஷப நட்சற தரறப்தஷட
அஷடந் ரட் டங்கபரக அநறறத்து அந் ரட்டங்கபறல் நட்சற தரறப்ஷத கக்கறட்டு
அசு அநறக்ஷக அநப்தற ஷக்குரந ரட்ட றர்ரகத்றற்கு உத் றட்டரர்.

ஶலும்

றற

அஷச்சர்

ஏ.தன்ணலர்

வசல்ம்

ஷனஷறல்

அஷச்சர்கள்

உர்ட்ட

குலறஷணஅநப்தற ஷத்து நட்சற தரறப்நெதற் நற றதங்கஷப ஶசகரறத்து அநறக்ஷக ந்ரந
ஶகட்டுக் வகரண்டரர். இந் அநறக்ஷக றன் அடிப்தஷடறல் நட்சற தரறப்தறன் அபறஷண
வதரந்த்து றசரறகலக்கு றர உற ங்கவும், உற வரஷகறஷண அர் கபது
ங்கற கக்கறல்ஶடி ரக வு ஷக்கவும் உத் றடப்தட்டது. றந்துகர் ரட்டத்றற்கு
நட்சறறர  உற ங்க ந.59ஶகரடி றற எதுக்கலடு வசய்ப் தட்டு உள்பது.
தரரநைகம்
ஆணரல் தன கறரங்கபறல் தறர்ஶசம் தற்நற றப்நடுற்கு அறகரரறகள் ரந்ம் ரல்
தரரநைகரகஶ இந்ந்து றட்டணர் ன்ந தனரக நெகரர் லந்துள்பது. சரத்ழர் நௌணறணறல்
உள்ப கண்ரய் றுங்குடி, அந்ப்நெக்ஶகரட்ஷட நௌணறணறல் உள்ப ஆத்றப்தட்டி, ரறக்குடி,
றந்துகர் நௌணறணறல் உள்ப வதரற ஶதரலி ஆகற கறரத்ஷ ஶசர்ந் றசரறகள் ஶற்ந
கவனக்டர் அலுனகம் ந்து கவனக்டரறடம் ஶகரரறக்ஷக ந வகரடுத்ணர்.
றப்நடு
அறல் ங்கள் கறரங்கலக்கு ந்ரய் அலுனர்கஶபர, ஶரட்டக்கஷன ற்நம் றசர
அலுனர்கஶபர ந்து தறர் ஶசத்ஷ றப்தறட றல்ஷன ன்நம் இஷ தரசணத்றன் நனம்
க்கரஶசரபம் சரகுதடி வசய் ங்கலக்கு தரறப்நெ ற்தட்டுள்பது ன்நம்,உடண டிரக ங்கள்
தகுற தரறப் தறஷண றப்நட்டு நட்சற றரம் ங்க ஶண்டும் ன்ந ஶகரரற உள்பணர்.
நக் கஷப வதற்நக் வகரண்ட கவனக் டர் யரறயன் இது தற்நற உரற ட டிக்ஷக டுப்தரக
உநற அபறத்ரர். இந் றஷன றல் த்ற அசறன் றநெர் குல ரஷப றந்துகர் ரட்டத்
றல் நட்சற தரறப்நெ அஷடந் தகுறகஷப தரர்ஷறட ந் கறநது.
நட்சற தரறப்ஷத றப்தறட்டு தரறப்தஷடந் றசரறகள் அஷணந்க்கும் றரம் ங்க
ஶகரரறக்ஷக
றந்துகர்,
நட்சற தரறப்ஷத றப் தறட்டு தரறப்தஷடந் அஷணத்து றசரறகலக் கும் றரம் ங்க
ஶண்டும் ண றசரற கள் கவனக்டரற டம் ஶகரரறக்ஷக ந வகரடுத் துள்பணர்.
அநறறப்நெ
நைல்-அஷச்சர் வை னலிர வசன்ஷணஷ ற தறந ரட்டங்கஷப நட்சற தரறப்தஷட
அஷடந் ரட் டங்கபரக அநறறத்து அந் ரட்டங்கபறல் நட்சற தரறப்ஷத கக்கறட்டு
அசு அநறக்ஷக அநப்தற ஷக்குரந ரட்ட றர்ரகத்றற்கு உத் றட்டரர்.
ஶலும்

றற

அஷச்சர்

ஏ.தன்ணலர்

வசல்ம்

ஷனஷறல்

அஷச்சர்கள்

உர்ட்ட

குலறஷணஅநப்தற ஷத்து நட்சற தரறப்நெதற் நற றதங்கஷப ஶசகரறத்து அநறக்ஷக ந்ரந
ஶகட்டுக் வகரண்டரர். இந் அநறக்ஷக றன் அடிப்தஷடறல் நட்சற தரறப்தறன் அபறஷண
வதரந்த்து றசரறகலக்கு றர உற ங்கவும், உற வரஷகறஷண அர் கபது
ங்கற கக்கறல்ஶடி ரக வு ஷக்கவும் உத் றடப்தட்டது. றந்துகர் ரட்டத்றற்கு
நட்சறறர  உற ங்க ந.59ஶகரடி றற எதுக்கலடு வசய்ப் தட்டு உள்பது.
தரரநைகம்

ஆணரல் தன கறரங்கபறல் தறர்ஶசம் தற்நற றப்நடுற்கு அறகரரறகள் ரந்ம் ரல்
தரரநைகரகஶ இந்ந்து றட்டணர் ன்ந தனரக நெகரர் லந்துள்பது. சரத்ழர் நௌணறணறல்
உள்ப கண்ரய் றுங்குடி, அந்ப்நெக்ஶகரட்ஷட நௌணறணறல் உள்ப ஆத்றப்தட்டி, ரறக்குடி,
றந்துகர் நௌணறணறல் உள்ப வதரற ஶதரலி ஆகற கறரத்ஷ ஶசர்ந் றசரறகள் ஶற்ந
கவனக்டர் அலுனகம் ந்து கவனக்டரறடம் ஶகரரறக்ஷக ந வகரடுத்ணர்.
றப்நடு
அறல் ங்கள் கறரங்கலக்கு ந்ரய் அலுனர்கஶபர, ஶரட்டக்கஷன ற்நம் றசர
அலுனர்கஶபர ந்து தறர் ஶசத்ஷ றப்தறட றல்ஷன ன்நம் இஷ தரசணத்றன் நனம்
க்கரஶசரபம் சரகுதடி வசய் ங்கலக்கு தரறப்நெ ற்தட்டுள்பது ன்நம்,உடண டிரக ங்கள்
தகுற தரறப் தறஷண றப்நட்டு நட்சற றரம் ங்க ஶண்டும் ன்ந ஶகரரற உள்பணர்.
நக் கஷப வதற்நக் வகரண்ட கவனக் டர் யரறயன் இது தற்நற உரற ட டிக்ஷக டுப்தரக
உநற அபறத்ரர். இந் றஷன றல் த்ற அசறன் றநெர் குல ரஷப றந்துகர் ரட்டத்
றல் நட்சற தரறப்நெ அஷடந் தகுறகஷப தரர்ஷறட ந் கறநது.
2 னட்சம் ஶதந்க்கு நட்சற றரத்வரஷக கவனக்டர் ஆறஷ்குரர் கல்
ழத்துக்குடி,
ழத்துக்குடி ரட்டத்றல் 2 னட்சம் ஶதந்க்கு நட்சற றரத்வரஷக ங்கப்தட உள்பது
ன்ந கவனக்டர் ஆறஷ்குரர் வரறறத்ரர்.
றசரறகள் கூட்டம்
ழத்துக்குடி ரட்ட றசரறகள் சறநப்நெ குஷநலர்க்கும் ரள் கூட்டம் ஶற்ந கரஷன டந்து.
கூட்டத்துக்கு கவனக் டர் ஆறஷ்குரர் ஷனஷ ரங்கறணரர். கூட்டத்றல் நட்சற றரத்
வரஷகஷ ங்குது, லணச் ஶசரபம் ரணற றஷனறல் தறரறடும் றட்டம் குநறத்து
றரறக்கப்தட்டது.
கூட்டத்றல் டந் றரம் ந்ரந:ரஶைந்றன்:

தரசணப்தகுறநோம்

தரறக்கப்தட்டு

உள்பது.

அஷணநோம்

கந்த்றல்

வகரள்ப

ஶண்டும்.
அய்லுசரற: தறர் கரப்நடு றட்டத்றல் உள்பர்கலக்கு ற்கணஶ ங்கற கக்கு உள்பது.
அர்கள் அஶ ங்கற கக்கறல் றரத்வரஷகஷ வசலுத் ஶண்டும். சறன இடங்கபறல்
றசர றனங்கள் தறபரட்டுகபரக ரற்நப்தட்டு உள்பண. றரம் வதநம் றசரறகபறன்
தட்டிஷன வபறறட ஶண்டும்.
றசரற: றசரம் வசய்ர்கலக்கு ட்டுஶ றரத் வரஷக ங்கப்தட ஶண்டும்.
கவனக்டர்: நைலில் தறச்சறஷண இல்னர தகுறகலக்கு றஷந்து ங்கப்தடும். வரடர்ந்து சறன
தறச்சறஷணகள் இந்க்கும் இடங்கபறல் ஆய்வு வசய்து ங்கப்தடும்.
தட்டில்
றசரற:

றரம்

வதநம்

அலுனகத்றல் எட்ட ஶண்டும்.

றசரறகபறன்

தட்டிஷன

கறர

றர்ரக

அலுனர்

கவனக்டர்: தட்டில் கறர றர்ரக அலுனர் அலுனகம், தஞ்சரத்து அலுனகம், ரலுகர
அலுனகம்,

கவனக்டர்

அலுனகத்றலும்

ஷக்கப்தடும்.

ஶக.தற.வதந்ரள்: லணப்தறர்கள் ண்லர் சற உள்ப இடங்கபறல்ரன் தறரறட நைடிநோம். அன்
நனம் ற்தடும் தன்கள் குநறத்து றசரறகலக்கு வரறப்தடுத் ஶண்டும். லணப்தறர்கள்
ஶரரல் தரறக்கப்தட்டரல் ன்ஶடரசல்தரன் ந்ந்து வபறக்க ஶண்டும் ன்ந கூநப்தட்டு
உள்பது. இந் ந்ந்து அசரல் ஷட வசய்ப்தட்ட ந்ந்து. அஷண அசு ஊக்கப்தடுத்துது
சரறரணது அல்ன. நட்சற றரரக வதரற வரஷக கறஷடத்து உள்பது. இநஷ சரகுதடி
வசய்து தரறக்கப்தட்ட றசரறகள் வதஷ தறவு வசய் நைடிரது ன்ந கூநகறநரர்கள்.
இஷண சரற வசய் ஶண்டும். றரம் வதநதர்கள் தட்டில் வபறறடப்தட்ட எந் ர
கரனத்துக்கு தறநகுரன் தத்ஷ ங்கறணரல் சறநப்தரக அஷநோம். வரடக்க ஶபரண்ஷ
கூட்டுநவு ங்கறறல் நெற கக்கு வரடங்கறணரல் தரஸ் நெத்கம் இல்ஷன ன்ந கூநகறநரர்கள்.
ங்கற கக்கு
கவனக்டர்: ற்கணஶ ங்கற கக்கு இந்ந்ரல் அர்கள் நெற ங்கற கக்கு வரடங்க ஶஷ
இல்ஷன. தரஸ் நெத்கம் றஷறல் ங்க டடிக்ஷக டுக்கப்தடும். இநஷ சரகுடி வசய்து
தரறக்கப்தட்டு இந்ந்ரலும் அர்கலக்கும் றரத் வரஷக ங்கப்தடும். ஶலும் நட்சற
றரம் குநறத்து ஆய்வு வசய் த்ற குல ந்கறநது. இர்கள் கல ஈரல், ஶனஈரல்,
ப்ஶதரதும் வன்நரன் ஆகற தகுறகபறல் ஆய்வு வசய் உள்பணர்.
இவ்ரந கவனக்டர் ஆறஷ்குரர் கூநறணரர்.
றரத் வரஷக
வரடர்ந்து அர் றந்தர்கபறடம் கூநம் ஶதரது, ழத்துக்குடி ரட்டத்றல் நட்சறரல்
தரறக்கப்தட்ட தகுறகலக்கு நைல்-அஷச்சர் ந.103 ஶகரடிஶ 91 னட்சம் றரத் வரஷக
ங்கற உத்றட்டு உள்பரர்.
இன் நனம் 1 னட்சத்து 95 ஆறம் றசரறகள் தன்வதநரர்கள். இந் வரஷக இன்நம் 2
அல்னது 3 ரங்கபறல் ங்கப்தடும். நட்சற கரனத்றல் கரல்ஷட லணங்கள் தற்நரக்குஷந
ற்தடும். இஷண சரபறக்க ழத்துக்குடி ரட்டத்றல் 800 க்கரறல் லண ஶசரபம் தறரறட
அநறக்கப்தட்டு உள்பது. இற்கரக 50 சவீம் ரணறம் ங்கப்தடுகறநது ன்நரர்.
குரற ரட்ட குபங்கபறல் றசரறகள் ல் டுக்க அநறக்க ஶண்டும் ரர்க்சறஸ்ட்
கம்நௌணறஸ்டு கட்சற ஶகரரறக்ஷக
கன்ணறரகுரற
குரற ரட்ட ரர்க்சறஸ்ட் கம்நௌணறஸ்டு கட்சறறன் வசனரபர் ன்.நைந்ஶகசன் வபறறட்டுள்ப
அநறக்ஷகறல் கூநறறந்ப்தரது:–
குரற ரட்டத்றல் தரம்தரறம் றக்க ஆறக்கக்கரண குபங்கள் வதரதுப்தறத்துஷநக்கு
வசரந்ரக உள்பண. கடந் கரனங்கபறல் றசரறகள் குபங்கஷப ங்கள் ரழ்ரரத்றன்
நைக்கற தங்கரக கந்றணர். க்கள் குபறக்கவும், ஆடு, ரடுகஷப குபறப்தரட்டவும் தன்தடுத்றணர்.
ஶலும் குபங்கபறன் தரதுகரப்ஷத றசரறகள் ங்கள் வதரநப்தறல் ஷத்றந்ந்ணர். இணரல்

ங்கள் றஷபறனங்கலக்கு ண்டஷன டுத்துச்வசல்லும் தக்கம் இந்ந்து. இணரல் குபங்கள்
ஆக்கறறப்தரபர்கபறன் தறடிறல் இந்ந்து தரதுகரக்கப்தட்டது.
ற்ஶதரது கறரங்கபறல் றசரம் இல்னரஷரலும், க்கள் குபறப்தற்கு ஶதரகரஷரலும்
தரரறப்தறன்நற குபங்கள் கரரல் ஶதரய்றட்டது. றசரறகள் ண்டல் டுக்கக்கூடரது ண
கணற பத்துஷந உத்றட்டரலும் குபங்கள் ண் றம்தற ண்லர் ஶங்க நைடிர றஷனறல்
உள்பது. இணரல் ஷலரறல் நன்நறல் 2 தகுற கடலுக்குள் வீரக வசன்ந றடுகறநது. ணஶ,
றக அசும், ரட்ட றர்ரகநைம் றரதர ஶரக்கறல்னரல் றசரறகள் ங்கள் வசரந்
ஶஷக்கரக ண் டுப்தஷ அநறத்து குபங்கஷப ஆப்தடுத் ஶண்டும். ஶதச்சறப்தரஷந
அஷஷ ழர்ரரற அசு ல் குஶடரன் அஷத்து குரற ரட்ட க்கலக்கு கட்டுரண
தறகலக்கு ஶஷரண ஷன றரரண றஷனறல் கறஷடக்கச் வசய் ரட்ட
றர்ரகத்ஷ ஶகட்டுக்வகரள்கறஶநரம்.
இவ்ரந அறல் கூநப்தட்டுள்பது.
குரற ரட்டத்றல் தனரக ஷ குந்ந்ங்ஶகரட்டில் 68 ற.லட்டர் தறவு
கன்ணறரகுரற
குரற ரட்டத்றல் ஶற்ந தனரக ஷ வதய்து. குந்ந்ங்ஶகரட்டில் 68 ற.லட்டர் ஷ
தறரகற இந்ந்து.
றன்ணல் ரக்கற 2 ஶதர் தலி
குரற ரட்டத்றல் ஶற்ந நைன்றணம் தனரக ஷ வதய்து. க்கஷன அந்ஶக உள்ப
கரடுவட்டி தகுறறல் ஊரட்சற என்நற அலுனக நெற கட்டிடத்றல் ரறங் ஶஷன டந்து.
அப்ஶதரது றன்ணல் ரக்கறறல் நேப்தரண்டி அந்ஶக உள்ப கடுக்கஷஷ ஶசர்ந் குரதறள்ஷப
(து 36), குனஶசகநெத்ஷ ஶசர்ந் சங்கர் (20) ஆகறஶரர் தரறரதரக இநந்ணர்.
குந்ந்ங்ஶகரட்டில் 68 ற.லட்டர்
குரற ரட்டத்றல் அறகதட்சரக குந்ந்ங்ஶகரட்டில் 68.4 ற.லட்டர் ஷ தறரகற உள்பது.
ரட்டத்றல் தறநதகுறகபறல் தறரகற உள்ப ஷறன் அபவு ற.லட்டரறல் ந்ரந :–
அஷடரஷட 67, ரம்தத்துஷநரந 64, ஆஷணகறடங்கு 62, வகரட்டரம் 61.8, நேப்தரண்டி
50.8, றற்தப்நெ 50, ஶகரறப்ஶதரர்றஷப 50, ரகர்ஶகரறல் 48.2, றந்ட்டரர் 37, றனரடி 36.2,
கன்ணறரர் 32.7, இறல் 27.4, சுந்ஶபரடு 23, ஆல்ரய்வரற 20.2, குபச்சல் 18.6, நெத்ன்
அஷ 15.8, வதந்ஞ்சரற 15.6, ஶதச்சறப்தரஷந 12.4, சறற்நரந–2 8.2, தரனஶரர் 8,
நைள்பங்கறணறஷப 6, சறற்நரந–1 6.4 ண தறரகற உள்பது.

ங்ஶக றசரற
நைன்நைஷநரக றசரறகபறன் ண்றக்ஷக கறசரகக் குஷநந்துள்பது. 2001ம் ஆண்டுடன்
எப்தறடுஷகறல் நக்குஷந 1 ஶகரடி ஶதர் றசரத்ஷ ஷகறட்டுள்பணர். த்ற அசு
வபறறட்டுள்ப நெள்பற றம் இது. ஆரம் ந்ம் வரறனரக இந்ந் றசரம் ரநறறட்டது.
த்ஷண இடர்தரடுகள் உண்ஶடர அத்ஷணநோ¢ இறல் இந்க்கறநது. ஷ வதய்ரலும்
தறச்ஷண, வதய்ர றட்டரலும் தறச்ஷண, கரற்நடித்ரலு¢ தறச்ஷண, அடிக்கரறட்டரலும்
தறச்ஷண ண தன இஷடநௌநகள். இத்ஷணநோம் ரண்டி னரதம் தரர்ப்தது கஷ்டரண கரரறம்.
அணரல்ரன் றசரறகள் தனர் றனங்கஷப றற்நறட்டு றசரத்துக்கு நைலக்குப்ஶதரட்டு
ந்கறன்நணர்.
கடந் 50 ஆண்டுகபரகஶ இந் றஷனஷரன். ஆணரல் க்கள்வரஷக வதந்க்கம் அறகரக
இந்ந்ரல், றசரத்ஷ ஷகறடுஶரர் ண்றக்ஷக வபறறல் வரறரல் இந்ந்து.
இப்ஶதரது .வர. வதந்க்கம் குஷநந்றந்ப்தரல் நைன்நைஷநரக றசரறகள் ண்றக்ஷக
வதரறதும்

குஷநந்றந்க்கறநது.

றசரறகபறன் ண்றக்ஷக 11.90 ஶகரடிரக உள்பது. வரறனரபர்கள் ண்றக்ஷகறல்
றசரறக்கு இண்டரது இடம். 2001ம் ஆண்டுடன் எப்தறட்டரல் 7 சவீம் குஷநந்துள்பது.
அஶ ஶம் றசர வரறனரபர்கபறன் ண்றக்ஷக 26.5 சவீத்றல் இந்ந்து 30 சவீரக
உர்ந்துள்பது. அரது 14 ஶகரடிஶ 40 னட்சம் ஶதர். வசரந் றசரம் வசய்ர்கள் றனத்ஷ
றற்நறட்டு, றசரக் கூலிகபரக ரநறரல் இந் றஷனஷ. றசரறகள் ற்நம் றசரக்
கூலிகள் ஶசர்த்து வரத்ம் 26.30 ஶகரடிப் ஶதர் இன்ணநைம் ண்ஷநோம் ஷஷநோம்
ம்தறத்ரன்

தறஷப்நெ

டத்ற

ந்கறநரர்கள்.

எந் தக்கம் றசர றனம் குஷநந்து வகரண்ஶட ஶதரகறநது. கரம் ஞ்ஷசநோம் நெஞ்ஷசநோம்
வீட்டடி ஷணகபரக ரநகறன்நண. இன்வணரந் நெநம் கூலிகபறன் ண்றக்ஷக அறகரறத்து
ந்கறநது. ஶஷன ரய்ப்நெ குஷநந்து வரறனரபர்கள் ண்றக்ஷக அறகரறக்கும் ஶதரது,
ந்ரணம் குஷநநோம். ற்கணஶ றசர கூலித் வரறனரபர்கள் ஶந வரறலுக்கு ஶதரது
அறகரக உள்பது. இந் ஶகம் இன்நம் கூடும். அப்ஶதரது ¤னத்றலும் கபத்து ஶட்டிலும்

இந்றங்கஷப ட்டுஶ கர நைடிநோம். க்கள் வரஷக குஷநந் ரடுகலக்கு ஶண்டுரணரல்
அது ன்நரக இந்க்கனரம். இந்றரவுக்கு இந்க்கரது.
கரறரற ரரறம் குநறத்து 2 ரபறல் அநறறப்நெ
நெதுவடல்லி : கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம் அஷக்கும் ஶற குநறத்து ந்ம் 10ம் ஶறக்குள்
த்ற

அசு

வரறறக்க

ஶண்டும்

ன்ந

உச்ச

லறன்நம்

உத்றட்டுள்பது.

உச்ச லறன்நத்றன் உத்வுப்தடி, கரறரற டுர்ன்ந இநற லர்ப்நெ கடந் தறப்ரற 19ம் ஶற
அசறறல் வபறறடப்தட்டது. இஷத் வரடர்ந்து, கரறரற டுர்ன்ந இநறத் லர்ப் தறல்
கூநப்தட்டுள்பதடி, உடணடிரக ஆஷம் ற்நம் குலஷ அஷக்க த்ற அசுக்கு
உத்றட ஶண்டும் ன்ந லிநோநத்ற, றக அசு சரர்தறல் உச்சலறன்நத்றல் எந் ந
ரக்கல்

வசய்ப்தட்டது.

இது வரடர்தரக, த்ற அசு ற்நம் கர்ரடகர, ஶகபர, நெதுச்ஶசரற ரறன அசுகபறடம்
றபக்கம் ஶகட்டு ஶரட்டீஸ் அநப்த உச்சலறன்நம் தறப்ரற 22ம் ஶற உத்றட்டது.
இந்றஷனறல், த்ற அசு ரக்கல் வசய்றந்ந் தறல் நறல், கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம்
அஷக்கும் தற வரடங்கற றட்டரகவும், கர்ரடகர ஶர்ல் கரரக ற்கரலிகரக றநத்ற
ஷக்கப்தட்டிந்ப்தரகவும் வரறறக்கப்தட்டது. இஷ டுத்து, இவ்க்கு லறதறகள் ஆர்.ம்.
ஶனரர, ஸ்..தரப்ஶட ஆகறஶரர் அடங்கற வதஞ்ச் நைன்தரக ஶற்ந றசரஷக்கு ந்து.
றக அசு சரர்தறல் ஆைரண நத் க்கலல் சற.ஸ்.ஷத்றரன், ‘ைழன் ரத்றல் தறர்
சரகுதடி

வரடங்க

உள்ப

றஷனறல்

அற்கு

நைன்நெ

இந்

2

ஆஷங்கஷபநோம்

அஷத்ரல்ரன் கரறரற லஷ தகறர்ந்து வகரள்ப துரக அஷநோம். ணஶ, உடணடிரக
அற்ஷந

அஷக்க

த்ற

அசுக்கு

உத்றட

ஶண்டும்’

ன்ந

ரரடிணரர்.

இஷடுத்து, கரறரற ஶனரண்ஷ ரரறம், எலங்குநைஷந குல அஷக்கும் ஶற குநறத்து ந்ம்
10ம் ஶறக்குள் வரறறக்குரந த்ற அசுக்கு உத்றட்ட லறதறகள், றசரஷஷ 10ம்
ஶறக்கு ள்பற ஷத்ணர்.
வடல்டர ற்நம் வன் ரட்டங்கபறல் த்ற குல றநறநப்தரண ஆய்வு
துஷ: தந்ஷ வதரய்த்ரல் றகத்றல் றசரம் கடுஷரக தரறக்கப்தட்டுள்பது.
றக அசு வசன்ஷண றர்த்து 31 ரட்டங்கஷபநோம் நட்சற தகுறரக அநறறத்து.
நட்சறஷ சரபறக்க ஸீ20 ஆறம் ஶகரடி றற ங்கும்தடி த்ற அசறடம் றக அசு
ஶகரரறது. றகத்றல் நட்சற தரறப்ஷத ஆய்வு வசய் த்ற அசு உர் அறகரரறகள் 10 ஶதர்
வகரண்ட

குலஷ

ஶற்ந

அநப்தறது.

இக்குல

2

தறரறரக

வடல்டர

ற்நம்

வன்

ரட்டங்கபறல் ஆய்வு வசய்கறன்நணர். துஷ, சறகங்ஷக, ரரநெம், ழத்துக்குடி, றந்துகர்
ரட்டங்கபறல் ஆய்வு வசய் ந் குலவுக்கு ஶபரண்துஷந றர்ரக இக்குணர் தஶஸ்
சர்ர ஷனஷ ரங்கறணரர். இறல் த்ற ஊக பர்ச்சறத்துஷந இக்குணர் றரஅ கரக்கரடிர,
த்ற

குடிலர்

டிகரல்

அஷச்சக

துஷ

ஆஶனரசகர்

தரனசுப்றன்,

த்ற

ஶபரண்துஷந உற ஆஷர் கண்ர ற்நம் உவு ங்கல் துஷந உநப்தறணர் வசனர்
ரஷக்கண்ன் ஆகற 5 ஶதர் இடம்வதற்நள்பணர். இக்குல நைல் கட்டரக ஶற்ந
துஷறல் ஷஷக ஆற்ஷந தரர்ஷறட்டது. தறன்ணர் எத்க்கஷட, கரபறகரப்தரன் வசன்ந
றக அசறன் அம்ர றட்ட வசல்தரடுகஷப ஆய்வு வசய்ணர். உடன் துஷ கவனக்டர்
அன்சுல்றஸ்ர

உட்தட

தல்ஶந

துஷந

அறகரரறகள்

இந்ந்ணர்.

சறகங்ஷக: சறகங்ஷக ரட்டம் ந் குலறணர் கரசறஶணந்ல், ஆனங்குபத்றல் தண்ஷ
குட்ஷட, சரத்சன்ஶகரட்ஷட, வசம்தநர், கபறர் சுஉற குலக்கள் கூட்டத்றல் தங்ஶகற்ந
றசரறகபறடம் குஷநகஷப ஶகட்டநறந்ணர். கவனக்டர் ரைரரன், கூடுல் கவனக்டர்
கறண்குரனர உடணறந்ந்ணர்.ரரநெம்: ரரநெம் ரட்டம் ஆர்.ஸ்.ங்கனம் அந்ஶக
தன

கறரங்கபறல்

நண்டு

கறடந்

றசர

றனங்கள்,

ஶசஷடந்

தறர்கஷப

தரர்ஷறட்டணர். உடன் ரரநெம் கவனக்டர் ந்குரர் இந்ந்ரர். ஶற்கண்ட இடங்கபறல்
த்றக்குல சந்றத் வதந்ம்தரனரண றசரறகள் தறர்க் கடன் ங்கற தன ந்டங்கள் ஆகற
றட்டரகவும், கடும் குடிலர் ட்டுப்தரடு, றஷனரசற உர்ரல் றப்தரல் க்கந்க்கு ஸீ20
ஆறத்றற்கும்

குஷநரல்

றரம்

ங்க

ஶண்டும்.

றசரறகபறன்

குஷநகஷப

அறகரரறகள் கண்டுவகரள்றல்ஷன ன்நம் ஶகட்டு வகரண்டணர். குடும்த நஷஷ ஶதரக்க
கறஷடத் ஶஷனக்கு வசல்ன ஶண்டி கட்டரம் ற்தட்டுள்பது ன்ந றசரறகள் தனந்ம்
கண்லர்ல்க வரறறத்ணர்.வடல்டர ரட்டங்கள்: வடல்டர ரட்டங்கலக்கு வசன்ந எந்
குல றந்ச்சறறல் கப ஆய்ஷ துக்கறது. இற்கு த்ற அசறன் றசரம், றட்டறடுல் துஷந
துஷ ஆஶனரசகர் றஷ் சவுத்ரற ஷனஷ ரங்கறணரர். இறல் நெஷகறஷன பர்ச்சற ரரற
இக்குணர்(வதர)

ஶணரகன்,

றறத்துஷந

உள்பறட்ஶடரர்

துஷ

இக்குணர்(வசனறணம்)

இடம்

ஸ்ரீகரந்த்

வதற்நள்பணர்.

வடல்டர ரட்டங்கபறல் இக்குலறணர் ஶற்ந நைல் ரள் ஆய்வு தறஷ துக்கறணர். றந்ச்சற
அடுத்

தஷணக்குநறச்சறறல்

கலநைல்ஷனக்குடி

வசன்ந

டந்

குலறணர்,

உர்

வதந்றரறல்

அங்கு

தறரறடப்தட்டு

தங்ஶகற்நணர்.
கரய்ந்து

தறன்ணர்,

கந்கறப்ஶதரண

ரஷப்தறர்கஷப தரர்ஷறட்டணர். அன்தறன் ஶங்கூரறல் றசரறகபறடம் குஷநகஷப
ஶகட்டநறந்ணர். ஶலும் தல்ஶந அசறல் கட்சறகபறன் தறநைகர்கள், றசர அஷப்நெகபறன்
தறறறறகலம்

தங்ஶகற்நணர்.ஞ்ஷச:

வரன்ஷணம்தட்டிறல்

தசுந்லண

ஞ்ஷச
நெல்

ரட்டத்றல்

சரகுதடிஷ

ல்னம்

தரர்ஷறட்ட

அடுத்
குலறணர்,

நெதுகல்றரன்ஶதட்ஷட, சறத்றக்குடி ற்நம் கள்பப்வதம்நேர் ரறஷ தரர்ஷறட்டணர்.

றந்ரநர்: றந்ரநர் ரட்டத்றல் டுவூர் அக்யரத்றல் ஶடி வல் வகரள்நைல்
றஷனத்றற்கு வசன்ந றசரறகஷப சந்றத்ணர். தறன்ணர் ன்ணரர்குடி, நைத்துப்ஶதட்ஷட
றரக தரண்டி கறரத்றற்கு வசன்நணர். கள்பறக்குடி, கலதரண்டி, சறங்கபரந்ற, தரற
உள்பறட்ட இடங்கபறல் றசரறகள் றம் 2 ற நைல் கரத்றந்ந்ணர். ஆணரல், த்ற
குலறணர் இவு 7.30க்கு ஶல் வசன்நணர். ரறசு றனங்கள், நண்ட குபங்கள், தட்டுப்ஶதரண
வன்ஷண ங்கள் ஶதரன்நற்ஷந அறகரரறகள் நைலஷரக தரர்ஷறடறல்ஷன ண
றசரறகள் குற்நம் சரட்டிணர்.
நைட்ஷட றஷன 262 கரசுகபரக றர்ம்
ரக்கல் : ரக்கல் ண்டனத்றல் ஶற்ந நைட்ஷட றஷனறல் 2 கரசுகள் உர்த்ப்தட்டு எந்
நைட்ஷடறன் தண் ஷ வகரள்நைல் றஷன 262 கரசுகபரக றர்ம் வசய்ப்தட்டது. கடந் 4
ரட்கபறல் நைட்ஷட றஷன 50 கரசு ஷ குஷநக்கப்தட்டது. ற்ஶதரது, தறந ண்டனங்கபறல்
நைட்ஷட றஷன உர்ந்துள்பரல், இணற ரக்கல் ண்டனத்றல் நைட்ஷட றஷனஷ குஷந
ப்தறல்ஷன ன்தஷ உர்த்தும் ஷகறல் 2 கரசு உர்த்ப்தட்டுள்பரக ஶசற நைட்ஷட
எந்ங்கறஷப்நெ

குல

வரறறத்துள்பது.

எந் கறஶனர நைட்ஷடக்ஶகரற ந.55 ஆகவும், எந் கறஶனர கநறக்ஶகரற ந.63 ஆகவும் றஷன
றர்ம் வசய்ப்தட்டது. நைட்ஷட றஷன றதம்(ஷதசரறல்) ந்ரந: வதங்கலர், 260,
ஷறுர், 255, ரதரத், 215, நைம்ஷத, 252, றைரடர, 217, வகரல்கத்ர, 267, தர்ரனர, 224,
வடல்லி, 235 கரசுகள்.
ஶங்கரய் ண்வய் றஷன றகம், ஶகபரறல் சரறவு
வகரச்சற: சர்ஶச சந்ஷறல் தரரறல் உள்தட ண்வய் றஷன சரறஷடந்ரல், றகம்
ற்நம் ஶகபரறல் ஶய்கரய் ண்வய் றஷனநோம் குஷநந்துள்பது. ஶகபரறல் எந் கறஶனர
ந.63க்கு றற்தஷணரண ஶங்கரய் ண்வய் ற்ஶதரது ந.61.50 ஆக குஷநந்துள்பது.
றழ்ரட்டில் ந.60லிந்ந்து ந.58 ஆக குஷநந்துள்பது. இதுகுநறத்து, ஶங்கரய் ண்வய்
றகர்கள் சங்க துஷத் ஷனர் தறகரஷ் ரவ் கூநஷகறல், ‘‘ஶங்கரய் ண்வய்க்கு
நைக்கற ரற்நரக தரரறல் றபங்குகறநது. ற்ஶதரது தரரறல் றஷன கறஶனர ந.48 ஆக
குஷநந்துள்பது. இணரல் வரறற்சரஷனகள், ஶதக்கரறகபறல் வதந்ம்தரனரஶணரர் தரரறஷன
ரங்கத் வரடங்கறறட்டணர். இணரல் ஶங்கரய் ண்வய் ஶஷ குஷநந்து றஷன
சரறஷடந்துள்பது‘‘ ன்நரர்.
நட்சற தரறப்நெ குநறத்து 3 ரட்டங்கபறல் இன்ந த்ற குல 2ம் ரபரக ஆய்வு

துஷ, : நட்சற தரற ப்நெ குநறத்து 2து ரபரக த்ற குலறணர் இன்ந ழத்துக்குடி,
றந்துகர்,

துஷ

ஆகற

ரட்டத்

றல்

ஆய்வு

வசய்கறன்நணர்.

வன் ரட்டங்கபறல் நட்சறஷ ஆய்வு வசய் த்ற அசு குலஷ அந ப்தறநோள்பது.
இக்குல றன் ஷனரண ஶபர ண் துஷந றர்ரக இக்கு ணர் தஶஸ் சர்ர ஷனஷற
னரண குலறணர் ஶற்ந து ஷ, றந்துகர், ரரநெம் ரட்டத் றல் ஆய்வு வசய்ணர்.
இவு

ழத்துக்

குடி

வசன்ந

ங்கறணர்.

இன்ந கரஷனறல் ழத்துக்குடி ரட்டத்றல் ப்ஶதரதும்வன்நரன், கல ல், ஶனல் ஆகற
தகுறகபறல்

நட்சற

தரறப்நெ

கஷப

தரர்ஷறட்ட

தறன்

றம்

றந்துகர்

ரட்டம்

ந்கறன்நணர். அங்கு சரத் ழர் ரலுகரறல் உள்ப ல்லி கறரத்றல் கரல்ஷட ந்த் து நைகரம்,
ஶசரபப்தறர் அதறறந்த்ற றட்டம், குடிலர் சுத்றகரறப்நெ றஷனம், ற சர தண்ஷக்குட்ஷட
உள்பறட்ட தல்ஶந றட்டப்தறகஷப ஆய்வு வசய்கறன்நணர். அங்குள்ப கபறர் சுஉறக்
குலறணந்டன்

றரறத்

ஆப்தடுத்துல்,

குடிலர்

தறன்

வதத்துவட்டிதட்டி

சுத்றகரறப்நெ

றட்ட

வசல்கறன்நணர்.
த்ஷ

அங்கு

ஊற

தரர்ஷறடுகறன்நணர்.

தறன்நெ ரஷனறல் லண் டும் துஷ ரட்டத்றல் கள்பறக்குடி அந்ஶகநோள்ப ஷறட்டரன்தட்டி
கறரத்றற்கு ந்கறன்நணர். அங்கு தரறக்கப்தட்ட தந்த்ற, தற நஷக தறர் கஷப ஆய்வு
வசய்நோம் இக்குலறணர் அஶ கறரத் றல் கண்ரய் ஆப்தடுத் தும் தற, கரல் ஷட ந்த்து
நைகரஷ

தரர்ஷறடுகறன்நணர்.

தறன்ணர் றந்ங்கனம் ரலுகர சறனரர்தட்டிறல் தரறக்கப்தட்ட ஶரட்டப்தறர்கஷபநோம், ல்னம்
கறரத்றல்

நெற

ஆழ்குரய்

கறற்ஷநநோம்

தரர்ஷறடுகறன்நணர்.

நனக்கஷறல் ரகரட்சற சரர்தறல் அஷ க்கப்தட்டுள்ப ஆழ்குரய் ஶரட்டரர் றட்டத்ஷ
தரர்ஷறடுகறன்நணர். அங்கறந் ந்து றரண றஷனம் வசல் லும் குலறணர், அங்ஶக ஶ ரட்ட
அறகரரறகலடன் ஆஶனரசஷண டத்றதறன் வசன்ஷண வசல்கறன்நணர்.
றசரறகபறடம் அறகரரறகள் சரரற ஶகள்ற
ரறன அசும், அறகரரறகலம் நட்சற குநறத்து அபறத்துள்ப றதங்கள் சரறரணர ன்தஷ
அநறந்துவகரள்லம் ஷகறல் றர குலறணர், றசரறகபறடம் சரரறரக ஶகள்றகஷப
ஶகட்டணர். ஷறல்னரரல் ண்லர் ட்டம் ந்பறற்கு கலஶ இநங்கறது, இற்கு நைன்
லர்ட்ட அபவு, ந்வந் றசரத்றல் தரறப்நெ வ்பவு, ரற்ந தறர் றசரம் டந்ர,
றசரம் இல்னரரல் உறற்கு ன்ண வசய்கறநலர்கள், ன்ண ரற்ந ஶஷன வசய்கறநலர்கள்
ண

சரரறரக

ஶகள்றகஷப

ஶகட்டு

தறல்கஷப

வதற்நணர்.

ஶலும், நட்சற குநறத்து அசு அநறறத்ர, ந் அறகரரற றனத்றல் நட்சறஷ கக்கலடு
வசய்ரர், கூட்டுநவு ங்கறறல் உநப்தறணர, கடன் ரங்கறர, ஷகக்கடணர அல்னது
றசர கடணர, ட்டி சவீம் ன்ண, நட்சறரல் கரல்ஷடகஷப ப்தடி பர்க்கறநலர்கள்,
ண்லந்க்கு

ன்ண

வசய்கறநலர்கள்

ன்நம்

தன

ஶகள்றகஷப

ஶகட்டணர்.

அஷணத்து

ஶகள்றகலக்கும் கரபறகரப்தரஷண ஶசர்ந் றசரற சஸ்ற, ற, ஊரட்சற ஷனர் அசு
ஆகறஶரர் தறல் அபறத்ணர்.
நட்சற றரம் குநறத்து றசரறகலடன் கவனக்டர் ஆஶனரசஷண
துஷ,: நட்சற றரம் குநறத்து றசரறகலடன் துஷ கவனக்டர் ஆஶனரசஷண
டத்றணரர்.
துஷ ரட்ட நட்சற றஷன குநறத்து கவனக்டர் அன்சுல் றஸ்ர ற்கணஶ றக அசுக்கு
அநறக்ஷக

அபறத்துள்பரர்.

இன்தறன்

றக

அசு

சரர்தறல்

ஆய்வுக்குலறணர்

ஆய்வு

ஶற்வகரண்டணர். ற்ஶதரது த்ற ஆய்வுக்குலறணர் வன் ரட்ட நட்சறறஷன குநறத்து
ஆய்றல் ஈடுதட்டு ந்கறன்நணர். இந்றஷனறல் துஷ ரட்டத்றல் ங்கஶண்டி நட்சற
றரம் குநறத்து கவனக்டர் நைன்ஶணரடி றசரறகலடன் ஶற்ந ஆஶனரசஷண டத்றணரர்.
இறல் த்ற அசு றரத்றன் எந் தகுறரக றசரறகலக்கு ‘றஷப்ஷத‘ ங்கும்
றட்டத்ஷ நைன்ஷத்துள்பரக கூநறணரர். இற்கு றசரறகள் றர்ப்நெ வரறறத்ணர்.
றரத்ஷ தரக ட்டுஶ ங்க ஶண்டும் ண லிநோநத்றணர். இணறந்ம் கரனங்கபறல்
நட்சறஷ

சரபறக்க கறரங்கள்

ஶரநம்

சநைர

கறநகள் அஷக்கும்

றட்டத்ஷ

ஊக்கப்தடுத்துது குநறத்து கூட்டத்றல் லிநோநத்ப்தட்டது.
றசரறகலக்கரண தண்ஷ வரறல்நுட்தறல் தட்டப்தடிப்நெ
ஶகரஷ, : ஶபரண் தல்கஷனக்ககத்றல் உர்கலக்கரண தண்ஷத் வரறல்நுட்தறல்
தட்டப்தடிப்தறல் உர்கள் ஶசர்க்ஷக ந்ம் ைழன் ரம் துங்க உள்பரக ஶபரண்ஷ
தல்கஷனக்ககம்

அநறறத்துள்பது.

ஶகரஷ ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககம் வபறறட்ட அநறக்ஷகறல் கூநறறந்ப்தரது:ஶகரஷ
ஶபரண் ஷப் தல்கஷனக்ககத்றன் றநந்வபற ற்நம் வரஷன ழக் கல்ற இக்ககத்றன்
நனரக உர்கலக்கு ண இபறஷன தண்ஷ வரறல்நுட்த தட்டப்தடிப்நெ கடந் 2010ம்
ஆண்டு நைல் துக்கப்தட்டு டத்ப்தட்டு ந்கறநது. இப்தட்டப்தடிப்நெ உர்கபறன் ரழ்வு
வசறக்க, உவு உற்தத்றஷ வதந்க்கும் ஷகறல் தரடறட்டங்கஷப வகரண்டுள் பது.
இப்தட்டப்தடிப்தறல் ஶபரண்ஷ குநறத் அஷணத்து கல்கலம் ணறத்ணற தரடங்கபரக
வரகுக்கப்தட்டு
இப்தரடத்றஷண

பற
தறன

ற

அடிப்தஷட

கல்ற

றல்

அச்சறடப்தட்டுள்பது.

வரஷகரக

ந.7,500

(எந்

தந்ம்)

றர்றக்கப்தட்டுள்பது. வரத்ம் 6 தந்ங்கள் உள்பது. இப்தரடத்றட்டத்றஷண தறன 27
து

றம்தறர்கபரகவும்,

தத்ரம்

குப்நெ

ஶசர்ந்ரகவும்

இந்த்ல்

ஶதரதுரணது.

இப்தரடத்றற்கு டப்நெ ஆண்டிற்கரண உர்கள் ஶசர்க்ஷககள் ந்ம் ைழன் 2013 நைல்
துங்கப்தட உள்பது. இப்தரடத்றல் ஶச றந்ம்நெஶரர் இக்குர், றநந்வபற ற்நம்
வரஷனழக்கல்ற இக்ககம், ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககம், ஶகரஷ, வரஷனஶதசற ண்:
94421&11058,

94421&1

1048

ன்ந

ண்கபறல்

வரட

ர்நெ

வகரள்பனரம்.

ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககம் வபறறட்ட அநறக்ஷகறல் கூநப்தட்டுள்பது.
றந்ச்சறறல் த்ற குல ஆய்வு கடன்கஷப த்து வசய்து றரம்  ஶண்டும்

இவ்ரந

றந்ச்சற,

:

கடுஷரண

நட்சறரல்

தரறக்கப்தட்டுள்பரல்

றசரறகபறன்

அஷணத்து

கடன்கஷபநோம் த்து வசய் த்ற அசு டடிக்ஷக டுக்க ஶண் டும் ண த்ற குலறணரற
டம்

றசரறகள்

லிநோநத்றணர்.

த்ற அசறன் றசர ம், றட்டறடுல் துஷந துஷ ஆஶனரசகர் றஷ் சவுத்ரற
ஷனஷறனரண த்ற குலறணர் றந்ச்சற ரட்டத்றல் ஶற்ந நட்சற தரறத் தகுறகஷப
தரர்ஷறட்டு ஆய்வு வசய் ணர். றந்வநம்நேஷ அடுத் தஷணக்குநறச்சற றல் உர்
வதந்றரறல் அஷக்கப்தட்டிந்ந் ஶபரண் கண்கரட்சறஷ தரர்த்ணர். தறன்ணர் அங்கறந்ந்து
கலநைல்ஷனக்குடி வசன்ந குலறணர், அங்கு தறரறடப்தட்டு கரய்ந்து கந்கறப்ஶதரண ரஷப்தறர்
கஷப

தரர்ஷறட்டணர்.

அப்ஶதரது சன் ன்ந றசரற, த்ற குலறணரறடம் கூநஷகறல், ந.3 னட்சம் வசனவு
வசய்து 2 க்கரறல் ரஷ சரகுதடி வசய்ஶன். ஆணரல் ஶதர ற ண்லரறன்நற அஷ கரய்ந்து
கந்க வரடங்கறட்டது. 4 இடங்கபறல் ஆழ் குரய் கறந அஷத்தும் ண்லர் இல்ஷன. க்க
ரக எந் ரஷத்ரரறல் குஷநந்தட்சம் 8 சலப் இந்க் கும். இப்ஶதரது 3 சலப் கூட இந்ப்தறல்ஷன.
அதுவும்

ண்லர்

இல்னரல்

கந்கற

ந்கறநது

ன்நரர்.

ரட்டுக்ஶகரற தண் ஷ டத்ற ந்ம் ரஶைஷ் ன்தர் கூநஷக றல், தண்ஷறல் 100
ஶகரற கஷப பர்த்து ந்ஶன். கடுஷரல் வறல், லணப்தற்நரக்குஷநரல் 50 ஶகரறகள்
இநந்துறட்

டண

ன்நரர்.

அன்தறன் இக்குலற ணர் ஶங்கூர் வசன்நணர். அங்கு நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகஷப
ஆய்வு வசய்ணர். அப்ஶதரது  ல்கபறல் சரகுதடி இன்நற வதரட்டல் வபறரக கறடப்தஷ
அர்கள்

தரர்ஷறட்டணர்.

அங்கு றசரறகபறடம் குஷநகஷப ஶகட்டநறந் ணர். அப்ஶதரது றசரற கள் கூநஷகறல், ந.36
ஆற ம் வசனவு வசய்து 82 அடி ஶதரர் ஶதரட்டும் ண்லர் இல்ஷன. ரஷரல் எந் க்கந்க்கு
ந.1.5 னட்சம் ஷ் டம் ற்தட்டுள்பது. உரற றரம் ங்க ஶண் டும் ன்நணர்.
றழ்ரடு ரற ஆந தரசண றசரறகள் சங்க ஷனர் றஸ்ரன் கூநஷகறல், தந்த்ற
வசடிகலக்கு கூட ண்லர் இல் னரல் கரய்ந்துறட்டண. க்கந்க்கு ந.20 ஆறம் றரம்
ஶண்டும்

ன்

நரர்.

கரங்கறஸ் றசர தறரறவு றர்ரகற நைபறன் கூநஷகறல், த்ற அசு ஶதரற றற
அபறக்கறல்ஷன ண ரறன அசு குற்நம்சரட்டி ந்கறநது. ணஶ ரறன அசு வ் பவு
றரம் ஶண் டும் ன்ந ஶகட்கறநஶர, அஷ த்ற அசு ங்க ஶண்டும். ஶதம்
ஶதசக்கூடரது

ன்நரர்.

சறதறம் றசரறகள் சங்க ஷனர் ரசறனரற கூநஷகறல், இதுஷ வடல்டரறல் 25
றசரற

கள்

ற்வகரஷன

வசய்து

வகரண்டுள்பணர்.

சரகுதடி

வசய்து

தரறக்கப்தட்டுள்பர்கலக்கு ட்டும் றக அசு றரம் அபறத்துள்பது. சரகுதடி வசய்
நைடிரர்கலக்கு

றர

ம்

ஶண்டும்

ன்நரர்.

கட்சற சரர்தற்ந றசரறகள் சங்க ரட்ட ஷன ர் சறன்ணதுஷ கூந ஷகறல், ஶசற ற லர்

றட்

டத்ஷ

வசல்தடுத்

ஶண்டும்.

100

ரள்

ஶஷன

றட்டம்

150

ரள்

ன்ந

லட்டிக்கப்தட்டுள்பது. இஷ 365 ரலம் லட்டிக்க ஶண்டும். ஶசரனரர் றட்டங்கலக்கு 100%
ரணறம்

ங்க

ஶண்டும்

ன்நரர்.

நெலிநௌர் ரகரைன் கூந ஷகறல், கரறரற ஶனரண் ரரறத்ஷ உடஶண அஷ க்க த்ற அசு
டடி க்ஷக டுக்க ஶண்டும். கரரஷ்டிரறல் றசரறகள் ற்வகரஷன வசய்து ஶதரல்
இங்கு அந் றஷன ற்தட்டுள்பது. ணஶ 31.3.13க்கு நைன் றசரற கள் ரங்கற அஷணத்து
றசர கடன்கஷபநோம் த்து வசய் ஶண்டும். க் கந்க்கு ந.25 ஆறம் றர ம் ங்க
ஶண்டும்

ன்நரர்.

இந்ற கம்நௌ., றழ்ரடு றசரறகள் சங்க ரட்ட வசனரபர் அறஷன சறறுரறன்
கூநஷகறல், கடு ஷரண நட்சறரல் கரல் ஷட லணங்கபறன் றஷன உர்ந்துள்பது.
இணரல் அடிரட்டுக்கு றற்கும் றஷனக்கு ள்பப்தட்டுள் ஶபரம். அறகரரறகள் எந் தகுறஷ
ட்டும் தரர்த்து நைடிவு வசய்து றடக்கூடரது. தரறக்கப்தட்ட ல்னர தகுறகஷபநோம் தரர்க்க
ஶண்டும்

ன்நரர்.

கரங்கறஸ் றசர தறரற ஷச் ஶசர்ந் நைபறன் கூநஷகறல், ரறன அசு ஶகட் கும்
உறத்வரஷகஷ நைலஷரக த்ற அசற டம் வதற்ந  ஶண்டும் ண குநறப்தறட்டரர்.
3 ற ஶம்: றந்ச்சற றல் கரஷன 8. 45 றக்கு ஆய்ஷ வரடக்கற இக்குலறணர் தகல் 12
ற

ஷ

ஆய்ஷ

ஶற்வகரண்டணர்.

நட்சறரல் குஷநந்து தரல்: றந்வநம்நேர் தகுற றல் ஶய்ச்சல், நெல் இல்னரரல் கநஷ
ரடுகள் அறகபறல் றற்கப்தடுகறநது. ந. 20 ஆறம் றப்நெள்ப ரடுகள் ந. 5000த் துக்கு
றற்கப்தடுகறநது. கநஷ தரலின் அபவும் அறகபறல் குஷநந்துள்பரக குநறப்தறட்டணர்.
நெஞ்ஷசக்கு ந. 17 ஶகரடி றரம்: அசு அநறறத் றரத்வரஷக ஞ் ஷசக்கு ட்டும்
ந்துள்ப ணர். நெஞ்ஷசக்கு றர  ம் றல்ஷன ண ற சரறகள் கூநறணர். கவனக்டர்
வைஸ்ரீ கூநஷக றல், நைல் கட்டரக வடல்டர தகுறகலக்கு றரம் ந்து. ந. 33 ஶகரடி
ஷ றரம் ப்வதற்ந றசரறகலக்கு அபறக்கப்தட்டது. ற்ஶதரது நெஞ்ஷச தகுற
தரறப்நெக்கு றரரக ந. 17 ஶகரடி ந்துள்பது. றஷறல் அபறக்கப்தடும் ன்நரர்.

நெறரக றறக்கப்தட்ட றநைக றசர அறறணர் ஶக.ன்.ஶந்றடம் ரழ்த்து
துஷநநௌர்,
சந்றத்து

நெறரக றறக்கப்தட்ட றநைக றசர அற றர்ரகறகள், ஶக.ன்.ஶந்ஷ
ரழ்த்து

வதற்நணர்.

றநைக ஷனர் கந்ரறற, வதரந்பரபர் நை.க.ஸ்டரலின் ஆகறஶரர் எப்நெஶனரடும் ரட்டச்
வசனரபர் ஶக.ன்.ஶந்றன் தரறந்துஷறன்ஶதரறல் ரட்ட றசர அற அஷப்தரபர்
ற்நம் துஷ அஷப்தரபர்கள் றறக்கப்தட்டுள்பணர். அன்தடி, ரட்ட அஷப்தரபரக
துஷநநௌர் ர்ன் ரஶைந்றன், துஷ அஷப்தரபர்கபரக ல்தட்டு சண்நைகம், ட்டஷ

அந்ள் வசல்ன், லர்தட்டி ரறனரஸ்ற, ஶக.சரத்நர் துஷசரற, றந்ப்ஷதஞ்சலலி
கஶசன், சன்ணரசறப்தட்டி தரனசுப்தறறன் ஆகறஶரஷ றறத்து றநைக ஷனஷ ககம்
அநறறத்துள்பது. நெற ரட்ட றசர அற அஷப்தரபர் ர்ன் ரஶைந்றன், நெற
ரட்ட

றர்ரகறகள்

ற்நம்

ஷனஷ

வதரதுக்குல

உநப்தறணர் குசலனன்,

என்நற

வசனரபர் ரசுஶன், ரட்ட தறறறற அண்ரதுஷ, நைன்ணரள் ஊரட்சறத்ஷனர்
வசல்குரர், அஷத்ஷனர் ரஅ, வதரந்பரபர் ரறக்கம் ற்நம் துஷநநௌர் என்நற
க றசர அற றர்ரகறகலடன் வசன்ந ரட்ட வசனரபந்ம் நைன்ணரள் அஷச்சந்ரண
ஶக.ன்.ஶந்ஷ ஶரறல் சந்றத்து சரல்ஷ அறறத்து ரழ்த்து வதற்நணர்.
ரட்டம் நைலதும் 25,750 றசரறகலக்கு ல25.27 ஶகரடி நட்சற றர வரஷக
ஈஶரடு, : ஈஶரடு ரட்டத்றல் 25 ஆறத்து 750 றசரறகலக்கு நட்சற றர றற ங்க
ந.25.27 ஶகரடி றற எதுக்கலடு வசய்ப் தட்டு றர றற தட்டு ரடர துங்கற றட்டது.
கடந் 10 ஆண்டுகபறல் இல்னர அபறற்கு றகத்றல் கடுஷரண நட்சற றனற ந்கறநது.
இணரல் டப்தரண்டில் றகத்றல் ஶபரண் தற வதந்பறற்கு தரறத்து ள்பது. ஈஶரடு
ரட்டத்றல் கலழ்தரணற, கரலிங்கரன், ஶட்டூர் னதுகஷ கரல்ரய் தரசணப்தகுறகபறல்
சம்தர வல் சரகுதடி நைற்நறலும் தரறக்கப்தட்டது. குநறப்தரக தன இடங்கபறல் சரகுதடி வசய்
தறர்கலக்கு ண்லர் தரய்ச்ச நைடிர அபறற்கு நட்சற ற்தட்டரல் தரணறசரகர் அஷற
லிந்ந்து ண்லர் றநக்க றறன்நற தறர்கள் கரய்ந்து ஶதரணது. ணஶ, தறரறட்ட தறர்கஷப
கரப்தரற்ந நைடிர றசரறகலக்கு நட்சற றர உறத்வரஷக ங்க ஶண்டும் ன்ந
ஶகரரறக்ஷக

லறஷடந்து.

அன் அடிப்தஷடறல் கடந் 2 ரங்கலக்கு நைன்நெ ஶபரண் துஷந, ந்ரய் துஷந ற்நம்
கூட்டுநவுத்துஷந நனரக ரட்டம் நைலதும் நட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட தகுறகபறல்
கக்வகடுப்நெ தற டந்து. ஈஶரடு ரட்டத்ஷ வதரந த் ஷ நட்சறரல் வதந்ந் துஷந
ரலுகர ரன் அறகப றல் தரறக்கப் தட்டிந்ப்தரக கக் வகடுப்நெ நனம் வரறந்துள்பது.
ற்ந ரலுக்கரக்கபறல் நட்சற தரறப்தறல் இண்டரம் இடத்றல் சத்றங்கனம், நன்நரம்
இடத்றல் ஈஶரடு, ரன்கரம் இடத்றல் ஶகரதற, ந்ரம் இடத்றல் தரணற, ஆநரம் இடத்றல்
அந்றநௌர்

ரலுகரக்கள்

இடம்

வதற்நறந்ந்ண.

இண்டு கட்டரக கக்வகடுப்நெ டத்ற, ரட்டம் நைலதும் நைற்கட்ட கக்வகடுப்தறல்
நட்சறரல் 25 ஆறத்து 750 றசரறகள் தரறக்கப் தட்டுள்பரக தட்டில் ரரறக்கப்தட்டு
அசறன் எப்நெலுக்கு அநப்தற ஷக்கப்தட்டது. இஷவரடர்ந்து 2ம் கட்டரக 25 ஆறம்
றசரறகள்

நட்சறரல்

ஷக்கப்தட்டது.

ற்ஶதரது

றசரறகலக்கு

அசறன்

தரறக்கப்தட்டர்கள்
நைற்கட்டரக
நட்சற

ண

அநப்தற

றரத்

தட்டில்

ரரறத்து

ஷக்கப்தட்ட
வரஷக

தட்டிலில்

ந்து

அநப்தற
உள்ப

ஶசர்ந்துள்பது.

இதுகுநறத்து ஶபரண் ற்நம் ந்ரய்துஷந ட்டரங்கள் கூநறரது: ஈஶரடு ரட்டத்றல்
நட்சறரல் தரறக்கப் தட்டர்கபறன் தட்டில் அநப்தற ஷக்க ப்தட்டறல் நைற்கட்டரக 25
ஆறத்து 750 றசரறகலக்கு நட்சற றர வரஷகரக ந.25 ஶகரடிஶ 27 னட்சத்து 40

ஆறம் அசரல் றற எதுக்கலடு வசய்து அத்வரஷக ந்து ஶசர்ந்துள்பது. றரத் வரஷக
அந்ந் தகுற றசரறகபறன் வதந்க்கு கரஶசரஷனரக ங்க ப்தடும். கரய்ந்து ஶதரண
வற்தறர் உள்பறட்ட ண்லர் அறகம் ஶஷப்தடும் தறர்கலக்கு க்கந்க்கு ந.4 ஆறநைம்,
வயக்ஶடந்க்கு ந.10 ஆறநைம், ரணரரரற தறர்கள் கரய்ந்து ஶதரணரல் க்கந்க்கு ந.3
ஆறநைம்,

வயக்ஶடந்க்கு

ந.7500ம்

றரத்வரஷக

ங்கப்தடும்.

ற்ஶதரது நைற்கட்ட தட்டிலுக்கு ட்டுஶ றரத்வரஷக ந்துள்பரல் இப்தட்டிலில்
இடம் வதற்நள்ப றசரற கலக்கு றரத் வரஷக ங்கப்தட்டு ந்கறநது. இவ்ரந
ஶபரண்,

ந்ரய்

துஷநறணர்

வரறறத்ணர்.

றக றசரறகள் சங்க (ஶக.சற.த்றணசரற தறரறவு) ரட்ட வசனரபர் சுப்நெ கூநஷகறல்,
‘நட்சறரல் ரட்டம் நைலதும் னட்சக் கக்கரண றசரறகள் தரறக்கப்த ட்டுள்ப றஷனறல்
நைற்கட்ட ரக 25 ஆறத்து 750 றசரறகலக்கு ட்டுஶ நட்சற றரத்வரஷக
ந்துள்பது. சட்டன்நத்றல் தரறக்கப்தட்ட அஷணத்து றசரறகலக்கும் நட்சற றரம்
ங்கப்தடும்

ன்ந

நைல்ர்

வைனலிர

அநறறத்தடி,

தரறக்கப்தட்ட

அஷணத்து

றசரறகலக்கும் நட்சற றரத் வரஷகஷ றஷந்து ங்க அசு டடிக்ஷக டுத்து
றசரறகலக்கு ஆநல் அபறக்க ஶண்டும்‘ ன்நரர்.

லர் றர்ரகம் கண்கரறக்க கரறரற றலர் ஶனரண்ஷ ரரறம் அஷக்க ஶண்டும்
ஈஶரடு, : கரறரற றலர் ஶனரண்ஷ ரரறத்ஷநோம், லர்ப்தரசண எலங்குநைஷந குலஷநோம்
அஷத்து லர் றர்ரகத்ஷ கண்கரறக்க ஶண்டும் ன்ந கலழ்தரணற நைஷந லர்தரசண
றசரறகள்

கூட்டஷப்நெ

லிநோநத்ற

உள்பது.

கலழ்தரணற நைஷந லர்தரசண றசரறகள் கூட்டஷப்தறன் சறநப்நெ வதரது குல கூட்டம் ஈஶரட்டில்
உள்ப ஈடி தள்பற கூட்ட அங்கறல் ஷடவதற்நது. கூட்டத்றற்கு கூட்டஷப்நெ ஷனர்
கரசறண்ன் ஷனஷ ரங்கறணரர். கூட்டத்றல் றஷநஶற்நப்தட்ட லர்ரணங்கள்: கரறரற
டுர்

ன்ந

லர்ப்ஷத

அசு

இறல்

வபறறட

வசய்

றக

நைல்ந்க்கு

ன்நற

வரறறத்துவகரள்து, கலழ்தரணற தரசணத்றற்கரண ண்லர் ஶஷ ஆண்டுக்கு 36 டிம்சறரக
இந்ந்ஷ டுர் ன்நம் 28 டிம்சறரக குஷநந்துள்பது. கரறரற டுர் ன்ந ஶல்நைஷநநொட்டு
க்கறல்

36

டிம்சறரக

வதற்நத்

றழ்ரடு

அசு

டடிக்ஷக

ஶற்வகரள்லரந

ஶகட்டுக்வகரள்து, த்ற அசு உடணடிரக கரறரற றலர் ஶனரண்ஷ ரரறத்ஷநோம்,
கரறரற லர்தரசண எலங்குநைஷந குலஷநோம் அஷத்து லர் றர்ரகத்ஷ கண்கரறக்கும்தடி
ஶகட்டுக்வகரள்து, கரறரற டுர் ன்ந லர்ப்நெக்கும் கரறரற றலர் ஶனரண்ஷ ரரறம்
அஷப்தற்கும் இஷடப்தட்ட கரனத்றல் டுர் ன்ந இநற லர்ப்தறன்தடி லர் றர்ரகம்
வசய்ப்தட ஶண்டும், லர் றடும் கரனம், அபவு ஆகறற்ஷந லர்ப்தறன்தடி நைலஷரக
தறன்தற்ந

ஶண்டும்

றஷநஶற்நப்தட்டண.

ன்ந

ஶகட்டுக்வகரள்து

உள்பறட்ட

தல்ஶந

லர்ரணங்கள்

கூட்டத்றல் கூட்டஷப்நெ ஆஶனரசகர் தரனன், க்கலல் ங்கஶல், ரறன ஷனர் த்றணசரற,
கூட்டஷப்நெ

வசனரபர்

டிஶலு,

வதரந்பரபர்

ஈஸ்நர்த்ற

உள்பறட்ஶடரர் கனந்து

வகரண்டணர்.
இபலர், சலக்கரய், தந்த்ற றறப்நெர்வு ஶதற
தரணற,

: தரணற ட்டர ஶபரண்ஷத்துஷந சரர்தறல் தரம்தரறம் றக்க ஶபரண்

வதரந்ள்கபரண இபலர், சலக்கரய் ற்நம் தந்த்ற வதரந்ள்கள் குநறத் றறப்நெர்வுப் ஶதற
ஷடவதற்நது.
தரணற நெற தஸ்

ஸ்டரண்டில் துங்கற குந்ப்தரக்கன்தரஷபம் ஷ ஷடவதற்ந

இப்ஶதறஷ ஊரட்சற என்நறக் குல துஷத் ஷனர் ன்.ற வரடங்கற ஷத்ரர்.
ஶபரண்ஷ உற இக்குணர் ரச்சறநைத்து தரம்தரற வதரந்ள்கபறன் நைக்கறத்தும் குநறத்து
ஶதசறணரர்.
குந்ப்தரக்கன்தரஷபம் தஞ்சரத்துத் ஷனர் றைனட்சுற, ஶபரண் வதரநறரபர்
வீந்றரத் ரவூர், ஶரட்டக்கஷனத்துஷந துஷ அலுனர் த்றணம், ஶபரண் அலுனர்கள்
அநைர

உள்தட

400க்கும்

ஶற்தட்ட

றசரறகள்

கனந்து

வகரண்டணர்.வரடர்ந்து,

குந்ப்தரக்கன்தரஷபத்றல் ஷடவதற்ந உர் வதந்றரவுக்கு ஈஶரடு ஶபரண் இஷ
இக்குணர்

கறந்ஷ்நர்த்ற

ஷனஷ

ரங்கறணரர்.

துஷ

இக்குணர்

ரரறப்தன்

சறநப்நெஷரற்நறணரர். றரறல், ஶபரண்ஷ கண்கரட்சற, வசல் றபக்கங்கலடன் கஷன
றகழ்ச்சறகள் ஷடவதற்நண.
சறத்ழரறல் கரய்கநற றஷன கறடுகறடு உர்வு நன்ஸ் கறஶனர ந.85
சறத்ழர் : சறத்ழரறல் கரய்கநற றஷன கறடுகறடுவண உர்ந்து ந்கறநது. கறஶனர நன்ஸ் ந.85க்கு
றற்கப்தடுகறநது.
டீசல்

றஷனஶற்நத்ரல்

அத்றரசற

வதரந்ட்கபறன்

றஷனநோம்

ரலக்குரள்

உர்ந்துவகரண்ஶட ஶதரகறநது. இறல் குநறப்தரக கரய்கநறறன் றஷன றண்ஷத் வரடும்
அபவுக்கு உர்ந்து ந்கறநது.

கடந் 10 ரட்கலக்கு

நைன்நெ ஷ கறஶனர

ந.15க்கு

றற்தஷணரண க்கரபற ற்ஶதரது ந.30க்கு றற்கப்தடுகறநது. தரகற்கரறன் றஷனஷ கசக்கும்
அபறற்கு கறஶனர ந.40க்கு றற்கப்தடுகறநது. இஶஶதரன்ந ஶகட் எந் கறஶனர ந.40க்கும்,
உந்ஷப

ந.35க்கும்,

ஶகரஸ்

ந.20க்கும்,

நட்நட்

ந.22க்கும்,

கத்ரறக்கரய்

ந.25க்கும்,

வண்ஷடக்கரய் ந.25க்கும் றற்கப்தடுகறநது. இஷ ல்னரற்ஷநநோம் றட நன்ஸ் கறஶனர ந.80
நைல்

85

ஷ

றற்கப்தடுகறநது.

தரறப்தஷடந்துள்பணர்.

இணரல்

ஷ

ற்நம்

டுத்

க்கள்

றகவும்

