ிகத்துக்கு நட்சி ிா ிி: த்ி அசுக்கு கயாிி ககாாிக்கக
ிகத்துக்கு கிசாண அபவு நட்சி ிா ிி ங்க கண்டும் ன்ய த்ி அகச
ிதொக கனர் கயாிி லியுயத்ியுள்பார்.
இது தாடர்தாக ிாக்கிக அர் தபிிட்ட அநிக்கக: ிசாிகலக்காண நட்சி
ிாத்க தொல்ர் தெனலிா இண்டு கட்டாக அநிித்ார். த்ி அசு ய.19
ஆித்துத்து 665 ககாடி ிா ிி ங்க கண்டும் ன்யம் தொல்ர் ககாாிியந்ார்.
இந் ிகனில் த்ி அசில் இயந்து ிகத்ின் நட்சி தகுிகப் தார்கிடுற்காக
நட்சி ிாப் தார்காபர்கள் குல என்ய ிகம் ந்துள்பது.
நட்சி ற்தட்டது கடந் ஆண்டு. அற்கு தொல்ர் ிாம் அநிித்து கடந் ாம்.
த்ி அசின் நட்சி ிாப் தார்காபர்கள் குல யகக தைாிந்துள்பது இந் ாம்.
ஆணால் ல்னககபாக கடந் ஆண்டு தாடங்கி நட்சி ிகன இன்தம் ீடித்
ிகனில்ான் உள்பது. ணக, நட்சிகப் தார்கிட ந்து கற்கத்க்க என்யான்.
ஆணால் தார்காபர்கள் குல நட்சிப் தகுிககபப் தார்கிட்டது தற்நி இண்டு
ாள்கபாக யம் தசய்ிகள் தாிக்கப்தட்கடாயக்கு ஆயல் அபிப்தாக இல்கன.
ாின

அசின்

அிகாாிகள்

ங்தகங்கு

அகத்துச்

தசல்கிநார்ககபா

அங்குான்

தார்காபர்கள் குலவும் தசல்கிநது. உண்காகக நட்சி தாிக்கப்தட்ட தகுிகலக்கு
யில்கன ன்ய ிசாிகள் குதொயகின்நணர்.
க்குடிகச் கசர்ந் ிசாிகள் நட்சி ிாப் தார்காபர்கபிடம் க்கர் என்யக்கு
திர் இப்தேட்டு ிாம் ய.20 ஆிம் ங்க கண்டும்.
ிாத் தாககயுடன் காப்தேட்டுத் தாகக ய.8,400-க ாின அசு இகத்துக்
தகாண்டது ற்தைகடது இல்கன.
அந் ிிக த்ி அசு கசி கதாிடர் ிா ிிிலியந்து ங்க கண்டும்
ன்தநல்னாம் ககாாிக்கக கத்துள்பணர்.
ணக, த்ி அசின் நட்சி ிா தார்காபர் குலிணர் த்ி அசின் சார்தில்
ிாத் தாககக கிசாக ாின அசுக்கு அபித்ிட தாிந்துக தசய்காடு,
ிசாிகபின் இந் தொக்கி ககாாிக்ககககபயும் ிகநகற்யற்கு ஆண தசய் கண்டும்
ன்ய அர் லியுயத்ியுள்பார்.

நட்சி ிாாக ய.19,665 ககாடி கக
ிகத்ில் நட்சி ிாாக ய.19 ஆித்து 665 ககாடி கக ண த்ிக் குலிடம்
தொல்ர் தெனலிா லியுயத்ிணார்.
நட்சி தாித் தகுிககபப் தார்கிட திகஷ் சர்ா கனகினாண த்ிக் குல
ிகம் ந்து. தடல்டா ற்யம் தடல்டா அல்னா ாட்டங்கபில் அந்க் குல இண்டு
ாள்கபாக ஆய்வு டத்ிது. இன் தின் தசன்கண ியம்தி அந்க் குலிணர் தொல்ர்
தெனலிாக கனகச் தசனகத்ில் ிாக்கிக காகன சந்ித்துப் கதசிணர்.
இது குநித்து, ிக அசு தபிிட்ட அநிிப்தை:
கிா அபில் க்கலக்குத் ககாண அடிப்தகட சிகள், எயங்கிகந் குந்ககள்
பர்ச்சித் ிட்டம், ததாது ிிகாகத் ிட்டம், சுகாா சிகள் ஆகிண ிக அசால்
சிநப்தாக கற்தகாள்பப்தட்டு யற்கும், கூட்டுநவுக் கடன்கள், நட்சி காாக ிக
அசு டுத் தொன்தணச்சாிக்கக டடிக்கககள் ஆகிற்யக்கு த்ி குலிணர் ங்கபது
தாாட்டுக்ககபத் தாிித்ணர். இற்கு ன்நி தாிித் தொல்ர் தெனலிா, ாின அசின்
ிி ஆாங்கலக்கு உள்தட்டு ாின அசால் டுக்கக் கூடி அகணத்து டடிக்கககலம்
ாின அசு கற்தகாண்டுள்பாகவும், ிகத்ில் ற்தட்டுள்ப கடுகாண நட்சிகச்
சாபிக்க ாின அசு நட்சி தில் ககாாியுள்ப ய.19,665 ககாடிக ிியுிாக த்ி
அசு ங்க கண்டும் ணக் ககட்டுக் தகாண்டார்.
ிகில் அநிக்கக: தொல்ர் தெனலிா தாிித் கயத்துககப ாங்கள் த்ி அசுக்கு
ிகில் அபிக்கவுள்ப அநிக்ககில் தாிந்துக தசய்ாக த்ிக் குலின் கனர்
திகஷ் சர்ா தாிித்ார்.
இந்க்

கூட்டத்ில்

தோத்

அகச்சர்கள்

ஏ.தன்ணீர்தசல்ம்,

த்ம்

ிஸ்ான்,

கக.தி.தொதசாி, கத்ிலிங்கம், கனகச் தசனாபர் ீனா தானகியஷ்ன், யாய்
ிர்ாக ஆகாபர் டி.ஸ்.ஸ்ரீர், யாய்த் துகந தசனாபர் ாெீவ் ஞ்சன் உள்பிட்கடார்
கனந்து தகாண்டணர்.
சிய ாணி திர்கள்சாகுதடி ிிப்தைர்வு
ிலப்தைம் ாட்டம் ககாட்டகுப்தத்ில் உர் ததயிா அண்கில் கடததற்நது.
என்நிப் ததயந்கனர் சிா கனக கித்ார். உர் ஆர்னர் குல கனர் கதி,
ககாட்டகுப்தம் கதயாட்சி கனி தித்ல் திா தொன்ணிகன கித்ணர்.

கபாண்க உி இக்குர் தகன்ணடி தெதக்குார் கதசிணார். ககாட்டகுப்தம் கதயாட்சி
தசனர் ககசன், என்நி துகத் கனர் சாிான், தசல் ஊாட்சித் கனர்
ககாிந்ன், கவுன்சினர் அங்ககற்கன்ணி தொயகன் உள்பிட்ட தனர் தங்ககற்நணர்.
காட்டக்ககனத்துகந சார்தில் ாகண தைனால் தாிக்கப்தட்ட ிசாிகள் 252 கதயக்கு
தொந்ிாி சாகுதடிக்காண உிப் ததாயள்கள் ங்கப்தட்டண. ிசாிகலக்கு சியாணிப்
திர்கள் சாகுதடி குநித் ிிப்தைர்வு அபிக்கப்தட்டது.
தால் தண்க அகத்காயக்கு ாணிம்
தைதுச்கசாிில் கபாண் அதிியத்ித் ிட்டத்ின்கீழ் தால்தண்க அகத்காயக்காண 50
ிலக்காடு ாணித்தாககக தொல்ர் ன்.ங்கசாி தைன்கிக ங்கிணார்.
தைதுச்கசாி அசு கால்கட தாாிப்தை ற்யம் கால்கட னத்துகந தோனம் தல்கய னத்ிட்ட
உிகள் கற்தகாள்பப்தடுகின்நண.
அன் எய தகுிாக, த்ி அசின் கபாண் அதிியத்ித் ிட்டத்ின் தோனம் 50 ிலக்காடு
ாணித்ில்
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தசுக்ககபக்

தகாண்ட

எய

சிய

தால்

தண்க

அகக்கும்

ிட்டம்

தசல்தடுத்ப்தடுகிநது.
இற்காக, கால்கட பர்ப்கதாாில் இயந்து 400 கதர் கர்வு தசய்ப்தட உள்பணர்.
இில் தொல்கட்டாக 249 கதர் தொல்கட்டாக கர்வு தசய்ப்தட்டு, அர்கபில் 27 கதர் தால்
தண்க அகக்கும் ிட்டத்க தொடித்துள்பணர்.
இர்கலக்கு 50 ிலக்காடு ாணிாக ய.13.50 னட்சத்க தொல்ர் ன்.ங்கசாி
அபித்ார்.
கலும் யகக் ககாட்டுக்குக் கீழ் உள்ப கால்கட பர்ப்கதாயக்கு 50 ிலக்காடு
ாணித்ில் எய கநக ாடு ாங்க 560 கதர் கர்வு தசய்ப்தட உள்பணர்.
இில் 515 கதர் தொல்கட்டாக கர்வு தசய்ப்தட்டணர். இர்கபில் 47 கதயக்கு கால்கடகள்
ங்கப்தட்டுள்பண.
இர்கலக்கு 50 ிலக்காடு ாணிாக ய.5.87 னட்சத்கயும் தொல்ர் ங்கிணார்.
திப்டிக் கனர் அங்காபன் ம்.ல்.., இக்குர் தத.தத்ாதன், இக இக்குர்
கணாகன்,
தங்ககற்நணர்.

யத்துர்கள்

ாெீவ்,

ாி,

கசத்

அலி

உள்பிட்கடார்

ிகழ்ச்சிில்

தசுந்கிகனக்கு குகநந் ிகன
கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனகபில் கடந் ாத்கிட தசுந்கிகன ிகன குகநாக
ிர்ம் தசய்ப்தட்டியப்தால் ிசாிகள் அியப்ி அகடந்துள்பணர்.
ீனகிாி ாட்டத்ில் உள்ப 15 கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனகபில் 25 ஆித்துக்கும்
கற்தட்ட சிய, குய ிசாிகள் அங்கத்ிணர்கபாக கசர்ந்து தசுந்கிகன ிிகாகம் தசய்து
யகின்நணர். அங்கத்ிணர்கபிடம் தகாள்தொல் தசய்யும் தசுந்கிகனக்கு குன்தெர் இண்ட்ககா
சர்வ் ிர்ாகத்ின் தோனாக ிகன ிர்ம் தசய்ப்தடுகிநது.
தொல் ாத்ில் அங்கத்ிணர்கபிடம் தகாள்தொல் தசய் தசுந்கிகனக்கு, அந் ாத்ில்
ிற்தகணாண

கிகனத்

தூபின்

ிகனக

கக்கில்தகாண்டு

உற்தத்ி,

ிர்ாகம்

தசனவுககப கித்து ிகன ிர்ிக்கப்தடுகிநது.
அன்தடி, கடந் ப்ல் ாம் தகாள்தொல் தசய் தசுந்கிகனக்கு கூட்டுநவு ஆகன
ிர்ாகங்கள் ிர்ித்துள்ப ிகன ிம்:
தந்லூர், சாலீஸ்தாி கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனகள்-ய.17.50, ஞ்சூர், திக்கட்டி, கககாட்டி,
காலிங்கா, குந்ா, கயம்தானம், திர்காடு, யாடு, ப்தாடு கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனகள்ய.17, கற்குாடு, கிண்க்தகாக, இத்னார் கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனகள்-ய.16.50.
கட்டததட்டு கூட்டுநவுத் கிகன ஆகனில் ா ிகன ங்குால், ாாந்ி ிகன
ிர்ம் தசய்ப்தடுில்கன. கடந் ார்ச் ாம் அகணத்து ஆகனகபிலும் ய.20.50 ிகன
ங்கி ிகனில், ற்கதாது ய.2 தொல் 3.50 க ிகன குகநாக ிர்ித்ியப்தது
ிசாிகள் த்ிில் அியப்ிக ற்தடுத்ியுள்பது.
அகணத்துப் திர்கலக்கும் ிாம் கக: த்ி குலிடம் ககாாிக்கக
தைதுக்ககாட்கட ாட்டத்ில் அகணத்துப் திர்கலக்கும் ிாம் ங்க கண்டும் ண
த்ிக் குலிடம் லியுயத்ப்தட்டது.
தைதுக்ககாட்கட ாட்டத்ில் காிாி ீர் தாயும் தடல்டா தகுிகபில் ற்தட்டுள்ப நட்சி
தாிப்தைககப த்ிக் குலிணர் தைன்கிக ஆய்வு தசய்ணர்.
த்ி ிட்டக் குலின் துக ஆகனாசகர் (கபாண்) ாகணஷ் தசௌத்ாி கனகில்
தசன்கண தைககிகன கம்தாட்டுக் கக இக்குர் (ததா) கக. கணாகன், த்ி அசின்
ிித் துகந துக இக்குர் ி. ஸ்ரீகாந்த், ின் துகந துகச் தசனர் ெி.கெ. கொஷ்,
ககாக காிாி ற்யம் தன்ணக ிகள் அகப்தின் கண்காிப்தைப் ததாநிாபர் ஆர்.
சுந்தோர்த்ி உள்பிட்ட குலிணர் தைன்கிக ஆய்கத் தாடங்கிணர்.

அநந்ாங்கி காட்சிில் ய. 24 னட்சத்ில் நட்சி ிா ிிின் கீழ் ககாதானதைம்,
ாடிதொத்து, ல்.ன். தைம் ஆகி 3 கல்ிகனீர் கக்கத்தாட்டிகள் அகந்துள்ப இடங்கபில்
னா ய. 8 னட்சத்ில் ஆழ்குாய்க் கிய அகக்கும் திகள் கடததயகின்நண. இில்
ககாதானதைம் ஆழ்குாய் கிய திக த்ி குலிணர் தார்கிட்டணர்.
ஆய்வு ாபிககில் ிழ்ாடு ிசாிகள் சங்க ாட்டத் கனர் தொ. ான், இந்ி
கம்யூணிஸ்ட் ாட்டச் தசனர் . தசங்ககாடன் ஆகிகார் தைதுக்ககாட்கட ாட்டத்ில் ாின
அசு குகநந் அபக தல்லுக்கு ட்டும் ிாம் ங்கியுள்பது,
தாிக்கப்தட்ட அகணத்துப் திர்கலக்கும் ிாம் ங்க கண்டும். கலும் அகணத்துப்
திர்கலக்கும் க்கயக்கு ய. 25 ஆிதொம், ிசாத் தாினாபர்கலக்கு னா ய. 10 ஆிதொம்
ங்க கண்டும் ண த்ி குலிணாிடம் ககாாிக்கக த அபித்ணர்.
தின்ணர் ாகுடிில் கல்னகக் கால்ாய் காிாி ீர்தாசணார் சங்கத் கனர் அத்ாி
ாசாி கனகினாண ிசாிகள், காிாிில் கதாதுாண அபவு ண்ீர் ாால்
ிசாம் தாிக்கப்தட்டுள்பது. ஆகக த்ி அசு உாி ிாம் ங்க கண்டும் ணக்
ககட்டுக் தகாண்டணர்.
தின்ணர் ததாதுப்தித் துகந அலுனகத்ில் நட்சி ிாத் ிட்ட ிிின் கீழ் கடததற்ந
கால்கட தொகாில் சிநப்தாகப் தாாிப்தை தசய் கால்கட உாிகாபர்கலக்குப் தாிசுககப
த்ி குலிணர் ங்கிணர்.
குலிணர்

தாிித்து:

ாின

அசின் ககாாிக்ககப்தடி

நட்சி

தாித்

தகுிககபப்

தார்கிட்டு த்ி அசுக்கு அநிக்கக அதப்தவுள்கபாம். நட்சி ிா ிிின் கீழ்
குடிீயக்கு ாின அசு தொக்கித்தும் தகாடுத்து அிக ிி எதுக்கியுள்பது. ிாம் குநித்து
த்ி அசுான் தொடிவு தசய் கண்டும் ன்நணர்.
குலிணாிடம் நட்சி தாிப்தைகள் குநித்து ாட்ட ஆட்சிர் தச. கணாகன் ிபக்கிணார்.
அநந்ாங்கி யாய்க் ககாட்டாட்சிர் க. துக, ட்டாட்சிர் ககா. ச்தசல்ம், காட்சி
ஆகர் த. அகசாக்குார், ஊாட்சி என்நி ஆகர் சு. ணதானன் உள்பிட்ட அசு
அலுனர்கள் கனந்து தகாண்டணர்.
டகாட்டில் உர் ததயிா
ஆனங்குடி அயககயுள்ப டகாடு தொத்துாாிம்ன் ககாிலில் தசவ்ாய்க்கிக உர்
ததயிா கடததற்நது.
கபாண் உி இக்குர் ா. சிக்குார் கனக கித்ார். ஊாட்சித் கனர் ன்.
கணகாஜ், ஊாட்சி என்நி உயப்திணர் சி. சீணிாசன் ஆகிகார் தொன்ணிகன கித்ணர்.

ிாில் கபாண் துக இக்குயம், ஆட்சிாின் கர்தொக உிாபயாண (கபாண்)
தத. ாககந்ின், ிசாிகலக்கு எயங்கிகந் திர் தாதுகாப்தை கககடுககப ங்கிப்
கதசிது:
இற்கக சாகாக இல்னா ிகனில் ிசாிககபப் தாதுகாக்கும் ககில் தசனாகும்
ிக அசின் ிட்டங்ககபப் ததந உாி ஆங்கலடன் சம்தந்ப்தட்ட அலுனகத்க
அடக

கண்டும்.

திர்

சாகுதடிக்காண

அகணத்து

ஆகனாசகணகலம்

இனசாகக

அபிக்கப்தடும் ன்நார்.
தொன்ணாக டகாடு ககடவீிில் இயந்து ாாிம்ன் ககாில் க இற்கககாடு
இகந்து ாக் ககாாி ததண்கள் கதிாகச் தசன்நணர்.
ிகழ்ச்சிில் ண் தாிகசாகண தசய்ப்தட்டு சான்நிழ் ங்கப்தட்டது. தல்கய துகந
அலுனர்கள் கதசிணர். ற்தாடுககப கபாண் உி அலுனர்கள் தசய்ணர்.
நட்சி ிாத்ில் தாதட்சம் கூடாது
ஆனங்குடி தகுிில் அசால் ங்கப்தடும் நட்சி ிாத்க தாதட்சின்நி ங்க
கண்டுதண ிசாிகள் ககாாிக்கக ிடுத்துள்பணர்.
தய கக் குகநவு, தொம்தொகண ின்சாம் 20 ிிலியந்து 3 ி காகக் குகநப்தை
ஆகிற்நால் ிசாிகள் ததயபில் தாதுக்கப்தட்டுள்பணர்.
நட்சி தாிப்தைக்கு ிாம் ங்கப்தடுதன்ந ிக அசின் அநிிப்தை ிசாிகலக்கு
ஆயகன அபித்துள்பது.
இயப்திதம் ஆனங்குடி தகுிில் ததயம்தானாண கிாங்கபில் நட்சிால் தாிப்தைக்குள்பாண
ிசாிகலக்கு ிாம் ங்கும் தட்டிலில் ததர் இல்கன.
ஆககால்,

ிக

அசு

நட்சிால்

தாிப்தைக்குள்பாண

ிசாிகள்

அகணயக்கும்

ிாம் ங்க கண்டும். இப்தகுிகயும் த்ி ஆய்வுக் குல ஆய்வு கற்தகாள்ப
கண்டும் ண ிசாிகள் ககாாிக்கக ிடுத்துள்பணர்.
கட்டூர் அகின் ீர்ட்டம்: 22.11 அடி
கட்டூர் அகின் ீர்ட்டம் ிாக்கிக ாகன 22.11 அடிாக இயந்து. அகக்கு
ிணாடிக்கு 56 கண அடி வீம் ண்ீர் ந்து தகாண்டியந்து. அகிலியந்து ிணாடிக்கு 496
கண

அடி

வீம்

ிநக்கப்தடில்கன.

ண்ீர்

ிநந்துிடப்தடுகிநது.

கல்னகிலியந்து

ண்ீர்

தடல்டா ாட்டங்ககப நட்சி தாிப்திலியந்து ீட்கும் ிாத் ிட்டங்கள் கக: த்ி
குலிணாிடம் ிசாிகள் ககாாிக்கக
தடல்டா ாட்டங்ககப நட்சி தாிப்திலியந்து தொலகாக ீட்தடடுக்கும் ககினாண
ிாத் ிட்டங்ககப தாிந்துகக்க கண்டும் ண, த்ி குலிடம் ாகக ிசாிகள்
ககாாிக்கக ிடுத்ணர்.
த்ி ிட்டக் குல (கபாண் திாிவு) துக ஆகனாசகர் ாகணஷ் சவுத்ாி கனகில்,
தைககிகன கம்தாட்டு இக்கக இக்குர் (ததாயப்தை) கக. கணாகன், த்ி ிி அகச்சக
தசனிணங்கள் துகந துக இக்குர்
ி. ஸ்ரீகாந்த், த்ி ின்துகந அகச்சக துகச் தசனர் சி.தெ. கொஷ், காிாி ற்யம்
தன்ணக ஆயகள் அகப்தின் கண்காிப்தைப் ததாநிாபர் ஆர். சுந்தோர்த்ி அடங்கி த்ி
குலிணர்

ாகக

ாட்டத்ின்

நட்சி

தாிப்தைகள்

குநித்து

தைன்கிக

ஆய்வு

கற்தகாண்டணர்.
தணங்குடிில் ஸ்ரீ ிஸ்ார் ககாிலுக்குப் தின்தைநத்ில், அகக்கப்தட்டுள்ப ீணப்தைல்
பர்ப்தை ினத்க த்ி குலிணர் ஆய்வு தசய்ணர்.
இகத்தாடர்ந்து, ஊக ககன உயித் ிட்டத்ின் கீழ் கீகயூாில் கடததற்ந தண்கக்
குட்கட அகக்கும் தி ற்யம் சுக்கான்கட்டி ாய்க்கால் தூர்ாயம் திகயும் குலிணர்
தார்கிட்டணர்.
தாடர்ந்து, கீகயூகச் கசர்ந் ிசாிகள் த்ி குலிணாிடம் கூநிது: கீழ்கலர் ி.
ணதானன்: தடல்டா ாட்டங்கபில் 19.5 னட்சம் டன் தல் உற்தத்ி இப்தை ற்தட்டுள்பது.
நட்சிால் தாிக்கப்தட்ட ிகபினங்கலக்கு ிக அசு அபித் ிாத் தாககில்
காப்தேட்டுத் தாகக கசர்க்கப்தட்டால், தொலகாண ிாம் கிகடக்கில்கன. ணக,
காப்தேட்டுத்

தாகக

(க்கயக்கு)

ய.

8,400-

கசி

கதாிடர்

ிா

ிி

தோனம்

ிசாிகலக்கு த்ி அசு ங்க கண்டும்.
ஸ். சம்தந்ம்: குடிீர்த் ட்டுப்தாட்கடப் கதாக்க த்ி அசு ிி எதுக்கீடு அபிக்க கண்டும்.
காிாி ி ீர் கனாண்க ஆகம் ற்யம் காிாி ி ீர் தங்கீட்டுக் குலகயும்
உடணடிாக அகக்கவும், உச்ச ீின்ந உத்வுப்தடி ிகத்துக்காண காிாி ீர்ப்
தங்கீட்கட உயி தசய்வும் தாிந்துகக்க கண்டும் ன்நார்.
தடல்டா

ாட்டங்ககப

நட்சி

தாிப்திலியந்து

தொலகாக

ீட்தடடுக்கும்

ிந்

ிட்டங்ககபப் தாிந்துகக்க கண்டும் ண ிசாிகள் கசாதொ, கசாதொ.இபங்ககா ற்யம்
தொெிதை ாீக் ஆகிகார் லியுயத்ிணர்.

இகத்தாடர்ந்து, ீர்தொகப தாடக்க கபாண்கக் கூட்டுநவு ங்கி தோனம் ங்கப்தட்ட
நட்சி ிாம் குநித்து குலிணர் ஆய்வு கற்தகாண்டணர்.
ிகில் அநிக்கக ாக்கல்
கச ிங்கள் ற்தகணக ாட்ட ிர்ாகங்கள் தோனம் அபிக்கப்தட்டுள்பது. கடி
ஆய்வுடன், ாட்ட ிர்ாகங்கபின் கக்தகடுப்தைகள் எப்திடப்தட்டு, தாிப்தைகள் குநித்
தொலகாண அநிக்கக ிகில் த்ி அசிடம் ாக்கல் தசய்ப்தடும் ன்நார் த்ி குல
உயப்திணயம், தைககிகன கம்தாட்டு இக்கக இக்குயாண கக. கணாகன்.
ிக யாய்த் துகந தொன்கச் தசனர் ாெீவ் ஞ்சன், கபாண் துகந தொன்கச்
தசனர் சந்ீப் சக்கசணா, ஊக பர்ச்சித் துகந ஆகர் ஸ். ிெகுார், கதயாட்சிகபின்
இக்குர் இா. தசல்ாஜ், ாின கூட்டுநவு ங்கிகபின் ணி அலுனர் சிணயள், ததாதுப்
தித்

துகந

தொன்கப்

ததாநிாபர்

டி.

கதந்ிழ்ச்தசல்ன்

ஆகிகார்

ஆய்ில்

தங்ககற்நணர்.
ாகக ாட்ட ஆட்சிர் து. தொதசாி, ாட்ட யாய் அலுனர் தொ. ஆசிா ாிம், ஊக
பர்ச்சி தொககத் ிட்ட இக்குர் ஆர். சங்கர், ாட்ட கபாண் இக இக்குர் உ.
ாகெந்ின், கால்கட தாாிப்தைத் துகந ண்டன இக இக்குர் தியத்ிாஜ், ாகக
யாய்க் ககாட்டாட்சிர் க. ிகண்டன் ஆகிகார் உடணியந்ணர்.
கூட்டுப்தண்க சாகுதடிால் ிகபததாயலக்கு ிசாிககப ிகன ிர்ிக்கனாம்
ிசாிகள் எயங்கிகந்து கூட்டுப்தண்க சாகுதடி தசய்ால் உற்தத்ி தசய்யும் ிகபப்
ததாயள்கலக்காண உாி ிகனக ிசாிககப ிர்ம் தசய்துதகாள்பனாம் ன்நார்
ாட்ட தார்டு ங்கி உி ததாது கனாபர் ிசங்கர்.
ன்ணார்குடிக அடுத்துள்ப ககாட்டூர் என்நிம், ததயகாழ்ந்ான் கிாத்ில் ஞ்கச
ததாிார் ிம்க தல்ககனயுடன் இகந்து ியாயர் ாட்ட தார்டு ங்கி சார்தில்
கூட்டுப்தண்க சாகுதடி தோனம் ிசாிகள் தன்ததயம் தொகந குநித் ிபக்கக் கூட்டம்
அண்கில் கடததற்நது. இில் கனந்துதகாண்டு ாட்ட தார்டு ங்கி உி ததாது
கனாபர் ிசங்கர் கலும் கதசிது:
எயங்கிகந் ஞ்கச ாட்டத்ில் சுார் 500 க்கர் க தாத் சாகுதடி தசய்யும் ின
உாிகாபர்கள் இயந்ணர். ஆணால் இன்ய 80 சம் அபில் சிய,குய ிசாிககப
உள்பணர். கூட்டுப்தண்க சாகுதடிிகண ிசாிகள் கற்தகாண்டால் அிக அபில் தன்
உண்டாகும். சாகுதடிக்கு ககாண இடுததாயள்ககப தாத்ாக தகாள்தொல் தசய்து
கதான்நகக இற்கு ல்ன உாாகும். தற்தகச தொல் தசாகுசு கார் க உற்தத்ி
தசய்யும் ியணத்ிணக அன் ிகனக ிர்ம் தசய்கிநார்கள். ிசாிகள் ங்கள்

ினத்ில் உற்தத்ி தசய்யும் ிகபப் ததாயள்கபின் ிகனக ிர்ம் தசய்ிட தொடிா
ிகன ற்தட்டுள்பக ாற்நிட ிசாிகள் எயங்கிகந்து கூட்டுப்தண்க தொகநில்
சாகுதடி தசய்ால் தாத்ப் ததாயள்ககபயும் இகடத்கர்கள் இல்னாது கடிாக தாத்
ிாதாாிகபிடம் ததாயள்ககப ிசாிகள் ிற்தகண தசய் தொடியும். இணால் ிகனக
ிர்ிக்கும் உாிகக ததயதுடன் கூடுல் னாதம் கிகடக்கும். இற்கு ிசாிகபிடம்
எற்யகயும்,ிட்டுக்தகாடுக்கும்

ன்கயும்

கண்டும்.

தசுகதைட்சிக்கும்,

ிசாிகள்

னத்ிற்கும் தார்டு ங்கி துக ிற்கும் ன்நார்.
ிகழ்ச்சிக்கு ிழ்ாடு காிாி தடல்டா தாசண தகுி ிகபப்ததாயள்கள், ிசாிகள்
தாதுகாப்தை சங்க ததாதுச்தசனர் ஸ். ங்கான் கனக கித்ார்.
இில்

ததாிார்ிம்க

என்நிக்குல

தொன்ணாள்

தல்ககன.கதாசிாிர்கள்

கனர்

ெி.கக.

அண்ாதுக,

சுப்திின்,
ிசா

ாசுகன், சந்ாணகியஷ்ன் உள்பிட்கடார் கனந்து தகாண்டணர்.

தாண்டின்,

ஆர்னர்கள்

ஸ்.

இற்கக ப்தயக்காண இநக்குி ாி உாது:ர்த்க அகச்சகத்ின் ககாாிக்கக ிாகாிப்தை

தைதுடில்லி:இற்கக

ப்தர்

ீாண

இநக்குிக

உர்த்

கண்டும்

ன்ந

ர்த்க

அகச்சகத்ின் ககாாிக்ககக ற்க, த்ி ிி அகச்சகம் யத்து ிட்டது. குகநந்
ிகனில், இநக்குிாகும் இற்கக ப்தால், ங்கள் தாில் தாிக்கப் தடுாக,
உள்ாட்டு ப்தர் துகநிணர், த்ி ர்த்க அகச்சகத்ிடம் தைகார் தாிித்துள்பணர்.
ககபா:இற்கக ப்தக அிகம் உற்தத்ி தசய்யும், ககப ாினத்ர்கள், இநக்குிாகும்
ப்தயக்காண

சுங்க

ாிக

உர்த்

கண்டும்

ன்ய,

ககாாிக்கக

ிடுத்துள்பணர்.

தார்லிதன்டிலும் இதுகுநித்து லியுயத்ப்தட்டது.இந்ிகனில், உள் ாட்டில் இற்கக
ப்தாின்ிகன தல்ன உர்ற்காண அநிகுநிகள் கான்நி உள்பண. இகடுத்து, இற்கக
ப்தர் ீாண சுங்க ாி உர்த்ப்தட ாட்டாது ண, யாய் துகந உிகாாி எயர்
தாிித்ார்.
இற்கக ப்தர் ீாண சுங்க ாி உர்த்ப் தட்டால், அது ாகணத் துகநில் ிர் கந
ிகபக ற்தடுத்க்கூடும் ண, த்ி அசு அஞ்சுகிநது. கலும், சர்கச ந்ிகனால்,
ற்கணக தயக்கடிில் சிக்கியுள்ப இந்ி ாகணத் துகநக்கு, இற்கக ப்தாின் ிகன
உர்வு

கடும்

இயப்தை:இதுகுநித்து

தாிப்கத
அர்

கலும்

ற்தடுத்தும்

ண,

கூநிாது:க்காக,

ிப்திடப்தட்டு
எய

ததாயபின்

உள்பது.
இயப்தை

குகநயும்கதாது, உடணடி ககக கயத்ில் தகாண்டு, அப்ததாயள் தபிாடுகபில் இயந்து

இநக்குி

தசய்ப்தடும்.

இநக்குிக

அிகாிக்கும்

காக்கில்,

சுங்க

ாியும்

குகநக்கப்தடும்.ஆணால், ப்தர் ிகன அப்தடி அல்ன. இன் சப்கபக்கும், ககக்கும் இகடக
அிக அபில் தற்நாக்குகந உள்பது. இந் ிகனில், ப்தர் இநக்குிக ஊக்குிக்க
கண்டும். அற்கு ாநாக, இற்கக ப்தர் ீாண இநக்குி ாிக உர்த், ப்தர் ாாிம்
லியுயத்துது

ிப்தபிக்கிநது.

இவ்ாய

அர்

தாிித்ார்.

இண்டாது இடம்:உனகில், இற்கக ப்தர் தன்தாட்டில், இந்ிா இண்டாது இடத்ில்
உள்பது. தசன்ந 2012-13ம் ிிாண்டில், இந்ிா, 2.16 னட்சம் டன் அபிற்கு, இற்கக
ப்தக இநக்குி தசய்துள்பது. இது, தொந்க ிிாண்டில், 2.13 னட்சம் டன்ணாக இயந்து.
இக கானத்ில், 30,353 டன் இற்கக ப்தர் ற்யி தசய்ப் தட்டுள்பது. ிப்தேட்டு
கானத்ில், இற்கக ப்தர் உற்தத்ி, 9.12 னட்சம் டன்ணாகவும், கக, 9.72 னட்சம்
டன்ணாகவும்

இயந்து.

உற்தத்ி:கடந் 2011-12ம் ிிாண்டில், இற்கக ப்தர் உற்தத்ி ற்யம் கக, தொகநக
9.03 னட்சம் டன் ற்யம் 9.64 னட்சம் டன் ன்ந அபில் இயந்து. இண்டு ஆண்டுகலக்கு
தொன்தை க, உள்ாட்டில், இற்கக ப்தர் ிகன, உச்சத்ில் இயந்து. தின்ணர் தடிப்தடிாக
சாிகடந்து ந்து. ணிதம், டப்தாண்டு ெணாிதொல் இற்கக ப்தர் ிகன தல்ன
உர்ந்து யகிநது.இந் சத்ில், இற்கக ப்தர் இநக்குி ாிக உர்த்துது சாில்ன
ன்ய,
அதாிக்க

த்ி
டானயக்கு

ஆகிற்கந

அசு

ிாண

கயத்ில்

யதாய்

தகாண்டு,

கயதுாக

ிப்தை

த்ி

வீழ்ச்சி,

அசு,

இநக்குி

இத்கக

தாிகிநது.
தசனிண

தொடிிற்கு

உர்வு

ந்துள்பாக

கூநப்தடுகிநது.
கிகன தூபின் ம் கண்காிக்க ற்யி கவுன்சில் ஊட்டிில் டந் கயத்ங்கில் கல்
ஊட்டி:"தன் ாின அபில் ற்யி, இநக்குி தசய்ப்தடும், கிகன தூபின் த்க
கண்காிக்க, "கிகன ற்யி கவுன்சில்' அகக்கப்தடவுள்பது' ண, தாிிக்கப்தட்டது.
கிகன ாாிம், "தலிககாலு' அநக்கட்டகப சார்தில், "கிகன கபாண்க' ன்ந
கனப்தினாண
இந்ி

கயத்ங்கம்
கிகன

ஊட்டிில்

ாாி

கனர்

கற்ய
தாத

டந்து.
கதசுககில்,

""ீனகிாிில், சிய கிகன ிசாிகள் ங்கும் தசுந்கிகனக்கு ிாாண சந்க
ிகனக ங்க கண்டும், ன்ந ககார்ட் ீர்ப்தை அடிப்தகடில், தன கட்ட ஆய்வுகள்
டத்ப்தட்டு

அசுக்கு

அநிக்கக

சர்திக்கப்தட்டுள்பது,''

ன்நார்.

தன்

ாின

கிகன

ாாி

தசல்

இக்குணர்

அம்தனான்

கதசிாது:

கடந்ாண்டு ார்ச் ினப்தடி, தன் ாின கிகனின் சாசாி ிகன கிகனாவுக்கு 70
யதாாக இயந்து. இது, இந்ாண்டு ார்ச் ாம் 102 யதாாக அிகாித்துள்பது. ற்யி,
இநக்குிாகும்
இடங்கபில்,

கிகன

"கிகன

தூபின்

ற்யி

த்க

கண்காிக்க,

கவுன்சில்'

ிகில்

ாட்டின்

குநிப்திட்ட

அகக்கப்தடவுள்பண

சின
ன்

நார்.
ீனகிாி கூட்டுநவு கிகன தாிற்சாகன கூட்டகப்தின் (இன்ககா) ணி அலுனர்
உச்சந்ின் கதசிாது: அசு ஊிர்கலக்கு, 6 ாத்ிற்கு எய தொகந சம்தப உர்வு
ங்கப்தடும் கதாது, கண்டிப்தாக ிசாிகள் ங்கும் ிகபப் ததாயட்கலக்கு ிாாண
குகநந்தட்ச ிகன ங்க டடிக்கக டுக்க கண்டிது அசின் கடக. கிகன
சாகுதடிில், ிகன ிர்ம் தசய்யும் டடிக்ககக கற்தகாள்ன் தோனம், அகணத்து
ிசா திர்கலக்கும் ிகன ிர்ம் தசய்ற்காண சூல் அகயும், ன்நார்.
டககில் தாம்தாி கபாண்கப் ததாயட்கள் ிிப்தைர்வு கதி
தன்காசி:டககில் தாம்தாி கபாண்கப் ததாயட்கள் ிிப்தைர்வு கதி டந்து.
தன்காசி ட்டாம் டகக கிாத்ில் ததாதுக்கபிகடக தாம்தாி கபாண்கப்
ததாயட்கபின் தன்தாட்கட ஊக்குிப்தற்காக ிப்தைர்வு கதி கபாண்க உி
இக்குர் தங்கடகியஷ்ன் கனகில் டந்து. தன்கண ாற்யப்தண்கிலியந்து
ஆம்திக்கப்தட்ட இப்கதிக டகக கதயாட்சி கனர் தாீப் தகாடிகசத்து துக்கி
கத்ார்.

டகக

தொஸ்லீம்

உர்ிகனப்தள்பி

ார்கள்

""காப்கதாம்

காப்கதாம்

தாம்தாிம் காப்கதாம்'' ன்ந ககாத்துடன் ிிப்தைர்வு கதிில் ிபாக கனந்து
தகாண்டணர். இப்கதி டகக கிாத்ின் அகணத்து தயக்கபிலும் கடததற்நது.
கனந்து தகாண்ட ார்கலக்கு தட்கட தன்ணங்கன்யகள் ங்கப்தட்டது. தொடிில்
கபாண்க உி இக்குர் தங்கடகியஷ்ன் கனகில் கூட்டம் கடததற்நது.
கூட்டத்ில் தாம்தாி ததாயட்கபாண சீக்காய், தயத்ி, சியாணிம், இபீர் ஆகிற்கநப்
தன்தடுத்துால் ற்தடும் ன்க தற்நி ிாித்ார். கதிில் காட்டக்ககனத்துகந
உி இக்குர் ிிம், துக கபாண்க அலுனர் சண்தொகசுந்ம், உி ததாநிாபர்
அப்துல்கார் ஆகிகார் கனந்து தகாண்டணர். கதி ற்தாடுககப உி கபாண்க
அலுனர்கள் தினால் தொகம்து, ாாிப்தன், சதாிாொ, அன்சர்அலி, குார் ஆகிகார் சிநப்தாக
தசய்ியந்ணர்.

கயம்தை சாகுதடிில் ப்தாக்கம் ிசாிகள் ீிம்
ியக்கலக்குன்நம்:ப்தாக்கத்ில்,

கயம்தை

சாகுதடி

தசய்

ிசாிகள்,

ஆர்ம்

காட்டி

யகின்நணர்.ியக்கலக்குன்நம் அடுத் ப்தாக்கம் ற்யம் சுற்யப் தகுிகபில், 250 க்கர்
தப்தில், கயம்தை திாிடப்தடுகிநது. ினத்க தைலிில் ன்கு உலது, ான்கு அடி இகடதபி
ிட்டு, ீர்தாசண கால்ாய் அகத்து, தால உம், சாண உம் இட்டு, கயம்தை ாற்யக்ககப
டகண்டும். எய க்கயக்கு, 5,000 ாற்யக்கள் க ககப்தடும்.ாணிம்குிட்டு
தொகநில் ாற்யகள் உற்தத்ி தசய்து ிற்கப்தடுகிநது. ிக கயம்தாக இயந்ால்,4 டன்
ககப்தடும், இக இண்கடயும் தன்தடுத்னாம். இற்கு தடாபம் கூட்டுநவு சர்க்கக
ஆகன சார்தில், ாணிாக எய க்கயக்கு, 8,000 யதாய் ங்கப்தடுகிநது. க்கயக்கு, 40
டன்தக்கு கல் னாதம் கிகடக்கும்.கடந் கானங்கபில் கயம்தை ிசாிககப ஊக்குிக்கும்
ககில், அிகாக க‹ல் டுக்கும் ிசாிகலக்கு, கபாண்க துகந சார்தில் காிம்,
கசக்கிள் ஆகிக சிநப்தை தாிசுகபாக ங்கப்தட்டண. கயம்தை ிசாிகலக்கு, 15 ாட்கபில்
தம் கிகடக்க ற்தாடு தசய்ப்தட்டது.ஆர்ம்இதுகுநித்து, ிசாி ககாிந்ன், 45,
கூயககில்,""ான் இண்டு க்கர் ினத்ில், கயம்தை சாகுதடி தசய்துள்கபன். ினத்க ன்கு
உலது, க்கயக்கு 8 டன் தால உம் இட்டு, 5 தோட்கட சாண உம் கதாட்டு, கயம்தை
ிகககப ட்கடன். ககக்ககற்த ீர்தாசணம் தசய்து, ககபக அவ்ப்கதாது, இந்ிம்
தோனம் அகற்நிகணன்.பர்ந்துயம் தயத்ில், ீண்டும் உம் இட்கடன். 10 ாத்ில்
அயகடக்கு ாாணது. கடந் தொகந க்கயக்கு, 50 டன் கிகடத்து. 45 ஆிம் யதாய்
தசனவு தசய்கன். னாதம் ட்டும், 50 ஆிம் யதாய் கிகடத்து. இணால், ப்தாக்கம் கிய
கத்ியக்கும் ிசாிகள், கயம்தை சாகுதடி தசய்ில் ீிாக இநங்கியுள்பணர்,'' ன்நார்.
தாதூர் உர் ததயிாில் ிசாிகலக்கு ஆகனாசகண
உலந்தூர்கதட்கட:தாதூாில் டந் உர் ததயிாில் எய க்காில் 100 டன் கயம்தை கசூல்
ததயம்

தாில்தட்த

தொகநகள்

குநித்து

ிசாிகலக்கு

கபாண்

அிகாாிகள்

ிபக்கிணர்.ியாலூர் என்நிம் தாதூாில் கபாண் உர் ததயிா டந்து. ிாிற்கு
கபாண் உி இக்குணர் கான் கனக ாங்கிணார். கபாண் இக இக்குணர்
கசகர், கபாண் தாில்தட்த தொகநகள் குநித்தும், குகநந் தசனில் அிக னாதம் ஈட்டுது,
அசு அபிக்கும் ாணி ிட்டங்கள் உள்பிட்ட தல்கய கயத்துக்ககப ிபக்கி, ாணித்துடன்
கூடி இடு ததாயட்ககப ங்கிணார். எய க்காில் 100 டன் கயம்தை கசூல் ததயம் தாில்
தட்தங்கள், ிசா உற்தத்ிக தோன்ய டங்காகவும், யாக இய டங்காகவும்

அிகாிப்தற்காண

தொகநகள்

குநித்து

கபாண்

அிகாாிகள்

ிபக்கிணர்.

ிாில் தாதூர் என்நி கவுன்சினர் ிகண்டன், ஊாட்சி கனர் தெகீஸ்ாி, கபாண்
அலுனர் அர்ின்ாஜ், துக கபாண் அலுனர் தடுஞ்தசின், உி கபாண்
அலுனர்கள் சிக்குார், ாஜ்குார், தணிகல், கொிாலிங்கம், குகசகன், ஆத்ா
ிட்ட அலுனர்கள் கிா, சிததயாள், ாான் தங்ககற்நணர்.
ிகம், ககபாில் தொட்கட ிகன 270 காசாக ிர்ம்
ாக்கல்: ிகம், ககபாில், தொட்கட ிகன, 270 காசுகபாக ிர்ம் தசய்ப்தட்டுள்பது.
தொட்கட ிகன, ீண்டும் ற்நம் காத் துங்கிியப்தது, ககாிப்தண்காபர்ககப
கிழ்ச்சிகடச்

தசய்துள்பது.

ாக்கல்லில், கசி தொட்கட எயங்கிகப்தைக் குல கூட்டம் டந்து. தொட்கட உற்தத்ி,
ார்க்தகட் ினம் குநித்து, தண்காபர்கள் ிாித்ணர். அகடுத்து, 265 காசுகலக்கு
ிற்தகண தசய்ப்தட்ட தொட்கட, ந்து காசு ற்நம் கண்டு, 270 காசுகபாக ிர்ம்
தசய்ப்தட்டுள்பது.
தொட்கட

ிகன,

தாடர்

ககாிப்தண்காபர்

சாிவுக்கு
த்ிில்,

தின்,

ீண்டும்

கிழ்ச்சிக

ற்நம்

காத்

ற்தடுத்ியுள்பது.

துங்கிியப்தது,
ாட்டின்

திந

ண்டனங்கபில், தொட்கட ிகன (காசுகபில்) ினம்: தசன்கண, 265, ததங்கலய, 260,
கசூய, 262, கைாதாத், 217, தொம்கத, 254, ிொடா, 223, ககால்கத்ா, 300, தர்ானா,
224, டில்லி, 240. இவ்ாய ிர்ம் தசய்ப்தட்டுள்பது. ாக்கல்லில், கற்ய டந்
தண்காபர், ிாதாாிகள் எயங்கிகப்தைக் குலக் கூட்டத்ில், தொட்கடக் ககாி ிகன
கிகனா, 55 யதாாக ிர்ிக்கப்தட்டுள்பது. தல்னடத்ில் டந் கநிக்ககாி உற்தத்ிாபர்
எயங்கிகப்தைக்

குல

கூட்டத்ில்,

அன்

ிகன,

கிகனா,

67

யதாாக

ிர்ம்

தசய்ப்தட்டுள்பது.
உர் ததயிா
ாசிதைம்: தண்ந்தூர் அயகக ததான்தப்திதட்டி கிாத்ில், உர் ததயிா டந்து.
கபாண்

உி

கியஷ்தோர்த்ி

இக்குர்

சீணிாசன்

கனக

கித்ார்.

தஞ்சாத்து

கனர்

தொன்ணிகன

கித்ார்.

துக

கபாண்

அலுனர்

தசுதி,

காட்டக்ககனத்துகந உி இக்குணர் ிழ்ச்தசல்ி, கபாண் ததாநிில் துகந உி
ததாநிாபர் சங்கர்குார் ஆகிகார், அசு ிட்டம், ண் ாிாி, ிக கர்த்ி உள்பிட்டக

குநித்து ிபக்கிக் கூநிணர். உி கபாண் அலுனர்கள் அந்காிசாி, கயப்தைசாி,
ஆகாக்கிசாி உட்தட தனர் தங்ககற்நணர்.
ிசாம் தசிக்க கள்ி தகெ
ா.கதட்கட: ா.கதட்கட அடுத் திள்பாதுகந ாாிம்ன் ககாிலில் அம்தக்கு தச்தசாாில்
ிா ற்யம் க ததய்து ிசாம் தசிக்க கண்டி ாக கள்ி தகெ டந்து.ிா
தொன்ணிட்டு தொன்ணா கிா ிாகர், தசல்னாண்டி அம்ன், சந்ிக்கயப்தை, கயப்தண்சாி,
அசு கம்தை உள்பிட்ட தாிா தய்ங்கலக்கு சிநப்தை தகெகள் டத்ப்தட்டண.தாடர்ந்து
ன்கு க ததய்து ிசாம் தசிக்க கண்டி ாக கள்ி, ககா தகெகள் டத்ப்தட்டண.
தின்ணர் அம்ன் சிநப்தை அனங்காத்ில் தக்ர்கலக்கு அயள்தாலித்ார். தாடர்ந்து தச்தசாாில்
ிா டந்து. ிா தொன்ணிட்டு தக்ர்கலக்கு அன்ணாணம் ங்கப்தட்டது.
கணி ாட்டத்க தைநக்கித் த்ி குல நட்சிால் தாிக்கப்தட்ட ிசாிகள் கண்ீர்
கணி: கணி ாட்டத்ில், நட்சி தாிப்தை குநித்து ஆய்வு டத் ால் த்ி ிதைர்
குலவும் தைநக்கித்துள்பது. தாிக்கப்தட்ட ிசாிகள் ிாம் கிகடக்குா ன்ந
க்கத்ில் கண்ீர் டிக்கின்நணர். ாட்டத்ின் தாத் சாகுதடி தப்தை 2 னட்சத்து 92 ஆிம்
க்கர். இில் எய னட்சத்து 25 ஆிம் க்காில் காட்டக்ககன திர்கலம், எய னட்சத்து 67
ஆிம் க்காில் ிசா திர்கலம் சாகுதடிாகிநது. ாட்டத்ின் சாசாி கவு 850
ி.ீ. கடந் 2011ல் சாசாிாக 550 ி.ீ., 2012ல் 350 ி.ீ., ட்டுக க திாகி உள்பது.
க குகநால் அகணத்து ஆய, குபம், கண்ாய்கள் நண்டு ிட்டண. கடந் இண்டு
ஆண்டுகபாக தல் டவு தசய் ிசாிகள் ததயம் இப்திற்கு ஆபாகி உள்பணர். தாிப்தை:
கயம்தை, ாக னா தோாிம் க்கர், க்காபி 2000 க்கர், தயத்ி 600 க்கர், சியாணிங்கள்
25 ஆிம் க்கர், தன்கண 600 க்கர், தல் 60 ஆிம் க்காில் தாிப்தை ற்தட்டது.
சில்ார்தட்டி, தெங்கனம் தகுிில் தற்நிகன தகாடிக்கால்கள்,தன்ணந்காப்தைகள்,கயம்தை
திர்கள் காய்ந்து கதாிண. ஆண்டிதட்டி தகுிில் ாந்காப்தை தொலகாக காய்ந்து கதாணது.
ிசாிகள் யகில் ாடி கடணில் சிக்கிணர். காட்டக்ககனத்துகநயும், ிசாத்துகநயும்
தாிப்தை

குநித்து

கக்தகடுத்ண.

யாய்த்துகந

தொலகாக

எத்துகக்கில்கன.

யாய்த்துகந கணம் தொலதும் அகச்சர் தன்ணீர்தசல்ம் தங்ககற்கும் னத்ிட்ட உிகள்
ங்கும் தொகாக சிநப்தாக டத்துிகனக இயந்து. இணால் நட்சி தாிப்தை குநித்து,
ிக அசுக்கு அநிக்கக அதப்தால் ிட்டணர். இணால் ிக அகச்சர்கள் குல, கணி
ாட்டத்ிற்கு

ில்கன.

ிசாிகள்

குகநீர்க்கும்

கூட்டங்ககப

தைநக்கித்தும்,

கதாாட்டம் டத்ியும், அகச்சக தார்த்து த தகாடுத் திநகக யாய்த்துகந சுாாித்து.

ாட்டம்

தொலதும்

அிகாாிகபிடம்
குகநாண

கக்தகடுப்தை

கதசி, அர்கள்
தப்தில்

டத்ால்,

ிசா,

காட்டக்ககனத்துகந

தகாடுத் அநிக்கக அடிப்தகடில்,

ட்டுக

தாிப்தை

ண

500 க்கயக்கும்

அநிக்கக

தகாடுத்துள்பது.

காட்டக்ககனத்துகநில் தாிப்தை 100 க்கயக்கும் குகநாம். இகண தாடர்ந்து ிக
அகச்சர்கள் குல, கணி ாட்டத்ிற்கு ந்து எய ி கத்ில் ந்து இடங்ககப ட்டுக
தார்கிட்டது. யாய்த்துகந, காட்டக்ககனத்துகந, ிசாத்துகநகபின் தத்ணக
அசின் கணத்ிற்கு நட்சி ினம் தசன்ய கசாற்கு தொக்கி காம். அிகாாிகபிடம்
ககட்டால், "சாகுதடி தசய்ப்தட்ட ினங்கபில் ம்தது சவீத்ிற்கு கல் ிகபச்சல் தாிப்தை
இயந்ால் ட்டுக கக்தகடுப்கதாம். கணி ாட்ட ிசாிகள் நட்சிால் சாகுதடிக
ியத்ி ிட்டணர். இணால் தாிப்தில்கன' ண காம் கூநியுள்பணர். ா, தன்கண,
க்காபி, ாக, தற்நிகன, கயம்தை, தல், காட்டக்ககன திர்கள் தாிக்கப்தட்டது தற்நி,
ாயம் ாய் ிநக்கில்கன. இணால் ிக அசும், த்ி ிதைர் குலவும் கணி
ாட்டத்ில்
கக்குப்தடி

நட்சிால்
தாிப்தை

தாிப்தில்கன,
இல்னாால்

ன்ந

தொடிவுக்கு

தார்க்கவும்

ந்து

ில்கன.

ிட்டணர்.

அர்கள்

ததண்

ிசாி

ற்தகாகன:ாட்டத்ில் நட்சிால் தாிக்கப்தட்ட ிசாிகள் ற்தகாகன தசய்து
தாடர்கிநது. கடந் ாம் கூட, யாடு அயகக அயகுதபிக கசர்ந் இபங்ககான்
கணி அதிணா, 22, ிசாத்ில் ற்தட்ட ஷ்டத்ால் ற்தகாகன தசய்து தகாண்டார். தன
ிசாிகள், ினங்கபில் சாகுதடி தசய் தொடிா ிகனில், திகப்திற்காக ஏட்டல்கபிலும்,
கட்டட திகபிலும் தாினாபிகபாக ஈடுதட்டுள்பணர்.ிசா இக இக்குணர் சுந்ம்:
"நட்சி தாிப்தை குநித் ிங்ககப ாங்கள் தபிிட தொடிாது. த்ி குல ிகத்ில் 10
ாட்டங்கலக்கு

ட்டுக

தசன்ய

தாிப்கத

ஆய்வு

தசய்துள்பது.

ணக

கணி

ாட்டத்ிற்கு ில்கன' ன்நார்.ிசாிகள் சங்க ாட்ட கனர் கண்ன்: நட்சி
ினம் குநித்து அிகாாிகள் தொகநாக கக்தகடுக்கில்கன. 15 ஆித்ிற்கும் கற்தட்ட
ிசாிகள்

ங்கலக்கு

ற்தட்ட

தாிப்தை

குநித்து

யாய்த்துகந,

ிசா,

காட்டக்ககனத்துகநகபிடம் த தகாடுத்துள்பணர். இந் தக்கள் ீது தொல் கட்ட
ிசாக டத்க் கூட அிகாாிகள் தொன்ில்கன. அிகாாிகள் தொகநாக ிசாக
டத்ி, ிசாிகலக்கு ிாம் ததற்யத்ாிட்டால், கணிில் ிசாிககப ிட்டி
ததாி அபில் கதாாட்டம் டத்துகாம் ன்நார்.கதாதுி, ாாிம்ன்ககாில்தட்டி:
ங்கள் ினத்ில் தய, ள்ல, காணம் ிகத்காம். துவும் கக ந்து கசில்கன. ககில்
இயந் தத்க இந்து, ஷ்டத்ால் ற்கதாது கடன் தட்டு ிக்கிகநாம். அிகாாிகள் ாயம்
ங்கள் தாிப்தை குநித்து ிசாாிக்கில்கன. ற்கதாது தசாந் ினத்ில் ிசாம் தசய்

தொடிாால், கூலி ககன தசய்து யகிகநாம்.ம்.ாொங்கம், அய்ணார்தைம், ஆண்டிதட்டி:
தோன்ய கன தொகநகபாக ிசாம் தசய்து யகிகநாம். 40 ஆண்டுக்கு தொன்தை ற்தட்ட நட்சி
ற்கதாது ினவுகிநது. கக ம்தி கசாபம், கம்தை, க்காகசாபம், தய கககள், ண்தய்
ித்துக்கள் ிகப்தை தசய்ணர். உவு,ிக,ிகப்தை தசனவு ண க்கயக்கு 4000 யதாய்
க தசனாணது.திர்கள் தொகபத்து பர்ந் ிகனில் கடும் நட்சி ற்தட்டு 10 ஆிம்
க்காில்

திர்கள்

கயகிண.

இணால்

ய.4

ககாடி

யதாய்

க

ஷ்டம்

ற்தட்டது.

தோக்கன், தொத்தூத்து: இந்ாண்டு கதாி க இல்னாால் கிய, கதார்தல்லில் ீர் த்து
குகநந்து ிட்டது. கடும் நட்சிில் ிசா திர்கள் கயகி ிட்டண. ிசாத்ிற்கு ாங்கி
கடகண அடக்க தொடிா ிகன ற்தட்டுள்பது. 2000 க்காில் திர்கள் கயகிண. இணால் ய.6
ககாடி க ஷ்டம் ற்தட்டுள்பது. நட்சிால் தகாட்கட தொந்ிாி ிகபச்சல் தொலகாக
தாிக்கப்தட்டு ிசாிகள் அிக ஷ்டம் அகடந்துள்பணர்.ங்கப்தாண்டின், காம்:தய

க

ததாய்த்ால்,

காம்,

ககாம்கத,

தண்கதைம்,

ம்ிாக்கன்தட்டி,

தைதுக்ககாட்கட தகுிகபில், 4000 க்காில் சாகுதடி தசய் ினக்கடகன கயகி ாசாணது. 500
க்காில் தன்கண ங்கள் கயகிண. இணால் ய.3 ககாடி க ஷ்டம் ற்தட்டுள்பது. தல்
ிசாம் 200 க்கயக்கு கல் தாிக்கப்தட்டுள்பது. ம்.ிச்சந்ின்,கதாடி: கதாடி தகுிில்
தன ாங்கபாக க ததய்ால் உள்பால், ினத்டி ீர்ட்டம் குகநந்து நண்ட திாக
ாநியுள்பது. கக ம்தி தல் டவு தசய் ிசாிகலக்கு, க இல்னாால் தல்
ிகபச்சல் குகநந்துள்பது. தல் ிசாத்க ததாயத்க 200 க்கயக்கு கல் தாிப்தை
ற்தட்டுள்பது. சீ.வீயதாப்தை,கூடலூர்: ப்கதாதும் தய க நாது ததய்து, ிசாம்
தசித்து

ந்

கூடலூர்

தகுிில்,

இற்கக

எத்துகப்தை

அபிக்காால்,

ிசாம்

ககள்ிக்குநிாகி உள்பது. கூடலூர் எட்டான்குபம் தாசணத்ில் 500 க்காில் ிசாம்
தொலகாக தாிக்கப்தட்டுள்பது. ஸ்.தொத்துக்காாட்சி, சில்ார்தட்டி: ிசாக்கியகள்
நண்டு ிட்டண. இணால் 100 க்காில் சாகுதடி தசய்ப்தட்டுள்ப கயம்தை காய்ந்து
யகின்நண.இணால்,ணக்கு ட்டும் 2 னட்சம் யதாய் ஷ்டம் ற்தட்டுள்பது. ன்கதான்ய
100க்கும்

கற்தட்ட

கயம்தை

ிசாிகள்,சில்ார்தட்டி,

தெங்கனம்,

அ.ாடிப்தட்டி,

குள்பப்தைம் தகுிகபில் தாிக்கப்தட்டுள்பணர். 300 க்காில் தன்கண ங்கள் தட்டு
கதாயுள்பண.

உர்ததயிா
ஆர்.ஸ்.ங்கனம்:ஆர்.ஸ்.ங்கனம் அயகக உள்ப .க்குடி கிாத்ில் உர் ததயிா
ற்யம் தாம்தாி ததாயள்கபின் ிிப்தைர்வு ஊர்னம் டந்து. என்நி கனர் ஆணந்த்
துக்கி கத்ார். ண்ாிாி டுத்ல், ிககர்த்ி, நட்சிக சாபித்து அிக திர்
கசூல் ததயது குநித்து கபாண் உி இக்குர் காலுீன் ிபக்கிணார். கபாண் துக
இக்குணர் ிாநன், உி அலுனர்கள் ாககஸ்ாி, ாாகியஷ்ன், காசிாதுக
தங்ககற்நணர்.
"கிாிாொ' பர்ப்தில் ீிம் காட்டும் தண்ககள் ிசாிகலக்கு குகநந் ிகனில்
ிற்தகண
காகக்குடி:ிசாம் ததாய்த்துள்ப ிகனில், "கிாிாொ' ககாி இண உற்தத்ிில், கால்கட
தண்ககள் ீிம் காட்டி யகின்நண."சிய, குய ிசாிகள், ததாயபாாத்க அகடயும்
ததாயட்டு "கிாிாொ" பர்ப்கத ஊக்கப்தடுத்,கால்கட தண்ககபில்,அன் குஞ்சு பர்ப்தை
ீிப்தடுத்ப்தட்டுள்பது.த்ி அசின் ககாிிண அதிியத்ி ிட்டத்ின் கீழ், எயாம்
ஆண குஞ்சுகள் ய.15,இண்டு ா குஞ்சுகள் ய.18,தோன்ய ா குஞ்சுகள் ய.20,ான்கு ா
குஞ்சுகள் ய.25 ன்ந அபில் ிற்கப்தடுகிநது.தசட்டிாடு கால்கட தண்க துக
இக்குணர் ாெகசகன் கூயம்கதாது:"கிாிாொ' ன்ந ார்த்க காட்டுப்தநககபின் ாொ
ன்திகண குநிக்கும். கர்ந்து இலக்கும் காகக அகப்தைம், தகாண்கட அகப்தைம்
ாட்டுக்ககாிககப எத்ியக்கும். இக அகடகாக்கும் ன்க அற்நக. இணால், குஞ்சு
ததாாிக்கும் ன்கயுகட தொட்கடககப ததற்ய, ாட்டு ககாிிணங்ககப தகாண்டு அகட
காக்கனாம். ற்கதாது பர்க்கப்தடும் ாட்டுக்ககாி இணங்ககப காட்டிலும், தோன்ய டங்கு
உடல் கடயும், தொட்கட உற்தத்ியும் தசய்யும் ிநன் தகாண்டது. காய் ிர்ப்தை ன்க
ிகுந்க.எய கொடி கிாிாொ ககாிககப பர்ப்தன் தோனம்,ஏாண்டிற்கு ய.ஆிம்
யாணம் கிகடக்கும்.எய ததட்கடக்ககாி ஆண்டுக்கு குகநந் தட்சம் 100 தொட்கடகள் இடும்.
எய

கொடிக்கு

கல்

பர்ப்தர்கலக்கு

இன்

அடிப்தகடில்,ாபாண

யாணம்

கிகடக்கும் ாய்ப்தை உள்பது.ிசாிகபின் ததாயபாா கம்தாட்கட அடிப்தகடாக
தகாண்டு,குகநந் தட்ச ிகனில்,இங்கு ிற்கப்தடுகிநது.கலும், அற்கந பர்ப்தற்குாி
ஆகனாசகணகலம் கால்கட யத்துர்கபால் ங்கப்தடுகிநது, ன்நார்.

கடும் நட்சிால் ீணின்நி 19 னட்சம் கால்கடகள் ிப்தை
சிகங்கக:கடும் நட்சி காாக, சிகங்கக ாட்டத்ில் உள்ப, 19 னட்சம் கால்கடகள்
ீணின்நி ிக்கின்நண. கால்கட பர்ப்கதாயம், யாய் யம் ெீன்கலக்கு, ெீணம்
ங்கதொடிால் ிக்கின்நணர். ாட்டத்ில், ிசாத்ிற்கு அடுத்தடிாக, கால்கட
பர்ப்தில்

ிசாிகள்

அிகபில்

ஆர்ம்

தசலுத்துகின்நணர்.

ல்கபில்

ிகபயும்

தற்திாில் கிகடக்கும் "கக்ககாகன' ீணாக ங்கி, ாடுககப பர்க்கின்நணர். இது
ி, ஆடுககப கய்ச்சலுக்கு அகத்து தசல்ன் தோனம், ஆண்டுகாயம் ஆடு பர்ப்கதார்
யாணம் ததற்ய யகின்நணர். அந் ககில், ாட்டத்ில், 30 ஆிம் கநக ாடுகள்
உள்பண.

இக

உட்தட

2

னட்சத்து

30

ஆித்து

809

தசு,

யக

ாடுகள்

பர்க்கப்தடுகின்நண. தள்பாடு, தசம்நி ஆடுகள் 16 னட்சம் க உள்பண. ீண
ட்டுப்தாடு: ற்கதாது, கடும் நட்சி காாக தல் ிகபச்சல் இன்நி, சாிாகி கதாணது.
கின்நி, ிநந் தபி ினங்கபில் தைல், தசடிகள் பர்ச்சிில்னால், ினம் நண்டுிட்டண.
இணால், கய்ச்சலுக்கு அகத்து தசல்லும் ஆடு, ாடுகள் உாி ீணின்நி, ிக்கின்நண.
இணால், ததயம்தானாண ாடுககப, இகநச்சிக்காக (அடிாடுகபாக) ககபாிற்கு கடத்ி
தசல்கின்நணர்.ிசாத்ிற்கு அடுத் தடிாக கால்கட பர்ப்தில் ஈடுதடும் ிசாிகள்,
கால்கடகலக்கு

உாி

ீணின்நி

ித்து

யகின்நணர்.

இன்

காாக,

தால்

உற்தத்ியும் 50 சவீம் க குகநந்து, தால் தோனம் கிகடக்கும் ிணசாி யாணம்
தாித்துள்பாக,

ிசாிகள்

தாிிக்கின்நணர்.

கால்கடத்துகந

அிகாாி

எயர்

கூயககில்,""கநக ாடுககப காப்தாற்ந, சாிாண "தற்கிர்ககப' கசித்து கத்து,
உாக ங்குகின்நணர். இது ி, கிற்ய தாசணம் தோனம், ிசாம் டக்கும் ல்கபில்
கால்கடகலக்கு

"தசும்தைற்ககப'

கசகாித்து

தகாள்கின்நணர்.

யம்

கானங்கபில்,

கால்கடகலக்கு ீண ட்டுப்தாடு ற்தடால் இயக்க, ஆிம் க்காில், தசுந்ீண தைல்
பர்க்க, 50 சவீ ாணிம் ங்கி யகிகநாம். இன் தோனம், கால்கட பர்ப்கதார்
தன்ததநனாம், ன்நார்.
ககாகட கக ிர்தார்க்கும் ிசாிகள்
ியப்தைத்தூர்:ியப்தைத்தூர்

ட்டாத்ில்

ககாகட

கயும்

ததாய்த்து

யால்,

கால்கடகலக்கு குடிீர் ட்டுப்தாடு அிகாித்துள்பது.ியப்தைத்தூாில் தயக ததாய்த்ால்,
இந் ஆண்டு, சாசாிக்கும் குகநாகக க ததய்து. ிசாம் ததாய்த்து. கடந் சின

ாட்கபாக, ககாகட காக தனாக தன இடங்கபில் க ததய்து. ியப்தைத்தூாில் கடந்
சின ாட்கபாக, ாணம் கயத்து, ககங்கள் சூழ்ந்ாலும், க ததய்ில்கன. கற்ய தொன்
ிணம், சின ிிடங்கள், சிய தூநல்கலடன் க ததாய்த்து ிட்டது. ியப்தைத்தூர் என்நிப்
தகுிில்,குபங்கள்,கண்ாய்கள்
கதார்தல்,உள்பாட்சி
யகின்நணர்.

குாய்

கிாங்கபில்

கதான்ந

தொற்நிலும்

இகப்தைகள்

நண்டு

ிட்டண.ததாதுக்கள்

தோனம்,

குடீீர்ப்

திச்கணக

சாபித்து

கய்ச்சலுக்கு தபிக

தசல்லும்

கால்கடகள்

திலில்

காய்துடன், குடிக்க ீாின்நி,தாிாதாக ிக்கின்நண. இணால் கிாத்ிணர் ககாகட
கக ததாிதும் ிர்தார்க்கின்நணர்.
ிசாிகள் குகநீர்க்கும் ாள் கூட்டம்
சிகிாி:சிகிாிில் ாகப (11ம்கி) ககாட்ட அபினாண ிசாிகள் குகநீர்க்கும் ாள்
கூட்டம் டக்கிநது.ாிாச்சிார் ிய ண்டதத்ில் ாகப காகன 10.30 ிக்கு
கடததயம் தொகாிற்கு தன்காசி ஆர்டிஎ கஷ் கனக கிக்கிநார். குகநீர்க்கும் ாள்
கூட்டத்ில் தன்காசி ககாட்டத்ில் உள்ப தன்காசி, தசங்ககாட்கட, சிகிாி, வீ.கக.தைதூர்
ற்யம் ஆனங்குபம் ட்டத்க கசர்ந் ிசாிகள் கனந்து தகாண்டு தன்ததயாய
தன்காசி ஆர்டிஎ கஷ் ககட்டுக் தகாண்டுள்பார்.
உர் ததயிா
தூத்துக்குடி:

ிபாத்ிகுபம்

ததாிசாிதைத்ில்

உர்

ததயிா

டந்து.

தஞ்.,கனர் தசல்ாி கனக கித்ார். ிாில் ிபாத்ிகுபம் க பாண்க
அலுனர், காட்டககன அலு னர்கள், ீண கடல் ாழ் அலுனர்கள் கனந்து தகாண்டு
ிசா சம்தந்ாக ிபக்கம் அபித்ார். ீன்பம் ற்யம் ீணர்கலக்கு சலுகக ற்யம்
தாில்
கூட்டத்ிற்கு

தற்நி
ததாது

க்கள்,

ிபக்கி
கபிர்குல

கூநிணார்.
உயப்திணர்கள்,

ி

சா குடிக்கள், ீண தாினாபர்கள் ஆகிகார் கனந்து தகாண்டணர். தாண் டின் ன்நி
கூநிணார்.
ககாில்தட்டிில் நட்சி தாிப்தை குநித்து த்ிக் குலிணர் ஆய்வு
ககாில்தட்டி: ககாில்தட்டி தகுிில் நட்சி தாிப்தை குநித்து த்ிக் குலிணர் ஆய்வு டத்
ந்ணர். ஆணால் நட்சி தாிப்கத ஆய்வு தசய்க காட்டிலும் த்ி அசின் ிட்ட
தசல்தாடுககபக

அிகம்

தார்கிட்டாக

ிசாிகள்

குற்நம்

சாட்டியுள்பணர்.

கிக நட்சி ிகனக காில் தார்கிட்டு அநிக்கக ாக்கல் தசய்யுாய இண்டு த்ி
உர்ட்டக்குல அகக்கப்தட்டது. தூத்துக்குடி ாட்டத்ில் நட்சி தாிப்கத தார்கிட்டு

ஆய்வு

தசய்

த்ி

உர்ட்டக்

குலிணர்

கற்யதொன்ிணம்

(க.8)

ந்ியந்ணர்.

கனஈாலில் ிசாிககப சந்ித்து நட்சி ிகன குநித்து கதசிணர். அப்கதாது ிதொக
ிசா அி ாின துக தசனாபர் ாென், ிசா சங்க திிிிகள் ல்கனா,
கதிான், கியஷ்தோர்த்ி, சித்ன், தங்கசாி உள்தட சுார் 300 கதர் உர்ட்டக்
குலிணாிடம் ங்கபது ிசாத்ில் ற்தட்டுள்ப ஷ்டங்கள், கஷ்டங்கள் குநித்து கதசிணர்.
இில் ிசாிகபின் கயத்துக்ககப ாட்ட கதனக்டர் ஆிஷ்குார் த்ி உர்ட்டக்
குலிணயக்கு ிபக்கிணார். கலும் ிசாம், ஆடு ாடுகள் பர்ப்தை, அற்நிக்õண ீம்,
குடிீர் சி ஆகிண குநித்தும் குலிணர் ககட்டநிந்ணர். இகடுத்து ததாதுக்கள் சிகள்
குநித்து கிாத்ில் த்ிக்குலிணர் தார்கிட்டணர்.

இதுகுநித்து த்ி அசுக்கு

தாிித்து ல்னதாய டடிக்கக டுக்கப்தடுதண அிகாாிகள் குலிணர் தாிித்ணர்.
தாடர்ந்து ட்டதைம் ிாக ககாில்தட்டி ஆர்டிஏ ஆதிசிற்கு த்ிக்குலிணர் ந்ணர்.
இகடுத்து சுார் 7 ிிடங்கள் தூத்துக்குடி ாட்ட கதனக்டர் ஆிஷ்குார், ககா ில்தட்டி
ஆர்டிஏ கிகசன், ாசில்ார் கஷ், ண்டன துக ாசில்ார் ாஜ்குார் உள்பிட்ட
அிகாாிகபிடம் ஆகனாசகண டத்ி ிட்டு ியதுகர் ாட்ட கதனக்டர் ைாிைதடன்
ியதுகர் ாட்டத்க தார்கிட தசன்நணர். இந்ிகனில் அிகாாிகபின் ஆய்வுப்தி
குநித்து தத்ிாிக்ககாபர்கள் தசய்ி கசகாிக்க தசன்ந ிகனில் அதி யக் கப்தட்டது.
இகடுத்து தூத் துக்குடி ாட்ட கதனக்டர் ஆிஷ்குார் ககாில்தட்டி கிகசன் ககாில்
கனில் கடததயம் காடு கதாடும் திகள் ற்யம் ககாில்தட்டி ட்டதைம் காட்டில்
கடததயம் திகள் குநித்து தார்கிட்டு ியம்திணார். இந்ிகனில் தூத்துக்குடி ாட்டம்
தொலதுதொள்ப நட்சி திககப தயம் ான்கு இடங்ககப ட்டும் தார்கிட்டு அசுக்கு
அநிக்கக ாக்கல் தசய்ால் ிசாிகள் ற்யம் ததாதுக்கபின் உண்காண கஷ்ட
ஷ்டங்கள் அசுக்கு தாியுா ன்ய ததாதுக்கள் ககள்ி லப்தியுள்பணர். கலும் நட்சி
தாித்

இடங்ககப

காில்

ஆய்வு

தசய்

யம்

அகச்சர்ககபா,

அிகாாிக

கபா ககாில்தட்டி ாலுகாில் எய இடங்ககபக்கூட தார் கிடால் தசன்நது அப்தகுி
ிசாிககப அியப்ிில் ஆழ்த்ியுள்பது. ககாில்தட்டி ாலுகாில் கடந் ிசா
தயத்ின்

கதாது

யந்ிற்கும்

க

ததய்ால்

ாற்நிியந்து

குநிப்திடத்க்கது.

அககத்ில் அிகாாிகள் ற்கணக ிட்டிட்டதடி கைகில் உள்ப கிாங்கபில் ட்டும்
ஆய்வுப்திக டத்ி ிட்டு ியம்திச் தசன்நணர். இணால் குடிக்க ண்ீர் கூட இல்னால்
கடும்

நட்சிில்

அல்னாடும்

ககாில்தட்டி

ாலுகாின்

ிகன

அசுக்கு

தாிகா,

பர்ச்சித்ிட்டங்கள் கிகடக்ககா ாய்ப்தைகள் ிகவும் குகநவு ன்ய சதோகஆர்னர்கள்
கூயகின்நணர். கலும் ாட்டத்ின் நட்சி ிகனக ஆய்வு தசய் ந் அிகாாிகள் த்ி
அசின்

ிட்டங்கள்

தசல்தடுத்ப்

தடுக

தார்கிடுிகனக

அிக

அக்ககந

காட்டிாகவும் கூயகின்நணர். தணணில் சத்துவு கூடம், தயாள் ககன ிட்டப் திகள்,
குபம் தூர்ாயல் உள்பிட்ட திககப அிக ஆர்த்துடன் ஆய்வு தசய்ாக ிசாிகள்

கூயகின்நணர். தாத்த்ில் த்ி அசின் உர்ட்டக்குல ககாில்தட்டி ாலுகாக தைநக்
கித்துள்பால் ிசாிகள் ற்யம் ததாதுக்கள் கடும் அியப்ிகடந்துள்பணர்.

கசத்துப்தட்டு அயகக ிசாிகலக்கு ாணித்ில் கயிகள்
கசத்துப்தட்டு என்நிம் ஊத்தூர் ஏனாடி கிாத்ில் டந் உ ர் ததயிாில் ி
சாிகலக்கு 50 சவீ ாணித்ில் கயிகள் ங்கப் தட்டது.
ாணித்ில் கயிகள்
கசத்துப்தட்டு என்நிம் ஊத்தூர் ஏனாடி கிாத் ில் கசத்துப்தட்டு கபாண் கத்துகந
சார்தில் உர் ததயிா கடததற்நது. கசத்துப்தட்டு கபாண்க உி இக்குணர்
டகன கனக ாங்கிணார். உி கபாண்க அலுனர் தாதை தொன்ணிகன கித்ார்.
ிாில் கசத்துப்தட்டு என்நிக்குல கனர் தத்ாி சின்ணக்குந்க சிநப்தை ியந்ிணாக
கனந்து தகாண்டு 15 ிசாிகலக்கு 50 சவீ ாணித்ில் ி சா கயிகள், ியந்ி
தல், உலந்து ங்கி கதசிணார்.
தசாட்டுீர் தாசணம்
அப்கதாது தொல்அகச் சர் தெனலிா ிசாத் ில் தைட்சிக ற்தடுத்து ற்காக
கபாண்கத் துகநக்கு சலுககககப ங்கி யகிநார். ிசாி கள் இக தன்தடுத்ி
ல்ன ிகபச் சகனததந கண்டும் ன்ய கூநிணார்.
என்நி கவுன்சினர் அன்தை ாஸ், அ.ி.தொ.க. கிகப தசனாபர் தச்கசப்தன், கபாண்க
அலுனர் அகினாகி, தட்டுபர்ச் சித்துகந அலுனர் சந்ி வுபி ற்யம் அிகாாிகள்
கனந்து தகாண்டணர்.
தொகாில் 48 ிசாிக லக்கு ண்தாிகசாகண தசய்ப்தட்டது. உர் எயங்கிகந்
அட்கடயும் ங்கப்தட்டது. ககனிகழ்ச் சியும் கடததற்நது.
டகாட்டில்

ிசாிகலக்கு,

எயங்கிகந்

திர்

தாதுகாப்தை

கககடுகள்

உர்

ததயிாில் ங்கப்தட்டண
டகாட்டில் கடததற்ந உர் ததயிாில் ிசாிகலக்கு எயங் கிகந் திர் தாது
காப்தை கககடுககப அிகாாி ங்கிணார்.

உர் ததயிா
டகாடு தொத்துாாிம்ன் ககாிலில் உர் ததயிா கடததற்நது. ிாவுக்கு கபாண்
உி இக்குர் சிக்குார் கனக ாங்கி ணார். ஊாட்சி ன்நத் கனர் கணகாஜ்
தொன்ணிகன கித் £ர். ிாில் கபாண் துக இக்குயம், ாட்ட ஆட்சிாின் கர்தொக
உி ாயாண (கபாண்க) ாககந்ின், ிசாிகலக்கு எயங்கிகந் திர் தாது
காப்தை கககடுககப ங்கி கதசிணார்.
அப்கதாது அர் கூநிாது;இனச ஆகனாசகணகள்
இற்கக சாகாக இல்னா ிகனில் ிசாிககப யும், ிசாத்கயும் தாது காக்கும்
ககில் ிக அசால் ாள் காயம் தைி, தைி ிட்டங்கள் அநிிக் கப்தடுகின்நண.
ிட்டங்கள் தொல அபில் உாிக தசன்நகடக அிகாாிகள், ிசாிகபாகி உங்ககப
ாடி ந்துள்கபாம். ிட் டங்ககப அநிந்து தகாண்டு அகப்ததந உாி ஆங் கலடன்
சம்தந்ப்தட்ட அலு னகத்க அடக கண் டும். திர் சாகுதடிக்காண அகணத்து ஆகனாசகண
கலம் இனசாகக அபிக்கப்தடும்.
ற்கதாது ககாகட திலின் ாக்கம் அிகாித்துள்பால் அகணயம் கர் ஆகட அி
கண்டும். ிண தொம் இபீர் தயக கண்டும். இற்கககாடு இகந்து ாழ்ந்ால் ககாகட
ின் ாக்கத்ால் ற்தடும் தகாடி காில் இயந்து காத்துக்தகாள்பனாம். இவ் ாய அர்
கதசிணார்.
ஊர்னம்
தொன்ணாக டகாடு ககட வீிில் இயந்து ாாி ம்ன் ககாில் க இற்கக காடு
இகந்து ாக்ககாாி ததண்கள் ஊர்னாக தசன் நணர்.
ிகழ்ச்சிின்கதாது ண் தாிகசாகண தசய்ப்தட்ட ர்கலக்கு சான்நிழ் ங்கப்தட்டது.
என்நி கவுன்சினர் சீணிாசன், தொன்ணாள் கவுன்சினர் தத்ி ணம், தொன்ணாள் கூட்டுநவு சங்கத்
கனர் ங்ககல் ற்யம் கபாண், கபாண் ததாநிில், காட்டக்ககன, ததாதுப்
தித்துகந உள்பிட்ட துகநககப கசர்ந் அலுனர்கள் கதசிணர். ாபாண ிசாிகள்
கனந்து தகாண் டணர். ிகழ்ச்சிக்காண ற்தாடு ககப கபாண் உி அலு னர்கள் தசய்ணர்.

கலூர் ாட்ட ிசாிகலக்கு நட்சி ிாம் ங்க கண்டும் ிதொக தசல்வீர்
கூட்டத்ில் ீர்ாணம்
ஆற்காடு, : கலூர் ாட்ட ிசாிகலக்கு நட்சி ிாம் ங்க கண்டும் ண ிதொக
தசல்வீர்கள் கூட்டத்ில் ீர்ாணம் ிகநகற்நப்தட்டது. கலூர் கிக்கு ாட்ட ிதொக
தசல்வீர்கள் கூட்டம் ற்யம் கர்ல் ிி சூலிக்கும் தைத்கம் ங்கும் ிகழ்ச்சி ஆற்காட்டில்
கற்ய டந்து. ாட்ட தசனாபர் தி.ன்.உகுார் கனக ாங்கிணார். ாட்ட
அகத் கனர் சி.ககாிந்சாி, துக தசனாபர் ெி.ககாதி, ாட்ட ததாயபாபர்
துககலு ஆகிகார் தொன்ணிகனகித்ணர். கச் தசனாபர் தி.ஆணந்ன் கற்நார்.
கூட்டத்ில் ாின துகப் ததாது தசனாபர் ல்கன சி.சத்ா, ஆட்சின்ந குல உயப்திணர்
ன்.சுப்திி ஆகிகார் கனந்து தகாண்டு கதசிணர். கலும், கலூர் ாட்டத்க நட்சி
ாட்டாக அநிித்தும் இதுக ிா உி ங்கில்கன. த்ி ாின குலக்கள்
தார்கிட்டு ிசாிகலக்கு உடணடிாக ிா ிி ங்க கண்டும். கலூர்
ாட்டத்துக்காண கட்டூர் கூட்டு குடிீர் ிட்டத்க உடணடிாக ிகந்து தொடிக்க டடிக்கக
டுக்க

கண்டும்

உள்பிட்ட

தல்கய

ீர்ாணங்கள்

ிகநகற்நப்தட்டண.

தின்ணர் க என்நி தசனாபர்கபிடம் கர்ல் ிி சூலிக்கும் தைத்கம் ங்கப்தட்டது.
இில் கனக தசற்குல உயப்திணர்கள் ீி () அயாச்சனம், ல்.ாாஸ், ததாதுக்குல
உயப்திணர்கள் கசகர், அாிாஸ், தெகுார் உட்தட தனர் கனந்துதகாண்டணர்.
கின்கால் ாம்தங்கபில் ீர்ச்சத்து குகநவு ிகனின்நி ிசாிகள் தாிப்தை
த்ம், : கதாி கின்கால் ா ிகபச்சல் கடுகாக தாிக்கப்தட்டுள்பது. ாம்
தங்கபில்

ீர்ச்சத்து

இன்நி

கட

குகநந்து

ிகன

கிகடக்கால்

ிசாிகள்

தாிக்கப்தட்டுள்பணர்.
த்ம்

தகுிில்

காசம்தட்டி,

தபி,

தசந்துகந,

குட்டுப்தட்டி,

சியகுடி,

சதொத்ிாதட்டி,

தைன்ணப்தட்டி உள்தட தல்கய தகுிகபில் ா சாகுதடி டந்து யகிநது. ற்கதாது ா சீசன்
உச்சகட்டத்க அகடந்துள்பது. கல்னாக, ல்ககாா, தங்கணல்லி, தானாி, சப்தட்கட,
ல்லிகா, இாம்தெந்த் கதான்ந கக ாம்தங்கள் த்த்ிலுள்ப கின் ககடகலக்கு
ிற்தகணக்கு தகாண்டு ப்தடுகின்நண. இந் ாம்தங்கள் ததயம்தாலும் சிநிாக உள்பண.
ன்கு ிகபந் ல்ககாா ாம்தம் எய கிகனா ய.20 தொல் 25 கயும், தங்கணல்லி 20,

இாம்தெந்த் 35, கல்னாக 10, தானாி 12 ண த்ிற்கு குந்ாற் கதால் ிகன கதாகிநது.
ாங்கபில் திஞ்சு திடித் கதாது கதாி கில்கன. இணால், கடும் நட்சி ற்தட்டது.
இணால் த்ிலியந்து தநிக்கும் தங்கபில் கதாி ீர்ச்சத்து இல்கன. ீர்ச்சத்து குகநால்
கடயும் குகநாக இயக்கிநது. க குகநால் கதாி கசூலும் இல்கன. ாம்தங்கள்
கதாி ிகன கதாகாால் ிசாிகள் இந் ஆண்டு ததயம் ஷ்டத்க சந்ித்துள்பணர்.
ா ிசாி கண்டதொகது கூயககில், தயக ததாய்த்ால் ாங்கபில் சாகுதடி
கிசாக குகநந்து ிட்டது. கலும், ீர்ச்சத்து இல்னால் ாம்தங்கள் கட குகநந்து
காப்தடுகின்நண.
கசூல் தாிப்தால் ிசாிகலக்கு தன னட்சம் யதாய் இப்தை ற்தடும். நட்சிால் தன
இடங்க பில் ாங்கள் தட்டுப்கதாயுள்பண, ன்நார்.
கியஷ்கிாி ாட்டத்ில் தசுந்ீணம் உற்தத்ி தசய் ஞி88.40 னட்சம் ிி எதுக்கீடு
ஆட்சிர் கல்
கியஷ்கிாி, : கியஷ்கிாி ாட்டத்ில் தசுந்ீணம் உற்தத்ி தசய் ஞி88.40 னட்சம் ிி
எதுக்கீடு தசய்ப்தட்டுள்பாக கியஷ்கிாி ாட்ட ஆட்சிர் ாகெஷ் தாிித்துள்பார்.
இதுகுநித்து

அர்

தபிிட்டுள்ப

கியஷ்கிாி ாட்டத்ில்

2013&2013ம்

தசய்ிக்குநிப்தில்

கூநிியப்தாது:

ஆண்டில் தயக ற்யம் ககாகட க

ததாய்த்துிட்டது. இணால் கால்கடகலக்கு ககாண தசுந்ீண உற்தத்ி ிகவும்
குகநந்துள்பது. அணால் கால்கட பர்ப்கதார்கள் நட்சி கானத்ில் கால்கடககப
தாாிப்தற்கு தொடிால் சிப்தடுக அநிந் ிக தொல்ர் கியஷ்கிாி ாட்டத்ிற்கு
1300 க்கர் தப்தபில் ீண கசாபம் உற்தத்ி தசய் நட்சிகான ிா ிி ங்கி
ஆக திநப்தித்துள்பார். எவ்தாய தணாபிகலக்கும் குகநந்தட்சம் 0.5 க்கர் தொல் எய
க்கர் தப்தில் ீண திர் தசய் 50 சவீம் ாணிம் ங்கப்தடும். ீர் ஆாம் ற்யம்
கால்கடகள்

தகாண்டுள்ப

தணாபிகள்

ட்டும்

கர்வு

தசய்ப்தடுார்கள்.

தணாபிகள் உற்தத்ி தசய்யும் தசுந்ீணத்ிகண, அர்கபின் கால்கடகபின் தன்தாட்டிற்கு
கதாக ீதொள்ப ீணத்ிகண அயகில் உள்ப ஆின் தால் கூட்டுநவு ிகனத்ில் ிற்தகண
தசய்யும்

சி

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.

தசுந்ீணத்ிற்காண

ிகனிகண

தணாபிகபிடியந்து

ாட்ட

ஆட்சிால்

தகாள்தொல்
ிர்ம்

தசய்ப்தடும்
தசய்ப்தடும்.

கால்கட பர்கதார்கள் ங்கலக்கு ககாண தசுந்ீணத்ிகண அயகில் உள்ப ஆின்
கூட்டுநவு

ிகனத்ில்

இயந்து

50

சவீ

ாணித்ில்

ததற்யக்தகாள்லம்

சியும்

ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இற்காக எய க்கயக்கு 50 சவீம் ாணிாக ஞி6 ஆித்து 800
(ிககள் உட்தட) ங்கப்தடும். கலும், 1300 க்கர் ததப்தபில் ீண கசாபம்

தசுந்ீண உற்தத்ி தசய் ஞி88 னட்சத்து 40 ஆிம் ிி எதுக்கீடு ததநப்தட்டுள்பது.
இவ்ாய அந் தசய்ிக்குநிப்தில் தாிித்துள்பார்.
ண்ீர் ட்டுப்தாட்டால் காயும் ங்கள் தொன்கூட்டிக ாகத்ார் அயகட ிகன
வீழ்ச்சிால் ிசாிகள் ககன
கியஷ்ாதைம், : ண்ீர் ட்டுப்தாட்டால் ங்கள் காய்ால் கியஷ்ாதைம் தகுிில்
அயகட

கானத்துக்கு

தொன்கத

ாகத்ார்கள்

அயக்கப்தடுகின்நண.

கயர் ாட்டத்ில் கியஷ்ாதைம், னானாப்கதட்கட, திள்பாதாகபம், ல்னம், சிந்ன
ாடி, கட்டுகா ாணதைம், ககாக்குபம், னந்ன்ககாட்கட தகுிகபில் 1,000 க்கயக்கு கல்
ாக சாகுதடி தசய்ப்தட்டுள்பது. கட்டகப கட்டு ாய்க்கால், தைி கட்டகப கட்டு
ாய்க் கால் ஆகி ாய்க்கால் ண்ீக ம்தி ாக சாகுதடி டந் து. ஆணால்
ாய்க்கால்கபில் ற்கதாது ண்ீர் சுத்ாக இல் கன. ாகக ததாயத்க அிகபவு
ண்ீர் ககப்தடும் திாகும். இந் ஆண்டு கதாிபவு ண்ீர் இல்னாால் ாக
ங்கள் தலத்து ிடுகிநது. கலும் ாகார்கள் ஊநால் அடிக்கும் திலுக்கு தம்தைகிநது.
தன தகுிகபில் ங்கள் தாிகாடு எடிந்து ிலகிநது. இணால் இன்தம் இண்டு, தோன்ய
ாங்கள் கித்து தட்டப்தடும் ாககள் கூட அப்தடிக ிட்டால் ார்கள் காய்ந்துிடும் ண
தந்து ிசாிகள் கிகடக்கின்ந ிகன கிகடக்கட்டும் ண ார்கள் ஊயற்கு தொன்கத
தட்டி ார்தகட்டிற்கு அதப்தி ிடுகின்நணர். இணால் கடந் சின ாங்கபாக ார்தகட்டில்
ாக ார்கள் குிந்து யகிநது. எக சத்ில் ார்கள் ந்து குிால் ற்கதாது ாக
ிகன சாிந்துள்பது. கயர் ாட்டம் ட்டுின்நி திந தகுிகபில் இயந்தும் ிணந்காயம்
ஆந்ிாவுக்கு ாகார்கள் அதப்தி கக்கப்தடும். இணால் ிகத்க ததாயத்க
ாகக்கு எபவு ிகன கிகடத்து ந்து. ற்கதாது ஆந்ிாில் ல்ன க ததய்து அங்கு
ாக உற்தத்ி அிகாித்துள்பது. கலும் ஆந்ிாில் உற்தத்ி ஆகும் ார்கள் 20 சீப்தைகள்
தகாண்டாகவும், ிட்சிாகவும் உள்பால் ிகாக ார்தகட் டில் ஆந்ிா ாகக்கு
கிாக்கி

ினவுகிநது.

இணால்

ிக

ாககள்

ிகனகதாகில்கன

ன்கின்நணர்

ிாதாாிகள்.
கற்கந ார்தகட் ினப்தடி சில்னகந ிகனில் தன், ஸ்ாலி, கற்தள்பி ார்கள் 30,
50 ண யதாய் 100க்கள் ான் ிகனகதாகிநது. தாத் ார்தகட் ினப்தடி 10 டன் தகாண்ட
ாகார் கனாடு ய.75 ஆித்ிற்கு ிற்க கண் டிது தயம் 30 ஆித்ிற்கு ான்
ிற்கிநது.
இது குநித்து ாக ிாதாாியும், ிசாியுாண னானாப்கதட்கட ிகன் கூநிாது:
ண்ீர் திச்சகணால் ாகார்கள் ஊயற்கு தொன்தை அப்தடிக ிட்டால் காய்ந்து ிடும்
ன்ந அச்சத்ில் ிசாிகள் ார்ககப தட்டி ார்தகட்டுக்கு அதப்தைகின்நணர். எக
சத்ில் ாகார்கள் குிால் ாகக்கு ிகன இல்கன ன்நார்.

டகாட்டில் உர் ததயிா
ஆனங்குடி,

:ஆனங்குடி

அடுத்

டகாட்டில்

உர்

ததயிா

கடததற்நது.

கபாண் உி இக்குர் சிக்குார் கனக கித்ார். ஊாட்சித் கனர் கணகாஜ்,
என்நி கவுன்சினர் சீணிாசன், தொன்ணாள் கவுன்சினர் த்ிணம், தொன்ணாள் கூட்டுநவு சங்கத்
கனர் ங்ககல் தொன்ணிகன கித்ணர்.
கதனக்டாின்

கர்தொக

உிாபயாண(

ிாில் கபாண் துக இக்குயம்,

கபாண்க)

ாககந்ின்,

ிசாிகலக்கு

எயங்கிகந் திர் தாதுகாப்தை கககடு ங்கி கதசிணார். தொன்ணாக டகாடு ககடவீிில்
இயந்து ாாிம்ன் ககாில் க இற்கககாடு இகந்து ாக்ககாாி ததண்கள்
கதிாகச் தசன்நணர். ிகழ்ச்சிில் ண் தாிகசாகண தசய்ப்தட்டர்கலக்கு சான்நிழ்
ங்கப்தட்டது.
இந் ஆண்கட கதால் நட்சிக ந் ஆண்டும் சந்ித்து இல்கன த்ி குலிடம்
ிசாிகள் குதொநல் ஆய்வு தயம் கண்துகடப்தை
அநந்ாங்கி தகுிில் த்ி குலிணாிடம், ிசாிகபின் குகநகள் குநித்து த அபித்
இந்ி கம்யூணிஸ்ட் கட்சிின் ாட்ட தசனாபர் தசங்ககாடன், தின்ணர் அர் ியதர்கபிடம்
கூநிாது:
த்ி

குலின்

ஆய்வு

தயம்

கண்துகடப்தாக

உள்பது.

இப்தகுி

ிசாிகலக்கு

ியப்ிபிப்தாக இல்கன. த்ி குலிணர் அநந்ாங்கி தகுிில் ந் தகுிிலும்
ாகணத்க ிட்டு இநங்கி ஆய்வு கற்தகாள்பில்கன. ாநாக சுற்யப்தம் ந்து கதால்
ந்து

ிட்டு

தசன்யள்பணர்.

குகநந்து

2

ாபாது

ங்கி

ஆய்வு

கற்தகாள்ப

கண்டும்.நட்சி காாக தைதுக்ககாட்கட ாட்டத்ில் தல், கசாபம், கயம்தை உள்பிட்ட
4,000 க்கர் தாிக்கப்தட்டுள்பது. ஆணால், நட்சி ிாாக த்ி அசு ிகத்ிற்கு
ய.60 ககாடி ட்டுக ிி எதுக்கியுள்பது. இது கதாதுாணாக இல்கன. ணக த்ி அசு
நட்சி ிாாக ிகத்ிற்கு ய.400 ககாடி ிி எதுக்ககண்டும். இவ்ாய தசங்ககாடன்
கூநிணார்.
ஆனங்குடிில் கயம்தில் கசூல் ததயது குநித்து ிசாிகலக்கு திற்சி
ஆனங்குடி, : ஆனங்குடிில் ஈடி தாாி குயம்தர் சர்க்கக ஆகனின் சார்தில் ிசாிகலக்கு
கயம்தை கசூலில் கம்தாடு உத்ிகள் ன்கிந கனப்தில் திற்சி டந்து. திற்சிிகண ஈடி
தாாி குயம்தர் சர்க்கக ஆகனின் கனர் ாாகியஷ்ன் குத்து ிபக்கு ற்நி கத்து
துக்கி கத்ார். துகப் ததாது கனாபர் தைண்ிதோர்த்ி கற்நார். கயம்தை கசூல்
கனாபர் சிான் தொன்ணிகன கித்ார். ிகழ்ச்சிக ஆகனின் கனர் ாாகியஷ்ன்
துக்கி கத்து கதசிாது: வீண தாில் தட்த உத்ிககபக் தகாண்டு கயம்தை சாகுதடிில்
அிக ிகபச்சல் கசூல் காண்தற்கு ஆகனின் சார்தில் இனக்கு கக்கப்தட்டு அற்காண
தசல் ிட்டங்ககபத் ீட்டி தசல்தடுத்ி யகிநது. அற்காக குயம்தர் சர்க்கக ஆகனக்கு

உட்தட்ட

ட்டங்கபாண

ஆனங்குடி,

தைதுக்ககாட்கட,

அண்டக்குபம்,

தட்டன்ிடுி,

தட்டுக்ககாட்கட, ஆம், அநந்ாங்கி, குயம்தர், ல்னத்ிாககாட்கட ஆகி ட்டங்கபில்
இயந்து னா 25 தொன்கணாடி ிசாிககபத் கர்ந்தடுத்து அர்கலக்கு கலும் கயம்தை
சாகுதடிில் அிக னாதம் ததயம் உத்ிககப ிபக்குற்காக இந்ப் திற்சி டத்ப் தடுகிநது
ன்நார்.
தாடர்ந்து காாஷ்டிாில் இயந்து ந்து திற்சி அபித் டாக்டர் அப்கசா கதசிணார்.
ீணப்தைல் பர்க்க தே12 ஆிம் ாணிம் கபாண் அலுனர்கள் கல்
னங்ககான், : ீணப்தைல் பர்க்க க்கயக்கு ய.12 ஆிம் ாணிம் ங்கப்தடும் ன்ய
உர்

ததயிாில்

கபாண்

அலுனர்கள்

தாிித்ணர்.

னங்ககான் அடுத் தற்குப்தட்டம் ஊாட்சிில் உர் ததயிா டந்து. ஊாட்சி
கனர்

தைணிி

துக்கி

கத்ார்.

கபாண்க ததாநி ில் துகந இபிகன ததாநிாபர் தானசுப்திின், ிகத்துகந
உி அலு னர் ஞாணகசகன், காட்டக்ககனத்துகந உி கபாண் அலுனர் சண்தொ கம்,
கால்கடத்துகந யத்துர் கார்த்ிக் உள்பிட்ட தல்கய துகந க சார்ந் அலுனர்கள்
ங்கள்

துகந

கள்

தோனம்

தசல்தடுத்தும்

ிட்டங்கள்

குநித்து

டுத்துக்

கூநிணர்.

ற்கதாது ினி யம் நட்சிில் கால்கடகலக்கு கதாி ீணங்கள் கிகடப்தில்கன.
ணக அக ிர்க்கும் ததாயட்டு ீணப் தைல் அதிியத்ி ிட்டத்ின் கீழ் க்கர் என்யக்கு
ய.12 ஆிம் ாணித்துடன் ீணப்தைல் பர்த்து தண கட ககட்டுக்தகாண்டணர். ிக
அசு தோனம் யகக் ககாட் டிற்கு கீழ் ாலம் தணாபிகலக்கு ிகனில்னா கநக தசுக்கள்
ற்யம் ஆடுகள் ங்கப்தட்டு யகிநது. கால்கடகலக்கு கால் கடத் துகநின் தோனம்
இனசாக ககாாாி டுப்தசி கதாடப்தட்டு ய கிநது. 21 ாட்கள் கித்து த்ப் தாிகசாகண
தசய்ப்தடுகிநது ண கால்கட யத்துர் கார்த்ிக் கூநி ணார். ிாில் துக கபாண்
அலுனர் ிச்சந்ின் ற்யம் சீணிாசன், இகபாொ, ாிக்க ாசகம், ிாநன்
ற்யம் ிசாிகள் கனந்து தகாண்டணர்.
ாகக ாட்டத்ில் த்ி குலிணர் ஆய்வு ிசாிகபிடம் குகந ககட்டணர்
ாகக, : ாகக ாட்டத்ில் ஆய்வு கற்தகாண்ட த்ி குலிணர், ிசாிகபிடம்
குகநககப ககட்டணர். தடல்டாில் ஆய்வு கற்தகாண்டுள்ப த்ி குலிணர் 2து ாபாண
கற்ய ாகக ாட்டத்ில் ஆய்வு தசய்ணர். Ôாகக காட்சிக்குட்தட்ட தகுிகபில் கடும்
குடிீர் ட்டுப்தாடு உள்பது. ாகக காட்சிின் தாத் க்கள்தாகக 1,02,813. ாகக
காட்சிக்கு எய ாகபக்கு 92,50,000 லிட்டர் ண்ீர் கக. ஆணால், ிழ்ாடு குடிீர்
டிகால் ாாிம் 45 னட்சம் லிட்டர் ண்ீக ட்டுக ங்கி யகிநது. இணால்

காட்சிக்குட்தட்ட 30 ார்டுகபிலும் 180 ககப்தம்தைகள் கதாடப்தட்டுள்பண. ிர்கானத்ில்
நட்சிக சாபிக்க ாகக ினடி தய, கநகன கர், ைவுசிங் கதார்டு, கதனக்டர்
அலுனகம் ஆகி இடங்கபில் உள்ப தகாண ிநந்தபி உகந கியககப தூர் ாாி
அந் ண்ீக குடிக்கனாம் ண ிதைர்கள் சான்ய அபித் தின்ணர், ிநந் தபி உகந
கியககப கம்தடுத்ி ண்ீர் சப்கப தசய்யும் ிட்டிடப்தட்டுள்பதுÕ ண த்ி
குலிடம் அிகாாிகள் தாிித்ணர். கீகயூர் ஊாட்சிில் உகநகிய அகத்து அன்
தோனம் ண்ீர் டுக்கும் ககில் அகக்கப்தட்டுள்ப ககப்தம்தைகபில் ண்ீர் குடிப்தற்கு
துாக

உள்பா

ண

ஆய்வு

தசய்ணர்.

தாடர்ந்து கீகயூர் ஊாட்சிில் தண்கக்குட்கடகள் அகக்கும் தி கடததயக
தார்கிட்டு யகக திகட்கட ஆய்வு தசய்ணர். க்குடி ஊாட்சிில் கசி ஊக
ககன

உயித்ிட்ட

திகட்கட

ஆய்வு

தசய்து

தாினாபர்கபிடம்

குகநககப

ககட்டநிந்ணர். க்குடி ஊாட்சிில் கடததற்ய யம் கால்கட யத்து தொகாக
தார்கிட்ட த்ி குலிணாிடம், Ôிக அசு உவு ாணிம் உள்பிட்ட தல்கய
ாணிங்ககப ங்கிதுடன் க்கர் என்யக்கு ய.15 ஆிம் ங்கி உள்பது. ஆணால்,
இத்தாகக

கதாதுாணாக

இல்கன.

ணக

ிசாிகபின்

அகணத்து

ிசா

கடன்ககபயும் ள்லதடி தசய் கண்டும்Õ ன்ய ிசா சங்க திிிிகள் தாிித்ணர்.
தின்ணர் ீர்தோகப தாடக்க கபாண். கூட்டுநவு கடன் சங்கம், அதடன் இகந்
தல்ததாயள் அங்காடி ஆகிற்கந தார்கிட்டணர். அயகில் உள்ப கன் ககடில்
ததாதுிிகாகத்ிட்ட ததாயட்கபாண அாிசி, தயப்தை, உலந்து, சர்க் கக ஆகிக ாக
இயக்கிநா

ண

ஆய்வு

தசய்து,

ததாதுக்கபின்

குகநககப

ககட்டநிந்ணர்.

த்ி குலிணயடன் ிக அசின் யாய் ிர்ாக தொன்க தசனர் ாெீவ் ஞ்சன்,
கபாண். துகந தொன்க தசனர் சந்ீப் சக்கசணா, ஊக பர்ச்சித்துகந ஆகர்
ிெகுார், கதயாட்சிகபின் இக்குணர் தசல்ாஜ், ிழ்ாடு ாின கூட்டுநவு ங்கிகபின்
ணி அலுனர் சிணயள் ந்ணர். ாகக கதனக்டர் தொதசாி, டிஆர்ஏ ஆசிா ாிம் ற்யம்
தல்கய துகந அலுனர்கள் உடன் தசன்நணர்.
உர் ததயிாில் ிசாிகலக்கு காய்கநி உற்தத்ி தாில்தட்த ிபக்கம்
தெங்தகாண்டம், : தெங்தகாண்டம் அயகக உள்ப அங்கால்லூாில் உர் ததயிா
கடததற்நது. ிாில் தெங்தகாண்டம் கபாண்க உி இக்குணர் இபங்ககான்,
கபாண் ிட்டங்கபில் உள்ப ாணிங்கள் குநித்தும், கபாண்க துக அலுனர்கள்
ககனச்தசல்ி, ததாய்ாதாி ஆகிகார் லி எிப்தை, ியந்ி தல் சாகுதடி, ககாகட உவு,
ண்ாிாி

டுத்ல்,

ிககர்த்ி

தசய்ல்

குநித்து

ிபக்கம்

அபித்ார்.

காட்டக்ககனத்துகந அலுனர்கள் ததயாள், ியி ஆகிகார் காய்கநி உற்தத்ிில்
தாில்தட்தம் குநித்து கதசிணர். கபாண் ிற்தகண ற்யம் ிகத்துகந அலுனர்
ல்னகுார்

தொந்ிாி,

கடகன,

ள்

திர்கள்

ம்

திாிப்தது

குநித்து

கதசிணார்.

ிகச்சான்ய அலுனர் காசிான், ிககள் கர்வு தசய்து குநித்து ிபக்கபித்ார்.
ிாிற்காண ற்தாடுககப உி அலுனர்கள் ககாிந்ாஜ், ஆிாான், தொயகன்,
ாொ ஆகிகார் தசய்ியந்ணர். உி அலுனர் சுப்ின் ன்நி கூநிணார்.
ின்தட்டால் ிசாதொம் ககிட்டது ாங்குகாி ாலுகாில் கடும் நட்சி திகப்தை கடி
ஊக காலி தசய்யும் அனம்
ாங்குகாி, : ாங்குகாி ாலுகாில் கடுகாண நட்சி ினவுால் ாபாகணார் தசாந்
ஊக

காலி

தசய்து

திகப்தை

கடி

தபிகநி

யகின்நணர்.

ாங்குகாி ாலுகாில் ிசாம் திாண தாி னாக இயந்து யகிநது. ற்கதாது
ிசாத்ில் கதாி யாய் இல்னாாலும், ின் தட்டாலும் ிசாம் தொலதும்
தாிக்கப்தட்டுள்பது. ாபாக தசனவு தசய்து திாிட்ட ஆிக்கக் காண ாககள்
காற்நில்

தொநிந்து

இணால்

ாகத்

ிலந்ால்
ாயக்கு

சந்ககபில்
கதாி

ாகத்ார்

ிகன

வு

கிகடக்கால்

அிகாித்துள்பது.

ிசாிகள்

ஷ்டம்

அகடந்துள்பணர். இயப்திதம் ததட்டிக்ககடகபில் ாக தத்ின் வுசு குகநில்கன.
இககதால்

ிசாிகள்

திாிட்ட

தல்கய

திர்கலக்கு

தாடர்ந்து

கதாி

ிகன

கிகடக்கால் கதாணால் ி சாம் தசய் ஆர்ின்நி ிகப ினங்ககப ாிசாக
ிட்டுள்பணர்.

இணால்

ிசிகள்

ற்யம்

தாினாபர்கள்

ாழ்ாா

இப்திற்கு

உட்தட்டுள்பணர்.
இந்ிகனில் ாங்கு காி, தப்தாடி, தோகனக்ககப்தட்டி, தொகணஞ்சிப்தட்டி, கபக்காடு, ர்ாடி
உள்பிட்ட தகுி ககப சுற்நியுள்ப கிாங்கபிலும் ிசாத்க ி கய தாில்ககபா,
ககன ாய்ப்தைககபா இல்னா ிகனில் இப்தகுிககப கசர்ந் ிசாி கள் உள்தட
ாபா கணார் திகப்தைத்கடி ககாக, ஈகாடு, ியப்தர், தசன்கண தொம்கத ஆகி
தகுிகலக்கு தைனம் ததர்ந்து யகின்நணர்.

இதுகுநித்து ஈகாடு அயககயுள்ப சித்காடு

அாிகாில் பிககக்ககட டத்ி யம் ாங்குகாி ாலுகா தப்தாடிகச்கசர்ந்
ாஜ்(63) கூய ககில்: ‘“கடந் 6 ஆண்டுகலக்கு தொன் ாங்கள் குடும்தத்துடன் சித் காடு
அாிகர் தகுிில் குடிகநி பிகக ககட டத்ி யகி கநாம். தம்தக ாக தசய்து
ந் ிசாத்கயும், ினங்ககபயும், தகணத்தாிகனயும் அப்தடிக ிட்டுச் தசன்கநாம்.
ற் கதாது அங்கு ின்கட ால் தன தாிற்சாகன கள் தோடப்தட்டுள்பால் தாினாபர்கள்
கய இடங்கலக்கு தசன்ய ிட்டணர். இணால் ங்க லக்கு தனசக்கு ிா தாம் குகநந்து
கதாி யாணம் இன்நி தாிக்கப்தட்டுள்கபாம். ிசா ம் ககிட்ட ிகன ில் தாிகன
ம்தி இயந் ங்கலக்கு யாணம் குகநந்து ய ால் ிர்கானத்க ிகணத்து குப்தத்ில்

உள்கபாம். ாங்குகாி தாிற்தங்காக ததாிாக ிர்தார்த்து 13 ஆண்டுகள் கடந்தும் ந்
தனதம்

அபிக்கில்கன“

ன்நார்.

கலும்

ிணந்காயம்

ாபாகணார்

தொம்கத

ியணந்தைம் கதான்ந ததயம் கங்கலக்கு சிய தொலீட்டில் இட்லி, காகச, கட சுட்டு
ிாதாம் தசய்யும் ண்த்ில் ில் தோனம் தசன்ய தகாண்டியக்கின்நணர். இணால்
ாங்குகாி ில் ிகனத்ில் தோட்கட தொடிச்சுகலடன் யம் திகள் கூட்டம் அிகாித்து
யகிநது. இகண ிர்க்க ாங்குகாிில் அகக்கப்தட்டுள்ப தாிற்தங்காக ிநக்க
டடிக்கக டுக்க கண் டும். கலும் இந் தகுிில் தைி தாிற்சாகனககப அகக்க
அசு டடிக்கக டுக்க கண்டும். இல்னாிட்டால் கானப்கதாக்கில் ாங்குகாி ாலுகாக
ஆபில்னா தகுிாக ாநிிடும் ன்ய இப்தகுி க்கள் யத்த்துடன் தாிிக்கின்நணர்.

