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Ntshz;ikg; gy;fiyf;fofj;jpy; tpQ;QhdpfSf;F gapw;rp 

ககோ்புத்ூ ்ப்ோடு கபோ் தன்கலனக்ககத்ிலிலுப்ப தம ்

தோதுகோத்பு லத்ிண்  கீ் இங்கு்  கபோ் பூசச்ிமன் துலந, 

தன்கலனக்ககங்கப் ந்று் இ்தி கபோ் ஆோ்சச்ிக் ககத்ிண் உறுத்பு 

ிறுணங்கபிண் விஞ்ஞோணிகளுக்கோண உத்ிநண் பத்்பு தமந்சி லத்ின் 21 

ோப் தமந்சி திடட்ல் ஏந்தோடு சச்து  ்த ் 5 முன் 25 ல டத்ிது. 

பூசச்ிகபிண் எதித்்பிந்கோண சுந்றுசச்ூன் ந்று் மூனக்கூறு அணுகுமுலநகப் 

குறி் த்திநண் பத்்பு தமந்சிமன், ததிசணோரு ோினங்கலபச ்கச்் 

ததிசணடட்ு விஞ்ஞோணிகப்கன்துசகோ்டண.்  

இத்தமந்சிமண் முக்கி கோக்க் தம ் தோதுக்கோத்பின் பூசச்ிகளுக்கோண 

எதித்்புத்ிநண் உலட தம ் இகங்கலப அலடோப் கோணு் முலநகபின் 

ிபுத்ு் சதறுன், கோனத்ிந்ககந்த வீண சோழின்தடத்ங்கலப 

தண்தடுத்ுன் கதோண்நலோகு். 

தன்கலனக்ககத்ிண் தன்துலந விஞ்ஞோணிகப், ந்று், புது தின்லிமன் 

உப்ப கசி ோ தணு ஆோ்சச்ி ிறுண் (எண்ஐபிஜிஆ)் , இ்தி 

ோணித் தமக்ப் ஆோ்சச்ி ிறுண் (ஐஐஎ்ஆ)், லஹோதோ் , இ்தி 

எ்ச் வித்ு ஆோ்சச்ி ிறுண்  (ஐஐஒஆ)், லஹோதோ், கரு்பு 

இணத்சதருக்க் ிறுண், ககோல ஆகி உ ்துலநகலபச ்சோ்் ிபுக்ப் 

தமந்சி அபி்ண.் 

தமந்சிமண் முடிவின், ்த ்25 ஆ் கதி ிலநவு விோ லடசதந்நது. 

ப்ோடு கபோ் தன்கலனக்கக ததிோப ்முலண ்ஏ.எஸ். கிருஷ்மூ்த்ி 

விோவிந்கு லனல ோங்கிணோ.் தமந்சிோபக்ளுக்கு சோண்றி்கலப ங்கி, 

லனலயுல ஆந்று்சதோழுது, அ,் பூசச்ிகளுக்கோண எதித்்புண்ல 

தமக்பின் இந்லகோகக அலத் சதந்றுப்பது. இதுக, தமத்்தோதுகோத்பிண் 

அடி்போக உப்பது எண்நோ.்  



இணிருங்கோனத்ின், பூசச்ி ந்று் கோ்களுக்கு எதித்்புத்ிநண் தலட் 

தம ்இகங்கலப கணத்ுடண் உருோக்க க்டு் எண அறிவுறுத்ிணோ.் 

இ்திோவின் பூசச்ி எதித்்பு திநண் சகோ்ட தமக்ளுக்கோண ஆோசச்ிமன் 

முண்கணோடிோக விபங்கி ரு், ப்ோடு கபோ் தன்கலனக்ககத்ிண் 

முண்ணோப் விிோக்க கன்வி இக்குோகத் திோந்றி,  முலண ் சு. 

உ்சோப,  முக்கிவுலோந்றிணோ.் பூசச்ி எதித்்புத்ிநனுலட தமக்பிண் 

னோந்லநக் குறித்பிடட்ு கதசுலகமன், ந்கதோது ோ் ச்திக்கிண்ந 

பிசச்ிலணகபோண சுந்றுபுநசூன் ோசுதடுன், தசுலக்குடின் ோயுக்கபிணோன் 

ஏந்தடு் ோந்நங்கப், கோனிலன ோறுதோடுகப் ஆகிந்லநக் கருத்ின் சகோ்டு 

ஆோ்சச்ிகப் க்தடு் க்டு் எண்று கூறிணோ.் 

கூடட்த்ின் உலோந்றி, தன்கலனக்ககத்ிண் முதுகலனத் தடட்த்தடித்பு 

புனத்ிண் முண்ணோப் முண்லரு், பூசச்ிமன் ிபுருோண, முலண ் எஸ். 

கோகண், விஞ்ஞோணிகபிண் ஆோ்சச்ி ந்று் க்தோடட்ுத்ுலநமன், 

திநண்க்தோடு, தமந்சி, சோழின்தடத் திோந்ந் ந்று் ்்க் 

ஆகிந்லநத் தமந்றுவித்தது ோடட்ிந்கு தனுப்போக இருக்கு் எண்று கூறிணோ.்  

ோ ் ன லத்ிண் முண்லரு், கோமன் ிபுருோண , 

முலண ் டி. குசச்்,் கூடட்த்ின் முலணத்தோண ஆோ்சச்ில ் சோடவு், 

க்டுபிடித்புகலப உ ் தித்பீடுப்ப தத்ிிலககபின் சபிமடவு் 

அறிவுறுத்ிணோ,் இது டட்ுசோ் ஆோ்சச்ிக்கு் உக்க் அபிக்கு் எண்று 

கூறிணோ.் பூசச்ின் துலநமண் கதோசிி ் ந்று்லனரு், இத்தமந்சி 

லத்ிண் இக்கு,்  முலண.் . சோல்ோ, தமந்சி அறிக்லகல 

சத்்பி்ோ.்  

பூசச்ிமன் கதோசிிரு், தமந்சி ருங்கிலத்தோபருோண முலண.் சீ. 

சுகஷ் முண்ணோக கந்புலோந்றிணோ.் இறுதிமன், பூசச்ிமன் கதோசிி ்

முலண ்ோ.முருகண் ண்றி கூறிணோ ் 
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