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என ிகழ்ச்சி ில் 

ினிந் மோமகோட 

தோக்கு 

மோில்தட்தம் சோர்ந் 21 ஆம் தற்நோண்டுக்கு ம்ல ிடோத்ிச் 
மசல்ற்கு தலப்தடும் அம்சமோன்நோண னன்ோிரி ோற்நத்ல 
ற்தடுத்தும் திின் ததோது து சனெகத்ின் அலணத்து ட்டங்கபிறம் 
துலநகபிறம் உள்ப மதனம்தோனோண லனர்கள் கோனத்துக்குப்  
மதோனந்ோர்கபோகவும் தததுோண சிகலபக் மகோண்டோோர்கபோகவும் 
உள்பணர் ன்ந ோர்த் ிலனக்கு என தசம் ன்ந லகில்  ோம் 
னகம் மகோடுக்க தண்டி ிலனில் உள்தபோம். அத்துடன், ம்திக்லகணீம் 
ற்றும் ிக்ினேர்வு கோோக கடந் கோனங்கபில் து ோட்டின் 
அிசிநந், கீர்த்ி ிக்கர்களுள் சினர் ோட்லட ிட்டுச் மசன்றும் 
மோடர்ந்தும் மசன்ந ண்னம்  இனக்கிநோர்கள். து சனெகத்ின் 
த்ில்  கோப்தடும் ததோக்குகபில் ீி ோற்நங்கள்  ற்தடோ லில் 
தற்குநித் ிலனலில் துி ினப்தனம் ற்தடக்கூடி 
ோய்ப்தில்லன ணக் கூநனோம். சுனம் ற்றும் குறுகி 
ணப்தோன்லனேடணோண அசிறம் அணோல் ற்தடும் திிதனன்கள் 
கோோகவும் இலபஞர்கள் னன்மணடுப்னகலப 
தற்மகோள்போர்கபோகவும் அர்கபது பர்ச்சி 
னடக்கிிடப்தட்டர்கபோகவும்  இனக்கின்நணர். 

இந்ிலனலகபின் தின்ணிில் அர்கள் ோட்டின் அதிினத்ிக்கு 
கோத்ிோண தங்கபிப்லத ங்க னடிோர்கபோக உள்போர்கள். து  
அசில் கனோசோத்ில்  ந்து சோப்ங்கபோக தனொண்டினேள்ப 
கசப்னர்வும் மறுப்னர்வும் னடிவுக்குக் மகோண்டுப்தடல் தண்டும். 
இனங்லகர் ன்ந அலடோபத்ல திிதனிக்கும் ித்ினோண  
சகனலனேம் உள்ோங்கும் தசி மசற்ிட்டமோன்று ிட்டிடப்தடல் 
தண்டும்.தசி தோக்கிலண தகிர்ந்து மகோள்ளும். அத்துடன் தனோணதோர்  



மதோதுச்தசல எளக்க னலநல தின்தற்நக் கூடி அசில்,  ர்த்க, 
ஊடக, சிில் சனெக லனர்கலப  திிிித்துப்தடுத்தும்  னிதோர் 
லனனலநல பர்த்து ததோிக்கப்தட தண்டும். சட்டத்ின் ஆட்சி 
அிததனோங்கிோக அலந்துள்ப  எளக்கோணதோர் சனெகம் 
உனோக்கப்தட தண்டும். 

ற்ததோல ல்னிக்க ினலநோணது சிநந் னலநில் அலப் 
மதநோல்  சகனலனேம் உள்ோங்கோ ித்ில்  அலந்துள்பதுள்பன் 
கோோக தசி ட்டத்ில் அன் சட்டனர்த்ன்ல  குலநந்துள்பது. 
இந்ிலனில் ீண்ட கோனோக கணமடுக்கப்தடோ அீிகள் 
தோசலடந்து,  இணத்து, ர்க்கதத ற்றும் ச ரீிினோண 
திரிிலணகள் அிகரித்துள்பண.  இனங்லகிறள்ப உர்வுனர்ோண 
சிக்கனோண சனெக ோர்த்ங்கலப னரிந்துக் மகோள்போல் கடந் கோனத்ின் 
ணடுக்கலப ீண்டும்  ிலணவூட்டுோணது  மறுப்னர்ல தறம்  
அிகரிக்கச் மசய்து திரிிலணலனேம்  மோடச்மசய்னேம்.  இனூடோக 
னோறு டுத்துக் கூநினேள்போறு தங்கோண தின்ிலபவுகளுக்கு 
ம்ல  இட்டுச் மசல்றம். 

து சனெகோணது இணத்து, ச, ரீிில், ர்க்க ரீிில், மோி 
ரீிிறம், னிில் ற்றும் அசில் ரீிிறம்  திபவுப்தட்டுள்பது. 
சுந்ித்துக்குப் திந்ி கோனத்ில் ம்ல  அச்சுறுத்ி அத்துடன்  
க்குப் னரிந்து மகோள்ப னடிோ ன்மசல்களுக்கோண   னெனகோோக   
னன்கூநப்தட்ட  ஆோக  தறூண்நினேள்ப றுகலப  னன்லக்கனோம்.  

இந் திச்சிலணல ிர்மகோள்ற்கோக தண்டி சகனலனே உள்ோங்கி,  
ம்த்ிினினந்து உனோக்கம் மதறும்  அசில் கனப்தற்நதோர் 
ல்னிக்க  ினலந னன்மணடுக்கப்தடல் தண்டும். 

ற்ததோல சூழ்ிலனில், என தனிக்க தசி அலடோப  
கட்டலப்னக்குள் னம் ித்ினோண  அநிவுத்மபிவுமதற்ந   
மபிப்தலடோண  அதிினத்ி ினைகமோன்லந தின்தற்நக் கூடிோநோண 
அரி சந்ர்ப்தமோன்று இனங்லகக்கு கிலடத்துள்பது.  இற்கோண அடிப்தலட 
அம்சங்கலப சரிோகப் னரிந்து  மகோண்டு  உரி னன்மணடுப்னக்கப 



தற்மகோள்ற்கோக தண்டி ோம் து  அச ற்றும்  அசில் 
கட்டலப்னக்கலபனேம்  மதோனபோோ  அதிினத்ி ினைகங்கலபனேம் சனெக  
மகோள்லககலபனேம் ீள்ிப்தடீு  மசய் தண்டி னம் 
உனோகினேள்பது. சுந்ிம் கிலடக்கப்  மதற்று நத்ோ 70  ஆண்டுகள் 
திந்ி ிலனிறம் அதததோன்று து சனெகத்ல  அிர்ச்சிக்குள்போக்கி  
30 னட னேத்த்ிற்கு திந்ி சூழ்ிலனிறம்  ம்த்ிில்  அிகரித் 
ண்ம் கோப்தடும் ிச்சற்ந உனகின் சோல்கலப ிர்மகோள்ற்கோக 
தண்டி து   தறுதோடுகலப  கலபமன்தது ிகவும்  ீர்க்கோணோக  
அலந்துள்பது. 

மதறுோணங்களும் சனெகனம் 

து சனெகத்ின் னக்கிோண தங்மகோன்நிலண  ஆன்ீகத்  லனர்கள் 
கிக்கிநோர்கள் ன்தலண ோம்  ற்றுக்மகோள்பல்  தண்டும். ிகவும் 
கண்டிப்தோண  ிர்ங்கலபனேம் மபிப்தலடோண சட்டிிகலபம் 

மகோண்டதோர் அச – ணிோர் இலந் கல்ினலநலமோன்று ல்னோ 
ட்டங்கபிறம் உனோக்கப்தடல் தண்டும்.  
அச உத்ோம் மதற்ந கடன் உித் ிட்டங்கள் சகன ோர்களுக்கும் 
பிோக கிலடக்கும் ித்ில் னன்மணடுக்கப்தடுல் தண்டும்.  
அதததோன்று, அச, ணிோர் கூட்டுச் தசர்ந் சுகோோ னலநலமோன்றும் 

கண்டிப்தோண எளங்குதடுத்ல் ங்களுக்கும், தோோபர் – தோதுகோப்ன 

ங்களுக்கும் உட்தட்டோறு அதிினத்ி மசய்ப்தடல் தண்டும்  .தறம் 
என குநிப்திட்ட க்கள் குளல அடிப்தலடோகக் மகோண்டோறு மசல்தடும் 
அச சுகோோ கோப்னறுி மசற்ிட்டமோன்று அலக்கப்தடல் தண்டும்.  
னி ிலனல அலடனேம் த்ி னோணத்லக் மகோண்ட 
சனெகத்ிணரின் தலகலப ிர்த்ிக்கும் மதோனட்டு அலணத்து சனெக 
தசலத் ிட்டங்களும் ீிோண ீள்கட்டலப்னக்கு உட்தடுத்ப்தடல் 
தண்டும்.  
ட்சி ற்றும் மள்ப அதோ ிலனல உள்பிட்ட சுற்நோடல், கோனிலன 

சோர்ன ிடங்களுடன் மோடர்னதட்ட திச்சிலணகள் ீது அலணலனேம் 
உள்ோங்கும் ித்ினோண தசி ட்ட கனந்துலோடல்கள் 
ஊக்குிக்கப்தடல் தண்டும். அதததோன்று இவ்ோநோண சோல்களுக்கு 



னகம்மகோடுக்கும் ித்ினோண அச டடிக்லககள் ிர்ிலண 
அடிப்தலடினன்நி உிர்ப்தோண ித்ில் அதிினத்ி மசய்ப்தடல் 
தண்டும்  .அதததோன்று , ிர்கோனத்ில் னன்மணடுக்கப்தடும் சகன 

அதிினத்ி மசற்ிட்டங்களும் தசுலோண, சுற்நோடல் சோர்ன அம்சங்களுக்கு 

உட்தட்டோறு அலல் தண்டும்.  
மகோள்லகபில் அசோங்கம் ோடபோி ரீிில் ிலபோட்டு ற்றும் 

ஏய்வுத மசற்தோடுகலப னன்மணடுக்கும் கடப்தோட்டில் உள்பதுடன் 
இனூடோக க்கள் னனும் சனெக என்றுிட்டறம் ஊக்குிக்கப்தடல் 
தண்டும்  .அதததோன்று  ிலபோட்டு ககங்கபின் திகபில் ற்ததோது 
தசலனரினேம் அசில்ோிகதபோ அச உத்ிதோகத்ர்கதபோ 
கடலோற்றும் ிலன ிர்க்கப்தடல் தண்டும்  .ோட்டிறள்ப  

ிலபோட்டுக் ககங்கபிணதும் அலப்னகபிணதும் மசற்தோடுகப 
சுந்ிோண னலநில் எளங்குதடுத்துற்கோக தண்டி, குிோய்ந் 
துலநசோர் ினர்கள் அடங்கி தசி ிலபோட்டு அிகோ சலதமோன்று 
ிறுப்தடல் தண்டும்.  
அசோங்கனம் ஆட்சி அலப்னம்  

சட்ட ோக்கங்கள் ஊடோக அசில் கட்சி சோர்தோண சீர்ினத்ங்கள் 

னன்மணடுக்கப்தடல் தண்டும்  .இற்றுள் , கட்சிக்குள் ஜணோகத்ல 

உறுிப்தடுத்துற்கோண ற்தோடுகள், ிி சோர்ன மபிப்தலடத் ன்ல, 

கட்டோ மசனவுகள் ற்றும் அசில் கட்சிகள் ங்கும் தர்ல் 
ோக்குறுிகள் ீோண மதோறுப்னக்கூநல் ததோன்நல உள்படக்கப்தடல் 
தண்டும்  .கட்சிக்குள் ஜணோகத்ல  தனப்தடுத்ிோறும், 

மதோறுப்னக்கூநலன உறுிப்தடுத்ிோறும் மசற்தடும் தட்சத்ில், 

தோோளுன்நத்ிறம், உள்ளூோட்சி சலதகபிறம் கட்சித் ோல்கள் 

இடம்மதறுல டுப்தற்கோண டடிக்லககலப தற்மகோள்பக்கூடி 
ோய்ப்னம் ற்தட்டுிடும்.  
ோட்டில் ோளம் சகன திலஜகளும் ஜணோிதில மரிவு மசய்னேம் 
திில் தங்கோபர்கபோக அலோல் அர்கபோல் தடிோக 
மரிவுமசய்ப்தடும் ஜணோிதி னலந இங்கு ிக னக்கிோணோக 
அலகின்நது.  



குநித் ஜணோிதி தோோளுன்நத்துக்கு மதோறுப்னக் கூறுதோக இனக்க 

தண்டிதுடன் அர் மபிோக குநித்மோதுக்கப்தட்ட அிகோங்கலபனேம் 

மகோண்டினத்ல் தண்டும்  .தசி ல்னிக்கம் (சங்களுக்கிலடிறம் , 

இணங்களுக்கிலடிறம்), தசி தோதுகோப்ன, மதோனபோோ ஸ்ித்ன்ல, 

சனெக சத்தும் ற்றும் சச்சீோண மதோனபோோத்ல ததினல் 
ததோன்ந ிடங்கள் மோடர்தில் ளம் திச்சிலணகள் ீது லனிடக்கூடி 
அிகோங்களும் இற்றுள் அடங்குல் தண்டும்.  
அதததோன்று அச தசலின் சீோண அலப்லத தோதுகோக்கும் திகள், 

அசிணோல் தற்மகோள்பப்தடும் அிகோத் துஷ்திதோகங்கலப 
டுத்துிறுத்தும் திகள் ததோன்நல மோடர்தோண அிகோங்கலபம் 
ஜணோிதி மகோண்டினப்தோர்.  
என ஜணோிதினேடன் தசர்ந்து இண்டு உத ஜணோிதிகள் இனக்க 

தண்டிதுடன் இர்கள் னளலோணதோர் தசி ல்னிக்க 
ினலநக்கு கூட்டுத் லனலத்தும் ங்க தண்டி மதோறுப்திலணனேம் 
மகோண்டினப்தர்.  
 ஜணோிதி தட்தோபர்கள் இன உத ஜணோிதி தட்தோபர்களுடன் என 

தட்டினின் கீழ் ததோட்டிிடுர்  .இர்கள் மரிவு மசய்ப்தடும் தட்சத்ில் , 

குநித் ஜணோிதினேம் இன உத ஜணோிதிகளும் அசில் கட்சிகபின் 

அங்கத்துத்ினினந்து ினகிர்கபோக கனப்தடுர்.  
ஜணோிதி, உத ஜணோிதிகள், தி ந்ிரி ற்றும் அலச்சர்கள் 

ன்ததோனக்குரி னிோக ிதரிக்கப்தட்டுள்போநோண குநித் திகள் 
ற்றும் மதோறுப்னக்கள் ன்தண அசில் ோப்தில் உள்படக்கப்தடல் 
தண்டும். அலச்சலில் அலச்சர்கபின் ண்ிக்லக 30 ஆகவும் 
அற்குச் சோண ண்ிக்லககலபக் மகோண்ட திி அலச்சர்களுக்கும் 
ட்டுப்தடுத்ப்தடும். அததலப ஜணோிதினேம், உத ஜணோிதிகளும் 
அலச்சலின் துி அலச்சுப் திலனேம் 
மதோறுப்ததற்கோட்டோர்கள்.  
தோோளுன்ந உறுப்திணர்கள் ிகிோசோ ற்றும் மோகுிோரி 

அடிப்தலடினோண கனப்ன னலநின் கீழ் மரிவு மசய்ப்தடுர் .
வ்ோநோினும் என ஸ்ிோண அசோங்கத்ல உறுிப்தடுத்தும் தோக்கில் 



அற்குத் தலப்தடும் ற்தோடுகள் உள்படக்கப்தடல் தண்டும்  .தறம் 
ிவமண ற்தடும் மோகுிோரி அங்கத்ர் சோர்ன மற்நிடங்கலப னர்த்து 
மசய்னேம் மதோனட்டு இலடத் தர்ல் மதோநினலநமோன்று 
லடனலநப்தடுத்ப்தடுல் தண்டும்.  
இணத்து, ச ரீிினோண ற்றும் திோந்ி ரீிினோண சத்தும் 

ததோன்ந ிடங்கபில் ற்தடும் மதனம்தோன்ல ஆிக்கத்துக்கு ிோண 

சக்ிோய்ந் சச்சீர் டடிக்லககலப னன்மணடுக்கும் ிறுணமோன்நோக 
மசணட் சலதமோன்று மதோதுக்கபோல் தடிோக மரிவு மசய்ப்தட்டு 
ிறுப்தடல் தண்டும்.  
21 ஆம் தற்நோண்டின் சோல்கலப ிர்மகோள்ற்கோக தண்டி அச 

அிகோரிகள் த்ிினினந்து மரிவு மசய்ப்தட்ட தினகர் குோமோன்று 

திற்றுிக்கப்தட்டு தோரிக்கப்தடல் தண்டும்  .இற்கு தனிகோக , 

அனுதம் ோய்ந் ல்றணர்கலபனேம் ிதசட ினர்கலபனேம் 
உள்படக்கிதோர் மகோள்லக சோர்ன ஆதனோசலணக் கவுன்சில் ிறுப்தட்டு 
அனூடோக அலச்சலில் ீர்ோணம் டுக்கும் ினலநில் உரி 
ஆதனோசலணகலப ங்கவும் ற்தோடுகள் மசய்ப்தடல் தண்டும்.  
னடோந்ம் 250 தில்னின் னொதோ மசனோகும் ோகோ சலதகள் 

மசற்நிநணற்நதோர் னலநலமோன்நோகும்  .ன்ததுடன் இல 
எிக்கப்தடல் தண்டும்.  வ்ோநோினும், உள்ளூோட்சி ிறுணங்கபின், 

அோது ோக சலதகள், க சலதகள், திதச சலதகள் ததோன்நற்நின் 
அிகோங்கள் ற்றும் ிடப் தப்னகள் ததோன்நல அிகரிக்கப்தடல் 
தண்டும்  .தலப்தடும் தட்சத்ில் இல தறம்  உனோக்கப்தடனோம் .
அிகோம் ங்கப்தட்ட உள்ளூோட்சி அிகோ சலதகள் ஊடோண ிிப் 
தன்னகப்தடுத்ல் ினலந கோோக னடோந் வு மசனவுத் ிட்ட 

பங்கபினினந்து அிகரித் ிி சிகள் கிலடப்ததுடன், அற்லநப் 

தன்தடுத்ி தோரி அபினோண சணசனெக அதிினத்ி டடிக்லககலபனேம் 
அச னலீட்டு ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கலபனேம் னன்மணடுக்க னடினேம்.  
த்ி அசோங்கோணது தசல ங்கல் ற்றும் ோட்ட ட்ட ிர்ோக 

மதோநினலந ஊடோண பங்கள் ிிதோக டடிக்லககள் ததோன்ந 
மசற்தோடுகள் உறுிமசய்னேம் .  



அச தசல ங்கனின் ததோதும் மதறுலக மசற்தோடுகபிறம் அிகூடி 

அபினோண ணீ மோில் தட்தத்ிலண தன்தடுத்ல் தண்டும் 
ன்ததுடன் இவ்ோநோண ினலநகள் ஊடோக மபிப்தலடத் ன்ல 
உறுிப்தடுத்ப்தட்டு, இலடத்லனடீுகள் அகற்நப்தட்டு  .ஊல்களுக்கோண 

சந்ர்ப்தங்கள் குலநக்கப்த டும்.  
கோனம் கடந் அலணத்து சட்டங்களும் திோங்களும் ீக்கப்தடல் தண்டும் 
ன்ததுடன் தல அச ிலக்கபங்கள் னெடப்தடல் தண்டும். 
மதோதுகக்ளுக்கு னன்தணற்நலடந் ித்ினோணதோர் தசல ங்கலன 
தோக்கோகக் மகோண்ட ிகழ்ச்சித் ிட்டத்ின் என அங்கோகத தற்குநித் 
டடிக்லககள் னன்மணடுக்கப்தட தண்டினேள்பண  .தறம் னி 
சட்டிிமோன்று அநினகம் மசய்து லக்கப்தடும் எவ்மோன 
சந்ர்ப்தத்ிறம் தல, லடனலநில் உள்ப சட்டிிமோன்லந 
கண்டநிந்து ீக்குற்கு அலணத்து னற்சிகளும் தற்மகோள்பப்தடல் 
தண்டும்.  
அலணத்து சுோீண ஆலக்குளக்கபிணதும் அலடவு ட்டங்கள் உள்பிட்ட 

திகள் ோவும் அற்நின் மசற்நிநன் அடிப்தலடில் ீள் தரிசீனலணக்கும் 

ீபோய்வுக்கும் உட்தடுத்ப்தடும்  .தலப்தடும் தட்சத்ில் ற்ததோதுள்ப ில்  

ிறுணங்களுக்குப் தினோக தனிக கட்டலப்னகலப உனோக்கோல் 
அல (தன்தோட்டில் உள்பல  )றவூட்டப்தடும்.   

தல்கலனக்கக கட்டலப்னக்குள் னம் அலணத்து தல்கலனக்ககங்கபிறம் 

அசில் டடிக்லககலப லடமசய்னேம் மதோனட்டு சட்டங்கள் 
ிலநதற்நப்தடும்.  
மதோனபோோம்  

அசோங்கம் சகனி ர்த்க டடிக்லககபினினந்தும் எதுங்கிோறு 

மசற்தடும்  .சர்தச ரீ ிினோண அிசிநந் னலநலகலப 
அனுசரித்ோறு, இனங்லக அன் தன்தோட்டு ற்றும் உட்கட்டலப்ன, 

துலநகலப ணிோர் னலீடுகளுக்கு ிநந்துிடப்தடல் தண்டும்  .ர்த்க 
ரீிினோண மசோத்துக்கள் ீோண அச உரிலோணதும் சட்டிிகள் ற்றும் 
எளங்குதடுத்ல் கட்டலப்னக்கலபக் மகோண்டு ோற்நப்தடல் தண்டும் .
ணிோர் னலீடுகளுக்கும் ர்த்க டடிக்லககளுக்கும் தோிப்தோக 



அலனேம் அம்சங்கள் ோவும் அச தலின் அடப்தலடில் 
கண்டநிப்தட்டு ீக்கப்தடல் தண்டும்.  
தசி வு மசனவுத் ிட்டத்ல சச்சீர் மசய்ற்கோக தண்டி அசோங்கம் 
ிிப் மதோறுப்ன சட்டத்ில் ினத்ம் மகோண்டு ப்தடல் தண்டும். குநித் 
வு மசனவுத் ிட்டம் தோோளுன்நத்ில் ிலநதற்நப்தடும் தட்சத்ில், 

தனும் னது அச மசனிணங்களுக்கோண னன்மோிவுகள் ன்தண 

மசனிணக் குலநப்னகலப தற்மகோள்ன் னெனம் ிர்த்ிக்கப்தடல் 
தண்டும். ணினும் தசி ரீிினோண அசத் தலகபின் ததோது 
இவ்ோறு அலனோகோது.  
றோக்கம் மதற்ந அத்துடன் மதோறுப்னக் கூநல் அடங்கி ோச் 

சலதமோணறுடன் இலந்து சுோீணோக இங்கும் ித்ில் த்ி 
ங்கி உனோக்கப்தடல் தண்டும்  .தறம் எற்லந இனக்கத்துடணோண 
குலநந் தகீ்கத்லனேம், சந்ல -ல மசனோி ீத்லனேம் ததி 
னல உறுிப்தடுத்துத த்ி அசோங்கத்ின் கிதோகோகும் .
அதததோன்று ிி னலநலின் ஸ்ித்ன்லல ததி னதும் 
சுோீண த்ி ங்கிின் மதோறுப்மதோன்நோகும்.  
தறம் மோில் னற்சிகள், னத்ோக்கம் ற்றும் ததோட்டித் ன்ல 

மோடர்தோண அலச்மசோன்லந லனல ோங்கும் திோண மதோறுப்லத 
தி ந்ிரி மகோண்டுள்போர்  .மதோனபோோத்ல ணீப்தடுத்துற்கு 
தலோண மகோள்லககலப டிலத்ல்  .மதோனபோோ பர்ச்சிலனேம் 
மோில் ோய்ப்னக்கலபனேம் உனோக்குல் ற்றும் இனங்லகல 
உனகபோி சந்ல அலப்தில் எனங்கிலத்ல் ததோன்ந ிடங்கலப 
துரிோக ிலநதற்றுல உறுிப்தடுத்துற்கோண ிரிோண 

அிகோங்கலப இவ்லச்சு மகோண்டனக்கும்  .தறம் இனங்லகின் 
தகந்ி அலப்ன, ணிபம், அகோண இற்லக கோட்சிகள், கனோசோப் 
தின்ணி ற்றும் இற்லக பங்கள் ததோன்நல சுற்றுனோத்துலந, னக்கி 
உற்தத்ித் துலந, கல் ற்றும் மோடர்தோடல், மதோனட்கள் ததோக்குத்து 
ததோன்ந துலநகபில் இனங்லக மதோனபோோ ரீிோக ன்லகலபப் 
மதநக்கூடி சிநந் ிலனில் இனக்கின்நது  .இவ்ோநோண  உள்போர்ந் 
பங்கலபக் மகோண்டு தன்மதந தண்டுோின் 



அற்குிடோனற்சினேடணோண இக்கப்தோடும் தசி ட்ட கணனத 
தலப்தடுகின்நண.  
லடனலநிறள்ப கோிக் மகோள்லககள் ீள் உனோக்கப்தடல் தண்டும் 

ன்ததுடன் அில் ன்கு ிட்டிடப்தட்ட இனங்லகர்களுக்கு 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ித்ினோண கோிப்தோலண னலநல, ற்றும் 
ிசோ அதிினத்ினேடன் மோடர்தோண சட்டிிகள் ததோன்நல ீி 
சீர்ினத்த்துக்கு உட்தடுத்ப்தடல் தண்டும்  .அததலப , கப் 
திதசங்களுக்கு மபித ோளம் எவ்மோன திலஜனேம் குடிினப்னக்கோக 
தண்டி கோித்துண்மடோன்லந மதற்றுக்மகோள்ல அசோங்கம் உறுி 
மசய்ல் தண்டும்.  
இனங்லகின் ிசோ உற்தத்ிப் மதோனட்களுக்கும் (தங்கள் , கோய்கநிகள், 

ோணிங்கள்), ீன் பர்ப்ன (ீன்திடித்துலந , ீன் தண்ல) ற்றும் ினங்கு 
தபோண்ல (தகோி பர்ப்ன , தோல் தண்ல  )ததோன்நற்றுக்கும்  

மதோனத்ோணதோர் அநிவுனர்ோண ற்றுில  /உள்ளூர் சந்லல 
லப்தடுத்ி ினைகமோன்லந லடனலநப்தடுத்துன் ஊடோக 
இந்ோட்டின் உவுப் தோதுகோப்லத உறுி மசய் னடினேம்  .இவ்ோநோண 
மகோள்லககள் ஊடோக கிோப்னந, ிசோ ல, சிறு னற்சிோபர் சோர்தோண 
மதோனபோோம் ன்கு ிறுணப்தடுத்ப்தட்ட உற்தத்ி 
ினலநகளுடனும் ிிதோகத் துலநகளுடனும் ிகவும் ிோோண 

ிதந்லணகபின் அடிப்தலடில் எனங்கிலக்கப்தடுல உறுிப்தடுத்தும்.  
ோம் சுந்ிம் மதற்நினினந்த தக்க ிலனிறள்ப தோட்டக் 

லகத்மோில் மதோனபோோம் ணீோக்கப்தடல் தண்டும்  .ற்றுிப் 
மதோனட்கள் சோர்ந் ிசோத்ல இங்கு தல்லகப்தடுத் னடினேோ 
ன்தலண கண்டநில் தண்டும் ன்ததுடண மதறுி தசர்க்கப்தட்ட 
ிசோ உற்தத்ிப் மதோனட்கள் மோடர்தில் இங்கு கூடி கணம் 
மசறத்ப்தடல் தண்டும்.  
ோடபோி ரீிினோண, உற்தத்ில அிகரிக்கும், சர்தச ரீிில் 

ததோட்டித் ன்ல ோய்ந் ணிப லமோன்று உனோக்கப்தடல் 
தண்டும்  .இற்கோக  தண்டி, இனங்லகில் லடனலநிறள்ப 
மோினோபர் சட்டங்கள் ற்றும் திோங்கள் ததோன்நல உனகபோி 



ரீிில் ிகவும் ததோட்டுத் ன்ல ோய்ந் மதோனபோோங்களுடன் 
எப்தடீ்டபில் இலசோக்கம் மதநக்கூடிணோக இனத்ல் தண்டும்.  
இலண அலடற்கு ற்ததோதுள்ப சட்டங்கள், திோங்கள் ற்றும் 
மசற்தோடுகபில் ீி ோற்நங்கள் தலப்தடுகின்நண.  
இனங்லகின் சக்ித் துலநல தூய்லோண அத்துடன் ோற்று சக்ிோல் 

இங்கும் லனலப்மதோன்நோக ோற்நிலப்தற்குத் தலோண துரி, 

கோன அட்டலனேடன் தசர்ந் ிகழ்ச்சித் ிட்டமோன்று மசற்தடுத்ப்தடும்.  
அதததோன்று அிதக ின் சக்ிோல் இங்கும் தசி மில் 

தசலமோன்றும் தோரி ததோக்குத்து னலநலமோன்றும் துரி, கோன 
அட்டலனேடன் தசர்ந் னலீட்டுத் ிட்டமோன்நோக ிட்டிடப்தடல் 
தண்டும்  .ற்ததோது  ோகணங்கபோல் தன்தடுத்ப்தடும் வசல் ற்றும் 
மதட்தோல் ததோன்நற்நினினந்து ோற்றுச் சக்ிக்கு தடிப்தடிோக 
ோறுற்கோண கோனக்மகடுமோன்று அநிிக்கப்தடல் தண்டும்  .அவ்ோநோண 
ோற்நத்துக்குத் தலப்தடும் உட்கட்டலப்ன சிகள் ற்தடுத்ப்தடல் 
தண்டும்  .அதததோன்று சோிற்ந  ோகணங்கள் மோடர்தோகவும் 
இவ்ோநோண சிகள் ற்தடுத்ப்தடல் தண்டும்.  
ோட்டில் ோளம் த்ி  குப்திணரின் அதினோலகலபனேம் 
தலகலபனேம் னர்த்ி மசய்னேம் ித்ில் இனங்லகின் மதோதுப் 
ததோக்குத்துச் தசல ீி சீர்ினத்ங்களுக்கு உட்தட்டோறு 
ணீப்தடுத்ப்தடல் தண்டும்  .இலண  அச, ணிோர் கூட்டு னற்சிகப   

(PPPs) ஊடோக ிகவும் மற்நிகோக னன்மணடுக்க னடினேமன்தல சிநந் 
சர்தச ரீிோண லடனலநச் மசற்தோடுகபினினந்து மரிந்துள்பது. 


