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சங்ைக்குரின நைள சங்ைத்தழர்ைஹ!  
சநனத் தயர்ைஹ!  
இங்ையளழ் சஹைளதப, சஹைளதரிைஹ!  
ண்ர்ைஹ! அன்ின் ிள்ைஹ! 
 
நது ளட்டுக்கு நட்டுநன்ழ, அியிருத்தழ அைந்த, அியிருத்தழ அைனளத அத்து 
ளடுைலக்குஹந, இன்று ஒரு ளரின ிபச்சழனளை ஸைளயிட் 19 ஸதளற்றுப் பயல் 
நளழனேள்து. உஸைங்ைழலும் உள் சுநளர் 178 நழல்ழனன் ஹர், இதளல் 
ளதழக்ைப்ட்டுள்ர். சுநளர் 3.8 நழல்ழனன் ஹர் இதுயபனில் உனிரிமந்துள்ர்.  
 
ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்ழன் ஆபம்க் ைட்ைத்தழல் நழைவும் ஹநளசநளைப் ளதழக்ைப்ட்ை 
அியிருத்தழனைந்த ளடுைள், தற்ஹளது              ஸருநயில் 
ைட்டுப்டுத்தழனேள். அந்ளடுைச் ஹசர்ந்த நக்ைில் ஸருநயளஹளருக்குத் தடுப்னசழ 
ற்ழனதளஹஹன, ஸதளற்றுப் பயக் ைட்டுப்டுத்த னடிந்தது. தடுப்னசழன உற்த்தழ 
ஸசய்னேம் சழ ளடுைளல் அயற் இகுயளைப் ஸற்றுக்ஸைளள்க்கூடின ழந 
ைளணப்ட்ைளலும்,  இதுயபனில் ந்தஸயளரு தடுப்னசழனனேம் தநது நக்ைலக்ைளைப் ஸற்றுக் 
ஸைளடுக்ை னடினளத ளடுைலம் உள். 
 
இங்ைக்குத் தடுப்னசழனக் ஸைளண்டுயருயது ஸதளைர்ில், ைைந்த ைளத்தழல் ளன் யிஹரை 
ையம் ஸசலுத்தழனிருந்ஹதன். சவள, இந்தழனள ஹளன் ளடுைின் அபச தயர்ைலைன், 
திப்ட்ை னனில் உபனளடிஹன். ைடிதத் ஸதளைர்னைள் னெனம், ஹைளரிக்ை 
யிடுத்தழருந்ஹதன். நது ஸயிளட்டு அநச்சழன் ஊைளைவும் ஸயிளட்டுத் தூதுயர்ைள் 
நற்றும் உனர்ஸ்தளிைர்ைள் ஊைளைவும், தடுப்னசழ உற்த்தழ ஸசய்னேம் ளடுைலைன் 
ைந்துபனளடிஹளம். நது அதழைளரிைள், தடுப்னசழ உற்த்தழ ஸசய்னேம் ழறுயங்ைலைன் 
ஸதளைர்னை ற்டுத்தழனேள்ளர்ைள்.  
 
நது ளட்டு நக்ைள் அயருக்கும் இந்தத் தடுப்னசழனப் ஸற்றுக்ஸைளடுக்ை ஹயண்டும் 
ன்ஹத, இம்னனற்சழைின் ஹளக்ைநளகும்.  
 
இந்த னனற்சழைின் னளை, ஒவ்ஸயளரு நளதனம் நக்குத் ஹதயனள ஸருநவு 
தடுப்னசழைள் ளட்டுக்கு ைழைத்துக்ஸைளண்டிருக்ைழன். உை சுைளதளப ஸ்தளத்தளல் 
அங்ைவைரிக்ைப்ட்ை தடுப்னசழை நட்டுஹந ளம் னன்டுத்துைழஹளம்.  
 
தற்ஹளது யபனில், 12 இட்சத்து 64, ஆனிபம் அஸ்ட்பள ஸசஸைள தடுப்னசழைள்,  
 
31 இட்சம் சஹளஃளம் தடுப்னசழைள்,  
 
ஒரு இட்சத்து 30 ஆனிபம் ஸ்னட்ிக் தடுப்னசழைள் உள்ைங்ைளை, 44 இட்சத்து 94 ஆனிபம் 
தடுப்னசழைள் நக்குக் ைழைத்தழருக்ைழன்.  



தற்ஹளது, ளட்டின் அத்து நளைளணங்ைிலும் தடுப்னசழ ற்றும் ணிைள் 
னன்ஸடுக்ைப்ட்டு யருைழன்.  
 
ளட்டின் ஸநளத்தச் சத்ஸதளைனில், சுநளர் 3 நழல்ழனன் ஹருக்குத் தடுப்னசழைள் 
ற்ப்ட்டுள். ஜஷ நளதத்தழல், 4 நழல்ழனன் சஹளஃளம் தடுப்னசழைலம் 2.5 இட்சம் 
சஹளஸயக் தடுப்னசழைலம் ைழைக்ைவுள். அஹதஹளன்று, இபண்டு நழல்ழனன் ஸ்னட்ிக் 
தடுப்னசழைப் ஸற்றுக்ஸைளள்யதற்கும் ையடிக்ை  டுக்ைப்ட்டுள்து. இதற்கு 
ஹநதழைநளை, ஓைஸ்ட் நளதநயில் 5 நழல்ழனன் சஹளஃளம் தடுப்னசழைலம் 2.5 நழல்ழனன் 
சஹளஸயக் தடுப்னசழைலம், 2 நழல்ழனன் ஸ்னட்ிக் தடுப்னசழைலம் ைழைக்ைவுள். 
இறுதழனளை, ஸசப்ைம்ர் நளதத்தழல் 3 நழல்ழனன் சஹளஃளம் தடுப்னசழைள் ைழைக்ைவுள். 
இவ்யருைம் ஸசப்ைம்ர் நளதநயில், 13 இட்சம் நக்ைலக்ைள தடுப்னசழை யமங்ைக் 
கூடினதளை இருக்கும். அதன்டி, 30 யனதுக்கு ஹநற்ட்ை அயருக்கும் இக்ைளப்குதழனில் 
தடுப்னசழை யமங்ைக் கூடினதளை இருக்கும்.  
 
இது நழைவும் நைழழ்ச்சழக்குரின ழநனளகும். 
 
இந்த ளட்டின் தழர்ைளம் ற்ழன ஸரும் தழர்ளர்ப்னைஹஹன, 2019ஆம் ஆண்டு யம்ர் 
நளதம், நக்ைள் ன் ஜளதழதழனளைத் ஸதரிவு ஸசய்தர். த்தைன ளரின 
ிபச்சழைலக்கு நத்தழனிலும், அந்த தழர்ளர்ப்னை ழஹயற்றுயதற்கு ளன் 
அர்ப்ணிப்னைன் உள்ஹன். ஒருஹளதும் னடிவுக்குக் ஸைளண்டுயபப்ை நளட்ைளது க் 
ைருதப்ட்ை ல்டிடிஈ னங்ைபயளதத்துக்கு தழபள னேத்தத்த ழவுக்குக் ஸைளண்டுயரும் 
ஸளறுப் அன்று ளம் ஸளறுப்ஹற்தப் ஹளன்று, ளடு னைங்ஸைளடுத்துள் 
ிபச்சழைில் இருந்து ளட்ை யிடுயித்து, நக்ைலக்கு சுடீ்சத்த ற்டுத்தழக் ஸைளடுக்கும் 
ஹளக்ைத்துக்ைளை, ளன் அர்ப்ணிப்னைன் உள்ஹன். 
 
ளன் ப்ஹளதும் ஒரு தழட்ைத்தழன் அடிப்ைனிஹஹன ஸசனற்டுைழன்ஹன். தழர்ைளத்துக்ைள 
தழட்ைத்த யகுக்கும் ஹளது, ளம் ைைந்த ைளத்த நந்துயிைக் கூைளது. அத்துைன், 
தற்ைளத்தப் ற்ழனேம் நழைச்சரினளை ஆபளய்ந்து யிங்ைழக்ஸைளள்யது னக்ைழனநளதளகும்.  
 
ஹதசழன ளதுைளப் உறுதழப்டுத்தழ, ளட்ை ஸ்தழபப்டுத்த ஹயண்டுஸநன்ஹத, 2019ஆம் 
ஆண்டு ஜளதழதழத் ஹதர்தழன் ஹளது க்கு யளக்ைித்த 69 இட்சத்துக்கும் அதழைநள 
நக்ைின் னக்ைழன ஹைளரிக்ைனளை இருந்தது.  
 
அன்று இந்த ளட்டு நக்ைள், நத அடிப்ையளதம் குழத்து ஸரும் அச்சம் ஸைளண்டிருந்தர். 
உனிர்த்த ஞளனிறு தளக்குதல் சம்யத்துைன், நது ளட்டின் ளதுைளப்னப் ஸளழன, ஸரிதும் 
யீப்ட்டிருப்த நக்ைள் யிங்ைழக்ஸைளண்ைர்.  
 
ைைந்த அபசளங்ைத்தழளல் ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ை  தீர்நளங்ைள் ைளபணநளை, நது 
னளய்வுத்து நழைவும் யீப்ட்டிருந்தது. நது ளதுைளப்னத்து, சர்யஹதச நட்ைத்தழல் 
சயளலுக்கு உட்டுத்தப்ட்டு, இமழவுடுத்தப்ட்ை ழனில் ைளணப்ட்ைது. நது 
னிதஸ்தங்ைள் யந்தநளை ைப்ற்ப்ட்டிருந்த. ஸதளல்ஸளருள் னக்ைழனத்துயம் 
யளய்ந்த இைங்ைள் ைழபங்ைநளை அமழவுக்கு உள்ளக்ைப்ட்ை. 2009ஆம் ஆண்டில் னடித்து 
யக்ைப்ட்ை னங்ைபயளதம், நழைவும் னங்ைபநள ஹதளற்த்துைன் நீண்டும் 



உருயளைழனிருந்தது. ஹதசழன ளதுைளப்ன ஸதளைர்ில், ளம் தற்ஹளது ளரின னன்ஹற்த்தக் 
ைண்டுள்ஹளம். ஸளறுப்னக் கூஹயண்டின தயிைலக்கு, ஸளருத்தநள அதழைளரிை 
ழனநழத்துள்ஹளம். ல்ஹயறு அழுத்தங்ைள் ைளபணநளை யழீ்ச்சழனைந்தழருந்த ளதுைளப்னத் 
துனிரின் நழன, ளம் நீண்டும் ப்டுத்தழனேள்ஹளம். அன்று யீப்ட்டிருந்த 
னளய்வுத் துன, நீண்டும் ஒழுங்ைநத்ஹதளம். ைைந்த ஆட்சழக் ைளத்தழல் 
நக்ைடிக்ைப்ட்டிருந்த ளதுைளப்னத் தழட்ைங்ை, நீண்டும் ைனப்டுத்தழனேள்ஹளம். 
 
ளட்டுக்குப் ஸரும் சயளளை நளழனிருந்த ளதள உைக் ஹைள டிை, ஸயற்ழைபநளைக் 
ைட்டுப்டுத்தழனேள்ஹளம். ஹளதப்ஸளருள் ிபச்சழன ஒஹப தையனில் தீர்ப்து ைடிம் 
ன்ஹளதும், அதப் ஸருநவு ைட்டுப்டுத்தழனேள்ஹளம். னழுநனளை இந்தப் 
ிபச்சழக்குத் தீர்வு ைளண்தற்ைள தழட்ைங்ை ைனப்டுத்தழ யருைழன்ஹளம். 
 
நது ளபம்ரினம், நது ைளசளபம், ஹதசழனம் ன்யற்ப் ற்ழ ைதப்து இமழயளை 
ைருதப்ட்டு யந்த னேைத்த ளம் ைைந்து யந்துள்ஹளம். அந்த ழநன ளம் 
நளற்ழனிருக்ைழஹளம். அத்து இத்தயர்ைலம் அத்து நதத்தயர்ைலம், தநது 
தித்துயங்ைப் ளதுைளத்து, அடுத்தயருக்குப் ளதழப்ின்ழ, சுனநரினளதனேைன் 
யளழ்யதற்ைள அநதழனள சூம, இந்தக் குறுைழன ைளத்தழல் ளம் 
ைட்டிஸனழுப்ினேள்ஹளம். 
 
ைைந்த ைளத்தழல் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளைழனிருந்த, னலஶது யிைளப, கூபை, தீையளி 
ஹளன் ைளசளப, நத நபனரிநை ளம் ளதுைளத்துள்ஹளம். இன்று இந்த ளட்டின் 
ஒருநப்ளடு குழத்து அச்சப்ைத் ஹதயனில்.  அஹதஹளன்று, நது ளட்டின் 
உள்யியைளபங்ைில் தனிடுயதற்கு, இந்த அபசளங்ைம் யருக்கும் இைநிக்ை நளட்ைளது. 
ஹதசழன ளதுைளப் து அபசளங்ைம் உறுதழப்டுத்தழனேள்து.  
 
யழீ்ச்சழனைந்தழருந்த ஸளருளதளபத்த நீக் ைட்டிஸனழுப்னயஹத, நது நற்ஸநளரு னக்ைழன 
சயளளை இருந்தது. இதற்ைள சழந்த தழட்ைத்த ளம் னன்யத்தழருக்ைழஹளம். ைைந்த 
ஒன்ப யருை குறுைழன ைளப்குதழனில், ளம் னைங்ஸைளடுத்த னக்ைழன சயளல்ைள், அயற் 
ளம் தழர்ஸைளண்ை யிதம் ற்ழ நக்ைள் யிங்ைழக்ஸைளள் ஹயண்டும். 
 
2015ஆம் ஆண்டில் உருயள னதழன அபசளங்ைத்தழைம் இந்த ளட்ை நலழந்த பளஜக்ஷ 
அயர்ைள் ைனிக்கும் ஹளது, ம்நழைம் நளஸதளரு ஸளருளதளபம் இருந்தது. 
 
சுநளர் 7 சதயதீ ஸளருளதளப யர்ச்சழனேைன். ஆசழனளயிஹஹன சவளவுக்கு அடுத்த ழனில் 
ளம் இருந்ஹதளம். ளட்டுக்குப் ஸருநவு ஸயிளட்டு னதலீடுைள் ஸைளண்டுயபப்ட்ை. 
ரூளனின் ஸறுநதழ ஸ்தழபநள ழனில் இருந்தது. ஸயிளட்டு இருப்ன நளதளை 
இருந்தது. ைைன்சுந தர்த்தப்ட்டு இருந்ததுைன், னழு ளடுஹந ஒரு ஸதளமழல் ழனநளை 
நளழ, துரித அியிருத்தழைள் ைண்டுயந்த.  
 
ைைந்த அபசளங்ைம் ஆட்சழனில் இருந்த 2015 னதல் 2019 யபனள ைளப்குதழனில், இந்த 
ளட்டில் ந்தஹயளர் இனற்ை அர்த்தனம் ற்ையில். அக்ைளப்குதழனில், ஸைளஹபளள 
ஹளன் உைளயின ிபச்சழனேம் இருக்ையில். ன்ளலும், அப்ஹளதன 
அபசளங்ைத்தழன் இனளந ைளபணநளை, நது ளட்டின் ஸளருளதளபம் யழீ்ச்சழனைன 



ஆபம்ித்தது. 2019ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது, ளட்டின் ஸளருளதளப யர்ச்சழ ஹயைம் 2.1 சதயதீம் 
ன் ழக்கு தள்ப்ட்டிருந்தது. அபசுக் ைைன் 7,400 ில்ழனன் ரூளயில் இருந்து 13,000 
ில்ழனன் ரூளய் யப அதழைரித்துக் ைளணப்ட்ைது. நக்ைள் நீதள யரிச்சுந, இபண்டு 
நைங்ைளை அதழைரிக்ைப்ட்ைது. ரூளனின் ஸறுநதழனில் தம்ல் ற்ட்டு, ஸளருட்ைின் 
யினேம் அதழைவு அதழைரித்துக் ைளணப்ட்ைது. ற்றுநதழ யருநளம் குந்து, ஸயிளட்டு 
இருப்னம் யீநைந்தழருந்தது.  
 
இவ்யளறு யழீ்ச்சழ ைண்டிருந்த ஒரு ஸளருளதளபத்துைன் தளன், ளன் இந்த ளட்ைப் 
ஸளறுப்ஹற்ஹன். ன்ளலும், அந்த னதளர்த்தத்த நழைச் சரினளை யிங்ைழக்ஸைளண்டு, 
னனளஸதளரு தழட்ைத்துைன் தளன் ளம் அந்தப் ஸளறுப்க் ைனில் டுத்ஹதளம். 
தழர்ளபளத யிதநளை, நது ளட்டில் நட்டுநன்ழ, னழு உைத்துக்குஹந ிபச்சழனளை, 
ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்றுப் பயல் நளழனது. அதளல், அந்தத் தழட்ைங்ை ளம் 
தழர்ளர்த்த யைனில் ைனப்டுத்த னடினளதஸதளரு சூழ்ழ உருயளது. ளன் 
ஜளதழதழனளைத் ஸதரிவு ஸசய்னப்ட்டு ஒரு நளதம் ழயையதற்கு னன்ர், ஸைளயிட் 19 
ஸதளற்று சவளயில் ஆபம்ித்து, னழு உைழலும் பயத் ஸதளைங்ைழனது. இச்சந்தர்ப்த்தழல், 
இந்ஹளய் ற்ழன நருத்துய ஆஹளசை யமங்ைத் ஹதயனள அழவு, ந்தஸயளரு 
ளட்டிைனம் இருக்ையில். உைச் சுைளதளப ஸ்தளனம், இத யினப்னைஹஹன 
ளர்த்தது.  
 
ஸதளற்றுப் பயழன் தன்நனப் னரிந்துஸைளண்ை உைஹஹன, நருத்துயர்ைள், சுைளதளப 
ழனணர்ைள், சழந்த ழர்யளைழைள், ளதுைளப்னத்து னக்ைழனஸ்தர்ைக் ஸைளண்ை ஜளதழதழச் 
ஸசனணின ஸ்தளித்து, தழர்ஸைளள்க்கூடின ந்தஸயளரு ழநனனேம் 
னைங்ஸைளடுக்ைத் தனளபளஹளம்.   
 
சவளயில் ஸதளற்றுப் பயல் ஆபம்ித்த வூலளன் நளழத்தழல் ைல்யி ைற்றுயந்த ஸயிளட்டு 
நளணயர்ைள் அளதபயள       ழனில், ன ளடுைப் ளர்க்ைழலும் அயசபநளைச் 
ஸசனற்ட்டு, னழுநனள ளதுைளப்னைன் ஒரு யிநளத்தச் சவளவுக்கு அனுப்ி. 
வூலளில் சழக்ைழனிருந்த இங்ை நளணயர்ைள் 34 ஹபனேம் ளதுைளப்ளை ளட்டுக்கு 
அமத்து யந்ஹதளம். அயர்ை, தழனத்தளய இபளணுய னைளம் ஒன்ழல் திநப்டுத்தழ, 
ின்ர் அயர்ைது குடும்ங்ைலைன் இணத்ததன் னெம், ஓர் அபசளங்ைத்தழன் சனெைப் 
ஸளறுப்ன குழத்த சழந்த னன்னுதளபணத்த, ன ளடுைலக்கு யமங்ைழஹளம். 
 
இங்ைனில் னதளயது ஸைளஹபளள ஸைளத்தணி உருயள சந்தர்ப்த்தழல், உரின ஹபத்தழல் 
ளட்ை னைக்ைழ, ல்ஹயறு ைட்டுப்ளடுை யிதழத்து, சுைளதளபப் ளதுைளப்ன ற்ளடுைள் 
குழத்து நக்ைலக்குத் ஸதிவுடுத்தழஹளம். ஸதளற்றுக்குள்ள அயருக்கும், 
அபசளங்ைத்தழன் ஸசயில் சழைழச்சைள் யமங்ைப்ட்ை. யபஸ் ஸதளற்ழன ைளத்தழல், 
அயர்ைலைன் ஸதளைர்னைப் ஹணின அயபனேம் னளய்வுத் துனின் உதயினேைன் 
ைண்ைழந்து, அயர்ைனேம் திநப்டுத்தழஹளம். அந்த யைனிஹஹன, னதளயது 
ஸைளஹபளள அன ஸயற்ழைபநளைக் ைட்டுப்டுத்த ம்நளல் னடிந்தது. உைழல் ன 
ளடுைள் ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்ழன் னெம் ஸரிதும் ளதழக்ைப்ட்டிருந்த சுநளர் னென்று 
நளதக் ைளப்குதழனில், இங்ைனில் ந்தஸயளரு ஸதளற்ளரும் ைண்ைழனப்ையில். 
  



ந்தஸயளரு ளட்டிளலும், யிநள ழனங்ைள் நற்றும் துனைங்ை ீண்ைைளம் 
னெடியக்ை னடினளது. ஸயிளடுைில் அளதபயள ழனில் உள் தநது ளட்டு நக்ை 
ளட்டுக்கு நீ அமத்துயப ஹயண்டும். ற்றுநதழ -இக்குநதழ ையடிக்ைை, 
ைட்டுப்ளடுைின் ைவஹமனும் ஹநற்ஸைளள் ஹயண்டினிருக்கும். இந்தத் தயிர்க்ை னடினளத 
உைளயின ஸதளைர்னைள் ைளபணநளை, ஸைளஹபளள யபஸ் நீண்டும் ளட்டுக்குள் பவுயத 
னழுநனளைக் ைட்டுப்டுத்த ந்தஸயளரு ளட்டிளலும் னடினயில்.  ளட்ை 
னெடியிடுயதளல், அளன ழனத் தற்ைளழைநளை நட்டுஹந ைட்டுப்டுத்த னடினேம். 
 
ஸைளஹபளள இபண்ைளயது அ உருயள சந்தர்ப்த்தழல், னதழன யபஸ் தழரின நழை 
ஹயைநளைப் பய ஆபம்ித்தது. குழப்ளை, ஸதளமழற்சளைள், நீன் நற்றும் நபக்ைழச் 
சந்தை அண்நழத்த குதழைில், இது தீயிபநைன ஆபம்ித்தது. ஸைளஹபளள யபஸ் 
ஸதளற் ஸயற்ழைபநளைக் ைட்டுப்டுத்துயதற்கு, அபசளங்ைத்தழளல் யிதழக்ைப்ட்டுள் 
இறுக்ைநள சட்ைங்ை, நக்ைள் ஸளறுப்னைன் ைைிடிக்ை ஹயண்டும். இங்ைனில் னணக் 
ைட்டுப்ளடுை ைனப்டுத்துநளறும் சுைளதளபப் ளதுைளப்ன குழத்து ையத்தழற்ஸைளண்டு 
ஸசனற்டுநளறும் ஆஹளசைள் யமங்ைப்ட்ை. இருப்ினும், ஸளதுநக்ைள் அதற்கு 
னழுநனள ஒத்துமப்த் தருயதழல் ன்த ளம் அயரும் அழஹயளம். 
வ்யளள ஹளதும், இபண்ைளயது அனனேம் இந்த ஆண்டின் னதற்குதழனிஹஹன ளம் 
ஸருநவு ைட்டுப்டுத்தழ இருந்ஹதளம். 
 
சழத்தழபப் னத்தளண்டுக் ைளப்குதழனில், ஸருநவு நக்ைள், கூட்ைம் கூட்ைநளைப் 
னணங்ை ஹநற்ஸைளண்ைதன் யியளை, ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்ழன் னென்ளயது 
அக்கு னைங்ஸைளடுக்ை ஹயண்டின சூழ்ழக்குத் தள்ப்ட்டுள்ஹளம். தற்ஹளது,  
யபஸ் தழரினைள் ளட்டுக்குள் உருயளைழ இருப்துைன், ஹயைநளைவும் அந்த யபஸ்ைள் பயி 
யருயதளல், னன்ன ழநைப் ளர்க்ைழலும் ளபதூபநள சூழ்ழ 
உருயளைழனிருக்ைழது. யபஸ் ஹயைநளைப் பயி, ஸதளற்ளர்ைின் அவு துரிதநளை 
அதழைரிக்ைழன் ஹளது, அதற்கு யிபயளை னைங்ஸைளடுப்தற்கு, சுைளதளபத் துக்கு உள் 
நித யங்ைலம் ன யசதழைலம் ஹளதுநளதளை இல். அதளல், ளட்ை நீண்டும் 
னைக்ைஹயண்டி சூழ்ழ, அபசளங்ைத்துக்கு ற்ட்ைது. 
 
இத்தைன ஸதளற்றுப் பயல் ழநைலைன் ஹநற்ஸைளள்ைழன் ஹளபளட்ைத்தழல், உைழன் 
ன  ளடுைலம் ளனம், அவ்யப்ஹளது ளட்ை னைக்ை ஹயண்டின சூழ்ழக்குத் 
தள்ப்ட்டுள்ஹளம். அந்தத் தீர்நளத்தழன் க்ை யிவுைனேம் ளம் யிங்ைழக்ஸைளள் 
ஹயண்டும். அந்த யைனில், ல்ஹயறு சட்ைதழட்ைங்ை யிதழக்ைஹயண்டி ற்ட்ைது. 
ஸதளமழற்சளைள், ழறுயங்ைில் ஹய ஸசய்யர்ை நட்டுப்டுத்த ஹயண்டி ற்ட்ைது. 
இந்த ழந, நது ஸதளமழற்சளைலக்குப் ளரினஸதளரு தளக்ைத்த ற்டுத்தழனது. 
குழப்ளை, இங்ைக்கு சுநளர் 5 ில்ழனன் அஸநரிக்ை ஸைளர்ை யருநளநளை 
ஈட்டித்தரும் ஆைத் ஸதளமழற்று, இதளல் ஸரும் ட்ைத்தச் சந்தழத்தது. ர், ஸதளமழல் 
யளய்ப்னை இமந்தர். ற்றுநதழ யருநளம் குயைந்தது. 
 
ஸயிளடுைிலும் ஸதளமழற்சளைள் னெைப்ட்ைதன் ைளபணநளை, நது னம்ஸனர்ந்த 
ஸதளமழளர்ைள் நீண்டும் ளட்டுக்கு யப ஆபம்ித்தர். அயர்ைில் ஸரும்ளளயர்ைள், 
தங்ைது ஸதளமழல்ை இமந்தர். ஸதளற்றுப் பயல் அச்சம் ைளபணநளை இங்ைக்கு யந்த 
சுநளர் 2 இட்சத்துக்கும் அதழைநளயர்ைளல், நீண்டும் அந்த ளடுைலக்குச் ஸசல் னடினளத 



சூழ்ழ உருயளைழனிருக்ைழது. இங்ைக்குக் ைழைத்த அந்ழனச் ஸசளயணி, இதளல் 
குயைந்துள்து.  
 
‘சுடீ்சத்தழன் ஹளக்கு’ ஸைளள்ைத் தழட்ைத்தத் தனளரிக்கும் ஹளது, சுற்றுளத் து நீஹத ளம் 
அதழை தழர்ளர்ப்க் ஸைளண்டிருந்ஹதளம். 4.5 ில்ழனன் அஸநரிக்ை ஸைளர்ைளை இருந்த 
சுற்றுளத்து யருநளத்த. 2025ஆம் ஆண்டில் 10 ில்ழனன் அஸநரிக்ை ஸைளர்ைள் யப 
அதழைரிக்ைத் தழட்ைநழட்டிருந்ஹதளம். ஆளல் இன்று, னழு உை ளடுைலம் சுற்றுளத் 
ஸதளமழற்றுனில் ளரின சயளல்ை தழர்ஹளக்ைழ யருைழன்.   யிநள ழனங்ைள் 
னெைப்ட்டு, னணக் ைட்டுப்ளடுைள் யிதழக்ைப்ட்டுள். இதன் யியளை, னென்று 
நழல்ழனனுக்கும் அதழைநளயர்ைள் தங்ைது யளழ்யளதளபத்துக்ைளை ஹதள ஒரு யைனில் 
தங்ைழனிருந்த சுற்றுளத் ஸதளமழற்று, னழுநனளை யழீ்ச்சழ ைண்டுள்து. ஹபடினளைஹயள 
நனைநளைஹயள   ட்சம் ஸதளமழல்யளய்ப்னை ளம் இமந்தழருக்ைழன்ஹளம். 
சுனஸதளமழ ஹநற்ஸைளண்டுயந்த இட்சக்ைணக்ைளஹளரின் யருநளங்ைள் இல்ளநல் 
ஹளனிருக்ைழன். இத்துனேைன் ஸதளைர்னட்ையர்ைள், இன்று ளரின ைஷ்ைங்ைலக்கு 
உள்ளைழ இருக்ைழன்ர். 
 
நது அியிருத்தழத் தழட்ைத்தழன் நற்றுஸநளரு னக்ைழன தழர்ளர்ப்ளை இருந்தது, ழர்நளணத் 
துனளகும். யழீ்ச்சழனைந்தழருந்த ழர்நளணத் ஸதளமழற்றுக்கு னத்துனிர் அித்து, நீண்டும் 
அத னன்ஹற் ஹயண்டும் ன்ஹ ளம் தழர்ளர்த்ஹதளம். அவ்யப்ஹளது 
ஹநற்ஸைளள்ப்ட்ை ளட்ை னைக்குைழன் ழநைள் ைளபணநளை, இத்ஸதளமழற்று 
ளரினவு ளதழக்ைப்ட்ைது. ழர்நளணத்து ழறுயங்ைளல், ஹதயனள னனில் 
ஊமழனர்ைக் ஸைளண்டுயப னடினளத ழந ற்ட்ைது. உரின ஹபத்துக்கு  
னெப்ஸளருட்ைக் ஸைளண்டுயப இனளநல் ஹளது. ைைந்த சுநளர் ஒன்ப யருைக் 
ைளப்குதழனில் தழர்ளர்த்தழருந்த உள்ளட்டு, ஸயிளட்டு னதலீடுைலம், ஸருநயில் 
நக்குக் ைழைக்ையில். 
 
இந்த அத்துக் ைளபணங்ைிளலும், ளம் ஆபம்த்தழல் தழட்ைநழட்டிருந்த அந்ழனச் 
ஸசளயணினின் அவு, நக்குக் ைழைக்ைளநல் ஹளனேள்து.  இத்தைனஸதளரு ழநனின் 
ைவழ், ளம் அந்ழனச் ஸசளயணின நழைவும் னனளை னைளநத்துயம் ஸசய்னஹயண்டி 
இருக்ைழன்து.  
 
நது ஹதசழன ஸளருளதளபத்தழன் நற்றுஸநளரு னக்ைழனத் துனளை யிங்குயது, சழழன 
நற்றும் டுத்தபத் ஸதளமழற்றுனளகும். ஸநளத்தத் ஹதசழன உற்த்தழனில் 50 சதயதீத்துக்கும் 
அதழை ங்ைிப் யமங்கும் இந்தத் து, ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்றுப் பயளல், ளரின 
சழக்ை தழர்ஹளக்ைழனேள்து. அயர்ைின் யர்த்தை ையடிக்ைைலக்குத் ஸதளைர்ச்சழனளைத் 
தைைள் ற்ட்ை ைளபணத்தளல், அந்த ழறுயங்ைலக்கும் யருநள யமழைள் இல்ளநல் 
ஹளய், ைைத் தழருப்ிச் ஸசலுத்த னடினளநலும் சம்த்தக்கூை யமங்ை னடினளத ளரின 
ைஷ்ைங்ைலக்கு னைங்ஸைளடுத்தழருக்ைழளர்ைள். நக்ைள் நத்தழனில் ணத்தட்டுப்ளடு 
ற்ட்டுள்து. யளைங்ைக் குத்தைக்கு ஸற்யர்ைள், அயற்றுக்ைள தயணப் 
ணத்தச் ஸசலுத்த னடினளநல் உள்ர். யடீ்டுக் ைைன் ஸற்யர்ைளல், அந்தக் ைைன் 
தயணனச் ஸசலுத்த னடினளநல் ஹளனேள்து. தழசரி ைைன் ஸற்று யர்த்தை 
ையடிக்ைை ஹநற்ஸைளண்டு யந்தயர்ைலக்கு யளடிக்ைனளர்ைள் இல்ளநல் ஹளதளல், 
ல்ஹயறு ைஷ்ைங்ைலக்கு னைங்ஸைளடுக்ை ஹரிட்ைது. இந்த ழநைில் இருந்து 



அயர்ை யிடுயிப்தற்ைளை, அயர்ைின் ைைன்ைச ஸசலுத்துயதற்ைள  ஹநதழைக் 
ைளத்த யமங்ை அபசளங்ைம் ையடிக்ை டுத்தது. அந்த யைனில், சழழன நற்றும் 
டுத்தபத் ஸதளமழற்றுனிருக்குக் ைைன் தயண யசதழன யமங்குயதற்ைளை, அபசளங்ைம் 
400 ில்ழனன் ரூளய்கும் அதழை ழதழன ஒதுக்ைழனது.  
 
ளம் ஆட்சழக்கு யந்ததன் ின்ர் யரிைக் குத்ததன் ைளபணநளை, அபச யருநளங்ைள் 
குந்துள்தளை தழர்க்ைட்சழனிர் ம்நீது குற்ஞ்சுநத்துைழன்ர். அவ்யளறு ளம் 
ஸசய்னளதழருந்தழருந்தளல், இந்தத் ஸதளற்றுப் பயல் ைளபணநளைப் ளதழக்ைப்ட்டிருக்கும் நக்ைின் 
ழந, இன்னும் ஹநளசநைந்தழருக்கும். ைைந்த அபசளங்ைம், நக்ைள் நீது ளரின 
யரிச்சுநனச் சுநதழத்தழனிருந்தது. 2015 - 2019 ைளப்குதழனில், ஹபடினளதும் 
நனைநளதுநள யரிைள் இபட்டிப்ளைக் ைளணப்ட்ை. ளம் அதழைளபத்துக்கு யந்த 
உைஹஹன, அந்தக் ைஷ்ைத்தழல் இருந்து நக்ை யிடுயித்ஹதளம். இந்த அத்துத் 
தைைலக்கு நத்தழனிலும், நக்ை யளம யப்தற்ைள ஸளறுப் ழஹயற்ழ 
இருக்ைழஹளம்.  
 
ஒவ்ஸயளரு யருைனம், யபவு - ஸசவுத் தழட்ைத்தழன் னெம் ழதழ ஒதுக்ைழ நக்ைலக்கு 
யமங்ைப்டும் ழயளபணங்ைள், அபசளங்ைத்தழைம் பளம் உள். அயற்ழல், சனெர்த்தழ 
ஸைளடுப்வுக்ைளை 50 ில்ழனன் ரூளனேம் இயச நருத்துயச் ஹசயனப் 
ஸற்றுக்ஸைளடுப்தற்ைளை 90 ில்ழனன் ரூளனேம், அங்ையீனற் ையபீர்ைலக்ைளை 40 
ில்ழனன் ரூளனேம், ஓய்வூதழனக் ஸைளடுப்வுைலக்ைளை 250 ில்ழனன் ரூளனேம், உப 
நளினங்ைலக்ைளை 35 ில்ழனன் ரூளனேம், ளைசள நளணயர்ைலக்ைளை சவருைைள், 
ளைதல்ைள் நற்றும் ஹளரளக்ைள உணவுைலக்ைளை 25 ில்ழனன் ரூளனேம், ட்ைத்தழல் 
இனங்கும் அபச ழறுயங்ைப் பளநரிப்து உள்ிட்ை ஹநலும்  ழயளபணங்ைலக்ைளை 70 
ில்ழனன் ரூளனேம் , ஸநளத்தநளைச் சுநளர் 560 ில்ழனன் ரூளய் ஸசயிைப்டுைழது. 
 
ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்றுக்கு னைங்ஸைளடுப்தற்கு, னதழதளைப்  ஸசவுை அபசளங்ைம் 
சுநக்ைஹயண்டினதளனிற்று. ஸதளற்று ழநைள் ைளபணநளை ளடு னைக்ைப்ட்டிருந்த 
அத்துச் சந்தர்ப்ங்ைிலும், ளளந்த யருநளத்த இமந்து அளதபயள ழக்கு 
ஆள நக்ைலக்கு 5,000 ரூளய் ஸைளடுப்வு யமங்ை, ஒவ்ஸயளரு னனேம் ளம் சுநளர் 30 
ில்ழனன் ரூளனச் ஸசயிட்டிருக்ைழஹளம். இதுயபனில்  சந்தர்ப்ங்ைில், அபசளங்ைம் 
இந்தச் ஸசய ற்ழருக்ைழது. ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்று ஸதளைர்ில், சுைளதளபத் 
துனேைன் சம்ந்தப்ட்ை  ஹநதழைச் ஸசவுை அபசளங்ைம் ற்ழருக்ைழன்து. ிசழஆர், 
அன்டிஜன் ரிஹசளதைலக்ைளைவும் ஸதளற்றுக்குள்ளயர்ைலக்கு  சழைழச்ச அிப்தற்ைள 
சழைழச்ச ழனங்ைப் னதழதளை உருயளக்குயதற்ைளைவும், அபசளங்ைம் ஹநதழைச் 
ஸசவுை ற்ழருக்ைழன்து. அபசளங்ைத்தளல் பளநரிக்ைப்டுைழன் திநப்டுத்தல் 
ழனங்ைலக்ைள ஸசவுைலக்கு ஹநதழைநளை, யடீுைில் திநப்டுத்தப்டுைழன் 
அத்துக் குடும்ங்ைலக்கும், இபண்டு யளபங்ைலக்குச் சுநளர் த்தளனிபம் ரூளய் 
ஸறுநதழனள ழயளபணப் ஸளதழைள் யமங்ைப்ட்டுள்.  
 
ஸைளஹபளள ிபச்சழ உருயள ைளம் னதல் இதுயபனில், 260 ில்ழனன் ரூளய்க்கும் 
அதழைநள ஸதளைன, நக்ைள் ழயளபணங்ைலக்ைளை அபசளங்ைம் ஸசயிட்டுள்து. 
தழட்ைநழைப்ட்டிருந்த ழயளபணங்ைலைன் ஸைளஹபளள ஸசவுைலம் ஹசர்ந்துஸைளள்ைழன் ஹளது, 
அது ைைந்த யருைம் ளட்டின் ஸநளத்த அபச யருநளநள 1,380 ில்ழனன் ரூளனின் 



அபயளசழனளைக் ைளணப்டுைழது. ஸைளஹபளள யபஸ் ஸதளற்ளல் ற்ட்ை ைஷ்ைநள 
சூழ்ழனிலும், அபசளங்ைம் ஒருஹளதும் 1.4 நழல்ழனனுக்கும் அதழைநள அபச ஊமழனர்ைின் 
சம்த்தக் குப்தற்ஹைள ஸைளடுப்வுை ீக்குயதற்ஹைள ையடிக்ை டுக்ையில்.  
நது அந்ழனச் ஸசளயணி யருநளம் குந்த ஹளதும், அபசளங்ைத்தழளல் ஸயிளட்டு ழதழ 
ழறுயங்ைலக்குச் ஸசலுத்தஹயண்டினிருந்த ைைன் தயணைச் ஸசலுத்தத் தயழனதழல். 
ைைந்த ைளத்தழல், ல்ஹயறு அபசளங்ைங்ைிளல் டுக்ைப்ட்டிருந்த ைைன் ைளபணநளை, ளம் 
யருைம் ஒன்றுக்கு 4 ில்ழனன் அஸநரிக்ை ஸைளர்ைள் ன் ளரின ைைன் தயணனச் 
ஸசலுத்த ஹயண்டினிருந்தது. அபசளங்ைத்தழளல் இந்தக் ைைச் ஸசலுத்த னடினளது ஹளகும் 
ன் ஒரு ைருத்த, நக்ைள் நத்தழனில் தழர்க்ைட்சழ ஸைளண்டு ஸசன்து. இருப்ினும், ளம் 
ளட்ை அைவர்த்தழக்கு உட்டுத்தளது, அந்த அத்துக் ைைன் தயணைனேம் உரின 
ைளத்தழல் ஸசலுத்தழனிருக்ைழஹளம். 
 
இந்த ழநனின் ைவழ், அந்ழனச் ஸசளயணி ிபச்சழனத் தயிர்ப்து, அபசளங்ைத்தழன் 
ஸளறுப்ளகும். இதன் ைளபணநளை, ஓர் அபசளங்ைம் ன் யைனில், ளம் சழ னக்ைழனத் 
தீர்நளங்ை டுக்ைஹயண்டி ற்ட்ைது. சழ அத்தழனளயசழனநற் இக்குநதழைக் 
ைட்டுப்டுத்துயதற்கும் குழப்ளை ஆைம்பப் ஸளருட்ை இக்குநதழ ஸசய்யதக் 
ைட்டுப்டுத்துயதற்கும் ளம் தீர்நளித்ஹதளம். இவ்யளள தைைத் ஸதளைர்ந்தும் 
னன்ஸடுக்ை ளம் தழர்ளர்க்ையில். ளட்ை ஹசழக்ைழன், தழர்ைளத்த ம்ிக்ைனேைன் 
ளர்க்ைழன் அழயளர்ந்த நக்ைள், இந்தத் தற்ைளத் ஹதயன யிங்ைழ, இந்தப் 
ிபச்சழைிழருந்து நீள்யதற்கு, ம்னைன் ஒத்துமப்ளர்ைள் ன்று ளம் 
தழர்ளர்க்ைழன்ஹளம். 
 
ளம் னன்ஸடுக்ைழன் அியிருத்தழப் ணிைள், உரின னனில் நக்ைிைம் 
ஸசன்ைனயில் ன்து, நது அபசளங்ைத்தழன் குளைளை இருந்துயருைழது. இதன் 
யிவு, ஊைைங்ைின் யளனிளை ஸயிப்டுத்தப்டும் ிபச்சழை நளத்தழபஹந நக்ைள் 
ளர்த்தர். சனெை ஊைைங்ைின் யளனிளைப் ஹசப்டுைழன் சழ ிபச்சழக்குரின 
யிைனங்ை நட்டுஹந ஸதரிந்துஸைளண்ைளர்ைள். இதளல், ஸைளஹபளள ிபச்சழைலக்கு 
நத்தழனில் அபசளங்ைம் னன்ஸடுத்த அியிருத்தழத் தழட்ைங்ளல், ளட்டுக்கும் நக்ைலக்கும் 
ைழைத்த னன்ைள் ற்ழ யரும் ஹசயில். 
 
திர் அைனளங்ை ஊதழப் ஸருப்ிப்தற்ைளை னன்ஸடுக்ைப்டுைழன் ிபசளப 
ையடிக்ைைச் ஸசய்னளத ஹளதும், ஓர் அபசளங்ைம் னன்ஸடுக்கும் ஹயத்தழட்ைங்ைள் 
ற்ழ நக்ைள் ஸதரிந்தழருக்ை ஹயண்டும். அவ்யளழல்ளயிடின், நக்ைள் நத்தழனில் ிமனள 
தையல்ை அபசழனல் ஹதயைலக்ைளைக் ஸைளண்டுஸசல்லும் தழர்த் தபப்ிருக்கு, அது 
சளதைநளை அநந்துயிடும். இதன் ஸறுஹளை, இன்று உண்ந நக்ைப்ட்டு ஸளய் 
ஸயற்ழைண்டுள்து. 
 
நக்ைள்நனப் ஸளருளதளபத்தக் ைட்டிஸனழுப்னயதற்ைள ளட்டில் உணவுப் ளதுைளப்ின் 
னக்ைழனத்துயம் ற்ழ ளம் யிஹசை ையம் ஸசலுத்தழனிரு ஹதளம். இந்தக் ஸைளஹபளள யபஸ் 
ஸதளற்றுப் பயல்,  அதற்கு ஒரு னக்ைழன ஆசழர்யளதநளை அநந்தது. ஸயிளடுைில் இருந்து 
ஸைளண்டுயபப்டும் உணவுைில் தங்ைழனிருந்த ளடுைள்,  ைஷ்ைங்ைலக்கு 
உள்ளைழனிருக்ைழன் ஹளதும், ளம் அத்தைனப் ிபச்சழைலக்கு னைங்ஸைளடுக்ை ஹயண்டி 
ற்ையில். நது ஸைளள்ைைின் ஊைளைத் ஹதசழன யியசளனத்துனப் னத்துணர்ச்சழ 



ஸச்ஸசய்யதற்கு னடிந்தது. ஸல்லுக்கு உத்தபயளத யின யமங்ைழனதன் னெம், ளம் 
ஸற் ஸசய்ைனில் ஈடுடுைழன் யியசளனிைப் ப்டுத்தழ இருக்ைழஹளம். உபங்ை 
இயசநளை  ஸற்றுக் ஸைளடுத்தழருக்ைழஹளம். ஹதனி, ஸதன், இப்ர், ைருயள 
ஹளன்யற்றுக்கு, ைைந்த ைளத்தழல் ல் யி ைழைத்தழருக்ைழது. இங்ைனில் னிர்ச் 
ஸசய்ன னடினேநள யியசளன உற்த்தழை இக்குநதழ ஸசய்யதற்கு அல்து நீள் ற்றுநதழ 
ஸசய்யதற்குத் தை யிதழத்ததன் னெம், நழகு நற்றும் நஞ்சள் ஹளன் னிர்ைலக்கு ல் 
சந்தயளய்ப்ன உருயளைழ இருக்ைழது. த்தஹளல் இக்குநதழன னற்ளைத் தை ஸசய்த 
ைளபணத்தளல், நது சவித் ஸதளமழற்சளைள் இன்று இளநீட்டும் ழன அைந்துள். 
 
யியசளனத்துக்கு உரின ஸைௌபயத்த யமங்ைழனதன் ைளபணநளை, னன்ன யியசளனத் துனில் 
அக்ை ைளட்ைளத ர், இன்று ல்ஹயறு நட்ைங்ைில் யியசளனத் தழட்ைங்ைலக்கு 
நளழனிருக்ைழளர்ைள். யியசளனத்துனக் ைட்டிஸனழுப்னயதற்ைளை, ளம் ளைளயின ரீதழனில் 
14,000 குங்ை னர்ழர்நளணம் ஸசய்ைழன் ளரின ஹயத்தழட்ைத்த ஆபம்ித்துள்ஹளம். 
இதனூைளை, ையிைப்ட்டிருந்த ஸல் யனல்ைள் நற்றும் தரிசு ழங்ைளை இருந்த 
ஆனிபக்ைணக்ைள க்ைர் ழங்ைில் னிர்ச் ஸசய்ை ஸசய்னப்டும் சந்தர்ப்ம் ைழைக்ைப் 
ஸற்றுள்து. 
 
சுற்ளைல் நற்றும் ைளழ நளற்ங்ைலக்கு உறுதழனளை னைங்ஸைளடுக்ைக்கூடின, ஹண்தகு 
அியிருத்தழக் ஸைளள்ை ஒன்றுக்ைளை, ளம் னக்ைழனநள  ையடிக்ைை 
டுத்துள்ஹளம்.  
 
ளட்டில் இபசளன உப இக்குநதழன னற்ளைத் தை ஸசய்யது குழத்து டுக்ைப்ட்ை 
தீர்நளம், இதழல் ஒரு னக்ைழன தீர்நளநளகும். இந்த யிைனம் ஸதளைர்ில்  தசளப்தங்ைள் 
நது ளட்டில் ஹசுஸளருளை இருந்து யந்தழருக்ைழது. இற்க்கு 45 யருைங்ைலக்கு னன்ர் 
இந்த ளட்டில் அழனைப்டுத்தப்ட்ை இபசளன உபப் ளய, நது ளட்டுக்கு இன்று ளரின 
சனெைப் ிபச்சழனளை நளழ இருக்ைழது. இதன் க்ை யியளை, நது நண் யம் 
குன்ழனிருக்ைழது. நது ீர் நளசைந்துள்து. ீரிலும் நண்ணிலும் ளரினயிள 
இபசளனப் ஸளருட்ைள் ைந்தழருப்ஹத, சழறுீபை ஹளய், னற்றுஹளய் ஹளன் ல்ஹயறு 
ஹளய்ைலக்கு ைளபணநளைழனேள் ன்று,  ழனணர்ைள் ைருதுைழன்ர். இபசளன உபப் 
ளய னெம் நித உனிர்ைலக்கு ற்டும் ளதழப்னைலக்ைள ைளபணங்ைக் ைண்ைழந்து, 
அயற்றுக்குத் தீர்வுைள் யமங்ைப்ை ஹயண்டும். 
 
ீண்ை ைளநளை நக்ைின் யளழ்க்ைக்கு ற்டுத்தழன ளதழப்னைள் ற்ழன உபனளைல்ைள் 
சனெை நட்ைத்தழல் இருந்த ஹளதும், அது ஸதளைர்ில் ஹபடினள தீர்நளத்த டுப்தற்கு, 
இதற்கு னன்ன இருந்த ந்தஹயளர் அபசளங்ைத்தழளலும் னடினயில். இபசளன உபப் 
னன்ளட்டிழருந்து ீங்ைழ, ளட்ை ஹசதப் சப் னன்ளட்டுக்கு நளற் ளம் யமங்ைழன 
உறுதழஸநளமழன, இந்த ளட்டின் 69 இட்சம் நக்ைள் அங்ைவைரித்தர். இதன் ைளபணநளை, 
‘சுடீ்சத்தழன் ஹளக்கு’ ஸைளள்ைப் ிபைைத்தழல் குழப்ிைப்ட்டிருந்த அந்த உறுதழஸநளமழன 
ழஹயற்றுயதற்கு, ளன் அர்ப்ணிப்னைன் உள்ஹன். தழர்ைளத் தனனின் 
னுக்ைளை, அந்தக் ஸைளள்ைன ைனப்டுத்துயது தற்ஹளதன தனனின் 
ஸளறுப்ளகும். 
 



ஸயிளடுைில் இருந்து இபசளன உபம் ஸைளண்டுயபப்டுயத ழறுத்துயதற்கு டுக்ைப்ட்ை 
தீர்நளம், ஓர் அயசபத் தீர்நளம் அல். அந்தத் தீர்நளத்த ைனப்டுத்துயதற்கு 
னன்ன, தழர்யபவுள் ஹளைத்துக்குத் ஹதயனள உபம் இந்த ளட்டுக்குக் 
ஸைளண்டுயபப்ட்டுள்து. தற்ஹளது, 1 1/2 நழல்ழனன் ஸலக்ைனளர் ழத்துக்குத் ஹதயனள 
னென்று இட்சம் ஸநட்ரிக் ஸதளன் உபம் யமங்ைப்ட்டுள்து. அதனுைன், 8,000 ஸநட்ரிக் ஸதளன் 
ஹசதப் சனேம் யிழஹனளைழக்ைப்ட்டுள்து. 
 
தழர்யபக்கூடின ஸரும் ஹளைத்தழல், யியசளனத்துக்குத் ஹதயனள ஹசதப் சன 
யமங்குயதளை அபசளங்ைம் உறுதழனித்தழருக்ைழது. ளம் இந்தக் ஸைளள்ை ரீதழனள 
தீர்நளத்த ஹநற்ஸைளண்டிருப்தன் னெம், ளட்டில் ஹசதப் சன உற்த்தழ 
ஸசய்யதற்ைள ஸதளமழல் னனற்சழனளர்ைள், ழறுயங்ைள் ன், ளரினயில் 
னன்யந்துள். ைளத்துக்குக் ைளம் நளறுைக்கூடின ஸைளள்ைைள் ைளபணநளை, சுநளர் 
னென்று தசளப்த ைளநளை நக்குப் ளதழப் ற்டுத்தழ யந்த னேத்தத்த, ஹபடினளதும் 
ழனளதுநள ஸைளள்ைனின் ைவழ், இபண்ைப யருை குறுைழன ைளப்குதழனில் ழவு 
ஸசய்தத, ளன் உங்ைலக்கு ழவுடுத்த யிரும்னைழன்ஹன். ளட்டுக்கு ன்ந 
னக்ைக்கூடின சளதைநள ைளபணங்ைின் அடிப்ைனில், சரினள தீர்நளத்த டுத்து, னன் 
யத்த ைள ின் யக்ைக்கூைளது. 
 
ளம் தற்ஹளது னனளை ஹசதப் சப் னன்ளட்ை ஊக்குயிக்ை ஹயண்டும். ஒரு 
ஹதசம் ன் யைனில் ஒன்றுட்டு, இதற்ைளை அயரும் ைஹைளர்க்ை ஹயண்டும். ஹசதப் 
ச னன்ளட்டின் னெம், ீண்ைைள ன்நை ளடு ன் யைனில் ளம் உறுதழனளை 
தழர்ளர்க்ை னடினேம் ன்று உள்ளட்டு, ஸயிளட்டு ழனணர்ைள் கூறுைழன்ளர்ைள். நண் 
யம்ஸறுயது, யித்தழன் அதழைரிப்து, அதழை யருநளம், யியசளன உற்த்தழக்கு அதழை 
சந்த யளய்ப்ப் ஸற்றுக்ஸைளள்யது ஹளன்று, நக்ைின் ஆஹபளக்ைழனனம் நக்குக் 
ைழைக்ைழன் ஸறுஹறுைள் ஆகும்.  
 
நிதன் இனற்ைச் சூமலுக்கு ற்டுத்தும் ஸயி அழுத்தங்ை ழறுத்தழளல், நழை 
யிபயளை அயனுக்கு ற்டும் ளதழப்னைலக்குத் தீர்வு யமங்ை, சுற்ளைழளல் னடினேநளை 
இருக்கும். னதளயது ஸைளஹபளள அ யந்த சந்தர்ப்த்தழல், ஒஹப ைளத்தழல்  
யளபங்ைளை உைழன் அத்து ளடுைலம் னைக்ைப்ட்டிருந்த. அச்சந்தர்ப்த்தழல், 
அந்ளடுைில் நழைவும் நளசைந்து ைளணப்ட்ை யிநண்ைம், இனல்ளைத் தூய்நனளது. 
இதன் னெம் ஒரு ல் ஸசய்தழ நக்குக் ைழைத்தது. அதளயது, சுற்ளைலுக்கு நிதன் 
ளதழப் ற்டுத்தளத ஹளது, அயன் ண்ணிப் ளபளத ஹயைத்தழல் சுற்ளைல் ஸசனற்ட்டு 
நிதப் ளதுைளக்கும் ன்ஹத, அந்தச் ஸசய்தழனளகும்.  
 
உைச் சந்தனில் ஹளட்டினிடுயதற்கு ஸயிளடுைில் இருந்து இக்குநதழ ஸசய்னப்டும் 
ஹதனினேைன் அல்து ன னெப்ஸளருட்ைலைன் நது ஹதனினக் ைப்ைம் 
ஸசய்ன ஹயண்டும் ன் ஒரு ைருத்து இருந்தது. இருப்ினும், நது ஹதனினின் தபத்தப் 
ளதுைளக்ை ஹயண்டும் ன்ஹத அபசளங்ைத்தழன் உறுதழனள ழப்ளைளை இருந்தது. அதன் 
ஸறுஹளை, 2019ஆம் ஆண்ை யிைவும், ஒரு ைழஹளைழபளம் ஹதனின, 83 ரூளய்  அதழை 
இளத்துைன் யிற் ஸசய்யதற்கு, ஸதளமழற்சளைலக்குச் சந்தர்ப்ம் ைழட்டினது. 2021ஆம் 
ஆண்ைளகும்    து, இந்த யி ஹநலும் அதழைரித்தது. நட்டுநன்ழ, ஹதனி உற்த்தழ 



அதழைரித்ததன் ைளபணநளை, 2021ஆம் ஆண்டின் னதல் ளன்கு நளதக் ைளப்குதழனில், 
ஹதனித் ஸதளமழல் ஈட்டின அந்ழனச் ஸசளயணி 81 ில்ழனன் ரூளனளகும்.  
 
ைைந்த ஆண்டின் னதல் ளன்கு நளதங்ைப் ளர்க்ைழலும், 17 ில்ழனன் ரூளய் 
அதழைரித்துள்து. உைச் சந்தனில் ன ளடுைலக்கு இணனளை நது “சழஹளன் டீ” 
ஹதனி ைழஹளைழபளம் ஒன்றுக்கு 4.82 ஸைளர் அதழை ஸறுநதழ, அந்ழனச் ஸசளயணினளை 
நக்குக் ைழைத்தழருக்ைழன்து. ளம் ஹநற்ஸைளண்ை ைஷ்ைநள ைளரினநளனினும், சரினள 
தீர்நளங்ைின் ஸறுஹற்ழன் ஸயற்ழக்கு இது சழந்த உதளபணநளகும்.  
 
இபசளன உபம் இல்ளநல் யியசளனத்த னன்ஹற் னடினளது ன் ைருத்தக் 
ஸைளண்டிருக்ைழன்யர்ைள், இந்தத் தீர்நளம் ைளபணநளைக் ைழைக்கும் ீண்ைைளப் ஸளருளதளப 
ன்நை தழர்ைளத்தழல் ஸதியளை யிங்ைழக்ஸைளள்யளர்ைள் ன்தழல் சந்ஹதைநழல். 
இன்று இபசளன உபத்தப் னன்டுத்தழ தனளரிக்ைப்டும் உற்த்தழைலக்கு, உஸைங்ைழலும் 
ளரின ஹைள்யி உள்து. இங்ைனளது, இபசளன உபத்தப் னன்டுத்தளத ஒரு ளைளை 
சர்யஹதச ரீதழனில் அழனைப்டுத்தப்டும் ஹளது, நக்கு ளரின சந்த யளய்ப்ன ைழைக்கும். 
இதன் னெம், யியசளனிைலம் ஸதளமழல் னனற்சழனளர்ைலம், ல் யின தழர்ளர்க்ை 
னடினேம். ஹசதப் சைள் னெநள உணவுைலக்கு உைழல் ளரின ஹைள்யி உள்து. இது, 
ளட்டுக்குக் ைழைக்கும் ஒரு சழந்த சந்தர்ப்நளகும். இதன் ைளபணநளை, அழயளர்ந்த ஸதளமழல் 
னனற்சழனளர்ைள் ஸசய்னஹயண்டினது சழந்தஹதளர் தழர்ைளத்தழழருந்து னழுநனள 
ன்நைப் ஸற்றுக்ஸைளள்யதற்கு தனளபளயது அன்ழ, தற்ஹளதன ைஷ்ைங்ைள் ற்ழ 
னப்ளடுை ஸதரியித்துக்ஸைளண்டிருப்தல்.  
 
யைீநப்ன அியிருத்தழ ன்து, து அபசளங்ைம் யிஹசை ையம் ஸசலுத்தழனேள் 
நற்றுஸநளரு துனளகும். ள  சுதந்தழபநைந்  72 ஆண்டுைள் ைைந்துள் ழனில், இந்த 
ளட்ைச் ஹசர்ந்த சுநளர் 6 நழல்ழனன் குடும்ங்ைள் உள் ிபஜைில் ருக்கு, தநது 
யளழ்க்ை நட்ைத்துக்கு ற் ஒரு யடீு இல். ஸருநயளயர்ைள், குதழனவு 
ழயைந்த யடீுைிலும் அல்து குயள யசதழைக் ஸைளண்ை யளைை யடீுைிலும் 
யளழ்ந்து யருைழளர்ைள். இன்னும் அதழைநளயர்ைள், ஹசரிைில் யளழ்ந்து யருைழளர்ைள். 
யதழயிைங்ைக் ஸைளண்டிருக்கும் சழருக்கு, தநது ைளணிைலக்ைள ஓர் உறுதழ இல்ளத 
ைளபணத்தழதளல், யடீ்டின் ழர்நளணப் ணிை ஹநற்ஸைளள்யதற்கு னடினளதழருக்ைழன்து. இந்த 
ழநன நளற்ழ, ‘நைழழ்ச்சழனளை யளழும் குடும்ம்’ ன் ண்ணக்ைருயின் ைவழ் இந்த 
ளட்டில் யளழ்ைழன் அத்துக் குடும்ங்ைலக்கும், யளழ்யதற்குப் ஸளருத்தநள யடீ்ைப் 
ஸற்றுக் ஸைளடுக்ைக்கூடின சூம ளம் ற்டுத்துஹயளம்.  
 
அந்த யைனில், 2014ஆம் ஆண்டுக்கு னன்ர் ளம் ஸயற்ழைபநளை ஆபம்ித்த யைீநப்ன 
அியிருத்தழத் தழட்ைத்த நீண்டும் யிபயளை ைனப்டுத்த ஆபம்ித்தழருக்ைழஹளம். 
தழர்யரும் 4 யருைக் ைளப்குதழனில், னென்று இட்சம் யடீுைள், அபசளங்ைத்தழளலும் அபச, 
தினளர் துைள் இணந்தும் ைனப்டுத்தும் தழட்ைங்ைின் ஊைளை ழர்நளணிப்தற்கு 
தழர்ளர்க்ைழன்ஹளம். அந்தயைனில், 60,000 ைப யடீுைலம் 200,000 ைழபளநழன யடீுைலம் 
ழர்நளணிக்ைப்டுைழன். 40,000 ஹதளட்ைப் குதழ யடீுைள், கூழ யடீுைலம் நது தழட்ைத்தழற்குள் 
யருைழன். இந்த யடீுைில் 20 ஆனிபத்துக்கும் அதழைநள யடீுைள் தற்ஹளது 
ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழன். ஹநலும், சுநளர் 10 ஆனிபம் யடீுைள் இந்த யருைம் 
ழவுக்குள் ஆபம்ிக்ைப்ைவுள். 



ைைந்த அபசளங்ைத்தளல், குந்த யருநளம் ஸறுஹயளருக்ைளை ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள் 
அடுக்குநளடி யடீுைின் ண்ணிக்ை 450 நட்டுஹந ஆகும். ன்ளலும், தற்ஹளது ளம் 
குந்த யருநளம் ஸறுஹயளருக்கு 7,000 அடுக்கு நளடி யடீுை ழர்நளணித்து யருைழஹளம். 
டுத்தப யருநளம் ஸறுஹயளருக்கு 3,000 அடுக்குநளடி யடீுை அநக்கும் ணிைள் 
ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள். 14,000 ைழபளநழன யடீுைள் ஒரு ைழபளநத்துக்கு ஒரு யடீு தழட்ைத்தழன் ைவழ் 
ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழன்.  
 
ைழபளநழன நக்ைின் யறுநன ஒமழக்கும் நற்றும் ஒரு ையடிக்ைனளை, ைளணிை இமந்த 
குடும்ங்ைலக்கு யியசளனம் ஸசய்னக்கூடின ைளணிைப் ஸற்றுக்ஸைளடுக்கும் ழைழ்ச்சழத்தழட்ைம் 
நழை ஸயற்ழைபநளை னன்ஸடுக்ைப்ட்டு யருைழன்து. தற்ஹளது 20 ஆனிபம் குடும்ங்ைலக்கும் 
அதழைநளயர்ைலக்கு, ஒரு க்ைர் யதீம் ைளணிைள் யமங்ைப்ட்டுள். பம்ப 
பம்பனளைப்  யருைங்ைளைக் குடினிருக்ைழன் ஹளதும், ைளணி உரிநைள் இன்ழ 
இருக்கும் ஒரு இட்சத்துக்கும் அதழைநளயர்ைலக்கு சட்ைனர்யநள ைளணி உறுதழை 
யமங்குைழன் ழைழ்ச்சழத் தழட்ைஸநளன்று ைனப்டுத்தப்ட்டுள்து.  
 
அயருக்கும் குடிீர் ஸற்றுக்ஸைளடுப்து ‘சுடீ்சத்தழன் ஹளக்கு’ ஸைளள்ைத் தழட்ைத்தழல் 
குழப்ிைப்ட்டுள் நழை னக்ைழனநள ஓர் உறுதழஸநளமழனளகும். நலழந்த பளஜக்ஷ ஜளதழதழ 
அயர்ைள் ஆபம்ித்த ைி ஸதன்ைப, ஸததுரு ஓனள ஹளன் ளரின ீர்யமங்ைல் தழட்ைங்ைள், 
ைைந்த அபசளங்ைக் ைளத்தழல் னைங்ைழன ழனிஹஹன இருந்த. நது ஹதர்தல் 
ிபைைத்தழல் குழப்ிட்ைதப் ஹளன்று, ளம் அதழைளபத்துக்கு யந்த உைஹஹன 50 ில்ழனன் 
ரூளய் ழதழன னதலீடு ஸசய்து, இந்தத் தழட்ைங்ை நீவும் ஆபம்ிப்தற்கு நது 
அபசளங்ைம் ையடிக்ை டுத்தது. அந்த யைனில், 2019ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது, 41 
சதயதீநளை ைளணப்ட்ை சுத்தநள குடிீர் யமங்ைல், தற்ஹளது 52 யதீநளை ளம் 
அதழைரித்துள்ஹளம். 2025ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது அத 79 சதயதீநளை அதழைரிப்ஹத நது 
இக்ைளகும். இதன் ைவழ் 2021ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது அவ்ய, ஸளல்ஸைளல், நத்துைந, 
அையத்த, நளத்த, அதபளதனபம் யைக்கு, ஸைளழும்ன ைழமக்கு, ஸநதழரிைழரின நற்றும் ைளழ 
ஸைளத்தணி ீர் யமங்ைல் தழட்ைங்ைள் நக்ைிைம் ைனிப்தற்கு ளம் தழர்ளர்க்ைழன்ஹளம். 
இதற்ைளை ஸசயிைப்ட்டுள் ஸநளத்தத் ஸதளை 100 ில்ழனன் ரூளய்க்கும் அதழைநளகும்.  
 
ஹயனற் ட்ைதளரிைலக்கு ஹயயளய்ப்னைப் ஸற்றுத்தப ஹயண்டும் ன்து, ஹதர்தல் 
ைளத்தழல் ன்ிைம் னன்யக்ைப்ட்ை னக்ைழனநள ஹைளரிக்ைனளகும். அந்த யைனில், 
இந்த அபசளங்ைம் ஆட்சழக்கு யந்த உைஹஹன, அப்ஹளது ஸதளமழல்யளய்ப்ன இல்ளதழருந்த 65,000 
ட்ைதளரிைலக்கு அபச ஸதளமழல்ை யமங்குயதற்கு ையடிக்ை டுத்தது. இதற்கு 
ஹநதழைநளை, சளதளபண தபம் சழத்தழனைனளத, ஸளருளதளப ரீதழனளை ைவழ் நட்ைத்தழல் இருந்த 
குடும்ங்ைச் ஹசர்ந்த இஞர், னேயதழைள் ஒரு இட்சம் ஹருக்கு ஸதளமழல்ை 
யமங்குயதற்கு ளம் தழட்ைநழட்ஹைளம். அதன் னதற்ைட்ைத்தழன் ைவழ், தற்ஹளது 35,000 இஞர், 
னேயதழைள் ஆட்ஹசர்ப்ன ஸசய்னப்ட்டுள்ர். அயர்ைள், ளைளயின ரீதழனில் அபச 
ழறுயங்ைலக்கு னிற்சழக்ைளை இணக்ைப்ட்டுள்ர். னிற்சழனின் ழயில் இயர்ைள் 
அயரும் அபசளங்ைத்தழன் ல்ஹயறு ழறுயங்ைலக்கு ஆபம் யகுப்ன தயிைலக்ைளை 
ஹசர்த்துக் ஸைளள்ப்ைவுள்ர். 
 
தழர்ைளத்தழல் னயர்ைனேம் யிபயளை இணத்துக்ஸைளள் ளம் ையடிக்ை 
டுப்ஹளம்.  



ைல்யித்து குழத்தும் ளம் நது ஹதர்தல் ஹநைைில் அதழைம் ஹசழனேள்ஹளம். ளம் உறுதழ 
அித்ததன் ிபைளபம், ைல்யித்துக்கு உரின ையத்த யமங்ைழனிருக்ைழன்ஹளம். ைைந்த 
ைளத்தழல் ஸைளஹபளள ஸதளற்றுப் பயல் ைளபணநளை, ல்ஹயறு சந்தர்ப்ங்ைில் 
ளைசளை னெைஹயண்டி ற்ட்ை ஹளதும், ஸதளக்ைல்யி யளனிளைப் ளரின 
னன்ஹற்த்த அைந்துள்ஹளம். ிள்ைலக்குத் ஹதயனள ைல்யி யசதழைத் 
ஸதளைர்ச்சழனளை யமங்ைழனிருக்ைழஹளம். த்தளனிபம் ளைசளைலக்கு, ‚சர் ஒப்டிக்ஸ்‛ 
இணப்னை யமங்ைழனிருக்ைழன்ஹளம். ஹநலும்   ளைசளை, இந்தத் தழட்ைத்துக்குள் 
உள்யளங்ை ையடிக்ை டுக்ைப்ட்டு யருைழன்து.  தற்ஹளது 373ஆை உள் ஹதசழன 
ளைசளைலக்கு ஹநதழைநளை 1,000 ஹதசழன ளைசளை அியிருத்தழ ஸசய்னவுள்ஹளம். 
இப்ளைசளைள் தற்ஹளது இங்ைளணப்ட்டுள்துைன், ஒவ்ஸயளரு ிபஹதச ஸசனளர் 
ிரிவுைிலும் குந்தட்சம் னென்று ளைசளைள், னதழதளைத் ஹதசழன ளைசளைளை 
யைப்டுத்தப்ட்டு, அயற்ழன் ஸௌதீை யசதழைள், தபம் ன்யற் அதழைரிப்தற்கு ழதழ 
ஒதுக்ைப்ட்டுள்து.  
 
ல்ைக்ைமைங்ைலக்கு யருைளந்தம் உள்யளங்ைப்டுைழன் நளணயர்ைின் ண்ணிக்ை, 
தற்ஹளது 30 சதயதீத்தளல் அதழைரிக்ைப்ட்டுள்து. அந்த யைனில், னன்ர் உள்யளங்ைப்ட்ை 
20,000 ஹருக்கு ஹநதழைநளை, 10,000 நளணயர்ைள் ைைந்த யருைம் ல்ைக்ைமைத்துக்கு 
உள்யளங்ைப்ட்டுள்ர். சுதந்தழபத்துக்குப் ின்ர், ஒஹப யருைத்தழல் ல்ைக்ைமை 
யளய்ப்னைப் ஸற் நளணயர்ைின் ஸதளை இவ்யவு அதழைரிக்ைப்ட்ைதழல். 
 
இதற்கு ஹநதழைநளை, இவ்யருைம் தழந்த ல்ைக்ைமைங்ைலக்கு, ஸதளமழல்தட்ப் ட்ைப் 
டிப்னக்ைளை னதழதளை 10,000 நளணயர்ை இணத்துக் ஸைளள்யதற்கும் அயர்ைள்,  னதல் 
யருைத்தழழருந்ஹத ஸதளமழல் யளய்ப்னைில் ஈடுட்டுக்ஸைளண்ஹை ைல்யி யளய்ப்னைப் 
ஸறுயதற்ைள தனளர்ப்டுத்தல்ைலம் ஸசய்னப்ட்டுள்.  
 
ைைந்த ஹந நளதம், இங்ைனில் னதளயது சுஹதச நருத்துயப் ல்ைக்ைமைநளை ைம்லள 
யிக்பநளபச்சழ சுஹதச நருத்துயக் ைல்யி ழறுயம், ஹதசழன ல்ைக்ைமை னநக்குள் 
உள்யளங்ைப்ட்ைது. இவ்யருைம் ஆபம்நளகும் இபண்ைளயது ல்ைக்ைமைநளை, ஓைஸ்ட் 
நளதம் னதல் யவுினள ல்ைக்ைமைம் தழக்ைப்ைவுள்து.  
 
னளழ்ப்ளணம் நற்றும் ைழமக்குப் ல்ைக்ைமங்ைில் ைளணப்டும் சழத்த நருத்துயப் ிரிவு, 
ல்ைக்ைமைப் ைீங்ைளைத் தபனனர்த்தப்டுயதுைன், அபங்ஹைற்க் ைை அியிருத்தழ 
ஸசய்யதற்ைளை, னளழ். ல்ைக்ைமைத்தழல் ஹசர்.ஸளன்ம்ம் இபளநளதன் அபங்ஹைற்க் 
ைைள் ைீம் தளிக்ைப்ைவுள்து.  
 
ஹதர்தல் ைளங்ைில் ளம் யமங்ைழன உறுதழஸநளமழன ழஹயற்றும் யைனில், 
இங்ைனில் உள் அத்து ஆசழரினர் ைளசளைனேம் ஒன்ழணத்து, ஹதசழன 
ஆசழரினர் னிற்சழப் ல்ைக்ைமைம் ஒன்னேம் அத்து அபச தளதழனர் ைல்யிக் 
ைல்லூரிைனேம் இணத்து, ஹதசழன தளதழனர் ல்ைக்ைமைம் ஒன்னேம் ஆபம்ிப்தற்கும், 
அத்து ையடிக்ைைலம் ஹநற்ஸைளள்ப்ட்டுள்.  
 
ஸருந்ஹதளட்ைக் ைத்ஸதளமழல் நற்றும் யியசளனத் துனேைன் சம்ந்தப்ட்டு 
தளிக்ைப்ட்டுள் அத்து ஆபளய்ச்சழ ழறுயங்ைனேம் ஒன்ழணத்து, ஸருந்ஹதளட்ை, 



யியசளனம் ஸதளைர்ள ஹதசழன ல்ைக்ைமைம் ஒன்க் ைட்டிஸனழுப்னயதற்ைளை, 
அநச்சபய அனுநதழ ைழைக்ைப்ஸற்றுள்து.  
 
இதற்கு ஹநதழைநளை, உனர்ைல்யி ழறுயங்ைள் இல்ளத 10 நளயட்ைங்ைத் ஸதரிவு ஸசய்து, 
அயற்ழன் ைபப் ிபஹதசங்ைில், ைபப் ல்ைக்ைமைங்ை (CITY UNIVERSITIES) 
ைட்டிஸனழுப்னயதற்கும் தழட்ைங்ைள் யகுக்ைப்ட்டுள். ளட்டில் ஸதளமழல்தட்க் ைல்யின 
னன்ஹற்றுயதற்கு, ளரின ழைழ்ச்சழத் தழட்ைஸநளன்று ைனப்டுத்தப்ட்டுள்து. 
ஸைளஹபளள ஸதளற்றுப் பயல் ழநைின் ைவழ், னழு ல்ைக்ைமை 
ையடிக்ைைனேம் ஒன்ன் னநனின் ஊைளை னன்ஸடுத்துச் ஸசல், ளம் 
ையடிக்ை டுத்துள்ஹளம். யிஞ்ஞள, ஸதளமழல்தட், ஸளழனினல் ைணிதம் (STEM) 
ளைத்துைலக்ைள நளணயர்ை அதழைரிப்தற்கும் ஒவ்ஸயளரு ல்ைக்ைமைத்தழலும் 
னதழதளைப் ைீங்ை ழர்நளணிக்ைவும் ளம் ழதழ ஒதுக்ைழ, அதற்ைள ழைழ்ச்சழத் தழட்ைத்த 
ஆபம்ித்துள்ஹளம். 
 
ஸதளமழல்தட் ழறுயங்ைில் ைற்ை ஸழைக் ைற்ைழன் நளணயர்ைலக்கு, 5,000 ரூளய் 
ஸைளடுப்வு யமங்ை, இம்ன யபவு - ஸசவுத் தழட்ைத்தழல் ளம் அங்ைவைரித்து உள்ஹளம்.  
நலழந்த பளஜக்ஷ அயர்ைின் னேைத்தழல் தழட்ைநழைப்ட்ை அதழஹயை ஸடுஞ்சள 
னநை னழுநடுத்துயது, நது ளட்டின் தழர்ைள அியிருத்தழக்கு நழைவும் 
னக்ைழனநள னதலீைளை அநனேம். இதன் ைளபணநளை, ைைந்த ஆட்சழக் ைளப்குதழனில் 
நந்தைதழனில் இருந்த இந்த ழைழ்ச்சழத் தழட்ைத்த ளம் நீண்டும் யிபவுடுத்த ையடிக்ை 
டுத்துள்ஹளம். நத்தழன அதழஹயை ஸடுஞ்சளனின் நீரிைந – குருளைல் குதழ, தற்ஹளது 
துரித ைதழனில் ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழது. அது, இன்னும் னென்று நளதக் ைளப்குதழனில் 
ழவு ஸசய்னப்ை உள்து. சுநளர் 15 ைழஹளநீற்ர் அவு தூபம், தூண்ைின் ஹநல் 
ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யரும் ைையத்த - நீரிைந குதழ, 2023இன் அபனளண்டுக் ைளப்குதழனில் 
ழவு ஸசய்யதற்கு தழட்ைநழைப்ட்டுள்து. குருள ல் – தம்ன குதழ, யிபயில் 
ஆபம்ிக்ைப்ைவுள்து. ைண்டிக்குச் ஸசல்லும் யதீழனில் ஸளத்துலப னதல் ைஸைதப 
யபனள னக்ைழன குதழ தற்ஹளது ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள்துைன், 2023ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது, 
இதுவும் ழவு ஸசய்னப்ைவுள்து. அந்த யைனில், 2024ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது 
ஸைளழும்ிழருந்து ைண்டிக்கு, நத்தழன அதழஹயை ஸடுஞ்சள ஊைளைச் ஸசல்யதற்கு, 
நக்ைலக்குச் சந்தர்ப்ம் ைழைக்கும்.  
 
ைி ளத்தழல் இருந்து பளஜைழரின ஊைளை அத்துருைழரின யபனில் தூண்ைின் ஹநல் 
ழர்நளணிக்ைப்டும் அதழஹயை ஸடுஞ்சள நற்றும் ைி ளத்தழல் இருந்து துனை 
ைபம் யபனள அதழஹயை ஸடுஞ்சளக்ைள ழர்நளணப் ணிைள் ஆபம்ிக்ைப்ட்டு 
னன்ஸடுக்ைப்ட்டு யருைழன். 2023ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது, இயற்ழன் ழர்நளணப் ணிைள் 
ழவுக்கு யரும். 06 ஓடு ளதைள் ஸைளண்ை னதழன ைிப் ளத்துைன் இணந்த சந்தழ, 
இவ்யருைம் தழந்துயக்ை தழர்ளர்க்ைப்டுைழன்து. இதற்கு ஹநதழைநளை, அபசளங்ைம் 
தழட்ைநழட்டுள் ளைளயின ரீதழனிள ஒரு இட்சம் ைழஹளநீற்ர் யதீழ ழர்நளணப் 
ணிைில், 25,000 ைழஹளநீற்ர் ழர்நளணப் ணிைள் தற்ஹளது ழவு ஸசய்னப்ட்டுள். 
ஹளக்குயபத்து ஸரிசலுக்குத் தீர்யளை, ஸைளழும்ன ைபத்தழல் 5 ஹநம்ளங்ைலம் ைண்டினில் ஒரு 
ஹநம்ளனம் ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழன். இதற்கு ஹநதழைநளை, ச ஸரிசல் ழந்த 
ைபங்ை உள்ைக்ைழன யைனில், ல்ஹளக்கு யளை        ங்ைக் ஸைளண்ை ஒன்து 
ைட்டிைங்ைின் ழர்நளணப் ணிைள் ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள். ருயன்னப அதழஹயை 



ஸடுஞ்சளனின் னதளயது ைட்ைத்த ளம் அண்நனில் ஆபம்ித்து யத்ஹதளம். இந்த 
அதழஹயை ஸடுஞ்சள, 2023ஆம் ஆண்டு ழயில் னழுநனளை ழவு 
ஸசய்னப்ைவுள்து. 
 
ளட்டின் அியிருத்தழக்கு, உட்ைட்ைநப்ன யசதழைின் அயசழனம் ற்ழ யரும் அழயர். 
யைீநப்ன, யதீழைள் நட்டுநன்ழ, அத்து யைனிலும் உட்ைட்ைநப்ன யசதழை 
அியிருத்தழச் ஸசய்யதற்கு, நது அபசளங்ைம் ைைந்த ைளத்தழல் அதழை ையம் ஸசலுத்தழ 
யந்தழருக்ைழது. 
 
2021ஆம் ஆண்டில் 14,000 ைழபளநழன குங்ைப் னபநப்தற்கும் 10 ஆனிபம் ளங்ை 
ழர்நளணிப்தற்கும் ற்ளடுைள் ஸசய்னப்ட்டு, அயற்ழல் ஸரும்ளளயற்ழன் ணிைள் 
ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள். ளைளயின ரீதழனில் ஆனிபத்துக்கும் ஹநற்ட்ை யினளட்டு 
நதளங்ைள் ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழன். ைழபளநழன யத்தழனசளைள் 
னபநக்ைப்ட்டு யருைழன். ‘100 ைபங்ைள்’ தழட்ைத்தழன் ைவழ், சழழன, டுத்தப அயிள 100 
ைபங்ைின் அியிருத்தழப் ணிைள், இவ்யருை இறுதழக்குள் ழயைனேம். ைபங்ை 
அமகுடுத்தும் ழைழ்ச்சழத்தழட்ைங்ைள் அத்தனேம் சுநத் தழட்ைநளை 
ைனப்டுத்துயதற்கு, ளம் ஸைளள்ை சளர்ந்த தீர்நளத்த டுத்துள்ஹளம். அத்து 
னக்ைழன, உ ைபங்ைிலும், ைபப் னங்ைளக்ைள் அநக்ைத் தழட்ைநழைப்ட்டுள். சட்ையிஹபளத 
ழர்நளணங்ைள் நற்றும் ைமழயைற்ல் ிபச்சழைலக்கு உள்ளைழ, அண்நனில் ளரின சனெைக் 
ைந்துபனளைலுக்கு உட்ட்ை னத்துபளஜஸய ஈபழத்த அபசளங்ைம் ஸளறுப்ஹற்று, 
அத ஸபம்றள ஈபழநளைப் ளதுைளப்தற்கு, அநச்சபய அனுநதழ ைழைத்துள்து. 
 
ஸதளமழல்தட்த்தழன் அடிப்ைனிள ஒரு சனெைத்த உருயளக்குயதற்கு உதயினளை, ைளழ, 
குருளைல், தயஸபழனள, ைண்டி நற்றும் தம்ன ைபங்ைில், ஸதளமழல்தட்ப் னங்ைளக்ைள் 
ழர்நளணிக்ைப்ட்டு யருைழன்.  
 
2030ஆம் ஆண்ைளகும் ஹளது, இங்ைனின் சக்தழயலுத் ஹதயனில் 70 சதயதீம் நீள் 
ிப்ளக்ை சக்தழ னெங்ைிழருந்து உற்த்தழ ஸசய்யதளை ளம் உறுதழ அித்தழருந்ஹதளம். இந்தக் 
ஸைளள்ைன ைனப்டுத்துயதற்கு, ளம் ல்ஹயறு ையடிக்ைைள் டுத்துள்ஹளம். 
‘ைழபளநத்துக்கு ஒரு நழன் ழனம்’ ன் ழைழ்ச்சழத் தழட்ைத்தழன் ைவழ், 100 ைழஹள ஹயளட் 
ஸைளள்வு உைன ைழபளநழன நட்ைத்தழள 7,000 சழழன சூரின சக்தழ நழன் உற்த்தழத் 
தழட்ைங்ை ஹதசழன னதலீட்டில் ழர்நளணிப்தற்கு ையடிக்ைைள் ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள்து. 
அதழல் 750 ஸநைள ஹயளட் நழன்சளபம் ஹதசழன நழன் ைட்ைநப்னக்கு இணக்ைப்ைவுள்து. 100 
ஸநைள ஹயளட் ஸைளள்வுைன நன்ளர் ைளற்ள நழன் ழனம், 240 ஸநைள ஹயளட் 
ஸைளள்வுைன னைரி ைளற்ள நழன் ஆ ழர்நளணப் ணிைள் ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள். 
120 ஸநைள ஹயளட் ஸைளள்வுைன உநள ஓனள நற்றும் 35 ஸநைள ஹயளட் னஹபளட்ண்ட்ஸ் 
நழன் உற்த்தழ ழனங்ைள் இவ்யருைம் ழர்நளணப் ணிைள் ழவு ஸசய்னப்ை உள். 
 
31.5 ஸநைள ஹயளட் ஸைளள்வுைன ீர் நழன் ழனத்தழன் ணிைள், 2023ஆம் ஆண்டில் 
ழவு ஸசய்னப்ைவுள். ைபத் தழண்நக் ைமழவுைள் னெம் நழன்சளபத்த உற்த்தழ ஸசய்னேம் 
னதளயது தழட்ைம், ஸைபயிட்டினயில் ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள்து. ஹநலும், 300 ஸநைள ஹயளட் 
ஸைளள்வுைன ளட்டின் னதளயது இனற்ை யளனே நழன் ழனத்த (Natural Gas) 
ஸைபயிட்டினயில் ழர்நளணிக்கும் ணிைள் தற்ஹளது ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள்துைன், இதன் 



னெம் 300 ஸநைள ஹயளட் நழன்சளபத்த 2023ஆம் ஆண்டுக்குள் நழன்சளப உற்த்தழ ைட்ைநப்ில் 
இணக்ை னடினேம். கூபைின் நீது ஸளருத்தப்டும் 30,000  சூரின சக்தழ நழன் தைடு 
னந ஊைளை, தற்ஹளது 140 ஸநைள ஹயளட் ஸைளள்வு, ஹதசழன நழன் ைட்ைநப்னைன் 
இணக்ைப்ட்டுள்து. ஹநலும், ைைந்த ஜஷன் 16ஆம் தழைதழ இந்தழன அபசளங்ைத்துைன் 
ைச்சளத்தழைப்ட்டுள் 2,000 ஹைளடி ரூளய் ைைன் யசதழைின் னெம், அபச அலுயைங்ைின்  
கூபைள் நீது சூரின நழன் சக்தழ (rooftop solar) தைடுைப் ஸளருத்தும் ையடிக்ைைள் 
ஹநற்ஸைளள்ப்ைவுள்.  
 
‘ஹதசத்துக்கு ஒி’ தழட்ைத்தழன் ைவழ், ஒரு இட்சத்துக்கும் அதழைநள, நழைவும் யழன ழனில் 
உள் குடும்ங்ைலக்கு, வ்யித ைட்ைணங்ைலம் இன்ழ நழன்சளபம் யமங்ைப்டும்.  
 
ீர்ப்ளச னைளநத்துய னநைப் ப்டுத்துயத, ஒரு துரித ஹதசழனத் 
ஹதயனளை நது அபசளங்ைம் இங்ைண்டுள்து. இத்தழட்ைத்தழன் ைவழ், தற்ஹளதுள் ீர்ப்ளச 
னைப் ப்டுத்துயதற்கும் னதழன ீர்ப்ளச னை அநப்தற்கும், ளம் 
ையடிக்ை டுத்துள்ஹளம். இதன் னதற்ைட்ைநளை, ஸதரிவு ஸசய்னப்ட்ை 10 ீர்ப்ளசத் 
தழட்ைங்ைின் ணிைள் யிபவுடுத்தப்ட்டுள்.  
 
அந்த யைனில், யை ஹநல், யை நத்தழன நற்றும் யை நளைளணங்ை ிபதழழதழத்துயப்டுத்தழ, 
உர் யனங்ைில் குடிீர் நற்றும் ீர்ப்ளச ீர் ஹதயை ஹளக்ைளைக் ஸைளண்டு, 
யைநத்தழன நளைளணத்தழல் நைள  ைளல்யளய் நற்றும் யைஹநல் நளைளணத்தழன் நை  
ைளல்யளய் அியிருத்தழ ையடிக்ைைள் தற்ஹளது ஆபம்ிக்ைப்ட்டுள். நழிப்ஹ இைது 
ைப ைளல்யளய் அியிருத்தழ ையடிக்ைைள் யிபயளை ழவு ஸசய்னப்ைவுள்.  
 
கும்னக்ைன் ஓனள ீர்த்ஹதக்ைத் தழட்ைத்தழன் ஊைளை, ீர் இன்ழத் ஸதளைர்ச்சழனளை 
ளதழக்ைப்ட்டுள் ஸநளபளை நளயட்ை நக்ைலக்குத் ஹதயனள குடிீர் நற்றும் இபண்டு 
ஹளைங்ைலக்குநள யியசளன ையடிக்ைைலக்ைளை ீர்ப்ளச ீப யமங்குயதற்கு 
ையடிக்ை டுக்ைப்ட்டுள்து. ல நல்யத்து ஓனள நற்றும் னந்தன் ஆறு ீர்ப்ளசத் 
தழட்ைத்தழன் ஊைளை, குழப்ளை, நன்ளர் நற்றும் அதபளதனபம் நளயட்ைங்ைிதும் ைழமக்கு 
நளைளணத்தழதும் குடிீர் நற்றும் ீர்ப் ளசத்துக்ைள ீர்த் ஹதயைள் ழவு 
ஸசய்னப்ட்டுள்து.  
 
நருந்து இக்குநதழக்ைளை, அபசளங்ைத்தளல் யருைளந்தம் ளரின ஸதளை ஸசயிைப்டுைழது. 
இந்தப் ளரின ஸசயக் குத்து, அபச நருந்தளக்ைல் கூட்டுத்தளத்தழன் ஊைளை, ஹதசழன 
ரீதழனளை நருந்துை உற்த்தழ ஸசய்யத அதழைரிப்தற்கு ையடிக்ை டுத்துள்ஹளம். அந்த 
யைனில், கூட்டுத்தளத்தழன் உற்த்தழ அவு, னன்பப் ளர்க்ைழலும் அதழைரித்துள்து. 
இவ்யருைத்தழல் நட்டும், யத்தழனசளைலக்குத் ஹதயனள 7 னதழன நருந்து யைைள் 
உள்ிட்ை 65 நருந்து யைை, உள்ளட்டிஹஹன உற்த்தழ ஸசய்துள்து. அயற்ழல் 36 
யைனள நருந்துைலக்ைள னெப்ஸளருட்ை உள்ளட்டிஹஹன ஸற்றுக்ஸைளண்டிருப்தன் 
னெம், இக்குநதழக்ைளைச் ஸசயிைப்ட்ை ளரின ஸதளைன நீதப்டுத்த னடினேநளைழனேள்து.  
னற்றுஹளய் ஒமழப்ன நருந்துைள், அங்ையீர்ைலக்ைள உைபணங்ைள் ன்யற்றுைன், சளதளபண 
நருந்து உற்த்தழ ழனநளை னென்று நருந்து உற்த்தழ ழனங்ைின் ழர்நளணப் ணிை, 
ஸலளபண - நழல்ஹய ிபஹதசத்தழல் ஆபம்ிப்தற்ைள ஆபம்ைட்ை ையடிக்ைைள் 
ஹநற்ஸைளள்ப்ட்டுள். இந்த அத்துத் தழட்ைங்ைிதும் இறுதழ ஹளக்ைம், 



உள்ளட்டிஹஹன நருந்துத் ஹதயைப் னர்த்தழ ஸசய்யதும் அதனூைளை ஸருநவு அந்ழனச் 
ஸசளயணின ளட்டில் நீதப்டுத்துயதும் ஆகும்.  
 
இதற்கு ஹநதழைநளை, அபச நருந்தளக்ைல் கூட்டுத்தளத்துைன் இணந்து, ளட்டின் அபச - 
தினளர் ங்குைந ழறுயங்ைள் சழவும், தற்ஹளது நருந்து உற்த்தழன ஆபம்ித்துள்.  
இங்ைனின் ழப்குதழனேைன் னதழதளை இணத்துக்ஸைளள்ப்ட்ை 269 ஸலக்ைனளர் 
ழப்பப்க் ஸைளண்ை ஸைளழும்னத் துனை ைபத்துக்கு, உள்ளட்டு, ஸயிளட்டு 
னதலீடுைக் ஸைளண்டு யருயதற்ைள சந்தர்ப்ம் தற்ஹளது ைழட்டினேள்து. துனை ைபப் 
ஸளருளதளப ஆணக்குழுச் சட்ைம் ளபளலநன்த்தழல் ழஹயற்ப்ட்ைதன் ின்ர், 
அதற்ைளை தறு சதயதீம் இங்ைனர்ைக் ஸைளண்ை ஓர் ஆணக்குழுய 
ழனநழத்துள்ஹளம். ளம் ைட்டிஸனழுப் தழர்ளர்க்ைழன் ழதழ ைபத்தழன் னதளயது னதலீைளை, 
400 நழல்ழனன் ஸைளர் னதலீட்டில் ழர்நளணிக்ைப்டும் 2 ஹைளனபங்ைலைன் கூடின யர்த்தைக் 
ைட்டிைங்ைலக்கு, அநச்சபய நற்றும் ளபளலநன் ழதழக் குழு அனுநதழ யமங்ைழனேள்து.  
 
சழ ளள்ைலக்கு னன்ர், இங்ைனில் னதலீட்டு யளய்ப்னைள் ஸதளைர்ள சர்யஹதச 
நளளடு ஒன் ளம் சூம் (Zoom) ஸதளமழல்தட்த்தழன் ஊைளை ைத்தழஹளம். இதன்ஹளது, 
ஸருநயள உள்ளட்டு, ஸயிளட்டு னதலீட்ைளர்ைள் ைளட்டின ஆர்யம், நது தழர்ைள 
அியிருத்தழ ையடிக்ைைலக்ைளை னதலீடுைக் ஸைளண்டுயபக்கூடின யளய்ப்னைள் குழத்த 
சளதைநள ஸசய்தழன நக்குத் தந்தழருக்ைழது. இப்ிபளந்தழனத்தழல் நழை ஹயைநளை யர்ச்சழ 
அைந்துயரும் ன ளடுைலைன் ஒப்ிைக்கூடின ஸயற்ழன, ஸயிளட்டு னதலீடுைள் 
ஸதளைர்ில் ளனம்  அைந்துஸைளள் னடினேநளளல், அது நது ளட்டின் ஸயிளட்டு 
இருப்ப் ப்டுத்துயதற்கு ஸரும் உதயினளை அநனேம். இதனூைளை, ஹபடினளைவும் 
நனைநளைவும்  ன்நை, நது ளட்டு நக்ைள் தழர்ளர்க்ை னடினேம். இந்த 
னதலீடுைலக்கு, இங்ைனின் ங்குச் சந்தனில் இைம்ஸக்கூடின யளய்ப் யமங்குயதன் 
ஊைளை, நது ளட்டின் சளதளபண நக்ைலக்கும் இந்தத் தழட்ைங்ைில் ங்குதளபர்ைளைகும் 
சந்தர்ப்த்த யமங்குயதற்கு ளம் தழர்ளர்க்ைழஹளம்.  
 
அபச ழர்யளைத்தழல், ளம் சட்ைத்தழன் ஆட்சழன ப்ஹளதும் நதழத்து யந்தழருக்ைழஹளம். அபச 
ஊமழனர்ைள் அச்சநழன்ழ தநது ைைநை ழஹயற் னடினேம். ளன் ஆட்சழக்கு யந்த 
ின்ர், ந்தஸயளரு ழனநனம் அபசழனல் ரீதழனளை ஹநற்ஸைளள்ப்ையில். தைந 
அடிப்ைனிஹஹன ழனநங்ைள் ஹநற்ஸைளள்ப்ட்டுள். உனர் ீதழநன் ீதழனபசர்ைள் 
ழனநம், சட்ை நள அதழர் ழனநம் ஹளன் ழனநங்ைின் ஹளது, இந்தக் ஸைளள்ை நழை 
உனர்ந்த நட்ைத்தழல் ின்ற்ப்ட்டுள்து.  
 
ைைந்த ைளத்தழல் இைம்ஸற் தயறுைச் சரி ஸசய்துஸைளண்டு  னன்ஹளக்ைழச் ஸசல்யதற்கு, 
நக்கு நீண்டும் சந்தர்ப்ம் ைழைத்துள்து. சரினள தழட்ைத்தழன் அடிப்ைனில், உறுதழனளைச் 
ஸசனற்டுைழன் ஹளது நட்டுஹந, ளம் சுடீ்சத்த அைந்துஸைளள் னடினேம். இங்ை 
யபளற் ழுதுைழன் ஹளது, ளம் ைைந்து ஸசன்றுஸைளண்டிருக்ைழன் இக்ைளப்குதழ, 
வ்யவு ைஷ்ைநளது ன்து குழப்ிைப்ட்டிருக்கும். ன்ளலும், அந்த ைஷ்ைங்ைலக்கு 
நத்தழனிலும், ளம் ஸயற்ழஹனளடு னன்ஹளக்ைழச் ஸசல் ஹளைழன்ஹளநள, இல்னள 
ன்தத் தீர்நளிக்கும் ஸளறுப்ன நது ைைிஹஹன உள்து.  
 



ளன் ஜளதழதழத் ஹதர்தழல் ஹளட்டினிை னன்யந்த சந்தர்ப்த்தழல், ளட்ை னன்ிறுத்தழன 
ஒரு தநனஹன, க்கு ஆதபயித்த ஸருநயளயர்ைள் ஹைளரிர். திப்ட்ை 
ஹைளரிக்ைைள் யனேம், அயர்ைள் ன்ிைம் னன்யக்ையில். இருப்ினும், ளன் 
ஆட்சழக்கு யந்ததன் ின்ர், சழர் தநது திப்ட்ை ஹைளரிக்ைைள் ழஹயற்ப்ையில் 
க் கூழ, அபசளங்ைத்துைன் ஹைளத்தழல் உள்ர். அயர்ைள் தற்ஹளது அபசளங்ைத்த 
யிநர்சழக்ைழளர்ைள். அபசளங்ைம் ஹதளல்யினைந்துயிட்ைது ன் ைருத்த நக்ைிைம் 
ஸைளண்டுஸசல் னனற்சழக்ைழளர்ைள். வ்யளளனினுத், க்குத் ஹதயனள சழப 
நைழழ்யிப்தற்ைளை, து ஸைளள்ைன நளற்ழக் ஸைளள் னடினளது. ளன் உறுதழனித்த 
யைனில், ‘சுடீ்சத்தழன் ஹளக்கு’’ தழட்ைத்த ைனப்டுத்துயஹத து தழர்ளர்ப்ளகும்.  
 
அன்று ஹளஹய இன்றும் உங்ைலக்குத் தநத்துயத்த யமங்ை ளன் தனளபளை 
இருக்ைழஹன். ளன் து ஸளறுப்னைக் தட்டிக்ைமழக்ைளது ழஹயற்றுஹயன். ளட்ை 
ஹசழக்ைழன், தழர்ைளத் தனக்ைளை ஸளறுப்னை ற்றுக்ஸைளள்த் தனளபள 
அழயளர்ந்த நக்ைள், க்கும் து அபசளங்ைத்துக்கும், நது ஹளக்ைங்ை 
அைந்துஸைளள்யதற்ைளைத் ஸதளைர்ந்தும் ஒத்துமப்ளர்ைள் ன்று ளன் ம்னைழஹன்.  
 
உங்ைள் அயருக்கும் ல்யளழ்வு ைழட்ை ஹயண்டும் ப் ிபளர்த்தழக்ைழஹன்.  
 
ன்ழ, 
 
னம் நணிைின் ஆசழைள். 
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