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��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
 கிழ�கிழ�கிழ�கிழ�, ��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
��ள�வா��கா
 ேம�ேம�ேம�ேம�, அ�பலவ�அ�பலவ�அ�பலவ�அ�பலவ� 
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'"த� �(வைட*+ 22 மாத,களாகி'� �
ைல"த-� மாவ.ட"தி
 27 

கிராம அ�வலா ்ப���கள�
 ம�க� ம/� (யமா்"த படவ�
ைல.  

இதி
 ஒ�ப+(9) ப���கள�
 க2ண�ெவ(யக�3வத�காக அ4மதி 
ெதாடா்*+� ம3�க ப.! வ5கி�ற+. ஏைனய 18 கிராம அ�வலா் 
ப���கள�
 க2ண�ெவ( அக�3� ேவைலக� மிக மிக ம*த கதிய�
 

இட�ெப�3 வ5கி�ற+.  

��ள�வாய�கா
 கிழ�, ��ள�வாய�கா
 ேம�, அ�பலவ� 

ெபா�கைண, 9+�(ய�5 9, 9+�(ய�5 9 ேம�, ம
லிைக"த-�, 

ஆன*த9ர�, ம*+வ�
, சிவநகா ் 

ஆகிய ஒ�ப+ கிராம அ�வலா் ப���கள�
 க2ண�ெவ( அக�3வத�கான 

ேவைலகைள ஆர�ப� பத� இரா<வ� இ�ன�� அ4மதி�கவ�
ைல.  

இவ�றி
 கட
வள� மி�க ��ள�வா��கா
 கிழ�, ��ள�வா��கா
 

ேம�, அ�பலவ�ெபா�கைண ஆகிய =�3 கிராம அ�வலா ்ப���கைள 

உ�ளட�கிய கட�கைர கிராம,கைள ைகயக ப!"த அர$ தி.டமி.! 

வ5வதாக அறிய �(கி�ற+. இவ�றி
 அ�பலவ�ெபா�கைள 
கிராமஅ�வலா ்ப��வ�
(கி.அ.ப�) 12 கிராம,கைளD ேசா்*த 468 
!�ப,கH�, ��ள�வா��கா
 ேம� கி.அ.ப� இ
 05 கிராம,கைளD 
ேசா்*த 321 !�ப,கH�, ��ள�வா��கா
 கிழ� கி.அ.ப� இ
 1 
கிராம"ைதD ேசா்*த 69 !�ப,கH� பாதி�க ப!� நிைல ஏ�ப.!�ள+.   

இ பதிகள�
 இ�ன�� ேத!த
 இட�ெப�3 வ5வதாக�� க2ண�ெவ( 

அக�3வத�கான அ4மதி வழ,க இ�4� ந-2டகால� ெச
�� எ�3� 

சா.!�க� Oற ப!வதாக�� அறிய �(கி�ற+. 



அPவா3 ேத!த
 �(*+ க2ண�ெவ( அக�3வத�கான அ4மதி வழ,க 

ந-2டகால� ெச
�� எ�3� அPவா3 அ4மதி வழ,க ப.டா�� 

க2ண�ெவ( அக�றி �(�க இ�4� அதிக கால� எ!�� எ�பதைன'� 

சா.டாக� Oறி�ெகா2! அ பதி ம�கைள ேவ3 இட"தி
 

(யமா்"+வத�கான மா�3 இட� ெத�� ெச�வத�கான �ய�சிக� 
இரகசியமாக இட�ெப3வதாக அறிய �(கி�ற+.  

இேத ேபா�3 இ�ன�� க2ண�ெவ( அக�ற அ4மதி அள��க படாத 

9+�(ய�5 9, 9+�(ய�5 9 ேம�, ம
லிைக"த-�, ஆன*த9ர�, 

ம*+வ�
, சிவநகா ்ஆகிய ப���கைள'�  ைகயக ப!"+� உ�ேநா�க� 

இரா<வ"தின�ட�� அரசா,க"திட�� இ5 பதனாலா இ பதிக� 

க2ண�ெவ( அக�3வத� 22 மாத,க� கட*+� அ4மதி 
வழ,க படவ�
ைல என நா� ச*ேதகி�கி�ேறா�.   

கைர"+ைற ப�3 உ.அ.அ ப��வ�
 13 கிராம அ�வலா ்ப���கள��� 

9+�(ய�5 9 உ.அ.அ ப��வ�
 13 கிராம அ�வலா் ப���கள��� 

ஒ.!$.டா� உ.அ.அ ப��வ�
 1 கிராம அ�வலா் ப��வ��� ம�க� ம/� 

(யமர அ4மதிக படவ�
ைல.   

க2ண�ெவ( அக�ற ப!� ப���கள��� ேவைலக� மிக�� ம*த கதிய�
 

ேம�ெகா�ள ப!கி�ற+. இD ெசய�பா.(
 உ�ேநா�க� இ5 பதாகேவ 

நா� ச*ேதகி�கி�ேறா�.   

அரசி� இPவாறான நடவ(�ைககளா
 '"த"தினா
 அழிைவD ச*தி"த 

�
ைல"த-� மாவ.ட"ைதD ேசா்*த 38452 ேபா ்இ�ன�� ம/� 

(யமா்"த படா+ மிகேமாசமாக பாதி�க ப.ட நிைலய���ளனா்.  

இPவா3 தமிQ ம�கைள ெசா*த இட,கள�
 (யமரவ�டாம
 த! ப+ 
சா்வேதச மன�தாப�மானD ச.ட,கைள'�, அ( பைட மன�த 
உ�ைமகைள'� ��றாக ம/3� ெசய�பாடா�. சிற-ல,கா 
அரசா,க"தி� இ*த ஐனநாயக வ�ேராதD ெசய�பா.ைட தமிQ" ேதசிய 
ம�க� ��னண� மிக�� வ�ைமயாக� க2(�கி�ற+. 

சிற-ல,கா அரசா,க"ைத  ெபா3"வைர தமிQ" ேதச"ைத இ
லாம
 

ெச�'� ேநா�கிலான நில பறி 9 நடவ(�ைககைள தாமாக ஒ5ேபா+� 

நி3"த ேபாவதி
ைல. சிற-ல,கா அரசா,க"+ட� ேபD$ வாSைதய�
 
ஈ!ப!பவா்க� இPவ�யட"திைன சSவேதச ச=க"திட�  �ைற பாடாக 
ெகா2! ெச�3 சிற-ல,கா அர$ ம/+ சா்வேதச அU"த"ைத ஏ�ப!"தினா
 

ம.!ேம நில பறி 9D ெசய�பா!கைள த!"+ நி3"த �('�.  



ேதSத
 =ல� பாராHம�ற� ெச�3�ளவSக� இ*த யாதாS"த"ைத ந� 

ெத�*+ ெகா2(5*தா�� இPவ�யட,க� ெதாடSபாக இ�3 வைர ஐநா 

மன�த உ�ைம க�2சி��ேகா அ
ல+ அைன"+லக நா.!" Vதரக,கள�� 

கவன"தி�ேகா �ைற பாடாக� ெகா2! ெச
ல எPவ�த 

நடவ(�ைககைள'� எ!�கவ�
ைல.  

ஆக� ைற*த+ 9ல�ெபயS*+ வாU� தமிQ ம�கH�, அவSகளா
 

இய�க ப!� மன�த உ�ைம அைம 9�கHமாவ+ இPவ�டய� ெதாடSபாக 

த,க� நா.! அர$கள+ கவன"தி� ெகா2!வ5� வைகய�லான 

 நடவ(�ைககள�
 ஈ!பட ேவ2!� எ�ற ேகா��ைகக� Oட 

வ�!�க படவ�
ைல.  

இத� காரண� ஆH� க.சிய�
 அ,க� வகி பவSகH�, வாS"ைதகள�
 

ம.!� தமிQ ேதசிய� ேபசியவா3 எதிS�க.சி ஆசன,கள�
 

அமS*தி5 பவSகH� ம�கள+ நல�கைள ைகவ�.! அரசா,க"தி� 

நடவ(�ைககH� +ைணேபாகி�ற நிகQDசி நிரலி
  ெசய�ப.!� 

ெகா2(5 பேதயா�.   

இPவா3 ெசய�ப.!� ெகா2(5 பவSக�, நைட�ைறய�
 உயS பா+கா 9 

வலய,கைள ந-�க ேவ2!� எ�3� ம�கைள ம/�(யமS"த 

ேவ2!ெம�3� அ(�க( அரசா,க"திட� ேகா��ைக வ�!த
, 

 அரசா,க"ைத க2("த
,  ஊடக,கH� அறி�ைக வ�!த
 ேபா�ற 

க2+ைட 9 நடவ(�ைககள�
 ஈ!ப!வத� =ல� ம�கைள 

ஏமா�3கி�றனா.்  இD ெசய�பா!க� =ல� இல,ைக அர$� எPவ�த 

சSவேதச ெந5�க('� இ
லாமேல தமிQ ம�கைள தி5 தி ப!"தி� ெகா�ள 

��ப!கி�றனS.  

இ*த நிைலைமகைள ம�க� ச�யான �ைறய�
 9�*+ ெகா�ள ேவ2!�. 

9ல�ெபயS*+ வாU� தமிQ ம�க� இPவ�டய"திைன  அ*த*த நா.! 

அரசா,க,கள+�, ஐநா மன�த உ�ைம க�2சிலின+� உடன(யான  

கவன"தி�� ெகா2!வ*+ சிற-ல,கா அரசா,க"தி� ம/+ அU"த,கைள 

ஏ�ப!"தி �
ைல"த-� மாவ.ட"தி
 இட�ெபற��ள நில பறி 9 

நடவ(�ைகைய த!�க�� ம�கைள அவSகள+ ெசா*த இட,கள�
 ம/� 

(ேய�ற�� வ�ைரவான ெசய�பா!கைள ேம�ெகா�Hமா3 

ேவ2!கி�ேறா�. 
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