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2019 நவ்பி் ீனொி் ூஹொ் மொ ொண்ி் ஆ ்பமொிய க ொர ொனொ கவ ் உல ்
ுுவகைு் ியொி்ு ி்னொி்ன்பு்ிு்ள ிகலி் இுவக உல ் ுுவு்
20 ர ொி்ு் அி மொரனொ் பொி் ்ப்ு்ளரைொு 42 இல்ச்ி்ு் அி மொரனொ்
ம ி்ு்ளன்.
இ்ை க ொர ொனொ கவ ினொ் பல உல நொு ி் கபொுளொைொ ் பொியளி்
ிு்ிு்பரைொு நொளொ்ை் உகை்ி்ற ிகலகமி் இு்ை ப்லொி ் ண் ொன
ுு்ப் ் வுமொனி்கமயொ் இு்ி் கச்ு ுவி் ரமொியவ் ரபொல அு்ை
ரவகள உணி்ு ூட எ்ன கச்வு எ்ு கைியொம்
அவி்ப்ு்க ொ்ிு்ி்றன.
க ொர ொனொ கவ ் ப ியை்ு ி்ன் ஏ்ப்ட ிகலகமிகன ுு்ப்ிு்
சூ ்ிு் ஏ்ப்ட மொ்ற் ், ுு்ப வ்ுகற, ்ி நடவி்க ்,
ரபொகை்கபொு் எ்ற ைகல்ி் ரநொ்ுவு ிற்ைு என ிகன்ி்ரற்.
அ்ைவக ி் க ொர ொனொ ப வ் ொ ணமொ ுு்ப் ிு் சூ ்ிு் ஏ்ப்ட
மொ்ற் ் என ரநொ்ுரவொமொி் சூ ்ிு்ள அகனவு் ு ் வச் அி்ு
கவிி் வ ரவ்ியகைொு ூை் ஏ்ப்ு்ளரைொு ஒுவு்க ொுவ் ுகற்ைு ஒு
ீ்ட ொவு இகடகவி ரபணரவ்ியரைொு ூ்ட் ூட்ூிய இட் ளொன
பொடசொகல ், கட ், மை்ைல் ், ிரய்ட் ், ீ்ச் ைடொ ் ் ரபொ்றன ூ்ட்
ூுவை்ு ைகட கச்ய்ப்ரடொ அ்லு ுகற்ைளவொன எ்ி்க ுகடரயொ்
மொ்ி ரம உ்வொ் ்பட ரவ்ியகைொு் ூை் அகம்ு்ளரைொு அ்வொு
உ்ுகைு் ரபொு் சூ இகடகவிகய ்ி்பொ ி்ப்ு்பி
ரவ்ட்புி்றரைொு அி் ி க
ரவ்ட்புி்றன்.

கள ுி் க ொ்ு்பிு்

ரமு் ிீக ன அு்பு்ை்ப்ட ஊ ட்ு உ்ை ு ம்ு் பயண் ைகட ொ ணமொ
ஒுவர ொகடொுவ் ரந ியொ கைொட்ு கள ரம்க ொ்வு ைு் ்ப்டரைொு மொறொ
சூ வகல்ைள் ி் பொவகன அி ி்ு ஒுவர ொகடொுவ் கைொட்ுக ொ்ளு்
ொ ணமொ அகம்ைு.
ரமு் ஊ ட்ி் ொ ணமொ ுு்ப்ரைொு ரந ் கசலிுவை்ு ுி்ைரைொு
ஒுவு்க ொுவ் ுி்ு க ொ்வை் ொன வொ்்ு் அி ி்ைு.

இைனொ் இ்வளு ொலு் ப ப ்ு் ிிுமொனகைொு வொ்்க ்ு ை்கம
பை் ்பு்ிிு்ை மிை் ் அிிு்ு ிுப்ு ுகறகமயொனகைொு வொ்்க
ுகற்ு ை்கம பை் ்பு்ி்க ொ்டன்.
ஊ ட்ு ொ ணமொ ரபொுமொன ரந ் மிை் ு்ு ிகட்ைைனொ் ுிய கபொுு
ரபொ்ு ் உுவொ ு், ைொ் இுவக ொலு் கச்ய ிகன்ிு்ு கச்ய ுியொம்
ரபொன ிடய் கள கச்ு பொ்் ு், ைமு ிறகம கள வள்்கைு் ு் ஒு
வொ்்பொ அகம்ைு.
ரமு் ுு்ப்ரைொு கவிி் கச்ு ஆட்ப ிுி ி் உ்ு் ுிை
உணு ு்ு பிலொ ீ்ிரலரய உ்ப்ி கச்ை ை மொனு், ஆர ொ்ியமொனுமொன
உணு கள உ்பை்ு ை்கம பை் ்பு்ி் க ொ்டரைொு அி் ஆ்வு்
கசு்ை்கைொட்ின்.
ரமு் மிை் ் வொ்வை் ொன அி்பகட்ரைகவ ு் அை் ொன கசலீன் ு்
ுகறவொனரை எ்பு ுி்ுக ொ்ள்ப்டு.
ரமு் உகை்பை் ொன ச்ை்்ப் ் அிைொி வுமொனி்லொைகைொு ூ்ிகல
ஏ்ப்டைனொ் கபு்பொலொனவ் ் ுயகைொி் ுய்ி ், ீ்ு்ரைொ்ட், ுயஉ்ப்ி
ரபொ்றவ்ி் ஈுபட ஆ ்ி்ைன்.
கைொி்சொகல ் இய்ுவு ுகற்ைைனொ் ிு ், ுக எ்பன ொ்ரறொு்
ூைரலொு் ல்பு ுகற்ைு. இை் ொ ணமொ ூைி் ொ்ரறொ்ட் ு்ைமொனரைொு
மிைி் க ளொ் ஏ்பு்ை்ப்ட பொி்ு ி் இு்ு இய்க ை்கன
ீுுவொ் ் கச்வை் ொனகைொு வொ்்ு ி்ியு.
ை் ுு்ப்ி் உ்ள யொு் ரநொ் கைொ்ு்ு உ்ளொ ொம் பொு ொ் ரவ்ிய ரைகவ
ஒ்கவொு ுு்ப்ி்ு் உ்ளு. ுி்பொ கைொிு் ொ கவிரய கச்ு வு்
ஆ் ் ை் ுு்ப்ி் உ்ள ுை்கை ், ்்ிி ், ுிரயொ் ஆிரயொு்ு
ரநொகய எு்ு் கச்ு் ரநொ் ொி ளொ ிள்ு் அபொய் உ்ளைொ் அவ் ் ீு
பொியகைொு கபொு்ு உ்ளு.
ச்வரைச நொணய ிிய்ி் அி்க ி் பி(2020) க ொர ொனொ ப வ் ொ ணமொ உல
கபொுளொைொ ் ு் பொி்ு்ு்ளொி உ்ளு. இு 2008ஆ் ஆ்ு ஏ்ப்ட
கபொுளொைொ கநு் ிரயொு ஒ்ிு் ரபொு 3 ீை் அி மொனகைொு ிகலயொு்.
இை்ைொ் ் இல்க கயு் ி்ு கவ் ி்கல எ்ரற ூறரவ்ு். இல்க ி்
உ்நொ்ு உ்ப்ி இ்லொைைொ் ஏ்ுமி ைகட்ப்ு, ு்ுலொ்ுகற
பொி் ்ப்ு்ளரைொு, ஊ ட்ு சூ இகடகவி ொ ணமொ ியொபொ நடவி்க
ரம்க ொ்ள ுியொிு்பு், கபொு் கள இற்ுமி கச்வை் ொன கசலு

கள

அி ி்ிு்பைொு், ட் கள கவிநொ்ு நொணய் ி் கசு்ை
ரவ்ிிு்பைொு் இல்க ி் கபொுளொைொ ் ம்ை ிகலி் ொண்புவை்
ொ ணமொ பல ியொபொ ிகலய் ் ுுகமயொ ூட்ப்ரடொ அ்லு புியளி்
ைமு பியொள் கள ுகற் ரவ்ிய ிகலகம ஏ்ப்ு்ளைனொ் சூ ்ி்
ரவகலவொ்்ி்கம அி ி்ு்ளு.
இ் ்டொன ரந ் ி் ரைகவ்பு் க ிு்ு ிி ுகற்ு்ளைொ் பல ுு்ப் ்
ு் ிி கநு் ி்ு உ்ப்ு்ளன். இைனொ் உகை்பை் ொன வொ்்ு ு்,
கபொு் கள க ொ்ு கச்வை் ொன ரபொ்ுவ ்ு வசி ு் ுகற்ைளி்
ொண்புவைனொ் க ிு்ி் ரசி்ி்லொை ுு்ப் ் கபொு் கள க ொ்வனு
கச்யு் ுை்கை ு் ொன மு்ுவ ப ொமி்ு் ொன கசலீன் கள
கப்ு்க ொ்விு் ு் ி ம் கள எி்க ொ்ி்றன்.
ரமு் அ சொ் ் ம்ச், ஏல், ரபொ்ற அ்ியொவிய்கபொு் ு் ொன இற்ுமி்ு
ைகட ிி்ு்ளைொு் அகவ ரபொுமொன அளி் உ்நொ்ி் உ்ப்ி
கச்ய்படொைைொு் அவ்ி் ிகல ப்மட்ு அி ி்ு ொண்புவு ம் ு்ு
ரமு் ுகமயொ மொிு்ளு.
உல வ்ிி் அி்க ி்பி இல்க ி் 4.1 ீைமொரனொ் வுகம ர ொ்ி்ு ீ்
வொ்வைொ ு் ூ்ி் ஒு புிின் நொளொ்ை் 10 அகமி் கடொலு்ு ுகறவொ ு்
எ்ு ீைமொரனொ் 3.20 அகமி் கடொலு்ு ுகறவொ ு் 36 ீைமொரனொ் 5 அகமி்
கடொலு்ு ுகறவொ ு் நொளொ்ை் ச்பொி்பைொ ூற்புி்று.
ரமு் உல வ்ிி் அி்க ி்பி அிிு்ி அகட்ை நொு ி் உ்ரளொ் ைமு
ச்பள்ி் 15 ீை்கை ைமு உணு் ரைகவ் ொ கசலவி்ி்றரபொு இல்க ி்
வொு் ம் ் ைமு ச்பள்ி் அ்லு நொளொ்ை உகை்ி் 40 ீை்கை உணு்
ரைகவ் ொ கசலவி்பைொ ூற்புி்று.
இல்க ி் வொ்ரவொ் இகற்ி,ீ்,ு்கட ரபொ்ற ரபொசொ் ொன உணு கள வொ்
ுியொம் பை் ் ம ் ி கள ம்ு் உ்பரைொு 39ீைமொன ுை்கை ்
இு்ு்ச்ு ுகறபொ்டொ் பொி் ்ப்ு்ளைொ ூற்புி்று.
அ்ரைொு சூ ்ி் வுமொன்ி் ொன வொ்்ு் ் ுகறு்ரபொு ிு்ு, க ொ்கள,
ிப்சொ ், ரபொகை்கபொு் ி்பகன ரபொ்ற ச்டீிய்ற கசய்பொு ் அி ி்ு்.
அு்ைைொ க ொர ொனொ ப வ் ொ ணமொ ஏ்ப்ட ுு்ப வ்ுகற ் ுி்ு
ஆ ொ்ரவொமொி் ு ொைொ அகம்ி் அி்க ி்பி க ொர ொனொ ப வலொ் ஊ ட்ு
ிற்ி் ்ப்டை் ொ ணமொ ீு ிரலரய இு் ரவ்ிய ூை் ஏ்ப்டைொ்
ி்கள ், இள்ப ொய்ின், கப் ு்க ி ொன வ்ுகற உல ளி்
அி ி்ிு்பைொ ை வ் ் கைிி்ி்றன.

ுு்ப வ்ுகற ், ிுவ் ு்ி ரயொ ச்பவ் ், கநு்ிய உறின் ளொ்
ரம்க ொ்ள்பு் வ்ுகற ் ம்ு் ு்ி ரயொ கசய்பொு ் பொியளி்
அி ி்ு்ளு.
ஆைொ ்ூ்வமொன ை வ் ி்பி ில நொு ி் 10 ுை் 50 ீைமளி் ுு்ப
வ்ுகற ் அி ி்ு்ளைொ கசொ்ல்புி்று. ீனொி் "ஹூரப்" மொ ொண்ி்
கநு்ிய உறின் ளொ் இகை் ்பு் வ்ுகற ் ூ்ு மட்ு அி மொ பிு
கச்ய்ப்ு்ளைொ ு் இ்ியொி் 92,000 ிுவ் ு்ி ரயொ ு்ற் ்
பிுகச்ய்ப்ு்ளைொ ு் கசொ்ல்புி்று.
இல்க ி் அ்கமி் ரம்க ொ்ள்ப்ட ஆ்கவொ்ி் பி அி் ல்ு
க ொ்ரடொி் 70 ீை்ு்ு் அி மொரனொ் வொ்கமொிீியொன வ்ுகற ு்ு ைொ்
உ்ளொனைொ கைிி்ிு்ை அரை ரவகள 7.8 ீைமொரனொ் உட்ீியொ ு் 5.6
ீைமொரனொ் பொிய் ீியொ ைொ் ு்ி ரயொ ்ி்ு்ளொனைொ ு் கைிி்ிு்ைன்.
ு்ி ரயொ நடவி்க கள ரம்க ொ்ரடொி் 49 ீைமொரனொ் அய் ீ்டொ ொ
இு்ை அரைரவகள 25 ீைமொரனொ் கப்ரறொ ொு் 24 ீைமொரனொ் ைமு கநு்ிய
உறின் ளொு் வ்ுகற ு்ு உ்ப்ிு்ைன். எ்றொு் ரமரல ூற்ப்ட
எ்ி்க யொனு பல ச்பவ் ் பிு கச்ய்படொைை் ொ ணமொ ுகற்ை
அளிலொன எ்ி்க யொ ரவ இு்ு் என கசொ்ல்புி்று.
ிுவ் ், இள் ப ொய்ின், கப் ் அி ளி் வ்ுகற ு்ு
உ்புவை் ொன ொ ி கள ஆ ொ்்ரைொமொி் ு்ி ரயொ ்ி் ஈுபட
ூியவ் ரளொு அி ளு ரந ் கசலவி்ைகம, ரவகலவொ்்ி்கம ி் ொ ணமொ
வுமொனி்கமயொ் அி மன அு்ை்ி்ு்ளொரனொ், கலொ்டு் ொ ணமொ
கவிி் கச்ல ுியொை ூைினொ் ு்ி ரயொ ் ு்ு உ்புரவொ் ைம்ு
இகை் ்பு் க ொுகம ் ச்ப்ைமொ ுு்ப்ின்,உறின், ந்ப் ்,அயலவ் ்,
பொடசொகல ஆிிய் ், ரவகலகச்ு் இட்ிு்ள ச பியொள் ், பொு ொ்ு
பகடின், சூ ரசகவயொள் ிட் கைிி்பை் ொன வொ்்ு ் இ்லொிு்பு்
அவ் ு்ு அு ப்ிய ரபொிய கைிி்கமுமொு் எ்ு ூறுிு்.
அரைரந ் உட்ீியொ அ்லு மனீியொ பொி்ு்ு்ளொி ம்றவ் ுகடய உைிகய
ர ் ுியொை ிகலிிு்ி்ற ுை்கை ு் கப் ுரம அி ளி்
வ்ுகற ு்ு உ்ளொி்றன்.
ரமு் ிுபொ்கம ம்ு் ைொ்்ை்ப்ட ுு்ப் கள ரச்்ை ுை்கை ்,கப் ்,
ஓின்ரச்்க யொள் ், அ வொி ், பொினமொ்ற் கச்ைவ் ், அ ி ளொ வொ்ரவொ்
எ்ரபொு் அி மொ வ்ுகற ு்ு்ளொி்றன்.

ிறொ் ் அி ளி் வ்ுகற ு்ு உ்புவை் ொ ி கள ரநொ்ுரவொமொி்
ைம்ு நட்ு் க ொுகம கள ுி்ுக ொ்ள ுியொை ிிய ுை்கை கள ுி்ிட
ுிு். ஏகனி் அவ் ு்ு கவிி் கச்ு உைி ர ்பை் ொன வொ்்ு் ் ி
அிைொ ரவ உ்ளைனொளொு். பொடசொகல ் ூட்ப்ு்ளை் ொ ணமொ பொடசொகல
ூலு் உைி கள கபற ுியொைகைொு ூ்ிகல அவ் ு்ு இு்ி்று. ரமு்
ை் ொல்ி் அி மொன ரந ்கை இகணய்ி் கசலவி்பை் ொ ணமொ இகணயவி
ு்ி ரயொ ் ு்ு்படு் அி வொ்்ு ் ொண்புி்றன.
கப் ் அி ளி் வ்ுகற ு்ு உ்புவை் ொ ி கள ரநொ்ுரவொமொி்
ீ்ிரலரய அகடப்ிு்ு ிுவ் ்,ரநொயொி ், ம்ு் வயு ுி்்ரைொக
வி்பைொ் ஏ்பு் அு்ை்ினொ் ைனு இகணரயொு ஏ்பு் ு ்பொு கள
ுை்கமயொ ் ூறுிு். ீ்ிரலரய கைொட்்ு் இு்பைொ் ைனு இகணி்
பொிய் ரைகவகய அி் ி ிகறரவ்ற ரவ்ிய ரைகவ ஏ்புவைனொ்
பொு ொ்ப்று் சமிகலய்றுமொன பொிய் வ்ுகற்ு் கப் ் உ்புி்றன்.
வ்ுகற நடவி்க ி் ஈுபு் ு்றவொி ளொ் கப் ் கைொகலரபி ம்ு்
இகணய்கை பொி்பு ம்ு்பு்ை்புவைொு் ் ொி் ்புவைொு், கப் ்
ை் கபொுளொைொ ் ரைகவ ு்ு கபு்பொு் ைனு இகணகயரயொ அ்லு ைனு
ுு்ப உு்ின் களரயொ ை்ிிு்பை் ொ ணமொ ு்றவொி ு்ு அு ஒு
சொை மொன ிடயமொ ு் அகம்ு்ளு.
எ்றொு் ை்ரபொு கபு்பொலொன நொு ி் ுர ொனொ ொல்ி் ஏ்பு் ிுவ் ம்ு்
கப் ு்க ி ொன வ்ுகற கள ைு்பை் ொன நடவி்க ் எு் ்ப்ு்ளன
எ்ரற ூறரவ்ு். ஏகனி் ைம்ு நட்ு் க ொுகம கள உிய ை ்ிட் க ொ்ு
கச்வை் ொன வொ்்ு ் ிுவ் ு்ு் கப் ு்ு் அிைொ ரவ ிகட்ி்று
எ்பைனொலொு்.
க ொர ொனொ ப வி் ி்ன ொன ்ி நடவி்க ் கைொட்ி் ஆ ொ்்ரைொமொி்
ஐ்ிய நொு ் சகபி் ுகன்ர ொ அகம்ி் அி்க ி்பி உலி் உ்ள 90
ீைமொன மொணவ் ் பொடசொகல ் ூட்ப்ு்ளை் ொ ணமொ ்ி நடவி்க ்
பொி் ்ப்ு்ளைொ கைிி்ி்றன. அைொவு உல ளி் 1.6 ி்ிய் மொணவ் ்
்ிகய கப்ு்க ொ்வி் கபு் ைட் கள எி்ரநொ்ி உ்ளன்.
உலிு்ள 40 ீைமொன ஏகை நொு ் ை் நொ்ிு்ள ி்கள ு் ொன உிய ்ிகய
வை்ுவி் இ்க ொர ொனொ ொல்ி் பல பொிய சவொ் ு்ு ு ்க ொு்ி்றன.
க ொர ொனொ ப வ் ொ ணமொ பொடசொகல ு் ப் கல் ை ் ு்
ூட்ப்ு்ளைனொ் இகணயவி ்க

ு்ர ு்ிய்ுவ் வை் ்புி்று.

இை் ொ ணமொ மொணவ் ் இகணயவி ்ற் கசய்பொு ு்ு ிிகயரயொ
அ்லு கைொகலரபிகயரயொ இகணயைள வசிுட் கப்ு்க ொ்ள ரவ்ிய ரைகவ

ஏ்ப்ு்ளு. ஆனொ் கபொுளொைொ ீியொ நிவகட்ை ுு்ப் ் ை்
ுை்கை ு் ொன இ்ை வசி கள ஏ்பு்ி் க ொு்பி் பல பொிய சவொ் கள
எி்க ொ்ி்றன.
அரைரந ் இகணயவி ்று் ொன கைொகல்கைொட்ு வசி கள கப்ரறொ் ஏ்பு்ி
க ொு்ை ரபொிு் பல ி்ை்ிய ி ொம் ிு்ள மொணவ் ் இகணய் வி
்க ் ொன கைொகலரபி இகண்கப் கப்ு்க ொ்வி் கபு் ி ம் கள
எி்க ொ்ி்றன். இை் ொ ணமொ ீ்ு் ூக ி் ீரைொ அ்லு ம ் ி் ீரைொ
ஏிிு்ரை கைொகலரபி இகண்கப கப்ு்க ொ்ு ஆிிய் ளொ் ைம்ு
வை் ்பு் பி்ி கள வொ்்அ் ூலரமொ அ்லு Zoom ூலரமொ கைொட்ி்றன்.
ரமு் ீ்ிிு்ரை இகணயவி ்க கநிகய கைொட ரவ்ிிு்பை் ொ ணமொ
கப்ரறொ் ைமு ுை்கை ு் ொன ஆிிய் ளொ மொறரவ்ியகைொு ூை்
ஏ்ப்ு்ளு. ி்கள ு்ு ஆிிய் ளொ் வை் ்பு் Assignment ு்ு
கப்ரறொு் உைவ ரவ்ிு்ளைொ் அு அவ் ு்ு ினமொ அகம்ு்ளு.
அிு் ுி்பொ பல வயினக ுகடய ி்கள ் ஒர ீ்ி் வி்ு் கப்ரறொர
அி ி ம் ு்ு ு ் க ொு்ி்றன். ீ்ிு்ள இு ி்கள ு்ு ஒர ரந ்ி்
பொட ரந அ்டவகண வை் ்ப்ிு்ு ரபொுமொன வசி ் ொண்படொைிட்ு
யொு்ு அி ு்ிய்ுவ் வை்ுவு எ்பி் கப்ரறொ் ி ம் கள
எி்க ொ்ி்றன்.
நொளொ்ை் உகை்ு் கப்ரறொு்ு வுமொன்ுகறு ஏ்ப்டை் ொ ணமொ ீ்ிு்ள
ுை்கை ் ரவகல்ு கச்ல ி்்ப்ி் ்பு்ரபொு அவ் ் பொடசொகலகய
ி்ுில ரவ்ியகைொு ூை் ஏ்புி்று.
ி்கள ் கைொட்்ு் இகணயவிி் ்பை் ொ ணமொ அவ் ு்ு பொ்கவ
ுகறபொு ம்ு் மனஅு்ை் ரபொ்ற ரநொ் ு்ு உ்புவை் ொன சொ்ிய் ு்
ொண்புி்று.
அரைரந ் பொடசொகல ் ூட்ப்ு்ளை் ொ ணமொ ிுப ொய ுை்கை ி்
கப்ரறொ் ை் ுை்கை கள பயு்ள கசய்பொு ி் ஈுபுவை் ொ அி ரந ் கள
ஒு்ுவை்ு கபு் ி ம்கை எி்க ொ்ி்றன்.
கப்ரறொ் ை் ுை்கை ரளொு கசலவி் அி ரந ் ் ிகட்ி்ற ரபொிு்
அவ் ் ை் ீ்ிு் அுவல பியொள், ஆிிய், கப்ரறொ் என ப்ரவு ிைமொன
ப் ி்ு் கள ரம்க ொ்ள ரவ்ிிு்பைொ் அு அவ் கள உளீியொ
ி ம் ு்ு உ்பு்ுவரைொு ை் ுை்கை ு் ொ உிய ுகறி் ரந ்கை கசலிட
ுியொை ூைகல ஏ்பு்ிு்ளு.

க ொர ொனொ ிகலகமயொ் கப்ரறொு் ுை்கை ு் ீு ு்ு் மொ்ி ் ை்
எ்கல கள வக யு்ு வொை ரவ்ியகைொு ூை் உ்ளைொ் ுை்கை ி்
வள்்ி் ொன ொ ி ி் வன் கசு்ுவை்ு கப்ரறொு்ு இயலொைைொ
அகம்ு்ளு.
வுமொனி்கமி் ொ ணமொ ீ்ிரல ி்பொவகன ம்ு்பு்ை்பு் ரபொு
ி்கள ் ை் இகணயவி ்க கநிகய கைொட்வி் ி ம் கள எி்க ொ்ள்ூு்.
அு்ைைொ க ொர ொனொ ப வ் ொல்ி் ுு்ப் ி் ஏ்ப்ட ரபொகை கபொு் பொவகன
ச்ப்ைமொ ரநொ்ுரவொமொி் உலி் சூ ீியொன பொி்ு கள ஏ்பு்ை்ூிய பல
ிடய் ் உ்ள ரபொிு் ரபொகை் கபொு் பொவகனயொனு நீன உல மயமொ் ்
உலி் ி ்கபியகைொு ைொ் ்கை ஏ்பு்ு் ிடயமொ மொிு்ளு.
ரபொகை்பை் ்ி்ு அிகமயொனை் ொ ணமொ உலி் ி்ிய் ண் ொன ம் ் ை்
வொ்கவ இை்ு ைி்ி்றன். ச்டீியொனு் ச்டீிய்றுமொன பல வக யொன
ரபொகை்கபொு் ் உல நொு ி் பல ு்ியமொன ந ் ி் பய்பொ்ி் உ்ளன.
ஒுவ் ரபொகை் பை் ்ி்ு அிகமயொவி் உளீியொன ொ ி ு் அரைரந ்
ூை்ீியொன ொ ி ு் அி ் ைொ் ் கசு்ுி்றன.
ரபொகை்கபொு் பொவகனயொனு உல ளிரல ியொி்ு ொண்புவரைொு பல
வயினக ுகடயவ் ி் ஆர ொ்ிய், உட் பல், உுியொன ந்னட்கை,
கபொுளொைொ ், எ்பவ்கற பொியளி் ிகை் ்ூியைொ உ்ளு ம்ுி்ி ரபொகை
கபொுு்ு அிகமயொனவி் ுு்ப் ு் இைனொ் ு் பொி்ு் ு்ு
உ்ளொி்றன.
க ொர ொனொ ொல்புிி் ஊ ட்ு ொ ணமொ கைொி் வொ்்ு ் இ்லொை ொ ண்ைொ்
வுமொன்ி் ொன வி ் இ்லொமலொியைொ் ரபொகை்கபொு் பொவகன்ு அிகமயொன
பல் ைமு ரபொகை்கபொு் ரைகவகய ிகறரவ்ி் க ொ்வை் ொ ரவ்ி ிு்ு
நடவி்க ி் ஈுப்டு சூ ்ி் ஏ் னரவ கபொுளொைொ ீியொ நிவகட்ிு்ை
பல ுு்ப் ு்ு ரமு் பொி்ு கள ஏ்பு்ுவைொ இு்ைு. ரமு் ைம்ு
ரைகவயொன ரபொகை்கபொுகள கப்ு்க ொ்ள ுியொை மனஉகள்சி் இு்ைவ் ்
ை் ீ்ி் உ்ள ிுவ் ் கப் ு்ு எி ொ வ்ுகறகய ரம்க ொ்டைனொ்
ுு்ப் ி் வ்ுகற ் அி ி்பை்ு் ொ ணமொ அகம்ைு. அரைரந ்
ஊ ட்ி் ொ ணமொ ரபொகை் கபொு் கள் கப்ு் க ொ்வை் ொன வொ்்ு ்
அகமயொைைொ் ரபொகை்கபொு் பொவகனி் இு்ு ிுப்டவ் ு்
இ்லொமி்கல.
ஊ ட்ி் ொ ணமொ ச்டீியொன முகவ் கப்ு்க ொ்வை் ொன வொ்்ு ் அிைொ
இு்ைை் ொ ணமொ ச்டீிய்ற ுகறி் ரபொகை்கபொு் நடவி்க

்

அி ி்ிு்ைகம ுி்ிட்ை் ைொு். அரை ரந ் ீ்ட ஊ ட்ி் ி்ன் இல்க

அ சொ் ்ைொ் ஊ ட்ு ீ் ்ப்ு முபொனசொகல ் ிற் ்ப்டரபொு க ொர ொனொ
ிகலகமகயு் ு்ி் க ொ்ளொம் மு்ிிய் ் முபொன் கள
கப்ு்க ொ்வை் ொ முபொன சொகல ு்ு ு்னொ் ீ்ட விகசி் ொ்ிு்ு
ு்ியி்ு முபொன் கள வொ்ியகமகயு் ொண்ூியைொ இு்ைு.
ரமு் ஊ ட்ு ம்ு் பயண்ைகட ொல்ி் ஒ்கல் ூலமொ முபொன் கள
ி்பை்ு அ சொ் ் ுய்ி்ைகம நொ்ிு்ள ு்ிீி ் ம்ிி் அிு்ிகய
ஏ்பு்ியகைொு ிடயமொ அகம்ிு்ைு. எ்றொு் அ சொ் ் ி்ன் ி்ட்ி்
இு்ு ி்வொ்ியகமு் ுி்ிட்ை் ைொு்.
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