
 
 
 
 

தர்நபுரி நளயட்டத்தழல் சழப்களட் அபசு 
ழறுயம் ழக் ககனகப்டுத்துதக 
தழர்த்து ளதழக்கப்ட்ட கழபளந நக்கள் 

பளதுக் கூட்டம் 

தர்நபுரி நளயட்டத்தழல் ஆகஸ்ட் 9 அன்று 
சழப்களட் அபசு ழறுயம் தங்கள் ழங்கக  
ககனகப்டுத்துதக தழர்த்து கடபற் 
பளதுக் கூட்டத்தழல் ஆனிபக்கணக்கள 
யியசளனிகள் நற்றும் ழநற் பதளமழளர்கள் 
ங்ககற்று தங்கள் தழர்ப்ிக பதரியித்தர். 
இப்குதழனில் சழப்பு பளபேளதளப 
நண்டங்கள் நற்றும் பதளமழற்கட்கடகள் 
அகநப்தற்கு சழப்களட் ழறுயபம் நளயட்ட 
ஆட்சழனர் அலுயகபம் பனற்சழத்து 
யபேகழன். பதழல் யடியகநத்த தழட்டத்தழன் 
டி ல்ம்ள்ி, ளகலல்ழ, 
ஜங்கநலல்ழ ஆகழன 3 கழபளநங்கில் 
இபேந்து சழப்களட் 2388 க்கர் ழங்கக 
ககனகப்டுத்த பனற்சழத்தது. கடும் 
களபளட்டங்கலக்கு ின்ர் நளயட்ட 
ஆட்சழனரின் ரிந்துகபனின் டி ளகலல்ழ 
கழபளநத்தழல் இபேந்து 1141.82 க்கர் ழத்கத 
சழப்களட் ககனகப்டுத்தவுள்து.  
 

இக்கூட்டத்தழல் கசழன பண் யியசளனிகள் 
இந்ழங்கக யளங்குயதற்கும் 
பளநரிப்தற்கும் அயர்கலம் அயர்கள் 
குடும்த்தழபேம் பசய்த கடிநள 
கயககக டுத்துகபத்தர். எபே பண் தன் 
யளழ்பலயதும் ளல் யிற்று சழழது சழழதளக 
கசநழத்து தன்னுகடன யபேங்கள 
சந்ததழனபேக்களக ழம் யளங்கழபள்ளர். 
நற்பளபேயர் தன்னுகடன நகன் 
அனல்ளட்டுக்கு பசன்று கட்டுநள கயககள் 
பசய்து ழம் யளங்கழனகதக் குழப்ிட்டளர். 
தற்களது இந்ழங்கில் கபேம்பு, அரிசழ 
யிகயித்து யபேகழன்ர். தளங்கள் இவ்யளறு 
அபேம்ளடு ட்டு யளங்கழ யியசளனம் பசய்து 
யபேம் ழங்கக அபசு ஆர்ஜழதம் பசய்து 
தினளர் ழறுயங்கலக்கு தளகப யளர்ப்கத 
அயர்கள் யன்கநனளக கண்டித்து தங்கள் 
ழங்கில் எபே ிடி கூட யிட்டுத் 
தபநளட்கடளம் ன்று கூழர். ல்ம்ள்ி 
என்ழன சழப்களட் தழர்ப்பு இனக்கம் ற்ளடு 
பசய்த இந்த கண்டக் கூட்டத்தழல் குபல் 
பகளடு கசம்,  தநழழ்ளடு சழப்பு பளபேளதளப  

 
 

 
 
 

 

நண்ட தழர்ப்பு இனக்கம் நற்றும் ல்கயறு 
அகநப்புகலம், கட்சழ ிபதழழதழகலம் கந்து 
பகளண்டு நக்கின் களபளட்டத்தழற்கு ஆதபவு 
பதரியித்தர். 
 

பயள்கனக பயிகனறு களபளட்டம் 1942 ல் 
ஆகஸ்ட் 9 அன்று ஆபம்ித்ததன் ழகயளக 
ளட்டின் ல்கயறு குதழகில் சழப்பு 
பளபேளதளப நண்டங்கக தழர்த்து தர்நபுரி 
உட்ட ளட்டின் ல்கயறு இடங்கில் 
களபளட்டங்கலம் கூட்டங்கலம் கடபற். 
நகளபளஷ்ட்பள, கநற்கு யங்களம், உத்தப 
ிபகதசம் , நத்தழன ிபகதசம் , பளஜஸ்தளன், 
எரிறள, ஆந்தழப ிபகதசம், நற்றும் தழல்ழ 
ஆகழன இடங்கில் சளக நழனல் , சட்ட ரிப்பு 
உள்ிட்ட ல்கயறு களபளட்டங்கள் 
கடபற். 
 

க்ரீன்ஃீல்ட் யிநளழகனத்தழற்கள 
ழ ஆர்ஜதீத்கத தழர்த்து கழபளந 

நக்கள் களபளட்டம் 

ஆகஸ்ட் 12, 2010 அன்று க்ரீன் ஃீல்ட் யிநள 
ழகனத்தழற்கள ழ ஆர்ஜஶதத்கத தழர்த்து 
கழபளந நக்கள் தழபேயள்லர்  நளயட்ட 
ஆட்சழனகப சந்தழத்து நனு பகளடுப்தற்கு கழபளந 
நக்கள்  கபணி கநற்பகளண்ட களது 
களயல்துகனிர் தளக்கழர். இந்த யிநள 
ழகனத்தழற்களக அபசு 6921 க்கர் ழங்கக 
ககனகடுத்தவுள்து. இதளல் தழபேயள்லர் 
நளயட்டத்தழன் 4 ஞ்சளனத்தழலும், களஞ்சழபுபம் 
நளயட்டத்தழன் 5 ஞ்சளனத்துகிலும் சுநளர் 2800 
குடும்ங்கள் (37000 நக்கள்) 
ளதழக்கப்டவுள்ர். த்தழரிக்கக 
பசய்தழகின்டி தழபேநகக்குப்ம், 
யடநங்கம், யளனலூர், தழபேளண்டிபெர், 
பகளட்கடபெர், கழளய் ன் 6 ஞ்சளனத்துகள் 
ஆகஸ்ட் நளதத்தழல் கடபற் கழபளந சக 
கூட்டத்தழல் ழக் ககனகப்டுத்தக தழர்த்து 
தீபநளங்கள் டுத்துள். 
 

சழப்பு பளபேளதளப நண்ட தழர்ப்பு 
இனக்கத்தழன் உறுப்ிர்கள் தழபே பபேநளள், 
தழபேநழகு நதுநழதள, நற்றும் தழபே சபயணன் 
அயர்கள் ளதழக்கப்டும் அகபம் கழபளந நக்கள் 
தழபேநழகு தழகள, தழபேநழகு கள நற்றும் தழபே 
களகளதன் அயர்கக சந்தழத்தர். அகபம் 

சழப்பு பளபேளதளப நண்டங்கள் குழத்த பயினீடு  

அக்கடளர் 2010 

 



கழபளநத்தழல் 40 தழத் குடும்ங்கள் உட்ட 108 
குடும்ங்கள் 100க்கு கநற்ட்ட க்கர் 
ழங்கில் னிர் பசய்து யபேகழன்ர். 
யிநளழகனம் அங்கு யபேயதளல் 
தங்கின் யடீுகள் நற்றும் யியசளனம் 
ளதழக்கப்டும் க் கூழன கழபளந நக்கள் 
அப்குதழனில் ழத்தடி ீர் யநளக உள்தளல் 
தங்கள் யியசளனம் பசமழத்து யபேயதளகவும் 
அதளல் அபசு தபேம் ழத்தழற்கள 
ழயளபணங்கள் கதகயனில்க வும் 
கூழர். அக்கழபளநத்கதச் கசர்ந்த தழபே 
குநளபசளநழ அயர்கள் அப்குதழனில் 
நளந்கதளட்டம் , அரிசழ, நல்ழ, பூந்கதளட்டங்கள் 
களன்று யககனள யிகச்சல்கள் 
உள்தளகவும் யியசளனிகள் ழயரி  தயளநல் 
கட்டி யபேயதளவும் கூழளர். இந்த ழ 
ஆர்ஜழதம் அப்குதழகில் உள் ழங்கள் தயிப 
77 ரிகள், 120 குட்கடகள், நற்றும் 10000 
நபங்கக அமழத்து யிடும். இத்தழட்டத்தழளல் 
தங்கலகடன யளழ்வும் யளழ்யளதளபபம் 
ளதழக்கப்டும் க் கூழன கழபளந நக்கள் 
தங்கள் களபளட்டங்கள் பதளடபேம் த் 
பதரியித்தர். இப்குதழகில் உள் 6 
உனர்ழக ள்ிகள் அமழக்கப்டுயதளல் 
நளணயர்கின் கல்யிபம் ளதழக்கப்டும்.  
 

கடந்த எபே யபேடநளக அபசு அதழகளரிகள் ழ 
ஆய்வு பசய்யதற்களக கழபளநங்கலக்கு 
யபேயதளகவும் ஆளல் கழபளந நக்கள் 
அயர்கக யிபட்டினதளகவும் நக்கள் 
பதரியித்தர். பன்று நளதங்கலக்கு பன்ர்  

ஆய்வு பசய்ன யந்த சழ தினளர்ககபம் 
நக்கள் தடுத்துள்ர். ஆகஸ்ட் 10 அன்று 
களயல் துக ளதுகளப்புடன் ஆய்வு பசய்ன 
யந்த அதழகளரிகக நக்கள் 
அனுநதழக்கயில்க. அதன் ின்ர் நளயட்ட 
ககளட்டளட்சழனர் இது குழத்து நளயட்ட 
ஆட்சழனபேடன் ஆகஸ்ட் 12 அன்று நக்கள் கச்சு 
யளர்த்கத டத்த ற்ளடு பசய்யதளகக் 
கூழபள்ளர். ஆகஸ்ட் 12 அன்று நளயட்ட 
ஆட்சழனகப சந்தழக்கச் பசன் 3000 நக்கின் 
நீது களயல்துக தடினடி டத்தழர். இதளல் 
20 கபேக்கு த்த களனம் ற்ட்டு 
நபேத்துயநகனில் அனுநதழக்கப்ட்டர்.  

 

250க்கும் கநற்ட்ட ஃளக்ஸ்களன் 

ஆகத் பதளமழளர்கள் நனங்கழன 
நர்நம் 

ஜஶக 23 – 24, 2010 அன்று ஃளக்ஸ்களன் 
இந்தழனள ிகபகயட் ழநழடட் ழறுயத்தழன் 

ளகங்கள் இகணக்கும் குதழனில் ‘நர்நநள 
யிரயளப ’  தளக்கழனதன் யிகயளக 200க்கும் 
கநற்ட்ட பதளமழளர்கள் நனங்கழ யிலந்தர். 
நற்றும் பச்சுதழணல் தகசுற்ல் , இபேநல், 
பஞ்சு யழ களன் ிபச்சககலம் 
ற்ட்ட. சழபேக்கு பத்த யளந்தழபம் 
ற்ட்டது. களஞ்சழபுபம் நளயட்டத்தழல் 
ஸ்ரீபபேம்புதூரில் உள் களகழனள சழப்பு 
பளபேளதளப நண்டத்தழல் அகநந்துள் 
இந்ழறுயம் சழப்பு பளபேளதளப 
நண்டநளகும். இதன் நற்பளபே ஆக 
ஸ்ரீபபேம்புதூபேக்கு க்கத்தழல் உள் 
சுங்குயளர்சத்தழபத்தழல் அகநந்துள்து. 
கநற்கூழன சம்யம் இந்த ஆகனில் டந்தது. 
த்தழரிக்கக பசய்தழகின் பம் ஜஶக 23 
அன்று ன் டந்தது ன்து 
பதியளக்கப்டளததளலும், அபசு ஆககன 
தழப்தற்கு அனுநதழ பகளடுத்தளலும், எபே 
உண்கந அழபம் குல பதளமழளர்கலடன் 
இது குழத்து உண்கநகன கண்டழன 
பதளமழளர்கலடனும், அபசு 
அதழகளரிகலடனும், சங்க ிபதழழதழகலடனும் 
உகபனளடல்கள் டத்தழனது. 
 

பூச்சழ கட்டுளட்டிற்களக பதிக்கப்ட்ட 
நளத்தழனளன்(2%) நபேந்தழளல் பதளமழளர்கள் 
‘ளதழக்கப்ட்டிபேக்கக்கூடும்’  அபசு 
அதழகளரிகலம் ஃளக்ஸ்களன் ழர்யளகபம் 
கூழபள். பதளமழளர்கள் கயக பசய்து 
பகளண்டிபேந்த களது பூச்சழ பகளல்ழ நபேந்துகள் 
அடிப்கத அனுநதழத்து ஃளக்ஸ்களன் ழறுயம் 
பதளமழளர்கின் ளதுகளப்பு,  சுகளதளபத்கத 
ற்ழன அக்ககனின்கநபம் 
பளறுப்ின்கநகனபம் களட்டிபள்து. 
சம்யத்தழற்கு ிகும் ஆககன நீண்டும் 
தழப்தற்கக ழர்யளகம் தன்னுகடன 
அக்கககன பசலுத்தழபள்து. 
பதளமழளர்கலடன் டந்த உகபனளடழல் 
அங்குள் பகளடுகநனள ணி 
ழககநகலம், சங்கம் அகநத்தல் உரிகந 
நறுப்பு உட்ட்ட பதளமழளர்கள் நீது 
பதளடுக்கப்டும் உரிகந நீல்கலம், களதழன 
சுகளதளப யசதழனின்கநகலம் 
பதியளக்கப்ட்டுள். இந்த சம்யத்தழற்கு 
களபணநள அதழகளரிகள் நீது டயடிக்கக 
டுக்கவும், ளதழக்கப்ட்ட பதளமழளர்கின் 
ழயளபணங்கள் ககளரிபம், அகத்து 
பதளமழளர்கலக்கு யளழ்வு களப்ீடு ககளரிபம் 
பதளமழளர்கள் கயக ழறுத்தம் பசய்தர். 
 



இது குழத்து உண்கந அழபம் குல கவழ்கண்ட 
ரிந்துகபகக பயினிட்டுள்து. 
 ஜஶக 23-24 கததழகில் டந்த சம்யங்கள் 

குழத்தும், ணி ழககநகள் நற்றும் 
பதளமழளர் உரிகந நீல்கள் குழத்தும் 
ணி நற்றும் ளதுகளப்பு யல்லுர்கள், சங்க 
ிபதழழகள் பகளண்ட குலயிக ழனநழத்து 
அபசு ஆய்வு அழக்கககன 
பயினிடகயண்டும். 

 அழக்ககனின் அடிப்கடனில் ழர்யளகத்தழன் 
நீதும், சம்ந்தட்ட அலுயர்கள் நீதும் 
டயடிக்கக டுக்கப்டகயண்டும். 

 ளதழக்கப்ட்ட பதளமழளர்கலக்கு 
ஃளக்ஸ்களன் ழறுயம் பளறுப்படுத்து 
அயர்கின் நபேத்துய பசவுகக 
ற்ககயண்டும். 

 ஃளக்ஸ்களன் ழறுயத்தழன் ணி 
ழககநகள் குழத்து யிசளபகண 
பசய்னப்ட்டு அதற்கள சட்ட 
யிதழபககள் பசனல்டுயதற்கு யமழயகக 
பசய்னப்டகயண்டும். 

 

கதர்யளய் கண்டிகக கழபளந நக்கின் 
ளத னளத்தழகப 

நழச்சழன் டனர், லர்ரள கண்ணளடி ஆக 
உள்ிட்ட சழப்களட் பதளமழற்கட்கட கதர்யளய் 
கண்டிகக கழபளநத்தழல் ழறுயப்டுயதளல் 
ற்டும் ிபச்சககக ற்ழன 
யிமழப்புணர்கய ற்டுத்த அக்கடளர் 10 அன்று 
கதர்யளய் கண்டிகக கழபளந நக்கள் 
ளதழக்கப்டும் 15 கழபளநங்கலக்கு ளதனளத்தழகப 
கநற்பகளண்டர். ப்பல் 30 அன்று கடபற் 
சுற்றுச்சூமல் ளதழப்பு குழத்த பளது 
யிசளபகணனில் தங்கள் தழர்ப்க பதரியித்தும் 
நத்தழன சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ய அகநச்சகம் 
சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ யமங்கழபள்து. இதளல் 
ளதழக்கப்டும் நக்கள் தங்கள் தழர்ப்க தழவு 
பசய்யதற்களக இந்த ளதனளத்தழகப 
கநற்பகளள்ப்ட்டது. 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

கதர்யளனில் பதளமழற்கட்கட அகநப்தளல் 
ற்டும் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சபக 
நளற்ங்கக குழத்து பநட்பளஸ் 
இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் படயப்பநன்ட் ஸ்டடீஸ் 
கநற்பகளண்ட ஆய்யில் 'பதளமழற்கட்கட 
ழறுயப்டுயதளல் கழபளநத்தழன் யளழ்வு, ழம், 
யியசளனம், யளழ்யளதளபம், சுற்றுச்சூமல், 
ீர்ழககள் ஆகழனகய ளதழக்கப்டும் ' ன்து 
பதியளக்கப்ட்டுள்து.  

 

சழப்களட் இது குழத்த உச்சீதழ நன் உத்தபகய 
பசனல்டுத்தளததளல் கடந்த பசப்டம்ர் 18 
அன்று சழப்களட் ழறுயின சுயகப உள்லர் 
நக்கள் இடித்தர் ன்து குழப்ிடத்தக்கது. 
 

உள்ிபேப்பு களபளட்டத்தழல் 
ஃளக்ஸ்களன் பதளமழளர்கள் ககது 

உரின ஊதழனம், ணிீக்கம் பசய்னப்ட்ட 23 
பதளமழளர்கலக்கு நீண்டும் ணிழனநம் 
நற்றும் ஃளக்ஸ்களன் பதளமழளர்கள் 
சங்கத்கத(சழ..டி.ப இகணப்பு) ஃளக்ஸ்களன் 
ழர்யளகம் அங்கவகரித்தல் உள்ிட்ட 
ககளரிக்கககக யழபறுத்தழ கடந்த 17 
ளட்களக கயக ழறுத்தம் பசய்து யந்த 
350க்கும் கநற்ட்ட பதளமழளர்ககபம் 
சழ..டி.ப தகயர்ககபம் களயல்துக 
அக்கடளர் 9 அன்று ககது பசய்தர். 
ற்ககய பதளமழளர் பன்கற் 
சங்கத்துடன் ஊதழன எப்ந்தம் பசய்துயிட்டதளக 
கூழன ஃளக்ஸ்களன் ழறுயம், ஃளக்ஸ்களன் 
பதளமழளர்கள் சங்கத்துடன் கச்சுயளர்த்கத 
டத்த நறுத்து யபேகழது. ஆளல் பதளமழளர் 
பன்கற் சங்கம் ழர்யளகத்தழற்களக 
பசனல்டுயதளக கபேதழன ஃளக்ஸ்களன் 
பதளமழளர்கள் சழ..டி.பயின் கவழ் புதழன 
சங்கத்கத ழறுயிபள்ர். ககது பசய்னப்ட்ட 
பதளமழளர்கலம் தகயள;கலம் .ி.சழ 506(2) 

(ஜளநீன் நறுப்பு), 144, 143 குதழகின் கவழ் 
களயழல் கயக்கப்ட்டுள்ர்.  

 

சழப்பு பளபேளதளப நண்ட தழர்ப்பு இனக்கம் 

H31/39, அஷ்டக்ஷ்நழ களர்டன்ஸ், பசன்ட் கர் - 600 090 
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