
ேபா�� ஏ� 

 

 அதிகாைல ேநர�, ��ய� த� ெச�ெவாள�ைய எ��ப�ய சில மண� !ள�க". வ�தவ�தமான 

மன�த�கைள அ$த இட தி' காண()கிற! . அ�வ�ட தி+, ேமேல ஒ. ேம�பால� 

ெச'கிற!. ேம�பால தி' வாகன/க" சீறி�பா1கி�றன. 

 

ேம�பால தி+, கீேழ ம3சாைல ஒ�4 ெச'கிற!. ம3சாைலய�� இ.5ற(� த3ண6� 

ேத/கி7"ள!. ஒ.ப,தி (�வ!� க'ைவ ! (�ைமயாக கைர க8ட�ப89"ள!. 

ம4ப,திய�' ஒ�/கான கைர இ'ைல. அ ேதா9 இைட இைடேய ம3ேமடா' 

ப��:க�ப89 ஆ/கா/ேக த3ண6� ேத/கி7"ள!. ம:கள�' சில� த/கள! காைல 

கட�கைள நிைறேவ+றி: ெகா3).:கி�றன�,சில� ,ள� !: ெகா3).:கி�றன�, சில� 

த/கள! வாகன/கைள க�வ�: ெகா3).:கி�றன�. இ! ஏேதா கிராம தி' நட:கி�ற 

நிக<வாக நிைன:க ேவ3டா�. ெச�ைனய�� (:கியமான ப,தி7�, சில வ.ட/க=:, 

(�5 ெச�ைன:, ,)ந6ைர7� வழ/கி ெகா3).$த " ேபா�� ஏ�ய>�" நிைலதா� இ!. 

 

 
 



 
 
அற�ேபா� இய:க தி� சா�பாக ந6�நிைலகள�' ெச1! ெகா3).:கிற 

"ச@கதண�:ைகய��" ேபா! நா/க" க3ட நிக<Aகேள ேம+க3டைவெய'லா�. 

 
ேபா�� ஏ� 800 ஏ:க� இ.$த ஏ�,இ�ேபா! 240 ஏ:கராக B./கிவ�8ட!. இ!A� Cட 2005 

ஆ� ஆ39 மைழ:,�ப�ற, அ/கி.$த ஆ:கிரமி�5கைள அக+றிய ப�� கிைட த 

ப,திைய7� ேச� ததா,�. ெச�ைன:," இ.:க C)ய ெப�ய ஏ�கள�' இ!A� ஒ�4. 

ஏ�கள�� மிக (:கிய பய� மைழ:கால/கள�' ஏ+ப9� ெவ"ள�ெப.:கிைன 

க89�ப9 தA�, வற8சி கால/கள�' வற8சிைய ேபா:கA� பய� ப9வ!தா�.  

 
,றி�பாக 2015 ' D+றா39 காணாத மைழ எ�4�, 2016 ' D+றா39 காணாத வற8சி 
எ�4� அரசா/க தா' அறிவ�:க�ப9கி�ற இ! ேபா�ற �<நிைலகள�', 5வ� 
ெவ�பமயமாத' ேபா�ற நிக<Aகளா' 2015 ' தா�பர� ப,திய�' ஒேர நாள�' 50 ெசமE 
மைழ ெபாலிA ஏ+ப9வ! ேபா�ற காலF�<நிைலய�' " ந6�நிைலக" "  �ழலிய' 

(:கிய !வ� வா1$த ப,தியாக ந�மா' உணர()7�. தா�பர� ப,திய�' ெப1த மைழ 

நாைள ேபா��H�, ஏ� தமிழக தி� எ$த ப,திய�H� ெப1யலா�. ெவ"ள� , வற8சி 
ேபா�ற ேப�ட�க" தமிழக ைத அ9 த9 ! தா:,� ேமாசமான  காலF�<நிைலய�', 

நா� அத+கான எ ைதைகய (�ெனFச�:ைக நடவ):ைககைள எ9 ! 

ைவ தி.:கிேறா� எ�ப! ஆராய�படேவ3)ய! அவசியமா,�. 

 

அற�ேபா� இய:க தி� ச@கதண�:ைகய�� @ல� " ேபா�� ஏ�:கான த6�Aகளாக " நா� 

க39ெகா3ட!. 

            

1. ேபா�� ஏ� அத� (� ெகா"ளA:, I�வார�பட ேவ39�. 

 



 
 

2. ேம�பால தி+, கீேழ ேபாட�ப89"ள த+காலிக சாைல அக+ற�ப89 ஏ�க" ஒ�றாக 

இைண:க�பட ேவ39�. 

 

3. ஏ�ய�� ஒ.ப,தி ம89ேம கைர க8ட�ப89"ள!. ம4 ப,திய�H� கைர க8ட�ப89 

மர/க" நட�பட ேவ39�. 

 

4.ெச�பரபா:க ைத7�, ேபா�ைர7� இைண:,� த$தி கா'வா1 ஆ:கிரமி�5க" 

அக+ற�ப89, I�வார�பட ேவ39�. த$தி கா'வா1 @ல� வ.� கழிAந6� த9 ! 

நி4 த�ப89, ந'ல த3ண6� ம89� வ.வத+, வழிவைக ெச1ய�பட ேவ39�. 



 
 

 



 
 









 
 

5.  ேபா�� ஏ�ய�' இ.$! ந6� ெவள�ேயற உதA� "உப� ந6� கா'வா1" இ�ேபா! 

காணவ�'ைல எ�ற �<நிைலய�' உ"ள!. அ! மE8க�பட ேவ39�. 5தியதாக உப�ந6� 

ெவள�ேய4வத+காக உ.வா:க�ப8ட கா'வா1 பண� ()A ெபறாமH�, 10 அ) 

அகல தி' ஆர�ப� ! ேபாக�ேபாக  2 அ)யாக B./கி7"ள!. இ! ேபா�ற ,ைறக" 

கைளய�ப89 (�ைமயான (ைறய�' கா'வா1 ேவைலக" ேபா�கால அ)�பைடய�' 

நிைறேவ+ற�பட ேவ39�. 



 
 



 



6. ெச�ைன:,"ேளேய உ"ள ஏ�யாக இ.�பதா', ,)ந6.:காக பய�ப9 !� ஏ�யாக 

மா+றி, இதைன B+றி7"ள ம:க=:, ,)ந6ராக வழ/க ேவ39� . இத� @ல� ம:கள�� 

ப/கள��5 @ல� இ�ேவ�ைய பா!கா:க ()7�. 

 

7. ஏ�ய�' இ.ப:க(� உ"ள இ.�5 வ�ள�பர பலைககைள7�, !.�ப�) த சிறிய இ.�5 

பலைகைய7� உடன)யாக அ�5ற�ப9 த ேவ39� . 

 

 
 

8. ந6�நிைலகைள பா!கா:க அரB�, ம:க=� இைண$த பா!கா�5 ,�:க" அைம:க�பட 

ேவ39�. 

 


