
கடஙகளம அணஉல�   ஆதரபபத�? எத�ரபபத�?     -     ஒர நடந�ல�ப ப�ரல�
மதல� ச. தளபத� 

 
1. அணஉல� எனற�ல எனன? அண ம�னச��ம எபபட தய�ரககபபடக�றத?
                
உ�ககஙகம ம�னச��ம எனபத ஒர� ஒர மலறய+ல மடடரம தய�ரககபபடக�றத.  
ஏறககலறய நமத ம�த� �ணட(dynamo) ‘லடனரம�’�+ல பயனபடததபபடம ம�ன க�நதப ப�ம 
கத�ழ�ல நடபம த�ன.  இத ரப�னற கபரய லடனரம�ககலள சறற�தன ம�ம மடடரம 
ம�னச��ம தய�ரககபபடக�றத.  அல8ய+ல ந9ல�த ரதகக� ரம��ரநத க:ரழ �ரம ந9ரன 
�+லசய�ல லடனரம�ல�ச சழ�ச கசயத தய�ரககபபட�த ந9ர ம�னச��ம.  க�றற�ன ம�ம 
சறறச கசயத தய�ரககபபட�த க�றற�ல� ம�னச��ம.  ந9ல�க கக�த�கக ல�தத, 
ந9���+ய�கக� அதன ம�ம லடனரம�ல�ச சழ�ச கசயத தய�ரககபபட�த அனல 
ம�னச��ம.  (இதறக ந��ககர பயனபடததபபடக�றத).  டசல, கபடர��ல, எர��ய ம�மம 
சழ�ச கசயத ம�னச��ம தய�ரககபபடக�றத.  இவ��ற ந9ல�க கக�த�கக ல�தத 
ந9���+ய�கக�தறக ந��ககரககப பத���க அண�+ன உடகரல�ப ப+ளபபத�ல உர��கம 
க�பபதலதப பயனபடதத� தய�ரககபபட�தத�ன அண ம�னச��ம.  
                யர�ன@யம ரப�னற ச�� தன@மஙகள ப+ளககபபட�த�ல அத�க க�பபமம ஆறறலம 
க�லடகக�னறன.  அ�றலற மலறபபடதத� அலதத கத�டர ந�கழ��க ம�றற� ந9ல�க கக�த�கக 
ல�தத ந9���+ய�கக� அதன ம�ம லடனரம�ல�ச சழ� ல�ததப கபறபபட�த த�ன அண 
ம�னச��ம.
 
2. சரய ஒள@ (Solar) ம�னச��மம இரத ரப�னறத த�ன�? 
                
இலல�.  சரய ஒள@ய+ன ஆறறல ம�ம க�பப ந�ல� தணடபபடம ப�லககள (Panels) ச�ற�ய 
அள�+ல ம�னச��தலத உர��கக�னறன.  அதன ம�ம ம�னக�னகலள (Batteries) ம�னனடடம 
(Charge) கசயய மடயம.  அநத ம�னக�னகள ம�ம ம�னச��ம கபறபபடக�றத.
 
3. கடஙகளம அண உல�ய+ன கத�ழ�ல நடபம எனன?
                கடஙகளம அண உல� இ�ச�ய ந�டடன �+.�+.இ.ஆர 1000 எனற கத�ழ�ல நடபதத�ன 
அடபபலடய+ல அலமககபபடடத.  யர�ன@யம எனற தன@மம எரகப�ரள�கப 
பயனபடததபபடக�றத.  இதன அண ப+ளககபபடம ரப�த சம�ர 2000 oC க�பபம உர��க�றத.  
இத ந9ரன கக�த� ந�ல�ய�ன 100 oC -ஐ �+ட 20 மடஙக அத�கம.  இநத க�பபதலதப 
பயனபடதத� ந9���+ உர��ககபபடட, அநத ந9���+ ம�ம லடனரம�ககள சழறறபபடட 
ம�னச��ம உர��ககபபடக�றத.  ம�க அத�க க�பபம உர���த�ல, இநத அண உல�லயக 
கள@ர�+கக கட����ரநத ந9ர கபறபபடட, சதத�கரதத உபப அகறற�, நனன 9��க ம�றற� இநத 
உல�ய+ல பயனபடததபபடக�றத.           
                யர�ன@யம அணல�ப ப+ளககம ரப�த அத க�பபதலத க�ள@பபடதத�தடன, 
பளடரட�ன@யம�க ம�றக�றத.  ரமலம கடலமய�ன கத�ரயககமம (Radiation) ஏறபடக�றத.  
இநத கத�ரயககதத���ரநத ப�தக�பபதறகதத�ன க�னக�ரட ச�ரகளம, ப�தக�பப 
ஏறப�டகளம ரதல�பபடக�னறன.
 
4. அண உல�த கத�ழ�றநடபதத�ன நனலம ம�னச��ம.  அதன�ல த9லமகள உணட�? அல� 
ய�ல�?
கணடபப�கத த9லமகள உணட.  அல� மதனலமய�னத கத�ரயககம (Radiation).  இநத 
கத�ரயககம ம�கம�க அப�யக�ம�னத.  இநதக கத�ர� 9சச�ன�ல லத��யட ப�த�பப, க�சரந�ய, 
ந9ரழ�வ ரந�ய, ம�டடத தனலம, மலள �ள�சச�க கலறவ, பணகள என பலர�ற ரந�யகள 
மன@தரகக ஏறபடம. 
இ�ணட��த - கழ�வகள.     இநத ப+ளககபபடட யர�ன@யதத�ன கழ���ன பளடரட�ன@யம 
எனபத அணகணட கசயயப பயனபடம ம�பகப�ரள.  அணகணட ஏறபடதத�ய ந�சஙகலள 
ந�ம ஏறகனர� சபப�ன ந�டடன க�ர��ச�ம�, ந�கச�க� நக�ஙகள@ல ப�ரதத�+டரட�ம.  இநத 
அணககழ�வகலள எனன கசய�த, எபபடப ப�தக�பபத எனபலத உ�க �+ஞஞ�ன@கள 
இனனமம கணடப+டகக�+லல�.  இநதக கழ�வகள@ன கத�ரயககம க�டடததடட 45ஆய+�ம 
ஆணடகளகக � 9ரயததடன இரககம.
மனற��த - �+பததககள. மறற கத�ழ�றச�ல�கலளப ரப�ல ச�ற�ய அள�+��ன 
�+பததககள என இலதக கரத மடய�த.  அண உல�ய+ன ச�ற�ய �+பதரத ம�கப கபரய 



மன@தப ரப�ழ�ல� ஏறபடததம.  உய+ரழபப �டசக க8கக�ல இரபபதடன அதன ப�த�பப ப� 
தல�மலறகளககம கத�டரம.  ந�ம கறபலன கசய�லத �+ட இழபபககள ம�கம�க 
அத�கம�னத�கர� இரககம. 
ந�னக��த - சறறபபற ச:ரரகட.   அண உல� அலமயம இடம ம�க ப�தக�பப�னத�க இரகக 
ர�ணடம.  அதன�ல அலதச சறற� ��ழம மககள அபபறபபடததபபடட, தஙகள 
��ழ��த��ஙகலள இழகக ரநரடம.  கட����ரநத ஒர ந�லளகக 32 �டசம ��டடர தண89ர 
எடககபபடட, அண உல�லளக கள@ர�+ததவடன அநத க�நந9ர கட��ல மNணடம 
கக�டடபபடக�னறத.  இதன�ல க�டடததடட 10 க�ர�� மNடடர சறறளவகக கடல��ழ 
உய+ரனஙகள அழ�ககபபடட, உய+ரப கபரககம ப�த�பபலட�தடன, அலத நமப+யளள 
மNன�ரகள@ன ��ழ��த��மம ரகள�+ககற�ய�க�றத.
ஐநத��த - ப�தக�பப.          ஏறககலறய ஒவக��ர அண உல�யம ஒர அண கணடககச 
சமம�னத.  த9�+���த�கள�ர�� அல�த எத�ர ந�டடன��ர�� த�ககபபடம அப�யம உளளத.  
மடய+ல அண கணலடக கடடககக�ணட எபபட ந�மமத�ய�க ��ழ மடயம.  அவ��ற 
த�ககபபடட�ல அத ம�கப கபரய ரப�ழ�வகக �ழ��கககம.  ரமலம ப�தக�பபக கரத� 
அபபகத� ��ண�மயம�க ஆககபபட�த�ல கப�த மககள ச��சர ��ழகலக ��ழ மடய�மல 
இடரபபட ரநரடம.
 
5. தம�ழகதத�ன ம�ன பறற�ககலறலயப ரப�கக அண ம�னச��ம அ�ச�யம த�ரன?
                கணடபப�க இலல�.  மத��ல தம�ழகம ம�ன பறற�ககலற உளள ம�ந��ரம 
இலல�.  தம�ழந�டடல தய�ரககபபடம ம�னச��ம தம�ழந�டடன ரதல�களகக 
ரப�தம�னத மடடம�னற� ம�கத�ய�னத�கம.  (தம�ழந�டடன ம�ன ரதல� 12,500 
கமக���ட)            
                கப�த��க இநத�ய��+ன ஒவக��ர ம�ந��மம தமத ம�ன ரதல�ய+ல 65 
�+ழகக�டலட த�ஙகரள உறபதத� கசயதகக�ளளம.  அததடன ம�கச ச�ற அளல� 
தன@ய�ரடம�ரநத �+ல�கக ��ஙக�ககக�ளளம.  மNத� 35 �+ழகக�டலட மதத�ய அ�ச தனத 
மதத�ய ம�ன கத�கபப+��ரநத �ழஙக ர�ணடம.
                ம�ந��ஙகள த�ஙகள கச�நதம�க நடததம ம�ன உறபதத� த�டடஙகள@ன ம�ம 
க�லடககம ம�னச��ம ரதல�கக ரமல ம�கத�ய�க உளள ரப�த அ�றலற க�ள@ரய �+றற 
��பம ஈடடக கக�ளள��ம.  இவ��ற 1992 �ல� தம�ழந�டடன ம�கத� ம�னச��தத�ல 
�ரடதத�றக 3,500 ரக�ட ரப�ய ��பம க�லடதத�நதத.
                ஆன�ல 1992-ல இநத�ய நட�ண அ�ச (மனரம�கன ச�ங ந�த�யலமசச��கவம, 
ம�ணரடக ச�ங அல����ய� ந�த�த தலறச கசய��ள��கவம இரநத ரப�த) ம�ந�� அ�ச�ன 
ம�ன த�டடதத�றக�ன அனமத�கலள மடகக�யத.  ஆன�ல தன@ய�ர ம�ன ஆல�களகக 
அனமத� �ழஙக�யத.  அநத தன@ய�ர உறபதத� கசயயம ம�னச��தலத ம�ந�� அ�சகள 
கடதல �+ல� கக�டதத ��ஙகமபட ந�ரபபநத�ததத.  ரமலம மதத�ய ம�ன கத�கபப+��ரநத 
கக�டககம ம�னச��தத�ன அளல�யம கலறததத.
                எடததகக�டட�க 1050 கமக���ட ம�ன உறபதத� கசயயம எணணர ம�ன உறபதத�த 
த�டடம தம�ழந�ட ம�னச�� ��ரயதத�டம�ரநத ப+டஙகபபடட � 9டரய�க�னககத 
த�ல���ரககபபடடத.  கநயர���ய+ல ST-CMS எனற அகமரகக தன@ய�ர தய�ரககம 
ம�னச��தலத யன@ட ர.3.70-கக ��ஙக ர�ணடய ந�ரபபநதம.  ஆன�ல அரக�லளள 
என.எல.ச�-ய+ல ம�னச��ம யன@ட �+ல� 1.72 க�ச.  இதன ம�ம கபரம நடடதத�ல தடம�ற�க 
கக�ணடரகக�றத தம�ழந�ட ம�னச�� ��ரயம.
                ரமலம தன பஙககக தம�ழந�ட அ�சம கப�த மககளகக �ழஙக� �நத ம�னச��தலத 
ரப�ரட, கணட�ய, க8+8+ (ஐட) ந�ற�னஙகள ஆக�ய பனன�டட ந�ற�னஙகளககம, 
தன@ய�ர மத��ள@களககம த�ரபப+�+டடன.  கப�த மககளகக தடடபப�டலட உர��கக� 
தன@ய�ர மத��ள@களகக தலடயறற ம����ன ம�னச��ம தரக�னறன�.
                � 9டகளகக எடட ம8+ ரந�ம ம�ன க�டட ஏறபடததம அ�ச தன@ய�ர (ஐட) 
ந�ற�னஙகளகக 2 ந�ம�டதத�றக ரமல ம�னச��ம ந�றததபபடட�ல அதறக இழபபTடடத 
கத�லக கக�டகக�றத.  ரமலம � 9டடறக யன@ட ர.3.50-கக �+றபலன கசயயம ம�ன ��ரயம 
ஐ.ட ந�ற�னஙகளகக ர.2.50-ககத த�ன கக�டகக�றத.  தம�ழந�டடன 40% ம�னச��தலத இநத 
ந�ற�னஙகள த�ன உபரய�க�கக�னறன.  
                கநயர���ய+��ரநத ஆநத���, கரந�டக�, ரக�ள� ஆக�ய�றற�றகத தரம 
ம�னச��தத���ரநத த�� ஆய+�ம கமக���டலட நமககத தநத�ர� ரப�தம.  தம�ழகதத�ன 
பறற�ககலற க�றம 2,600 கமக���டடகள மடடரம.  ம�ன உறபதத�ய+ன பட உபர ம�ந��ம�க 
இரககம தம�ழகதத�ன ம�னச��ம இபபட க�ள@ம�ந��ஙகளகக அனபபபபட�த�ல ந�ம 



ம�னக�டடப ப+�சச�லனய+ல ம�டடத த�+கக�ரற�ம.  நமகக அண ம�னச��ம ரதல�ரய 
இலல�.  
                 
6. இநத�ய அ�ச�ன த�ற�ன கப�ரள�த��க கக�ளலகரய எல��ப ப+�சச�லனகளககம 
க��8ம எனக�ற9ரகள.  ஆன�ல எடட ம8+ ரந� ம�ன க�டட�ல அ�த�பபட�த மககள த�ரன.  
இபரப�த கடஙகளதத���ரநத �ரம ம�னச��ம நமககக க�லடதத�ல இநத ம�ன தலடப 
ப+�சச�லன கலறயரம?
                கடஙகளம அண உல�ய+ன கம�தத உறபதத�த த�றரன 1,000 கமக���ட த�ன.  
இ�ணட��த அண உல� கசயலபடத த�ஙக�ய ப+னனர� இனகன�ர ஆய+�ம கமக���ட 
க�லடககம.  இத�ல� இநத�ய��+ன அண உல�கள 100 �+ழகக�ட உறபதத�த த�றலன 
எடடயத�லல�.  அண உல�கள@ன உறபதத�த த�றன 50 �+ழகக�டடககக க:ழத�ன.  ஒர 
ர�லள 1,000 கமக���ட உறபதத� ஆ�த�க எடததககக�ணட�லம, அத�ல தம�ழகதத�ன பஙக 
க�றம 280 கமக���ட மடடரம.  இத�ல ம�ன கடததல பக�ரம�னதத�ல இழபப (transmission) 30 
�+ழகக�ட ரப�க 190 கமக���டகள மடடரம க�லடககம.  அத�லம கத�ழ�றச�ல�களககப 
ரப�க � 9டடகக �நத ரசர�த கச�றபரம.  க�றம 190 கமக���டடறக�க அண உல� 
எனனம ரப��பதலத ��ர�றபத கக�ளள@ககடலடய�ல தல�லயச கச�ற��தறகச சமம.  
இனனம கச�ல�பரப�ன�ல இநத�ய��+ன கம�தத ம�னச�� உறபதத�ய+ல அண ம�னச��தத�ன 
பஙக க�றம 3% மடடரம.  கடஙகளம அண உல� த�றககபபடட�ல ப���றம, ரதன�றம 
கபரகககடதத ஓடம எனபத க�ஙக��ச�ன �ழககம�ன ம�யம��ம.
 
7. ந9ஙகரள� அண உல�கள ரப��பதத எனக�ற9ரகள.  ஆன�ல �+ஞஞ�ன@கரள� 
ப�தக�பப�னத எனக�ற�ரகரள இ�றற�ல எத உணலம?
                அண உல� ப�தக�பப�க இரககம�ன�ல ஒர ர�லள �+பதலத ர�ணடம�ன�ல 
 தடகக��ம.  ஆன�ல அத���ரநத த�னசர �ரம கத�ரயககதத�ல கணடபப�க ப�த�பப �ரம 
என �+ப�மற�நத மரதத�ரகள கறக�ற�ரகள.  அதன�ல த�ன அண உல�கள மககள 
நடம�டடம இல��த பகத�கள@ல அலமககபபடக�னறன.  ஆன�ல கடஙகளம அலதப 
ரப�னற இலல�.  அஙக சம�ர 7 க�ர�� மNடடரககள 20,000-ககம ரமறபடட மககள 
�ச�கக�ற�ரகள.  ரமலம 20 க�ர�� மNடடரககள சம�ர 2 �டசதத�றகம ரமறபடட மககள 
�ச�கக�ற�ரகள.  கணடபப�க கத�ரயககதத�ல இ�ரகளகக ப�த�பபகள ஏறபடம.
                ரமலம �+பதத ஏறபட�த, இநத அண உல� ப�தக�பப�னத எனபலத 
��யகம�ழ�ய�கச கச�லக�ற�ரகரள த�+�, அல� அற��+யல பர�ம�க இத �ல� உறத� 
கசயயபபட�+லல� எனபத த�ன உணலம.
 
8. உணலமய+ல உறத� கசயயபபட�+லல�ய�? ஆன�ல மதத�ய அ�ச�ன �லலநர கழ 
ப�தக�பலப உறத� கசயதரத?
                ப�தக�பப அற��+யல பர�ம�க உறத� கசயயபபட�+லல� எனபத த�ன 
ஆ8+தத�ம�ன உணலம.  மதத�ய அ�ச�ன �லலநர கழ தமககக கக�டககபபடட கடஙகளம 
அண உல� ந�ர��கதத�ன அற�கலகய+னபட, அத  ப�தக�பப�னத எனற மடல� 
எடததரதகய�ழ�ய, எநத�+த ஆயவம ரமறகக�ளள�+லல� எனபத த�ன உணலம.  அ�ரகள 
மதத�ய அ�சககம, கடஙகளம அண உல� ந�ர��கதத�றகம ஒரபககச ச�ரப�கர� நடநத 
கக�ணட�ரகள.
 
9. அபபடய�ன�ல எநத மலறகள@ல அண உல�ய+ன ப�தக�பப உறத� கசயயபபட 
ர�ணடம?
                மத��ல அண உல� அலமநதளள இடம ப�+ய+யல ரத�ய�க ப�தக�பப�னத� 
எனபத உறத� கசயயபபடடரகக ர�ணடம.                
                இ�ணட��த�க இநத அண உல�த கத�ழ�லநடபம க�றற�க�ம�னத� எனபலத மன 
அனப�ஙகள ம�ம உறத� கசயயபபடடரகக ர�ணடம.
                மனற��த�க இல� எல���றலறயம த�ணட ஒர ர�லள �+பதத ஏறபடட�ல 
அலத எத�ரகக�ளளம �ழ�மலறகள உறத� கசயயபபடடரகக ர�ணடம.
 
10. இநத மனறரம கடஙகளம அண உல�ய+ல ப+னபறறபபட�+லல� எனக�ற9ரகள�?
                ஆம�ம.  ந�சசயம�க.    
                மத��ல அடபபலடய�கச கசயய ர�ணடய ப�+ய+யல ஆயவகரள அண உல� 
ந�ர��கதத�ல கசயயபபட�+லல�.  அபபடச கசயத�ரநத�ல இநத இடம அண உல�கக ஒர 



சத� 9தம கட ஏறற இடமல� எனற உணலம அ�ரகளகக கதரநத�ரககம.  ம�ற�க 
எரமல�ப ப�லறகள மNத இநத அண உல�லய அலமதத�+டட இபரப�த ப�தக�பலப 
எபபட உறத� கசயய மடயம!
 
11. எனன இத? இவ�ளவ கபரய கறறசச�டலட ச�த��8ம�கக கறக�ற9ரகள!
                ஆம�ம.  அத�ரசச�யலடய ர�ணட�ம.  கப�த��க அண உல� அலமநத�ரககம தல� 
ககடடய�ன ப�லறகள�ல உர��னத�க இரகக ர�ணடம.  ஆன�ல கடஙகளதத�ல தல� 
அபபட இலல�.  அஙக இரபபல� ஒழஙகறற எரமல�ப ப+தககபப�லறகள. 
 
12. எரமல�ப ப�லறகள�?
                ஆம�ம! கடஙகளம அண உல�கக அடததளம ரத�ணடம ரப�தத�ன அநத 
உணலம அ�ரகளககத கதரநதத.  எனர� க�ஙக�ரடலடக கக�டட அதன ரமல 
அடததளதலத அலமததனர.
                ரமலம ப ம�ய+ன ரமர��ட க�டடததடட 40 க�ர�� மNடடர தடமன�க உளள 
இடஙகள@லத�ன அண உல� அலமககபபட ர�ணடம.  ஆன�ல கடஙகளம அரக�லளள 
பகத�கள@ல க�றம 110 மNடடரகள த�ன ப�+ரய�ட தடமன உளளத என ஆயவகள 
கதர�+கக�னறன. 
 
13. இதன�ல எனன �+லளவகள ஏறபடம?
                ப ம�ய+ன அடய+லளள ம�கச சட�ன ம�கம� எனற ப�லறக கழமப பம�ய+ன ரமர��ட 
கம��த�க உளள இடஙகள@ல க�டபலப ஏறபடதத� எரமல�ய�க க�ள@கக�ளமபம.  அத 
ரமறப�பலபயம, அதன மNதளள கடடம�னஙகலளயம கற�பப�க அண உல�லயயம 
ந�சசயம ப�த�கக ��யபபளளத.
14. இத த�+� ர�கறனன கலறப�டகள உளளன? 
                இ�ணட��த�க இயறலகப ரபரடரகள�ன சன�ம�, பகமபம ரப�னறல� உர��கம 
��யபப கற�தத ஆயவம நடததபபட�+லல�.  அபபட நடதத�ய+ரநத�ல கடஙகளதத���ரநத 
க�றம 90 க�.ம�. கத�ல��+ல மனன�ர �லளகட��+ல கடல தல�ய+ல எரமல� மக��ய 
(volcanic vent) இரபபலத மனனர� கணடப+டதத�ரகக��ம. 
                ரமலம மனன�ர �லளகட��+ன கடல தல�ய+ல �ணடல க�+யலகள இ�ணட 
கபரய அள�+ல உளளன.  இ�றற�ன கபயர க�ழககக கமர மறறம கக�ழமப �ணடல 
க�+யலகள.  இரத�ட இநத���8+ ந��பப+ளவ எனனம ந9ளம�ன ந��பப+ளவம கடலககடய+ல 
க�8பபடக�றத.  இதன ம�ம கடலககடய+ல பகமபமம, அதன�ல கபரம சன�ம� 
அல�களம உர��கம ��யபப உளளத எனபலத ஆ��யசச�ய�ள�கள 
ந�ற�+ய+ரகக�ற�ரகள.
                இதரப�க அவ�பரப�த கடல அரபப, கடல உள��ஙகல ஆக�ய ந�கழவகளம 
கனன@ய�கமரக கடர���தத�ல நடநதளளத.  இல�யம அண உல�லயப ப�த�ககம ம�க 
மதனலமய�ன க��8+கள�கம.
 
15. ஆன�ல மனன�ல கடய�சத தல��ர , அண �+ஞஞ�ன@ய�ன அபதலக��ம பகமபம,  
சன�ம� ஆக�யல� �ர�தறக�ன ச�தத�யஙகள இலல� எனறம, அண உல� ம�கவம 
ப�தக�பப�னத எனறம கச�ல��ய+ரகக�ற�ர�?
                ஒர ச�ற த�ரததம.  த�ர. அபதலக��ம அண �+ஞஞ�ன@ அல�.  அ�ர 
��னரத�கக�ன (auronautical) �+ஞஞ�ன@.  அ�ரகக ந���+யல (geology), கட��யல (marine) 
கத�டரப�ன ஆ��யசச�கரள�ட கத�டரப க�லடய�த.  ரமலம அ�ர அணகணடத 
கத�ழ�றநடபதத�றக ஆத���ன கரததலடய��.  பகமபம �ரம எனரற�, சன�ம� �ரம 
எனரற� இத�ல� எநத �+ஞஞ�ன@கள மனனற��+பபத தநத�ரகக�ற�ரகள.  �நத ப+னனர 
 த�ன �நதத எனபலத ஒபபககக�ணடரகக�ற�ரகள.  இயறலகப ரபரடரகலள மனகடட 
அற�நத கச�ல�த�ல நம அற��+யல தலற கபரம ரத�ல�+லயரய கணடளளத.
 
16. அபபடய�ன�ல அபதலக��ம சமக அககலறயடன கசயலபட�+லல� எனக�ற9ரகள�?
                ந�சசயம�க.  அணகணட க�டதத அலதப ப�ரதத ப��சபபடம ஒர மன@தர, 
எவ�ளவ கபரய அற���ள@ய�க, �+ஞஞ�ன@ய�க இரநத�லம அ�ர மககள �+ர��த�ரய.
                இநத�ய� நல��ச�க இரபபலத�+ட அலத �ல��ச�க ஆகக�தறக�க கனவ 
கணட�ர அபதலக��ம.  அண உல�லயத த�றபபதறக�க உடனடய�க ஓரட�ட �நத 
ப�ரல�ய+டட, அத ப�தக�பப�னத எனற கரததச கச�னன அ�ர, கச�நத ஊ��ன 



இ��ரமச��ம மNன�ரகள க�கலக கர�+லயப ரப�� ச�ஙகளப பலடய+ன��ல சடடக 
கக�ல�பபட�லதக கணடதத ஒர ��ரதலதய��த கச�ல��ய+ரகக�ற���?
                ச�ஙகள அ�ச�ன கல� ந�கழவகக நடலக அச�ன, ப�டகர மரன� மத��ன�ரகள 
கசனறதறரக உ�ககஙகம ��ழம தம�ழ உ8ர��ளரகள கணடததனர.  இ�ஙலக அ�லச 
கப�ரள�த�� ரத�ய�கவம, அ�ச�யல ரத�ய�கவம பறகக8+யஙகள எனற தம�ழக மதல�ர 
த9ரம�னரம ந�லறர�றற�யளள�ர.  ஆன�ல கக�ழமப+ல நலடகபறற ச�ஙகள அ�ச �+ழ��+ல 
அபதலக��ம பஙரகறற ச�றபப+ததளள�ர.  நடலக அச�ன கசயத�ல த�ற.  அபதலக��ம 
கசயத�ல சரய�?
                இ�ஙலகய+ல ஒனறல� �டசததககம ரமறபடட தம�ழரகள கக�ல�பபடட ரப�த 
மறநதம ஒர ��ரதலத கணடகக�த அபதலக��ம, கக�ழமப அ�ச �+ழ��+ல பஙரகறறச 
ச�றபப+ததத எனன ந�ய�யம?  இதத�ன அ��த இன உ8ரவ, மன@த ரநயம.  அ�ர உணலம 
ரபச��ர எனற இன@ரமலம எபபட நமப�த?
 
17. சர! ப�+ய+யல ரத�ய�க கடஙகளம இடம த�ற�ன ரதரவ எனக�ற9ரகள.  ஆன�லம இநத 
இடம ரதரவ கசயயபபடடதன ப+னன8+ எனன?
                மத��ல இநத அண உல� ஆநத����+ல ந�க�ரசனச�கரல த�ன அலம�த�க 
இரநதத.  ஆநத�� அ�ச ஒபபககக�ளள�+லல�.  ப+னனர  கரந�டக��+ல லககக� எனற 
இடதலத மடவ கசயதனர .  இதறக கரந�டக அ�சம ஒபபககக�ளள�+லல�.  ப+ன 
ரக�ள��+ல பதக�னககடட எனற இடம ரதரவ கசயயபபடடத.  அஙக மககள@ன கடலமய�ன 
எத�ரபப க��8ம�க கலடச�ய+ல தம�ழந�டடககத தளள@�+டபபடடத.
 
18. ஆக ஆநத���, கரந�டக�, ரக�ள� ஆக�ய ம�ந��ஙகள ஒபபககக�ளள மறதத ஒர த�டடதலத 
தம�ழந�டட மககள@ன தல�ய+ல கடடய+ரகக�ற�ரகள எனக�ற9ரகள�?
                ஆம�ம.  தம�ழரகளத�ரன எநத ப�த�பப �நத�லம கப�றலமய�க இரககம 
இள@தத��யரகள.
                ஆன�ல கடஙகளதத���ரநத க�லடககம ம�னச��தத�ல சமபஙக ஆநத���, கரந�டக�, 
ரக�ள ம�ந��ஙகளககக கக�டககபபடம.  தம�ழகதத�றக ப���லற, க��+ரலய, 
மலல�கபரய�ற ந9ல�க கக�டகக மறககம அநத ம�ந��ஙகளககம இஙக�ரநத ம�னச��ம 
கக�டபபத�க ஒபபக கக�ணடரகக�ற�ரகள.
                இலத�+டப கபரய கக�டலம.  இ�ஙலகய+ன கக�ழமப நக�தத�றக ம�னச��ம 
கக�டபபதறக�க கடலககடய+ல ம�ன ரகப+ளகள ரப�டபபடட தய���க உளளன.  ச�ஙகள 
சரக�த�ரகளகக எததலன கமக���ட கக�டககப ரப�க�ற�ரகள எனபத கதரய�+லல�.
 
19. சர!  இநத அண உல�த கத�ழ�லநடபதத�ல ஏத��த கலறப�டகள உளளன��?
                ந�லறய உளளன.  இநத �+.�+.இ.ஆர. 1000 எனற இ�ச�ய��+ன கத�ழ�லநடபம ந�லறய 
கலறப�டகலளக கக�ணடத.  இலத ந�ம கச�ல��+லல�.  சபப�ன@ல பகச�ம� அண உல� 
க�டததறகப ப+ன இ�ச�ய அத�பர தம ந�டட �+ஞஞ�ன@கள@டம இ�ச�ய அண உல�கள பறற� 
ஒர ஆயவ நடதத ஆல8ய+டட�ர.  அதனபட ஆயவ கசயத இ�ச�ய �+ஞஞ�ன@கள இநத 
�+.�+.இ.ஆர 1000 அண உல�த கத�ழ�றநடபம கற�தத 31 கலறப�டகலள 
படடய��டடளளனர.
                கற�பப�க இநத கடஙகளம அண உல�லயப கப�றததமடடல கள@ர�+ககம 
கத�ழ�றநடபம ம�கவம ப�� 9னம�க உளளத.  கடல ந9ல� உபபகறற� நனன 9��கக� கள@ர�+ககப 
பயனபடததக�ற�ரகள.  அவ��ற  உபபகறறம இயநத��ஙகள இசர�ல ந�டட��ரநத ட�டட� 
ந�ற�னதத�ன ம�ம தர�+ககபபடடல�.  இலதத த�+� ர�ற எநத ந9��த��மம இலல�.
                1989ம ஆணட இநத�ய அணசகத� கடடபப�டட அலமபப எநதக க��8ஙகலளக 
கக�ணடம அண உல�கலளக கள@ர�+கக ஒர� ஒர ந9��த��தலத மடடம 
நமப+ய+ரககககட�கதனற ���யறதத�ய ரப�தம, கடஙகளம அணஉல�  ந�ர��கம 
ம�றற ஏறப�டகலளச கசயய�+லல�.
                ஒர ர�லள உபபகறறம கத�ழ�றநடபதத�ல ஏத��த ரக�ள�ற ஏறபடட�ல இசர�ல 
ந�டட��ரநத த�ன கத�ழ�லநடப ந�ப8ரகள ��ர�ணடம.  அணஉல� �ள�கதத�ல 
ரசம�தத ல�ககபபடடரககம ந9ர க�றம இ�ணடல� ந�டகள மடடரம த�ககபப+டககம.  
இநத ந9ரன அளவ 6 ரக�ட ��டட��க இரககர�ணடம என இநத�ய அணசகத� கடடபப�டட 
அலமபப அற�வறதத�ய ரப�தம கட அஙக க�றம 1.2 ரக�ட ��டடர ந9ர மடடரம ரசம�தத 
ல�ககபபடடளளத.  இத அண உல� ந�ர��கதத�ன அச��தலதலயக க�டடக�றத.
                சன�ம� ரப�னற இயறலகப ரபரடர �ரம க��ஙகள@ல கட உல�ய+ன ப�தக�பபகக 



எநத அசசறததலம இலல� எனற அபதலக��ம ரப�னற�ரகள த�ரமபதத�ரமபச 
கச�னன�லம கட ஒர உணலமலய அ�ரகள த�ஙகரள ஒபபக கக�ணடளளனர.  ரபரடர 
க��ஙகள@ல சம�ள@ககத ரதல�ய�ன கXனர�டடர மத��ன உபக�8ஙகள 
கடலமடடதத���ரநத க�றம 13 மNடடர உய�தத�லத�ன ந�ரம�8+ககபபடடளளன.  எனர� 
சன�ம� அல�கள 13 மNடடரககரமல உய�ம�க �நத�ல எனன கசய�த எனற ரகள�+கக 
அ�ரகள@டதத�ல பத�ல இலல�.
                அதரப�னற 5.2 ரகடர �ல�ய+லம �ரம பகமபதத�ல ப�த�பப இலல� எனற 
கச�லக�னறனர.  சமNபதத�ல கX��தத�ல �நத பகமபதத�ன அளவ 8 ரகடர.  அபபட 
கடஙகளதத�ல ஏறபடட�ல எனன �+லளவ எனபலதயம கற மறகக�னறனர.
 
20. கடஙகளம அண உல� பறற� இவ�ளவ கலறப�டகள கச�லக�ற9ரகள.  இ�றலற 
அ�ச�ஙகதத�டரம�, ந9த�மனறதத�டரம� கதர�+தத�ல அ�ரகரள இதத�டடதலத 
ந�றதத��+டம�டட�ரகள�?
                அதத�ன ர�தலனய�ன கசயத�.  இநதக கலறப�டகலள இநத�ய அணசகத�த தலற 
கணட கக�ளளர��, இத கற�ததப ரபசர�� தய���க இலல�.  இதறக�க மறகக மடய�த 
அற��+யல ஆத��ஙகரள�ட 2002 ரம 20ல உசசந9த�மனறதலத ந�டய ரப�த, ��ததலத மறகக 
மடய�த தல�லம ந9த�பத�  ப+.என. க�ரப�ல, மதத�ய அ�ச�ன கக�ளலக மடவகள@ல த�ம 
தல�ய+ட மடய�கதனறம, மககள ச�ரப+ன �ழககத கத�டரநத க�நத�க���மப பலகல�க 
கழகதத�ன மனன�ள தல8 ர�நதர ட�கடர ம�ரககணடனககம, ந�கரரக��+ல �+ஞஞ�ன@ 
ட�கடர ��ல ரம�கனககம அப��தமம �+த�தத�ர.  இதத�ன அ�ச�ன, ந9த�மனறஙகள@ன 
ந�ல�பப�ட. 
 
21. �+பததககள ஏறபடம எனபதறக�க �+ம�னம, இ�ய+ல பய8ஙகலளத த�+ரகக மடய�த.  
ஒரர�லள �+பதத ஏறபடட�லம கட ஒர ந�டடன �ளரசச�கக�க ச��ர த�ய�கம கசய�த 
த�+ரகக மடய�த எனக�ற�ரகரள?
                �+ம�ன �+பததககலளரய�, இ�ய+ல �+பததககலளரய�, அண உல� �+பததடன 
ஒபப+டக கட�த.  �+ம�னம, இ�ய+ல �+பததககள@ல ஏறபடம உய+ரழபபகள க�றம 
நறறகக8கக�லத�ன இரககம.  �+பதத�ன ப�த�பபகள கத�ட��த.  ஆன�ல அண உல� 
�+பதத�ல உய+ரழபப �டசகக8கக�ல ஏறபடம.  ப� �டசம ரபர கத�ரயககதத�ல 
ரந�ய��யபபட ரநரடம.   ரமலம அநதக கத�ரயககப ப�த�பபகள ப� தல�மலறகளககத 
கத�டரம.  கண8+ழநத, உறபபகலள இழநத கழநலதகள ப+றகக ரநரடம.  கம�தததத�ல 
அண �+பதத எனபத கறபலன கசயய மடய�த அளவகக ரபரழபலப ஏறபடததம.
                �+பதத ஏறபடட�ல கடஙகளதத���ரநத கலறநத படசம 140க�.மNடடரகக 
கடலமய�ன ப�த�பபகள ஏறபடம.  �+பதத�றகபப+ன 77க�.மN. �ல� 20 ஆணடகளககம, 115க�.மN. 
�ல� 5 ஆணடகளககம, 140க�.மN. �ல� ஓ��ணட க��தத�றகம அஙக �ச�தத மககள தஙகள 
ஊரககத த�ரமப+ப ரப�க மடய�த.  கம�தததத�ல கதனதம�ழகம மககள கடய+ரகக 
இய��த நஞசகக�ட�க��+டம.
                கடஙகளம மககள ரப���ட�த தஙகள கச�நத ந�னகக�க மடடம�லல�.  நமககம, 
நம ப+ளலளகளககம ரசரததத�ன. 
 
22. ஆன�ல உ�ககஙகம அண உல�கள ப�தக�பப�கதத�ரன இயஙக� �ரக�னறன.  
�+பததகள ஏதம கபரய அள�+ல நடகக�+லல�ரய?
                ய�ர கச�னனத?  இ�ச�ய��+ல 1986ம ஆணடல கசரரந�ப+ல எனற இடதத�ல ஒர அண 
உல� �+பதத ஏறபடடத.  இவ�ளவககம அபரப�த அநத அணஉல� இயஙக�க 
கக�ணடரகக�+லல�.  மடபபடடரநதத.  ஆன�ல அநத �+பதத�ன க��8ம�க 2004 �ல� 
க�டடததடட 9,85,000 ரப� பறறரந�ய கணட உய+ரழநதத�க இ�ச�ய அ�ரச உறத� கசயதளளத.
                ரமலம கசரரந�ப+ல உல�ய+��ரநத 2700 க�ர��மNடடர கத�ல��+லளள 
இஙக���நத�ல அநத அணககத�ர� 9சச உ8�பபடட 2,26,500 க�லநலடகலள உடனடய�கக 
கக�னற பலதகக இஙக���நத அ�ச உதத��+டடத.  மNனகள, ம�ரகஙகள, ம�ஙகள தண89ர 
என ஒர கந�டபகப�ழத�ல அலனததம நஞச�க ம�ற�ப ரப�ய+ன.
                கச�ரன�ப+��ல நடநதலத ஒர கற�பப+டட ந�டடல நடநத ரப�ழ���கக கக�ளள 
மடய�த.  இத கம�தத உ�கதலதரய ப�த�தத ஒர �+சயம எனபலத இ�ச�ய அத�பர 
ரக�ரபபரசவ ரநரலமய�க ஒததககக�ணட�ர.
                ஆன�ல இநத �+பதத நடநத மற ஆணடத�ன அத��த 1987லத�ன இநத�ய��+ல 
அணஉல�கள அலமகக இ�ச�ய�வடன ஒபபநதம ரமறகக�ளளபபடடத.



                இதறக மன 1979ல அகமரகக��+ல மனறலமல த9வ எனனம�டதத�ல அணஉல� 
ஒனற க�டததச ச�தற�யத.  இநத �+பதத�லம க8+சம�ன எண8+கலகய+ல மககள 
உய+ரழநதரத�ட அநதபபகத� மNணடம பயனபடததமடய�த அள�+றக நஞச�க ம�ற�யத. 
                சமNபதத�ல சபப�ன@ல பகச�ம��+ல நடநத அணஉல� �+பதத�ல ஏறபடட ரசதஙகலள 
கத�ல�கக�டச�ய+ல ந�ம ரந�டய�கர� ப�ரதரத�ம.  இவ�ளவககம அத அகமரகக��+ன 
கXன�ல எக�கடரககல ந�ற�னதத�ன ரந�ட ரமறப�ரல�ய+ல இரநதத.  இநத பகச�ம� 
அணஉல�லய மட�தறக க�டடததடட 75ஆய+�ம ரக�ட கச���கம எனறம 45 ஆணடகள 
�ல� ஆகம எனறம மத�பப+டபபடடளளத.
 
23. ஒனற��ணட �+பததககள நடகக�னறன எனபதறக�க அணஉல�கரள ர�ணட�ம எனற 
கச�ல�மடயம�?  மறற ந�டகள@ல அண உல�கள இயஙகதத�ரன கசயக�னறன?  
                மனறலமல த9வ அண உல� �+பததககப ப+னனர  அகமரகக�வம, 1986ல 
கசரரந�ப+ல �+பததககபப+ன இ�ச�ய�வம இத ந�ள �ல� தன ந�டடல ஒர அணஉல� கட 
பத�த�கத த�றகக�+லல�.
                எல�� ந�டகளககம யர�ன@யம �+றபத�ல மத��டதத�ல உளள ஆஸத�ர���ய��+ல 
ஒர அணஉல� கட கடடபபட�+லல�.  
                சபப�ன@ல பகச�ம� �+பதத�றகப ப+ன 28 அணஉல�கள உடனடய�க மடபபடட 
�+டடன.  கடடபபடடககக�ணடரநத 10 அண உல�கள@ன ர�ல�கள ந�றததபபடட 
�+டடன.
                கசரமன@ 2022ம ஆணடககள அலனதத அண உல�கலளயம மட�+ட உளளத�க 
அற�ததளளத.  ஆஸத�ரய�, அயர��நத, க�ர�ககம ரப�னற ந�டகள அண உல�ய+ன 
ஆபதலத உ8ரநத அலத மடம மட�+ல உளளன.
 
24. மறற ந�டகலள �+டஙகள.  இநத�ய��+ல உளள அண உல�கள நனற�கதத�ரன உளளன.  
கற�பப�க கலப�ககம அணஉல� நனக கசயலபடடக கக�ணடத�ரன இரகக�றத?
                கலப�ககம அணஉல� ஒனறம ப+�ம�தம�க கசயலபடடக கக�ணடரகக�+லல�.  
அதன த�றன க�றம 170 கமக���டத�ன.  1987 ரம 4ம ரதத� அதன உல�ததணட ச�லதநத 2 
ஆணடக��ம மடபபடடகக�டநதத.  300 ம�ல��யன ட��ர  கச�வ கசயத அத 
ச:�லமககபபடடத.  2002ம ஆணட அகரட�ப� 22ல ரச�டயம கத�ர� 9சச ஏறபடட அலதச 
சரகசயய 30 ம�ல��யன ட��ர  கச�வ கசயயபபடடத.  1999 ம�ரச 26ல 40 டன எலடயளள 
கன ந9ர கக�டட அலதச சததம கசயத கத�ழ���ள@ உய+ரழநத�ர.  2000 சன�ர 24 அனற கபரம 
கத�ரயககக கச�வ ஏறபடட அலத இநத�ய �+ஞஞ�ன@கள�ல சரகசயய இய��மல 
க�ள@ந�டட��ரநத ந�ப8ரகள ���லழககபபடடனர.
                கலப�ககம அண உல�ககம ஆபததககள எநத ரந�மம ����ம.  அதன 
கதனக�ழகரக 104க�.மNல 03051 எனற எண கக�ணட எரமல� ஒனற கடலககடய+ல 
கமற�ககக�ணடரகக�றத.  அத க�டககமரப�த கபரம சன�ம� ஏறபடம ��யபப உளளத.
                இல� ஒரபறம இரகக கலப�ககம உல�ய+ன கழ�வ ந9ர கட��ல கக�டடபபட�த�ல 
கடல க�பபம 80டக�ர �ல� அத�கரதத மNன �ளம கலறநதத.  மNன�ரகள இடம 
கபயரநதனர.  அஙக �ச�ககம மககள ரந�ய�ல எநத அள�+றகப ப�த�ககபபடடளளனர 
எனபலத அபபகத� மரதத�ரகள ஆத��ஙகளடன �+ளககக�ற�ரகள.
                அரத ரப�ல த���பபர அண உல� கடடபபடம ரப�த அஙக இரநத மNனப+ட 
படககள@ன எண8+கலக 700.  இபரப�ரத� க�றம 20 மடடரம.  அபபகத�ய+ல ப+டபடம 
மNனகள@ல கத�ரயககம இரபபலத மமலப உயரந9த�மனறரம உறத� கசயதளளத.  1989 
கசபடமபர 10-ல அஙக ந�ர8ய+ககபபடட அளல��+ட 700 மடஙக கத�ர� 9சச ஏறபடடத.  அலத 
சரகசயய ஆன கச�வ 78 ம�ல��யன ட��ர .  

1995 ப+ப��ர 3ம ரதத� ��Xஸத�ன ரக�டட� அண உல�ய+ல ஹ9��யம கன ந9ர கச�வ 
ஏறபடட இ�ணட ஆணடகள உல� மடபபடடத.  சர கசயய ஆன கச�வ 280 ம�ல��யன 
ட��ர .  எனர� அண உல�கள�ல ப�த�பபகள இலல� எனபத அபபடடம�ன கப�ய.

 
25. ஒரர�லள �+பததககள நடநத�ல நம அ�சகள நமலமக க�பப�றற�த எனற 
கறக�ற9ரகள�?
                ந�சசயம�க, இநத அ�சகள ரப�ன 2004 சன�ம�ய+ன ரப�த எபபட நமலமப ப�தக�ததன 
எனபலதக கண மனன�ல ப�ரதரத�ம.  சன�ம� இநரத�ரனச�ய�ல�த த�கக� 5 ம8+ ரந�ம 
கழ�தரத இநத�யக கடல�த கத�டடத.  இலத மககளகக எசசரகலக கசயய�மல �+டடரத�ட 
ப�த�ககபபடட மககலள க�பப�றற க�ள@ந�டட ந�ற�னஙகலள நமப+ இரநததத�ன 



இநத�ய��+ன ந�ல�.  இநத�ய��+ன ரபரடர ரம��ணலம உ�கற�நத கசயத�.
                இநத�ய அ�ச�ன மககள மNத�ன அககலறகக ஒர எடததகக�டட ரப�ப�ல சமப�ம.  
ரப�ப���ல கடநத 1984ம ஆணட டசமபர 2,3 ஆக�ய ரதத�கள@ல யன@யன க�ரலபட (எக�க�ட) 
ந�ற�னதத���ரநத மNலதல ஐரச� சயலனட எனற �+ச��ய கச�வ ஏறபடடத.  இலத 
ச��ச�தத 5000கக ரமறபடட மககள உடனடய�க இறநத ரப�ன�ரகள.  ப�த�ககபபடட�ரகள@ல 
கம�ததம 20,000 ரபர இறநத ரப�ன�ரகள.
                க�ஙக��ச தல�லமய+��ன அ�ச உடரன எனன கசயதத கதரயம�,  அநத அகமரகக 
ந�ற�னதத�ன தல��ர  அணடரசலன தன@ �+ம�னதத�ல ஏறற� கடல�� �ழ�ய�க 
அகமரகக��+றக ப�தக�பப�க அனபப+ ல�ததனர.  26 �ரடஙகள நடதத�ய �ழகக�ல 
அணடரசன ஆX��கர� இலல�.  இததலன ஆணடகள கழ�தத ப+னனரம கறற��ள@கள 
ய�ரம தணடககபபட�+லல�.  ப�த�ககபபடட மககளகக இழபபTட மழலமய�க 
�ழஙகபபட�+லல�.  இதத�ன இநத�ய அ�ச மககலளக க�ககம �டச8ம.  
                இனனம தம�ழரகள ப+�சச�லன எனற �நத�+டட�ல இநத�ய��+றக 
கக�ணட�டடம�க��+டம.  ரக�ள மNன�ரகள சடபபடடத�ல இதத��� கபபல ரகபடலன லகத 
கசயப�ரகள, கபபல� ச�லறப+டபப�ரகள இ��ரமச��ம மNன�ரகள சடபபடம கப�ழத 
எபபட நடநதகக�ளக�ற�ரகள எனபத நமககத கதரநததத�ரன.
 
26. இபரப�த சமNபதத�ல �+பதத நடடஈட சடடகமல��ம ந�லறர�றற�ன�ரகரள!  அத�ல கட 
ந�ய�யம க�லடகக�த�?
                அநத சடடரம அ�ரகள�கப ரப�டட சடடம�லல�.  க�ள@ந�டட ந�ற�னஙகள@ன 
அழததம க��8ம�க அ�ரகலளக க�பப�றற�தறக�க அ�ச ந�லறர�றற�ய சடடம.  இதன 
ம�ம இழபபTடடத கத�லகய+ன உசச��மப 2500 ரக�டய�க ந�ர8ய+ககபபடடளளத.  
எவ�ளவ கபரய �+பதத நடநத�லம அத�கபடசம�க 2500 ரக�டலயக கக�டதத�+டட அநத 
க�ள@ந�டட ந�ற�னஙகள ஒதகக�க கக�ளளம. மNத�லய ந�மத�ன சமகக ர�ணடம.
                கடஙகளம அணஉல� �+சயதத�ர�� இனனம கக�டலம.  �+பதத நடநத�ல அநத 
இ�ச�ய ந�ற�னம எநதப கப�றபபம ஏறக�த.  எல��ம இநத�ய அ�சத�ன ஏறகர�ணடம 
எனற ஒபபநதம உளளத.  
                அத சர! �+பதரத நடகக�த எனற�ல நடட ஈட சடடம எதறக எனபதத�ன 
�+ளஙக�+லல�.  
 
 
27. இபபடகயல��ம பயநத�ல ����ற பலடகக மடயம�?  ந�ட மனரனற�த எபபட?
                அஞச�த அஞச�லம ரபதலம. கணடபப�க கபர �+பததககள நடககம, ரப�ழ�வகள 
ஏறபடம எனற கதரநத ப+னனரம அலதத கத�டர�த மடட�ளதனம.
                ந�டட மனரனறறதத�றக ம�னச��ம அ�ச�யம.  இத�ல ம�றறக கரததகக 
இடம�லல�.  ஆன�ல ம�னச��ம தய�ரகக ப� நல� �ழ�கள உளள ரப�த அண உல� 
ம�ம�கதத�ன ம�னச��ம தய�ரபரப�ம எனற ப+ட��தம ப+டபபதறக  ந�டட மனரனறறம 
க��8ம அல�.
 
28. அபபடய�ன�ல அத�கரதத �ரம ம�னச��த ரதல�லயச சம�ள@கக எனனத�ன �ழ� எனற 
ரகடக�ற�ரகரள?
                அனன@யச சநலதகக�க உறபதத� கசயயம பனன�டட ந�ற�னஙகள, அ�ரகளகக�ன 
தலடயறற ம��வ �+ல� ம�னச��ம, உ�க மயம ரத�றற�+ககம நகரகப�ரள க��சச��ம, 
ரகள@கலக �+டத�கள, மழககக கள@ரடடபபடட ம�லகள, நகரய ர�டகலககள எனற 
கபரமப�னலம மககள�க�ய நமலமச ச�ணடம, பறநதளளம ஒர ப�லதலய �ளரசச� எனற 
கச�ல��க கக�ணடரபப�ரகள, அதறக ம�ன �+ன@ரய�கம கசய�தறக மடடம 
ஆர��சலனலய நமம�டரம ரகடபத அரய�கக�யததனம.  க�றற�ல�, சரய ஒள@ என 
ம�றற�ழ�கள கற�தத ந�ம அ�ரகளகக �+ளகக�க கக�ணடரபபத இள@சச��யததனம.
 
29. ப+ற �ழ�கள@ல ம�னச��ம தய�ரதத�ல அத�க கச���கம.  அணம�னச��மத�ன 
ம����னத.  சததம�னத எனற கச�லக�ற�ரகரள?
                ம�னச��ம தய�ரபப+ல அதறக�ன கம�தத கச�வகலளயம க8கக�டர�ணடம.  
அணஉல� கடட�தறக�ன கச�வ, அலத இயகக�தறக�ன கச�வ, ப+றக அலத 
மட�தறக�ன கச�வ என எல���றலறயம க8கக�ல கக�ளள ர�ணடம.  இநத 
உல�கக�க அ�ச �ழககம 200 �+ழகக�ட ம�ன@யதலதயம க8கக�டரட�ம�ன�ல அண 



ம�னச��தத�ன �+ல� ம�கவம அத�கம.
                ரமலம இநத அண உல�கள மறற த�டடஙகலளப ரப�ல க��ஙக��ம�க ப�னத�க 
கடயல� அல�.  இ�றற�ன ஆயள க�றம 30 ஆணடகள மடடரம.  ப+ன இநத உல�கலள 
மட�தறக ப� ஆய+�ம ரக�ட கச���கம.
                அண ம�னச��ம சததம�னத எனற கச�ல�த ரக��ககரயத.  கடலந9ல� ஒர 
ந�லளகக 32�டசம ��டடர உற�ஞச� அலத உபப அகறற� உல�லயக கள@ர�+ககப 
பயனபடததக�ற�ரகள.   அநத உபபக கழ�வகலள மNணடம கட��லத�ன கக�டட��ரகள.  
கள@ர�+தத ந9ர க�நந9��க த�ரபப+ கட��லத�ன கக�டடபபடக�றத.  கட��ல கக�டடபபடம 
க�நந9��ல அபபகத� மNன�ளம ப�த�ககபபடம.  சம�ர 4 டக�ர க�பபம உய�நத�ர� ந9ரல 
ஆகச�Xன அளவ கலறநத மNனகள இறகக ரநரடம.  அண உல�ய+ன கத�ரயககச 
கசயலப�டகள�ல சறறபபறமம ச:ரககடம.  மககள ரந�யகக உளள���ரகள.   இல� 
எல���றலறயம �+ட ம�க ஆபதத�னத அணககழ�வகள.  அணககழ�வகலள எனன 
கசயயபரப�க�ரற�ம எனபலத அணஉல� ந�ர��கம இத�ல� க�ள@பபலடய�க 
அற��+கக�+லல�.
 
30. அணஉல�ய+ன �+ஞஞ�ன@ ச�ரகம�ர ப�னரX� ரபசலகய+ல அணககழ�வ ச�ற�ய அள�+ல 
த�ன இரககம.  அலத மறசழறச� கசயத ஆபதத�ல��தத�க ம�றற� எஙகள � 9டட 
��ர�றபலறய+ல ல�ததககக�ளர��ம எனற கற�ன�ர�?
                இதத�ன அரய�கக�யததனதத�ன உசசககடடம.  அ�ர கச�னன ச�ற�ய அளவ எனபத 
எவ�ளவ கதரயம�?  சம�ர 30 மதல 50 டனகள. 30 ஆணடகள@ல 1500 டனகள �ல� இநத 
அணககழ�வகள உர��கம.  உ�ககஙகம உளள �+ஞஞ�ன@கள இநத அணககழ�வகலள 
எனன கசய�த எனற கதரய�மல த�லகததக கக�ணடரகக�ற�ரகள.  இ�கச�யம�க ர�றற 
ந�டட கடலககளளம, மல�களககளளம பலததத �ரக�ற�ரகள.
                அணககழ�வகலள ஆபதத�ல��தத�க ம�றற�தறக எநத கத�ழ�லநடபமம இத�ல� 
கணடப+டககபபட�+லல�.  அ�றலற கபடடகஙகள@ல இடட பம�ககள பலதபபதத�ன 
இத�ல� நலடமலறய�க உளளத.
                கடஙகளம அணஉல�ய+ன கழ�வகள மத��ல இ�ச�ய��+றக எடததச 
கசல�பபடம எனற கற�ன�ரகள.  ப+ன கலப�ககம எடததச கசலர��ம எனற கற�ன�ரகள.  
இபரப�த கடஙகளதத�ர�ரய பலதபரப�ம எனக�ற�ரகள.  ம�கபகபரய கத�ரயககதலத 
உர��ககம அணககழ�வகலள நம ந��தத�ல பலததத நஞச�கக�லத ந�ம எபபட 
அனமத�பபத.  ப�னரX� கச�னனத ம�த�ர பளடரட�ன@யதலத ஒர உரணலட உரடட அ�ர 
� 9டடல ��ர�றபலறய+ல ல�ககடடம.  ப+றக ந�ரம அணஉல�கலள ��ர�றரப�ம.  
 
31. அபபடய�ன�ல 13,500 ரக�ட கச��+ல கடடபபடட அண உல�லய மட�தத�ன த9ர��?  
இததலன ரக�ட ரப�யகலள � 98�கக�த�?
                அண உல�லய அனலம�ன உல�ய�க ம�றற��ம.  அண�+றகப பத���க இயறலக 
எர��யல� பயனபடதத� ம�னச��ம தய�ரகக��ம.  அவ��ற ம�றற�ய மனனத��8ஙகள 
ப� க�ள@ந�டடல உணட.  அபபட மடய��+டட�ல உல�லய மட�லதத த�+� ர�ற 
�ழ�ய+லல�.
                ஏறகனர� ஸகபகட�ம ஊழ��ல ந�டடகக ஏறபடட இழபப 1,78,000 ரக�ட.  
ரசதசமதத��த த�டடதத�ல கட��ல தர��ர ப+ன அலத மத��த சகத�களககப ப8+நத 
ப�த�ய+ர�ரய லக�+டடத�ல � 98�னத ப� ஆய+�ம ரக�ட.  க�மனக�லத �+லளய�டட 
அ�ஙகம ந�ரம�8+ததத�ல கசயத ஊழல ப� ஆய+�ம ரக�ட.  இநத�ய அ�ச�யல��த�கள 
கக�ளலளயடதத க�ள@ந�டட �ஙக�கள@ல பதகக� ல�தத�ரககம ப� �டசம ரக�டகலள 
ஒபப+டமரப�த இத க�றம கக�ச.
 
32. ந9ஙகள இநத �+ப�ஙகலள அணஉல� கடடமனனர� க�ள@பபடதத�ய+ரகக��ரம? 
கடடம �ல� ரபச�மல இரநத�+டட இபரப�த ரப���டடம நடதத�த எனன ந�ய�யம?
                கடடம�ல� ரபச�மல இரநதத�க அ�ச�யல��த�கள கற�த மழபகப�ய.  
ஊடகஙகள கபரத�க ரபச�+லல� அல�த நமககத கதரய�+லல� எனபதறக�க 
ரப���டடம நடகக�+லல� எனற கரதககட�த. 
                1987��ரநத கத�டரநத ரப���டடம அஙக நடநத கக�ணடரகக�றத.  1987 கசபடமபர 
22ல இடநதகல�ய+ல ம�கபரம கப�தககடடம நலடகபறறத.  1988ல இநத�ய�வகக �நத 
இ�ச�ய அத�பர க�ரபபரசவகக கரபபககக�ட க�டடபபடடத.  1989-ல கநலல�ய+ல ஒர கபரய 
ரப�8+ நடததபபடடத.  1989 ம�ரச 20 அனற தததககடய+ல நலடகபறற கபரய ரப�8+ய+ல 



X�ரஜ கபரன�ணடஸ க�நத கக�ணட�ர.  
                1989 ரம 1ம ரதத� ரதச�ய மNன�ர கடடலமபப ச�ரப+ல நலடகபறற கனன@ய�கமர 
ரப�8+ய+ல தடயடயம, தபப�கக�சசடம நடததபபடடத.
                இநத கடஙகளம அணஉல�ய+ன அடககல ந�டட �+ழ� கத�டர எத�ரபப+ன 
க��8ம�க மனற மலற தளள@ல�ககபபடடத.  ��X9வ க�நத�, ஆர. க�ஙகட��மன, 
கர8�ந�த� ஆக�ரய�ர அத�ல க�நத கக�ளள மடய�த அள�+றகப ரப���டடம 
நலடகபறறத.
                ஒரமலற இலசயலமபப�ளர இலளய��ச� அண உல� எத�ரபபக கரததககலள 
க�ள@ய+டடரப�த உடனடய�க அ��த � 9டடல �ரம�ன �ரததலற க�யட நலடகபறறத.
                2002ல அணஉல�லய ந���+யல ரத�ய�க ஆயவ நடததக ரக�ர உசசந9த�மனறதத�ல 
கத�ட�பபடட �ழகக ந���கரககபபடட �ழககத கத�டரநத க�நத� க���மப 
பலகல�ககழகதத�ன மனன�ல தல8ர�நதரகக அப��தம �+த�ககபபடடத. 
                இபபட அ�ச�ன கடலமய�ன அடககமலறகலள மNற� கத�டரநத ரப���டடம நடநத 
கக�ணடத�ன இரகக�றத.  ஊடகஙகள �ழககமரப�ல மககள ரப���டடஙகலள இரடடடபபச 
கசயக�னறன. 
                இலடய+ல ரச��+யத இ�ச�ய� உலடநத க��8தத�ல 10 ஆணடகளகக அணஉல� 
கடடம ப8+ ந�றததபபடடத.  2001-ல இரநதத�ன மNணடம கடடதகத�டஙக�ன�ரகள.  
அணம�ன ந�ல�யதலதப ரப��ர� படபபடய�க ரப���டடமம �ளரநத ந�றக�றத.  பகச�ம� 
�+பதத�றகபப+றக மககள@லடரய அணஉல�ய+ன ந�சஙகள பறற�ய �+ழ�பப8ரவ 
அத�கம�கர� இபரப���டடஙகள �லபகபறறன.  
 
33. அநந�ய ந�டடல சத� க��8ம�க  ந9ஙகள அணஉல�லய எத�ரபபத�கவம, உஙகளகக 
க�ள@ந�டடப ப8ம �ர�த�கவம மதத�ய அலமசசர ந���ய8ச�ம�யம ப+�தமர 
மனரம�கனச�ஙகம கறறம ச�டடக�ற�ரகரள?
                கடஙகளம அணஉல� இ�ச�ய கத�ழ�றநடபம எனபத�ல அகமரகக சத� 
ப+னன8+ய+ல இரபபத�க கறறம சமததக�ற�ரகள.  ஆன�ல, அகமரகக கத�ழ�றநடபததடன 
நடககம த���பபர அண உல�லயயம எத�ரதத இரத ரப�னற ரப���டடஙகள நடகக�றரத.  
அஙக எநத ந�டட சத� ப+னன8+ய+ல இரகக�றத?  இனனம கச�ல�பரப�ன�ல 
ரப���டடககழ ஒரஙக�ல8பப�ளர த�ர. உதயகம�ல� அகமரககக லககக�� எனரற 
�+மரச�கக�ற�ரகள.  ஆன�ல இரத ரப�னற ரமறக �ஙகதத�ல ஹரபபரல ஒர 
அணஉல�லய மடன�ர� அநத ம�ந�� மதல�ர மமத� ப�னரX�.  அ�ர ப+னன�ல எநத 
அநந�ய ந�ட உளளத?  அ�ர எநத ந�டட லககக��?  அ�ர எநத ந�டடடம�ரநத ப8ம 
��ஙக�ககக�ணட அலத மடன�ர.
                கடஙகளம மடடமல�, மக��சட���+ன கXயத�பரலம ஏன ஆநத���, 
கரந�டக��+லம அணஉல� எத�ரபபப ரப���டடஙகள நடகக�னறனர�.  அஙக எநத அனன@ய 
சத� உளளத.  லதரயம�ரநத�ல இரத க�ஙக��சக கடச� த�ன ஆடச� கசயயம ரக�ள��+ல 
ர�ணடமன�ல ஒர அணஉல� த�றநத ப�ரககடடரம.
                க�றம க�சகக�க ர�ல� கசய�த அ�ச�யல ��த�கள@ன ப�8+.  ஆன�ல 
மககளகக�க உலழககம ரப���ள@கலள கக�சலசபபடதத�தம மனற�நத� அ�ச�யல 
ப�8+ய+ல இழ�வபடதத�ப ரபச�தம மனரம�கன, ந���ய8ச�ம�ய+ன அ�ச�யல.
                இவ�ளவககம மனரம�கன, ந���ய8ச�ம�ய+ன லககள@ல அத�க��ம உளளத.  ஆடச� 
உளளத.  க��லதலற உளளத.  ஏத��த த�ற நடநத�ரநத�ல நட�டகலக எடககடடம.  
அலத �+டட மககள ரப���டடதலத இழ�வபடதத�த ம�கவம ரக��ம�ன ஒர கசயல.
 
34. ச�� கத�ணட ந�ற�னஙகள த�ன இநதப ரப���டடதலத நடதத�த�க கறறம 
சமததக�ற�ரகரள?
                மககள பஙகள@பப இல��மல க�றம கத�ணட ந�ற�னஙகள மடடரம ஒர 
ரப���டடதலத நடதத��+டமடய�த.  அல�த க�ச கக�டதத மடடம ஒர எழசச�லய 
உர��கக��+ட மடய�த.  100 ந�டகளகக ரமல நடககம இநதப ரப���டடதலத மககள 
அரபப8+பப இல��மல ய���லம நடதத��+ட மடய�த. ரமலம ந�ய�யம�ன மககள 
ரப���டடதத�ல கத�ணட ந�ற�னஙகள பஙரகறகககட�த� எனன?  
 
35. கடஙகளம பகத� மககள அண உல�லய த9�+�ம�க எத�ரகக�ற�ரகள.  ஆன�ல க�ள@ 
ம��டட மககரள� அண உல�லய ஆதரகக�ற�ரகரள? 
                உணலமகலள அற�நத, அற��+யல� அற�நத எலர��ரரம அண உல�லய 



எத�ரககதத�ன கசயக�ற�ரகள.  மதத�ய அ�ச, க�ஙக��ச கடச�, ப+ரXப+, இநத மனன8+ ரப�னற 
ச��ர தம கடச�கக��ரகலள �+டட ஆத�வப ரப���டடம நடததக�ற�ரகள.  உணலமகலள 
அபப��+ மககள கதரநத கக�ளள� �ண8ம தடகக�ற�ரகள.  ம�னக�டலட அத�கபபடதத�, 
கடஙகளம அண உல� �நத�லத�ன ம�னக�டடத த9ரம எனற கப�யபப+�சச��ம 
கசயக�ற�ரகள.  உணலமய+ல ம�னக�டடபப+�சச�லன ர�ற, அணஉல�ப ப+�சச�லன ர�ற.  
இ�ணலடயம கத�டரபபபடதத�ப ப�ரககககட�த.  ம�ன பறற�ககலறகக அண உல� த9ரவ 
ஆக�த.  த�ற�ன ம�ன பக�ரம�னக கக�ளலகய�லம, தன@ய�ரகக தலடயறற ம�னச��ம 
�ழஙகபபடடத�லம த�ன ம�னதலடப ப+�சச�லனரயகய�ழ�ய அணஉல� 
த�றககபபட�ம��ரபபத அதறகக க��8ம அல�.
                ம�னச��ம தய�ரபபதறக ப� ம�றற �ழ�கள இரநத�லம அண உல� 
ம�ம�கதத�ன ந�ஙகள ம�னச��ம தய�ரபரப�ம.  அதறக ஒபபககக�ளள�+லல� எனற�ல 
ம�னதலடத�ன எனற ம��டட�த அ�ச�ன ப+ட��ததலதக க�டடக�றத.
                மககள ரகடபத எஙகள@ன ப+8கக�+ய����ரநதத�ன ம�னச��ம கபறபபட 
ர�ணடம�?  எஙகள ��ழல�யம ��ழ��த��தலதயம அழ�தததத�ன ம�னச��ம தய�ரகக 
ர�ணடம�?  எனபதத�ன.
                ந9ஙகள எகரகடம ககடடபரப�ஙகள, எஙகளககதரதல� 2 �+ளகக, ஒர ம�ன�+ச�ற� 
எனற பத��ள@தத�ல அத சயந�தத�ன உசசம.
 
36. மககள@ன எத�ரபலபக கரதத�ல கக�ளள�மல அ�ச ஏன அணஉல� ர�ணடம எனற 
ப+ட��தம ப+டகக�றத?
                அத�லத�ன அ�ரகள மககளககச கச�ல��த உளகதத அ�ச�யல இரகக�றத.  இநத 
அணஉல� மடடமல�.  இத ரப�னற 80 அணஉல�கலள ��ஙக�தறக க�ள@ந�டகரள�ட 
ஒபபநதம ரப�டடரகக�றத இநத�ய அ�ச.  இத�ல லகம�றம இநத�ய ப8ம எவ�ளவ 
கதரயம�?  கம�ததம 8 �டசம ரக�ட.  இபரப�த கதரக�றத� இநத அ�ச�யல��த�கள ஏன 
இத�ல க�க ஆர�ம�ய+ரகக�ற�ரகள எனபத. நம �ரபப8ம 8 �டசம ரக�டலயத தகக� 
அநந�ய ந�டடனரககக கக�டதத�+டட பத���க எமன�ய அணஉல�லய நம தல�ய+ல 
கடடக�ற�ரகள.  இதத�ன இ�ரகள@ன ரதசபகத�ய+ன கலத.  அணஉல� மடபபடட�ல அண 
�+ய�ப�ரகளககம, அ�ச�யல��த�களககமத�ன இழபரபகய�ழ�ய மககளகக அல�.
                இ�ச�ய, அகமரகக தன@ய�ர மத��ள@கள@ன இ��பம மகக�யம� அல�த மககள@ன 
உய+ரம, சநதத�ய+ன எத�ரக��மம மகக�யம�.
 
37. இத க�ற�தத� மககள@ன ரப���டடம எனறம, சரச ப�த�ரய�ரகள ப+னன8+ய+ல 
இரபபத�கவம கறறம ச�டடக�ற�ரகரள?
                அநதபபகத� க���மஙகள கபரமப�லம மNன� க���மஙகள.  அஙக அத�க 
எண8+கலகய+ல க�ற�தத�ரகள ��ழக�ற�ரகள எனபத உணலம.  அ�ரகள 
க�ற�தத�ரகள�ய+ரபபத�ல தம ��ழல� அழ�ககம அண உல�லய எத�ரததப ரப���டக 
கட�த எனக�ற9ரகள�?
                க�ற�தத�ப ப�த�ரய�ரகள ப+னன8+ய+ல இலல�.  ரந�டய�கர� மககள 
ரப���டடஙகள@ல பஙரகறக�ற�ரகள.  அத�க�னன த�ற.  இனனம க8+சம�ன அள�+ல 
இநதககளம, இச��ம�ய�களம ஏன ரக�ள மNன� மககள கட இபரப���டடதத�ல 
இரகக�ற�ரகள.
 
38. இநத மனன8+, ப+ரXப+ ஆக�ரய�ர அண உல�லய ஆதரபபதன மரமம இதத�ன�?
                சரய�கப பரநத கக�ணடரகள.  ரசத சமதத��த த�டடதலத ��மரப��ம கடலககள 
இரபபத�கக கற� ந�றதத�ய கடச� ப+ரXப+. அ�ரகளகக அணஉல�லயத த�றககச கச�ல��க 
ரகடபதறக எனன த�ரமNக உரலம இரகக�றத.
 
39. அண உல�லய உடரன த�றகக ர�ணடம எனற க�ஙக��சக கடச�ய+னர ரப���டடம 
நடததக�ற�ரகரள?
                ஆம�ம.  இநத ந�டலட ஏறதத�ழ 50 ஆணடகக��ம மதத�ய+ல ஆடச� கசயத கடச� 
க�ஙக��சத�ன.  இததலன ஆணடகள@ல க�ஙக��ச, மககளகக�ன ஒர ரப���டடதலதய��த 
நடதத�ய+ரகக�றத�?  சதத�யமரதத� ப�ன@ல ர�டட க�ழ�ய சணலடய+ட�லதத த�+� 
ர�கறனன கசயத�ரகக�ற�ரகள தம�ழக க�ஙக��ச�ர.  மககலளபபறற� இபரப�கதனன பத�த�க 
அககலற!
                



40. ச�.ப+.எம மத��ன கடச�கள கட அணஉல�லய ஆதரகக�னறனர�?
                ஈழபப+�சச�லன நடநதரப�த ச�.ப+.எம. எனன கசயதத எனபத ந�கமலர��ரம 
அற�நததத�ன.  ஏறகனர� ரமறக �ஙக�ளதத�ல ச�.ப+.எம.ம�ன பததரதவ படட�சச�ரய� 
நநத�க���ம, ச�ஙகரல மத��ள@ ட�ட��+றக அனச�ல8ய�க மககலள எபபட இரமபகக�ம 
கக�ணட அடகக�ன�ர எனபகதல��ம ந�டற�நத கசயத�.  ச�.ப+.எம. கடச� ம�ரகச�யக 
கக�ளலககக ஒர ரதச�ய அ�ம�னம.  
 
41. அண உல� எத�ரபப�ளரகள ரதசததர��க�கள.  ந�டடன �ளரசச�கக, கத�ழ�ல 
மனரனறறதத�றக தலட கசயப�ரகள எனற கச�லக�ற�ரகரள?
                இநத ந�டலட கக�ளலளயடதத, ச�ணட, இயறலக �ளதலத க�ள@ந�டடனரககம, 
தன@ய�ரககம த�ல� ��ரதத அத�ல கம�சன, �ஞசம கபறற, அநதப ப8தலத 
ச�+டசர��நத �ஙக�கள@ல கறபபப ப8ம�கப பதகக� ல�தத�ரககம இநத 
அ�ச�யல��த�கள, தஙகள@ன ��ழ��த��தத�றக�கவம, தம சநதத�யரன ந�ம க�ககவம, தம 
கச�நத ந��தலதக க�ககவம ரப���டம மககலளப ப�ரதத ரதசத தர��க�கள எனற 
கச�ல�த மக� அரய�கக�யததனம.
                அ�ச�யல��த�கள@ல ரய�கக�யர எததலன சத� 9தம இரகக�ற�ரகள எனபத நம 
எலர��ரககம கதரநதரத.  ந�டடன ந9ர�ளதலத கக�கரக�ரக���, கபபச� ந�ற�னதத�றக 
�+றற�ரகள, அ�ச ந�ற�னஙகலள தன@ய�ர மத��ள@களகக த�ல� ��ரதத�ரகள, சரதச� 
உளந�டட ந�ற�னஙகலள கக�னற�ரகள, ம�னச�னரட� �+லதகலள அனமத�தத ந��தலத 
ம�ட�கக�ய�ரகள த�ன இநத பத�ய உ�கப கப�ரள�த�� ரமலதகள.  இ�ரகள  ந�டடன 
கத�ழ�ல�ளதலதப பறற� க�ல�பபட�த�க கற�த, ஆட நலனக�றரத எனற அழத 
ஓந�ய+ன கலதத�ன.
                ஏறகனர� 1,82,000 கமக���ட தய�ரககபபடம இநத ந�டடல 42% க���மஙகளகக ம�ன 
இல8பப இலல�.  கசனலனய+ன க�றம 500 ந�ற�னஙகள மடடரம தம�ழக ம�ன 
உபரய�கதத�ன 40%-ஐ கச�வ கசயக�னறன.  ச�ற கற கத�ழ�லகள, �+�ச�யதத�றக 8 ம8+ 
ரந� ம�ன க�டட.  ஆன�ல பனன�டட ந�ற�னஙகளகக தலடயறற ம�னச��ம.  இதத�ன 
இநத�ய��+ன கத�ழ�றகக�ளலக.  
 
42. இறத�ய�க எனனத�ன கச�லக�ற9ரகள?
                மககள �+ரமப�த எநத ஒர த�டடதலதயம அ�ரகள மNத த�8+ககககட�த.  அத 
அ��Xகம.  கசனற தல�மலற நமகக �+டடச கசனற இயறலகலய �ரம தல�மலறகக 
ப�தக�பப�க �+டடச கசல�  ர�ணடய த�ரமNகக கடலம நமகக உணட.  இயறலகலய 
நஞச�கக ய�ரககம உரலம இலல�.  மககள ந�லன மறகக�னற அற��+யல அற��+யர� 
அல�.  மககளகக�கதத�ன எல��ரம, அ�ரகலள அழ�தத அல�.
                மககள@ன ந�ய�யம�ன சநரதகஙகளகக அ�சகள பத�ல கச�ல�டடம.  ஒர த�றநத 
�+��ததத�றக அ�சகள ��டடம.  அலத �+டட�+டட க�ள@ந�டட ப8ம எனறம, ரதசத 
தர��கம எனறம, அநந�ய சத� எனறம மனற�நத�க கறறசச�டடககலள சமதத�த மககள 
பககம�ரககம ரநரலமலய கக�சலசபபடதத�த�கம.
                ம�னச��த ரதல�ககம அணஉல�ககம சமபநதம இலல�.  இ�ணடம ர�றர�ற 
ப+�சச�லனகள.  மககளகக இலதத கதள@��கக ர�ணடயத நம கடலம.
                ம�ன தலடலய ந9ககக ரக�ர மககரள�ட இல8நத ந�மம ரப���டர��ம.  ஆன�ல 
அதறக�க கக�ல�க�� அணஉல�லய அனமத�கக மடய�த.  ர�ணடம�ன�ல மககள 
நடம�டடம இல��த ��Xஸத�ன ப�ல��னஙகள@ல அ�ரகளத அண ரச�தலனகலள 
நடதத�ககக�ளளடடம  அல�த ப�தக�பப�னத எனற லதரயம�ன நமப+கலக இரநத�ல 
கடல��ய+ல கக�ணடரப�ய ல�ததககக�ளளடடம.


