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பசனரபர் அர்கதப, 

தர்ல் கரனப்தகுறறனுள் தற றணன ற்றும் ஏணண பதரலிஸ் தறறணர்கணப து தசணத் பத்றலிருந்து 

இடரற்நம் பசய்ற்கு டடிக்ணக எடுத்ல்  

    

இந்ரட்டின் தர்ல் பசற்தரட்டின் பன்ணற தங்குரர் என்ந ணகறல் இனங்ணக பதரலிஸ் கடந் 

சணரறதறத் தர்லின் ததரது ஆற்நற தற பரடர்தறல் இங்கு எது தரரட்டுக்கணப பலில் பரறறத்துக் 

பகரள்கறன்தநரம்.   

அத்துடன் ற்ததரது அநறறக்கப்தட்டுள்ப ணகறல், எறர்ரும் தரரளுன்ந தர்ல் கரனப்தகுறறல் இனங்ணக 

பதரலிமரணது உரற த்றஸ்த்றணண தற்பகரள்ளும் என்தது எது பழுணரண ம்தறக்ணகரகும்.     

அன்ததரது, து தசணத் பத்றல் றணனரக தறபுரறயும் பதரலிஸ் அலுனர்களுக்கு து தறறணண 

எதுறரண அழுத்ங்களுறன்நற தற்பகரள்ற்கரண சூணன ஏற்தடுத்துது றகவும் லர்ரணறக்க ஒரு 

றடரக அணயும்.   

அவ்ரநரணபரரு தறன்ணற ஏற்தடுத்ப்தடும் என்தணண ரம் ஆர்த்துடன் எறர்தரர்க்கறன்ந அததணப 

ற்ததரது எக்கு கறணடத்துள்ப சறன கண்கரறப்புத் கல்கபறன் தடி அநறக் கறணடத் றடம் ரபணறல், தற 

றணன  அலுனரகற சறதஷ்ட பதரலிஸ் அத்றட்சகர் உச்சறத் லிணதக அர்கள், இதுணறல் தறரற்நற 

சலரக்ணக பதரலிஸ் அறகர தறதசத்றலிருந்து இடரற்நம் பசய்ற்கு டடிக்ணக தற்பகரள்பப்தடுரண 

பசய்றரகும். அவ்றடரற்நம் கபறர் ற்றும் சறறுர் தறகத்றற்கரண தறறப் தறப்தரபரக என்தரகும்.  

அற்கு ரற்நலடரக அண்ணறல் றகவும் பண்தரடரண ணகறல் றகறக அசரக அனுரபும் 

தறதசத்றலிருந்து இடரற்நம் பசய்ப்தட்ட சறதஷ்ட தறறப் பதரலிஸ்ர அறதர் ஒருது தறத்றதக 

உறரபரக றறக்கப்தட்டுள்ப சறதஷ்ட பதரலிஸ் அத்றட்சகர் சுத் பபல்ன அர்கணப 

றறப்தற்கரண பற்சறகள் தற்பகரள்பப்தடுரக கல் கறணடத்துள்பண. இந் ணகறல் றடங்கள் 

இடம்பதறுரறன், தற்தடி ஒட்டுபரத் பசற்தரடும் தரதூரண ணகறல் தகள்றக்குரறரகறறடும் என்தது 

சுட்டிக்கரட்டப்தட தண்டியுள்பது.    

தசற ட்ட்டத்றனரண தர்பனரன்நறணண அண்றத்றருக்கும் இச்சந்ர்ப்தத்றல், அவ்ரநரணபரரு 

இடரற்நத்றணண ங்குற்கரண பற்சறகணப தற்பகரள்து என்தது தர்ல் ஆணக்குழுறணரல் 

பபறறடப்தட்டுள்ப றகரட்டல்  ஆதனரசணணகள் லநப்தடுரகும் என்தத எது கருத்ரகும். அத்துடன் 

இந்ரட்டின் தர்ல் பசற்தரட்டில் லண்டகரனரக றணனத்றருக்கக் கூடி ஓர் சறநந் ணகரளுணகரக ரம் 

கரண்தது தர்ல் கரனப்தகுறறல் அவ்ரநரணபரரு இடரற்நம் தற்பகரள்பப்தட தண்டி தணப்தரடு 

எழுகறன்ந சந்ர்ப்தத்றல், உடணடிரக தர்ல் ஆணக்குழுறணண றசரரறப்தத என்தரகும். அவ்ரறு உரற 

ஒருங்கணப்புடன் தற்பகரள்பப்தடும் அத்றரசற தசணகள் பரடர்தறனரண தன அனுதங்கணப 

ற்ததரண பதரலிஸ்ர அறதர் (தறல் கடண) அர்கள் பகரண்டிருப்தரர் என்ததும் எது ம்தறக்ணகரகும்.   

தலும் அவ்ரநரணபரரு தணப்தரடு ஏற்தடுகறன்ந சந்ர்ப்தத்றல் இதுணறல் தறன்தற்நப்தட்ட 

சம்தறரரகவும் ஏற்றுக் பகரள்பப்தட்ட ணடபணநரகவும் கரப்தடுது தர்ல் ஆணக்குழுறணதும் 



பணநரண ஒருங்கறணப்தறணணயும் பகரண்டரக டடிக்ணககணப தற்பகரள்து என்தது இந்ரட்டில் 

சுந்றரணதும் லறரணதுரண தர்ணன எறர்தரர்க்கறன்ந எந்பரரு தறணசறணதும் எறர்தரர்ப்தரகும்.  

அன்தடி ததன பரறறக்கப்தட்ட ணகறல் ரரறனும் அச இடரற்நம் தற்பகரள்பப்தட்டிருப்தறன் 

அல்னது தற்பகரள்ற்கு எறர்தரர்ப்தரறன் அணண சலர்றருத்துற்கு ங்கபது ஆணக்குழுறன் ரண 

கணம் பசலுத்ப்தடும் என்தணண ரம் தரறபூரக எறர்தரர்ப்ததுடன் எதுறரண அசறல் அல்னது தறு 

ரரறனும் அழுத்ங்கள் கரப்தடினும் அவ்ரநரண ணடகணப கர்த்து இனங்ணக பதரலிஸிற்தக உரற 

ணறத்துரண பகபத்றணண இத்தர்லின் ததரது தரதுகரப்தது தசற பதரலிஸ் ஆணக்குழுறணது உரற 

பதரறுப்பு என்தணண றக அழுத்ரக சுட்டிக் கரட்டுகறன்தநரம்.     

இந்ரட்டின் சுரலண ஆணக்குழுக்கள் பரடர்தறல் எறர்தரர ற்றும் அடிப்தணடற்ந குற்நச்சரட்டுக்கள் தன 

பன்ணக்கப்தடுகறன்ந ஓர் தறன்ணறறல்    அற்குரற சுந்றரணதுரண பதருணரணதுரண தறன்ணறணக் 

கட்டிபழுப்த தண்டிது ஆணக்குழுதரகும். அண பறும் சங்கடரண ற்றும் ஆச்சரறரண 

லர்ரணங்கபரகன்நற அண பரணனதரக்குடணரண, றதகரண ற்றும் ணடபணநச் சரத்றரண ணகறல் 

தற்பகரள்பப்தட தண்டும் எண ரம் ஆறத்ணரக எறர்தரர்க்கறன்தநரம்.  

இந்ரட்டில் பதரலிஸ் ஆணக்குழுபரன்று இங்கர, ற்றும் தர்ல் ஆணக்குழுதனும் 

ரதறக்கப்தடரறருந் கரனப்தகுறறலிருந்து தர்ல்கள் றணக்கபம் ற்றும் பதரலிஸ் றணக்கபம் என்தண 

ஒன்நறணந்து இவ்ரநரண டடிக்ணககணப றகவும் ஒத்துணப்புடனும் பணநரண ஒருங்கறணப்புடனும் 

தற்பகரண்டண என்தணண ரம் இங்கு றருப்தத்துடன் றணணவு கூறுகறன்தநரம். அது ட்டுன்நற அவ்ரநரண 

றகச் சறநந் பரடர்புகபறனூடரக றகச் சறநப்தரண பதறுததறுகணப அணடந்து பகரண்டண பரடர்தறலும் ரம் 

றகவும் கறழ்ச்சறயுடன் றணணவு கூறுகறன்தநரம்.    

தலும், ங்கபது ஆணக்குழுரணது இந்ரட்டின் தர்ல் பசற்தரட்டின் தம்தரட்டிற்பகண தற்பகரள்ளும் 

எந்றரண டடிக்ணககளுக்கும் எது பழுணரண ஒத்துணப்தறணண ல்குதரம் என்தணணயும் சுட்டிக் 

கரட்டுறல் கறழ்ச்சற அணடகறதநரம்.    

தற்தடி றடம் பரடர்தறல் ரங்கள் கரட்டும் ஆர்த்றணண றகச் சறநப்தரக தரரட்டுகறன்தநரம்.  
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தசற ஒருங்கறணப்தரபர் 

 

 

 

தறறகள் : 

றரு. யறந் தப்தறரற, றசரபர், தர்ல் ஆணக்குழு, தர்ல்கள் பசனகம், ச வீற, இரஜகறரற. 

றரு. எச்.எம்.டி..டீ. தயத், பசனரபர், தர்ல் ஆணக்குழு, தர்ல்கள் பசனகம், ச வீற, இரஜகறரற. 

றரு. சல.டீ.. றக்கறத்ண, பதரலிஸ்ர அறதர் (தறல் கடண), இனங்ணக பதரலிஸ், பதரலிஸ் ணனணகம், 

பகரழும்பு 01.  

றரு. எம்.தக. சன் ஸ்ரீ த்ரக்க, ஆணரபர் ரகம்,  தர்ல் ஆணக்குழு, தர்ல்கள் பசனகம், ச 

வீற, இரஜகறரற. 

றரு. தறரறந் வீசூரற, சறதஷ்ட தறறப் பதரலிஸ்ர அறதர் (தர்ல்கள்), இனங்ணகப் பதரலிஸ், பதரலிஸ் 

ணனணகம், பகரழும்பு 01.  

றரு. சுங்க சறங்ய, உறத் தர்ல் ஆணரபர், தர்ல் ஆணக்குழு, தர்ல்கள் பசனகம், ச வீற, 

இரஜகறரற. 

றரு. அதரக்க ர்தசண, சறதஷ்ட பதரலிஸ் அத்றட்சகர், (தறப்தரபர் – தர்ல்), இனங்ணக பதரலிஸ், 

பதரலிஸ் ணனணகம், பகரழும்பு 01.  


