
         ஆநநததர ககவலநதறறயதனந "எனநகவனநடரதலந" கககலநலபநபடநட 20 தமதழரநகளந-  
                                                உணநறம அறதயமந கழ அறதகநறக                                                      

                                                                                                                                     கசனநறன,  
                                                                                                                                      ஏபநரலந 21, 2015

கசனநற ஏபநரலந 7 அததககறலயதலந ததரபநபததறய ஒடநடயளநள சசஷகசலமந ககடகளதலந சவறலசதடசந கசனநற 20 
கதகழதலகளதகளந ஆநநததர சதறபநபகந ககவலந பறடயகலந (APRSASTF - AndhraPradesh Red Sanders Anti 
Smuggling Task Force) சடநடகந கககலநலபநபடநடத தமதழக மகநகறள மடநடமதனநறத, மனததகபதமகனமந மதகநக 
அறனவறரயமந அததரநசநசத அறடய றவதநதளநளத. கககலநலபநபடநடஅறனவரமந சவறல சதடபந சபகனவரநகளந, றககளதலந 
ஆயதஙநகசளகசடக, கநஞநசதலந கறதபநபகன அரசதயலந சநககநகஙநகசளகசடக பயணமந கசயநதவரநகளலநல எனநபத எலநலகதந 
தரபநபதனரந மதநததயதலமந, இத சபகனநறசநநதரநபநபஙநகளதலந ஏறநபடவறதகந ககடநடலமந அததக அனதகபதநறதயமந, இதறநககந 
ககரணமகன ஆநநததர ககவலநதறறயதனந மமத கடமந கணநடனஙநகறளயமந ஏறநபடதநததயளநளத. தவதரவமந கசமநமரகந 
கடதநதலநதடபநப நடவடகநறககளதலந கதகடரநநநத கககலநலபநபடவதமந, றகத கசயநயபநபடவதமந கபரதய 
அளவதலநதமதழரநகளககசவ இரபநபத தமதழகதநததலந கடதலகன ஆதநததரதநறதயமந, சககபதநறதயமந ஏறநபடதநததயளநளத.

“கககலநலபநபடநடவரநகளதனந மமதகன கணநடகந ககயஙநகளந கபரமநபகலமந மகரநபகநக சமலககவமந, தறலயதலமந உளநளதமந, 
அவரநகளத உடலநகளந சதறதகநகபநபடநடரபநபதமந இத சபகலத எனநகவனநடரந எனநபறத கமயநபநபதபநபதகக ”உளநளத   எனதந 
தமதழந மறநறமந ஆநநததர மகநதல மனதத உரதறம இயகநகஙநகளந மடநடமதனநறத, சதநநதக சமககனந சபகனநற ஆநநததர எததரநகநகடநசததந 
தறலவரநகளகலமந கடகந கணநடபநபதறநகஉளநளககதயத

சபரநநதகளதலந கசனநற கககணநடரநநத தமதழநதந கதகழதலகளதகளந இறடயதலந இறகநகபநபடநடகந கககறலகந களதநததறநக 
அறழதநதசந கசலநலபநபடநட கசயநதத, சமநபவமந  நடநநத அடதநதடதநத நகடநகளதலந கவளதயகன சபகத ஆநநததரகந ககவலநதறற 
மழறமயகக அமநபலபநபடநடத.

ஆநநததரகந ககவலநதறறயமந, அறமசநசரறவயமந தமத கககடஞந கசயறல நதயகயபந படதநதத இனநற சபசதகந 
கககணநடளநளன. அமந மகநதல ககவலநதறறதந தறலறம அததககரத சஜ.வத.ரகமட நடநதறலயகளரநகளதனந 
சகளநவதகளகநகபந பததலளதகநக மடயகமலந, "சபகலமசகநகதந கதரதயகதத உஙநகளகநகதந கதரதயசமக" எனநகறலநலகமந 
பதநததரதறகயகளரநகறள சநககநகத ஆதநததரபநபடநடகந கதநத சவணநடய நதறலஇனநற ஏறநபடநடளநளத. 

எனதனமந APCLC சபகனநற ஆநநததர மகநதல மனதத உரதறம இயகநகஙநகளதனந கசயலநபகடகளதனந வதறளவகக இனநற 
கககறல கசயநத ககவலந பறடயதனரந மமத கககறல வழகநகபநபததவ கசயநயபநபடநடளநளத.

இநநநதறலயதலந இநநத "சமகதலந" கககறலகளந கதகடரநபகன உணநறமகறளயமந, இதறநகபந பதனநனணதயகக உளநள 
அரசதயறலயமந, தமதழகதந கதகழதலகளதகளந இபநபட உயதறரயமந பணயமநறவதநத இதநதறகய பணதகறள சமறநகககளநள 
சவணநடய சழலந உரவகனததனந பதனநனணதறயயமந ஆயநவ கசயநயகமழநகநகணநடவகற ஒர உணநறம அறதயமந கழ 
அறமகநகபநபடநடத:

உணநறமஅறதயமந கழ

அ. மகரநகநஸந - சதசதய மனதத உரதறமகளகநககன மகநகளநகடநடயகநகமந (National Confederationof Human 
Rights Organisations -NCHRO). கசனநறன.- 09444120582
சகக. சகமகரனந - மகநகளநஉரதறமகந கடநடறமபநப (Federation of PeoplesRights), பகணநடசநசசரத. -  
9894054640
சபரக.பதரபக. கலநவதமணத -   பழஙநகடஇரளரந பகதககபநப இயகநகமந, ததணநடவனமந. - 09442622970
சமனதவகசனந -  சறநறசநசழலந ஆயநவகளரந, கசனநறன.- 9840081114
ரமணத- ஜனநகயகதந கதகழதறநசஙநக றமயமந.கசனநறன.- 9566087526
மகமநமத தனநவமரந -  சதசதய மனததஉரதறமகளகநககன மகநகளநகடநடயகநகமந (NCHRO), கசனநறன.- 7299924030
றத.கநநதசகமத- தலததநமகநகளநபணநபகடநடகந கழகமந, ததரதநதறரபணநட - 9486912869
பரதமளக- இளநநதமதழகமந இயகநகமந, கசனநறன.- 9840713315
சச.சககசநசறட -  மகநகளந கலநவதஇயகநகமந. - 9443883117
தமயநநதத - வழகநகறதஞரந, வதடயலந கபணநகளந றமயமந,சசலமந.- 9943216762
அபநதலந சமத- மனததசநயமகநகளநகடநசத,  சவலரந. - 8940184100
வதநகயகமந  - மகநகளந வதடதறல இதழந- 9994094700
சசகரந-  மகநகளநவழகநகறரஞரந  கழகமந,ததரவணநணகமறல. - 9789558283



சவடயபநபனந - சமககசயறநபகடநடகளரந, அரரந- 9443510238
மணதயரசனந -  வழகநகறரஞரந,கசஙநகமந - 9442810463
பகரதததகசனந, இளநநதமதழகமந இயகநகமந,கசனநறன-

எஙநகளந ஆயநவ மறற

எனநகவனநடரந கககறலகளந நடநநத இடஙநகளகநக இபநசபகத யகரமந கசலநல இயலகத. ஆநநததர அரசதனந 144 தறட 
உதநதரவ கடறமயகககந கறடபதடகநகபநபடகதறத. தவதரவமந பதநததரதறகயகளரநகளந உளநளதடநடயகரதடமமந கதகடரநபறடய 
அததககரதகளந எநநதகந கரதநதகநகறளயமந கதரதவதகநககந கடகத எனதந தறடயமந உளநளத. இத ஒர "உணநறமயகன" 
சமகதலந தகனந எனவமந, மரமந கவடநடகநகககணநடரநநதவரநகளதடமதரநநத தஙநகறளதந தறநககதநதகந கககளநளசவ தகஙநகளந 
இநநதஎனநகவனநடறரசந கசயநசதகமந எனவமந தறலறமகந ககவலந அததககரத ரகமட 'கடகநககனநகதரகனதகலந' இதழகநக 
அளததநதளநள சநரநககணலந இநநததய ஊடகஙநகளந பலவறநறதலமந கவளதவநநதளநளத.

இநநநதறலயதலந எஙநகளந கழ ஏபநரலந 17,18 சதததகளதலந ததரவணநணகமறல மகவடநடமந சபகளரந வடநடதநததலளநல 
படசவடகநக அரகதலந உளநல மறலயடவகரகந கதரகமஙநகளந; ததரவணநணகமறல மகவடநடமந ஜவநவகதமறலயதலளநள 
ஜமனகமரதரந ஒனநறதயததலளநள நமநமதயமநபகடறய ஒடநடயளநள மறலகந கதரகமஙநகளந; தரமபரத மகவடநடமந சததநசதரத 
மறலயதலளநள அரமநபடநட மறநரமந அறத ஒடநடயளநள கதரகமஙநகளந ஆகதயவறநறதறநககந  கசனநற பல தரபநபதனறரயமந 
சநநதததநதத. கககறலயணநட 20 சபரநகளதலந கமலகநகணவகயரந பனநனமரநகசலநவமந, கலநலகநககட சசதகமகரந தவதர 
அறனவரத கடமநபதநததனறரயமந சநநதததநத வதரதவககபந சபசதயத. அவரநகளதனந கடமநப நதறல, அவரநகளத வகழந நதறல, 
அவரநகளதனந கதரகமஙநகளதனந நதறல ஆகதயவறநறற வதரதவகக ஆயநவ கசயநதத.  மனநனதகக எமந கழ உறபநபதனரநகளதலந 
வதநகயகமந, சவடயபநபனந மதலகசனகரந பலமறற இபநபகததகளகநகசந கசனநற கககறலயணநடவரநகளதனந கடமநபஙநகறளசந 
சநநதததநத வநநதனரந.

இநநதசந சமநபவமந மறநறமந இதனந பதனநனணதகதகடரநபகன  ஊடககந கடநடறரகளந, இறணயபந பததவகளந, வன உரதறமசந 
சடநடஙநகளந ஆகதயவறநறறயமந கணகநகதலந எடதநதகந கககணநசடகமந. பழஙநகடயதனரந பகததகளந  பளநளதகளந மறநறமந 
மரதநதவமறனகளந கசயலநபடமந வததஙநகறளயமந ஆயநவ கசயநசதகமந.

கசமநமரகந கடதநதலதனந பதனநனணத, அரசதயலந கறததநதமந, இத கதகடரநபகக நறடகபறநற மனதத உரதறம மமறலநகளந பறநறதயமந 
மனநனதகக கவளதயதடபநபடநட உணநறம அறதயமந கழகநகளதனந அறதகநறககளதலந கணநடளநள தகவலநகளந ஆகதயவறநறறயமந 
கணகநகதலந எடதநதகந கககணநசடகமந.

ஏபநரலந 7 சமநபவமமந அதனந கதகடரந நதகழநவகளமந
 
ககறல 10 மணத வககநகதலந ததரபநபததறயஒடநடய சசஷகசலமந ககடகளதலந "கசமநமரஙநகறள கவடநடகந கககணநடரநநத" 20 
சபரநகளந சடநடகந கககலநலபநபடநட கசயநதத ககடநசத ஊடகஙநகளதலந கவளத வநநத அததரநசநசதறய வதறளவததநதத. றகத கசயநய 
மயனநறசபகத இவரநகளந தககநகதயதககவமந அதனகலந ட.ஐ.ஜதககநநதகரகவந தறலறமயதலந வநநத சதறபநபகந ககவறந பறடயதனரந 
(APRSASTF) மரமந கவடநடகந கககணநடரநநத 'கடதநதலநககரரநகறளதந தறநககபநபதறநககக"தந சடநடகந கககனநறதகக ஆநநததரதந
தரபநபதலநகசகலநலபநபடநடத.

எனதனமந இத தறநககபநபகநககககநகககலநலபநபடநடதலநல, கணநடகந ககயஙநகளந இடபநபகநக சமலககசவ உளநளன எனநகதற 
தகவலநகறளவதரதவகன ஆதகரஙநகளடனந மனதத உரதறம அறமபநபகளமந, ஊடகஙநகளமந கதகடரநநநத கவளதபநபடதநததகந 
கககணநசடஇரநநதன.

அடதநதடதநத நகடநகளதலந கககலநலபநபடநடவரநகளதனந உடலநகளந பதசரத பரதசசகதறன கசயநயபநபடநட, மடநறடகளகககந 
கடநடபநபடநடதந தமதழககந ககவலநதறறயதனந உதவதயடனந, கககலநலபநபடநடவரநகளதனந  உறவதனரநகளதடமந சசரநபநபதகநகபநபடன. 
உடலநகசளகட இறபநபசந சகனநறததழந ஒனநறமந, அதநதமமறத நறழநநதத,  தறடகசயநயபநபடநட இயறநறக வளஙநகறளகந 
கககளநறள கககணநடத, தடகநக வநநத அரசபந பறடயதனறரகந கககறல கசயநய மயனநறத மதலகன கறநறஙநகறளகந 
கககறலயணநடவரநகளதனந மமத சமதநததய மதலந தகவலந அறதகநறகபந பதரதத ஒனநறமந உறவதனரநகளதடமந அளதகநகபநபடநடன.
 
கககலநலபநபடநடவரநகளதனந வதவரஙநகளந

ததரவணநணகமறல மகவடநடமந  படசவட (7 சபரந)
ககநநதத நகரந எஸந.மசகநநததரனந (22), மரகபநபகட ஜத.மரநதநதத (38), ஜத.மனசகமத (35),  நளமநறப சக.கபரமகளந 
(37),சவடநடகதரதபகறளயமநசக.சசதகமகரந(34),  மரகனந (38), கலசமதநததரமந வத.பழனத (35). (சபகயரந 



வகபநறபசநசசரநநநத கலசமதநததரமந பழனதயதனந உடலந வநநத அனநசற எரதகநகபநபடநடத. வனநனதயரநசமகதநறதசந சசரநநநத 
மறநறவரநகளதனந உடலநகளந மற பதசரத பரதசசகதறனகநகபந பதனநபறதகநகபநபடநடன).

ததரவணநணகமறலமகவடநடமந ஜமனமரதநதரந (5 சபரந)
சமலகநகணவகயரந ஆரந.பனநனமரநகசலநவமந (22), சமலநகபநசகனரந (நமநமதயமநபடநட)எஸந. சககவதநநதசகமத (42), 
சகக.ரகசஜநநததரனந (30), சத.சதனநனசகமத (48) ,வத.வளநளதமதநத(18), ( இநநத ஐநநத மறலயகளதபந பழஙநகடயதனரதனந 
உடலநகளமந பறதகநகபநபடநடன).

தரமபரத மகவடநடமந, சததநசதரத மறல (7 சபரந)
அரசநதநதமந வத.ஹரதகதரஷநணனந (52), எமந.கவஙநகசடசனந(23), எஸந.சதவகமகரந (25), ட.லடநசமணனந (23), எலந. 
லடநசமணனந (46), ஆலமரதநத வளவஏ.சவலகயதமந (25). கரகநகனநபடநட பத.சதவலதஙநகமந(42). ( இநநத அயநநநத 
மறலயகளதபந பழஙநகடயதனரதனநஉடலநகளமந அனநசற எரதகநகபநபடநடன எரதகநக சவணநடமந என கரவதனநய மறநறமந ககவலநதறற
அததககரதகளந தமநறம வறநபறதநததயதகக கககலநலபநபடநட சவலகயததநததனந தமநபத ரகமமரநதநதத கறதனகரந.)

சசலமந மகவடநடமந,வகழபநபகட வடநடமந, கலநவரகயனந மறல (ஒரவரந)
கலநலகநககடச.சசதகமகரந, (பழஙநகடயதனரகன இவரத உடலமந அனநசற எரதகநகபநபடநடத).

கககலநலபநபடநட நதகழநவ கறததநதகககலநலபநபடநடவரநகளந மமத கறநறஞநசகடநட ஆநநததர ககவலநதறற பததநநதளநள மதலந 
தகவலநஅறதகநறகயதனந வதவரமந: 

ததரபநபதத மகவடநடமந, சநநததரகதரத ககவலந நதறலயமந, ம.த.எணந: 42/2015, சததத: ஏபநரலந7, 2015 ; 

கறநறபந பதரதவகளந: 147,148,307,332 r/w 149 இ.த.ச மறநறமந ஆநநததர மகநதலவனசந சடநடபந பதரதவகளந 20(1), (2),
(3), (4), 44 மறநறமந Biological Diversity Act பதரதவகளந 7,24(1), 55.

சமநபவமந நதகழநநநத சநரமந: ஏபநரலந 7, கசவநவகயநகநகதழறம ககறல5.30 மதலந 06 மணதகநகளந.

கதகடரநநநத நதகழநவகளந:

20 சபரநகளமநசசஷகசலமந ககடநடலந இர இடஙநகளதலந நடநநத சமகதலநகளதலந கககலநலபந[படநடதகக ஆநநததரககவலநதறற 
கறதயத. ஒர இடதநததலந 9 சபரதனந உடலநகளமந இனநகனகர இடதநததலந 11 சபரநகளதனந உடலநகளமந கதடதநதபநபடநட 
ஊடகஙநகளகநககந ககடநடபநபடநடன. உடலநகளகநக இறடயதலந அவரநகளகலந 'கவடநடபநபடநட' கசமநமரதந தணநடகளந எனசந 
சதலவறநறறயமந ஆஙநககஙநக சபகடநடரநநதனரந. அபநபடகந கதடநநதவறநறதலந கபகறதகநகபநபடநடரநநத எணநகளந அறவ 
மனநனதககசவ கவடநடபநபடநடறவ எனநபறதகந ககடநடவறத ஊடகஙநகளந சடநடகந ககடநடன.

சமசல கறதபநபதடநடவகற உறவதனரநகளதடமந சசரநகநகபநபடநட பழஙநகடயதனரதனந  உடலநகளதலந எடநட எரதகநகபநபடநடனந. ஐநநத 
உடலநகளந பறதகநகபநபடநடன. அடவகரதநததலந வகழநநநதவரநகளதலந பழனதயதனந உடலந மடநடமந எரதகநகபநபடநடத. வனநனதயரநகளந நமதத 
சவணநடமந எனசந சகறல மறதயலநகசயநதனரந. மற பதசரத பரதசசகதறன கசயநய சவணநடமந என பக.ம.க நமததமனநறதநறத 
அணகத சமறநகககணநடமயறநசதகளதனந வதறளவகக அடவகரதநறதசந சசரநநநத பதற ஆற சபரநகளதனந உடலநகளந இரணநட 
நகடநகளகநக மனநஆநநததரகவதலதரநநத வநநத மரதநதவரநகளகலந மற பரதசசகதறன கசயநயபநபடநடபதனந பறதகநகபநபடநடன.மற
பரதசசகதறன அறதகநறக ஆநநததர உயரந நமததமனநறதநததலந அளதகநகபநபட உளநளத. இதனந மலமநஆநநததர ககவலநதறறயதனந 
'எனநகவனநடரந' கறத கறததநத சவற சதல கடதலந தகவலநகளந கவளதவர வகயநயநபநபளநளத.

இதறநகதறடயதலநசமகதலதனநசபகத தறநககபநபகநகககதநதகனந சட சவணநடயதகயதறநற என ஆநநததரகந ககவலநதறற 
கசகலநவதறநகஎததரகன ஒர மதக மகநகதய ஆதகரமந சமலகநக வநநதத. கககலநலபநபடநடவரநகளதலந சததநசதரதமறல மறநறமந 
சசலதநறதசந சசரநநநத ஏழ சபரநகளமந ததரபநபதத கசலநலமந வழதயதசலசய ஆநநததரபந சபகலமசகலந கடதநததசந கசலநலபநபடநட 
கசயநதததகனநஅத. ஆநநததர எலநறலயதலந உளநள நகரத பதரந எனநனமந இடதநததலந சபரநநறத நதறதநதத அவரநகளந 
இறகநகதஅறழதநதசந கசலநலபநபடநடளநளறத சநரட சகடநசதயஙநகளந இனநற நதறவகதனநறன..

நடநநதத இததகனந. எஙநகளத வதசகரறணயமந இறத உறததபந படதநததயத. மரகந கடதநதலந மகஃபதயகவதனநஉளநளரந 
ஏஜனநடகன பதரந கவஙநகசடசனந எனநபவரந மலமந மரமந கவடநடவதறநககன அறழதநதசநகசலநலபநபடநட ஒர கழவதலந ஒனநபத
சபரநகளந இரநநதளநளனரந. தறநசபகத கககலநலபநபடநடளநள படசவட பகததறயசந சசரநநநத மசகநநததரனந மறநறமந பழனத 
ஆகதசயகரந மலமகககந கதறடதநத கசயநததயதனந அடபநபறடயதலந, சததநசதரதமறலயதலதரநநத சனதகநகதழறம (ஏபந 4) மகறலசய 
பறபநபடநட வநநத கழ அத. ஜவநவகதமறலயதலந வநநத தஙநகதபந பதனந ஞகயதற மததயமந அவரநகறளகந கணநணமஙநகலமந 
கககணநட வநநதஅஙநகதரநநத சபரநநததலந ததரதநதணத வழதயகக சரணதகணநடக கககணநட கசலநவத ஏஜனநடகளதனந



 ததடநடமந. இகநகழவதலந தறநசபகத உயதரந பதறழதநதளநள படசவடநறடசந சசரநநந சசகரந (45),சததநசதரதறயசந சசரநநநத 
பகலசநசநநததரனந ஆகதசயகரமநஇரநநதளநளனரந.

இவரநகளதலநபகலசநசநநததரனந தனந நணநபரந ஒரவரடனந கணநணமஙநகலதநததலந உளநள ஒர டகஸநமககந கறடயதலந மத அரநநதசந 
கசனநறதகலந மறநறவரநகசளகட பஸந ஏற இயலகமறந சபகயதறநற. அநநதகந கழவதலநஅவரத தநநறத அரதகதரஷநணனமந, 
றமதநதனனந சதவகமகரமந இரநநதளநளனரந. சபகறத கதளதநநத பகலசநசநநததரனந அநநதகந கழவதலந இரநநத சதவகநகமகறரதந
கதகடரநப கககணநடசபகத அவரநகளந நகரத பதரதலந ஆநநததரகந ககவலரநகளகலந இறகநகத அறழதநதசந கசலநலபநபடவத 
கதரதநநதத.பதனந அவரந ஊரகநகதந ததரமநபதனகரந. பகலசநசநநததரனதனந சசககதரனந பதரபககரனந இவறநறறவதரதவகக எஙநகளதடமந
வதளகநகதனகரந.

சரணதகணநடகறவ சநககநகதசந கசனநற கககணநடரநநத சபரநநத நகரத பதரதலந நதறதநதபநபடநட ஆநநததர சபகலமசகரகலந 
அகநகழவதலந இரநநத எடநட சபரநகளதலந ஏழ சபரநகளந இறகநகபநபடநடனரந. அவரநகறள இறகநகதயசபகத யகசரக 
ஒரகபணநணரகதலந அமரநநநத கசனநற கககணநடரநநத சசகறர அபந கபணநணதனந கணவரந என நதறனதநதகநகககணநட 
வதடநட வதடநட மறநற ஏழ சபரநகறள மடநடமந ஆநநததரகந ககவலரநகளந அறழதநதசந கசனநறனரந. சசகரந அடதநதநதறதநததநததலந 
இறஙநகத ததரதநதணத கசலநலமந சபரநநறதபந பதடதநததந தபநபததநத வநநதளநளகரந.

இபநபட கவவநசவற சபரநநதகளதலந வநநதளநள பலரமந அனநற, அதகவத ததஙநகளந மகறல வககனஙநகளதலதரநநத 
இறகநகபநபடநட அறழதநதசந கசலநலபநபடநடளநளனரந. கககலநலபநபடநட பனநனமரந கசலநவமமநஇபநசபகத தபநபதயளநள இளஙநசககவமந 
ஒர ஆடநசடகவதலந வநநதசபகத பதடகநகபநபடநடளநளனரந.இவரநகறளகந கககணநட கசனநற றவதநததரநநத இடதநததலதரநநத 
மஙநகலகன கவளதசநசதநததலந தபநபத ஓட வநநதளநளகரந இளஙநசகக.

ஆநநததரககவலநதறறயதனந எனநகவனநடரந கறதறயபந கபகயநயககநகமந வலமதகநக சகடநசதயமகக இனநற சசகரந,பகலசநசநநததரனந,
இளஙநசகக ஆகதசயகரந உளநளனரந. மதறரறயசந சசரநநநத 'பமபநபதளநஸந வகடநசந'அறமபநப இமநமவறரயமந சதசதய மனதத உரதறம 
ஆறணயதநததனந மனந நதறதநதத நடநநத உணநறமகளந கறததநத வககநக மலஙநகறளபந பததவ கசயநதளநளத.

இளஙநசகக மதலகசனகரந கசகலநவததலதரநநத அனநற இவநவகற ஆநநததரகந ககவலநதறறயகலந 
கடதநததசநகசலநலபநபடநடவரநகளதனந எணநணதகநறக 20 ஐதந தகணநடமந எனதந கதரதகதறத. மறநறவரநகளதனந நதறலஎனநன 
எனநபத மரநமமகக உளநளத.
இதறநகதறடயதலநஆநநததர மகநதல சதவதலந உரதறமகந கழகமந கதகடதநத வழகநகககனநறதனந ஊடகக இனநற ஆநநததர 
மகநதலகசமநமரகந கடதநதலந தடபநபசந சதறபநபபந பறடயதனரந மமத ஆடநகறளகந கடதநததயத, கககனநறதஆகதய கறநறஙநகறளசந 
சமதநதத இர  மதலநதகவலந அறதகநறககளந பததயபநபடநடளநளன.

மசகநநததரனந, கலநலகநககடசசதகமகரந ஆகதசயகரந தவதர பதற அறனவரத வமடகளகநகமந எஙநகளந கழவதனரந கசனநறனரந. 
இவரநகளநஅறனவரமந ஒசர மகததரத வககநகமலஙநகறளசய அளததநதனரந. தறநசபகத கககலநலபநபடநடவரநகளந யகரமந மரமந 
கவடநடபந சபககவதலநறல என உறததபடகந கறதனரந. இதவறர அவரநகளந மரமந கவடநடமந சவறலகநகசந கசனநறசத இலநறல 
எனவமந உறவதனரநகளமந மறநறவரநகளமந கறகதனநறனரந. கபயதனநடந அடபநபத, கடநடடசவறலயதலந கலறவ சபகடவத, 
ககபநபதகந கககடநறட பறதபநபத, சமஸநததரத சவறல கசயநவத  மதலகன சவறலகளகநகககதநதகனந அடகநகட இபநபடபந பல 
நகடநகளந கவளதயரந கசலநவகரநகளந எனசந கசகனநனகரநகளந. சவடநடகதரதபகறளயமந சசதகமகரந,மரகனந ஆகதசயகரத 
வமடகளதலந அவரநகளந கபயதனநடஙந கசயநயபந பயனநபடதநதமந கரவதகளந, வணநணகந கறற படநநத சடநறடகளந 
ஆகதயவறநறறயமந ககடநடனரந.

மரமந கவடநடபநசபகவததலநறல எனதலந பதனந எதறநககக அனநற ததரபநபததபந பகநகமந கசனநறனரந எனநகதற 
சகளநவதகநகஅவரநகளதடமந பததலதலநறல. கககறல நடநநத அடதநதடதநத நகடநகளதலந பதநததரதகநறககளகநகஅளததநத 
சபடநடகளதலந இவரநகளதலந சதலரந மரமந கவடநடபந சபகனதககசந கசகலநலதயளநளறதயமந நகமநமறநநதவதட இயலகத.

கசமநமரமநகவடநடகந கடதநதலந ககரரநகளகநக உதவவத கறநறமந எனநபதகலந அதறநகககபந சபகனவரநகறளசந சடநடத சரததகசன 
என நகமந நதறனதநத வதடசவகசமக என அநநத அபநபகவத மகநகளந அசநசபநபடவத வதளஙநகதயத. அசதகட அவரநகளந 
எலநசலகரமந மழ சநரமகக மரமந கவடநடவறதசய கதகழதலகககந கககணநடவரநகளமந அலநல. கடமந வறறம, கடனந 
கதகலநறல, வடநட கடநட இயலகறம, மறழ இலநலகறம, பஞநசமந ஆகதயவறநறகலந அடதநத சவறள உணவகநகமந வழத 
இலநலகத தரணஙநகளதலந, கதறடகநகமந எநநத சவறலறயயமந கசயநயதந தயகரகக உளநளவரநகளகக அவரநகளந உளநளனரந. 
எவநவளவஉயதரந ஆபதநத உளநள சவறலயகக இரநநதகலமந பரவகயதலநறல எனநகதற நதறலயதலந உளநளனரந. பலரந சகரளக, 
கரநநகடகமந மதலகன மகநதலஙநகளதலந கறறநநத ஊததயதநததறநகபந பல மகதஙநகளநஅஙநசகசய தஙநகத சவறல கசயநகதனநறனரந. 
தவதரவமந இவரநகறள அறழதநதசந கசலநலமந ஏஜனநடகளந கவடநடபந சபககமந மரஙநகளந அரச அனமததயடனந கவடநடபந 
படகதனநறன எனநசறக, அததககரதகளகநக லஞநசமந கககடதநதசந சரத கடநடயககதவதடநடதகலந, பதரசநசதறன  ஏதமந இரகநககத 
எனநசறக கபகயந கசகலநலதயமநஅறழதநதசந கசலநலகதனநறனரந.



ஒர சதலரந மரமநகவடநடவதகலந கதறடகநகமந கடதலந வரமகனதநறத எணநணதயமந இநநத ஆபதநதகன சவறலகளகநகசந 
கசலநலகதனநறனரந.

இவரநகளதலநஆசதரதயரந பயதறநசத மடதநத பழனத, அஞநசலந வழதகந கலநவதயதலந படநடமந பயதலமந மசகநநததரனநதவதர மறநறவரநகளந 
அததகமந படகநககதவரநகளந. பழஙநகட மறலயகளதகளதலந பலரந படகநககதவரநகளந. ஒர சதலரகநக கசலநசபகனநகறளகந கடபந 
பயனநபடதநததந கதரதயகத எனஅவரநகளதனந உறவதனரநகளந கறதனரந. கககலநலபநபடநடவரநகளதலந ஒர சதலறரதந தவதர 
மறநறவரநகளநஎலநசலகரமந 40 வயதகநககந கறறநநதவரநகளந. இனநற கணவறர இழநநதளநள கபணநகளந பலரமந 30 
வயதகநகமந கறறநநத இளமந வயததனரந. சதலரந 20 யதகநகமந கறறநநதவரநகளந.

இவரநகளநஎலநசலகரமந ஒசர கரலதலந கசகனநன இனநகனகர வதடயமந கககலநலபநபடநட ஒபநபவதகநகபநபடநட தமநஉறவதனரநகளதனந 
உடலநகளந யகவமந கடறமயககசந சதறதகநகபநபடநடமந தமகநககயஙநகளடனமநஇரநநதத எனநபததகனந.

மறலவகழநபநபழஙநகடயதனறரபந கபகறதநத மடநடலந அவரநகளந மழவதமந மறழறய நமநபதசய வகழநகதனநறனரந.யகரதடமமந 
சபகதமகன அளவ நதலமந இலநறல. பலரமந ஒர ஏகநகரகநகமந கறறவகன நதலஙநகறளசய கககணநடளநளனரந. சதல 
பளதயமரஙநகளந, பலக மரஙநகளந. ஆஙநககஙநக கணநணதலந படகதனநறன, மறழநமறரதந சதகநகத றவகநக சதற அறணகசளக, 
களமந கடநறடகசளக இலநறல. மறழ வநநதகலநதகனந சககபட. வதறளயமந கபகரடநகறள அஙநசகசய கககளநமதலந கசயநய 
அரச எநநத வழதறயயமநகசயநயவதலநறல. மறலகநகசந கசலநல சகறல வசததகளந சபகததய அளவதலந இலநறல. சததநசதரத 
மறலயதலந அடவகரதநததலதரநநத (வகசநசகதநதத) சமசல கசலநல மறறயகன சகறலசய இலநறல. நகஙநகளந கசனநற 
ஸநககரநபதசயக வணநட ஒரதடதநததலந சசறநறதலந சதகநகதகந கககணநடத.

சததநசதரதமறலயதலந பழஙநகடயதனரகநகபந கபகதசந சடககட கடகந கதறடயகத, தறநசபகத கககலநலபநபடநட எடநட சபரநகளமந 
அவரவரதனந கசகநநத நதலஙநகளதசலசய எரதகநகபநபடநடளநளனரந.

பழஙநகடயதனரந நலதந தறறயதனந கமழந உளநள உணநட உறறவதடபந பளநளதகளதலந உரதய எணநணதகநறகயதலநஆசதரதயரநகளந இலநறல.
நமநமதயமநபகட சமலகநகசகனரதலந உளநள ஒர உணநட உறறவதடபநபளநளதயதலந 60 மகணவரநகளந உளநளனரந. ஒசர ஒர தறலறம 
ஆசதரதயரந, ஒர வகடநசந சமனந, ஒர சறமயறநககரரந மடநடசம உளநளனரந. தறலறம ஆசதரதயரநதகனந வகரநடனந சவறலறயயமந 
கசயநயசவணநடமந. சததநசதரத மறலயதலந அரசநதநததநததறநக அரகதலந உளநள ஒர பளநளதயதலந 172 மகணவரநகளந உளநளனரந. 
அத ஒர நடநதறலபந பளநளத. இரணநசட ஆசதரதயரநகளநதகனந உளநளனரந.

சபகததயமரதநதவமறனகளமந கதறடயகத. இரகநகமந மரதநதவமறனகளதலந மரதநதவரநகளந எலநலக சநரஙநகளதலமந 
இரபநபததலநறல. 99 சதபந பதரசவஙநகளந இனநனமந வமடகளதசலசய நடகநகதனநறன. பதரசவமந மடநநத பதறக மரதநதவ 
மறனயதலந கககணநட வநநத பததநநத அறழதநதசந கசலநகதனநறனரந.மதநதலடநசமத கரடநட கபயரதலந வழஙநகபநபடமந 12,000 
ரபகயந உதவததந கதகறகறயபந கபறவதறநகககசவ இபநபடசந கசயநகதனநறனரந, கழநநறதகளகநகமந சரத, 
கபரதயவரநகளகநகமநசரத சபகததய சதநதணவ கதறடபநபததலநறல. கழநநறத இறபநப வமதமந இஙநக அததகமந எனநகதறகரந 
இபநபகததயதலந UNICEF ஆயநவகளரககபந பணத கசயநயமந டககநடரந வததநயகசககரந. நமநமதயமநபகடயதலந வயதகனவரநகறளபந 
பகரநபநபசத அரததகக இரநநதத. எலநசலகரமந, கறதபநபககபந கபணநகளந சசகறக பதடதநதவரநகளககவமந இறளதநதமந 
ககணபநபடநடனரந. டககநடரந பதனகயகந கசனந கறதபநபதடவதசபகல எலநலகபந பழஙநகட மகநகறளயமந சபகலசவ  இபநபகததபந 
பழஙநகட மகநகளகநகமந உயரதநததறநசகறநற நதறறயமந பரமனமந இலநறல. சபகததய சதநதணவ இலநலகறமசய இதனந 
ககரணமந.

வன உரதறமசநசடநடமந 2006 எனநபத வனதநறத நமநபத வகழநபவரநகளகநகபந பல உரதறமகறளதந தரகதறத. தமதழகஅரச 
அபநபட ஒர சடநடமந இரபநபறதகந கணநடகககளநவசத இலநறல. பதற மகநதலஙநகளதலந சமகரந 3 மதலநலதயனந கஹகநசடரந 
நதலஙநகளந 1.5 மதலநலதயனந மறலவகழந மகநகளகநகபந பதரததநதகநகககடகநகபநபடநடளநளன எனநகதறகரந வனசந சடநடமந 2006 ஐ 
உரவககநகதய கழவதலந இரநநத பதசஜகயந.  தமதழகதநததலந அசநசடநடமந நறடமறறபந படதநதபநபடவததலநறல எனநபசதகட,ததடநட 
ஒதகநகமடகளதலந பழஙநகடகளதனந சமமநபகடநடறநககக ஒதகநகபநபடமந நதததயமந கடபநபதற தறறகளகநகபந பயனநபடதநதபந 
படகதனநறன. வன உரதறமசந சடநடமந பயனநபகடநடலநஇலநலகததனந வதறளவகக இனநற வனதந தறற அததககரதகளந 
இமநமகநகறளதந கதகலநறல கசயநவதறநகமந வழதயககதவதடகதறத.

இதழகளரந ஒரவரந, "சரத பஞநசதநததனந வதறளவகக உஙநகளதனந கறடசத மகடநறடயமந, இரநநத பறனமரஙநகறளயமநவதறநற 
வதடநடரநகளந. இநநதபந பணமந தமரநநநதவடனந எனநன கசயநவமரநகளந?" எனகநசகடநடசபகத இபநபகததபந பழஙநகட ஒரவரந, 
"ககபநபகதறவனந வரவகனந" எனசநகசகலநவத சதல நகடநகளகநக மனந ஒர இதழதலந கவளதயககத இரநநதத. ஆமகமந, 
கசமநமரகநகடதநதலந மகஃபதயககநகளதனந ஆளந பதடகநகமந ஏஜனநடகளககசந கசயலநபடநடதந தஙநகறளகந கடறமயகனதமந 
ஆபதநதகனதமகன பணதகளதலந ஈடபடதநதசவகரந இபநபடகந ககபநபகறநற வநநதவரநகளககதந சதகறநறமளதகநகமந ககடநசதபந பதறழ 
ஒனநற இஙநசக நதகழநகதறத. இத இநநதஅரசபந பறகநகணதபநபகளதனந வதறளவதகனந எனநபறத மறநநத வதடகந கடகத.



இவரநகளதனந கடமநஉறழபநபதனந மலமமந, இவரநகளதனந உயதரநகறளபந பணயமந றவதநதமந  சககட சககடயகயநகந கககளநறள 
அடகநகமந மகஃபதயககநகளகநகமந இவரநகளகநகமந இறடயதலந பல மடநடஙநகளதலந கசமநமரகந கடதநதலந கதகழதலந 
கசயலநபடகதறத. ஒர மடநடதநததறநகமந இனநகனகனநறதறநகமந இறடயதலந உளநள கதகடரநப அவநவளவ தலநலதயமகனதலநல. 
யகரகநககக இநநத சவறலறயசந கசயநகதசறகமந எனநபத கமசழ உளநளவரநகளகநகதந கதரதயகத. கதகடரநபகந கணநணதறயதந 
கதகடரநநநத கககணநசட வநநதகலந அத எஙநசகக ஒர பளநளதயதலந அறநநத சபககமந.

தஙநகளந கதரகமதநததறநகளநசளசய யகசரக ஒரவரகநகசந சசதத வரமந.  நடநநத மடநநத கககடறமயதலநபழனத அலநலத 
மசகநநததரனந கசகலநலததநதகனந சததநசதரத மறலயதலதரநநத ஜமனகமரதரகநக வநநதபந பதனந கணநணமஙநகலமந கசனநற 
சபரநநத ஏறதயதகக இபநபகதத மகநகளந கசகலநகதறகரநகளந. ஆனகலந இநநதபந பழனத, மசகநநததரனந இரவரசம இனநற 
கககலநலபநபடநடளநளனரந. பதரந கவஙநகசடசனந என இனநகனகர ஏஜனநடந மலமநதகனந இநநத இரவரகநகமந அலநலத 
இவரநகளதலந யகசரக ஒரவரகநகமந சமலதரநநத கசயநதத வநநதளநளத.

இவரநகறளஅறழதநதசந கசலநலமந வழதயமந அவநவபநசபகததகனந தமரநமகனதகநகபநபடகதறத. இததலந பஸநகணநடகநடரநகளந, 
டறரவரநகளமந கடசந சதல சநரஙநகளதலந றகயகடநகளகக உளநளனரந. கறதபநபதடநடஇடதநததலதரநநத இவரநகளந வன 
ஓரஙநகளகநககந கககணநட வரபநபடநட அஙநகளநள உளநளரந அடதநதள மகநகளதனந (கபரமநபகலமந தலததநகளந) வமடகளதலந 
தஙநக றவகநகபந படகதனநறனரந.பதனந அவரநகறள வககனமந ஒனநறதலந ஏறநறதசயக, இலநறல வககனமந கசலநல இயலகத 
இடஙநகளதலந நமணநடநறடபந பயணமந மலமககசவக ஒர 'றபலடந' அவரநகறள கசமநமரகந ககடகளகநககந கககணநட 
கசலநகதறகனந. அஙநசக இவரநகளகநககந கககஞநசமந உணவமந கரவதகளமந வழஙநகபநபடகதனநறன.  கவடநடய மரஙநகறளதந 
தணநடகளககநகத சமகரந 25 கதசலக எறடறய தறலயதலந சமநநத நமணநடதரமந நடநநதவநநத  சசரநபநபததநத அவரநகளந அகல 
சவணநடமந. அதறநகபந பதனந கடதநதலந கணநணத அவரநகறளபந கபகறதநதமடநடலந அறநநத வதடகதறத. ஊததயதநறதகந கட 
அவரநகளந ஊரகநகதந ததரமநபத வநநத  தஙநகறள அனபநபதய ஏஜனநடடமநதகனந கபறநறகந கககளநள சவணநடமந. அவரநகளந பல 
சநரஙநகளதலந சபசதய கதகறகறயகந கககடபநபததலநறல.

இநநத  மரஙநகளந பதனநனரந வககனஙநகளதலந ஏறநறபநபடநட கவளதசய கககணநட கசலநவத இனநகனகர மடநடதநததலந நறடகபறமந 
சவறல. பதநத டனந மரதநறத கவளதசய கககணநட கசலநல சவணநடமகனகலந அறவ எடநட லகரதகளதலந ஏறநறபநபடமந. 
இனநகனகர இரணநட லகரதகளதலந ஒர டனந மரமந ஏறநறபநபடநட அறவமடநடமந வழதயதலந சசகதறனயதலந "பதடபடமந". 
ககவலநதறற, வனதநதறற  உரதய அறமசநச எலநலகவறநறதறநகமந இதறநககன ககணதகநறககளந கசலதநதபநபடமந. பழஙநகளந 
எனநசறக,ககயநகறதகளந எனநசறக இனநவகயநஸநகளமந பதற ஆவணஙநகளமந கபறபநபடமந.

இவநவகற கககணநடகசலநலபநபடநட மரஙநகறள கவளத நகடநடகந கடதநதலநககரரநகளடனந சபரமந சபசத  அனபநபவத இனநகனகர
மடநடதநததலந நறடகபறமந. எலநலகவறநறதறநகமந சமலகக இரநநத மகஃபதயக கமநபலந பணதநறத வதசதறத அடதநத சவறல மடதநத
லகபதநறத அளநளமந.

ஒர இயறநறக வளபந பகதககபநபசநகசயலநபகட சமக அரசதயலந பதரசநசதறனயகக மகறதய கறத

ததரபநபததமறநறமந கடபநபக மகவடநடஙநகறள ஒடநடயளநள சசஷகசலமந ககடகளதலந அபரதமததமகக வளரநநநதளநள இநநத 
கசஞநசநநதன மரஙநகளந உலகதலந சவகறஙநகமந ககணகந கதறடகநககதறவ. கநலநலரந, கரநநலந மகவடநடஙநகளதலமந இறவ 
சதறததளவ உணநட. உலகதசலசய மதகவமந வதறல உயரநநநத மரமந எனவமந இத கறபநபடகதறத. 2009 லந கதசலக 100 
ரபகயகக இரநநத இமநமரமந இனநற கதசலக 2000 ரபகயந. வகசறனயறநற இசநசநநதன மரமந சமனக, ஜபநபகனந, பரநமக 
மதலகன பவதநத நகடகளதலந நணகநகமகன சவறலபநபகடகளகநகககவமந, மரநநதகநகககவமந, மத நமநபதகநறககளதனந 
அடபநபறடயதலமந கபரததமநவதரமநபபநபடகதறத. இதனறடய அசகதநததயமகன சதவபநப வணநணமந இதனந சதறபநப. இநநத 
மரதநறத 'அழதயமந உயதரதகளதலந' (endangered species) ஒனநறகக "இயறநறகபந பகதககபநபதறநககனபனநனகடநட 
ஒனநறதயமந" (IUCN) 2000 தநததலந அறதவததநதத.

இநநத அறதவதபநபதநதகனந மகஃபதயககநகளதனந கவனதநறத இநநதபந பகநகமந ததரபநபதயத. இமநமரதநறதகந கடதநதத 
கவளதநகடகளகநககந கககணநட கசனநறவதடநடகலந நற மடஙநகவறர லகபமந கதறடகநகமந. அழதயமந உயதரத எனநபத இநநத 
வணதகதநததலந கடமந கடநடபநபகடகறள உரவககநககதறத. கடநடபநபகடகளந மதகமநசபகத அவறநறற மமறவதகலந வதறளயமந 
பயனநகளமந அததகமககதனநறன; ஆபதநதகநகளமந அததகமககதனநறன. பயனநகறள இநநத வணதகதநததலந சமலந அடகநகதலந 
உளநள  மகஃபதயககநகளமந, ஆபதநதகறளகந கமழடகநகதலந உளநள மரமந கவடநடகளமந எததரந கககளநகதனநறனரந.

மதகபந கபரதய அளவதலந இனநற ஆநநததர மகநதல அரசதயறல ஆடநடவதகநகமந சகநததயகக இநநத மகஃபதயககநகளந உளநளனரந. 
இனநற கமகரமஷதயசதலந றகத கசயநத சதறற றவகநகபநபடநடளநள கககலநலமந ககஙநகத கரடநட ஒயந.எஸந.ஆரந ககஙநகதரசதனந 
மகநகதய பளநளதகளதலந ஒரவனந. மநநறதய மதலறமசநசரமந ககஙநகதரஸந தறலவரமகன கதரணந கமகரந கரடநடயதனந 
சசககதரனந கதசஷகரந கமகரநகரடநட 
இனநகனகர கசமநமரகந கடதநதலந மகஃபதயக தறலவனந.



சநநததரபகபநகயட கடநசதயதலமந கசமநமர மகஃபதயககநகளந இரநநதசபகததலமந கடபநபக மறநறமந சததநதரந மகவடநடஙநகளந 
கதலஙநக சதசமந கடநசதயதனந பலவமனமகன பகததகளககசவ உளநளன. கசனநற சதரநதலதலமந கட இகநகடநசத இவநவதர 
மகவடநடஙநகளதலமந கபரததகக கவறநறத கபறவதலநறல. கசனநற ஆணநட, சநநததரபகப நகயட கவறநறத கபறநற றகசயகட, பதவத 
ஏறநபதறநக மனநனதககசவ உயரந ககவலநதறற அததககரதகறளகந கடநட அடதநத பதநத நகடநகளகநகளந கசமநமரகந 
கடதநதறலமடவகநககந கககணநட வரசவணநடமந என ஆறணயதடநடகரந. ககவலநதறறயதலளநள 
ககஙநகதரஸநஆதரவகளரநகறளயமந சசஷகசலமந ககடநடபந பகததயதலதரநநத இடமகறநறமந கசயநய ஆறணயதடநடகரந.

நவமநபரந 2014 லந "ஆநநததர மகநதல கசமநமரகந கடதநதலந ஒழதபநப சதறபநபபந பறட" (APRSASTF) உரவககநகபநபடநடத. 
இரணநட மகதஙநகளகநக மனந கசனநற பதபநரவரதயதலந இதனந தறலவரகக ட.ஐ.ஜத எமந.ககநநதகரகவந நதயமதகநகபநபடநடகரந. 
இனநற இரபத தமதழரநகறளகந கககனநறத இவரத தறலறமயதலந இயஙநகதய பறடதகனந.

நகயடஎததரநபகரநதநதத நடநநதத. ககஙநகதரஸந ஆதரவ கசமநமரகந கடதநதலந மகஃபதயககநகளந அவரந பகநகமந பணதவ ககடநடதந 
கதகடஙநகதனரந.

தமதழக எலநறலசயகர மகவடநடமகன சவலரதலமந கட கசமநமர மகஃபதயககநகளதனந கசலநவககநக இரகநகதநதகனநகசயநகதறத. 
சவலரதலந றகத கசயநயபநபடநட மனநனகளந கரககடநடகநககரரகன சமககனகமநபகளதடமதரநநத 4.4 சககட ர பணமமந 72 
பவனந நறககளமந  றகபநபறநறபநபடநடத நதறனவதரகநகலகமந. இறவ கசமநமரகநகடதநதலந மலமககசந சமநபகதததநதறவதகனந. 
ஆநநததரகவதலமந தமதழகதநததலமந இநநத அமநறமகநக 30 வமடகளந உணநட. கசனநற நகடகளமனநறதந சதரநதலதனநசபகத 
ஏறநககடநடலந றகபநபறநறபந படநட 32 லடநச ரபகயநகளஙந கட கசமநமரகந கடதநதலதனந ஊடகககந கதறடதநதததகனந எனசந 
கசகலநலபநபடநடதமந நதறனவதரகநகலகமந.
கசனநற ஆணநட மதநததயதலந ஆநநததரகந ககவலநதறற ஏழ தமதழரநகறளசந சடநடகந கககனநறத. இவரநகளந 
அறனவரமநஅடதநதளசந சகததகறளசந சசரநநநதவரநகளந, ததரவணநணகமறல, தரமபரத, சசலமந, வதழபநபரமந 
மகவடநடஙநகறளசந சசரநநநத வனநனதய இனதநதவரநகளந.

சதறபநபபந பறடஅறமதநத சவடநறடயகடவத ஆநநததர மகநதலதநததனந உளந அரசதயலகனகலமந கககலநலபநபடபவரநகளந எலநசலகரமந
கசமநமரகந கடதநதறந கணநணதயதலந கமழந மடநடதநததலந உளநள தமதழக மரமந கவடநடகளநதகனந எனநபத கறதபநபதடதந தகநகத, 
கவடநடமந ததறனந நணகநகமகக வகயநகநகபந படநடளநளவரநகளந எனநகதற வறகயதலந அததக அளவதலநதமதழரநகளந இபநபணதயதலந 
ஈடபடதநதபந படகதறகரநகளந எனநற சபகததலமந கககலநலவத என மடகவடகநகமநசபகத பலநசவற நதறலகளதலந அவரநகளடனந
இரநநத பணத கசயநயமந உளநளரந மகநகளந கவனமகக வதலகநகபநபடநடதந தமதழரநகசள கபகறகநகத எடதநதகந கககலநலபந 
படகதனநறனரந. உளநளரந அடதநதள மகநகறளகந கககனநறகலந கபரதய அளவதலந அரசதயலந எததரநபநபகளந வரமந; தமதழரநகறளகந 
கககனநறகலந அபநபடயகன பதரசநசதறன இரகநககத எனநபதகலநதகனந இபநபட ஆகதறத எனசந கசனநற ஆணநட ஏழ தமதழரநகளந 
கககலநலபநபடநடசபகத இறத ஆயநவ கசயநத ஒர உணநறமஅறதயமந கழ (NCDNTHR and HRF) கறதபநபதடநடத 
நதறனவதறநகரதயத.

றகத கசயநயபநபடநட ஆநநததரசந சதறறகளதலந வகடமந தமதழரநகளந

நகஙநகளந கசனநறதரநநத மனநற பகததகளதலமந அடகநகட இவநவகற மரமந கவடநடபந சபககதறவரநகளநகககலநலபநபடநட உடலநகளந 
கககணநடவரபந படகதறதக எனகந சகடநடசபகத எலநசலகரமந இலநறல என மறதநதனரந. யகரமந ககணகமலந சபகயளநளகரநகளக 
எனகந சகடநடசபகத சததநசதரத மறலயதலந அபநபட ஒரவரந மடநடமந ககணகமலந சபகயளநளகரந எனசந கசகலநலபநபடநடத, 

கசனநற டசமநபரந 2013 லந ஸநரமதரந ரகவந, சடவதடந கரணககரந எனநகதற ஆநநததர வனதநதறற அததககரதகளந இரவரந 
கககடரமகககந கககலநலபநபடநடனரந, ஸநரமதரந ரகவந மதகநக சநரநறமயகன அததககரத எனபந கபயரந கபறநறவரந,இதறநகபந 
பதரததயககசவ சதல தமதழரநகளந 2014 மதநததயதலந கககலநலபநபடநடனரந எனநகறகர சபசநசணநட. ஆனகலந மதகவமந சநரநறமயகக 
நடநநத இநநத அததககரதகளந சரதபநபடநட வரவதலநறல எனநபதகலந அததககரதநததலந உளநளவரநகசள இநநதகந கககறலகறளசந 
கசயநததரகநகலகமந எனநகறகர கரதநதமந உணநட.

இத தவதர இநநதஅததககரதகளந கககலநலபநபடநடதறநககக ஏரகளமகன தமதழரநகளந இனநற றகத கசயநயபநபடநட  ஆநநததரசந
சதறறகளதலந வகடகதனநறனரந. அரசநதநதமந, கலசபநபகட மதலகன ஊரநகளதலந மடநடமந சத.மரசகசனந, ஆ.ககமரகஜந, 
த.சதநததயரகஜந, ரக.தரநமனந, சகக.கவஙநகடகசலமந, ரக.மசகநநததரனந, ரக.சதவலதஙநகமந, அ.சககவதநநதசகமத, க. ஆணநட 
ஆகதசயகரந இனநற ஆநநததரசந சதறறகளதலந உளநளனரந. இததலந மதலந அறவரந பதறண வதடதறல இனநறத ஒனநறறர 
ஆணநடகளககசந சதறறயதலநஉளநளனரந.

கவஙநகடகசலதநததனந(35) மறனவத மசகஸநவரத (30), தரமனந மறனவத அலசமல மறநறமந  லடநசமத, ரகததகக ஆகதய 
கபணநகளதடமந நகஙநகளந சபசதசனகமந. எலநசலகரசம தஙநகளந கணவரந கடமநபதநசதகசடக தனதயககசவக ததரபநபததகநக 



சகமதகமநபதடபந சபகனசபகத அவரநகளந தமதழதலந சபசதயறதகந கவனததநத அஙநகளநள ஆநநததர சபகலமஸந அவரநகறளகந றகத 
கசயநத கககணநட கசனநறத எனநறனரந. 

அலசமலவதனந கணவரந மறனவத, கழநநறதகளந, சசககதரனந உடநபடதந ததரபநபதத கசனநற வனஙநகதவதடநடகந கமழநதந 
ததரபநபததகநக வநநதசபகத றகத கசயநயபநபடநடளநளகரந. தனந கணவரமந கககழநநதனமந சகறலறயகந கடநநத சதநமரந 
அரநநதசந கசனநற சபகத யகசரக மவரந வநநத அவரநகளதடமந ஏசதக சகடநடளநளனரந. தமதழதலந பததலந கசகனநனவடனந அவறர 
இழதநதசந கசனநறளநளனரந. 

வழகநகறரஞரநகறள றவதநத அணகதய சபகததகனந அவரந ரதமகனநடந கசயநயபநபடநடளநளத கதரதய வநநதளநளத. மதலதலந 
கடபநபக சதறறயதலமந இனநற பகலரந சதறறயதலமந அவரந அறடகநகபநபடநடளநளகரந. சமலநகபநசகனறரசந சசரநநநத ரசமஷந 
எனநறஇறளஞரமந தகனந எவநவகற கடமநபதநசதகட ததரபநபதத கசனநறசபகத இசத வடவதலந றகதகசயநயபநபடநடகரந 
எனநபறதயமந, பதனந ஏசதசதக கசகலநலததந தபநபததநத வநநதறதயமந வதளகநகதனகரந.

வன அததககரதகளநஇரவரந கககலநலபநபடநடத கதகடரநபகக 430 சபரநகளந றகத கசயநயபநபடநடகரநகளந எனவமந,இவரநகளதலந 30
சபரநகளந மதலதலமந, பதனநனரந 70 சபரநகளமந பதறணயதலந வதடதறலகசயநயபநபடநடனரந எனவமந மசகஸநவரத கறதனகரந. 
பதறணயதலந வதடதறலயகன இநநத 100 சபரமநஆநநததரரநகளகமந. சதறறயதலளநள 330 சபரநகளமந தமதழரநகளகமந. 
கடபநபகவதலந உளநள சலபதத எனநபவரநதகனந இவரநகளதனந வழகநகறரஞரந. அவறரகந சகடநடகலந, "தமதழரநகளகநகபதறணயதலந 
வதடதறல தரமகடநடகஙநக. வதடநடகலந ஓடபந சபகயதடவகஙநக" எனசந கசகலநகதறகரகமந. இதவறர ஒவநகவகரவரமந 22,000 
ர அநநத வழகநகறரஞரகநக ஃபமஸந கககடதநதளநளனரகமந.சபககநகவரதநதசந கசலசவ இத வறர ஒவநகவகரவரகநகமந 
35,000 ர ஆகதயளநளதகமந.

பதளநறளகறள றவதநதகந கககணநட தகமந எவநவகற எநநத வரமகனமமந இலநலகமலந தனநபபந படகதசறகமந என இநநதபந 
கபணநகளந பலமநபதனரந. சதறறயதலந இரகநகமந அவரநகளதனந கணவரநகளந, ":இனதசம நகஙநக வதடதறல ஆகதறத கஷநடமந, 
எபநபடயகவத கபகழசநசகநகஙநக" எனசந கசகலநகதறகரநகளகமந. பதளநறளகளந தறநகககறல கசயநத கககளநவதககசந 
கசகலநகதனநறனரந எனநறகரந அலசமல.
எனநன கணகநகதலந 430 சபரந றகத கசயநயபநபடநடகரநகளந எனசந கசகலநகதறமரநகளந எனகந சகடநடசபகத அவரநகளகநக 
வதளகநகதந கதரதயவதலநறல.

ஆநநததர மகநதலட.ஜத.பத சஜ.வத.ரகமட இத பறநறதகந கறவத:  

"2014 லந கடமந நடவடகநறககளந கதகடஙநகதயபதனந இதவறர 831 வழகநககளந கதகடகநகபநபடநட 5239 சபரநறகத 
கசயநயபநபடநடளநளனரந. 715 வககனஙநகளமந, 15,520 மரதநதணநடகளமந றகபநபறநறபநபடநடளநளன. ஜன 2014 
கதகடஙநகத இனநற வறர றகத கசயநயபநபடநடவரநகளதலந ஆநநததரமக நதலதநறதசந சசரநநநதவரநகளந 2202 சபரந. பதற 
மகநதலதநதவரந 3033 சபரந. இவரநகளதலந தமதழகமந மறநறமந கரநநகடகதநறதசந சசரநநநதவரநகசள அததகமந. 31 
கடதநதலநககரரநகளந பதடபடநடளநளனரந. இவரநகளதலந 16 சபரந ஆநநததரதநதவரந; 10 தமதழரநகளந; கரநநகடக மகநதலதநதவரந 3, பதற 
மகநதலதநதவரந இரவரந. 45 கசமநமரகந கடதநதலநககரரநகளந  தடபநபகந ககவலந சடநடதநததலந றகத கசயநயபநபடநடளநளனரந. 
இவரநகளதலந 13 சபரந பதறணயதலந வதடதறல கசயநயபநபடநடளநளனரந." - (கடகநககனநகநரகனதகலந, ஏபநரலந 15).

ஆக ஆநநததர ட.ஜத.பத கசகலநவததலதரநநத கடநநத 14 மகதஙநகளதலந மடநடமந சமகரந 2000 கநகமநசமறநபடநட தமதழரநகளந றகத
கசயநயபநபடநட ஆநநததரசந சதறறகளதலந உளநளனரந.  இவரநகளந அறனவரமந ஆநநததர மகநதலதநறத ஒடநடய தமதழக 
மகவடநடஙநகளதலந உளநள பழஙநகட மறநறமந அடதநதளசந சகததயதனரந. இவரநகளந அறனவரமந கபரமநபகலமந ரயதலந மறநறமந 
சபரநநத நதறலயஙநகளதலமந, சபரநநதகளதலந பயணதகநகமநசபகதமந றகத கசயநயபநபடநடவரநகளந. சகடநட சகளநவதகநக 
அவரநகளந தமதழதலந பததலநகசகலநவத ஒனநசற சபகதமந அவரநகளந றகத கசயநயபநபடவதறநக.

இநநத மறற 20 சபரநகளந கககலநலபநபடநடளநள அசத சநரதநததலந, 61 சபரநகளந றகத கசயநயபநபடநடளநளதககவமநஆநநததர 
சபகலமஸந கறதயளநளத. ஆனகலந 150 சபரநகளகநகமந சமலந அனநற  ஆநநததரகந ககவலரநகளகலந பதடதநதசந கசலநலபந 
படநடதககதந தபநபத வநநதவரநகளந கறகதனநறனரந. மமதமளநள 100 சபரநகளதனந கதத எனநனகவனதந கதரதயவதலநறல.

கககலநலபநபடநடவரநகளதனந கடமநபஙநகளகநக தலக 3 லடநச ரபகயந இழபநபமடநறட தமதழக அரச வழஙநகதயளநளத. அ.தத.ம.க 
தலக 2 லடநசமமந, தத.ம.க ஒர இலடநசமமந, சத.தத.ம.க 50,000 மமந, ஜத.சகவகசனந ககஙநகதரஸந 25,000 மமந 
வழஙநகதயளநளன. பக.ம.க கககலநலபநபடநடவரநகளதனந பதளநறளகளகநக படநட சமறநபடபநப வறரகநகமந, அதறநக சமலமந 
மழறமயகககந கலநவதசநகசலவகறள ஏறநபதகக அறதவததநதளநளத. நகஙநகளந அஙநக கசனநறசபகத அஙநக வநநததரநநத 
பக.ஜ.கவதனரதடமந ஏதகவத உதவத கசயநதமரநகளக எனகந சகடநடதறநக, " பணமகககந கககடதநதகலந கசலவ கசயநத 
வதடவகரநகளந. நகஙநகளந கதகறல சநககநகதலந பயனந அளதகநகமகற எறதயகவத கசயநய உளநசளகமந" எனநறனரந.



சநநததரபகப அரசகசனநற அகநசடகபரதலந கசமநமரஙநகறள டனந ஒனநற 27 லடநச ரபகயந என ஏலதநததலந வதறநறளநளத. வரமந 
சமயதலந அடதநத ஏலமந ஒனநற நடகநகபந சபகவதககதந கதரதகதறத. அழதயமந உயதரதனஙநகளந படநடயலதலதரநநத கசமநமரஙநகறள 
நமகநக சவணநடமந என அவரந மதநததய அரசகநககந சககரதகநறகயமந வதடதநதளநளகரந.

கசயநய சவணநடயறவ

1.மனதத உரதறமஅறமபநபகளதனந அழதநதஙநகளதனந வதறளவகக இனநற கசமநமரகந கடதநதலந தடபநபபந பறட மமத இர 
கககறல வழகநககளந பததவ கசயநயபநபடநடகலமந ஒசர ஒர அததககரதயதனந கபயரந மடநடசம அவறநறதலந 
கறதபநபதடபநபடநடளநளத.அதவமந கட அவரந தறலறமயதலந கசனநற யகசரக சதல ககவலரநகளந எனநறதகனந கறநறஞந 
சகடநடபநபடநடளநளத. இநநத வழகநககறள ஆநநததர அரச மறறயகக வதசகரததநத நமதத வழஙநகமந எனநகதற நமநபதகநறக 
இலநறல. எனசவ இத கதகடரநபகன பலனகயநறவ ஒர சதறபநபபந பலனகயநவகந கழ (SIT) ஒனநறற அறமதநத வதசகரதகநக 
சவணநடமந. இநநத வதசகரறண உசநச நமதத மனநறகந கணநககணதபநபதனந (monitering) கமழந நடதநதபநபட சவணநடமந. கசமநமரகந
கடதநதலந தடபநபபநபறடயதனந தறலவரந ட.ஐ.ஜத எமந.ககநநதகரகவந உடநபடகந கககறலசந கசயலதலந ஈடபடநட அததககரதகளமந 
ககவலரநகளமந தறநககலதகபந பணத நமகநகமந கசயநயபநபட சவணநடமந.

2. கககலநலபநபடநட 20 சபரநகளதனந கடமநபஙநகளகநகமந ஆநநததர மகநதல அரச தலக 30 இலடநச ரபகயந இழபநபமட வழஙநக 
சவணநடமந.

3. கககறல நடநநத பகததகளகநக யகரமந கசலநல மடயகமலந இபநசபகத சபகடபநபடநடளநள 144 தறட, கணநடகலநசடமந 
உதநதரவ மதலதயன உடனடயகக நமகநகபநபட சவணநடமந, கககலநலபநபடநட அனநற இநநத 20 சபரநகறளதந தவதர சவற யகரமந 
கககலநலபநபடநடகரநகளக, சறநறத வறளகநகபநபடநட மறநறவரநகளதனந கதத எனநனகயதறநற எனநபவறநறற சநரதலந கணநடறதய மனதத 
உரதறம அறமபநபகளந அனமததகநகபநபடசவணநடமந.சதசதய மனதத உரதறம ஆறணயமமந இத கதகடரநபகன வதசகரறணறய 
சமறநகககளநள சவணநடமந.

3.கசமநமரகநகடதநதலந மகஃபதயக கறததநதமந, அரசதயலநவகததகளகநகமந இவரநகளகநகமந உளநள உறவகறததநதமந ஆரகய 
ஆநநததரமந மறநறமந தமதழகமந அலநலகத மகநதலமந ஒனநறறசந சசரநநநத பதவதயதலளநள உயரநநமததமனநற நமததபதத ஒரவரதனந 
தறலறமயதலந வதசகரறண ஆறணயமந ஒனநற அறமகநக சவணநடமந.

4.கசமநமரகநகடதநதலந கதகடரநபககசந சதறறயதலந உளநளவரநகளந அறனவரந கறததநத வதவரஙநகறளயமந உடனடயகக ஆநநததர 
மகநதல அரச கவளதயதட சவணநடமந. இத இறணயதந தளஙநகளதலந யகரமந பகரநகநகதந தகநகவடவதலந கவளதயதடபநபட 
சவணநடமந.

5. கசமநமரகநகடதநதலந மறநறமந இர வன அததககரதகளதனந கககறல கதகடரநபகககந றகத கசயநயபநபடநட தமதழரநகளந 
கபரமநபகலமந ரயதலநகளந, சபரநநதகளந மறநறமந சபரநநத நதறதநதஙநகளந ஆகதயவறநறதசலசயறகத கசயநத கககணநட 
கசனநற கபகயந வழகநகபந சபகடபநபடநடசந சதறறயதலந அறடகநகபநபடநடளநளனரந. நகஙநகளந கசனநற பகததகளந மடநடமதனநறத 
ததரவணநணகமறல, தரமபரத, சசலமந, சவலரந மதலகன மகவடநடஙநகறளசந சசரநநநத நறநறகந கணகநககன 
கதரகமஙநகளதலதரநநத பலரமந றகத கசயநயபநபடநட இனநற ஆநநததரசந சதறறகளதலந உளநளனரந. இவரநகளந அறனவரமந 
பழஙநகட மறநறமந வனநனதயரந, ஒடநடரந மதலகன அடதநதளசந சகததகறளசந சசரநநநதவரநகளந. இவரநகளந அறனவரமந கபகத 
மனநனதபநப அளதகநகபநபடநட உடனடயககவதடதறல கசயநயபநபட சவணநடமந. தமதழக அரச தமந மகநகளந இவநவகற 
தனநபபநபடவறத சவடகநறக பகரநதநதகந கககணநடரகமலந இவரநகளதனந வதடதறலகநககக சடநட ரமததயககவமந 
அரசதயலநரமததயககவமந நடவடகநறககளந சமறநகககளநள சவணநடமந. 2013 டசமநபரந 13 அனநற கககலநலபநபடநடஇர ஆநநததர 
வனதநதறற அததககரதகளந ஶதரந மறநரமந சடவதடந ஆகதசயகரதனந கககறல கறததநத ஒர வதசகரறண ஆறணயமந  
அறமகநக சவணநடமந. தமதழகதந கதகழதலகளதகறளபந சபகலசவ கரநநகடகமந, ஆநநததரமந உளநளதடநட மகநதலஙநகறளசந சசரநநநத 
அடதநதளதந கதகழதலகளதகளந பலரமந கட இனநற றகத கசயநயபநபடநடசந சதறறகளதலந உளநளதகக ஆநநததர ட.ஜத.பத 
கசகலநகதறகரந. அவரநகளகநகமந கபகத மனநனதபநப வழஙநக சவணநடமந. சமலந மடநடஙநகளதலந உளநள கசமநமரகந கடதநதலந 
மகஃபதயககநகறளகந றகத கசயநத தணநடறன வழஙநகவதநறநக ஆநநததர அரச மறனபநபகந ககடநட சவணநடமந.

6. சமகரந 1.4 சககடகசமநமரஙநகளந சசஷகசலமந மறநறமந நலநலமலநலக வனபந பகததகளதலந உளநளதகககந கறபநபடகதறத. 
இறவ மழறமயகக எணநணபநபடநட (enumeration) அறதவதகநகபநபட சவணநடமந. கடதநதலநககரரநகளதடமதரநநத 
றகபநபறநறத ஆநநததர அரச வசமந உளநள 10,000 டனந கசமநமரஙநகறளயமந ஏலமந வதடநடகந கதறடகநகமந கதகறகறயகந 
கககணநட இவந வனதநறதசந சகரநநநத வகழமந மகநகளகநக நலதந ததடநடஙநகறள சமறநகககளநள சவணநடமந. 2014 சமயதலந 
சநநததரபகப நகயட அரச கசமநமரஙநகறள டனந ஒனநற ர27 லடநசமந என ஏலதநததலந வதறநறசபகத ஹரததநதவகரதலந உளநல பகபக 
ரகமநசதவதனந 'பதஞநசலத சயகக பமடமந' மடநடமந 270 சககட ரபகயந மததபநபளநள மரஙநகறள ஏலமந எடதநதளநளத. பனநனகடநடசந
சநநறதயதலந இமநமரஙநகளதனந மததபநப டனந ஒனநற ஒர சககட ரபகயந வறர உளநள நதறலயதலநஇவறநறற அவந அறமபநப 
கவளதயதலந வதறநற ஏரகளமகன லகபமந சமநபகததகநக வகயநபநபளநளத இத தடகநகபநபடவசதகட, இதவறர மரநநத 



தயகரதபநபகளகநககன ரகமநசதவதனந அறமபநப எவநவகற கசமநமரஙநகறளபந கபறநற வநநதத எனநபத கறததநதமந உரதய 
வதசகரறண கசயநயபநபட சவணநடமந.

7. கடதநதலநககரரநகளகலந கவடநடபநபடநட அழதகநகபநபடநட கசமநமரஙநகறள ஈடகடநடபந பததய கனநறகறள நடதலந, உலகதலந 
சவகறஙநகமந ககணகந கதறடகநககத இநநத இயறநறக வளதநறதபந பகதகககநக தகவரவதயலகளரநகளநமறநறமந இத 
கதகடரநபகன வலநலனரநகளந அடஙநகதய கழ ஒனநறற அறமதநதலந மதலகன நடவடகநறககளந சமறநகககளநளபநபட சவணநடமந.

8. தமதழக அரச இதவறர வனசந சடநடதநறத (Forest Act 2006) அமலநபடதநதகதத வனநறமயகககந கணநடகநகதந 
தகநகத,இதறநக எததரககதந கதகடகநகபநபடநடளநள வழகநககளகலந உரவககதயளநள தறடகறள நமகநகத, பதற மகநதலஙநகறளபந 
சபகல அத இஙநக உடனடயகக அமலந படதநதபநபட சவணநடமந. தமதழகதநததலந உளநளபழஙநகடகளதனந வமதமந சமகரந ஒர சதமந
மடநடசம. இவரநகளந அறனவரகநகமந கடமநபமநஒனநறதறநக இரணநட ஏகநகரந நதலஙநகளந வழஙநகபநபட சவணநடமந. வனதந தறற
அததககரதகளகநகபழஙநகட மகநகளந பதரசநசதறனகளந மறநறமந உரதறமகளந கறததநத உணரநவடநடமந 
பயதறநசதகளந(sensitisation programmes)) சமறநகககளநளபநபடநட சவணநடமந.

9. பழஙநகடமகநகளந வசதகநகமந பகததகளதலந உளநல உணநட உறறவதடபந பளநளதகளதலந 20 மணவரநகளகநக ஒர ஆசதரதயரந 
எனநகதற வமததநததலந உடனடயகக ஆசதரதயரநகளந நதயமதகநகபநபட சவணநடமந. இபநபளநளதகளதலந மறறயகக ஆசதரதயரநகளந வநநத 
பகடஙநகளந நடதநதகதறகரநகளக எனநபத கணநககணதகநகபநபட சவணநடமந. இபநபளநளதகளதலந வழஙநகபநபடமந உணவ பட 
சமகசமகக உளநளத. சபகததய ககயநகறதகளந, மகமதசமந ஆகதயவறநறடனந இத சமமநபடதநதபநபட சவணநடமந. அசதசபகல 
பழஙநகடபந பகததகளதலந உளநள மரதநதவ மறனகளமந சமமநபடதநதபநபட சவணநடமந. சபகததயமரதநதவரநகளந மறநறமந 
கசவதலதயரநகளந நதயமதகநகபநபட சவணநடமந. அவரநகளந மறறயககமரதநதவ மறனகளகநக வநநத பணத 
சமறநகககளநகதறகரநகளக எனநபததலமந கவனமந கசலதநதபநபட சவணநடமந. கதரகம உதவதசந கசவதலதயரநகளந கரதநதரததநதளநள 
கபணநகறளபந பதளநறளபந சபறகநக மனநனமந பதனநனமந மறறயகககந கவனததநத ஊடநடசந சதநத, மரநநதகளந மதலதயவறநறற
வதனதசயககதகநகசவணநடமந. இநநதபநபணத மறறயககசந கசயலநபடதநதபநபடகதறதக எனநபததலமந அரச கடதலந கவனமந 
கசலதநத சவணநடமந.

10.அடவகரஙநகளதலதரநநத மறலகநகசந கசலநலமந சகறலகளந சமமநபடதநதபநபட சவணநடமந. சகறலகளந இலநலகத 
இடஙநகளதலந அறவ அறமகநகபநபட சவணநடமந. சபககநக வரதநத வசததகறள அததகபந படதநத சவணநடமந. தமத வதறள 
கபகரடநகறளகந கமசழ கககணநட கசனநற வதறநபதறநகரதய வறகயதலந சறமகளடனந பயணமந கசயநயதந தகநக 
சபககநகவரதநத வசததகளந கசயநயபநபட சவணநடமந.இனதபநபசந சதநத கறறநநத, நகரநசநசதநத அததகமகக உளநள ததறண 
வறககளதனந சககபடறய அரச ஊகநகவதபநபசதகட உறநபதநததயககமந ததறண வறககறளகந கககளநமதலந கசயநவதறநககன 
றமயஙநகறள (procurement centres) மறலகளதலந அறமகநக சவணநடமந. வதவசகயமந சகரநநநத கதகழதலநகளமந 
(agro based industries) இபநபகததகளதலந ஊகநகவதகநகபநபட சவணநடமந. மறழ நமறரதந சதகநகமந வறகயதலந 
மறலபநபகததகளதலந களமந கடநறடகறள உரவககநக சவணநடமந.

11. மறலஅடவகரஙநகளதலந வசதகநகமந வனநனதயரந, சபகயரந சபகனநற அடதநதள மகநகளதனந நதறலயமந பழஙநகட மகநகறளபந 
சபகனநசற உளநளன. இனநற கககலநலபநபடநடவரநகளந மடநடமதனநறத, ஆநநததரசந சதறறகளதலந அறடபடநடகந கதடபநபவரநகளதலமந 
இவரநகளந அததக அளவதலந உளநளரந. இவரநகளந மதநததயதலமந சமறநகறததநத நலதந ததடநடஙநகறள சமறநகககளநளதறநக அரச 
மனநனரதறம அளதகநகசவணநடமந. மறலயதலமந அடவகரஙநகளதலமந மககதநமக ககநநதத கதரகமபநபற சவறல 
வகயநபநபதநததடநடஙநகளந மதலதயவறநறற மறறயகக நதறறசவறநற சவணநடமந.

12. ஆநநததரமகநதல அரசதனந இநநத வனநகசயலநகறள ஆநநததர மகநதலதநததலந இயஙநகமந APCLC, HRF, NCDNTHR 
மறநறமந PUDR மதலதய மனதத உரதறம அறமபநபகளந கடறமயகககந கணநடதநதளநளசதகட வழகநககளமந கதகடதநத 
நடவடகநறககறள சமறநகககணநடளநளன. அவநவறமபநபகறள இகநககரணஙநகளகநககக மனதகரபந பகரகடநடகதசறகமந. எமந 
மகநகளந ஒவநகவகர மறறயமந ஆநநததரமந வநநததரநநத வழகநறக நடதநதவததலமந, சதறறயதலளநளவரநகறளசந சநநததபநபததலமந 
பல சதகநகலநகறள எததரநகககளநகதனநறனரந. சதறறயதலளநளவரநகறள வதடதறல கசயநவத, அவரநகளகநகரதயசடநட மறநறமந 
பதற உதவதகறளசந கசயநவத ஆகதயவறநறகநககன வழகநகறரஞரநகளடனந கடய கழ ஒனநறற அறமதநத உதவத கசயநய 
சவணநடமந எனவமந ஆநநததர மகநதலதநததலந இயஙநகமந மனதத உரதறம அறமபநபகறள நகஙநகளந சவணநடகந கககளநகதசறகமந.

13.சபரநநதகளதலதரநநத இறகநகத அறழதநதசந கசனநற சடநடகந கககலநவத, தமதழந சபசதனகசல றகதகசயநத கககடமந 
பதரதவகளதனந கமழந வழகநககளந சபகடநடசந சதறறயதலந அறடபநபத எனநகதற நதறலயதலந தமதழக அரச, "மறறயகன வதசகரறண
சவணநடமந" என ஆநநததர அரறச "சவணநடகந கககணநடசதகட"  நதறதநததயளநளத வனநறமயகககந கணநடகநகதந தகநகத. 
மறறயகன மறநறமந கடறமயகன நடவடகநறககறள சமறநகககணநடஎனநகவனநடரந கககறலகநகறநறவகளதகளந 
தணநடகநகபநபடவதறநகமந, அபநபகவதகளகநக உரதய இழபநபமடகளந கதறடபநபதறநகமந, சதறறகளதலளநளவரநகறள வதடதறல 
கசயநவதறநகமகன நடவடகநறககறள சமறநகககளநள சவணநடமந எனதந தமதழக அரறச இகநகழ வறநபறதநதகதறத.



14. கககலநலபநபடநட 20 சபரநகளதனந மறனவதயரகநகமந தமதழக அரச அவரநகளதனந தகததகநசகறநற அரசபந 
பணதகறளவழஙநக சவணநட, கழநநறதகளதலந கலநவதசந கசலறவயமந ஏறநக சவணநடமந. அவரநகளதலந சதலரதனந வதவரஙநகளந:

Name.of Victim                Name of Wife.                Age.          No ofChildren              
           Age

Murugan.                           Thanjaiammal.                                      2 

Sasikumar.                          Muniammal.                                         2.                                     4
and 2 yrs

Munusamy.                         Thanjaiammal.                                      2                                      3
and 2 yrs

Perumal.                              Selvi.                                                   3    

Govindasvamy                     Muthammal.                                         4.                                    
 13,10,5and 4 yrs

Rajendaran.                         Nadia.                          20    ( 2 months Pregnant)

Venkatesan.                         Kanakarani                   20   ( married 6 months back) 

Velayutham                           Padma.                        20.                  1.                                  
 1year 6 month  

    கதகடரநப: அ.மகரநகநஸந, 3/5, மதலந கறகநகதந கதர, சகஸநததரதநகரந, கசனநறன 20. கசலந:94441 20582          


