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ெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசிெதாைலேபசி    :  2496624     94430 39630     94433 49227    

Email:coimbatorewatchdog@gmail.com    
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மா���மா���மா���மா���    தி�ட�ைததி�ட�ைததி�ட�ைததி�ட�ைத    உ'வா�#வதி+உ'வா�#வதி+உ'வா�#வதி+உ'வா�#வதி+    ப,#ெப�ேறா	ப,#ெப�ேறா	ப,#ெப�ேறா	ப,#ெப�ேறா	    
 

 

அைமதி"/,கா அற�க�டைள 
ேகாண,க� திைர"பட இய�க� 
ேகா"மா 
ேகாய2��	 வாசக வ�ட� 
ேகாைவ ஊழ+ எதி	"� இய�க� 
ேகாைவ நகர#�ைசவா6 ம�க� இய�க� 
ேகாைவ மாநகர பைட"பாளிக� ச,க� 
ேகாைவ மாநகர ம�க� நல இய�க� 
சலீ� அலி ேந�9ரலி:� ◌ஃேபார� 
சி��ச=: வா>: கிள" 
த�ைத ெப�யா	 திராவிட	 கழக� 
தமி6நா� அ�ண+ அ�ேப�க	 9காதார �"�ர? ம��� 
ெபா�"பணியாள	 ச,க� 
தமி6நா� அைன�� த,கநைக ெதாழி�ச,க� 
தமி6நா� 2:லீ� 2=ேன�ற� கழக�  
தமிேழாைச 
தலி� ேசனா 
ம�க� ச	ேவாதய இய�க� 
ம�க� சிவி+ உ�ைம� கழக� 
மனித உ�ைம பா�கா"� ைமய� 
ெஜ.சி.#மர"பா அற"பணி இய�க� 
ஐ�கியஜமா� 
AICCTU 

JAQH 

MUSLIM EDUCATION & EMPOWERMENT TRUST 
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ந=றிந=றிந=றிந=றி    
 

ேகாைவ #றி�த ப+ேவ� ஆவண,கைளC�, 9ய ச�ைத D+கைளC� திர��� 

ெகா��#� மாெப'� உதவிைய ெச>த சி,காந+E	 "யா6 Dலக�" �ைர மட,க= 

அவ	கF�#� 

 

ேசல�-பகடால நரசி�மG நாC� அவ	களி= ப+ேவ� D+கைள� த��தவிய 

இரணிய= அவ	கF�#� 

 

1933 ஆ� ஆ��= "ேகாைவ மாவ�ட ெகஜ��ய	" Dைல ெச=ைன 

ஆவண�கா"பக�தி+ இ'�� ெகா�� வ�� ெகா��த எ$�தாள	 பாமர=, 

கேஜ�திர= ஆகிேயா'�#� 

 

ேகாைவ நக�= ெதாழி+�ைற #றி�� ஆ>? ெச>த டா�ட	.ஜா= ஹா�: ம��� 

டா�ட	.ேமாகன= பி�ைள ஆகிேயா�= ஆ>?� க��ைரகைள எ�2ட= பகி	�� 

ெகா�ட ஆ>வாள'�, கவிஞ'மான டா�ட	.ேரவதி அவ	கF�#�, ஆவண"பட 

இய�#ன	 தி'.ஆ	.ஆ	.சீனிவாச= அவ	கF�#� 

 

ெநா>ய+ நதி ம��� ேகாைவயி= நீ	நிைலக� #றி�த தகவ+கைள எ�2ட= 

பகி	��ெகா�ட "ெநா>ய+ பா�கா"�� #$"வி= தைலவ	 அ=ப	 தி'.ேபL	 
ெஜயராம= அவ	கF�#� 

 

ேகாைவயி= வன� #றி���, அத�#� நக�= 9��� MழG�#� உ�ள உற? 

#றி��� எ�2ட= தீ	�கமான க'���கைள" பகி	��ெகா�ட சலீ� அலி 

பறைவக� ம��� இய�ைக வரலா�� ைமய�ைத� ேச	�த டா�ட	.பிரேமா� 

ம��� டா�ட	.பி.ஏ.அஜ:ீ ஆகிேயா'�#� 

 

ேகாைவ நகர மைழ" ெபாழி? #றி�த தகவ+கைள� திர�ட உ��ைண நி=ற 

டா�ட	.2.பிர�,  ேகாைவ நகர� #றி�த ப+ேவ� தகவ+கைள� த��தவிய 

சா.இராசேசகர= அவ	கF�#� 

 

ேகாைவ� கிழா�= "இ�ேவா எ,க� ேகாைவ" Dைல தன� க�ைமயான 

பணிகF�கிைடேயC� ேத�" பி���� ெகா��த "வி�ய+" சிவா அவ	கF�#� 

 

ேகாைவ நக�+ உ�ள மாநகரா�சி�# ெசா�தமான காலி மைனக� #றி�� "தகவ+ 

அறிC� ச�ட�தி=" Oல� தகவ+ ெப��� ெகா��த வழ�#ைறஞ	 கா	�கி எ=ற 

அ>யாசாமி அவ	கF�#� 
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ேகாைவ நக�= ேநா>க� #றி�த தர?கைள ஆ>? ெச>வத�# ெப'� உதவியா> 

நி=ற ெச+வி.பி�யா அவ	கF�#� 

 

இ�த ஆ>ேவ�ைட உ'வா�க இர? பக+ பாரா� இ=2க��ட= உ��ைண ெச>த 

சா�தலா, ேசாபனா, கலாவதி அ�மா�, கி�, வ�ளி, ர,க= ம��� ஆ�டா� 

ஆகிேயா'�#� 

 

எ= உள� கனி�த ந=றிக�. 

 

ரா.ரேமP 

கQவா> 
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சம	"பண�சம	"பண�சம	"பண�சம	"பண�    
 

 

 

ேகாைவ நகைர 1903 ஆ� ஆ�� பிேள� ேநா> 2த=2தலாக� தா�கியேபா�, 

அத= பி�யிலி'�� நகைர� கா"பா��வத�காக பி���P ச	�காரா+ நகர� 

கமிஷனராக நியமி�க"ப��, நக'�காக?� அத= ம�கF�காக?� இர? பக+ 

பாரா� உைழ�த மாமனித	 மகம� அ"�+ ஹபி: சாய� அவ	கF�#�...  

 

ெசா�த ம�கேள பிேள� ேநாயா+ மா��ேபான ெப�ேறா	களி= உட+கைள� ெதாட 

அ�ச2�றி'�த ேவைளயி+, அவ	களி= வ�ீகைள 9�த� ெச>�, /��, சீ+ 

ைவ�த பி=ன	 சடல,கைள அ"�"ப��த� �ணி�த, சOக�தா+ பதி? ெச>ய"பட 

மற�தி�ட மா��ைட மனித	களான அ�த" ெபய	 ெத�யா அ'�ததிய 

சேகாதர	கF�#�...  

 

"கல,க+" எ=ற ெகா,#� கிராம�தி+ பிற��, 2ைறயான ப�ளி� க+வி 
ெபறாமேலேய இ�தியாேவ ேபா�றி விய�தி�ட நைட2ைற� ெதாழி+S�ப 

ஞானியாக உ'ெவ��தவ'�, ஆ	வ2ைடய எவ'� ஈ	"��, உ�திC�, 9ய 

க��"பா�� ெகா�� ெசயலா�றினா+ அறிவிய+-ெதாழி+S�ப� அவ	த� 

வச"ப�� எ=பைத நைட2ைறயி+ ெச>� கா��வத�காக இ�தியாவி= 2த+ 
பாலிெட�னி� ெதாழி�Uட�ைத� ேகாைவயி+ ெதாட,கி சாதைன 

பைட�தவ'மான மாேமைத ஜி.�.நாC� அவ	கF�#�... அதி நவனீ ெபாறியிய+ 

ெதாழிைல ேகாைவ நக�= #�ைச� ெதாழிலாக மா�றி� கா��ய ெட�:V+ 

�.பால9�தர� அவ	கF�#� ...  
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""""1710 ஆ� ஆ��+ ச,கW	 ப�ள�தி+ ெப�ய ெவ�ள� வ�த�. 

கி'Pணராயபாைளய� கிராம� அழி�த�. ஊ	 ம�க� த"பின	. அவ	களி+ 

சி=ன"பா"பா நாC� எ=பவேரா� ெக,கா நாC�, 2�தியாலநாC� (2�� நாC�), 

எ+ல"ப நாC� - எ=ற O=� பிர2க'�, #��ப�தா'�, ம�றவ	கேளா� 

வடகிழ�#� திைச ெச=�, /ைள"/ மி#தியாயி'�த ேம�� நில�தி+ �திய 

கிராம�ைத அைம�க� தீ	மானி�தன	..." 

- E.பாலகி'Pண நாC�, "பி.எ:.ஜி.ேவ,கடசாமி நாC� அவ	க� வா6�ைக 

வரலா�", ப�-6 

 

 

" 6 ��ட	 ச�திC�ள /க�ப� ஒ=� ேகாய2��ைர 1900 ஆ� ஆ�� பி"ரவ� 8 

ஆ� ேததிய=� அதிகாைல 3.11 மணியளவி+ தா�கிய�. ேகாய2��	 ம��� 

#=W�+ அ� மிக அதிக அளவிலான பாதி"பிைன ஏ�ப��திய�. இ�த 

/க�ப�தா+ உ�டான அதி	வைலகைள வட�ேக உ�"பி�#� ெத�ேக 

தி'வன�த�ர�தி�#�, ேம�ேக ேகாழி�ேகா���#� கிழ�ேக நாக"ப��ன�தி�#� 

இைடயி+ உ�ள நில"ப#தியி+ வசி�தவ	களா+ உணர2��த�. ேகாைவ 

நகர�தி+ ப+ேவ� க��ட,க� ப�ேமாசமான பாதி"�கைள ச�தி�தன. வ�ீகளி= 

Uைரக� தைரம�ட� ஆயின. சிைறயி= க��ட,க� ெப'� ேசத���#�ளாகின. 

�ைகவ�� நிைலய���# அ'கி+ இ'�த ேராம= க�ேதாலி�க ச	� 

தைரம�டமாகிய�. #=W	 �ைகவ�� நிைலய உண?வி�தி� க��ட�திG�, 

கமிஷன�= ப,களாவிG� உைட"�க� ஏ�ப�டன. /க�ப�தி= அதி	?கைள 

#"ப� ம��� ெப'��ைறயி+ உ�ளவ	களா+ Uட ெதளிவாக உணர 2��த�. 

ைமM	 ப#திகளி+ இ�த சமய�தி+ கா+நைடக� பத�ட��ட= எ$�� நி=றதாக� 

தகவ+க� ெத�வி�கி=றன. ேமG� பல க��ட,களி+ ஓ�க� உைட�� வி$�தன. 

9வ	க� வி�ச+ க�டன.... ��ளியிய+ அ�"பைடயி+ /க�ப� #றி�� 

ெச>ய"ப�ட ஆ>? ஒ=�, ஒேர இட�தி+ இ�ேபா=ற /க�ப,க� 70 இ+ இ'�� 

130 வ'ட,கF�#�ளாக மீ��� வர�U�� எ=ற 2�ைவ 2=ைவ�கிற�. 

��ளியிய+ அ�"பைடயிலான ஆ>?க� "சா�திய� U�க�" அ�"பைடயி+ 

அைம�தைவதா= எ=றாG� Uட, ஒ' பிரேசச�தி= /க�பவிய+ த=ைமைய 

விள�#வதாக அைவ இ'�#� காரண�தா+ அவ�ைற மிக?� பயனZ�ள 

ெச>திகளாக நா� ெகா�ள ேவ���. கட�த 15 வ'ட,களி+ இ�த" பிரேதச�தி= 

/க�ப ெசயலிய�க,க� U�யி'"பைத நா� பா	�கிேறா�. 5 ��ட	 ச�திைய� 

ெகா�ட இர�� /க�ப,க� சமீபகால�தி+ இ�த" பிரேதச�ைத� 

தா�கியி'�கி=றன. �ச�ப	 2000, ஜனவ� 2001 இ+ நிக6�த அ�த" /க�ப,க� 

இ��கி மாவ�ட�திG�, ேகாைவ மாவ�ட�தி+ உ�ள ேகரள-தமிழக எ+ைலயிG� 

த� ைமய�ைத� ெகா��'�தன. 1988 ஆ� ஆ��லி'�� இ�த /க�ப 
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ெசயலிய�க,க� ஆர�பி�தி'"ப� ேபால� ெத�கி=ற�. அ�த வ'ட� இ��கிைய 

உG�கிய /க�ப� 4.8 ��ட	 ச�திைய� ெகா�டதாக இ'�த�...ம�கைள 

எதி	கால�தி+ தா�க வா>"��ள /க�ப� ஒ=றிலி'�� பா�கா�க வரலா�� 
[தியிலான இ�த சா=�கைள தமி6நா� ம��� ேகரள அர9க� உபேயாகி��� 

ெகா�ள ேவ���. /க�ப,க� ம�கைள ேநர�யாக� ெகா+வதி+ைல. மாறாக, 

/க�ப�தி=ேபா� மனித	களா+ உ'வா�க"ப�ட க�டைம"�க� அழிC�ேபாேத 

மனித	க� ெகா+ல"ப�கிறா	க�."   

- டா�ட	 அ'� ப"ப�, நிலவியலாள	, "1900 ஆ��லி'�� சில ப�"பிைனக�", 

◌ஃபிர��ைல=, ெதா#தி 18, இத6 19, ெச"ட�ப	 15-28, 2001  

 

"1903� ஆ� ஆ�� #"�சாமி�# வய� 19. ேகாைவ நகைர பய,கரமாக பிேள� 

ேநா> தா�கிய�. D��� கண�கி+ ம�க� இ�த ேநாயினா+ தா�க"ப�� ெச�� 

ம��தன	. பா"பநாய�க=பாைளய�தி+ மரணமைட�தவ	கைள ��கி"ேபாட�Uட 

ஆளி+ைல. பிண�ைத� ெதா�டா+ அ�த ேநா> த�ைம" ப�றி�ெகா�Fேமா எ=ற 

அ�ச� நிலவிய�. அ�?� உ�ைமதா=. பிேள� ேநா>� கி'மிக� பய,கரமாக� 

ெதா�றி� ெகா�F� த=ைம ெகா�டைவ.... ெப�ய ேகாவி�தசாமி நாC� 

பிேள�கினா+ மரணமைட�� அனாைதயாக� கிட�த பிண,கைள எ��� தகன� 

ெச>ய ஆர�பி�தா	. 2க\ 9ளி�காம+ இள� #"�சாமி தம� த�ைத�# இ�த" 

பணியி+ உதவி ���தா	."  

- E.பாலகி'Pண நாC�, "அமர	 ஜி.#"�சாமி நாC� - இ� மாமனித�= வா6�ைக 

வரலா�", ப�-34 

 

"என�# இர�� வய� நிர��� சமய� (1921) ம�கைள அ�ளி வா�� 

ெகா��ேபா#� ெகா�ைள ேநா> பிேள# எ,க� ஊரான ெதா"ப�ப�� ப#தியி+ 

பரவிய�. பிேளகி= பி�யி+ அக"ப�ட கிராமம�க� ப�ட �=ப,கைள வ	ணி�க 

2�யா�...பிேள# ேநா>�# ஆளாகாத #��பேம கிைடயா�. பணவசதி 
பைட�தவ	க� ேநாயி= அறி#றி ேதா=�வத= 2=ேப ெதாைல?�# ஓ�"ேபா> 

வி�டா	க�. ஏைழக� எ,ேக ேபாவா	க�? எ,க� #��ப� த"ப 2�Cமா எ=ன? 

இ�த ேநா>�# 2த+ பலியானவ	 எ= த�ைத. இற��ேபான எ= த�ைதயி= 

பிண�ைத அ"�ற"ப���வத�#�Uட ஆ� கிைட�கவி+ைல. நா,க� #ழ�ைதக�. 

எ= தா>ப�ட �=ப�ைத வ	ணி�கேவ 2�யா�. கைடசியாக அ�க� ப�க� இ'�த 

யாேரா இர�� ஆ�கைள" பி��� பிண�ைத அட�க� ெச>வத�# ஏ�பா� 

ெச>தா� எ= தா>... ஆனா+ அ�த நிைலயி+ என�# O�த நா=காவ� 

சேகாதரZ� பிேள# ேநாயா+ தா�க"ப��'�தா	. எ= தாயி= நிைல 

எ"ப�யி'�தி'�#� எ=பைத� சி�தி��" பா',க�. க�ண'ீ� க�பைலCமாக 

உ�கா	�� அ$� ெகா��'"பைத� தவிர ேவெற=ன ெச>ய 2�C�? பிேள# 

ேநாயி= ெகா�ைம�# அ�த� சேகாதரZ� பலியானா	. ம�ப�C� அேத கைத. 
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அ$�� ெதா$�� ஆ�கைள அைழ�� வ�� எ= அ�ணனி= பிேரத�ைதC� 

அட�க� ெச>ய ஏ�பா� ெச>தா�....மரண�தி�#" பி= மரண�! ச�பாதி��" 

ேபா�� தைலவைன இழ��வி�ட #��ப� எ"ப� உயி	வாழ 2�C�? எ"ப� 

பிைழ"ப�? எ=ன ெச>வ�? யாைர ந�பி வா6�ைக நட��வ�?..." 

- N.க�ணா�#��, "எ= ச�ைத", ப�-19 

 

"ேகாைவயி+ சில ெத'�களி+ மா�திர� சில ந+ல நீ	� கிண�க� இ'�தன. ம�ற� 

கிண�க� அேனகமாக உ"� நீ	தா=. ெவ>யி+ கால,களி+ வ�றிவி��. இ�த 

2ைறயி+ ம�க� #�நீ'�# மிக?� அவதி"ப�� வ�தா	க�. 1889 ஆ��+ 

2த+2தலாக சி�வாணி� தி�ட� ெவளியிட"ப�ட�. ஆனா+ 1903+ விஷ9ர� 

ேதா=�� வைரயி+ அைத"ப�றி எவ'� சி�தி�கேவயி+ைல. 1912 வைரயி+ 

9லபமான சில தி�ட,கைள"ப�றி ஆரா>�தா	க�. ஒ=�� பலி�கவி+ைல. பிற# 

ம�ப�C� சி�வாணி� தி�டேம ஆராய"ப�ட�. நகரசைபயா	 ம=றா�யதி= 

ேப�+ 1920+ 38.68 ல�ச�தி�# அ�த� தி�ட� ச	�கா�+ அZமதி�க"ப�ட�...இ�த 

தி�ட�தி�# இ�தியி+ ஏ�ப�ட ெசல? L.48 ல�ச�. 1928�#� 30 ைம+ #ழா> 

ேபாட"ப�ட�. 1929+ ேவைல தைட"ப�ட�. பிற# ஒ' வ,காள 2தலாளி�# 

ஒ"�வி�க"ப�� பி=ன	 நிைற? ெச>ய"ப�ட�...1929+ ேகாைவயி+ #�நீ	 ப\ச� 

அதிக��த�. ேவைல ெதாட,கி ெவ#நா� ஆகிC� நீ	 வ'� வழியி+லாம+ 

ேவைல தைடC�றதா+ ம�களி+ கிள	�சி ஏ�ப�ட�. ேவைல�# காரண/தரான 

தி'.சி.எ:.இர�தினசபாபதி 2தலியா	 உடேன அரசியலாைர அQகி ஆைனயா�� 

நீைர எ���� ெகா�ள அZமதி ெப�ற�� இய�திர,களி= Oல� நீ	 ஏ�றி� 

ெகா�� வர"ப�ட�..." 

- ேகாைவ கிழா	, "இ�ேவா எ,க� ேகாைவ" ப�-104-105  

 

"வ�ீைட� �ற��வி�� த�ைத எ,ேகா ெச=� வி�டதா+ ரமணி த= 

ப�ளி"ப�"ைப நி��தி� ெகா�� #��ப� 9ைமைய ஏ���ெகா�ளேவ�� 

வ�த�. 14 வயேத நிர�பிய ரமணி, பால�கா���# அ'கி+ உ�ள இட"பா+ 

கிராம�திலி'�� த= பா��, தாயா	, ஒ=�வி�ட த,ைக ம��� சேகாதரேனா� 

எ"ப�யாவ� ேவைல ேத� பிைழ��� ெகா�ளலா� எ=ற கன?ட= ேகாைவ நகைர 

வ�தைட�தா	. அ� 1930 ஆ� வ'ட�. நக�+ உ�ள உண? வி�தி ஒ=றி+ 

தின�Uலி ேவைல கிைட�த�. O=� Lபா> ச�பள�. ஆனா+ அ�ேதா! 
ேவைலயி+ ேச	�த சில மாத,களிேலேய #��ப�தி= மீ� அ�த" பய,கரமான இ� 

வி$�த�!! நகைர உG�கி� ெகா��'�த காலரா ேநாயா+ பாதி�க"ப�ட 

ரமணியி= பா��, தாயா	 ம��� சேகாதர= - ஒ=ற= பி= ஒ=றாக ெவ�� ஐ�� 

நா�கF�#�ேளேய மா�� ேபாயின	." 

- "தியாக�தி= சி=ன� ேதாழ	 ேக.ரமணி", ப"ீபி�: ெடமா�ரசி, Volume XXX, No.24, 

June 11, 2006  
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"பதினா� வய� எ=அ�ண=...ஒ' மணி ேநர� பாயி+ ப��கிறா=. அ�மா 

மீ��� வ�� ெதா��" பா	�கிறா�. அன+ M� பற�கிற�. ெர�� ெதாைட 

இ��கிG� ெநறி க��னா� ேபால - எGமி�ச� பழ� அளவி+ வ�ீக�. ெதாைட 

வாைழ எ=கிற வியாதி.... பிேள�கி= அறி#றி! ேவ"பிைல� ெகா$�ைத அைர��� 

ெதாைட இ��கி+ ப��" ேபா�கிறா� அ�மா. அ�ண= ஜரீ� தா,காம+ 

2ன#கிறா=. ேம�ெகா�� அத�# எ=ன ைவ�திய� ெச>வ� எ=� யா'�#� 

��யவி+ைல.... தி�� எ=� வ�ீ��#�ளி'�� அ�மாவி= அலற+! "அ>ேயா 

ராசா! ேபாயி��யா?"..."த�ப!ீ அ�ண= ெச��" ேபாயி�டா=டா!" அ�கா 

ெசா+கிறா�....க=ன�தி+ நீ	 தாைரயாக ஓ�கிற�....ேத�பி� ேத�பி 

அ$ேத=!...எ=Zைடய ஞாபக�தி+ ப��தி'�#� 2த+ அ$ைக அ�. 50 

ஆ��க� கழி�� ெவளி^�+ இ'�� வ�த எ= அ�ைத மக= 9"ைபய=, ஒ' 

அதி	�சியான ெச>தி ெசா=னா	. த�பி! உன�# 4 வயசி'�#�ேபா� (1945) 

உ,க�ண= ஷ�2க� "பிேள�"கில இற�தி�டா=. "பிேள�"கில ெச�தவ,கைள 

யா'� ெதாட மா�டா,க. தன�#� பிேள� வ�� ெச��"ேபாேவா�Z பய�. "நா= 

ஒ'�த= தனி ஆளா, உ,க�ண= ெபாண�ைத� ேதா�ேல ��கி��" ேபாயி, 

9�கா��ேல நாேன #ழிெவ��" ெபாைத�ேச=... த= உயிைர" பணய� ைவ��, 

�ணி�சலாக இ�கா�ய�ைத� ெச>த அ�த மனித�= தீர� ெசய+ சிலி	�க 

ைவ�த�."  

- "இ� ராஜபா�ைட அ+ல", ந�க	 சிவ#மா	 9யச�ைத, ப�-50-54      

 

"ேகாைவயிலி'�த அ�த வ'ட,களி+ (1953-1963) மிக?� ேவதைனC�, உ��தG� 

நிைற�த ச�பவ,கF� ஏ�ப���ளன. (1959 ஆ� வ'ட�) அதிகமான கா>�சGட= 

பா	வதி ேநா>வா>"ப�டெபா$� அ�த 2த+ ச�பவ� நிக6�த�. #றி"பாக 

க�ைமயான ைடபா>� ேநாயினா+ அவ	 பாதி�க"ப��'�தா	. ம'��வ	க� 

அளி�த எ�த ம'��� அ�த� கா>�சைல #ண"ப��வி+ைல. அ�த� கா>�ச+ 

எ�த� தைடCமி=றி இர�டைர மாத,க� நீ��த�. எ=ன சி�க+ எ=� எ�த 

ம'��வராG� க�டறிய 2�யவி+ைல. 9தாக	 ராவி= தனியா	 

ம'��வமைனயிேலேய அ�கால� 2$வ�� த,கி சிகி�ைச ெப�� வ�தா	. 
சிற"�� த#தி ெப�ற ம'��வ	க� ஒ'வ	 பி= ஒ'வராக வ�� கவனி��� 

ெச=றன	. ஆனா+ எ_வித" பயZமி+ைல. கா>�ச+ த,#தைடயி=றி நீ��� 

வ�த�..." 

-எ=.ேக.கி'Pண=, "ந�பி�ைக ஒளி - ஒ' க�^னி:�= வா6�ைக வரலா�� 

நிைன?க�", ப�-282 
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"ேகாைவ நக�+ 1998 ஆ� ஆ��தா= 2த+ 2தைறயாக ெட,# கா>�ச+ 

இ'"ப� க�டறிய"ப�ட�. ம'��வமைனயி+ ேச	�க"ப�ட 20 ேப	களி+ 5 ேப	 

ேகாைவ நகைரC�, 12 ேப	 9�றிC�ள கிராம,கைளC�, 3 ேப	 ஈேரா�ைட 

9�றிC�ள கிராம,கைளC� ேச	�தவ	களாவ	. இவ	களி+ 16 ேப	 10 வயைதC� 

எ��யிராத #ழ�ைதக�. இர��ேப	 16 வய�ைடயவ	க�. பாதி�க"ப�டவ	களி+ 5 

ேப	 சிகி�ைச பலனி=றி பல�த ர�த� கசி?�# உ�ளாகி இற��ேபாயின	. ெட,#� 

கா>�சG�கான கி'மிைய" பர"�வ� ஏ�: ஈஜி"� ெகா9 எ=பைத நா� அறிேவா�. 

நக�G�, 9�றிC�ள கிராம,களிG� இ_வைக� ெகா9 இ'"ப� உ�தி 

ெச>ய"ப�ட�. இ'"பிZ�, ேம�Uறிய ெட,# ேநாயாளிகளிடமி'�� 

பி��ெத��க"ப�ட கி'மிைய ப�ேசாதைன� Uட�தி+ இ�ெகா9�கF�#� 

ெசG�தி வள	"பத�# எ��க"ப�ட 2ய�சிக� யா?� ேதா+விையேய த$வின. 

இ�ெகா9�களி= உட�பி�#� இ� #றி"பி�ட ெட,# கி'மியா+ வளர 
2�யவி+ைல எ=றா+ இ�த� கி'மிைய அ�த ெகா9�களா+ மனித	கF�# எ"ப� 

பர"பியி'�க 2�C�? ஒ'ேவைள ஏ�: வைக� ெகா9�களி= ம�ெறா' 

இனமான ஏ�: அ+ேபாபி�ட:-ஆ+ அ� பர"ப"ப��'�#ேமா? இைத அறி�� 

ெகா�வ� மிக?� இ=றியைமயாததா#�. ஏெனனி+, ெட+டாெம��= ேபா=ற 

/�சி�ெகா+லிகைள ெதளி�த பிற# ஏ�: ஈஜி"� ெகா9�கF�, அவ�றி= 

�$�கF� ெப'�பாG� அழி��ேபாகி=றன. ஆனா+ அேத ேநர�தி+ இ_வ ைக" 

/�சி� ெகா+லிகைள� ெதளி�த பிற#�Uட ஏ�: அ+ேபாபி�ட:-இ= �$�க� 

உயிேரா� இ'"ப� க�டறிய"ப��'�கிற�....2003 ஆ� ஆ��=ேபா� நகைர 

மீ��ெமா'2ைற ெட,# தா�கிய�. 23 ேப	 ெட,# கா>�சG�காக 

ம'��வமைனகளி+ ேச	�க"ப�டன	. 2=ைன" ேபாலேவ இ�த 2ைறC� 5 ேப	 
நகர�ைத ேச	�தவ	களாக?� ம�றவ	க� 9�றிC�ள கிராம�ைத� 

ேச	�தவ	களாக?� இ'�தன	..." 
- 9ஸ� பிர:�தி9� (உலக 9காதார நி�வன�), ந�� லா+ க+ரா (தி+லி), "Sporadic 
Prevalence of Dengue Fever/Dengue Hemorragic Fever in the Nilgiri and Cardamom Hills of Western 
Ghats in South India: Is it a Seeding from Sylvatic Dengue Cycle – A Hypothesis", Dengue Bulletin 
Volume 28 (2004). 
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ெபா'ளட�க�ெபா'ளட�க�ெபா'ளட�க�ெபா'ளட�க�    
 

1. ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" �னரைம"�� தி�ட� - ஓ	 அறி2க� 

 

1.1 நகரேம�பா��� தி�ட உ'வா�க�தி+ ேகாைவ ம�களி= ப,ெக�"� 

- மாநகரா�சியி= விேநாதமான வா�#Oல� 

 

1.2. ஜவக	 தி�ட�தி�கான ேகாைவ ம�க� க�காணி"�� #$?�, �ைற 

சா	 2தலீ� #றி�� ஜவக	 தி�ட�தி= தமிழக ஒ',கிைண"பாளரான 

தி'.எ�.ராஜாமணி அவ	களிட� ைவ�க"ப�ட ேம+ 2ைறய�ீ� 

 

2. மாநகர ேம�பா��� தி�ட�தி�கான பா	ைவைய உ'வா�#வத�#� 

ேதைவயான தகவ+ Oலாதார,க� 

 

2.1. "City Development Plan - Final Tool Kit" இ= ப���ைர 

 

2.2. வி+ப	 :மி�தி= "நகர ேம�பா��� தி�ட�தி+" 

வி�ப��"ேபாயி'�#� அதி 2�கிய� தர?க� 

 

2.3. நகரேம�பா�� மா��� தி�ட�தி= பா	ைவைய� தீ	மானி�#� 

காரணிக� 

 

2.3.1. /க�ப�தி�கான சா�திய�U�க� 

 

2.3.2 மைழ" ெபாழி? 

  

 2.3.2.1. மைழ"ெபாழி? #றி�� அறி�� ெகா�ள ேவ��ய� 

ேதைவ 

 

2.3.2.2. மைழ"ெபாழி? #றி�த 2�கிய 2�?க� 

 

  2.3.3. நகர�தி= நில அைமவியG� மைழ நீ	 வ�காG�  

 

2.3.4. நகர�தி= நீ	நிைலகF� பிற நீராதார,கF� 

 

2.3.4.1. நீ	நிைல ஆ�கிரமி"��, நீ	நிைல� கைர ம�களி= 

வரலா��  
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2.3.4.2. நகர நில�த� நீ�= இ=ைறய நிைலC� விைள?கF� 

 

2.3.4.3. நகர�தி= வற�சி கால நீராதார� 

 

                         2.3.5. ேநா>க� 

 

2.3.5.1. ேகாைவ நகர2� ெகா�ைள ேநா>கF� 

2.3.5.1.1. பிேள� 

2.3.5.1.2. சி�-#=-#னியா, ெட,# 

 

   2.3.6 பிள? க�ட சOக� 

 

3. நகர ேம�பா� - மா��� தி�ட�தி�கான விவாத� 

 

3.1. நகர�ைத எதி	ேநா�கியி'�#� பிர�சிைனக� 

 

3.2. பிர�சிைனகைள� தீ	�க வழிவைக ெச>C� தி�ட,களி+ உ�ள 

நைட2ைற� சி�க+க� 

 

3.3. விவாத2� 2�?� 

 

3.3.1. இ=ைறய கால�தி+ - ேகாைவ நகர� எ=ப� யா�?  

 

3.3.2. வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= தி�ட�தா+ நக'�# ந+வா6? 

அளி�திட 2�Cமா? 

 

3.3.3. மா��� தி�ட�ைத எ,கி'�� ெதாட,#வ�? 

 

3.3.4. வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= க�ேணா�ட� #�கலான� எ=றா+ 

நகைர" ப�றிய எ"ப�"ப�ட க�ேணா�ட� அறிவிய+ /	வமான�? 

 

1. வா	� அளவி+ 

 

2. ம�டல அளவி+ 

 

3. நகர அளவி+ 
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4. வா	� - ம�டல - நகர ைமய,கF�# இைடயி+ ேம�ெகா�ள 

ேவ��ய உற? 

 

5. ேமG� இ�த� தி�ட�தி�# அ"ப� எ=ன ெசலவாக"ேபாகிற�? 

 

3.3.5. அறிவிய+ /	வமான நகர ேம�பா�� மா��� தி�ட�தி+ உ�ள 

அ��த� க�ட,க� 

 

3.3.5.1 மைழநீ	 வ�கா+ பிர�சிைனகF� தீ	?கF� 

 

3.3.5.2. வற�சிகால நீராதார� தி�ட� 

    

3.3.5.3. நக�= நில�த� நீ�+ உ�ள மா9பா�� அத�கான தீ	?� 

 

3.3.5.4. பாதாள சா�கைட� தி�ட�தி+ உ�ள பிர�சிைனகF� 

தீ	?கF� 

 

3.3.5.5. சாைல அகல"ப���த+, பால,க� அைம�த+ 

தி�ட,களி+ உ�ள பிர�சிைனகF� தீ	?கF� 

 

4. ப���ைரக� 



 14 

1. 1. 1. 1. ஜவக	லா+ஜவக	லா+ஜவக	லா+ஜவக	லா+    ேந'ேந'ேந'ேந'    ேதசியேதசியேதசியேதசிய    நகர"நகர"நகர"நகர"    �னரைம"���னரைம"���னரைம"���னரைம"��    தி�ட�தி�ட�தி�ட�தி�ட�    ----    ஓ	ஓ	ஓ	ஓ	    அறி2க�அறி2க�அறி2க�அறி2க�::::    

    
2005 ஆ� ஆ�� �ச�ப	 3 ஆ� ேததிய=� "ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" 

�னரைம"�� தி�ட�" (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission - JNNURM) 

பிரதமரா+ �வ�கி ைவ�க"ப�ட�. நகர,கைள ேம�ப���வத�காக உலக 

வ,கியி= ஆேலாசைனயி= ேப�+ நா��+ இய�ற"ப��'�#� தி�ட� இ�. 

2005-2006 ஆ� ஆ��+ இ'�� ெதாட,கிC�ள இ� தி�ட�தா+ 63 நகர,க� 

பயனைடயவி'�கி=றன. ம�க�ெதாைக அ�"பைடயி+ இ� நகர,க� 

ேத	�ெத��க"ப��'�கி=றன. இ�த� தி�ட�தி�ெக=� ஒ��க"ப���ள 

ெமா�த� ெதாைக 9மா	 1,20,536 ேகா� Lபா>களா#�. 

 

இ�த� தி�ட�தி�காக� தமிழக�தி+ இ'�� ெச=ைன, ேகாய����	 ம��� 

ம�ைர நகர,க� ேத	? ெச>ய"ப��'�கி=றன. ேகாைவ நக'�# 9மா	 3,223 

ேகா� Lபா> ஒ��க"ப��'�கிற�. இ�த" பண�தி+ 50 வி$�கா�ைட ம�திய 

அர9�, 20 வி$�கா�ைட மாநில அர9� மானியமாக அளி�கவி'�கி=றன. 

மீத2�ள 30 வி$�கா��ைன ேகாைவ மாநகரா�சி நிதி நி�வன,களி+ இ'�� 

கடனாக� திர��� ெகா�ள ேவ���.  

 

ம�திய அரசி= நகரேம�பா�� அைம�சக� இ� தி�ட�ைத வழி நட��கிற�. இ� 

தி�ட�தி�காக� ேத	? ெச>ய"ப�ட நகரெமா=� தன�கான நிதிைய" ெபற 2த+ 

க�டமாக "நகரேம�பா��� தி�ட�" ஒ=ைற அைம�சக�திட� சம	"பி�க ேவ���. 

"நகரேம�பா��� தி�ட�திைன" உ'வா�#வத�ெக=ேற இ�த அைம�சக� 9மா	 21 

நி�வன,கைள ப���ைர ெச>தி'�கிற�. இ_வா� ப���ைர ெச>ய"ப�ட 

நி�வன,களி+ ஒ=றான "வி+ப	 :மி� அேஸாஸிேய�: பிைரேவ� லிமிெட�" 

எ=ற நி�வனேம ேகாய����'�கான "நகர ேம�பா��� தி�ட"�திைன 

உ'வா�கியி'�கிற�. (ம�ைர நகர ேம�பா��� தி�ட�ைதC� இேத 

நி�வன�தா= உ'வா�கிC�ள�).  

 

அெம��காவி= ெத�# கேராலினா மாகாண�தி= தைலநகரான ெகால�பியாவி+ 
தைலைம அGவலக�ைதC� ெப,கa�+ த= இ�திய� கிைளயி= தைலைம 

அGவலக�ைதC� ெகா��'�#� அ�த நி�வன� ேகாைவ மாநக�= "நகர 

ேம�பா��� தி�ட�ைத" 2006 ஆ� ஆ�� ஜூைல மாத� தயா��� 2��த�. 

அ_வா� தயா��க"ப�ட தி�ட�திைன ம�திய நகரேம�பா�� அைம�சக�திட� 

ேகாைவ மாநகரா�சி உடேன சம	"பி�த�. இதைன ஆ>? ெச>த "நகர" 

பிர�சிைனகF�கான ேதசிய நி�வன�" (National Institute of Urban Affairs - NIUA) 

தி�ட�தி+ உ�ள சில #ைறபா�கைள 9��� கா��ய�. அவ���கான பதி+கைள 
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ஜூைல மாத இ�தியிேலேய ேகாைவ மாநகரா�சி அளி�� வி�ட�. மாநகரா�சி 
அளி�த பதி+களி+ நிைறவைட�த அ�த நி�வன� ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" 
�னரைம"�� தி�ட�தி�ெக=� வ�வைம�க"ப�ட ஆ>? 2ைறைய ேகாைவ 

நகர���கான தி�ட� ைகயா��'�கிற� என சா=றளி�த�.   

 

ம�திய அைம�சக�தி= அ,கீகார�ைத" ெப�ற பிற# "நகரேம�பா��� தி�ட�தி+" 

2=ைவ�க" ப��'�#� #றி"பான தி�ட,கF�கான "வி�வான தி�ட 

அறி�ைககைள" அைம�சக�திட� சம	"பி�� அவ���கான அ,கீகார�ைத" ெபற 

ேவ��ய� அ��த க�ட�. பாதாள சா�கைட� தி�ட� (ேசல� 2ேகP 

அேஸாஸிேய�: நி�வன�தா+ உ'வா�க"ப�ட�), ேப'�� நிைலய� க��� 

தி�ட�, #� நீ	 ேம�பா��� தி�ட� ம��� திட� கழி? ேமலா�ைம தி�ட� 

ஆகியவ���கான வி�வான தி�ட அறி�ைககைள 2ைறேய 25-05-2006, 18-12-2006, 

19-12-2006, 31.01.2007 ஆகிய ேததிகளி+ அைம�சக�தி= அ,கீகார�தி�காக 

மாநகரா�சி அZ"பிய�. இவ�றி+ Lபா> 113.74 ேகா� மதி"��ள #� நீ	 

ேம�பா��� தி�ட2�, Lபா> 96.51 மதி"��ள திட�கழி? ேம�பா��� தி�ட2� 

ெதாழி+S�ப அ�"பைடயி+ அ,கீக��க"ப�� வி�டன. ம�ற இர�� 

அறி�ைககF� ப�சீலைனயி+ உ�ளன. 

 

நீ	நிைலகைள ேம�ப���வத�கான வி�வான தி�ட அறி�ைகைய தயா��க 

ெப,கaைர� ேச	�த AFPRO நி�வன��ட= மாநகரா�சி ஒ"ப�த� ெச>��ள�. 

சாைல ஓர,களி+ இ'ச�கர ம��� நா=# ச�கர வாகன,கைள நி���வத�கான 

"ப+ல��# நி���� தள,கைள" அைம"பத�கான தி�ட�தி�கான வி�வான தி�ட 

அறி�ைகைய� தயா�"பத�#� தயாராக உ�ள நி�வன,கF�# மாநகரா�சி 

அைழ"� வி����ள�. 

 

நகர ேம�பா���கான தி�ட� ெதாட	பான அைன�� வி�வான தி�ட 

அறி�ைககF� 2007 மா	� 31 ஆ� ேததி�# 2=� அ,கீக��க" ப�� 

பணிகளைன��ேம அத�#" பிற# 2$ O�சி+ ஆர�பி�#� எ=� ெத�கிற�. 

 

1.1   1.1   1.1   1.1   நகரேம�பா���நகரேம�பா���நகரேம�பா���நகரேம�பா���    தி�டதி�டதி�டதி�ட    உ'வா�க�தி+உ'வா�க�தி+உ'வா�க�தி+உ'வா�க�தி+    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    ம�களி=ம�களி=ம�களி=ம�களி=    

ப,ெக�"�ப,ெக�"�ப,ெக�"�ப,ெக�"�    ----    மாநகரா�சியி=மாநகரா�சியி=மாநகரா�சியி=மாநகரா�சியி=    விேநாதமானவிேநாதமானவிேநாதமானவிேநாதமான    வா�#Oல�வா�#Oல�வா�#Oல�வா�#Oல�    
 

நகர ேம�பா��� தி�ட�ைத உ'வா�#� ேபா�, நகர�தி+ வா$� பல தர"� 

ம�களி= க'���கைளC� ேக�டாக ேவ��� எ=ப�?�, இ_வா� ேக�க"ப�ட 

க'���க� அைன�ைதC� தி�ட�தி�#� ெகா��வர ேவ��� எ=ப�?� 

ஜவக	லா+ ேந' தி�ட�தி= அ�"பைட" ப���ைரகளா#�. இ"ப�"ப�ட க'��� 
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ேக��� U�ட,க� #றி�� "நகர ேம�பா��� தி�ட அறி�ைகயி+" தகவ+ ஏ�� 

இ+ைல எ=�� இ�த� U�ட,க� உ�ைமயி+ நட�த"ப�டனவா எ=�� ம�திய 

அைம�சக� 2006 ஜூைலயி+ ேக�வி எ$"பிய�. இ"ப�"ப�ட U�ட,கைள 1998 

ஆ� வ'ட�திG�, 2006 பி"ரவ� 22, ஏ"ர+ 4, ஜூைல 5 ஆகிய ேததிகளிG� தா= 

நட�தியதாக?�, அ�த� U�ட,களி+ இ'�� ெபற"ப�ட க'���களி= 

அ�"பைடயிேலேய எ�ெத�த பணிகF�# எ_வள? ெசலவிட ேவ��� எ=ப� 

2�? ெச>ய"ப�ட� எ=�� மாநகரா�சி பதிலளி�த�. 

 

இ�த பதி+ உ�ைம�#" �ற�பான�.  

 

ேகாைவ நக	 1997 நவ�ப	 மாத�திலி'�� ெதாட	�� இய+� வா6�ைக 

பாதி�க"ப�� ெசா+ெலா�ணா �யர,கF�#� நகர� அைமதியிழ�� 

காண"ப�டைத எவ'� மற�கேவா, மைற�கேவா 2�யா�. ேபா�#வர���#� 

காவல	 ஒ'வ	 ெகா+ல"ப�ட�, கலவர�, பத�ட�, �"பா�கி� M� என இய+� 

வா6�ைக பாதி�க"ப�ட�, இத�கிைடயி+ சி�கி மத ேவ�பா�+லாம+ ம�க� 

பலியான�, 1998+ நிக6�த ெதாட	 #�� ெவ�"��, ேசத,கF�, வ=2ைறC� 

நகரம�களிைடேய ந�பி�ைகயி=ைமC� அ�ச2� ெப'கி சOக வா6? 

ேத�கமைட�தி'�த அ�த இ'� M6�த வ'ட�தி= ேபா� "நகர ேம�பா���கான 

தி�ட�ைத�" தீ�ட மாநகரா�சி க'��� ேக��� U�ட�ைத நட�தியதாக� U�வ� 

விேனாதமான�. ேமG�, 2006 பி"ரவ�, ஏ"ர+ ம��� ஜூைல மாத,களி+ 

நட�த"ப�டதாக� Uற"ப�� ம�க� க'��� ேக��� U�ட� #றி�� ேகாைவ 

வா6 ம�க� எவ'�#� ெத�யா�. ஒ'ேவைள அ�U�ட,க� நட�த"ப�டன 

எ=றி'�தாG� Uட அைவ ெவ# சிலரா+ நட�த"ப�ட ரகசிய� U�ட,களாக 

இ'�தி'�#ேமெயாழிய, நகர�தி= பர��ப�ட ம�கைள உ�ளட�கிய க'��� 

ேக��� U�ட,களாக அைவ இ+ைல எ=பைத அ�தியி��� Uறிட 2�C�. 

 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. ஜவக	ஜவக	ஜவக	ஜவக	    தி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கான    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    ம�க�ம�க�ம�க�ம�க�    க�காணி"�க�காணி"�க�காணி"�க�காணி"�����    #$?�#$?�#$?�#$?�, , , , 

�ைற�ைற�ைற�ைற    சா	சா	சா	சா	    2தலீ�2தலீ�2தலீ�2தலீ�    #றி��#றி��#றி��#றி��    ஜவக	ஜவக	ஜவக	ஜவக	    தி�ட�தி=தி�ட�தி=தி�ட�தி=தி�ட�தி=    தமிழகதமிழகதமிழகதமிழக    

ஒ',கிைண"பாளரானஒ',கிைண"பாளரானஒ',கிைண"பாளரானஒ',கிைண"பாளரான    தி'தி'தி'தி'....எ�எ�எ�எ�....ராஜாமணிராஜாமணிராஜாமணிராஜாமணி    அவ	களிட�அவ	களிட�அவ	களிட�அவ	களிட� 25 25 25 25----01010101----2007 2007 2007 2007 

அ=�அ=�அ=�அ=�    ைவ�க"ப�டைவ�க"ப�டைவ�க"ப�டைவ�க"ப�ட    ேம+ேம+ேம+ேம+    2ைறய�ீ�2ைறய�ீ�2ைறய�ீ�2ைறய�ீ�    
 

2007 ஆ� ஆ�� ஜனவ� மாத�தி=ேபா�தா= ப�தி�ைக ெச>தி வாயிலாக 

இ�தி�ட� #றி�� நகர ம�க� அறி�� ெகா�டன	. இத= பி=னேர ப+ேவ� 

ம�க� அைம"�க� ஒ=றிைண�� "ஜவக	 தி�ட�தி�கான ேகாைவ ம�க� 

க�காணி"�� #$" எ=ற ம�க� அைம"ைப கா�தி கிராம" ப+கைல� கழக�தி= 
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2=னா� �ைண ேவ�தரான டா�ட	.மா	�க�ட= தைலைமயி+ உ'வா�கின	. 

 

"மாநகர ேம�பா���கான தி�ட" அறி�ைகயி+ �ைறசா	 நிதி ஒ��கீ� 

விகிதா�சார� எ_வா� அைம���ள� எ=பைத (அ_வறி�ைக ெவளி"பைடயாக 

கிைட�காத ஒ' M6நிைலயி+ - இ=� அ�த அறி�ைகைய ேகாைவ மாநகரா�சியி= 

வைல� தள�திலி'�� எளிதி+ ெபற 2�கிற�) 2தலி+ ெச>தி�தா�களி+ வ�த 

தர?கைள� ெகா�� க�காணி"�� #$ அறி�� ெகா�ட�. இத=ப�, மாநகர 

ேம�பா��� தி�ட�தி+ ேபா�#வர�� ம��� சாைலகF�காக 9மா	 70%-�, 

நக	"�ற ஏைழகF�காக வ�ீக� க��வத�# 9%-�, சா�கைட ம��� 

உட+நல�தி�# 6%-�, #ள,கைள� �	வா'வத�#�, மைழநீ	 வ�காG�#� 

ேச	�� 4%-�, நக	"�ற ஏைழகF�# அ�"பைட வசதிகைள அளி"பத�காக 4%-�, 

#� த�ண	ீ தி�ட�தி�காக 4%-�, திட�கழி? ேமலா�ைம�காக 2%-�, இ=ன பிற 

ெசல?கF�# 1%-� ஒ��க"ப��'�கிற� எ=ப� ெத�ய வ�த�. 

 

ேகாைவ நகர� ச�தி��� ெகா��'�#� பிர�சிைனகைள ேம�Uறிய �ைற சா	 

விகிதா�சார ஒ��கீ�� வைக மாதி�யா+ ெச_வேன தீ	�க 2�Cமா? நக�= 

பிர�சிைனகF�கான அறிவிய+ [தியிலான தீ	ைவ�தா= இ� 2=ைவ�கிறதா? 

எ=ற ேக�விகF�# பதி+ காQ� 2கமாக ம�க� க�காணி"��#$ நகர� 

#றி�த த= ஆ>?கைள� �வ,கிய�. இ_வா>?கைள ேம�ெகா��'�#� 

த'வாயி+ நக'�# வ�தி'�த ஜவக	 தி�ட�தி= தமி6நா� 

ஒ',கிைண"பாளரான தி'.எ�.ராஜாமணி அவ	கைள 25-01-2007 ஆ� ேததிய=� 

ேகாைவ ெரசிட=சி த,#� வி�தியி+ ம�க� க�காணி"�� #$ ச�தி�த�. அ�த� 

ச�தி"பி=ேபா� பி=வ'� க'���கைளC�, வி�ண"ப,கைளC� அவ�ட� 

2=ைவ�த�: 

 

1. ேகாைவ நகர� 9மா	 400 வ'ட� பழைம வா>�த�. 2த+ 250 வ'ட,களி+ அ� 

இராQவ-நி	வாக நகரமாக?�, அ��� வ�த 130 வ'ட,களி+ 

நி	வாக-வியாபார-உ�ப�தி� ெதாழி+ நகராக?�, கட�த 25 வ'ட,களாக 

நி	வாக-வியாபார-உ�ப�தி ம��� ேசைவ� ெதாழி+ நகரமாக?� அ� 

உ'மா�ற� அைட�தி'�கிற�. 

2. இ�த நகர� ம�ற நகர,களி+ காண"படாத சில #றி"பான த=ைமகைளC�, 

M6நிைலைமகைளC� ெப�றி'�கி=ற�. இ�த� தனி�த=ைமகளி+ 

2�கியமான� 1900 ஆ� ஆ�� (பி"ரவ� 8 ஆ� ேததி அதிகாைல 3.11 மணி) 

நகைர உG�கிய 6 ��ட	 அள? ெகா�ட மிக"ெப�ய /க�ப� ஆ#�. 1993 ஆ� 

ஆ�� மரா��ய மாநில�தி+ உ�ள ல�V	 பிரேதச�ைத உG�கிய 6.3 ��ட	 
அள? ெகா�ட /க�ப�தி�# 2=பாக ெத= இ�திய" பிரேதச�தி+ நிக6�த 
மிக"ெப�ய வரலா�� [தியிலான /க�ப� ேகாைவ /க�பேம எ=ப� நிலவிய+ 
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ஏ�களி+ ெதாட	�� ேபச"ப�� ஒ' 2�கியமான க'�தா#�.  

3. இ�த /க�ப�தி+ ேகாய2��	 நக�+ பல க��ட,க� இ��� வி$�தன. 

நக�+ இ'�த சிைறயி= க��ட� ெப'� ேசத���# உ�ளாகிய�. �ைகவ�� 

நிைலய�தி�# அ'கி+ இ'�த ேராம= க�ேதாலி�க ச	� தைரம�ட� ஆன�.  

4. இ�ேபா=ற /க�ப� ஒ=� ேகாைவ மாநகர�ைத அ��த 25 ஆ��கF�#� 

தா�க வா>"பி'�கிற� எ=� இ�தியாவி= 2=னணி /க�பவியலாள	களி+ 

ஒ'வரான டா�ட	.அ'� ப"ப� 2001 ஆ� ஆ��+ எ�ச��தி'�கிறா	. (Frontline, 

Volume 18, Issue 19, September 15-28, 2001) 

5. ேம�Uறிய /க�ப�ைத� ெதாட	�� 1903 ஆ� ஆ�� ெதாட�க� நகர ம�கைள 

பிேள� ேநா> தா�கிய�. நகைர வி�� ம�க� U�ட� U�டமாக ெவளிேயறின	. 

அ��த 25 வ'ட கால�க�ட�தி+ இ� நகைர 9 2ைற தா�கிய�. ஒ_ெவா' 

2ைறC� நகர ம�க�ெதாைகயி+ ப�தி+ ஒ' ப,ைக இ�த ேநா> ெகா�ைள 

ெகா�ட�. இ�த கால�க�ட�தி+ நகர ம�களி+ 9மா	 27,265 ேப	 இற�� 

ேபாயின	. (1932 Gazateer) 

6. 1901 ஆ� ஆ��= நகர ம�க� ெதாைக 53,080 ஆ#�. அ�ேவ 10 வ'ட� கழி�� 

47,007 ஆக� #ைற�� ேபான�. அதாவ� அ�த" ப�� ஆ��களி+ ம��� 

ேகாைவ நகர�தி+ #ைற�த� 6,073 ேபராவ� பிேள� ேநாயா+ தா�க"ப�� 

இற�� ேபாயின	. (இ�ேவா எ,க� ேகாைவ, ப�-102, ேகாைவ கிழா	). இ�த� 

கால�க�ட�திேலேய பளீேம��G�, நகைர� 9�றிC�ள அேனக� 

கிராம,களிG� பிேள� மா�ய�ம= ேகாவி+கைள ம�க� க��ன	.     

7. பிேள� ேநாயி= காரண�தாேலேய நகர சீ	தி'�த� 1910 ஆ��+ இ'�� 

�வ�க"ப�ட�. நகர� கிழ�# ேநா�கிC�, ெத�# ேநா�கிC� வி�வா�க"ப�ட�. 

ஹப9ீ ேப�ைட, ெஹமி,#" ேப�ைட, ேதவா,#" ேப�ைட, ெஜயிG�# 

அ'கி+ பா	"பண	கF�காக உ'வா�க"ப�ட "பிராமி= எ�:ெட=ஷ=" எ=ற 

அ�கிரகார�, இர�தின சபாபதி�ர� எ=ற ஆ	.எ:.�ர� ஆகியைவ 

இத�#"பி=னேர ேதா=றின. (இ�ேவா எ,க� ேகாைவ, ப�-96, ேகாைவ கிழா	)  

8. 1940-களி+ பிேள� ேநா> ேகாைவைய மீ��� தா�கிய�. இத= நிைன?க� 

இ=�� பல�= மனதி+ நிைலெப�� நி�கி=றன. ("Remembering Kovai" G.S. 

Balakrishnan , Feb 04, 2006, Business Line) 

9. காலராகாலராகாலராகாலரா, ைடபா>�ைடபா>�ைடபா>�ைடபா>� ம���ம���ம���ம��� ம\ச�ம\ச�ம\ச�ம\ச� காமாைலகாமாைலகாமாைலகாமாைல ேநா>க�ேநா>க�ேநா>க�ேநா>க� ஒ_ெவா'ஒ_ெவா'ஒ_ெவா'ஒ_ெவா' வ'ட2�வ'ட2�வ'ட2�வ'ட2� 

நகர�தி+நகர�தி+நகர�தி+நகர�தி+ பபபப+லாயிர�கண�கான+லாயிர�கண�கான+லாயிர�கண�கான+லாயிர�கண�கான ம�கைள"ம�கைள"ம�கைள"ம�கைள" பாதி�கி=றனபாதி�கி=றனபாதி�கி=றனபாதி�கி=றன. நகர�தி+நகர�தி+நகர�தி+நகர�தி+ 

வி�க"ப��வி�க"ப��வி�க"ப��வி�க"ப�� மீ=மீ=மீ=மீ= ம���ம���ம���ம��� ேகாழிேகாழிேகாழிேகாழி இைற�சிக�Uடஇைற�சிக�Uடஇைற�சிக�Uடஇைற�சிக�Uட ைடபா>�ைடபா>�ைடபா>�ைடபா>� கி'மிகளா+கி'மிகளா+கி'மிகளா+கி'மிகளா+ பலபலபலபல 

சமய,களி+சமய,களி+சமய,களி+சமய,களி+ மாசைட�தி'"பதாகமாசைட�தி'"பதாகமாசைட�தி'"பதாகமாசைட�தி'"பதாக ஆ>?க�ஆ>?க�ஆ>?க�ஆ>?க� அறிவி�கி=றனஅறிவி�கி=றனஅறிவி�கி=றனஅறிவி�கி=றன.(HATHA, A.A.M. & 

LAKSHMANAPERUMALSAMY, P. - Prevalence of Salmonella in fish and crustaceans from 

markets in Coimbatore, South India. Food Microbiol., 14: 111-116, 1997) 
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10. ெல"ேடா:ைபேராசி:ெல"ேடா:ைபேராசி:ெல"ேடா:ைபேராசி:ெல"ேடா:ைபேராசி: ேநாC�ேநாC�ேநாC�ேநாC� ேகாைவையேகாைவையேகாைவையேகாைவைய சமீபசமீபசமீபசமீப காலமாககாலமாககாலமாககாலமாக தா�கிதா�கிதா�கிதா�கி வ'கிற�வ'கிற�வ'கிற�வ'கிற�. 

ெட,#ெட,#ெட,#ெட,# கி'மிகி'மிகி'மிகி'மி ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ 9��"�ற�தி+9��"�ற�தி+9��"�ற�தி+9��"�ற�தி+ நிர�தரமாகநிர�தரமாகநிர�தரமாகநிர�தரமாக த,கித,கித,கித,கி வி��'"பத�கானவி��'"பத�கானவி��'"பத�கானவி��'"பத�கான 

அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+ ஆதார,க�ஆதார,க�ஆதார,க�ஆதார,க� சமீப�தி+சமீப�தி+சமீப�தி+சமீப�தி+ ெவளியிட"ெவளியிட"ெவளியிட"ெவளியிட"ப��'�கி=றனப��'�கி=றனப��'�கி=றனப��'�கி=றன.    (J. SINGH , 

N. BALAKRISHNAN , M. BHARDWAJ , P. AMUTHADEVI , E. G. GEORGE, K. SUBRAMANI , 

K. SOUNDARARAJAN, N. C. APPAVOO , D. C. JAIN , R. L. ICHHPUJANI , R. BHATIA and 

J. SOKHEY,  

"Silent spread of dengue and dengue haemorrhagic fever to Coimbatore and Erode districts in 

Tamil Nadu, India, 1998: need for effective surveillance to monitor and control the disease", 

Epidemiology and InfectionEpidemiology and InfectionEpidemiology and InfectionEpidemiology and Infection (2000), 125: 195-200 Cambridge University Press ) 

11. கட�த வ'ட�தி= கைடசி நா=# மாத,களி+ ெத= இ�தியா 2$வைதC� 

தா�கிய சி�-#=-#னியா ேநா> ேகாைவ நகைரC� தா�கிய�. ேகாைவ நகர�தி+ 

அத= பாதி"� மிக?� உ�கிரமாக இ'�த�. வ	�க ேபதமி=றி அைனவைரC� 

அ� பாதி"��# உ�ளா�கிய�. 

 

நகைர 1900 ஆ� ஆ��= /க�ப� ேபா=ற ஒ=� தா�கினா+ நக�= அ�"பைட� 

க��மான அைம"�களான #�நீ	 விநிேயாக�, மைழநீ	 ம��� சா�கைட நீ	 

வ�கா+, பால,க�, மி=சார விநிேயாக� ஆகியைவ எ_வா� பாதி�க"ப��? 

இ_வா� பாதி�க"ப�� அ�"பைட� க��மான வசதிகளா+ அ9�தமான #� நீ	, 

ெகா9, ஈ ம��� எலியினா+ பர"ப" ப�� ேநா>க� எ"ப�"ப�ட உ�கிர நிைலைய 

அைடC�? 

 

இ�ேபா=ற ேக�விகளி= அ�"பைடயி+தா= நகர�தி�கான ேம�பா��� 

தி�ட�ைத� தீ�ட ேவ��� எ=��, வி+ப	 :மி� நி�வன�தா+ 

2=ைவ�க"ப��'�#� நகர ேம�பா��� தி�ட�தி+ 1900 ஆ� ஆ��+ நிக6�த 

/க�ப� #றி�ேதா, ேகாைவ நகைர வரலா�� [தியி+ உG�கிய ேநா>க� 

#றி�ேதா, த�ேபா� நகர�ைத� தா�கி� ெகா��'�#� ேநா>க� #றி�ேதா 

யாெதா' #றி"�� இ+ைல எ=�� தி'.ராஜாமணி அவ	களிட� ேகாைவ நகர 

ம�க� க�காணி"�� #$ 2ைறயி�ட�.  

 

வி+ப	 :மி� அறி�ைகைய நிராக��க� ேதைவயி+ைல, அேத ேநர�தி+ அ� 

ேபா�மானதாக இ+ைல எ=��, அ_வறி�ைகைய ேம�Uறிய தர?கைளC�, 

ம�க� க�காணி"�� #$வி= பி=வ'� மா�� தி�ட�தி= க'���கைளC� 
உபேயாகி�� நக�= பிர�சிைனகைள அறிவிய+ அ�"பைடயி+ பிரதிபலி�தி�� 
அறி�ைகயாக அதைன ெச$ைம" ப��திட மாநகரா�சி�# வா>"பளி�க ேவ��� 

எ=�� அவைர க�காணி"��#$ ேக��� ெகா�ட�.  

 

அ_வா� மா�ற� ெச>ய"ப�ட நகர ேம�பா��� தி�ட அறி�ைகயி= 
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அ�"பைடயி+ ப+ேவ� �ைறகF�# நிதி ஒ��கீ� ெச>ய"ப�மாயி= #� நீ	, 

மைழநீ	 வ�கா+, பாதாள� சா�கைட ம��� திட�கழி? ேமலா�ைம" பணிகF�# 

இ=� ஒ��க"ப���ள ெதாைகைய விட U�த+ ெதாைகைய ஒ��க ேவ�� 

வ'� எ=��, சாைலகF�#� பால,கF�#� இ=ைறய தி�ட�தி+ 

ஒ��க"ப���ள 70% நிதி எ=ப� ம� ப�சீலைன�# உ�ளாகேவ�� வ'� 

எ=�� ம�க� க�காணி"�� #$ தி'.ராஜாமணி அவ	களிட� ெத�வி�த�.  

 

ம�க� க�காணி"��#$வி= க'���கைள உ=னி"பாக� ேக�டறி�த 

தி'.ராஜாமணி அவ	க� 2007 பி"ரவ� மாத இ�தியி+ மாநகர ம�களிட� தி�ட� 

#றி�த க'��� ேக��� U�ட� நட�த இ'"பதாக?�, அ�த� U�ட�தி+ இ� 

க'���க� அைன�ைதC� ெத�வி�கலா� எ=��, அ�U�ட�தி+ ெத�வி�க" 

ப�� க'���க� அைன�ைதC� சீ	��கி" பா	�த பி=னேர எ�ெத�த 
�ைறகF�# எ_வள? ெதாைகைய அளி"ப� எ=ற இ�தி 2�ைவ ம�திய 

அைம�சக� எ��#� எ=�� உ�தி Uறினா	. 

 

அவ	 அளி�த உ�திெமாழியா+ உ�த"ப�ட ம�க� க�காணி"�� #$, நகர 
ேம�பா���கான 2$ைமயான மா��� தி�ட�தி�கான அறிவிய+ 
அ�"பைடயாலான ப���ைர ஒ=ைற அ�த� க'��� ேக��� U�ட�தி+ 

2=ைவ�க 2�? ெச>த�. ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" �னரைம"�� 

தி�ட�தினா+ உதவி ெபறவி'�#� நகர,க� தம� ேம�பா��� தி�ட 
அறி�ைககைள எ"ப�"ப�ட அறிவிய+ ஆ>? 2ைறைய� ைகெகா�� தீ�ட 

ேவ��� எ=பைத 2= ைவ�#� "City Development Plan - Final Tool Kit" எ=ற 

ப���ைரயி= அ�"பைடயிேலேய இ�த மா��� தி�ட�தி�கான ப���ைர 
உ'வா�க"பட ேவ��� எ=பைதC� ம�க� க�காணி"�� #$ தீ	மானி��� 

ெகா�ட�.  

 

இ_வாறாக உ'வான�தா= "ேகாய����	 மாநகரேம�பா�  மா��� 

தி�ட�தி�கான ப���ைர". இைதேய பி=வ'� ப�க,க� வி�வாக 

2=ைவ�கி=றன.  
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2. 2. 2. 2. மாநகரமாநகரமாநகரமாநகர    ேம�பா���ேம�பா���ேம�பா���ேம�பா���    தி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கான    பா	ைவையபா	ைவையபா	ைவையபா	ைவைய    

உ'வா�#வத�#�உ'வா�#வத�#�உ'வா�#வத�#�உ'வா�#வத�#�    ேதைவயானேதைவயானேதைவயானேதைவயான    Oலாதார,க�Oலாதார,க�Oலாதார,க�Oலாதார,க�::::    
    

2.1. "City Development Plan 2.1. "City Development Plan 2.1. "City Development Plan 2.1. "City Development Plan ---- Final Tool Kit"   Final Tool Kit"   Final Tool Kit"   Final Tool Kit"  இ=    ப���ைர:::: 
 

நகர ேம�பா��� தி�ட� எ=ப� யா�? அ� எ"ப� இ'�க ேவ���? இ�த� 

ேக�விகF�# ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" �னரைம"�� தி�ட�தி= "City 

Development Plan - Final Tool Kit" பி=வ'மா� பதிலளி�கிற�: 

 

"நகர ேம�பா��� தி�ட� எ=ப� நகர�தி= எதி	கால வள	�சி�கான ஒ' 

க�ேணா�ட2�, பா	ைவCமா#�. இ=ைறய ேததியி+ வள	�சியி= எ"ப�"ப�ட 

க�ட�தி+ நகர� இ'�கிற� எ=பைத - அதாவ�, இ=ைறய ேததியி+ நா� எ�த 

இட�தி+ இ'�கிேறா� எ=பைத - அ� 2=ைவ�கிற�. நகர� எ�த� திைசைய 

ேநா�கி - அதாவ� எ,# ெச+ல ேவ��� எ=பைத - பயணி�க ேவ��� 

எ=பைதC� அ� 2=ைவ�கிற�. ேமG�, நகர வள	�சி�காக 2= 2�கிய��வ� 

அளி�க"படேவ��ய பிர�சிைனகைள அ� க�டறிகிற�. #றி"பான தி�ட,கைள� 

க�டறிய?�, ெசய+ப��த?� ேதைவயான ஒ' ஆ>? ச�டக�ைத, பா	ைவைய 

அ� அளி�கிற�. 2தலீ�க� #றி�த 2�?கைள சீ	��கி" பா	"பத�#� 

ேதைவயான த	�க [தியி+ ச�யானெதா' ஆ>? 2ைறையC� அ� 2= 

ைவ�கிற�."  

 

"ெபா'ளாதார [தியி+ வள	 த=ைமையC�, திறைம மி�க இய,# #ண�ைதC�, 

சம�சீ	 நிைலைமையC�, ேதைவகைள உடZ�#ட= நிவ	�தி ெச>ய 

2=வ'கி=ற ப�பிைனC� ெகா�ட நகர,கைள உ'வா�#வேத ஜவக	லா+ 

ேந' ேதசிய நகர" �னரைம"�� தி�ட�தி= ேநா�கமா#�. இ�த ேநா�க�திைன 

அைடவத�# நகர ஏைழகளி= வா6ைவ பாதி�#� பிர�சிைனகைள� தீ	�தி�� 

தி�ட,கைளC�, நகரசைபையC� அத= நிதி ஒ��கீ� ம��� ெசய+பா��� 

திற=கைள ேம�ப��த� ேதைவயான அைம"�கைளC�, ெபா�"� ம��� 

ெவளி"பைடயாக இ'�தைல சா�திய"ப���� க�டைம"�கைளC�, நில� ம��� 

வ�ீ வி�பைன ெதாட	பாக இ�வைர உ�ள சில க�ைமயான ச�ட,கைள� 
தள	��� 2ய�சிகைளC� சா�திய"ப���கி=ற ெபா'ளாதார ம��� சOக 

அ��க��மான,கைள உ'வா�#வதி+ அ� த= கவன�ைத ெசG��கிற�. 

நகர�ைத ைமயமாக ைவ�� வரவி'�#� ெபா'ளாதார� க�டைம"�களி+ ேநர� 
2தலீ� ெச>வைத சா�திய"ப���கி=ற சீ	தி'�த,கF�கான அ�"பைடைய 

அ� அளி�கிற�." 
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ேம�Uறிய க'���களி= அ�"பைடயி+ ேகாய2��	 நகர� எ,கி'�கிற�? 

அத= இ=ைறய நிைலைம எ=ன? எைத ேநா�கி அ� ெச+ல ேவ���? 

ெபா'ளாதார [தியி+ வள	த=ைமையC�, திறைம மி�க இய,# #ண�ைதC�, 

(நகரசOக� #$�கF�கிைடயிலான) சம�சீ	 நிைலைமையC�, ேதைவகைள 

உடZ�#ட= நிவ	�தி ெச>ய 2=வ'கி=ற ப�பிைனC� அ� 

ெகா��'�கிறதா? ெபா'ளாதார� க�டைம"�� தி�ட,களி+ ேநர� 2தலீ� 

ெச>வத�# எதிராக ேகாைவ நகரஇய�க�தி= எ=ென=ன ெசய+பா�க� 

இ'�கி=றன? இவ�றி+ 2=2�கிய��வ� வா>�த பிர�சிைனக� யாைவ? 

அவ�ைற� கைளவத�கான தி�ட,க�தா= எ=ன? எ=ற ேக�விகF�# விைட 

கா�ப� 2த+ பணி. 

 

    

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. வி+ப	வி+ப	வி+ப	வி+ப	    :மி�தி=:மி�தி=:மி�தி=:மி�தி= " " " "நகரேம�பா���நகரேம�பா���நகரேம�பா���நகரேம�பா���    தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+" " " " 

வி�ப��"ேபாயி'�#�வி�ப��"ேபாயி'�#�வி�ப��"ேபாயி'�#�வி�ப��"ேபாயி'�#�    அதிஅதிஅதிஅதி    2�கிய�2�கிய�2�கிய�2�கிய�    தர?க�தர?க�தர?க�தர?க�::::    
 

ேகாைவ நகர�தி= இ=ைறய நிைல #றி�த ஒ' 2$ைமயான ஆ>விைன வி+ப	 
:மி� நி�வன�தா+ இய�ற"ப�ட ேகாைவ நகரேம�பா��� தி�ட அறி�ைகயி+ 

ந�மா+ காண 2�யவி+ைல. மாநகரா�சியி= நிதி நிைலைம #றி���, நகரம�க� 

ெதாைக, நகர�தி= #�ைச" ப#திகளி= அைமவிட�, நீ	 நிைலக�, சாைலக� 

ம��� ேபா�#வர��, மைழநீ	 ம��� கழி?நீ	 வ�கா+, திட�கழி?க� 

ேமலா�ைம ேபா=ற தைல"�க� #றி��� அ�த அறி�ைக த= கவன�ைத 

ெசG�தியி'�கிற�. இைவ #றி�த� தர?கைள அ� 2=ைவ�தி'�கிற�. இ�த� 

தர?கF� அவ�றிலி'�� ெபற"ப��'�#� க'���கF� நகர�தி= இ=ைறய 
நிைலைய ஓரள? ���� ெகா�ள உத?� எ=பதி+ இ' ேவ� க'���க� இ'�க 

2�யா�. இ'"பிZ�, இ�த� தர?கF�, க'���கFேம ேகாைவ நகர�தி= 

இ=ைறய M6நிைலைய 2$ைமயாக" பட� பி���� கா�பி�கி=றன எ=ற 

வாத�ைத ஏ��� ெகா�ள 2�யா�. 

 

உதாரண�தி�#, ேகாைவ நக�+ கட�த ப�� ஆ��களி+ நட�த ப+ேவ� அதி 
2�கிய நிக6?கைள வி+ப	 :மி� தி�ட அறி�ைக கண�கி+ எ���� ெகா�ள� 

தவறியி'�கிற�. அைவ 2ைறேய:  

 

1) 1997 நவ�ப	 ம��� 1998 பி"ரவ�யி+ நக�+ நட�த வ=2ைற� ச�பவ,கF�, 

இத= விைளவாக பிள? ப��" ேபாயி'�#� நகரம�கF�, 

 

2) 1996 இ+ இ'�� 2004 வைர நீ��த ெபா'ளாதார ம�த நிைலயா+ க�ைமயாக 

பாதி�க"ப�ட ேகாைவ நகர� ெதாழி+�ைறயி= நிைலC� அதனா+ பாதி�க"ப�ட 
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ேகாைவ நக�= ெதாழிலாள	கF�,  

 

3) 1998 பி"ரவ� ெதாட	 #��ெவ�"��#" பிற# வ6ீ�சியைட�த ேகாைவ நக�= 

வ	�தக2�, இதனா+ க�ைமயாக" பாதி�க"ப�ட சOக ம�களிைடேய, #றி"பாக 

த,க நைக"ப�டைற� ெதாழிலாள	க� ம�தியி+, நட�ேதறிய D���கண�கான 

த�ெகாைல நிக6?கF�, 

 

4) ெட,# கா>�ச+ எ=ப� ேகாைவ நக�+ இய+பாக வ'� ேநா>தானா எ=பைத� 

க�டறிய 1998 ஆ� ஆ�� 107 ேகாைவ வா6 ம�களிட�தி+ ெச>ய"ப�ட ஆ>வி+ 

95 ேப�= ர�த�தி+ (89%) அவ	கF�# கட�த கால�தி+ உ�கிரம�ற அளவி+ 

ெட,# கி'மி தா�கியி'"பைத� க�டறி�� ெவளியி�ட ஆ>வறி�ைகC�, 

 

5) 2001 ஜனவ� 26 ஆ� ேததி #ஜரா� மாநில�தி= �d நகைர� தைரம�டமா�கிய 

/க�ப�தி�#" பிற#, நா��= 2�கிய /க�பவியலாள	 ஒ'வரா+ 1900 ஆ� 

ஆ�� பி"ரவ� 8 ஆ� ேததிய=� ேகாைவைய� தா�கிய 6 ��ட	 /க�ப� நிைன? 

Uற"ப�ட�?�, அ��த 30 ஆ��கF�#� இ�ேபா=ற ஒ' /க�ப�தா+ ேகாைவ 

நகர� தா�க"பட வா>"��ள� என அவரா+ எ�ச��க"ப�ட ெச>திC�.     

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. நகரநகரநகரநகர    ேம�பா��ேம�பா��ேம�பா��ேம�பா��    மா���மா���மா���மா���    தி�ட�தி=தி�ட�தி=தி�ட�தி=தி�ட�தி=    பா	ைவைய�பா	ைவைய�பா	ைவைய�பா	ைவைய�    தீ	மானி�#�தீ	மானி�#�தீ	மானி�#�தீ	மானி�#�    

காரணிக�காரணிக�காரணிக�காரணிக�::::    
    

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. /க�ப�தி�கான/க�ப�தி�கான/க�ப�தி�கான/க�ப�தி�கான    சா�திய�U�க�சா�திய�U�க�சா�திய�U�க�சா�திய�U�க�::::    
 

1. நிலவிய+ [தியி+ பத�ட� U�ய பால�கா�-காேவ� நில"பிளவி= மீ� 

ேகாைவ நகர� அைம�தி'�கிற�. இத= காரண� 1900 ஆ� ஆ��+ 6 ��ட	 

/க�ப�ைத அ� அZபவி�க ேவ�� வ�த�. 1988, 1994 ம��� 2000-2001 ஆ� 

ஆ��களி+ ேகாைவைய அ����ள ேகரள�தி= வட�க\ேச� ப#திைய சிறிய 

அளவிலான /க�ப,க� தா�கி� ெச=றன. (S. N. Bhattacharya and R. S. Dattatrayam. 

“Earthquake sequence in Kerala during December 2000 and January 2001”, CURRENT 

SCIENCE, VOL. 82, NO. 10, 25 MAY 2002). ேகாைவையC� அ��த சில 

வ'ட,கF�#� மிக"ெப�ய /க�ப� ஒ=� தா�#வத�கான 

சா�தியமி'�கிற� எ=��, அ"ப�"ப�ட நிக6ெவா=� நட�தா+ அதி+ 

ேசதெம�?� ஏ�ப��விடாம+ ந�ைமC�, ந� உடைமகைளC� 

கா���ெகா�ள� ேதைவயான 2=ென�ச��ைக நடவ��ைககைள நா� 
இ"ேபாதி'�ேத ேம�ெகா�ள� ெதாட,க ேவ��� எ=�� இ�தியாவி= 

2=னணி /க�பவியலாள	களி+ ஒ'வரான டா�ட	.அ'� ப"ப� அவ	க� 
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2001 ஆ�� ◌ஃபிர�� ைல= ப�தி◌்��ைகயி+ எ�ச��தி'�கிறா	. 1900 ஆ� 

ஆ��= /க�ப�தி=ேபா� ேகாைவ ம�திய சிைறC�, �ைகவ�� 

நிைலய�தி�# அ'கி+ இ'�த ச	� ஒ=�� தைரம�டமாகின. இ"ப�"ப�ட 

/க�ப� ஒ=� எதி	கால�தி+ இ�த நகர�ைத� தா�கினா+ அத= Oல� 

தைரம�டமா#� க��ட,களினாG�, மி=சார க�பிகளா+  ஏ�பட வா>"��ள 

தீயினாG�, எ+லா வ�ீகளிG� இ=� நா� உபேயாகி�#� சைமய+ எ�வாC 

சிலி�ட	கF�# ஏ�பட வா>"��ள ேசத,களினா+ உ'வாக சா�திய2�ள 

விப��களாG�, நகர� #� நீ	� #ழா>களிG�, ேம+ெதா��களிG�, பாதாள 

சா�கைடகளிG� ஏ�ப�� உைட"�களா+ உ'வா#� அ=றாட வா6?� 

சி�க+களாG�, 9காதார� ேக�களாG� நகர ம�க� ெவ#வாக" பாதி�க"ப�வ	. 

(Arun Bapat, "Some Lessons from 1900", Frontline, Volume 18, Issue 19, September 15-28, 2001). 

இ_விட�தி+ 1927 ஆ� ஆ�� ஜ"பா= நா��= தைலநகரமான ேடா�கிேயா 
நகர�ைத� தா�கிய /க�ப�தி�#" பிற# ஏ�ப�ட தீ விப�தா+ அ�நகர� 

அ�ேயா� அழி��ேபானைத நிைன? U	வ� சால� சிற�த�. /க�ப,களி= 

ேபா� பால,கF�, ேம+நிைல நீ	�ெதா��கF�, �ைக� #ழா>கF�, 

சாைலகF�, ரயி+ தட,கF� மிக அதிக அளவி+ பாதி�க"ப�கி=றன. 

எதி	கால�தி+ ேகாைவைய ஒ' /க�ப� தா�கினா+ அத= பாதி"பிலி'�� 

வடேகாைவ, மி+ேரா� ேம�பால,கF�, �திதாக இ=� க�ட"ப��வ'� 

இர�� ேம�பால,கF�, ெநா>ய+ நதியி= மீ� அைம���ள எ+ அ=� � 

பால2�, தி'�சி ேரா� ம��� ரா�நக	 ரயி+ ேம�பால,கF�, ச,கW	 

ப�ள�தி= மீ� அைம���ள 9மா	 13 பால,கF�, இ=� வி+ப	 :மி� 

நி�வன�தி= நகர ேம�பா��� தி�ட�தி+ 2=ைவ�க"ப���ள �திய 

பால,கF�, நகர�தி= #�நீ	 விநிேயாக���காக க�ட"ப���ள 44 ேம+நிைல 

#�நீ	� ெதா��கF�, 569.76 கிேலாமீ�ட	 நீள� ெகா�ட நகர�தி= (40 வ'ட 

பழைம வா>�த) #�நீ	� #ழா>கF� எ�த அள? பாதி�க"பட வா>"��ள� 

எ=பைத நா� அறி�� ெகா�� அ"ப�"ப�ட பாதி"பிலி'�� இவ�ைற 
2=U��ேய கா"பா�ற எ=ன ெச>ய ேவ��� எ=பைதC� இ=ேற தி�டமிட 

ேவ��ய� மிக 2�கிய� ேதைவயா#�.    

2. நகர� சி�வாணியி+ இ'�� நா� ஒ=��# 870 ல�ச� லி�ட	 த�ணைீரC�, 

பி+E	 அைணயி+ இ'�� 650 ல�ச� லி�ட	 த�ணைீரC� இ=ைறய 

ேததியி+ ெப��� ெகா��'�கிற�. பி+E	 அைணயி+ இ'�� இர�டா� 

க�டமாக 9மா	 618.4 ல�ச� லி�ட	 #�நீைர" ெப�வத�கான Lபா> 114 

ேகா��கான தி�ட�ைத ஜவக	லா+ ேந' நகரேம�பா��� தி�ட ஆைணய� 

அ,கீக��தி'�கிற�. இ�த நிைலயி+ பி+E	 அைணயான� நிலவிய+ 

[தியி+ பத�ட� நிைற�த பவானி நில"பிளவி= மீ� அைம���ள� எ=பைத 

நா� மனதி+ இ'�த ேவ��ய� 2�கியமாகிற�. நகர�தி= நாைளய #�நீ	 

உபேயாகமான 213.84 ல�ச� லி�ட�+ 9மா	 59 வி$�கா��ைன பி+E	 அைண 



 25 

அளி�க"ேபாகிற� எZ�ேபா�, இ�த அைண நாைளய /க�ப� ஒ=றா+ 

பாதி�க"ப�மாயி= அ�த அைண ச�பா	�க"ப�� வைர நகர�தி= இைட� கால� 
#�நீ	� ேதைவைய ஈ�க�ட எ=ன ெச>ய" ேபாகிேறா� எ=பைத இ=ேற 

தி�டமிட ேவ��ய� க�டாய� ேதைவயாகிற�.    

 

2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 மைழ"மைழ"மைழ"மைழ"    ெபாழி?ெபாழி?ெபாழி?ெபாழி?    
    

2.3.2.1. 2.3.2.1. 2.3.2.1. 2.3.2.1. மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?    #றி��#றி��#றி��#றி��    அறி��அறி��அறி��அறி��    ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள    ேவ��ய�ேவ��ய�ேவ��ய�ேவ��ய�    ேதைவேதைவேதைவேதைவ::::    

    
3. நகர ேம�பா���கான தி�ட�ைத� தீ���ேபா� கட�த பல ஆ��களி=ேபா� 

நகர�திG� அத= 9��"�ற,களிG� ெப>த மைழயி= அள?, அத= கால� 

க�ட�, ம��� அத= த=ைம #றி�த தர?கைள ஆ>? ெச>வ� மி#�த 

2�கிய��வ� ெப�கிற�. (வி+ப	 :மி� அறி�ைகயி+ இ"ப�"ப�ட ஆ>? 

ேம�ெகா�ள"படவி+ைல எ=பைத இ,# #றி��� ெகா�ேவா�.)  

4. O=� காரண,க� நிமி�த� ேகாைவ நகைர� சா	�த மைழ"ெபாழி? #றி�� 

நா� அறி�� ெகா�ள ேவ��C�ள�: 1) எ�த அள? மைழயி= ேபா� (ச�யான 

வ�கா+ வசதி இ+லாததா+) நகர� ெவ�ள�தி+ மித�க ேந��ற�? எ�ெத�த 

மாத,களி+ இ�ேபா=ற ெவ�ள� நகைர அதிக� தா�#கிற�? எ�தைன 

வ'ட,கF�# ஒ'2ைற இ�த" பிர�சிைனைய நகர� ச�தி�க ேந��கிற�? 

இ�த" பிர�சிைனைய� தீ	�க நம� நகர� எ"ப�"ப�ட மைழநீ	 வ�கா+ 

தி�ட�ைத 2=ைவ�க ேவ���? 2) எ�தைன வ'ட,கF�# ஒ'2ைற 

நகர�தி�#� #�நீ	 வழ,#� சி�வாணி ம��� பி+E	 அைண"ப#திகளி+ 

மைழ ெபா>��" ேபாகிற�? 3) நகர�தி= ெத�# எ+ைலயி+ ஓ�� ெநா>ய+ 

நதியிG�, வட�#-கிழ�கி+ உ�ள ச,கW	 ஓைடயிG�, அவ�றிலி'�� நீைர" 

ெப�� (நகைர� 9�றி அைம���ள) #ள,க� ம��� ஏ�களிG� ெவ�ள 

அபாய�தி�கான சா�திய� எ=ன? எ�ெத�த மாத,களி+ இ�ேபா=ற 

M6நிைலைய நா� எதி	பா	�க ேவ���? எ�தைன வ'ட,கF�# ஒ'2ைற 

இ�ேபா=ற நிக6?க� நட�கி=றன?  

 

2.3.2.2. 2.3.2.2. 2.3.2.2. 2.3.2.2. மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?மைழ"ெபாழி?    #றி�த#றி�த#றி�த#றி�த    2�கிய2�கிய2�கிய2�கிய    2222�?க��?க��?க��?க�::::    

 
5. நா=# ப'வகால�க�ட,கைள ேகாைவ நகர� ெகா��'�கிற�. அைவ 

2ைறேய: 1) ேவனி+ கால� - மா	�சி+ இ'�� ேம வைர, 2) ெத=ேம�# ப'வ 

மைழ� கால� - ஜூ= 2த+ ெச"ட�ப	 வைர, 3) வடகிழ�# ப'வ மைழ� கால� - 

அ�ேடாப	 2த+ �ச�ப	 வைர, 4) #ளி	 கால� - ஜனவ� 2த+ பி"ரவ� வைர. 
6. ேகாைவ நகர� மைழ மைற?" பிரேதச�தி+ அைம���ள காரண�தா+ 
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ெவ�ளி,கி� மைல�# ேம�ேக அைம���ள ேகரள மாநில�தி+ உ�ள 
இட,கைள� கா��G� இத= மைழ"ெபாழி? நா=கி+ ஒ' ப#தியாகேவ 

இ'�கிற�. தமிழக�தி= ஒ' வ'ட�ைதய சராச� மைழ"ெபாழி? 925.0 மி+லி 

மீ�ட	 ஆ#�. ஆனா+ ேகாைவ நகர�தி= ஒ' வ'ட�ைதய சராச� 

மைழ"ெபாழி? 670.6 மி+லி மீ�ட	 ம��ேம. 

7. வடகிழ�#" ப'வ மைழ� கால�தி+ - ஆ��= 50.7% மைழையC�, 

ெத=ேம�#" ப'வ மைழ�கால�தி+ 27.7% மைழையC�, ேவனி+ கால�தி+ 

19.2% மைழையC�, #ளி	கால�தி+ 2.5% மைழையC� நகர� ெப�கிற�. 

8. ேகாைவ நக�+ ெத=ேம�#" ப'வமைழ எ�� வ'ட,கF�# ஒ' 2ைறC�, 

வடகிழ�#" ப'வமைழ 14-15 வ'ட,கF�# ஒ' 2ைறC� ெபா>��" 

ேபாவத�கான சா�திய� இ'�கிற�.  

9. ேகாைவ நகைர" ெபா��தவைர இர�� ப'வமைழகF�# இைடயி+ 

இைடெவளிேய�� இ'"பதி+ைல. அ"ப�ேய இ'�தாG� அ� 10 

நா�கF�#�ளாகேவ இ'�கிற�.  

10. ெத=ேம�#" ப'வ�கா�� ேம 10 இ+ இ'�� ஜூைல 15-�#� நகர�தி+ வசீ� 

ெதாட,#�. இ=Z� #றி"பாக� ெசா+ல"ேபானா+ ேம 14 ஆ� ேததியி+ 

இ'�� ஜூ= 14 ஆ� ேததி�#� அதைன நகர� எதி	 ேநா�கலா�. வட கிழ�#" 

ப'வ மைழ நகர�தி+ அ�ேடாப	 18 ஆ� ேததி வா�கி+ இ'�� ெப>ய� 

ெதாட,#�. அ� �ச�ப	 13 ஆ� ேததிவா�கி+ 2��� ேபா#�. 

11. அ�ேடாப	 மாத�தி=ேபா�தா= நகர� அதிக அள? மைழைய" ெப�கிற� (23.7% 

= 159.2 மி.மீ). அைத அ���, நவ�ப	 மாத�தி=ேபா� வ'ட�தி= ெமா�த 

மைழயி+ 18.5% (123.9 மி.மீ) ெப>கிற�. ஜனவ� ம��� பி"ரவ� மாத,க�தா= 

நக�= மிக வற�ட மாத,களா#� (2ைறேய 1.2%(8.1 மி.மீ), 1.3%(8.8மி.மீ)). 

12. அ�ேடாப	 8 இ+ இ'�� நவ�ப	 18 2�ய உ�ள 6 வார,களி+தா= நகர� மிக 

அதிகமான அள? மைழைய" ெப�கிற�. இ�த கால�தி+ ஒ_ெவா' 

வார�திG� சராச�யாக 30 மி.மீ அள? மைழ ெப>கிற�. ஜனவ� 21 இ+ இ'�� 

28 வைரC�ள வார�தா= நகர�தி+ மைழ ெப>வத�கான மிக� #ைற�த 

வா>"��ள வாரமா#�. 

13. 5-10 மி.மீ அள? உ�ள தினச� மைழ - நகர�தி+ 9மா	 28 நா�களி=ேபா� ெப>ய 

வா>"பி'�கிற�. இவ�றி+ 46.4% அ�ேடாப	 மாத�ைத� ேச	�த நா�களிG�, 

35.7% நவ�ப	 மாத�ைத� ேச	�த நா�களிG� ெப>கி=ற�. #றி"பாக அ�ேடாப	 

27 ஆ� ேததிய=� 9மா	 14 மி.மீ மைழC�, அ�ேடாப	 17 ஆ� ேததிய=� 9மா	 

12.3 மி.மீ மைழC�, நவ�ப	 15 இ+ 9மா	 9.9 மி.மீ மைழC� ெப>வத�கான 

சா�திய�U�க� உ�ளன. 

14. 1961 இ+ இ'�� 1990 வைர உ�ள கால�க�ட�தி+ இர�� வ'ட,களி=ேபா� 

வ'டா�திர மைழ"ெபாழி? 1000 மி.மீ�டைர விட அதிகமாக?�, நா=# 
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வ'ட,களி= ேபா� 500 மி.மீ�டைர விட� #ைறவாக?� இ'�த�. 1979 ஆ� 

ஆ��+தா= நகர� மிக அதிகமான அள? மைழ" ெபாழிைவ" ெப�ற� (1399.8 

மி.மீ). அத�# அ��ததாக, 1972 ஆ� ஆ��+ இ� 1048.7 மி.மீ�டராக இ'�த�. 

மிக� #ைறவான மைழ"ெபாழிைவ நகர� 1974 ஆ� ஆ��+ ச�தி�த� (285.3 

மி.மீ). 

15. 1972 ஆ� ஆ�� �ச�ப	 6-இ+ ெதாட,கி 10 ஆ� ேததி 2�ய ேகாைவ 

நகர�ைத� தா�கிய ேப> மைழயான� கடEைர� கட�த வ,க� கடலி+ 

உ'வான �யலி= காரண�தா+ ஏ�ப�ட ஒ=றா#�. ேம�Uறிய 30 ஆ��களி+ 

ஒேர நாளி+ ெப>த உ�சப�ச மைழயி= அள? 143.0 மி+லி மீ�டரா#�. அ� 1972 

ஆ� ஆ�� �ச�ப	 9 ஆ� ேததிய=� நிக6�த�. அ�த வ'ட�தி=ேபா� �ச�ப	 

7 ஆ� ேததியி+ இ'�� �ச�ப	 10 வைர உ�ள 4 நா�கF�#�ளாகேவ 

ேகாைவயி+ 9மா	 223.4 மி.மீ�ட	 அள? மைழ ெகா��யி'�த�. அேதேபால 

1979 ஆ� ஆ�� நவ�ப	 மாத� நகர� க�ைமயான ஒ' அைட மைழைய 

ச�தி�க ேந	�த�. நவ�ப	 15 இ+ இ'�� 23 ஆ� ேததிவைர உ�ள 9 நா�களி+ 

ம��ேம 411.8 மி.மீ�ட	 மைழைய நகர� ச�தி�க ேவ�� வ�த� (அ�த வ'ட� 

மாத�தி= ெமா�த மைழ"ெபாழி? 663.9 மி.மீ�டரா#�. நவ�ப	 மாத�தி+ 

ேகாைவயி+ எதி	பா	�க ேவ��ய சராச� மைழயி= அள? ெவ�� 123.8 

மி.மீ�ட	தா= எ=பைத மனதி+ ெகா�டா+ இத�கான அ	�த�ைத" ���� 

ெகா�ள 2�C�.). இேத ஆ�� ேவெறா' விசி�திரமான நிக6?� நட�ேதறிய�. 

ேகாைவ நகைர" ெபா��தவைர பி"ரவ� மாத� மிக வற�சியான மாத,களி+ 

ஒ=றா#�. அ�த மாத�தி�கான சராச� மைழ"ெபாழி? 9மா	 8.76 மி.மீ�ட	தா= 

எ=� கண�கிட"ப��'�கிற�. ஆனாG� 1979 ஆ� ஆ��=ேபா� அ�த 

மாத�தி+ 9மா	 121.9 மி.மீ�ட	 மைழ ெப>த�. 

16. ெநா>ய+ நதி உ�ப�தியாகிற ெவ�ளி,கி� மைல, #\சிர மைல, #�தா� மைல, 

அ>யாசாமி மைல ம��� த	மலி,க� மைலகளி+ (அ�ேபால ச,கW	 ஓைட 

உ�ப�தியாகிற #'� மைல, கடலரசி மைல, ெப'மா� 2�, அZவாவி 

மைலகளிG�) மைழ மாணிக� இ+ைல எ=பதாG�, ெநா>ய+ நதியிG�, 

ச,கW	 ஓைடயிG� எ_வள? நீ	 வழி�ேதா�கிற� எ=பைத� க�டறிC� 
மாணிக� இ+ைல எ=பதாG� ெநா>ய+ ம��� ச,கW	 ஓைட 
ஆகியவ���#� ப'வ மைழகF�#� உ�ள உறைவ அ�தியி��� Uற 

இயலாத அறிவிய+ Mழேல இ=� உ�ள�. இ'"பிZ�, ெநா>யலி= நீ	பி� 

ப#திகF�# ெத=ேம�# ம��� வடகிழ�# ஆகிய இர�� ப'வ மைழகF� 

உத?கி=றன எ=� ெபா�வாக� Uறிவிட 2�C�. (ச,கW	 ஓைடைய" 

ெபா��தவைர, வடகிழ�#" ப'வ மைழதா= அத= நீ	வர�ைத� 

தீ	மானி�கி=ற�. பி+E	 அைணயான�, ெநா>ய+ நதியி= நீ	பி�" 

ப#திகைள" ேபாலேவ ெத=ேம�# ம��� வடகிழ�#" ப'வ மைழகளா+ 

பய=ெப�கிற�. ஆனா+ அேத சமய�, சி�வாணி அைணேயா ெத=ேம�# 
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ப'வ�கா�ைற ம��ேம ந�பி இ'�கிற�.) 

17. "ெத=ேம�#" ப'வ�கா�றி= ேபா� உ�டா#� மைழயான� ேகாழி�ேகா��+ 

எ�தைகய த=ைமைய� ெகா���ளேதா கி�ட�த�ட அேத த=ைமைய 

வயநா��G�, ேம�#� ெதாட	�சி மைலயி= ேம�# சாரலிG�, ெவ�ளி,கி� 

மைலயிG�, பால�கா��� கணவாயிG� ெகா��'�கிற� எ=� உ�தியாக� 

Uறலா�," எ=ற க'�ைத சீேதாPணநிைல ஆ>வாளரான டா�ட	.ேஹ=: 

ெஜ.வா= ெல,ெக	� 2=ைவ���ளா	.(ப�-183, The Nilgiris: Weather and Climate of a 

Mountain Area in South India", 1977). 1988 ஆ� ஆ�� "கர�� சயி=:" அறிவிய+ 

ச\சிைகயி+ ெவளிவ�த "Decreasing Trend in the Rainfall of Kerala" எ=ற 

க��ைரயி+ எ�.ேக.ேசாம= #$வின	 "ேகரள மாநில�தி= கடேலார" 

ப#திகைள� தவி	�த ம�ெற+லா ப#திகளிG� கட�த சில வ'ட,களி+ 

மைழ"ெபாழி? #ைற���ள�. சமதள" ப#திகைளவிட மைல"ப#திகளி+ இ� 

இ=Z� ேமலதிகமாகேவ #ைற�தி'�கிற�. இத= காரண� ெவ�ள அபாய� 

#ைற���ள� எ=றாG� Uட, நீராதார அ�"பைடைய வள	�தி�� சிற"ைப� 

ெகா�ட மைழ"ெபாழிவாக இ=ைறய மைழ"ெபாழி?க� இ+ைல எ=ேற Uற 

2�C�" எ=ற க'���கைள� ெத�வி�கி=றன	.  

18. எ�.ேக.ேசாம= #$வின�= 2�ைவ உ�தி"ப���வ� ேபால 1999 ஆ� 

ஆ��+ இ'�� 2004 ஆ� ஆ��வைர சி�வாணி ஆ�றி= நீ	பி�" ப#திகளி+ 

ெபாழிய ேவ��ய சராச� அளவிலான மைழ ெப>யவி+ைல. இத= காரணமாக 

சி�வாணி அைண வற�� ேபான�. ேகாைவ ம�கF�# இ�கா�� 

அளி��வ�த #� நீைர அதனா+ அளி�க இயலவி+ைல. இ�த� கால� 

க�ட,களி+ பி+E	 அைணையC�, நில�த� நீைரC� ம��ேம ந�பி நகர 

ம�களி= #�நீ	� ேதைவைய மாநகரா�சி ஈ�க��ய�.  

 

2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. நகர�நகர�நகர�நகர�தி=தி=தி=தி=    நிலநிலநிலநில    அைமவியG�அைமவியG�அைமவியG�அைமவியG�    மைழமைழமைழமைழ    நீ	நீ	நீ	நீ	    வ�காG�வ�காG�வ�காG�வ�காG�::::    
 

நகர�தி= எ�ெத�த ப#திக� ேம��G�, எ�ெத�த ப#திக� ப�ளமான ப#திகளிG� 

அைம�தி'�கி=றன எ=பைத அறிC�ேபா�தா= அறி?"/	வமான மைழநீ	 

வ�கா+ தி�ட� ஒ=ைற இய�றிட 2�C�. நகர�தி= நில அைமவிய+ #றி�� 

9மா	 20 வ'ட,கF�# 2=� மாநகரா�சி பல ல�ச Lபா> ெசலவி+ ஆ>? 

ஒ=றிைன ேம�ெகா�டதாக� ெத�கிற�. அ�த ஆ>விைன வி+ப	 :மி� 

நி�வன�தி= "நகர ேம�பா��� தி�ட�" உபேயாகி�கவி+ைல. 

 

நகர�தி= வைரபட�ைத நா� ஆ>?�#�ளா�#�ேபா� நகரநில அைமவிய+ 

#றி�த பி=வ'� ெபா�வான 2�?கF�# வர 2�கிற�:  

 

19. ெநா>ய+ நதியான� நகர�தி= ெத�# எ+ைல� ேகாடாக அைம���ள�. 
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நகர�தி= ெத= ேம�#, ெத�# ம��� ெத= கிழ�# எ+ைலகளி+ 2ைறேய 

ெப�ய #ள�, வாலா,#ள� ம��� சி,காந+E	 #ள,க� அைம���ளன. 

நக�= ெத=ேம�கி+ ெப�ய #ள���# வடேம�கி+ ெச+வ சி�தாமணி #ள� 

அைம���ள�. நக�= ேம�#" ப#தியி+ #மாரசாமி, ெச+வா�பதி, 
கி'Pணா�பதி ம��� நரசா�பதி #ள,க� 2ைறேய கிழ�கி+ இ'�� ேம�# 

ேநா�கி அைம���ளன. வட ேம�#-ெத=கிழ�# திைசயி+ நீேரா�ட�ைத� 

ெகா��'�#� ச,கW	 ஓைடயான� நகைர ச� பாதியாக ேம�# - கிழ�#" 

ப#திகெளன" பி��கி=ற�. இ_வா� இர�டாக" பி��க"ப�ட ப#திகளி+ 

ஒ=றான கிழ�#" ப#திைய பளீேம���#� விளா,#றி�சி�#� இைடயி+ 

�வ,#� பளீேம�-சி,காந+E	 ஓைடயான� ச,கW	 ஓைட�# அ��ேத 

வடகிழ�#-ெத=ேம�# திைசயி+ உ"பிலிபாைளய� வழியாக சி,காந+E'�# 

ேம�# 2கமாக?�, சி,காந+E	 ஏ��# வடகிழ�# 2கமாக?� ஓ�, 

சி,காந+E	 நக�= ெத=ேம�# எ+ைலயி+ த= வடகிழ�#-ெத=ேம�# 

திைசைய மா�றி� ெகா�� ெநா>ய+ நதி�# வட�கி+ - ேம�# - கிழ�# 

திைசயி+ ஓட� �வ,கி சி,காந+E	 ம��� ஒ��"��'�# ெத�# 

எ+ைலயாக� திக6�� நக�= கிழ�#" ப#திைய இர�டாக" பி��கிற�. நக�= 

ைமய�தி+ ச,கW	 ஓைட�# ேம�ேக (பா"பநாய�க=பாைளய�தி+) அ�ம= 

#ள� அைம���ள�.  

20. ேம�Uறிய நீ	நிைலகF�, ஓைடகF�, நதிC� நக�= நில அைம? எ"ப� 

அைம���ள� எ=பைத ஓரள?�#" ���� ெகா�ள வழிவைக ெச>கி=றன. 

இ�த நீ	நிைலக� நக�= ப�ளமான ப#திகளி+ அைம���ளன எ=ப� ெதளி?. 

ெநா>யலி= நீேரா�ட� ேம�#-கிழ�காக அைம�தி'"பதா+ நக�= ெத= 

எ+ைலயான� ேம�# கிழ�# 2கமாக சா>���ள� எ=� Uற 2�C�. 

ெநா>ய+ நதியான� நக�= ெத�# எ+ைலயி+ ஓ�வதாG� ச,கW	 ம��� 

பளீேம�-சி,ைக ஓைடக� வடேம�#-ெத=கிழ�# ஓ�ட திைசைய� 

ெகா��'"பதாG� நகர�தி= ெப'�ப#தியான� வடேம�#-ெத=கிழ�# 

2கமாக சா>���ள� எ=� Uற 2�C�. ெத�# ம��� ேம�#" ப#திகளி+ 

ஏ�கF� #ள,கF� அைம���ளதா+ கிழ�# ம��� வட�#" ப#திகைளவிட 
நகர�தி= ேந	 ேம�# ம��� ெத�#" ப#திக� ப�ளமாக இ'�கி=றன எ=ற 

ெபா�வான 2�?�#� வர 2�C�. 

 

1950-களி+ உ'வா�க"ப�ட நகர நில அைமவிய+ வைரபட� ஒ=றிைன (ச,கW	 
ஓைடைய வட ம��� கிழ�# எ+ைலயாக� ெகா��'�#� நக�= ேம�#" 

ப#தியி= நில அைமவிய+ #றி�� ம��ேம இ�த வைரபட� 9��கிற�) நா� 

ஆ>?�#�ப��தியேபா� பி=வ'� 2�?கைள� U�தலாக" ெபற 2�கிற�:  

 

21. நக�= ேம�#" ப#திைய ஒ=��# O=� - இர���# O=� எ=ற 
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விகித�தி+ இர�� ப#திகளாக ெத=கிழ�# - வடேம�# 2கமாக ஓ�� 

�ைகவ��" பாைத பி��கிற�. இ"ப#தியி= ஒ=��# O=� பர"பளைவ 

ேம�# பாக2�, இர���# O=� பர"பளைவ கிழ�# பாக2� 

ெகா��'�கி=றன. கிழ�# பாக�தி= ைமய�தி+ ம�திய சிைற�சாைல 

அைம���ள�. வடேம�#-ெத=கிழ�# 2கமாக கி�ட�த�ட ெச_வக 

வ�வ�தி+ அைம���ள ேம�# பாக�தி= வட�கி+ வன�க+E�C�, 

அத�#� ெத�கி+ ஆ	.எ:.�ர2�, ஆதி ேகாைவ நகர2� அைம���ளன. 

இவ�றி= ேம�# எ+ைலயாக தடாக� சாைல வடேம�# - ெத=கிழ�# 

திைசயி+ ெச+கிற�. 

    

ேம�#    பாக�::::    

 

22. ேம�#" ப#தியி+ உ�ள வன� க+E�C�, ஆ	.எ:.�ர2�, பைழய ேகாைவ 

நகர2� ேம��" ப#தியி+ அைம���ளன. வன�க+E�யி= வட கிழ�# 

Oைலயி+ இ'�� வழிC� மைழ நீரான� வடகிழ�# 2கமாக ரா� நக	 காலனி, 
2'க= மி+ கிழ�# எ+ைல வழியாக� ெச=� டா�டாபா� ரயி+ேவ 

ேம�பால�தி�# அ'கி+ ச,கW	 ஓைடயி+ கல�கிற�. வன� க+E�யி= 

கிழ�# எ+ைலயி+ இ'�� வழிC� நீ'� வடகிழ�# 2கமாகேவ ஓ� 
திைசைய� ெகா�� �ைகவ�� இ'"�" பாைதைய� கட�த பி=ன	 ைப�கரா 

பவ	 ஹ?:, டா�டாபா�, டா�ட	.ராேஜ�திர பிரசா� சாைல, 

டா�ட	.ராதாகி'Pண= சாைல, ம��� ஜி.பி.திேய�ட	 ஆகியவ�ைற� கட�� 

டா�டாபா� ரயி+ ேம�பால�தி+ இ'�� ஆவார�பாைளய� சாைலயி= 

ச,கW	 பால� வைரயி+ நீF� ேம�#-கிழ�# திைசயி+ ஓ�� ச,கW	 

ஓைடயி+ கல�கிற�. வன�க+E�யி= ேம�# ம��� ெத=ேம�# 

Oைலகளி+ இ'�� வழிC� மைழ நீரான� ஆ	எ:.�ர�தி= ேம�# 

எ+ைலயாக இ'�#� தடாக� சாைல வழியாக?�, 13 ஆ� வா	� வழியாக?� 

ராப	�ச= சாைலைய� கட�� #மாரசாமி #ள�தி+ கல�கிற�. 

ஆ	.எ:.�ர�தி= ேம�# எ+ைலயி+ இ'�� வழிC� நீ'� இேத வ�கா+ 

ப�பிைன� ெகா��'�கிற�. 

23. ஆ	.எ:.�ர�தி= கிழ�# எ+ைல ெதாட,கி, (அத�#� ெத�கி+ அைம���ள) 

ராமலி,க� சாைல, கா�தி பா	�, 9�கிரவார" ேப�ைட - ைவசியா� வதீி வைர 

உ�ள ப#திகளி+ இ'�� ெவளிேய�� மைழ நீரான� (வட�ேக) கி�கானி 
ப�ளியி+ இ'�� ெதாட,கி மி+ ேரா� ேம�பால� வழியாக ெத�ேக ராய+ 

திேய�ட	 வைர நீ$� �ைகவ�� இ'"�" பாைத�# ேம�#" �றமாக, 2தலி+ 

ேம�# - கிழ�# திைசயிG� பி=ன	 ெத=கிழ�# திைசைய ேநா�கிC� வ��� 

(�ைகவ�� இ'"�" பாைதயா+ இர�டாக பி��க"ப��) வாலா,#ள�தி= 

ேம�#" ப#தியான சி=ன� #ள�தி+ கல�கிற�. 
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கிழ�#    பாக�:::: 

 

24. வடேம�# - ெத=கிழ�# திைசயி+ 9மா	 20 �கி� அளவி+ (இட� ப�கமாக) 

தி'"ப" ப�ட ச�ர வ�வ�ைத இ"பாக� ெகா��'�கிற�. இத= வட�# 

ம��� கிழ�# எ+ைலயாக ச,கW	 ஓைடC�, ேம�# எ+ைலயாக 

�ைகவ�� இ'"�" பாைதC�, ெத=ேம�# எ+ைலயாக வாலா,#ள2� 

அைம���ளன. 

25. இ"பாக�தி= இர�� ேம��" ப#திக� - ம�திய சிைற வளாக2�, ப�தய� 

சாைல" ப#திCமா#�.  

26. ம�திய சிைறயி= வட ேம�கி+ அைம���ள "ைப�கரா பவ	 ஹ?:, 

டா�டாபா�, டா�ட	.ராேஜ�திர பிரசா� சாைல, டா�ட	.ராதாகி'Pண= சாைல 

ம��� ஜி.பி.திேய�ட	 " ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய ப#தியான� கிரா: க� 

சாைலயி+ இ'�� ச,கW	 ப�ள� வைர வட�# ம��� வடேம�# திைசயி+ 

சா>�� இ'�கிற�. ம�திய சிைறயி= வட எ+ைலயி+ அைம���ள பாரதியா	 

ேரா� ெதாட,கி ேக.ேக.ேமன= சாைல, சி=னசாமி ேரா�, ஜி.பி.திேய�ட	, 
ஆவார�பாைளய� சாைல ம��� சி�தா��	 ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய 

ப#தியான� ச,கW	 ஓைடைய ேநா�கி ெத= ேம�# - வடகிழ�# 2கமாக 

சா>�� இ'�கிற�. ம�திய சிைற�சாைலயி= கிழ�# எ+ைல�#� (அதாவ� 

பால9�தர� சாைல�#) கிழ�#" �றமாக அைம���ள ெர�L� ப�ளி வளாக�, 

#"�சாமி நாC� ம'��வமைன, பா"பநாய�க=பாைளய� வழியாக (அவினாசி 

சாைலைய� த= ெத=கிழ�# எ+ைலயாக� ெகா��) சி�தா��	 வைர 

ெத=ேம�# - வடகிழ�# 2கமாக ச,கW	 ஓைடைய ேநா�கி நீF� 

ப#தியான� அேத திைசயி+ சா>�� இ'�கிற�. இ�த" ப#தியி= வடகிழ�# 

Oைலயி+தா= இ�வைர ேம�#-கிழ�# திைசயி+ ஓ�வ�த ச,கW	 

ஓைடயான� வடேம�# - ெத=கிழ�# திைசயி+ ஓ�� ஓைடயாக 

உ'ெவ��கிற�. எனேவதா= இ�த"ப#தியி= வடகிழ�# Oைலயி+ உ�ள 

பா"பநாய�க=பாைளய�தி= கிழ�# எ+ைலயான� (அதாவ�, 

கி'Pணராய�ர���# ேம�கி+ அைம���ள ப#தி) வடேம�#-ெத=கிழ�# 

திைசைய ேநா�கி சா>�தி'�கிற�. 

27. ம�திய சிைறயி= ெத= எ+ைலயி+ இ'�� அவினாசி சாைல வைர உ�ள 

ப#தியான� வடகிழ�# - ெத=ேம�# திைசயி+ மி+ேரா� ேம�பால�ைத 

ேநா�கி சா>���ள�. இ�த" ப#தியி= கிழ�# எ+ைலயாக உ�ள :ேட=: 

ேம+நிைல"ப�ளி ம��� ெர�L� ப�ளி வளாக" ப#தியான� ேம��" ப#தி 

எ=பைத� #றி��� ெகா�ள ேவ���. "கிழ�# பாக�தி=" இர�� ேம��" 

ப#திகளான ம�திய சிைற வளாக�ைதC�, ப�தய� சாைல" ப#திையC� 
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இைண�#� ேம� இ� என ேம�Uறிய ப#திைய� ெகா�ள ேவ���. இைத 

மனதி+ ெகா�F�ேபா�தா= இ�த" ப#தியி+ இ'�� வழி�ேதா�� மைழ 
நீரான� அவினாசி சாைல வழியாக ெத=ேம�# திைசயி+ மி+ ேரா� 

ேம�பால�ைத ேநா�கிC�, ராய+ திேய�ட	 ரயி+ ேம�பால�ைத ேநா�கிC� 

வழிC�ேபாேத, அவினாசி சாைலயி+ வட கிழ�# திைசயி+ அைம���ள 

பா"பநாய�க=பாைளய� ல�9மி மி+ 2�# ேநா�கிC� வழி�ேதா�வைத" 

���� ெகா�ள 2�C�. 

28. ெத�ேக தி'�சி சாைலையC�, வட�ேக அவினாசி சாைலையC�, ேம�ேக அர9 

ம'��வமைனயி+ ெதாட,கி ேக.ஜி.ம'��வமைன வழியாக உ"பிலிபாைளய� 

ச	� சாைல ச�தி"� வைர நீF� ப#திையC�, கிழ�ேக காமராஜ	 சாைலையC� 

எ+ைலகளாக� ெகா��'�#� (ப�தய� சாைலைய ைமயமாக� ெகா�ட) ப#தி 

ேம��" ப#தியா#�. 

29. இ"ப#தியி= ேம�# ம��� ெத�#" ப#திகளி+ இ'�� வழி�ேதா�� மைழ 
நீரான� தி'�சி சாைலைய� கட�� வாலா,#ள�தி+ அைம���ள 

ெந�\சாைல� �ைற வளாக�, எ+.ஜி.பி வழியாக வாலா,#ள�தி+ கல�கிற�. 

கிழ�#"ப#தியி+ இ'�� கிழ�# 2கமாக வழிC� நீரான� ெர� ◌ஃப+ீ�:-ஐ� 

கட�த?ட= (அ�ம= #ள���# ேம�கி+) �ளிய#ள� சாைலயி+ ெத�# 

வட�காக ஓ� பி=ன	 ல�9மி மி+ ச�தி"பி+ மீ��� கிழ�# 2கமாக� தி'�பி 
ல�9மி மி+லி= வடகிழ�#� ேகா�யி+ மீ��� ெத�#" �றமாக� தி'�பி 

ச,கW	 ஓைடயிG�, அ�ம= #ள�திG� கல�கிற�. இ"ப#தியி= 

ெத=ேம�#" ப#தியி+ இ'�� வழிC� நீரான� வாலா,#ள�ைதC� அ�ம= 

#ள�ைதC� இைண�#� கா+வா> வழியாக அ�ம= #ள�திG�, ச,கW	 

ஓைடயிG� கல�கிற�. 

 

இதிலி'��இதிலி'��இதிலி'��இதிலி'��    ெபற"ப��ெபற"ப��ெபற"ப��ெபற"ப��    2த+2த+2த+2த+    க�டக�டக�டக�ட    2�?க�2�?க�2�?க�2�?க�:   :   :   :    
 

30. நகர�தி= நில"பர"� ெபா�வாகேவ வடேம�# ெத=கிழ�# திைசயி+ சா>�� 

இ'�கிற�. நகர�தி= நீ	 வ�காலான� ெப'�பாG� இ�த� திைசைய 

ேநா�கிேய இ'�கிற�.  

31. நக�+ இ'�� வ�C� நீரான� அதைன� 9�றி அைம���ள #ள,களிG�, 

ஏ�களிG�, ச,கW	 ஓைடயிG� கல�கிற�. அத= பி=னேர அ� ெநா>ய+ 

நதியி+ கல�கிற�. நகர�தி= நீ	 வ�காைல" ெபா��தவைர வாலா,#ளேம 

ேம�#� ேகாைவ மைழ நீ�= ெப'�ப#திைய" ெப�� நீ	நிைலயா#�. இைத 

அ��� #மாரசாமி #ள� 2�கிய��வ� வா>�ததாக இ'�கிற�. ேம�#" 

ப#தியி= வட�# ம��� கிழ�# எ+ைலயி+ இ'�� வ�C� மைழ நீைர� 

கட�த ச,கW	 ஓைட பய=ப�கிற�. இ�த நீ	 2$வைதC� கைடசியி+ 

சி,காந+E	 #ள� ெப��� ெகா�கிற�.   
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32. நக�= ேம�#" ப#தியான� �ைகவ�� இ'"�" பாைதயா+ இர�டாக" 

பி��க" ப�கிற�. ெத=கிழ�#-வடேம�# திைசயி+ அைம���ள இ�த இ'"�" 

பாைத ப�ளமான ப#தியி+ அைம���ளதா+ இத= வழியாகேவ நீரான� ெத= 

கிழ�# திைசைய ேநா�கிC�, வடகிழ�# திைசைய ேநா�கிC� வ�கிற�. 

வடேகாைவ ேமா�பால�தி�# வட�கி+ இ�த நீ	 வ�கா+ வடகிழ�# திைசைய 

ேநா�கியதாக?�, ேம�பால�தி�#� ெத�கி+ இ� ெத=கிழ�# திைசைய 

ேநா�கியதாக?� இ'�கிற�. 

33. ேம�கி+ உ�ள ஆ	.எ:.�ர�, ராமலி,க� சாைல, சி�ய= ச	� சாைல" 

ப#திகளி+ இ'�� வ'� நீ'�, கிழ�கி+ உ�ள ெபா=ைனயா க?�ட	 
ெத'?�#� ெத�கிG� ம�திய சிைற�#� ெத�கிG� அைம���ள ப#திகளி+ 
இ'�� வ'� நீ'� ேம�Uறிய இ'"�" பாைதைய அைட�� 2தலி+ கி�கானி 
ப�ளி �ைகவ�� ேம�பால�தி�#� கீேழ ச,கமமாகி பி=ன	 ெத=கிழ�கி+ 

மி+ ேரா� ேம�பால�ைத ேநா�கி வழி�� அ,ேக, அவினாசி சாைலைய� 

9�றிC�ள (:ேட=: ப�ளி, ஒ>.எ�.சி.ஏ., மாவ�ட ஆ�சிய	 அGவலக�, 

ேசாம9�தரா மி+ ேபா=ற) ப#திகளி+ இ'�� வழிC� நீைர" ெப��� ெகா�� 

�ைகவ�� இ'"�" பாைதயி= வழியாகேவ (#� ெஷ� ெத'ைவ ஒ��) 

ெத=கிழ�# திைசைய ேநா�கி வழி�� ராய+ திேய�ட	 அ'கி+ 

வாலா,#ள�தி+ கல�கிற�.  

34. ேம�#" ப#தியி= கிழ�# பாக�தி+ உ�ள O=� ேம��" ப#திகளி+ இ'�� 

வழிC� மைழ நீ	 ச,கமி�#� இடமாக ல�9மி மி+ ச�தி"� அைம���ள�. 

இ,# ச,கமி�#� மைழ நீரான� ல�9மி மி+ைல ேம�# வட�# ெத�காக 

9�றிய பி=னேர ச,கW	 ஓைடயிG�, அ�ம= #ள�திG� கல�கிற�.  

35. வாலா,#ள�தி= த�ண	ீ ச,கW	 ஓைடயி+ கல"பத�கான மிக 2�கியமான 

வழி�தடமாக அ�ம= #ள�தி= கா+வா> அைம���ள�.  

 

இதிலி'��இதிலி'��இதிலி'��இதிலி'��    ெபற"ப��ெபற"ப��ெபற"ப��ெபற"ப��    இர�டா�இர�டா�இர�டா�இர�டா�    க�டக�டக�டக�ட    2�?க�2�?க�2�?க�2�?க�::::    
    

36. நகர�தி= மைழநீ	 வ�காG�# இ=றியைமயாதைவயாக இ'"பைவ 

வாலா,#ள�, ச,கW	 ஓைட, சி,காந+E	 #ள� ம��� ெநா>ய+ நதி 

ஆகிய நீ	 நிைலகைளC�, நீ	�தட,கைளC� உ�ளட�கிய நீ	� க�டைம"பான�, 

பி��க2�யாத 2$ைமயான ஒ' நீ	 நிைல அைம"பா#�. இ�த 

நீ	�க�டைம"ைப "ேகாைவ மைழநீ	 வ�கா+ நீராதார அைம"�" எ=� 

#றி"பி�வ� ச�யாக இ'�#�. 

37. பி��க� Uடாத, ஒ=ேறாெடா=� இைய�� இய,#� த=ைமைய� ெகா�ட 

அல#கைள� ெகா��'�#� இ�த நீ	�க�டைம"� இ=� பி��க"ப�ட, ஊன� 

ெகா�ட அைம"பாக மாறியி'�கிற�. இ�த அைம"பி= உயி	 நா�யாக� 

திக6வ� வாலா,#ள2�, வாலா,#ள�ைத ச,கW	 ஓைடயி+ இைண�தி�� 



 34 

அ�ம=#ள� கா+வாC�, அ�ம= #ள2�தா=. இ=ைறய ேததியி+ 

வாலா,#ள� நில ஆ�கிரமி"பி= உ�ச�தி+ உ�ள�. அ�ம= கா+வாC�, 

அ�ம= #ள2� இ=� இ+ைல. நக�= ேம�பா�ைட மனதி+ ெகா�� 

வாலா,#ள�ைத அத= 1930 ஆ� ஆ���# 2�திய பர"பளவி�#� ெகா�� 

வ'வ��, அ�ம= கா+வாையC�, அ�ம= #ள�ைதC� அவ�றி= பைழய 

நிைல�#� ெகா�� வ'வ�� நகர ேம�பா�ைட எதி	 ேநா�கிC�ள 
பிர�சிைனகளி+ அதி 2�கிய��வ� ெகா��க"பட ேவ��ய 

பிர�சிைனகளா#�.  

38. நக�= ேம�#" ப#தியி+ ஆ� 2�கியமான மைழ நீ	 ச,கமி�#� இட,க� 

உ�ளன. அைவ 2ைறேய: 1) கி�கானி ப�ளி �ைகவ�� ேம�பால�, 2) 

வடேகாைவ ேம�பால�, 3) மி+ ேரா� ேம�பால�, 4) ராய+ திேய�ட	 

�ைகவ�� ேம�பால�, 5) டா�டாபா� �ைகவ�� ேம�பால�, 6) 

பா"பநாய�க=பாைளய� ல�9மி மி+ ச�தி"�. மைழ� கால,களி+ இ�த" 

ப#திகளிேலேய நீ	 அதிகமாக� ேத,#வதா+ 2தலாவதாக ேபா�#வர���, 

இர�டாவதாக (இ"ப#திகைள 9�றி வா$�) ம�களி= உட+நல2� ெப'� 

பாதி"��#�ளாகிற�. இ"ப#திகளி+ இ'�� மைழநீ	 வ�வைத� த��#� 

காரணிக� யாைவ? அவ�ைற எ_வா� கைளவ� எ=ற ேக�விகF�# 

உடன�யான பதிைல� காண ேவ��ய� இ=� ந�2= இ'�#� 

பிர�சிைனகளி+ 2�கிய��வ� வா>�ததாக இ'�கிற�. 

39. நகர ேம�பா���# அ�"பைடயான இ�த" பிர�சிைனையC� வி+ப	 :மி� 

நி�வன�தி= "நகர ேம�பா��� தி�ட" அறி�ைக கண�கி+ ெகா�ளவி+ைல 

எ=பைத� #றி��� ெகா�� ேமேல ெச+ேவா�. 
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2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=    நீ	நிைலகF�நீ	நிைலகF�நீ	நிைலகF�நீ	நிைலகF�    பிறபிறபிறபிற    நீராதார2�நீராதார2�நீராதார2�நீராதார2�::::    
 

நகைர� 9�றி 8 #ள,க� உ�ளன. அைவ 1) நரசா�பதி, 2)கி'Pணா�பதி, 

3)ெச+வா�பதி, 4) #மாரசாமி, 5)ெச+வ சி�தாமணி, 6) ெப�ய #ள�, 7)வாலா,#ள�, 

8) சி,காந+E	 

 

இ�த� #ள,களி= அதிகப�ச ஆழ�, ஆய�க��, பர"பள? ம��� ெகா�ளள? 

#றி�� இனி பா	"ேபா�: 

 

எ� #ள�தி=    ெபய	    ஆழ�    

((((அ�)))) 

ஆய�க��    

((((ஏ�க�+)))) 

நீ	    பர"பள?    

((((ஏ�க�+)))) 

ெகா�ளள?        

(10 (10 (10 (10 ல�ச�    லி�ட�+)))) 

1 நரசா�பதி 11.00 551 11.5 0047.9 

2 கி'Pணா�பதி 11.00 569 16.3 0006.1 

3 ெச+வா�பதி 11.00 206 6.49 0007.96 

4 #மாரசாமி 10.50 190 8.72 0015.9 

5 ெச+வ 
சி�தாமணி 

6.00 72 3.42 0002.4 

6 ெப�ய #ள� 19.10 1436 29.73 0184.1 

7 வாலா,#ள� 14.75 881 14.88 0022.3 

8 சி,காந+E	 13.95 845 26.47 1763.3 

தகவ+: ெபா�"பணி��ைற 

 

இைவ அைன�திGேம இ=� சா�கைட கல�கிற�. பி=வ'� அ�டவைண 

இத�கான தர?கைள அளி�கிற�: 

 

எ�    #ள�தி=    ெபய	    நா�    ஒ=��#    கல�#�    சா�கைடயி=    
அள?        லி�ட�+ 

1 ெச+வ சி�தாமணி 1,00,000 

2 கி'Pணா�பதி 1,00,000 

3 ெச+வா�பதி 1,00,000 

4 #மாரசாமி 2,00,000 

5 ெப�ய#ள� (நா=# இட,களி+ 1 

ல�ச� லி�ட	) 

4,00,000 

6 வாலா,#ள� (இர�� 

இட,களி+ 2 ல�ச� லி�ட	) 

2,00,000 

7 சி,காந+E	 (30 - ப�� 1 ல�ச� 

லி�ட	, இ'ப� 50,000 லி�ட	) 

2,00,00,000 
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நகைர� 9�றிC�ள ேம�Uறிய #ள,களி+ ெப'�பாலானைவ இ=�� 

விவசாய���#� ேதைவயான நீைர அளி�� வ'கி=றன. ெப�ய #ள�, 

வாலா,#ள� ம��� நரசா�பதி ேபா=ற #ள,கைள� 9�றி விவசாய நில,க� 
இ+லாம+ ேபானதா+ இ=� அைவ விவசாய நில,கF�#� த�ண	ீ 

அளி"பதி+ைல. 

 

2.3.4.1. 2.3.4.1. 2.3.4.1. 2.3.4.1. நீ	நிைலநீ	நிைலநீ	நிைலநீ	நிைல    ஆ�கிரமி"��ஆ�கிரமி"��ஆ�கிரமி"��ஆ�கிரமி"��, , , , நீ	நிைல�நீ	நிைல�நீ	நிைல�நீ	நிைல�    கைரகைரகைரகைர    ம�களி=ம�களி=ம�களி=ம�களி=    வரலா��வரலா��வரலா��வரலா��::::    
 

9மா	 ஆயிர� ஆ��கF�# 2=பாக ேசாழ	க� கால�தி+, அதாவ� 

ேகாய����	 நகர� உ'வாவத�# 2=பாகேவ (16 ஆ� D�றா��+ ம�ைர 

நாய�க அர9 கால�தி+ உ'வான நகர� இ�), 9�றிC�ள கிராம,கF�#" பாசன 

வசதி அளி"பத�காக ெவ�ட"ப�ட #ள,க� இைவ. 1931 ஆ� ஆ��+ இ'�� 

ேகாைவ நக'�# சி�வாணி அைணயான� #�நீைர� ெகா��க� ெதாட,கிய�. 

அ=றிலி'�� இ�த� #ள,களி= மீதான ப��த+ நகரசைப�#�, நகரம�கF�#� 

#ைறய� ெதாட,கிய�. #ள,க� ச�யாக கவனி�க"படாத காரண�தா+ அைவ 

�	�� ேபாயின. 1940-களி= பி=ப#தியி+ ெதாழி+ நி�வன,க� பலவ�றா+ 

அைவ ஆ�கிரமி�க"ப�ட ேபா� �	��ேபான #ள,கைள� த�9 நிலெம=� 
க'திய அ=ைறய நகரசைப அைத� ேக�வி ேக�க� ேதைவ இ+ைல எ=ேற 

நிைன�த�.  

 

2த+ உலக" ேபா'�#" பிற# உலக ம��� ேதசிய" ெபா'ளாதார�தி+ ஏ�ப�ட 

ம�த நிைலயான� 1920-களி= இ�தியி+ மாறியேபா� ேகாைவ நக�+ ெதாழி+ 

ெப'�க� உ'வாவத�கான M6நிைல மல	�த�. 19 ஆ� D�றா��= இ�தியி+ 

�வ,க"ப�ட D�பாைல� ெதாழிG�, 1906 ெதாட�க� இ,# உ'வான ப?�ட� 

ெதாழி�Uட,கF�, 1920-இ+ இ'�� ெதாட,கிய மி=சார நீ�ைற"� ேமா�டா	 
உ�ப�தி� ெதாழிG� ெவ#வாக வள	வத�கான M6நிைல இ�த� கால�க�ட�தி+ 

ேகாைவ நக�+ உ'வான�. 

 

1920-களி= இ�தியி+ இ�திய	கF� ஆ�சி அதிகார�தி+ ப,ெக��க� 

ெதாட,கிய��, இைதெயா�� பிற�த நீதி� க�சிC�, ேகாைவயி+ 1930-களி= 

ெதாட�க�தி+ இ'�� ெசய+பட� �வ,கிய ெதாழி+ �ைற�கான "ெச=�ர+ 

வ,கி"யி= நிதி உதவி� தி�ட2�, D��� ெதாழிலிG�, ெபாறியிய+ ெதாழி+ 

�ைறயிG� இ�வைர ேகாைவ நகைர� சா	�த ெதாழி+ 2ைனேவா	 ெப�ற 

அZபவ" பயி�சிC�, 2�திய 40 ஆ��களாக� ெதாழி+ �ைற�#" 

பழ�க"ப��வி�ட 9��� கிராம,களி= உைழ"பாளி ம�கF� நகர�தி= 

ெதாழி+�ைற 1930-களி= ம�தியி+ வள	வத�கான அ�"பைட� காரண,களாக 
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இ'�தன	. 

 

ெதாழி+ �ைற வள	�தேபா� நகர2� வள	�த�. கிழ�# ம��� வட�# ேநா�கி 

நகர� ெப�தாகிய�. ெதாழி+ �ைறயி= வள	�சி ெதாழி�ச,க,கைளC� நக'�#� 

ெகா�� வ�த�. ெதாழி�ச,க" ேபாரா�ட,க� 1930-களி= ம�தியிேலேய ெதாட,கி 

வி�டன. ெதாழி�ச,க ேபாரா�ட,கைள அட�#வத�கான 2த+ அZபவ,கைள 

2தலாளிக� ெப�றன	. ர?�கைள� ெகா���, ெதாழி�ச,க� 

ெதாழிலாள	கF�#" பதிலாக ேவ�f	களி+ இ'�� ெகா�� வ�த 

ெதாழிலாள	க� Oல2�, காவ+�ைற Oல2� அவ	க� ெதாழி�ச,க" 

ேபாரா�ட,கைள ெசயலிழ�க ைவ�#� உ�திகைள� ைகயா�டன	. 
ேபாரா�ட,கைள� ெதாழி�ச,க,க� வில�கி� ெகா�ட பி= ேபாரா�ட 
கால�தி=ேபா� ஆைலயி+ பணியா��வத�காக ேவ�f	களி+ இ'�� 

2தலாளிகளா+ அைழ�� வர"ப�ட உப� உைழ"பாளிக� ேவைலயிழ�தன	. 
ெதாழி+ �ைறயி+ ேவைல ெச>வதி+ இ'�த 9த�திர�ைத உண	�த அவ	களி+ 

பல	 நகர�திேலேய த,கி விட 2�? ெச>தன	. ேக�வி ேக�பார��� கிட�த, 

ெவ�ள அபாய� மி�கதாயி'�த ச,கW	 ஓைடயி= கைரகF�, நக�= #ள� 

கைரகF� அவ	த� இ'"பிடமாயின. நக�+ ெப'கி வள	�த ெதாழி�Uட,க� 

அவ	கைள" பணியி+ அம	�தி� ெகா�டன. 

 

1880-களி+ ேகாைவ இ'"�" பாைதைய அைம�க ேகாபி ம��� ெபா�ளா�சி 
ப#தியி+ இ'�� ஆ,கிேலயரா+ அைழ��வர"ப�ட ேபாய	 ம��� அ'�ததிய	 
இன ம�க� அ�த ேவைல 2��த�� நகர�தி+ ேக�பார��� கிட�த இட,களி+ 

த� இ'"பிட�ைத அைம��� ெகா�� வாழ� ெதாட,கின	. ேதா+ ெதாழிலிG�, 

நகர�ைத 9�திக��#� பணியிG� ஈ�ப�ட அ'�ததிய	 நக�= ெத�ேக உ�ள 

#ள�கைரயி+ வசி�தன	.  

 

1927 ஆ� ஆ�� சி�வாணி அைணைய� க��� பணி �வ,கிய�. 

இ'��"ப�ள�தி+ இ'�� க��மான� ெதாழிலாளிக� அைண க��� இட�தி�# 

(வன வில,#களிட� இ'�� கா"பா��வத�காக) ஆCதேம�திய காவல	களா+ 

அைழ��� ெச+ல"ப�டன	. இேத சமய� ைப�கரா நீ	 மி= தி�ட�தி= பணிC� 

�வ,கிய�. இ�த இர�� க��மான� தி�ட,களிG� ெதG,#, க=னட 

ெமாழிகைள� தா>ெமாழியாக� ெகா�ட அ�த இர�� இன� ெதாழிலாளிகேள 

ெப'வா�யாக" ப,ேக�றன	. பணி 1931 ம��� 1932 ஆ� ஆ��களி+ 

2�வைட�த ேபா� மீ��� த�த� ெசா�த ஊ	கF�#� தி'�ப மன� வராத 
இ_?ைழ"பாளிகளி+ ெப'�பாலாேனா	 ேகாைவ நக�ேலேய த,கிவிட 2�? 

ெச>தன	.  
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ெப'வள	�சி அைடC� த'வாயி+ இ'�த 1930-களி= ேகாைவ நக'�#� 

ேதைவ"ப�ட ெப'�பா=ைம� �"�ற?" பணியாள	க� இ_வாேற கிைட�தன	. 

ேபாய	 இன ம�க� க��மான� ெதாழிலிG�, க+Gைட�#� ெதாழிலிG�, ெப'கி 
வ�த ெதாழி�Uட,களி+ ெதாழிலாளிகளாக?� மாறி ேகாைவ நகரவாசிகளாக 

உ'மா�ற� ெப�றன	. �திதாக வ�த அ'�ததிய இன ம�க� ஏ�கனேவ த� இன 

ம�க� வசி�� வ�த, ேக�வி ேக�பார��� கிட�த #ள�கைரகளிG�, ச,கW	 
ஓைடயி= ெவ�ள அபாய� மி#�த கைரகளிG� த� இ'"பிட�ைத அைம��� 

ெகா�டா	க�. நக�= ஆைலகF�# #ைற�த விைலயி+ மி=சார�ைத அளி�த 

ைப�கராைவC�, நகரம�கF�#� ேதைவயான #�நீைர� ெகா��த 

சி�வாணிையC� சா�திய"ப��திய ைகேயா�, நகர�தி= �"�ர?" பணியி+ 

அவ	க� த�ைம ஈ�ப��தி� ெகா�டன	. 

 

2.3.4.2. 2.3.4.2. 2.3.4.2. 2.3.4.2. நகரநில�த�நகரநில�த�நகரநில�த�நகரநில�த�    நீ�=நீ�=நீ�=நீ�=    இ=ைறயஇ=ைறயஇ=ைறயஇ=ைறய    நிைலைமC�நிைலைமC�நிைலைமC�நிைலைமC�    விைள?கF�விைள?கF�விைள?கF�விைள?கF�::::    
 

நீ�ைற�#� மி=சார" ப�"�களி= தாயகமான ேகாைவ நக�= நில�த� நீ	 

1980-களிேலேய பல D� அ� ஆழ�தி�#� ெச=�வி�ட�. 2003 ஆ� ஆ��+ 

ெவளியிட"ப�ட ெபா�"பணி��ைறயி= ஆ>வறி�ைகயி=ப� ேகாைவயி+ 

நில�த� நீரான� 100 வி$�கா���#� ேமலதிகமாக உபேயாகி�க"ப�� வ'கிற� 

எ=ப� ெத�ய வ�த�. 

 

நக�= நில�த� நீ	ம�ட�ைத உய	�தி�� பணி�காக "சி��ளி" ெதா�� நி�வன� 

2003 ஆ� ஆ��+ நக�= 2=னணி ெதாழிலதிப	க� சிலரா+ �வ,க"ப�� நக�= 

#ள,கF�, அவ�ைற ெநா>ய+ நதிCட= இைண�#� கா+வா>கF� �	வார" 

ப�டன. அ���வ�த வ'ட,களி+ #ள,க� நிர�பின. நக�= நில�த� நீ�= 

ம�ட� உய	�தி'"பைத ஆ>?க� உ�தி ெச>தன. 

 

#ள,க� �	வார"ப�� நில�த� நீ	 உய	��வி�ட பிற# #ள,களி= 9காதார� 

ேக�க� #றி�த விவாத2�, #ள�தி= நில ஆ�கிரமி"� #றி�த விவாத2�, 

நகர�தி+ நில�த� நீ	 அ9�தமாயி'"ப� #றி�த விவாத2� எ$�தன. 

 

நகர�தி+ நில�த� நீ�= த=ைம #றி�� பி.எ:.ஜி.ெதாழி+S�ப� க+E�யி= 

O�த வி�?ைரயாளரான எ�.இ"ராகி� பா�ஷா அவ	க� தைலைமயிலான #$ 

ஒ=� 2004 ஆ� வ'ட� ேகாைவ நக�= 72 வா	�களி+ உ�ள நில�த� நீ�= 

த=ைம #றி��� ெத��� ெகா�ள ஆ>?கைள ேம�ெகா�ட�. ஆ>?�கான நீைர 
#ழா> கிண�களி+ இ'�� ஒ_ெவா' வா	�G� இர�� ெவ_ேவ� இட,களி+ 

எ���� ெகா�டா	க�. இ�த நீ�+ அவ�றி= ப+ேவ� 2�கிய� த=ைமகைள 

அறி��ெகா�வத�கான ஆ>?க� நட�த"ப�டன. இ�த ஆ>வி+ பல 2�கிய� 
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ெச>திக� ெவளியாகின.  

 

72 வா	�களி= நில�த� நீ�+ நக�= வட�# ம�டல�ைத� ேச	�த 7 வா	�களி= 

(67-72 ஆ� வா	�க�) நில�த� நீைர ம��ேம ஓரள? #�நீ'�காக உபேயாக"ப��த 

2�C� எ=ப� ெத�ய வ�த�. எ\சிC�ள 65 வா	�களி= நில�த� நீைர� #�நீராக 

உபேயாகி�க 2�யா� எ=பைத அ�த ஆ>? க�டறி�த�. 50,000 #ழா> 

கிண�கைள ம��ேம தா,க� U�ய ேகாைவ நகரநில�த� நீரான� 9மா	 4,00,000 

#ழா> கிண�களா+ உறி\ச"ப�� வ'வைத அ�த ஆ>? 9��� கா��ய�. 

 

ஆ>?�# எ���� ெகா�ள"ப�ட 144 த�ண	ீ சா�பி�களி+ 100 சா�பி�கைள 

(அதாவ� 70 வி$�கா�) #�நீ	" பய=பா���# ம��ம+லா� க��மான" 

பணிகF�#�Uட (�'"பி�"பைத சா�தியமா�#கி=ற #ேளா�= ேவதிம" 

ெபா'ைள அைவ அதிக� ெகா��'"பதா+) உபேயாக" ப��த 2�யா� 

எ=பைதC� அ�த ஆ>? க�டறி�த�. இத= காரண�, #�நீ'�காக 

விநிேயாகி�க"ப�� சி�வாணி ம��� பி+E	 நீைரேய இ"ப#திகளி= ம�க� 

அவ	கள� அைன��� த�ண	ீ� ேதைவகF�#� உபேயாகி"ப�� ெத�ய வ�த�.  

 

உ�கட� ெப�ய #ள�தி+ ெதாழி�Uட,களி+ இ'�� ெவளிேய�� கழி?�, 

வ�ீகளி+ இ'�� ெவளிேய�� கழி?கF� கல"பதா+ உ�கட� ப#தியி= நில�த� 

நீ	 ெப��� மா9ப��" ேபாயி'"பதாக அ�த அறி�ைக ெத�வி�கிற�.    

 

ேம�# ம��� ெத�# ம�டல,களி+ உ�ள நீ�+ ச+ேப�-�= அள? 

அ,கீக��க"ப�ட அளவான லி�ட'�# 400 மி.கிரா� எ=பைத� கா��G� 

இர���#� அதிகமான அள? இ'�த� (900 மி.கி). #� நீ'�கான அ,கீக��க"ப�ட 

உ"�� த=ைம லி�ட'�# 50 மி+லி கிராமா#�. ஆனா+ இ� விளா,#றி�சியிG�, 

சி=ன ெசௗ�பாைளய�திG� 2ைறேய லி�ட'�# 1600 மி.கி-ஆக?�, 1900 

மி.கி-ஆக?� இ'�த�. அ�ேபாலேவ நீ�+ அ,கீக��க"ப�ட #ேளா�= 

ேவதிம"ெபா'ளி= அள? லி�ட'�# 200 மி.கிராமா#�. ஆனா+ இ� வட�# 

ம��� கிழ�# ம�டல,களி+ உ�ள பல வா	�களி+ லி�ட'�# 1000 இ+ இ'�� 

1200 மி.கிராமாக இ'"ப� க�டறிய" ப�ட�. ( "Poor groundwater quality causes concern ", 

The Hindu, July  04, 2004) 

 

தமி6நா� ேவளா�ைம" ப+கைல� கழக�ைத� ேச	�த எ�.மல	�ெகா� ம��� 

ஆ	.கி'Pணசாமி ஆகிேயாரா+ 2005 ஆ� ஆ��=ேபா� நில�த� நீரான� ெஹவி 
ெம�ட+ ேவதிம,களா+ மா9 ப��'"பைத� க�டறிவத�கான ஆ>? ேகாைவ 

மாவ�ட�தி= பல ப#திகளி+ நட�த"ப�ட�. அதி+ ேகாைவ நகைர� ேச	�த 

உ�கட�, சி,காந+E	, கணபதி ஆகியைவC� அ����ள ெவ�ளa	 ம��� 
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க?�ட�பாைளய� ஆகிய நகர,கF� அட,#�.  

 

உ�கட� ம��� ஆவார�பாைளய� ப#திகளி+ உ�ள நில�த� நீரான� மிக அதிக 

அளவி+ உ"�� த=ைம ெப�றி'"பதாக இ�த ஆ>? U�கிற�. சா�கைட 

நீ�னாG�, மி+களி+ இ'�� ெவளிேய�� மிக அதிக அள? உ"��த=ைம வா>�த 

நீ�னாG� இ�த நிைல உ'வாகியி'�கலா� எ=கிற� அ�த அறி�ைக. இ�த" 

ப#தியி= நீ�ேலேய ஈய2�, ேக�மிய2� அதிக அளவி+ இ'"பதாக� U�� அ�த 

அறி�ைக இத�#  9�றிC�ள எல��ேராபிேள��, ெதாழி�Uட,களி+ இ'�� 

ெவளிேய�� கழி?கF�, சா�கைடC� 2�கிய� காரண,களாக இ'�க� U�� 

எ=கிற�. கணபதியி= நில�த� நீ�+ நி�க+ ம��� ெச�� அதிக� கல�தி'"பதாக 

இ�த ஆ>? ெத�வி�கிற�. (M.Malarkodi, R.Krishnasamy, "Trace Metal Levels in Ground Water 

of Coimbatore District" in 3rd International Groundwater Conference, TNAU, Feb7-10, 2007, p-171). 

 

பி.எ:.ஜி.கைல�க+E�யி+ எ�.எ:.ஸி ப�"��காக �.9ேரP #மா	 எ=பவரா+ 

2006 ஏ"ரலி+ சம	"பி�க"ப�ட "Study on Spatial Analysis of Groundwater Quality in and around 

North Zone of Coimbatore using GIS" எ=ற ஆ>வறி�ைகயி+ பி=வ'� 2�?க� 

ைவ�க"ப�கி=றன:  

 

விளா,#றி�சி, /சா�பாைளய�, ச,கW	, வி.ஜி.பி.ேல அ?�, டா�டாபா�, 

டா�ட	.ராதாகி'Pண= ேரா�, ர�தின��, கி'Pணராய�ர�, பாரதி காலனி, 

பளீேம�, ஜி.பி, :ேட� ப: :ேட��, சி�தா��	, ச,கW	 ெமயி=ேரா�, 

மணியகார=பாைளய�, சி.எ�.சி, ேஹா":, கணபதி, எ+.ஜி.பி, ெட�:V+, 

ெபா=ைனயா க?�ட	 ெத', ம��� ந+லா�பாைளய� ஆகிய ப#திகளி= 

நில�த�நீ	 #றி�த ஆ>ைவ �.9ேரP#மா	 ேம�ெகா�டா	. அவர� ஆ>வி= 

2�?க� பி=வ'மா�: 

 

1 எ+.ஜி.பி ப#தியி= நில�த� நீ�+ கா+சிய�தி= அள? ம�ெற+லா ப#திகைள� 

கா��G� மிக அதிகமாக இ'�கிற�. 

2 ெட�:V+, பாரதி காலனி ம�ற� ச,கW�+ ெம�னசீிய�தி= அள? மிக 

அதிகமாக இ'�கிற�. 

3 எ+.ஜி.பி, ெட�:V+, /சா�பாைளய�, ச,கW	, பாரதி காலனி, 
மணிய�கார=பாைளய� ஆகிய இட,களி+ #ேளா�= அமில�தி= அள? மிக� 

U�தலாக இ'�கிற�. 

4 ெட�:V+, /சா�பாைளய�, ச,கW	, பாரதி காலனி, மணியகார=பாைளய� 

ஆகிய இட,களி+ ேசா�ய�தி= அள? மிக அதிக அளவி+ உ�ள�. 

5 பாரதி காலனியி+ ச+ேப� ம��� ெபா�டாசிய�தி= அள? அதிகமாக 

இ'�கிற�. 
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ேம�Uறியேம�Uறியேம�Uறியேம�Uறிய    ஆ>?களி+ஆ>?களி+ஆ>?களி+ஆ>?களி+    இ'��இ'��இ'��இ'��    நா�நா�நா�நா�    அறி��அறி��அறி��அறி��    ெகா�வ�ெகா�வ�ெகா�வ�ெகா�வ�    எ=னஎ=னஎ=னஎ=ன? 
 

1. நகர�தி= நில�த� நீ�= ம�ட� உய	�தி'�கிற� எ=ப� மகி6வளி�#� ஒ' 
ெச>தி எ=றாG�Uட அ� ஆைலக� ம��� ெதாழி�Uட,களி+ இ'�� 

ெவளிேய�� கழி?களாG�, வ�ீகளி+ இ'�� ெவளிேய�� சா�கைடகளாG� 

ெப��� மா9ப��� கிட�கிற�. 

2. #�த�ண'ீ�காக ம��ம=றி ஏைனய உபேயாக,கF�#� Uட நக�= 
ெப'�பா=ைம இட,களி+ உ�ள நில�த� நீைர உபேயாகி�க 2�யாத 

M6நிைல உ'வாகிC�ள�. 

3. நில�த� நீைர உபேயாகி"பைத நகர ம�க� தவி	�#� காரண�தா+ அவ	க� 

சி�வாணியி+ இ'���, பி+E�+ இ'��� #�நீ'�காக� ெகா��க"ப�� 

நீைர #�நீ'�காக அ+லாத ம�ற ேதைவகF�#� உபேயாகி�கிறா	க�. 

இதனா+ #�நீ	" ப�றா� #ைற ஏ�ப�கிற�. 

4. ப'வமைழ ெபா>��" ேபா#� கால�க�ட,களி+ (2000-�தி+ இ'�� 2003 ஆ� 

ஆ��வைர நிக6�த வற�சிைய" ேபால) நகர�தி= நில�த� நீைர 
உபேயாகி���தா= ஆக ேவ��ய M6நிைல ந��தர ம��� ஏைழ ம�கF�# 

ஏ�ப��. மா9ப��� கிட�#� நீைர அவ	க� உபேயாகி�தா+ க�ைமயான 

உட+நல� ேக�கைள அவ	க� ச�தி�க ேந���. 

 

இ"ப�"ப�ட M6நிைலகளி+ இ'�� உட+நல� ேக�க� ஏ�படா வ�ண� 

த�கா��� ெகா�வ� எ"ப�? 

 

1) வற�சி கால� க�ட,களி+ #�நீ	� ேதைவைய ஈ�க�ட #�நீ'�கான பிற 

நீராதார,கைள� க�டறிவ�, 

2) நில�த� நீ�+ ெதாழி�சாைலகளி+ இ'���, ெதாழி�Uட,களி+ இ'��� 

ெவளிேய�� மா9�க� கல"பைத� த��#�, #ைற�தி�� ெதாழி+S�ப ம��� 

ச�ட [தியிலான நடவ��ைககைள எ�"ப�,  

3) நில�த� நீ�G�, நீ	நிைலகளிG� சா�கைட கல"பைத� த��� நி���வ�. 

 

2.3.4.3. 2.3.4.3. 2.3.4.3. 2.3.4.3. நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=    வற�சிவற�சிவற�சிவற�சி    காலகாலகாலகால    நீராதார�நீராதார�நீராதார�நீராதார�::::    
 

ெத=ேம�#" ப'வ மைழைய ம��ேம சி�வாணி ந�பியி'�கிற�. பி+E'�# 

வடகிழ�#" ப'வ�கா�றி=ேபா� நீ	 வர�� இ'"பிZ� அ� ெத=ேம�#" ப'வ� 

கா�ைறேய பிரதானமாக ந�பியி'�கிற�. 

 

ெத=ேம�#" ப'வ மைழ ெச"ட�ப	 மாதேம 2���ேபாகிற�. ஜூ= மாத�தி+ 



 42 

இ'�� ெச"ட�ப	 மாத� வைர சி�வாணி ம��� பி+E	 அைணகளி+ ேத�கி�� 

த�ணைீரேய ேகாைவ நகர� அ��த 8 மாத,கF�# ந�பியி'�கிற�. மைழய�ற 

ெவயி+காலமான மா	� - ேம கால�க�ட�தி= ேபா�தா= நகர�தி�# மாெப'� 

த�ண	ீ" ப�றா�#ைற ஏ�ப�கிற�. ெத=ேம�#" ப'வ மைழ ெதாட,#வதி+ 

தாமத� ஆனாேலா பிர�சிைன 2�றி" ேபாகிற�. ப'வ மைழ ெபா>��" ேபானா+ 

நகர�தி= அைன��" பணிகF� பாதி"��#�ளா#� எ=� அ���� ெசா+ல 

2�C�. இ�த� கால� க�ட,களி+ மிக?� பாதி�க"ப�வ� நக�= ந��தர ம��� 

ஏைழ ம�கேள. ஏெனனி+, பண�கார	களா+ பண�தி�# வி�க"ப�� நீைர வா,கி� 

ெகா�ள 2�C�. 

 

ெநா>யைல� தைலயி+ ைவ���ெகா�� நீ'�காக நம� நகர� அைல�� 

ெகா��'"ப�தா= ேவ��ைகயிG� ேவ��ைக.  

 

சி�வாணி ம��� பி+E�= #ண,களி+ இ'�� ெநா>ய+ நதி ேவ�ப�கிற�. 

சி�வாணி ம��� பவானி நதிகைள" ேபாலேவ ெநா>யG� ெத=ேம�#" ப'வ 

மைழைய ந�பியி'�கிற�. எனிZ� அத= நீேரா�ட�தி+ ெப'� ப,ைக வட 

கிழ�#" ப'வ மைழேய அளி�கிற�. ேமG�, ச,கW	 ஓைடயி= நீேரா�ட�ைத 

வடகிழ�#" ப'வ மைழதா= 2$�மாக� தீ	மானி�கிற� எ=� ெசா=னா+ அதி+ 

தவேற�� இ'�க 2�யா�. 

 

ெநா>யலி= பிர�சிைனேய அத= ேவக�தா=. ம�ெற+லா நதிகைளC� விட 

ெநா>ய+ நதி அத= 2த+ 40 கிேலாமீ�ட	 பயண�ைத ெவ# ேவகமாக� கட�கிற�. 

9மா	 1500 மீ�ட	 உயர� ெகா�ட மைல2க�களி+ இ'�� ெநா>ய+ நதிC�, 

ச,கW	 ஓைடC� (கட+ம�ட�தி+ இ'��) 9மா	 400 மீ�ட	 உயர2�ள 

சமெவளி" பிரேதச�தி�#� அ��த 10 கிேலாமீ�ட	 �ர�தி�#�ளாகேவ தாவி" 

பா>கி=றன. ேவக� U�ய இ�த நதியி= ேவக�ைத� க��"ப��தி அத= நீைர" 

பாசன���# உபேயாக"ப���வத�ேக ேசாழ	க� நதியி= #��ேக 

சி�றைணகைளC�, இ�த அைணகளி+ இ'�� #ைற�த ேவக�தி+ பாC� நீைர 

சா�திய"ப���� கா+வா>கைளC�, அ�த� கா+வா>க� ெச=றைடC� மிக" 

ெப�ய ஏ�கைளC�, அவ���கிைடேயயான இைண"�� கா+வா>கைளC�, 

இ�தியி+ ஏ�களி= நீ	 மீ��� நதியி+ கல"பைத சா�திய"ப���� 

கா+வா>கைளC� உ'வா�கினா	க�. 

 

1930-களி+ இ'�� இ=�வைர (9மா	 1000 ஆ��கF�# 2=� ேசாழ	க� 

உண	�த�ேபா+) ெநா>ய+ நதியி= உ�ைமயான பல�ைத உணரா� நா� 

உற,கி� கிட�கிேறா�.  
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ேசாழ	களி= ெகாைடயான இ�த நீ	 நிைலகைள இ=ைறய மாறிய M6நிைலகளி+ 

உபேயாகி�க 2�Cமா? 

 

ெநா>யலி= நீ	வர�ைத �ச�ப	 வைர எதி	பா	�கலா�. எனேவ அ�நீைர ஏ�களி+ 

நிர"பி� ெகா�டா+ அ��த ஐ��மாத� ேதைவகF�# அதைன �ைணயாக� 

ெகா�வ� சா�தியேம. ஏ�கைள� �>ைமயாக ந�மா+ ைவ���ெகா�ள 2�C� 

எ=றா+ அ_ேவ�களி= நீைர ஏ= ந� வற�சிகால� #�நீ	� ேதைவகF�# 

உபேயாகி�க 2�யா�? 

 

ெதாழி�Uட,க� ம��� ஆைலகளி+ இ'�� ெவளிேய�� மா9கைளC�, 

சா�கைடையC� ஏ�களி+ கல�காம+ பா	���ெகா�வ� Oல� இ�த ஏ�கைள� 

�>ைமயான நிைல�#� ெகா��வர 2�C�. 

 

ேமG� ஏ�கைள இர�� வைகயாக" பி�"ப�� இ�த� தி�ட�தி�# 

2�கியமானதா#�. அைவ: 

 

1. #� நீ	 ஏ�க� 

2. நகரமைழநீ	 வ�கா+ ஏ�க� 

 

#�நீ	 ஏ�களி+ நகரமைழ நீ	 கல"பைத� த��க ேவ���. மைழநீ	 வ�கா+ 

தட,க� அைன�ைதC� சில #றி"பி�ட ஏ� ம��� நீ	�தட,கைள ேநா�கி� 

தி'"பிவிட தி�டமிட ேவ���. 

 

ேகாைவைய" ெபா��தவைர ெப�ய #ள�ைத வற�சி கால� #�நீ	 ஏ�யாக 
அறிவி�� அைத சா�திய"ப���வத�கான தி�ட,கைள� தீ��வ� ச�யாக 

இ'�#�. மாச�ற ெப�ய #ள�� ஏ� நீைர 9�திக��� பாரதி பா	� (சி�வாணி) 

நீ	�ேத�க� ெதா��யி+ நிர"�வ� எளிதான கா�ய2� Uட. 

 

வாலா,#ள�ைதC�, அ�ம= கா+வாையC�, அ�ம= #ள�ைதC�, ச,கW	 

ஓைடையC�, பளீேம� சி,காந+E	 ஓைடையC�, சி,காந+E	 ஏ�ையC�, 

அதி+ இ'�� கிழ�ேக ஓ�� ெநா>ய+ நதிையC� நகர�தி= மைழ நீ	 வ�கா+ 

அைம"� எ=� அறிவி�க ேவ���.  

 

நகர�தி= வற�சி கால� #�நீ'�#�, மைழ நீ	 வ�காG�#� ஏ�க� 

இ=றியைமயாத� எ=பதா+ இ�த ஏ�கைள அைவ 1903 ஆ� ஆ���# 2= 

இ'�த பர"பளவி�#� ெகா��வ'வேத ச�யான ெசயலாக இ'�#�. அதாவ�, 

ேகாைவ நகர�தி+ ெகா�ைள ேநாயா+ ஏ�ப�ட 2த+ மனித" ேபரழி? உ�டான 
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1903 ஆ� வ'ட�தி�# 2�திய ஏ�" பர"பளைவ மீ��� அைடவ��, அவ�றி= 

வ�கா+ அைம"�க� அ�த� கால�க�ட�தி+ எ_வா� இ'�தனேவா அ�ேபாலேவ 

இ=�� அவ�ைற வ�வைம"ப�� மிக 2�கிய�. 

 

இத= Oல� ஏ�களி= பர"பள? ெப'#� எ=பதா+ அவ�றா+ நகர�தி= மைழநீ	 

வ�கா+ ேதைவைய ெப��� சிரமமி=றி நிைற?ெச>�விட 2�C�. 

 

இ�த ஏ�களி= நீ	வர�ைத அதிக��க� ெச>வ� அ��த க�ட�. ஜவஹ	லா+ ேந' 

நகர" �னரைம"�� தி�டமான� #�நீ	 ம���, மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட,கF�# 

நிதி அளி�கிற�. ெவ�ளிமைலயி+ இ'�� சி,காந+E	 வைர நீF� ெநா>ய+ 

நதிையC�, நகைர� சா	�த அத= ஏ�கைளC�, அவ�றி�கான கா+வா>கைளC� 

அவ�றி= பயைன� ெகா�� ���� ெகா�டா+ அவ�ைறC� #� நீ	� #ழா>க�, 

ெதா��க� ம��� மைழநீ	 வ�கா+ #ழா>க� ேபா=ேற பா	�க ேவ��� எ=ப� 

ெத�யவ'�. எனேவ ெநா>யைலC�, அத= கா+வா>கைளC�, ஏ�கைளC� �	 

வா'வத�#� #ள,கைள ஆழ-அகல" ப���வத�#�, அவ�றி+ SைழC� மைழ 

நீைர 9�திக�"பத�#�, #�நீ	 ஏ�யி= நீைர 9�திக�"பத�#� ேதைவயான நிதிைய 

ஜவக	லா+ தி�ட�தி=கீேழ ேக��ட 2�C�. இத�ெக=� தனியான ஒ' தி�ட� 

தீ�� அத�கான நிதிைய உலக வ,கி ேபா=ற நி�வன,களிடமி'�� ெப�வ� 

ேதைவய�ற�. 

 

ெச�ேம��# ேம�ேக உ�ள மைலயி+ உ�ள ெநா>யலி= நீ	பி�"ப#தியி+ பர�த 

அளவி+ ^கலி"ட: மர,கF�, ேத�# மர,கF� நட"ப��'�கி=றன. இ_வைக 

மர,க� நீ	வள�ைத அழி�#� மர,க� எ=பதா+ அவ�ைற ெவ�� வி�� 

இ"ப#திைய மீ��� இய�ைக வனமாக மா�றி�� தி�ட� ஒ=ைற "சி��ளி" 

ெதா�� நி�வன� 2=ைவ�கலா�. "ெநா>யG�# D�" தி�ட�தி�காக 

ம�களிட� இ'�� ெப�ற பண�ைத அ�நி�வன� இ�த� கா�ய���காக 

ெசலவி�டா+ ெநா>யலி+ ெவ�ள� வழி�ேதா��. நகர� வற�சி� கால,களி+ 

#�நீ	� #ள,களி= Oல2�, மைழ� கால,களி+ மைழநீ	 வ�கா+ #ள,களி= 

Oலமாக?� "சி��ளி"ைய� கால,காலமாக நிைனவி+ நி����. 

 

2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. ேநா>க�ேநா>க�ேநா>க�ேநா>க�:::: 
 

1 தமிழக�தி= ம�ெற+லா இட,கைள" ேபாலேவ ெதா��-ஒ_வாைம ேநா>கேள 

ேகாைவயி= ெப'�ப#தி ம�கைள அதிக� பாதி�கி=றன. ம�ைத� 

ெதா��ேநா>க� (epidemic) பாதி◌்�த O=� வ'ட,கைள ஆ>?�# 

எ����ெகா�டேபா� நக�+ அ=றாட� ம�கைள" பாதி�#� ேநா>களி= 

ப,# பி=வ'மா� இ'�த�: O�9� #ழ+ ம��� Sைரயரீ+ ச�ப�த"ப�ட 
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ெதா��-ஒ_வாைம ேநா>க� கி�ட�த�ட 41 வி$�காடாக?�, 

வயி��"ேபா�# ம��� ைடபா>� ேபா=ற #ட+ கா>�ச+க� 22 

வி$�காடாக?�, ◌ஃ�F ம��� பிற கா>�ச+க� 21 வி$�காடாக?�, O�திர 

ம�டல� ெதா��-ஒ_வாைம ேநா>க� 3 வி$�காடாக?�, ேதா+ 

ெதா��-ஒ_வாைம ேநா>க� 2 வி$�காடாக?�, இ=னபிற ேநா>க� 11 

வி$�காடாக?� இ'�தன. #றி"பான சில வ'ட,களி+ நகர ம�கைள ம�ைத� 

ெதா�� ேநா>களான ம\ச� காமாைல, அ�ைம, காலரா, 

ெல"ேடா:ைபேராசி:, சி�-#=-#னியா ம��� ெட,# ேபா=றைவC� 

தா�கிவ'கி=றன எ=பைதC� நா� மற��விட� Uடா�.  

2 இவ�றி+ வயி��"ேபா�# ம��� ைடபா>� ேபா=ற #ட+கா>�ச+கைள 
�>ைமயான த�ணைீர� ெகா�"பத= Oல� ெப�தளவி+ ஒழி�� விட 

2�C�. இ�த ெசய+பாேட ம\ச� காமாைல ம��� காலரா ேபா=ற ம�ைத� 

ெதா��கைளC� த��திட உத?�. #� நீ�+ சா�கைட கல�காம+ பா	��� 

ெகா�வ�?�, கழி"பைற வசதிக� அ�ற ஏைழ ம�கF�# அ�த வசதிைய ெச>� 

ெகா�"ப�?�, ம�கF�# வழ,#� #�நீைர அறிவிய+ /	வமாக 9�திக��� 

அளி"ப�?� இைத சா�திய"ப���� ெசய+களா#�. #�நீ�+ சா�கைட 

கல�காம+ பா	��� ெகா�வெத=ப� இர�� ெசய+பா�களா+ சா�தியமா#�: 

1) நகர� 2$வைதCேம பாதாள சா�கைட� தி�ட�தி�#� ெகா�� வ��, 

நக�= சா�கைடைய அறிவிய+ /	வமாக 9�திக��� 9��"�ற�தி�#� 

ெவளியி�வ�, 2) நக�= பைழய #�நீ	� #ழா>கைள மா��வ�. #�நீ�+ 

#ேளா�ைன� கல��வி�� 9�திக���வி�ேடா� எ=� Uறாம+ அைத நக�= 
ஒ_ெவா' ம�டல�திG� அறிவிய+ அ�"பைடயிலைம�த 9�திக�"�� 

க'விகைள� ெகா�� 9�திக��� விநிேயாகி"ப�?�, ேம+நிைல� 

ெதா��கைள ஒ_ெவா' வார2� 9�த� ெச>வ�?� இ�த ேநா>களி+ இ'�� 

ம�கைள வி�வி�#� உ�திக� எ=� அ�தியி��� Uறிட 2�C�. 

3 மைழ� கால,களி+ சாைலேயார� ேத,கி நி�#� த�ண�ீG�, வ�ீைட� 9�றி 
ேத,கி நி�#� சா�கைட� த�ண�ீG� மேல�யாைவ" பர"�� ெகா9�க� 

வள	கி=றன. எலிகளி= O�திர�தி+ இ'�� ெவளிேய�� 

ெல"ேடா:ைபேராசி: ேநாைய"பர"�� பா�h�யா கி'மிக� இ�த நீ�+ 

கல�கி=றன. (காலி+ �� உ�ள ஒ'வ	 இ�த� த�ணைீர மிதி�� 

நட�#�ேபா� இ�த ேநா>�கி'மியா+ பாதி�க"ப�வா	). சி�வாணி ம��� 

பி+E�+ இ'�� விநிேயாகி�க"ப�� #�நீரான� வார���# ஒ'2ைறதா= 

ெகா��க"ப�� எ=ற M6நிைலேய நகர�தி+ ெப'�பாG� இ'�கிற�. 

இதனா+ பிளா:�� வாளிகளிG�, �ர�களிG�, பாைனகளிG� ம�க� 

#�நீைர" பி��� ைவ��� ெகா�கிறா	க�. இ�த� #�நீ�+ ெட,# ம��� 

சி�-#=-#னியா ேநா>கைள" பர"�� ெகா9�க� வள	கி=றன.  

4 அறிவிய+ அ�"பைடயி+ அைம�த மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட�ைதC�, பாதாள� 
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சா�கைட� தி�ட�ைதC� நக�+ ெசய+ப��தினா+ மேல�யா கா>�சலி+ 

இ'���, ெல"ேடா:ைபேராசி: ேநாயி+ இ'��� நகர ம�க� ெவ#வாக 

வி�பட 2�C�. இ'"பிZ� இ�த இர�� தி�ட,கF� சீராக ெசய+பட 

ேவ��ெம=றா+ சா�கைடகளிG�, மைழநீ	 வ�கா+ சா+களிG� ம�க� 

#"ைபகைள� ெகா�ட� Uடா�. #"ைபகைள� ெகா��� ப�ச�தி+ இ�த� 

தி�ட,க� இர��ேம ேதா+வியைடவ� உ�தி. எனேவ, இ�த� தி�ட,க� 

ெவ�றியைடய ேவ��ெமனி+ #"ைபகைள� ெகா��வ� #றி�� இ=� 

ம�களிட� உ�ள க�ேணா�ட� மா�ற"பட ேவ���. ேமG�, #"ைபகைள� 

ெகா��வத�கான (திட� கழி? ேமலா�ைம) அறிவிய+ /	வமான தி�ட� 

ஒ=ைறC� நா� 2=ைவ�க ேவ���. அ_வா� 2=ைவ�க"ப�� 

தி�ட�தி+ #"ைப ெகா��த+ #றி�� இ=� ம�க� ெகா��'�#� 

க�ேணா�ட�ைத மா�றி�� "நைட2ைற சா�திய2�ள தி�ட2�" 

ேச	�க"ப��'�க ேவ���. 

5 சி�வாணி ம��� பி+E�+ இ'�� இர�� நா�கF�# ஒ'2ைற சிறிய 

அளவி+ த�ண	ீ விநிேயாகி"ப�?�, ம�களி= பிற த�ண	ீ� ேதைவகைள 

ஈ�க�ட 9�திக��க"ப�ட நில�த� நீைர அளி"ப�?� #�நீைர ேசமி�� 

ைவ"பைத� த��#� ெசய+களா#�. ேசமி�� ைவ�#� த�ணைீர O�யி�� 

O� ைவ�க ேவ��� எ=ற மா�� சி�தைனையC� ம�க� மனதி+ ஏ�ப��த 

ேவ���. வ�ீ�+ இ'�� ெவளிேய�� ந+ல த�ண	ீ 9��"�ற�தி+ 

ேத,காதவா� நீ	வ�கா+ தி�ட�ைதC�, திட�கழி? ேமலா�ைம� 

தி�ட�ைதC� ெசய+ப���� ேபா�கி+ ேம�Uறிய ெசய+பா�க� 

ைக�ெகா�ள"ப�� ப�ச�தி+ ெட,# ம��� சி�-#=-#னியாைவ" பர"�� 

ெகா9�களி= ெதா+ைல ெப'மளவி+ தீ'�.  

6 O�9�#ழ+ ம��� Sைரயரீ+ ெதாட	பான ெதா��-ஒ_வாைம ேநா>க� 

#�யி'�#� வ�ீ, நகர�தி= கா�றி+ உ�ள �சி ம��� ந�9" ெபா'�களி= 

அள?, ப'வநிைல ஆகிய காரணிகளா+ ெப��� தீ	மானி�க" ப�கி=றன. 

#�ைசகளி+ வசி�#� ஏைழ ம�கF�# விசாலமான வ�ீகைள� 

க���ெகா�"பத= Oல2�, பனிC�, மைழC� அதிகமாக இ'�#� 

கால�க�ட,களி+ சி� #ழ�ைதகைள எ_வா� பராம��க ேவ��� எ=ற 

க'���கைள நகர ம�களிைடேய ெப'மளவி+ எ���� ெச+வத= Oல2�, 

நக�= கா�ைற ந\சா�கி வ'� ஆைல ம��� ெதாழி�Uட,கைள 

மா9�க��"பா��� க�காணி"பி=கீ6 ெகா��வ'வ� Oலமாக?�, 

நகர�தி= கா�ைற ந\சா�#வதி+ ெப'� ப,ைக ஆ�ற� �வ,கியி'�#� இ' 
ம��� நா=# ச�கர வாகன,களி+ நக'�#� பயணி"பைத� தவி	��வி�� 
ேப'��களி+ பயண� ெச>வைத ஊ�#வி�#� தி�ட,கF�# ஊ�கமளி"பத= 

Oலமாக?�, அ����ள ஊ	களி+ இ'�� நக'�#� வர 

ெவளி^	-�றநக	ேப'��கF�# பதிலாக� ெதாட	வ��கைள இய�#� 
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தி�ட�ைத� ைக"பி�"பத= Oலமாக?� இ�த ேநா>கைள ஓரள?�#� 

க��"ப��த 2�C�.    

    

2.3.5.1. 2.3.5.1. 2.3.5.1. 2.3.5.1. ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    நகர2�நகர2�நகர2�நகர2�    ெகா�ைளெகா�ைளெகா�ைளெகா�ைள    ேநா>கF�ேநா>கF�ேநா>கF�ேநா>கF�    

    

2.3.5.1.1. 2.3.5.1.1. 2.3.5.1.1. 2.3.5.1.1. பிேள�பிேள�பிேள�பிேள�::::    
 

7 நகர ம�களிைடேய இ=�� நீ,கா நிைனைவ வி��� ெச=றி'�#� ெகா�ைள 

ேநா>களி+ 2தலிட�ைத" ெப�வ� (இ=� ந� இைளய தைல2ைறயி=  

ெப'�பா=ைம மனதா+ அறிய"படாத) பிேள� ேநாயா#�. எலிகளா+ பர"ப" 

ப�� இ�த ேநா> ஒ' பா�h�யா கி'மியா+ உ'வாவ�. பிேள� பா�h�யாவா+ 

தா�க"ப�ட எலிகைள� க��#� ஈ�க� பி=ன	 மனித	கைள� க��#�ேபா� 

பிேள� பா�h�யா மனித	கைள� தா�க� ெதாட,#கிற�. பிேள� ேநாயான� 

ெகா�ைள ேநாயாக உ'ெவ��காத கால�க�ட,களி+ Uட எலிகளி= உடலி+ 
பிேள� பா�h�யாவா+ #� ெகா�ள 2�C� எ=ப� அறிவிய+ அ�"பைடயி+ 

உ�தி ெச>ய"ப�ட க'�தா#�. 

8 1903 ஆ� ஆ�� ேகாைவைய பிேள� தா�கிய�. அத= பிற# 1904, 1909, 1916, 1917, 

1920, 1921, 1923, 1925, 1927, 1928, 1929 ம��� 1930 ஆ� ஆ��களி+ அ� ேகாைவ 

நகைர உG�கிய�. 1904 ஆ� ஆ��+ 3,045 ேப'�, 1909 இ+ 2973 ேப'�, 1916 

இ+ 5582 ேப'�, 1917 இ+ 3284 ேப'�,1920 இ+ 3869 ேப'�, 1921 இ+ 4123 ேப'�, 

1923 இ+ 3888 ேப'�, 1925 இ+ 392 ேப'�, 1927 இ+ 109 ேப'� இற�� ேபாயின	. 

1901 ஆ� ஆ��+ 53080 ஆக இ'�த ேகாைவ நக�= நகர ம�க� ெதாைக 1911 

இ+ அ�த" ப�தா��களி+ ஏ�ப�ட பிேள� ேநாயி= காரணமாக 47007 ஆக� 

#ைற�� ேபாயி��. 1904 இ+ இ'�� 1927 ஆ� ஆ���#� 9 2ைற தா�கிய 

பிேளகி= காரண� நக�+ 27,265 ேப	 இற�ததாக ஏ�க� ெத�வி�கி=றன.  

9 1900 ஆ� ஆ��+ ேகாைவைய உG�கிய 6 ��ட	 /க�ப���#" பிறேக இ�த 

ேநா> மிக" ெப�ய அளவி+ தா�கியதாக� ெத�கிற�. /க�ப���#" பிற# 

நக�+ ப+கி" ெப'கிய எலிகளி= எ�ணி�ைக இத�கான M6நிைலைய 

உ'வா�கிய�. 1855 ஆ� ஆ�� சீனாவி+ �வ,கிய பிேள� ெகா�ைள ேநாயி= 

O=றாவ� 2ைறயான உலக" பயணமான� சீனாவிG�, இ�தியாவிG� 9மா	 

1.2 ேகா� ம�கைள� ெகா=� #வி�த�. 1890 களி+ இ'�� ெவ# ேவக�தி+ 

வ	�தக நகரமாக உ'மாறி�ெகா��'�த ேகாைவ நக'�#� வட 

மாநில,களி+ இ'�� தானிய,கைள இற�#மதி ெச>வ� 1900 ெதா�ேட 

இய+பாக நட�த ஒ' நிக6வா#�. பிேள� ேநா>� கி'மிகளா+ சிறிதளவி+ 

பாதி�க"ப�ட எலிக� வட�கிலி'�� வ�த தானிய,கேளா� வ�தி'"ப� 

சா�தியேம. இ�த எலிகளி+ இ'�த பிேள� கி'மிகைள ஈ�க� (/க�ப�தி�#" 
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பிற# ப+கி" ெப'�தி'�த) ேகாைவ நகர�தி= எலிகF�#� ெகா�� 

ெச=றி'�க ேவ���. 

10 ேகாைவயி= 2த+ ம'��வமைன ஆ,கிேலய	களா+ 1850 ஆ� ஆ��+ 

ஏ�ப��த"ப�ட�. "ஆ:ப�தி�" எ=றைழ�க"ப�ட அ�த ம'��வமைன 

இ=ைறய மணி�U���# ேம�ேக உ�ள 2�ேகாணமான ஒ' இட�தி+ 

க�ட"ப�ட�. 1904 ஆ� ஆ��= பிேள� ேநா>�#" பிறேக நகர� ெம�வாக 

கிழ�# ேநா�கி வி�வைடய� ெதாட,கிய�. 1906 ஆ� ஆ��+ இ'�� தி'�சி 
சாைல�# வட �ற�தி+ வாலா,#ள�தி�க'கி+ �திய க��ட,க� உ'வாக� 

ெதாட,கின. இ,# ம'��வமைன�காக �திய க��ட� ஒ=� இ�த� 

கால�க�ட�தி+ க�ட"ப�ட�. 1850 ஆ� ஆ��லி'�� 9மா	 60 வ'ட,களாக 

மணி�U���# அ'கி+ இய,கிவ�த "ஆ:ப�தி�", 1908 ஆ� ஆ��+ �திய 

இட�தி�#� #� ெபய	�த�. ("இ�ேவா எ,க� ேகாைவ", ேகாைவ� கிழா	, ப�-86). 

1909 ம��� 1916 ஆ� ஆ��களி=ேபா� நகர� மீ��� பிேள� ேநாயா+ 

தா�க"ப�டேபா� எ�ச��ைகயைட�த  ஆ,கிேலய அரசா,க� 

ம'��வமைனைய� த= நி	வாக�தி=கீ6 ெகா�� வ�த�.   

11 20 ஆ� D�றா��= ெதாட�க வ'ட,களி=ேபா� தமி6நா��= ம�ற 

நகர,கைள" ேபால+லாம+ நவனீ கால�தி�#� ெவ#ேவகமாக Sைழய� 
ெதாட,கியி'�த ேகாைவ நகர� பிேள� ேநாயா+ உG�க"ப�டேபா� எ=ன 

ெச>வெத=பதறியா� நகரசைப திணறிய�. ஊைர வி�� ம�க� U�ட� 

U�டமாக ெவளிேயறி� ெகா��'�த M6நிைலயி+ பிண,கைள எ�"பத�#�, 

அ�த" பிண,க� வி$�த வ�ீகைள 9�த� ெச>வத�#� இற�தவ	களி= 

ெசா�த ம�கேள அ�ச� ெகா�டன	. இ�த சமய�தி+ ேகாைவயி+ �ரஷ� �"� 

கல�டராக இ'�த மகம� அ"�+ ஹபி: சாய� எ=பவைர ேகாைவ நகர 

சைபயி= ேச	மனாக பி���P அர9 நியமி�த�. 

12 கா�தியவாதி ேகாைவ.அ.அ>யா2�� "என� நிைன?க�" எ=ற த= 9ய 

ச�த�தி+ தி'.ஹபி: சாய� அவ	கைள" ப�றிC� அவரா+ 2= நட�த"ப�ட 

�"�ர?� ெதாழிலாள	களி= பணி ப�றிC� பி=வ'மா� நிைன? U�கிறா	: 

"அ"�+ ஹபி: மி�க அSபவ� வா>�தவ	. மிக?� ந+லவ	. ேந	ைமயானவ	. 

ஓ>ெவாழி�சலி=றி உைழ"பவ	. அவ�ட� ஒ' நா=# ச�கர ேகா� வ�� 

இ'�த�. அதிகாைலயி+ அ_வ��யிேலறி� ெச=றா+ கா�யாலய 

ேவைலகைள� கவனி�த பிற# ெத'� ெத'வாக" ேபா>� ெகா��'"பா	. 

அவ	 வ��யிேலேய #�யி'�தா	 எ=� ெசா+ல ேவ���. நா� 

2$வத�#� ேவ��ய சா"பா�ைடC� சி����கைளC� வ��யிேலேய 

எ���� ெச+வா	. அ�நாளி+ அேமாகமாக இ'�த பிேள�ைகC�, 

காலராைவC� விர��வதி+ ஹபி: சாய� மி#�த அ�கைர கா�� இர? பக+ 

ஓயா� உைழ�தா	. அவ'�# இர�� ெப�கF�, ஐ�� ஆ�கFமாக ஏ$ 

#ழ�ைதக� இ'�தன	. அவர� மைனவி உயிேரா�'�கவி+ைல. அவர� 
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#��ப�ைத அவர� விதைவயான தம�ைக கவனி��� ெகா�டா	......" 

எலிகைள" பி��க வ�ீவடீாக நகர சைபயா	 எலி�U�கைள� ெகா��தா	க�. 

அ�U�களி+ எலிக� வி$�தி'�தா+ அவ�ைற" ெப��� ெகா�� ேவ� 

U�க� ெகா���� ெச=றா	க�. பிரதி தின2� நகரசைப சி"ப�திக� 

வ�ீேதா�� ெச=� விசா��தா	க�. O=� தின,க�#� ேச	�தா�ேபா+ ஒ' 

வ�ீ�+ எலிக� விழவி+ைலயானா+ அ,#�ள எலி�U�ைட எ���� 

ெச+வா	க�....நகர சி"ப�திக� வ�ீ வடீாக� ெச=�, உ�ேள Sைழ��, சகல 

அைறகளிG� காண"ப�� அ�டைறகைள அ���� 9�த� ெச>� 

ம'�ெத�ைண ெதளி��வி��" ேபாவா	க�...எ,ேகZ� எலி வி$�� ெச�த 

தகவ+ கிைட�த�� அ_வ�ீைட� காலி ெச>�, த�ண	ீ வி��� க$வி� 9�த� 

ெச>�, வ�ீைட" /�� சீ+ ைவ�� வி��, அ_வ�ீ�+ #�யி'�தவ	கைள 

பிேள� 2கா�களி+ வாச� ெச>ய அZ"பி ைவ"பா	க�.... 2னிசி"பாலி��யா	 

சீ+ ைவ�த வ�ீ��#� யா'� பிரேவசி�க 2�யா�. அ��மீறி" 

பிரேவசி"ேபா'�# ஆ�மாத சிைறவாச� கிைட�#�....பிேள� ேநா> க�� 

ெச�தவ	க� சவ�ைத 2னிசிபாலி��யாேர அ"�ற"ப��தி 9�கா� 

ேச	"பா	க�...ச�பிராதய 2ைறயி+ பாைடக� க��� 9ம�காம+ பிண,கைள� 

#"ைப வ��களி+ ேபா�� ஓ��� ெச+வா	க�....வ��க� கிைட"ப� 

அ�தானா+ ஒ' ஒ�ைற O,கிலி+ சவ�ைத ேச	��� க��, ைவ�ேகா+ 

பி�களி+ O�, இர�� ேப	க� 9ம�� ெச+வா	க�....பிேள� ேநா> பர?� 

2=னேர ேகாைவ நக	 கி� கி�ெவன� காலியாக� ெதாட,கி வி��." 

13 1930 இ+ தானாகேவ மைற�த ேபான பிேள� ேநா> மீ��� 1940 களி+ நகைர� 

தா�கிய�. 2�திய கால�க�ட�தி= உ�கிர�ைத"ேபாலேவ அத= வ�ீய� 

இ'�த� எ=றாG� Uட அ� சில O=� வ'ட,கF�#" பிற# தானாகேவ 

மைற�� ேபான�.  

14 ேகாைவைய மீ��� ஒ' 2ைற மிக"ெப�ய /க�ப� ஒ=� உG�க�U�� 
எ=� நிலவியலாள	க� அறிவி�தி'�கி=ற M6நிைலயி+ ந� நகர�தி+ உ�ள 
எலிகைள� க��"ப���வத�கான தி�ட� ஒ=� #றி�� ேயாசி�க ேவ��ய 

க�டாய�தி+ நா� உ�ேளா�.     

    

2.3.5.1.2. 2.3.5.1.2. 2.3.5.1.2. 2.3.5.1.2. சி�சி�சி�சி�----#=#=#=#=----    #னியா#னியா#னியா#னியா, , , , ெட,#ெட,#ெட,#ெட,#    
 

15 தமி6நா��= எ+லா ஊ	கைளC� தா�கியைத" ேபாலேவ சி�-#=-#னியா 

கா>�ச+ ெச=ற வ'ட� (2006) அ�ேடாப	 மாத� ேகாைவைய� தா�கிய�. 

கி�ட�த�ட O=� மாத� ம�கைள வா��ெய��த பிற# அ� �ச�ப	 

இ�தியி+ தானாகேவ மைற�� ேபான�. எனேவ, வட கிழ�# ப'வ மைழயா+ 

��ட"ப�ட கா>�சேலா இ� எ=ற ேக�வி எ$�தி'�கிற�. 

16 கட�த D�றா��= பிேள� ேநா> ெதாட,கி இ�த D�றா��= 
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சி�-#=-#னியா வைர உ�ள இைட"ப�ட 100 ஆ��களி+ நகைர" ப+ேவ� 

ெகா�ைள ேநா>க� தா�கி� ெச=றி'�கி=றன. இவ�றி+ 2�கியமான� 

காலரா. இ�ேநாயினா+ ஏ�ப�ட �யர,க� #றி�� இ=�� பல�= மனதி+ 

நிைன?க� உ�ளன. இ�த ேநா> இ=றள?� ந�ைம� தா�க வா>"� இ'�கிற� 

எ=றாG� Uட, பாதி�க"ப�ட ேநாயாளிகைள எளிைமயான ைவ�திய 2ைறக� 

ெகா�ேட #ண"ப��திட� ேதைவயான S�ப அறி? இ'�கிற� எ=பதா+ 

இ�ேநா> #றி�� நா� மிர�சியைடய� ேதைவயி+ைல. அ�ேபால ைடபா>� 

ம��� ம\ச� காமாைல ேபா=ற ேநா>க� நகரவாசிகைள சில #றி"பி�ட 
மாத,களி+ அதிக உபாைதகF�# உ�ப���கி=றன எ=றாG� Uட 

அவ�றா+ பல D� ேப'�# மரண� ச�பவி�#� நிைல இ=� இ+ைல. இ�த� 

காரண,களாேலேய காலரா, ைடபா>�, ம\ச� காமாைல ம��� 

ெல"ேடா:ைபேராசி: ேநா>க� #றி�� கட�த D�றா��= 2�ப#திகளி+ 
பிேள� ேநாைய� க�� ேகாைவ ம�க� மிர�டைத" ேபால இ=� மிரள� 

ேதைவயி+ைல.  

17 இ"ப�"ப�ட M6நிைலயிேலேய கட�த வ'ட�தி= இ�தியி+ சி�-#=-#னியா 

கா>�ச+ வ�த�. வ	�க, மத, இன ேபதமி=றி அைனவைரC� அ� தா�கிய�. 

இ�த ேநாயினா+ ெப�ய அளவி+ மரண� நிகழவி+ைல எ=றாG�Uட 
அதனா+ உ'வான க�ைமயான O�� வலியான� ம�கைள மிர�சி ெகா�ள� 

ெச>த�. அ��த வ'ட2� இ�ேபா=ற ஒ' M6நிைல உ'வாகிவி�ேமா எ=ற 

அ�ச� ெகா�ளாேதா	 நக�+ எவ'� இல	. 
18 இ�த" பி=னணியி+தா= ேகாைவ நக�+ அ_வ"ேபா� பலைர� தா�கி� 

ெகா��'�#� ெட,#� கா>�ச+ 2�கிய��வ� ெப�கிற�.  

19 சி�-#=-#னியா ம��� ெட,#� கா>�சG�கான ைவர: கி'மிகைள ஒேர 

வைகைய� ேச	�த ஏ�: ெகா9ேவ பர"�கிற�. ர�த� உைறய� ேதைவயான 

பிேள�ெல� அQ�க� ெட,#� கா>�சலி=ேபா� ெவ#ேவகமாக� 

#ைற��ேபாவதாேலேய ெட,#� கா>�சலி+ பிர�சிைன ஏ�ப�கிற�. 

இ�ேதாேனசியா, சி,க"/	 ஆகிய நா�களிG�, இ�தியாவி+ �� தி+லி, ேம�# 

வ,காள�திG� இ�த ேநாயினா+ பாதி�க"ப�ேவா�= எ�ணி�ைக 

ஆ��ேதா�� U�ய வ�ண� இ'�கிற�. இ�த ேநாயினா+ சமீப கால,களி+ 

ேம�Uறிய இட,களி+ தா�க"ப�டவ	களி+ சராச�யாக 1000-�தி�# 12 இ+ 

இ'�� 17 ேப	 இற�� ேபாயி'�கிறா	க�. இ�த ேநாயி+ உ�ள ஒ' வைக" 

பி�வான� ர�த� கசி?� கா>�சைல ஏ�ப���கிற�. ர�த� கசிவா+ 

பாதி�க"ப�ட ஒ'வ'�# உடன�யாக" �திய ர�த�ைதேயா அ+ல� பிேள�ல� 

அQ�கைளேயா ர�த� #ழா>கF�#� ெசG�த ேவ���. ெட,#� 

கா>�சலி+ இ'�� ஒ'வைர ம'��வ [தியி+ கா"பா�றிவிட 2�C� 
எ=றாG� Uட அத�# ஆ#� ெசலவான� ம�ற ெகா�ைள ேநா>களான 

ைடபா>�, காலரா, ம��� ெல"ேடா:ைபேராசி: ஆகியவ�றிலி'�� 
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கா"பா�ற ஆ#� ெசலைவ விட ப=மட,# அதிக� எ=பதா+ அ�த ேநா> 

#றி�� அ�ச� ெகா�ள� ேதைவC�ள�. (ம'��வ ெசல? #றி�� சி�தி�க 

ேவ��ய� ேதைவயி+லாத #�� நாடான சி,க"/�+ Uட 1000 ேப	 
ெட,#வினா+ பாதி�க"ப�டா+ ஒ'வ	 இற�� ேபாகிறா	 எ=� ஆ>?க� 

U�கி=றன.) 

20 "1998    ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� ஆ���#ஆ���#ஆ���#ஆ���# 2=பாக2=பாக2=பாக2=பாக ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ ம���ம���ம���ம��� ஈேரா�ஈேரா�ஈேரா�ஈேரா� மாவ�ட,களி+மாவ�ட,களி+மாவ�ட,களி+மாவ�ட,களி+ ெட,#ெட,#ெட,#ெட,# 

கா>�சலா+கா>�சலா+கா>�சலா+கா>�சலா+ ம�க�ம�க�ம�க�ம�க� பாதி�க"ப�டத�கான�பாதி�க"ப�டத�கான�பாதி�க"ப�டத�கான�பாதி�க"ப�டத�கான� தகவ+க�தகவ+க�தகவ+க�தகவ+க� இ+ைலஇ+ைலஇ+ைலஇ+ைல. ஆனா+ஆனா+ஆனா+ஆனா+ 1998 

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ� வ'ட�தி=ேபா�வ'ட�தி=ேபா�வ'ட�தி=ேபா�வ'ட�தி=ேபா� கா>�சலா+கா>�சலா+கா>�சலா+கா>�சலா+ பாதி�க"ப��பாதி�க"ப��பாதி�க"ப��பாதி�க"ப�� ப+ேவ�ப+ேவ�ப+ேவ�ப+ேவ� 

ம'��வமைனகைளம'��வமைனகைளம'��வமைனகைளம'��வமைனகைள நா�யநா�யநா�யநா�ய 20 ேப	ேப	ேப	ேப	 ெட,#�ெட,#�ெட,#�ெட,#� கி'மிகளா+கி'மிகளா+கி'மிகளா+கி'மிகளா+ 

தா�க"ப��'�கி=றன	தா�க"ப��'�கி=றன	தா�க"ப��'�கி=றன	தா�க"ப��'�கி=றன	 எ=ப�எ=ப�எ=ப�எ=ப� 2த=2த=2த=2த= 2ைறயாக�2ைறயாக�2ைறயாக�2ைறயாக� க�டறிய"ப�ட�க�டறிய"ப�ட�க�டறிய"ப�ட�க�டறிய"ப�ட�. இதி+இதி+இதி+இதி+ 

16 ேப	ேப	ேப	ேப	 10 வய��#�வய��#�வய��#�வய��#� உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள #ழ�ைதக�#ழ�ைதக�#ழ�ைதக�#ழ�ைதக� எ=ப�எ=ப�எ=ப�எ=ப� #றி"பிட�#றி"பிட�#றி"பிட�#றி"பிட� த�க�த�க�த�க�த�க�.  இதி+இதி+இதி+இதி+ 13 ேப	ேப	ேப	ேப	 

ேகாைவைய�ேகாைவைய�ேகாைவைய�ேகாைவைய� 9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள கிராம,கைளC�கிராம,கைளC�கிராம,கைளC�கிராம,கைளC�, 5 ேப	ேப	ேப	ேப	 நகர�ைதC�நகர�ைதC�நகர�ைதC�நகர�ைதC�, இர��இர��இர��இர�� ேப	ேப	ேப	ேப	 

ஈேரா�ைட�ஈேரா�ைட�ஈேரா�ைட�ஈேரா�ைட� 9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள கிரம,கைளC�கிரம,கைளC�கிரம,கைளC�கிரம,கைளC� ேச	�தவ	களாவ	ேச	�தவ	களாவ	ேச	�தவ	களாவ	ேச	�தவ	களாவ	. இவ	க�இவ	க�இவ	க�இவ	க� வா$�வா$�வா$�வா$� 

இட,க�இட,க�இட,க�இட,க� அைன�திG�அைன�திG�அைன�திG�அைன�திG� ெட,#ெட,#ெட,#ெட,# கி'மிைய"கி'மிைய"கி'மிைய"கி'மிைய" பர"��பர"��பர"��பர"�� ஏ�:ஏ�:ஏ�:ஏ�: ெகா9ெகா9ெகா9ெகா9 இ'"ப�இ'"ப�இ'"ப�இ'"ப� 

க�டறிய"க�டறிய"க�டறிய"க�டறிய" ப�ட�ப�ட�ப�ட�ப�ட�. ேகாைவயிG�ேகாைவயிG�ேகாைவயிG�ேகாைவயிG�, 9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள9�றிC�ள ப#திகளிG�ப#திகளிG�ப#திகளிG�ப#திகளிG� ெட,#�ெட,#�ெட,#�ெட,#� கா>�ச+கா>�ச+கா>�ச+கா>�ச+ 

இத�#இத�#இத�#இத�# 2=2=2=2= தா�கியி'�கிறதாதா�கியி'�கிறதாதா�கியி'�கிறதாதா�கியி'�கிறதா எ=பைத�எ=பைத�எ=பைத�எ=பைத� க�டறியக�டறியக�டறியக�டறிய உதவி��உதவி��உதவி��உதவி�� ப�ேசாதைனப�ேசாதைனப�ேசாதைனப�ேசாதைன 107 

ேப�ட�ேப�ட�ேப�ட�ேப�ட� ேம�ெகா�ள"ப�ட�ேம�ெகா�ள"ப�ட�ேம�ெகா�ள"ப�ட�ேம�ெகா�ள"ப�ட�. அதி+அதி+அதி+அதி+ 95 ேபேபேபேப				 (அதாவ�அதாவ�அதாவ�அதாவ� 89%) அவ	கள�அவ	கள�அவ	கள�அவ	கள� வா6வி=வா6வி=வா6வி=வா6வி= 

ஏேதாஏேதாஏேதாஏேதா ஒ'ஒ'ஒ'ஒ'    க�ட�தி+க�ட�தி+க�ட�தி+க�ட�தி+ ெட,#�ெட,#�ெட,#�ெட,#� கி'மியா+கி'மியா+கி'மியா+கி'மியா+ பாதி�க"ப��'�கிறா	க�பாதி�க"ப��'�கிறா	க�பாதி�க"ப��'�கிறா	க�பாதி�க"ப��'�கிறா	க� எ=ப�எ=ப�எ=ப�எ=ப� 

அறிய"ப�ட�அறிய"ப�ட�அறிய"ப�ட�அறிய"ப�ட�. எனேவஎனேவஎனேவஎனேவ ேகாைவ"ேகாைவ"ேகாைவ"ேகாைவ" ப#தியி+ப#தியி+ப#தியி+ப#தியி+ எ�ேநர�திG�எ�ேநர�திG�எ�ேநர�திG�எ�ேநர�திG� ெட,#�ெட,#�ெட,#�ெட,#� கா>�ச+கா>�ச+கா>�ச+கா>�ச+ 

பரவலா�பரவலா�பரவலா�பரவலா� எ=ேறஎ=ேறஎ=ேறஎ=ேற ெகா�ளெகா�ளெகா�ளெகா�ள ேவ���ேவ���ேவ���ேவ��� எனஎனஎனஎன அ�தஅ�தஅ�தஅ�த ஆ>?ஆ>?ஆ>?ஆ>? அறிவி�த�அறிவி�த�அறிவி�த�அறிவி�த�." (J. Singh et al.,    

“Silent spread of dengue and dengue haemorrhagic fever to Coimbatore and Erode districts in 

Tamil Nadu, India, 1998: need for effective surveillance to monitor and control the disease”, 

Epidemiology and InfectionEpidemiology and InfectionEpidemiology and InfectionEpidemiology and Infection (2000), 125: 195-200) 

21 எனேவதா= நா� இ=� ெட,# #றி�� கவைல ெகா�ள ேவ�� இ'�கிற�. 

ெட,#� கா>�சைல வரவிடாம+ த��க ேவ��� எ=றா+ அத�கான 

கி'மிைய" பர"பி�� ஏ�: ெகா9ைவ நா� க��"ப��த ேவ���. இத�காக 

அேப� ேபா=ற ம'��கைள நீ	நிைலகளிG�, சா�கைடகளிG� ெதளி"ப� 

ஏ�கனேவ ந\சாகி� கிட�கி=ற ேகாைவ நக�= நீ	 நிைலகைளC�, 

9��"�ற�ைதC� ேமG� ந\சா�#� ெசயலாக�தா= இ'�க 2�C�. ேமG� 

இ�த /�சி� ெகா+லிகF�# நாளைடவி+ ெகா9�க� பழ�க"ப�� வி�கி=றன 

எ=பதாG� அவ�ைற ம��ேம ந��வ� அறி?சா	 ெசயலாக இ'�க 2�யா�.  

22 ஏ�: ெகா9ைவ� க��"ப��த அறிவிய+ /	வமாக வ�வைம�க"ப�ட 

மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட2�, #�நீ	" பா�திர,கைள O� ைவ�க ேவ��� 

எ=ற மன மா�ற2�, வ�ீகைள� 9�றி ந+ல த�ண	ீ ேத,காம+ பா	��� 

ெகா�F� சி�தைனCேம 2�கிய� ேதைவகளா�. ம�களி= சி�தனா 2ைறைய 

மா�றாம+ ெவ�� ெதாழி+S�ப,கைள ம��ேம ைகெகா�� ஒ=ைறC� 
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சாதி�க 2�யா� எ=பேத உ�ைம. எனேவதா=, ம�களிட� மாற ேவ��ய 

சி�தனா2ைறைய சா�திய"ப���� ப���ைரகைள நா� ந� 

மா���தி�ட�தி+ ைவ�க ேவ��ய� ேதைவயாகிற�. 

 

2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6 பிளபிளபிளபிள????    க�டக�டக�டக�ட    சOக�சOக�சOக�சOக�::::    
 

கட�த சில D�றா��களாக" ப+ேவ� சOக�ைத� ேச	�த ம�க� இ�நகர�தி= 

உ'வா�க�தி�# ஒ=றிைண�� ெப'� ப,கா�றிC�ளா	க�. நகர மயமா�க� 

ம��� ெதாழி+ மயமா�க�தி= நீ�சியாக?� வரலா�� ேபா�கி+ வா>"�� 
வசதிC� உ�ைமC� ம��க"ப�� விளி�� நிைல�#� த�ள"ப�ட ம�களி= 

வா6�ைக� Mழைல/ேதைவைய" பய=ப��தி, பிற ம�களி= சாதி,  சமய, ப�பா�� 

அைடயாள,கைள மதி�� வா6�த ந+லின" ேபா�கி�# ஊ� விைளவி�கி=ற 

வைகயிேல, மத ெவ�"��, பைகைமC� த= நல�ைத�தவிர ேவெறா=�� அறியா 

கயவ	களா+ உ9"பிவிட"ப�ட�. ெவ�"� எதி	 ெவ�"பி�# உரமாகிய�. இத= 

உ�ச நிைலயாக சOக மனித	களாக வா6�தவ	களிைடேய ந�பி�ைக இைழய��� 

சOக� பிள?ப��த"ப�ட�. 

 

இ�த வ=2ைற� ச�பவ,களா+ ெப��� பாதி�க"ப�ட� நகர�தி= 

ைமய"ப#திேய. இ�த ைமய"ப#தியி+ வசி�கி=ற ம�களி= அ=றாட வா6வி+ 

உ�ள நி�சயம�ற த=ைம நீ,கி ந�பி�ைக நிைற�ததாக மா��கி=ற ெசய+ 

தி�ட,கைள உ'வா�கிட ேவ���. இத= Oலமாக சOக,களிைடேய ெம+ல 

வள	�� வ'� ந+லிண�க�ைத ேமG� வG"ப��தி பிளவிைன அறேவ ேபா�கிட 

இயG�.  

 

பிள?ப�ட எ�த ஒ' சOக2� அ�ம�க� வா$� நகர2� தன�களி�க"ப�ட 
வா>"� அ� எ�தைன சிற�ததாக இ'�தாG� அத= 2$" பயைனC� அைடய 

2�யா�. இத= ெதாட	�சியாக விைளC� கச"� ேமG� பிள?கF�ேக வழி 

ேகாG�. இ�தைகய மனித வா6ைவ� #ைல�#� ேபா�கிைன மா��� ந+ 

வா>"�களி+ ஒ=றாக ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய  நகர"�னரைம"�� தி�ட�ைத 

அைம���ெகா�ள 2�C�.  அ"ப�யான ந+லெதா' M6நிைலைய உ'வா�கிட 

இ�தி�ட� ஓரள?�# இட� த'கிற�. 
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3. 3. 3. 3. நகரநகரநகரநகர    ேம�பா��ேம�பா��ேம�பா��ேம�பா��    மா���மா���மா���மா���    தி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கானதி�ட�தி�கான    விவாத�விவாத�விவாத�விவாத�::::    
    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. நநநநகர�ைதகர�ைதகர�ைதகர�ைத    எதி	ேநா�கியி'�#�எதி	ேநா�கியி'�#�எதி	ேநா�கியி'�#�எதி	ேநா�கியி'�#�    பிர�சிைனக�பிர�சிைனக�பிர�சிைனக�பிர�சிைனக�::::    
 

1. அ��த சில வ'ட,களி+ மிக"ெப�ய /க�ப� ஏ�ப�வத�கான சா�திய"பா�. 

2. ெட,#, காலரா, பிேள�, சி�-#=-#னியா ேபா=ற ெதா�� ேநா>க� ெகா�ைள 

ேநா>களாக நக�+ பர?வத�கான M6நிைல. 

3. இய�ைகயி= காரண� ஏ�ப�� ெதாட	 வற�சி. சி�வாணி ம��� பவானி 
ஆ�களிG� மாநில,கF�# இைடயி+ இ=� நட��வ'� த�ண	ீ"ப,கீ� 
#றி�த ச�சர?க� எதி	கால�தி+ ஏ�ப�டா+ அ�ேபா=ற M6நிைலகைள 

ச�தி�க� ேதைவயான தயா�"�. 

4. ம�களிைடேய ஏ�ப��த"ப�ட மத�ைத 2=னி'�திய பிள?�, அ�ேபா=ற 

நிக6? மீ��ெமா' 2ைற நிக6வத�கான வா>"��.  

5. நகர�ைதC�, நகர நல�ைதC� த� அைடயாள,களாக� ெகா�ளாம+ பிற 

த=னிைல அைடயாள,கைள� த� அ�"பைட அைடயாள,களாக� 

ெகா��'�#� நகரவாசிகளி= இ=ைறய மேனாநிைல. 

6. ெப'கிவ'� ம�க�ெதாைக. 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. பிர�சிைனகைள�பிர�சிைனகைள�பிர�சிைனகைள�பிர�சிைனகைள�    தீதீதீதீ	�க	�க	�க	�க    வழிவைகவழிவைகவழிவைகவழிவைக    ெச>C�ெச>C�ெச>C�ெச>C�    தி�ட,களி+தி�ட,களி+தி�ட,களி+தி�ட,களி+    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    

நைட2ைற�நைட2ைற�நைட2ைற�நைட2ைற�    சி�க+க�சி�க+க�சி�க+க�சி�க+க�::::    
 

1. ம�க� ெதாைக வள	�சியி= அ�"பைடயி+ "வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= நகர 

ேம�பா��� தி�ட�தா+" 2=ைவ�க"ப��'�#� க��மான" பணிகளான 

பால,க�, சாைலக�, பாதாள சா�கைடக�, ஏைழகF�கான வ�ீக� 

ஆகியவ�ைற எதி	கால�தி+ நகைர தா�#வத�# வா>"��ள /க�ப�தி+ 

ேசத2றா க��ட,களாக அைம"ப� எ"ப�? இ� #றி�� விவாதி"ப� 

இ=றியைமயாத�. ஏெனனி+, அச�பாவித� நிக6��வி�� ப�ச�தி+ 

இ�க��மான,கைள மீ��� �னரைம�க அ=� ந�மிட� இ=ெனா' ஜவக	 

தி�ட� இ'�கா�. 

2. அ�ேபாலேவ, எதி	கால�தி+ நகைர� தா�#வத�# வா>"��ள ெகா�ைள 

ேநா>கைள� த�"பத�காக நா� தீ�ட"ேபா#� தி�ட வழி2ைறகளி= 
அ�"பைடயி+ ேம�Uறிய தி�ட,கைள மா�றியைம�க ேவ�� வ'மா எ=ப� 

#றி�� விவாதி�த பி=னேர இ�தி 2�?கைள எ��க ேவ���. 

ேநா>�த�"��கான தி�ட,களி= அ�"பைடயி+ ேம�Uறிய� க��மான� 
தி�ட,கைள சீரைம"ப�ேவ நக'�#" ெப��� பயனளி�#� ெசயலாக இ'�க 

2�C�.   
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3. நகர�தி= எதி	கால� #�நீ	 பிர�சிைனைய" ேபா�#வத�காக இ=� 

2=ைவ�க"ப��'�#� அைன�� #�நீ	� தி�ட,கைளC�, /க�ப�, 

இய�ைகயா+ ஏ�ப�� வற�சி, மாநில,கF�# இைடேய உ'வாக வா>"��ள 

த�ண	ீ ப,கீ�� ச�சர?க�, 2$ைமயாக மா9ப��" ேபாயி'�#� நக�= 

நில�த� நீ�ைன மீ��� ந+ல நிைல�#� ெகா��வ'வத�கான 
சா�திய"பா� ஆகிய க'���களி= அ�"பைடயிG� ���� ெகா�ள 

ேவ��ய� ேதைவயாகிற�. 

4. நகர�ைதC�, நகர நல�ைதC� த� அைடயாள,களாக� ெகா�ளாம+ பிற 

த=னிைல அைடயாள,கைள� த� அ�"பைட அைடயாள,களாக� 
ெகா��'�#� ந� நகரவாசிக� நகர�தி= இ=ைறய ம��� நாைளய 9காதார 

நலைன� ேக�வி�#�ளா�கி� ெகா��'�#� திட�கழி?" பிர�சிைனையC�, 

மைழநீ	 வ�கா+ பிர�சிைனையC� தீ	"பத�# த=னி�ைசயாக ஒ��ைழ"�� 

ெகா��க 2=வ'வா	களா? இ_விர�� தி�ட,களிG�, அதிG� #றி"பாக 

திட�கழி? சா	�த பிர�சிைனயி+ ம�க� த=னி�ைசயாக ஆ	வ��ட= 

ப,ெக��கவி+ைலெய=றா+, நகர ேம�பா���காக இ=� நா� 2=ைவ�#� 

அைன��� தி�ட,கF� ேதா+விையேய த$?� எ=பைத உ�திCட= 

ெசா+லலா�.  ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர" �னரைம"�� தி�ட�தி= 

ெவ�றி�கான அ�"பைடேய ேம�Uறிய இர�� பிர�சிைனகைள நா� எ_வா� 
தீ	�க"ேபாகிேறா� எ=பதி+தா= அட,கியி'�கிற� எ=�Uட ெசா+லிவிட 

2�C�. 

5. எனேவதா=, ேகாைவ நகர�ைத ம�களி= அைடயாளமாக, அவ	க� மனதி+ 

நிமிட�ேதா�� உவ�ேத�ற"ப�� ஒ' அைடயாளமாக எ_வா� நா� 
உ'வா�க"ேபாகிேறா� எ=பதி+தா= ஜவக	லா+ தி�ட�தி= ெவ�றி 

அட,கியி'�கிற� எ=� உ�திபட� Uறலா�.  

 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. விவாத2�விவாத2�விவாத2�விவாத2�, , , , சிலசிலசிலசில    2�?கF�2�?கF�2�?கF�2�?கF�::::    
    

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. இ=ைறயஇ=ைறயஇ=ைறயஇ=ைறய    கால�தி+கால�தி+கால�தி+கால�தி+    ----    ேகாைவேகாைவேகாைவேகாைவ    நகர�நகர�நகர�நகர�    எ=ப�எ=ப�எ=ப�எ=ப�    யா�யா�யா�யா�? ? ? ?     
 

மைழ #ைற�த, நதிC� ஏ�கF� நிைற�த, நில�த�நீ	 2$�மாக" 

பா6ப��"ேபான, #�நீ'�# அ�ைட" பிரேதச,கைள ம��ேம 2$�மாக 

ந�பிC�ள ஊ	 இ�. இ�திய நா��+ உபேயாக"ப��த"ப�� நில�த� நீைர 

இைற�#� மி=விைச ேமா�டா	களி= தாயக� இ�ேவ. D��-ெபாறியிய+, 

வியாபார�, ேசைவ - சா	�த ப+ல��#-பலதரநி�வன,கைள� ெகா�ட ஊரான 

ேகாைவ 14 ல�ச� ம�கைளC� ெகா��'�கி'�கிற�.  

 

ேகரள�-தமிழக�-க	னாடக�-ஆ�திர� ஆகிய நா=# மாநில,களிG� 



 55 

இ�வைரயிG� வ���ள /க�ப,க� அைன�திG� மிக?� ச�தி வா>�த /க�ப� 

ஒ=றா+ 9மா	 100 ஆ��கF�# 2=� பாதி�க"ப�ட ஊ	 இ� எ=ற காரண�தா+ 

மீ��ெமா'2ைற அ�ேபா=ற /க�பெமா=� இ,# வர�U�� என நி�ண	களி= 

எ�ச��ைகைய" ெப�றி'�#� இட� இ�. பிேள� ேநாயாG�, பிற 

ெதா��ேநா>களாG� ெதாட	�� பாதி�க"ப�ட இ�த ஊ	 இ=� ெட,# ர�த� 
கசி?� கா>�ச+ பரவ வா>"��ள 2�கிய ஊராக ஆரா>�சியாள	களா+ 

க'த"ப�� வா>"ைப" ெப�றி'�கிற�. 

 

வியாபார ைமயமாக இ'�த ஊைர அர9 உதவியி=றி ெதாழி+ �ைற நகரமாக 
மா�றி�கா��ய விவசாய" பார�ப�ய�தி+ இ'�� வ�த ெதாழிலதிப	க� பல�= 

வரலா�ைற� ெகா�ட� இ�த ஊ	. உப� நிதி மி#�த மாநகரா�சி எ=ற சிற"பிைன� 

ெகா��'�#� ஊ��. நகைர ேம�ப��த பலD� தி�ட,க� கட�த ஐ�ப� 

ஆ��களி+ ெசய+ப��த"ப��'"பிZ� #"ைபக� #வி�த ஊராக?�, 

மைழ�கால,களி+ சா�கைடC� மைழநீ'� ெவ�ளமாக� ேத,#� ஊராக?� 

இ=�� இ'�#� "ெப'ைம"ைய� ெகா�ட�. D�றா��களாக நிலவிவ�த 

ெதா�� ேநா>கைளC�, �திய ெதா�� ேநா>கைளC� உ'வா�#� Mழைல வி�� 

இ�த� கண� வைர பி�ய மன� இ+லாத மாநகர� இ�. பிர�சிைனகைள 

2ைளயிேலேய கி�ளி எறிய ேவ��ெம=ற க'�தி+ ந�பி�ைக இ+லாததா+, 

எ�த ஒ' பிர�சிைனையC� அ� 2�றிய பி=னேர ேபா	�கால [தியி+ தீ	�க 
2யG� இய,# 2ைறைய� ெகா�ட நி	வாக மனைத� ெசா�தமாக� ெகா�ட 

ஊ��. சிைற�சாைலைய ஊ'�#  ந�ட ந�வி+ ெப�றி'�#� கீ	�திைய� 

ெகா�ட சில ஊ	களி+ இ�?� ஒ=�. 

 

இ'D� ஆ��களாக சேகாதர��வ� ெகா�டா� வா6�தி�ட ப+ேவ� ம�கைள 

பிள? ப��த� தி�ட� தீ��ய 9யநல #�ப+கF�# இட� ெகா��த நகரேம இ�. 

 

உடGைழ"�, சி�ெதாழி+, சி� வியாபார� எ=ற நி�சயம�ற தினச� வா6ைவ� 

ெகா�ட ெப'�பா=ைமயினைரC�, அர9��ைற, Oைள உைழ"�, ெப' வணிக�, 

ெப'� ெதாழி+ எ=ற வா6ைவ� ெகா�ட சி�பா=ைமயினைரC� த= 

#ழ�ைதகளாக� ெகா�ட நகர� இ�. ெபா'ள�ற ெப'�பா=ைமயின�= வா6? 

2ைற ெபா'� ெப�ற சி�பா=ைமயின�= வா6ைவ பாதி�#� எ=பதா+ 
அவ	களி= வா6? 2ைறைய மா��வத�# உதவிட ேவ��� எ=ற 

சி�தைனைய" ெப�ற ெபா'� பைட�ேதா	 இ,# ெவ# சிலேர.   

 

பல தர"ப�ட ெதாழிலதிப	கைளC�, வியாபா�கைளC�, நிதி-ெதாழி+S�ப-க+வி 

வ+Gன	கைளC� (வி\ஞானி ஜி.�.நாC�, இ�தியாவி= 2த+ நிதி அைம�ச	 

தி'.ச�2க� ெச��யா	) கட�த 100 ஆ��களி+ நா���# அளி�தி�ட 
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பிரசி�திமி�க ஊ	தா= இ� எ=றாG� Uட, த=த=த=த=    �னரைம"��காக�னரைம"��காக�னரைம"��காக�னரைம"��காக    அ�நியஅ�நியஅ�நியஅ�நிய    

நி�வன�தா+நி�வன�தா+நி�வன�தா+நி�வன�தா+    ைவ�க"ப�டைவ�க"ப�டைவ�க"ப�டைவ�க"ப�ட    தி�ட�தி�ட�தி�ட�தி�ட�    ஒ=ைறஒ=ைறஒ=ைறஒ=ைற    விவாதமி=றிவிவாதமி=றிவிவாதமி=றிவிவாதமி=றி, , , , ெவ��ெவ��ெவ��ெவ��    நிதி�காகநிதி�காகநிதி�காகநிதி�காக    

ம��ேமம��ேமம��ேமம��ேம    ஏ���ஏ���ஏ���ஏ���    ெகா�ள�ெகா�ள�ெகா�ள�ெகா�ள�    தயாராகதயாராகதயாராகதயாராக    இ'�#�இ'�#�இ'�#�இ'�#�    த=த=த=த=----சிற"�சிற"�சிற"�சிற"�    ம,கிம,கிம,கிம,கி    நி�#�நி�#�நி�#�நி�#�    ஊ	தா=ஊ	தா=ஊ	தா=ஊ	தா=    இ�இ�இ�இ�.... 

    

3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. வி+ப	வி+ப	வி+ப	வி+ப	    :மி�:மி�:மி�:மி�    நி�வன�தி=நி�வன�தி=நி�வன�தி=நி�வன�தி=    தி�ட�தா+தி�ட�தா+தி�ட�தா+தி�ட�தா+    நக'�#நக'�#நக'�#நக'�#    ந+வா6?ந+வா6?ந+வா6?ந+வா6?    அளிஅளிஅளிஅளி�திட�திட�திட�திட    

2�Cமா2�Cமா2�Cமா2�Cமா????    
 

2�C� எ=� நி�சயமாக� Uறிவிட 2�யா�. ஏெனனி+ வி+ப	 :மி� 

நி�வன�தி= நி�ண	க� நக�= பிர�சிைனகளி+ தைலயாய� எ� எ=பைதC�, 

அ� ம�ற பிர�சிைனகேளா� எ_வா� உற? ெகா���ள� எ=பைதC� த� 

தி�ட�தி+ 2= ைவ�கவி+ைல. நகர ேம�பா���கான #றி"பான தி�ட� 

ஒ_ெவா=ைறC� அ� ம�ற தி�ட,கேளா� எ_வா� உற? ெகா��'�கிற� 

எ=பைதC� அவ	க� ஆ>?�# எ����ெகா�ளவி+ைல.  

 

"இ�தைன தைலகF�# இ_வள? ேதைவ"ப�� எ=பதா+ அத�# இ_வள? 

ெசலவா#� எ=பைதC�, அ�த� ெசலைவ இ"ப�"ப�ட உ�திகF�# 

ெசலவிடலா� எ=பைதC�" Uறி�� #�கிய ஆ>? உ�திைய ம��ேம அவ	க� 

ைகெகா��'�கிறா	க�. "இ�தைன தைலகF�# இ_வள?" ெகா��காவி�டா+ 

எ=ென=ன விைள?கைள ச�தி�க ேந��� எ=ற ேக�வி�# பதிலளி�த பி=னேர, 
இ=ென=ன காரண,கF�காக இ_வள? பண�ைத நா� ெசலவிட ேவ��� எ=ற 

பதிைல 2= ைவ"ப�தா= ச�யான 2ைறயாக இ'�#� அ+லவா? ஆனா+ அைத 

அவ	க� ெச>யவி+ைல.  

 

"உலக ேசைவ� தர�ைத" ஒ"பி�ைகயி+ ேகாைவ ம�களா+ இ=� 

உபேயாக"ப��த"ப�� "ேசைவ"களான த�ண	ீ வசதி, வ�கா+ வசதி, சா�கைட 

வசதி, #"ைப ெகா��� வசதி ம��� சாைல வசதி ஆகியைவ மிக?� 

#ைறவாகேவ இ'�கிற� எ=� U�� அவ	க� இ�த #ைறவான வசதிைய 
இ�வைர ெகா��'�ததா+ நகர ம�க� எ=ென=ன இ=ன+கF�# 

உ�ளானா	க� எ=பைத� ெதளி? ப���� ஆ>?கைள ேம�ெகா�ளவி+ைல. 

ம�களி=ம�களி=ம�களி=ம�களி=    பிர�சிைனகைளபிர�சிைனகைளபிர�சிைனகைளபிர�சிைனகைள    ெவ��ெவ��ெவ��ெவ�� " " " "அள?அள?அள?அள?" " " " சா	�தசா	�தசா	�தசா	�த    பிர�சிைனயாக�பிர�சிைனயாக�பிர�சிைனயாக�பிர�சிைனயாக�    #��கி�#��கி�#��கி�#��கி�    

ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��    அ�தஅ�தஅ�தஅ�த " " " "அளவிய+அளவிய+அளவிய+அளவிய+" " " " பிர�சிைனகF�கானபிர�சிைனகF�கானபிர�சிைனகF�கானபிர�சிைனகF�கான    தீ	ைவேயதீ	ைவேயதீ	ைவேயதீ	ைவேய    அவ	க�அவ	க�அவ	க�அவ	க�    

2=ெமாழி���ளா	க�2=ெமாழி���ளா	க�2=ெமாழி���ளா	க�2=ெமாழி���ளா	க�.  

 

இ�த� #�கலான க�ேணா�ட�ைத அவ	க� த� ஆ>? 2ைறயாக� ெகா�டத= 
காரண�தாேலேய நகர� #றி�த மிக 2�கியமான நிக6?கைள அவ	க� காண� 

தவறிC�ளா	க�. 1900 ஆ� ஆ��= /க�ப2�, நகர�ைத உG�#� ெதா�� 
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ேநா>கF�, நகர�ைத" பிள? ப��திய வ=2ைற� ச�பவ,கF� அவ	க� 

க�Q�#" படவி+ைல. 

 

/க�ப�ைத� கண�கி+ ெகா�ளாத அவ	களி= பாதாள சா�கைட� தி�ட�ைதC�, 

சாைல ம��� பால,கைள� க��� தி�ட�ைதC�, ஏைழ ம�கF�கான வ�ீ க��� 

தி�ட�ைதC� நா� இ=ேற ம�வாசி"��# உ�ப��தி அவ�றி+ ேதைவயான 

மா�ற,கைள� ெச>யா� ேபானா+, தி�ட,கைள நிைறேவ�றிய பிற# ஒ' ேவைள 

அச�பாவித� ஏ�ப�மாயி= அவ�ைற நிவ	�தி ெச>வத�# ந�மிட� அ=� நிதி 

இ'�கா�. அேதேபால ெதா��ேநா>கைளC�, நகர வாசிகளி= 

மேனாநிைலையC� கண�கி+ எ��காத அவ	களி= திட�கழி? ேமலா�ைம� 

தி�ட�ைதC�, மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட�ைதC� ம�வாசி"��# உ�ளா�கி, நம�#� 

ேதைவயான மா�ற,கைள ெச>யா�ேபானா+ இ�த� தி�ட,களா+ ந�ைம 
உG�கிவ'� ெதா�� ேநா>கைள� த��� நி��த 2�C� எ=� நி�சயமாக� 

Uறிவிட 2�யா�.  

 

3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. மா���மா���மா���மா���    தி�ட�ைததி�ட�ைததி�ட�ைததி�ட�ைத    எ,கி'��எ,கி'��எ,கி'��எ,கி'��    ெதாட,#வ�ெதாட,#வ�ெதாட,#வ�ெதாட,#வ�????    
 

வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= நகர ேம�பா��� தி�ட�திலி'�ேத ெதாட,கலா�. 

நம�கி'�#� பிர�சிைனகைள அறிவிய+ /	வமாக ஆ>?�#�ப��தி, அவ�றி= 

2�?கைள� ெகா�� வி+ப	 :மி�தி= "நகர ேம�பா��� தி�ட�ைத" ெச$ைம" 

ப��தி அதைன "நகர ேம�பா��கான ம�திய அைம�சக�திட�" ேகாைவ ம�களான 

நா2�, நம� அரசிய+ பிரதிநிதிகF� ேச	�� சம	"பி"பேத ந+ல 2�வாக இ'�க 

2�C�. 

 

3.3.4. 3.3.4. 3.3.4. 3.3.4. வி+ப	வி+ப	வி+ப	வி+ப	    :மி�:மி�:மி�:மி�    நி�வன�தி=நி�வன�தி=நி�வன�தி=நி�வன�தி=    க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�    #�கலான�#�கலான�#�கலான�#�கலான�    எ=றா+எ=றா+எ=றா+எ=றா+    

நகைர"நகைர"நகைர"நகைர"    ப�றியப�றியப�றியப�றிய    எ"ப�"ப�டஎ"ப�"ப�டஎ"ப�"ப�டஎ"ப�"ப�ட    க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�க�ேணா�ட�    அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+    /	வமான�/	வமான�/	வமான�/	வமான�????    
    

வி+ப	 :மி� நி�வன�தா+ 2=ைவ�க"ப���ள அைன��� தி�ட,களிG� 

சிலவ�ைற மா�த+ இ+லாம+ ஏ��� ெகா�ள 2�C�. மீத2�ளவ�ைற 

விவாதி�த பி=னேர ைகெகா�ள ேவ���. 

 

பி+E	 இர�டாவ� க�ட #�த�ண	ீ தி�ட� 2த+வைகைய ேச	�த�. அ�த� 

தி�ட�ைத ெப��� மா�த+ ஏ�மி=றி நா� ஏ���ெகா�ளலா�. ஆனா+ அேத 

சமய�, பாதாள சா�கைட� தி�ட�ைதC�, (நா=#-ஆ� வழி�) சாைல ம��� (ேம�) 

பால,கைள� க��� தி�ட�ைதC�, ஏைழ ம�கF�கான வ�ீ க��� தி�ட�ைதC� 

வி�வாக விவாதி�த பி=னேர ைகெகா�ள ேவ���. இ�த விவாத,களி= 
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காரண�தா+ சில சமய� இ�த� தி�ட,களி+ ெப'� மா�ற�ைத� ெச>ய ேவ�� 

இ'�தாG� ஆ�ச	ய"ப�வத�கி+ைல. திட�கழி? ேமலா�ைம� தி�ட� எ=ப� 

ேம�Uறிய இர�� வைக� தி�ட,களி+ இ'��� சிறி� ேவ�ப�கிற�. இ�த� 

தி�ட�ைத அ"ப�ேய ஏ���ெகா�ளலா� எ=றாG� Uட அைத 
நைட2ைற"ப���வ� எ_வா� எ=ப� #றி�� வி�வான விவாத�ைத நா� 

ேம�ெகா�டாக ேவ��யி'�கிற�. மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட�ைதC�, #ள,கைள� 

�	வா'வத�கான தி�ட�ைதC� ஒ' ைகயி= இர�� ப�க,களாக பாவி�ேத 

விவாத���# எ����ெகா�ள ேவ��யி'�கிற�. 

 

இ_விவாத,க� அைன�ைதC� நம� நக�= அ�"பைட" பிர�சிைனகளான /க�ப 

சா�திய�, ெகா�ைள� ெதா�� ேநா>கF�கான வா>"�, எதி	கால� த�ண	ீ" 

ப�றா�#ைற, ெபா�� தி�ட,களி+ த=னி�ைசயாக ஈ�ப�வ� #றி�த நகர 

ம�களி= இ=ைறய மேனாநிைல, ம��� கட�த கால�தி+ நக�+ ஏ�ப�ட மத 

அ�"பைடயிலான பிள? ஆகியைவ #றி�த தீ	�கமான க'���களி= 

அ�"பைடயி+ நட�தியாக ேவ���. 

 

இ�த அ�"பைடயி+ விவாத�ைத நா� ெதாட,#�ேபா� ேம�Uறிய 
தி�ட,களைன��� ஒ' ெப�ய வைலயி= #றி"பி�ட சில க�ணிகளாக 

(ஒ=ேறா� ஒ=� உற? ெகா���ளைவயாக ஆனா+ தம�கான தனி�த=ைமC� 

ெப�றி'�#� க�ணிகளாக) இ'"பைத" ���� ெகா�கிேறா�. உதாரண�தி�#, 

நக�+ ெகா9�க� வள	வைத ெப�தளவி+ ஒழி"பத�# அறிவிய+ ஆ>?களி= 
அ�"பைடயி+ மைழ நீ	 வ�கா+ தி�ட�ைத� தனி"ப�ட 2ைறயி+ நா� 

2=ைவ�க ேவ��� எ=றாG� Uட, இ�த� தி�ட�தி= ெவ�றி #"ைபக� நக�+ 

எ_வா� அக�ற"பட"ேபாகி=றன (திட�கழி? ேமலா�ைம) எ=பைத சா	�ேத 

இ'�கிற� எ=பைத ந�மா+ ����ெகா�ள 2�கிற�. அதாவ�, அறிவிய+ 

அ�"பைடயி+ தனி"ப�ட 2ைறயி+ வ�வைம�க"ப�ட எ�த ஒ' தி�ட�தி= 
ெவ�றிC� நக�= ம�ற� தி�ட,க� எ_வா� ைகயாள"பட" ேபாகி=றன 
எ=பைத� சா	�ேத இ'�கிற� எ=ற அ�"பைட� க'�ைத நா� அறி�� 

ெகா�கிேறா�. 

 

இ'"பிZ�, இ�த வைல" பி=னலி+ உ�ள 2த=ைம� க�ணி எ� எ=பைத 

"எ,கி'�� ெதாட,#வ�" எ=பைத" ���� ெகா�வத�காக, நா� அறிய 

ேவ��C�ள�. அதாவ�, எ�த ஒ' பிர�சிைனைய நா� தீ	�தா+ ம�றைன��" 

பிர�சிைனகைளC� எளிதி+ தீ	��விட 2�C� எ=ப� #றி�� நா� 2தலி+ 

ஆ>? ெச>ய ேவ��யி'�கிற�. 

 

இ�த 2த=ைம� க�ணியாக ந� மனதி+ ப�வ� திட�கழி? ேமலா�ைம� 
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தி�டேம. ஏெனனி+, நக�= #"ைபகைள நா� சீ�ய 2ைறயி+ அக�றாவி�டா+ 

நம� மைழநீ	 வ�கா+களாG�, பாதாள சா�கைடகளாG� ெச_வேன ெசயலா�றிட 

2�யா�. அ_வா� அைவ ெசய+பட� தவ��ேபா� ந�மிைடேய ெகா�ைள� 

ெதா��ேநா>க� பர?வத�கான வா>"� U�வி�கிற�. 

 

நக�= #"ைபகைள ெவ�றிகரமாக "ம�#கி=ற #"ைப-ம�காத #"ைப" எ=� தர� 

பி�"ப�, பி=ன	 ம�காத #"ைபையC� "ம�9ழ�சி�# சா�திய2�ள-சா�தியம�ற 

#"ைப" எ=� அ�ேபாலேவ ெவ�றிகரமாக� தர� பி�"ப� - தி�ட�தி= 

2த+க�ட�. இ_வா� தர� பி��க"ப�ட #"ைபகளி+ இ'�� உர�ைதC�, 

ம�9ழ�சி" ெபா'�கைளC� உ'வா�கி மீத2�ளவ�ைற ெப'� "#"ைப" 

ப�ள,களி+" (landfill) நிர"�வைத ெவ�றிகரமாக� ெச>வ� இர�டா� க�ட�. 

உர�ைதC�, ம�9ழ�சி" ெபா'�கைளC� வி�பைன ெச>வ� O=றா� க�ட�. 

 

இ�த O=� க�ட,களி+ கைடசி இர�� க�ட,கF� எளிதி+ ைகெகா�ள"பட� 

U�யைவ எ=பைத நா� அறிேவா�. ஏெனனி+ இைவயிர��� சில 

ெதாழி+S�ப,கைளC�, Oலதன�ைதC� ம��ேம சா	�தைவ. ஆனா+ 

2த+க�டமான "#"ைபகைள� தர� பி��#� க�ட�" நகர ம�களி= மேனாபாவ� 

சா	�த பிர�சிைனயா#�. வ	�தக, ெதாழி+ ம��� ேசைவ நி�வன,களிலி'�� 

ெவளிேய�� #"ைபகைள "தர� பி��க"ப�ட" #"ைபகளாகேவ ெகா��கேவ��� 

எ=பைத "ச�ட�, க�காணி"� ம��� அபராத�" ேபா=ற உ�திக� Oல� ஓரள? 

ெவ�றிCட= நைட2ைற"ப��திவிட 2�C� எ=றாG�Uட, ெப'�பா=ைம 

ம�களி= இ+ல,களி+ இ'�� ெவளிேய�� #"ைபகைள "தர� பி��க"ப�ட 

#"ைபகளாக" அளி�தாக ேவ��� எ=பைத உ�தி"ப��த ேம�Uறிய 

"ச�ட-க�காணி"�-அபராத" உ�திகைள� ைகெகா�வ� "நைட2ைற 

சா�தியம�ற�" எ=ப� ெவளி"பைட. இ+ல,களி+ இ'�� ெவளிேய�� தர� 

பி��க"படாத #"ைபகைள ஒ' ைமய இட�தி+ ேசக��� பணியாள	கைள� 
ெகா�� தர� பி��#� உ�திைய ம�திய கிழ�# நா�க� சில ைகெகா�கி=றன 
எ=றாG� Uட அவ�றி�# ஆக"ேபா#� ெசல? #றி�� நா� ேயாசி�#� ேபா� 

இ�த உ�திைய நா� ைகெகா�ள 2�யா� எ=ப�?� ெவளி"பைட. 

 

ப�ளி�#ழ�ைதகைள ைவ�� நட�த"ப�� பிர�சார ஊ	வல,க�, த=னா	வ 

அைம"�களா+ நட�த"ப�� ெத'2ைன பிரச,க,க�, O=� ச�கர 
வாகன,களி+ ஒலிெப'�கிகைள� க�� ஏேதா ஒ' நாளி+ வா	� ப#திகளி+ 
#"ைப ெகா��த+ #றி�� விட"ப�� மாநகரா�சியி= திh	 எ�ச��ைகக� ஆகிய 
எ�தெவா' உ�திC� இ=�வைர #"ைபக� #றி�� ம�க� ெகா��'�#� 

மேனாநிைலையC�, ெசய+பா�ைடC� மா�றியி'"பதாக� ெத�யவி+ைல. 

அவ	கள� மன� மா�ற"படாத வைரயி+ 9காதார� ெதாட	�ைடய நக�= எ�த ஒ' 
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தி�ட2�, அத�காக எ_வள? பண� ெசலவிட"ப�டாG� ெவ�றியைடயா� 

எ=ப� உ�தி. 

 

எனேவதா= #"ைப ெகா��த+ #றி�த ம�களி= இ=ைறய மேனாநிைலைய 
மா��வ� எ=ப� நகர 9காதார� ெதாட	பான அைன��� தி�ட,களி= 

ெவ�றிைய� தீ	மானி�#� க�ணிகளி+ 2�கிய� க�ணியாக இ'�கிற�. 

 

ம�கைள" ெபா'�தவைர அவ	களி= "நா=, நம�" எ=ற அைடயாள� அவ	களி= 

"ெத'-வா	�-ம�டல�-மாநகர�" சா	�த ஒ=றாக இ+ைல. இ�த ெவளி (space) 

எ=ப� அவ	கைள" ெபா'�தவைர (மாநகரா�சி ேபா=ற) ம�றவ	களா+ 

கவனி�க"பட ேவ��ய�. அவ	களி= த=2ைன"� ெசய+கF�# அ"பா�ப�ட�. 

ேதைவயி+லாத�. ெத' எ=ப� அவ	கைள" ெபா'�தவைர "ெவளிேய" உ�ள�. 

எனேவதா= #"ைபகைள" பாலி�தீ= ைபகளி+ ெமா�தமாக� க�� வ�ீ��# 2= 
சாைலகளி+ உ�ள இ��#" ப#திகளி+ ெகா�� வி�டா+ அவ	களி= மன� 

வ�ீகளி= #"ைபகைள ெச_வேன ெவளிேய�றிவி�டதாக ந��கிற�. 

 

இ�த மேனாநிைல மாற ேவ��ெம=றா+ அவ	க� தா,க� வசி�#� ெத'ைவC�, 

வா	ைடC�, ம�டல�ைதC�, மாநகைரC� த,களி= "நா=-நம�" 

அைடயாள�தி= ஒ' 2�கிய" ப#தியாக� ெகா�ள ேவ���. அ� சா�தியமா? 

 

சா�திய�தா=. அ"ப�"ப�ட அைடயாள�ைத நி�சயம�ற தினச� வா6ைவ� 

ெகா�ட நக�= ெப'�பா=ைம ம�கைள� ைகெகா�ள ைவ"ப� சா�தியேம. 

அதைன சா�திய"ப���� தி�ட,கைள ஜவக	 நகரேம�பா�� நிதிைய� ெகா���, 

மாநகரா�சியி= உப� நிதிைய� ெகா��� தீ��, ெசய+ப��திட 2�C�. 

 

1) ஒ_ெவா' வா	�G� வா	ைட� சா	�த ம�களி= சில இ=றியைமயா� 

ேதைவகைள" நிைற? ெச>வத�# உதவி�� ெபா��ெசா���கைளC�, ேசைவ 

ைமய,க� சிலவ�ைறC� நி�?த+. 2) இ�ேபா=ற ெபா� ெசா���கைள ம�டல 

ம��� நகரஅளவிG� நி�வி� ெகா�த+. 3) இ"ெபா�� ெசா��கைளC�, ேசைவ 

ைமய,கைளC� உபேயாகி�#� ம�களிைடேய ெதாட	 ப�மா�ற� ஏ�ப�வைத 
சா�திய"ப���� ேபா��கைள வ'ட�தி= சில #றி"பி�ட� கால�க�ட,களி+ 

நட��த+. 4) ேபா��களி+ ப,ெக��ேதா'�#�, ெவ=ேறா'�#� கணிசமான 

ப�9கைள அளி�த+. 5) இ�#$�களி+ இ'�� நகர�தி�கான #$ ஒ=ைற� 

ேத	�ெத��� அ�த� #$ைவ மாநில�தி= பிற #$�கைள அைழ�� நட�தி�� 

ேபா��களி+ ப,ேக�க� ெச>த+", எ=ப� ேபா=ற நைட2ைற� தி�ட,களி= 

Oல� தனி�தனிேய பி��� நி�#� ேகாைவ நகரவாசிகைள 2தலி+ 

வா	��காரராக?�, பி=ன	 ம�டல�காரராக?�, அத= பிற# நகைர� 
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ேச	�தவராக?� அைடயாள" ப���� ெசய+பா�களி+ ஈ�ப��தி, 

அ_வைடயாள,களி= அ�"பைடயி+ திர�ட?� 2�C�. ம�க� இ_வா� 

திர�ட" ப�� M6நிைல உ'வா#�ேபா�, திட�கழிைவ� தர�வா�யாக ம�கேள 

பி��#� ெசயG�, ெகா�ைள ேநா>க� ஏ�ப�� த'வாயி+ ஒ��ெமா�த� 

சOக���#� ேதைவ"ப�� ம�களி= ெபா�நல ேசைவC�, /க�ப� ேபா=ற 

ேப�ட	 கால,களி+ மிக?� ேதைவ"ப�� ம�களி= அைன��வைக உதவிC� 

சா�தியமா#�. 

 

உதாரண�தி�#, பி=வ'� தி�ட�ைத" பா	"ேபா�:    

    

வா	�வா	�வா	�வா	�    அளவி+அளவி+அளவி+அளவி+::::    

 

1. ெதாழி+S�ப ேமைத ஜி.�.நாC� ேதா=றிய இ�த� ேகாைவயி+, இ�தியாவி= 

2த+ பாலிெட�னி� ெதாழி�Uட� ேதா=றிய இ�த அ��த நக�+ 

அைனவ'�#� ஏ= "நைட2ைற� ெதாழி+S�ப� க+வி" வழ,க� Uடா�? 

இத= அ�"பைடயி+ பி= வ'� தி�ட�ைத 2=ைவ"ேபா�:  

2. ஒ_ெவா' வா	�G� உ�ள ப�ளிகளிG�, க+E�களிG� மாைலேநர 

ெதாழி�க+வி நிைலய,கைள நி�?வ�. இ�த� ெதாழி�க+வி நிைலய,களி+ 

ேச	வத�#�, ப�"பத�#� பண� க�ட� ேதைவயி+ைல. அ�த�த வா	�+ 

#�யி'"பவராக அவ	 இ'�தாேல ேபா��. இ�த" ப�"பி+ ேச'வத�# க+வி� 

த#திேயா, வய� வர�ேபா இ+ைல. ஆ� ெப� இ'பால'� இதி+ ேச	�� 

க+வி பயிலலா�. க+வியி= கால� பயி+ேவா�= க�ற+ திற= அ�"பைடயி+ 

ஆ� மாத,களி+ இ'�� ஒ'வ'ட� வைர நீள� U��.  

3. ேம�Uறிய ெதாழி�க+வி நிைலய,களி+ எ=ென=ன ேபாதி�கலா�? 

"ெட>ல�,, பிள�பி,, எல��[ஷிய=-பி�ட	 பயி�சி, 

�.வி.-க�"^�ட	-ெச+◌ஃேபா= ெம�கானி� பயி�சி, 

ைச�கி�-ேமா�டா	ைச�கி� ெம�கானி� பயி�சி, கா	"ெப��ட	 பயி�சி, 

சைமய+, அழ#�கைல, 2� தி'��த+, ◌ஃேபா�ேடா-வ�ீேயாகிராபி, 

கா	-ப:-லா� ஓ��த+ பயி�சி, க�"^�ட	 க+வி, ெசவிலிய	 பயி�சி, 

ேஹாமிேயாபதி ம'��வ" பயி�சி, ேதா�ட�கைல, ப�த+ அைம�த+, 

ம�க�-ெதாட	� சாதன" பயி�சி" ேபா=ற �ைறகளி+ அவ	கF�# தின2� 

மாைல ேநர,களி+ பயி�சியளி�கலா�. 

4. இ�த" பயி�சிகF�#� ேதைவயான உபகரண,கைள ஒ_ெவா' வா	��காக 

வா,#வ��, அத�கான பயி�சி� Uட,கைள� க���ெகா��தG� 2�கிய�. 

வா	��# ெசா�தமான இ�த உபகரண,கைளC�, பயி�சி� Uட,கைளC� 

காைல ேநர�தி+ அ�த�த ப�ளிC� க+E�C� உபேயாகி��� ெகா�ளலா�.  

5. அ�ேபாலேவ ஒ_ெவா' வா	�களிG� உ�ள இைளஞ	கF�# வார� 
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ஒ'2ைற அ+ல� இ'2ைற அவரவ	 பி�மான���# ஏ�ப உ�ள 

விைளயா��களி+ பயி�சி அளி�கலா�. இத�காக, அவ	க� 

விைளயா�வத�கான விைளயா��� திட+கைள அைம��� ெகா��த+ மிக 

2�கிய�. 

6. ஒ_ெவா' வா	�G� "இ=ேடா	" விைளயா��கF�கான க��ட,கைள� 

க��த+. அவ�றி+ ேடபி� ெட=னி:, ேகர�ேபா	�, ெச: ேபா=ற 

விைளயா��கைள விைளயா�வத�கான வசதிகைள� ெச>த+.  

7. ஒ_ெவா' வா	�G� இல�கிய� ம��� நைட2ைற� ெதாழி+S�ப� சா	�த 

��தக,க�, மாத-வார இத6க� நிைற�த Dலக�ைத அைம�த+. Dலக�தி+ 

வார���# ஒ'2ைற வாசக	 U�ட,கைள� U��த+. 

8. ஒ_ெவா' வா	�G� அ�த�த வா	� ம�களி= உபேயாக�தி�காக அைன�� 
வசதிகைளC� ெகா�ட மலி?� க�டண�தி+ இய,கி�� ச2தாய� Uட� 

ஒ=ைற அைம�த+. 

9. ஒ_ெவா' வா	�G� ம�க� உலவிட அழகான /,கா�கைள அைம"ப�. 

10. ஒ_ெவா' வா	�G� நியாய விைல� U��ற? அ,கா�கைள (மாநில அரசி= 

சி�தாமணி ேபா=�) நி�?வ�. இ�த� U��ற? அ,கா�களி+ மலி? 

விைலயி+ ம'��கF� வி�க"பட ேவ���. 

11. ஒ_ெவா' வா	�G� ஒ' ம'��வ	 தைலைமயி+ இய,கி�� மலி?� 
க�டண�தி+ பக+ ேநர ெவளிேநாயாளிக� பய=ெப�� வைகயி+ ம'�தக,க� 

நட��வ�. 

12. நியாய விைலயி+ ெபா'�கைள வி�றி�� (பார�ப�ய ேகாைவ வா6 

ைகவிைனஞ	கF�கான - உதாரண�: ெபா�ெகா+ல	) ைகவிைனஞ	கF�கான 

வணிகவளாக�ைத ஒ_ெவா' வா	�G� அைம"ப�. 

 

ம�டலம�டலம�டலம�டல    அளவி+அளவி+அளவி+அளவி+::::    

 

13. ம�டல�ைத சா	�த ம�களி= ேநா>" பிணிகைள� தீ	�க உய	 ெதாழி+ S�ப� 

க'விகைளC�, ப�ேசாதைன� Uட�ைதC�, அ�ைவ சிகி�ைச� Uட�ைதC�, 

பிரசவ� Uட�ைதC�, அவசர ேநாயாளிக� பி�ைவC� உ�ளட�கிய ப��ைக 

வசதி ெகா�ட, மலி?� க�டண�தி+ 24 மணிேநர2� இய,#� உய	தர 

ம'��வமைன ஒ=ைற ஒ_ெவா' ம�டல�திG� அைம"ப�. 

14. ஒ_ெவா' ம�டல�திG� மி= மயான� ஒ=ைற அைம"ப�. 

 

நகரநகரநகரநகர    அளவி+அளவி+அளவி+அளவி+::::    

 

15. நக�= ம�தியி+ 9மா	 160 ஏ�க	 பர"பளவி+ அைம���ள சிைற�சாைல 

வளாக�ைத "உடன�யாக" மாநகரா�சியி= கீ6 எ��த+. சிைற�சாைலைய 
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நக'�# ெவளிேய க��வத�# மாநில அரசிட� "உடன��" ேகா��ைக ைவ�த+. 

16. மாநகரா�சியி= கீ6 ெகா��வர"ப�ட சிைற�சாைல வளாக�ைத "ேகாைவ 

ம�க� /,கா" எ=ற ெபய�+ ஊ�� "ெபா�டானி�க+ கா	டZ�#" இைணயாக 

உ'வா�#த+.  

17. ேந' விைளயா�டர,க�தி+ உ�ள வணிக� கைடகைள� காலி ெச>�வி��, 

அ�த� கைடக� இ'�#மிட�தி+ ேகாைவ நக�= எ�திர� ெதாழி+S�ப" 

பார�ப�ய�ைதC�, ெதாழி+ நி�வன,களி= இ=ைறய திறைனC� பைற 

சா��� நிர�தர� க�கா�சிைய� ெதாழி+ �ைறயின�= உதவிேயா� 

நி�?த+. 

18. �திதாக உ'வா�க"ப�ட "ேகாைவ ம�க� /,கா"-வி= ம�தியி+ மிக"ெப�ய, 

அதி நவனீ சOக� Uட�ைத நி�?வ�. ஒேர ேநர�தி+ பல U�ட,க� 

நட�த"பட�U�ய வசதிைய இ�த� Uட� ெப�றி'�க வ�வைம"ப�.  

19. பிரமா�டமான இ�த� Uட�தி= ம�தியி+ "ேகாைவ நகர� பிரப\ச அளவி+ 

பிரசி�தி ெபற 2ய�சி�#� ஒ' நகர�" எ=பைத� க��ய� U�� சி=னமாக 

ஒ' அதி நவனீ "ேகாளர,க�ைத" (planetorium) நி�?த+. இேதா� Uடேவ, 

ேகாைவ நகர� #றி�த அைன��� தகவைலC� ஒேர இட�தி+ ைவ���ள ஒ' 

அதி நவனீ ஆவண�கா"பக-Dலக�ைத நி�?வ�. 

20. "ேகாைவ ம�க� /,காவி=" ெத=ேம�# Oைலயி+, (அதாவ� தா> நகர�ைத" 

பா	�த திைசயி+) ேகாைவ நகர�தி= "நவனீ U��ற?" வளாக�திைன� 

க��வ�. 

  

வா	�வா	�வா	�வா	�    ----    ம�டலம�டலம�டலம�டல    ----    நகரநகரநகரநகர    ைமய,கF�#ைமய,கF�#ைமய,கF�#ைமய,கF�#    இைடயி+இைடயி+இைடயி+இைடயி+    ேம�ெகா�ளேம�ெகா�ளேம�ெகா�ளேம�ெகா�ள    ேவ��யேவ��யேவ��யேவ��ய    

உற?உற?உற?உற?:::: 
21. அைன�� வா	�களிF� உ�ள "நைட2ைற� ெதாழி+S�ப� Uட,களி+" 

பயிG� மாணவ	கF�# இைடயி+ அவ	கள� ஒ_ெவா' �ைறயிG� ஆ� 

மாத,கF�# ஒ' 2ைற "ேகாைவ ம�க� /,காவி= அதி நவனீ ச2தாய� 

Uட�தி+" ேபா��கைள நட�தி ெவ�றி ெப�� மாணவ	கF�#�, அவ	களி= 

ஆசி�ய" ெப'�தைககF�#� கணிசமான ெதாைகைய" நா��= 2�கிய 

வி\ஞானிகைள� ெகா�� ப�சளி�தG�, பாரா�� விழா நட��தG�. "நம� 

நக'� நா2�" எ=ற தைல"பி+ இ�த" ேபா��க� இ'�க ேவ��� எ=ப� 

அ�"பைட விதியாக இ'�த+ நல�.  

22. நக�= "நைட2ைற� ெதாழி+S�ப� Uட,களி=" மாணவ	கF� நகர�தி+ 

உ�ள ப+ேவ� ெதாழி+ S�ப� க+E�களி= மாணவ	கF� கல��ெகா�F� 

"நம� நக'� நா2�" தைல"பி+ ெதாழி+S�ப விவாத ெபா� நிக6�சிகைள 

நட��வ�. கல��ெகா�F� அைனவைரC� பாரா�� ப�சளி"ப�. 

23. இ_விழா�கைள ெவ�� ெதாழி+S�ப விழா�களாக ம��� இ+லாம+, கைல 



 64 

விழா�களாக?� நட��வ�. வா	�கF�# இைடயிG�, நகர 

இைளஞ	கF�#� - நக�+ உ�ள க+E� இைளஞ	கF�#� இைடயிG� 

நட�#� ேபா��கைள நட��வ�. வா	�கF�# இைடயி+ நட�#� 

ேபா��களி+ ெவ+பவ	கF�#�, நகர இைளஞ	கF�#� - நகர க+E� 

இைளஞ	கF�#� இைடயி+ நட�#� கைல" ேபா��களி+ கல�� ெகா�F� 

அைனவ'�#� ப�சளி�த+.   

24. ேந' விைளயா�டர,கி+ வ'ட���# இர��2ைற வா	�கF�# இைடயி+ 
அைன�� விைளயா��களிG� ேபா��க� நட�தி ெவ�றி ெப�பவ	கF�# 

நா��= 2�கிய விைளயா�� வரீ	கைள� ெகா�� ப�சளி"ப�. ஒ_ெவா' 

விைளயா��G� வா	� அளவி+ பிரகாசி�#� விைளயா�� வரீ	கைள� 
ெகா�� நகரவிைளயா��� #$�கைள அைம�� அவ	கF�# நக�= 
ெசலவிேலேய அZபவ� மி�க பயி�றாள	கைள� ெகா�� ேமG� 

பயி��வி�த+. ஆ���# ஒ' 2ைற மாநில�தி= பல ப#திகளி+ இ'�#� 

விைளயா���#$�கைள அைழ�� ேந' விைளயா�டர,கி+ விைளயா��" 

ேபா��கைள நட��வ�. இதி+ கல��ெகா�வத�# நகர விைளயா��� 

#$�கைள ஆ�� 2$வ�� தயா	 ெச>வ�. 

25. நி	வாக�, 9��"�ற பராம�"�, க+வி�கான உ�ேவக� எ=ற தைல"�களி+ 

9ழ� ேகடய,கைளC�, கணிசமான ப�9� ெதாைகையC� உ'வா�கி அவ�ைற 

ஆ��ேதா�� நகர�தி= சிற�த 2த+ O=� வா	�கF�# அளி�த+.  

26. இைவ அைன�ைதC� நகர�தி= தி'விழா�களாக அறிவி��, நக�= க+வி� 

Uட,கF�# அ�த� தி'நாள=� வி�2ைற அளி"ப�. 

 

இ�த� தி�ட� (அ+ல� இ�ேபா=ற ஒ' தி�ட�) நைட2ைற"ப��த"ப��ேபா� 

இ=ைறய ேததியி+ நகர�தி= அைடயாள�ைத� ெகா��'�காத நகரவாசிக� 

அைனவ'� நகர�தி= அைடயாள�ைத� ெகா�வதி+ ெப' மகி6�சி ெகா�வ	. 

அ_வா� அவ	க� ெகா�F� மகி6�சி மனநிைல, திட�கழி?கைள தர�பி��� 

ஒ"பைட�த+ ேபா=ற தி�ட,கைள அவ	க� ஏ���ெகா�F� த=னா	வ�ைத 

ஏ�ப����. 

  

திட�கழி?கைள� தர�பி��க 2�யாம+ ேபாவதாG�, மைழநீ	 வ�கா+களி+ 

அவ�ைற எறிவதாG� உ�டா#� ெதா��ேநா>களா+ உ�டா#� 

இ=ன+கைள� தீ	�க நா� ெசலவி�� ெதாைகையC�, இ� ெதா��கF�# 

ஆ��தா�� நா� அளி��வ'� மனித உயி	"பலிகைளC� ேம�Uறிய 

தி�ட�தி�# ஆக"ேபா#� ெசல?கைளC� ஒ"பி�� ேநா�கினா+, இ�த� 

தி�ட�தி�# ஆ#� ெசல? ேகா�யி+ ஒ=றாகேவ இ'�#� எ=ப� ெதளி?. 

 

    



 65 

ேமG�ேமG�ேமG�ேமG�    இ�த�இ�த�இ�த�இ�த�    தி�ட�தி�#தி�ட�தி�#தி�ட�தி�#தி�ட�தி�#    அ"ப�அ"ப�அ"ப�அ"ப�    எ=னஎ=னஎ=னஎ=ன    ெசலவாக"ேபாகிற�ெசலவாக"ேபாகிற�ெசலவாக"ேபாகிற�ெசலவாக"ேபாகிற�????    
    

/,கா�கைளC�, சOக� Uட,கைளC� க��ட ஜவக	 நகர 

ேம�பா���தி�ட�தி+ எ_வள? பண� ேவ��மானாG� ேக�கலா�. அ�ேபால, 

நகர�தி= ம�தியி+ அைம���ள வியாபார�Uட,களா+ ஏ�ப�� ெந�சைல� 
தவி	"பத�காக நக�= பிற ப#திகளி+ வணிக வளாக� அைம"பத�#� ஜவக	 

தி�ட� எ_வள? பண�ைத ேவ��மானாG� ெகா��க� தயாராக இ'�கிற�. 

(இத�# ஆக"ேபா#� ெசல?களி+ 70%ஐ ம�திய-மாநில அர9க� மானியமாக 

வழ,கிவி��. மீத2�ள 30% ெதாைகையேய மாநகரா�சி அளி�க ேவ���.)  

ஆனா+ ம'��வமைன�ேகா, க+வி� Uட,கF�ேகா ஜவக	 தி�ட�திலி'�� 

நா� நிதிைய" ெபற 2�யா�. ஆனா+, ம'��வமைன ப�றி எ=ன கவைல? 

ஏ�கனேவ பல இட,களி+ மாநகரா�சி ம'��வமைனக� உ�ளன. எனேவ 

இட�ைத வா,க ேவ��ய� ேதைவயி+ைல. ம'��வமைனகF�#� 

ேதைவயான அதிநவனீ உபகரன,கைள வா,#வத�#� ேதைவயான பண�தி�# 

எ,ேக ேபாவ�? இ�த ம'��வமைனகளி+ பணி��ய"ேபா#� ம'��வ	க� 

ம��� ெதாழிலாள	கF�# எ,கி'�� ச�பள� ெகா�"ப�?  

 

உ�ைமயி+ இ� பிர�சிைனேய இ+ைல. நகர�தி+ உ�ள ெப�ய தனியா	 

ம'��வமைனக� நா��= பிற ஊ	களி+ இ'���, அய+நா�களி+ இ'��� 

வ'கி=ற ேநாயாளிகைள� கவனி�� ேசைவ ெச>� வ'கி=றன. இ�த ேசைவயி= 

நிமி�த� ெப'� க�டண�ைதC� அைவ ெப�கி=றன. இ"ப�"ப�ட ெப�ய 

ம'��வமைனகF�# நம� நகர� மி=சார�ைதC�, த�ணைீரC�, 

சாைலகைளC�, 9காதாரமான M6நிைலையC� ெகா��கிற�. அேத ேநர�தி+, 

அ�த ம'��வமைனகளி+ இ'�� ெவளிேய�� அைன��� கழி?கைளC� 

"த=Zைடய" 9��"�ற�தி�#�ேளேய ஏ��� ெகா�ள?� ெச>கிற�. 

இ"ப�"ப�ட ஒ' "உதவி� ெசயG�கான" பிரதிபலனாக இ�ம'��வமைனகளி+ 

உ�ள க��+களி= எ�ணி�ைக அ�"பைடயி+ ஒ' கணிசமான ெதாைகைய 

ேசைவ வ�யாக மாநகரா�சி விதி�திட 2�C�. இ�த� ேசைவ வ�யா+ 

ெகா�ட"ேபா#� பண�ைத� ெகா�� நா� Uறியி'"பைத" ேபா=ற தி�ட,கைள 

நம� நகர�ைத 9�றிC�ள �ற நக	"ப#திகF�#� Uட வி�? ப��திட 2�C�. 

அதி+ அ_வள? பண� இ'�கிற�!! 

 

இ�ேபா=ற ேசைவ வ�ைய க+வி நி�வன,கF�#� விதி�கலா�. அதி+ இ'�� 

கிைட�#� பண�ைத� ெகா�� "ந� நைட2ைற� ெதாழி�Uட,கைள�" ெதாட,கி 

அதி அ��தமாக நட�த 2�C�. 

 

"ேகாைவ ம�க� /,கா" நா��= மிக" பிரசி�தி ெப�ற /,கா�களி+ ஒ=றாக 
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இ'�#� எ=பதி+ ச�ேதக� ஏ�� இ'�க 2�யா�. இ�த" /,காவி= ம�தியி+ 

நா� அைம�க"ேபா#� மிக"பிரமா�டமான அதி நவனீ சOக அர,#க� 

வ'ட�தி+ ெவ# சில நா�கF�#�தா= நகரம�கF�#� ேதைவயாயி'�#�. 

ம�ற நா�களி+ அவ�ைற ெதாழி+ நி�வன,கF�#�, இ=ன பிற 

கா�ய,கF�#� வாடைக�# விட 2�C�. இதி+ இ'�� வர"ேபா#� கணிசமான 

ெதாைகைய� ெகா�� நகரம�களி= மனதி+ சேகாதர��வ�ைத 

விைத�க"ேபா#� ெப'விழா�கைள நா� எ��க" ேபாகிேறா�.  

 

எனேவ நா� 2=ைவ���ள தி�ட�ைத நிதி அ�"பைடயிG� �ற�த�ளிவிட 

2�யா�. 

    

    

3.3.5. 3.3.5. 3.3.5. 3.3.5. அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+அறிவிய+    /	வமான/	வமான/	வமான/	வமான    நகரேம�பா��நகரேம�பா��நகரேம�பா��நகரேம�பா��    மா��மா��மா��மா������    தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    

அ��த�அ��த�அ��த�அ��த�    க�ட,க�க�ட,க�க�ட,க�க�ட,க�::::    
 

ேம�Uறிய தி�ட�ைத ைகெகா�F�ேபா� நகர ம�க� சேகாதர��வ� த���� 

ஒ' சOகமாக இ'"ப	 எ=ப� உ�தி. ஆனா+ அ"ப�"ப�ட சேகாதர��வ 

சி�தைனயா+ "ம��ேம" நகர� ேம�ப�� விடா�. நகர�ைத எதி	ேநா�கிC�ள ம�ற 

பிர�சிைனகைள எ_வா� தீ	�க"ேபாகிேறா�? அத�கான தி�ட,க�தா= எ=ன? 

 

பிள?�ட நகைர இைண�#� தி�ட�தி�#" பிற# நகர�தி= மீ� நகரம�கF�# 
ஏ�பட"ேபா#� மீழா� காத+ அவ	கைள த�த� இ+ல,களி+ இ'�� ெவளிேய�� 

திட�கழி?கைள� தர� பி��� அளி"பதி+ பி�ய� ெகா�ள� ெச>C�. அேத ேநர� 

அவ	க� த� 9��"�ற�தி�#� கழி?கைள எறிய நிைன�#�ேபா� மனதி+ ெவ�க 

உண	ைவ� ����. 

 

எனேவ #"ைபகளி+லா மைழநீ	 வ�கா+கைள இ�த "மாநகர� காத+" உ�தி 

ெச>C�. ஆனா+, அைடபடாத வ�கா+க� இ'"பதாேலேய நக�= மைழநீ	 
வ�கா+ அைம"�க� சீராக ெசய+ப��விட 2�C� எ=� Uறிவிட 2�Cமா 

எ=ன? 

    

3.3.5.1 3.3.5.1 3.3.5.1 3.3.5.1 மைழநீ	மைழநீ	மைழநீ	மைழநீ	    வ�கா+வ�கா+வ�கா+வ�கா+    பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�    தீ	?�தீ	?�தீ	?�தீ	?�::::    
 

நகர மைழநீ	 வ�காGட= இர�� பிர�சிைனக� ெதாட	� ெகா��'�கி=றன. 

ஒ=� �வியிய+-ெபாறியிய+-சOகவரலா� �ைறகைள� சா	�த�. ம�ற�, நகர 

ந=ைம�கான தா	மீக ெபா�"� ம��� ச�ட� சா	�த�. 
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U�தலான மைழ"ெபாழி? உ�ள அ�ேடாப	-நவ�ப	 ேபா=ற மாத,களி+தா= 

நகர�தி= மைழநீ	 வ�கா+ அைம"பி+ உ�ள பிர�சிைனக� ெவளி�ச�தி�# 

வ'கி=றன. கட�த வ'ட� நவ�ப	 மாத ம�தியி+ ெப>த ேப>மைழயான� 

நகர�தி= இ=ைறய மைழநீ	 வ�கா+ அைம"பி+ உ�ள பிர�சிைனகைள 

ெவளி�ெகாண	�த�. 

 

ேம�Uறிய ேப>மைழயி=ேபா� O=� 2�கிய நிக6?கைள நகர� ச�தி�த�. 1) 

நகர�தி+ உ�ள சில #றி"பி�ட சாைல"ப#திகளி+ ம��� மைழநீ	 கட+ேபா+ 

ேத,கி நி=ற�. 2) வாலா,#ள�தி= நீ	பி�" ப#தியா+ நக�+ ெப>த 

அைடமைழ�#� தா�#"பி��க 2�யவி+ைல. 3) வாலா,#ள�தி+ இ'�� 

ச,கW	 ஓைடைய பல D�றா��களாக இைண�தி�ட அ�ம= கா+வாC�, 

அ�ம= #ள2� ஆ�கிரமி�க"ப��வி�ட காரண�தா+ வாலா,#ள�தி= கைர 
உைடC� அபாய� ஏ�பட அதிகா�க� ேபா	�கால நடவ��ைகயி+ இரேவா� 
இரவாக ஈ�ப�� வாலா,#ள�ைத ச,கW	 ஓைடேயா� த�காலிகமாக 

இைண�தன	. 

 

கி�கானி ப�ளி �ைகவ�� ேம�பால�, வடேகாைவ ேம�பால�, மி+ ேரா� 

ேம�பால�, ராய+ திேய�ட	 �ைகவ�� ேம�பால�, டா�டாபா� �ைகவ�� 

ேம�பால�, பா"பநாய�க=பாைளய� ல�9மி மி+ ச�தி"� ஆகிய இட,கிளிேலேய 

மைழ�கால,களி+ ெவ�ள நீ	 மிக அதிக அளவி+ ேத,கி நி�கிற�. இத�கான 

காரண� அைவ ப�ளமான இட,களி+ அைம�தி'"ப�தா=. ேத,கி நி�#� ெவ�ள 

நீ	 ெவளிேய�வைத  இ_விட,களி+ அைம�தி'�#� பால,களி= வ�வைம"� 

ெப��� த�"பதாக உ�ள�. இ� காரண�தா+தா= இ_விட,களி+ ேத,#� நீைர 
ெவ�றிகரமாக கட�தி�வத�காக இ�த" பால,களி= வ�வ�தி+ ஏேதZ� 

மா�ற,க� ெகா�� வர"பட ேவ��மா எ=ற ேக�வி எ$���ள�. இ� #றி�த 

ஆ>ைவC� விவாத�ைதC� உடன�யாக ேம�ெகா�ள ேவ���. வி+ப	 :மி� 

நகரேம�பா��� தி�ட அறி�ைகயி+ இ� #றி�� எ�?� Uற"படவி+ைல 

எ=பைத ம�ப�C� இ,# #றி"பி�டாக ேவ���. 

 

வாலா,#ள�தி= ெமா�த" பர"பள? 166 ஏ�க	 எ=� Uற"ப�கிற�. இதி+ 

#�ைசகளா+ 9மா	 27 ஏ�க	 ஆ�கிரமி�க"ப���ள�. இ_வா�கிரமி"�கைள நீ�கி 
வி�டா+ #ள�தி+ நீ	 நிர��வத�# சிரம� இ'�கா� எ=பதி+ இ' ேவ� 

க'���க� இ'�க 2�யா�. ஆயிZ� வாலா,#ள�தி= உ�ைமயான, அதாவ� 

அத= 1903 ஆ� ஆ���# 2�திய (அதாவ�, நகர� கிழ�# ேநா�கி நக	வத�# 

2= இ'�த #ள�தி= பர"பள?) பர"பளவி�# #ள�ைத வி�?ப��தினா+தா= 

நகர�தி= ேம�#" ப#தியி+ ஏ�ப�� கன�த மைழயி=ேபா� ஏ�ப�� வ�கா+ 
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பிர�சிைனைய அறேவ தீ	�க #ள�ைத ெவ�மேன 27 ஏ�க�+ ம��� 

வி�?ப��தினா+ ேபாதா�. 1903 ஆ� ஆ��+ #ள�தி= வட�# எ+ைலயாக 

தி'�சி சாைல அைம�தி'�த� எ=பைத ஆ,கில அரசி= ஆவண,கF�, 

அ�கால�தி= தனி நப	 9ய ச�ைதகF� ெத�வி�கி=றன.  அ=ைறய வாலா,#ள� 

இ=றி'�#� வாலா,#ள�ைதவிட 9மா	 இர�� மட,#�#� ெப�யதாயி'�த�. 

அ� 9மா	 350 ஏ�க'�#� U�தலான பர"பளைவ� ெகா��'�த�. நகர�தி= 

எதி	கால நலைன மனதி+ெகா�� வாலா,#ள�ைத இ�த அள? வி�வா�#� 

ேபா�தா= நகர�தி= மைழநீ	 வ�கா+ பிர�சிைன தீ'�. இ� #றி�த ஆ>ைவC�, 

விவாத�ைதC� இ=ேற ெதாட,க ேவ���. 

 

கன�த மைழயி=ேபா� ச,கW	 ஓைடயி= கைரகளிG� #ள,களி= கைரகளிG� 
உ�ள #�ைச வ�ீக� மைழ நீைர ச,கW	 ஓைடயி+ கல�க விடாம+ த��கி=றன 

எ=��, அதனா+ ேத,#� நீரா+ 9காதார� ேக�க� உ�டாகி=றன எ=�� 

வி+ப	 :மி�-தி= அறி�ைக U�கிற�. இ�த� U�றி+ ஓரள? உ�ைம 

இ'�க�தா= ெச>கிற�. இ'"பிZ� எ�ெத�த இட,களி+ உ�ள #�ைசகளா+ 

மைழ நீ	 வ�கா+ பாதி�க"ப�கிற� எ=பதைன வி+ப	 :மி�தி= அறி�ைக 

#றி"பிடவி+ைல. அ�ேபாலேவ, மைழநீ	 இ=ென=ன இட,களி+ ேத,கி 
நி=றதா+ இ=ென=ன 9காதார� ேக�க� நிக6�தன எ=ப� #றி�த சா=�கைள 

அ_வறி�ைக 2= ைவ�கவி+ைல. அ_வா� ைவ�காமேலேய, 9காதார� 

காரண,கைள 9���கா�� இ� #�ைச வ�ீக� அைன�ைதCேம அக�றிவிட 

ேவ��� எ=ற ப���ைரைய ைவ�கிற�. ேமG� மைழநீ	 வழிவைத #�ைசக� 

ம���தா= த��கி=றன எ=� எ�த ஆ>வி= அ�"பைடயி+ அ�த நி�வன� 

U�கிற�? மைழநீ	 வழிதைல த�"பதி+ #�ைசக� ம��ம+ல, பிற 

க��மான,கF�Uட ெப'� ப,கா��கி=றன எ=ப� அைனவ'� அறி�தேத. 

எனேவ, இ� #றி�� 2�வான க'��� ெத�வி"பத�# 2=� தீ	�கமான 

ஆ>விைன நட�திட ேவ���. மா	� 31 �#� 2��க ேவ��� எ=� Uறி அவசர 
கதியி+ தி�ட,கைள� தீ��வ� எதி	கால�தி+ எதி	பாராத அச�பாவித,கைள 

உ'வா�#ேம ஒழிய நகைர ேம�ப��தா� எ=ப� உ�தி. 

 

ஆனா+ இ�த� #�ைசகளி+ வசி�#� ெப'�பாலாேனா	 9மா	 80 வ'ட,கF�# 

2= ேகாைவ நக�+ #�ேயறியவ	க� எ=பைதC�, ேகாைவ நக�= வள	�சியி+ 

2�கிய" ப,கிைன இ=�� ஆ�றி�ெகா��'�கி=ற சி�வாணி அைணையC�, 

ைப�கரா தி�ட�ைதC� உ'வா�கிய உைழ"பாளிக� இவர� Oதாைதகேள 

எ=பைதC�, ஏைழகளாக?�, தா6�த"ப�டவ	களாக?� இ'�தி�ட ஒேர 
காரண�தா+ அவ	கF�# அவ	க� பல ப�தா��களாக� #�யி'��வ'� 
நில,களி+ ப�டா வழ,க"படவி+ைல எ=பைதC�  நா� மனதி+ ெகா�டா+ 
அவ	கைள ஏேதா இ�த நக�+ ேந��வ�� #�ேயறிய நாேடா�க� ேபால பாவி�#� 
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மேனாநிைலைய� ைகவி�ேவா�. 

 

#ள�தி�#� இ'�#� 1903 ஆ� ஆ���#" பி�தய ஆ�கிரமி"�கைள தய? 

தா�ச=யமி=றி உடன�யாக அக�றிட ேவ��� எ=றாG� Uட, 

#ள�கைரகளிG� நீ	வழி�தட,களி= கைரகளிG� கட�த 80 வ'ட கால,களாக 

வா6��வ'பவ	களி= வ�ீகைள வி+ப	 ஸிமி� நி�ண	க� U�வ�ேபா+ 

ெபா�தா� ெபா�வாக அக�ற� Uடா�. மாறாக, எ�ெத�த இட,களி+ உ�ள வ�ீக� 

மைழநீ	 வ�காG�#� தைடயாக இ'�கி=றன எ=பைத ஆ>?களி= Oல� 
ெத��� ெகா�� அத= பி=னேர அைனவ�ட2� விவாதி�� அறிவி�த பி=னேர 

அவ�ைற அக�றிட ேவ���.  

 

இ_வா� அக�ற"ப�கிற வ�ீகைள அ�த இட�தி= அ'கிலி'�#� காலி 
இட,களி+ அ+ல� பய=ப��த"படாமலி'�#� இட,களி+ க���ெகா��க 

ேவ���. அ_வா� ெச>தபி=Z� இட� ெகா��க 2�யாமலி'�தா+, 

அ�ம�களி= வி'"ப�ைத� ேக�டபி= இ_வா� அக�ற"ப�பவ	கF�ெக=ேற "73 

ஆ� வா	�" எ=ற �திய வா	� ஒ=ைற உ'வா�கி அ,# அவ	கF�# ந+ல 

தரமான, வசதியான வ�ீகைள� க��� ெகா��தேல நியாயமான ெசயலாக இ'�க 

2�C�. இ�த வ�ீகளி= வ�வைம"��, க��மான" பணிகF� எதி	கால�தி+ வர 

வா>"��ள /க�ப அபாய�ைத� தா,#� வ�வைம"ைப� ெகா��'�க ேவ���. 

அக�ற"படாத ம�கF�# அவரவ	 இ'�#� இட�ைத "பிற'�# வி�க2�யாதப� 

உ�ள" ப�டாவாக அளி�திட ேவ���. இ�த வா	�G� இதர வா	�களி+ 

உ'வா�க"ப�� அைன��� க��மான,கைளC� உ'வா�க ேவ���. அ�ேபால 

#ள,களி+ இ'�� அக�ற"ப�� இதர க��மான,கF�#� இ�த 73 ஆ� 

வா	�ேலா அ+ல� நக�Z� ேவ�ப#திகளிேலா மா�� இட�ைத அளி�த+ 

ேவ���. 

 

அ�ம=#ள�ைத O�வி�� அ�த இட�தி+ ஏைழம�கF�# அ��#மா� வ�ீக� 
க���ெகா�"பெத=ப� நகர மைழநீ	 வ�காலி+ அ�ம=#ள�தி= 2�கிய" 

ப,கிைன உணராத காரண�தா+ வ�த 2�ேவய=றி ேவறி+ைல. நகர மைழநீ	 

வ�காலி= மிக 2�கியமான அைம"பாக "வாலா,#ள�-அ�ம= 

கா+வா>-அ�ம=#ள�-ச,கW	 ப�ள�" ஆகியவ�ைற உ�ளட�கிய நீ	நிைல 

அைம"� இ'�கிற�. அ"ப�"ப�ட அைம"பி+ அ,க� வகி�#� ஒ' 2�கிய 

அலகிைன அைம"பி+ இ'�� ெவ�� அக��வ� எ=ப� நம� கா+களி+ ஒ=ைற 

ெவ�� அக��வத�# சமமானெதா' ெசயலா#�. அ�ம=#ள� Oட"ப�டா+, 

(ேம�#" ப#தி) நக�= மைழநீ	 வ�காG�#� தீ	ேவ இ+ைல எ=� அ���� 

Uறிவிட 2�C�.  
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அ�ேபாலேவ அ�ம= கா+வா>, நகர மைழநீ	 வ�காலி+ இ�ேவ 2த=ைமயான 

கா+வாயா#�. இ'"பிZ� இ� 2$ைமயாக� �	�� ேபாயி'�கிற�. இ� 

#றி�� வி+ப	 :மி� அறி�ைக ெமௗன� சாதி"ப� இ�த� கா+வாயி= 

2�கிய��வ� #றி�த அத= அறியாைமையேய கா��கிற�. நக�= மைழநீ	 
வ�கா+ தி�ட�ைத" �னரைம�#� ெசயலி+ அ�ம= கா+வாைய ம�பிறவி 

எ��க� ெச>தி�� தி�டேம 2த+ ெசயலாக இ'�க ேவ���. அ�ேவ நா� ந� 

நக�= ெபௗதீக இய,# 2ைறைய" ����ெகா�டத�# அைடயாளமா#�. 

 

அ�ம= கா+வா> ப#தியி+ இ'�� #�யி'"�கைளC�, இ=ன பிற 

க��மான,கைளC� அக�றிேயயாக ேவ���. அ_வா� அக�ற"ப�டவ	கF�# 

�திதாக அைம�க"ப�� 73 ஆ� வா	�+ ேமேல Uறியைத" ேபால வசதிக� ெச>� 

ெகா��க ேவ���. 

 

 

3.3.5.2. 3.3.5.2. 3.3.5.2. 3.3.5.2. வற�சிகாலவற�சிகாலவற�சிகாலவற�சிகால    நீராதார�நீராதார�நீராதார�நீராதார�    தி�ட�தி�ட�தி�ட�தி�ட�:   :   :   :       
 

ேமேல Uறிய 2.3.4.3 ஆ� ப#தியி+ உ�ள க'���கைள மீ��� ஒ'2ைற இ,# 

ெதா#��� ெகா�ேவா�: 

 

ெத=ேம�#" ப'வ மைழைய ம��ேம சி�வாணி ந�பியி'�கிற�. பி+E'�# 

வடகிழ�#" ப'வ�கா�றி=ேபா� நீ	 வர�� இ'"பிZ� அ� ெத=ேம�#" ப'வ� 

கா�ைறேய பிரதானமாக ந�பியி'�கிற�. 

 

ெத=ேம�#" ப'வ மைழ ெச"ட�ப	 மாதேம 2���ேபாகிற�. ஜூ= மாத�தி+ 

இ'�� ெச"ட�ப	 மாத� வைர சி�வாணி ம��� பி+E	 அைணகளி+ ேத�கி�� 

த�ணைீரேய ேகாைவ நகர� அ��த 8 மாத,கF�# ந�பியி'�கிற�. மைழய�ற 

ெவயி+காலமான மா	� - ேம கால�க�ட�தி= ேபா�தா= நகர�தி�# மாெப'� 

த�ண	ீ" ப�றா�#ைற ஏ�ப�கிற�. ெத=ேம�#" ப'வ மைழ ெதாட,#வதி+ 

தாமத� ஆனாேலா பிர�சிைன 2�றி" ேபாகிற�. ப'வ மைழ ெபா>��" ேபானா+ 

நகர�தி= அைன��" பணிகF� பாதி"��#�ளா#� எ=� அ���� ெசா+ல 

2�C�. இ�த கால� க�ட,களி+ மிக?� பாதி�க"ப�வ� நக�= ந��தர ம��� 

ஏைழ ம�கேள. ஏெனனி+, பண�கார	களா+ பண�தி�# வி�க"ப�� நீைர வா,கி� 

ெகா�ள 2�C�. 

 

ெநா>யைல� தைலயி+ ைவ���ெகா�� நீ'�காக நம� நகர� அைல�� 

ெகா��'"ப�தா= ேவ��ைகயிG� ேவ��ைக.  

 



 71 

சி�வாணி ம��� பி+E�= #ண,களி+ இ'�� ெநா>ய+ நதி ேவ�ப�கிற�. 

சி�வாணி ம��� பவானி நதிகைள" ேபாலேவ ெநா>யG� ெத=ேம�#" ப'வ 

மைழைய ந�பியி'�கிற�. எனிZ� அத= நீேரா�ட�தி+ ெப'� ப,ைக வட 

கிழ�#" ப'வ மைழேய அளி�கிற�. ேமG�, ச,கW	 ஓைடயி= நீேரா�ட�ைத 

வடகிழ�#" ப'வ மைழதா= 2$�மாக� தீ	மானி�கிற� எ=� ெசா=னா+ அதி+ 

தவேற�� இ'�க 2�யா�. 

 

ெநா>யலி= பிர�சிைனேய அத= ேவக�தா=. ம�ெற+லா நதிகைளC� விட 

ெநா>ய+ நதி அத= 2த+ 40 கிேலாமீ�ட	 பயண�ைத ெவ# ேவகமாக� கட�கிற�. 

9மா	 1500 மீ�ட	 உயர� ெகா�ட மைல2க�களி+ இ'�� ெநா>ய+ நதிC�, 

ச,கW	 ஓைடC� (கட+ம�ட�தி+ இ'��) 9மா	 400 மீ�ட	 உயர2�ள 

சமெவளி" பிரேதச�தி�#� அ��த 10 கிேலாமீ�ட	 �ர�தி�#�ளாகேவ தாவி" 

பா>கி=றன. ேவக� U�ய இ�த நதியி= ேவக�ைத� க��"ப��தி அத= நீைர" 

பாசன���# உபேயாக"ப���வத�ேக ேசாழ	க� நதியி= #��ேக 

சி�றைணகைளC�, இ�த அைணகளி+ இ'�� #ைற�த ேவக�தி+ பாC� நீைர 

சா�திய"ப���� கா+வா>கைளC�, அ�த� கா+வா>க� ெச=றைடC� மிக" 

ெப�ய ஏ�கைளC�, அவ���கிைடேயயான இைண"�� கா+வா>கைளC�, 

இ�தியி+ ஏ�களி= நீ	 மீ��� நதியி+ கல"பைத சா�திய"ப���� 

கா+வா>கைளC� உ'வா�கினா	க�. 

 

1930-களி+ இ'�� இ=�வைர (9மா	 1000 ஆ��கF�# 2=� ேசாழ	க� 

உண	�த�ேபா+) ெநா>ய+ நதியி= உ�ைமயான பல�ைத உணரா� நா� 

உற,கி� கிட�கிேறா�.  

 

ேசாழ	களி= ெகாைடயான இ�த நீ	 நிைலகைள இ=ைறய மாறிய M6நிைலகளி+ 

உபேயாகி�க 2�Cமா? 

 

ெநா>யலி= நீ	வர�ைத �ச�ப	 வைர எதி	பா	�கலா�. எனேவ அ�நீைர ஏ�களி+ 

நிர"பி� ெகா�டா+ அ��த ஐ��மாத� ேதைவகF�# அதைன �ைணயாக� 

ெகா�வ� சா�தியேம. ஏ�கைள� �>ைமயாக ந�மா+ ைவ���ெகா�ள 2�C� 

எ=றா+ அ_ேவ�களி= நீைர ஏ= ந� வற�சிகால #�நீ	� ேதைவகF�# 

உபேயாகி�க 2�யா�? 

 

ெதாழி�Uட,க� ம��� ஆைலகளி+ இ'�� ெவளிேய�� மா9கைளC�, 

சா�கைடையC� ஏ�களி+ கல�காம+ பா	���ெகா�வ� Oல� இ�த ஏ�கைள� 

�>ைமயான நிைல�#� ெகா��வர 2�C�. 
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ேமG� ஏ�கைள இர�� வைகயாக" பி�"ப�� இ�த� தி�ட�தி�# 

2�கியமானதா#�. அைவ: 

 

1. #� நீ	 ஏ�க� 

2. நகரமைழநீ	 வ�கா+ ஏ�க� 

 

#�நீ	 ஏ�களி+ நகரமைழ நீ	 கல"பைத� த��க ேவ���. மைழநீ	 வ�கா+ 

தட,க� அைன�ைதC� சில #றி"பி�ட ஏ� ம��� நீ	�தட,கைள ேநா�கி� 

தி'"பிவிட தி�டமிட ேவ���. 

 

ேகாைவைய" ெபா��தவைர ெப�ய #ள�ைத வற�சி கால� #�நீ	 ஏ�யாக 
அறிவி�� அைத சா�திய"ப���வத�கான தி�ட,கைள� தீ��வ� ச�யாக 

இ'�#�. மாச�ற ெப�ய #ள�� ஏ� நீைர 9�திக��� பாரதி பா	� (சி�வாணி) 

நீ	�ேத�க� ெதா��யி+ நிர"�வ� எளிதான கா�ய2� Uட. 

 

வாலா,#ள�ைதC�, அ�ம= கா+வாையC�, அ�ம= #ள�ைதC�, ச,கW	 

ஓைடையC�, பளீேம� சி,காந+E	 ஓைடையC�, சி,காந+E	 ஏ�ையC�, 

அதி+ இ'�� கிழ�ேக ஓ�� ெநா>ய+ நதிையC� நகர�தி= மைழ நீ	 வ�கா+ 

அைம"� எ=� அறிவி�க ேவ���.  

 

நகர�தி= வற�சி கால� #�நீ'�#�, மைழ நீ	 வ�காG�#� ஏ�க� 

இ=றியைமயாத� எ=பதா+ இ�த ஏ�கைள அைவ 1903 ஆ� ஆ���# 2= 

இ'�த பர"பளவி�#� ெகா��வ'வேத ச�யான ெசயலாக இ'�#�. அதாவ�, 

ேகாைவ நகர�தி+ ெகா�ைள ேநாயா+ ஏ�ப�ட 2த+ மனித" ேபரழி? உ�டான 

1903 ஆ� வ'ட�தி�# 2�திய ஏ�" பர"பளைவ மீ��� அைடவ��, அவ�றி= 

வ�கா+ அைம"�க� அ�த� கால�க�ட�தி+ எ_வா� இ'�தனேவா அ�ேபாலேவ 

இ=�� அவ�ைற வ�வைம"ப�� ேதைவயான�. 

 

இத= Oல� ஏ�களி= பர"பள? ெப'#� எ=பதா+ அவ�றா+ நகர�தி= மைழநீ	 

வ�கா+ ேதைவைய ெப��� சிரமமி=றி நிைற?ெச>�விட 2�C�. 

 

இ�த ஏ�களி= நீ	வர�ைத அதிக��க� ெச>வ� அ��த க�ட�. ஜவஹ	லா+ ேந' 

நகர" �னரைம"�� தி�டமான� #�நீ	 ம���, மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட,கF�# 

நிதி அளி�கிற�. ெவ�ளிமைலயி+ இ'�� சி,காந+E	 வைர நீF� ெநா>ய+ 

நதிையC�, நகைர� சா	�த அத= ஏ�கைளC�, அவ�றி�கான கா+வா>கைளC� 

அவ�றி= பயைன� ெகா�� ���� ெகா�டா+ அவ�ைறC� #� நீ	� #ழா>க�, 

ெதா��க� ம��� மைழநீ	 வ�கா+ #ழா>க� ேபா=ேற பா	�க ேவ��� எ=ப� 
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ெத�யவ'�. எனேவ ெநா>யைலC�, அத= கா+வா>கைளC�, ஏ�கைளC� �	 

வா'வத�#� #ள,கைள ஆழ-அகல" ப���வத�#�, அவ�றி+ SைழC� மைழ 

நீைர 9�திக�"பத�#�, #�நீ	 ஏ�யி= நீைர 9�திக�"பத�#� ேதைவயான நிதிைய 

ஜவக	லா+ தி�ட�தி=கீேழ ேக��ட 2�C�. இத�ெக=� தனியான ஒ' தி�ட� 

தீ�� அத�கான நிதிைய உலக வ,கி ேபா=ற நி�வன,களிடமி'�� ெப�வ� 

ேதைவய�ற�. 

 

ெச�ேம��# ேம�ேக உ�ள மைலயி+ உ�ள ெநா>யலி= நீ	பி�"ப#தியி+ பர�த 

அளவி+ ^கலி"ட: மர,கF�, ேத�# மர,கF� நட"ப��'�கி=றன. இ_வைக 

மர,க� நீ	வள�ைத அழி�#� மர,க� எ=பதா+ அவ�ைற ெவ�� வி�� 

இ"ப#திைய மீ��� இய�ைக வனமாக மா�றி�� தி�ட� ஒ=ைற "சி��ளி" 

ெதா�� நி�வன� 2=ைவ�கலா�. "ெநா>யG�# D�" தி�ட�தி�காக 

ம�களிட� இ'�� ெப�ற பண�ைத அ�நி�வன� இ�த� கா�ய���காக 

ெசலவி�டா+ ெநா>யலி+ ெவ�ள� வழி�ேதா��. நகர� வற�சி� கால,களி+ 

#�நீ	� #ள,களி= Oல2�, மைழ� கால,களி+ மைழநீ	 வ�கா+ #ள,களி= 

Oலமாக?� "சி��ளி"ைய� கால,காலமாக நிைனவி+ நி����. 

 

3.3.5.3. 3.3.5.3. 3.3.5.3. 3.3.5.3. நக�=நக�=நக�=நக�=    நில�த�நில�த�நில�த�நில�த�    நீ�+நீ�+நீ�+நீ�+    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    மா9பா��மா9பா��மா9பா��மா9பா��    அத�கானஅத�கானஅத�கானஅத�கான    தீ	?�தீ	?�தீ	?�தீ	?�::::    
 

"சி��ளி" ெதா�� நி�வன�தா+ #ள,க� �	 வார"ப�ட பிற# நக�= நில�த� 

நீ�= ம�ட� உய	�தி'�கிற� எ=� சில அறி�ைகக� U�கி=றன. இ'"பிZ� 

உய	�தி�ட இ�த நீ�ைன நம� எ�த ஒ' ேதைவ�#� (க��ட,கைள� 

க��வத�#� Uட) உபேயாகி�க 2�யா� என பல ஆ>?க� ெத�வி�தி'"பைத 

ேமேல க�ேடா�. இ"ப�" பா6ப��� கிட�#� நீ�ைன ந+லநீ	 ஆ�க 

2�யாவி�டாG�, அதி+ உட+ உபாைதகைள ஏ�ப��த வ+ல 

ேவதிம"ெபா'�க� கல�காமலாவ� பா	��� ெகா�ள 2�Cமா? 

 

இ�த அ�"பைடயி+ நக�= நில�த� நீ�ைன பா�கா�#� தி�டெமா=ைற நா� 

தீ�ட ேவ��ய� உடன��  ேதைவயாகிற�.  

 

வி+ப	 :மி� அறி�ைகயி+ இ� #றி�� #றி"� எ�?� இ+ைல.          

 

3.3.5.4. 3.3.5.4. 3.3.5.4. 3.3.5.4. பாதாள�பாதாள�பாதாள�பாதாள�    சா�கைட�சா�கைட�சா�கைட�சா�கைட�    தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+தி�ட�தி+    உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�    தீ	?�தீ	?�தீ	?�தீ	?�::::    
    

மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட� #றி���, திட�கழி? ேமலா�ைம தி�ட� #றி��� 

தீ	மானகரமான அறிைவ நா� ைகெகா�ளாம+ பாதாள சா�கைட� தி�ட�ைத 
2=ைவ"ப� அறிவிய+ ஆ>? 2ைறயி= அ�"பைடயி+ அைம�த ெசயலாக 
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இ'�க 2�யா�. வி+ப	 :மி�தி= நகர ேம�பா���தி�ட� இ�O=� 

தி�ட,கF�# இைடயி+ உ�ள ஒ=ேறாெடா=��ள இைய�த உறவிைன" 

பா	�க� தவறியி'�கிற�. ேமG�, பாதாள சா�கைட� தி�ட�தி= எதி	கால 

உ�தி�த=ைமைய ேக�வி�#�ளா�க"ேபாகிற ேகாைவ நக�= /க�ப 

சா�திய�Uைற அ�த நி�வன� கண�கி+ ெகா�ளவி+ைல. இத= காரணேம, 

வி+ப	 :மி� அறி�ைகைய நா� ஒ' வைர?�தி�டமாக� ெகா�ள 
2�Cேமெயாழிய ெசய+பா���கான இ�தி� தி�ட அறி�ைகயாக ஏ��� ெகா�ள 

இயலா�. 

 

வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= நகர ேம�பா��� தி�ட�தா+ 

2=ைவ�க"ப��'�#� (ேசல� 2ேகP அேசாசிேய�: நி�வன�தாரா+ 

நக'�காக 2006 ஆ� ஆ��+ உ'வா�க"ப�ட) பாதாள சா�கைட�தி�ட�ைத நம� 

திட�கழி? ேமலா�ைம� தி�ட�தின�"பைடயிG�, நா� இனி 

2=ைவ�க"ேபாகிற மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட�தின�"பைடயிG�, எதி	கால�தி+ 

நகர� ச�தி�க வா>"��ள /க�ப�தி�கான சா�திய"பா��= அ�"பைடயிG� ம� 
ஆ>? ெச>� திற�த விவாத� நட�தி அத= அ�"பைடயி+ மா�பா�க� ெச>த 

பிறேக ெசய+ப��த ேவ���. 

 

அ�ேபால, நகர�தி= பாதாள சா�கைட ச,கமி�#� இட,களான உ�கட� ம��� 

ந\9�டா�ர� ப#திகைள நக�= சிற"�" ப#திகளாக அறிவி�க ேவ���. இ�த" 

ப#திகளி+ வ�� ேச'� சா�கைடகளா+ இ�த" ப#தி ம�கF�# எ=ென=ன 

பாதி"�க� ஏ�பட�U�� எ=பைதC�, அவ�ைற� கைளவத�# எ=ென=ன 

உ�திகைள� ைகயாள ேவ��� எ=பதைனC� தீ	�கமாக ஆ>? ெச>�, அறி�ைக 

தயா���, ம�கFட= விவாதி�த பி=னேர இ�த� தி�ட�ைத� ெதாட,க ேவ���.  

 

உ�கட� ம��� ந\9�டா�ர� ப#திகளி+ வசி"பவ	களி+ ெப'�பா=ைமயின	 

உடGைழ"ைப ந�பி வா$� ஏைழ ம�கேள. அவ	க� வா$� ப#தியி+ வர"ேபா#� 

சா�கைட ச,கமி"பா+ அவ	க� வா6? பாதி�க"பட� U��. எனேவ 

அவ	கF�ெக=� சிற"�� தி�ட,கைள அறிவி�க ேவ���. சிற"�� தி�ட,கைள 

அறிவி�காவி�டா+ அவ	கள� வா6? பாதி"��#�ளாவத�கான வா>"�க� 

அதிக�. இ�த" ப#திகF�ெக=ற சிற"� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ளாவி�டா+ 

எதி	கால�தி+ அைவ நக�= நவனீ கால�� ":ல�" ப#திகளாக மாற"ேபாவ� 

உ�தி. எனேவ எதி	கால�தி+ இ�த" ப#தி அ_வா� தர� தா6�� ேபாகாம+ 

த��திட, ேம�Uறிய "சா�கைடயா+ ஏ�பட வா>"��ள பாதி"��கான சா�திய 

ஆ>வறி�ைக"யி= அ�"பைடயி+ சிற"� நடவ��ைககைள ஜவக	 தி�ட�தி=கீ6 

வ'� ":ல�" ேம�பா�� நிதியி+ இ'�ேத ேம�ெகா�ள 2�C�.  
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உ�கட�ைத 9�றிC�ள ப#தியி+தா= 1997 ஆ� ஆ��+ ேகாைவைய பிள? 

ப��திய கலவர� உ'வான� எ=பைத மனதி+ ெகா�டா+, இ�த" ப#தியி= 

வள	�சி�காக நம� நகர� எ_வள? ேமலதிகமாக ெசலவிட ேவ��� எ=ப� 

��C�.  கலவர���#" பிற# அ� #றி�� ஆ>? ெச>வத�காக நீதியரச	 

தி'.பி.ஆ	.ேகா#லகி'Pண= தைலைமயி+ கமிஷ= ஒ=ைற தமிழக அர9 

அைம�த�. 31-1-2000 ேததிய=� அ�த� கமிஷ= தமிழக அரசிட� த= அறி�ைகைய 

சம	"பி�த�.  

 

ேகா#லகி'Pண= கமிஷனிட� இ�தைகய� கலவர�ைத நக�+ இ'�� 
எதி	கால�தி+ கைளவத�கான 2=ேயாசைனகைள நக�= O�த #�ம�க� பல	 

வழ,கினா	க�. இ� 2=ேயாசைனகளி+ ெதாழிலதிப'�, தமிழறிஞ'மான 

தி'.நா.மகாலி,க� அவ	களா+ ைவ�க"ப�ட க'���க� 2�கியமானைவ. 

கமிஷனிட� அவ	 ெத�வி�த க'���கைள அறி�ைக பி=வ'மா� 

2=ைவ�கிற�: 

 

" ேகா�ைட ேம��" ப#தியிG�ள இைளய ச2தாய�தின	கF�# 10-ஆ� 

வ#"பி�#" பி=ன	, #றி"பாக ெதாழி+ க+வி பயி��வி�க"பட ேவ���. 

எவெரா'வ'� ெதாழி+ க+வி பயிGவத�கான அ�"பைட� க+வி�த#தி 10 ஆ� 

வ#"�� க+வி� த#திேய ஆ#�. கிறி�தவ வ#"ைப� ேச	�த ஒ' பாதி�யா	 

ேகா�ைடேம��" ப#தியி+ உ�ள 3,000 இைளஞ	கைள" ேப�� க�� ஆ>? 

ேம�ெகா�டதி+ அ�த 3,000 இைளஞ	களி+ 30 இைளஞ	க� ம��ேம ப�ளி இ�தி 

க+வியி+ ேத	�சி ெப���ளன	 எ=� அவ	 அறி�� ெகா�டா	." 

 

" 2:லீ�கF�, ஏைனேயா'� வாணிப�தி+ மிக?� ஆ	வ� ெகா�டவ	களாக 

இ'"பதா+ அ"ப#தியி+ வணிக வளாக�ைத அைம�கலா�. ேகா�ைடேம� ப#தி 

ம�க� ெந'�க� நிைற�த�. #�கலான பல ெத'�கைள� ெகா�ட ப#தி. 

ெப'�பாலான வ�ீக� ஓ�� வ�ீக� ஆ#�. மா�� க��ட,க� எைவC� அ,# 

இ+ைல. க��ட�கைல வ+Gன	க� ம��� அரசி= உதவிைய" ெப�� 

இ"ப#திைய பல மா�� க��ட வளாகமாக மா�றி அைம�கலா�. இதைன� ெச>� 

2��க அெம��க ஐ�கிய நா��+ உ�ள� ேபா=�, நக	"ப#தி வள	�சி�கான 

ச�டெமா=ைற இய�ற ேவ��ய ேதைவேய�படலா�. உ�திய�ற பைழய 

ெந�சலான வ�ீக� இ'�#மிட�தி+ �திய க��ட,க� க��� வைகயி+ ச�யான 

2ைறயி+ தி�டமிட"பட+ ேவ���. கீ6 தள,களி+ கைடகF�, 2த+ தள�தி+ 

சில 2�கியமான அGவலக,கF� ஏைனய தள,களி+ அ"ப#தியி+ ஏ�கனேவ 
#�யி'�� வ'ேவா'�கான #�யி'"�கF� அைமC� வைகயி+ க��ட� 

க�ட"ப�மாைகயா+ இ�தி�ட�தி�காக, சி� உதவி� ெதாைக ம��� வழ,க 

ேவ��யி'"பைத� தவிர அர9 அதிக� ெசலவிட ேவ��யதி+ைல... கைடகைள 
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சாதகமான விைல�# வி�க 2�Cமாதலா+ அரசி= ெசல? மிக?� #ைறC�. 

ஏ�கனேவ அ"ப#தியி+ #�யி'�� வ'பவ	கF�# 2த+ 2=Z�ைம 

அ�"பைடயி+ கைடகைள ஒ��#வத= Oல� பண�ைத� திர�ட 2�C�. மானிய 

அ�"பைடயி+ அ+ல� தவைணக� 2ைறயி+ அவ	கF�#� கைடகைள 

ஒ��#வ� #றி�� அர9 ப�சீலி�கலா�." 

 

ந\9�டா�ர� ம��� உ�கட� ப#திக� நக�= சா�கைடக� ச,கமி�#� 
ப#தியாக உ'ெவ��க" ேபாகி=றன எ=பதா+ இ�த சா�கைடகளா+ இ"ப#தி 
ம�கF�# எதி	கால�தி+ ேக� விைளவைத� த��தி�வத�கான தி�ட,கF�காக 
ஜவக	 நகரேம�பா��� தி�ட�தி= #�ைச மா��� தி�ட�தி+ இ'�� நிதிைய 

நா� ேக�க ேவ���. அ�த நிதிைய� ெகா�� தி'.நா.மகாலி,க� அவ	க� 

Uறியைத" ேபா=ற ம�க� ேம�பா��� தி�ட�ைத நா� இ"ப#திகளி+ 

ெசய+ப��த ேவ���.  

 

3.3.5.5. 3.3.5.5. 3.3.5.5. 3.3.5.5. சாைலக�சாைலக�சாைலக�சாைலக�    அகல"ப���த+அகல"ப���த+அகல"ப���த+அகல"ப���த+, , , , பால,க�பால,க�பால,க�பால,க�    அைம�த+அைம�த+அைம�த+அைம�த+    தி�ட,ளி+தி�ட,ளி+தி�ட,ளி+தி�ட,ளி+    

உ�ளஉ�ளஉ�ளஉ�ள    பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�பிர�சிைனகF�    தீ	?�தீ	?�தீ	?�தீ	?�::::    
    

நக�= சாைலகைள ேம�ப���வ��, �திய ேம�பால,கைள� க��வ�� 

வரேவ�க� த�க தி�ட,கேள. எனிZ� 9மா	 2500 ேகா� அளவி+ இைவ 

2=ெமாழிய"ப��'"பத�# வி+ப	 :மி� நி�வன� அ�"பைடயி+ 

சாைலகF�#�, பால,கF�#� ஆேலாசைன Uறி�� ஒ' நி�வன� எ=பதா+ 

இ'�#ேமா எ=ற ச�ேதக� எ$கிற�. நக�= இ=ன பிற பிர�சிைனகைள� 

தீ	"பத�# ஒ��க"ப��'�#� நிதிைய� கா��G� 9மா	 O=� மட,# அதிக 
நிதிைய சாைலகF�#� பால,கF�#� ஒ��கியத�கான த	�க [தியான 
காரண,கைள அ�த நி�வன� த= நகர ேம�பா��� தி�ட�தி+ 2= 

ைவ�கவி+ைல.  

 

சாைலகF�#�, பால,கF�#� 2=Z�ைம ெகா�"பைத, அத�கான ச�யான 

காரண,க� ெகா��க"ப�� ப�ச�தி+, நா� எதி	�கவி+ைல. ஆனா+ வி+ப	 

:மி� நி�வன� இைத எ_வா� நியாய" ப���கிற�? 

 

“நக�= ஒ��ெமா�த" பர"பளவி+ சாைலகளி= பர"� ெவ�� ஐ�� 
வி$�காடாகேவ உ�ள�. ப�� அ+ல� பதிைன�� வி$�காடாக இ'�தா+தா= 
அதைன உலக�தரெம=� Uற 2�C�. எனேவதா= சாைலகைள நக�+ 
வி�?ப��த ேவ��யி'�கிற�.” 
 

நகைர உலக� தர� வா>�த ஒ=றாக மா��� ஆைச நம�#� இ'�க�தா= 
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ெச>கிற�. ஆனா+, நகர�தி= அ=றாட வா6�ைகைய பாதி�#� பிர�சிைனகைள� 

கைளயாம+, ெவ�� சாைலகைள ம��ேம அைம��வி�டா+ நகர� உலக� தர� 

மி�கதாக மாறி வி�மா எ=ன? அவ	களி= இ�த உலக�தரவிதி சாைலகF�# 

ம��� தானா? ெட,#� கா>�சG�, த�ண�ீனா+ உ'வா#� ெதா��ேநா>கF� 

நகைர� த� பி�யி+ ைவ�தி'�#� Mழலி+ அவ�ைற� கைளயா� சாைலகF�# 

2=Z�ைம ெகா�"பெத=பதி+ எ=ன நியாய� இ'�க 2�C�? 

 

#ைற�த ப�சமாக: "ேகாைவ நக�+ இ=��ள சாைலகளி+ நா� ஒ=��# 

இ�தைன விப��க� நட�கி=றன. இ�த விப���களா+ இ�தைன ேப	 உயி�ழ�க 

ேந��கிற�." "நக�= சாைலகைள அ=றாட� ேதைவகF�காக உபேயாகி�#� 

ம�க� இ=ென=ன பணிகளி+ ஈ�ப���ளவ	களாவ	. சாைலக� மிக?� 

ஒ��கமாக இ'"பதாG�, பால,க� மிக?� #ைறவாக இ'�#� காரண�தாG� 

அவ	க� த� பணிகைள� ெச>வதி+ ெப'� தைட ஏ�ப�கிற�. இதனா+ நக'�#�, 

நா���#� இ�ெத�த அள? இழ"� ஏ�ப�கிற�. எனேவ, நகர�தி= நலைனC�, 

நா��= நலைனC� மனதி+ ெகா�� இ�த�த � தி�ட,கF�# இ�தைன நிதி 

ஒ��க ேவ��ய� ேதைவயாகிற�" எ=ற வாத�ைத அ�த நி�வன� த= 

நகரேம�பா��� தி�ட அறி�ைகயி+ 2=ைவ�தி'�க ேவ���. அைத அ�த 

நி�வன� ெச>யவி+ைல. 

 

வி+ப	 :மி� நி�வன�தி= தி�ட அறி�ைகயி+ உ�ள அ�ச�ைத ஊ��� 

கவன�#ைற?, அ�அ�அ�அ�    நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=நகர�தி=    /க�ப/க�ப/க�ப/க�ப    சா�திய�U�சா�திய�U�சா�திய�U�சா�திய�U�    #றி��#றி��#றி��#றி��    ஒ'ஒ'ஒ'ஒ'    வா	�ைதவா	�ைதவா	�ைதவா	�ைத    UடUடUடUட    

ேபசாத�தா=ேபசாத�தா=ேபசாத�தா=ேபசாத�தா=. பால,கைளC�, சாைலகைளC� ேம�ப���வத�# 

2=Z�ைமைய அளி�#� தி�ட அறி�ைக ஒ=றிைன சம	"பி�தி'�#� அ�த 

நி�வன�, நக�= /க�ப சா�திய"பா�ைட கண�கி+ ெகா�ள� தவறிய� ஏ=? 

 

நக�+ க�ட"பட" ேபா#� பால,களிG�, சாைலகளிG� இ�த நக�+ நாைள வர 

சா�திய2�ள /க�ப� ஒ=றினா+ இ�பா�க� ஏ�ப�டா+, அவ�ைற ம�ப�C� 

ச�ெச>வத�#� ேதைவயான நிதி�காக நகர� யா�ட� ைகேய�த" ேபாகிற�? 

 

எனேவதா= சாைல ம��� பால,க� ேபா�� தி�ட�ைத /க�ப சா�திய�U�றி= 
அ�"பைடயி+ சீ	��கி" பா	�� மா�றியைம"ப� மி#�த 2�கிய��வ� 

ெப�கிற�.  

 

ேமG� நகர�தி= மைழநீ	 வ�கா+ ம��� பாதாள� சா�கைட� தி�ட,க� #றி�� 

இ�தி 2�?�# வராம+ சாைலகைளC�, பால,கைளC� அைம�க எ�தனி"ப� 

நகர�தி�# ேமG� பல பிர�சிைனகைள உ'வா�#ேமெயாழிய அதைன 

ேம�ப��தா�. 



 78 

 

இ'"பிZ� நகர�தி= சாைலகளி+ உ�ள ெந'�க�ைய சமாளி�க சில 

எளிைமயான 2ைறகைள� த�சமய� நா� ைகயாளலா�. ெவளி^	களி+ இ'�� 

வ'� ேப'��களி= எ�ணி�ைகைய� #ைற�க நகர�ைத நாலா�ர2� உ�ள 

ஊ	கFட= மி=சார ரயி+க� Oல� இைண�கலா�. நாளி= ெப'� ம�க� 

ெந'�க� உ�ள மணி ேநர,களி+ அவ�ைற இய�#வத= Oலமாக நகர�தி= 

சாைல சா	�த பிர�சிைனைய த�சமய� #ைற�க 2�C�.  

 

இ�த� கால�தி+ சாைலக�, பால,க� #றி�த - /க�ப சா�திய"பா�ைட 

உ�ளட�கிய - வி�வான அறி�ைகைய வி+ப	 :மி� நி�வனேம சம	"பி�க���. 

அ_வறி�ைகயி= மீ� விவாதி�த பிற# அ�த� தி�ட�ைத� ைகயி+ எ�"ப�தா= 

நக'�# ந+ல�.   
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4. 4. 4. 4. ப���ைரப���ைரப���ைரப���ைரக�க�க�க�: 
 

1. வி+ப	 :மி� நி�வன�தா+ 2= ைவ�க"ப��'�#� "நகர ேம�பா���கான 

தி�ட அறி�ைக" அறிவிய+ ஆ>? 2ைற அ�"பைடயிG�, அ�"பைட 

சா=�க� அ�"பைடயிG� 2�கிய" பிைழகைள� ெகா�ட அறி�ைகயாக 

உ�ள�. எனேவ, இ�த அறி�ைகைய நகர ேம�பா���கான ஒ' 2த+க�ட 

அறி�ைகயாக� ெகா�ள 2�Cேமெயாழிய இ�திக�ட ெசய+தி�ட,கF�கான 

அறி�ைகயாக� ெகா�ள 2�யா�. 

2. எனேவ வி+ப	 :மி� அறி�ைகைய நா� ெச$ைம" ப��த ேவ��யி'�கிற�. 

இ�த அ�"பைடயி+, அ�த அறி�ைகயி+ 2=ைவ�க"ப���ள ப+ேவ� 

தி�ட,கைள "பிைழய�ற�-பிைழ மலி�த�" எ=ற அ�"பைடயி+ இன� பி���" 

பா	�க ேவ��ய� ேதைவயாகிற�. 

3. வி+ப	 :மி� அறி�ைகயி+ 2=ைவ�க"ப���ள பி+E	 இர�டா� க�ட 

#�நீ	� தி�ட�ைத பிைழய�ற ஒ=� என� க'தலா�. எனேவ அதைன இ=� 

ெசய+ப���வதி+ பிர�சிைனக� ஏ�� இ'�கா�. 

4. திட�கழி? ேமலா�ைம #றி�த வி+ப�= தி�ட� ச�யான� எ=றாG� Uட 
அவ�ைற ம�களி= த=2ைன"பி=றி நைட2ைற" ப���வ� எ=ப� 

இயலாத கா�ய�. எனேவ இ�த� தி�ட�ைத நைட2ைற"ப���வத�காக 

ம�களி= நகர� #றி�த மேனாநிைலைய மா�றி�� நல� தி�ட,கைள� தீ�� 

நைட2ைற"ப��த ேவ���. அைன�� வா	�-ம�டல ம�கF�#� மலி?� 

க�டண அதிநவனீ ம'��வமைன, இலவச "நைட2ைற� ெதாழி�க+வி", மலி? 

விைல அ,கா�க�, விைளயா�� ைமதான�, /,கா ம��� Dலக2�, நக�= 

ம�தியி+ உ�ள சிைறைய மா�றி வி�� அ�த இட�தி+ ஊ��யி= 

"ெபா�டானி�க+" /,காைவ" ேபா=ற /,காைவ அைம�� அத= ந�வி+ 

மிக"ெப�ய அதிநவனீ ம�க� ச2தாய அர,#கைள அைம"ப�?�, 

அ_வர,#களி+ வ'ட�தி�# இ'2ைறயாவ� வா	�கF�# இைடயி+ 

சேகாதர��வ�ைத வலிC���� ப+ேவ� ேபா��கைளC� நட��வ�.  

5. நகர� #றி�த ம�களி= மேனாநிைலைய மா�றி�� ேம�Uறிய தி�ட,களி= 
�ைண ெகா�� நக�+ எதி	கால�தி+ ஏ�பட வா>"��ள அைன�� இய�ைக 

(/க�ப� ம��� ெதா�� ேநா> ேபா=ற) ம��� சOக� சா	�த ேப�ட	 

நிக6?கைள நா� ஆ�க/	வமாக எதி	ெகா��ட 2�C�. 

6. மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட�ைத� தீ	மானி�#� அ�"பைட� காரண,களான 

மைழ"ெபாழி?, ெவ�ள"ப#திகளி= அைமவிட� #றி�த கள ஆ>?, 

ெவ�ள�தி�கான காரண,க�, ம��� அவ�றி�கான தீ	? #றி�� வி+ப	 

:மி� அறி�ைகயி+ ேம�ேபா�கான க'���கேள 2=ைவ�க" ப���ளன. 

மைழ"ெபாழி? #றி�த தர?க� எ�?� இ_வறி�ைகயி+ இ+ைல. எனேவதா=, 

இ�த அறி�ைகயி+ உ�ள க'���களி= அ�"பைடயி+ நக�= மைழநீ	 
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வ�கா+ அைம"�கைள மா�றியைம�க 2�யா�.  

7. மைழநீ	 வ�கா+ அைம"� #றி�� உடன�யாக நா� ேம�ெகா�ள வா>"��ள 

பணிக� யாைவ? #ள,களி= நீ	"பர"ைப அதிக��க� ெச>C� ெசயலி+ 

ஈ�ப�வ�. "வாலா,#ள�-அ�ம=கா+வா>-அ�ம= #ள�-ச,கW	 ஓைட" 

எ=ற அதி2�கியமான மைழ நீ	 வ�கா+ அைம"ைப 1903 ஆ� ஆ���# 2=� 

அ� எ�நிைலயி+ இ'�தேதா அ�நிைல�#� ெகா��வ'� ெசயலி+ 

ஈ�ப�வ�. 

8. ச,கW	 ஓைடயி= கைரயிG�, #ள,களி= கைரயிG� வசி�#� ம�கைள 

நகர�தி+ கட�த 80 வ'ட,களாக வசி�#� பார�ப�ய�ைத ெகா�ட ம�களாக 

அ,கீக�"ப�. நகர�தி= அைன�� வள	�சி�#� ��களாக இவ	க� இ'�த 

வரலா�ைற நிைன? U�வ�. அவ	கைள பி�ைச�கார	க� ேபா=��, 

நாேடா�க� ேபா=�� சி�த��#� மன"பா,ைக தவறான மன"பா,# என 

நி�?வ�. நகர�ைத வள	�த வரலா�ைற� ெகா�ட ம�க� இவ	க� எ=பதா+ 

அவ	க� வா6விட� #றி�த எ�தெவா' 2�ைவC� நிதானமாக, ஆரா>�� 

அறவழி"ப� எ�"ப�. 

9. மைழநீ	 வ�கா+கைள இ�த "நீ	நிைல� கைர ம�களி= வ�ீக�" உ�ைமயி+ 

அைட��� ெகா��'�கி=றனவா எ=பைத அறிவிய+ /	வமாக� க�டறிவ�. 

மைழநீ	 வ�காலான� ேவெற�த க��மான,களா+-ெசய+களா+ 

அைட"��#�ளாகியி'�கிற� எ=பைத அறிவிய+ ஆ>? 2ைறகளி= 

அ�"பைடயி+ க�டறிவ�. இ"ப�"ப�ட ஆ>?�#" பிறேக அ_வ�கா+ 

அைம"�கைள சீரா�#� ெசயலி+ ஈ�படேவ���. அ_வாறி+லா� "கைர 

ம�கைள" ேவ�றிட,கF�# ெகா�� ெச+வைத ம�களா�சியி+ ந�பி�ைக 

ெகா�ட எவராG� ஏ���ெகா�ள 2�யா�. 

10. "கைர ம�கைள�" சா	�த சில�= வ�ீக� வ�கா+கைள அைட��� 

ெகா��'�தா+ அவ	கF�#�, #ள,கF�# உ�ளி+ வசி�� வ'� "#ள��" 

ம�கF�#�, #ள�தி�#� 1903 ஆ� ஆ���#" பி= க�ட"ப�ட "#ள�� 

நி�வன�-க��மான,கF�#�", மைழநீ	 வ�கா+கைள அைட���ெகா�� 

நி�#� "கைர நி�வன�-க��மான,கF�#�" மா�றிட� ெகா��த+. 
அக�ற"ப�கிற வ�ீகைள அ�த இட�தி= அ'கிலி'�#� காலி இட,களி+ 

அ+ல� பய=ப��த"படாமலி'�#� இட,களி+ க���ெகா��த+. அ_வா� 

ெச>தபி=Z� இட� ெகா��க 2�யாமலி'�தா+, அ�ம�களி= வி'"ப�ைத� 

ேக�டபி= இ_வா� அக�ற"ப�பவ	கF�ெக=ேற "73 ஆ� வா	�" எ=ற �திய 

வா	� ஒ=ைற உ'வா�கி அ,# அவ	கF�# ந+ல  வசதியான வ�ீகைள� 
க���ெகா��த+, ம�ெற+லா வா	�களி+ நி�வ"ப��'�#� அைன�� 

"ேசைவ"� க�டைம"�கைளC� இ�த 73 ஆ� வா	�G� நி�?வ�. 

11. இட� மா�ற"பட ேவ��ய� ேதைவயி+லாத "கைர ம�கF�#" நகர�தி= மீ� 

ந�பி�ைக ஏ�ப�� வ�ண� "வி�க 2�யாத நில"ப�டா" ைவ (அதாவ� 
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அZபவ" பா�திய�ைத) வழ,#வ�. வ�ீகைள ஜவக	 தி�ட�தி= நிதி ெகா��, 

அ�ம�க� வி'��� வித�தி+, க��� ெகா��த+. 

12. நகர�தி= #� நீ	 வற�சி சா	�த வரலா�ைற மனதி+ ெகா�� நகர�தி= 

#ள,களி+ ஒ=றான "ெப�ய #ள�ைத", வற�சி� கால�தி= அவசர� #�நீ	� 

ேதைவைய நிைறேவ��� #ளமாக அறிவி"ப�. அதைன மாச�ற #ளமாக 

மா��� உடன�� தி�ட�ைத உ'வா�#வ�.  

13. ெநா>ய+ நதியி+ இ'�� வ'� நீைர நக�= வற�சிகால� #�நீ'�கான 

ஆதார� எ=� அறிவி"ப�. அத=பிற#, ஜவக	 நகர ேம�பா���தி�ட�தி+ 

உ�ள #�நீ	 ஆதார�ைத ேம�ப���வத�கான நிதி ஒ��கீ��+ இ'�� 
ெவ�ளி மைலயி+ இ'�� சி,காந+E	 #ள� 2�ய இ'�#� ெநா>ய+ 

நதியிைன சீரைம�#� தி�ட�தி�காக நிதிைய� ேகா'வ�. 

14. "ெநா>யG�# D�" எ=ற தி�ட�தி= Oல� சி��ளி நி�வன�திட� 

ெநா>யG�கான பணிகF�காக ேகாைவ ம�க� அளி�தி�ட 9மா	 ஒ=றைர 
ேகா� Lபாைய ெநா>யலி= நீ	"பி�"ப#திகளி+ பயி�ட"ப��'�#� 
வற�சிைய ஊ�#வி�கி=ற ேத�# ம��� ^காலி"ட: மர,கைள 
அக�றிவி�� மைழைய ஊ�#வி�கி=ற மர,கைள ந�வத�காக ெசலவிட� 

ெசா+லி அ�நி�வன�திட� வி�ண"ப� ைவ"ப�. 

15. 2$ைமயாக மா9ப��" ேபாயி'�#� நக�= நில�த� நீைர ந+ல நிைல�#� 

ெகா��வ'� தி�ட,கைள� தீ��, ெசய+ப���த+. 

16. திட�கழி? ேமலா�ைம ம��� மைழநீ	 வ�கா+ தி�ட,F�கான இ�தி� 
தி�ட,களி= அ�"பைடயி+ இ=� வி+ப	 :மி� அறி�ைகயி+ 2= 

ைவ�க"ப��'�#� பாதாள சா�கைட� தி�ட�ைத மா�றியைம"ப�. நகைர 
எதி	ேநா�கியி'�#� /க�ப�தி= சா�திய"பா��= அ�"பைடயிG� இ�த� 

தி�ட�தி+ மா�ற,கைள" �#��த+. 

17. திட�கழி? ேமலா�ைம, மைழநீ	 வ�கா+ ம��� பாதாள சா�கைட 

ஆகியவ�றி= இ�தி� தி�ட,களி= அ�"பைடயி+ வி+ப	 :மி� 
அறி�ைகயா+ 2=ைவ�க"ப��'�#� நகர�தி= சாைலகைளC� 

பால,கைளC� க��வத�கான தி�ட�ைத மா�றியைம"ப�. அ�ேபால நக�= 

/க�ப சா�திய�தி= அ�"பைடயி+ இ�த� தி�ட�தி+ மா�ற,கைள" 

�#��த+. 

18. இைட�கால�தி+ நக�= ேபா�#வர�� ெந�சைல� #ைற�க நகைர� 9�றி 
நாலா�ற,களிG� உ�ள ஊ	கF�# மி=சார ரயி+கைள இய�க� ெசா+லி 

ம�திய-மாநில அர9கF�# ேகா��ைக ைவ�த+. 

 

ேம�Uறியைவேய நக�= ேம�பா�ைட உ�தி ெச>C� உ�ைம நடவ��ைககளாக 

எம�#�, கட�த ஒ' மாத�தி+ நா� ச�தி�த ேகாைவ நகரம�கF�#� ப�கிற�. 
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நகர�தி�கான தி�ட,கைள மா	� 31 ஆ� ேததி�#� சம	"பி�க ேவ���. 

இ+லாவி�டா+ (ஒ'ேவைள) அ�த நிதி நம�#� கிைட�காம+ ேபா>வி�� எ=ற 

பத�டமான மேனாநிைலயி+ ந� மாநகரா�சியி= அதிகா�கF�, ம�க� 

பிரதிநிதிகF� உ�ளன	.  

 

அ� எ=ன மா	� 31? - எ=ற ேக�விைய யா'� ேக�பதாக� ெத�யவி+ைல.  

 

ஜவக	லா+ ேந' ேதசிய நகர�னரைம"�� தி�ட� உ�ைமயி+ நகர�தி= 

ேம�பா���கான தி�ட�தா= எ=றா+ ஏனி�த அவசர�? 

 

"இேதா இர�� ேகா� Lபா>! இர�ேட நா�களி+ நீ அ�ைவ சிகி�ைச நி�ணனாக 

மாறி வி�!! ேநாயாளிக� கா�தி'�கிறா	க� உ= ேசைவ�காக!! அ�ைவ சிகி�ைச 

S�ப�ைத க�க இர�� நா�கF�# ேம+ ேதைவ எ=ற ேப�ைச நா= அZமதி�க 

மா�ேட=!!" எ=கிறதா இ�த ஜவக	 �னரைம"�� தி�ட�? 

 

 

"எ�ணி� �ணிக க'ம� �ணி�தபி= 

எ�Qவ� எ=ப� இ$�#"  

 

எ=ற #றளி= உ�ைமைய ஜவக	 நகர ேம�பா��� தி�ட�தி= Oலவ	கF�#�, 

ந� அரசி�#�, ந� பிரதிநிதிகF�#� உண	�திட ேவ��ய மிக 2�கியமான, 

அவசரமான த'ண�தி+ நா2� நம� நகர2� இ'�கிேறா�. 

 

ந�மிைடேய உ�ள ேவ�பா�கைள� கட�� ேகாைவ நகரவாசிெய=ற அைடயாள� 
ெகா�� நாமைனவ'� இ_வற"பணியி+இ_வற"பணியி+இ_வற"பணியி+இ_வற"பணியி+ ஒ=றிைணய ேவ��ய 2�கிய� 
த'ணமி� 

 

……………………………………………………… 

 


