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    அனனபளனள பசமம வவகடனன ஜஜனவயரன கககவணகணனடகனக,

  அடகயனவனன அகநக நமஸனககரஙனகளன. 10.7.2017       கததவயவடனட பசமம வவகடனன இதழவலன தஙனகளவனன சகடலன
 கடனடமரமய கணனகடனன.       நமனமகழனவகரன ஐயகமவ இமணயதனதவலன ககளனவவககடனட கணனடபட சவலரன

         வவமரனசவபனபதககவமன அதறனக பதவலன தரமனபடயகக கடனடமர வமரநனதவரநனதமதயமன கமலமன அநனத இதழவலன
    வநனதவரநனத பல கடனடமரகமளயமன வகசவதனத இனனபறனகறனன.    நமனமகழனவகரன ஐயகவவனன நகமமனததகடனட

 இயறனமக வவவசகயதனமதயமன,       ககரனபனபகரடன சதவகமளயமன தமவழக மகனகளகனக பரவயமவதனதவரமன பசமம
   வவகடமன நகனன தபரமனபகலமன ததகடவதவலனமல.      நணனபரன ஒரவரன இநனத சவகரசவயமகன சகடலன

   கடனடமரமய வகசவகனகமனபட ககடனடகனதககணனடதகலன வகஙனககவணனடயதககவவவடனடத. 

          பசமம வவகடனன எனனபதஆனநனத வவகடனன பபனளவஷரனஸன பவமரகவடன லவமவதடடன எனனற ககரனபனபகரடன
  நவறவனதனதவனனககழன தவளவயவடபனபடமன இதழனதககன?      பசமம வவகடனன எனனற வகரனதனமதகனக நவசனசயமன

    சடனடபரனவமகன உரவமமமய வகஙனகவயவரபனபகரனகளன எனனற நமனபகவகறனன.    அமத கவற யகரகவத
  பயனனபடதனதவனகலன வவடனடவவடவகரனகளக எனனன? ககபனபவமரடன,     கபடனனடன எலனலககம ஒர நவறவனதனதவனன

தசகதனதலனலவக?        ஆனகலன வவமத வவயகபகரதனதவலன தசகநனத ஆரகயனசனசவயகளரனகமள மவதனத பதவய
         இரகஙனகமள உணனடககனகவ வவறனபமன தசயனமகயவலன ஒர நவறவனமன ககபனபரவமம கககரவனகலன ககரனபனபகரடன சதவ

எனனகவகறகமன.       இயறனமக வவவசகயவகளன எனனற அறவயபனபடபவரனகளனகட தஙனகளன நவலதனதகனக
பககபனபவரவவவமன/     கவரயமன தசயனதபவறக படனடக மகறதலன தசயனத,      வரவ கநனதகயமன எலனலகமன கடனட அமத

   தஙனகளவனன தசகதனத எனனபமத உறதவபனபடதனதவகனதககளனகவனனறனரன.   பவறகனகமனகபகத எனனன
   தககணனடவநனகதகமன என ததனதவமன கபசவதவலனமல.       இவனவகறகக வவகடனன எனனகவற ககரனபனபகரடன கழமமன பல

சவறனறவதழனகமள,    மகதயழதனத பதனதவரவமககமள தஙனகளத பணபலதனதகலன,   வவரவவகன மகரனகனதகடனடஙன
   பலதனதகலன மடகனகவயத எனனறகலன சவரவகனகமகடனடகரனகளக?  கமகடனடகரன வவகடனன,    நகணயமன வவகடனன என

        வகயனபனபகளன இரகனகமன ஏரவயகமவகன கணனடறவநனத இதழனகமள தவளவயவடனட ககலதனதகனக தகனகவகற
       தகவமமதனதகன தககளனகவற பதனதவரவமக கழமமன எனனற தசகலனவததககன தபகரதனதமகக இரகனகமன. 

       வவமத பனனமயதன தவரவவழக எனனற ஒர நவகழனமவ நடதனதவய ASHA (Alliance for Sustainable and 

Holistic Agriculture)          எனனற அமமபனமப பதவவ தசயனயகத கபகலவ தலடனடரனகபடன அமமபனப எனனற நகனன
     கறவபனபவடனடதறனக பலரன அறசனசகறனறமன தககணனட கடமமயகக வவமரனசவதனதனரன.  கவளகணனமமயவலன

       ததகழவலனமமறயவலன ஈடபடமன மகனகளகனக அமத இரணனட பதனதவகளவலன வவளகனகவயவரகனக மடயமன. 
        ஆனகலமன அவனவளவ தபரவய கடனடமர எழதவயபவனனனரமன பலரன பரவயகதமகதவரவ நடதனதகத நடநனதத. 

வவமதகளவனன/          தசடகளவனன தவரடனட எனனபத வவமத வவறனபமன தசயனயமன நவறவனஙனகளன மடனடகம தசயனயமன
     எனனற தடனமடயகன பரவதலமன ஒர ககரணமகக இரகனகலகமன. 

10.7.2017           இதழவலன நகனஸன வகமவகனகக எனனற எடனட மரமன கறவதனத கடனடமரயவலன இஙனகவரநனத ஏறனறமதவயககமன
       வவமதகளவலன மரநனதபனதபகரடனகளன உரவககனகபனபடனட அமவ நமனமவடகம அதவக வவமலகனக வவறனகபனபடவதகக

எழதவயவரநனதத.        ஆனகலன வவமதபன பனனமய தவரவவழககனகளவலன உணனமமயகன வவமத கசகரவபனபகள
         வவவசகயவகளவனன வவமதகமள கபகலவ அமமபனபகளன எதறனககக பல அரவய இரகஙனகமளகன ககடனசவபனபடதனத

     மயலனகவனனறன எனனபத மடனடமன பலரகனக பரவயகவ பரவயகத.     அகத கடனடமரயவலன இநனதவயகவவலவரநனத பல
      இலடனசமன டனன எடனட வவமதகளன ஏறனறமதவ தசயனயபனபடவதகக கறவபனபவடபனபடனடரநனதத.  ஒர

         கனனதடயவனரகனக பதனத டனன எனனறகலமன ஒர லடனசமன டனனனகனக பதனதகயவரமன கனனதடயவனரன
 இநனதவயகவவலவரநனத தவளவகயறவயவரகனகமன.     அபனபடதயனனறகலன அரசகஙனகமன சவறபனப தவடனடஙனகமள அறவவவதனத

https://www.facebook.com/profile.php?id=595298772&fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Ooty/110553002300316
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155008562428773&id=595298772


  எனனதனனனனகவக தசயனதவரகனக கவணனடகம.      பலனலகயவரமன ஏகனகரனகளவலன எடனடமர சககபட நடகனக
கவணனடகம.        ஒரவமன ஏமகறனற கவணனடதமனனறகலன அவனதஆமசமயதன தணனடவவட கவணனடதமனனற

     லகஜவகன இநனத கடனடமரயவலன அரமமயகக தசடன ஆகவறத! 

         வவமததன தவரவவழக கறவதனத கடனடமரயவலன சவதனத மரதனதவரன சவவரகமனன கவமளகனகககமசட எனனற
     கமளகனதககலனலவ மனவதரனகளகனக தகஙனக வவமளவவகனககனகடயத எனனற 2006-   கலகய நமனமகழனவகரன

எசனசரவதனததககவமன,         ஆயனவரவகனமககளன மலமன இமத கணனடறவநனத ஐகரகபனபவய நகடகளன இமத தமட
தசயனதவவடனடதககவமன,      இநனதவயகவவலன இனனனமமன உரகனகமடகளவலன கவமளகனகககமசட கவமடபனபதககவமன

  கமமடயவலன கபசவயதகக ததரவகவறத. 

தஜயனபனபரன, இநனதரன, ரடனலகமன, பகரகடக, ஜஜனககதன,    இரகஜனகககடன எனஆரமனபவதனத கககவவலனபடனட, 

         இரகஜபகமளயமன வமரகனகமன எனகனக தனவபனபடனட மமறயவலன ஒர ஐமனபத அறபத உரகனகமடகனககரரனகமள
 நனனறககதன ததரவயமன.        கடநனத பதனதகணனடகளவலன கமறநனதத மனனனற உரகனகமடகளகனக கமலன தசனனற

உமரயகடயவரகனகவகறனன.      சநனமதயவலளனள பவரபல நவறவனஙனகளவனன பலனகவற கமளகனதககலனலவகளவனன
 பவரகணனட தபயரன,  தடகனனவகனகலன தபயரன,  சவபகரவச அளவ,   சவபகரவச தசயனயபனபடமன பயவரன,  வவவசகயவகளன
          அதனனமகத தசயனயமன பலகதனககரமன என பலதரபனபடனட தகவலனகமள வவரவவகக அறவநனதவனன எனனற மமறயவலன

      கவமளகனகககமசட எனனற கமளகனதககலனலவகய கவமடயகத என நவசனசயமகக தசகலனலமடயமன.  ஒரகவமள
Tebuconazole       எனனகவற மரநனமத மவகவமன தடகனனவகலகக மஹடனரககனசவ தடபதககனகஸகலன

        கவமளகனகககமசட எனனற கறவபனபவடனடரகனகலககமக எனனற கயகசவதனதகலமன தடபதககனகஸகலன எனனபத ஒர
 சகதகரண பஞனசகணகனதககலனலவ.   கபயரன நவறவனமன Folicur  எனனறதபயரவலன சநனமதபனபடதனதகவறத.  இமதகன

      கமளகனதககலனலவ எனனபத பகரகசவடனடமகலன ககனனசமர கணபனபடதனதமன எனனபதறனக ஒபனபகனதககமன. 

         இலனலகத ஒனனமற கமமடகயறவசன தசகலனலவ மகனகளகனக பகதவயணனடககனகவ மகறனற மரதனதவமன என
          மகரனகனதகடனடஙன தசயனயமன ஏமகறனறபனகபரனவழவ இநனத சவதனத மரதனதவரன சவவரகமனன என தசகலனவதவலன எனகனக

  எநனத தயகனகமமன இலனமல.       அமதசனதசகலனலவய நமனமகழனவகரன ஒர பவரகட கபரனவழவ எனனறமன தசகலனலலகமன. 
        ஒரகவமளஅவரன கவற எமதயகவத தசகலனலவயவரநனத பசமம வவகடனவனன கடனடமரயகளரன

          கவமளகனகககமசட எனனற எழதவ வநனதவரநனதகலன அவமர மடனடகளன எனனற தசகலனவதக அலனலத அமத
          அபனபடகய அசனசகனக அனபனபவ ஊதரலனலகமன ஒர பவரபல சவதனத மரதனதவரவனன நறனதபயரகனக களஙனகதனமத

         ஏறனபடதனதவய அதனன தபகறபனபகசவரவயமர மடனடகளன என தசகலனவதக என நகஙனகளனதகனன மடவ
   தசயனயகவணனடமன மவஸனடரன ஜஜனவயரன கககவணகணனட. Glycoside is any molecule in which a sugar group

is bonded through its anomeric carbon to another group via a glycosidic bond. 

          பசமம வவகடனன ஒர மமறயகன அமமபனபகனகளன வரமன பதனதவரவமக எனனபதகலன தவற நடநனதகலன தவரதனதவகன
தககளனளலகமன,   மறபனகபக மனனனவபனகபக தவளவயவடலகமன; Stakeholders   கரதனதகளகனக மதவபனபளவகனக
கவணனடமன.         தனவநபரனகளன இநனதமகதவரவ பல தபகயனதன தகவலனகமள கபஸனபகனகவலன அறவவஜகவவ கபகரனமவயவலன

  இரநனத எழதவ தவளவயவடனட,       சவகனகவனகலமன ஒர வரதனதமனகட ததரவவவகனககமலன அகஙனககரதனதடனன வலமன
 வரவமதபன பகரனகனகவகறகமன. ASHA      கபகனனற கபகலவ தலடனடரனகபடன அமமபனபகளகனகமன அத தபகரநனதமன. 

    மரதனதட மகநகட எனனற தமலபனபவலன '   சயரபமன ககடனடய பவ. ட. பரதனதவ...  கசககதனதவலன வவவசகயவகளன' 
       கடனடமரயவலன வகதனதவயகரன எனனபவரன கமடனடரன அரகக தககளதனதரன சறனறவடனடகரதனதவலன RCH-659  எனனற

 பரதனதவமய வவமததனததககவமன,        அதவலன தசமனகபனன தககனகதலன ஏறனபடனட சகற உறவஞனசபனபடனடதகலன மகசலன
    இழபனப ஏறனபடனடதககவமன வவவசகயவகளன பகதவகனகபனபடனடதககவமன கபசகவறகரன.    நகடனடரக பரதனதவ கபகடனடகலன

     இநனத பவரசனசவமன வரகத எனனறஆகலகசமனயமன வழஙனககவறகரன. 2002-   இலன தவளவயவடபனபடனட பவ. ட. 

       பரதனதவ இரகஙனகளன மனனற நகனனக வமகயகன ககயனபனபழகனகமள மடனடகம தடகனகமன,   சகற உறவஞனசமன
        பசனசவகளகனக இதவலன சமனபநனதகம கவமடயகத எனனற அடபனபமட வவவசகயவகளகனக நனனறகக ததரவயமன. 



     கமறநனதபடனசமன இநனத வகதனதவயகரகவத அபனகடடன ஆகவகனதககளனள கவணனடகமக? RCH-659  இரகதனமத
     தவளவயவடமன இரகசவ வவமதகளன நவறவனமன ஆதனதரவலனதககன இரகனகவறத;  ஒரவகடனட ககடனடரகனகலககம. 

    ஏனன பலனகவற தபயரனகளவலன தபகயனகமள பரபனபகவணனடமன. 

சகரகஜககதவவ,         மரதமன கபகனனற அநனதகனககல இரவ இலகனகவய பதனதவரவமககளவலன வரமன கமதகளவலன
     வகசகமன பரவசபனபடதனதமனபடயகககவ வரவகனக வரவ கமதயமமபனப இரகனகமன.   பகலனககரவகனகக பகலன

      ஊறனறவய கமத என தமலபனபவகலகய தகனவயகக தபயரன பகயனசனசவயடகனகமன. அணவயவலகனகணமன, உவமகனமன, 
உவகமயமன, எதமக,    கமகமன எலனலகமன கனகசனசவதமகக இரகனகமன.    வகசகனவனன மனகவகடனடமன அநனத

       பதனதகதனமத எடதனதபவறக மகறவவவடகனகடகத எனனபமத கரதனதவலனதககணனகட கமதகளமன படஙனகளமன
     வடவமமகனகபனபடனடரபனபகதகட இத ஒர உணனமமகனகமத எனனகற மடகனகபனபடனடரகனகமன.  உளனளகமடமய

          உரவவயதமன அரவமன உரவதமடதனத ஆடயத எனனபதறனகமன மபனபத தசனனடனடலன நகனனக மகததனதவலன மனனற
         இலடனசமன வரமகனமன தரமன ஜககரக படனதஜடன பணனமணயமன எனனபதறனகமன தபரவய வவதனதவயகசமன கவமடயகத. 

      இரணனடனன கநககனகமமன படகனகமன வகசகனவனன மனகனகவளரனசனசவமயதணனடவவடவத மடனடமனதகனன. 

       இயறனமக வவவசகயமன எனனற ஒனனமறகய நமனமகழனவகரனதகனன கணனடபவடதனதகரன எனமளவகனக பமஜ, 

      பனஸனககரமன கபகடவததலனலகமன வவவசகயதனமத கபஸனபகனகவலன தசயனபவரனகளகனக நமனபமனபடயகக
இரகனகலகமன.        பஞனசகவனமவயதனமத கடபனபத கறவதனத மடனடமன வவளகனகமகக எழதவ கடனடமரமய

  மடதனதவரகனகவறகரனகளன ஜஜனவயரன கககவணகணனட. நமனமகழனவகரன,   பசமவ தவடனட தவணனணகனகடகத,  அத
     இறநனதவடனன பமததனதவவடகவணனடமன எனனற தசகனனனமததயலனலகமன வவளகனகமகக கபசவயவரகனகலககம. 

  தமரயவலன சமனமணமவடனடதகனன அமரகவணனடமன,    தவளனமளகனககரனன நகறனககலவ கணனடபவடதனதகன
      தககணனடவநனத நமகனக தககடதனத கநகமய உணனடககனகவனகனன எனனறமன தசகலனகவறகரன. கவ. பவ. 1835-  இலன

        தவளனமளகனககரனனதகனன சதனதவரரனகளன நகறனககலவயவலன அமரவதறனக இரநனத தமடமய சடனடமன மலமகக
நககனகவனகரனகளன. '        கணனட நகதயலனலகமன இனனனவகனக நமனம மனனனகட கசரன கபகடனட உகனககரத'  எனனற

    ஆறனறகமமமயதனதகனன ஐயக கதனனதடவவய வகரனதனமதயகக தவளவபனபடதனதவனகரன.   ககரவலன கபகனகலமன
    சமனமணமன கபகடனட உகனககநனதகனகஙனக எனனறமன தசகலனகவறகரன.    தவனமமன கமறநனதனத நறனமறமனபத

        கவகலகமகடனடரன கககரகடனடமன எனனமனபனகபகனனறவரனகளன எபனபட சமனமணமனமவடனட அமரவத எனனற கழபனபமகக
இரகனகவறத. 

        டககனடரஙனக ககசகனக ஆமசபனபடனட சவகசரவயனன பணனணவடறகஙனக எனனற நமனமகழனவகரன தசகனனனமதயமன
 நகஙனகளன வவளகனகவயவரகனகலகமன.       கடமனபதனதவலன ஒரவரவனன அககல மரணமன அநனத கடமனபதனமத

சவமதபனபகதகட,    கழநனமதகளவனன கனவகமள நவறனகமவதனத தககலனலமன.   ஒர கரனபனபவணவ
     பவரசவதனதவனனகபகத இறநனதகலன அவரத கணவரன படமன கவதமன,   சகககதர சகககதரவகளகனக தவரமணமன, 

 தசகதனத தகரகற,    மறமணமன தசயனவதவலளனள சமக சவகனகலனகளன,    பகலவயலன சகரனநனத தனவமமயவனன
   கவதமனகளன என சவதனதவரவமதமயஅனபவவகனககவணனடயவரகனகமன.  தபகரளகதகர ரகதவயகக,  மன

       ரகதவயகக அநனத நபரன மகணனடவரவத எவனவளவ சவரமமகனத எனனபத ததரவயகததக?   சகவ எலனலகரகனகமன
வரமனதகனன;    ஆனகலன ததரவநனகத சககவவடவததகனன மரப,     பகரமனபரவயமன எனனறகலன அபனபட தசகலனபவமர

  மனகநகயகளவ எனனறலனலவக தசகலனகவகமன.  கநரடயகககவ ககடனகவகறனன,   நமனமகழனவகரவனன கடமனபதனதவனரன
        யகரகனககவத பவரசவதனதவனனகபகத பவரசனசவமன எனனறகலன சவகசரவயனன தசயனவகரனகளக அலனலத மரபதகனன

   மகனகவயமன என சவதனதகநனதமன கபசவகரனகளக? கபகரகலமன,    மரதனதவதனமத தமட தசயனவதகலமன
  கடமனபஙனகமள சவமததனத மரணஙனகமள,      ஊனஙனகமள சமகதனதவலன பரவலகக மவதனதவரபனபதனன மலமன

மத,     சகதவ அடபனபமடவகததனமத எளவதகக கடனடகனகககனக மடயமன.  சவகசரவயனன தடபனப,   தடபனபசவ எதவரனபனப
  வமகயகறக எலனலககம அதறனகதனதககன? 

        ஒரகவமள மகனனசகணனகடக அலனலத அதனன தமண நவறவனஙனகளவடமன நகனன அனனபளவபனப



   தபறனறவரபனகபகனக எனனற சவலரன ஐயமனதககளனகவறகரனகளன.     பனனனகடனட கமனதபனவகளவலன கவமல தசயனததகலன
    இயறனமக வவவசகயதனமத எதவரனபனபதகக சவலரன கரதகவறகரனகளன.    சரவகதச தரதனதவலகனஆரனககனவகன

        சகனனறதபறனற பணனமண மறனறமன உணவ பதபனபடதனதமன ஆமலமய நடதனதவவரவகதகடஆரனககனவகன
       உணவபனதபகரடனகமள ஏறனறமதவயமன தசயனதவரகவகறனன எனனறதமன இநனத சரனடஃமபடஆரனககனவகன

    ஃபகரனமவஙன எலனலகமன பவரகட கவமல எனனகவறகரனகளன.   இததகனன நமத பவரசனசவமனகய.   அனனகப சவவமன
     மகதவரவயகன படஙனகமள பகரனதனத ஒர மகயதனகதகறனறதனமத உணனடககனகவகனதககளனகவறகரனகளன. 

         கலனலரவயவலன படகனமகயவலன தகவவர பகடபவலனடஙன கவமலகளவலன ஈடபகட தககணனட ஒர ஜவமனமவறனக
தசனனறவரகவகமன.        உளனகள தசனனறதமன ஆஞனசகநயரன தநஞனமசபன பவளநனதவணனணமன இரகனகமன ஒர

   படதனமத வணஙனகவவவடனடதனதகனன இரமனமபதன ததகடகவணனடமன.     வகர ஆஞனசகநயரன இரகனகமவடதனதவலன ஷஜ
   அணவயகனகடகத எனனற அறவவமர கவற.      அதனனபவனனனரன நகரவலன உணனடகன ஜவமனகளவலன ஆஞனசகநயரன

 இடதனமத அரனனகலனடமன,   கரகனவ கககலனமனமன பவடதனதகனதககணனடகரனகளன.    ஆரனககனவகன ஃபகரனமவஙன எனனறதமன
       நமனமகழனவகரன படதனமத மவதனத கமனபவடனடவவடனடதனதகனன ஆரமனபவகனககவணனடமன எனனற அவசவயமவலனமல

  எனனறதமன பலரன பதடனடமமடகவனனறனரன.     ஆடனடதனதவனன வவதவமமறகமளஅறவநனத தஜயவபனபதறனக
வவமளயகடகவணனடமன;  ஏதகவத சவதனதகநனததனதவறனகககவமன,   யகமரயகவத தவரபனதவபனபடதனதவமன

    ஆடபவரனகளகனக நலனல ஸனபகனனசரன இரகனகமனவமர கவமலயவலனமல. 

        நமனமகழனவகரன பகனதககனகளன பலரகனக நகனன தபனனஸன ககரன மவதனதவரபனபத கவதமனயகக இரகனகவறத. 

 தபகதவகககவ ஏமழகளன, வயதகனவரனகளன,  தகட மவதனதவரபனபவரனகளன,   ததகணனட நவறவனமன
நடதனதபவரனகளன,     கதரன ஜவபனபக அணவநனத கஜகலனனகமப மவதனதவரபனபவரனகளன,    ககரனபனபகரடன சதவ எனனற

       வகரனதனமதமய அடகனகட பயனனபடதனதபவரனகளன எலனலகமன நலனலவரனகளன எனனற தபகதபனபதனதவ
வநனதவவடகவறத.     அதனன நகடனசவயகககவ இமத பகரனகனக கவணனடயவரகனகவறத. வவஞனஞகனவ,  இயறனமக

         கவளகணன வவஞனஞகனவ என பவலனடபன தககடதனதகலமன அடபனபமடயவலன அணனடரனகவரகஜஜகவடன ஆனஅவரன
        சவலககலமன மடனடகம கககவவலனபடனட அரச கவளகணன பணனமணயவலன பணனமண கமலகளரகக

பணவபரவநனதவரகனகவறகரன.       பணனமண கமலகளரன எனனபத ஒர கமடநவமலஊழவயரன பணவதகனன.  அமதயமன
           வவடனட வவலகவ கவடனடதனதடனட ஒர தறவவகபகலன எளவமமயவனன சவகரமகக வகழனநனத வநனதவரகனக கரரன அரகக

55           ஏகனகரன பணனமணநவலதனமத வகஙனகவ வகனகமன எனனற இயறனமக வவவசகய பணனமணமய உரவககனக நவதவ
      ஆதகரமன எஙனகவரநனத வநனதத எனனபமத யகரகவத ககடனடவவட மடயமக? Because some animals are 

more equal than others. 

 ககநனதவ கதரகலமன, பசகனகளகலமன,    கலதனததகழவலகலமன இநனதவயகமவ மனனதனடகனக வவரமனபவனகரன. 
ததகழவறனசகமலகளன, சகமலகளன, ஆமலகளன, அமணகளன,     அதவக உறனபதனதவதனதவறனன எனனற கககடனபகடனடலன

 கநர இயஙனகவனகரன.   இதவலன யகரன சரவ,      யகரன தவற எனனற மதவபனபவட வவரவவகன தரவகளமன,  ஆயனவகளமன
கதமவயலனலவக?      பதனதகணனடகளகனகமன கமலகக மகடனடகனகறவ உணனணமன தவளனமளகனககரனவனன

        தமலமமயவலன கவமடதனத நவதவ உதவவயவலன வவவசகயவகமள மனனனகனக தககணனடவர நமனமகழனவகரன
பணவபரவநனதவரகனகவறகரன.   ஆனகலன நலனல இடதபகரடனகளன, சகமலகளன, கவடனடஙனகவகளன,   சநனமத வசதவகளன

       தககடதனதகலன வவவசகயவகளன தகனகககவ மனனனகனக வநனதவவடவகரனரகளன எனனற கநககனகதனதவலன
      தசயலனபடமன சரனவகதச நவறவனஙனகளவலன தவளனமளகனககரரனகளடனன இமணநனத பணவபரவபவரனகமள
       தவளவநகடனட ககரனபனபகரடன கமனதபனவகனக கடனட தககடபனபவரனகளன என வமச பகடகவறகரனகளன.  இபனபட

        தசகலனபவரனகளவலன பலரன ஆனனமசடனடலன தவளவநகடனட கவமலகனக தசனனற அஙனகவரகனகமன பரனவகட
      ஒரவரவனன கவமலமயபன பவடஙனகவ அவரனகளன கசகறனறவலன மணனமணஅளனளவபனகபகடனடவரனகளனதகனன! 

      எஙனகவரநனகதக நவதவ உதவவ எனகனக கவமடபனபதகக சவலரன எழதகவறகரனகளன. கடனகக, கடனடணமகக, 

வவறனபமனயகக,        அலனலத ததகழவலன பஙனகதகரரகக இரகனகமனபடனசதனதவலன மடனடகம பணமன வகஙனககவணனடமன



  எனனபதவலன ததளவவகக இரகனகவகறனன. இதனதமனகனகமன,     தசயலனபடகத கனனசலனடஙன சரனவகசஸன கமனதபனவ
 ஒனனமறயமன மவதனதவரகனகவகறனன.       பவரசனசகரமனதகனன கநககனகமன எனனறகலன தசகநனத ஐடயவலன சனவயமன

   மவதனதகனதககளனள நகனன எனனன Coprophagy  மனநவமலயவலக இரகனகவகறனன?  இநனதவய வவவசகயமமன, 
     கவரகம அமமபனபமன ஜகதவ அமமபனபகளவலவரநனத பவரவகனக மடயகதத.    இநனத அடபனபமடகட ததரவயகமலன

campaign strategy      வடவமமபனபத நமனமகழனவகரன பகனதககனகளகனக கவணனடமகனகலன பரவசதனமத
உணனடககனககனகடமன.     எஙனகவரநனதகவத ககச வநனதவடனன பவரசனசகரமன தசயனவதமன,   பகஙனகககன கபகவதமன

         அபனபறமன பஞனசகயதனத கடனடவதமன தமவழன கஜகசவய கமனபலகனக கவணனடமகனகலன இயலனபகன ஒனனறகக
இரகனகலகமன.         உஙனகளன தபயரவலன நகடனடமகட வகஙனகவ நககன வளரனதனத நககன மவதனதகனதககளனகவகறனன

        எனனபத மகதவரவயகன நவகன ஈம கககழவ வளரனபனப தவடனடஙனகமளதயலனலகமன பகரனகனககமலக இரகனகவகறகமன. 
    நனனதககமடகளன நமன ககமலசன சறனறவய பகமனப.      பகரமன கமறநனதகலனதகனன தரமன வசமககமன எனனபததககன

  மரதனதகனன ஓடபவரனகளவனன பகலபகடமன. 

       பகரமனபரவய மகலரவயக மரநனதகனக பதனதரவககனகமன தககடதனததறனக கநகபலன பரவச தககடதனதகரனகளன.  அபனபட
       பஞனசகவனயதனதகனக கநகபலன பரவச வகஙனகவயவரகனககமலன தககடமட டககனடரவனன கதகலனவவயமடநனத

 ஆரகயனசனசவமய சவலககவதனத,       பனகபனபமன கமதகமளதயலனலகமன தசகலனலவ யகமர நகமன ஏமகறனறகவகறகமன
  மவஸனடரன ஜஜனவயரன கககவணகணனட?        ஜபனபகனவனன நமனபரன ஒனன டரககனடரன நவறவனமன ககபகடனடக என மழபனபகனக

        வவளமனபரமன கபகடனடவவடனட நகடனடமகடகளவனன மலமன உழவ தசயனவதவனன மகனகவயதனதவதனமத கடனடமர
தவளவயவடகவகறகமன.      சரனவகதச தரதனதகனக நமன இமளஞரனகளன தசலனல கவணனடமன,  பனனனகடனட

         கமனதபனவகமள தமவழகதனத இமளஞரனகளன உரவககனகவ நடதனதகவணனடமன எனனறலனலவக நகமன நமன இமளய
  சமதகயதனமத வழவநடதனத கவணனடமன. 

    மமறவகக நமகனகளனகள பழஙனகமதகளன கபசவதவலன மகவமமயவலனமல.    தவறமகன பலமமதயனவலன கமநகடனடகரன
        அமத வணகனகஞன தசயனதவடலன கவணனடமன எனனறலனலவக நமன சமதகயதனமதஊகனகபனபடதனத கவணனடமன. 

தபகயன, பரடனட,         பவதனதலகடனடதனமத சமபயவகல நவறதனதவ ககளனவவ ககடனபமத வவடதனத மட மமறபனபதகலன
   பயதனனனன மவஸனடரன ஜஜனவயரன கககவணகணனட. 

         பதவமனநனத ரபகயனகனக பசமம வவகடனன வகஙனகவயதறனக பதவலகக நகறனபத ரபகயனகனக மவயக கலவஃபக-  வவனன
       பவலகடனடஸன பயறனசவ வகபனப கறவடனமட வகஙனகவபன பகரனதனதவரநனதகலன மனகனகவளரனசனசவயகவத

      மவஞனசவயவரகனககம எனனற கவதமனயவலன வவமடதபறவத உஙனகளன அனனப பவரப.
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