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இர�� வய� ெப� �ழ�ைத�� எ�ஐவ� ர�த� ஏ�ற�ப�டதாக ேகாைவ அர� ம���வமைன ம�� �ழ�ைதய�� த�ைத

எ��ப�ய �காரா� பரபர�� ஏ�ப���ள�. தி��சி மாவ�ட�ைத� ேச��தவ� வ��வநாத�, மைனவ� சி�ரா இ�த�பதிக���

தி��சி அர� ம���வமைனய�� கட�த2017 ஆ� ஆ�� மா�� 6 ஆ� ேததி ஆ�,ெப� என இர�ைட� �ழ�ைத ப�ற�த�.

இதி� ஆ� �ழ�ைத ஆேரா�கியமாக இ��த�. ெப� �ழ�ைத ம��� 700 கிரா� ம��ேம எைடய���ததா�

த�வ�ரசிகி�ைசயள��தன�. இதி� 32 நா�க���� ப�� �ழ�ைதய�� எைட 1400 கிராமாக அதிக��த�. சிகி�ைச ����

�ழ�ைதைய ெப�ேறா� வ����� அைழ��� ெச�றன�. இதைனய��� வ��வநாத� த� ���ப��ட� தி����

மாவ�ட���� வ�� வ�ைச�தறி �ட�தி� பண����� வ�தா�. இ�நிைலய�� ெப� �ழ� ைத�� கா��ச� ஏ�ப�டதா� கட�த

11.7.18அ�� தி���� அர� ம���வமைனய�� அ�மதி�தன�. அ�� ம���வ�க� ப�ேசாதி�� வ��� இ�தய ேநா�

இ��பதாக �றி அ�ேற ேகாைவ அர� ம���வமைன�� அ��ப� ைவ�தன�. ேகாைவ அர� ம���வமைனய��

�ழ�ைத�� சிகி�ைசயள��த ம���வ�க� 12 ஆ� ேததி இர� ர�த� ஏ�றின�. சிகி�ைச�� ப��ன� �ழ�ைத�ட� ெப�ேறா�

13 ஆ�ேததி வ�� தி��ப�ன�.இ�நிைலய��, கட�த ப��.8 ஆ� ேததிஅ�த �ழ�ைதய�� உடலி� க��க� ஏ�ப�டதா� ேகாைவ

அர� ம���வமைனய�� ம���� அ�மதி�தன�. அ�� ர� த� ப�ேசாதி�க�ப�டதி� �ழ�ைத�� எ�ஐவ� பாதி�� இ��ப�

ெத��த�. இைதேக�ட �ழ�ைதய�� ெப�ேறா� அதி��சி அைட�தன�. ேம��, எ�க� இ�வ���� எ�.ஐ.வ�பாதி�� இ�ைல.

அ�ப� இ����ேபா� எ�க� �ழ�ைத�� எ�ப� எ�ஐவ� பாதி��ஏ�ப������. ேகாைவ அர� ம���வமைனய��

�ழ�ைத�� ஏ�ற�ப�ட ர�த�தி� �லமாக�தா� எ�ஐவ� பரவ�ய����� எ�� அவ�க� ��ற� சா��ன�. இத� காரணமாக

ெச�வாய�� ேகாைவ அர�ம���வமைனய�� பரபர�� நிலவ�ய�.இ��றி�� ேகாைவ அர� ம���வமைன �த�வ�

அேசாக� ெச�தியாள� கள�ட� ��ைகய��, இ�த �ழ�ைத தி��சிஅர� ம���வமைனய�� ப�ற�தேபா� 700 கிரா�

எைடதா� இ��த�. ப�ற� த�வ�ரசிகி�ைச ப��வ�� க�காண��� சிகி�ைச அள����ளன�. ப�ற� ப�ேவ�

ம���வமைனகள�� �ழ�ைத�� சிகி�ைச அள��க�ப���ள�. இ�நிைலய�� கட�தஆ�� ஜூைல மாத� 11 ஆ� ேததி

ேகாைவஅர� ம���வமைன�� �ழ�ைதைய சிகி�ைச�காக அைழ�� வ�தேபா� சிகி�ைச அள��க�ப�ட�.

அ�ேபா� �ழ�ைத�� ேப�� ெச� (ர�த அ��க�)ம��� ஏ�ற�ப�ட�. ப�ளா�மா ெச� �ல�தா� எ�ஐவ� ெதா�� பர��.

ேப��ெச� �ல� �ழ�ைத�� எ�ஐவ� பரவவா��� இ�ைல. ேப�� ெச� ஏ�ற�ப�டஉைறய�� சீ�ய� எ�ைண

ம����ேவ�� ப�ேசாதைன �ட�தி��� அ��ப� ேசாதைன ெச�� வ��ேடா�.ேப�� ெச� ர�த� அள��த

ெகாைடயாள�ட�� ேசாதைன ெச�ததி� அவ��� எ�ஐவ� ெதா�� இ�ைல எ�ப� நி�பணமாகி��ள�. த�பதிய�ன�

ப�ேவ� ம���வமைனகள�� �ழ�ைத�� சிகி�ைச அள����ளதா� அ�� ைவ���ழ�ைத�� எ�ஐவ� ெதா��

பரவ�ய���கலா�. எ�ஐவ�யா� பாதி���ள �ழ� ைத�� த�ேபா� ஏஆ�� சிகி�ைச அள��க�ப�கிற� எ�றா�.


