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      அ��மீற�க� : உ�ைம அறி�� �  அறி�ைக 

                                                                                                                                                       ஏ"ர� 3, 2013, 

                                                                                                                                                                                                                ெச�ைன. 
 
ெச�ைனயிலி�� 80 கி.மீ ெதாைலவி� கா�சசி�ர� மாவ�ட�தி� அைம��ள க�பா க� 

அ! உைல� ெதா#$� ம%&� இ�திரா கா�தி அ! ஆரா)*சி ைமய� (IGCAR) எ�பன 

இ�தியாவி� ந-.ட காலமாக இய/கி வ�� அ! ஆ%ற� வளாக/களி� ஒ�&. அ! 

மி� உ%ப�தி தவிர பய�ப4�த$ப�ட எ5ெபா�ைள ம& 6ழ%சி (அதாவ 

பய�பா�4 #�) தயா: ெச)த� (fuel reprocessing), அ! கழிH நி:வாக� (waste management), 

ேவக ஈOைலகP கான �Pேடானிய எ5ெபா�� தயா5$� ஆகிய வசதிக� ஒேர 

இட�தி� அைம�த ைமய� இ. 220 ெமகாவா� திற� ெகா.ட இ� ‘அT�த$ப�ட 

கனந-: உைலக�’ (PHWR) 1983^� 85^� ெசய^ # வ�தன. சிறிய ஆ)H ம%&� 

ேசாதைன உைலக�, ம& பய�பா�4 உைலக� என  கி�ட�த�ட த%ேபா அ)� 

உைலக� க�பா க�தி� இய/கி வ�கி�றன. தயா5$பி� உ�ள 500 ெம.வா� 

திறOைடய ‘பாவினி’ எO� �ெராெடா ைட$ ேவக ஈOைல (PFBR) இ�O� 

இர.டா.4களி� ெசய�பா�ைட� வ/#� என bற$ப4கிற. இேத மாதி5யான 

ேம^� இ� 500 ெம.வா� பாவினி உைலக� க�ட$பட உ�ளன.  இ தவிர ெச�ற 

cச�ப5� 120 ெம.வா� திறO�ள ‘உேலாக நிைல எ5ெபா�� ேசாதைன அ! உைல’ 

(MFTR) ஒ�& # அOமதி அளி� நிதி ஒ க$ப�4�ள. இ, இேத ெதாழி� 

f�ப�தி� அைம க$பட உ�ள 1000 ெம.வா� ேவக ஈOைலகP கான ேசாதைன 

உைலயாக இ� #மா�. இ அதிேவக�தி� உ%ப�தி ெச)g� �Pேடானிய gேரனிய 

ஆ ைச� கலைவ (MOX) பாவினி உைலகP கான எ5ெபா�ைள உ%ப�தி ெச)gமா�. 

ஆக, ஒேர இட�தி� ெகா�தாக அைம க$ப4� ஒ� மிக$ெப5ய அ! உைல� 

ேதா�டமாக எதி:கால�தி� அைமg� என நி:வாக�தா^� அ! ஆ%ற� ைறயா^� 

ெப�மிதமாக$ ேபச$ப4� க�பா க�தி� ெச�ற வார� நட:�த ெதாட: ேபாரா�ட�தி� 

அ&j& #� ேம%ப�ட கிராம ம க� ைக ெச)ய$ப�4, நாk& #� ேம%ப�ேடா: 

மீ வழ #� ெதாடர$ப�4, 147 ேப: சிைறயிலைட க$ப�டன:. தcயc நட�தியதி� 

ெபாம க� பல: காயமைட�தன:. 

இ ெதாட:பான உ.ைமகைள அறிய கீo க.டவா& ேபராசி5ய:க�, வி�ஞானிக�, 

வழ #ைரஞ:க�, 6%&* qழ� ம%&� மனித உ5ைம ஆ:வல:க� அட/கிய #T 

ஒ�& அைம க$ப�ட: 

            1.  ேபரா. அ. மா: s, மனித உ5ைமகP கான ம க� கழக�, (PUHR), 

            2.  tைனவ: ப.சிவ#மா:, PMANE வி�ஞானிக� #T உ&$பின:, 

            3.  ேபரா. t, தி�மாவளவ�, t�னா� க�u5 tத�வ:, 

            4.  தி�, சீனிவாச�, 6%&* qழ� பாகா$� ஆ:வல:,  

            5. வழ #ைரஞ: கி. நடராஜ�, ம க� வழ #ைரஞ: ச/க�,                     
             6. ேகா. 6#மார�,ம க� உ5ைம  b�டைம$� (FPR), �*ேச5, 



இ #Tவின: மா:* 29, ஏ$ர� 1,2 ஆகிய ேததிகளி� க�பா க�, ச�ராs, �$ப�cன�, 

ெச/க�ப�4 அர6 ம��வமைன ஆகிய இட/கP #* ெச�& தcயcயா� 

பாதி க$ப�ட ம க�, க�பா க�தி� ந-.ட நா�களாக ம��வ ேசைவ �5� 

வ�பவ��, இ$ப#தியி� அ! கதி: வ -*சா� ம கP # ஏ%ப�4�ள ஆப�க� 

#றி� வி5வாக ஆ)H ெச) வ�பவ��, PMANE அைம$� உ�வா கிய  

வி�ஞானிக� #T உ&$பின�மான டா ட: வ -.�கேழ�தி, இ$ப#தியி� ம��வ$ 

பணிெச)g� ரவி, t�னா� அ! உைல ஊழிய: ச/க� தைலவ: ேமாக�, ைக 

ெச)ய$ப�டவ:களி� வழ #ைரஞ: ெவ/கேடச�, ெக�� #மா:, வி4தல* சி&�ைதக� 

அைம$ைப* ேச:�த ஏTமைல, மனித ேநய ம க� க�சி� தைலவ: அ$� சம 

ம%&� இsமாயி�, தcயcயி� காய�ப�4* சிகி*ைசயி� உ�ள ஆ.வcேவ�, 

பி.எ�.நடராஜ� tதலாேனாைர ேந5^� ெதாைலேபசியி^� ெதாட:� ெகா.4 

ேபசிேனா�. அ! உைல நி:வாக�தி� சா:பாக ‘பாவினி’ நி:வாக இய #ந: $ரேபா� 

#மா�டO�, }�த வி�ஞானிக� ம%&� உய: அதிகா5க� எ.வ: ெகா.ட ஒ� 

#THடO� 6மா: இர.டைர மணிேநர� வி5வாக$ ேபசிேனா�. எ/கள 

அ)ய/கP # அவ:க� ெபா&ைமயாக$ பதிலளி�தன:. காவ�ைற சா:பாக  

கா�சி�ர� க.காணி$பாள:  ேசவிய: தனரா~, மகாபலி�ர� ைண  க.காணி$பள: 

ேமாக� ஆகிேயாைர� ெதாைலேபசியி� ெதாட:�ெகா.4 ேபசிேனா�.  

ேபாரா�ட�, த(ய( ம*+� ைக� நிக-.க� 

த%ேபா ேபாராc  ெகா.4�ள அ! உைலய* 6%றிg�ள  கிராம ம களி� ஐ�த�ச  

ேகா5 ைகக�: 1) அ! உைல அதிகா5க� #cயி�$� # வழ/#வேபால 6%&$�ற 

கிராம/கP #� 24 மணி ேநரt� தைடயி�லா மி�சார� அளி�த� 2) க�பா க 

உைலயி� 6%&$�ற ம கP # ேவைல அளி�த� 3) ேம^� �திய அ! உைலகைள 

இ/# க�ட  bடா, பிற இட/களி^�ள அ! உைல  கழிHகைள இ/ேக ெகாணர  

bடா 4) அ! ச தி� ைற நி:வாக�தி� இய/#� ப�ளிகளி� 6%&$�ற கிராம  

#ழ�ைதகP # இட ஒ கீ4 அளி�த�.5) கதி: வ -*6 ெதாட:பான ேநா)கP #* 

சிகி*ைச அளி க� த க சிற$� ம��வமைன ஒ�ைற அைம�த�. 

ெச�ற 25� ேததிய�& சர/க$ப�cன� கிராம ம க� 6மா: 3000 ேப: இ�த  

ேகா5 ைககைள t�ைவ� காைல 7 மணி tத� ரH.டானாவி� திரளாக  bc, 

t�னதாக அறிவி�தி��தபc அ! உைல வளாக�தி� ெபா)ைக கைர வாசலி� 

மறிய� ெச)g� ேபாரா�ட�ைத� ெதாட/கின:. மாைல வைர ேபாரா�ட� ெதாட:�த.  

ம க� பிரதிநிதிகPட� அ! உைல நி:வாகt� ேகா�டாசிய�� ேப*6வா:�ைத 

நட�தின:. ம களி� அைன�  ேகா5 ைககP� மிக� த�திரமாக ம& க$ப�டன. 

தைடயி�லா மி�சார� வழ/#வ மாநில அரசி� ெபா&$� எ�பதா� இ #றி� 

மாநில அர6 #$ ப5�ைர$ப, ேவைல ம%&� க�வி ஒ கீ�ைட$ ெபா��த ம�c� 

த#தி ம%&� திறைம அc$பைடயி� அர6 விதிகளி�பc ெசய�ப4வ, கதி:வ -*6 

ேநா)கP கான ப�ேநா # ம��வ மைனைய$ ெபா��த ம�c� ஆர�ப 6காதார 

நிைலய�ைத ேம�ப4�த உதவி ெச)வ எ�பதாக$ பதிலளி க$ப�ட.  ேம%ெகா.4 

அ! உைலகைள அைம க  bடா எ�பத%# ம�திய அர6தா� tcH எ4 க 



ேவ.4� எ�& bறிய நி:வாக�, அ!  கழிHகைள$ ெபா��த ம�c� இதர 

ப#திகளிலி�� ெகா.4 வர$ப4வதி�ைல எ�பேதா4 நி&�தி  ெகா.ட. 

இ�வா& ேகா5 ைகக� அைன�� ம& க$ப�டடைத� ெதாட:� அ4�த நா� (மா:* 

26) 6%&வ�டார கிராம ம க� எ�ேலா�� ேபாரா�ட�தி� கல�ெகா�வதாக 

tcெவ4�தன:.  காைல ஏT மணி ெக�ல� ச�ராs ரH.டானா, ெகா கிலிேம4 ேக�, 

�$ப�cன� ஆகிய }�& இட/களி^� ஆயிர கண கி� ம க� திர.4�ளன:. 

ெகா கிலிேம�c� ம.தி.tக.தைலவ: ம�ைல ச�யா தைலைமயி� 6மா: 1500 ேப��, 

�$ப�cன�தி� மனித ேநய ம க� க�சி� தைலவ: அ$�சம தைலைமயி� 3000 

ேப�� bcயி��தன:. tsலி�க�, தலி�க�, மீனவ:, வ�னிய: எ�கிற சாதி மத 

ேவ&பா4கைளg�, க�சி ேவ&பா4கைளg� தா.c ம க� #Tமியி��த 

#றி$பிட�த க. 

ம க� b4வத%# t�னதாகேவ 6மா: 2000 காவ�ைறயின: அதிகாைலயிேலேய 

ெகா.4வ� #வி க$ப�டன:.. ெபா)ைககைர ரH.டானாH # 100 மீ�ட: 

ெதாைலவிேலேய த4$�க� ைவ� ம க� நி&�த$ப�டன:.  bcயி��த ம கைள$ 

பா:� அOமதி இ�ைல எனH� கைல� ெச�^மா&� bறிg�ளன:. ம க� 

அைமதியாக t�ேனா கி நக:�த ேபா . கா�சி�ர� காவ� க.கானி$பாள: ேசவவிய: 

தனரா~ உ�தரவி� ேப5� தி�ெரன எ�வித அறிவி$�� இ�லாம� காவ�ைற 

தcயcயி� இற/கிய. ஆ.க�, ெப.க�, சி&வ:க� என வி�தியாசமி�றி எ�ேலா�� 

தா க$ப�4�ளன:. அ�சி ஓc அ�கி^�ள தலி� #cயி�$பி� ஒ/கிய ம கைள வ -4 

�#� தா கின:. ெப.கைளg� ஆ. ேபா�சாேர தா கிg�ளன:. 

இத%கிைடயி� ேப*6வா:�ைத என* ெசா�லி  bcயி��த ம களி� t கிய 

தைலவ:களாக* 6மா: 30 ேபைர� ேத:H ெச) ெச/க�ப�4$ ெபா&$�  

ேகா�டா�சிய: அைழ�* ெச�&�ளா:. இ�த$ ேப*6 வா:�ைதயி^� �திய 

t�ேன%ற� எHமி�ைல. மி�சார� வழ/#வ #றி�� தமிழக அர6ட� ேபசி ஒ� 

வார�தி� tcH அறிவி க$ப4� எ�ப ம�4ேம �திதாக* ேச: க$ப�ட. இ�த$ 

ேப*6 வா:�ைத tcHகP� ம கP # ஏ%�ைடயதாக இ�ைல. இ�நிைலயி� ேப*6 

வா:�ைத # வ�தவ:களி� t கியமான 18 ேபைர� ேத:H ெச) த4�த 

காவ�ைறயின: அவ:க� மீ ெகாைல tய%சி, ெபா* ெசா�கP #* ேசத� 

விைளவி�த� tதலான க4� #%ற$பி5Hகளி� கீo வழ #$ பதிH ெச)தன:. (#%ற 

எ.:114/13, ச�ராs காவ� நிைலய�. #%ற$ பி5Hக�: இ.த.ச 147,148,361,204b, 353, 332, 506 

(ii), 307 r w 223  of PPDL Act.). ேம^� சில�� த4� ைவ க$ப�டேபா� அவ:க� மீ 

வழ #$பதிH ெச)ய$படவி�ைல. 

தcயcயி� காயமைட�த 32 ேப:களி� 11 ேப� # டH�ஷி$ ம��வ மைனயி^� 

பிற� # ச�ராs ஆர�ப 6காதார நிைலய�தி^� tத^தவி அளி க$ப�ட.  

ைக ெச)ய$ப�ட உ��:� தைலவ:க� 18 ேபைரg� வி4தைல ெச)ய  ேகா5 

ெபா)ைக கைர வாசலி^� �$ப�cன�தி^� ெப��திரளாக ம க� அம:�தன:. 

இரவாகிg� ம க� யா�� வ -�4 #* ெச�லவி�ைல. இ�த 18 ேப: ம�4� 5மா�� 



ெச)ய$ப�4�ளதாகH�, த4�ைவ க$ப�ட ம%றவ:கைள வி�4 வி4வதாகH� 

5மா�� ெச)ய$ப�டவ:கைளg� bட அ4�த நா� பிைணயி� வி�4 வி4வதாக�H� 

ெசா�லி ம கைள  கைல� ெச�^மா& ம,ம,க தைலவ5ட� காவ�ைறg� 

அதிகா5கP� ேக�4  ெகா.4�ளன:. அைத ஏ%ற அ$� சம அ4�த நா� bc 

tcெவ4 கலா� என  bறி எ�ேலாைரg� கைல� ெச�ல* ெசா�லிg�ளா:. இரH 

11 மணி வா கி� ம க� வ -4 தி��பிg�ளன:, 

மா:* 27 அ�& 22 கிராம ம க� bc “க�பா க� 6%&$�ற கிராம ம க� 

ஒ�/கிைண$�  #T” எ�ெறா� அைம$ைப உ�வா கின:, அ$� சம 

தைலவராகH�, ம��வ: �கேழ�தி ம%&� t�னா� ப�சாய�� தைலவ: ேமாக� 

ஆகிேயா: ஆேலாசக:களாகH� ேத:H ெச)ய$ப�டன:. ைக ெச)ய$ப�ட 18 ேப:க� 

மீதான வழ #கைள� தி��பெப%& அவ:கைள வி4தைல ெச)ய ேவ.4� எ�கிற 

ேகா5 ைகைய t�ைவ� அ4�த நா� ேபா�s அOமதி ெப%& அைமதியாக 

உ.ணாவிரத$ ேபாரா�ட� நட�வ என tcெவ4 க$ப�ட. 

ஆனா� காவ� ைற அவ:க� ேகா5 ைகைய ஏ%கவி�ைல. சாைல மறிய� அ�ல 

ேவ& எ�த விதமான இைட�&கைளg� ெச)யாம� உ.ணாவிரத� இ�$ப என 

உ&தி ெமாழி அளி�த பி�O� காவ� ைற அOமதி ம&�த.  

எனிO� மா:* 28 அ�& காைல ச�ராs ேகா�ைட� திடலி� bcய ம களி� 6மா: 600 ேப: 

வா�களி� ஏ%றி* ெச�ல$ப�4 ெச/க�ப�c� பல தி�மண ம.டப/களி� 

ைவ க$ப�டன:. பி� அவ:களி� 420 ேப: மீ வழ #$ பதிH ெச)ய$ப�4 அதி� 129 ேபைர 

5மா�� ெச)தன:.  சிைறயிலைட க$ப�டவ:களி� ம.ம.க வி� அ$� சம, ம.தி.t.க வி� 

ம�ைல ச�யா, வி.சி. க�சியி� ேவ^ பிரபாகர�, �ர�*சி பார��தி� ஓ.வி.ச/க: ஆகிேயா: 

அட க�. (Crime no. 126/2013 under 123,188,353,7 and 8 CLA Act against 27 persons,Crime no. 124- filed against 101 

people, Crime no. 122- filed against a single person, Mr. Duraisamy who is a ward member of Sadras Village Panchayat ) 

ேகா�ைககளி� நியாய/க0� பி�னணி�� 

1.1970களி� ெதாட க�தி� அ! உைல கான நில� ைக$ப%ற$$�டேபா (பைழய) 

க�பா க� ம%&� (பைழய) இைட�: tதலான ப#திகளிலி��த ம க� 

ெவளிேய%ற$ப�டன:. ஒ�ெவா� #4�ப�தி%#� 2 ஏ க: நில� ேவைல வா)$� 

tதலியன அளி$பதாக அவ:கP # வா களி க$ப�ட. ெவளிேய%ற$ப�ட ம களி� 

தலி�க� #ழி$பா� த.டல� ப�சாய�ைத* ேச:�த தலி� #cயி�$� # அ�கி� 

#cேயறின:, அவ:களி� �  #cயி�$� இைட�: காலனி என அைழ க$ப�ட. 

ெவளிேய%ற$ப�ட மீனவ:க� மகாபலி�ர�ைத அ4�த கட%கைர # அ�காக உ�ள 

ப#திகளி� #cேயறின:. � இைட�:, �  க�பா க� tதலான ெபய:களி� அைவ 

இ�& அைழ க$ப4கி�றன. வ�னிய:க� #*சி கா�c� #cேயறின:. இ தவிர 

உதி5யாக அ�கி^�ள பல கிராம/களி� #cேயறியவ:கP� உள:. இவ:க� 

எ�ேலா� #� }�றைர ெச�� நில� ம�4ேம ெகா4 க$ப�ட, வா களி�தபc 

இர.4 ஏ க: நில�, ெவைல வா)$� ஏH� இ�&வைர அளி க$ப�டவி�ைல. 



�திய இட/களி� அவ:க� த/களி� பார�ப5யமான வாo ைகைய இழ�தன:. பைழய 

மனித உறHக�, ெதாழி� உறHக� ஆகியனH� மாறின. எ4� கா�டாக 

இட$ெபய:H # t� மீனவ:க� விவசாயிகP # மீ� ெகா4$ப4�, ஈடாக விவசாயிக� 

மீனவ:கP # அ&வைட ேநர�தி� ெந� ெகா4$ப� இ�� வ��ள. இைவ 

அைன�� இ$ேபா சிைத�தன.  

தவிர மீ�பிc� ெதாழி^� நசி�த. 6மா: 30 ஆ.4கP # t� மீனவ இைளஞ:களி� 

70 சத� மீ�பிc� ெதாழிலி� இ��தன: எ�றா� இ$ேபா 20 tத� 30 சத� ேபேர 

மீ�பிc� ெதாழிலி� உ�ளன:.. மீ� வள  #ைறH ஏ%ப�4�ள ஒ� காரண�. 

இட�ெபய: க$ப�4 வாT� இைட�: காலனியி� ேம%ெகா�ள$ப�ட ஒ� ஆ)வி� (‘The 

Impact of the Development Induced Displacemrnt on the Income of the Poor’ – A B.A (Hons) dissertation 

submitted by  Pradeep, Christ University, Bangalore, March 2012.) இ/# வாT� தலி� ம களி� 

வ�மான� #ைற��ள�, அத� விைளவாக* ச�ணH$ பய�பா4, வாoநிைல 

tதலியன பாதி க$ப�4�ள� ெத5ய வ�கிற. 

அேத ேநர�தி� க�பா க�தி� அதிகா5கP #� ஊழிய:கP #� க�ட$ப�ட டH�ஷி$ 

எ�லா வசதிகPட� அைம�த. அ!ச தி� ைற நட�கிற தரமான ப�ளிக�, ம�திய 

அரசி� ேக��5ய வி�யாலயா க� ஆகியவ%றி� அவ:களி� பி�ைளகP #� உய:தர  

க�வி கிைட கிற. நா� tTவ� தைடய%ற மி�சார� அளி க$ப4கிற. உைல # 

அ�கி� ெச�& பணி ெச)ய ேந:கிற நிர�தர ஊழிய:கP # கதி:வ -*6� தா க� #றி�த 

ேசாதைனக� ேம%ெகா�ள$ப4கி�றன.  

த%ேபா தமிழக�தி� ஏ%ப�4�ள மி� ெவ�cனா� டH�ஷி$� # அ�காைமயி� 

உ�ள கிராம/க� எ�லாவ%றி^� தின� 18 மணி ேநர மி�ெவ�4 உ�ள, சமீப�திய 

‘நிலா�’ �யலி� ேபா நா�# நா�க� வைர அ$ப#தி tTைமயாக மி�சார� 

இ�லாம� இ���ள. 

bட/#ள� அ! உைல எதி:$�$ ேபாரா�ட�ைத ஒ�c 6%& வ�டார கிராம/களி� 

அக க�4மான/க� ம%&� வள:*சி ஆகியவ%றி%காக 500 ேகாc �பா) 

ஒ க$ப�டைத  க.டேபா க�பா க�ைத* 6%றி வாoகிற ம க� ம�தியி� த/கள 

நியாயமான ேகா5 ைகக� நிைறேவ%ற$பட ேவ.4�, டH�ஷி$பி%# அளி க$ப4வ 

ேபால� த/கP #� தைடய%ற மி�சார� அளி க$பட ேவ.4�. த/க� 

பி�ைளகP #� தரமான க�விg� ேவைல வா)$�� அளி க$பட ேவ.4� எ�கிற 

ேகா5 ைகக� இய�பாக எT�தன.  

க�பா க� ஆைல #� த%ேபா ஒ$ப�த ஊழிய:க� அதிக அளவி� பணியம:�த$ 

ப4கி�றன:. இ�த ஒ$ப�த ஊழிய:களி� 50 சத�தி%#� ேம%ப�ேடா: வட 

மாநில/கைள* ேச:�ேதா:. இ�வா& �ல� ெபய: ெதாழிலாளிகைள$ ெப5ய அளவி� 

பய�ப4�வத�}ல� நி:வாக/க� பல பய�கைள$ ெப&கி�றன. #ைற�த ஊதிய�, 

ெதாழி%ச/க� அைம�த� tதலான அc$பைட உ5ைமக� ம& க$ப4த�, 

ெதாழிலக/களி� பாகா$�, ம��வ� tதலிய ெபா&$�களிலி�� நTHத� 

tதலியன இத� }ல� நி:வாக�தி%#* சா�தியமாகி�றன. ெவளி மாநில/கைள* 



ேச�தவ:கP # உ��: அரசிய� க�சிகளி� ெதாட:� இ�லாததா� அவ:கP� 

இவ:களி� நியாய/கைள$ ேப6வதி�ைல. க�பா க�ைத$ ெபா��த ம�c� அதிக 

ஆப�தான பணிகளி� ஒ$ப�த� ெதாழிலாளிகேள ஈ4ப4�த$ப4கி�றன:, 

ஒ$ப�த$பணியாள:களி� நிைல இ�வா& இ��தேபா� ெப5ய அளவி� இ�வா& 

ெவளி மாநில�தவ5� இ�$ப, த/களி� ேவைலவா)$ைப$ பாதி$பதாகH� உ��: 

ம க� க�கி�றன:. 

2. ஃ�#ஷிமா விப�தி%#$பி� அ! உைல விப� ம%&� கதி:வ -*6$ பாதி$� ஆகியன 

#றி� உலெக/#� விழி$�ண:H ஏ%ப�4�ள. அேத ேநர�தி� ெகா�தாக இ$பc 

ேம^� பல அ! உைலகைள  க�பா க�தி� க�ட இ�$ப #றி�த அறிவி$� 

6%&$�ற ம க� ம�தியி� நியாயமான அ*ச�ைத ஏ%ப4�திg�ள.  

க�பா க ஆைலகளி� ஏ%கனேவ பல சிறிய அளH விப� க� நட��ளன எ�ப 

#றி$பிட�த க. 1987� எ5ெபா�ைள நிர$��ேபா உைலயி� உ� ைமய�தி� பாதி$� 

ஏ%ப�4 ேவக ஈOைல ஒ�& இர.டா.4க� }ட$ப�ட. 1991� ஏ%ப�ட  

கதி:வ -*6  கசிெவா�றி� ஊழிய:க� பாதி க$ப�டன:. 2202� 100 கி.கி எைடg�ள 

கதி:வ -*6 ேசாcய� கசி�த. 2003� அ! உைல  கழிவிலி�� வ�த கசிவா� KARP� 

பணி ெச)த ஆ& ஊழிய:க� பாதி க$ப�டன:. tதலி� இைத ம&�த நி:வாக� பி�ன: 

ஒ� ெகா.ட. BARC இய #ன: பி.ப�டாசா:ஜி இ�த விப� ப%றி  b&ைகயி� 

“இ�தியாவி� ஏ%ப�ட மிக ேமாசமான கதி:வ -*6 ஆப� என  bறிய #றி$பிட� 

த க (Outlook, July 28, 2003). 

அேதா4 இ�& க�பா க�தி� ெசய�ப4கிற எ5ெபா�� ம& தயா5$� உைல (KARP1) 

தவிர ேம^� ஒ�& (KARP2) க�ட$பட உ�ள. அேதேபால ‘கழிHகைள* ெசயலற* 

ெச)g� உைல’ (Waste Immobilization Plant) ஒ�&� இ/# உ�ள. இேதா4 

�Pேடானிய�தி%காக இ�ெனா� ெசயலற* ெச)g� உைலg� அைம க$ப4கிற. 

இ�தியாவி� இ�தைகய வசதிக� தாரா�:, t�ைப ம%&� க�பா க� ஆகிய }�& 

இட/களி� ம�4ேம உ�ள #றி$பிட�த க. எனேவ பிற இட/களிலி�� அ!  

கழிHகைள இ/ேக ெகாண:வத%கான வா)$�க� #றி�த ஊ: ம களி� அ*ச� 

t%றி^� நியாயமான. bட/#ள� ெச�றி��த t�னா� #cயர6� தைலவ: 

அ$� கலா� அவ:க� bட/#ள  கழிHக� க�பா க�தி%#  ெகா.4 ெச�ல$ப4� 

என  bறிய� நிைனH bர�த க. 

3. தவிரH�  அ ேடாப: 30, 2011� சம:$பி க$ப�ட ம�6ளா த�தா அறி ைக (Cmpprehensive 

Health Survey of Villagees around Kalpakkam – provisional Report) க�பா க�ைத* 6%றிg�ள ம க� 

ம�தியி� ஒ$ப�ீடளவி� கதி:வ -*6 ேநா)� தா க� b4தலாக உ�ளைத 

உ&தி$ப4�திg�ள. க�பா க� அ! உைலகைள* 6%றி 8 கி.மீ ெதாைலH #� உ�ள 

22 கிராம/களி� �%& ேநா)� தா க� 7 மட/# அதிகமாகH�, }ைள வள:*சி  

#ைறH 11 மட/# அதிகமாகH�, ைதரா)� ேநா) 5 மட/# அதிகமாகH�, 

#ழ�ைதயி�ைம, ைமேயாபியா, ந-5ழிH tதலான ேநா)க� #றி$பிட�த க அளH 

அதிகமாகH� (statistically significant) உ�ளைத நி&விg�ள. ெபாவி� ேநா)�   தா க� 



இர.4 }�& மட/# அதிகமாக உ�ள என  bறிய இ�வறி ைக க�பா க�ைத* 

6%றி இ�& நிலH� qழ�, 1994� ராஜsதா� அ! உைலகைள* (RAPS) 6%றி 6ேர�திர 

கேடக:, ச/கமி�ர கேடக: ஆகிேயா: ேம%ெகா.ட ஆ)Hகளி� (International Perspective on 

rural Health) 6�c  கா�ட$ப�ட qழைல ஒ�c உ�ளைத* 6�c கா�cய. 

6�c கா�ட$ப�ட இ�த அறி ைக ெப5ய அளவி� ‘ரா$ைஸ’ ஒ�c$ �%& ேநா) 

tதலானைவ உ�ளைத நி&விய #றி$பிட�த க.. 

ேம^� cச�ப: 3, 20113� ம��வ: �கேழ�தி, பி.c.ஐ யி� tத�ைம அறிவிய� 

ெச)தியாளரான டா ட: ேக.எs. ெஜயராம� ஆகிேயா: ெவளியி�ட ஆ)வறி ைகயி� 

ஒ�றைர ஆ.4களி� க�பா க� டH�ஷி$பி� எ^�� ம ைஞ$ �%& ேநாயா� }வ: 

இற��ள நி&வ$ப�ட. இவ:களி� இ�வ: க�பா க அ! உைல ஊழிய:க�.  இ 

அைடயா: உ�பட இ�தியாவி^�ள ஏT �%& ேநா) ஆ)வக/களி^� #றி$பிட$ப4� 

அளைவ  கா�c^� அதிக� (statistically significant). இ�த tcைவ நி:வாக�தா� ம& க 

இயலவி�ைல, ஊழிய:க� உடலி� ஏ%ப4� கதி:வ -*6� தா க� அ! ஆ%ற� 

ஒT/கா%& வா5ய� (AERB) விதி��ள எ�ைலைய� தா.டவி�ைல எ�& ம�4ேம 

நி:வாக�தா� பதிலளி க tc�த. 

அெம5 காவி� பி�  ளி�டனி� ஆ�சி  கால�தி� இ�வா& அ! உைலய* 

6%றிg�ள ம கP #$ �%& ேநா)� தா க� வ�தா� உ5ய இழ$ப4ீ வழ/#வத%காக* 

ச�ட� இய%ற$ப�4 நைடtைறயி^�ள #றி$பிட�த க. அ! உைலைய* 6%றி 

வாT� ம க� ம�தியி� எ�தைகய கதி:வ -*6 சா:�த ேநா)கெள�லா� வ�� எ�ப� 

ப�cயலிட$ப�4�ள. 

ஆனா� அ�தைகய ச�ட/க� ஏ� இ/கி�ைல. #ைற�த ப�ச� கதி:வ -*6� 

தா க�தா� வ��ேநா)கP கான ஒ� ம��வமைனg� bட இ/#  கிைடயா. 

இ/# இ$பcயான கதி:வ -*6 ஆப� க�, மரண/க� உ�ளைத* 6�c கா�c 

இ$ப#தியி� ஒ� sெபஷாலிc ம��வமைன ஒ�ைற  க�4வ ெதாட:பாக  

கா�சி�ர� பாராPம�ற உ&$பின: வி6வநாத� ெச�ற மா:* 16 அ�& 

பாராPம�ற�தி� ேபசிய #றி$பிட�த க. இ #றி� நா/க� பாவினி சி.எ�.c 

$ரேபா� #மா5ட� ேக�டேபா வி6வநாதனி� b%ைற அவ: நிராக5�$ ேபசினா:.  

அ3 உைல நி5வாக� தர"பி� க6���க� 

பாவினி சி.எ�.c தி� $ெராேபா� #மா�� அவர ைற சா:�த }�த வி�ஞானிகP� 

எ/கP காக ேநர� ஒ கி$ ெபா&ைமயாக$ ேபசியேபா� அc$பைடயான ேக�விக� 

எத%#� அவ:களா� தி�$தியான பதி� அளி க இயலவி�ைல. எT� }லமாக 

எைதg� த�வத%#� அவ:க� தயாராக இ�ைல. தா/க� இ$பcயாக வ�ேவா� # 

வழ கமாக$ ேபா�4  கா�4� விள க$ பட/கைள$ பா:�வி�4* ெச�^மா& 

அறிH&�தியேதா4 நி&�தி  ெகா.டன:.  

எ.கா: அ) ஃ�#ஷிமாH #$ பிற# க�பா க அ! உைலகளி� விப�கைள� தா/#� 

நிைல #றி� ஆ)H (stress test) ேம:ெகா�ள$ப�டைத நி:வாக� ஒ�  ெகா.ட. அ�த 

ஆ)வறி ைக$ பிரதிைய ஏ� ெவளியிடவி�ைல எ�கிற ேக�வி # அவ:களிட� 



பதிலி�ைல. அத� பிரதிைய  ேக�டேபா tதலி� த�வதாக* ெசா�னவ:க� 

இ&தியி� அ! ச தி ஒT/கா%& வா5ய�திட� ேக�4$ ெப%& ெகா�P/க� என  

ைகவி5�தன:.  

ஆ) க�பா க� அ! உைல நி:வாக�தி� ேவ.4ேகாளி� அc$பைடயி�தா�,  

‘ஆsைப:’ எO� ெதா.4 நி&வன�தி� }ல� ம�6ளா த�தா அறி ைக 

தயா5 க$ப�ட. இ�வறி ைக க�பா க�ைத* 6%றிg�ள 22 கிராம/களி� கதி:வ -*6 

ேநா)க� அதிகமாக உ�ளைத நி&வியைத$ பா:�ேதா�. இ #றி�த எ/கலி� 

ேக�வி # நி:வாக�திட� பதிலி�ைல. அ�வறி ைகைய நி:வாக� நிராக5�வி�டதா 

எ�கிற ேக�வி #� பதிலி�ைல. அவ:க� ெசா�னெத�லா� ேவ& சில அறி ைகக� 

அ$பc* ெசா�லவி�ைல எ�ப� க�பா க�ைத* 6%றிg�ள கதி:வ -*6 

அOமதி க$ப�ட அளைவ� தா.டவி�ைல எ�ப�தா�.  

இ) ெவளியி^�ள அ! உைலகளிலி�� அ! கழிHக� இ/# ெகா.4 

வர$ப4கிறதா என  ேக�டத%# இவைர அ$பc  ெகா.4வ� �ைத க$படவி�ைல 

எ�&தா� அவ:களா� பதிலளி க tc�த, எதி:கால�தி� எ�தைகய tcHக� 

எ4 க$ப4� என* ெசா�ல இயலா எ�றன:. �ைத$பத%# இ/# ஏ%பா4 இ�ைல 

எ�றேபாதி^�, இ/# ெவளியிலி�� வ�� கழிHக� ம& 6ழ%சி ெச)ய$ப4� 

எ�பைத ஏ%& ெகா.டா: $ெராேபா� #மா:.  ம& 6ழ%சியி� tTைமயாக  கழிHக� 

மீ� தயா5$� ெச)ய$ப4வதா� �ைத$ப எ�கிற ேப*6 ேக இடமி�ைல எ�றன: 

}�த வி�ஞானிக�. ஆனா� ம& 6ழ%சியி^� சிறிய அளH அதிக ஆப�மி க 

கழிHக� த/#� எ�பேத உ.ைம. இ�த  கழிHகைள எ/ேக �ைத$ப எ�கிற 

ெகா�ைக tcைவ இ�தியா இவைர எ4 கவி�ைல என இ&தியாக$ பதி^ைர�தன:. 

}�& இட/களி� ம�4ேம இ�த வசதிக� இ�$பதா� bட/#ள� உ�ளி�ட 

ஆைலகளி� கழிHக� இ/# ெகா.4வ�வத%# எ�லாவிதமான சா�திய/கP� 

உ.4. அ$பc  கிைடயா என உ&தியான பதிைல* ெசா�வத%# நி:வாக� தயாராக 

இ�ைல. 

ஈ) அ�கி� வாT� ம க� ம�தியி� கதி: வ -*6� தா க� #றி�த ேசாதைனக� ஏ� 

ெச)ய$ப4வதி�ைல என  ேக�ட ேபா, பதிலாக� தா/க� இ$ப#தியி� கா%&, ந-:, 

உணH$ ெபா��க� ஆகியவ%றி� கதி:வ -*6� தா க� எ�த அளவி� உ�ள என� 

ெதாட:� க.காணி$பதாகH� அைவ, அ! ஒT/கா%& வா5ய� (AERB) விதி��ள 

எ�ைலகைள மீறவி�ைல எ�&� ம�4ேம பதி� bறின:. ஆனா� ப�னா�4 அ! 

ஆ%ற� tகைம (IAEA) 6%&$�ற� ம�4மி�றி ம கPைடய பாகா$� #� அ! மி� 

நிைலயேம ெபா&$� என  bறிg�ள #றி$பிட�த க.  

எ) ெகா�தாக ஒேர இட�தி� அ! உைலைள அைம�  ெகா.4 ேபாவ #றி�  

ேக�டேபா, ஏேதO� விப� க� ஏ%ப�டா� ஓ5ட�தி^�ள பாகா$� வசதிக� 

ம%றவ%றி%#� பய�ப4�த அேவ ந�ல என$ பதிலளி�தன:. அதாவ ெகா�தாக 

ஒேர இட�தி� ஆைலக� இ��தா� எ�லா� த%கா$� வசதிகைளg� ஒேர இட�தி� 

#வி$ப சா�தியமாக இ� #� எ�ப அவ:களி� த: க�. ஒ� உைலயி� ஏ%ப4� 



விப� உடனcயாக ம%ற உைலகP #$ பரH� ஆப� #றி�த மிக நியாயமான 

அ*ச�ைத அவ:க� அல�சிய$ப4�தின:. 

ஏ) ேவைல வா)$�, கதி:வ -*6 ேநா)கP கான ம��வ மைன, தைடய%ற மி�சார� 

tதலிய ேகா5 ைககைள� த#தி, திறைம, த%ேபா�ள விதிtைற ஆகியவ%ைற  காரண� 

கா�c ம&�தன:. இ ெதாட:பாக* சில அதிகார/க� நி:வாக�தி%# இ�ைல எ�பைத ஏ%&  

ெகா.ட ேபாதி^� ம களி� உண:Hகைள  கண கி� எ4�  ெகா.4 இ ெதாட:பாக 

ேமேல உ�ளவ:கP #$ ப5�ைர #� மனநிைல நி:வாக�தி%# இ�ைல. ம களி� 

ேபாரா�ட வcவ�ைத “ேதச விேராத�” (anti national) எ�றா: $ெராேபா� #மா:. ஒ$ப�த 

ஊழிய:க�, பிற மாநில ஊழிய:க� tதலான விவர/கைளg� bட அவ:க� தர� தய/கின:. 

ஒ$ப�த ஊழிய:கP #� ஆைல #� பs வசதி ெச) த�த�, ெச/க�ப�4 அர6 ம��வ 

மைனைய கதி:வ -*6 ேநா)கP கான சிற$� ம��வ மைனயாக உய:�த� ேபா�ற 

எ/களி� ஆேலாசைனகைள ம4ேம அவ:க� கவன�தி� எ4� ெகா.4 ஆவன 

ெச)வதாக  bறின:. 

ஐ) “6னாமியி� bட� த$பி$ பிழ�த அ! உைல எ/கPைடய, நா/க� எ�லா� 

அ! உைல க�கிேலேய வாழவி�ைலயா?” எ�பைத  அதிகா5க� அc கc bறின:. 

1980 களி� க�பா க� அ! உைல க�ட$ப�டேபா 6னாமி ஆப� கண கி� எ4�  

ெகா�ள$படவி�ைல. அ$பcg� 6னாமியா� ஆப� ஏ%படாத த%ெசய�தாேன ஒழிய 

உ/களி� பாகா$� நடவc ைகயா� அ�ல. மீ.4� ஒ� 6னாமி அ�ல 

க�பா க�தி� தா க� ஏ%ப4�த bcய ஆப�தான கட� எ5மைலகளி� ெவc$� 

ஆகியனவ%றா� கட� ெகா�தளி$� ஏ%ப�டா� இ$பc  க�பா க அ! உைல 

பாதி க$படாம� இ� க வா)$� இ�ைல எ�பைத* 6�c  கா�cய ேபா அவ:களா� 

பதி� ஏ� ெசா�ல இயலவி�ைல. அதிகா5களிட� ேபசி ெகா.c��தேபா 

எ/கP # மகாகவி பாரதியி� “பc*சவ� q� வா� ப.ணினா� ேபாவா� 

ேபாவா� அ)ேயா�O ேபாவா�” எ�கிற பாட� வ5க�தா� நிைனH # வ�தன. 

காவ��ைற அ��மீற�க� 

மா:* 25,26,28 ஆகிய ேததிகளி� ஊ: ம க� ெப�� திரளாக  bcயி��த ேபாதி^� 

அவ:க� மிகH� க�4$பா�4டO� அைமதியாகHேம இ���ளன:. அவ:கள 

ேபாரா�ட�தி%# இட� #றி$பி�4 உ5ய அOமதி வழ/கியி� கலா�. திரளாக  

bcயி��தேபாதி^�. 26 அ�& க.காணி$பாள: ேசவிய: தனரா~ எ�தவித 

t�னறிவி$�� இ�றி� தcயc நட�திg�ளா:. அ! உைல ஒ$ப�த வாகன/கைள  

காவ�ைறயினேர அc� ெநா& கின: எனH� ம க� b&கி�றன:.  எனிO� 

க.காணி$பாள: அைத ம&�தா:. காவ�ைறயின: சிலைர ம க� தா கின: எனH� 

bறினா:.. ெச/க�ப�4 ம��வமைன #* ெச�& விசா5�தேபா காவ�ைறயின: 

யா�� ெப5ய அளவி� அcப�4 சிகி*ைச ெபறவி�ைல எனபைத$ பா:�ேதாேம என  

ேக�டத%#, எ/க� காவல:க� }வ: அவ:களிட� அக$ப�4  ெகா.டேபா 

அவ:கைள$ ேபாரா�ட கார:க� அc�த உ.ைம எ�றா:.  



ஒ� த�Pt�P நட�தி� கலா�. ஆனா� ெப5ய அளவி� காவ%பைட அ/# 

#வி க$ப�c��த. ம க� அைமதியாக  ைகதாவத%#� தயாராக இ��தன:. 

காவ�ைற நிைன�தி��தா� அ�& தcயcைய� தவி:� நிைலைமய* 

சமாளி�தி� கலா�. க.காணி$பாள: ேசவிய: தனரா~ ஏ%கனேவ ெச/க�ப�4 

ஏ.எs.பி யாக இ��தேபா, ெச/க�ப�4* சிற$�  காவ� tகாமி%#� ேபாரா�ட� 

நட�திய ஈழ� தமிழ:க� மீ ெகா4ைமயாக� தா #த� நட�தியவ: எ�ப 

#றி$பிட�த க.  

தவிரH� இ�த� த�Pt�ளி� எ�த� ெதாட:�� இ�லாதவ:கP� ேப*6வா:�ைத #* 

ெச�றவ:கPமான தைலவ:களி� 18 ேபைர� ேத:H ெச) அவ:க� மீ ெகாcய 

பி5Hகளி� கீo வழ #க� ேபா�4 இ�O� சிைறயி� அைட��ள வ�ைமயாக  

க.c க�த க. இ #றி� மகாபலி�ர� உதவி  க.காணி$பாள: எ/களிட� 

ேப6�ேபா அ! உைல ெரா�ப$ பாகா$பான இட�. பாகா$ைப உ&தி ெச)வத%காக 

ேமலதிகா5க� இ$பc* ெச)ய ேவ.cயி��த எ�றா:.  

28 அ�& உ.ணாவிரத$ ேபாரா�ட�தி%# எ�லாவிதமான நிப�தைனகைளg� 

ஏ%பதாக* ெசா�லிg� அ�த$ ேபாரா�ட�தி%# அOமதி ம& க$ப�ட� வ�ைமயாக  

க.c க� த க. அOமதி ம& க$ப�ட ம�4மி�றி t கிய தைலவ:க� உ�பட 129 

ேப: அ�& சிைறயிலைட க$ப�டன:. மாஜிs�ேர� க�யாண ம.டப�தி%# வ� 

5மா�� ெச)�ளா:. இ$பc$ ேபா�6 # மாஜிs�ேர�க� வைள� ெகா4$பைத உ*ச 

ந-தி ம�ற� க.c��ள ேபாதி^� இ$பc� தி� கT #�ற� ேமஜிs�ேர� 

ேக�விtைறயி�றி 5மா�� ெச)த வ��த� த க.  

ஏ$ர� 2 அ�& 129 ேப5� 127 ேப� # நிப�தைன ஜாமீ� வழ/க$ப�4�ள, அவ:க� 

ெச/க�ப�c^�ள ஒ� தி�மண ம.டப�தி� ெபயைர  #றி$பி�4 அதிேலேய 

த/கியி�� ஒ� நாைள # இ�tைற காவ� நிைலய�தி� ைகெயா$பமிடேவ.4� 

என இ$ேபா ஆைணயிட$ப�4�ள. இ ஒ� சிைற*சாைலயிலி�� இ�ெனா� 

சிைற*சாைல # மா%&வதாேன ஒழிய பிைணயி� வி4தைல ெச)வத�ல. தவிரH� 

ம.டப வாடைக, உணH* ெசலH ஆகியைவ யா: ெபா&$� என* ெசா�வத%#� 

ந-திம�ற� கவைல ெகா�ளவி�ைல. 

26 அ�& ைக ெச)ய$ப�ட 18 ேப� #� பிைண ம& க$ப�4�ள. ம களா� 

தா க$ப�ட ேபா�சா: இ�O� சிகி*ைசயி� உ�ளதாக  காரண� ெசா�லி காவ�ைற 

ெசா�ன ம&$ைப ந-திம�ற� ஏ%& அவ:கP # இ�& பிைண ம& க$ப�4�ள. 

ெச/க�ப�4 ம��வமைன # ேந%& எ/க� #T ெச�& விசா5�தேபா அ/# 

ேபா�சா: யா�� சிகி*ைசயி� இ�ைல எ�பைத t�ேப #றி$பி�ேடா�. ெப5ய 

காய/கPட� யா�� அ/கி��ததாகH� ெத5யவி�ைல. 

எம� பா5ைவக0� ேகா�ைகக0� 

அ! உைல ெதாட:பாக எ�த எதி:$�� வ�விட  bடா எ�பதி^� அ$பc வ�தா� 

அைத  க4ைமயாக எதி:ெகா�வ எ�பதி^� அர6 உ&தியாக உ�ள எ�பத%# இ�த 

நிகoHக� இ�ெனா� எ4� கா�4. இ$பcயான ஒ4 #tைறயி� அ! ஆ%ற� 



ைற, அர6 நி:வாக�, காவ�ைற, ந-திம�ற� எ�லா� க��ெதா�மி$�ட� இைண� 

ெசய�ப4கி�றன. 

ம களி�மீ ஒ�4ெமா�தமான ஒ� அட #tைறையg� க.காணி$ைபg� 

ெச^�வத%# ேதச$பாகா$� ம%&� அ! ஆ%ற� பாகா$� tதலியவ%ைற அர6 

ஒ� க�வியாக  ைகயா�கிற. அதனாேலேய ேந� கால�ெதா�4 எ�வித 

ெவளி$பைட� த�ைமg� இ�றி அ! ச தி� ைறைய* ெசய�ப4�தி வ�கிற.  

தன # ம க� t� ெவளி$பைடயாகH� ெபா&$பி�றிg� இ� க உ5ைம உ.4 என 

அர6 கா�c  ெகா�வத%கான tகா�திரமாகH� அ!ச தி� ைற ெசய�ப4கிற. 

‘வள:*சி’ எ�பைத  கா�c ம களி� எதி:$ைப* சமாளி க அர6� நி:வாக/கP� இ� 

வழிகைள  ைகயா�கி�றன. உ��5� ெச�வா #�ளவ:க� சில� #$ ப�ேவ& 

வைககளி� ெபா�ளாதார� ம%&� இதர ச^ைககைள அளி� அவ:கைள ஊழ� 

மி கவ:களாக மா%றி� த�ைன* 6%றி ஒ� பா கா$�  கவச�ைத நி:வாக� 

ஏ%ப4�தி  ெகா�வ ஒ� வழி. க�பா க�தி^� இதா� நட கிற. ஒ$ப�த/க� 

வழ/#வ, தன நி:வாக�தி� உ�ள ப�ளிகளி� அவ:களி� #ழ�ைதகP # 

இடமளி$$ ேபா�ற எ�தைனேயா வழிகளி� இைத  க�பா க நி:வாக� ெச) 

வ�கிற. இ�த வைகயி� ஒ� ஒ�மி�த தைலைம உ�வாகாம� த4� வ�கிற. 

இ$ேபா� bட, இ�த$ ேபாரா�ட�தி^� bட அ�தைகய #ைறபா4 இ�$பைத 

எ/களா� காணtc�த.  

ேகா�ைகக� 

1. மா:* 26 அ�& நைடெப%ற தcயcg�, 28 அ�& நைடெப%ற ைககP� 

வ�ைமயாக  க.c க�த கன. த�Pt�ளி� ெதாட:பி�லாத உ��:� 

தைலவ:கைள  ைகெச)த #றி� விசாரைண நட�த$ப�4 காரணமானவ:க� 

த.c க$படேவ.4�. ைக ெச)ய$ப�ட அைனவ: மீ� ெதா4 க$ப�ட 

வழ #க� தி��ப$ெபற$ப�4 அவ:க� நிப�தைன இ�றி வி4தைல ெச)ய$பட 

ேவ.4�. ஜாமீனி� வி4தைல ெச)ய$ப�டவ:க� #றி$பி�ட தி�மண 

ம.டப�தி� த/கி இ�tைற ைகெயT�திட ேவ.4� எ�கிற நிப�தைன 

ந- க$பட ேவ.4�. ம.டப வாடைக, உணH* ெசலH ஆகியவ%றி%# அர6 

ெபா&$ேப%க ேவ.4�. 

2. உைலயி� பணியா%&� அதிகா5க� ம%&� ஊழிய:கP # க�வி, மி�சார� 

ஆகியவ%றி� அளி க$ப4� சிற$�* ச^ைகக� அவ:க� எதி:ெகா�P� 

கதி:வ -*6 ஆப�தி� அc$பைடயிேலேய அைமகிற. அேத ஆப� 6%& 

வ�டார�தி^�ள 22 கிராம ம கP #� உ.4 எ�பதா� அ�த* அ^ைகக� அ� 

ம கP #� வழ/க$பட ேவ.4� எ�ப ஒ� நியாயமான ேகா5 ைக. ம க� 

ம�தியி� இட$ெபய:H ெதாட:பான விழி$�ணா:H ெப5ய அளவி� இ�லாத 

கால�தி� க�பா க� அ! உைல கான நில/க� ைக$ப%ற$ப�டன. அ�& 

அவ:க� ெப5ய அளவி� ேபாராடாத காரண�தினாேலேய அவ:கP # அ�& 

அளி க$ப�ட வா #&திக� மீற$ப�டன, இ�& இேபா�& நில/க� 

ைக$ப%ற$ப4�ேபா ம%றவ:கP # அளி க$ப4� இழ$ப4ீகP� க�பா க 



ம கP # ெதாட:� ம&$பைத ஏ%க இயலா. ஒ$ப�த$ பணியாள:கைள  

#ைற� நிர�தர$ பணியாள:கைள அதிக$ப4�வ எ�பேதா4, நிர�தர$ 

பணிகளி� உ��: ம கP # இட ஒ கீ4 அளி$பத%# ஏ%ப ச�ட� 

தி��த/கைள அர6ட� இைண� அ! ஆ%ற� ைற ேம%ெகா�ள ேவ.4�. 

3. வி�ஞானிக� ேபா�ற பதவிகP #$ ேபாதிய அளவி� த#தியானவ:க� 

உ��5� இ�ைல என அதிகா5க� b5ன:. அ$பcயானவ:க� உ�வா#� 

வைகயி� க�பா க�தி� உ�ள அ! உைல நி:வாக$ ப�ளிக� ம%&� 

ேக��5ய வி�யாலயா ப�ளிகளி� உ��: #ழ�ைதகP #� தனி இட ஒ கீ4 

அளி க$ப4வத%# ஏ%ப ச�ட� தி��த� ெச)ய$பட ேவ.4�. 

4. அ�கி^�ள டH�ஷி$பி� 24 மணிேநர மி�சார�, அேத இட�தி� கதி:வ -*ைச� 

தா/கி வாT� ம கP # 18 மணி ேநர மி�ெவ�4 எ�பதி� எ�த அறt� 

இ�ைல. விதிகைள  கா�c இ  ேகா5 ைகைய நி:வாக� ம& கbடா, 

டH�ஷி$பி%# ேநரcயாக மி�சார� வழ/#வைத$ ேபாலேவ 8 கி.மீ 

வ�ட�தி^�ள கிராம ம கP #� மி�சார� வழ/#� தி�ட�ைத அ! ச �தி� 

ைற t�ைவ� தமிழக அர6ட� ஒ$ப�த� ெச)ய ேவ.4�. 

5. கதி:வ -*சி%கான சிற$� ம��வமைன எ�கிற ேகா5 ைக பாராPம�ற 

உ&$பினர^� ைவ க$ப�4�ள. ம�6ளா த�தா ேபா�ேறா5� அறி ைகg� 

அத� ேதைவைய* 6�c  கா�4கிற. அ�தைகய ம��வமைன ஒ�ைற அ! 

உைல நி:வாக�ட� இைண� உ�வா க உடனcயாக அர6 ஆவன ெச)ய 

ேவ.4�.. 

6. அ! உைல ஊழிய:க� ம�4மி�றி 6%& வ�டார ம க� ம�தியி^�  

#றி$பி�ட கால இைடெவளியி� கதி:வ -*6� தா க* ேசாதைனக� நட�த$பட 

ேவ.4�.  அெம5 காவி� உ�ள ேபால கதி:வ -*6 சா:�த ேநா)க� 

தா கா$ப4ேவா: # இழ$ப4ீ வழ/#� ச�ட� ஒ�ைற இய%ற ேவ.4�. 

7. ஃ�#ஷிமா விப�தி%#$ பி� இ/# ேம%ெகா�ள$ப�ட க�பா க உைலகP கான 

விப� தா/# திற� ேசாதைன tcHக�, ெவளியிலி�� ம& 6ழ%சி காக 

அ! கழிHக� இ$ேபாேதா, எதி:கால�திேலா ெகா.4வர  bcய தி�ட/க� 

ஏ� உ�ளனவா, க�பா க�தி� இர.டாவதாக  க�ட$பட உ�ள ம& 6ழ%சி 

ஆைலயி� ேநா க�, ஒ$ப�த ம%&� நிர�தர� ெதாழிலாளிகளி� விவர/க�, 

கட� எ5மைல #றி� ேம%ெகா�ள$ப�ட பாகா$� நடவc ைகக� ஆகியன 

#றி�த ெவ�ைள அறி ைக ஒ�ைற க�பா க அ! உைல நி:வாக� உடனcயாக 

ெவளியிட ேவ.4�. 

8. ெகா�தாக$ பல ஆைலக� ஒேர இட�தி� அைம க$ப4வ ஆப�தான. 

ஃ�#ஷிமா ஒ� எ4� கா�4. எனேவ க�பா க�தி� ேம^� அ! உைலக� 

க�4வ நி&�த$படேவ.4�. ஃ�#ஷிமாவி%#$ பிற# ப�னா�4 அ!ஆ%ற� 

tகைம ெவளி�4�ள (ேம 27, 2011) ஆவண�தி� க�பா க�தி%# அ�கி� கட� 

எ5மைல இ�$ப உ&தி ெச)ய$ப�4�ள. இ #றி� எ�தைகய 

t�ென*ச5 ைக நடவc ைகக� ேம%ெகா�ள$பட ேவ.4� எ�பைதg� அ 

#றி$பி�4�ள.  இ$பcயான ஒ� qழலி� ேம^� அ! உைலகைள  க�c  

ெகா.ேட ேபாவ மிகH� ஆப�தான. 



9. ஒ�ெவா� ஆ.4� க�பா க அ! உைல ஊழிய:களிடமி�� 6மா: 70,000,00 

� ெதாழி� வ5 (professional tax)  வqலி க$ப4கிற. இ tைறயாக* 6%றிg�ள 

கிராம$ ப�சாய� P # வினிேயாகி க$ப�4�ளதா எ�ப #றி� அர6 ஒ� 

அறி ைக அளி க ேவ.4�. 

 

 

  

 

 

ெதா:�: அ.மா: s, 3/5 tத� #& #� ெத�, சாsதி5 நக:, அைடயா&, ெச�ைன-20. 

ெச�: 94441 20582 


