
   சசனனனன அணனணண பலனகனலகழகதனததலன

2016  ஜஜனன 21     அனனற இறநனத இரணனட சதணழதலணளரனகளதனன சமனபவமன

    கறததனத உணனனம அறதயமன கழவதனன அறதகனனக

I. பதனனனணத

    சசனனனன அணனணண பலனகனலகனகழகதனததலன ஜஜனன 21        அனனற இரணனட சதணழதலணளரனகளன இறநனத நதகழனனவ ஆஙனகதல மறனறமன தமதழன

     பதனததரதகனனக மறனறமன சதணனலகனகணடனசத ஊடகஙனகளன சசயனததயணன சவளதயதடனடனரன1.     அணனணண பலனகனலகழகதனததலன நநரன ஆதணர

னமயதனததலன2   நடகனகமன ஆயனவ ஒனனறதறனகணக,       நதலதனதடதன சதணடனட ஒனனறதலன இரநனத வணய சவளதயயறணமலன இரபனபதறனகணக,  ரபனபரன

      படமமன பசவறனகணன யவனல யமறனசகணளனளபனபடனடத எனனற சசயனததகளன சதரதவததனதன.    இநனத யவனலனய சசயனவதறனக அமனபதனதரதலன

       உளனள கவதமநனண ரபனபரன நதறவனதனததறனக அணனணண பலனகனலகழகதனதணலன ஒபனபநனதமன அளதகனகபனபடனடத.   கவதமநனண நதறவனதனததலன

     பணதயணறனறமன இரணனட இளமன சதணழதலணளரனகளன ரயமஷன சஙனகரன(25 வயத)   மறனறமன தநபனன (26 வயத)   ஆகதயயணனர நதறவனமன

   அணனணண பலனகனலகழகதனததறனக ஜஜனன 21  அனனற அனபனபதயளனளத.      அயபனபணகனகதனனதசன சணரனநனத ரயமஷன சஙனகரன யவனலகனக

 யசரனநனத 3  மணதஙனகயள ஆகதயளனளத.    தநபனன இநனத நதறவனதனதடனன 10      வரடமணக யவனல சசயனத வநனததணக ஊடகஙனகளன

சதரதவதகனகதனனறன. 

             சமனபவமன நடநனத அனனற மணனல பலனகனலகனகழகதனனதசன சணரனநனத ஆயனவ உதவதயணளரன ஒரவரன யவனல எவனவணற நனடசபறனறத எனபன

  பணரனகனக சசனனற யபணத,      இரணனட சதணழதலணளரனகளமன சதணடனடயதலன மயஙனகத கதடநனதனதபன பணரனதனதளனளணரன.  அணனணண

          பலனகனலகழகதனததலன உளனள மரதனதவரன அனழகனகபனபடனட பரதயசணதததனத யபணத சதணழதலணளரனகளன இரவரமன இறநனத வதடனடதணக

 மரதனதவரன அறதவததனதளனளணரன.          பணத நடநனத யபணத கவதமநனண நதறவனதனததலன இரநனயதண அலனலத அணனணண பலனகனலகனகழகதனததலன

      இரநனயதண யமறனபரனனவயதட யணரமன இலனனல எனனற ஊடகஙனகளன எழததயளனளன.     யமலமன எவனவததபன பணதகணபனப கரவதகளமன

   பயனனபடதனதபனபடவதலனனல எனனறமன அவரனகளன சதரதவததனதளனளனரன. 

      இநனத சசயனதத ஊடகஙனகளதலன ஓரதர பரபரபனபணக சவளதயதடபனபடனட யபணததலமன,      சதணழதலணளரன இறநனத நதகழனவ கறததனதமன அதறனக

        பதனனனரன எவனவதத நடவடகனனககளன எடகனகபனபடனடன யபணனனற பல வதவரஙனகளன ஊடகஙனகளதலன வதவரதகனகபனபடவதலனனல. கறதபனபணக:

1.      இநனத இரணனட சதணழதலணளரனகளன இறபனபதறனகணன சழனநதனலகளன எனனன?

2.          அணனணண பலனகனலகழகதனததலன நடதனதபனபடமன ஆயனவதனன யநணகனகமமன அதறனகணக கவதமநனணவதறனக சகணடகனகபனபடனட யவனலகளதனன

 வதவரஙனகளன யணனவ?          இநனத ஆயனவதலன பயனனபடதனதபனபடமன சபணரடனகளன மறனறமன யவனலகளதலன ஏறனபடகனகடய தநஙனககளன மறனறமன

      ஆபதனதகளன கறததனத வதவரஙனகளன ஒபனபநனத வதததமனறகளதலன சதளதவணக கறதபனபதடபனபடனடனவண?   அதறனகணன பணதகணபனப

     சநரதமனறகளன வனரயனற சசயனயபடனட அனவ மழனமயணக பதனனபறனறபனபடனடனவண?

3.    இநனத நதகழனவ நடபனபதறனக கணரணமணனவரனகளன,   கறதபனபணக கவதமநனண நதறவனமன,     அணனணண பலனகனலகனகழகமன மறனறமன அரசதனன

 சபணறபனபகளன எனனன?      அவரனகளன இநனத நதகழனவ கறததனத எனனன கறகதனனறனரன?

4.     இநனத நதகழனவதலன உயதரதழநனயதணரன கடமனபஙனகளகனகணன இழபனபநட,      உயதரதழபனபதறனக சபணறபனயபறனக யவணனடய அலவலரனகளன அலனலத

   நபரனகளன பரதநனத கறனறதனததறனகணன தணனடனன,        இனதவரமன கணலஙனகளதலன இத யபணனனற உயரதழபனபகளன ஏறனபடணமலன தவதரனபனபதறனகணக

     உதனயதசததனதலன கறததனத இதவனர யமறனசகணளனளபனபடனட நடடவகனனககளன எனனன? 

1http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/two-men-asphyxiated-in-anna-varsity-tank/article8762136.ece
2         ஊடகஙனகளன கறதய பட இநனத சமனபவமன நநரன ஆதணர னமயதனததலன நனடசபறவதலனனல.    ஆறனறலன ஆயனவகளகனகணன நதறவனதனததலன

(Institute of Energy Studies)   இநனத சமனபவமன நனடசபறனறத. 
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          சதணழதலணளரனகளன உயதரதழநனத சமனபவமன கறததனத ஆயனவ சசயனய பலனயவற அனமபனபகளன மறனறமன நதபணதனதவஙனகளதனன பதரததநதததகனள

   சகணணனட மகனகளன கழ அனமகனகபனபடனடத.    இநனத கழவதலன கநழனகணனயடணர பஙனயகறனறனரன:

  மனனவரன மதமததண ததனதண, ஆயனவணளரன

 யமகனனண சகமணரன,  சதணழதலணளரன ஆரனவலரன

 ஸனரநலண மயனணகரன,   சடனடகன கலனலரத மணணவரன

ஜத. சசலனவண,     சதபதஎமன வதரகமனபணகனகமன பகதத கழ சசயலணளரன

வந. சநனதவணசனன,   மனதத உரதனமகளன சசயலனபணடனடணளரன

யக. சதநரன,  கடனடட வடவனமபனபணளரன

   இநனதகன கழவதனரன ஜஜனல 5  மதலன 8 வனர,       இசனசமனபவதனததலன சதணடரனபனடய பலனயவற தரபனப பதரததநதததகனள சநனதததனத யபசதனரன. 

     இநனத ஆயனவதனன யபணத நணஙனகளன சநனதததனத நபரனகளன:

1.        தநபனதனன தநனனத ததர பணபனபத மறனறமன உறவதனரன ததர கநனதனன

2.     ரயமஷன சஙனகரதனன தநனனத ததர ஆததமதனத

3.  ததர லகனமதகணநனதனன,   சதணழதலணளரன தனணஆனணயரன,  சதணழதலணளரன ஆனணயமன,  யதனணமனயபடனனட

4.   ததர தனரணஜன (  வதசணரனணஅததகணரத),  கணவலன ஆயனவணளரன(  சடனடமமன ஒழஙனகமன),   யகணடனடரனபரமன கணவலன நதனலயமன

5.  மனனவரன யவலனரணஜன, இயகனகனரன,    இனனஸனடடனயடன ஆஃபன எனரனஜத ஸனடடஸன,  அணனணண பலனகனலகழகமன

6.  ததர ரணமகதரஷனணனன,  ஆயனவ உதவதயணளரன,    இனனஸனடடனயடன ஆஃபன எனரனஜத ஸனடடஸன,  அணனணண பலனகனலகழகமன

7.  ததர யபணஸன, இயகனகனரன,     சதணழதறனதனற பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர இயகனககமன, ரணயபனயபடனனட

   கநழனகணனயடணரன எஙனகனள சநனததகனக மறதனதவதடனடனரன:

      கவதமநனண ரபனபரன சபணரடனகளன நதறவனதனததனன உரதனமயணளரன மறனறமன பதரததநதததகளன

      ரணயபனயபடனனட மரதனதவனனயதனன தடய அறதவதயலன அறனவ சதகதசனனச மரதனதவரன

         எஙனகளத இநனத ஆயனவதனன யபணத நணஙனகளன சநனதததனதபன யபசதயவரனகளதடமன இரநனத சபறபனபடனட தகவலனகனளயமன,  ஆயனவ

மடவகனளயமன,     ஆயனவகனகழவதனன பரதநனதனரகனளயமன கநழனகனகணனடவணற சதணகதனத அளததனதளனயளணமன.

II. வணகனகமலஙனகளன

  பணததகனகபனபடனட கடமனப உறபனபதனரனகளன

          இநனத சமனபவதனததலன இறநனத தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரதனன கடமனப உறபனபதனரனகனள சசனனனன ட.எமன.    எஸன வளணகதனததலன உளனள

         சதணழதலணளரன ஆனணயக அலவலகதனததலன உணனனம அறதயமன கழ உறபனபதனரனகளன ஜஜனல 5   அனனற சநனதததனத உனரயணடனரன.

  தநபனதனன கடமனப உறபனபதனரனகளன

   தநபனதனன தநனனத பணபனபத அவரனகளமன,          அவரனடய சததனதபனபண மகனன கநனதனன அவரனகளமன எஙனகளதடமன தநபனதனன மனறவ கறததனத

   சதரதநனத வதவரஙனகனள பகதரனநனத சகணணனடனரன. 26        வயதணன தநபனகனக ததரமணமன மடநனத அவரனடய இறபனபகனக இரணனட

     வணரஙனகளகனக மனன தணனன ஒர கழநனனத பதறநனதளனளத.    தநபனன கவதமநனண நதறவனதனததலன 10    வரடஙனகளணக யவனல சசயனத
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வநனதளனளணரன.   அவரகனக மணதமன ர9000  ஊததயமணக சகணடகனகபனபடனடத.     கவதமநனண நதறவனமன ரபனபரன யமணலனடஙனகதறனகணன

  சதணழதறனசணனலனய நடதனதத வரகதறத.        அனத தவதர ரபனபரன சபணரடனகனள சபணரதனதவதறனக பலனயவற இடஙனகளகனக

  சதணழதலணளரனகனள அனபனபதயமன வரகதறத.         இநனத நதறவனதனததலன எதனதனன யபரன யவனல சசயனகதனனறனரன எனனபத யணரகனகமன

சதரதயணத.      ஒர ஒபனபநனததணரரதடமன தநபனன யபணனனற சதணழதலணளரனகளன 5-6    யபரன யவனல சசயனத வரகதனனறனரன.   அவரனகளத யவனல

      நதயமனமன கறததனத எழதனத வடவதலணன எநனதபன பததவகளமன கதனடயணத.   ஊததயசன சநடனடமன சகணடபனபததலனனல. இ.எஸன.   ஐ மறனறமன

பத.    எஃபன யபணனனற சலனககளன கதனடயணத.     தநபனதடமன கவதமநனணவதனன அனடயணள அடனனடயமன கதனடயணத.    சதல சமயமன அவரனகளன

           இனனசனணர நதறவனதனததறனக ரபனபரன சபணரடனகனள சபணறதனத சசலனலமன யபணத அவரனகளன தறனகணலதக அனடயணள அடனனட

தரவதணனட.

  நதகழனவ நடநனத பதனனனரன,        நதறவனபன பதரததநதததகளன எவரமன உயதரதழநனத சதணழதலணளரதனன கடமனபதனததறனக தகவலன அளதகனகவதலனனல. 

      அநனத நதறவனதனததலன யவனல சசயனயமன கணவலன சதணழதலணளரன (வடமணநதலதனதவரன)    ஒரவரதனன மகனன வநனத கநனதனதடமன,  கவதமநனண

         நதறவனதனததலன இரநனத அணனணண பலனகனலகனகழகதனததறனக சசனனற சதணழதலணளரனகளன யணயரண இறநனத வதடனடதணககன கறதயளனளணரன. 

     உடயன கநனதனமன அவரனடய நணனபரனகளமன நதறவனதனததறனக சசனனறளனளனரன.      அஙனக தநபனனடய னபகன இரநனததணலன அவரனகளன

    தநபனகனக ஒனனறமன யநரனநனததரகனகணத எனனற நமனபதனரன.    எனதனமன அவரனகளன கணவலன தனற(  நமனபரன 100)    யடனன சதணடரனப சகணணனட

       யபசதய யபணத சதணழதலணளரனகளன இறநனதத கறததனத தகவலனகளன சதரதய வநனதத.     உடயன அவரனகளன இரணயபனயபடனனட சபணத

            மரதனதவமனனயதலன உளனள சவகனகதடஙனகதறனக சசனனற தநபனதனன உடனல பணரனதனத பதனனனரன தணனன அவரனகளகனக தநபனன இறநனத வதடனடணரன

  எனனற உறததயணகத உளனளத.   வதபதனத நடநனத 3        நணடனகளகனக பதனனனரன தணனன நதறவனபன பதரததநதததகளன கடமனபதனததனரடனன சதணடரனப

சகணணனடளனளனரன.

            இத கறததனத அனனதனத வதவரஙனகளன மறனறமன சணனனறததழனகனள சதணழதலணளரன தனறயதனன உதவத ஆனணயரன தஙனகனள சநனதததனத

         வணஙனகத சகணணனடதணகவமன தறனயபணத சதணழதலணளரன தனற ஆனணயகதனததலன நடகனகமன வதசணரனணகனக அனழகனகபனபடனடதணகவமன

 அவரனகளன கறதனரன.     மணநகரணடனசத ஊழதயரன ஒரவரன அவரனகனள சநனதததனத,      அரச தரபனபதலன இரநனத நதவணரணமன சகணடகனகபனபடமன

   எனனற கறதயதணகவமன அவரனகளன கறதனரன.

   ரயமஷன சஙனகரதனன கடமனப உறபனபதனரன

            சதணழதலணளரன ஆனணயகதனததலன நடநனத வதசணரனணகனக வநனத ரயமஷன சஙனகரதனன தநனனதயமன நடநனத சமனபவமன கறததனத தகவலனகனள

 எஙனகயளணட பகதரனநனதணரன.          சமகனகணனதகனகலன எனனஜதனதயரதஙனகதலன டபனளயமண மடதனதளனள ரயமஷன சஙனகரன மனனற மணததனததறனக மனனனயர

  இநனத யவனலயதலன யசரனநனதளனளணரன.    அவரகனக மணத ஊததயமணக ர6000 சகணடகனகபனபடனடளனளத.    அவரன சஹலனபரணக யவனல

           சசயனததணகவமன அவரனடய யவனல சபணரடனகனள எடதனத சகணடகனகமன யவனல எனனறமன அவரன தனத கடமனபதனததடமன

கறதயளனளணரன.       தநபனன சதணடனடயதனன உளனயள யவனல சசயனத வநனதணரன எனனறமன,       தனத மகனன ரயமஷன சஙனகரன சதணடனடகனக சவளதயய

   நதனனற சபணரடனகனள எடதனத சகணடதனததணகவமன,         தநபனகனக ஏயதண யநரனநனதனத பணரனதனத வதடனட அவனர கணபனபணறனற ரயமஷன

      சதணடனடகனகளன கதததனத இறநனததரகனக யவணனடமன எனனற அவரன கறகதறணரன.      சதணடனடயதலன இரநனத சவளதயய சகணணனட வரமன யபணத

       தனத மகனகனக உயதரன இரநனததணக அஙனக இரநனதவரனகளன கறதனணரனகளன எனனறமன,    அணனணண பலனகனலகழகதனததனன மரதனதவரன

       வநனத பரதயசணததகனகமன யபணத அவரன இறநனத யபணனதணக அவரன சதரதவததனதணரன.

           யவனல நடகனகமன இடதனததறனக தணனன சசனனற பணரனதனதணகவமன அஙனக பணதகணபனப உபகரணஙனகளன எதவமன சகணடகனகபனபடவதலனனல

       எனனறமன பணதகணபனப நனடமனறகளன எதவமன யமறனசகணளனளபனபடவதலனனல எனனறமன அவரன கறதனணரன.    அஙனக யபணடபனபடனடரநனத ஏணதயமன

 சவளதயயறனறமன வதசதறத(exhaust fan)      ஆகதயனவ சமனபவதனததறனக பதனனனரன யபணடபனபடனடதணக அவரன கரதகதறணரன.  ஏணதனய
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            சதணடனடகனகளன இறகனகத அனத உபயயணகததனத ஒரவரன சதணடனடயதலன இறஙனக அலனலத ஏற மடயமண எனனற தணனன பரதயசணதததனதணகவமன, 

           சதணடனடயதனன நனழவணயதலன மதகவமன சதறததணக இரநனததனணலன அத மடயணத எனனற தணனன கணததனததணகவமன அவரன கறதனணரன.

  தநபனன கடமனபதனததறனக ர2.5    லடனசமமன தனனனனடய கடமனபதனததறனக ர2.25     லடனசமமன கவதமநனண நதறவனமன இழபனபநடணக

  சகணடதனதளனளதணக அவரன கறதனணரன.        அனனற நடநனத வதசணரனணயதலன தனணஆனணயரன ஒர கடமனபதனததறனக ர8.66  லடனசதனனத

  இழபனபநடணக மததபனபநட சசயனததணகவமன,   வதசணரனண ஜஜனல 15     அனனற சதணடரமன எனனறமன அவரன கறதபனபதடனடணரன.

 அரச அததகணரதகளன

 ததர லடனசமதகணநனதனன,   சதணழதலணளரன தனணஆனணயரன

           சதணழதலணளரதனன இழபனபநட சடனடதனததனன கநழன இறநனத சதணழதலணளரனகளகனக உரதய இழபனபநடனனட உறதத சசயனயமன வதசணரனணகனக

    சதணழதலணளரன தனறயதனன தனணஆனணயரன ததர.  லடனசமதகணநனதனன சபணறபனபணவணரன.      அவரன உணனனம அறதயமன கழ உறபனபதனரனகனள

 ஜஜனல 5  அனனற சநனதததனதணரன.       ஊடகஙனகளதலன சவளதயணன சசயனததகனள அறதநனதவடனன தணனணகயவ இநனத வதசணரனணனய(suo 

moto)   யமறனசகணணனடதணக அவரன கறதபனபதடனடணரன.      வதசணரனணகனக பணததகனகபனபடனட கடமனபதனததனனரயமன அணனணண பலனகனலகழக

   அததகணரதகனளயமன மறனறமன கவதமநனண பதரததநதததக i   யமன அனழதனதளனளதணக கறதனணரன.     இதறனக மனனனரன நடநனத வதசணரனணகனக

         கவதமநனணவதனன உரதனமயணளரனகளன வரவதலனனல எனனறமன அதனணலன மநணனடமன சமனமனனகனள அனபனபத ஜஜனல 5   அனனற வதசணரனண

  நடதனததயதணகவமன அவரன சதரதவததனதணரன.

         சதணழதலணளரன இழபனபநட மனனறதனததலன தனத அலவலகமன நநதததனதனற அததகணரமன சபறனறளனளதணக அவரன சதரதவததனதணரன.  அவரனடய

          தநரனபனபதறனக எததரணக மனதணரயரண பதரததவணததயயண யமலன மனறயநட சசயனய உயரனநநதத மனனறதனனத அணக யவணனடமன.  நடநனத

    சமனபவதனததலன அணனணண பலனகனலகழகமன மதனனனம மதலணளதயணகவமன,    கவதமநனணவதனன உரதனமயணளரனகளன ஒபனபநனததணரரனகளணகவமன

    கரதபனபடகதறணரனகளன எனனற அவரன உறதத சசயனதணரன.      சதணழதலணளரன இழபனபநட சடனடதனததனன வழதகணடனடதலதனன பட சதணழதலணளரனகளகனக

         உரதய இழபனபநடனனட மததபனபதடனட வதசணரனணயதலன அறதவததனதளனளதணகவமன வதசணரனண நடகனகமன தரவணயதலன அனத

   சவளதயதடமடயணத எனனறமன அவரன கறதனணரன.       மததபனபதடனட இழபனபநடனடலன மதனனனம மதலணளத சகணடகனகயவணனடய பஙனனகயமன

       ஒபனபநனததணரரன சகணடகனகயவணனடய பஙனனகயமன இனனனமன நதரனணயதகனகவதலனனல எனனறமன அவரன சதரதவததனதணரன.   அத அடதனதகடனட

    வதசணரனணகளதலன மடவ சசயனயபனபடமன எனனறமன,        தணனன அறதவததனத மததபனபநடனனட அவரனகளன தரமறகனகமன படனசதனததலன வதசணரனண

           மடயமன வனர நடதனதபனபடமன அனனதனத வதசணரனணகன கடனடஙனகளதலன அவரனகளன கலநனத சகணளனள யவணனடமன எனனற

   பதரததவணததகளகனக எசனசரததனதணகவமன அவரன கறதயளனளணரன.

            சதணழதலணளரன இழபனபநட சடனடதனததலன வழஙனகபனபடமன எநனத இழபனபநடமன மறனற நதவணரணஙனகளதலன இரநனத கழதகனகபனபடணத எனனறமன அவரன

கறதனணரன.    அணனனமயதலன அறதவதகனகபனபடனடளனள அரச ஆனண((Labour Department GO. 65 Dt. 1-3-16)  யதனன பட, 

    கடனடமணனதன சதணழதலணளரன வணரதயதனததனன கநழன 5       லடனச இழபனப நதவணரணதனததறனக பததவ சசயனயபனபடணத சதணழதலணளரனகளமன

   தகததயணவரன எனனற கறதய அவரன,         இறநனத சதணழதலணளரனகளன இநனத நதவணரணதனனதபன சபற தகததயணனவரனகளண எனனபனத கறததனத

        கடனடமணன சதணழதலணளரன நல வணரதய சசயலணளரன வதசணரனண யமறனசகணணனடளனளணரன எனனற கறதபனபதடனடணரன.

         சதணழதலணளரனகளன இறநனத நதகழனவ கறததனத தனணஆனணயரன சதல தகவலனகனள பகதரனநனத சகணணனடணரன.   அவரனடய கறனறதனன பட,

        அணனணண பலனகனலகழகதனதணலன யமறனசகணளனளபனபடமன கணறனனற சரகனகத மதனனசணரமன தயணரதபனபத கறததனத ஆயனவதலன,   ஒர சதணடனடயதலன
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      கணறனற சவளதயயறணமலன இரகனக ரபனபரன னலனதஙன ஒடனடபனபட இரநனதத.    சதணடனடயதலன ரபனபனர ஒடனடவதறனக சடணலவநனன3   எனனற ஒர

 கனரபனபணனன பயனனபடதனதபடனடத.            தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரன எனனற இரணனட சதணழதலணளரனகளன சமனபவமன நடநனத அனனற இநனத

 யவனலகனகணக வநனதனரன.         அவரனகளனடய யமறனபணரனனவயணளரன ததயனஷன கமணரன சதணழதலணளரனகனள யவனல இடதனததலன வதடனடவதடனட

     யவற யவனல வதஷயமணக சசனனறதணக அவரன கறதனணரன.   கவதமநனண ரபனபரன யபணரனடன(இநனததயண)    வதனன கநழன பததவ

         சசயனயபனபடனடளனளதணகவமன தமதழனநணட சதணழதலணளரன தனறயதனன கநழன பததவ சசயனயபனபடவதலனனல எனனறமன அவரன கறதனணரன.

 ததர தனரணஜன,  கணவலன ஆயனவணளரன,  சடனடமமன ஓழஙனகமன,   யகணடனடரனபரமன கணவலன நதனலயமன

        இநனத சமனபவதனனத கறனறவதயலன ஆயனவ சசயனயமன சடனடமன ஒழஙனக ஆயனவணளரன ததர.     தனரணஜன அவரனகனள யகணடனடரனபரமன கணவலன

  நதனலயதனததலன ஜஜனல 5      அனனற உணனனம அறதயமன கழ உறபனபதனரனகளன சநனதததனயதணமன.    அணனணண பலனகனலகழகதனததலன இதவனர

    நடநனத ஆயனவகனள ஆயனவணளரன பகதரனநனத சகணணனடணரன.        மதனததய அரசதனன மறசழறனசத ஆறனறலன சகனதத அனமசனசகதனததனன உதவதயடனன

            அணனணண பலனகனலகழகதனததனன ஆறனறலன ஆயனவ னமயதனததனன சணரனபணக கணறனனறசன சரகனகத மதனனசணரமன யசமதகனகமன ஆயனவ ஒனனற

 யமறனசகணளனள படனடளனளத.      அதறனகணக கடனடபனபடனட நதலதனதட சதணடனடயதலன வதபதனத நடநனதளனளத.     இநனத ததடனடதனததனன கநழன கவதமநனண

     நதறவனதனததறனக சதணடனட சவரனகளதலன ரபனபரன ஒடனடவதறனக ர83000    கனக ஒபனபநனதமன சகணடகனகபனபடனடரநனதத.   சமனபவமன நடநனத

அனனற,    நதறவனபன பதரததநதததகளதனன வணகனகமலதனததனன பட,      இரணனட சதணழதலணளரனகளன தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரன, 11 

  மணதயளவதலன யவனலயதடதனததறனக அனபனபபனபடனடனரன.    சபணரடனகனள யவனலயதடதனததலன வதடனட வரமனபடயமன,   யவனலனய ஆரமனபதகனக

        யவணனடணமன எனனறமன சதணழதலணளரனகளதடமன கறதயதணக நதறவனதனததனன உரதனமயணளரனகளன ஆயனவணளரகனக வணகனகமலமன

சகணடதனதளனளனரன.

        இரணனட சதணழதலணளரனகளன யவனல இடதனததலன ரணமகதரஷனணனன எனமன ஆயனவ உதவதயணளனர சநனதததனதணகவமன,   அவரன சபணரடனகளன

        னவதனததரநனத அனறனய ததறநனத வதடனடசன சசனனற வதடனடதணகவமன கணவலன ஆயனவணளரன சதரதவததனதணரன.  சமணரன 4  மணதயளவதலன

         ரணமகதரஷனணனன சதணழதலணளரனகனள யபணனதலன சதணடரனப சகணளனள மயறனசததனததணகவமன அவரனகளன அனழபனனப ஏறனகணததணலன

     யவனலயதடதனததறனக சசனனறயபணத சதணழதலணளரனகளன மயஙனகத கதடநனதனத பணரனதனதளனளணரன.

        அணனணண பலனகனலகழகதனததலதரநனத அனழபனப வநனததமன ஆயனவணளரன யநரடயணக சமனபவ இடதனததறனக சசனனறணரன.  அவரன

      சசனனறயபணத கணரமணன சநட ததடமணக அடதனததணக அவரன கறதனணரன.  சதணழதலணளரன இறநனத,     அவரனகளன வணயதலன இரநனத நனர

 சவளதயயறத இரநனதத.       சமனபவ இடதனததலன சவறனறதலன பசவதறனகணன ரசணயனஙனகளமன தரதனகயமன கதடநனதன.   சதணடனடகனக அரயக

         ஒர சவளதயயறனறமன வதசதறத இரநனதத ஆனணலன அத உபயயணகபனபடதனதபனபடவதலனனல எனனற ஆயனவணளரன கறதபனபதடனடணரன.  சதணடனடகனக

   சவளதயய ஒர ஏணதயமன இரநனதத.

        கவதமநனண நதறவன உரதனமயணளரனகளதனன யமலன இநனததய தணனடனனசன சடனடமன ஐபதசத 304(ஏ)     பதரதவதனன கநழன மதலன தகவலன

அறதகனனக(எஃபன.ஐ.ஆரன)       பததவ சசயனயபனபடனடளனளத எனனற ததர தனரணஜன உறதத சசயனதணரன.    நதறவன உரதனமயணளரன கரணணநததத

         தனலமனறவணகத வதடனடதணலன யமறனபணரனனவயணளரன ததயனஷன னகத சசயனயபனபடனடதணகவமன பதனனனரன உரதனமயணளரன னகத

  சசயனயபனபடனடதணகவமன அவரன சதரதவததனதணரன.        தறனயபணத இரவரமன பதனணயதலன சவளதயய வநனத வதடனடதணக அவரன கறதனணரன.  

          மதனனனம மதலணளதயணன அணனணண பலனகனலகழகதனததனன பதரததநதததகனள ஏனன னகத சசயனயவதலனனல எனனற யகணரதயதறனக

              ஒபனபநனததனனத தணனன ஆயனவ சசயனததணகவமன ஆயனவ னமயதனததனன இயகனகனரன மனனவரன யவலனரணஜன ஒபனபநனத மனறகனள சரதயணக

  பதனனபறனறதயளனளதணகவமன ஆயனவணளரன கறதபனபதடனடணரன.   உரதனமயணளரனகளன மநத 304 (ஏ)     பகததயதனன கநழன அலடனசதயதனததனணலன ஏறனபடனட

3      சடணலவநனன எளதததலன நறமணஆவதயணகமன னஹடனயரணகணரனபனன ஆகமன.    இத சபயதணனடனகளதலன கனரபனபணனணக
பயனனபடதனதபனபடகதறத.    நரமனப மணனடலதனனத பணததகனககன கடயத.      யமலமன உடலதலன ரசணயனபன பணனகனள ஏறனபடதனதகன கடயத.
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   மரணமன எனனற கறனறசனசணடனட சணடனடபனபடனடளனளத.     ஏனன மரணமன வதனளவதகனகமன கறனறமன (  சடனடபனபதரதவ 304)   கநழன கறனறமன

    சணடனடபனபடவதலனனல எனனபதறனக ஆயனவணளரன பததலன கறவதலனனல. 

          சமனபவ இடதனததலன இரநனத சடணலவநனன மறனறமன இனனசனணர யவததபனசபணரளன னகபனபறனறபனபடனட யவததயதயலன ஆயனவகனக

  அனபனபபனபடனடளனளதணக அவரன கறதனணரன.        யமலமன இரணயபனயபடனனட மரதனதவமனனயதலன இரநனத பதயரத பரதயசணதனன அறதகனனக

      சவளதயதடனட பதனனனரன ஆயனவ சதணடரமன எனனறமன அவரன கறதபனபதடனடணரன.       அதறனக பதனனனரன கறனற அறதகனனக தணகனகலன சசயனயபனபடமன

  எனனற ஆயனவணளரன கறதனணரன.

 ததர யபணஸன, இயகனகனரன,     சதணழதலனதனற பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர இயகனககமன

 ஜஜனல 8           அனனற ரணயபனயபடனனடயதலன உளனள சதணழதலனதனற பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர இயகனககதனததனன இயகனகனரன மறனறமன தனண

     இயகனகனனர உணனனம அறதயமன கழ உறபனபதனரன சநனதததனதனரன.      சமனபவதனனத கறததனத மதலனகடனட வதசணரனண நடதனததயதணகவமன

          கநழனகணனட கணரணஙனகளணலன நதகழனவ கறததனத நடவடகனனககளன இயகனககதனததனன பணதகளதலன வரணத எனனறமன அவரன கறதனணரன:

      சதணழதலணளரன தனறயதனன கநழன நதறவனமன பததவ சசயனயபனபடவதலனனல.     ரபனபரன யபணரனடனன கநழன பததவ சசயனயபடனடளனளத. 

     நதறவனதனததலன யவனல சசயனயமன சதணழதலணளரனகளதனன எணனணதகனனக 10   றனகமன கனறவணக உளனளத.   சதணழதறனசணனல பததவ

சசயனயபனபடனடரநனதணலமன,         சதணழதறனசணனல சடனடதனததனன கநழன இயகனககமன நடவடகனனக எடகனக யவணனடமன எனனறணலன

    சதணழதறனசணனலயதனன உளனயள சமனபவமன நடநனததரகனக யவணனடமன.

       கடனடடமன மறனறமன மறனற கடனடமணனதன சதணழதலணளரனகளன சடனடதனததனன கநழன(BOCW Act)  நதறவனதனததலன 10  யபரகனக

  கனறவணக யவனல சசயனகதனனறனரன.    கடனடட யவனல ர 10      லடனசதனததறகமன கனறவணக இரபனபதணலன சடனட வதததகளன

சசலனலணத. 

           தறனயபணத கடனடடமன மறனறமன மறனற கடனடமணனதன சதணழதலணளரனகளதனன சடனடதனததனன கநழன கணனகணணதபனப சசயனத நடவடகனனககளன

       எடபனபதறனக யபணதமணன கணனகணணதபனபணளரனகளன இயகனககதனததலன இலனனல எனனற இயகனகனரன கறதபனபதடனடணரன.   யமலமன இனனற

       கடனடமணன சசலவகளன அததகரததனதளனளதனணலன சடனடதனததலன இரநனத சகணடகனகபனபடனடளனள வதலகனக 10   லடனசதனததலன இரநனத

     அததகரதகனகபனபட யவணனடமன எனனற இயகனகனரன கரதனத சதரதவததனதணரன.

          சமனபவதனததலன உபயயணகபனபடதனதபனபடனட கனரபனபணனன வனகயணன யவததபன சபணரளன சடணலவநனன இலனனல எனனற இயகனகனரன

 ஆணததனதரமணக கறதனணரன.       ஆனணலன எனனன ரசணயனமன எனனபனத அவரன கற மறதனதவதடனடணரன.   யவததபன சபணரடனகனளகன

   னகயணளவதறனகணன பணதகணபனப மனறகளகனக '    சமடனடரதயலன யசஃபனட யடடனடண யசஃபனட'    தரமன உபயயணகபனபடதனதபனபடவதணக அவரன

கறதபனபதடனடணரன.

மதலணளதகளன

  மனனவரன யவலனரணஜன, இயகனகனரன,   ஆறனறலன ஆயனவ னமயமன,  அணனணண பலனகனலகழகமன

 ஜஜனல 7              அனனற அணனணண பலனகனலகழக ஆறனறலன ஆயனவ னமய இயகனகனரன மனனவரன யவலனரணஜன அவரனகனள உணனனம அறதயமன

   கழ அவரதனன அலவலகதனததலன சநனதததனதனரன.       அவரன ஆயனவ பறனறதயமன சமனபவதனனத பறனறதயமன வதரதவணக எடதனதனரதனதணரன.  ஆறனறலன

  யசகரதபனப ஆயனவதனன யநணகனகமணகமன.          ஒர சதறதய ததறனன கணறனறணனல மலமன யசகரதகனகபனபடமன ஆறனறலன கமனபரசரன ஒனனனற

ஆடனடவதகனகமன.       இதனன மலமன அழதனதபனபடமன கணறனற ஒர சதணடனடயதலன யசகரதகனகபனபடமன.     உலக அளவதலன இநனத சதணழதலனநடனபதனததனன

   வழதயணக இரணனட நணடகளன 250         சமகணவணடன ததறனன யசகரதகனகதனனறன எனனறமன அணனணண பலனகனலகழகதனததலன ஒர வநடனடறனக
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        யவணனடய சதறதய ததறனன யநணகனகத ஆயனவ நடதனதபனபடகதறத எனனறமன அவரன கறதபனபதடனடணரன.     இநனத ஆயனவதனன கநழன அழதனதபனபடனட

       கணறனனற யசகரதபனபதறனகணக நதலதனதடதன சதணடனட கடனடபனபடனட வரவதணக அவரன கறதனணரன. 

           மதனததய மறசழறனசத ஆறனறலன அனமசனசகதனததலன இரநனத அணனணண பலனகனலகழகதனததறனக இநனத ஆயனவ சசயனவதறனகணக நததத

சகணடகன;கபனபடனடளனளத.         இதறனகணக சதல மணதஙனகளகனக மனனனரன ஒர நதலதனதடதன சதணடனட கடனடபனபடன;டத.   சதணடனடயதலன இரநனத

       கணறனற சவளதயயறணமலன தடபனபதறனகணக சதணடனடயதனன சவரனகளதலன ரபனபரன பச யவணனடயதரநனதத.     ரபனபரன பசவத ததறனன மதகநனத யவனல

           எனனபதணலன அவரன ரபனபரன யபணரனடலன பததவ சசயனயபடனட நதறவனஙனகளதனன படனடயலதனன அடபனபனடயதலன சதல நதறவனஙனகனள

அணகதயளனளணரன.       கவதமநனணனவ தவதர யவற எநனத நதறவனமமன சதணடரனப சகணளனளவதலனனல.    கலனபணகனகமன அணமதனன ஆயனவதறனகணன

    இநனததரண கணநனதத ஆயனவ னமயமன (IGCAR)    மறனறமன சநயனயவலத நதலகனகரத நதறவனதனததறனகமன(NLC)    யவனல சசயனதளனளதணக சதல

   பனகபனபடஙனகனள கவதமநனண பதரததநதததகளன கணடனடயளனளனரன.        இநனத ததடனடதனததனன கநழன சதணடனடனய கடனடவதறனக சசஞனச கதரணஃபனடன

   எனனற நதறவனதனததறனக மதனனனம ஒபனபநனதமமன,     ரபனபரன ஒடனடவதறனக கவதமநனண நதறவனதனததறனக ர82000   மததபனபளனள தனண

 ஒபனபநனதமமன சசயனயபனபடனடளனளத.

 மணரனசன 2016      லன சதணடனட மதனனனம ஒபனபநனததணரரணலன கடனடபனபடனட மடகனகபனபடனடத.      ஏபனரலன மணததனததலன ஆரமனபதகனக யவணனடய ரபனபரன

   ஒடனடமன பணத மனழயதனணலமன ஒபனபநனததணரரன(கவதமநனண)   களணலமன தளனளதபன யபணடபனபடனடத.   கனடசதயணக ஜஜனன 14  அனனற

     கவதமநனணவதனன பதரததநதததகளன ததர கரணணநததத மறனறமன ததர.       ததயனஷன கமணரன அவரனகளன வநனத சதணடனடனய பணரனனவயதடனட 3 

    நணடனகளதலன யவனலனய மடதனத வதடவதணக கறதயளனளனரன.  ஜஜனன 18       அனனற அவரனகளன வநனத கனரபனபணனன மறனறமன கனரசபணரளன

       ரசணயனஙனகனள அரகதலன இரநனத யசமதபனப அனறயதலன னவதனத வதடனட சசனனறளனளனரன.  ஜஜனன 21   அனனற இரணனட

  சதணழதலணளரனகளன யவனலகனக வநனதளனளனரன.

          யவனலயதலன பயனனபடதனதபனபடமன யவததபனசபணரடகனளகன கறததனத சமனபவதனததறனக மனனனரன சதரதயவதலனனல எனனற மனனவரன

 யவலனரணஜன கறதனணரன.      கவதமநனண அணனணண பலனகனலகழகதனததறனக சகணடதனத ஒபனபனடசன சநடனடலன(  சடலதவரத சலணனன)  ரசணயனஙனகளதனன

  மனறயணன சபயரனகளன எழதபனபடவதலனனல.   சவறமன ரபனபரன சணலனசவனனடன,    ரபனபரன சசணலனயசனன எனனயற கறதபனபதடபனபடனடரநனதத. 

          நதகழனவதறனக பதனனனயர அவரகனக கனரபனபணனணக சடணலவநனன மறனறமன கனரசபணரளணக சதலதயகணனன உபயயணகபன படதனதபனபடனடத எனனற

சதரதநனதத.            தணஙனகளன ஆயனவதறனகணன யவனலகளன கறததனத கவனமன சசலதனததயதணகவமன அதணவத கணறனற சவளதயய சசலனலணமலன

          இரகனகதனனறதண எனனபனத கறததனத கவனமன சசலதனததயதணகவமன ரபனபரன ஒடனடவதறனகணன சசயலனமனறகனள பறனறத அறதய

     மறனபடவதலனனல எனனற மனனவரன யவலனரணஜன கறகதறணரன.         சமனபவமன நடநனத பதனனனயர அவரன சடணலவதனன மறனறமன சதலதயகணனன பறனறத

           ஆயனவ சசயனததணகவமன கறதபனபணக கணறனயறணடனடமன இலனலணத அனறகளதலன சடணலவநனணலன சகணதணர பதரசனசனனகளன ஏறனபடமன எனனபத

    பதனனனயர சதரதநனதத எனனற அவரன கறகதறணரன.

        சதணழதலணளரன தனற இழபனபநடனடறனகணன வதசணரனணனய யமறனசகணணனடளனளதணகவமன வதசணரனணயதலன தணனன கலநனத

  சகணணனடதணகவமன அவரன கறதனணரன.          யமலமன கடனடடதன சதணழதலணளரன நல வணரதயதனததனன கநழன பணததகனகபனபடனட கடமனபதனததனரகனக தலண

ர5        லடனசமன நதவணரணமன தரவதறனக அரச பரதசநலததனத வரவதணக அவரன கறதபனபதடனடணரன.   அணனணண பலனகனலகழக

        நதரனவணகதகளகனகணக சமனபவமன கறததனத அவரன எழததய அறதகனனகனய அவரன கழவதனரகனக கணணனபததனதணரன. 

              உணனனம அறதயமன கழ சமனபவ இடதனனத பணரனபனபதறனக அனமதத யகணரதய பதனனனரன அவரன கழனவ சமனபவ இடதனததறனக அனழதனத

 சசனனற கணடனடனணரன.

7



 ததர ரணமகதரஷனணனன,  ஆயனவ உதவதயணளரன,  அணனணண பலனகனலகழகமன

          ததர ரணமகதரஷனணனன சமகனகணனதகலன எனனஜதனதயரதஙன டபனளயமண படதனத அணனணண பலனகனலகழகதனததலன ஆயனவ உதவதயணளரணக

உளனளணரன.            சமனபவமன நடநனத அனனற இரணனட சதணழதலணளரனகனள சநனதததனதமன அவரனகளன இறநனத யபணனனத கணனடபதடதனததமன அவரன

தணனன.   ஜஜனன 21   அனனற சமணரன 11:30       மணதயளவதலன அவரன தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகனர சநனதததனதணரன.  அவரனகளதனன

           யமறனபணரனனவயணளரன ததயனஷன கமணனர சதணனலயபசதயதலன சதணடரனப சகணணனட அவரனகளன கவதமநனண சதணழதலணளரனகளன மறனறமன ரபனபரன

      பசமன யவனலகனகணக வநனதளனளணரனகளன எனனபனதயமன அவரன உறதத சசயனதணரன.     பதனனனரன அவரனகனள யவனலயதடதனததறனக அனழதனத

சசனனறணரன.

           ததயனஷன கமணரதடமன சதணடரனப சகணணனட யபணத அவரன சதணழதலணளரனகளகனக ஏறனகனயவ அஙனக னவகனகபனபடனடரநனத சபணரடனகனள

      சதணழதலணளரனகளதடமன சகணடகனகமணற கறதனணரன எனனற ரணமகதரஷனணனன உறதத சசயனதணரன.     அபனயபணத ததயனஷன கமணரன யவற

எனதயமன(       கறதபனபணக சதணழதலணளரனகளன யவனல சசயனய யவணனடணமன எனனற கறவதலனனல)     எனனறமன தணனன வநனத சகணணனடரபனபதணக

     ததயனஷன கறதயளனளணரன எனனறமன அவரன உறதத சசயனதணரன.     ஏறனகனயவ கவதமநனண வதடனட சசனனறதரநனத கனரபனபணனன,  கனரசபணரளன

     மறனறமன சவளதயயறனறமன வதசதறதனய அவரன சதணழதலணளரனகளதடமன சகணடதனதளனளணரன.     அவரனகளதடமன அஙனக ஏறனகனயவ இரநனத

ஏணத(     சதலனவரன ஓகன மரதனதணலன சசயனயபனபடனடத - 2.4  மநடனடரன உயரமன, 0.4  மந அகலமன)   னயயமன அவரனகளகனக கணடனடயளனளணரன.   இநனத ஏணத

  சதணடனட கடனடவதறனகணக உபயயணகபனபடதனதபனபடனடளனளத.        யவனல மடநனத பதனனனரன அனனதனனதயமன சரதயணக படனட சசணலனலதவதடனட

    தணனன வநனத வதடனடதணக அவரன கறதனணரன.   சதணழதலணளரனகளடனன சமணரன 15      நதமதடமன இரநனத வதடனட சசனனறதணக அவரன கறதனணரன. 

           தணனன சசலனலமன யபணத அவரனகளன வதசதறதனய மணடனடகன சகணணனட இரநனததணகவமன ரசணயனஙனகனள னகயணளதன சதணடஙனகவதலனனல

  எனனறமன அவரன கறதனணரன.      வதசதறதனயதன தவதர யவற எநனத பணதகணபனப உபகரணஙனகளன(னகயனற, மகமட)    என எதவமன அஙனக

    னவகனகபனபடவதலனனல எனனறமன அவரன உறதத சசயனதணரன.

 மணனல 3.30            அளவதலன சதறதத மனழ சபயனய தவஙனகதயதணலன யவனல எவனவணற நடநனதத எனனபனத அறதய ரணமகதரஷனணனன

   சதணழதலணளரனகனள யபணனதலன சதணடரனப சகணணனடணரன.       அவரனகளன பததலன அளதகனகணததணலன அவரன யநரணக யவனலயதடதனததறனக

சசனனறளனளணரன.       அஙனக அவரனகளன இரவரமன சதணடனடயதலன மயஙனகத கதடநனதனத பணரனதனதளனளணரன.     அஙனகளனள ஏணத அவரன கணடனடய

          இடதனததயலயய இரநனதத எனனறமன சதணடனடகனக அரயக சவளதயயறனறமன வதசதறத கதடநனதத எனனறமன அவரன கறதனணரன.  யமலமன

     சதணடனடயதலமன சறனறவடனடணரதனததலமன ரசணயனதனததனன கணரவணனட அடதனதகன சகணணனடரநனதத.    உடயன ரணமகதரஷனணனன அரகதலன

            யவனல சசயனத சகணணனடரநனத வடமணநதலதன சதணழதலணளரனகளன இரவனர அனழதனத வநனத அவரனகளன ஏணதனய னவதனத மயஙனகத

   இரநனத இரவனரயமன சவளதயய தகனகதயளனளனரன.         அவரனகளன தகனகத வநனத யபணத ரயமஷன சஙனகரன மசனனச இழதனதகன

          சகணணனடரநனததணகவமன ஆனணலன பலனகனலகழக மரதனதவரன வரவதறனகளன அவரமன இறநனத வதடனடணரன எனனற அவரன கறதனணரன. 

        கணவலனதனறகனக தகவலன சசணலனலபடனட பதனனனரன அவரனகளன வநனத வதசணரனண யமறனசகணணனடதணகவமன 6.45   மணதகனக உடலனகனள

    இரணயபனயபடனனட மரதனதவமனனகனக அனபனபபனபடனடதணகவமன அவரன கறதனணரன.

     யமலமன அவரனகளன இரணனட ரசணயனஙனகனள கலநனத 5        லதடனடரன வணளத ஒனனற சதணடனடயதலன சணயனநனத கதடநனததணகவமன ரசணயனகன

     கலனவ சதணடனடயதலன பரவத இரநனததணகவமன அவரன சதரதவததனதணரன.      ஒர சதணழதலணளரன னகயதலமன உடறனபகததயதலமன ரசணயன

    எரதபணனகளன இரநனதன எனனற அவரன கறதனணரன.        மநதத இரநனத ரசணயனஙனகனள கணவலனதனறயதனரன எடதனத சசனனறதணக அவரன

கறதனணரன.          அஙனக உபயயணகபனபடதனதபடனட ரசணயனஙனகனள பறனறதயமன எவனவளவ உபயயணகபனபடதனதபடனடத எனனபத பறனறதயமன தனகனகதன

 சதரதயணத எனனறணரன.      ஆனணலன கனரபனபணனன ரசணயனதனனத சதணழதலணளரனகளன சதணடனடகனகளனயள னவதனததணகவமன,  கனரசபணரளன

      ரசணயனமன சதணடனடகனக சவளதயய னவதனததரநனததணகவமன அவரன உறதத சசயனதணரன. 
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          இததலதரநனத ஒர சதணழதலணளரன சதணடனடகனகளனயள யவனல சசயனத சகணணனடரநனதணரன எனனறமன இனனசனணர சதணழதலணளரன

        சதணடனடகனக சவளதயய இரநனத உதவத சசயனத சகணணனடரநனதணரன எனனற ஊகதகனக மடகதறத.    யமலமன சதணழதலணளரன அனபவமன

            மறனறமன அவரனகளன தஙனகளன கடமனபதனததனரதடமன தஙனகளன யவனல கறததனத சசணலனவததலன இரநனத சதணடனடகனகளன சவளதயய இரநனத

          ரயமஷன சஙனகரன கனரசபணரனள எடதனத சகணடகனகமன யவனலனய சசயனததரகனககனகடமன மறனறமன தநபனன சதணடனடகனகளனயள

        கனரசபணரனளயமன கனரபனபணனனயமன கலநனத சவரதலன பசதகனசகணணனடரநனதணரன எனனற நணஙனகளன கரத யவணனடயளனளத.
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III  கழவதனன மடவகளன

  சமனபவதனனத கறததனத சதணகபனப

            கவதமநனண ரபனபரன பனரணடகனடனஸன நதறவனதனததலன ரபனபனர யமணலனடஙன சசயனவதறனகமன சபணரதனதவதறனகமன தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரன

   சதணழதலணளரனகளணக யவனல சசயனத வநனதனரன.         யகணடனடயதனததலன உளனள இநனததயண ரபனபரன யபணரனடலன உறனபதனதத நதறவனமணக கவதமநனண

   பததவ சசயனத னலசனனஸன சபறனறளனளத.  இத 2016-17  கனக பதபனபதகனகபனபடனடளனளத.      யவற எநனத அரச தனறகளதலமன கவதமநனண

 பததவ சசயனயபனபடவதலனனல.           ரபனபரன யபணரனடன கறதபனபதடனடளனள சசயலனபணடகளன மறனறமன நதரனணயகன யகணடகளன பட ரபனபரன யதணடனடதன

      சதணழதலணளரனகனள கறததனத மடனடயம ரபனபரன யபணரனடனன சசயலனபணடகளன அனமநனதளனளன.      ரபனபனர மலபனசபணரளணக உபயயணகததனத

           உறனபதனதத மறனறமன யசனவகளதலன ஈடபடமன நதறவனஙனகளதலன உளனள சதணழதலணளரனகளதனன யவனல நதனலனமகளன மறனறமன பணதகணபனபகளன

    கறததனத ரபனபரன யபணரனடன எதவமன கறதபனபதடவதலனனல.    தநபனன கவதமநனணவதலன கடநனத 7-104    வரடஙனகளணக யவனல சசயனத வரகதனனறணரன. 

  ரயமஷன சஙனகரன 3     மணதஙனகளன மனனனரன தணனன யவனலகனக யசரனநனதளனளணரன.    அவரகனக இததணனன மதலன யவனல.  இரவரகனகமன

 அனடயணள அடனனட, பதஎஃபன, இஎஸனஐ,      ஊததயசன சநடனட எனனற எநனத ஆதணரமமன கதனடயணத.     கனறநனத படனச ஒபனபநனதமன கட நதரனவணகதன

  தரபனபதலன இரநனத சகணடகனகபனபடவதலனனல.

'         சதறதய ததறனன கணறனறணனல சகணணனட கணறனறழதனத ஆறனறலன யசகரதபனப ததடனடதனததறனகணன ஆயனவ'(Investigations on small 

capacity wind turbine with compressed air energy storage system)      எனனற தனலபனபதலன மனனவரன யவலனரணஜன

          தனலனமயதலன நடதனதபனபடமன ஆயனவதறனகணக அணனணண பலனகனலகழகதனததனன ஆறனறலன ஆயனவ னமயதனததலன இரநனத கவதமநனணவதறனக

  ஒர ஒபனபநனதமன தரபனபடனடரநனதத5.         ஆயனவதறனகணக ஒர நதலதனதட சதணடனட நதறவவதறனக சசஞனசகதரணஃபனடனஸன எனனற நதறவனதனததறனக

             ஒபனபநனதமன தரபனபடனட அநனத சதணடனடயதலன ரபனபரன ஒடனடவதறனக கவதமநனணவதடமன ஒர உளன ஒபனபநனதமன சசயனயபடனட இரநனதத எனனபத

     பலனகனலகழக நதரனவணகதகளன தயணரததனத அறதகனனகயதலன இரநனத சதரதயவரகதறத. இ;     தறனகணன பல நதறவனஙனகனள ஆயனவ

           சபணறபனபணளரன மனனவரன யவலனரணஜன அணகதயமன யவற யணரமன இநனத யவனலனய எடகனக மனன வரணததணலமன,  கவதமநனண ஐஜதசதஏஆரன

4  தநபனன 10      வரடஙனகளணக யவனல சசயனததணக அவரனடய தநனனத கறகதறணரன.    மதலன தகவலன அறதகனனகயதலமன 10  வரடமணக
 பததவ சசயனயபடனடளனளத.        ஆனணலன கணவலன தனறயமன சதணழதலணளரன தனறயமன தநபனன 7    வரடஙனகளணக யவனல சசயனததணக

கறதயளனளனரன.          சதணழதறனசணனலயதலன தநபனன யவனலசசயனததறனகணன நதறவன அனடயணள அடனனடயயண ஒபனபநனதமன எனனற எநனத
     ஆதணரமமன இலனனல எனனற தநபனதனன தநனனத கறதயளனளணரன.

5           மனனவரன யவலனரணனஜ சநனதததனத யபணத இநனத அறதகனனகனய உணனனம அறதயமன கழ படதனத அறதநனதனரன.
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 மறனறமன எனன.எலன.       சதயதலன யவனலகனள சசயனதளனளதணக கறதயதணலமன அவரன கவதமநனணனவ யதரனநனசதடதனதளனளணரன.  கவதமநனணவதனன

      கறனறகனகனள ஆயனவ சபணறபனபணளரன உறதத சசயனதணரண எனனபத சதரதயவதலனனல.

  இதறனகணன மதலன கடனடமணக,           சதணடனடயதனன மடனய கணறனற பகணவணனணமன ரபனபரணலன பசமன யவனல ஏபனரலன மணததனததலன நடநனத

மடநனதத.             அதறனக பதனனனரன மனழ சபயனத கணரணதனதணலன சதணடனடயதனன சவரனகளன நனனறணக கணயனவதறனக யநரமன வதடபனபடனட அடதனத

   கடனட நடவடகனனக ஜஜனன 14  அனனற சதணடஙனகதயத.  ஜஜனன 18        அனனற இதறனகணன சபணரடனகளன அரகதலன உளனள யசமதபனப அனறயதலன

னவகனகபனபடனடத.  ஜஜனன 21  அனனற 11.30        மணதயளவதலன தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரன இதறனகணன யவனலயதலன இறஙனகதனரன. 

           யவனலனய யமறனபணரனபனபதறனகணக நதறவனதனதணலன அனபனபபனபடனட ததர ததயனஷன கமணரன தணனன வநனத சகணணனடரபனபதணக சசணனனனணலமன

  அவரன வநனததணக சதரதயவதலனனல.         யவனலகனக வநனத இரவரகனகமன மனனவரன யவலனரணஜதனன உதவதயணளரன ரணமகதரஷனணனன

         யவனலயதடதனனத கணணனபததனத வதடனட அவரனகளகனக ஏறனகனயவ சகணடகனகபனபடனட சபணரடனகனள சகணடதனதவதடனட அஙனகதரநனத

 சசனனற வதடனடணரன.   மணனல சமணரன 3.30        மணதயளவதலன சதணழதலணளரனகனள யபணனதலன சதணடரனப சகணணனட ரணமகதரஷனணனன அவரனகளன

     பததலன அளதகனகணததணலன மநணனடமன சமனபவ இடதனததறனக ததரமனபதயளனளணரன.     சதணழதலணளரனகளன மயஙனகத கதடநனதனத அவரன கணனடளனளணரன. 

         சமனபவ இடதனததலன சதணழதலணளரனகளதனன சமணனபலன யபணனனகளன கணவலனதனறயதனரன னகபனபறனறணததணலன அனவகளன ததரடயபணயன உளனளன.

           இதனணலன சதணழதலணளரனகளன இறநனத சமனபவதனததனன யபணத எனனன நடநனததரகனகமன எனனபதறனகணன தடயஙனகளன கதனடகனகணமலன யபணயன

உளனளன.

         சதணழதலணளரனகனள பரதயசணதததனத பலனகனலகழக மரதனதவரன அவரனகளன இறநனத யபணனனத உறதத சசயனத பதனனனரன,  கணவலனதனற

வநனதளனளனரன.   அவரனகளன சமணரன 6.30     மணதகனக உடலனகனள ரணயபனயபடனனட மரதனதவமனனகனக அனபனபதயளனளனரன.  

          சதணழதலணளரனகளன இறபனனப கணனடபதடதனதததலன இரநனத அவரனகளதனன உடலன மரதனதவமனனகனக சகணணனட யபணவதறனக கதடனடதனதடனட

3  மணதயநரமன ஆகதயளனளத.      இநனத கணல தணமததனததறனகணன உரதய கணரணஙனகளன சதரதயவதலனனல.  கணவலனதனறயணலன

         யசகரதகனகபனபடனடளனள சபணரடனகளன தடயஙனகளதலன இரநனதமன சறனறவடனடணரதனததலன இரநனத கணர சநடயதனணலமன சதணழதலணளரனகளன

     வதஷவணய தணகனகத இறநனததரகனக யவணனடமன எனனபத உறததயணகதனனறத.     கவதமநனணவதனன வதநதயயணகசன சநடனடனன பட 15  லதடனடரன

கனரசபணரளன(     மனனவரன யவலனரணஜதனன கறனறபட சதலதயகணனன)  மறனறமன 20  லதடனடரன கனரபனபணனன(சடணலவநனன)  யவனலயதடதனததலன

இரநனதன.          எவனவளவ சடணலவநனன கணறனறதலன கலநனத சதணழதலணளரனகனள தணகனகதயத எனனபதறனகணன ஆயனவகளமன பதயரத

    பரதயசணதனனயமன கணவலனதனறயணலமன மரதனதவமனனயணலமன யமறனசகணளனளபனபடனட வரகதனனறன.    சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன

  சகணதணரதனததறனகணன கனடண னமயமன6        மறனறமன சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரதனததறனகணன அசமரதகனக யதசதய நதறவனமன7 

      ஆகதய தளஙனகளன சடணலவதனனகன கறததனத சகணடதனதளனள தகவலனகளதனன பட,      ஒயர ஒர சதனனன நனழவணயதனல சகணணனட

         நதலதனதட சதணடனடயமன கணறனறதலன எளததணககன கனரயகன கடய சடணலவநனன சதணடனடகனகளனயள னவகனகபனபடனடரநனததமன

         சதணழதலணளரனகளகனக எநனத பணதகணபனப கரவதகளன சகணடகனகபனபடணததமன சதணழதலணளரனகளதனன வதபரநத மரணதனததறனக கணரணமணக

     இரநனதன எனனபத உணனனம அறதயமன கழவதனன கறனறணகமன.

       அவரனகளன யவனல சசயனத சதணடனடயதனன பரதமணணமன இநனதகன கறனனற உறததபடதனதகதறத.     அவரனகளன யவனல சசயனத சதணடனட 1.50 

 மநடனடரன நநளமன, 1.50    மநடனடரன அகலமன மறனறமன 1.80   மநடனடரன உயரமன சகணணனடத.  இத 4  கனயபதகன மநடனடரன(4000 லதடனடரன)  பரமதனனத

சகணணனடத.      சதணடனடயதனன தனர மறனறமன கனர கணனனகதரநடனடணலன அனமகனகபனபடனடளனளத.    உளனயள சதசமனனடன பசபனபடனட இரநனதத. 

   சதணடனடகனகளன சசலனவதறனக ஒர 0.45      மநடனடரன அகலமளனள வடனட நனழவணயதலன உளனளத.    இத தனரயதலன இரநனத 0.3  மநடனடரன

6http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/toluene.html
7http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0078.html
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 உயரதனததலன னவகனகபனபடனடளனளத.         கமனபரசரதலன இரநனத வரமன கணறனற உளனயள யபணவதறனகமன சவளதயய சசலனவதறனகமன 15  மதலனலதமநடனடரன

   அகலமளனள சதறதய கழணயனகளன சபணரதனதபனபடனடளனளன.    சவறனறதனன ஒர பகததயதலன 1      சதர மநடனடரன அளவதலன ரபனபரன கனரபனபணனன

 கலனவ பசபனபடனடரநனதத.    சதணடனடயதனன தனரயதலன கலனவ சகணடனடயதரநனதத(     யவததபனசபணரளன கனரபனபணனன சடணலவநனன கலரன

 இலனலணத ததரவம,     கனரசபணரளன சதலதகனயகணனன கரபனப வணனணதனததலன இரகனகமன). 

 மதலணளதகளதனன கவனகனகனறவ

  கவதமநனண நதறவனதனததனன அலடனசதயமன

 வனரயறகனகபனபடனட இடதனததலன(Confined Space)       சடணலவநனன பணதகணபனபடனன பயனனபடதனதவதறனகணன அறதவடனன கடய யணரமன

     நதறவனதனததனன சணரனபதலன யவனல நனடசபறமன இடதனததலன இலனனல.      கவதமநனண ரபனபரன நதறவனதனததலன இரநனத உரதனமயணளரமன

      யமறனபணரனனவயணளரமன பல தடனவ சதணடனடனய வநனத பணரனதனத யபணததலமன,     அவரனகளகனக சதணடனடயதனன பரதமணணமன மறனறமன

          நனழவணயதலனகளன பறனறதய தகவலனகளன இரநனதமன இததலன உளனள ஆபதனதகனள பறனறத எவனவனகயதலமன கவனமன சசலதனதவதலனனல. 

         அணனணண பலனகனலகழகதனததனன அலவலரனகளகனக அஙனக பயனனபடதனதபனபடனட ரசணயனஙனகனள பறனறதயயண அதனன தனனனமனய

 பறனறதயயண அறதநனததரகனகவதலனனல.        ஒரயவனள கனறநனதபடனச பணதகணபனப மனறகளன உபயயணகபனபடதனதபன படனடரநனதணலமன யவனல

   சரதயணக நடகனகதறதண எனனபனத பணரனகனகவமன,        சதணழதலணளரனகளகனக சகணதணர பதரசனசனன ஏறனபடமன படனசதனததலன சரதயணன மனறயதலன

          சதணழதலணளரனகனள கணபனபணறனறவமன இநனத யவனலகனக ஒர அனபவமதகனக யமறனபணரனனவயணளரன உடனபட மனனற சதணழதலணளரனகளணவத

யதனவ.

          யவனல நனடசபறனற இடதனததலன சடணலவநனன சரதயணக னகயணளவதறனகணன பணதகணபனபகன கரவதகளன கறதபனபணக பணதகணபனப

கணனணணடகளன, மகமட, னகயனறகளன, கணலனறகளன,       சதணழதலணளனர உடனடயணக சவளதயயறனறவதறனக அவனர சறனறதய கயதற, 

    மசனசகன கரவதகளன என எதவமன தரபனபடவதலனனல.

         அஙனக பயனனபடதனதபனபடனட சவளதயயறனறமன வதசதறத மனனற வனககளதலன சதணழதலணளரனகளகனக ஆபதனத வதனளவதகனககன கடயத:

1.          வதசதறதயதலன இரநனத வரகனகடய தநபனசபணறத சடணலவநனன வணயவடனன கலநனத சவடபனபதறனகணன அபணயமன உளனளத.

2.       வதசதறத அஙனக இரநனத ஒயர நனழவணயதனல அனடதனத னவகனகபனபடனடரநனதத.      அதனணலன வதசதறத ஒர பகனகமன சதணடனடயதலன

         இரநனத கணறனனற சவளதயய எடதனதணலமன கணறனற உளனயள நனழவதறனக எநனத வழதயமன இலனனல.

3.            வதசதறத நனழவணயதனல அனடதனத சகணணனடதனணலன அபணயமன ஏறனபடமன யபணத சதணழதலணளரன சவளதயயறவதறனக யவற எநனத

  மணறனற வழதயமன இலனனல.

           யவனல சசயனயமன சதணடனடயதலன ஒயர ஒர நனழவணயதலன மடனடமன இரபனபத இரணனட வனககளதலன ஆபதனனத ஏறனபடதனதமன:

1.            எநனத ஒர வனரயறகனகபனபடனட இடதனததலமன அபணயகரமணன சபணரடனகனள னகயணளமன படனசதனததலன இரணனட வணயதலனகளன இரகனக

யவணனடமன.

2.            இரணனடணவத வணயதலன இரநனததரநனதணலன கணறனற அதனன வழதயணக நனழநனத சதணழதலணளரனகளன மசனசதன ததணறத இறநனததரபனபனத

 தவதரனதனத இரகனகலணமன.

     வனரயறகனகபனபடனட இடஙனகளதலன சடணலவநனன உபயயணகபனபடதனதவதறனகணன பணதகணபனப கறதபனபகளன:

1.      சடணலவநனன கணறனறதலன எளததணக கனரயமன தனனனம உனடயத.      அதவமன வனரயறகனகபனபடனட இடஙனகளதலன இத இனனனமன

அபணயகரமணனத.  கணறனறதலன 550          பதபதஎமன அலனலத அதறனக யமலணக சடணலவநனன பரவதனணலன உயதரகனக ஆபதனத வதனளவதகனககன
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கடயத.       சடணலவநனன சதணடரனநனத சவணசததனதணலன அத நரமனப மணனடலதனனத பணததகனகமன.  அதனணலன மயகனகமன, சதளதவதனனனம, 

தனலவலத, தனலசனசறனறலன, வலதபனப, தளனளணடனடமன,      உணரனசனசதயதனனனம மறனறமன யகணமண யபணனனற அறதகறதகளன ஏறனபடலணமன8.

2.       கணறனனற வதட சடணலவதனன வணய அததக அடரனதனததயளனளதணலன (3.1 மடஙனக),     வனரயறகனகபனபடனட இடஙனகளதலன கணறனனற யமயல

     தளனளதவதடனட கநயழ சடணலவநனன வணய தஙனகத வதடமன.      இனத இயநனததரஙனகளன வழதயணகதன தணனன சவளதயயறனற மடயமன.  சடணலவநனன

 சவணசதபனபதனணலன பதரணஙனயகணஸனபணசமன,       மசனசதனததணறலன மறனறமன நனரயநரலன கணயஙனகளன ஏறனபடமன வணயனபனப உளனளத9.

  அணனணண பலனகனலகழகதனததனன கவனகனகனறவ

         அணனணண பலனகனலகழகதனததலன ஒபனபநனத அடபனபனடயதலன சசயனயபனபடமன யவனலகளதலன மனறயணக யமறனபணரனனவ சசயனவதறனக

  பணதகணபனப அலவலரன கதனடயணத.         அணனணண பலனகனலகழகதனதடனன யவனல சசயனயமன ஒபனபநனததணரரனகளன கனறநனத படனச பணதகணபனப

  மனறககளகனகதணன ததடனடமன னவதனதளனளனரண,    அவறனனற சசயலனபடதனதகதனனறனரண எனனபனத பணரனகனகவமன,  ஒபனபநனததணரரடனன

          யபணடபனபடமன ஒபனபநதஙனகளதலன சரதயணன பணதகணபனப மனறகளன கறதபனபதடபனபடனடளனளனவண எனனபனத சரதபணரனகனகவமன மறனறமன ஆயனவ

          யமறனசகணளனகதற நதரனவணகதகளகனக பணதகணபனப கறததனத பயதறனசத சகணடபனபதறனகமன சடனடவழத மனறகளன கறததனத அனனவரகனகமன

        உரதய தகவலனகனள யசரனபனபதறனகமன சபணததன தனற நதறவனஙனகளதலன பணதகணபனப அலவலகரனளன யதனவயணகமன.

         அணனணண பலனகனலகழகதனததறனகமன ஒபனபநனததணரரனகளகனகமன இனடயய யபணடபனபடனட ஒபனபநனததனததலன பணதகணபனப மனறகளன எதவமன

கறதபனபதடபனபடவதலனனல.         ஒபனபநனததணரரன சசணனனனபட சசயனவதறனகணன ததறனன உளனளதண மறனறமன சதணழதலணளரனகளகனக மனறயணன

       பயதறனசத அளதகனகபனபடனடளனளதண எனனற அணனணண பலனகனலகழகமன மனறபட சரத பணரனகனகவதலனனல.   ஒபனபநனததணரரடனன யபணடபனபடனட

     ஒபனபநனததனததலன கனறநனத படனச சதணழதலணளரன சடனடவதததமனறகளன கறதபனபதடபனபடவதலனனல.    கவதமநனணனவ உளன ஒபனபநனததணரரணக

      நதயமதகனக மகனகதய ஒபனபநனததணரரதடமன ஆயனவ சபணறபனபணளரன சகணடதனத ஆனண,    நதயததகளகனக அபனபணலன சசயனயபனபடனடளனளத. இத

           கறததனத தனகனக எதவமன சதரதயவதலனனல எனனற ஒபனப சகணணனட ஆயனவ சபணறபனபணளரன மனனவரன யவலனரணஜன,   ஒபனபனநனததணரரன ரபனபரன

  யபணரனடடனன பததவ சசயனததரநனததணலன,        ஒபனபநனதமன சசயனத அணனணண பலனகனலகழகயமண அலனலத ஆயனவ சபணறபனபணளயரண

      சதணழதலணளரனகளதனன இறபனபதறனக கணரணமன இலனனல எனனற கறவத சரதயணகணத.

  அரச நதரனவணகதகளதனன அலடனசதயமன

             சபணரதனததலன மறனறமன பரணமரதபனப யவனலகளதலன ஈடபடமன பல சதணழதலணளரனகளன சதணழதலணளரன இழபனபநட சடனடதனனத தவதர மறனற எநனத

  சடனடததடனடஙனகளதனன கநழமன வரவததலனனல. இநன;      த சமனபவதனனத சபணறதனதவனர கவதமநனண நதறவனதனததலன 10    யபரகனக கநயழ யவனல

        பணரனதனததணலன சதணழதறனசணனல சடனடதனததனன கநழமன கடனடடமன மறனறமன மறனற கடனடமணனதன சதணழதலணளரனகளன(   யவனல மனறபடதனதலன

 மறனறமன பணதநதனலனம), 1996          சடனடமன ஆகதய இரணனட சடனடஙனகளமன சபணரநனதணத என சதணழதலனதனற பணதகணபனப மறனறமன

  சகணதணர இயகனககமன கறதயளனளத.

      கடனடடமன மறனறமன மறனற கடனடமணனதன சதணழதலணளரனகளன சடனடமன 1(4)   பகததயதனன கநழன '      ஒர கடனடடமன அலனலத மறனற கடனடமணனபன

  பணதயதலன கடநனத 12     மணதஙனகளதலன எநனத ஒர நணளணவத 10      அலனலத அதறனக யமலணக சதணழதலணளரனகளன யவனலகனக அமரனதனதபனபடனட

இரநனதணலன'    சடனடமன சபணரநனதமன எனகன கறகதறத.         அதணவத நதறவனதனததலன வதபதனதகனக ஒர வரடமன மதலணக ஏயதனமன ஒர

 நணளதலன 10             கனகமன யமலணன சதணழதலணளரனகளன யவனல சசயனத இரநனதணலன சடனடதனததனன கநழன நதறவனமன மநத இயகனககமன நடவடகனனக

8Toluene Toxicity by Nathanael J McKeown, DO; Chief Editor: Asim Tarabar, MD - http://emedicine.medscape.com/article/818939-
overview

9Toluene Toxicity by Nathanael J McKeown, DO; Chief Editor: Asim Tarabar, MD - http://emedicine.medscape.com/article/818939-
overview
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 எடகனக யவணனடமன.       ஆனணலன மதனனனம நதறவனமணன அணனணண பலனகனலகழகதனததலன 10    கனகமன யமறனபடனட சதணழதலணளரனகளன

   ததனமமன யவனல சசயனத வரகதனனறனரன.          இனத சரதபணரனகனகணமலன இநனத சடனடமன இஙனக சபணரநனதணத எனனற இயகனககமன கறவத

சரதயணகணத.          கடனடதன சதணழதலணளரன சடனடதனததனன கநழன சதணழதலணளரனகளன பணதகணபனப சபணரதனதவனரயதலன மதனனனம மதலணளதகனகமன

      மறனற மதலணளதகளகனகமன இனடயய உளனள சபணறபனபகளதலன வததனததயணசமன பணரனகனகவதலனi.    இவனவணறதரகனக சடனடதனனத கறகதய

       பணரனனவயயணட அணகவத இதறனகணன சபணறபனபதலன இரநனத நழவவத யபணலன உளனளத.

           அயத யபணல சதணழதறனசணனல சடனடதனததனன கநழன உளனள பணதகணபனப நதனலனமகளன இஙனக சபணரநனதணத எனனற கறதயளனளணரன. 

    சதணழதறனசணனலயதலன யவனல பணரனதனத சதணழதலணளரனகளன 10       கனகமன கனறவ எனனறமன சதணழதறனசணனல வளணகதனததலன வதபதனத

    நடகனகவதலனனல எனனற அவரன கணரணமன கறகதறணரன.        கடனடடதன சதணழதலணளரன சடனடதனனத யபணலயவ சதணழதறனசணனல சடனட பகதத 2(எமன)

(ஐ)       னன வதததமனற சதணழதறனசணனலயதலன கடநனத ஒர வரடமணக 10      கனகமன யமறனபடனட சதணழதலணளரனகளன யவனல சசயனததரகனககன கடணத

  எனனற வதலகனக அளதகனகதறத.         ஏறனகனயவ கறதயத யபணல இதறனகணன மனறயணன தகவலனகனள யசகரதபனபதறனகணன சசயலனகனள

 அரச சசயனயவதலனனல.           யமலமன சதணழதறனசணனல வளணகதனததலன வதபதனத நடகனகவதலனனல எனனறணலன சடனடமன சபணரநனதணத எனகன கறவத

       இனனனறய யவனல நதனலனமகனள கணகனகதலன எடதனத சகணளனளவதலனனல எனனபனத சடனடகனகணடனடகதறத.   இவனவணறணன சபணரதனதலன

     மறனறமன பரணமரதபனப யவனலகளன தறனகணலதக யவனலயதடஙனகனள உரவணகனககதனனறன.     அதறனகணன பணதகணபனப ததடனடஙனகனள வகபனபத

அவசதயமணகதறத.

     சடனடஙனகளதலன சகணடகனகபனபடமன வதலகனககளணலன மனறயணன யவனல வணயனபனபகளன,    மறனறமன பணதகணபனபணன பணதநதனலனமகளதலன

   இரநனத சபரமனபணனனனமயணன சதணழதலணளரனகளன ஒதகனகபனபடகதனனறனரன.     சதணழதலணளரன சடனடஙனகளதலன இரகனகமன ஓடனனடகளதனணலன

      சபரமனபணனனனமயணன சதணழதலணளரனகளன மனறயறனற பணதகணபனபறனற பணதகளதலன யவனல சசயனகதனனறனரன.  அனனதனத

          யவனலயதடஙனகளதலமன சதணழதலணளரனகனள பணதகணகனகமன சதணழதலனசணரன சகணதணரமன மறனறமன பணதகணபனப சகணளனனக அலனலத சடனடமன

 இநனததயணவதலன கதனடயணத.          சதணழதலணளரனகளகனக கனறநனத படனச பணதகணபனபகனள உறதத சசயனயமன உலக சதணழதலணளரன அனமபனப

(ஐஎலனஓ)   வதனன சணசனமன 155     லன னகசயழதனததட இநனததயண மறதனத வரகதறத.    சதணழதலணளரனகளதனன நலனனகனள கணகனகமன

          சசயலனகனள வதடனடவதடனட சதணழதறனசணனலகனள சதணழதலணளரன தனற கணனகணணதபனபதலன இரநனத நநகனகவதறனக இநனததய அரச

  மயறனசத சசயனத வரகதறத.    கறதபனபணக யதசதய ஜனநணயககன கடன;    டணத அரச சதணழதறனசணனல சடன;   டதனததனன கநழன 10 

     சதணழதலணளரனகனள சகணணனட சதணழதறனசணனலகனக சகணடகனகபனபடமன வதலகனனக 20     சதணழதலணளரனகளன வனர யவனலகனக அமரனதனதமன

   சதணழதறனசணனலகளகனக சகணடபனபதறனக மயறனசததனத வரகதனனறத10. 

       கடனடடதன சதணழதலணளரனகளன சடனடதனததனன கநழன சகணடகனகபனபடமன வதலகனகதறனகணன சதணனக 10      லடனசமன எனனபத கனறவ எனனறமன அனத

          இனனனமன அததகபனபடதனதயவணனடமன எனனற சதணழதலனதனற பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர இயகனககதனததனன இயகனகனரதனன கறனற இயத

          மனபனயபணகனகதலன இரநனத வரகதனனறத எனனபனதயமன இநனத கறனற ஏறனறகனசகணளனள மடயணதத எனனற நணஙனகளன

சடனடகனகணடனடகதயறணமன.           இதயபணனனற பணதகணபனப இயகனககஙனகளன உயதரதழபனபகனள வதததமனறகனள சணகனக னவதனத சவறமன பளனளத

        வதவரமணககன கரதணமலன ஒவனசவணர உயதரதழபனபமன நணமன கறனக யவணனடய பணடமணக கரதயவணனடமன.   சதணழதலணளரனகளன நலனனகனள

           பணதகணகனகமன தனறகளதலன யவணனடய ஆடனகனள அமரனதனதத யவனலயதடதனததலன மனறயணன பணதகணபனனப நதனலநணடனட அரச மறனபட

யவணனடமன.

 கறனறசனசணடனடமன தணனடனனயமன

10 http://indianexpress.com/article/india/india-others/changes-in-labour-law-will-affect-half-of-all-factories/
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          இரணனட சதணழதலணளரனகளதனன இறபனபதறனக கணரணமணன அணனணண பலனகனலகழகமன மறனறமன கவதமநனண நதறவனதனததனன அலடனசதய

     யபணகனனக கணவலனதனறயமன சதணழதலணளரன தனறயமன கனறவணகயவ மததபனபதடகதனனறனரன.    இதனணலன அதறனகணன தணனடனனயமன

   கனறவணகயவ நதரனணயதகனகபனபடமன நதனல ஏறனபடனடளனளத.        இநனத கறனறதனததறனக யணரமன கணரணமன இலனனல எனனற மனபனபணனனனம

ஓஙனகதயளனளத.         பணததகனகபனபடனட கடமனபஙனகளகனக இழபனபநடனனட மததபனபநட சசயனவனதயமன அவறனனற வணஙனகத சகணடபனபனதயமன மடனடமன

      தனத யவனலயணக கரதத சதணழதலணளரன தனற சசயலனபடனட வரகதறத.      கணவலனதனற இனத மரணமன வதனளவதகனகமன கறனறமணக

      கரதணமலன அலடனசதயதனதணலன நடநனத மரணமணக வதசணரனண நடதனதத வரகதறத.     வதசணரனண இனனனமன மடயவதலனனல எனனபனத

  நணஙனகளன கவனதனததலன சகணளனகதயறணமன.       ஆனணலன வணகனகமலஙனகளதலன சகணடகனகபனபடனடளனள சதல மரணனபணடகனள கணவலனதனறகனக

சடனடகனகணடனடகதயறணமன.    சதணழதலணளரனகனள யவனல சசயனய சசணலனலவதலனனல.      சபணரடனகனள னவதனத வதடனட வணரஙனகளன எனனற

       நதரனவணகமன கறதய வணததனனத அடபனபனடயணக னவதனத கணவலனதனற அணகமனற உளனளத.     ஆனணலன நணஙனகளன கணனடறதநனத பட

   நதரனவணக பதரததநதததகளன ஜஜனன 18      அனனயற அனனதனத சபணரடனகனளயமன யவனலயதடதனததலன யசரனதனத வதடனடனரன.  அதனணலன

       சதணழதலணளரனகனள யவனல சசயனய சசணலனலவதலனனல எனனற வணதமன மரணணக உளனளத.    இநனத மரணனபணடகனள கணவலனதனற

   வதசணரததனத உணனனம கணனடறதவதணக சதரதயவதலனனல.       இதனணலன இதறனகணன மனறயணன தணனடனன வழஙனகபனபடணத எனனற

 நணஙனகளன கரதகதயறணமன.

இழபனபநட

         பணததகனகபனபடனட கடமனப உறபனபதனரன கறதயததலன இரநனத சதணழதலணளரன தனணஆனணயரன இழபனபநடனனட 8.66   லடனசமன ரபணயணக

கணகனகதடனடளனளணரன.        இறநனத இரவரயம இனளஞரனகளன எனனபதனணலன இநனத இழபனபநட மதகவமன கனறயவ.  எஙனகளன கணகனகபட, இநனத

  சதணழதலணளரனகளன இனனனமன 30     வரடஙனகளகனக யவனல சசயனததரநனதணலன ஊததய உயரனவ,    பணவநகனகமன ஆகதயவறனனற கணகனகதலன

  சகணளனளணமயலயய கனறநனதபடனசமன 30  லடனசமன சமனபணதததனததரபனபணரனகளன.      வதததமனறகனள சணகனக கணடனட இவனவணற கனறநனத

         இழபனபநடனனட மததபனபதடணமலன இறநனதவரனகளதனன கடமனபதனததறனக நதயணயமணன இழபனபநடனனட சதணழதலணளரன தனற நதரனணயமன

சசயனயயவணனடமன.         கறதபனபணக தநபனன அவரனகளகனக ஒர இளமன கழநனனத உளனள யபணத 8.66    லடனசதனனத இழபனபநடணக சகணடபனபத

 சபரமன அநநததயணகமன.           மறனறவரனகளதனன தவறணலன தஙனகளன உயதரனகனள இழநனத இநனத இனளஞரனகளதனன சணனவ சவறமன சபயரளவ

 ஈடகடனடவத இயலணத.   அத சரதயமன ஆகணத.          மதனனனமயணனஊததயமன ஈடனட வநனத நதனலயதலன இள வயததலன மணணனட யபணன

      சதணழதலணளரனகளதனன கடமனபஙனகளகனக இவனவணற இழபனபநடனனட மதககன கனறவணக வழஙனகவத,   அகனகடமனபஙனகனள மநணனடமன

     வறனமபன படகழதயதலன தளனளத வதடகதற சகணடய கறனறமணகமன.

IV மடவனர

             இரணனட சதணழதலணளரனகளன தநபனன மறனறமன ரயமஷன சஙனகரதனன உயதனர இழநனத வதபதனததனன தவதரனதனததரகனககன கடய ஒர நதகழனவணக

 நணஙனகளன கரதகதயறணமன.   கவதமநனண நதறவனதனததனன அலடனசதயமமன,     மதனனனம மதலணளத அணனணண பலனகனலகழகதனததனன

  அலடனசதயயம இதறனக சபணறபனப. சதணழதலணளரனகளன-    உனழகனகமன மகனகளன சநனததகனகமன பதரசனசனனகளகனகமன,  பணகபணடகளகனகமன

 யவரனனறதய சமக-   பணனபணடனட கணரணஙனகளன உளனளன.   இனவ கறதபனபணக 92      சதவதனரன யவனல சசயனயமன மனறசணரண தனறகளதலன

சதணழதலணளரன-   மதலணளத உறவகளதலன பதரததபலதகனகதனனறன.   இனனனறய மதலநடனட பதனனனணதகளதலமன,  சபரவணரதயணன

   சதணழதலணளரனகளன இடமன சபயரமன நதனலயதலமன,      சதணழதலணளரன சடனடபன பணதகணபனப அனனதனத சதணழதலணளரனகளகனகமன

 சகணடகனகயவணனடயத அவசதயமணகதறத.       கறதபனபணக சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரமன அனனதனத

  சதணழதலணளரனகளகனகமன தரபனபடயவணனடயத அவசதயமணகமன.     சதணழதலணளரனகளகனக மனறயணன பணதகணபனப சகணடகனகமன சடனடஙனகளன
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        இலனலணத நதனலயதலன கறனறவதயலன சடனடஙனகளன மலயம தணனடனன வழஙனகமன நதனல உளனளத.     ஆனணலன அதறனகணன ததறனனகளன மறனறமன

   சதளதவ இனனற கணவலனதனறயதடமன கணணபனபடவததலனனல. 

       இநனததயணவதலன உளனள அனனதனத தனறகளதலமன உடலன உனழபனபதன சதணழதலணளரனகளதனன பணதகணபனபறனற,    சமமறனற நதனலனமனய ஜஜனன 21

     அனனற நடநனத நதகழனவ சவளதசனசமன யபணடனட கணடனடகதறத.       இநனநதகழனனவ உரதய தநவதரதனதடனன பரதசநலததனத உடனடயணக அனனதனத

 சதணழதலணளரனகளகனகமன மனறயணன,       பணதகணபனபணன சதணழதலன நதனலனமகளகனகணன சடனடஙனகனள இயறனறத சசயலனபடதனத

யவணனடமன.       சதணழதலணளரனகளதனன உரதனமகனளயமன பணதகணபனபகனளயமன கனறகனகமன நடவடகனனககனள வதடனட வதடனட,  அனனதனத

         சதணழதலணளரனகளதனன நலனனகனள பணதகணகனகமன நடவடகனனககனள யமறனசகணணனட சமக ஏறனறதனதணழனவகனள நநகனகவத அரசதனன

 தணரனமநககன கடனமயணகமன.

யமலமன,        இரணனட சதணழதலணளரனகளன இறநனத யபணன நதகழனனவ தனதசயணர நதகழனவணககன கரதத,   அதறனகணன நதவணரணஙனகனள

சகணடகனகமன,   இழபனபநடகனள சபறனற சகணடகனகமன,       கறனறவணளதகனள தணனடகனகமன யவனலகனள மடனடமன தனத யவனலயணக

  தமதழனநணட அரச கரதணமலன,      மணநதலதனததனன சபணரளணதணரதனததலன சதணழதலணளரனகளதனன மகனகதய பஙனனக அஙனகநகரததனத,  சதணழதலனசணரன

         பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரமன அனனதனத சதணழதலணளரனகளகனக சசனனறனடயமன வனகயதலன சடனடஙனகனள இயறனற யவணனடமன. 

       இவறனனற மனறயணக சசயலனபடதனதத மனனயனணட மணநதலமணக தமதழனநணட சசயலனபட யவணனடமன.

      இநனநதனலயதலன உணனனம அறதயமன கழ கநழனகணனட பரதநனதனரகனள மனனனவகனகதயறணமன:

1.       மதலணளதகளன மநத தறனயபணத யபணடபனபடனடளனள கவனகனகனறவணலன ஏறனபடனட மரணமன(304 ஏ)    எனனற தணனடனன அததகரதகனகபனபடனட

  சகணனலயதலனலணத கறனறவதயலன மரணமன(304)  ஆக அததகரதகனகபனபடயவணனடமன.     பணதகணபனப மனறகளன சதரதயணத எனனற

  மதலணளதகளதனன யகணரதகனனக ஏறனகதனதகனகதலனல.

2.           இநனததய அரச அனனதனததன சதணழதலணளரனகளகனகமன சபணரநனதமன வனகயதலன சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரகன

  சகணளனனகனய அறதவதகனக யவணனடமன.     இத கறததனத உலகதன சதணழதலணளரன நதறவனமன(ஐ.எலன.ஓ)  சணசனமன 155   ஐ உடனடயணக

 ஏறனறகனசகணளனள யவணனடமன.        யமலமன இதறனகணன சடனடஙனகனள இயறனறத சசயலன ததடனடஙனகனள உரவணகனக யவணனடமன.  அனனதனத

         மணநதல அரசகனள சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரசன சடனடஙனகனள சசயலனபடதனத நதரனபநனததகனக யவணனடமன.

3.        தமதழனநணட அரச உடனடயணக சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணரகன சகணளனனகனயயமன,   அதறனகணன சடனடதனனதயமன

  உடனடயணக இயகனக யவணனடமன. அனமபனபசணரனநனத, அனமபனபசணரணத,  உளனளரன சதணழதலணளரனகளன,   இடமன சபயரமன சதணழதலணளரனகளன, 

சதறதய,  சபரதய நதறவனஙனகளன,  பததவ சபறனற,       பததவ சபறணத நதறவனஙனகளன எனனற பணகபணடனனறத அனனதனததன

     சதணழதலணளரனகளகனகமன சபணரநனதமன வனகயதலன சடனடமன இயறனற யவணனடமன.

4.       சதணழதலனதனற பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர இயகனககதனததனன சபணறபனபகளன -     சதணழதலனசணரன சகணதணரமன மறனறமன பணதகணபனப

      மனறகனள சசயலனபடதனத இயகனககதனனத மகனகதய சபணறபனபதலன னவகனக யவணனடமன.    பணதகணபனபதறனகணன மனறகளன மறனறமன

        ஆயலணசனனகனள சவளதயதடவததலமன வதபதனதகனள தடபனபதறனகமன இயகனககமன தணனணக மனனவநனத சசயலனபட யவணனடமன. 

       தறனயபணத வதபதனதகளன ஏறனபடனட பதனனனரன தணனன இயகனககமன நடவடகனனக எடகனகதனனறத.    வதபதனதகனள தடபனபதறனகணன சபணறபனப

  இயகனககதனததறனக தரபனபட யவணனடமன.

5.  அரச மரதனதவமனனகளதலமன,   ஊரக சகணதணர ததடனடதனததலமன,       சதணழதலனசணரன பணதகணபனப மறனறமன சகணதணர னமயஙனகனள மணநதல

  அரச உரவணகனக யவணனடமன.        இததலன பயதறனசத சபறனற மரதனதவரனகளமன உதவதயணளரனகளமன பணதயதலன அமரனதனதபனபட யவணனடமன.  ஆலன

             இநனததயண இனனஸனடடனயடன ஆபன சமடகனகலன சயதனனசஸன தறனயபணத உளனள யதசதய வதஷ தகவலன னமயஙனகளடனன இநனத சகணதணர

      னமயஙனகளன இனணநனத யவனல சசயனயமன சழனல உரவணகனக யவணனடமன11.

11For more information: http://www.aiims.edu/en/departments-and-centers/central-facilities.html?
id=167
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6.    சதணழதலணளரன தனறயதனன சபணறபனபகளன -      அனனதனத யவனலயதடஙனகளதலமன எதனதனன சதணழதலணளரனகளன இரநனதணலமன

         அவரனகனள பததவ சசயனத நதறவனஙனகளதலன யவனல சசயனயமன சதணழதலணளரனகளதனன வதவரஙனகனள யசகரதகனக யவணனடமன.  வதபதனத

             யநரமன யபணத சதணழதலணளரன தனற இழபனபநடனனட நதரனணயமன சசயனயமன யவனல மறனறமன அவறனனற சபறனறதரமன யவனலனய மடனடயம

 சசயனத வரகதறத.      இனதயமன தணமதபனபடதனதணமலன உடனடயணக சசயனத மடகனக யவணனடமன.

7.      சபணததன ஆயனவ நதறவனஙனகளதலன பணதகணபனப மனறகளன -      அணனணண பலனகனலகழகமன யபணனனற ஆயனவ நதறவனஙனகளன

       சதணழதலணளரனகளகனகமன ஆயனவணளரனகளகனகமன மனறயணன பணதகணபனப தரதனனத உறதத சசயனய யவணனடமன.   இஙனக நடகனகமன

       ஆயனவகளதலன பலவனகயணன சதணழதலனநடனபஙனகளமன சபணறதயதயலன யவனலகளமன கணனடபதடபனபகளமன உபயயணகபனபடதனதவதறனகணன

  வணயனபனபகளன அததகமன உளனளத.  அதறனகணன சபணரதனததலன, கடனடமணனமன,    பரணமரததனதலன யவனலகளன அததகமன இரகனகமன.  இதனணலன

பலனகனலகழகதனததலமன,  ஆயனவ னமயஙனகளதலமன,       தனதயணரன னமயஙனகளதலமன சரதயணன பணதகணபனபகனள உறததசசயனய பணதகணபனப

  அலவலகரன நதயமதகனகபனபட யவணனடமன.   அவரனகளன சபணரடனகனள னகயணளவத,  ரசணயனஙனகனள னகயணளவத,  யவனல யநரமன, 

யமறனபணரனனவ,         பணதகணபனப வதததகனள மநறதனணலன அதறனகணன தணனடனனஆகதயவனனற உறதத சசயனய யவணனடமன.

8.    சதணழதலணளரன ஒரவரன இறநனத வதடனடணலன,     தறனயபணத சதணழதலணளரன இழபனபநடனட சடனடமன 1923(2010   லன ததரதனதமன சசயனயபனபடனடத)  னன

    கநழன சபறகனகடய அததகபடனசதன சதணனக ர9.12       சதணழதலணளனர இழநனத கடமனபதனததனரகனக மதகவமன கனறவணன நதவணரணமன

ஆகமன.       இவனவணற சசயனயபனபடமன இழபனபநட சவறமன பண வதஷயமணககன கரதபனபடணமலன,     மதலணளதகளன மறனறமன சமகதனததனன யமலன

    உளனள கறனறசனசணடனடறனகணன மததபனபநடணககன கரதபனபட யவணனடமன.       அதனணலன சடனடதனததனன கநழன உளனள இழபனபநடனனட அததகரதகனக

யவணனடமன.   இத கறததனத அரச, சதணழதறனசஙனகஙனகளன,      மறனறமன மதலணளதகளன சகணணனட நதபணரன கழனவ அனமதனத,  சடனடதனததனன

      கநழன இழபனபநனட மததபனபநட சசயனயமன மனறனய பரதசநலதகனக யவணனடமன.     யவனலயதடஙனகளதலன நடகனகமன உயதரதழபனபகளகனக கனறநனத

 படனசமன 30    லடனச ரபணயன உறததபடதனத யவணனடமன.    யமலமன அரச இழபனபநடனடனன 50     சததனனத வதசணரனண எனனற தணமதபனபடதனதணமலன

  உடனடயணக சகணடகனக யவணனடமன. 

9.     சதணழதலணளரன யவனல பணதகணபனபதனனறத இறகனகமன யபணத,      தமதழனநணட அரச அவரனகளதனன கடமனபஙனகளகனக உடனடயணக 5  லடனச

   ரபணயன நதவணரணமன அளதகனக யவணனடமன.       இழபனபநடனடதன சதணனகயதலன இரநனத இநனத நதவணரணதனனத கழதகனககன கடணத.

Contact information:

Dr.Madhumita Dutta madhudutta.new@gmail.com

Meghna Sukumar               meghna.sukumar84@gmail.com                       

Shreela Manohar mshreela@gmail.com

G.Selva selvacpim@gmail.com

K. Sudhir                     commonweal@rediffmail.com               

V.Srinivasan            srini59@gmail.com  
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