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1. அறி�க� 
 

இல�ைக அரசா�க� ஆசிய உ�க�டைம�� �த��� வ�கிய�டமி��� நா��� ஆ� 

மாகாண�கள�� உ�ள 11 மாவ�ட�கள�� அதிக ம�ச�� இட��ள ப�திகள�� 

காண�ப�� பலம�ற சா��கைள பலமா�கி ம�ச�� தண��� நடவ��ைககைள 

ேம�ெகா�ளெவன கட�தவ�ைய ேகா���ள�. இ�ெசய��தி�ட� ஆசிய உ�க�டைம�� 

�த��� வ�கி ம��� இல�ைக அரசா�க� ஆகியவ�றி� ��றாட� ம��� ச�க 

நல�கா�� ேதைவ�பா�க��கைமவாக நைட�ைற�ப��த�பட ேவ��ய� க�டாயமா��. 

ெசய��தி�ட�தி� த�ைம ம��� நைட�ைற�ப��த�ப�� �ைறைம ஆகியவ�ைற 

க��தி�ெகா�� ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ ச�டக� ஆசிய உ�க�டைம�� 

�த��� வ�கிய�� ��றாட� ம��� ச�க நல�கா�� ெகா�ைக�கைமவாக 

தயா��க�ப�ட�.  

��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ ச�டக�தி� ேநா�க� ெசய��தி�ட�திைன 

நைட�ைற�ப���� ேபா� ப��ப�ற ேவ��ய ஆசிய உ�க�டைம�� �த��� வ�கி 

ம��� ேதசிய ��றாட� ம��� ச�க நல�கா�� ேதைவ�பா�க� ெதாட�ப�லான 

வழிகா��தைல வழ��வதா��. ெசய��தி�ட�ைத நைட�ைற�ப���� நி�வனமான 

ேதசிய க��ட ஆரா��சி நி�வன� ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ ச�டக�தி� கீ� 

தயா��க�ப�� ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ தி�ட�தி� �றி�ப�ட�ப���ள 

வ�டய�க� ெசய��தி�ட�தி� அைன�� க�ட�கள��� நைட�ைற�ப��த�ப�வைத 

உ�தி ெச�வ�ட� அதனா� ��றாட� ம��� ச�க�தி�� ஏ�பட���ய பாதி���கைள 

�ைற�க நடவ��ைக ேம�ெகா�ள ேவ���.  

 

��றாட� ம��� ச�க ப��னண� ம��� �காதார ம��� பா�கா�� த�ைமக� 

அைமவ�ட�தி�ேக�றவா� மா�ப��. எனேவ அைவ ெதாட�ப�� அைமவ�ட த�ைம�ேக�ப 

கவன�தி� ெகா�ள�பட ேவ���. எனேவ ��றாட� ம��� ச�க தி�டமிட� ச�டக�தி� 

�றி�ப�ட�ப�டவா� அைமவ�ட த�ைமக��கைமய ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ 

தி�ட�க� ஒ�ெவா� ெசய��தி�ட அைமவ�ட�தி��� தயா��க�பட ேவ���. ��றாட� 

ம��� ச�க �காைம��வ தி�ட�க� ெசய��தி�ட�கைள நைட�ைற�ப���� ேபா� 

தி�டமிட�, வ�வைம��, நி�மாண� ம��� ெசய�பா�� க�ட�கள�� கவன� ெச��த 

ேவ��ய ��றாட�, ச�க ம��� �காதார ம��� பா�கா�� �காைம��வ 

நடவ��ைகக� ெதாட�ப�� ெவள��ப���கி�றன.   

 

2.  ெசய��தி�ட அைமவ�ட� ெதாட�பான வ�பர�க�   

மாகாண�                : ம�திய 

மாவ�ட�                 : க��  

ப�ரேதச ெசயலக�         : க�கவ�த ேகாரள 

கிராம ேசைவயாள� ப��� : த�ெகா�ள 

கிராம�                  : ���வ�ட பாைத, ஜு�மா ம�ஜி� அெவன�� 

அைமவ�ட �றி��          : ெபாதி 5 (அைமவ�ட இல.01) 

நிலவ�ய�சா� அைமவ�ட� :  7.267163 N 80.609574 E 
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பட� 1: ெசய��தி�ட அைமவ�ட� 

பட� 2: ஆள��லா வ�மான க�வ� �ல� எ��க�ப�ட அைமவ�ட�தி� பட�   
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3.  ம�ச�� அபாய� ெதாட�பான வ�பர�க� 

ேம 2016ஆ� ஆ�� சா�� பாதி�� ஏ�ப�ட�. ெபாழி�த அதிக மைழ காரணமாக 

பலவ �னமைட�த ம� பைட ம��� வ �திய�� ஒ��ேக ஏ�ப�ட ெவ��� காரணமாக �மா� 

100 ம��ட� ந�ளமான 700 ச�ர ம��ட� பர�ைப ெகா�ட சா�� ப�தி ச�வைட�த�. 

மைல�ப�திய�� காண�ப�� கீ� ���வ�ட�பாைத கிழ�� ேநா�கிய 45°- 50° சா�வ�� 

அைம���ள�. ெத�� ப�ள�தா�� ப�திய�� அைம���ள வ �தி அகலமான ப�ள�தா�கி� 

அைம���ள�. �றி�த சா�வ�� காண�ப�� ஏ� வ ��க� 

தா�கவ�ைளவ����பட���யைவயாக இன�காண�ப���ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
பட� 3: சா�வ�� ேம�ப�திய�� காண�ப�� 

பலமிழ�த சா�� 

பட�  4 சா�� பலமிழ�� காரணமா� 

பாதி�க�ப�ட வ �தி 

பட� 5: ம�ச�� அபாய வலய ேதச�பட�தி� ெசய��தி�ட அைமவ�ட� 
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4. எதி�கால இட�ைன �ைற�க ஏ�கனேவ ேம�ெகா�ள�ப�ட �ைறகைள� 

நடவ��ைகக� 

ேதசிய க��ட ஆரா��சி நி�வன� �றி�த அைமவ�ட�ைத ஆரா��� உய� இட��ப�திைய 

எ�ைலைய வைரயைற ெச�� ெகா�ட�. அதன��பைடய�� �றி�த உய� இட��ப�தி���  

வசி��� ம�க� இ�வ�டய� ெதாட�ப�� அறி���த�ப�டன�. அ��ட�  அவ�க��� 

மைழவ ���சி ��ென�ச��ைக ெதாட�ப��� அறி���த�ப�ட�. அ��ட� �றி�த 

ப�திய�� அ��ைப த��பத�� ெபாலி�த�� அ���க� பய�ப��த�ப���ளன. ேம�� 

��ென�ச��ைக  வ���க�ப�மிட�� ேம�ெகா�ள ேவ��ய தயா��ப��த� ம��� 

ெவள�ேய�ற� நடவ��ைக ெதாட�ப��� அறி���த�ப�ட�. இ�ெபாறி�ைற ப�ரேதச 

ெசயலாள� �லமாக அ�ப�திய�� கிராம ேசைவயாள�னா� ெசய�ப��த�ப�கிற�. 

5. �����ழ� ெதாட�பான வ�பரண� 

 மைல�ப�திய�� காண�ப�� கீ� ���வ�ட�பாைத கிழ�� ேநா�கிய 45°- 50° சா�வ�� 

அைம���ள�. ெத�� ப�ள�தா�� ப�திய�� அைம���ள வ �தி அகலமான 

ப�ள�தா�கி� அைம���ள�. 

 சா�வ�� கீ��ப�தி ஊடாக ந�ேராைட ெச�கிற� ம��� வ ��க� ெவ�ள சமெவள�ய�� 

இட� �ற�தி� நி�மாண��க�ப���ளன. 

 சா�வ�� ெத�� ப�திய�� ம�ண��� சா��த ப�ர�சைனக� காண�ப�கி�றன. 

 அதிக மைழ வ ���சிய�� ேபா� வழி�ேதா�� ந�ைர ெவள�ேய�ற அ�ப�திய�� 

நி�மாண��க�ப���ள வ �திேயார வ�காலி� ெகா�ளள� ேபாதா�. 

 �ைறய�ற �வ�ேம�பர�� ந�� �காைம��வ� காரணமாக �றி�த ப�திய�� ந�� ேத�கி 

நி��� நிைல காண�ப�கிற�. 

 �ைறய�ற ந�� �காைம��வ� காரணமாக வ �திேயார சா�� ெவ���க� பலமிழ�க 

���. 

 சா�� பலமிழ�பா� தா�க வ�ைளவ��� உ�பட���ய 7 வ ��க� சா�வ��� கீேழ 

காண�ப�கிற�.  

6.  ெசய��தி�ட�தி� கீ� நைட�ைற�ப��த எ�ண���ள நடவ��ைகக� 

 சா�வ�லி��� நில�த� ந�ைர ெவள�ேய�ற� ம��� அைமவ�ட�தி�� ��ைமயான நில 

ேம�பர�� ம��� நில�கீ� வ�காலைம�ைப அறி�க� ெச�த� 

 ந�ேராைடய�� அைண�க��� ம�ண��ைப த��க த��� �வ�ைன நி�மாண��த� 

 சா�� ம��� ம� �ைளய�ட� நடவ��ைகக� சா�� ம��� ��றைரய�� 

ேம�ெகா�ள�ப��. 

 வ �திேயார ந�� வ��ேதாட வ �திேயார ப�க வ�கா� ம��� சி� பல�கைள அைம�த� 

 

7. உ�ய நி�வன�கள�� அ�மதி 

7.1 மாவ�ட ெசயலாள� ம��� மாவ�ட அப�வ���தி இைண�����வ�� அ�மதி  

ெசய��தி�ட�ைத நைட�ைற�ப��த மாவ�ட ெசயலாள�� அ�மதி ெபற�பட ேவ���. 

அ��ட� மாவ�ட அப�வ���தி இைண�����வ�� அ�மதி�� ெசய��தி�ட 

��ெமாழி�க��� ெபற�பட ேவ���. ப��தார� ச�தி���கள�� ேபா� �ற�ப�ட 

ப�ர�சைனக� ம��� மாவ�ட அப�வ���தி இைண�����வ�� �ற�ப�ட 

��ெமாழி�க�� ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ தி�ட�தி� உ�ளட�க�பட 

ேவ���.  
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7.2 வ �தி அப�வ���தி அதிகாரசைபய�� அ�மதி 

i. ேதசிய க��ட ஆரா��சி நி�வன� தண��� நடவ��ைகக� ெதாட�பான வ�பர�கைள 

மாகாண வ �தி அப�வ���தி அதிகாரசைப�� உ�திேயாக��வமாக சம��ப����. 

ii. வ �தி அப�வ���தி அதிகாரசைபய�� அ�மதி கிைட�த�ட� வ �தி அப�வ���தி 

அதிகாரசைப ம��� ெசய��தி�ட�ைத நைட�ைற�ப���� நி�வன�க� 

ஆகியவ�றி�கிைடேய அைமவ�ட வழி�பாைத, க�டைம���கைள அைம�த� ம��� 

தண��� நடவ��ைககைள நைட�ைற�ப��த� ஆகியன ெதாட�ப�� ஒ�ப�த� 

ைக�சா�திட�ப��.  

7.3 உ��ரா�சி சைபய�� அ�மதி 

i. ெசய��தி�ட�ைத நைட�ைற�ப���வத�� ��ன� க�� மாநகர சைபய�� 

தி�டமிட���வ�� அ�மதி ெபற�ப�� 

ii. அப�வ���தி அ�மதிய�� அ��பைடய�� ெசய��தி�ட� நைட�ைற�ப��த�ப�டைத 

உ�தி�ப��த ெசய��தி�ட நிைறவ�� ���� சா�றித� ெபற�ப��.  

7.4 ஏைனய நி�வன�கள�� அ�மதி 

i. ப�ரா�திய �வ��ச�தவ�ய� அளைவ ம��� �ர�க பண�யக�தி� அ�மதி ம�, 

பாைறக� ம��� கன�ம ெபா��கள�� ேபா��வர�தி� ேபா� ெபற�ப��. 

ii. ெசய��தி�ட�தி� ேபா� ஏ�பட���ய கழி�க� க�� மாநகர சைபய�� 

அ�மதி�ட� அக�ற�ப�� 

 

7.5 காண� உ�ைமயாள�க�டனான ச�ட �தியான இண�க�பா� 

i. க��ட ஆரா��சி நி�வன�தி��� காண� உ�ைமயாள�க���மிைடய�� ச�ட �தியான 

ஒ�ப�த� ைக�சா�திட�ப�வத� �ல� காண���� �ைழத�, சிைத�கைள அக�ற�, 

நி�மாண நடவ��ைககைள நைட�ைற�ப��த� ம��� ந��டகால பராம��� 

நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள� ெதாட�ப�� இண�க�பா� ஏ�ப��தி�ெகா�ள�ப��. 

ii. காண� உ�ைமயாள� அ�ல� காண� உ�ைமயாள� சா�பாக ஒ�ப�த�கார��ேகா 

அ�காண�ய�� காண�ப�� க�டைம���கள�� உ�ள ெப�மதியான ெபா��கைள அக�ற 

அ�மதி வழ�க�ப��. 

அ�டவைண  1: அ�மதிகைள ெப���ெகா�வத�கான உ�ேதச கால எ�ைல 

அ�மதி 
மாத� 1 மாத� 2 

வா1 வா2 வா3 வா4 வா1 வா2 வா3 வா4 

மாவ�ட ெசயலக�/மாவ�ட அப�வ���தி 

இைண�����வ�� அ�மதி 

 ெசய��தி�ட வ�பர�கைள சம��ப��த� 

 ெசய��தி�ட� ெதாட�ப�� 

வ�ள�க�ப��த� 

 ெதள��ைர வ�ள�கமள��த� 

 அ�மதி 

        

வ �தி அப�வ���தி அதிகார சைபய�� 

அ�மதி  

 வ��ண�ப�ைத சம��ப��த� 

 க����க��� பதிலள��த� 

 அ�மதி 
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அ�மதி 
மாத� 1 மாத� 2 

வா1 வா2 வா3 வா4 வா1 வா2 வா3 வா4 

தி�டமிட���வ�� அ�மதி  

 ெசய��தி�ட ���க� உ�ளட�கலான 

��வா�க தி�டமிட� அ�மதி 

ப�திர�ைத சம��ப��த� 

 நிப�தைனக�ட� ��ய ��வா�க 

அ�மதி சா�றித� அ�ல� க�த�ைத 

வழ��த� 

 ��வா�க அ�மதிய�� �ற�ப���ள 

நிப�தைனகைள ���தி ெச�� 

அப�வ���தி அ�மதி�கான 

வ��ண�ப�ைத சம��ப��த� 

 அப�வ���தி�கான அ�மதிைய 

ெப���ெகா�ள� 

  

 

 

 

   

ஏைனய அ�மதிக� 

 �வ��ச�தவ�ய� அளைவ ம��� 

�ர�க�பண�யக� 

 தன�யா� காண� உ�ைமயாள�கள�� 

இண�க�பா� 

 காண� உ�ைமயாள�க�ட� 

ஒ�ப�த�ைத ைக�சா�திட� 
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8. ��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ தி�ட� 

��றாட� ம��� ச�க �காைம��வ தி�ட� தி�டமிட�, வ�வைம�� ம��� நி�மாண க�ட�கள�� ப��ப�ற ேவ��ய நல�கா�� 

வ�டய�கைள உ�ளட�கி��ள�.  

 
��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

1. தி�டமிட� க�ட� 

1.1 ���ப�கள�� 

த�காலிக 

இட�ெபய�� 

ெசய��தி�ட ப�திய�� 

வசி��� 7 வ ��கைள ேச��த 

���ப�க� த�காலிகமாக 

இட�ெபயர 

ேவ��ேய�ப�வதா� 

அவ�கள� �கலிட�க� 

ம��� வா�வாதார இழ�� 

ஏ�ப�� 

ெசய��தி�ட� ெதாட�பான 

ேந�ைட ம��� எதி�மைறயான 

தா�க�க� ெதாட�ப�� அ�கி� 

வசி��� ம�க��� 

அறி���த� 

 

எதி�கால த�காலிக 

இட�ெபய�� ம��� அத� 

பாதி���க� ெதாட�ப�� ச�க 

வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த� 

 

ம�ச�� ஆப���ள ப�திய�� 

7 வ ��கைள ேச��த 30 ேப� 

வசி�கி�றன�. �றி�த 

வ ��க��� ெசய��தி�ட 

நைட�ைற�ப��தலி� ேபா� 

பா�ய இய�திர பாவைனயா� 

நில அதி��க� காரணமாக 

அைம�� �தியான  தா�க�க� 

ஏ�படலா�. 

 

மைழகால�கள�� ேபா� 

நி�மாண 

நடவ��ைககளா� 

ஏ�பட���ய 

பாதி���கைள த��பத�� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ய 

நடவ��ைகக� உ�ள��ட 

வ�டய�க� அட�கலான 

ெசய��தி�ட�தா� 

பாதி�க�பட���ய 

���ப�க� ெதாட�பான 

தர��தளெமா�� 

தயா��க�பட ேவ���. 

(த�காலிக 

இட�ெபய�வா� 

ஏ�பட���ய 

வா�வாதார இழ�� 

ெதாட�பான 

வ�பர�க��� ��றாட� 

ம��� ச�க 

�காைம��வ 

ச�டக�தி� ப��� 7ஐ 

பா��க��).  

NBRO 

ப�ரேதச ெசயலக� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

ெசய��தி�ட அைமவ�ட 

ப�திய�� வா�� ம�க� 

பா�கா�பான இட�க��� 

ெவள�ேய�ற�பட ேவ���.  

 

ெசய��தி�ட� ம��� 

அத�டன�ைண�த 

நி�மாண 

நடவ��ைககள�லான 

இட� ெதாட�ப�� அ�ப�தி 

கிராம ேசைவயாள��� 

அறிவ��க ேவ���. 

ேதசிய க��ட ஆரா��சி 

நி�வன�தி� 

மைழவ ���சி 

��ென�ச��ைக 

ெதாட�ப�� ம�க��� 

அறிவ��க ேவ��ய 

வ�த� ம��� அத�� 

ம�க� ேம�ெகா�ள 

ேவ��ய நடவ��ைகக� 

ெதாட�ப��� அவ��� 

அறிவ��க ேவ���. 

1.2 மரந�ைக ெசய��தி�ட நடவ��ைகக� 

காரணமாக பா�ய மர�கைள 

இழ�க ேவ��ய நிைல 

ஏ�ப�வதா� வா�வாதார 

இழ�� ம��� ம�ண��� 

ேபா�றைவ ஏ�ப�� 

உ�ய நி�வன�கள�டமி��� 

அ�மதிைய ெப���ெகா�ள� 
ெபற�ப�ட அ�மதி CEA 

1.3 �ைழ��ைம �றி�த ெசய��தி�ட ஒ� கிேலாம��ட� ந�ளமான இ�தட�க� காரணமாக 
NBRO 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

ம��� அைச�� 

த�ைம 

அைமவ�ட� ஜு�மா ம�ஜி� 

வ �திய�� (C தர வ �தி) 

அைம���ள�. ெசய��தி�ட 

க�ட�தி� ேபா� �றி�த 

வ �திய�� 20 ம��ட� ந�ளமான 

ப�தி ��ைமயாகேவா 

ப�தியாகேவா �ட�ப�� 

ேபா� ேபா��வர�� தைடக� 

ஏ�படலா�.  

அ��ட� வார நா�கள�� 

அ�வலக ம��� பாடசாைல 

ேநர�கள�� ேபா� வாகன 

ேபா��வர�தி�� தைட 

ஏ�ப��. இதனா� பாதசா�க� 

ம��� பயண�க��� 

தைடக� ஏ�படலா�. 

மா�� வழி�பாைதைய 

அைம�பத� �ல� வாகன 

ெந�சைல �காைம��வ� 

ெச�யலா�.  

பாதசா�க��� மா�றி 

வழி�பாைதகைள வழ�க�. 

அ��ட� வ�யாபார 

நடவ��ைகக� 

ெதாட��திய��� வைகய�லான 

நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள� 

(��றாட� ம��� ச�க 

�காைம��வ ச�டக�தி� 

ப��� 7ஐ வழி��ைம 

தைட�ப�தலா� ஏ�ப�� 

இழ���க��கான ந�ட ஈ� 

வழ��த� ெதாட�பான 

வ�பர�க��� பா��க��). 

ேபா��வர�� 

ெதாட�பான ஆ�� 
NBRO 

RDA, RDD, 

உ��ரா�சி சைப 

இல�ைக 

ெபா�� 

1.4 சிைத�கைள 

அக��த� 

க��ட�கைள உைட��� 

ேபா� உ�ய பா�கா�� 

நடவ��ைகக� 

ேம�ெகா�ள�படாவ��� 

�காதார சீ�ேக�க� ம��� 

வ�ப���க� ஏ�படலா� 

 

ெசய��தி�ட தி�டமிடலி� 

ேபா� ெசய��தி�ட 

நடவ��ைகக� வ ��க�ட� 

ெதாட��ப�வ� இய�றவைர 

த��க�பட ேவ���. 

 

சிைத�கைள அக��வ� 

ெதாட�ப�� காண� 

உ�ைமயாள�ட� உ�ய 

காண� உ�ைமயாள�க� 

ம��� ேதசிய க��ட 

ஆரா��சி நி�வன� 

இைடேய சிைத�கைள 

அக��வத�கான 

இண�க�பா� ெதாட�ப�� 

ச�ட �தியான ஒ�ப�த� 

க�டாய� 

ைக�சா�திட�பட 

ேவ���. 

NBRO 

 

ஒ�ப�த�கார� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

கல��ைரயாட� ேம�ெகா�� 

இண�க�பா� எ�ட�ப�த� 

ேவ���. 

 

தி�� கள ப�ேசாதைன 

2. வ�வைம�� க�ட� 

2.1 இய�ைக வள 

�காைம��வ� 

ம��� வள�கைள 

உ�ய�ைறய�� 

பய�ப��திய 

வ�வைம�� 

தாவர�கைள அக��வ� 

மைழவ ���சிைய பாதி��� 

பா�யளவ�லான தாவர�கைள 

அக��� ேபா� 

ெசய��தி�ட�தி�ெகன 

ப�ர�திேயகமான 

வ�வைம���கைள ப��ப�ற 

ேவ���. மர�க� ம��� 

தாவர இன�கைள பா�கா�ப� 

ெதாட�ப�� உ�ய கவன� 

ெச��த�பட ேவ���. 

ெசய��தி�ட ப�திய�� 

காண�ப�� 

வள��சியைட�த மர�க� 

ெதாட�பான தகவ� 

ேசக��� 

 

வ�வைம�ப�� ப��ன� 

காண�ப�� மர�கள�� 

வைகக� ெதாட�பான 

தகவ� ேசக��� 

NBRO 

ப�ரேதச ெசயலக� 

 

வன பா�கா�� 

திைண�கள� 

 

2.2 ந�� வள�பா�கா�� நில ேம�பர�� ம��� 

நில�கீ� ந�� ப���ெத��த� 

ந�ைர ப���ெத���� ேபா� அ� 

உ�ய தர�தி� காண�பட 

ேவ���. 

 

கிண�றி� இ��� ெபற�ப�� 

ந�� வ�ல��க� ம��� 

அ�கி��ள ச�க�தவ��� 

பய�ப�� வைகய�� 

வழ�க�பட ேவ��� 

ந��� தர�திைன ம�திய 

��றாட� 

அதிகாரசைபய�னா� 

2017ஆ� ஆ�� 

ெவள�ய�ட�ப�ட ந�� தர 

நியம�க�ட� 

ஒ�ப����ெகா�ள� 

ம�திய ��றாட� 

அதிகாரசைப 

 

NBRO 

2.3 அழ�ண��சி 

சா��த வ�வைம�� 

கா�சிசா��த மா� வ�வைம�� சா� உண�மி� 

�ழலி� ேம�ெகா�ள�ப�� 

 
NBRO 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

வ�வைம�� இய�ைக �ழ��� 

அைமவான க�டைம���கைள 

ெகா�டதாக அைமவ�ட� 

கா�சி �ழலி� ஏ�ப�� 

மாசைடதைல�� �ைற�க 

��யதாக காண�பட ேவ���. 

ேம�� உ�ய தண��� 

நடவ��ைககைள ெத�� 

ெச��� ேபா� 

நிலவ�வைம�பாள�� உதவ� 

ெப���ெகா�வ� சிற�த�. 

2.4 �ழ��கிைசவான 

ப�ைம வ�வைம�� 

ெசய��தி�ட வ�வைம�� 

ம��� நி�மாண ெபா��க� 

காரணமாக வ�ல�� ம��� 

தாவர �ழ� பாதி�க�படலா�.  

 

ப�ைம �ழ� வ�வைம�� 

ெதாட�ப�� இய�றவைர கவன� 

ெச��த�பட ேவ���. 

உதாரண�: ம�ண��� ம��� 

ஊ���� தாவர இன�கைள 

க���ப��த உ��� தாவர 

இன�க� இய�றள� 

பய�ப��த�பட ேவ���.  

 NBRO 

2.5 ம�ண��� 

க���பா� 

ப���ெத��க�ப�� ந�� 

மத�க� �லமாக 

ந�ேராைடக��� 

அ��ப�படலா�. 

மைழ�கால�கள�� �றி�த 

வ�கா�கள�� ந�ேரா�ட� 

அதிகமாக காண�ப�வதா� 

ஓைட�ப�ைககள�� அ��� 

இய�ைக ந�ேராைடக���� 

வ��ேதா�� ந�� ெச�வத�� 

��னராக அத� ேவக�ைத 

க���ப��த உ�ய தைடக� 

பய�ப��த�பட ேவ���. 

தண��� நடவ��ைகக� 

ேம�ெகா�ள�ப�� 

ப�தி�க�கி� ந�ேராைடக� 

 NBRO 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

ஏ�படலா�. காண�ப�மாய�� இ�தைகய 

ேவக�தைடக� ெசய��தி�ட 

வ�வைம�ப�� உ�ளட�க�பட 

ேவ���. 

2.6 ந�� வழ�க� 

ம��� மி� 

வைலயைம�� 

20 ம��ட� ந�ளமான மி�சார 

வைலயைம�� ெசய��தி�ட 

ப�தி ஊடாக ெச�வத� 

காரணமாக நி�மாண 

நடவ��ைககள�� ேபா� 

மி�சார ������க� 

ஏ�படலா�. 

மி�சார இைண���க� 

தைட�படாத வைகய�� 

வ�வைம�� ேம�ெகா�ள�பட 

ேவ���. 

 NBRO 

3. நி�மாண க�ட� 

3.1 நி�மாண 

கழிவக�ற� 

க��ட தக��� காரணமாக 

ஏ�பட���ய கழி�க� 

�ைறயாக �காைம 

ெச�ய�படாவ��� 

ெசய��தி�ட ப�திய�� 

��தம�ற நிைல ஏ�ப��.  

 

இத� காரணமாக அ�கி��ள 

ந�� நிைலக� ம��� 

காண�க� உ�ள��ட �ழ� 

பாதி�க�ப��. ேம��  எலி 

ம��� �ள�� ேபா�ற 

ேநாைய பரவ���ய 

வ�ல��க�/கி�மிக� பர�� 

இ�வா� ஏ�ப�� கழி�க� 

உ�ய �ைறய�� ேசக��க�ப�� 

ெசய��தி�ட �காைம��வ 

ப��வ�னா� ஏ���ெகா�ள�ப�ட 

�ைறக��கைமவாக 

அக�ற�பட ேவ���. 

 

எ�தெவா� ச�த��ப�தி�� 

தி�ம�கழி�க� ெசய��தி�ட 

ப�திய�� எ��க�பட �டா�.  

 

ஒ�ப�த�கார�னா� �ைறய�ற 

�ைறய�� கழிவக�ற ��ய 

நிைலக� தவ���க�பட 

கழி�கைள ேசக��� 

ைவ��� ப�தி 

உ�ய�ைறய�� 

நி�ணய��க�பட 

ேவ���. 

நி�மாண 

நடவ��ைககள�� 

நிைறவ�� நி�மாண 

கழி�க� 

உ�ய�ைறய��  

அக�ற�பட ேவ���. 

 

கழி�கைள அக��வ� 

ெதாட�ப�� உ��ரா�சி 

ஒ�ப�த�கார� 

 

��றாட� 

அ�வலக� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

அபாய� ஏ�ப�மாதலா�  

ெதா��ேநா�க� 

ஏ�பட���ய நிைல 

உ�வா��. 

 

ேவ���. 

 

ந�ேராைடக� அ�கிேலா அ�ல� 

உ�ேளா கழி�க� 

அக�ற�ப�வ� தவ���க�பட 

ேவ���. அ��ட� 

வ �திேயார�கள�� ��ைப 

அக�ற�ப�வ�� தவ���க�பட 

ேவ���. 

சைபக�ட� 

இண�க�பா� 

ஏ�ப��த�ப�� 

அவ�றி�ேட 

அக�ற�பட ேவ���. 

 

 

3.2 ம�ண��� 

பாதி���க� 

சிைத�கைள அக��� ேபா� 

ஏ�பட���ய அ��� 

காரணமாக ��றாட��� 

பாதி�� ஏ�ப��. 

சா��கைள ம�ள வ�வைம�த�,  

சிைத�கைள அக��த� 

ேபா�ற நடவ��ைககைள 

மைழ�கால�கள�� தவ���க 

ேவ��� 

 
ஒ�ப�த�கார� 

 

��றாட� 

அ�வலக� 

 

3.3 �� ம���  �� 

�ண��ைகக� 

நி�மாண நடவ��ைககளா� 

ஏ�பட���ய �� காரணமாக 

��றாட� மாசைடய ��ய 

நிைலேய�ப��. 

�� ம��� �� 

�ண��ைககைள க���ப���� 

ெபா��� வ�ேசட திைரகைள 

பய�ப��த ேவ���. 

 

ம�திய ��றாட� 

அதிகாரசைபய�னா� 

2008ஆ� ஆ�� 

ெவள�ய�ட�ப�ட 1562/22 

இல�க வ��தமான�ய�� 

ப�யான வள�ய�� தர 

நியம�க� 

ஒ�ப�த�கார� 

 

��றாட� 

அ�வலக� 

CEA 

3.4 நி�மாண 

நடவ��ைகக��கான 

ந�� 

நி�மாண க�ட�தி� ேபாதான 

அதிக ந���பாவைன 

காரணமாக அ�கி��ள 

ச�க� ம��� �ழலி� 

நி�மாண நடவ��ைகக��கான 

ந�� அ�கீக��க�ப�ட ப�திகள�� 

இ��� ெபற�பட ேவ���. 

 
ஒ�ப�த�கார� 

 

��றாட� 

அ�வலக� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

ேதைவக��கான 

ந���ப�றா��ைறேய�ப��. 

3.5 நி�மாண 

நடவ��ைகக��கான 

மர�பலைககைள 

ெப���ெகா��� 

வைகய�� மர�கைள 

ெவ��த� 

 எ�தெவா� ச�த��ப�தி�� 

ஒ�ப�த�கார� உ��� 

மர�கைள நி�மாண 

நடவ��ைகக��� 

பய�ப��த��டா�. அ��ட� 

இய�றவைர மர�பலைகக� 

அ�லாத ெபா��க� 

பய�ப��த�பட ேவ���. 

 NBRO 

3.6 கலாசார 

��கிய��வ� 

வா��த 

க�டைம���க�, 

நிக��க� ம��� 

ெதா�ெபா�ள�ய� 

��கிய��வ� 

வா��த இட�க� 

 
கலாசார உண�மி� ப�திக� 

காண�ப�மாக இ��தா� 

ஒ�ப�த�கார� அவ�றி� 

கலாசார நடவ��ைகக��� 

பாதி�� ஏ�படாதவ�ண� 

நி�மாண நடவ��ைககைள 

ேம�ெகா�ள ேவ���. 

தி�வ�ழா நா�கள�� நி�மாண 

நடவ��ைகக� த�காலிகமாக 

நி��த�பட ேவ���. 

கலாசார ��கிய��வ� வா��த 

தின�கள�� ஒலி ம��� 

அதி�� க���பா�க� 

ேம�ெகா�ள�பட ேவ��� 

 ெதா�ெபா�ள�ய� 

திைண�கள� 

(மாகாண�) 

NBRO 

3.7 ேசைவக���  
தைட�பட���ய அ�ல� 

பாதி�க�பட���ய ேசைவக� 
 

ஒ�ப�த�கார� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

ஏ�ப�� பாதி���க� 20 ம��ட� ந�ளமான ந�� 

வழ�க� ம��� மி�சார 

வைலயைம�� ெசய��தி�ட 

ப�தி ஊடாக ெச�வதா� 

பாதி���க� ஏ�படலா�. 

ெதாட�ப�� ஒ�ப�த�கார�னா� 

உ�ய மதி�ப�� ேம�ெகா�ள�பட 

ேவ��� உதாரண�: 

ெதாைல�ெதாட�� ம��� 

மி�சார வைலயைம�� 

அவ�றிைன அக�றி 

பா�கா�பான இட�கள�� 

ம�ள�ெபா���� ேபா� உ�ய 

பா�கா�� நடவ��ைகக� 

ப��ப�ற ேவ���. 

 

NBRO 

 

3.8 காண� இழ�� 
நி�மாண நடவ��ைகக� 

காரணமாக 435.5 ேப��ச� 

வ��த�ரணமான காண� 

பாதி�க�ப��. 

 

உ�ப�தி திற��ள காண�க� 

ம��� பய��க��� நி�மாண 

நடவ��ைகக� காரணமாக 

இழ���க� ஏ�ப�� 

அ��ட� ம�த��ள காண��� 

நி�மாண நடவ��ைகக� 

காரணமாக ெபா�ளாதார 

சா�தியம�றதாக ��ய 

நிைலேய�ப�� 

�றி�த காண�ைய ��ன���த 

நிைல�ேகா அ�ல� அைதவ�ட 

ேம�ைமயான நிைல�ேகா 

ெசய��தி�ட �காைம��வ 

ப��வ�� அறி���த��கைமய 

ம�ள க��ெய��ப� 

ந�ட ஈ�� 

ஒ��கைம�� (��றாட� 

ம��� ச�க 

�காைம��வ ச�ட�தி� 

ப�தி 7 இ� 

�றி�ப�ட�ப���ள 

ெசய��தி�ட� சா��த 

நடவ��ைககளா� காண� 

இழ�க�பட� ெதாட�பான 

ப�திைய பா��க��) 

 

NBRO 

 

3.9 ெதாழிலாளா� 
நி�மாண நடவ��ைககள�� 

ேபா� ம�ச�� இட� 

வ�வைம�ப��கைமவாக 

பா�கா�� ஏ�பா�க� க��தி� 

��றாட� ம��� ச�க 

�காதார ம��� 

ஒ�ப�த�கார� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

பா�கா�� ஏ�ப�மாக இ��தா� 

ெதாழிலாள�க� ம��� 

அ�ப�தியா� 

பயண��ேபா��� பாதி�� 

ஏ�படலா�. 

 

ெதாழிலாள�க� வ �ழ���ய 

நிைலேய�ப��. சா�� 

ச��� ப�ச�தி� க�ைமயான 

காய�க� ஏ�ப��. சா�� 

பலமிழ��� நிைலைமக� 

மைழ�கால�கள�� அதிக� 

ஏ�ப��. 

ெகா�ள�பட ேவ���. 

 

பா�கா�� 

ேதைவ�பா�க� 

ெதாட�ப�� 

ஒ�ப�த�கார�டனான 

ஒ�ப�த�தி� வ�ேசட 

ப�தி உ�ளட�க�பட 

ேவ��� 

 

 

NBRO 

 

3.10 ஒலி ம��� 

அதி�� 

நி�மாண நடவ��ைகக� 

காரணமாக ஒலி மாசைடத� 

ம��� அதி�� ஆகியன 

ஏ�பட���ய ச�த��ப� 

ஏ�ப�� 

ேதைவய�ற ேநர�கள�� 

இய�திர�கள�� பாவைன 

தவ���க�பட ேவ���. 

 

அ�கி��ள வ ��கள�� 

வசி�பவ�க�ட� இய�திர 

பாவைன காரணமாக 

எதி�கால�தி� ஏ�பட���ய 

ப�ர�சைனகைள தவ���பத�காக 

�� ���ேய உ�ய 

கல��ைரயாட�கள�� ஈ�பட 

ேவ��� 

நி�மாண 

நடவ��ைககள�� 

ேபாதான அதிக ஒலி 

ம��� அதி�� 

ம�ட�க� ேதசிய நியம 

க���பா�க��கைமவாக 

க�காண��க�பட 

ேவ��� 

NBRO  

 

��றாட� 

அ�வலக� 

CEA 

* NBRO- ேதசிய க��ட ஆரா��சி நி�வன� 
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��றாட�/ச�க பாதி���க� தண��� நடவ��ைகக� க�காண��� �ல�க� 

ெபா��பான 

தர�ப�ன� 

CEA- ம�திய ��றாட� அதிகாரசைப 

RDA- வ �தி அப�வ���தி அதிகாரசைப 

RDD- வ �தி அப�வ���தி திைண�கள� 
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