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அதோன தைறமகம மறறம ெதோழல பஙகோைவ எதரதத பழோவறகோட
மனவரகளன கணடன ஆரபோடடம.

மனவரகளன மனபடபபப பகதகைள (க ட ல & ஆறற பகதகைள) அரோவ
அழதத அைமககவரககம கோடடபபளள அதோனயன பதய தைறமகம மறறம
ெதோழல பஙகோைவ கணடதத இனற ைலடெஹவஸ, தோஙகல ெபரமபலம,
பழோவறகோட ஊரோடச பகதயலளள மனவரகள ஆரபோடடம நடததனோரகள.
இதல 1000 கணககோன மனவரகள கலநத ெகோணடோரகள.

தரவளளர மோவடடம, ெபோனோனர வடடம, கோடடபபளளயல தறோபோத இயஙக
வரம அதோன தைறமகதைத ஒடட ர. 53,031 ோகோட ெசலவல பதய தைறமகம
மறறம ெதோழல பஙக அைமகக அதோன (MIDPL) மனவரகளன மனபடபப
பகதகைள, மனவரகளன வோழவோதோர இடஙகைள கணககல எடககோமல
மததய வலலநர மதபபடட கழவடம (EAC) நபநதைனக கறபபைரகைளக
(Terms of Reference – ToR) ெபறறளளதோக ைலடஹவஸ ஊரோடச பகத
நரவோககள  கறறம சோடடனோர. 

க ட றக ைர ம ணட ல ோம லோ ணைம த டட தத ல ம னப ட இ ட ஙக ள, மன
இனபெபரககம ெசயயம இடஙகள ெதளவோக கோணபககபபட ோவணடம,
உளளரககோன கடறகைர மணடல ோமலோணைம தடடததல மனவரகளன
ெபோத ெசோததககள, மனவ கரோமஙகளன சமக கடடைமபபகள மறறம
மனவரகளன நணடகோல கடயரபபககோன தடடம தயோர ெசயய ோவணடம.
இ னற ள வ ம இ ைவ ெச யத ம ட கக பப ட வ லைல. "ம தத ய அ ர சோ ல
அ ஙக க ர கக பப டட ளள ம ழ ைம ய றற க ட றக ைர ம ணட ல ோம லோ ணைம
தடடதைத ைவதத அதோன தைறமகம மறறம ெதோழல பஙகோ அைமகக
அனமத வழஙகயரபபதோல தரவளளவர மோவடடததலளள பல ஆயரக
கணககோன மனவரகள  போதககபபடவோரகள” இதறக மததய மோநல
அரசகளன அலடசய ோபோகோக கோரணம எனவம, மழைமயோன கடறகைர
மணடல ோமலோணைம தடடம ெசயத மடககோத வைரயல இத ோபோனற
தடடஙகைள எஙகள பகதயல ஒர ோபோதம அனமதகக மோடோடோம எனவம
தோஙகள ெபரம பலம ஊரோடச நரவோககள  கறனோரகள.

இநத தடடம ெசயல படததபபடடோல மக ெபரய அளவல கடல அரபப ஏறபடட
கடறகைர பகதயலளள ோகோைரககபபம மதல கனஙகபபம  வைரயளள மனவ
கரோமஙகள ோநரடயோக வோழவோதோரஙகைள இழநத போதககபபடவோரகள. அத
மடடமலலோமல இநதயோவன மககயமோன பறைவகள சரணோைலயமோக
இரககம பழோவறகோட ஏரயம, கடலம ஒனறைணயம அபோயமம ஏறபடம.
வடெசனைன மறறம ெபோனோனர பகத நர கலலைறகக இைரயோகம  என
பழோவறகோட ஊரோடச நரவோககள மததய மோநல அரைச எசசரததோர.

மததய, மோநல அரசகளகக ைலடஹவஸ, தோஙகல ெபரமபலம, பழோவறகோட
ஊரோடச பகதயலளள மனவரகளன ோகோரகைககள :



1. அதோனயன (MIDPL) அைமககவரககம தைறமகம மறறம ெதோழல
பஙகோ தடடதைத மதல கடடததோலோய ைகவட நடவடகைக எடகக
ோவணடம.

2. உலக ெவபபமயமோதல, கடல மடட உயரவ மறறம அடதத தைலமைறயன
வோழைவ மனதல ைவதத இனவரம கோலஙகளல எணணர மதல
பழோவறகோட பகத வைரயலளள நர நைலகள மறறம சதபப நலஙகைள
தனயோர ைகவசம ஒபபைடககோமல அதைன போதகோகக ோவணடம.

3. உளளரககோன கடறகைர மணடல ோமலோணைம தடடம, நணடகோல
கடயரபபத தடடம ெசயயோத வைரயல மனவரகளோகய எஙகளன
அனமதயனற கடல, கடறகைர, ஆற, ஆறற பரவலகளல எநத ஒர
தடடதைதயம ெகோணடவரககடோத.

ோமலம வவரஙகளகக :
ைலடெஹவஸ, தோஙகல ெபரமபலம, பழோவறகோட ஊரோடச பகதயலளள
மனவ நரவோககள : 6381069296, 9655944785, 9894967079


