
High Mercury  Levels  in Fish  from  Kodai lake,  Periakulam  Ponds;  
IIT-Hyderabad Study  Cautions  Fish  Consumers 
PRESS RELEASE -- 12  November, 2017. MADURAI 
A study by IIT-Hyderabad  has found  high  levels of mercury in  fish  from Kodaikanal lake 

and  ponds fed  by the  Pambar Stream in  Periakulam plains. A letter written  by IIT-H 

scientist Prof. Asif Qureshi  to  Theni  and  Dindigul district collectors, and  Kodaikanal 

municipal commisioner on  August 2, 2017  urges the  administration to  advise  people, 

particularly pregnant women  to  limit their  consumption of fish  from these  water bodies. 
 
Mercury is a  potent neurotoxin. It can  damage  the  brain  and  also  lead  to  kidney failure. 

Methyl  mercury, the  form that  is found  in  fish, is even  more  poisonous. In  pregnant 

women, it can  cross the  placental barrier and  harm the  developing fetus  and  cause  serious 

birth  defects. 
 
The  US Environmental Protection  Agency prescribes a  safe  level  of 30  microgram/kg  of 

mercury in  fish. However, four  out of eight fish  caught from Kodaikanal lake  contained 

between 31.1 and  41.9 micrograms/kg. Fish  caught from a  Pond  fed  by the  Pambar 

Stream, less than  5  km from Kumbakarai falls  contained far  higher levels -- between 94 

and  165  micrograms/kg. 
 
The  Pambar Stream which  feeds  several  ponds in  Periakulam before  joining Varaha  River 

and  emptying  into the  Vaigai  runs beneath Hindustan Unilever's mercury contaminated 

thermometer factory  site. A study conducted by NEERI in  2015  for  Unilever found  high 

levels of mercury in  sediment samples taken  from a  stream draining the  contaminated 

factory grounds into the  Pambar river. Mercury levels in  sediment ranged  from 0.228 to 

0.507 mg/kg; uncontaminated sediment should contain less than  0.1 mg/kg  of mercury. 
 
The  IIT-H  results support environmentalists' claim that  the  mercury leaking  from the 

contaminated factory site  into the  Pambar-Vaigai watershed  is harming  the  ecosystem, 

fish, fish  consumers and  fisher livelihoods downstream. 
 
Unilever's proposed mercury clean-up standard  for  soil  in  Kodaikanal is 20  times weaker 

than  the  soil  guideline value  for  mercury in  United Kingdom, Unilever's headquarters. 

Despite  the  double-standards, Tamil  Nadu  Pollution Control  Board  has given  its go-ahead 

for  remediation. 
 
IIT-Hyderabad's findings  make  a  case  for  tightening  the  standards to  a  level  where  the 

factory site  is no  longer leaking mercury at levels high  enough to  contaminate fish  in  the 

downstream water bodies. 

Addressing a  press conference in  Madurai to  release the  results, Prof. Murali, PUCL, 

Zoology  Professor Dinkar from Madura  College and  Nityanand Jayaraman, a 

Chennai-based writer and  activist associated with the  Campaign to  Cleanup Kodaikanal 

Mercury Pollution urged the  district administrations to  advise  people to  limit their  fish 

consumption, and  instruct Tamil  Nadu  Pollution Control  Board  to  tighten  clean  up 

standards for  Unilever's contaminated site  remediation. 

For  more information, contact: Nityanand Jayaraman --  9444082401 
Visit: kodaimercury.org 
ORGANISED  BY People's Union for  Civil  Liberties (Madurai), Campaign to  Cleanup 

Kodaikanal Mercury Pollution 



 

ெகாைட�கான�   ஏரி   மீ�களி��,   ெபரிய   �ள�   க�மா�   மீ�களி��   அதிக   அள�   பாதர�!   அ�த   மீ�கைள 
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   ெகாைட�கான�   ஏரி   மீ�களி��,   ெகாைட�கான�   த�மாமீ�ட�   ெதாழி�சாைல   வழிேய   பயணி���      பா�பா� 
ஆ�றி�   நீைர�   ெப��   ெபரிய�ள�   ப�தி   க�மா�   மீ�களி��   அதிக   அளவி�   பாதரச�   இ��பைத 
ைஹதராபா�   IIT      ேம�ெகா�ட   ஆ��   கா��யி��கிற�.   இ�   �றி��   ைஹதராபா�   IIT-யி�   ேபராசிரிய�   அசி� 
�வா�சி   ( Prof.   Asif   Qureshi)   ேதனி   மாவ�ட   ஆ�சிய����,   தி���க�   மாவ�ட   ஆ�சிய����, 
ெகாைட�கான�   நகரா�சி   ஆைணய����   2,   ஆக��   2017   அ��   க�த�   ஒ�ைற   எ�தி��ளா�. 
ெகாைட�கான�   ஏரி   ம���      (��ப�கைர   அ�விைய   உ�வா���)      பா�பா�றி�   நீைர�   ெப��   ெபரிய   �ள� 
க�மா�களி�   வள��   மீ�கைள�   சா�பி�வைத�   �ைற���ப�,   �றி�பாக   க��பிணி   ெப�க� 
சா�பி�வைத�   �ைற���ப�   அர�   நி�வாக�   ம�கைள   எ�சரி�க   ேவ���   எ��   அ�த�   க�த�தி� 
ேகாரி��ளா�.  
நர��   ம�டல�ைத�   தா���   த�ைம��ளதாக   பாதரச�   உ�ள�.   அ�   �ைளைய�   ேசத�ப����. 
சி�நீரக�ைத�   ெசயலிழ�க�   ெச���.      பாதரச�   உயிரின�களா�   உ�ெகா�ள�ப��ேபா�   மிைதயி� 
பாதரசமாக   (Methyl   mercury)   மா�கிற�.   அ�த   வ�வ�தி�தா�   பாதரச�   மீனி�   காண�ப�கிற�.   மிைதயி� 
பாதரச�,   சாதாரண   பாதரச�ைத   விட   மிக   ந�சானதா��.   க��பிணி�   ெப�களி�   ெதா���   ெகா�   க�வி� 
உ�ள   �ழ�ைத��   ந��   ேபாகா�   த����.   அ�த�      தைடைய��   மீறி   க�வி�   உ�ள   �ழ�ைதைய�   ெச�� 
தா���   த�ைம   மிைதயி�      பாதரச����   உ��.   இத�   காரணமாக,   பிற���   �ழ�ைத   மிக   ேமாசமான 
பிறவி�   �ைறபா�க�ட�   பிற���   ஆப���   உ��.  

ஒ�   கி.கி   மீனி�   30      ைம�ேரா   கிரா�   பாதரச�   வைர   இ��ப�தா�   பா�கா�பான�   எ��   அெமரி�க   நா��� 
�����ழ�   பா�கா��   �கைம   (US   Environmental   Protection   Agency)   தர   நி�ணய�   ெச���ள�. 
ஆனா�,   ெகாைட�கான�   ஏரியி�   பி��க�ப�ட   8   மீ�களி�   4   மீ�களி�   ஒ�   கிேலாகிரா�   மீனி�      31.1   �த� 
41.   9   ைம�ேராகிரா�   வைரயிலான   பாதரச�   காண�ப�ட�.   பா�பா�றிலி���   நீ�      ெப�கி�ற,   ��ப�கைர 
அ�வியிலி���   5   கி.மீ�ட����   �ைறவான   �ர�தி�   உ�ள      க�மா�   ஒ�றி�   பி�ப�ட   மீனி�   மிக   மிக 
அதிகமான   பாதரச�   இ��ப�   க��பி��க�ப�ட�.   அ�த   மீனி�   ஒ�   கிேலாகிரா���   94   �த�   165 
ைம�ேரா   கிரா�   வைரயிலான   பாதரச�   காண�ப�ட�.  

ெகாைட�கானலி�   �ற�ப��   பா�பா�,   ெபரிய�ள�   ப�தியி�   உ�ள   ப�ேவ�   க�மா�கைள   நிர�பிய   பி��   வரகா 
நதி�ட�   இைண��   ைவைகயி�   கல�கிற�.   பா�பா�      இ���தா�   லீவரி�   பாதரச   மா�பா�   நிைற�த 
ெதாழி�சாைல   வளாக�தி�   வழிேய   பயணி�கிற�.   மா�ப�ட   ெதாழி�சாைல   வளாக�தி�   �ற�ப��   பா�பா�றி� 
கல���   ஓைட   ஒ�றி�   சகதியி�   அதிக   அள�   பாதரச�   இ��பைத,   �னிலிவ��காக,      2015�   NEERI 
ேம�ெகா�ட   ஆ��   கா��ய�.   அ�த   சகதி   மாதிரிகளி�   ஒ�   கிேலாகிரா�   சகதி��   0.2288   �த�   0.507 
மி.கிரா�   வைர   பாதரச�   இ��ததாக   ேம�ப�   ஆ��   கா��ய�.   மா�படாத   (இய�ைகயான)   சகதியி�   ஒ� 
கிேலாகிரா���   0.1   மி.கிரா�   வைரதா�   பாதரச�   இ��க   ேவ���.  

பா�பா�   ைவைக   நீ�வ�   ப�தியி�   உயி���ழைல��,   மீ�   உ�பவ�கைள��,   மீனவ�களி� 
வா�வாதார�ைத��   மா�ப�ட   ஆைல   வளாக�திலி���   ெவளிேய��   நீரி�   உ�ள   பாதரச�   பாதி���   எ�� 
�����ழ�   ெசய�பா�டாள�க�   ெவ�காலமாக   �றி   வ�கிறா�க�.   அவ�களி�   �����   ஆதரவாக 
ைஹதராபா�   IITயி�   ஆ��   ���க�   அைம���ளன. 
ெகாைட�கான�   ம�ணி�   உ�ள   பாதரச�ைத   ��திகரி�பத�கான   தர   அளைவ      க�ெபனியி�   உரிைமயாளரான 
�னிலீவ�   ெவளியி���ள�.   �னிலீவரி�   தைலைமயக�   அைம���ள   பிரி�டனி�   தர   அளைவ   விட   அ�த 
க�ெபனி   ெசா�லி��ள   தர   அள�   20   மட��   அதிகமான   பாதரச�ைத   ெகாைட�கானலி�   வி���   ெச���. 
இ�ப�யான   இர�ைட   அ���ைற   ெகா�ட   ��த�ப����   ெசய�பா����   தமி�நா�   மா��க���பா�� 
வாரிய�   ஒ��த�   அளி���ள�.  

ஆைல���   கீ�   உ�ள   சமெவளியி�   அைம���ள   நீ�நிைலயி�   கிைட�த   மீனி�   காண�ப�ட   ��த�   அளவி� 
பாதரச�   இ��கிற�   எ�பைத   ைஹதராபா�   IITயி�   ஆ��   கா����ளதா�,   ஆைல   வளாக�திலி��� 
இய�ைகயான   அள���   ேம�   பாதரச�   ெவளிேயறாத   அள���   ��திகரி��   நடவ��ைக�கான   தர   நி�ணய� 
இ��ப�   அவசியமானதாக   இ��கிற�.  
ேபராசிரிய�   �ரளி   (PUCL),      ம�ைர   க��ரியி�   வில�கிய�   ேபராசிரிய�   தினகர�,   ெகாைட�கான�   பாதரச 

 



 

மாைச   அக��வத�கான   பிர�சார   இய�க�ைத   (Campaign   to   Cleanup   Kodaikanal   Mercury   Pollution) 
ேச��தவ��   எ��தாள�-   ெசய�பா�டாளரான   நி�தியான�   ெஜயராம��   இ�த   விவர�கைள   இ�� 
ெச�தியாள�களிட�   பகி���ெகா�டன�.      பாதரச   மா�ப�ட   மீ�கைள�   �ைற���ெகா�ள   ேவ���   எ�� 
ச�ப�த�ப�ட   மாவ�ட   நி�வாக�க�   எ�சரி�க   ேவ���   எ��   அவ�க�   ேகாரின�.   ேம��,   மா�ப���ள   ஆைல 
வளாக�ைத�   ��திகரி�பத��   ேம��   க�ைமயான   தர   நி�ணய�ைத   அளி�க   ேவ���   எ��   மாவ�ட 
நி�வாக�க�   தமி�நா�   மா��க���பா��   வாரிய�திைன   நி��ப�தி�க   ேவ���   எ���   அவ�க�   ேகாரின�. 

ேம��   விவர�க���    : Nityanand Jayaraman – 9444082401 Visit: kodaimercury.org 

ெச�தியாள�   ச�தி��   ஏ�பா�-   ம�க�   சிவி�   உரிைம�   கழக�   (ம�ைர)   ம���   ெகாைட�கான�   பாதரச   மாைச 
அக��வத�கான   பிர�சார   இய�க�. 

(இைண�பாக   ��த�   விவர�களி�   ெதா���   அளி�க�ப���ள�) 

 

 

 









M
ercury Levels in Kodaikanal Lake and Periakulam

 Pond Fish
Concentra

tion 
(μg/g-dry 

w
t)

M
oisture 

content
Concentration (μg/g-w

et w
t)

KF1-1
0.115

67.07
0.0379

KF1-2
0.088

69.29
0.0270

KF1-3
0.149

71.89
0.0419

KF1-4
0.098

68.26
0.0311

KF1-5
0.114

70.29
0.0339

KF1-6
0.092

69.53
0.0280

KF1-7
0.049

68.26
0.0156

KF1-8
0.07

65.14
0.0244

PF1
0.8963

81.59
0.165

PF2
0.8220

83.09
0.139

PF3
0.6812

86.2
0.094
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$7�=Iட�. 

���வ��  ப"ரபI�:  ட.��"ர9�U�$  ந(+�  எ�ரவ"  அ�  இ@,ய9�U�$

N�P� ந(+�.

���வ9 சநத9+"@,� தர :9ணய	,)�$ ஏ)ப சத"M)"க+ வள"�	,� ம�கண �	த� ச�ய ரவ�'�.

எ�*  Dames & Moore  � ஆ�P ப�@�கர	த�.  ���வ9 இC5+"@� – சநத9+"@� ��சப�.  அத�

தக+மய�� இர�' ந"'�-E� உ2ள�. ���வ�� ஆர+"�ர"ன Dames & Moore :*வன� 1 5. 5

ம�W( 10 N 5

ப"தர� எ�% $க%வ"ன இ+�5( ம�கண �	த� ச�ய+"� எ�* T7ய�. ரவ* வ"9	கத�-( ச"�ன"(

1  5.  5  ம�W(  10  N.5ர"F�$  ரம(  ப"தர�  இ�@த"(  அதகன  10  N.5ர"F�$  $க%வ"�  வ��

வகரB( �	த� ச�த"( ரப"��. இ@த அளP�$ ம�கண �	த� ச�வ� $�<����U�$ ரப"�ம"ன�.



எ�*  சநத9+"@�  தர  :9ணய�  T*5%�.  ஆன"(  ���வ��  ம)ர%"�  தக+கமய�ம"ன  இC5+"@�

ம�W(  அ>ம,��த��  ப"தர	,�  அளP  இ�>�  $க%வ"ன�.  அCர�  1 5.5  ம��(  1  N.5

ப"தர�த"�  அ>ம,��  த��  அளP.  ஆன"(  இ@த  இர�'  தர  :9ணயC�U�  ஓ9  உ�கமகய �ண�5(

எ'	�  ச�"2ளம*�5�%ன.  ���வ��  ஆர+"கன  :*வன	,�  வ"9	கத�-(  ச"(+ரப"ன"(,

���வ��  த9ம"1Iட9  சத"M)"க+  ப"�ப"9  ர"க+  S9வ�:+	,(  அகம@�2ள�.  அத"வ�,  ஆக+

வள"�	,� S9 ப"�ப"9 ர"க+<E� ந,�$� ச�* ர95%�.  ப"�ப"9 ர"க+ ப"��"���பIட இய)க�

வனம"$�. அ� தNRந"' வன	�க%<� ச"	த"� இ�@� வ�5%�.

N� 1ப	,(, அ�ரட"ப9 6, 2009 அ�*  ���வ�� வக+மகன<( ட"�\�ம"ன அ7B�� சவ-வ@த�.

“2002  ஜ`�  28 ர+ரய அஇ@�Kத"� �வ9 �NIடI ஆக+ வள"�	கத �	த� ச�ய N� உய9@த தர

:9ணயம"ன ட.� தர:9ணய	கத  (10  N.5/5.5  )  ரம)ச�"2ள அ>ம,ர�"�ய�”,  எ�* அ@த  ச"�ன�,

இ� சப"�ய"$�. ஏ�ர( 2007 ( ரத�ய �)*/ழ(  சப"7<ய( ஆ�P :*வன� ( S� ) அ7�க�சய"�க%

அ-	த�.  ‘ப"தர  ம"�பIட  இ@�Kத"��வ9  �NசடI  த9ம"1Iட9  ஆக+  ,ச�"கட�"ன��  ம�கன

1Iசட'�பத)�ன"  :ப@தகன�2’.  (  “Protocol  for Remediation of Mercury Contaminated

Site at HLL Thermometer Factory, Kodaikanal”. )  எ�* அத)$ சபய9.  அ@த :ப@தகன�2

அ7�க� ம9மம"ன Fக%<( தர:9ணய	கத $க%	� T7ய�. ஏ)�னரவ, $க%வ"ன தர:9ணயம"� இ��5%

10  N.5/ 1 5.5 எ�% அளகவ  25  N.5/ 1 5.5 எ�* அ@த அ7�க� $க%	த�.  அத� =� நகடசப)%

தNRந"' ம"��I'ப"I' வ"�ய	,�  2 ஜ`�  2007 TIட� அதகன உ*, ச�த� S�<� ப�@�க%<�

ப�  �	த�ப'	�த(  ச�ய�ப'�  எ�*  கவ	�  ச�"�ட"(  ஆக+  வள"��  ���வ��  த"�ந"'�ள"ன
சநத9+"@,ர+"  அ(+�  இC5+"@,ர+"  இ��5%�  எ�%"(,  ஆக+  வள"��  $�<����$  +"ய��)%

அளP�$ ம"�பIடத"� �	த�ப'	த�பIட =�ன�� இ��5%� எ�* சப"�ள"$�.  அ�ரட"ப9, 2007  (

சவ-<ட�பIட  ���வ�� ச"@த ,Iட அ7�க��� Tட S9	��ரப"�. ச�ய�பIட தர:9ணய� த"�
�	த�ப'	�வத)�"ன சய( ,Iட� எ�* ஒ��ச�"25%�.

பண��"ர  ந"'�U�$  ஓ9  தர	கத��  இ@,ய"  ரப"�%  ஏகழ  ந"'�U�$  ஓ9  தர	கத��  ���வ9
�கட=��5%� எ�ப� சத-P. இ@த இனசவ7 இரIகட அY$Fக% ���வ��$ மI'� ச"@தம"னத(+

அகன	�  ப�ன"I'  ��சப��-�  அY$Fக%��  இ�ப�	த"�  இ��5%�.  உத"ரணம"�  ரப"ப"(

அMP�$� �"ரணம"ன ��ய� �"9கப' எ'	�ச�"2UC�2. இ�ரப"� ��ய� �"9கப' டO ச�N����

ச"	த"�  இ��5%�.  டO  ச�N��(  இ@,ய"  அ,�"��U�$  +D�  ச�"'	�  ட9Kப"�  $ழ@கத�-�

Xகளகய ப",�5%�.  எ�% �"ரண	த"( டO ச�N���� த"� ந"ட"ன அசம���"B( தகட ச�ய�பIட

b.��ச�"2- ம�@த"$�! 

ரமE�,  F�கவ���பIட எ@த	,Iட	,E� ஆக+�$ சவ-ரய �	த�ப'	�� நடவ��க� ப)7 ரபரவ

இ(க+  இ@,ய  அY�,  �க%��  கcதர"ப"	,�  ஜவc9+"(  சத"M(dIப  ப(�க+�ழ�F�
ம�ய"கத�$�ய  அ7Bய(  இதR�-(  சவ-<Iட  �I'கர�-(  ச�"கட�"ன��  ரப�ஜ�  ஏ���,

ச�"கட�"ன( ஏ��� ப"தர	த"( ம"��பI'2ளன எ�* எZ,<��5�%ன.  த)ரப"� இ@த S9:க+�-(

உ2ள ப"தர	,� அளP ப"தர� இ(+"த S9:க+�கள �"I�E� 10 Fத( 80 மடC$ வகர அ,�ம"னத"�

இ��5%�.  ரமE�,  அ@த  ம"�ப"I��  �"ரண�  த9ம"1Iட9  ஆக+த"�  எ�*  சத2ளசத-வ"��

$7�=I'2ளன. 

�பவC�-� வர+"*

• சKe�ரO ப"�IK எ�ப� அசம���"B� ப�ன"I' ��சப�ய"$�. :�ய"9�5� வ"Iட9டP�

எ�%  இட	,(  அத)ச�"�  ப"தர  த9ம"1Iட9  சத"M)"க+  இ�@த�.  பகழயத"5�ரப"ன  அ@த	

சத"M)"க+கய  1984  (  =�	சத'	த  அ@த  ��சப�  ச�"கட�"ன�(  அதகன  ம*ப���

:*Bய�. அ@த �"+�Iட	,(, ப"தர� ஓ9 @.� உர+"�� எ�பத"( ப"தர சத9ம"1Iட9�2 �Iட�



�Iடம"� ஒM	���Iட�பI' ச�"���@தன.  இC5+"@�-  சநத9+"@,� ப�ன"I' ��சப�ய"ன

���வ�� இ@,ய �கண :*வனம"ன இ@�Kத"� �வ9 1997 ( சத"M)"க+கய வ"C5ய�.

• ம"�ப'	த"த  ஆக+  இ�  எ�*  அர��$  ��சப�  உ*,  T7ய�.  ப.க  வக��பIட

சத"M)"க+ய"�,  ஓ9 வ"Mட�ப$,<( அfத ப(E<9./ழ( ச�"�ட,  எ-,( ப,���பட�T�ய

உ<9./ழ+"ன ர"க+�"'�-� உ.�<( ஆக+ அகம���பIட�.

• X+�சப"�ள"ன ��ண"���, ப"தரF� அசம���"B( இ�@� இ%�$ம, ச�ய�பIடன. ஆக+

இயC5ய �"+	,( 16.5 ர�"� ப"தர சத9ம"1Iட9�2 அசம���"B)�$ ஏ)*ம, ச�ய�பIடன.

ந.�  �MP�2  ம)*�  உகட@த  சத9ம"1Iட9�2  மI'�  இCர�ரய  Bட�பIடன.  சவ*�  50  ட�

எகட�2ள  ப"தர  ம"�2ள  $�கப  மI'�  Iட  Bரர"தம"�  பகழய  சப"�2  Bய"ப"��-ட�
B)���பIட� எ�* ��சப�<� ஆர+"கன அகம�� ரத"ர"ய ம,�\' ச�த�.

• இ@,ய"B( ப"தர ம"க. �	த�ப'	�� வ,�2 இ(+"த �"ரண	த"(, 2003 ( 290 ட� ப"தர�

�MP�கள அசம���"B)$ ஏ)*ம, ச�யரவ�'� எ�* உ	தரBட�பIட�.

• ப"தர	,�  அப"ய�ரம"ன  த�கம  ப)7  அ,�"��U�$�,  சத"M+"ள9�U�$�,  ச�"கட�"ன(

வ"��U�$� எ@த த�வE� சத�B���படB(க+.

• சத"M+"ள9�2  எ@த�  �வனF�  இ�7  ப"தர	கத  க�ய"�டன9.  ஆக+<�  =�>2ள

ர"க+��"I�(  ப"தர�  ச�"�ட  �MP�கள ச�"I�கவ���பIடன.  தNழ�	,�  ப+  ப$,�-(

பகழய  சப"�2  Bய"ப"��-ட�  ப"தர�  ச�"�ட  ��ண"�  �MP�2  B)���பIடன.

XD���(�( உ2ள ஓ9 பகழய சப"�2 �கட<( ப"தர� ச�"�ட உகட@த சத9ம"1Iட9�2 ப+
ஆ�'�2 அ�ப�ரய 5ட@தன.

• �ட@த �+ ஆ�'�-( சத9ம"1Iட9 ஆக+<( ரவக+ ச�த சத"M+"ள9�2 17 ரப�� XD���(

பகழய சப"�2  �கட<(  பWய")7ய  இர�'  ரப��  �*Sர��  ர�"ள"ர"(  அ(+�  ரவ* உட(
=ர.கன�ள"( இ%@� ரப"<ன9.  இ�>� ப+9 N�P� ரந"�)%வ9�ள"� இ��5%"9�2.  ரவக+

ச�� =கழ�கப நட	�வ� அவ9�U�$ "	,யம)%த"� இ��5%�.

ப"தர	,� $ண"�C�2
"த"ரண  அக%  சவ�ப:க+<(  உர+"��  ப"தர�  சவ2-  :%�  ச�"�ட  ,ரவம"�  இ��$�.

இ�@தரப"�� �7� சவ�ப:க+ உய9@த"( Tட ப"தர� ஆBய"5 �")* ம�ட+	,( �+@�B'�.

ப"தர  ஆB  �")*  ம�ட+	,(  ஓர"�'�$  ரம+"�  :க+	,��$�.  �")7�  ரப"�5(  எ'	�

ச(+�பI' சத"க+gரC�U�$� பரP�.  �")7( �+@,��$� ப"தர� மகழ<� ரப"� Sரர"'

�கர@� :+	,)�$ வ��.  மரC�-(,  ச��-( ம)*� இதர  :+�பர�=( ப��� Sரர"Iட	,(

�+@� S9:க+�கள அகட��.

ப"தர	,( இ�@� Nகத<( ப"தர� : ப+மடC�"$� ந.�த�கம 
ம�W(  அ(+�  ஆ)7(  அ(+�  ஏ��-�  �,கய  ச�*  ர��  ப"தர�  d�Y<�ள"(
உ2வ"C��ப'5%�.  அ�ரப"�,  Nகத<(  ப"தர�  எ�*  ச�"�ய  நD"�  ம")%�  அகட5%�.

Nகத<( ப"தர� �)*/ழ�( :க+த�கம ச�"�டத"$�. அத"வ�, அ� Bகரவ"� �கதவ,(க+.

Nகத<( ப"தர� S9:க+<( அ(+� �,<( இ��$� ரப"� ��'=��� F�ய"த அளP�$ �7ய
அளB(  இ��$�.  உணP  C5�<(  உ2வ"C��பI'  d�Y<���@�  உய9  மIட  உ<9�கள

அகட��  ரப"�  N�அ,�ம"ன  அளB(  உ<�னC�-�  உட�(  ர�"ரம"5%�.  ப"தர�

S9:க+�-( N� அ,�ம"� ர�"ரம"5%�.  ஏ��-� உணP.C5�<( பயண� ச�� 1��கள

அகட@� N� அ,� அளB( �"ண�ப'5%�.

Nனம"Iட" ரபரMP



1950  �-(,  ஜ�ப"��  Nனம"Iட"  �ட��  அ�ர�  வ"R@த  ம��2  ம	,<(  Bரன"தம"ன

உட(ந+�$க%P  ஏ)பIட�.  ப+��$  உட(  ந'���  ஏ)பIட�.  �"+�  ச(+.ச(+  ந'���

அ,�ம"ன�.  ப+9 வ"த	த"( Fட���பIட"9�2.  �+9 கப	,யம"ன"9�2.  ப+9 இ%@�ரப"ன"9�2.

அவ9�2 உIச�"�ட 1�( அ,� அளP ர9@,�@த Nகத<( ப"தர� த"� இத)��"ன �"ரண�
எ�* =�ன9 ��'=����பIட�.  அ��"கம<(  இ�@த  �Kரஸ"  �"9�பரரஷ�  எ�% ��சப�

ப"தர��MP�கள �ட�( சவ-ரய)7ய�த"� இ@த ரபரMP�$ �"ரண�.
             

S�ட �"+ ப"தர நD� அ7$7�U� அத�
=�ன��

�)*/ழ�( ப"தர�

• ஈ*  ம)*�  ப(  =ர.கன�2.  :க+ய)%

மன�ப"C$  ம)*�  நர��  ம�ட+
=ர.கன�2

• ரத"(  ஒOவ"கம

ரத")%சம'��+"�.சத"ட9@�  ப"தர

த"��	,)�$  ஆள"ன"(  சத"ட9@�
அ��சப'�$�,  ரத"(  சவ���

ரத")%சம'�$�.

• ப"தர	  த"�$தE�$  ஆள"ன  சப�

சப)ர%'�$�  $ழ@கத�2  =%�=ர+ரய
ர�"ள*�2 ச�"�டத"� இ��$�.

• Nதம"ன�  Fத(  �'கமய"ன�  வகர<+"ன

உட( ந'���.

• :கனவ")%(  இழ��,  நட	கத<(

ம"*ப"'�2,  சB	,%� இழ��,  �*Sர��,

இதய�, Xகள ரப"�%வ)7( ரத�.    

• �")7( உ2ள ப"தர� S9:க+�-( ச�*

ர��   அத�=�  உணP.  C5�<(
dகழ��.

• �வ"	,� வMரய உட�( dகழ��.ப"தர

ஆB  Xகள<E�  இதய	,E�,

�*Sர�	,E� ர9ம"ன� ஆ5%�.சத"��R

ச�"�<� வMய"� த"<� வ<)7( உ2ள
��கவ அகட@� ப",�ரப)ப'	�5%�.

• ப"தர�  Sரர"கட�2,  ஏ��2,

F�	�வ"ரC�கள  அகட@�  d�Y<9�2
சய(ப"I�� �"ரணம"� Nகத<( ப"தர�
ஆ5%�.  Nகத<(  ப"தர�  1��-(

ர9ம"னம"5, 1C�கள "�='பவ9�U�$

நD"5%�.  

SC�2 எ�ன ச�ய+"�?

ச�"கட��"ன(  அ(+�  மசவ-�-�  ந�ரC�-�  $�ம��ள"5ய  SC�2
=�வ�வனவ)க% ச�ய� T'�.

1. இ@�Kத"�  �வ��  �	த�ப'	��  நடவ��க�  ப)7  SC�2  சத�@�ச�"�'

ம)%வ9�U�$� அதகன. ச"(EC�2.

2. ப$,<�  �)*./ழ(  எ-,(  ப",�பகடய�T�ய�.  எ�பகத  ��	,(  ச�"�'

N���'கமய"ன  தர  :9ணய	,�  அ��பகட<(,  அத"வ�,  =�Iட��  IடC�2

ப�ய"ன, 1 N.5/5.5 எ�% அ��பகட<( �	த�ப'	�தக+ ரம)ச�"2ளரவ�'� எ�*

��சப�கய��, தNRந"' ம"� �I'�ப"' வ"�ய	கத�� :9ப@த� ச��C�2.

3. ச�"கட�"ன( வ"��2, சத"�' :*வனC�2, F�ன"( பWய"ள9�-� =�,:,	�வ�

ச�"�ட  ���"W��  �NI�<�  QRத"�  �	த�ப'	�த(  ரம)ச�"2ளரவ�'�  எ�*
தNRந"' ம"��I'�ப"' வ"�ய	கத :9ப@த� ச��C�2.

4. ���வ��  �	த�ப'	��  நடவ��க�  ப)7  உC�2  ஊர"I�,  ரபkர"I�,  ந�ர"I�<�

ரத9@ரத'���பIட  ம��2  =�,:,�U�$  சத�B�C�2.  உ+�	தர�  வ"�@த

�	த�ப'	�த( நடவ��க���"ன ரப"ர"Iட	,( அவ9�கள�� இகண�C�2.



                                 TAMILNADU  ALLIANCR  AGAINST

MERCURY..

                                                  ப"தர	,)�$  எ,ர"� தNRந"' TIடகம��






