நல்ல
ேநாய்ப்�ச்ச ி ந ிர்வக ிப்�க்��ய
நைட�ைற வழக்கங்கள்

இந்தக் ைகேய�, உண�த் தயா�ப்பாளர்க�க்�ம் உணைவக்
ைகயாள்பவர்க�க்�மான ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வகிப்�க்��ய நல்ல
நைட�ைற வழக்கங்கைள எ�த்�க்காட்�கின்ற�. உணவ�னால்
ஏற்ப�ம், ேநாய்கள�ன் அபாயத்ைத நிர்வகிக்க�ம் �ைறக்க�ம்,
வ��வான மற்�ம் சிறப்பானேதார் உண�ப் பா�காப்�
நிர்வாக அைமப்� �ைற ப�ன்பற்றப்படேவண்�ம்.

�கப்�

ஏன் ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்தல் ஏற்ப�கின்ற�?

3

ஏன் ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகம் �க்கியம்?

4

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்� யார் ெபா�ப்� வகிக்கேவண்�ம்?

5

ெபா�வான ேநாய்ப்�ச்சிகள்

ெபா�வான ேநாய்ப்�ச்சி வைககள்

6

இனப்ெப�க்க�ம் ெமாய்த்த�ம் ஏற்படவல்ல ெபா�வான இடங்கள்

6

ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்த�க்��ய அறி�றிகள்

7

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்கான ெசயல்�ைறகள்

ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான உண� �லங்கைள ந�க்�தல்

8

ேநாய்ப்�ச்சிகள் ெமாய்க்கவல்ல இடங்கைள ந�க்�தல்

9

ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான �ைழவ�டங்கைள ந�க்�தல்

10

ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்�வதற்கான வைககள்

இயற்ெபா�ள் சார்ந்த �ைறகள�ல் ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்�தல்

11

ேவதியல் ெபா�ள் சார்ந்த �ைறகள�ல் ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்�தல்

13

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� இயக்காளைர ஈ�ப�த்�தல்
நம்பகமான ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� இயக்காளைரத்
ேதர்ந்ெத�ப்பதற்கான �றிப்�கள்

14
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ப
ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ன் பயன் திறைன எப்ப� ச� பார்ப்ப�?
15
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ழ
வ
ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகத்�க்��ய நல்ல நைட�ைற
வழக்கங்க�க்��ய �றிப்�கள்

17

�கப்�

ஏன் ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்தல்
ஏற்ப�கின்ற�?
ேநாய்ப்�ச்சிக்கான உண� �லம்

உண�கைள �ைறயற்ற
வைகய�ல் ேதக்கி ைவப்ப�

உண�க் கழி�கள் மற்�ம்
சிதறல்கள்

�ைறயற்ற இல்லப் ேப�ைக

பயன்ப�த்தப்படாத ெபா�ட்க�ம்
சாதனங்க�ம் அ�த்தமாக ேதக்கி
ைவக்கப்ப�தல் – ேநாய்ப்�ச்சிகள்
ெமாய்ப்பதற்கான இடங்கள்

ேமாசமான கழிெபா�ள் நிர்வகிப்�

ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான �ைழவ�டங்கள்
ெப�ம்
ப�திக்�

வ�நிேயாகிப்பாளர்கள�டமி�ந்�
ெபறப்பட்ட பதன�டப்படாத, ப�ற
ெபா�ள் கலந்த உட்ெபா�ட்கள்

3

திைரயற்ற திறந்த கத� /
ஜன்னல்

�கப்�

ஏன் ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகம் �க்கியம்?

உணவ�னால் ஏற்ப�ம் ேநாய்க்கி�மிகள�ன்
ஊர்தியாக ேநாய்ப்�ச்சிகள் வ�ளங்�கின்றன. அைவ
நம� உண�ப் ெபா�ைள�ம், உண� ெதாடர்�
ைவத்தி�க்�ம் ேமற்பரப்�கைள�ம் சீர்ெகடச் ெசய்�,
உண� நஞ்சாகவல்ல ேமாசமான வ�ைள�கைள
ஏற்ப�த்தக்��ம்.

ம்
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ம
ே

உண� வளாகங்கள�ல் ேநாய்ப்�ச்சிகள்
இ�ப்ப�, ேமாசமான �காதார மற்�ம்
உண�ப் பா�காப்�த் தரங்கைள
ப�ரதிபலிக்கின்ற�.

�றிய��

ேநாப்�ச்சிகள�னால், உண� உட்ெபா�ட்க�ம்
உண�ப் ெபா�ட்க�ம் சீர்ெக�ம் ேபாக்�, உண�
வ�ரயத்திற்� வழிவ�டக்��ம்.

நி�வனத்தின்
உண�ப்
ெபா��ைடய
தரத்தின் ம� தான வா�க்ைகயாளர்கள�ன்
நம்ப�க்ைக பாதிக்கப்ப�ம்.

மாதம்
�கர்ேவா�ன் நம்ப�க்ைக �றிய��

4

�கப்�

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்� யார்
ெபா�ப்� வகிக்கேவண்�ம்?
மண்டல அபாய வரைபடம்
ப�தி

ப�தி

3

ப�தி

2

ப�தி

5

ப�தி

6

ப�தி

7

1
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ப�தி

4

உண�த் தயா�ப்பாளர்க�ம் உணைவக் ைகயாள்பவர்க�ம்
அவரவர் உண� நி�வனங்கள�ல், ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்�ப்
ெபா�ப்ெப�த்�க்ெகாள்வார்கள்.
ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகத்தின் ெபா�ட்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �யற்சிகைள
��ைமயாக்�வதற்� ெதாழில் சார்ந்த உதவ�கைள, ேநாய்ப்�ச்சிக்
கட்�ப்பாட்� நி�வனங்கள் வழங்கலாம்.

5

ெபா�வான ேநாய்ப்�ச்சிகள்

ெபா�வான ேநாய்ப்�ச்சி
வைககள்
ேநாய்ப்�ச்சிகளானைவ, ேநாய்கைளப்
பரப்பக்��ய அல்ல� வளாகங்கள�ல்
இ�க்�ம் உண�ப் ெபா�ட்கள், சாதனங்கள்,
அைமப்��ைற �தலானவற்ைற
பாதிக்கக்��ய உய��னங்கள் ஆ�ம்.
உண� வளாகங்கள�ல் பரவலாகக் காணப்ப�ம்
ேநாய்ப்�ச்சிகள் எலிகள், கரப்பான் �ச்சிகள்
மற்�ம் ஈக்கள் �தலியைவேய ஆ�ம்.

இனப்ெப�க்க�ம் ெமாய்த்த�ம் ஏற்படவல்ல
ெபா�வான இடங்கள்

ந�ர்க்கால்கள்
ெவ�ப்�க�ம்
ப�ள�க�ம்

�ப்ைபத்
ெதாட்�கள்

பைழய ஏற்�த் தட்�கள்
மற்�ம் சாதனங்கள் ேபான்ற
பயன்ப�த்தப்படாத ெபா�ட்கள்

உண�த் தயா�ப்� மற்�ம்
ேதக்�ம் இடம்

6

ெபா�வான ேநாய்ப்�ச்சிகள்

ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்த�க்��ய
அறி�றிகள்
எலிகள்

கைறப்ப�த்தப்பட்ட
�றிய��கள்

கிழிக்கப்பட்ட
உண�ப்
ெபாட்டலங்கள்

க�த்த�க்கான
�றிய��கள்

சி�ந�ர்க் �றிய��கள்
(�ற ஊதா ஒள�ய�ல்
�லப்படக்��ம்)

ே ந ர � ய ா க ப்
பார்த்தல்

ெபாந்�கள்

மலம்
�ர்நாற்ற வாைட

ப�ேரதங்கள்

கரப்பான் �ச்சிகள்

ஈக்கள்
கரப்பான் �ச்சி
�ட்ைட

மலம்
�ர்நாற்ற
வாைட
ப�ேரதங்கள்

ே ந ர � ய ா க ப்
பார்த்தல்

7

ே ந ர � ய ா க ப்
��க்க�ம்
பார்த்தல்
அவற்றின்
�ர்நாற்ற வாைட�ம்
ப�ேரதங்கள்

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்கான
ெசயல்�ைறகள்

ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான உண� �லங்கைள
ந� க்�தல்

Pasta

உண�கைள �டப்பட்ட பாத்திரங்கள் அல்ல� �ைறயாக
இலச்சிைனய�டப்பட்ட ெபாட்டலங்கள�ல் பத்திரப்ப�த்தேவண்�ம்.

வளாகங்கள�ன் �ய்ைமைய
அைனத்� ேநரங்கள��ம்
பராம�க்கேவண்�ம்.

�ப்ைப நிர்வகிப்�க்��ய நல்ல
நைட�ைற வழக்கங்கைள
ப�ன்பற்றேவண்�ம்.

8

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்கான
ெசயல்�ைறகள்

ேநாய்ப்�ச்சிகள் ெமாய்க்கவல்ல
இடங்கைள ந� க்�தல்
காலியான அட்ைடப் ெபட்�கள், பயன்ப�த்த ��யாத ஏற்�த் தட்�கள்,
ெசய்தித்தாட்கள் மற்�ம் ேதைவப்படாத இதரப் ெபா�ட்கள் ஆகியவற்ைற
�க்கி எறியேவண்�ம்.

9

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ற்கான
ெசயல்�ைறகள்

ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான �ைழவ�டங்கைள
ந� க்�தல்
2

3

4

ெம��ப்
பைச

1

11.

தைரப் ெபாறிகள், ந�ர்க்கால்கள், இறங்� �ழாய் ஆகியைவ அள�யைடப்�
ெகாண்� �ைறயாக �டப்பட்��ப்பைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.

2

ஜன்னல்கள�ல் வ�வான கம்ப� வைலகைளப் ெபா�த்தேவண்�ம்.

3

தானாக ��ம் கத�, காற்�த் திைரகள் அல்ல� ப�ளாஸ்�க் அட்ைடகைள,
உண� தயா�க்கப்ப�ம் இடத்தின் வாசலில் ெபா�த்தேவண்�ம்.

44.

உட்�ைரகள், �வர்கள் அல்ல� தைரகள�ல் உள்ள ஓட்ைடகள் அல்ல�
ெவ�ப்�கைள அைடத்�வ�டேவண்�ம்.
ெசயற்ைகக் �ைரக்� ேமல்
உள்ள, அ�கிலி�க்�ம் வளாகங்க�க்� இட்�ச் ெசல்லக்��ய காற்�ப்
�காத இடத்தி�ம் இைடத் த�ப்� ேபாடப்படேவண்�ம்.

10

ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�வதற்கான
வைககள்

இயற்ெபா�ள் சார்ந்த �ைறகள�ல்
ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்�தல்

ேவதியல் ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்�வ�, அந்தந்த இடங்கள�ல் உள்ள
உண�கள் �ய்ைமக்ேக� அைடவதற்கான வாய்ப்ைப அதிக�க்கக்��ம்
என்பதால், இயற்ெபா�ள் சார்ந்த �ைறகள�ல் ேநாய்ப்�ச்சிையக் கட்�ப்ப�த்�வ�
வ��ம்பப்ப�கின்ற�.
அைனத்� அைடப்�கைள�ம் அன்றாடம் கவன�க்கேவண்�ம்.

அைடப்�கள�ன்

உதாரணங்கள் ப�ன்வ�மா�:

�ற ஊதா ஒள� ெகாண்ட ஈக்க�க்கான ஒட்�ம் ெபாறி

உய�ர்ப் ெபாறி

11

பைச அட்ைட

ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�வதற்கான
வைககள்

�ற ஊதா ஒள�ப் ெபாறிகள�ல் உள்ள
த�ங்�கள்

மின்சாரம் தாக்கி இறக்�ம் வைலத் த�ப்�கைளக் ெகாண்��க்�ம் �ற ஊதா
ஒள�ப் ெபாறிகள், இறந்த �ச்சிகள�ன் பாகங்கைள காற்றி�ம் உணவ��ம் பரவச்
ெசய்ய���ம்.
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ஒட்�ப் ெபாறிகள் ெகாண்ட �ற ஊதா ஒள�ப் ெபாறிகள், பா�காப்பான மாற்�
வழியா�ம்.
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ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�வதற்கான
வைககள்

ேவதியல் ெபா�ள் சார்ந்த �ைறகள�ல்
ேநாய்ப்�ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்�தல்
சில நி�வனங்கள�ல், ேநாய்ப்�ச்சிகள் ெமாய்ப்பைதத் தவ�ர்ப்பதற்� ேவதியல் சார்ந்த
�ைறகள் ப�ன்பற்றப்படேவண்�ய அவசியம் உண்�.
�ச்சிக்ெகால்லி ம�ந்�கள்
உணவ�ல் �ய்ைமக்ேகட்ைட ஏற்ப�த்தி, பயன்ப�த்�பவர்கள�ன் �காதாரத்திற்�
த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம் அபாயம் இ�ப்பதால், அைவ ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
இயக்காளர்களால் மட்�ேம ைகயாளப்பளப்படேவண்�ம்.

ேவதியல் ெபா�ள் சார்ந்த �ச்சிக்ெகால்லி ம�ந்�கள�ன் உதாரணங்கள்:
எலி ெகால்லி
கரப்பான் �ச்சிக�க்கான இைரக் கள�கள்

எலிப் ெபாறிகள�ல் உள்ள த�ங்�கள்
எலிப் ெபாறிகளானைவ, இைரக்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் உணைவக் ெகாண்�
மட்�ேம உபேயாகிக்கப்படேவண்�ம். அைவ உண� வளாகங்கள�ன் �ற்றளவ�ல்
ைவக்கப்பட்��க்கேவண்�ம்.
அப்ெபா��தான்,
உண�கள்
சீர்ெக�வைதத்
தவ�ர்க்க���ம். ேவதியல் ெபா�ட்கள் கலக்கப்பட்ட உண�கள், ேமாசமான
நஞ்�ண�க்� இட்�ச் ெசல்லக்��ம்.

வ�ஷம்
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ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
இயக்காளைர ஈ�ப�த்�தல்

நம்பகமான ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
இயக்காளைரத் ேதர்ந்ெத�ப்பதற்கான
�றிப்�கள்

�ச்சி கட்�ப்பா�

ஒ�ங்��ைறயான ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வகிப்� ேசைவைய ப�ன்வ�ம்
வழிகள�ல் வழங்�ம் ெபா�ட்�, ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� நி�வனத்ைத
ஈ�ப�த்தேவண்�ம்:
உண� நி�வனத்தின் உள்கட்டைமப்�க்� ஏற்றாற்ேபான்�, ேநாய்ப்�ச்சிகள�ன்
ெமாய்த்தைல�ம் �ைழவ�டத்ைத�ம் தவ�ர்ப்பதற்கான ேநாய்ப்�ச்சிக்
கட்�ப்பாட்� �ைறகள் �றித்� ஆேலாசைன வழங்கேவண்�ம்.
ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வகிப்� �ைறகள் �றித்� ஆேலாசைன வழங்�வ�டன்,
அவற்ைற ெசயல்ப�த்தேவண்�ம்.
வளாகங்கள�ல் ேநாய்ப்�ச்சி நிலவரத்ைத கண்காண�த்� ஆேலாசைன
வழங்கேவண்�ம்.

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ேசைவக் �றிப்�கள் ப�ன்வ�பனவற்ைற உள்ளடக்கிய��ப்பைத
உ�திெசய்ய�ம்:
�றிய�டப்பட்�, கண்காண�க்கப்பட்�, சீர்ெசய்யப்படேவண்�ய ேநாய்ப்�ச்சி
ெமாய்த்தல் சம்பவங்கள்.
�றி ைவக்கப்பட்ட ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்தைல �ைடத்ெதாழிப்பதற்கான
உத்தரவாதம்.
நைட�ைற �தியான ேசைவ அறிக்ைககைள வழங்�தல்.
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ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
இயக்காளைர ஈ�ப�த்�தல்

ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�ன் பயன் திறைன
எப்ப� ச� பார்ப்ப�?
உண� தயா�ப்பவர்கள் மற்�ம் ைகயாள்பவர்கள�ன் ெபா�ப்�கள்
ப�ன்வ�மா�:

ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்ப்பதற்கான அறி�றிகள�ன் ெபா�ட்�, வளாகங்கைள
அவ்வப்ேபா� கண்காண�த்� வந்�, அதற்கான அறி�றிகள் ெதன்ப�ம்
பட்சத்தில், ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� நி�வனத்திற்� தகவல் ெத�வ�ப்ப�
உள்ள�ட்ட உடன� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண்�ம்.
ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� இயக்காளர்கள் அறி��த்தியதற்�
ஏற்ப, ேநாய்ப்�ச்சிக�க்கான ெபாறிகள் சிறப்பாக ெசயல்ப�வைத
உ�திெசய்யேவண்�ம். (எ.கா. காலம் ெசல்லச் ெசல்ல, �சி�ம் இறந்த
�ச்சிக�ம் �வ��ம் பட்சத்தில், பைச அட்ைடகள�ன் பைசத்தன்ைம
�ைறந்�வ��கின்ற�).
ேநாப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� ேசைவ அறிக்ைககைள
அவ்வப்ேபா� ப�சீலைன ெசய்�, ேநாய்ப்�ச்சிக்
கட்�ப்பாட்� ெசயல்�ைறகள், ேநாய்ப்�ச்சிகள�ன்
எண்ண�க்ைகையக் கட்�ப்ப�த்த அல்ல� �ைறக்க
உத�வைத உ�திெசய்�ெகாள்ளேவண்�ம்.

உங்க�ைடய ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
நி�வனத்�டனான அவ்வப்ேபா�
ெதாடர்�ெகாள்�ம் ேபாக்ைக
�ைறப�த்திக்ெகாண்�, ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்
ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� �யற்சிகள�ன்
ெசயல்பட்�த்தன்ைமைய ப�சீலிக்கேவண்�ம்.
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�வாரஸ்யமான தகவல்கள்
ஈக்கள்

ஈக்கள் தங்க�ைடய உணைவ
உட்ெகாள்வதற்� �ன்னர்,
அதைன திரவமாக்�ம் ெபா�ட்�,
தங்க�ைடய எச்சிைல உணவ�ல்
�ரக்�ம்.

உங்க�க்�த் ெத��மா?

ஓர் ஈ, 3 மில்லிய�க்�ம்
அதிகமான �ண்�ய�ர்க்
கி�மிகைள
�மந்� ெசல்வதாக
மதிப்ப�டப்பட்�ள்ள�.

ஈக்கள், மலம் அல்ல� அ�கிப்ேபா�ம்
ெபா�ட்க�டன் ெகாண்��க்�ம்
ெதாடர்ப�லி�ந்�, உண� மற்�ம்
உணவ�ன் ேமற்பரப்� ஆகியவற்�டன்
ெதாடர்� ெகாள்வதன் வழி,
ேநாய்கைளப் பரப்�கின்றன.

கரப்பான் �ச்சிகள்

கரப்பான் �ச்சிகள்,
தங்கள� �டல் மற்�ம்
உடலின் ெவள�ப்பரப்�
ஆகியவற்றில் இ�க்�ம்
உண� வழி பரவக்��ய
ேநாய்க்கி�மிகைள
பரப்பக்��ம்.

கரப்பான் �ச்சிகள் இளஞ்�டான,
இ�ள் �ழ்ந்த, ஈரமான ப�திகள�ல்
இ�க்க வ��ம்�ம், இரவ�ல்
ெசயல்ப�ம் இனத்ைதச் சார்ந்த
�ச்சி வைகயா�ம்.
அைவ
வழக்கமாக ெவ�ப்�கள��ம்
ப�ள�கள��ம் காணப்ப�ம்.

கரப்பான் �ச்சிகள் எைத�ம்
உண்ணக்��யைவ.
ேம�ம், அவற்றால் ந�ண்ட
காலத்திற்� உண�
உண்ணாமல் �ட உய�ர்
வாழ���ம்.

எலியான�, சராச�யாக நாள் ஒன்�
நாற்ப� �ைற வைரய�ல், மலம்
கழிப்ப�டன், ஆண்� ஒன்�க்� �மார்
50 லிட்டர் சி�ந�ர் கழிக்�ம்.
எலிகள�ன்
மல�ம் சி�ந��ம், ேமற்பரப்�கைள
சீர்�ைலப்ப�டன், மஞ்சள் காமாைல,
வ�லங்�கைள�ம் பறைவகைள�ம்
தாக்கக்��ய �டல் சார்ந்த காய்ச்சல்,
எலிக்-க�க் காய்ச்சல் �தலான
ேநாய்கைள பரப்பக்��ம்.

எலிகளானைவ இனப்ெப�க்க
வள�ள்ள இனத்ைதச் சார்ந்தைவ.
சில வைக உய��னங்கள் ஆண்�
��வ�ம் இனப்ெப�க்கம்
ெசய்யக்��ய தன்ைமையப்
ெபற்றி�க்�ம். �திர்ச்சியைடந்த
ெபண் �ைர எலி ஒன்�, ஆண்�க்�
6 �ைற �ட்� ேபா�ம் (�மார் 48
�ட்�கள்) தன்ைமையப் ெபற்�ள்ள�.

எலிகள்

அைர அங்�ல
இைடெவள�ய�ல் �ைழந்�
ெசல்லக்��ய தன்ைம
எலிக�க்� உண்� (எ.கா.
கத�க�க்� அ�ய�ல் உள்ள
இைடெவள�கள்).
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��க்கம்

ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகத்�க்��ய நல்ல
நைட�ைற வழக்கங்க�க்��ய �றிப்�கள்

ேவண்�ய�
நல்ல �ைறய�லான இல்லப் ேப�ைக
அட்ைடப் ெபட்�கள் மற்�ம் ேதைவயற்ற சாதனங்கள் �தலான
பயன்ப�த்தப்படாத ெபா�ட்கைள அகற்றிவ�டேவண்�ம்.
அைனத்� உண�ப் ெபா�ட்கைள�ம் �� ைவக்க�ம் அல்ல�
இலட்சிைணய�டப்பட்ட ெபாட்டலங்கள�ல் பத்திரப்ப�த்�
ைவக்க�ம்.
வளாகங்கள�ன் �ய்ைமைய அைனத்� ேநரங்கள��ம்
பராம�க்கேவண்�ம்.
�ப்ைபத் ெதாட்�கள் அைனத்� ேநரங்கள��ம் �டப்பட்�
இ�ப்பைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.
�ப்ைபத் ெதாட்�கைள
அவ்வப்ேபா� அல்ல�, �ைறந்த அந்தந்த நாட்கள�ன்
ெசயல்பா�கள் ��வைடந்த ப�ன்னர், காலியாக்கிவ�ட
ேவண்�ம்.
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��க்கம்

வளாகங்கள�ல் ேநாய்ப்�ச்சித் த�ப்�
பதன�டப்படாத அைனத்� உட்ெபா�ட்க�ம் ேநாய்ப்�ச்சிகளால்
சீர்ெகடவ�ல்ைல என்பைத ப�ேசாதித்� உ�திெசய்யேவண்�ம்.
வளாகங்கள�ல் உள்ள அைனத்� ெவ�ப்�கள், இைடெவள�கள்,
ஓட்ைடகள் �தலானைவ �டப்ப�வைத அல்ல�
சீர்ெசய்யப்ப�வைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.
அைனத்�க் காற்�த் திைரகள், ஜன்னல் திைரகள்,
சைமயலைறக் கத�கள�ன் திைரகள் ஆகியைவ நல்ல
நிைலய�ல் இ�ப்பைத ச�பார்க்கேவண்�ம்.
அைனத்� வ�கால்க�ம் வ�கால் �ைளக�ம் எந்ேநர�ம்
�டப்பட்��ப்பைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.
வளாகங்கள��ள் ேநாய்ப்�ச்சி ெமாய்த்த�க்கான
அறி�றிகைள ேசாதைனய�ட்�ப் பார்க்கேவண்�ம்.

ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகம்
�ண்�ல் இைரத் தளங்கள் அல்ல� ெபாறிகைள அன்றாடம்
ச�பார்த்�, அவற்றில் அள�க்� அதிகமான �சி�ம்
மாண்�ேபான �ச்சிக�ம் இல்லாதைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.
ேநாப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்� ேசைவ அறிக்ைககள�ல்
�றிப்ப�டப்பட்ட கண்�ப��ப்�கள் மற்�ம் தி�த்த
நடவ�க்ைககள் �றித்� ேமற்ப� நடவ�க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளேவண்�ம்.
ேநாய்ப்�ச்சி நிர்வாகத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �யற்சிக�க்�
ஈ� ெசய்�ம் ெபா�ட்�, ேநாய்ப்�ச்சிக் கட்�ப்பாட்�
நி�வனத்ைத ஈ�ப�த்தேவண்�ம்.
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