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1. அறி�க� -  

 தி�மதி.ம�ய�பா
 ம��� தி�மதி.ம.சாதனா எ�பவ� கி��ணகி� 

மாவ�ட�தி�, ப��� தா�காவ�� உ ள ெகா#ட$பநாயனப ள& கிராம�தி� 7.51.0 

ெஹ)ேட� பர$பளவ�� சா�ப� நிற கிராைன� கிள-ட� (/0ம) /வா� 

/�தைக)/ வ�#ண$ப��2 ளன�.  

  உ�ேதசி)க$ப�ட தி�ட தள�திலி�42 500 ம5 6�றளவ�� ஏ�கனேவ 

நைட8ைறய�� இ�)/�ம��� உ�ேதசி)க$ப�ட ெமா�த /வா�கள&� 

ஒ�;ெமா�த ��;�ெதாைக 7.51.0 ெஹ)ேட�. 

 எனேவ, MoEF & CC அறிவ�$= S.O. 2269 (இ) 1 ஜூைல2016 இ� ப@ இ4த தி�ட� 

கிள-ட�� ப/திய�� அைமகிற2, நைட8ைறய�� இ�)/� ம��� 

உ�ேதசி)க$ப�ட ெமா�த /வா�கள&� ஒ�;ெமா�த ��;�ெதாைக 7.51.0 

ெஹ)ேட�. 

 எனேவ, வ��வான 6��ABழ� தா)க மதி$பD; (EIA) அறி)ைக 7.51.0 ெஹ)ேட� 

பர$பளவ�� உ ள 3 6ரEகEகைள உ ளட)கிய2.  

 

எள	தான ப�ரதிநிதி��வ�க��� ��தைககள	� ��தைகக�  

வ�ள�க� 

��தைக 1 

தி�மதி.ம�ய� பா� 

வ�#ண$ப��2 ள 

/வா� 

��தைக 2 

தி�மதி M.சாதனா 

வ�#ண$ப��2 ள 

/வா�  

��தைக 3 

தி�மதி M.சாதனா 

வ�#ண$ப��2 ள 

/வா�  

=ல எ# 

131/11                                    133/2அ (ப/தி), 133/5 

(ப/தி), 133/7 (ப/தி), 
133/8 (ப/தி), 133/10 

(ப/தி) & 133/1 

133/2அ (ப/தி), 
133/2ப� 1அ (ப/தி) 

வ��வா)க� 

ம��� 

வைக$பா; 

3.70.0 ெஹ)ேட�, 

ப�டா நில� 

2.35.0 ெஹ)ேட�, 

ப�டா நில� 

1.46.0 ெஹ)ேட�, 

ப�டா நில� 

கிராம�, 

தா�கா, 

மாவ�ட� 

ம��� 

மாநில� 

ெகா#ட$பநாயனப ள& கிராம�,ப��� தா�கா, கி��ணகி� 

மாவ�ட�, தமிFநா; 

ெமா�த /வா� 

பர$பளவ�� 

��;�ெதாைக 

7.51.0 ெஹ)ேட� 
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இதி� தி�மதி.ம�ய� பா
 ம��� தி�மதி.M.சாதனா ஆகிேயா� சா�ப� நிற 

கிராைன� /வா�)/ வ�#ண$ப��2 ளன�.. 

2. தி!ட வ�ள�க� - 

 ஆதரவாள�க  தன&$ப�ட தன&நப�க , தி�ட தள�தி� 8)கிய அ�சEக  

கீேழ அ�டவைண$ப;�த$ப�; ளன. 

 

தி�ட�தி� 8)கிய அ�சEக  

வ�ள�க� ��தைக -1 

அ@$பைட வ�வரEக   

எ�.எ-.எ�(கட� 

ம�ட�திலி�42) 

462 ம5 -470 ம5 உயர�  

அ�சேரைக 12°29'36.67"N to 12°29'41.90"N 

தI�)கேரைக 78°20'17.54"E to 78°20'33.11” E 

6ரEக இ�$=)க  2,18,282 ம53  சா�ப� நிற கிராைன� 

க�க  

8�ெமாழிய$ப� ஆழ� 

த�ேபாைதய தி�ட கால�தி�  

7ம5 

 

 

வ�ள�க� ��தைக-2 

அ@$பைட வ�வரEக   

எ�.எ-.எ�(கட� 

ம�ட�திலி�42) 

452 ம5 உயர� 

அ�சேரைக 12°29'27.07"N to 12°29'34.15"N 

தI�)கேரைக 78°20'10.94"E to 78°20'18.59” E 

6ரEக இ�$=)க  1,45,200  ம53   சா�ப� நிற கிராைன� 

க�க  

8�ெமாழிய$ப� ஆழ� 

த�ேபாைதய தி�ட கால�தி�  

30ம5 

  

வ�ள�க� ��தைக-3 

அ@$பைட வ�வரEக   

எ�.எ-.எ�(கட� 

ம�ட�திலி�42) 

452 ம5 உயர� 

அ�சேரைக 12°29'33.30"N to 12°29'38.57"N 

தI�)கேரைக 78°20'13.76"E to 78°20'18.27” E 

6ரEக இ�$=)க  1,29,550ம53   சா�ப� நிற கிராைன� 

க�க  

8�ெமாழிய$ப� ஆழ� 

த�ேபாைதய தி�ட கால�தி�  

30ம5 
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#$%&'ழ) அ�ச�க�  

பா2கா)க$ப�ட 

வன$ப/தி 
ெதாகர$ப ள&,ப���,ந4திப#டா பா2கா)க$ப�ட 

வன$ப/தி 
ப/திய�� நில$பர$= 7.51.0 ெஹ)ேட� 

நில�த@ நI� ம�ட�  தைர ம�ட�திலி�42 50 ம5 -60ம5 

6ரEகEக  நில�த@ நI� அளவ��/  ேமேல சிற$பாக 

ேம�ெகா ள$ப;�, எனேவ இ4த தி�ட�தி� 

காரணமாக நI� அளJ பாதி)க$படா2.  

• ெவ�ட$ப�ட கிராைன� க�க  அ�காைமய�� உ ள ெம�ேக���  

ஆைல)/ ெகா#; ெச�ல$ப;�. 

• திற4த ெவள& 6ரEக�, 80ைமயாக இய4திரமயமா)க$ப�ட 6ரEக� ெபKA 

உயர� 6மா� 5 ம5�ட� ம��� ெபKA அகல� 5 ம5�ட� சாLJ 90 °.  

• 6ரEகEக  இ�தி /ழி வர�ைப அைட4தப��, ெவ�ட$ப�ட /ழியான2 நI� 

ேசக�$பத�)காக பய�ப;�தப;�.  

• இ4த தி�ட�தி�/ 6ரEக நடவ@)ைககM)/ எ4தெவா� மி�சார� 

ேதைவய��ைல, ஆனா� அ�வலக வளாகEக  ம��� ப�ற உ  

உ க�டைம$=கள&� பய�ப;�த மி�சார� தமிFநா; மி�சார 

வா�ய�தில�42 ெபற$ப;�. 6ரEக ெசய�பா; பக� ேநர�தி� ம�;ேம 

ப�42ைர)க$ப;கிற2 {ெபா2 ஷி$� 8 AM - 5 PM (மதிய உணJ இைடேவைள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏ� க�$ரச�ட� ஜா)ஹா�ம� பய��சிகளா� 32-35 மிம5 வ��ட� ெகா#ட 

/�கிய 2ைள 2ைளய�;த�. 

• கன&ம ேபா)/வர�2, ேசைவ� 2ைற, ேகேரOக , கைடக  / ேக#P� 

ேபா�ற 2ைறகள&� 6மா� 105 ேப�)/ ம��� 170 ேப�)/ ேநர@ ேவைல 

வாL$=க  ம��� 6�றிQ ள ப�ரா4திய�தி�/  மைற8க ேவைல 

வாL$=க  வழEக$ப�; ளன. 

• வனவ�லE/ (பா2கா$=) ச�ட�, 1972 இ� கீF அறிவ�)க$ப�ட 

பா2கா)க$ப�ட ப/திக  எ2J� இ�ைல, ம�திய மா6 க�;$பா�; 

வா�ய�தா� அறிவ�)க$ப�ட வ�ம�சன மா6ப�ட ப/திக , அறிவ�)க$ப�ட 

6��ABழ�-உண�திற� ப/திக , மாநிலEகM)/ இைடேயயான 

எ�ைலக  ம��� ச�வேதச எ�ைலக , தவ�ர ேதசிய REகா)க , 

உய��)ேகாள இ�$=, யாைன தாFவாரEக , ச2$=நில வன, ெதா�ெபா�  

நிைனJAசி�னEக , பார�ப�ய தள� ேபா�றைவ தி�ட தள�திலி�42 10 

கி.ம5 6�றளவ��. 
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• தி�ட$பண�ையA 6�றிQ ள சSக நல
)காக ப�ேவ� 2ைறகள&� சSக 

ெபா�$=ண�J நடவ@)ைககைள ஆதரவாள� ேம�ெகா#; வ�கிறா�, 

ெதாட�42 ெசLவா�. ஆதரவாள� இ�� வைர T .10 ல�ச� ெசலவ��டா�. 

• தி�ட$ப/திய�� நில அதி�J உண�திற� ம#டல� II, ப�.எ�.@.ப�.சி ப@ 

/ைற4த ேசத அபாய ம#டல�, இ4தியாவ�� நில அதி�J ம#டல�தி� 

பாதி$= அ�ல- ஐ.எ-: 1893 - 2002 என வைக$ப;�த$ப�; ள2. 

3. #$%&'ழலி� வ�ள�க� - 

 அ@$பைட தரJ உ�வா)க� 6��ABழ� தா)க மதி$பD�; ஆLவ�� ஒ� 

ப/தியாக அைமகிற2, இ2 ப�ேவ� 6��ABழ� ப#=கள&� கண�)க$ப�ட 

தா)கEகைள மதி$பD; ெசLய உதJகிற2 ம��� 6��ABழ� ேமலா#ைம 

தி�ட�ைத (EMP) தயா�)க உதJகிற2, 6��ABழ� தர� ம��� எதி�கால 

வ��வா)கEகள&� ேநா)க�ைத ேம�ப;�2வத�கான நடவ@)ைககைள ேகா@�;) 

கா�;கிற2. 6��ABழ� நிைலயான வள�Aசி. 

 நிலJ� 6��ABழ� அைம$=கள&� தர�ைத தI�மான&)க கா��, நI� 

(ேம�பர$= ம��� நில�த@ நI�), நில� ம��� ம#, Bழலிய� ம��� சSக-

ெபா�ளாதார நிைல உ ள&�ட ப�ேவ� 6��ABழ� அளJ�)கM)/ அ@$பைட 

தரJ உ�வா)க$ப�ட2. 2020 ஆ� ஆ#@� ப�வமைழ)/ 84ைதய (அ)ேடாப� - 

@ச�ப�) ப�வ�தி� ேப- ைல� ஆLJ நட�த$ப�ட2. 

3.1 நில #$%&'ழ)  

 ப/திய�� நில பய�பா�; 8ைற தி�ட தள� 6�றளவ�� இ�42 10 

கிேலாம5�ட�)/  ஆர� உ ளட)கிய Sல� =வ� (இ-ேரா) Sல� 

க�க$ப;கிற2. இ$ப/திய�� நில பய�பா�; 8ைற வற#ட த�6 நில�, 

ஆதரவாள�க  ப�டா நில�, எ4த வன நில8� ச�ப4த$படவ��ைல. 

 ஆLJ$ ப/திய�� உ ள நில�தி� ெப��ப/தி வ�வசாய பய�� நில� 54.0 %, 

ெமா�த 6ரEக$ ப/திக  இ4த 6ரEக$ ப/திய�லி�42 3.44 ஆ/�,  

 

ம+ 'ழ)  

 நா�/ ம# மாதி� இடEக  ேத�J ெசLய$ப�; ப/$பாLJ ெசLய$ப�டன. 

இய�ைகய�� ம# காண$ப�ட2மிதமான கார pH வர�=ட� (7.21-8.21). ைந�ரஜன&� 

ெசறிJ ம��� பா-பர- வர�= மிகJ� /ைறவாக  உ ள2. 

ந,- 'ழ) - 

 நI�� தர�ைத மதி$ப�;வத�/ நI� மாதி�க  6மா� 5நில�த@ய�� ம��� 

1நில�தி� ேம�பர$ப�� இ�42� ேசக�)க$ப�ட2 கிராமEகள&� 2ைள 

கிண�கள&லி�42 நில�த@ நI� மாதி�க  எ;)க$ப�டன. ஏ�க  ம��� 

எ�
ைடய /ழிய�லி�42 ேம�பர$= நI� மாதி�க  எ;)க$ப�டன. 



5 

 

நில�த. ந,- - 

• 7.02 to 7. 55 mg/l வைர ேவ�ப;கிற2. 

• ெமா�த கைரச�க  மதி$=க  412 - 559 mg/l வைர உ ள2  

• க@ன�த�ைம மதி$=க  112.4 – 154.01 mg/lவைர இ�)/� 

ேம$பர01 ந,- (#ர�க �ழி ந,-) - 

• PH மதி$= 7.56 mg/l 

• ெமா�த கைரச�க  489mg/l 

• க@ன�த�ைம மதி$=க  145.8mg/l 

 ெஹவ�ெம�ட� வர�ப��/  இ�$ப2 க#டறிய$ப�; ள2. இய�ப�ய�-

ேவதிய�ய� ம��� உய��ய� ப/$பாLJ இ4த நI� சிப�சிப� தர�தி�ப@ 

நி�ணய�)க$ப�ட வர�=கM)/  உ ள2 எ�பைத ெவள&$ப;�திய2. 

3.2 கா$% 'ழ) - 

வான	ைல ஆ34 (காலநிைல) - 

 ஆLJ ப/தி ெவ$பம#டல காலநிைலய�� ஒ� ப/தியா/�. நா  

ெவ$பநிைல ஜனவ� 8த� ப@$ப@யாக அதிக�)/�. மிக) 

/ைறவான2ெவ$பநிைல ஜனவ�ய�� எ�ட$ப;கிற2. ஏ$ர� ம��� ேம மாதEக  

ஆ#@� ெவ$பமான மாதEக . 

 உ�ேதசி)க$ப�ட  6ரEக� தி�ட�தி�கான அ�கி� ள ஐஎ�@ நிைலய� 

கடV� 

கா$றி� தர க+காண�01 -  

 தி�ட தள�ைத$ ெபா��தவைரய�� 8�ேனா@ கீFேநா)கிய திைசய�� 

அ@$பைடய�� 6��$=ற கா�� தர நிைலயEக  ேத�4ெத;)க$ப�டன. 

ஆ�மைழ)கால�தி�/ 84ைதய கா�றி� ேராஜா 8ைற ம��� 

ேத�4ெத;)க$ப�ட தளEகள&� அWக� ஆகியவ�ைற) க��தி� ெகா#; 

6��$=ற கா�� தர க#காண�$= (AAQM) நிைலயEக  ேத�4ெத;)க$ப�டன. 

• PM10 இ� மதி$= 39.9µg/m3 to 43.0µg/m3, இைடய�� ேவ�ப;கிற2  

• PM2.5இ� மதி$= 20.3µg/m3 to 24.7µg/m3)/ இைடய�� ேவ�ப;கிற2  

• SO2ம��� NO2 இ� சராச� ெசறிJ 5.3µg/m3 to5.9µg/m3 ம��� 16.1µg/m3 to 

20.1µg/m3..  

• PM10, PM2.5, SO2 ம��� NO2 ஆகியவ�றி� ெசறிJக  ந�/ காண$ப;கி�றன

 ெதாழி�2ைற ம��� கிராம$=ற / /@ய��$= ம#டலEகM)/ 

ம�திய மா6 க�;$பா�; வா�ய� (சிப�சிப�) ப�42ைர)/� NAAQ 

தரநிைலக . 
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3.3 ச�த� 'ழ) - 

• இைரAச� அளவ I�; சாதன�ைத$ பய�ப;�தி 7 இடEகள&� அ@$பைட 

ச�த� அளJக  க#காண�)க$ப�டன. காைல 6 மண� 8த� இரJ 10 மண� 

வைர பக� நிைலக  க#காண�)க$ப�டனஇரJ 10 மண� 8த� காைல 6 

மண� வைர. 

• ஆLJ) கால�தி� 45.1 – 49.8 dB (A) இரJ 39.1 – 41.1 dB (A). வர�ப�� இ�4தன. 

 8@Jகள&லி�42, நா  ம��� இரJ ச�த�தி� அளJக  ெதாழி�2ைற / 

வண�க / /@ய��$= ப/திய�� 6��$=ற ச�த� தரநிைலகM)/  இ�$பைத) 

காணலா�. 

3.4 உய��ய) 'ழ) - 

 அ@$பைட 6��ABழ� நிைல, 8)கியமான மல� ��க  ம��� 

வ�லEகினEகள&� க�டைம$ைப$ =�42 ெகா ள 6��ABழ� ஆLJ 

ேம�ெகா ள$ப�; ள2. 

 தி�ட$ப/தி)/ அ�கி� எ4த ம�42 ஆைலகM� இ�ைல, வனவ�லE/ 

பா2கா$= ச�ட� 1972 இ� ப@ அ�ல2 அA6��த$ப�ட உய��னEகள&� ஐ.X.சி.எ� 

சிவ$= ப�@யலி� அA6��த$ப�ட ப��வ�� கீF நா� /றி$ப�டவ��ைல. 

3.5 ச7க ெபா�ளாதார� - 

 அ$ப/திய�� சSக-ெபா�ளாதார Bழ� /றி�த தரமான தகவ�கைள 

ேசக�)க மாதி� கண)ெக;$= ேம�ெகா ள$ப�ட2. சாைலக , /@நI� வசதிக , 

டJ�ஷி$, க�வ� நி�வன�, ேகாய��க , ம��2வ வசதிக  ம��� மி�சார 

வசதிக  ேபா�ற அைன�2 அ@$பைட வசதிகைளQ� இ4த ஆLJ ப/தி 

ெகா#; ள2 ம��� தள வ�ைகய�� ேபா2 ெதள&வாக� ெத�4த2. 

 6�றிQ ள கிராமEகள&� வ�வசாயேம 8)கிய ெதாழிலாக இ�4தா��, இ2 

50-60% /;�பEகM)/ ம�;ேம ேவைல வாL$=கைள வழEகிQ ள2. ம5த8 ள 

ம)க  ெதாைக 8)கியமாக ெதாழிலாள�க  என ம�ற வைக ேவைல வாL$=கைள 

சா�42 ள2. 

4 எதி-பா-�கி�ற #$%&'ழ) பாதி01க� ம$%� தண�01 நடவ.�ைகக� - 

4.1 நில #$%&'ழ): 

 திற4த ெவள& 6ரEக 8ைறய�� ெப�ய தா)க� ஆக க�த$ப;வ2 நில 

6��ABழ�, இ$ப/திய�� நில பய�பா�; 8ைற வற#ட த�6 நில�, இ4த 

தி�ட�தி� எ4த வன நில8� ஈ;படவ��ைல. 6ரEக நடவ@)ைககM)/ 7.51.0 

ெஹ)ேட� நில�தி� பய�ப;�த$ப;�. 6ரEக�தி� 8@வ��, 

ெவ�@ெய;)க$ப�ட /ழி, த�காலிக நI��ேத)கமாக ெசய�ப;� மைழநIைர ேசமி)க 

அ
மதி)க$ப;�. 
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 கிZ� ெப�� (ெச@ வள�$= ப/தி)/) வள�Aசி)/ ேபா2மான இட�  

உ�ேதசி)க$ப�ட 2.    

 த�ேபா2 தி�ட$ப/திய�� தாவரEக  எ2J� இ�ைல, 6ரEக நடவ@)ைக 

8@4த2� தி�ட இட�தி� கிZ� ெப�� வள�Aசிய�� வ Iத� அதிக�)/�.  

4.2 ந,- 'ழ)  

  6ரEக நடவ@)ைக)கான உ�ேதசி)க$ப�ட  ஆழ� நில�த@ நI� ம�ட�தி�/ 

ேமேல உ ள2, ஆLJ ப/தி)/  ேம�பர$= நI� (நIேராைடக , கா�வாL, ஒடாL 

ேபா�றைவ) ெவ�ட$ப;வதி�ைல. 

 தண���� நடவ.�ைகக� - 

• 6ரEக$ ப/தி)/ ேம�பர$= மைழநI� ஓ�ட�ைத /வா�)/  வராம� த;)க 

ம# தி�; அைம)க$ப;�  

• வ@கா� க�;மான� அைம)க$ப;� 

4.3 கா$% 'ழ)– 

 6ரEக நடவ@)ைகக  ம��� ேபா)/வர�தா� உ�வா)க$ப;� கா�றி� 

பரJ� 2க க  8)கிய கா�� மா6ப;�2கி�றன. ச�ப� ைட ஆ)ைச; (SO2), 

ைந�ரஜ� ஆ)ைச;க  (NO2) ஆகியவ�றி� உமிFJக  ஓரளJ சாைலகள&� 

ெச��� வாகனEக  பEகள&)/�. 

 கண�)க$ப�ட அதிகப�ச தைர ம�ட ெசறிJ 24 மண�ேநர சராச� 2க கள&� 

ெசறிJ ஆLவ�� கால$ப/திய�� ெபற$ப�ட அதிகப�ச அ@$பைட ெசறிJ ம52 

மிைக$ப;�த$ப�; ள2, இ2 ப�4ைதய தி�ட) கா�சிைய மதி$ப�;வத�/ 

ப�4ைதய ெசய�பா�; க�ட�தி� நிலJ�. 

 6ரEக ப/தி)/ ெவள&ேய 6ரEக�தி� ேமாசமான தா)க� ஓரளJ ம��� 

மன&த ம��� வ�லE/கள&� ஆேரா)கிய�தி��, அ$ப/திய�� தாவரEகள&�� 

எ4தவ�தமான பாதகமான வ�ைளைவQ� ஏ�ப;�தா2 எ�பைத இ2 கா�;கிற2. 

தண���� நடவ.�ைகக� - 

• க�;$ப;�த$ப�ட ெவ@$= \�பEக  (Controlled Blasting) ெசய�ப;�த$ப;� 

• கன&ம�ைத ஏ��த� ம��� ைகயாMத� ஆகிய நடவ@)ைககள&� இ�42 

]சி ெவள&ேய�ற�ைத) க�;$ப;�த ேவைல ெசLQ� ெபK6க  8க$ப�� 

நI� ெதள&�த� 8க�தி� நI� ெதள&�த� 

• கனரக இய4திர�ைத இய)/�ேபா2 ]சி உ�ப�திைய) /ைற)க 6ரEக�தி� 

உ�=ற சாைலகள&� நI� ெதள&$பா�க  அைம�த� 

• ]சி ெவள&ேய�ற�ைத) /ைற$பத�காக அ^வ$ேபா2 நI� கழிJக  ம��� 

சாைலகள&� நI� ெதள&�த� 
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• 2ைளய�;� 8�= /ள&ய�ைன  ஏ�$ப;�2த�ெதாழிலாள�கM)/ 

8க)கவசEக  வழE/த� ம��� பா2கா$பாக /வா� ெசLய நி�வனEக  

Sல� பய��சி அள&�த� 

• தா2$ ேபா)/வர�தி� ேபா2 @$ப�கைள அதிக 6ைம ெசLவைத� தவ��$ப2 

ம��� ஏ�ற$ப�ட @$ப�கைள டா�பாலி�கMட� S;வ2 

• ]சி� 2க கைள) ைக2 ெசLய கிZ� ெப�� வள�Aசி ேம�ெகா ள$ப;�.  

• மா6பா�ைட) க�;$ப;�த நடவ@)ைக எ;)க கா�றி� தர�ைத 

அ^வ$ேபா2 க#காண��த� 

4.4 ச�த� 'ழ)  

 கன&ம�ைத எ;)க ெவ@ ைவ$பதனா�, எ4திரEகள&� ெசய�பா; ம��� 

6ரEகEகள&� அ^வ$ேபா2 @$ப�கைள இய)/வதா� ச�த மா6 ஏ�ப;கிற2.  

 தண���� நடவ.�ைகக� - 

• க�;$ப;�த$ப�ட ெவ@)/� \�பEக  ெசய�ப;�த$ப;�, 6ரEக� 

தள�திலி�42 ெவ@$பதா� ஏ�ப;� ச�த� /றி$ப�ட�த)கதாக இ�)கா2, 

அ2 80 நாள&�� சில வ�னா@க  வைர இ�)/�.  

• அதிக ச�த� ெகா#ட ேவைல ெசLQ� ப/திகள&� காதைட$பா�க , 

அ�ல2 ேவ� ெபா��தமான தன&$ப�ட பா2கா$= உபகரணEக  

ெதாழிலாள�கM)/ வழEக$ப;�.  

• ச�யான நடவ@)ைக எ;$பத�/ வழ)கமான ச�த� நிைல க#காண�$= 

அ^வ$ேபா2 ெசLய$ப;�. 

• 6ரEக� தள�, அ�வலக) க�டடEக  ம��� உ  சாைலையA 6�றிQ ள 

மர� ேம�பா; Sல�தி�/� ெப�ந�)/� இைடய�� ஒ� தைடைய 

உ�வா)/� வைகய�� நைட8ைறய�� இ�)/�, இதனா� ச�த� 

உறிKச$ப�; ெவள&$பா; நிைல /ைற)க$ப;கிற2. 

4.5 உய��ய) 'ழ)  

 கா;க , வனவ�லE/ சரணாலயEக  இ�லாததா� ப��ய�� பாதி$= 

எதி�பா�)க$ப;வதி�ைல. 10KM 6�றளவ�� 6��ABழ� உண�திற� 

ம#டல�ேபா�ற 6��ABழ� மா6பா�@� தா)க� வாQ மா6 ேபா�றவ�ைற 

ெவள&ேய��வதா� ஏ�ப;� NOX. ]சி ெவள&ேய�ற�ைத) க�;$ப;�த ேபா2மான 

]சி க�;$பா�; நடவ@)ைகக  எ;)க$ப;�. AAQ தரநிைலகM)/  PM10, PM2.5, SO2 

ம��� NO2 )கான கா�றி� தர� தரEகைள� தவ�ர]சி உமிFைவ) க�;$ப;�த 

6ரEக$ ப/தி ம��� சாைலகள&� த@மனான கிZ� ெப�� வள�Aசி 

ேம�ெகா ள$ப;�. 
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4.6 ச7க ெபா�ளாதார 'ழ).  

 6ரEக நடவ@)ைகக  காரணமாக 105 ெதாழிலாள�க  ேநர@யாக 

பய�ெப�வா�க  எ#ண�)ைக ேநர@ ேவைலவாL$= Sல� பயனைடகிற2. 6மா� 

170 எ#ண�)ைகய�லான ம)கM)/ மைற8கமாக ேவைல வாL$=க  கிைட)/�. 

 சி.எ-.ஆ� / சி.இ.ஆ� நடவ@)ைககள&� கீF ம��2வ, க�வ� ம��� 

உ க�டைம$= ேம�பா; ேபா�ற �;த� வசதிகM� நைடெப��. 

 சSக - ெபா�ளாதார ம��� சSகவ�ய� தா)க�ைத க��தி� ெகா#;, 

ம)கள&� ெபா�ளாதார நிைல ம��� வாF)ைக� தர� ெபா2வாக அதிக�)/� 

எ�ப2 கவன&)க$ப�ட2.  

5 மா$% ப�0பா34 (ெதாழி)9!ப� ம$%� தள�) 

தள மா$%க� - 

 கிராைன� க�க  இய�ைகய�� சில /றி$ப��ட இடEகள&� ம�;� இ�)/� 

உ�ேதசி)க$ப�ட  தி�ட�தி� இ�$ப�ட� இ$ப/திய�� =வ�ய�ய� ம��� கன&ம 

ப@JகM)/ ம�;$ப;�த$ப�@�$பதா� மா�� தள� எ2J� 

8�ெமாழிய$படவ��ைல. 

#ர�க ெதாழி)9!ப மா$%க� - 

 80 இய4திரமயமா)க$ப�ட 6ரEக ேவைலக  ேம�ெகா ள$ப;�, இ2 

மிகJ� ெபா�ளாதார Zதியாக சா�தியமான2, ேம�� தா2)க  ம��� 

6��ABழைல$ பா2கா$பைத$ பா2கா)கிற2. ம�ற ெதாழி�கைள$ ேபால�றி, 

தி�ட�ைத ம�ற தளEகM)/ மா�ற 8@யா2. 

 ேம�பர$= கன&ம ைவ$=)க  ம��� அதிக கன&ம பா2கா$ைப உ�தி 

ெசLவதா� இ4த தி�ட� ஓப� கா-� 6ரEக 8ைறைய$ ப��ப���. நில�த@ 

8ைறQட� ஒ$ப�;�ேபா2 ஓப� கா-� 8ைறய�� 6ரEகமான2 அதிக உ�ப�தி 

ம��� சி)கனமாக இ�)/�. 

6 #$%&'ழ) க+காண�01 தி!ட� - 

 வழ)கமாக ஒ� தா)க மதி$பD�; ஆLJ /�கிய கால�தி� 

ேம�ெகா ள$ப;கிற2 ம��� இய�ைக அ�ல2 மன&த நடவ@)ைககளா� 

]#ட$ப�ட அைன�2 மா�பா;கைளQ� தரJ ெகா#; வர 8@யா2. எனேவ 

6��ABழலி� ஏ�ப;� மா�றEகைள கண)கி� எ;�2)ெகா ள 6��ABழ� 

வழ)கமான க#காண�$= தி�ட� அவசிய�. க#காண�$ப�� /றி)ேகா  - 

• க�;$பா�; நடவ@)ைககள&� ெசய�திறைன ச�பா�)க அ�ல2  மதி$பD; 

ெசLய; 

• எதி�கால தா)க மதி$பD�; ஆLJகM)கான தரJ தள�ைத நி�Jத�. 

7 :;த) ப.01க� - இட- மதி0ப=; ம$%� த,�� - 

 இ4த 6ரEக வழ)கி� ஆப�2 ம��� அபாய�2ட� ெதாட�=ைடய ��க  

2ைளய�;த� ம��� ெவ@�த�, கழிJ /$ைப, கனரக இய4திரEக  ம��� 
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ெவ@)/� ேசமி$= ஆகியைவ அடE/�. ேமேல /றி$ப�ட$ப�ட ��கள&லி�42 

ஏேத
� ச�பவEக  ஏ�ப;வைத) /ைற$பத�/� தவ��$பத�/� நடவ@)ைகக  

6ரEக� ெதாடEகியJட� தி�டமிட$ப�; ெசய�ப;�த$ப;�; ேமேல 

வ�வாதி)க$ப�ட ஆப�2 காரண�கைள� தவ��$பத�கான நடவ@)ைகக  இதி� 

அடE/�. எ4தவ�தமான வ�ப�2 / ேபரழிைவ� தவ��)க ச�யான இட� ேமலா#ைம 

தி�ட� 8�ெமாழிய$ப;�. 

8 தி!ட ந�ைமக� - 

• உ க�டைம$ப�� 8�ேன�ற� 

• சSக உ க�டைம$ப�� 8�ேன�ற� 

• ேவைல வாL$= 

• சSக வ�ழி$=ண�J தி�ட�, 6காதார 8கா�க , ம��2வ உதவ�, /;�ப நல 

8கா�க  ேபா�ற சSக ெபா�$=ண�J நடவ@)ைககைள 6ரEக 

உ�ைமயாள�க  ேம�ெகா வா�க .  

• 6ரEக�தி� ேமாசமான வ�ைளJகைள� தண�)கJ�, அத� 6�றிQ ள 

ப/திகள&� 6��$=ற�ைதQ� 6��ABழைலQ� ேம�ப;�தJ� 6ரEக$ 

ப/திய�� ஒ� ெப�ய ேதா�ட� ெசLய$ப;�. 

9 #$%&'ழ) ெசல4 பய� ப�0பா34.  

 6��ABழ� ெசலவ ந�ைம ப/$பாLJ ப�42ைர)க$படவ��ைல. 

 #$%&'ழ) ேமலா+ைம தி!ட� - 

 6��ABழ� ேமலா#ைம தி�ட� (EMP) எ�ப2 அ@$பைட நிைல 

6��ABழ� நிைல, 6ரEக 8ைற ம��� 6��ABழ� பாதி$= மதி$பD�@� 

அ@$பைடய�� உ�வா)க$ப�ட ஒ� தள /றி$ப��ட தி�டமா/�. தா)க�தி� 

ஒ^ெவா� ப/திகள&��, /றி$ப�ட�த)க பாதகமான தா)கEகைள /ைற)க 

நடவ@)ைகக  எ;)க$பட ேவ#;�, இைவ இய�ைகய�� ந�ைம பய)/� 

இடEகள&�, இ�தைகய தா)கEக  ேம�ப;�த$பட ேவ#;� / அதிக�)க$பட 

ேவ#;�, இதனா� ஒ�;ெமா�த பாதகமான தா)கEக  8@4தவைர /ைற4த 

ம�ட�தி�/ /ைற)க$ப;கி�றன. 

 ஆதரவாள�க  ஒ� ஒ0Eகைம)க ேவ#;� 6��ABழ� க�;$பா�; 

நடவ@)ைககைள நி�வகி�த� ம��� ெசய�ப;�2வத�/ ெபா�$பான 

6��ABழ� க#காண�$= ெச�. அ@$பைடய��, அEகீக�)க$ப�ட ெவள& 

நி�வனEகைள நியமி$பத� Sல� 6��$=ற கா�றி� தர�, நI�� தர�, ம#ண�� 

தர� ம��� இைரAச� நிைல ேபா�ற 6��ABழ� மா6 அளைவ) க#காண�$பைத 

இ4த 2ைற க#காண�)/�. 
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. 6ரEகA ச�ட�தி� வழிகா�;த�கள&�ப@ ெதாழிலாள�கள&� உட�நல� ம��� 

பா2கா$= /றி�2 ேதைவயான அைன�2 8�ெனAச�)ைக நடவ@)ைககைளQ� 

ஆதரவாள� எ;$பா�, /�தைக$ ப/தி)/  6காதார வசதிக  வழEக$ப;�. 

 ஆதரவாள�க  இ$ப/திய�� உ ள ம)கள&� ஒ�;ெமா�த வள�Aசி)கான 

சSக ெபா�$=ண�J நடவ@)ைககைள ேம�ெகா வா�க . இ4த நடவ@)ைககள&� 

ம��2வ 8கா�க , நI� வழEக�, ப ள& உ க�டைம$= ேம�பா; ேபா�றைவ 

அடE/�. தி�ட$பண�ையA 6�றிQ ள சSக நல
)காக ப�ேவ� 2ைறகள&� 

சSக ெபா�$=ண�J நடவ@)ைககைள ஆதரவாள�க  ேம�ெகா#; வ�கி�றன�.  

10 �.4ைர - 

 6ரEக நடவ@)ைகக  6�றிQ ள Bழலி� எ4தவ�தமான பாதகமான 

வ�ைளைவQ� ஏ�ப;�தா2 எ�� ப�ேவ� 6��ABழ� ��கள&� ம5தான 

ேந�மைறயான ம��� எதி�மைறயான வ�ைளJகள&� அ@$பைடய��, 

தா)கEகள&� ஒ�;ெமா�த மதி$பD�@லி�42 இ2 8@J)/ வரலா�. 

 6ரEக நடவ@)ைகக  காரணமாக ஏ�ப;� பாதி$=கைள� தண�)க, 

ந�/தி�டமிட$ப�ட 6��ABழ� ேமலா#ைம தி�ட� (EMP) ம��� வ��வான 

ப�4ைதய தி�ட க#காண�$= அைம$= ஆகியைவ ெதாட�Aசியான க#காண�$= 

ம��� உடன@� தி��த�தி�காக வழEக$ப;கி�றன. 6ரEக நடவ@)ைகக  

காரணமாக, தி�ட தள�தி�� அைதA 6�றிQ ள சSக ெபா�ளாதார 

நிைலைமகM� கண�சமாக ேம�ப;�த$ப;�. எனேவ, 6��ABழ� அ
மதி 

வ�ைரவ�� வழEக$ப;�. 

 


