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1. அ��கம் -  

 M/s. P.�ேரஷ்�மார ்சாதாரன கற்கள் மற்�ம் �ராவல் �வாரி என்�ம் 
நி�வனம் ேகாய�த்�ர ் மாவட்டத்�ன் ம�க்கைர தா�கா�ல் உள்ள 
க�ணசா�க�ண்டம்பாைளயம் �ராமத்�ல் 4.85.62 ெஹக்ேடர ்பரப்பள�ல் 
சரே்வ எண் 80/2A (P) & 81/1 (P) இல் சாதாரன கற்கள் �வாரி �த்தைகக்� 
�ண்ணப்�த்�ள்ளனர.்  
  

 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத�்��ந்� 500 � �ற்றள�ல் ஏற்கனேவ 
நைட�ைற�ல் இ�க்�ம்மற்�ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட ெமாதத் �வாரிகளின் 
ஒட்�ெமாத்த �ட்�தெ்தாைக 9.44.12 ெஹக்ேடர.் 
 எனேவ, MoEF & CC அ��ப்� S.O. 2269 (இ) 1 ஜூைல2016 இன் ப� இந்த 
�ட்டம் �ளஸ்டரின் ப���ல் அைம�ற�, நைட�ைற�ல் இ�க்�ம் 
மற்�ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட ெமாதத் �வாரிகளின் ஒட்�ெமாதத் 
�ட்�தெ்தாைக 9.44.12 ெஹக்ேடர.் 
 எனேவ, �ரிவான �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA) அ�க்ைக 4.85.62 
ெஹக்ேடர ்பரப்பள�ல் உள்ள 6 �ரங்கங்கைள உள்ளடக்�ய�.  
 
எளிதான  �ர�நி�த்�வங்க�க்� ஐந்�  �த்தைககளின்  �த்தைககள் �ததைக 1 �தல் �த்தைக 5 

ஆக க�தப்ப��ற�  

�ளக்கம் 

�த்தைக 1 
M/s. 
P.�ேரஷ்�மார ்
சாதாரன கற்கள் 
மற்�ம் �ராவல் 
�வாரி 
�ண்ணப்�த்�ள்ள 

�வாரி 

�த்தைக 2 
��. 
வாைழேதாட்டத்� 
க�ண்டர ்
சாதாரன கற்கள் 
மற்�ம் �ராவல் 
�வாரி 
நடப்�ல் உள்ள 

�வாரி 
 

�த்தைக 3 
��. 
K.ராமசா� 
சாதாரன 
கற்கள் 
மற்�ம் 
�ராவல் 
�வாரி 
நடப்�ல் 

உள்
ள 
�
வா
ரி 

 

�த்தைக 4 
��.P.��ஷ்ணசா� 
சாதாரன கற்கள் 
மற்�ம் �ராவல் 
�வாரி 
நடப்�ல் உள்ள 

�வாரி 
 

�த்தைக 5 
��. 
K.ம�ல்சா� 
சாதாரன 
கற்கள் 
மற்�ம் 
�ராவல் 
�வாரி 
நடப்�ல் 

உள்ள 
�வா
ரி 

 
 

�த்தைக6 
��. 
பத்மநாபன் 
சாதாரன 

கற்கள் 
மற்�ம் 
�ராவல் 
�வாரிந
டப்�ல் 
உள்ள 
�வாரி 

 

�ல எண் 80/2A (P) & 81/1 (P) 80/2B, 81/2) 94, 95/1A2, 
95/1B2 

87/2, 88/1 91/2 (P) 91/1B, 1C, 1D (P), 
92/1B, 1C 

�ரிவாக்கம் 
மற்�ம் 
வைகப்பா� 

4.85.62 ெஹக்ேடர,் 
பட்டா நிலம் 

3.18.0 ெஹக்ேடர,் 
பட்டா நிலம் 

1.40.5 
ெஹக்ேடர,் 
பட்டா 
நிலம் 

3.40.0 ெஹக்ேடர,் 
பட்டா நிலம் 

0.64.0 
ெஹக்ேடர,் 
பட்டா நிலம் 

2.08.5 
ெஹக்ேடர,் 
பட்டா நிலம் 

�ராமம், 
தா�கா, 
மாவடட்ம் 
மற்�ம் 
மாநிலம் 

க�ணசாமிக�ண்டம்பாைளயம் கிராமம், ம�க்கைர தா�கா, ேகாய�த்�ர் மாவட்டம், தமிழ்நா�  

ெமாத்த �வாரி 
பரப்பள�ன் 
�ட�்த்ெதாைக 

9.44.12 ெஹக்ேடர ்

 
  
 
இ�ல் ��. P.�ேரஷ்�மார ் சாதாரன கற்கள் மற்�ம் �ராவல் �வாரி 
ஆ�ேயார ் சாதாரன கற்கள் �வாரிக்� �ண்ணப்�த்�ள்ளனர.் ��. 
வாைழேதாட்டத்� க�ண்டர ் சாதாரன கற்கள், ��. K.ராமசா� சாதாரன 
கற்கள் மற்�ம் �ராவல் �வாரி, ��.P.��ஷ்ணசா� சாதாரன கற்கள் 
மற்�ம் �ராவல் �வாரி மற்�ம் �ராவல் �வாரி ��. K.ம�ல்சா� சாதாரன 
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கற்கள் மற்�ம் �ராவல் �வாரி, ��. பத்மநாபன் சாதாரன கற்கள் மற்�ம் 
�ராவல் �வாரி ஆ�ேயார� �வாரியான� �ைறயான �வாரி அ�ம� 
ெபற்� தற்ேபா� நடப்�ல் உள்ள�. 
 
 
 
 
2. �ட்ட �ளக்கம் - 
 ஆதரவாளரக்ள் தனிப்பட்ட தனிநபரக்ள், �ட்ட தளத�்ன் �க்�ய 
அம்சங்கள் �ேழ அட்டவைணப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. 

�ட்டத்�ன் �க்�ய அம்சங்கள் 

�ளக்கம் �த்தைக  
அ�ப்பைட �வரங்கள்  

எம்.எஸ்.எல் 275 �  
அட்சேரைக 10°51'32.92"N to 10°51'45.38"N 
�ரக்்கேரைக 76°55'35.18"E to 76°56'43.56"E 
�ரங்க இ�ப்�க்கள் 7, 39,998 m3   சாதாரன கற்கள் 
�ன்ெமா�யப்பட் ஆழம் 
தற்ேபாைதய �ட்ட காலத்�ல்  

44� 

 
�ற்�ச�்ழல் அம்சங்கள்  

பா�காக்கப்பட்ட 
வனப்ப�� 

எ��ம் இல்ைல 

ப���ன் நிலப்பரப்� 4.85.62 ha 
நிலத்த� நீர ்மட்டம்  தைர மட்டத்���ந்� 50 � -55 � 

�ரங்கங்கள் நிலத்த� நீர ்அள�ற்�  ேமேல �றப்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம், எனேவ இந்த �ட்டத்�ன் 
காரணமாக நீர ்அள� பா�க்கப்படா�.  

• ெவட்டப்பட்ட சாதாரன கற்கள் அ�காைம�ல் உள்ள �ரஷரக்்� 
ெகாண்� ெசல்லப்ப�ம். 

• �றந்த ெவளி �ரங்கம், ��ைமயாக இயந்�ரமயமாக்கப்பட்ட 
�ரங்கம் ெபஞ்ச ்உயரம் �மார ்5 �ட்டர ்மற்�ம் ெபஞ்ச ்அகலம் 5 �ட்டர ்
60 ° சாய்�.  

• �ரங்கங்கள் இ�� �� வரம்ைப அைடந்த�ன், ெவட்டப்பட்ட 
��யான� நீர ்ேசகரிப்பதற்க்காக பயன்ப�த்தப�ம்.  

• இந்த �ட்டத்�ற்� �ரங்க நடவ�க்ைகக�க்� எந்தெவா� �ன்சாரம் 
ேதைவ�ல்ைல, ஆனால் அ�வலக வளாகங்கள் மற்�ம் �ற உள் 
உள்கட்டைமப்�களில் பயன்ப�தத் �ன்சாரம் த�ழ்நா� �ன்சார 
வாரியத்�ல�ந்� ெபறப்ப�ம். �ரங்க ெசயல்பா� பகல் ேநரத்�ல் 
மட்�ேம பரிந்�ைரக்கப்ப��ற� {ெபா� �ப்ட் 8 AM - 5 PM (ம�ய 
உண� இைடேவைள 12 PM - 1 PM). 

• ஏர ் கம்ப்ரச�டன் ஜாக்ஹாம்மர ் ப�ற்�களால் 32-35 �� �ட்டம் 
ெகாண்ட ���ய �ைள �ைள��தல். 
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• கனிம ேபாக்�வரத்�, ேசைவத ் �ைற, ேகேரஜ்கள், கைடகள் / 
ேகண்�ன் ேபான்ற �ைறகளில் �மார ்93 ேப�க்� மற்�ம் 43 ேப�க்� 
ேநர� ேவைல வாய்ப்�கள் மற்�ம் �ற்��ள்ள �ராந்�யத்�ற்�ள் 
மைற�க ேவைல வாய்ப்�கள் வழங்கப்பட்�ள்ளன. 

• வன�லங்� (பா�காப்�) சட்டம், 1972 இன் �ழ் அ��க்கப்பட்ட 
பா�காக்கப்பட்ட ப��கள் எ��ம் இல்ைல, மத்�ய மா� 
கட்�ப்பாட்� வாரியத்தால் அ��க்கப்பட்ட �மரச்ன மா�பட்ட 
ப��கள், அ��க்கப்பட்ட �ற்�ச�்ழல்-உணர�்றன் ப��கள், 
மாநிலங்க�க்� இைடேயயான எல்ைலகள் மற்�ம் சரவ்ேதச 
எல்ைலகள், த�ர ேத�ய �ங்காக்கள், ரிசரவ்் கா�, உ�ரக்்ேகாள 
இ�ப்�, யாைன தாழ்வாரங்கள், ச�ப்�நில வன, ெதால்ெபா�ள் 
நிைன�ச�்ன்னங்கள், பாரம்பரிய தளம் ேபான்றைவ �ட்ட 
தளத�்��ந்� 10 �.� �ற்றள�ல். 

• �ட்டப்பணிையச ்�ற்��ள்ள ச�க நல�க்காக பல்ேவ� �ைறகளில் 
ச�க ெபா�ப்�ணர�் நடவ�க்ைககைள ஆதரவாளர ் ேமற்ெகாண்� 
வ��றார,் ெதாடரந்்� ெசய்வார.் ஆதரவாளர ் இன்� வைர � .10 
லட்சம் ெசல�ட்டார.் 

• �ட்டப்ப���ன் நில அ�ர�் உணர�்றன் மண்டலம் II, �.எம்.�.�.� 
ப� �ைறந்த ேசத அபாய மண்டலம், இந்�யா�ன் நில அ�ர�் 
மண்டலத�்ன் பா�ப்� அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என 
வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

 
3. �ற்�ச�்ழ�ன் �ளக்கம் - 

 அ�ப்பைட தர� உ�வாக்கம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� ஆய்�ன் 
ஒ� ப��யாக அைம�ற�, இ� பல்ேவ� �ற்�ச�்ழல் பண்�களில் 
கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கைள ம�ப்�� ெசய்ய உத��ற� மற்�ம் 
�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டதை்த (EMP) தயாரிக்க உத��ற�, 
�ற்�ச�்ழல் தரம் மற்�ம் எ�ரக்ால �ரிவாக்கங்களின் ேநாக்கத்ைத 
ேமம்ப�த்�வதற்கான நடவ�க்ைககைள ேகா�ட்�க் காட்��ற�. 
�ற்�ச�்ழல் நிைலயான வளரச்�். 
 நில�ம் �ற்�ச�்ழல் அைமப்�களின் தரதை்த �ரம்ானிக்க காற்�, நீர ்
(ேமற்பரப்� மற்�ம் நிலதத்� நீர)், நிலம் மற்�ம் மண், �ழ�யல் மற்�ம் 
ச�க-ெபா�ளாதார நிைல உள்ளிட்ட பல்ேவ� �ற்�ச�்ழல் 
அள��க்க�க்� அ�ப்பைட தர� உ�வாக்கப்பட்ட�. 2020 ஆம் ஆண்�ல் 
ப�வமைழக்� �ந்ைதய (அக்ேடாபர ் - �சம்பர)் ப�வத்�ல் ேபஸ் ைலன் 
ஆய்� நடதத்ப்பட்ட�. 
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3.1 நில �ற்�ச�்ழல்  

 ப���ல் நில பயன்பாட்� �ைற �ட்ட தளம் �ற்றள�ல் இ�ந்� 10 
�ேலா�ட்ட�க்�ள் ஆரம் உள்ளடக்�ய �லம் �வன் (இஸ்ேரா) �லம் 
கற்கப்ப��ற�. இப்ப���ன் நில பயன்பாட்� �ைற வறண்ட தரி� நிலம், 
ஆதரவாளரக்ள் பட்டா நிலம், எந்த வன நில�ம் சம்பந்தப்பட�ல்ைல. 
 ஆய்�ப் ப���ல் உள்ள நிலத�்ன் ெப�ம்ப�� �வசாய ப�ர ்நிலம் 
39.55%, ெமாதத் �ரங்கப் ப��கள் இந்த �ரங்கப் ப�����ந்� 4.68 ஆ�ம்,  
 
மண் �ழல்  
 நான்� மண் மா�ரி இடங்கள் ேதர�் ெசய்யப்பட்� ப�ப்பாய்� 
ெசய்யப்பட்டன. இயற்ைக�ல் மண் காணப்பட்ட��தமான கார pH 
வரம்�டன் (7.98-8.60). ைநட்ரஜனின் ெச�� மற்�ம் பாஸ்பரஸ் வரம்� �க�ம் 
�ைறவாக  உள்ள�. 
 
நீர் �ழல் - 

 நீரின் தரதை்த ம�ப்��வதற்� நீர ் மா�ரிகள் �மார ் 4நிலத்த��ல் 
மற்�ம் 2நிலத�்ன் ேமற்பரப்�ல் இ�ந்�ம் ேசகரிக்கப்பட்ட� �ராமங்களின் 
�ைள �ண�களி��ந்� நிலதத்� நீர ் மா�ரிகள் எ�க்கப்பட்டன. ஏரிகள் 
மற்�ம் என்�ைடய �����ந்� ேமற்பரப்� நீர ் மா�ரிகள் 
எ�க்கப்பட்டன. 
நிலத்த� நீர் - 

• 7.03 to 7.69வைர ேவ�ப��ற�. 
• ெமாதத் கைரசல்கள் ம�ப்�கள் 313 to 420 mg/l வைர உள்ள�  
• க�னத்தன்ைம ம�ப்�கள் 626 to 829 mg/lவைர இ�க்�ம் 

ேமற்பரப்� நீர் (�ரங்க �� நீர்) - 

• PH ம�ப்� 7.15 to 7.44 
• ெமாதத் கைரசல்கள் 790to  763  mg /l 
• க�னத்தன்ைம ம�ப்�கள் 382.7  mg/l to 324.8 mg/l 

 ெஹ�ெமட்டல் வரம்�ற்�ள் இ�ப்ப� கண்ட�யப்பட்�ள்ள�. 
இயற்�யல்-ேவ��யல் மற்�ம் உ�ரியல் ப�ப்பாய்� இந்த நீர ் ���� 
தரத்�ன்ப� நிரண்�க்கப்பட்ட வரம்�க�க்�ள் உள்ள� என்பைத 
ெவளிப்ப�த்�ய�. 
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3.2 காற்� �ழல் - 

வானிைல ஆய்� (காலநிைல) - 

 ஆய்� ப�� ெவப்பமண்டல காலநிைல�ன் ஒ� ப��யா�ம். நாள் 
ெவப்பநிைல ஜனவரி �தல் ப�ப்ப�யாக அ�கரிக்�ம். �கக் 
�ைறவான�ெவப்பநிைல ஜனவரி�ல் எட்டப்ப��ற�. ஏப்ரல் மற்�ம் ேம 
மாதங்கள் ஆண்�ன் ெவப்பமான மாதங்கள். 
 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்கத ் �ட்டத்�ற்கான அ���ள்ள ஐஎம்� 
நிைலயம் கட�ர ்
காற்�ன் தர கண்காணிப்� -  

 �ட்ட தளதை்தப் ெபா�தத்வைர�ல் �ன்ேனா� �ழ்ேநாக்�ய 
�ைச�ன் அ�ப்பைட�ல் �ற்�ப்�ற காற்� தர நிைலயங்கள் 
ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டன. ஆ�மைழக்காலத்�ற்� �ந்ைதய காற்�ன் ேராஜா 
�ைற மற்�ம் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட தளங்களின் அ�கல் ஆ�யவற்ைறக் 
க�த்�ல் ெகாண்� �ற்�ப்�ற காற்� தர கண்காணிப்� (AAQM) 
நிைலயங்கள் ேதரந்்ெத�க்கப்பட்டன. 

• PM10 இன் ம�ப்� 32.0 µg/m3 to 56.5 µg/m3, இைட�ல் ேவ�ப��ற�  
• PM2.5 இன் ம�ப்� 20.0 µg/m3 to 36.8 µg/m3  க்� இைட�ல் ேவ�ப��ற�

  
• SO2 மற்�ம் NO2 இன் சராசரி ெச�� 4.6 µg/m3 to 12.3 µg/m3 மற்�ம் 

12.8 µg/m3 to 25.0 µg/m3.  
• PM10, PM2.5, SO2 மற்�ம் NO2 ஆ�யவற்�ன் ெச��கள் நன்� 
காணப்ப��ன்றன ெதா�ல்�ைற மற்�ம் �ராமப்�ற / 
����ப்� மண்டலங்க�க்� மத்�ய மா� கட்�ப்பாட்� வாரியம் 
(����) பரிந்�ைரக்�ம் NAAQ தரநிைலகள். 

3.3 சத்தம் �ழல் - 

• இைரசச்ல் அள�ட்� சாதனதை்தப் பயன்ப�த்� 7 இடங்களில் 
அ�ப்பைட சத்தம் அள�கள் கண்காணிக்கப்பட்டன. காைல 6 மணி 
�தல் இர� 10 மணி வைர பகல் நிைலகள் 
கண்காணிக்கப்பட்டனஇர� 10 மணி �தல் காைல 6 மணி வைர. 

• ஆய்�க் காலத்�ல் 49.5 – 55.8 dB (A) 

• இர� 37.1 – 42.8 dB (A) Leq. வரம்�ல் இ�ந்தன. 

 ���களி��ந்�, நாள் மற்�ம் இர� சதத்த்�ன் அள�கள் 
ெதா�ல்�ைற / வணிக / ����ப்� ப���ன் �ற்�ப்�ற சத்தம் 
தரநிைலக�க்�ள் இ�ப்பைதக் காணலாம். 
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3.4 உ�ரியல் �ழல் - 

 அ�ப்பைட �ற்�ச�்ழல் நிைல, �க்�யமான மலர ் ��கள் மற்�ம் 
�லங்�னங்களின் கட்டைமப்ைபப் �ரிந்� ெகாள்ள �ற்�ச�்ழல் ஆய்� 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ள�. 
 �ட்டப்ப��க்� அ��ல் எந்த ம�ந்� ஆைலக�ம் இல்ைல, 
வன�லங்� பா�காப்� சட்டம் 1972 இன் ப� அல்ல� அச�்�த்தப்பட்ட 
உ�ரினங்களின் ஐ.�.�.என் �வப்� பட்�ய�ல் அச�்�தத்ப்பட்ட �ரி�ன் 
�ழ் நான் ��ப்�ட�ல்ைல. 
 
3.5 ச�க ெபா�ளாதாரம் - 

 அப்ப���ன் ச�க-ெபா�ளாதார �ழல் ��தத் தரமான 
தகவல்கைள ேசகரிக்க மா�ரி கணக்ெக�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 
சாைலகள், ��நீர ் வச�கள், ட�ன்�ப், கல்� நி�வனம், ேகா�ல்கள், 
ம�த்�வ வச�கள் மற்�ம் �ன்சார வச�கள் ேபான்ற அைனத்� அ�ப்பைட 
வச�கைள�ம் இந்த ஆய்� ப�� ெகாண்�ள்ள� மற்�ம் தள வ�ைக�ன் 
ேபா� ெதளிவாகத் ெதரிந்த�. 
 �ற்��ள்ள �ராமங்களில் �வசாயேம �க்�ய ெதா�லாக 
இ�ந்தா�ம், இ� 50-60% ��ம்பங்க�க்� மட்�ேம ேவைல வாய்ப்�கைள 
வழங்��ள்ள�. �த�ள்ள மக்கள் ெதாைக �க்�யமாக ெதா�லாளரக்ள் 
என மற்ற வைக ேவைல வாய்ப்�கைள சாரந்்�ள்ள�. 
 
4 எ�ர்பாரக்்�ன்ற �ற்�ச�்ழல் பா�ப்�கள் மற்�ம் தணிப்� 

நடவ�க்ைககள் - 
4.1 நில �ற்�ச�்ழல்: 

 �றந்த ெவளி �ரங்க �ைற�ல் ெபரிய தாக்கம் ஆக க�தப்ப�வ� 
நில �ற்�ச�்ழல், இப்ப���ல் நில பயன்பாட்� �ைற வறண்ட தரி� 
நிலம், இந்த �ட்டத்�ல் எந்த வன நில�ம் ஈ�பட�ல்ைல. �ரங்க 
நடவ�க்ைகக�க்� 9.44.12 ெஹக்ேடர ் நிலத�்ல்பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
�ரங்கத்�ன் ���ல், ெவட்�ெய�க்கப்பட்ட ��, தற்கா�க நீரத்்ேதக்கமாக 
ெசயல்ப�ம் மைழநீைர ேச�க்க அ�ம�க்கப்ப�ம். 
 �ரீன் ெபல்ட் (ெச� வளரப்்� ப��க்�) வளரச்�்க்� ேபா�மான இடம்  
�ன்ெமா�யப்பட்ட�.    
 தற்ேபா� �ட்டப்ப���ல் தாவரங்கள் எ��ம் இல்ைல, �ரங்க 
நடவ�க்ைக ��ந்த�ம் �ட்ட இடத�்ல் �ரீன் ெபல்ட் வளரச்�்�ன் �தம் 
அ�கரிக்�ம்.  
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4.2 நீர் �ழல்  

  �ரங்க நடவ�க்ைகக்கான �ன்ெமா�யப்பட்ட ஆழம் நிலதத்� நீர ்
மட்டத்�ற்� ேமேல உள்ள�, ஆய்� ப��க்�ள் ேமற்பரப்� நீர ்
(நீேராைடகள், கால்வாய், ஒடாய் ேபான்றைவ) ெவட்டப்ப�வ�ல்ைல. 

 தணிக்�ம் நடவ�க்ைககள் - 

• �ரங்கப் ப��க்� ேமற்பரப்� மைழநீர ் ஓட்டத்ைத �வாரிக்�ள் 
வராமல் த�க்க மண் �ட்� அைமக்கப்ப�ம்  

• வ�கால் கட்�மானம் அைமக்கப்ப�ம் 
4.3 காற்� �ழல்– 

 �ரங்க நடவ�க்ைககள் மற்�ம் ேபாக்�வரத்தால் உ�வாக்கப்ப�ம் 
காற்�ல் பர�ம் �கள்கள் �க்�ய காற்� மா�ப�த்��ன்றன. சல்பர ்ைட 
ஆக்ைச� (SO2), ைநட்ரஜன் ஆக்ைச�கள் (NO2) ஆ�யவற்�ன் உ�ழ்�கள் 
ஓரள� சாைலகளில் ெசல்�ம் வாகனங்கள் பங்களிக்�ம். 
 கணிக்கப்பட்ட அ�கபட்ச தைர மட்ட ெச�� 24 மணிேநர சராசரி 
�கள்களின் ெச�� ஆய்�ன் காலப்ப���ல் ெபறப்பட்ட அ�கபட்ச 
அ�ப்பைட ெச�� �� �ைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�, இ� �ந்ைதய �ட்டக் 
காட்�ைய ம�ப்��வதற்� �ந்ைதய ெசயல்பாட்� கட்டத்�ல் நில�ம். 
 �ரங்க ப��க்� ெவளிேய �ரங்கத்�ன் ேமாசமான தாக்கம் ஓரள� 
மற்�ம் மனித மற்�ம் �லங்�களின் ஆேராக்�யத்��ம், அப்ப���ன் 
தாவரங்களி�ம் எந்த�தமான பாதகமான �ைளைவ�ம் ஏற்ப�த்தா� 
என்பைத இ� காட்��ற�. 
 
 தணிக்�ம் நடவ�க்ைககள் - 

• கட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட ெவ�ப்� �ட்பங்கள் (Controlled Blasting) 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் 

• கனிமத்ைத ஏற்�தல் மற்�ம் ைகயா�தல் ஆ�ய நடவ�க்ைககளில் 
இ�ந்� �� ெவளிேயற்றதை்தக் கட்�ப்ப�தத் ேவைல ெசய்�ம் 
ெபஞ்�கள் �கப்�ல் நீர ்ெதளித்தல் �கத்�ல் நீர ்ெதளிதத்ல் 

• கனரக இயந்�ரத்ைத இயக்�ம்ேபா� �� உற்பத்�ையக் �ைறக்க 
�ரங்கத்�ன் உட்�ற சாைலகளில் நீர ்ெதளிப்பான்கள் அைமதத்ல் 

• �� ெவளிேயற்றதை்தக் �ைறப்பதற்காக அவ்வப்ேபா� நீர ்க��கள் 
மற்�ம் சாைலகளில் நீர ்ெதளித்தல் 

• �ைள��ம் �ன்� �ளி�ைன  ஏற்ப்ப�த்�தல்ெதா�லாளரக்�க்� 
�கக்கவசங்கள் வழங்�தல் மற்�ம் பா�காப்பாக �வாரி ெசய்ய 
நி�வனங்கள் �லம் ப�ற்� அளித்தல் 

• தா�ப் ேபாக்�வரத�்ன் ேபா� �ப்பரக்ைள அ�க �ைம ெசய்வைதத ்
த�ரப்்ப� மற்�ம் ஏற்றப்பட்ட �ப்பரக்ைள டாரப்ா�ன்க�டன் 
��வ� 
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• ��த ் �கள்கைளக் ைக� ெசய்ய �ரீன் ெபல்ட் வளரச்�் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.  

• மா�பாட்ைடக் கட்�ப்ப�த்த நடவ�க்ைக எ�க்க காற்�ன் தரதை்த 
அவ்வப்ேபா� கண்காணிதத்ல் 

4.4 சத்தம் �ழல்  

 கனிமத்ைத எ�க்க ெவ� ைவப்பதனால், எந்�ரங்களின் ெசயல்பா� 
மற்�ம் �ரங்கங்களில் அவ்வப்ேபா� �ப்பரக்ைள இயக்�வதால் சதத் மா� 
ஏற்ப��ற�.  
 தணிக்�ம் நடவ�க்ைககள் - 

• கட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட ெவ�க்�ம் �ட்பங்கள் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம், 
�ரங்கத் தளத்���ந்� ெவ�ப்பதால் ஏற்ப�ம் சத்தம் 
��ப்�டதத்க்கதாக இ�க்கா�, அ� �� நாளி�ம் �ல �னா�கள் 
வைர இ�க்�ம்.  

• அ�க சதத்ம் ெகாண்ட ேவைல ெசய்�ம் ப��களில் 
காதைடப்பான்கள், அல்ல� ேவ� ெபா�தத்மான தனிப்பட்ட 
பா�காப்� உபகரணங்கள் ெதா�லாளரக்�க்� வழங்கப்ப�ம்.  

• சரியான நடவ�க்ைக எ�ப்பதற்� வழக்கமான சதத்ம் நிைல 
கண்காணிப்� அவ்வப்ேபா� ெசய்யப்ப�ம். 

• �ரங்கத் தளம், அ�வலகக் கட்டடங்கள் மற்�ம் உள் சாைலையச ்
�ற்��ள்ள �ரீன் ெபல்ட் ேமம்பா� �லத்�ற்�ம் ெப�ந�க்�ம் 
இைட�ல் ஒ� தைடைய உ�வாக்�ம் வைக�ல் நைட�ைற�ல் 
இ�க்�ம், இதனால் சதத்ம் உ�ஞ்சப்பட்� ெவளிப்பா� நிைல 
�ைறக்கப்ப��ற�. 
 

4.5 உ�ரியல் �ழல்  

 கா�கள், வன�லங்� சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்��ர ்
பா�ப்� எ�ரப்ாரக்்கப்ப�வ�ல்ைல. 10KM �ற்றள�ல் �ற்�ச�்ழல் 
உணர�்றன் மண்டலம்ேபான்ற �ற்�ச�்ழல் மா�பாட்�ன் தாக்கம் வா� 
மா� ேபான்றவற்ைற ெவளிேயற்�வதால் ஏற்ப�ம் NOX. �� 
ெவளிேயற்றதை்தக் கட்�ப்ப�த்த ேபா�மான �� கட்�ப்பாட்� 
நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்ப�ம். AAQ தரநிைலக�க்�ள் PM10, PM2.5, SO2 மற்�ம் 
NOX க்கான காற்�ன் தரத ்தரங்கைளத ்த�ர�� உ�ழ்ைவக் கட்�ப்ப�த்த 
�ரங்கப் ப�� மற்�ம் சாைலகளில் த�மனான �ரீன் ெபல்ட் வளரச்�் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 
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4.6 ச�க ெபா�ளாதார �ழல்.  
 �ரங்க நடவ�க்ைககள் காரணமாக 27 ெதா�லாளரக்ள் ேநர�யாக 
பயன்ெப�வாரக்ள் எண்ணிக்ைக ேநர� ேவைலவாய்ப்� �லம் 
பயனைட�ற�. �மார ் 90 எண்ணிக்ைக�லான மக்க�க்� மைற�கமாக 
ேவைல வாய்ப்�கள் �ைடக்�ம். 
 �.எஸ்.ஆர ் / �.இ.ஆர ்நடவ�க்ைககளின் �ழ் ம�த்�வ, கல்� மற்�ம் 
உள்கட்டைமப்� ேமம்பா� ேபான்ற ��தல் வச�க�ம் நைடெப�ம். 
 ச�க - ெபா�ளாதார மற்�ம் ச�க�யல் தாக்கத்ைத க�த்�ல் 
ெகாண்�, மக்களின் ெபா�ளாதார நிைல மற்�ம் வாழ்க்ைகத ் தரம் 
ெபா�வாக அ�கரிக்�ம் என்ப� கவனிக்கப்பட்ட�.  
 

5 மாற்� ப�ப்பாய்� (ெதா�ல்�ட்பம் மற்�ம் தளம்) 
தள மாற்�கள் - 
 சாதாரன கற்கள் இயற்ைக�ல் �ல ��ப்�ட்ட இடங்களில் மட்�ம் 
இ�க்�ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் இ�ப்�டம் இப்ப���ன் 
���யல் மற்�ம் கனிம ப��க�க்� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்��ப்பதால் மாற்� 
தளம் எ��ம் �ன்ெமா�யப்பட�ல்ைல. 
 

�ரங்க ெதா�ல்�ட்ப மாற்�கள் - 

 �� இயந்�ரமயமாக்கப்பட்ட �ரங்க ேவைலகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம், 
இ� �க�ம் ெபா�ளாதார ரீ�யாக சாத்�யமான�, ேம�ம் தா�க்கள் 
மற்�ம் �ற்�ச�்ழைலப் பா�காப்பைதப் பா�காக்�ற�. மற்ற 
ெதா�ல்கைளப் ேபாலன்�, �ட்டதை்த மற்ற தளங்க�க்� மாற்ற ��யா�. 
 ேமற்பரப்� கனிம ைவப்�க்கள் மற்�ம் அ�க கனிம பா�காப்ைப 
உ�� ெசய்வதால் இந்த �ட்டம் ஓபன் காஸ்ட் �ரங்க �ைறையப் 
�ன்பற்�ம். நிலத்த� �ைற�டன் ஒப்��ம்ேபா� ஓபன் காஸ்ட் �ைற�ன் 
�ரங்கமான� அ�க உற்பத்� மற்�ம் �க்கனமாக இ�க்�ம். 
 

6 �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� �ட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒ� தாக்க ம�ப்�ட்� ஆய்� ���ய காலத�்ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற� மற்�ம் இயற்ைக அல்ல� மனித 
நடவ�க்ைககளால் �ண்டப்பட்ட அைனத்� மா�பா�கைள�ம் தர� 
ெகாண்� வர ��யா�. எனேவ �ற்�ச�்ழ�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கைள 
கணக்�ல் எ�த்�க்ெகாள்ள �ற்�ச�்ழல் வழக்கமான கண்காணிப்� 
�ட்டம் அவ�யம். கண்காணிப்�ன் ��க்ேகாள் - 

• கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககளின் ெசயல்�றைன சரிபாரக்்க அல்ல� 
 ம�ப்�� ெசய்ய; 

• எ�ரக்ால தாக்க ம�ப்�ட்� ஆய்�க�க்கான தர� தளதை்த 
நி��தல். 
7 ��தல் ப�ப்�கள் - இடர ்ம�ப்�� மற்�ம் �ங்� - 
 இந்த �ரங்க வழக்�ல் ஆபத்� மற்�ம் அபாயத்�டன் ெதாடர�்ைடய 
��கள் �ைள��தல் மற்�ம் ெவ�த்தல், க�� �ப்ைப, கனரக 
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இயந்�ரங்கள் மற்�ம் ெவ�க்�ம் ேச�ப்� ஆ�யைவ அடங்�ம். ேமேல 
��ப்�டப்பட்ட ��களி��ந்� ஏேத�ம் சம்பவங்கள் ஏற்ப�வைதக் 
�ைறப்பதற்�ம் த�ரப்்பதற்�ம் நடவ�க்ைககள் �ரங்கத ்ெதாடங்�ய�டன் 
�ட்ட�டப்பட்� ெசயல்ப�தத்ப்ப�ம்; ேமேல �வா�க்கப்பட்ட ஆபத்� 
காரணிகைளத் த�ரப்்பதற்கான நடவ�க்ைககள் இ�ல் அடங்�ம். 
எந்த�தமான �பத்� / ேபர�ைவத ்த�ரக்்க சரியான இடர ் ேமலாண்ைம 
�ட்டம் �ன்ெமா�யப்ப�ம். 
 
8 �ட்ட நன்ைமகள் - 

• உள்கட்டைமப்�ல் �ன்ேனற்றம் 
• ச�க உள்கட்டைமப்�ல் �ன்ேனற்றம் 
• ேவைல வாய்ப்� 
• ச�க ��ப்�ணர�் �ட்டம், �காதார �காம்கள், ம�த்�வ உத�, 

��ம்ப நல �காம்கள் ேபான்ற ச�க ெபா�ப்�ணர�் 
நடவ�க்ைககைள �ரங்க உரிைமயாளரக்ள் ேமற்ெகாள்வாரக்ள்.  

• �ரங்கத்�ன் ேமாசமான �ைள�கைளத் தணிக்க�ம், அதன் 
�ற்��ள்ள ப��களின் �ற்�ப்�றதை்த�ம் �ற்�ச�்ழைல�ம் 
ேமம்ப�தத்�ம் �ரங்கப் ப���ல் ஒ� ெபரிய ேதாட்டம் 
ெசய்யப்ப�ம். 
 

9 �ற்�ச�்ழல் ெசல� பயன் ப�ப்பாய்�.  

 �ற்�ச�்ழல் ெசல� நன்ைம ப�ப்பாய்� பரிந்�ைரக்கப்பட�ல்ைல. 

 

10 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் - 

 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் (EMP) என்ப� அ�ப்பைட நிைல 
�ற்�ச�்ழல் நிைல, �ரங்க �ைற மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் பா�ப்� 
ம�ப்�ட்�ன் அ�ப்பைட�ல் உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� தள ��ப்�ட்ட 
�ட்டமா�ம். தாக்கத்�ன் ஒவ்ெவா� ப��களி�ம், ��ப்�டதத்க்க 
பாதகமான தாக்கங்கைள �ைறக்க நடவ�க்ைககள் எ�க்கப்பட ேவண்�ம், 
இைவ இயற்ைக�ல் நன்ைம பயக்�ம் இடங்களில், இத்தைகய தாக்கங்கள் 
ேமம்ப�தத்ப்பட ேவண்�ம் / அ�கரிக்கப்பட ேவண்�ம், இதனால் 
ஒட்�ெமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் ��ந்தவைர �ைறந்த மட்டத்�ற்� 
�ைறக்கப்ப��ன்றன. 
 
 ஆதரவாளரக்ள் ஒ� ஒ�ங்கைமக்க ேவண்�ம் �ற்�ச�்ழல் 
கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள நிரவ்�த்தல் மற்�ம் ெசயல்ப�த்�வதற்� 
ெபா�ப்பான �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� ெசல். அ�ப்பைட�ல், 
அங்�கரிக்கப்பட்ட ெவளி நி�வனங்கைள நிய�ப்பதன் �லம் �ற்�ப்�ற 
காற்�ன் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்�ம் இைரசச்ல் நிைல 
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ேபான்ற �ற்�ச�்ழல் மா� அளைவக் கண்காணிப்பைத இந்த �ைற 
கண்காணிக்�ம். 
�ரங்கங்களில் பணி நிைலைமகள் �ரங்க பா�காப்� பணிப்பாளர ்
நாயகத்�ன் (��எம்எஸ்) சட்டங்களால் நிரவ்�க்கப்ப��ன்றன. �ரங்கச ்
சட்டத்�ன் வ�காட்�தல்களின்ப� ெதா�லாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்�ம் 
பா�காப்� ��த்� ேதைவயான அைனத்� �ன்ெனசச்ரிக்ைக 
நடவ�க்ைககைள�ம் ஆதரவாளர ் எ�ப்பார,் �த்தைகப் ப��க்�ள் 
�காதார வச�கள் வழங்கப்ப�ம். 
 ஆதரவாளரக்ள் இப்ப���ல் உள்ள மக்களின் ஒட்�ெமாதத் 
வளரச்�்க்கான ச�க ெபா�ப்�ணர�் நடவ�க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரக்ள். இந்த நடவ�க்ைககளில் ம�த்�வ �காம்கள், நீர ்
வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டைமப்� ேமம்பா� ேபான்றைவ அடங்�ம். 
�ட்டப்பணிையச ்�ற்��ள்ள ச�க நல�க்காக பல்ேவ� �ைறகளில் ச�க 
ெபா�ப்�ணர�் நடவ�க்ைககைள ஆதரவாளரக்ள் ேமற்ெகாண்� 
வ��ன்றனர.்  
 

11 ���ைர - 

 �ரங்க நடவ�க்ைககள் �ற்��ள்ள �ழ�ல் எந்த�தமான பாதகமான 
�ைளைவ�ம் ஏற்ப�த்தா� என்� பல்ேவ� �ற்�ச�்ழல் ��களின் �தான 
ேநரம்ைறயான மற்�ம் எ�ரம்ைறயான �ைள�களின் அ�ப்பைட�ல், 
தாக்கங்களின் ஒட்�ெமாதத் ம�ப்�ட்���ந்� இ� ���க்� வரலாம். 
 �ரங்க நடவ�க்ைககள் காரணமாக ஏற்ப�ம் பா�ப்�கைளத ்தணிக்க, 
நன்��ட்ட�டப்பட்ட EMP மற்�ம் �ரிவான �ந்ைதய �ட்ட கண்காணிப்� 
அைமப்� ஆ�யைவ ெதாடரச்�்யான கண்காணிப்� மற்�ம் உடன�த ்
��த்தத்�ற்காக வழங்கப்ப��ன்றன. �ரங்க நடவ�க்ைககள் காரணமாக, 
�ட்ட தளத்��ம் அைதச ்�ற்��ள்ள ச�க ெபா�ளாதார நிைலைமக�ம் 
கணிசமாக ேமம்ப�த்தப்ப�ம். எனேவ, �ற்�ச�்ழல் அ�ம� �ைர�ல் 
வழங்கப்ப�ம். 


