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1. அறி�க� -  

 தி�.R.சிவரா� எ
பவ� க�� மாவ�ட�தி
 �ள��தைல தா�காவ�� உ�ள 

ஊ���ப�  கிராம�தி� 2.50.0 ெஹ#ேட� பர�பளவ�� சாதாரன  க&க� �வா' 

��தைக#� வ�(ண�ப����ளா�.  

  

 உ�ேதசி#க�ப�ட தி�ட தள�திலி�*� 500 ம+ ,&றளவ�� ஏ&கன ேவ 

நைட0ைறய�� இ�#�3ம&43 உ�ேதசி#க�ப�ட ெமா�த �வா'கள�
 

ஒ�6ெமா�த 7�6�ெதாைக 5.40.5 ெஹ#ேட�. 

 என ேவ, MoEF & CC அறிவ��9 S.O. 2269 (இ) 1 ஜ ூைல2016 இ
 ப  இ*த தி�ட3 

கிள<ட'
 ப�திய�� அைமகிற�, நைட0ைறய�� இ�#�3 ம&43 

உ�ேதசி#க�ப�ட ெமா�த �வா'கள�
 ஒ�6ெமா�த 7�6�ெதாைக 5.40.5 

ெஹ#ேட�. 

 என ேவ, வ�'வான  ,&4=>ழ� தா#க மதி�ப@6 (EIA) அறி#ைக 5.40.5 ெஹ#ேட� 

பர�பளவ�� உ�ள 2 ,ரAகAகைள உ�ளட#கிய�.  

 

எள	தான ப�ரதிநிதி��வ�க��� �வா�கள	� ��தைகக�  

வ�ள�க� 

��தைக 1 

தி�.R.சிவரா� 

வ�(ண�ப����
ள �வா' 

��தைக 2 

தி�மதி G.வச தா 

  நட�ப��உ�ள  

�வா' 

ஏ&கன ேவ  

9ல எ( 8/1 286/2B2B(ப�தி) & 356/2 

வ�'வா#க3 

ம&43 

வைக�பா6 

2.50.0 ெஹ#ேட�, ப�டா 

நில3 

2.90.5 ெஹ#ேட�, 

ப�டா நில3 

கிராம3, தா�கா, 

மாவ�ட3 

ம&43 மாநில3 

ஊ���ப�  கிராம3, �ள��தைல தா�கா, 

க�� மாவ�ட3 

ெமா�த �வா' 

பர�பளவ�
 

7�6�ெதாைக 

5.40.5 

 

இதி� தி�.R.சிவரா� சாதாரன  க&க� �வா'#� வ�(ண�ப����ளா�. 

 

2. தி!ட வ�ள�க� - 

 வ�(ண�பதார� தன �நப� ஆவா� தி�ட தள�தி
 0#கிய அ3சAக� கீேழ 

அ�டவைண�ப6�த�ப�6�ளன . 

 

 

தி�ட�தி
 0#கிய அ3சAக� 

வ�ள�க� ��தைக -1 

அ �பைட வ�வரAக�  

எ3.எ<.எ�(கட� 

ம�ட�திலி�*�) 

135ம+ உயர3 

அ�சேரைக 10º41.52.72’’N To 10º41’57.75’’N 

தD�#கேரைக 78º27’44.00’’E To 78º27’50.92’’E 
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,ரAக இ��9#க� 267270ம+3  சாதாரன  க&க� 

0
ெமாழிய�ப� ஆழ3 

த&ேபாைதய தி�ட கால�தி�  

21ம+ 

 

 

#$%&'ழ) அ�ச�க�  

பா�கா#க�ப�ட 

வன �ப�தி 
எ�E3 இ�ைல 

ப�திய�
 நில�பர�9 2.50.0 ha 

நில�த  நD� ம�ட3  தைர ம�ட�திலி�*� 45 ம+ -50 ம+ 
,ரAகAக� நில�த  நD� அளவ�&� ேமேல சிற�பாக 

ேம&ெகா�ள�ப63, என ேவ இ*த தி�ட�தி
 

காரணமாக நD� அளE பாதி#க�படா�.  

 ெவ�ட�ப�ட சாதாரன  க&க� அ�காைமய�� உ�ள கிரஷ�#� ெகா(6 

ெச�ல�ப63. 

 திற*த ெவள� ,ரAக3, 0Gைமயாக இய*திரமயமா#க�ப�ட ,ரAக3 ெபH= 

உயர3 ,மா� 5 ம+�ட� ம&43 ெபH= அகல3 5 ம+�ட� சாIE 90 °. 

 ,ரAகAக� இ4தி �ழி வர3ைப அைட*தப�
, ெவ�ட�ப�ட �ழியான � நD� 

ேசக'�பத&#காக பய
ப6�தப63.  

 இ*த தி�ட�தி&� ,ரAக நடவ #ைககJ#� எ*தெவா� மி
சார3 

ேதைவய��ைல, ஆன ா� அ�வலக வளாகAக� ம&43 ப�ற 

உ�க�டைம�9கள�� பய
ப6�த மி
சார3 தமிKநா6 மி
சார 

வா'ய�தில�*� ெபற�ப63. ,ரAக ெசய�பா6 பக� ேநர�தி� ம�6ேம 

ப'*�ைர#க�ப6கிற� {ெபா� ஷி�� 8 AM - 5 PM (மதிய உணE இைடேவைள 

12 PM - 1 PM). 

 ஏ� க3�ரச�ட
 ஜ ா#ஹா3ம� �ைளபா
க� Lல3 32-35 மிம+ வ��ட3 

ெகா(ட �4கிய �ைள �ைளய�6த�. 

 கன �ம ேபா#�வர��, ேசைவ� �ைற, ேகேர�க�, கைடக� / ேக(M
 

ேபா
ற �ைறகள�� ,மா� 60 ேப�#� ம&43 35 ேப�#� ேநர  ேவைல 

வாI�9க� ம&43 ,&றிN�ள ப�ரா*திய�தி&�� மைற0க ேவைல 

வாI�9க� ஏ&ப6�த�ப63. 

 வன வ�லA� (பா�கா�9) ச�ட3, 1972 இ
 கீK அறிவ�#க�ப�ட 

பா�கா#க�ப�ட ப�திக� எ�E3 இ�ைல, ம�திய மா, க�6�பா�6 

வா'ய�தா� அறிவ�#க�ப�ட வ�ம�சன  மா,ப�ட ப�திக�, அறிவ�#க�ப�ட 

,&4=>ழ�-உண�திற
 ப�திக�, மாநிலAகJ#� இைடேயயான  

எ�ைலக� ம&43 ச�வேதச எ�ைலக�, தவ�ர ேதசிய OAகா#க�, 

உய��#ேகாள இ��9, யாைன  தாKவாரAக�, ச��9நில வன , ெதா�ெபா�� 

நிைன E=சி
ன Aக�, பார3ப'ய தள3 ேபா
றைவ தி�ட தள�திலி�*� 10 

கி.ம+ ,&றளவ�� இ�ைல. 

 தி�ட�பண�ைய= ,&றிN�ள சLக நலP#காக ப�ேவ4 �ைறகள�� சLக 

ெபா4�9ண�E நடவ #ைககைள ஆதரவாள� ேம&ெகா�வா�, இத&காக 

,மா�   � .5 ல�ச3 ெசலவ��டா�. 
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 தி�ட�ப�திய�
 நில அதி�E உண�திற
 ம(டல3 II, ப�.எ3. .ப�.சி ப  

�ைற*த ேசத அபாய ம(டல3, இ*தியாவ�
 நில அதி�E ம(டல�தி
 

பாதி�9 அ�ல< ஐ.எ<: 1893 - 2002 என  வைக�ப6�த�ப�6�ள�. 

3. #$%&'ழலி� வ�ள�க� - 

 தரE ேசக'�த� ,&4=>ழ� தா#க மதி�ப@�6 ஆIவ�
 ஒ� ப�தியாக 

அைமகிற�, இ� ப�ேவ4 ,&4=>ழ� ப(9கள�� கண�#க�ப�ட தா#கAகைள 

மதி�ப@6 ெசIய உதEகிற� ம&43 ,&4=>ழ� ேமலா(ைம தி�ட�ைத (EMP) 

தயா'#க உதEகிற�, ,&4=>ழ� தர3 ம&43 எதி�கால வ�'வா#கAகள�
 

ேநா#க�ைத ேம3ப6��வத&கான  நடவ #ைககைள ேகா �6# கா�6கிற�. 

,&4=>ழ� நிைலயான  வள�=சி. 
 நிலE3 ,&4=>ழ� அைம�9கள�
 தர�ைத தD�மான �#க கா&4, நD� 

(ேம&பர�9 ம&43 நில�த  நD�), நில3 ம&43 ம(, >ழலிய� ம&43 சLக-

ெபா�ளாதார நிைல உ�ள��ட ப�ேவ4 ,&4=>ழ� அளEகJ#� அ �பைட தரE 

உ�வா#க�ப�ட�. 2020 ஆ3 ஆ( � �ள��கால3 (அ#ேடாப� -  ச3ப�) ப�வ�தி� 

அ �பைட ,&4=>ழ� தகவ�க� ேசக'#க��ப63. 

3.1 நில #$%&'ழ)  

 ப�திய�� நில பய
பா�6 0ைற தி�ட தள3 ,&றளவ�� இ�*� 10 

கிேலாம+�ட�#�� 9வ
 (இ<ேரா) Lல3 ேசக'#க�ப6கிற�. இ�ப�திய�
 நில 

பய
பா�6 0ைற வற(ட த', நில3, ப�டா நில3, எ*த வன  நில03 

ச3ப*த�படவ��ைல. 

 ஆIE� ப�திய�� உ�ள நில�தி
 ெப�3ப�தி வ�வசாய பய�� நில3 76.55%, 

ெமா�த ,ரAக� ப�திக� இ*த ,ரAக� ப�திய�லி�*� 2.68 % ஆ�3,  

 

ம+ 'ழ)  

 நா
� ம( மாதி' இடAக� ேத�E ெசIய�ப�6 ப��பாIE ெசIய�ப�டன . 

இய&ைகய�� ம( காண�ப�ட�மிதமான  கார pH வர39ட
 (8.24-8.64).ைந�ரஜ ன �
 

ெசறிE ம&43 பா<பர< வர39 மிகE3 �ைறவாக உ�ள�. 

ந,- 'ழ) - 

 நD'
 தர�ைத மதி�ப�6வத&� நD� மாதி'க� ,மா� 5நில�த ய�� ம&43 

1நில�தி
 ேம&பர�ப�� இ�*�3 ேசக'#க�ப�ட� கிராமAகள�
 �ைள 

கிண4கள�லி�*� நில�த  நD� மாதி'க� எ6#க�ப�டன . ஏ'க� ம&43 �வா'ய�
 

ேம&பர�9 நD� மாதி'க� எ6#க�ப�டன . 

நில�த. ந,- - 

 7.85 to 8.13mg/l வைர ேவ4ப6கிற�. 

 ெமா�த கைரச�க� மதி�9க� 466 to 547 mg/l வைர உ�ள�  

 க ன �த
ைம மதி�9க� 108 to 194.3 mg/lவைர இ�#�3 

ேம$பர01 ந,- (#ர�க �ழி ந,-) - 

 PH மதி�9 7.02mg/l 

 ெமா�த கைரச�க� 363 to 402  mg/l 

 க ன �த
ைம மதி�9க� 132.1 mg/l  
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 ெஹவ�ெம�ட� வர3ப�&�� இ��ப� க(டறிய�ப�6�ள�. இய&ப�ய�-

ேவதிய�ய� ம&43 உய�'ய� ப��பாIE இ*த நD� சிப�சிப� தர�தி
ப  

நி�ணய�#க�ப�ட வர39கJ#�� உ�ள� எ
பைத ெவள��ப6�திய�. 

3.2 கா$% 'ழ) - 

வான	ைல ஆ34 (காலநிைல) - 

 ஆIE ப�தி ெவ�பம(டல காலநிைலய�
 ஒ� ப�தியா�3. நா� 

ெவ�பநிைல ஜ ன வ' 0த� ப �ப யாக அதிக'#�3. மிக# 

�ைறவான �ெவ�பநிைல ஜ ன வ'ய�� எ�ட�ப6கிற�. ஏ�ர� ம&43 ேம மாதAக� 

ஆ( 
 ெவ�பமான  மாதAக�. 

 உ�ேதசி#க�ப�ட ,ரAக� தி�ட�தி&கான  அ�கி��ள ஐஎ3  நிைலய3 

தி�=சி 
கா$றி� தர க+காண�01 -  

 தி�ட தள�ைத� ெபா4�தவைரய�� அதிகப�சமாக கா&4 வ D,3 திைச 

க(டறிய�ப�6 கா&4 தர நிைலயAக� நி4வ�ப�டன . ,&4�9ற கா&4 தர 

நிைலயAக� ேத�*ெத6#க�ப�டன . ஆ4 மைழ#கால�தி&� 0*ைதய கா&4 

9�ள�ய� வைரபட3 0ைற ம&43 ேத�*ெத6#க�ப�ட தளAகள�
 அRக� 

ஆகியவ&ைற# க��தி� ெகா(6 ,&4�9ற கா&4 தர க(காண��9 (AAQM) 

நிைலயAக� ேத�*ெத6#க�ப�டன . 

 PM10 இ
 மதி�9 40.64 µg/m3 to 43.70 µg/m3, இைடய�� ேவ4ப6கிற�  

 PM2.5 இ
 மதி�9 20.60 µg/m3 to 23.40 µg/m3 #� இைடய�� ேவ4ப6கிற�  

 SO2 ம&43 NO2 இ
 சராச' ெசறிE 5.20 µg/m3 to 7.38 µg/m3 ம&43 14.30 µg/m3 

to 19.58 µg/m3...  

 PM10, PM2.5, SO2 ம&43 NO2 ஆகியவ&றி
 ெசறிEக� ந
� காண�ப6கி
றன
 ெதாழி��ைற ம&43 கிராம�9ற / � ய���9 ம(டலAகJ#� 

ம�திய மா, க�6�பா�6 வா'ய3 (சிப�சிப�) ப'*�ைர#�3 NAAQ 

தரநிைலக�. 

3.3 ஒலி 'ழ) - 

 ஒலி அளவ D�6 சாதன �ைத� பய
ப6�தி 7 இடAகள�� அ �பைட ஒலி 
அளEக� க(காண�#க�ப�டன . காைல 6 மண� 0த� இரE 10 மண� வைர 

பக� நிைலக� க(காண�#க�ப�டன இரE 10 மண� 0த� காைல 6 மண� 
வைர. 

 ஆIE# கால�தி� 51.1 – 51.3 dB (A) இரE 40.2 – 41.4 dB (A) Leq வர3ப�� இ�*தன . 

 0 Eகள�லி�*�, நா� ம&43 இரE ச�த�தி
 அளEக� ெதாழி��ைற / 

வண�க / � ய���9 ப�திய�
 ,&4�9ற ச�த3 தரநிைலகJ#�� இ��பைத# 

காணலா3. 

3.4 உய��ய) 'ழ) - 

 அ �பைட ,&4=>ழ� நிைல, 0#கியமான  மல� 74க� ம&43 

வ�லAகின Aகள�
 க�டைம�ைப� 9'*� ெகா�ள ,&4=>ழ� ஆIE 

ேம&ெகா�ள�ப�6�ள�. 

 தி�ட�ப�தி#� அ�கி� எ*த ம�*� ஆைலகJ3 இ�ைல, வன வ�லA� 

பா�கா�9 ச�ட3 1972 இ
 ப  அ�ல� அ=,4�த�ப�ட உய�'ன Aகள�
 ஐ.S.சி.எ
 

சிவ�9 ப� யலி� அ=,4�த�ப�ட ப�'வ�
 கீK �றி�ப�டபடவ��ைல 
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3.5 ச9க ெபா�ளாதார� - 

 அ�ப�திய�
 சLக-ெபா�ளாதார >ழ� �றி�த தரமான  தகவ�கைள 

ேசக'#க மாதி' கண#ெக6�9 ேம&ெகா�ள�ப�ட�. சாைலக�, � நD� வசதிக�, 

டE
ஷி�, க�வ� நி4வன 3, ேகாய��க�, ம���வ வசதிக� ம&43 மி
சார 

வசதிக� ேபா
ற அைன �� அ �பைட வசதிகைளN3 இ*த ஆIE ப�தி 
ெகா(6�ள�. 

 ,&றிN�ள கிராமAகள�� வ�வசாயேம 0#கிய ெதாழிலாக இ�*தா�3, இ� 

50-60% �63பAகJ#� ம�6ேம ேவைல வாI�9கைள வழAகிN�ள�. ம+த0�ள 

ம#க� ெதாைக 0#கியமாக ெதாழிலாள�க� ம&43 ம&ற வைக ேவைல 

வாI�9கைள சா�*��ளன �. 

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

4.1 நில #$%&'ழ): 

 திற*த ெவள� ,ரAக 0ைறய�� ெப'ய தா#க3 ஆக க�த�ப6வ� நில 

,&4=>ழ�, இ�ப�திய�� நில பய
பா�6 0ைற வற(ட த', நில3, இ*த 

தி�ட�தி� எ*த வன  நில03 ஈ6படவ��ைல. ,ரAக நடவ #ைககJ#� 5.40.5 

ெஹ#ேட� நில� பய
ப6�த�ப63. ,ரAக�தி
 0 வ��, ெவ� ெய6#க�ப�ட 

�ழி, த&காலிக நD��ேத#கமாக ெசய�ப63 மைழநDைர ேசமி#க அPமதி#க�ப63. 

 மர3 வள�=சி#� ேபா�மான  இட3  ஒ�#க�ப�ட�.    

 த&ேபா� தி�ட�ப�திய�� தாவரAக� எ�E3 இ�ைல, ,ரAக நடவ #ைக 

0 *த�3 தி�ட இட�தி� மர3 வள�=சிய�
 வ Dத3 அதிக'#�3.  

4.2 ந,- 'ழ)  

  ,ரAக நடவ #ைக#கான  உ�ேதசி#க�ப�ட  ஆழ3 நில�த  நD� ம�ட�தி&� 

ேமேல உ�ள�, ஆIE ப�தி#�� ேம&பர�9 நD� (நDேராைடக�, கா�வாI, ஓைட 

ேபா
றைவ) இ�ைல. 

 தண���� நடவ.�ைகக� - 

 ,ரAக� ப�தி#� ேம&பர�9 மைழநD� ஓ�ட�ைத �வா'#�� வராம� த6#க 

ம( தி�6 அைம#க�ப63  

 வ கா� க�6மான 3 அைம#க�ப63 

4.3 கா$% 'ழ)– 

 ,ரAக நடவ #ைகக� ம&43 ேபா#�வர�தா� உ�வா#க�ப63 கா&றி� 

பரE3 �க�க� 0#கிய கா&4 மா,ப6��கி
றன . ச�ப� ைட ஆ#ைச6 (SO2), 

ைந�ரஜ 
 ஆ#ைச6க� (NO2) ஆகியவ&றி
 உமிKEக� ஓரளE சாைலகள�� 

ெச��3 வாகன Aக� பAகள�#�3. 

  ,ரAக ப�தி#� ெவள�ேய ,ரAக�தி
 தா#க3 மன �த ம&43 

வ�லA�கள�
 ஆேரா#கிய�தி�3, அ�ப�திய�
 தாவரAகள��3 எ*தவ�தமான  

பாதகமான  வ�ைளைவN3 ஏ&ப6�தா� எ
பைத இ� கா�6கிற�. 

 தண���� நடவ.�ைகக� - 

 க�6�ப6�த�ப�ட ெவ �9 V�பAக� (Controlled Blasting) ெசய�ப6�த�ப63 

 கன �ம�ைத ஏ&4த� ம&43 ைகயாJத� ஆகிய நடவ #ைககள�� இ�*� 

Wசி ெவள�ேய&ற�ைத# க�6�ப6�த ேவைல ெசIN3 ெபH,க� 0க�ப�� 

நD� ெதள��த� ஆகிய *டவ ைகக� ெசய�ப6�த�ப63 
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 கன ரக இய*திர�ைத இய#�3ேபா� Wசி உ&ப�திைய# �ைற#க ,ரAக�தி
 

உ�9ற சாைலகள�� நD� ெதள��பா
க� அைம�த� 

 Wசி ெவள�ேய&ற�ைத# �ைற�பத&காக அXவ�ேபா� சாைலகள�� நD� 

ெதள��த� 

 �ைளய�63 0
9 ெதாழிலாள�கJ#� 0க#கவசAக� வழA�த� ம&43 

பா�கா�பாக �வா' ெசIய நி4வன Aக� Lல3 பய�&சி அள��த� 

 கன �ம3 ேபா#�வர�தி
 ேபா�  �ப�கைள அதிக ,ைம ெசIவைத� 

தவ���ப� ம&43 ஏ&ற�ப�ட  �ப�கைள டா�பாலி
கJட
 L6வ� 

 Wசி� �க�கைள# ெவள�ேய ெச�வைத க�6�ப6�த�ப63 மர3 வள�=சி 
ேம&ெகா�ள�ப63.  

 மா,பா�ைட# க�6�ப6�த நடவ #ைக எ6#க கா&றி
 தர�ைத 

அXவ�ேபா� க(காண��த� 

4.4 ஒலி 'ழ)  

 கன �ம�ைத எ6#க ெவ  ைவ�பதன ா�, எ*திரAகள�
 ெசய�பா6 ம&43 

,ரAகAகள�� அXவ�ேபா�  �ப�கைள இய#�வதா� ச�த ஏ&ப6கிற�.  

 தண���� நடவ.�ைகக� - 

 க�6�ப6�த�ப�ட ெவ #�3 V�பAக� ெசய�ப6�த�ப63, ,ரAக� 

தள�திலி�*� ெவ �பதா� ஏ&ப63 ச�த3 �றி�ப�ட�த#கதாக இ�#கா�, 

அ� 0G நாள��3 சில வ�ன ா க� வைர இ�#�3.  

 அதிக ச�த3 ெகா(ட ேவைல ெசIN3 ப�திகள�� காதைட�பா
க�, 

அ�ல� ேவ4 ெபா��தமான  தன ��ப�ட பா�கா�9 உபகரணAக� 

ெதாழிலாள�கJ#� வழAக�ப63.  

 ச'யான  நடவ #ைக எ6�பத&� வழ#கமான  ச�த3 நிைல க(காண��9 

அXவ�ேபா� ெசIய�ப63. 

 ,ரAக� தள3, அ�வலக# க�டடAக� ம&43 உ� சாைலைய= ,&றிN�ள 

ப,ைம ேம3பா6 Lல�தி&�3 ெப4ந�#�3 இைடய�� ஒ� தைடைய 

உ�வா#�3 வைகய�� நைட0ைறய�� இ�#�3, இதன ா� ஒலி 
உறிHச�ப�6 ெவள��பா6 நிைல �ைற#க�ப6கிற�. 

4.5 உய��ய) 'ழ)  

 கா6க�, வன வ�லA� சரணாலயAக� இ�லாததா� ப��ய�� பாதி�9 

எதி�பா�#க�ப6வதி�ைல. 10KM ,&றளவ�� ,&4=>ழ� உண�திற
 

ம(டல3ேபா
ற ,&4=>ழ� மா,பா� 
 தா#க3 வாN மா, ேபா
றவ&ைற 

ெவள�ேய&4வதா� ஏ&ப63 NOX. Wசி ெவள�ேய&ற�ைத# க�6�ப6�த ேபா�மான  

Wசி க�6�பா�6 நடவ #ைகக� எ6#க�ப63. AAQ தரநிைலகJ#�� PM10, PM2.5, SO2 

ம&43 NOX #கான  கா&றி
 தர� தரAகைள� தவ�ரWசி உமிKைவ# க�6�ப6�த 

,ரAக� ப�தி ம&43 சாைலகள�� த மன ான  மர3 வள�=சி ேம&ெகா�ள�ப63. 

 

 

4.6 ச9க ெபா�ளாதார 'ழ).  

 ,ரAக நடவ #ைகக� காரணமாக 35 ெதாழிலாள�க� ேநர யாக 

பய
ெப4வா�க� எ(ண�#ைக ேநர  ேவைலவாI�9 Lல3 பயன ைடகிற�. ,மா� 

60 எ(ண�#ைகய�லான  ம#கJ#� மைற0கமாக ேவைல வாI�9க� கிைட#�3. 

 சி.எ<.ஆ� / சி.இ.ஆ� நடவ #ைககள�
 கீK ம���வ, க�வ� ம&43 

உ�க�டைம�9 ேம3பா6 ேபா
ற 76த� வசதிகJ3 நைடெப43. 



7 

 

 சLக - ெபா�ளாதார ம&43 சLகவ�ய� தா#க�ைத க��தி� ெகா(6, 

ம#கள�
 ெபா�ளாதார நிைல ம&43 வாK#ைக� தர3 ெபா�வாக அதிக'#�3 

எ
ப� கவன �#க�ப�ட�.  

5 மா$% ப�0பா34 (ெதாழி);!ப� ம$%� தள�) 

தள மா$%க� - 

 சாதாரன  க&க� இய&ைகய�� சில �றி�ப��ட இடAகள�� ம�63 இ�#�3 

உ�ேதசி#க�ப�ட தி�ட�தி
 இ��ப�ட3 இ�ப�திய�
 9வ�ய�ய� ம&43 கன �ம 

ப EகJ#� ம�6�ப6�த�ப� ��பதா�மா&4 தள3 எ�E3 

0
ெமாழிய�படவ��ைல. 

#ர�க ெதாழி);!ப மா$%க� - 

 0G இய*திரமயமா#க�ப�ட ,ரAக ேவைலக� ேம&ெகா�ள�ப63, இ� 

மிகE3 ெபா�ளாதார Yதியாக சா�தியமான �, ேம�3 கன �மAக� ம&43 

,&4=>ழைல� பா�கா#கிற�. ம&ற ெதாழி�கைள� ேபால
றி, தி�ட�ைத ம&ற 

தளAகJ#� மா&ற 0 யா�. 

 ேம&பர�9 கன �ம ைவ�9#க� ம&43 அதிக கன �ம பா�கா�ைப உ4தி 
ெசIவதா� இ*த தி�ட3 திற*தெவள� ,ரAக 0ைறைய� ப�
ப&43. நில�த  

0ைறNட
 ஒ�ப�63ேபா� திற*தெவள� 0ைறய�
 ,ரAகமான � அதிக உ&ப�தி 
ம&43 சி#கன மாக இ�#�3. 

6 #$%&'ழ) க+காண�01 தி!ட� - 

 வழ#கமாக ஒ� தா#க மதி�ப@�6 ஆIE �4கிய கால�தி� 

ேம&ெகா�ள�ப6கிற� ம&43 இய&ைக அ�ல� மன �த நடவ #ைககளா� 

W(ட�ப�ட அைன �� மா4பா6கைளN3 தரE ெகா(6 வர 0 யா�. என ேவ 

,&4=>ழலி� ஏ&ப63 மா&றAகைள கண#கி� எ6��#ெகா�ள ,&4=>ழ� 

வழ#கமான  க(காண��9 தி�ட3 அவசிய3. க(காண��ப�
 �றி#ேகா� - 

 க�6�பா�6 நடவ #ைககள�
 ெசய�திறைன  ச'பா�#க அ�ல�  மதி�ப@6 

ெசIய; 

 எதி�கால தா#க மதி�ப@�6 ஆIEகJ#கான  தரE தள�ைத நி4Eத�. 

 

 

 

 

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

 இ*த ,ரAக வழ#கி� ஆப�� ம&43 அபாய��ட
 ெதாட�9ைடய 74க� 

�ைளய�6த� ம&43 ெவ �த�, கழிE ��ைப, கன ரக இய*திரAக� ம&43 

ெவ #�3 ேசமி�9 ஆகியைவ அடA�3. ேமேல �றி�ப�ட�ப�ட 74கள�லி�*� 

ஏேதP3 ச3பவAக� ஏ&ப6வைத# �ைற�பத&�3 தவ���பத&�3 நடவ #ைகக� 

,ரAக� ெதாடAகியEட
 தி�டமிட�ப�6 ெசய�ப6�த�ப63; ேமேல 

வ�வாதி#க�ப�ட ஆப�� காரண�கைள� தவ���பத&கான  நடவ #ைகக� இதி� 

அடA�3. எ*தவ�தமான  வ�ப�� / ேபரழிைவ� தவ��#க ச'யான  இட� ேமலா(ைம 

தி�ட3 0
ெமாழிய�ப63. 

8 தி!ட ந�ைமக� - 

 உ�க�டைம�ப�� 0
ேன &ற3 

 சLக உ�க�டைம�ப�� 0
ேன &ற3 

 ேவைல வாI�9 
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 சLக வ�ழி�9ண�E தி�ட3, ,காதார 0கா3க�, ம���வ உதவ�, �63ப நல 

0கா3க� ேபா
ற சLக ெபா4�9ண�E நடவ #ைககைள ,ரAக 

உ'ைமயாள�க� ேம&ெகா�வா�க�.  

 ,ரAக�தி
 ேமாசமான  வ�ைளEகைள� தண�#கE3, அத
 ,&றிN�ள 

ப�திகள�
 ,&4�9ற�ைதN3 ,&4=>ழைலN3 ேம3ப6�தE3 ,ரAக� 

ப�திய�� ெசIய�ப63. 

9 #$%&'ழ) ெசல4 பய� ப�0பா34.  

 ,&4=>ழ� ெசலE ந
ைம ப��பாIE ப'*�ைர#க�படவ��ைல. 

10 #$%&'ழ) ேமலா+ைம தி!ட� - 

 ,&4=>ழ� ேமலா(ைம தி�ட3 (EMP) எ
ப� அ �பைட நிைல 

,&4=>ழ� நிைல, ,ரAக 0ைற ம&43 ,&4=>ழ� பாதி�9 மதி�ப@� 
 

அ �பைடய�� உ�வா#க�ப�ட ஒ� தள �றி�ப��ட தி�டமா�3. தா#க�தி
 

ஒXெவா� ப�திகள��3, �றி�ப�ட�த#க பாதகமான  தா#கAகைள �ைற#க 

நடவ #ைகக� எ6#க�பட ேவ(63, இைவ இய&ைகய�� ந
ைம பய#�3 

இடAகள��, இ�தைகய தா#கAக� ேம3ப6�த�பட ேவ(63 / அதிக'#க�பட 

ேவ(63, இதன ா� ஒ�6ெமா�த பாதகமான  தா#கAக� 0 *தவைர �ைற*த 

ம�ட�தி&� �ைற#க�ப6கி
றன . 

 ஆதரவாள�க� ஒ� ஒGAகைம#க ேவ(63 ,&4=>ழ� க�6�பா�6 

நடவ #ைககைள நி�வகி�த� ம&43 ெசய�ப6��வத&� ெபா4�பான  

,&4=>ழ� க(காண��9 ெச�. அ �பைடய��, அAகீக'#க�ப�ட ெவள� 
நி4வன Aகைள நியமி�பத
 Lல3 ,&4�9ற கா&றி
 தர3, நD'
 தர3, ம(ண�
 

தர3 ம&43 இைர=ச� நிைல ேபா
ற ,&4=>ழ� மா, அளைவ# க(காண��பைத 

இ*த �ைற க(காண�#�3. 

. ,ரAக= ச�ட�தி
 வழிகா�6த�கள�
ப  ெதாழிலாள�கள�
 உட�நல3 ம&43 

பா�கா�9 �றி�� ேதைவயான  அைன �� 0
ென =ச'#ைக நடவ #ைககைளN3 

ஆதரவாள� எ6�பா�, ��தைக� ப�தி#�� ,காதார வசதிக� வழAக�ப63. 

 ஆதரவாள�க� இ�ப�திய�� உ�ள ம#கள�
 ஒ�6ெமா�த வள�=சி#கான  

சLக ெபா4�9ண�E நடவ #ைககைள ேம&ெகா�வா�க�. இ*த நடவ #ைககள�� 

ம���வ 0கா3க�, நD� வழAக�, ப�ள� உ�க�டைம�9 ேம3பா6 ேபா
றைவ 

அடA�3. தி�ட�பண�ைய= ,&றிN�ள சLக நலP#காக ப�ேவ4 �ைறகள�� 

சLக ெபா4�9ண�E நடவ #ைககைள ஆதரவாள�க� ேம&ெகா(6 வ�கி
றன �.  

11 �.4ைர - 

 ,ரAக நடவ #ைகக� ,&றிN�ள >ழலி� எ*தவ�தமான  பாதகமான  

வ�ைளைவN3 ஏ&ப6�தா� எ
4 ப�ேவ4 ,&4=>ழ� 74கள�
 ம+தான  

ேந�மைறயான  ம&43 எதி�மைறயான  வ�ைளEகள�
 அ �பைடய��, 

தா#கAகள�
 ஒ�6ெமா�த மதி�ப@� லி�*� இ� 0 E#� வரலா3. 

 ,ரAக நடவ #ைகக� காரணமாக ஏ&ப63 பாதி�9கைள� தண�#க, 

ந
�தி�டமிட�ப�ட ,&4=>ழ� ேமலா(ைம தி�ட3 (EMP) ம&43 வ�'வான  

ப�*ைதய தி�ட க(காண��9 அைம�9 ஆகியைவ ெதாட�=சியான  க(காண��9 

ம&43 உடன  � தி��த�தி&காக வழAக�ப6கி
றன . ,ரAக நடவ #ைகக� 

காரணமாக, தி�ட தள�தி�3 அைத= ,&றிN�ள சLக ெபா�ளாதார 

நிைலைமகJ3 கண�சமாக ேம3ப6�த�ப63. என ேவ, ,&4=>ழ� அPமதி 
வ�ைரவ�� வழAகளா3 என  எதி�பா�#க�ப6கிற�. 


