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1. ?�@ைர – 

ேசல� மாவ�ட�, ேசல� வ�ட�, ெகா�டபநா��ெக�ப�� 

கிராம�தி� தி�.ஜி.ப�பதி எ�பவ�  2.57.0 ெஹ�ேட� ப�டா நில�தி� 20 

ஆ� க!�" ேம�னைச� "வா% "�தைக  (1986 to 2006) �" 

வழ'கப�ட(. 

 அரசித* அறிவ,- எ..ஓ. 1705 (இ) ேததி: 10.05.2016 ம12� 

எ..ஓ. 804 (இ) ேததி: 14.03.2017-�ப�  "�தைகதார� ToR �கான 

�1234ழ� தைடய,�ைம சா�2�கான அ6மதி வ,�ணப'கைள 

ம�திய அரசி� �1234ழ� ம12� வன�(ைற  இைணயதள 

9�ெமாழி: எ� SIA/TN/MIN/70441/2017 நா;: 23.10.2017அ�2 

சம�ப,�தா�.  

 ப,�ன�, அரசித* அறிவ,- S.O. 1030 (இ) ேததி: 08.03.2018 - � ப� 

“ப,” வைக தி�ட'க; மாநில �124ழ� தா�க ெசய�மதிப<�  

ஆைணய�தி1" (SEIAA) தி�ப, வ,டப�டன. எனேவ, "�தைகதார� 

�1234ழ� தைடய,�ைம சா�2 அ6மதி�காக  தமி*நா  மாநில 

�124ழ� தா�க ெசய�மதிப<�  ஆைணய (SEIAA – TN)  

இைணயதள�தி� வ,�ணப'கைள சம�ப,�தா� 9�ெமாழி: 

எ�.  SIA/TN/MIN/22410/2018 ேததி 17.03.2018. 

 25.04.2018 அ�2 நைடெப1ற 109 வ( SEAC - TN =�ட�தி� ToR 

ஐ� ேத � ேம1க�ட 9�ெமாழி:, வழ'கப�ட ஆவண�தி� 

அ�பைடய,�, இ?த தி�ட� 2006 EIA அறிவ,ப,� ப� “B” வைக 

ம12� அ�டவைண 1 (a) ப,%வ,� கீ* வ�வைத SEIAA கவனA�த(. 

அ'கீகார� ெப1ற ஆேலாசகரா� �1234ழ� பாதி- மதிப<�  

அறி�ைகய,� ஒ� �யாதCனமான அ�தியாய�ைத� தயா%�க 

�1234ழ� பாதி-, தC�:� தி�ட� ம12� இய1ைக ம12� சDக 

வள ேம�பா� � தி�ட� ஆகியவ1ைற மதிப<  ெச�வத1" 

தி�ட�தி1கான "றி- வ,தி9ைறகைள "E ப%?(ைர�த(. 

  

 ேம1=றிய அரசித* அறிவ,ைப� ப,�ப12வத1காக, 

"�தைகதார� �1234ழ� தைடய,�ைம சா�2�" அ6மதி வழ'க 



வ,�ணப,�(, ப�வமைழ�" ப,?ைதய (மா�3 - ேம) 2019 �கான 

�1234ழ� பாதி- மதிப<�  ஆ�ைவ ேம1ெகா�டா�. 

 

2. தி�ட வ:ள�க	 – 

• தமி*நா  மாநில�, ேசல� மாவ�ட�, ேசல� வ�ட�, 

ெகா�டபநாயக�ப�� கிராம�தி� 2.57.0 ெஹ�ேட� பரப,� 

-ல எ�. 77 (ப"தி)  ப�டா நில�தி� "�தைக ப"தி உ;ள(.  

 

• இப"திய,� நிலபர- வட�" ேநா�கி ெபா(வான சா�:ட� 

=�ய உய�?த நிலபர-, கட� ம�ட�திலி�?( 340 மG AMSL 

அ�சேரைக 11
0
 43’ 256” N 9த� 11

0
 43’ 365” N வைர ம12� 

தC��கேரைக 78
0
 10’ 044” E 9த� 78

0
 10’ 131” E வைர ம12� 

நில�த� நC� அ�டவைண நிக*: 55 மG 9த� 50 மG AMSL வைர 

உ;ள( 

 

• �ர'க� தி�ட�தி� ம2ஆ�: (2016-17 9த� 2020-21 வைர) 

கிைட�க�=�ய கனAம�தி� -வ,ய,ய� ஆதார அள: ROM 

12,63,954 ட�க;, கனAம இ�-�க; �மா� 2,11,942 ட�க; ROM, , 

இ?திய �ர'க பண,யக� ஒ-த� க�த� எ� TN/SLM/MG/MS-

1349.MDS ேததி: 29.03.2016 

o 9�ெமாழியப�ட ெபH3 உயர�, 4 மG உயர�, 6 மG அகல� 

60° சா�:ட� ேம� ம� 1 வ( ெபH3 

• ஏ� க�ரச�ட� ஜா�ஹா�ம� பய,1சிகளா� 32-35 மிமG வ,�ட� 

ெகா�ட "2கிய (ைள (ைளய, த�. 

• கனAம ேபா�"வர�(, ேசைவ� (ைற, வாகன பE(பா��"மிட�, 

கைடக; / ேக�J� ேபா�ற (ைறகளA� �மா� 50 ேப��" 23 

ேப��" ேநர� ேவைல வா�-க; ம12� �1றிK;ள 

ப,ரா?திய�தி1"; மைற9க ேவைல வா�-க; 

வழ'கப� ;ளன. 

• த1ேபா(;ள ப�ைம மர'க; வள�பதி� பரபள: 400 ச(ர 

மG�ட�; உ�ேதச பரபள: இ?த தி�ட கால�தி� 1000 ச(ர மG�ட�; 



இ?த தி�ட கால�தி1" �மா� 70% ேவப மர'கைள நட: ெச�ய 

உ�ேதசி�கப� ;ள(. 

• தி�ட�தள�(ட� ெதாட�-ைடயைவ 

o ேதசிய ெந Hசாைல–(NH 7) ேசல� – கி�Lணகி%-

ெத�ேம1".  

o மாநில ெந Hசாைல (SH 188) – ேசல� – ஏ1கா  1.6கி.மG 

கிழ�" 

o ரய,� நிைலய�– ேசல� – 8 கி.மG ெத�ேம1". 

o வ,மான நிைலய�– ேசல� வ,மான நிைலய� – 12.5 கி.மG 

வடேம1".  

• வனவ,ல'" (பா(கா-) ச�ட�, 1972 இ� கீ* அறிவ,�கப�ட 

பா(கா�கப�ட ப"திக; எ(:� இ�ைல, ம�திய மா� 

க� பா�  வா%ய�தா� அறிவ,�கப�ட சி�கலான மா�ப�ட 

ப"திக;, அறிவ,�கப�ட �1234ழ�-உண�திற� ப"திக;, 

மாநில'க!�" இைடேயயான எ�ைலக; ம12� ச�வேதச 

எ�ைலக;, தவ,ர ேதசிய M'கா�க;, உய,��ேகாள� இ�ைல 

தி�ட தள�திலி�?( 10 கி.மG �1றளவ,� இ�-�க;, யாைன 

தா*வார'க;, ச(-நில வன, ெதா�ெபா�; 

நிைன:3சி�ன'க;, பார�ப%ய தள� ேபா�றைவ இ�ைல. 

• அ�கி� உ;ள நC�நிைலக; ெப%ேய% 5 கி.மG வட�" ப�க�, 

க�ன'"றி3சி -�ேத% 2.80 கி.மG ெத�கிழ�" ப�க�, 

க�ன'"றி3சி ஏ% 3.70 கி.மG ெத�கிழ�" ப�க�,. 

• தி�டபண,ைய3 �1றிK;ள சDக நல6�காக ப�ேவ2 

(ைறகளA� சDக ெபா2-ண�: நடவ��ைககைள 

"�தைகதார� ேம1ெகா�  வ�கிறா�, ெதாட�?(� ெச�வா�. 

"�தைகதார� இ�2 வைர �மா� 10 ல�ச� Nபா� சDக 

ெபா2-ண�: நடவ��ைகக!�காக ெசலவ,� ;ளா�. 

• தி�டப"திய,� நில அதி�: உண�திற� ம�டல� II, 

ப,எ��ப,சிய,� ப� மிதமான இட� ம�டல�, இ?தியாவ,� நில 



அதி�: ம�டல�தி� பாதி- அ�ல. ஐஎ.: 1893 - 2002 என 

வைகப �தப� ;ள(. 

 

3. �-.(Aழலி� வ:ள�க	 – 

 அ�பைட தர: உ�வா�க� �1234ழ� தா�க மதிப<�  

ஆ�வ,� ஒ� ப"தியாக அைமகிற(, இ( ப�ேவ2 �1234ழ� 

ப�-களA� கண,�கப�ட தா�க'கைள மதிப<  ெச�ய உத:கிற( 

ம12� �1234ழ� ேமலா�ைம தி�ட�ைத (EMP) தயா%�க 

உத:கிற(, �1234ழ� தர� ம12� எதி�கால வ,%வா�க'களA� 

ேநா�க�ைத ேம�ப �(வத1கான �1234ழ� நிைலயான வள�3சி 

நடவ��ைககைள ேகா�� � கா� கிற(.  

 நில:� �1234ழ� அைம-களA� தர�ைத தC�மானA�க கா12, 

நC� (ேம1பர- ம12� நில�த� நC�), நில� ம12� ம�, 4ழலிய� 

ம12� சDக-ெபா�ளாதார நிைல உ;ளA�ட ப�ேவ2 �1234ழ� 

அள:��க!�" அ�பைட தர: உ�வா�கப�ட(.2019ஆ� 

ஆ��� ப�வமைழ�" 9?ைதய (மா�3 - ேம)  ப�வ�தி� அ�பைட 

தகவ�க; ேசக%�"� பண, நைடெப1ற(. 

3.1 நில �-.(Aழ; 

 தி�டப"திய,� த1ேபாைதய நில பய�பா�  9ைற வற�ட 

த%� நில�, ப�டா நில� ம12� தி�டப"தி�"; வன நில'க; 

எ(:� இ�ைல. தி�டப"திய,� �1றளவ,� இ�?( 10 கி.மG 
�1றளைவ உ;ளட�கி -வ� (இ.ேரா) Dல� ஆ�: ப"திய,� நில 

பய�பா�  9ைற ஆ�: ெச�யப�ட(. 

 ஆ�: ப"திய,� உ;ள நில�தி� ெப��ப"தி வ,வசாய நில� 

59.16%, த%� நில� 26.6 %, ஆ�: ப"தி�"; ெமா�த �ர'க ப"திக; 

1.73% ஆ"� இ?த �ர'க ப"தி தி�ட�திலி�?( தி�டப"தி 0.46% 

ம� ேம. 

ம$ �-.(Aழ; 

 ஆ2 ம� மாதி% இட'க; ேத�: ெச�யப�  ப"பா�: 

ெச�யப�டன. அைம-, ெமா�த அட��தி, ேபாேராசி�� ம12� நC� 



ைவ�தி��"� திற� ஆகியவ1றி1காக ம� மாதி%களA� இய1ப,ய� 

ப�-க; ஆராயப�டன. ம�ண,� அைம- ேலாமிய,� இ�?( 

மண� களAம� வைர மா2ப �, இய1ைகய,� உ;ள ம�ண,� கார 

அமில நிைலயான( வர�-ட� (7.421 9த� 8.77 வைர) க ைமயாக� 

காணப�ட(. ந �தர�திலி�?( "ைற?ததாக� க�தப � ப"தி 

தாவர வள�3சி�" ேதைவயான ச�(�க; நிைற?ததாக உ;ள(.  

3.2 ந/
 �-.(Aழ; – 

 நC%� தர�ைத மதிப, வத1காக �மா� 5 நில�த� நC� ம12� 3 

ேம1பர- நC� மாதி%க; ேசக%�கப�டன. உ;நா�  ேதைவக!�" 

பய�ப �தப � கிராம'களA� கிண2களAலி�?( நில�த� நC� 

மாதி%க; எ �கப�டன. �ர'க "ழிய,லி�?( ேம1பர- நC� 

மாதி%க; எ �கப�டன. 

நில�த# ந/
 – 

• pH மதி- 7.42 9த� 8.77 வைர ேவ2ப கிற(. 

• ெமா�தகைர?த திடெபா��களA�(TDS) மதி-க; 570  

9த� 713 மி.கி/லி வைர உ;ள(  

 ேம-பர�� ந/
 – 

• pH மதி- 7.42 9த� 8.77 வைர ேவ2ப கிற(. 

• ெமா�தகைர?த திடெபா��களA�(TDS) மதி-க; 517  

9த� 1327 மி.கி/லி வைர உ;ள(  

• ெமா�த க�ன�த�ைம மதி-க; – 287 9த� 521 மி.கி/லி 

வைர உ;ள( 

 ெஹவ, ெம�ட� உ;ளட�க� வர�ப,1"; இ�ப( 

க�டறியப� ;ள(. இய1ப,ய�-ேவதிய,ய� ம12� உய,%ய� 

ப"பா�: ம�திய மா� க� பா  வா%ய தர�தி� ப� நC� 

நி�ணய,�கப�ட வர�-க!�"; உ;ள( எ�பைதK�, மா12 

ஆதார'க; இ�லாத நிைலய,� த�ணCைர "�பழ�க�தி1காக 

பய�ப �தலா� எ�பைதK� ெவளAப �திய(. 

 



3.3 கா-. �-.(Aழ; – 

வான�ைல ஆ&0 (காலநிைல) - 

 ஆ�: ப"தி ெவபம�டல சவ�னா காலநிைலய,� ஒ� 

ப"தியா"�. ஜனவ% ம12� ப,ரவ% ெபா(வாக இனAைமயான 

கால'க;; மா�3 மாத�தி� இ�?( ேகாைட�கால� ெதாட'"கிற(, 

ஆ��� அதிக ெவபநிைல ஏர� மாதமா"�. ஏர� ம12� ேம 

மாத'களA� ப�வமைழ�" 9?ைதய இ�Kட� =�ய மைழ 

ெப�K�. ெத�ேம1" ப�வமைழ ஜூ� 9த� ெசட�ப� வைர 

நC��"�. அ�ேடாப� 9த� �ச�ப� வைர வடகிழ�" ப�வமைழ 

ஏ1ப கிற(. அ�கிP;ள IMD நிைலய� ேசல� ஆ"�. 

கா-றி� தர க$காண:�� -  

 தி�ட தள�ைத ெபா2�( 9�ேனா� கீ*ேநா�கிய திைசய,� 

அ�பைடய,� �12-ற கா12 தர நிைலய'க; 

ேத�?ெத �கப�டன. மைழ�கால�தி1" 9?ைதய கா1றி� ேராஜா 

9ைற ம12� ேத�?ெத �கப�ட தள'களA� அQக� 

ஆகியவ1ைற� க��தி� ெகா�  ஆ2 �12-ற கா12 தர 

க�காண,- (AAQM) நிைலய'க; ேத�?ெத �கப�டன. 

• PM10 இ� 98 வ( சதவ Cத மதி- தி�ட தள�தி� 42.97 µg / m3 

9த� 36.90 µg / m3 வைர ேவ2ப கிற( 

• PM2.5 இ� 98 வ( சதவ Cத மதி- தி�ட தள�தி� 23.5 µg / m3 

9த� 18.23 µg / m3 வைர ேவ2ப கிற( 

• 10 ெதாழி�(ைற ம12� கிராம-ற / "�ய,�- 

ம�டல'க!�" ம�திய மா� க� பா�  வா%ய� (CPCB) 

ப%?(ைர�த NAAQ தரநிைலக!�"; PM10, PM2.5, SO2 

ம12� NOx ஆகியவ1றி� ெசறி:க; ந�" 

காணப கி�றன. 

• CPCB வ,தி9ைறகளA�ப� அைன�( மதி-க!� 

நி�ணய,�கப�ட தர�தி1"; உ;ளன. 

 

 



3.4 ச�த �-.(Aழ; – 

 ெதாட�3சியான இைர3ச� அளவ C�  சாதன�ைத பய�ப �தி 
7 இட'களA� அ�பைட ச�த� அள:க; க�காண,�கப�டன. 

காைல 6 மண, 9த� இர: 10 மண, வைரய,P� இர: நிைலக;, 

இர: 10 மண, 9த� காைல 6 மண, வைரய,P� பக� நிைலக; 

க�காண,�கப�டன. 

• ஆ�:� கால�தி� நா; சமமானைவ 35.4 dB (A) 9த� 59.7 dB(A) 

வைர இ��"�. 

• இர: சமமானைவ 38.2 dB(A) 9த� 50.1 dB(A) வைர வர�ப,� 

இ��கிற(. 

 9�:களAலி�?(, பக� சமமானைவ ம12� இர: 

சமமானைவ ெதாழி�(ைற / வண,க / "�ய,�- ப"திய,� 

�12-ற ச�த� தரநிைலக!�"; இ�பைத� காணலா�. 

 

3.5 உய:�ய; �-.(Aழ; – 

 அ�பைட �1234ழ� நிைல, 9�கியமான மல� =2க; 

ம12� வ,ல'கின'களA� க�டைமைப -%?( ெகா;ள 

�1234ழ� ஆ�: ேம1ெகா;ளப� ;ள(. 

 தி�டப"தி�" அ�கி� எ?த ம�?( ஆைலக!� இ�ைல, 

வனவ,ல'" பா(கா- ச�ட� 1972 இ� ப� அ�ல( அ3�2�தப�ட 

உய,%ன'களA� ஐ.R.சி.எ� சிவ- ப��யலி� அ3�2�தப�ட 

உய,%ன'க; இ�ைல. 

சCக ெபா�ளாதார	 –  

 தி�டப"திய,� சDக-ெபா�ளாதார 4ழ� "றி�த தரமான 

தகவ�கைள ேசக%�க மாதி% கண�ெக - ேம1ெகா;ளப�ட(. 

சாைலக;, "�நC� வசதிக;, ட:�ஷி, க�வ, நி2வன�, ேகாய,�க;, 

ம��(வ வசதிக; ம12� மி�சார வசதிக; ேபா�ற அைன�( 

அ�பைட வசதிகைளK� இ?த ஆ�: ப"தி ெகா� ;ள( ம12� 

தள வ�ைகய,� ேபா( ெதளAவாக� ெத%?த(. 



 �1றிK;ள கிராம'களA� வ,வசாயேம ப,ரதான ெதாழிலாக 

இ�?தாP�, அ�கிP;ள உ;T� சDக ம�க!�" இ( ேவைல 

வா�-கைள வழ'கிK;ள(. 

4 எதி
பா
�கி�ற�-.(Aழ; பாதி��க1 ம-.	 தண:�� 

நடவ#�ைகக1 - 

4.1 நில �1234ழ�: 

 திற?தெவளA �ர'க 9ைறய,� ெப%ய தா�க� ஆக 

க�தப வ( நில �1234ழ�, இப"திய,� நில பய�பா�  9ைற 

வற�ட த%� நில�, இ?த தி�ட�தி� எ?த வன நில9� 

ஈ படவ,�ைல. �ர'க3 ெசய1பா க!�காக ெமா�த� 2.57.0 

ெஹ�ேட� பரபளவ,� 2.04.0 ெஹ�ேட� பரபள: 

9�ெமாழியப�ட(, இ( �ர'க�தி� ேபா( தா�க�ைத ஏ1ப �(�. 

"வா% ெசய�பா��� 9�வ,�, ெவ�டப�ட "ழிக; ஓரள: 

நிரபப �, த1காலிக நC��ேத�கமாக ெசய�ப � மைழநCைர ேசமி�க 

ஓரள: அ6மதி�கப �. ப�ைம வள�3சி�" ெமா�த பரபள: 1400 

ச(ர மG�ட�. 

  த1ேபா( ப�ைம வள�3சிைய� தவ,ர ேவ2 எ?த ெப%ய 

தாவர'க!� தி�டப"திய,� இ�ைல, �ர'க நடவ��ைக 

9�?த(� ப�ைம (மர'க;) வள�3சிய,� வ Cத� அதிக%�"�. 

4.2 ந/
 Aழ; 

 இ2தி "ழி வர�- தைர ம�ட�திலி�?( 40 மG. இப"திய,� நC� 

அ�டவைண ேகாைடய,� 55 மG ம12� மைழ�கால�தி� 50 மG ஆ"�. 

�ர'க நடவ��ைக�கான 9�ெமாழியப�ட ஆழ� நC� 

அ�டவைண�" ேமேல உ;ள( ம12� "�தைக ப"தி�"; 

ேம1பர- நCைர (நCேராைடக;, கா�வா�, ஒடா� ேபா�றைவ) 

ெவ� வதி�ைல. ப�வகால ஓைட "�தைக ப"திய,� வட�" 

ப"திய,� கிழ�" ேம1" திைசைய கட?( ெச�கிற(, 

ஓைடய,லி�?( 10 மG பா(கா- Vர� பராம%�கப� ;ள(. 

 

 

 



தண:� 	 நடவ#�ைகக1 - 

• �ர'க ப"தி�"; ேம1பர- மைழநC� "வா%�"; வராம� 

த �க ம� தி�  அைம�கப � 

• கனAம�ைத3 �1றி (ைளக!ட� நC� 

த�கைவ�(�ெகா;வத1கான த -�வ� க�டப�  

அ�கிP;ள நில'க!�" கனAம கழி:க; ெச�வ( 

த �கப �. 

4.3 கா-. Aழ; – 

 �ர'க நடவ��ைகக; ம12� ேபா�"வர�தா� 

உ�வா�கப � கா1றி� பர:� (க;க; 9�கிய கா12 

மா�ப �(கி�றன. ச�ப� ைட ஆ�ைச  (SO2), ைந�ரஜ� 

ஆ�ைச க; (NOx) ஆகியவ1றி� உமி*:க; Vர சாைலகளA� 

இய'"� வாகன'க; ப'களA�"�. 

 கண,�கப�ட அதிகப�ச தைர ம�ட ெசறி: 24 மண,ேநர 

சராச%யான (க; ெபா�;களA� ெசறி: ஆ�வ,� ேபா( ெபறப�ட 

அதிகப�ச அ�பைட ெசறி: மG( மிைகப �தப� ;ள(, இ( 

ப,?ைதய தி�ட� கா�சிைய மதிப, வத1" ப,?ைதய ெசய�பா�  

க�ட�தி� இ��"�. 

 PM10 இ� அதிகப�ச அதிக%�"� தைர ம�ட ெசறி: 42.97 µg / m3 

- தி�ட�தி� ெமா�த மதி- 36.90 µg / m3 என எதி�பா��கப கிற(. ML 

ப"தி�" ெவளAேய �ர'க�தி� ேமாசமான தா�க� ஓரள: ம12� 

மனAத ம12� வ,ல'"களA� ஆேரா�கிய�திP�, அப"திய,� 

தாவர'களAP� எ?தவ,தமான பாதகமான வ,ைளைவK� ஏ1ப �தா( 

எ�பைத இ( கா� கிற(. 

தண:� 	 நடவ#�ைகக1 – 

• கனAம�ைத ஏ12த� ம12� ைகயா!த� ஆகிய 

நடவ��ைககளA� இ�?( Vசி ெவளAேய1ற�ைத� க� ப �த 

நC� ெதளAபா�க; Dல� நC� ெதளA�கப �. 



• கனரக இய?திர�ைத இய�"�ேபா( Vசி உ1ப�திைய� 

"ைற�க �ர'க�தி� உ�-றசாைலகளA� நC� ெதளAபா�க; 

அைம�த� 

• க� ப �தப�ட ெவ�- W�ப'க; ெசய�ப �தப � 

(ேதைவப�டா�) 

• Vசி உமி*ைவ� "ைற�க அXவேபா( கழி:க; ம12� Vர 

சாைலகளA� நC� ெதளA�த�. 

• ஈரமான (ைளய, � நைட9ைறக; ம12� 

ெதாழிலாள�க!�" Vசி 9கD� வழ'"த� 

• �ப�களA� அதிகப�யான �ைமகைள� ஏ12வ( 

தவ,��கப � ம12� கனAம ேபா�"வர�தி� ேபா( 

தா�பாலி�க; ெகா�  �ப�கைள D வ( 

• ப�ைமயான மர'க; வள�பதி� Dல� V� (க;க; 

ம� ப �தப � 

• மா�பா�ைட� க� ப �த நடவ��ைக எ �க கா1றி� 

தர�ைத அXவேபா( க�காண,�த� 

4.4 ச�த	 Aழ;  

 ெவ��த�, எ?திர'களA� ெசய�பா க; ம12� 

�ர'க'களA� எேபாதாவ( �ப�கைள இய�"வ( ம12� 

ேதைவப � வா��ைகயாள�க!�" தா(�க; ெகா�  ெச�வ( 

ச�த மா�பா��1" 9�கிய காரண� ஆ"�. 

தண:� 	 நடவ#�ைகக1 – 

• க� ப �தப�ட ெவ��"� W�ப'க; ெசய�ப �தப �, 

�ர'க� தள�திலி�?( ெவ�பதா� ஏ1ப � ச�த� 

"றிப,ட�த�கதாக இ��கா(, அ( 9E நாளAP� சில 

வ,னா�க; வைர இ��"�.  

• அதிக இைர3ச� ெகா�ட ேவைல ெச�K� ப"திகளA�, 

கா(D�க; அ�ல( கா( அைடபா�க; அ�ல( ேவ2 

ெபா��தமான தனAப�ட பா(கா- உபகரண'க; 

ெதாழிலாள�க!�" வழ'கப �. 



• ச%யான நடவ��ைக எ பத1" வழ�கமான ச�த� நிைல 

க�காண,- அXவேபா( ெச�யப �. 

• �ர'க� தள�, அPவலக� க�டட'க; ம12� உ; சாைலைய3 

�1றிK;ள ப�ைமய மர'க; வள�பதி� Dல�தி1"� 

ெப2ந��"� இைடய,� ஒ� தைடைய உ�வா�"� வைகய,� 

நைட9ைறய,� இ��"�, இதனா� ச�த� உறிHசப�  

ெவளAபா  நிைல "ைற�கப கிற(. 

4.5 உய:�ய; Aழ; 

 10 கி.மG �1றளவ,� கா , வனவ,ல'" சரணாலய'க; ம12� 

�1234ழ� உண�திற� ம�டல� இ�லாததா� ப�Pய,� பாதி- 

"ைறவாக உ;ள(. 

 (ைளய, த� ம12� ெவ��"� நடவ��ைகக; ம12� 

HEMM ம12� வாகன ேபா�"வர�திலி�?( வாK மா�பா�ைட 

ெவளAேய12வதா� உ�வா"� Vசி காரணமாக இத� தா�க� 

ஏ1ப �. Vசி உமி*ைவ� க� ப �த ேபா(மான Vசி க� பா�  

நடவ��ைகக; எ �கப �. Vசி உமி*ைவ� க� ப �த �ர'க 

ப"தி ம12� சாைலகளA� த�மனான ப�ைமயான மர'க; வள�- 

ேம1ெகா;ளப �. PM10, PM2.5, SO2 ம12� NOx �கான கா1றி� தர� 

தர'கைள� தவ,ர ம1ற எ�லா மதி-க!� AAQ தர�தி� உ;ளன. 

சCக ெபா�ளாதார Aழ;  

 �ர'க நடவ��ைக காரணமாக �மா� 23 எ�ண,�ைகய,லான 

திறைமயான ம12� திறைமய1ற ெதாழிலாள�க; ேநர� 

ேவைலவா�- Dல� பயனைடகிறா�க;. �மா� 50 

எ�ண,�ைகய,லான ம�க; மைற9கமாக பயனைடவா�க;. 

சி.எ..ஆ� / சி.இ.ஆ� நடவ��ைககளA� கீ* ம��(வ, க�வ, ம12� 

உ;க�டைம- ேம�பா  ேபா�ற = த� வசதிக!� நைடெப2�. 

 சDக - ெபா�ளாதார ம12� சDகவ,ய� தா�க�ைத க��தி� 

ெகா� , ம�களA� ெபா�ளாதார நிைல ம12� வா*�ைக� தர� 

ெபா(வாக அதிக%�"� எ�ப( கவனA�கப�ட(. 



5 மா-. ப �பா&0 (ெதாழி;D�ப	 ம-.	 தள	) 

தள மா-.க1 - 

 ��ணா�-க� இய1ைகய,� "றிப,�ட தள� ம12� 

9�ெமாழியப�ட தி�ட�தி� இ�ப,ட� இப"திய,� -வ,ய,ய� 

ம12� கனAம ப�:க!�" ம� ப �தப���பதா� மா12 தள� 

எ(:� 9�ெமாழியபடவ,�ைல. 

�ர'க ெதாழி�W�ப மா12க; - 

 �ர'கபண, திற?தெவளA Dல� 9E இய?திரமயமா�கப�ட 

�ர'கமாக “ஏ” வைகைய தவ,ர ேம1ெகா;ளப �, ஏெனனA� இ( 

ெபா�ளாதார Yதியாக மிக:� சா�தியமான(, ேமP� தா(�க; 

ம12� �1234ழைல பா(காபைத பா(கா�கிற(. ம1ற 

ெதாழி�கைள ேபால�றி, தி�ட�ைத ம1ற தள'க!�" மா1ற 

9�யா(. 

 ேம1பர- கனAம ைவ-�க; ம12� அதிக கனAம பா(காைப 

உ2தி ெச�வதா� இ?த தி�ட� திற?தெவளA �ர'க 9ைறைய 

ப,�ப12�. நில�த� 9ைறKட� ஒப, �ேபா( திற?தெவளA  

9ைறய,� �ர'கமான( அதிக உ1ப�தி ம12� சி�கனமாக இ��"�. 

6 �-.(Aழ; க$காண:�� தி�ட	 

 

 வழ�கமாக ஒ� தா�க மதிப<�  ஆ�: "2கிய கால�தி� 

ேம1ெகா;ளப கிற( ம12� இய1ைக அ�ல( மனAத 

நடவ��ைககளா� V�டப�ட அைன�( மா2பா கைளK� தர: 

ெகா�  வர 9�யா(. எனேவ �1234ழலி� ஏ1ப � மா1ற'கைள 

கண�கி� எ �(�ெகா;ள �1234ழ� அள:��களA� வழ�கமான 

க�காண,- தி�ட� அவசிய�.  

 

 

 

• க� பா�  நடவ��ைககளA� ெசய�திறைன ச%பா��க 

அ�ல( மதிப<  ெச�ய; 



• எதி�கால தா�க மதிப<�  ஆ�:க!�கான தர: தள�ைத 

நி2:த�. 

7 E!த; ப#��க1 - இட
 மதி�பF! ம-.	 த/�  - 

 இ?த �ர'க வழ�கி� ஆப�( ம12� அபாய�(ட� 

ெதாட�-ைடய =2க; (ைளய, த� ம12� ெவ��த�, கழி: 

"ைப, கனரக இய?திர'க; ம12� ெவ��"� ேசமி- ஆகியைவ 

அட'"�. ேமேல "றிப,டப�ட =2களAலி�?( ஏேத6� 

ச�பவ'க; ஏ1ப வைத� "ைறபத1"� தவ,�பத1"� 

நடவ��ைகக; �ர'க� ெதாட'கிய:ட� தி�டமிடப�  

ெசய�ப �தப �; ேமேல வ,வாதி�கப�ட ஆப�( காரண,கைள� 

தவ,�பத1கான நடவ��ைகக; இதி� அட'"�. எ?தவ,தமான 

வ,ப�( / ேபரழிைவ� தவ,��க ச%யான இட� ேமலா�ைம தி�ட� 

9�ெமாழியப �. 

தி�ட ந�ைமக1  

• உ;க�டைமப,� 9�ேன1ற� 

• சDக உ;க�டைமப,� 9�ேன1ற� 

• ேவைல வா�- 

• சDக வ,ழி-ண�: தி�ட�, �காதார 9கா�க;, ம��(வ 

உதவ,, " �ப நல 9கா�க; ேபா�ற சDக ெபா2-ண�: 

நடவ��ைககைள �ர'கஉ%ைமயாள�க; ேம1ெகா;வா�க;.  

�ர'க�தி� ேமாசமான வ,ைள:கைள� தண,�க:�, அத� 

�1றிK;ள ப"திகளA� �12-ற�ைதK� �1234ழைலK� 

ேம�ப �த:� �ர'க ப"திய,� மர'க; வள��கப �.  

 

8 �-.(Aழ; ெசல0 பய� ப �பா&0.  

�1234ழ� ெசல: ந�ைம ப"பா�:  ப%?(ைர�கபடவ,�ைல. 

 

 



9 �-.(Aழ; ேமலா$ைம தி�ட	 - 

 �1234ழ� ேமலா�ைம தி�ட� (EMP) எ�ப( தள�தி� 

"றிப,�ட நிைல, �1234ழ� நிைல, �ர'க 9ைற ம12� 

�1234ழ� பாதி- மதிப<  ஆகியவ1றி� அ�பைடய,� 

உ�வா�கப�ட(. தா�க�தி� ஒXெவா� ப"திய,P�, 

"றிப,ட�த�க பாதகமான பாதி-கைள� "ைற�க நடவ��ைகக; 

எ �கபட ேவ� �, இைவ இய1ைகய,� ந�ைம பய�"� 

இட'களA�, இ�தைகய தா�க'க; ேம�ப �தபட ேவ� � / 

அதிக%�கபட ேவ� �, இதனா� ஒ� ெமா�த பாதகமான 

தா�க'க; 9�?தவைர "ைற?த ம�ட�தி1"� "ைற�கப கி�றன 

 �1234ழ� க� பா�  நடவ��ைககைள நி�வகி�த� 

ம12� ெசய�ப �(வத1" ெபா2பான �1234ழ� க�காண,- 

கல�ைத "�தைகதார� ஏ1பா  ெச�வா�. அ�பைடய,�, 

அ'கீக%�கப�ட ெவளA நி2வன'கைள நியமிபத� Dல� 

�12-ற கா1றி� தர�, நC%� தர�, ம�ண,� தர� ம12� இைர3ச� 

நிைல ேபா�ற �1234ழ� மா�பா��� அளைவ� க�காண,�க 

இ?த� (ைற க�காண,�"�. 

�ர'க'களA� பண, நிைலைமக; �ர'க பா(கா- இய�"ந� 

ெஜனரலி� (�ஜிஎ�எ.) ச�ட'களா� நி�வகி�கப கி�றன. �ர'க3 

ச�ட�தி� வழிகா� த�களA�ப� ெதாழிலாள�க; உட�நல� 

ம12� பா(கா- "றி�( ேதைவயான அைன�( 9�ென3ச%�ைக 

நடவ��ைககைளK� ஆதரவாள�க; எ �(�ெகா;வா�க;, 

"�தைக ப"தி�"; �காதார வசதிக; வழ'கப � 

 இப"திய,� உ;ள ம�களA� ஒ� ெமா�த வள�3சி�கான சDக 

ெபா2-ண�: நடவ��ைககைள "�தைகதார� ேம1ெகா;வா�. இ?த 

நடவ��ைககளA� ம��(வ 9கா�க;, நC� வழ'க�, ப;ளA 

உ;க�டைம- ேம�பா  ேபா�றைவ அட'"�. தி�டபண,ைய3 

�1றிK;ள சDக நல6�காக ப�ேவ2 (ைறகளA� சDக 

ெபா2-ண�: நடவ��ைககைள "�தைகதார� ேம1ெகா�  



வ�கிறா�, இ�2 வைர N.10 ல�ச� சDக ெபா2-ண�: 

நடவ��ைகக!�காக ெசலவ,டப� ;ள(. 

10 ?#0ைர - 

 ப�ேவ2 �1234ழ� =2களA� ேந�மைற ம12� எதி�மைற 

வ,ைள:களA� அ�பைடய,�, தா�க'களA� ஒ� ெமா�த 

மதிப<��லி�?(, �ர'க நடவ��ைகக; �1றிK;ள 4ழலி� 

எ?தவ,தமான பாதகமான வ,ைள:கைளK� ஏ1ப �தா( எ�2 

9�: ெச�யலா�. 

 �ர'க நடவ��ைகக; காரணமாக ஏேத6� பாதி-கைள� 

தண,�க, ந�" தி�டமிடப�ட EMP ம12� வ,%வான ப,?ைதய தி�ட 

க�காண,- அைம- ஆகியைவ ெதாட�?( க�காண,- ம12� 

உடன�� தி��த�தி1காக வழ'கப கி�றன. �ர'க 

நடவ��ைகக; காரணமாக, தி�ட தள�திP� அைத3 �1றிK;ள 

சDக ெபா�ளாதார நிைலைமக!� கண,சமாக ேம�ப �தப �. 

எனேவ, தி�ட�தி� த"திகளA� அ�பைடய,� �1234ழ� அ6மதி 

வ,ைரவ,� வழ'கப �. 

 


