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jp/s;. Mh;. ghY fuLKulhd fy; kw;Wk; ruis kz; Fthhp  

rh;Nt vz;: 19, 20, 21, 22 kw;Wk;; 23, nyk;gsf;Fb fpuhkk;> jpUkak; 

tl;lk;> GJf;Nfhl;il khhtl;lk;  



தழட்ட சுபேக்கம் 

1. தழட்டப் ின்ணி: 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , தழபேநனம் தளலுக்களயில் உள் ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் ஸநளத்த பப்வு 2.05.0 ஸலக்ஹடர் , ட்டள ழம் ஆகும். 

(எப்புதல் தழவு ஸெய்னப்ட்டது ).. தழட்டத்தழன் யக B1, இது ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் 

இபேக்கும் கபடுபபடள கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி ஆகும். இப்குதழனளது கழமக்குப் 

க்கம் ெளய்ந்த ெநதத்தழல் ந்த யகனள தளயபங்கபம் தளங்களத கபடுபபடள  

கற்களல் படப்ட்டிபேக்கும். 

  
குயளரி ஸெனல்ளடு 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அகத்துடன் 5.0 நீட்டர் ஸெங்குத்து ஸஞ்சுடன் 

தழந்த யளர்ப்பு இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் ஹநற்ஸகளள் 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. குயளரி ஸெனல்ளட்டில் அபக்கழ நற்றும் ஜளக்லளம்நர் நற்றும் 

ஸநன்நனள ஸயடித்தல் நற்றும் ruf;F ஹளக்குயபத்து ஆகழனயற்ழன் உதயிபடன்  

துனிடுதல் அடங்கும். 

குயளரி ஸெனல்ளடு 43 நீ ஆமம் யப உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. ஸநளத்த புயினினல் இபேப்பு 

சுநளர் 8 ,51,760 m3 கபடுபபடள  கல் நற்றும் 36 ,540 m3 ெப நண் நற்றும் யளி 

ளகள் 18 ,270 m3 ஆகும். கபடுபபடள  கல்ழன் சுபண்டக்கூடின இபேப்பு 5 ,14,410 நீ3 

கபடுபபடள  கல் , 35,092 நீ 3 ெப நண் நற்றும் யளி ள 18 ,048 நீ 3 ஆகும். 

கபடுபபடள  கல்ழன் ஆண்டு யளரினள உற்த்தழ/நீட்கக்கூடின யங்கள் 5 

ஆண்டுகலக்கு 5 ,14,410 m3 கபடுபபடள  கல் , 35,092 m3 ெப நண் நற்றும் யளி 

ள 18,048 m3 ஆகும். 

 

உதயி இனக்குர், புயினினல் நற்றும் சுபங்கத் து, புதுக்ஹகளட்ட Rc ண்: 211/2022 ( G&M) 

ஹததழ 30.05.2022 பம் சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கு எப்புதல் அித்துள்ளர்.  தழட்டப் குதழ நப் 

குதழ ளதுகளப்பு ஆணனப் குதழனில் யபளது. 15 கழநீ சுற்யில் யயிங்கு ளதுகளப்பு 

ெட்டம் 1972ன் டி நளழங்கலக்கு இடஹனனள ல் , கடலோப ஒழுங்குமுற 

நண்டம், ஹநற்கு ஸதளடர்ச்ெழ நகள் , அழயிக்கப்ட்ட யகள் ெபணளனங்கள் , 

யயிங்கு ெபணளனங்கள் துவும் இல். 



2. தழட்டத்தழன் தன்ந நற்றும் அவு 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , தழபேநனம் தளலுக்கள ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

ழப்பப்ில் தற்ஹளதுள் கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி உள்து. 
 

குயளரி nra;ag;gl cs;s fdpkk; : கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண்   

               நளயட்டம்: புதுக்ஹகளட்ட 

                                              தளலுகள: தழபேநனம் 

                                              கழபளநம்: ஸம்க்குடி 

                                              .ண்கள்: 19, 20, 21, 22 & 23 

                                              பப்வு : 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

 

அட்டயண 1: தழட்டத்தழன் சுபேக்கநள யிக்கம் 

 

t.vz; யியபங்கள் யியபங்கள் 

1 அட்ெஹபக 
 

10°18'29.09"N to 10°18'23.59"N   

2 தீர்க்கஹபக 78°44'49.22"E  to 78°44'44.83"E 

3 
ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 

தம் உனபம் 

 

ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 110 m தம் உனபம்  

4 ழப்பப்பு  

 
ெநஸயி ழப்பப்பு 

5 தத்தழன் ழ னன்ளடு  ட்டள ழம் (எப்புதல் தழவு) 

6 குத்தக குதழனின் பப்வு 

 
 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

7 அபேகழல் உள் ஸடுஞ்ெள 

 
NH 36 (நளளநதுப-தஞ்ெளவூர்) - 2.4 கழநீ, கழமக்கு 

8 அபேகழலுள் பனில் ழனம்  

 
நணெபத்தழபம் பனில் ழனம் - 3.8 கழநீ, யடகழமக்கு 

9 அபேகழலுள் யிநள ழனம்  தழபேச்ெழபளப்ள்ி யிநள ழனம் - 52 கழநீ, யடக்கு 

10 
அபேகழல் உள் கபம் / கபம்  கபம் - ஸம்க்குடி - 3 கழநீ - யடஹநற்கு 

கபம் - தழபேநனம் - 6.8 கழநீ -ஸதற்கு 

நளயட்டம் - புதுக்ஹகளட்ட - 10.6 கழநீ -யட கழமக்கு 

11 ஆறுகள் / களல்யளய்  15  கழநீ Rw;wstpy; ஆறுகள் / களல்யளய் vJTk; ,y;iy  



12 ரி  ஸகளட்டி கண்நளய் - 2.23 கழ.நீ., யடக்கு 

னம்ட்டி கும் - 3.10 கழ.நீ., ஸதற்கு 

ஸதக்கத்தூர் கும் - 2.77 கழநீ, கழமக்கு 

நெபத்தழபம் ரி - 4.11 கழநீ, ஸதன்கழமக்கு 

ஹநத்ஹதபத்துப்ட்டி கும் -3.48 கழ.நீ., யடகழமக்கு 

களத்தபேப்ன் கண்நளய் - 5.10 கழ.நீ., ஸதன்ஹநற்கு 

ஹகளட்டபெர் ஸரின ரி - 6.18 கழநீ, ஸதன்கழமக்கு 

ஹெந்தநங்கம் அண - 6 கழ.நீ., யடக்கு 

ஆயனல் கும் - 5.42 கழநீ, ஸதற்கு 

தழபேநனம் கும் - 6.74 கழநீ, ஸதற்கு 

தழபேநனம் ரி - 8.10 கழநீ, ஸதற்கு 

ஊிபெர் கும் - 10.29 கழநீ, ஸதற்கு 

ெழறுநள கண்நளய் - 10.41 கழநீ, ஸதற்கு 

ஸயங்கலூர் ரி - 13.77 கழநீ, ஸதற்கு 

ஹகளணப்ட்டு ரி - 14.35 கழநீ, ஸதற்கு 

ஸபேஞ்சு ரி - 12.62 கழநீ, யடக்கு 

அரிபெர் கும் - 12.96 கழநீ, யடக்கு 
13 நகள் / ள்த்தளக்குகள் பழ ந - 10.67 கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 

ஹதயர் ந ள ஸயட்டப்ட்ட குகக் ஹகளனில் - 

5.08 கழநீ, யடக்கு 

தழபேநனம் ஹகளட்ட - 6.45 கழநீ, ஸதற்கு 
14 ஸதளல்ஸளபேள் இடங்கள் 15  கழநீ Rw;wstpy;; ஸதளல்ஸளபேள் இடங்கள் vJTk; 

,y;iy  

15 ஹதெழன பூங்களக்கள் / யயிங்கு 

ெபணளனங்கள் 
15  கழநீ Rw;wstpy; ; ஹதெழன பூங்களக்கள் / யயிங்கு 

ெபணளனங்கள் vJTk; ,y;iy 

16 எதுக்கப்ட்ட / ளதுகளக்கப்ட்ட 

களடுகள் 
நல்ங்குடி களடு - 2.57 கழநீ, யடஹநற்கு 

ிக்குடிப்ட்டி யம் - 3.12 கழ.நீ., யடக்கு 

புல்யனல் களடு - 8.83 கழநீ, யடஹநற்கு 

குடிநழனந களப்புக்களடு - 12.94 கழநீ, யடஹநற்கு 

புதுக்ஹகளட்ட களப்புக்களடு - 14.57 கழநீ, யடகழமக்கு 

ஸெங்கழபளய் களப்புக்களடு - 11.34 கழநீ, ஸதன்கழமக்கு 

ளண்டி களடு - 13 கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 

மன தழபேக்ஹகளக்குடி களடு - 14.15 கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 
17 ழ அதழர்வு  பன்ஸநளமழனப்ட்ட குத்தக குதழ ழ அதழர்வு 

நண்டம்-II (குந்த ஆத்து குதழ) கவழ் யபேகழது 

18 ளதுகளப்பு ழறுயல்கள்  
15 கழநீ சுற்யில் ளதுகளப்பு ழறுயல்கள் இல் 

 

3. தழட்டத்தழற்கள ஹதய 

 பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ககள் அத்து கட்டுநள நற்றும் 

உள்கட்டநப்பு தழட்டங்கின் பதுஸகலும்ளக உள் , ஸில் 

கட்டுநளத்தழற்கள பப்ஸளபேள் அத்தகன சுபங்கத்தழழபேந்து நட்டுஹந 



கழடக்கழது. டுக்கப்டும் கபடுபபடள  கற்கள் நற்றும் ெப நண்கள் 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் ஸ்ஹடளன் கழபரபேக்கு ஸகளண்டு ஸெல்ப்டும். 

 ரினல் ஸ்ஹடட் , கட்டுநளத் தழட்டங்கள் நற்றும் கட்டிடக் கட்டுநளத் 

தழட்டங்கலக்கு கபடுபபடள  கல் நற்றும் உடக்கப்ட்ட கற்கள் ஆகழனயற்ழன் 

அதழக ஹதய உள்து. 

 அபேகழல் உள் கட்டிட எப்ந்ததளபர்கள் , ெள எப்ந்ததளபர்கள் நற்றும் 

அபேகழலுள் கழபளந நக்கலக்கு கழபரர் [y;yp உற்த்தழ ஸெய்யதற்களக 

கபடுபபடள  கல் ஸயட்டப்டுகழது. 

 ஹதளண்டிஸனடுக்கப்ட்ட பல இபேப்புகபம் குயளரி டுத்த ிகு , அபேகழலுள் 

கழணறுகலக்கு ஸெனற்கனளக ரீெளர்ஜ் ஸெய்ன அப்குதழ ீர் ஹதக்கநளக 

னன்டுத்தப்டும். 

 ழத்தழற்கு ந்த ஹெதபம் ற்டளது , நறுெவபநப்பு அல்து ின் ழபப்புதல் 

ஹதயனில். 

 

டம் 1: தழட்டத் தத்தழன் இபேப்ிட யபடம் 

 



 

டம் 2: தழட்டத் தத்தழன் கூகுள் டம் 

4. ெளர்ஹளகட் 

ெளர்ஹளகட் நற்றும் கழபளடிக் கற்கள் , கபடுபபடள  கற்களக பயளக 

ஸயட்டப்டுகழன், அய கட்டிடம் கட்டுயதற்கும் , ெளகள் அநப்தற்கும் நற்றும் 

நதழப்பு கூட்டப்ட்ட தனளரிப்புகள லளஹள ிளக்குகள் , தூண் கற்கள் , ம்-ெளண்ட் 

ஹளன்யற் தனளரிப்தற்கும் னன்டுத்தப்டுகழது.  டுத்தப பதல் கபடுபபடள  

கற்கள், இனற்ப்ட்ட குயளர்ட்ஸ் , ஃஸல்ட்ஸ்ளர் நற்றும் ஆர்த்ஹதளிபளக்ஸீன். ெழ 

இடங்கில், ெளர்ஹளகட்டில் உபேநளற்ம் ஸெய்னப்ட்ட க்ெீழக் ஹண்டிங் (நளற்று 

இபேண்ட நற்றும் கபேப்பு ழம்) கயிக்கப்டுகழது. ஹநல் குதழனில் , இது ப்ள 

ஹதளற்த்த அிக்கழது , ஆளல் அதன் கவஹம 1-5நீ ஆமம் ெளம்ல் ழத்தழன் யமக்கநள 

ெளர்ஹளகட் ஆகும். இப்குதழ பக்கழனநளக ஆர்க்கழனன் கழரிஸ்டழன் ஸநட்டளநளர்ிக் 

யளகத்தளல் ஆது. குத்தகக்கு டுக்கப்ட்ட குதழனில் கயிக்கப்ட்ட ள யக 

ெளர்ஹளகட் ஆகும் , இதழல் ஸபேம்ளலும் குயளர்ட்ஸ் நற்றும் ஃஸல்ட்ஸ்ளர் ெழ 

ஃஸஹபளநக்ஹெழன கிநங்கள் உள். ெளர்ஹளகட் ன்து தீகற் க்ஸீ்றழன் எபே 

குதழனளகும், இது உனர்தப உபேநளற்ப் ளனளகும். உபேயளக்கத்தழன் ஸளதுயள ஹளக்கு 

E-W dip S600 ஆகும். 

 



5. புயினினல் யங்கள் 

குறுக்குஸயட்டு பனின் அடிப்டனில் புயினினல் இபேப்புக்கள் கணக்கழடப்ட்டுள் 

அட்டயண 2. புயினினல் யங்கள் 

 

புயினினல் இபேப்புக்கள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆமம் 

(m) 

ருந 

அவு 

in m3 

புயினினல் 

இபேப்புக்கள் 

in m3 @ 100% 

கோ ிற 
ள m3 

ெப 
நண்    

m3 

XY-AB 

I 117 84 2       19656 

II 117 84 1     9828   

III 117 84 5 49140 49140     

IV 117 84 5 49140 49140     

V 117 84 5 49140 49140     

VI 117 84 5 49140 49140     

VII 117 84 5 49140 49140     

VIII 117 84 5 49140 49140     

IX 117 84 5 49140 49140     

X 117 84 5 49140 49140     

மநோத்தம் 393120 393120 9828 19656 

XY-CD 

I 126 67 2       16884 

II 126 67 1     8442   

III 126 91 5 57330 57330     

IV 126 91 5 57330 57330     

V 126 91 5 57330 57330     

VI 126 91 5 57330 57330     

VII 126 91 5 57330 57330     

VIII 126 91 5 57330 57330     

IX 126 91 5 57330 57330     

X 126 91 5 57330 57330     



மநோத்தம் 458640 458640 8442 16884 

ஆக மநோத்தம் 851760 851760 18270 36540 

 

அட்டயண 3. ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

 

ஆண்டு யளரினள யர்ச்ெழ நற்றும் உற்த்தழ இபேப்பு 

ஆண்டு ிரிவு ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆ
மம் 

(m) 

ருந 

அவு 

in m3 

புயினினல் 

இபேப்புக்கள் 

in m3 @ 100% 

கோ 

ிற 
ள 

m3 

ெப 
நண்  

நண்  m3 

I- ஆண்டு 

XY-AB 

I 127 103 2       26162 

II 125 99 1     12375   

III 124 97 5 60140 60140     

XY-CD 

I 95 47 2       8930 

II 93 61 1     5673   

III 92 92 5 42320 42320     

மநோத்தம் 102460 102460 18048 35092 

II- 

ஆண்டு 

XY-AB 
                

IV 119 87 5 51765 51765     

XY-CD 
IV 87 94 5 40890 40890     

மநோத்தம் 92655 92655     

III- 

ஆண்டு 

XY-AB 
V 114 77 5 43890 43890     

VI 109 67 5 36515 36515     

XY-CD 

V 82 98 5 40180 40180     

VI 77 88 5 33880 33880     

மநோத்தம் 154465 154465     

IV- 

ஆண்டு 

XY-AB 
VII 104 57 5 29640 29640     

VIII 99 47 5 23265 23265     

XY-CD VII 72 78 5 28080 28080     



VIII 67 68 5 22780 22780     

மநோத்தம் 103765 103765     

V- 

ஆண்டு 

XY-AB 

IX 94 37 5 17390 17390     

X 89 27 5 12015 12015     

XI 84 17 5 7140 7140     

XY-CD 

  

IX 62 58 5 17980 17980     

X 57 48 5 13680 13680     

  மநோத்தம் 61065 61065     

ஆக மநோத்தம் 514410 514410 18048 35092 

 

6. சுபங்கம் 

தழந்தஸயி சுபங்கம் 

600 ெளய்வு ஸகளண்ட 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அகத்துடன் 5.0 நீட்டர் ஸெங்குத்து ஸஞ்ச் ஸகளண்ட 

யமக்கநள தழந்த யளர்ப்பு இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் குயளரி ஸெனல்ளடு 

ஹநற்ஸகளள் உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. குயளரி ஸெனல்ளட்டில் ஆமநற் ஜளக்லளம்நர் 

சுத்தழ துனிடுதல் , nkd;ikahd ஸயடித்தல், ghuk; ற்றுதல் நற்றும் ஹளக்குயபத்து 

ஆகழனய அடங்கும். 

     ஸெனல்ப யிக்கம் 

 புயினினல் ஆய்யின் அடிப்டனில் இபேப்புக்கள் நற்றும் யங்கள் 

fzf;fplg;gLfpd;wd.  

 அகழ்வு இனந்தழபங்கள் பம் ெப நண் அகற்றுதல் நற்றும் ஹபடினளக 

டிப்ர்கில் ற்றுதல். 

 ஹதளண்டுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் பம் அகழ்வு பம் கபடுபபடள  கல் 

அகற்றுதல். 

 25.5 நழநீ டனள ஸகளண்ட ஜளக்லளநபேடன் ஆமநற் துனிடுதல். 

 யகுப்பு 3 ஸயடிஸளபேட்கலடன் குந்தட்ெ ஸயடிப்பு. 

 டிப்ர்கில் அகழ்வு பம் கபடுபபடள  கல் ற்றுதல். 

   



7. தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த ீர் ஹதய 2.0 KLD ஆகும். யடீ்டு  cgNahf தண்ணரீ் 

அபேகழலுள் நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழழபேந்தும் நற் ீர் அபேகழலுள் ெள ஹடங்கர் 

ெப்னிழபேந்தும் ஸப்டும். 

அட்டயண 4. ீர் இபேப்பு 

ஹளக்கம் 
அவு ஆதளபங்கள் 

குடிீர் 1.0 KLD நளநபத்துப்ட்டி குதழனில் இபேந்து சுநளர் 1.0 கழநீ 

யடக்ஹக உள் நளநபத்துப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் 

ஸெய்னப்ட்ட குடிீர் 

யிற்னளர்fsplkpUe;J ஸப்டும். 
gRik tisak; 
 

0.5 KLD ெள ஹடங்கர்கள் பம் ெப் 

டயடிக்ககள் Nkw;nfhs;sg;gLk;  
தூெழ அடக்குப 0.5 KLD ெள ஹடங்கர்கள் பம் ெப் 

டயடிக்ககள் Nkw;nfhs;sg;gLk;  
ஸநளத்தம் 2.0 KLD  

8. நிதயம் 

தழட்டத்தழற்குத் ஹதயனள ஸநளத்த நிதயம் ஹதளபளனநளக 18 ர்கள். ஸதளமழளர்கள் 

அபேகழல் உள் கழபளநங்கச் ஹெர்ந்தயர்கள். 

அட்டயண 5. நித ெக்தழ 
1. தழநனளயர் ஆஹபட்டர்,  

  
2 No. 

  nkf;fhdpf;> 1 No. 

  ிளஸ்டர்/ ஹநட் 1 No. 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;];>  7 Nos 

  சுத்தம் ஸெய்யர்கள், 2Nos 

  mYtyf 
cjtpahsh; 

1No 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர்கள் 2No. 

 ஸநளத்தம் 18Nos. 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  

 



9. தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

அட்டயண 6 தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

 
 ய. ண் 

 

யக 

 

அவு அகற்றும் ப  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 கரிந 3.24 kg/day உணவு கமழவுகள் உட்ட cs;shl;rp 

mikg;Gfspd; fopT njhl;bfs; 

2 கரிநநற் 

 

4.86 kg/day TNPCB அங்கவகரிக்கப்ட்ட 

நறுசுமற்ெழனளர்கள் 

 

Asper நத்தழன நளசுக் கட்டுப்ளட்டு யளரினம் யமழகளட்டுதல்கள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

அட்டயண 7 500நீ ஹபடினஸ் கழஸ்டர் சுபங்கம் 

1)தற்ஹளதுள் நற் குயளரிகள்: 

 

t.vz;. குத்தகதளபர் / அனுநதழ 
யத்தழபேப்யரின் ஸனர் 

கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 

1. 
குந்தய ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

தழபேயப்பூர், புதுக்ஹகளட்ட 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 2) 
0.37.0 

2 குறுஞ்ெழ நளகளிர் ஸளன்யிமள கழபளந 

சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 1) 
1.05.0 

3 
நகழமம்பு ஸளன்யிமள கழபளந சுன ஹய 

யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 5) 
0.35.0 

4 
நல்ழக ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 3) 
0.41.0 

5 
ஸெம்பேத்தழ ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 10) 
0.35.0 

6 
துெழ ஸளன்யிமள கழபளந சுன ஹய 

யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 9) 
0.41.0 

7 
தழபே.மிஹயலு, ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
539/2 etc., 2.15.5 

 



2) பன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழ 
 

t. 
vz;. குத்தகதளபர் ஸனர் கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 

1. தழபே.ஆர்.ளலு 

S/O பளநனள ஹதயர் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
603/1 etc., 2.05.0 

 

3) குத்தக களளயதழனளது 
 

t.vz;. 

குத்தகதளபர் / 
அனுநதழ 

யத்தழபேப்யரின் 

ஸனர் 

கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 
குத்தக 
களம் 

1. .ல்.பளஜஷ, 

S/o அமகப்ன் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
601/1 1.47.5 

17.06.2009 to 

16.06.2014 

2 

ஸ்.ி.கஹணென், 

S/o சுப்னள 

ஹதயர் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
590/3 (pt) 0.40.5 

22.01.2010 to 

21.01.2015 

தற்ஹளதுள் / குத்தக களளயதழனள / பன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகின் ஸநளத்த அவு 7.14.5 

ஸலக்ஹடர் 

 

10. ழத் ஹதய 

 இத்தழட்டத்தழன் ஸநளத்த பப்வு 2.05.0 ஸலக்ஹடர் , புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , தழபேநனம் 

தளலுகளயில் உள் ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் ட்டள ழம் (எப்புதல் தழவு 

ஸெய்னப்ட்டது). 

 

 

 

 



அட்டயண 8 ழ னன்ளட்டு பழவு 

 

t.vz; ழ னன்ளட்டு 
தற்ஹளதன 

குதழ 
(Ha)  

குயளரி களத்தழல் 
னன்ளட்டில் உள் குதழ 

(Ha) 
01. குயளரிக்கு உட்ட்ட குதழ 

 

0.25.0 1.50.0 

02. உள்கட்டநப்பு 

 

Nil 0.01.0 

03. ெளகள் 

 

0.01.0 0.01.0 

04. gRik tisaம்  Nil 0.53.0 

05. னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

1.79.0 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.05.0  2.05.0 

 

11. நித குடிஹனற்ம் 

500 நீட்டர் சுற்யில் குடினிபேப்புகள் இல். குயளரினிழபேந்து 5 கழ.நீ சுற்யில் 

இந்தப் குதழனில் கழபளநங்கள் உள். 

அட்டயண 9 யளழ்யிடம் 

 

t.vz; தழெ 
கழபளநம் 

 
தூபம்  (கழநீ) நக்கள்ஸதளக 

1 யடக்கு நளநபத்துப்ட்டி 

1.0kms 230 

2 கழமக்கு ஸகளத்தபத்துப்ட்டி 

1.6Kms 360 

3 ஸதற்கு ண்ணப்ட்டி 

1.0Kms 350 

4 ஹநற்கு அம்நழிட்டி 

1.0Kms 190 

 

12. ெக்தழ ஹதய 

கபடுபபடள  கல் நற்றும் ஜல்ழ குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்ெளபம் 

ஹதயனில். அகழ்வுக்கு எபே நணி ஹபத்தழற்கு 16 ழட்டர் டீெல் நற்றும் கபடுபபடள  

கல் ற்றுயதற்கு எபே நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் டீெல் சுபங்க நற்றும் ெப 

நண்க்கு ற்றுயதற்கு அகழ்வுக்கு எபே நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் டீெல் ஹதய 

 



13. அடிப்ட ஆய்யின் ஹளக்கம் 

இந்த அத்தழனளனம் ின்யபேம் அவுபேக்கில் தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழ ற்ழன 

தகயல்கக் ஸகளண்டுள்து. 

1. Ez; - யளினினல் 

2. ீர் சூமல் 

3. களற்று சூமல் 

4. இபச்ெல் சூமல் 

5. நண் / ழச் சூமல் 

6. உனிரினல் சூமல் 

7. ெபக-ஸளபேளதளப சூமல் 

 

13.1 Ez; - யளினினல் ஆய்வு 

யிநண்டத்தழல் எபேப ஸயிஹனற்ப்ட்ட நளசுப் ஸளபேட்கின் பயப் 

fz;lwptjpy; யளி ஆய்வு பக்கழன ங்கு யகழக்கழது. யளி களபணிகள் 

களப்ஹளக்கழல் பயள ற் இக்கங்கக் களட்டுயதளல் , ீண்ட கள ம்கநள 

தபவுகிழபேந்து நட்டுஹந அர்த்தபள் யிக்கம் ஸ படிபம். 

I. ெபளெரி குந்தட்ெ ஸயப்ழ : 180C பதல் 230C யப 

II. ெபளெரி அதழகட்ெ ஸயப்ழ. : 300C பதல் 400C யப 

III. இப்குதழனின் ெபளெரி ஆண்டு நம: 821 நழநீ 

 

13.2 களற்று சூமல் 

சுபங்கக் குத்தகப் குதழனச் சுற்ழபள் குதழகில் நளதளந்தழப அடிப்டனில் 

சுற்றுப்புக் களற்று கண்களணிப்பு ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டது. சுற்றுப்பு களற்ழன் தபத்த அதழக 

தூபத்தழல் அதளயது 5 கழநீ ஆய்வுப் குதழனில் அழன. ஆபம் , களற்ழன் தபம் குழத்து 5 

இடங்கில் ஆய்வு டத்தப்ட்டுள்து. துகள்கள் ( PM10), ெல்ர் ட ஆக்ெடு ( SO2), 

ட்பஜன் ட ஆக்ெடு ( NO2) ஹளன் பக்கழன களற்று நளசுளடுகள் கண்களணிக்கப்ட்டு 

படிவுகள் கவஹம சுபேக்கப்ட்டுள். 

 



PM10 (62-41 µg/m³), PM2.5 (29-18 µg/m³), SO2 (12-5 µg/m³), NO2 (27-10 µg/m³) இன் அடிப்ட ழகள் , 

அத்து அவுபேக்கலம் ஜஷன் பதல் ஆகஸ்ட் 2022 யபனிள ஆய்வுக் களத்தழல் 

ஹதெழன சுற்றுப்பு களற்ழன் தபத்தளல் ரிந்துபக்கப்ட்ட தபங்கலக்குள் ன்ளக உள்து. 

 

13.3 இபச்ெல் சூமல் 

ளிபுத்தழல் உள் னளபள ர்ஜழ ழநழஸடட்டில் அதழகட்ெ கல் இபச்ெல் நற்றும் 

இபவு ஹப இபச்ெல் பஹன 61 dB(A) நற்றும் 46 dB(A) களணப்ட்டது. குந்தட்ெம் 

கல் இபச்ெல் நற்றும் இபவு ஹப இபச்ெல் பஹன 38 dB (A) நற்றும் 30 dB (A) ஆக 

இபேந்தது, இது ணிபுத்தழல் உள் னளபள ர்ஜழ ழநழஸடட் நற்றும் அபெம்ட்டினில் 

உள் ெண்பகளதன் ஸளழனினல் கல்லூரினில் களணப்ட்டது. கயிக்கப்ட்ட நதழப்புகள் 

அத்தும் நத்தின நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் ஆல் ரிந்துபக்கப்ட்ட தபங்கலக்குள் 

உள். 

13.4 ீர் சூமல் 

• ெபளெரி pH 7.11 - 7.84 யப இபேக்கும். 

• TDS நதழப்பு 579 mg/l இழபேந்து 1405 mg/l யப நளறுடுகழது 

• கடித்தன்ந 337 பதல் 771 mg/l யப நளறுடுகழது 

• குஹளபடு 102 பதல் 416 mg/l யப நளறுடுகழது 

 

13.5 ழச் சூமல் 

தழட்டம் நற்றும் அதச் சுற்ழபள் குதழனில் உள் நண்ணின் ஸபேம்குதழ 

இனற்கனில் ெழழது களபத்தன்ந ஸகளண்டது நற்றும் pH நதழப்பு 5.85 பதல் 8.13 யப 

கரிநப் ஸளபேட்கலடன் 0.29 பதல் 0.42% யப இபேக்கும் ன்று குப்ளய்வு படிவுகள் 

களட்டுகழன். நண் நளதழரிகில் ட்பஜன், ளஸ்பஸ் நற்றும் ஸளட்டளெழனத்தழன் ஸெழவு 

ல் அயில் இபேப்து கண்டழனப்ட்டுள்து. 

 

13.6 உனிரினல் சூமல் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க குத்தக குதழ ஸபேம்ளலும் ெழழன புதர்கள் நற்றும் புதர்கள் 

ஸகளண்ட யண்ட தரிசு ழநளகும். சுபங்க குத்தக குதழக்குள் குழப்ிட்ட அமழந்து யபேம் 

தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கள் துவும் இல். 



14. புர்யளழ்வு/ நீள்குடிஹனற்ம் 

• சுபங்கத்தழன் எட்டுஸநளத்த ழம் ட்டள ழம். தழட்டப் குதழனிலும் , அபேகழலுள் 

குதழனிலும் நக்கள் இடம்ஸனர்யது இல். இத்தழட்டத்தழல் அபேகழல் உள் 

கழபளநங்கின் ெபக ஹநம்ளடு ரிெவழக்கப்டும். 

• சுபங்கப் குதழ ந்த யெழப்ிடத்தபம் உள்டக்களது. ஹய சுபங்க 

டயடிக்கனில் நித குடிஹனற்ங்கள் இடப்ஸனர்ச்ெழ ற்டளது. 

 

15. சுந யனம் ஹநம்ளடு 

1. சுபங்கப் குதழனின் புத் தளங்கல் நண்டத்தழல் சுந யன யர்ச்ெழ. 

2. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் பக்கழன கூறுகில் என்ளக சுந யனம் 

ரிந்துபக்கப்ட்டுள்து, இது சூமழனல் , சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுற்ழபள் குதழனின் 

தபத்த ஹநம்டுத்தும். 

3. ஹயம்பு, புங்கம்,  ஹளன் உள்லர் நபங்கள் குத்தக ல் நற்றும் 

யமழத்தடங்கள் நற்றும் ஸெனல்டளத குப்கள் நீது ஆண்டுக்கு 200 நபங்கள் யதீம் 5நீ 

இடஸயினில் டப்டும். 

4. இந்த குதழனில்  நபங்கள் உனிர்யளலம் யிகழதம் 70% ஆக இபேக்கும்  

தழர்ளர்க்கப்டுகழது 

 

அட்டயண.10 ஹதளட்டம்/ களடு யர்ப்பு தழட்டம் 

 

அழயினல் ஸனர் உள்லர் ஸனர் 

ஸ்ஸடஹபளஸ்ஸர்நம் ஹகன்ஸென்ஸ் ஸயண்ணளங்கு 

ஸ்ட்ஸபப்ஸ் ஆஸ்ர் ிரினள நபம் 

படினள டிங்க்ஹடளரினள ஹயம்பு 

ளகர்ஸ்ட்ஹபளநழனள ஸ்ஸெழஹனளெள பூ நபேது 

டூள ெழழஹனட் ெந்த ஹயம்பு 

ஸநளரிண்டள ெழட்ரிஃஹளழனள ஸயள் தணள 

ஸளங்கநழனள ின்டள புங்கம் 



 

 

 

 

 

 

 

16. தழர்ளர்க்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புகள் 

16.1 களற்று சூமல் நற்றும் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

1. ெளகள் நற்றும் ஸெப்ிடப்டளத ெளகில் தண்ணரீ் ஸதிக்கப்டும். 

2. தூெழ உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த தண்ணரீ் ஸதித்தல் ஹளன் பனள தணிப்பு 

டயடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

3. அடகுப ெளகள் , தழடக்கமழவு தம் நற்றும் அபேகழலுள் சுபங்க 

யளகங்கில் ஹதளட்டம் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

4. உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த , உகபணங்கின் யமக்கநள தடுப்பு பளநரிப்பு 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

16.2 இபச்ெல் சூமல் நற்றும் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

1. நத்தின நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி சுற்றுப்பு 

இபச்ெ அவ்யப்ஹளது கண்களணித்தல் ஸெய்னப்டும். 

2. ஹளக்குயபத்து யளகங்கள் நற்றும் ற்றுயதற்கள அகழ்வுனத் தயிப ஹயறு 

ந்த உகபணங்கலம் அனுநதழக்கப்டளது. 

3. இந்த உகபணங்களல் உபேயளக்கப்டும் ெத்தம் இடயிடளது நற்றும் அதழக 

ளதகநள தளக்கத்த ற்டுத்தளது 

 

17. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நக் கத்தழற்கள ஸளறுப்புகள் (EMC) 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நக் கத்தழற்கள ஸளறுப்புகில் ின்யபேய அடங்கும்: 

i. சுற்ழபள் குதழனின் சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு 

ii. சுந நண்டம்/ஹதளட்டத்த ஹநம்டுத்துதல் 

ஸ்ட்பக்ஹளஸ் ஸளட்டளஹடளபம் தீர்த்தங் ஹகளட்ட 

களர்டினள டிக்ஹடளநள பக்குச்ெழ நபம் 

ஹளபளெஸ் ஃிளஸல்ழஃர்  

அல்ிெழனள ஸஸக் யளக 

ிஹபம்ள ஹடளஸநன்ஹடளெள புபங்க ளரி 

ழட்ெழனள குலட்டிஹளெள ிெழன்ட்ட 



iii.  குந்தட்ெ ீரின் னன்ளட்ட உறுதழ ஸெய்தல் 

iv.  நளசுக்கட்டுப்ளட்டு டயடிக்கக பனளக ஸெனல்டுத்துதல் 

 

18. சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டம் 

தநழழ்ளடு நளழ நளசுக்கட்டுப்ளட்டு யளரினத்தழன் ( TNPCB) டி சுற்றுப்பு களற்ழன் தபம் , ீர் 

நற்றும் கமழவு ீரின் தபம் , எழ தபம் ஆகழனயற்ப் ஸளறுத்து எபே கண்களணிப்பு 

அட்டயண பளநரிக்கப்ட ஹயண்டும்.     

19. தழட்டச் ஸெவு 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸெவு பை. 54 ,85,000/- இனந்தழபங்கப் னன்டுத்துயதற்கும் , அடக்கச் 

ெள, சுபங்க அலுயகம் / ணினளர்கள் ஸகளட்டக , பதலுதயி அ ஹளன் 

உள்கட்டநப்பு யெதழக உபேயளக்குயதற்கும் , நழன்நனநளக்கல் நற்றும் ீர் யிழஹனளகம் 

உட்ட. 

அட்டயண .11 தழட்டச் ஸெவு யியபங்கள் 
 

t.vz; யிக்கம் 
ஸெவு 

1  ழனள ஸெளத்து ஸெவு 
21,50,000/- 

2  ஸெனல்ளட்டு ஸெவு 
30,00,000 /- 

 
ஸநளத்தம் 51,50,000/- 

 சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந ஸெவு: பை. 25,00,000/- 

        

20. களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்பு 

களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்பு (CER) ழதழ கவஹம உள் ஸெனல்ளட்டிற்கு யமங்கப்டும். 

அட்டயண 12 களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்பு ஸெவு 

 

t.vz; களர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்பு ஸெனல்ளடு தழட்ட ஸெவு 
(Rs.) 

1. 
ஊபளட்ெழ என்ழன ஸதளடக்கப்ள்ி, ஸம்க்குடி - 2.9 கழ.நீ., 

யடஹநற்கு 

 குமந்தகள் யினளட்டு நதளம் அநத்தல் 

5,00,000 



 R.O.ீர் சுத்தழகரிப்பு 

 அச்சுப்ஸளழ 

 புஸபளஸஜக்டர் இணக்கப்ட்ட ஸ்நளர்ட் கழளஸ் 

 குடிீர் ஸதளட்டி 

 தகத்தழற்கள சுற்றுச்சூமல் புத்தகங்கள் (தநழழ் 

ஸநளமழனில்), 

 யளகத்தழலும் அதச் சுற்ழலும் கழரீன்ஸல்ட் யெதழகள் 

 சுகளதளபநள கமழப் யெதழகள் 

ஸநளத்தம் 5,00,000 

 

21. தழட்டத்தழன் ன்நகள் 

• கழபளநங்கில் யளலம் நக்கின் ெபக-ஸளபேளதளபத்தழல் ெளதகநள தளக்கம் 

உள்து. ஹபடி நற்றும் நபக ஹய யளய்ப்புக யமங்குயதன் பம் 

ஸளபேள் குதழனில் சுபங்க டயடிக்ககள் ஹர்நனள தளக்கத்த 

ற்டுத்துகழன் 

• இத்தழட்டம் சுற்றுச்சூமலுக்கு இணக்கநளது , ழதழ ரீதழனளக ளகபநளது நற்றும் 

கட்டுநளத் துனின் க் கபேத்தழல் ஸகளண்டு நபகநளக 

ஸயகுஜங்கலக்கு னிக்கும். 

• இந்தப் குதழனில் குயளரி டுப்தளல் , அபேகழல் உள் கழபளந நக்கின் ெபக 

அல்து களச்ெளப யளழ்யில் ந்த தழர்நனள தளக்கபம் ற்டப் 

ஹளயதழல். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. அழபகம் 

1.1 பன்னுப 

சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு ( EIA) ன்து படிஸயடுப்தற்கு பன் எபே தழட்டத்தழன் 

சுற்றுச்சூமல், ெபக நற்றும் ஸளபேளதளப தளக்கங்க அடனளம் களண 

னன்டுத்தப்டும் எபே ஸெனல்பனளகும். தழட்டநழடல் நற்றும் யடியநப்ின் ஆபம் 

கட்டத்தழல் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புக கணிப்து , ளதகநள தளக்கங்கக் 

குப்தற்கள யமழகள் நற்றும் யமழபகக் கண்டழதல் , உள்லர் சூமலுக்கு 

ற்யளறு தழட்டங்க யடியநத்தல் நற்றும் பன்ஸநளமழவு யிபேப்ங்க 

பன்யப்து ஆகழனயற் இது ஹளக்கநளகக் ஸகளண்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  

ப் னன்டுத்துயதன் பம் , சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸளபேளதளப ன்நக அடன 

படிபம். சுற்றுச்சூமல் யிவுக கபேத்தழல் ஸகளண்டு - பன்கணிப்பு நற்றும் தணிப்பு , 

தழட்ட தழட்டநழடழல் ஆபம்கள ன்கள் , சுற்றுச்சூமப் ளதுகளத்தல் , யங்க 

உகந்த பனில் னன்டுத்துதல் , இதன் பம் தழட்டத்தழன் எட்டுஸநளத்த ஹபத்தபம் 

ஸெயபம் நழச்ெப்டுத்துகழது. 

 

1.2 கிநச் சுபங்கம் ற்ழன ஸளதுயள தகயல் 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் களணப்டும் ஸளபேளதளப பக்கழனத்துயம் யளய்ந்த 

கிநங்கள் பக்கழனநளக  யண்ண கழபளட் , கபடுபபடள  கல் , ெழயப்பு நண் , ெப 

நண்  ெவுடு , குயளர்ட்ஸ் நற்றும் ஃஸல்ட்ஸ்ளர் ஆகழனயற்ழன் தடனங்கக் ஸகளண்ட 

கூமளங்கற்கள். இந்த கிநங்க அடிப்டனளகக் ஸகளண்ட சுபங்க டயடிக்ககள் 

நழகவும் குவு. இபேப்ினும் , நளயட்டத்தழல் உள் குன்ந்தயர்ஹகளனில் , தழபேநனம், 

குத்தூர் ஆகழன குதழகில் கட்டுநளப் ஸளபேட்கள் தனளரிப்தற்களக பளநள 

கபடுபபடள  கல் குயளரிகள் ஸெனல்ட்டு யபேகழன். 

 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில் யரிப்ோறள் களணப்டுகழன். 

குன்டயர்ஹகளனில், தழபேநனம் நற்றும் புதுக்ஹகளட்டத் ஸதளகுதழனின் ஸதற்குப் குதழகள் 

உள்ிட்ட நத்தழனப் குதழனில் ெளர்ஹளகட்டுகள் நற்றும் கழபளட் ளகள் அதழகம் 

களணப்டுகழன். யிபளழந, அன்யளெல் நற்றும் ஹளநபளயதழ ஆகழன ஸதளகுதழக 

உள்டக்கழன ல்ஹயறு யகனள க்ஸீ் ளகள் ஆய்வுப் குதழனின் ஹநற்குப் 



குதழனில் களணப்டுகழன். அன்யளெல் நற்றும் தழபேநனம் ஸதளகுதழகின் ெழ 

குதழகில் குயளர்ட்ெட் டிவுகள் ெழழன அயில் களணப்டுகழன். குத்தூர் , தழபேநனம் 

நற்றும் புதுக்ஹகளட்டனின் ெழ குதழகில் டிகப் ளகள் களணப்டுகழன். 

 

1.3 சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 

சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  அழயிப்பு, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழபேத்தங்கின்டி 

(O.M Vide No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) டிெம்ர் 12 , 2018 அன்று இந்தழன அபெழன் இந்தழன 

அபெளங்கத்தழன் இந்தழன அபெளங்கத்தழன் சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் கோிற நோற்ம் 

அறநச்சகம்)  தழட்டம் B1 கழஸ்டர் & அட்டயணனின் கவழ் யபேகழது 1(அ) உபேப்டி 1 இன் 

கவழ் பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் "ி1" 1(அ) (கழஸ்டர்) - {கிநச் சுபங்கம் } 500நீ சுற்வு 

பப்வு 5 ஸலக்ஹடபேக்கும் அதழகநளக இபேப்தளல் , சுபங்க குத்தகப் குதழபம் ஹெர்த்து 

யகப்டுத்தப்ட்டுள்து. ஹய, இந்தத் தழட்டம் தநழழ்ளட்டின் நோி ிபுணர் நதிப்டீ்டுக் 

குழு  இல் ரிெவழக்கப்டும். 
 



 

 

1.4 குழப்பு யிதழபகள் (TOR) 

நோி ிபுணர் நதிப்டீ்டுக் குழு கடிதம் SEIAA-TN/F ண். 9331/ ToR-1247/2022 ஹததழ: 30.08.2022. 

பம் குழப்பு யிதழபகள் யமங்கப்ட்டுள். ழனள குிப்பு யிதிமுறகள்  

புள்ிகலடன் கூடுதளக 44 கூடுதல் குிப்பு யிதிமுறகள்  புள்ிகள் நோி ிபுணர் 

நதிப்டீ்டுக் குழு ஆல் ரிந்துபக்கப்ட்டது. அதற்கள தழல்கள் இந்த அழக்கனில் 

குழப்ிடப்ட்டுள். 

 

 

 



1.5 ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கண்களணிப்பு 

1.5.1 ப ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்டது 

நோி சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீ்டு ஆறணனம் யமங்கழன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கடிதம் , 

தநிழ்ோடு நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் யமங்கழன எப்புதல் நற்றும் நத்தின நோசுக் 

கட்டுப்ோட்டு யோரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி ழந்தகின்டி தழட்டத்தழற்குப் ின் 

கண்களணிப்பு ஹநற்ஸகளள்ப்டும். குத்தக குதழ நன நண்டநளக கபேதப்டுகழது 

நற்றும் குத்தக ல்னில் இபேந்து 10 கழநீ சுற்யில் உள் குதழ இடனக 

நண்டநளக கபேதப்டுகழது , அங்கு உடல் நற்றும் உனிரினல் சூமழல் ெழ தளக்கங்கள் 

களணப்டளம். தளங்கல் நண்டத்தழல் ஹெள தளக்கம் களணப்டளம் , அதுவும் 

அவ்யப்ஹளது. 

அட்டயண 1 1: ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ கண்களணிப்பு 

 

1.6 சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  ஆயணத்தழன் ஸளதுயள அநப்பு 

அத்தழனளனம் 1 அழபகம். இந்த அத்தழனளனத்தழல் கிநங்கள் சுபங்கம் ற்ழன ஸளதுயள 

தகயல்கள், சுபங்கத் தழட்டங்கள் ஸதளடர்ள சுற்றுச்சூமல் தளக்கங்கின் பக்கழன 

ஆதளபங்கள் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஸெனல்ப யியபங்கள் உள். 

 

அத்தழனளனம் 2: தழட்ட யிக்கம். இந்த அத்தழனளனத்தழல் பன்ஸநளமழயர் , தழட்டத்தழன் யக , 

தழட்டத்தழன் ஹதய , தழட்ட இடம் , தயநப்பு, கட்டுநளம் நற்றும் ஸெனல்ளட்டுக் 

கட்டங்கின் ஹளது தழட்டச் ஸெனல்ளடுகள் , தழட்டத்தழன் தழன் , ஸெனல்தழட்டச் ஸெனல்ளடு 

ஹளன் பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் யிரியள யியபங்கள் உள். ழ இபேப்பு , 

t.vz; யிக்கம் 

 

கண்களணிப்ின்  கள அவு 

 1. சுற்றுப்பு களற்ழன் தபம் கண்களணிப்பு 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

2. ீர் ழ & தபக் கண்களணிப்பு 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

 

 

3. இபச்ெல் ழ கண்களணிப்பு 
 

களளண்டு / அபனளண்டு 

4. நண் தப கண்களணிப்பு 
 

ஆண்டுஹதளறும் 

5. நபேத்துய ரிஹெளத 

 

ஆண்டுஹதளறும் 



னன்ளடுகள் (நழன்ெளபம் நற்றும் ீர் யமங்கல்) நற்றும் ெளகள் , பனில்ஹய, யடீுகள் 

நற்றும் ி ஹதயகள் ஹளன் உள்கட்டநப்பு யெதழகள். தழட்டத் தம் எபே உணர்தழன் 

யளய்ந்த குதழக்கு அபேகழல் இபேந்தளல் , நளற்று தத்த ன் ரிெவழக்க படினயில் 

ன்த ஸதியளகக் குழப்ிட ஹயண்டும். தழட்ட அநளக்க அட்டயண , யர்ச்ெழக்கள 

நதழப்ிடப்ட்ட ஸெவு நற்றும் ஸெனல்ளடு ஹளன்யபம் ஹெர்க்கப்ட்டு  உள். 

 

அத்தழனளனம் 3: நளற்றுகின் குப்ளய்வு (ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் தம்). இந்த அத்தழனளனம் 

தத்தழன் இபேப்ிடம் நற்றும் னன்டுத்தப்ட ஹயண்டின ஸதளமழல்தட்ங்கள் ஆகழன 

இபண்டிலும் ல்ஹயறு நளற்றுகின் யியபங்கத் தபேகழது , ஆபம் ஸ்ஹகளப்ிங் னிற்ெழ 

அத்தகன ஹதயனக் கபேதழ ஹெர்க்கப்ட்டு உள். 

 

அத்தழனளனம் 4: சுற்றுச்சூமல் ற்ழன யிக்கம். இந்த அத்தழனளனம் தழட்டப் குதழ நற்றும் 

ஆய்வுப் குதழனின் அடிப்டத் தபய உள்டக்கழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 5: தளக்க குப்ளய்வு நற்றும் தணிப்பு டயடிக்ககள். இந்த அத்தழனளனம் 

சுற்றுச்சூமழல் தழர்ளர்க்கப்டும் ளதழப்புகள் நற்றும் தணிப்பு டயடிக்கக 

யியரிக்கழது. ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட ஆய்வுகள் உட்ட தளக்கங்க நதழப்ிடும் ப , 

தளக்கங்க நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட நளடழங் தட்ங்கள் ஆகழனய இந்த 

அத்தழனளனத்தழல் யிரியளக யியரிக்கப்ட ஹயண்டும். இது கட்டுநள நற்றும் ஸெனல்ளட்டுக் 

கட்டங்கின் ஹளது அடிப்ட அவுபேக்கில் ற்டும் ளதழப்புகின் யியபங்கக் 

ஸகளடுக்க ஹயண்டும் நற்றும் பன்ஸநளமழயபளல் ஸெனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின தணிப்பு 

டயடிக்கக உள்டக்கழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 6: சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் தழட்டநழடப்ட்ட 

சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டத்த உள்டக்கழனதளக இபேக்க ஹயண்டும். தணிப்பு 

டயடிக்ககின் ஸெனல்தழக் கண்களணிப்தற்கள ஸதளமழல்தட் அம்ெங்கபம் 

உள்டக்கழ உள். 

 



அத்தழனளனம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள். இந்த அத்தழனளனம் குிப்பு யிதிமுறகள்  இல் 

குழப்ிடப்ட்டுள்யற்றுடன் கூடுதளக ஹதயப்டும் கூடுதல் ஆய்வுகின் யியபங்க 

உள்டக்கழனதளக இபேக்க ஹயண்டும் நற்றும் குழப்ிட்ட தழட்டத்தழற்குப் ஸளபேந்தக்கூடின 

ஹநலும் குழப்ிட்ட ெழக்கல்கப் பூர்த்தழ ஸெய்னத் ஹதயனளய உள். 

 

அத்தழனளனம் 8: தழட்டப் னன்கள். இந்த அத்தழனளனம் உள்ளட்ெழ , சுற்றுப்பும், ிபளந்தழனம் 

நற்றும் ஹதெம் பலயதற்கும் ற்டும் ன்நக உள்டக்கழனதளக இபேக்க ஹயண்டும். 

இது ஸௌதீக உள்கட்டநப்பு , ெபக உள்கட்டநப்பு , ஹய யளய்ப்பு நற்றும் ி 

உறுதழனள ன்க ஹநம்டுத்துயதன் பம் ன்கின் யியபங்கள்  உள். 

 

அத்தழனளனம் 9: சுற்றுச்சூமல் ஸெவு ன் குப்ளய்வு. இந்த அத்தழனளனம் தழட்டத்தழன் 

சுற்றுச்சூமல் ஸெவுப் குப்ளய்ய உள்டக்கழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 10: சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமல் 

ஹநளண்நத் தழட்டத்த ( EMP) யிரியளக பன்யக்க ஹயண்டும் , இதழல் ழர்யளக நற்றும் 

ஸதளமழல்தட் அநப்பு, EMP இன் சுபேக்க ஹநட்ரிக்ஸ், EMP  ஸெனல்டுத்துயதற்கள ஸெவு, 

கட்டுநள நற்றும் ஸெனல்ளட்டுக் கட்டத்தழன் ஹளது நற்றும் ஸெயில் அதற்கள 

ற்ளடுகள் ஆகழனய அடங்கும். தழட்டத்தழன் கட்டுநளம் நற்றும் ஸெனல்ளட்டின் 

நதழப்டீுகள். இந்த அத்தழனளனம் பன்ஸநளமழனப்ட்ட ின்-கண்களணிப்புத் தழட்டம் நற்றும் 

தணிப்பு டயடிக்கக தழம்ட ஸெனல்டுத்துயதற்கள ழறுயங்கலக்கு 

இடனிள ற்ளடுகள் உள். 

. 

அத்தழனளனம் 11: சுபேக்கம் நற்றும் படிவுகள். இந்த அத்தழனளனம் பல சுற்றுச்சூமல் தோக்க 

நதிப்டீு  அழக்கனின் சுபேக்கத்த அதழகட்ெநளக த்து A-4 அவு க்கங்கலக்கு சுபேக்கழ 

யமங்குகழது. இது தழட்டத்த ஸெனல்டுத்துயதற்கள எட்டுஸநளத்த ழனளனத்த யமங்க 

ஹயண்டும் நற்றும் ளதகநள யிவுகள் வ்யளறு குக்கப்ட்ட ன்ய உள் 

 



அத்தழனளனம் 12: ஆஹளெகர்கின் ஸயிப்ளடு. இந்த அத்தழனளனத்தழல் ஆஹளெகர்கின் 

ஸனர்கள் நற்றும் அயர்கின் சுபேக்கநள யிண்ணப்ம் நற்றும் யமங்கப்ட்ட 

ஆஹளெனின் தன்ந ஆகழனய உள். 

 

1.7 தழட்ட பன்ஸநளமழயரின் யியபங்கள் 

தழட்ட பன்ஸநளமழயர்  : தழபே. ஆர்.ளலு 

பன்ஸநளமழயரின் ழ  : தினளர் நற்றும் திர் 

பன்ஸநளமழயரின் ஸனர் & பகயரி: S/o பளநனள ஹதயர் 

                                                                             ண் 47, யடக்கு ஸதபே, 

                                                                              ஸம்க்குடி, தழபேநனம் தளலுக்கள 

                                                                               புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம்- 622 412. 

 

1.8 தழட்டத்தழன் சுபேக்கநள யிக்கம் 

1.8.1 தழட்டத்தழன் தன்ந, அவு & இடம் 

சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு அழயிப்பு, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழபேத்தங்கின்டி 

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன அபெழன் சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் கோிற 

நோற்ம் அறநச்சகம் டிெம்ர் 12 , 2018 அன்று) தழட்டம் B1 கழஸ்டரின் கவழ் யபேகழது & 

உபேப்டி 1 இன் கவழ் 1(அ) அட்டயண கவழ் யபேகழது. 

 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட பன்ஸநளமழவு , தநழழ்ளடு, புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , தழபேநனம் 

தளலுக்களயில், ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் , எதுக்கப்ட்ட சுபங்க குத்தகப் குதழனில் , 

தழந்தஸயி இனந்தழப பனின் பம் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண்   

சுபங்கத் தழட்டம் ஸதளடர்ளது. இது எபே ெநஸயி ழப்பப்பு. பன்ஸநளமழனப்ட்ட 

தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த சுபங்க குத்தக 2.05.0 ஸலக்ஹடர் ஆகும் , அயற்ழன் அதழகட்ெ 

உற்த்தழ தழன் அதளயது 5 ,14,410 m3 கபடுபபடள  கல் , 35,092 m3 ெப நண் நற்றும் 

ஸயதர்ட் ள ந்து ஆண்டுகலக்கு நட்டும் 18,048 m3 ஆகும். 
 



 

டம் 1.1: தழட்டத் தத்தழன் இபேப்ிட யபடம் 

  

2 தழட்ட யிக்கம் 

இந்த அத்தழனளனம் பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் யிரியள யிக்கத்த அிக்கழது , 

அதளயது தழட்டத்தழன் யக , தழட்டத்தழன் ஹதய , தழட்ட இடம் , தயநப்பு, சுபங்கத்தழன் 

ஹளது தழட்ட ஸெனல்ளடுகள் , தழட்டத்தழன் தழன் , தழட்ட ஸெனல்ளடு , அதளயது ழம் 

கழடக்கும் தன்ந , னன்ளடுகள் (நழன்ெளபம் நற்றும் ீர். யமங்கல்) நற்றும் ெளகள் , 

பனில்ஹய, யடீுகள் நற்றும் ி ஹதயகள் ஹளன் உள்கட்டநப்பு யெதழகள். பல சுபங்க 

டயடிக்ககபம் ஹநற்ஸகளள்யதற்கள நதழப்ிடப்ட்ட ஸெவு தழட்ட ஸெனளக்க 

அட்டயண ஹெர்க்கப்ட்டுள்து. 

 

 

 



2.1 ஸளது 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட பன்ஸநளமழவு , தநழழ்ளடு, புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , தழபேநனம் 

தளலுகளயில், ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் , எதுக்கப்ட்ட சுபங்க குத்தகப் குதழனில் , 

தழந்தஸயி இனந்தழப பனின் பம் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண்  

சுபங்கத் தழட்டம் ஸதளடர்ளது. இது எபே ெநஸயி ழப்பப்பு. புதழன சுபங்கத் தழட்டத்த 

2022 பதல் 2027 யப புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் புயினினல் நற்றும் சுபங்கத் 

துனிழபேந்து S.F. 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23 

ண்ணில் 2.05.0 ஸலக்ஹடர் ழப்பப்ில் தபநட்டத்தழற்கு கவஹம 43 நீ ஆமத்தழற்கு 

உத்ஹதெழக்கப்ட்ட சுபங்கம் நற்றும் ந்து ஆண்டுகலக்கு 5 ,14,410 m3 கபடுபபடள  கல் 

நற்றும் 35,092 m3 ெப நண் நற்றும் யளி ளகள் 18,048 m3 ஆகும்.  

 

தழட்டத்தழன் யக: 

 சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு அழயிப்பு, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழபேத்தங்கின்டி 

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன அபெழன் சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் கோிற 

நோற்ம் அறநச்சகம் டிெம்ர் 12 , 2018 அன்று) தழட்டம் B1 கழஸ்டரின் கவழ் யபேகழது & 

அட்டயண 1(அ) உபேப்டி 1. தநழழ்ளடு நளழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீ்டு 

ஆணனத்தளல் நளழ அயில் நதழப்ிடப்ட ஹயண்டின தழட்டம். சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 

ஆய்யளது, அடிப்ட நற்றும் தளக்க நதழப்டீ்டு ஆய்யின் அடிப்டனில் யபவு 

சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு அழக்கனத் தனளரிப்த உள்டக்கும். ஹநலும் , 

நதழப்டீ்டிற்கு பன் , சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  அழயிப்பு 2006ன் 7( III)ன் கவழ் , தழட்டநளது 

ஸளது ஆஹளென உள்டக்கழனது நற்றும் இது புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் 

தநிழ்ோடு நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் கவழ் டத்தப்டும். அதன் டயடிக்ககள் இறுதழ 

சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  அழக்கனில் இணக்கப்டும். 

 

 

 

 

 

 



தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 500நீ சுற்யில் உள் சுபங்கங்கள் கவஹம ட்டினழடப்ட்டுள். 

அட்டயண 2 1: 500நீ சுற்வுக்குள் குயளரி 

 

1) தற்ஹளதுள் நற் குயளரிகள்: 

 

t.vz;. குத்தகதளபர் / அனுநதழ 
யத்தழபேப்யரின் ஸனர் 

கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 

1. 
குந்தய ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

தழபேயப்பூர், புதுக்ஹகளட்ட 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 2) 
0.37.0 

2 குறுஞ்ெழ நளகளிர் ஸளன்யிமள கழபளந 

சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 1) 
1.05.0 

3 
நகழமம்பு ஸளன்யிமள கழபளந சுன ஹய 

யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 5) 
0.35.0 

4 
நல்ழக ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 3) 
0.41.0 

5 
ஸெம்பேத்தழ ஸளன்யிமள கழபளந சுன 

ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 10) 
0.35.0 

6 
துெழ ஸளன்யிமள கழபளந சுன ஹய 

யப்பு தழட்ட ெங்கம் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 

589/13 

(Q.No 9) 
0.41.0 

7 
தழபே.மிஹயலு, ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
539/2 etc., 2.15.5 

 

2) பன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழ 
 

t. 
vz;. குத்தகதளபர் ஸனர் கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 

1. தழபே.ஆர்.ளலு 

S/O பளநனள ஹதயர் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
603/1 etc., 2.05.0 

 



3) குத்தக களளயதழனளது 
 

t.vz;. 

குத்தகதளபர் / 
அனுநதழ 

யத்தழபேப்யரின் 

ஸனர் 

கழபளநம் & தளலுக்கள r.vz; அவு 
குத்தக 
களம் 

1. .ல்.பளஜஷ, 

S/o அமகப்ன் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
601/1 1.47.5 

17.06.2009 to 

16.06.2014 

2 

ஸ்.ி.கஹணென், 

S/o சுப்னள 

ஹதயர் 

ஸம்க்குடி 

தழபேநனம் 
590/3 (pt) 0.40.5 

22.01.2010 to 

21.01.2015 

 

தற்ஹளதுள் / குத்தக களளயதழனள / பன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகின் ஸநளத்த அவு 7.14.5 

ஸலக்ஹடர் 7.14.5 ஸலக்ஹடர். 

 

2.1.1 தழட்டத்தழற்கள ஹதய: 

இந்த தழட்டம் உள்ளட்டு நற்றும் உள்கட்டநப்பு ெந்தனில் குழப்ிடத்தக்க ங்க 

யகழக்கழது. இந்தழன அபெளல் தழர்ளர்க்கப்டும் எபே ஸரின உள்கட்டநப் அடன , 

குழப்ளக ெள நற்றும் யடீ்டுத் துனில் , அடிப்ட கட்டுநளப் ஸளபேட்கின் 

ஹதய உள்து, கபடுபபடள  கல் பதன்ந கட்டிடப் ஸளபேளக அநகழது. 

 

கபடுபபடள  கல் நழகவும் நதழப்புநழக்க இனற்க கட்டுநள ஸளபேட்கில் என்ளகும். 

ஸநளத்தநளக ெளகள் நற்றும் டளதகள் அநக்க னன்டுத்தப்டுகழது. தழபட்டுகள் 

- அதன் யழநனள இனற்ினல் ண்புகலக்களகப் னன்டுத்தப்டும் கல் - களன்கழரீட் 

னன்டுத்துயதற்களக சுக்கப்ட்டு , ல்ஹயறு அவுகில் யரிெப்டுத்தப்ட்டு , ழக்கவல் 

ஸெய்ன ிற்றுநழன் பூெப்ட்டது அல்து கட்டுநளத்தழல் ஸநளத்தநளக 'உர்ந்த' 

னன்டுத்தப்டுகழது. 

 



ஸபேம்ளலும் ெளகள் , களன்கழரீட் நற்றும் கட்டிட தனளரிப்புகில் னன்டுத்தப்டுகழது. 

குயளரி உற்த்தழனில் 98% ஸநளத்தங்கள் , ெள கட்டுநளம் , பளநரிப்பு நற்றும் 

லதுளர்ப்தழல் னன்டுத்தப்டுகழன். இதழல் ஸபேம்குதழ ழக்கவல் உற்த்தழக்கு 

ஸெல்கழது; நீதபள்ய ெளகலக்கு உறுதழனள தத்த யமங்க நற் ஸளபேட்க 

ஹெர்க்களநல் 'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

ெழறுஸதளமழல்கலக்குப் ஸனர் ஸற் கபநள புதுக்ஹகளட்ட , தழட்டப் குதழக்கு அபேகழல் 

உள் நண் யநளதளக இல்ளததளல் , யியெளனப் ணிக ஹநற்ஸகளள்யதற்குத் 

தகுதழனற்து. தழட்டப் குதழக்கு அபேகழலுள் ழப்பப்பு யண்ட ழங்கள் னிர் யர்ச்ெழ 

நற்றும் தளயபங்கின் யர்ச்ெழக்கு குயள யளய்ப்க் களட்டுகழன். புதுக்ஹகளட்ட 

நளயட்டத்தழல் களணப்டும் ஸளபேளதளப பக்கழனத்துயம் யளய்ந்த ளகள் நற்றும் 

கிநங்கள்  யண்ண கழபளட் , கபடுபபடள  கல் , ெழயப்பு நண் , ெப நண் , ெவுடு, 

குயளர்ட்ஸ் நற்றும் ஃஸல்ட்ஸ்ளர் ஆகழனயற்ழன் தடனங்கக் ஸகளண்ட கூமளங்கற்கள். 

 

யர்ச்ெழ டயடிக்ககள் நற்றும் ெழறு கிநங்கலக்கள ெந்த ஹதய ஆகழனயற்ழன் 

யியளக, ெழறு கிந சுபங்கம் இன்ழனநனளதது. அஹதளடு , தழட்டப் குதழனில் 

கபடுபபடள  கற்கின் புயினினல் இபேப்புக்கள் பளநளக உள் , இது அபேகழலுள் 

இடங்கில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட சுபங்க டயடிக்ககிழபேந்து ஸதியளகழது. 

 

2.2 தழட்டத்தழன் சுபேக்கநள யிக்கம் 

அட்டயண 2 2 தழட்டத்தழன் பக்கழன அம்ெங்கள் 

 

t.vz; யிக்கம் யியபங்கள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி -

2.05.0 ஸலக்ஹடர் 
2 ஆதபயளர் தழபே ஆர்.ளலு 

3 சுபங்க குத்தக குதழனின் 
அவு 

2.05.0Ha 

4 இடம் S.F.Nos. 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23 



5 அட்ெஹபக 
 

10°18'29.09"N to 10°18'23.59"N   

6 தீர்க்கஹபக 78°44'49.22"E  to 78°44'44.83"E 

7 ழப்பப்பு ஸயற்று ழப்பப்பு 

8 ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

ெபளெரி கடல் நட்டத்தழழபேந்து 110 m உனபம் 

9 ஹடளஹள தளள் ண். 58 J/15 

10 சுபங்கங்கின் கிநங்கள் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி 

11 பன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்க உற்த்தழ 
கபடுபபடள  கல் - 171015 m3  

ெப நண் - 13272 m3                                                         

ஸயதர்ட் பளக்  - 6,094 m3 

12 சுபங்கத்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 43m ஆமம்  

13 சுபங்க ப தழந்த யளர்ப்பு, இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 2.00 KLD 

15 ீர் ஆதளபம் தண்ணரீ் ஹடங்கர் பம் யிிஹனளகம் 
ஸெய்னப்டும் 

16 நித ெக்தழ 18 Nos. 

17 சுபங்க குத்தக 
 

துல்ழனநள குதழ தகயல் ஸதளடர்பு கடிதம் 

R.c.No.211/2022 (G&M) dated 11.05.2022 
பம் உதயி இனக்குர், புயினினல் நற்றும் 

சுபங்கத் து, புதுக்ஹகளட்டனிழபேந்து 
ஸப்ட்டது. 

18 சுபங்கத் தழட்டம் 

எப்புதல் 

உதயி இனக்குர் , புயினினல் நற்றும் சுபங்கத் 

து, புதுக்ஹகளட்ட கடிதம்  Rc 

R.c.No.211/2022 (G&M)  dated 

30.05.2022 பம், சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கு 

எப்புதல் யமங்கப்ட்டது. 

19 உற்த்தழ யியபங்கள் 

 

புயினினல் இபேப்புக்கள்: கபடுபபடள  கல் - 
8,51,760 m3 

  நற்றும் ெப நண் - 36,540m3. 

ஸயதர்ட் பளக் - 18,270 m3 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆண்டு யளரினளக 
நீட்கக்கூடின இபேப்புக்கள்: கபடுபபடள  கல் - 



5,14,410 m3 
  நற்றும் ெப நண் - 35092 m3. 

ஸயதர்ட் பளக் - 18,048 m3 

20 ல் ஹயழ அபேகழல் உள் ட்டள ழங்கலக்கு ல் 

பலயதும் 7.5நீ தடுப்புச்சுயர் நற்றும் அபசுக்கு 10நீ 

தடுப்பு ஹயழ அநக்கப்டும். 

21 அதழக சுநக 

அகற்றுதல் 

இந்த சுபங்கப் குதழனில் இந்தப் குதழ 2.0 நீ ெப 

& 1.0 நீ ஸயதர் ளகளல் படப்ட்டிபேக்கும். 

ெப உபேயளக்கம் அகற்ப்ட்டு, ஹதயப்டும் 

யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் ெப ற்றுயதற்கு 

லட்பளழக் அகழ்வு னன்டுத்தப்டும். அனுநதழ 
ஸற்று, அபெழடம் ஹதயனள ஸெக்ிஹனளஹபஜ் 

கட்டணத்த ஸெலுத்தழன ின்ஹப இது 

ஸெய்னப்டும். 

22 ழத்தடி ீர் 
 

குயளரி ஸெனல்ளடு தபநட்டத்தழற்கு கவஹம 43 M 

ஆமம் யப உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. அபேகழலுள் 

தழந்தஸயி கழணறுகள் நற்றும் ஆழ்து 

கழணறுகில் இபேந்து ளர்க்கப்டும் ீர்நட்டம் தப 

நட்டத்தழழபேந்து 55 நீட்டபேக்கும் குயளக 

உள்து. ஹய குத்தகக் களம் பலயதும் 

குயளரி டத்துயதளல் ழத்தடி ீர் ந்த 

யகனிலும் ளதழக்கப்டளது. 

23 தழட்டத் தத்தழழபேந்து 500 நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினிபேப்புகள் 

தழட்டப் குதழனிழபேந்து 300நீ சுற்யில் 

குடினிபேப்புகள் இல். 

24 குடிீர் 

 

இப்குதழனில் இபேந்து 1.0 கழநீ யடக்ஹக உள் 

நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழல் இபேந்து ஹடங்கர் 

பம் தண்ணரீ் யிழஹனளகம் ஸெய்னப்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டம் 2.1: தழட்டத் தத்தழன் இபேப்ிட யபடம் 

 

 



 

 டம் 2.2: கூகுள் ர்த் டம் நற்றும் தழட்டத் தத்தழன் எபேங்கழணப்புகள் 

2.2.1 த இணப்பு: 

தம் ின்யபேநளறு ெளயமழகலடன் இணக்கப்ட்டுள்து. 

NH 36 (நளளநதுப-தஞ்ெளவூர்) - 2.4 கழநீ, கழமக்கு 

 

டம் 2.3: த இணப்பு 



2.3 இபேப்ிட யியபங்கள்: 
 

அட்டயண 2 3: இபேப்ிட யியபங்கள் 

 

t.vz; 
யியபங்கள் யியபங்கள் 

1. அட்ெஹபக 
 

10°18'29.09"N to 10°18'23.59"N   

2. தீர்க்கஹபக 78°44'49.22"E  to 78°44'44.83"E 

3. 
ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு 

ஹநல் தம் உனபம் 

 

கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 110m  தம் உனபம் 

4. ழப்பப்பு  

 ஸயற்று ழப்பப்பு 
5. தத்தழன் ழ னன்ளடு  ட்டள ழம் 

6. 
குத்தக குதழனின் 

பப்வு 

 

  2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

 

டம் 2.4: தழட்ட தத்தழன் ஹடளஹள யபடம் 

   



 

டம் 2.5: 15கழநீ சுற்யில் சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் 

2.3.1 த புகப்டங்கள் 

   தழட்ட தத்தழன் த புகப்டங்கள் ின்யபேநளறு 

 

டம் 2.6: த புகப்டங்கள் 



2.3.2 சுபங்க குத்தக குதழனின் ழ னன்ளடு உடப்பு 

சுபங்க குத்தக குதழ ெநஸயி ழப்பப்ளகும். சுபங்க குத்தக குதழனின் ழ 

னன்ளட்டு ப ின்யபேநளறு 

அட்டயண 2 4: ழ னன்ளட்டு ப 

 

  
t.vz; 

ழ னன்ளட்டு 
தற்ஹளதன குதழ 

(Ha)  

குயளரி களத்தழல் 
னன்ளட்டில் உள் 

குதழ 
(Ha) 

1 குயளரிக்கு உட்ட்ட குதழ 
 

0.25.0 1.50.0 

2 உள்கட்டநப்பு 

 

Nil 0.01.0 

3 ெளகள் 

 

0.01.0 0.01.0 

4 gRik tisak; kw;Wk; 
fopT Nrfhpg;G  

Nil 0.53.0 

5 னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

1.79.0 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.05.0  2.05.0 

 

2.3.3 நித குடிஹனற்ம் 

300 நீட்டர் சுற்யில் குடினிபேப்புகள் இல். அபேகழலுள் குடினிபேப்புகள் ின்யபேநளறு 

அட்டயண 2 5: யளழ்யிடம் 

 

t.vz; கழபளநம் தூபம்  (கழநீ) தழெ (கழநீ) நக்கள்ஸதளக 

1 
நளநபத்துப்ட்டி 

1.0kms 
யடக்கு 

230 

2 
ஸகளத்தபத்துப்ட்டி 

1.6Kms 
கழமக்கு 

360 

3 
ண்ணப்ட்டி 

1.0Kms 
ஸதற்கு 

350 

4 
அம்நழிட்டி 

1.0Kms 
ஹநற்கு 

190 

 

2.4 குத்தகப் குதழ 

தற்ஹளதுள் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி சுபங்கம் 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

எபே ட்டள (எப்புதல் தழவு) ழநளகும். குத்தக குதழ புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம் , 

தழபேநனம் தளலுக்கள , ஸம்க்குடி கழபளநத்தழன் S.F. Nos 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 



12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23. இல் யபேகழது.  குத்தக குதழக்குள் களப்புக்களடு 

அல்து ளதுகளக்கப்ட்ட ய ழம் இல். குத்தகப் குதழனிழபேந்து 300நீ 

சுற்வுக்குள் நிதக் குடினிபேப்பு துவும் இல். 

 

2.5 புயினினல் 

புயினினல் ரீதழனளக பல ஆய்வுப் குதழனபம் கடிநள ளகள் நற்றும் யண்டல் 

ளப் குதழகளகப் ிரிக்களம். கடிநள ளகள் ஹநற்குப் க்கத்தழல் 

களணப்டுகழன் நற்றும் கழமக்கு தழென ஹளக்கழ யண்டல் உபேயளகழது. ஆய்வுப் 

குதழனில் சுநளர் 45 ெதயதீம் ஆர்க்கழனன் பகத்தழன் கடிநள ளரின உபேயளக்கத்தழன் கவழ் 

உள்து, நீதபள் 55 ெதயதீம் ஹகம்ப்ரினனுக்கு பந்தன களத்தழழபேந்து குயளட்டர்ரி 

களம் யபனிள யண்டல் உபேயளக்கத்தக் ஸகளண்டுள்து. 
 

 

டம் 2.7: புயினினல் 

 



 

டம் 2.8 ழத்தளஜழ 

 

2.6 இபேப்புக்கின் தபம்: 

சுபங்க குத்தக குதழ 2.05.0 ஸலக்ஹடர் , 5,14,440 m3 கபடுபபடள  கல் நற்றும் 35 ,092 m3 

ெப நண் நற்றும் ஸயதர்ட் பளக் உற்த்தழ தழன் 18 ,048 m3 ஆகும். உள்ளட்டு நற்றும் 

உள்கட்டநப்பு ெந்தனில் குழப்ிடத்தக்க ங்கு களபணநளக , அதனுடன் ஸதளடர்புடன 

ெழறு கிநங்கலடன் கல் நற்றும் ெப நண்க சுபங்கநளக்குயது ஸளபேளதளப 

ரீதழனளக ெளத்தழனநளது. 

 

அட்டயண 2 6: சுபங்கத்தழன் யியபங்கள் 

S. No 
யியபங்கள் யியபங்கள் 

1 சுபங்க ப தழந்த களஸ்ட் இனந்தழபநனநளக்கப்ட்டது 

2 
புயினினல் இபேப்புக்கள் 8,51,760 m3 கபடுபபடள  கல், 36,540 m3 ெப 

நண்  , யளி ள 18,270 m3 

3 
நீட்கக்கூடின 
இபேப்புக்கள் 

5,14,440 m3 கபடுபபடள  கல் நற்றும் 35,092 m3 
ெப நண்   நற்றும் யளி ள 18,048 m3 



4 
பன்ஸநளமழனப்ட்ட 
உற்த்தழ 

5,14,440 m3 கபடுபபடள  கல் நற்றும் 35,092 m3 
ெப நண்   நற்றும் யளி ள 18,048 m3 

5 
சுபங்க தத்தழன் 
உனபம் 

110 நீ ம்.ஸ்.ல் 

 

2.6.1 இபேப்புக்கின் நதழப்டீு 

பனள புயினினல் ஹநப்ிங் நற்றும் கத்தழற்குள் கபடுபபடள  கல் 

(ெளர்ஹளகட்) யபனறுப்தற்கள டப ஸெய்னப்ட்டது நற்றும் ப்பு , 

இனற்ினல் ண்புகள் , ஸளழனினல் ண்புகள் , யணிக அம்ெங்கள் ஹளன்யற் கயநளக 

நதழப்டீு ஸெய்தது. ழப்பப்பு , புயினினல் தழட்டம் நற்றும் ிரிவுகள் யணிக 

ெந்தப்டுத்தக்கூடினயக யபனறுக்கழன். கபடுபபடள  கல் (ெளர்ஹளகட் ) 

இபேப்பு 1:1000 அயில் தனளரிக்கப்ட்டு , ழயினல் இபேப்பு 8 ,51,760 m3 கபடுபபடள  கல் , 

36,540 m3 ெப நண், ஸயதர்டு ள 18,270 m3  நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

2.6.2 புயினினல் இபேப்புக்கள் 

கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண்  : 

புயினினல் யங்கள் 8 ,51,760 m3 கபடுபபடள  கல் , 36,540 m3 ெப நண் , யளி 

ளகள் 18,270 m3 ழ நட்டத்தழழபேந்து 43.0 m (அதழகட்ெம்) ஆமம் யப உள்து. 

அட்டயண 2 7: புயினினல் இபேப்புக்கள் 
புயினினல் இபேப்புக்கள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆமம் 

(m) 

ருந 

அவு 

in m3 

புயினினல் 

இபேப்புக்கள் 

in m3 @ 100% 

கோ ிற 
ள m3 

ெப 
நண்    

m3 

XY-AB 

I 117 84 2       19656 

II 117 84 1     9828   

III 117 84 5 49140 49140     

IV 117 84 5 49140 49140     

V 117 84 5 49140 49140     

VI 117 84 5 49140 49140     

VII 117 84 5 49140 49140     



VIII 117 84 5 49140 49140     

IX 117 84 5 49140 49140     

X 117 84 5 49140 49140     

மநோத்தம் 393120 393120 9828 19656 

XY-CD 

I 126 67 2       16884 

II 126 67 1     8442   

III 126 91 5 57330 57330     

IV 126 91 5 57330 57330     

V 126 91 5 57330 57330     

VI 126 91 5 57330 57330     

VII 126 91 5 57330 57330     

VIII 126 91 5 57330 57330     

IX 126 91 5 57330 57330     

X 126 91 5 57330 57330     

மநோத்தம் 458640 458640 8442 16884 

ஆக மநோத்தம் 851760 851760 18270 36540 

 

2.6.3 சுபண்டக்கூடின இபேப்புக்கள் 

பஃப் ஸ்ஹடளன் 5,14,440 நீ3 நற்றும் ெப நண் 35,092 நீ 3 நற்றும் ஸயதர்டு பளக் ஆகழனய 

பஹன 18 ,048நீ3 ஆகும் , இது அனுநதழக்கப்ட்ட ஆமம் யப 100% நீட்ஸடடுக்கும் 

யிகழதத்தழல் உள்து. ஸநளத்த ஆமம் - 43 நீ (2 நீ ெப நண்   + 1 நீ யளி ள + 

40 நீ கபடுபபடள  கல்). 

அட்டயண 2 8: சுபண்டக்கூடின இபேப்புக்கள் 

 

சுபண்டக்கூடின இபேப்புக்கள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆம
ம் 

(m) 

ருந 

அவு 

in m3 

புயினினல் 

இபேப்புக்கள் 

in m3 @ 100% 

கோ ிற 
ள m3 

ெப 
நண்    

m3 

XY-AB I 127 103 2       26162 



II 125 99 1     12375   

III 124 97 5 60140 60140     

IV 119 87 5 51765 51765     

V 114 77 5 43890 43890     

VI 109 67 5 36515 36515     

VII 104 57 5 29640 29640     

VIII 99 47 5 23265 23265     

IX 94 37 5 17390 17390     

X 89 27 5 12015 12015     

மநோத்தம் 274620 274620 12375 26162 

XY-CD 

I 95 47 2       8930 

II 93 61 1     5673   

III 92 92 5 42320 42320     

IV 87 94 5 40890 40890     

V 82 98 5 40180 40180     

VI 77 88 5 33880 33880     

VII 72 78 5 28080 28080     

VIII 67 68 5 22780 22780     

IX 62 58 5 17980 17980     

X 57 48 5 13680 13680     

மநோத்தம் 239790 239790 5673 8930 

ஆக மநோத்தம்  514410 18048 35092 

 

2.6.4 ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

கபடுபபடள  கல்ழன் உத்ஹதெ யிகழதம் சுநளர் கபடுபபடள  கல் 5 ,14,440 m3 நற்றும் 

ெப நண் 35 ,092 m3 நற்றும் யளி ள ந்து ஆண்டுகலக்கு 18 ,048 m3 ஆகும். 

ஸநளத்த ஆமம்-43 நீ ( 2 நீ ெப நண்   + 1 நீ ஸயதர் ள + 40 நீ கபடுபபடள  கல்).  

 

 



அட்டயண 2 9: ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

 

ஆண்டு யளரினள யர்ச்ெழ நற்றும் உற்த்தழ இபேப்பு 

ஆண்டு ிரிவு ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அக
ம் (m) 

ஆ
மம் 

(m) 

ருந 

அவு 

in m3 

புயினினல் 

இபேப்புக்கள் 

in m3 @ 100% 

கோ 

ிற 
ள 

m3 

ெப 
நண்  

நண்  m3 

I- ஆண்டு 

XY-AB 

I 127 103 2       26162 

II 125 99 1     12375   

III 124 97 5 60140 60140     

XY-CD 

I 95 47 2       8930 

II 93 61 1     5673   

III 92 92 5 42320 42320     

மநோத்தம் 102460 102460 18048 35092 

II- 

ஆண்டு 

XY-AB 
                

IV 119 87 5 51765 51765     

XY-CD 
IV 87 94 5 40890 40890     

மநோத்தம் 92655 92655     

III- 

ஆண்டு 

XY-AB 
V 114 77 5 43890 43890     

VI 109 67 5 36515 36515     

XY-CD 

V 82 98 5 40180 40180     

VI 77 88 5 33880 33880     

மநோத்தம் 154465 154465     

IV- 

ஆண்டு 

XY-AB 
VII 104 57 5 29640 29640     

VIII 99 47 5 23265 23265     

XY-CD 

VII 72 78 5 28080 28080     

VIII 67 68 5 22780 22780     

மநோத்தம் 103765 103765     

V- XY-AB IX 94 37 5 17390 17390     



ஆண்டு X 89 27 5 12015 12015     

XI 84 17 5 7140 7140     

XY-CD 

  

IX 62 58 5 17980 17980     

X 57 48 5 13680 13680     

  மநோத்தம் 61065 61065     

ஆக மநோத்தம் 514410 514410 18048 35092 

 

டம் 2.9 ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

2.7 சுபங்க யக 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது, ஹநல் நண் நற்றும் ெப நண்-க்கு எபே 5.0நீ ஸஞ்ெக் 

ஸகளண்ட தழந்தஸயி இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கநளகும் , அதத் ஸதளடர்ந்து 5.0நீ 

ஸெங்குத்து ஸஞ்ச் அகம் ஸஞ்ச் உனபத்தழற்குக் குனளது. இபேப்ினும் , கபடுபபடள  

கல் குயளரினப் ஸளறுத்த யபனில் , ஹநஹ உள் யிதழபகள் 106(2) ( b) இன் 

யிதழகக் கடப்ிடிப்து , சுபங்கப் ிபச்ெகலடன் இணந்த ல்ஹயறு உள்ளர்ந்த 

ஸட்ஹபள நபடக் களபணிகளல் அரிதளகஹய ெளத்தழனநளகும். ஹய , சுபங்கச் ெட்டம்- 1952 

இன் கவழ் , ஸநட்டளழஃஸபஸ் சுபங்க யிதழபகள் - 1961 இன் யிதழப 106(2) ( b) உடன் 



ஹதயனள ற்ளடுகள் கழடக்க , சுபங்கப் ளதுகளப்பு இனக்குரிடநழபேந்து ஹநற்கண்ட 

எலங்குப யிதழகில் தர்வு ஸ பன்ஸநளமழனப்ட்டது. 

 

2.7.1 ஹய ஸெய்பம் ப: 

கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் 5 நீ ஸஞ்ச் உனபம் நற்றும் அகத்தழல் 

யமக்கநள தழந்த யளர்ப்பு இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட பனில் குயளரி ஸெய்ன 

பன்ஸநளமழனப்ட்டது. குயளரி ஸெனல்ளட்டில் ஆமநற் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் , 

ஸயடித்தல், கபடுபபடள  கல் ற்றுதல் நற்றும் அபேகழலுள் கழபரர் அகுகள்/ெள 

அநக்கும் ணிகள் நற்றும் அபேகழலுள் ஹதயப்டும் னர்கலக்கு ஜல்ழக 

ஸகளண்டு ஸெல்யது ஆகழனய அடங்கும். இந்த குயளரினில் கபடுபபடள  கல் 

உற்த்தழனளது ின்யபேம் பன உள்டக்கழனது , இது நற் பக்கழன கிந 

சுபங்கத்தழற்கு நளளக கபடுபபடள  கல் குயளரிக்கு ஸளதுயளது. ஜளக்லளம்நர் 

துனிடல் பம், பளகில் இபேந்து கணிெநள அவு ளக ிரித்தல் 

நற்றும் கபனளக உடத்து , கபடுபபடள  கல் ிட் ஸலட்டிழபேந்து 

ஹதயப்டும் கழபரர் அகுகள்/ெழயில் ஹயகள் ஹதயப்டும் ிரிவுகலக்கு ற்றுதல். 

 

2.7.2 அதழக சுந 

இந்த சுபங்கப் குதழனில் இந்தப் குதழ 2.0 நீ ெப நண் & 1.0 நீ ஸயதர் ளகளல் 

படப்ட்டிபேக்கும். ெப நண் உபேயளக்கம் அகற்ப்ட்டு , ஹதயப்டும் 

யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் ெப நண் ற்றுயதற்கு லட்பளழக் அகழ்வுகள் 

னன்டுத்தப்டும். அனுநதழ ஸற்று , அபெழடம் ஹதயனள ஸெக்ிஹனளஹபஜ் கட்டணத்த 

ஸெலுத்தழன ின்ஹப இது ஸெய்னப்டும். 

 

2.7.3 இனந்தழபங்கள் gad;ghL tpguk ; 

பலத் தழட்டத்தழற்களகவும் குயளரி இனக்க பன்ஸநளமழனப்ட்ட இனந்தழபங்கின் tpguk; 

கவஹம ட்டினழடப்ட்டுள்து. 
 

 

 



அட்டயண 2 10: னன்டுத்தப்டும் இனந்தழபங்கின் ட்டினல் 

 

சுபங்க டயடிக்க 1.2 Cu.m யளி தழன் ஸகளண்ட அகழ்வு 

ற்றுதல் உகபணங்கள் ஜளக் ஹலநர் (25.5 நழநீ டனள) 

ஹளக்குயபத்து டிபளக்டர் ஸளபேத்தப்ட்ட அபக்கழ 

 

2.7.4 ஸயடித்தல்: 

2.7.4.1 ஸயடித்தல் ப: 

ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்து ெழதல் நற்றும் கபடுபபடள  கல் 

தர்த்துயதற்களக யமக்கநள சுபங்க பபடன் இணந்து ஏன் களஸ்ட் 

இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட பனில் குயளரிகள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

2.7.4.2 துனிடுதல் & ஸயடித்தல்: 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் அவுபேக்கள் ின்யபேநளறு 

அட்டயண 2 11: துனிடுதல் நற்றும் ஸயடிக்கும் அவுபேக்கள் 

 

அவுபேக்கள் யியபங்கள் 

எவ்ஸயளபே துனின் ஆமம் 1.0 நீ பதல் 1.5 நீ 

து யிட்டம் 32-36நழநீ 

துகலக்கு இடனில் இடஸயி 60 ஸெ.நீ 

துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 
து epug;Gjy; 

தண்ணரீ் அல்து 70 கழபளம் துப்ளக்கழ 

தூள் அல்து ஸஜட்டின் ஸகளண்ட D.Card. 

துகின் ெளய்வு கழடநட்டத்தழழபேந்து 70° ெளய்வு 

தளநத ஸடட்டஹட்டர்கின் னன்ளடு 25 நழல்ழ யிளடிகள் தளநதம் 

ஸயடி உபேகழ "ஸயடிக்கும்" தண்டு 

 

 



2.7.4.3 னன்டுத்தப்டும் ஸயடிஸளபேட்கின் யககள்: 

ஸ்ரி யகுப்பு 3 ஸயடிஸளபேட்கள் , ட்ஹபள கய யகக உடப்தற்கும் , 

கபடுபபடள  கல் அகற்றுயதற்கும், ஸறுயதற்கும் னன்டுத்த 

ரிந்துபக்கப்டுகழது. ஆமநள துனிடல் அல்து பதன்ந ஸயடிப்பு துவும் 

பன்ஸநளமழனப்டயில். யகுப்பு 3 இன் ஸடட்டஹட்டர்கள் நற்றும் யகுப்பு 6 இன் 

ளதுகளப்பு உபேகழ னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

2.7.4.4 ஸயடிப்பு களபணநளக ழ அதழர்யக் குப்தற்கள டயடிக்ககள்: 

குயளரினளது அபேகழலுள் கழபளநங்கில் இபேந்து 1கழநீ ஸதளயில் உள்து. ழ 

அதழர்வு நற்றும் ளகள் ப்தக் குக்க கட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஸயடிகுண்டு 

டயடிக்ககள் ின்ற்ப்டும். ஆமநற் ஆமத்தழல் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் நற்றும் 

ஸயடித்தல் ஆகழனய குந்தட்ெ ஸயடிநபேந்துகப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸகளள் 

பன்ஸநளமழனப்ட்டது, பக்கழனநளக ஹதளபளனநள கல் ிதழல் ஹதளண்டுயதற்கும் , 

ளகின் ப்க் கட்டுப்டுத்துயதற்கும் உடந்துயிடும். 

 

அட்டயண 2 12: ஸயடிப்பு யியபங்கள் 

 

அவுபேக்கள் யியபங்கள் 

துகின் யிட்டம் 32-36நழநீ 

இடஸயி 60 ஸெ.நீ 

ஆமம் 1 பதல் 1.5 நீ 

கட்டணம்/து ீர் அல்து 70 கழபளம் துப்ளக்கழபடன் 
கூடின D.Card 

துனின் யடியம் தூள் அல்து ஸஜட்டின் 

துனின் ெளய்வு ஜழக் ஜளக் 
உடந்த ளனின் அவு கழடநட்டத்தழழபேந்து 700 
கட்டுப்ளட்டு ிளஸ்டிங் 
தழன் @ 90% 

0.45 MT x 2.6 = 1.17 MT 

எபே துக்கு கட்டணம் 1.17 x 90% = 1.05 MT/து 

எபே ளக்கு உடந்த 
ளகின் அவு 

140 கழபளம் 25 நழநீ டனள களர்ட்ரிட்ஜ் 

ஸயடிக்கும் ஹபம் 117.59 M3 
 



 

2.7.4.5 ஸயடிக்கும் ஹளது டுக்கப்கும் ளதுகளப்பு டயடிக்ககள்: 

தழட்ட ஆதபயளர் "தழபே.ஆர்.ளலு" ெழழன அயிள குண்டுஸயடிப்புக ஹநற்ஸகளள் 

அங்கவகரிக்கப்ட்ட ஸயடிஸளபேள் ஸஜன்ெழன ஈடுடுத்துயளர் , ஹநலும் அது அனுநதழ சுபங்க 

ஹநளபளல் ஹநற்ளர்யனிடப்டும். ஸயடிகுண்டு ெளன்ழதமழன் கல் இணப்ளக 

இணக்கப்ட்டுள்து. 

 

2.8 நித ஆற்ல் ஹதயகள் 

சுபங்கத் தழட்டத்தழல் தழட்டநழடப்ட்டுள் உற்த்தழ அட்டயண நற்றும் இனந்தழப 

யழநனப் பூர்த்தழ ஸெய்யதற்கும் , சுபங்க ளதுகளப்பு யிதழபகின் ெட்டப்பூர்ய 

யிதழகலக்கு இணங்குயதற்கும் நிதயத் ஹதய ின்யபேநளறு. 

அட்டயண 2 13: நித ெக்தழ ஹதயகள் 

1. தழநனளயர் ஆஹபட்டர்,  

  
2 No. 

  nkf;fhdpf;> 1 No. 

  ிளஸ்டர்/ ஹநட் 1 No. 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;];>  7 Nos 

  சுத்தம் ஸெய்யர்கள், 2Nos 

  mYtyf 
cjtpahsh; 

1No 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர்கள் 2No. 

 ஸநளத்தம் 18Nos. 

18 tajpw;Fl;gl;l Foe;ijj; njhopyhsh;fs; Fthhpapy; gzpakh;j;jg;gLtjpy;iy.  

2.8.1 தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கள ஸநளத்த ீர் ஹதய 2.0 KLD ஆகும். யடீ்டு ீர் அபேகழலுள் 

நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழழபேந்தும் , நற் ீர் அபேகழலுள் ெள ஹடங்கர் 

ெப்னிழபேந்தும் ஸப்டும். 

 



 

அட்டயண 2 14: தண்ணரீ் ஹதய 

 

ஹளக்கம் 
அவு ஆதளபங்கள் 

குடிீர் 1.0 KLD நளநபத்துப்ட்டி குதழனில் இபேந்து சுநளர் 1.0 கழநீ 

யடக்ஹக உள் நளநபத்துப்ட்டினில் ஹக்ஹகஜ் 

ஸெய்னப்ட்ட குடிீர் யிற்னளர்fsplkpUe;J 

ஸப்டும். 

gRik tisak; 

 

0.5 KLD ெள ஹடங்கர்கள் பம் ெப் டயடிக்ககள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

தூெழ அடக்குப 0.5 KLD ெள ஹடங்கர்கள் பம் ெப் டயடிக்ககள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

ஸநளத்தம் 2.0 KLD  

 

2.9 தழட்ட அநளக்க அட்டயண 

தழபே ஆர்.ளலுயின் (2.05.0 ஸலக்ஹடர்) சுபங்க குத்தகக்கு பன்ஸநளமழனப்ட்ட அநளக்க 

அட்டயண ின்யபேநளறு. 

அட்டயண 2-15: சுபங்க அட்டயண 

 
சுபங்க அட்டயண 

ஸெனல்ளடு ஜஷன்-

23 

ஜஷன்--

24 

ஜஷன்
-25 

ஜஷன்
-26 

ஜஷன்-

27 

த அனுநதழ 
     அகழ்வு  - ெப நண் & ஸயதர் ள 

அகற்றுதல் /அதழக சுந 

     I ஆண்டு உற்த்தழ –  கபடுபபடள  கல்- 
1,02,460 Cum - ஸயதர் ள  -  18,048 Cum – 

ெப நண் - 35,092 Cum  

     II ஆண்டு உற்த்தழ – கபடுபபடள  கல் -  

92655Cum  
     III ஆண்டு உற்த்தழ – கபடுபபடள  கல் - 

154465 Cum 
     IV ஆண்டு உற்த்தழ - கபடுபபடள  கல் - 

103765 Cum  
     V ஆண்டு உற்த்தழ – கபடுபபடள  கல்  - 

61065 Cum 
     



 

2.10 தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

அட்டயண 2-15: தழடக்கமழவு ஹநளண்ந 

 

 ய. ண் 

 

யக 

 

அவு அகற்றும் ப  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
கரிந 

3.24 kg/day 
உணவு கமழவுகள் உட்ட கபளட்ெழ ஸதளட்டி 

2 
கரிநநற் 

4.86 kg/day 
TNPCB அங்கவகரிக்கப்ட்ட நறுசுமற்ெழனளர்கள் 

 

2.11 சுபங்க யடிகளல் 

குயளரி ஸெனல்ளடு தப நட்டத்தழழபேந்து 43 நீ ஆமம் யப உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 

இப்குதழனின் அபேகழல் உள் ஆழ்து கழணறுகள் நற்றும் ஆழ்து கழணறுகில் 

இபேந்து ளர்க்கும் ஹளது , தப நட்டத்தழல் இபேந்து 55 நீட்டபேக்கு கவஹம ீர்நட்டம் உள்து. 

ஹய குத்தகக் களம் பலயதும் குயளரி டத்துயதளல் ழத்தடி ீர் ந்த யகனிலும் 

ளதழக்கப்டளது. 

 

2.12 ெக்தழ ஹதய 

இந்த கபடுபபடள  கல் குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்ெளபம் 

ஹதயனில். 

அகழ்வுக்கு எபே நணி ஹபத்தழற்கு 16 ழட்டர் டீெல் சுபங்கம் நற்றும் கபடுபபடள  

கல் ற்றுயதற்கு எபே நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் டீெல் ஹதய. 
 

2.13 தழட்டச் ஸெவு 

 

1 
A. ழனள ஸெளத்து ஸெவு: 

1. ழத்தழன் யி 

 

2. ஸதளமழளர் ஸகளட்டக 

3. சுகளதளப யெதழ 

 

: 

: 

: 

 

Rs.18,70,000/- (ட்டள ழத்தழற்கள 

ஸதளக) 

Rs. 1,20,000/- 



 

4. ரீஃில்ழங்/ஃஸன்ெழங் ஸெவு 

 

ஸநளத்தம் = 

: 

 

: 

Rs. 70,000/- 

Rs. 90,000/- 

 

Rs.21,50,000/- 

2 
B. ஸெனல்ளட்டு ஸெவு: இனந்தழப 

ஸெவு 

 

: 

 

Rs.30,00,000/- 

 
ஸநளத்த தழட்டச் ஸெவு 

: Rs. 51,50,000/- 

 

     

1 

C. EMP ஸெவு: 

தத்தழல் களட்ெழ க ; 

கண்களணிப்பு-களற்று, ீர், ெத்தம்; தூெழ 

அடக்குதல் - ஸெளந்த தண்ணரீ் 

ஹடங்கர் பம் தண்ணரீ் ஸதித்தல் ; 

யளக டனர்கள் கலவுதல் ; சுந 

யன ஹநம்ளடு ; ெள ஹநம்ளடு 

& ஹநளண்ந ; ஸதளமழல்ெளர் 

ஆஹபளக்கழனம் நற்றும் ளதுகளப்பு ; 

தழடக்கமழவு ஹநளண்ந ; ஸ்ட்ஹபளம் 

ீர்; புதுப்ிக்கத்தக்க ரிெக்தழ , CCTV 

ழறுவுதல், சுபங்க ஹநளர் நற்றும் 

ிளஸ்டர்கலக்கள ெம்ம் 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Rs. 25,00,000/- 

 

2.14 சுந யனம் 

1. சுபங்கப் குதழனின் புத் தளங்கல் நண்டத்தழல் சுந யனம் யர்ச்ெழ. 

2. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் பக்கழன கூறுகில் என்ளக சுந 

யனம் ரிந்துபக்கப்டுகழது , இது சூமழனல் , சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுற்ழபள் 

குதழனின் தபத்த ஹநம்டுத்தும். 



3. உள்லர் நபங்கள , ஹயம்பு, யில்யம் யளக , ளயல் ஹளன்ய குத்தக 

ல் நற்றும் யமழத்தடங்கிலும் , ஸெனல்டளத குயினல்கிலும் ஆண்டுக்கு 200 

நபங்கள் யதீம் 5 நீ இடஸயினில் டப்டும். 

4. இந்த குதழனில் உனிர்யளலம் யிகழதம் 70% ஆக இபேக்கும்  

தழர்ளர்க்கப்டுகழது 

அட்டயண. 2-17 ஹதளட்டம்/ களடு யர்ப்பு தழட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அழயினல் ஸனர் உள்லர் ஸனர் 

ஸ்ஸடஹபளஸ்ஸர்நம் ஹகன்ஸென்ஸ் ஸயண்ணளங்கு 

ஸ்ட்ஸபப்ஸ் ஆஸ்ர் ிரினள நபம் 

படினள டிங்க்ஹடளரினள ஹயம்பு 

ளகர்ஸ்ட்ஹபளநழனள ஸ்ஸெழஹனளெள பூ நபேது 

டூள ெழழஹனட் ெந்த ஹயம்பு 

ஸநளரிண்டள ெழட்ரிஃஹளழனள ஸயள் தணள 

ஸளங்கநழனள ின்டள புங்கம் 

ஸ்ட்பக்ஹளஸ் ஸளட்டளஹடளபம் தீர்த்தங் ஹகளட்ட 

களர்டினள டிக்ஹடளநள பக்குச்ெழ நபம் 

ஹளபளெஸ் ஃிளஸல்ழஃர்  

அல்ிெழனள ஸஸக் யளக 

ிஹபம்ள ஹடளஸநன்ஹடளெள புபங்க ளரி 

ழட்ெழனள குலட்டிஹளெள ிெழன்ட்ட 



3 சுற்றுச்சூமழன் யிக்கம் 

3.1 ஸளது: 

ழனள யர்ச்ெழன உறுதழ ஸெய்யதற்களக கபடுபபடள  கல் குயளரி நற்றும் ெப 

நண்   ிரித்ஸதடுப்தற்கள சுபங்க பனளது அத்தகன பனில் 

ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட ஹயண்டும். சுபங்க டயடிக்ககள் தத்தழன் தற்ஹளதன சுற்றுச்சூமல் 

ழன ப்ஹளதும் ளதழக்கழன். இது ளதகநள நற்றும் ன்ந னக்கும் 

யிவுகக் ஸகளண்டுள்து. சுபங்க டயடிக்கபடன் சுற்றுச்சூமத் தக்கயக்க , 

தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனில் ஆய்வுக ஹநற்ஸகளள்யது நற்றும் ல்ஹயறு 

சுற்றுச்சூமல் கூறுகின் நீதள தளக்கத்த நதழப்ிடுயது அயெழனம். இது ஸளபேத்தநள 

ஹநளண்நத் தழட்டங்க உபேயளக்குயதற்கும் , ழனள யங்கப் 

ிரித்ஸதடுப்தற்கும் உதவும். 

 

தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனப் புரிந்து ஸகளள் , அடிப்டத் தபவு சுற்றுச்சூமல் 

தளக்க நதழப்டீ்டில் தளக்கங்க அடனளம் களணவும் , கணிக்கவும் நற்றும் நதழப்டீு 

ஸெய்னவும் உதவுகழது. க ஆய்வு பம் , தழட்டத்தழன் ல்ஹயறு களபணிகக் கபேத்தழல் 

ஸகளண்டு அடிப்டத் தபவு ஹெகரிக்கப்டுகழது. இதழல் அடங்கும்- 

• இனற்ினல்- குதழ, நண் ண்புகள், புயினினல் ண்புகள், ழப்பப்பு ஹளன்ய 

• இபெளனம்- ீர், களற்று, இபச்ெல் நற்றும் நண் நளசு அவுகள், பதழன. 

• உனிரினல் - அப்குதழனின் ல்லுனிர் , தளயபங்கள் நற்றும் யிங்கழங்கின் 

யககள், இங்கள் ஸெலந , இங்கள் பயல் , சுற்றுச்சூமல் அநப்புகின் 

யககள், அமழந்து யபேம் உனிரிங்கள் நற்றும்/அல்து உணர்தழன் சுற்றுச்சூமல் 

அநப்புகின் இபேப்பு அல்து இல்ளந ஹளன்ய. 

• ெபகப் ஸளபேளதளபம்- நக்கள்ஸதளக , ெபகக் கட்டநப்பு , ஸளபேளதளப ழநகள் , 

யர்ச்ெழத் தழன்கள், உள்லர் நக்கின் இடப்ஸனர்வு ஹளன்ய. 

 

3.1.1 ஆய்வுப் குதழ: 

சுபங்கத் தழட்டங்கலக்கள ஆய்வுப் குதழ ின்யபேநளறு: 

• சுபங்க குத்தக குதழ "பக்கழன நண்டம்" 



• தழட்ட ல்னில் இபேந்து 10 கழ.நீ சுற்யில் உள் எபே ஆய்வுப் குதழ 

இடனக நண்டநளக ழனநழக்கப்ட்டு , ெபக-ஸளபேளதளப ழன ஆய்வு 

ஸெய்யதற்களக, சுபங்க குத்தகப் குதழனின் ல் ல்னிழபேந்து 10 கழ.நீ 

சுற்வு ஹதர்வு ஸெய்னப்ட்டுள்து. 

கடிதம் ண் SEIAA-TN/F ண். 9331/ ToR-1247/2022 ஹததழ: 30.08.2022  இல் நோி சுற்றுச்சூமல் 

தோக்க நதிப்டீ்டு ஆறணனம் இழபேந்து குழப்பு யிதழபகப் ஸற்றுள்ஹளம்.  

 

அடிப்ட கண்களணிப்பு ஜஷன் பதல் ஆகஸ்ட் 2022 யப ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது நற்றும் 

குப்ளய்வு சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீு  அழக்கனில் யியரிக்கப்ட்டுள்து. ஆதபயளர் 

தற்ஹளதுள் அடிப்ட ஆய்ய ஹநற்ஸகளள்யதற்களக M/s Ecotech labs Pvt. Ltd உடன் 

ஈடுட்டுள்ளர்.  

 

3.1.2 னன்டுத்தப்டும் கபேயிகள் 

அடிப்ட தபவு ஹெகரிப்புக்கு தத்தழல் ின்யபேம் கபேயிகள் னன்டுத்தப்ட்ட. 

1. யளப நளசுளட்டிற்கள இணப்புடன் சுயளெழக்கக்கூடின தூெழ நளதழரி , 

ன்யிஹபளஸடக் APM 460, APM411. 

2. ஃன் ளர்ட்டிகுஹட் ஹநட்டர் (FPM) நளதழரி, APM 550 

3. எழ ழ நீட்டர் நளடல் SL–4010 

4. 2000 ஸதளடர் கண்களணிப்பு தளினங்கழ யளி கண்களணிப்பு ழனம் 

 

3.1.3 அடிப்ட தபவு ஹெகரிப்பு களம்: 

நத்தின நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் யமழகளட்டுதல்கின்டி அடிப்டத் தபவு 

ஹெகரிக்கப்டுகழது. அடிப்ட ஆய்வு ஜஷன் பதல் ஆகஸ்ட் 2022 யப 

ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது. 

 

3.1.4 கண்களணிப்ின் அதழர்ஸயண் 

அட்டயண 3 1: நளதழரி நற்றும் குப்ளய்யின் அதழர்ஸயண் 

ண்புக்கூறுகள் நளதழரி டுத்தல் இடஸயி 



களற்று சூமல் - யளி ( களற்ழன் 

ஹயகம், களற்ழன் தழெ, நம, 

ஈபப்தம், ஸயப்ழ) 

தழட்ட தம் 1 நணிஹப ஸதளடர்ச்ெழ 

களற்று சூமல் - நளசுடுத்தழகள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

5 இடங்கள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு எபே 

யளபத்தழற்கு இபண்டு ப  

4 நணிஹபம். 

யளபம் இபேப, எபே 

பேயநம அல்ளத களம் 

8 நணிஹபம், யளபத்தழற்கு 

இபண்டு ப 

24 நணி ஹபபம், யளபத்தழற்கு 

இபண்டு பபம் 

Noise 5 இடங்கள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு எபேப 5 

இடங்கில் 

ீர் (ழத்தடி ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, கங்கல், 

ஸநக்ெீழனம் கடித்தன்ந, 

ஸநளத்த களபத்தன்ந, 

குஹளபடு, ெல்ஹட், 

புஹளபடு, ட்ஹபட், 

ஹெளடினம், ஸளட்டளெழனம், 

உப்புத்தன்ந, ஸநளத்த 

ட்பஜன், ஸநளத்த 

ஹகளழஃளர்ம்கள், ந 

ஹகளழஃளர்ம்கள் 

5 இடங்கள் 5 இடங்கில் எபேப 

ீர் (ஹநற்பப்பு ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, கங்கல், 

ஸநக்ெீழனம் கடித்தன்ந, 

ஸநளத்த களபத்தன்ந, 

அபேகழலுள் ரிகள்/ 

தழனிழபேந்து நளதழரி 

நளதழரி எபே ப  



குஹளபடு, ெல்ஹட், 

புஹளபடு, ட்ஹபட், 

ஹெளடினம், ஸளட்டளெழனம், 

உப்புத்தன்ந, ஸநளத்த 

ட்பஜன், ஸநளத்த 

ஹகளழஃளர்ம்கள், ந 

ஹகளழஃளர்ம்கள் 

நண் 

(கரிநப் ஸளபேள், அநப்பு, pH, 

நழன் கடத்துத்தழன், 

ஊடுபேயக்கூடின தன்ந, ீர் 

யத்தழபேக்கும் தழன், 

ஹளஹபளெழட்டி) 

  

சூமழனல் நற்றும் ல்லுனிர் ஆய்வு 
10 கழநீ சுற்ய 

உள்டக்கழன 

ஆய்வுப் குதழ 
 

நளதழரி எபே ப  

ெபக-ஸளபேளதளப ஆய்வு 

(நக்கள் ஸதளக, லத்தழவு 

ழ, ஹயயளய்ப்பு, ள்ி, 

நபேத்துயநகள் நற்றும் 

யணிக ழறுயங்கள் ஹளன் 

உள்கட்டநப்பு) 

10 கழநீ சுற்ய 

உள்டக்கழன 

ஆய்வுப் குதழ 

நளதழரி எபே ப  

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5 இபண்டளம் ழ தபவு ஹெகரிப்பு 

பதன்நத் தபவுகத் தயிப , இபண்டளம் ழத் தபவுகலம் ஹெகரிப்புக்குப் 

னன்டுத்தப்டுகழன்; ஸதளகுத்தல்; ஸதளகுப்பு நற்றும் யிக்கம் 

• தளயபங்கள் நற்றும் யிங்குகள் ஆய்வு 

• ழ னன்ளட்டு ஆய்வு 

• நக்கள்ஸதளக நற்றும் ெபக-ஸளபேளதளப குப்ளய்வு 

• யளித் தபவு, இந்தழன யளி ஆய்வுத் துனிழபேந்து (IMD) 

 

3.1.6 ஆய்வு குதழ யியபங்கள் 

அட்டயண 3 2 ஆய்வு குதழ யியபங்கள் 

 

t. 
vz; 

யிக்கம் யியபங்கள் ஆதளபம் 

1.  

தழட்ட இடம் 
S.F.Nos. 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 & 23  - 2.05.0 Ha , 

ஸம்க்குடி கழபளநம், தழபேநனம் தளலுக்கள, 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம், தநழழ்ளடு 
நளழம் 

க ஆய்வு 

2.  
அட்ெஹபக 

தீர்க்கஹபக 

அட்ெஹபக: 10°18'29.09"N to10°18'23.59"N   

தீர்க்கஹபக: 78°44'49.22"E to 78°44'44.83"E 

ஹடளஹள தளள் 

3.  
ஹடளஹள தளள் 

ண். 
58 J/15 

ெர்ஹய ஆஃப் 
இந்தழனள 

ஹடளஹளரீட் 

4.  
சுபங்க குத்தக 

குதழ 

2.05.0 Ha -- 

ஆய்வுப் குதழனில் நக்கள்ஸதளக (நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்பு 2011 டி) 

5.  
ஸநளத்த நக்கள் 

ஸதளக 

4539 இந்தழன நக்கள் 

ஸதளக 
கணக்ஸகடுப்பு 

 
6.  

குடும்ங்கின் 

ஸநளத்த 

1090 



ண்ணிக்க 

7.  
அதழகட்ெ 

ஸயப்ழ (°C) 

34 

IMD 

8.  
குந்தட்ெ 

ஸயப்ழ (°C) 

24 

9.  

சூமழனல் 

உணர்தழன் 

குதழகள் - 

ஈபழங்கள், 

ீர்ழகள் 

அல்து ி 

ீர்ழகள், 

கடஹளப 

நண்டம், 

உனிர்க்ஹகளங்கள், 

நகள், களடுகள் 

ஸகளட்டி கண்நளய் - 2.23 கழ.நீ., யடக்கு 

னம்ட்டி கும் - 3.10 கழ.நீ., ஸதற்கு 

ஸதக்கத்தூர் கும் - 2.77 கழநீ, கழமக்கு 

நெபத்தழபம் ரி - 4.11 கழநீ, ஸதன்கழமக்கு 

ஹநத்ஹதபத்துப்ட்டி கும் -3.48 கழ.நீ., 

யடகழமக்கு 

களத்தபேப்ன் கண்நளய் - 5.10 கழ.நீ., 

ஸதன்ஹநற்கு 

ஹகளட்டபெர் ஸரின ரி - 6.18 கழநீ, 

ஸதன்கழமக்கு 

ஹெந்தநங்கம் அண - 6 கழ.நீ., யடக்கு 

ஆயனல் கும் - 5.42 கழநீ, ஸதற்கு 

தழபேநனம் கும் - 6.74 கழநீ, ஸதற்கு 

தழபேநனம் ரி - 8.10 கழநீ, ஸதற்கு 

ஊிபெர் கும் - 10.29 கழநீ, ஸதற்கு 

ெழறுநள கண்நளய் - 10.41 கழநீ, ஸதற்கு 

ஸயங்கலூர் ரி - 13.77 கழநீ, ஸதற்கு 

ஹகளணப்ட்டு ரி - 14.35 கழநீ, ஸதற்கு 

ஸபேஞ்சு ரி - 12.62 கழநீ, யடக்கு 

அரிபெர் கும் - 12.96 கழநீ, யடக்கு 

பளழ ந - 10.67 கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 

ஹதயர் ந ள ஸயட்டப்ட்ட குகக் 

ஹகளனில் - 5.08 கழ.நீ., இல் 

கூகுள் ர்த்/க 

ஆய்வு 



தழபேநனம் ஹகளட்ட - 6.45 கழநீ, ஸதற்கு 

நல்ங்குடி களடு - 2.57 கழநீ, யடஹநற்கு 

ிக்குடிப்ட்டி யம் - 3.12 கழ.நீ., யடக்கு 

புல்யனல் களடு - 8.83 கழநீ, யடஹநற்கு 

குடிநழனந களப்புக்களடு - 12.94 கழநீ, 

யடஹநற்கு 

புதுக்ஹகளட்ட களப்புக்களடு - 14.57 கழநீ, 

யடகழமக்கு 

ஸெங்கழபளய் களப்புக்களடு - 11.34 கழநீ, 

ஸதன்கழமக்கு 

ளண்டி களடு - 13 கழநீ, ஸதன்ஹநற்கு 

மன தழபேக்ஹகளக்குடி களடு - 14.15 கழநீ, 

ஸதன்ஹநற்கு 

10.  
அதழகம் உள் 

குதழ 

புதுக்ஹகளட்ட - 10.6 கழநீ -யட கழமக்கு 

 

11.  

உணர்தழன் 

யளய்ந்த 

நிதளல் 

உபேயளக்கப்ட்ட 

ழப் 

னன்ளடுகளல் 

ஆக்கழபநழக்கப்ட்ட 

குதழகள் 

(நபேத்துயநக

ள், ள்ிகள், 

யமழளட்டுத் 

தங்கள், ெபக 

யெதழகள்) 

t. 
vz; 

யிக்கம் தூபம் கழ.நீ 

ள்ிகள் & கல்லூரிகள் 

1 நவுண்ட் ெவஹனளன் 
ெர்யஹதெ ள்ி, 
ஹளயிக்கு 

2.14 km, SE 

2 ஸெனின்ட் ஹஜளெப் 
ஸநட்ரிக் ள்ி, 
யிபளச்ெழ 

4.6 km, SW 

3 வ ட்சுநழ ளபளனண 
ள்ி, குபேம்ப்ட்டி 

4.67 km, SE 

4 நவுண்ட் ெவஹனளன் 
கல்லூரி இன்ஜழ. & ஸடக், 

லீள யிக்கு 

2.23 km, SE 

5 ஸெந்தூபன் ஸளழனினல் 
கல்லூரி, ஹளயிக்கு 

2.5 km, SE 

6 யிஸ்ஹக கல்லூரி, 

ிழயம் 

3.52 km, SE 

நபேத்துயநகள் 

கூகுள் ர்த்/க 

ஆய்வு 



 

1 அபசு தபம் உனர்த்தப்ட்ட 
ஆபம் சுகளதளப 
ழனம், ளச்ெந்துட்டி 

2.8 km, NW 

2 டீம் சூப்ர் 
ஸ்ஸரளழட்டி 
நபேத்துயந, 

ஹதக்கத்தூர் - 

5.4 Km, NE 

3 அபசு ஆபம் சுகளதளப 
ழனம், களடனட்டி 

8.4 km, SE 

4 அபசு நபேத்துயந, 

தழபேநனம் 

6.7 km, S 

யமழளட்டு தங்கள் 
1 வ யிளனகர் ஹகளயில் 1.7 km, E 

2 ஆர்ெழ ெர்ச், 

நளநபத்துப்ட்டி 

0.4 Km, N 

3 தழபேநனம் ஜளநழனள 
நஸ்ஜழத் 

6.8 km, S 

 

 

 

 

3.1.7 த இணப்பு: 

இந்த தம் NH 36 (நளளநதுப-தஞ்ெளவூர்) - 2.4 கழநீ, கழமக்கு இணக்கப்ட்டுள்து 

 



 

டம் 3.1: த இணப்பு 

 

3.2 ழ னன்ளட்டு குப்ளய்வு 

3.2.1 ழ னன்ளட்டு யகப்ளடு 

ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு - ழப் னன்ளடு ன்து நிதின் ஸெனல்ளடு நற்றும் 

ழத்தழல் ஹநற்ஸகளள்ப்டும் ல்ஹயறு னன்ளடுகக் குழக்கழது. ழப்பப்பு ன்து 

இனற்கனள தளயபங்கள் , ீர்ழகள், ள/நண், ஸெனற்க உ ஹளன்யற்க் 

குழக்கழது, இதன் யியளக ழ நளற்ம் ற்டுகழது. தற்ஹளதன ழ னன்ளடு/ழ 

யகப்ளடு யபடம் ின்யபேம் ஹளக்கங்கலடன் உபேயளக்கப்ட்டுள்து. தழட்ட 

ல்னிழபேந்து 10 கழ.நீ.க்குள் உள் ல்ஹயறு ழப் னன்ளட்ட யகப்டுத்துயஹத 

ஆய்யின் பக்கழன ஹளக்கநளகும். 

 

3.2.2 பந 

பூநழனின் ஹநற்பப்பு ஸதளடர்ள  தழட்டநழடல் நற்றும் ஹநளண்ந 

டயடிக்ககலக்கு ழ னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்பு ற்ழன தகயல்கள் 



பக்கழனநளய (அகர்யளல் நற்றும் கர்க் , 2000). ழப் னன்ளடு ன்து ழத்தழல் 

நிதின் ஸெனல்ளடுகக் குழக்கழது, அய ஹபடினளக ழத்துடன் ஸதளடர்புடனய 

(ஆண்டர்ென் நற்றும் ர் , 1976). ழ னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்பு ஆகழனய ஊடுபேயல் 

தழ தீர்நளிக்கழது. புல்ஸயிகள் நற்றும் களடுகலடன் எப்ிடும்ஹளது தரிசு 

ஹநற்பப்புகள் தண்ணீபத் தக்கயத்துக்ஸகளள்யதழல் , அய ஹநற்பப்ில் ீண்ட 

களத்தழற்கு தண்ணீப யத்தழபேப்து நட்டுநல்ளநல் , அஹத ஹபத்தழல் அது கவஹம 

ஊடுபேய அனுநதழக்கழது. 

 

'ழப் னன்ளடு ' நற்றும் 'ழப்பப்பு' (LULC) ன் ஸெளற்கள் ஸபேம்ளலும் பூநழனின் 

ஹநற்பப்ில் களணப்டும் அம்ெங்கள் (ழப்பப்பு) நற்றும் அயற்றுடன் ஸதளடர்புடன 

நித ஸெனல்ளடு (ழப் னன்ளடு) ற்ழன தகயல்க யமங்கும் யபடங்க 

யியரிக்கப் னன்டுத்தப்டுகழன். . ல்ஹயறு யகனள ழ னன்ளட்டு யகுப்புகத் 

தீர்நளிக்க ஸெனற்கக்ஹகளள் ஸதளழ உணர்தழன் னன்டுத்தப்டுகழது , ஸில் 

இது யபனறுக்கப்ட்ட ஹபம் நற்றும் யங்கக் ஸகளண்ட எபே ஸரின குதழன 

நதழப்ிடுயதற்கள யமழபன யமங்குகழது. இபேப்ினும் , ஸெனற்கக்ஹகளள் டங்கள் 

ழப்பப்பு யியபங்க ஹபடினளகப் தழவு ஸெய்னளது , அய ழத்தழன் எவ்ஸயளபே 

குதழனிழபேந்தும் ிபதழழக்கும் சூரின ெக்தழனின் அடிப்டனில் அயிடப்டுகழன்.  

அீங்கில் உள்  ழநள ஆற்ழன் அவு பூநழனின் ஹநற்பப்ில் உள் 

ஸளபேின் யகனச் ெளர்ந்தது நற்றும் குழப்ிட்ட ழப்பப் இந்தப் ிபதழழத்த 

ஆற்ல்கள் எவ்ஸயளன்றுடனும் ஸதளடர்புடுத்துயஹத இதன் ஹளக்கநளகும் , இது களட்ெழ 

அல்து டிஜழட்டல் யிக்கத்தப் னன்டுத்தழ அடனப்டுகழது. தற்ஹளதன ஆய்யில் , 

தழட்டத் தம் நற்றும் அதச் சுற்ழபள் ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்பு 

ஆகழனயற் யிரியளக ஆய்வு ஸெய்யது ணினளகும். ஆய்வு பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டப் 

குதழனச் சுற்ழ ஸயவ்ஹயறு LULC க் கபேதுகழது நற்றும் ின்ற்ப்ட்ட ஸெனல்ப 

கவஹம உள்து. 



 

Sentinel 2 FCC Imaginary 

March 

 

டம் 3.2 ழப் னன்ளட்டு ஹநப்ிங்கழன் யமழபனக் களட்டும் ளய்வு யிக்கப்டம் 

 

3.2.3 ஸெனற்கக்ஹகளள் தபவு 

2020 இன் ஸென்டில் 2 நல்டிஸ்ஸக்ட்பல் ஸெனற்கக்ஹகளள் தபவு தற்ஹளதன ஆய்வுக்கு 

னன்டுத்தப்ட்டது. ஸெனற்கக்ஹகளள் தபவுகின் யியபங்கள் கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள். 

ழக் கட்டுப்ளட்டுப் புள்ி (ஜழெழி) ணிகள்/ஸ்ஏ ஹடளப்ஹள ரீட்கள் பம் பூநழ 

எபேங்கழணப்பு அநப்ில் டிஜழட்டல் தபயக் ஸகளண்டு யப டங்கின் தழபேத்தம் 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டது. 

 

3.2.4 யபடத்தழன் அவு 

யபடத்தழன் னர் யபனறுக்கப்ட்ட அயக் கபேத்தழல் ஸகளண்டு , 1:50000 ஸென்டில் 

2 தபவு , பன்ஸநளமழனப்ட்ட தத்தழற்கு 10 கழநீ சுற்யில் ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு 

ஹநப்ிங்கழற்கு னன்டுத்தப்ட்டது. 10 கழநீ சுற்வுக்கள ழ னன்ளட்டு யககின் 

யிக்கபம், 10 கழநீ சுற்வுக்கள புள்ியியபங்கலம் ஸகளடுக்கப்ட்டுள். 

 

 



3.2.5 யிக்க தட்ம் 

ஸ்டளண்டர்ட் ஆன் ஸ்கழரீன் களட்ெழ யிக்கம் டப ின்ற்ப்ட்டது. ஆய்வுப் 

குதழனின் ஆபம் யிபவு உவுப் ணினின் ஹளது , ல்ஹயறு ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு 

யகுப்புகள் SOI ழப்பப்பு யபடங்கலடன் யிக்கப்ட்ட. ழம் , ஸதளி, அநப்பு, 

அவு, யடியம், யடியம், ழமல், இபேப்ிடம் நற்றும் ஸதளடர்புடன அம்ெங்கின் உபேயக் 

கூறுகளல் உபேயளக்கப்ட்ட இனற்ினல் ஸயிப்ளடுகள் FCC டத்ஸதளகுப் 

யிக்குயதற்குப் னன்டுத்தப்டுகழன். ட கூறுகின் அடிப்டனில் எவ்ஸயளபே ழப் 

னன்ளடு / ழப்பப்பு யகுப்புகலக்கும் ட யிக்க யிெகள் உபேயளக்கப்ட்ட. 

 

ஜஷன் 2016 FCC டங்கள் (டிஜழட்டல் தபவு) ஆய்வுப் குதழனின் ஸதளடர்புடன ழ 

னன்ளட்டு யகுப்புகலக்கு யிக்கப்ட்டது. தழபனில் களட்ெழ யிக்கம் நற்றும் 

ஹநற்ளர்யனிடப்ட்ட ட யகப்ளடு தட்ங்கள் ழ னன்ளட்டு யகப்ளட்டத் 

தனளரிக்கப் னன்டுத்தப்டுகழன். 

 

1. ஹடளஹள யபடங்கிழபேந்து ஆய்வுப் குதழன (உத்ஹதெ தத்தழல் இபேந்து 10 

கழநீ சுற்வு) டிஜழட்டல் நனநளக்குதல் 

2. தற்ஹளதன ஆய்யில் 58 J/10, 58J/11, 58J/14, 58J/15 ஆகழனயற்ழன் ஸென்டில் 

ஸெனற்கக்ஹகளள் டம் நற்றும் SOI ஹடளஹள தளள்கள் ERDAS இஹநஜழங் நற்றும் ARC-

GIS ஸநன்ஸளபேப் னன்டுத்தழ ஹதயனள யிக்க தட்ங்கப் னன்டுத்தழ 

யளங்கப்ட்டு யிக்கப்ட்டுள். 

3. ஸெனற்கக்ஹகளள் தபவு யிக்கம் நற்றும் யியள அகுகின் 

ஸயக்டபஹெரன் 

4. ஸெனற்கக்ஹகளள் டங்கப் னன்டுத்தழ LULC ஹநப்ிங்கழன் கஹனட்டில் 

இபேந்து கழடக்கக்கூடின யமழகளட்டுதல்க ற்றுக்ஸகளள்யது (NRSA, 1989) 

5. க ஹெளத நற்றும் ழ உண்ந ெரிளர்ப்பு 

6. இறுதழ ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு யபடத்தழன் கய 

 

ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு  யகப்ளடு பன்று ழகில் ஸெய்னப்ட்டுள்து , அங்கு 

ழ -1 ன்து கட்டப்ட்ட ழம் , யியெளன ழம் , ளமள ழம் , ஈப ழங்கள் நற்றும் 



ீர்ழகள் ஹளன் ழப்பப்புகின் பந்த யகப்ளடு ஆகும். இயற்த் ஸதளடர்ந்து 

ழ–II கட்டப்ட்ட ழங்கள் கபங்கள்/கபங்கள் நற்றும் கழபளநங்களகப் 

ிரிக்கப்டுகழன். யியெளன ழம் யிழம் , தரிசு ழம் , ஹதளட்டம் ப் ல்ஹயறு 

யககளகப் ிரிக்கப்ட்டுள்து , அஹத ெநனம் தரிசு ழங்கள் , புதர் நண்டின ழம் , புதர் 

இல்ளத ழம் , சுபங்கம் நற்றும் ஸதளமழல்து தரிசு ழம் ப் ிரிக்கப்ட்டுள். 

ஈபழங்கள் உள்ளட்டு ஈபழங்கள் , கடஹளப ஈபழங்கள் நற்றும் தீவுகள்  

யகப்டுத்தப்ட்டுள். ீர்ழகள் ஹநலும் ஆறு/ ஏட , களல்யளய், ஸதளட்டிகள் நற்றும் 

யிரிகுடள  யகப்டுத்தப்ட்டுள். தற்ஹளதன ஆய்வு ழ II யகப்ளடு 

ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்து. SOI ஹடளஹள யபடம் இணப்ில் யமங்கப்டுகழது நற்றும் 

தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 10 கழநீ சுற்யில் ஸெனற்கக்ஹகளள் டங்கள் 

இணக்கப்ட்டுள் 

 

3.2.6 பு ெரிளர்ப்பு 

FCC இல் குழப்ிட்ட ழநள கஸனளப்ங்கள் / ட ஸயிப்ளடுக உபேயளக்கும் 

ல்ஹயறு ஹநற்பப்பு அம்ெங்கின் ஹெகரிப்பு , ெரிளர்ப்பு நற்றும் தழவு ஆகழனய பு 

ெரிளர்ப்ில் அடங்கும். ஆய்வுப் குதழனில் , டங்கின் யிக்கத்தழன் ஹளது அடனளம் 

களணப்ட்ட ெந்ஹதகத்தழற்கழடநள குதழகள் பனளக ட்டினழடப்ட்டு , தப 

ெரிளர்ப்ிற்களக ஸதளடர்புடன SOI ழப்பப்பு யபடங்கலக்கு நளற்ப்டும். இய 

தயிப, அத்து ஸயவ்ஹயறு யகுப்புகலம் குந்தது 5 நளதழரிப் குதழகளல் 

படப்ட்டிபேக்கும் யகனில் , அப்குதழனில் ெநநளக யிழஹனளகழக்கப்டும் யகனில் , 

யிக்கப்ட்ட ழப் னன்ளடு / ழப்பப்பு யகுப்புகச் ெரிளர்க்க , SOI ழப்பப்பு 

யபடங்கக் ஸகளண்டு னணப் ளதகள் தழட்டநழடப்ட்ட. ழப் னன்ளடு / 

ழப்பப்பு யகுப்புகள் நற்றும் னிர் யர்ச்ெழ ழ , ஸயிப்டும் நண் , ழ யடியம் , 

இனற்க நற்றும் ழச் ெழதயின் யக ற்ழன ி துணத் தகயல்கள் அடங்கழன ழ 

உண்ந யியபங்கள் தழவு ஸெய்னப்ட்டு , ல்ஹயறு ழ னன்ளட்டு யகுப்புகள் 

டுக்கப்டுகழன், ழ னன்ளட்டு யபடம் இணப்ில் யமங்கப்ட்டுள்து. 

 

 

 



 

3.2.7 ழ னன்ளடு / ழ அட்ட யகுப்புகின் யிக்கம் 

3.2.7.1 ீர் 

ஆண்டு பலயதும் தண்ணரீ் அதழகநளக இபேக்கும் குதழகள் ; ஆங்களங்ஹக அல்து 

இடக்கள ீர் உள் குதழக படக்கூடளது ; ெழழதவு அல்து அரிதள தளயபங்கள் , 

ளகள் அல்து கப்ல்துகள் ஹளன் கட்டநக்கப்ட்ட அம்ெங்கள் இல் ; 

டுத்துக்களட்டுகள்: ஆறுகள் , குங்கள், ரிகள், ஸபேங்கடல்கள், ஸயள்ம் ழந்த உப்பு 

ெநஸயிகள். 

 

3.2.7.2 நபங்கள் 

உனபநள (~15-நீ அல்து அதற்கு ஹநற்ட்ட) அடர்த்தழனள தளயபங்கின் குழப்ிடத்தக்க 

ஸதளகுப்பு, ஸளதுயளக படின அல்து அடர்த்தழனள யிதளத்துடன் ; டுத்துக்களட்டுகள்: 

நபத்தளள தளயபங்கள், ெயன்ளக்கலக்குள் அடர்ந்த உனபநள தளயபங்கள், ஹதளட்டங்கள், 

ெதுப்பு ழம் அல்து ெதுப்புழங்கள் (அடர்த்தழனள/உனபநள தளயபங்கள் குறுகழன கள 

ீபேடன் அல்து அடினில் ீப கண்டழன படினளத அவுக்கு தடிநள யிதளம்). 

 

3.2.7.3 புல் 

ெழழன அல்து உனபநள தளயபங்கள் இல்ளத எஹபயிதநள புற்களல் படப்ட்ட 

தழந்த குதழகள் ; ஸயிப்டனள நித ெதழ இல்ளத களட்டு தளினங்கள் நற்றும் 

புற்கள் (அதளயது , தழட்டநழடப்ட்ட யனல் அல்) ; டுத்துக்களட்டுகள்: இனற்கனள 

புல்ஸயிகள் நற்றும் யனல்ஸயிகள் , நபங்கள் படப்டளநல் , நபங்கள் இல்ளத தழந்த 

ெயன்ள, பூங்களக்கள்/ஹகளல்ஃப் நதளங்கள்/புல்ஸயிகள், ஹநய்ச்ெல் ழங்கள். 

 

3.2.7.4  அடர்ந்த தளயபங்கள் 

ஸயிப்டும் நண் அல்து ளனக் களட்டும் ழப்பப்ில் ெழதழன ெழழன தளயபங்கள் 

அல்து எற்த் தளயபங்கின் கய ; நபங்க யிட உனபநளக இல்ளத அடர்ந்த 

களடுகலக்குள் புதர்கள் ழந்த இடங்கள் ; டுத்துக்களட்டுகள்: புதர்கள் , நழகவும் அரிதள 

புற்கக் ஸகளண்ட ெயன்ளக்கள் , நபங்கள் அல்து ி தளயபங்கின் நழதநள நற்றும் 

அரிதளய 



 

3.2.7.5 னிர்கள் 

நிதர்கள் னிரிடப்ட்ட/தழட்டநழட்ட தளினங்கள் , புற்கள் நற்றும் னிர்கள் நப உனபத்தழல் 

இல்; டுத்துக்களட்டுகள்: ஹெளம் , ஹகளதுந, ஹெளனள, கட்டநக்கப்ட்ட ழத்தழன் தரிசு 

ழங்கள். 

 

3.2.7.6 புற்கள் / புதர்கள் 

ஸயிப்டும் நண் அல்து ளனக் களட்டும் ழப்பப்ில் ெழதழன ெழழன தளயபங்கள் 

அல்து எற்த் தளயபங்கின் கய ; நபங்க யிட உனபநளக இல்ளத அடர்ந்த 

களடுகலக்குள் புதர்கள் ழந்த இடங்கள் ; டுத்துக்களட்டுகள்: புற்கள் நற்றும் புதர்கள் , 

நழகவும் அரிதள புற்கக் ஸகளண்ட ெயன்ளக்கள் , நபங்கள் அல்து ி தளயபங்கின் 

நழதநள நற்றும் அரிதளய 

 

3.2.7.7 fl;Lkhd gug;G 

நிதளல் உபேயளக்கப்ட்ட கட்டநப்புகள் ; பக்கழன ெள நற்றும் இபனில் 

ஸட்ஸயளர்க்குகள்; ளர்க்கழங் கட்டநப்புகள் , அலுயக கட்டிடங்கள் நற்றும் குடினிபேப்பு 

யடீுகள் உட்ட ஸரின எஹப நளதழரினள ஊடுபேயளத ஹநற்பப்புகள் ; டுத்துக்களட்டுகள்: 

யடீுகள், அடர்ந்த கழபளநங்கள் / கபங்கள், டளத ெளகள். 



 

டம் 3.3 தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 10 கழநீ சுற்யில் ழ னன்ளட்டு tpguk; 

3.2.7.8 தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 10 கழநீ சுற்யில் ஸயவ்ஹயறு ழ னன்ளட்டு tpguk; 

அட்டயண 3 3 ழ னன்ளட்டு tpguk; 

t.vz;. ிரிவுகள் பப்வு in Sq.m 

1 
தண்ணரீ் 2.5 

2 
நபங்கள் 2.4 

3 
புல் 0.5 

4 
அடர்ந்த தளயபங்கள் 0.1 

5 
னிர்கள் 34.2 

6 
புற்கள் / புதர்கள் 46.6 

7 
fl;Lkhd gug;G 14 

8 
தரிசு ழம் 0.2 

 

 



3.3 ீர் சூமல் 

3.3.1 யிிம்பு நற்றும் யடிகளல் 

தழட்ட தம் 110 நீ ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் ஆகும். தழட்டப் குதழனின் 10 கழ.நீ.க்குள் 

யடிகளல் அநப்பு ஸடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

3.3.2 புயினினல் 

இப்குதழனின் புயினினல் ரிணளநம் பக்கழனநளக கண்ட , கட்டநப்பு நற்றும் fluvial 

ஸெனல்பகளல் கட்டுப்டுத்தப்டுகழது. ல்ஹயறு ழப்பப்புகின் ரிணளநம் 

பக்கழனநளக இந்த ஸெனல்பகலக்கு புயினினல் அநப்புகின் நளறுட்ட தழர்ப்ளல் 

ழர்யகழக்கப்டுகழது. அரிப்பு ெநஸயிகள் , ஞ்ெழன நகள் , ஸடிஸநன்ட்கள், புதக்கப்ட்ட 

ஸடிஸநன்ட்ஸ் நற்றும் ஸடல்டளனிக் ெநஸயி ஹளன் ல்ஹயறு ழப்பப்புகள் 

இப்குதழனில் ழகழ்கழன். ஆமநற் ஸடிஸநன்ட்கள் ஸநல்ழன நண் படிபடன் 

ஹநளெநள நற்றும் நழதநள யிச்ெக் ஸகளண்டுள். புதக்கப்ட்ட 

ஸடிஸநன்ட்கள் நற்றும் ஸடல்டள ெநஸயிகள் ல் ழத்தடி ீர் தழக் 

ஸகளண்டுள். 

 

நண் 

நளயட்டத்தழன் நண்ண கபேப்பு , ெழயப்பு, கபேம்பு, ஹட்டரிடிக், யண்டல் நற்றும் கடற்கப 

நண்  யகப்டுத்தளம். நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில் கபேப்பு நண் உபேயளகழது. 

அன்யளெலுக்கு ஸதற்ஹக , தழபேநனத்தழற்கு ஹநற்ஹக , நப்ட்டிக்கு யடக்ஹக 

கந்தர்யஹகளட்ட அபேஹக குக்குழச்ெழ , அந்தளங்கழக்கு கழமக்ஹக அரிநம் நற்றும் 

ஆங்குடினச் சுற்ழபள் உனபநள ழங்கில் ஸெங்கபேம்பு நண் உபேயளகழன். 

ஸயள்ளர், அக்ினளறு நற்றும் அம்புழனளர் ஆறுகின் ஹளக்கழல் கபேப்பு நற்றும் லப்பு 

ழ நணல் நற்றும் யண்டல் நண் ஸகளண்ட யண்டல் நண் களணப்டுகழது , இங்கு 

கடற்கப நணல் நளயட்டத்தழன் கடற்கபனில் களணப்டுகழது. 
 



 

டம் 3.4 தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 10கழநீ ஸதளயில் உள் புயினினல் 

 

3.3.3 புயினினல்: 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் புயினினல் உபேயளக்கம் , ளன்களம் களத்தழன் யண்டல் 

டிவுகள் பதல் ஆர்க்கழனன் பகத்தழல் உபேயள கடிநள ளக உள்டக்கழனது. 

புயினினல் ரீதழனளக பல ஆய்வுப் குதழனபம் கடிநள ளகள் நற்றும் யண்டல் 

ளப் குதழகளகப் ிரிக்களம். கடிநள ளகள் ஹநற்குப் க்கத்தழல் 

களணப்டுகழன் நற்றும் ஆய்வுப் குதழனின் கழமக்கு தழென ஹளக்கழ யண்டல் 

உபேயளகழது. சுநளர் 45 ெதயதீம் ஹகம்ப்ரினனுக்கு பந்தன களத்தழழபேந்து குயளட்டர்ரி 

களம் யபனிள யண்டல் டியத்த உள்டக்கழனது. 

 

இங்கு களணப்டும் ல்ஹயறு யகனள கடிநள ளகள் ெளர்ஹளகட்ஸ் , 

லளர்ன்ப்ஸண்ஹட க்ஸீ் , ஹனளடட் க்ஸய்ஸ் , கழபளட் நற்றும் குயளர்ட்ெட். 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில் ல்ஹயறு யகனள Gneiss ளகள் 

களணப்டுகழன். குன்ந்தயர்ஹகளனில் , தழபேநனம் நற்றும் புதுக்ஹகளட்டத் ஸதளகுதழனின் 



ஸதற்குப் குதழகள் உள்ிட்ட நத்தழனப் குதழனில் ெளர்ஹளகட்டுகள் நற்றும் கழபளட் 

ளகள் அதழகம் களணப்டுகழன். ஆய்வுப் குதழனின் ஹநற்குப் குதழனில் 

யினர்ழந, அன்யளெல் நற்றும் ஸளன்நபளயதழ ஆகழன ஸதளகுதழகக் ஸகளண்ட 

ல்ஹயறு யகனள க்ஸீ் ளகள் களணப்டுகழன். அன்யளெல் நற்றும் தழபேநனம் 

ஸதளகுதழகின் ெழ குதழகில் குயளர்ட்ெட் டிவுகள் ெழழன அயில் களணப்டுகழன். 

குத்தூர், தழபேநனம் நற்றும் புதுக்ஹகளட்டனின் ெழ குதழகில் டிகப் ளகள் 

களணப்டுகழன். 

 

இப்குதழனில் களணப்டும் யண்டல் டிவுகள் , நணல், நணல், கிநண் நற்றும் ெப நண்  

கள் ஆகழனயற்க் ஸகளண்டுள்து. பன்ளம் ழ களத்தழல் உபேயள யண்டல் 

டிவுகள் ஹட்டபட் , அஹபஹெழனஸ் நற்றும் ஆர்கழஹெழனஸ் நணற்கல் கிநண்ணக் 

ஸகளண்டிபேக்கும். அந்தளங்கழ , கந்தர்யஹகளட்ட, ஆங்குடி, தழபேயபங்கும் ஆகழன 

ஸதளகுதழகில் இந்த யப்புத்ஸதளககள் களணப்டுகழன். கந்தர்யக்ஹகளட்ட , தழபேநனம் 

நற்றும் புதுக்ஹகளட்டனின் ெழ குதழகில் கிநண் , சுண்ணளம்பு, நணல் கல் நற்றும் 

கிநண் நணல் கல் ஆகழனயற்க் ஸகளண்ட கழஹபெழட்டிஸ் டிவுகள் களணப்டுகழன். 

நணல் ெப நண்   நற்றும் யண்டல் நண் ஸகளண்ட எபேங்கழணக்கப்டளத கபஹனளப 

யண்டல் டிவுகள் ஆற்ங்கபனில் களணப்டுகழன். ஆவுடனளர்ஹகளனில் நற்றும் 

நணல்ஹநல்குடி ஸதளகுதழகில் ளன்களம் ஆண்டு கள யண்டல் நற்றும் கிநண் டிவுகள் 

களணப்டுகழன். புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் கடற்கப ல்க்கு அபேகழல் கடற்கப 

பகடுகள் நற்றும் குன்றுகலடன் கூடின நணல் டிவுகள் அடனளம் களணப்டுகழன். 
 



 

டம் 3.5 தழட்ட தத்தழல் இபேந்து 10கழநீ ஸதளயில் உள் புயினினல் 

 

3.3.4 ீர்யயினல் 

புயினினல் ரீதழனளக புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் கடிநள ளகள் நற்றும் யண்டல் 

குதழகள் உள். 

 

கடிநளள குதழகள் 

இந்த நளயட்டத்தழல் சுநளர் 45% ஆர்க்கழனன் களத்தழன் கடிநள ளரின அநப்புகளல் 

அடினில் உள்து. கழபளடிக் க்ஸீ் , லளர்ன்ப்ஸண்ஹட ஹனளடட் க்ஸய்ஸ் , 

ெளர்ஹளகட்டுகள், ஸக்நளடட்டுகள் நற்றும் குயளர்ட்ெட்டுகள் ஆகழனய கடிநள 

ளப் குதழனில் களணப்டும் ல்ஹயறு யகனள ளகள். குத்தூர் , தழபேநனத்தழன் 

ஸபேம்குதழ நற்றும் புதுக்ஹகளட்ட தளலுக்களயின் ெழ குதழகள் டிகப் ளகளல் 

ஆக்கழபநழக்கப்ட்டுள். 

 

 



யண்டல் குதழகள் 

1. கழஸபட்ஹடெழனஸ் 2. பன்ளம் ழ நற்றும் 3. ெநீ களங்கள் நளயட்டத்தழன் கழமக்குப் 

குதழனில் உள் யண்டல் டியங்களல் ஆக்கழபநழக்கப்ட்ட குதழ. யண்டல் டியங்களல் 

ஆக்கழபநழக்கப்ட்ட ஸநளத்த பப்வு நளயட்டத்தழன் ஸநளத்த புயினினல் குதழனில் 55% 

ஆகும். புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழன் பன்ளம் ழ யப்புகில் ஹட்டபட் , 

அரிளெழனஸ் நற்றும் ஆர்ஜழஹெழனஸ் நணல் கல் நற்றும் கிநண் உள்து. 

 

கழஸபட்ஹடெழனஸ் யப்புகில் கிநண் , சுண்ணளம்பு, நணல் கல் நற்றும் கிநண் நணல் 

கல் ஆகழனய உள். கடஹளப யண்டல் டிவுகள் எபேங்கழணக்கப்டளத நணல் , 

ெப நண் நற்றும் கிநண் ஆகழனயற்க் ஸகளண்டுள்து. அந்தளங்கழ , 

கந்தர்யஹகளட்டனின் பக்கழன குதழகள் , ஆங்குடி, ஆவுடனளர்ஹகளனில் நற்றும் 

நணஹநல்குடி நற்றும் புதுக்ஹகளட்ட தளலுக்கழன் ளதழ குதழகள் பன்ளம் ழ 

யப்புகளல் ஆக்கழபநழக்கப்ட்டுள். கந்தர்யஹகளட்ட , தழபேநனத்தழன் ெழறு குதழகள் 

நற்றும் புதுக்ஹகளட்ட தளலுகளக்கின் ளதழ குதழகள் கழரிஹடெழனஸ் யப்புகளல் 

ஆக்கழபநழக்கப்ட்டுள். நணஹநல்குடினின் ளதழ குதழபம் , ஆவுடனளர்ஹகளனில் 

தளலுகளயின் ெழறு குதழகலம் களல்யளெழ யப்புகளல் ஆக்கழபநழக்கப்ட்டுள். 

 

துனிடுதல்: 

கடிநள ள அநப்புகில் ழத்தடி ீரின் ழகழ்வு நற்றும் இனக்கம் யளி 

அநப்புகின் தண்ணின நண்டங்கள் நற்றும் பழவுகள் , ிவுகள் நற்றும் பட்டுகின் 

தழந்த அநப்புகலக்கு கட்டுப்டுத்தப்டுகழது. ஸளதுயளக , கடிநள ளப் 

குதழகில், யளி நற்றும் ஆமம் ஆகழன இபண்டிலும் தடிநன் ற்டுயது 

இடயிடளது. ஹய கடிநள ள அநப்புகில் ழத்தடி ீப ரீெளர்ஜ் ஸெய்யது 

யளினின் தீயிபம் நற்றும் ஆமத்தளல் ளதழக்கப்டுகழது. ஆழ்து கழணறுக 

துனிடுதல் நற்றும் ம்ப் ஹெளதக டத்துயதன் பம் ழத்தடி ள ழ 

நற்றும் ீர்ழ ளத்தழபங்க கண்டழன படிபம். 
 

நளழ ழத்தடி நற்றும் ஹநற்பப்பு ீர் ஆதளப தபவு நனம் , யிெளபணனின் ஹளது , 

நளயட்டம் பலயதும் 92க்கும் ஹநற்ட்ட ஆழ்து கழணறுகள் ஹதளண்டப்ட்டு , ழத்தடிப் 



ஸளபேட்கின் தன்ந நற்றும் டத்த நற்றும் அயற்ழன் ீர்ப்ிடிப்பு நற்றும் ீர் 

யிபம் தழக் கண்டழபம். நளயட்டத்தழல் யளி நண்டம் தப 

நட்டத்தழழபேந்து 7 பதல் 22 நீட்டர் யப நளறுடும். 

 

ீர்ழ அவுபேக்கள்: 

கடிநள ள 

புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் உள் ீர்ழனின் தடிநன் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 12 நீ 

பதல் 45 நீ யப நளறுடுகழது. டிக யடியங்கில் யளி நற்றும் பழவு 

யர்ச்ெழனின் தீயிபம் நற்றும் அவு ஆகழனய தண்ணின ஹளஹபளெழட்டினின் யர்ச்ெழனில் 

பக்கழன ங்கு யகழக்கழது. ரிந யடியங்கள் ற்டும் ஹளஸதல்ளம் ஆமநள நற்றும் 

நழக அதழக தீயிபநள யளி களணப்டுகழது. ெளர்ஹளகட் குதழனில் யளி 

நழதநளதளக இபேக்கும். நளயட்டத்தழன் கடிப் ளப் குதழனில் உள் ீர்ழ அவுபே 

ின்யபேநளறு கயிக்கப்டுகழது: 
 

அவுபேக்கள் அவு 

மரின துகள் மோருள் இல் ன்ளக யிச்ெல் 
1-2 lpm 

டிபளன்ஸ்நழெழயிட்டி (D) நீ2/ளள் 
5-25 m2/day 

ஊடுபேயக்கூடின தன்ந (K) நீ/ளள் 
3-16 m/day 

 

யண்டல் யடியங்கள்: 

கழஸபட்ஹடெழனஸ் யடியங்கள் 

இம்நளயட்டத்தழல் களணப்டும் யண்டல் டியங்கில் கழஸபட்ஹடெழனஸ் யடியங்கள் நழகவும் 

மநனளய, அய ஸதளல்ஸளபேள் யளகத்த எட்டின 6-8 கழநீ அகம் ஸகளண்ட 

குறுகழன ஸல்ட்டில் உபேயளகழன். தழபேநனம் தளலுக்களயின் கழமக்குப் குதழகிலும் , 

புதுக்ஹகளட்ட, ஆங்குடி நற்றும் கந்தர்யக்ஹகளட்டனின் ளதழப் குதழகிலும் இந்த 

யடியங்கள் களணப்டுகழன். தளலுகளக்கள் , பக்கழனநளக கபடுபபடள  நணல் , கிநண், 

கங்கர் நற்றும் ெப நண்படன் ஸதளடர்புடன கிநண் நணல் கல் ஆகழனயற்க் 

ஸகளண்டுள்து. கழஸபட்ஹடெழனஸ் அநப்புகின் ீர்ழ அவுபே நதழப்புகள் கவஹம 

ஸகளடுக்கப்ட்டுள். 



 

அவுபேக்கள் அவு 

மரின துகள் மோருள் இல்  ன்ளக 
யிச்ெல் 

3-4 lpm 

டிபளன்ஸ்நழெழயிட்டி(டி)நீ2/ளள் 9-47 m2/day 

ஊடுபேயல்(K)m/ளள் 0.5-2.80 m/day 

 

பன்ளம் ழ யடியங்கள் 

இம்நளயட்டத்தழல் களணப்டும் பன்ளம் ழ யடியங்கள் நஹனளெவன் நற்றும் 

ஹளெவன் களத்தச் ஹெர்ந்தய நற்றும் அய பல அந்தளங்கழ நற்றும் 

ஆவுடனளர் ஹகளனில் தளலுகளக்கிலும் , புதுக்ஹகளட்ட நற்றும் ஆங்குடிதளலுக்கழன் 

கழமக்குப் குதழகிலும் பக்கழனநளக நணற்கற்கள் , கிநண்ணளல் கட்டப்ட்ட நணல் , 

நணல் கிநண் , ஹரல்ஸ் ஹளன்யற்க் ஸகளண்டுள். . , பன்ளம் ழ 

அநப்புகின் ீர்ழ அவுபேக்கள் நதழப்புகள் கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள்: 
 

அவுபேக்கள் அவு 

மரின துகள் மோருள் இல் ன்ளக யிச்ெல் 5-10lpm 

டிபளன்ஸ்நழெழயிட்டி(டி)நீ2/ளள் 89-157 m2/day 

ஊடுபேயல்(K)m/ளள் 1.5-3 m/day 

 

துனிடுதல் 

ஹதளண்டுதல் யககள் ழப்பப்ின் உபேயளக்கத்தழற்கு ற் ஹயறுடுகழன். ஸளதுயளக , 

எபே குதழனில் உள் பட்டுகள் , பழவுகள், ஹகளடுகள் ஹளன்யற்ழன் ீட்டிப்புக்கு ற் , 

30நீ பதல் 200நீ யப ஆமத்தழல் ஆழ்து கழணறு ஹதளண்டுயதற்கு கடிநள ள 

அநப்புகில் டிடிச் ரிக்குகள் னன்டுத்தப்டுகழன். யண்டல் யடியங்கில் , குமளய் 

கழணற்ழன் யிட்டத்தழற்கு ற் ஸயவ்ஹயறு சுமழகக் ஸகளண்ட ஹபளட்டரி ரிக்குகள் 

னன்டுத்தப்டுகழன். குமளய் கழணறு இடிந்து யிலயதத் தயிர்க்க ஸன்ஹடள ஹளஹயட் 

கிநண் ஹபளட்டரி ரிக்கில் னன்டுத்தப்டுகழது. யண்டல் குமளய் கழணறுகள் பப்வு , 

நகசூல் ஹளன்யற்ப் ஸளறுத்து 30நீ பதல் 300நீ யப ஆமம் யப 



ஹதளண்டப்டுகழன். யண்டல் அநப்புகில் , குமளய் கழணறு ஹதளண்டுயதற்கு க 

சுமலும் கபேயி 10 நீட்டர் பதல் 15 நீட்டர் யப இபேக்கும். ழத்தடி ீர் ிரித்ஸதடுத்தல். 

 

கடிப் ள , கழணறு யடியநப்பு ிநனளது. ஹநல் நண் நற்றும் அதழக யளி 

நண்டம் PVC குமளய் பம் படப்ட்டிபேக்கும் நற்றும் நீதபள் யளி , ிவுட்ட, 

இணந்த குதழ அப்டிஹன யிடப்டுகழது. புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் 1.0நீ பதல் 12.0நீ 

யப யளி ழவுகழது. Granitic gneiss குதழனில், அதழக யளி ழவும் குதழ 15 m 

யப இபேக்கும் , ஆளல் ெளர்ஹளகட் குதழனில் , யளி நண்டம் 8.0 m பதல் 10.m 

யப நட்டுஹந ீட்டிக்கப்டும். யண்டல் குதழனில் , கழணறு கட்டுநளம் குழப்ிடப்ட்ட 

குதழனில் நணல் தடிநன் ழகழ்யப் ஸளறுத்தது. ல் தபநள ீரின் பப்யக் 

கண்டழயதற்களக ளகர் கட்டுநளத்தழலும் னன்டுத்தப்டுகழது. 
 

 

 

டம் 3.6 தழட்டப் குதழனிழபேந்து 5 கழநீ சுற்யில் ழத்தடி ீர் யளய்ப்புகள் 

 

3.3.5 ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்பு 

ழத்தடி ீர் தப கண்களணிப்பு ின்யபேம் இடங்கில் ஸெய்னப்டுகழது நற்றும் 

இனற்ினல், இபெளன நற்றும் உனிரினல் அவுபேக்கலக்கு குப்ளய்வு ஸெய்னப்டும். 

 



அட்டயண 3 4 ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுபேக்கள்: ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

கண்களணிப்பு களம் 

ஜஷன் பதல் ஆகஸ்ட் 2022  

யடியநப்பு யிதழகள் ஆய்வுப் குதழனில் உள் சுற்றுச்சூமல் அநப்புகின் 

அடிப்டனில் 

கண்களணிப்பு இடங்கள் 
தழட்டத் தம் -GW 1 

வ ளகளதர் ஹகளயில், ளபெர் -GW2 

னளபள ர்ஜழ ழநழஸடட், ிபும்- GW 3 

பபேகன் ஹகளயில், யன்ினம்ட்டி - GW 4 

ெண்பகளதன் ஸளழனினல் கல்லூரி, அபெம்ட்டி - GW 5 

ப IS 3025 குதழ I இன் டி 5 ழட்டர் புதழன ஹகன்கில் 

தண்ணரீ் நளதழரிகள் ஹெகரிக்கப்ட்டு ஸ்ளக்றழல் உள் 

ஆய்யகத்தழற்கு ஸகளண்டு ஸெல்ப்ட்ட.  

கண்களணிப்ின் 

இடஸயி 

எபே பேயத்தழல் எபேப 

 

3.3.5.1 நளதழரி ஸெனல்ப 

ழத்தடி ீரின் தபம் IS: 10500: 1991 (தழபேத்த ண்-3 ஜஷ 2010 உடன் 1993 

நறுஉறுதழப்டுத்தப்ட்டது) உடன் எப்ிடப்ட்டது. பலநனள இனற்ினல்-ஹயதழனினல் 

நற்றும் ளக்டீரினளயினல் ஹெளதகலக்களக பஹன 5-ழட்டர் ிளஸ்டிக் ஸஜர்ரி 

ஹகில் ந்து நளதழரி இடங்கிழபேந்து ீர் நளதழரிகள் நற்றும் 250 நழல்ழ கழபேநழ ீக்கம் 

ஸெய்னப்ட்ட சுத்தநள கண்ணளடி/ஸட் ளட்டிழல் இபேந்து கழபளப் நளதழரினளக 

ஹெகரிக்கப்ட்டது. IS: 3025 (தழபேத்தப்ட்ட குதழ) நற்றும் ீர் நற்றும் கமழவுீப ஆய்வு 

ஸெய்யதற்கள ழனள பனின் டி / பனின்டி நளதழரிகள் குப்ளய்வு 

ஸெய்னப்ட்ட. 21ஆம் ஹததழ, APHA ஆல் கூட்டளக ஸயினிடப்ட்டது. 

 

 

 



அட்டயண 3 5: ழனள டப 

 

ய. ண் அவுபேக்கள் ஹெளத ப 
1 

pH (25°C இல்) 
IS:3025(P -11)1983 RA: 2012 

2 
நழன் கடத்துத்தழன் 

IS:3025(P -14) 2013 

3 
ழம் 

IS:3025 (P -4)1983 RA: 2012 

4 
ஸகளந்திப்பு 

IS:3025(P -10)1984 RA: 2012 

5 
ஸநளத்த கபந்த தழடப்ஸளபேள்கள் 

APHA 22nd Edn.2012-2540-C 

6 
ஸநளத்த இடழறுத்தப்ட்ட 

தழடப்ஸளபேட்கள் 

IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 
CaCO3 ஆக ஸநளத்த கடித்தன்ந 

APHA 22nd Edn.2012-2340-C 

8 
Ca  களல்ெழனம் 

APHA 22nd Edn2012.3500 Ca-B 

9 
ஸநக்ெீழனம் Mg ஆக 

APHA 22nd Edn.2012-3500 Mg-B 

10 
Cl ஆக குஹளபடு 

IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 
ெல்ஹட் SO4 ஆக 

APHA 22nd Edn.2012-4500 SO4
--E 

12 
CaCO3 ஆக ஸநளத்த களபத்தன்ந 

APHA 22nd Edn.2012-2320-B 

13 
Fe  இபேம்பு 

IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 
SiO2 ஆக ெழழக்கள 

IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 
ஃவுலபடு ஃப் 

APHA 22nd Edn.2012-4500-F-D 

16 
ட்ஹபட் NO3 ஆக உள்து 

IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 
ள  ஹெளடினம் 

IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 
ஸளட்டளெழனம் ஹக 

IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 
ஹகளழஃளர்ம் 

IS:1622:1981:RA:2014 

20 
இ - ஹகளழ 

IS:1622:1981:RA:2014 

 

 

 

 

 

 



அட்டயண 3 6 ழத்தடி ீர் நளதழரி படிவுகள் 

ய. 

ண் 

அவுபேக்கள் 
அகுக

ள் 

தழட்ட 

தம் 
GW1 

வ 
ளகளதர் 
ஹகளயில், 

ளபெர் 
GW 2 

னளபள 
ர்ஜழ 

ழநழஸடட், 

ிபும் 

GW 3 

பபேகன் 
ஹகளயில், 

யன்ினம்
ட்டி GW 4 

ெண்பகள
தன் 

ஸளழனின
ல் கல்லூரி, 

அபெம்ட்டி 
GW 5 

1 pH (at 25°C) - 7.43 7.84 7.11 7.3 7.66 

2 
Electrical 

Conductivity 
µS/cm 

2170 1052 1426 2250 2349 

3 Colour 
Hazen 
Unit 4 2 3 25 5 

4 Turbidity NTU 
BQL(LO

Q:1) 
BQL(LOQ:1

) 
BQL(LOQ:1

) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) 

5 
Total 

Dissolved 
Solids 

mg/L 
1235 579 857 1370 1405 

6 
Total 

Suspended 
Solids 

mg/L BQL(LO
Q:2) 

BQL(LOQ:2
) 

BQL(LOQ:2
) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

7 
Total 

Hardness as 
CaCO3 

mg/L 
694 337 588 771 604 

8 
Calcium 

Hardness  
mg/L 

580 155 296 585 283 

9 
Magnesium 
Hardness as 

CaCO3 
mg/L 

115 179 292 186 321 

10 Calcium as Ca 
mg/L 

232 71.1 118 234 113 

11 
Magnesium as 

Mg 
mg/L 

27.8 38.7 71.4 45.6 78.4 

12 Chloride as Cl mg/L 319 102 207 416 403 

13 
Sulphate as 

SO4 
mg/L 

98.6 30.3 11.5 67.4 69.6 

14 
Total 

Alkalinity as 
CaCO3 

mg/L 
307 330 344 305 451 

15 Iron as Fe mg/L 
BQL(LO
Q:0.1) 

BQL(LOQ:0
.1) 

BQL(LOQ:0
.1) 3.45 

BQL(LOQ:0.1
) 

16 Silica as SiO2 mg/L 45 23 31 48 45.5 

17 
Fluoride as F 

mg/L BQL(LO
Q:0.2) 

BQL(LOQ:0
.2) 

BQL(LOQ:0
.2) BQL(LOQ:0.2) 

BQL(LOQ:0.2
) 

18 Nitrate as NO3 
mg/L 

53.5 20.8 13.6 1.38 31.1 

19 
Potassium as 

K 
mg/L 

52.5 12.2 12.8 43.4 43.1 

20 Sodium as Na mg/L 225 75.8 185 335 352 



4 தழர்ளர்க்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புகள் & தணிப்பு டயடிக்ககள் 

 

இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமழல் தழர்ளர்க்கப்டும் ளதழப்புகள் நற்றும் தணிப்பு 

டயடிக்கக யியரிக்கழது. ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட ஆய்வுகள் உட்ட தளக்கங்க 

நதழப்ிடும் ப, தளக்கங்க நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட நளடழங் தட்ங்கள் 

ஆகழனய இந்த அத்தழனளனத்தழல் யிரியளக யியரிக்கப்ட ஹயண்டும். இது கட்டுநள 

நற்றும் ஸெனல்ளட்டுக் கட்டங்கின் ஹளது அடிப்ட அவுபேக்கில் ற்டும் 

ளதழப்புகின் யியபங்கக் ஸகளடுக்க ஹயண்டும் நற்றும் பன்ஸநளமழயபளல் 

ஸெனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின தணிப்பு டயடிக்கக ரிந்துபக்க ஹயண்டும். 

 

4.1 அழபகம் 

எபே யெதழனின் ஸெனல்ளடுகள், தனளரிப்புகள் அல்து ஹெயகின் யியளக, 

சுற்றுச்சூமழல் ற்டும் ந்தஸயளபே நளற்பம், ளதகநள அல்து ன்ந னக்கும் 

 சுற்றுச்சூமல் தளக்கம் யபனறுக்கப்டுகழது. பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் 

களபணநளக, ெளத்தழனநள சுற்றுச்சூமல் தளக்கத்தழன் தழர்ளர்ப்பு சுற்றுச்சூமல் தளக்க 

நதழப்டீு இல் எபே பக்கழன டினளகும். நதழப்ிடப்ட்ட ளதழப்புகின் அடிப்டனில், 

சுற்றுச்சூம குயள அல்து ஹெதநடனளநல் பளநரிக்க ஸளபேத்தநள தணிப்பு 

டயடிக்ககள் டுக்கப்ட ஹயண்டும். 

 

சுற்றுச்சூமல் ளதழப்புகள் பதன்ந தளக்கங்கள் நற்றும் இபண்டளம் ழ தளக்கங்கள்  

குலயளக இபேக்களம். 

பதன்நத் தளக்கங்கள்: இந்தத் தளக்கங்கள் தழட்டத்தளல் ஹபடினளகக் கூப்டுகழன் 

இபண்டளம் ழ தளக்கங்கள்: இய பதன்ந தளக்கங்களல் தூண்டப்ட்டய நற்றும் 

ஸதளடர்புடன பதலீடுகள் நற்றும் ஸெனழன் பம் ெபக நற்றும் ஸளபேளதளப 

டயடிக்ககின் நளற்ப்ட்ட யடியங்க உள்டக்கழனது. 

 



ின்யபேம் சுற்றுச்சூமல் அவுபேக்கள் பம் ளதழப்புகின் நதழப்டீு ஸெய்னப்டுகழது: 

 ழச் சூமல் 

 ீர் சூமல் 

 களற்று சூமல் 

 இபச்ெல் சூமல் 

 உனிரினல் சூமல் 

 ெபக ஸளபேளதளப சூமல் 

 

நிலச் சூழல்: 

 

அம்ெம் தளக்கம் 
தணிப்பு டயடிக்ககள் 

பஃப் 

ஸ்ஹடளன் 

நற்றும் 

ெப 

நண்  

சுபங்கம் 

 

ஸம்க்குடி கழபளநத்தழல் 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

பப்யில் அநக்கப்ட்டுள் சுபங்கம் பஹன 

5,14,410 நீ 3 கபடுபபடள  கல், 18,048 நீ 3 ஸயதர் 

ள நற்றும் 35,092 நீ 3  ெப நண் ஸகளண்டது. 5.0 

நீட்டர் ஸெங்குத்து ஸஞ்ச் நற்றும் 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் 

அகத்துடன் யமக்கநள தழந்தஸயி அப 

இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கத்துடன் குயளரி 

ஸெனல்ளடு ஹநற்ஸகளள் உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 5 

ஆண்டு படியில், சுபங்க குத்தக குதழ இறுதழ 

குமழனளக நளற்ப்டும். 

இறுதழ குமழ ரிநளணம் 

 

ெபளெரினில் 

(நீ) 

அகத்தழல் 

ீம் (நீ)  

அதழகட்ெ 

ஆமத்தழல் (நீ) 

222 109 43.0 நீ 

(2நீ ெப 
நண்  + 1நீ 

ஸயதர்டு பளக் + 
40நீ 

கபடுபபடள  

கல்). 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்ட 

தம் ந்த யிதநள நண் 

அரிப்புக்கும் ஆளகயில் 

(ஆதளபம்: புயன்). 

 

ஹநலும், புனல் ீர் 

ஸயிஹனறுயதத் தயிர்க்க 

1நீ x 1நீ அயில் யடிகளல் 

அநக்கப்டும். 

 

1000 ண்ணிக்கனிள 

உள்லர் நப யகக 

(ஹயம்பு, யில்யம் யளக, 

புங்கம், நகழம நபம் 

பதழன, ெளகள், 

சுபங்கப் குதழனின் 

ஸயிப்புச் சுற்யில், 

நண்ணின் ிணப்புத் 

தன்நன 



 

 

தற்ஹளதுள் குமழ ரிநளணம் 

 

ழப் னன்ளட்டில் தழந்தஸயி சுபங்கத்தழன் 

பக்கழன தளக்கம் ழச் ெவபமழவு ஆகும். கபடுபபடள 

கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி  சுபங்கத்தழற்களக 

ழம் ஹதளண்டப்ட ஹயண்டும். 

 

கமழவு ீர், க உஹளக உட்ஸெலுத்துதல், 

அடுக்கு உநழழ்வுகள் துவும் இல்ளததளல் 

ஆய்வுப் குதழனின் நண்ணின் நீதள தளக்கம் 

குயளகஹய இபேக்கும். 

 

ஸரின பப்யில் ழப்பப்பு ண்புக 

நளற்றுயதளல் ற்டும் தளக்கம் நண் ெழதய 

ற்டுத்துகழது. 

 

சுபங்க டயடிக்ககில் இபேந்து தழடக்கமழவுகள் 

உபேயளக்கப்டும், ஸில் குப்கள் யடீ்டுக் 

கமழவுகலம் உற்த்தழ ஸெய்னப்டும். இத 

பனளக பளநரிக்களயிட்டளல், துர்ளற்ம் 

யசீுயதுடன், ஸதளமழளர்கலக்கு சுகளதளப 

ெவர்ஹகடு ற்டும். 

 

குமழ ீம்  

(நீ) 

அகம் 

(நீ) 

 
ஆமம்  (நீ) 

I 76 34 12 தப 

நட்டத்தழற்கு 

கவஹம 

ஹநம்டுத்துகழது. 

 

குயளரிக்குப் ிகு இறுதழக் 

குமழனில் தளயபங்கள் 

நற்றும் ீர் ஹதக்கத்த 

உபேயளக்குயதற்குத் 

துணபுரிபம் யகனில், 

ளதழக்கப்ட்ட ழத்த 

ெழந்த ழப் 

னன்ளட்டிற்களக 

படிந்தயப 

ஹநம்டுத்துயதற்கு 

பன்ஸநளமழனப்ட்டுள்து. 

 

இந்த சுபங்கப் குதழனில் 2.0 

நீ ெப நண்  நற்றும் 

1.0 நீ ஸயதர் ள 

யடியில் அதழக சுந 

உள்து. 

 

ஹதளண்டுதல், ஸயடித்தல், 

ஹதளண்டிஸனடுக்கப்ட்ட 

கிநத்த ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல் 

ஹளன்யற்ளல் தூெழ 

உபேயளகும் பக்கழன 

களபணநளகும், 3 

நணிஹபத்தழற்கு எபே 

ப ஸதளடர்ந்து தண்ணரீ் 

ஸதிப்தன் பம் தளக்கம் 

குக்கப்டும். 

 



பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க 

டயடிக்கனளது 100 

நீட்டபேக்கு ஹநல் யிிம்பு 

ழ ஹயறுளடு இபேக்கும் 

ெநஸயி ழப்பப்ில் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழது. 

 

தளதுக்கள் அகற்ப்ட்ட 

ிகு, அ அனள 

குதழ உபேயளக்கப்டும். 

அகழ்வு ஸெய்னப்ட்ட குதழ 

அல்து சுபங்க களத்தழன் 

படியில் உள் இறுதழ குமழ 

ீர் ஹதக்கநளக நளற்ப்டும். 

ளதுகளப்பு தூபத்தழல் 

இபண்டு அடுக்கு நபங்கள் 

டப்டும். 

 

100% நீட்ஸடடுப்பு பல 

சுபங்க இபேப்பு 

ிரித்ஸதடுப்தன் பம் 

அடனப்டுகழது. ஹய 

சுபங்க டயடிக்கனளல் 

குப்கள் உற்த்தழனளகளது. 

அதுநட்டுநழன்ழ, தழெரி 

அடிப்டனில் உள்ளட்ெழ 

அநப்ிடம் 

எப்டக்கப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழகக் குந்த 

அயிள யடீ்டுக் 

கமழவுகள் உபேயளகும். 

 



4.2 நீர் சூழல்: 

 

அம்ெம் 
தளக்கம் 

தணிப்பு டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

இப்குதழனில் சுபங்கம் 

ஹதளண்டுயதளல், ீர்ழ நற்றும் 

சுபங்கத்தழன் குறுக்குஸயட்டு 

களபணநளக ழத்தடி ீர் 

நளசுடளம். 

 

சுபங்க டயடிக்கனளல் ழத்தடி 

ீர் குன யளய்ப்புள்து 

 

ஸயடிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் 

ட்ஹபட் ஸகளண்ட இபெளனங்கள் 

ஹநற்பப்பு ஏட்டத்த 

நளசுடுத்தளம். 

 

சுபங்க குத்தகனில் உள் யடீ்டுக் 

கமழவுீரின் பனற் 

ஹநளண்ந, அந்த இடத்தழல் 

சுகளதளபநற் சூம உபேயளக்கழ, 

ஸதளமழளர்கலக்கு உடல் 

ளதழப்புக ற்டுத்தளம். 

 

ழத்தடி ீர்நட்டம் 

தபநட்டத்தழழபேந்து 55நீ கவஹம 

இபேக்கும் அஹதெநனம், இறுதழ 

ஆமம் தபநட்டத்தழற்கு 43 நீ 

கவழ் யப நட்டுஹந இபேப்தளல், 

சுபங்கத்தழன் ஹளது 

ீர்நட்டத்தழல் குறுக்கழடப்டளது.  

கமழவு ீர் 5 ஸெப்டிக் ஹடங்குகள் 

நற்றும் ஊயக்கும் 

குமழகில் ஸயிஹனற்ப்டும். 

சுபங்க டயடிக்கக்கு ச்சு 

கூறுகள் ஸகளண்ட 

இபெளனங்கள் 

னன்டுத்தப்டளது. 

ழத்தடி ீர் நட்டம் 55m 

தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 

ஆமத்தழல் உள்து, சுபங்க 

ஸெனல்ளடு ீர்ழன 

ளதழக்களது. சுபங்க 

டயடிக்கனின் படியில் 

உள் இறுதழ குமழ நம ீர் 

ஹெநழப்ிற்களக 

னன்டுத்தப்டும், ஹெநழத்து 



யக்கப்டும் ீர் சுந 

நண்ட ஹநம்ளட்டிற்கு 

னன்டுத்தப்டும், ஹநலும் 

ஹெநழக்கப்ட்ட ீர் பனள 

சுத்தழகரிப்புக்குப் ிகு யடீ்டு 

ஹதயகலக்கு (குடிீர் தயிப) 

னன்டுத்தப்டும். 

ஹநலும், ஸயிஹனறும் ீர் 

ெம்ப்கில் நற்றும் 

பனள சுத்தழகரிப்புக்குப் 

ிகு ஹெநழக்கப்டும்; சுபங்க 

டயடிக்கனில் தூெழன 

அடக்குயதற்கு தண்ணரீ் 

னன்டுத்தப்டும். 

 

சுபங்க குத்தக குதழனில் 

கமழவுீப பனளக 

ஹநளண்ந ஸெய்யதற்களக, 

ெழறுீர் கமழப்கள் நற்றும் 

ஸெப்டிக் ஹடங்க் நற்றும் 

ஊயக்கும் குமழகள் ற்ளடு 

ஸெய்னப்டும். 

 

 

 

 



4.3 களற்று சூமல்: 

 

அம்ெம் 
தளக்கம் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

ஸெனல்ளட்டின் ஹளது ற்டும் 

ளதழப்புகள் சுபங்க ஸெனல்ளட்டின் 

ஹளது, துகள்கள் (PM10 & PM 2.5) 

ஹளன் தப்ிக்கும் தூெழ நற்றும் 

ி களற்று நளசுளடுகள் 

உபேயளக்கப்டும். 

 

நளசுளட்டின் பக்கழன ஆதளபம் 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

களபணநளக லகழது. 1 டிப்ர் 

ண்ணிக்க ற்றுயதற்கும் 

இக்குயதற்கும் 

னன்டுத்தப்டும், 1 ண் அகழ்வு 

(1.2 நீ 3 யளி தழன் ( ள 

உடப்ளன் இணப்புடன்), 1 

ண். அபக்கழ நற்றும் 4 ண். 

ஜளக் ஹலநர் ஆகழனய 

கிநத்த ஹதளண்டுயதற்குப் 

னன்டுத்தப்டும். தப்ிஹனளடின 

தூெழன உபேயளக்குதல். 

கூடுதளக, ஸயடிநபேந்துகப் 

னன்டுத்தழ ஸயடிப்புச் ஸெய்யது 

தூெழன உபேயளக்க யமழயகுக்கும். 

ஸெனல்ளட்டின் ஹளது தணிப்பு 

டயடிக்ககள் 

நபங்க ( ஹயம்பு, நகழமம், 

புி) டவு ஸெய்ன 

யத்துனின் 

ஆஹளெபடன் தூெழனின் 

தளக்கத்தத் தடுக்க 

குத்தகப் குதழக்குள் 

இலத்துச் ஸெல்லும் 

ெளகள், ஸயிப்புச் 

சுற்யில் 1000 உள்லர் 

இங்கள் ( எவ்ஸயளபே 

ஆண்டும் 200 

ண்ணிக்கபடன்) டவு 

ஸெய்ன 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. , 

இந்த நற்றும் யில்யம்) 

இபண்டு அடுக்குகில் களற்று 

நளசுளட்ட தழர்த்து நற்றும் 

பழககள் (Nerium) நப 

இங்கலக்கு இடனில். 

ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட 

கிநத்தழன் ஹளக்குயபத்து 



நிதின் நீதள யிவு 

• சுயளெம் நற்றும் சுயளெ 

அநப்பு, தபனபீல் 

தழசுக்கலக்கு ஹெதம், களய்ச்ெல் 

அல்து ஆஸ்துநள ஹளன் 

ஹய ஸெய்பம் 

ஸதளமழளர்கள் நற்றும் 

அண்ட கழபளநயளெழகின் 

நித ஆஹபளக்கழனத்தழல் 

ஹநளெநள யிவு. 

• கிநப் ஸளபேட்க 

ற்ழ இக்குயதளலும், 

ஹளக்குயபத்தழன் களபணநளகவும் 

ற்டும் தூெழ, ஸதளமழளர்கள் 

நற்றும் அபேகழலுள் கழபளந 

நக்கபம் ளதழக்களம். 

• தளயபங்கள் நீதள 

யிவு இனில் தூெழ 

டியதளல் ஸ்ஹடளநளடல் 

இன்ஸடக்ஸ் குக்கப்டளம். 

யமழகத் தழட்டநழடுதல், 

இதன் பம் SH 36 உடன் 

இணக்கும் குறுகழன ளத 

பம் அபேகழலுள் 

டளத ெளக 

(எபே அடகுப ெள) 

அடனளம். 

நளற்ளக, சுபங்க குத்தக 

குதழக்கும் அபேகழல் உள் 

டளத ெள 

இணப்புக்கும் இடஹன 

ெப நண்  ெள 

அநக்கப்டளம். தூெழ 

உபேயளகளநல் இபேக்க, 

இலத்துச் ஸெல்லும் 

ெளனில் ஸெல்லும் 

ளரிகின் ஹயகம் நணிக்கு 

20 கழ.நீ. 

ளரிகள் தளர்ளய் ஹளட்டு 

படப்டும். 

அதழக சுந தயிர்க்கப்டும். 

அகழ்வு நற்றும் ற்றுதல் 

புள்ிகள் ஹளன் தூெழ 

உபேயளக்கும் இடங்கில் 

ஈடுடும் ஸதளமழளர்கலக்கு 

கண் கண்ணளடிகள், தூெழ 



நளஸ்க், ஹதளல் கபகள், 

ளதுகளப்பு களணிகள் & 

பூட்ஸ் ஹளன் திப்ட்ட 

ளதுகளப்பு உகபணங்கள் 

(PPEs) யமங்கப்டும். 

 

ஹளக்குயபத்தழன் ஹளது தூெழ 

உபேயளகளநல் இபேக்க, 

ஸெப்ிடப்டளத 

ெளகில் ஸதிப்தற்கு 

0.5KLD தண்ணரீ் 

ரிந்துபக்கப்டும். 

 

களற்ழன் தப நளடழங்: 

AERMOD ன்து பன்று தித்தி கூறுகக் ஸகளண்ட எபே நளதழரி அநப்பு ஆகும்: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD ழப்பப்பு பன்ஸெனழ) 

• AERMET (AERMOD யளி பன்ஸெனழ) 

 

4.4.1 Mjhutifg;ghL 

அத்து உநழழ்வு பங்கின் யிரியள ட்டினல் நற்றும் அயற்றுடன் ஸதளடர்புடன 

நளடழங் உள்டீு ஸயினடீ்டு அவுபேக்கள் நற்றும் உநழழ்வு யிகழதங்கள் இந்த 

அழக்கனில் ட்டினழடப்ட்டுள். எவ்ஸயளபே ப யகபம் வ்யளறு 

டத்தப்ட்டது ன்தற்கள ஸளதுயள யிக்கம் கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள்து. 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட ஸெனல்ளட்டின் உநழழ்வு ஆதளபங்கள் 



 

புள்ி ஆதளபங்கள்: 

சுபங்க டயடிக்ககலக்கள புள்ி ஆதளபங்கில் ஸளதுயளக தூெழ ஹெகரிப்ளன்கள், 

சூடள ீர் லடீ்டர்கள் நற்றும் அயெபகள ஸஜஹபட்டர்(கள்) ஆகழனய அடங்கும். 

தற்ஹளதன தழட்டத்தழல் ின்யபேம் ஆதளபங்கள் தழர்ளர்க்கப்டுகழன். 

1. லட்பளழக் அகழ்வு - 1.2 Cum க்ஸகட் ஸகளள்வு ( பளக் ிஹபக்கர் 

இணப்புடன்) 

2. ஜளக் ஹலநர் 32 நழநீ டனள 

3. டிப்ர் 

4. டிபளக்டர் ற்ப்ட்டது - அபக்கழ 

5. துணக்கபேயிகலடன் துனிடுதல் நற்றும் அகழ்வு 

 

ெள ஆதளபங்கள்: 

சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது தழர்ளர்க்கப்டும் டிபக் ளதகள் நற்றும் டிபக் 

ஸயிஹனற்றும் இடங்க ெழத்தரிக்க எபே ெள ஸட்ஸயளர்க் உபேயளக்கப்ட்டது. ஜஷன் 

பதல் ஆகஸ்ட் 2022 யபனிள கண்களணிப்பு களத்தழல் ெள ஆதளபங்கில் 

இபேந்து தழர்ளர்க்கப்டும் உநழழ்வுகள் நற்றும் அதனுடன் ஸதளடர்புடன தழர்ளர்க்கப்டும் 

தளக்கம் நதழப்ிடப்ட்டது. சுத்தழகரிப்பு ெள நற்றும் ஸெப்ிடப்டளத ெள 

யனநப்ில் உள் ஸளதுத் தளயபப் ஹளக்குயபத்தழளல் ற்டும் உநழழ்வுகள் 

ஸதளகுதழ ஆதளபங்களக யடியநக்கப்ட்டுள். டிபக்கழங்கழற்கள நளடல் யளல்பெம் 

ஹெளர்ஸ் அவுபேயளது, ஆபம்த்தழல் USEPA ய டிபக்கழங்கழற்கு ற்ழச் ஸெல்யதற்கள 

உநழழ்வு களபணிகப் னன்டுத்தழனது. கடத்தல் ெள ஆதளபங்கள், 

உபேயகப்டுத்தப்ட்ட இலத்துச் ஸெல்லும் ெளகில் 6 நீட்டர் இடஸயினில் 

ஆதளபத்தப் னன்டுத்தழ. பங்கின் ஆபம் க்கயளட்டு ரிநளணம் 3 நீ  

அநக்கப்ட்டது, இது எபே ஸளதுயள சுபங்க சூழ்ழக்கு அபேகழல் உள் 2 டிபக் 

னணத்த ிபதழழக்க உள்டீளக னன்டுத்தப்ட்டது. 



இலத்தல் ஸெனல்ளட்டிற்குக் கபேதப்டும் அவுபேக்கள் ின்யபேயயற் 

உள்டக்குகழன்: 

• ஸளதுயளகப் னன்டுத்தப்டும் இலத்துச் ஸெல்லும் டிபக்குகின் அவு 

• ழபந்தப தூப ெளகின் தூெழ கட்டுப்ளடு / சுபேக்கத்தழன் அவு 

 

ி தப்ிஹனளடின துகள் உநழழ்வு ஆதளபங்கள்: 

யளல்பெம் ஆதளபங்களக யடியநக்கப்ட்ட ி ஃப்பெஜழடிவ் துகள் உநழழ்வு ஆதளபங்கில் 

ின்யபேய அடங்கும்: 

• ப்பநரி க்பரரில் இக்கப்டும் டிபக்குகில் இபேந்து தப்ிஹனளடின உநழழ்வுகள் 

எபே ஸதளகுதழ பத்தளல் குழப்ிடப்டுகழன். ஸயினடீ்டு உனபம் 0 நீட்டபளக 

அநக்கப்ட்டது (டம்ப் ளக்ஸகட் கழஹபடு நட்டத்தழல் உள்து). 

• சுபங்கப் குதழனளது குந்தட்ெ களற்று அரிப்க் ஸகளண்ட ளகள் 

ழந்த ஹநற்பப்ளக இபேப்தளல் களற்ழன் அரிப்ிளல் ற்டும் தப்ிஹனளடின 

உநழழ்வுகள் கபேதப்டுயதழல். களற்று அரிப்பு ற்டும்  தழர்ளர்க்கப்ட்டளல், 

அது உள்லர்நனநளக்கப்டும். 

• ரிநளற் புள்ிகில் இபேந்து ஃப்பெஜழடிவ் உநழழ்வுகள் எற் ஸதளகுதழ 

பங்களல் குழப்ிடப்டுகழன். இந்த ஆதளபங்கலக்கள ஸயினடீ்டு உனபங்கள் 

டிபக் ரிநளற் ஸெனல்பனின் உண்நனள உனபத்தழற்கு அநக்கப்ட்ட. 

 

ிந்தன தழட்ட களட்ெழ 

ஸெனல்ளட்டின் உநழழ்வுகள் ஸெனல்ப உகபணங்கள் நற்றும் சுபங்க டயடிக்ககின் 

யியளகும். ஸெனல்ப உகபணங்கள் அதழகட்ெ தழில் யடியநக்கப்ட்ட. 

சுபங்கத்தழல் இபேந்து ஸயிஹனறும் உநழழ்வுகள், குமழனிழபேந்து கற்கள் நற்றும் கமழவுக 

ஹெநழப்பு குதழக்கு ஸகளண்டு ஸெல் ஹதயனள சுபங்க யதீம் நற்றும் டிபக் னணத்தழன் 

அடிப்டனில் அநந்தது. 



ஜஷன் பதல் ஆகஸ்ட் 2022 யபனிள நக்ஹபள யளித் தபவுகக் கபேத்தழல் 

ஸகளண்டு கணிக்கப்ட்ட அதழகட்ெ தப நட்ட ஸெழவுகள், ஆய்வுக் களத்தழன் ஹளது 

ஸப்ட்ட அதழகட்ெ அடிப்ட ஸெழவுகில் நழகப்டுத்தப்ட்டு, ஸெனல்ளட்டிற்குப் 

ிந்தன கட்டத்தழல் ழவும். அதழகட்ெ அடிப்ட ஸெழவுகக் களட்டிலும் 

கணிக்கப்ட்ட ஸெழவுகலடன் கூடின எட்டுஸநளத்த களட்ெழனளது ஹெளிஸத்றஶடன் 

ின்யபேம் அட்டயணனில் களட்டப்ட்டுள்து. 

அட்டயண 4 1 கட்டுப்ளடற் சுபங்கத்தழற்கள உநழழ்வு களபணிகள் 

 

ஸெனல்ளடு 
உநழழ்வு களபணி குழப்புகள் 

ஹநல் நண் 

கனளலதல் 

 

ஸ்கழபளப்ர் 
0.029 

Kg TSPM/ 

average time 

between spray 

application 

USEPA (2008) 

Jose I. Huertas & 

Dumar A. 

Camacho & Maria 

E. Huertas, 

Standardized 

emissions inventory 

methodology for 

open-pit mining 

areas, 

Environmental 

Science Pollution 

Research, 2012. 

புல்ஹடளெழங் 

15.048 

kg PM10/ 

Hr excavation 

USEPA (2008) 

ற்றுகழது 

2.3237E-04 
kg PM10/ 

average time 

between spray 

application 

USEPA (2006a) 

கடத்தல் 0.69718 
kg PM10/VKT 

USEPA (2006a) 

Cowherd (1988) 

கபடுபபடள  

கல் சுபங்கம் 

ஈபநள 

துனிடுதல் 

8.00E-5 lbs 
PM10/  
Ton produce 

EPA. August, 2004.  Section 11.19.2, Crushed 

Stone Processing and Pulverized Mineral 

Processing.  In: Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, Volume 1: Stationary Point 

and Area Sources, Fifth Edition, AP-42.  U.S. 

Environmental Protection Agency, Office of 

Air Quality Planning and Standards.  Research 

Triangle Park, North Carolina. 

ற்றுகழது 
1.00E-4 lbs 
PM10/  
Ton produce 

 

 

 



4.3 இரைச்சல் சூழல்: 

 

அம்ெம் தளக்கம் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

கிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

உகபணங்கின் னன்ளடு 

(க்ஸ்கஹயட்டர், டிப்ர், ஜளக் 

ஹலநர்), இனந்தழபங்கள் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்துக்கு 

னன்டுத்தப்டும் டிபக்குகள் 

ெத்தத்த உபேயளக்கும். 

 

இனந்தழபங்கிழபேந்து யபேம் 

ெத்தம் உனர் இபத்த அலத்தம், 

அதழக அலத்த ழ, களது 

ஹகளந, தூக்கக் கக்கம் 

ஹளன்யற் ீண்ட ஹபம் 

ஸயிப்டுயதளல் ற்டும். 

 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க 

டயடிக்கனின் களபணநளக 

யளகங்கின் ண்ணிக்க 

அதழகரிக்கப்டும், ஹய 

யளகம் என்ழணந்து 

ஹதயனற் எழன 

ற்டுத்தளம் நற்றும் சுயளெம் 

நற்றும் சுயளெ அநப்பு, 

தபனபீல் தழசுக்கலக்கு ஹெதம், 

களய்ச்ெல் அல்து ஆஸ்துநள 

ஹளன் நித 

ஆஹபளக்கழனத்தழலும் ளதழப் 

ற்டுத்தளம். 

 

• இனந்தழபங்கள் ல் 

இனங்கும் ழனில் 

பளநரிக்கப்டும், இதளல் 

இபச்ெல் குந்தட்ெ 

ெளத்தழனநள அயிற்கு 

குக்கப்டும். 

• அனுநதழக்கப்ட்ட 

இபச்ெல் அவு நற்றும் 

அந்த அவுகலக்கு 

அதழகட்ெ ஸயிப்ளட்டின் 

யிவு குழத்து ஆறு 

நளதங்கலக்கு எபேப 

ஸதளமழளர்கலக்கு 

யிமழப்புணர்வு அிக்கப்டும். 

அத்து யளகங்கின் 

டீெல் இன்ஜழன்கிலும் 

ஹளதுநள ென்ெர்கள் 

யமங்கப்டும். 

• அத்து 

ஹளக்குயபத்து யளகங்கலம் 

ஸெல்லுடினளகும் PUC 

ெளன்ழதழ்க ஸகளண்டு 

ஸெல்யது உறுதழ 

ஸெய்னப்டும். 

• சுபங்கத்தழற்குள் 

தமபம் அல்து 

ஸயிஹனறும் டிபக்குகின் 

ஹயகம் நழதநள ஹயகத்தழற்கு 



(20கழநீ/நணி) 

யபம்புக்குட்டுத்தப்ட்டு, 

களழனள யளகங்கில் 

இபேந்து ஹதயனற் 

ெத்தத்தத் தடுக்கப்டும். 

• இனந்தழபங்கள் நற்றும் 

ி உகபணங்கின் 

பனள உனவு பம் 

இனந்தழபங்களல் ற்டும் 

ெத்தம் குக்கப்டும். 

• ஆய்வுப் குதழனில் 

எழனின் தளக்கத்தக் 

குக்க 500 

ண்ணிக்கனிள உள்லர் 

இங்க ( ஹயம்பு, 

நந்தளப, அத்தழ, புி, 

அஹெளகள, ஹகசுயரிளஸ் 

நற்றும் யில்ம்) டவு 

ஸெய்ன 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 

ெத்தத்தக் குக்க 

ஸெனல்டுத்தப்டும். 

• ளரிகள் இபண்டு 

ெளகில் தழபேப்ி 

யிடப்டும். ஹளக்குயபத்து 

ஸரிெத் தயிர்க்க SH 71 

நற்றும் நளயட்ட ெள. 

• ஆறு நளதங்கலக்கு 

எபேப சுகளதளப 

ரிஹெளத பகளம்கள் 

ற்ளடு ஸெய்னப்டும். 



• அதழக ெத்தம் 

உண்டளக்கும் இடங்கில் 

ஹய ஸெய்பம் 

ஸதளமழளர்கள் திப்ட்ட 

ளதுகளப்பு ெளதங்கப் 

னன்டுத்துதல், அதளயது 

களதுகுமளய்கள் நற்றும் களது 

ிக்குகள். 

• ணினளர்கள் 

ணினிட இபச்ெழல் 

இபேந்து ழயளபணம் ஸறும் 

அநதழனள குதழக 

யமங்குதல் 

 

4.6 உனிரினல் சூமல்: 

 

அம்ெம் தளக்கங்கள் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

த அனுநதழ சூமழனல் ெவர்குவுக்கு 

யமழயகுக்கும் த அனுநதழனின் 

களபணநளக யளழ்யிட இமப்பு. 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க 

குத்தக ற்கஹய எபே யண்ட 

ழம், ஹய த அனுநதழ 

ஹதயனில். ெழ புதர்கள் 

நற்றும் ளர்த்தீினம் ஸ்ி., 

புஹபளஹெளிஸ் ஜஷழஃப்ஹளபள 

ஹளன் பழககள் நட்டுஹந 

இபேந்த. 



நபங்கள் டுதல் ழம் ஆபம்த்தழல் தரிெளக 

இபேந்ததளல் சுபங்க குத்தக 

குதழனில் களடு யர்ப்பு ெளதகநள 

தளக்கத்த ற்டுத்தும். 

சுபங்க குத்தக குதழ நற்றும் 

ளதுகளப்பு ல்னில் 10 நீ 

தடுப்பு ஹயழ அநக்கப்டும்.. 

சுநளர் 0.53.0 ஸலக்ஹடர் ழம் 

சுறந யறன 

ஹநம்ளட்டிற்களக 

னன்டுத்தப்டுகழது. (1000 

ண்கள் - 5 ஆண்டுகள்). இது 

யிங்கழங்க ஈர்க்கும், 

இதளல் தற்ஹளதுள் 

சுற்றுச்சூம ஹநம்டுத்தும். 

 

 

4.7 ெபக ஸளபேளதளப சூமல்: 

 

அம்ெம் தளக்கம் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

சுபங்க 

டயடிக்கக 

ஸெனல்டுத்த 

பன்ஸநளமழனப்ட்டது 

தழட்டத்த ஸெனல்டுத்த ழம் 

கனகப்டுத்துதல் 

ஸெளத்துக்க இமக்க 

ஹரிடளம், இது PAP  

நளற்ழயிடும், அயர்கின் 

யமக்கநள நற்றும் 

யளழ்யளதளபத்த இமக்கும் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட 

தழட்டநளது ட்டள ழம் 

(எப்புதல் தழவு) நற்றும் 300 நீ 

சுற்யில் நக்கள் குடினிபேப்பு 

இல்ளத ழம் உள்து. ஹய 

இத்தழட்டத்தழல் புர்யளழ்வு 

நற்றும் நீள்குடிஹனற்ம் 

இல். 

ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட 

கிநத்த 

சுபங்க டயடிக்ககள் தூெழ 

உநழழ்ய ற்டுத்தளம், எழ 

தழட்டப் குதழக்கு அபேகழல் ந்த 

நித டயடிக்கபம் 



துனிடுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் ஹளக்குயபத்து 

நளசுளடு ற்டளம், இதளல் 

உள்லர் யளழ்யிடத்தழற்கு 

இடபெறு ற்டளம் 

தழட்டநழடப்டயில். 

நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழல் 

நக்கள் குடினிபேப்பு 

களணப்டுகழது, இது அந்த 

இடத்தழழபேந்து 1 கழநீ 

ஸதளயில் உள்து 

அபேகழலுள் 

கழபளநங்கில் 

ஹநய்ச்ெல் நற்றும் 

யர்ப்பு 

டயடிக்ககள் 

உள்லர் யிங்குகள ஸெம்நழ 

ஆடு, ஆடு நற்றும் நளடுகின் 

ஹநய்ச்ெல் நற்றும் யர்ப்பு 

ஆகழனய அபேகழலுள் 

கழபளநங்கில் களணப்டுகழன், 

யளகங்கின் இனக்கம் 

யிங்குக ளதழக்களம் 

அல்து களனப்டுத்தளம். 

கழபளயல் ெள நற்றும் அபேகழல் 

உள் டளத ெளன 

னன்டுத்த 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 

ஹநலும், யித்துக 

தயிர்க்கும் யகனில் 

ளரிகின் ஹயகம் நணிக்கு 20 

கழ.நீ. உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 

ஹய யளய்ப்பு இத்தழட்டம் உள்லர் நக்கின் 

யளழ்யளதளபத்த ஹநம்டுத்தும் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்கத்தழன் 

யர்ச்ெழக்குப் ிகு, உள்லர் 

நக்கின் யளழ்யளதளபத்த 

ஹநம்டுத்துயஹதளடு ஹபடி 

நற்றும் நபக ஹய 

யளய்ப்புகபம் யமங்கும். 

இப்குதழனின் உள்கட்டநப்பு 

ஹநம்ளட்டிற்கள கபடுபபடள 

கற்கள் உள்லர் ெந்தகில் 

இபேந்து ழனளனநள குந்த 

யினில் கழடக்கும். 



களர்ப்ஹபட் 

சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்பு 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் 

இனற்க யங்க 

ஸபேக்குயதற்கும் ெபக ய 

ஹநம்ளட்டிற்கும் உதவும். 

CER இன் எபே குதழனளக, 

அதளயது 5 ட்ெம் எதுக்கப்டும். 

ஸம்க்குடி ஊபளட்ெழ என்ழன 

ஸதளடக்கப்ள்ிக்கு 

யினளட்டு நதளத்த 

ஹநம்டுத்துதல், சுகளதளபநள 

கமழப், R.O தண்ணரீ் யெதழ 

ஸெய்தல். 

 

4.8 நற் ளதழப்புகள்: 

ய. ண் 
அம்ெம் தளக்கம் தணிப்பு டயடிக்க 

1.  
பன்ஸநளமழனப்ட்ட 

சுபங்கம் களபணநளக 

ஆத்து 

சுபங்கப் குதழனில் யித்துகள் 

ற்டளம் 

சுபங்க குத்தகனில் உள் 

எவ்ஸயளபே ணினளபேக்கும் 

எவ்ஸயளபே ஸதளமழளினின் 

ளதுகளப்பு குழத்தும் பனள 

PPE கழட் ( ளதுகளப்பு ஜளக்ஸகட், 

ஸலல்ஸநட், ளதுகளப்பு 

களணிகள், கபகள்) 

ஹளன்ய யமங்கப்டும். 

2.  
ஸயடித்தல் குண்டுஸயடிப்பு டயடிக்க 

களபணநளக ஸதளமழளர்கலக்கு 

களனம் 

குண்டுஸயடிப்பு டயடிக்கன 

ச்ெரிக்க ெபன் யடியில் 

அளபம் அநப்பு தழட்ட தத்தழல் 

ஈடுடும். அதுநட்டுநழன்ழ, 

ஸயடிகுண்டு டயடிக்க 

குழப்ிட்ட ஹபத்தழல் - நள 5 

நணி பதல் நள 6 நணி யப 



(அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) தழட்டநழடப்டும், 

இதளல் ணினளர்கள் 

ஸெனல்ளட்டப் ற்ழ அழந்து 

ஸகளள்யளர்கள். தத்தழல் 

புகிடிப்து தடஸெய்னப்டும் 

நற்றும் ெக ககள் 

தத்தழல் ல்ஹயறு இடங்கில் 

களண்ிக்கப்டும். 

3.  
ஸதளமழளர்கின் 

தழபனிடல் 

சுபங்க டயடிக்ககில் 

ஸதளமழளர்க ஹயக்கு 

அநர்த்துயதற்கு பன் அயர்கின் 

உடல்ழ ெரிளர்க்கப்டும் 

அயர்க ஹயக்கு 

அநர்த்துயதற்கு பன் அத்து 

ஸதளமழளர்கலம் 

ெரிளர்க்கப்ட்டு 

ஆஹபளக்கழனத்தழற்களக 

தழபனிடப்டும். 

இயர்க ணினில் அநர்த்தழன 

ின், ஆறு நளதங்கலக்கு 

எபேப அவ்யப்ஹளது 

நபேத்துய ரிஹெளத 

ஸெய்னப்டும். 

 

 

 

 

 

 

 



5 நளற்றுகின் குப்ளய்வு 

5.1 ஸளது 

ந்தஸயளபே தழட்டத்தபம் தழட்டநழடுயதழலும் யடியநப்தழலும் நளற்டீ்டின் குப்ளய்வு 

எபே குழப்ிடத்தக்க அம்ெநளகும். உற்த்தழ அதழகட்ெநளகவும், சுபங்கச் ஸெனல்ளடு 

சுற்றுச்சூமலுக்கு உகந்ததளகவும் ஸெவு குந்ததளகவும் இபேக்கும் யகனில் நளற்று 

யமழனத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கும்ஹளது ஸெவு ன் குப்ளய்வு நற் அவுபேக்கலடன் 

இணந்து ஸெனல்ட ஹயண்டும். சுபங்கத் தழட்டம் நற்றும் சுபங்கங்கள் படும் 

தழட்டநளது, டியம்-1 நற்றும் ிஃப்ஆர் ெநர்ப்ிப்தற்கு பன், புதுக்ஹகளட்ட நளயட்ட 

சுபங்கம் நற்றும் புயினினல் து உதயி இனக்குபளல் அங்கவகரிக்கப்ட்டுள்து. 

 

நோி சுற்றுச்சூமல் தோக்க நதிப்டீ்டு ஆறணனம் யமங்கழன யிதழபககின் கடிதம் 

ண்.SEIAA-TN/F.9281/SEAC/ToR-1210/2022 ஹததழ: 14.07.2022. நளற்றுப் குப்ளய்யிற்கள 

ஆய்யளது தம் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த்தழன் ஆமநள ஆய்வுக உள்டக்கழனது. 

 

5.1.1 நளற்று தங்கள் நற்றும் சுபங்க ஸதளமழல்தட்த்தழற்கள குப்ளய்வு 

5.1.1.1 நளற்று தம் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது கபடுபபடள  கல்  நற்றும் ெப நண்  குயளரினின் 

சுபங்கநளகும், ஹநலும் அந்த குதழன ஆய்வு ஸெய்த ிகு பன்ஸநளமழனப்ட்டது. ஹயறு 

யளர்த்தகில் கூறுயதளளல், கிநங்கள் கழடக்கும் நண்டத்தழல் இய 

ஸெனல்டுத்தப்டளம். சுபங்கத் ஸதளகுதழ நளழ அபெளல் பதன்நனளக 

எதுக்கப்ட்டிபேப்தளல், அதற்கு நளற்ளக ஹயறு ந்த இடத்தபம் ஆய்வு ஸெய்ன 

ஹயண்டின ழ இல். 

 

5.1.1.2 நளற்று ஸதளமழல்தட்ம் 

கிநத்தழன் (ROM) புயினினல் நற்றும் ழப்பப்பு அநப்பு நற்றும் தழெரி/யபேடளந்தழப 

இக்கு உற்த்தழ ஆகழனயற்ப் ஸளறுத்து தழந்த யளர்ப்பு சுபங்கநளது 



கபனளக/அப இனந்தழபநனநளக்கப்ட்டதளக/ இனந்தழபநனநளக்கப்ட்டதளக 

இபேக்களம். 

 

அட்டயண 5 1: ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் ி அவுபேக்கலக்கள நளற்று. 

 

t. 
vz; குழப்பு நளற்று யிபேப்ம் 

1  
நளற்று யிபேப்ம்2 கபேத்துக்கள் 

1. ஸதளமழல்தட்ம் தழந்தஸயி 
இனந்தழபநனநளக்
கப்ட்டது 

சுபங்கம் 

 

தழந்தஸயி 
இனந்தழபநனநளக்க
ப்ட்டது 

சுபங்கம் 

 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

ஆகழனயற் உள்டக்கழன 

தழந்தஸயி 
இனந்தழபநனநளக்கப்ட்டய 

யிபேம்ப்டுகழன். 

ன்கள்: 

ஸளபேள் கடிநளக உள்து, 

ஹய அத தர்யளகவும் 

ஸளபேத்தநள அயிற்கு 

ஸகளண்டு யபவும். 

 
2. ஹயயளய்ப்

பு 
உள்லர் 

ஹயயளய்ப்பு. 

அவுட்ஹெளர்ஸ் 

ஹயயளய்ப்பு 

 

உள்லர் ஹயயளய்ப்பு 

பன்னுரிந அிக்கப்டுகழது 

ன்கள்: 

ழதழ ன்நகலடன் உள்லர் 
நக்கலக்கு ஹயயளய்ப் 
யமங்குகழது 

குடினிபேப்பு கட்டிடம்/யடீு 

ஹதயனில். 

 

3. ஸதளமழளர் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்து 

தினளர் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸம்க்குடி கழபளநத்தழழபேந்து 

உள்லர் ஸதளமழளர்கள் 

யபயமக்கப்டுயளர்கள், ஹய 

அயர்கள் ெக்கழள் பநளகஹயள 

அல்து களல்டனளகஹயள 

சுபங்கப் குதழக்கு யபேயளர்கள். 

ன்கள்: 

ஸதளமழளர்கின் ஹளக்குயபத்து 

ஸெவு நழகக் குயளக இபேக்கும் 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ஸளபேள் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்து 

தினளர் 

ஹளக்குயபத்து 

எப்ந்த அடிப்டனில் 

டிபக்குகள்/டிபளழகள் பம் 

ஸளபேள் ஸகளண்டு ஸெல்ப்டும் 

ன்கள்: 

இது ஹபடி ஹயயளய்ப்க் 
ஸகளடுக்கும். 

5. தண்ணரீ் ஹடங்கர் 

ெப்னர் 

ழத்தடி ீர்/ ஹடங்கர் ெப்க்கு பன்னுரிந 

அிக்கப்டும். இப்குதழனில் 

இபேந்து கழமக்ஹக 1 கழநீ ஸதளயில் 

உள் நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழல் 

இபேந்து தண்ணரீ் ஸப்டும் 



6 சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டம் 

6.1 ஸளது: 

இந்த அத்தழனளனம் தழட்டநழடப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டத்த உள்டக்கழனது. 

தணிப்பு டயடிக்ககின் ஸெனல்தழக் கண்களணிப்தற்கள ஸதளமழல்தட் 

அம்ெங்கலம் இதழல் அடங்கும். 

 

கட்டுப்ளட்டு டயடிக்ககின் ஸெனல்தழ அயிட கண்களணிப்பு பக்கழனம். 

சுற்றுச்சூமழன் ழன நதழப்ிடுயதற்கு சுற்றுச்சூமல் அவுபேக்கின் தழட்டத்தழற்குப் 

ின் கண்களணிப்பு பக்கழனத்துயம் யளய்ந்தது. கண்களணிப்புத் தழட்டம், தழட்டத்தழன் 

ஸெனல்ளட்டின் களபணநளக ற்டும் சுற்றுச்சூமல் ெவர்ஹகட்டக் கண்டழயதற்கள எபே 

குழகளட்டினளகவும், சுற்றுச்சூமப் ளதுகளப்தற்கள தகுந்த தணிப்பு டயடிக்ககத் 

ஹதர்ந்ஸதடுப்தற்கும் உதவும். 

 

நளசுளட்டக் கட்டுப்டுத்துயது ஹளஹய யமக்கநள கண்களணிப்பும் பக்கழனநளது, 

ஸில் கட்டுப்ளட்டு டயடிக்ககின் ஸெனல்தழ கண்களணிப்தன் பம் 

நட்டுஹந தீர்நளிக்க படிபம். ிந்தன தழட்ட சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு (PPM) நற்றும் 

ல்ஹயறு எலங்குப அதழகளரிகலக்கு ெரினள ஹபத்தழல் இணக்க அழக்கன 

ெநர்ப்ிப்தற்களக தழட்ட ஆதபயளர்  M/s Ecotech Labs Pvt Ltd  யமங்கழபள்ளர்.. 

 

ஹய, சுற்றுச்சூமல் தபத்தழல் ற்டும் நளற்ங்க கணக்கழல் டுத்துக்ஸகளள்யதற்கு 

சுற்றுச்சூமல் அவுபேக்கின் யமக்கநள கண்களணிப்பு தழட்டம் அயெழனம். 

கண்களணிப்ின் ஹளக்கங்கள்:- 

• தழட்டநழடல் படிவுகின் ஸெனல்தழச் ெரிளர்க்கவும்; 

• ஸெனல்ளட்டு டபகின் ஸெனல்தழ அயிடுதல்; 

• ெட்டரீதழனள நற்றும் ஸபேழறுய இணக்கத்த உறுதழப்டுத்துதல்; நற்றும் 

• தழர்ளபளத நளற்ங்க அடனளம் களணவும். 



அட்டயண 6 1: சுற்றுச்சூமல் கண்களணிப்பு தழட்டம் 

 

ண்புக்கூறுகள் நளதழரி டுத்தல் இடஸயி இடம் 

களற்று சூமல் - 

நளசுடுத்தழகள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

5 இடங்கள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு 

எபே யளபத்தழற்கு 

இபண்டு ப 

4 நணிஹபம். 

யளபம் இபேப, 

எபே பேயநம 

அல்ளத களம் 

8 நணிஹபத்தழற்கு, 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

ப 

24 நணி ஹபபம், 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

பபம் 

தழட்ட இடம், வ ளகளதர் 

ஹகளயில், ளபெர், னபள 

ர்ஜழ ழநழஸடட், ிபும்., 

பபேகன் ஹகளயில், 

யன்ினம்ட்டி, 

ெண்பகளதன் ஸளழனினல் 

கல்லூரி, அபெம்ட்டி. 

ெத்தம் 

 

5 இடங்கள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு 

எபேப 5 

இடங்கில் 

 

தழட்ட இடம், வ ளகளதர் 

ஹகளயில், ளபெர், னபள 

ர்ஜழ ழநழஸடட், 

ிபும்., பபேகன் 

ஹகளயில், யன்ினம்ட்டி, 

ெண்பகளதன் ஸளழனினல் 

கல்லூரி, அபெம்ட்டி. 

ீர் (ழத்தடி ீர்) 

• pH 

• ஸயப் ழ 

• ஸகளந்திப்பு 

• ஸநக்ெீழனம் 

கடித்தன்ந 

• ஸநளத்த 

5 இடங்கள் 5 இடங்கில் 

எபேப 

 

தழட்ட இடம், வ ளகளதர் 

ஹகளயில், ளபெர், னபள 

ர்ஜழ ழநழஸடட், 

ிபும்., பபேகன் 

ஹகளயில், யன்ினம்ட்டி, 

ெண்பகளதன் ஸளழனினல் 



களபத்தன்ந 

• குஹளபடு 

• ெல்ஹட் 

• புஹளபடு 

• ட்ஹபட் 

• ஹெளடினம் 

• ஸளட்டளெழனம் 

• உப்புத்தன்ந 

• ஸநளத்த 

ட்பஜன் 

• ஸநளத்த 

ஹகளழஃளர்ம்கள் 

•  

ஹகளழஃளர்ம்கள் 

கல்லூரி, அபெம்ட்டி. 

ீர் (ஹநற்பப்பு ீர்) 

• pH 

• ஸயப் ழ 

• ஸகளந்திப்பு 

• ஸநக்ெீழனம் 

கடித்தன்ந 

• ஸநளத்த 

களபத்தன்ந 

• குஹளபடு 

• ெல்ஹட் 

• புஹளபடு 

• ட்ஹபட் 

• ஹெளடினம் 

• ஸளட்டளெழன

ம் 

• உப்புத்தன்ந 

அபேகழலுள் 

ரிகள்/ 

தழனிழபேந்து 

நளதழரி 

 

5 இடங்கில் 

எபேப 

 

ஸதக்கத்தூர் கும் 

 



• ஸநளத்த 

ட்பஜன் 

• ஸநளத்த 

ஹகளழஃளர்ம்கள் 

• ஹகளழஃளர்ம்

கள் 

நண் 

(கரிநப் ஸளபேள், 

அநப்பு, pH, நழன் 

கடத்துத்தழன், 

ஊடுபேயக்கூடின 

தன்ந, ீர் 

யத்தழபேக்கும் தழன், 

ஹளஹபளெழட்டி) 

5 இடங்கள் 5 இடங்கில் 

எபேப 

 

தழட்ட இடம், வ ளகளதர் 

ஹகளயில், ளபெர், னபள 

ர்ஜழ ழநழஸடட், ிபும்., 

பபேகன் ஹகளயில், 

யன்ினம்ட்டி, 

ெண்பகளதன் ஸளழனினல் 

கல்லூரி, அபெம்ட்டி. 

சூமழனல் நற்றும் 

ல்லுனிர் ஆய்வு 

 

5 கழநீ 

சுற்ய 

உள்டக்கழன 

ஆய்வுப் குதழ 

எபே ப நளதழரி 

 

 

ெபக-ஸளபேளதளப 

ஆய்வு 

(நக்கள் ஸதளக, 

லத்தழவு ழ, 

ஹயயளய்ப்பு, 

ள்ி, 

நபேத்துயநகள் 

நற்றும் யணிக 

ழறுயங்கள் ஹளன் 

உள்கட்டநப்பு) 

5 கழநீ 

சுற்யில் 

உள் 

கழபளநங்கள் 

எபே ப நளதழரி 

 

 

 

 

 



அட்டயண 6 2: சுபங்கத்தழன் ஹளது கண்களணிப்பு அட்டயண 

 

ய.  
ண் 

அவுபேக்கள் அவுபேக்கள் அவு இடங்கள் 

1.  சுபங்கத் தத்தழல் 

சுற்றுப்பு களற்ழன் 

தபம் & தப்ிஹனளடின 

தூெழ நளதழரி 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

நளதம் 

எபேப 

தழட்ட தம் 

 

2.  ழத்தடி ீர் தபம் IS - 10500: 2012 இன் டி 

குடிீர் அவுபேக்கள் 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

3.  ஹநற்பப்பு ீர் தபம் யகுப்ின் டி நதழப்டீு 

ஸெய்னப்டும் 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

4.  நண்ணின் தபம் CPCB யமழகளட்டுதல்கள் அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

5.  இபச்ெல் ழ 

கண்களணிப்பு 

(கரிநப் ஸளபேள், அநப்பு, 

pH, நழன் கடத்துத்தழன், 

ஊடுபேயக்கூடின தன்ந, 

ீர் யத்தழபேக்கும் தழன், 

ஹளஹபளெழட்டி) 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.1 ஸளது 

இந்த அத்தழனளனம் கூடுதல் ஆய்வுகின் யியபங்க உள்டக்கழனது. இடர் நதழப்டீு, 

ஹரிடர் ஹநளண்ந, ஸளது யிெளபண, நறுயளழ்வு நற்றும் நீள்குடிஹனற்ம். 

 

7.1.1 ஸளது யிெளபண: 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்கத் தழட்டம் 1(a) இன் கவழ் யபேயதளல், யக B1 - கழஸ்டர் 

சுபங்கம் அடங்கும் 

 

தற்ஹளதுள் குயளரிகள்- குந்தய ஸளன்யிமள கழபளந சுன ஹய யளய்ப்பு தழட்ட 

ெங்கம், தழபேயப்பூர், புதுக்ஹகளட்ட-0.37.0 ஸலக்ஹடர், குறுஞ்ெழ நளகளிர் ஸளன்யிமள 

கழபளந சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம்- 1.05.0 ஸலக்ஹடர், நகழமம்பு ஸளன்யிமள 

கழபளநம் சூன யிமள. 0.05 கழபளந சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம்- 0.41.0 ஸலக்ஹடர், 

ஸெம்பேத்தழ ஸளன்யிமள கழபளந சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம்- 0.35.0 ஸலக்ஹடர், 

துெழ ஸளன்யிமள கழபளந சூன ஹய யப்பு தழட்ட ெங்கம்- 0.41.0 ஸலக்ஹடர், 

தழபே.மிஹயலு  5.1.  

பன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகள்–தழபே.ஆர்.ளலு – 2.05.0 ஸலக்ஹடர் 

குத்தக களளயதழனள குயளரிகள் - தழபே. .ல்.பளஜஷ– 1.47.5 ஸலக்ஹடர்,  

தழபே ஸ்.ி.கஹணென்– 0.40.5 ஸலக்ஹடர் 

 

தற்ஹளதுள் / பன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரிகின் ஸநளத்த பப்வு 7.14.5 ஸலக்ஹடர் 

 

ஹய சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு  அழயிப்பு 2006ன் 7(III) இன் கவழ் நற்றும் அதன் 

அடுத்தடுத்த தழபேத்தங்கின் கவழ், தழட்டம் ஸளது ஆஹளென உள்டக்கழனது நற்றும் 

இது புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டத்தழல் தநழழ்ளடு நோசுக் கட்டுப்ோட்டு யோரினம் (TN) கவழ் 

டத்தப்டும். அதன் டயடிக்ககள் இறுதழ சுற்றுச்சூமல் தளக்க நதழப்டீு  அழக்கனில் 

இணக்கப்டும். 

 

 



7.1.2 இடர் நதழப்டீு: 

சுபங்கத் தழட்டங்கள் ஸயற்ழகபநளக இபேக்க, அது உற்த்தழத் ஹதயக நட்டும் பூர்த்தழ 

ஸெய்ன ஹயண்டும், ஆளல் அத்து ஸதளமழளர்கலக்கும் நழக உனர்ந்த ளதுகளப்பு 

தபத்த பளநரிக்க ஹயண்டும். ஸதளமழல்துனளது அளனங்கக் கண்டழந்து, 

அதனுடன் ஸதளடர்புடன அளனங்க நதழப்ிட ஹயண்டும் நற்றும் அளனங்கத் 

தளங்கக்கூடின ழக்குத் ஸதளடர்ந்து ஸகளண்டு யப ஹயண்டும். சுபங்கத் 

ஸதளமழளர்கலக்கு கணிெநள ளதுகளப்பு ஆத்து உள்து. சுபங்கங்கில் உள் 

ளதுகளப்ற் ழநகள் நற்றும் டபகள்  யித்துக்கலக்கு இட்டுச் 

ஸெல்கழன் நற்றும் நித உனிர்கலக்கு இமப்பு நற்றும் களனங்க ற்டுத்துகழன், 

ஸெளத்துக்க ஹெதப்டுத்துகழன், உற்த்தழக்கு இடபெறு ற்டுத்துகழன் ஆத்து. 

ஆத்துக்க பற்ழலுநளக அகற் படினளது, ஹய யித்து அளன அய அவு 

அல்து தபநள பனில் டபப்டுத்துயதற்கு ெளத்தழனம் ன்று யபனறுத்து 

நதழப்ிட ஹயண்டின அயெழனம் உள்து. 

 

7.1.3 ஆத்த அடனளம் களடதல் 

7.1.3.1 ஸயடிக்கும் ப: 

குயளரி ஸெனல்ளடு ஏன்களஸ்ட்  இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட பபடன் இணந்து, ஹஜக் 

ஹலநர் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் ஆகழனயற்ப் னன்டுத்தழ, கபடுபபடள 

கல் தர்த்துயதற்களக ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

7.1.3.2 துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல்: 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் அவுபேக்கள் ின்யபேநளறு: 

 

து யிட்டம் 32-36நழநீ 

துகலக்கு இடனில் 

இடஸயி 
60 ஸெ.நீ 

ஆமம் 1 பதல் 1.5 நீ 

துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 



துகின் ெளய்வு கழடநட்டத்தழழபேந்து 70° 

தளநத ஸடட்டஹட்டர்கின் 

னன்ளடு 

25 நழல்ழ யிளடிகள் தளநதம் 

ஸயடிக்கும் உபேகழ "ஸயடிக்கும்" தண்டு 

கட்டணம்/து தண்ணரீ் அல்து 70 கழபளம் துப்ளக்கழ 
தூள் அல்து ஸஜட்டின் ஸகளண்ட 

D.Card 

 

A. னன்டுத்தப்டும் ஸயடிஸளபேட்கின் யககள்: 

ஸ்ரி யகுப்பு 3 ஸயடிநபேந்துகள், ட்ஹபள கய யகக ெழதப்தற்கும், 

கபடுபபடள  கல் அகற்றுயதற்கும் னன்டுத்த ரிந்துபக்கப்டுகழது. ஆமநள 

துனிடல் அல்து பதன்ந ஸயடிப்பு துவும் பன்ஸநளமழனப்டயில். யகுப்பு 3 

இன் ஸடட்டஹட்டர்கள் நற்றும் யகுப்பு 6 இன் ளதுகளப்பு உபேகழ னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

B.குண்டுஸயடிப்பு களபணநளக ழ அதழர்யக் குக்க பன்ஸநளமழனப்ட்ட 

டயடிக்ககள்: 

குயளரி அபேகழலுள் கழபளநங்கில் இபேந்து 1.0 கழநீ ஸதளயில் அநந்துள்து. ழ 

அதழர்வு நற்றும் ள ப்தக் குக்க கட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஸயடிகுண்டு 

டயடிக்ககள் ின்ற்ப்டும். ஆமநற் ஆமத்தழல் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் நற்றும் 

ஸயடித்தல் ஆகழனய குந்தட்ெ ஸயடிநபேந்துகப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸகளள் 

ரிந்துபக்கப்டுகழது. 

 

துகின் யிட்டம் = 32-36 நழநீ 

தூள் களபணி = 6 பதல் 7 டன்கள்/கழஹள ஸயடிஸளபேட்கள் 

ஆமம் = 1 பதல் 1.5 நீ 

ெளர்ஜ்/ஹலளல் = 140 கழபளம் 25 நழநீ டனள களர்ட்ரிட்ஜ் 



கல் ஹபத்தழல் ஸயடித்தல் = 5 பதல் 6 நணி யப ( அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) 

 

ஸயடிக்கும் ஹளது டுக்க ஹயண்டின ளதுகளப்பு டயடிக்ககள்: ெழழன அயிள 

குண்டுஸயடிப்ச் ஸெய்யதற்கு ஆதபயளர் அங்கவகரிக்கப்ட்ட ஸயடிஸளபேள் ஸஜன்ெழன 

ஈடுடுத்துயளர் ஹநலும் அது தழநனள நற்றும் ெட்டப்பூர்ய ஃஹளர்ஹநன்/ர்நழட் 

நன்ஸ் ஹநளபளல் ஹநற்ளர்யனிடப்டும். 

 

கபக இனந்தழபங்கள்: பன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழனில் ின்யபேம் கபக இனந்தழபங்கள் 

னன்டுத்தப்டும்: 

• சுபங்கத்தழற்களக - 1.2 Cum க்ஸகட் தழன் ஸகளண்ட அகழ்வு ( பளக் ிஹபக்கர் 

இணப்புடன்), ஜளக் ஹலநர்ஸ் (25.5 நழநீ டனள) 4 ண்கள். 

• ற்றும் உகபணங்கள் - 1.2  Cum க்ஸகட் ஸகளள்வு ஸகளண்ட அகழ்வு (க்ஸகட் 

இணப்புடன்) 

• ஹளக்குயபத்து ( சுபங்கத்தழற்குள் நற்றும் சுபங்கத்தழல் ஹெபேநழடத்தழற்கு உட்ட) - 

டிப்ர் 1 ண் 10M.T தழன் ( குயளரினில் இபேந்து ஹதயப்டும் நக்கள் நற்றும் 

உள்லர் கழபரர்கலக்கு) 

 

A..ஆத்து: 

ி கபக யளகங்கப் னன்டுத்தழ ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட கிநங்கக் ஸகளண்டு 

ஸெல்லும் ஹளது ற்டும் ஸபேம்ளள யித்துக்கள் இனந்தழபக் ஹகளளறுகள் நற்றும் 

நித தயறுகளல் ற்டுகழன். 

 

B. ஆத்தக் குப்தற்கள தணிப்பு டயடிக்ககள் 

• ற்றும் ஹபத்தழல் அகழ்யின் ஊஞ்ெல் சுற்யிற்குள் னளபேம் அனுநதழக்கப்ட 

நளட்டளர்கள். 



• டிப்ர்கள்/டிபக்குகள் ற்றும் உகபணங்கலக்கு அபேகழல் ழன்று, அதழல் ெகதழ 

ழபப்ப்டும்ஹளது பலநனளக ிஹபக் ஸெய்னப்டும். 

• ஸதளமழளர்கின் ணிச்சூமழனல் ழக்கு ற்யளறு ற்றுதல் ஸெனல்ளடு கவழ் 

ழக்கு ஸகளண்டு யபப்டும். 

• ஸதளமழளர்கலக்கு ஸலல்ஸநட், கபகள் நற்றும் ளதுகளப்பு களணிகள் 

யமங்கப்டும்; ற்றுதல் நற்றும் இக்குதல் டயடிக்ககள் கல் ஹபத்தழல் 

நட்டுஹந ஹநற்ஸகளள்ப்டும் 

• அத்து சுபங்க இனந்தழபங்கலம் தயளநல் பளநரிக்கப்ட்டு, ிஹபக்குகள், 

யிக்குகள் நற்றும் லளபன்கள் ஹளன்யற்ச் ெரிளர்த்து, தழநனள 

ஸெனல்ளட்டில் யக்கப்டும். 

 

7.1.4 பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்கத்தழல் உள் அளனத்தழற்கள ஸளதுயள 

பன்ஸச்ெரிக்க டயடிக்ககள்: 

ஹநஹ உள் ஆத்து/ஹபமழயக் கயிப்தற்களக, ின்யபேம் கட்டுப்ளட்டு 

டயடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும்: 

• சுபங்கச் ெட்டம், 1952, ஸநட்டளழஃஸபஸ் நன்ஸ் எலங்குப, 1961 

நற்றும் சுபங்க யிதழகள், 1955 ஆகழனயற்ழன் அத்து ளதுகளப்பு 

பன்ஸச்ெரிக்ககள் நற்றும் யிதழகள் அத்து சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளதும் 

கண்டிப்ளக ின்ற்ப்டும்; 

• அங்கவகரிக்கப்டளத ர்கின் தமவு தட ஸெய்னப்டும்; 

• ECC நற்றும் சுபங்கப் குதழனில் தீனணப்பு நற்றும் பதலுதயி ற்ளடுகள் 

ஸெய்னப்டும்; 

• ளதுகளப்பு பூட், ஸலல்ஸநட், கண்ணளடி ஹளன் அத்து ளதுகளப்பு 

உகபணங்கின் ற்ளடுகலம் ஸதளமழளர்கலக்குக் கழடக்கும் (18 ண்கள்) 

நற்றும் அயற்ழன் னன்ளட்டிற்கள யமக்கநள ஆய்வு ஸெய்னப்டும்; 



• ழகழ்யின் ஹளது, பதழல் களனநடந்த பேக்கு சுபங்கப் குதழனில் உள் 

பத்த ளதுகளப்பு அலுயகத்தளல் பதலுதயி யமங்கப்டும். சுபங்கச் ெட்டம்-1952 

யிதழ-23ன்டி யித்து குழத்த அழயிப் ளதுகளப்பு அதழகளரி யமங்குயளர்; 

• ளதுகளப்பு அதழகளரி (500 நீ சுற்யில் உள் 3 சுபங்கங்கலக்கு ஸளதுயளது) 

ஹநளண்ந நளயட்ட அதழகளரிகள்/ சுபங்க ளதுகளப்பு இனக்குபகம்  ஹளன்யற்றுக்கு 

இடஹனனள எபேங்கழணப்புக்கு ஸளறுப்ளயளர். MMR 1961 இன் யிதழ-181 இன் டி 

ஸளது ளதுகளப்பு குழத்து, “ ந்தஸயளபே பேம் அட்ெழனநளகஹயள அல்து 

பலநனளக ஸெய்னஹயள கூடளது. சுபங்கத்தழல் உள் உனிபேக்ஹகள அல்து 

உடலுக்ஹகள ஆத்த ற்டுத்துதல், அல்து அட்ெழனப்டுத்துதல் அல்து சுபங்கம் 

அல்து அங்கு ணிபுரிபம் ர்கின் ளதுகளப்புக்கு ஹதயனள தபம் 

ஸெய்யத பலயதுநளக புக்கணித்தல்”. ஸதளமழளர்கலக்கு ளதணிகள் நற்றும் 

ளதுகளப்பு தக்கயெங்கள் யமங்கப்டும்; 

• சுபங்க ஸதளமழளர்களல் பகங்க  சுத்தம் ஸெய்யது ஸதளடர்ந்து 

ஸெய்னப்டும்; 

• ஸயடிநபேந்துகக் கனளலதல், ெளர்ஜ் ஸெய்தல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

ஆகழனய நழகவும் தழநனள ஸதளமழளர்களல் நட்டுஹந 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும்; 

• உற்த்தழனளரின் யமழகளட்டுதல்கின்டி அத்து சுபங்க 

உகபணங்கின் யமக்கநள பளநரிப்பு நற்றும் ஹெளத ஸெய்னப்டும்; 

• இலத்துச் ஸெல்லும் ெளகில் தண்ணரீ் ஸதித்து தூெழன 

அடக்குதல்; 

 

7.1.5 ளதுகளப்புக் குல: 

ளதுகளப்பு யிதழகள்/ ெட்ட யிதழகின் இணக்கம் தழம்ட ஸெனல்டுத்தப்டுயது உறுதழ 

ஸெய்னப்டும். சுபங்கச் ெட்டத்தழன் ஹதய நற்றும் அயர்கின் கடநகள் நற்றும் 

ஸளறுப்புகப் பூர்த்தழ ஸெய்யதழல் ளதுகளப்பு அதழகளரி ஈடுடுத்தப்டுயளர். 

ஸதளமழளர்கின் அளனகபநள ழநகள் நற்றும் ளதுகளப்ற் ஸெனல்கக் 



கண்டழதல் நற்றும் தழபேத்தச் ஸெனல்கலக்கள ஆஹளெகள், ளதுகளப்புத் தணிக்க 

டத்துதல், னிற்ெழத் தழட்டங்க எலங்கநத்தல் நற்றும் ஸதளமழல்ெளர் ளதுகளப்பு 

நற்றும் சுகளதளபம் ஸதளடர்ள ல்ஹயறு ிபச்ெழகில் ஸதளமழல்ப ழபுணர் 

ஆஹளெக யமங்குயதற்கு ளதுகளப்பு அதழகளரி ஸளறுப்ளயளர். ணினளர்கள் 

நற்றும் எப்ந்ததளபர்கலக்கு அவ்யப்ஹளது ளதுகளப்பு னிற்ெழ அிக்கப்டும். 

 

7.1.6 அயெபக் கட்டுப்ளட்டு நனம் 

அயெபழன கனள அயெப கட்டுப்ளட்டு நனம் யமங்கப்டும். இதழல் த 

பதன்நக் கட்டுப்ளட்டளர், பக்கழனப் ணினளர்கள் நற்றும் தீனணப்பு நற்றும் 

களயல் து உனர் அதழகளரிகள் கந்து ஸகளள்யளர்கள். ெம்யக் கட்டுப்டுத்தழ நற்றும் 

ணினின் ி குதழகள் நற்றும் ஸயினில் இபேந்து தகயல் நற்றும் தழெகப் ஸவும் 

அனுப்வும் இந்த நனம் ஸளபேத்தப்ட்டிபேக்கும். அயெபகள கட்டுப்ளட்டு நனம் 

குந்த ஆத்துள் குதழனில் அநக்கப்டும். இந்த ஸளதுயள அயெபகள 

கட்டுப்ளட்டு நனம் 500நீ சுற்யில் உள் சுபங்கங்கலக்கு னன்டுத்தப்டும் 

 

7.2 ஹரிடர் ஹநளண்ந 

ெழறு கிந சுபங்க தழட்டங்கலடன் ஸதளடர்புடன கல் யிரனத்தழல் ெளத்தழனநள 

அளனங்கள் க்கும் ள, குமழனின் அதழர்வு, ெரிவு நற்றும் கமழவுகள், ஹளக்குயபத்து 

களபணநளக ற்டும் யித்துகள். சுபங்கம் நற்றும் அதனுடன் ஸதளடர்புடன 

ஸெனல்ளடுகள் ணினளர்கள் நற்றும் ஸளதுநக்கள் இபேயபேக்கும்  ெளத்தழனநள 

அளனங்கலடன் ஸதளடர்புடனது. சுபங்கம் நற்றும் ணினளர்கின் ளதுகளப்பு சுபங்க 

யிதழகள் நற்றும் எலங்குபகளல் கயிக்கப்டுகழது, இது ளதுகளப்ிற்கள 

யகுக்கப்ட்ட டபகலடன் ன்கு யபனறுக்கப்ட்டுள்து, இது கயநளக 

ின்ற்ப்டும் ஹளது, நிதயத்தழற்கு நட்டுநல், இனந்தழபங்கள் நற்றும் 

ணிச்சூமலுக்கும் ளதுகளப்பு உறுதழ ஸெய்னப்டுகழது. 

 

7.2.1 தத்தழல் பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்கங்கலக்கள அயெப ஹநளண்ந தழட்டம்- 

ஆஃப்ெட் அயெப தனளர்ழ தழட்டம்: 



சுபங்க டயடிக்கனளல் ற்டும் யித்துகள் அல்து தழர்ளபளத ழகழ்வுகள் நற்றும் 

இனற்க ஹரிடர்க கனளள்யதற்கள டபக அயெபகள தழட்டம் 

யியரிக்கழது. ி உற்த்தழ/சுபங்கத் தழட்டங்கில் ற்ட்ட யித்துகின் அனுயம் 

இந்தத் தழட்டத்தத் தனளரிப்தற்குக் கபேதப்டுகழது. இந்த அயெபகள தழட்டம் 

அவ்யப்ஹளது நதழப்ளய்வு ஸெய்னப்ட்டு நளற்ழனநக்கப்ட ஹயண்டும். அயெபகள 

நளதழரி னிற்ெழகின் அயதளிப்புகள் நற்றும் உண்நனள அயெபழக 

கனளலம் அனுயத்தழன் அடிப்டனிலும் இது நளற்ப்டும். 

 

இந்த ஆன்ெட் - ஆஃப்ெட் அயெபத் தழட்டத்தழன் பக்கழன ஹளக்கங்கள்: 

 அயெபழனத் தயிர்க்க ஹதயனள பன்ஸச்ெரிக்க நற்றும் தடுப்பு 

டயடிக்கக டுக்க. 

ந்தஸயளபே அயெபத் தழட்டத்தழன் பக்கழன ஹளக்கபம் அயெபகள சூழ்ழகத் 

தடுப்தளக இபேக்க ஹயண்டும். 

 

ின்யபேம் இனற்கனின் அயெபழகக் கனள நிதயத்தப் னிற்றுயித்தல்: 

• ஆன்ெட் (ம்ல் ல்க்குள்) 

• ஆஃப்ெட் (ML ல்க்கு ஸயிஹன) 

 

7.2.1 ஆன்ெட் ஆஃப்-ெட் அயெபத் தழட்டம்: 

1. அயெபழ களபணநளக: 

 தீ 

 ஸயடிப்பு 

 சுபங்க யிிம்புகில் நிதளல் ற்ட்ட ெரிவு ெம்ந்தப்ட்ட ஸரின 

யித்துகள். 

 ளம்பு கடித்தல், ஹதகீ்கின் தளக்குதல் அல்து களட்டு யிங்குகின் 

தளக்குதல். 

 

2-இனற்க ஹரிடர்களல் ற்டும் ஹபமழவுகள்: 

 இனற்க ழச்ெரிவுக உள்டக்கழன ஸயள்ம்/ கநம. 



 ழடுக்கம் 

 சூளயி 

 நழன்ல் 

 

7.2.2 அயெபத் தழட்டம்: 

 ஹதனும் அயெபழ ற்ட்டளல் சுபங்கப் ணிகள் உடடினளக ழறுத்தப்ட 

ஹயண்டும். அயெப ஹபத்தழல் ெபன் எழக்கப்டும். 

 எபே அயெப அஸெம்ிி ளனின்ட் உபேயளக்கப்டும் நற்றும் அத்து 

ஸதளமழளர்கலம் ளர்யனளர்கள் அல்து எப்ந்ததளபர்க ெட்டெ 

புள்ின அடக யமழகளட்டுயளர்கள். 

 அயெப யளகம் (ஆம்புன்ஸ்) அபேகழலுள் இடத்தழல், பன்று சுபங்கங்கலக்கு 

அபேகளநனில் இபேக்கும் நற்றும் அயெபகள ெபன் ஊதும்ஹளது அயெப 

கட்டுப்ளட்டு நனத்தழற்கு யிபந்து ஸெல்லும். அயெபகள யளகத்தழன் ஏட்டுர் 

ெம்யக் கட்டுப்ளட்டளர்/த பதன்நக் கட்டுப்ளட்டளரின் யமழபகப் 

ின்ற்றுயளர். 

 கநம, ஸயள்ம், பூகம்ம் நற்றும் சூளயி ஹளன் இனற்க 

ஹரிடர்கின் ஹளது டுக்க ஹயண்டின பன்ஸச்ெரிக்க டயடிக்ககள் குழத்து 

ஸதளமழளர்கலக்கு னிற்ெழ அிக்கப்டும். 

 சுபங்கங்கில் இபேந்து அஸெம்ிி ளனிண்ட் அல்து ஹயறு ஹதனும் 

ளதுகளப்ள இடம் யப அத்து தப்ிக்கும் யமழகள் உபேயளக்கப்ட்டு, சுபங்கப் 

குதழனில்  இடங்கில் தப்ிக்கும் யமழகள் களட்டப்டும். 

 

7.2.3 அயெபக் கட்டுப்ளடு: 

 சுபங்க டயடிக்கக ழறுத்துதல்: அளபம் அல்து ெப லப்புதல், 

அதத் ஸதளடர்ந்து நழன்ெளப யிழஹனளகத்த உடடினளகப் ளதுகளப்ளக ழறுத்துதல் 

நற்றும் ளதழக்கப்ட்ட குதழகத் திநப்டுத்துதல். 

 களனநடந்தயர்கலக்கு ெழகழச்ெ: பதலுதயி நற்றும் களனநடந்த ர்கலக்கு 

நபேத்துயநனில் அனுநதழத்தல். 



 சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸெளத்துக்கப் ளதுகளத்தல்: தணிப்ின் ஹளது, 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸெளத்துக்கில் ற்டும் ளதழப்புக படிந்தயப தடுக்க 

பனற்ெழகள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 அத்து ஆதளபங்கபம் தழவுகபம் ளதுகளத்தல்: அயெபழக்கள 

உண்நனள களபணங்க பலநனளக ஆய்வு ஸெய்ன இது ஸெய்னப்டும். 

 ஸெனல்ளடுக நறுஸதளடக்கம் ஸெய்யதற்கு பன் ணினளர்கின் ளதுகளப் 

உறுதழ ஸெய்தல்: ணின நறுஸதளடக்கம் ஸெய்யதற்கு பன் ணிச்சூமல் 

ளதுகளப்ளக இபேப்த உறுதழஸெய்ன ஹதயனள பனற்ெழகள் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

 

7.3 இனற்க ய ளதுகளப்பு 

யளகத்தழல் இனற்க யங்கள் இல். உத்ஹதெ சுபங்க குத்தக குதழனில் 

ரிெக்தழக்கள ளதுகளப்பு உத்தழகள் ின்ற்ப்டும். அபேகழலுள் ீர்ழகில் ற்டும் 

ளதழப்புகத் தடுக்க அத்தழனளனம் 5 இல் குழப்ிடப்ட்டுள்டி ஸளபேத்தநள தணிப்பு 

டயடிக்கக ஹநற்ஸகளள்யதன் பம் சுபங்கத்தழன் நளசுளடுகள் குக்கப்டும். 

தழட்டப் குதழனில் இபேந்து ஸயிஹனறும் ீர்ழகள் அபேகழல் உள் ீர்ழகலக்குள் 

யிடப்டளது. 

 

7.4 நீள்குடிஹனற்ம் நற்றும் நறுயளழ்வு: 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்க குத்தக குதழ எபே ட்டள ழம் ( எப்புதல் தழவு 

ஸெய்னப்ட்டது). தழட்டப் குதழ நற்றும் அபேகழலுள் குதழகலக்குள் நக்கள் இடம் ஸனர்வு 

இல், ஹய நறுயளழ்வு & நீள்குடிஹனற்ம் ஸளபேந்தளது. 

 

 

 

 

 



8 தழட்டப் னன்கள் 

8.1 ஸளது 

இந்த அத்தழனளனம் உள்ளட்ெழ, சுற்றுப்பும், ிபளந்தழனம் நற்றும் ஹதெம் பலயதற்கும் 

ற்டும் ன்நக உள்டக்கழனது. இது ஸௌதீக உள்கட்டநப்பு, ெபக 

உள்கட்டநப்பு, ஹய யளய்ப்பு நற்றும் ி உறுதழனள ன்க ஹநம்டுத்துயதன் 

பம் ன்கின் யியபங்க ஸயிப்டுத்துகழது. 

 

8.1.1 உடல் ன்கள் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் தழப்பு, அபேகழலுள் குதழகில் ின்யபேம் ஸௌதீக 

உள்கட்டநப்பு யெதழக ஹநம்டுத்தும்: 

ெந்த: கட்டுநளத்தழற்கள னனுள் ஸளபேளதளப யத்த உபேயளக்குதல். ஹதய 

யிழஹனளக ெங்கழழ களபணநளக, ஹதளண்டப்ட்ட கிநங்கள் ( கபடுபபடள கல் ) 

ெந்தனில் நழவு யினில் யிற்கப்டும். 

 

உள்கட்டநப்பு: ஹதளண்டப்ட்ட கபடுபபடள  கல்  நற்றும் ெப நண்  ெளகள், 

கட்டிடம் நற்றும் கட்டுநளத் தழட்டங்கள், ளங்கள் அநப்தற்குப் னன்டுத்தப்டும். 

 

சுறந யறனம் நற்றும்  சுறந யறன ஹநம்ளடு  ஹநம்டுத்துதல்: ெவபநப்புத் 

தழட்டத்தழன் எபே குதழனளக, சுபங்க குத்தகப் குதழனின் ளதுகளப்பு ல்னில் பூர்யகீ 

நப இங்கள் டப்டும். ஹயகநளக யபக்கூடின நற்றும் ல் இ நப்பு ஸகளண்ட 

நபங்கின் ஸளபேத்தநள கயனளது சுந நண்டத்த உபேயளக்க 

ற்றுக்ஸகளள்ப்டும். சுபங்கத் தழட்ட களத்தழல் 1000 ண்ணிக்கனிள பூர்யகீ 

இங்கள் நற்றும் ெழ மம்தபேம் நற்றும் நபேத்துய நபங்க டவு ஸெய்ன 

உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. 

 

8.2 ெபக ன்நகள் 

இப்குதழனில் உள் சுபங்கம் கழபளநப்பு ஹயயளய்ப் உபேயளக்கும். ஆய்வுப் 

குதழனிலுள் கழபளநங்கின் ஸளபேளதளப ழநகள் நழகவும் கபடுபபடள நளக  

இபேப்த தப் ளர்யனின் ஹளது அயதளிக்க படிந்தது. பன்ஸநளமழனப்ட்ட 



சுபங்கத்தழன் யர்ச்ெழக்குப் ிகு, உள்லர் நக்கின் யளழ்யளதளபத்த ஹநம்டுத்துயஹதளடு 

நபக ஹய யளய்ப்புகபம் யமங்கும். இப்குதழனின் உள்கட்டநப்பு 

ஹநம்ளட்டிற்கள கபடுபபடள கற்கள்  உள்லர் ெந்தகில் இபேந்து ழனளனநள 

குந்த யினில் கழடக்கும். 

 

CER இன் எபே குதழனளக, அதளயது, 5 ட்ெம் எதுக்கப்டும். ஸெனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின 

யிரியள ழகழ்ச்ெழ ழபல் யகுக்கப்ட்டுள்து. ழபல்கின் பக்கழன அம்ெங்கள் 

ின்யபேநளறு: 

 குமந்தகள் யினளட்டு நதளம் அநத்தல் 

 R.O.ீர் சுத்தழகரிப்பு 

 அச்சுப்ஸளழ 

 புஸபளஸஜக்டர் இணக்கப்ட்ட ஸ்நளர்ட் கழளஸ் 

 குடிீர் ஸதளட்டி 

 தகத்தழற்கள சுற்றுச்சூமல் புத்தகங்கள் (தநழழ் ஸநளமழனில்), 

 யளகத்தழலும் அதச் சுற்ழலும் கழரீன்ஸல்ட் யெதழகள் 

 தழட்டப் குதழனிழபேந்து 2.9 கழநீ ஸதளயில் உள் ஸம்க்குடி ஊபளட்ெழ 

என்ழன ஸதளடக்கப் ள்ிக்கு சுகளதளபநள கமழப் யெதழகள். 

 

தழட்ட ஸெவு / பதலீட்டு யியபங்கள் 

 

1 
A. ழனள ஸெவு: 

1. ழத்தழன் யி 

2. ஸதளமழளர் ஸகளட்டக 

3. சுகளதளப யெதழ 

4. ரீஃில்ழங்/ஃஸன்ெழங் ஸெவு 

ஸநளத்தம் = 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

Rs.18,70,000/- (Amount for Patta Land ) 

Rs. 1,20,000/- 

Rs. 720,000/- 

Rs. 90,000/- 

 

Rs.21,50,000/- 

2 
B.ஸெனல்ளட்டு ஸெவு: 

  



இனந்தழப ஸெவு 

: Rs.30,00,000/- 

 
ஸநளத்த தழட்டச் ஸெவு 

: Rs. 51,50,000/- 

1 
C. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந 

தழட்ட ஸெவு: 

தத்தழல் களட்ெழ க; 

கண்களணிப்பு-களற்று, ீர், ெத்தம்; 

தூெழ அடக்குதல் - ஸெளந்த 

தண்ணரீ் ஹடங்கர் பம் தண்ணரீ் 

ஸதித்தல்; யளக டனர்கள் 

கலவுதல்; கழரீன் ஸல்ட் 

ஹநம்ளடு; ெள ஹநம்ளடு & 

ஹநளண்ந; ஸதளமழல்ெளர் 

ஆஹபளக்கழனம் நற்றும் ளதுகளப்பு; 

தழடக்கமழவு ஹநளண்ந; 

ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; புதுப்ிக்கத்தக்க 

ரிெக்தழ, CCTV ழறுவுதல், சுபங்க 

ஹநளர் நற்றும் 

ிளஸ்டர்கலக்கள ெம்ம் 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Rs. 25,00,000/- 

 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸெவு: பை. 51,50,000/- (ம்த்ஸதளபே இட்ெம் ம்தளனிபம் பைளய் நட்டும்) 

ஸநளத்த EMP ஸெவு: பை. 25,00,000/- (இபேத்தந்து ட்ெம் பைளய் நட்டும்) 

 

 

 

 

 

 



9 சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம் 

9.1 அழபகம் 

இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்த (EMP) யிரியளக 

பன்யக்கழது, இதழல் ழர்யளக நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநப்பு, சுற்றுச்சூமல் 

ஹநளண்ந தழட்டம் இன்  சுபேக்க அணி, சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம்   

ஸெனல்டுத்துயதற்கள ஸெவு, ல்ஹயறு சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது நற்றும் 

தழட்டத்தழன் ஸெவு நதழப்டீுகில் அதற்கள ற்ளடுகள் ஆகழனய அடங்கும். . இந்த 

அத்தழனளனம் பன்ஸநளமழனப்ட்ட கண்களணிப்பு தழட்டம் நற்றும் தணிப்பு டயடிக்கக 

தழம்ட ஸெனல்டுத்துயதற்கள ழறுயங்கலக்கு இடஹனனள ற்ளடுக 

யியரிக்கழது. 

 

9.2 துணழ 

சுபங்கம் நற்றும் புயினினல் து, புதுக்ஹகளட்டனிளல் அங்கவகரிக்கப்ட்ட சுபங்கத் 

தழட்டத்தழன்டி தழந்தஸயி இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்க பனில் துனிடுதல் 

நற்றும் ஸயடித்தல் பம் சுபங்கம் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். யப்புத்ஸதளகக்கு ஹநல் 

தர்யள அடுக்குகள் துவும் இல்ளததளல் ( அகமளய்வு ஸெய்னப்ட ஹயண்டின 

கிநங்கள்) யழீ்ச்ெழ/ெரிவு ஹதளல்யிகள் தழர்ளர்க்கப்டுயதழல். ஸஞ்ச் உனபம் 

ெபளெரினளக 5 நீ இபேக்கும். திப்ட்ட ஸஞ்ச் ெளய்வு கழடநட்டத்தழழபேந்து 600 இல் 

டுக்க பன்ஸநளமழனப்ட்டது. ஹநலும், சுபங்கப் ளதுகளப்பு இனக்குபளல் 

ரிந்துபக்கப்ட்ட யமழகளட்டுதல்கின்டி அத்து ளதுகளப்பு 

தபழகள்/ளதுகளப்புகலம் ஸெனல்டுத்தப்டும். 

 

9.3 சுபங்க யடிகளல் 

9.3.1 புனல் ீர் ஹநளண்ந 

ழவும் த ழநகள் ஸதளடர்ளக ின்யபேம் டயடிக்ககள் டுக்கப்டும். 



• புனல் ீர் யடிகளல்கள் 1m x 1m அவுள் யண்டல் ஸளழகலடன் சுபங்கப் 

குதழனிழபேந்து ஸயிஹனறும் கமழவுக ஹெகரிக்கவும் குமழக்குள் தழபேப்ியிடவும் குமழ 

குதழனின் சுற்வு பலயதும் ஸளபேத்தநளக அநக்கப்டும். 

• சுபங்க குத்தக குதழக்கு அபேகழல் இபேக்கும் யடிகளல் அநப் ெவர்குக்களநல் 

இபேக்க அத்து டயடிக்ககலம் டுக்கப்டும். 

• சுபங்கப் குதழனிழபேந்து ஹெகரிக்கப்டும் நமீர், இலத்துச் ஸெல்லும் ெளகள், 

யளகத்தழற்குள் உள் ஹதளட்டங்கள் ஹளன்யற்ழல் தூெழன அடக்குயதற்குப் 

னன்டுத்தப்டும். 

 

9.3.2 யடிகளல் 

இத்தழட்டத்தழற்கு உள்லர் ணினளர்கள் ஈடுடுத்தப்டுயளர்கள். ஆளல், ெழறுீர் 

கமழப்கள் நற்றும் கமழப்கள் அநத்துத்தபப்டும்,ஹநலும் அது ஸெப்டிக் ஹடங்குடன் 

இணக்கப்டும், அதத் ஸதளடர்ந்து ஊயக்கும் குமழ ற்ளடு ஸெய்னப்டும். யடீ்டுக் 

கமழவுகள் அபேகழல் உள் குதழகில் ஹதங்கக்கூடளது. யண்டல் டிதல் அல்து 

தர்யள ஸளபேட்கள் குயிந்து கழடப்தளல் ஹதனும் அடப்பு ற்ட்டுள்தள ன்த 

கண்டழன யமக்கநள ஹெளத ஹநற்ஸகளள்ப்டும். ிங் / கல் ிட்ச்ெழங் 

ஹளன்யற்ழல் ஹதனும் ஹெதம் உள்தள  யடிகளல்கலம் ெரிளர்க்கப்டும். 

 

9.3.3 ழர்யளக நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநப்பு 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டம் (EMP) தழட்டத்தழன் ஸெனல்ளடுகின் யியளக 

ற்டும் ளதகநள சுற்றுச்சூமல் தளக்கங்கக் குப்தற்களக சுபங்கச் ஸெனல்ளட்டின் 

ஹளது அதழகரித்த டயடிக்ககள் களபணநளக சுற்றுச்சூமழன் எவ்ஸயளபே கூறுகலக்கும் 

அத்துத் தணிப்பு டயடிக்ககபம் ஸகளண்டிபேக்கும். 

 
ஹநற்டி ஸெனற்ளடுக பன்ஸடுப்தற்கு தழபே.ஆர்.ளலு M/s. Ecotech Labs Pvt Ltd.  

உடன் இணந்து ணினளற்றுயளர்.  



அட்டயண 9 1: ளதழப்புகள் நற்றும் தணிப்பு டயடிக்ககள் 
 

ய. 

ண் 

சுற்றுச்சூமல் 

நீதள 

தளக்கங்கள் 

ஸெனல்ளடு / 

அம்ெம் 
தழர்ளர்க்கப்டும் ளதழப்புகள் தணிப்பு டயடிக்ககள் 

1. களற்று ஃப்பெஜழடிவ் 

உநழழ்வு 

சுபங்கச் ஸெனல்ளட்டின் 

ஹளது, தப்ிஹனளடின தூெழ 
நற்றும் துகள்கள் (PM10  & 

PM 2.5) ஹளன் ி களற்று 

நளசுளடுகள் 

உபேயளக்கப்டும். 

• சுபங்க குத்தக 
குதழனின் ளதுகளப்பு 
தூபத்தழல் நபங்க 

டுதல் 

2. தண்ணரீ் கமழவு ீர் 
உபேயளக்கம் 

சுபங்க குத்தகனில் உள் 

யடீ்டுக் கமழவுீரின் 

பனற் ஹநளண்ந, 

அந்த இடத்தழல் 

சுகளதளபநற் சூழ்ழன 

உபேயளக்கழ, 
ஸதளமழளர்கலக்கு 

உடல் ளதழப்புக 

ற்டுத்தும். 

• தூெழன அடக்கும் 

டயடிக்கனளக 
தத்தழல் தண்ணரீ் 
ஸதிக்கப்டும். 

3. ெத்தம் ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து 

ஹளன் சுபங்க 
டயடிக்ககள் 

இனந்தழபங்கிழபேந்து யபேம் 

ெத்தம் உனர் இபத்த 
அலத்தம், அதழக அலத்த 
ழ, களது ஹகளந, 

தூக்கக் கக்கம் 

ஹளன்யற் ீண்ட 

ஹபம் ஸயிப்டுயதளல் 

ற்டும். துனிடுதல், 

ஸயடித்தல் ஹளன் சுபங்க 
டயடிக்ககள் தயிப 
ெத்தத்த உபேயளக்களம் 

• சுபங்க குத்தக 
குதழனில் கமழவுீப 
பனளக ஹநளண்ந 

ஸெய்யதற்களக, ெழறுீர் 
கமழப்கள் நற்றும் 

ஸெப்டிக் ஹடங்க் நற்றும் 

ஹெளக் ிட் ற்ளடு 

ஆகழனய 

யமங்கப்டும். 

4. ழம் புனல் ீரின் 

தயள 

ஹநளண்ந 

புனல் ீர் ஏடுயதளல் நண் 

அரிப்பு ற்டளம் 

• அதழக ெத்தம் 

உண்டளக்கும் இடங்கில் 

ஹய ஸெய்பம் 

ஸதளமழளர்கள் 

திப்ட்ட ளதுகளப்பு 
ெளதங்கப் 
னன்டுத்துதல், 

அதளயது களதுகுமளய்கள் 

நற்றும் களது ிக்குகள். 



5. ெபதளன 

ஸளறுப்பு 

 சுபங்கத் 
ஸதளமழளர்கள் 

சுகளதளபநற் த சுகளதளப 
யெதழகள் 

ஸதளமழளர்கலக்கு 

உடல்க் ஹகடு 

யியிக்கும். 

• புனல் ீர் 
ஸயிஹனறுயதத் 
தயிர்க்க 1 நீ x 1 நீ 

அயில் நள 

யடிகளல் அநக்கப்டும். 

6. கட்டிட 

ஸளபேட்கள் 

ய 

ளதுகளப்பு 

கட்டிட ஸளபேள் 

தகர்வு 

 துப்புபவு, குடிீர், 
உகபணங்கள் அல்து 

இனந்தழபங்கின் 

ளதுகளப்பு ஹளன் 

அடிப்ட 

யெதழகலக்கள 

னனுள் 

ற்ளடுகலடன் 

ஸதளமழளர்கின் 

ஆஹபளக்கழனம் நற்றும் 

ளதுகளப் உறுதழ 
ஸெய்யஹத இதன் 

ஹளக்கம். தத்தழல் 

ின்யபேய 

ஸெய்னப்டும். 

 

அட்டயண 9 2: சுபங்கத்தழன் ஹளது சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழக்கள ட்ஸஜட் 

எதுக்கவடு 

 

A. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டஸெவு: 

தத்தழல் களட்ெழ க; கண்களணிப்பு-களற்று, ீர், 

ெத்தம்; தூெழ அடக்குதல் - ஸெளந்த தண்ணரீ் ஹடங்கர் 

பம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யளக டனர்கள் 

கலவுதல்; கழரீன் ஸல்ட் ஹநம்ளடு; ெள ஹநம்ளடு & 

ஹநளண்ந; ஸதளமழல்ெளர் ஆஹபளக்கழனம் நற்றும் 

ளதுகளப்பு; தழடக்கமழவு ஹநளண்ந; ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; 

புதுப்ிக்கத்தக்க ரிெக்தழ, CCTV ழறுவுதல், சுபங்க 

ஹநளர் நற்றும் ிளஸ்டர்கலக்கள ெம்ம் 

 

Rs. 25,00,000/- 

 



10 சுபேக்கம் & படிவு 

இந்த அத்தழனளனம் தழட்டத்தச் ஸெனல்டுத்துயதற்கள எட்டுஸநளத்த ழனளனத்த 

சுபேக்கநளகக் கூறுகழது நற்றும் ெளத்தழனநள தளக்கங்கள் வ்யளறு குக்கப்டுகழன் 

ன்த யிக்குகழது. 

 

10.1 அழபகம் 

தழபே ஆர் ளலு தம் பன்று சுபங்கத் தழட்டங்கின் ஸதளகுப்ளகும். திப்ட்ட சுபங்க 

குத்தக குதழ புதுக்ஹகளட்ட நளயட்டம், தழபேநனம் தளலுக்கள, ஸம்க்குடி கழபளநத்தழன் 

S.F.Nos 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20,  21, 22 & 23இல் அநந்துள் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண்  

குயளரினின் 2.05.0 ஸலக்ஹடர் ஆகும்.. 

 

10.2 தழட்ட ஹநஹளட்டம் 

அட்டயண 10 1: தழட்ட ஹநஹளட்டம் 

 
t.vz; யிக்கம் யியபங்கள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் 

கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி -

2.05.0 ஸலக்ஹடர் 
2 ஆதபயளர் 

தழபே ஆர்.ளலு 

3 சுபங்க குத்தக குதழனின் 
அவு 

2.05.0Ha 

4 இடம் S.F.Nos. 603/1, 3, 604/2, 605/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 & 23 

5 அட்ெஹபக 
 

10°18'29.09"N to 10°18'23.59"N   

6 தீர்க்கஹபக 78°44'49.22"E  to 78°44'44.83"E 

7 ழப்பப்பு ஸயற்று ழப்பப்பு 

8 ெபளெரி கடல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

ெபளெரி கடல் நட்டத்தழழபேந்து 110 m உனபம் 



9 ஹடளஹள தளள் ண். 58 J/15 

10 சுபங்கங்கின் கிநங்கள் கபடுபபடள  கல் நற்றும் ெப நண் குயளரி 

11 பன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்க உற்த்தழ 
கபடுபபடள  கல் - 171015 m3  

 ெப நண் - 13272 m3                                                         

ஸயதர்ட் பளக்  - 6,094 m3 

12 சுபங்கத்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு கவஹம 43m ஆமம்  

13 சுபங்க ப தழந்த யளர்ப்பு, இனந்தழபநனநளக்கப்ட்ட சுபங்கம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 2.00 KLD 

15 ீர் ஆதளபம் தண்ணரீ் ஹடங்கர் பம் யிிஹனளகம் 
ஸெய்னப்டும் 

16 நித ெக்தழ 18 Nos. 

17 சுபங்க குத்தக 
 

துல்ழனநள குதழ தகயல் ஸதளடர்பு கடிதம் 

R.c.No.211/2022 (G&M) dated 11.05.2022 
பம் உதயி இனக்குர், புயினினல் நற்றும் 

சுபங்கத் து, புதுக்ஹகளட்டனிழபேந்து 
ஸப்ட்டது. 

18 சுபங்கத் தழட்டம் 

எப்புதல் 

உதயி இனக்குர் , புயினினல் நற்றும் சுபங்கத் 

து, புதுக்ஹகளட்ட கடிதம்  Rc 

R.c.No.211/2022 (G&M)  dated 

30.05.2022 பம், சுபங்கத் தழட்டத்தழற்கு 

எப்புதல் யமங்கப்ட்டது. 

19 உற்த்தழ யியபங்கள் 

 

புயினினல் இபேப்புக்கள்: கபடுபபடள  கல் - 
8,51,760 m3 

  நற்றும் ெப நண் - 36,540m3. 

ஸயதர்ட் பளக் - 18,270 m3 

பன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆண்டு யளரினளக 
நீட்கக்கூடின இபேப்புக்கள்: கபடுபபடள  கல் - 

5,14,410 m3 
  நற்றும் ெப நண் - 35092 m3. 

ஸயதர்ட் பளக் - 18,048 m3 

20 ல் ஹயழ 
அபேகழல் உள் ட்டள ழங்கலக்கு ல் 

பலயதும் 7.5நீ தடுப்புச்சுயர் நற்றும் அபசுக்கு 10நீ 



தடுப்பு ஹயழ அநக்கப்டும். 

21 அதழக சுநக 

அகற்றுதல் இந்த சுபங்கப் குதழனில் இந்தப் குதழ 2.0 நீ ெப 

& 1.0 நீ ஸயதர் ளகளல் படப்ட்டிபேக்கும். 

ெப உபேயளக்கம் அகற்ப்ட்டு, ஹதயப்டும் 

யளங்குயர்கலக்கு டிப்ரில் ெப ற்றுயதற்கு 

லட்பளழக் அகழ்வு னன்டுத்தப்டும். அனுநதழ 

ஸற்று, அபெழடம் ஹதயனள ஸெக்ிஹனளஹபஜ் 

கட்டணத்த ஸெலுத்தழன ின்ஹப இது 

ஸெய்னப்டும். 

22 ழத்தடி ீர் 
 குயளரி ஸெனல்ளடு தபநட்டத்தழற்கு கவஹம 43 M 

ஆமம் யப உத்ஹதெழக்கப்ட்டுள்து. அபேகழலுள் 

தழந்தஸயி கழணறுகள் நற்றும் ஆழ்து 

கழணறுகில் இபேந்து ளர்க்கப்டும் ீர்நட்டம் தப 

நட்டத்தழழபேந்து 55 நீட்டபேக்கும் குயளக 

உள்து. ஹய குத்தகக் களம் பலயதும் 

குயளரி டத்துயதளல் ழத்தடி ீர் ந்த 

யகனிலும் ளதழக்கப்டளது. 

23 தழட்டத் தத்தழழபேந்து 500 நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினிபேப்புகள் 

தழட்டப் குதழனிழபேந்து 300நீ சுற்யில் 

குடினிபேப்புகள் இல். 

24 குடிீர் 

 இப்குதழனில் இபேந்து 1.0 கழநீ யடக்ஹக உள் 

நளநபத்துப்ட்டி கழபளநத்தழல் இபேந்து ஹடங்கர் 

பம் தண்ணரீ் யிழஹனளகம் ஸெய்னப்டும். 

 

 

 



10.3 பன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் ழனளனப்டுத்தல் 

இந்த தழட்டம் உள்ளட்டு நற்றும் உள்கட்டநப்பு ெந்தனில் குழப்ிடத்தக்க ங்க 

யகழக்கழது. இந்தழன அபெளங்கத்தளல் தழர்ளர்க்கப்டும் எபே ஸரின உள்கட்டநப் 

அடன, குழப்ளக ெள நற்றும் யடீ்டுத் துனில், அடிப்ட கட்டுநளப் 

ஸளபேட்கள் ஹதய. கடிநள கல் பதன்ந கட்டுநளப் ஸளபே உபேயளக்குகழது. 

 

கபடுபபடள கல்  நழகவும் நதழப்புநழக்க இனற்க கட்டுநள ஸளபேட்கில் என்ளகும். 

ஸநளத்தநளக ெளகள் நற்றும் டளதகள் கட்டுயதற்குப் னன்டுத்தப்டுகழது 

ஸநளத்தங்கள் - அதன் யலுயள இனற்ினல் ண்புகலக்குப் னன்டுத்தப்டும் கற்கள் - 

களன்கழரீட் னன்டுத்துயதற்கு ல்ஹயறு அவுகில் சுக்கப்ட்டு யரிெப்டுத்தப்ட்டு, 

ழக்கவல் ஸெய்ன ிற்றுநழன் பூெப்ட்டது அல்து கட்டுநளத்தழல் ஸநளத்தநளக 

ழபப்புயதற்கு ' உர்ந்த' னன்டுத்தப்டுகழது. ஸபேம்ளலும் ெளகள், களன்கழரீட் 

நற்றும் கட்டிட தனளரிப்புகில் னன்டுத்தப்டுகழது. குயளரி உற்த்தழனில் 98% 

ஸநளத்தங்கள், ெள கட்டுநளம், பளநரிப்பு நற்றும் லதுளர்ப்தழல் 

னன்டுத்தப்டுகழன். இதழல் ஸபேம்குதழ ழக்கவல் உற்த்தழக்கு ஸெல்கழது; 

நீதபள்ய ெளகலக்கு உறுதழனள தத்த யமங்க நற் ஸளபேட்க 

ஹெர்க்களநல் 'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டுகழது. 

 

ெழறுஸதளமழல்கலக்குப் ஸனர் ஸற் கபநள புதுக்ஹகளட்ட, தழட்டப் குதழக்கு அபேகழல் 

உள் நண் யநளதளக இல்ளததளல், யியெளனப் ணிக ஹநற்ஸகளள்யதற்குத் 

தகுதழனற்து. குத்தக குதழக்கு அபேகழலுள் ழப்பப்பு தரிசு யண்ட ழங்கள் னிர் 

யர்ச்ெழ நற்றும் தளயபங்கின் யர்ச்ெழக்கு குயள யளய்ப் நட்டுஹந களட்டுகழது. 

அதுநட்டுநழன்ழ, குத்தகப் குதழனில் கபடுபபடள கற்கின்  புயினினல் இபேப்புக்கள் 

பளநளக உள், இது அபேகழலுள் இடங்கில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ட சுபங்க 

டயடிக்ககில் இபேந்து ஸதியளகழது. 

 



அட்டயண 10 2: தழர்ளர்க்கப்டும் தளக்கங்கள் நற்றும் தகுந்த தணிப்பு டயடிக்ககள் 

 
t.vz; ெளத்தழனநள தளக்கம் தணிப்பு டயடிக்க 

1 துனிடுதல், ஸயடித்தல், 

அகழ்யளபளய்ச்ெழ, ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து ஹளன் ல்ஹயறு 

சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது 

களற்று சூமழல் ற்டும் தூெழ 
உநழழ்வு ஆகும். தூெழ உநழழ்வு 

சுபங்கப் குதழ நற்றும் அதச் 
சுற்ழபள் சுற்றுப்பு களற்ழன் 

தபத்த ளதழக்களம். 

அதழகரித்த உநழழ்வு நித 
ஆஹபளக்கழனத்தழல் சுயளெம் நற்றும் 

இபேதன ிபச்ெக 

ற்டுத்தளம் 

தூெழ உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த, 
ஹளக்குயபத்து ெளகில் தண்ணரீ் 
ஸதிப்து ஹளன் பனள தணிப்பு 
டயடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

உநழழ்யக் கட்டுப்டுத்த, எப்ந்த 
அடிப்டனில் உகபணங்கின் 

யமக்கநள தடுப்பு பளநரிப்பு 
ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

அடகுப ெளகள் நற்றும் சுபங்க 
யளகங்கில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 

2 சுபங்க டயடிக்க நற்றும் ி 

யடீ்டு டயடிக்ககளல் கமழவு ீர் 
உபேயளகும். இய ழத்தடி ீப 
நளசுடுத்தழ ழத்தடி ீபேக்கு 

யமழயகுக்கும். சுபங்க டயடிக்ககள் 

ழத்தடி ீர்நட்டத்த ளதழக்களம் 

ெழறு கிநங்கின் சுபங்க 
டயடிக்ககில் இபேந்து கமழவு ீர் 
உபேயளக்கப்டளது, ஸில் இந்த 
தழட்டத்தழல் சுபங்க தத்தழல் இபேந்து 

அதழக சுநன நட்டுஹந தூக்கும். 

யடீ்டு டயடிக்ககில் இபேந்து 

உபேயளகும் கமழவு ீர், உத்ஹதெ ஸெப்டிக் 
ஹடங்க் பம் ளதுகளப்ளக 
ஸயிஹனற்ப்டும். 

ழத்தடி ீர்நட்டத்த சுபங்கம் 

ஸயட்டளது. ஹய பன்ஸநளமழனப்ட்ட 

தழட்டத்தளல் ீர் நட்டம் ளதழக்கப்டளது 

3 ஸயடிப்பு, துனிடுதல், 

அகழ்யளபளய்ச்ெழ ஹளன் ல்ஹயறு 

சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது 

சுபங்கப் குதழனில் ெத்தம் உபேயளகும். 

ஸயட்டிஸனடுக்கப்ட்ட கிநத்த 
ஸகளண்டு ஸெல்லும் ஹளது, 

யளகங்கின் இனக்கம் களபணநளக 
ெத்தம் உண்டளகளம். இது 

தயழன உபேயளக்கழ 
ஸதளமழளர்கின் உடல்ழன 

ெத்தம் குழத்து அவ்யப்ஹளது 

கண்களணிப்பு ஸெய்னப்டும். 

ஹளக்குயபத்து யளகங்கள் நற்றும் 

அகழ்வு ( ஹதயப்டும் ஹளது) 

ஆகழனயற்த் தயிப ஹயறு ந்த 
உகபணங்கலம் தத்தழல் 

அனுநதழக்கப்டளது. 

இந்த உகபணங்களல் உபேயளக்கப்டும் 

ெத்தம் இடப்ட்டதளக இபேக்க 
ஹயண்டும் நற்றும் அதழக ளதகநள 



ளதழக்களம் தளக்கத்த ற்டுத்தளது. 

அடகு ெளகில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும். ஹதளட்டம் ெத்தம் 

பவுயதக் குக்கழது நற்றும் 

தூெழனத் தடுக்கழது. 

4 95% நீட்புக்குப் ிகு குப்கள் 

இபேப்தளலும், யடீ்டுக் கமழவுக 

உபேயளக்குயதளலும் சுபங்க 
டயடிக்கனிழபேந்து தழடக்கமழவுகள் 

உபேயளகும். 

100% நீட்ஸடடுப்பு பல சுபங்க இபேப்பு 
ிரித்ஸதடுப்தன் பம் 

அடனப்டுகழது. ஹய சுபங்க 
டயடிக்கனளல் குப்கள் 

உற்த்தழனளகளது. அதுநட்டுநழன்ழ, 
தழெரி அடிப்டனில் உள்ளட்ெழ 
அநப்ிடம் எப்டக்கப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழகக் குந்த அயிள 

யடீ்டுக் கமழவுகள் உபேயளகும். 

5 சுபங்க டயடிக்ககின் ஹளது, 

ஸதளமழளர்கலக்கு உடல்ப் 
ிபச்ெழகள் ற்டுயதற்கள 

யளய்ப்புகள் உள் அல்து 

யித்துக்கள் ற்ட யளய்ப்புள்து 

தூெழ அதழகம் உள் குதழனில் 

ணிபுரிபம் ஸதளமழளர்கலக்கு 

கூடுதல் திப்ட்ட ளதுகளப்பு 
உகபணநளக தூெழ பகபடிகள் 

யமங்கப்டும். 

குண்டுஸயடிப்பு, துனிடுதல், அகழ்வு 
ஸெனல்ளடுகளல் ஸதளமழல்ெளர் சுகளதளப 
அளனங்கள் குழத்து யிமழப்புணர்வு 

ற்டுத்த அவ்யப்ஹளது னிற்ெழகள் 

டத்தப்டும். 

ஸதளமழளர்கின் உடல்ம் 

ஸதளடர்ள ிபச்கள் இபேப்ின், 

அதற்கு உரின தீர்வு களணப்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ஆஹளெகரின் ஸயிப்ளடு 

11.1 அழபகம் 

இந்த அத்தழனளனத்தழல் ஈடுட்டுள் சுற்றுச்சூமல் ஆஹளெகர்கின் யியபங்கள், 

அயர்கின் ின்ணி நற்றும் தழட்டத்தழல் ஈடுட்டுள் பக்கழன ணினளர்கள் ற்ழன 

சுபேக்கநள யிக்கத்த பன்யக்கழது. ஈஹகளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் 

ழறுயத்தழன் ஸளழனளர்கள்/ழபுணர்களல் சுபங்கத் தழட்டம் குழத்த குழப்ிட்ட 

ஆய்வுகள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள். ஸென். ஈஹகளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் 

(ETL), ஸென் NABET அங்கவகளபம் ஸற் ஆஹளெ ழறுயநளகும். ETL ஆது NABL 

(ரிஹெளத நற்றும் அவுத்தழபேத்த ஆய்யகங்கலக்கள ஹதெழன அங்கவகளப யளரினம்), 

அழயினல் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த் து, இந்தழன அபசு நற்றும் சுற்றுச்சூமல், யம் 

நற்றும் கோிற நோற்ம் அறநச்சகம் ஆகழனயற்ளல் அங்கவகளபம் ஸற், உள்-

யிபநள ஆய்யகத்துடன் ஸளபேத்தப்ட்டுள்து. 

 

11.2 ஈஹகளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் - சுற்றுச்சூமல் ஆஹளெகர் 

ஈஹகளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் ன்து இந்தழனளயில் உள் தபப்ட்ட 

ஹெளத நற்றும் ஆபளய்ச்ெழ ஆய்யகநளகும். சுற்றுச்சூமல் ஸதளமழல்தட் ஆய்யகங்கள் 

சுற்றுச்சூமல் ஆஹளெ, ஸளழனினல் தீர்வுகள், உணவு, ீர் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

(களற்று, ீர், நண்) ஆகழனயற்ழன் இபெளன நற்றும் தண்டனிரினல் ஆய்யக 

குப்ளய்வுகில் உனர் தபநள ஹெயக நழகத் துல்ழனத்துடன் யமங்குகழது. 

தபக் ஸகளள்க 

 ஈஹகளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் சுற்றுச்சூமல் ஆஹளெ ஹெயக 

யமங்குயதழல் ஈடுட்டுள்ஹளம் நற்றும் யளடிக்கனளர் ஹதயகள் நற்றும் 

தழர்ளர்ப்புகள், ஸளபேந்தக்கூடின ெட்டத் ஹதயகள் நற்றும் ங்குதளபர்கின் 

தழர்ளர்ப்புகலக்கு ற் ங்கள் ஸெனல்ளடுகின் அத்து குதழகிலும் ங்கள் 

தழன்க யலுப்டுத்த ளங்கள் கடநப்ட்டுள்ஹளம். 

 ஸெனல்பகள் நற்றும் ஹெயகில் ஸதளடர்ச்ெழனள பன்ஹற்த்தழற்களக தப 

ஹநளண்ந அநப் (QMS) ழறுயவும் பளநரிக்கவும் ளங்கள் 

கடநப்ட்டுள்ஹளம் 



 யளடிக்கனளர் தழபேப்தழ நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ஹநம்ளட்டின் நழக உனர்ந்த 

அய அடன னதளர்த்தநள, ஹபத்தழற்கு கட்டுப்ட்ட நற்றும் ஸெவு குந்த 

பனில் திப்னளக்கப்ட்ட தீர்வுக யமங்க ளங்கள் 

கடநப்ட்டுள்ஹளம். 

 ங்கது ஆயணப்டுத்தப்ட்ட ஹநளண்ந அநப்புகள், குழக்ஹகளள்கள் 

நற்றும் ஸெனல்தழ ங்கள் ஊமழனர்கலடன் கந்தளஹளெழத்து, டபனில் 

உள் ெழந்த டபக ழறுவுதல், பளநரித்தல் நற்றும் அவ்யப்ஹளது 

நதழப்ளய்வு ஸெய்ஹயளம். 

 ஊமழனர்கலக்கு ழறுயத்தழன் ஸகளள்க நற்றும் குழக்ஹகளள்க னனுள் 

தகயல்ஸதளடர்பு நற்றும் ஸதளடர்ச்ெழனள பன்ஹற்த்தழற்களக ங்கள் ஊமழனர்கள் 

நற்றும் ெம்ந்தப்ட்ட ங்குதளபர்கிடநழபேந்து கபேத்துக்கப் ஸறுதல். 


