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GJf;Nfhl;il khhtl;lk;  



jpl;l RUf;fk; 

1. தழட்டப் ின்ணி: 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், இலுப்னர் தளலுக் ள, ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

தழட்டத்தழன் ஸநளத்த பப்வு 2.56.5 ஸலக்ஹடர், ட்டள ழம் ஆகும். தழட்டத்தழன் ய  B1, 

இது ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் என னதழன சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண்  குயளரி ஆகும். 

இப்குதழனளது ந்த ய னள தளயபங் னேம் தளங் ளத சளதளபண  ற் ளல் னெடப்ட்ட 

ஹநற்கு ஹளக் ழ சளய்யள சநஸயி ழப்பப்ில் அநந்துள்து. 

 

குயளரி ஸசனல்ளடு 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அ த்துடன் 5.0 நீட்டர் ஸசங்குத்து ஸஞ்சுடன் 

யமக் நள தழந்த யளர்ப்ன இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் த்துடன் ஹநற்ஸ ளள் 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. குயளரி ஸசனல்ளட்டில் ஜளக்லளம்நர் சுத்தழனல் துனிடுதல், 

குமம்ன ஸயடித்தல், ற்றுதல் நற்றும் ஹளக்குயபத்து ஆ ழனய அடங்கும். 

 

குயளரி ஸசனல்ளடு 44 நீட்டர் ஆமம் யப ரிந்துபக் ப்டு ழது. ஸநளத்த  னயினினல் இனப்ன 

சுநளர் 7,99,440m3 சளதளபண  ல் நற்றும் 3452m3 சப நண்  ஆகும். 2,31,050 நீ 3 நற்றும் 1184 நீ 3 

சப நண் க்   ல்ழன் சுபண்டக்கூடின இனப்னக் ள். 5 ஆண்டு லக்கு சளதளபண  ற் ின் ஆண்டு 

யளரினள உற்த்தழ/நீட் க்கூடின யங் ள் 2,31,050m3 நற்றும் 1,184m3 ஆகும். 

 

உதயி இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங் த் து, னதுக்ஹ ளட்ட ஆர்.சழ. ண்: 633/2020 

(G&M) ஹததழ 19.04.2022 னெம் சுபங் த் தழட்டத்தழற்கு எப்னதல் அித்துள்ளர். தழட்டப் குதழ  

 

தழட்டத்தழன் சுனக் நள யிக் ம் 

 

t.vz; 
யியபங் ள் 

யியபங் ள் 

1 அட்சஹப  
 

10° 22' 56.6270" N to 10° 22' 46.1527" N   

2 தீர்க் ஹப  78° 43' 57.0758" E to 78° 43' 51.5080" E   

3 
சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு 

ஹநல் தம் உனபம் 

 

சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 113.0 m உனபம்  



4 ழப்பப்ன  

 

ஸயற்று ழப்பப்ன 

5 தத்தழன் ழ னன்ளடு  ஸசளந்தநள  ட்டள ழம் 

6 குத்த  குதழனின் பப்வு 

 
2.56.5 Ha 

7 அன ழல் உள் ஸடுஞ்சள 

 
NH 336 – தழனச்சழபளப்ள்ி to னதுக்ஹ ளட்ட – 5.99 Km -  ழமக்கு 

8 அன ழலுள் பனில் ழனம்  

 
னதுக்ஹ ளட்ட பனில் ழனம் – 7.79 km,  ழமக்கு  

9 அன ழலுள் யிநள 

ழனம்  

தழனச்சழபளப்ள்ி யிநள ழனம் – 42.04 km - யடக்கு  

10 

அன ழல் உள்  பம் / 

 பம்  

 பம் - னதுக்ஹ ளட்ட – 6.79  ழநீ -  ழமக்கு 

 பம் - னதுக்ஹ ளட்ட – 6.79  ழநீ -  ழமக்கு 

நளயட்டம் - னதுக்ஹ ளட்ட – 6.79  ழநீ -  ழமக்கு 

11 ஆறு ள் /  ளல்யளய்   ஸயள்ளர் ஆறு – 2.28 Km - தெற்கு 

12 

ரி  • ஸனஞ்சு ரி - 5.15  ழநீ - யட ழமக்கு 

• ஹசந்தநங் ம் அண - 2.19  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

•  யிளடு  ண்நளய் - 3.95  ழநீ -  ழமக்கு 

• அடப்ங்கும் – 9.05  ழநீ –  ழமக்கு 

•  வபங்குடி  ண்நளய் - 6.13  ழநீ - ஸதன்ஹநற்கு 

• மன  வபங்குடி  ண்நளய் - 6.32  ழநீ - ஸதன்ஹநற்கு 

• ஈபக் ண்நளய் - 9.77  ழநீ - ஸதன்ஹநற்கு 

• அக் ளச்சழனளர் கும் – 8.70  ழநீ –  ழமக்கு 

• அரினைர் ரி - 4.74  ழநீ - யடக்கு 

• ஸளன்ப்ன் ஏபணி - 7.14  ழநீ -  ழமக்கு 

• ஹநத்ஹதனத்துப்ட்டி கும் - 5.85  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஸ ளட்டி  ண்நளய் - 5.50  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஹதக் த்தூர் கும் - 8.15  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஹலளல்ட்ஸ்ஸயளர்த் ஆ ட் - 12.72  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

13 ந ள் / ள்த்தளக்கு ள் 15  fpkP Rw;wstpy; kiyfs; kw;Wk; gs;sj;jhf;Ffs; 
vJTk; ,y;iy 

14 ஸதளல்ஸளனள் இடங் ள் 15  fpkP Rw;wstpy; njhy; nghUs; ,lq;fs; vJTk; 
,y;iy 

15 
ஹதசழன னங் ளக் ள் / 

யயிங்கு சபணளனங் ள் 

15  fpkP Rw;wstpy; Njrpa G+f;fhf;fs; kw;Wk; tdtpyq;F 
ruzhyaq;fs; vJTk; ,y;iy 



16 

எதுக் ப்ட்ட / 

ளது ளக் ப்ட்ட 

 ளடு ள் 

• குடுநழனளன்ந  ளப்னக் ளடு – 5.45 Km – யடஹநற்கு 

• நல்ங்குடி  ளப்னக் ளடு – 4.12 km – ஸதற்கு 

• ஸயள்ளர்  ளப்னக் ளடு - 5.10  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஸபம்னர்  ளப்னக் ளடு - 8018  ழநீ - யடஹநற்கு 

• னல்யனல் நழ வும் அடர்ந்த னதர் - 1.48  ழநீ - ஹநற்கு 

• சழன் யக் ளடு  ளப்னக் ளடு - 8.35  ழநீ -  ழமக்கு 

• னதுக்ஹ ளட்ட  ளப்னக் ளடு - 11.35  ழநீ -  ழமக்கு 

• ஏபவு அடர்ந்த னதர் - 7.15  ழநீ – ஸதற்கு 

• ஊர்ளல் ந  ளப்னக் ளடு – 12.60 - யடக்கு 

17 
ழ அதழர்வு  னன்ஸநளமழனப்ட்ட குத்த  குதழ ழ அதழர்வு நண்டம்-

II (குந்த ஆத்து குதழ)  வழ் யன ழது 

18 ளது ளப்ன ழறுயல் ள்  
15  ழநீ சுற்யில் ளது ளப்ன ழறுயல் ள் இல் 

 

3. தழட்டத்தழற் ள ஹதய 

 னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்  டயடிக்  ள் அத்து  ட்டுநள நற்றும் 

உள் ட்டநப்ன தழட்டங் ின் னதுஸ லும்ள  உள், ஸில் 

 ட்டுநளத்தழற் ள னெப்ஸளனள் அத்த ன சுபங் த்தழழனந்து நட்டுஹந 

 ழடக் ழது. டுக் ப்டும்  ற் ள் நற்றும் சப நண்  னதுக்ஹ ளட்ட 

நளயட்டத்தழன் ஸ்ஹடளன்  ழபரபள  ஸ ளண்டு ஸசல்ப்டும். 

 னெ சளதளபண  ல் நற்றும்  ல்ழன் ஸளறுக் ப்ட்ட ஸளனட் லக்கு உண்நனள 

ழ,  ட்டுநள தழட்டங் ள் நற்றும்  ட்டிட  ட்டுநள தழட்டங் ில் அதழ  ஹதய 

உள்து. 

 அன ழல் உள்  ட்டிட எப்ந்ததளபர் ள், சள எப்ந்ததளபர் ள் நற்றும் 

அன ழலுள்  ழபளந நக் லக்கு  ழபரர் [y;ypfs; உற்த்தழ ஸசய்யதற் ள  சளதளபண 

 ல் ஸயட்டப்டு ழது. 

 ஹதளண்டிஸனடுக் ப்ட்ட னல இனப்ன னேம் குயளரி டுத்த ிகு, அன ழலுள் 

 ழணறு லக்கு ஸசனற் னள  ரீசளர்ஜ் ஸசய்ன அப்குதழ ீர் ஹதக் நள  

னன்டுத்தப்டும். 

 ழத்தழற்கு ந்த ஹசதனம் ற்டளது, நறுசவபநப்ன அல்து ின் ழபப்னதல் 

ஹதயனில். 



 

டம்1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 

 



 

டம் 2: தழட்ட தத்தழன் கூகுள் டம் 

 

4. சளர்ஹள ட் 

சளர்ஹள ட் நற்றும்  ழபளடிக் ஸய்ஸ் ள் சளதளபண  ற் ள  பயள  

ஸயட்டப்டு ழன், அய  ட்டிடம்  ட்டுயதற்கும், சள ள் அநப்தற்கும் நற்றும் 

நதழப்ன கூட்டப்ட்ட தனளரிப்ன ள லளஹள ிளக்கு ள், தூண்  ற் ள், ம்-சளண்ட் 

ஹளன்யற் தனளரிப்தற்கும் னன்டுத்தப்டு ழது. சளர்ஹள ட் ளரின சளம்ல் 

ழத்தழல்  ளணப்டு ழது, டுத்தப னதல் சளதளபண உனநளற்ம், இனற்ப்ட்ட குயளர்ட்ஸ், 

ஃஸல்ட்ஸ்ளர் நற்றும் ஆர்த்ஹதளிபளக்ஸீன். சழ இடங் ில், சளர்ஹள ட்டில் உனநளற்ம் 

ஸசய்னப்ட்ட க்சீழக் ஹண்டிங் ( நளற்று இனண்ட நற்றும்  னப்ன ழம்)  ளணப்டு ழது. 

ஹநல் குதழனில், இது ப்ள ஹதளற்த்த அிக் ழது, ஆளல் அதன்  வஹம 1-5 நீ 

ஆமம் சளம்ல் ழத்தழன் யமக் நள சளர்ஹள ட் ஆகும். 

 

5. னயினினல் யங் ள் 

குறுக்குஸயட்டு னனின் அடிப்டனில் னயினினல் இனப்னக் ள்  ணக் ழடப்ட்டுள். 



னயினினல் யங் ள் சளதளபண  ல் 7,99,440m3 நற்றும் சப நண் 3,452m3, ஆமம் 44.0நீ 

யப (2.0m சப நண் , 2.0m ஸயதர்ட் பளக் & 45.0m சளதளபண  ல்)  

நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

அட்டயண 2. னயினினல் யங் ள் 

 

னயினினல் இனப்னக் ள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அ ம் 

(m) 

ஆமம் 

(m) 

பரு 

அளவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக் ள் 

in m
3
 @ 100% 

கால நிலல 

ள m
3
 

சப 
நண்    m3

 

XY-AB 

I 58 22 2 

   

2552 

II 58 70 2 

  

8120 

 

III 93 70 5 32550 32550 

  

IV 128 70 5 44800 44800 

  

V 128 70 5 44800 44800 

  

VI 128 70 5 44800 44800 

  

VII 128 70 5 44800 44800 

  

VIII 128 70 5 44800 44800 

  

IX 128 70 5 44800 44800 

  

X 128 70 5 44800 44800 

  

XI 128 70 5 44800 44800 

  

தாத்ெம் 390950 390950 8120 2552 

XY-CD 

I 1 8 2 

   

16 

II 1 8 2 

  

16 

 

III 1 25 5 125 125 

  

IV 1 35 5 175 175 

  

V 23 35 5 4025 4025 

  



VI 23 35 5 4025 4025 

  

VII 96 70 5 33600 33600 

  

VIII 96 70 5 33600 33600 

  

IX 96 70 5 33600 33600 

  

X 96 70 5 33600 33600 

  

XI 96 70 5 33600 33600 

  

தாத்ெம் 176350 176350 16 16 

XY-EF 

I 26 17 2 

   

884 

II 26 17 2 

  

884 

 

III 26 17 5 2210 2210 

  

IV 26 17 5 2210 2210 

  

V 26 17 5 2210 2210 

  

VI 26 17 5 2210 2210 

  

VII 110 38 5 20900 20900 

  

VIII 110 92 5 50600 50600 

  

IX 110 92 5 50600 50600 

  

X 110 92 5 50600 50600 

  

XI 110 92 5 50600 50600 

  

தாத்ெம் 232140 232140 884 884 

ஆக தாத்ெம் 799440 799440 9020 3452 

 

 

 

 

 



அட்டயண 3. ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

 

ஆண்டு யளரினள யர்ச்சழ நற்றும் உற்த்தழ இனப்ன 

ஆண்டு ிரிவு ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அ ம் 

(m) 

ஆ
மம் 

(m) 

பரு 

அளவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக் ள் 

in m
3
 @ 100% 

கால 

நிலல 

ள m
3
 

சப 
நண்  

நண்  m3
 

I- 

ஆண்டு 

XY-AB 

I 48 12 2 
   

1152 

II 46 10 2 
  

920 
 

III 79 46 5 18170 18170 
  

IV 109 41 5 22345 22345 
  

XY-CD 
III 1 15 5 75 75 

  
IV 1 10 5 50 50 

  

XY-EF 

I 16 1 2 
   

32 

II 14 1 2 
  

28 
 

III 12 1 5 60 60 
  

IV 7 1 5 35 35 
  

தாத்ெம் 40735 40735 948 1184 

II- 

ஆண்டு 

XY-AB 
V 104 36 5 18720 18720 

  
VI 99 31 5 15345 15345 

  

XY-CD 
V 23 5 5 575 575 

  
VI 23 1 5 115 115 

  

XY-EF 
V 2 1 5 10 10 

  
தாத்ெம் 34765 34765 

  

III- 

ஆண்டு 

XY-AB VII 94 26 5 12220 12220 
  

XY-CD VII 96 35 5 16800 16800 
  

XY-EF VII 84 21 5 8820 8820 
  

 

தாத்ெம் 37840 37840 
  



IV- 

ஆண்டு 

XY-AB VIII 89 21 5 9345 9345 
  

XY-CD VIII 96 30 5 14400 14400 
  

XY-EF 
VIII 79 60 5 23700 23700 

  
தாத்ெம் 47445 47445 

  

V- 

ஆண்டு 

XY-AB 
IX 84 16 5 6720 6720     

X 79 11 5 4345 4345     

XY-CD 
IX 96 25 5 12000 12000   

X 96 20 5 9600 9600   

XY-EF 
IX 74 55 5 20350 20350   

X 69 50 5 17250 17250   

 தாத்ெம் 70,265 70,265   

ஆக தாத்ெம் 2,31,050 2,31,050 948 1,184 

 

6. சுபங் ம் 

தழந்தஸயி சுபங் ம் 

குயளரி ஸசனல்ளடு 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் அ ம் ஸ ளண்ட 5.0 நீட்டர் ஸசங்குத்து ஸஞ்சுடன் 

யமக் நள தழந்த யளர்ப்ன இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் த்துடன் ஹநற்ஸ ளள் 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. குயளரி ஸசனல்ளட்டில் ஜளக்லளம்நர் சுத்தழனல் துனிடுதல், 

ஸயடித்தல், ற்றுதல் நற்றும் ஹளக்குயபத்து ஆ ழனய அடங்கும். 

 

ஸசனல்ன யிக் ம் 

 னயினினல் ஆய்யின் அடிப்டனில் இனப்னக் ள் நற்றும் யங் ள் யந்தட ழன். 

 அ ழ்வு ள் னெம் ஹநல் நண்ண அ ற்ழ ஹபடினள  டிப்ர் ில் ற்றுதல். 

 ஹதளண்டுதல் நற்றும் ஸயடித்தல், அ ழ்வு னெம் சளதளபண  ல் அ ற்றுதல். 

 32 நழநீ டனளயின் ஜளக்லளநனடன் ஆமநற் துனிடுதல். 

 யகுப்ன 2 ஸயடிஸளனட் லடன் குந்தட்ச ஸயடிப்ன. 

 டிப்ர் ில் அ ழ்வு னெம் சளதளபண  ல் ற்றுதல். 

 



7. தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங் த் தழட்டத்தழற் ள ஸநளத்த ீர் ஹதய 2.0 KLD ஆகும். யடீ்டு ீர் அன ழலுள் 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழழனந்தும், நற் ீர் அன ழலுள் சள ஹடங் ர் சப்னிழனந்தும் 

ஸப்டும். 

அட்டயண 4. ீர் இனப்ன 

 

ஹளக் ம் 
அவு ஆதளபங் ள் 

குடிீர் 1.0KLD 
தழட்டப் குதழனிழனந்து  ழமக்ஹ  0.95  ழநீ ஸதளயில் உள் 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் ஹக்ஹ ஜ் ஸசய்னப்ட்ட குடிீர் 

யிற்னளர்fsplkpUe;J ஸப்டும். 

gRik tisak; 
 

0.5KLD சள ஹடங் ர் ள் னெம் சப் டயடிக்  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

தூசழ அடக்குன 0.5KLD சள ஹடங் ர் ள் னெம் சப் டயடிக்  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

ஸநளத்தம் 2.0 KLD 
 

 

8. நிதயம் 

தழட்டத்தழற்கு ஸநளத்த நித சக்தழ ஹதய ஹதளபளனநள  18 ர் ள். ஸதளமழளர் ள் அன ழல் 

உள்  ழபளநங் ில் இனந்து யனயளர் ள் 

 

அட்டயண 5. நித சக்தழ 

 

1. தழநனளயர் 
ஆஹபட்டர், nkf;fhdpf;>  

 ிளஸ்டர்/ஹநட் 
4 Nos 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. 

தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;];> சுத்தம் 

ஸசய்யர் ள், mYtyf 
cjtpahsh; 

10 Nos 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர் ள் 2No. 

 ஸநளத்தம் 18Nos. 

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

9. தழடக் மழவு ஹநளண்ந 



அட்டயண 6 தழடக் மழவு ஹநளண்ந 

 
 ய. ண் 

 

ய  

 

அவு அ ற்றும் ன  

 

 

 

 

1  ரிந 3.24 kg/day உணவு  மழவு ள் உட்ட  பளட்சழ ஸதளட்டி 

2  ரிநநற் 

 

4.86 kg/day TNPCB அங் வ ரிக் ப்ட்ட நறுசுமற்சழனளர் ள் 

 

Asper CPCB யமழ ளட்டுதல் ள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

அட்டயண 7 500நீ ஹபடினஸ்  ழஸ்டர் சுபங் ம் 

1) தற்ஹளதுள் நற் குயளரி ள்: 

 

t.vz;. குத்த தளபர் / அனுநதழ 
யத்தழனப்யரின் ஸனர் 

 ழபளநம் & தளலுக் ள r.vz; அவு 
குத்த  
 ளம் 

1. …………. NIL…………….. 

 

2) னன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழ 

 

t. 
vz;. குத்த தளபர் ஸனர்  ழபளநம் & தளலுக் ள r.vz; அவு 

1. 

தழன.யி.ஹச பன் 

S/o. யபீப்ன், 

ண். 137,  வமயதீழ, 
தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

196/1 1.48.0 

2 

தழன.ி. ளஜளநதீன் 

S/o. குனதீன், 

215,  ல்ளர் ஸதன, 

தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

191/5 and 191/6 2.56.5 

 

 

 

 

3) குத்த   ளளயதழனளது 



4)  

t.vz;. குத்த தளபர் / அனுநதழ 
யத்தழனப்யரின் ஸனர் 

 ழபளநம் & 

தளலுக் ள 
r.vz; அவு 

குத்த  
 ளம் 

1. 

தழன.ி. ளஜளநதீன்,  

S/o. லஶர்தீன், 

215,  ள்ர் ஸதன, 

தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

191/5, 6 2.56.5 
20.12.2016 to 

19.12.2021 

2 

தழன.யி.ஹச பன்,  

S/o. யபீப்ன், 

மன ண். 31, னதழன ண். 

137,  வழ்யதீழ, தழனயப்னர், 
னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

194/2 2.12.0 
21.12.2016 to 

20.12.2021 

 

தற்ஹளதுள் / குத்த   ளளயதழனள / னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி ின் ஸநளத்த அவு 6.16.5 

ஸலக்ஹடர் 

 

10. ழத் ஹதய 

 இத்தழட்டத்தழன் ஸநளத்த பப்வு 2.56.5 ஸலக்ஹடர், னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், இலுப்னர் 

தளலு ளயில் உள் ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் ட்டள ழம். 

அட்டயண 8 ழ னன்ளட்டு னழவு 

 

t.vz; ழ னன்ளட்டு 

தற்ஹளதன 
குதழ 
(Ha)  

குயளரி  ளத்தழல் 
னன்ளட்டில் உள் குதழ 

(Ha) 

01. குயளரிக்கு உட்ட்ட குதழ 
 

1.55.0 2.06.0 

02. உள் ட்டநப்ன 

 

Nil 0.01.0 

03. சள ள் 

 

0.01.0 0.01.0 

04. gRik tisaம்  Nil 0.48.5 

05. னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

1.00.5 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.56.5 Ha 2.56.5 Ha 

11. நித குடிஹனற்ம் 



500 நீட்டர் சுற்யில் குடினினப்ன ள் இல். குயளரினிழனந்து 5  ழநீ சுற்யில் இந்தப் 

குதழனில்  ழபளநங் ள் உள். 

அட்டயண 9 யளழ்யிடம் 

t.vz; தழச 
 ழபளநம் 

 
தூபம்  ( ழநீ) நக் ள்ஸதள  

1 யடக்கு நளபளனட்டி 
3.59 Km 1757 

2  ழமக்கு ஹபனைர் 
1.19 Km 324 

3 ஸதற்கு நல்ங்குடி 
0.95 Km 805 

4 ஹநற்கு னல்யனல் 
1.76 km 2216 

 

12. சக்தழ ஹதய 

சளதளபண  ல் குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்சளபம் ஹதயனில். 

சுபங்  நற்றும் ஹதளபளனநள  ல் ற்றுயதற்கு, அ ழ்வுக்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 16 

ழட்டர் டீசல் நற்றும் சப நண் க்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் ஹதய. 

 

13. அடிப்ட ஆய்யின் ஹளக் ம் 

இந்த அத்தழனளனம் ின்யனம் அவுனக் ில் தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழ ற்ழன 

த யல் க் ஸ ளண்டுள்து. 

1. நக்ஹபள - யளினினல் 

2. ீர் சூமல் 

3.  ளற்று சூமல் 

4. இபச்சல் சூமல் 

5. நண்/ ழச் சூமல் 

6. உனிரினல் சூமல் 

7. சனெ -ஸளனளதளப சூமல் 

 

13.1 நக்ஹபள - யளி ஆய்வு 

யிநண்டத்தழல் ஸயிஹனற்ப்ட்ட நளசு ின் பயப் ளதழக்கும் னக் ழன ளத்தழபத்த 

யளி ஆய்வு ஸசய் ழது. யளி  ளபணி ள்  ளப்ஹளக் ழல் ற் இக் ங் க் 



 ளட்டுயதளல், அர்த்தனள் யிக் ம் ீண்ட  ள ம் த் தபவு ிழனந்து நட்டுஹந 

டுக் ப்டளம். 

i) சபளசரி குந்தட்ச ஸயப்ழ : 18 னதல் 23
0
C யப 

ii) சபளசரி அதழ ட்ச ஸயப்ழ : 30 னதல் 40
0
C யப 

iii) குதழனின் சபளசரி ஆண்டு நம: 821 நழநீ 

 

13.2  ளற்று சூமல் 

சுபங் க் குத்த ப் குதழனச் சுற்ழனேள் குதழ ில் நளதளந்தழப அடிப்டனில் சுற்றுப்னக் 

 ளற்று  ண் ளணிப்ன ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்டது. சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபத்த அதழ  தூபத்தழல் 

அதளயது, 10  ழநீ ஆய்வுப் குதழனில் அழன. ஆபம்,  ளற்ழன் தபம் குழத்து 5 இடங் ில் 

ஆய்வு டத்தப்ட்டுள்து. து ள் ள் (PM10), சல்ர் ட ஆக்சடு (SO2), ட்பஜன் ட 

ஆக்சடு (NO2) ஹளன் னக் ழன  ளற்று நளசுளடு ள்  ண் ளணிக் ப்ட்டு னடிவு ள்  வஹம 

சுனக் ப்ட்டுள். 

 

PM10 (69-34µg/m³), PM2.5(15-32µg/m³), SO2(4.6-11.8µg/m³), NO2 (28.6-8µg/m³) இன் 

அடிப்ட ழ ள், அத்து அவுனக் லம் ன்ள  உள். ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 

2022 யபனிள ஆய்வுக்  ளத்தழல் ஹதசழன சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபத்தளல் 

ரிந்துபக் ப்ட்ட தபழ ள். 

 

13.3 இபச்சல் சூமல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத் தத்தச் சுற்ழனேள் 5 இடங் ில் சுற்றுப்ன இபச்சல் 

அவு ள் அயிடப்ட்ட. தநழம த்தழல் அதழ ட்சநள   ல் ஹப இபச்சல் நற்றும் இபவு 

ஹப இபச்சல் னஹன 61 dB(A) நற்றும் 46 dB(A)   ண்டழனப்ட்டுள்து.  ழடங்கு  

 ம ம், னதுக்ஹ ளட்ட. குந்தட்ச  ல் ஹப இபச்சல் நற்றும் இபவு ஹப இபச்சல் 

னஹன 38 dB(A) நற்றும் 30 dB(A) ஆகும், இது இனம்ளழ ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ினில் 

 ளணப்ட்டது. 

 

 

 



13.4 ீர் சூமல் 

• சபளசரி pH 7.28 - 7.85 யப இனக்கும். 

• TDS நதழப்ன 962 mg/l னதல் 1390mg/l யப 

•  டித்தன்ந 477 னதல் 771mg/l யப நளறுடு ழது 

• குஹளபடு 198 னதல் 508mg/l யப நளறுடு ழது 

 

13.5 ழச் சூமல் 

தழட்டம் நற்றும் சுற்ழனேள் குதழனில் உள் நண்ணின் ஸனம்குதழ இனற் னில் சழழது 

 ளபத்தன்ந ஸ ளண்டது ன்றும், pH நதழப்ன 5.56 னதல் 8.24 யப  ரிநப் ஸளனட் லடன் 

0.19 னதல் 0.32% யப இனக்கும் ன்றும் குப்ளய்வு னடிவு ள்  ளட்டு ழன். நண் 

நளதழரி ில் ட்பஜன், ளஸ்பஸ் நற்றும் ஸளட்டளசழனத்தழன் ஸசழவு ல் அயில் 

இனப்து  ண்டழனப்ட்டுள்து. 

 

 13.6 உனிரினல் சூமல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்  குத்த  குதழ ஸனம்ளலும் சழழன னதர் ள் நற்றும் னதர் ள் 

ஸ ளண்ட யண்ட தரிசு ழநளகும். சுபங்  குத்த  குதழக்குள் குழப்ிட்ட அமழந்து யனம் 

தளயபங் ள் நற்றும் யிங் ழங் ள் துவும் இல். 

 

14. னர்யளழ்வு/ நீள்குடிஹனற்ம் 

 சுபங் த்தழன் எட்டுஸநளத்த ழம், ட்டள ழம். தழட்டப் குதழனிலும், அன ழலுள் 

குதழனிலும் நக் ள் இடம்ஸனர்யது இல். இத்தழட்டத்தழல் அன ழல் உள் 

 ழபளநங் ின் சனெ  ஹநம்ளடு ரிசவழக் ப்டும். 

 சுபங் ப் குதழ ந்த யசழப்ிடத்தனேம் உள்டக் ளது. ஹய சுபங்  டயடிக் னில் 

நித குடிஹனற்ங் ள் இடப்ஸனர்ச்சழ ற்டளது. 

 

15. gRik tisaம் ஹநம்ளடு 

• சுபங் ப் குதழனின் னத் தளங் ல் நண்டத்தழல் gRik tisa யர்ச்சழ. 



• சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் னக் ழன கூறு ில் என்ள  gRik tisaம் 

ரிந்துபக் ப்ட்டுள்து, இது சூமழனல், சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுற்ழனேள் குதழனின் 

தபத்த ஹநம்டுத்தும். 

• ஹயம்ன, னங் ம், ளயல் ஹளன் உள்லர் நபங் ள் குத்த  ல் நற்றும் 

யமழத்தடங் ள் நற்றும் ஸசனல்டளத குப் ள் நீது ஆண்டுக்கு 150 நபங் ள் யதீம் 5 

நீ இடஸயினில் டப்டும். 

• இந்த குதழனில் உனிர்யளலம் யி ழதம் 80% ஆ  இனக்கும்  தழர்ளர்க் ப்டு ழது 

 

அட்டயண.10 ஹதளட்டம்/  ளடு யர்ப்ன தழட்டம் 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட இங் ின் ஸனர் 
உனிர் 

ிமத்தல் 

இங் ின் 

ண்ணிக்  

ஹயம்ன, யில்யம், யள , ஈச்ச, ளயல், நந்தளப, ந ழம நபம், 

யிள நபம், ன நனது, , நனத நபம், தந்தழரி, ஸசங்ஸ ளன், 

னயபசு, ஹதத்தங்ஹ ளட்ட நபம், னங் ம் 

80% 1250 

ஸநளத்தம் 1250 

 

16. தழர்ளர்க் ப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்ன ள் 

16.1  ளற்று சூமல் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

1. சள ள் & ஸசப்ிடப்டளத சள ில் தண்ணரீ் ஸதிக் ப்டும். 

2. தூசழ உநழழ்யக்  ட்டுப்டுத்த தண்ணரீ் ஸதித்தல் ஹளன் னப்டுத்தல் 

டயடிக்  ள் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

3. ஹதளட்டக்  அடகுன ள், தழடக் மழவு தம்&அன ழலுள் சுபங்  

யள ங் ில் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

4. உநழழ்யக்  ட்டுப்டுத்த, உ பணங் ின் யமக் நள தடுப்ன பளநரிப்ன 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

 

 

 



16.2 இபச்சல் சூமல் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

1. த்ெி ாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிம் யமழ ளட்டுதல் ின்டி அவ்யப்ஹளது 

 ண் ளணிப்ன சுற்றுப்ன சத்தம் ற்டும். 

2. ஹளக்குயபத்து யள ங் ள் நற்றும்அ ழ்வுனத் தயிப ஹயறு ந்த உ பணங் லம் 

ற்றுயதற்கு அனுநதழக் ப்டும். 

3. இந்த உ பணத்தளல் ற்டும் சத்தம் இடயிடளது நற்றும் நழ வும் ளத நள 

தளக் த்த ற்டுத்தளது 

 

17. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நக்  த்தழற் ள ஸளறுப்ன ள் (EMC) 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நக்  த்தழற் ள ஸளறுப்ன ில் ின்யனய அடங்கும்: 

i. சுற்ழனேள் குதழனின் சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன 

ii. சுந நண்டம் /ஹதளட்டத்த உனயளக்குதல் 

iii. குந்தட்ச ீரின் னன்ளட்ட உறுதழ ஸசய்தல் 

iv. நளசுக் ட்டுப்ளட்டு டயடிக்   னனள  ஸசனல்டுத்துதல் 

 

18. சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன தழட்டம் 

தநழழ்ளடு நளழ நளசுக் ட்டுப்ளட்டு யளரினத்தழன் (TNPCB) டி சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபம், ீர் 

நற்றும்  மழவு ீரின் தபம், எழ தபம் ஆ ழனயற்ப் ஸளறுத்து என  ண் ளணிப்ன 

அட்டயண பளநரிக் ப்ட ஹயண்டும். 

 

19. தழட்டச் ஸசவு 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸசவு னொ.53,45,000/-இனந்தழபங் ப் னன்டுத்துயதற்கும், அடக் ச் 

சள, சுபங்  அலுய ம் / ணினளர் ள் ஸ ளட்ட , னதலுதயி அ ஹளன் 

உள் ட்டநப்ன யசதழ  உனயளக்குயதற்கும், நழன்நனநளக் ல் நற்றும் ீர் யிழஹனள ம் 

உட்ட. 

 

 

 

 



அட்டயண .11 தழட்டச் ஸசவு யியபங் ள் 

 

t.vz; 
யிக் ம் 

ஸசவு 

1 
ழனள ஸசளத்து ஸசவு 

23,45,000/- 

2 ஸசனல்ளட்டு ஸசவு 
30,00,000/- 

 

ஸநளத்தம் 53,45,000/- 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந ஸசவு :-30,36,000/- 

 

20.  ளர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்ன 

 ளர்ப்ஹபட் சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்ன (சழஇஆர்) ழதழ  வஹம உள் ஸசனல்ளட்டிற்கு யமங் ப்டும். 

 

அட்டயண 12 CER ஸசவு 

 

t.vz; CER ஸசனல்ளடு தழட்ட ஸசவு (Rs.) 
1. அபசு ஹநல்ழப்ள்ி, ஸனநளளடு - 1  ழ.நீ.,  ழமக்கு 

யமங்குதல் 

 யகுப் ள்  ட்டுதல், 

 உணவு கூடம்  ட்டுதல், 

 இணன இணப்னடன் கூடின ஸடஸ்க்டளப், 
 ஸ்நளர்ட் யகுப்ிற் ள னஸபளஸஜக்டர், 
 குடிீர் ஸதளட்டி  ட்டுதல், 

 கூட்டுச்சுயர்  ட்டுநளம், 

 த த்தழற் ள சுற்றுச்சூமல் னத்த ங் ள் ( தநழழ் 

ஸநளமழனில்), 

 gRik tisak mikf;Fk; யசதழ ள் நற்றும் 

 ளது ளப்ள குடிீர், சு ளதளபநள  மழப் 

யசதழ ள், தளடங் ள் ஹளன் அடிப்ட யசதழ ள். 

5,00,000 

ஸநளத்தம் 5,00,000 

 

 



21. தழட்டத்தழன் ன்ந ள் 

•  ழபளநங் ில் யளலம் நக் ின் சனெ ப் ஸளனளதளபத்தழல் சளத நள தளக் ம் 

உள்து. ஹபடி நற்றும் நன  ஹய யளய்ப்ன  யமங்குயதன் னெம் 

ஸளனள் குதழனில் சுபங்  டயடிக்  ள் ஹர்நனள தளக் த்த 

ற்டுத்து ழன் 

• இத்தழட்டம் சுற்றுச்சூமலுக்கு இணக் நளது, ழதழ ரீதழனள  ள பநளது நற்றும் 

 ட்டுநளத் துனின் க்  னத்தழல் ஸ ளண்டு நன நள  

ஸயகுஜங் லக்கு னிக்கும். 

• இந்தப் குதழனில் குயளரி டுப்தளல், அன ழல் உள்  ழபளந நக் ின் சனெ  அல்து 

 ளச்சளப யளழ்யில் ந்த தழர்நனள தளக் னம் ற்டப் ஹளயதழல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அழன ம் 

1.1 னன்னுப 

சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீு (EIA) ன்து னடிஸயடுப்தற்கு னன் என தழட்டத்தழன் 

சுற்றுச்சூமல், சனெ  நற்றும் ஸளனளதளப தளக் ங்  அடனளம்  ளண 

னன்டுத்தப்டும் என ஸசனல்னனளகும். தழட்டநழடல் நற்றும் யடியநப்ின் ஆபம் 

 ட்டத்தழல் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்ன   ணிப்து, ளத நள தளக் ங் க் குப்தற் ள 

யமழ ள் நற்றும் யமழன க்  ண்டழதல், உள்லர் சூமலுக்கு ற்யளறு தழட்டங்  

யடியநத்தல் நற்றும் னன்ஸநளமழவு யினப்ங்  னன்யப்து ஆ ழனயற் இது 

ஹளக் நள க் ஸ ளண்டுள்து. சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீு னன்டுத்துயதன் னெம், 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸளனளதளப ன்ந  அடன னடினேம். சுற்றுச்சூமல் 

யிவு   னத்தழல் ஸ ளண்டு - னன் ணிப்ன நற்றும் தணிப்ன, தழட்டநழடழல் ஆபம் ள 

ன் ள், சுற்றுச்சூமப் ளது ளத்தல், யங்  உ ந்த னனில் னன்டுத்துதல், 

இதன் னெம் தழட்டத்தழன் எட்டுஸநளத்த ஹபத்தனேம் ஸசயனேம் நழச்சப்டுத்து ழது. 

 

1.2  ிநச் சுபங் ம் ற்ழன ஸளதுயள த யல் 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல்  ளணப்டும் ஸளனளதளப னக் ழனத்துயம் யளய்ந்த  ிநங் ள் 

னக் ழனநள   யண்ண  ழபளட், சளதளபண  ல், சழயப்ன நண், சப நண் , சவுடு, 

குயளர்ட்ஸ் நற்றும் ஃஸல்ட்ஸ்ளர் ஆ ழனயற்ழன் தடனங் க் ஸ ளண்ட கூமளங் ற் ள். 

இந்த  ிநங்  அடிப்டனள க் ஸ ளண்ட சுபங்  டயடிக்  ள் நழ வும் குவு. 

இனப்ினும், நளயட்டத்தழல் உள் குன்ந்தயர்ஹ ளனில், தழனநனம், குத்தூர் ஆ ழன 

குதழ ில்  ட்டுநளப் ஸளனட் ள் தனளரிப்தற் ள  பளநள சளதளபண  ல் குயளரி ள் 

ஸசனல்ட்டு யன ழன். 

 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில் வரிப்பாலைள்  ளணப்டு ழன். 

குன்டயர்ஹ ளனில், தழனநனம் நற்றும் னதுக்ஹ ளட்டத் ஸதளகுதழனின் ஸதற்குப் குதழ ள் 

உள்ிட்ட நத்தழனப் குதழனில் சளர்ஹள ட்டு ள் நற்றும்  ழபளட் ள ள் அதழ ம் 

 ளணப்டு ழன். யிபளழந, அன்யளசல் நற்றும் ஸளன்நபளயதழ ஆ ழன 

ஸதளகுதழ க் ஸ ளண்ட ஆய்வுப் குதழனின் ஹநற்குப் குதழனில் ல்ஹயறு ய னள க்ஸீ் 

ள ள்  ளணப்டு ழன். அன்யளசல் நற்றும் தழனநனம் ஸதளகுதழ ின் சழ குதழ ில் 



குயளர்ட்சட் டிவு ள் சழழன அயில்  ளணப்டு ழன். குத்தூர், தழனநனம் நற்றும் 

னதுக்ஹ ளட்டனின் சழ குதழ ில் டி ப் ள ள்  ளணப்டு ழன். 

 

1.3 சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ 

சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழனத்தங் ின்டி 

(O.M vide No.F.No.L- 11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன அபசளங் த்தழன் இந்தழன 

அபசளங் த்தழன் சுற்றுச்சூழல், வனம் ற்றும் காலநிலல ாற்ைம் அலச்சகம் டிசம்ர், 12, 

2018) தழட்டம் B1  ழஸ்டர் & அட்டயண 1(ிரிவு 1)  வழ் யன ழது. a) உனப்டி 1 இன் 

 வழ் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டநளது “ ி1” 1(அ) (  ழஸ்டர்) - {  ிநச் சுபங் ம்} 500 நீ 

சுற்வு பப்வு 5 ஸலக்ஹடனக்கும் அதழ நள  இனப்தளல், சுபங்  குத்த ப் 

குதழனனேம் ஹசர்த்து ய ப்டுத்தப்ட்டுள்து. ஹய, இந்தத் தழட்டம் தநழழ்ளட்டின் 

ாநில நிபுணர் ெிப்படீ்டுக் குழு இல் ரிசவழக் ப்டும். 



 

 

1.4 குழப்ன யிதழன ள் (TOR) 

குழப்ன யிதழன ள் தநழழ்ளட்டின் ாநில நிபுணர் ெிப்படீ்டுக் குழு  டிதம் ண்  SEIAA-

9281/SEAC/ToR/-1210/2022 ஹததழ: 14.07.2022  னெம் குழப்ன யிதழன ள் 

யமங் ப்ட்டுள். 38 கூடுதல் குழப்ன யிதழன ள் னள்ி ள் ாநில நிபுணர் ெிப்படீ்டுக் 

குழு ழனள குழப்ன யிதழன ள் னள்ி லடன் கூடுதள ப் ரிந்துபக் ப்ட்டது. 

அதற் ள தழல் ள் இந்த அழக் னில் குழப்ிடப்ட்டுள். 

 

 



1.5 ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ  ண் ளணிப்ன 

1.5.1 ன ற்றுக்ஸ ளள்ப்ட்டது 

ாநில சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீ்டு ஆலணம் யமங் ழன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ  டிதம், 

ாநில ாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிம் யமங் ழன எப்னதல் நற்றும் த்ெி ாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரி யமழ ளட்டுதல் ின்டி ழந்த ின்டி தழட்டத்தழற்குப் ின்  ண் ளணிப்ன 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். குத்த  குதழ நன நண்டநள   னதப்டு ழது நற்றும் குத்த  

ல்னில் இனந்து 10  ழநீ சுற்யில் உள் குதழ இடன  நண்டநள   னதப்டு ழது, அங்கு 

இற்பில் நற்றும்  உனிரினல் சூமழல் சழ தளக் ங் ள்  ளணப்டளம். தளங் ல் நண்டத்தழல் 

ஹசள தளக் ம்  ளணப்டளம், அதுவும் அவ்யப்ஹளது. 

 

அட்டயண 1 1: ிந்தன சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ  ண் ளணிப்ன 

 

1.6 சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீு ஆயணத்தழன் ஸளதுயள அநப்ன 

அத்தழனளனம் 1 : அழன ம். இந்த அத்தழனளனத்தழல்  ிநங் ள் சுபங் ம் ற்ழன ஸளதுயள 

த யல் ள், சுபங் த் தழட்டங் ள் ஸதளடர்ள சுற்றுச்சூமல் தளக் ங் ின் னக் ழன ஆதளபங் ள் 

நற்றும் சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஸசனல்ன யியபங் ள் உள். 

 

அத்தழனளனம் 2: தழட்ட யிக் ம். இந்த அத்தழனளனத்தழல் னன்ஸநளமழயர், தழட்டத்தழன் ய , 

தழட்டத்தழன் ஹதய, தழட்ட இடம், தயநப்ன,  ட்டுநளம் நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக் 

 ட்டங் ின் ஹளது தழட்டச் ஸசனல்ளடு ள், தழட்டத்தழன் தழன், ஸசனல்தழட்டச் ஸசனல்ளடு 

ஹளன் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் யிரியள யிக் த்தனேம் அிக்  ஹயண்டும். ழ 

t.vz; யிக் ம் 

 

 ண் ளணிப்ின் அவு 

 1. சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபம்  ண் ளணிப்ன 
 

 ளளண்டு / அபனளண்டு 

2. ீர் ழ & தபக்  ண் ளணிப்ன 
 

 ளளண்டு / அபனளண்டு 

 3. இபச்சல் ழ  ண் ளணிப்ன 
 

 ளளண்டு / அபனளண்டு 

4. நண் தப  ண் ளணிப்ன 
 

ஆண்டுஹதளறும் 

5. நனத்துய ரிஹசளத 

 

ஆண்டுஹதளறும் 



இனப்ன, னன்ளடு ள் ( நழன்சளபம் நற்றும் ீர் யமங் ல்) நற்றும் சள ள், பனில்ஹய, 

யடீு ள் நற்றும் ி ஹதய ள் ஹளன் உள் ட்டநப்ன யசதழ ள். தழட்டத் தம் என 

உணர்தழன் யளய்ந்த குதழக்கு அன ழல் இனந்தளல், நளற்று தத்த ன் ரிசவழக்  

னடினயில் ன்த ஸதியள க் குழப்ிட ஹயண்டும். தழட்ட அநளக்  அட்டயணனில் 

நதழப்ிடப்ட்ட யர்ச்சழ ஸசவு நற்றும் ஸசனல்ளடு ஹளன்யனேம் உள். 

 

அத்தழனளனம் 3: நளற்று ின் குப்ளய்வு (ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் தம்). இந்த அத்தழனளனம் 

தத்தழன் இனப்ிடம் நற்றும் ஆபம் ஸ்ஹ ளப்ிங் னிற்சழ அத்த ன ஹதயன  னத்தழல் 

ஸ ளண்டளல் னன்டுத்தப்ட ஹயண்டின ஸதளமழல்தட்ங் ள் ஆ ழன இபண்டிலும் ல்ஹயறு 

நளற்று ின் யியபங் ள் உள். 

 

அத்தழனளனம் 4:  சுற்றுச்சூமல் ற்ழன யிக் ம். இந்த அத்தழனளனம் தழட்டப் குதழ நற்றும் 

ஆய்வுப் குதழனின் அடிப்டத் தபய உள்டக் ழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 5:  தளக்  குப்ளய்வு நற்றும் தணிப்ன டயடிக்  ள். இந்த அத்தழனளனம் 

சுற்றுச்சூமழல் தழர்ளர்க் ப்டும் ளதழப்ன ள் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்   

யியரிக் ழது. ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்ட ஆய்வு ள் உட்ட தளக் ங்  நதழப்ிடும் ன, 

தளக் ங்  நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட நளடழங் தட்ங் ள் ஆ ழனய இந்த 

அத்தழனளனத்தழல் யிரியள  யியரிக் ப்ட ஹயண்டும். இது  ட்டுநள நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக் 

 ட்டங் ின் ஹளது அடிப்ட அவுனக் ில் ற்டும் ளதழப்ன ின் யியபங் க் 

ஸ ளடுக்  ஹயண்டும் நற்றும் னன்ஸநளமழயபளல் ஸசனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின தணிப்ன 

டயடிக்   உள்டக் ழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 6: சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் தழட்டநழடப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் 

 ண் ளணிப்ன தழட்டத்த உள்டக் ழனதள  இனக்  ஹயண்டும். தணிப்ன டயடிக்  ின் 

ஸசனல்தழக்  ண் ளணிப்தற் ள ஸதளமழல்தட் அம்சங் னேம் உள்டக் ழ உள் 

 

அத்தழனளனம் 7: கூடுதல் ஆய்வு ள். இந்த அத்தழனளனம் குழப்ன  யிதழன ள் இல் 

குழப்ிடப்ட்டுள்யற்றுடன் கூடுதள  ஹதயப்டும் கூடுதல் ஆய்வு ின் யியபங்  



உள்டக் ழனதள  இனக்  ஹயண்டும் நற்றும் குழப்ிட்ட தழட்டத்தழற்குப் ஸளனந்தக்கூடின 

ஹநலும் குழப்ிட்ட சழக் ல் ப் னர்த்தழ ஸசய்னத் ஹதயனள அம்சங்   உள்டக் ழ 

உள். 

 

அத்தழனளனம் 8: தழட்டப் னன் ள். இந்த அத்தழனளனம் உள்ளட்சழ, சுற்றுப்னம், ிபளந்தழனம் 

நற்றும் ஹதசம் னலயதற்கும் ற்டும் ன்ந  உள்டக் ழனதள  இனக்  ஹயண்டும். 

இது ஸௌதீ  உள் ட்டநப்ன, சனெ  உள் ட்டநப்ன, ஹய யளய்ப்ன நற்றும் ி 

உறுதழனள ன்  ஹநம்டுத்துயதன் னெம் ன் ின் யியபங்  ஸயினிட 

ஹயண்டும். 

 

அத்தழனளனம் 9: சுற்றுச்சூமல் ஸசவு ன் குப்ளய்வு. இந்த அத்தழனளனம் தழட்டத்தழன் 

சுற்றுச்சூமல் ஸசவுப் குப்ளய்ய உள்டக் ழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 10: சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம். இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமல் 

ஹநளண்நத் தழட்டத்த (EMP) யிரியள  னன்யக்  ஹயண்டும், இதழல் ழர்யள  நற்றும் 

ஸதளமழல்தட் அநப்ன, சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம் இன்  சுனக்  ஹநட்ரிக்ஸ், 

 ட்டுநளம் நற்றும் ஸசனல்ளட்டுக்  ட்டத்தழன் ஹளது சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம்   

ஸசனல்டுத்துயதற் ள ஸசவு நற்றும் ஸசயில் அதற் ள ற்ளடு ள் ஆ ழனய 

அடங்கும். தழட்டத்தழன்  ட்டுநளம் நற்றும் ஸசனல்ளட்டின் நதழப்டீு ள். இந்த அத்தழனளனம் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட ின்- ண் ளணிப்னத் தழட்டம் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்   தழம்ட 

ஸசனல்டுத்துயதற் ள ழறுயங் லக்கு இடஹனனள ற்ளடு  உள்டக் ழ உள். 

 

அத்தழனளனம் 11: சுனக் ம் நற்றும் னடிவு ள். இந்த அத்தழனளனம் னல சுற்றுச்சூமல் 

ஹநளண்ந தழட்டம் அழக் னின்  சுனக் த்த அதழ ட்சநள  த்து A-4 அவு 

க் ங் லக்கு சுனக் ழ யமங்கு ழது. இது தழட்டத்த ஸசனல்டுத்துயதற் ள எட்டுஸநளத்த 

ழனளனத்த யமங்  ஹயண்டும் நற்றும் ளத நள யிவு ள் வ்யளறு குக் ப்ட்ட 

ன்ய உள். 

 



அத்தழனளனம் 12: ஆஹளச ர் ின் ஸயிப்ளடு. இந்த அத்தழனளனத்தழல் ஆஹளச ர் ின் 

ஸனர் ள் நற்றும் அயர் ின் சுனக் நள யிண்ணப்ம் நற்றும் யமங் ப்ட்ட 

ஆஹளசனின் தன்ந ஆ ழனய உள்டக் ழ உள். 

 

1.7 தழட்ட னன்ஸநளமழயரின் யியபங் ள் 

தழட்ட ஆதபயளர்                 : தழன.ி. ளஜளநதீன் 

னன்ஸநளமழயரின் ழ          : தினளர் நற்றும் திர் 

னன்ஸநளமழயரின் ஸனர் & ன யரி: S/o. குனதீன், 

                                     ண்.215,  ல்ளறு ஸதன, 

                                    தழனயப்னர், 

                                     னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம்-622 003. 

 

1.8 தழட்டத்தழன் சுனக் நள யிக் ம் 

1.8.1 தழட்டத்தழன் தன்ந, அவு & இடம் 

சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழனத்தங் ின்டி 

(O.M Vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன அபசளங் த்தழன் சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ற்றும் காலநிலல ாற்ைம் அலச்சகத்தழன் டிசம்ர் 12, 2018 அன்று) தழட்டம் B1  ழஸ்டர் 

& அட்டயணனின்  வழ் யன ழது 1( அ) உனப்டி 1 இன்  வழ். னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

னன்ஸநளமழவு, தநழழ்ளடு, னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், இலுப்னர் தளலுக் ளயில், ஸனநளளடு 

 ழபளநத்தழல், எதுக் ப்ட்ட சுபங்  குத்த ப் குதழனில், இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட தழந்த 

 ளஸ்ட் னனின் னெம் சளதளபண  ல் அ ழ்வுத் தழட்டம் ஸதளடர்ளது. இது என ஸயற்று 

ழப்பப்ன. னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழற் ள ஸநளத்த சுபங்  குத்த  2.56.5 ஸலக்ஹடர் 

ஆகும், அயற்ழன் அதழ ட்ச உற்த்தழ தழன் அதளயது, 231050m3 சளதளபண  ல் நற்றும் 

1184m3 சப நண்  ந்து ஆண்டு லக்கு நட்டுஹந. 

 

 

 



 

 
டம் 1.1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 

 

 

 

 

 



2 தழட்ட யிக் ம் 

இந்த அத்தழனளனம் னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் யிரியள யிக் த்த அிக் ழது, 

அதளயது தழட்டத்தழன் ய , தழட்டத்தழன் ஹதய, தழட்ட இடம், தயநப்ன, சுபங் த்தழன் 

ஹளது தழட்ட ஸசனல்ளடு ள், தழட்டத்தழன் தழன், தழட்ட ஸசனல்ளடு, அதளயது ழம் 

 ழடக்கும் தன்ந, னன்ளடு ள் ( சக்தழ நற்றும் ீர் யமங் ல்) நற்றும் சள ள், 

பனில்ஹய, யடீு ள் நற்றும் ி ஹதய ள் ஹளன் உள் ட்டநப்ன யசதழ ள். னல சுபங்  

டயடிக்  னேம் ஹநற்ஸ ளள்யதற் ள நதழப்ிடப்ட்ட ஸசவு தழட்ட ஸசனளக்  

அட்டயண ஹசர்க் ப்ட்டுள்து. 

 

2.1 ஸளது 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங் ம், தநழழ்ளடு, னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், இலுப்னர் தளலுக் ளயில், 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல், எதுக் ப்ட்ட சுபங்  குத்த ப் குதழனில், தழந்தஸயி இனந்தழப 

னனின் னெம் சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண்  சுபங் த் தழட்டம் ஸதளடர்ளது. இது 

என ஸயற்று ழப்பப்ன. னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல் உள் னயினினல் நற்றும் சுபங் த் 

துனிழனந்து 2022 னதல் 2027 யபனிள னதழன சுபங் த் தழட்டம் ஆகும். 191/5 & 191/6 

தப நட்டத்தழழனந்து 44 நீ உனபத்தழற்கு உத்ஹதசழக் ப்ட்ட சுபங்  ஆமம் நற்றும் ந்து 

ஆண்டு லக்கு 231050m3 சளதளபண  ல் நற்றும் 1184m3 சப நண்  உற்த்தழ ஆகும். 

 

தழட்டத்தழன் ய : 

சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழயிப்ன, 2006 நற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த தழனத்தங் ின்டி 

(O.M vide No.F.No.L-11011/175/2018-IA-II(M) இந்தழன அபசளங் த்தழன் சுற்றுச்சூழல், வனம் 

ற்றும் காலநிலல ாற்ைம் அலச்சகத்தழன் டிசம்ர் 12, 2018 அன்று) தழட்டம் ய  B1 

 ழஸ்டர் & அட்டயணனின்  வழ் யன ழது 1(அ) உனப்டினின்  வழ் 1. தநழழ்ளடு நளழ 

சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீ்டு ஆணனத்தளல் நளழ அயில் நதழப்ிடப்ட ஹயண்டின 

தழட்டம். சுற்றுச்சூமல் அனுநதழ ஆய்யளது, அடிப்ட நற்றும் தளக்  நதழப்டீ்டு ஆய்யின் 

அடிப்டனில் யபவு சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழக் னத் தனளரிப்த 

உள்டக்கும். ஹநலும், நதழப்டீ்டிற்கு னன், சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழயிப்ன 2006 இன் 

7(III) இன்  வழ், தழட்டம் ஸளது ஆஹளசன உள்டக் ழனது நற்றும் னதுக்ஹ ளட்ட 



நளயட்டத்தழல் ாநில ாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிம்  வழ் டத்தப்டும். அதன் டயடிக்  ள் 

இறுதழ சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழக் னில் இணக் ப்டும். 

 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 500நீ சுற்யில் உள் சுபங் ங் ள்  வஹம ட்டினழடப்ட்டுள். 

 

அட்டயண 2 1: 500நீ சுற்வுக்குள் குயளரி 

1) தற்ஹளதுள் நற் குயளரி ள்: 

t.vz;. குத்த தளபர் / அனுநதழ 
யத்தழனப்யரின் ஸனர் 

 ழபளநம் & தளலுக் ள r.vz; அவு 
குத்த  
 ளம் 

1. …………. NIL…………….. 

2) னன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழ 
t. 
vz;. குத்த தளபர் ஸனர்  ழபளநம் & தளலுக் ள r.vz; அவு 

1. 

தழன.யி.ஹச பன் 

S/o. யபீப்ன், 

ண். 137,  வமயதீழ, 
தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

196/1 1.48.0 

2 

தழன.ி. ளஜளநதீன் 

S/o. குனதீன், 

215,  ல்ளர் ஸதன, 

தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

191/5 and 191/6 2.56.5 

3) குத்த   ளளயதழனளது 

t.vz;. குத்த தளபர் / அனுநதழ 
யத்தழனப்யரின் ஸனர் 

 ழபளநம் & 

தளலுக் ள 
r.vz; அவு 

குத்த  
 ளம் 

1. 

தழன.ி. ளஜளநதீன்,  

S/o. லஶர்தீன், 

215,  ள்ர் ஸதன, 

தழனயப்னர், னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

191/5, 6 2.56.5 
20.12.2016 to 

19.12.2021 

2 

தழன.யி.ஹச பன்,  

S/o. யபீப்ன், 

மன ண். 31, னதழன ண். 

137,  வழ்யதீழ, தழனயப்னர், 
னதுக்ஹ ளட்ட 

ஸனநளளடு 

இலுப்னர் 

 

194/2 2.12.0 
21.12.2016 to 

20.12.2021 



தற்ஹளதுள் / குத்த   ளளயதழனள / னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி ின் ஸநளத்த அவு 6.16.5 

ஸலக்ஹடர் 

 

2.1.1 தழட்டத்தழற் ள ஹதய: 

இந்த தழட்டம் உள்ளட்டு நற்றும் உள் ட்டநப்ன சந்தனில் குழப்ிடத்தக்  ங்  

ய ழக் ழது. இந்தழன அபசளங் த்தளல் தழர்ளர்க் ப்டும் என ஸரின உள் ட்டநப் 

அடன, குழப்ள  சள நற்றும் யடீ்டுத் துனில், அடிப்ட  ட்டுநளப் ஸளனட் ள் 

ஹதய, சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண்  னதன்நனள  ட்டிடப் ஸளனள  

அந ழது. 

 

சளதளபண  ல் நழ வும் நதழப்னநழக்  இனற்   ட்டுநள ஸளனட் ில் என்ளகும். 

ஸநளத்தநள  சள ள் நற்றும் டளத ள் அநக்  னன்டுத்தப்டு ழது. தழபட்டு ள் - 

அதன் யழநனள இனற்ினல் ண்ன லக் ள ப் னன்டுத்தப்டும்  ல் -  ளன் ழரீட் 

னன்டுத்துயதற் ள  சுக் ப்ட்டு, ல்ஹயறு அவு ில் யரிசப்டுத்தப்ட்டு, ழக் வல் 

ஸசய்ன ிற்றுநழன் னசப்ட்டது அல்து  ட்டுநளத்தழல் ஸநளத்தநள  ' உர்ந்த' 

னன்டுத்தப்டு ழது. ஸனம்ளலும் சள ள்,  ளன் ழரீட் நற்றும்  ட்டிட தனளரிப்ன ில் 

னன்டுத்தப்டு ழது. குயளரி உற்த்தழனில் 98% ஸநளத்தங் ள், சள  ட்டுநளம், 

பளநரிப்ன நற்றும் லதுளர்ப்தழல் னன்டுத்தப்டு ழன். இதழல் ஸனம்குதழ ழக் வல் 

உற்த்தழக்கு ஸசல் ழது; நீதனள்ய சள லக்கு உறுதழனள தத்த யமங்  நற் 

ஸளனட்  ஹசர்க் ளநல் 'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டு ழது. 

 

சழறுஸதளமழல் லக்குப் ஸனர் ஸற்  பநள னதுக்ஹ ளட்ட, தழட்டப் குதழக்கு அன ழல் 

உள் நண் யநளதள  இல்ளததளல், யியசளனப் ணி  ஹநற்ஸ ளள்யதற்குத் 

தகுதழனற்து. தழட்டப் குதழக்கு அன ழலுள் ழப்பப்ன யண்ட ழங் ள் னிர் யர்ச்சழ 

நற்றும் தளயபங் ின் யர்ச்சழக்கு குயள யளய்ப்க்  ளட்டு ழன். னதுக்ஹ ளட்ட 

நளயட்டத்தழல்  ளணப்டும் ஸளனளதளப னக் ழனத்துயம் யளய்ந்த ள ள் நற்றும் 

 ிநங் ள் நல்டி ர்  ழபளட், சளதளபண  ல், சழயப்ன நண், சப நண் , சவுடு, 

குயளர்ட்ஸ் நற்றும் ஃஸல்ட்ஸ்ளர் ஆ ழனயற்ழன் தடனங் க் ஸ ளண்ட கூமளங் ற் ள். 

யர்ச்சழ டயடிக்  ள் நற்றும் சழறு  ிநங் லக் ள சந்த ஹதய ஆ ழனயற்ழன் 



யியள , சழறு  ிந சுபங் ம் இன்ழனநனளதது. அஹதளடு, தழட்டப் குதழனில் சளதளபண 

 ற் ின் னயினினல் இனப்னக் ள் பளநள  உள், இது அன ழலுள் இடங் ில் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்ட சுபங்  டயடிக்  ிழனந்து ஸதியள ழது. 

 

2.2 தழட்டத்தழன் சுனக் நள யிக் ம் 

அட்டயண 2 2 தழட்டத்தழன் னக் ழன அம்சங் ள் 

t.vz; யிக் ம் யியபங் ள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் 
சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண் குயளரி - 2.56.5 ha 

2 ஆதபயளர் 
தழன.ி. ளஜளநதீன் 

3 சுபங்  குத்த  குதழனின் 
அவு 

2.56.5 Ha 

4 இடம் S.F.Nos. 191/5 & 191/6 ஸனநளளடு  ழபளநம், இலுப்னர் 

தளலுக் ள, னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம். 

5 அட்சஹப  
 

10°22' 56.6270" N to 10° 22' 46.1527" N   

6 தீர்க் ஹப  78° 43' 57.0758" E to 78° 43' 51.5080" E   

7 ழப்பப்ன ஸயற்று ழப்பப்ன 

8 சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

சபளசரி  டல் நட்டத்தழழனந்து 113.0 m உனபம்  

9 ஹடளஹள தளள் ண். 58 J/11 

10 சுபங் ங் ின்  ிநங் ள் சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண் குயளரி 

11 னன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்  உற்த்தழ 
பஃப் ஸ்ஹடளன் - 231050m

3
  

 சப நண் - 1184m
3
  

12 சுபங் த்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு  வஹம 44m ஆமம் 

13 சுபங்  ன தழந்த யளர்ப்ன, இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் ம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 2.0 KLD 

15 ீர் ஆதளபம் தண்ணரீ் ஹடங் ர் னெம் யிிஹனள ம் ஸசய்னப்டும் 

16 நித சக்தழ 18 Nos. 



17 சுபங்  குத்த  
 

துல்ழனநள குதழ த யல் ஸதளடர்ன  டிதம்  

Rc.No.633/2021(G&M) dated 15.03.2022 னெம் உதயி 

இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங் த் து, 

னதுக்ஹ ளட்டனிழனந்து ஸப்ட்டது.  

18 சுபங் த் தழட்டம் 

எப்னதல் 

இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங் த் து, 

னதுக்ஹ ளட்ட  டிதம்  Rc.No.633/2021(G&M) ஹததழ 
19.04.2022 னெம், சுபங் த் தழட்டத்தழற்கு எப்னதல் 

யமங் ப்ட்டது. 

19 உற்த்தழ யியபங் ள் 

 
னயினினல் இனப்னக் ள்: சளதளபண  ல் - 799440m3 

  

நற்றும் சப நண் - 3452m3  

னன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆண்டு யளரினள  நீட் க்கூடின 

இனப்னக் ள்: சளதளபண  ல் - 231050m3
,  சப 

நண் - 1184m3  

20 ல் ஹயழ 
ல் னலயதும் 7.5M சுற்யில் தடுப்ன ஹயழ 

அநக் ப்டும்  

21 அதழ  சுந  அ ற்றுதல் சப யடியில் அதழ  சுந 1184m³ ஆகும். 

ஜல்ழக் ற் ள் அ ற்ப்ட்டு ஹதயப்டும் இறுதழப் 

னனக்குக் ஸ ளண்டு ஸசல்ப்டும், அபசழடம் 

அனுநதழ ஸற்று, ஹதயனள  யபம்ன லக்கு இது  

ஸசய்னப்டும். 

22 ழத்தடி ீர் 
 

ழத்தடி ீர்நட்டம் 64 நீ ஆமத்தழல் ழத்தடி 

நட்டத்தழற்கு  வஹம உள் து  

 ண் ளணிப்தன் னெம்  யிக் ப்டு ழது, சுபங்  

ஆமம் 44 நீ ஆ  டுக் ப்ட்டது. இப்ஹளது, 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி ஆமம் ீர்நட்டத்தழற்கு 

ஹநல் உள்து. ஹய, குயளரி ளல் ழத்தடி ீர் 

ளதழக் ப்டளது. 

23 தழட்டத் தத்தழழனந்து 500 நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினினப்ன ள் 

தழட்டப் குதழனிழனந்து 300நீ சுற்யில் 

குடினினப்ன ள் இல். 



24 குடிீர் 

 

இப்குதழக்கு  ழமக்ஹ  1.0  ழநீ ஸதளயில் உள் 

ஹபனைர்  ழபளநத்தழல் இனந்து ஹடங் ர் னெம் 

தண்ணரீ் யிழஹனள ம் ஸசய்னப்டும். 

 

 

 

 

டம் 2.1: தழட்டத் தத்தழன் இனப்ிட யபடம் 



 

டம் 2.2: கூகுள் ர்த் டம் நற்றும் தழட்டத் தத்தழன் எனங் ழணப்ன ள் 

 

2.2.1 த இணப்ன: 

இந்த தம் SH 71 - தழனச்சழபளப்ள்ி னதல் தஞ்சளவூர் - 2.00  ழ.நீ., ஸதற்கு 

 

 

டம் 2.3: த இணப்ன 



2.3 இனப்ிட யியபங் ள்: 

அட்டயண 2 3: இனப்ிட யியபங் ள் 

 
t.vz; 

யியபங் ள் யியபங் ள் 

1. அட்சஹப  
 

10° 22' 56.6270" N to 10° 22' 46.1527" N   

2. தீர்க் ஹப  78° 43' 57.0758" E to 78° 43' 51.5080" E   

3. சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு 

ஹநல் தம் உனபம் 

 

 டல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 113.0m  தம் உனபம் 

4. ழப்பப்ன  

 ஸயற்று ழப்பப்ன 
5. தத்தழன் ழ னன்ளடு  ட்டள ழம் 

6. குத்த  குதழனின் 

பப்வு 

 

2.56.5 Ha 

 

 

 

டம் 2.4: தழட்ட தத்தழன் ஹடளஹள யபடம் 

 



 

டம் 2.5: 15 ழநீ சுற்யில் சுற்றுச்சூமல் உணர்தழன் 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 த ன ப்டங் ள் 



தழட்ட தத்தழன் த ன ப்டங் ள் ின்யனநளறு 

 

 

டம் 2.6: த ன ப்டங் ள் 

 

2.3.2 சுபங்  குத்த  குதழனின் ழ னன்ளடு உடப்ன 

சுபங்  குத்த  குதழ சநஸயி ழப்பப்ளகும். 

சுபங்  குத்த  குதழனின் ழ னன்ளட்டு ன ின்யனநளறு 

அட்டயண 2 4: ழ னன்ளட்டு ன 

 

  
t.vz; ழ னன்ளட்டு 

தற்ஹளதன குதழ 
(Ha)  

குயளரி  ளத்தழல் னன்ளட்டில் 
உள் குதழ 

(Ha) 

1 குயளரிக்கு உட்ட்ட குதழ 
 

1.55.0 2.06.0 

2 உள் ட்டநப்ன 

 

Nil 0.01.0 



3 சள ள் 

 

0.01.0 0.01.0 

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

Nil 0.48.5 

5 னன்டுத்தப்டளத குதழ 
 

1.00.5 Nil 

 ஸநளத்தம் 2.56.5 2.56.5 

 

2.3.3 நித குடிஹனற்ம் 

300 நீட்டர் சுற்யில் குடினினப்ன ள் இல். அன ழலுள் குடினினப்ன ள் ின்யனநளறு 

அட்டயண 2 5: யளழ்யிடம் 

 

t.vz; தழச 
 ழபளநம் 

 
தூபம்  ( ழநீ) நக் ள்ஸதள  

1 யடக்கு நளபளனட்டி 
3.59 Km 1757 

2  ழமக்கு ஹபனைர் 
1.19 Km 324 

3 ஸதற்கு நல்ங்குடி 
0.95 Km 805 

4 ஹநற்கு னல்யனல் 
1.76 km 2216 

 

2.4 குத்த ப் குதழ 

2.56.5 ஸலக்ஹடர் ஸ ளண்ட னதழன சளதளபண  ல் குயளரி சுபங் ம் என ட்டள ழம். குத்த  

குதழ னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், இலுப்னர் தளலுக் ள, ஸனநளளடு  ழபளநத்தழன் S.F ண்: 

191/5 & 191/6 இல் உள்து. குத்த  குதழக்குள்  ளப்னக் ளடு அல்து ளது ளக் ப்ட்ட ய 

ழம் இல். குத்த ப் குதழனிழனந்து 300நீ சுற்வுக்குள் நிதக் குடினினப்ன துவும் 

இல். 

 

2.5 னயினினல் 

னயினினல் ரீதழனள  னல ஆய்வுப் குதழனனேம்  டிநள ள ள் நற்றும் யண்டல் 

ளப் குதழ ள ப் ிரிக் ளம்.  டிநள ள ள் ஹநற்குப் க் த்தழல் 

 ளணப்டு ழன் நற்றும்  ழமக்கு தழசன ஹளக் ழ யண்டல் உனயள ழது. ஆய்வுப் 

குதழனில் சுநளர் 45 சதயதீம் ஆர்க் ழனன் னே த்தழன்  டிநள ளரின உனயளக் த்தழன்  வழ் 



உள்து, நீதனள் 55 சதயதீம் ஹ ம்ப்ரினனுக்கு னந்தன  ளத்தழழனந்து குயளட்டர்ரி 

 ளம் யபனிள யண்டல் உனயளக் த்தக் ஸ ளண்டுள்து. 

 

 

டம் 2.7: னயினினல் 

 



 

டம் 2.8 ழத்தளஜழ 

2.6 இனப்னக் ின் தபம்: 

சுபங்  குத்த  குதழ 2.56.5 ஸலக்ஹடர், 231050m3 சளதளபண  ல் நற்றும் 1184m3 சப 

நண் உற்த்தழ தழன் ஸ ளண்டது, உள்ளட்டு நற்றும் உள் ட்டநப்ன சந்தனில் 

குழப்ிடத்தக்  ங்கு  ளபணநள , அதனுடன் ஸதளடர்னடன சழறு  ிநங் லடன்  ல் 

அ ழ்யது ஸளனளதளப ரீதழனள  ள பநளது.  

அட்டயண 2 6: சுபங் த்தழன் யியபங் ள் 

t.vz; யியபங் ள் 
யியபங் ள் 

1 சுபங்  ன தழந்த ஸயி இனந்தழபநனநளக் ப்ட்டது 

 
2 

னயினினல் இனப்னக் ள் 
சளதளபண  ல் -  7,99,440 m

3
  

3 
நீட் க்கூடின இனப்னக் ள் 

சளதளபண  ல் - 2,31,050 m
3
 
 

4 
னன்ஸநளமழனப்ட்ட உற்த்தழ சளதளபண  ல் - 2,31,050 m

3
  

5 சுபங்  தத்தழன் உனபம் 
சபளசரி  டல் நட்டத்தழழனந்து 122m உனபம்  



2.6.1 இனப்னக் ின் நதழப்டீு 

 

னனள னயினினல் யபடம் நற்றும்  த்தழற்குள் சளதளபண  ல் ( சளர்ஹள ட்) 

யபனறுப்தற் ள டன ன ஸசய்னப்ட்டது நற்றும் இனற்ினல் ப்ன, 

இனற்ினல் ண்ன ள், ஸளழனினல் ண்ன ள், யணி  அம்சங் ள் ஹளன்யற்  யநள  

நதழப்டீு ஸசய்தது. ழப்பப்ன, னயினினல் தழட்டம் நற்றும் ிரிவு ள் யணி  

சந்தப்டுத்தக்கூடினய  யபனறுக் ழன். சளதளபண  ல் ( சளர்ஹள ட்) 

யப்னத்ஸதள  1:1000 அயில் தனளரிக் ப்ட்டு, ழயினல் இனப்ன 7,99,440m3 சளதளபண 

 ல்  நதழப்ிடப்ட்டுள்து. 

 

2.6.2 னயினினல் இனப்னக் ள் 

சளதளபண  ல்: 

னயினினல் யங் ள் 7,99,440m3 சளதளபண  ல் நற்றும் 3,452m3 சப நண்  44.0நீ ஆமம் 

யப நதழப்ிடப்ட்டுள்து (2.0 நீ சப நண் , 2.0 நீ ஸயதர் ள & 40.0 நீ சளதளபண 

 ல்). 

அட்டயண 2 7: னயினினல் இனப்னக் ள் 

 

னயினினல் இனப்னக் ள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ ம் 

(m) 

அ ம் 

(m) 

ஆமம் 

(m) 

பரு 

அளவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக் ள் 

in m
3
 @ 100% 

கால நிலல 

ள m
3
 

சப 
நண்    m3

 

XY-AB 

I 58 22 2       2552 

II 58 70 2     8120   

III 93 70 5 32550 32550     

IV 128 70 5 44800 44800     

V 128 70 5 44800 44800     

VI 128 70 5 44800 44800     

VII 128 70 5 44800 44800     

VIII 128 70 5 44800 44800     



IX 128 70 5 44800 44800     

X 128 70 5 44800 44800     

XI 128 70 5 44800 44800     

தாத்ெம் 390950 390950 8120 2552 

XY-CD 

I 1 8 2       16 

II 1 8 2     16   

III 1 25 5 125 125     

IV 1 35 5 175 175     

V 23 35 5 4025 4025     

VI 23 35 5 4025 4025     

VII 96 70 5 33600 33600     

VIII 96 70 5 33600 33600     

IX 96 70 5 33600 33600     

X 96 70 5 33600 33600     

XI 96 70 5 33600 33600     

தாத்ெம் 176350 176350 16 16 

XY-EF 

I 26 17 2       884 

II 26 17 2     884   

III 26 17 5 2210 2210     

IV 26 17 5 2210 2210     

V 26 17 5 2210 2210     

VI 26 17 5 2210 2210     

VII 110 38 5 20900 20900     

VIII 110 92 5 50600 50600     

IX 110 92 5 50600 50600     

X 110 92 5 50600 50600     



XI 110 92 5 50600 50600     

தாத்ெம் 232140 232140 884 884 

ஆக தாத்ெம் 799440 799440 9020 3452 

 

2.6.3 சுபண்டக்கூடின இனப்னக் ள் 

 ல்க்கு 10 நீ ளது ளப்ன தூபங் க்  மழப்தன் னெம்  ணக் ழடப்ட்ட ஸநளத்த சுபங்  

இனப்னக் ின் அடிப்டனில் 5 ஆண்டு லக் ள னன்ஸநளமழனப்ட்ட குத்த க் 

 ளத்தழற்கு  ழடக் க்கூடின சுபங்  இனப்னக் ள்  ணக் ழடப்டு ழன். 

 

அட்டயண 2 8: சுபண்டக்கூடின இனப்னக் ள் 

 

னயினினல் இனப்னக் ள் 

ிரிவு 
ஸஞ்ச் 

 

ீ 

ம் 

(m) 

அ 
ம் 

(m) 

ஆம
ம் 

(m) 

பரு 

அளவு 

in m
3
 

னயினினல் இனப்னக் ள் 

in m
3
 @ 100% 

கால நிலல 

ள m
3
 

சப 
நண்  m3

 

XY-AB 

I 48 12 2       1152 

II 46 10 2     920   

III 79 46 5 18170 18170     

IV 109 41 5 22345 22345     

V 104 36 5 18720 18720     

VI 99 31 5 15345 15345     

VII 94 26 5 12220 12220     

VIII 89 21 5 9345 9345     

IX 84 16 5 6720 6720     

X 79 11 5 4345 4345     

தாத்ெம் 107210 107210 920 1152 

XY-CD 

III 1 15 5 75 75     

IV 1 10 5 50 50     

V 23 5 5 575 575     



VI 23 1 5 115 115     

VII 96 35 5 16800 16800     

VIII 96 30 5 14400 14400     

IX 96 25 5 12000 12000     

X 96 20 5 9600 9600     

தாத்ெம் 53615 53615     

XY-EF 

I 16 1 2       32 

II 14 1 2     28   

III 12 1 5 60 60     

IV 7 1 5 35 35     

V 2 1 5 10 10     

VII 84 21 5 8820 8820     

VIII 79 60 5 23700 23700     

IX 74 55 5 20350 20350     

X 69 50 5 17250 17250     

தாத்ெம் 70225 70225 28 32 

ஆக தாத்ெம் 254870 254870 948 1184 

 

2.6.4 ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

 

சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண்  உற்த்தழ யியபங் ள் ின்யனநளறு: 

சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண் உற்த்தழனின்  னன்ஸநளமழனப்ட்ட யி ழதம் 

ந்தளண்டு லக்கு னஹன 2,31,070m3 நற்றும் 1184m3 ஆகும். அனுநதழக் ப்ட்ட ஆமம் 

யப 100% நீட்ன ன் யி ழதத்தழல், சளதளபண  ல்ழன் சபளசரி உற்த்தழ யி ழதம் ஆண்டுக்கு 

46,210m3 ஆகும். ஸநளத்த ஆமம் - 44 நீ (2 நீ சப நண் , 2 நீ ஸயதர் ள & 40 நீ 

சளதளபண  ல்). 

 

 



அட்டயண 2 9: ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

 

ஆண்டுயளரினள யர்ச்சழ நற்றும் உற்த்தழ 

ஆண்டு ிரிவு 

ஸஞ்
ச் 

 

ீம் (m) 
அ ம் 

(m) 

ஆமம் 

(m) 

பரு 

அளவு 

in m
3
 

னயினினல் 

இனப்னக் ள் 

in m
3
 @ 100% 

கால 

நிலல 

ள 
m

3
 

சப 
நண்  m3

 

I- ஆண்டு 

XY-AB 

I 48 12 2       1152 

II 46 10 2     920   

III 79 46 5 18170 18170     

IV 109 41 5 22345 22345     

XY-CD 
III 1 15 5 75 75     

IV 1 10 5 50 50     

XY-EF 

I 16 1 2       32 

II 14 1 2     28   

III 12 1 5 60 60     

IV 7 1 5 35 35     

தாத்ெம் 40735 40735 948 1184 

II- ஆண்டு 

XY-AB 
V 104 36 5 18720 18720     

VI 99 31 5 15345 15345     

XY-CD 
V 23 5 5 575 575     

VI 23 1 5 115 115     

XY-EF 

V 2 1 5 10 10     

தாத்ெம் 34765 34765     

III- ஆண்டு 

XY-AB 
VI

I 
94 26 5 12220 12220     

XY-CD 
VI

I 
96 35 5 16800 16800     

XY-EF 
VI

I 
84 21 5 8820 8820     



  தாத்ெம் 37840 37840     

IV- ஆண்டு 

XY-AB 
VI

II 
89 21 5 9345 9345     

XY-CD 
VI

II 
96 30 5 14400 14400     

XY-EF 

VI

II 
79 60 5 23700 23700     

தாத்ெம் 47445 47445     

V- ஆண்டு 

XY-AB 
IX 84 16 5 6720 6720     

X 79 11 5 4345 4345     

XY-CD 
IX 96 25 5 12000 12000     

X 96 20 5 9600 9600     

XY-EF 

IX 74 55 5 20350 20350     

X 69 50 5 17250 17250     

தாத்ெம் 70265 70265     

ஆக தாத்ெம் 231050 231050 948 1184 

 

 



 

டம் 2.9 ஆண்டு யளரினள உற்த்தழத் தழட்டம் 

  

2.7 சுபங்  ய  

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் என தழந்த யளர்ப்ன இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் நளகும், இது 

ஹநல் நண்,  ழபளயல் ஸயதர் ளக்கு என 5.0 நீ ஸஞ்ச், அதன்ின் 5.0 நீ ஸசங்குத்து 

ஸஞ்ச் அ ம் ஸஞ்ச் உனபத்தழற்கு குனளதது. இனப்ினும், சளதளபண  ல் குயளரினப் 

ஸளறுத்த யபனில், ஹநஹ உள் யிதழன ள் 106(2)(b) இன் யிதழ க் 

 டப்ிடிப்து, சுபங் ப் ிபச்ச லடன் இணந்த ல்ஹயறு உள்ளர்ந்த ஸட்ஹபள 

நபடக்  ளபணி ளல் சளத்தழனநளகும். ஹய, சுபங் ச் சட்டம்- 1952 இன்  வழ், MMR-1961 

இன் யிதழன 106(2) (b) உடன் ஹதயனள ற்ளடு ள்  ழடக் , சுபங் ப் ளது ளப்ன 

இனக்குரிடநழனந்து ஹநற் ண்ட எலங்குன யிதழ ில் தர்வு ஸ 

னன்ஸநளமழனப்ட்டது. 

 

 



2.7.1 ஹய ஸசய்னேம் ன: 

சளதளபண  ல் 5 நீ ஸஞ்ச் உனபம் நற்றும் அ த்தழல் யமக் நள தழந்த யளர்ப்ன 

இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட னனில் குயளரி ஸசய்ன னன்ஸநளமழனப்ட்டது. குயளரி 

ஸசனல்ளட்டில் ஜளக்லளம்நர்சுத்தழனல் துனிடுதல், ஸ்ரி ஸயடித்தல், சளதளபண  ல் 

ற்றுதல் நற்றும் அன ழலுள்  ழபரர் அகு ள்/சள அநக்கும் ணி லக்கு ஸ ளண்டு 

ஸசல்யது ஆ ழனய அடங்கும். இந்த குயளரினில் சளதளபண  ல் உற்த்தழனளது ின்யனம் 

னன உள்டக் ழனது, இது நற் னக் ழன  ிந சுபங் த்தழற்கு நளள  சளதளபண  ல் 

குயளரிக்கு ஸளதுயளது. ஜளக்லளம்நர் துனிடல் னெம் னெள ில் இனந்து 

 ணிசநள அவு ள  ிரித்தல் நற்றும்  னனள  ிஹபக் ஸசய்து, சளதளபண 

 ல் ிட் ஸலட்டிழனந்து ஹதயப்டும் சுக்கும் அகு ள்/சழயில் ஹய ள் 

ஹதயப்டும் ிரிவு லக்கு ற்றுதல். 

 

2.7.2 அதழ  சுந 

சப நண்  யடியில் அதழ  சுந 1184m³ ஆகும். ஜல்ழக் ற் ள் அ ற்ப்ட்டு, 

ஹதயப்டும் இறுதழப் னனக்கு, அனுநதழனப் ஸற்று, ஹதயனள சவக்ிஹனளஹபஜ் 

 ட்டணத்த அபசழடம் ஸசலுத்தழன ின்ஹப ஸ ளண்டு ஸசல்ப்டும். 

 

குத்த  குதழ 948 நீ 3 ஸயதர்ட் பளக். 

குத்த ப் குதழனின் ஸதன்ஹநற்குப் குதழனில் யளினளல் உனயளகும் ள ள் 

அ ற்ப்ட்டு ஸ ளட்டப்டும். 

 

2.7.3 இனந்தழபங் ள் னன்டுத்தப்ட ஹயண்டும் 

னலத் தழட்டத்தழற் ள வும் குயளரி இனக்  னன்ஸநளமழனப்ட்ட இனந்தழபங் ின் ய   வஹம 

ட்டினழடப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 



அட்டயண 2 10: னன்டுத்தப்டும் இனந்தழபங் ின் ட்டினல் 

 

சுபங்  டயடிக் க் ள  

 

 

1.2m
3
  யளி தழன் ஸ ளண்ட  அ ழ்வு  

ஜளக் ஹலநர் (25.5 நழநீ டனள) 

டிபளக்டர் ஸளனத்தப்ட்ட அனக் ழ 

ற்றுதல் உ பணங் ள் 1.2m
3
  யளி தழன் ஸ ளண்ட  அ ழ்வு  

ஹளக்குயபத்து 

 

10M.T தழன் ஸ ளண்ட டிப்ர் 1 ண் 

 

2.7.4 ஸயடித்தல்: 

2.7.4.1 ிளஸ்டிங் ஹட்டர்ன்: 

ள சுத்தழனல் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்து சழதல் நற்றும் சளதளபண  ல் 

தர்த்துயதற் ள  யமக் நள சுபங்  னனேடன் இணந்து இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட 

ஏன் ளஸ்ட் னனளல் குயளரி ள் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

 

2.7.4.2 துனிடுதல் & ஸயடித்தல்: 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் அவுனக் ள் ின்யனநளறு 

 

அட்டயண 2 11: துனிடுதல் நற்றும் ஸயடிக்கும் அவுனக் ள் 

 

அவுனக் ள்  யியபங் ள் 

எவ்ஸயளன துனின் ஆமம் 1.0m to 1.5m 

து யிட்டம் 30-32 mm 

து லக்கு இடனில் 

இடஸயி 
60 cms 

துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 

 ட்டணம்/து D.Cord with water or 70 gms of gun powder or Gelatine. 

து ின் சளய்வு  ழடநட்டத்தழல் இனந்து  70° சளய்வு 



என துக்கு  ட்டணம் 
140  ழபளம் 25 நழநீ டனள ஹ ட்ரிட்ஜ் 

என ளக்கு உடந்த 

ள ின் அவு 

169.9m
3
 

உடந்த ள அவு 0.45 MT x 2.6 = 1.17 MT 

 

2.7.4.3 னன்டுத்தப்டும் ஸயடிஸளனட் ின் ய  ள்: 

சழழன யிட்டம் ஸ ளண்ட 25 நழநீ ஸ்ரி ஸயடிநனந்து ள், சளதளபண  ல் அ ற்றுயதற்கும் 

ஸயற்ழ ஸறுயதற்கும் உடக்  நற்றும் லயீிங் யியப் னன்டுத்த 

ரிந்துபக் ப்டு ழது. ஆமநள துனிடல் அல்து னதன்ந ஸயடிப்ன துவும் 

னன்ஸநளமழனப்டயில். 

 

2.7.4.4 ஸயடிப்ன  ளபணநள  ழ அதழர்யக் குப்தற் ள டயடிக்  ள்: 

குயளரி அன ழல் உள்  ழபளநங் ில் இனந்து 1  ழநீ ஸதளயில் உள்து. ழ அதழர்வு 

நற்றும் ள ள் ப்தக் குக்   ட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஸயடிகுண்டு டயடிக்  ள் 

ின்ற்ப்டும். ஆமநற் ஆமத்தழல் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

ஆ ழனய குந்தட்ச ஸயடிநனந்து ப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸ ளள் 

ரிந்துபக் ப்டு ழது. 

அட்டயண 2 12: ஸயடிப்ன யியபங் ள் 

 

அவுனக் ள் 
யியபங் ள் 

து ின் யிட்டம் 
30-32 mm  

இடஸயி 
60 cms 

தூள்  ளபணி 
6 to 7 tons/kg of explosives 

துனின் யடியம் 
ஜழக்ஜளக் 

 ட்டணம்/து 
140  ழபளம் 25 நழநீ டனள ஹ ட்ரிட்ஜ் 

 ல் ஹபத்தழல் ஸயடித்தது 
5.00 to 6.00 pm 

 

 



2.7.4.5 ஸயடிக்கும் ஹளது டுக் ப்ட்ட ஹசநழப்ன நற்றும் ளது ளப்ன டயடிக்  ள்: 

தழட்ட ஆதபயளர் “ தழன.ி. ளஜளநதீன்” சழழன அயிள குண்டுஸயடிப்ன  

ஹநற்ஸ ளள் அங் வ ரிக் ப்ட்ட ஸயடிஸளனள் ஸஜன்சழன ஈடுடுத்துயளர் ஹநலும் அது 

அனுநதழ சுபங்  ஹநளபளல் ஹநற்ளர்யனிடப்டும். ஸயடிகுண்டு சளன்ழதமழன்  ல் 

இணப்ள  இணக் ப்ட்டுள்து. 

 

2.8 நித ஆற்ல் ஹதய ள் 

சுபங் த் தழட்டத்தழல் தழட்டநழடப்ட்டுள் உற்த்தழ அட்டயண நற்றும் இனந்தழப 

யழநனப் னர்த்தழ ஸசய்யதற்கும், சுபங்  ளது ளப்ன யிதழன ின் சட்டப்னர்ய 

யிதழ லக்கு இணங்குயதற்கும் நிதயத் ஹதய ின்யனநளறு. 

 

அட்டயண 2 13: நித சக்தழ ஹதய ள் 

 

1. தழநனளயர் 
ஆஹபட்டர், nkf;fhdpf;>  

 ிளஸ்டர்/ஹநட் 
4 Nos 

2. gFjp jpwikahhsh; biuth; 2 Nos 

3. 

தழநனற்யர் k];J}h; / Nygh;];> சுத்தம் 

ஸசய்யர் ள், mYtyf 
cjtpahsh; 

10 Nos 

4. ஹநளண்ந நற்றும் ஹநற்ளர்ய ஊமழனர் ள் 2No. 

 ஸநளத்தம் 18Nos. 

 

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

2.8.1 தண்ணரீ் ஹதய 

சுபங் த் தழட்டத்தழற் ள ஸநளத்த ீர் ஹதய 2.0 KLD ஆகும். யடீ்டுத் தண்ணரீ் அன ழலுள் 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழழனந்தும், நற் ீர் அன ழலுள் சள ஹடங் ர் சப்னிழனந்தும் 

ஸப்டும். 

 

 



அட்டயண 2 14: தண்ணரீ் ஹதய 

 

ஹளக் ம் 
அவு ஆதளபங் ள் 

குடிீர் 1.0KLD 
தழட்டப் குதழனிழனந்து  ழமக்ஹ  0.95  ழநீ ஸதளயில் 

உள் ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் ஹக்ஹ ஜ் ஸசய்னப்ட்ட 

குடிீர் யிற்னளர்fsplkpUe;J ஸப்டும். 

gRik tisak; 
 

0.5KLD சள ஹடங் ர் ள் னெம் சப் டயடிக்  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

தூசழ அடக்குன 0.5KLD சள ஹடங் ர் ள் னெம் சப் டயடிக்  ள் 
Nkw;nfhs;sg;gLk;  

ஸநளத்தம் 2.0 KLD 
 

 

2.9 தழட்ட அநளக்  அட்டயண 

தழன.ி. ளஜளநதீின் (2.56.5 ஸலக்ஹடர்) சுபங்  குத்த க்கு னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

அநளக்  அட்டயண ின்யனநளறு. 

அட்டயண 2-15: சுபங்  அட்டயண 

சுபங்  அட்டயண 

ஸசனல்ளடு டிசம்ர் 22 டிசம்ர் 23 டிசம்ர் 24 டிசம்ர் 25 டிசம்ர் 26 

த அனுநதழ      

அ ழ்வு - ஹநல் நண் அ ற்றுதல்/  

அதழ  சுந 
     

I ஆண்டு உற்த்தழ – 40735 Cum 

- சளதளபண  ல், 1184 Cum சப 
நண்  & 948 Cum ஸயதர்டு பளக்,.      

II  ஆண்டு உற்த்தழ – 34765 

Cum - சளதளபண  ல்      

III ஆண்டு உற்த்தழ – 37840 

Cum - சளதளபண  ல்      

IV ஆண்டு உற்த்தழ - 47445 

Cum - சளதளபண  ல்      

V ஆண்டு உற்த்தழ –70265Cum 

- சளதளபண  ல்      



2.10 தழடக் மழவு ஹநளண்ந 

அட்டயண 2-15: தழடக் மழவு ஹநளண்ந 

 

 ய. ண் 

 

ய  

 

அவு அ ற்றும் ன 

 

 

 

 

 

1  ரிந 3.24 kg/day உணவு  மழவு ள் உட்ட  பளட்சழ ஸதளட்டி 

2  ரிநநற் 

 

4.86 kg/day TNPCB அங் வ ரிக் ப்ட்ட நறுசுமற்சழனளர் ள் 

 

 Asper CPCB யமழ ளட்டுதல் ள்:MSWpercapita/day=0.45 kg/day 

 

2.11 சுபங்  யடி ளல் 

குயளரி ஸசனல்ளடு தப நட்டத்தழழனந்து 40 நீட்டர் ஆமம் யப ரிந்துபக் ப்டு ழது. 

இந்த குதழனின் அன ழல் உள் ஆழ்து  ழணறு ள் நற்றும் ஆழ்து  ழணறு ில் 

இனந்து ளர்க்கும் ஹளது, தப நட்டத்தழல் இனந்து 64 நீட்டனக்கு  வஹம ீர்நட்டம் உள்து. 

ஹய குத்த க்  ளம் னலயதும் குயளரி டத்துயதளல் ழத்தடி ீர் ந்த ய னிலும் 

ளதழக் ப்டளது. 

 

2.12 சக்தழ ஹதய 

இந்த சளதளபண  ல் நற்றும் ஜல்ழ குயளரி தழட்டத்தழற்கு ஸரின தண்ணரீ் நற்றும் நழன்சளபம் 

ஹதயனில். 

 

அ ழ்வுக்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 16 ழட்டர் டீசல் நற்றும் சளதளபண  ல் ற்றுயதற்கு 

நற்றும் சப நண்-க்கு என நணி ஹபத்தழற்கு 10 ழட்டர் டீசல் ஹதயப்டு ழது. 

 

 

 

 

 

 

 



2.13 தழட்டச் ஸசவு 

 

1 
A. ழனள ஸசளத்து ஸசவு: 

1. ழத்தழன் யி 

 

 

2. ஸதளமழளர் ஸ ளட்ட  

3. சு ளதளப யசதழ 

4. ரீஃில்ழங்/ஃஸன்சழங் ஸசவு 

ஸநளத்தம் = 

 

: 

 

 

: 

: 

: 

 

Rs.21,00,000/- (ட்டள 

ழத்தழற் ள ஸதள ) 
 

Rs. 1,10,000/- 

Rs. 65,000/- 

Rs. 70,000/- 

Rs.23,45,000/- 

2 B. ஸசனல்ளட்டு ஸசவு:: 

இனந்தழப ஸசவு  
: Rs.30,00,000/- 

ஸநளத்தம் தழட்டச் ஸசவு : Rs.53,45,000/- 

3 C. சுற்றுச்சூழல் மலாண்ல ெிட்ட 

ஸசவு  

தத்தழல்  ளட்சழ  ;  ண் ளணிப்ன-

 ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ அடக்குதல் - 

ஸசளந்த தண்ணரீ் ஹடங் ர் னெம் 

தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  டனர் ள் 

 லவுதல்; பசுல வலள ஹநம்ளடு ; 

சள ஹநம்ளடு & ஹநளண்ந; 

ஸதளமழல்சளர் ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் 

ளது ளப்ன; தழடக் மழவு ஹநளண்ந; 

ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  

ரிசக்தழ, CCTV ழறுவுதல், சுபங்  

ஹநளர் நற்றும் 

ிளஸ்டர் லக் ள சம்ம் 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Rs. 30,36,000/- 

 



2.14 பசுல வலளம்; 

1. சுபங் ப் குதழனின் னத் தளங் ல் நண்டத்தழல் பசுல வலள யர்ச்சழ. 

2. சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டத்தழன் னக் ழன கூறு ில் என்ள  பசுல வலளம்; 

ரிந்துபக் ப்டு ழது, இது சூமழனல், சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சுற்ழனேள் குதழனின் 

தபத்த ஹநம்டுத்தும். 

3. ஹயம்ன, னங் ம், ளயல் ஹளன் உள்லர் நபங் ள் குத்த  ல் நற்றும் 

யமழத்தடங் ள் நற்றும் ஸசனல்டளத குப் ள் நீது ஆண்டுக்கு 100 நபங் ள் யதீம் 

5நீ இடஸயினில் டப்டும். 

4. இந்த குதழனில் உனிர்யளலம் யி ழதம் 80% ஆ  இனக்கும்  தழர்ளர்க் ப்டு ழது. 

 

அட்டயண 2-17 ஹதளட்டம்/  ளடு யர்ப்ன தழட்டம் 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட இங் ின் ஸனர் 
நபம் தொடர்ந்து 

வாழ்ெல் 

இங் ின் 

ண்ணிக்  

ஹயம்ன, யில்யம், யள , ஈச்ச, ளயல், நந்தளப, ந ழம 

நபம், யிள நபம், ன நனது, , நனத நபம், தந்தழரி, 

ஸசங்ஸ ளன், னயபசு, ஹதத்தங்ஹ ளட்ட நபம், னங் ம் 

80% 1250 

ஸநளத்தம் 1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 சுற்றுச்சூமழன் யிக் ம் 

3.1 ஸளது: 

ழனள யர்ச்சழன உறுதழ ஸசய்யதற் ள  சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண்  

குயளரி  ிரித்ஸதடுப்தற் ள சுபங்  ன ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட ஹயண்டும். சுபங்  

டயடிக்  ள் தத்தழன் தற்ஹளதன சுற்றுச்சூமல் ழன ப்ஹளதும் ளதழக் ழன். 

இது ளத நள நற்றும் ன்ந னக்கும் யிவு க் ஸ ளண்டுள்து. சுபங்  

டயடிக் னேடன் சுற்றுச்சூமத் தக் யக் , தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனில் 

ஆய்வு  ஹநற்ஸ ளள்யது நற்றும் ல்ஹயறு சுற்றுச்சூமல் கூறு ின் நீதள தளக் த்த 

நதழப்ிடுயது அயசழனம். இது ஸளனத்தநள ஹநளண்நத் தழட்டங்  

உனயளக்குயதற்கும், ழனள யங் ப் ிரித்ஸதடுப்தற்கும் உதவும். 

 

 தற்ஹளதுள் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ழனப் னரிந்து ஸ ளள், அடிப்டத் தபவு 

சுற்றுச்சூமல் தளக்  நதழப்டீ்டில் தளக் ங்  அடனளம்  ளணவும்,  ணிக் வும் 

நற்றும் நதழப்டீு ஸசய்னவும் உதவு ழது.   ஆய்வு னெம், தழட்டத்தழன் ல்ஹயறு 

 ளபணி க்  னத்தழல் ஸ ளண்டு அடிப்டத் தபவு ஹச ரிக் ப்டு ழது. இதழல் 

அடங்கும் 

• இனற்ினல்- குதழ, நண் ண்ன ள், னயினினல் ண்ன ள், ழப்பப்ன ஹளன்ய 

• இபசளனம்- ீர்,  ளற்று, இபச்சல் நற்றும் நண் நளசு அவு ள், னதழன. 

• உனிரினல் - அப்குதழனின் ல்லுனிர், தளயபங் ள் நற்றும் யிங் ழங் ின் 

ய  ள், இங் ள் ஸசலந, இங் ள் பயல், சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ின் 

ய  ள், அமழந்து யனம் உனிரிங் ள் நற்றும்/அல்து உணர்தழன் சுற்றுச்சூமல் 

அநப்ன ின் இனப்ன அல்து இல்ளந ஹளன்ய. 

• சனெ ப் ஸளனளதளபம்- நக் ள்ஸதள , சனெ க்  ட்டநப்ன, ஸளனளதளப 

ழந ள், யர்ச்சழத் தழன் ள், உள்லர் நக் ின் இடப்ஸனர்வு ஹளன்ய. 

 

3.1.1 ஆய்வுப் குதழ: 

சுபங் த் தழட்டங் லக் ள ஆய்வுப் குதழ ின்யனநளறு: 

• சுபங்  குத்த  குதழ "னக் ழன நண்டம்" 



• தழட்ட ல்னில் இனந்து 10  ழ.நீ சுற்யில் உள் என ஆய்வுப் குதழ இடன  

நண்டநள  ழனநழக் ப்ட்டு, சனெ -ஸளனளதளப ழன ஆய்வு ஸசய்யதற் ள , 

சுபங்  குத்த ப் குதழனின் ல் ல்னிழனந்து 10  ழ.நீ சுற்வு ஹதர்வு 

ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

 

 டிதம் ண் SEIAA-TN/ F. ண் 9281/SEAC/ ToR-1210/2022 ஹததழ: 14.07.2022 னெம் ாநில 

சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீ்டு ஆலணதழழனந்து குழப்ன யிதழன ப் ஸற்றுள்து.  

அடிப்ட  ண் ளணிப்ன ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022 யப ஹநற்ஸ ளள்ப்டு ழது நற்றும் 

குப்ளய்வு EIA அழக் னில் யியரிக் ப்ட்டுள்து. தற்ஹளதுள் அடிப்ட ஆய்ய 

ஹநற்ஸ ளள்யதற் ள  ஆதபயளர் M/s Ecotech labs Pvt. ழநழஸடட் உடன் ஈடுட்டுள்ளர்.  

3.1.2 னன்டுத்தப்டும்  னயி ள் 

அடிப்ட தபவு ஹச ரிப்னக்கு தத்தழல் ின்யனம்  னயி ள் னன்டுத்தப்ட்ட. 

1. யளனே நளசுளட்டிற் ள இணப்னடன் சுயளசழக் க்கூடின தூசழ நளதழரி, சுற்றுச்சூமல் 

ஸதளமழல்தட்ம்  APM 460, APM411. 

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

3. எழ ழ நீட்டர் நளடல் SL–4010 

4. 2000 ஸதளடர்  ண் ளணிப்ன தளினங் ழ யளி  ண் ளணிப்ன ழனம் 

 

 

3.1.3 அடிப்ட தபவு ஹச ரிப்ன  ளம்: 

த்ெி ாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரி யமழ ளட்டுதல் ின்டி அடிப்டத் தபவு 

ஹச ரிக் ப்டு ழது. அடிப்ட ஆய்வு ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022 யப 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டு ழது. 

 

 

 

 

 

 



3.1.4  ண் ளணிப்ின் இடஸயி 
 

அட்டயண 3 1: நளதழரி நற்றும் குப்ளய்யின் இடஸயி 
 

ண்னக்கூறு ள் நளதழரி டுத்தல் இடஸயி 

 ளற்று சூமல் - யளி (  ளற்ழன் 

ஹய ம்,  ளற்ழன் தழச, நம, 

ஈபப்தம், ஸயப்ழ) 

தழட்ட தம் 1 நணிஹப ஸதளடர்ச்சழ 

 ளற்று சூமல் - நளசுடுத்தழ ள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

5 இடங் ள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு என 

யளபத்தழற்கு இபண்டு ன  

4 நணிஹபம். 

யளபம் இனன, என 

னயநம அல்ளத  ளம் 

8 நணிஹபம், யளபத்தழற்கு 

இபண்டு ன 

24 நணி ஹபனம், யளபத்தழற்கு 

இபண்டு னனேம் 

Noise 5 இடங் ள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு எனன 5 

இடங் ில் 

ீர் (ழத்தடி ீர்) 

pH, ஸயப்ழ,  ங் ல், 

ஸநக்சீழனம்  டித்தன்ந, 

ஸநளத்த  ளபத்தன்ந, 

குஹளபடு, சல்ஹட், 

னஹளபடு, ட்ஹபட், 

ஹசளடினம், ஸளட்டளசழனம், 

உப்னத்தன்ந, ஸநளத்த 

ட்பஜன், ஸநளத்த 

5 இடங் ள் 5 இடங் ில் எனன 



ஹ ளழஃளர்ம் ள், ந 

ஹ ளழஃளர்ம் ள் 

ீர் (ஹநற்பப்ன ீர்) 

pH, ஸயப்ழ,  ங் ல், 

ஸநக்சீழனம்  டித்தன்ந, 

ஸநளத்த  ளபத்தன்ந, 

குஹளபடு, சல்ஹட், 

னஹளபடு, ட்ஹபட், 

ஹசளடினம், ஸளட்டளசழனம், 

உப்னத்தன்ந, ஸநளத்த 

ட்பஜன், ஸநளத்த 

ஹ ளழஃளர்ம் ள், ந 

ஹ ளழஃளர்ம் ள் 

அன ழலுள் ரி ள்/ 

தழனிழனந்து நளதழரி 

நளதழரி என ன  

நண் 

( ரிநப் ஸளனள், அநப்ன, pH, 

நழன்  டத்துத்தழன், 

ஊடுனயக்கூடின தன்ந, ீர் 

யத்தழனக்கும் தழன், 

ஹளஹபளசழட்டி) 

  

சூமழனல் நற்றும் ல்லுனிர் ஆய்வு 5 இடங் ள் 5 இடங் ில் எனன 

சனெ -ஸளனளதளப ஆய்வு 

(நக் ள் ஸதள , லத்தழவு 

ழ, ஹயயளய்ப்ன, ள்ி, 

நனத்துயந ள் நற்றும் 

யணி  ழறுயங் ள் ஹளன் 

உள் ட்டநப்ன) 

10  ழநீ சுற்ய 

உள்டக் ழன 

ஆய்வுப் குதழ 

நளதழரி என ன  

 



3.1.5 இபண்டளம் ழ தபவு ஹச ரிப்ன 

னதன்நத் தபவு த் தயிப, இபண்டளம் ழத் தபவு லம் ஹச ரிப்னக்குப் 

னன்டுத்தப்டு ழன்; ஸதளகுத்தல்; ஸதளகுப்ன நற்றும் யிக் ம் 

• தளயபங் ள் நற்றும் யிங்கு ள் ஆய்வு 

• ழ னன்ளட்டு ஆய்வு 

• நக் ள்ஸதள  நற்றும் சனெ -ஸளனளதளப குப்ளய்வு 

• யளித் தபவு, இந்தழன யளி ஆய்வுத் துனிழனந்து (IMD) 

 

3.1.6 ஆய்வு குதழ யியபங் ள் 

அட்டயண 3 2 ஆய்வு குதழ யியபங் ள் 

 

t. 
vz; 

யிக் ம் யியபங் ள் ஆதளபம் 

1.  

தழட்ட இடம் 
191/5 & 191/6–2.56.5 ஸலக்ஹடர், 

ஸனநளளடு  ழபளநம், இலுப்னர் தளலுக் ள, 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம், தநழழ்ளடு நளழம் 

  ஆய்வு 

2.  
அட்சஹப  
தீர்க் ஹப  

10° 22' 56.6270" N to 10° 22' 46.1527" N 78° 43' 

57.0758" E to 78° 43' 51.5080" E   

ஹடளஹள தளள் 

3.  

ஹடளஹள தளள் ண். 

58 J/11 

சர்ஹய ஆஃப் 
இந்தழனள 
ஹடளஹளரீட் 

4.  
சுபங்  குத்த  
குதழ 

2.56.5 Ha -- 

ஆய்வுப் குதழனில் நக் ள்ஸதள  (நக் ள் ஸதள   ணக்ஸ டுப்ன 2011 டி) 

5.  
ஸநளத்த நக் ள் 

ஸதள   
2415 இந்தழன நக் ள் 

ஸதள  
 ணக்ஸ டுப்ன 

 
6.  

ஸநளத்த 
யடீு ின் 

ண்ணிக்  

574 

7.  

அதழ ட்ச 
ஸயப்ழ 

(°C) 

34 

IMD 

8.  

குந்தட்ச 
ஸயப்ழ 

(°C) 

24 



9.  

சூமழனல் 

உணர்தழன் 

குதழ ள் - 

சதுப்ன 
ழங் ள், 

ீர்ழ ள் 

அல்து ி 

ீர்ழ ள், 

 டஹளப 
நண்டம், 

உனிர்க்ஹ ளங் 
ள், ந ள், 

 ளடு ள் 

• ஸனஞ்சு ரி - 5.15  ழநீ - யட ழமக்கு 

• ஹசந்தநங் ம் அண - 2.19  ழநீ - 

ஸதன் ழமக்கு 

•  யிளடு  ண்நளய் - 3.95  ழநீ -  ழமக்கு 

• அடப்ங்கும் – 9.05  ழநீ –  ழமக்கு 

•  வபங்குடி  ண்நளய் - 6.13  ழநீ - ஸதன்ஹநற்கு 

• மன  வபங்குடி  ண்நளய் - 6.32  ழநீ - 

ஸதன்ஹநற்கு 

• ஈபக் ண்நளய் - 9.77  ழநீ - ஸதன்ஹநற்கு 

• அக் ளச்சழனளர் கும் – 8.70  ழநீ –  ழமக்கு 

• அரினைர் ரி - 4.74  ழநீ - யடக்கு 

• ஸளன்ப்ன் ஏபணி - 7.14  ழநீ -  ழமக்கு 

• ஹநத்ஹதனத்துப்ட்டி கும் - 5.85  ழநீ - 

ஸதன் ழமக்கு 

• ஸ ளட்டி  ண்நளய் - 5.50  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஹதக் த்தூர் கும் - 8.15  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• ஹலளல்ட்ஸ்ஸயளர்த் ஆ ட் - 12.72  ழநீ - 

ஸதன் ழமக்கு 

• ஸயள்ளறு ஆறு 2.88  ழநீ - ஸதன் ழமக்கு 

• குடுநழனளன்ந RF – 5.45 Km – யடஹநற்கு 

• நல்ங்குடி RF – 4.12 km – ஸதற்கு 

• ஸயள்ளர்  ளப்னக் ளடு - 5.10  ழநீ - 

ஸதன் ழமக்கு 

• ஸபம்னர்  ளப்னக் ளடு - 8018  ழநீ - யடஹநற்கு 

• னல்யனல் நழ வும் அடர்ந்த னதர் - 1.48  ழநீ - 

ஹநற்கு 

• சழன் யக் ளடு  ளப்னக் ளடு - 8.35  ழநீ - 

 ழமக்கு 

• னதுக்ஹ ளட்ட  ளப்னக் ளடு - 11.35  ழநீ - 

 ழமக்கு 

• ஏபவு அடர்ந்த னதர் - 7.15  ழநீ – ஸதற்கு 

• ஊர்ளல் ந  ளப்னக் ளடு – 12.60 - 
யடக்கு 

கூகுள் ர்த்/  

ஆய்வு 

10.  

நக் ள் ஸதள  
அதழ ம் உள் 

குதழ 
ஸனநளளடு  - 0.95 Km -  ழமக்கு 



11.  

உணர்தழன் 

யளய்ந்த 
நிதளல் 

உனயளக் ப்ட்ட 

ழப் 
னன்ளடு ளல் 

ஆக் ழபநழக் ப்ட்
ட குதழ ள் 

(நனத்துயந
 ள், 

ள்ி ள், 

யமழளட்டுத் 
தங் ள், சனெ  
யசதழ ள்) 

 

t. 
vz; 

யிக் ம் தூபம்  ழ.நீ 

ள்ி ள் &  ல்லூரி ள் 

1 சுதர்சன்   

நற்றும் அழயினல் 

 ல்லூரி, 

 வமப்லயளஞ்சழ. 
 

 

2.72 Km - 

ஸதற்கு 

2 யபம் 

ஸளதுப்ள்ி, 
 வமப்லயளஞ்சழ. 
 

3.07 Km - 

 ழமக்கு 

3 ளபத் ஸநட்ரிக் 
ள்ி 

7.15 Km - 

 ழமக்கு 

4 அபசு .டி.., 

தழனயப்னர் 
7.43 Km - 

யடக்கு 

5 ஹயளண்நக் 
 ல்லூரி ஆபளய்ச்சழ 
ழறுயம், 

யிசளலூர் 

7.20 Km - 

யட ஹநற்கு 

6 அபசு 
ஹநல்ழப்ள்ி, 
குடுநழனளன் ந. 

8.97 Km - 

யட ஹநற்கு 

நனத்துயந ள் 

1 அபசு 

நனத்துயந, 

யிபளச்சழ 

9.47 – Km - 

ஸதற்கு 

2 ஸஜனபளம் 

நனத்துயந, 

னதுக்ஹ ளட்ட 

8.30 Km - 

 ழமக்கு 

3 குல சழப்ன 
நனத்துயந, 

னதுக்ஹ ளட்ட 

 

8.96 Km - 

 ழமக்கு 

4 அபசு நனத்துயக் 
 ல்லூரி 
நனத்துயந, 

னதுக்ஹ ளட்ட 

 

13.05 Km – 

யட   ழமக்கு 

கூகுள் ர்த்/  

ஆய்வு 

 



3.1.7 த இணப்ன: 

இத்தம் SH 71- னதுக்ஹ ளட்டனிழனந்து நணப்ளனிழனந்து ஆங்குடினிழனந்து 

ஹபளவூபணினிழனந்து ஹசதுளயச்சத்தழபம் யப 5.12  ழநீ - யட ழமக்கு யப 

இணக் ப்ட்டுள்து. 

 

 

டம் 3.1: த இணப்ன 

 

3.2 ழ னன்ளட்டு குப்ளய்வு 

3.2.1 ழ னன்ளட்டு ய ப்ளடு 

ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன - ழப் னன்ளடு ன்து நிதின் ஸசனல்ளடு நற்றும் 

ழத்தழல் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும் ல்ஹயறு னன்ளடு க் குழக் ழது. ழப்பப்ன ன்து 

இனற் னள தளயபங் ள், ீர்ழ ள், ள/நண், ஸசனற்  உ ஹளன்யற்க் 

குழக் ழது, இதன் யியள  ழ நளற்ம் ற்டு ழது. தற்ஹளதன ழ னன்ளடு/ழ 

ய ப்ளடு யபடம் ின்யனம் ஹளக் ங் லடன் உனயளக் ப்ட்டுள்து. தழட்ட 



ல்னிழனந்து 10  ழ.நீ.க்குள் உள் ல்ஹயறு ழப் னன்ளட்ட ய ப்டுத்துயஹத 

ஆய்யின் னக் ழன ஹளக் நளகும். 

 

3.2.2 னந 

னநழனின் ஹநற்பப்ன ஸதளடர்ள  தழட்டநழடல் நற்றும் ஹநளண்ந டயடிக்  லக்கு 

ழ னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன ற்ழன த யல் ள் னக் ழனநளய (அ ர்யளல் நற்றும் 

 ர்க், 2000). ழப் னன்ளடு ன்து ழத்தழல் நிதின் ஸசனல்ளடு க் குழக் ழது, 

அய ஹபடினள  ழத்துடன் ஸதளடர்னடனய ( ஆண்டர்சன் நற்றும் ர், 1976). ழ 

னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன ஆ ழனய ஊடுனயல் தழ தீர்நளிக் ழது. னல்ஸயி ள் 

நற்றும்  ளடு லடன் எப்ிடும்ஹளது தரிசு ஹநற்பப்ன ள் தண்ணீபத் 

தக் யத்துக்ஸ ளள்யதழல், அய ஹநற்பப்ில் ீண்ட  ளத்தழற்கு தண்ணீப 

யத்தழனப்து நட்டுநல்ளநல், அஹத ஹபத்தழல் அது  வஹம ஊடுனய அனுநதழக் ழது. 

 

'ழப் னன்ளடு' நற்றும் 'ழப்பப்ன' (LULC) ன் ஸசளற் ள் ஸனம்ளலும் னநழனின் ஹநற்பப்ில் 

 ளணப்டும் அம்சங் ள் (ழப்பப்ன) நற்றும் அயற்றுடன் ஸதளடர்னடன நித ஸசனல்ளடு (ழப் 

னன்ளடு) ற்ழன த யல்  யமங்கும் யபடங்  யியரிக் ப் னன்டுத்தப்டு ழன். . 

ல்ஹயறு ய னள ழ னன்ளட்டு யகுப்ன த் தீர்நளிக்  ஸசனற் க்ஹ ளள் ஸதளழ 

உணர்தழன் னன்டுத்தப்டு ழது, ஸில் இது யபனறுக் ப்ட்ட ஹபம் நற்றும் 

யங் லடன் என ஸரின குதழன நதழப்ிடுயதற் ள யமழனன யமங்கு ழது. 

இனப்ினும், ஸசனற் க்ஹ ளள் டங் ள் ழப்பப்ன யியபங்  ஹபடினள ப் தழவு ஸசய்னளது, 

அய ழத்தழன் எவ்ஸயளன குதழனிழனந்தும் ிபதழழக்கும் சூரின சக்தழனின் அடிப்டனில் 

அயிடப்டு ழன்.  அீங் ில் உள்  ழநள ஆற்ழன் அவு னநழனின் 

ஹநற்பப்ில் உள் ஸளனின் ய னச் சளர்ந்தது நற்றும் குழப்ிட்ட ழப்பப் இந்தப் 

ிபதழழத்த ஆற்ல் ள் எவ்ஸயளன்றுடனும் ஸதளடர்னடுத்துயஹத இதன் ஹளக் நளகும், இது  ளட்சழ 

அல்து டிஜழட்டல் யிக் த்தப் னன்டுத்தழ அடனப்டு ழது. தற்ஹளதன ஆய்யில், தழட்டப் 

குதழனிலும் அதச் சுற்ழனேள் ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன குழத்தும் யிரியள  ஆய்வு 

ஸசய்யது ணினளகும். னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டப் குதழனச் சுற்ழ ஸயவ்ஹயறு ழப் னன்ளடு 

நற்றும் ழப்பப்ன  ஆய்வு தழட்டநழடு ழது நற்றும் ின்ற்ப்ட்ட ஸசனல்ன  வஹம 

உள்து. 

 



 

டம் 3.2 ழப் னன்ளட்டு யபடத்தழன் யமழனனக்  ளட்டும் ளய்வு யிக் ப்டம் 

 

3.2.3 ஸசனற் க்ஹ ளள் தபவு 

2020 இன் ஸசன்டில் 2 நல்டிஸ்ஸக்ட்பல் ஸசனற் க்ஹ ளள் தபவு தற்ஹளதன ஆய்வுக்கு 

னன்டுத்தப்ட்டது. ஸசனற் க்ஹ ளள் தபவு ின் யியபங் ள்  வஹம ஸ ளடுக் ப்ட்டுள். 

ழக்  ட்டுப்ளட்டுப் னள்ி ( ஜழசழி) ணி ள்/ஸ்ஏ ஹடளப்ஹள ரீட் ள் னெம் னநழ 

எனங் ழணப்ன அநப்ில் டிஜழட்டல் தபயக் ஸ ளண்டு யப டங் ின் தழனத்தம் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்டது. 

 

3.2.4 யபடத்தழன் அவு 

ஹநப்ிங் ழன் னர் யபனறுக் ப்ட்ட அயக்  னத்தழல் ஸ ளண்டு, 1:50000 ஸசன்டில் 2 

தபவு, னன்ஸநளமழனப்ட்ட தத்தழற்கு 10  ழநீ சுற்யில் ழப் னன்ளடு / ழப்பப்ன 

யபடத்தழற்கு னன்டுத்தப்ட்டது. 10  ழநீ சுற்வுக் ள ழ னன்ளட்டு ய  ின் 

யிக் னம், 10  ழநீ சுற்வுக் ள னள்ியியபங் லம் ஸ ளடுக் ப்ட்டுள். 

 

 

Sentinel 2 FCC Imaginary 

March 



3.2.5 யிக்  தட்ம் 

ஸ்டளண்டர்ட் ஆன் ஸ் ழரீன்  ளட்சழ யிக் ம் டன ின்ற்ப்ட்டது. ஆய்வுப் 

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

யகுப்ன ள் SOI ழப்பப்ன யபடங் லடன் யிக் ப்ட்ட. ழம், ஸதளி, அநப்ன, 

அவு, யடியம், யடியம், ழமல், இனப்ிடம் நற்றும் ஸதளடர்னடன அம்சங் ின் உனயக் 

கூறு ளல் உனயளக் ப்ட்ட இனற்ினல் ஸயிப்ளடு ள் FCC டத்ஸதளகுப் 

யிக்குயதற்குப் னன்டுத்தப்டு ழன். ட கூறு ின் அடிப்டனில் எவ்ஸயளன ழப் 

னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன யகுப்ன லக்கும் ட யிக்  யிச ள் உனயளக் ப்ட்ட. 

 

ஜஷன் 2016 FCC டங் ள் ( டிஜழட்டல் தபவு) ஆய்வுப் குதழனின் ஸதளடர்னடன ழ 

னன்ளட்டு யகுப்ன லக்கு யிக் ப்ட்டது. தழபனில்  ளட்சழ யிக் ம் நற்றும் 

ஹநற்ளர்யனிடப்ட்ட ட ய ப்ளடு தட்ங் ள் ழ னன்ளட்டு ய ப்ளட்டத் 

தனளரிக் ப் னன்டுத்தப்டு ழன். 

 

1. ஹடளஹள யபடங் ிழனந்து ஆய்வுப் குதழன ( உத்ஹதச தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ 

சுற்வு) டிஜழட்டல் நனநளக்குதல் 

2. தற்ஹளதன ஆய்யில் 58J/10, 58J/11, 58J/14, 58J/15 ஆ ழனயற்ழன் ஸசன்டில் 

ஸசனற் க்ஹ ளள் டம் நற்றும் SOI ஹடளஹள தளள் ள் ERDAS இஹநஜழங் நற்றும் ARC-

GIS ஸநன்ஸளனப் னன்டுத்தழ ஹதயனள யிக்  தட்ங் ப் னன்டுத்தழ 

யளங் ப்ட்டு யிக் ப்ட்டுள். 

3. ஸசனற் க்ஹ ளள் தபவு யிக் ம் நற்றும் யியள அகு ின் ஸயக்டபஹசரன் 

4. ஸசனற் க்ஹ ளள் டங் ப் னன்டுத்தழ ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன 

ஹநப்ிங் ழன்  ஹனட்டில் இனந்து  ழடக் க்கூடின யமழ ளட்டுதல்  

ற்றுக்ஸ ளள்யது (NRSA, 1989) 

5.   ஹசளத நற்றும் ழ உண்ந சரிளர்ப்ன 

6. இறுதழ ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன யபடத்தழன்  ய 

 

ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன ய ப்ளடு னென்று ழ ில் ஸசய்னப்ட்டுள்து, அங்கு 

ழ -1 ன்து  ட்டப்ட்ட ழம், யியசளன ழம், ெரிசு ழம், ஈப ழங் ள் நற்றும் 



ீர்ழ ள் ஹளன் ழப்பப்ன ின் பந்த ய ப்ளடு ஆகும். இயற்த் ஸதளடர்ந்து 

ழ–II  ட்டப்ட்ட ழங் ள்/  பங் ள் நற்றும்  ழபளநங் ள ப் ிரிக் ப்டு ழன். 

யியசளன ழம் யிழம், தரிசு ழம், ஹதளட்டம் ப் ல்ஹயறு ய  ள ப் 

ிரிக் ப்ட்டுள்து, அஹத சநனம் தரிசு ழங் ள், னதர் நண்டின ழம், னதர் இல்ளத ழம், 

சுபங் ம் நற்றும் ஸதளமழல்து தரிசு ழம் ப் ிரிக் ப்ட்டுள். ஈபழங் ள் உள்ளட்டு 

ஈபழங் ள்,  டஹளப ஈபழங் ள் நற்றும் தீவு ள்  ய ப்டுத்தப்ட்டுள். 

ீர்ழ ள் ஹநலும் ஆறு/ ஏட,  ளல்யளய், ஸதளட்டி ள் நற்றும் யிரிகுடள  

ய ப்டுத்தப்ட்டுள். தற்ஹளதன ஆய்வு ழ II ய ப்ளடு 

ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்டுள்து. SOI ஹடளஹள யபடம் இணப்ில் யமங் ப்டு ழது நற்றும் 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ சுற்யில் ஸசனற் க்ஹ ளள் டங் ள் 

இணக் ப்ட்டுள் 

 

3.2.6 ன சரிளர்ப்ன 

FCC இல் குழப்ிட்ட ழநள  ஸனளப்ங் ள் / ட ஸயிப்ளடு  உனயளக்கும் 

ல்ஹயறு ஹநற்பப்ன அம்சங் ின் ஹச ரிப்ன, சரிளர்ப்ன நற்றும் தழவு ஆ ழனய ன 

சரிளர்ப்ில் அடங்கும். ஆய்வுப் குதழனில், டங் ின் யிக் த்தழன் ஹளது அடனளம் 

 ளணப்ட்ட சந்ஹத த்தழற் ழடநள குதழ ள் னனள  ட்டினழடப்ட்டு, தப 

சரிளர்ப்ிற் ள  ஸதளடர்னடன SOI ழப்பப்ன யபடங் லக்கு நளற்ப்டும். இய தயிப, 

அத்து ஸயவ்ஹயறு யகுப்ன லம் குந்தது 5 நளதழரிப் குதழ ளல் னெடப்ட்டினக்கும் 

ய னில், அப்குதழனில் சநநள  யிழஹனள ழக் ப்டும் ய னில், யிக் ப்ட்ட ழப் 

னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன யகுப்ன ச் சரிளர்க் , SOI ழப்பப்ன யபடங் க் 

ஸ ளண்டு னணப் ளத ள் தழட்டநழடப்ட்ட. ழப் னன்ளடு நற்றும் ழப்பப்ன யகுப்ன ள் 

நற்றும் னிர் யர்ச்சழ ழ, ஸயிப்டும் நண், ழ யடியம், இனற்  நற்றும் ழச் 

சழதயின் ய  ற்ழன ி துணத் த யல் ள் அடங் ழன ழ உண்ந யியபங் ள் தழவு 

ஸசய்னப்ட்டு, ல்ஹயறு ழ னன்ளட்டு யகுப்ன ள் டுக் ப்டு ழன், ழ னன்ளட்டு 

யபடம் இணப்ில் யமங் ப்ட்டுள்து. 

 

 

 



3.2.7 ழ னன்ளடு யகுப்ன ின் யிக் ம் 

3.2.7.1 ீர் 

ஆண்டு னலயதும் தண்ணரீ் அதழ நள  இனக்கும் குதழ ள்; ஆங் ளங்ஹ  அல்து 

இடக் ள ீர் உள் குதழ  னெடக்கூடளது; சழழதவு அல்து அரிதள தளயபங் ள், 

ள ள் அல்து  ப்ல்து ள் ஹளன்  ட்டநக் ப்ட்ட அம்சங் ள் இல்; 

டுத்துக் ளட்டு ள்: ஆறு ள், குங் ள், ரி ள், ஸனங் டல் ள், ஸயள்ம் ழந்த உப்ன 

சநஸயி ள். 

 

3.2.7.2 நபங் ள் 

உனபநள (~15- நீ அல்து அதற்கு ஹநற்ட்ட) அடர்த்தழனள தளயபங் ின் குழப்ிடத்தக்  

ஸதளகுப்ன, ஸளதுயள  னெடின அல்து அடர்த்தழனள யிதளத்துடன்; டுத்துக் ளட்டு ள்: 

நபத்தளள தளயபங் ள், சயன்ளக் லக்குள் அடர்ந்த உனபநள தளயபங் ள், ஹதளட்டங் ள், 

சதுப்ன ழம் அல்து சதுப்னழங் ள் (அடர்த்தழனள/உனபநள தளயபங் ள் குறு ழன  ள 

ீனடன் அல்து அடினில் ீப  ண்டழன னடினளத அவுக்கு தடிநள யிதளம்). 

 

3.2.7.3 னல் 

சழழன அல்து உனபநள தளயபங் ள் இல்ளத எஹபயிதநள னற் ளல் னெடப்ட்ட தழந்த 

குதழ ள்; ஸயிப்டனள நித சதழ இல்ளத  ளட்டு தளினங் ள் நற்றும் னற் ள் 

(அதளயது, தழட்டநழடப்ட்ட யனல் அல்); டுத்துக் ளட்டு ள்: இனற் னள னல்ஸயி ள் 

நற்றும் யனல்ஸயி ள், நபங் ள் னெடப்டளநல், நபங் ள் இல்ளத தழந்த சயன்ள, 

னங் ளக் ள்/ஹ ளல்ஃப் நதளங் ள்/னல்ஸயி ள், ஹநய்ச்சல் ழங் ள். 

 

3.2.7.4 ஸயள்த்தழல் னெழ் ழன தளயபங் ள் 

ஸயிப்டும் நண் அல்து ளனக்  ளட்டும் ழப்பப்ில் சழதழன சழழன தளயபங் ள் 

அல்து எற்த் தளயபங் ின்  ய; நபங்  யிட உனபநள  இல்ளத அடர்ந்த 

 ளடு லக்குள் னதர் ள் ழந்த இடங் ள்; டுத்துக் ளட்டு ள்: னதர் ள், னதர் ள் நற்றும் 

னதர் ள், நழ வும் அரிதள னற் க் ஸ ளண்ட சயன்ளக் ள், நபங் ள் அல்து ி 

தளயபங் ின் நழதநள நற்றும் அரிதளய. 

 



3.2.7.5 னிர் ள் 

நிதர் ள் னிரிடப்ட்ட/தழட்டநழட்ட தளினங் ள், னற் ள் நற்றும் னிர் ள் நப உனபத்தழல் 

இல்; டுத்துக் ளட்டு ள்: ஹசளம், ஹ ளதுந, ஹசளனள,  ட்டநக் ப்ட்ட ழத்தழன் 

தரிசு ழங் ள். 

 

3.2.7.6 ஸ்க்பப்/னதர் 

ஸயிப்டும் நண் அல்து ளனக்  ளட்டும் ழப்பப்ில் சழதழன சழழன தளயபங் ள் 

அல்து எற்த் தளயபங் ின்  ய; நபங்  யிட உனபநள  இல்ளத அடர்ந்த 

 ளடு லக்குள் னதர் ள் ழந்த இடங் ள்; டுத்துக் ளட்டு ள்: னதர் ள், நழ வும் அரிதள 

னற் க் ஸ ளண்ட சயன்ளக் ள், நபங் ள் அல்து ி தளயபங் ின் நழதநள நற்றும் 

அரிதளய. 

 

3.2.7.7  ட்டப்ட்ட குதழ 

நிதளல் உனயளக் ப்ட்ட  ட்டநப்ன ள்; னக் ழன சள நற்றும் இபனில் 

ஸட்ஸயளர்க்கு ள்; ளர்க் ழங்  ட்டநப்ன ள், அலுய   ட்டிடங் ள் நற்றும் குடினினப்ன 

யடீு ள் உட்ட ஸரின எஹப நளதழரினள ஊடுனயளத ஹநற்பப்ன ள்; டுத்துக் ளட்டு ள்: 

யடீு ள், அடர்ந்த  ழபளநங் ள் /  பங் ள் /  பங் ள், டளத சள ள். 

 



 

 டம் 3.3 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ சுற்யில் ழ னன்ளட்டு யகுப்ன ள் 

 

3.2.7.8 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ சுற்யில் ஸயவ்ஹயறு ழ னன்ளட்டு யகுப்ன ள் 

அட்டயண 3 3 ழ னன்ளட்டு ன 

 

t.vz;. ிரிவு ள் பப்வு in Sq.m 

1 தண்ணரீ் 5.8 

2 நபங் ள் 
3.5 

3 னல் 
0.3 

4 
ஸயள்த்தழல் னெழ் ழன தளயபங் ள் 

0.46 

5 னிர் ள் 
147.7 

6 ஸ்க்பப்/னதர் 114.26 

7  ட்டப்ட்ட குதழ 46.28 

8 தரிசு ழம் 
1.25 

 



3.3 ீர் சூமல் 

3.3.1 யிிம்ன நற்றும் யடி ளல் 

தழட்ட தம் சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு ஹநல் 113.0m ஆகும். தழட்டப் குதழனின் 10  ழ.நீ.க்குள் 

யடி ளல் அநப்ன ஸடன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

 

3.3.2 னயினினல் 

இப்குதழனின் னயிசளர் ரிணளந யர்ச்சழனளது னக் ழனநள க்  ண்டிப்ன,  ட்டநப்ன நற்றும் 

ஃப்லயினல் ஸசனல்ன ளல்  ட்டுப்டுத்தப்டு ழது. ல்ஹயறு ழப்பப்ன ின் 

ரிணளநம் னக் ழனநள  இந்த ஸசனல்ன லக்கு னயினினல் அநப்ன ின் நளறுட்ட 

தழர்ப்ளல் ழர்ய ழக் ப்டு ழது. அரிப்ன சநஸயி ள், ஞ்சழன ந ள், ஸடிஸநன்ட் ள், 

னதக் ப்ட்ட ஸடிஸநன்ட்ஸ் நற்றும் ஸடல்டளனிக் சநஸயி ஹளன் ல்ஹயறு ழப்பப்ன ள் 

இப்குதழனில் ழ ழ் ழன். ஆமநற் ஸடிஸநன்ட் ள் ஸநல்ழன நண் னெடினேடன் ஹநளசநள 

நற்றும் நழதநள யிச்சக் ஸ ளண்டுள். னதக் ப்ட்ட ஸடிஸநன்ட் ள் நற்றும் 

ஸடல்டள சநஸயி ள் ல் ழத்தடி ீர் தழக் ஸ ளண்டுள். 

 

நண் 

நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில்  னப்ன நண் உனயள ழது. அன்யளசலுக்கு ஸதற்ஹ , 

இலுப்னனக்கு ஹநற்ஹ , நப்ட்டிக்கு யடக்ஹ   ந்தர்யஹ ளட்ட அனஹ  குக்குழச்சழ, 

அந்தளங் ழக்கு  ழமக்ஹ  அரிநம் நற்றும் ஆங்குடின சுற்ழ உனபநள ழங் ில் 

ஸசங் னம்ன நண் ள் உனயள ழன். ஸயள்ளர், அக்ினளறு நற்றும் அம்னழனளர் ஆறு ின் 

ஹளக் ழல்  னப்ன நற்றும் லப்ன ழ நணல் நற்றும் யண்டல் நண் ஸ ளண்ட யண்டல் நண் 

 ளணப்டு ழது, அஹத சநனம் நளயட்டத்தழன்  டற் பனில்  டற் ப நணல் ள் 

 ளணப்டு ழன். 

 

னயினினல் ஆய்வு தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ ஸதளயில் ஸசய்னப்டு ழது. னக் ழன 

அநப்ன ளகும் 

 Denudational Origin- Pediment Pediplain Complex: pediment ல் உள் ழத்தடி ீர் 

ழ ஸளதுயள  நடிந்த  ட்டநப்ன ள், னழவு அநப்ன ள் நற்றும் யளினின் 



அயப் ஸளறுத்து நளறுடும். ஸடிஸநன்ட் ில் ழத்தடி ீர் தழர்ளர்ப்து 

குந்த சளதளபணநள க்  னதப்டு ழது. 
 

 

டம் 3.4தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 ழநீ ஸதளயில் உள் னயினினல் 

 

3.3.3 னயினினல்: 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழன் னயினினல் உனயளக் ம், ளன் ளம்  ளத்தழன் யண்டல் 

டிவு ள் னதல் ஆர்க் ழனன் னே த்தழல் உனயள  டிநள ள  உள்டக் ழனது. 

னயினினல் ரீதழனள  னல ஆய்வுப் குதழனனேம்  டிநள ள ள் நற்றும் யண்டல் 

ளப் குதழ ள ப் ிரிக் ளம்.  டிநள ள ள் ஹநற்குப் க் த்தழல் 

 ளணப்டு ழன் நற்றும் ஆய்வுப் குதழனின்  ழமக்கு தழசன ஹளக் ழ யண்டல் 

உனயள ழது. சுநளர் 45 சதயதீம் ஹ ம்ப்ரினனுக்கு னந்தன  ளத்தழழனந்து குயளட்டர்ரி 

 ளம் யபனிள யண்டல் டியத்த உள்டக் ழனது. 



இங்கு  ளணப்டும் ல்ஹயறு ய னள  டிநள ள ள் சளர்ஹள ட்ஸ், 

லளர்ன்ப்ஸண்ஹட க்ஸீ், ஹனளடட் க்ஸய்ஸ்,  ழபளட் நற்றும் குயளர்ட்சட். 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழன் ஹநற்குப் குதழனில் ல்ஹயறு ய னள யரிப்ள 

இணவு  ளணப்டு ழன். குன்ந்தயர்ஹ ளனில், தழனநனம் நற்றும் னதுக்ஹ ளட்டத் 

ஸதளகுதழனின் ஸதற்குப் குதழ ள் உள்ிட்ட நத்தழனப் குதழனில் சளர்ஹள ட்டு ள் நற்றும் 

 ழபளட் ள ள் அதழ ம்  ளணப்டு ழன். ஆய்வுப் குதழனின் ஹநற்குப் குதழனில் 

யினர்ழந, அன்யளசல் நற்றும் ஹளநபளயதழ ஆ ழன ஸதளகுதழ க் ஸ ளண்ட 

ல்ஹயறு ய னள க்ஸீ் ள ள்  ளணப்டு ழன். அன்யளசல் நற்றும் தழனநனம் 

ஸதளகுதழ ின் சழ குதழ ில் குயளர்ட்சட் டிவு ள் சழழன அயில்  ளணப்டு ழன். 

குத்தூர், தழனநனம் நற்றும் னதுக்ஹ ளட்டனின் சழ குதழ ில் டி ப் ள ள் 

 ளணப்டு ழன். 

 

இப்குதழனில்  ளணப்டும் யண்டல் டிவு ள், நணல், நணல்,  ிநண் நற்றும் சப நண்  ள்  

ஆ ழனயற்க் ஸ ளண்டுள்து. னென்ளம் ழ  ளத்தழல் உனயள யண்டல் டிவு ள் 

ஹட்டபட், அஹபஹசழனஸ் நற்றும் ஆர் ழஹசழனஸ் நணற் ல்  ிநண்ணக் ஸ ளண்டினக்கும். 

அந்தளங் ழ,  ந்தர்யஹ ளட்ட, ஆங்குடி நற்றும் தழனயபங்கும் ஆ ழன ஸதளகுதழ ில் இந்த 

யப்னத்ஸதள  ள்  ளணப்டு ழன்.  ந்தர்யக்ஹ ளட்ட, தழனநனம் நற்றும் னதுக்ஹ ளட்டனின் 

சழ குதழ ில்  ிநண், சுண்ணளம்ன, நணல்  ல் நற்றும்  ிநண் நணல்  ல் ஆ ழனயற்க் 

ஸ ளண்ட  ழஹபசழட்டிஸ் டிவு ள்  ளணப்டு ழன். நணல் சப நண்  நற்றும் யண்டல் நண் 

ஸ ளண்ட எனங் ழணக் ப்டளத  பஹனளப யண்டல் டிவு ள் ஆற்ங் பனில் 

 ளணப்டு ழன். ஆவுடனளர்ஹ ளனில் நற்றும் நணல்ஹநல்குடி ஸதளகுதழ ில் ளன் ளம் ஆண்டு 

 ள யண்டல் நற்றும்  ிநண் டிவு ள்  ளணப்டு ழன். னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழன் 

 டற் ப ல்க்கு அன ழல்  டற் ப ன டு ள் நற்றும் குன்று லடன் கூடின நணல் டிவு ள் 

அடனளம்  ளணப்டு ழன். 

 



 

டம் 3.5 தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10 ழநீ ஸதளயில் உள் னயினினல் 

 

3.3.4 ீர்யயினல் 

னயினினல் ரீதழனள  னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல்  டிநள ள ள் நற்றும் யண்டல் 

குதழ ள் உள். 

 

 டிநள ள குதழ ள் 

இந்த நளயட்டத்தழல் சுநளர் 45% ஆர்க் ழனன்  ளத்தழன்  டிநள ளரின அநப்ன ளல் 

அடினில் உள்து.  ழபளடிக் க்ஸீ், லளர்ன்ப்ஸண்ஹட ஹனளடட் க்ஸீ், 

சளர்ஹள ட்டு ள், ஸக்நளடட்டு ள் நற்றும் குயளர்ட்சட்டு ள் ஆ ழனய  டிநள 

ளப் குதழனில்  ளணப்டும் ல்ஹயறு ய னள ள ள். குத்தூர், தழனநனத்தழன் 

ஸனம்குதழ நற்றும் னதுக்ஹ ளட்ட தளலுக் ளயின் சழ குதழ ள் டி ப் ள ளல் 

ஆக் ழபநழக் ப்ட்டுள். 



யண்டல் குதழ ள் 

1. ழஸபட்ஹடசழனஸ் 2.னென்ளம் ழ நற்றும் 3. அண்நக் ளங் ள் நளயட்டத்தழன்  ழமக்குப் 

ளதழனில் ஹசர்ந்தய. யண்டல் டியங் ளல் ஆக் ழபநழக் ப்ட்ட ஸநளத்த பப்வு 

நளயட்டத்தழன் ஸநளத்த னயினினல் குதழனில் 55% ஆகும். னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழன் 

னென்ளம் ழ யப்ன ில் ஹட்டபட், அரிளஸ் நற்றும் ஆர் ழஹசழனஸ் நற்றும்  ல் 

நற்றும்  ிநண் ஆ ழனய உள். 

 

 ழஸபட்ஹடசழனஸ் யப்ன ில்  ிநண், சுண்ணளம்ன, நணல்  ல் நற்றும்  ிநண் நணற் ல் 

ஆ ழனய உள்.  டஹளப யண்டல் டிவு ள் எனங் ழணக் ப்டளத நணல், சப 

நண்  நற்றும்  ிநண் ஆ ழனயற்க் ஸ ளண்டுள்து. அந்தளங் ழ,  ந்தர்யஹ ளட்டனின் 

னக் ழன குதழ ள், ஆங்குடி, ஆவுடனளர்ஹ ளனில் நற்றும் நணஹநல்குடி நற்றும் 

னதுக்ஹ ளட்ட தளலு ளக் ின் ளதழ குதழ ள் னென்ளம் ழ யப்னத்ஸதள  ளல் 

ஆக் ழபநழக் ப்ட்டுள்.  ந்தர்யஹ ளட்ட, தழனநனத்தழன் சழறு குதழ ள் நற்றும் 

னதுக்ஹ ளட்ட தளலுக் ளக் ின் ளதழ குதழ ள்  ழரிஹடசழனஸ் யப்ன ளல் 

ஆக் ழபநழக் ப்ட்டுள். நணஹநல்குடினின் ளதழ குதழனேம், ஆவுடனளர்ஹ ளனில் 

தளலுக் ளயின் சழறு குதழ லம்  ளல்யளசழ யப்ன ளல் ஆக் ழபநழக் ப்ட்டுள். 

 

துனிடுதல்: 

 டிநள ள அநப்ன ில் ழத்தடி ீரின் ழ ழ்வு நற்றும் இனக் ம் யளி 

அநப்ன ின் தண்ணின நண்டங் ள் நற்றும் னழவு ள், ிவு ள் நற்றும் னெட்டு ின் 

தழந்த அநப்ன லக்கு  ட்டுப்டுத்தப்டு ழது. ஸளதுயள ,  டிநள ளப் குதழ ில், 

யளி நற்றும் ஆமம் ஆ ழன இபண்டிலும் தடிநன் ற்டுயது இடயிடளது. ஹய 

 டிநள ள அநப்ன ில் ழத்தடி ீப ரீசளர்ஜ் ஸசய்யது யளினின் தீயிபம் 

நற்றும் ஆமத்தளல் ளதழக் ப்டு ழது. ஆழ்து  ழணறு  துனிடுதல் நற்றும் ம்ப் 

ஹசளத  டத்துயதன் னெம் ழத்தடி ள ழ நற்றும் ீர்ழ ளத்தழபங்  

 ண்டழன னடினேம். 

 

நளழ ழத்தடி நற்றும் ஹநற்பப்ன ீர் ஆதளப தபவு நனம், யிசளபணனின் ஹளது, 

நளயட்டம் னலயதும் 92 க்கும் ஹநற்ட்ட ஆழ்து  ழணறு  ஹதளண்டினது. 



நளயட்டத்தழல் யளி நண்டம் தப நட்டத்தழழனந்து 7 னதல் 22 நீட்டர் யப 

நளறுடும். 

 

ீர்ழ அவுனக் ள்: 

 டிநள ள 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல் உள் ீர்ழனின் தடிநன் தப நட்டத்தழற்கு  வஹம 12 நீ 

னதல் 45 நீ யப நளறுடு ழது. டி  யடியங் ில் யளி நற்றும் லும்ன னழவு 

யர்ச்சழனின் தீயிபம் நற்றும் அவு ஆ ழனய தண்ணின தண்துனின் யர்ச்சழனில் 

னக் ழன ங்கு ய ழக் ழது. ரிந யடியங் ள் ற்டும் ஹளஸதல்ளம் ஆமநள நற்றும் 

நழ  அதழ  தீயிபநள யளி  ளணப்டு ழது. சளர்ஹள ட் குதழனில் யளி 

நழதநளதள  இனக்கும். நளயட்டத்தழன்  டிப் ளப் குதழனில் உள் ீர்ழ அவுன 

ின்யனநளறு  யிக் ப்டு ழது: 

 

அவுனக் ள் அவு 

தபரி துகள் தபாருள் இல்  ன்ள  
யிச்சல் 

1-2 lpm 

டிபளன்ஸ்நழசழயிட்டி(டி)நீ2/ளள் 5-25m2/day 

ஊடுனயல்(K)m/ளள் 3-16m/day 

 
யண்டல் யடியங் ள்: 

யண்டல் டியங் ில் யடியங் ள் 

இம்நளயட்டத்தழல்  ளணப்டும் யண்டல் டியங் ில்  ழஸபட்ஹடசழனஸ் யடியங் ள் நழ வும் 

மநனளய, அய ஸதளல்ஸளனள் யள த்த எட்டி 6-8  ழநீ அ ம் ஸ ளண்ட 

குறு ழன ஸல்ட்டில் உனயள ழன். தழனநனம் தளலுக் ளயின்  ழமக்குப் குதழ ிலும், 

னதுக்ஹ ளட்ட, ஆங்குடி நற்றும்  ந்தர்யக்ஹ ளட்டனின் ளதழப் குதழ ிலும் இந்த 

யடியங் ள்  ளணப்டு ழன். தளலு ளக் ள், னக் ழனநள  சளதளபண நணல்,  ிநண், 

 ங் ர் நற்றும் சப நண் னேடன்  ஸதளடர்னடன  ிநண் நணல்  ல் ஆ ழனயற்க் 

ஸ ளண்டுள்து.  ழஸபட்ஹடசழனஸ் அநப்ன ின் ீர்ழ அவுன நதழப்ன ள்  வஹம 

ஸ ளடுக் ப்ட்டுள். 



 

னென்ளம் ழ யடியங் ள் 

இம்நளயட்டத்தழல்  ளணப்டும் னென்ளம் ழ யடியங் ள் நஹனளசவன் நற்றும் 

ப்ிஹனளசவஹஜஸ் நற்றும் னல அந்தளங் ழ நற்றும் ஆவுடனளர்ஹ ளயில் தளலு ளக் ிலும் 

நற்றும் னதுக்ஹ ளட்ட நற்றும் ஆங்குடி தளலு ளக் ின்  ழமக்குப் குதழ ிலும் 

னக் ழனநள  நணற் ற் ள்,  ிநண் ல் ள் நற்றும் நணல்  ிநண், ஹரல்ஸ் 

ஹளன்யற்க் ஸ ளண்டுள்து. , னென்ளம் ழ யடியங் ின் ீர்ழ அவுனக் ள் 

நதழப்ன ள்  வஹம ஸ ளடுக் ப்ட்டுள்: 

 

அவுனக் ள் அவு 

தபரி துகள் தபாருள் இல் ன்ள  யிச்சல் 5-10lpm 

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

ஊடுனயல்(K)m/ளள் 1.5-3m/day 

 

துனிடுதல் 

ஹதளண்டுதல் ய  ள் ழப்பப்ின் உனயளக் த்தழற்கு ற் ஹயறுடு ழன். ஸளதுயள , 

என குதழனில் உள் னெட்டு ள், னழவு ள், ஹ ளடு ள் ஹளன்யற்ழன் ீட்டிப்னக்கு ற், 

30நீ னதல் 200 நீ யப ஆமத்தழல் ஆழ்து  ழணறு ஹதளண்டுயதற்கு  டிநள ள 

அநப்ன ில் டிடிச் ரிக்கு ள் னன்டுத்தப்டு ழன். யண்டல் யடியங் ில், குமளய் 

 ழணற்ழன் யிட்டத்தழற்கு ற் ஸயவ்ஹயறு சுமழ க் ஸ ளண்ட ஹபளட்டரி ரிக்கு ள் 

னன்டுத்தப்டு ழன். குமளய்  ழணறு இடிந்து யிலயதத் தயிர்க்  ஸன்ஹடள ஹளஹயட் 

 ிநண் ஹபளட்டரி ரிக் ில் னன்டுத்தப்டு ழது. யண்டல் குமளய்  ழணறு ள் பப்வு, 

ந சூல் ஹளன்யற்ப் ஸளறுத்து 30 நீ னதல் 300 நீ யப ஆமம் யப 

அவுனக் ள் அவு 

தபரி துகள் தபாருள் இல் ன்ள  யிச்சல் 3-4lpm 

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

ஊடுனயல்(K)m/ளள் 0.5-2.80m/day 



ஹதளண்டப்டு ழன். யண்டல் அநப்ன ில், குமளய்  ழணறு ஹதளண்டுயதற்கு   சுமலும் 

 னயி 10 நீட்டர் னதல் 15 நீட்டர் யப இனக்கும். ழத்தடி ீர் ிரித்ஸதடுத்தல். 

 

லளர்ட் பளக் ழல்,  ழணறு யடியநப்ன ிநனளது. ஹநல் நண் நற்றும் அதழ  யளி 

நண்டம் PVC குமளய் னெம் னெடப்ட்டினக்கும் நற்றும் நீதனள் யளி, ிவுட்ட, 

இணந்த குதழ அப்டிஹன யிடப்டு ழது. னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல், யளி 1.0 நீ 

னதல் 12.0 நீ யப இனக்கும்.  ழபளடிக் ஸய்ஸ் குதழனில், அதழ  யளி ழவும் 

குதழ 15m யப இனக்கும், ஆளல் சளர்ஹள ட் குதழனில், யளி நண்டம் 8.0m 

னதல் 10.M யப நட்டுஹந ீட்டிக் ப்டும். யண்டல் குதழனில்,  ழணறு  ட்டுநளம் 

குழப்ிடப்ட்ட குதழனில் நணல் தடிநன் ழ ழ்யப் ஸளறுத்தது. ல் தபநள ீரின் 

பப்யக்  ண்டழயதற் ள  ள ர்  ட்டுநளத்தழலும் னன்டுத்தப்டு ழது. 

 

 

டம் 3.6 தழட்டப் குதழனிழனந்து 5  ழநீ சுற்யில் ழத்தடி ீர் யளய்ப்ன ள் 

 

3.3.5 ழத்தடி ீர் தப  ண் ளணிப்ன 

ழத்தடி ீர் தப  ண் ளணிப்ன ின்யனம் இடங் ில் ஸசய்னப்டு ழது நற்றும் உடல், 

இபசளன நற்றும் உனிரினல் அவுனக் லக்கு குப்ளய்வு ஸசய்னப்டும். 



அட்டயண 3 4 ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ள்: ழத்தடி ீர் தப குப்ளய்வு 

 ண் ளணிப்ன  ளம் 
ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022  

யடியநப்ன யிதழ ள் ஆய்வுப் குதழனில் உள் சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ின் 

அடிப்டனில் 

 ண் ளணிப்ன இடங் ள் தழட்டத் தம் - GW 1 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், சளத்தூர்ட்டி - GW 2 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு  ம ம், னதுக்ஹ ளட்ட.- GW 3 

ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ- GW. 4 

பளநளதன் ஸசட்டினளர் ஹநல்ழப் ள்ி, 

ள்ி, ச்சந்துட்டி– GW5 
ன IS 3025 குதழ I இன் டி 5 ழட்டர் னதழன ஹ ன் ில் தண்ணரீ் 

நளதழரி ள் ஹச ரிக் ப்ட்டு ஸ்ளக்றழல் உள் ஆய்ய த்தழற்கு 

ஸ ளண்டு ஸசல்ப்ட்ட.  

 ண் ளணிப்ின் 

இடஸயி 

என னயத்தழல் எனன 

 

3.3.5.1 நளதழரி ஸசனல்ன 

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

நறுஉறுதழப்டுத்தப்ட்டது) உடன் எப்ிடப்ட்டது. னலநனள இனற்ினல்-ஹயதழனினல் 

நற்றும் ளக்டீரினளயினல் ஹசளத லக் ள  னஹன 5-ழட்டர் ிளஸ்டிக் ஸஜர்ரி ஹ ில் 

ந்து நளதழரி இடங் ிழனந்து ீர் நளதழரி ள் நற்றும் 250 நழல்ழ  ழனநழ ீக் ம் ஸசய்னப்ட்ட 

சுத்தநள  ண்ணளடி/ஸட் ளட்டிழல் இனந்து  ழபளப் நளதழரினள  ஹச ரிக் ப்ட்டது. IS: 3025 

(தழனத்தப்ட்ட குதழ) நற்றும் ீர் நற்றும்  மழவுீப ஆய்வு ஸசய்யதற் ள ழனள 

னனின் டி / னனின்டி நளதழரி ள் குப்ளய்வு ஸசய்னப்ட்ட. 21ஆம் ஹததழ, APHA 

ஆல் கூட்டள  ஸயினிடப்ட்டது. 

 

 



அட்டயண 3 5: ழனள டன 

 

ய. ண் அவுனக் ள் 
ஹசளத ன 

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

2 Electrical Conductivity IS:3025(P -14) 2013 

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

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

5 Total Dissolved Solids APHA 22
nd

 Edn.2012-2540-C 

6 Total Suspended Solids IS:3025(P-17)-1984 RA:2012 

7 Total Hardness as CaCO3 APHA 22
nd

 Edn.2012-2340-C 

8 Calcium as Ca APHA 22
nd

 Edn2012.3500 Ca-B 

9 Magnesium as Mg APHA 22
nd

 Edn.2012-3500 Mg-B 

10 Chloride as Cl IS:3025(P -32)-1988 RA: 2014 

11 Sulphate as SO4 APHA 22
nd

 Edn.2012-4500 SO4
-
-E 

12 Total Alkalinity as CaCO3 APHA 22
nd

 Edn.2012-2320-B 

13 Iron as Fe IS:3025(P -53):2003 RA: 2014 

14 Silica as SiO2 IS:3025(P -35)1988 RA: 2014 

15 Fluoride as F APHA 22
nd

 Edn.2012-4500-F-D 

16 Nitrate as NO3 IS:3025(P -34):1988 RA: 2014 

17 Sodium as Na IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

18 Potassium as K IS:3025(P -45):1993 RA: 2014 

19 Coliform IS:1622:1981:RA:2014 

20 E.coli IS:1622:1981:RA:2014 

 

அட்டயண 3 6 ழத்தடி ீர் நளதழரி னடிவு ள் 

 

ய. 

ண் 
அவுனக் ள் அகு ள் 

தழட்ட 

தம் 

GW1 

GW 2 GW 3 GW 4 GW 5 

1 pH (at 25°C) - 7.85 7.37 7.28 7.82 7.57 

2 Electrical 

Conductivity 

µS/cm 2300 2330 2160 1758 1750 

3 Colour Hazen Unit 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 

4 Turbidity NTU 9.0 BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) BQL(LOQ:1) 

5 Total Dissolved 

Solids 

mg/L 1390 1330 1305 967 962 



6 Total Suspended 

Solids 

mg/L 12.1 BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) BQL(LOQ:2) 

7 Total Hardness 

as CaCO3 

mg/L 477 771 649 515 502 

8 Calcium as Ca mg/L 141 131 158 130 154 

9 Magnesium as 

Mg 

mg/L 30.8 108 61.5 46.2 28.8 

10 Chloride as Cl mg/L 508 377 331 241 198 

11 Sulphate as SO4 mg/L 21.3 26.0 123 38.4 95.10 

12 Total Alkalinity 

as CaCO3 

mg/L 296 445 456 404 394 

13 Iron as Fe mg/L 0.638 BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) BQL(LOQ:0.1) 

14 Silica as SiO2 mg/L 39.7 65.3 38.9 52.1 45.7 

15 Potassium as K mg/L 395 310 270 198 185 

16 Sodium as Na mg/L 86.2 45.4 45.1 18.4 18.70 

 

3.3.6 னடிவு ின் யிக் ம்: 

3.3.6.1 ீரின் இனற்ினல் அவுனக் ள்: 

ீரின் அடிப்ட இனற்ினல் அவுனக் ள் அடங்கும் 

 

ழம்: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன (உண்ந/ஸயிப்டனள ழம்): 1 ஹலசன் அகு. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 5 ஹலசன் அகு ள் 

நற்றும் 15 ஹலசன் அகு ள் . தழட்ட தத்தழல் உள் நதழப்ன, IS 10500: 2012 (இங் ழனந்து 

"தபழ ள்"  குழப்ிடப்டு ழது) ரிந்துபத்த ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின யபம்ன ப் 

ஹளஹய உள்து. 

 

யளச நற்றும் சுய: 

தண்ணரீ் நணநற்து. தண்ணரீில்  ளல்சழனம் நற்றும் ஸநக்சீழனம் இனப்தளல், தண்ணரீில் 

 டித்தன்ந இனப்தளல், தண்ணரீின் சுய சற்று உப்னத்தன்ந ஸ ளண்டது. 

தபழ ின்டி, யளச நற்றும் சுய இணக் நள  உள்து. 

 



pH: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 7.85 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: 6.5-8.5. pH நதழப்ன ன்து 

அநழ அடிப்ட சநழனின் அயடீு ஆகும். தழட்ட தத்தழல் உள் pH இன் நதழப்ன, ீர் 

இனற் னில் சற்று டுழனளது ன்த ஸதியள க் குழக் ழது. 

 

கலங்கல்: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 9 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 1 NTU & 5 NTU. 

ஸ ளந்திப்ின் நதழப்ன ஸளதுயள  ட்ஹடளிளங்க்டன் ள் நற்றும் ி டிவு ள் 

இனப்தக் குழக் ழது. தழட்ட தத்தழல் உள் நதழப்ன, தண்ணரீ் சற்று கலங்கல் 

இனப்தக் குழக் ழது. 

 

ஸநளத்த  பந்த தழடப்ஸளனள் ள்: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 1390mg /L. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 500 mg/L நற்றும் 

2000 mg/L. 

 

TDS ன்து தண்ணரீில் இனக்கும்  ிந உப்ன ள் நற்றும் சழழன அயிள  ரிநப் ஸளனட் ின் 

இனப்ன ஆகும். ஹநல் நண்ணில் உள் ஹ ரன் ள் நற்றும் அனி ள் தண்ணபீளல் டுத்துச் 

ஸசல்ப்டுயதளல், இது னக் ழனநள  ஹநற்பப்ன ஏட்டத்தழன் யியள  ற்டு ழது. தழட்ட 

தத்தழல் உள் நதழப்ன ீர் குந்த கலங்கல் குழக் ழது. 

 

3.3.6.2 ீரின் இபசளன அவுனக் ள்: 

குடிீரின் இபசளன அவுனக் ள் ின்யனநளறு: 

 ளல்சழனம்: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 141mg/L. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 75mg/L நற்றும் 200 

mg/L. 



 ளல்சழனம் அத்தழனளயசழன நக்ஹபளழனைட்ரினண்ட் ஆகும்.  ளல்சழனத்தழன் நதழப்ன 

ரிந்துபக் ப்ட்ட அனுநதழக் ப்ட்ட தபங் லக்குள் உள்து.  

 

ஸயிநம்: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 30.8 mg/L. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 30 mg/L நற்றும் 100 

mg/L. 

 

தழட்ட தத்தழல் உள் ஸநக்சீழனத்தழன் நதழப்ன ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின யபம் யிட 

அதழ நள வும், அனுநதழக் ப்ட்ட யபம் யிட குயள  உள்து.. 

 

குஹளபடு 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 508 mg/L. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 250 mg/L நற்றும் 

1000 mg/L. 

தழட்ட தத்தழல் குஹளபடு அவு ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட 

யபம்ிற்குள் உள்து.  

 

CaCO3 ஆ  ஸநளத்த  ளபத்தன்ந: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 296 mg/L. 

ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 200 mg/L நற்றும் 600 

mg/L. 

ஸநளத்த  ளபத்தன்ந ன்து  ளர்ஹட்டு ள்,  ளர்ஹட்டு ள் நற்றும் 

லட்பளக்சடு  உள்டக் ழன ீரில்  பந்துள் அத்து  ளபப் ஸளனட் ின் 

ஸசழயின் அயடீு ஆகும். ஸநளத்த  ளபத்தன்நனின் நதழப்ன தழட்ட தத்தழல் 

அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ிற்குள் உள்து.  

 

 டித்தன்ந: 

தழட்ட தத்தழல்  ளணப்ட்ட நதழப்ன: 477mg/L. 



ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின நற்றும் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ன ள்: னஹன 200 mg/L நற்றும் 600 

mg/L. 

தழட்ட தத்தழல்  டித்தன்நனின் நதழப்ன ற்றுக்ஸ ளள்க்கூடின யபம் யிட அதழ நள  

உள்து ஆளல் அனுநதழக் ப்ட்ட யபம்ிற்குள் உள்து.  

 

3.3.7 ஹநற்பப்ன ீர் குப்ளய்வு 

 யிளடு  ண்நளனில் இனந்து ஹநற்பப்ன ீர் நளதழரி ள் டுக் ப்ட்ட. னடிவு ள்  வஹம 

ஸதளகுக் ப்ட்டுள். 

அட்டயண 3 7 ஹநற்பப்ன ீர் நளதழரி னடிவு ள் 

 

ய. ண் அவுனக் ள் அகு ள்   யிளடு  ண்நளய் 

1 pH (at 25°C) - 8.11 

2 Electrical Conductivity µS/cm 623 

3 Colour Hazen Unit 3.0 

4 Turbidity NTU 13.3 

5 Total Dissolved Solids mg/L 350 

6 Total Suspended Solids mg/L 16.5 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/L 126 

8 Calcium as Ca mg/L 23.7 

9 Magnesium as Mg mg/L 16.30 

10 Chloride as Cl mg/L 112 

11 Sulphate as SO4 mg/L 12.3 

12 Total Alkalinity as CaCO3 mg/L 104 

13 Iron as Fe mg/L 0.572 

14 Silica as SiO2 mg/L 14.8 

15 Potassium as K mg/L 92.8 

16 Sodium as Na mg/L 15.5 
 

 ணிப்ன:  ஹநற்பப்ன ீரின் தபநளது நத்தழன நளசுக்  ட்டுப்ளட்டு யளரினம் ீர் தப அவு 

ஹ ளல் லடன் A, B, C, D  & E ய  ீனடன் எப்ிடப்டு ழது. ஹசளத னடியில், இபண்டு 

தண்ணனீம் A யகுப்னக்கு ஸளனந்தயில் ன்து  ண்டழனப்ட்டது ( யமக் நள சுத்தழ ரிப்ன 

இல்ளநல் ஆளல்  ழனநழ ீக் ம் ஸசய்த ிகு குடிீர் ஆதளபம்). ஆளல், யகுப்ன B தண்ணனீக்குக் 



 ளட்டப்டும் ஹதய ப் னர்த்தழ ஸசய்யதளல் அய ஸயிப்னக் குினலுக்குப் 

னன்டுத்தப்டளம். 

 

3.3.8  ளழ நற்றும் யளினினல்: 

ந்தஸயளன யர்ச்சழத் தழட்டத்தனேம் ஸசனல்டுத்துயதழல் என இடத்தழன் தட்ஸயப் 

ழனேம் யளினேம் னக் ழனப் ங்கு ய ழக்கும். யளினினல் ன்து உள்லர் 

 ளற்ழன் தபத்தப் னரிந்துஸ ளள்யதற் ள தழவுஹ ளளகும், ஸில் யளி நற்றும் 

யிநண்ட சழதல் ஆ ழனயற்றுக்கு இடஹன  ளற் உள்டக் ழன பந்த ஸளனில் என 

அத்தழனளயசழன ஸதளடர்ன உள்து. 

 

ஆண்ட ளன்கு னயங் ள ப் ிரிக் ளம்: 

குிர் ளம்: டிசம்ர் னதல் ிப்பயரி யப 

னயநமக்கு னந்தன  ளம்: நளர்ச் னதல் ஹந யப 

நமக் ளம்: ஜஷன் னதல் ஸசப்டம்ர் யப 

னயநமக்கு ிந்தன  ளம்: அக்ஹடளர் னதல் யம்ர் யப 

 

i)  ளழ 

ஆண்டு னலயதும் அதழ  ஸயப்ழ. நளயட்டத்தழல் ஸளதுயள  யண்ட நற்றும் 

ஸயப்நள  ளழ ழவு ழது. யட ழமக்கு னயநமனின் தளக் த்தளல் நளயட்டத்தழல் 

நம ஸய்து யன ழது. நளயட்டத்தழல் அக்ஹடளர் நளதத்தழல் அதழ ட்சநள  233.8 நழநீ 

(சபளசரி) நம ஸய்துள்து. 

 

ii) ஸயப்ழ 

சபளசரி தழசரி ஸயப்ழ அதழ ட்சம் 33.7°C னதல் குந்தட்சம் 24°C யப இனக்கும் 

 

iii) நமப்ஸளமழவு: 

இப்குதழனில் உள் ல்ஹயறு நம அயடீு ழனங் ில் ஆண்டுக்கு சபளசரினள  833.40 

நழநீ (யிபளழந) னதல் 1033.8 நழநீ (ஸனங் லர்) யப சபளசரினள  910.8 நழநீ நம 

தழயள ழனேள்து. நளயட்டம் னலயதும்  ழமக் ழழனந்து ஸதன்ஹநற்கு ஹளக் ழ நமப்ஸளமழவு 



டிப்டினள  அதழ ரித்து யன ழது. நணஹநல்குடி, ஆவுடனளர்ஹ ளனில் ஆ ழன  டஹளபத் 

ஸதளகுதழ  உள்டக் ழன ஸதன் ழமக்கு நளயட்டங் ில் நமப்ஸளமழவு அதழ நள  உள்து. 

இது டிப்டினள  யட ழமக்கு ஹளக் ழ கு ழது, இங்கு சபளசரி ஆண்டு நமப்ஸளமழவு 

நனைரில் குயள  உள்து. 

 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம்-இனல்ள நமப்ஸளமழவு 

அகு நழநீ இல்  

 

ஆண்டு  ஜ
யரி  

ிப்பய
ரி  

நளர்
ச்  

ப்ப
ல்  

ஹந  ஜஷ
ன்  

ஜஷ
  

ஆ ஸ்
ட்  

ஸசப்  அக்
ஹடளர்  

யம்
ர்  

டிசம்
ர் 

2016 0 0 0 0 77.7 32.1 50.1 80.7 70.9 80.1 22.1 57.3 

2017 53.9 1.3 34.6 0 19.8 54.8 41.7 217.3 93.5 89.3 88.6 29.6 

2018 6.5 0.8 7 13.5 73.7 67 93.9 38.5 78.3 124.4 166.2 22.6 

2019 0 0 0 6.2 3.9 17 55.6 79.3 193.1 233.8 173.3 113.9 

2020 1 0 0.2 23.9 33.6 75.6 158.2 84.2 133.9 107 131.5 197.6 

 

ஆதளபம்: நளயட்ட ஆய்வு அழக்  

அயினல் தபவு 

யளி தபவு - ஸயப்ழ, நமப்ஸளமழவு,  ளற்ழன் ஹய ம்,  ளற்ழன் தழச 

ஆ ழனய தத்தழல் அநப்தன் னெம் AWS னெம் தழவு ஸசய்னப்டு ழன். 

 

vi)  ளற்று தழச யபடம் 

 ளற்று தழச ன்து என குழப்ிட்ட  ளப்குதழனில் என குழப்ிட்ட இடத்தழல்  ளற்ழன் 

தழசனின் பயக்  ளண்ிக்  யடியநக் ப்ட்ட யபடங் ின் யகுப்க் குழக் ழது. 

 ளற்று தழச ள் என ின யப  யப  தழட்டத்தழல் அதழ  அயிள தபய 

னன்யப்தளல் னனுள்தள  இனக்கும். 

 

 ளற்ழன் ஹய ம் நற்றும்  ளற்ழன் தழச தபவு டுக் ப்ட்டு,  ளற்று தழச நளர்ச் னதல் ஹந 

2022 யப தழட்டநழடப்ட்டுள்து. 



 

டம் 3.7 யிண்ட்ஹபளஸ் 
 

3.3.9 நளதழரி இடங் ின் ஹதர்வு: 

 ளற்ழன் தழச நற்றும்  ளற்ழன் ஹய த்தழன் அடிப்டனில் தழட்டத் தத்துடன் ளன்கு 

 ண் ளணிப்ன இடங் ள் ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்டு ழன். அத்து  ண் ளணிப்ன இடங் லம் 

 ளற்ழன் தழசனில் ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்டுள். 

 

 

 



3.4 சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபம் 

 

அட்டயண 3 8:  ளற்று நளதழரி இடத்தழன் ஹதர்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ள்: சுற்றுப்ன  ளற்று 

 ண் ளணிப்ன  ளம் ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022 

யடியநப்ன யிதழ ள் ழப்பப்ன / ழப்பப்ன,  ளற்ழன் னக் ழன தழச (ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 

2022 யப) ஹளன் ழவும் யளி ழந ள் ஹளன் 

 ளபணி ின் அடிப்டனில்  ண் ளணிப்ன ழனங் ள் 

ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்டு ழன்,  ளற்று நளதழரி ழனங் த் 

ஹதர்ந்ஸதடுப்தழல் னக் ழன ங்கு ய ழக் ழது. இந்த அவுஹ ளல் ின் 

அடிப்டனில்,  வஹம  ளட்டப்ட்டுள்டி குதழனில் 5  ளற்று நளதழரி 

ழனம் ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்டது. 

 ண் ளணிப்ன இடங் ள் இடம் & குழனடீு தூபம் ( ழநீ) தழச 

தழட்ட தம் - - 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்டி 

4.33 Km ஹநல் ளற்று ஹநற்கு 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

6.51 Km  வழ்க் ளற்று  ழமக்கு 

ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 

9.19 Km குறுக்கு  ளற்று 

ஸதற்கு 

பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் 

ழப்ள்ி, ச்சந்துட்டி 

6.33 Km குறுக்கு  ளற்று 

யடக்கு 

 



ன சுயளசழக் க்கூடின து ள் ள் (PM10) -  ழபளயிஸநட்ரிக் (IS 5182: குதழ 

23:2006) 

து ள் ள் PM2.5 -  ழபளயிஸநட்ரிக் (தண்ணின து ள் ள்) 

சல்ர் ட ஆக்சடு -  ஹளரிஸநட்ரிக் (ஹநற்கு & ஸ ய்க் ன) 

(IS 5182: குதழ 02: 2001) 

ட்பஜன் ட ஆக்சடு -  ஹளரிஸநட்ரிக் (நளற்ழனநக் ப்ட்ட 

ஹஜக் ப் & ஹலளச்சழசர் ன) (IS 5182: குதழ 06:2006) 

 ண் ளணிப்ின் 

இடஸயி 

என யளபத்தழல் 2 ளட் ள், என நளதத்தழல் 4 யளபங் ள் என 

னயத்தழல் 3 நளதங் ள் 

 

3.4.1 சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபம்: னடிவு ள் &  ந்துபனளடல் 

தழட்டத் தத்தழலும் நற் ளன்கு இடங் ிலும்  ண் ளணிக் ப்ட்ட சுற்றுப்ன  ளற்ழன் 

தபத்தழன் ஹசளத னடிவு ள்  வஹம சுனக் ப்ட்டுள். 

அட்டயண 3 9 சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபம் 
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AAQ 1 தழட்ட 

தம் 

34 52 42.

2 

51.4 15 26 19.

5 

25.0

8 

4.6 10 6.8 9.54 9.2 22 15.

1 

21.0

8 

AAQ 2 வ 

தழனயந்தீ
ஸ்யபர் 

ஹ ளயில், 

சளத்தூர்
ட்டி 

44 55 48.

4 

54.2

7 

19 26 21.

9 

25.5

4 

5 10 7.0 1. 8 23 14.

8 

22.5

4 

AAQ 3 தநழழ்ள
டு 

 ழடங்கு 

ழறுய
ம், 

னதுக்ஹ ள
ட்ட 

53 64 58.

6 

64.1

6 

23 30 26.

3 

29.5

4 

5.5 13 8.8 12.77 12 28.6 19.

8 

28.0

9 

AAQ 4 ஊபளட்சழ 
என்ழன 

ஸதளடக் 
ப்ள்ி, 
இனம்னழ 

54 69 61.

4 

68.0

4 

23 32 27.

6 

31.5

4 

6.7 11.

8 

9.3 11.43

2 

15 25.9

6 

20.

9 

25.5

1 

AAQ 5 பளநளத
ன் 

ஸசட்டினள
ர் உனர் 
ழப்
ள்ி, 
ச்சந்து
ட்டி 

49 60 54.

7 

59.8

4 

20 29 24.

2 

28.5

4 

5 11 8.1 10.54 10 24.2 17.

8 

23.6

4 

NAAQ Standards 

- Residential Area 

100 (µg/m3 ) 60(µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 80 (µg/m3 ) 



3.4.2 சுற்றுப்ன  ளற்ழன் தபத்தழன் யிக் ம்: 

தளக் த்த நதழப்ிடுயதற்கு, AAQ தழட்ட தம் நற்றும் ளன்கு இடங் ில் 

 ண் ளணிக் ப்ட்டது. 

 யிப்ன: 

PM10 (69 (µg/m3), PM 2.5(32 (µg/m3), SOx (13 (µg/m3), NOx (28.6 (µg/m3) ஆ ழனயற்ழன் 

அதழ ட்ச நதழப்ன ஸயவ்ஹயறு இடங் ில்  ளணப்டு ழது. 

 

 ணிப்ன:  

PM10, PM2.5, Sox, NOx க் ள  ண் ளணிப்ன னடிவு ள் ஞ்சளனத்து னைினில் அதழ நள  

இனப்து  ண்டழனப்ட்டது. 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்ழ குதழனில் யள ங் ள் அதழ யில் ஸசல்யதளல்.  யிக் ப்ட்ட 

நதழப்ன ள் அத்தும் NAAQ ஆல் ரிந்துபக் ப்ட்ட தபங் லக்குள் உள். 

 யிக் ப்ட்ட நதழப்ன ள் அத்தும் NAAQ ஆல் ரிந்துபக் ப்ட்ட தபங் லக்குள் உள். 

 

 

டம் 3.8 ஆய்வுப் குதழனில் PM10 (µg/m3) ஸசழவு 
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டம் 3.9 ஆய்வுப் குதழனில் PM2.5 (µg/m3) ஸசழவு 

 

 

 

டம் 3.10 ஆய்வுப் குதழனில் SOx (µg/m3) ஸசழவு 
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டம் 3.11 ஆய்வுப் குதழனில் NOx (µg/m3) ஸசழவு 

3.5 இபச்சல் சூமல்: 

அட்டயண 3 10 இபச்சல் குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ள்: சத்தம் குப்ளய்வு 

 ண் ளணிப்ன  ளம் ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022 

யடியநப்ன யிதழ ள் குதழனின் உணர்தழன் அடிப்டனில் 

 ண் ளணிப்ன இடங் ள் தழட்டத் தம் - N 1 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், சளத்தூர்ட்டி- N 2 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு  ம ம், னதுக்ஹ ளட்ட- N 3 

ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ- N 4 
பளநளதன் ஸசட்டினளர் ஹநல்ழப் ள்ி, ச்சந்துட்டி– N 5 

ன  ல் நற்றும் இபவு ஹபங் ில் இபச்சல் அவு நீட்டபப் 
னன்டுத்தழ ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்ட இடங் ில் எழ அவு 

அயடீு ள் டுக் ப்ட்ட. இபச்சல் ழ அயடீு ள் நணிஹப 
இடஸயினில் 24 நணிஹபம் ஸதளடர்ந்து டுக் ப்ட்ட 

 ண் ளணிப்ின் 

இடஸயி 
5 இடங் ில் இனந்து எழ நளதழரி ள் ஹச ரிக் ப்ட்ட - என 

னயத்தழற்கு எனன 
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தழட்டத் தம் உட்ட ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்ட 5 இடங் ில் சுற்றுப்ன இபச்சல் ழ ள் 

 ண் ளணிக் ப்டு ழன் நற்றும்  ண் ளணிப்ன னடிவு ள்  வஹம ஸதளகுக் ப்ட்டுள் 

 

3.5.1 ளள் இபச்சல் அவு (Leq ளள்) 

அட்டயண 3 11 ளள் இபச்சல் ழ (Leq ளள்) 

 

இடம் 

Leq day in dB(A) 

அதழ ட்சம் குந்தட்சம் சபளசரி 

தழட்ட தம் 
53 42 49 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், சளத்தூர்ட்டி 
53 42 48 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், னதுக்ஹ ளட்ட 
61 52 57 

ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
52 38 46 

பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் ழப்ள்ி, 

ச்சந்துட்டி 

60 46 54 

 

3.5.2 இபவு இபச்சல் ழ (Leq Night) 

அட்டயண 3 12 இபவு இபச்சல் ழ (Leq Night) 

 

 

இடம் 

Leq Night in dB(A) 

அதழ ட்சம் குந்தட்சம் சபளசரி 

தழட்ட தம் 
41 33 37 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், சளத்தூர்ட்டி 41 34 38 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், னதுக்ஹ ளட்ட 
46 39 43 

ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
39 30 34 

பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் ழப்ள்ி, 

ச்சந்துட்டி 

45 37 41 



 யிப்ன: 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு  ம ம், னதுக்ஹ ளட்டனில் அதழ ட்சநள   ல் ஹப  இபச்சல் நற்றும் 

இபவு ஹப இபச்சல் னஹன 61 dB(A) நற்றும் 46 dB(A)  ளணப்ட்டது. குந்தட்ச 

 ல் ஹப இபச்சல் நற்றும் இபவு ஹப  இபச்சல் னஹன 38 dB(A) நற்றும் 33 dB(A) 

ஆ  இனந்தது, இது ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ நற்றும் தழட்ட தத்தழல் 

 ளணப்ட்டது.  யிக் ப்ட்ட நதழப்ன ள் அத்தும் நத்தழன நளசுக்  ட்டுப்ளட்டு யளரினம் 

ஆல் ரிந்துபக் ப்ட்ட தபங் லக்குள் உள். 

 

3.6 நண் சூமல் 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ சுற்வுக்கு நண் சூமல் ஆய்வு ஸசய்னப்டு ழது. 10  ழநீ 

சுற்வு டம், நண் ந்த யிதநள அரிப்ளலும் ளதழக் ப்டயில் ன்தக் 

 ளட்டு ழது. 

 

 

டம் 3.12 தழட்டப் குதழனிழனந்து 5  ழநீ சுற்யில் நண் அரிப்ன ன 

 

 



3.6.1 அடிப்ட தபவு: 

நண்ணின் தபம் குழத்த தற்ஹளதன ஆய்வு, னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் ஸசனல்ளட்டுக் 

 ட்டத்தழன்  ளபணநள , அதழ ரிக்கும் ஸசழவு ள் ஹதனும் இனந்தளல் தழர் ளத்தழல் 

 ண்டழன உதவும் அடிப்ட ண்ன  ழறுவு ழது. நளதழரி இடங் ள் ின்யனம் 

ஹளக் ங் லடன் அடனளம்  ளணப்ட்டுள்: 

• னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் தளக் த்த நண் ண்ன ள் நற்றும் 

• யியசளன உற்த்தழத்தழன் ளர்யனில் நழ  னக் ழனநள  நண்ணின் நீதள தளக் த்த 

தீர்நளித்தல். 

அட்டயண 3 13 நண் தப குப்ளய்வு 

 

சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ள்: நண் தப குப்ளய்வு 

 ண் ளணிப்ன  ளம் 
ஜஷன் னதல் ஆ ஸ்ட் 2022 

யடியநப்ன யிதழ ள் ஆய்வுப் குதழனின் சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ின் 

அடிப்டனில் 

 ண் ளணிப்ன இடங் ள் தழட்டத் தம்  – SQ 1 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், சளத்தூர்ட்டி- SQ 2 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு  ம ம், னதுக்ஹ ளட்ட - SQ 3 

ஊபளட்சழ என்ழன ஸதளடக் ப் ள்ி, இனம்ழ- SQ 4 

பளநளதன் ஸசட்டினளர் ஹநல்ழப் ள்ி, 

ச்சந்துட்டி - SQ 5 

ன நளதழரி ஆஜர் ள் நற்றும் யனல் தழன்  னயினப் 

னன்டுத்தழ  ய நண் நளதழரி ள் 

 ண் ளணிப்ின் இடஸயி என னயத்தழற்கு எனன 5 இடங் ில் நண் 

நளதழரி ள் ஹச ரிக் ப்ட்ட 

 

ஆய்வுப் குதழனின் நண்ணின் தபத்த நதழப்ிடுயதற்கு, 5  ண் ளணிப்ன ழனங் ள் 

ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்டு னடிவு ள்  வஹம ஸதளகுக் ப்ட்டுள். 

 

 



அட்டயண 3 14 நண் தப குப்ளய்வு 

 

அவுனக் ள் அகு 

தழட்டத் 

தம்  

SQ 1 

வ 

தழனயந்தீ
ஸ்யபர் 

ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்
டி SQ 2 

தநழழ்ளடு 

 ழடங்கு 

ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

SQ 3 

ஊபளட்சழ 
என்ழன 

ஸதளடக் ப் 
ள்ி, 

இனம்னழ 
SQ 4 

பளநளதன் 

ஸசட்டினளர் 

உனர் 
ழப்ள்ி, 
ச்சந்துட்டி 

SQ 5 

pH (at 25°C) - 5.56 6.69 8.24 7.96 7.72 
Specific Electrical 

Conductivity 
mS/cm 0.13 0.14 0.12 0.16 0.18 

Water Holding 

Capacity 
ml/l 

18 6 7 6 11 

Chloride g/cm
3
 257 307 216 232 533 

Soluble Calcium mg/kg 
54 

BQL(LOQ:
10) BQL(LOQ:10) 24 25 

Soluble Sodium mg/kg 309 67 19 73 97 

Soluble Potassium mg/kg 276 20 6 19 42 

Organic matter % 0.32 0.28 0.19 0.26 0.32 

Soluble Magnesium mg/kg 290 69 135 29 74 
Total Soluble 

Sulphates 
% 

27 162 22 23 101 
Cation  Exchange 

Capacity 
mg/kg 12.2 21 18.6 19 17.4 

Total Nitrogen % 0.021 0.02 0.025 0.031 0.03 

Bulk Density meq/100g 1.1029 1.3808 1.3610 1.3466 1.1803 

Phosphorous meq/kg 9.38 7.56 6.50 3.54 0.96 

Sand % 67 35 42 46 60 

Clay mg/kg 13 17 4 11 16 

Silt mg/kg 20 49 54 43 24 

SAR mg/kg 1.3 1.7 1.6 2.4 2.2 

Silicon % 0.74 0.81 0.77 0.69 0.92 
 

3.6.1.1 இனற்ினல் ண்ன ள்: 

யமக் நள சளகுடி ன ள் நண்ணின் ஸநளத்த அடர்த்தழன அதழ ரிக் ழன், இதளல் 

சுனக் த்த தூண்டு ழது. இதன் யியள  ீர் ஊடுனயல் யி ழதம் கு ழது நற்றும் 

நண் யமழனள  ஹயர் ள் ஊடுனவு ழது. குந்த ஸநளத்த அடர்த்தழ ஸ ளண்ட நண் சளத நள 

இனற்ினல் ழந க் ஸ ளண்டுள்து, அஹதசநனம் அதழ  அடர்த்தழ ஸ ளண்டய 

யியசளன னிர் லக்கு ஹநளசநள இனற்ினல் ழ  ஸயிப்டுத்து ழன். ஆய்வுப் 



குதழனில் நண்ணின் ஸநளத்த அடர்த்தழ 1.029 னதல் 1.3808 ஸநக்/100  ழபளம் யப இனந்தது, 

இது தளயப யர்ச்சழக்கு சளத நள இனற்ினல் ழனக் குழக் ழது. 6 நழழ/ழ னதல் 18 

நழழ/ழ யப ீர் தளங்கும் தழன்  ளணப்ட்டது. 

 

3.6.1.2 இபசளன ண்ன ள்: 

நண்ணின் இபசளன ண்ன ள் pH, ரிநளற்ம் ஸசய்னக்கூடின ஹ ரன் ள் நற்றும் NPK 

நதழப்ன ள் நற்றும்  ரிநப் ஸளனட் ின் யடியத்தழல்  னவுறுதல் ழ ஆ ழனய 

அடங்கும். pH இன் நதழப்ன 5.56 னதல் 8.24 யப இனக்கும், இது நண்ணின் ஸனம்ளள 

pH சற்று  ளபத்தன்நனக் குழக் ழது. தழட்ட தத்தழல் உள் நண் இனற் னில் ஹசளடிக் 

ஆகும், ஸில் அய நழ வும் ஹநளசநள  ட்டநப்க் ஸ ளண்டினக் ழன், இது ீர் 

ஊடுனயல் நற்றும் யடி ளல் ஆ ழனயற்க்  ட்டுப்டுத்து ழது அல்து தடுக் ழது.  ரிநப் 

ஸளனட் ள் 0.19 னதல் 0.32% யப நளறுடும், இது நண் சழழது யநற்தள  இனப்தக் 

குழக் ழது. 

 

3.7 சூமழனல் நற்றும் உனிரினல் ன்ன த்தன்ந 

சுற்றுச்சூமலும் ல்லுனிர் ஸனக் னம் தழட்ட இடத்தச் சுற்ழ 10  ழநீ சுற்வுக்கு ஆய்வு 

ஸசய்னப்டு ழது. தழட்டத் தம் நற்றும் தழட்டப் குதழனச் சுற்ழனேள் 2  ழ.நீ., நன 

நண்டநள வும், 2  ழ.நீ னதல் 10  ழ.நீ சுற்வு யப, இடன  நண்டநள வும் 

 னதப்டு ழது. 

 

• நன நண்டத்தழல் உள் தளயபங் ள் நற்றும் யிங் ழங் ின் நதழப்டீ்டிற் ள  

னதன்ந   ஆய்வு ஹநற்ஸ ளள்ப்டு ழது 

• இதழ் ள்/இக் ழனங் ில் இனந்து இபண்டளம் ழ தபவு ஆய்வு ஸசய்னப்ட்டு, 

தளங் ல் நண்டத்தழல் உள் உனிரிங் ப் னரிந்து ஸ ளள் ஸதளகுக் ப்ட்டது. 

 

 

 



3.7.1 தளயபங் ள் குப்ளய்வுக் ள ன ள்: 

3.7.1.1 அடுக்கு நளதழரி ன ள் 

 குயளட்பளட் - 2டி யடியம் (. ள. சதுபம் அல்து ஸசவ்ய ம் அல்து ி யடியம்) 

நளதழரி அகு ள ப் னன்டுத்தப்டு ழது 

 ரிநளற்ம் 

o ன் டிபளன்ஸசக்ட் ள் என ீப் ரிநளணத்த நட்டுஹந ஸ ளண்டினக்கும், 

ஸளதுயள  நளதழரி டுக் ப்ட ஹயண்டின குதழ னலயதும் ீட்டிக் ப்ட்ட ஹடப்ளல் 

யபனறுக் ப்டு ழது. 

o ஸல்ட் ட்பளன்ஸசக்ட் ள் அ ம் நற்றும் ீம் ஸ ளண்டய. 

o ளர்யனளர் நளதழரி தம் னலயதும் என  ற்க் ஹ ளடு யமழனள  னன்ஹழ, 

குழப்ிட்ட நளதழரி னள்ி த் தீர்நளிக்  அயர் ின்  ளல் இடத்தப் 

னன்டுத்தும் ஹளது ஹய -ரிநளற்ங் ள் ழறுயப்டு ழன். 

 

3.7.1.2 அடுக்கு குயள நளதழரி ன ள் 

 ஸனங் ழன திப்ட்ட ன - எவ்ஸயளன சவபற் னள்ினிழனந்தும் அன ழலுள் 

திப்ட்ட தூபம் அயிடப்டு ழது. 

 அன ழலுள் அண்ட ன - என திரிடநழனந்து அதன் அன ழலுள் அண்ட 

யடீ்டளனக்கு தூபம் அயிடப்டு ழது. 

 ஹபண்டம் ஹஜளடி ள் ன - நளதழரி னள்ினின் தழர் க் த்தழல் எனயரிடநழனந்து 

இன்ஸளனயனக்கு தூபம் அயிடப்டு ழது. 

 னள்ி-நன  ளளண்டு (PCQ) ன - எவ்ஸயளன குயளட்பட்டிலும் நளதழரி 

னள்ினிழனந்து அன ழலுள் னக் ள தூபம் அயிடப்டு ழது. 

 

3.7.2   ஆய்வு & யமழன ற்றுக்ஸ ளள்ப்ட்டது: 

னனின் ஸளனத்தத்த நதழப்ிட, சவபற்   ஆய்வு ஸசய்னப்ட்டது. தழட்டப் 

குதழனிழனந்து 2  ழநீ சுற்யில்   ஆய்வு டத்தப்ட்டு, இங் ள் அடர்த்தழனின் 

அடிப்டனில் ந்து இடங் ள் ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ட. நற் நளதழரி ன லடன் 

எப்ிடும்ஹளது னன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆய்வுக்கு குயளட்பளட் ன ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்டது, 

ஸில் அய னன்டுத்துயதற்கு ிநனளய. குயளட்பட் அடுக்கு ள் அவு 



நற்றும் யடியத்தழல் எஹப நளதழரினளய நற்றும் நளதழரி குதழ னலயதும் ஹதளபளனநள  

யிழஹனள ழக் ப்டு ழன், இது ஆய்வு யடியநப் ஹபடினளதளக்கு ழது. அய 

நழ வும் நழவு தட்ங் ில் என்ளகும், ஸில் அய நழ க் குந்த ஸளனட் ள் 

ஹதயப்டு ழன். 

 

3.7.3 ஆய்வு னடிவு: 

தித்தி இங் ின் (நபங் ள்) அடர்த்தழ, இடஸயி, அடித்தப் குதழ, நழகுதழ நற்றும் 

னக் ழனத்துய நதழப்னக் குழனடீு ஹளன் தளயப-சனெ யினல் அவுனக் ள் ஆய்வுப் குதழனில் 

ஸயவ்ஹயறு அவு ில் ஹதளபளனநள  யக் ப்டும் குயளட்ஹபட்டில் தீர்நளிக் ப்ட்டது. 

ஸதளடர்னடன அதழர்ஸயண், ஸதளடர்னடன அடித்தப் குதழ நற்றும் எப்டீ்டு அடர்த்தழ 

ஆ ழனய  ணக் ழடப்ட்ட, ஹநலும் இந்த னென்ழன் கூட்டுத்ஸதள  ல்ஹயறு 

உனிரிங் லக் ள னக் ழன நதழப்ன குழனடீ்ட (IVI) குழக் ழது. னதர் ள், னெழ  ள் 

நற்றும் னற் லக்கு, அடர்த்தழ, இடஸயி, உயிர் அடர்த்தழ & சளர்ன இடஸயி 

 ண்டழனப்ட்டது. 

 

ல்ஹயறு ய னள தளயபங் ின் அதழ ட்ச ிபதழழதழத்துயத்தப் ஸறும் ய னில் நளதழரி 

ழங் ள் ஹதர்ந்ஸதடுக் ப்ட்ட நற்றும் 2  ழநீ சுற்வு ஸ ளண்ட ஆய்வுப் குதழனின் 

ஸயவ்ஹயறு குதழ ில் அடுக்கு ள் அநக் ப்ட்ட. தளயபங் ின் குப்ளய்வு, ஆய்வுப் 

குதழனில் உள் எவ்ஸயளன இத்தழன் எப்டீ்டயில் னக் ழனத்துயத்த தீர்நளிக் வும், 

ஸளனளதளப ரீதழனள  நதழப்னநழக்  உனிரிங் ள் ஸசனல்ளட்டில் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளயத ஸயிப்டுத்தவும் உதவும். 

 

அட்டயண 3 15 அடர்த்தழ, இடஸயி, (%), ஆதழக் ம், சளர்ன அடர்த்தழ, சளர்ன 

இடஸயி, இங் ின் ஆதழக் ம் & னக் ழன நதழப்னக் குழனடீு 

 

அவுனக் ள் 
சூத்தழபம் 

அடர்த்தழ இங் ின் திர் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் / நளதழரி டுப்தழல் 

னன்டுத்தப்டும் ளற் பங் ின் ஸநளத்த ண்ணிக்  

இடஸயி (%) (இங் ள் ழ லம் குயளட்பளட் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் / ஆய்வு 



ஸசய்னப்ட்ட குயளட்பளட் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் ) * 100 

ஆதழக் ம் ஸநளத்த அடித்த குதழ / ஸநளத்த குதழ நளதழரி 

நழகுதழ இங் ின் உனிரிங் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் / அய ழ லம் 

குயளட்பளட் ின் ண்ணிக்  

சம்பந்ொன அடர்த்தழ (உனிரிங் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் /அத்து இங் ின் 

அத்து உனிரிங் ின் கூட்டுத்ஸதள ) * 100 

ஸதளடர்னடன 

இடஸயி 

(இங் ள் ழ லம் குயளட்பட் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் / அத்து 

இங் லம் ஆக் ழபநழத்துள் குயளட்பளட் ின் ஸநளத்த ண்ணிக் ) * 

100 

சம்பந்ொன ஆதழக் ம் ஸ ளடுக் ப்ட்ட இத்தழன் ஆதழக் ம்/அத்து இங் ின் ஸநளத்த 

ஆதழக் ம் 

னக் ழனநள நதழப்ன 

குழனடீு 

இங் ின் அடர்த்தழ + இங் ின் இடஸயி + இங் ின் 

ஆதழக் ம் 
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1 Ficus 

Carica 

அத்தழ நபம் 2 2 6 0.

33 

33.

33 

1 0.2

8 

1.

68 

2.1

7 

4.4

5 

8.3

1 

Least 

Concer

n 

2 Cocos 

nucifera 

ஸதன் 10 6 6 1.

67 

100

.0 

1.6

7 

0.1

5 

8.

40 

6.5

2 

2.3

9 

17.32 Not 

assess

ed 

3 Azadirac

hta 

indica 

ஹயப்ம் 17 6 6 2.

83 

100

.0 

2.8

3 

0.1

3 

14

.2

9 

6.5

2 

1.9

8 

22.79 Not 

assess

ed 

4 Tamarind

us indica 

னழ 10 6 6 1.

67 

100

.0 

1.6

6 

0.2

0 

8.

40 

6.5

2 

3.0

9 

18.02 Not 

assess

ed 

5 Mangifer

a indica 

நளநபம் 7 6 6 1.

17 

100

.0 

1.1

6 

0.0

7 

5.

88 

6.5

2 

1.1

1 

13.52 Data 

insuffic

ient 

6 Morinda தள 6 6 6 1. 100 1 0.2 5. 6.5 3.7 15.31 Not 

assess



pubescen

s 

00 .0 4 04 2 4 ed 

7 Couroupi

ta 

guianensi

s 

ள ழங் ம் 5 3 6 0.

83 

50.

00 

1.6

7 

0.1

4 

4.

20 

3.2

6 

2.1

8 

9.64 Not 

assess

ed 

8 Bombax 

ceiba 

சழத்தன் 4 4 6 0.

67 

66.

67 

1 0.0

8 

3.

36 

4.3

5 

1.2

7 

8.98 Not 

assess

ed 

9 Acacia 

nilotica 

 னஹய 4 4 6 0.

67 

66.

67 

1 0.2

8 

3.

36 

4.3

5 

4.4

5 

12.16 Least 

Concer

n 

10 Bambusa 

vulgaris 

னெங் ழல் 4 4 6 0.

67 

66.

67 

1 0.5

0 

3.

36 

4.3

5 

7.9

2 

15.63 Not 

assess

ed 

11 Syzygium 

cumini 

 

நாவல் 

5 1 6 0.

83 

16.

67 

5 0.1

1 

4.

20 

1.0

9 

1.7

9 

7.07 Not 

assess

ed 

12 Carica 

papaya 

ப்ளி 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.0

9 

2.

52 

3.2

6 

1.4

3 

7.21 Not 

assess

ed 

13 Psidium 

guajava 

ஸ ளய்னள 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.2

3 

2.

52 

3.2

6 

3.6

1 

9.39 Not 

assess

ed 

14 Cassia 

siamea 

நஞ்சள் 

ஸ ளன் 

3 2 6 0.

50 

33.

33 

1.5 0.0

7 

2.

52 

2.1

7 

1.1

1 

5.81 Least 

Concer

n 

15 Ficus 

religiosa 

அபச நபம் 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.0

9 

2.

52 

3.2

6 

1.3

5 

7.13 Not 

assess

ed 

16 Musa 

paradise 

யளம 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.0

8 

2.

52 

3.2

6 

1.1

9 

6.9

7 

Not 

assess

ed 

17 Prosopis 

juliflora 

ஹயழக் ன
யளய் 

3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.2

1 

2.

52 

3.2

6 

3.3

4 

9.1

3 

Not 

assess

ed 

18 Tectona 

grandis 

ஸதக்கு 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.1

2 

2.

52 

3.2

6 

1.8

8 

7.6

6 

Not 

assess

ed 

19 Thespesi

a 

populnea 

னயபசம் 3 3 6 0.

50 

50.

00 

1 0.1

5 

2.

52 

3.2

6 

2.3

9 

8.1

8 

Not 

assess

ed 

20 Causuari

na 

equisetif

olia 

சவுக்கு 2 2 6 0.

33 

33.

33 

1 0.2

1 

1.

68 

2.1

7 

3.3

4 

7.2

0 

Not 

assess

ed 

21 Alstonia 

scholaris 

மழப்ள
 

2 2 6 0.

33 

33.

33 

1 0.2

7 

1.

68 

2.1

7 

4.3

1 

8.1

6 

Least 

Concer

n 

22 Anacardi

um 

occident

ale 

னந்தழரி 1 1 6 0.

17 

16.

67 

1 0.4

4 

0.

84 

1.0

9 

6.9

6 

8.8

8 

Not 

assess

ed 



23 Artocarp

us 

heteroph

yllus 

ள 2 2 6 0.

33 

33.

33 

1 0.1

8 

1.

68 

2.1

7 

2.8

5 

6.7

0 

Not 

assess

ed 

24 Aegle 

marmelo

s 

யில்யம் 1 1 6 0.

17 

16.

67 

1 0.1

6 

0.

84 

1.0

9 

2.5

0 

4.4

3 

Not 

assess

ed 

25 Delonix 

elata 

ஸனங்ஸ ளன்
 

1 1 6 0.

17 

16.

67 

1 0.1

7 

0.

84 

1.0

9 

2.6

2 

4.54 Least 

Concer

n 

26 Pithecell

obium 

dulce 

ஸ ளடுக் ளனி 1 1 6 0.

17 

16.

67 

1 0.1

4 

0.

84 

1.0

9 

2.1

8 

4.1

1 

Not 

assess

ed 

27 Citrus 

medica 

லுநழச்ச 2 2 6 0.

33 

33.

33 

1 0.2

3 

1.

68 

2.1

7 

3.6

1 

7.46 Not 

assess

ed 

ஸநளத்தம் 11

0 

83     5.0

2 
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No. 
Scientific Name உள்லர் ஸனர் 
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1 Jatropagossypif

olia 
 ளட்டு ஆநகு 

32 17 24 1.17 0.71 1.6

5 

14.4

3 

17.1

7 

Not 

Assessed 

2 Calotropis 

gigantea 
னக் ன் 

16 12 24 0.58 0.50 1.1

7 

7.22 12.1

2 

Not 

Assessed 

3 Tabernaemonta

nadivaricata க்ரீப் ஜளஸ்நழன் 
4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assessed 

4 Catharanthus 

roseus ழத்ன ல்னளணி 
4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assessed 

5 Datura metal 
ஊநத்தங்  ளய் 

7 4 24 0.21 0.17 1.2

5 

2.58 4.04 Not 

Assessed 

6 Robiniapseudoa

cacia  னப்ன 

ஸயட்டுக் ழி 

15 5 24 0.71 0.21 3.4 8.76 5.05 Least 

Concern 

7 Acalypha indica 
குப்ஹநி 

18 8 24 0.83 0.33 2.5 10.3

1 

8.08 Not 

Assessed 

8 Stachytarpheau

rticifolia ழ யளல் 
13 9 24 0.63 0.38 1.6

7 

7.73 9.09 Not 

Assessed 

9 Woodfordiafruit
ஹயழக் ளய் 

4 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Least 



icosa Concern 

10 Hibiscus rosa 

sinensis ஸசம்னத்தழ 
3 2 24 0.13 0.08 1.5 1.55 2.02 Not 

Assessed 

11 Lantana camara 
உன்ிச்ஸசடி 

8 6 24 0.38 0.25 1.5 4.64 6.06 Not 

Assessed 

12 Parthenium 

hysterophorous  யிரப்னண்டு 
45 13 24 2.08 0.54 3.8

5 

25.7

7 

13.1

3 

Not 

Assessed 

13 Euphorbia 

geniculata அம்நன் ச்சரிசழ 
5 3 24 0.13 0.13 1 1.55 3.03 Not 

Assessed 
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1 Helicteresisora Valampuri 4 2 30 0.0

7 

0.0

7 

1 0.79 2.15 Not 

assess

ed 

2 Tridax procumbens Vettukaayathalai 7 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 

3 Heraculem 

spondylium 

Hog Weed 19 10 30 0.6

7 

0.3

3 

2 7.94 10.7

5 

Not 

assess

ed 

4 Tridax procumbens Cuminipachai 18 4 30 0.5

0 

0.1

3 

3.75 5.95 4.30 Not 

assess

ed 

5 Senna occidentalis Nattamsakarai 30 4 30 0.8

3 

0.1

3 

6.25 9.92 4.30 Not 

assess

ed 

6 Plumbago 

zeylanica 

Chittiramoolam 12 3 30 0.1

0 

0.1

0 

1 1.19 3.23 Not 

assess

ed 

7 Scrophularia 

nodosa 

Sarakkothini 18 7 30 0.5

0 

0.2

3 

2.14 5.95 7.53 Not 

assess

ed 

8 Viburnum 

dentatum 

Viburnum 7 5 30 0.1

7 

0.1

7 

1 1.98 5.38 Least 

concer

n 

9 Cynodondactylon Arugu 15 6 30 0.4

0 

0.2

0 

2 4.76 6.45 Not 

assess

ed 

10 Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 4 30 0.1

7 

0.1

3 

1.25 1.98 4.30 Not 

assess

ed 



11 Sida cordifolia Maanikham 50 4 30 1.5

0 

0.1

3 

11.2

5 

17.8

6 

4.30 Not 

assess

ed 

12 Sida acuta Malaidangi 12 3 30 0.3

3 

0.1

0 

3.33 3.97 3.23 Not 

assess

ed 

13 Laportea 

canadensis 

Peruganchori 28 20 30 1.0

0 

0.6

7 

1.5 11.9

0 

21.5

1 

Not 

assess

ed 

14 Sporobolus fertilis Giant Parramatta 

Grass 

   

10 

4 30 0.3

0 

0.1

3 

2.25 3.57 4.30 Not 

assess

ed 

15 Tephrosia 

purpurea 

Kavali 23 4 30 0.6

7 

0.1

3 

5 7.94 4.30 Not 

assess

ed 

 

3.7.4 நளர் ஸஃப் னெம் ரளன் - யீர் இன்ஸடக்ஸ், ஈவ்ஸ் நற்றும் ஸசலநனின் னெம் 

இங் ள் ன்ன த்தன்நனக்  ணக் ழடுதல்: 

ல்லுனிர் குழனடீு ன்து தபவுத்ஸதளகுப்ில் த்த ய னள இங் ள் உள் 

ன்தப் ிபதழழக்கும் அவு அயடீு ஆகும், அஹத ஹபத்தழல் அந்த ய னள 

உனிரிங் ிடஹன அடிப்ட ழறுயங் ள் (திர் ள் ஹளன்ய) வ்யவு சநநள  

யிழஹனள ழக் ப்டு ழன் ன்தக்  ணக் ழல் டுத்துக்ஸ ளள் ழது. ய  ின் 

ண்ணிக்  அதழ ரிக்கும் ஹளது நற்றும் சநழ அதழ ரிக்கும் ஹளது ல்லுனிர் குழனடீ்டின் 

நதழப்ன அதழ ரிக் ழது. குழப்ிட்ட ண்ணிக் னிள ய  இங் லக்கு, அத்து 

ய  உனிரிங் லம் சநநள  அதழ நள  இனக்கும்ஹளது ல்லுனிர் குழனடீ்டின் நதழப்ன 

அதழ ரிக் ப்டு ழது. ஆய்வுப் குதழனில் தளயப னடிவு ின் யிக் ம்  வஹம 

ஸ ளடுக் ப்ட்டுள்து. 

அட்டயண 3 19 இங் ள் ன்ன த்தன்நனின்  ணக் வடு 

 

அவுனக் ள் சூத்தழபம் 
Species diversity – Shannon – 

Wiener Index 

H=(pi)*ln(pi)] 

Where pi : Proportion of total sample represented by 

species 

i:number of individuals of species i/ total number of 



samples 

Evenness H/Hmax 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by Margalef 

 

 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the 

community 

 

3.7.5 ரளஹளன் - யீர் இன்ஸடக்ஸ், நபங் லக்கு நளர் ஸஃப் னெம் இங் ள் 

ன்ன த்தன்நனக்  ணக் ழடுதல் 

I. இங் ள் ன்ன த்தன்ந 

 

Scientific Name 
ஸளது ஸனர் 

No. of 

Species 

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Ficus Carica 
அத்தழ நபம் 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Cocos nucifera 
ஸதன் 

10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Azadirachta indica 
ஹயப்ம் 

17 0.154545 -1.86727 -0.28858 

Tamarindus indica 
னழ 

10 0.090909 -2.3979 -0.21799 

Mangifera indica 
நளநபம் 

7 0.063636 -2.75457 -0.17529 

Morinda pubescens 
தள 

6 0.054545 -2.90872 -0.15866 

Couroupita guianensis 
ள ழங் ம் 

5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Bombax ceiba 
சழத்தன் 

4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Acacia nilotica 
 னஹய 

4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Bambusa vulgaris 
னெங் ழல் 

4 0.036364 -3.31419 -0.12052 

Syzygium cumini 
ளயல் 

5 0.045455 -3.09104 -0.1405 

Carica papaya 
ப்ளி 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Psidium guajava 
ஸ ளய்னள 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Cassia siamea 
நஞ்சள் 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 



ஸ ளன் 

Ficus religiosa 
அபச நபம் 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Musa paradise 
யளம 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Prosopis juliflora 
ஹயழக் னயளய் 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Tectona grandis 
ஹதக்கு நபம் 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Thespesia populnea 
னயபசம் 

3 0.027273 -3.60187 -0.09823 

Causuarina equisetifolia 
சவுக்கு 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Alstonia scholaris 
மழப்ள 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Anacardium occidentale 
னந்தழரி 

1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Artocarpus heterophyllus 
ள 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

Aegle marmelos 
யில்யம் 

1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Delonix elata 
ஸனங்ஸ ளன் 

1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Pithecellobium dulce 
ஸ ளடுக் ளனி 

1 0.009091 -4.70048 -0.04273 

Citrus medica 
லுநழச்ச 

2 0.018182 -4.00733 -0.07286 

ஸநளத்தம்  110   -3.02215005 

 

H (Shannon Diversity Index) =3.02 

னதர் ள் 

 

அழயினல் ஸனர் 
ஸளதுயள 

ஸனர் 
இங் ின் 

ண்ணிக்  

Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Jatropagossypifolia  ளட்டு ஆநகு 
32 0.183908 -1.69332 -0.31142 

Calotropis gigantea னக் ன் 
16 0.091954 -2.38647 -0.21945 

Tabernaemontanadivaricata க்ரீப் ஜளஸ்நழன் 
4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Catharanthus roseus ழத்ன ல்னளணி 4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Datura metal ஊநத்தங்  ளய் 
7 0.04023 -3.21315 -0.12926 

Robiniapseudoacacia  னப்ன 

ஸயட்டுக் ழி 

15 
0.086207 -2.45101 -0.21129 



Acalypha indica குப்ஹநி 18 0.103448 -2.26868 -0.23469 

Stachytarpheaurticifolia ழ யளல் 
13 0.074713 -2.59411 -0.19381 

Woodfordiafruiticosa ஹயக் ளய் 
4 0.022989 -3.77276 -0.08673 

Hibiscus rosa sinensis ஸசம்னத்தழ 3 0.017241 -4.06044 -0.07001 

Lantana camara உன்ிச்ஸசடி 
8 0.045977 -3.07961 -0.14159 

Parthenium hysterophorous 
 யிரப்னண்டு 

45 0.258621 -1.35239 -0.34976 

Euphorbia geniculata அம்நன் ச்சரிசழ 5 0.028736 -3.54962 -0.102 

                                   ஸநளத்தம்  174   -2.2234 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.22 

னெழ  ள் 

 

அழயினல் ஸனர் ஸளதுயள ஸனர் இங் ின் 

ண்ணிக்  
Pi ln (Pi) Pi x ln (Pi) 

Helicteresisora Valampuri 4 0.015385 -4.17439 -0.06422 

Tridax procumbens Vettukaayathalai 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Heraculem 

spondylium 
Hog Weed 19 

0.073077 -2.61624 -0.19119 

Tridax procumbens Cuminipachai 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Senna occidentalis Nattamsakarai 30 0.115385 -2.15948 -0.24917 

Plumbago zeylanica Chittiramoolam 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Scrophularia nodosa Sarakkothini 18 0.069231 -2.67031 -0.18487 

Viburnum dentatum Viburnum 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Cynodondactylon Arugu 15 0.057692 -2.85263 -0.16457 

Euphorbia hirta Amman Pacharisi 7 0.026923 -3.61477 -0.09732 

Sida cordifolia Maanikham 50 0.192308 -1.64866 -0.31705 



Sida acuta Malaidangi 12 0.046154 -3.07577 -0.14196 

Laportea canadensis Peruganchori 28 0.107692 -2.22848 -0.23999 

Sporobolus fertilis 
Giant Parramatta 

Grass 
10 

0.038462 -3.2581 -0.12531 

Tephrosia purpurea Kavali 23 0.088462 -2.42519 -0.21454 

                      

ஸநளத்தம் 

 260   -2.51 

 

H (Shannon Diversity Index) =2.51 

i. இங் ள் ன்ன த்தன்ந  ணக் வடு 

 

யியபங் ள் H Hmax சநழ இங் ள் ஸசலந (Margalef) 

நபங் ள் 
3.02 3.36 0.89 5.95 

னதர் ள் 
2.22 2.56 0.86 2.32 

னெழ  ள் 
2.51 2.70 0.92 2.51 

 

 

ஹநற்கூழனயற்ழழனந்து, னெழ  சனெ ம் அதழ  ன்ன த்தன்நனக் ஸ ளண்டுள்து ன்த 

யிக் ளம். நபத்தழன் சனெ ம் குயள ன்ன த்தன்நனக்  ளட்டு ழது. ஸனம்ளள 

ளற் பங் ள் மன இம க் ஸ ளண்ட தளயப இங் ின் தனனக் 

 ட்டுப்டுத்தழனேள் ன்தும்  யிக் ப்டு ழது. உனர்ந்த னெழ  இங் ள் 

ன்ன த்தன்நன அதழ  ண்ணிக் னிள ஸயற்ழ பநள இங் ள் நற்றும் அதழ  

சுற்றுச்சூமல் இடங் ள்  ழடக்கும் ழனள சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ன்று யிக் ளம், 

சுற்றுச்சூமல் நளற்ம் சுற்றுச்சூமல் அநப்னக்கு தீங்கு யியிப்து குவு. நபம் நற்றும் 

னதர் லடன் எப்ிடும் ஹளது னெழ  சனெ த்தழற்கு இங் ள் ஸசலந அதழ ம். 

 

 

 



3.7.6 தளங் ல் நண்டத்தழல் அடுக்கு ஆய்வு: 

ஆய்வுப் குதழனின் ஸளனளதளப னக் ழனத்துயம் யளய்ந்த தளயபங் ள் 

யியசளன னிர் ள்: ஸல், நக் ளச்ஹசளம் னக் ழன னிரிடப்டு ழது. யளம, ப்ளி, 

நளம்மம், ஸ ளய்னள ஹளன் ல்ஹயறு மங் லம்,  த்தரி, னனங் க் ளய், ஸயங் ளனம், 

ஸ ளத்தநல்ழ ஹளன்  ளய் ழ லம் உள்லர் நக் ளல் யர்க் ப்டு ழன். 

 

நனத்துய இங் ள்: னதர்  ளடு ள் நற்றும் தரிசு ழங் ில் ஸளதுயள க்  ழடக்கும்  

நனத்துய இங் ள் அன ழலுள் குதழனிலும் உள். அஸ்ளப ஸ் ஹபஸ்ஹநளசஸ் 

(சதளனல்ழ),  ழள் நளர்ஸநஹளஸ் ( தங்  ஆப்ிள்), அசளடிபளக்டள இண்டி ள ( ஹயம்ன) 

ஹளன்ய இப்குதழனின் ஸளதுயள நனத்துய ய  ளகும். 

 

அரின நற்றும் அமழந்து யனம் அடுக்கு இங் ள்: ஆய்வுப் குதழனில் அரிதள அல்து 

அமழந்து யனம் அல்து அச்சுறுத்தும் (RET) இங் ள் துவும் இல். தளயபங் ள் 

 ணக்ஸ டுப்ின் ஹளது, IUCN ( இனற்  நற்றும் இனற்  யங் ப் ளது ளப்தற் ள 

சர்யஹதச என்ழனம்) யமழ ளட்டுதல் ின்  வழ் ந்த உனிரினம் அமழனேம் அல்து 

அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ள யில். 

 

3.7.7 யிங் ழ சனெ ங் ள் 

யிங் ழங்  ஆய்வு ஸசய்ன ஹபடி நற்றும் நன   ண் ளணிப்ன ன ள் 

னன்டுத்தப்ட்ட. 

 

• னள்ி  ணக்ஸ டுப்ன ன: எவ்ஸயளன தத்தழலும் 15 ழநழடங் லக்கு ஆய்வு ள் 

ஸசய்னப்ட்ட. 

 

சளஹனளப ண்ணிக்  ள்: ளர்யனளர் என தத்தழழனந்து, என தத்தழற்கு ஹநளட்டளர் 

யள ங் ில் னணம் ஸசய்தளர், அத்து ளர்ய லம் தழவு ஸசய்னப்ட்ட (இது  ல் 

நற்றும் இபவு ஹபங் ில் ஸசய்னப்ட்டது). எவ்ஸயளன இத்தழன் நழகுதழனள குழனடீும் 

ழறுயப்ட்டது. 

 



ஸல்ட் நற்றும் ட்பளக் ண்ணிக்  ள்: சளத்தழனநள அத்து யிங்கு தடங் ள் நற்றும் 

து ள் ள் அடனளம்  ளணப்ட்டு தழவு ஸசய்னப்ட்ட (சவுத் வூட், 1978). 

கூடுதள , இடன  நண்டத்தழல் யிழஹனள ழக் ப்ட்ட யிங் ழங் ின் ட்டின 

எனங் ழணக்  ஸதளடர்னடன இக் ழனங் ின் ஆய்வும் ஸசய்னப்ட்டது. 

 

யயிங்கு ளது ளப்னச் சட்டம், 1972 (WPA 1972, அளநஹதன. 199 1, உளத்னளய் 1995, 

சதுர்ஹயதழ நற்றும் சதுர்ஹயதழ 1996) அடிப்டனில் இங் ள் அட்டயண II அல்து I 

 சுனக் நள ப் ட்டினழடப்ட்டு, இங்கு அமழந்து யனம் உனிரிங் ள க் 

 னதப்டு ழன். ஹ ளஷ் (1994) இல் ட்டினழடப்ட்ட இங் ள் இந்தழன சழயப்ன ட்டினல் 

இங் ள க்  னதப்டு ழன். 

 

ற்றுக்ஸ ளள்ப்ட்ட ன: 

எவ்ஸயளன தத்தழலும் 15 ழநழடங் லக்கு (10 ன) ஆய்வு ள் ஸசய்னப்ட்ட இந்த 

ஹநம்ளட்டுத் தழட்டத்தழற் ள  னள்ி  ணக்ஸ டுப்ன ன ின்ற்ப்ட்டது. 

 

னக் ழன நண்டத்தழல் ஆய்வு: 

2  ழநீ சுற்யில் ஆய்வுக்கு னள்ி சர்ஹய ன ின்ற்ப்ட்டது நற்றும் ின்யனம் 

இங் ள்  ளணப்ட்ட. 

 

ளலூட்டி ள்:   ஆய்யின் ஹளது ந்த  ளட்டு ளலூட்டி இனம் ஹபடினள க் 

 ளணப்டயில். ஆய்வுப் குதழனச் சுற்ழனேள் உள்லர்  ழபளந நக் லடன் 

 ந்துபனளடினேம் அந்தப் குதழனில்  ளட்டு யிங்கு ள் இனப்த உறுதழப்டுத்த 

னடினயில். னதி  ணக்ஸ டுப்ின் ஹளது னென்று உரிக் ப்ட்ட  அணில், 

ஸளதுயள இந்தழன னனல், ஸளதுயள னங்கூஸ், ஸளதுயள ழ ஹளன்ய 

 ளணப்ட்ட. 

 

Avifauna: ய ள் சுற்றுச்சூமல் அநப்ன ில் நித தளக் ங்   ண் ளணித்தல் 

நற்றும் னரிந்துஸ ளள்யதற் ள குழ ளட்டி ள க்  னதப்டுயதளல் (Lawton, 1996) னல 

ஆய்வுப் குதழ நற்றும் சுற்ழனேள் குதழ லக்குள்லம்  ணக்ஸ டுப்ன னெம் avifauna ற்ழன 



அவு தபவு  ஹச ரிக்  னனற்சழ ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்டது. னதன்நக்  ணக்ஸ டுப்ில் 

இனந்து, ஸநளத்தம் 26 ய னள யனிங் ள்  ண்டழனப்ட்டு ஆய்வுப் குதழனில் 

தழவு ஸசய்னப்ட்ட. இந்த ிபளந்தழனத்தழல் உள் யனிங் ின் ன்ன த்தன்ந 

நழ வும் அதழ நள வும் ஊக் நிப்தள வும்  ளணப்ட்டது. 

 

ஆய்வுப் குதழனில்  ளணப்டும் யிங் ழங் ின் ட்டினல்  வஹம உள் அட்டயணனில் 

குழப்ிடப்ட்டுள்து. 

அட்டயண 3 20 யிங்கு இங் ின் ட்டினல் 

 

அழயினல் ஸனர் 
ஸளதுப்ஸனர் 

 

யயிங்கு 

ளது ளப்னச் 
சட்டத்தழன் 

IUCN ளது ளப்ன ழ 

அட்டயண 

 

பாலூட்டிகள் 

Funambulus pennanti Palm Squirrel IV Least Concern 

Mus rattus Indian rat IV Not listed 

Bandicota bengalensis Indian mole rat IV Least Concern 

Funambulus palmarum Three stripped palm 

squirrel 

IV Least Concern 

Herestes edwardsii Common Mangoose IV Not listed 

Mus musculus Common Mouse IV Least Concern 

Bandicota indica Rat IV Least Concern 

Lepus nigricollis Indian Hare IV Least Concern 

Felis catus Cat Not listed Not listed 

Canis lupus familiaris Indian dog Not listed Not listed 

Bos Indicus Indian Cow Not listed Not listed 

Bubalus bubalis Buffalo I Not listed 

Sus scrofa domesticus Domestic pig Not listed Not listed 

ய ள் 

Milvus migrans Black kite IV Least concern 

Saxicoloides fulicatus Indian Robin IV Least concern 

Pycnonotus cafer Red vented Bulbul IV Least concern 

Phragamaticola aedon Thick billed warbler IV Least concern 

Pericrocotus 

cinnamomeus 

Small Minivet IV Least concern 

Eudynamys scolopaceus Koel IV Least concern 

Psittacula krameni Rose ringed parakeet IV Least concern 

Dicrurus marcocercus Black drongo IV Least concern 

Columba livia Rock pigeon IV Least concern 

Corvus splendens House crow IV Least concern 

Alcedo atthis Small blue kingfisher IV Least concern 



Cuculus canorus Common Cukoo IV Least concern 

Reptiles & Amphibians 

Chameleon zeylanicum Chameleon IV Not listed 

Calotes versicolor Common garden lizard II Not listed 

Bungarus caeruleus Common krait IV Not listed 

Ophisops leschenaultia Snake eyed lizard -- Not listed 

Bufo melanostictus Toad IV Least concern 

Ptyas mucosa Rat snakes IV Least concern 

Hemidactylus sp. House lizard -- Not listed 

Butterflies 

Danaus chrysippus Plain Tiger -- Not listed 

Papilio demoleus Common lime -- Not listed 

Euploea core Common crow -- Least concern 

Danaus genutia Common tiger -- Not listed 

Eurema brigitta Small grass yellow -- Least concern 

 

3.8 நக் ள்ஸதள  நற்றும் சனெ  ஸளனளதளபம் 

தழட்ட தத்தழல் இனந்து 10  ழநீ சுற்யில் நக் ள்ஸதள   ணக்ஸ டுப்ன ஆய்வு 

ஸசய்னப்டு ழது. 

 

டம் 3.13 தழட்டத் தத்தச் சுற்ழனேள் சனெ ப் ஸளனளதளப யபடம். 



ஆய்வுப் குதழனில் உள் அத்து  ழபளநங் லக் ள நக் ள் ஸதள , குடும்ம், ளழ 

யி ழதம், லத்தழவு யி ழதம், SC, ST யியபங் ள்  வஹம ட்டினழடப்ட்டுள்: 

 

அட்டயண 3 21: நக் ள்ஸதள   ணக்ஸ டுப்ன ஆய்வு 

ஆதளபம்: இந்தழன நக் ள் ஸதள   ணக்ஸ டுப்ன, 2011 

 

 ழபளநங் ள் 
குடும்ம் 

 

நக் ள் 

ஸதள  
ளழ யி ழதம் 

லத்தழவு 

யி ழதம் 
   SC    ST 

   
ஆண்  ஸண்  ஆண்  ஸண்  

  

ங்குடி 
569 2335 1178 1157 749 553 49 0 

ம்ட்டி 
516 2292 1167 1125 810 632 657 0 

ஸனஜழ 
223 919 448 471 306 238 416 0 

நளங்குடி 
453 1963 976 987 676 542 589 0 

யனஹள ம் 
727 2809 1349 1460 1000 871 821 0 

குடுநழனளந 
614 2643 1314 1329 1007 758 337 0 

னல்யனல் 
535 2216 1069 1147 767 649 1040 0 

ஆனிங்குடி 
600 2582 1328 1254 968 657 1143 0 

ஸனநளளடு 
574 2415 1202 1213 873 726 395 0 

ஹ ளதண்டபளநனபம் 
430 1863 936 927 639 478 0 0 

யிசளலூர் 230 949 475 474 261 188 126 0 

ிக்குடிப்ட்டி 
90 383 194 189 138 99 110 0 

ல்லூர் 508 2078 1033 1045 729 480 328 0 

யிசளலூர் 180 697 334 363 239 179 377 1 

நளங்குடி 
396 1429 687 742 492 415 157 0 

நனப்ட்டி 
389 1757 891 866 593 459 743 0 

ஸயள்னூர் 1454 6014 3061 2953 2286 1809 1365 217 

ஸம்க்குடி 
1090 4539 2257 2282 1681 1332 678 15 

ஹதக் ளட்டூர் 
1932 7632 3845 3787 3019 2310 867 1 



3.9 ஹளக்குயபத்து ளதழப்ன நதழப்டீு 

 ப  ஹநளட்டளர் யள ங் ள், இகுப  யள ங் ள் நற்றும் இன/னென்று சக் ப 

யள ங் ள்  னென்று ய  ின்  வழ் யள ங்   ளட்சழ  ண் ளணிப்ன நற்றும் 

ண்ணி னெம் 24 நணிஹபம் ஸதளடர்ந்து ஹச ரிக் ப்ட்ட ஹளக்குயபத்து தபவு. சள ில் 

ஹளக்குயபத்து ஸரிசல் அதழ நள  இனப்தளல், எவ்ஸயளன ரழப்டிலும் எவ்ஸயளன 

ஸ்ஹடரிலும் எஹப ஹபத்தழல் இபண்டு தழநனள ர் ள் ழறுத்தப்ட்டர் - 

ஹளக்குயபத்த  ணக் ழடுயதற் ள  இன தழச ிலும் தள எனயர். எவ்ஸயளன நணி 

ஹபத்தழன் னடியிலும், னதழதள  ண்டம் தழவும் ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்ட. னென்று ய  ின் 

 வழ் என நணி ஹபத்தழற்கு ஸநளத்த யள ங் ின் ண்ணிக்  தீர்நளிக் ப்ட்டது. 

 

 

டம் 3.14: த இணப்ன 

அட்டயண 3 22: என ளக்கு யள ங் ின் ண்ணிக்  

ய. 


ண் 

யள ங் 
ள் 

யிழஹனள ம் 

யள ங் ின் 

யிழஹனள ம்/ளள் 

னணி ள்  ளர் 

அகு (PCU) 

PCU இல் உள் ஸநளத்த 

யள ங் ின் 

ண்ணிக்  

  MDR-665 - MDR-665 

1  ளர் ள் 901 1 901 

2 ஹனந்து ள் 314 3 942 



3 டிபக்கு ள் 359 3 1077 

4 இன சக் ப 
யள ங் ள் 

941 0.5 470.5 

5 னச்சக் ப 
யண்டி ள் 

430 1.5 645 

               ஸநளத்தம் 2945 - 4035.5 

 

அட்டயண 3 23: தற்ஹளதுள் ஹளக்குயபத்து சூழ்ழ நற்றும் LOS 

 

Road 

V (Volume 

in 

PCU/hr) 

C (Capacity in 

PCU/hr) 

Existing V/C 

Ratio 
LOS 

NH45 4035/24=168 442 0.38 B 

Note: The existing level may be “Very Good” for SH=-95. 

 

V/C LOS Performance 

0.0-0.2 A Excellent 

0.2-0.4 B Very Good 

0.4-0.6 C Good/ Average/ Fair 

0.6-0.8 D Poor 

0.8-1.0 E Very Poor 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 தழர்ளர்க் ப்டும் சுற்றுச்சூமல் ளதழப்ன ள் & தணிப்ன டயடிக்  ள் 

 

இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமழல் தழர்ளர்க் ப்டும் ளதழப்ன ள் நற்றும் தணிப்ன 

டயடிக்   யியரிக் ழது. ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்ட ஆய்வு ள் உட்ட தளக் ங்  

நதழப்ிடும் ன, ளதழப்ன  நதழப்ிடுயதற்கு ின்ற்ப்ட்ட நளடழங் தட்ங் ள் 

ஆ ழனய இந்த அத்தழனளனத்தழல் யிரியள  யியரிக் ப்ட ஹயண்டும். இது  ட்டுநள நற்றும் 

ஸசனல்ளட்டுக்  ட்டங் ின் ஹளது அடிப்ட அவுனக் ில் ற்டும் ளதழப்ன ின் 

யியபங் க் ஸ ளடுக்  ஹயண்டும் நற்றும் னன்ஸநளமழயபளல் ஸசனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின 

தணிப்ன டயடிக்   ரிந்துபக்  ஹயண்டும். 

 

4.1 அழன ம் 

சுற்றுச்சூமல் தளக் ம் ன்து, என யசதழனின் ஸசனல்ளடு ள், தனளரிப்ன ள் அல்து 

ஹசய ின் யியள , சுற்றுச்சூமழல் ற்டும் ந்த நளற்னம், ளத நள அல்து 

ன்ந னக்கும். னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன்  ளபணநள  சளத்தழனநள நற்றும் 

சளத்தழனநள சுற்றுச்சூமல் தளக் த்தழன் தழர்ளர்ப்ன சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு இல்  என 

னக் ழன டினளகும். நதழப்ிடப்ட்ட ளதழப்ன ின் அடிப்டனில், சுற்றுச்சூம குயள 

அல்து ஹசதநடனளநல் பளநரிக்  ஸளனத்தநள தணிப்ன டயடிக்  ள் டுக் ப்ட 

ஹயண்டும். 

 

சுற்றுச்சூமல் ளதழப்ன ள் னதன்ந தளக் ங் ள் நற்றும் இபண்டளம் ழ தளக் ங் ள்  

குலயள  இனக் ளம் 

 

னதன்நத் தளக் ங் ள்: இந்தத் தளக் ங் ள் தழட்டத்தளல் ஹபடினள க் கூப்டு ழன். 

 

இபண்டளம் ழ தளக் ங் ள்: இய னதன்ந தளக் ங் ளல் தூண்டப்ட்டய நற்றும் 

ஸதளடர்னடன னதலீடு ள் நற்றும் ஸசனழன் னெம் சனெ  நற்றும் ஸளனளதளப 

டயடிக்  ின் நளற்ப்ட்ட யடியங்  உள்டக் ழனது. 

 

 



ின்யனம் சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ள் னெம் ளதழப்ன ின் நதழப்டீு ஸசய்னப்டு ழது: 

 ழச் சூமல் 

 ீர் சூமல் 

  ளற்று சூமல் 

 இபச்சல் சூமல் 

 உனிரினல் சூமல் 

 சனெ  ஸளனளதளப சூமல் 

 

4.2 ழச் சூமல்: 

அம்சம் தளக் ம் 
தணிப்ன டயடிக்  ள் 

பஃப் 

ஸ்ஹடளன் 

நற்றும் 

சப 

நண் 

சுபங் ம் 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட 2.56.5 ஸலக்ஹடர் சுபங் நளது 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் 231050 நீ 3 சளதளபண  ல் நற்றும் 

1184 நீ 3 சப நண் ஸ ளண்டது . குயளரி ஸசனல்ளடு 5.0 

நீட்டர் ஸசங்குத்து ஸஞ்ச் நற்றும் 5.0 நீட்டர் ஸஞ்ச் 

அ த்துடன் யமக் நள தழந்தஸயி 

இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் த்துடன் ஹநற்ஸ ளள் 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. 5 ஆண்டு னடியில், சுபங்  

குத்த  குதழ இறுதழ குமழனள  நளற்ப்டும். 

 

இறுதழ குமழ ரிநளணம் 

குமழ -1: 314.0 (L) x 54.0m (W) x 44.0 (D) (2.0m சப நண் 

2.0m யளி ள நற்றும் 40.0m சளதளபண  ல்)
 

ழப் னன்ளட்டில் தழந்தஸயி சுபங் த்தழன் னக் ழன 

தளக் ம் ழச் சவபமழவு ஆகும். சளதளபண  ல் குயளரினின் 

சுபங் த்தழற் ள  ழம் ஹதளண்டப்ட ஹயண்டும். 

 

 மழவு ீர்,   உஹள  உட்ஸசலுத்துதல், அடுக்கு 

உநழழ்வு ள் துவும் இல்ளததளல் ஆய்வுப் குதழனின் 

நண்ணின் நீதள தளக் ம் குயள ஹய இனக்கும். 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்ட 

தம் ந்த யிதநள நண் 

அரிப்னக்கும் 

ஆள யில் ( ஆதளபம்: 

னயன்). 

 

ஹநலும், னனல் ீர் 

ஸயிஹனறுயதத் 

தயிர்க்  1 நீ x 1 நீ 

அயில் யடி ளல் 

அநக் ப்டும். 

 

1250 ண்ணிக் னிள 

உள்லர் நப ய   

(ஹயம்ன, ந ழமம், னி, 

இந்த நற்றும் 

யில்யம்) சள ில், 

சுபங் ப் குதழனின் 

ஸயிப்னச் சுற்யில், 



 

ஸரின பப்யில் ழப்பப்ன ண்ன  

நளற்றுயதளல் ற்டும் தளக் ம் நண் சழதய 

ற்டுத்து ழது. 

 

சுபங்  டயடிக்  ில் இனந்து தழடக் மழவு ள் 

உனயளக் ப்டும், ஸில் குப் ள் யடீ்டுக் 

 மழவு லம் உற்த்தழ ஸசய்னப்டும். இத னனள  

பளநரிக் ளயிட்டளல், துர்ளற்ம் யசீுயதுடன், 

ஸதளமழளர் லக்கு சு ளதளப சவர்ஹ டு ற்டும். 

 

நண்ணின் ிணப்னத் 

தன்நன 

ஹநம்டுத்தும் ய னில் 

டவு ஸசய்ன 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. 

 

குயளரிக்குப் ிகு 

இறுதழக் குமழனில் 

தளயபங் ள் நற்றும் ீர் 

ஹதக் த்த 

உனயளக்குயதற்குத் 

துணனரினேம் ய னில், 

ளதழக் ப்ட்ட ழத்த 

சழந்த ழப் 

னன்ளட்டிற் ள  

னடிந்தயப 

ஹநம்டுத்துயதற்கு 

னன்ஸநளமழனப்ட்டுள்து. 

 

குத்த க்கு 

னன்டுத்தப்ட்ட 

ளது ளப்னப் குதழனில் 

 ழரீன்ஸல்ட் நற்றும் 

 ளடு யர்ப்ன 

ஹநம்ளட்டிற் ள  1184 m³ 

ஹநல்நண்ணின் யடியில் 

அதழ  சுந 

னன்டுத்தப்டு ழது. 

 



ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ஹதளண்டிஸனடுக் ப்ட்ட 

 ிநத்த ற்றுதல் 

நற்றும் இக்குதல் 

ஹளன்யற்ளல் தூசழ 

உனயளகும் னக் ழன 

 ளபணநளகும், 3 

நணிஹபத்தழற்கு என 

ன ஸதளடர்ந்து 

தண்ணரீ் ஸதிப்தன் 

னெம் தளக் ம் 

குக் ப்டும். 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

சுபங்  டயடிக்  

 ழட்டத்தட்ட சநஸயி 

ழப்பப்ில் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டு ழது, 

அங்கு யிிம்ன ழ 

ஹயறுளடு 112 

நீட்டனக்கு ஹநல் 

உள்து. 

 

தளதுக் ள் அ ற்ப்ட்ட 

ிகு, அ 

அனள குதழ 

உனயளக் ப்டும். 

அ ழ்வு ஸசய்னப்ட்ட 



குதழ அல்து சுபங்  

 ளத்தழன் னடியில் 

உள் இறுதழ குமழ ீர் 

ஹதக் நள  நளற்ப்டும். 

ளது ளப்ன தூபத்தழல் 

இபண்டு அடுக்கு நபப் 

ட்ட ள் டப்டும். 

 

100% நீட்ஸடடுப்ன னல 

சுபங்  இனப்ன 

ிரித்ஸதடுப்தன் னெம் 

அடனப்டு ழது. 

ஹய சுபங்  

டயடிக் னளல் 

குப் ள் 

உற்த்தழனள ளது. 

அதுநட்டுநழன்ழ, தழசரி 

அடிப்டனில் 

உள்ளட்சழ அநப்ிடம் 

எப்டக் ப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழ க் 

குந்த அயிள 

யடீ்டுக்  மழவு ள் 

உனயளகும். 

 

 

 

 

 



4.3 ீர் சூமல்: 

 

அம்சம் தளக் ம் 
தணிப்ன டயடிக்  ள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

 ிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

 

இப்குதழனில் சுபங் ம் 

ஹதளண்டுயதளல், ீர்ழ நற்றும் 

சுபங் ப் ளதனின் குறுக்குஸயட்டு 

 ளபணநள  ழத்தடி ீர் 

நளசுடளம். 

 

சுபங்  டயடிக் னளல் ழத்தடி 

ீர் குன யளய்ப்னள்து 

 

ஸயடிப்தற்கு னன்டுத்தப்டும் 

ட்ஹபட் ஸ ளண்ட 

இபசளனங் ள் ஹநற்பப்ன 

ஏட்டத்த நளசுடுத்தளம். 

 

சுபங்  குத்த னில் உள் 

யடீ்டுக்  மழவுீரின் னனற் 

ஹநளண்ந, அந்த இடத்தழல் 

சு ளதளபநற் சூம 

உனயளக் ழ, ஸதளமழளர் லக்கு 

உடல் ளதழப்ன  

ற்டுத்தளம். 

 

ழத்தடி ீர்நட்டம் 

தபநட்டத்தழழனந்து 64 நீ  வஹம 

இனக்கும் அஹதசநனம், இறுதழ ஆமம் 

தபநட்டத்தழழனந்து 44 நீ யப 

நட்டுப்டுத்தப்ட்டினப்தளல், 

சுபங் த்தழன் ஹளது ீர்நட்டம் 

குறுக் ழடப்டளது. னிசழல்  மழவு ீர் 

5 ஸசப்டிக் ஹடங்கு ள் நற்றும் 

ஊயக்கும் குமழ ில் 

ஸயிஹனற்ப்டும். சுபங்  

டயடிக் க்கு ச்சு கூறு ள் ஸ ளண்ட 

இபசளனங் ள் னன்டுத்தப்டளது. 

ழத்தடி ீர் நட்டம் 64m தப 

நட்டத்தழற்கு  வஹம ஆமத்தழல் 

உள்து, சுபங்  ஸசனல்ளடு 

ீர்ழன ளதழக் ளது. சுபங்  

டயடிக் னின் னடியில் உள் 

இறுதழ குமழ நம ீர் ஹசநழப்ிற் ள  

னன்டுத்தப்டும், ஹசநழத்து 

யக் ப்டும் ீர் சுந நண்ட 

ஹநம்ளட்டிற்கு னன்டுத்தப்டும், 

ஹநலும் ஹசநழக் ப்ட்ட ீர் 

னனள சுத்தழ ரிப்னக்குப் ிகு 

யடீ்டு ஹதய லக்கு (குடிீர் தயிப) 

னன்டுத்தப்டும். 

 



ஹநலும், ஸயிஹனறும் ீர் சம்ப் ில் 

நற்றும் னனள சுத்தழ ரிப்னக்குப் 

ிகு ஹசநழக் ப்டும்; சுபங்  

டயடிக் னில் தூசழன 

அடக்குயதற்கு தண்ணரீ் 

னன்டுத்தப்டும். 

 

சுபங்  குத்த  குதழனில்  மழவு 

ீப னனள  ஹநளண்ந 

ஸசய்யதற் ள , சழறுீர்  மழப் ள் 

நற்றும்  மழவுீர் ஸதளட்டி ள் நற்றும் 

ஹசளக் ிட் ற்ளடு ள் 

யமங் ப்டும். 

 

 

4.4  ளற்று சூமல்: 

 

அம்சம் தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

 ிநத்தழன் 

ஹளக்குயபத்து. 

 

ஸசனல்ளட்டின் ஹளது ற்டும் 

ளதழப்ன ள் 

சுபங் ச் ஸசனல்ளட்டின் ஹளது, 

தப்ிஹனளடின தூசழ நற்றும் 

து ள் ள் (PM10 & PM 2.5) ஹளன் 

ி  ளற்று நளசுளடு ள் 

உனயளக் ப்டும். 

 

நளசுளட்டின் னக் ழன ஆதளபம் 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

 ளபணநள  ல ழது. 2 

ஸசனல்ளட்டின் ஹளது தணிப்ன 

டயடிக்  ள் 

நபங் ள் ( ஹயம்ன, ந ழமம், னி,) 

டவுக் ள  யத் துனின் 

ஆஹளசனின் ஹரில் தூசழனின் 

தளக் த்தத் தடுக்  குத்த ப் 

குதழக்குள் சுபங் ப் ணி த் 

ஸதளடங்குயதற்கு னன் 1250 

உள்லர் இங் ள் டவு ஸசய்ன 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. இந்த 

நற்றும் யில்யம்) இபண்டு 



டிப்ர்  ற்றுயதற்கும் 

இக்குயதற்கும் 

னன்டுத்தப்டும், 1 ண் அ ழ்வு 

(1.2 நீ 3 யளி தழன் ( ள 

உடப்ளன் இணப்னடன்) 

அ ழ்வுக்கு னன்டுத்தப்டும், 

இது தப்ிக்கும் தூசழன உனயளக்  

ங் ிக்கும். கூடுதள , 

ஸயடித்தல் ஸயடிநனந்து ப் 

னன்டுத்தழ தூசழ உனயள  

யமழயகுத்தது. 

 

நிதின் நீதள யிவு 

• சுயளசம் நற்றும் சுயளச 

அநப்ன, தபனபீல் 

தழசுக் லக்கு ஹசதம்,  ளய்ச்சல் 

அல்து ஆஸ்துநள ஹளன் 

ஹய ஸசய்னேம் 

ஸதளமழளர் ள் நற்றும் 

அண்ட  ழபளநயளசழ ின் 

நித ஆஹபளக் ழனத்தழல் 

ஹநளசநள யிவு. 

•  ிநப் ஸளனட்  ற்ழ 

இக்குயதளலும், 

ஹளக்குயபத்தழன் 

 ளபணநள வும் ற்டும் தூசழ, 

ஸதளமழளர் ள் நற்றும் 

அன ழலுள்  ழபளந 

நக் னேம் ளதழக் ளம். 

அடுக்கு ில்  ளற்று நளசுளட்ட 

தழர்த்து நற்றும் னெழ  ள் 

(Nerium) நப இங் லக்கு 

இடனில் உள்து. 

SH 71 உடன் இணக்கும் குறு ழன 

ளதனில், அன ழல் உள் 

டளத சள  ( என 

அடகுன சள) அடனேம் 

ய னில், ஸயட்டப்ட்ட 

 ிநத்தழன் ஹளக்குயபத்து 

யமழ த் தழட்டநழடுதல். 

நளற்ள , சுபங்  குத்த  

குதழக்கும் அன ழல் உள் 

டளத சள இணப்னக்கும் 

இடஹன சப நண்  சள 

அநக் ப்டளம். தூசழ 

உனயள ளநல் இனக் , இலத்துச் 

ஸசல்லும் சளனில் ஸசல்லும் 

ளரி ின் ஹய ம் நணிக்கு 20 

 ழ.நீ. 

ளரி ள் தளர்ளய் ஹளட்டு 

னெடப்டும். 

அதழ  சுந தயிர்க் ப்டும். 

 

அ ழ்வு நற்றும் ற்றுதல் 

னள்ி ள் ஹளன் தூசழ 

உனயளக்கும் இடங் ில் ஈடுடும் 

ஸதளமழளர் லக்கு  ண் 

 ண்ணளடி ள், தூசழ நளஸ்க், 



 தளயபங் ள் நீதள யிவு 

 இனில் தூசழ டியதளல் 

ஸ்ஹடளநளடல் இன்ஸடக்ஸ் 

குக் ப்டளம். 

ஹதளல்  னே ள், ளது ளப்ன 

 ளணி ள் நற்றும் னட்ஸ் 

ஹளன் திப்ட்ட ளது ளப்ன 

உ பணங் ள் (PPE  ள்) 

யமங் ப்டும். 

 

ஹளக்குயபத்தழன் ஹளது தூசழ 

உனயள ளநல் இனக் , 

ஸசப்ிடப்டளத சள ில் 

ஸதிப்தற்கு 0.5KLD தண்ணரீ் 

ரிந்துபக் ப்டும். 

 

 ளற்ழன் தப நளதழரினளக் ம்: 

AERMOD ன்து னென்று தித்தி கூறு க் ஸ ளண்ட என நளதழரி அநப்ன ஆகும்: 

• AERMOD (AERMIC Dispersion Model), 

• AERMAP (AERMOD ழப்பப்ன னன்ஸசனழ) 

• AERMET (AERMOD யளி னன்ஸசனழ) 

 

4.4.1 னெ குணளதழசனம் 

அத்து உநழழ்வு னெங் ின் யிரியள ட்டினல் நற்றும் அயற்றுடன் ஸதளடர்னடன 

நளடழங் உள்டீு ஸயினடீ்டு அவுனக் ள் நற்றும் உநழழ்வு யி ழதங் ள் இந்த அழக் னில் 

ட்டினழடப்ட்டுள். எவ்ஸயளன னெ ய னேம் வ்யளறு டத்தப்ட்டது ன்தற் ள 

ஸளதுயள யிக் ம்  வஹம ஸ ளடுக் ப்ட்டுள்து. 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட ஸசனல்ளட்டின் உநழழ்வு ஆதளபங் ள் 

னள்ி ஆதளபங் ள்: 

சுபங்  டயடிக்  லக் ள னள்ி ஆதளபங் ில் ஸளதுயள  தூசழ ஹச ரிப்ளன் ள், சூடள 

ீர் லடீ்டர் ள் நற்றும் அயசப ள ஸஜஹபட்டர்( ள்) ஆ ழனய அடங்கும். தற்ஹளதன 

தழட்டத்தழல் ின்யனம் ஆதளபங் ள் தழர்ளர்க் ப்டு ழன். 



1. லட்பளழக் அ ழ்வு - 0.9  ம் க்ஸ ட் ஸ ளள்வு (பளக் ிஹபக் ர் இணப்னடன்) 

2. ஜளக் ஹலநர் 32 நழநீ டனள 

3. டிப்ர் 

4. டிபளக்டர் ற்ப்ட்டது - அனக் ழ 

5. துணக் னயி லடன் துனிடுதல் நற்றும் அ ழ்வு 

 

சள ஆதளபங் ள்: 

சுபங்  டயடிக்  ின் ஹளது தழர்ளர்க் ப்டும் டிபக் ளத ள் நற்றும் டிபக் 

ஸயிஹனற்றும் இடங்  சழத்தரிக்  என சள ஸட்ஸயளர்க் உனயளக் ப்ட்டது. 2022 

நளர்ச் னதல் ஹந யபனிள  ண் ளணிப்ன  ளத்தழல் சள னெங் ிழனந்து 

தழர்ளர்க் ப்டும் உநழழ்வு ள் நற்றும் அதனுடன் ஸதளடர்னடன தழர்ளர்க் ப்ட்ட தளக் ம் 

நதழப்ிடப்ட்டது. சுத்தழ ரிப்ன சள நற்றும் ஸசப்ிடப்டளத சள யனநப்ில் 

உள் ஸளதுத் தளயபப் ஹளக்குயபத்தழளல் ற்டும் உநழழ்வு ள் ஸதளகுதழ ஆதளபங் ள  

யடியநக் ப்ட்டுள். டிபக் ழங் ழற் ள நளடல் யளல்னைம் ஹசளர்ஸ் அவுனயளது, 

ஆபம்த்தழல் USEPA ய டிபக் ழங் ழற்கு ற்ழச் ஸசல்யதற் ள உநழழ்வு  ளபணி ப் 

னன்டுத்தழனது.  டத்தல் சள ஆதளபங் ள், உனய ப்டுத்தப்ட்ட இலத்துச் ஸசல்லும் 

சள ில் 6 நீட்டர் இடஸயினில் ஆதளபத்தப் னன்டுத்தழ. னெங் ின் ஆபம் 

க் யளட்டு ரிநளணம் 3 நீ  அநக் ப்ட்டது, இது என ஸளதுயள சுபங்  

சூழ்ழக்கு அன ழல் உள் 2 டிபக் னணத்த ிபதழழக்  உள்டீள  னன்டுத்தப்ட்டது. 

இலத்தல் ஸசனல்ளட்டிற்குக்  னதப்டும் அவுனக் ள் ின்யனயயற் 

உள்டக்கு ழன்: 

• ஸளதுயள ப் னன்டுத்தப்டும் இலத்துச் ஸசல்லும் டிபக்கு ின் அவு 

• ழபந்தப தூப சள ின் தூசழ  ட்டுப்ளடு / சுனக் த்தழன் அவு 

 

ி தப்ிஹனளடின து ள் உநழழ்வு ஆதளபங் ள்: 

யளல்னைம் ஆதளபங் ள  யடியநக் ப்ட்ட ி ஃப்னைஜழடிவ் து ள் உநழழ்வு ஆதளபங் ில் 

ின்யனய அடங்கும்: 



• ப்பநரி க்பரரில் இக் ப்டும் டிபக்கு ில் இனந்து தப்ிஹனளடின உநழழ்வு ள் என 

ஸதளகுதழ னெத்தளல் குழப்ிடப்டு ழன். ஸயினடீ்டு உனபம் 0 நீட்டபள  

அநக் ப்ட்டது (டம்ப் ளக்ஸ ட்  ழஹபடு நட்டத்தழல் உள்து). 

• சுபங் ப் குதழனளது குந்தட்ச  ளற்று அரிப்க் ஸ ளண்ட ள ள் ழந்த 

ஹநற்பப்ள  இனப்தளல்  ளற்ழன் அரிப்ிளல் ற்டும் தப்ிஹனளடின உநழழ்வு ள் 

 னதப்டுயதழல்.  ளற்று அரிப்ன ற்டும்  தழர்ளர்க் ப்ட்டளல், அது 

உள்லர்நனநளக் ப்டும். 

• ரிநளற் னள்ி ில் இனந்து ஃப்னைஜழடிவ் உநழழ்வு ள் எற் ஸதளகுதழ 

னெங் ளல் குழப்ிடப்டு ழன். இந்த ஆதளபங் லக் ள ஸயினடீ்டு உனபங் ள் 

டிபக் ரிநளற் ஸசனல்னனின் உண்நனள உனபத்தழற்கு அநக் ப்ட்ட. 

 

ிந்தன தழட்ட டயடிக்  ள் 

ஸசனல்ளட்டின் உநழழ்வு ள் ஸசனல்ன உ பணங் ள் நற்றும் சுபங்  டயடிக்  ின் 

யியளகும். ஸசனல்ன உ பணங் ள் அதழ ட்ச தழில் யடியநக் ப்ட்ட. 

சுபங் த்தழல் இனந்து ஸயிஹனறும் உநழழ்வு ள், குமழனிழனந்து  ற் ள் நற்றும்  மழவு  

ஹசநழப்ன குதழக்கு ஸ ளண்டு ஸசல் ஹதயனள சுபங்  யதீம் நற்றும் டிபக் னணத்தழன் 

அடிப்டனில் அநந்தது. 

 

நளர்ச் னதல் ஹந 2022 யபனிள தண்ணின யளித் தபவு க்  னத்தழல் ஸ ளண்டு 

 ணிக் ப்ட்ட அதழ ட்ச தப நட்ட ஸசழவு ள், ஆய்வுக்  ளத்தழல் ஸப்ட்ட அதழ ட்ச 

அடிப்ட ஸசழவு ில் நழ ப்டுத்தப்ட்டு, ஸசனல்ளட்டிற்குப் ிந்தன  ட்டத்தழல் 

ழவும். அதழ ட்ச அடிப்ட ஸசழவு க்  ளட்டிலும்  ணிக் ப்ட்ட ஸசழவு லடன் 

கூடின எட்டுஸநளத்த  ளட்சழனளது ஹசளிஸத்றஶடன் ின்யனம் அட்டயணனில் 

 ளட்டப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 

 



அட்டயண 4 1  ட்டுப்ளடற் சுபங் த்தழற் ள உநழழ்வு  ளபணி ள் 

 

ஸசனல்ளடு 
உநழழ்வு  ளபணி குழப்ன ள் 

ஹநல் நண் 

 னளலதல் 

 

ஸ் ழபளப்ர் 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. 

னல்ஹடளசழங் 15.048 

kg PM10/ 

Hr excavation 

USEPA (2008) 

ற்று ழது 2.3237E-04 
kg PM10/ 

average time 

between spray 

application 

USEPA (2006a) 

 டத்தல் 
0.69718 

kg PM10/VKT 

USEPA (2006a) 

Cowherd (1988) 

சளதளபண  ல் 

சுபங் ம் 

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. 

ற்று ழது 

1.00E-4 lbs 
PM10/  

Ton produce 

 

4.5 இரைச்சல் சூழல்: 

 

அம்சம் தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

இக்குதல், 

ஹதளண்டின 

 ிநத்தழன் 

உ பணங் ின் னன்ளடு 

(க்ஸ் ஹயட்டர், டிப்ர், ஜளக் 

ஹலநர்), இனந்தழபங் ள் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்துக்கு 

னன்டுத்தப்டும் டிபக்கு ள் 

• இனந்தழபங் ள் ல் இனங்கும் 

ழனில் பளநரிக் ப்டும், 

இதளல் இபச்சல் குந்தட்ச 

சளத்தழனநள அயிற்கு 

குக் ப்டும். 



ஹளக்குயபத்து. 

 

சத்தத்த உனயளக்கும். 

இனந்தழபங் ிழனந்து யனம் 

சத்தம் உனர் இபத்த அலத்தம், 

அதழ  அலத்த ழ,  ளது 

ஹ ளந, தூக் க்  க் ம் 

ஹளன்யற் ீண்ட ஹபம் 

ஸயிப்டுயதளல் ற்டும். 

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்  

டயடிக் னின்  ளபணநள  

யள ங் ின் ண்ணிக்  

அதழ ரிக் ப்டும், ஹய 

யள ம் என்ழணந்து 

ஹதயனற் எழன 

ற்டுத்தளம் நற்றும் சுயளசம் 

நற்றும் சுயளச அநப்ன, 

தபனபீல் தழசுக் லக்கு 

ஹசதம்,  ளய்ச்சல் அல்து 

ஆஸ்துநள ஹளன் நித 

ஆஹபளக் ழனத்தழல் ளதழப் 

ற்டுத்தளம். 

 

• அனுநதழக் ப்ட்ட இபச்சல் 

அவு நற்றும் அந்த 

அவு லக்கு அதழ ட்ச 

ஸயிப்ளட்டின் யிவு குழத்து 

ஆறு நளதங் லக்கு எனன 

ஸதளமழளர் லக்கு யிமழப்னணர்வு 

அிக் ப்டும். அத்து 

யள ங் ின் டீசல் 

இன்ஜழன் ிலும் ஹளதுநள 

சன்சர் ள் யமங் ப்டும். 

• அத்து ஹளக்குயபத்து 

யள ங் லம் ஸசல்லுடினளகும் 

PUC சளன்ழதழ்  ஸ ளண்டு 

ஸசல்யது உறுதழ ஸசய்னப்டும். 

• சுபங் த்தழற்குள் தமனேம் அல்து 

ஸயிஹனறும் டிபக்கு ின் ஹய ம் 

நழதநள ஹய த்தழற்கு 

(20 ழநீ/நணி) 

யபம்னக்குட்டுத்தப்ட்டு, 

 ளழனள யள ங் ில் இனந்து 

ஹதயனற் சத்தத்தத் தடுக்கும். 

 இனந்தழபங் ள் நற்றும் ி 

உ பணங் ின் னனள 

உனவு னெம் இனந்தழபங் ளல் 

ற்டும் சத்தம் குக் ப்டும். 

• ஆய்வுப் குதழனில் சத்தத்தழன் 

தளக் த்தக் குக்  1250 

ண்ணிக் னிள உள்லர் 

இங்  ( ஹயம்ன, நந்தளப, 



அதழ, னி, அஹசள ள, 

ஹ சுயரிளஸ் நற்றும் யில்ம்) 

டவு ஸசய்ன 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. 

சத்தத்தக் குக்  

ஸசனல்டுத்தப்டும். 

• ளரி ள் இபண்டு சள ில் 

தழனப்ி யிடப்டும். ஹளக்குயபத்து 

ஸரிசத் தயிர்க்  SH 71 

நற்றும் நளயட்ட சள. 

• ஆறு நளதங் லக்கு எனன 

சு ளதளப ரிஹசளத ன ளம் ள் 

ற்ளடு ஸசய்னப்டும். 

• அதழ  சத்தம் உண்டளக்கும் 

இடங் ில் ஹய ஸசய்னேம் 

ஸதளமழளர் ள் திப்ட்ட 

ளது ளப்ன சளதங் ப் 

னன்டுத்துதல், அதளயது 

 ளதுகுமளய் ள் நற்றும்  ளது 

ிக்கு ள் னன்டுத்துதல். 

 ணினளர் ள் ணினிட 

இபச்சழல் இனந்து ழயளபணம் 

ஸறும் அநதழனள குதழ  

யமங்குதல். 

 

 

 

 

 



4.6 உனிரினல் சூமல்: 

 

அம்சம் தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

த 

அனுநதழ 

சூமழனல் சவர்குவுக்கு 

யமழயகுக்கும் த 

அனுநதழனின்  ளபணநள  

யளழ்யிட இமப்ன. 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்  குத்த  ற் ஹய என 

யண்ட ழம், ஹய த அனுநதழ ஹதயனில். 

சழ னதர் ள் நற்றும் ளர்த்தீினம் ஸ்ி., னஹபளஹசளிஸ் 

ஜஷழஃப்ஹளபள ஹளன் னெழ  ள் நட்டுஹந 

இனந்த. 

நபங் ள் 

டுதல் 

ழம் ஆபம்த்தழல் தரிசள  

இனந்ததளல் சுபங்  

குத்த  குதழனில்  ளடு 

யர்ப்ன சளத நள 

தளக் த்த ற்டுத்தும். 

சுபங்  குத்த  குதழ நற்றும் ளது ளப்ன ல்னில் 10 நீ 

ளது ளப்ன தூபம் யமங் ப்டும். சுநளர் 0.48.5 ஸலக்ஹடர் 

ழம் பசுல வலள ஹநம்ளட்டிற் ள  

னன்டுத்தப்டு ழது (1250 ண் ள் - 5 ஆண்டு ள்). இது 

யிங் ழங்  ஈர்க்கும், இதளல் தற்ஹளதுள் 

சுற்றுச்சூமல் சூம ஹநம்டுத்தும். 

 

4.7 சனெ  ஸளனளதளப சூமல்: 

 

அம்சம் தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

சுபங்  

டயடிக்   

ஸசனல்டுத்த 

னன்ஸநளமழனப்ட்டது 

தழட்டத்த ஸசனல்டுத்த 

ழம்  ன ப்டுத்துதல் 

ஸசளத்துக்  இமக்  

ஹரிடளம், இது PAP  

நளற்ழயிடும், அயர் ின் 

யமக் நள நற்றும் 

யளழ்யளதளபத்த இமக்கும் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் 

தழன.ி. ளஜளநதீின் ட்டள ழம் 

நற்றும் 300 நீட்டர் சுற்யில் நக் ள் 

குடினினப்ன இல்ளத ழம்  ளழனள  

உள்து. ஹய இத்தழட்டத்தழல் 

னர்யளழ்வு நற்றும் நீள்குடிஹனற்ம் 

இல் 

ஸயட்டிஸனடுக் ப்ட்ட 

 ிநத்த 

துனிடுதல், 

சுபங்  டயடிக்  ள் தூசழ 

உநழழ்ய ற்டுத்தளம், 

எழ நளசுளடு ற்டளம், 

தழட்டப் குதழக்கு அன ழல் ந்த நித 

டயடிக் னேம் தழட்டநழடப்டயில். 

அந்த இடத்தழழனந்து 0.95  ழநீ 



ஸயடித்தல், ற்றுதல் 

நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து 

இதளல் உள்லர் 

யளழ்யிடத்தழற்கு இடனைறு 

ற்டளம் 

ஸதளயில் உள் ஸனநளளடு 

 ழபளநத்தழல் அன ழல் உள் நக் ள் 

குடினினப்ன  ளணப்டு ழது 

அன ழலுள் 

 ழபளநங் ில் 

ஹநய்ச்சல் நற்றும் 

யர்ப்ன 

டயடிக்  ள் 

உள்லர் யிங்கு ள 

ஸசம்நழ ஆடு, ஆடு நற்றும் 

நளடு ின் ஹநய்ச்சல் நற்றும் 

யர்ப்ன ஆ ழனய 

அன ழலுள்  ழபளநங் ில் 

 ளணப்டு ழன், 

யள ங் ின் இனக் ம் 

யிங்கு  ளதழக் ளம் 

அல்து  ளனப்டுத்தளம். 

 ழபளயல் சள நற்றும் அன ழல் உள் 

டளத சளன னன்டுத்த 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. ஹநலும், 

யித்து  தயிர்க்கும் ய னில் 

ளரி ின் ஹய ம் நணிக்கு 20  ழ.நீ. 

உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து 

ஹய யளய்ப்ன இத்தழட்டம் உள்லர் நக் ின் 

யளழ்யளதளபத்த 

ஹநம்டுத்தும் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங் த்தழன் 

யர்ச்சழக்குப் ிகு, உள்லர் நக் ின் 

யளழ்யளதளபத்த ஹநம்டுத்துயஹதளடு 

ஹபடி நற்றும் நன  ஹய 

யளய்ப்ன னேம் யமங்கும். 

இப்குதழனின் உள் ட்டநப்ன 

ஹநம்ளட்டிற் ள சளதளபண  ற் ள் 

உள்லர் சந்த ில் இனந்து 

ழனளனநள குந்த யினில் 

 ழடக்கும். 

 ளர்ப்ஹபட் 

சுற்றுச்சூமல் ஸளறுப்ன 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் 

இனற்  யங்  

ஸனக்குயதற்கும் சனெ  ய 

ஹநம்ளட்டிற்கும் உதவும். 

CER இன் என குதழனள , அதளயது 5 

ட்சம் எதுக் ப்டும். யினளட்டு 

யசதழ  ஹநம்டுத்துதல்,  மழப், 

தண்ணரீ் யடி ட்டி யசதழ  

அன்யளசல் அபசு உனர்ழ 

ள்ிக்கு யமங்குதல்.  

 



4.7 மற்ற பாதிப்புகள்: 

 

ய. ண் அம்சம் தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

1.  னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

சுபங் ம்  ளபணநள  

ஆத்து 

சுபங் ப் குதழனில் 

யித்து ள் ற்டளம் 

சுபங்  குத்த னில் உள் எவ்ஸயளன 

ணினளனக்கும் எவ்ஸயளன 

ஸதளமழளினின் ளது ளப்ன குழத்தும் 

னனள PPE  ழட் ( ளது ளப்ன ஜளக்ஸ ட், 

ஸலல்ஸநட், ளது ளப்ன  ளணி ள், 

 னே ள்) ஹளன்ய யமங் ப்டும். 

2.  ஸயடித்தல் குண்டுஸயடிப்ன 

டயடிக்   ளபணநள  

ஸதளமழளர் லக்கு 

 ளனம் 

குண்டுஸயடிப்ன டயடிக் ன ச்சரிக்  

சபன் யடியில் அளபம் அநப்ன தழட்ட 

தத்தழல் ஈடுடும். அதுநட்டுநழன்ழ, 

ஸயடிகுண்டு டயடிக்  குழப்ிட்ட 

ஹபத்தழல் - நள 5.00 நணி னதல் 6.00 

நணி யப ( அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) தழட்டநழடப்டும், இதளல் 

ணினளர் ள் ஸசனல்ளடு குழத்து அழந்து 

ஸ ளள்யளர் ள். தத்தழல் ன ிடிப்து 

தடஸசய்னப்டும் நற்றும் ச  

  ள் தத்தழல் ல்ஹயறு இடங் ில் 

 ளண்ிக் ப்டும். 

3.  ஸதளமழளர் ின் 

தழபனிடல் 

சுபங்  டயடிக்  ில் 

ஸதளமழளர்  

ஹயக்கு 

அநர்த்துயதற்கு னன் 

அயர் ின் உடல்ழ 

சரிளர்க் ப்டும் 

அயர்  ஹயக்கு அநர்த்துயதற்கு 

னன் அத்து ஸதளமழளர் லம் 

சரிளர்க் ப்ட்டு ஆஹபளக் ழனத்தழற் ள  

தழபனிடப்டும். 

 

 

 



5 நளற்று ின் குப்ளய்வு 

5.1 ஸளது 

ந்தஸயளன தழட்டத்தனேம் தழட்டநழடுயதழலும் யடியநப்தழலும் நளற்டீ்டின் குப்ளய்வு என 

குழப்ிடத்தக்  அம்சநளகும். உற்த்தழ அதழ ட்சநள வும், சுபங் ச் ஸசனல்ளடு 

சுற்றுச்சூமலுக்கு உ ந்ததள வும் ஸசவு குந்ததள வும் இனக்கும் ய னில் நளற்று 

யமழனத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கும்ஹளது ஸசவு ன் குப்ளய்வு நற் அவுனக் லடன் 

இணந்து ஸசனல்ட ஹயண்டும். சுபங் த் தழட்டம் நற்றும் சுபங்  னெடல் தழட்டநளது, 

டியம்-1 நற்றும் ிஃப்ஆர் சநர்ப்ிப்தற்கு னன், னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்ட சுபங்  நற்றும் 

னயினினல் து உதயி இனக்குபளல் அங் வ ரிக் ப்ட்டுள்து. 

 

ாநில சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீ்டு ஆலணம் யமங் ழன யிதழன  ின்  டிதம் ண் 

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

ஆய்யளது தம் நற்றும் ஸதளமழல்தட்த்தழன் ஆமநள ஆய்வு  உள்டக் ழனது. 

 

5.1.1 நளற்று தங் ள் நற்றும் சுபங்  ஸதளமழல்தட்த்தழற் ள குப்ளய்வு 

5.1.1.1 நளற்று தம் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டம் சளதளபண  ல் குயளரினின் சுபங் நளகும், ஹநலும் அந்த குதழன 

ஆய்வு ஸசய்த ிகு னன்ஸநளமழனப்ட்டது. ஹயறு யளர்த்த ில் கூறுயதளளல், 

 ிநங் ள்  ழடக்கும் நண்டத்தழல் இய ஸசனல்டுத்தப்டளம். சுபங் த் ஸதளகுதழ 

நளழ அபசளல் னதன்நனள  எதுக் ப்ட்டினப்தளல், அதற்கு நளற்ள  ஹயறு ந்த 

இடத்தனேம் ஆய்வு ஸசய்து ஆய்வு ஸசய்ன ஹயண்டின ழ இல். 

 

 

5.1.1.2 நளற்று ஸதளமழல்தட்ம் 

ஸயற்ழஸ ஹயண்டின  ிநத்தழன் (ROM) னயினினல் நற்றும் ழப்பப்ன அநப்ன நற்றும் 

தழசரி/யனடளந்தழப இக்கு உற்த்தழ ஆ ழனயற்ப் ஸளறுத்து தழந்த யளர்ப்ன சுபங் நளது 

 னனள /அப இனந்தழபநனநளக் ப்ட்டதள /இனந்தழபநனநளக் ப்ட்டதள  இனக் ளம். 

 

 

 



அட்டயண 5 1: ஸதளமழல்தட்ம் நற்றும் ி அவுனக் லக் ள நளற்று 

 

S. No. யியபங் ள் 

நளற்று 

யினப்ம் 1 

 

நளற்று 

யினப்ம்2 

 

 னத்துக் ள் 

 

1. ஸதளமழல்தட்ம் ஏன் ளஸ்ட் 

அப 

இனந்தழபநனநளக்

 ப்ட்ட சுபங் ம் 

தழந்தஸயி 

இனந்தழபநனநளக் 

ப்ட்டது சுபங் ம் 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் 

ஆ ழனயற் உள்டக் ழன தழந்த 

யளர்ப்ன இனந்தழபம் 

யினம்ப்டு ழது. 

ன் ள்: 

ஸளனள்  டிநள  உள்து, 

ஹய அத தர்யள வும் 

ஸளனத்தநள அயிற்கு 

ஸ ளண்டு யபவும். 

2. ஹய 

யளய்ப்ன 

உள்லர் 

ஹயயளய்ப்ன. 

அவுட்ஹசளர்ஸ் 

ஹயயளய்ப்ன 

உள்லர் ஹயயளய்ப்ன 

னன்னுரிந அிக் ப்டு ழது 

ன் ள்: 

ழதழ ன்ந லடன் உள்லர் 

நக் லக்கு ஹயயளய்ப் 

யமங்கு ழது 

குடினினப்ன  ட்டிடம் /யடீு 

ஹதயனில். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ஸதளமழளர் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்து 

தினளர் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழழனந்து 

உள்லர் ஸதளமழளர் ள் 

யபயமக் ப்டுயளர் ள், ஹய 

அயர் ள் சக் ழள் னெநள ஹயள 

அல்து  ளல்டனள ஹயள 

இடத்த அடயளர் ள். 

ன் ள்: 

ஸதளமழளர் ின் ஹளக்குயபத்து 

ஸசவு நழ க் குயள  இனக்கும் 

4. ஸளனள் 

ஹளக்குயபத்து 

ஸளது 

ஹளக்குயபத்து 

தினளர் 

ஹளக்குயபத்து 

எப்ந்த அடிப்டனில் டிபக்கு ள் 

டிபளழ ள் னெம் ஸளனள் 

ஸ ளண்டு ஸசல்ப்டும் 

ன் ள்: 

இது ஹபடி ஹயயளய்ப்க் 

ஸ ளடுக்கும். 

5. தண்ணரீ் ஹடங் ர் 

சப்னர் 

ழத்தடி ீர்/ 

 

ஹடங் ர் சப்க்கு னன்னுரிந 

அிக் ப்டும். தத்தழல் இனந்து 

0.95  ழநீ ஸதளயில் உள் 

ஸனநளளடு  ழபளநத்தழல் இனந்து 

தண்ணரீ் ஸப்டும். 



6 சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன தழட்டம் 

6.1 ஸளது: 

இந்த அத்தழனளனம் தழட்டநழடப்ட்ட சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன தழட்டத்த உள்டக் ழனது. 

தணிப்ன டயடிக்  ின் ஸசனல்தழக்  ண் ளணிப்தற் ள ஸதளமழல்தட் அம்சங் லம் 

இதழல் அடங்கும். 

 

 ட்டுப்ளட்டு டயடிக்  ின் ஸசனல்தழ அயிட  ண் ளணிப்ன னக் ழனம். 

சுற்றுச்சூமழன் ழன நதழப்ிடுயதற்கு சுற்றுச்சூமல் அவுனக் ின் தழட்டத்தழற்குப் ின் 

 ண் ளணிப்ன னக் ழனத்துயம் யளய்ந்தது.  ண் ளணிப்னத் தழட்டம், தழட்டத்தழன் ஸசனல்ளட்டின் 

 ளபணநள  ற்டும் சுற்றுச்சூமல் சவர்ஹ ட்டக்  ண்டழயதற் ள என குழ ளட்டினள வும், 

சுற்றுச்சூமப் ளது ளப்தற் ள தகுந்த தணிப்ன டயடிக்  த் ஹதர்ந்ஸதடுப்தற்கும் 

உதவும். 

 

நளசுளட்டக்  ட்டுப்டுத்துயது ஹளஹய யமக் நள  ண் ளணிப்னம் னக் ழனநளது, 

ஸில்  ட்டுப்ளட்டு டயடிக்  ின் ஸசனல்தழ  ண் ளணிப்தன் னெம் நட்டுஹந 

தீர்நளிக்  னடினேம். தழட்ட ஆதபயளர் ிந்தன தழட்ட சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன (PPM) 

நற்றும் ல்ஹயறு எலங்குன அதழ ளரி லக்கு சரினள ஹபத்தழல் இணக்  அழக் ன 

சநர்ப்ிப்தற் ள  M/s Ecotech Labs Pvt Ltd   யமங் ழனேள்ளர். ஹய, சுற்றுச்சூமல் 

தபத்தழல் ற்டும் நளற்ங்   ணக் ழல் டுத்துக்ஸ ளள்யதற்கு சுற்றுச்சூமல் 

அவுனக் ின் யமக் நள  ண் ளணிப்ன தழட்டம் அயசழனம். 

 

 ண் ளணிப்ின் ஹளக் ங் ள்:- 

• தழட்டநழடல் னடிவு ின் ஸசனல்தழச் சரிளர்க் வும்; 

• ஸசனல்ளட்டு டன ின் ஸசனல்தழ அயிடுதல்; 

• சட்டரீதழனள நற்றும் ஸனழறுய இணக் த்த உறுதழப்டுத்துதல்; நற்றும் 

• தழர்ளபளத நளற்ங்  அடனளம்  ளணவும். 

 

 

 



அட்டயண 6 1: சுற்றுச்சூமல்  ண் ளணிப்ன தழட்டம் 

 
 

ண்னக்கூறு ள் 
நளதழரி 

டுத்தல் 
இடஸயி இடம் 

 ளற்று சூமல் - 

நளசுடுத்தழ ள் 

PM 10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

5 இடங் ள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு 

என யளபத்தழற்கு 

இபண்டு ன 

4 நணிஹபம். 

யளபம் இனன, 

என னயநம 

அல்ளத  ளம் 

 8 நணிஹபத்தழற்கு, 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

ன 

24 நணி ஹபனம், 

யளபத்தழற்கு இபண்டு 

னனேம் 

தழட்ட தம் 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்டி 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் 
ழப்ள்ி, ச்சந்துட்டி 

சத்தம் 

 

5 இடங் ள் 24 நணி ஹபத்தழற்கு 

எனன 5 இடங் ில் 

தழட்ட தம் 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்டி 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் 
ழப்ள்ி, ச்சந்துட்டி 

ீர் (ழத்தடி ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, 

 ங் ல், 

ஸநக்சீழனம் 

 டித்தன்ந, 

ஸநளத்த 
 ளபத்தன்ந, 

குஹளபடு, 

சல்ஹட், னஹளபடு, 

5 இடங் ள் 5 இடங் ில் 

எனன 

தழட்ட தம் 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்டி 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் 
ழப்ள்ி, ச்சந்துட்டி 



ட்ஹபட், ஹசளடினம், 

ஸளட்டளசழனம், 

உப்னத்தன்ந, 

ஸநளத்த ட்பஜன், 

ஸநளத்த 
ஹ ளழஃளர்ம் ள், 

ந ஹ ளழஃளர்ம் ள் 

 

ீர் (ஹநற்பப்ன ீர்) 

pH, ஸயப்ழ, 

 ங் ல், 

ஸநக்சீழனம் 

 டித்தன்ந, 

ஸநளத்த 
 ளபத்தன்ந, 

குஹளபடு, 

சல்ஹட், னஹளபடு, 

ட்ஹபட், ஹசளடினம், 

ஸளட்டளசழனம், 

உப்னத்தன்ந, 

ஸநளத்த ட்பஜன், 

ஸநளத்த 
ஹ ளழஃளர்ம் ள், 

ந ஹ ளழஃளர்ம் ள் 

அன ழலுள் 

ரி ள்/ 

தழனிழனந்
து நளதழரி 

நளதழரி என ன  யிளடு  ண்நளய் 

 

நண் 

( ரிநப் ஸளனள், 

அநப்ன, pH, நழன் 

 டத்துத்தழன், 

ஊடுனயக்கூடின 

தன்ந, ீர் 
யத்தழனக்கும் 

தழன், ஹளஹபளசழட்டி) 

5 இடங் ள் 5 இடங் ில் 

எனன 

தழட்ட தம் 

வ தழனயந்தீஸ்யபர் ஹ ளயில், 

சளத்தூர்ட்டி 

தநழழ்ளடு  ழடங்கு ழறுயம், 

னதுக்ஹ ளட்ட 

ஊபளட்சழ என்ழன 

ஸதளடக் ப்ள்ி, இனம்னழ 
பளநளதன் ஸசட்டினளர் உனர் 
ழப்ள்ி, ச்சந்துட்டி 

சூமழனல் நற்றும் 

ல்லுனிர் ஆய்வு 

5 இடங் ள் 5 இடங் ில் 

எனன 

 



சனெ -ஸளனளதளப 

ஆய்வு 

(நக் ள் ஸதள , 
லத்தழவு ழ, 

ஹயயளய்ப்ன, 
ள்ி, 
நனத்துயந ள் 

நற்றும் யணி  
ழறுயங் ள் ஹளன் 

உள் ட்டநப்ன) 

10  ழநீ 

சுற்ய 

உள்டக் ழ
ன ஆய்வுப் 

குதழ 

நளதழரி என ன  

 

அட்டயண 6 2: சுபங் த்தழன் ஹளது  ண் ளணிப்ன அட்டயண 

 

ய.  

ண் 

அவுனக் ள் அவுனக் ள் அவு இடங் ள் 

1.  சுபங் த் தத்தழல் 

சுற்றுப்ன  ளற்ழன் 

தபம் & தப்ிஹனளடின 

தூசழ நளதழரி 

PM 10 

PM 2.5 

SO
2
 

NO
X
 

நளதம் 

எனன 

தழட்ட தம் 

 

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

குடிீர் அவுனக் ள் 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

3.  ஹநற்பப்ன ீர் தபம் யகுப்ின் டி நதழப்டீு 

ஸசய்னப்டும் 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

4.  நண்ணின் தபம் CPCB யமழ ளட்டுதல் ள் அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

5.  இபச்சல் ழ 

 ண் ளணிப்ன 

( ரிநப் ஸளனள், அநப்ன, 

pH, நழன்  டத்துத்தழன், 

ஊடுனயக்கூடின தன்ந, ீர் 

யத்தழனக்கும் தழன், 

ஹளஹபளசழட்டி) 

அபனளண்டு 
தழட்ட தம் 

 
 

 

 



7 கூடுதல் ஆய்வு ள் 

7.1 ஸளது 

இந்த அத்தழனளனம் கூடுதல் ஆய்வு ின் யியபங்  உள்டக் ழனது. இடர் நதழப்டீு, 

ஹரிடர் ஹநளண்ந, ஸளது யிசளபண, நறுயளழ்வு நற்றும் நீள்குடிஹனற்ம். 

 

7.1.1 ஸளது யிசளபண: 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங் த் தழட்டம் 1(a)  வழ் யனயதளல், ய  B1 -  ழஸ்டர் சுபங் ம் 

(தற்ஹளதன குயளரி  உள்டக் ழனது- இல் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி ள்–தழன.யி.ஹச பன் – 1.48.0 ஸலக்ஹடர், தழன.ி. ளஜளநதீன் –  

 

2.56.5 ஸலக்ஹடர், 

குத்த   ளளயதழனள குயளரி ள் - தழன.ி. ளஜளநதீன் – 2.56.5 ஸலக்ஹடர், –

தழன.யி.ஹச பன் – 2.12.0 ஸலக்ஹடர். 

 

தற்ஹளதுள் / னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி ின் ஸநளத்த அவு 6.16.5 ஸலக்ஹடர் 

 

ஹய சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழயிப்ன  2006 இன் 7(III) இன்  வழ் நற்றும் அதன் 

அடுத்தடுத்த தழனத்தங் ின்  வழ், தழட்டம் ஸளது ஆஹளசன உள்டக் ழனது நற்றும் 

னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டத்தழல் தநழழ்ளடு ாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிம்  வழ் டத்தப்டும். 

அதன் டயடிக்  ள் இறுதழ சுற்றுச்சூழல் ொக்க ெிப்படீு அழக் னில் இணக் ப்டும். 

 

7.1.2 இடர் நதழப்டீு: 

சுபங் த் தழட்டங் ள் ஸயற்ழ பநள  இனக் , அது உற்த்தழத் ஹதய  நட்டும் னர்த்தழ 

ஸசய்ன ஹயண்டும், ஆளல் அத்து ஸதளமழளர் லக்கும் நழ  உனர்ந்த ளது ளப்ன தபத்த 

பளநரிக்  ஹயண்டும். ஸதளமழல்துனளது அளனங் க்  ண்டழந்து, அதனுடன் 

ஸதளடர்னடன அளனங்  நதழப்ிட ஹயண்டும் நற்றும் அளனங் த் தளங் க்கூடின 

ழக்குத் ஸதளடர்ந்து ஸ ளண்டு யப ஹயண்டும். சுபங் த் ஸதளமழளர் லக்கு  ணிசநள 

ளது ளப்ன, ஆத்து உள்து. சுபங் ங் ில் உள் ளது ளப்ற் ழந ள் நற்றும் 

டன ள்  யித்துக் லக்கு இட்டுச் ஸசல் ழன் நற்றும் நித உனிர் லக்கு 

இமப்ன நற்றும்  ளனங்  ற்டுத்து ழன், ஸசளத்துக்  ஹசதப்டுத்து ழன், 



உற்த்தழக்கு இடனைறு ற்டுத்து ழன் ஆத்து. ஆத்துக்  னற்ழலுநள  அ ற் 

னடினளது, ஹய யித்து அளன அய அல்து தபநள னனில் யமங்குயதற்கு 

சளத்தழனம் ன்று யபனறுத்து நதழப்ிட ஹயண்டின அயசழனம் உள்து. 

 

7.1.3 ஆத்த அடனளம்  ளடதல் 

7.1.3.1 ஸயடிக்கும் ன: 

குயளரி ஸசனல்ளடு ஏன் ளஸ்ட் அப இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட னனேடன் இணந்து, 

ஹஜக் ஹலநர் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்து சழதறும் யியப் னன்டுத்தழ சளதளபண 

 ல் தர்த்தும் சுபங் த்தப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

 

7.1.3.2 துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல்: 

துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் அவுனக் ள் ின்யனநளறு: 

 

து யிட்டம் 30-32 mm 

து லக்கு இடனில் இடஸயி 60 cms 

எவ்ஸயளன துனின் ஆமம் 1.0m to 1.5m 

துனின் யடியம் ஜழக்ஜளக் 

து ின் சளய்வு  ழடநட்டத்தழல் இனந்து  70° சளய்வு 

தளநத ஸடட்டஹட்டர் ின் னன்ளடு 25 நழல்ழ யிளடி ள் தளநதம் 

ஸயடிக்கும் உன ழ "ஸயடிக்கும்" தண்டு 

 

A. னன்டுத்தப்டும் ஸயடிஸளனட் ின் ய  ள்: 

 

சளதளபண  ல் அ ற்றுயதற்கு 25 நழநீ ஸ்ரி ஸயடிநனந்து ின் சழழன டனளய 

உடக்  நற்றும் லயீிங் யியப் னன்டுத்த ரிந்துபக் ப்டு ழது. ஆமநள 

துனிடல் அல்து னதன்ந ஸயடிப்ன துவும் னன்ஸநளமழனப்டயில். 

 

 

 

 



 

B. குண்டுஸயடிப்ன  ளபணநள  ழ அதழர்யக் குக்  னன்ஸநளமழனப்ட்ட டயடிக்  ள்: 

குயளரி அன ழலுள்  ழபளநங் ில் இனந்து 1.27  ழநீ ஸதளயில் அநந்துள்து. ழ 

அதழர்வு நற்றும் ள ப்தக் குக்   ட்டுப்டுத்தப்ட்ட ஸயடிகுண்டு டயடிக்  ள் 

ின்ற்ப்டும். ஆமநற் ஜளக்லளம்நர் துனிடுதல் நற்றும் ஸயடித்தல் ஆ ழனய 

குந்தட்ச ஸயடிநனந்து ப் னன்டுத்தழ ஹநற்ஸ ளள் ரிந்துபக் ப்டு ழது. 

 

து ின் யிட்டம் = 32-36 நழநீ 

தூள்  ளபணி = 6 னதல் 7 டன் ள்/ ழஹள ஸயடிஸளனட் ள் 

ஆமம் = 1 னதல் 1.5 நீ 

சளர்ஜ்/ஹலளல் = 140  ழபளம் 25 நழநீ டனள  ளர்ட்ரிட்ஜ் 

 ல் ஹபத்தழல் ஸயடித்தது = நள 5 னதல் 6 நணி யப ( அல்து ஹதயப்டும் 

ஹளஸதல்ளம்) 

 

ஸயடிக்கும் ஹளது டுக்  ஹயண்டின ளது ளப்ன டயடிக்  ள்: சழழன அயிள 

ஸயடிகுண்டு  டத்துயதற்கு ஆதபயளர் அங் வ ரிக் ப்ட்ட ஸயடிஸளனள் ஸஜன்சழன 

ஈடுடுத்துயளர் ஹநலும் அது தழநனள நற்றும் சட்டப்னர்ய ஃஹளர்ஹநன்/ஸர்நழட் நன்ஸ் 

ஹநளபளல்  ண் ளணிக் ப்டும். 

 

 ப  இனந்தழபங் ள்: னன்ஸநளமழனப்ட்ட குதழனில் ின்யனம்  ப  இனந்தழபங் ள் 

னன்டுத்தப்டும்: 

• சுபங் த்தழற் ள  - 1.2 Cum க்ஸ ட் தழன் ஸ ளண்ட அ ழ்வு ( பளக் ிஹபக் ர் 

இணப்னடன்), ஜளக் ஹலநர்ஸ் (32 நழநீ டனள) 2 ண் ள். 

• ற்றும்  னயி - 0.90 Cum க்ஸ ட் ஸ ளள்வு ஸ ளண்ட அ ழ்வு ( க்ஸ ட் 

இணப்னடன்) 

• ஹளக்குயபத்து (சுபங் த்தழற்குள் நற்றும் சுபங் த்தழல் ஹசனநழடத்த உள்டக் ழனது) 

- 10M.T தழன் ஸ ளண்ட டிப்ர் 2 ண் ( குயளரினிழனந்து ஹதயப்டும் நக் ள் 

நற்றும் உள்லர்  ழபரர் லக்கு) 

 

 

 



A. ஆத்து: 

ி  ப  யள ங் ப் னன்டுத்தழ ஸயட்டிஸனடுக் ப்ட்ட  ிநங் க் ஸ ளண்டு 

ஸசல்லும் ஹளது ற்டும் ஸனம்ளள யித்துக் ள் இனந்தழபக் ஹ ளளறு ள் நற்றும் நித 

தயறு ளல் ற்டு ழன். 

 

B. ஆத்தக் குப்தற் ள தணிப்ன டயடிக்  ள் 

• ற்றும் ஹபத்தழல் அ ழ்வுயின் ஊஞ்சல் சுற்யிற்குள் னளனம் அனுநதழக் ப்ட 

நளட்டளர் ள். 

• டிப்ர் ள்/டிபக்கு ள் ற்றும் உ பணங் லக்கு அன ழல் ழன்று, அதழல் ச தழ 

ழபப்ப்டும்ஹளது னலநனள  ிஹபக் ஸசய்னப்டும். 

• ஸதளமழளர் ின் ணிச்சூமழனல் ழக்கு ற்யளறு ற்றுதல் ஸசனல்ளடு  வழ் 

ழக்கு ஸ ளண்டு யபப்டும். 

• ஸதளமழளர் லக்கு ஸலல்ஸநட்,  னே ள் நற்றும் ளது ளப்ன  ளணி ள் 

யமங் ப்டும்; ற்றுதல் நற்றும் இக்குதல் டயடிக்  ள்  ல் ஹபத்தழல் நட்டுஹந 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

• அத்து சுபங்  இனந்தழபங் லம் தயளநல் பளநரிக் ப்ட்டு, ிஹபக்கு ள், 

யிக்கு ள் நற்றும் லளபன் ள் ஹளன்யற்ச் சரிளர்த்து, தழநனள 

ஸசனல்ளட்டில் யக் ப்டும். 

 

7.1.4 னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங் த்தழல் உள் அளனத்தழற் ள ஸளதுயள னன்ஸச்சரிக்  

டயடிக்  ள்: 

• ஹநஹ உள் ஆத்து/ஹபமழயக்  யிப்தற் ள , ின்யனம்  ட்டுப்ளட்டு 

டயடிக்  ள் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும்: 

• சுபங் ச் சட்டம், 1952, ஸநட்டளழஃஸபஸ் நன்ஸ் எலங்குன, 1961 நற்றும் 

சுபங்  யிதழ ள், 1955 ஆ ழனயற்ழன் அத்து ளது ளப்ன னன்ஸச்சரிக்  ள் 

நற்றும் யிதழ ள் அத்து சுபங்  டயடிக்  ின் ஹளதும்  ண்டிப்ள  

ின்ற்ப்டும்; 

• அங் வ ரிக் ப்டளத ர் ின் தமவு தட ஸசய்னப்டும்; 

• ECC நற்றும் சுபங் ப் குதழனில் தீனணப்ன நற்றும் னதலுதயி ற்ளடு ள்; 



• ளது ளப்ன னட், ஸலல்ஸநட்,  ண்ணளடி ஹளன் அத்து ளது ளப்ன 

உ பணங் ின் ற்ளடு லம் ஸதளமழளர் லக்குக்  ழடக்கும் (18 ண் ள்) 

நற்றும் அயற்ழன் னன்ளட்டிற் ள யமக் நள ஆய்வு; 

• ழ ழ்யின் ஹளது, னதழல்  ளனநடந்த னக்கு சுபங் ப் குதழனில் உள் னெத்த 

ளது ளப்ன அலுய த்தளல் னதலுதயி யமங் ப்டும். சுபங் ச் சட்டம்-1952 யிதழ-

23ன்டி யித்து குழத்த அழயிப் ளது ளப்ன அதழ ளரி யமங்குயளர்; 

• ளது ளப்ன அதழ ளரி (500 நீ சுற்யில் உள் 3 சுபங் ங் லக்கு ஸளதுயளது) 

ஹநளண்ந நளயட்ட அதழ ளரி ள்/DGMS ஹளன்யற்றுக்கு இடஹனனள 

எனங் ழணப்னக்கு ஸளறுப்ளயளர். MMR 1961 இன் யிதழ-181 இன் டி ஸளது ளது ளப்ன 

குழத்து, “ ந்தஸயளன னம் அட்சழனநள ஹயள அல்து னலநனள  ஸசய்னஹயள 

கூடளது. சுபங் த்தழல் உள் உனினக்ஹ ள அல்து உடலுக்ஹ ள ஆத்த 

ற்டுத்துதல், அல்து அட்சழனப்டுத்துதல் அல்து சுபங் ம் அல்து அங்கு 

ணினரினேம் ர் ின் ளது ளப்னக்கு ஹதயனள தனேம் ஸசய்யத னலயதுநள  

னக் ணித்தல்”. ஸதளமழளர் லக்கு ளதணி ள் நற்றும் ளது ளப்ன தக் யசங் ள் 

யமங் ப்டும்; 

• சுபங் த்தழல் ஸதளமழளர் ன ங்  சுத்தம் ஸசய்யது ஸதளடர்ந்து ஹநற்ஸ ளள்ப்டு; 

• ஸயடிநனந்து க்  னளலதல், சளர்ஜ் ஸசய்தல் நற்றும் ஸயடித்தல் ஆ ழனய 

நழ வும் தழநனள ஸதளமழளர் ளல் நட்டுஹந ஹநற்ஸ ளள்ப்டும்; 

• உற்த்தழனளரின் யமழ ளட்டுதல் ின்டி அத்து சுபங்  உ பணங் ின் 

யமக் நள பளநரிப்ன நற்றும் ஹசளத; 

• இலத்துச் ஸசல்லும் சள ில் தண்ணரீ் ஸதித்து தூசழன அடக்குதல்; 

 

7.1.5 ளது ளப்னக் குல: 

ளது ளப்ன யிதழ ள்/ சட்ட யிதழ ின் இணக் ம் தழம்ட ஸசனல்டுத்தப்டுயது உறுதழ 

ஸசய்னப்டும். சுபங் ச் சட்டத்தழன் ஹதய நற்றும் அயர் ின்  டந ள் நற்றும் 

ஸளறுப்ன ப் னர்த்தழ ஸசய்யதழல் ளது ளப்ன அதழ ளரி ஈடுடுத்தப்டுயளர். 

ஸதளமழளர் ின் அளன பநள ழந ள் நற்றும் ளது ளப்ற் ஸசனல் க் 

 ண்டழதல் நற்றும் தழனத்தச் ஸசனல் லக் ள ஆஹளச ள், ளது ளப்னத் தணிக்  

டத்துதல், னிற்சழத் தழட்டங்  எலங் நத்தல் நற்றும் ஸதளமழல்சளர் ளது ளப்ன நற்றும் 



சு ளதளபம் ஸதளடர்ள ல்ஹயறு ிபச்சழ ில் ஸதளமழல்ன ழனணர் ஆஹளச  

யமங்குயதற்கு ளது ளப்ன அதழ ளரி ஸளறுப்ளயளர். ணினளர் ள் நற்றும் 

எப்ந்ததளபர் லக்கு அவ்யப்ஹளது ளது ளப்ன னிற்சழ அிக் ப்டும். 

 

7.1.6 அயசபக்  ட்டுப்ளட்டு நனம் 

அயசபழன  னள அயசப  ட்டுப்ளட்டு நனம் யமங் ப்டும். இதழல் த 

னதன்நக்  ட்டுப்ளட்டளர், னக் ழனப் ணினளர் ள் நற்றும் தீனணப்ன நற்றும்  ளயல் 

து உனர் அதழ ளரி ள்  ந்து ஸ ளள்யளர் ள். சம்யக்  ட்டுப்டுத்தழ நற்றும் ணினின் ி 

குதழ ள் நற்றும் ஸயினில் இனந்து த யல் நற்றும் தழச ப் ஸவும் அனுப்வும் இந்த 

நனம் ஸளனத்தப்ட்டினக்கும். அயசப ள  ட்டுப்ளட்டு நனம் குந்த ஆத்துள் 

குதழனில் அநக் ப்டும். இந்த ஸளதுயள அயசப ள  ட்டுப்ளட்டு நனம் 500 நீ 

சுற்யில் உள் சுபங் ங் லக்கு னன்டுத்தப்டும் 

 

7.2 ஹரிடர் ஹநளண்ந 

சழறு  ிந சுபங்  தழட்டங் லடன் ஸதளடர்னடன  ல் யிரனத்தழல் சளத்தழனநள அளனங் ள் 

க்கும் ள, குமழனின் அதழர்வு, சரிவு நற்றும்  மழவு ள், ஹளக்குயபத்து  ளபணநள  

ற்டும் யித்து ள். சுபங் ம் நற்றும் அதனுடன் ஸதளடர்னடன ஸசனல்ளடு ள் 

ணினளர் ள் நற்றும் ஸளதுநக் ள் இனயனக்கும்  சளத்தழனநள அளனங் லடன் 

ஸதளடர்னடனது. சுபங் ம் நற்றும் ணினளர் ின் ளது ளப்ன சுபங்  யிதழ ள் நற்றும் 

எலங்குன ளல்  யிக் ப்டு ழது, இது ளது ளப்ிற் ள யகுக் ப்ட்ட 

டன லடன் ன்கு யபனறுக் ப்ட்டுள்து, இது  யநள  ின்ற்ப்டும் ஹளது, 

நிதயத்தழற்கு நட்டுநல், இனந்தழபங் ள் நற்றும் ணிச்சூமலுக்கும் ளது ளப்ன உறுதழ 

ஸசய்னப்டு ழது. 

 

7.2.1 தத்தழல் னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங் ங் லக் ள அயசப ஹநளண்ந தழட்டம்- ஆஃப்சட் 

அயசப தனளர்ழ தழட்டம்: 

சுபங்  டயடிக் னளல் ற்டும் யித்து ள் அல்து தழர்ளபளத ழ ழ்வு ள் நற்றும் 

இனற்  ஹரிடர்   னளள்யதற் ள டன  அயசப ள தழட்டம் 

யியரிக் ழது. ி உற்த்தழ/சுபங் த் தழட்டங் ில் ற்ட்ட யித்து ின் அனுயம் இந்தத் 

தழட்டத்தத் தனளரிப்தற்குக்  னதப்டு ழது. இந்த அயசப ள தழட்டம் அவ்யப்ஹளது 



நதழப்ளய்வு ஸசய்னப்ட்டு நளற்ழனநக் ப்ட ஹயண்டும். அயசப ள நளதழரி னிற்சழ ின் 

அயதளிப்ன ள் நற்றும் உண்நனள அயசபழ   னளலம் அனுயத்தழன் 

அடிப்டனிலும் இது நளற்ப்ட ஹயண்டும். 

 

இந்த ஆன்சட் - ஆஃப்சட் அயசபத் தழட்டத்தழன் னக் ழன ஹளக் ங் ள்: 

 அயசபழனத் தயிர்க்  ஹதயனள னன்ஸச்சரிக்  நற்றும் தடுப்ன 

டயடிக்   டுக் . 

 

ந்தஸயளன அயசபத் தழட்டத்தழன் னக் ழன ஹளக் னம் அயசப ள சூழ்ழ த் தடுப்தள  

இனக்  ஹயண்டும். 

 

ின்யனம் இனற் னின் அயசபழ க்  னள நிதயத்தப் னிற்றுயித்தல்: 

• ஆன்சட் (ம்ல் ல்க்குள்) 

• ஆஃப்சட் (ML ல்க்கு ஸயிஹன) 

 

7.2.1 ஆன்சட் ஆஃப்-சட் அயசபத் தழட்டம்: 

1-அயசபழ  ளபணநள : 

 தீ 

 ஸயடிப்ன 

 சுபங்  யிிம்ன ில் நிதளல் ற்ட்ட சரிவு சம்ந்தப்ட்ட ஸரின யித்து ள். 

 ளம்ன  டித்தல், ஹதகீ் ின் தளக்குதல் அல்து  ளட்டு யிங்கு ின் தளக்குதல். 

 

2-இனற்  ஹரிடர் ளல் ற்டும் ஹபமழவு ள்: 

 இனற்  ழச்சரிவு  உள்டக் ழன ஸயள்ம்/  நம. 

 ழடுக் ம் 

 சூளயி 

 நழன்ல் 

 

 

 



7.2.2 அயசபத் தழட்டம்: 

 ஹதனும் அயசபழ ற்ட்டளல் சுபங் ப் ணி ள் உடடினள  ழறுத்தப்ட 

ஹயண்டும். அயசப ஹபத்தழல் சபன் எழக் ப்டும். 

 என அயசப அஸசம்ிி ளனின்ட் உனயளக் ப்டும் நற்றும் அத்து 

ஸதளமழளர் லம் ளர்யனளர் ள் அல்து எப்ந்ததளபர்  சட்டச னள்ின 

அட  யமழ ளட்டுயளர் ள். 

 அயசப யள ம் ( ஆம்னன்ஸ்) அன ழலுள் இடத்தழல், னென்று சுபங் ங் லக்கு 

அன ளநனில் இனக்கும் நற்றும் அயசப ள சபன் ஊதும்ஹளது அயசப 

 ட்டுப்ளட்டு நனத்தழற்கு யிபந்து ஸசல்லும். அயசப ள யள த்தழன் ஏட்டுர் 

சம்யக்  ட்டுப்ளட்டளர்/த னதன்நக்  ட்டுப்ளட்டளரின் யமழன ப் 

ின்ற்றுயளர். 

  நம, ஸயள்ம், ன ம்ம் நற்றும் சூளயி ஹளன் இனற்  ஹரிடர் ின் 

ஹளது டுக்  ஹயண்டின னன்ஸச்சரிக்  டயடிக்  ள் குழத்து 

ஸதளமழளர் லக்கு னிற்சழ அிக் ப்டும். 

 சுபங் ங் ில் இனந்து அஸசம்ிி னள்ி அல்து ஹயறு ஹதனும் ளது ளப்ள இடம் 

யப அத்து தப்ிக்கும் யமழ ள் உனயளக் ப்ட்டு, சுபங் ப் குதழனில்  

இடங் ில் தப்ிக்கும் தழட்டம்  ளட்டப்டும். 

 

7.2.3 அயசபக்  ட்டுப்ளடு: 

 சுபங்  டயடிக்   ழறுத்துதல்: அளபம் அல்து சப லப்னதல், அதத் 

ஸதளடர்ந்து நழன்சளப யிழஹனள த்த உடடினள ப் ளது ளப்ள  ழறுத்துதல் நற்றும் 

ளதழக் ப்ட்ட குதழ த் திநப்டுத்துதல். 

  ளனநடந்தயர் லக்கு சழ ழச்ச: னதலுதயி நற்றும்  ளனநடந்த ர் லக்கு 

நனத்துயநனில் அனுநதழத்தல் 

 சுற்றுச்சூமல் நற்றும் ஸசளத்துக் ப் ளது ளத்தல்: தணிப்ின் ஹளது, சுற்றுச்சூமல் 

நற்றும் ஸசளத்துக் ில் ற்டும் ளதழப்ன  னடிந்தயப தடுக்  னனற்சழ ள் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

 அத்து ஆதளபங் னேம் தழவு னேம் ளது ளத்தல்: அயசபழக் ள 

உண்நனள  ளபணங்  னலநனள  ஆய்வு ஸசய்ன இது ஸசய்னப்டும். 



 ஸசனல்ளடு  நறுஸதளடக் ம் ஸசய்யதற்கு னன் ணினளர் ின் ளது ளப் 

உறுதழ ஸசய்தல்: ணின நறுஸதளடக் ம் ஸசய்யதற்கு னன் ணிச்சூமல் ளது ளப்ள  

இனப்த உறுதழஸசய்ன ஹதயனள னனற்சழ ள் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

 

7.3 இனற்  ய ளது ளப்ன 

யள த்தழல் இனற்  யங் ள் இல். உத்ஹதச சுபங்  குத்த  குதழனில் ரிசக்தழக் ள 

ளது ளப்ன உத்தழ ள் ின்ற்ப்டும். அன ழலுள் ீர்ழ ில் ற்டும் ளதழப்ன த் 

தடுக்  அத்தழனளனம் 5 இல் குழப்ிடப்ட்டுள்டி ஸளனத்தநள தணிப்ன டயடிக்   

ஹநற்ஸ ளள்யதன் னெம் சுபங் த்தழன் நளசுளடு ள் குக் ப்டும். தழட்டப் குதழனில் இனந்து 

ஸயிஹனறும் ீர்ழ ள் அன ழல் உள் ீர்ழ லக்குள் யிடப்டளது. 

 

7.4 நீள்குடிஹனற்ம் நற்றும் நறுயளழ்வு: 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட சுபங்  குத்த  குதழ ட்டள ழநளகும். தழட்டப் குதழ நற்றும் 

அன ழலுள் குதழ லக்குள் நக் ள் இடம்ஸனர்வு இல், ஹய நறுயளழ்வு & 

நீள்குடிஹனற்ம் ஸளனந்தளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 தழட்டப் னன் ள் 

8.1 ஸளது 

இந்த அத்தழனளனம் உள்ளட்சழ, சுற்றுப்னம், ிபளந்தழனம் நற்றும் ஹதசம் னலயதற்கும் 

ற்டும் ன்ந  உள்டக் ழனது. இது ஸௌதீ  உள் ட்டநப்ன, சனெ  உள் ட்டநப்ன, 

ஹய யளய்ப்ன நற்றும் ி உறுதழனள ன்  ஹநம்டுத்துயதன் னெம் ன் ின் 

யியபங்  ஸயிப்டுத்து ழது. 

 

8.1.1 உடல் ன் ள் 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் தழப்ன, அன ழலுள் குதழ ில் ின்யனம் ஸௌதீ  

உள் ட்டநப்ன யசதழ  ஹநம்டுத்தும்: 

 

சந்த:  ட்டுநளத்தழற் ள னனுள் ஸளனளதளப யத்த உனயளக்குதல். ஹதய 

யிழஹனள  சங் ழழ  ளபணநள , ஹதளண்டப்ட்ட  ிநங் ள் ( சளதளபண  ல்) சந்தனில் 

நழவு யினில் யிற் ப்டும். 

 

உள் ட்டநப்ன: ஹதளண்டப்ட்ட சளதளபண  ல் சள ள்,  ட்டிடம் நற்றும்  ட்டுநளத் 

தழட்டங் ள், ளங் ள் அநப்தற்குப் னன்டுத்தப்டும். 

 

பசுல வலளம் நற்றும்  பசுல வலள ஹநம்ளடு  ஹநம்டுத்துதல்: சவபநப்னத் தழட்டத்தழன் 

என குதழனள , சுபங்  குத்த ப் குதழனின் ளது ளப்ன ல்னில் னர்ய ீ நப இங் ள் 

டப்டும். ஹய நள  யபக்கூடின நற்றும் ல் இ நப்ன ஸ ளண்ட நபங் ின் 

ஸளனத்தநள  யனளது சுந நண்டத்த உனயளக்  ற்றுக்ஸ ளள்ப்டும். 

சுபங் த் தழட்ட  ளத்தழல் 300 ண்ணிக் னிள னர்ய ீ இங் ள் நற்றும் சழ மம்தனம் 

நற்றும் நனத்துய நபங்  டவு ஸசய்ன உத்ஹதசழக் ப்ட்டுள்து. 

 

8.2 சனெ  ன்ந ள் 

இப்குதழனில் உள் சுபங் ம்  ழபளநப்ன ஹயயளய்ப் உனயளக்கும். ஆய்வுப் 

குதழனிலுள்  ழபளநங் ின் ஸளனளதளப ழந ள் நழ வும் சளதளபணநள  இனப்த 

தப் ளர்யனின் ஹளது அயதளிக்  னடிந்தது. உத்ஹதச சுபங் த்தழன் யர்ச்சழக்குப் ிகு, 

இது உள்லர் நக் ின் யளழ்யளதளபத்த ஹநம்டுத்துயஹதளடு நன  ஹய 



யளய்ப்ன னேம் யமங்கும். இப்குதழனின் உள் ட்டநப்ன ஹநம்ளட்டிற் ள சளதளபண 

 ற் ள் உள்லர் சந்த ில் இனந்து ழனளனநள குந்த யினில்  ழடக்கும். 

CER இன் என குதழனள , அதளயது, 5 ட்சம் எதுக் ப்டும். ஸசனல்டுத்தப்ட ஹயண்டின 

யிரியள ழ ழ்ச்சழ ழபல் யகுக் ப்ட்டுள்து. ழபல் ின் னக் ழன அம்சங் ள் ின்யனநளறு: 

 

ஸனநளளடு அபசு ஹநல்ழப் ள்ிக்கு யினளட்டு யசதழ  ஹநம்டுத்துதல் நற்றும் 

 மழப், தண்ணரீ்  யசதழ ள் ஸசய்தல். 

 

8.3 தழட்டச் ஸசவு / னதலீட்டு யியபங் ள் 

1 
A. ழனள ஸசளத்து ஸசவு: 

1. ழத்தழன் யி 

 

 

2. ஸதளமழளர் ஸ ளட்ட  

3. சு ளதளப யசதழ 

4. ரீஃில்ழங்/ஃஸன்சழங் ஸசவு 

ஸநளத்தம் = 

 

: 

 

 

: 

: 

: 

 

Rs.21,00,000/- (ட்டள 

ழத்தழற் ள ஸதள ) 
 

Rs. 1,10,000/- 

Rs. 65,000/- 

Rs. 70,000/- 

Rs.23,45,000/- 

2 D. ஸசனல்ளட்டு ஸசவு:: 

இனந்தழப ஸசவு  
: Rs.30,00,000/- 

ஸநளத்தம் தழட்டச் ஸசவு : Rs.53,45,000/- 

 

 

ஸநளத்த தழட்டச் ஸசவு: னொ.53,45,000/- ( ம்த்து னென்று ட்சத்து ளற்த்தந்தளனிபம் னொளய் 

நட்டும்) 

ஸநளத்த சுற்றுச்சூழல் மலாண்ல ெிட்ட ஸசவு: 30,36,000/- ( னப்து ட்சத்து 

னப்த்தளளனிபம் னொளய் நட்டும்) ந்து ஆண்டு லக்கு. 

 

 

 



9 சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்ந தழட்டம் 

9.1 அழன ம் 

 

இந்த அத்தழனளனம் சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்த (EMP) யிரியள  னன்யக் ழது, 

இதழல் ழர்யள  நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநப்ன, சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்தழன் 

சுனக்  அணி, சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டத்தழன் ஸசனல்டுத்துயதற் ள ஸசவு, 

ல்ஹயறு சுபங்  டயடிக்  ின் ஹளது நற்றும் தழட்டத்தழன் ஸசவு நதழப்டீு ில் 

அதற் ள ற்ளடு ள் ஆ ழனய அடங்கும். இந்த அத்தழனளனம் னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

 ண் ளணிப்ன தழட்டம் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்   தழம்ட ஸசனல்டுத்துயதற் ள 

ழறுயங் லக்கு இடஹனனள ற்ளடு  யியரிக் ழது. 

 

9.2 துணழ 

சுபங் ம் நற்றும் னயினினல் து, னதுக்ஹ ளட்டனிளல் அங் வ ரிக் ப்ட்ட சுபங் த் 

தழட்டத்தழன்டி தழந்தஸயி இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங்  னனில் துனிடுதல் நற்றும் 

ஸயடித்தல் னெம் சுபங் ம் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். யப்னத்ஸதள க்கு ஹநல் தர்யள 

அடுக்கு ள் துவும் இல்ளததளல் ( அ மளய்வு ஸசய்னப்ட ஹயண்டின  ிநங் ள்) 

யழீ்ச்சழ/சரிவு தழர்ளர்க் ப்டுயதழல். ஸஞ்ச் உனபம் சபளசரினள  5 நீ இனக்கும். 

திப்ட்ட ஸஞ்ச் சளய்வு  ழடநட்டத்தழழனந்து 600 இல் யக்  னன்ஸநளமழனப்ட்டது. 

ஹநலும், சுபங் ப் ளது ளப்ன இனக்குபளல் ரிந்துபக் ப்ட்ட யமழ ளட்டுதல் ின்டி 

அத்து ளது ளப்னத் தபங் லம்/ளது ளப்ன லம் ஸசனல்டுத்தப்டும். 

 

9.3 சுபங்  யடி ளல் 

9.3.1 னனல் ீர் ஹநளண்ந 

ழவும் த ழந ள் ஸதளடர்ள  ின்யனம் டயடிக்  ள் டுக் ப்டும். 

• னனல் ீர் யடி ளல் ள் 1mx1m அவுள் யண்டல் ஸளழ லடன் சுபங் ப் 

குதழனிழனந்து ஸயிஹனறும்  மழவு  ஹச ரிக் வும் குமழக்குள் தழனப்ியிடவும் குமழ 

குதழனின் சுற்வு னலயதும் ஸளனத்தநள  அநக் ப்டும். 

• சுபங்  குத்த  குதழக்கு அன ழல் இனக்கும் யடி ளல் அநப் சவர்குக் ளநல் இனக்  

அத்து டயடிக்  லம் டுக் ப்டும். 



• சுபங் ப் குதழனிழனந்து ஹச ரிக் ப்டும் நமீர், இலத்துச் ஸசல்லும் சள ள், 

யள த்தழற்குள் உள் ஹதளட்டங் ள் ஹளன்யற்ழல் தூசழன அடக்குயதற்குப் 

னன்டுத்தப்டும். 

 

9.3.2 யடி ளல் 

இத்தழட்டத்தழற்கு உள்லர் ணினளர் ள் ஈடுடுத்தப்டுயளர் ள். ஆளல், சழறுீர் 

 மழப் ள் நற்றும்  மழப் ள் அநத்துத்தபப்டும், ஹநலும் அது ஸசப்டிக் ஹடங்குடன் 

இணக் ப்டும், அதத் ஸதளடர்ந்து ஊயக்கும் குமழ ற்ளடு ஸசய்னப்டும். யடீ்டுக் 

 மழவு ள் அன ழல் உள் குதழனில் ஸ ளட்டப்டளது. யண்டல் டிதல் அல்து தர்யள 

ஸளனட் ள் குயிந்து  ழடப்தளல் ஹதனும் அடப்ன ற்ட்டுள்தள ன்த  ண்டழன 

யமக் நள ஹசளத ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். ிங் /  ல் ிட்ச்சழங் ஹளன்யற்ழல் 

ஹதனும் ஹசதம் உள்தள  யடி ளல் லம் சரிளர்க் ப்டும். 

 

9.3.3 ழர்யள  நற்றும் ஸதளமழல்தட் அநப்ன 

சுற்றுச்சூமல் ஹநளண்நத் தழட்டம் (EMP) தழட்டத்தழன் ஸசனல்ளடு ின் யியள  ற்டும் 

ளத நள சுற்றுச்சூமல் தளக் ங் க் குப்தற் ள  சுபங் ச் ஸசனல்ளட்டின் ஹளது 

அதழ ரித்த டயடிக்  ள்  ளபணநள  சுற்றுச்சூமழன் எவ்ஸயளன கூறு லக்கும் அத்துத் 

தணிப்ன டயடிக்  னேம் ஸ ளண்டினக்கும். 

 

ஹநற்டி ஸசனற்ளடு  ஹநற்ஸ ளள் தழன. B.  ளஜளநதீன் M/s. Ecotech Labs Pvt Ltd. 

உடன் இணந்து ணினளற்றுயளர்.  

அட்டயண 9 1: ளதழப்ன ள் நற்றும் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

 

ய. 

ண் 

சுற்றுச்சூமல் 

நீதள 

தளக் ங் ள் 

ஸசனல்ளடு / 

அம்சம் 
தழர்ளர்க் ப்டும் ளதழப்ன ள் தணிப்ன டயடிக்  ள் 

1.  ளற்று ஃப்னைஜழடிவ் 

உநழழ்வு 

சுபங் ச் ஸசனல்ளட்டின் 

ஹளது, தப்ிஹனளடின தூசழ 
நற்றும் து ள் ள் (PM10  & 

PM 2.5) ஹளன் ி  ளற்று 

நளசுளடு ள் 

உனயளக் ப்டும். 

• சுபங்  குத்த  
குதழனின் ளது ளப்ன 
தூபத்தழல் நபங்  

டுதல் 



2. தண்ணரீ்  மழவு ீர் 
உனயளக் ம் 

சுபங்  குத்த னில் உள் 

யடீ்டுக்  மழவுீரின் 

னனற் ஹநளண்ந, 

அந்த இடத்தழல் 

சு ளதளபநற் சூழ்ழன 

உனயளக் ழ, 
ஸதளமழளர் லக்கு 

உடல் ளதழப்ன  

ற்டுத்தும். 

• தூசழன அடக்கும் 

டயடிக் னள  
தத்தழல் தண்ணரீ் 
ஸதிக் ப்டும். 

3. சத்தம் ஹதளண்டுதல், 

ஸயடித்தல், 

ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து 

ஹளன் சுபங்  
டயடிக்  ள் 

இனந்தழபங் ிழனந்து யனம் 

சத்தம் உனர் இபத்த 
அலத்தம், அதழ  அலத்த 
ழ,  ளது ஹ ளந, 

தூக் க்  க் ம் 

ஹளன்யற் ீண்ட 

ஹபம் ஸயிப்டுயதளல் 

ற்டும். துனிடுதல், 

ஸயடித்தல் ஹளன் சுபங்  
டயடிக்  ள் தயிப 
சத்தத்த உனயளக் ளம் 

• சுபங்  குத்த  
குதழனில்  மழவுீப 
னனள  ஹநளண்ந 

ஸசய்யதற் ள , சழறுீர் 
 மழப் ள் நற்றும் 

ஸசப்டிக் ஹடங்க் நற்றும் 

ஹசளக் ிட் ற்ளடு 

ஆ ழனய 

யமங் ப்டும். 

4. ழ னனல் ீரின் 

தயள 

ஹநளண்ந 

னனல் ீர் ஏடுயதளல் நண் 

அரிப்ன ற்டளம் 

• அதழ  சத்தம் 

உண்டளக்கும் இடங் ில் 

ஹய ஸசய்னேம் 

ஸதளமழளர் ள் 

திப்ட்ட ளது ளப்ன 
சளதங் ப் 
னன்டுத்துதல், 

அதளயது  ளதுகுமளய் ள் 

நற்றும்  ளது ிக்கு ள். 

5. சனதளன 

ஸளறுப்ன 

 சுபங் த் 
ஸதளமழளர் ள் 

சு ளதளபநற் த சு ளதளப 
யசதழ ள் 

ஸதளமழளர் லக்கு 

உடல்க் ஹ டு 

யியிக்கும். 

• னனல் ீர் 
ஸயிஹனறுயதத் 
தயிர்க்  1 நீ x 1 நீ 

அயில் நள 

யடி ளல் அநக் ப்டும். 

6.  ட்டிட 

ஸளனட் ள் 

ய 

 ட்டிட ஸளனள் 

த ர்வு 

 துப்னபவு, குடிீர், 
உ பணங் ள் அல்து 

இனந்தழபங் ின் 



ளது ளப்ன ளது ளப்ன ஹளன் 

அடிப்ட 

யசதழ லக் ள 

னனுள் 

ற்ளடு லடன் 

ஸதளமழளர் ின் 

ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் 

ளது ளப் உறுதழ 
ஸசய்யஹத இதன் 

ஹளக் ம். தத்தழல் 

ின்யனய 

ஸசய்னப்டும். 

 

 

அட்டயண 9 2: சுபங் த்தழன் ஹளது EMPக் ள ட்ஸஜட் எதுக் வடு 

 

ய. ண் யியபங் ள் 

ட்ஸஜட் 

எதுக் வடு 

(in Rs.) 

I ஆண்டு 

தத்தழல்  ளட்சழ  ;  ண் ளணிப்ன- ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ 

அடக்குதல் - தண்ணரீ் ஹடங் ர் னெம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  

டனர் ள்  லவுதல்; சுந யன ஹநம்ளடு; சள ஹநம்ளடு & 

ஹநளண்ந; ஸதளமழல்சளர் ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் ளது ளப்ன; 

தழடக் மழவு ஹநளண்ந; ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  ரிசக்தழ, 

CCTV ழறுவுதல், சுபங்  ஹநளர் நற்றும் ஸயடியப்யறுக் ள 

சம்ம். 

5,50,000 

II ஆண்டு 

 ண் ளணிப்ன- ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ அடக்குதல் - ஸசளந்த தண்ணரீ் 

ஹடங் ர் னெம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  டனர் ள்  லவுதல்; 

சுந யன ஹநம்ளடு; சள ஹநம்ளடு & ஹநளண்ந; 

ஸதளமழல்சளர் ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் ளது ளப்ன; தழடக் மழவு 

ஹநளண்ந; ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  ஆற்ல், சுபங்  

ஹநளர் நற்றும் ஸயடியப்யர் லக் ள சம்ம் 

5,77,500 



III ஆண்டு 

 ண் ளணிப்ன- ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ அடக்குதல் -  தண்ணரீ் ஹடங் ர் 

னெம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  டனர் ள்  லவுதல்; சுந 

யன ஹநம்ளடு; சள ஹநம்ளடு & ஹநளண்ந; ஸதளமழல்சளர் 

ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் ளது ளப்ன; தழடக் மழவு ஹநளண்ந; 

ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  ஆற்ல், சுபங்  ஹநளர் நற்றும் 

ஸயடியப்யர் லக் ள சம்ம் 

6,06,000 

IV ஆண்டு 

 ண் ளணிப்ன- ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ அடக்குதல் - தண்ணரீ் ஹடங் ர் 

னெம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  டனர் ள்  லவுதல்; சுந 

யன ஹநம்ளடு; சள ஹநம்ளடு & ஹநளண்ந; ஸதளமழல்சளர் 

ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் ளது ளப்ன; தழடக் மழவு ஹநளண்ந; 

ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  ஆற்ல், சுபங்  ஹநளர் நற்றும் 

ஸயடியப்யர் லக் ள சம்ம் 

6,36,000 

V ஆண்டு 

 ண் ளணிப்ன- ளற்று, ீர், சத்தம்; தூசழ அடக்குதல் -  தண்ணரீ் ஹடங் ர் 

னெம் தண்ணரீ் ஸதித்தல்; யள  டனர் ள்  லவுதல்; சுந 

யன ஹநம்ளடு; சள ஹநம்ளடு & ஹநளண்ந; ஸதளமழல்சளர் 

ஆஹபளக் ழனம் நற்றும் ளது ளப்ன; தழடக் மழவு ஹநளண்ந; 

ஸ்ட்ஹபளம் ீர்; னதுப்ிக் த்தக்  ஆற்ல், சுபங்  ஹநளர் நற்றும் 

ஸயடியப்யர் லக் ள சம்ம் 

6,66,500 

ஸநளத்தம் 30,36,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 சுனக் ம் & னடிவு 
 

இந்த அத்தழனளனம் தழட்டத்தச் ஸசனல்டுத்துயதற் ள எட்டுஸநளத்த ழனளனத்த 

சுனக் நள க் கூறு ழது நற்றும் சளத்தழனநள தளக் ங் ள் வ்யளறு குக் ப்டு ழன் 

ன்த யிக்கு ழது. 

 

10.1 அழன ம் 

தழன.ி. ளஜளநதீன் தம் ந்து சுபங் த் தழட்டங் ின் ஸதளகுப்ளகும். னதுக்ஹ ளட்ட 

நளயட்டத்தழல் இலுப்னர் தளலுக் ளயில் உள் ஸனநளளடு  ழபளநத்தழன் SF.ண்.191/5 & 191/6 

இல் அநந்துள் பஃப் ஸ்ஹடளன் குயளரினின் திர் சுபங்  குத்த ப் குதழ 2.56.5 

ஸலக்ஹடர் ஆகும். 

 

10.2 தழட்ட ஹநஹளட்டம் 

அட்டயண 10 1: தழட்ட ஹநஹளட்டம் 

t.vz; யிக் ம் யியபங் ள் 

1 தழட்டத்தழன் ஸனர் 
தற்ஹளதுள் சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண் 

குயளரி 

-2.56.5 ha 

2 ஆதபயளர் 
தழன.ி. ளஜளநதீன் 

3 சுபங்  குத்த  குதழனின் 
அவு 

2.56.5 Ha 

4 இடம் S.F.Nos. 191/5 & 191/6 ஸனநளளடு  ழபளநம், இலுப்னர் 

தளலுக் ள, னதுக்ஹ ளட்ட நளயட்டம். 

5 அட்சஹப  
 

10°22' 56.6270" N to 10° 22' 46.1527" N   

6 தீர்க் ஹப  78° 43' 57.0758" E to 78° 43' 51.5080" E   

7 ழப்பப்ன ஸயற்று ழப்பப்ன 

8 சபளசரி  டல் நட்டத்தழற்கு 
ஹநல் தம் உனபம் 

சபளசரி  டல் நட்டத்தழழனந்து 113.0 m உனபம்  

9 ஹடளஹள தளள் ண். 58 J/11 

10 சுபங் ங் ின்  ிநங் ள் சளதளபண  ல் நற்றும் சப நண் குயளரி 



11 னன்ஸநளமழனப்ட்டது 

சுபங்  உற்த்தழ 
பஃப் ஸ்ஹடளன் - 231050m

3
  

 சப நண் - 1184m
3
  

12 சுபங் த்தழன் இறுதழ ஆமம் தப நட்டத்தழற்கு  வஹம 44m ஆமம் 

13 சுபங்  ன தழந்த யளர்ப்ன, இனந்தழபநனநளக் ப்ட்ட சுபங் ம் 

14 தண்ணரீ் ஹதய 2.0 KLD 

15 ீர் ஆதளபம் தண்ணரீ் ஹடங் ர் னெம் யிிஹனள ம் ஸசய்னப்டும் 

16 நித சக்தழ 18 Nos. 

17 சுபங்  குத்த  
 

துல்ழனநள குதழ த யல் ஸதளடர்ன  டிதம்  

Rc.No.633/2021(G&M) dated 15.03.2022 னெம் உதயி 

இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங் த் து, 

னதுக்ஹ ளட்டனிழனந்து ஸப்ட்டது.  

18 சுபங் த் தழட்டம் 

எப்னதல் 

இனக்குர், னயினினல் நற்றும் சுபங் த் து, 

னதுக்ஹ ளட்ட  டிதம்  Rc.No.633/2021(G&M) ஹததழ 
19.04.2022 னெம், சுபங் த் தழட்டத்தழற்கு எப்னதல் 

யமங் ப்ட்டது. 

19 உற்த்தழ யியபங் ள் 

 
னயினினல் இனப்னக் ள்: சளதளபண  ல் - 799440m3 

  

நற்றும் சப நண் - 3452m3  

 

னன்ஸநளமழனப்ட்ட ஆண்டு யளரினள  நீட் க்கூடின 

இனப்னக் ள்: சளதளபண  ல் - 231050m3
,  சப 

நண் - 1184m3  

20 ல் ஹயழ 
ல் னலயதும் 7.5 M  தடுப்ன ஹயழ 

அநக் ப்டும்  

21 அதழ  சுந  அ ற்றுதல் 

 

சப யடியில் அதழ  சுந 1184m³ ஆகும். 

ஜல்ழக் ற் ள் அ ற்ப்ட்டு ஹதயப்டும் இறுதழப் 

னனக்குக் ஸ ளண்டு ஸசல்ப்டும், அபசழடம் 

அனுநதழ ஸற்று, ஹதயனள  யபம்ன லக்கு இது  

ஸசய்னப்டும். 



22 ழத்தடி ீர் 
 

ழத்தடி ீர்நட்டம் 64 நீ ஆமத்தழல் ழத்தடி 

நட்டத்தழற்கு  வஹம உள் து   ண் ளணிப்தன் 

னெம்  யிக் ப்டு ழது, சுபங்  ஆமம் 44 நீ ஆ  

டுக் ப்ட்டது. இப்ஹளது, னன்ஸநளமழனப்ட்ட குயளரி 

ஆமம் ீர்நட்டத்தழற்கு ஹநல் உள்து. ஹய, 

குயளரி ளல் ழத்தடி ீர் ளதழக் ப்டளது. 

23 தழட்டத் தத்தழழனந்து 500 நீ 

சுற்யில் உள் 

குடினினப்ன ள் 

தழட்டப் குதழனிழனந்து 300நீ சுற்யில் 

குடினினப்ன ள் இல். 

24 குடிீர் 

 

இப்குதழக்கு  ழமக்ஹ  1.0  ழநீ ஸதளயில் உள் 

ஹபனைர்  ழபளநத்தழல் இனந்து ஹடங் ர் னெம் தண்ணரீ் 

யிழஹனள ம் ஸசய்னப்டும். 

 

10.3 னன்ஸநளமழனப்ட்ட தழட்டத்தழன் ழனளனங் ள் 

 

இந்த தழட்டம் உள்ளட்டு நற்றும் உள் ட்டநப்ன சந்தனில் குழப்ிடத்தக்  ங்  

ய ழக் ழது. இந்தழன அபசளங் த்தளல் தழர்ளர்க் ப்டும் என ஸரின உள் ட்டநப் 

அடன, குழப்ள  சள நற்றும் யடீ்டுத் துனில், அடிப்ட  ட்டுநளப் ஸளனட் ள் 

ஹதய. சளதளபண  ல் னதன்ந  ட்டுநளப் ஸளனள  அந ழது. 

 

சளதளபண  ல் நழ வும் நதழப்னநழக்  இனற்   ட்டுநள ஸளனட் ில் என்ளகும். 

ஸநளத்தநள  சள ள் நற்றும் டளத ள்  ட்டுயதற்குப் னன்டுத்தப்டு ழது 

ஸநளத்தங் ள் - அதன் யலுயள இனற்ினல் ண்ன லக்குப் னன்டுத்தப்டும்  ற் ள் - 

 ளன் ழரீட் னன்டுத்துயதற்கு ல்ஹயறு அவு ில் சுக் ப்ட்டு யரிசப்டுத்தப்ட்டு, 

ழக் வல் ஸசய்ன ிற்றுநழன் னசப்ட்டது அல்து  ட்டுநளத்தழல் ஸநளத்தநள  ழபப்னயதற்கு 

'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டு ழது. ஸனம்ளலும் சள ள்,  ளன் ழரீட் நற்றும்  ட்டிட 

தனளரிப்ன ில் னன்டுத்தப்டு ழது. குயளரி உற்த்தழனில் 98% ஸநளத்தங் ள், சள 

 ட்டுநளம், பளநரிப்ன நற்றும் லதுளர்ப்தழல் னன்டுத்தப்டு ழன். இதழல் 

ஸனம்குதழ ழக் வல் உற்த்தழக்கு ஸசல் ழது; நீதனள்ய சள லக்கு உறுதழனள 

தத்த யமங்  நற் ஸளனட்  ஹசர்க் ளநல் 'உர்ந்த' னன்டுத்தப்டு ழது. 



சழறுஸதளமழல் லக்குப் ஸனர் ஸற்  பநள னதுக்ஹ ளட்ட, தழட்டப் குதழக்கு அன ழல் 

உள் நண் யநளதள  இல்ளததளல், யியசளனப் ணி  ஹநற்ஸ ளள்யதற்குத் 

தகுதழனற்து. குத்த  குதழக்கு அன ழலுள் ழப்பப்ன தரிசு யண்ட ழங் ள் னிர் 

யர்ச்சழ நற்றும் தளயபங் ின் யர்ச்சழக்கு குயள யளய்ப் நட்டுஹந  ளட்டு ழது. 

அதுநட்டுநழன்ழ, குத்த ப் குதழனில் சளதளபண  ற் ின் னயினினல் இனப்னக் ள் பளநள  

உள்து, இது அன ழலுள் இடங் ில் ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்ட சுபங்  டயடிக்  ில் இனந்து 

ஸதியள ழது. 

அட்டயண 10 2: தளக் ங்  தழர்ஹளக்குதல் & தகுந்த தணிப்ன டயடிக்  ள் 

 

t.vz; சளத்தழனநள தளக் ம் தணிப்ன டயடிக்  

1 துனிடுதல், ஸயடித்தல், 

அ ழ்யளபளய்ச்சழ, ற்றுதல் நற்றும் 

ஹளக்குயபத்து ஹளன் ல்ஹயறு சுபங்  
டயடிக்  ின் ஹளது  ளற்று 

சூமழல் ற்டும் தூசழ உநழழ்வு ஆகும். 

தூசழ உநழழ்வு சுபங் ப் குதழ நற்றும் 

அதச் சுற்ழனேள் சுற்றுப்ன  ளற்ழன் 

தபத்த ளதழக் ளம். 

அதழ ரித்த உநழழ்வு நித 
ஆஹபளக் ழனத்தழல் சுயளசம் நற்றும் 

இனதன ிபச்ச  ற்டுத்தளம் 

தூசழ உநழழ்யக்  ட்டுப்டுத்த, 
ஹளக்குயபத்து சள ில் தண்ணரீ் 
ஸதிப்து ஹளன் னனள தணிப்ன 
டயடிக்  ள் ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

உநழழ்யக்  ட்டுப்டுத்த, எப்ந்த 
அடிப்டனில் உ பணங் ின் 

யமக் நள தடுப்ன பளநரிப்ன 
ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 

அடகுன சள ள் நற்றும் சுபங்  
யள ங் ில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். 
2 சுபங்  டயடிக்  நற்றும் ி யடீ்டு 

டயடிக்  ளல்  மழவு ீர் 
உனயளகும். இய ழத்தடி ீப 
நளசுடுத்தழ ழத்தடி ீனக்கு 

யமழயகுக்கும். சுபங்  டயடிக்  ள் 

ழத்தடி ீர்நட்டத்த ளதழக் ளம் 

சழறு  ிநங் ின் சுபங்  
டயடிக்  ில் இனந்து  மழவு ீர் 
உனயளக் ப்டளது, ஸில் இந்த 
தழட்டத்தழல் சுபங்  தத்தழல் இனந்து அதழ  
சுநன நட்டுஹந தூக்கும். யடீ்டு 

டயடிக்  ில் இனந்து உனயளகும் 

 மழவு ீர், உத்ஹதச ஸசப்டிக் ஹடங்க் 
னெம் ளது ளப்ள  ஸயிஹனற்ப்டும். 

ழத்தடி ீர்நட்டத்த சுபங் ம் 

ஸயட்டளது. ஹய னன்ஸநளமழனப்ட்ட 

தழட்டத்தளல் ீர் நட்டம் ளதழக் ப்டளது 

3 ஸயடிப்ன, துனிடுதல், 

அ ழ்யளபளய்ச்சழ ஹளன் ல்ஹயறு 

சத்தம் குழத்து அவ்யப்ஹளது 

 ண் ளணிப்ன ஸசய்னப்டும். 



சுபங்  டயடிக்  ின் ஹளது 

சுபங் ப் குதழனில் சத்தம் உனயளகும். 

ஸயட்டிஸனடுக் ப்ட்ட  ிநத்த 
ஸ ளண்டு ஸசல்லும் ஹளது, 

யள ங் ின் இனக் ம்  ளபணநள  
சத்தம் உண்டள ளம். இது 

தயழன உனயளக் ழ 
ஸதளமழளர் ின் உடல்ழன 

ளதழக் ளம் 

ஹளக்குயபத்து யள ங் ள் நற்றும் 

அ ழ்வு ( ஹதயப்டும் ஹளது) 

ஆ ழனயற்த் தயிப ஹயறு ந்த 
உ பணங் லம் தத்தழல் 

அனுநதழக் ப்டளது. 

இந்த உ பணங் ளல் உனயளக் ப்டும் 

சத்தம் இடப்ட்டதள  இனக்  ஹயண்டும் 

நற்றும் அதழ  ளத நள தளக் த்த 
ற்டுத்தளது. 

அடகு சள ில் ஹதளட்டம் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்டும். ஹதளட்டம் சத்தம் 

பவுயதக் குக் ழது நற்றும் 

தூசழனத் தடுக் ழது. 

4 95% நீட்னக்குப் ிகு குப் ள் 

இனப்தளலும், யடீ்டுக்  மழவு  

உனயளக்குயதளலும் சுபங்  
டயடிக் னிழனந்து தழடக் மழவு ள் 

உனயளகும். 

100% நீட்ஸடடுப்ன னல சுபங்  இனப்ன 
ிரித்ஸதடுப்தன் னெம் 

அடனப்டு ழது. ஹய சுபங்  
டயடிக் னளல் குப் ள் 

உற்த்தழனள ளது. அதுநட்டுநழன்ழ, 
தழசரி அடிப்டனில் உள்ளட்சழ 
அநப்ிடம் எப்டக் ப்டும் 

தழட்டத்தழல் நழ க் குந்த அயிள 

யடீ்டுக்  மழவு ள் உனயளகும். 

5 சுபங்  டயடிக்  ின் ஹளது, 

ஸதளமழளர் லக்கு உடல்ப் 
ிபச்சழ ள் ற்டுயதற் ள 

யளய்ப்ன ள் உள் அல்து 

யித்துக் ள் ற்ட யளய்ப்னள்து 

தூசழ அதழ ம் உள் குதழனில் ணினரினேம் 

ஸதளமழளர் லக்கு கூடுதல் திப்ட்ட 

ளது ளப்ன உ பணநள  தூசழ ன னெடி ள் 

யமங் ப்டும். 

குண்டுஸயடிப்ன, துனிடுதல், அ ழ்வு 

ஸசனல்ளடு ளல் ஸதளமழல்சளர் சு ளதளப 
அளனங் ள் குழத்து யிமழப்னணர்வு 

ற்டுத்த அவ்யப்ஹளது னிற்சழ ள் 

டத்தப்டும். 

ஸதளமழளர் ின் உடல்ம் 

ஸதளடர்ள ிபச் ள் இனப்ின், 

அதற்கு உரின தீர்வு  ளணப்டும். 

 

 

 

 



11 ஆஹளச ரின் ஸயிப்ளடு 

 

11.1 அழன ம் 

     இந்த அத்தழனளனத்தழல் ஈடுட்டுள் சுற்றுச்சூமல் ஆஹளச ர் ின் யியபங் ள், 

அயர் ின் ின்ணி நற்றும் தழட்டத்தழல் ஈடுட்டுள் னக் ழன ணினளர் ள் ற்ழன 

சுனக் நள யிக் த்த னன்யக் ழது. ஈஹ ளஸடக் ஹப்ஸ் ிபஹயட் ழநழஸடட் 

ழறுயத்தழன் ஸளழனளர் ள்/ழனணர் ளல் சுபங் த் தழட்டம் குழத்த குழப்ிட்ட ஆய்வு ள் 

ஹநற்ஸ ளள்ப்ட்டுள். ஸசன். Ecotech Labs Pvt. Ltd (ETL), ஸசன் NABET 

அங் வ ளபம் ஸற் ஆஹளச ழறுயநளகும். ETL ஆது NABL ( ரிஹசளத நற்றும் 

அவுத்தழனத்த ஆய்ய ங் லக் ள ஹதசழன அங் வ ளப யளரினம்), அழயினல் நற்றும் 

ஸதளமழல்தட்த் து, இந்தழன அபசு நற்றும் சுற்றுச்சூழல், வனம் ற்றும் காலநிலல 

ாற்ைம் அலச்சகம் ஆ ழனயற்ளல் அங் வ ளபம் ஸற், உள்-யிபநள ஆய்ய த்துடன் 

ஸளனத்தப்ட்டுள்து. 

 

11.2 ECO TECH LABS PVT. LTD - சுற்றுச்சூமல் ஆஹளச ர் 

Eco Tech Labs Pvt. Ltd ன்து இந்தழனளயில் உள் தபப்ட்ட ஹசளத நற்றும் 

ஆபளய்ச்சழ ஆய்ய நளகும். சுற்றுச்சூமல் ஆஹளச, ஸளழனினல் தீர்வு, உணவு, ீர் 

நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ( ளற்று, ீர், நண்) ஆ ழனயற்ழன் இபசளன நற்றும் தண்டனிரினல் 

ஆய்ய  குப்ளய்வு ஆ ழனயற்ழல் சுற்றுச்சூமல் ஸதளமழல்தட் ஆய்ய ங் ள் உனர் தபநள 

ஹசய  நழ த் துல்ழனத்துடன் யமங்கு ழது. 

 

11.2.1 தபக் ஸ ளள்  

• Eco Tech Labs Pvt Ltd. இல் சுற்றுச்சூமல் ஆஹளசச் ஹசய  யமங்குயதழல் 

ஈடுட்டுள்து, ஹநலும் யளடிக் னளர் ஹதய ள் & தழர்ளர்ப்ன ள், 

ஸளனந்தக்கூடின சட்டத் ஹதய ள் நற்றும் ங்குதளபர் ின் தழர்ளர்ப்ன லக்கு ற் 

ங் ள் ஸசனல்ளடு ின் அத்துப் குதழ ிலும் ங் ள் தழன்  யலுப்டுத்த 

உறுதழனண்டுள்து. 

• ஸசனல்ன ள் நற்றும் ஹசய ில் ஸதளடர்ச்சழனள னன்ஹற்த்தழற் ள  தப 

ஹநளண்ந அநப் (QMS) ழறுயவும் பளநரிக் வும்  டநப்ட்டுள்ஹளம். 



• யளடிக் னளர் தழனப்தழ நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ஹநம்ளட்டின் உனர் நட்டத்த அடயதற்கு

னதளர்த்தநள, ஹபத்தழற்கு  ட்டுப்ட்ட நற்றும் ஸசவு குந்த னனில்

திப்னளக் ப்ட்ட தீர்வு  யமங்  ளங் ள்  டநப்ட்டுள்ஹளம்.

• ங் ள் ஆயணப்டுத்தப்ட்ட ஹநளண்ந அநப்ன ள், குழக்ஹ ளள் ள் நற்றும்

ஸசனல்தழன் ஆ ழனயற் ங் ள் ஊமழனர் லடன்  ந்தளஹளசழத்து,

டனனில் உள் சழந்த டன  ழறுவுதல், பளநரித்தல் நற்றும்

அவ்யப்ஹளது நதழப்ளய்வு ஸசய்யது.

• ஊமழனர் லக்கு ழறுயத்தழன் ஸ ளள்  நற்றும் குழக்ஹ ளள்  னனுள்

னனில் ஸதளடர்னஸ ளள்யது நற்றும் ஸதளடர்ச்சழனள னன்ஹற்த்தழற் ள  ங் ள்

ஊமழனர் ள் நற்றும் சம்ந்தப்ட்ட ங்குதளபர் ிடநழனந்து  னத்துக் ப் ஸறுதல்.



S. No. 
Function

alareas 

Name of the 

experts 

Involvement 

(period and task) 
Signature and date 

1 AP Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Selection of Baseline Monitoring stations

based on the wind direction 

2. Interpretation of Baseline data by comparing it

with standards prescribed by CPCB against the 

type of area 

3. Identification of sources of air pollution and

suggesting mitigation measures to minimize 

impact  

Period: March 2022 – Till now 

2 WP Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Selection of baseline Monitoring Locations for

Ground water analysis and also identifying 

nearest surface water to be studied. 

2. Interpretation of baseline data collected

3. Identification of impacts based on the baseline

study conducted and also to the ground water 

and nearby surface water due to the proposed 

project 

4. Preparation of suitable and appropriate

mitigation plan. 

Period: March 2022 – Till now 

3 SHW Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Identification of nature of solid waste

generated 

2. Categorization of the generated waste and

estimating the quantity of waste to be generated 

based on the per capita basis. Identification of 

impacts of SHW on Environment 

3. Suggesting suitable mitigation measures by

recommending appropriate disposal method for 

each category of waste generated 

4. Top soil and refuse management

Period: March 2022 – Till now 

4 SE Mr. S. Pandian 
1. Primary data collection through the census

questionnaire 

2. Obtaining Secondary data from authenticated

sources and incorporating the same in EIA 

report.  
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3. Impact assessment & proposing suitable

mitigation plan 

4. CSR budget allocation by discussing with the

local body and allotting the same for need based 

activity. 

Period: March 2022 – Till now 

*Involves Public Hearing

5 EB Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Primary data collection through field survey

and sheet observation for ecology and 

biodiversity 

2. Secondary Collection through various 

authenticated sources 

3. Prediction of anticipated impacts and

suggesting appropriate mitigation measures. 

Period: March 2022 – Till now 

6 HG 

Dr. T. P. Natesan 

1. Study of existing surface drainage 

arrangements in the core and buffer zone, impact 

due to mining on these drainage courses and 

suggestion of mitigative measures 

2. Determination of groundwater use pattern,

development of rainwater harvesting program. 

Storm water management through garland 

drainage system.  

Period: March 2022 – Till now 

7 GEO Dr. T. P. 

Natesan 
1. Field survey for assessing regional and local

geology, aquifer distribution, Determination of 

groundwater use pattern, development of 

rainwater harvesting program. 

Period: March 2022 – Till now 

8 SC Dr. A. 

Dhamodharan 

1. Interpretation of baseline report

2. Identification of possible impacts on soil,

prediction of soil conservation and suggesting 

suitable mitigation measures. 

Period: March 2022 – Till now 
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9 AQ Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Collection of Meteorological data for the

baseline study period 

2. Plotting wind rose plot and thereby selecting

the monitoring locations based on the wind 

pattern 

3. Estimation of sources of air emissions and air

quality modeling is done 

4. Interpretation of the results obtained

5. Identification of the impacts and suggesting

suitable mitigation measures. 

Period: March 2022 – Till now 

10 NV Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Selection of monitoring locations

2. Interpretation of baseline data

3. Prediction of impacts due to noise pollution

and suggestion of appropriate mitigation 

measures 

Period: May 2022 – Till now 

11 LU Dr. T. P. Natesan 
1. Collection of Remote sensing satellite data to

study the land use pattern. 

2. Primary field survey and limited field

verification for land categorization in the study 

area  

3. Preparation of Land use map using Satellite

data for 10km radius around the project site. 

Period: March 2022 – Till now 

12 RH Mrs. K. 

Vijayalakshmi 

1. Identification of the risk

2. Interpreting consequence contours

3. Suggesting risk mitigation measures

Period: March 2022 – Till now 
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Declaration by the Head of the accredited consultant organization/ authorized person 

 I, Dr. A. Dhamodharan, hereby, confirm that the above-mentioned experts prepared the EIA report of 

mining project at Survey Numbers. 191/5 & 6 of Perumanadu Village, Iluppur Taluk, Pudukkottai 

District. I also confirm that the consultant organization shall be fully accountable for any misleading 

information mentioned in this statement. 

Signature:  

Name:  Dr. A. Dhamodharan 

Designation: Managing Director  

Name of the EIA consultant organization: M/s. Eco Tech Labs Private Limited 

NABET Certificate No. & Issue Date: NABET/EIA/2124/SA 0147 
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